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تورم اليدين والقدمني.. على ما يدل؟ 
�أي  �لأط����ر�ف  ت���ورم  �أن  �لأمل��ان��ي��ة  �أوم�شاو"  "�أبوتيكن  جملة  �أوردت 
مبا  �لإ�شابة  �إىل  ي�شري  و�لقدمني  و�ل�شاقني،  و�ليدين،  �ل��ذر�ع��ني، 

.Edema يعرف بالوذمة
يف  �مل���اء  �حتبا�س  ه��ي  �ل��وذم��ة  �أن  بال�شحة  �ملعنية  �ملجلة  و�أو���ش��ح��ت 
�لدموية  �لأوعية  �ملتز�يد من  �ل�شغط  �ملاء بفعل  يت�شرب  �إذ  �جل�شم، 
و�لنظام �للمفاوي ويتكد�س يف �جل�شم، خا�شًة �لأط��ر�ف، ب�شبب قلة 
�لعمل  طبيعة  بحكم  طوياًل  يقفون  �لذين  خا�شًة  �لع�شالت،  حركة 

مثل �لبائعني.
�أوم�شاو" بتناول  "�أبوتيكن  تن�شح  �جل�شم  يف  �ملاء  �حتبا�س  وملو�جهة 
�لأغذية �ملدرة للبول مثل �لأنانا�س، و�لفر�ولة، و�لهليون، و�لبطيخ، 
و�خليار. وللغر�س ذ�ته ينبغي �أي�شاً �شرب ما ل يقل عن لرتين من 

�ملاء يومياً.
�ملوز،  مثل  �لبوتا�شيوم،  على  �ملحتوية  �لأغ��ذي��ة  تناول  �أي�شاً  ويجب 
و�لِفطر، و�لبطاط�س، و�لبلح، �إذ يعمل �لبوتا�شيوم على �شبط تو�زن 
�لتخفيف من �لأغذية و�مل�شروبات،  �أي�شاً  �ملهم  �ملاء يف �جل�شم. ومن 

�لتي تعزز �حتبا�س �ملاء يف �جل�شم مثل �مللح، و�لكافيني.
وبالإ�شافة �إىل ذلك، يجب �عتماد �حلمامات �لتبادلية، �شاخن، وبارد، 
هذه  ف�شلت  و�إذ�  �جل�شم.   �ل��دم يف  �شريان  تن�شيط  على  تعمل  و�لتي 

�لتد�بري يف مو�جهة �حتبا�س �ملاء، يجب ��شت�شارة �لطبيب. 

ال�شوكول يوميًا حتمي من هذه الأمرا�ض
�أمر��س �لقلب هي �ل�شبب �لرئي�شي للوفاة حول �لعامل، لكن ميكنك 
تعزيز �شحة �لقلب و�ل�شر�يني باأكل �لقليل من �ل�شوكول �لد�كنة كل 
حتمي  و�للتهابات  لالأك�شدة  م�شاد�ت  �لد�كنة  �ل�شوكول  توفر  يوم. 
على  وت�شاعد  �ل�شكري  م��ن  حتمي  �أن��ه��ا  جانب  �إىل  و�ل��ع��ي��ون،  �لقلب 

�شبط �لوزن.
وعندما تاأكل لوحاً من �ل�شوكول �لد�كنة يح�شل ج�شمك على 319 
"فالفونويد،  با�شم  ُتعرف  �لتي  �لقوية  �لأك�شدة  م�شاد�ت  من  ملغ 
و�لتي ت�شاعد على �لوقاية من �للتهابات وم�شاعفاتها مثل �أمر��س 

�لقلب و�ل�شكري.
�لإب�شار  �أن  �لطبية  "جاما"  جملة  يف  ُن�����ش��رت  در����ش��ة  وج���دت  وق��د 
در��شة  و�أظ��ه��رت  �لد�كنة.  �ل�شوكول  �أك��ل  من  �شاعتني  بعد  يتح�ّشن 
�أجريت يف جامعة كينج�شتون �لربيطانية �أن تناول �ل�شوكول �لد�كنة 

يح�شن �لأد�ء �لبدين للريا�شيني.
�إذن، هلل ميكن �أن ياأتي يوم تنتهي فيه زيارة �لطبيب بو�شف �ل�شوكول 
�أك���ل �ل�شوكول  �أن  �أخ���رى وج���دت  ك����دو�ء؟ ه��ذ� م��ا ب�شرت ب��ه در����ش��ة 
�لد�كنة يح�شن من ��شتفادة �جل�شم من �لأن�شولني، وبالتايل �لوقاية 

من �ل�شكري على �لرغم من �حتو�ء �ل�شوكول على �شكر ودهون.
كما تود �أدلة على �أن م�شاد�ت �لأك�شدة �لتي توفرها �ل�شوكول حتمي 

خاليا �لدماغ من �خلرف و�لزهامير.

الراحة لدقائق ت�شاعد على اكت�شاب املهارات
وتريد حت�شني قدرتك  �شيئاً جديد�ً  تتعلم  �أو  تدريباً  تتلقى  كنت  �إذ� 
�إىل  �شاعة  ك��ل  دق��ائ��ق  لب�شع  ر�ح��ة  ف��رت�ت  نف�شك  �منح  �لتعّلم  على 
�شاعتني لأن ذلك يح�شن من مهار�ت �لذ�كرة. فبح�شب در��شة جديدة 
�أثناء  �لق�شرية  �لر�حة  ف��رت�ت  خالل  قوتها  جتدد  �لذ�كرة  �أن  تبني 

�لعمل، و�أن هذ� �لوقت ي�شاعدها على �إعادة �شحن طاقتها.
بيولوجي"،  "كورنت  دوري����ة  يف  �جل��دي��دة  �ل��در����ش��ة  ن��ت��ائ��ج  وُن�����ش��رت 
و�عتمدت على جتارب مت فيها ت�شوير ن�شاط �لدماغ مبوجات �لرنني 
�ملوجات  وت�شبح  ي��زد�د  �لدماغ  موجات  حجم  �أن  وتبني  �ملغناطي�شي، 
�لع�شبية �أكرث قوة خالل فرت�ت �لر�حة �لتي يح�شل عليها �لإن�شان 

�أثناء عملية �لتعّلم.
وتوفر هذه �لنتائج �شورة �أعمق عّما يجري د�خل خاليا �لدماغ خالل 

عملية �لتدريب على �ملهار�ت وتعلم �أ�شاليب جديدة.
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اأخطاء يرتكبها كثريون 
عند طبخ البا�شتا

ف��اإن ع��دد� من خ��رب�ء �لطبخ  �ملعجنات �لإيطالية،  �إذ� كنتم ممن ي�شتهون 
ب�شكل  �لوجبة  م��ذ�ق  على  توؤثر  �شائعة  �أخطاء  بتفادي  ين�شحون  �لعاملي، 

كبري.
�لإيطايل  �لأع��م��ال  رج��ل  ف���اإن  ميل"،  "ديلي  �شحيفة  نقلت  م��ا  وبح�شب 
يريدون  ملن  ن�شائحه  يقدم  ر�ن��ا،  جيوفاين  �ملعجنات،  قطاع  يف  �مل�شتثمر 
�ملعروف  �لأوروب���ي  �لبلد  ُطهي يف  �أن��ه  لو  "�أ�شيل" كما  �أن يحظو� مب��ذ�ق 

مبطبخه �ل�شهي و�ملتنوع.
من  �أكرث  يف  "ر�نا" باإنتاج �ملعجنات وت�شويقها منذ 1960  وتقوم �شركة 
�إن طريقة و�شع �جلنب  رج��ل �لأع��م��ال،  وي��ق��ول  �ل��ع��امل،  ح��ول  بلد�   52

و�ل�شل�شة توؤثر�ن ب�شكل كبري على �ملعجنات.
�ل�شل�شة  ت��ك��ون  �أن  "نابويل"،  طريقة  على  �ملعجنات  طبخ  �أخ��ط��اء  وم��ن 
حا�شرة يف �لطبق ب�شكل كبري يفوق كمية �ملعجنات �إذ يتوجب و�شع كمية 
قليلة منها، �أما �خلطاأ �لثاين، فهو �إ�شافة �جلنب �ملب�شور �لذي مت �شر�وؤه 

ب�شكل جاهز.
�ملوجودة  �لتعليمات  �إىل  جيد�  ب�شكل  ينتبه  �أن  يطبخ  م��ن  على  ويتوجب 
على �لكي�س، وعند �لطهي، يتعني �لنتظار �إىل حني بروز فقاعات �ملاء يف 

�لطنجرة، وعندها ميكن �إ�شافة �مللح، ثم تفقد �لطبخة، كل دقيقتني.
و�إذ� كانت �ملعجنات )�لبا�شتا �لطويلة( يف هيئة طرية فاإن مدة طهيها قد ل 
تتجاوز دقيقتني �ثنتني، �أما �ملعكرونة فت�شل �إىل ع�شر دقائق، وي�شتحب �أن 

يتم جتفيفها من �ملاء قبل 15 ثانية من �كتمال �ملدة.

لعبتان للطفل 
لتنمية احلوا�ض 

�لطفل  لتعليم  و���ش��ي��ل��ة  �أف�����ش��ل  �ل��ل��ع��ب 
خ��ا���ش��ة يف م��رح��ل��ة م��ا ق��ب��ل �مل��در���ش��ة �أي 
معظم  ولأن  ���ش��ن��و�ت.  و4   2 ���ش��ن  ب���ني 
�لأل��ع��اب يف �لع�شر �حل��دي��ث ت��رّك��ز على 
حا�شة �لب�شر على �لأبوين توفري �ألعاب 
و�لقدر�ت  �للم�س،  حا�شة  تنمي  منزلية 

�لع�شبية لليدين و�لأ�شابع.
�ملطلوبة  �لأدو�ت  تتنّوع  وخ��ّم��ن..  �مل�س 
�أن�������و�ع خمتلفة  ل���ه���ذه �ل��ل��ع��ب��ة م���ا ب���ني 
و�لبطاقات،  و�لأور�ق  �لأق�������الم،  م���ن 
�ل�شغرية  و�ل����دم����ى  و�لإك�������ش�������ش���و�ر�ت، 
و�ل�شخ�شيات  و�ل�����ش��ي��ار�ت  ل��ل��ح��ي��و�ن��ات 
�مل��الب�����س �شغرية  وب��ع�����س  �ل��ك��رت��ون��ي��ة، 
�حلجم مثل �جلو�رب. �ل�شرط �لأ�شا�شي 
�أن تكون �شغرية بحيث ميكن و�شعها يف 

�شندوق.
بعد و�شع �لألعاب يف �ل�شندوق، �شيكون 
وُيدخل  عينيه  ُيغم�س  �أن  �لطفل  على 
�لأ�شياء  �أحد  �ل�شندوق وُيخرج  �إىل  يده 
�ملوجودة د�خله وُيخّمن ��شم �ل�شيء قبل 

�أن يفتح عينيه.

اإ�شابتك  على  عالمة   14
مبر�ض الغدة الدرقية �ص 23

الكحول والقهوة تت�شدران 
اأ�شباب الرجفان الأذيني

جامعة  م�����ن  ب����اح����ث����ون  �ك���ت�������ش���ف 
و�لقهوة  �ل��ك��ح��ول  �أن  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
تت�شدر�ن قائمة �أ�شباب تكر�ر نوبات 

�لرجفان �لأذيني.
ون�����ش��ر �ل��ب��اح��ث��ون ق��ائ��م��ة يف جملة 
�أدرجو�   ،"Heart Rhythm"
للرجفان  �لرئي�شة  �لأ���ش��ب��اب  فيها 
�ن����ح����ر�ف يف عمل  �لأذي�����ن�����ي، وه����و 

�لقلب مرتبط با�شطر�ب �لنب�س.
وو�شع �لباحثون هذه �لقائمة على 
وحتليلهم  در����ش��ت��ه��م  نتائج  �أ���ش��ا���س 
ل��ب��ي��ان��ات ع���ن �حل���ال���ة �ل�����ش��ح��ي��ة ل� 
من  ي���ع���ان���ون  م���ري�������ش���ا،   1295
در�شو�  ك��م��ا  �لأذي�����ن�����ي.  �ل���رج���ف���ان 
خمتلف  ت������اأث������ري  ب������ني  �ل�����ع�����الق�����ة 

وخطر  حياتهم  من��ط  يف  �ل��ع��و�م��ل 
تطور �ملر�س.

�لأكرب  �ل�شبب  �أن  �لنتائج  وك�شفت 
يف تكرر نوبات �لرجفان �لأذيني هو 
تناول �لكحول "%35" يليه تناول 
�لقهوة "%28". وجاءت �لتمارين 
 "23%" بن�شبة  �ل�شاقة  �لبدنية 

وبعدها قلة �لنوم "21%".
هذه  �أن  �إىل  �ل���ب���اح���ث���ون  وي�������ش���ري 
نوبة  جت���ع���ل  �أن  مي���ك���ن  �لأ�����ش����ب����اب 
�مل����ر�����س �أك������رث �����ش����دة، ل����ذل����ك، من 
كان  �إذ�  م����ا  حت���دي���د  �ل���������ش����روري 
�أو  مثال  �لقهوة  تناول  عن  �لتخلي 
�أو  �نقطاعها  �إىل  �شيوؤدي  �لكحول، 

�لتقليل من تكر�رها.

تقلل �ضغط الدم
�لبوتا�شيوم، و�لتي  حتتوي �لطحينة على ن�شبة جيدة من 
�لدم.  �إد�رة م�شتويات �شغط  دور� مهما يف  تلعب  �أن  ميكن 
تقليل  يف  ت�شعد�  فيها  �مل��وج��ودة  �لأك�شدة  م�شاد�ت  �أن  كما 

�للتهابات.

حت�ضن �ضحة القلب
ت�������ش���اع���د �ل��ط��ح��ي��ن��ة ع���ل���ى حت�����ش��ني ���ش��ح��ة �ل���ق���ل���ب، لأن 
مبادة  غنية  ت�شنيعها  يف  ت�شتخدم  �ل��ت��ي  �ل�شم�شم  ب���ذور 
�لقلب  �أم��ر����س  منع  على  ت�شاعد  �ل��ت��ي  "�ل�شم�شمولني" 

و�لأوعية �لدموية، وتزيل �لرت�شبات د�خل �ل�شر�يني.

تنظم م�ضتوى الكولي�ضرتول
تلعب �لطحينة على تنظيم م�شتوى �لكولي�شرتول يف �لدم 
وعلى  ف��ي��ه��ا.  "�لفيتو�شتريول" �مل��وج��ود  م���ادة  خ���الل  م��ن 
من  ع��ال��ي��ة  ن�شبة  ع��ل��ى  حت��ت��وي  �لطحينة  �أن  م��ن  �ل��رغ��م 

�لدهون، فاإنها دهون جيدة ومفيدة لل�شحة.

حتفظ التوازن الهرموين
�لهرموين، خ�شو�شا لدى  �لتو�زن  �لطحينة على  حتافظ 

�لن�شاء �ل��الت��ي جت���اوزن �لأرب��ع��ني م��ن �ل��ع��م��ر، ومي��ك��ن �أن 
تلعب �لطحينة دور� مهما �أي�شا يف �ل�شيطرة على �لتقلبات 

�لهرمونية وتقليلها.

تقلل التهابات املفا�ضل
�لتهابات  تقليل  للم�شاعدة يف  �لطحينة م�شدر� مهما  تعد 
�ملفا�شل، لأنها غنية باأحما�س �أوميغا 3 �لدهنية، �إذ �إن لهذه 
�لأحما�س دور حموري يف منع ظهور �لتهابات �ملفا�شل يف 

جميع �أنحاء �جل�شم.

حت�ضن �ضحة العظام
حتتويه  مل��ا  وذل��ك  �لعظام،  �شحة  �لطحينة  ت��ن��اول  يح�شن 
من معادن خمتلفة، مثل �لنحا�س و�لفو�شفور و�لكال�شيوم 
و�حلديد. وت�شاعد هذه �ملعادن على حت�شني كثافة �لعظام 

ومنع ظهور ه�شا�شة �لعظام مع �لتقدم يف �لعمر.

تقلل الوزن
ت�شاعد �لطحينة على فقد�ن �جل�شم للوزن، لأنها حتتوي 
على �لربوتني �لذي يجعل �لإن�شان ي�شعر بال�شبع، وبالتايل 
حت��د م��ن �حل��اج��ة �إىل ت��ن��اول وج��ب��ات ك��ب��رية وت��دف��ع��ه �إىل 

تناول وجبات خفيفة.

تقوي نظام املناعة
بعدد  غنية  �أن��ه��ا  خ�شو�شا  �مل��ن��اع��ة،  ن��ظ��ام  �لطحينة  ت��ع��زز 
كبري من �ملعادن �ملفيدة، مثل �لزنك و�ل�شيلينيوم و�حلديد 
�للتهابات  تكافح  �أن  �مل��ع��ادن  لهذه  ميكن  كما  و�لنحا�س. 
�لبي�شاء  �لدم  �إنتاج خاليا  وت�شهل  و�لبكتريية  �لفريو�شية 

�لتي تقاوم �جلر�ثيم.

حت�ضن �ضحة الدماغ
تلعب �أحما�س �أوميغا 3 و�أوميغا 6 �لدهنية، �لتي حتتويها 
�لطحينة، دور� مهما يف تطور �لأن�شجة �لع�شبية يف �جل�شم. 
وهذ� ي�شاعد بدوره يف حت�شني �شحة �لدماغ ويبطئ ظهور 

مر�س �لزهامير.

حتارب ال�ضرطان
تعد �لطحينة م�شدر� ممتاز� مل�شاد�ت �لأك�شدة، و�لتي لها 
دور كبري يف مكافحة لل�شرطان. وت�شاعد م�شاد�ت �لأك�شدة 
بالهرمونات،  �ملرتبط  بال�شرطان  �لإ�شابة  خطر  تقليل  يف 
مبا يف ذلك �شرطان �لثدي و�لرحم و�ملباي�س و�لربو�شتاتا.

ما ل تعرفه عن الطحينة.. 10 اأ�شرار �شحية مذهلة

اأخطاء جتنبها 
لال�شتمتاع بتقاعد مريح

من  �لتقاعد  بعد  م��ا  ف��رتة  تعترب 
�أكرث فرت�ت �لعمر �شعوبة، وذلك 
فرتة  ي��ع��ت��ربون��ه��ا  �ل��ك��ث��ريي��ن  لأن 
ويتجنبون  و�ل���ش��رتخ��اء،  للر�حة 

فيها �لقيام باأية ن�شاطات فعالة. 
�شحيفة  �أوردت  �ملنطلق  هذ�  ومن 
قائمة  �ل����ربي����ط����ان����ي����ة،  م��������ريور 
�لتي قد يرتكبها  �لأخطاء  ببع�س 
�مل��ت��ق��اع��دون، و�ل��ت��ي ت��وؤث��ر عليهم 

�شلبياً، كما يلي: 

- عدم التخطيط للتقاعد
هو  �لتخطيط  ب���اأن  �مل���ع���روف  م��ن 
ل��ذ� ل  �لنجاح يف كل �شيء،  مفتاح 
بعد  م��ا  لفرتة  �لتخطيط  م��ن  ب��د 
يف  وخا�شة  م�شبق  ب�شكل  �لتقاعد 
�إم�شاء  طريقة  ويف  �ملالية  �لأم��ور 
و�لفعاليات  و�ل��ن�����ش��اط��ات  �ل��وق��ت 
�لن���خ���ر�ط فيها بعد  ي��ج��ب  �ل��ت��ي 

�خلروج من �حلياة �لعملية. 

- عدم الإفادة من املا�ضي
تعترب خرب�ت �ملا�شي عاماًل هاماً 
�لتي  �حل���ي���اة  ن��وع��ي��ة  يف حت���دي���د 
من  تقاعده  بعد  �لإن�شان  يعي�شها 
�لأحيان  م��ن  �لكثري  ففي  �لعمل، 
خرب�تهم  �مل���ت���ق���اع���دون  ي�����ش��ت��غ��ل 
�لتطوعية  �ملجالت  يف  ومهار�تهم 
و�خل��������ريي��������ة وت�������ق�������دمي �ل�����ع�����ون 
�ملتقاعد  ي��ع��ط��ي  مم���ا  ل���الآخ���ري���ن، 
�ل�شجر  عن  بعيد�ً  ليعي�س  فر�شة 
�أم��ور تعود  و�مللل، وي�شغل وقته يف 

بالفائدة عليه وعلى �لآخرين. 

- النعزال عن املجتمع
ق����د ي��ع��م��د �مل������رء ل����الن����ع����ز�ل عن 
خدمته  ف��رتة  �إن��ه��اء  بعد  �ملجتمع 
يف �ل��ع��م��ل، مم��ا ي��دخ��ل��ه يف دو�م���ة 
بالوحدة  و�ل�شعور  و�مللل،  �ل�شجر 
�لنخر�ط  من  بد  ل  ل��ذ�  �لقاتلة، 
ب�شكل  �ج��ت��م��اع��ي��ة  ن�������ش���اط���ات  يف 
وو�شع خرب�ته يف خدمة  م�شتمر، 

�لآخرين. 

- عدم ممار�ضة الريا�ضة
يف بع�س �لأحيان يهمل �لأ�شخا�س 
�أو  �لريا�شة  ممار�شة  �ملتقاعدين 
�لقيام باأي ن�شاط بدين، ما يوؤدي 
وزيادة  �لك�شل  على  �عتيادهم  �إىل 
وزن��ه��م، وب��ال��ت��ايل �زدي���اد تاأثري�ت 
عليهم.  �ل�����ش��ي��خ��وخ��ة  �أم�����ر�������س 
�ملتقاعدين  �خل����رب�ء،  ين�شح  ل���ذ� 
�لريا�شية  �ل��ت��م��اري��ن  مب��م��ار���ش��ة 
نظام غذ�ئي  و�تباع  ب�شكل منتظم 
ن�شاطهم  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ���ش��ح��ي 

وحيويتهم. 

الغنية  الأغذية  من  واحدة  الطحينة  تعد 
ذلك  يف  مبا  املفيدة،  الدهنية  بالأحما�ض 
اأوميغا 3 واأوميغا 6، وكذلك كميات جيدة من 
الربوتني والبوتا�ضيوم واملنغنيز والكال�ضيوم 

واحلديد وال�ضوديوم والألياف الغذائية.
الأ�ضا�ض  يف  تتكون  التي  الطحينة،  وتنق�ضم 

من ال�ضم�ضم املحم�ض املطحون، اإىل نوعني، 
الأول ويكون فيها ال�ضم�ضم غري مق�ضر، 

وهي الأكرث فائدة، والثاين، ويكون 
فيها ال�ضم�ضم مق�ضرا.

فوائد   10 هنا  ون�ضتعر�ض 
�ضحية للطحينة اأوردها 

موقع بولد�ضكاي.
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�ش�ؤون حملية

بح�ضور �ضامل بن ركا�ض

مركز حممد بن خالد الثقايف ينظم اأم�شية �شعرية 
يف عام الت�شامح

•• العني - الفجر

خالد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  م��رك��ز  نظم 
�لديني �لثقايف بالتعاون مع موؤ�ش�شة 
�لوليد للمعار�س و�ملنا�شبات وبرعاية  
م���ن �ل�����ش��ي��خ��ة �ل���دك���ت���ورة ���ش��م��ا بننت 
�أم�شية  ن��ه��ي��ان  �آل  ب���ن  خ��ال��د  حم��م��د 
على  �لت�شامح  ع��ام  مبنا�شبة  �شعرية 
للعلوم  فاطمة  جامعة  كلية  م�شرح 
�ل�شيخ  بح�شور  �ل��ع��ني،  يف  �ل�شحية 
ب���ن ركا�س  ����ش���امل حم��م��د  �ل���دك���ت���ور 

�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل���ع���ام���ري 
�لحتادي �شابقاً وعدد من �مل�شوؤولني 
ومم���ث���ل���ي �جل���م���ع���ي���ات و�مل���ن���ت���دي���ات 
�جلمهور،  م��ن  وح�شد  و�لأع��الم��ي��ني 
خمتلف  م��ن  �شعر�ء  مب�شاركة  وذل��ك 
�ل�شاعر عبد�هلل  ه��م  �ل��دول��ة  �إم����ار�ت 
ن�شرية  و�ل�شاعرة  �لدرعي  ق�شري  بن 
�جل���اب���ري و�ل�����ش��اع��رة ع��ب��ري �لربيك 
ذي����اب �لوح�شي  ب��ن  ���ش��امل  و�ل�����ش��اع��ر 
و�ل�شاعرة  �ل��ن��ب��ه��ان  خ��ال��د  و�ل�����ش��اع��ر 
و�أد�ر  ح�������ش���ن،  ع��ائ�����ش��ة  �لإع����الم����ي����ة 

وليد  و�لإع���الم���ي  �ل�شاعر  �لأم�����ش��ي��ة 
�حلمريي رئي�س جمل�س �إد�رة �لوليد 

للمعار�س.
�ألقى �ل�شعر�ء �مل�شاركون على �جلمهور 
��شتذكرت  �ل��ت��ي  �لق�شائد  م��ن  ع���دد 
�هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �لقائد 
نهيان،  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
يف  �أخ���رى  وق�شائد  ث���ر�ه،  �هلل  طيب 
حب �لوطن و�أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ  
،وق�شائد يف مفهوم وثقافة �لت�شامح 
�إىل  و�لهوية  �ل��رت�ث  على  و�حل��ف��اظ 

جانب ق�شائد جمتمعية.
  وتخلل �لأم�شية كلمة لل�شيخ �لدكتور 
���ش��امل حم��م��د ب���ن رك���ا����س ح��ي��ا فيها 
�لتي  وق�شائدهم  �مل�شاركني  �ل�شعر�ء 
�ل��وط��ن و�لقيم  ت��ع��رب ع��ن �إجن������از�ت 

�جلمالية يف �ملوروث �لإمار�تي.  
يف ختام �لأم�شية قام �ل�شيخ د. �شامل 
�إد�رة  ورئ���ي�������س جم��ل�����س  رك���ا����س  ب���ن 
�ملعار�س   لتنظيم  �ل��ول��ي��د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
و�ملنا�شبات بتكرمي �ل�شعر�ء �مل�شاركني 

يف �لأم�شية وعدد من �لإعالميني . 

حتت �ضعار انرتنت الأ�ضياء مل�ضتقبل اأف�ضل

جامعة الإمارات تعلن عن اإطالق ماراثون تكنولوجيا املعلومات 12

باإ�ضراف فاطمة اجلا�ضم

جامعة نيويورك اأبوظبي ت�شت�شيف ور�شة عمل لدعم اأ�شحاب الهمم 

حما�شرة بالعني ت�شتعر�ض جهود الإمارات  يف تر�شيخ  قيم الت�شامح

•• العني - الفجر

�نطالق  عن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  جامعة  �أعلنت 
مارثون تكنولوجيا �ملعلومات يف ن�شخته �لثانية ع�شرة 
�شتنطلق  و�لتي  �ل��دول��ة،  يف  و�لكليات  �مل��د�ر���س  لطلبة 
بالتعاون  �أبريل �جلاري  �لثامن ع�شر من  فعالياته يف 
و�ملعرفة  �لتعليم  ود�ئ��رة  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  مع 
�مل��د�ر���س و�جلامعات  ع��دد من  �أب��و ظبي ومب�شاركة  يف 
�لأ�شياء  "�نرتنت  �ل��ع��ام  ه���ذ�  ���ش��ع��ار  و�ت��خ��ذ  ب��ال��دول��ة 

مل�شتقبل �أف�شل"
�ملعلومات  تقنية  كلية  -عميد  �شعيب  خالد  و�أو���ش��ح  
�إح��دى م��ب��ادر�ت �لكلية  بالإنابة" �أن ه��ذ� �مل��ارث��ون هو 
�ل�شنوية �لر�ئدة لكت�شاف ورعاية �ملوهوبني و�ملبتكرين 
�أبناء �لدولة يف هذ� �لقطاع �حليوي �لهام و�لذي  من 
مفكري  جيل  و�إن�����ش��اء  �شقل  يف  �مل�شاهمة  �ىل  ي��ه��دف 
يف  �ل�شابة  �ملو�هب  ودع��م  ت�شجيع  خالل  من  �مل�شتقبل 
جمال تقنية �ملعلومات  و�حلو�شبة  �ملعلوماتية ، و�لذي 
مي��ث��ل رك��ي��زة �أ���ش��ا���ش��ي��ة وت��وج��ه ����ش��رت�ت��ي��ج��ي جلامعة 
باإعد�د  و�مل��ح��وري��ة  �ل��ف��اع��ل��ة  م�شاهمتها  يف  �لإم�����ار�ت 
�ل���ك���و�در �ل��وط��ن��ي��ة �مل��وؤه��ل��ة لق��ت�����ش��اد �مل��ع��رف��ة ملو�كبة  
�لحتياجات �ملتز�يدة للدولة يف ع�شر �لثورة �ل�شناعية 
�لر�بعة "، وت�شجيع �لطلبة وحثهم على �عتبار بر�مج  
تقنية �ملعلومات  و �حلو�شبة  �ملعلوماتية من �هم و�أبرز 
�ملتحدة   �لعربية  �لإم�����ار�ت  جامعة  وج��ع��ل  خ��ي��ار�ت��ه��م 

و�حدة  يف  �ل��ع��ايل  تعليمهم  مل��ت��اب��ع��ة  �لوىل  وج��ه��ت��ه��م 
�لدولة ويف  �لبارزة يف  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  �أف�شل  من 
 – �لدكتور ه��اين �ل�شول  �أ���ش��ار   �ملنطقة. وم��ن جهته 
رئي�س �للجنة �ملنظمة �إىل �أن �ملار�ثون لهذ� �لعام ي�شعى 
�ىل حتفيز �لطلبة لالبتكار و �لبد�ع يف جمال تقنيات 
عن  خا�س  ب�شكل  �لأ�شياء  �نرتنت  و  عامه  �ملعلومات  
طريق �مل�شاركة يف م�شابقات و حتديات م�شوقة و م�شلية. 
كما يتيح مارثون تكنولوجيا �ملعلومات �لفر�شة لطلبة 
�ملد�ر�س بالعمل �شمن فرق لختبار مهار�تهم �لتقنية 

و�شت�شمل  و�لأكادمييني".  �أق��ر�ن��ه��م  ع��ل��ى  وع��ر���ش��ه��ا 
ف��ع��ال��ي��ات �مل���ارث���ون جم��م��وع��ة م��ن �مل�����ش��اب��ق��ات �أبرزها: 
م�شابقة  “�لربجمة يف تقنية �ملعلومات ” فئة �لطالب 
من �ل�شف �لعا�شر وحتى �ل�شف �لثاين ع�شر  و "�ملفكر 
�لنا�شئ" فئة �لطالب من �ل�شف �لثالث وحتى �ل�شف 
�لبد�ع  على  ترتكز  �أل��ع��اب  وت�شميم  لربجمة  �لتا�شع 
�ملرئية،  برنامج �لربجمة  با�شتخد�م  �لتقني  و�لبتكار 
على  للربجمة  مايكرو�شوفت  نظام  �أو   ،Scratch
 ،Touch Develop وي�شمى  �لإن��رتن��ت،  �شبكة 

وم�شابقة �ملفكر �لنا�شئ "�لعامل �لذكي" لبناء تطبيق 
�ملوبايل "حلمي �لذي مل يتحقق بعد"، و�لتي يتناف�س 
�أف���ك���ار م��ب��ت��ك��رة وجديدة  �ق�����رت�ح  ف��ي��ه��ا �لأط����ف����ال يف 
�لتخيلية  للقدرة  حت��دي��اً  ومتثل  �مل��وب��اي��ل.  لتطبيقات 
�ملارثون  و�شيتخلل  �أح��الم��ه��م.  لتحقيق  ل��الأط��ف��ال 
�نرتنت  يف  للطلبة  مبتكرة   م�شاريع  ع��ر���س  منتدى 
، و�لعامل �لفرت��شي   ، و�لذكاء �ل�شطناعي   �لأ�شياء 
�لكمبيوتر،  و�م�����ن   ، �لن���رتن���ت  م���و�ق���ع  وت�����ش��م��ي��م   ،
و�حلو�شبة �ل�شحابية على �أن يتم تقييمها من قبل جلنة 
متخ�ش�شة وحتديد �أبرز �مل�شاريع �لفائزة  ، بالإ�شافة 
تخترب  و�لتي  للفرق  �ملعلومات"  تقنية  "م�شابقة  �إىل 
جمال  يف  للمت�شابقني  �ملعريف  �مل�شتوى  �أ�شا�شي  ب�شكل 
وم�شابقة   ، �ملعلوماتية  �حلو�شبة   و  �ملعلومات   تقنية 
"�أ�شحاب �لهمم" من �ملبدعني و�ملبتكرين يف مد�ر�س 
�لأطفال  وم�شابقة  �لطالبية  �مل�شاريع  لفئتي  �لدولة 
  ،"The IT4Special Needs " ع��ن��و�ن  حت��ت 
�لطلبة  ملمار�شة  �ملنا�شبة  �لبيئة  تهيء  م�شابقة  وه��ي 
ذوي �لهمم حقهم يف �ملناف�شة ، حيث يتيح لهم �لفر�شة 
�أفكار  به من  ي�شهمون  لعر�س قدر�تهم من خالل ما 
�شتت�شمن  كما  تقنية.  وم��ع��د�ت  برجميات  و  ج��دي��دة 
فعاليات �ملارثون لهذ� �لعام ور�شتي عمل للمدر�شني و 
طالب �ل�شف �لثاين ع�شر يف جمايل: �أنرتنت �لأ�شياء
، و �لتعليم عن طريق    Internet of Things

 .Gamification لألعاب�

•• اأبوظبي - الفجر

 ��شت�شافت جامعة نيويورك �أبوظبي ور�شة عمل تدريبية 
ت�شعى  م��ب��ادرة  ج�شدت  و�ل��ت��ي   ، �لهمم  �أ���ش��ح��اب  ل��دع��م 
لتعزيز �ندماج �أ�شحاب �لهمم يف �ملجتمع، وذلك يف �أعقاب 
�لألعاب  �خل��ا���س  ل��الأومل��ب��ي��اد  �لإم����ار�ت  دول���ة  ��شت�شافة 
يف  �ملجتمعية  �لتوعية  مكتب  وت��وىل   .2019 �لعاملية 
�جلامعة تنظيم �لفعالية، بالتعاون مع فاطمة �جلا�شم، 
�ل���دول �لأطر�ف  �إم��ار�ت��ي �شاب يف م��وؤمت��ر  �أول م��ن��دوب 
و�ملنا�شرة  �لإعاقة  �ملتحدة حلقوق ذوي  �لأمم  لتفاقية 
لق�شايا �أ�شحاب �لهمم. مت تقدمي ور�شة �لعمل للطالب 
�لهمم،  لأ�شحاب  �لدعم  تقدمي  �ُشبل  مبعرفة  �ملهتمني 
فيهم  مبن  وم�شاركة،  م�شارك   25 من  �أك��رث  وبح�شور 
من  وط��الب  �خلا�س،  �لأوملبياد  يف  �ملتطوعون  �ل�شفر�ء 
لأبحاث  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  موؤمتر  يف  �مل�شاركني 
�ل�����ش��ح��ة �ل��ع��ام��ة، ف�����ش��اًل ع��ن �ل��ط��الب م��ن �جلامعات 
�لأخرى. وت�شغل فاطمة من�شب �أ�شغر ع�شو يف �ملجل�س 
�لهمم،  �أ�شحاب  لتمكني  �لوطنية  لل�شيا�شة  �ل�شت�شاري 
�أول  ك�شاحبة  �لإم����ار�ت،  �أو�ئ���ل  �شمن  تكرميها  مت  كما 
مبادرة جمتمعية تطوعّية عن فن �لتعامل مع �أ�شحاب 
�لهمم، قّدمت خاللها ور�س عمل يف عدد من �جلامعات، 

�ملجالت،  و�مل��وظ��ف��ني يف خم��ت��ل��ف  �ل��ت��ط��وع��ي��ة  ول��ل��ف��رق 
�ملد�ر�س  يف  لهم  قّدمتها  لل�شغار  خا�شة  دورة  وج��ّه��زت 
ذلك،  على  وتعليقاً  نف�شه.  �مل��ج��ال  يف  �لعامة  و�ملكتبات 
�لتدريبية  �لعمل  ور�شة  ت�شميم  "جرى  �جلا�شم:  قالت 
حيث  متكاملة،  م��ب��ادرة  لتكون  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  دع��م  يف 
لفهم وجهات  �ملجتمع  �أف���ر�د  �أم��ام جميع  �لأب���و�ب  تفتح 
تفاعلي  ب�شكل  عليهم  و�ل��ت��ع��رف  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  نظر 

بدء�ً من �آد�ب �لتعامل معهم، �إىل ت�شهيل و�شولهم �إىل 
كافة �لوجهات، و�لتطرق �إىل �لتحديات �لتي يو�جهونها 
تعزيز  يف  �لفعالية  و�أ�شهمت  �لعامل".  �أنحاء  خمتلف  يف 
�مل���ه���ار�ت �ل��ع��م��ل��ي��ة �لأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ني م���ن خالل 
و�شبل  �لهمم  �أ�شحاب  مع  �لتعامل  �آد�ب  حول  تدريبهم 
بنظرة  �مل�شاركني  زّودت  كما  لهم.  �لر�حة  و�شائل  توفري 
ع��ام��ة ح���ول �ل����روؤى و�ل��ت��ح��دي��ات �ملتعلقة ب��الإع��اق��ة يف 

�ل�شياق �لعاملي، وقّدمت لهم �أفكار�ً حول تطوير وتطبيق 
�ل�شيا�شات �خلا�شة بالإعاقة. ومن جانبها، قالت حف�شة 
دفعة  �لفعالية، من ط��الب  �مل�شاركات يف  �إح��دى  �أح��م��د، 
نيويورك �أبوظبي: "تقت�شي طبيعة  جامعة  يف   2020
حياتنا �ليومية تفاعاًل و�ختالطاً باحلد �لأدنى �أو على 
�مل�شتوى �خلدمي مع �أ�شحاب �لهمم يف جمتمعنا. غري 
�أّن ح�شور ور�شة �لعمل هذه مع فاطمة، و�لتعرف على 
�لنقدي  �لتفكري  �إمكانية  يل  �أت��اح  �لر�ئعة،  �شخ�شيتها 
و�لتي  عنها،  �لتغا�شي  علينا  ي�شهل  �لتي  �لعو�ئق  بكافة 
فر�شة  �لتجربة  ومنحتني  �ل��ه��م��م،  �أ���ش��ح��اب  يو�جهها 
لكت�شاب �شديقة جديدة".  بدورها، قالت �أثينا توما�س، 
�أبوظبي،  نيويورك  جامعة  يف   2020 عام  دفعة  طالبة 
من  فاطمة،  "متكّنت  �لعمل:  ور���ش��ة  يف  �شاركت  و�ل��ت��ي 
كلياً  ج��دي��د�ً  منظور�ً  منحي  يف  �لتدريب،  ور�شة  خ��الل 
وذل��ك من  تفكريي،  ت��اأث��ري عميق على طريقة  ل��ه  ك��ان 
خالل تعليمي طرقاً جديدًة حول ت�شور وتفّهم جتارب 
حيال  م��د�رك��ي  �لتجربة  ه��ذه  وفتحت  �لهمم.  �أ�شحاب 
�أوجه �لتمييز �لتي يت�شم بها حميطنا �شد  �لعديد من 
حد  على  و�ل�شريح  �ل�شمني  ب�شكليها  �لهمم،  �أ�شحاب 
�شو�ء. �لأمر �لذي و�ّشع نطاق تفكريي و�أتاح يل �لتاأمل 

بطبيعة �لعامل من حويل بعني ناقدة".

•• العني - الفجر

��شتعر�شت  حما�شرة نظمها فرع �ل�شرطة �ل�شياحية مبنطقة �لعني بقطاع  
�لأمن �جلنائي  يف �شرطة �أبوظبي جهود دولة �لإمار�ت و�لتي تقدم منوذجاً 
�ل�ع�ي�ن  ، وعقدت بالتعاون مع �لأر�شيف �لوطني ومتنزه  ر�ئد�ً يف �لت�شامح 

ل�ل�ح�ي�اة �ل�ب�ري�ة "حديقة �لعني للحيو�نات". 
وبر�شور�ت  كتيبات  عر�س  ت�شمن  �لفعالية   هام�س  على  معر�س  �أق��ي��م   و 
باأكرث من لغة  تربز جهود �ل�شرطة �ل�شياحية  يف تعزيز �لأم��ن �ل�شياحي 

و�إر�شاد  �ل�شياح لالأماكن �ل�شياحية .
�أول يف  �إ�شماعيل عبد�هلل  �شابط بر�مج تعليمية  �ملحا�شرة  حممد  و�ألقى 
�لأر�شيف �لوطني على م�شرح مركز �ل�شيخ ز�يد لعلوم �ل�شحر�ء  بح�شور 
�ل��ع��ني للحياة �لربية  "متنزه  �ل��ه��اج��ري م��دي��ر ع��ام  ���ش��ع��ادة غ��امن م��ب��ارك 
و�لر�ئد  �ل�شحر�ء  لعلوم  ز�يد  �ل�شيخ  للحيو�نات" ومركز  �لعني  "حديقة 
ر����ش��د �مل��ه��ريي رئ��ي�����س ق�����ش��م  �ل�����ش��رط��ة �ل�����ش��ي��اح��ي��ة وع����دد م��ن �مل�شوؤولني 

و�ملوظفني  باحلديقة  و�ل�شباط.

و��شتعر�س  �ملحا�شر دور �لأر�شيف �لوطني  يف حفظ �لرت�ث وتاريخ �لدولة  
�ملوؤ�ش�شات  �لتعاون مع  و�أجنحته  وجهوده  يف  و�أق�شامه  �لتاأ�شي�س  ومر�حل 

و�جلهات �ملختلفة.
للت�شامح  وز�رة  و�إن�شاء  �لت�شامح  تر�شيخ قيم  �لدولة يف  وحتدث عن جهود 
�آل  ، �ملغفور له  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  بالرتكيز على دور موؤ�ش�س �لدولة 
نهيان "طيب �هلل ثر�ه " يف تر�شيخ مفهوم �لت�شامح و�لتعاي�س �ل�شلمي بني 

�لدول و�ل�شعوب وحثه على نبذ �لكر�هية و�لعنف بني �ل�شعوب.
و�لت�شامح   �ملحبة  ملعاين  تر�شخ  �لتي  �لق�ش�س  م��ن  ع���دد�ً  �ملحا�شر  و���ش��رد 

ومو�قف ز�يد �خلري يف تعزيز �لقيم �لإن�شانية .
و�لقو�نني    ، �لأ�شيلة  و�لتقاليد  و�ل��ع��اد�ت    ، �لت�شامح  �إىل مظاهر  �أ�شار  و   
مثل قانون ودمية وقانون �لتميز و�لكر�هية ، كما ��شتعر�س �شور �لت�شامح   

و�أهمية تر�شيخه يف نفو�س �ل�شباب.
ويف خ��ت��ام �ملحا�شرة ك��رم �ل��ر�ئ��د ر����ش��د �مل��ه��ريي �شعادة غ��امن �ل��ه��اج��ري و 
�ملحا�شر حممد ��شماعيل على تعاونهم مع �شرطة �أبوظبي يف �إجناح �إقامة 

مثل هذه �ملحا�شر�ت . 

الفنانة كاميل براون تقدم عر�ض حرب يف 
مركز الفنون بجامعة نيويورك اأبوظبي

•• اأبوظبي - الفجر

فرقة  ��شت�شافة  عن  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  �لفنون  مركز  �أعلن   
كاميل بر�ون �لر�ق�شة لتقدمي عر�س بعنو�ن "حرب" و�لذي ي�شتك�شف 
�لأم��ري��ك��ي��ة- بالثقافة  ويحتفي  و�ل��ه��وي��ة  و�ل��ث��ق��اف��ة  �ل��ع��رق  م��و����ش��ي��ع 
�لأفريقية، وذلك يف متام �ل�شاعة 8 م�شاء يوم �خلمي�س 25 �أبريل على 

خ�شبة �مل�شرح �لأحمر.
وت�شمل �لأم�شية على عرو�س �لرق�س �لنقري و�جلاز و�لرق�س �ملعا�شر 
و�لهيب-هوب و�لعرو�س �ملو�شيقية �حلية، حيث توفر مزيجاً فريد�ً من 
باجلاليات  �خلا�شة  و�لتقاليد  �لإمي���اء�ت  خ��الل  من  و�ل�شغف  �مل�شاعر 
�لأفريقية يف �ملهجر. و�شي�شطحب �لعر�س �جلمهور يف رحلة تتمحور 
حول مفاهيم متكني �لذ�ت و�حلب على �لطريقة �لأمريكية-�لأفريقية 

و�ملجتمع و�لأخّوة.
��شتعادة  على  �لأفريقية،  �لرق�شات  م�شممة  ب���ر�ون،  كاميل  وحتر�س 
دورها  م��ن  و�ن��ط��الق��اً  �لأم��ري��ك��ي��ة-�لأف��ري��ق��ي��ة.  للهوية  �لثقايف  �ل�شرد 
ك��م��دي��رة فنية ل��ف��رق��ة ك��ام��ي��ل ب����ر�ون �ل��ر�ق�����ش��ة، ت�شعى ب����ر�ون لإث���ارة 
وعملها  �لفطري  �شغفها  خ��الل  م��ن  �ملتنوع  جمهورها  ل��دى  �لف�شول 
�لفني �ملتميز. ومن خالل �لتعاون مع �ملخرجة �ملو�شيقية �آلي�شون ميلر، 
�لكمان جولييت جونز"و�لتي  وعازف �لإيقاع ويل�شون توري�س، وعازفة 
"حكاية  ب��ع��ن��و�ن  �لفنون"  "مركز  يف  م�شرحي  عمل  ت��ق��دمي  لها  �شبق 
�لفنانة تو�شي ريجان"، و�ملوؤلف  بتلر برفقة  �أوكتافيا  �ملز�رع" للرو�ئية 
�ملو�شيقي وعازف �لبيانو �شكوت باتر�شون؛ ي�شكل "حرب" �أحدث �أعمال 
بر�ون "و�لتي �أعقبت عر�س "�ل�شيد ت�شامح" - 2012، و"فتاة �شود�ء: 

."2015 م�شرحية ل�شانيات" - 
مر�ت،  �أرب��ع  "جائزة �لأم��رية جري�س"  ب��ر�ون حائزة على  �أن  �إىل  ي�شار 
فورد‘،  ’موؤ�ش�شة  ل���  �لتغيري"  "فن  م�شروع  زم��ال��ة  على  حا�شلة  وه��ي 
غوغنهامي‘،  ’زمالة  وع�شوية  �لأد�ئية،  بيلو‘ للفنون  ’جاكوب  وجائزة 
وزمالة موؤ�ش�شة ’تيد‘، وغريها من �جلو�ئز �ملرموقة �لأخرى. و�شاركت 
"�لتاريخ  ’تيد‘ بعنو�ن  موؤ�ش�شة  �أنتجته  �ل��ذي  �لفيلم  يف  كذلك  ب��ر�ون 
فنية  عرو�شاً  قدمت  كما  �لب�شري للرق�س �لجتماعي يف 25 حركة". 
م�شارح  من  وعدد  �لر�ق�س‘،  �لأمريكي  �إيلي  �ألفن  ’م�شرح  من  بتكليف 

برودو�ي �ل�شهرية، وغريها من �ملوؤ�ش�شات �ملرموقة �لأخرى.
وتعليقاً على ذلك، قال بيل بر�غني، �ملدير �لفني �لتنفيذي ملركز �لفنون 
يف جامعة نيويورك �أبوظبي: "تعد كاميل بر�ون فنانة رق�س وم�شممة 
وت�شتك�شف  �مل�شتوى.  رفيعة  مفكرة  كونها  جانب  �إىل  ر�ئ��ع��ة،  رق�شات 
�لعرق  م��و����ش��ي��ع  �أع��م��ال��ه��ا  وث��الث��ي��ة  ’حرب‘  ب����ر�ون م��ن خ���الل عملها 
ذ�ت  ج�شدية  �إمي��اء�ت  خالل  من  �ل�شعبية  و�لثقافة  و�ل�شورة  و�لهوية 
دللت تاريخية عميقة وتاأثري عاطفي قوي. وي�شرنا للغاية �لرتحيب 
�أبوظبي،  يف  �ملبدعني  و�ملو�شيقيني  �ملتميزة  �لر�ق�شة  فرقتها  مع  بها 
�أن  �أدنى �شك. و�أعتقد  �أ�شد�ء و��شعة دون  �لفني  حيث �شيرتك عر�شها 
م�شاهدة عملها �لفني �شتكون م�شوقة جد�ً، حيث �شينطوي على �لكثري 

من �جلاذبية و�حلما�س".
 ويف �إطار برنامج "خارج خ�شبة �مل�شرح"، من �ملقرر �أن ي�شت�شيف مركز 
�أع�شاء  م��ن  ع��دد  مب�شاركة  �لرق�س  ح��رك��ات  ح��ول  عمل  ور���ش��ة  �لفنون 
فرقة كاميل بر�ون �لر�ق�شة على خ�شبة �مل�شرح �لأحمر يف متام �ل�شاعة 
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هي مثل مدير مت�ضلط، يتحكم يف كل �ضيء من حوله، وعندما يغ�ضب 
الدرقية  الغدة  اخلرباء  ي�ضف  اجلملة  بهذه  اجلميع،  يف  ينفجر 
ودورها يف منظومة اجل�ضم، فتلك الغدة ال�ضغرية يف قاعدة عنقك 

توؤثر ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف كل وظيفة من وظائف ج�ضمك، لذلك 
ل  عندما  امل�ضاكل  من  الكثري  حتدث  اأن  امل�ضتغرب  من  لي�ض 
تطلق هذه الغدة فجاأة ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية 

اأو عندما تطلق الكثري منه لإفراط يف ن�ضاطها.

يحتوي املوز على الرتيبتوفان وهو بروتني يحوله اجل�ضم اإىل ال�ضريوتونني. واملعروف اأّن ال�ضريوتونني هرمون ي�ضاعد على ال�ضرتخاء 
اأّن اأكل املوز ي�ضاعد ال�ضخ�ض على اأن يكون بحالة انفعالية جيدة، وعلى ال�ضعور بال�ضعادة، وبالتايل تقليل  ب�ضكل طبيعي. كما 

ال�ضعور بالكتئاب ب�ضكل ملحوظ.

�لغدة  �أع��ر����س مر�س  �أن  هنا  �إزع��اج��اً  �لأك���رث  ولعل �جل��زء 
�لأم���ر�����س �لأخ���رى،  �لكثري م��ن  �أع��ر����س  �ل��درق��ي��ة تعك�س 
كما  طويلة،  لفرتة  م�شخ�شة  غري  تكون  �أن  ميكن  ولذلك 
تختلف �لأعر��س من �شخ�س لآخر، وكذلك ميكن �أن تاأتي 
ولكن  �كت�شافها،  ي�شعب  لذ�  ج��د�ً،  تدريجي  ب�شكل  �أو  فجاأة 
�شر�ئب  يفر�س  �أن  ميكن  ع��الج  دون  �لدرقية  �ل��غ��دة  ت��رك 

باهظة على �أجهزة ج�شمك �لأخرى، وخا�شة قلبك.

ويقول �خلرب�ء: �إن م�شاكل �لغدة �لدرقية �أكرث �شيوعاً بني 
�لن�شاء، حيث ت�شاب و�حدة من كل ثماين ن�شاء با�شطر�ب 
�لغدة �لدرقية خالل حياتها، كما �أن �لن�شاء �أكرث عر�شة من 
�لرجال بن�شبة خم�شة �إىل ثمانية، وت�شيب نحو 10 �إىل 20 
�لعمر، ولذلك فقد  �لثالثينات من  �لن�شاء يف  �ملائة من  يف 
حدد �خلرب�ء �أعر��س �لغدة �لدرقية لدى �لن�شاء �لتي يجب 

�أن تعرفها:

الوزن:  تغيريات   -  1
تبطئ جميع وظائف �جل�شم،  �لن�شطة  �لدرقية غري  �لغدة 
�لغدة  ن�شاط  ف��رط  �إذ�  �أم��ا  �ل��غ��ذ�ئ��ي،  �لتمثيل  ذل��ك  مب��ا يف 
�إىل فقد�ن  ي��وؤدي  �لعك�س، حيث  �أن يحدث  �لدرقية فيمكن 
ي��رون فقد�ن �لوزن  �لن�شاء  �مل��ربر، و�لكثري من  �ل��وزن غري 
�إنتاج  �إىل �لعالج، فالإفر�ط يف  ك�شيء جيد، لكنهن بحاجة 

�لهرمون يكون �شعباً على �جل�شم وخا�شة �لقلب.

طبيعي: غري  دم  �ضغط   -  2
مع  د�ئماً  مت�شل  �لدرقية  �لغدة  هرمون   

�لقلب، ويوؤثر على مدى �شرعة �أو بطء 
�لدرقية،  �ل��غ��دة  ق�شور  وم��ع  �لنب�س، 
�أبطاأ  �ل��ق��ل��ب  ���ش��ي��ك��ون م��ع��دل ���ش��رب��ات 
م���ن �مل���ع���دل �ل��ط��ب��ي��ع��ي، و�ل�����ذي يوؤثر 
ووظائف  �لأع�شاء  من  جمموعة  على 
فرط  ح���ال���ة  ويف  �لأخ���������رى،  �جل�������ش���م 
�لعك�س، وميكن  �شيحدث  �لغدة  ن�شاط 

�أن ي��وؤدي �أي من �ملوقفني �إىل ق�شور يف 
�لقلب، خا�شة �إذ� كان معدل نب�شات قلبك 

ي���زد�د ل��ف��رتة طويلة م��ن �ل��زم��ن، ف���اإن هذ� 
�ل�شغط �لإ�شايف �شيكون خطري�ً.

الإخراج: عادات  – تغري   3
 ق��د ت��الح��ظ �أن���ك ل ت��ذه��ب �إىل 

�أن���ك م�شاب  �أو  ك��ث��ري�ً  �حل��م��ام 
ب��الإم�����ش��اك ح��ق��اً، وم���ع فرط 
ن���������ش����اط �ل������غ������دة �ل����درق����ي����ة 
وت�شعر  ك����ث����ري�ً،  ت���ذه���ب  ق����د 

ب�شيولة.

– الإعياء:   4

�إيل �لإعياء، حيث يكون تو�زن  ق�شور �لغدة �لدرقية يوؤدي 
�لطاقة و�لتحكم فيها �أقل فعالية، ومن ثم عدم �لقدرة علي 
�أن  ميكن  بالإعياء  �ل�شعور  وه��ذ�  �لأن�شطة،  بع�س  ممار�شة 
ي�شهم �أي�شاً يف زيادة �لوزن، �أما يف حالة فرط ن�شاط �لغدة 
فتوؤدي �أي�شاً �إىل �ل�شعور بالإرهاق، حيث ل ميكن جل�شمك 
�أن يكون ن�شطاً لفرتة طويلة دون ر�حة، وفرط ن�شاط �لغدة 

�لدرقية ل مينحك هذ� �لتو�زن.

املزاج:  يف  تغريات   -  5
ميكن �أن يوؤثر ق�شور �لغدة �لدرقية على �لطريقة �لتي يعمل 
بها دماغك ويوؤثر ب�شكل كبري على مز�جك، و�لكتئاب �أحد 
يكون  وقد  �لن�شاء،  من  �لعديد  منها  تعاين  �لتي  �لأعر��س 
من �ل�شعب �إدر�ك �أن �لغدة �لدرقية قد تكون متورطة، حيث 
�إن �لكتئاب نف�شه ميكن �أن يوؤدي �إىل بع�س �أعر��س ق�شور 
�لغدة �لدرقية، و�إذ� كان لديك فرط ن�شاط �لغدة �لدرقية، 
قد يتم تغيري مز�جك بطريقة �أخرى، �شي�شعر �لنا�س مثاًل 
�أن  �ل���ش��ط��ر�ب��ني  �لن��ف��ع��ال، ومي��ك��ن لكال  و���ش��رع��ة  بالقلق 

يجعلك تخرج عن نطاق �ل�شيطرة عقلياً وعاطفياً.

الطمث:  تغيريات   -  6
�أن  ميكن  فهذ�  �ملعتاد،  من  �أثقل  �لفرتة  ه��ذه  تكون  عندما 
يكون عالمة على ق�شور �لغدة �لدرقية، كما ميكن �أن ي�شبب 

�أخ��ف بكثري  ل��ف��رت�ت  �لدرقية  �ل��غ��دة  ن�شاط  ف��رط 
قد  حتي  �أو  عليه،  �ع��ت��ادت  مم��ا 

تختفي لب�شعة �أ�شهر 
ب�شكل غري 

متوقع.

واجللد:  ال�ضعر  يف  تغريات   -  7
ميكن �أن ي�شبب ق�شور �لغدة �لدرقية جلفاف �شعرك وجلدك 
ب�شكل كبري، وقد ي�شبح �شعرك ه�شاً و�شهل �لتك�شر كعالمة 
ت��وؤدي كال �حلالتني  �أن  �لدرقية، وميكن  �لغدة  على ق�شور 
�إىل  �لدرقية(  �لغدة  ن�شاط  وف��رط  �لدرقية  �لغدة  )ق�شور 

�شعف �ل�شعر.

الع�ضالت: اآلم   -  8
و�ل�شعف  �ملفا�شل،  ت�شلب  �لع�شالت،  يف  ب��اأمل  ت�شعر  ق��د   
هذ�  يجعلك  وق��د  �لدرقية،  �لغدة  ن�شاط  وف��رط  ق�شور  يف 

�لو�شع ل تريد ممار�شة �أي ن�شاط.

العقلي: ال�ضباب   -  9
 ميكن �أن يبطئ ن�شاط �لغدة �لدرقية �شرعة وظيفة �لدماغ، 
وقد ل تكون قادر�ً على �لتفكري بو�شوح، وقد ت�شعر وكاأنك 
تعاين من �شباب يف �لدماغ، وميكن �أن يرت�فق هذ� �ل�شعور 

بالبطء مع تغري�ت �ملز�ج و�لكتئاب �أي�شاً.

جافة:  اأو  منتفخة  عيون   -  10
ميكن ملر�س جريفز، وهو ��شطر�ب يف �ملناعة �لذ�تية يوؤدي 
�إىل فرط ن�شاط �لغدة �لدرقية، �أن يت�شبب يف بع�س 
�لتي  و�لعالمة  �أي�شاً،  �لب�شرية  �لتغري�ت 

متيزه هي �لعني �ملنتفخة،
�ل��ع��ني �جلافة  ت��ك��ون  �أن  ك��م��ا مي��ك��ن   
ح�شا�شية  �أو  ج���رح  دون  و�مل��ه��ي��ج��ة 
�أع����ر������س  م����ن  و������ش����ح  ���ش��ب��ب  �أو 
�لغدة  ق�شور  �أو  ن�شاط  ف��رط 

�لدرقية.

الإح�����ض��ا���ض  ت��غ��ري   –  11
باحلرارة:

درج���ات  ح�شا�شية  ت��ك��ون  �أن  مي��ك��ن   
�لغدة  ق�شور  على  عالمة  �حل���ر�رة 
�لدرقية؛ حيث جتعلك ت�شعر 
ي��ك��ون �جلو  ب��ال��ربد عندما 
د�فئاً متاماً وبينما كل من 
حولك ي�شعرون بالر�حة، 
و�لعك�س مع فرط ن�شاط 
قد  حيث  �لدرقية،  �لغدة 
ت��ك��ون ح�����ش��ا���ش��اً ج���د�ً لأي 
ح�������ر�رة، م���ع ع����رق �أك���رث 
عليه  ي����ب����دو  مم�����ا  ب���ك���ث���ري 

�لأ�شخا�س �لآخرون.

من  ج���زء  ف���ق���دان   –  12

احلواجب: 
�حلاجبني،  م��ن  ج��زء  بفقد�ن  �لن�شاء  م��ن  �لعديد  تتفاجاأ 
خا�شًة من �حلافة �خلارجية، وهي عالمة على ق�شور �لغدة 

�لدرقية، وقد يرت�فق ذلك مع ت�شاقط �ل�شعر �لعام.

اجل�ضم:  من  ال�ضفلي  اجلزء  تورم   -  13
من  �ل�شفلي  �جل���زء  يف  وت��ورًم��ا  �نتفاًخا  ف��ج��اأة  لح��ظ��ت  �إذ� 

و�لقدمني،  �لكاحل  ومفا�شل  و�لركبتني  �لأرج��ل  ج�شمك، 
�أن يكون  و�ل��ذي ميكن  �ل�شو�ئل،  فهذ� موؤ�شر على �حتبا�س 

عالمة على ق�شور �لغدة �لدرقية �أو مر�س جريف.

– العقم:   14
�لعقم ميكن �أن يكون عالمة على م�شكالت كامنة، وميكن �أن 

يكون مر�س �لغدة �لدرقية غري �مل�شخ�س �شبباً يف ذلك.

توؤثر ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف كل وظيفة يف ج�ضمك

الدرقية الغدة  مبر�ض  اإ�شابتك  على  عالمة   14

زيادة الرتكيز
�لبوتا�شيوم،  من  كبرية  كمية  على  �لفاكهة  ه��ذه  حتتوي 
لأنه  و�لتعلم،  �لرتكيز  يعزز  �ملهم  �ملعدين  �لعن�شر  وه��ذ� 

يجعل �لتالميذ �أكرث يقظة.

الع�ضبية
�لفيتامني  وه��ذ�   B )ب��ي(  بالفيتامني  غنية  فاكهة  �مل��وز 

ي�شاعد على ��شرتخاء �جلهاز �لع�شبي.

التوتر

�لأك�شجني  نقل  على  ي�شاعد  �مل��وز  يف  �ملوجود  �لبوتا�شيوم 
�إىل �لدماغ، و�ملحافظة على �لنب�س ب�شكل طبيعي. ولذلك 

ويف حلظات �لتوتر، 
كبري،  ب�شكل  �لنخفا�س  �إىل  �لدماغ  يف  �لأك�شجني  مييل 
فاإنَّ  ولذلك  �لبوتا�شيوم،  ويقل م�شتوى  �لنب�س  ويت�شارع 

�أكل �ملوز ي�شاعد على �إعادة تنظيم كل ذلك. 

عالج فقر الدم
� باحلديد، �لأم��ر �ل��ذي �شيعمل على زيادة  �مل��وز غني ج��دًّ
�إنتاج �لهيموجلوبني يف �لدم، وبالتايل فاإنه مهم ملحاربة 

�لأنيميا.

مكافحة الإم�ضاك
حيث �إّن �ملوز غني بالألياف، فاإنه يجّنب �جل�شم �لإ�شابة 
بالإم�شاك. وعند �أكل �ملوز ب�شكل يومي، فمن �شاأن ذلك �أن 

يعمل على تنظيم عمل �جل�شم.

يعالج حرقة املعدة
من  وه��ذ�  طبيعي،  للحمو�شة  م�شاّد  على  �مل��وز  يحتوي 

�شاأنه �أن يعالج حرقة �ملعدة ويخفف �لأمل.

يحارب ال�ضعور بالغثيان يف ال�ضباح
�أك��ل �ملوز  �مل��وز ينظم م�شتوى �ل�شكر يف �ل��دم. ولهذ� ف��اإّن 
بني �لوجبات ي�شاعد على ��شتقر�ر م�شتوى �ل�شكر يف �لدم، 

ويجّنبك �ل�شعور بالغثيان يف �ل�شباح.

معاجلة القرحات

مكافحة  يف   � ج�������دًّ ف�����ّع�����ال  �مل�������وز 
��شطر�بات �لأمعاء، 

ول��ك��ن ه����ذ� ل��ي�����س ك���ل ����ش���يء، فهو 
يحمي �ملعدة بوقف زيادة �حلمو�شة 

فيها وتقليل تهّيجها.

يقلل النوبات القلبية
وف���ًق���ا ل��ع��دد م���ن �لأب���ح���اث ف�����اإنَّ �أك����ل �ملوز 

�ل���دم وي��ق��ل��ل خماطر  ي��ن��ّظ��م �شغط  ب��ان��ت��ظ��ام 
�لإ�شابة بالنوبات �لقلبية حو�ىل 40 يف �ملئة.

املوز ي�ضاعد على وقف التدخني
�ملوز ميكن �أن ي�شاعدِك يف هذه �ملهمة، فاملوز 

ا  وخ�شو�شً  B )ب�����ي(  ب��ال��ف��ي��ت��ام��ني  غ��ن��ي 
وه�����ذ�   ،  B6 )بي6(  �ل���ف���ي���ت���ام���ني 

�ل���ف���ي���ت���ام���ني ع���ن���دم���ا ي���ج���ت���م���ع مع 
�لبوتا�شيوم و�ملاغني�شيوم يف �ملوز، 

ف���اإن���ه ي�����ش��اع��د �جل�����ش��م على 
�ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ���ش��ع��ور نق�س 

�لنيكوتني.

معاجلة اللدغات
مل��ح��ارب��ة ل��دغ��ة �حل�����ش��ر�ت ميكن 

�مل�����وز. ويف و�قع  ق�����ش��رة  ����ش��ت��ع��م��ال 
�مل�شابة  �مل��ن��ط��ق��ة  ف��رك��ت  �إذ�  �لأم�����ر 

ق�شرة  من  �لد�خلية  �لناحية  بو��شطة 
�ملوز، ف�شوف يقّل �لنتفاخ و�حلكة.

املوز يقي من النوبة القلبية ويعالج الكتئاب والقولون الع�شبي
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املال والأعمال

نائب رئي�ض الوزراء الإيطايل ي�شيد بجهود 
»ديوا« لتحقيق التنمية امل�شتدامة يف دبي

•• دبي-وام:

و�لتنمية  �لعمل  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س  نائب  مايو  دي  لويجي  معايل  �أ�شاد 
�حلثيثة  “ديو�”  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  بجهود  �لإي��ط��ايل  �لقت�شادية 
�أف�شل  تبادل  �أهمية  �إىل  ..لفتا  دبي  �إم��ارة  �مل�شتد�مة يف  �لتنمية  لتحقيق 
�خلرب�ت و�لتجارب و�ملمار�شات �لعاملية يف جمال �لطاقة �ملتجددة وم�شاريع 
كفاءة �لطاقة. جاء ذلك خالل ��شتقبال �شعادة �شعيد حممد �لطاير �لع�شو 
�ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ..نائب رئي�س �لوزر�ء 
وزير �لعمل و�لتنمية �لقت�شادية �لإيطايل على ر�أ�س وفد رفيع �مل�شتوى 
و�لتعاون  �خلارجّية  �ل�شوؤون  وزي��ر  نائب  �شتيفانو  دي  مانليو  �شعادة  �شم 
�لدويل �لإيطايل و�شعادة ليبوربو �شتيلليلنو �شفري جمهورية �إيطاليا لدى 
�لدولة وممثلني عن وكالة �لتجارة �لإيطالية و�حتاد �ل�شناعات �لإيطالية 
وموؤ�ش�شات مالية بح�شور �ملهند�س وليد �شلمان �لنائب �لتنفيذي للرئي�س 
لقطاع تطوير �لأعمال و�لتميز و�لدكتور يو�شف �لأكرف �لنائب �لتنفيذي 
للرئي�س لقطاع دعم �لأعمال و�ملو�رد �لب�شرية و�ملهند�س مرو�ن بن حيدر 
�ملهريي  وخ��ول��ة  و�مل�شتقبل  �لب��ت��ك��ار  قطاع   - للرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب 
�لنائب �لتنفيذي للرئي�س لقطاع �ل�شرت�تيجية و�لت�شال �حلكومي وعبد 
�أطر  �أول �خلزينة. وجرى خالل �للقاء بحث تعزيز  �لنا�شر عبا�س مدير 
�لتعاون وتفعيل م�شاهمة �ل�شركات �لإيطالية يف م�شاريع �ملياه و�لطاقة يف 
دبي ودولة �لإمار�ت وكذلك �لتعاون �ل�شرت�تيجي بني �لهيئة و�ملوؤ�ش�شات 
و�ل�شركات �لإيطالية يف �ملجالت �ملتعلقة بقطاعي �ملياه و�لطاقة ل �شيما 
كفاءة  وم�شاريع  �ملتجددة  و�لطاقة  و�لتوزيع  و�لنقل  �لإن��ت��اج  قطاعات  يف 
�لطاقة و�لتحول �لرقمي و�لأمتتة. و��شتعر�س �لطاير �أمام �لوفد �لز�ئر 
�إط��ار حتقيق  �لهيئة يف  �لتي تقوم بها  و�مل��ب��ادر�ت و�ل��رب�م��ج  �مل�شاريع  �أه��م 
مالمح  ور�شم  ��شت�شر�ف  �إىل  �لر�مية  �لر�شيدة  �لقيادة  وتوجيهات  روؤي��ة 
 2071 �لم���ار�ت  مئوية  مع  �لهيئة  ��شرت�تيجية  تتو�ئم  حيث  �مل�شتقبل 
وروؤية �لمار�ت 2021 وخطة دبي 2021 بهدف تاأمني م�شتقبل �شعيد 

وم�شتد�م و�لو�شول بالدولة للمركز �لأول يف كافة �ملجالت.

عرب مذكر تفاهم ملو�ضم  2019- 2020
راأ�ض اخليمة لتنمية ال�شياحة تروج لالإمارة 

عرب الرابطة الأوربية لوكالء ال�شفر
•• راأ�س اخليمة- الفجر :

مع”�لر�بطة  تفاهم  مذكرة  �ل�شياحة  لتنمية  �خليمة  ر�أ���س  هيئة  وقعت   
�لأوروبية لوكالء �ل�شفر وم�شغلي �جلولت �ل�شياحية”  تهدف �إىل تعزيز 
عدد �ل�شياح �لقادمني من �لأ�شو�ق �لأوروبية �إىل �لإمارة. ووقع �لتفاقية 
كل من هيثم مطر، �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة ر�أ�س �خليمة لتنمية �ل�شياحة 
ومي�شيل دي بال�شت، �أمني عام “�لر�بطة �لأوروبية لوكالء �ل�شفر وم�شغلي 

�جلولت �ل�شياحية” يف �إمارة ر�أ�س �خليمة. 
“�لر�بطة �لأوروبية لوكالء �ل�شفر وم�شغلي  ومبوجب �لتفاقية، �شتعمل 
ر�أ���س �خليمة كوجهة مف�شلة  على �لرتويج لإم��ارة  �ل�شياحية”  �جل��ولت 
�لقارة  �أنحاء  �شياحية يف  �أل��ف وكيل �شفر وم�شغل ج��ولت   70 لأك��رث من 
غنية  �شياحية  م��ق��وم��ات  م��ن  فيها  م��ا  على  �ل�����ش��وء  وت�شليط  �لأوروب���ي���ة، 
و�لقالع  ك��ي��ل��وم��رت�ً   64 ع��ل��ى ط���ول  �مل��م��ت��دة  �ل�����ش��و�ط��ئ �خل��الب��ة  ل�شيما 
و�لكثري  �حل��م��ر�ء  �ل��رم��ال  ذ�ت  و�ل�شحر�ء  �ل�شاهقة  و�جل��ب��ال  �لتاريخية 
 45 غريها من �لعرو�س �ل�شياحية �ملميزة و�ملتنوعة و�لتي تقع على بعد 
�ملف�شلة  �لوجهة  برنامج  ويت�شمن  �ل��دويل.   دبي  دقيقة فقط من مطار 
�جتماعني ن�شف �شنويني، يعقد �لأول يف بولند� خالل �لأ�شبوع �لأول من 
�لرئي�شيني؛  �ملتحدثني  كاأحد  مطر  هيثم  يح�شره   ،2019 يونيو  �شهر 
بينما يعقد �لجتماع �لثاين يف ر�أ�س �خليمة يف منت�شف دي�شمرب 2019، 
تقدم  ما  و��شتعر��س  �لوجهة  �كت�شاف  فر�شة  �لأوروب��ي��ني  للوكالء  ليتيح 
و�لفعاليات  و�حلو�فز  �لجتماعات  ل�شياحة  �مل�شتوى  عاملية  مقومات  من 
و�ملوؤمتر�ت.  عالوة على ذلك، �شت�شبح “�لر�بطة �لأوروبية لوكالء �ل�شفر 
لل�شفر  �لرتويج  برنامج  يف  �أ�شا�شياً  �شريكاً  �ل�شياحية”  وم�شغلي �جلولت 
و�ل�شياحة �إىل ر�أ�س �خليمة عرب تعزيز �لعالقات بني وكالء �ل�شفر وم�شغلي 
�جلولت �ل�شياحية �لأوروبيني مع �شركات �إد�رة �لرحالت �ملحلية ووكالء 
�ل�شفر و�ل�شركاء �لآخرين. وتعليقاً على �ل�شر�كة، قال هيثم مطر، �لرئي�س 
�لتنفيذي لهيئة ر�أ�س �خليمة لتنمية �ل�شياحة: “�شهد �لعام 2018 منو�ً 
�ل��زو�ر �لقادمني من �لأ�شو�ق �لأوروبية، مما �شاهم يف  �أع��د�د  ملحوظاً يف 
منو عدد �لز�ئرين بن�شبة �ل�شعف مقارنة بالعام �ل�شابق. ويف �إطار �شعينا 
�إىل حتقيق هدفنا با�شتقطاب 1.5 مليون ز�ئر �إىل �لإم��ارة بحلول نهاية 
عام 2021 و3 ماليني ز�ئر بحلول عام 2025، و�حلفاظ على معدلت 
�لنمو �ملتميزة نحر�س على بناء عالقات ��شرت�تيجية مع �أبرز �ل�شركاء يف 
�لتي تقدمها  �لر�ئعة  �لتجارب  �ل�شفر و�ل�شياحة وذلك ل�شتعر��س  قطاع 
نوفرها  �لتي  �ملذهلة  �ل�شياحية  �لتجارب  �شاهمت  ر�أ���س �خليمة. ويف حني 
مثل مغامرة جبل جي�س فاليت: �أطول م�شار �نزلقي يف �لعامل يف تر�شيخ 
�أي�شاً  علينا  يجب  �ل�شياحية،  �ل��ع��امل  خريطة  على  �خليمة  ر�أ����س  مكانة 
هذ�  من  �لقادمني  ل��زو�رن��ا  �ملتنوعة  �لعرو�س  من  �ملزيد  تقدمي  مو��شلة 

�جلزء من �لعامل«.
من جهته، قال مي�شيل دي بال�شت، �أمني عام “�لر�بطة �لأوروبية لوكالء 
“تعد ر�أ�س �خليمة وجهة �شياحية  �ل�شفر وم�شغلي �جلولت �ل�شياحية”: 
و�شو�طئها  �ل��ع��ام  م��د�ر  على  �مل�شرقة  �شم�شها  بف�شل  �أوروب����ا  يف  معروفة 
�خلالبة و�إرثها �لثقايف �لغني وما تقدمه من جتارب عربية �أ�شيلة. ونحن 
على ثقة باأن هذه �ل�شر�كة مع هيئة ر�أ�س �خليمة لتنمية �ل�شياحة �شت�شهم 
بدور ملمو�س يف ت�شليط �ل�شوء على �لعرو�س �ل�شياحية �ملتنوعة يف �لإمارة 

و�شت�شهم يف رفع �أعد�د زو�ر هذه �لإمارة �جلميلة«.

مب�ضاركة اأكرث من 80 �ضركة حملية وعاملية 

»�شيتي �شكيب اأبوظبي« 2019 ينطلق اليوم ل�شت�شراف م�شتقبل القطاع العقاري عرب ثالث من�شات تفاعلية
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبريل   16 �ل���ث���الث���اء  �ل����ي����وم   ي��ن��ط��ل��ق 
2019 معر�س “�شيتي �شكيب �أبوظبي 
قطاع  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لفعالية   ،”2019
�لذي  �لعقارية،  و�لتنمية  �ل�شتثمار�ت 
ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �شاحب 
�آل نهيان  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
مركز  يف  �أي���ام   3 مل��دة  �مل�شلحة.  للقو�ت 
“�أدنيك”  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي 
مقدما للزو�ر طيفاً متنوعاً من �مل�شاريع 
م���ن �مل�����ش��اري��ع عالية  ب�����دء�ً  �ل��ع��ق��اري��ة، 
�إىل  و�شوًل  �لقيمة  ومرتفعة  �لرفاهية 
�لتكلفة، لرت�شي بذلك  �ملنازل مي�شورة 

جميع فئات �مل�شرتين و�مل�شتثمرين.

كربى �ضركات التطوير العقاري 
من داخل وخارج الدولة

وتاأتي �نطالقة �لدورة �ل�13 للمعر�س 
�لعديد  �أبدتها  �إيجابية  توقعات  ظل  يف 
يف  ي�شارك  حيث  �مل�شاركة،  �جل��ه��ات  م��ن 
�ملعر�س هذ� �لعام  �أكرث من 80 مطور 
 10 و�إقليمي ودويل من  وم��ورد حملي 
دول حول �لعامل، وت�شم قائمة �لعار�شني 
من”  ك��اًل  �حل�شر  ل  �مل��ث��ال  �شبيل  على 
�لد�ر” و “عزيزي” و “�ملوؤ�ش�شة �لعليا 

�ملتخ�ش�شة”  �لق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��م��ن��اط��ق 
�لبالتينية  �ل��رع��اي��ة  ج��ه��ات  ه���ي  �ل��ت��ي 
للمعر�س. و من �أبرز �لعار�شني “�إمكان 
�لعقارية” و”�أر�د” و”بلوم �لقاب�شة”، 
“بن غاطي” و “و�حة �لز�وية” و”بني 

يا�س لال�شتثمار و�لتطوير«.
وب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة ق���ال م��دي��ر جمموعة 
�شركة  يف  �شكيب”  “�شيتي  م��ع��ار���س 
�شبيلر:  كري�س  للمعار�س”،  “�إنفورما 
من  �ل13  �ل������دورة  لإط�����الق  “نتطلع 
معر�س �شيتي �شكيب �أبوظبي ل�شيما يف 
ظل �لتوقعات و�لأ�شد�ء �لإيجابية �لتي 
�ل��ع��دي��د م��ن �جل��ه��ات �لعار�شة  �أك��دت��ه��ا 
من  �نطالقا  ���وذل��ك  �ملحلية  و�مل�����ش��ارك��ة 
�لتي  و�مل��ت�����ش��ارع��ة  �مللحوظة  �ل��ت��ح��ولت 
�أبوظبي  يف  �ل��ع��ق��اري  �ل��ق��ط��اع  ���ش��ه��ده��ا 
�لقت�شادية  �ل��ت��ح��ف��ي��ز  ح�����زم  ب��ف�����ش��ل 
�إطالقها  مت  �لتي  �حلكومية  و�مل��ب��ادر�ت 

تعزيز� لنمو �لقطاعات �لرئي�شة ».
“تتميز جميع من�شات  �شبيلر:  و�أ�شاف 
�ملعر�س مب�شاركة نخبة من �أهم حمللي 
�لأعمال و�خلرب�ء �لإ�شرت�تيجيني لدى 
�حلكومي  �لقطاعني  موؤ�ش�شات  ك��ربى 
نظرة  تقدمي  �شيتيح  ما  وهو  و�خلا�س. 
�هتماماً يف  �ملو��شيع  �أكرث  معمقة حول 
ومو�قع  وفر�س  �ليوم،  �لعقار�ت  جمال 
�لنمو �لإقليمية و�لأجنبية و�لبقاء على 

�طالع م�شبق باأحدث �ملجريات«.
و�ختتم قائال: “ن�شعى بتقدمي حمتوى 
�لتوعية  تعزيز  ي�شهم يف  معريف مب�شط 
لدى �لزو�ر و�مل�شتثمرين، حيث ميكنهم 
�ل����ش���ت���ف���ادة وت����ب����ادل �مل���ع���ل���وم���ات حول 
جم��م��وع��ة و����ش��ع��ة م���ن �مل��و����ش��ي��ع ذ�ت 
�ل�شلة  بدء�ً بالت�شميم ، ومرور�ً بالبناء 
�ل�شوؤون  و�ن��ت��ه��اًء  و�لت�شويق،  و�ملبيعات 
من�شة  ما حتمله  �إىل جانب  �لقانونية  
جتارية  و  �شكنية  ح��ل��ول  م���ن  �مل��ع��ر���س 

تلبطي تطلعات خمتلف �أنو�ع �لزو�ر«.

نخبة من خرباء القطاع يف 3 
من�ضات معرفية تفاعلية

وت���������ش����م����ل �أج�������ن�������دة �مل�����ع�����ر������س ث����الث 
ف��ع��ال��ي��ات رئ��ي�����ش��ي��ة م�����ش��اح��ب��ة وه����ي “ 
حتت  �مل���ق���ام  �شكيب”  ���ش��ي��ت��ي  م���وؤمت���ر 
يف  ل��الب��ت��ك��ار  �مل�شتقبلية  �لآف�����اق  ���ش��ع��ار 
يوم  و�لتقني”  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي  �مل���ج���ال���ني 
 ،2019 �أب��ري��ل   16 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء 
“ ح��و�ر�ت �شيتي �شكيب”  بالتز�من مع 
�لقر�ر  ���ش��ن��اع  مب�����ش��ارك��ة  تتميز  و�ل��ت��ي 
و�مل�شوؤولني من جانب �لقطاع �حلكومي 
و�خل����ا�����س ب���الإ����ش���اف���ة مل�����ش��ارك��ة طيف 
و�����ش���ع م���ن �خل�����رب�ء و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف 
�أهم  يف  �لتباحث  بهدف  �لعقاري  �ملجال 
�أ�شا�شية  ع��و�م��ل  ت�شكل  �ل��ت��ي  �لق�شايا 

وت�شمن  �ل���ق���ط���اع  ت����ط����ور  م����ن  ت����ع����زز 
م���ع متغري�ت  ل��ي��ت��م��ا���ش��ى  ب���ه  �لرت����ق����اء 
بالإ�شافة  �مل�شتقبل.  ومتطلبات  �لع�شر 
�شكيب”  �شيتي  “حو�ر�ت  من�شة  �إىل 
�ملتاحة جلميع �ل��زو�ر و ملدة يومني من 

17 �إىل 18 �أبريل 2019
“�جلر�أة  فقرة  �ملوؤمتر  و�شيت�شمن  هذ� 
�لتي �شتتعمق  �ملاألوف”  يف �خل��روج عن 
�لعقار�ت  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ث�����ورة  ب��ح��ث  يف 
ومدى تاأثري تطبيقات �لذكاء �ل�شناعي 
وقو�عد �لبيانات يف تعزيز �أد�ء موؤ�ش�شات 
�لتطوير �لعقاري يف �شتى �ملجالت �إد�رة 
�لعقار�ت و�لإن�شاء�ت و�ل�شيانة وت�شجيل 
�لأر��شي و�خلدمات �لقانونية وتوجهها 

نحو �عتماد تقنيات عالية. 
حو�ر�ت  يناق�س  �ملوؤمتر�  مع  وبالتز�من 
�ملرتبطة  �لق�شايا  �أه���م  �شكيب  �شيتي 
مو�شوع  ذل���ك  يف  مب��ا  �لت�شميم  ب��ع��امل 
’حو�ر �لت�شميم‘  �ل�شتد�مة، يف  جل�شة 
�ملعماريني  �ملهند�شني  �أ���ش��ه��ر  م�����ش��ارك��ة 
�لعامل  ح��ول  من  �لتخطيط  و�أخ�شائي 
�حلو�رية  �جلل�شة  ه��ذه  �شممت  وق��د   ،
ل��ت��ق��دم ن��ظ��رة ���ش��ام��ل��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة حول 
�لرفاه  على  و�أث��ره��ا  �مل�شتقبل  ت�شاميم 
�ل��ب��ي��ئ��ة، وكيفية  و����ش��ت��د�م��ة  و�ل�����ش��ع��ادة 
��شتجابة �ملهند�شني �ملعماريني للتطور�ت 
�لتكنولوجية ودر��شة جدوى �لت�شاميم 

وكيفية  �ل�شاملة  و�لت�شاميم  �مل�شتد�مة 
يقدم  كما  �ملو��شيع.  ه��ذه  مع  تعاملهم 
نظرة  �شكيب”  �شيتي  “حو�ر�ت  برنامج 
�إىل ما ور�ء �لكو�لي�س ليعرف �حل�شور 
من خاللها على ت�شميم و�إن�شاء متحف 
�شممه  �ل������ذي  �أبوظبي”  “�للوفر 
�ملهند�س �ملعماري �لفرن�شي �حلائز على 
جائزة بريتزكر جان نوفل. وت�شم قائمة 
حول  �حل���و�ري���ة  �جلل�شة  يف  �مل�����ش��ارك��ني 
�لت�شميم كاًل من جورد�ن يون�س، مدير 
�شاحلي،  وك��ورو���س  �ملحدودة”  “�ألبني 
دبليو  “�إل  يف  �لت�شميم  ���ش��وؤون  م��دي��ر 
وب��ر�ي��ن ك��ول، مدير  �آن��د بارترنز”  كيه 
و�لدكتور  للهند�شة”  “بوروهابولد 
علي عمريي، رئي�س ق�شم �ل�شتد�مة يف 
وجوفريدو  �ل�شرق �لأو�شط”  “ر�مبول 
بوت�شيتي، بروفي�شور م�شاعد يف جامعة 

نيويورك �أبوظبي.
’�شيتي  معر�س  ينطلق   �أن  �ملقرر  وم��ن 
�شباحا  �ل��ع��ا���ش��رة  �أبوظبي‘من  �شكيب 
�ملوؤمتر  وي��ح��ظ��ى  م�����ش��اء،  �ل��ث��ام��ن��ة  �إىل 
ب��رع��اي��ة ودع���م ك��ل م��ن ���ش��رك��ة �أبوظبي 
�لبالتيني  �ل��ر�ع��ي  للعقار�ت  �ل��ت��ج��اري 
�لر�عي   Provis ل��ل��م��وؤمت��ر،  �مل��م��ي��ز 
�لرعاية  وج��ه��ات  ل��ل��م��وؤمت��ر  �لبالتيني 
 LWK+ partners  لذهبية للموؤمتر�

.Eltizam و

 اأكرب موؤمتر ومعر�ض لتكنولوجيا �شناعة ال�شيافة يعود اإىل دبي يف نوفمرب

اقت�شادية عجمان تلتقي ممثلي قطاعي » الت�شييد والبناء والعقارات«

•• دبي-الفجر:

�أعلنت د�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري 
�شتكون  �أن���ه���ا  لل�شياحة”  “دبي  ب���دب���ي 
�ل�شياحية  �ل��وج��ه��ة  ���ش��ري��ك  �أخ����رى  م���رة 
�شناعة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وم���ع���ر����س  مل���وؤمت���ر 
�لذي   ”2019 دب��ي  “هايتك  �ل�شيافة 
من  ن��وف��م��رب   13 و   12 ي���وم���ي  ي��ن��ع��ق��د 
دبي  �إم���ارة  و�شت�شت�شيف  �جل���اري.  �ل��ع��ام 
لتكنولوجيا  وم����وؤمت����ر  م���ع���ر����س  �أك������رب 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  يف  �ل�����ش��ي��اف��ة  ���ش��ن��اع��ة 
�لعام  �شهده  �ل���ذي  �ل�شاحق  �ل��ن��ج��اح  �إث���ر 
�ملا�شي، و�ل��ذي ت�شرتك يف �إد�رت��ه كل من 
تكنولوجي  �آن��د  فاينن�شال  هو�شبيتاليتي 
يف  »HFTP«ونا�شيبا،  ب��روف��ي�����ش��ن��ال��ز 
�أك���رب م��رت��ني ه��ذ� �ل��ع��ام، �أل وهو  حمفل 
�نرتكونتيننتال  فندق  مهرجانات  �شاحة 
�ملتوقع  وم����ن  ���ش��ي��ت��ي.  ف��ي�����ش��ت��ي��ف��ال  دب����ي 
للتبادل  �ل�����ش��ن��وي  �مل��ع��ر���س  ي�شتقبل  �أن 
 2500 م���ن  �أك�����رث   »B2B« �ل���ت���ج���اري 
ز�ئر وجهة معنية يف �ل�شناعة على مد�ر 
�شوق  م��ن  للم�شرتين  يتيح  م��ا  �ليومني، 
�لأو�شط،  �ل�شرق  يف  و�ل�شيافة  �ل�شياحة 
و�ل�����ذي ت�����ش��ل ق��ي��م��ت��ه �إىل م���ا ي��زي��د عن 
مثالية  فر�شة  �أمريكي،  دولر  مليار   75
للتعرف على �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة 
�حللول  ت��وف��ري  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �خل����ربة  ذ�ت 

�لتكنولوجية يف قطاع �ل�شيافة.
�لرئي�س  ك���اظ���م،  ع�����ش��ام  �ل�����ش��ي��د  وق�����ال 
�لتنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي للت�شويق �ل�شياحي 
ملوؤمتر  بدعمنا  �شعد�ء  “نحن  و�لتجاري: 
�ل�شيافة  �شناعة  تكنولوجيا  وم��ع��ر���س 

�شّيما  ل  �أخ������رى،  م����رة  دبي”  “هايتك 
�ل�شوء  ت�����ش��ل��ي��ط  ي��و����ش��ل  �مل��ع��ر���س  و�أن 
�ل�شيافة.  �شناعة  يف  �لتكنولوجيا  على 
طليعة  يف  لتكون  جاهدة  ت�شعى  وكمدينة 
�لبتكار يف جميع �لقطاعات، فمن �لأهمية 
�لتي  �لفعاليات  ن�شت�شيف هذه  �أن  مبكان 
و�لتي  �لتكنولوجية  �لتقنيات  على  تركز 
وتقدمي  ت��ع��زي��ز  يف  ت�شهم  �أن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن 
رحالت �ل�شياح وجتاربهم مبفهوم جديد. 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  روؤي����ة  م��ن  و�ن��ط��الق��اً 
للمدينة و��شرت�شاد�ً بروؤية دبي �ل�شياحية 
2025، نعي باأنه ل بد ل�شناعة �ل�شياحة 

من توفري جت��ارب وخ��رب�ت ذكية و�شل�شة 
�لنجاح  ي��ك��ون  ك��ي  للز�ئرين  وم�شتد�مة 
�لعمل  �إىل مو��شلة  حليفها. ولذ� نتطلع 
و�ل�شركاء  و�مل��ع��ن��ي��ني  دب����ي  ه��اي��ت��ك  م���ع 

ل�شمان حتقيق ذلك«. 
وبهذه �ملنا�شبة، حتدث �ل�شيد فر�نك ولف، 
هو�شبيتاليتي  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
بروفي�شنالز  تكنولوجي  �آن���د  فاينن�شال 
دبي  ق��ي��ام  “ي�شرنا  ق���ائ���اًل:   »HFTP«
لل�شنة  دبي”  “هايتك  برعاية  لل�شياحة 
�ل��ع��ام �ملا�شي،  �ل���ت���و�يل. يف  �ل��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى 
 .٪200 �شهدنا زيادة يف �حل�شور بن�شبة 

ون�شعر ببالغ �لإث��ارة لأن نكون ج��زء�ً من 
�لتي ت�شطرها دبي  �لنجاح �لالفتة  ق�شة 
باأحرف من نور، حيث جنحت �لإم��ارة يف 
للتكنولوجيا  عاملياً  مركز�ً  نف�شها  تر�شيخ 
و�إح�������دى �أ�����ش����رع �مل�����دن �ل���ذك���ي���ة من�����و�ً يف 
�لعامل. ومع �لنمو �مل�شتهدف يف �ل�شياحة 
�إك�شبو  معر�س  مثل  �ملتنوعة  و�لفعاليات 
�ل�شيافة  �شناعة  �شت�شتمر  دب��ي،   2020
�إىل  �شتحتاج  وبالتايل  �لتطور،  يف  حتماً 
�لنجاح.  لتحقيق  �لتكنولوجيا  من  مزيد 
للم�شرتين  �لفر�شة  دبي  هايتك  و�شيتيح 
�لتعرف  �ل�شيافة  �شوق  م��ن  �لإقليميني 

•• عجمان -الفجر:

يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  و��شلت 
�شمن  بامل�شتثمرين  لقاء�تها  عجمان 
�لأعمال،  جمموعات  جمال�س  م��ب��ادرة 
�لثالث  �مل��ج��ل�����س  ����ش��ت�����ش��اف��ت يف  ح��ي��ث 
و�لت�شييد  �ل��ع��ق��ار�ت  ق��ط��اع��ي  ممثلي 
و�لبناء، وذلك بح�شور عدد من قياد�ت 
�ل��د�ئ��رة، وت��اأت��ي ه��ذه �ل��ل��ق��اء�ت بهدف 
�ل�شتماع �إىل �آر�ء �مل�شتثمرين ومناق�شة 
�إ�شافًة  �أهم �لتحديات �لتي تو�جههم، 
�حلالية  �لفر�س  �أه��م  ��شتعر��س  �إىل 
كما  �لإم����ارة،  �قت�شاد  يف  و�مل�شتقبلية 
رحلة  ت�شهيل  �ملجال�س يف  ت�شاهم هذه 
ممار�شة �لأعمال، وتنعك�س �إيجاباً على 

�إ�شعاد �ملتعاملني.
�لد�ئرة  ����ش��ت��ع��ر���ش��ت  �ل��ل��ق��اء  وخ����الل 
لتطوير  �مل�شرتكة  �حلكومية  �جلهود 
�لإجر�ء�ت وحت�شني �خلدمات �ملقدمة 
لأ���ش��ح��اب �لأع���م���ال، و�أك����دت حر�شها 
�أ���ش��ك��ال �لدعم  ع��ل��ى ت��ق��دمي خم��ت��ل��ف 
�لقطاعات،  خمتلف  يف  للم�شتثمرين 
كما مت ��شتعر��س �أبرز مالمح �خلطة 

ترتبط  �لتي  ل��ل��د�ئ��رة  �ل�شرت�تيجية 
ب�شكل مبا�شر بتعزيز �لنمو �لقت�شادي 
ب�شكل  وتعتمد  �ل���ش��ت��ث��م��ار،  وت�شجيع 
كبري على م�شاركة خمتلف �لقطاعات 
و�ملن�شاآت �لقت�شادية لتحقيق م�شلحة 

�قت�شاد �لإمارة و�مل�شتثمرين.
ج��ل�����ش��ة ع�شف  ع���ق���د  ذل�����ك مت  ع���ق���ب 
ح�شر  �أج���ل  م��ن  للم�شتثمرين  ذه��ن��ي 
�لتي  �ل���ت���ح���دي���ات  �أه�����م  و�����ش���ت���ع���ر�����س 
و�لت�شييد  �ل��ع��ق��ار�ت  ق��ط��اع��ي  ت��و�ج��ه 
ممثلي  من  �حل�شور  وتطرق  و�لبناء، 
�لتحديات  م��ن  جملة  �إىل  �لقطاعني 
تكاليف  ب��ن��ود  بع�س  �رت��ف��اع  و�أب���رزه���ا 
�لقت�شادية  و�لآثار  �لأعمال،  ممار�شة 
�ملرتبطة بتحديات �لقت�شاد �لإقليمي 
و�لعاملي و�لتي توؤثر ب�شكل مبا�شر على 
مت  كما  و�ل��ع��ق��ار�ت،  �لت�شييد  قطاعي 
من  عدد  تطوير  �شرورة  �إىل  �لتطرق 
�لتي  �للكرتونية �جلديدة،  �خلدمات 
�ملعامالت  �إجن���از  �شرعة  يف  �شت�شاهم 

و�لإجر�ء�ت �ملقدمة للقطاعني.
ك��م��ا مت ف�����ش��ح �مل���ج���ال ل��ال���ش��ت��م��اع �إىل 
�لقطاعني،  م��ن  �حل�����ش��ور  م��ق��رتح��ات 

ح���ي���ث �ق�������رتح ع������دد م���ن���ه���م �����ش����رورة 
م���ر�ج���ع���ة ت��ك��ل��ف��ة ت��اأ���ش��ي�����س �لأع���م���ال 
و�لر�شوم �ملرتبطة بها، و�إعد�د وتعميم 
�ل���در�����ش���ات �لق��ت�����ش��ادي��ة و�ل����ق����ر�ر�ت 
على  قطاعاتهم  بخ�شو�س  �ل�����ش��ادرة 

جميع �مل�شتثمرين..
 ك���م���ا ط���ال���ب���و� مب��ن��ح��ه��م وق����ت����اً ك����اٍف 

�لتي  و�ل����ق����ر�ر�ت  �ل��ق��و�ن��ني  لتطبيق 
تاأثري  �أي  لتجنب  م�شتقبال،  �شت�شدر 
���ش��ل��ب��ي ن��ت��ي��ج��ة ���ش��رع��ة ت��ط��ب��ي��ق بع�س 

�لقر�ر�ت.
ج��دي��ٌر ب��ال��ذك��ر �أن �ل��د�ئ��رة �أط��ل��ق��ت “ 
جمموعات �لأعمال “ بهدف �ل�شتماع 
�إىل �شوت �ملتعامل، و��شتد�مة عالقات 

�لإمارة  يف  �لأع��م��ال  جمتمع  مع  قوية 
م����ن خ�����الل �ل���ت���و�����ش���ل �مل���ب���ا����ش���ر مع 
خمتلف  تطلعات  وتلبية  �مل�شتثمرين، 
�لقطاعات �لقت�شادية، يف �إطار غايتها 
�شعادة  وحتقيق  �ل�شتثمار  تعزيز  نحو 
عجلة  دف��ع  يف  ي�شب  ومب��ا  �ملتعاملني، 

�لنمو �لقت�شادي يف �لإمارة.

على �أحدث �لتقنيات �لتكنولوجية وطرح 
��شتخد�مها يف موؤ�ش�شاتهم.« 

وم����ن ج��ه��ت��ه، ق����ال �ل�����ش��ي��د ل������ور�ن �ي���ه. 
�ل�شت�شاري  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ف��و�ف��ن��ي��ل، 
�لرئي�س  ون��ائ��ب  دبي”  “هايتك  مل��وؤمت��ر 
�ل�شرق  يف  و�ل��ت��ط��وي��ر  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  �لأول 
�شوي�س-بل  يف  و�لهند  و�أفريقيا  �لأو�شط 
هوتيل �نرتنا�شيونال: “نحن متحم�شون 
�شيقدم  و�ل��ذي  دب��ي  هايتك  ب�شاأن  للغاية 
ت��ق��ن��ي��ات و�أف����ك����ار و�ب���ت���ك���ار�ت ج���دي���دة يف 
بتجارب  �لرت���ق���اء  �إىل  ت��ه��دف  �شناعتنا 
�لعمليات  حت�����ش��ني  وك����ذل����ك  �ل�������ش���ي���وف 
�لتجارية و�لكفاءة �لت�شغيلية �إىل �مل�شتوى 
�لأمثل. ونتطلع بفارغ �ل�شرب �إىل �لتعرف 
من  ت�شهم  �ل��ت��ي  �لكيفية  ع��ل��ى  ك��ث��ب  ع��ن 
خاللها �لتطور�ت يف جمالت مثل �لذكاء 
و�لقيا�شات  �ملعزز،  و�لو�قع  �ل�شطناعي، 
�إىل  ن��ق��ل��ن��ا  ذل����ك يف  �إىل  وم����ا  �حل���ي���وي���ة، 
م�شتوى جديد من �لتمكني و�إحد�ث ثورة 

غري م�شبوقة يف عامل جتارب �لعمالء.«
ووفقاً لتقارير حديثة يف �شناعة �ل�شيافة، 
يف  نوعية  قفزة  دب��ي  �إم���ارة  �قت�شاد  �شهد 
��شتقطاب �ل�شتثمار �لأجنبي �ملبا�شر على 
مد�ر �ل�شنو�ت �لثالث �ملا�شية، حيث و�شل 
ر�أ���ش��م��ال �ل���ش��ت��ث��م��ار م��ا ي��ع��ادل 21.66 
�ملرتبة �لأوىل  مليار دولر، حمتلة بذلك 
عاملياً يف ح�شة �ل�شتثمار �لأجنبي �ملبا�شر 
�إىل  ذل��ك  �أدى  وق��د  �لتكنولوجيا.  نقل  يف 
تبو�أ �لإمارة ل�شد�رة �لرتتيب �لعاملي لعام 
�ل�شتثمار  بح�شة  يتعلق  فيما   2018
�لأجنبي �ملبا�شر يف نقل �لتكنولوجيا مثل 

�لذكاء �ل�شطناعي و�لروبوتات.
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املال والأعمال

»اأبوظبي للجودة« ي�شرتجع 32 
منتجا وت�شحيح 6 لعدم مطابقتها

•• اأبوظبي-وام:

قام جمل�س �أبوظبي للجودة و�ملطابقة بت�شحيح 6 منتجات باإجمايل كمية بلغت 
بلغت  كمية  باإجمايل  �أبوظبي  �أ���ش��و�ق  من  منتجا   32 و��شرتجاع  �شلع،   2108

4120 �شلعة لعدم مطابقتها ل�شرت�طات �ل�شالمة و�جلودة.
ومت خالل عمليات �لتفتي�س �مل�شتمرة �لتي نفذها �ملجل�س يف �لربع �لأول من �لعام 
�جلاري �لتفتي�س على 16524 �شلعة من خمتلف �ملنتجات �ملتد�ولة يف �لأ�شو�ق 
�ملركبات  �ملنزلية و�إط��ار�ت  �لكهربائية  �ألعاب �لأطفال و�لأجهزة  وتنوعت ما بني 

ومنتجات �ل�شجائر و�لتبغ و�ملنظفات �ملنزلية.
ويف �إطار �تفاقية �لتخويل �ملوقعة بني جمل�س �أبوظبي للجودة و�ملطابقة وهيئة 
�لإمار�ت للمو��شفات و�ملقايي�س قام �ملجل�س بالتحقق من دقة 2900 �أد�ة قيا�س 
منتجا   179 �إىل  تعود  م�شبقا  معباأة  عبوة   5752 يف  �لكمية  و�شحة  قانونية 
�لربع  وذلك خالل  �أبوظبي  باإمارة  �لأ�شو�ق  ويف  و�ملوردين  �مل�شانع  لدى  غذ�ئيا 

�لأول من عام 2019.
�لبيع  مو�زين  بني  ما  منها  �لتحقق  مت  �لتي  �لقانونية  �لقيا�س  �أدو�ت  وتنوعت 
بالتجزئة ومو�زين بيع �ملجوهر�ت ومو�زين بيع �لعود و�لعطور �لعربية و�ملو�زين 
�مل�شتخدمة يف عمليات �ل�شحن بالإ�شافة �إىل �لقبانات �لأر�شية وعد�د�ت �لوقود 
يف حمطات �خلدمة �لتابعة ل�شركة �أدنوك حيث مت �لتحفظ على �أدو�ت �لقيا�س 
من  و�لتاأكد  منها  �لتحقق  و�إع��ادة  �شيانتها  حلني  لال�شرت�طات  �مل�شتوفية  غري 
بكل  �خلا�شة  للو�ئح  وفقا  �لإلز�مية  و�ملتطلبات  �ل�شرت�طات  لكافة  ��شتيفائها 

�أد�ة.
يف  و�لأ���ش��و�ق  �مل�شتهلكني  خدمات  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �مل��زروع��ي  خلف  وق��ال 
جهود  �إط��ار  يف  تاأتي  �لتفتي�س  عمليات  “ �إن  و�ملطابقة  للجودة  �أبوظبي  جمل�س 
للجودة  �لتحتية  بالبنية  �لرتقاء  �إىل  �ل�شاعية  روؤيته  لتحقيق  �مل�شتمرة  �ملجل�س 
�ملجل�س  ر�شالة  وحتقيق  عامليا  �لتميز  م��ن  �أبوظبي  �إم���ارة  متكني  يف  و�مل�شاهمة 
�إم��ارة متكاملة وذ�ت  �إىل قيادة وتي�شري وتطوير بنية حتتية للجودة يف  �لر�مية 
و�لتنمية  �جل���ودة  ثقافة  تعزيز  �شاأنها  م��ن  �ل��ع��امل��ي  �ل�شعيد  على  عالية  ك��ف��اءة 
�ل�شناعية و�لتناف�شية و�شالمة �مل�شتهلك ومبا يتما�شى مع �لأهد�ف �لتي و�شعتها 
�ملزروعي  و�أ�شار  تناف�شي م�شتد�م ومنفتح عامليا«.  �قت�شاد  بناء  �أبوظبي يف  خطة 
على  حا�شلني  مفت�شني  جانب  �إىل  متخ�ش�شة  فنية  ف��رق  لديه  �ملجل�س  �أن  �إىل 
�شفة �ل�شبطية �لق�شائية يقومون بعمليات �لتحقق من �أدو�ت �لقيا�س �لقانونية 
تر�شيخ  على  منه  �أبوظبي حر�شا  �إم��ارة  يف  يومي  ب�شكل  م�شبقا  �ملعباأة  و�لعبو�ت 
�ل�شفافية �شمن �شوق �أبوظبي يف خمتلف 
�لقطاعات ومر�عاته مل�شالح �مل�شتهلكني 
و�لتجار معا حيث يقوم �ملجل�س بالتاأكد 
من دقة قر�ء�ت �أدو�ت �لقيا�س �لقانونية 
مثل �ملو�زين وعد�د�ت �لبرتول و�شحة 
كمية �لعبو�ت �ملعباأة م�شبقا ومطابقتها 
ل��ال���ش��رت�ط��ات �لإل��ز�م��ي��ة �خل��ا���ش��ة بها 
و�لتي تن�س عليها �لت�شريعات و�للو�ئح 
عالمة  بتثبيت  ي��ق��وم  ك��م��ا  �لم���ار�ت���ي���ة 
“ على  �لتحقق  “ مت  �لذهبية  �لتحقق 
كافة �أدو�ت �لقيا�س للدللة على �شحة 
�لقانونية.  �لقيا�س  �أد�ة  ق���ر�ء�ت  ودق��ة 
وي�شجع �ملجل�س �ل�شركات و�لعاملني يف 
�لقطاعات �ل�شناعية و�لتجارية للتقدم 
�ملتعاملني  ثقة  تزيد من  و�لتي  للثقة”  �أبوظبي  “عالمة  على  بطلب �حل�شول 
مبنتجاتهم وت�شهم يف دعم جهود �ملجل�س يف تر�شيخ مكانة �أبوظبي كوجهة عاملية 
لال�شتثمار ذ�ت بنية حتتية متميزة للجودة. ويعد �ملجل�س �أول جهة حكومية يف 
ISO/ لقيا�شية� للمو��شفة  �لدويل وفقا  �أبوظبي حت�شل على �لعتماد  �إم��ارة 
IEC 17020:2012 يف جمال �لتحقق من �أدو�ت �لقيا�س �لقانونية وهو ما 
يعك�س �لتز�م �ملجل�س بتوجهات �لقيادة �لر�شيدة يف حتقيق خطة وروؤية �أبوظبي. 
و�شملت عمليات �لتفتي�س جمموعة من �لأجهزة �لكهربائية �ملنزلية �لتي تنوعت 
ما بني �ملكيفات و�لثالجات و�لغ�شالت و�لأجهزة �مل�شتخدمة يف �لطبخ مثل �أجهزة 
ت�شخني �ل�شو�ئل و�أجهزة �لقلي و�ل�شو�يات و�لأفر�ن بالإ�شافة �إىل �أجهزة �لعناية 
حر�س  و�ل��ت��ي  �لأخ���رى  �لت�شنيفات  م��ن  وغ��ريه��ا  �حل��الق��ة  كاأجهزة  �ل�شخ�شية 
�ملجل�س على �لتاأكد من مطابقتها ملتطلبات �جلودة و�ل�شالمة ح�شب �ملو��شفات 
 /ECAS/ �ملطابقة  �شهادة  على  ح�شولها  مثل  بها  �خلا�شة  �لفنية  و�للو�ئح 
هذه  �حتو�ء  �إىل  �إ�شافة  و�ملقايي�س  للمو��شفات  �لإم��ار�ت  هيئة  عن  ت�شدر  �لتي 
�ملنتجات على قاب�س ثالثي ومل�شق كفاءة �لطاقة �لذي متنحه �لهيئة للمنتجات 
�لأقل ��شتهالكا للطاقة يف �ملنازل مثل �ملكيفات و�لثالجات و�لغ�شالت وجمففات 
ز�د  كلما  �أن��ه  بحيث  للطاقة  �لكهربائي  �جلهاز  ��شتهالك  حجم  ويبني  �ملالب�س 
�لتوفري  �أقل للطاقة وبالتايل  ��شتهالك  �ملل�شق دل ذلك على  �لنجوم على  عدد 
�ل�شجائر  �لأطفال ومنتجات  لعب  �لتفتي�س على  كما مت  �لكهرباء.  ��شتهالك  يف 
ملتطلبات  على مطابقتها  و�حلر�س  �ملركبات  و�إط��ار�ت  �ملنزلية  و�ملنظفات  و�لتبغ 

�جلودة و�ل�شالمة ح�شب �ملو��شفات و�للو�ئح �لفنية �خلا�شة بها .
ويقوم مفت�شو �ملجل�س بتحرير �لإن��ذ�ر�ت للمن�شاآت غري �مللتزمة و�لتحفظ على 
�ملنتجات غري �ملطابقة حلني ��شتكمال �لإجر�ء�ت �لت�شحيحية �ملطلوبة و�لتاأكد 

من تنفيذها قبل �إعادة عر�س �ملنتجات للبيع مرة �أخرى.

مالية عجمان تعزز كفاءة موظفيها يف جمال 
املحا�شبة ال�شريبية والفح�ض ال�شريبي

•• عجمان ـ الفجر 

يف �إطار �لتز�م د�ئرة �ملالية يف عجمان بدورها �ملحوري يف �إد�رة �ملو�رد �ملالية 
�حلكومية بكفاءة وفاعلية ووفق �لتوجهات �ل�شرت�تيجية للحكومة لتحقيق 
�أعلى م�شتويات �لأد�ء �ملايل �ملتميز، مت و�شع رزمة من �لدور�ت �لتدريبية 
�ملتخ�ش�شة و�لهادفة �ىل تعزيز كفاءة موظفي �لإد�ر�ت �ملالية �ملختلفة يف 
�لد�ئرة من بينها دورة �لآليات �ملتقدمة يف �ملحا�شبة �ل�شريبية و�لفح�س 
فر�س  باأهمية  �مل�شاركني  تعريف  بهدف  �لد�ئرة  نظمتها  �لتي   �ل�شريبي 
�ل�شريبة على �لقيمة �مل�شافة و�ثارها على �ل�شيا�شات �ملالية و�لقت�شادية، 
و�ك�شابهم مهارة حتديد وعاء �ل�شريبة وكيفية ربطها وحت�شيلها وح�شابها 
من خالل فح�س �لدفاتر و�ل�شجالت، �إ�شافة �ىل �ك�شابهم  مهار�ت تطبيق 
�ل�شريبة على خمتلف �نو�ع �ملوؤ�ش�شات و�ملهن و�ل�شلع و�خلدمات من خالل 

ور�س عمل وحالت عملية و�قعية وتطبيقية.
وتناولت �لدورة �لتي ��شتمرت ثالثة �أيام حماور خمتلفة من بينها ماهية 
و�شريبة  �مل�شافة  �لقيمة  �شريبة  ب��ني  �ل��ف��رق  �مل�شافة،  �لقيمة  �شريبة 
و�آليات  �مل�شافة  �لقيمة  ربط وحت�شيل �شريبة  �ملوؤ�ش�شات يف  دور  �ملبيعات، 
و�أثر  �ل�شريبي  �خل�شم  نظام  �ىل  �إ�شافة  للحكومة،  وتوريدها  حت�شيلها 
�ل��دورة تنفيذ ور�شة عمل  �ل�شياح و�لز�ئرين. كما ت�شمنت  �ل�شريبة على 
حالت  ع��رب  �مل�شافة  �لقيمة  �شريبة  وحت�شيل  وح�����ش��اب  ورب���ط  لفح�س 

تطبيقية على بع�س �ملوؤ�ش�شات �حلكومية.

ا عقارًيا اأرا�شي دبي ت�شتقبل وفًدا رو�شًيا ي�شم 50 متخ�ش�شً

 بالتزامن مع اإطالق خط اأبوظبي – مراك�ض عرب اإ�ضطنبول 15 اإبريل اجلاري:

املكتب الإقليمي الوطني املغربي لل�شياحة واخلطوط اجلوية الرتكية
 يعقــدان ور�شــة ترويجية مع وكــالء ال�شــياحة وال�شــفر  يف اأبوظبي

•• دبي-الفجر:

�لتي  �لنهائية  �ل��ت��ح�����ش��ري�ت  �إط����ار  يف 
ق��ام��ت بها د�ئ���رة �لأر����ش��ي و�لأم���الك 
�ل�شتثمار  “ملتقى  لتنظيم  دب���ي  يف 
خالل  عقد  �ل���ذي   ”2019 �ل�شنوي 
�جلاري  �أبريل   10 �إىل   8 من  �لفرتة 
�ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت   ،2019
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س 
��شتقبلت  �هلل”،  – “رعاه  دب��ي  حاكم 
�أر������ش����ي دب����ي وف�����ًد� رو����ش���ًي���ا ���ش��م 50 
ا عقارًيا من نخبة �ملطورين  متخ�ش�شً

من  �لتمويلية  و�ملوؤ�ش�شات  �لعقاريني 
�لحتاد �لرو�شي، وخا�شة من �لعا�شمة 

مو�شكو.
وع��ل��ى ه��ام�����س �ل���زي���ارة، �ل��ت��ق��ى �لوفد 
�شمو �ل�شيخ حممد بن خليفة �آل مكتوم 
رئي�س د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك يف دبي 
ير�فقه �شعادة �شلطان بطي بن جمرن، 
مدير عام د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك يف 
دبي، ومت �طالع �أع�شاء �لوفد �لرو�شي 
كافة  عمل  طبيعة  على  �جلولة  خ��الل 
�لعرو�س  تقدمي  مع  �لد�ئرة  قطاعات 
�ل��ت��و���ش��ي��ح��ي��ة و�لإج��������ر�ء�ت و�لآل���ي���ات 
�ملتبعة يف عمليات �لت�شجيل و�لتنظيم.

جمرن،  بن  بطي  �شلطان  �شعادة  وق��ال 
و�لأمالك  �لأر����ش��ي  د�ئ���رة  ع��ام  مدير 
�ل��ع��ام من  ه���ذ�  دورة  “خالل  دب���ي:  يف 
ملتقى �ل�شتثمار �ل�شنوي �لذي �نطلق 
�لد�ئرة  �ل�شر�كة بني  �إتفاقية  �إط��ار  يف 
“��شرت�تيجي”،  وموؤ�ش�شة  �لأر�����ش���ي 
مت �ل����رتك����ي����ز ع���ل���ى دع������م و�ل����رتوي����ج 
�إمارة  يف  �مل�شتد�م  �لعقاري  لال�شتثمار 
دبي. ويف هذ� �لإطار �أتيحت لنا فر�شة 
�لز�ئرة،  �ل��وف��ود  من  �لعديد  ��شتقبال 
�أبرزها �لوفد �لرو�شي �لذي �شم  ومن 
يف  ا  متخ�ش�شً ا  �شخ�شً  50 م��ن  �أك���رث 
�لقطاع �لعقاري، لنقدم لهم �شروحات 

�ل�شتثماري  �لأف���ق  ح��ول  م�شتفي�شة 
�ملثالية  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �لإم���������ارة،  يف  �ل���ع���ام 
يتخذ  عندما  م�شتثمر  لأي  �مل��ت��و�ف��رة 

من �إمار�تنا مالًذ� ��شتثمارًيا له«.
يف  “حر�شنا  جم������رن:  ب����ن  و�أ������ش�����اف 
�لد�ئرة على تنظيم زيارة ناجحة للوفد 
�ل�����ش��ي��ف، ورك���زن���ا ع��ل��ى �إب�����ر�ز مو�طن 
تتمتع  �لتي  �ل��ف��ري��دة  و�ل�شمات  �ل��ق��وة 
بها �إمارة دبي على مناف�شاتها من �ملدن 
ن�شاط  وج��ود  �إىل  �لتنويه  مع  �لعاملية، 
��شتثماري قوي من �جلن�شية �لرو�شية 
�أكرث  بني  متقدمة  مرتبة  حتتل  �لتي 
�ل���ش��ت��ث��م��ار يف  ع��ل��ى  �إق���ب���اًل  �جلن�شيات 

�لتطرق  ذل���ك، مت  �إىل  و�إ���ش��اف��ة  دب���ي. 
�ملمنوحة  �حل��ك��وم��ي��ة  �لم��ت��ي��از�ت  �إىل 
�لتي  �مل��وؤك��دة  و�لعو�ئد  للم�شتثمرين، 
ميكنهم جنيها عند �ل�شتثمار يف قطاع 
دب����ي �ل���ع���ق���اري«. ويف ن��ه��اي��ة �ل���زي���ارة، 
�شكره  بالغ  ع��ن  �ل�شيف  �ل��وف��د  �أع���رب 
�ل�شيافة،  وك����رم  �ل���ش��ت��ق��ب��ال  حل��ف��اوة 
و�ملعلومات �لوفرية �لتي ح�شلو� عليها 
من  و�ل�شتفادة  �ل��د�ئ��رة  م�شوؤويل  من 
بها  تتمتع  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ج��ارب  �خل����رب�ت 
�لأر������ش����ي و�لأم�������الك يف كافة  د�ئ�����رة 
�أمامهم  �مل����ج����ال  و�إت�����اح�����ة  �مل�����ج�����الت، 

ل�شتك�شاف فر�س �ل�شتثمار يف دبي. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ملغربي  �لوطني  �لإقليمي  �ملكتب  نظم  
�ل�شرق  مل��ن��ط��ق��ة  �أب���وظ���ب���ي  يف  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
�جلوية  �خل���ط���وط  و����ش���رك���ة  �لأو������ش�����ط، 
�لرتكية ، ور�شة عمل يف فندق باب �لق�شر  
�شركة من   60 �ك��رث من  �شهدها ممثلي 

وكالء �ل�شياحة و�ل�شفر .
 وتهدف هذه �لور�شة �لتي �أقيمت بال�شر�كة 
مع �شركة “ نريفانا لل�شفر و�ل�شياحة “ 
�إىل �لتعريف بامل�شار �جلديد” �أبوظبي- 
و  خا�س  “  ب�شكل  مر�ك�س   - �إ�شطنبول 
�ملغربية  �ململكة  يف  �ل�شياحة  مب��ق��وم��ات 
دول��ة �لمار�ت  ل��دى مو�طني  ع��ام  ب�شكل 
�لعربية �ملتحدة و�ملقيمني فيها . و �أعرب 
�ل�شيد حممد �شادق �شاكر مدير  �ملكتب 
يف  لل�شياحة  �مل��غ��رب��ي  �ل��وط��ن��ي  �لإقليمي 
عن   “ �لأو���ش��ط  �ل�شرق  ملنطقة  �بوظبي 

�شعادته باإطالق هذه �لور�شة �لرتويجية 
ب��ال��ت��ز�م��ن م���ع ق��ي��ام �خل���ط���وط �جلوية 
�ل��رتك��ي��ة ب��اإط��الق رح���الت م��ب��ا���ش��رة من 
مطار �بوظبي �لدويل عرب �إ�شطنبول �إىل 
�إعتبار�ً  �ملغربية  باململكة  مر�ك�س  مدينة 
م��ن ي��وم 15 �أب��ري��ل �جل���اري “ . م�شري�ً 
�ىل �ن ه���ذ� �خل���ط �جل��دي��د ���ش��وف يتيح 
عطالت  ق�شاء  �بوظبي  من  للم�شافرين 

يف �إ�شطنبول ومر�ك�س برحلة و�حدة .
�ل���وج���ه���ة �جل����دي����دة  و�أو������ش�����ح �ن ه�����ذه 
متوقعة  ك��ب��رية  زي����ادة  ع��ن  ت�شفر  ���ش��وف 
يف ع��دد �ل��زو�ر من دول��ة �لم���ار�ت وبقية 
لق�شاء  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول 

�لعطالت يف مر�ك�س .
و�ل�شياحة  �ل�شفر  وك���الء  �ن   “ و�أو����ش���ح 
�ملكتب  فريق  مع  مبا�شرة  لقاء�ت  عقدو� 
�لرتكية  و�خل���ط���وط  �مل��غ��رب��ي  �ل��وط��ن��ي 
ح���ول �ل���رب�م���ج �ل�����ش��ي��اح��ي��ة �ملُ��ت��ن��ّوع��ة يف 

�ل�شياحة  ب��ني  م��ا  و�ل��ت��ي جتمع  م��ر�ك�����س 
�لرت�ثية �لغنية جنباً �إىل جنب مع �أرقى 
�خليار  ت�شكل  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ي��اح��ة  م��ن��ت��ج��ات 
�شاكر  �ل�شيد  وق���ال   .« للعائالت  �مل��ث��ايل 
�ن هدفنا �لرئي�س يف �ملكتب �لإقليمي   “
�بوظبي  يف  لل�شياحة  �مل��غ��رب��ي  �ل��وط��ن��ي 
�لرتويج  ه��و   ، �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  ملنطقة 
مبا�شرة  وربطها بخطوط جوية  ملر�ك�س 
تعترب  م��ر�ك�����س   �خل��ل��ي��ج، لن  دول  م���ن 
�لعطالت  لق�شاء  مثالية  وج��ه��ة  �ل��ي��وم 
ل��ل��ع��ائ��الت و�ل������زو�ر م���ن ه���ذه �مل��ن��ط��ق��ة ، 
�إليها  �ملي�شر  �إمكانية �لو�شول  خا�شة مع 
�ل��ع��دي��د م��ن �لرحالت  ت���و�ف���ر   �لآن م��ع 
�خلليج  دول  من  يومياً  �ملبا�شرة  �جلوية 
�أو مطار  �ل��ع��رب��ي��ة ع��رب م��ط��ار �ل��ري��ا���س 

�إ�شطنبول   ».
من جانبه �أكد �ل�شيد ح�شن دميري �ملدير 
�ل���ع���ام ل��ل��خ��ط��وط �جل���وي���ة �ل���رتك���ي���ة يف 

�بوظبي : “ �ن �لتعاون �ملثايل مع �ملكتب 
يف  لل�شياحة  �مل��غ��رب��ي  �ل��وط��ن��ي  �لإقليمي 
�شوف  �لأو���ش��ط،   �ل�شرق  ملنطقة  �بوظبي 
مثالية  خدمة  لتقدمي  �لفر�شة  مينحنا 
�مل�������ش���اف���ري���ن م����ن دول�������ة �لم��������ار�ت  �يل 
ر�ئعة  عطالت  لق�شاء  �خلليج  ومنطقة 
رحلة  خ��الل  معاً  ومر�ك�س  �إ�شطنبول  يف 

و�حدة مما يعني توفري�ً للوقت و�ملال« .
وذك���ر �ن ه���ذه �خل��دم��ة �جل��دي��دة �شوف 
من  مب��زي��د  �لإي��ج��اب��ي��ة  �آث���اره���ا  تنعك�س 
�ل��ن��م��و يف �ع�����د�د �ل�����زو�ر �ىل م��ر�ك�����س و 

�ململكة �ملغربية بوجه عام ».
وتعترب مدينة مر�ك�س �ملق�شد �ل�شياحي 
حممد  يقول  و  �ملغربية  �ململكة  يف  �لأول 
�لزيارة  �أن   “ �ل�شدد  بهذ�  �شاكر  ���ش��ادق 
�إىل  ب��ال��ذه��اب  �أي�����ش��ا  تتميز  م��ر�ك�����س  �إىل 
�لبيئية  �حل��د�ئ��ق  و  �ل�����ش��اح��رة  �لطبيعة 
و  و�لفاكهة  و�ل��ربت��ق��ال  �لنخيل  وم���ز�رع 

لكت�شاف  ل��ل��زو�ر  �ل��ف��ر���ش��ة  تعطي  �ل��ت��ي 
�لذي  و�شحرها  ورونقها  �لطبيعة  معامل 
م���ر�ك�������س وجت��ع��ل��ه��ا مدينة  ب���ه���ا  مت���ت���از 
�لتي  �لأج���و�ء  �أن  كما   ، بامتياز  �ل�شياحة 
ت�شاهم  �حل���م���ر�ء  �مل��دي��ن��ة  عليها  ت��ت��وف��ر 
�لزو�ر  من  عليها  �لإقبال  يف  كبري  ب�شكل 

�خلليجيني و�لعرب و�لأجانب ».
و�ل�شناعات  بالفنون  م��ر�ك�����س  وت�شتهر 
�ملغربية  ب��امل��اأك��ولت  وتتميز  �لتقليدية 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة و�ل��ع�����ش��ري��ة �ل��ت��ي مي��ت��از بها 
�ملطبخ �ملر�ك�شي و�لذي يعد غنيا ومتنوعا 
�خل�شائ�س  م����ن  مب���ج���م���وع���ة  ومم����ي����ز� 
و�ل��ل��م�����ش��ات �ل��ت��ي ق��د ل جت��ده��ا يف مكان 
�أج���و�ء ل تخلو من  �آخ��ر ، خا�شة يف ظل 
متنحها  �لتي  �لتقليدية  و�للم�شة  �ملتعة 
�ل�شائح  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ق��ب��ل  �ل��ت��ي  �ل��ف�����ش��اء�ت 
�لذي يختار مر�ك�س لالإقامة و�ل�شتمتاع 

بالعطلة. 

»دبي لل�شياحة« تطلق برناجمًا جديدًا لرعاية  الفعاليات الرتفيهية 
•• دبي-الفجر: 

�لتجاري  و�لت�شويق  �ل�شياحة  د�ئرة  �أعلنت 
بدبي “دبي لل�شياحة” عن �إطالق برنامج 
�لرتفيهية،  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ل��رع��اي��ة  ج���دي���د 
وذل���ك دع��م��اً لنمو و����ش��ت��د�م��ة ت��ط��ّور هذ� 
كمركز  دب��ي  مكانة  على  وت��اأك��ي��د�ً  �لقطاع، 
�لفعاليات،  و����ش��ت�����ش��اف��ة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ع��امل��ي 
�ملزيد  لتقدمي  �لربنامج  ت�شميم  حيث مت 
توفري  عرب  �لفعاليات  ملنّظمي  �لدعم  من 
ف��ر���س �إ���ش��اف��ي��ة حم��ّف��زة ل��ه��م م��ن خالل 

�لرعاية �لتجارية. 
وي��ت��م��ا���ش��ى �ل���ربن���ام���ج �جل���دي���د م���ع منو 
�ملدينة،  يف  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ق��ط��اع  وت��ن��اف�����ش��ي��ة 
�لذي �شجل منو�ً كبري�ً خالل �لربع �لأول 
من �لعام �جلاري من خالل زيادة مبيعات 
تذكرة  �أل�����ف   100 م���ن  ب���اأك���رث  �ل���ت���ذ�ك���ر 
مع  مقارنة  �إ�شافية  فعالية   25 وتنظيم 

�لفرتة ذ�تها من �لعام �ملا�شي. 
�لفعاليات  منظمي  �ل��ربن��ام��ج  وي�شتهدف 
�ل��رتف��ي��ه��ي��ة، �ل���ذي���ن ���ش��ي�����ش��ت��ف��ي��دون من 
�لفعاليات  على  �شروطه  تطبيق  �إمكانية 
�لتي تتطّلب �شر�ء تذ�كر ويحتاج تنظيمها 
بنية حتتية  وج��ود  ويف ظل  ترخي�س.  �إىل 
م���ن مكانتها  ت���ع���ّزز  دب����ي  ف�����اإّن  م���ت���ط���ورة، 
�لتناف�شية على م�شتوى �لعامل ل�شت�شافة 
فعاليات متنوعة وتو��شل تر�شيخ �شمعتها 
ك��وج��ه��ة ع��امل��ي��ة ر�ئ����دة يف جم���ال �لرتفيه 

و�لت�شلية. 
وي��ع��م��ل �ل��ربن��ام��ج ب��ال��ت��و�ف��ق م��ع خدمات 
�ل��ت��ذ�ك��ر و�حل�����ش��ول ع��ل��ى ت�شاريح  ح��ج��ز 
ت��ن��ظ��ي��م �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��ي ت��ق��ّدم��ه��ا “دبي 
�لإج�����ر�ء�ت  لت�شهيل  وذل���ك  لل�شياحة”، 
�لرت�خي�س  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ش��ول  �لإد�ري����������ة 

�ملطلوبة. 

�شعيد  ه��الل  �شعادة  ق��ال  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف 
�ل�شياحة  ل����د�ئ����رة  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  �مل������ري، 
برنامج  “�إّن  ب��دب��ي:  �ل��ت��ج��اري  و�لت�شويق 
رع��اي��ة �ل��ف��ع��ال��ي��ات ه��و ج���زء م��ن �لتز�منا 
للحفاظ على مكانة �ملدينة كوجهة عاملية 
ر�ئدة ل�شت�شافة �لأحد�ث و�لفعاليات، وقد 
�لزخم،  ه��ذ�  م��ن  لال�شتفادة  ت�شميمه  مت 
و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��دمي �مل���زي���د م���ن عو�مل 
وقد  �لفعاليات.  تنظيم  لقطاع  �لتحفيز 
تعزز ذلك من خالل �شر�كتنا مع خمتلف 
�جل��ه��ات م��ن �ل��ق��ط��اع��ني �ل��ع��ام و�خلا�س، 
و�لتي تعد مكوناً مهماً يف م�شاعدتنا على 
�ل�شتفادة من �لفر�س �لتي ت�شاهم يف دعم 
م�شاعينا  وذلك �شمن  �لفعاليات،  منظمي 
وجهودنا لتوفري �ملزيد من �خليار�ت �أمام 

�لزّو�ر من خمتلف �أنحاء �لعامل«.
ويهدف برنامج رعاية �لفعاليات �إىل تقدمي 
ويتوفر  �لفعاليات،  ملنظمي  �ملبا�شر  �لدعم 
عرب �لإنرتنت لكافة �لفعاليات �لتي �شتقام 

بدء�ً من تاريخ 1 مايو 2019. 

وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال �أح���م���د �خل���اج���ة، �ملدير 
للمهرجانات  دب����ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لفعاليات  ق��ط��اع  “ي�شتمر  و�ل��ت��ج��زئ��ة: 
بدبي يف �لنمو مبعدلت ر�ئعة، فيما يقدم 
�أعد�د  زي��ادة  يف  حيوياً  دور�ً  تلعب  عرو�شاً 
�ل��زو�ر، بالإ�شافة �إىل تعزيز تناف�شية دبي 
�خلا�س  �لتحفيز  برنامج  ويهدف  عاملياً. 
دبي  مكانة  تعزيز  �إىل  �لرعاية  ب��اإج��ر�ء�ت 
�لفعاليات،  لقطاع  عاملية  رئي�شية  كوجهة 
�ملزيد من �لدعم  وذلك من خالل تقدمي 
�أب��رزه��م من  و�ج��ت��ذ�ب  �لفعاليات،  ملنظمي 

حول �لعامل«.
كوجهة  دب��ي  مكانة  �أن  ب��ال��ذك��ر  و�جل��دي��ر 
�لعاملية،  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  ر�ئ�����دة 
تعّززت مع تد�شني عدد من �ملو�قع �لفخمة 
�أن���ح���اء �مل��دي��ن��ة. ف����اإىل جانب  يف خم��ت��ل��ف 
��شت�شافة دبي �أوبر� ملجموعة من �لعرو�س 
�لإ�شتعد�د  يجري  ف��اإن��ه  �ل��ر�ئ��ع��ة،  �لعاملية 
ل�شت�شافة عر�س مو�شيقي باهر وهو “ذ� 
فانتوم �أوف ذ� �أوبر�”، �لذي �شيقام يف �شهر 

�أكتوبر 2019، ومن �ملتوّقع �أن ي�شتقطب 
�أعد�د�ً كبرية من �لزو�ر من دول �ملنطقة. 
�لتي  �لأخ��رى  �لرئي�شية  �ملو�قع  بني  وم��ن 
ت�شتعد ل�شت�شافة �ملزيد من �لفعاليات يف 
�ملدينة، �شالة كوكا كول �أرينا �جلديدة يف 
�شيتي ووك 2، و�ملقرر �فتتاحها ر�شمياً هذ� 
�ل�شيف ل�شتقبال �ملمثل �لكوميدي �لعاملي 
�لفرقة  وكذلك  يونيو،   6 يف  بيرتز  ر��شل 
 14 يف   ”5 “مارون  �مل�شهورة  �ملو�شيقية 
�أن يعزز من  يونيو، �لأم��ر �لذي من �شاأنه 
للفعاليات  مف�شلة  كوجهة  �لإم��ارة  مكانة 
�لتي  �ملكيفة  �ل�شالة  و�شتكون  �ل��دول��ي��ة. 
�شالة  �أك���رب  �شخ�شاً   17000 ت�شتوعب 
د�خلية من نوعها يف �ملنطقة، و�شت�شت�شيف 
جمموعة متنوعة من �حلفالت �ملو�شيقية 

�حلية على مد�ر �لعام. 
وق��د عّلق ع��دد م��ن �ل�شركاء �ل��ر�ئ��دي��ن يف 
جمال �لرتفيه حول تطور  قطاع �لفعاليات 
�لذي  �لفعاليات  رع��اي��ة  وب��رن��ام��ج  دب��ي  يف 
حممد  ق��ال  حيث  لل�شياحة،  دب��ي  �أطلقته 
�مل����ال، �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة “دي 
دبي  “جنحت  �إنرتتينمنت�س”:  ب��ي  �إك�����س 
رئي�شية  ووجهة  كمركز  مكانتها  تعزيز  يف 
للرتفيه يف �ملنطقة، وذلك مبا تقدمه من 
قائمة متنوعة من �لفعاليات و�لحتفالت 
�ل��ت��ي ت��ق��ام يف �أن��ح��اء �مل��دي��ن��ة، و�ل��ت��ي توفر 
�شكان  م��ن  لكل  وتفاعلية  �شاملة  جت���ارب 
�ملدينة على تنوع ثقافاتهم، وكذلك زو�رها 
�لقادمني من حول �لعامل. وتلعب �ملبادر�ت 
�لربنامج  بينها  وم���ن  دب���ي  تقدمها  �ل��ت��ي 
�جلديد لرعاية �لفعاليات، دور�ً �أ�شا�شياً يف 
تعزيز هذ� �لطموح، وتقدمي موقع جديد 

ي�شاهم يف منو �قت�شاد دبي«.
�ملوؤ�ش�س  �ل�������ش���ري���ك  ك����ل����وف،  ج���اي���ل  �أم������ا 
لفرت  “ذي  كوميدي  �أب  �ل�شتاند  مل�شرح 

بالقول:  ذل�����ك  ع���ل���ى  ف��ع��ل��ق  فاكتوري” 
�لذي  �لر�ئد  �لكوميديا  ن��ادي  “باعتبارنا 
��شت�شافة  يف  جن��ح��ن��ا  ف��ق��د  دب����ي،  يف  ن�����ش��اأ 
جم��م��وع��ة ك��ب��رية م���ن �ل��ن��ج��وم م���ن حول 
�لعامل، حيث �أقيمت لهم �أم�شيات ح�شرها 
قريباً  ���ش��ن��ح��ت��ف��ل  �ل����و�ق����ع،  ويف  �لآلف. 
هذه  و�إن  ل��ل��ت��اأ���ش��ي�����س،   23 �ل����  ب��ال��ذك��رى 
�مل�شرية �لطويلة �شهدت �إطاللة �أملع جنوم 
كوميدي”  �أب  “�شتاند  عرو�س  يف  �لعامل 
خالل  لحظنا  وقد  �ملنطقة.  جمهور  على 
ه���ذه �ل��ف��رتة م��ا حت��ق��ق م��ن من��و ك��ب��ري يف 
دبي،  ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي  �لفعاليات  ب��ر�م��ج 
و�شركاء  دب��ي  حكومة  بدعم  حتظى  و�لتي 
رعاية  ب���رن���ام���ج  �أن  ون���ع���ت���ق���د  �ل����ق����ط����اع. 
لل�شياحة”  “دبي  تقدمه  �ل��ذي  �لفعاليات 
يعترب خطوة �أخرى نحو حتقيق �ملزيد من 
تعزيز  يف  �ل�شتمر�ر  من  ومتكيننا  �لنمو، 
�لكوميدية  بالفعاليات  �خلا�شة  بر�جمنا 
�ملتنوع  �جلمهور  �ملزيد من  ينتظرها  �لتي 

يف دبي.« 
رئي�س  ك���ر�ف���ن،  ج��ي��م�����س  ق����ال  ذل����ك  و�إىل 
من���و�ً  �ل���ي���وم  “ن�شهد  ني�شن”:  “ليف 
م��ت��ز�ي��د�ً ل��ق��ط��اع �ل��رتف��ي��ه يف دب����ي، حيث 
كوجهة  مكانتها  تر�شيخ  يف  �ملدينة  ت�شتمر 
رئي�شية ل�شت�شافة �لفعاليات �ملهمة. وهذ� 
لتقدمي  �مل�شتمر  �ل��ت��ز�م��ن��ا  ف��ق��ط  ي��ع��زز  ل 
�أف�����ش��ل �ل��ت��ج��ارب �ل��ع��ائ��ل��ي��ة ع��ل��ى م�شتوى 
�مل��ن��ط��ق��ة، ب���ل ي��ف��ت��ح ل��ن��ا ب���اب���اً ج���دي���د�ً من 
�لفر�س لال�شتمر�ر يف تقوية عالقاتنا مع 
مبادر�ت  ف��اإن  ول��ذ�،  �أو���ش��ع.  ب�شكل  �لقطاع 
�لذي  �لفعاليات”  رع��اي��ة  “برنامج  مثل 
خطوة  ت��ع��ت��رب  لل�شياحة”  “دبي  ت��ق��دم��ه 
مهمة �شمن جهود �حلكومة لتعزيز قطاع 
�لرتفيه يف �ملدينة، وتعزيز مكانة دبي على 

خارطة �لرتفيه �لعاملية«.
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املال والأعمال
مليار دولر حجم التجارة غري النفطية للبلدين يف 2017   7.8

ملتقى الأعمال الإماراتي الإيطايل يناق�ض فر�ض ال�شراكة يف الطاقة املتجددة والبنية التحتية

منطقة عجمان احلرة ت�شارك يف معر�ض »بو�شكو لالأعمال«

•• دبي-وام:

�أم�����س ف��ع��ال��ي��ات ملتقى  ع��ق��دت يف دب���ي 
�لأع��م��ال �لإم���ار�ت���ي �لإي��ط��ايل برئا�شة 
�شعيد  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  �مل��ه��ن��د���س  م���ع���ايل 
�لق���ت�������ش���اد، ومعايل  وزي�����ر  �مل��ن�����ش��وري 
�ل���وزر�ء  رئي�س  ن��ائ��ب  م��اي��و  دي  لويجي 
و�لعمل  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وزي�����ر 
جمهورية  يف  �لجتماعية  و�ل�شيا�شات 
�مل�شوؤولني  م��ن  ع��دد  بح�شور  �إي��ط��ال��ي��ا، 
ورج����ال �لأع���م���ال م��ن �ل��ب��ل��دي��ن. ويقام 
�مللتقى برعاية وز�رة �لقت�شاد بالتعاون 
مع �ل�شفارة �لإيطالية يف �لدولة وغرفة 
دب��ي وع��دد م��ن كيانات  جت��ارة و�شناعة 
وذلك  �إيطاليا،  يف  و�ل�شتثمار  �لأعمال 
�لر�شمية  �لبعثة  زي���ارة  ب��رن��ام��ج  �شمن 
و�ل���ت���ج���اري���ة �لإي���ط���ال���ي���ة �مل��و���ش��ع��ة �إىل 
�لدولة برئا�شة معايل لويجي دي مايو 
يف  �مل�شوؤولني  كبار  من  ع��دد  ومب�شاركة 
�حلكومة �لإيطالية، �إىل جانب ممثلني 
�ل�شركات  �أه��م  200 من  �أك��رث من  عن 
و�لتجارة  �ل�شتثمار  �لإيطالية ووكالت 
يف �إيطاليا. وبحث ملتقى �لأعمال �شبل 
زيادة �لتجارة �لبينية، و�لتعاون وتبادل 
�خل��رب�ت يف جمالت �لبتكار و�مل�شاريع 
�ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة، وب��ح��ث فر�س 
�مل��ع��رف��ة يف قطاعات  وت���ب���ادل  �ل�����ش��ر�ك��ة 
و�لطاقة  �لتحتية  و�لبنية  �لتكنولوجيا 
�مل���ت���ج���ددة و�ل�����ش��ن��اع��ات �مل��ت��ق��دم��ة، مع 
�لقطاع  ف���ر����س  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز 
كما  �ل�شر�كة.  تلك  تطوير  يف  �خل��ا���س 
مذكرتي  توقيع  �مللتقى  هام�س  على  مت 
و�مل�شاريع  �لب��ت��ك��ار  جم���الت  يف  ت��ف��اه��م 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة و�ل�شركات �لنا�شئة 
معايل  �فتتح  وقد  �لد�ئري.  و�لقت�شاد 
 ، �ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  �ملهند�س 
دولة  �أن  فيها  �أك��د  بكلمة  �مللتقى  �أعمال 
�إي��ط��ال��ي��ا �شهدتا  �لإم�����ار�ت وج��م��ه��وري��ة 
و�ق���ت�������ش���ادي���ة قوية  ع����الق����ات جت����اري����ة 
و��شعة  مظلة  وت�شمل  ع��دي��دة  ل�شنو�ت 
من �لقطاعات، و�أن �مللتقى ميثل من�شة 
و��شتك�شاف  �ل���ت���ع���اون  ل��ت��ع��زي��ز  م��ه��م��ة 
جديدة  جم������الت  وحت����دي����د  �ل���ف���ر����س 

لل�شر�كة خالل �ملرحلة �ملقبلة.

زيادة �ضادرات 
الدولة اإىل اإيطاليا

�لتبادل  �أرق�������ام  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����ش����اف 
�لقت�شادية  �ل��رو�ب��ط  تعك�س  �لتجاري 
�إجمايل  �ملتينة بني �جلانبني، حيث بلغ 
ح���ج���م �ل����ت����ج����ارة غ����ري �ل���ن���ف���ط���ي���ة بني 
 7.8 �أكرث من   2017 �لبلدين يف عام 
مليار دولر �أمريكي وجتاوز 5.7 مليار 
دولر يف �لأ�شهر �لت�شعة �لأوىل من عام 
 %  7.7 بن�شبة  من��و�ً  حمققاً   ،2018
�إيطاليا مقارنة  �إىل  �لدولة  �شادر�ت  يف 
بالفرتة نف�شها من عام 2017، منوهاً 
ب����اأن دول����ة �لإم�������ار�ت ه���ي �أك����رب �شريك 
جت������اري ع���رب���ي لإي���ط���ال���ي���ا، ف��ي��م��ا تعد 
�إيطاليا ر�بع �أكرب �شريك �أوروبي لدولة 
�إليها  �مل�شدرين  �أك��رب  وث��اين  �لإم����ار�ت 
 .2017 عام  لبيانات  وفقاً  �أوروب��ا،  من 
�أب����رز مقومات  �مل��ن�����ش��وري  و����ش��ت��ع��ر���س 
موؤكد�ً  �ل��وط��ن��ي،  �لقت�شاد  وم��وؤ���ش��ر�ت 
�ل�شغرية  و�مل�����ش��اري��ع  �لب��ت��ك��ار  �أه��م��ي��ة 
و�ملتو�شطة يف �لنموذج �لقت�شادي �لذي 
تتبناه �لدولة لتعزيز م�شرية �لتنمية يف 
�إح�شاء�ت  على  �ل�شوء  و�أل��ق��ى  �ل��دول��ة. 
�لدولة،  يف  �ل�شتثمار  بيئة  وم��وؤ���ش��ر�ت 
�ل�شتثمار  ق����ان����ون  �أه���م���ي���ة  م���و����ش���ح���اً 
تعزيز  يف  �جل���دي���د  �مل��ب��ا���ش��ر  �لأج���ن���ب���ي 
�لدولة لال�شتثمار�ت �خلارجية  جاذبية 
بفر�س  ومنوهاً  �ملقبلة،  �ل�شنو�ت  خالل 
�لأ�����ش����و�ق  �إىل  و�ل����و�����ش����ول  �ل�������ش���ر�ك���ة 
�لإقليمية و�لعاملية �لتي يتيحها معر�س 
�ل�شركات  �أم�����ام   2020 دب����ي  �إك�����ش��ب��و 

�لإيطالية.

قطاعات متنوعة لل�ضراكة.
�لتعاون  �أه���م���ي���ة  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  و����ش���دد 

�لبتكار  ق���ط���اع���ات  يف  �جل���ان���ب���ني  ب���ني 
�ملتقدمة  و�ل�����ش��ن��اع��ات  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لإمار�ت  روؤي��ة  ها حم��اور رئي�شة يف  بعدِّ
ل���ب���ن���اء �ق���ت�������ش���اد �مل�������ش���ت���ق���ب���ل، م����رك����ز�ً 
يف ه�����ذ� �ل�������ش���دد ع���ل���ى �أه���م���ي���ة �إق���ام���ة 
م�����ش��اري��ع م�����ش��رتك��ة وت���ب���ادل �خل����رب�ت 
�لذكية  �مل���دن  يف جم���الت ج��دي��دة مثل 
�ملياه  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وح���ل���ول  و�ل���ع���ل���وم 
�أك����د معاليه  ك��م��ا  �مل���ت���ج���ددة،  و�ل��ط��اق��ة 
�لوفد  يغطيها  �لتي  �لخت�شا�شات  �أن 
�لطاقة  ت�������ش���م���ل  و�ل�����ت�����ي  �لإي�������ط�������ايل، 
و�مل�شاريع  و�ل�شناعة  �لتحتية  و�لبنية 
�ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة، مت��ث��ل قطاعات 
ذ�ت �أولوية لدى حكومة دولة �لإمار�ت، 
�ل�شر�كة  لتنمية  و����ش��ع��اً  جم���اًل  وتفتح 
م�شتوى  على  �شيما  ول  �جل��ان��ب��ني  ب��ني 
�لقطاع �خلا�س. من جانبه، قال معايل 
�لوزر�ء  رئي�س  نائب  م��اي��و،  دي  لويجي 
و�لعمل  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وزي�����ر 
�إن  �لإي��ط��ايل  �لجتماعية  و�ل�شيا�شات 
�شر�كتها  تعزيز  على  حري�شة  �إيطاليا 
مع دولة �لإمار�ت لي�س فقط يف �ملجالت 
ي�شمل  و�ل���ت���ج���اري���ة، مب���ا  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�ملجالت  خمتلف  يف  �ل��ث��ن��ائ��ي  �ل��ت��ع��اون 
�لتنموية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك، م�شري�ً 
�لذي  �لإيطايل  �لتجاري  �لوفد  �أن  �إىل 
ي�����زور �ل����دول����ة �ل���ي���وم ه���و �لأك������رب و�أن 
تنظيم ملتقى �لأعمال مب�شاركة و��شعة 
م��ن �ل�����ش��رك��ات �لإي��ط��ال��ي��ة �ل��ت��ي تغطي 
ق��ط��اع��ات خم��ت��ل��ف��ة، ه���ي ف��ر���ش��ة مهمة 
لالنتقال برو�بط �لتعاون بني �لبلدين 

�إىل مرحلة جديدة.
تركز  ب��الده  �أن حكومة  معاليه  و�أ�شاف 
�لتحديات  ظ��ل  يف  �ل��ر�ه��ن��ة،  �ملرحلة  يف 
�لعاملي  �ل�شعيد  على  �شو�ء  �لقت�شادية 
على  �لأوروب����ي،  �لحت���اد  على �شعيد  �أو 
�لبتكار،  جم���ال  يف  �ل�����ش��ر�ك��ات  ت��ع��زي��ز 
�ل�������ش���رك���اء  �إىل  �ل�����������ش�����ادر�ت  وزي����������ادة 
�لتجاريني، م�شري�ً �إىل �أن دولة �لإمار�ت 
ل��دي��ه��ا �ق��ت�����ش��اد ق���وي و�إم��ك��ان��ات عالية 
مم��ا ي��ع��زز ح��ر���س �إي��ط��ال��ي��ا ع��ل��ى تعزيز 

ذ�ت  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  معها  �لتعاون 
�لهتمام �مل�شرتك. و�أكد معايل دي مايو 
�أن �قت�شاد �إيطاليا غني بالفر�س �ليوم 
يف قطاعات حيوية عديدة مثل �لطاقة 
�ملتجددة و�لبنية �لتحتية و�ل�شتثمار�ت 
�لإيطالية  �حلكومة  �أن  كما  �لعقارية، 
�ل�شركات  تركز ب�شورة كبرية على دعم 
يف  �ل�شتثمار  وزي��ادة  �لبالد  يف  �لنا�شئة 
�لبتكار، وهي قو��شم م�شرتكة مع دولة 
�لإمار�ت، مما يفتح �آفاقاً و��شعة للتعاون 
�مل�شتقبلي يف هذه �ملجالت. وبدوره، �أكد 
غرفة  ع��ام  مدير  بوعميم،  حمد  �شعادة 
جت�����ارة و���ش��ن��اع��ة دب����ي ع��م��ق �ل���رو�ب���ط 
�لقت�شادية و�لتجارية بني دولة �لإمار�ت 
�ن  معترب�ً  و�يطاليا،  �ملتحدة  �لعربية 
�ملنتدى ي�شكل فر�شة ��شتثنائية لتطوير 
ه����ذه �ل���ع���الق���ات وت��ن��م��ي��ت��ه��ا مب���ا يحقق 
�مل�شرتكة. �لتنموية  و�لأه��د�ف  �مل�شالح 
�لإيطايل  �لأع����م����ال  جم��ل�����س  �إن  وق����ال 
يعترب  �لغرفة  مظلة  حت��ت  يعمل  �ل��ذي 
�إحدى �لأدو�ت �لفعالة يف دعم �لعالقات 
بوعميم  ولفت  �مل�شرتكة.  �لقت�شادية 
جتارياً  ���ش��ري��ك��اً  تعترب  �ي��ط��ال��ي��ا  �أن  �إىل 
�حتلت  حيث  دب��ي،  لإم���ارة  ��شرت�تيجياً 
17 على لئحة  �ل�  �ملرتبة  �ملا�شي  �لعام 
بقيمة  دب��ي  لإم��ارة  �لتجاريني  �ل�شركاء 
�لنفطية  �لبينية غري  للتجارة  �إجمالية 
وبنمو  دره�����م،  م��ل��ي��ار   24 �إىل  و���ش��ل��ت 
 ،2017 بالعام  مقارنًة   6.6% بن�شبة 
لتعزيز  و��شعة  �آف���اق  وج��ود  �إىل  م�شري�ً 
�لتعاون �مل�شرتك وخ�شو�شاً مع �قرت�ب 
�لعاملي  �إك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س  تنظيم  م��وع��د 
2020 دب��ي، وب��روز فر�س يف قطاعات 
�ملعلومات  وتقنية  و�مل��ي��اه  �ل��ط��اق��ة  مثل 

و�لبنية �لتحتية و�لبتكار.
و�أو�شح مدير عام غرفة دبي �أن �لإمارة 
لال�شتثمار�ت  م��ث��ال��ي��ة  وج���ه���ة  ت���وف���ر 
تناف�شية  مب��ز�ي��ا  متتعها  م��ع  خ�شو�شاً 
�لأوىل يف  �لأع���م���ال  جت��ع��ل منها وج��ه��ة 
�ل�شرت�تيجي  موقعها  ومنها  �ملنطقة 
�ل��������ذي ي�������ش���ل �ل����ق����ارت����ني �لآ����ش���ي���وي���ة 

و�لإف�����ري�����ق�����ي�����ة ب�����الأ������ش�����و�ق �ل���ع���امل���ي���ة، 
و�قت�شادها  �ملتطورة،  �لتحتية  وبنيتها 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�حل��ي��وي  �لديناميكي 
�شهولة ممار�شة �لأعمال وتوفر �لفر�س 
�لإيطالية  �ل�شركات  د�عياً  �ل�شتثمارية، 
�إىل �لقدوم �إىل دبي، و�لتو�شع منها �إىل 

�أ�شو�ق �ملنطقة.
من جانبه، �أكد �شعادة حميد حممد بن 
���ش��امل، �أم���ني ع��ام �حت���اد غ��رف �لتجارة 
يعك�س  �مللتقى  �أن  ب��ال��دول��ة  و�ل�شناعة 
�لأعمال  و�أ����ش���ح���اب  �مل�����ش��وؤول��ني  رغ��ب��ة 
�مل�شرتك  �ل���ت���ع���اون  ل��دف��ع  �ل��ب��ل��دي��ن  يف 
وب��ح��ث ف��ر���س وجم�����الت �ل�����ش��ر�ك��ة يف 
و�لقت�شادية  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  ظ��ل 
فعاليات  و�شهدت  �لبلدين.  بني  �لقوية 
�مللتقى تنظيم ثالث طاولت م�شتديرة 
لإجر�ء  �لبلدين  م��ن  �لأع��م��ال  ل��رج��ال 
�لتعاون  فر�س  ح��ول  مو�شعة  مناق�شات 
يف ثالثة م�شار�ت حم��ددة، وهي: م�شار 
�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة، م���ع �ل���رتك���ي���ز على 
�ملطروحة  و�مل�����ش��اري��ع  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
لل�شر�كة يف �ملرحلة �لر�هنة و�مل�شتقبلية؛ 
وم���������ش����ار �ل����ط����اق����ة و�مل�����ي�����اه و�ل���ب���ي���ئ���ة، 
م����ع �ل���رتك���ي���ز ع���ل���ى ف���ر����س وحت���دي���ات 
�ل�شر�كة بني جمتمعي �لأعمال يف هذه 
�ملعلومات  تكنولوجيا  وم�شار  �ملجالت؛ 
�لتحول  على  �لرتكيز  مع  و�لت�شالت، 

�لرقمي و�ملدن �لذكية.

مناخ الأعمال وفر�ض التعاون
 من منظور اإيطايل

�لإيطايل  ��شتعر�س �جلانب  ذل��ك،  �إىل   
مناخ �لأعمال يف �إيطاليا.

و�ألقى �ل�شوء على �لقطاعات �لتي متثل 
�أولوية لدى كل من �حلكومة و�ل�شركات 
�لإيطالية. فقد تناول �لعر�س �لتقدميي 
�لإيطالية  لل�شناعات  �ل��ع��ام  ل��الحت��اد 
مقومات  �أب��رز   ،Confindustria
�لت�شنيع  ق��ط��اع��ي  يف  �ل��ت��ع��اون  و���ش��ب��ل 
و�خلدمات يف �إيطاليا. فيما �ألقت وكالة 
فر�س  على  �ل�شوء  �لإيطالية  �لتجارة 

�لإيطايل يف تطوير  �لإم��ار�ت��ي  �لتعاون 
�لأعمال و�ل�شتثمار�ت �ملتبادلة.

وب���������������������دوره، �������ش�����ت�����ع�����ر������س �لحت�����������اد 
�لإي���������������ط���������������ايل ل��������ق��������ط��������اع �حل�����������رف 
فر�س   ،Confartigianato
و�ل�شتثمار�ت  �مل�����ش��اري��ع  يف  �ل���ت���ع���اون 
�ل���������ش����غ����رية. ف���ي���م���ا ت������ن������اول �لحت�������اد 
�ل�شغرية  للم�شاريع  �لإيطايل  �لوطني 
و�ملتو�شطة فر�س �ل�شر�كة ونقل �ملعرفة 
�لأعمال  ري���ادة  جم��ال  يف  �لبلدين  ب��ني 
وفتح  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية  و�مل�شاريع 
ب���ني رو�د �لأع����م����ال يف  ل��ل��رب��ط  ق���ن���و�ت 
�جل���ان���ب���ني وت���ع���زي���ز ����ش��ت��ف��ادت��ه��م��ا من 

�لفر�س �ملتاحة يف �أ�شو�قهما.
�مل�شارف  جمعية  ��شتعر�شت  و�أخ�����ري�ً 
�لإيطالية �شبل تبادل �خلرب�ت يف جمال 
و�ملمار�شات  �ل�شليمة  �مل�شرفية  �لإد�رة 
�ل���ت���ي ت���خ���دم ق���ط���اع �لأع�����م�����ال وري������ادة 
�لأعمال �ل�شحيحة وتعزز �جلهود لبناء 

�شوق حرة وتناف�شية.

�ضركة اإيطالية يف ال�ضارقة.  277
�شعادة  ����ش��ت��ع��ر���س  �أخ�������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل�����ش��رك��ال،  م����رو�ن 
و�لتطوير  لال�شتثمار  �ل�شارقة  لهيئة 
بيئة  وم����ق����وم����ات  ح����و�ف����ز  /�������ش������روق/، 
�ل�شتثمار و�أن�شطة �لأعمال يف �ل�شارقة، 
�شركة   277 م��ن  �أك���رث  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
ي�شمل  مب��ا  �لإم�����ارة  يف  تعمل  �إي��ط��ال��ي��ة 
�ملناطق �حلرة، و�أن �أبرز �لقطاعات �لتي 
متثل حماور مهمة للتعاون مع �جلانب 
�لتعليم  ه���ي  �ل�������ش���ارق���ة  يف  �لإي����ط����ايل 
و�ل�شناعات �خلفيفة و�لنقل و�خلدمات 
�للوج�شتية و�لبيئة و�لرعاية �ل�شحية. 
�ملطروحة  �مل�شاريع  �أب��رز  ��شتعر�س  كما 
لل�شر�كة يف �لإمارة. كما حتدثت �شعادة 
موزة عبيد �لنا�شري �لرئي�س �لتنفيذي 
لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  ����ش���ن���دوق  يف  �مل���ك���ل���ف 
�مل��ل��ت��ق��ى كمن�شة  �أه��م��ي��ة  �مل�����ش��اري��ع ع���ن 
ل���ت���ب���ادل �خل������رب�ت ون���ق���ل �مل���ع���رف���ة بني 
دولة �لإم��ار�ت و�إيطاليا يف جمال ريادة 
�لأعمال و�مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة، 
�مل�شاريع  ه���ذه  �أ���ش��ح��اب  ب���ني  و�ل���رب���ط 
م�شتد�مة  ���ش��ر�ك��ات  ل��ب��ن��اء  �ل��ب��ل��دي��ن  يف 
�ملطروحة  �ل���ف���ر����س  م���ن  و�ل����ش���ت���ف���ادة 

للتعاون يف �أ�شو�ق �لبلدين.

مذكرات تفاهم
يف البتكار وال�ضركات 

النا�ضئة والقت�ضاد الدائري 
�ملن�شوري  �أخ��رى، وقع معايل  من جهة 
ومعايل دي مايو �شمن فعاليات �مللتقى 
مذكرة تفاهم بني وز�رة �لقت�شاد بدولة 
�لقت�شادية  �لتنمية  ووز�رة  �لإم����ار�ت 
و�مل�شاريع  �لبتكار  جم��ال  يف  �لإيطالية 
�ل�������ش���غ���رية و�مل���ت���و����ش���ط���ة و�ل�������ش���رك���ات 
توقيع  �ل���وزي���ر�ن  �شهد  فيما  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة، 
�شركة �لحتاد  ثانية بني  تفاهم  مذكرة 
لئ��ت��م��ان �ل�������ش���ادر�ت ب���دول���ة �لإم������ار�ت 
�لإيطالية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  وغ���رف���ة 
جمال  يف  بالتعاون  وتخت�س  �مل�شرتكة، 

�لقت�شاد �لد�ئري.
ومت���ث���ل �مل����ذك����رت����ان حم���ط���ة م��ه��م��ة يف 
ت��ع��زي��ز �ل�����ش��ر�ك��ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة بني 
�لأوىل  �مل��ذك��رة  ت�شاهم  حيث  �لبلدين، 
�لنا�شئة  و�ل�شركات  �ملخرتعني  ربط  يف 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  و�أ�شحاب 
من �جلانبني يف �لقطاعات �لتي حددتها 
وهي  لالبتكار  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية 
و�لنقل  و�لتكنولوجيا  �ملتجددة  �لطاقة 
و�لف�شاء،  و�ل�����ش��ح��ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  و�مل���ي���اه 
�إ�شافة �إىل �لقطاعات ذ�ت �لأولوية لدى 
�لهند�شة  و�أب���رزه���ا  �لإي���ط���ايل  �جل��ان��ب 
�ملايل  �لقطاع  وتكنولوجيا  �مليكانيكية 
و�ل�شناعات  �حل��ي��وي��ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لثانية  �مل��ذك��رة  تفتح  فيما  �ل��دو�ئ��ي��ة. 
قنو�ت فعالة للتعاون بني �جلهات �ملعنية 
�لبلدين يف م�شار �لقت�شاد �لد�ئري  يف 
و�لب��ت��ك��ار مب��ا ي��دع��م من��و �ل��ت��ج��ارة بني 

�لبلدين.

•• عجمان ـ الفجر

����ش���ارك���ت م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان �حل�����رة يف 
و�لذي  لالأعمال”  “بو�شكو  معر�س 
مو�شكو  �ل��رو���ش��ي��ة  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  �أق���ي���م 
�ل��ت��و����ش��ل م��ع رج���ال �لأعمال  ب��ه��دف 
�لفر�س  وط��رح  �ل��رو���س  و�مل�شتثمرين 

�ل�شتثمارية عليهم.
بو�شكو لالأعمال هو  �أن معر�س  يذكر 
�لأعمال  رج���ال  جتمع  �شنوية  فعالية 
و�خلرب�ت  �لآر�ء  لتبادل  و�مل�شتثمرين 

لتعزيز �ل�شتثمار�ت �مل�شرتكة.
�شارك باملوؤمتر متحدثني و�شركاء من 
و�مل�شرفية  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات  ك��ربي��ات 
مو�شوعات  ومت���ح���ورت  �ل��ع��امل  ح���ول 
�مل�شرفية،  �خل���دم���ات  ح����ول  �مل���وؤمت���ر 
حماية �لأ�شول، �شرية �ملعلومات، �إد�رة 
�لت�شريعات  هيكل  �خل��ا���ش��ة،  �لأم����و�ل 
�لأعمال  ه��ج��رة  �ل��دول��ي��ة،  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
جمموعة  �مل���وؤمت���ر  ح�شر  و�مل��و�ط��ن��ة. 

�لتنفيذيني،  �لأع�����م�����ال،  رج�����ال  م���ن 
�ملديرين �ملاليني، بالإ�شافة �إىل خرب�ء 
�مل�شرفيني،  م���ن  وع����دد  �ل���ق���ان���ون،  يف 

و�مل�شت�شارين.
�حلرة،  عجمان  منطقة  عن  وبالإنابة 
�ملُ������ال وليلى  �����ش����ارك ك����ل م����ن م���اج���د 
حيث  �مل��ب��ي��ع��ات،  �إد�رة  م��ن  �شخابييف 
�ل��ت��ق��ي��ا م���ع ع���دد م���ن رج����ال �لأعمال 
وممثلي �ل�شركات �لر�غبني يف تاأ�شي�س 

�أعمالهم بالدولة. 
باملز�يا  �عجابهم  ع��ن  �حل�شور  وع��رب 
عجمان  م���ن���ط���ق���ة  ت�����وف�����ره�����ا  �ل�����ت�����ي 
�ألقت  ك���م���ا  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن،  �حل������رة 
�حل�شور  �أم���ام  كلمة  �شخابييف  ليلى 
توفرها  �ل��ت��ي  �مل��ت��ن��وع��ة  ب��الم��ت��ي��از�ت 

�ملنطقة ملختلف �مل�شتثمرين.
�شامل مدير عام  �شعادة فاطمة  وقالت 
 “ بالتكليف:  �حل���رة  عجمان  منطقة 
��شتقطبت منطقة عجمان �حلرة عدد 
كبري من �ل�شركات �لرو�شية يف �لفرتة 

باملزيد من  �أن نرحب  وي�شرنا  �ملا�شية 
�ل�شتثمار�ت. ي�شرنا �أن ن�شارك يف تلك 
�لتو��شل  ل��ت��ع��زي��ز  �ل��ك��ب��رية  �ل��ف��ع��ال��ي��ة 
�لق��ت�����ش��ادي م��ع �جل��ان��ب �ل��رو���ش��ي يف 
ظل �لنمو �مل�شطرد لالقت�شاد �لوطني 

�لرو�شي،
 وم���ن ج��ان��ب��ن��ا ف��اإن��ن��ا ح��ري�����ش��ون على 
�أ�شحاب  م��ع  �ل�����ش��ر�ك��ات  ت��ل��ك  تعظيم 
�ملز�يا  وب���ي���ان  رو����ش���ي���ا  م���ن  �لأع����م����ال 
منطقة  ب��ه��ا  تتمتع  �ل��ت��ي  �لتف�شيلية 

عجمان �حلرة.  
رو�شيا  بو�شكو  �أن معر�س  ندرك جيد�ً 
للو�شول  ر�ئ���دة  عاملية  من�شة  يعترب 
�شررنا  كما  و�ملعنيني،  �لأعمال  لرجال 
من  و�شلتنا  �لتي  �لإيجابية  ب��ال��ردود 
على  منهم  تعليقاً  �مل�شتثمرين  ق��ب��ل 
�ملز�يا و�لعرو�س �لتي نوفرها و�شنعمل 
ج��اه��دي��ن ع��ل��ى حت��وي��ل ت��ل��ك �لفر�س 
لأع����م����ال ح��ق��ي��ق��ة ت����رى �ل���ن���ور �شمن 

�ملنطقة �حلرة.«

» اإماراتك « تعر�ض اأحدث ابتكاراتها 
يف معر�ض املطارات 2019 

•• دبي - وام:

�ملعلومات و�حللول  تكنولوجيا  �لعاملة يف جمال   - �إمار�تك  �شركة  ت�شارك 
�ملطار�ت  19 من معر�س  �ل�  �ل��دورة  �لعربية - يف  �ملنطقة  �لإلكرتونية يف 
�أبريل   29 �لذي يقام يف مركز دبي �ل��دويل للموؤمتر�ت خالل �لفرتة من 
�جلاري �إىل �لأول من مايو �ملقبل. وت�شتعر�س �ل�شركة جمموعتها �خلا�شة 
من �ملنتجات �لتكنولوجية �ملتطورة وعلى ر�أ�شها �ملمر �لذكي �لذي يعد �ملنتج 
�لأول من نوعه يف �لعامل وهو قائم على ��شتخد�م تقنيات �لذكاء �ل�شطناعي 
دون  دب��ي  �جل���و�ز�ت يف مطار  �مل��رور عرب منطقة  وت�شريع عملية  لت�شهيل 
�حلاجة �إىل ��شتخد�م �أي وثائق �شفر كاجلو�ز وبطاقة �لهوية وغريهما �أو 
بطاقة �شعود �لطائرة كما �حلال يف ��شتخد�م �لبو�بات �لذكية. وقال ثاين 
�لزفني �ملدير �لعام وع�شو جمل�س �إد�رة “ �إمار�تك “ �إن �ل�شركة �شتعر�س 
تتيح  �لتي  �لذكية  “ �لعربة  �لذكي  “ �ملمر  “ و  “ عني  �إىل جانب كامري� 
�أجهزتهم �ل�شخ�شية و�لتعرف يف �لوقت �حلقيقي على  للم�شافرين �شحن 
�لطريق �لتي يتوجب عليهم �شلوكها يف �ملطار عرب خارطة تفاعلية ثالثية 
�لرحالت وبو�بات  ملعلومات  �لفعلي  �لوقت  �لأبعاد عالوة على حتديثها يف 
�ملغادرة �خلا�شة بكل منها. يذكر �أن �ملمر �لذكي هو قيد �لتجربة �لت�شغيلية 
حاليا يف �ملبنى 3 يف مطار دبي وبف�شل قدر�ت �لذكاء �ل�شطناعي وقدر�ت 
متييز ب�شمة �لعني عرب �لقيا�شات �حليوية ي�شمح �ملمر �لذكي للم�شوؤولني 

بتحديد هوية �مل�شافرين بدقة و�شرعة �أثناء حتركهم.

منتدى واحة دبي لل�شيليكون التقني يعرف رواد 
الأعمال باأف�شل ا�شرتاتيجيات التوا�شل مع ال�شركاء

 •• دبي –الفجر: 

نّظمت �شلطة و�حة دبي لل�شيليكون، �لهيئة �لتنظيمية لو�حة دبي لل�شيليكون، 
لهذ�  �لأول  �لتقني  ديتك”  “منتدى  �ملتكاملة،  �لتكنولوجية  �حل��رة  �ملدينة 
�لعامة و��شرت�تيجيات �لت�شال يف  �ل�شوء على دور �لعالقات  �لعام لت�شليط 

تقدمي �لتغطية �لأمثل لل�شركات �لنا�شئة.
�إىل رو�د يف قطاع  “من �شركات نا�شئة  �ملنتدى �لذي عقد حتت عنو�ن  وحث 
و�آليات  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��الق��ات  با�شتخد�م  عملك  ��شرت�تيجية  �إب����ر�ز  �لأع���م���ال: 
�أف�شل  ��شتخد�م  على  �لنا�شئة  �ل�شركات  وموؤ�ش�شي  �لأعمال  رو�د  �لتو��شل”، 
�ل�شرت�تيجيات للتو��شل مع �ل�شركاء عرب ��شتخد�م �أدو�ت وتقنيات �لعالقات 

�لعامة.
دبي  يف مركز  �لعربية”   �لأع��م��ال  رو�د  “جملة  مع  بالتعاون  �ملنتدى  و�أقيم 
�لتكنولوجي لريادة �لأعمال “ديتك” �ململوك بالكامل من �شلطة و�حة دبي 
لل�شيليكون، وح�شره عدد من رو�د �لأعمال وموؤ�ش�شي �ل�شركات �لنا�شئة من 

خمتلف �أنحاء �لدولة. 
وعن �أهمية �ملنتدى يف ت�شليط �ل�شوء على �أف�شل ممار�شات �لعالقات �لعامة، 
قال هان�س كري�شتن�شن، نائب رئي�س – مركز دبي �لتكنولوجي لريادة �لأعمال: 
“�إن تو��شل �ملوؤ�ش�شات مع �جلمهور يكون من خالل �لعالقات �لعامة �ملدرو�شة 
قبل  م��ن  معينة  معرفة  يتطلب  �ل��ذي  �لأم���ر  �لأخ���رى،  �لو�شائل  تدعم  �لتي 
�أ�شحاب �لإخت�شا�س. وعلى عك�س �لت�شويق و�لإعالن، تركز �لعالقات �لعامة 
ب�شكل �أكرب على �إد�رة �ل�شمعة و�لتو��شل مع �أ�شحاب �مل�شلحة و�ل�شركاء. ويف 
على  وجهودهم  �ملالية  مو�ردهم  على  �لأعمال  رج��ال  فيه  يرّكز  �ل��ذي  �لوقت 
على  و�لتو��شل،  �لعامة  �لعالقات  على  �لقليل  �إنفاق  يتم  �لتجارية،  �لأعمال 
�لرغم من �إدر�ك �أهميتها وقدرتها على خدمة �أهد�ف �لعمل، كما يت�شح من 
خالل تفاعل �جلمهور. لهذ�، وجدنا �أنه من �ل�شروري م�شاعدة رو�د �لأعمال 
لال�شتفادة  �ل��ط��رق  باأف�شل  وتعريفهم  �ل��ع��ام��ة،  �ل��ع��الق��ات  �أ���ش�����س  فهم  على 
�ل�شريحة  �إىل  �ل�شحيحة  �لر�شالة  لإي�����ش��ال  �لعامة  �ل��ع��الق��ات  �أن�شطة  م��ن 

�مل�شتهدفة«. 
 BNC وق�����ال و����ش���ام ي���ون���ان �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي و�ل�������ش���ري���ك �مل���وؤ����ش�������س يف
“عندما  �لعربية:   Entrepreneur ملجلة  �لنا�شرة   Publishing
خم�س  قبل  �لأعمال”  “رو�د  �لعربية    Entrepreneur جملة  �أطلقنا 
�شنو�ت، بد�أنا بتوفري دعم فعلي وم�شاندة حقيقية ل�شعود �ل�شركات �لنا�شئة 
يف �ملنطقة، ومتيزنا عن �أقر�ننا يف �ل�شاحة �لإعالمية بعدم �لكتفاء بتو�شيف 
دعمنا  وعليه،  �ملنطقة.  يف  �حليوية  وبيئتها  �ل�شركات  تلك  عمل  منظومة 
يف  �مل�شاركة  مثل  �لعملية  �خلطو�ت  من  باملزيد  �ملجلة،  يف  �لإعالمي  ن�شاطنا 
�أبرز فعاليات رو�د �لأعمال يف �ملنطقة ودعمها، بهدف توعية وحتفيز و�إلهام 
رو�د �لأعمال يف �ملنطقة خلو�س غمار �ملبادرة يف م�شار�ت �أعمالهم. ومن هنا 
�أن  ناأمل  و�ل��ذي  �لنوعي،  �ملنتدى  �إط��الق هذ�  يف  “ديتك”  �شر�كتنا مع  تاأتي 
يكون مبثابة من�شة مثالية لرو�د �لأعمال لتبادل �ملعارف و�خلرب�ت و�لتن�شيق 

و�لتو��شل فيما بينهم على مد�ر �لعام«. 
بي  “�أ�شد�ء  ورئي�س  موؤ�ش�س  ج��ون،  �شونيل  قدم  �لفتتاحية  �جلل�شة  وخ��الل 
�شي دبليو” ملحة عامة عن قطاع �لعالقات �لعامة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
�أهمية  �إفريقيا. كما عر�س بع�س �لن�شائح لل�شركات �لإقليمية حول  و�شمال 
فهم �لدور �ملحوري لقطاع �لعالقات �لعامة يف �إي�شال �لر�شالة �ل�شحيحة �إىل 

�جلمهور �ملطلوب با�شتخد�م �لو�شائل �ملنا�شبة.
وت��ط��رق��ت �آن���ا روب��رت�����س خ��ب��رية �لت�����ش��ال �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي وم��ق��دم��ة �لرب�مج 
�خلرب   �أو  �مل��ق��ال  �خ��ت��ي��ار   يف  �ملثلى  �ل��ط��رق  �إىل  �لثانية  �جلل�شة  يف  �مل��ع��روف��ة 
للجمهور،  �ل�شحيحة  �لر�شالة  �إي�شال  بهدف  باملوؤ�ش�شة،  �ملتعلق  �ل�شحيح 
�إ�شافة �إىل بناء عالقات جيدة مع و�شائل �لإع��الم. كما ناق�شت �ل�شتثمار يف 

�لتدريب �لإعالمي و�لتخاطب وقيمته كنقلة نوعية لرو�د �لعمال. 
ويف متابعة للمو�شوع، �شلط كل من �شونيل جون و�آنا روبرت�س وزوهار حيدر 
�ل�شوء على در��شات �حلالة لل�شركات  ، موؤ�ش�س �شركة “ديجيتال �شرتيت” ، 
�لتجارية  للعالمات  �لرئي�شية  �لر�شائل  تو�شيل  يف  جنحت  �لتي  �لإقليمية 
�خلا�شة بها �إىل �جلمهور. ويف ختام �جلل�شة، �شارك �ملتحدثون �حل�شور بع�س 
�لن�شائح حول قطاعي �لعالقات �لعامة و�لإعالم يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
و�شمال �إفريقيا، وذلك بناًء على حتليل �شريع للتحديات �لتي و�جهتها حمالت 

�إعالمية يف جمال �لعالقات �لعامة يف �ل�شنو�ت �لأخرية.
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العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2019/1195 تنفيذ جتاري
 -2 ����س.م.ح  للتجارة  �لدولية  جي  بي  �ر  �شده/1-جمموعة  �ملنفذ  �ىل 
ريا�س بد�ي جنتو �لتميمي - ب�شفته مدير جمموعة �ر بي جي �لدولية 
للتجارة �س.م.ح جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ماريتامي 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ����س.ذ.م.م  �لعاملية  �فبي�شن 
دره��م �ىل  وق��دره )172083.29(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2019/655 تنفيذ جتاري

�لقامة  حمل  جمهول  عبدي  �بر�هيم  �شده/1-جامع  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شعيد حممد �شعيد قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)22726.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/888  جتاري جزئي

�لقامة مبا  �لدرعي جمهول حمل  �حلمدي  علي  1-حمد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أق��ام عليك  �لكندي قد  �ن �ملدعي /م��و�رد للتمويل وميثله:علي �شلطان �شامل 
�لدعوى ومو�شوعها يلتم�س �ملدعي من �ملحكمة �ملوقرة ما يلي:ت�شجيل �لدعوى 
وحتديد جل�شه لنظرها و�عالن �ملدعي عليه بال�شحيفة على عنو�نه �لو�رد فيها 
و�لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ )52.831.67( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
9٪ و�لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�شة 
  ch1.C.12:بالقاعة �س  �ل�شاعة:08:30  �مل��و�ف��ق:2019/4/24  �لربعاء  يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/474  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد �ر�شالن حممد يا�شني جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /خالد حممود حممد ر�شا وميثله:فهد عبد�هلل قمرب حممد قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )180.000( 
و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�ل��ز�م  �لدبية  �ملادية  درهم تعوي�شا عن �ل�شر�ر 
�ل�شاعة:08:30  �مل��و�ف��ق:2019/4/16  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لها  �ملحاماة.وحددت 
�أو من ميثلك قانونيا  �س بالقاعة:ch2.D.17  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2013/683  جتاري جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- حممد خمي�س خليفة خمي�س �لفال�شي  جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  يف    2019/3/20 ب��ت��اري��خ   �مل��ن��ع��ق��دة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب���ان  نعلنكم 
�لقبي�شي  ���س.م.ع وميثلها حممد عبد�هلل جمعه  �لتمويل  ل�شالح/د�ر  �عاله  �ملذكورة 
بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )خم�شة وع�شرين �لف وثالثمائة و�شتة 
و�شبعني درهما و�ربعة وع�شرين فل�شا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ من تاريخ �ملطالبة 
بامل�شروفات ومببلغ  و�لزمته  �ل�شد�د  �لق�شائية �حلا�شل يف:2013/8/15 وحتى متام 
قابال لال�شتئناف خالل  . حكما مبثابة �حل�شوري  �ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل  �لف 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2018/2284  جتاري جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- خالد حممد نا�شر �شعيد �جلهوري  جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  يف    2018/9/26 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بالز�م  ذ.م.م  �لغ��ن��ام  و�غ��ذي��ة  �لع��الف  لتجارة  ل�شالح/�ملربوك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعيه مبلغ )95000( درهم و�لفائدة �لقانونية على ذلك 
�ملبلغ بو�قع 9٪ م��ن:2018/6/24 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمته �لر�شوم و�مل�شاريف 
وخم�شمائة درهم �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2018/6055  عمايل جزئي 
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �ملن�شاأت  �د�رة  خلدمات  جي  بي  �ي  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/فالينتني كميل تروبات وميثله:ريا�س عبد�ملجيد حممود 
يف    2018/10/9 ب��ت��اري��خ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لكبان 
بان  �ملدعي عليها  بالز�م  تروبات  ل�شالح/فالينتني كميل  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
�لتاأخريية عن  �ج��از�ت و�لفو�ئد  توؤدي للمدعية مبلغ )11250( درهم قيمة بدل 
�ملبلغ �ملق�شي به يف �لدعوى وطلب �لغفال من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية - عد� 
وحتى   ٪9 بو�قع  نهائيا  �حلكم  �شريورة  تاريخ  فمن  �لتع�شفي  �لف�شل  �لتعوي�س 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما   . �ل�شد�د  مت��ام 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  �لع��الن  ه��ذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2018/2277  جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه/1- نادية مبارك ح�شن �حمد �لربيكي جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي )م�شاهمة عامة( وميثله:جابر ر��شد حممد جابر 
ر��شد �ل�شالمي نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2019/2/25  يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي )م�شاهمة عامة( بالز�م 
دره��م ف�شال عن  وق��دره )683060(  �ملدعي مبلغ  للم�شرف  ت��وؤدي  ب��ان  �ملدعي عليها 
�مل�شروفات  و�لزمتها  �ل�شد�د  متام  وحتى  م���ن:2018/10/21  �شنويا   ٪9 بو�قع  فائدة 
ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
الدعوى رقم:2019/124 جتاري كلي - دبي 

�ملدعي عليهم:1- مطعم فرحات 2- حممد علي حممد �لبهي�س
ب��ن��اي��ة م��ال��ك ع���ب���د�هلل - م��ك��ت��ب 2-1  �مل���وب���اي���الت -  �ل���ريم���وك - دو�ر  �ل�����ش��ارق��ة - 
فاك�س   - رق������م:0504450009  متحرك  هاتف   - رق������م:065689660  هاتف   -  M7
�خلربة  �جتماع  �ىل  �حل�شور  يرجى   ، �ل�شارقة  �����س.ب:29373   - رق�����م:065669842 
�ملقرر مبكتب �خلبري �مل�شريف �ملدون �دناه وذلك �ل�شاعة �لثانية ع�شرة من ظهر يوم 
�لحد �ملو�فق:2019/4/21 وذلك لبيان دفوعكم يف �لدعوى �ملرفوعة عليكم من قبل 
�لقرهود -  �ملعرفة لتدقيق �حل�شابات -  ، بيت  ���س.م.ع  م�شرف �لم��ار�ت �ل�شالمي 
بناية �ل�شم�س �مل�شيئة - بجانب �لطاير لل�شيار�ت �لدور �لول مكتب رقم 112 - هاتف 

رقم:042830100 - فاك�س:042833622 - هاتف متحرك:0506516092 - دبي.
اخلبري امل�ضريف/حممد كامل عريان 
قيد رقم:64 - بيت املعرفة لتدقيق احل�ضابات

اإعالن اجتماع خربه بالن�صر

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
الدعوى رقم:2019/330 جتاري كلي 

جعفر   -3 منزوي  جعفر  جمبى   -2 ذ.م.م  �لعاملية  �شوفيتيك  عليهم:1-  �ملدعي  �ىل 
ح�شن منزوي 4- مرت�شى جعفر منزوي 5- حممد ر�شا جعفر منزوي

يف �لدعوى رقم:2019/330 جتاري كلي دبي لقد تقرر عقد جل�شة �خلربة �مل�شرفية 
�ل�شاعة:11:00 �شباحا  �مل��و�ف��ق:2019/4/23  �لثالثاء  يوم  �عاله  �لدعوى  �لوىل يف 
وذلك مبكتبنا �لكائن ببناية �لحتاد )بناية �شري�ميك �شيتي - �ل�شياد لدو�ت �ل�شيد( 
خلف �شيتي �شنرت ديرة - �لطابق �لثالث - مكتب رقم 301 - هاتف رقم:042588900 
وفاك�س رقم:042581055( لذ� يرجى منكم �حل�شور �و من ميثلكم يف �ملوعد �ملذكور 
�عاله مع �ح�شار كافة دفوعكم وم�شتند�تكم ما ترونه منا�شبا لتي�شري �عمال �خلربة 

يف �لدعوى.
اخلبري املحا�ضبي امل�ضريف/عبداهلل فايز ال�ضام�ضي

 دعوى اجتماع اخلربة
امل�صرفية الأول

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2762  ا�صتئناف جتاري    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- حممد فاروق قادر �شيد 2- كهكا�شا مرز� 3- ميني 
كريتي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / نظري �حمد خان �شفيع 
�هلل خان وميثله:فهد عبد�هلل قمرب حممد قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر 

بالدعوى رقم 2018/379 جتاري كلي بتاريخ:2019/12/10     
وحددت لها جل�شه يوم �لحد �ملو�فق 2019/4/28 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
 اعالن بالن�صر امام الدائرة املخت�صة

�ىل �ملدعى عليهم/ 1- �لكندية للمعد�ت �لطبية 2- هور�ش�س باور لتاأجري �ل�شيار�ت �س.ذ.م.م 3- 
عبد�لفتاح عبده عبد�لفتاح 

نعلمكم بان �ملدعي /بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س.م.ع يف �لدعوى رقم 2019/1070 )جتاري كلي( 
�لد�ئرة �لكلية �لثانية :قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها:

�لز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامم بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )4.326.350.031( درهم 
بال�شافة للغر�مة �لتاأخريية بو�قع 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د �لز�م �ملدعي عليهم 

بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة
�ل�شارقة  مبحكمة  رقم:139  بالقاعة  �لثانية  �لكلية  �ملدنية  �لد�ئرة  �أمام  ح�شورك  يقت�شي  لذ� 
�لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لبتد�ئية  �لحتادية 
مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت ، وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق 2019/4/30 ، �ل�شاعة 8.30 �شباحا  وذلك 
للنظر يف �لدعوى �ملذكور �مل�شار �ليها �أعاله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع :532
رقم  هوية  ويحمل  �جلن�شية  �لمار�ت   - �ملهريي  طار�س  بن  عبيد  �شلطان  �شعيد  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
)784197041351657( يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 51٪ وذلك �ىل �ل�شيد:طالب ل�شكرى حممد �حمد 

�ملازمي - �لمار�ت �جلن�شية
�ل�شيد:عبد�هلل م�شتاق �حمد م�شتاق �حمد عنفر - �لهند �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة ٪49 
�ملخلفات  تدوير  لعادة  �لرخ�شة:�ل�شم�س  يف  �جلن�شية  �لمار�ت   - �ملازمي  �حمد  حممد  ل�شكرى  طالب  �ل�شيد  �ىل  وذلك 

�لبال�شتيكية ذ.م.م تاأ�ش�شت بامارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:627988
تعديالت �خرى:تغيري �ل�شكل �لقانوين من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تغيري �ل�شم �لتجاري حيث كان �ل�شم �لتجاري �ل�شابق )�ل�شم�س لعادة تدوير �ملخلفات �لبال�شتيكية ذ.م.م(
لي�شبح �ل�شم �لتجاري �جلديد )�ل�شم�س لعادة تدوير �ملخلفات �لبال�شتيكية

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر 
هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي 

�عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع :531

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ حممد حمبوب عامل - بنغالدي�س �جلن�شية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100٪ وذلك �ىل �ل�شيد/�شمري فاريام كاندي كونه عبد�هلل - 
�ل�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  و�لتي  با�شم:�شوبرماركت حممد حمبوب  �لرخ�شة  �جلن�شية يف  �لهند 

مبوجب رخ�شة رقم:763658
�لتجاري من )�شوبر ماركت حممد حمبوب( لي�شبح )�شوبر  تعديالت �خرى:مت تغيري �ل�شم 

ماركت كنز �لنباعة(
�شان  ل�شنة  2013 يف  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�لجر�ء  �لت�شديق  على  يتم  �شوف  و�نه  للعلم  ن�شر هذ� �لعالن  �قت�شى  . فقد  �لعدل  �لكاتب 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه �تباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع :529
�جلن�شية  �مار�تي   - دروي�س  ح�شن  مال  عبد�هلل  علي  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف بيع وتنازل كامل ح�ش�شه �لبالغة 100٪ يف �شيدلية �لعناية رخ�شة رقم:502546 
تغيري  - هندي �جلن�شية وكذلك مت  ��شينار  بار�مبيل  كالتي  �ل�شيد/جام�شري  �ىل  وذلك 

�ل�شكل �لقانوين من:موؤ�ش�شة فردية �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك فعليه 

�تباع �ل�شبل �لقانونية حيال ذلك
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان

وطلب �لت�شديق علي حمرر يت�شمن : تنازل عن رخ�شة من �ل�شادة:�شركة �لتنمية 
�لتجاري:�لكلية  �ل���ش��م  يف  �لم�����ار�ت  �جلن�شية  ذ.م.م  �مل���ح���دوده  �ل��ع��امل��ي��ه  �لأ���ش��ري��ة 
حممد  ر��شد  �ل�شيد:خليفه  �ىل  فردية  �لأ�شرية/موؤ�ش�شة  و�لعلوم  ل��الم  �جلامعية 
�ل�شعايل �جلن�شية �لمار�ت و�ملرخ�شة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف عجمان حتت 
رقم �لرخ�شة )57392( درهم ومقيدة يف �ل�شجل �لتجاري )50631( ، ليكن معلوما 
يف  �ل�شاأن  ذوي  �لتوقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان  �لعام  �لعدل  �لكاتب  بان 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل العام لديوان حاكم عجمان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/1152  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �ميجو�س فروت جو�س �ند �شالد بار جمهول حمل 
م�شعود   خالد  �شيخ  ر�شا  نعمان  �لتنفيذ/حممد  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )24464(  به  �ملنفذ 
فان  �ملحكمة.  وعليه  ر�شوم خلزينة  دره��م  بال�شافة �ىل مبلغ )2058( 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2019/598 تنفيذ مدين

حميد  ع���ادل   -2 �خل��م��ريي  ح�شن  حممد  ���ش��ده/1-ع��ائ�����ش��ة  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/ �ن طالب  �لقامة مبا  �ملزروعي جمهول حمل  �حمد  خمي�س 
����س.ذ.م.م  �مل���ال(  دب��ي )ف���رع م��ن حممد وعبيد  �مل�شت�شفى �لم��ري��ك��ي - 
وميثله:طالل حممد ح�شن �لتميمي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لتكافل  بالت�شامن  و�لز�مكما  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
وقدره )1420603.29( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2019/1040 تنفيذ جتاري

حممد  وليد   -2 ذ.م.م  �لبناء  ملقاولت  �ل�شود  �شده/1-�حل�شان  �ملنفذ  �ىل 
�حمد م�شطفى جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/عبد�لعزيز بن 
عبد�هلل بن �شالح �لنوي�شر وميثله:مرمي �حمد �شامل م�شلم �ملحرمي قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)282074( درهم بالت�شامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2019/500 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1-موؤ�ش�شة ��شطول �مل�شتقبل لتاأجري �ل�شيار�ت ملالكها ماجد 
طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �ل�شويدي  �لبا�س  ماجد  خمي�س  �شامل 
�لتنفيذ/بنك دبي �ل�شالمي �س.م.ع وميثله:علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )393716( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2019/888 تنفيذ جتاري

حمل  جم��ه��ول  �ل��ر���ش��ي��دي  ح�شني  حجي  حممد  ���ش��ده/1-ح��ام��د  �ملنفذ  �ىل 
)م(  �����س.م.ب  �لو����ش���ط(  )�ل�����ش��رق  �لتنفيذ/�ميك�س  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �جلرمن  �بر�هيم  ��شماعيل  وميثله:علي  �لم���ار�ت 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )68034.90( 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 

يف الطعن 2019/179 طعن جتاري
تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز

�لطاعن/1- علي بن حممد �مان بن علي جامي
وميثله:�بر�هيم علي �ملو�شى �حلمادي 

باعالن �ملطعون �شدهما:1- فال�س للعقار�ت - ملالكها/علي بن عبد�هلل بن 
نا�شر بن عبد�هلل 2- �أبيار للتطوير �لعقاري جمهويل حمل �لقامة نعلنكم 
باأن �لطاعن �أقام عليكم �لطعن �ملذكور �أعاله ويتوجب عليكم �حل�شور �ىل 

حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة �شدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
       اعالن اأمر اأداء بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/212  اأمر اأداء
حمل  جمهول  تابت  ط��وين  ج���وز�ف   -2 م.م.ح  �نرتنا�شيونال  ديرنتون   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 

�لقامة مبا �ن �ملدعي/عرب بزن�س ما�شني م.م.ح
وميثله:روكز جورج حبيقه .

 طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2019/4/3 �لز�م �مل�شتدعي 
�شدهما ديرنتون �نرتنا�شيونال م.م.ح وجوز�ف طوين تابت بان يوؤديا للم�شتدعية عرب بزن�س 
ما�شني م.م.ح مبلغ )�ربعة ع�شر مليون وخم�شمائة و�ثنني وخم�شون �لف ومائة وخم�شة وت�شعون 
دولر �مريكي وخم�شة وثالثون �شنت �و ما يعادله بالدرهم �لمار�تي و�لفو�ئد بو�قع 9٪ �شنويا 
من تاريخ �ملطالبة �حلا�شل يف:2019/3/20 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهما �لر�شوم و�مل�شاريف 

ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة و�لمر م�شمول بالنفاذ �ملعجل بقوة �لقانون . 
ولكم �حلق يف ��شتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/320  ا�صتئناف مدين    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- كولو�نت �شينغ بيليا در�شان  جمهول حمل �لقامة 
حممود  عبد�ملجيد  وميثله:ريا�س  ثا�شار�كال  �شمري   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا 
 2018/545 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  �لكبان 

مدين كلي بتاريخ:2019/3/13     
 10.00 �ل�شاعة   2019/4/18 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2389  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-د�يانا �رتر بارني�س 2- �وليفر �جنا�شيو�س بريير� �يجنا�شيو�س جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /بنك �لحتاد �لوطني �س.م.ع وميثله:منى �حمد عبد�لعزيز 
يو�شف �ل�شباغ  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م   )1398139.96( وق���دره  مببلغ  و�لت�شامم 
و�لفائدة 15٪ من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال 
كفالة و�شم ملف �لمر على عري�شة رقم:2018/647 حجز حتفظي جتاري و�حلكم ب�شحة 
�س  �ل�شاعة:09:30  �مل���و�ف���ق:2019/4/24  �لربعاء  يوم  جل�شة  لها  �حلجز.وحددت  وثبوت 
بالقاعة:ch2.E.22  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2726  ا�صتئناف جتاري    
�������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1- ب�شتون  �ىل 
�لرئي�شي( قد  )�ل��ف��رع  �ي��ر�ن  ���ش��ادر�ت  بنك   / �مل�شتاأنف  �ن  �لق��ام��ة مبا 
كلي  جت��اري   2017/947 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف 

بتاريخ:2018/12/4     
وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2019/4/17 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/211  ا�صتئناف عمايل    
�مليكانيكيه  للمقاولت  �نرتنا�شيونال  هايدون   -1 �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�شيد   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م   و�لكهربائية 
�أنوهي  ن��او���ش��اد�يل ومي��ث��ل��ه:�ح��م��د ع��ب��د�هلل حم��م��د م��ل��ك  من�شور ع��ل��ي 
جزئي  عمايل   2018/9838 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف/  قد 

بتاريخ:2019/1/24     
وحددت لها جل�شه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2019/5/2 �ل�شاعة 11.00 �شباحا  
بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2708  ا�صتئناف جتاري    

جمهول  ����س.م.ح   �لفنادق  لد�رة  جلوبال   -1 �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / م�شعود ها�شم �شميم قد ��شتاأنف/ 

�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2017/2331 جتاري كلي     
 10.00 �ل�شاعة   2019/4/21 �ملو�فق  �لح��د  يوم  لها جل�شه  وح��ددت 
�شباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2440  ا�صتئناف جتاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- فايناىل بيزن�س للتجارة �لعامة م.م.ح  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / بنك �شادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�شي( قد 
كلي وحددت  2018/406 جتاري  رقم  بالدعوى  �ل�شادر  ��شتاأنف/ �حلكم 
لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 2019/5/20 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/382  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة �لعمارة �حلديثه للمقاولت ذ.م.م فرع دبي جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /ظهور �شيد باد�شاه وميثله:عادل �شامل عبد�هلل �شامل 
�لغافري قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
)250.000( درهم �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 12٪ من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.وحددت لها جل�شة يوم 
لذ�    ch1.B.10:بالقاعة �س  �ل�شاعة:08:30  �مل��و�ف��ق:2019/4/17  �لربعاء 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/741  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-طاهر عبد�ل�شتار عبد�ل�شتار جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /ماريا كانديد� تور�ل جار�شيا بانزو قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )62000( درهم �لر�شوم و�مل�شاريف 
�ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  تاريخ  من   ٪12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
�مل��و�ف��ق:2019/4/22 �ل�شاعة:08:30 �س  �لتام.وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.B.10:بالقاعة
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2017/2504  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �شامي بن حممد بن �شالح �ملد�هلل  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/5/29  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�شالح/بنك �مل�شرق �س.م.ع بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي �ىل �لبنك �ملدعي مبلغ مقد�ره 
ت��اري��خ:2017/7/19 وحتى  �شنويا من  بو�قع ٪9  ب�شيطة  دره��م وفائدة   )341695.63(
متام �ل�شد�د و�لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2018/1843  جتاري جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- �حمد عبد�هلل علي �شيود �ل�شحي  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/9/19  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وقدره  مبلغ  �ملدعيه  �ىل  ي���وؤدي  �ن  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  خ�شوف  ع��ادل  ل�شالح/�شعاد 
��شتحقاق  تاريخ  من   ٪9 بو�قع  �ملبلغ  ذلك  على  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   )125000(
�لر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة  �ل�شد�د و�لزمته  �ل�شيك يف:2017/10/12 وحتى متام 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
�ل�شيخ  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لع��الن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/1219  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ش�شتاينبل بلدرز �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /
علي   �آل  رم�شان  )ف��رع( وميثله:�حمد ح�شن  ذ.م.م  �لبناء  مو�د  لتجارة  �لد�نوب  �شركة 
مبلغ  لها  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
وقدره )86059.74( درهم و�لفائدة بو�قع 9٪ من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام 
�ل�شد�د مع حتميل �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.وحددت لها 
جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2019/4/23 �ل�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذ� 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  فاأنت مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/1279  جتاري جزئي
هندي  �شوهار  مهتاين  وميثلها/مهي�س  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  1-ج��ر�غ   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول   Z3078580:رقم �شفر  ج��و�ز  ويحمل  �جلن�شية 
�ل  عبد�هلل  �شاحي  عبد�هلل  وميثله:�حمد  ����س.ذ.م.م  و�ل�شياحة  لل�شفر  �لدروي�س  /ري��ان 
وقدره  عليها مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  بوعميم  
)262190( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ �ل�شتحقاق 
�ل�شاعة:08:30  �مل��و�ف��ق:2019/4/25  يوم �خلمي�س  لها جل�شة  �لتام.وحددت  �ل�شد�د  وحتى 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.C.13:بالقاعة ���س 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/580  جتاري جزئي

ريو��شند  للمتويف/�شوري�س  و�رث  ب�شفته   - لكهياين  �شوري�س  1-هاري�س   / عليه  �ملدعي  �ىل 
لكهياين 2- هيتي�س �شوري�س لكهياين - ب�شفته و�رث للمتويف/�شوري�س ريو��شند لكهياين 3- 
لكهياين باربوير - ب�شفته و�رث للمتويف/�شوري�س ريو��شند لكهياين 4- �شركة جيم �لتجارية 
�ل�شخ�شية  ب�شفته   - بهاوند��س  �أ���ش��وك  /�وت���اين  �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م 
كنعان   حليم  وميثله:�شمري  �لعاملية  نيلكمال  ل�شركة/جتارة  �لقانوين  و�ملمثل  �ملدير  وب�شفته 
بان  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )3.487.168( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء 
�أو  �مل��و�ف��ق:2019/4/24 �ل�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
الدعوى رقم:2018/1238 ا�صتئناف جتاري

�شد �مل�شتاأنف �شدهم:�شركة �لبيكاين �لتجارية �س.ذ.م.م / مليحة �مور بيكاين/م�شطفى علي 
�شرو�س/جنمة �لعامل للكيماويات �س.ذ.م.م/حممود علي �أكرب مزروعي قم�شري.

�ملقامة من:بنك �شادر�ت �ير�ن
��شتئناف  مبا �ن هناك دعوىمقامة �شدكم مبحاكم دبي �ل�شتئنافية حتت رقم 2018/1238 
باحكام  فاننا وعمال   �ملذكورة �عاله  �لدعوى  �نه مت ندبنا خبري� م�شرفيا يف  جتاري وحيث 
�جتماع  حل�شور  ندعوكم  �ملحاكم  �م��ام  �خل��ربة  �عمال  بخ�شو�س   1992 ل�شنة  �لثبات  قانون 
وذلك  �أدن��اه  �ملو�شح  �لعنو�ن  �شيعقد يف مقر مكتبنا على  و�ل��ذي  قانونا  �و من ميثلكم  خربة 
�لحد �ملو�فق:2019/4/21 يف متام �ل�شاعة 11:30 �شباحا ويرجى منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت 
برج   - �شعيد  ب��ور  �شارع   - دي��رة   - دب��ي   - لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع  و�ملثبتة  �مل��وؤي��دة 

�شنتوريون �شتار - �ملبنى )ب( - �لطابق �لثاين - مكتب رقم 206
حممد �ضعيد ال�ضريف
اخلبري احل�ضابي وامل�ضريف

اإعالن بالن�صر

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
الدعوى رقم:2019/606 جتاري جزئي

�ملدعي عليهم:1- مهنا عبا�شعلي يو�شفي 2- بهروز ح�شن ب�شارت 3- م�شري عبا�شعلي 
ي��و���ش��ف��ي ن��ح��ي��ط ���ش��ي��ادت��ك��م ع��ل��م��ا ب��ان��ه مت ن���دب خ��ب��ري م�����ش��ريف ب��ال��دع��وى �ملذكورة 
فاأنتم  وعليه  �لرئي�شي(  )�ل��ف��رع  �ي��ر�ن  ���ش��ادر�ت  بنك  من  �شدكم  و�ملرفوعة  �ع��اله 
�خلمي�س  ي��وم  عقده  �ملقرر  �خل��ربة  �جتماع  بح�شور  قانونا  ميثلكم  من  �و  مكلفني 
�ملنتدب  وذل��ك مبكتب �خلبري  �شباحا  �ل�شاعة:11:00  �مل��و�ف��ق:2019/4/25 يف متام 
فندق  بجانب   - ك��ارف��ور  مقابل   - �ل�شطوة  دو�ر  بجو�ر   - �لهنا�شنرت   - دب��ي  �لكائن 
و�ح�شار  �ملحدد  و�مل��ك��ان  باملوعد  �حل�شور  نطلب  رق����م:229/228  مكتب   - ت�شيل�شي 
فان  �حل�شور  عن  تخلفكم  حال  يف  بانه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  �ملوؤيدة  �مل�شتند�ت 

�خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا
حممد ح�ضن املرزوقي
اخلبري وامل�ضريف

اإعالن بالن�صر جلل�صة اخلربة
العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع :97

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة/ �ك�شا جوى جوى فارجي�س - هندية �جلن�شية تنازلت 
عن كامل ح�شتها �لبالغة 100٪ �ىل �ل�شيدة/لىل بهوفانيندر�ن بهوفانيندر�ن هندية 
�جلن�شية يف �ملوؤ�ش�شة �لفردية بوكيل خدمات �مل�شماه )�شالون قمة �لروعة لل�شيد�ت( 

و�ملرخ�شة برقم:709164( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة
وعمال بن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  
على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س 

على ذلك عليه �تباع �ل�شبل �لقانونية حيال ذلك
  الكاتب العدل بال�صارقة 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2019/2783 
�ملنذرة/�شركة �لعبار للعقار�ت ذ.م.م

�ملنذر �ليها:بالتينيوم فيجن �س.ذ.م.م
ت�شديد  �ىل  فور�  باملبادرة  بالتز�مكم  �لوفاء  ب�شرورة  منكم  �ملنذرة  بطلب  �لن��ذ�ر  هذ�  نخطركم ومبوجب 
�ملبالغ �مل�شتحقة عليكم مبوجب �تفاقية عقد �ليجار رقم:DIP/ PV/002/2011 �ملتعلقة بالوحد�ت 
�ىل  م�������ن:2017/9/15  �مل��م��ت��دة  �مل���دة  ع��ن  �لي��ج��ار  ب���دلت  بت�شديد   AG-013 & AG-017:رقم�
2018/9/14 مبلغ وقدره )154.245.00( درهم ��شافة �ىل مبلغ )88.000.00( درهم بدلت �يجار عن عام 
2018-2019 مع كل ما يرتتب من ر�شوم وخدمات و�شر�ئب ويف حال ف�شلكم يف �د�ء بدلت �ليجار �ملذكورة 
�ملوؤجرتني  �لوحدتني  �خ��الء  لطلب  ��شافة  بها  ملطالبتكم  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  �ىل  ��شفني  �شن�شطر  فاننا 
�ملذكورتني �عاله وت�شليمها للمنذرة خالية من كافة �ل�شو�غل و�ل�شاغلني مع كل ما ي�شتجد من م�شتحقات 

�يجارية حلني �ل�شد�د ��شافة للعطل و�ل�شرر و�شائر �لنفقات و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2019/2782 

�ملنذر/�شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م
�ملنذر �ليه:توما�س برذر�س لت�شنيع �ملعد�ت �ل�شناعية )�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( - ��شم 

�ل�شخ�س �ملعني �ل�شيد/�شكري عز�ر جمهول حمل �لقامة
يتوجه �ملنذر �ىل �ملنذر �ليه ب�شرورة �خالء قطعة �لر�س رقم:920-598 بال�شافة �ىل �شد�د 
و�لبالغة  ذ.م.م  لال�شتثمار  دب��ي  جممع  تطوير  �شركة  ل�شالح  ذمته  يف  �ملرت�شدة  �ملديونية 
درهما  ع�شر  و�شتة  و�شتمئة  �لفا  وثمانون  و�ث��ن��ان  ماليني  ثالثة  دره��م   )3.082.616.88(
وثمانية وثمانون فل�شا وذلك مقابل �يجار قطعة �لر�س ور�شوم �خلدمات و�شريبة �لقيمة 
�مل�شافة مع غر�مة عدم �ل�شد�د وذلك خالل فرتة ل تتجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شر هذ� 

�لعالن و�ل �شيتخذ �ملنذر كافة �لجر�ء�ت �لقانونية يف حقكم.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل

 
�ملنذر:غدير �شعيد غدير �لكتبي - �مار�تي �جلن�شية �لعنو�ن:دبي - هاتف:0506337423 - ميثله بالتوقيع:مدحت عثمان حممد عثمان

�ملنذر �ليه:كر�ون �نترييرز �س.ذ.م.م
�لعنو�ن:دبي - �لق�شي�س - �ر�س رقم 233/162 - بناية �ملزون - مكتب رقم G05 - هاتف:0501928253

�ملو�شوع:�إنذ�ر عديل بال�شد�د و�لأخالء
�لر�س  على  �لق�شي�س  مبنطقة   - �مل���زون  ببناية  و�لكائنة   G05 رق��م  مكتب  �مل��ن��ذر  م��ن  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  ����ش��ت��اأج��رت  ب���ت���اري���خ:2017/5/15   -1

رقم:233/162 بدبي مبوجب عقد �ليجار �نتهى بتاريخ:2018/5/14
�رق��ام )000194-00002-00001( �لول م�شحوب على بنك �لم��ار�ت �ل�شالمي و�خرين  �ل�شيكات  �ليه قد حرر للمنذر  �ملنذر  �ن  2- وحيث 
وقابل  قائم  ك��اف  ر�شيد  وج��ود  لعدوم  �رت���دو�  جميعهم  �نهم  �ل  دره��م   )34.500( �جمالية  بقيمة  �لوطني  �لفجرية  بنك  على  م�شحوبني 

لل�شحب
3- وحيث �ن �ملنذر �ليه لز�ل ممتنعا عن �شد�د ما ��شتجد من �يجار من وقت �نتهاء �لعقد

4- وحيث �ن �ملنذر يرغب يف �نذ�ر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د �لقيمة �ليجارية كاملة و�خالء �ملاأجور و ت�شليمه �ملكتب باحلالة �لتي ��شتلمها 
منه وقت �ل�شتئجار وت�شليمه بر�ءة ذمة من �لكهرباء و�ملياه

5-وحيث �ن �ملنذر مت�شرر �أ�شد �ل�شرر من بقاء �حلال على ماهو عليه
لذلك

من  خالية  للمنذر  وت�شليمها  �ملوؤجرة  �لعني  وباخالء  درهم  وخم�شمائة  �لف  وثالثون  �ربعة   )34.500( مبلغ  ب�شد�د  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�ل�شو�غل باحلالة �لتي ت�شلمها عليها و�شد�د �مل�شتحقات �ليجارية �ملرت�شدة بذمته مع ��شالح ما قد يكو نلحق بها من �شرر وت�شوية ح�شاب 
��شفا لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  �لن��ذ�ر و�ل  ��شتالمه هذ�  تاريخ  �أق�شاها 30 يوم من  �شغلها للعني وذلك خالل مدة  و�لكهرباء عن مدة  �ملاء 
�لجر�ء�ت �لقانونية و�لق�شائية �لالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�شتجد من قيمة �يجارية مع �لتعوي�س �جلابر للعطل و�ل�شرر مع حتميل 

الكاتب العدل   �ملنذر �ليها كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة
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انذار عديل بعدم التجديد
 

�ملنذر:�ملكرم ل�شناعة �ملو�د �لعازلة ذ.م.م - ميثلها بالتوقيع �ملدير �شفدر عبا�س باد�مي - �لعنو�ن:�ل�شارقة هاتف رقم:0543069388
�ملنذر �ليه:�شركة بنيان �ل�شرق للمقاولت ذ.م.م

ميثلها روزبه علي م�شتاق ع�شكري
�ملو�شوع:

1- بتاريخ �شابق ��شتاجر �ملنذر �ليه )مكتب رقم 1906( �لكائن ببناية �شمارت هايت�س - تيكوم قطعة رقم 0-9 �لكائنة مبنطقة �لثنية �لوىل - دبي مبوجب عقد �ليجار 
�نتهي بتاريخ:2018/9/30

برقم  �ليه  �ملنذر  �ع��الن  �مل��ذك��ورة ومت  �لعني  �يجار  عقد  يرغب يف جت��دي  ول  �لبيع  لغر�س  ب��الخ��الء  ينذره  �لعديل  �لن���ذ�ر  �ليه  �ملنذر  �ىل  وج��ه  قد  �ملنذر  2- حيث 
حمرر:18/2018/451301 بتاريخ:2018/11/4

3- وحيث �ملنذر �ليه مل يبادر بالتو��شل مع �ملنذر لالتفاق ب�شاأن �ملدة بني تاريخ �نتهاء تاريخ عقد �ليجار وتاريخ �نتهاء مدة �لنذ�ر
4- وحيث �ن �ملنذر مت�شرر ��شد �ل�شرر من بقاء �حلال على ما هو عليه

لذلك:
ينذر �ملنذر/�ملنذر �ليه باخالء �لعني �ملوؤجرة )مكتب رقم 1906( �لكائن ببناية �شمارت هايت�س - تيكوم قطعة رقم 0-9 �لكائنة مبنطقة �لثنية �لوىل - دبي وت�شليمها 
للمنذر خالية من �ل�شو�غل وباحلالة �لتي ت�شلمها عليها مع ��شالح ما قد يكون حلق بها من �شرر وتلف و�شد�د �مل�شتحقات �ليجارية �ملرتتبة عليه وما ي�شتجد من 
قيمة �يجارية وت�شوية ح�شاب �ملاء و�لكهرباء عن مدة �شغله للعني وذلك من تاريخ:2018/10/1 وحتى تارريخ �نتهاء مدة �ل��� 12 �شهر وذلك ح�شب �لنذ�ر �لعديل رقم 
حمرر:18/2018/451301 بتاريخ:2018/11/4 و�ل �شي�شطر �ملنذر ��شفا لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية و�لق�شائية �لالزمة للمطالبة مبا ذكر مع �لتعوي�س �جلابر للعطل 
و�ل�شرر مع حتميل �ملنذر �ليه كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة ويف حال رغبتكم بالبقاء يف �لعقار �ملاأجور و�ل�شتفادة من �لفرتة �ل�شافية �ملمتدة من 
تاريخ �نتهاء عقد �ليجار وحتى �نتهاء فرتة �لثني ع�شر �شهر مدة �لنذ�ر �ملذكورة �عاله فيتوجب عليكم ت�شديد بدل �ليجار خالل 30 يوم من ن�شر هذ� �لنذ�ر ول 

يعترب ��شغالكم للماأجور خاللها وت�شديد بدل �ليجار �ملرتتب عنها مبثابة جتديد لعقد �ليجار بتاتا وتبقى مفاعيل هذ� �لنذ�ر و�لنذ�ر �ل�شابق �ملذكور �عاله قائمة
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الدعوى رقم:2018/3602 جتاري كلي عجمان

ذ.م.م  �ملنامة  ماركت  �شوبر   -2 ذ.م.م  �ملنامة  �شركات  جمموعة  �ع��الن��ه:1-  �ملطلوب 
و�ملرفوعة  بعاليه  عنها  �ملنوه  بالدعوى  �ملنتدب  �خلبري  �م��ام  للمثول  دعوتكم  تقرر 
عليكم من �ل�شادة/�ل�شركة �لهلية خط �خلليج للتجارة �لعامة )�خلا�شة( �ملحدودة 
�ملقرر يف متام  ���س.ذ.م.م ومو�شوعها مطالبة مالية وذل��ك حل�شور �جتماع �خل��ربة 
�ل�شاعة )12( �لثانية ع�شر ظهر� يوم �ل�شبت:2019/4/21 مبقر مكتب �خلبري �لكائن 
يف مدينة �أبوظبي - خلف غرفة جتارة و�شناعة �بوظبي - بناية باجنو ديز�ين - طابق 
بان  علما  �ملحدد  �ملوعد  يف  �لقانوين  ممثلكم  �و  ح�شوركم  يتعني  وعليه   -  1 ميز�ن 

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

 اإعالن بالن�صر حل�صور جل�صة
خربة ح�صابية
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الدعوى رقم:2019/276 جتاري كلي - دبي

�ملدعي عليه �لول:�ندري جاوثيري
�ملدعي عليه �لثاين:مو مو�شا نيكو كون�شارى

�لتجارية �جلزئية  �ل��د�ئ��رة  دب��ي  ب��ن��اء� على تكليف حمكمة  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف 
�لر�بعة ع�شر رقم )195( بندبي خبري� ح�شابيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله �ملرفوعه من 
�و  �خل��ربة  وعليه يرجى ح�شوركم يف جل�شة  )�مل��دع��ي( �شدكم  دوغ��ال���س  د�فيد  دولن��د 
وكيال معتمد� ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�شتند�ت تخ�س �لدعوى وذلك يوم �لحد 
�خلبري:عبد�ملجيد  مكتب  مقر  يف  ظهر�  �ل�����ش��اع��ة:12:00  مت��ام  يف  �مل���و�ف���ق:2019/4/21 
�لطابق   - �مل�شرف  بناية برج   - يا�س  بني  �شارع   - دي��رة   - و�لكائن مبدينة دبي  �ملرزوقي 

15 - مكتب رقم:1504 - موبايل:0506111421 - ت:042555363 - ف:042555433
اخلبري احل�ضابي/عبداملجيد حممد املرزوقي

اإعالن بالن�صر حل�صور اجتماع اخلربة
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ق�صم التنفيذ - اخطار بالن�صر 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 2848 ل�صنة 2018    
�ىل �ملحكوم عليه / حممد حاجي عبد�لرحمن حوير �لزرعوين  

حكما  بحقكم  ��شدرت  قد  �لإبتد�ئية  �لحتادية  �ل�شارقة  حمكمة  بان  لديكم  معلوما  ليكن 
بالز�مكم بدفع مبلغ وقدره )40729( درهم بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 4٪ من  

بتاريخ 2016/5/2 حتى �ل�شد�د �لتام
ل�شالح �ملحكوم له/ د�ر �لتمويل �س.م.ع 

لذ�  �ع��اله،  �ليه  �مل�شار  برقم  و�شجل  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  �ملحكوم  �ن  وحيث 
يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�شر. ويف حال تخلفك 

عن �حل�شور يف �مليعاد و�لتاريخ �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر �لنظر �لق�شية يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         
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اعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية بالن�صر 

 يف الدعوى رقم 2018/1670 جتاري )جزئي( 
بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

�ىل �ملدعى عليه/ �شلطان علي �شلطان بن �شارى �لكعبي جن�شيته/ 
�قام �ملدعي/بنك �م �لقيون �لوطني �س.م.ع جن�شيته/�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

عنو�نه:�مارة دبي - بردبي -�شارع خالد بن �لوليد - بناية بنك �م �لقيوين هاتف رق��م:043976655 - 
�لربيد �للكرتوين:Legal@nbq.ae - مكاين:2822095006 

�لدعوى برقم )2018/1670 جتاري جزئي( عجمان 
ومو�شوعها:�لز�م �ملدعي عليه

معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لبتد�ئية  �لحتادية  عجمان  حمكمة  �م��ام  باحل�شور  مكلف  فانت 
وذلك يف �ل�شاعة:8:30 من يوم 30 �شهر �بريل ل�شنة 2019 وذلك يف �لنظر يف �لدعوى بو�شفك مدعي 

عليه - حرر بتاريخ:2019/4/11
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12607 بتاريخ 2019/4/16   
   126/ 2019  SCT : رقم املطالبة
هيئة مطالبة الدعاوى ال�صغرية 

�ىل �ملدعى عليه: �شينجاري ديفيكا مينون
�لتجاري  �أبوظبي  بنك  من  �شدك  مطالبة  تقدمي  مت  قد   2019/03/17 بتاريخ 
تقدمي  �أو  �ملطالبة  عن  �ل��دف��اع  تقدمي  �أو  باملطالبة  �لع���رت�ف  �م��ا  عليك  ويجب 
طلب للطعن يف �لخت�شا�س مدعوما بالأدلة على ��شتمارة �إقر�ر �خلدمة �ملقدمة 
من �للجنة �لد�ئمة �ملعينة بقانون �لعالمات �لتجارية ، يجب عليك �أن تقدم مع 
دفاعك �أي م�شتند�ت ترغب يف �لعتماد عليها يف �إجر�ء�ت �لت�شاور ، ونحيكم علما 
�لدعاوى  �شيقوم م�شجل هيئة حتكيم  �ملطالبة  �ل��رد على هذه  باأنه يف حالة عدم 
�ل�شغرية باإجر�ء�ت �لت�شاور يف غ�شون 7 �أيام من �نتهاء مدة تقدمي �لدفاع ،�ذ� مل 
تتمكن من ح�شور �إجر�ء�ت �لت�شاور يجوز لقا�شي للجنة �لد�ئمة �أن يقر �ملطالبة 

�ل�شغرية وي�شدر �أمر� �شدك.

حماكم دبي
 وحماكم مركز دبي املايل العاملي 
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�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن 
�ل�شارقة وحتت رعاية قرينته �شمو �ل�شيخة جو�هر 
بنت حممد �لقا�شمي رئي�شة �ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون 
�لأ�شرة تنطلق غد� �لأربعاء فعاليات �لن�شخة �ل� 11 
من مهرجان �ل�شارقة �لقر�ئي للطفل �لذي تنظمه 
�شيفاً   198 ل��ل��ك��ت��اب، مب�����ش��ارك��ة  �ل�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة 
 2546 ي��ق��دم��ون  56 دول���ة عربية و�أج��ن��ب��ي��ة  م��ن 
فعالية متنوعة حتى 27 �أبريل �جلاري حتت �شعار 

�ل�شارقة. �إك�شبو  مركز  �ملعرفة” يف  “��شتك�شف 
تقدمي  �لعام  ه��ذ�  �جلديدة  �ملهرجان  دورة  وت�شهد 
�لعربية  باللغتني  �شاملة  تربوية  و�أن�شطة  بر�مج 
لأفالم  ع��رو���س  �شل�شلة  ج��ان��ب  �إىل  و�لجن��ل��ي��زي��ة 
لغات  باأربع  �لأوىل  للمرة  تقّدم  عاملية  وم�شرحيات 
وه���ي �ل��ع��رب��ي��ة و�لإجن��ل��ي��زي��ة و�ل��ه��ن��دي��ة و�لأردي�����ة 
وم�شاركة 167 نا�شر�ً من 18 دولة عربية وعاملية 
تت�شدرها دولة �لإمار�ت ب� 62 د�ر ن�شر تليها لبنان 

ب� 25 د�ر ن�شر وم�شر ب�12 د�ر ن�شر.
�لعرب  �لفنانني  م��ن  نخبة  �مل��ه��رج��ان  على  وي��ح��ّل 
�لعامليني  و�لفنانني  �ل��ك��ت��اب  م��ن  وع���دد  و�لعامليني 
كما ينظم �ملهرجان هذ� �لعام ولأول مرة يف تاريخه 
طريق  ع���رب  “�ل�شفر  وه��م��ا  ج��دي��دي��ن  م��ع��ر���ش��ني 
�لبو�بة  مبثابة  ليكون  ��شتحدث  �ل���ذي  �حلرير” 
�لتي تطل بالزو�ر وجمهور �ملهرجان على و�حد من 
�أكرث �لطرق �لتجارية �شهرة عرب �لتاريخ �ملعروف 
ب��ط��ري��ق �حل��ري��ر �ل���ذي �م��ت��د م��ن �أق��ا���ش��ي �ل�شني 
مرور�ً مبدن و�إمرب�طوريات منطقتي �آ�شيا �لو�شطى 
و�ل�شرق �لأو�شط حيث يقدم �ملعر�س 176 فعالية 
�إىل  “رحلة  كما يحت�شن معر�س   .. ثرية  متنوعة 
�ملليئة  �لأع��م��اق  �إىل  �ل���زّو�ر  ياأخذ  �لأعماق” �ل��ذي 
جديدة  جتربة  ويقدم  �لبحرية  و�لكنوز  بالأ�شر�ر 

ت�شم 231 فعالية خمتلفة.
للجمهور  �مل��ه��رج��ان  ي��ق��دم  ت��اري��خ��ه  م��رة يف  ولأول 
�لأفالم  لأج��م��ل  عر�شاً   19 ب���  لال�شتمتاع  فر�شة 
من  ل��الأط��ف��ال  �مل��وج��ه��ة  �ل�شينمائية  �ل��ك��ارت��ون��ي��ة 
�شا�شة عمالقة  على  �لعر�س حتتوي  خالل من�شة 
هذه  مب�شاهدة  �ل�شتمتاع  وعو�ئلهم  لل�شغار  تتيح 
�لأفالم حيث �شتقدم �ملن�شة وب�شكل يومّي عرو�شاً 
خا�شة لأفالم كال�شيكية �شهرية وحمببة لالأطفال 

باللغتني �لعربية و�لإجنليزية.
�لثقافية  �لفعاليات  �شعيد  على  �ملهرجان  وينظم 
50 فعالية يقدمها 76 �شيفاً من 26 دولة عربية 
ت�شتمل  �لتي  �لطفل  فعاليات  جانب  �إىل  و�أجنبية 
�شيفاً   59 يقدمها  متنوعة  فعاليات   1806 على 

من 21 دولة عربية و�أجنبية و�شل�شلة من �لعرو�س 
�مل�����ش��رح��ي��ة ي��ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن �ل��ف��ن��ان��ني �لعرب 
و�لعامليني على خ�شبة م�شرح قاعة �لحتفالت تقدم 
�لعرو�س  �إىل جانب  عربية وعاملية غنائية  ق�ش�شاً 
�لتي تتناول �لعو�مل �خلارقة �ل�شيقة و�أخرى علمية 

ور�ق�شة.
�ملتنوعة  �لعمل  ور���س  من  �شل�شلة  �ملهرجان  ويعقد 
STEAM وه���ي من�شة  �أب���رزه���ا ور���ش��ة خم��ت��رب 
تفاعلية تطرح خمتلف �ملو��شيع من خالل �ختبار 
و�لهند�شة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  يف   - لها  �لأطفال 
حول  عمل  ور���س  جانب  �إىل  و�لريا�شيات  و�لفنون 
�لألعاب  وت�شميم  و�ملو�شيقى  �ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة 
�لتي  �ل��ور���س  �إىل  بالإ�شافة  وغ��ريه��ا  �للكرتونية 
�ل�شحيحة  �لأ�شا�شات  تعّلم  من  �مل�شاركني  �شتمّكن 
على  ���ش��و�ء  �حل��ي��اة  جم���الت  خمتلف  يف  و�ل�شليمة 
و�ل�شحي  �لريا�شي  �أو  �لعملي  �أو  �لعلمي  �ل�شعيد 

وغريها.
معر�س  م��ن  �ل��ث��ام��ن��ة  �لن�شخة  �مل��ه��رج��ان  وي��ن��ظ��م 
�ل�����ش��ارق��ة ل��ر���ش��وم ك��ت��ب �ل��ط��ف��ل �ل����ذي ي�����ش��ارك يف 
م�شابقته 320 ر�شاما من 55 دولة كما ي�شت�شيف 
�لطفل  كتاب  �شناع  من�شة  �لر�شوم  معر�س  جناح 
“�أفق” �لتي مت �طالقها �لعام �ملا�شي بهدف توفري 
و�لر�شامني  �لنا�شرين  من  ك��ّل  جتمع  مثالية  بيئة 
بو�قع  ل��الرت��ق��اء  وف��اع��ل��ة  حقيقة  ���ش��ر�ك��ات  ل��ع��ق��د 
للنا�شرين  ت�����ش��م��ح  ح��ي��ث  �لأط���ف���ال  ك��ت��ب  ���ش��ن��اع��ة 
و�لر�شامني بتوقيع �تفاقيات تعاون متبادلة �شمن 
حقول متنوعة يف جمالت �لن�شر �شو�ء على �شعيد 

�لإخر�ج �لفني �أو �لن�شو�س �أو �لطباعة.
ويخ�ش�س �ملهرجان حمطة للق�ش�س �مل�شورة تتيح 

“�ملانغا”  فنون  على  �لتعرف  و�ليافعني  لالأطفال 
�ليابانية ت�شهم يف جعل �لأطفال يختربون جتربة 
�لتعّرف  خ��الل  من  نوعها  من  وف��ري��دة  ��شتثنائية 
و�لإبد�عات  �لأعمال  لقتناء  �ملخ�ش�س  �ملكان  على 
يحت�شن  �ل��ذي  �مل�شورة  �لق�ش�س  وم�شرح  �لفنية 
�ل��ع��رو���س و�مل�����ش��اب��ق��ات �مل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ذ� �ل��ن��وع من 
 8 يقدمها  فعالية   80 تنظيم  جانب  �إىل  �لفنون 

فنانني من 8 دول عربية و�أجنبية.
�ملبدع  “مقهى  خ���الل  م��ن  �مل��ه��رج��ان  وي�شت�شيف 
�أ�شحاب  �ملميزين  �لأط��ف��ال  م��ن  نخبة  �ل�شغري” 
�لإجناز�ت و�ملو�هب �لأدبية �أو �لعلمية �أو �لإعالمية 
�أبرزهم بطل �لعرب يف �ل�شطرجن �شلطان �لزعابي 
و�لكاتبة  �مل���رق���ب  درر  ع��رب��ي��ة  �إع���الم���ي���ة  و�أ����ش���غ���ر 

�أنفال و�لكاتب ظاهر �ملهريي و�لقا�شة  �لق�ش�شية 
و�ملذيعة  �ل���ظ���ف���ريي  ط��ي��ف  �مل�����ش��رح��ي��ة  و�ل��ك��ات��ب��ة 
ومطور  �شاه  تو��شل  �لباك�شتانية  و�ملغنية  و�ملمثلة 

�لربجميات عبقري �لتكنولوجيا �أدثيان ر�جي�س.
�ملبدع  “مقهى  فعاليات  تخ�ش�س  ذل��ك  جانب  �إىل 
�أروق��ة �حل��دث ت�شتمل  �ل�شغري” ز�وي��ة للقر�ءة يف 
ت�شاعدهم  ل��الأط��ف��ال  وم��ق��اع��د  متنوعة  كتب  على 
بالإ�شافة  �ملف�شلة  كتبهم  وق��ر�ءة  �ل�شرت�حة  على 
�ل�شغار  �ل�����زو�ر  ع��ل��ى  �ل��ق�����ش�����س  رو�ة  ت��و�ج��د  �إىل 
ركن  بعد.وي�شت�شيف  �ل���ق���ر�ءة  يتقنون  ل  �ل��ذي��ن 
�أيام  140 فعالية وور���س طهي حّية طيلة  �لطهي 
�ملهرجان يقدمها 13 �شيفاً من �أبرز �لطهاة �لعرب 
خمتلف  للجمهور  يعر�شون  دول   8 من  و�لأجانب 

و�مل�شروبات  �مل��اأك��ولت  باأ�شهى  �خلا�شة  �لو�شفات 
�لعاملية  �ملطابخ  ثقافات  على  تعريفهم  جانب  �إىل 
وطرق �شناعة �أطباقها �ملتنوعة.وت�شت�شيف من�شة 
 12 يقدمها  فعالية   28 �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
�لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  رو�د  �أب��رز  من  �شيف 
�لعرب و�لأجانب �لذين يرثون من خالل جتاربهم 

ومعارفهم خرب�ت �لزّو�ر.
من  ع��دد�ً  �ملهرجان  ينظم  �مل�شابقات  �شعيد  وعلى 
�مل�شابقات �لثقافية و�لتعليمية لالأطفال و�ليافعني 
و�خلا�شة  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��دول��ة  م��د�ر���س  م��ن طلبة 
ح��ي��ث ي��ق��دم ه���ذ� �ل��ع��ام ج��ائ��زة �ل��ق�����ش��ة �لق�شرية 
�إىل ت�شجيع ودعم �لأطفال  �لر�وي” �لهادفة  “�أنا 
باللغة  �لق�شة  كتابة  جم��ال  يف  �ملوهوبني  �لطالب 

مع  ذكرياتي  و”جائزة  �لأجنبية  �للغة  �أو  �لعربية 
�ملهرجان” �لتي متنح �لزو�ر فر�شة حقيقية لتوثيق 
وت�شجيل حلظاتهم من خالل ت�شوير فيلم وثائقي 
“م�شابقة  ج��ان��ب  �إىل  رح��ل��ت��ه،  ح���ول  ي���دور  ق�شري 
ُتقدم لأف�شل  يومية  �ملد�ر�س” وهي جائزة  طالب 

تقرير مكتوب يتناول و�حدة من ندو�ت �ملهرجان.
�ل�شعر” وهي  ف��ار���س  “م�شابقة  �مل��ه��رج��ان  وي��ط��رح 
�لأطفال  ب��ذ�ئ��ق��ة  ل��الرت��ق��اء  ت��ه��دف  �أدب��ي��ة  م�شابقة 
�لثالث  �ملختلفة  �لعمرية  مر�حلهم  يف  و�ليافعني 
�أل�����ش��ن��ت��ه��م و�ك��ت�����ش��اف �ملو�هب  �ل��رئ��ي�����ش��ة وت���ق���ومي 
�إىل جانب دوره��ا يف ت�شجيعهم نحو  �للغوية فيهم 
ح��ف��ظ و�إل���ق���اء �مل��خ��ت��ار م��ن ع��ي��ون �ل�����ش��ع��ر �لعربي 

وتدريبهم على مو�جهة �جلمهور.
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عمادة  نظمته  �ل��ذي  �لأول  �لإعالمي  �لطالبي  �مللتقى  �أك��د 
تعزيز  �أهمية  بال�شارقة  �لقا�شمية  باجلامعة  �لطلبة  �شوؤون 

�لت�شامح بني �لثقافات �ملختلفة.
“ دور �لإع��الم يف ن�شر  �ل��ذي �قيم بعنو�ن  �مللتقى  �أو�شى  و 
وتعزيز ثقافة �لت�شامح باملجتمع “ باأن ي�شبح �حلدث دورياً 
�لثاين  للملتقى  و�لتح�شري  �ل�شتعد�د  يتم  �ن  على  ودولياً 
�ل��ق��ادم ب��ع��ن��و�ن “ دور �لإع����الم يف ب��ن��اء ج�شور �حل���و�ر بني 

�لثقافات » .
بو�شائله  �جل��ام��ع��ي  �لإع����الم  يتبنى  �ن  ���ش��رورة  ع��ل��ى  و�ك���د 
و�لدين  �ل�شريعة �ل�شالمية  به مقا�شد  �ملختلفة ما جاءت 
و�لتعاي�س  �لت�شامح  ون�شر  تطبيق  يف  �حلنيف  �ل���ش��الم��ي 
�لخالقيِة  �لف�شائِل  من  دينيٍة  ف�شيلٍة  باعتبارها  �ل�شلمي 

تربوياً  ومنهجاً  �مل�شلمني  على  وقر�آُننا  ديُننا  فر�َشها  �لتي 
�لقا�شمية  �جلامعة  �تخذته  و�ن�شانياً  وح�شارياً  و�كادميياً 

�شعار�ً لها بني طلبتها و�لعاملني فيها.
كما �أو�شى �أكد �أهمية �لرتكيز على ت�شخري كافة �لفعاليات 
لتج�شيد  �لقا�شمية  �جلامعة  كليات  يف  �ملختلفة  �لطالبية 

�شعار “ عام �لت�شامح » .
و �أثنى �مللتقى على �لروؤيِة �مل�شوؤولِة و�ل�شرت�تيجيِة �حلكيمِة 
�لتي تتبناها دولة �لمار�ت و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لعلى حاكم �ل�شارقة رئي�س 
�جلامعة �لقا�شمية يف �ز�لة ونبذ �لفو�رق �لطبقية و�ملذهبية 
و�ل��ط��ائ��ف��ي��ة و�ل��ع��رق��ي��ة يف �مل��ج��ت��م��ع و�ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �أهمية 
�لثقافات و�حل�شار�ت  و�حلو�ر وتالقي  و�لت�شامح  �لتعاي�س 

وجعلها نهجاً للحياة ود�شتور�ً لالإ�شالم .
عمل  ورق���ة   12 ��شتعر�شت  عمل  جل�شتي  �مللتقى  �شهد  و 
دور  ح��ول  �لطالبات  و  �لطالب  من  �جلامعة  طلبة  قدمها 
�لإعالم يف ن�شر وتعزيز ثقافة �لت�شامح يف �ملجتمع �لإمار�تي 
و مت �لعالن عن جائزة مدير �جلامعة للبحث �لعلمي لفئة 

�لطلبة وذلك كاأف�شل ورقة بحثية قدمت للملتقي.
و ذك��ر �ل��دك��ت��ور ر���ش��اد ���ش��امل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �لقا�شمية �ن 
�مل��ل��ت��ق��ي �ل��ط��الب��ي �لإع���الم���ي ج���اء ب��ه��دف دع���م و ت��ع��زي��ز و 
عام  ب�شكل  �لقا�شمية  للجامعة  �لذهنية  �ل�����ش��ورة  ت�شويق 
�لرو�بط  تقوية  جانب  �ىل  خا�س  ب�شكل  �لت�����ش��ال  كلية  و 
�لجتماعية بني �لطلبة من خمتلف �جلن�شيات و �لثقافات 

مبا يعك�س ر�شالة �جلامعة �لقا�شمية .

ملتقى اجلامعة القا�شمية الإعالمي يوؤكد 
اأهمية الت�شامح بني الثقافات

�أعلنت هيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي دبي للثقافة عن �لدورة �لثانية من مهرجان 
دبي للم�شرح �ملدر�شي و�لتي �شتقام على مدى خم�شة �أيام خالل �لفرتة من 21 �إىل 
�أبريل �جلاري يف �لفرتة �ل�شباحية على م�شرح ندوة �لثقافة و�لعلوم يف دبي.  25

وقال �شعيد �لنابوده �ملدير �لعام بالإنابة لهيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي �إن �ملهرجان 
ي�شكل دعامة قوية ملهمتنا �لر�مية لكت�شاف �ملو�هب �ملحلية وتطويرها ..م�شري� 
�إىل �أن دبي للثقافة حتر�س على توظيف �خلرب�ت �ملكت�شبة لرفد �لقطاع �مل�شرحي 
يف �إمارة دبي باملو�هب بعد �كت�شافها و�لعمل مع �شركائنا �ل�شرت�تيجيني يف هذ� 

�ملجال لتطويرها وتبنيها و�إف�شاح �ملجال لها للدخول �إىل �خلريطة �لفنية.
�ملد�ر�س  طلبة  �إب���د�ع���ات  على  �ل�����ش��وء  لت�شليط  مثالية  من�شة  �مل��ه��رج��ان  وي��ع��د 
�حلكومية يف �لفنون �مل�شرحية ..كما يتيح للكو�در �لتدري�شية �مل�شرفة على �لفرق 
در�مية  �شيغ  �إىل  �لكتب وحتويلها  �ملنهجية من  �مل��و�د  �إخ��ر�ج  �ملدر�شية  �مل�شرحية 

وب�شرية .

و�مل�شرفني من خالل  �لطلبة  �لفائزين من  �أملع  تكرمي  �شيتم  �ملهرجان  ويف ختام 
�ل��در����ش��ي��ة �لب��ت��د�ئ��ي��ة و�لإعد�دية  �مل��ر�ح��ل  60 ج��ائ��زة لكافة  ي��ق��ارب  ت��ق��دمي م��ا 
و  �لعامري  حممد  �لتحكيم  جلنة  .يرت�أ�س  و�لبنات  للبنني  �حلكومية  و�لثانوية 
ت�شم يف ع�شويتها وليد ر��شد �لزعابي و �شمرية �أحمد و حممد حاجي و حممد 
و�لآليات  �ل�شروط  من  جمموعة  ح��ددت  قد  للثقافة  دبي  �ل�شلطي.وكانت  �شعيد 
مل�شاركة �ملد�ر�س يف �ملهرجان ومنها �أن يكون �لن�س �مل�شرحي مكتوبا باللغة �لعربية 
به  يوؤمن  ما  �إط��ار  يف  �ملعروفة  و�لفنية  �لرتبوية  �ل�شروط  ومت�شمنا  �لف�شحى 
�ملجتمع من عاد�ت وتقاليد و�أل تقل مدة �لعر�س �مل�شرحي عن /15/ دقيقة ول 
تزيد عن/30/ دقيقة و�أل تكون �لأعمال �مل�شاركة قد مت تقدميها من قبل يف �أحد 
�ملهرجانات �ملحلية يف �ل�شنو�ت �ملا�شية و�أن تكون �ملو��شيع معا�شرة وخمت�شة بفئة 
طالب �ملد�ر�س وتطرح ق�شاياهم وت�شرتط �للجنة �أي�شا �أن يكون �لعر�س حيا ول 

ي�شمح بالعتماد على نظام �لت�شجيل �ل�شوتي.

مهرجان دبي للم�شرح املدر�شي 2019 
ينطلق يف 21 ابريل

“�إرثي” - �لتابع ملوؤ�ش�شة مناء  بد�أ جمل�س �إرثي للحرف �ملعا�شرة 
“حو�ر �حلرف” �لذي  �لإنتاج مل�شروعه  باملر�أة - مرحلة  لالرتقاء 
يجمع حرف �لتّلي و�ل�شفيفة و�لفخار �لإمار�تية باجللود �لإ�شبانية 

وزجاج مور�نو �لإيطايل.
�ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة  ح�������اكم  �ل�شمو  �ش������احب  قرينة  وك�����انت 
جو�هر بنت حم������مد �لقا�شمي رئي�ش�����ة موؤ�ش�شة من�����اء ق������د �أطلقت 
و�لذي  �إيطاليا  يف  �مل��ا���ش��ي  نوفمرب  يف  �حلرف”  “حو�ر  م�����ش��روع 
�لإم��ار�ت��ي��ة مع  �إب��د�ع��ي��اً مت��ت��زج فيه �حل���رف  ثقافياً  ميثل ح����و�ر�ً 
�حلرف �لعاملية لتقدم قطعاً فنيًة فريدة باأعلى م�شتويات �جلودة 

و�لفخامة.
وياأتي �مل�شروع بالتعاون مع موؤ�ش�شة “كريتيف ديالوغ” �لتي تتخذ 

�لإم���ار�ت  م��ن  م�شممني   10 مب�شاركة  لها  م��ق��ر�ً  بر�شلونة  م��ن 
بدوة  �ملنت�شبات لربنامج  �إىل �حلرفيات  �إ�شافة  و�إ�شبانيا  و�إيطاليا 

للتنمية �لجتماعية �لتابع للمجل�س.
ويعمل �مل�شممون من دولة �لإمار�ت وهم فاطمة �لزعابي وغايا بن 
م�شمار وعبد �هلل �ملال و�شيخة بن ظاهر مع حرفيات برنامج بدوة 
تقنيات جديدة يف حرف  لتطوير  �ل�شارقة  ب��اإم��ارة  دب��ا �حل�شن  يف 
�لنخيل  �شعف  جدل  و�ل�شفيفة  يدوًيا/  �ملجدولة  /�ل�شفائر  �لتلي 
مع  بالتعاون  �لأربعة  �ملجموعات  ت�شاميم  يف  و�إدماجها  وحتديثها 

�شتة م�شممني من �إ�شبانيا و�إيطاليا.
خالل  �حل�شرية  �لأرب���ع  �ملجموعات  ع��ن  �إرث���ي  جمل�س  و�شيك�شف 

حفل �إطالق عاملي ر�شمي يقام يف �شبتمرب 2019.

»اإرثي للحرف املعا�شرة« يطور تقنيات جديدة 
يف احلرف الإماراتية مل�شروع »حوار احلرف«
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يطل يف رم�ضان مب�ضل�ضل )ترجمان الأ�ضواق(

عبا�ض النوري: )باب احلارة(  حتّول ملاكينة 
اإعالمية لت�شدير النجوم قبل اأن يكون عماًل فنيًا

�حلارة(  )باب  م�شل�شل  عن  غيابك  • �أعلنَت 
ب�����ش��ك��ل ����ش���ري���ح. م���ا �لأ����ش���ب���اب �لتي 

دفعتك �ىل �تخاذ هذ� �لقر�ر؟
تر�ثي  عمل  �حل����ارة(  )ب���اب   -

عماًل  ول���ي�������س  ف���ول���ك���ل���وري 
يحاكي  وه�����و  ت���اري���خ���ي���اً، 
و�لعاد�ت  �لعام  �لوجد�ن 
كانت  �ل���ت���ي  و�ل��ت��ق��ال��ي��د 
تكر�رها  ولكن  م��وج��ودة. 
رْونقه،  �مل�����ش��ل�����ش��ل  �أَْف����َق����َد 

يعتمد  �أن  ي���ج���ب  وك�������ان 
جاذبية  تت�شّمن  حكايا  على 

ك����ان مطلبي  وه����ذ�  خم��ت��ل��ف��ة، 
�ملُ�ْشِرفة  �جل���ه���ات  م���ن  �ل��رئ��ي�����ش��ي 

ع��ل��ي��ه، ول��ذل��ك غ��ب��ُت ع��ن��ه يف ف���رتة من 
�لفرت�ت ب�شبب خاليف مع �ملُْنِتج �لرئي�شي ب�شام 

�ملال.
�مل����ال، �ل����ذي ه��و ���ش��اح��ب �ل��ع��م��ل ق��ط��ع��اً، ب��ال��رغ��م م��ن �أن����ه مت 
�ل�شتيالء عليه من قبل ُمْنِتج �آخر بعدما ح�شل على حقوقه 
فيه  �مل�شاركة  علّي  عر�س  �ملُْنِتج  وه��ذ�  و�لقانونية.  �لق�شائية 
رف�شُت  ولكنني  �لأب����و�ب،  يل  وف��ت��ح  �أري��ده��ا،  �ل��ت��ي  بالطريقة 
و�ع��ت��ذرت ب��ه��دوء، لأن��ن��ي كنت ق��د �تفقُت م��ع ب�شام �مل��ال، وهو 
�لأجدر بالعمل، �أن ي�شري باجتاه تقدمي ما هو جديد �أكرث مما 
هو مده�س، ولكنني مل �أجنح معه بتحقيق هذه �ملعادلة، فكيف 

�حلال مع �ملُْنِتج �لآخر.
كافة؟ ب�شروطك  َقِبل  �لثاين  �ملُْنِتج  • ولكن 

فّخ  �أ�شبح عبارة عن  �لعمل، لأن��ه  �أث��ق بهذ�  - نعم، ولكنني ل 
��شمه.  �أكتاف  على  �لنجومية  لتحقيق  وباباً  �جل��د�رة،  لإثبات 
)باب �حلارة( �شّدر �لكثري من �لنجوم )جنوم بطعمة وجنوم 
بال طعمة(، وهو حتّول ماكينة �إعالمية لت�شدير �لنجوم قبل 

�أن يكون عماًل فنياً. و�أنا خارج )باب �حلارة( نهائياً.
)�أبو  �لفني  لقبك  ب�شناعة  �حل��ارة(  )باب  �إىل  تدين  وكم   •

ع�شام(؟
- هو �شنع يل خمفر�ً و�عتقلني. �أنا قّدمُت �لكثري من �لأدو�ر 
�ملهّمة خارج �شخ�شية )�أبو ع�شام(، ولكن �لنا�س يتم�ّشكون بها 
ويقولون )�أبو ع�شام �لطبيب( �أو )�أبو ع�شام �ملحامي( �أو )�أبو 

ل(. ع�شام �ملُنا�شِ
ذلك؟ ُيْزِعجك  • وهل 

- بل �أحرتم �ملز�ج �ل�شعبي �لذي يحب �شخ�شية )�أبو ع�شام(، 
�ل���ذي ت��اأك��د ح�����ش��وره ب��ال��رغ��م م��ن غ��ي��اب��ه. ه��و غ��اب يف �جلزء 
�لثالث و�لر�بع و�خلام�س عن )باب �حلارة(، ولكنه بقي �لبطل 
�أن  �لأوح��د. ثم غّيبه ب�شام �ملال متاماً يف �جل��زء �لعا�شر، قبل 
يح�شل �خلالف �لق�شائي مع �ملُْنِتج �لآخر �لذي �أخذ حقوقه، 
و�لذي له معادلة جتارية معينة و�أَ�ْشقطه من ح�شاباته. ورمبا 

يرّبر غيابه باملوت �أو �ملر�س �أو �ل�شجن. 
2019؟ لرم�شان  ر  حت�شّ • وماذ� 

- م�شل�شل )ترجمان �لأ�شو�ق( �لذي مت 
ت�����ش��وي��ره ق��ب��ل ن��ح��و ع���ام ون�شف 
�لعام، ولكنه مل ُيعر�س ب�شبب 
�لكبري  �لرقابي  �لتع�شف 
ع���ل���ي���ه، وح�������ش���ل ح����و�ر 
�لرقابة،  م���ع  ���ش��اخ��ن 
باإعادة  �ملُ��ْخ��رج  وجن��ح 
�مل�����ون�����ت�����اج و�أج���������رى 
�لتعديالت  ب���ع�������س 

عليه.
�أن  مي����ك����ن  وه��������ل   •
�لتعديالت  ه���ذه  ُت��ْف��ِق��د 

من قيمته؟
- مهما كانت �لتعديالت فاإنه 
�لتي  �لأع��م��ال  �أف�����ش��ل  م��ن  �شيكون 
�شُتعر�س يف رم�شان. هو عمل متميز جد�ً 
�لرم�شاين. هو  �ملُ�شاِهد  �أن جمهوره خارج ثقافة  بالرغم من 
عمل د�شم، يحكي ق�شة �شجني �شيا�شي، وعملياً يتناول �مل�شل�شل 

كيفية قر�ءة �لثقافة للو�قع �ملرير لالأزمة �ل�شورية.
�لدر�ما؟ على  �ل�شورية  �لأزمة  تد�عيات  �نعك�شْت  • وكيف 

�ل�شورية قبل �لأزم���ة، �شريى حجم  �ل��در�م��ا  �إىل  َم��ن ينظر   -
�أن��ه ل توجد  يعني  �إليه، ولكن هذ� ل  �ل��ذي و�شلْت  �لنحد�ر 
����ش��ت��ث��ن��اء�ت. ه��ن��اك حم���اولت، وه��ي ج��دي��رة ب��الح��رت�م، رغم 
�أحد �شّناعها. �مل�شوؤولية  �أنني  �أختلف بالروؤية معها مع  �أنني 

كبرية على �لفنان و�ملثقف، و�لفنان �لذي ل يتمتع بروؤية 
ثقافية، هو كَمن يحفر بحثاً عن �ملاء يف بئر جافة، ل 

ينتج عنها �شوى �لرمال.
ب��ع��د �ل��ت�����ش��ظ��ي �ل����ذي ح�����ش��ل يف �مل�����ش��ه��د �لفني 

�ل�����ش��وري، غ���ادر �ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ف��ن��ان��ني ل���دو�ٍع 
�أ�شّميها  و�أن��ا  �شخ�شية،  �أو  �شيا�شية  �أو  �أمنية 

�لنظر �شو�ء كانو�  دو�عي وطنية، ب�شرف 
مع �لنظام �أو �شده. قبل �لأزمة، �لكل يف 

�شورية كانو� مع �لدولة وموؤ�ش�شاتها، 
فيها،  وي��ع��م��ل��ون  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ح��اف��ظ��ون 
�لعام  و�لنظام  �لقو�نني  ويحرتمون 

و�أنا  معه،  يختلفون  ك��ان��و�  و�إن  للدولة 
كانو� يختلفون مع عمل  مّمن  و�ح��د�ً  كنت 

و�لأف�شل  ب����الأْج����ود  وي��ط��ال��ب��ون  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
نريد  زل��ُت كذلك. نحن ل  وما  �لف�شاد  وحماربة 

من  مهمة  وج��وه  جمموعة  فقد�ن  بعد  نتحّول،  �أن 
�إىل در�م��ا م��و�لة ودر�م��ا معار�شة، بل نريد  �لفنانني، 

تقدمي روؤية للتاريخ، ولي�س للدولة �أو �ملعار�شة. نحن �أمام 
�لتاريخ ول�شنا �أمام ُح�شن �شلوك هذه �جلهة �أو تلك، و�شهادتنا 

�لدولة  �أن  وم��ع  تنفيها.  �أو  قيمتنا  �شتقّدر  �مل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف 
�لآن  حتى  �شورية  يف  يوجد  ل  ولكن  للجميع،  �شدرها  فتحت 
عمل ن�شط على �ل�شعيد �لثقايف ل�شتيعاب هذ� �لختالف عند 

وطنية.  ل��دو�ٍع  غ��ادرو�  �لذين  و�لفنانني  �ملثقفني  من  �لكثري 
نحن بحاجة ل�شتيعاب هوؤلء، و�أنا قبل �لأزمة كنت �أختلف مع 
�لكثريين قبل �أن يغادرو� �لبلد، وكان خالفنا طبيعياً، ويحمل 
روؤى وين�شج بالأْجود، �أما �ليوم فتحولت �خلالفات من فنية 

�إىل �شخ�شية.
م�شاهدة  ن�شبة  يحقق  ولكنه  ب�شيط  م�شل�شل  �حلارة(  • )باب 
ع��ال��ي��ة ج����د�ً، فكيف مي��ك��ن حتقيق �مل��ع��ادل��ة ب��ني ت��ق��دمي عمل 

مب�شتوى جيد، ويجّنب يف �لوقت نف�شه �ملُْنِتج �خل�شارة؟
- )باب �حلارة(، يعيد �إنتاج قَيم وعاد�ت وتقاليد كانت �شائدة 
ثقافة  �أن  �إىل  ت�شري  م�شاهدته  ن�شبة  و�رت��ف��اع  معنّي،  زم��ن  يف 

من  بطريقة  و�لتقاليد  �لقيم  ه��ذه  ��شتعادة  تريد  �ملُ�شاهد 
�أخ��رى هي  �أعماًل  ي�شاهد  نف�شه  �ملُ�شاهد  لكن  �لطرق. 

�لأعمال  يف  يح�شل  ك��م��ا  �إل��ي��ه،  بالن�شبة  ك��احل��ل��م 
)�أنا  و�ل��َده��ا  �ل��ف��ت��اة  تخرب  عندما  �ل��رتك��ي��ة، 

حامل من دون زو�ج( ويكون رده )عاجلي 
�أم����ورك م��ع ح��ب��ي��ب��ك(. ه��ن��اك م�شكلة 

�ملُ�شاهد،  ب��ث��ق��اف��ة  تتعلق  حقيقية 
بتقدمي  يكون  �ملعادلة  وحتقيق 

�إىل  ي�����ش��ل  و���ش��ه��ل  ر�ق  ف���ن 
ف��ئ��ة ك���ب���رية من 

�لنا�س. 

�أرْدن��ا مناق�شتها لتطوير �لقيم  �أعمال �لبيئة هي فّخ، لأننا لو 
و�لتقاليد  �لعاد�ت  تريد  �لغالبية  لأن  �لنا�س  ف�شينقلب  فيها، 

�ملُحاِفظة.
• بعد )ترجمان �لأ�شو�ق( مل ت�شّور �أي عمل، فهل هذ� يعني 

�أنك ل تهتّم مل�شكلة �لبتعاد؟
- ب��ل �أع���اين م��ن م�شكلة ك��ب��رية. �خل��ي��ار�ت ه��ي �ل��ت��ي تتحكم 
بي، وقد �عتذرُت عن �لكثري من �لأعمال، وكنت �أختار �أف�شل 

�ل�شيئ. �أما �لآن، فيفر�س علينا ما هو �أ�شو�أ من �ل�شوء.
• و�حلل؟

- �حل��ل ي��اأت��ي م��ع �ل��زم��ن، لأن �لتطور م��وج��ود ولو 
ب�شكل بطيء.

�لفن؟ يف  يع�شّبك  ما  �أكرث  • ما 
- �لأم��ي��ة. و�أجت��ن��ب كل حماَججة مع 
�لفنان  يتخلى  �أن  ي��ج��وز  ل  �لأم��ي��ني. 
ع�����������������ن 

م�شوؤولياته، ويف �لوقت نف�شه ل يجوز �أن يغرق فيها �إىل درجة 
�أو فكرياً. هو فنان وعليه �أن يقّدم  �أن ي�شبح م�شروعاً �شيا�شياً 

متعة يف قر�ءته لأي �شيء يف �لو�قع.
ذلك؟ يف  جنحَت  • وهل 

و�أهّمها  �لأع��م��ال،  بع�س  يف  �لنجاح  مالمح  �أرى  �أع���رف.  ل   -
�أن  �لنا�س ل يريدون  �لبيئية.  �لأعمال  �إىل �جلمهور  بالن�شبة 
ُيْخِرجوين من �شخ�شية )�أبو ع�شام(، و�أعتقد �أنها من عالمات 
�شامية(  )�أي��ام  يف  �لفو�ل(  )حممود  �شخ�شية  و�أي�شاً  �لنجاح، 
و)�ملعلم عمر( يف )ليايل �ل�شاحلية(، لكنني قّدمت �أي�شاً �لعام 
وهو  )�لجتياح(،  م�شل�شل  هو  عاملي  مب�شتوى  عماًل   2008
�مل�شل�شل �لعربي �لوحيد �لذي فاز باجلائزة �لذهبية �لأوىل يف 
و�إل كنُت حتدثت  �إعالم  )لّعيب(  ل�شت  لكنني  �أو�ردز(.  )�إميي 

عنها كثري�ً لكنها موجودة.
ميكن  فهل  جماهريية  ح��ال��ة  ي�شكل  )�ل��ه��ي��ب��ة(  م�شل�شل   •
�لأعمال  بال�شرورة  ه��ي  ُم�شاهَدة  �لأك���رث  �لأع��م��ال  �إن  �ل��ق��ول 

�لأف�شل؟
�حَلَكم  �ل��ت��ذ�ك��ر ه���و  ���ش��ب��اك  ب����اأن  ن��ع��رتف  �أن  ي��ج��ب   -
�لفني  �ملُْنِتج  بني  عالقة  لإقامة  يوؤ�ش�س  �ل��ذي  وهو 
�مل�شكلة  ل��ك��ن  �ل�شينما،  يف  ه���ذ�  �جل��م��ه��ور.  وب���ني 
تذ�كر،  ���ش��ب��اك  ي���وج���د  �أن�����ه ل  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  م���ع 
�ملُ�����ش��اَه��دة �لتي  �ل��ت��ذ�ك��ر ف��ي��ه ه��و ن�شبة  و���ش��ب��اك 
�لعمل من  �لأوىل يف حتديد جن��اح  �ملرتبة  حتتل 
�حلارة(  )ب��اب  �لفني.  م�شتو�ه  ك��ان  مهما  عدمه، 
مثله.  )�ل��ه��ي��ب��ة(  ورمب���ا  و���ش��ه��ل  ب�شيط  م�شل�شل 
ع��و�م��ل خمتلفة يف  ع��ل��ى  تعتمد  �لأع���م���ال  وه���ذه 
جن��اح��ه��ا. م��ث��اًل )ب���اب �حل����ارة( �ع��ت��م��د ح��ال��ة بالد 
�ل�شام وبيئتها و�ل�شخ�شيات و�لكاركتري�ت، فاأحبها 
ميكن  �لنا�س  ولكن  م�شاهدة،  ن�شبة  وحققت  �لنا�س 
�أن يحبو� كاركتري�ت �أخرى، كالذي يقّدمه تيم ح�شن 

يف )�لهيبة(. 
و�لنا�س  جماهريية،  ق��اع��دة  وميلك  حمبوب  جن��م  تيم 
يعرفون �أن خيار�ته �شتكون حمط جذب، ولكن هذه ُتعّد 
و�حدة من �لأفخاخ �لتي ميكن �أن يقع فيها �لفنان، ولذلك 
من  يزيد  �لعمل  رمب��ا  �لتكر�ر.  يتجّنب  �أن  عليه 
ُم�شاهَدة، ولكن يف  ن�شبة  �شهرته ويحقق 
حلظة ما، ميكن �أن مينعه من 

تقدمي ما ي�شتهيه.

�شمرية توفيق ل تهتم بال�شاعات حتى 
تلك التي تنال من �شحتها

تعتزم  �أنها  توفيق  �شمرية  �لبادية  �أك��دت مطربة 
طرح �أغنية جديدة، وهي جاهزة �للحن و�لكلمات، 
�أي تفا�شيل عنها، خوفا  ُتعطي  �أن  لكنها تخ�شى 

من �شرقة عنو�نها يف هذه �لفو�شى �لفنية.
وق��ال��ت ت��وف��ي��ق: )ل مي��ر ن��ه��ار �إل و�أت���ذك���ر فيه 
و�ل���ع���ازف���ني يف حياتي  و�مل��ل��ح��ن��ني  �مل��و���ش��ي��ق��ي��ني 
بحزن  و�أ���ش��ع��ر  وم��ر�ف��ق��ت��ي،  فرقتي  �أو  و�أع��م��ايل 
حزنت  وكما  عائلتي،  م��ن  كاأنهم  فقد�نهم  على 
عندما رحلت �شقيقتي نو�ل �أخري� �أحزن عليهم، 
�أق�شد  �شو�ء كنت  �أف��ر�د عائلتي متاما،  كما  فهم 
فيلمون �أو �لقطريب �أو �لربجاوي �أو �شرت�ك �أو 

كريكور �أو �أي ��شم �آخر(.
و�أو�شحت �أنها ل تهتم بال�شاعات حتى تلك �لتي 
تنال من �شحتها، فهي حماطة مبحبة �لنا�س يف 
لبنان و�لردن و�شورية وم�شر و�ل�شعودية ويف كل 
�لوطان و�لعو��شم �لعربية، ومل�شت �ملحبة هذه يف 
زيارتها �لخرية لل�شعودية، و�شفرها �ىل �لردن، 
�إعالميني يحبونها، ومن  وتو��شلها �ليومي مع 
كل  ر���ش��و�ن  لينا  �لزميلة  �شقيقتها  �بنة  متابعة 

�لتفا�شيل على �لأر�س.
وذكرت فريوز قائلة: )منذ �شهر مل �أحتدث �إىل 
�إليها دوماً،  �أ�شتاق  �شديقتي �ل�شيدة فريوز، و�أنا 
و�ملحبة  و�لوفاء  و�لأ�شالة  تبقى هي  و�أ�شلي كي 

و�لفن يف هذ� �لبلد باألف خري!(.

مي عز الدين 
ت�شتاأنف ت�شوير 

)الربن�شي�شة بي�شة(
�أم�س  عادت �لنجمة �مل�شرية مي عز �لدين لت�شوير م�شل�شلها )�لربن�شي�شة بي�شة(، 

�لتي  و�لأم��ط��ار  �لرت�بية  �لعا�شفة  ب�شبب  يومني،  ��شتمرت  �إج���ازة  بعد  �لأول، 
�جتاحت �لقاهرة،

 وهو �لعمل �ملقرر عر�شه يف رم�شان �ملقبل، �إذ ت�شور مي �لأ�شبوع �ل�شاد�س من 
�لعمل، �لذي تنتجه �شركة �شيرنجي.

�مل�شل�شل يدور يف �إطار كوميدي �جتماعي، حول فتاة تعمل فى �إحدى �لفرق 
�ل�شعبية، وهي �شخ�شية جديدة على مي يف �لدر�ما �لتلفزيونية، جعلتها 

تتلقى عدة درو�س للعزف على )�لطبلة( ملدة 3 �أ�شهر.
ثاين  �لدين يف  عز  بطولة مي  بي�شة(  )�لربن�شي�شة  م�شل�شل  �أن  يذكر 
تعاون در�مي مع �شركة �شيرنجي، وي�شارك يف بطولته كل من �لفنانة 

و�أمري  م��غ��اوري،  و�شامي  �أن���ور،  حممد  م�شر  م�شرح  وجن��م  بو�شي، 
�إذ  �أك��رم فريد،  �إخ��ر�ج  و�آخرين، من  �مل�شري، حجاج عبد�لعظيم، 
و�شبق  �لتلفزيونية،  �ل��در�م��ا  يف  معه  ملي  �لأول  �لتعاون  ه��ذ�  يعد 
�أف��الم دفعة و�ح��دة، هي )ف��رح(، )�أيظن(،   3 وتعاون �لثنائي فى 

و�جلزء �لأول من )عمر و�شلمى(.
يذكر �أن مي عز �لدين ��شمها �حلقيقي ماهيتاب ح�شني عز �لدين، 

ولدت بتاريخ 19 يناير 1980 يف �إمارة �أبوظبي بالإمار�ت، وظلت 
بها �أربع �شنو�ت، ثم عادت لبلدها م�شر، وهي حا�شلة على لي�شان�س 

�لآد�ب ق�شم �جتماع من جامعة �لإ�شكندرية.

اأعلن املمثل ال�ضوري عبا�ض النوري اأنه هجر امل�ضل�ضل الأكرث �ضهرة )باب احلارة(، موؤكدًا اأنه 
اعتذر بهدوء من املُْنِتج اجلديد الذي بات ميلك كل حقوقه، وبعد اإق�ضاء ب�ضام املال عنه 
بقرار ق�ضائي، معتربًا اإىل اأن امل�ضل�ضل )�ضّدر الكثري من النجوم... بطعمة وبال طعمة(.

ولكن النوري �ضيطل يف رم�ضان 2019 من خالل م�ضل�ضل )ترجمان الأ�ضواق( الذي �ضيب�ضر 
النور، بعد معركة قا�ضية مع الرقابة، انتهت باإعادة مْنتجته واإجراء تعديالت عليه، لن 

حتول دون اأن يت�ضّدر ال�ضباق الرم�ضاين املقبل.
ويف هذا احلوار يتحّدث النوري عن )اإقفاله الباب( على )باب احلارة( وعن م�ضاريعه امل�ضتقبلية 

وعناوين اأخرى:

- نريد تقدمي 
روؤية للتاريخ، 
ولي�ض للدولة 

اأو املعار�ضة
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العظام ك�شور  احتمال  تزيد  عوامل   5
عندما تتعّر�س �لعظام ل�شغط �أكرب من قدرتها على �لتحمل ت�شاب ب�شرخ 
�أو بك�شر. وهناك عو�مل �شحية توؤدي �إىل �شعف �لعظام ونق�س كثافتها �أو 
ما ُي�شّمى “�له�شا�شة” ما يزيد �حتمال �لإ�شابة بالك�شور، �إليك ما حتتاج 

معرفته عنها:
-  �شن �لياأ�س �ملبكر من �لعو�مل �لتي تزيد ه�شا�شة �لعظام نتيجة �نخفا�س 

م�شتوى هرمون �ل�شرتوجني.
- قّلة �لتمارين ومت�شية معظم �لوقت جلو�شاً.

- �لتقدم يف �ل�شن من عو�مل زيادة �له�شا�شة و�لرتقق، ما يجعل �لإن�شان 
عر�شة لك�شر مع كل �شقوط �أو �إ�شابة.

- مر�س �لن�شد�د �لرئوي �ملزمن من �لعو�مل �لتي تزيد �حتمال �لك�شور 
وخا�شة عظام �لورك.

- �لتدخني من �لعو�مل �لتي تزيد ترقق �لعظام، وهناك �أدلة على خطورة 
على �لعظام �إذ� بد�أ �لإن�شان �لتدخني يف �شن �ملر�هقة، �أو ��شتمر يف �لتدخني 

ملدة 30 �شنة.

درا�شة: 20 % من  وفيات العامل مرتبطة بهذه الأغذية
عام  �ل��ع��امل  وف��اة م�شجلة يف  11  مليون حالة  �أن  عاملية  در����ش��ة  �أظ��ه��رت 
�ل�شكر  باأغذية غري �شحية، �شملت م�شتويات عالية من  �رتبطت   2017
و�ل�شرطان  �لقلب  باأمر��س  �لإ�شابة  يف  �شاهمت  �مل�شنعة  و�للحوم  و�مللح 

و�ل�شكري.
من  �أن  �لطبية،  لن�شت  دوري��ة  يف  نتائجها  ن�شرت  �لتي  �لدر��شة  ووج��دت 
�ملرتبطة  للوفيات  �لأعلى  �لن�شبة  كانت  �لدر��شة  غطتها  دول��ة   195 بني 
ب��الأغ��ذي��ة يف �أوزب��ك�����ش��ت��ان. وج����اءت �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة يف �مل��رت��ب��ة �لثالثة 
و140   23 �مل��ر�ك��ز  يف  و�لهند  و�ل�شني  بريطانيا  حلت  بينما  و�لأرب��ع��ني 

و118 على �لرتتيب.
ويف �ملتو�شط كان ��شتهالك �أغذية �أكرث فائدة لل�شحة مثل �ملك�شر�ت و�لبذور 
و�للنب و�حلبوب �لكاملة منخف�شا للغاية. وتناول �لنا�س �مل�شروبات �ملحالة 
و�للحوم �مل�شنعة و�مللح ب�شورة مفرطة. وت�شبب هذ� يف و�حدة من بني كل 

خم�س وفيات م�شجلة عام 2017 �رتبطت باأغذية غري �شحية.
�لعاملي لالأمر��س( �جتاهات  �لتي حملت عنو�ن )�لعبء  وتتبعت �لدر��شة 
��شتهالك 15 عن�شر�ً غذ�ئياً خالل �لفرتة بني عامي 1990 و2017. 
بجامعة  و�لتقييم  �ل�شحية  �لقيا�شات  معهد  مدير  م��ور�ي  كري�س  وق��ال 
و��شنطن و�لذي قاد �لدر��شة �إنها )توؤكد ما كان يعتقده كثريون ل�شنو�ت 

عديدة(.
�أي عامل  �أكرث من  �ل�شيئة م�شوؤولة عن وفيات  و�أ�شاف مور�ي )�لأغذية 

خطورة �آخر يف �لعامل(.
�ملك�شر�ت  كمية  من  فقط  باملئة   12 تناولو�  �لنا�س  �أن  �لدر��شة  ووج��دت 
و�حلبوب �ملو�شى بها، وهي 3 جر�مات يف �ملتو�شط يوميا مقارنة بنحو 21 
جر�ماً مو�شى بها وكان ��شتهالكهم من �مل�شروبات �ملحالة �أكرث من ع�شرة 

�أ�شعاف �لكمية �مل�شموح بها. 
و�لأغذية ذ�ت �مل�شتويات �لعالية من �ل�شكر و�مللح و�لدهون �مل�شرة بال�شحة، 
عو�مل خطورة معروفة لأمر��س �لقلب و�جللطات و�ل�شكري و�أنو�ع كثرية 

من �ل�شرطان. 

البحر؟ برغوث  هو  • ما 
- نوع كبري من �لروبيان

للدواجن؟ ال�ضطناعي  التفريخ  ا�ضتخدم  من  اأول  هم  • من 
- �مل�شريون �لقدماء

العريف؟ باحلكم  املق�ضود  • ما 
- �حلكم �لذي ل تر�عى فيه قو�عد �لقانون �لعام

بال�ضتاطيقا؟ املق�ضود  • ما 
- علم �جلمال وكل ما هو جميل

اأبابا؟ اأدي�ض  ا�ضم  معنى  هو  • ما 
- �لزهرة �جلديدة

جانبي. ب�شكل  فّكيها  حتريك  ميكنها  ل  �لقطط  �أن  تعلم  • هل 
�مليكروويف. يف  و�شعه  عند  ينفجر  �لعنب  �أن  تعلم  • هل 

�لأعلى. يف  لل�شماء  تنظر  �أن  �أبد�  لميكنها  • �خلنازير 
�لإبهام. �إىل  �لأقرب  �ل�شبابة  �إ�شبع  هو  ح�شا�شية  �لأكرث  �لإ�شبع  �أن  تعلم  • هل 

�ليابان. يف  �أخرتعت  �لفيني�شية  • �ل�شتائر 
جتويف.  336 حو�يل  على  حتتوي  �لغولف  • كرة 

م  400 من  �أكرث  �لبحر  مياه  يتخلل  ل  �ل�شم�س  �شوء  �أن  تعلم  • هل 
و�شيع  بحر  يف  ي�شقط  �لكوكب  هذ�  جعلت  لو  �نك  بحيث  جد�  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  �أن  تعلم  هل   •

لطفا على �شطحه
�جلر�فيت  من  م�شنوع  �لر�شا�س  قلم  �أن  تعلم  • هل 

بها  ت��دور  �لتي  �ل�شرعة  ب�شبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 من  �أك��رث  ي�شتمر  ل  �لك�شوف  �أن  تعلم  هل   •
�لأر�س حول �ل�شم�س 

حو�يل  و�شعت  ما  �إذ�  )ب(  فيتامني  من  حمتو�ها  ثلثي  يعادل  ما  تفقد  �حلليب  زجاجة  �أن  تعلم  • هل 
�شاعتني يف �شوء �لنهار

�ل�شاخن �ملاء  من  �أخف  هو  �لبارد  �ملاء  �أن  تعلم  • هل 

م�سابقة احليوانات
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الفراط يف امللح
�أملانية  در�����ش���ة  ن��ت��ائ��ج  ك�����ش��ف��ت 
ح����دي����ث����ة ع������ن خ����ط����ر ج���دي���د 
�أك��ل �مللح هو قتل  لالإفر�ط يف 
�لبكرتيا �ل�شديقة يف �لأمعاء، 
ذل���ك �شعف جهاز  ع��ن  وي��ن��ت��ج 

�ملناعة.
وي��ع��ت��رب �رت����ف����اع ���ش��غ��ط �ل���دم 
�لأثر من �أ�شهر �أ�شر�ر �لتناول 
�شعت  وق������د  ل���ل���م���ل���ح،  �ل�����ز�ئ�����د 
�لدر��شة �إىل ك�شف �لآلية �لتي 

يوؤثر بها �مللح على �ل�شغط.
�لتي  �ل�����در�������ش�����ة  و�ق�����رتح�����ت 
ماك�س  م�����رك�����ز  يف  �أج������ري������ت 

�إ�شعاف خط �ملناعة �لذي يوجد يف  ديلربوك لالأبحاث وجود عالقة بني 
�لأمعاء وبني زيادة �لأمر��س �للتهابية ومنها �رتفاع �شغط �لدم.

 12 من  وُطلب  �لب�شر،  على  ثم  �لفئر�ن  على  �لدر��شة  جت��ارب  و�أج��ري��ت 
�شخ�شاً تناول 6 غر�مات �إ�شافية من �مللح كل يوم ملدة �أ�شبوعني.

وخ�شع �مل�شاركون لختبار�ت مل�شتوى �مليكروبات يف �جلهاز �له�شمي، وتبني 
�أن �مللح �لز�ئد يقتل �لبكرتيا �ل�شديقة �لتي تعمل كاأحد خطوط �ملناعة يف 

�جل�شم قبل و�شول �مليكروبات و�للتهابات �إىل �لدم.
�إىل جانب دوره��ا كخط  �له�شم  �ل�شديقة على حت�شني  �لبكرتيا  وت�شاعد 
�حلايل  �ل��وق��ت  يف  كبري  بحثي  باهتمام  �لأم��ع��اء  بكرتيا  وحتظى  مناعي، 

ملعرفة كيف ميكن �ل�شتفادة منها يف �لوقاية من �أمر��س عديدة.

فيلة �ضومطرة ت�ضتحم يف نهر منطقة ليو�ضر البيئية، مقاطعة اآت�ضيه اجلنوبية باأندوني�ضيا. اأ ف ب

�لذكية فقط، لذلك مت  �لغابة حتى ت�شبح غابته غابة �حليو�نات  �أي حيو�ن غبي يف  �ن يتخل�س من  �لأ�شد  قرر 
�لعالن عن �ختبار ذكاء لكل حيو�نات �لغابة لالأجابة على �شوؤ�ل و�حد فقط وهو هل ي�شتطيع �لكلب �ن يتزوج قطة 
و�ن حدث ذلك فماذ� يكون �ملولود.. كان �ل�شوؤ�ل مفاجاأه كبرية لكل �حليو�نات فثارت جميعها وقالت �لزر�فه هل 
معنى ذلك �ن �تزوج من قرد مثاًل فثار �لقرد وقال ومن يريد �ن يتزوجك يا �شاحبة �لرقبة �لطويلة هل تريدين 
�ن يكون �ملولود طويل �لرقبة و�لزيل، �شحك �جلميع ثم قال �لدب وهل من �ملمكن �ن �تزوج �نا من �بنة �لفيل، يا 
�لهي �شيكون �ملولود م�شحكا جد�ً و�شيكون من �ل�شخامة بحيث ياأخذ ثلث �لغابه.. فرد �لفيل وهو ي�شحك، ح�شناً 
�شيكون فيل جميل تك�شو زلومته فر�ء غايل ويتبخرت يف م�شيته وكاأنه دبدوب.. �متالأت �ل�شاحة بال�شحك و�لأ�شد يف 
غيظ �شديد ف�شاحت �لغز�لة �نا برقتي وحالوتي هل �تزوج من �ل�شبع مثاًل.. �آه كم هذ� خميف، فقال �ل�شبع ليت 
ذلك يتحقق.. هنا �شاح قرد ظريف �ن �لفهد من �ملمكن �ن يتزوج من �حلمار �ملخطط و�شيكون �ملولود �آخر مو�شة 
جلده خمطط بالأ�شود وعنقه وقدماه وذيله مرقط بالبني و�لأ�شود �و يكون جلده مرقط مع رقبة خمططه و�آذنان 
�شود�و�ن بنقطه كبرية وذيل خمطط بالعر�س ويف �خره نقطة.. �شاح �جلميع �شاحكني منكفئني على ظهورهم 
حتى �لأ�شد مل يتمالك نف�شه وفقد كيا�شته وهدوءه ووقاره و�شحك كثري�ً جد�ً وهو يت�شور ذلك.. ثم �شاح فلي�شكت 
�جلميع و�لن �نا �ريد �جابة على �شوؤ�يل هل من �ملمكن �ن يتزوج كلب من قطة.. �ن�شغل �جلميع يف �لتفكري هناك 
من يفكرون مع بع�س كجماعه �و كل �ثنني معاً ومنهم من جل�س وحيد�ً حتت ظل �شجرة يفكر ويفكر، حتى �لكلب 
�تزوجها ول  �ن  ��شتطيع  ولكن هل  رقيقة جميلة هادئة  بالفعل  لنف�شه هى  وقال  �ل�شوؤ�ل  بهذ�  �ن�شغل  نف�شه فقد 
�جري ور�ئها ليل ونهار.. ياأ�س �جلميع من �لأجابة على ذلك �ل�شوؤ�ل فقرر �مللك لالأ�شف �ن كل من يف غابته �غبياء 
ولكن عندما �علن ذلك �شاح �حلمار: فالينتظر مولي عندي �لأجابة ف�شحك �لأ�شد وقال �ن كانت �لأجابة عندك 
�يها �حلمار ف�شاأترك �لغابة و�أرحل.. �شكت �جلميع منتظرين فقال �حلمار من �ملمكن �ن يتزوج �لكلب و�لقطة �ن 
�شاءو� ذلك و�شيكون �ملولود كلب جميل مقطقط �و قطة قوية بنت كلب.. هذه �لأجابة �لغريبة كانت هى �ل�شحيحة 
ف�شج �جلميع بال�شحك و�لت�شفيق �ل�شديد و�لفرحة �لعارمة وحملو� �حلمار وطافو� به �لغابة كلها و�لب�شوه طوقاً 
من �لأزهار �جلميلة، �ما �لأ�شد فقد كان يعرف �ن فرحتهم هذه مل تكن ب�شبب �لأجابة ولكن لأنه �شيرتك �لغابه 

ويرحل، وحمافظًة على كر�مته حمل �لأ�شد متاعه ورحل تاركاً �لغابه يحكمها �ذكى من فيها وهو �حلمار.

ال�شجائر الإلكرتونية تقودك اإىل اأمرا�ض القلب والرئة
�لأم��ري��ك��ي��ة، وجود  و�ل�����دو�ء  �ل��غ��ذ�ء  �إد�رة  �أع��ل��ن��ت 
م�شتخدمي  ع���ل���ى  حم��ت��م��ل��ة  ���ش��ح��ي��ة  خم����اط����ر 
�ل�شجائر �لإلكرتونية، وقالت �لوكالة: )�إنها تلقت 
35 تقريًر� منذ عام 2010 عن حالت مر�شية؛ 
حني  ويف  �لإل��ك��رتون��ي��ة(،  �ل�شجائر  تعاطي  ب�شبب 
ع���دد �شغري  ه���ي  ح��ال��ة   35 �إن  ب��ي��ان��ه��ا  ق��ال��ت يف 
�أعلنت  �أن���ه���ا  �إل  �مل�����ش��ت��خ��دم��ني،  حل��ج��م  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�لتحقيق.  م��ن  �مل��زي��د  ت�شتحق  �ل��ب��ي��ان��ات  ه���ذه  �أن 
�ل��و����ش��ح كيف ميكن  �ل��ب��ي��ان: )لي�س م��ن  وي��ق��ول 
من  لكن  نوبات،  �لإلكرتونية  �ل�شجائر  ت�شبب  �أن 
من  عاماًل  بالنيكوتني  �لت�شمم  يكون  �أن  �ملحتمل 
�لعو�مل، وميكن �أن يكون �لنيكوتني �ل�شائل، كتلك 
عند  �شامة  �لإلكرتونية،  �ل�شجائر  يف  �مل�شتخدمة 
�لبلع �أو �لمت�شا�س عرب �جللد، وفًقا ملركز �ل�شموم 

يف �لعا�شمة �لوطنية و�لأكادميية �لأمريكية لطب 
�لأطفال؛ ما قد يوؤدي �إىل نوبات �أو حتى �ملوت(.

من  )�إن������ه  و�ل���ع���ق���اق���ري:  �لأغ����ذي����ة  �إد�رة  وت���ق���ول 
�ملمكن، على �لرغم من عدم �إثبات ذلك، �أن يوؤدي 
حتت  نوبات  �إىل  يتبخر  �ل��ذي  �ل�شائل  �لنيكوتني 
�أن  �إىل  ��ا  �أي�����شً �ل��وك��ال��ة  و�أ����ش���ارت  ظ���روف معينة(، 
بع�س �لنوبات حدثت يف �لأ�شخا�س �لذين لديهم 
ت��اري��خ م��ن ����ش��ط��ر�ب��ات �ل��ن��وب��ات �أو �ل��ذي��ن كانو� 
�إىل  يدعوها  م��ا  �أخ���رى،  م��و�د  ��ا  �أي�����شً ي�شتخدمون 
�ملزيد من �لبحث، كما طلبت من �أي �شخ�س يعاين 
�أو م�شكالت �شحية غري متوقعة  �آثار جانبية  من 

بعد �لإبالغ عن ذلك.
�لغذ�ء  �إد�رة  م��ف��و���س  ج��وت��ل��ي��ب،  ���ش��ك��وت  د.  وق���ال 
و�لدو�ء �ل�شابق، ونائب �ملفو�س �لرئي�شي د. �إميي 

على  بعد  �ل��ق��ول  ميكننا  )ل  يف   �لبيان:  �أب��رن��ث��ي، 
�إن �ل�شجائر �لإلكرتونية ت�شبب هذه  وجه �ليقني 
مع  �ملبكرة  �ملعلومات  ه��ذه  ن�شارك  �إننا  �ل��ن��وب��ات.. 
�جلمهور؛ لأنه ب�شفتنا وكالة لل�شحة �لعامة، من 
مهامنا �لتو��شل ب�شاأن خماوف �ل�شالمة �ملحتملة 
تخ�شع  و�لتي  ننظمها،  �لتي  باملنتجات  �ملرتبطة 

للتحقيق �لعلمي من قبل �لوكالة(.
�ل�شجائر  �أن  ي��ع��ت��ق��د  ك����ان  م���ا  غ��ال��ًب��ا  �أن�����ه  ُي���ذك���ر 
�أقل خطورة لل�شجائر �لعادية؛  �لإلكرتونية بديل 
ت�شببها  �أق��ل يف  كيميائية  م��و�د  على  لأنها حتتوي 
�أظهرت  �لأول��ي��ة  �لأب��ح��اث  لكن  �ل��رئ��ة،  ل�شرطان 
ا �أن هناك خماطر �شحية مرتبطة بال�شجائر  �أي�شً
�لإلكرتونية �لغنية بالنيكوتني، مبا يف ذلك زيادة 

�حتمال �لإ�شابة باأمر��س �لقلب و�لرئة.


