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ما ي�ضر �لقلب ي�ضر �ملخ �أي�ضا 
ل��دي��ه��م عوامل  ت��زي��د  ال��ذي��ن  اأن الأ���ش��خ��ا���ص  ك�شفت درا���ش��ة ح��دي��ث��ة 
الإ�شابة باأمرا�ص القلب مثل ال�شكري وارتفاع �شغط الدم وال�شمنة 
قد يكونون اأكرث عر�شة للإ�شابة بتغريات يف املخ ميكن اأن توؤدي اإىل 

اخلرف.
املخ  لفح�ص  جميعا  خ�شعوا  بالغا  وفح�ص الباحثون بيانات 9772 
عن  معلومات  وقدموا  الأق��ل  على  واح��دة  م��رة  املغناطي�شي  بالرنني 

�شحتهم العامة و�شجلتهم الطبية.
امل��خ وم��ا ي�شمى عوامل  ب��ني بنية  ال��درا���ش��ة على وج��ود �شلة  ورك���زت 
با�شتثناء  اأن��ه  ووج��دوا  الدموية.  والأوعية  القلب  باأمرا�ص  الإ�شابة 
ارتفاع الكول�شرتول فاإن جميع عوامل اخلطر الأخرى وهي التدخني 
وارتفاع �شغط الدم ومر�ص ال�شكري وال�شمنة، كانت مرتبطة بتغريات 

دماغية غري طبيعية يعاين منها امل�شابون باخلرف.
وكلما زادت عوامل الإ�شابة باأمرا�ص الأوعية الدموية كلما تدهورت 
املادة  ان��ك��م��ا���ص ح��ج��م��ه، وت���راج���ع ح��ج��م  ك��م��ا يت�شح م��ن  امل���خ  �شحة 
الرمادية )وهي اأن�شجة توجد بالأ�شا�ص على �شطح املخ وم�شوؤولة عن 
اإ�شدار الأوامر لكافة اأع�شاء اجل�شم اأو ما ي�شمى الإ�شارات الع�شبية( 
واعتلل املادة البي�شاء )وهي اأن�شجة موجودة يف الأجزاء العميقة من 

املخ ووظيفتها نقل الإ�شارات الع�شبية اإىل باقي اأع�شاء اجل�شم(.
وقال �شيمون كوك�ص الذي راأ�ص فريق الدرا�شة وهو من جامعة اإدنربه 
يف اململكة املتحدة "هناك بع�ص الأ�شياء التي ت�شهم يف �شيخوخة املخ 
جيناتنا(،  )مثل  نغريها  اأن  ن�شتطيع  ل  والتي  الإدراك��ي��ة  والوظائف 
اأنه قائمة من الأ�شياء التي  و لذا ميكننا النظر اإىل هذا الأم��ر على 

منلك بع�ص ال�شيطرة عليها اأو ما ي�شمى بعوامل اخلطر املرنة".

در��ضة تك�ضف تاأثري�ت �ضحرية قوية للقهوة
ك�شفت درا�شة حديثة �شدرت عن جامعة "تورنتو"، اأن جمرد م�شاهدة 
يقظني  وجعلنا  اأدمغتنا،  حتفيز  �شاأنه  من  بالقهوة  يذكرنا  �شيء  اأي 
�شكاربورو  تورنتو  جامعة  يف  الإدارة  بق�شم  الأ�شتاذ  وبح�شب  اأك��رث. 
تتجاوز  ت��اأث��ريات  للقهوة  ف��اإن  ماغليو،  �شام  ل���لإدارة،  رومت��ان  وكلية 
اأي �شيء  اأو  اأن روؤية امل�شروب  تفاعلها مع اجل�شم عند تذوقها، حيث 

متعلق به ذو تداعيات نف�شية، ويوؤثر يف طريقة تفكرينا و�شلوكنا.
"حمفزة" مت�شلة  اإ���ش��ارات  اأن��ه غالبا ما ن�شادف  اإىل  واأ���ش��ار ماغليو 
يحدث  اأي  فعليا،  نتناولها  اأن  دون  حتى  بالنا  يف  تخطر  اأو  بالقهوة 
�شربنا  ل��و  كما  الإ���ش��ارات  تلك  م��ع  بتجاوبنا  "ف�شيولوجي"،  حتفيز 

القهوة يف احلقيقة.  
وي�شري م�شطلح "التحفيز" يف علم النف�ص اإىل كيفية تن�شيط مناطق 
والتنبه،  وال��وع��ي  اليقظة  من  حلالة  واإي�شالها  ال��دم��اغ،  من  معينة 
بفعل عدد من الأ�شياء مثل م�شاعرنا واأنظمتنا الع�شبية وامل�شروبات 

الغنية بالكافيني. 
و�شملت الدرا�شة اإجراء اأربعة جتارب �شارك فيها اأ�شخا�ص من ثقافات 
معرفة  يف  بالغة  اأه��م��ي��ة  لنتائجها  ف���اإن  ماغليو  وبح�شب  خمتلفة، 
القرارات،  واتخاذ  للمعلومات  الأ�شخا�ص  املزيد حول كيفية معاجلة 
التاأثريات  اأن هناك مرحلة قادمة للدرا�شة �شرتكز على  اإىل  م�شريا 

للم�شروبات والأغذية الأخرى.

�حلذ�ء �ل�ضيق ي�ضّبب عني �ل�ضمكة يف �لقدم 
عني ال�شمكة من املتاعب املزعجة للغاية، اإذ ُت�شبب ال�شعور باآلم مربحة 

اأثناء امل�شي. فكيف تن�شاأ عني ال�شمكة، وكيف ميكن مواجهتها؟
للإجابة على هذه الأ�شئلة اأو�شح معهد اجلودة يف القطاع ال�شحي اأن 
عني ال�شمكة تن�شاأ بفعل ال�شغط والحتكاك، على �شبيل املثال ب�شبب 

مقا�ص حذاء غري منا�شب.
باإزالة  ال�شمكة،  على عني  التغلب  مُيكن  اأن��ه  الأمل��اين  املعهد  واأ���ش��اف 
بحذر  اإزال��ت��ه��ا  ث��م  اأوًل،  ق��دم  حمام  "تليينها" يف  ب���  املتقرنة  الطبقة 
بحجر اخلفاف )احلجر امل�شامي(، ولي�ص باأداة حادة مثل ال�شكني اأو 
ماكينة حلقة. كما يجب ا�شتبدال الأحذية ال�شيقة باأخرى منا�شبة 
ل ت�شبب �شغطاً اأو احتكاكاً. واإذا ا�شتمرت عني ال�شمكة، يجب ا�شت�شارة 

طبيب اأمرا�ص جلدية.  
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برجر كينج تطرح 
�لربجر �لنباتي

اأخريا �شيحظى الربجر النباتي بالعرتاف اللزم ليلقى الرواج التجاري 
العملق  النباتي  الربجر  ط��رح  كينج  برجر  مطاعم  �شل�شلة  اأعلنت  حيث 

)اإميبو�شيبول ووبر( للبيع يف بع�ص مطاعمها.
واأعلنت برجر كينج و�شركة اإميبو�شيبول فودز النا�شئة يف وادي ال�شيليكون 
طرح الربجر النباتي للبيع يف 59 مطعما يف مدينة �شانت لوي�ص بولية 

ميزوري الأمريكية واملناطق املحيطة بها اعتبارا من اأول اأبريل ني�شان.
بطريقة  �شورها  دعائية  فيديو  لقطات  ال�شهري  ال��ربج��ر  مطعم  ون�شر 
الكامريا اخلفية وتظهر تقدمي الربجر النباتي بدل من الربجر امل�شنوع 

من اللحم للزبائن الذين يتعجبون لأنهم مل ي�شتطيعوا متييز الفرق.
وقال كري�شتوفر فينازو رئي�ص برجر كينج يف اأمريكا ال�شمالية "كنا نريد 
التاأكد من اأن لدينا منتجا يرقى للووبر". واأ�شاف "اأجرينا اختبار تذوق يف 
فروعنا وللعاملني مبكاتبنا ومع �شركائي من فريق املديرين التنفيذيني 

ومل يدرك اأحد فعليا الفرق".
من  دولر  بنحو  اأغلى  فهو  اأعلى،  ب�شعر  اجلديد  املنتج  كينج  برجر  وتبيع 
الربجر امل�شنوع من اللحم. لكن فينازو قال اإن الأبحاث تظهر اأن الزبائن 

م�شتعدون لدفع املزيد مقابل الربجر النباتي.
وتتزايد �شعبية بدائل اللحوم مع زيادة الرتكيز على الآثار البيئية لرتبية 
الزبائن  اأن  اأظهرت  اأبحاثه  اإن  فينازو  وق��ال  ال�شناعة.  لأغ��را���ص  املا�شية 
ي��ح��ب��ون ال��ربج��ر ال��ن��ب��ات��ي لع��ت��ب��ارات �شحية ب��الأ���ش��ا���ص. وب��رج��ر �شركة 

اإميبو�شيبول فودز خال متاما من الكول�شرتول.

نظارة جوجل ت�ضاعد 
�أطفال �لتوحد  

تو�شلت درا�شة �شغرية اإىل اأن ا�شتخدام 
)نظارة  ب��ال��ت��وح��د  امل�����ش��اب��ني  الأط���ف���ال 
جوجل( مع تطبيق على الهواتف الذكية 
الوجوه  تعابري  متييز  عليهم  ي�شهل  قد 
الباحثون  ووجد  الجتماعي.  والتفاعل 
اأن هذا النظام الذي يعرف با�شم )�شوبر 
باور جل�ص( ي�شاعد هوؤلء الأطفال على 
اإدراك ما يحدث حولهم. جاء ذلك بناء 
و�شملت  الباحثون  اأج��راه��ا  جتربة  على 
71 طفل ترتاوح اأعمارهم بني 6 و12 
عاما ويخ�شعون لعلج معروف للتوحد 
التطبيقي.  ال�����ش��ل��وك  ب��ت��ح��ل��ي��ل  ي��ع��رف 
ع�����ادة ممار�شة  ال���ع���لج  ه����ذا  ي��ت�����ش��م��ن 
ع���ر����ص بطاقات  م��ث��ل  م��ع��ي��ن��ة  مت���اري���ن 
يف  مل�شاعدته  وجوها  حتمل  الطفل  على 
التعرف على النفعالت املختلفة. واختار 
طفل  اأربعني  ع�شوائي  ب�شكل  الباحثون 
لتجربة نظام )�شوبر باور جل�ص(، وهو 
ع��ب��ارة ع��ن ن��ظ��ارة م��ع ك��ام��ريا و�شماعة 
الأطفال  �شاهده  عما  معلومات  تر�شل 
الذكية  بالهواتف  تطبيق  اإىل  و�شمعوه 
م�شمم مل�شاعدتهم على فهم التفاعلت 

الجتماعية وال�شتجابة لها.

موجات �ألفا يف �لدماغ ودورها 
يف عملية �البتكار و�البد�ع �ص 23

�للنب �لزبادي و�ضيلة 
الإيقاف �حلازوقة

قد  م��وؤق��ت��ة  م�شكلة  ال��زغ��ط��ة  اأو  احل���ازوق���ة 
ت�شع الإن�شان يف مواقف حمرجة اأحياناً، اأو 
قد ل ت�شتجيب ملحاولة التغلب عليها ب�شرب 
امل��اء. وحت��دث احلازوقة ع��ادة نتيجة الأكل 
بع�ص  ت��ن��اول  ب�شبب  اأو  ب�شرعة،  ال�شرب  اأو 
الطعام،  بلع  اأثناء  ه��واء  ابتلع  اأو  الأدوي���ة، 
اأو كرد فعل من اجل�شم على التوتر والقلق 
الطرق  م���ن  جم��م��وع��ة  اإل���ي���ك  ال���ب���ك���اء.  اأو 

الطبيعية ال�شهلة للتغّلب على احلازوقة:
 * تناول ب�شع ملعق من اللنب"الزبادي" 
املعدة  احل��م��و���ش��ة يف  م�����ش��ت��وي��ات  ل��ت��ع��دي��ل 

�شريعاً، واإيقاف احلازوقة امل�شتمرة.
اآلية  ل��ت��خ��ف��ي��ف  ف���ّع���ال���ة  و���ش��ي��ل��ة  ال��ع�����ش��ل   *

احلازوقة واإيقافها.
تناول  اأو  الزجنبيل  م��ن  �شريحة  م�شغ   *
توتر  تخفيف  على  ي�شاعد  الزجنبيل  �شاي 
امل���ع���دة وحت�����ش��ني ال��ه�����ش��م، و����ش���م���ان عدم 

معاودة احلازوقة.
اتباع طريقة الغطا�شني يف  اأي�شاً  * ميكنك 
ل�  الأذن��ني  على  بال�شغط  احلازوقة،  اإيقاف 
تعديل  فيتم  النف�ص،  حب�ص  مع  ثانية   20

ال�شغط الداخلي وتنتهي نوبة احلازوقة.

ب�شكل  للنوم  ن�شت�شلم  اأح��ي��ان��ا  والإره����اق  الإع��ي��اء  وب�شبب 
مفاجئ وقهري، دون اأن ننزع اأ�شياء ل يجب النوم بها، قد 

تت�شبب لنا مب�شاكل وخماطر �شحية ل نعلمها، فما هي؟
اأ�شياء  �شتة  ف���اإن  املتخ�ش�ص،  طب"  "ويب  م��وق��ع  وح�شب 
يجب التنبه لها والتخل�ص منها قبل التوجه اإىل الفرا�ص.

-املكياج  1
رمبا تلحظ بع�ص ال�شيدات ما يحدث من تهيج للب�شرة، 
وظ��ه��ور ع��لم��ات الإج���ه���اد ب��ه��ا وان��ت�����ش��ار احل��ب��وب عليها، 
الب�شرة  تنظيف  دون  باملكياج  ال��ن��وم  ه��و  يكون  ق��د  ال�شبب 
جيداً لأن البكترييا تنمو بها، وحيث اأن املكياج ي�شبب �شد 
من  وي�شرع  ليًل،  تتنف�ص  ل  الب�شرة  ويجعل  الوجه  م�شام 

ظهور علمات ال�شيخوخة املبكرة والتجاعيد.
ال��ن��وم من  قبل  ج��ي��داً  املكياج  م��ن  التخل�ص  ول��ذل��ك يجب 

خلل م�شتح�شر اإزالة املكياج.

ال�شدر -حمالة   2
ال�شدر  حمالة  ع��ن  التخلي  الن�شاء  م��ن  كثري  تتمكن  ل 
اأثناء النوم، وهو اأمر خطاأ ، فغالباً ما تكون حمالة ال�شدر 
تهيج  ت�شبب  اأن  ومي��ك��ن  �شناعية،  خ��ام��ات  م��ن  م�شنوعة 
ت�شبب  ال�شيقة  ال�شدر  حمالة  اأن  كما  اجل��ل��د.  يف  وح��ك��ة 
هذا  م��ن  تخلي�شه  يف�شل  ول��ذل��ك  ال��ث��دي،  على  ال�شغط 

تدفق  وت�شهيل  جيدة  تهوية  ملنحه  النوم،  خ��لل  ال�شغط 
الدم اإليه.

الرقبة -و�شاح   3
كما يلجاأ كثري من الأ�شخا�ص لرتداء الأو�شحة للح�شول 
على التدفئة يف مو�شم ال�شتاء، ولكن ل ين�شح النوم بو�شاح 
�شعوبة  وبالتايل  احل��رك��ة  تقييد  اإىل  ي���وؤدي  لأن��ه  الرقبة 
التنف�ص. ولذلك من الأف�شل عدم اإرتداء اأي اأو�شحة حول 

الرقبة يف فرتة النوم.

الل�شقة -العد�شات   4
ال��ع��ادات اخل��ط��اأ وال��ت��ي ت�شكل خ��ط��ورة على ال�شحة  وم��ن 
النوم بالعد�شات الل�شقة، وذلك لأن اأن�شجة العني حتتاج 

اإىل الأك�شجني لكي تعمل ب�شكل �شحيح.
ف��اأث��ن��اء ال���ش��ت��ي��ق��اظ، حت�شل ال��ع��ني ع��ل��ى الأك�����ش��ج��ني من 
النوم،  اأثناء  العينني  اإغ��لق  اأما يف حالة  والدموع،  الهواء 
ف��ل تتمكن م��ن احل�����ش��ول على الأك�����ش��ج��ني، وخ��ا���ش��ًة مع 
وجود العد�شات التي تعمل كحاجز على العيون. ويت�شبب 
اإمدادات  بالقرنية لتوفري  ات�شاع الأوعية الدموية  هذا يف 

للأك�شجني اإليها.
كما اأن بقاء العد�شات يف العني خلل فرتة النوم يوؤدي اإىل 
تهيجها واإجهادها واحمرارها، وقد حتدث متزقات �شغرية 

يف ال��ق��رن��ي��ة، وه���ذا ي��زي��د م��ن ف��ر���ص الإ���ش��اب��ة بالتهابات 
العني.

الطبية -النظارة   5
قبل اخللود اإىل النوم، يجب خلع النظارة الطبية، لأن لها 
اأن  دون  و�شعك  تغري  النوم  فخلل  املخاطر،  من  العديد 
ت�شعر، وميكن اأن ت�شاب النظارة بك�شر ويت�شبب الزجاج يف 
ي��وؤدي للعديد من  اأي�شاً، مما  العني  اأو يف  خدو�ص باجللد 

املخاطر.
كما اأن خلع النظارة الطبية مينح العيون راحة اأثناء النوم، 
ارتداءها  نتيجة  الوجه  على  علمات  ترتك  اأنها  وخا�شًة 

لفرتات طويلة.

الوجه -اأقنعة   6
طويلة  لفرتة  الوجه  اأقنعة  بقاء  اأن  الن�شاء  بع�ص  تت�شور 
على الب�شرة يعطي نتائج اأف�شل، ولذلك ميكن اأن يرتكن 
ولكن  النوم.  واأثناء  الليل  فرتة  ط��وال  الوجه  على  القناع 
كيميائية  م���واد  ال��ق��ن��اع يحتوي على  لأن  خ��ط��اأ،  اأم���ر  ه��ذا 
املدة  بعد  اإزال��ت��ه��ا  يتم  مل  اإذا  الب�شرة  على  اأ���ش��رارا  ت�شبب 

املحددة على العبوة.
كما اأن بع�ص من مواد القناع قد تت�شرب اإىل داخل العني 

م�شببة تهيجات والتهابات وم�شاكل عديدة بها.

احذري من الآثار ال�سلبية لقلة النوم

يجب �لتخل�ص منها قبل �لنوم لتجنب �ل�ضرر �أ�ضياء   6

اإّن  اليومي للإن�سان، حيث  الروتني  النوم جزءًا مهّمًا من  ُيعّد 
النوم ال�سحي اأمرًا اأ�سا�سّيًا ل يقل اأهمية عن احلاجة لتناول 
من  العديد  يف  مهّمًا  دورًا  يلعب  اإّن��ه  اإذ  امل��اء؛  و�سرب  الطعام 
الوظائف احليوية يف اجل�سم، فهو ُي�ساعد على اإزالة ال�سموم 

التي ترتاكم خلل النهار من الدماغ، كما اأّنه يوؤثر يف جميع 
اأن�سجة اجل�سم تقريبًا مبا فيها الدماغ، والقلب، والرئتني، 
بالإ�سافة لدوره يف عملية التمثيل الغذائي، وحت�سني 
الأم��را���ض،  ومقاومة  املناعي،  اجلهاز  ودع��م  امل���زاج، 
املُقابل يرتّتب على  الأخرى. ويف  الأدوار  من  والعديد 

نق�ض وقلة النوم العديد من الآثار ال�سلبية التي توؤثر 
يف جودة احلياة اليومية وتزيد من خطر الإ�سابة بالعديد 

الدم،  �سغط  ارتفاع  مثل:  ال�سحية،  وامل�سكلت  الأمرا�ض  من 
والكتئاب،  وال�سكري،  الدموية،  والأوعية  القلب  واأمرا�ض 
وال�سمنة. وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن عدد �ساعات النوم املُنا�سبة 
تختلف من �سخ�ض لآخر، وذلك بالعتماد على عوامل عّدة، 
اأهمها العمر؛ فعلى �سبيل املثال يحتاج املواليد اجُلدد حلوايل 
16-18 �ساعة من النوم يوميًا، وذلك حلاجتهم للنمو والتطور، 
بينما يحتاج الأطفال واملراهقون يف �سّن الدرا�سة يف املتو�سط   
اإىل 9 �ساعات ون�سف يف الليلة الواحدة، ويحتاج البالغون يف 

املتو�سط اإىل 7-9 �ساعات من النوم ليًل

�حلياة �حل�ضرية 
توؤدي �إىل �لذهان!

يف  العي�ص  اأن  جديدة  درا�شة  ك�شفت 
م��دي��ن��ة م��ل��وث��ة ق��د ي��زي��د م��ن خطر 
ال���ذه���ان، ح��ي��ث رب���ط ال��ع��ل��م��اء لأول 
ال�������ش���ام وجنون  ال����ه����واء  ب����ني  م�����رة 
الرتياب ال�شديد و"�شماع الأ�شوات" 
من  الباحثون  وح��ذر  ال�شباب.  لدى 
اإىل  ت��ت��ط��ور  ق���د  ه����ذه احل������الت  اأن 
انف�شام  م��ث��ل  ذه��ان��ي��ة،  ا���ش��ط��راب��ات 
ثنائي  ال���ش��ط��راب  اأو  ال�شخ�شية 
العقلية  ال�شحة  وم�شاكل  القطب، 
وحم��اولت النتحار. واأك��د اخلرباء 
على اأن الك�شف عن الكيفية التي قد 
الذهان،  اإىل  الهواء  تلوث  بها  يوؤدي 
�شحية  "اأولوية  ت���ك���ون  اأن  ي��ج��ب 
عاجلة". وتاأتي هذه الدرا�شة و�شط 
�شكان  م���ن   70% ب����اأن  ت��ق��دي��رات 
بحلول  امل���دن  يف  �شيعي�شون  ال��ع��امل 
الدرا�شة  وخ��لل هذه   .2050 عام 
الأوىل من نوعها، حلل الباحثون يف 
جامعة كينغز كوليدج بلندن بيانات 
اإجنلرتا  يف  ول��دوا  طفل،   2232
وويلز، وجرى تقييمهم �شمن جتارب 
عند  �شخ�شية  م��ق��اب��لت  يف  ذه��ن��ي��ة 
وا�شتخدم  ع��ام��ا.   18 �شن  بلوغهم 
قائمة  البيانات  الباحثون يف حتليل 
ب���ت���ق���دي���رات ل��ل��ت��ل��وث يف ال����ه����واء يف 
املتحدة. ووجد  اململكة  اأنحاء  جميع 
الذهنية  ال�شطرابات  اأن  الباحثون 
املناطق  يف  ����ش���ي���وع���ا  اأك�������رث  ك����ان����ت 
احل�شرية، حيث كان التعر�ص لثاين 
 ،)NO2( ال��ن��ي��رتوج��ني  اأك�����ش��ي��د 
 ،)NOx( النيرتوجني  واأك��ا���ش��ي��د 
وامل������واد اجل��زي��ئ��ي��ة ال�����ش��غ��رية جدا 

)PM2.5( اأعلى.

حادثة �ضيد قر�ص 
تثري �ملخاوف 

يجوب  كان  اأ�شرتايل،  �شياد  فوجئ 
التابعة  "بريماغي"  �شواحل  مياه 
لولية نيو �شاوث ويلز، براأ�ص قر�ص 
�شخم مقطوع يف املحيط، مما اأثار 
�شمكة  احتمال وج��ود  م��ن  خم��اوف 
جتوب  "خارقة"  ع��م��لق��ة  ق���ر����ص 
يدعى  الذي  ال�شياد  واأو�شح  املياه. 
ت���رامب���ان، ع��ن��دم��ا ع���رث ع��ل��ى راأ����ص 
 220 ن��ح��و  ي����زن  "ماكو"  ق���ر����ص 
وفقا  ك���ي���ل���وغ���رام(،   100( رط����ل 

ل�شحيفة "�شن" الربيطانية.
اأن  "ماكو"  القر�ص  ل�شمك  وميكن 
ويبلغ  ق��دًم��ا   12 اإىل  ط��ول��ه  ي�شل 
وزنه 1260 باوندا، كما اأنه اأ�شرع 
اأ�شماك القر�ص، اإذ ت�شل �شرعته اإىل 
46 ميًل يف ال�شاعة. وبح�شب بع�ص 
العلماء فاإن "الوح�ص" الذي متكن 
�شخمة،  ق��ر���ص  �شمكة  ال��ت��ه��ام  م��ن 
ع���ودة �شمكة  ب�����ش��اأن  ال��ت�����ش��اوؤل  يعيد 
ميغالودون.   تدعى  عملقة  قر�ص 
التي عا�شت يف مياه املحيطات قبل 
3.6 مليون عام، ويبلغ طولها 58 
ق���دًم���ا.   وُي��ع��ت��ق��د اأن��ه��ا ك��ان��ت اأكرب 

الأ�شماك على هذا الكوكب.
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�ش�ؤون حملية

ي�سمل قرية الت�سامح و األعاب التحدي

بلدية مدينة �لعني تنهي ��ضتعد�دها الإطالق مهرجان �لعني 2019

�سمن مبادرة وجبة ت�سامح وبرعاية حممد بن حم

فريق عونك ياوطن �لتطوعي بالتعاون مع فريق �ضفر�ء �خلري �لتطوعي ي�ضاركون فى توزيع وجبات على �أكرث من 450 عاماًل يف �لعني 

تزامنًا مع الحتفاء بالهند �سيف ال�سرف العام اجلاري

معر�ص �أبوظبي �لدويل للكتاب ي�ضارك مبهرجان �الألو�ن هويل 

حديقة �حليو�نات بالعني حتيي �ضاعة �الأر�ص ب�ضجرة �لعهود و بذور �لت�ضامح مع �لطبيعة

•• العني  - الفجر:

ال���ع���ني ال����ش���ت���ع���دادات لتنظيم  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  ان���ه���ت 
على  الرابع  للعام  و   2019 العني  مهرجان  فعاليات 
برامج متنوعة و جديدة تختلف  و  باأن�شطة   ، التوايل 
عن الأعوام ال�شابقة ، ملدة 3  اأيام يف الفرتة من الرابع 
مدينة  يف   2019 اب��ري��ل  �شهر  م��ن  ال�����ش��اد���ص  حتى  و 

األعاب الهيلي .
الجازات  ف��رتة  يف  العائلة  لتجمع  املهرجان  يهدف  و 
فعاليات  �شمن  مفيد  و  ممتع  وقت  ق�شاء  و  املدر�شية 
امل��ه��رج��ان ال��ت��ي ت��ن��وع��ت ب���ني الأل���ع���اب ال��رتف��ي��ه��ي��ة و 
املاأكولت  و  املنتجات  الط��لع على  و  الفنية  العرو�ص 
مل�شاهمة  بالإ�شافة  ه��ذا   ، املهرجان  ي�شت�شيفها  التي 

امل��ه��رج��ان ع��رب جمموعة من  و اجل��ال��ي��ات يف  املجتمع 
تقام  التي  و  العام  ه��ذا  البلدية  و�شعتها  التي  الأف��ك��ار 

لأول مرة .
اإدارة العلقات  و �شرح �شلطان �شيف ال�شام�شي مدير 
فر�شة  ه��و  العني  مهرجان  اأن   ، الت�����ش��الت  و  العامة 
للتواجد العائلي يف ظل اأجواء احتفالية تنا�شب اجلميع  
، و يف هذا العام قامت اإدارة العلقات العامة باإطلق ) 
قرية الت�شامح ( �شمن مهرجان العني 2019 لدعم 
مب�شاركة   ،  2019 للعام  الر�شيدة  احل��ك��وم��ة  ت��وج��ه 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  املختارة  اجلاليات  م��ن  ع��دد 
و  ثقافات  على  للتعرف  واح��دة  من�شة  يف  تواجدها  و 
ح�شارة ال�شعوب و فتح املجال للجماهري من خمتلف 
بالأجواء  ال�شتمتاع  و  امل��ه��رج��ان  حل�شور  اجلن�شيات 

الفلكلورية و ال�شعبية لبلدانهم .
و اأ�شاف ال�شام�شي : جندد هذا العام دعمنا للأطفال 
و ال�����ش��ب��اب يف م�����ش��اب��ق��ة ت���اج���ر امل�����ش��ت��ق��ب��ل و ال���ت���ي مت 
، و مت التحديث عليها باإ�شافة  اطلقها العام املا�شي 
اأفكار و  فئة ال�شباب حتى �شن الع�شرون عاماً لرتويج 
اإبداعات الأطفال و ال�شباب املبتدئني يف جمال التجارة 
اعطائهم  و  اأعمالهم  لتطوير  الفئة  ه��ذه  ت�شجيع  و 
هذه  تاأتي  و   ، اجلمهور  مع  املبا�شر  للتعامل  الفر�شة 
التجار  فكرة  الذي لقته  الباهر  النجاح  بعد  اخلطوة 
ب�شكل  تقدميها  و  لتطويرها  دع��ا  مما  �شابقاً  ال�شغار 

خمتلف هذا العام .
للتوجه  تبعاً  و  العام  ه��ذا  باأنه   ، ال�شام�شي  ا�شتكمل  و 
بتقدمي  الإدارة  قامت  املجالت  التكنولوجي يف جميع 

ف��ري��د و خمتلف يجذب  ب�شكل  ال��ت��ح��دي  األ��ع��اب  ف��ك��رة 
و  حديثة  فكرية  و  تفاعلية  األ��ع��اب  �شمن   ، اجلماهري 
متطورة متكن امل�شاركني من البتكار و البداع ب�شكل 
من  النوع  هذا  ملحبي  متكاملة  جتربة  ليقدم  تناف�شي 

التحديات و الألعاب الإلكرتونية .
ب��اأن��ه مت  امل��ه��رج��ان  ال�شام�شي ح��دي��ث��ه ح���ول  اخ��ت��ت��م  و 
ت��وف��ري م��ط��اع��م امل����اأك����ولت امل��ت��ج��ول��ة ح��ي��ث مت دعوة 
توفري  و  اأط���ول  وق��ت  لق�شاء  منها  احل��دي��ث  و  املميز 
الحتياجات حل�شور املهرجان ، كما قامت اإدارة مدينة 
األعاب الهيلي نظافة املرافق و املمرات ومكان الفعالية 
وتنظيف ال�شجار  و ازالة الع�شاب ال�شارة ، و معاينة 
جاهزية املرافق مثل املمرات و دورات املياه و امل�شليات 

و املطاعم الثابتة .

•• العني - الفجر:

بن  م�شلم  بن  حممد  الدكتور  ال�شيخ  وح�شور  برعاية 
بالمم  ام�شام  ملنظمة  العام  الم��ني  نائب  العامري  حم 
املتحدة رئي�ص فريق عونك ياوطن التطوعي . ويف عام 
مع  بالتعاون  التطوعي  ياوطن  عونك  فريق  الت�شامح 
"وجبة  مبادرة  ينظمان  التطوعي  اخلري  �شفراء  فريق 
اإن�شانية تهدف اإىل توزيع وجبات على  ت�شامح" مبادرة 
واأقيمت  وج��وه��ه��م.،  على  الب�شمة  لر�شم  ال��ع��م��ال  فئة 
مت  حيث  ايام،  املبادرة يف حديقة اجلاهلي على مدار 3 
توزيع وجبات على اكرث من 450 عامل على مدار 3 
ايام يف حديقة اجلاهلي بالعني .ح�شر الفاعلية الدكتور 
اإبراهيم على رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية اأ�شدقاء البيئة 
و نائب رئي�ص �شبكات اأ�شدقاء البيئة اخلليجية، وافراد 
�شمة من  اخل��ري  اأن  ح��م   ب��ن  واأو���ش��ح  املحلي.  املجتمع 
يكون  اأن  يف  �شاهمت  التي  الإماراتية  ال�شخ�شية  �شمات 
امل��ج��ت��م��ع م��ت��ط��وراً وم��ت��ح�����ش��راً وي�����ش��ب��ح اأ���ش��ع��د �شعوب 
اإىل  بالإ�شافة  ياأتي  الت�شامح  عام  مع  وتفاعلنا  العامل، 
العديد من الأعمال الإن�شانية واملبادرات اخلريية التي 
�شن�شعى جميعاً حلذو القيادة الر�شيدة فيها، والتي  تويل 
على  دائماً  وحتث  الدولة،  يف  باملقيمني  كبرياً  اهتماماً 
واإن  العمال،  فئة  وبالأخ�ص  بهم،  والهتمام  اإ�شعادهم 
مثل هذه املبادرات جاءت نتاج ما غر�شته فينا قيادتنا يف 
حب عمل اخلري وتقدمي امل�شاعدات للمحتاجني، وبذل 
العطاء يف الأعمال الإن�شانية والتطوعية �شواء كنا اأفراد 

اأو موؤ�ش�شات، وذلك خلدمة هذا الوطن الغايل. 

لفريق  التنفيذي  املدير  القا�شم  ف��وزات  �شلم  وا���ش��ارت 
الت�شامح،  عام  مع  تفاعًل  املبادرة  تاأتي  اخل��ري-  �شفراء 
ي�شاهم  ب��ن��اء  جمتمعي  ك�شلوك  التطوع  على  واحل�����ص 
الج��ت��م��اع��ي��ة، وتعزيز  ال���ع���لق���ات  اأوا�����ش����ر  ت��وط��ي��د  يف 
املجتمعية،  امل�شوؤولية  بقيم  التطوعية  ال��ف��رق  ال��ت��زام 
وروؤيتها يف  واأهدافها  وقيمها  الت�شامح  ر�شالة  وجت�شيد 
 ، الوطنية  املنا�شبات  يف  وامل�شاركة  املجتمع  �شرائح  دعم 
وحتمل هذه املبادرة اأهمية معنوية كبرية للعمال، حيث 

ت�شعرهم بالهتمام واملحبة التي هم باأم�ص احلاجة لها 
وهم بعيدون عن اأوطانهم واأهلهم.

اإجناح  يف  ك��ب��ري  ب�شكل  امل��ت��ط��وع��ون  "�شاهم  واأ���ش��اف��ت: 
اأهمية  ي��وؤك��د على  م��ا  "، وه��و  " وج��ب��ة ت�شامح  م��ب��ادرة 
ت��ع��زي��ز التلحم  امل��ج��ت��م��ع يف  اأف������راد  م�����ش��ارك��ة ج��م��ي��ع 
للتطوع  �شخ�ص  كل  مبادرة  �شرورة  وعلى  الجتماعي، 

مبا ي�شتطيع ملوؤازرة الآخرين وخدمة املجتمع.
وقال را�شد بن الربيك العامري امني عام فريق عونك 

يف  ت�شارك  مهمة  �شريحة  ت�شتهدف  امل��ب��ادرة  اأن  ياوطن 
اأماكن  الأق��ل دخ��ًل يف  الأ�شر  الوطن، وجمموعات  بناء 
�شكناها، وتاأتي �شمن جهود الفريق لدعم الفئات الأقل 
دخًل، وجت�شيد قيم اجلود واإطعام الطعام التي هي جزء 
اأ�شا�شي من القيم الإماراتية العريقة. وا�شاف العامري 
العمال  نفو�ص  يف  ال�شعادة  بث  اىل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تهدف 
املحلي  املجتمع  يف  اندماجهم  وتعزيز  العني  مدينة  يف 

،لنهم �شرائح جمتمعية بحاجة للم�شاندة والدعم.

•• اأبوظبي - الفجر:

فعاليات  يف  للكتاب  ال���دويل  اأبوظبي  معر�ص  ���ش��ارك   
مهرجان الألوان "هويل" الذي اأقيم موؤخراً يف منتزة 

خليفة يف اأبوظبي. 
تاأتي م�شاركة معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب، والذي 
خلل  اأب��وظ��ب��ي   – وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  تنظمه 
اإب��ري��ل ال��ق��ادم، يف مهرجان  ال��ف��رتة م��ن 24 اإىل 30 
�شرف  �شيف  الهند  بجمهورية  للحتفاء  "هويل" 
الدورة ال�29 من املعر�ص الذي يعد من اأكرث معار�ص 
ال��ك��ت��ب ت��ن��وع��اً يف امل��ن��ط��ق��ة، وذل����ك ت��ر���ش��ي��خ��اً ملفهوم  
الثقايف  ال��ت��ن��وع  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط  ع��رب  الت�شامح 

الغني الذي حتت�شنه دولة الإمارات.
الأن�شطة  من  العديد  الحتفالية  الفعاليات  ت�شمنت 
وقرع  ب���الأل���وان،  وال��ت��ق��اذف  امل��ط��ر،  كرق�شة  املتنوعة 
ال���ذي نظمه  امل��ه��رج��ان  ال��ه��ن��دي��ة. كما �شهد  ال��ط��ب��ول 
املجل�ص الوطني للإعلم واملجموعة الهندية للأعمال 

ال��ت�����ش��ام��ح، ح�شور  وزارة  رع��اي��ة  وامل��ح��رتف��ني، حت��ت 
�شوري،  نافديب  �شعادة  الدولة  لدى  الهندي  ال�شفري 
ودعم  ل�شتك�شاف  ودع���ا  للفعالية  ال��دع��م  ق��دم  ال���ذي 
�شتقدمه  ال���ذي  ال��ث��ق��ايف  وامل�شهد  الأدب��ي��ة  الإب���داع���ات 
الإمارات والهند يف معر�ص الكتاب خلل �شهر اأبريل 
املقبل. توفر م�شاركة الهند يف معر�ص اأبوظبي الدويل 
للكتاب فر�شة للموؤلفني والكّتاب والباحثني من ذوي 
حول  والنقا�ص  املعارف  لتبادل  امل�شرتكة،  الهتمامات 
موا�شع الختلف والت�شابه الفريدة بني البلدين يف 
وال�شينما  واملو�شيقى  والفن  والثقافة  الأدب  جم��الت 
وفنون الأداء. ومن املتوقع اأن ت�شتقطب هذه امل�شاركة 
للكتاب، ومتّكن  الدويل  اأبوظبي  زوار معر�ص  اهتمام 
املهتمني من اكت�شاف وا�شتغلل الفر�ص التي يقدمها 
املوؤلفون والنا�شرون على م�شتوى املنطقة، اإىل جانب 
العريق  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ت��راث  عر�ص 
نتاجها  على  اجلمهور  اإط��لع  اإىل  بالإ�شافة  والغني، 

الثقايف والأدبي.

•• العني - الفجر:

اختتمت حديقة احليوانات بالعني احتفال 
نوعها  من  فريدة  مببادرة  الر���ص  �شاعة 
باحلفاظ  وال���زوار  املوظفون  فيها  يتعهد 
ع��ل��ى ك��وك��ب الر�����ص م��ن خ���لل "�شجرة 

العهود" وبذورالغاف للت�شامح.
اىل مدخل  فور و�شوله  الزائر  وي�شتقبل 
الفعالية  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ون  احل���دي���ق���ة 
والر�شائل  احل���ق���ائ���ق  م����ن  مب���ج���م���وع���ة 
عهوده  تعليق  قبل  والتثقيفية  التوعوية 
وبذور  للهدايا  بال�شافة   ، ال�شجرة  على 
�شجرة الغاف تعبريا عن عام الت�شامح يف 
مفهوم جديد تطرحه احلديقة للت�شالح 
من  ب��وع��ي  معها  والتعامل  الطبيعة  م��ع 
املواد  وا�شتخدام  م��وارده��ا  تر�شيد  خ��لل 
ال�شديقة لها حفاظا على الطبيعة وكوكب 
الر�ص. وذكرعمر يو�شف البلو�شي مدير 

امل��وؤ���ش�����ش��ي يف  ال��ت�����ش��وي��ق والت�����ش��ال  ادارة 
اخرتنا  " لقد  بالعني  احليوانات  حديقة 
ال�شجرة لتكون رمزا مل�شوؤوليتنا املجتمعية 
المر   ، الر����ص  ك��وك��ب  جت��اه  واملوؤ�ش�شية 
اولوية  بالدرجة الوىل �شمن  الذي يقع 
البيئة  ور�شالة احلديقة يف احلفاظ على 
، كما قدمنا من خلل  وحماية الطبيعة 
ب���ذور ���ش��ج��رة ال��غ��اف ال��ت��ي مي��ك��ن للزائر 
زراع���ت���ه���ا ف���ك���رة ج���دي���دة ا���ش��ت��ط��ع��ن��ا من 
ميتد  اكرب  بعدا  الت�شامح  اعطاء  خللها 
اىل الت�شامح مع كوكب الر���ص بخرياته 

الكبرية التي ننعم بها "
واكد البلو�شي قائل " انه من ال�شروري 
تفاعلي  ب�شكل  املجتمع وتوعيتهم  ا�شراك 
ي��ب��ق��ي يف ذاك���رت���ه���م اه��م��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف 
كوكب  ث���روات  وتر�شيد  الطبيعة  حماية 
مل��دة �شاعة واحدة  ان الح��ت��ف��اء   ، الر����ص 
علينا  ل�شلوكيات يجب  رمزية  مبادرة  هو 

تتعر�ص  فما   ، للبد  بها  التحلي  جميعا 
ل���ه الر�������ص م���ن ا���ش��ت��ه��لك غ���ري مقنن 
وا�شتنزاف غري منظم هو مدعاة لتظافر 
اجل��ه��ود واب��ت��ك��ار ال��و���ش��ائ��ل ال��ت��ي تو�شل 

ر�شالتنا البيئية جلميع �شرائح املجتمع"
لثلثة  الر�ص  ب�شاعة  احلديقة  واحتفت 
ال�شابعة  حتى  �شباحا  التا�شعة  م��ن  اي��ام 
واملوظفني  ال�����زوار  ف��ي��ه��ا  ت���دع���وا  م�����ش��اء، 
البيئية  ل��ت��دوي��ن ع��ه��وده��م وال��ت��زام��ات��ه��م 
جت����اه الر������ص يف ب��ط��اق��ات ���ش��غ��رية يتم 

تعليقها على اغ�شان ال�شجرة .
جدير بالذكر ان حماية البيئة واحلفاظ 
والولويات  الر�شائل  م��ن  الطبيعة  على 
احليوانات  حديقة  لجلها  ان�شئت  ال��ت��ي 
يد  على  عاما   50 اك��رث من  منذ  بالعني 
املغفور له باذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن 
�شلطان ال نهيان رجل البيئة الول، حيث 
البيئة  ن�شاطها يف حماية  ب��داأت احلديقة 

بالنقرا�ص  امل��ه��ددة  احل��ي��وان��ات  وحماية 
باعداد حمدودة من املها واحلبارى حتى 

و�شلت اليوم اىل اربعة الف حيوان مهدد 
بالنقرا�ص حول العامل.

من تنظيم جمعية اأ�سدقاء البيئة
�ضامل بن ركا�ص يفتتح معر�ص 

�البتكار�ت �لبيئية يف �لعني
•• العني - الفجر:

املجل�ص  ال��ع��ام��ري ع�شو  رك��ا���ص  ب��ن  ���ش��امل حممد  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  افتتح 
والعلمية  البيئية  البتكارات  معر�ص  فعاليات   ، �شابقاً  الوطني  الحت��ادي 
�شاعة  مبنا�شبة  البيئة  اأ�شدقاء  جمعية  تنظيم  من  اليدوية  وامل�شغولت 
اإبراهيم  الدكتور  بح�شور  العني،  ال�شرطة  �شباط  بنادي  وذل��ك  الأر����ص 
علي رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية اأ�شدقاء البيئة وم�شاركة عدد من املدار�ص 
احلكومية واخلا�شة واملوؤ�ش�شات القت�شادية والهيئات املجتمعية والنوادي 
الن�شطة �شمن  بع�ص  العربية  اجلاليات  كما قدمت  امل��دار���ص   يف  البيئية 

الفعاليات.
ال�شيخ �شامل بن ركا�ص يف كلمة القيت باملنا�شبة على جهود جمعية  واأك��د 
ا�شدقاء البيئة يف تنظيم املعر�ص البيئي وحتويل البتكار اإىل منهج عمل 
واأ�شلوب حياة، م�شيداً باأعمال املعر�ص ومبادرة ت�شيجع البتكار واملبتكرين 

وبالتايل  زيادة  الوعي البيئي بني اأفراد املجتمع.

جر�حة »ثقب �ملفتاح« ل�ضرطان 
�لكلى باملنظار يف م�ضت�ضفى تو�م

•• العني - الفجر:

اجلراحة  م��ن  ال�شتفادة  الآن  الكلى  ب�شرطان  امل�شابني  املر�شى  باإمكان 
اإحالة مري�ص من دبي يبلغ من العمر  اإذ بعد  باملنظار يف م�شت�شفى توام، 
امل�شالك البولية يف م�شت�شفى  ق�شم  اإىل  الكلى  ب�شرطان  وم�شاب  �شنة   65
بال�شرطان  امل�شابة  اليمنى  لكليته  حديثة  تقنية  عملية  اإج���راء  مت  ت��وام؛ 
اليوم  يف  امل�شت�شفى  ملغادرة  م�شتعداً  املري�ص  ك��ان  وق��د  املنظار،  با�شتخدام 
التايل وقد تعافى ب�شكٍل جيد جًدا، وكان �شعيًدا لعدم �شعوره بالكثري من 
الأمل ما بعد العملية اجلراحية وب�شرعة تعافيه.  وقد اأجرى الدكتور اأفتاب 
اأحمد بهاتي هذه اجلراحة ل�شرطان 
من  ب��ويل  جهاز  طبيب  وه��و  الكلى؛ 
لأكرث  خ��ربة  ول��دي��ه  املتحدة  اململكة 
اإذ  املجال،  ه��ذا  عاًما يف  ع�شرين  من 
با�شعة  تنظريية  بتقنية  الكلية  اأزال 
ب��اأق��ل ق���در مم��ك��ن ع��رب ال��ب��ط��ن بعد 
م�شت�شفى  اإىل  م���وؤخ���ًرا  ان�����ش��م��ام��ه 
ت����وام.  تختلف ج��راح��ة امل��ن��ظ��ار عن 
اإجراوؤها  يتم  اإذ  التقليدية  اجلراحة 
من  ب��دًل  �شغرية  �شقوق  با�شتخدام 
�شق كبري واحد، وي�شتخدم اأحد هذه 
كامريا  لإدخ����ال  ال�شغرية  ال�شقوق 
مت�شلة  وه��ي  البطن  منظار  ت�شمى 
با�شتخدام  اإج��راء اجلراحة  روؤية جيدة جًدا ويتم  للجّراح  ب�شا�شات وتتيح 
اأدوات متخ�ش�شة. جراحة �شرطان الكلى باملنظار هي طريقة علج مثبتة 
وتقدم نتائج ممتازة فهي تعد من اجلراحات طفيفة  الب�شع التي لديها 
الأدن���ى من  احل��د  م��ع  اأف�شل  نتائج جتميلية  منها  ال��ف��وائ��د؛  م��ن  العديد 
امل�شت�شفى. اأق�شر يف  اإقامة  اأقل بعد اجلراحة.مدة  الندوب اجلراحية.اأمل 

ال�شفاء املبكر والعودة املبكرة للعمل.انخفا�ص معدل امل�شاعفات واحلاجة 
للعمليات  مماثلة  ونتائج  ال�شرطان  على  الدم.ال�شيطرة  نقل  عمليات  اإىل 
اجلراحية التقليدية املفتوحة. وقد �شرح ا�شت�شاري اجلهاز البويل الدكتور 
الروبوتية  املناظري واجلراحة  املتخ�ش�ص يف جراحة  بهاتي؛  اأحمد  اأفتاب 
وع��لج جميع  ت�شخي�ص  "هدفنا هو حت�شني  قائل:  باملنظار  ب�شًعا  الأق��ل 
خدمات  لنقدم  ت���وام،  م�شت�شفى  يف  ال�شرطانية  ال��ب��ويل  اجل��ه��از  اأم��را���ص 
الت�شخي�شية ل�شرطانات اجلهاز  املرافق  اأحدث  با�شتخدام  علجية �شاملة 
اأحدث  توفري  على  ق��ادري��ن  نكون  اأن  ذل��ك  اإىل  بالإ�شافة  ون��اأم��ل  ال��ب��ويل، 

التقنيات للجراحات طفيفة التوغل يف م�شت�شفى توام "
يف  املتخ�ش�شة  ال�����ش��رط��ان  م��راك��ز  جم��م��وع��ة  يكمل  "هذا  ق��ائ��ل:  واأك��م��ل 
اجلراحية  العلجات  اأح��دث  تقدمي  الآن  ميكننا  اأن��ه  مبا  ت��وام،  م�شت�شفى 
اإىل  بالإ�شافة  الب�شع،  بتقنيات اجلراحة طفيفة  البويل  ل�شرطان اجلهاز 
اأحدث طرق العلج بالأ�شعة وخدمات الأورام املتوفرة بالفعل يف م�شت�شفى 

توام ".
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الذي  ال��درب  �سلوك  غالبًا  الإب���داع  يعني 
د بحث جديد  قلما ي�سلكه الآخرون. ويحدِّ
الآلية الع�سبية التي تتيح لنا التو�سل اإىل 

روابط غري متوقعة واأفكار مبتكرة.
�سفرة  فك  العلماء  حماولت  اأخريًا  رّكزت 
الإبداع،  تو�سح  التي  الع�سبية،  العمليات 

على ما ُيدعى موجات األفا يف الدماغ.

ل يوجد اأف�شل من فنجان قهوة يف ال�شباح؛ حيث الرائحة املن�شطة، الطعم 
احللو و�شمان الذهاب اإىل املرحا�ص على الفور بعد �شربه، وكاأن القهوة منبه 
اجلهاز  حتفز  القهوة  ف��اإن  اخل��رباء  وح�شب  عقلك،  هي  كما  لأمعائك  ا  اأي�شً
اله�شمي، بالرغم من اأن الباحثني لي�شوا متاأكدين متاًما ملاذا اأو كيف، لكن 
الكافيني هو امل�شتبه به الأول يف هذه احلالة؛ حيث يعتقد اأنه �شبب يف حركة 
ا هو ال�شبب وراء عدم اإ�شابتك بنف�ص التاأثري مع امل�شروبات  الأمعاء، وهذا اأي�شً
الغازية اأو ال�شاي؛ حيث تنخف�ص م�شتويات الكافيني، وعموًما فعندما تاأكل 
تر�شل املعدة اإ�شارة اإىل القولون تقول اإن �شيًئا ما يدخل اإليها، ومن ثم يجب 

اأن يخرج �شيء.
وير�شل ج�شدك تلك الإ�شارات من خلل عملية ت�شمى التمعج، وهي تقل�شات 
نظامك  ع��رب  الطعام  تنقل  الأم��ع��اء،  اأن��ح��اء  جميع  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  ع�شلة 
وبالإ�شافة  العملية،  ه��ذه  من  ت�شرع  القهوة  اإن  اخل��رباء  ويقول  اله�شمي، 
ا ا�شرتخاء لع�شلت  اإىل ت�شريع تلك النقبا�شات، فاإن الكافيني ي�شبب اأي�شً
مًعا،  املعوية  املعدية  الأعاجيب  النوعان من  القولون، وعندما يقرتن هذان 
اإىل  للذهاب  الزمني  اجل��دول  توقع  ميكن  ول  تتوقف  الرهانات  جميع  ف��اإن 
الأحما�ص  ارجت���اع  م��ن  يعانون  النا�ص  ف��اإن  نف�شه  ال�شبب  ول��ه��ذا  امل��رح��ا���ص، 
املريء  يف  العا�شرة  الع�شلة  تكون  احلالة  هذه  يف  لكن  الكافيني،  �شرب  عند 

ال�شفلي؛ هي التي ترتاح فتوؤدي اإىل الرجتاع.وب�شرف النظر عن الكافيني، 
املزيد من  ينتج  اجل�شم  املخمرة جتعل  للم�شروبات  احلم�شية  الطبيعة  فاإن 
املادة ال�شفراء، وهي نوع من املادة القلوية املرة التي توؤدي اإىل ارجتاع املعدة، 
والتي ميكن اأن ترتاكم يف اأمعائك، واجلرعة الزائدة؛ هي ال�شبب يف اأن بع�ص 
النا�ص قد ي�شابون بالإ�شهال من �شرب القهوة، ولذلك ين�شح اخلرباء ب�شرب 
كميات اأقل من القهوة، ما يعني كميات اأقل من الكافيني ومن ثم اأقل تاأثري 
التي  بالأ�شكال  فين�شح  القهوة  عن  التخلي  ت�شتطيع  ل  كنت  اإذا  اأم��ا  ملني، 
ال�شبب  اأط��ول، والتي حتتوي لهذا  اأع��دت من خلل عملية حتمي�ص لفرتة 
للحمام  الندفاع  احتمالية  تقليل  ميكنك  اأو  الكافيني  من  اأق��ل  كميات  على 
عقب �شرب القهوة باإقرانها بالغذاء للتقليل من �شيطرتها على املعدة، فاأثر 
كملني  و�شفها  يتم  ولذلك  متاًما،  عليه  الق�شاء  ميكن  ل  بالقهوة  التليني 
ل  فاإنه  اخل��رباء  الإم�شاك.وح�شب  على  للق�شاء  احل���الت؛  لبع�ص  طبيعي 
توجد يف الواقع م�شكلت طويلة الأمد مرتبطة بفنجان من القهوة ي�شتخدم 
كملني طبيعي، لكنها قد ل ت�شاعد مع زيادة اجلرعات وتقدم العمر يف تن�شيط 
اأو م�شكلة �شابقة يف  اإذا كنت تتعامل مع جهاز ه�شمي ح�شا�ص  اأما  القولون، 
عند  �شيوًعا  اأك��رث  وه��ي  املتهيجة؛  الأم��ع��اء  متلزمة  مثل  اله�شمي،  اجلهاز 

الن�شاء، فقد حتتاج تناول القهوة للم�شاعدة يف تخفيف الأعرا�ص.

�لقهوة )ملني طبيعي( �ضد �الإم�ضاك

ت��ك��ون م��وج��ات األ��ف��ا ق��وي��ة ع��ن��دم��ا ت��دخ��ل الق�شرة 
الب�شرية يف الدماغ يف مرحلة راح��ة. على �شبيل 
عينيه،  ويغم�ص  الإن�����ش��ان  ي��رت��اح  ع��ن��دم��ا  امل��ث��ال، 
اأع��ل��ى. وح���ني يفتح  األ��ف��ا  ن�����ش��اط م��وج��ات  ي�شبح 
ن�شاط  تراجع  اإىل  اخلطوة  هذه  ت��وؤدي  عينيه، 

األفا.
األ��ف��ا قد  اأن م��وج��ات  اأخ���رياً  اف��رت���ص العلماء 
توؤدي دوراً يف تثبيط مناطق يف الق�شرة املخية 
العلماء  بع�ص  اإن  اإليها، حتى  عندما ل نحتاج 
اقرتح اأن ثمة رابطاً بني قوة هذه املوجات 

وبني البتكار.
ي����ق����ّدم ال���ب���ح���ث اجل����دي����د امل����زي����د من 
األفا  م����وج����ات  دور  ع����ن  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل 
الدكتورة  ق����ادت  الب��ت��ك��ار.  عملية  يف 
ك���ارول���ني دي ب���رين���اردي ل��وف��ت من 
جامعة امللكة ماري يف لندن باململكة 
الباحثني  م����ن  ف���ري���ق���اً  امل���ت���ح���دة 
موجات  ن�شاط  ارتفاع  اأن  اكت�شف 
بقدرة  ي���رت���ب���ط  ال����دم����اغ  يف  األ����ف����ا 
الإن�شان على التو�شل اإىل اأفكار اأقل 

بديهيًة اأو اأكرث تعقيداً.
ن�����������ش�����رت ل������وف������ت وزم��������لوؤه��������ا 
جم���ل���ة  يف  اك�����ت�����������ش�����اف�����ات�����ه�����م 
 Proceedings of
 National Academy

.of Sciences of USA

روابط غري اعتيادية
ا�شتخدم الباحثون تياراً كهربائياً بهدف 
حتفيز اجلزء اجلبهي الأمين من الدماغ 
وفق وترية األفا، فيما انهمك امل�شاركون 

يف جمموعة من املهام الإبداعية.
الباحثون  جل���اأ  ال���دم���اغ،  حتفيز  بغية 
حتفيز  ُتدعى  غازية  غري  عملية  اإىل 
الدماغ عرب اجلمجمة بالتيار املرتدد. 
كهربية  بتخطيط  اأي�����ش��اً  ا���ش��ت��ع��ان��وا 
ت���اأث���ري عملية  ب��غ��ي��ة م��راق��ب��ة  ال���دم���اغ 
التحفيز هذه يف موجات الدماغ املختلفة. 
ربط  امل�شاركون  بها  ق��ام  التي  امل��ه��ام  و�شملت 

الكلمات.
عندما يحتاج الدماغ اإىل التو�شل اإىل كلمات ترتبط 
اإح���داه���ا ب���الأخ���رى، ي��ب��داأ ع����ادًة ب��ال��رواب��ط الأق����وى 
الروابط  نحو  تدريجياً  ينتقل  ث��م  �شيوعاً  والأك����رث 

الأقل و�شوحاً.
نربطها  بكلمة )ه��ر(، قد  بداأنا  اإذا  املثال،  �شبيل  على 
بادئ الأمر بكلمات مثل )كلب(، و}حيوان(، و}حيوان 
األيف( قبل اأن ننتقل تدريجياً اإىل مفاهيم اأكرث بعداً 

مثل )اإن�شان(، و}اأ�شخا�ص(، و}عائلة(.
�شابق  اكت�شافات بحث  بعد ذلك  الدرا�شة  طّبق معدو 
اإىل  البعيدة الح��ت��م��ال م��وؤ���ش��راً  ال��رواب��ط  واع��ت��ربوا 
اأعلى من  امل�شاركون معدلت  امتلك  البتكار. عندما 
موجات األفا يف املنطقة اجلبهية اليمنى من الدماغ، 

تو�شلوا اإىل روابط اأكرث بعداً واأقل توقعاً.
اإعداد  يف  ���ش��ارك  ب��اح��ث  بهاتا�شاريا،  ج��وي��دي��ب  يعلق 
يف  غولد�شميث  مركز  يف  وبروف�شور  الدرا�شة  تقرير 
)كتب  ق��ائ��ًل:  الكت�شافات،  ه��ذه  على  لندن،  جامعة 
روبرت فرو�شت يف ق�شيدته ال�شهرية: ت�شعَب الطريق 
اإىل دربني يف الغابة، فاخرتُت ذاك الذي قلما ي�شلكه 

النا�ص. واأحدث خياري هذا فارقاً كبرياً(.
قلما  الذي  الدرب  �شلوك  )يكون  بهاتا�شاريا:  ي�شيف 
يختاره النا�ص عموماً �شرورياً للتفكري املبدع. وتقدم 
ذل��ك يف  الأدل��ة على كيفية ح��دوث  اكت�شافاتنا بع�ص 

دماغنا(.
تو�شح اأي�شاً الباحثة، التي اأ�شرفت على الدرا�شة، كيف 
البتكار  طبيعة  على  ال�شوء  الكت�شافات  هذه  ت�شّلط 
التفكري  تثبيط طرائق  األفا يف  ت�شهم موجات  وكيف 
املعتادة لتعزز الطرائق غري املتوقعة الأكرث عبقرية.

بديلة  ا�شتخدامات  نطور  اأن  اأردن��ا  )اإذا  لوفت:  تذكر 
التي  ال�شابقة  جتربتنا  نثبط  اأن  اأوًل  فعلينا  للكوب، 
اأهمية  تكمن  ك��وع��اء.  الكوب  يف  التفكري  اإىل  تدفعنا 
اجلبهية  األ��ف��ا  مت��اوج��ات  اأن  تربهن  اأن��ه��ا  يف  درا�شتنا 
تلك  لتخطي  اأ�شا�شية  ع�شبية  اآل��ي��ة  ت�شكل  اليمنى 
العمليات  نفهم  )ك��ي  الوا�شحة(.تختم:  التماوجات 
من  وم��لئ��م��ة،  مبتكرة  اأف��ك��ار  تطوير  وراء  الكامنة 
ال�شروري اأن نفكك العمليات التي توؤلفها، م�شّرحني 
ذل���ك يف  ب��ع��د  امل�����ش��ت��ط��اع، لنحللها  ق���در  الب��ت��ك��ار  اأوًل 
العملية  لنفهم  م��ع��اً  جمعها  نعيد  اأن  ق��ب��ل  اإط���اره���ا 

برمتها(.

العلماء يركزون على فك �سفرة العمليات الع�سبية

موجات �ألفا يف �لدماغ ودورها يف عملية �البتكار و�البد�ع

كيف تتجنب �الإ�ضابة بـح�ضو�ت �لكلى
قال معهد اجلودة يف القطاع ال�شحي: اإنه ميكن جتنب الإ�شابة بح�شوات 
5ر1 لرت  امل��اء مبعدل ل يقل عن  الكلى من خ��لل �شرب كمية كافية من 

يوميًّا.
امل�شروبات مثل  بع�ص  البتعاد عن  ا  اأي�شً ينبغي  اأنه  الأمل��اين  املعهد  واأ�شاف 
الفو�شفوريك،  حم�ص  على  حتتوي  لأنها  نظًرا  وال��ك��ول؛  الليمون  ع�شري 

الذي يرفع خطر ن�شوء ح�شوات الكلى.
ال�شبانخ  املحتوية على )الأك�شالت( مثل  الأغذية  الإق��لل من  ينبغي  كما 

وال�شوكولتا واجلوز )عني اجلمل(.
الكلى  داخل  تتحرك  اأن  اإىل  اأعرا�ص  اأي  الكلى  ي�شاحب ح�شوة  األ  وميكن 
اأو تنتقل اإىل احلالب -الأنبوب الذي ي�شل بني الكلى واملثانة- ويف ما يلي 
بع�ص اأعرا�شها: اأمل �شديد يف اخلا�شرة والظهر وحتت الأ�شلع، اأمل ميتد 
ياأتي يف �شورة موجات ومتغري يف  اأمل  الأربية،  البطن واملنطقة  اأ�شفل  اإىل 
�شدته، اأمل اأثناء التبول، تلون البول باللون الوردي اأو الأحمر اأو البني، بول 
التبول  للتبول،  امل�شتمرة  احلاجة  والقيء،  الغثيان  الرائحة،  كريه  اأو  عكر 
التهاب، تبول كمية �شغرية  املعتاد، حمى ورع�شة يف حالة وج��ود  اأك��رث من 
من البول، ميكن اأن يتغري الأمل الناجت عن ح�شوة الكلى، مثًل، ينتقل اإىل 

امل�شلك  اأو تزيد �شدته، وذلك مع حترك احل�شوة عرب  منطقة خمتلفة 
البويل.

الغالب  يف  الُكلى  حل�شوات  ولي�ص 
���ش��ب��ب واح������د م����وؤك����د، رغم 

وجود عديد من العوامل 
ال���ت���ي ق���د ت���زي���د من 

اخلطر.
ح�شوات  وت����ت����ك����ون 
ال�������ُك�������ل�������ى ع����ن����دم����ا 
على  ال��ب��ول  يحتوي 
بلورات  ُت��ك��ون  م���واد 
الكال�شيوم  -م���ث���ل 
والأوك���������������������ش����������الت 
اليوريك-  وحم�ص 
ب�������ش���ورة اأك�����رب مما 
�شوائل  ت�����ش��ت��ط��ي��ع 
تخفيفها.  ال���ب���ول 
نف�شه،  ال����وق����ت  يف 

ق�����د ي���ف���ت���ق���ر ال���ب���ول 
ال��ت��ي متنع  امل�����واّد  اإىل 

اللت�شاق  م���ن  ال���ب���ل���ورات 

ببع�شها، ما يخلق بيئة مثالية لتكوين ح�شوات الُكلى.

وت�سمل اأنواع ح�سوات الُكلى: 
ح�سوات الكال�سيوم:

وعادة ما تكون على �شكل اأوك�شالت الكال�شيوم. الأوك�شالت عبارة عن مادة 
الكبد. حتتوي  يوميًّا عن طريق  ويتم �شنعها  الطعام  طبيعية موجودة يف 
كميات  على  وال�شوكولتا،  املك�شرات  وكذلك  واخل�شراوات،  الفواكه  بع�ص 
كبرية من الأوك�شالت.وميكن اأن ُتزيد العوامل الغذائية، واجلرعات العالية 
من فيتامني )د(، وجراحة حتويل م�شار الأمعاء وعديد من ال�شطرابات 
الأي�شية، من تركيز الكال�شيوم اأو الأوك�شالت يف البول.وقد توجد ح�شوات 
ا على �شكل فو�شفات الكال�شيوم. هذا النوع من احل�شوات هو  الكال�شيوم اأي�شً
ِة.  َبيباِت الُكْلِويَّ الأكرث �شيوًعا يف احلالت املرتبطة بالأي�ص، مثل ُحَما�ُص النُّ
ا ببع�ص اأنواع ال�شداع الن�شفي اأو تناول بع�ص اأدوية  قد تكون مرتبطة اأي�شً

النوبات، مثل توبرياميت )توباماك�ص(.

ح�سوات ال�سرتوفايت:
تتكون ح�شوات ال�شرتوفايت عند حدوث التهابات، مثل التهاب 
ب�شرعة  احل�����ش��وات  ه���ذه  تنمو  اأن  ال���ب���ويل. مي��ك��ن  اجل��ه��از 
اأو  قليلة  اأعرا�ص  ت�شاحبها  واأحياًنا  ج��ًدا،  كبرية  وت�شبح 

حتذيرات قليلة.

ح�سوات حم�ض اليوريك:
حم�ص  ح�������ش���وات  ت���ت���ك���ون  اأن  مي���ك���ن 
ال��ي��وري��ك عند الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ل 
ال�شوائل  ي�شربون كميات كافية من 
ال��ك��ث��ري من  ي���ف���ق���دون  ال���ذي���ن  اأو 
ال�شوائل، والذين يتناولون اأطعمة 
الذين  واأولئك  بالربوتني،  غنية 
ُتزيد  ق��د  النقر�ص.  م��ن  ي��ع��ان��ون 
ا من  بع�ص العوامل الوراثية اأي�شً

خطر ح�شوات حم�ص اليوريك.

ح�سوات ال�سي�ستني:
تتكون هذه احل�شوات عند الأ�شخا�ص 
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ا���ش��ط��راب وراثي 
بع�ص  من  الكثري  تفرز  الُكلى  يجعل 

الأحما�ص الأمينية )ال�شي�شتينية(.
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العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/428  مدين جزئي

ان  �شانتياغو غارينو جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1-جينيلني  اىل 
املدعي /رينالدو بادينا�ص ما�شاوي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )20000( درهم قيمة املخالفات لل�شيارة ني�شان 
تيدا خ�شو�شي اللون رمادي موديل 2009 رقم اللوحة )Q-93382( دبي مع 
الزامها بالر�شوم وامل�شاريف.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق:2019/4/11 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا    ch2.D.18:بالقاعة �ص  ال�شاعة:08:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/2202  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- فرياري للريا�شه �ص.ذ.م.م 2- يعقوب حممد �شريف خادمي 
نعلنكم  ����ص.ذ.م.م  �شبورت�ص  �شاند  اند  املدعي/�شن  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
املذكورة  الدعوى  يف   2019/1/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعله ل�شالح/�شن اند �شاند �شبورت�ص �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليهما بالت�شامن 
ب�شداد مبلغ )2.064.474( درهم وبالفائدة القانونية بن�شبة 9% من تاريخ املطالبة 
الق�شائية يف:2018/10/11 وحتى متام ال�شداد مع الزامهما بالر�شوم وامل�شاريف 
ومبلغ 1000 درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/2589  جتاري جزئي 

���ص.ذ.م.م جمهول  الداخلي  والديكور  للمقاولت  األيدا جلوبال  املحكوم عليه/1-  اىل 
حمل القامة مبا نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/12/13 
يف ال���دع���وى امل���ذك���ورة اع����له ل�����ش��ال��ح/ب��احل�����ش��ا ل��ل��م�����ش��اري��ع �������ص.ذ.م.م ال����زام املدعي 
�شنويا من  وفائدة %9  درهم  املدعية مبلغ مقداره )40445.60(  ت��وؤدي اىل  بان  عليها 
تاريخ:2018/4/25 وحتى متام ال�شداد والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري 
قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/4636  جتاري جزئي 

مبا  القامة  حمل  جمهول  �شانكاران  نادوفيلبوراكال  �شرينبت  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2019/3/7 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم 
اعله ل�شالح/�شومي�ص كوتي ياتيل �شوريندران بالزام املدعي عليه ان يوؤدي اىل املدعي 
من  �شنويا   %9 وفائدة  التداعي  مو�شوع  ال�شيك  قيمة  دره��م   )40000( مقداره  مبلغ 
تاريخ:2018/6/24 وحتى متام ال�شداد والزمته بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري 
قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1386  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة رزان للتجارة العامة ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / بنك �شادرات ايران  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 

ال�شادر بالدعوى رقم 2017/972 جتاري كلي  بتاريخ:2018/6/21   
 10.00 ال�شاعة   2019/4/16 امل��واف��ق  ال��ث��لث��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/8  ا�ستئناف تنفيذ �سرعي    

مبا  القامة  حمل  جمهول  �شيفادا�شان  برا�شاد   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
حممود  عبداملجيد  وميثله:ريا�ص  ثامبان  برا�شاد  منجو   / امل�شتاأنف  ان 

الكبان قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم  /   
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2019/4/10 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
بالقاعة رقم )14( يف مبنى الحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود وعليه 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2371  ا�ستئناف جتاري    

العامة  للتجارة  انرتنا�شيونال  املدينة  ل��وؤل��وؤة   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
القامة  حمل  جمهول  جم�شيدي  عبا�شعلي  كاظم  حممد   -2 ����ص.ذ.م.م 
ا�شتاأنف  قد  الرئي�شي(  )الفرع  اي��ران   ���ش��ادرات  بنك   / امل�شتاأنف  ان  مبا 
كلي   جت�����اري   2017/1755 رق����م  ب���ال���دع���وى  ال�������ش���ادر  احل���ك���م  ال����ق����رار/ 

بتاريخ:2018/10/24   
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2019/4/21 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/2124  عمايل جزئي
وامل�����ش��اك��ن جمهول  امل��ب��اين  تنظيف  1-ال���رف���ات خل��دم��ات   / امل��دع��ي عليه  اىل 
اأقام  ق��د  الرحمن عبدالكرمي  امل��دع��ي /حم��م��د حبيب  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
 15297( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
وال��ر���ش��وم وامل�شاريف رقم  دره���م( دره��م وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )2000( دره��م 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   mb191329588ae:ال�شكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.4:بالقاعة ���ص   10.00 ال�����ش��اع��ة   2019/4/14
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/2251  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-����ش���ي���ت���ارون ل��لع��م��ال ال��ك��ه��روم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة �������ص.ذ.م.م 
اأقام  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /تف�شل ح�شني ب��اط��ن م��ول ق��د 
 22986( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
وال��ر���ش��وم وامل�شاريف رقم  دره���م( دره��م وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )2000( دره��م 
الثنني  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   mb1916600968ae:ال�شكوى
املوافق 2019/4/29 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/12072  عمايل جزئي

عبدالكرمي  ع��ب��دامل��ق�����ش��ود  ال�شعيد  حم��م��د  1-ه����اين   / امل��دخ��ل  اخل�����ش��م  اىل 
ال��ب��اب قد  امل��دع��ي /�شمر عاطف م��ربوك فتح  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )62543 
وال��ر���ش��وم وامل�شاريف رقم  دره���م( دره��م وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )2000( دره��م 
املوافق  الثلثاء  يوم  جل�شة  لها  وحددت   mb187189299ae:ال�شكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch2.E.22:بالقاعة ���ص   08.30 ال�����ش��اع��ة   2019/4/16
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2019/36  تظلم مدين
اىل املتظلم �شده / 1-خور�شيد رو�شتاموف جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ �شركة التاأمني العربية �ص.م.ل )فرع دبي( وميثله:�شمري حليم كنعان قد اأقام 
الدعوى  يف  ال�شادر  ال��ق��رار  من  تظلم  ومو�شوعه  اع��له  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم 
رق��م:2019/8 حجز حتفظي مدين والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم 
الثلثاء املوافق 2019/4/9   ال�شاعة 11.00 �ص بالقاعة : Ch 1.C.15  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
، ويف حالة تخلفك فاأن  الأق��ل  اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2019/2  تظلم عقاري
م.م.ح جمهول  ا�شتيت كون�شالتن�شي  ريل  1-اأي��وب عي�شى  املتظلم �شده /  اىل 
املتظلم / حممد احمد حممد عبداهلل وميثله:حممد  ان  حمل القامة مبا 
امل���ذك���ور اع���له ومو�شوعه  ال��ت��ظ��ل��م  اأق����ام عليكم  اح��م��د حم��م��د ع��ب��داهلل ق��د 
والر�شوم  امر على عري�شة عقاري  رق���م:49/2018  ال�شادر  القرار  تظلم من 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2019/4/7   ال�شاعة 11.00 
�ص بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/332  جتاري كلي
اآب��ار النفط ���ص.ذ.م.م 2- التاج  اىل املدعي عليه / 1-ي��وين برو لتجارة معدات واجهزة 
واخل�شار  الغ��ذي��ة  ل�شناعة  امللكي  التاج  �شركة   -3 ����ص.ذ.م.م  الغ��ذي��ة  ل�شناعة  امللكي 
املجففة ���ص.ذ.م.م 4- راقي يا�شني وهيب جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /البنك 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  اخلظر  ربيع  عبيد  وميثله:موزة  املتحد  العربي 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن بينهم مببلغ وقدره )2.777.191.09( 
درهم بال�شافة اىل الفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام.وحددت 
  ch2.E.22:لها جل�شة يوم الربعاء املوافق:2019/4/10 ال�شاعة:09:30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/1943  تنفيذ جتاري   
مو�شوع الق�شية:تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2015/710 جتاري كلي ، ب�شداد 

املبلغ املننفذ به وقدره )810244( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.
طالب الإعلن:طالب التنفيذ:التوريد واخلدمات الفنية �ص.ذ.م.م

حمل  جمهول  ذ.م.م  لل�شتثمارات  الفريدة  �شركة  ���ش��ده:1-  اعلنه:املنفذ  املطلوب 
القامة

مو�شوع العلن:
نعلنكم ب��ان��ه مت احل��ج��ز على ام��وال��ك��م اخل��ا���ش��ة وه��ي ع��ب��ارة ع��ن ا�شهم يف ���ش��وق دبي 
املايل لدى م�شرف عجمان عدد ال�شهم 52326 و�شركة املك للتمويل عدد ال�شهم 
15000 وفاءا للمبلغ املطالب به وقدره )1107427.82( بناءا على قرار املحكمة ال�شادر 

بتاريخ:2019/3/19.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/5002 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- احمد عبيد �شرور خمي�ص اخلزميي  جمهويل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شبيتكروم للخدمات الرتفيهية ملالكها/
التنفيذية املذكورة  اأق��ام عليكم الدعوى  جوليان حبيب البريوتي   قد 
به وقدره )1049447.50( درهم اىل  املنفذ  املبلغ  اعله والزامكم بدفع 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/872 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- القا�شم للتغليف �ص.ذ.م.م 2- القا�شم �شتار للتعبئة والتغليف 
دي دبليو �شي �ص.ذ.م.م  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جالك�شي 
قوراري    برجو  حممد  وميثله:فتيحة  ���ص.ذ.م.م  التغليف  ونظام  للبول�شرتين 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )294353.25( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
بويل لالن�ساءات الهند�سية ذ.م.م

للن�شاءات  ب���ويل   : ه��ي  اع���له  امل���ذك���ورة  ال�����ش��رك��ة  ب���ان  للجميع  نعلن   
الهند�شية ذ.م.م �شركة ذات م�شئولية حمدودة تا�ش�شت يف امارة عجمان 
مبوجب قانون ال�شركات الحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديلته 
القت�شادية   بالتنمية  و�شجلته  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف  مرخ�شة 

حتت رقم )75978( وقرر ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شيد.
 جمال لتدقيق احل�سابات     

التقدم  او اعرتا�ص   م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق 
القانوين املذكورة اعله خلل مدة )45( يوما من تاريخ  به للم�شفي 
ن�شر العلن وعلى العنوان التايل: امارة عجمان ،  هاتف:7447771  ، 

�ص.ب:1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/1134  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-اح��م��د حم��م��ود يو�شف جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /

من  املدعيني  يطلب  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  يو�شف  حممد  ع��ب��دال��رزاق 
عدالة املحكمة ت�شجيل الدعوى واحلكم باخراج املدعي عليه من ال�شركة ومتكينها من 
بانهاء  لهما  والت�شريح  التجارية  والرخ�شة  التجاري  ال�شجل  ا�شمه من  حذف و�شطب 
الجراءات الر�شمية اخلا�شة بالرخ�شة والزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف.وحددت 
  ch1.C.14:لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق:2019/4/18 ال�شاعة:08:30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/3277  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- جوزيف طانو�ص �شاهني القطار جمهول حمل القامة مبا 
املنعقدة بتاريخ 2019/2/11 يف الدعوى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املذكورة اعله ل�شالح/بنك را�ص اخلمية الوطني �ص.م.ع بالزام املدعي مبلغ 
)329.997.43( درهم والفائدة بواقع 9% �شنويا على ذلك املبلغ من:2018/9/4 
وحتى متام ال�شداد والزمته بالر�شوم وامل�شاريف وخ�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/2986  جتاري جزئي 

ايجنا  برييرا  �شيو�ص  اجنا  اوليفر   -2 ����ص.ذ.م.م  للهند�شة  ا���ص  جي  اي��ه  ور�شة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بارني�ص  ارت��ور  ديانا   -3 ����ص.ذ.م.م  للهند�شة  ا���ص  جي  اي��ه  لور�شة  ال�شخ�شي  الكفيل  ب�شفته  �شيو�ص 
لوي�ص  مورزيلو  4-جريجوري  ����ص.ذ.م.م  للهند�شة  ا���ص  جي  اي��ه  لور�شة  ال�شخ�شي  الكفيل  ب�شفتها 
مار�شال ب�شفته الكفيل ال�شخ�شي ايه جي ا�ص للهند�شة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا نعلنكم 
ل�شالح/�شركة  اعله  املذكورة  الدعوى  يف   2019/1/2 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان 
اخلليج �ص.م.خ )فرع ل�شركة( بالزام املدعي عليهم بالت�شامن فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 
ال�شداد والزمت  وقدره )362.580.21( درهم والفائدة بواقع 9% �شنويا م��ن:2018/8/8 وحتى متام 
املدعي عليهما الوىل والثاين بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت 
ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/541  عقاري كلي 

املدعي/ ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  جهانفر  رم�شان  مهدي  عليه/1-  املدعي  اىل 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�شتها  ح��ك��م��ت  امل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلنكم  خ��ا���ش��ة  م�����ش��اه��م��ة  مت��وي��ل 
2018/12/18 يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/متويل م�شاهمة خا�شة بف�شخ العقد 
امل��وؤرخ 12 مايو 2008  امل�شك مارينا  برج  الوحدة 804  الطرفني بخ�شو�ص  امل��ربم بني 
وبالغاء ا�شارة القيد الواردة ل�شالح املدعي عليه يف �شهادة امللكية وبتقرير حق املدعي يف 
حيازة الوحدة وبالزام املدعي عليه بامل�شروفات ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة وبرف�ص ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف 
با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��لن �شدر  اليوم  اعتبارا من  خلل ثلثني يوما 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

   يف الدعوى رقم 2017/2589  تنفيذ جتاري   
واملعدل  كلي  جت���اري  رق�������م:2016/977  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  الق�شية:تنفيذ  م��و���ش��وع 
بال�شتئناف رقم:2017/170 ا�شتئناف جتاري ، ب�شداد املبلغ املننفذ به وقدره )3827257( درهم 

�شامل للر�شوم وامل�شاريف.
طالب الإعلن:طالب التنفيذ:�شركة واحة اخلليج لل�شتثمار والدارات العقارية ذ.م.م

املطلوب اعلنه:املنفذ �شده:1- ال�شركة اخلليجية لل�شتثمارات العامة �ص.م.ع
 جمهول حمل القامة

مو�شوع العلن:
جنوب  الرب�شاء  مبنطقة  عقار  عن   عبارة  وهي  اخلا�شة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
الرابعه رقم الر�ص 427 وفاء للمبلغ املطالب به )3827257( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ 

مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/4434  جتاري جزئي 

نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  كوتي  ابراهيم  ابراهيم  ديليب  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة اعله  املنعقدة بتاريخ 2019/2/14 يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/مار�ص للخدمات العلمية �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليهما بالت�شامن ان يوؤديا 
اىل املدعية مبلغ مقداره )86308( درهم وفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق 
وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم  بالر�شوم  والزمتهما  ال�شداد  �شيك وحتى متام  كل 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابل 
لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/684  جتاري جزئي

احمد  ابراهيم  ذ.م.م 2-  البواخر  لل�شحن ومتوين  البدور  املدعي عليه / 1-�شركة  اىل 
املدعي /�شركة  ان  الق��ام��ة مبا  ن��ي��ارات جويناتاين جمهول حمل  راف��و  ال��ب��دور  حممد 
اأقام  البلو�شي قد  �شاه بيك حممد  ذ.م.م وميثله:�شاره  والفواكه  للخ�شار  علي غلمي 
 )403596.17( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
ال�����ش��داد ال��ت��ام.وح��ددت لها جل�شة ي��وم الح��د امل����واف����ق:2019/4/7 ال�����ش��اع��ة:08:30 �ص 
بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�لزيودي : �ملنتدى �لعاملي لالبتكار�ت 
�لزر�عية يركز توظيف �لذكاء �ال�ضطناعي

•• اأبوظبي- وام: 

اأكد معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة اأن 
الن�شخة ال�شاد�شة للمنتدى العاملي للبتكارات الزراعية يركز على الأهداف 
امل�شتقبلية خا�شة كيفية توظيف التقنيات احلديثة والذكاء ال�شطناعي يف 

عملية زيادة النتاج والتقليل من الهدر يف املوارد الطبيعية.
اأهم مبادرتني  اإىل  “وام”  الم��ارات  اأنباء  واأ�شار معاليه يف حديث لوكالة 
اطلقهما �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
لإمارة  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
اأبوظبي خلل الأ�شبوعني املا�شيني وهي اعتماد �شموه 5.6 مليارات درهم 
لدعم البتكار وخا�شة يف املجالت املعنية بالتغري املناخي واملوارد والكفاءة 
ال�شركات  ل�شتقطاب  دره���م  مليار  �شموه  اع��ت��م��اد  اىل  اإ���ش��اف��ة  وال���زراع���ة 
اأبوظبي  اإىل  والعاملية  املحلية  الزراعية  التكنولوجيا  املتخ�ش�شة يف جمال 
الإمارة  الزراعية يف  التكنولوجيا  تطوير منظومة  دفع جهود  اإىل  اإ�شافة 
وتر�شيخ مكانة اأبوظبي مركزا عامليا للبتكار يف جمال الزراعة يف البيئات 

ال�شحراوية.
واأكد اأن هناك جتاوبا من قبل ال�شركات الدولية التي لها طابع خا�ص يف 
والتكنلوجيا  التقنيات  ه��ذه  توظيف  اأج��ل  من  والتطوير  البحث  عمليات 

ل�شمان جناحها وتطبيقها يف دول اأخرى وا�شتقطابها اإىل دولة الإمارات.
التقنيات  على  تركيزها  للمنتدى  احلالية  ال���دورة  مييز  ما  اأه��م  اإن  وق��ال 
احلديثة املخت�شة بالذكاء ال�شطناعي وهذا يعد نقلة نوعية يف العمل.. 
“ من خلل جولتي يف املعر�ص لحظت تقبل املزارعني املحليني  واأ�شاف 
التغيري  اأج��ل  من  كبري  وتطور  اإيجابية  ردود  وهناك  احلديثة  للتقنيات 
التقنيات  ه��ذه  مع  امل��زارع��ني  تعامل  وطريقة  ال�شلوكيات  يف  تغري  وهناك 
الدولة وخا�شة  م��وارد  ا�شتغلل  كيفية  بالنهاية يف تطبيق  �شت�شاعد  التي 

مورد املياه.
واأو�شح معاليه اأن الذكاء ال�شطناعي هو جزء رئي�شي يف املرحلة القادمة 
اأف�شل  اختيار  ت�شاعد يف  التي �شوف  التقنيات احلديثة  من خلل تطبيق 
املحا�شيل والتقليل من ا�شتهلك موارد املياه ب�شكل عام وا�شتقطاب اأف�شل 

التقنيات للمحا�شيل يف الدولة.
واأ�شاف اإن اأهم ما مييز املنتدى هذا العام زيادة عدد الدول امل�شاركة وعدد 
العار�شني اإ�شافة اىل ا�شت�شافته للمرة الوىل ملعر�ص تربية النحل واإنتاج 

الع�شل واملوؤمتر الدويل الثاين للجمعية العربية لرتبية النحل.
ال��دول��ة ومن  واقت�شاد  م��ن جمتمع  رئي�شي  ه��م ج��زء  امل��زارع��ني  اإن  وق��ال 
امل�شوؤولني  وم��ن  الر�شيدة  القيادة  قبل  من  خا�شة  معزة  لها  التي  الفئات 
يف احلكومة ودورهم يعد جزءا من منظومة الإنتاج املحلي وتوا�شل وزارة 
القطاع  ه��ذا  يف  الأع��م��ال  جميع  وت�شهيل  دعمهم  والبيئة  املناخي  التغري 
زيادة  اأج��ل  من  التقنيات  ه��ذه  ا�شتقطاب  على  ت�شجعكم  الوقت  نف�ص  ويف 

الإنتاجية والتقليل من التكالفة.
وقال “ بلغ الإنتاج املحلي من املزروعات من املنتجات الزراعية املحلية ما 
يقارب 18 اإىل 24 باملئة من ال�شتهلك املحلي وهذا يدل على الهتمام 

باجلودة كما يتم ت�شدير جزء من النتاج املحلي اىل خارج الدولة«.
املزارعني اىل  والبيئة اجلمهور وخا�شة  املناخي  التغري  ودعا معايل وزير 
املعرو�شة  التقنيات  اأه��م  على  للطلع  امل�شاحب  واملعر�ص  املنتدى  زي��ارة 
وكيفية نقلها اىل العمل امليداين يف الدوله.. م�شريا اإىل الوعي الكبري بني 

املزارعني وال�شركات باأهمية ال�شتثمار يف هذا املجال.

خلل حفل توزيع اجلوائز العاملية للخدمات امل�سرفية للأفراد 
بنك �الإمار�ت دبي �لوطني يح�ضد 

جائزة »تريل بليزر �الآ�ضيوية« 
•• دبي-الفجر: 

ح�شد بنك الإمارات دبي الوطني، املجموعة امل�شرفية الرائدة يف املنطقة، 
تكرمياً رفيعاً يف القطاع امل�شريف لريادته يف اخلدمات امل�شرفية للأفراد، 
“تريل  للأفراد  امل�شرفية  للخدمات  العاملية  اجلوائز  توزيع  حفل  خلل 

بليزر الآ�شيوية«.
وانعقدت الفعالية الحتفالية موؤخراً يف �شنغافورة، حيث فاز بنك الإمارات 
بنك  ك��اأف�����ش��ل  ل��ل��ع��ام-  الآ�شيوية”  ب��ل��ي��زر  “تريل  ب��ج��ائ��زة  ال��وط��ن��ي  دب���ي 
للخدمات امل�شرفية للموؤ�ش�شات والأفراد يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 
وحظي البنك اأي�شاً بالثناء �شمن فئة اأف�شل ابتكار للتقييم الئتماين عن 
ال�شخ�شية،  القرو�ص  على  احل�شول  بطلبات  للتقّدم  الرقمية  اإج��راءات��ه 
عرب  امل�شرفية  اخل��دم��ات  فئة  يف  ومت��ّي��زه  ال�شريعة  امل��واف��ق��ات  واإج����راءات 

الإنرتنت بف�شل من�شته املتطورة للخدمات امل�شرفية عرب الإنرتنت.
علوة على ذلك، ح�شل �شوفو �شاركار، نائب رئي�ص تنفيذي اأول – رئي�ص 
اخلدمات امل�شرفية للأفراد واإدارة الرثوات يف بنك الإمارات دبي الوطني، 
على جائزة “تريل بليزر الآ�شيوية” للعام عن فئة الأفراد، تقديراً لإدارته 
الفعالة وروؤيته املتميزة يف دفع عجلة الإجن��ازات الإقليمية والعاملية التي 
اأحرزها ق�شم اخلدمات امل�شرفية للأفراد على �شعيد اخلدمات امل�شرفية 

للأفراد والبتكار الرقمي.
امل�شرفية  اخل��دم��ات  يف  البتكار  يف  ك��رائ��ٍد  املتميزة  مكانته  من  وانطلقاً 
اإطلق العديد من املبادرات  للأفراد، يوا�شل بنك الإم��ارات دبي الوطني 
تلبية  ح���ول  تتمحور  جم��زي��ة  م�شرفية  جت��رب��ة  ت��وف��ري  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
احتياجات العملء. وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد ك�شف العام املا�شي 
عن عدد من املنتجات امل�شرفية املبتكرة غري امل�شبوقة يف القطاع امل�شريف، 
الوطني،  دبي  الإم���ارات  وبنك  اإعمار  U من  الئتمان  غ��رار بطاقات  على 
التجارية  ال��ع��لم��ات  م��ع  احل��ي��اة  ال���دول���ة لأمن����اط  الأوىل يف  ال��ب��ط��اق��ات 
ال�شريكة؛ كما قام بتح�شني حمفظته من ابتكارات املدفوعات اللتلم�شية 
Fitbit Pay؛  Google Pay؛  Apple Pay؛  خ��ي��ارات  لت�شم 
ا�شت�شارية لإدارة خدمات  اإطلق من�شة  Garmin Pay؛ علوة على 
الأفراد والرثوات، والتي تعد الأوىل من نوعها يف املنطقة وميكن الو�شول 
اإليها عرب الأجهزة اللوحية؛ وح�شاب التوفري �شكاي واردز وبطاقة اخل�شم 
فيزا من بنك الإمارات دبي الوطني الذي يقّدم مكافاآت اأميال �شكاي واردز 
قريباً  البنك  ويعتزم  بطاقة اخل�شم.  با�شتخدام  والإنفاق  الإيداعات  على 
اإطلق خدمة املحادثات امل�شرفية عرب تطبيق “وات�شاب” يف دولة الإمارات 
اليومية عرب  امل�شرفية  املعاملت  اإج��راء  للعملء  ليتيح  املتحدة،  العربية 

برعاية وح�سور نهيان بن مبارك

�ختتام �لن�ضخة �لر�بعة ملعر�ص �أبوظبي �لدويل لل�ضيار�ت 2019
�سعيد املرزوقي :ي�سهد �سوق ال�سيارات والدراجات

% �سنويًا  النارية  املعّدلة يف الإمارات منوًا بنحو 5 
•• اأبوظبي - رم�ضان عطا

افتتح معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
اأعمال  م��وؤخ��را   ، الت�شامح  وزي��ر  نهيان، 
الإمارات  ال��دورة اخلام�شة من معر�ص 
املعدلة  ال��ن��اري��ة  وال���دراج���ات  لل�شيارات 
»كا�شتم �شو الإم���ارات« وال��ذي ميثل يف 
ملعر�ص  ال��راب��ع��ة  الن�شخة  ذات���ه  ال��وق��ت 
 ،2019 ل��ل�����ش��ي��ارات  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي 
واأي�شا  وا���ش��ع��ة م��ن حم��ل��ي��ة  مب�����ش��ارك��ة 

عاملية من 17 دولة.
وقال �شعيد املرزوقي الرئي�ص التنفيذي 
والدراجات  لل�شيارات  الإم��ارات  ملعر�ص 

النارية املعدلة :
 اإن املعر�ص يف دورته احلالية يقام �شمن 
ي�شم  الذي  للمحركات  اأبوظبي  اأ�شبوع 
هذا العام قرابة 110 عار�شاً حملياً و 
70 عار�شاً دولياً على م�شاحة 47 األف 

مرت مربع داخلية وخارجية. 
وتوقع املرزوقي: 

هام�ص  ع��ل��ى  �شحافية  ت�����ش��ري��ح��ات  يف 

 30 امل��ع��ر���ص  ي�شتقطب  اأن   ، امل��ع��ر���ص 
مل�شاهدة اجلديد  الأق��ل  زائ��ر على  األ��ف 
النارية  وال��دراج��ات  ال�شيارات  ع��امل  يف 
دولة  يف  حجمها  ي��ق��در  وال��ت��ي  امل��ع��دل��ة 
 3.67“ دولر  م��ل��ي��ار  بنحو  الإم�����ارات 
مليار درهم” م�شتحوذة بذلك على نحو 
ال�شوق يف منطقة  اإج��م��ايل  %50 من 
اخلليج واملقدر بنحو ملياري دولر فيما 
يقدر حجم ال�شوق يف الوليات املتحدة 
بنحو 40 مليار دولر. ورجح املرزوقي 
والدراجات  ال�����ش��ي��ارات  ���ش��وق  ي�شهد  اأن 
الإم���ارات منواً  دول��ة  املعدلة يف  النارية 
اأن  اإىل  م�������ش���رياً  ���ش��ن��وي��اً،   5% ب��ن��ح��و 
ال�شيارات  �شوق  لعمل  املنظمة  القوانني 

املعدلة يف الدولة 

  م���ن امل���ت���وق���ع ال���ب���دء يف ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 
واأ����ش���اف  ع�����ام.  اإىل  اأ���ش��ه��ر   6 غ�����ش��ون 
العام �شي�شهد  اإن املعر�ص هذا  املرزوقي 
والأن�شطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ال���ع���دي���د 
امل�������ش���اح���ب���ة م���ث���ل �����ش����ي����ارات ال����درف����ت 
و�شيارات ال�شالون وم�شابقات لل�شيارات 
والدراجات النارية املعدلة و�شباق ملك 
وداينو  الدراجات  بناء  و�شباق  املحركات 
زون واألعاب بهلوانية بالدراجات وكراج 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ول��ف��ت  الأط����ف����ال. 
لك�شتم �شو الإمارات، اإىل وجود م�شاركة 
واإيطاليا  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  كبرية 
وال�شني  وال��ه��ن��د  ورو���ش��ي��ا  و���ش��وي�����ش��را 
دول  م��ن  والعديد  وال��ي��اب��ان  ونيوزلندا 
اآخر  لعر�ص  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 

والدراجات  ال�����ش��ي��ارات  م��ن  منتجاتهم 
املعدلة، والطلع على خدمات  النارية 
هذا املجال فيما خ�ش�ص املعر�ص حيزا 
عن  ف�شل  للرمال،  املعدلة  لل�شيارات 
م�����ش��ارك��ة م��ك��ث��ف��ة مل�����ش��م��م��ي ال���دراج���ات 
خلل  من  واأملانيا  اإيطاليا  من  النارية 

عر�ص 100 دراجة
من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، 
اأبوظبي  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
الوطنية للمعار�ص وجمموعة ال�شركات 

التابعة لها: 
اإن معر�ص الإمارات لل�شيارات والدراجات 
ال��ن��اري��ة امل��ع��دل��ة ا���ش��ت��ط��اع خ���لل فرتة 
من�شة  ك��اأه��م  مكانته  ير�شخ  اأن  وج��ي��زة 
للتعرف على اأحدث املنتجات واخلدمات 

يف قطاع تعديل ال�شيارات على م�شتوى 
ال�شرق الأو�شط. 

عرو�ض وتخفي�سات
يوفر معر�ص اأبوظبي الدويل لل�شيارات، 
 30 28 اإىل  ال��ذي يقام يف الفرتة من 
�شيارات  ل�شراء  ل��ل��زوار  فر�شة  م��ار���ص، 
ع����رو�����ص خا�شة  خ�����لل  م����ن  ج����دي����دة 
دفع مرنة  تت�شمن تخفي�شات وخطط 
ون�شب فائدة و�شمان خا�شة من البنك 
وكل هذا حتت �شقف واحد. ومن �شمن 
امل�شاركني يف املعر�ص: �شيفرولية، جي ام 
�شي، �شبارو، جيب، زوتي، ميت�شوبي�شي، 
وم����ن ال��ه��ي��ئ��ات امل�����ش��ارك��ة اأي�����ش��ا حلبة 

مر�شى يا�ص و�شرطة اأبوظبي.

 برعاية من�سور بن زايد

�نطالق �ملنتدى �لعاملي لالبتكار�ت �لزر�عية يف �أبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

برعاية كرمية من �شمو ال�شيخ من�شور 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�����وزراء وزي����ر ����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة رئي�ص 
للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اإدارة  جمل�ص 
وال�����ش��لم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة اف��ت��ت��ح��ت معايل 
مرمي بنت حممد �شعيد حارب املهريي 
اأبوظبي  م���رك���ز  يف  اأم�������ص  دول�����ة  وزي�����ر 
فعاليات  »اأدن���ي���ك«  للمعار�ص  ال��وط��ن��ي 
العاملي  ل��ل��م��ن��ت��دى  ال�����ش��اد���ش��ة  ال��ن�����ش��خ��ة 
للبتكارات الزراعية يف اأبوظبي بح�شور 
معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي 

وزير التغري املناخي والبيئة .
للبتكارات  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  وي��ت��زام��ن 
اأك�����رب م��ع��ر���ص لرتبية  ال���زراع���ي���ة م���ع 
ال��ن��ح��ل واإن���ت���اج ال��ع�����ش��ل واأك�����رب موؤمتر 
لرتبية النحل يف املنطقة فيما يبلغ عدد 
منتجاتهم  يعر�شون  ال��ذي��ن  امل�شاركني 
310 عار�شاً  املتطورة نحو  وخدماتهم 
ابتكاراً   50 تقدمي  املنتدى  ي�شهد  فيما 
فريداً تقدم للمرة الأوىل يف املنتدى مما 
معر�ص  كاأ�شخم  امل��ح��وري  دوره  ي��وؤك��د 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال���زراع���ي���ة  ل���لب���ت���ك���ارات 

العامل.
للمنتدى  الف��ت��ت��اح��ي��ة  ال��ك��ل��م��ة  واأل���ق���ى 
من�شور  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ع����ن  ب��ال��ن��ي��اب��ة 
ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان م��ع��ايل م���رمي بنت 
دولة  املهريي وزير  �شعيد حارب  حممد 
الغذائي  الأم�����ن  م��ل��ف  ع���ن  -امل�����ش��وؤول��ة 
املنتدى  اأن  اأو���ش��ح��ت  ح��ي��ث  امل�شتقبلي 
اأ�شحى  ال��زراع��ي��ة  ل��لب��ت��ك��ارات  ال��ع��امل��ي 
منرباً للحوار والتعاون الدويل من اأجل 
بحث التحديات التي توؤثر على قطاعات 

الزراعة واإنتاج الغذاء ولهذا ارتاأينا هذا 
العام اأن يركز املنتدى على �شبل توظيف 
بكفاءة  الرتقاء  يف  ال�شطناعي  الذكاء 
ل�شكان  الآم���ن  ال��غ��ذاء  ت��وف��ري  منظومة 
ال�شناعية  ال���ث���ورة  ي��واك��ب  مب��ا  ال��ع��امل 
الرابعة حيث اإن اجلهود غري التقليدية 
والبتكار  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  وال���ت���ي 
وتعتمد النظم احلديثة يف تنمية القطاع 
الزراعي كفيلة بتلبية احتياجات الأعداد 

املتزايدة من ال�شكان من الغذاء. واأكدت 
الزراعية  العاملي للبتكارات  املنتدى  اأن 
احل�شاري  الإجن��������از  م���ع���اين  ي���رتج���م 
الإمارات  دولة  حققته  الذي  والإن�شاين 
الثاقبة  ال��روؤى  بف�شل  املتحدة  العربية 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل 
واأخ���ي���ه ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�ص  بن را�شد 

رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي »رعاه 
حكام  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل« 
الإمارات كما ير�شخ الدور الرائد لإمارة 
التنمية  م��ف��اه��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف  اأب���وظ���ب���ي 
امل�����ش��ت��دام��ة وت���اأك���ي���د ال��ت��زام��ن��ا ال����دويل 
بامل�شاهمة يف حل م�شكلة الغذاء واإيجاد 
احللول املبتكرة ل�شمان ا�شتدامة املوارد 
الطبيعية. واأ�شافت املهريي » اإننا ن�شعى 
ال��ي��وم م��ن خ��لل ال��ت��ع��اون املثمر معكم 

•• عجمان -الفجر:

وا���ش��ل��ت دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
ب��امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن �شمن  ل���ق���اءات���ه���ا  ع��ج��م��ان 
مبادرة جمال�ص جمموعات الأعمال، حيث 
الثاين ممثلي قطاع  املجل�ص  ا�شت�شافت يف 
ال�شناعات التحويلية، وذلك بح�شور املدير 
العام �شعادة علي عي�شى النعيمي وعدد من 
اللقاءات بهدف  قيادات الدائرة، تاأتي هذه 
ومناق�شة  امل�شتثمرين  اآراء  اإىل  ال�شتماع 
وا�شتعرا�ص  تواجههم  التي  التحديات  اأهم 
وامل�شتقبلية  احل����ال����ي����ة  ال����ف����ر�����ص  اأه�������م 
اللقاء  ب���داي���ة  ويف  الإم��������ارة.  اق��ت�����ش��اد  يف 
احلكومية  اجل���ه���ود  ال���دائ���رة  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
ل��ت��ط��وي��ر الإج�������راءات وحت�شني  امل�����ش��رتك��ة 
اخل����دم����ات وت�����ش��ه��ي��ل مم���ار����ش���ة الأع����م����ال، 
واأكدت حر�شها على تقدمي خمتلف اأ�شكال 
الدعم للم�شتثمرين يف خمتلف القطاعات، 

ث���م ب�����داأت ج��ل�����ش��ة ع�����ش��ف ذه��ن��ي م�شرتكة 
اأهم  وا�شتعرا�ص  حل�شر  امل�شتثمرين،  مع 
ال�شناعي،  القطاع  تواجه  التي  التحديات 
�شرورة  اإىل  ال��ق��ط��اع  ت��ط��رق مم��ث��ل��و  وق���د 
تكلفة  خلف�ص  احلالية  اجل��ه��ود  ا�شتكمال 
اإطلق  اأهمية  اأك��دوا  الأعمال، كما  تاأ�شي�ص 
مبادرات نوعية ت�شهم يف الرتويج ملنتجات 
وت�شهيل  حت�شني  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الإم�����ارة، 

اخلدمات املقدمة للقطاع.
اأط���ل���ق���ت »  ال�����دائ�����رة  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج����دي����ٌر 
اإىل  ال�شتماع  بهدف   « الأعمال  جمموعات 
قوية  ع��لق��ات  وا�شتدامة  املتعامل،  �شوت 
مع جمتمع الأعمال يف الإم��ارة من خلل 
وتلبية  امل�شتثمرين،  مع  املبا�شر  التوا�شل 
تطلعات خمتلف القطاعات القت�شادية، يف 
اإطار غايتها نحو تعزيز ال�شتثمار وحتقيق 
�شعادة املتعاملني، ومبا ي�شب يف دفع عجلة 

النمو القت�شادي يف الإمارة.

لإي���ج���اد مم��ك��ن��ات وف���ر����ص ج���دي���دة من 
�شاأنها الرتقاء مبنظومة الأمن الغذائي 
الطلب  م����ن  احل�����د  ذات������ه  ال����وق����ت  ويف 
امل��ي��اه والطاقة  امل��ت��ن��ام��ي ع��ل��ى م�����ش��ادر 
النظام  على  ع��واق��ب وخيمة  م��ن  ل��ه  مل��ا 
العمل  منا جميعاً  يتطلب  وه��ذا  البيئي 
على تعظيم ال�شتفادة من التكنولوجيا 
يف  ودجمها  املتاحة  والتقنيات  املتطورة 
تكنولوجيا  ل�شيما  الزراعية  العمليات 
ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي ك��م��ا ن��ع��ل��ق اأم����اًل 
كبرية على هذا املنتدى الذي ي�شت�شيف 
هيئة   200 ون��ح��و  اخل���رباء  م��ن  نخبة 
ال�شوء  من  م��زي��داً  لن�شلط  متخ�ش�شة 
تعزيز  اإىل  الرامية  اأبوظبي  جهود  على 
امل���ع���رف���ة يف جم����ال ال����زراع����ة وال���غ���ذاء 

والأمن احليوي.
اإم�����ارة  واأ�����ش����ارت م��ع��ال��ي��ه��ا اإىل ح���ر����ص 
اأبوظبي على اأخذ زمام املبادرة والريادة 
احلديثة  التكنولوجيا  على  العتماد  يف 
باملبادرة  اعتزازها  عن  معربة  واملبتكرة، 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا ق��ب��ل ع���دة اأي�����ام �شاحب 
اآل نهيان  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
مليار   5.6 ب��اع��ت��م��اد  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
حلول  واإي��ج��اد  والتطوير  للبحث  دره��م 
علمية مبتكرة للتحديات التي يواجهها 
املياه  ب��ن��درة  يتعلق  فيما  خا�شة  ال��ع��امل 
والأمن الغذائي وكفاءة الطاقة والذكاء 
املبادرة  هذه  اأن  اإىل  لفتة  ال�شطناعي 
هي ر�شالة للإن�شانية وم�شتقبل الأجيال 
بدرورها  الإم�����ارات  وع���ي  ت��وؤك��د  املقبلة 
واإميانها  الإن�����ش��ان��ي��ة  خل��دم��ة  ال��ف��اع��ل 
ب��اأه��م��ي��ة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي والب���ت���ك���ار يف 

مواجهة حتديات الأمن الغذائي.

�قت�ضادية عجمان تلتقي ممثلي » �ل�ضناعات �لتحويلية«
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�ضهيل فرج �ملزروعي : �الحتفال ب�ضاعة �الأر�ص 
ي�ضاهم يف تعزيز �ضلوكات �ال�ضتهالك و�لرت�ضيد

•• اأبوظبي -وام:

اأكد معايل �شهيل بن حممد فرج فار�ص املزروعي وزير الطاقة وال�شناعة التزام 
بتطبيق  الر�شيدة  قيادتها  توجيهات  بف�شل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
الطاقة  ا�شتهلك  لرت�شيد  امل�شتدامة  وامل��م��ار���ش��ات  العاملية  املعايري  اأف�شل 
ل�شمان  الطبيعية  امل���وارد  على  واحل��ف��اظ  الكربونية  النبعاثات  م��ن  واحل��د 
ا�شتدامتها للأجيال القادمة والتي تتوائم مع ال�شرتاتيجية الوطنية للطاقة 
2050 . وقال معاليه اإن احتفال الإم��ارات ب�شاعة الأر�ص والتي حملت هذا 
تعزيز م�شاهماتها  يوؤكد على موا�شلتها يف  الأر���ص«  »توا�شل مع  �شعار  العام 
اإم���ارات  يف  خمتلفة  فعاليات  تنظيم  خ��لل  م��ن  ال��دول��ي��ة  البيئية  وج��ه��وده��ا 
البيئية وال��ت��ي ت�شارك فيها  اأب���رز الأح���داث  ال��دول��ة بالتزامن م��ع واح��د م��ن 
موؤ�ش�شات الدولة واأفراد املجتمع �شنوياً. وذكر معايل وزير الطاقة، اأن الدولة 
ت�شعى من الحتفال بهذا احلدث البيئي العاملي اإىل رفع م�شتوى الوعي لدى 
يومي،  ب�شكل  والرت�شيد  ال�شتهلك  �شلوكيات  وتعزيز  املجتمع،  اأف��راد  جميع 
ودعم اجلهود الوطنية الرامية اإىل امل�شاهمة يف حتقيق التوازن بني التنمية 
امل�شتدامة والبيئة موؤكدا اأهمية التفاعل مع فعاليات �شاعة الأر�ص وم�شاركة 
املليني حول العامل يف التعبري عن دعمهم لكوكب الأر�ص من خلل اإطفاء 
الأ�شواء والأجهزة الكهربائية غري ال�شرورية. من جانبه قال �شعادة د. مطر 
�شاعة  بفعالية  الحتفال  اإن  وال�شناعة  الطاقة  وزارة  وكيل  النيادي  حامد 
الأر���ص ميثل منا�شبة مهمة لتذكري باهمية ت�شافر اجلهود لتعزيز اجلهود 
انبعثات  ال��ط��اق��ة وخ��ف�����ص  ا���ش��ت��ه��لك م�����ش��ادر  ال��وط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة لرت�شيد 
وبالأخ�ص  املختلفة  املجتمع  فئات  لدى  الرت�شيد  قيم  وزرع  الدفيئة  الغازات 
جيل امل�شتقبل م�شيفا اإن ا�شتدامة مواردنا الطبيعية �شرورية لتعزيز ازدهار 
املجتمع والقت�شاد الوطني وجودة احلياة واملحافظة على البيئة وهي اجلهود 
التي متثل جزءا من اإرث الإمارت يف حماية و�شيانة البيئة الذي حر�ص عليه 
الوالد املوؤ�ش�ص املغفور له- باإذن اهلل- ال�شيخ زايد بن �شلطان -طيب اهلل ثراه. 
واأكد وكيل وزارة الطاقة وال�شناعة التزام دولة الإمارات بدعم اجلهود املبذولة 
من  لتخفيف  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  يف  وامل�شاهمة  الأر�����ص،  كوكب  على  للحفاظ 
انبعثات الغازات الدفيئة م�شريا اإىل اأن وزارة الطاقة وال�شناعة ت�شعى لتحقيق 
منظومة متكاملة من ال�شتدامة من خلل ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات التي 
اأطلقتها الدولة، منها ال�شرتاتيجية الوطنية للطاقة 2050 وا�شرتاتيجية 
الإمارات للمياه 2036 وروؤية الإمارات 2021 وموؤ�شرات الأجندة الوطنية 

اخلا�شة بها وا�شرتاتيجية الإمارات للتنمية اخل�شراء.

»�إمباور« ُتطور من مز�يا نظام 
»�ضهاد�ت عدم �ملمانعة« �لالورقية 

•• دبي-الفجر: 

تنفيذاً ل�شرتاتيجية دبي للمعاملت اللورقية، وحتقيقاً لأهداف مبادرة 
موؤ�ش�شة  اأطلقت  عاملياً،  والأ���ش��ع��د  الأذك���ى  املدينة  دب��ي  جلعل  الذكية  دب��ي 
م��زود خلدمة تربيد  اأك��رب  “اإمباور”،  املركزي  التربيد  الإم��ارات لأنظمة 
املناطق يف العامل، حتديث جديد لنظام “�شهادات عدم املمانعة” اللورقية، 
والذي نفذته لأول مرة يف العام 2015  بهدف اإ�شدار �شهادات عدم املمانعة 
اللورقية من خلل القنوات الذكية للموؤ�ش�شة. وقامت “اإمباور” بتعزيز 
عملية  جلعل  الإل��ك��رتون��ي��ة،  املمانعة  ع��دم  ل�شهادات  الإلكرتونية  البوابة 
اإ�شدار �شهادات عدم املمانعة خالية متاماً من الأوراق، حيث جرى حتويل 
بالكامل، بدًء من  اإلكرتونياً  جميع مراحل عملية ا�شت�شدار هذه ال�شهادة 

تقدمي الطلب و�شوًل اإىل اإ�شدار ال�شهادة.
املمانعة  ع��دم  ���ش��ه��ادات  ن��ظ��ام  عمل  بتحديث  م��وؤخ��راً  “ اإمباور”  وق��ام��ت 
اأنواع  جميع  ا���ش��دار  الآن  النظام  باإمكان  حيث  بها  اخل��ا���ص  الإل��ك��رتوين 
�شهادات عدم املمانعة، مبا يف ذلك الت�شاريح اخلا�شة بغرفة تبادل الطاقة 
والتي   ،)ETS – Energy Transfer Station( احل���راري���ة 
املدنية  الأع��م��ال  وت�شليم  وال��ب��ن��اء،  الت�شميم،  التالية:  الت�شاريح  ت�شمل 
وتو�شيل املياه املربدة؛ اإىل جانب ا�شدار �شهادات عدم املمانعة لأنواع اأخرى 
واخلدمات  للموقع،  التحتية  البنية  معلومات  بينها:  من  التعاملت  من 
والطرق، واحلفر التجريبية، والدعائم، واأعمال الركائز واحلفر، و�شهادة 
العمل،  موقع  وجتهيز  امل��ي��اه،  و�شحب  والت�شليم،  النهائية،  ال��ذم��ة  ب���راءة 
وا�شتخدام نظام تربيد،  وال�شتخدام املوؤقت للمواقع التابعة ل� “اإمباور”، 
وغريها من التعاملت؛ كما �شوف يدعم هذا النظام الإلكرتوين املحدث 
ا اإعادة النظر يف جميع اأنواع �شهادات عدم املمانعة ويتيح ومراجعتها  اأي�شً
التنفيذي  الرئي�ص  �شعفار،  ب��ن  اأح��م��د  ق��ال  ال�����ش��دد،  وب��ه��ذا  دوري.  ب�شكل 
تنفيذ  بغية  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  وف��ق  “اإمباور”  “تعمل  “اإمباور”:  ل� 
�شمو  ���ش��اح��ب   اأطلقها  ال��ت��ي  ال��لورق��ي��ة،  للمعاملت  دب��ي  ا�شرتاتيجية 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص املجل�ص 
التنفيذي، بتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
اإكمال  اإىل  التي تهدف  ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل،  نائب رئي�ص جمل�ص 
التحّول الذكي والتخل�ص من املعاملت الورقية الداخلية واخلارجية يف 
خدمات دوائر حكومة دبي وب�شكل نهائي بحلول العام 2021، اإىل جانب 
الأذكى  املدينة  دبي  الذكية جلعل  دبي  مبادرة  اأه��داف  على حتقيق  العمل 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  عاملياً،  والأ�شعد 

مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل«.
الإلكرتونية  التعاملت  اإىل تطبيق  تطمح  “اإمباور”  اأن  �شعفار  بن  وبنّي 
بن�شبة %100، وذلك من اأجل زيادة ر�شا املتعاملني واملوردين، واملقاولون 
حيث  املوؤ�ش�شة،  لأع��م��ال  دائ��م��ون  �شركاء  يعتربون  ال��ذي��ن  وال�شت�شاريون 
امل��ح��دث اجل��ه��د وال��وق��ت ملتعاملي  امل��م��ان��ع��ة  ���ش��ه��ادات ع���دم  ن��ظ��ام  �شيوفر 
اإجراء تعاملتهم دون  واملوردين وال�شركاء، و�شوف ي�شمح لهم  “اإمباور” 

احلاجة لزيارة مراكز خدمة املتعاملني التابعة ل� “اإمباور«. 
امل��ح��دث جمموعة من  الإل���ك���رتوين  املمانعة  ���ش��ه��ادات ع��دم  ن��ظ��ام  وي��وف��ر 
املميزات واخل�شائ�ص، حيث تتيح هذه اخلا�شية ار�شال حتديثات اإىل الربيد 
الإلكرتوين والر�شائل الن�شية الق�شرية حول حالة الطلب اإىل رقم الهاتف 
املحمول والربيد الإلكرتوين امل�شجلن لدى “اإمباور”، ويوفر هذا النظام 
من  الإلكرتونية  املمانعة  عدم  �شهادة  من  ن�شخة  وطباعة  تنزيل  امكانية 
تبادل  بغرفة  للت�شاريح اخلا�شة  رقم مرجعي  يوفر  كما  مبا�شرة،  النظام 
الطاقة احلرارية، ل�شهولة تتبع �شهادات عدم املمانعة للت�شاريح اخلا�شة 
تتبع  ب�شهولة  اأي�شاً  النظام  ه��ذا  وميتاز  احل��راري��ة؛  الطاقة  تبادل  بغرفة 
الإلكرتوين  املمانعة  عدم  �شهادات  نظام  بني  دمج  ب�شبب  املوافقة  مراحل 

ونظام �شري العمل.
ي�شار اإىل اأنه ميكن حتميل جميع اأنواع امل�شتندات على نظام �شهادات عدم 
النظام  الر�شومات. وقد مت حت�شني هذا  الإلكرتوين مبا يف ذلك  املمانعة 
عملية  واأ�شبحت  ال�شتخدام.  و�شهلة  متطورة  ميزات  اإ�شافة  خ��لل  من 
لن  وبالتايل  ال��ورق،  %100 خالية من  املمانعة  �شهادات عدم  ا�شت�شدار 

يتم تقدمي ن�شخة ورقية من ال�شهادة بعد الآن.

ال�سركاء اجلدد يرفعون اإجمايل عدد �سركات الت�سديق اإىل 12 �سركة

�أدنوك تو�ضع برناجمها لتعزيز �لقيمة �ملحلية �مل�ضافة باعتماد 6 �ضركات ت�ضديق �إ�ضافية

 قبل انطلق فعاليات املنتدى العاملي للأعمال لدول اأمريكا اللتينية يف بنما

غرفة دبي تفتتح ثالث مكاتبها �لتمثيلية يف �الأ�ضو�ق �لالتينية باالأرجنتني

كندا ت�سارك يف املعر�ض لأول مرة والهند اأكرب العار�سني

معر�ص �ل�ضاعات و�ملجوهر�ت ينطلق �ليوم يف �ك�ضبو �ل�ضارقة

�ضندوق �أبوظبي للتنمية يوفر حجم �أعمال لل�ضركات �لوطنية بقيمة 16.5 مليار درهم خالل 10 �ضنو�ت

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب��رتول  �شركة  اأعلنت 
برناجمها  و�ّشعت  اأن��ه��ا  ام�ص  “اأدنوك” 
وذلك  امل�شافة  املحلية  القيمة  لتعزيز 
بتعيني جمموعة من 6 �شركات ت�شديق 
ت��ك��ون م�����ش��وؤول��ة ع���ن ت�شديق  اإ���ش��اف��ي��ة 
اعتماد  يف  امل���وردي���ن  اأداء  م���ن  وال���ت���اأك���د 
امل�شافة،  املحلية  القيمة  تعزيز  برنامج 
�شركات  ع����دد  اإج���م���ايل  ب���ذل���ك  ل��ريت��ف��ع 

الت�شديق من 6 اإىل 12 �شركة.
ي��اأت��ي ه��ذا الإع���لن بعد م���رور ع��ام على 
لتعزيز  “اأدنوك”  ب���رن���ام���ج  ان���ط���لق 
�شاهم  وال��ت��ي  امل�����ش��اف��ة،  املحلية  القيمة 
ال�����ش��رك��ة ع��ل��ى املحتوى  اإن���ف���اق  خ��لل��ه��ا 
18 مليار  اأك��رث من  اأن ي�شب  املحلي يف 

درهم يف القت�شاد الإماراتي.
الآن بتو�شيع الربنامج  “اأدنوك”  وتقوم 
لتلبية الهتمام املتزايد من قبل املوردين 
وامل���ق���اول���ني امل��ح��ل��ي��ني وال��ع��امل��ي��ني، حيث 
خطط  م��لم��ح  ت��ق��دمي  ال�شركة  توا�شل 
وتوقعات م�شرتياتها التي مت ا�شتعرا�شها 
ل�شركاء  ال���ث���ال���ث  اأدن�������وك  “ملتقى  يف 
حجم  زي��ادة  اأو�شحت  والتي  الأعمال”، 
التي  التجارية اجلديدة  الفر�ص  ونطاق 

يتم طرحها على م�شتوى املجموعة.
ت�شديق  ���ش��رك��ات   6 اع��ت��م��اد  و���ش��ي�����ش��ه��م 

القطاع  ب��ني  املناف�شة  تعزيز  يف  اإ�شافية 
اعتماد  ت��ك��ال��ي��ف  وت��خ��ف��ي�����ص  اخل����ا�����ص 
ال�شرعة  تعزيز  اإىل  بالإ�شافة  امل��وردي��ن، 
اعتماد  ل��ع��م��ل��ي��ة  ع����ام  ب�����ش��ك��ل  وال���ك���ف���اءة 
امل�شافة..  املحلية  القيمة  تعزيز  برنامج 
و�شيوؤدي ذلك يف نهاية الأمر اإىل ت�شريع 
اأدن���وك م��ن خلله  امل��ع��دل ال��ذي �شتقدم 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع جم��ت��م��ع م��وردي��ه��ا، قيمة 
اأكرب لدولة الإم��ارات، وت�شاهم يف تعزيز 
وتو�شيع  املحلي،  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  تنويع 

را�شد  وق���ال  للمواطنني.  العمل  ف��ر���ص 
م�شاندة  دائ���رة  رئي�ص  ال�شام�شي،  �شعود 
اأدنوك  يف  التجارية  وال�����ش��وؤون  الأع��م��ال 
اأدن�����وك لتعزيز  “ ك���ان اإط����لق ب��رن��ام��ج 
ال��ق��ي��م��ة امل��ح��ل��ي��ة امل�����ش��اف��ة خ��ط��وة مهمة 
وتطور  ت��ق��دم  ج��ه��ود  دع��م  يف  للم�شاهمة 
دول����ة الإم�������ارات. ون��ح��ن ���ش��ع��داء ب���ردود 
تلقيناها  التي  والبناءة  الإيجابية  الفعل 
املا�شي،  العام  يف  واملوردين  �شركائنا  من 
املحلية  ال��ق��ي��م��ة  زي�������ادة  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع 

واأ�شاف  امل��ق��ب��ل��ة«.  ال�����ش��ن��وات  يف  امل�شافة 
�شركة   12 ب��ت��ع��ي��ني  ف���خ���ورون  ن��ح��ن   “
وعاملية، وجميعها  رائدة حملية  ت�شديق 
م��ن ال�����ش��رك��ات ذات اخل����ربة ال��ك��ب��رية يف 
وتلتزم بخدمة جمتمعنا من  جمالتها، 
املوردين حيث ت�شاهم يف تطوير برنامج 
تعزيز القيمة املحلية امل�شافة مبا يدعم 

منو وازدهار اقت�شاد الدولة ».
م�����وّرد على   2000 م���ن  اأك����رث  وح�����ش��ل 
ال��ق��ي��م��ة املحلية  ت��ع��زي��ز  اع��ت��م��اد  ���ش��ه��ادة 

امل�شافة وتاأخذ منهجية �شركات ت�شديق 
العتبار  يف  امل�����ش��اف��ة  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة 
جمموعة من العوامل التي ت�شمل ال�شلع 
على  ينفق  م��ا  وم��ق��دار  حمليا  امل�شنعة 
وال�شتثمارات  املحلية،  ال�شلع واخلدمات 
و���ش��ج��ل��ه��ا يف جمال  ل��ل�����ش��رك��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
م�شاهمة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال���ت���وط���ني، 
املحلي  القت�شاد  يف  املقيمني  موظفيها 
التقييم  تاأخذ عملية  كما  الدولة..  لدى 
وتكلفة  الت�شغيلية  التكاليف  العتبار  يف 
اأي �شادرات  ال�شتهلك للمورد، وكذلك 

يتم تنفيذها.
لتعزيز  “اأدنوك”  ب���رن���ام���ج  وي����ه����دف 
يف  اأط��ل��ق  ال��ذي  امل�شافة  املحلية  القيمة 
مع  ال��ت��ع��اون  توثيق  اإىل   ،2018 يناير 
واإتاحة  املحلي  اخلا�ص  القطاع  �شركات 
امل��زي��د م��ن ال��ف��ر���ص اأم��ام��ه��ا م��ن خلل 
 2030 املتكاملة  اأدن����وك  ا�شرتاتيجية 
للنمو الذكي، وذلك مبا ي�شهم يف تعزيز 
وتبادل  والجتماعي  القت�شادي  النمو 
املعرفة، وخلق فر�ص عمل للمواطنني يف 

القطاع اخلا�ص.
ك���م���ا ي���ع���ك�������ص ه������ذا ال����ربن����ام����ج ال����ت����زام 
“اأدنوك” بدعم �شركات القطاع اخلا�ص 
املحلي وتفعيل دورها �شمن جهود تنويع 
الق��ت�����ش��اد وت��ع��زي��ز من��و اإج��م��ايل الناجت 

املحلي.

•• دبي-الفجر:

عن  دب��ي  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اأعلنت 
العا�شمة  يف  مت��ث��ي��ل��ي  م��ك��ت��ب  اف���ت���ت���اح 
من  كجزء  اآي��ر���ص،  بوين�ص  الأرجنتينية 
اأمريكا  ت��واج��ده��ا يف  ل��ت��ع��زي��ز  ج��ه��وده��ا 
ال��لت��ي��ن��ي��ة، ل��ي��ك��ون ب��ذل��ك ث��ال��ث مكتب 
اللتينية،  الأ���ش��واق  يف  للغرفة  متثيلي 
بتعزيز  ال���غ���رف���ة  ال����ت����زام  ي��ع��ك�����ص  مم����ا 
الأ�شواق  ه���ذه  يف  اأع�����ش��ائ��ه��ا  ت��ن��اف�����ش��ي��ة 

املليئة بالفر�ص ال�شتثمارية.
ويربز دور املكتب اجلديد يف الأرجنتني 
يف  ال�شتثمارية  بالفر�ص  التعريف  يف 
ال�شوق الأرجنتينية، وم�شاعدة ال�شركات 
ال��ع��ام��ل��ة يف ال����دول����ة ع��ل��ى ال��ت��و���ش��ع يف 
ال�شركات  ودع���م  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة،  ال�����ش��وق 
باأ�شواق املنطقة  التو�شع  الأرجنتينية يف 

•• ال�ضارقة -الفجر:

ال�شمو  م��ن �شاحب  رع��اي��ة كرمية  حت��ت 
ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي 
ال�������ش���ارق���ة، وب����دع����م م����ن غ���رف���ة جت����ارة 
و����ش���ن���اع���ة ال�������ش���ارق���ة، ي��ن��ط��ل��ق )ال���ي���وم 
ال�شارقة  اك�����ش��ب��و  م���رك���ز  يف  ال���ث���لث���اء( 
لل�شاعات  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  “معر�ص 
واملجوهرات” يف دورته ال�46، التي ُتقام 
ابريل   6-2 الفرتة من  فعالياته خلل 
اجل��اري، و�شط م�شاركة اأكرث من 500 
وعاملية  وطنية  جت��اري��ة  وع��لم��ة  �شركة 

من ما يزيد على 18 دولة.
واأكد مركز اك�شبو ال�شارقة اكتمال كافة 
الدورة  فعاليات  لإنطلق  الإ�شتعدادات 
ُيعترب  ال������ذي  امل���ع���ر����ص  م����ن  اجل����دي����دة 
اأجندة  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م��ن  والأك�����رب  الأول 

ب��ا���ش��ت��ك�����ش��اف فر�ص  اآي���ر����ص  ب��وي��ن�����ص  يف 
لل�شركات  ج��دي��دة  وا�شتثمارية  جت��اري��ة 
يف دول���ة الإم�����ارات، وال��ع��م��ل على جذب 

األ��ف مرت   30 ال��ذي ميتد على م�شاحة 
�شناعة  رواد  م��ن  نخبة  م�شاركة  م��رب��ع، 
وال�شاعات  املجوهرات  وجت��ارة  وت�شميم 
م��ن ال��ب��ح��ري��ن وال�����ش��ني وك��ن��دا وهوجن 
ولبنان  واليابان  واإيطاليا  والهند  كوجن 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  وب��اك�����ش��ت��ان  ول��ت��وان��ي��ا 
وتركيا  وتايلند  و�شنغافورة  ال�شعودية 
املتحدة  وال����ولي����ات  امل��ت��ح��دة  وامل��م��ل��ك��ة 
الأمريكية بالإ�شافة اىل اليمن، عدا عن 

ع�شرات ال�شركات الإماراتية.
وتتميز هذه الدورة باأول م�شاركة لكندا 
يف ه���ذا احل���دث ال���ذي ان��ط��ل��ق ق��ب��ل 25 
جناح  ب��اأك��رب  الهند  ت�شارك  فيما  ع��ام��اً، 
الذي يقام على مدى  املعر�ص  وطني يف 
اأي��ام، حيث ي�شم اجلناح الهندي  خم�شة 
�شركات عديدة �شتعر�ص اأحدث اإبداعاتها 
ت�����ش��ك��ي��لت اجلواهر  امل��و���ش��م م���ن  ل��ه��ذا 
�شعادة  وق�����ال  وامل���ع���ا����ش���رة.  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

عرب بوابة دبي و�شوًل اإىل اأ�شواق ال�شرق 
الأو�شط واأفريقيا واآ�شيا. 

وياأتي هذا الإعلن قبيل انطلق الدورة 
ال��ث��ال��ث��ة م��ن امل��ن��ت��دى ال��ع��امل��ي للأعمال 
عقده  واملقرر  اللتينية،  اأمريكا  ل��دول 
اأبريل اجل��اري يف   10-9 خلل الفرتة 
مدينة بنما. وتاأتي هذه اخلطوة بعد اأن 
افتتحت غرفة دبي مكتبان متثيليان يف 
مدينتي �شاو باولو يف الربازيل، ومدينة 
العامني  يف  ب��ن��م��ا  ج��م��ه��وري��ة  يف  ب��ن��م��ا 

2017 و 2018 على التوايل.
قال  امل��ك��ت��ب،  اف��ت��ت��اح  ل��ه على  تعليق  ويف 
غرفة  ع��ام  مدير  بوعميم،  حمد  �شعادة 
ملتزمون  “نحن  دب��ي:  و�شناعة  جت��ارة 
توفر  التي  ال��ب��ل��دان  يف  وج��ودن��ا  بتعزيز 
الأعمال  ملجتمع  والتو�شع  للنمو  فر�شاً 
يف دبي. و�شيقوم املكتب اجلديد للغرفة 

دولة  يف  املتخ�ش�شة  التجارية  املعار�ص 
الإم��ارات واملنطقة، وال��ذي يوفر من�شة 
ال�شاعات  ت�شاميم  اأح��دث  لعر�ص  دولية 
واملجوهرات والأملا�ص والأحجار الكرمية. 
وُيتيح املعر�ص الذي يقام مرتني �شنوياً 
املبا�شر،  ال�شراء  اإمكانية  ال���زوار  لعامة 
الأول فر�شاً  يومه  م��ن  ب���دءاً  ُي��وّف��ر  كما 
عديدة للفوز بجوائز يومية قّيمة للزوار 
ع��ن��د ���ش��رائ��ه��م ب��ق��ي��م��ة 500 دره�����م، يف 
حني �شيتاأهل هوؤلء الزوار ل�شحب على 
ك��ي��ل��وغ��رام ذه���ب يف ال���ي���وم الأخ�����ري من 
املعر�ص. اأما زوار املعر�ص الذين يزورون 
املعر�ص لتفقد اأحدث ت�شاميم ال�شاعات 
الفوز  فر�شة  لهم  �شتتاح  فاإنه  والذهب، 
بخامت اأملا�ص عيار 18 قرياط. و�شت�شرف 
دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة على 
جميع ال�شحوبات واجلوائز يف املعر�ص.     
واملجوهرات  ال�شاعات  معر�ص  وي�شهد 

املزيد من ال�شركات وامل�شاريع ال�شغرية 
وهو  دب��ي،  اإىل  الأرجنتينية  واملتو�شطة 
التجارية  ال��ع��لق��ة  تعزيز  يف  ي�شب  م��ا 
القطاعات  يف  التعاون  وتو�شيع  الثنائية 
ال�شناعات  م��ث��ل  امل�����ش��رتك��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
والبنية  ال��زراع��ي��ة  واملنتجات  الغذائية 
واخلدمات  املتجددة  والطاقة  التحتية 

اللوج�شتية والأدوية وال�شياحة«.
مكتب  اف��ت��ت��اح  اأن  اإىل  ب��وع��م��ي��م  واأ����ش���ار 
ي���اأت���ي يف وقت  الأرج���ن���ت���ني  ال��غ��رف��ة يف 
مت�����ش��ي ف��ي��ه دول����ة الإم�������ارات ق���دم���اً يف 
ال�شتثمار يف تطوير بيئة الأعمال التي 
الفر�ص ال�شتثمارية  العديد من  تخلق 
لل�شركات  مي���ك���ن  وال����ت����ي  اجل�����دي�����دة، 
م�شيفاً  م��ن��ه��ا،  ال���ش��ت��ف��ادة  الإم���ارات���ي���ة 
ت��اأت��ي بعد �شل�شلة من  اأن ه��ذه اخل��ط��وة 
الزيارات رفيعة امل�شتوى بني احلكومتني 

التنفيذي  الرئي�ص  املدفع  حممد  �شيف 
معر�ص  اأن  ال�������ش���ارق���ة،  اك�����ش��ب��و  مل���رك���ز 
واملجوهرات  لل�شاعات  الأو���ش��ط  ال�شرق 
الذهب  ل��ت��ج��ارة  رئي�شية  من�شة  اأ���ش��ب��ح 
املنطقة،  يف  وال�������ش���اع���ات  وامل���ج���وه���رات 
وم���ق�������ش���داً ل��ل�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ولأه����م 
والتجار  ال�شهرية  التجارية  ال��ع��لم��ات 
اأ�شواق  لتعزيز ح�شورهم يف  وامل�شممني 
املنطقة، وبناء علقات عمل مميزة من 
خلل اتاحة قنوات توا�شل مبا�شرة بني 
امل��وردي��ن وال��ت��ج��ار واأ���ش��ح��اب العلمات 
خا�شة  النهائيني،  وامل�شرتين  التجارية 
مركز  ه����و  ال�شارقة”  “اأك�شبو  واأن 
ينظم  ال��ذي  العامل  يف  الوحيد  املعار�ص 
�شنوياً.  الأح��داث مرتني  النوع من  هذا 
واأ�شاف املدفع، لقد حقق املعر�ص جناحاً 
لف��ت��اً وم��ب��ه��راً م��ن��ذ اإن��ط��لق��ه قبل25 
عاماً وذلك باإهتمام اإدارة اك�شبو ال�شارقة 

•• اأبوظبي-وام:

�شاهم �شندوق اأبوظبي للتنمية و�شمن ا�شرتاتيجيته 
الوطنية  لل�شركات  اأع��م��ال  حجم  بتوفري  التنموية 
الع�شر  ال�����ش��ن��وات  يف  دره����م  م��ل��ي��ار   16.5 ب��ق��ي��م��ة 
التي  امل�شاريع  وتطوير  تنفيذ  خ��لل  م��ن  الأخ���رية 
ال�شندوق  ك��م��ا وظ���ف  ال��ن��ام��ي��ة،  ال�����دول  م��ول��ه��ا يف 
ال�شركات  لدعم  اأطلقها  التي  وامل��ب��ادرات  ال�شراكات 
الوطنية واإيجاد فر�ص ا�شتثمارية لها يف العديد من 

الدول التي يرتبط بعلقات تنموية معها.
زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  توجيهات  على  وبناًء 
�شوؤون  ال��وزراء، وزير  اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
اأبوظبي  ���ش��ن��دوق  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ال��رئ��ا���ش��ة 
مناق�شات  ن��ظ��ام  بتعديل  ال�����ش��ن��دوق  ق��ام  للتنمية، 

القرو�ص  ت��ق��دمي  م��ن خ��لل  وذل���ك  �شعوبها،  ح��ي��اة 
املي�شرة لها واإدارة املنح التي تقدمها حكومة اأبوظبي 
بتمويل مئات  بالفعل  ال�شندوق  وقام  ال��دول،  لتلك 
امل�شروعات يف ع�شرات الدول يف اأغلب قارات العامل، 
والتي مت�ص حياة ال�شعوب يف الدول النامية بدءاً من 
بتطوير اخلدمات  وانتهاًء  الأ�شا�ص،  البنية  م�شاريع 
ال�شحية والتعليمية، مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على 

م�شروعات الطاقة املتجددة.
اإن ال�شندوق م�شتمر يف �شيا�شة تقدمي  وقال �شموه 
العون التنموي م�شتنداً اإىل ا�شرتاتيجيته وبراجمه 
الر�شيدة  ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات  ي��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ن��م��وي��ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
رئي�ص الدولة »حفظه اهلل،« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 

م�شروعات املنح لإعطاء الأف�شلية لل�شركات الوطنية 
بن�شبة %10، وذلك بعد اجتيازها مرحلة التقييم 
اختيار  م��راع��اة  يتم  بحيث  امل���ايل،  وال��ت��اأه��ل  الفني 
العرو�ص  بتقدمي  تلتزم  ال��ت��ي  الوطنية  ال�����ش��رك��ات 
�شيا�شة  عليها  تن�ص  التي  املوا�شفات  �شمن  الفنية 

املناق�شات مل�شروعات املنح اخلا�شة بال�شندوق.
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  واأك��د 
الرئا�شة رئي�ص  ال��وزراء، وزير �شوؤون  رئي�ص جمل�ص 
جمل�ص اإدارة �شندوق اأبوظبي للتنمية، اأن ال�شندوق 
�شاهم منذ تاأ�شي�شه من قبل املغفور له ال�شيخ زايد 
ومتويل  دع��م  يف  اهلل«  »رحمه  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
امل�شاريع التنموية يف الدول النامية لتحقيق التنمية 
على  م�شاعدتها  اأج��ل  م��ن  ال���دول،  تلك  يف  ال�شاملة 
م�شتوى  وحت�شني  القت�شادية  ال�شعوبات  مواجهة 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة -حفظه اهلل.
نهيان؛  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  واأ���ش��اف 
ال�شندوق  يوؤديه  الذي  الكبري  ال��دور  اإىل جانب  اأنه 
حتقيق  على  والعمل  الإمن��ائ��ي��ة  الأه����داف  لتحقيق 
اأي�شاً  ف��اإن��ه  النامية،  ال���دول  يف  امل�شتدامة  التنمية 
ي�شاهم يف تنمية القت�شاد الوطني لدولة الإمارات 
وتعزيز تناف�شيته يف اإطار �شيا�شة التنوع القت�شادي، 
م�شرياً  ال��دول��ة،  �شيا�شة  يف  ثابتة  ركيزة  متثل  التي 
�شركات  تاأ�شي�ص  ال�شندوق يعمل على  اأن  اإىل  �شموه 
الدول  يف  قائمة  �شركات  يف  وامل�شاهمة  ا�شتثمارية 
امل�شتفيدة مبا ي�شاهم يف حتقيق التنمية القت�شادية 
يف تلك الدول، مع دعم ال�شركات الوطنية وم�شاندتها 
العاملية  الأ���ش��واق  اإىل  للدخول  لها  الفر�ص  وتوفري 

مبختلف الو�شائل.

يف وق���ت ���ش��اب��ق م���ن ه���ذا ال���ع���ام، والتي 
علقات  تر�شيخ  ن��ح��و  ال��ط��ري��ق  م��ه��دت 

�شيا�شية واقت�شادية اأقوى.
اأك����رب �شريك  وت��ع��د الأرج���ن���ت���ني ���ش��اب��ع 
مع  اللتينية  اأم��ري��ك��ا  يف  لدبي  جت��اري 
جت�����ارة ث��ن��ائ��ي��ة غ���ري ن��ف��ط��ي��ة جت����اوزت 
 ،2018 225 مليون دولر يف  قيمتها 
ب��زي��ادة ق��دره��ا 21 % م��ق��ارن��ة ب��� 186 
كانت   .2015 ال��ع��ام  يف  دولر  م��ل��ي��ون 
ومنتجات  واخل�شراوات  الغذائية  امل��واد 
اللحوم من بني اأكرث املنتجات املتداولة 
جتارياً بني دبي والأرجنتني يف 2018، 
بقيمة اإجمالية و�شلت اإىل 158 مليون 
املنتجات الكيميائية بقيمة  دولر، تليها 
واملعدات  والآلت  دولر،  م��ل��ي��ون   23
 12.8 الكهربائية والإلكرتونية بقيمة 

مليون دولر.

وبدعم من غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة 
من  ومتّكنه  الدقيقة،  التفا�شيل  بكافة 
والعلمات  ال�شركات  ك��ربى  اإ�شتقطاب 
التجارية من حول العامل و�شاهم بنجاح 
للمعر�ص  ال����زوار  م��ن  الآلف  ت��واف��د  يف 
من عدة دول واإبهار اجلميع مبا يقدمه 
م��ن ف��ر���ص جت��اري��ة ل����زواره م��ن التجار 
من  اأب��واب��ه  املعر�ص  ويفتح  وامل�شرتين. 
اأبريل   2 املوافق  الثلثاء  ي��وم  من  ب��دءاً 
 6 امل��واف��ق  ال�شبت  ي��وم  ول��غ��اي��ة   2019
ظهراً   12 ال�شاعة  م��ن   2019 اأب��ري��ل 
لغاية 10 م�شاء، با�شتثناء يوم اخلمي�ص 
من ال�شاعة 12 ظهراً ولغاية 11 م�شاء، 
3 بعد الظهر ولغاية  وي��وم اجلمعة من 
11 م�����ش��اء. وي��خ�����ش�����ص امل��ع��ر���ص فرتة 
لل�شيدات فقط يوم الأربعاء من ال�شاعة 
الظهر.  بعد  الرابعة  ولغاية  ظهراً   12

والدخول جماين للجميع.
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ا�ستقبلت قن�سلي البلدين ودعت ل�سراكات اقت�سادية م�سرتكة

غرفة �ل�ضارقة تبحث تعزيز �لتعاون �القت�ضادي مع جنوب �أفريقيا وبيالرو�ضيا

15 زيارة ميدانية خلل الربع الأول من 2019

غرفة عجمان ت�ضتهدف زيادة �لزيار�ت ملجتمع �الأعمال يف �الإمارة

مطار �أبوظبي �لدويل ي�ضتقبل �أوىل رحالت » هيمااليا �يرالينز« �لقادمة من كامتاندو

•• ال�ضارقة-الفجر:

ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  بحثت   
ال�شراكات  واآفاق  امل�شرتك  التعاون  �شبل 
ال��ت��ج��اري��ة وال���ش��ت��ث��م��اري��ة م���ع جنوب 
اأف���ري���ق���ي���ا وب���ي���لرو����ش���ي���ا وذل������ك خلل 
ا�شتقبال الغرفة موؤخراً ل�شعادة موقوبو 
اأفريقيا  ج���ن���وب  ع����ام  ق��ن�����ش��ل  داف����ي����د، 
بونداريف،  لق����ور  و���ش��ع��ادة  ب���ال���دول���ة، 
لدى  بيلرو�شيا  جمهورية  ع��ام  قن�شل 
ال���دول���ة. وال��ت��ق��ى خ���لل ال��ل��ق��اء الأول 
رئي�ص  العوي�ص  �شلطان  عبداهلل  �شعادة 
�شعادة  مع  ال�شارقة  غرفة  اإدارة  جمل�ص 
م���وق���وب���و داف����ي����د، ق��ن�����ش��ل ع�����ام جنوب 
اأف��ري��ق��ي��ا ب��ال��دول��ة وال��وف��د امل��راف��ق له، 
النائب  بوخاطر،  وليد  �شعادة  بح�شور 
و�شعادة  الإدارة،  جمل�ص  لرئي�ص  الثاين 
الغرفة  ع��ام  مدير  اأم��ني،  اأحمد  حممد 
امل��ق��رب رئي�ص ق�شم  ب��ال��وك��ال��ة وف��اط��م��ة 
التعاون الدويل و�شارة اليحيى تنفيذي 
التعاون ال���دويل.  وج��رى خ��لل اللقاء 

يف  وال�شتثمار  التعاون  فر�ص  مناق�شة 
القطاع  وخ�شو�شاً  القطاعات  خمتلف 
دعا  حيث  اأفريقيا،  جنوب  يف  ال�شياحي 
اأفريقيا لدى الدولة  قن�شل عام جنوب 
اإىل ال�شتفادة من اخلربات التي تتمتع 
ال�شياحة  جم��ال  يف  ال�شارقة  اإم���ارة  بها 
ال��ت��ع��اون يف هذا  اأن  ال��ع��ائ��ل��ي��ة، م��ع��ت��رباً 
امل�شرتكة،  الأه�������داف  ���ش��ي��خ��دم  امل���ج���ال 
اإىل  ال����ع����لق����ات  ب���ت���ط���وي���ر  وي�������ش���اه���م 

م�شتويات رفيعة.
غرفة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  وحت�����دث 
ال�������ش���ارق���ة ع���ن اأه���م���ي���ة ال���ت���وا����ش���ل بني 
وجنوب  ال�شارقة  يف  الأع��م��ال  جمتمعي 
اأفريقيا، واإطلع اجلانبني على الفر�ص 
اأن امل�����ش��ارك��ة يف  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة، م��ع��ت��رباً 
اإمارة  ت�شت�شيفها  التي  العاملية  املعار�ص 
هذا  يف  اأ�شا�شياً  منطلقاً  ي�شكل  ال�شارقة 
للقطاع اخلا�ص  الدعوة  املجال، موجهاً 
ل���ل����ش���ت���ف���ادة من  اف���ري���ق���ي���ا  يف ج���ن���وب 
املعار�ص  م��ن  للعديد  ال�����ش��ارق��ة  تنظيم 
القت�شادية املتخ�ش�شة على مدار العام، 

والإقبال على امل�شاركة فيها للتعرف على 
احتياجات جمتمع الأعمال يف ال�شارقة، 
القطاعات  يف  ال��ف��ر���ص  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 

القت�شادية املتنوعة.  
�شلطان  ع����ب����داهلل  ����ش���ع���ادة  وا����ش���ت���ق���ب���ل 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ال��ع��وي�����ص، 
���ش��ع��ادة ايغور  ث�����اٍن،  ل���ق���اٍء  ال�����ش��ارق��ة يف 
جمهورية  ع�����ام  ق��ن�����ش��ل  ب����ون����داري����ف، 
ال��غ��رف��ة بح�شور  م��ق��ر  ب��ي��لرو���ش��ي��ا، يف 
���ش��ع��ادة ول��ي��د  ب��وخ��اط��ر، ال��ن��ائ��ب الثاين 
حممد  و�شعادة  الإدارة،  جمل�ص  لرئي�ص 
اأحمد اأمني، مدير عام الغرفة بالوكالة، 
مع  العلقات  م�شت�شار  امل��ط��وع  وجا�شم 

رابطة الدول امل�شتقلة .
وب���ح���ث اجل���ان���ب���ان خ����لل ال��ل��ق��اء اآف����اق 
خمتلفة،  جم���الت  يف  الثنائي  ال��ت��ع��اون 
وتطويرها  بالعلقات  الرتقاء  وكيفية 
مب����ا ي���ت���واف���ق م����ع اإم����ك����ان����ات وق������درات 
جمهورية  عام  قن�شل  وحمل  اجلانبني. 
من  ال�����ش��ارق��ة  لغرفة  دع���وة  بيلرو�شيا 
رئي�ص  اأولحوفيت�ص،  فلدميري  �شعادة 

بجمهورية  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة 
بيلرو�شيا، لزيارة بلده والإط��لع عن 
املتاحة لها،  قرب على فر�ص ال�شتثمار 
وبحث تعزيز التعاون التجاري امل�شرتك. 
بيلرو�شيا  جمهورية  ع��ام  قن�شل  ودع��ا 
قيادة  اإىل  ال�شارقة  غرفة  ال��دول��ة  ل��دى 
وف����د جت�����اري م���ن ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص يف 
الفعاليات  يف  وامل�������ش���ارك���ة  ال�������ش���ارق���ة، 
الق���ت�������ش���ادي���ة ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ب�����لده، 
الفعاليات،  ه��ذه  م��ن  ع���دداً  م�شتعر�شاً 
اهتماماً  ت��ويل  ب���لده  اأن  على  وم�����ش��دداً 
القت�شادية  ال��ع��لق��ات  بتطوير  خا�شاً 

مع جمتمع الأعمال الإماراتي.
العام  ال��ق��ن�����ش��ل  ال��ع��وي�����ص م���ع  وب���ح���ث 
تنظيم  اإمكانية  بيلرو�شيا  جلمهورية 
ت�شت�شيفه  جت���اري  اق��ت�����ش��ادي  م��ع��ر���ص 
اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة وت�����ش��ارك ف��ي��ه �شركات 
الخت�شا�شات،  ك��اف��ة  م��ن  ب��ي��لرو���ش��ي��ة 
وذل����ك ل��ت��ع��ري��ف ال�����ش��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
ال�����ش��ارق��ة ب��اخل��دم��ات وامل��ن��ت��ج��ات التي 
البيلرو�شية،  ال�����ش��رك��ات  ب��ه��ا  ت��ت��م��ي��ز 

امل�شرتكة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه  اأن  م��ع��ت��رباً 
العلقات  توطيد  يف  رئي�شياً  دوراً  تلعب 

القت�شادية وتنميتها.
ال��ل��ق��اءات مع  اأن  اإىل  ال��ع��وي�����ص  واأ����ش���ار 
العامل  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  ال�����ش��ل��ك  اأع�����ش��اء 
اإيجابية لأن  م��ا تكون  دائ��م��اً  ال��دول��ة  يف 
تفعيل  على  دوم��اً  تركز  اللقاءات  حمور 
والتعاون  التن�شيق  وت��ع��زي��ز  ال�����ش��راك��ات 
العاملية  املكانة  ان  م��وؤك��داً  الق��ت�����ش��ادي، 
ال��ت��ي و���ش��ل��ت اإل��ي��ه��ا ب��ي��ئ��ة الأع����م����ال يف 
ا�شتقطاب  ع����ام����ل  ت�����ش��ك��ل  ال�������ش���ارق���ة 
التعاون  ب��ت��ع��زي��ز  ال���ع���امل���ي  ل���له���ت���م���ام 

القت�شادي مع الإمارة.
ولفت رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة ال�شارقة 
اإىل اأهمية ت�شافر اجلهود لتعزيز �شبكة 
ع����لق����ات ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ص يف اإم������ارة 
الدولة،  خ����ارج  ن��ظ��رائ��ه  م���ع  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شارقة  غ���رف���ة  ال���ت���زام  ع��ل��ى  م�������ش���دداً 
التعاون مع اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي، 
وزيادة التن�شيق ملا فيه م�شلحة القطاع 

اخلا�ص يف ال�شارقة.  

•• عجمان ـ الفجر

عجمان  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ن��ف��ذت 
ال��ع��ام اجلاري  خ��لل ال��رب��ع الأول م��ن 
لأع�������ش���ائ���ه���ا  م����ي����دان����ي����ة  زي����������ارة   15
وامل�شانع،  ال�����ش��رك��ات  م��ن  ومنت�شبيها 
بهدف اللقاء املبا�شر للتعرف على اأهم 
املقرتحات ورفع التو�شيات التي ت�شب 
للقطاع  امل��وج��ه��ة  اخل���دم���ات  ج����ودة  يف 

القت�شادي يف الإمارة.
واأك�����د حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة امل���ه���ريي رئي�ص 
عجمان،  غرفة  يف  الأع�شاء  دع��م  ق�شم 
ها  بعدِّ امليدانية  ال��زي��ارات  اأهمية  على 
العلقة  تدعم  مبا�شرة  توا�شل  من�شة 
للتعرف  واأع�������ش���ائ���ه���ا  ال���غ���رف���ة  ب����ني 
واأهم  الأع���م���ال  جمتمع  تطلعات  ع��ل��ى 
والعمل  وال���ت���ح���دي���ات  الح���ت���ي���اج���ات 
ع��ل��ى ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات وال��ت��ع��رف على 
امل��ق��رتح��ات والأف���ك���ار الإب��داع��ي��ة التي 
ا�شتدامة  اأج��ل  من  العمل،  بيئة  تخدم 
ومبا  اأن�شطتها  بكافة  املن�شاآت  وتنمية 
اإم��ارة عجمان وخطتها  روؤي��ة  ي�شب يف 

ال�شرتاتيجية 2021.

تنفيذ  ت�����ش��ت��ه��دف  ال��غ��رف��ة  اأن  م�����ش��رياً 
القطاعات  ك��اف��ة  ل��زي��ارة  �شاملة  خطة 
اخلدمات  باأهم  والتعريف  القت�شادية 
واإبراز  الأعمال  املوجهة للتجار ورجال 
تنظمها  التي  والفعاليات  املعار�ص  اأهم 
التعريف  وك�����ذل�����ك  ع���ج���م���ان  غ����رف����ة 
باملعار�ص املتخ�ش�شة التي ت�شارك فيها 
الغرفة على راأ�ص املن�شاآت من اأع�شائها 
واإمكانية  وخ���ارج���ه���ا  ال����دول����ة  داخ�����ل 

امل�شاركة فيها.
اإدارة  جمل�ص  ح��ر���ص  امل��ه��ريي،  وث��م��ن 
اللقاءات  زي�����ادة  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة 
املبا�شرة والزيارات امليدانية اإىل اأع�شاء 
الغرفة للتعرف على م�شتجدات القطاع 
الق��ت�����ش��ادي م��ن خ���لل وج��ه��ات نظر 

التجار ورجال الأعمال.
عبداملح�شن  عبداهلل  اأو�شح  جانبه  من 
اخلدمات  ج��ودة  ق�شم  رئي�ص  النعيمي 
و�شل  كهمزة  تعمل  عجمان  غ��رف��ة  اأن 
من  احلكومية  واجلهات  اأع�شائها  بني 
خلل �شل�شلة الزيارات امليدانية، موؤكداً 
التعرف  عن  اأثمرت  الزيارات  نتائج  اأن 
ال���ت���ح���دي���ات التي  ال���ع���دي���د م����ن  ع���ل���ى 

يواجهها اأ�شحاب املن�شاآت وبحث اإيجاد 
احللول لها مع اجلهات املعنية.

ت�شتعر�ص  عجمان  غرفة  اإن  واأ���ش��اف: 
خ�������لل زي������ارات������ه������ا اأه���������م اخل�����دم�����ات 
والتعريف  الأع���م���ال  ملجتمع  امل��وج��ه��ة 
منرباً  تعد  وال��ت��ي  العمل  مبجموعات 

ملمثلي القطاعات املختلفة من اأ�شحاب 
ال��ع��لق��ة م���ع ب��ع�����ش��ه��م م���ن ج��ه��ة ومع 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة م��ن ج��ه��ة اأخ���رى، 
العمل  جم�����م�����وع�����ات  ت�������ش���م  ب���ح���ي���ث 
وال�شياحة  امل�����ش��ان��ع  ع��م��ل  »جم��م��وع��ة 
الت�شوق  وم����راك����ز  الأع����م����ال  و����ش���ب���اب 

•• اأبوظبي-الفجر:

ا�شتقبال  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ارات  اأعلنت 
رحلت  اأوىل  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ار 
القادمة  اي���رلي���ن���ز«  »ه��ي��م��الي��ا  ���ش��رك��ة 
الواقع  ال���دويل  »ت��ري��ب��وف��ان«  م��ن مطار 
اأم�ص  يوم  وذل��ك  بنيبال،  »كامتاندو«  يف 
لتد�شن  م����ار�����ص،   31 الأح�������د  الأول 
املطارين  ب��ني  رحلتها  بذلك  ال�شركة 

مبعدل ثلث رحلت اأ�شبوعية.
وب��ه��ذا ال�����ش��دد، ق��ال م��ارت��ن دي غروف 
ال����رئ����ي���������ص ال���ت���ن���ف���ي���ذي ال�����ت�����ج�����اري يف 
ان�شمام  »ي�����ُش��رن��ا  اأب���وظ���ب���ي:  م���ط���ارات 
القائمة  اإىل  ايرلينز«  »هيماليا  �شركة 
امل��ت��ن��ام��ي��ة م��ن ���ش��رك��ات ال���ط���ريان التي 
تعمل يف مطار اأبوظبي ال��دويل، خا�شة 
التي  ال��وج��ه��ات  ت��ع��دُّ م��ن  »ن��ي��ب��ال«  واأن 
ت��ل��ق��ى ���ش��ع��ب��ي��ة ك��ب��رية م���ن ���ش��ك��ان دولة 
الإمارات، نظراً اإىل اإقامة وعمل الكثري 
لذا،  الإم����ارات،  دول��ة  النيباليني يف  من 
�شفر  جت��رب��ة  ت��وف��ري  اإىل  نتطلع  ف��اإن��ن��ا 
اأو  ن��ي��ب��ال  اإىل  للم�شافرين  ا�شتثنائية 

القادمني منها«.
واأ�شاف: »ن�شعى ب�شكٍل متوا�شل لزيادة 
ع���دد ال��وج��ه��ات وال���رح���لت ال��ت��ي ت�شل 
الدويل،  اأب��وظ��ب��ي  مطار  م��ن  تنطلق  اأو 
ارتباط  لتعزيز  م�شاعينا  م��ع  مت��ا���ش��ي��اً 
اأبوظبي بالعامل ودعم الأن�شطة التجارية 
 .« ال��دول��ة  يف  ال�شياحي  النمو  وت��ع��زي��ز 
بت�شغيل  اي��رلي��ن��ز«  »هيماليا  و�شتقوم 
وال��ت��ي ت�شم   320 اإي��رب��ا���ص  ط���ائ���رات 
املميزة  ال�شياحية  الدرجة  يف  مقاعد   8
ال�شياحية.  ال��درج��ة  يف  م��ق��ع��داً  و150 
اأيام  كامتاندو  من  الرحلت  و�شتنطلق 
ال�شاعة  يف  واخلمي�ص  والثلثاء  الأح��د 
اإىل  لت�شل  املحلي،  بالتوقيت   20:45
بالتوقيت   23:45 ال�شاعة  يف  اأبوظبي 
امل���ح���ل���ي. اأم�����ا ال����رح����لت امل����غ����ادرة اإىل 
اأيام  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  فتنطلق  ك��امت��ان��دو، 
ال�شاعة  يف  واجلمعة  والأرب��ع��اء  الثنني 
اإىل  وت�شل  املحلي،  بالتوقيت   01:45
كامتاندو يف ال�شاعة 08:00 بالتوقيت 

املحلي.
ومن جانبه قال فيجاي �شري�شتا، نائب 

ايرلينز«  »هيماليا  �شركة  اإدارة  رئي�ص 
:«اإن اإطلق رحلت جوية مبا�شرة بني 
م��ط��اري »اأب��وظ��ب��ي« و«ك��امت��ان��دو« ياأتي 
ا�شتجابة للطلب املتنامي على الرحلت 
امل��ب��ا���ش��رة ب��ني ال��وج��ه��ت��ني، ح��ي��ث ت�شهد 
ال���ع���لق���ات ال��ت��ج��اري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة بني 

دولة الإمارات ونيبال ازدهاراً ملحوظاً، 
وي�شرنا يف ال�شركة اأن نقوم بدور حموري 
التجارية  ال��رواب��ط  وت��ع��زي��ز  ت�شهيل  يف 

وال�شياحية بني الدولتني«.
الرحلت  ب��اأن  ثقة  على  »نحن  واأ���ش��اف 
املرور  حركة  تعزيز  يف  �شت�شهم  اجلوية 

امل��ح��ام��اة وال��ت��ع��ل��ي��م اخلا�ص  وم��ك��ات��ب 
امل�شريف  وال��ق��ط��اع  ال�����ش��ح��ي  وال��ق��ط��اع 
العقاريني  ع��م��ل  وال��ب��ن��وك وجم��م��وع��ة 
وجمموعة عمل املقاولت وال�شت�شارات 
�شباب  ع���م���ل  وجم���م���وع���ة  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة 

الأعمال«.

نبيال،  اإىل  الإم���ارات  دول��ة  القادمة من 
وي�شرنا اأن ن�شيف اأبوظبي اإىل الوجهات 
»هيماليا  واأن  لل�شركة«، خا�شة  التابعة 
عامها  ا�شتكمال  على  ت�شرف  ايرلينز« 
التجارية  ب��ال��ع��م��ل��ي��ات  احل��اف��ل  ال��ث��ال��ث 

الناجحة«.

�إ�ضارة لالت�ضاالت و�حللول �الأمنية ت�ضتعر�ص �بتكار�تها 
�خلا�ضة باملدن �لذكية خالل فعاليات جي�ضيك 2019

•• دبي-الفجر:

جمال  يف  الرائدة  ال�شركة  الأمنية«،  واحللول  للت�شالت  »اإ�شارة  ت�شارك 
�شبكات الت�شالت ال�شلكية والل�شلكية »�شبكات تيرتا TETRA واجليل 
فعاليات  الأمنية، يف  واحللول  العامة”  لل�شلمة  امل�شممة   LTE الرابع 
ال��ذي متتد   ‘2019 ’جي�شيك  املعلومات  لأم��ن  موؤمتر ومعر�ص اخلليج 
فعالياته لغاية 3 اأبريل اجلاري يف مركز دبي التجاري العاملي، حيث تعر�ص 
جمموعة من ابتكاراتها اخلا�شة بتقنيات اإنرتنت الأ�شياء. وتاأتي م�شاركة 
“اإ�شارة” ان�شجاماً مع جهودها لتقدمي املزيد من احللول املتكاملة للعملء 
الباحثني عن تقنيات مبتكرة لتح�شني اإدارة املدن ومعاجلة حتديات قطاع 

النقل وتقدمي منط حياة ذكي لل�شكان.
وت�شكل املجموعة اجلديدة واملتطورة من حلول اإنرتنت الأ�شياء التي توفرها 
»اإ�شارة« لل�شركات واملدن احلديثة الإ�شافة الأحدث اإىل حمفظتها الوا�شعة 
وت�شتعر�ص  الذكية.  ب��امل��دن  اخلا�شة  واخل��دم��ات  وال��ربام��ج  املنتجات  م��ن 
ت�شتخدم  التي  الذكية«  ال�شيارات  مواقف  »من�شة  املعر�ص  خلل  »اإ���ش��ارة« 
والتحليلت   ”ANPR« ال�����ش��ي��ارة«  ل��وح��ة  اإىل  الآيل  »ال��ت��ع��رف  تقنية 
التنبوؤية، اإىل جانب اأجهزة ال�شت�شعار وتقنيات الت�شال الل�شلكية لتمكني 
م�شغلي مواقف ال�شيارات من اإدارة الأنظمة املتعددة ملواقف ال�شيارات ب�شكل 
متزامن. و�شيف�شي ا�شتخدام هذه احللول بعد تركيبها اإىل خف�ص تكاليف 
الت�شغيل وال�شيانة، بينما �شي�شتفيد املقيمون من جتربة متطورة وفريدة 
يف مواقف ال�شيارات. علوة على ذلك، تقوم »اإ�شارة« بعر�ص باقة من اأحدث 
حلولها امل�شتندة اإىل تقنيات اإنرتنت الأ�شياء التي تدعم التطبيقات الذكية 
النفايات. ومتتاز  اإدارة  املباين ومراقبة  داخل  الذكي  التتبع  ال�شاملة مثل 
جتارة  م��ن  ب���دءاً  املتنوعة،  با�شتخداماتها  امل��ب��اين  داخ��ل  التتبع  تطبيقات 
التجزئة وو�شوًل اإىل تتبع ال�شيارات يف املواقف، اإىل جانب جمموعة وا�شعة 
من التقنيات مثل الت�شال الل�شلكي WiFi، وتقنية البلوتوث منخف�ص 
الروؤية  واأن��ظ��م��ة  ال�����ش��وت��ي��ة،  ف���وق  امل��وج��ات  وت��ق��ن��ي��ات   ،”BLE”الطاقة
احلا�شوبية وغريها من التقنيات التي ميكن ن�شرها لتتبع الأ�شول داخل 
للت�شالت  »اإ�شارة  عام  بحلوق، مدير  علي  قال  ال�شياق،  هذا  ويف  املباين. 
الأ�شياء  اإنرتنت  تقنيات  اإىل  امل�شتندة  املن�شات  »تلعب  الأمنية«:  واحللول 
دوراً حمورياً يف تطور املدن الذكية، حيث ترتقي مب�شتويات الكفاءة وتعزز 
نحو  التحول  الرائدة يف جمال  ال�شركات  اإح��دى  ها  وبعدِّ �شكانها.  جت��ارب 
وحت�شني  البتكار  لتعزيز  التقنيات  اأح��دث  ’اإ�شارة‘  توظف  الذكية،  امل��دن 
الرامية  حلولها  خ��لل  م��ن  القت�شادية  التنمية  عجلة  ودف��ع  اخل��دم��ات 

للرتقاء ب�شوية حياة النا�ص. وت�شرنا
جمال  يف  الوا�شعة  خدماتنا  لعر�ص  ال��رائ��دة  الفعالية  ه��ذه  يف  امل�شاركة 
يف  الأم��ن  تدمج  تقنيات  تطوير  و�شمان  التطور،  وفائقة  ذكية  م��دن  بناء 

ت�شميمها لتحقيق ال�شتدامة القت�شادية والجتماعية والبيئية«.
واأفريقيا‘،  الأو�شط  -ال�شرق  اإنتليجن�ص  ’موردور  تقديرات  اأحدث  وت�شري 
اأن قيمة �شوق  ال�شركة الرائدة يف جمال ال�شت�شارات واأبحاث ال�شوق، اإىل 
عام  بحلول  اأمريكي  دولر  6.43 مليار  اإىل  �شت�شل  الإل��ك��رتوين  الأم��ن 
ابتكارات  وت�شتند   .%6.51 ق��دره  مركب  �شنوي  منو  ومبعدل   ،3202
»اإ�شارة« اخلا�شة باملدن الذكية اإىل منهجيات اأمنية تعمل على كل م�شتويي 
ال��ب��ي��ان��ات لتزويد  م��وث��وق��ي��ة  ال�����ش��رك��ة  ت��دع��م  ك��م��ا  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات.  ال�شبكة 
امل�شتخدمني باأرقى م�شتويات احلماية الأمنية. ومن املقرر ا�شتكمال هذه 
التقنيات والإمكانيات اخلا�شة باملدن الذكية بحلول الربع الثالث من عام 
9102، و�شتكون متاحة للعر�ص يف جناح »اإ�شارة« الذي يقع �شمن من�شة 
موؤ�ش�شة الت�شالت املتخ�ش�شة ’نداء‘، رقم »81E – IZ” خلل فعاليات 

املعلومات” ’جي�شيك‘. لأمن  اخلليج  ومعر�ص  “موؤمتر 

5 مليار�ت درهم مكا�ضب �الأ�ضهم �الإمار�تية
•• اأبوظبي-وام:

املال  اأ����ش���واق  يف  امل��ت��داول��ة  ال�����ش��رك��ات  لأ���ش��ه��م  ال�شوقية  القيمة  مكا�شب  بلغت 
التي �شيطرت على  التباين  5 مليارات درهم وذلك رغم حالة  الإماراتية نحو 
اأ�شهم  اأم�ص الأول. وجاء الدعم الأكرب لل�شوق من  حركة التعاملت يف جل�شة 
القطاع العقاري ويف مقدمتها �شهم اإعمار الذي �شارف على ك�شر حاجز 5 دراهم 
ال�شهم خا�شة  اإىل4.97 درهم و�شط عمليات تداول مكثفة على  بعدما و�شل 
دبي  الإم���ارات  بنك  �شهم  �شجل  فقد  كذلك  ال�شتثمارية.  املوؤ�ش�شات  قبل  من 
الوطني �شعودا قويا بالغا م�شتوى وذلك اإىل جانب �شهم بنك دبي الإ�شلمي 
الذي اأغلق عند 10.50 درهم وهو ما زاد من مكا�شب املوؤ�شر العام لل�شوق يف 
ختام اجلل�شة. ويف ظل الن�شاط الكبري الذي �شهده �شوق دبي املايل فقد ارتفع 
الذي  الأم��ر  2696 نقطة  %2.53 مغلقا عند م�شتوى  بن�شبة  العام  املوؤ�شر 
جتاوز مبكا�شبه منذ بداية العام اجلاري ن�شبة %6 بح�شب ما يظهره الر�شد 
املوؤ�شر على  اأغلق  املالية فقد  ل��لأوراق  اأبوظبي  �شوق  للتعاملت. ويف  ال�شهري 
انخفا�ص طفيف عند م�شتوى 5055 نقطة. وعلى م�شتوى ال�شيولة فقد زادت 
400 مليون  اإىل  ال�شفقات املربمة  التداول الأمر الذي رفع من قيمة  �شهية 
املتداولة  الأ�شهم  ع��دد  و�شلت  حني  يف  املاليني  ودب��ي  اأبوظبي  �شوقي  يف  دره��م 

177 مليون �شهم نفذت من خلل 4235 �شفقة.
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اإع����������لن
ال�شياحة  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1031077 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدال�شلم كالنجات كوزييل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف كالجنات كوزهيل حممد كوتي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/52  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1-نبيل علي زغ��دان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اأق����ام عليك  ق��د  امل��ه��ري  اح��م��د احل��ر���ش��ي  ���ش��امل  ب��ه��از وميثله:عي�شى  /ك���رمي 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل مببلغ 
والفائدة %12  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم  وقدره )1000000( 
الحد  ي��وم  جل�شة  لها  التنفيذ.وحددت  مت��ام  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من 
املوافق:2019/4/7 ال�شاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch2.E.21  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/463  تنفيذ مدين   

مو�شوع الق�شية:تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:1704/2017 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املننفذ به وقدره )37977( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.

طالب الإعلن:طالب التنفيذ:�شاد اهلل خان ماراز خان
املطلوب اعلنه:املنفذ �شده:1- �شركة املهذب لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة �ص.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مو�شوع العلن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن �شيارة )تويوتا هاي�ص - موديل 
به  ملا جاء  ( وذل��ك   E الكود   - اللوحة 98323 خ�شو�شي دبي  ابي�ص - رقم  اللون   -  2014

ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/949  تنفيذ جتاري   

واملعدل  ك��ل��ي  جت���اري  رق�������م:70/2013  ال���دع���وى  يف  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  الق�شية:تنفيذ  م��و���ش��وع 
بال�شتئناف رق��م:1146/2014 ا�شتئناف جتاري، ب�شداد املبلغ املننفذ به وقدره )14462618.69( 

درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف والف درهم اتعاب املحاماة.
طالب الإعلن:طالب التنفيذ:م�شرف المارات ال�شلمي �ص.م.ع

املطلوب اعلنه:املنفذ �شده:1- احمد ح�شني لفري جمهول حمل القامة
مو�شوع العلن:

الثنية  اليكم وبياناتها )ار�ص رقم 915 مبنطقة  العائدة  العقارات  بانه مت احلجز على  نعلنكم 
اخلام�شة ا�شم املبنى ال�شيف 2 رقم الوحدة BS2 ، BS3 + ار�ص رقم 1199 مبنطقة وادي ال�شفا 
3 + ار�ص رقم 26 مبنطقة اخلليج التجاري ا�شم املبنى املنارة رقم الوحدة )1801و1803و1805( يف 

حدود املبلغ )11288144.88( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2019/2382   

)املوؤجر( املنذر:جممع دبي ال�شناعي �ص.ذ.م.م 
اب��راج الم��ارات - الطابق 49 - بردبي - �شارع ال�شيخ زاي��د ام��ارة دبي - الم��ارات العربية املتحدة -  العنوان/مكتب ملك 

هاتف:97143304444+ - �ص.ب:73311
املنذر اليها:ات�ص تي بي ام ميدل اي�شت حللول الطاقة ال�شم�شية �ص.ذ.م.م      )امل�شتاأجر( العنوان/م�شتودع رقم 4 ملك مدينة 
دبي ال�شناعية - �شيح �شعيب 2 )قطعة الر�ص رقم 501-531 دبي المارات العربية املتحدة هاتف 46348886 971+ فاك�ص 

46348887 971+ متحرك 501110870 971+ - �ص.ب:113660 دبي - المارات العربية املتحدة
الواقعة يف �شيح �شعيب 2 رقم الر�ص   04C:امل�شتودع رقم املبلغ املرت�شد يف ذمتها عن  اليها ب�شرورة �شداد  املنذر  يخطر 
0-176 رقم البلدية 501-531 جممع دبي ال�شناعي امارة دبي المارات العربية املتحدة وبخلف ماي�شتجد من بدل اليجار 
ا�شتهلك  ر�شوم  املوؤجرة من  العني  وب��راءة ذمة  الفعلي  الخ��لء  تاريخ  امل�شافة حتى  القيمة  امل�شتحقة و�شريبة  والر�شوم 
املاء والكهرباء من هيئة كهرباء ومياه دبي وت�شليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من ال�شها�ص وال�شواغل وباحلالة 
التي كانت عليها عند التعاقد وذلك خلل ثلثون يوما من تاريخ ا�شتلم هذا الن��ذار وال فان املنذرة �شت�شطر لتخاذ 
املوؤجرين  بني  املنازعات  يف  بالف�شل  اخلا�شة  الق�شائية  اللجنة  اىل  واللجوء  اليها  املنذر  �شد  القانونية  الج��راءات  كافة 
وامل�شتاأجرين للمطالبة بالخلء و�شداد القيمة اليجارية املرت�شدة من تاريخ المتناع عن ال�شداد وحتى تاريخ الخلء 

الفعلي وحتميل املنذر الها كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�سر

 رقم 2019/914   
املنذر:الدلل للعقارات

املنذر اليه:حممد ن�شيم حممد اليا�ص

املو�سوع
 30 اق�شاها  فرتة  خلل  يف  اليجارية  امل�شتحقات  كافة  ب�شداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 

اللزمة  الق�شائية  الج���راءات  اتخاذ  اىل  املنذر  �شي�شطر  وال  الن�شر  تاريخ  من  ي��وم 

للمطالبة مبا ذكر وما ي�شتجد من قيمة ايجارية والتعوي�ص اجلابر للعطل وال�شرر 

وحتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�سر
 رقم 2019/2129   

املنذر:الدلل للعقارات
املنذر اليه:كبري ح�شني نور حممد

املو�سوع/اإعلن بالن�سر يف انذار عديل رقم:2019/1/50653
العديل  بالنذار  املذكور  بالعنوان  املنذر  من  العقار  اليه  املنذر  ا�شتاأجر  �شابق  بتاريخ 
ول يتم دفع امل�شتحقات اليجارية وانه م�شتقل للعقار من غري م�شوغ �شرعي و�شند 
املنذر/املنذر  املنذر مت�شررا من بقاء احلال مبا هو عليه لذا ينذر  ان  قانوين وحيث 
اليه ب�شداد كافة امل�شتحقات اليجارية يف خلل فرتة اأق�شاها )ثلثون يوما من تاريخ 
ن�شر هذا النذار العديل( وال �شي�شطر املنذر من اتخاذ الجراءات القانونية و�شوف 

تتحملون كافة التعاب وامل�شاريف.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اإعالن �سطب قيد
 تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/ �شركة راجوليل بيلدرز برايفت ليمتد - مكتب 
متثيل )اجلن�شية :الهند(  قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة دبي 
)العنوان:�شارع ال�شيخ زايد - بردبي - املركز التجاري - �ص.ب:5610( واملقيدة حتت 

رقم )4711( يف �شجل ال�شركات الأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات التجارية 
وتعديلته والقرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شان اعتماد دليل اإجراءات 

الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف العرتا�ص ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة 

يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد

 ادارة الت�سجيل التجاري
 �ض.ب )3625( دبي    

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد
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 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان :
 ال�شيد/حممد �شلطان حممد اخل�شر الطنيجي ، اجلن�شية المارات ، بن�شبة %95

ال�شيد:�شيخ �شلم �شيخ خالق ، اجلن�شية بنغلدي�ص بن�شبة %5
والبالغه  اع��له  امل��ذك��ورة  ح�ش�شهما  يف  )ت��ن��ازل(   يت�شمن  حم��رر  على  الت�شديق  وطلب 
اجماليها 100% يف ال�شم التجاري �شالون الربدي للحلقة ن�شاط الرخ�شة �شالون حلقة 
رجايل واملرخ�ص من دائرة التنمية القت�شادية يف خورفكان رخ�شة مهنية رقم:241511 
ال�شيد/جرب  اىل  بخورفكان  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف  ب��ت��اري��خ:1991/12/30  ال�شادر 
احمد حمم مقتدر علي اجلن�شية بنغلدي�ص ، ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العلن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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  اعالن بالن�سر

املرجع :468
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/حممد �شامل عو�ص هي�شان امل�شعبي - المارات اجلن�شية وال�شيد/احمد 
عبداهلل �شامل هي�شان - اليمن اجلن�شية وال�شيد/�شامل عبداهلل �شامل هي�شان - اليمن اجلن�شية يرغبون يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ش�شهم البالغة 100% وذلك اىل حممد علي طاهر �شيتيارثودي - الهند اجلن�شية 

يف الرخ�شة با�شم الفر�شان لتجارة الزيوت ذ.م.م تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:626512
تعديلت اخرى:مت تغيري ال�شكل القانوين يف �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة لي�شبح ال�شكل اجلديد موؤ�ش�شة 
فرديه بوكيل خدمات - مت تغيري ال�شم التجاري من الفر�شان لتجارة الزيوت ذ.م.م لي�شبح ال�شم اجلديد 

الفر�شان لتجارة الزيوت
وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل 
. فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

  اعالن بالن�سر
املرجع :470

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ادري�ص عبداهلل العلي - اماراتي اجلن�شية وال�شيد/حممد جاويد بن داد 
حممد - افغاين اجلن�شية وال�شيد/داد حممد ولد رحيم داد - افغاين اجلن�شية وال�شيد/�شخي داد ولد نادر 
- افغاين اجلن�شية يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتهم البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/حممد علي 
ال�شخي  املن�شوري - اماراتي اجلن�شية وال�شيد/لطيف اح�شاين - افغاين اجلن�شية يف �شركة  احمد عي�شى 
 124387 رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  ذ.م.م  غيارها  وقطع  امل�شتعملة  ال�شيارات  لتجارة 

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقه
تغيريات اخرى:مت تغيري ال�شم التجاري من �شركة ال�شخي لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة وقطع غيارها ذ.م.م 

اىل ال�شم التجاري �شركة اخلامت الذهبي لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة وقطع غيارها ذ.م.م
وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل 
. فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 

تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2814  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- باجن اولف�شني - فرع جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�شتاأنف / انيبه ماتيو عكور وميثله:عبدالرحمن ن�شيب عبدالرحمن 
بن ن�شيب قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2018/1419 جتاري 

كلي  بتاريخ:2018/12/17   
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2019/4/28 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2015/651 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- جمموعة 32 العقارية املحدودة  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ن�شيبوف كاماندار رايف اجلو - ب�شفته وكيل عن/عبداهلل 

ييف حاجي وميثله:بدر حممد علي القرق.
ق���ررت حمكمة دب��ي الب��ت��دائ��ي��ة ب���ت���اري���خ:2012/3/25 اع��لن��ك��م ل�����ش��داد قيمة 
بيع  وال  اع��له  التنفيذ  ملف  وم��ا يرت�شد يف  دره��م   )3323813.82( املطالبة 
العقار حمل احلجز )نوع العقار �شقة �شكنية - املنطقة الثنية اخلام�شة - رقم 
الر�ص 28 - ا�شم املبنى برج الكونكورد ال�شقة )2502-312-3602-3405-1302-

2702( خلل 15 يوم من تاريخ العلن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/208 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �شده/1- احمد علي ر�شا مو�شى جعفر علي 2- حممد �شرب ال�شيد �شرف 
�شلمان  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/وحيد بن جمال بن بكر قطب 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الها�شمي  برهان  مرت�شى  يعقوب  مرت�شى  وميثله:حممد 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )823155( درهم والزام 
املنفذ �شده الثاين بدفع )51( درهم وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة2- 
ف�شخ اتفاقية تاأ�شي�ص �شركة �شوليتري كافيه ذ.م.م املوؤرخة:2013/4/28 واملربمة بني 
بحقك يف  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  عليهما  واملدعي  املدعي 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/83 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �شده/1- بان جلوبال ديفيلومبنت ���ص.ذ.م.م  جمهول حمل 
عليك  اأق��ام  قد  �شينغ    ماها  �شينغ  التنفيذ/راج  ان طالب  الق��ام��ة مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)319005.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/373  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد �شالح حممود زيدان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املحاميني/احم  وميثله  قانونيون  وم�شت�شارون  حمامون  واملطرو�شي  القرق  /مكتب 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��ق��رق  وب��در حممد  املطرو�شي  ماجد  ب��ن  �شيف 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم  املدعي عليه مببلغ وقدره )54110(  بالزام  املطالبة 
بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  المتناع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة 
املعجل بل كفالة.وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق:2019/4/9 ال�شاعة:08:30 �ص 
بالقاعة:ch2.D.19  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
يف  الدعوى 2018/2508 جتاري كلي   

اخلبري املنتدب : يو�شف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود )فرع دبي( 

املدعي عليهم / فيفا للرتفيه م.م.ح واخرون 
مت ندبنا خبريا م�شرفيا يف الدعوى املذكورة اأعله و املرفوعة من بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق 
الو�شط املحدود )فرع دبي( �شد املدعي عليهم 1- فيفا للرتفيه م.م.ح 2- فيفا انرتتيمينت 
�شابقا 4- برمي  ليمتد  ليمتد - هيفن هولدينجز  ذ.م.م 3- فيفا هولدينج  للفيديو والوديو 
بافان   -7 امارانى  جايكي�شان  اومي�ص   -6 امارناتى  ناريندا�ص  5-يكي�شني  امرناين  ناريندا�ص 
برمي امارنانى وعليه   ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف 
مقر مكتبنا على العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم  الربعاء  املوافق  2019/4/10  يف متام ال�شاعة 
11:00 �شباحا ، ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم 

   1B1 : للجتماع.   دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 4 ، الطابق الول مكتب رقم
هاتف : 2681400-04 � فاك�ص : 04-2681300

يو�سف اخلاجه / خبري ح�سابي وم�سريف        

اجتمـــــاع خبــــرة

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/1542  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- �شركة خ�شبو ال�شناعية ذ.م.م 2- بهانو بول�شنداين جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/10/31 يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�شالح/بنك ات�ص ا�ص بي �شي فرع دبي بالزام املدعي عليهما بالت�شامن 
الفا  وثلثون  و�شتة  وثلثمائة  مليونني  مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤديا  ب��ان  بينهم  فيما 
�شنويا  بواقع %9  القانونية  والفوائد  فل�شا(  واربعون  وواحد وع�شرون درهما وخم�شة 
من تاريخ املطالبة احلا�شل يف:2018/7/16 حتى ال�شداد التام والزمت املدعي عليهما 
قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  امل�شاريف 
لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/757 تنفيذ جتاري
املنفذ �شده/1- ح�شن عتيق �شليمان عنرب  جمهول حمل القامة  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل �ص.م.ع وميثله:عبداهلل 
حممد ر�شول علي الهرمودي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
دره��م اىل  وق��دره )879560.23(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��له 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/835 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- انترياكت انرتنا�شيونال لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي 
ذ.م.م 2- �شاين كوران جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/يوروبيان 
ايجنت جرنال تريدجن م.م.ح وميثله:امنة ابراهيم حممد ح�شن املح�شن قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
وقدره )79164( درهم بالت�شامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
يف  الدعوى 2019/59 جتاري كلي   - حمكمة اأبوظبي

واملقاولت جمهولة حمل  لل�شيانة  املدعي عليها/�شركة تيرتا المارات  اىل 
�شدكم  اقامت  قد  التطبقية  التكنولوجيا  املدعية/موؤ�ش�شة  ان  مبا  القامة 
اأبوظبي املوقرة بتعيني اخلبري  اليها اعله وحكمت حمكمة  امل�شار  الدعوى 
احل�شابي �شاحب الدور للنظر يف اأمر الدعوى وحيث انكم مل حت�شرو جل�شة 
لتدقيق  اكيومان  مكتب  مقر  اىل  احل�شور  عليكم  يتوجب   ، باحلكم  النطق 
احل�شابات الكائن يف امارة اأبوظبي - تقاطع �شارع النجدة مع �شارع الكرتا - 
خلف احلمرا بلزا - بناية برج اليا�شات - اعلى حمل كعكولوجي - مكتب رقم 

1503 وذلك يوم الثنني املوافق:2019/4/8 ال�شاعة الثانية ظهرا
اخلبري احل�سابي/د.ر�سا دروي�ض اآل رحمه        

 اإعالن باحل�سور اىل جل�سة
خربة ح�سابية

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/322  عمايل جزئي

�����ص.ذ.م.م  امل��لب�����ص اجل��اه��زة  ل��ت��ج��ارة  ال�شعيد  امل��دع��ي عليه / 1-ط��ري��ق  اىل 
اأقام  قد  املغازي  حممد  املغازي  /�شماح  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
 173879( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
وال��ر���ش��وم وامل�شاريف رقم  دره���م( دره��م وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )2000( دره��م 
املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   MB187908819AE:ال�شكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.B.10:بالقاعة ���ص   09.30 ال�����ش��اع��ة   2019/4/7
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/454  تنفيذ عقاري   
، ب�شداد  مو�شوع الق�شية:تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رق��م:2017/17 عقاري جزئي 

املبلغ املننفذ به وقدره )537432.18( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.
طالب الإعلن:طالب التنفيذ:بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الو�شط املحدودة

املطلوب اعلنه:املنفذ �شده:1- مي�شال رميون البيطار
جمهول حمل القامة

مو�شوع العلن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن �شقة �شكنية 
- املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�ص 72 - ا�شم املبنى:THE PAD - رقم الوحدة 
1705 - امل�شاحة 63.54 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالب به )537432.18( درهم وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/3060  تنفيذ جتاري   

املعدل  كلي  رق���م:2015/1414 جت��اري  الدعوى  ال�شادر يف  الق�شية:تنفيذ احلكم  مو�شوع 
بحكم حمكمة ال�شتئناف رقم:2016/1104 ا�شتئناف جتاري ، ب�شداد املبلغ املننفذ به وقدره 

)2506306.75( درهم �شامل للر�شوم وامل�شاريف.
طالب الإعلن:طالب التنفيذ:م�شرف المارات ال�شلمي �ص.م.ع
املطلوب اعلنه:املنفذ �شده:1- �شامل جمعة �شامل جمعة ظنحاين

جمهول حمل القامة
مو�شوع العلن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن ار�ص �شكنية 
رقم 43 الكائنة مبنطقة قدفع وفاء للمبلغ )2443903.31( درهم بناءا على قرار املحكمة 

ال�شادر بتاريخ:2019/3/20.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

  اإعالن �سطب قيد
 تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/ �شركة الكاتل لو�شنت انرتنا�شيونال هولدينجز انك )اجلن�شية 
:الوليات املتحدة(  قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة اأبوظبي )العنوان:جزيرة 
 . العقارية  ���ش��روح  �شركة  امل��ال��ك  وح��دة   3+4 - مكتب   36 10+11 طابق  6 قطعة  �شم�ص   - ال��رمي 

�ص.ب:44770( واملقيدة حتت رقم )399( يف �شجل ال�شركات الأجنبية بالوزارة.
وتعديلته  التجارية  ال�شركات  �شاأن  2015 يف  ل�شنة   )2( رقم  الحت��ادي  القانون  لأحكام  وتنفيذاً 
والقرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شان اعتماد دليل اإجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب 

املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف العرتا�ص ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل 

يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد

 ادارة الت�سجيل التجاري
 �ض.ب )901( اأبوظبي    

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد
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ميمونه   / امل���دع���وة  ف��ق��دت 
مينية      ، ع��ل��ي  ع��ب��داجل��ب��ار 
اجلن�شية - جواز �شفرها رقم 
)3194041( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0568083390

فقد�ن جو�ز �ضفر
ف����ق����د امل������دع������و /حم����م����ود 
�شوري      ، م����ب����ارك  ع����و�����ص 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
 )N011832033 (
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
او  �شرطة  اق��رب مركز  اىل 

ال�شفارة ال�شورية

فقد�ن جو�ز �ضفر

فقدت املدعوة / مها يو�شف 
�شودانية      ، اح����م����د  ع���ل���ي 
اجلن�شية - جواز �شفرها رقم 
)036552B( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0567556947

فقد�ن جو�ز �ضفر
اأ�شهم  �شهادات  نعلن عن فقدان 
ات�����ش��الت ب��ا���ش��م م���رمي حممد 
يجدها  من  على  القبي�شي  فرج 
الت�شال على 0506696936 

او ت�شليمها لت�شالت
رقم ال�شهادة       عدد ال�شهم

15580                99971    

 4                          109631 

فقد�ن �أ�ضهم
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ال�شحفيني  ج��م��ع��ي��ة  وف������د  زار 
الإماراتية - الذي يقوم بزيارة اىل 
م�شرية  اإعلمية  موؤ�ش�شات  ع��دة 
ال�شرق  اأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  م���ق���ر   ،-
اجلمهورية،  وج���ري���دة  الأو����ش���ط، 
وق���ام ب��ج��ولت م��ي��دان��ي��ة يف ق�شر 
عابدين واملتحف امل�شري. والتقى 
املعيني  ف�����ش��ي��ل��ة  ب��رئ��ا���ش��ة  ال���وف���د 
جمعية  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب 

الكاتب  الإم���ارات���ي���ة  ال�����ش��ح��ف��ي��ني 
رئي�ص  ح�������ش���ن  ع���ل���ي  ال�������ش���ح���ف���ي 
جمل�ص اإدارة ورئي�ص حترير وكالة 
وتفقد  الو�����ش����ط،  ال�����ش��رق  ان���ب���اء 
الوفد مركز التدريب بوكالة اأنباء 

ال�شرق الأو�شط و�شالة التحرير.
زي���ارة وف��د اجلمعية مل�شر  وت��اأت��ي 
ب����ه����دف ت���وط���ي���د ال����ع����لق����ات مع 
والإعلمية  ال�شحفية  املوؤ�ش�شات 

التطورات  على  والط���لع  مب�شر 
امل�شرية  ال�شحافة  بها  مرت  التي 

العريقة.
وق�����ال ع��ل��ي ح�����ش��ن خ����لل لقائه 
ال�شحفيني  ج����م����ع����ي����ة  ب������وف������د 
ال�شرق  اأنباء  وكالة  اإن  الإماراتية 
ت�شتقي  اأن  دائما  الأو�شط حتر�ص 
اأخ��ب��ار دول���ة الإم�����ارات م��ن وكالة 
حر�شا   « وام   « الإم��������ارات  اأن���ب���اء 

الأداء  وم�شتوى  امل�شداقية  على 
ال�شحفي ل�«وام«.

اأنباء  وك��ال��ة  رئي�ص حت��ري��ر  وق���دم 
ال�شرق الأو�شط �شرحا للوفد حول 

اق�شام الوكالة.
جريدة  م��ق��ر  اجلمعية  وف���د  وزار 
الكاتب  وال���ت���ق���ى  اجل����م����ه����وري����ة، 
توفيق  ع����ب����دال����رازق  ال�����ش��ح��ف��ي 
رئ���ي�������ص حت���ري���ر اجل����ري����دة ال����ذي 

رح����ب ب��ت��ب��ادل ال������روؤى وامل���ق���الت 
ال�شحفية بني ال�شحف الماراتية 

وامل�شرية.
وق�������ام وف������د اجل���م���ع���ي���ة ب����زي����ارات 
والتقاط  عابدين  لق�شر  ميدانية 
ال�شور التذكارية داخل الق�شر ومت 
الطلع علي املقتنيات املوجودة به 
امل�����ش��ري يف قلب  امل��ت��ح��ف  ك��م��ا زار 

القاهرة.

وفد جمعية �ل�ضحفيني �الإمار�تية 
يزور موؤ�ض�ضات �عالمية م�ضرية

•• اأبوظبي-الفجر:

 اأعلن معر�ص421، املركز الفني والإبداعي يف 
اأبوظبي، عن افتتاح امل�شاحة الإبداعية »الرابعة« 
الفني  بامل�شهد  واملهتمني  للجمهور  تقدم  التي 
التجريبية  ال���ف���ن���ون  م���ن  اإب���داع���ي���ة  م�����ش��اح��ة 
الب�شرية  للفنانة  متميزة  اأع��م��اًل  ت�شم  ال��ت��ي 

الإماراتية �شيخة الكتبي.
هذا  خ��لل  من  الكتبي  �شيخة  الفنانة  وت�شعى 
امل�����ش��روع ال��ف��ن��ي ال���ذي ي��ق��ام خ���لل ال��ف��رتة من 
ال��ث��اين م��ن اأب��ري��ل اجل���اري ولغاية ال��ث��اين من  
بلوحات  الفني  امل�شهد  اإث��راء  اإىل  املقبل،  يونيو 
جدارية، وقطع اأثاث ومعرو�شات حتاكي فنوناً 
على  العمل  خ��لل��ه  توا�شل  وق��ت  يف  تاريخية، 
واإبداعية لعر�شها يف  ابتكار قطع فنية جديدة 

اأروقة معر�ص421.
وت��ت��ك��ون ه���ذه امل�����ش��اح��ة الإب��داع��ي��ة م��ن ج���دراٍن 
مزينة بلوحات �شاكنة ومتحركة ت�شور م�شاهد 
من  وذكريات  اأحلمها،  عن  فيها  الفنانة  تعرب 

ن�شج خيالها، لرتوي من خللها مراحل زمنية 
تعود اإىل طفولتها، وم�شريتها املهنية الفنية.

هذه  خلل  من  الكتبي  �شيخة  الفنانة  وتتطلع 
العقل  طبيعة  خبايا  ا�شتخل�ص  اإىل  امل�شاحة، 
“متلزمة  يف  وال��ب��ح��ث  ال��ب�����ش��ري��ة،  وال����ذاك����رة 
الدجال”، والتي ي�شكك فيها الأفراد ويعتقدون 
اأو خ�����داع، ح��ي��ث حتر�ص  ب��اأن��ه��م جم����رد وه����م 
الر�شم،  يف  الإب��داع��ي��ة  م��ه��ارات��ه��ا  تن�شيط  ع��ل��ى 
الت�شوير  اأعمال  على  ال�شابق  يف  رك��زت  اأن  بعد 

الفوتوغرايف والفن الرتكيبي اخلا�شة بها.
وب���ه���ذا ال�����ش��دد، ق��ال��ت ���ش��ي��خ��ة ال��ك��ت��ب��ي: “هذا 
املهنية جتربة  مل�شريتي  بالن�شبة  الفني  امل�شروع 
من  اأ���ش��ع��ى  حيث  ومتكاملة،  �شاملة  �شخ�شية 
الباطن  ي��دور يف عقلي  ما  ترجمة  اإىل  خللها 
اإىل ق��ط��ع ف��ن��ي��ة ي�����ش��اه��ده��ا اجل���م���ه���ور، واآم����ل 
اأن اأمت��ّك��ن م��ن اب��ت��ك��ار جم��م��وع��ة اأع��م��ال تقدم 
للمتابعني واملهتمني و�شيلة من التاأثري املتبادل، 
انعكا�شاً  التجريبية  ال��ق��ط��ع  ت��ع��ت��ربه��ذه  ح��ي��ث 
ملقاربة فكرية اأحر�ص على اتباعها يف ممار�شاتي 

الفنية”.
ت��ق��دي��ره��ا ملعر�ص421  ع��ن  ال��ك��ت��ب��ي  واأع���رب���ت 
املركز الفني والإبداعي يف اأبوظبي، ل�شت�شافة 
ه���ذا امل�����ش��روع ال��ت��ج��ري��ب��ي، واأك����دت اأن��ه��ا تتطلع 
بلورة  اإىل  املقبلة  القليلة  الأ�شهر  خ��لل  قدماً 
جمموعة الأفكار النوعية التي ما تزال يف طور 

التح�شري.
وم����ن ج���ان���ب���ه، رّح�����ب ف��ي�����ش��ل احل�������ش���ن، مدير 
معر�ص421 بالفنانة �شيخة الكتبي مل�شاركتها 
ال���ذي  “الرابعة”،  م�������ش���روع  خ����لل  جت���ارب���ه���ا 
اإذ  التجريبية،  للفنون  اإبداعية  م�شاحة  ميثل 
مثرياً  تفاعلياً  حمتوى  الفنية  اأعمالها  ت�شّكل 
للهتمام، مبا ي�شمه من تعابري فنية معا�شرة، 
حيث يتطلع معر�ص421 قدماً لي�شهد مزيداً 
النوع  ه��ذا  ت�شهم يف ولدة  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  م��ن 

الإبداعي خلل الفرتة املقبلة من املعر�ص”.
“الرابعة”  م��ع��ر���ص  “يعك�ص  احل�����ش��ن:  وق����ال 
الفني  التعبري  ت�شجيع  على  امل�شتمر  حر�شنا 
ودعم عمليات الإدراك الفكري، وتعزيز احلركة 

الربامج  خ����لل  م���ن  ال����دول����ة،  يف  الإب����داع����ي����ة 
اإثراء  ت�شهم يف  التي  الفنية  وامل�شاريع  الثقافية 
امل�شهد الفني املحلي والإقليمي، و�شيتيح املعر�ص 
للزوار فر�شة التفاعل مع الفنانة �شيخة الكتبي، 
اإجناز  وخطوات  الأولية  املراحل  على  والتعرف 
املعر�ص،  خ��لل  تقدمها  التي  الفنية  اأعمالها 

اآملني اأن ي�شتمتعوا بهذه الفر�شة املميزة”.
كما ي�شارك يف امل�شاحة الإبداعية فنانون اآخرون 
لري�شخ معر�ص “ الرابعة” مكانته كمركز فني 
م��وؤق��ت ي��ق��دم ب��رن��اجم��اً م��ت��م��ي��زاً م��ن التجارب 
واجلل�شات  العمل  وور����ص  والفنية،  التفاعلية 
احل���واري���ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت�����ش��ه��م يف اإث����راء 

امل�شرية الفنية واهتمامات املتابعني. 
“الرابعة” �شيمكن  معر�ص  اأّن  بالذكر  وجدير 
هذه  ع��ل��ى  الط������لع  م���ن  معر�ص421  زوار 
امل�����ش��اح��ة الإب��داع��ي��ة ل��ل��ف��ن��ون ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة، اإىل 
اأ�شفار  رّح�����ال�����ة:  “علمات  م���ع���ر����ص  ج���ان���ب 
اخلطوط العربية” الذي انطلق موؤخراً وذلك 

خلل زيارتهم للمعر�ص.

ي�سم اأعماًل للفنانة الب�سرية الإماراتية �سيخة الكتبي 
معر�ص421  يفتتح »�لر�بعة« م�ضاحة �إبد�عية حتاكي �لالوعي و�لذ�كرة �لب�ضرية

على حسن يهدى درع الوكالة الى فضيلة املعينى

ي�ساركون يف تقدمي 50 فعالية ثقافية

جنوم �ل�ضينما و�أدب �ليافعني �لعرب يحيون فعاليات
 �لدروة �لـ 11 من »�ل�ضارقة �لقر�ئي للطفل«

•• ال�ضارقة-الفجر:

ال�شارقة  م����ه����رج����ان  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف 
القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة 
ال�شارقة للكتاب يف دورته ال�11، هذا 
والفنانات  الفنانني  العام نخبة من 
وخمرجني  مم��ث��ل��ني  م����ن  ال����ع����رب، 
ور���ش��ام��ني واأدب�����اء، اأ���ش��ح��اب ب�شمة 
والآداب  الفنون  �شعيد  على  لفتة 
امل��وج��ه��ة ل���لأط���ف���ال، وذل����ك خلل 
هذا  ت��ق��ّدم  التي  امل��ه��رج��ان  فعاليات 
ي�شارك  ثقافية  فعالية   50 ال��ع��ام 
فيها 76�شيفاً من 26 دولة عربية 
ال�شارقة  اإك�شبو  مركز  يف  واأجنبية، 
اأب����ري����ل   17 م�����ن  ال�����ف�����رتة  خ������لل 
�شعار  امل��ق��ب��ل حت��ت  اأب��ري��ل   27 اإىل 

“ا�شتك�شف املعرفة«. 
الفنان  ك��ّل م��ن  ويحل على احل��دث 
اأبو  الرحمن  عبد  القدير  امل�شري 
ر�شيده  يف  مي��ت��ل��ك  ال������ذي  زه�������رة، 
ت�����اري�����خ�����اً ك������ب������رياً م������ن الأع������م������ال 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة وال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة، اإىل 
جانب الفنانة الأردنية الكبرية قمر 
ال�����ش��ف��دي ���ش��اح��ب��ة ال�����ش��وت الذي 
الت�شعينات  اأج���ي���ال  ط��ف��ول��ة  راف����ق 
والثمانينات خلل و�شعها لدبلجات 

مثل  متنوعة  كرتونية  م�شل�شلت 
الطويل،  ال���ظ���ل  و���ش��اح��ب  ����ش���ايل، 
وغريها  وف���ريدي  م��اج��د،  والكابنت 

من امل�شل�شلت.
للفنانة  مم��ي��ز  ح�����ش��ور  ج��ان��ب  اإىل 
مقدمة  ���ش��ي��ف،  ���ش��ي��م��اء  امل�����ش��ري��ة 
“مي�ص  الأط����������ف����������ال  ب������رن������ام������ج 
البحرينية  والفنانة  اأندر�شتاند”، 
العراقي  وامل�شرحي  ح�شني،  هيفاء 
ف���لح ه��ا���ش��م اأح��م��د، ور���ش��ام��ة كتب 
البابا،  اأماين  الفل�شطينية  الأطفال 
الفنية  الأ�����ش����م����اء  م����ن  وغ����ريه����م 

اللمعة والقديرة. 
الكاتب  امل����ه����رج����ان  وي�����ش��ت�����ش��ي��ف 

واحداً  يعّد  الذي  ال�شاروين  يعقوب 
يف  الأط����ف����ال  اأدب  رواد  ك���ب���ار  م���ن 
بن  واأح��م��د  العربي،  وال��ع��امل  م�شر 
والكاتب  الرا�شدي،  حمد  بن  نا�شر 
اأحمد  البحريني  امل�شرحي  واملخرج 
املوؤ�ش�ص  ال��ع�����ش��و  حم���م���د،  ج��ا���ش��م 
مل�����ش��رح ال��ب��ي��ادر وال��رئ��ي�����ص احلايل 
للم�شرح، والكاتبة اأميمة عز الدين، 
�شاحبة اإ�شدارات روائية وق�ش�شية 
جانب  اإىل  ال��ط��ف��ل،  اأدب  جم���ال  يف 
ح�����ش��ور ال�����ش��اع��ر ال�����ش��وري قحطان 
بريقدار، وكاتبة ال�شيناريو الأردنية 

ماريا دعدو�ص.
والروائي  ال�����ش��اع��ر  م��ن  ك���ّل  وي��ح��ل 

�شاحب  حمفوظ  حافظ  التون�شي، 
امل���وؤل���ف���ات امل��وج��ه��ة ل���لأط���ف���ال، اإىل 
ج��ان��ب جم��م��وع��ة م���ن الإ�����ش����دارات 
ال�������ش���ع���ري���ة وال����روائ����ي����ة الأخ�������رى، 
الرندي،  اأم���ل  الكويتية  وال��ق��ا���ش��ة 
الدكتورة  وال���ن���اق���دة  والأك���ادمي���ي���ة 
اأ�شتاذة  احل��وط��ي،  نرمني  الكويتية 
امل�شرحية  للفنون  العايل  املعهد  يف 
الكويتية، والإعلمية الليبية اأمينة 
الروميي، اإىل جانب الدكتور جمال 
اأ����ش���ت���اذ ال��ت��ع��ل��ي��م العايل  ب���و ط��ي��ب، 
بجامعة �شيدي حممد بن عبد اهلل 

بفا�ص. 
القا�ص  امل����ه����رج����ان  وي�����ش��ت�����ش��ي��ف 

وال�شاعر جيكر خور�شيد، والدكتورة 
اأكادميية  عي�شوي،  �شباح  ال�شعودية 
الأط���ف���ال  اأدب  جم����ال  يف  ون����اق����دة 

واليافعني،
خوجة،  يعقوب  فاطمة  جانب  اإىل   
خ��ب��رية ت��رب��وي��ة وك��ات��ب��ة يف جمال 
الذهبي،  وه�������ش���ام  ال���ط���ف���ل،  اأدب 
الن�شان،  ح��ق��وق  جم���ال  يف  ن��ا���ش��ط 
�شيماء  امل�شرية  الت�شكيلية  والفنانة 
عبد  حممد  وامل��وري��ت��اين  الكيلين، 
نعيمان”  “نادي  رئي�ص  ع��م��ار،  اهلل 
الأط��ف��ال، ورئي�ص  لأغ��اين وق�ش�ص 
ع�شو  والإبداع”،  “التنمية  رابطة 

احتاد الأدباء والكتاب العرب.

ال�11  امل��ه��رج��ان  دورة  ع��ل��ى  وحت���ل 
الدكتورة ال�شعودية نوال بنت حممد 
اللغة  بق�شم  م�شاعد  اأ�شتاذ  املنيف، 
بجامعة  الآداب  ك��ل��ي��ة  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
ب��ن��ت ع��ب��د الرحمن،  ن���ورة  الأم����رية 
مهتمة يف جمالت النقد والفل�شفة 
اإىل  ال��ط��ف��ل،  واأدب  ال��ن��ف�����ص،  وع��ل��م 
الكادميي  وامل�شت�شار  املوؤلفة  جانب 

اللبنانية ماري مطر. 
ومن دولة الإمارات العربية املتحدة 
ت�شارك كل من املوؤلفة الروائية نورة 
اأبوالهول،  دب��ي  والكاتبة  ال��ن��وم��ان، 
وال�����ف�����ن�����ان�����ة م��������رمي ال�������زرع�������وين، 
والدكتورة وفاء ال�شام�شي، اأكادميية 

املتحدة،  العربية  الإم��ارات  بجامعة 
والكاتبة اأمل فرح. 

وي�شارك الفنانون وال�شيوف العرب 
احلوارية  اجلل�شات  م��ن  �شل�شلة  يف 
ال�شوء على  التي ت�شلط  والنقا�شية 

واقع اأدب الطفل، 
والتحديات التي تواجه العاملني يف 
للأجيال  املوجهة  الفنون  جم��الت 
اجل���دي���دة، اإىل ج��ان��ب امل�����ش��ارك��ة يف 
ن�����دوات ت��ت��ط��رق ل��ل��ح��دي��ث ع���ن دور 
الرتبوية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  اجل����ه����ات 
يف  وال��دول��ي��ة  املحلية  والك��ادمي��ي��ة 
الرتقاء  اأج���ل  م��ن  اجل��ه��ود  تكثيف 
الثقافية  امل������واد  وج������ودة  ب��ط��ب��ي��ع��ة 

املقدمة للطفل مبا يهدف  واملعرف 
اإىل اإثراء خميلتهم و�شقل مواهبهم 
ليكونوا عنا�شر فاعلة يف امل�شتقبل. 

ال�شارقة  م��ه��رج��ان  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
ال���ق���رائ���ي ل��ل��ط��ف��ل ي��ع��ت��رب م���ن اأهم 
واملعرفية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
املوجهة للأطفال واليافعني يف دولة 
املتحدة واملنطقة،  العربية  الإمارات 
وق��د جت��اوز دوره من كونه معر�شاً 
ي�شهم  متكامل،  ح��دث  اإىل  للكتاب 
بالعلوم  ال������زوار  م���ع���ارف  اإغ���ن���اء  يف 
نخبة  مب�����ش��ارك��ة  ال��ن��اف��ع��ة،  والآداب 
واملراكز  واجلمعيات  املوؤ�ش�شات  من 

املعنية بالأطفال. 

نورة النومانعبدالرحمن اأبو زهرة هيفاء ح�سنقحطان بريقدار  ه�سام الذهبيفلح ها�سم يعقوب ال�ساروينماريا دعدو�ض

د.حممد ولد عماروجمال بوطيباأمل عبد اجلبار الرندي د. �سباح عي�سوياأمينة الروميي �سيماء �سيفجيكر خور�سيد

عبد الرازق توفيق يهدي فضيلة املعينى درع اجلمهورية
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من انتاج نقابة ال�سينمائيني ويعر�ض يف رم�سان املقبل

حورية فرغلي تبا�ضر 
ت�ضوير دورها يف 
م�ضل�ضل )يا�ضمينا(

حيث  زاي��د،  ال�شيخ  مناطق  اإح��دى  يف  العمل  ت�شوير  وانطلق 
ي�شابق فريق العمل الزمن لإجناز اأكرب عدد من امل�شاهد قبل 
عن  ف�شل  متاأخرا،  ت�شويره  ب��داأ  العمل  اأن  ل�شيما  رم�شان، 
وجود ارتباطات اخرى ل�شناعه، وهو ما يوؤخر ت�شوير بع�ص 
وفق  الت�شوير  يبا�شر  عبدالعزيز  املخرج  وجعل  امل�شاهد، 
با�شتمرار يف  التواجد  العمل  لفريق  ي�شمن  زمني  جدول 

اللوكي�شن دون اأن تتعر�ص اأعمالهم الأخرى للتعطيل.
دخول  خ��ط��وة  ان  الغيطي  حممد  ال�شيناري�شت  واأك���د 
�شتوظف  لأنها  ج��دا،  النتاج ممتازة  النقابة يف جمال 
الفني  العمل  يف  لديها  املوجودة  والكفاءات  اخل��ربات 
فريق  م��ع  تعاقدت  اأن��ه��ا  اإىل  م�شريا  ف��ي��ه،  امل�شاركة 
العمل باأجور اأقل من الأجور التي يتقا�شونها، ومت 
�شي�شاهد  التي  الب�شرية  لل�شورة  الفارق  توجيه 

اجلمهور فيها اختلفا كبريا عن اأي عمل اآخر.
الت�شوير  ي��وا���ش��ل  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  اأن  واأ����ش���اف 
املقبلة  الأي������ام  وخ����لل  ال����راه����ن،  ال���وق���ت  يف 
للم�شل�شل،  ال��ع��ار���ش��ة  ال��ق��ن��وات  ���ش��ت��ت��ح��دد 
�شيتم  التي  اجلهات  على  ال�شتقرار  بعد 
حما�شا  هناك  ان  خا�شة  لها،  الت�شويق 
الهتمام  ظ��ل  يف  للتجربة،  وت��رق��ب��ا 
اجلهات،  خمتلف  م��ن  بتفا�شيلها 
ول����وج����ود جم��م��وع��ة ك���ب���رية من 

النجوم فيها.
انتاج  خ��ط��وة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ع���م���ل درام���������ي ت�����اأت�����ي يف 
النقابة  دور  اإط����������ار 
ب�����ال�����رتك�����ي�����ز ع���ل���ى 
املو�شوعات  بع�ص 
وال�������ت�������ط�������رق 
ل�������������ط�������������رح 
ق���������������ش�������اي�������ا 
حم��������������������ددة، 
م�������ط�������ال�������ب�������ا 
ب�����الن�����ت�����ظ�����ار 
حلني خروج 
ال����ت����ج����رب����ة 
واحلكم  ل��ل��ن��ور 

عليها وتقييمها.
جمل�ص  ع�شوة  وق��ال��ت 
اإدارة نقابة املهن ال�شينمائية 
د. غادة جبارة اإن جتربة الإنتاج 
منذ  النقابة  تدخلها  اأن  يفرت�ص  كان 
مرتبطة  م�شكلت  ب�شبب  ت��اأخ��رت  لكنها  ���ش��ن��وات، 
بالتجربة  الهتمام  اإىل  اإ�شافة  لها،  وال�شتعداد  بالتح�شري 

والتي  النقابة،  خ��لل  م��ن  الأوىل  للمرة  تقدميها  يتم  التي 
تهدف منها اإىل حتريك عجلة النتاج بدخولها اإىل ال�شوق.

انها  خا�شة  دراميا،  العمل  �شت�شوق  النقابة  اأن  جبارة  واأك��دت 
وحت�شرياته  ال��ب��داي��ة،  م��ن  متابعته  يف  كبريا  جم��ه��ودا  بذلت 
التي جاءت ا�شرع من عدة اعمال اخرى، م�شرية اإىل اأن فريق 

العمل قطع �شوطا جيدا خلل الفرتة املا�شية.
واأ�شافت اأن خطوة الإنتاج الدرامي للنقابة تاأتي يف اإطار دورها 
امل�شل�شل  لتوفري فر�ص عمل لأع�شائها، ف�شناع هذا  بال�شعي 
العمل  اأن  اإىل  م�����ش��رية  احل��ال��ي��ة،  ال��ف��رتة  خ���لل  �شيعملون 
وهم  الكامريا  خلف  �شناعة  لكل  عمل  فر�شة  وف��ر  ال��درام��ي 

اأعداد كبرية اأي�شا.
الإج����راءات  بع�ص  ت�شهيل  على  �شتعمل  النقابة  ب��اأن  واأف����ادت 
اخلا�شة بالت�شوير، وكذلك من خلل جمل�ص اإدارتها �شتقوم 
بالت�شويق للعمل، موؤكدة اأن النقابة تقوم بتفعيل دورها خلل 
اأو  ال�شينما  ���ش��واء يف  الن��ت��اج  بتحريك عجلة  احل��ايل  ال��وق��ت 

التلفزيون.
خطوة  اأن  قا�شم  حممود  ال�شينمائي  الناقد  ذك��ر  جهته،  من 
دخ����ول ن��ق��اب��ة ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ني جم���ال الن���ت���اج ال���درام���ي غري 
موؤ�ش�شات  النقابات  باعتبار  القانون،  مع  وتتعار�ص  م�شبوقة، 
غري ربحية، وهو ما يتعار�ص مع طبيعة العمل الفني، مبينا 

اأن ثمة اأمورا مرتبطة بامليزانيات بحاجة اإىل تو�شيح.
اأو �شينمائيا بحاجة  واأ�شاف قا�شم اأن الإنتاج �شواء تلفزيونيا 
اإىل تفرغ وتفا�شيل عديدة �شت�شغل النقابة عن دوره��ا، لفتا 
امللفات  يف  بالرتكيز  النقابة  تقوم  اأن  ال�شروري  من  اأن��ه  اإىل 
وعدم  اأع�شائها،  م�شاكل  مقدمتها  ويف  ب��اإدارت��ه��ا،  تقوم  التي 
وجود فر�ص عمل لبع�شهم، وغريها من التفا�شيل وامل�شكلت 

املعروفة للجميع.
واأ�شار الناقد اأحمد ال�شيد اإىل وجود اأزمة على املدى القريب 
تنفذها  التي  امل�شاريع  يف  العاملني  اختيار  باآلية  يتعلق  فيما 
النقابة، خا�شة يف ظل وجود مئات املتعطلني اأع�شاء النقابة، 
اآلية اختيار  ومن ثم �شتكون النقابة بحاجة اإىل العلن عن 

�شناع هذه العمال.
باآلية  الأزم����ة مرتبط  م��ن  الآخ���ر  اجل���زء  اأن  ال�شيد  واأ���ش��اف 
لكل عمل، يف ظل وج��ود جنوم ل  املر�شحني  الفنانني  اختيار 
يعملون منذ �شنوات اي�شا، موؤكدا اأن النقابة مل تعلن تفا�شيل 
امل�شروع قبل تنفيذه، وكذلك مل يتم اختيار فريق العمل وفق 

معايري حمددة.
مما  اأق��ل  اأج���را  النجم  منحت  ل��و  حتى  النقابة  اأن  اإىل  ولفت 
ح�شل عليه يف اآخر عمل فاإن هذا الأمر لي�ص معيارا بالوقت 

احلايل،
اأك��رث �شهرة واأك��رث ق��درة على   لأن هناك جنوما قد يكونون 
م�شاألة  وه��ي  اأق���ل،  اأج���ورا  ويتقا�شون  غ��ريه��م،  م��ن  الت�شويق 
اإىل ����ش���واب���ط ع���دي���دة ح��ت��ى تخرج  م��ع��ق��دة ج�����دا، وحت���ت���اج 

ب�شفافية.

مي�ضال قزي ي�ضف نف�ضه
 كـ )عا�ضق للتمثيل(

اأعلن الفنان اللبناين مي�شال قزي اأنه يتلقى بكثافة هذه الفرتة العرو�ص 
الدرامية، مع اأنه ل ي�شنف نف�شه ممثًل، بل ك� )عا�شق للتمثيل(، لفتاً اإىل 
اأنه يرتيث يف ح�شم الأجوبة، بعد اأن يتمعن بالن�ص، ويحلل قدر امل�شتطاع 

جدواه يف حياته الفنية.
وك�شف قزي اأنه كان را�شياً عن جتربته يف م�شل�شل "ذكرى"، عك�ص احللقة 
اأن  مو�شحاً  واأ�شباب"،  "لأ�شباب  وذل��ك  دراما"،  "احلياة  يف  �شورها  التي 

كافة". نواحيه  من  اجليد  العمل  رهن  الدرامية  التجربة  "تكرار 
واأعلن اأنه �شيطرح اأغنية جديدة، اإل اأنه مل يحّدد ملن �شيكون توقيعها، واأن 
يف جعبته ثلث اأغنيات مميزة بن�شو�شها واأحلانها، وجتمع هذه الأ�شماء: 

منري اأبو ع�شاف وعلي املوىل وه�شام بول�ص و�شوقي نا�شيف".

هبة جمدي تو��ضل ت�ضوير 
)طلقة حظ(

توا�شل الفنانة هبة جمدي ت�شوير م�شاهدها يف م�شل�شل )طلقة حظ(، مع 
النجم ال�شاب م�شطفى خاطر، واملقرر عر�شه رم�شان املقبل، وتظهر هبة 
اأحداث العمل ب�شخ�شية الأخت الكبرية خلاطر، وهي متزوجة وتعمل  يف 
للم�شاعدة يف  للطلبة  درو�شا  ال�شعبية، وتعطي  املدار�ص  اإح��دى  مدر�شة يف 

جلب م�شروفات منزلها.
اأحداث  يف  كاملة  اأ�شابيع   5 من  اأم��ني  خالد  اأحمد  العمل  خم��رج  وانتهى 
العمل، الذي انطلق يف وقت مبكر من هذا العام، حيث يتم الت�شوير يوميا 
دون توقف، با�شتثناء فرتة احلداد ب�شبب وفاة والدة بطل العمل م�شطفى 

خاطر، والتي ا�شتمرت ب�شعة اأيام.
اأمني،  خالد  اأح��م��د  واإخ����راج  بليبل،  اإي��ه��اب  تاأليف  ح��ظ(  )طلقة  م�شل�شل 
���ش��امل، مرينا نور  اإمي��ي  اأن���ور،  اأي��نت ع��ام��ر، هبة جم��دي، حممد  وبطولة 

الدين، رانيا �شاهني، اأحمد ماهر، انعام �شالو�شة.

انطلق ت�سوير )يا�سمينا(، اأول م�سل�سل تلفزيوين تنتجه نقابة 
ت�ساوؤلت عديدة من  اأثار  الذي  الأمر  ال�سينمائيني يف م�سر، 
النقاد، لأنه يتعار�ض مع القانون باعتبار النقابات موؤ�س�سات 
اإىل  بحاجة  بامليزانيات  مرتبطة  اأمور  وثمة  ربحية،  غري 
دورها  ت�سوير  فرغلي  حورية  الفنانة  تو�سيح.تبا�سر 
امل�سروع  وهو  "يا�سمينا"،  اجلديد  التلفزيوين  امل�سل�سل  يف 
ال�سينمائيني  نقابة  باإنتاجه  تقوم  ال��ذي  الأول  الدرامي 
رم�سان  خلل  �سيعر�ض  العمل  اأن  علما  اإنتاج،  �سركة  ولي�ض 
املقبل على ال�سا�سات، وي�ساركها يف بطولته عدد كبري من الفنانني، 
الغيطي،  حممد  وكتبه  �سمري،  و�سامح  كرارة  واأحمد  عبده  فيفي  منهم 

ويخرجه عبدالعزيز ح�ساد.

م�سل�سل روبي هو الأقرب اإىل قلبي

�ضريين عبد �لنور: عندما �أ�ضعر 
باحلزن �أجلاأ للبكاء لكي �أهد�أ

املو�شم  الثامنة من  احللقة  على  �شيفة  النور  عبد  �شريين  الفنانة  حّلت 
العديد  ك�شفت عن  بالعربي حيث  كاريوكي  كاربول  برنامج  اجلديد من 

من الأ�شرار للمرة الأوىل �شمن احللقة.
طلب  ي��وم  حياتها  يف  ليلة  اأج��م��ل  اأن  �شريين  �شّرحت  احللقة،  ب��داي��ة  يف 
زوجها فريد رحمة يدها للزواج ، كا�شفًة عن اأنها فوجئت بخطوة فريد 

خ�شو�شاً اأنه �شخ�ص خجول جداً.
وب�شوؤالها اأين �شتحتفل بعيد زواجها بعد 30 عاماً، ات�شل ه�شام بزوجها 
ف�شاألته �شريين واأعطته عّدة احتمالت، ليجيب باأنه �شياأخذها اإىل القمر 

ليحتفل �شوياً، الأمر الذي فاجاأها كثرياً.
واعرتفت �شريين عبد النور اأن م�شل�شل روبي هو الأقرب اإىل قلبها لأنه 
بعيد عنها متاماً ، ف�شخ�شية روبي ل ت�شبهها وقد �شعرت من خلله اأنها 

متّردت على حالها.
اأما عن اأ�شواأ دور لها يف م�شوارها الفني، فاأكدت �شريين اأن دورها مب�شل�شل 
24 قرياط هو الأ�شواأ على الإطلق بالن�شبة اإليها وكانت تتمنى اأن يخرج 

امل�شل�شل ب�شكل اأف�شل واأقوى.
وك�شفت �شريين اأنها عندما ت�شعر باحلزن تلجاأ للبكاء لكي تهداأ.

ويف خلل احللقة، ك�شفت عبد النور عن كوالي�ص تعاونها الدرامي الأول 
مع املمثل ال�شوري تيم ح�شن، فاأكدت اأن كوالي�ص الت�شوير ممتعة كثرياً، 

يف حني رف�شت اأن تكون بو�شع مقارنة مع غريها من 
بطلت الأجزاء الأوىل والثانية، موؤكدة اأنها �شد 

املقارنة ولكنها مع املناف�شة.
وا���ش��ط��ح��ب ه�����ش��ام ���ش��ريي��ن ع��ب��د ال��ن��ور برحلة 

رق�شة  لرتق�ص  دبي  �شحراء  يف   " "�شفاري 
على  الأوىل  ل���ل���م���رة  الإم����ارت����ي����ة   ال���ي���ول���ة 

تع�شق  انها  م��وؤك��دًة  التلفزيون،  ك��ام��ريات 
هذه الأجواء الراق�شة.

اأما عن �شوؤالها عن راأيها بزياد برجي 
كممثل، اأكدت اأنه يحتاج اإىل املزيد 

لأنه  اأف�شل  لي�شبح  اخل��ربة  م��ن 
خا�شة  وا���ش��ح��ة  بعفوية  ميثل 

ف�شيواجه  قوياً،  دورا  ق��دم  اإذا 
باأنه  لفتتًة  اأدائ���ه،  يف  �شعوبة 

قوي على �شعيد التلحني.
النور  ���ش��ريي��ن ع��ب��د  واأك������دت   
اأع�����داء يف  اأي  ل��دي��ه��ا  ل��ي�����ص  اأن 

الو�شط الفني.
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��ضتخد�م دو�ء �ضيليربيك�ص يرتبط 
بزيادة م�ضاكل �ضمام �لقلب

رت نتائج درا�شة جديدة من اآثار �شلبية حمتملة على ال�شمام الأبهر يف  حذَّ
القلب لدواء �شيليربيك�ص الذي ُي�شتخدم لعلج التهاب املفا�شل. ولحظ 
الباحثون اأن تركيبة الدواء توؤدي اإىل ت�شارع �شيق ال�شمام؛ وبالتايل احلد 

من تدفق الدم من خلله.
واأجريت اأبحاث الدرا�شة يف جامعة فاندربيلت مبدينة نا�شفيل الأمريكية، 
بزيادة  يرتبط  لللتهابات  امل�شاد  �شيليربيكي�ص  دواء  تناول  اأن  ووج��دت 

م�شاكل �شيق ال�شمام الأبهر بن�شبة 20%.
�شيق  م�شكلة  حت��دث  كما  ال�شمام،  ه��ذا  يف  مب�شاكل  النا�ص  بع�ص  وي��ول��د 
ال�شمام نتيجة تراكم م�شتويات الكال�شيوم ووجود ندوب يف ع�شلة القلب 
اأدوي����ة: �شيليربيكي�ص،  ت��ن��اول  ب��ني  ال��ُع��م��ر. وت��وج��د ع��لق��ة  م��ع التقدم يف 
لنتاج  وفقاً  لكن  القلب.  �شمام  و�شيق  ونابروك�شني  اإيبوروفني  وم�شكنات 
الأبحاث التي ن�شرتها دورية )تران�شلي�شينال �شاين�ص( يعاين واحد من كل 
4 اأمريكيني فوق �شن ال� 65 من م�شاكل �شيق ال�شمام الأبهر نتيجة تراكم 
م�شتويات الكال�شيوم، ول يوجد علج له اإل با�شتبداله من خلل جراحة.

�كت�ضاف يفتح باب �الأمل لتجديد 
�الأطر�ف �لب�ضرية �ملفقودة

لت درا�شة جديدة اأجراها متخ�ش�شون يف جامعة هارفارد الأمريكية،  تو�شّ
اإىل اأّن الب�شر �شيكون مبقدورهم اإعادة اأجزاء فقدوها من اأج�شادهم، وذلك 
بعد العثور على مفتاح احلم�ص النووي ، الذي قد يعيد تن�شيط اجلينات 

املتحكمة يف التجديد.
لبع�ص  ميكن  اأّن���ه  ال��درا���ش��ة،  ع��ن  الربيطانية  ميل  ديلي  �شحيفة  ونقلت 
احليوانات مثل ال�شلمندر والرب�ص، التخلي عن اأجزاء من اأج�شادهما هرًبا 
جمدًدا  الأج���زاء  تلك  تنمية  على  ق���ادرًة  وتكون  املفرت�شة،  احليوانات  من 
امل�شتديرة وقناديل  اأ�شهر فقط، بينما تتفوق عليها الديدان  خلل ب�شعة 

البحر بقدرتها على جتديد اأج�شامها بالكامل بعد قطعها اإىل الن�شف.
ثلثية  النمر  دي���دان  جلينات  �شامًل  ا  فح�شً العلماء  م��ن  ف��ري��ٌق  واأج���رى 
اأّن  العملية، ووج��دوا  ال�شوء على كيفية حتقيقها هذه  لت�شليط   ، النطاق 
جني التحكم الرئي�شي ي�شمى ا�شتجابة النمو املبكر EGR ، الذي يوجد 

ا يف الب�شر واحليوانات، وهو امل�شوؤول عن جتديد اأع�شاء اجل�شم. اأي�شً
واكت�شف الباحثون اأنَّ ق�شًما من احلم�ص النووي غري امل�شفر، الذي و�شفه 
البع�ص باأّنه احلم�ص غري املرغوب فيه ، يتحكم يف تن�شيط بروتني ا�شتجابة 

النمو املبكر الذي يعمل مبثابة مفتاح الطاقة لعملية التجديد.
النووي  احلم�ص  من  امل�شفرة  غري  الأق�شام  ت�شارك  ل  ال��درا���ش��ة،  وح�شب 
ب�شكل مبا�شر يف عملية اإن�شاء الربوتينات التي توؤدي اإىل جمموعة كاملة 
من العمليات البيولوجية، وهو ما دفع البع�ص للعتقاد باأّن هذه الأجزاء 

من اجلينات ل تخدم اأي غر�ص مفيد.
ا، يعتقد العلماء اأّن اجلني EGR مرتبط ب�شكل خمتلف يف الب�شر  وحالًيّ
لتغيري  اإيجاد طريقة  الآن  يحاولون  الباحثني  ف��اإنَّ  لذا  الأع�شاء،  بتنمية 

هذا اجلني؛ حتى يتمكن من جتديد الأع�شاء.

يجعل  ما  هو  وقيل  رقيق  خمل  ب�ساط  اإنها  قيل   •
الرحل على كتفي البعري فما هي ؟

 الطنف�شة 
• مدينة فل�سطينية ا�سمها م�ستق من ال�سم الكنعاين 

القدمي �سفت فماذا يعني ؟
العطاء والوثاق

؟ تعني  فماذا   ، الأ�سل  لتينية  فريو�ض  •  كلمة 
 ال�شم ال�شائل 

 ( و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  عليه  دعى  • كافر 
اللهم �سلط عليه كلبا من كلبك( فمن هو؟

 عتيبة بن اأبي لهب

الأزرق. اللون  اإىل  يتحول  للأك�شجني  تعر�شه  عند  ولكن  اللون  عدمي  البحر  جراد  دم  اأن  تعلم  • هل 
اجلن�ص. نف�ص  من  وكلها  واحد  وقت  يف  جراء   4 تنجب  اأن  ميكن  املدرع  حيوان  اأنثى  اأن  تعلم  • هل 

املوز. اأكل  يحب  الرّنة  • حيوان 
ثانية.  13 هي  للدجاج  ت�شجيلها  مت  طريان  م�شافة  اأطول  اأن  تعلم  • هل 

طعامها. ابتلع  من  لتتمكن  الأر�شية  للجاذبية  حتتاج  الطيور  اأن  تعلم  • هل 
اأن عدد نب�شات قلب  E هو اأكرث احل��روف ا�شتخداما يف اللغة الإجنليزية.• هل تعلم  اأن حرف  •هل تعلم 

الإن�شان يف الدقيقة مبعدل و�شطي 70 نب�شة. 
الإن�شان  ج�شم  يف  املوجودة  العظام  عدد  اأما  عظمة،   22 الإن�شان  راأ�ص  جمجمة  عظام  عدد  اأن  تعلم  • هل 

فهي 206 عظمة. 
عندما  يحدث  الأدنى  احلد  �شغط  اأدنى.  وحد  اأق�شى  حد  الدم،  �شغط  من  نوعان  هناك  اأن  تعلم  • هل 

ينقب�ص البطني الأي�شر.
فالأ�شخا�ص  ال��دم  �شغط  على  توؤثر  عديدة  عوامل  وهناك  تدريجياً.  ال��دم  �شغط  يرتفع  ال�شن  كرب  وم��ع 
املفرطني يف الوزن كثرياً ما يكون لديهم �شغط دم عاٍل وكذلك التوتر والتدريب والإرهاق وحتى الو�شعية 

توؤثر على �شغط الدم.
املخيخ   � املخ  رئي�شية هي:  اأق�شام  اإىل ثلثة  1،3 كغ. وهو مق�شم  الإن�شان يزن حوايل  اأن دماغ  تعلم  • هل 
الإرادية  الأع��م��ال  على معظم  ال�شيطرة  تتم  ومنه  ال��دم��اغ  يف  الأه��م  اجل��زء  امل��خ  ويعترب  ال�شوكي.  والنخاع 
وعلى اأطرافه مادة اللحاء التي تتحكم بوظائف معينة باجل�شم )كال�شمع والكلم والنظر و....(. واملخيخ يف 
موؤخرة اجلمجمة وهو يتحكم بقوة التوازن والتن�شيق بني الع�شلت والنخاع العظمي يتواجد عند طرف 

العمود الفقري ويتحكم بالتنف�ص وخفقان القلب واله�شم. 

هدية الوايل
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الربوكلي 

اأو�������ش������ح ال����دك����ت����ور 
م����������������روان �������ش������امل، 
والباحث  ال�شيديل 
جامعة  ال������دواء،  يف 
اأن  ال����������ق����������اه����������رة، 
فوائد  له  الربوكلي 
خ������ف������ي������ة ك�������ث�������رية، 
مفيد  ف���ال���ربوك���ل���ى 
من  ت��ع��اين  كنت  اإذا 
�شحية  م�������ش���ك���ل���ة 
بنق�ص  م���ت���ع���ل���ق���ة 
اإن  احل���دي���د، ح��ي��ث 

الربوكلي من اأقوى اخل�شراوات التي حتتوي على ن�شب حديد عالية، كما 
ين�شح به للأطفال فاقدي ال�شهية، الذين يعانون عزوفا عن جميع اأنواع 

الطعام فهو يعزز �شهيتهم وميدهم بالعنا�شر.
على  احلر�ص  عليهم  احلوامل  الن�شاء  اأن  مو�شحا  م��روان  الدكتور  وتابع 
والقولون، لأنه  املعدة والثنى ع�شر  الربوكلي، كذلك مر�شى قرح  تناول 
عن  امل�شئول  بالفو�شفور  غني  وكذلك  الأم��ع��اء،  وه��دوء  التئام  على  �شاعد 
اإمتام العمليات احليوية داخل اجل�شم وفيتامني "اأ" املفيد للب�شرة واجللد 

وغني بفيتامني ك امل�شاد للنزيف، واأي�شا غني بالزنك.

باتريك �سيمادا ، رئي�ض الطهاة يف فندق ذي اأوك دور اأوف جراند حياة طوكيو ، يقف واأمامه
 برجر بلغ وزنه 3 كجم وقد مت ر�سه برقائق ذهبية ،وبلغت قيمته  903 دولر. )ا ف ب(

اأعلن الوايل يف يوم من اليام اأن من يقوم بخياطة ثوب لعيد ميلد ابنته مل يلب�ص مثله احد قبلها �شيعطيه 
مكافاأة كبرية �شخية تتمثل يف بيت جميل ونقود كثرية .. تهافت جميع خياطي املدينة خلياطة ثوب للأمرية 
وكل منهم ياأتي باأغلى القم�شة وي�شنع ف�شتانا ويقدمه للأمرية ولكن للأ�شف مل تر�َص باأي منهم وقالت: 
اريد ف�شتانا يدخل قلبي وحتبه عيناي ويحتار فيه عقلي .. حتى جاء احد اخلياطني من قرية جماورة وقد 
حمل معه علبة مغلقة وطلب يومها مقابلة المرية .. تقدمت المرية من ال�شاب الذي اعجبها ح�شن منظره 
ونظافة هندامه وقوة ج�شده وقالت له انت فار�ص؟ فقال: ل بل انا خياط اتيت لك بف�شتان لعله ير�شيك .. 
فتح العلبة ومد يده واخرج ف�شتانا من احلرير رائع التكوين فقد جعل ذيله الطويل ما بني درجات احلرير 
الخ�شر واللون الرملي وقد و�شعت بينهم ورود حريرية رائعة ال�شنع يظن من يراها انها حقيقية ثم تطريز 
من ال�شجار البا�شقة املثمرة باألوان طبيعية ت�شل اإىل الو�شط باأ�شكال رائعة وبعد ذلك و�شع الطيور والفرا�شات 
اجلميله والوردات ال�شغرية الرقيقة على �شدر الف�شتان الذي �شنعه من اللون ال�شماوي ال�شايف وتوجها بغطاء 
للراأ�ص ي�شبه لون ال�شماء وقد �شنع لها اكماما وا�شعة منتفخة تعلو كتفيها بلون مياه البحر وقد خرجت منها 
روؤو�ص ال�شماك الذهبية وامللونه وكاأنها تكاد ان تطري ف�شهقت المرية من جمال الف�شتان وقالت ما كل هذا!! 
فقال لها انها روعه الطبيعة ان الرمال الذهبية ت�شبه �شعرك اجلميل وتلك الزهار املتفتحة ت�شبه جمالك 
الن�شر اما ال�شجار البا�شقة فهي ت�شبه قدك املتمايل وهذه ال�شماء لرفعتك و�شمو مكانتك اما اخل�شرة فهي 
امل�شتقبل الذي فر�ص بالزهار وينتظرك.. هنا مل يتمالك الوايل نف�شه وقال انك فعل قد �شنعت عمل رائعا 
ولك عندي املكافاأة التي تطلبها بجانب املكافاأة التي و�شعتها انا بنف�شي.. فقال اخلياط.. لقد �شنع حبي وقلبي 
هذا الف�شتان للأمرية التي احببتها ف�شحك الوايل ب�شعادة وقال .. فهمت الآن ملاذا طلبت الأمرية ف�شتانا مل 

يلب�شه احد غريها.. هي لك مع الف�شتان وهنيئا لكما حبكما.

تاأثري م�ضروبات �لطاقة على �الأطفال و�ملر�هقني
حول  غربية،  اإع��لم  و�شائل  يف  ُن�ِشرت  تقارير  اأث���ارت  �شهور  قبل 
مراهقني توقفت قلوبهم فجاأة بعد �شرب م�شروبات طاقة حتتوي 
اأ�شئلة خطرية تتعلق بال�شلمة،  على ن�شبة عالية من الكافيني، 
ين�شجم  م��ا  الكافيني،  م��ن  كبرية  كميات  ا�شتهلك  عند  خا�شة 
لأي  بالكافيني  الغنية  امل�شروبات  ت�شويق  على  حظر  فر�ص  مع 
الأمريكية  الأكادميية  وتقول  عاًما،   18 عن  عمره  يقل  �شخ�ص 
لطب الأطفال: اإنَّ م�شروبات الطاقة ل ينبغي اأبًدا اأن ي�شتهلكها 

الأطفال اأو املراهقون.
من  م��ل��ل��ي��ج��رام   300 اإىل  ت�شل  ال��ت��ي  اجل���رع���ات  ت��ع��ّزز  فبينما 
الكافيني النتباه واليقظة اأو حتى حتمل املهام ال�شاقة وتخفيف 
ي�شبب  ق��د  الإف����راط  اأنَّ  اإل  ال��ت��وت��ر،  و���ش��داع  الن�شفي  ال�����ش��داع 
وزيادة  ال�شتمرار  مع  �شواء  املزمنني  والأمل  بال�شداع  الإ�شابة 
اجلرعات، اأو حتى حماولة التوقف التي قد ت�شيب ال�شخ�ص مبا 
ُيعَرف باأعرا�ص الن�شحاب، مثل تلك التي يعايِن منها م�شتخدمو 

للبع�ص  تركيبها .وبالن�شبة  يف  الكافيني  يدخل  التي  امل�شكنات 
بتناول  ين�شح  ل  حيث  القلب؛  على  خ��ط��ًرا  الكافيني  ي�شّكل  ق��د 
القلب  �شربات  معدل  يحفز  ق��د  لأن��ه  القلب،  ملر�شى  الكافيني 
ب�شكل غري طبيعي و�شريع، خا�شة عند اجلرعات العالية .ولكن 

ماذا لو كنت يف �شحة جيدة؟
الدموية  والأوعية  القلب  الكافيني على  تاأثريات  الأدل��ة على  اإنَّ 
التي  الأ�شئلة  م��ن  العديد  وه��ن��اك  كاملة،  غ��ري  ولكنها  متنوعة 
لبع�ص  وف��ًق��ا  امل��ث��ال  �شبيل  وعلى  الآن،  حتى  عليها  ال��رد  يتم  مل 
الدرا�شات فاإنَّ بع�ص النا�ص معر�شون وراثيًّا لتاأثريات الكافيني 
على �شحة القلب بينما البع�ص الآخر لي�ص كذلك، بينما ال�شبب 
د .وح�شب اخلرباء فاإنَّ تاأثري الكافيني على قلبك قد  غري حمدَّ
اإذا كنت  اأو  اأم ل،  اإذا كنت م�شتخدًما معتاًدا  ا على ما  اأي�شً يعتمد 
اأكرث عر�شة  ال�شباب  اأدوي��ة معينة، وقد يكون  اأو تتناول  ا  مري�شً

لهذه التاأثريات.


