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م�شروبات الطاقة خطر على الكلى
تزيد  التي  الطاقة  م�شروبات  م��ن  ع��دي��دة  اأن���واع  الأ���ش��واق  يف  تتوفر 
الن�شاط ويحتوي بع�شها على بروتينات لبناء الع�شالت وهي النوعي 
“م�شروبات ريا�شية”. وتعد احلمالت الرتويجية لهذه  التي ُت�شّمى 
الأطعمة  يف  تتوفر  ل  قد  املغذيات  من  جمموعة  بتوفري  امل�شروبات 
امل�شروبات على  اأ�شرار هذه  تزال  ال�شحية. لكن ل  اأو غري  ال�شريعة 
من  حديثة  درا�شة  ك�شفته  ما  ومنها  بالكامل،  معروفة  غري  ال�شحة 

جامعة هارفارد عن ال�شرر الذي ي�شيب الكليتني.
هيلث”  اأدولي�شانت  اأوف  “جورنال  ن�شرتها  التي  الدرا�شة  وبح�شب 
ال�  �شن  الريا�شية قبل  وامل�شروبات  الطاقة  تناول م�شروبات  اأن  تبني 

للكليتني. �شديدة  اأ�شرار  اإىل  يوؤدي   25
من  قائمة  اإىل  ال��درا���ش��ة  اإليها  تو�شلت  التي  النتيجة  ه��ذه  وتن�شم 
للمراهقني  ت�شببها  ال��ط��اق��ة  م�����ش��روب��ات  ت��ن��اول  اأن  ت��ب��ني  الأ����ش���رار 
وال�شلوكيات  العقلية  ال�شحة  على  ال�شلبي  تاأثريها  منها  وال�شباب، 

النفعالية وخا�شة القلق والتوتر، وزيادة �شربات القلب.
وتوجد اأدلة على اأن تناول م�شروبات الطاقة ميكن اأن ي�شبب الإ�شهال 

والدوخة وحكة اجللد والدوخة.

ن�شائح ذهبية لقيا�س �شغط الدم
قالت موؤ�ش�شة القلب الأملانية اإنه ييجب قبل قيا�س �شغط الدم مراعاة 

بع�س ال�شروط للح�شول على نتائج �شليمة.
واأو�شحت املوؤ�ش�شة اأنه يجب قبل اإجراء القيا�س اأخذ ق�شط من الراحة 
ل يقل عن 5 دقائق، مع مراعاة جتنب اأي اإجهاد وتفادي تناول ال�شاي 

الأ�شود، والقهوة.
الذراع  م��ن  العلوي  اجل��زء  الع�شد  يكون  اأن  يجب  ل  لقيا�س  وعند 
الأول يف كال  القيا�س  اإج��راء  يجب  كما  القلب.  ارتفاع  م�شتوى  على 
كل  الأع��ل��ى يف  القيمة  ذي  ال����ذراع  ُي�شتخدم  ذل���ك  وب��ع��د  ال���ذراع���ني، 

القيا�شات التالية.
ويجب اإجراء القيا�س مبعدل مرتني اإىل ثالث مرات متتالية بفا�شل 

زمني ن�شف دقيقة، ويعتمد الت�شخي�س على متو�شط اآخر قيا�شني. 
اليوم،  القيا�س عدة مرات يف  اإج��راء  الدم ينبغي  ارتفاع �شغط  وعند 

وعدة اأيام يف الأ�شبوع.
الأزم���ات  مثل  وخيمة  ع��واق��ب  ي�شبب  ق��د  ال���دم  �شغط  ارت��ف��اع  ولأن 
القلبية وال�شكتات الدماغية، يجب عالجه �شريعاً، بالأدوية اخلاف�شة 
لل�شغط، وباتباع اأ�شلوب حياة يقوم على التغذية ال�شحية، واملواظبة 
على ممار�شة الريا�شة، والأن�شطة احلركية، واإنقا�س الوزن، والإقالل 

من امللح، والإقالع عن اخلمر. 

ن�شائح مفيدة لعالج التهاب احللق
مع اقرتاب ف�شل اخلريف تبداأ درجات احلرارة يف النخفا�س وتظهر 
معها م�شكلة التهاب احللق، وهي م�شكلة �شائعة ت�شيب كثريين ب�شعة 
اأيام من العام، وقد تتعدد الأ�شباب، اإذ اأن التهاب احللق لي�س مر�شاً يف 

حد ذاته ولكنه عر�س للعديد من الأمرا�س.
يف  احللق  التهاب  �شبب  اأن  دي”  “غيزوندهايت.  جملة  واأو�شحت 
الغالب، نزلت الربد، والتهاب اللوزتني، اأو اأي التهاب اآخر يف احللق 
الأحيان، وت�شاحبه  اأغلب  ت�شببه عدوى فريو�شية يف  وال��ذي  والفم، 
اأحياناً ُبحة، ما يعني اأنها اأ�شابت احلنجرة اأي�شاً باأحبالها ال�شوتية، 
اأو تورم  اأن يكون التهاب احللق ب�شبب التهاب حاد يف املريء،  وميكن 

العقد اللمفاوية يف منطقة الرقبة.
ومي���ك���ن ع����الج ن���زل���ة ال�����ربد اخل��ف��ي��ف��ة امل�����ش��ح��وب��ة ب��ال��ت��ه��اب احللق 
الأعرا�س  تتح�شن  اإذا مل  الطبيب  زيارة  املنزلية، ويجب  بالعالجات 
بعد يومني اأو ثالثة ب�شكل ملحوظ، اأو اإذا �شاحبت اللتهاب م�شاكل 
اأو الرتفاع  الفم حلد كبري،  اأو �شعوبة فتح  البلع،  اأو يف  التنف�س،  يف 

الكبري يف درجة احلرارة.
اأي�شاً  الأملانية  املجلة  ن�شحت  ب�شرعة  احللق  التهاب  من  وللتخل�س 
ب�شرب الكثري من املاء للم�شاعدة على بقاء الأغ�شية املخاطية رطبة، 

وتناول مغلي املرميية، والزعرت والبابوجن.
ومن الأف�شل البقاء يف املنزل والراحة، ما ي�شاعد على جتاوز امل�شكلة 
الأمل  م�شكنات  اإىل  اللجوء  من  اأي�شاً  املجلة  وح��ذرت  احللق.  التهاب 

لعالج امل�شكلة، اأكرث من ثالثة اأيام. 
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كيف تفقدين وزنك دون التاأثري على �شحتك؟
اأفادت جملة “بريغيتا” باأن اإنقا�س الوزن ب�شكل �شحي يقوم على حمورين 
اأ�شا�شني، هما النظام الغذائي ال�شحيح وممار�شة التمارين الريا�شية ب�شكل 

كاٍف.
تعترب التغذية ال�شليمة وح�شول اجل�شم على العنا�شر الغذائية املهمة من 

الركائز، التي ميكن من خاللها احلد من ال�شمنة واإنقا�س الوزن.
وي�����ش��م��ل ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ال�����ش��ل��ي��م ح�����ش��ب اجل��م��ع��ي��ة الأمل��ان��ي��ة للتغذية، 
الكاملة،  احل��ب��وب  م��ن  عليها  احل�شول  ميكن  التي  ال��ك��رب��وه��ي��درات،  على 
والبطاط�س، اإذ ت�شعر املرء بال�شبع ومتده بالطاقة والألياف الالزمة خالل 

اليوم.
احل�شول  ميكن  والتي  ال�شحية،  الدهون  هناك  الكربوهيدرات  وبجانب 
بالأحما�س  الغنية  الأخ���رى  النباتية  وال��زي��وت  ال��زي��ت��ون،  زي��ت  م��ن  عليها 

.E الدهنية غري امل�شبعة،  اأوميغا 3 و6، كما متد اجل�شم بفيتامني
والعن�شر الثالث من العنا�شر الغذائية ال�شرورية يف النظام الغذائي، فهو 
الألبان، والذي يعترب  اللحوم، والأ�شماك، ومنتجات  املوجود يف  الربوتني 

عن�شراً مهما لبناء الع�شالت واحلفاظ عليها.
ومن تو�شيات اجلمعية الأملانية يف هذا ال�شدد المتناع ن تناول اأكرث من 
600 غرام من اللحوم والأ�شماك يف الأ�شبوع، وتناول الفواكه واخل�شروات 
التي حتتوي على الفيتامينات والألياف، ف�شاًل عن �شرب لرتين على الأقل 

من املاء يومياً.
واأ�شارت املجلة الأملانية اإىل اأن الركيزة الثانية لإنقا�س الوزن هي الريا�شة، 
التي تهدف يف املقام الأول املحافظة على اللياقة البدنية، وحرق ال�شعرات 

احلرارية وبناء الع�شالت.

يويتوب يوقف خدمة على الويب
الفيديو  م��ق��اط��ع  خ���دم���ة  م���وق���ع  ح����ذر 
ك����ان����وا  ال������ذي������ن  زّواره  )ي������وت������ي������وب( 
على  ال��ف��ي��دي��وه��ات  م�����ش��اه��دة  يف�شلون 
ال����وي����ب، م�����ش��ت��خ��دم��ني �شمة  م��ت�����ش��ف��ح 
Leanback  التي ت�شمح با�شتعرا�س 
حم��ت��وى ال��ف��ي��دي��وه��ات ب��واج��ه��ة كبرية 
ال�شمة  ه���ذا  اأن  م��ن  ال��و���ش��وح،  وع��ال��ي��ة 

قريًبا«. “�شتختفي 
م�شاهدة  م����ن  مي��ن��ع��ك  ل����ن  ه�����ذا  ل���ك���ن 
ال�شمة على  ب��ه��ذه  ي��وت��ي��وب  ف��ي��دي��وه��ات 
اأجهزة اأخرى، يف وقت امتنع فيه املوقع، 

الذي ميلكه األفابت عن التعليق.
ولي�س من الوا�شح حتى الآن �شبب توقف 
على   Leanback ل�����ش��م��ة  ي��وت��ي��وب 

.engadget الويب، بح�شب موقع
لكن قد يكون ذلك حماولة لثني �شناع 
الأجهزة الإلكرتونية عن اللتفاف على 
ذل��ك، قد  الويب. ومع  ال�شمة على  هذه 
يكون الأمر جمرد حتويل ملوارد ال�شركة 
لأنه اأ�شبح اأمام الكثري من امل�شتخدمني 
ال�شمة  ه��ذه  اإىل  الو�شول  اإمكانية  الآن 
الذكية وغريها.  التلفزيون  اأجهزة  عرب 
الويب  ن�شخة  تكون  احل���الت،  ه��ذه  ويف 

على يوتيوب غري فريدة من نوعها.
لبذل  ب��ذل��ك  ي��وت��ي��وب  ي�شتعي�س  ورمب���ا 

املزيد من اجلهد يف تطبيقات املحلية.

فــــوائد املـــوز واأف�شــــل 
الأوقـــات لتنــــاوله �ص 23

فوائد مل تعرفها من 
قبل عن الطحينة ! 

مما ل �شّك فيه اأّن الطحينة من املكونات التي ل ُي�شتغنى عنها 
يف املطبخ وهي من الأطعمة اخلارقة يف البلدان ال�شرق  اأو�شطية 

والبلدان املمتدة على حو�س البحر الأبي�س املتو�شط . 
هذا املكون امل�شنوع من بذور ال�شم�شم له فوائد �شحية كثرية 
الفو�شفور  البوتا�شيوم،  احلديد،  الكال�شيوم،  على  يحتوي  اإذ 

  E. و  C  وفيتامينات 
وُتعترب الطحينة يف بع�س البلدان من املكونات املعززة للن�شاط 

واملحاربة لعالمات ال�شيخوخة . 
تنظيم  ي�شاعد يف  الطحينة  تناول  �شبق،  ما  كّل  اإىل  بالإ�شافة 

عمل الأمعاء ويحارب م�شكلة الإم�شاك . 

بال�شدفة،  ال����دم   ���ش��رط��ان  ت�شخي�س  ي��ت��م  م��ا  وغ��ال��ب��ا 
اأ�شواطا متقدمة، كما هو  بعدما يكون املر�س قد قطع 
الأ�شبق غيدو  الأمل��اين  بالن�شبة لوزير اخلارجية  احلال 
في�شرتفيله. فبينما كان في�شرتفيله يقوم بفحو�شات دم 
روتينية ا�شتعدادا خل�شوعه لعملية جراحية يف الركبة، 
على  الط���الع  بعد  م��ا  هناك خلال  اأن  الأط��ب��اء  اكت�شف 
الأملاين.  فيلت  موقع  ذك��ر  ح�شبما  ال���دم،  فح�س  نتائج 
وب��ع��د اإج�����راء م��زي��د م���ن ال��ف��ح��و���ش��ات ت���اأك���دت اإ�شابة 
ذل���ك يف  ج����راء  ت��وف��ى  ح��ي��ث  ب��ال��ل��وك��ي��م��ي��ا،  في�شرتفيله 

مار�س-اآذار 2016 عن عمر يناهز 54 عاماً.
لعدم  ن��ظ��را  ال���دم  ���ش��رط��ان  م��ر���س  ت�شخي�س  وي�شعب 
اأعرا�شه  تت�شابه  حيث  حم���ددة،  اأع��را���س  على  ت��وف��ره 
التعرف  الأم��را���س. وميكن  اأعرا�س عدد كبري من  مع 
اأعرا�س �شرطان الدم من خالل النتباه لتغريات  على 
حتدث يف اجل�شم، ومن بني هذه التغريات نق�س مفاجئ 
يف الوزن مع تغري يف عادات التبول و�شعوبة يف البلع اأو 
ع�شر اله�شم. كما اأن حدوث اأي نزيف �شواء من الأنف اأو 
اللثة والإح�شا�س باآلم حادة يف املفا�شل والعظام يعترب 

من اأعرا�س الإ�شابة ب�شرطان الدم كذلك.
ويبقى عالج �شرطان الدم �شديد التعقيد خالفا لباقي 
اأنواع ال�شرطان الأخرى، لأنه ل يتكون من كتلة ن�شيجية 
ط��ري��ق عملية جراحية.  ع��ن  اج��ت��ث��اث��ه��ا  واح����دة مي��ك��ن 
وت��ب��ق��ى اإح����دى ط���رق ع���الج ���ش��رط��ان ال����دم وحماربته 
دواء  خ��الل  م��ن  ذل��ك  يتم  اأو  الكيميائية،  املعاجلة  ه��ي 

مثبط التريو�شني كيناز امل�شوؤول عن تفعيل العديد من 
الربوتينات. زيادة على ذلك يخ�شع امل�شابون ب�شرطان 
ال����دم ل��ع��الج اإ���ش��ع��اع��ي م���ن اأج����ل ال��ت��ح��ك��م يف اخلاليا 
اأو زراع��ة خاليا جذعية، التي لها دور هام يف  اخلبيثة، 
من  اأو  املري�س  نف�س  من  اجل�شم،  �شحة  علي  احلفاظ 

متربع بعد اإمتام عالج كيميائي.

وفيات الن�ساء 
ذكرت درا�شة حديثة اأن اأعداد الن�شاء اللواتي قد يتوفني 
ب�شبب ال�شرطان �شريتفع يف الأعوام الع�شرين القادمة، 
بع�س  الدرا�شة  قدمت  كما  النامية.  البلدان  يف  خا�شة 
الن�شائح التي قد تنجح يف تقليل تعر�س الن�شاء للوفاة 

ب�شبب ال�شرطان.
اللواتي  الن�شاء  ع��دد  ي�شل  اأن  حديثة  درا���ش��ة  توقعت 
5.5 مليون امراأة يف عام  يتوفني ب�شبب ال�شرطان اإىل 
الوفيات  ع��دد  زي���ادة يف  تعني  الأرق����ام  وه��ذه   .2030
خالل  املائة  يف   60 اإىل  ت�شل  بن�شبة  ال�شرطان  ب�شبب 
ام����راأة  م��ل��ي��ون   3.5 اأن  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ع���ام���اً،  ع�����ش��ري��ن 
توفيت عام 2012 نتيجة اإ�شابتهن بال�شرطان، ح�شب 

التخمينات.
“اأمريكان  لل�شرطان  الأم��ري��ك��ي��ة  اجلمعية  واأ���ش��رف��ت 
كان�شر �شو�شايتي” على الدرا�شة، التي قدمت بالتعاون 
وذكرت  الطبية.  للمنتجات  الأملانية  م��ريك  �شركة  مع 
اإىل  يعود  الوفيات  الكبرية يف عدد  الزيادة  اأن  اجلمعية 

توقعت  كما  ال�����ش��ك��ان.  ع��دد  وزي����ادة  املجتمع  �شيخوخة 
ذات  النامية  ال��ب��ل��دان  يف  ال��وف��ي��ات  ترتفع  اأن  ال��درا���ش��ة 
ب�شبب  وذل��ك  واملنخف�شة،  املتو�شطة  الدخل  م�شتويات 
ارتفاع معدلت تقدم العمر يف تلك البلدان نتيجة حت�شن 
النظام ال�شحي، بالإ�شافة اإىل اأن النمو القت�شادي يف 
البلدان النامية ي�شبب زيادة يف بع�س م�شببات ال�شرطان 
مثل ال�شمنة. ون�شرت نتائج الدرا�شة يف املوؤمتر الدويل 
ب��اري�����س. هذا  اأق��ي��م يف  ال���ذي  ال�شرطان  م��ر���س  ملحاربة 
ويعد ال�شرطان ثاين م�شبب للوفيات للن�شاء يف العامل 

بعد اأمرا�س القلب والدورة الدموية.
ب�شبب   2012 ع��ام  يف  الن�شاء  م��ن  باملئة   14 وتوفيت 
اأمرا�س ال�شرطان �شيوعاً بني الن�شاء  ال�شرطان، واأكرث 
الأمعاء  و�شرطان  الرئة  و�شرطان  ال�شدر  �شرطان  هي 

و�شرطان الرحم.
وبح�شب درا�شات علمية حديثة، ميكن للن�شاء اأن يتجننب 
يف الغالب مر�س �شرطان الرحم يف حالة ح�شول الفتيات 
بع�س  وي��رى  لل�شرطان.  امل�شادة   )HPV( على حقن 
يف  ال�شرطان  اأن���واع  بع�س  ت��ف��ادي  ب��الإم��ك��ان  اأن  العلماء 
حالة الك�شف املبكر عنه، مثل �شرطان الرحم و�شرطان 
عدد  يف  نق�شاً  هنالك  اأن  الدرا�شة  ذك��رت  فيما  ال�شدر. 
اأجهزة فح�س الأ�شعة اخلا�شة للك�شف عن ال�شرطان يف 
بع�س املناطق، مثل القارة الإفريقية وجنوب �شرق اأ�شيا. 
يف حني ل يوجد عالج كيماوي لل�شرطان يف 30 بلداً يف 

العامل، ح�شب الدرا�شة.

مفاجاأة: ع�شاق اجلنب 
ظهروا قبل 6 اآلف �شنة

ت��و���ش��ل��ت درا����ش���ة ب��ري��ط��ان��ي��ة اإىل 
“اإن�شان  ان  مفاده  مثري،  اكت�شاف 
اآلف   6 الكهف” ال��ذي عا�س قبل 
ك��ان يقبل على تناول اجلنب  ع��ام، 
ومنتجات الألبان ب�شراهة، رغم اأن 
حتمل  على  ق���ادرا  يكن  مل  ج�شمه 

�شكر اللنب )الالكتوز(.
يورك  جامعة  من  علماء  وفح�س 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ب��ق��اي��ا اأ����ش���ن���ان عرث 
اململكة  يف  م����واق����ع   3 يف  ع��ل��ي��ه��ا 
املتحدة، تعود ل�7 اأ�شخا�س عا�شوا 
احلجري  ال��ع�����ش��ر  ح��ق��ب��ة  خ����الل 
اآلف   6 ن��ح��و  م��ن��ذ  اأي  احل���دي���ث، 
تر�شبات  عليها  تراكمت  وق��د  ع��ام، 

حتتوي على بروتني احلليب.
وميثل الكت�شاف اأول دليل مبا�شر 
على ا�شتهالك منتجات الألبان يف 

اأي مكان يف العامل.
ودل����ت ال��رت���ش��ب��ات امل���وج���ودة على 
الأجبان  تناولهم  على  اأ�شنانهم، 
و�شربهم حلليب حيوانات خمتلفة، 

مثل الأبقار واملاعز والأغنام.
الذين  ال��ب�����ش��ر  اأن  امل���ع���روف  وم���ن 
ع��ا���ش��وا يف ال��ع�����ش��ر احل���ج���ري مل 
حتمل  على  ق��ادرة  اأج�شامهم  تكن 
الالكتوز املوجود، لذا فاإن العلماء 
ي�شربونه  ك��ان��وا  ب��اأن��ه��م  ي��ع��ت��ق��دون 

بكميات قليلة يف املرة الواحدة.
اأنهم كانوا يتناولون م�شتقات  كما 
الأل���ب���ان ك��اجل��نب وال����زب����ادي، بعد 
يف  الالكتوز  معظم  من  التخل�س 

احلليب.
�شويف  ال�����درا������ش�����ة  ق����ائ����د  وق��������ال 
ت�����ش��ارل��ت��ون، م���ن ق�����ش��م الآث������ار يف 
اأننا  “حقيقة  ي�������ورك:  ج���ام���ع���ة 
اأ�شنان  يف  ال���ربوت���ني  ه���ذا  وج��دن��ا 
اأف���راد م��ن ثالثة م��واق��ع خمتلفة 
من الع�شر احلجري احلديث، قد 
ت�شري اإىل اأن ا�شتهالك الألبان كان 
الغذائية  املمار�شة  النت�شار  وا�شع 

يف املا�شي«.
اكت�شاف  اأن  ت�����ش��ارل��ت��ون  واأ����ش���اف 
اأمر  الأ�شنان  بروتينات احلليب يف 
الدرا�شات  لأن  ل��اله��ت��م��ام،  م��ث��ري 
اأن  اإىل  ت�شري  احل��دي��ث��ة  ال��وراث��ي��ة 
هذا  يف  عا�شوا  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س 
الوقت مل تكن لديهم القدرة على 

ه�شم الالكتوز يف احلليب.
واأو�شح: “اإذا كنت تعاين من عدم 
حتمل الالكتوز وا�شتهلكت كميات 
فهذا   ، احلليب  م��ن  ج��دا  �شغرية 
ل يجعلك مري�شا للغاية. ميكنك 
البديل  اخليار  ذل��ك.  على  التغلب 
اأكرث  اأن��ه رمب��ا يكون  اأعتقد  ال��ذي 
اأن��ه��م ك��ان��وا يعاجلون  ق��ب��ول، ه��و 
درجة  فيه  تزيل  بطريقة  احلليب 
يف  مبعاجلته  قمت  اإذا  ال��الك��ت��وز. 
اأو  م��ن��ت��ج ح��ل��ي��ب خم��م��ر  اأو  ج���نب 
زب�����ادي، ف����اإن ذل���ك ي��ق��ل��ل حمتوى 
ه�شمه  ميكنك  بحيث  ال��الك��ت��وز 

ب�شهولة اأكرب«.

ملاذا غالبًا ما يتم ت�شخي�س �شرطان الدم بعد فوات الأوان؟

يعد �سرطان الدم املعروف اأي�سا باللوكيميا من اأخطر 
يتم  ما  غالبا  اإذ  الإن�سان،  بج�سم  فتكًا  ال�سرطانات 
هي  فما  املر�ض.  من  متقدمة  مراحل  يف  ت�سخي�سه 
يف  املر�ض  هذا  ت�سخي�ض  دون  حتول  التي  الأ�سباب 

وقت مبكر؟
يعترب اللوكيميا اأو �سرطان الدم من بني اأخطر اأنواع 

ال�سرطانات. فرغم �سعف انت�ساره مقارنة باأنواع 
اأو  الثدي  �سرطان  مثل  ال�سرطان  من  اأخ��رى 

نظرا  فتكًا  اأك��ر  يبقى  اأن��ه  اإل  القولون، 
ل�سعوبة ت�سخي�سه يف مراحله الأوىل، وهو 

ما يجعل فر�ض العالج �سعيفة.
وبح�سب موقع فوكو�ض الأملاين ي�ساب نحو 

12 األف �سخ�ض ب�سرطان الدم �سنويا يف 
اأملانيا، من بينهم نحو 600 طفل. ونادرا 
ب�سكل  املر�ض  بهذا  امل�سابون  يتعافى  ما 
من  العدد  هذا  ن�سف  يعي�ض  فيما  كلي، 

من  اأخ��رى  �سنوات  خم�ض  فقط  امل�سابني 
اأورد  ح�سبما  لديهم،  املر�ض  ت�سخي�ض  بداية 

فاإن  ال�سرطانات،  باقي  عك�ض  وعلى  الأمل��اين.  املوقع 
فر�ض ال�سفاء من اللوكيميا تبقى اأف�سل لدى الأطفال 

مقارنة باملتقدمني يف ال�سن.
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�ش�ؤون حملية

بح�سور وزير الرتبية والتعليم

الإعالن عن طرح برنامج املاج�شتري يف الرتبية البتكارية بجامعة الإمارات 
بالتعاون مع موؤ�ش�شة حمدان بن را�شد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز

•• العني - الفجر

وموؤ�ش�شة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  جامعة  اأع��ل��ن��ت 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز يوم 
اأم�س عن قبول اأول دفعة يف برنامج ماج�شتري الرتبية 
العام  ي��ط��رح لأول م��رة مطلع ه��ذا  ال���ذي  الب��ت��ك��اري��ة 
ال��درا���ش��ي.. ج��اء ذل��ك خ��الل امل��وؤمت��ر ال�شحفي الذي 
عقد اأم�س يف جامعة الإم��ارات مبدينة العني بح�شور 
ال��رتب��ي��ة والتعليم،  م��ع��ايل ح�����ش��ني احل���م���ادي- وزي����ر 
ومعايل �شعيد اأحمد غبا�س –الرئي�س الأعلى جلامعة 
ال��دك��ت��ور حممد البيلي-  الإم�����ارات، و���ش��ع��ادة الأ���ش��ت��اذ 
م��دي��ر ج��ام��ع��ة الإم������ارات - و���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور جمال 
اآل  را�شد  بن  حمدان  ملوؤ�ش�شة  العام  املهريي–الأمني 

مكتوم لالأداء التعليمي املتميز.
اأكد معايل ح�شني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية 
بن  حمدان  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  – رئي�س  والتعليم 
طرح  اأن  املتميز-  التعليمي  ل����الأداء  مكتوم  اآل  را���ش��د 
برنامج ماج�شتري الرتبية البتكارية ي�شهم يف تطوير 
املنظومة التعليمية بالدولة باعتبار اأن البتكار اأ�شبح 
مطلباً اأ�شا�شياً يف الرتقاء بالعملية التعليمية وحت�شني 
جودة خمرجات التعليم وباعتبار اأن املدر�شة الإماراتية 
البتكار  م��ف��اه��ي��م  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  ت��رك��ز 
الوطنية  الأجندة  الدولة ومتطلبات  روؤية  متا�شياً مع 
الأجيال  ل��دى  الب��ت��ك��ار  لرت�شيخ  ال��ق��ي��ادة  وتوجيهات 
منها  ننطلق  وحمطة  مهماً  ثقافياً  مكوناً  باعتبارها 

نحو الريادة وابتكار امل�شتقبل.
بالدولة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  “اإن  م��ع��ال��ي��ه:  وق����ال   
بناء  يف  اأ�شيل  كمفهوم  البتكار  على  ترتكز  اأ�شبحت 
الرتبوي  امليدان  ورف��د  امل�شتقبل  رواد  ليكون  الأجيال 
مبعلمني وقياديني بحيث يكون البتكار والتجديد هو 
غايتهم والهتمام ب�شقل مهارات الدار�شني من خالل 
النظرية  ورب���ط  ال��ت��ع��اوين  والتعلم  اجل��م��اع��ي  العمل 
بالتطبيق واملمار�شات امليدانية واإك�شاب الدار�شني اأطر 
واأمناط تفكري جديدة تقبل التغيري ملواكبة التطورات 
يف امل��ي��دان ال��رتب��وي. وال��رتك��ي��ز على م��ه��ارات البحث 
التي  وامل�شكالت  الق�شايا  وا�شتخدامها يف حل  العلمي 

قد تواجههم يف امل�شتقبل وبطرق جديدة واإبداعية. 
برنامج  اإط�����الق  م���ن  ال���ه���دف  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ون����وه 
م��اج�����ش��ت��ري ال��رتب��ي��ة الب��ت��ك��اري��ة ب��ج��ام��ع��ة الإم������ارات 
–اجلامعة الوطنية الأم بالدولة-  هو حتقيق الت�شال 
مع اخل��ربات العاملية يف جمال التعليم والرتبية. كما 
انه ياأتي من منطلق حر�شنا على مواكبة امل�شتجدات 
الرتبوي  الوعي  تعزيز  العامل وموا�شلة  التعليمية يف 
يف دولة الإمارات. وقال: “نحن نثق باأن هذا الربنامج 
الرائد يحقق التوا�شل امل�شتمر بني املوؤ�ش�شة والفائزين 
بجائزتها مبا ي�شهم يف ا�شتمراريتهم يف التميز، وكذلك 
على  قادرين  ليكونوا  الرتبويني  من  الفائزين  تاأهيل 
�شقل  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  التعليمي،  الأداء  مت��ي��ز  ق��ي��ادة 
وفق  ال��رتب��وي��ة  التخ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  يف  م��ه��ارات��ه��م 
م��ن خالل  الأ���ش��م��ى  م��ا يحقق هدفنا  ع��امل��ي��ة،  معايري 
اإعداد قادة تربويني على قدر عال من الكفاءة واملهنية 
املدر�شة  نطاق  على  التميز  �شنع  للم�شاهمة يف عملية 
بهدف  وذل��ك  بها،  يعملون  التي  التعليمية  واملوؤ�ش�شة 

الرتقاء باملنظومة التعليمية يف الدولة.
واأك����د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ج��م��ال امل���ه���ريي، ن��ائ��ب رئي�س 
بن  ح��م��دان  ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام  -الأم����ني  الأم���ن���اء  جمل�س 
را�شد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز-  على اأن هذا 
الربنامج مت ت�شميمه بحيث يخدم العاملني يف امليدان 
التدري�س  واإداري����ني يف جم��ال  م��ن معلمني  ال��رتب��وي 
جيل  اإع���داد  يف  مهماً  راف���داً  ليكون  املدر�شية  والقيادة 
التعليم  لتطلعات  وم��واك��ب��اً  املميزين  ال��رتب��وي��ني  م��ن 
على  نوعه  الأول من  وه��و  الإم���ارات  بدولة  امل�شتقبلي 
برنامج  اأن  اإىل  واأ�شار  املنطقة.  يف  اجلامعات  م�شتوى 

املاج�شتري يف الرتبية البتكارية ياأتي كثمرة تعاون بني 
جامعة الإمارات العربية املتحدة وموؤ�ش�شة حمدان بن 

را�شد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز .
واأ�شار �شعادته اإىل اأن اإطالق برنامج ماج�شتري الرتبية 
البتكارية ين�شجم مع الأهداف العامة لر�شالة موؤ�ش�شة 
املتميز  التعليمي  ل���الأداء  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان 
را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأر�شاها  التي  واأهدافها 
تتمثل  والتي  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل 
يف احت�شان الفائزين بجائزة املوؤ�ش�شة ورعايتهم ورفد 
املجتمع بنخبة من املتميزين الذين ي�شاهمون يف قيادة 

متيز الأداء التعليمي.
ب��اأن��ه مت ت�شميم  ال��ع��ام  واأ����ش���اف الأم����ني    
احتياجات  العليا بحيث يخدم  الدار�شات  برنامج منح 
امل�شتقبلي.  التعليم  تطلعات  ويلبي  ال��رتب��وي  امل��ي��دان 
وي���ه���دف ه���ذا ال��ربن��ام��ج ل��رع��اي��ة ال��ف��ائ��زي��ن بجائزة 
التعليمي  ل��الأداء  اآل مكتوم  را�شد  بن  موؤ�ش�شة حمدان 
املتميز يف فئة املعلم املتميز واملدر�شة-الإدارة املدر�شية 
رفع  يف  يرغبون  ممن  املتميز  ال��رتب��وي  وفئة  املتميزة 
وتاأهيلهم  ال���رتب���وي  امل���ي���دان  يف  ك��ع��ام��ل��ني  ك��ف��اءت��ه��م 
اأكادميياً للو�شول لأعلى امل�شتويات يف التميز التعليمي. 
تعاونهم  على  الإم���ارات  اإدارة جامعة  اإىل  �شكره  وق��دم 
اإط��الق هذا  اأث��م��رت عن  يف اإجن��اح ه��ذه ال�شراكة التي 

الربنامج املبتكر.
واأعلن باأن املوؤ�ش�شة �شتوفر 10 مقاعد �شنوياً وملدة 5 
الرتبية  ماج�شتري  على  للح�شول  للمر�شحني  �شنوات 
الب��ت��ك��اري��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ام��ع��ة الإم������ارات العربية 
املتحدة عرب كلية الرتبية، حيث يطرح هذا الربنامج 

ولأول مرة باللغة العربية ويف اإمارة دبي. 
وم���ن جهته اأك���د ���ش��ع��ادة الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور – حممد 
طرح  اأه��م��ي��ة  على  الإم�����ارات-  جامعة  م��دي��ر  البيلي- 
م��ث��ل ه���ذه ال���ربام���ج يف ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا مب��ا يخدم 

التعليمي  النظام  وم��واك��ب��ة  ب��ال��دول��ة،  ال��ع��ايل  التعليم 
املهنية  التنمية  يف  ال�شتدامة  حتقيق  ل�شرتاتيجية 
طموحات  ت��ل��ب��ي  تعليمية  خم��رج��ات  اإىل  وال��و���ش��ول 
وا�شت�شراف  والبتكار  الإب���داع،  فر�س  وتعزز  املجتمع 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل، وت��ط��ب��ي��ق امل��ع��ل��م��ني ل��ل��م��ع��رف��ة وامل����ه����ارات 
الأكادميي  جمالهم  يف  املتقدمة  البتكارية  التعليمية 
واإثراء البحث العلمي البتكاري بحيث يكون متما�شياً 
وذكر  واملتطلبات اجلديدة..   املت�شارعة  التطورات  مع 
التناغم  ي�شتلزم  الب�شرية  ال��ك��وادر  بناء  “اإن  �شعادته: 
الإم��ارات على م�شتوى  لدولة  امل�شتقبلية  امل�شارات  مع 
القطاع احلكومي والقطاع اخلا�س وفق نظام تعليمي 
م��ت��ط��ور ي��ع��زز ف��ر���س الإب������داع، والب��ت��ك��ار وي�شتهدف 
القيادة  تطلعات  مع  ان�شجاماً  العمل،  �شوق  متطلبات 
الأجندة  ملتطلبات  وا���ش��ت��ه��داف��اً  ال��دول��ة  يف  ال��ر���ش��ي��دة 

الوطنية 2021 ومئوية الإمارات 2071«
جامعة  يف  “اإننا  اجل���ام���ع���ة:  م���دي���ر  ����ش���ع���ادة  وذك�����ر   
العليا  ال��درا���ش��ات  ن��ويل  امل�شتقبل  –جامعة  الإم����ارات 
والبحث العلمي اهتماماً نوعياً ونركز من خالل روؤية 
وا�شرتاتيجية اجلامعة الوطنية الأم على توفري الدعم 
خالل  م��ن  ب��ال��دول��ة،  التعليمية  للموؤ�ش�شات  ال����الزم 
العلمية،  البحوث  من  واملتميز  النوعي  اجلامعة  انتاج 
وفق  احلديثة،  التدري�س  واأ�شاليب  املعرفة،  وتطوير 
الإماراتية  ال�شخ�شية  بناء  نظام تعليمي متطور يعزز 
املت�شاحمة، وفر�س التميز، والإبداع، والبتكار لأجيال 
اأحمد  الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  اأ���ش��ار  جهته  وم��ن  امل�شتقبل«. 
اإن  اإىل  الرتبية-   كلية  عميد  باأعمال  –القائم  م��راد 
الرتبية  يف  املاج�شتري  ب��رن��ام��ج  يطرحها  ال��ت��ي  امل����واد 
البتكارية هي مواد جديدة رمبا مل تعر�س من قبل يف 
يدر�شون  الربنامج  فالطلبة يف هذا  املنطقة،  جامعات 
م�����ش��اق��ات ح����ول ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي يف 
الرتبية، والف�شول الذكية، وقيادة ال�شفوف واملدار�س 

اأ�شاليب  باأحدث  املدار�س  وقيادة  متعلمة،  كمجتمعات 
ال��ق��ي��ادة ... ول��ق��د م��ر ال��ربن��ام��ج مب��راج��ع��ات م��ن قبل 

خرباء دوليني.
معلومات عن الربنامج

اللغة العربية هي اللغة الرئي�شة لهذا الربنامج والذي 
ياأتي �شمن جهود اجلامعة وموؤ�ش�شة حمدان بن را�شد 
اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز يف دعم وتعزيز اللغة 
العربية.  واإن موؤ�ش�شة حمدان بن را�شد اآل مكتوم توفر 
ماج�شتري  على  للح�شول  للمر�شحني  درا���ش��ي��ة  منح 
ال��رتب��ي��ة الب��ت��ك��اري��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع جامعة الإم����ارات، 
وهم من الفائزين بجائزة حمدان يف فئة املعلم املتميز 
الرتبوي  وف��ئ��ة  املتميزة  املدر�شية  الإدارة  وامل��در���ش��ة- 
يف  كعاملني  ك��ف��اءت��ه��م  رف���ع  يف  ي��رغ��ب��ون  مم��ن  املتميز 
لأعلى  للو�شول  اأكادميياً  وتاأهيلهم  الرتبوي  امليدان 
امل�شتويات يف التميز التعليمي واإن مدة الربنامج عامان 
درا�شيان بواقع 30 �شاعة معتمدة، و�شيتم تدري�شه يف 
اإن هذا الربنامج مت  دبي خالل عطل نهاية الأ�شبوع. 
ت�شميمه بحيث يخدم العاملني يف امليدان الرتبوي من 
معلمني واإداريني يف جمال التدري�س والقيادة املدر�شية 
اإع�����داد ج��ي��ل م��ن الرتبويني  ل��ي��ك��ون راف�����داً م��ه��م��اً يف 
بدولة  امل�شتقبلي  التعليم  لتطلعات  ومواكباً  املميزين 
الإمارات وهو الأول من نوعه على م�شتوى اجلامعات 
10 م�شاقات بواقع  يف املنطقة.  يتكون الربنامج من 
ث���الث ���ش��اع��ات م��ع��ت��م��دة ل��ك��ل م�����ش��اق وب��اإج��م��ايل 30 
متطلبات  ا�شتكمال  للدار�شني  وميكن  معتمدة.  �شاعة 
ف�شل  اإح��داه��ا  درا�شية  ف�شول  اأرب��ع��ة  خ��الل  الربنامج 
ون�شف  عام  بالربنامج  الدرا�شة  مدة  لتكون  ال�شيف، 
يف  املاج�شتري  برنامج  م�شاقات  تدري�س  و�شيتم  ال��ع��ام 
الرتبية البتكارية يف مركز حمدان للموهبة والبتكار 
بدبي، وهو مركز يتميز بالعديد من املرافق والأدوات 

احلديثة والف�شول الدرا�شية املجهزة. 

�شرطة اأبوظبي تكرم فرق 
العمل املتميزة

•• اأبوظبي-الفجر:

كرمت  �شرطة اأبوظبي  فريق العمل وال�شركاء امل�شاهمني يف اإجناح الحتفال 
بيوم ال�شعادة العاملي 2019، والذي اأقيم يف مبنى اأكادميية �شيف بن زايد 

مبجمع اإدارات ال�شرطة يف اأبوظبي.
ب�شرطة  الب�شرية  امل��وارد  قطاع  مدير  النعيمي  �شاهني  �شامل  اللواء  وق��ام 
جمعية  وه��م:  ال�شركاء  على  التقدير  �شهادات  وت��وزي��ع  بتكرمي  اأب��وظ��ب��ي، 
الأ�شا�شي،  للتعليم  الظبيانيه  م��در���ش��ة  وال�����ش��ع��ادة،  لالإيجابية  الإم����ارات 
الإمارات �شكاي لل�شفريات، منتجع املرجان، بوابة ال�شرق مول، وعدد من 
املمثلني، ومتطوعني من اأفراد املجتمع، وفريق العمل باإدارة خدمة واإ�شعاد 

املتعاملني من ال�شباط و�شف ال�شباط والأفراد واملدنيني. 
حتقيق  يف  ودوره����م  املتميزين  للموظفني  ال��رئ��دة  اجل��ه��ود  على   ، واأث��ن��ى 
الب�شرية،  الكوادر  بال�شتثمار يف  اأبوظبي  �شرطة  اهتمام  موؤكداً  التطلعات 

و حتفيزهم لدفع م�شرية العمل والإجناز .   
ح�شر احلفل مدراء اإدارات مركز ال�شرتاتيجية والتطوير املوؤ�ش�شي، وعدد 

من ال�شباط وروؤ�شاء الأق�شام واملدنيني. 

ال�شرطة الن�شائية تقدم 
التوعية لطالب املدار�س

•• اأبوظبي-الفجر:

قدمت الدورية الن�شائية مبديرية �شرطة العا�شمة يف قطاع الأمن اجلنائي 
“ الن�شائح والإر�شادات  ال�شالمة  “حملة  درب   اأبوظبي، و�شمن  ب�شرطة 

للطالب حول كيفية  العبور الآمن وتعزيز �شالمتهم .   
ت�شم   الن�شائية   ال�شرطة  دوري��ات  اأن  العا�شمة  �شرطة  واأو�شحت مديرية 
فريقاً من العنا�شر الن�شائية املوؤهلة واملدربة  تقوم مبهامها مبهنية وكفاءة 
واحرتافية عالية ت�شهم بدور كبري يف ن�شر الوعي الأمني بني اأفراد املجتمع 
وتعزيز الطماأنينة والثقة وال�شتقرار املجتمعي. وت�شهم ال�شرطة الن�شائية 
املدر�شية،  احل��اف��الت  امل��دار���س من  ون��زول ط��الب  تنظيم حركة �شعود  يف 
بطريقة  منها  والنزول  احلافلة  اإىل  لل�شعود  املثلى  بالطريقة  وتعريفهم 
اآمنة حفاظاً على �شالمتهم. وقال اإن للدورية دور كبري يف تعريف الطلبة 
على طبيعة عملها، وتقدمي التوعية الأمنية لرّبات املنازل وتقدم خدمات 

�شرطية متنوعة للمراأة والطفل.
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ميدنا  املوز  اأّن  من  وبالرغم  �سى.  حتحُ ل  املوز  فوائد 
بالطاقة الكاملة خالل النهار، اإل اأنه يف�سل جتّنب 
حرق  من  يتمكن  لن  اجل�سم  لأّن  امل�ساء،  يف  اأكله 
ال�سعرات احلرارية املوجودة فيه؛ الأمر الذي قد 

يعزز زيادة الوزن.

تعّرفوا يف الآتي اإىل فوائد املوز:
ال�شعور  وت��ع��زز  ا  وامل��غ��ذي��ة ج���دًّ ال��ل��ذي��ذة  الفاكهة  امل���وز م��ن 
بال�شبع. ولكّن هذا لي�س كل �شيء، يجب اأن تعريف كذلك اأّي 
وقت من النهار يف�شل اأكل املوز لتفادي ال�شمنة، ويف الوقت 

ذاته لتعزيز فقدان الوزن.

فوائد املوز الغذائية
حتتوي موزة وزنها 100 غرام على ما يلي:

حرارية �شعرة   100 •
الربوتينات من  غرام   1 •

الكربوهيدراتية املواد  من  غراًما   25 •
الدهون من  غرام  من  • اأقل 

الألياف من  غرامات   3 •
وامل����������������وز غ���ن���ي 

الفوليك،  "بيB6 "6 و"�شي" C، وحم�س  بالفيتامينات 
ا املغني�شيوم والبوتا�شيوم. والعنا�شر املعدنية، وخ�شو�شً

املوز هو من الفاكهة التي تقع �شمن فئة الن�شويات، متاًما 
وهذه  ال�شوداين.  الفول  اأو  والطحني  واحلبوب  كالبطاطا 
اأوق��ات النهار  اأّي وقت من  اأ�شا�شية لتحديد  امليزة الأخ��رية 

يف�شل اأكل املوز.

اأف�سل الأوقات لتناوله
يتميز الن�شا ب�شكل رئي�شي بكونه يجلب الطاقة اإىل اجل�شم، 
ال�شبب  ول��ه��ذا  بطيًئا.  ه�شمها  يكون  التي  الأطعمة  وم��ن 
يف�شل جتّنب اأكل املوز يف امل�شاء، لأّن هذا النوع من الطعام 
ي�شاعد على ال�شمنة. يف امل�شاء يف�شل تناول الأطعمة التي 

من ال�شهل ه�شمها.
يف املقابل فاإنَّ اأكل الن�شا يف ال�شباح رائع 
لأن�����������������ه 

ميدُّ اجل�شم بالطاقة ال�شرورية ليكون لئًقا طوال النهار.
وبعد  النهار  منت�شف  يف  مثالية  خفيفة  وج��ب��ة  اإًذا  ف��امل��وز 
الظهر، حيث يعطينا ال�شعور بال�شبع من دون اأن يوؤدي اإىل 

ال�شمنة، 
والدهون  ال�شكريات  ا�شتهالك  بتفادي  كذلك  لنا  وي�شمح 

امل�شّنعة والأطعمة الأخرى غري ال�شحية.
اإ�شافة اإىل ذلك، من ال�شهل حملها واأكلها، ولكن مع ذلك 
اأك��رث من م��وزة واح��دة يف  اإذ ل ُين�شح باأكل  ينبغي احل��ذر، 

اليوم، لأّن قيمتها الغذائية كاملة.
 

فوائد املوز الرئي�سية
الكول�شرتول؛ م�شتوى  • يخف�س 

املعوية؛ ال�شطرابات  • ينظم 
الع�شالت؛ ت�شّنج  • يقلل 

• يجلب الطاقة اإىل اجل�شم 

ب�������������ش������رع������ة 
)وب������ن������اًء 

ع�����ل�����ي�����ه 
ف�����������������اإّن 

امل��وز رائع 
ل������الأط������ف������ال 

يف  اأو  وال��ري��ا���ش��ي��ني 
ح�������الت ال���ت���ع���ب امل���زم���ن 

والفيربومياجليا(؛
وي�شاعد  الع�شبي  النظام  • ينظم 

القلق  ا�����ش����ط����راب����ات  ت���خ���ف���ي���ف  ع���ل���ى 
والع�شبية؛

ب�شكل  الأن���ي���م���ي���ا  ع�����الج  ع���ل���ى  ي�����ش��اع��د   •
طبيعي؛

�شغط  يخف�س   •
الدم املرتفع؛

خماطر  يقلل   •
بالنوبة  الإ�شابة 

القلبية؛
كم�شاّد  ي��ع��م��ل   •
ب�شكل  ل��ل��ح��م��و���ش��ة 
ط�����ب�����ي�����ع�����ي ب����ف���������ش����ل 

خ�شائ�شه القلوية؛
• يقلل ال�شعور بالغثيان 

والقيء ال�شباحي؛
م������ث������ايل  غ�������������������ذاء   •

ل����الأ�����ش����خ����ا�����س ال����ذي����ن 
يعانون القرحة؛

تخفيف  على  • ي�شاعد 
اآلم احلي�س؛

الذي  ل��ل��ع��الج  م��ك��ّم��ل   •
عن  ال��ت��وق��ف  اإىل  ي���ه���دف 

التدخني؛
للن�شاء  ���ش��روري��ة  ف��اك��ه��ة   •
ال�شعور  ي��خ��ّف�����س  لأن����ه  احل���وام���ل، 
بالغثيان وينّظم الأمعاء ويجلب الطاقة، 
من دون اأن يوؤدي اإىل ال�شمنة، ويحتوي على 

حم�س الفوليك.

فاكهة تقع �سمن فئة الن�سويات

فــــوائد املـــوز واأف�شــــل الأوقـــات لتنــــاوله

�سلوكيات
املعتادة  غري  الأك��ل  �شلوكيات  تواتر  من  بالتحقق  وقاموا 
بالتوحد  امل�شابني  من  وغريهم  الأ�شحاء  الأط��ف��ال  بني 

وا�شطراب نق�س النتباه وفرط احلركة.
كانت  املعتادة  غ��ري  الأك���ل  �شلوكيات  اأن  الباحثون  ووج��د 

موجودة لدى %70 من الأطفال امل�شابني بالتوحد.
وق��ال��ت ق��ائ��دة ف��ري��ق البحث ال��دك��ت��ورة ���ش��وزان م��اي��ز، اإن 
العديد  املعتادة يف الطعام موجودة لدى  ال�شلوكيات غري 
من الأطفال الذين يبلغون من العمر عاما واح��دا، وهم 
م�شابون بالتوحد الذي مل يتم اكت�شافه بعد، وميكن اأن 
تعطي الأطباء والآباء موؤ�شرا على �شرورة اإجراء فح�س 

لالأطفال للتاأكد من مدى اإ�شابتهم بالتوحد.
و�شددت مايز على اأهمية ت�شخي�س مر�س التوحد يف وقت 

مبكر، و�شرعة بدء تلقى العالج ال�شلوكي.
بالتوحد  امل�شابني  الأط��ف��ال  العديد من  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
ياأكلون فقط اأغذية حمدودة تتكون من منتجات احلبوب، 

مثل املعكرونة واخلبز و�شرائح الدجاج، 
ن��ظ��را لأن��ه��م ي��ع��ان��ون م��ن ف���رط احل�����ش��ا���ش��ي��ة ويكرهون 
وغالبا  ج��دي��دة،  اأطعمة  جتربة  يف  يرغبون  ول  التغيري، 
�شكال  اأو  لونا  اأو  عالمة  حتمل  التي  الأطعمة  يتناولون 

معينا فقط.

دماغ
من  جمموعة  عن  عبارة  هي  التوحد  طيف  وا�شطرابات 
ال�شطرابات املعقدة يف منو الدماغ، ويتناول هذا امل�شطلح 
وا�شطرابات  ال��ت��وح��د  م��ر���س  قبيل  م��ن  ح���الت  ال�شامل 
وذلك  اأ�شربغر،  ومتالزمة  الطفولة  مرحلة  يف  التفكك 

وفقا ملنظمة ال�شحة العاملية.
مبواجهة  تت�شم  ال�شطرابات  ه��ذه  اأن  املنظمة  وت�شيف 
التفاعل مع املجتمع والتوا�شل معه،  الفرد ل�شعوبات يف 

وحمدودية وتكرار الهتمامات والأن�شطة التي لديه.
انت�شار  اإىل  ت�شري  التقديرات  اإن  ال�شحة  منظمة  وتقول 
ا�شطرابات طيف التوحد مبتو�شط قدره 62 طفال لكل 

ع�شرة اآلف طفل يف العامل،
160 طفال، ومتثل  كل  واح��د من بني  بواقع طفل  اأي   
اأن  اإىل  تلك التقديرات عدد احلالت يف املتو�شط، وتلفت 

اأعلى  انت�شار  مب��ع��دلت  تفيد  احلديثة  ال��درا���ش��ات  بع�س 
بكثري من ذلك.

اإىل  ت�شري  العلمية  ال��دلئ��ل  اأن  ال�شحة  منظمة  وت�شرح 
���ش��واء ت�شهم  اأن ع��وام��ل ع��دي��دة وراث��ي��ة وبيئية على ح��د 
منو  يف  التاأثري  عرب  التوحد  طيف  ا�شطرابات  ظهور  يف 

الدماغ بوقت مبكر.

وتقول اإنه من ال�شعب حتديد ا�شطرابات طيف التوحد 
ل���دى ال��ط��ف��ل ق��ب��ل ب��ل��وغ��ه ���ش��ن 12 ���ش��ه��را، ول��ك��ن ميكن 

ت�شخي�شها يف العادة عند بلوغه �شن عامني.
ومن ال�شمات املميزة لظهور التوحد لدى الطفل، التاأخر 
اأو الرتاجع املوؤقت يف تطوير املهارات اللغوية والجتماعية 

وتكرار القوالب النمطية يف �شلوكياته.

عادات الأكل الغريبة لدى الطفل قد ت�شري لإ�شابته بالتوحد
مبر�ض  اإ�سابتهم  خطر  على  جديدا  موؤ�سرا  تكون  قد  الأكل  يف  املعتادة  غري  الأطفال  �سلوكيات  باأن  حديثة  اأمريكية  درا�سة  اأفادت 
التوحد  طيف  ا�سطرابات  يف  اأبحاث  مبجلة  ون�سرت  الأمريكية،  بن�سلفانيا  ولية  م�ست�سفى  يف  باحثون  الدرا�سة  التوحد.واأجرى 

)Research in Autism Spectrum Disorders( العلمية.
للغاية من الأغذية، وفرط احل�سا�سية  املعتادة ت�سمل تف�سيل خيارات حمدودة  �سلوكيات الأكل غري  اأن  الباحثون  واأو�سح 

الباحثون بتقييم  الدرا�سة، قام  نتائج  اإىل  الطعام دون م�سغه جيدا.وللو�سول  اأو درجة حرارته، وتناول  الطعام  لقوام 
�سلوكيات الأكل لأكر من األفي طفل، عرب ا�ستطالع راأي اأمهاتهم.
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اعالن اأمر اأداء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/1141 امر اداء    
اىل املدعى عليه/ 1- تامر مهدي حممود و�شفي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 

و�شام حممد يحيى حممد اجلوهري وميثله:فتوح يو�شف حممد ح�شني الن�شار 
مهدي  تامر  عليه  املدعى  ب��ال��زام   2019/7/22 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
حممود و�شفي  بان توؤدي للمدعي و�شام حممد يحيى حممد اجلوهري مبلغ وقدره 
خم�شة الف درهم والفائدة القانونية 9% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق يف 2017/7/23 

وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.

رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3564   تنفيذ جتاري  
القامة  حمل  جمهول  جونزالي�س  مانالو  هيدي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
)م�شاهمة  للتمويل  ال�شالمي  امل�شرق  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مب��ا 
اأق����ام عليك  خ��ا���ش��ة( ومي��ث��ل��ه:خ��ال��د خليفة حم��م��د ���ش��ي��ف ح��ث��ب��ور ق��د 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)188729.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/1736   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- ازناور زاجريوف جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
مرت�شى  وميثله:حممد  لدوتكو  األيك�شاندروفيت�س  التنفيذ/ميكولي 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الها�شمي  ب��ره��ان  مرت�شى  يعقوب 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )381858.50( درهم 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  بالت�شامن 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
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 

املنفذ به وقدره )810244( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف  
طالب العالن : طالب التنفيذ : التوريد واخلدمات الفنية �س.ذ.م.م 

املطلوب اعالنه : املنفذ �شده : 1- �شركة الفريدة لال�شتثمارات ذ.م.م جمهول حمل القامة. 
مو�شوع الإعالن :

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة لدى �شوق ابوظبي لالوراق املالية وهي عبارة عن 
ا�شهم لدى �شوق ابوظبي الول عدد ال�شهم 10781 �شهم - بنك ال�شتثمار - عدد ال�شهم 27655 
للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله  به وق��دره )1168363.75( درهم وذلك  املطالب  �شهم وفاء للمبلغ 

قانونا - بناءا على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ:2019/8/25
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/1573 عمايل جزئي                                             
اىل املدعي عليه/1- يونيك فولت لعمال التمديدات الكهربائية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  عبدالغفور  قمر  وقا�س   / املدعي  اأن  مبا  الق��ام��ة 

املنعقدة بتاريخ  2019/5/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ وقا�س قمر عبدالغفور
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )11.064( درهم  وتذكرة العودة اىل موطنه 
على الدرجة ال�شياحية عينا او قيمتها نقدا مامل يلتحق املدعي بخدمة رب عمل اخر عند 
تنفيذ احلكم باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�س عدا ذلك من 
طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العالن �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 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/229 عقاري كلي                                               
اىل املحكوم عليه/1- جيه ايه دي 25 انف�شتمنت ليمتد جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/6/30  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/يوجي�س ناريندرا 
ب���ت���اري���خ:2007/12/17 عن  امل��ربم��ه  التداعي  ب��ني ط��ريف  امل��ربم��ة  ال�شراء  اتفاقية  بف�شخ  اوده���راين 
الوحدات العقارية من 2101 حتى 2110 بالطابق 21 مب�شاحة اجمالية )15312.09( قدم مربع �شمن 
وحدات �شيلي�شيال هايت�س الكائن مبنطقة جبل علي - املرحله )1( على قطعة الر�س رقم 4544 
املبلغ  وق��دره )12.612.270( درهم وفائدة على هذا  للمدعيني مبلغ  ترد  بان  املدعي عليها  وال��زام 
بواقع 9% �شنويا من تاريخ 2019/3/11 حتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليها امل�شروفات والف 
درهم مقابل اتعاب املحاماه . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �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 12733 بتاريخ 2019/9/17   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/2756 جتاري كلي                                               

اىل املحكوم عليه/1- فينيت اآمر للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- فينيت اآمر فيجاي بركا�س 
اآمر جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/6/27  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/انفكت�س تريدجن م.م.ح بالزام املدعي عليهما بالت�شامن 
وذلك من  �شنويا  بواقع %9  والفائدة  درهم  وق��دره )656.000(  للمدعية مبلغ  يوؤديا  بان 
بالر�شوم  والزامهما  ال�شداد  مت��ام  وحتى   2018/12/23 يف  احلا�شل  الدعوى  قيد  تاريخ 

وامل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة
. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �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 12733 بتاريخ 2019/9/17   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/174 عقاري كلي                                               

بان  نعلنكم  القامة  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  خ��وري  اخ��وان  �شركة  املحكوم عليه/1-  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/7/23  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/

جيزة لالنظمة اول ب�شحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ 2008/3/18 املربم ب�شاأن وحدة التداعي 
رقم 1306 يف برج فورت�شن تاور والكائن يف ابراج بحرية جمريا بامارة دبي لقاء ثمن مدفوع 
مقداره )463.979( درهم والزمت املدعي عليها اخلام�شة بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم  اليوم  لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�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 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/2675 جتاري كلي                                               
�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ال��ت��اأم��ني  ال��ك��وك��ب الف�شي لو�شاطة  امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1-  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/4/21  يف الدعوى 
املدعي  بالزام  دبي(  )فرع  ليمتد  كومباين  ان�شورن�س  ل�شالح/ادجمي  اعاله  املذكورة 
مو�شوع  ال�شيكات  قيمة  دره��م   )509907( مقداره  مبلغ  املدعية  اىل  ت��وؤدي  بان  عليها 
التداعي وفائدة 9% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك 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 قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �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 12733 بتاريخ 2019/9/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/6677  عمايل جزئي             

ذ.م.م  ح��رة  منطقة  الفندقية  لل�شقق  تو�شيزنز  1-ف��ن��دق   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / احمد عبد اللطيف حممود �شاكر  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )95400 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف  واتعاب املحاماة 
املوافق  ال��ث��الث��اء    ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  ال�شكوى)0001412(  ورق���م 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    Ch1.A.1 ب��ال��ق��اع��ة  ����س    8.30 ال�����ش��اع��ة    2019/9/24
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1599 جتاري كلي                

ا�شمعيلي  غ��الم عبا�س  ����س.ذ.م.م 2- عبدالر�شول  �شيز  اوف��ر  الي��د  / 1-هيلي  املدعي عليه  اىل 
�شركة   -4 ايرانية(  اجنبية  )�شركة  خا�شة(  )م�شاهمة  بايانهال  �شنايع  ب�شتيبانى  �شركة   -3
املدعي/  ان  القامة مبا  بند جمهول حمل  نق�س  بور  ر�شا  5- ح�شني  ذ.م.م  التجارية  مربوكة 
بنك �شادرات ايران الفرع الرئي�شي وميثله:ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم  قد اأقام عليك 
 )31.125.353.80( وقدره  مببلغ  1و2و3و4  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
درهم من  املدعي عليهما 5و6 يف حدود مبلغ )2.774.970.54(  والت�شامن مع  بالتكافل  درهم 
بالتكافل والت�شامن مع املدعي عليهما 7و8 يف  امللزم به املدعي عليهم 1و2و3و4  املبلغ  اجمايل 
حدود مبلغ )2.533.115.30( درهم من اجمايل املبلغ امللزم به املدعي عليهم 1و2و3و4 والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية التفاقية بواقع 14% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2019/10/2  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/3089 جتاري جزئي                

اىل املدعي عليه / 1-نا�شيونال جلف لالن�شاءات ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ هنيكل بوىل بت لل�شناعات املحدودة ذ.م.م  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه بدفع مبلغ وقدره )125.954 درهم( مع الفائدة القانونية 
الزام املدعي عليها بقيمة ال�شريبة  التام  ال�شداد  12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
امل�شافة الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها 
جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2019/9/17  ال�شاعة 8.30 �س 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 بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/3083 جتاري جزئي

اي�شت منطقة حرة ذ.م.م جمهول  اىل املدعي عليه / 1-بات�شون ميدل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ ابيك�س لل�شقالت �س.ذ.م.م وميثله:را�شد 
ال�شادر  املحكمة  ق���رار  مب��وج��ب  النقبي   احل��ري��ث��ي  �شعيد  حممد  علي 
بتاريخ: 2019/9/12 بتكليفهم بالوفاء يف الدعوى املذكورة اعاله فانت 
بخزينة  او  للمدعية  فقط  دره��م   )24250( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  مكلف 
عدم  حالة  يف  بحقكم  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة 
اللتزام بالقرار املذكور خالل خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذ1 العالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/3123 جتاري جزئي                
جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  الب��راج  تقنية  1-�شركة   / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ جلف مبب�س �س.ذ.م.م  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )186253.50 درهم( 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول  و  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
امل��واف��ق  2019/9/18  ال�شاعة  ي��وم الرب��ع��اء   ك��ف��ال��ة.  وح���ددت لها جل�شة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2019/1614 ا�ستئناف جتاري     
�س.ذ.م.م  فا�شن  جلو�شي   -2 ���س.م.ح  للتجارة  1-جلو�شي  �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
حمل  جمهول  لل  بان�شي  كي�شان  جوبال   -4 خي�شكاين  لل�شاند  جيتيندرا   -3
القامة مبا ان امل�شتاأنف /بديوي تك�س للتجارة �س.ذ.م.م وميثله:ابراهيم علي 
املو�شى احلمادي  قد ا�شتاأنف القرار احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : 2019/1100 
ال�شاعة  املوافق 2019/9/25   جت��اري جزئي   وح��ددت لها جل�شه يوم الربعاء  
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/1953 ا�ستئناف جتاري     

بيلور  بابو  �شاتي�س   -2 ت��ن��واين  رامي�س  1-م��ان��وج  ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
بارامالينجام  /ف��ي��ه��ون��دا  امل�����ش��ت��اأن��ف  ان  مب���ا  الق���ام���ة  حم���ل  جم��ه��ول 
احلكم  ال��ق��رار  ا���ش��ت��اأن��ف  ق��د  امل�شلم   علي  م�شعود  حمد  وميثله:حممد 
ال�شادر بالدعوى رقم : 2019/2773 جتاري جزئي   وحددت لها جل�شه 
رقم  بالقاعة  ال�شاعة 10.00 �شباحا   املوافق 2019/10/2   الربعاء   يوم 
ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
ببلي�شي�س ميديا منطقة حرة ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة لدى �شلطة دبي 

للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 30203 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق الأر�شي، 
مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، ومكتب رقم ايه، بي و�شي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، ومكتب رقم بي، 

الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�شركة القائمة«( و
بريفورميك�س منطقة حرة ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة �شلطة دبي للتطوير، حتت 
للعقارات، دبي، دولة الإمارات  دبي  مبني  لالإعالم،  دبي  مدينة  يف  امل�شجل  والعنوان   31194 رخ�شة رقم: 

العربية املتحدة )»ال�شركة املندجمة«(. 
بتقدمي  قيامهم  ع��ن   ،2016 ل�شنة  اخلا�شة  لل�شركات  املنظمة  ال��ل��وائ��ح  م��ن   )83( للمادة  اإ���ش��ت��ن��اداً  اأع��ل��ن��وا 
القائمة  ال�شركة  هي  واح��دة  ك�شركة  وال�شتمرار  لالإندماج  للتطوير  دبي  �شلطة  لدى  ال�شركات  مل�شجل  طلب 

)»الإندماج«(.  
مت تاأ�شي�س فرع جديد لل�شركة القائمة لدي هيئة دبي للتطوير حتت ا�شم جتاري بريفورميك�س ام اأي، مبوجب 
رخ�شة جتارية رقم. 96324.   اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا األندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�شه 
اإدارة الت�شجيل والرتخي�س لدى �شلطة دبي للتطويرعلى عنوان  45 يوماً من تاريخ هذا الإ�شعار اىل  خالل 

info@dda.gov.ae :الربيد الإلكرتوين التايل
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�شاء مدة الإ�شعار املحددة ب�  45 يوماً.

اإ�سعار بالإندماج
العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

ببلي�شي�س ميديا منطقة حرة ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة لدى �شلطة دبي 
للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 30203 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق الأر�شي، 

مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، مكتب رقم ايه، بي و�شي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، مكتب رقم بي، 
الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�شركة القائمة«( و

�شتاركوم منطقة حرة ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حم��دودة، م�شجلة �شلطة دبي للتطوير، حتت 
للعقارات، دبي، دولة الإمارات  دبي  مبني  لالإعالم،  دبي  مدينة  يف  امل�شجل  والعنوان   30766 رخ�شة رقم: 

العربية املتحدة )»ال�شركة املندجمة«(. 
بتقدمي  قيامهم  ع��ن   ،2016 ل�شنة  اخلا�شة  لل�شركات  املنظمة  ال��ل��وائ��ح  م��ن   )83( للمادة  اإ���ش��ت��ن��اداً  اأع��ل��ن��وا 
القائمة  ال�شركة  هي  واح��دة  ك�شركة  وال�شتمرار  لالإندماج  للتطوير  دبي  �شلطة  لدى  ال�شركات  مل�شجل  طلب 

)»الإندماج«(. 
مبوجب  اأي،  ام  �شتاركوم  جت��اري  ا�شم  حتت  للتطوير  دبي  هيئة  لدي  القائمة  لل�شركة  جديد  فرع  تاأ�شي�س  مت 
رخ�شة جتارية رقم. 96325. اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا األندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�شه 
اإدارة الت�شجيل والرتخي�س لدى �شلطة دبي للتطويرعلى عنوان  45 يوماً من تاريخ هذا الإ�شعار اىل  خالل 

info@dda.gov.ae :الربيد الإلكرتوين التايل
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�شاء مدة الإ�شعار املحددة ب�  45 يوماً.

اإ�سعار بالإندماج
العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

ببلي�شي�س ميديا منطقة حرة ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة لدى �شلطة دبي 
للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 30203 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق الأر�شي، 
مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، ومكتب رقم ايه، بي و�شي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، ومكتب رقم بي، 

الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�شركة القائمة«( و
�شبارك فاوندري منطقة حرة ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة �شلطة دبي للتطوير، 
حتت رخ�شة رقم: 30765 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب منطقة بي، الطابق 4، املبني دبي 

للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�شركة املندجمة«(. 
بتقدمي  قيامهم  عن   ،2016 ل�شنة  اخلا�شة  لل�شركات  املنظمة  اللوائح  من   )83( للمادة  اإ�شتناداً  اأعلنوا 
القائمة  ال�شركة  هي  واح��دة  ك�شركة  وال�شتمرار  لالإندماج  للتطوير  دبي  �شلطة  لدى  ال�شركات  مل�شجل  طلب 

)»الإندماج«(. 
اأي،  ام  ف��اون��دري  �شبارك  ا�شم جت��اري  للتطوير حتت  دب��ي  ل��دي هيئة  القائمة  لل�شركة  ف��رع جديد  تاأ�شي�س  مت 
األندماج، عليه اأن يقدم  اإعرتا�س على هذا  اأي  اأي طرف معني لديه  مبوجب رخ�شة جتارية رقم. 96328.  
اإعرتا�شه خالل 45 يوماً من تاريخ هذا الإ�شعار اىل اإدارة الت�شجيل والرتخي�س لدى �شلطة دبي للتطويرعلى 

info@dda.gov.ae :عنوان الربيد الإلكرتوين التايل
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�شاء مدة الإ�شعار املحددة ب�  45 يوماً.

اإ�سعار بالإندماج
العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

ببلي�شي�س ميديا منطقة حرة ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة لدى �شلطة دبي 
للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 30203 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق الأر�شي، 

مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، مكتب رقم ايه، بي و�شي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، مكتب رقم بي، 
الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�شركة القائمة«( و

زنيث منطقة حرة ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة �شلطة دبي للتطوير، حتت رخ�شة 
4، مبني دبي  الطابق  اي��ة،  املنطقة  رق��م  مكتب  ل��الإع��الم،  دب��ي  مدينة  يف  امل�شجل  والعنوان   31059 رق��م: 

للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�شركة املندجمة«(. 
بتقدمي  قيامهم  عن   ،2016 ل�شنة  اخلا�شة  لل�شركات  املنظمة  اللوائح  من   )83( للمادة  اإ�شتناداً  اأعلنوا 
القائمة  ال�شركة  هي  واح��دة  ك�شركة  وال�شتمرار  لالإندماج  للتطوير  دبي  �شلطة  لدى  ال�شركات  مل�شجل  طلب 

)»الإندماج«(. 
مت تاأ�شي�س فرع جديد لل�شركة القائمة لدي هيئة دبي للتطوير حتت ا�شم جتاري زنيث ام اأي، مبوجب رخ�شة 
جتارية رقم. 96326  اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا األندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�شه خالل 
اىل اإدارة الت�شجيل والرتخي�س لدى �شلطة دبي للتطويرعلى عنوان الربيد  الإ�شعار  هذا  تاريخ  من  يوماً   45

info@dda.gov.ae :الإلكرتوين التايل
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�شاء مدة الإ�شعار املحددة ب�  45 يوماً.

اإ�سعار بالإندماج

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/22782 (

املنذر :  بنك دبي الإ�شالمي �س م ع.
املنذر اإليها  : فاطمه عادل حممد �شامل املازمى  .

درهم   )140،278.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�شيارة رقم )19913 /الفئة 1/ خ�شو�شي/ ال�شارقة ( من نوع )ني�شان 
واملمولة  اب��ي�����س(    ( – ل���ون    2016 م��ودي��ل   ) ا�شتي�شن  ���ش��ف��اري _  ب��ات��رول 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/22780 (

املنذر :  بنك دبي الإ�شالمي �س م ع.
املنذر اإليه  : �شاجد تيكي كوليت ماجانى .

درهم   )67،773.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )79406 /الفئة 2/ خ�شو�شي/ ال�شارقة ( من 
نوع )تويوتا فور�شرن _ ا�شتي�شن ( موديل 2015  – لون ) ابي�س(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/22779 (

املنذر :  بنك دبي الإ�شالمي �س م ع.
املنذر اإليه  : دافنى بانيكيود لجوتان.

درهم   )79،702.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )58243 /الفئة 11/ خ�شو�شي/ اأبوظبي ( 
من نوع ) هوندا اكورد _ �شالون ( موديل 2012  – لون ) ف�شي(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/22777 (

املنذر :  بنك دبي الإ�شالمي �س م ع.
املنذر اإليه  : طارق زياد عوده ال �شيف .

درهم   )12،129.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )31557 /الفئة 1/ خ�شو�شي/ ال�شارقة ( من 
نوع ) تويوتا فور�شرن _ ا�شتي�شن ( موديل 2013  – لون ) ف�شي(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/1141 امر اداء    
اىل املدعى عليه/ 1- تامر مهدي حممود و�شفي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 

و�شام حممد يحيى حممد اجلوهري وميثله:فتوح يو�شف حممد ح�شني الن�شار 
مهدي  تامر  عليه  املدعى  ب��ال��زام   2019/7/22 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
حممود و�شفي  بان توؤدي للمدعي و�شام حممد يحيى حممد اجلوهري مبلغ وقدره 
خم�شة الف درهم والفائدة القانونية 9% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق يف 2017/7/23 

وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.

رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3564   تنفيذ جتاري  
القامة  حمل  جمهول  جونزالي�س  مانالو  هيدي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
)م�شاهمة  للتمويل  ال�شالمي  امل�شرق  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مب��ا 
اأق����ام عليك  خ��ا���ش��ة( ومي��ث��ل��ه:خ��ال��د خليفة حم��م��د ���ش��ي��ف ح��ث��ب��ور ق��د 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)188729.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/1736   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- ازناور زاجريوف جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
مرت�شى  وميثله:حممد  لدوتكو  األيك�شاندروفيت�س  التنفيذ/ميكولي 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الها�شمي  ب��ره��ان  مرت�شى  يعقوب 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )381858.50( درهم 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  بالت�شامن 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
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 

املنفذ به وقدره )810244( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف  
طالب العالن : طالب التنفيذ : التوريد واخلدمات الفنية �س.ذ.م.م 

املطلوب اعالنه : املنفذ �شده : 1- �شركة الفريدة لال�شتثمارات ذ.م.م جمهول حمل القامة. 
مو�شوع الإعالن :

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة لدى �شوق ابوظبي لالوراق املالية وهي عبارة عن 
ا�شهم لدى �شوق ابوظبي الول عدد ال�شهم 10781 �شهم - بنك ال�شتثمار - عدد ال�شهم 27655 
للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله  به وق��دره )1168363.75( درهم وذلك  املطالب  �شهم وفاء للمبلغ 

قانونا - بناءا على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ:2019/8/25
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/1573 عمايل جزئي                                             
اىل املدعي عليه/1- يونيك فولت لعمال التمديدات الكهربائية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  عبدالغفور  قمر  وقا�س   / املدعي  اأن  مبا  الق��ام��ة 

املنعقدة بتاريخ  2019/5/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ وقا�س قمر عبدالغفور
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )11.064( درهم  وتذكرة العودة اىل موطنه 
على الدرجة ال�شياحية عينا او قيمتها نقدا مامل يلتحق املدعي بخدمة رب عمل اخر عند 
تنفيذ احلكم باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�س عدا ذلك من 
طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العالن �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 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/229 عقاري كلي                                               
اىل املحكوم عليه/1- جيه ايه دي 25 انف�شتمنت ليمتد جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/6/30  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/يوجي�س ناريندرا 
ب���ت���اري���خ:2007/12/17 عن  امل��ربم��ه  التداعي  ب��ني ط��ريف  امل��ربم��ة  ال�شراء  اتفاقية  بف�شخ  اوده���راين 
الوحدات العقارية من 2101 حتى 2110 بالطابق 21 مب�شاحة اجمالية )15312.09( قدم مربع �شمن 
وحدات �شيلي�شيال هايت�س الكائن مبنطقة جبل علي - املرحله )1( على قطعة الر�س رقم 4544 
املبلغ  وق��دره )12.612.270( درهم وفائدة على هذا  للمدعيني مبلغ  ترد  بان  املدعي عليها  وال��زام 
بواقع 9% �شنويا من تاريخ 2019/3/11 حتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليها امل�شروفات والف 
درهم مقابل اتعاب املحاماه . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �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 12733 بتاريخ 2019/9/17   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/2756 جتاري كلي                                               

اىل املحكوم عليه/1- فينيت اآمر للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- فينيت اآمر فيجاي بركا�س 
اآمر جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/6/27  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/انفكت�س تريدجن م.م.ح بالزام املدعي عليهما بالت�شامن 
وذلك من  �شنويا  بواقع %9  والفائدة  درهم  وق��دره )656.000(  للمدعية مبلغ  يوؤديا  بان 
بالر�شوم  والزامهما  ال�شداد  مت��ام  وحتى   2018/12/23 يف  احلا�شل  الدعوى  قيد  تاريخ 

وامل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة
. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �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 12733 بتاريخ 2019/9/17   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/174 عقاري كلي                                               

بان  نعلنكم  القامة  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  خ��وري  اخ��وان  �شركة  املحكوم عليه/1-  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/7/23  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/

جيزة لالنظمة اول ب�شحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ 2008/3/18 املربم ب�شاأن وحدة التداعي 
رقم 1306 يف برج فورت�شن تاور والكائن يف ابراج بحرية جمريا بامارة دبي لقاء ثمن مدفوع 
مقداره )463.979( درهم والزمت املدعي عليها اخلام�شة بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم  اليوم  لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�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 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/2675 جتاري كلي                                               
�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ال��ت��اأم��ني  ال��ك��وك��ب الف�شي لو�شاطة  امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1-  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/4/21  يف الدعوى 
املدعي  بالزام  دبي(  )فرع  ليمتد  كومباين  ان�شورن�س  ل�شالح/ادجمي  اعاله  املذكورة 
مو�شوع  ال�شيكات  قيمة  دره��م   )509907( مقداره  مبلغ  املدعية  اىل  ت��وؤدي  بان  عليها 
التداعي وفائدة 9% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك 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 قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �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 12733 بتاريخ 2019/9/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/6677  عمايل جزئي             

ذ.م.م  ح��رة  منطقة  الفندقية  لل�شقق  تو�شيزنز  1-ف��ن��دق   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / احمد عبد اللطيف حممود �شاكر  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )95400 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف  واتعاب املحاماة 
املوافق  ال��ث��الث��اء    ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  ال�شكوى)0001412(  ورق���م 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    Ch1.A.1 ب��ال��ق��اع��ة  ����س    8.30 ال�����ش��اع��ة    2019/9/24
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1599 جتاري كلي                

ا�شمعيلي  غ��الم عبا�س  ����س.ذ.م.م 2- عبدالر�شول  �شيز  اوف��ر  الي��د  / 1-هيلي  املدعي عليه  اىل 
�شركة   -4 ايرانية(  اجنبية  )�شركة  خا�شة(  )م�شاهمة  بايانهال  �شنايع  ب�شتيبانى  �شركة   -3
املدعي/  ان  القامة مبا  بند جمهول حمل  نق�س  بور  ر�شا  5- ح�شني  ذ.م.م  التجارية  مربوكة 
بنك �شادرات ايران الفرع الرئي�شي وميثله:ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم  قد اأقام عليك 
 )31.125.353.80( وقدره  مببلغ  1و2و3و4  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
درهم من  املدعي عليهما 5و6 يف حدود مبلغ )2.774.970.54(  والت�شامن مع  بالتكافل  درهم 
بالتكافل والت�شامن مع املدعي عليهما 7و8 يف  امللزم به املدعي عليهم 1و2و3و4  املبلغ  اجمايل 
حدود مبلغ )2.533.115.30( درهم من اجمايل املبلغ امللزم به املدعي عليهم 1و2و3و4 والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية التفاقية بواقع 14% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2019/10/2  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/3089 جتاري جزئي                

اىل املدعي عليه / 1-نا�شيونال جلف لالن�شاءات ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ هنيكل بوىل بت لل�شناعات املحدودة ذ.م.م  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه بدفع مبلغ وقدره )125.954 درهم( مع الفائدة القانونية 
الزام املدعي عليها بقيمة ال�شريبة  التام  ال�شداد  12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
امل�شافة الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها 
جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2019/9/17  ال�شاعة 8.30 �س 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 بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/3083 جتاري جزئي

اي�شت منطقة حرة ذ.م.م جمهول  اىل املدعي عليه / 1-بات�شون ميدل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ ابيك�س لل�شقالت �س.ذ.م.م وميثله:را�شد 
ال�شادر  املحكمة  ق���رار  مب��وج��ب  النقبي   احل��ري��ث��ي  �شعيد  حممد  علي 
بتاريخ: 2019/9/12 بتكليفهم بالوفاء يف الدعوى املذكورة اعاله فانت 
بخزينة  او  للمدعية  فقط  دره��م   )24250( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  مكلف 
عدم  حالة  يف  بحقكم  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة 
اللتزام بالقرار املذكور خالل خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذ1 العالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/3123 جتاري جزئي                
جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  الب��راج  تقنية  1-�شركة   / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ جلف مبب�س �س.ذ.م.م  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )186253.50 درهم( 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول  و  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
امل��واف��ق  2019/9/18  ال�شاعة  ي��وم الرب��ع��اء   ك��ف��ال��ة.  وح���ددت لها جل�شة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2019/1614 ا�ستئناف جتاري     
�س.ذ.م.م  فا�شن  جلو�شي   -2 ���س.م.ح  للتجارة  1-جلو�شي  �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
حمل  جمهول  لل  بان�شي  كي�شان  جوبال   -4 خي�شكاين  لل�شاند  جيتيندرا   -3
القامة مبا ان امل�شتاأنف /بديوي تك�س للتجارة �س.ذ.م.م وميثله:ابراهيم علي 
املو�شى احلمادي  قد ا�شتاأنف القرار احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : 2019/1100 
ال�شاعة  املوافق 2019/9/25   جت��اري جزئي   وح��ددت لها جل�شه يوم الربعاء  
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/1953 ا�ستئناف جتاري     

بيلور  بابو  �شاتي�س   -2 ت��ن��واين  رامي�س  1-م��ان��وج  ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
بارامالينجام  /ف��ي��ه��ون��دا  امل�����ش��ت��اأن��ف  ان  مب���ا  الق���ام���ة  حم���ل  جم��ه��ول 
احلكم  ال��ق��رار  ا���ش��ت��اأن��ف  ق��د  امل�شلم   علي  م�شعود  حمد  وميثله:حممد 
ال�شادر بالدعوى رقم : 2019/2773 جتاري جزئي   وحددت لها جل�شه 
رقم  بالقاعة  ال�شاعة 10.00 �شباحا   املوافق 2019/10/2   الربعاء   يوم 
ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
ببلي�شي�س ميديا منطقة حرة ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة لدى �شلطة دبي 

للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 30203 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق الأر�شي، 
مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، ومكتب رقم ايه، بي و�شي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، ومكتب رقم بي، 

الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�شركة القائمة«( و
بريفورميك�س منطقة حرة ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة �شلطة دبي للتطوير، حتت 
للعقارات، دبي، دولة الإمارات  دبي  مبني  لالإعالم،  دبي  مدينة  يف  امل�شجل  والعنوان   31194 رخ�شة رقم: 

العربية املتحدة )»ال�شركة املندجمة«(. 
بتقدمي  قيامهم  ع��ن   ،2016 ل�شنة  اخلا�شة  لل�شركات  املنظمة  ال��ل��وائ��ح  م��ن   )83( للمادة  اإ���ش��ت��ن��اداً  اأع��ل��ن��وا 
القائمة  ال�شركة  هي  واح��دة  ك�شركة  وال�شتمرار  لالإندماج  للتطوير  دبي  �شلطة  لدى  ال�شركات  مل�شجل  طلب 

)»الإندماج«(.  
مت تاأ�شي�س فرع جديد لل�شركة القائمة لدي هيئة دبي للتطوير حتت ا�شم جتاري بريفورميك�س ام اأي، مبوجب 
رخ�شة جتارية رقم. 96324.   اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا األندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�شه 
اإدارة الت�شجيل والرتخي�س لدى �شلطة دبي للتطويرعلى عنوان  45 يوماً من تاريخ هذا الإ�شعار اىل  خالل 

info@dda.gov.ae :الربيد الإلكرتوين التايل
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�شاء مدة الإ�شعار املحددة ب�  45 يوماً.

اإ�سعار بالإندماج
العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

ببلي�شي�س ميديا منطقة حرة ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة لدى �شلطة دبي 
للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 30203 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق الأر�شي، 

مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، مكتب رقم ايه، بي و�شي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، مكتب رقم بي، 
الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�شركة القائمة«( و

�شتاركوم منطقة حرة ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حم��دودة، م�شجلة �شلطة دبي للتطوير، حتت 
للعقارات، دبي، دولة الإمارات  دبي  مبني  لالإعالم،  دبي  مدينة  يف  امل�شجل  والعنوان   30766 رخ�شة رقم: 

العربية املتحدة )»ال�شركة املندجمة«(. 
بتقدمي  قيامهم  ع��ن   ،2016 ل�شنة  اخلا�شة  لل�شركات  املنظمة  ال��ل��وائ��ح  م��ن   )83( للمادة  اإ���ش��ت��ن��اداً  اأع��ل��ن��وا 
القائمة  ال�شركة  هي  واح��دة  ك�شركة  وال�شتمرار  لالإندماج  للتطوير  دبي  �شلطة  لدى  ال�شركات  مل�شجل  طلب 

)»الإندماج«(. 
مبوجب  اأي،  ام  �شتاركوم  جت��اري  ا�شم  حتت  للتطوير  دبي  هيئة  لدي  القائمة  لل�شركة  جديد  فرع  تاأ�شي�س  مت 
رخ�شة جتارية رقم. 96325. اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا األندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�شه 
اإدارة الت�شجيل والرتخي�س لدى �شلطة دبي للتطويرعلى عنوان  45 يوماً من تاريخ هذا الإ�شعار اىل  خالل 

info@dda.gov.ae :الربيد الإلكرتوين التايل
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�شاء مدة الإ�شعار املحددة ب�  45 يوماً.

اإ�سعار بالإندماج
العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

ببلي�شي�س ميديا منطقة حرة ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة لدى �شلطة دبي 
للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 30203 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق الأر�شي، 
مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، ومكتب رقم ايه، بي و�شي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، ومكتب رقم بي، 

الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�شركة القائمة«( و
�شبارك فاوندري منطقة حرة ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة �شلطة دبي للتطوير، 
حتت رخ�شة رقم: 30765 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب منطقة بي، الطابق 4، املبني دبي 

للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�شركة املندجمة«(. 
بتقدمي  قيامهم  عن   ،2016 ل�شنة  اخلا�شة  لل�شركات  املنظمة  اللوائح  من   )83( للمادة  اإ�شتناداً  اأعلنوا 
القائمة  ال�شركة  هي  واح��دة  ك�شركة  وال�شتمرار  لالإندماج  للتطوير  دبي  �شلطة  لدى  ال�شركات  مل�شجل  طلب 

)»الإندماج«(. 
اأي،  ام  ف��اون��دري  �شبارك  ا�شم جت��اري  للتطوير حتت  دب��ي  ل��دي هيئة  القائمة  لل�شركة  ف��رع جديد  تاأ�شي�س  مت 
األندماج، عليه اأن يقدم  اإعرتا�س على هذا  اأي  اأي طرف معني لديه  مبوجب رخ�شة جتارية رقم. 96328.  
اإعرتا�شه خالل 45 يوماً من تاريخ هذا الإ�شعار اىل اإدارة الت�شجيل والرتخي�س لدى �شلطة دبي للتطويرعلى 

info@dda.gov.ae :عنوان الربيد الإلكرتوين التايل
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�شاء مدة الإ�شعار املحددة ب�  45 يوماً.

اإ�سعار بالإندماج
العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

ببلي�شي�س ميديا منطقة حرة ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة لدى �شلطة دبي 
للتطوير، حتت رخ�شة رقم: 30203 والعنوان امل�شجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق الأر�شي، 

مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، مكتب رقم ايه، بي و�شي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، مكتب رقم بي، 
الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�شركة القائمة«( و

زنيث منطقة حرة ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة �شلطة دبي للتطوير، حتت رخ�شة 
4، مبني دبي  الطابق  اي��ة،  املنطقة  رق��م  مكتب  ل��الإع��الم،  دب��ي  مدينة  يف  امل�شجل  والعنوان   31059 رق��م: 

للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�شركة املندجمة«(. 
بتقدمي  قيامهم  عن   ،2016 ل�شنة  اخلا�شة  لل�شركات  املنظمة  اللوائح  من   )83( للمادة  اإ�شتناداً  اأعلنوا 
القائمة  ال�شركة  هي  واح��دة  ك�شركة  وال�شتمرار  لالإندماج  للتطوير  دبي  �شلطة  لدى  ال�شركات  مل�شجل  طلب 

)»الإندماج«(. 
مت تاأ�شي�س فرع جديد لل�شركة القائمة لدي هيئة دبي للتطوير حتت ا�شم جتاري زنيث ام اأي، مبوجب رخ�شة 
جتارية رقم. 96326  اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا األندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�شه خالل 
اىل اإدارة الت�شجيل والرتخي�س لدى �شلطة دبي للتطويرعلى عنوان الربيد  الإ�شعار  هذا  تاريخ  من  يوماً   45

info@dda.gov.ae :الإلكرتوين التايل
لن ُتقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�شاء مدة الإ�شعار املحددة ب�  45 يوماً.

اإ�سعار بالإندماج

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/22782 (

املنذر :  بنك دبي الإ�شالمي �س م ع.
املنذر اإليها  : فاطمه عادل حممد �شامل املازمى  .

درهم   )140،278.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�شيارة رقم )19913 /الفئة 1/ خ�شو�شي/ ال�شارقة ( من نوع )ني�شان 
واملمولة  اب��ي�����س(    ( – ل���ون    2016 م��ودي��ل   ) ا�شتي�شن  ���ش��ف��اري _  ب��ات��رول 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/22780 (

املنذر :  بنك دبي الإ�شالمي �س م ع.
املنذر اإليه  : �شاجد تيكي كوليت ماجانى .

درهم   )67،773.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )79406 /الفئة 2/ خ�شو�شي/ ال�شارقة ( من 
نوع )تويوتا فور�شرن _ ا�شتي�شن ( موديل 2015  – لون ) ابي�س(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/22779 (

املنذر :  بنك دبي الإ�شالمي �س م ع.
املنذر اإليه  : دافنى بانيكيود لجوتان.

درهم   )79،702.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )58243 /الفئة 11/ خ�شو�شي/ اأبوظبي ( 
من نوع ) هوندا اكورد _ �شالون ( موديل 2012  – لون ) ف�شي(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/22777 (

املنذر :  بنك دبي الإ�شالمي �س م ع.
املنذر اإليه  : طارق زياد عوده ال �شيف .

درهم   )12،129.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )31557 /الفئة 1/ خ�شو�شي/ ال�شارقة ( من 
نوع ) تويوتا فور�شرن _ ا�شتي�شن ( موديل 2013  – لون ) ف�شي(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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املال والأعمال

الإمارات الأوىل اإقليميا يف التحول اإىل 
الإ�شدار ال�شاد�س من بروتوكول الإنرتنت

•• دبي - وام:

الأو���ش��ط يف جمال  ال�شرق  الأول يف منطقة  املركز  الإم���ارات  دول��ة  حققت 
الإنرتنت /IPv6/ وذلك  بروتوكول  ال�شاد�س من  الإ�شدار  اإىل  التحول 
�شي”  �شي  ان  “ راي��ب  م��ن منظمة  ك��ل  ع��ن  ال�����ش��ادرة  الإح�شائيات  ح�شب 

�شركة اأكاماي للتكنولوجيا و�شركة جوجل.
اأقل من عامني من تد�شني الهيئة العامة لتنظيم  ياأتي هذا الإجن��از بعد 
ق��ط��اع الت�����ش��الت مرحلة الإ���ش��دار ال�شاد�س م��ن ب��رت��وك��ول الإن��رتن��ت /

للمرة الأوىل يف الدولة.  /IPv6
اأن  الإن��رتن��ت  بروتوكول  من  ال�شاد�س  الإ���ش��دار  نحو  التحول  �شاأن  من  و 
اأثره  ت��وف��ري اخل��دم��ات اإىل ج��ان��ب  ي�شاعد م���زودي خ��دم��ات الإن��رتن��ت يف 
الهاتف  �شبكات  من  اخلام�س  اجليل  تقنيات  تطبيق  يف  الكبري  الإيجابي 

املحمول، والتحول الرقمي يف الدولة.
ت��اأت��ي اأه��م��ي��ة تطبيق الإ����ش���دار اجل��دي��د م��ن ب��روت��وك��ول الإن���رتن���ت اإىل 
الرابع من  الإ���ش��دار  ق��درة  الإن��رتن��ت وع��دم  الكبري يف بروتوكولت  ال�شح 
املت�شارع  النمو  ظل  يف  املتزايد  الطلب  تلبية  على   /IPv4/ الربوتوكول 
الهيئة  ع��ام  مدير  املن�شوري  عبيد  حمد  �شعادة  ق��ال  و  الإن��رتن��ت.  ل�شبكة 
الإ�شدار  لتطبيق  الهيئة  جهود  “اإن  الت�����ش��الت:  قطاع  لتنظيم  العامة 
ال�شاد�س من بروتوكول الإنرتنت تندرج �شمن ا�شرتاتيجيتنا ل�شت�شراف 
امل�شتقبل ل �شيما بالن�شبة ل�شبكة الإنرتنت وتطبيقاتها يف دولة الإمارات 
ويف اإطار ال�شتعداد لع�شر اإنرتنت الأ�شياء حيث يتزايد العتماد على �شبكة 
املختلفة  الب�شر فقط واإمنا بني الأجهزة  التوا�شل لي�س بني  الإنرتنت يف 

خلدمة الإن�شان«.
واأ�شاف : “عندما اأطلقنا املرحلة الأوىل من التحول اإىل الإ�شدار ال�شاد�س 
م�شتندين  ال��دول��ة،  يف  الإن��رتن��ت  اآف���اق  تو�شيع  اإىل  نطمح  كنا  ل��الإن��رتن��ت 
القيادة  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  الإم����ارات  ا�شرتاتيجية  اإىل 
العتماد  2021، مدركني حجم  الدولة  روؤي��ة  لتحقيق  كركيزة  الر�شيدة 
من  املتزايدة  احلاجة  تلبية  على  وحري�شني  امل�شتقبل  يف  الإن��رتن��ت  على 
بروتوكولت الإنرتنت خلدمة الأهداف ال�شرتاتيجية وا�شتمرار التنمية 
امل�شتدامة«. و عرب املن�شوري عن �شكره ملزودي خدمات الإنرتنت يف الدولة 
“ات�شالت” و”دو” واملكتب الإقليمي ملنظمة رايب اإن �شي �شي يف دبي على 
تعاونهم مع الهيئة وعملهم الدوؤوب لتحقيق الريادة بالتحول اإىل الإ�شدار 
“امل�شتقبل هو الإنرتنت ف�شبكة الإنرتنت  ال�شاد�س من الإنرتنت. وقال : 
تعد العمود الفقري لع�شر الذكاء ال�شطناعي، والثورة ال�شناعية الرابعة، 
والبيانات ال�شخمة، وعليه وجب علينا اتخاذ الإجراءات كافة التي توؤمن 
الإنرتنت  بروتوكولت  من  حاجتها  واملوؤ�ش�شات  وال�شركات  للم�شتثمرين 
وتعمل على ا�شتيعاب تبادل البيانات بني ماليني الأجهزة، وهذا ما متكنا من 
حتقيقه من خالل التحول اإىل الإ�شدار ال�شاد�س من بروتوكول الإنرتنت 
املعريف  القت�شاد  اإىل  ال��و���ش��ول  نحو  قدما  للم�شي  اأهلنا  م��ا   /IPv6/
تهيئة  الذكية على  الإم��ارات  امل�شتدامة«. وتعمل حكومة  التنمية  وحتقيق 
الإ�شدار  لتطبيق  الالزمة  امل�شتقبلية  ال�شرتاتيجيات  واعتماد  اخلطط 
والتو�شع  الأم��ان  معايري  يت�شمن  مبا  الإنرتنت،  بروتوكول  من  ال�شاد�س 
واإنرتنت  املتدفقة  البيانات  املتزايد على الت�شال يف ع�شر  الطلب  وتلبية 
الأ�شياء، وذلك متا�شيا مع توجه دولة الإمارات نحو التطبيق املكثف للمدن 

الذكية، وما ينطوي عليه ذلك من ا�شتخدام مو�شع لالإنرتنت.
ب��ال��دول��ة و ه��م��ا �شركتا  وت��ت��ع��اون الهيئة م��ع م����زودي خ��دم��ات الإن���رتن���ت 
نحو  وال�شيا�شات  ال�شرتاتيجيات  اأف�شل  �شياغة  يف  و”دو”  “ات�شالت” 
و�شمان   IPv6 الإنرتنت  بروتوكول  من  ال�شاد�س  الإ�شدار  اإىل  التحول 

م�شتقبل اأف�شل لقطاع الإنرتنت يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

» فوكو دبي « اأحدث فنادق املدينة 
املزدهرة يف ال�شرق الأو�شط

•• دبي –الفجر:  

 ، ب�����ش��ارع ال�شيخ زاي���د  “ ال���ذي افتتح ح��دي��ث��اً  “ ف��وك��و دب��ي  ف��ن��دق  ي�شتعد 
ي�شم  وال���ذي  اجل��دي��د  املو�شم  ب��دء  مبنا�شبة  وال���زوار  ال�شيوف  ل�شتقبال 
يف  والقت�شادية  التجارية  واملعار�س  وامل��وؤمت��رات  الفعاليات  من  العديد 

مدينة دبي  املزدهرة والأكرث ن�شاطاً يف ال�شرق الو�شط . 
“ التابعة ملجموعة  “ فوكو  فنادق  ل�شل�شلة  الأول  وهو  الفندق  يوفر هذا 
IHGيف منطقة اخلليج وال�شرق الأو�شط ، اأعلى معايري الإقامة الفاخرة 
، اإذ يتاألق مبوقع �شاحر على �شارع ال�شيخ زايد، ليمنحكم عاملاً مذهاًل من 
الرفاهية والراحة الكاملة،  وقال ال�شيد �شاميون �شتامرب مدير عام  فندق 
فوكو دبي “ : هذا الفندق الفريد من نوعه يتميز بلم�شة من الإبداع   “
املدرو�س وطابع اأكيد من املرح وال�شعادة، مبا فيه �شمان ق�شاء اأوقات رائعة 
وال�شخ�شية  املريحة  والأج��واء  ال�شيافة  اإىل ح�شن  اإ�شافة  تن�شى حقاً.  ل 
ال�شل�س  التعامل  ذل��ك  ع��ن  ف�شاًل  العمل،  فريق  بها  يتفرد  التي  املحببة 
وال�شتقبال احلافل، لل�شيوف والزوار  ي�شل عدد غرف النزلء اإىل 471  
غرفة، تتميز  بديكورات ع�شرية واإ�شافات رائعة، ومن خالل موقعه املرموق 
يف و�شط املدينة مع نوافذ بانورامية متتد من الأر�س وحتى ال�شقف، توفر 
غرف النزلء بالفندق اإطاللت مذهلة تخطف الأنفا�س ملدينة دبي الرائعة.  
وعالوة على ذلك، يعترب فوكو دبي نقطة انطالق مذهلة لكت�شاف املدينة، 
بالقرب من  الأكرث �شهرة ومتيزاً  ال�شياحية  املعامل  العديد من  مع وجود 
الفندق  موقع  واأن  ل�شيما  بال�شيارة،  ق�شرية  م�شافة  خالل  من  اأو  املكان، 
قريب من دبي مول، برج خليفة، و�شيتي ووك. اأما املنطقة املحيطة مبا�شرة  
بالفندق فت�شم جمموعة متنوعة من املطاعم، املقاهي، مما يك�شبها حياة 
ليلية ن�شطة. واإن كنت ترغب باكت�شاف املزيد، فاإننا على م�شافة دقيقتني 
اأكرث من ثانية  اإىل مرتو دبي، ولي�س  اأي من الجتاهني و�شوًل  فقط يف 

واحدة من خالل �شيارة الأجرة التي تنقلك اإىل طريق ال�شيخ زايد.   

الأمني العام للجامعة العربية يتلقى دعوة ملوؤمتر ومعر�س الأمن الغذائي براأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

ا�شتقبل معايل اأمني عام جامعة الدول 
ال��ع��رب��ي��ة ال��دك��ت��ور اأح��م��د اأب���و الغيط، 
القاهرة،  يف  العربية  اجل��ام��ع��ة  مبقر 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ����ش���ع���ادة 
جتارة راأ�س اخليمة حممد علي م�شبح 
النائب  �شم  وف��د  راأ����س  على  النعيمي 
�شعيد  ���ش��ع��ادة  ال��غ��رف��ة  لرئي�س  الأول 
لحتاد  العام  والأم��ني  ال�شياح  حممد 
خالد  الدكتور  معايل  العربية  الغرف 
�شاهني  امل�شاعد  العام  والأم��ني  حنفي، 
�شفري  �شعادة  وبح�شور  �شاهني،  علي 
الدولة لدى جمهورية م�شر العربية، 

جمعة مبارك اجلنيبي.
العام  الأم��ني  معايل  اإىل  الوفد  و�شّلم 

العربية دعوة حل�شور  الدول  جلامعة 
ال�شابع  ال��ع��رب��ي  وامل��ع��ر���س  “املوؤمتر 
لال�شتثمار يف المن الغذائي”، والذي 
العربية  الم�������ارات  دول����ة  يف  ���ش��ي��ع��ق��د 
امل��ت��ح��دة ب����اإم����ارة راأ������س اخل��ي��م��ة حتت 
رعاية كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
�شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأع���ل���ى ح��اك��م راأ������س اخل��ي��م��ة، وذلك 
“دي�شمرب”   19 –  18 يومي  خ��الل 
ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن احت�����اد الغرف  امل���ق���ب���ل، 
اخليمة  راأ����س  جت���ارة  وغ��رف��ة  العربية 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع احت���اد غ���رف التجارة 

وال�شناعة بدولة الإمارات. 
وجرى خالل اللقاء التاأكيد على اأهمية 
تكاتف وتوا�شل اجلهود امل�شرتكة لرفع 
م�شتوى التوعية باأهمية حتقيق الأمن 

الغذائي يف الوطن العربي وال�شتثمار 
يف هذا املجال. 

ورح���ب الأم����ني ال��ع��ام جل��ام��ع��ة الدول 
ال���ع���رب���ي���ة ب���ال���وف���د الم�����ارات�����ي ووف����د 
الأمانة العامة لحتاد الغرف العربية، 
واملعر�س  “املوؤمتر  حل�شور  ودع��وت��ه 
المن  يف  لال�شتثمار  ال�شابع  العربي 
موؤكداً على “اأهمّية انعقاد  الغذائي”، 
املوؤمتر يف هذه الظروف ويف هذا  هذا 
الأمن  ق�شية  حتّولت  حيث  التوقيت، 
بالن�شبة  وج���ود  ق�شية  اإىل  ال��غ��ذائ��ي 

للعامل العربي«.
واأث����ن����ى ع��ل��ى امل���وا����ش���ي���ع ال���ت���ي �شوف 
“�شعار  اأّن  معتربا  امل��وؤمت��ر،  يطرحها 
التكنولوجيا  يف  “ال�شتثمار  امل��وؤمت��ر 
ووق����ف ال���ه���در م���ن اج���ل اأم����ن غذائي 

يتما�شى  العربي”،  العامل  يف  م�شتدام 
ال���ت���ي ت�����ش��ع��ه��ا جامعة  م���ع الأه�������داف 
من  اأولوياتها  �شّلم  يف  العربية  ال��دول 
اأجل حتقيق الأمن الغذائي العربي يف 
التي  الهائلة  الطبيعية  امل��ق��ّدرات  ظل 
متتلكها العديد من بلداننا العربية«. 

اأبو الغيط بالدور الذي تقوم به  ونّوه 
امل��ت��ح��دة على  العربية  الم����ارات  دول���ة 
�شعيد حتقيق الأمن الغذائي العربي، 
معتربا اأّن “ق�شية الأمن الغذائي هي 
درا�شة  واأن  بالدنا،  امل�شتقبل يف  ق�شية 
احلر�س  خ��الل  من  املختلفة،  اأبعادها 
على عقد هذا املوؤمتر كّل عام، مبثابة 
اخلطوة الأوىل لإعداد اأنف�شنا ملواجهة 
ما يحمله هذا امل�شتقبل من حتديات«.

م��ن ج��ه��ت��ه، اأك���د ���ش��ع��ادة رئ��ي�����س غرفة 

جت������ارة راأ��������س اخل���ي���م���ة، وم�����ن خالل 
تنظيم هذا املوؤمتر الذي يحمل �شعاراً 
ووقف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف  “ال�شتثمار 
ال��ه��در م��ن اج��ل اأم��ن غ��ذائ��ي م�شتدام 
الإمارات  اأّن دولة  العربي”،  العامل  يف 
وم��ن ث��م اإم���ارة راأ����س اخليمة حتر�س  
والعقول  ال�شتفادة من اخلربات  على 
الأمن  مل�شتقبل  �شامل  ت�شور  و�شع  يف 
ال��غ��ذائ��ي يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، وتوفري 
والرتقاء  للم�شتثمرين،  ج��اذب��ة  بيئة 
وكماً،  ن��وع��اً  املحلي  ال��زراع��ي  ب��الإن��ت��اج 
لتحقيق  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  ع���وام���ل  وحت��ق��ي��ق 
يعد  ما  الأغذية،  من  الذاتي  الكتفاء 
ال�شرتاتيجية  م��رت��ك��زات  اأه����م  اأح����د 
الوطن  يف  ال��غ��ذائ��ي  ل��الأم��ن  الوطنية 

العربي.

 يعر�ض 12 جمموعة ح�سرية من م�سممني اإماراتيني وعامليني

»اإرثي للحرف املعا�شرة« ميثل الإمارات �شيف �شرف »معر�س لندن للت�شميم«
•• ال�شارقة-الفجر:

حتتفي العا�شمة الربيطانية لندن بتجربة 
الإم�������ارات ال��ف��ن��ي��ة يف اأح����د اأك����رب الأح�����داث 
الإبداعية التي جتمع م�شممي العامل، حيث 
املعا�شرة،  للحرف  اإرث��ي  جمل�س  ت�شت�شيف 
ممثاًل  باملراأة،  لالتقاء  مناء  ملوؤ�ش�شة  التابع 
بها  الحتفاء  فعاليات  ل��الإم��ارات يف  وح��ي��داً 
للت�شميم  لندن  معر�س  على  �شرف  �شيف 
يقام  ال��ذي  ال��دول��ة،  تاريخ  الأوىل يف  للمرة 
�شبتمرب   22 –  19 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل 
اجلاري. ويك�شف جمل�س اإرثي بهذه املنا�شبة 
لأول  تعر�س  التي  منتجاته  جمموعة  ع��ن 
من  ح�شرية  جمموعة   12 ي��ق��دم  اإذ  م���رة، 
اإن��ت��اج��ه، ت��رتج��م روؤي���ة املجل�س ال��رائ��دة يف 
توفري من�شات عاملية للتبادل الثقايف والفني 
بهدف متكني الن�شاء من خالل احلرف، كما 
تعك�س املجموعات املهارات احلرفّية العالية 
املجموعات  وتاأتي  الإم��ارات��ي��ات.  للحرفّيات 
نتاج م�شروعي املجل�س: اأربع جمموعات من 
م�شروع “حوار احلرف” وثماين جمموعات 
بني  م��ا  مت��زج  الت�شميم”،  “خمتربات  م��ن 
ال���رتاث احل���ريف الإم���ارات���ي وف��ن��ون وحرف 
ومتدربات  حرفّيات  ب��اأي��دي  �شنعت  عاملية، 
التابع  الجتماعية  للتنمية  ب���دوة  برنامج 
م�شممني  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون  ل���ل���م���ج���ل�������س، 
والباك�شتان،  الإم���������ارات،  م���ن  حم���رتف���ني 

واململكة  امل���ت���ح���دة،  وال����ولي����ات  وال���ي���اب���ان، 
واإي��ط��ال��ي��ا، وفل�شطني.  واإ���ش��ب��ان��ي��ا،  امل��ت��ح��دة، 
موؤ�ش�شة مناء  م��دي��ر  ك���رم،  ب��ن  وق��ال��ت رمي 
لالرتقاء باملراأة: “اإن اختيار دولة الإمارات 
�شيف  لتكون  ال��ع��ام،  ه��ذا  امل��ت��ح��دة  العربية 
ل��ل��ت�����ش��م��ي��م، يعك�س  ل���ن���دن  ����ش���رف م��ع��ر���س 
الت�شميم  جم��ال  يف  العاملية  ال��دول��ة  مكانة 
واأ�شاليب  بتقنيات  وتقدميها  احلرف  ودعم 
معا�شرة، كما يعرّب عن اجلهود التي يقودها 
جم��ل�����س اإرث����ي يف جم���ال ال��ف��ن��ون واحل���رف 
ا�شتدامة  يف  ودوره  وامل��ع��ا���ش��رة،  التقليدية 
ال��رتاث املحلي واإ�شراك  احلرف عرب حفظ 
الأج���ي���ال ال�����ش��اب��ة يف ذل����ك، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
ا�شتحداث فر�س جديدة يف خمتلف الأ�شواق 
الدولية، التي ت�شهم جميعها يف متكني املراأة 

اقت�شادياً واجتماعياً عرب احلرف«.
واأ�شافت بن كرم: “نفتخر يف جمل�س اإرثي 
بتمثيل دولة الإمارات يف هذا املحفل العاملي، 
وتقدمي جمموعة متميزة من احلرف التي 
مت��زج ال���رتاث احل��ريف الإم��ارات��ي م��ع حرف 
اأهدافنا  امل�شاركة  ه��ذه  جت�شد  حيث  عاملية، 
الإبداعية  الأوا�����ش����ر  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة 
العامليني  واحلرفيني  املُ�شممني  ُنَخب  بني 
املعروفني مع اجليل املُقبل من احلرفيات يف 
دول��ة الإم���ارات«. واأك��دت بن ك��رم: “اإن مثل 
هذه ال�شراكات العاملية، ت�شهم يف اإتاحة فر�س 
لعر�س  وامل�شممة  احل��رف��ّي��ة  ل��ل��م��راأة  اأك���رب 

العاملي، مما يدفعهن  امل�شتوى  اأعمالها على 
يف  مواهبهن  وا�شتثمار  مهاراتهن،  لتطوير 
اإطالق م�شاريع مبتكرة، وذات قدرة تناف�شية 
عالية يف الأ�شواق الإقليمية والعاملية، بهدف 
حت��ق��ي��ق م�����ش��در دخ����ل م�����ش��ت��دام ل���ه���ن، مبا 
ي�شهم يف عملية التمكني القت�شادي واملهني 
الالزم لهن«. وقال مدير وموؤ�ش�س معر�س 
لندن للت�شميم جيمي ماكدونالد: “يختار 
معر�س لندن للت�شميم كل عام دولة لتكون 
�شيف �شرف املعر�س، بهدف ت�شليط ال�شوء 
الإبداعي  الو�شط  املبتكرة يف  الأن�شطة  على 
وامل�شممني فيها. ومنذ فرتة طويلة ونحن 
وخا�شة  الأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  منطقة  ن��رق��ب 
بخططها  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
الطموحة لتطوير قطاعها الإبداعي، ويعد 
املعا�شرة،  ل��ل��ح��رف  اإرث����ي  جمل�س  تاأ�شي�س 
وت��رك��ي��زه ع��ل��ى مت��ك��ني احل��رف��ي��ات يف دولة 
الإمارات، وال�شرق الأو�شط، و�شمال اأفريقيا، 
اأحد  الو�شطى،  واآ���ش��ي��ا  اآ���ش��ي��ا،  �شرق  وج��ن��وب 
اأن  املبادرات املميزة يف هذا املجال، وي�شرفنا 
ن�شت�شيف املجل�س ونحتفي بالإطالق العاملي 

ملجموعة منتجاته احل�شرية يف املعر�س«.

ت�سميم اجلناح
وينقل جمل�س اإرثي للحرف املعا�شرة نهجه 
ت�شميم  ع��رب  املعا�شرة  احل���رف  �شناعة  يف 
جناحه اخلا�س يف معر�س لندن للت�شميم، 

مربع،  م��رت   40 م�شاحة  على  ميتد  ال���ذي 
من  م�شتوحاة  وم���واد  عنا�شر  اأدخ���ل  حيث 
الرتاث الإماراتي، وت�شاميم حديثة جت�شد 
ا�شتخدام  خ��الل  م��ن  ال���ش��ت��دام��ة،  مفاهيم 

املواد املعاد تدويرها وال�شديقة للبيئة.
وي�������ش���ت���ع���ر����س اجل����ن����اح احل�������رف ال���ي���دوي���ة 
التقليدية التي ت�شنعها حرفيات مركز بدوة 
للتنمية الجتماعية التابع للمجل�س، الذي 
ال��زوار يف رحلة حول مراحل �شناعة  ياأخذ 
احل����رف ال��ي��دوي��ة اب���ت���داًء م��ن امل����واد اخلام 
مروًرا بعملية الت�شميم والت�شنيع اليدوي، 
اإ�شارة  يف  النهائي،  ب�شكله  املنتج  اإىل  و�شوًل 
به  ال��ذي تتمتع  الغني  ال���رتاث احل��ريف  اإىل 

ال�شارقة ودولة الإمارات.
 

م�سروع حوار احلرف
اأطلقه  ال��ذي  احل��رف  ح��وار  م�شروع  يرتكز 
جمل�س اإرثي للحرف املعا�شرة بالتعاون مع 
بر�شلونة،  يف  ديالوغ”  “كريتيف  موؤ�ش�شة 
على املزج بني احِلرف التقليدية الإماراتية 
والعاملية مع اإدخال فنون الت�شميم احلديث. 
وجنح امل�شروع يف اإتاحة فر�شة للحوار وتبادل 
الأفكار بني م�شّممني اإماراتيني واإيطاليني، 
واإ�شبانيني، حول تقنيات الت�شميم والإنتاج، 
جمموعاٍت  اأرب���ع  اإن��ت��اج  على  ت��ع��اون��وا  حيث 
وت�شميمها  �شناعتها  يف  تتداخل  ح�شرّية 
عنا�شر وفنون التلي وال�شفيفة والفخار من 

الإم��ارات، واجللد الإ�شباين، وزجاج مورانو 
الإيطايل.

م�سروع خمتربات الت�سميم
يجمع م�شروع “خمتربات الت�شميم” الذي 
املعا�شر نخبة  اإرث��ي للحرف  اأطلقه جمل�س 
م��ن امل��ت��درب��ات الإم��ارات��ي��ات واحل��رف��ّي��ات يف 
التابع  الجتماعية  للتنمية  ب���دوة  برنامج 
للمجل�س، مع عدد من امل�شممني املحرتفني 
اإنتاج  على  للعمل  وال��ع��امل��ي��ني،  الإم��ارات��ي��ني 
ث��م��ان��ي��ة جم���م���وع���ات ب��ت��ق��ن��ي��ات ت���دم���ج بني 
تت�شمن  والعاملية،  املحلية  اليدوية  احل��رف 
م��ن��ت��ج��ات ي��وم��ّي��ة واأع����م����ال ف��ن��ي��ة. ويهدف 
م�شروع “خمتربات الت�شميم” اإىل تدريب 
لالرتقاء  احل����رف����ّي����ات  م����ن  ج���دي���د  ج���ي���ل 
خمتلف  يف  خ��ربات  واإك�شابهن  باإمكاناتهن، 
للحرف  م�شتدام  م�شتقبل  و�شمان  احلرف، 

التقليدية اليدوية.

معر�ض لندن للت�سميم
ل��ل��ت�����ش��م��ي��م يف قلب  ل���ن���دن  ي���ق���ام م���ع���ر����س 
العا�شمة  �شرق  يف  بالإبداع،  ناب�شة  منطقة 
على مدى  فيه  وي�شارك  لندن،  الربيطانية 
اأرب���ع اأي���ام اأك��رث م��ن 550 عار�شاً م��ن 40 
دولًة مبا يف ذلك نخبة امل�شممني امل�شتقلني 
وال����ع����الم����ات ال���ت���ج���اري���ة ال���ع���امل���ي���ة وك����ربى 

ال�شركات واملعار�س الدولية.

خالل لقاء الأمني العام جلامعة الدول العربية بالوفد الإماراتي

متاح للم�سافرين الذين يحتاجون للم�ساعدة على التنقل 

مطار اأبوظبي الدويل يطلق املرحلة التجريبية من خدمة »الكر�شي املتحرك امل�شتقل«
برنامج  تنظم  عجمان  جامعة 
عمل  لتعزيز  “خربتي” 
اخلا�س القطاع  يف  اخلريجني 

•• عجمان-وام:

ن��ّظ��م��ت ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان ب��ال��ت��ع��اون مع 
لقاء  وال��ت��وط��ني  الب�شرية  امل���وارد  وزارة 
خل���ري���ج���ي وخ����ري����ج����ات اجل���ام���ع���ة من 
للتعريف  الإم����������ارات  دول������ة  م���واط���ن���ي 
ب���ربن���ام���ج ت���دري���ب اخل���ري���ج���ني اجل���دد 
“خربتي” الذي ي�شاهم يف تعزيز فر�س 
ح�شول اخلريجني اجلدد على وظائف 

يف القطاع اخلا�س.
تنفيذي  احلو�شني  عاي�شة  التقت  حيث 
وزارة  يف  التدريبية  ال��ربام��ج  تخطيط 
الب�شرية والتوطني، باخلريجني  املوارد 
واخل��ري��ج��ي��ات امل��واط��ن��ني، وق��ّدم��ت لهم 
“خربتي”  تعريفا �شامال حول برنامج 
ال�شركات  اإىل  دخ��ول��ه��م  ي�����ش��ّه��ل  ال����ذي 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات م��ن خ��الل ع��ق��ود التدريب 
امل���ي���داين ال��ت��ي ت��ت��ي��ح ل��ل��م��ن�����ش��اآت جتربة 
وق��ي��ا���س ك���ف���اءات امل��واط��ن��ني م���ن جهة، 
املهارات  اجل����دد  اخل��ري��ج��ني  واإك�������ش���اب 
القطاع  يف  للعمل  املطلوبة  واخل����ربات 

اخلا�س من جهة اأخرى.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ك�شفت “مطارات اأبوظبي” عن اإبرامها 
�شراكة مع “الحتاد للطريان” الناقل 
العربية  الإم��������ارات  ل���دول���ة  ال��وط��ن��ي 
التجريبية  امل��رح��ل��ة  لإط���الق  امل��ت��ح��دة 
من خدمة الكر�شي املتحّرك امل�شتقل يف 
مطار اأبوظبي الدويل، وذلك بالتعاون 
الرائد  امل�����زود  “�شيتا”،  ���ش��رك��ة  م���ع 
لقطاع  املعلومات  تكنولوجيا  خلدمات 
املخت�شة  النقل اجلوي، و�شركة ’ويل‘، 
يف  ال�شخ�شية،  الكهربائية  باملركبات 
حمدودي  للم�شافرين،  �شتتيح  خطوة 
ال����ق����درة ع��ل��ى ال��ت��ن��ّق�����������������ل، ���ش��ه��ول��ة يف 
اأبوظبي  مطار  مرافق  �شمن  احلركة 

الدويل.
مطار  يف  التجريبي  التطبيق  وي��اأت��ي 
العام اجلاري،  ال��دويل خالل  اأبوظبي 
ب�شكل  امل��ت��ح��ّرك��ة  ال��ك��را���ش��ي  قبل ط��رح 
اجل��دي��د، حيث  املطار  مبنى  ر�شمي يف 

ل���ل���م�������ش���اف���ري���ن ����ش���م���ن م����ط����ارات����ه����ا، 
وحر�شها على �شهولة و�شول اجلميع 
من  هاماً  باعتباره جزءاً  اإىل مرافقها 

هذا اللتزام. 
ك��م��ا ن���اأم���ل اأن ي�����ش��ه��م ه����ذا الإط�����الق 
ل��ه��ذه اخل��دم��ة يف تزويد  ال��ت��ج��ري��ب��ي 
امل�����ش��اف��ري��ن حم������دودي ال����ق����درة على 
احل���رك���ة، واأف�������راد ع��ائ��الت��ه��م، حرية 
التنقل يف اأرجاء مطار اأبوظبي الدويل، 
به  ما يخت�ّس  بكل  ال�شتمتاع  وفر�شة 
املطار من مزايا، فقد عملنا بجّد مع 
�شركائنا ممثلني ب�”الحتاد للطريان” 
هذه  ل��ت��ق��دمي  و”ويل”،  و”�شيتا” 
ال��ت��ق��ن��ي��ة امل���ب���ت���ك���رة ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن يف 
كافة  �شمان  على  و�شنحر�س  مطارنا، 
ناأمل  كما  وال�شالمة،  الأم���ان  معايري 
واللتزام  التعاون معنا  من م�شافرينا 
بتعليمات ال�شالمة خالل هذه الفرتة 

التجريبية«.
وم�������ن ج����ان����ب����ه، ق�������ال ع����ب����دال����واح����د 

تعترب هذه التقنية املبتكرة الأوىل من 
نوعها على م�شتوى املنطقة، لإتاحتها 
ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن اإم��ك��ان��ي��ة ال��و���ش��ول اإىل 
وفاعلية،  �شهولة  بكل  امل��ط��ار  م��راف��ق 
���ش��واء ك��ان��وا ق��ادم��ني اأو م��غ��ادري��ن اأو 

عابرين )ترانزيت(. 
املتحّركة  ال���ك���را����ش���ي  �����ش����ت����زّود  ك���م���ا 
امل�����ش��اف��ري��ن مب��ع��ل��وم��ات حم��ّدث��ة حول 
ال����ب����واب����ات وم���واع���ي���د ال�������ش���ع���ود اإىل 
بوظيفة  جت��ه��ي��زه��ا  ومت  ال����ط����ائ����رة، 
مزايا  جانب  اإىل  التلقائية،  الفرامل 
للم�شتخدمني  �شوتياً  تفعيلها  ميكن 
الب�شر،  ���ش��ع��ف  م���ن  ي��ع��ان��ون  ال���ذي���ن 
وجود  من  للتحقق  ا�شت�شعار  واأج��ه��زة 

اأية عقبات يف م�شار الكر�شي املتحّرك.
قال  اخل���ط���وة،  ه���ذه  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
التنفيذي  الرئي�س  تومب�شون،  براين 

ملطارات اأبوظبي:
التزامها  اأب��وظ��ب��ي  م���ط���ارات  “توؤكد   
مثالية  جت����رب����ة  ب���ت���وف���ري  امل�������ش���ت���م���ر 

�شوؤون  لرئي�س  الأول  النائب  اأم���ريي، 
اأبوظبي”:  “مطارات  يف  التكنولوجيا 
“نوا�شل ال�شتثمار املكثف يف توجهات 
�شمن  جديدة  تقنيات  وتبني  الرقمنة 
مطاراتنا تاأكيداً على التزامنا بتزويد 
ال���رك���اب ب��ت��ج��رب��ة ���ش��ل�����ش��ة م���ن خالل 
امل�شتوى  رف��ي��ع��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��������������ة 
القطاع،  يف  ال��رائ�����������������دة  واخل����دم����ات 
ذاتي�������ة  املتحّرك��������ة  الكرا�ش���ي  وتعترب 
البتكارات  اأح�����دث  ب���ني  م���ن  ال��ق��ي��ادة 
وت�شتكمل  ك�����ش��رك��ة،  ط��ب��ق��ن��اه��ا  ال���ت���ي 
املتقدمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  يف  ا���ش��ت��ث��م��ارات��ن��ا 
اأق�����ش��ام اجل����وازات والأم���ن ومناولة  يف 

الأمتعة«.
موظفي  اأن  اإىل  الإ��������ش�������ارة  جت������در 
على  �شيعملون  اأبوظبي”  “مطارات 
املتحّركة  ال��ك��را���ش��ي  و����ش���ول  ت�شهيل 
اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  امل�����ش��اف��ري��ن مم��ن  اإىل 
مطار  ���ش��م��ن  ال��ت��ن��ق��ل  يف  امل�������ش���اع���دة 

اأبوظبي الدويل.
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املال والأعمال

راكبًا ا�شتخدموا النقل البحري خالل   46596
الن�شف الأول من عام 2019 يف عجمان 

•• عجمان : الفجر

ك�شف �شعادة املهند�س عمر اأحمد بن عمري مدير عام موؤ�ش�شة املوا�شالت 
العامة عن قيام املوؤ�ش�شة بعدد 3227 رحلة لعربة عجمان خالل الن�شف 
الأول من العام احلايل وذلك بزيادة 153 % عن العام الفائت ، م�شرياً 
46596 راكباً  اأن عدد الركاب الذين ا�شتخدموا النقل البحري بلغ  اإىل 
% عن نف�س الفرتة من   346 2019 بن�شبة  يف الن�شف الأول من عام 
واأك��دت ر�شا خلف  راك��ب��اً.    10443 الركاب  2018 حيث بلغ عدد  العام 
ال�شام�شي املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات امل�شاندة  وتطوير امل�شاريع اأن 
الإح�شائيات والدرا�شات امليدانية امل�شتمرة التى تقوم بها املوؤ�ش�شة لتطوير 
قطاع النقل البحري ت�شري اإىل تزايد اعداد م�شتخدمي العربات من خالل 
خور عجمان حيث اأنه يعد جزءاً رئي�شا من منظومة النقل املتكامل يف اإمارة 
عجمان، ويعترب و�شيلة نقل حيوية حيث ي�شم اأربعة خطوط ت�شغيل حاليا 
املوؤ�ش�شة  حتر�س  كما  وال�شفيا،  والرا�شدية  وال��زوراء  مارينا  حمطة  وهم 
بتوفري  وحت�شينها  للم�شتخدمني  املقدمة  اخلدمات  بجودة  الأرتقاء  على 
�شبل الراحة والأمان يف التنقل البحري. واأ�شارت املدير التنفيذي لقطاع 
اخلدمات امل�شاندة وتطوير امل�شاريع اإىل �شرورة  تطوير اخلدمة ومواكبة 
ال��ب��ح��ري لتلبية اح��ت��ي��اج��ات اجلمهور  النقل  ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف جم��ال 
امل�شتهدف من ا�شتخدام هذا القطاع املهم الذي اأ�شبح من الو�شائل املف�شلة 
يف التنقل وال�شتمتاع خا�شة واأن العربة تبداأ عملها من ال�شاد�شة �شباحا 

اإىل الثامنة م�شاء وبتعرفة تبلغ درهمني للرحلة 

»�شراع« ي�شت�شيف الدورة الثالثة من 
مهرجان ال�شارقة لريادة الأعمال

•• ال�شارقة-الفجر: 

)�شراع(  الأعمال”  لريادة  ال�شارقة  “مركز  ي�شت�شيف  التوايل،  على  الثالث  للعام 
 26 –  25 يومي  ال�شارقة  اإك�شبو  مركز  يف  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  ال�شارقة  مهرجان 
ويعقد مهرجان ال�شارقة لريادة الأعمال هذا العام �شراكة مع    .2019 نوفمرب 
مدى  والتعلم  ال�شخ�شية  التنمية  على  تركز  تعليمية  �شركة  وهي  “مايندفايل”، 
احلياة، ل�شت�شافة فعالية “مايندفايل ليف« )Mindvalley Live( يف اإمارة 
ال�شارقة؛ حيث �شيحظى احل�شور بفر�شة امل�شاركة يف جتربة غامرة ت�شاعدهم على 
النجاح.   واكت�شاب عقلية  العقبات،  والتغلب على  ال�شخ�شي،  ت�شريع وترية منوهم 
ويهدف املهرجان يف مو�شوعه الرئي�شي هذا العام اإىل توجيه احل�شور يف �شعيهم 
اإلهامهم،  م�شادر  وا�شتك�شاف  الأع��م��ق  دوافعهم  �شرب  على  وحتفيزهم  ال��داخ��ل��ي، 
وبالتايل حترير اإمكاناتهم لبلوغ اأعلى م�شتويات الأداء.  واأ�شبح مهرجان ال�شارقة 
ل��ري��ادة الأع��م��ال واح���داً م��ن اأ���ش��رع فعاليات ري���ادة الأع��م��ال من��واً يف ال��ب��الد؛ حيث 
يجمع حتت مظلته ال�شباب ورواد الأعمال الطموحني وخرباء ريادة الأعمال من 
جميع اأنحاء العامل لتحفيز �شغفهم يف بناء م�شتقبل اأف�شل. وقالت جنالء املدفع، 
املدير التنفيذي ملركز ال�شارقة لريادة الأعمال )�شراع(: “ي�شعى ’�شراع‘ بتنظيمه 
بلوغ  الأع��م��ال من  رواد  اإىل متكني  العام  ه��ذا  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  ال�شارقة  مهرجان 
اأق�شى اإمكاناتهم، وم�شاعدتهم على اإثراء حياة موظفي وعمالء �شركاتهم النا�شئة 
مفهوم  تقدمي  يف  ’مايندفايل‘  مع  ب�شراكتنا  ج��داً  �شعداء  ونحن  �شواء.  حد  على 
ريادة الأعمال الواعية يف ال�شارقة. ويب�شر تعاون املهرجان مع ’مايندفايل ليف‘ 
بتح�شني جتربة ريادة الأعمال، واإلهام اجليل القادم لتبني طموحات كبرية، وتركيز 
جهودهم على حتقيقها، والتحلي باملرونة التي يحتاجونها لتحقيق النجاح«. من 
“نحن  “مايندفايل”:  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  لخ��ي��اين،  في�شن  ق��ال  جانبه، 
العمل  مكان  يف  والرفاهية  لل�شحة  ’مايندفايل‘  من��اذج  لتقدمي  ج��داً  متحم�شون 
�شمن مهرجان ال�شارقة لريادة الأعمال. ونعتقد باأن الع�شر القادم لريادة الأعمال 
�شيتمحور حول ريادة الأعمال الواعية التي تقوم على توافق العقل والروح واجل�ش�د 
مع ر�شالة رواد الأعمال بتقدمي منتجات وخدمات متميزة اإىل العامل. ومن �شاأن 
التطبيق الناجح لهذا املفهوم اأن يف�شي اإىل اإن�شاء �شركات اأف�شل من جهة وحت�شني 

اأحوال النا�س واإ�شعادهم من جهة ثانية«.

مليار درهم ناجت قطاع الكهرباء   55.8
والغاز واملياه واإدارة النفايات خالل 2018

•• اأبوظبي-وام:

الإمارات  يف  النفايات  اإدارة  واأن�شطة  واملياه  والغاز  الكهرباء  قطاع  حافظ 
على م�شارها ال�شاعد خالل ال�شنوات املا�شية، الأمر الذي يعك�س مواكبة 
الدولة وعلى نحو ين�شجم  التي ت�شهدها  ال�شاملة  التنمية  القطاع مل�شرية 

مع روؤية الإمارات 2021.
وبلغت قيمة الناجت املحلي للقطاع 55.8 مليار درهم خالل العام 2018 
 2017 العام  يف  دره��م  مليار   54.3 مع  % باملقارنة   2.7 ن�شبته  بنمو 
ومن  الدولة  يف  املخت�شة  اجلهات  ت�شدرها  التي  املوؤ�شرات  بح�شب  وذل��ك 

�شمنها الهيئة الحتادية للتناف�شية.
وي�شكل ناجت قطاع الكهرباء والغاز واملياه واأن�شطة اإدارة النفايات نحو 5% 
اإجمايل الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي لدولة الإم��ارات خالل  من 
الدولة،  ت�شهده  ال��ذي  الكبري  القت�شادي  التطور  وك��ان   .  2018 العام 
واملياه  الكهرباء  على  الطلب  زيادة  �شاهما يف  امل�شاحبة  ال�شكانية  والزيادة 
من  احتياجاتها  �شد  على  ال��دول��ة  وعملت  ا�شتهالكها.  وم��ع��دلت  وال��غ��از 
الربط  وم�شروع  النظيفة  الطاقة  م��وارد  واأهمها  بديلة،  بطرق  الكهرباء 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي ال��وط��ن��ي الإم���ارات���ي. وي��ع��ت��رب ان�����ش��اء ق��ط��اع م�����ش��ت��دام للطاقة 
املتجددة والنظيفة ركنا ا�شرتاتيجيا يف �شيا�شة الإمارات الرامية اإىل تنوع 
ب��ارزة يف  الذي يعد ميزة  الأم��ر  اقت�شاد م�شتدام، وهو  اقت�شادها وحتقيق 

ا�شرتاتيجية البتكار يف الدولة.

 ال�شارقة لإدارة الأ�شول تبحث انتقال اأ�شواق املنطقة ال�شرقية مع كل من بلدية كلباء وخورفكان ودبا احل�شن
•• ال�شارقة-الفجر:

 تنفيذاً لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
القا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
الأ�شول،  لإدارة  ال�شارقة  �شركة  بتويل 
ال�شارقة،  حلكومة  ال�شتثماري  ال���ذراع 
اإدارة جميع الأ�شواق يف املنطقة ال�شرقية 
والو�شطى لالإمارة والبالغ عددها ثمانية 
برئا�شة  ال�شركة  م��ن  وف��د  ق��ام  اأ����ش���واق، 
وليد ال�شايغ، الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
بزيارة  موؤخراً،  الأ�شول  لإدارة  ال�شارقة 
�شملت  والتي  ال�شرقية  املنطقة  بلديات 
مدن كلباء وخورفكان ودبا احل�شن، من 
اأ�شواق  انتقال  اآلية  اأجل بحث ومناق�شة 
ال�شركة   اإدارة  اإىل  ال��ث��الث  امل���دن  ه���ذه 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  وو�شع 

ال�شارقة مو�شع التنفيذ.
توجيهات  اأن  ال�شايغ  وليد  �شعادة  واأك��د 

�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ال��ق��ا���ش��م��ي، ع�����ش��و  ب���ن حم��م��د 
الأعلى حاكم ال�شارقة، بتحديث وتطوير 
اأ����ش���واق اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة، وخ�����ش��و���ش��اً يف 
تاأتي  وال��و���ش��ط��ى،  ال�شرقية  املنطقتني 
اإط����ار دع���م ���ش��م��وه امل��ت��وا���ش��ل ل�شكان  يف 
وتوفري  معي�شتهم،  وحت�شني  الإم�����ارة، 
حت�شني  نف�شه  الوقت  ويف  احتياجاتهم، 
ي�شهم  التناف�شية لالإمارة، مبا  القدرات 

يف تعزيز ال�شتقرار والزدهار. 
واأ�شار ال�شايغ اإىل اأن الهدف من الزيارة 
توجيهات  تنفيذ  ���ش��ب��ل  ب��ح��ث  يف  مت��ث��ل 
بتويل  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب 
�شركة ال�شارقة لإدارة الأ�شول م�شوؤولية 
اإدارة الأ�شواق يف خمتلف اأنحاء الإمارة، 
ال�شركة  ق��درة  �شموه على  تاأكيد  يف ظل 
على تقدمي اأف�شل اخلدمات للمواطنني 
واملقيمني من حيث اجلودة والكفاءة يف 
اإدارة الأ�شول، م�شيفاً اأنه �شيتم التعاون 

اخلطوة  ه���ذه  تنفيذ  يف  ال��ب��ل��دي��ات  م��ع 
باعتبارهم �شركاء اأ�شا�شيون لل�شركة.  

اأع�شاء الوفد جولتهم يف مدن  وا�شتهل 
كلباء،  مدينة  بزيارة  ال�شرقية  املنطقة 
حيث كان يف ا�شتقبالهم �شعادة املهند�س 
ع��ب��دال��رح��م��ن ع��ب��داهلل ال��ن��ق��ب��ي، مدير 
املهند�شة  و�شعادة  كلباء،  مدينة  بلدية 
البلدية يف  القا�شي، مدير  فوزية را�شد 
الوفد  ا�شتقبل  فيما  خورفكان.  مدينة 
مدير  اليحيائي،  طالب  احل�شن  دبا  يف 
ال��ب��ل��دي��ة، وع���دد م��ن ك��ب��ار امل��وظ��ف��ني يف 

البلدية. 
ال�شارقة  �شركة  اأن  اإىل  ال�شايغ  واأ���ش��ار 
الفرتة  خ���الل  تتطلع  الأ����ش���ول  لإدارة 
بجودة  الإم���ارة  اأ���ش��واق  اإدارة  اإىل  املقبلة 
عالية وباأف�شل الطرق، وتنويع املبيعات، 
مثل  اأن  م�شيفاً  التجزئة،  قطاع  ودع��م 
�شت�شهم يف  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  ال��ل��ق��اءات  ه���ذه 
الأ�شواق  اإدارة  ان��ت��ق��ال  عملية  ت�شهيل 

املعلومات  ت��ب��ادل  يتم  بحيث  اجل��دي��دة، 
ذلك  لأخ��ذ  الأ���ش��واق  احتياجات  ودرا�شة 
�شوق  اأي  ت�شميم  ع��ن��د  الع��ت��ب��ار  ب��ع��ني 
املعايري  مع  يتالءم  مبا  وتهيئته  جديد 
يف  ال�شركة  خ��ربة  اإىل  ا�شتناداً  العاملية، 
املنطقة،  يف  الأ���ش��واق جناحاً  اأك��رث  اإدارة 
و�شوق  اجلبيل  �شوق  حالياً  تدير  حيث 

احلراج. 
 وخ����الل ه���ذه ال����زي����ارات ال���ث���الث متت 
اأ�شواق  اإىل  امل���دن  ه��ذه  ح��اج��ة  مناق�شة 
بكفاءة  وجم��ه��زة  ال��ط��ازج��ة،  للمنتجات 
وتلبية  املنتجات  حفظ  اأج��ل  من  عالية 
اح��ت��ي��اج��ات امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني، ومت 
الط���الع على الأ���ش��واق امل��ت��وف��رة يف كل 
م����دى حاجتها  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  م��دي��ن��ة 
اأ�شواق  لإن�شاء  اأو  والتحديث  للتطوير 
جديدة بديلة عنها، كما اطلع الوفد على 
ال�شكانية  والإح�����ش��اءات  امل��وؤ���ش��رات  اأه��م 
امل�شتقبلي  الطلب  حجم  على  لالطالع 

املتوقع على مثل هذه الأ�شواق.
املقبلة  ال����ف����رتة  خ������الل  امل����ق����رر  وم������ن 
لبلديات  مم��اث��ل��ة  ل����زي����ارات  ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
املنطقة الو�شطى والتي ت�شمل البطائح، 
واحلمرية، والذيد، واملدام، للبحث اأي�شاً 

يف اإدارة اأ�شواق هذه املدن.  
الأ�شول  لإدارة  ال�شارقة  �شركة  وك��ان��ت 
ق���د ح�����ش��ل��ت يف الأع������وام الأخ�����رية على 
قدراتها  تعك�س  التي  اجل��وائ��ز  من  ع��دد 
الأ�شواق،  وخ�شو�شاً  الأ���ش��ول،  اإدارة  يف 
اإدارة  �شركات  اأكرث  اأبرزها: جائزة  ومن 
الأ�شول يف الإمارات ابتكاراً لعام 2018 
اأف�شل  وجائزة  “يوريبيان”،  من جملة 
“واحة   2018 ل��ع��ام  �شناعي  م�����ش��روع 
“بيزني�س  م��ن  ال�شناعية”  ال�شجعة 
�شركات  اأكرث  وجائزة  العقارية”،  اأرابيا 
لعام  ابتكاراً  الإم���ارات  الأ���ش��ول يف  اإدارة 
“اإنرتنا�شيونال  جم��ل��ة  م���ن   2017

فاينان�س«. 

وكيل وزارة تطوير البنية التحتية ومدير الإقامة بدبي يفتتحان الدورة ال�شاد�شة ملعر�س مدن امل�شتقبل
•• دبي-الفجر:

افتتح �شعادة املهند�س ح�شن حممد جمعة 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزارة  وك��ي��ل  امل��ن�����ش��وري 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، و���ش��ع��ادة ال���ل���واء حم��م��د اأحمد 
لالإقامة  العامة  الإدارة  ع��ام  مدير  امل��ري 
و�شوؤون الأجانب يف دبي، فعاليات الدورة 
العربية  امل�شتقبل  »مدن  ملعر�س  ال�شاد�س 
الإم���ارات  اأب���راج  ال��ذي ينظم يف   ،2019
ب��دب��ي ع��ل��ى م����دار ي��وم��ني، ب��رع��اي��ة وزير 
قبل  م��ن  ودع���م  التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر 

برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان.
وقال �شعادة الوكيل اإن بناء مدن امل�شتقبل، 
املرافق  تكنولوجيا  ب��اأح��دث  تتمتع  ال��ت��ي 
املتجددة  الطاقة  توليد  وحلول  وامل��ب��اين 
اأمر من �شاأنه  واملحافظة على البيئة، هو 
اأن يجعل م�شتقبل املجتمعات اأكرث تطوراً 
امل�شتدامة”،  للتنمية  وحتقيقاً  وحت�شراً 
لفتا اإىل اأن دولة الإمارات قطعت �شوطا 
املدن  منظومة  ت��ع��زي��ز  جم���ال  يف  ط��وي��ال 
امل�شتقبلية  ال��ت��وج��ه��ات  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا 
التي ت�شبوا  الر�شيدة  لالإمارات وقيادتها 
اإىل اأن تكون �شمن الأف�شل عامليا مبختلف 

املجالت بحلول العام 2021 و�شول اإىل 
حتقيق مئوية الإمارات 2071.

امل�شتقبل  م����دن  م��ع��ر���س  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
البنية  تطوير  وزارة  برعاية  ينظم  ال��ذي 
ال��ت��ح��ت��ي��ة مي��ث��ل م��ن�����ش��ة ع��امل��ي��ة جتتمع 
حولها كربى ال�شركات واملوؤ�ش�شات املعنية 
كل  من  املتطورة  التحتية  البنى  بتطوير 
دول العامل، الأمر الذي ميكن ال�شتفادة 
م��ن الأف���ك���ار اخل��الق��ة وامل��ب��دع��ة والبناء 

عليها مبا يتواكب مع توجهات الدولة..
من جانبه رحب �شعادة اللواء حممد اأحمد 
لالإقامة  العامة  الإدارة  عام  امل��ري، مدير 
و����ش���وؤون الأج���ان���ب ب��دب��ي، خ���الل كلمته، 
ب�شيوف دولة الإمارات، ح�شور قمة مدن 
امل�شتقبل يف العامل العربي، معترباً القمة 
ال�شناعة  ج��وان��ب  ك��اف��ة  ل��ت��ع��زي��ز  من�شة 
احلديثة،  ل��ل��م��دن  والإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��دول��ي��ة 
واأحدث التطبيقات التكنولوجية الذكية.

ق��ط��ع��ت �شوطا  الإم������ارات  اأن دول����ة  واأك����د 
ذكية  م��دن  اإىل  مدنها  حتويل  يف  طويال 
اأكرث  ال��ي��وم  مدننا  باتت  حتى  م�شتدامة 
ذك���اًء وق���وة، لف��ت��ا ايل حكومة الإم����ارات 
ال���ت���ح���ول الذكي  اأه���م���ي���ة  ب����اك����راً  اأدرك�������ت 

النا�س  ل�����ش��ال��ح  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وت�����ش��خ��ري 
وتلبية متطلباتهم وتطلعاتهم، مما جعل 
الم���ارات واح��دة من اأك��رث امل��دن الرائدة 
اأي�شا  اأ�شبحت  ب��ل  ال��ع��امل،  خريطة  على 
احلياة  منط  عن  الباحثون  عاملية  وجهة 

الع�شرية.
دبي  خ��ط��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
مدينة  دب����ي  ج��ع��ل  اإىل  ت���ه���دف   2021
ذكية وم�شتدامة من خالل نقل اخلدمات 
تركز  اإلكرتونية  اإىل خدمات  واحلكومية 
والبنية  “ ال��ن��ق��ل،  ق��ط��اع��ات  ���ش��ت��ة  ع��ل��ى 
املالية،  واخلدمات  والت�شالت،  التحتية، 
كما  والكهرباء”،  امل�������دن،  وت���خ���ط���ي���ط 
ك��اف��ة اجلهات  ك��ذل��ك ع��ل��ى جتميع  ت��رك��ز 
توقر  واح��د  موؤ�ش�شة  لت�شبح  احلكومية 
خدمات �شاملة للمتعاملني بطريقة �شهلة 

وفعالة، وهو ما تعمل من اأجل.
وقال:” نعمل يف اإقامة دبي على ا�شتمرار 
وتطوير وحتديث اخلدمات، وقد �شممت 
م����ط����ارات دب����ي ل��ت�����ش��ب��ح حم���ط���ات ذكية 
وممتعة  ذك��ي��ة  جت��رب��ة  امل�����ش��اف��ر  �شتجعل 
دولة  احلا�شلة يف  التطورات  تتما�شى مع 
الإم��ارات يف جمال التكنولوجيا احلديثة 

هذه  تعمل  حيث  ال�شطناعي،  وال��ذك��اء 
امل�شافرين  �شلوك  حماكاة  على  التقنيات 
الذكي  واملمر  الذكية  البوابات  من خالل 

الذي يعترب الول من نوعه عامليا.
وق����دم امل��ت��ح��دث ال�����دويل ال��دك��ت��ور ت�شن 
تايبيه  م�����ش��روع��ات  اإدارة  م��دي��ر  يل،  ي���و 
حول  رئي�شًيا  تقدميياً  ا  عر�شً ت��اي��وان  يف 
كيفية جعل املدينة ذكية من خالل زيادة 
التطبيقات التكنولوجية يف املدن اجلديدة 
واحل���ال���ي���ة، ف��ي��م��ا ق����دم ال���دك���ت���ور حممد 
لتطوير  الأول  املدير  العو�شي،  اهلل  عبد 
لتكنولوجيا  ال��ذك��ي��ة  -امل��دي��ن��ة  الأع���م���ال 
من  الذكية  -دب��ي  والت�شالت  املعلومات 
دو التي تقود من�شة نب�س دبي، ملحة عامة 
الذكية  امل��دن  ا�شرتاتيجيات  خمتلف  عن 
�شاهمت  وق����د  ف��ري��ق��ه��م.  ي��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي 
القمة يف عر�س احلدث من�شة فريدة من 
امل��دن وخمططي املدن  نوعها مكنت ق��ادة 
واملبتكرين واملطورين من احل�شول على 
الفر�س  وا�شتك�شاف  نظر جديدة  وجهات 
اجل��دي��دة وال��ع��رو���س وال��ت��ح��دي��ات امللحة 
هذه  وبف�شل  الذكية  املدينة  م�شاحة  يف 
للحا�شرين  اأت��ي��ح��ت  ال�����ش��خ��م��ة،  امل��ن�����ش��ة 

•• اأبوظبي-وام:

لل�شرائب  الحت�����ادي�����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأط���ل���ق���ت 
“اأهداف  حول  ال�شاملة  التوعوية  حملتها 
النتقائية،  ال�شريبة  نطاق  تو�شيع  واآليات 
الإلكرتوين  بالنظام  الت�شجيل  واإج���راءات 
التي تت�شمن جمموعة من ور�س  للهيئة”، 
العمل التعريفية خم�ش�شة لغري امل�شجلني 

لل�شريبة النتقائية.
يف  عمل  ور�شة  بعقد  اليوم  احلملة  وب���داأت 
اأبوظبي، ثم تعقد ور�شة عمل مماثلة غدا 
يف دبي وتعقد ور�شة عمل ثالثة يوم الثنني 
الأعمال  “لقطاعات  ع��ج��م��ان  يف  امل��ق��ب��ل 

املعنية يف املناطق ال�شمالية«.
واأو�شحت الهيئة اأن هذه احلملة تاأتي �شمن 
الإجراءات التنفيذية لقرار جمل�س الوزراء 
املوقر رقم 52 ل�شنة 2019 ب�شاأن “ال�شلع 
النتقائية والن�شب ال�شريبية التي تفر�س 
النتقائي  ال�شعر  احت�شاب  وكيفية  عليها 
التي  ال�شلع  ن��ط��اق  تو�شيع  يتم  ومب��وج��ب��ه 
لت�شمل  النتقائية  ال�شريبة  عليها  تطبق 
الإلكرتونية  ال��ت��دخ��ني  واأدوات  اأج���ه���زة 
وامل�شروبات  فيها،  امل�شتخدمة  وال�����ش��وائ��ل 
ومنتجاته،  ال��ت��ب��غ  اإىل  اإ����ش���اف���ة  امل���ح���الة، 
الغازية  وامل�����ش��روب��ات  ال��ط��اق��ة،  وم�شروبات 
التي بداأ تطبيق ال�شريبة النتقائية عليها 

اعتبارا من بداية اأكتوبر عام 2017.

العمل  ور���ش��ة  ال��ه��ي��ئ��ة خ���الل  واأك����د ممثلو 
بتنفيذ  املعنيني  من  ع��دد  ح�شرها  التي   -
ق����رار ت��و���ش��ي��ع ن��ط��اق ال�����ش��ل��ع ال��ت��ي تطبق 
والوكالء  الن��ت��ق��ائ��ي��ة،  ال�����ش��ري��ب��ة  ع��ل��ي��ه��ا 
ال�شريبيني - �شرورة  قيام كافة منتجي، 
املحالة،  امل�شروبات  وخم��زين  وم�شتوردي، 
الإلكرتونية،  ال��ت��دخ��ني  واأدوات  واأج���ه���زة 
ف��ي��ه��ا، بخطوتني  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  وال�����ش��وائ��ل 
بنظام  الت�شجيل  يف  الأوىل  تتمثل  هامتني 
لل�شريبة  كخا�شعني  الإل��ك��رتوين  الهيئة 
الثانية فتتمثل يف  اأما اخلطوة  النتقائية، 
ت�شجيل كافة ال�شلع التي يتعاملون بها التي 
ي�شملها قرار جمل�س الوزراء رقم 52 ل�شنة 
متاح  الت�شجيل  اأن  اإىل  م�شريين   2019
ب��اإج��راءات مب�شطة من  ال�شاعة  على م��دار 
خالل املوقع الإلكرتوين للهيئة الحتادية 

. www.tax.gov.ae :لل�شرائب
اإ�شراع   اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  مم��ث��ل��و  ون���ب���ه 
اإجراءات  بتنفيذ  املعنية  الأعمال  قطاعات 
الكامل  اللتزام  ل�شمان  مبكرا،  الت�شجيل 
ب���ق���رار جم��ل�����س ال�������وزراء امل���وق���ر رق����م 52 
للمخالفات  للتعر�س  2019 جتنبا  ل�شنة 
دخول  ح��ت��ى  بالت�شجيل  ال��ت��اأخ��ر  ح���ال  يف 
اأنه  اإىل  م�شريين  التنفيذ،  حيز  القرارين 
يتعني على منتجي، وم�شتوردي، وخمزين 
امل�شروبات املحالة، واأجهزة واأدوات التدخني 
فيها  امل�شتخدمة  وال�����ش��وائ��ل  الإل��ك��رتون��ي��ة 

ات��ب��اع الإج������راءات اجل��دي��دة ع��ن��د ت�شجيل 
ال�شلع النتقائية يف نظام الهيئة والطالع 
على الوثائق واملتطلبات اخلا�شة بت�شجيل 
ال���ت���ق���دم بطلب  ال�����ش��ل��ع واإع������داده������ا ق���ب���ل 

ت�شجيلها يف النظام.
واأكد �شعادة خالد علي الب�شتاين مدير عام 
الهيئة الحتادية لل�شرائب اأن هذه الور�شة 
الهيئة  خطط  اإط���ار  يف  ج���اءت  التعريفية 
ال�شريبي  ال��وع��ي  م�شتوى  ل��رف��ع  املكثفة 
بني قطاعات الأعمال ب�شكل عام واحلر�س 
على التوا�شل امل�شتمر مع العاملني يف كافة 
الأن�����ش��ط��ة الق��ت�����ش��ادي��ة لإح��اط��ت��ه��م علما 
ال�شريبية  والإج��راءات  العمل  مب�شتجدات 
عقبات  اأي  ومعاجلة  اآرائهم  على  والتعرف 

الدرجة  من  ال�شبكات  يف  امل�شاركة  فر�شة 
الأوىل وتبادل املعرفة بامل�شاريع وم�شاهدة 
التقدميية  والعرو�س  البتكارات  اأح��دث 
45 متحدًثا دولًيا  التي قدمها اأكرث من 

واإقليمًيا من اأ�شحاب الروؤية.
ومي��ث��ل ه���ذا احل���دث نقطة حت���ول مهمة 
با�شتمرار  تعمل  ك��ان��ت  ال��ت��ي  دب���ي  مل��دي��ن��ة 
للو�شول اإىل روؤيتها الطموحة باأن ت�شبح 
اأذك����ى م��دي��ن��ة ع��ل��ى وج���ه الأر�����س بحلول 
حتقيق  اإىل  املدينة  وتهدف   2021 ع��ام 
اإك�شبو  م��ع��ر���س  و����ش���ول  ق��ب��ل  الأه������داف 
2020. ح�شر هذا احلدث يف اليوم الأول 
اأكرث من 300 قرار بارز يف جميع اأنحاء 
اخلليجي.  التعاون  جمل�س  دول  منطقة 
يحظى ه��ذا احل��دث بدعم اأك��رث من 15 
باعتبارها     Kone مع  رائ��دة  موؤ�ش�شة 
 Schneider ال��ب��الت��ي��ن��ي،  ال����راع����ي 
 Thyssenkrupp و   ،  Electric
كرعاة ذهب ، اإىل جانب    & Digazu
العديد من ال�شركات الذكية الأخرى التي 
تركز على تكنولوجيا املدينة الذكية والتي 
التكنولوجية  حلولها  اأح����دث  �شتعر�س 

امل�شممة ملجال املدينة الذكية.

الأنظمة  تطبيق  ي�شمن  مبا  تواجههم  قد 
ومبا  وي�شر  ب�شهولة  الإماراتية  ال�شريبية 

يحقق الأهداف املرجوة من التطبيق.
كما اأكد �شعادته اأن تو�شيع نطاق ال�شلع التي 
لت�شمل  النتقائية  ال�شريبة  عليها  تطبق 
الإلكرتونية  ال��ت��دخ��ني  واأدوات  اأج���ه���زة 
وامل�شروبات  فيها،  امل�شتخدمة  وال�����ش��وائ��ل 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  ظ���ل  ي���اأت���ي يف  امل���ح���الة 
الر�شيدة لتعزيز املكانة التناف�شية املتقدمة 
املمار�شات،  لأف�������ش���ل  ا����ش���ت���ن���ادا  ل���ل���دول���ة، 
و�شحي  اآم��ن  جمتمع  بناء  وت��رية  وت�شريع 
التي  ال�شلع  ا�شتهالك  ن�شبة  عرب تخفي�س 
على  وت��وؤث��ر  املجتمع،  اأف���راد  ب�شحة  ت�شر 
التو�شع  دع��م  اإىل  بالإ�شافة  البيئة،  ج��ودة 
احل���ك���وم���ي ب���اخل���دم���ات امل���ق���دم���ة لأف������راد 

املجتمع.
وقال اأنه مت خالل ور�شة العمل ا�شتعرا�س 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ط��وي��ر امل�����ش��ت��م��رة ال��ت��ي قامت 
الهيئة بتنفيذها منذ بدء تطبيق ال�شريبة 
الن��ت��ق��ائ��ي��ة م��ط��ل��ع اأك���ت���وب���ر ع����ام 2017 
موؤكدا حر�س الهيئة على تعزيز �شراكاتها 
القطاعني  يف  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  ك��اف��ة  م���ع 
هذه  باأهمية  لإدراك��ه��ا  واخلا�س  احلكومي 
التطبيق  يف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�������ش���راك���ات 
فيما  الإم��ارات��ي  ال�شريبي  للنظام  الناجح 
حتر�س الهيئة على تنظيم حمالت توعية 
م�شتمرة  تعريفية  ع��م��ل  وور�����س  ون�����دوات 

الهيئة  ممثلو  واأو�شح  الأعمال.  لقطاعات 
العمل  ور���ش��ة  خ��الل  لل�شرائب  الحت��ادي��ة 
املحالة”  “امل�شروبات  اأن  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة 
يف  تتمثل  اجلديدين  بالقرارين  امل�شمولة 
م�شادر  من  م�شدر  اإليه  م�شاف  منتج  اأي 
ال�شكر اأو حمليات اأخرى يتم اإنتاجه ليكون 
ج��اه��زا ل��ل��ت��ن��اول ك��م�����ش��روب، وامل���رك���زات اأو 
اأي  اأو  امل�شتخل�شات  اأو  اجل��ل  اأو  امل�شاحيق 
اإىل م�شروب حملى،  �شورة ميكن حتويلها 
وفقا  امل��ح��دد  ال�شكر  م��ن  ن���وع  اأي  وك��ذل��ك 
املتعلقة  اخلليجية  القيا�شية  للموا�شفة 
املحددة  املحليات  واأي نوع من  ب�”ال�شكر”، 
اخلليجية  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة  ل��ل��م��وا���ش��ف��ة  وف���ق���ا 
با�شتخدامها  امل�شموح  “املحليات  ب�  املتعلقة 
“اأجهزة  تتمثل  فيما  الغذائية”،  امل��واد  يف 
امل�شمولة  الإلكرتونية”  التدخني  واأدوات 
التدخني  واأدوات  اأجهزة  جميع  يف  بالقرار 
امل�شتخدمة  ال�شوائل  وجميع  الإلكرتونية، 
فيها وما مياثلها �شواء احتوت على نيكوتني 

اأو تبغ اأو مل حتتوي.
التعريفية  ال���ن���دوة  يف  امل�����ش��ارك��ون  واأ����ش���اد 
ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة يف جمال 
ال�شريبي،  ال���ن���ظ���ام  ب��ت��ط��ب��ي��ق  ال���ت���وع���ي���ة 
والتجاوب والتفاعل امل�شتمر مع ا�شتف�شارات 
التزامهم  م��وؤك��دي��ن  الأع����م����ال،  ق��ط��اع��ات 
عمالئهم  وت���وع���ي���ة  ال���دق���ي���ق  ب��ال��ت��ط��ب��ي��ق 

باأهداف النظام.

»الحتادية لل�شرائب« تطلق حملة توعوية حول »اأهداف واآليات تو�شيع نطاق ال�شريبة النتقائية«
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املال والأعمال

نظمته غرفة ال�سارقة مب�ساركة ح�سد كبري من ممثلي القطاع اخلا�ض

ملتقى الأعمال الإماراتي- البولندي ي�شتعر�س اآفاق التعاون وال�شراكات الثنائية
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
ال��غ��رف��ة، ملتقى  اأم�����س الث��ن��ني يف مقر 
البولندي،   – الإم������ارات������ي  الأع�����م�����ال 
ا������ش�����ت�����ه�����دف ال�����ت�����ع�����ري�����ف ب����ال����ف����ر�����س 
وا�شتعرا�س  امل�����ش��رتك��ة،  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
الثنائية يف  وال�����ش��راك��ات  ال��ت��ع��اون  اآف���اق 
واإتاحة  م��ت��ن��وع��ة،  اق��ت�����ش��ادي��ة  ق��ط��اع��ات 
الفر�شة للم�شاركني من رجال الأعمال 
البلدين لاللتقاء بنظرائهم ملناق�شة  يف 
املتاحة  وال���ش��ت��ث��م��ار  ال���ت���ع���اون  ف���ر����س 
امللتقى  تنظيم  وي��اأت��ي  اجل��ان��ب��ني،  ل��دى 
من  امل�شتوى  رفيع  وف��د  زي��ارة  مبنا�شبة 
بولندا برئا�شة �شعادة كاترين ماتو�شاك 
وكالة  يف  الأع��م��ال  تطوير  اإدارة  م��دي��ر 
بانيك  اإىل جانب مارجريت  بومريانيا، 
كا�شين�شا املدير التنفيذي ل�شركة ام كيه 
بزنز لينك، وفوتي�س تيبوروف�شكي مدير 
من  واأك��رث  الوكالة،  يف  ال�شتثمار  ق�شم 
ال�شركات  عن  وممثاًل  اأعمال  رجل   12
التجارية يف بولندا. وناق�س امللتقى الذي 
انعقد بح�شور �شعادة حممد اأحمد اأمني 
العو�شي مدير عام الغرفة، وعبدالعزيز 
�شطاف م�شاعد مدير عام الغرفة لقطاع 
خدمات الأع�شاء، مدير مركز ال�شارقة 
لتنمية ال�شادرات، اإىل جانب ح�شور 25 
ممثال عن القطاع اخلا�س يف ال�شارقة، 
املنتجات  قطاعات  يف  التعاون  جم��الت 
وال�شناعات  ال�شحية  والعناية  الطبية 
اللوج�شتي  الدعم  اإىل  اإ�شافة  اخل�شبية 
وال�شياحية،  ال����ف����ن����ادق  ق���ط���اع���ات  يف 

والإ�شاءة الحرتافية والأثاث.

الرتقاء مب�ستوى التعاون 
القت�سادي

واأكد �شعادة حممد اأحمد اأمني العو�شي، 
البولندي  الوفد  مع  امللتقى  تنظيم  اأن 
ال����زائ����ر، ي�����ش��ك��ل ف��ر���ش��ة مل��ن��اق�����ش��ة كافة 
التجاري  بالتعاون  العالقة  ذات  الأم��ور 
وال�شتثماري وال�شناعي بني الطرفني، 
والفعاليات  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  اأن  م��ع��ت��رباً 
ت��ع��ت��رب رك��ي��زة اأ���ش��ا���ش��ي��ة يف خ��ط��ط دعم 
والتعريف  الإم���ارة،  يف  اخلا�س  القطاع 
ف�شال  التناف�شية،  وق��درات��ه  باإمكاناته 
ع��ن ك��ون��ه خ��ط��وة اإي��ج��اب��ي��ة ن��ح��و تعزيز 
اجلانبني،  ب����ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
وموؤ�شر على الرغبة احلقيقية بالرتقاء 

والعمل  القت�شادي،  التعاون  مب�شتوى 
على تاأ�شي�س �شراكات اقت�شادية جديدة 

يف قطاعات وجمالت حيوية.
واأ�شار العو�شي اإىل اأن جمتمع الأعمال 
لتاأ�شي�س  دائم  ب�شكل  ال�شارقة يتطلع  يف 
����ش���راك���ات ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ن���اج���ح���ة مع 
ن��ظ��رائ��ه م���ن خ����ارج ال���دول���ة، وذل����ك يف 
ظل تبني اإمارة ال�شارقة ل�شيا�شة تنويع 
وتوجيهات  روؤي����ة  اإط����ار  يف  الق��ت�����ش��اد، 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  ب���ن حم��م��د 
التي جعلت من  ال�شارقة،  الأعلى حاكم 
اإمارة ال�شارقة مكانة بارزة على ال�شاحة 

القت�شادية العاملية، 
امل�شتثمرون  يق�شدها  تناف�شية  ووجهة 
من دول العامل الذين يطمحون للتو�شع 
التعاون  جمل�س  دول  اأ�شواق  خمتلف  يف 

اخلليجي وال�شرق الأو�شط.

مناخ ا�ستثماري
 وحث العو�شي رجال الأعمال البولندين 
ال�شتثماري  امل��ن��اخ  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  اإىل 
ال�شارقة يف  اإم���ارة  ت��وف��ره  ال��ذي  املتميز 
وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  قطاعات 
والعقارات  الطبية  ال��رع��اي��ة  وخ��دم��ات 
وال��ق��ط��اع ال��ل��وج�����ش��ت��ي، م���وؤك���دا حر�س 
غرفة ال�شارقة على تقدمي اأق�شى درجات 
الدعم، وتوفري البيئة ال�شتثمارية التي 
النجاح والإن��دم��اج يف �شوق  ت�شاعد على 
العمل املحلي، لفتا اإىل املزايا التناف�شية 
ال�شارقة  اإم����ارة  تتيحها  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة 
ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن، ال��ت��ي ت�����ش��اع��ده��م على 
تاأ�شي�س اأعمال والتو�شع منها اإىل اأ�شواق 
اجلغرايف  امل��وق��ع  اأن  م��ع��ت��رباً  امل��ن��ط��ق��ة، 

الفر�س  وتوفر  لالإمارة،  ال�شرتاتيجي 
قطاعات  يف  وخ�����ش��و���ش��اً  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
واخلدمات  والتجارة  والثقافة  التعليم 
وال�شناعة،  وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
بالإ�شافة اإىل البيئة الت�شريعية املحفزة 
للقطاع  املقدمة  والت�شهيالت  لالأعمال، 
يف  ال�شتثمار  خيار  م��ن  جتعل  اخل��ا���س 

ال�شارقة خياراً جمزياً وناجحاً. 

من�سة هامة
كاترين  ����ش���ع���ادة  اأث����ن����ت  ج���ان���ب���ه���ا  م����ن 
ال�شارقة يف  ماتو�شاك على جهود غرفة 
امللتقى  اأن  معتربة  ال��ل��ق��اء،  ه��ذا  تنظيم 
ي��ع��د مب��ث��اب��ة م��ن�����ش��ة ه��ام��ة لالنطالق 
ال�شراكات  م���ن  واع�����د  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ن��ح��و 
اإىل  م�شرية  البلدين،  بني  القت�شادية 
ال�شارقة  اإم������ارة  يف  الأع����م����ال  ب��ي��ئ��ة  اأن 

متميزة وحمفزة لأنها تتمتع مبقومات 
عاملية ومزايا تناف�شية كبرية، لفتة اإىل 
�شرورة ال�شتفادة من العالقات الوثيقة 
اأوا�شر  تعزيز  وبولندا يف  الإم���ارات  بني 
وال�شتثمارية  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ع���الق���ات 
مب���ا ي��خ��دم اخل��ط��ط ال��ت��ن��م��وي��ة يف كال 
ال��ب��ل��دي��ن، م��وؤك��دة الل���ت���زام ب��ب��ذل كافة 
العالقات  ل���دع���م  وامل�������ش���اع���ي  اجل����ه����ود 
كافة  وت�شخري  امل�شرتكة،  القت�شادية 
الإم���ك���ان���ات ل��ت��ط��وي��ره��ا وت��ن��م��ي��ت��ه��ا مبا 
يحقق امل�شالح امل�شرتكة، ويفيد القطاع 

اخلا�س وجهوده ال�شتثمارية.

حرة ال�سارقة ت�ستعر�ض مزاياها 
و�شهد امللتقى ح�شور وم�شاركة املنطقة 
احلرة ملطار ال�شارقة الدويل، من خالل 
التي  امل��زاي��ا  اإىل  تطرق  تعريفيا  عر�شا 
واأهمها  للم�شتثمرين  املنطقة  تقدمها 
%100، وحتويل  اأعمال بن�شبة  ملكية 
قيود  دون  م���ن  والأرب��������اح  امل�����ال  ل���راأ����س 
كامل  �شريبي  واإع��ف��اء  ال��ع��م��الت،  على 
من  واإعفاء  والت�شدير،  ال�شترياد  على 
والأفراد  ال�شركات  الدخل على  �شرائب 
الرتاخي�س  واإ���ش��دار   ،100% بن�شبة 
خ��الل ي��وم واح��د فقط، وت��وف��ري اأرا�س 
وم�شتودعات ومكاتب مفرو�شة للتاأجري، 
الإمارات  يتو�شط  ا�شرتاتيجي  وم��وق��ع 
وال���ع���امل، اإىل ج��ان��ب رب���ط ج���وي عاملي 
من خالل مطار ال�شارقة الدويل، الذي 
يعد اأكرب مركز �شحن جوي يف املنطقة، 
وتوفري  امل��ن��اف�����ش��ة  الأ���ش��ع��ار  ع��ن  ف�شال 
ال�شحن  وخ����دم����ات  وال���ع���م���ال  امل����ع����دات 
الوجهة  جعلها  مما  ال�شاعة،  م��دار  على 
ال�شرق  منطقة  يف  لال�شتثمار  الأف�شل 
الأو���ش��ط، ف�شال عن كونها واح��دة من 
ال��ت��ج��ارة احلرة  واأ���ش��خ��م مناطق  اأق���دم 
واأ���ش��رع��ه��ا من����واً يف ال�����ش��رق الأو����ش���ط. 
لقاءات  اإق���ام���ة  امل��ل��ت��ق��ى  ك��م��ا مت خ���الل 
اأع����م����ال ث��ن��ائ��ي��ة ب����ني رج������ال الأع����م����ال 
م��ن ال��ط��رف��ني، ومت���ح���ورت ح���ول بحث 
املتبادل،  والتن�شيق  والتعاون  ال�شراكات 
املتاحة  ال�شتثمارية  الفر�س  ومناق�شة 
الزائر  الوفد  ج��ال  كما  اجلانبني،  اأم��ام 
ال���دائ���م، م�شيدا  امل��ع��ر���س  ب��ع��د ذل���ك يف 
للرتويج  م��وات��ي��ة  من�شة  ب��اع��ت��ب��اره  ب��ه 
بني  التعاون  فر�س  واإي��ج��اد  للمنتجات 
الوفود  ممثلي  م��ن  وال�����زوار  ال�����ش��رك��ات 

التجارية.

برنامج �شيف الحتاد يف �شراكة مع بنك 
الإمارات دبي الوطني لتحويل النقاط اإىل اأميال

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن برنامج �شيف الحتاد، وهو برنامج الولء اخلا�س بالحتاد للطريان 
واحل��ائ��ز على ج��وائ��ز م��ت��ع��ددة، ع��ن اإق��ام��ة �شراكة م��ع بنك الإم����ارات دبي 
الوطني، اأحد امل�شارف الرائدة يف ال�شرق الأو�شط، لل�شماح باملتعاملني مع 
املكتب�شة من خالل برنامج الولء اخلا�س  امل�شرف بتحويل نقاط بال�س 

بالبطاقات الئتمانية ال�شادرة عن امل�شرف، اإىل اأميال �شيف الحتاد.
ابتداء من 15 �شبتمرب اجلاري، �شيتمكن زبائن بنك الإمارات دبي الوطني 
اأميال �شيف الحتاد  ا�شتبدال كل نقطة من نقاط بال�س بع�شرة من  من 

عند حتويل ما ل يقل عن 500 نقطة من نقاط بل�س. 
الأميال  من   20% على  املتعاملون  �شيح�شل  ال�شراكة،  بهذه  واحتفال 
الإ�شافية، وعلى فر�شة امل�شاركة ب�شحب لربح جائزة من اأ�شل 20 جائزة 
عبارة عن 50 األف ميل من اأميال الحتاد، خالل الفرتة املمتدة بني 15 
�شبتمرب و31 اأكتوبر، على اأن تتم اإ�شافة الأميال الإ�شافية املكت�شبة بن�شبة 
%20 خ��الل 15 ي��وم ع��م��ل، بعد ان��ت��اء ف��رتة اإط���الق ال�����ش��راك��ة. يف هذه 
التجارية  ال�شراكات  ل�شوؤون  الرئي�س  نائب  اليو�شف،  يا�شر  اأعلن  املنا�شبة، 
مع  اجلديدة  ال�شراكة  هذه  “متنح  قائاًل  للطريان،  الحت��اد  جمموعة  يف 
موؤ�ش�شة مهمة كبنك الإمارات دبي الوطني، �شيوفنا جمموعة من اخليارات 
التذاكر  حلجز  ا�شتخدامها  ميكن  املكت�شبة،  الأميال  عدد  لزيادة  املتنوعة 

اجلوية اأو ترقية درجة الرحلة من خالل عمليات ال�شراء اليومية.«
وتابع قائاًل “ميلك الفائزون يف ال�شحب اخليار مع بني الترّبع بالأميال، اأو 
ا�شتبدالها بالرحالت اجلوية اأو ا�شتخدامها حلجز اإقامة فندقية يف اأكرث 
من 300 األف فندق حول العامل، اأو حتى ل�شراء مئات املنتجات املتوفرة يف 

متجر مكافاآت �شيف الحتاد«.
من جهته، قال �شوفو �شاركار، نائب رئي�س تنفيذي اأول – رئي�س اخلدمات 
“تعك�س  امل�شرفية لالأفراد واإدارة ال��رثوات يف بنك الإم��ارات دبي الوطني 
على  احلائز  الحت��اد  �شيف  وبرنامج  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك  �شراكة 
اجلوائز التزامنا بالتعاون مع �شركاء رائدين لال�شتمرار يف تعزيز جتربة 
اأع�شاء برنامج الولء لدينا املزيد  اإىل  اأن نقدم  املتعاملني لدينا. ي�شعدنا 
باإمكانهم  اأ�شبح  حيث  اجل��وائ��ز  م��ن  الق�شوى  لال�شتفادة  اخل��ي��ارات  م��ن 

حتويل نقاط بال�س لل�شفر اإىل اأكرث من مئة وجهة عاملية«.

•• العو�سي: ركيزة اأ�سا�سية يف خطط دعم القطاع 
اخلا�ض يف الإمارة، والتعريف باإمكاناته وقدراته التناف�سية

•• ماتو�ساك: بيئة الأعمال يف اإمارة ال�سارقة متميزة 
وحمفزة لأنها تتمتع مبقومات عاملية ومزايا تناف�سية كبرية

•• اأبوظبي- وام: 

اأكد معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س 
اأن  وال�شناعة  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  امل��زروع��ي 
دول����ة الإم�������ارات ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى تعزيز 
ال��ت��ع��اون ال���ش��ت��ث��م��اري وال���ت���ج���اري مع 
ج��م��ه��وري��ة اإن��دون��ي�����ش��ي��ا ال�����ش��دي��ق��ة يف 
التي  امل��ت��م��ي��زة  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ظ��ل 
والعالقة  البلدين،  قيادتي  ب��ني  جتمع 
ال��ت��ي ت�شهد منوا  ال��ق��وي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
���ش��ري��ع��ا يف ال��ع��دي��د م���ن ال��ق��ط��اع��ات .. 
قام  التي  الناجحة  ال��زي��ارة  اإىل  م�شريا 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ه��ا 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة اإىل 
العديد  بتوقيع  تكللت  والتي  اإندوني�شيا 
القت�شادي  ال���ت���ع���اون  ات���ف���اق���ي���ات  م���ن 
امل�����ش��رتك يف ق��ط��اع��ات ال��ط��اق��ة والنفط 
عديدة  وا���ش��ت��ث��م��ارات  التحتية  والبنية 

تقدر بحوايل 10 مليارات دولر.
التجاري  الج���ت���م���اع  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
و�شناعة  غ��رف��ة جت����ارة  ن��ظ��م��ت��ه  ال����ذي 
ف��ع��ال��ي��ات الأعمال  ب��ني  ام�����س  اأب��وظ��ب��ي 
والقطاع اخلا�س لكل من دولة الإمارات 

وج��م��ه��وري��ة اإن��دون��ي�����ش��ي��ا ب��ح�����ش��ور كل 
فرج  حممد  �شهيل  املهند�س  معايل  من 
اجل�����رنال لوهوت  وم���ع���ايل   ، امل���زروع���ي 
بينزار باندجايتان، وزير تن�شيق ال�شوؤون 
اإندوني�شيا،  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال��ب��ح��ري��ة 

و�شعادة حممد ثاين بن مر�شد الرميثي 
رئ��ي�����س احت����اد غ���رف الإم�������ارات، رئي�س 
و�شناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
اأب���وظ���ب���ي، وع����دد م���ن اأع�������ش���اء جمل�س 
حممد  و���ش��ع��ادة  اأب��وظ��ب��ي،  غ��رف��ة  اإدارة 

هالل املهريي مدير عام غرفة اأبوظبي 
ب����ن مطلق  و����ش���ع���ادة حم���م���د ع����ب����داهلل 
اجلمهورية  لدى  الدولة  �شفري  الغفلي 
�شامل  ب��ن  حميد  و���ش��ع��ادة  الإندوني�شية 
الأم��ني العام لغرف الإم���ارات، والعديد 

•• دبي-الفجر:

مزود  اأك���رب  “اإمباور”،  امل��رك��زي  ال��ت��ربي��د  لأن��ظ��م��ة  الإم����ارات  موؤ�ش�شة  اأك���دت 
على  املتزايد  الطلب  لتلبية  ا�شتعدادها  ال��ع��امل؛  يف  املناطق  تربيد  خل��دم��ات 
خدمات تربيد املناطق؛ خا�شة يف ظل تفوق الإمارات على الأ�شواق الأوروبية 
الغرف  ع��دد  يف  وفرن�شا،  واإ�شبانيا،  وبريطانيا،  اأملانيا،  ذل��ك  يف  مبا  الرئي�شية 
و438 غرفة فندقية  األفاً   54 اإىل  والتي و�شلت  الإن�شاء”،  “قيد  الفندقية 
املناطق  تربيد  خلدمات  توفريها  ال�شركة  اأعلنت  وق��د   .2019 يوليو  حتى 

لأكرث من 126 فندق يف دبي حتى نهاية اأغ�شط�س 2019.
17 اإىل  ياأتي ذلك على هام�س معر�س الفنادق، وال��ذي ينظم يف الفرتة من 
م�شتقبل  ل�شتعرا�س  العاملي؛  التجاري  دب��ي  مركز  يف   ،2019 �شبتمرب   19
 30 م��ن  اأك���رث  ال��ف��ن��ادق،  معر�س  وي�شت�شيف  الإم�����ارات.  يف  ال�شيافة  ق��ط��اع 
واملهند�شني،  وامل�شّممني،  التوريدات،  ومديري  القرار،  �شانعي  من  زائر  األف 

وغريهم من العاملني يف قطاع ال�شيافة.
التنفيذي ملوؤ�ش�شة الإم��ارات لأنظمة التربيد  اأحمد بن �شعفار، الرئي�س  وقال 

“اإننا نعمل على تطوير البنية التحتية با�شتمرار؛ ملواكبة  املركزي “اإمباور”، 
التي  العقارية  الطفرة  ظ��ل  يف  املناطق  تربيد  خ��دم��ات  على  املتزايد  الطلب 
اإمباور على  ت�شهدها الإم��ارات ب�شكل عام ودبي ب�شكل خا�س«. واأك��د، حتر�س 
يتوافق  مبا  للمتعاملني،  وامل�شتدامة  ال�شاملة  املناطق  تربيد  خدمات  تقدمي 
القطاعات،  اأه��م  اأح��د  ال�شيافة  قطاع  “يعد  م�شيفا  العاملية”،  املعايري  م��ع 
التي نحر�س على ال�شتثمار فيها وتزويدها باأنظمة التربيد امل�شتدامة، التي 
ت�شاهم يف تعزيز منو قطاع ال�شياحة وال�شيافة ب�شكل مبا�شر من خالل توفري 
النفقات وتبني حلول �شديقة للبيئة مع توفري مناخ منا�شب جلذب املزيد من 
اأنه خالل الفرتة الق�شرية املا�شية عملت  الزوار وال�شياح«. وذكرت “اإمباور”، 
بالإ�شافة  املناطق،  بنقل خدمات تربيد  اأنابيبها اخلا�شة  �شبكات  على تو�شيع 
اإىل اإن�شاء العديد من املحطات ذاتية الت�شغيل والدائمة يف خمتلف اإمارة دبي؛ 

ملواكبة الطلب على خدمات التربيد.
التي  اجل���ودة  درج���ات  ب��اأع��ل��ى  تتميز  “اإمباور”  اأن��اب��ي��ب  �شبكة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
متكنها من ال�شتمرار يف توفري خدمات التربيد لأكرث من 50 عاماً مبنتهى 
الفعالية؛ وذلك بف�شل كفائتها العالية التي ت�شمح لها باحلفاظ على اأف�شل 

اأن  داخ��ل��ه��ا دون  ال��ت��ربي��د  درج����ات 
وارتفاع  بالعوامل اخلارجية  تتاأثر 

درجات احلرارة.
تربيد  خ��دم��ات  “اإمباور”  وت��ق��دم 
دبليو  “جي  ل���ف���ن���ادق  امل����ن����اط����ق، 
العرب”  و”برج  دبي”،  م��ارك��ي��ز 
جمريا”،  الإم������������ارات  و”اأبراج 
موقع  يف  اإدراج�������ه�������ا  مت  وال�����ت�����ي 
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اأتالنت�س”،  “رويال  ل�  خدمات  ال�شركة  توفر  كما  العامل،  يف  الفنادق  كاأطول 
وفندق الن�شيم، ومدينة جمريا، وغريهم من الفنادق املرموقة يف دبي.

ومن املتوقع، اأن يوؤثر معر�س اإك�شبو 2020 دبي ب�شكل اإيجابي على معدلت 
النمو طويلة الأمد للزوار القادمني من اأكرب خم�شة اأ�شواق رئي�شية اإىل دولة 
الإمارات بني عامي 2018 و2023، وذلك وفقاً للبيانات ال�شادرة عن �شوق 

ال�شفر العربي.

اخلا�س  والقطاع  الأعمال  فعاليات  من 
وف��د رفيع  اأبوظبي اىل جانب  اإم���ارة  يف 
امل�شتوى من اجلانب الإندوني�شي، ميثل 
الإندوني�شية  وال�شناعة  التجارة  غرفة 
يف  والأعمال  اخلا�س  القطاع  وفعاليات 

اإندوني�شيا.
املناخ  اإىل  املزروعي  �شهيل  معايل  واأ�شار 
الذي  الكبري  وال�شتثماري  القت�شادي 
اإن��دون��ي�����ش��ي��ا خ����الل الفرتة  ب���ه  ت��ت��م��ت��ع 
احلالية، والذي جعل منها وجهة لكثري 
م��ن ال����دول الق��ت�����ش��ادي��ة ال��ك��ربى مثل 
جمهورية ال�شني وغريها.. داعيا القطاع 
اإىل  الإم��ارات��ي��ني  وامل�شتثمرين  اخلا�س 
القائمة  ال�شتثمارية  الفر�س  ا�شتغالل 
يف اإندوني�شيا، خا�شة واأنها دولة خ�شبة 
وغنية بالكثري من املوارد، وت�شهد طفرة 
القت�شادي  النمو  يف  وزي��ادة  اقت�شادية 
امل�����ش��ط��رد ال����ذي ب��ل��غ %5 ف�����ش��ال عن 
مرتبة  اإىل  اإندوني�شيا  جمهورية  �شعود 
من بني اأف�شل 16 دولة اقت�شاديا على 
الت�شجيع  اإىل  لف��ت��ا  ال��ع��امل..  م�شتوى 
اإندوني�شيا  ب��ه  حت��ظ��ى  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي 
حلماية وتعزيز ال�شتثمار وتهيئة البيئة 

املنا�شبة لدعمه.

وزير الطاقة وال�شناعة : الإمارات حري�شة على تعزيز التعاون ال�شتثماري والتجاري مع اإندوني�شيا

مبنا�سبة حلول معر�ض الفنادق 2019 

»اإمباور« تعلن عن توفري خدمات تربيد املناطق لـ126  فندقًا يف دبي 

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1063
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد �شليم حممد رم�شان ، باك�شتاين اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�ش�س البالغة 100% يف ال�شيارات النيقة ل�شيانة 
ال�شيارات ، مبوجب رخ�شة رقم )718434( وذلك اىل ال�شيد/ من�شور احمد غفوري ، 

افغاين اجلن�شية  تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة لخر 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

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 12733 بتاريخ 2019/9/17   
يف  الدعوى 2019/1163 مدين جزئي - دبي 

املدعي/ هندي يو�شف حميد بن هندي ال�شام�شي 
بوكالة املحامي/ بن �شويدان للمحاماة وال�شت�شارات القانونية  

املعلن اليه/املدعي عليه/الأول/كامرون لل�شياحة �س ذ م م  وميثلها ال�شيد/ علي يداله ن�شاجي.  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا 
يوم اخلمي�س املوافق 2019/9/19 يف متام ال�شاعة الواحدة والن�شف ظهرا لعقد الجتماع الأول 
للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي ، ديرة ، �شارع املطار، مبنى الفجر 

لالأعمال ، مكتب رقم 119. 
لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع املذكور مع اإح�شار كافة امل�شتندات 
املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات 

اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها.
اخلبري / �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد بوزارة العدل 534
رقم القيد مبحاكم دبي 153 

دعوة حل�سور 
الجتماع الأول للخربة 

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
 اإعالن حكم بالن�سر

 رقم الدعوى 2019/72 - اأمر اأداء 
بناء على طلب / مدعي / مدر�شة راأ�س اخليمة احلديثة اخلا�شة - اجلن�شية   

اىل مدعي عليه / كمال ابراهيم جابر الغول - اجلن�شية / فل�شطني 
يرجى الحاطة باأن املحكمة بتاريخ 2019/7/18 ا�شدرت بحقك احلكم التايل :  

ناأمر بالزام املدين كمال ابراهيم جابر الغول بان يوؤدي للطالب الدائن مدر�شة راأ�س اخليمة 
احلديثة اخلا�شة ، قيمة الدين حمل الإقرار اخلطي املوؤرخ يف 2018/9/16 مبلغ مائة واثني 
ع�شر الف و�شتمائة وع�شرة الف درهم والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ الإ�شتحقاق يف 
2019/3/1 وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ مائة درهم اتعاب املحاماة.  وعلى 
الطالب اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة.  حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�شاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار 

اإليه فاإن املحكمة �شوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
 رئي�س ق�سم الت�سجيل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6731 (

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليها :  111 لتاجري ال�شيارات �س ذ م م .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )169،858.00( درهم نتيجة الإخالل 
تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد 

الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارات 
�شالون(   _  A6 )اودي  ن��وع  من  /M/خ�شو�شي/دبي(   47116( رق��م  ال�شيارة   -  1
من  دبي(  /خ�شو�شي/   M/ 2 - ال�شيارة رقم )16613  2016 _ لون ا�شود ،  موديل 
قبل  من  ل�شاحلكم  واملمولة   - ا�شود  لون   _ نوع ) اودي A6 _ �شالون( موديل 2016 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،   
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6740 (

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليها :  �شناء اول قدو�س عبداحلفيظ �شيخ .

نتيجة  دره��م   )17،091.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
ياري�س   تويوتا   ( نوع  ( من  دبي  M/ خ�شو�شي/  /الفئة   38521( رقم  ال�شيارة 
_ �شالون( موديل 2014  – لون )ا�شود(_واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،          
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم )2019/6748 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليه :  حممد ابو ريحان �شديقى .

نتيجة  دره��م   )31،915.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
ال�شيارة رقم )97561 /الفئة E/ خ�شو�شي/ دبي ( من نوع ) تويوتا ياري�س  _ 
املنذر مع  – لون )ف�شي(_واملمولة ل�شاحلكم من قبل    2014 �شالون( موديل 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،            
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6743 (

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليه :  بوفاياه بوجابا ت�شوتيمادا بوفيا ت�شوتيمادا بوجابا.

نتيجة  دره��م   )17،034.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
كورول   تويوتا   ( نوع  ( من  دبي  M/ خ�شو�شي/  /الفئة  رقم )42736  ال�شيارة 
_ �شالون( موديل 2010– لون )ف�شي(_واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،            
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6746 (

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليه :  عثمان با .

نتيجة  دره��م   )90،003.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
 ) نوع ) جيب راجنلر   ( من  دبي  L/ خ�شو�شي/  /الفئة  ال�شيارة رقم )31164 
موديل 2015  – لون ) ا�شود(_واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،            
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم )2019/6754 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليه :  نيخيل �شا�شيندران توندييل توندييل.

نتيجة  دره��م   )37،393.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
Q/ خ�شو�شي/ دبي ( من نوع )هيونداي تو�شان   ال�شيارة رقم )78158 /الفئة 
_ ا�شتي�شن( موديل 2015  – لون ) ا�شود(_واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،                   
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6730 (

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليه :  ا�شرف موجرال ا�شاينار.

نتيجة  دره��م   )46،694.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
ال�شيارة رقم )51829 /الفئة R/ خ�شو�شي/ دبي ( من نوع ) ني�شان التيما  _ 
مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  بني(_واملمولة   ( – ل��ون    2013 موديل  �شالون( 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،           
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6734 (

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليها :  �شيله فلورينتينو عليمون.

نتيجة  دره��م   )24،437.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
ال�شيارة رقم )15128 /الفئة O/ خ�شو�شي/ دبي ( من نوع ) هيونداي اك�شنت  
_ �شالون( موديل 2014  – لون )عنابي(_واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،      
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6738 (

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليه :  حممد على ترك حممد ا�شرف ترك.

نتيجة  دره��م   )48،058.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
رقم )13060 /الفئة S/ خ�شو�شي/ دبي ( من نوع ) تويوتا كامري  _ �شالون( 
موديل 2012  – لون )ا�شود(_واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،              
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6735 (

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليه :  �شري كومار بادمانابها بيالي برابهاكران بيالي برابها .

نتيجة  دره��م   )33،956.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
 - �شيفيك  )ه��ون��دا  ن��وع  دب��ي( من  J/ خ�شو�شي/  /الفئة   73468( رق��م  ال�شيارة 
مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  احمر(_واملمولة   ( 2012– لون  موديل  �شالون( 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،              
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6752 (

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليها :  لطيفة حممد بالل .

اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )132،356.00( درهم نتيجة  ينذر املنذر املنذر 
خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
L / خ�شو�شي/ دبي ( من نوع ) لكزي�س جي ا�س  ال�شيارة رقم )85300 /الفئة 
350 - �شالون  ( موديل 2014– لون ) ابي�س لوؤلوؤي(_واملمولة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،       
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6753 (

املنذر : بنك ابوظبي التجاري �س.م.ع
املنذر اإليه :  احمد عمر حممد عمر �شليم.

نتيجة  دره��م   )34،684.38( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
كيا �شرياتو  _   ( ن��وع  ( من  دب��ي  J/ خ�شو�شي/  رق��م )31068 /الفئة  ال�شيارة 
�شالون( موديل 2015  – لون ) ف�شي(_واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،             
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6744 (

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليه :  �شريف الرحمن ال مري �شيد.

نتيجة  درهم  وق��درة )171،096.00(  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
ا�س  اي  )لكزي�س  ن��وع  ( من  دب��ي  A/ خ�شو�شي/  /الفئة  رق��م )52540  ال�شيارة 
350  _ �شالون( موديل 2015  – لون ) ا�شود(_واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،           
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6745 (

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليه :  حممد عاقب زمان خان زمان حفيظ خان.

نتيجة  دره��م   )17،457.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
 _ 2 م���ازدا   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي  Q/ خ�شو�شي/  /ال��ف��ئ��ة  رق��م )23159  ال�شيارة 
املنذر  ) رمادي(_واملمولة ل�شاحلكم من قبل  – لون    2015 هات�شباك( موديل 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،              
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6742 (

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليها :  جالنجر لتاجري ال�شيارات ذ م م .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )1،148،710.49( درهم نتيجة الإخالل ب�شداد 
الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�شيارات وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر 

املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارات
 2016 ا�شتي�شن( موديل  ال�شيارة رقم )F/ 62383/خ�شو�شي/دبي( من نوع )رجن روفر_   -  1
_ لون ابي�س ، 2 - ال�شيارة رقم )I/ 40058  /خ�شو�شي/ دبي( من نوع )رجن روفر_ ا�شتي�شن(  
نوع )رجن  ( من  دبي  I/خ�شو�شي/   / ال�شيارة رقم )18876   -  3  ، ابي�س  لون   _ 2016 موديل 
روفر_ ا�شتي�شن ( موديل 2016 _ لون ابي�س  -  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6736 (

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليه :  كورام عبا�س بهوتا حممد رم�شان .

نتيجة  دره��م   )23،678.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
ال�شيارة رقم )84109 /الفئة C/ خ�شو�شي/ دبي ( من نوع ) هوندا �شيفيك  _ 
�شالون( موديل 2013  – لون ) ابي�س(_واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،          
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6749 (

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليه :  امني حمافظيه .

نتيجة  دره��م   )45،091.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
واجن  فولك�س   ( نوع  ( من  دبي  M/ خ�شو�شي/  /الفئة  رقم )58226  ال�شيارة 
با�شات  _ �شالون( موديل 2012  – لون ) ابي�س(_واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،              
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6731 (

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليه :  عارف حممد يو�شف حممد .

نتيجة  دره��م   )48،370.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
ال�شيارة رقم )98265 /الفئة R/ خ�شو�شي/ دبي ( من نوع ) ميت�شوبي�شي لن�شر  
_ �شالون( موديل 2015  – لون )احمر(_واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،                            
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6751 (

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليه :  مريفني اي�شيدرو �شانتو�س .

نتيجة  دره��م   )35،061.33( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
ال�شيارة رقم )20755 /الفئة O/ خ�شو�شي/ دبي ( من نوع ) ميت�شوبي�شي لن�شر  
_ �شالون( موديل 2014  – لون ) ف�شي(_واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،         
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/6733 (

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليه :  �شعيد عبداهلل نقيب �شنقور البلو�شي   .

نتيجة  درهم  وق��درة )127،467.00(  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
ا�س  جي  )لكز�س  ن��وع  من  دب��ي(  خ�شو�شي/   /H /الفئة   84579( رق��م  ال�شيارة 
350  _ �شالون( موديل 2015  – لون ) رمادي(_واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،         
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم )2019/6747 

املنذر : بنك دبي الإ�شالمي �س.م.ع
املنذر اإليه :  مانيكاندان كاروناكاران كاروناكاران بومانا.

نتيجة  دره��م   )21،198.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ�شبوع 
ال�شيارة رقم )27355 /الفئة E/ خ�شو�شي/ دبي ( من نوع ) هوندا �شيفيك  _ 
�شالون( موديل 2010  – لون ) ف�شي(_واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،           
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/22781 (

املنذر :  بنك دبي الإ�شالمي �س م ع.
املنذر اإليه  : حممد عبد اهلل على ح�شن الن�شاري .

درهم  وق��درة )153،658.00(  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم )50559 /الفئة 2/ خ�شو�شي/ ال�شارقة ( من 
نوع )جي ام �شي �شيريا _ بيك اب ( موديل 2010  – لون ) احمر(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/22776 (

املنذر :  بنك دبي الإ�شالمي �س م ع.
املنذر اإليه : كا�شف الطاف الطاف ح�شني .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )74،727.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
)فورد  نوع  من  ال�شارقة(  خ�شو�شي/  ابي�س/  /الفئة  ال�شيارة رقم )61289 
مو�شتنج _ كوبيه( موديل 2015  – لون ) ابي�س/احمر/ر�شا�شي(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/22778 (

املنذر :  بنك دبي الإ�شالمي �س م ع.
. املنذر اإليه  : خالد حممد عبد الواحد 

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )18،381.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم )98653 /الفئة B/ خ�شو�شي/ عجمان( من نوع )ميت�شوبي�شي 
لن�شر _ �شالون( موديل 2015  – لون )ف�شي(  واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم



وحول املوؤ�شرات التي يجب فيها التدخل عالجيًّا بالن�شبة 
النف�شي  الأخت�شا�شي  اأ�شار  بالكتئاب،  امل�شاب  لل�شخ�س 
ال�شخ�س  و�شول  اأن  اإىل  الربية  قا�شم  الأ�شري،  واملر�شد 
اإن�شان يعاين من  املكتئب لهذه املرحلة ُي�َشنَُّف معها باأنه 
اكتئاب حاد، وهذا الت�شنيف ُيَعدُّ من اأ�شعب احلالت التي 

يعاين منها ال�شخ�س املري�س.
َ الربية، اأن مر�س الكتئاب احلاد ُيعترب اآخر مرحلة  َبنيَّ
امل�شاب، حيث  ال�شخ�س  ل��دى  امل��ر���س  م��راح��ل تطور  م��ن 
تظهر  املرحلة  لهذه  وي�شل  املر�س  يتطور  "عندما  ق��ال: 
بع�س العالمات لدى املري�س، واأبرزها ال�شعور بالإرهاق 
واحلركة،  الن�شاط  ِقلَّة  اإىل  بالإ�شافة  ال�شديد،  اجل�شدي 
بجانب كرثة النوم، والتي تكون ب�شكل مبالغ فيه اأكرث من 
الالزم، كذلك عدم ال�شعور بال�شتقرار والهدوء، ي�شاحبه 

اأمل مزمن يف الراأ�س والظهر".
ِة الأمل من �شخ�س  واأ�شاف الربية، اأن هناك تفاوًتا يف ِحدَّ
اإىل اآخر عندما تتطور حالة املري�س؛ فالبع�س قد يعاين 
من اآلم نف�شية، بينما هناك اأ�شخا�س اآخرون قد يعانون 
"هذا التفاوت �شببه احلالة  من اآلم ج�شدية، حيث قال: 
ذلك  اإىل  اأ���ش��ف  املري�س،  يعي�شها  التي  ال�شيئة  املزاجية 
طويلة  ف��رتة  بالكتئاب  املُ�شاب  ال�شخ�س  ُت��رك  ُكلما  اأن��ه 
من الزمن دون اأن يخ�شع لأي عالج، �شاءت حالته وَقلَّت 

ِه من املر�س ب�شكل نهائي". احتماليُة َتَخلُّ�شِ
اأ�شار "الربية" اإىل اأهمية التدخل املبكر يف مراحل املر�س 
الأوىل، من اأجل �شحة املري�س؛ لأن ذلك �شوف ي�شهم يف 
اأعرا�س  التخل�س من  حت�شن احلالة م�شتقباًل، وبالتايل 
الأب��رز هو  العالج  "رمبا يكون  نهائيًّا، حيث قال:  املر�س 

م احلالة املر�شية، ومن  دور الأ�شرة، التي يجب عليها تفهُّ
بو�شع خطة  ي��ق��وم  ال���ذي  امل��ع��اِل��ج  الطبيب  دوُر  ي��اأت��ي  َث���مَّ 

عالجية ت�شتمل على عدة مراحل".
وي�شيف الربية، اأن اأوىل مراحل عالج الكتئاب تكون من 
املرحلة  ه��ذه  "ُتعترب  ق��ال:  حيث  النف�شي،  العالج  خ��الل 
النف�شي  املراحل يف العالج؛ حيث يقوم الطبيب  اأهم  من 
بدرا�شة احلالة الذهنية للمري�س، �شواء من حيث طريقة 
وهي  اأخ����رى،  طريقة  ه��ن��اك  ك��ذل��ك  وال�����ش��ل��وك،  التفكري 
اإجبار املري�س على ممار�شة الن�شاط البدين ب�شكل يومي؛ 
لأن الريا�شة ُتعترب من الأ�شياء املوؤثِّرة يف تخفيف حالت 
م من املُقربني  الكتئاب احلاد، كذلك الدعم النف�شي املُقدَّ
للمري�س، واملق�شود به هو اأ�شخا�س يقومون دائًما بتذكري 

ودعم املري�س باأنه لي�س وحده يف م�شوار العالج".

ت��ك��ون اآخ���ر م��راح��ل ال��ع��الج  م��ن خ��الل الأدوي����ة امل�شادة 
للمر�س؛ 

طرُق  تنفْع  مل  ح��ال  يف  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  "تاأتي  ق���ال:  حيث 
الأدوي��ة بح�شب  املري�ُس  ُيعطى  اأن  الأخ��رى، على  العالج 
زمنية  تناولها خالل فرتة  يكون  واأن  الطبيب،  اإر���ش��ادات 
حم��ددة؛ لأن هذه الأدوي��ة رمبا ت��وؤدي يف حال ال�شتمرار 
التخل�س  ي�شعب  وبالتايل  الإدم��ان،  اإىل حالة من  عليها 

منها م�شتقباًل".
مبر�س  الإ�شابة  من  الوقاية  ط��رق  اإىل  "الربية"،  ه  ون��وَّ
الكتئاب، من خالل اتخاذ تدابري ال�شيطرة على التوتر، 
والرفع من م�شتوى البهجة والتقدير الذاتي، بالإ�شافة 
ل  اإىل دعم الأ�شرة، خا�شة يف ف��رتات الأزم��ة، كذلك تدخُّ
العالج املبّكر للم�شكلة حال ظهور العالمات اأو الأعرا�س 

الأوىل للمر�س؛ لأن ذلك ي�شاعد يف عدم تفاقم احلالة.

اإليك التفا�سيل حول مر�ض البهر:
ث��الث طبقات متميزة.  الأورط���ي من  ال�شريان  ج��دار  يتكون 
الأورط���ي،  لل�شريان  وامل��رون��ة  ال��ق��وة  تعطي  الطبقات  وه���ذه 
لكي يدعم التغيريات التي حتدث يف �شغط الدم والتي ميرُّ 
ثابتة  بطريقة  ا  ج��دًّ املرتفع  ال��دم  اأّن �شغط  القلب. غري  بها 
وم�شتمرة، ي�شبب متزق الطبقة الو�شطى من اجلدار، وي�شمح 

لل�شريان بالتو�شع �شيًئا ف�شيًئا.
لل�شريان  الدموية  الأوع��ي��ة  الأ���ش��ب��اب لتمدد  اأك��رب  ب��ني  وم��ن 
اإحدى  اأثبتت  وق��د  ع���ام.  ب�شكل  والتبغ  ال�شجائر  الأورط����ي، 
الدرا�شات اأنَّ م�شتوى متدد الأوعية الدموية يرتبط ارتباًطا 

وثيًقا مع معدل التدخني لدى ال�شكان.
ا من اأ�شباب متدد الأوعية الدموية يف ال�شريان  كما جند اأي�شً

الأورطي ما يلي:
الأوعية  بتمدد  ال�شخ�س  ي�شاب  قد  متاًما:  وراثي  • عامل 
اإذا كان  ال��ت��م��زق،  ال��دم��وي��ة يف وق��ت مبّكر م��ع زي���ادة خماطر 

واحًدا اأو اأكرث من اأفراد العائلة املبا�شرة قد اأ�شيب به.
– دانلو�س ومتالزمة  اإهلرز  • مر�س وراثي: مثل متالزمة 
وترتبط  ال�شاّمة  الأن�شجة  ي�شيبان  مر�شان  وهما  مارفان، 
الدموية  الأوع����ي����ة  ب��ت��م��دد  ب���الإ����ش���اب���ة  امل���ت���الزم���ت���ان  ه���ات���ان 
اإنَّ ت�شوهات الأن�شجة ال�شاّمة يف طبقات  لل�شريان الأورطي. 
جدار الأورط��ي، قد ت�شاهم يف اإ�شعاف بع�س اأجزاء ال�شريان 

الأورطي.
ال�شدمة  • �شدمة ج�شدية مبا�شرة: قد ت�شبب 

الأورط���ي،  ج��دار  يف  ��ا  ف��وريًّ تلًفا  اجل�شدية 
وت�����ش��ب��ب مت���دد الأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة فيه 

من  ج��������زًءا  ت�����ش��ع��ف  اأو  ����ش���ري���ًع���ا، 
وبالتايل  الأورط�������ي،  ال�����ش��ري��ان 

ت��ع��زز ظ��ه��ور امل��ر���س يف فرتة 
لحقة.

ال�شرايني:  التهاب   •
وت�������������ش������م ج���م���ي���ع 

الآف��������������������������������������������ات 
والأم�����������را������������س 
ت�شيب  ال�����ت�����ي 

ال�����������������ش��������راي��������ني 
م���������������ش�������ح�������وب�������ة 

باللتهابات والتلف.
ب�شعف  الفطري  اللتهاب  يرتبط  قد  فطري:  التهاب   •
ال��ت��ه��اب لحق  اأو  ال�شفل�س  الل��ت��ه��اب��ات،  ه���ذه  وم���ن  امل��ن��اع��ة، 

جلراحة اأُجريت على �شمام القلب.
ي�شيب هذا املر�س ب�شكل عام الرجال البي�س فوق �شن ال� 60 
عاًما. وتبداأ املخاطر بالزدياد يف حواىل �شن 50 عاًما، وت�شل 
اإىل ذروتها يف حواىل �شن ال� 80 عاًما. اأما الن�شاء والأ�شخا�س 
بهذا  الإ�شابة  ملخاطر  عر�شة  اأق��ل  فهم  امللونة،  الب�شرة  ذوو 

املر�س.
اأّن  ال��وراث��ة بعني الع��ت��ب��ار، حيث يبدو  اأخ��ذ ج��زء م��ن  يجب 
اإ���ش��اب��ة اأح���د اأف����راد ال��ع��ائ��ل��ة امل��ب��ا���ش��ري��ن ب��ه��ذا امل��ر���س، يزيد 

بحواىل  الفرد  اإ�شابة  خماطر 
املئة. يف   25

كما تزيد املخاطر 
اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

الأ����ش���خ���ا����س 
ال�������������ذي�������������ن 
ي�������ع�������ان�������ون 
م����ت����الزم����ة 
م���������ارف���������ان 

ومتالزمة اإهلرز – دانلو�س.
وب�����ش��ك��ل ع����ام، ف����اإنَّ ع��وام��ل خ��ط��ر الإ���ش��اب��ة ب��ت��م��دد الأوعية 
الإ�شابة  عوامل  نف�شها  هي  الأورط���ي،  ال�شريان  يف  الدموية 

بت�شلب ال�شرايني واأمرا�س القلب اأو ال�شكتة الدماغية:
خماطر  ي��زي��د  وال���ذي  ع��ام  ب�شكل  وال��ت��دخ��ني  ال�شجائر   •
الإ���ش��اب��ة ب��ت��م��دد الأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة يف ال�����ش��ري��ان الأورط����ي 
��ا ب��ت��م��زق الأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة، اأو متزق  ال��ب��ط��ن��ي، ول��ك��ن اأي�����شً
الأوعية الدموية عند م�شتوى الأورطي، والذي يكون مميًتا 
يف الغالب اإذا مل يتم وقفه ب�شرعة، لأنَّ ال�شريان الأورطي كما 
اأي نزيف داخلي مع تدفق  اأكرب �شريان يف اجل�شم:  نعلم هو 

هذه الكمية من الدم �شيكون مميًتا يف اأغلب الأحيان.
املرتفع. ال�شرياين  الدم  • �شغط 

الدم. يف  الكول�شرتول  م�شتوى  • ارتفاع 
ال�شكري. • داء 

مر�ض البهر: طرق الوقاية
هو  الهدف  ف��اإنَّ  الدموية،  الأوع��ي��ة  مت��دد  اكت�شاف  يتّم  حاملا 
هذه  م��ن  والتخل�س  يتفاقم  اأن  م��ن  ال��و���ش��ع  م��ن��ع  حم��اول��ة 

احلالة �شريًعا.
التي  الب�شيطة  الإج���راءات  بع�س  يلي  ما  ذل��ك، يف  ولتحقيق 

يجب اتخاذها:
التدخني. عن  • التوقف 

ال�شرياين:  الدم  �شغط  على  • ال�شيطرة 
يف ح����ال����ة ارت������ف������اع ����ش���غ���ط ال�����دم 
ي���ت���م و�شف  ف���ق���د  ال�������ش���ري���اين، 
م���ث���ب���ط���ات- ب���ي���ت���ا، م����ن اأج����ل 
ال�����دم  ����ش���غ���ط  ال���ت���ح���ك���م يف 
وت���خ���ف���ي�������س ال�������ش���غ���ط يف 

الأوعية املتمددة.
م�شتوى  �����ش����ب����ط   •
ال�����ك�����ول�����������ش�����رتول يف 

الدم.
على  ال�شيطرة   •
اإذا  ال�شكري  داء 
ال�شخ�س  ك����ان 

م�شاًبا به.

مر�س البهر: كل ما تريدون معرفته عنه

الكتئاب احلاد متى يتطلب التدخل الطبي؟

يبقى ال�سبب الأكر �سيوًعا ل� مر�ض البهر اأو متدد 
ال�سرايني.  ت�سلب  وهو  )الأبهر(  الأورطي  �سريان 
جدار  اإ�سعاف  على  ال�سرايني  ت�سلب  يعمل  فقد 
الذي  الدم  يوؤدي �سغط  بينما  الأورطي،  ال�سريان 
الطبقة  اإج��ه��اد  اإىل  امل��ر���ض،  ه��ذا  ب�سبب  يرتفع 

الداخلية جلدار الأورطي.

ر املر�ض وو�سل اإىل  الكتئاب اأحد الأمرا�ض النف�سية اخلطرية، خا�سة اإذا تطوَّ
مراحل متقدمة عند ال�سخ�ض امل�ساب، حينها ي�ستدعي الو�سع تدخاًل طبيًا من 
اأجل اإنهاء هذه املحُ�سكلة لدى امل�ساب؛ لأنه يف حال عدم التدخل العالجي قد 
ر احلال باملري�ض اإىل الإقدام على ارتكاب �سلوكيات خطرية كالنتحار،  يتطوَّ

اأو رمبا فعل اأ�سياء يكون غري م�سوؤول عنها.

طـــــــــــــــب
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•• ال�شارقة-الفجر:

العاملية  العا�شمة  ل��ق��ب  ال�����ش��ارق��ة  بنيل  اح��ت��ف��اًء 
ال�شارقة  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت   ،2019 ل��ل��ع��ام  ل��ل��ك��ت��اب 
للكتاب عن انطالق الدورة ال�38 ملعر�س ال�شارقة 
اللقب  �شعار عام  العام حتت  للكتاب هذا  ال��دويل 
من  الفرتة  خالل  اأذهاناً”،  تفتح  كتاباً..  “افتح 
30 اأكتوبر اإىل 9 نوفمرب املقبل، يف مركز اإك�شبو 
والكتاب  الأدب����اء  م��ن  نخبة  مب�شاركة  ال�����ش��ارق��ة، 

والفنانني من خمتلف اأنحاء العامل. 
املعر�س، قال  ال�38 من  ال��دورة  انطالقة  وحول 
ال��ع��ام��ري، رئي�س هيئة  رك��ا���س  ب��ن  اأح��م��د  �شعادة 
ال�شارقة  م�����ش��رية  ت���ّوج���ت  للكتاب”:  ال�����ش��ارق��ة 
الثقافية التي و�شع اأ�ش�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي، ع�شو 
العا�شمة  بلقب  ال�شارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س 
نتاج  التي جاءت   ،2019 للعامل  للكتاب  العاملية 
الثقافية  واجلهات  املوؤ�ش�شات  من  العديد  جهود 
م��ك��ان��ة متقدمة على  ال�����ش��ارق��ة يف  ال��ت��ي و���ش��ع��ت 
وعاملياً،  عربياً  والإب��داع��ي  الثقايف  العمل  خارطة 
ال�شارقة  ال�38 من معر�س  ال��دورة  وها نحن يف 
ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب، ال���ذي ي��ع��ّد رك��ي��زة اأ���ش��ا���ش��ي��ة يف 
م�شرية الثقافة املحلية والإقليمية، نحتفي بهذا 
مكانة  على  لنوؤكد  اللقب،  �شعار  ونرفع  الإجن��از، 
ل��ل��ك��ت��اب، وح��ا���ش��ن��ة لالإبداع  ك��ع��ا���ش��م��ة  الإم������ارة 

والثقافة واملثقفني«.
خ�ش�شنا  للكتاب:”  ال�شارقة  هيئة  رئي�س  وتابع 
ال�شتثنائية جمموعة متكاملة من  الدورة  لهذه 

الفعاليات الثقافية والإبداعية التي يقودها نخبة 
من الأدباء واملفكرين والكتاب من خمتلف اأنحاء 
التظاهرة،  ه��ذه  لي�شاركونا  ج���اوؤوا  ممن  ال��ع��امل، 
يف  ف��ارق��ة  عالمة  ح�شورها  يف  ت�شكل  باتت  التي 
تاريخ الثقافة الإماراتية والعربية على حّد �شواء، 
معر�س  يبقى  ب��اأن  ال���دوام  على  حتر�س  فالهيئة 
نخبة  ت�شتقطب  ب��واب��ة  للكتاب  ال���دويل  ال�شارقة 
اأر�س  ع��ل��ى  ليلتقوا  وال��ع��امل��ني،  ال��ع��رب  امل��ب��دع��ني 
ال�شارقة، ويتبادلوا املعارف واخلربات، يف معر�س 
يوؤكد على قيمة التوا�شل بني خمتلف احل�شارات 

والثقافات«. 
ال�شارقة  م��ع��ر���س  اخ��ت��ي��ار  اأن  ال��ع��ام��ري  واأو����ش���ح 
العاملية  العا�شمة  فعاليات  �شعار  للكتاب  ال��دويل 
للكتب “افتح كتاباً .. تفتح اأذهاناً” لدورة املعر�س 

واملركزية  الثابتة  ال��روؤي��ة  على  ت��اأك��ي��د  ه��و   ،38
مل�شروع الإمارة احل�شاري والثقايف بكامل اأوجهه 
الإمارة  اأن  اإىل  لفتاً  جهوده،  وخمتلف  و���ش��وره، 
الكربى  ال��روؤي��ة  ع��ن  يعرب  تكاملي  بنهج  مت�شي 
باملعرفة  الإن�شان  بناء  من  النطالق  يف  املتمثلة 
ب�شورتها  واحل�����ش��ارات  ال��ب��ل��دان  لبناء  وال��ك��ت��اب 

ال�شاملة.
يعّد  للكتاب،  ال��دويل  ال�شارقة  معر�س  اأن  يذكر 
ثالث اأكرب معر�س للكتاب يف العامل، ويوؤّكد عاماً 
بعد عام، من خالل ا�شت�شافته لأ�شماء وم�شاركاٍت 
واأخرى  �شقيقة،  دول  من  قادمة  وثقافية  اأدبية، 
وح�شورها  الثقايف  ال�شارقة  م�شروع  اأن  �شديقة، 
اأجندة الأحداث الثقافية يف العامل،  الفاعل على 
بالثقافة  ينه�س  ي��ح��ت��ذى،  ع��امل��ي��اً  من��وذج��اً  ب���ات 

كوجهة  الإم��ارة  ح�شور  ليوؤكد  كافة،  ومفرداتها 
وجلميع  والنا�شرين  وال��ك��ت��اب  للمثقفني  دائ��م��ة 
ال��ث��ق��ايف و�شناعة  ب��ال��ع��م��ل  ال��ع��ام��ل��ني وامل��ه��ت��م��ني 

الن�شر حملياً واإقليمياً وعاملياً.
ي�شار اإىل اأن هيئة ال�شارقة للكتاب بداأت عملها يف 
دي�شمرب 2014، وتعمل على ت�شجيع ال�شتثمار 
وزي��ادة ح�شتها، وتوفري  الإبداعية  ال�شناعات  يف 
والثقايف  والفكري  املعريف  للتبادل  فكرية  من�شة 
والتاأكيد  والثقافات،  واحل�����ش��ارات  ال�شعوب  بني 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ك��ت��اب واأث������ره يف ن�����ش��ر ال���وع���ي يف 
م�شادر  وت��ن��وع  التقني  ال��ت��ط��ور  ظ��ل  يف  املجتمع 
املعرفة، وا�شتقطاب املعنيني بقطاع الثقافة بوجه 
عام والن�شر والطباعة والرتجمة والتوثيق بوجه 

خا�س اإ�شافة اإىل ُكّتاب الأطفال.

يف  الأول  معر�شه  اأب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر  متحف  اف��ت��ت��ح 
مو�شمه الثقايف اجلديد “جمتمعات متغرّية” حتت 
عنوان “لقاء يف باري�س: بيكا�شو و�شاغال وموديلياين 
يعد  وال��ذي   ”1939  -1900“ وفنانو ع�شرهم 
الأول من نوعه يف الإمارات ويجمع 85 عماًل فنّياً 

للفنانني الطليعيني من القرن الع�شرين.
واف��ت��ت��ح امل��ع��ر���س ك��ل م��ن م��ع��ايل ن���ورة ب��ن��ت حممد 
ال��ك��ع��ب��ي وزي����رة ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة امل��ع��رف��ة ومعايل 
حممد خليفة املبارك رئي�س دائرة الثقافة وال�شياحة 

– اأبوظبي.
ح�شر الفتتاح معايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي، 
�شعيد  �شيف  و�شعادة  املجتمع،  تنمية  دائ���رة  رئي�س 
– اأبوظبي،  وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  وكيل  غبا�س، 
و�شعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة وتنمية 
املعرفة، و�شعادة العميد �شهيل �شعيد اخلييلي مدير 
اأبوظبي و�شعادة  قطاع العمليات املركزية يف �شرطة 
الفرن�شية  اجلمهورية  �شفري  بوي  لودفيك  ال�شفري 
اللوفر  لدى الدولة ومانويل راباتيه مدير متحف 
اأبوظبي و�شريج لفني مدير مركز بومبيدو وجان 
واآن  وم��دي��ره  اللوفر  متحف  رئي�س  مرتينيز  ل��وك 
ماين اأورن مدير عام وكالة متاحف فرن�شا وعدد من 
الدبلوما�شي  ال�شلك  واأع�شاء  وال�شفراء  امل�شوؤولني 

املعتمدين لدى الدولة.
اللوحات واملنحوتات،  املعر�س جمموعة من  وي�شم 

لبيكا�شو  كوكيو”  “غو�شتاف  ل���وح���ة  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
لأماديو  لديدي”  �شخ�شية  و”�شورة   ،/1901/
�شاغال  مل����ارك  و”الأب”   ،/1918/ م��ودي��ل��ي��اين 
/1911/، و”فتاة بثوب اأخ�شر” لتمارا دوليمبيكا 
/1927-30/.وتتيح هذه الأعمال للزوار الطالع 
يف  الفنية  وم�شريتهم  الفنانني  ه���وؤلء  ح��ي��اة  على 
اإع��ادة ت�شوير امل�شهد الجتماعي  باري�س من خالل 

والثقايف الذي كان �شائداً اآنذاك.
ويفتتح املعر�س اأبوابه اأمام الزوار يوم الأربعاء املقبل 
من  الطليعيني  الفنانني  لأب��رز  فنية  اأعماًل  ويقّدم 
القرن الع�شرين مثل بابلو بيكا�شو، ومارك �شاغال، 
�شوتني  و�شامي  غري�س  وخ��وان  موديلياين  واأميديو 

وق�شطنطني برانكوزي ومتارا دوليمبيكا واآخرين.
الباري�شية  الأج����واء  على  ال�شوء  املعر�س  وي�شّلط 
�شهدت  الع�شرين، حني  القرن  �شائدة يف  التي كانت 
نظراً  ا�شتثنائية  فنّية  نه�شة  الفرن�شية  العا�شمة 
وم�شورين  ونحاتني  ر�شامني  من  الفنانني  لتدفق 
اأوروب��ا واآ�شيا واأمريكا، مع  اأنحاء  اإليها من خمتلف 
�شملت  الفنانني  املجموعة من  اأن هذه  اإىل  الإ�شارة 
بالدهم  مغادرة  على  اأُج���ربوا  اأن  ..فبعد  ن�شاء  ع��ّدة 
نتيجة  اأو  وال��دي��ن��ي��ة  ال�شيا�شية  امل��الح��ق��ات  ب�شبب 
حرية  ع��ن  بحثوا  ال�شعبة،  القت�شادية  الأو����ش���اع 
التعبري عن فنهم وعن بيئة تتيح لهم تبادل الأفكار 
املبتكرة ..بالتايل فاإن النظام الليربايل الفرن�شي يف 

ظل اجلمهورية الثالثة، والذي �شجع على النفتاح 
من  للعديد  الطريق  مهد  ق��د  الفكري،  والت�شامح 

هوؤلء الفنانني الأجانب.
الفنّية  احلركات  من  العديد  ن�شاأة  املعر�س  ويتتّبع 
ال���ت���ي ب���ات���ت ال���ي���وم ُت���ع���رف ب����اأب����رز احل����رك����ات التي 
الوح�شية من  اإذ كانت  الفن احلديث  حددت معامل 
اأول احل��رك��ات ال��ت��ي ظ��ه��رت يف ه��ذا الإط����ار، والتي 
يكت�شفها الزائر من خالل اأعمال عّدة منها “درجات 
و”نيني،  الأ�شفر” لفرانتي�شيك كوبكا “1907”، 
ل��ك��ي�����س فان  ف���ويل بريجري”  م��ل��ه��ى  ال��راق�����ش��ة يف 
ديلوناي  ل�شونيا  و”فيلومينا”   ”1909“ دونغن 
احلركات  ه��ذه  امل��ع��ر���س  زائ���ر  ويتتبع   .”1907“
بارزة  اأعمال  خالل  من  التكعيبية  فيكت�شف  الفنّية 
 ”1919“ بيكا�شو  لبابلو  والّطارة”،  “الفتاة  مثل 
غري�س  خل����وان  كر�شي”  ع��ل��ى  ���ش��ام��ت��ة  و”طبيعة 
الزائر  يّطلع  املعر�س  يف  رحلته  /1917/.وخالل 
مركزاً  �شّكلت  التي  الفرن�شية  املناطق  خمتلف  على 
مونبارنا�س  وحي  مومنارتر،  حي  ومنها  للفنانني، 
التقاء للفنانني  ونقطة  بوهيمياً  �شّكل مركزاً  الذي 
وال��ك��ّت��اب وال�����ش��ع��راء. وي��ب��نّي امل��ع��ر���س ه��ذا التبادل 
فلي�شتامي  “األفريد  مثل  اأعمال  خالل  من  الثقايف 
 ،”1925“ با�شكني  جلول  الثريان”  م�شارع  بزي 
ملارك  والآخرين”،  واحل��م��ري  رو���ش��ي��ا  اأج���ل  و”من 

�شاغال “1911«.

معر�س  ع��ن  الفوتوغرايف  الت�شوير  ف��ن  يغيب  ول 
وموديلياين  و���ش��اغ��ال  بيكا�شو  ب��اري�����س:  يف  “لقاء 
ي�شمل  اإذ   ،”1939  -1900“ ع�شرهم  وفنانو 
لفلوران�س  املحالت”  “واجهات  مثل  ب��ارزة  اأع��م��اًل 
الليل”  يف  ن�����وف  و”ج�شر   ”1930“ ه�����رني 
من  املعر�س  زوار  و�شيتمكن   .”1932“ لربا�ّشاي 
الطالع على تطّور امل�شهد الفني يف باري�س يف تلك 
احلقبة من خالل جمموعة من الأدوات التفاعلية 
ت��ب��نّي اإح���داه���ا رح��ل��ة ال��ف��ن��ان��ني م��ن م��واط��ن��ه��م اإىل 
باري�س، فيما تتيح اأخرى للزائر الطالع على كيفية 
ا�شتخدام الفنانني لالألوان، لي�شتكمل جتربته داخل 
ق�شطنطني  الفنان  ا�شتديو  ت�شكيل  ُتعيد  م�شاحة 
التي عمل يف  البيئة  ال�شوء على  برانكوزي لت�شلط 
ر�شمهم  الذين  بالأ�شخا�س  عالقته  وعلى  اإط��اره��ا 
وب��ت��الم��ي��ذه.وق��ال م��ان��وي��ل راب��ات��ي��ه م��دي��ر متحف 
-2019 مو�شم  افتتاح  “ُي�شعدنا  اأبوظبي:  اللوفر 

2020 بعنوان جمتمعات متغرّية باإطالق معر�س 
لقاء يف باري�س: بيكا�شو و�شاغال وموديلياين وفنانو 
املعر�س  ..ف���ه���ذا   /1939  -1900/ ع�����ش��ره��م 
ال�شوء  ي�شلط  اإذ  املنطقة،  يف  مهمة  حمطة  ُي�شّكل 
على حقبة بارزة يف تاريخ الفن ..يف �شياق مو�شمنا 
الثقايف اجلديد، يربز املعر�س النتاج الإبداعي الذي 
راأى النور يف فرتة �شهدت العديد من ال�شطرابات 
ال�شيا�شية والجتماعية، ويبنّي كيفية تاأثري التبادل 

الفكري على نتاج جيل كامل من الفنانني«.
من جهتها، قالت الدكتورة ثريا جنيم، مديرة اإدارة 
العلمي يف  والبحث  املتحف  واأمناء  الفنية  املقتنيات 
امل��ع��ر���س ل يقّدم  ه��ذا  اإن  اأب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر  متحف 
للزوار اأعماًل فنّية فقط، بل ياأخذهم يف رحلة عرب 
الزمن ليعي�شوا حلظات تاريخية هي الأبرز يف تاريخ 
والنّحاتون  الفنانون  اجتمع  ح��ني  احل��دي��ث،  الفن 
وال�شعراء  وامل��و���ش��ي��ق��ي��ني  ال��ك��ّت��اب  م��ع  وامل�������ش���ّورون 
اأعمال  ج��ان��ب  ..ف�����اإىل  ا�شتثنائي  ث��ق��ايف  م�شهد  يف 
مدينة  ح��ول  املعر�س  ه��ذا  يتمحور  الفنانني،  كبار 
لعبته  ال����ذي  ال����دور  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  م�شلطاً  ب��اري�����س 
الفنانني  وعلى  الثقايف،  والتبادل  لالبتكار  كمركز 
اأوروبا واآ�شيا  اأنحاء  اإليها من جميع  الذين هاجروا 
واأمريكا، والذين باتوا ُيعرفون اليوم با�شم الفنانني 
اأن املعر�س من تن�شيق كري�شتيان  الطليعيني.ُيذكر 
امل��ت��ح��ف ورئ��ي�����س ق�شم الفن  اأم���ن���اء  ب���ري���ان، رئ��ي�����س 
احلديث يف املتحف الوطني للفن احلديث يف مركز 
جورج بومبيدو، وم�شاعدة اآنا هيدل�شتون، م�شاعدة 
ال��ف��ن احل���دي���ث يف املتحف  اأم����ني م��ت��ح��ف يف ق�����ش��م 

الوطني للفن احلديث يف مركز بومبيدو.
اأن  اأما �شريج لفني، مدير مركز بومبيدو، فاعترب 
اأبوظبي  اللوفر  م�شرية  يف  اأ�شهم  بومبيدو  “مركز 
من  ال��ع��دي��د  املتحف  اأع���ار  فقد  وال��ف��ك��ري��ة.  الفنّية 
القطع الفنّية البارزة من جمموعة املتحف الوطني 

اللوفر  جمموعة  مع  تالقت  والتي  احلديث  للفن 
الأعمال  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�شم  ال��ت��ي  الفنّية  اأب��وظ��ب��ي 

املهمة لكبار فناين القرن الع�شرين«.
اإن  املعر�س  من�ّشق  ب��ري��ان،  كري�شتيان  ق��ال  وب���دوره 
يف  الأوىل  للمرة  ظهرت  باري�س”  “مدر�شة  ت�شمية 
ا�شتخدامها  مت  احل��ني  ذل��ك  وم��ن��ذ   ،1925 ال��ع��ام 
نتج  الذي  ال�شتثنائي  الفني  الزده��ار  اإىل  لالإ�شارة 
ع��ن ل��ق��اء الفنانني وال��ن��ّح��ات��ني ال��ذي��ن اجّت��ه��وا اإىل 
اأوروب��ا واآ�شيا واأمريكا منذ  العا�شمة الفرن�شية من 

مطلع القرن الع�شرين اإىل احلرب العاملية الثانية.
فعالية  �شرتكز  العائلية،  املتحف  ن�شاطات  اإطار  ويف 
اأكتوبر املُقامة  عطلة نهاية الأ�شبوع العائلية ل�شهر 
امل��ع��ر���س م��ن خالل  اأك��ت��وب��ر على  25 و26  ي��وم��ّي 
املعرو�شة،  الفنية  الأعمال  من  م�شتوحاة  ن�شاطات 
اأ�شلوب  اكت�شاف  م��ن  العائلة  اأف���راد  جميع  ليتمكن 
والأ�شكال  الأل���وان  با�شتعمال  املعا�شرين  الفنانني 
يف الر�شومات وتعّرف اإىل احلركات الفنية املختلفة 

التي ظهرت يف باري�س يف خالل القرن الع�شرين.
اأن امل��ع��ر���س م���ن ت��ن��ظ��ي��م متحف  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
اللوفر اأبوظبي بالتعاون مع مركز بومبيدو ووكالة 
الفنانني  اإ�شهام  م��دى  يبنّي  وال��ذي  فرن�شا  متاحف 
الذين هاجروا اإىل فرن�شا يف مطلع القرن الع�شرين 
يف  الفرن�شية  العا�شمة  يف  الثقايف  امل�شهد  ر�شم  يف 

ذلك الوقت.

»اللوفر اأبوظبي« يفتتح معر�شا لكبار فناين القرن الع�شرين ي�شم 85 عمال

•• اأملاتي-الفجر: 

من  وا�شًعا  طيًفا  ي�شتعر�س  الذي  الفريد  مبهرجانها  الكازاخيني  الفنانني  الكازاخية  اأملاتي  حتت�شن 
الكازاخية، حيث ميكن للزوار ال�شتمتاع مب�شاهدة العديد من الأفالم الق�شرية والوثائقية  الأفالم 

والدرامية والكوميدية، بالإ�شافة اإىل عدد من ور�س العمل ب�شحبة عدد من حمرتيف القطاع. 
ويعد مهرجان اأملاتي ال�شينمائي اأحد اأبرز واأ�شخم فعاليات املدينة، ويهدف اإىل تعزيز �شبل التوا�شل ما 
بني �شانعي الأفالم، بالإ�شافة اإىل ا�شتقطاب م�شاريع الأفالم الدولية. وخالل املهرجان، �شيتم عر�س 

12 فيلما من انتاج العام احلايل، و�شيتم اختيار خم�شة منها فقط للتناف�س �شمن خم�س فئات رئي�شة 
وهي اجلائزة الكربى للمهرجان، وجائزة اأف�شل خمرج، وجائزة اأف�شل ممثل واأف�شل ممثلة، وجائزة 
عامل  يف  واملوثوقة  املعروفة  الأ�شماء  من  جمموعة  التحكيم  جلنة  اخلا�شة.و�شت�شم  التحكيم  جلنة 
اإيفانوفا  وناتاليا  بامل،  اإ�شلياموفا احلائزة على جائزة جولدن  �شمال  الكازاخية  املمثلة  ال�شينما مثل 
اأحد املنتجني الرو�س الرئي�شيني، بالإ�شافة اإىل عدد من املخرجني الأجانب. و�شيكون املهرجان حتًما 
حدًثا رائًعا، ل �شيما كونه يعج بخرباء الأفالم املرموقني، اأمثال نيك هولدورث، �شحفي معروف يعمل 
يف �شحيفة “ذا هوليود ريبورتر”. فا�شيلي�س ايكونومو، �شحفي لدى موؤ�ش�شة اإعالمية رائدة يف اأوروبا 

“�شينوروب” وبنيامني اإيلو�س، الناقد ال�شينمائي الفرن�شي، خمتار الأفالم ملهرجان كان ال�شينمائي.
ومن جانبها، قالت ال�شيدة ماريا ريزكوفا، مديرة مبادرة ا�شتك�شف اأملاتي معلقًة بهذا ال�شدد: “ي�شرنا 
اأن ن�شت�شيف هذا املهرجان ال�شينمائي الرائع جمدًدا، ون�شتعر�س خالله جمموعة متنوعة من املواهب 
املحلية الواعدة ممثلًة امل�شاعر واملغامرة واحلرية. لقد اأ�شبحت �شناعة ال�شينما م�شدر قوة لقطاعي 
الفنون والقت�شاد يف اأملاتي، وي�شعدنا اأن نكون قادرين على الحتفال بتنوعنا الثقايف من خالل عد�شة 

الأفالم امل�شتقلة والدولية«. 
�شي�شتمر املهرجان ال�شينمائي حتى تاريخ 20 �شبتمرب اجلاري. 

مهرجان »اأملاتي« ال�شينمائي يحتفي بالفنانني املحليني

الدورة ال�38 ت�سلط ال�سوء على منجزات لقب العا�سمة العاملية للكتاب

»ال�شارقة الدويل للكتاب« ينطلق 30 اأكتوبر حمتفيًا ب�شعار »افتح كتابًا تفتح اأذهانًا«
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تخطيت مرحلة النت�سار واأ�سبحت حري�سة يف اختياراتي 

�شهر ال�شايغ: )املتفائل( اأول عمل م�شرحي 
اأقدمه ب�شكل حقيقي

"املتفائل"  م�شرحية  خ���الل  م��ن  ت��خ��و���ش��ني   •
هذه  ع��ن  حدثينا  امل�����ش��رح��ي��ة،  ب��ط��ولت��ك  اأوىل 

التجربة؟
خ�شبة  على  ل��وق��ويف  كبرية  ب�شعادة  اأ�شعر   -
امل�����ش��رح ال���ق���وم���ي، ال����ذي ي��ع��ت��رب م���ن اأهم 
الفعل  ورد  امل�����ش��ري��ة،  امل�����ش��ارح  واأع����رق 
اأ�شعدين  امل�شرحية  على  اجلماهريي 
امل�شرحية  ان  خ�����ش��و���ش��ا  ك����ث����رياً، 
ال�شتعرا�شي  للم�شرح  تنتمي 
ال����غ����ن����ائ����ي ال����ك����وم����ي����دي، 
وع��ن��دم��ا ر���ش��ح��ت لها 
املخرج  ق��ب��ل  م��ن 
اإ������ش�����الم اإم������ام، 
و�شامح ح�شني، 
يو�شف  والفنان 
امل�شوؤول  اإ�شماعيل 
ع����ن امل�������ش���رح اآن��������ذاك مل 
اأت��ردد على الإط���الق، خ�شو�شا 
امل�شرح  ب������اأن  ق���ن���اع���ة  ل�����دي  اأن 
الأعمال  اإل  ي��ق��دم  ل  ال��ق��وم��ي 

املهمة على مدار تاريخه.
العر�س  ليايل  وجدت  كيف   •

الأوىل للم�شرحية؟
حما�س  ل�����دّي  ك����ان  م��ث��ل��م��ا   -
ع��ل��ى خ�شبة  ل���ل���وق���وف  ك��ب��ري 
امل�������ش���رح ال���ق���وم���ي ك�����ان لدي 
خوف كبري اأي�شاً، لكني تلقيت 
وتعليقات  اإيجابية،  فعل  ردود 
اأ�شعر  جعلتني  اجل��م��ه��ور  م��ن 
ب�����ش��ع��ادة ك���ب���رية، ل��ك��ن اخلوف 
ليلة  ك���ل  يف  م����وج����ودا  لي������زال 
عر�س، فامل�شرح جتربة خمتلفة 

عن ال�شينما والتلفزيون، 
وهناك رهبة دائماً من مواجهة 
انفعالته  وت���رق���ب  اجل���م���ه���ور، 
وتفاعله مع العر�س، ول اأخفيك 
التي  ب��اأن اخل��وف والرهبة  �شراً 
متعة  يقابلها  ليلة  كل  اأعي�شها 
و���ش��ع��ادة ك��ب��رية م���ع ن��ه��اي��ة كل 

عر�س.
ح����م����ا�����ش����ك  ������ش�����ب�����ب  م���������ا   •

للم�شرحية؟
- ثمة اأمور بخالف اأن العر�س 
ي����ق����دم ع����ل����ى خ�������ش���ب���ة امل�������ش���رح 

القومي،
 اأهمها املبادئ والقيم التي يتطرق 
اإليها العر�س، وحثه على الجتهاد 
بالن�شبة  التجربة  فهذه  العمل،  يف 
تطرح  التي  املهمة  الأعمال  من  اإيل 
�شهلة  ب��ط��ري��ق��ة  الأم������ور  ه���ذه 

واإن�شانية يف املقام الأول.
كوندا؟ �شخ�شية  لتح�شري  • وبالن�شبة 

اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  التح�شري،  خ��الل  جمعتنا  عمل  جل�شات  ه��ن��اك   -
لأنها  كوندا،  �شخ�شية  واأحببت  امل�شرح،  على  جرت  التي  الربوفات 
حتب الفرف�شة يف حياتها مثلي، وعملت عليها كثرياً يف الربوفات، 
لكل  املنا�شب  ب��الإي��ق��اع  ال��ع��ر���س  ط���وال  تقدميها  م��ن  اأمت��ك��ن  حتى 

مرحلة لها.
امل�شرح؟ على  للغناء  • وبالن�شبة 

ال�"بالي  بطريقة  ولي�س  امل�شرح  "على  "ليف  اأغني  اأن  ف�شلت   -
اأنها لي�شت  اأف�شل، كما  باك"، لأن هذا الأمر يخدم العر�س ب�شكل 
املرة الأوىل التي اأقوم فيها بالغناء بعمل فني، لكن يف نف�س الوقت 
ل اأفكر يف احرتاف الغناء، فالأمر يحتاج اإىل درا�شة وتدريب ولي�س 

�شهاًل كما يعتقد البع�س.
العر�س؟ بطل  ح�شني  �شامح  مع  التعاون  عن  • ماذا 

اأتعاون فيها مع �شامح ح�شني، واأ�شعر  - هذه هي املرة الأوىل التي 
اأن هناك توافقا بيننا يف العمل، فهو �شخ�س ملتزم يحب فنه ويعمل 
لتقدمي اأف�شل ما لديه، وملتزم لأق�شى درجة، �شواء يف الربوفات اأو 
الكوالي�س، وعندما تعمل مع فنان يقدر قيمة عمله وي�شجع زمالءه 

ميكن اأن تقدم اأف�شل ما لديك.
القريب  بامل�شتقبل  امل�����ش��رح  يف  ال��وج��ود  على  �شتحر�شني  ه��ل   •

خ�شو�شا بعد غيابك �شنوات؟
- اأعترب جتربة "املتفائل" اأول عمل م�شرحي اأقدمه ب�شكل حقيقي، 
اأنها مل  اإل  �شنوات   5 قبل  �شابقة  ا�شرتكت يف جتربة  اأنني  �شحيح 
اأعترب  ل��ذا  ج��ي��د،  ب�شكل  لها  التح�شري  يتم  ومل  ط��وي��اًل،  ت�شتمر 
ما  دائماً  وامل�شرح  الأوىل،  احلقيقة  امل�شرحية  جتربتي  "املتفائل" 

اأ�شعه يف ح�شاباتي.
جنيه" مع  مبليون  "فكرة  مب�شل�شل  املا�شي  رم�شان  يف  • اكتفيت 

علي ربيع، فما ال�شبب؟
كل  ب��اأن  قناعة  فلدي  اأف�شل،  ب�شكل  اختياراتي  اأدق��ق يف  اأ�شبحت   -
مرحلة لها متطلباتها، وبالوقت احلايل اأعتقد اأنني تخطيت مرحلة 
النت�شار التي اأعمل فيها كثرياً كي يعرفني اجلمهور، واأحر�س على 
انتقاء اأعمايل حتى يكون وجودي موؤثرا واأدواري يف اأعمال ناجحة 

ل من اأجل الوجود فح�شب،
واأحر�س على انتقاء الأدوار والبحث عن جتارب خمتلفة مثل "فكرة 
مبليون جنيه" فهو عمل كوميدي ب�شيط، وتلقيت عنه ردود اأفعال 

اإيجابية، وهذا الأمر يكفيني.
ال�شينما؟ عن  • ماذا 

- لدي فيلم جديد اأنتظر عر�شه هو "ورقة جمعية" اأقوم فيه بدور 
ر�شا، وهي فتاة فقرية تقيم يف حي �شعبي مع والدتها والتي تقدم 

دورها الفنانة لو�شي،
لتملك  واأح��الم��ه��ا،  ر���ش��ا  تطلعات  ن�شاهد  الأح�����داث  خ���الل  وم���ن   

الأموال واخلروج من احلارة التي تعي�س فيها مع والدتها، 
وهو جتربة خمتلفة بالن�شبة اإيل، لأن �شخ�شية ر�شا تواجه العديد 

من ال�شعوبات، 
وتتعر�س ل�شدمات يف املجتمع تغري نظرتها.

بالدراما؟ • وجديدك 
نعمان"  احل��اج  "عائلة  م�شل�شل  من  الثاين  اجل��زء  عر�س  اأنتظر   -
ال�شا�شات  على  �شاخن"  "خط  م�شل�شل  طرح  اإىل  بالإ�شافة  قريباً، 
بالعمل  ا�شتمعت  التي  املهمة  الدرامية  الأعمال  املفتوحة، وهو من 

فيها.

هل تتـزوج 
نيللي كرمي قريبًا ؟

ع�شيبة  اأوقاتا  املا�شية  ال�شنوات  طالقها  منذ  كرمي  نيللي  املمثلة  عا�شت 
هاين  التغذية  خبري  من  عاما   11 وزواجها  بها  مرت  التي  التجربة  بعد 
اأبو النجا الذي انف�شلت عنه ، لكن يبدو اأن قلب نيللي كرمي عاد ليدق مرة 
اأخرى ح�شب م�شادر خا�شة ملوقع الفن فاملقربون منها يعلمون باأنها تعي�س 
اأجمل اأيام حياتها وق�شة حب مع �شخ�س يعمل يف املجال الفني لكن لي�س 
ممثل، ورمبا مل تف�شح نيللي �شوى للمقربني لأنها تدر�س الأمر جيدا قبل 
القبال على جتربة زواج مرة اأخرى لكنها تنوي العرتاف واعالن الأمر 

يف حال حتول اإىل خطبة ر�شمية.
ي�شار اإىل اأن نيللي كرمي تزوجت مرتني، الأوىل بعد دخولها الو�شط الفني 
بفرتة قليلة وحتديداً عام 1996، واأجنبت منه طفلني هما كرمي ويو�شف، 
واللذين اأ�شبحا يدر�شان يف اجلامعة خالل هذه الفرتة، ثم انف�شلت نيللي 
عن زوجها الأول الذي كان من خارج الو�شط الفني، وتزوجت بعدها بخبري 
التغذية هاين اأبو النجا، وحتديداً عام 2004، ومت النف�شال بعد 11 عام 

بعد اأزمات عديدة، واأجنبت منه طفلتني هما �شيليا وكندة.

مـــاذا يجمـــع منـــة �شلــبي واأحمــد ال�شقـــا؟

ترانيم ال�سقا
�شيوؤدي  كان  اإبلي�س" ال��ذي  "ترانيم  فيلم  من  بداية 
�شعبان  م�شطفى  اأم��ام  ال�شقا  اأحمد  بطولته 
ل���ي���ج���ددا ال���ت���ع���اون ال��ف��ن��ي ب��ي��ن��ه��م��ا بعد 
�شنوات طويلة من اأول عمل جمعهما 
يكون  اأن  ع��ل��ى  "مافيا"،  فيلم  يف 
واأمينة  زكي  ومنى  النبوي  خالد 

خليل من بني اأبطال العمل.
ورغ�����م ت�����ش��وي��ر ي����وم واح�����د من 
بعد  ف��ج��اأة  الفيلم  توقف  الفيلم، 
امل�شنفات  ع��ل��ى  ال���رق���اب���ة  رف�������س 

الفنية الت�شريح النهائي للعمل.
"كينغ  فيلم  م��ع  ت��ك��رر  نف�شه  والأم����ر 
ك���ان من  ال����ذي  �شايز" مل��ح��م��د ه��ن��ي��دي 
ال�شينمائي  املو�شم  يف  ي�شارك  اأن  امل��ق��رر 
لعيد الأ�شحى، وكان هنيدي قد بداأ بالفعل 
وظهر  العمل  �شمن  م�شاهده  اأوىل  بت�شوير 
يج�شدها  التي  بال�شخ�شية  اخلا�س  بالزي 

الإجتماعي  التوا�شل  الفيلم عرب �شفحات  اأح��داث  �شمن 
ليعلن عن م�شابقة جلمهوره ليدخل الفيلم كنوع من اأنواع 

الدعاية اجلديدة للعمل.
ولكن فجاأة، وبدون مقدمات، توقف الفيلم لرتباط هنيدي 
باأكرث من م�شروع اآخر؛ بداية من �شتاند اأب كوميدي الذي 
يجول به يف اأكرث من دولة، و�شوًل اإىل حت�شريه برناجماً 
جديداً بعنوان "احل�شن" ينتمي لنوعية برامج امل�شابقات، 
بينه وبني  التعاقد  اإنهاء  تفا�شيله حلني  يتكتم عن  حيث 

املحطة التي �شتعر�شه ح�شرياً.

عيب منة �سلبي
اأما العمل الذي تاأجل ملا يقرب من اأربعة اأعوام فهو فيلم 
"اأهل العيب" لتغيري اأبطاله اأكرث من مرة واإجراء الكثري 
املقبل  ال��ع��ام  اأن  وي��ب��دو  ال�شيناريو،  على  التعديالت  م��ن 
تقرر  حيث  ال�شينمائية  العر�س  دور  يف  اإنطالقه  �شي�شهد 
�شاهني  اإلهام  مقدمتهم  يف  جدد  باأبطال  بت�شويره  البدء 
يكون  اأن  على  مم���دوح  وحم��م��د  ن�شار  واإي����اد  �شلبي  وم��ن��ة 

حممد يا�شني خمرج العمل الذي يكتبه تامر حبيب.

تقف الفنانة ال�سابة �سهر ال�سايغ على خ�سبة امل�سرح م�ساركة يف بطولة العر�ض امل�سرحي اجلديد 
تتحدث  احلوار  هذا  ويف  انطالقه.  منذ  وجماهريية  نقدية  اإ�سادات  ح�سد  والذي  "املتفائل"، 
بال�سينما  املقبلة  م�ساريعها  اإىل  بالإ�سافة  لها،  التح�سري  وكوالي�ض  وتفا�سيلها،  امل�سرحية  عن  �سهر 

والتلفزيون.

اأكر من عمل �سينمائي جديد ينتظر �سارة الإفراج عن اأبطاله خالل الفرتة املقبلة بعد اأن كان من 
املفرت�ض امل�ساركة يف املو�سم ال�سينمائي املا�سي، ولكنها اأ�سبحت حبي�سة الأدراج.

وهنا �سنك�سف عن تفا�سيل اأعمال تنتظر الإفراج.
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تعّرفوا على عالج القلق النف�شي والدوائي
ال��ن��ف�����ش��ي. ويف جميع  اأو   / و  ال��ط��ب��ي  ال��ت��دخ��ل  ع��ل��ى  ال��ق��ل��ق  ع���الج  يعتمد 
املنا�شب،  الطبي  العالج  لتطبيق  الطبية �شرورية  الرعاية  تكون  احلالت 
واملتوافق مع احتياجات املري�س، والأعرا�س التي يعانيها، وو�شعه العائلي 

والجتماعي.

عالج القلق: الرعاية النف�سية اأ�سا�سية يف حالة القلق
يكون  اأن  وميكن  القلق.  ا�شطرابات  حالت  يف  �شرورية  النف�شية  الرعاية 
بالعالج  مرتبًطا  يكون  قد  اأو  املطّبق،  الوحيد  العالج  هو  النف�شي  العالج 
الدوائي، وذلك اعتماًدا على �شّدة ال�شطرابات وتوقعات ال�شخ�س املري�س 

نف�شه.
القلق،  عالجات  يف  درا���ش��ة  الأك��رث  العالج  هو  وال�شلوكي  املعريف  وال��ع��الج 
ال��ه��ل��ع وا�شطراب  ال���ره���اب الج��ت��م��اع��ي ون���وب���ات  ��ا يف ح����الت  وخ�����ش��و���شً
وحتافظ  القلق  ت�شبب  التي  العوامل  على  وبالرتكيز  القهري.  الو�شوا�س 
فاعل  العالج  النوع من  هذا  ف��اإّن  ال�شيطرة،  اأدوات  املري�س  واإعطاء  عليه، 
 45 25 جل�شة كل جل�شة مدتها  ب�شكل عام بطريقة دائمة )من 12 اإىل 
فاإنَّ  الفرن�شية،  لل�شحة  العليا  الوطنية  للهيئة  ووفًقا  عام(.  ب�شكل  دقيقة 

تطبيق العالجات املعرفية ال�شلوكية فاعل متاًما مثل العالجات الطبية.
اأما اأنواع العالجات الأخرى مثل عالجات الوعي الكامل، فقد اأثبتت هذه 
وتركيز  انتباه  جعل  هو  والهدف  ال�شريرية.  الدرا�شات  يف  فاعليتها  ا  اأي�شً

املري�س على اللحظة احلالية، واأن يتعلم كيفية التحكم يف القلق لديه.
ا تطبيق التحليل النف�شي من اأجل معرفة من�شاأ القلق، ولكّن  وميكن اأي�شً

فاعليته على الأعرا�س غري معروفة كثرًيا.
 

عالج القلق: الرعاية الدوائية
يكفي  ل  النف�شي  العالج  اإّن  بحيث  ا  ج��دًّ �شديدة  القلق  اأع��را���س  كانت  اإذا 
لل�شيطرة على القلق )على �شبيل املثال يف حالة القلق املعّمم(، عندها يكون 

ا. العالج الطبي �شروريًّ
وه���ن���اك ال���ع���دي���د م���ن الأدوي��������ة امل����ع����روف ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا يف ال�����ش��ي��ط��رة على 
)البنزوديازيبينات  ال��ق��ل��ق  م���زي���الت  وخ�����ش��و���ش��اً  ب���ه،  وال��ت��ح��ك��م  ال��ق��ل��ق 
بالإ�شافة  �شريعة،  بطريقة  تعمل  وه��ذه  والربيجابالني(  والبو�شبريون 
اإىل بع�س م�شادات الكتئاب التي ت�شكل العالج الأ�شا�شي، ومنها مثبطات 
ال�شريوتونني،  امت�شا�س  ومثطبات  النتقائية،  ال�شريوتونني  امت�شا�س 

والنوراإيبينيفرين.
وق��د ت���وؤدي ه��ذه الأدوي���ة يف ب��داي��ة ال��ع��الج اإىل تفاقم القلق، ول��ذل��ك فاإنَّ 

ا. املراقبة واملتابعة الطبية الوثيقة �شرورية جدًّ
ولأنها قد توؤدي اإىل الإدمان، يجب و�شف البنزوديازيبينات بطريقة موقتة 
)املدة املثالية ل تزيد عن اأ�شبوعني اإىل ثالثة اأ�شابيع(. ويجب التوقف عن 
اأخذ العالج، كما هي احلال عند البدء يف اأخذ العالج، حتت اإ�شراف طبي 

متاًما.
وحيث اإّن الربيجابالني ل يوؤدي اإىل خطر الإدمان، وفاعليته فورية، فاإنَّ 

ا�شتعماله مف�شل اأحياًنا على البنزوديازيبينات.

• ماذا تعني كلمة العراق؟ 
- �شاطئ املاء. 

قي�ض ليلى؟  هو  •  من 
- قي�س بن امللوح العامري 

ابن مالك؟  األفية  كتاب  �ساحب  • من 
- حمّمد بن مالك. 

املحب�سني؟ ومن ال�ساعر رهني  رهني  ال�ساعر  هو  • من 
املحاب�ض الثالثة؟ 

-اأبو العالء املعري 
ميكن اأن نطلق على ال�سعر �سعرا؟  •  متى 

- اذا كان موزون ويزيد على 10 اأبيات. 
كلثوم؟  اأم  معنى  •  ما 

- املراأه املمتلئة اجل�شم. 

•البعو�شة لها اأ�شنان، وعدد اأ�شنانها 47 �شن ولالأرنب  28 �شناً يف فمه،وللفيل 32، وللجمل 34 وللكلب42 
• تتجدد رمو�س عني الن�شان با�شتمرار، ويبلغ متو�شط عمر الرم�س الواحد حوايل 150 يوما 

• الب�شل احللو، كان الفاكهة املف�شلة عند قدماء الرومان 
• الزيت واملاء ميكن اأن يختلطا..اذا و�شعت قطعة من ال�شابون معهما

• عنق الزرافة يحتوي على عدد من الفقرات ي�شاوي العدد املوجود يف عنق الن�شان 
•اإن جمموع ما ت�شعه اأنثى الذباب من بي�س طوال حياتها اأكرث من 500 بي�شة 

•اإن ارتفاع ن�شبة امللوحة يف البحار يجعل الن�شان ال�شباحة دون خ�شية الغرق
• اأن اأول الأ�شوات التي ي�شتطيع الطفل متييزها، هو �شوت الأم

اآذانها  ت�شتطيع حتريك  الن�شان، وهي  ال�شمع..اأكرب من مقدرة  والأرن��ب على  والهر  اأن مقدرة احل�شان   •
للتقاط اأ�شعف الأ�شوات

•العقرب اذا اأُحيط بالنار يل�شع نف�شه،وميوت 
•الأفيال تبكي عندما تكون حزينة

• الفيل ميوت..اذا دخلت يف اأذنه منلة 
اإذ تبداأ حينئٍذ فقط   .  . ال��ولدة  الأق��ل بعد  اأ�شابيع على  البكاء حقيقة قبل م��رور خم�شة  •الطفل ل ميكنه 

القنوات الدمعية يف عملها .

االنتقام 
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فوائد اخلل
اأو�شح الدكتور حممد املني�شي، 
اأ�شتاذ اأمرا�س اجلهاز اله�شمي 
ق�شر  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى  وال����ك����ب����د 
بالقاهرة،  اجل��ام��ع��ي  ال��ع��ي��ن��ي، 
الكبد  اأ�شدقاء  جمعية  وع�شو 
م���ن اخلل  ال��ك��ث��ري  اأن  ب��ل��ن��دن، 
�شار، يف حني القليل منه مفيد 
اإذا ما اأ�شيف على ال�شلطات، اأو 
ال��ط��ه��ي، وب�شكل  ال��ط��ع��ام  ع��ل��ى 
دقيق، على األ تتخطى احل�شة 

خالل الأ�شبوع 4 مالعق �شغرية، وملعقة �شغرية يف اليوم الواحد، يجعل 
من الطعام اأكرث فائدة ويزيد اإليه وظيفة تقوية الأمعاء.

وتابع اأ�شتاذ اجلهاز اله�شمي، موؤكدا على اأن القليل من اخلل ي�شاعد على 
التخل�س جديا من ال�شعور بحرقة املعدة، ما مل يتناوله ال�شخ�س مبا�شرة 
حمو�شة  من  التخل�س  على  ي�شاعد  اأن��ه  اإىل  لفتا  الأم��ع��اء،  به  لت�شطدم 
تناول  بعد  البع�س  التي ت�شيب  الراحة  وال�شعور باحلرقة وعدم  الأمعاء، 

الطعام.
على  فينهى  الطبيعي،  امل��ع��دل  يف  ويجعلها  امل��ع��دة  حمو�شة  ي��ع��ادل  فاخلل 
ال�شعور بالأمل واحلمو�شة بداخلها لفرتة طويلة ما دامت اجلرعات التي 

تدخل اإليها منه ب�شيطة وخمتلطة بطعام �شحي.

جني لين�ض حتمل جائزة املمثلة املتميزة عن امل�سل�سل الكوميدي »ال�سيدة الرائعة مي�سيل« خالل حفل توزيع 
جوائز اإميي للفنون الإبداعية يف لو�ض اأجنلو�ض.  ا ف ب

هناك يف احدى القالع ال�شخمة كان يعي�س رجل �شرير قا�شي القلب يعي�س على ال�شرقة والنهب.. نزل يوما 
اإىل بلدتنا ال�شاحلية وخطف احدى الفتيات اجلميالت يطلق عليها ا�شم �شال�شل الذهب ن�شبة جلمالها وجمال 
�شعرها الذي ي�شبه �شال�شل الذهب وقد هدد والدها بانه ان مل يعطه كل قواربه وامواله ليفتدي بها ابنته 
ابنتك  تفتدي  له حتى  ادفع  البلدة وقالوا  اهل  له، �شدم الب مبا حدث واجتمع حوله  ف�شيذبحها وير�شلها 
فقالوا لو كل منا دفع ما عنده لي�شكته فلن يكتفي ولو دفعت له كل ما عندي كيف اعي�س واولدي وزوجتي انا 
عندي ت�شعة من الولد غري �شال�شل الذهب هل ميوت ع�شرة مقابل واحدة، ل �شال�شل الذهب لي�شت بفتاة 
عادية و�شتعرف ماذا تفعل ولو كانت و�شطنا الن لقالت ل تدفع يا ابي و�شياأتي اليوم الذي تعرفون فيه معنى 
كالمي. ولأن �شال�شل الذهب لي�شت بفتاة عادية ال ان ال�شرير مل يعرف بذلك فقد خطفها ورجاله وتركها 
يف احدى الغرف املغلقة واكتفى بالنتظار يف الوقت الذي مل تنتظر فيه هي، واخذت تفح�س الغرفة وتتن�شت 
عليهم حتى عرفت كل ما تريد وجاء الوقت املنا�شب وخرج اجلميع ل�شرقة جديدة، ومل يبق احد للحرا�شة، 
فالبواب مغلقة ولي�س هناك من خوف، ارتدت �شال�شل الذهب بع�س مالب�س الرجال وجدتها يف الغرفة ثم 
اخذت حتفر الر�س الرملية للغرفة بيديها اجلميلتني القويتني وباحدى قطع الخ�شاب التي ا�شتطاعت ان 
ا�شرعت  لت�شتطيع اخل��روج ثم  ال�شم�س واكملت  راأت منه �شوء  الرميلة  حتدث فتحة كبرية يف تلك الر�شية 
باجلري يف اجتاه البلدة، وعندما وجدت نف�شها بالقرب من ال�شاطىء وراأت احد مراكب والدها تبحر قريبة 
�شرخت عليهم، فاتوا اليها م�شرعني منده�شني ملا ترتديه، لكنهم فرحوا بها وا�شرعوا اإىل والدها الذي قال 
لهم: لقد حققت ابنتي ن�شرا كنت انتظره، وجمع والدها رجاله ثم نزل اإىل البلدة ليجمع منها كل من اراد ان 
ينتقم مثله وقال لهم اآن الوان الذي كنتم تنظرونه، فقالت �شال�شل الذهب: نعم �شيعودون يا ابي بعد قليل 
اإىل البيت اخل�شبي ون�شتطيع ان نختبىء يف الحرا�س يف انتظارهم، وبعد دخولهم ت�شتطيعون ا�شرام النار يف 
البيت فهم مل يرحموا حتى نرحمهم، وبعد فرتة كانت هناك نار حاميه تلتهم احد البيوت اخل�شبية البعيدة 

على ال�شاطىء مبن فيها.

قيادة الدراجة 20 دقيقة يعزز 
الإدراك والذاكرة فى ال�شتينيات

 20 ملدة  اأن جمرد ممار�شة مترين  الأبحاث  ك�شفت   
دقيقة على الدراجة قد ت�شاعد فى اإبقاء املخ حاًدا فى 

�شن ال�شيخوخة.
قام  الربيطانية  ميل”  “ديلى  �شحيفة  ملوقع  ووفقاً 
ا،  �شخ�شً  34 بيانات  بتحليل  اأي��وا  جامعة  من  علماء 
ترتاوح اأعمارهم بني 60 و80 عاًما ميار�شون ريا�شة 

ركوب الدراجات.
وبعد مترين فردى، اأظهرت فحو�شات الدماغ موجة 
من الن�شاط فى منطقة “احل�شني” التى تعمل مبثابة 
اأنها زادت من  لدى امل�شاركني، كما  “مركز الذاكرة” 

الت�شال بني احل�شني والق�شرة اجلدارية واجلبهية، 
واملناطق املعنية فى كل من الذاكرة والإدراك. وميكن 
يتطلبه  م��ا  ك��ل  ه��ى  “اليومية”  الأن�����ش��ط��ة  ت��ك��ون  اأن 
اأن���ه ل  ال��ب��اح��ث��ون  اأك���د  ال��ف��وائ��د، حيث  اجل�شم جلنى 
على  “التدريب  عليهم  ب��اأن  النا�س  ي�شعر  اأن  ينبغى 

�شباق املاراثون” للحفاظ على ذاكرتهم حادة.
الرئي�شية:  املوؤلفة  “مي�شيل فو�س”  وقالت الدكتورة 
“اأحد الآثار املرتتبة على هذه الدرا�شة هو اأنه ميكنك 
التفكري فى الفوائد يوما بعد يوم، من حيث التغيري 

ال�شلوكى والفوائد املعرفية من الن�شاط البدنى”.


