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املكمالت الغذائية ترتبط بعودة �سرطان الثدي 
الالئي  ال���ث���دي  ���س��رط��ان  م��ري�����س��ات  اأن  اإىل  درا����س���ة ج���دي���دة  ت�����س��ر 
ي�ستخدمن املكمالت الغذائية اأثناء فرتة العالج الكيميائي رمبا يكن 

اأكرث عر�سة خلطر عودة املر�ض والوفاة.
اأنه يبدو اأن ا�ستخدام  واأفاد باحثون يف دورية علم الأورام ال�سريرية 
واحلديد  الأك�سدة  م�سادات  م�ستويات  تزيد  التي  الغذائية  املكمالت 
فعالية  م��ن  يحد  الدهنية   3 اأوم��ي��ج��ا  واأح��م��ا���ض   12 ب  وفيتامني 

العالج الكيميائي.
ال�سرطان  م��ن  ال��وق��اي��ة  ق�سم  رئي�سة  اأم��رو���س��ون  كري�ستني  وق��ال��ت 
ونائبة رئي�ض ق�سم العلوم ال�سكانية يف مركز روزويل بارك لل�سرطان 
ال��درا���س��ة وغ��ره��ا م��ن الأبحاث  "ن�ستخل�ض م��ن ه��ذه  ن��ي��وي��ورك  يف 
العالج  اأثناء  الغذائية  املكمالت  تناول  احلكمة  من  يكون  ل  قد  اأن��ه 

الكيميائي".
م��ع قدرة  تتداخل  ق��د  الأك�����س��دة  اأن م�سادات  "يعتقد  اأن��ه  واأو���س��ح��ت 
العالج الكيميائي على قتل اخلاليا ال�سرطانية" واأ�سافت "الطريقة 
من  الكثر  توليد  ه��ي  الكيميائي  ال��ع��الج  بها  يعمل  التي  ال��وح��ي��دة 
م�سادات  اأن  يف  تتلخ�ض  والفكرة  اخللية.  داخ��ل  التاأك�سدي  الإجهاد 
اأقل  الكيميائي  التاأك�سدي وجتعل العالج  الأك�سدة قد متنع الإجهاد 

فعالية".
�سنوات  ع��دة  منذ  املر�سى  ين�سحون  الأط��ب��اء  اإن  اأم��رو���س��ون  وقالت 
بعدم تناول م�سادات الأك�سدة اأثناء العالج الكيميائي. واأ�سافت "لكن 

مل تكن هناك بيانات جتريبية قوية تدعم هذه التو�سية".

الأهداف احلياتية �سر ال�سيخوخة ال�سعيدة
العثور على  اإىل وج��ود �سلة قوية بني  درا�سة جديدة  نتائج  تو�سلت 
معنى للحياة وتطوير اأهداف وال�سعي لتحقيقها وبني ال�سحة اجليدة 
يف ال�سيخوخة. وترتاجع الأهداف عادة مع التقدم يف الُعمر والجتاه 
نحو التقاعد، ما يوؤدي اإىل تغرات كبرة قد يكون اأثرها �سلبياً اإذا مل 

يطّور الإن�سان اأهدافاً جديدة وي�سعى وراء حتقيقها.
ون�سرتها  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  ج��ام��ع��ة  يف  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  وبح�سب 
تلعب  املعنوية  ال��روح  اأن  تبني  �سيكاتري"،  كلينيكال  اأوف  "جورنال 
واأن  ال�سيخوخة،  يف  للج�سم  ال�سحية  احل��ال��ة  تعزيز  يف  ه��ام��اً  دوراً 
وجود اأهداف حياتية يرفع املعنويات، ويقلل اإح�سا�ض الإن�سان ببلوغه 

مرحلة الغروب.
ولحظ فريق البحث اأن الأهداف احلياتية جتعل التوتر وال�سغوط 
يوؤديها  ال��ت��ي  الأدوار  ت��راج��ع  ي���وؤدي  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  اأق���ل،  النف�سية 
ب�سكل  للتوتر  يكون خا�سعاً  اأن  اإىل  العمر  تقدمه يف  نتيجة  الإن�سان 

كبر، خا�سة عندما يجد اأن الكثر من اأ�سدقائه قد غادروا احلياة.

درا�سة تك�سف ما يفعله الدواء ب�سحة الأطفال
تقدمي  اإىل  الآب���اء  ي�سارع  �سحي،  با�سطراب  الأط��ف��ال  ي�ساب  ح��ني 
امل�سادات احليوية لأبنائهم، لكن هذه اخلطوة لي�ست حال، بل تنذر 

بعواقب وخيمة على اجل�سم، وفق ما ك�سفت درا�سة طبية حديثة.
وبح�سب الدرا�سة املن�سورة يف جملة "جي اإم اإي بيدياتريك" املخت�سة 
يف طب الأطفال، اجلمعة، فاإن الأطفال الذين يكرثون من امل�سادات 
احليوية وهم �سغار، معر�سون ب�سكل اأكر لي�سابوا باحل�سا�سية من 

الطعام، ف�سال عن مر�ض الربو وما يعرف بالتهاب اجللد املثي.
واأو�����س����ح ال��ب��اح��ث��ون اأن الإك����ث����ار م���ن م�������س���ادات ح��ي��وي��ة م���ن قبيل 
حال  لي�ض  وال�"�سولفوناميد"  و"�سيفالو�سفبورين"  "البيني�سيلني" 

مل�ساعدة الأطفال على اجتياز ا�سطراباتهم ال�سحية.
وقال الطبيب كادي نيلوند، اإنه فوجئ بعدما لحظ �سلة وثيقة بني 
تناول امل�سادات احليوية يف ال�سغر والإ�سابة باأمرا�ض احل�سا�سية يف 

مرحلة لحقة من العمر.
وتبعا لذلك، يو�سي الأطباء بالتقليل من امل�سادات احليوية، ل�سيما 
حني ي�ساب الطفل مبر�ض ب�سيط مثل نزلة الرد، لأن هذا التقليل 

من الدواء مفيد للج�سم على املدى البعيد.
األفا و426 طفال ممن   798 وا�سعة �سمت  الدرا�سة عينة  و�سملت 
ويتعلق  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  ال�سحية  ال��رام��ج  اأح��د  م��ن  ا�ستفادوا 

الأمر مبن ولدوا بني عامي 2001 و2013.
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يف نهاية كل عام تظهر توجهات جديدة من الألوان يف عامل ديكور املنازل 
والأثاث، والتي ميكن اأن تنت�سر يف الأ�سهر الأوىل من العام الذي يليله. 

األ��وان الديكور   3 اإن" الإلكرتوين قائمة باأف�سل  اإ�ض  "اإم  اأورد موقع  وقد 
للعام املقبل، على النحو التايل: 

الباهت الوردي   -  1
�سرق هذا اللون الوردي الباهت الأ�سواء موؤخراً، و�سرعان ما اأ�سبح �سائعاً 
يف األوان الأثاث والأدوات املنزلية والإك�س�سوارات. ويعتر هذا اللون مثالياً 

لإ�سافة املزيد من التاألق على جدران املنزل، وال�ستائر والو�سائد. 

اخلمري اللون   -  2
بعد انت�ساره يف الت�سعينيات من القرن الع�سرين، بداأ اللون اخلمري بجميع 
تدرجاته بالعودة اإىل الواجهة. ويتميز هذا اللون بتنا�سبه مع العديد من 

الألوان الأخرى، لإ�سفاء مل�سة اأنيقة على الديكور. 

اللون الرتقايل ال�ساطع  -  3
من املتوقع اأن نرى املزيد من اللون الرتقايل ال�ساطع يف الديكور خالل 
على  والتاألق  املزيد من احلداثة  ي�سفي  جريئاً  لوناً  ويعتر  املقبل.  العام 

جميع موجودات املنزل. 

الأمري فيليب يغادر امل�ست�سفى 
اإليزابيث  امللكة  زوج  الأمر فيليب  غادر 
ملكة بريطانيا اأم�ض م�ست�سفى يف لندن 
كان يتلقى فيه العالج منذ يوم اجلمعة 
ومن املنتظر اأن ين�سم اإىل اأفراد العائلة 
املالكة الآخرين لالحتفال بعيد امليالد.

ولقبه  ع����ام����ا(،   98( ف��ي��ل��ي��ب  وخ������رج 
م�ست�سفى  م���ن  ادن�����ره،  دوق  ال��ر���س��م��ي 
ممر�سة  و���س��اف��ح  ال�����س��اب��ع  اإدوارد  امل��ل��ك 
قبل اأن يركب �سيارة رينج روفر حتركت 

به بعيدا.
بطائرة  ذل������ك  ب���ع���د  الأم��������ر  و�����س����اف����ر 
ب�سرق  ���س��ان��دري��ن��ج��ه��ام  اإىل  ه��ل��ي��ك��وب��رت 
املالكة  ال��ع��ائ��ل��ة  تتجمع  ح��ي��ث  اإجن���ل���رتا 

عادة لالحتفال بعيد امليالد.
"دوق  ب���ي���ان  ب��ك��ن��ج��ه��ام يف  وق�����ال ق�����س��ر 
اأن  ب��ع��د  ال��ي��وم  امل�ست�سفى  غ���ادر  ادن����ره 
���س��م��ح ل���ه الأط���ب���اء ب���اخل���روج وع����اد اإىل 
�ساندرينجهام. يرغب الأمر يف توجيه 
باأمنياته  ل����ه  ب���ع���ث  م����ن  ل���ك���ل  ال�����س��ك��ر 

بال�سفاء".
اجلمعة  ي��وم  ق��ال  بكنجهام  ق�سر  وك���ان 
اإجراء  يف  امل�ست�سفى  اإىل  ُنقل  فيليب  اإن 

احرتازي ملتابعة حالة �سحية �سابقة.
اإىل  ع�����ام�����ا(   93( امل���ل���ك���ة  و�����س����اف����رت 

�ساندرينجهام يوم اجلمعة.
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العلماء يثبتون القوة 
ال�سفائية للع�سل

من  طبقات  بني  الع�سل  من  دقيقة  كميات  و�سع  اأن  جديدة  اأبحاث  اأظهرت 
الإ�سابة  مينع  اأن  ميكن  طبيعي  حيوي  كم�ساد  تعمل  اجل��راح��ي��ة  ال�سبكة 

بالتهابات بعد العملية اجلراحية.
ويتم ا�ستخدام ال�سبكة اجلراحية للم�ساعدة يف تعزيز التئام الأن�سجة اللينة 
داخل اجل�سم بعد اجلراحة وهي �سائعة يف عمليات مثل اإ�سالح الفتق، بح�سب 

�سحيفة "يور األرت".
الإ�سابة  م��ت��زاي��ًدا م��ن  ف��اإن��ه��ا ت�سكل خ��ط��ًرا  ذل���ك،  وم���ع 
ق��ادرة على احل�سول  البكتريا  تكون  بالتهاب حيث 
فيلم  تكوين  داخل اجل�سم عن طريق  التثبت  على 

بيولوجي على �سطح ال�سبكة.
اأكرث  هي  الرخوة  والأن�سجة  اجللد  التهابات  تعد 
حوايل  متثل  حيث  �سيوًعا،  البكترية  الإ���س��اب��ات 
ون�سبة كبرة  امل�ست�سفى،  دخ��ول  ح��الت  %10من 

من هذه الإ�سابات هي عدوى ثانوية بعد اجلراحة.
اإ���س��اب��ة بامل�سادات  اأي  ال��ت��ع��ام��ل م��ع  ي��ت��م  ال��وق��ت احل����ايل،  يف 
ال�سبكة  طبقات  بني  مانوكا  ع�سل  و�سع  اأن  تبني  وق��د  احليوية 

مينع البكتريا من النت�سار ملدة ت�سل اإىل ثالثة اأ�سابيع.

احلارة ال�سل�سة   -  1
اأّن  النف�ض،  علم  "فرونترز" يف  جملة  يف  درا���س��ة  اأظ��ه��رت 
الأ�سخا�ض الذين تناولوا ال�سل�سة احلارة يف الليل، يعانون 
ُتغر  اإذ  �سيئة،  اأح���الم  م��ن  ويعانون  ال��ن��وم  يف  �سعوبة  م��ن 
يغر  م��ا  اجل�سم  ح���رارة  درج���ة  بالتوابل  الغنية  الأط��ع��م��ة 

تكوينات الأحالم.
واأظ���ه���رت درا����س���ة اأج��رت��ه��ا اإح����دى ج��ام��ع��ات اأ���س��رتال��ي��ا اأن 
اأن  ال��ن��وم، ومب��ا  اأمن��اط  �سلبيا على  توؤثر  احل��ارة  ال�سل�سة 
الدماغ  ن�ساط  ف��اإن  اجل�سم،  ح��رارة  درج��ة  ترفع  ال�سل�سة 

ينزعج وبالتايل يت�سبب يف الكوابي�ض.

والكيك الكوكيز   -  2
نعلم اأن ال�سكر قد ي�سبب خطر زيادة الوزن واأمرا�ض القلب 
�سيئة،  اأح��الًم��ا  ا  اأي�سً ي�سبب  لكّنه  وال�سرطان،  وال�سكري 

ولهذا جتنب الكعك قبل القفز اإىل ال�سرير.
 Frontiers in جم��ل��ة  يف  ُن�����س��ر  ال�����ذي  ال��ب��ح��ث  ويف 
درا�ستهم  الذين متت  %31 من  اأفاد   ،Psychology
اأحالًما تكون غريبة بعد تناول الأطعمة مثل الكعك،  باأن 
احللم  تكوينات  تغر  اأن  ال�سكرية  الأطعمة  لهذه  اإذ ميكن 
تاأكد  لذا   .)REM( ال�سريعة  العني  حركة  مرحلة  اأثناء 

من تناولها قبل �ست �ساعات على الأقل من النوم.
تت�سبب  التي  بالأطعمة  الأم���ر  يتعلق  عندما  اجل��ن   -  3
ذكر  اإذ  القائمة،  تقع يف  اجل��ن  اأ�سناف  ف��اإن  الكوابي�ض،  يف 
يف الدرا�سة التي ُذكرت �سابقا، اأنهم  امل�ساركني  من   44%
الألبان  ومنتجات  اجل��ن  تناول  بعد  بالكوابي�ض  ي�سابون 

الأخرى.

املعكرونة  -  4
اأ�سا�سي من نظام غذائي متوازن؛ لأن  الكربوهيدرات جزء 
اجل�سم يحولها اإىل جلوكوز، وهو نوع من ال�سكر وبالتايل 
اأن  الدرا�سة  اأظهرت  اإذ  ال�سكرية،  الأطعمة  تاأثر  لها نف�ض 
املعكرونة ت�سبب اأحالًما مزعجة اأكرث من جميع الأطعمة 

الأخرى با�ستثناء الألبان والأطعمة الغنية بالتوابل.

البطاط�ض رقائق   -  5
�سارة  تعتر  البطاط�ض  رق��ائ��ق  م��ث��ل  ال��ده��ن��ي��ة  الأط��ع��م��ة 
ب��ال�����س��ح��ة؛ لأن��ه��ا حت��ت��وي ع��ل��ى ع���دد ك��ب��ر م��ن ال�سعرات 
احل���راري���ة وت���زي���د م���ن خ��ط��ر الإ����س���اب���ة ب���اأم���را����ض القلب 
اإحدى الدرا�سات،  اأّن الباحثني يف  والأوعية الدموية، غر 
وجدوا اأّن تناول الأطعمة مثل الرقائق تت�سبب يف احل�سول 
اإذ  ال��ل��ي��ل؛  ط���وال  وال�ستيقاظ  ال��ن��وم  م��ن  اأق���ل  ق�سط  على 
ُتعطل اجلهاز اله�سمي ما يجعل من ال�سعب عليك النوم 
بهدوء اأثناء الليل. واأظهرت الدرا�سة التي ن�سرت يف جملة 
Frontiers of Psychology اأن حوايل 12.5% 
الدهنية  الأطعمة  عن  نتجت  املزعجة  الأح��الم  جميع  من 

مثل الرقائق.
- امل�سروبات الغازية  6

وال��ك��اف��ي��ني م��ا ت�����س��رب��ه ق��ب��ل ال��ن��وم م��ه��م ل��ه ن��ف�����ض اأهمية 
التي  واأي�سا  الغازية،  وامل�سروبات  تتناولها.  التي  الأطعمة 
حت��ت��وي ع��ل��ى ال��ك��اف��ي��ني جت��ع��ل م��ن ال�����س��ع��ب ع��ل��ي��ك النوم 
هانئا. ال�سودا لي�ست فقط ت�سهم يف زيادة الوزن وتوؤدي اإىل 
مر�ض ال�سكري وزيادة خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب، اإمنا 
ميكن اأن ت�سبب كوابي�ض ب�سبب حمتوى ال�سكر والكافيني. 

اأثناء النوم ويجعله  والكافيني يحفز الدماغ مبا�سرة حتى 
يكافح ال�سرتخاء التام ما ي�ساعد يف احل�سول على اأحالم 
اأربع اإىل ثماين  غر �سارة. لذا جتنب تناول الكافيني من 

�ساعات قبل النوم.

ال�سيكولتة  -  7
اإىل كوابي�ض عنيفة متاما مثل  ال�سيكولتة  اأن توؤدي  ميكن 
ال�سودا؛ لأنها حتتوي على مادة الكافيني. ومن املعروف اأن 
على  نف�سية  تاأثرات  لها  على مركبات  ال�سيكولتة حتتوي 
الدماغ ميكن اأن تعزز الأحالم، وحتتوي ال�سيكولتة الداكنة 
على م�سادات الأك�سدة ال�سحية، لكنها تت�سب يف الأرق وقلة 
النوم؛ لأنها حتتوي على الثيوبرومني، وهو قلويد ي�سيب 

معدل �سربات القلب، ما يجعلك م�ستيقًظا يف الليل.

البطاط�ض املقلية  -  8
البطاط�ض  مثل  دهنية  اأطعمة  يتناولون  الذين  الأ�سخا�ض 
الكوابي�ض؛ لأن اجل�سم ي�ستغرق مزيًدا  املقلية، يعانون من 
من الوقت ملعاجلة الأطعمة ثقيلة الكربوهيدرات، ما يقلل 

من جودة اإغالق العينني يف الليل.

كرمي الآي�ض   -  9
ت�سبب  اأن  التي ميكن  الأط��ع��م��ة  اأف�سل  اأح��د  ك��رمي  الآي�����ض 
كوابي�ض، لأنه مليء بالدهون وال�سكر، واجل�سم لي�ض لديه 
ما يكفي من الوقت حلرق اأي منها عند تناوله قبل النوم، 
ما يوؤدي ذلك اإىل اإر�سال ر�سائل خمتلطة اإىل املخ توؤدي يف 

النهاية اإىل كوابي�ض.

عامل جديد م�سبب 
لالإ�سابة بال�سكري

ك�����س��ف��ت درا����س���ة ط��ب��ي��ة ح��دي��ث��ة يف 
الطرق  اإح���دى  املتحدة،  ال��ولي��ات 
امل���ح���رة ال���ت���ي ي��ن�����س��اأ ب��ه��ا مر�ض 
ال�سكري من النوع الثاين يف ج�سم 
على  ي�ساعد  قد  ما  وه��و  الإن�سان، 
ال�سحي  ال�سطراب  من  الوقاية 

م�ستقبال.
واعتمدت الدرا�سة التي اأجريت يف 
لو�ض  مبدينة  كاليفورنيا  جامعة 
الفئران  من  عينة  على  اأجنلو�ض، 
احل��ي��ة واخل���الي���ا ال��ب�����س��ري��ة داخل 

املختر.
ووج����د ال��ب��اح��ث��ون ع��ام��ال اآخ����ر يف 
الإ����س���اب���ة مب��ر���ض ال�����س��ك��ري، اإىل 
جانب مقاومة الأن�سولني وارتفاع 
اأي  دم،  يف  ال��غ��ل��وك��وز  م�����س��ت��وي��ات 
البنكريا�ض  خ��الي��ا  ت���ب���داأ  ح��ي��ن��م��ا 
ب������اإن������ت������اج م���������س����ت����وى زائ�����������د من 
اجلديد  العامل  وهذا  الأن�سولني، 

هو الأحما�ض الدهنية.
ال�سكري  من  الثاين  النوع  وينجم 
يف ال��ع��ادة ع��ن من��ط احل��ي��اة الذي 
يعي�سه الإن�سان، مثل التغذية غر 
ال�سحية، وعدم ممار�سة التمارين 
حينما  اأي  ك��اف،  ب�سكل  الريا�سية 
باإنتاج  ال��ب��ن��ك��ري��ا���ض  خ��الي��ا  ت��ق��وم 
ويتحول  الأن�����س��ول��ني،  م��ن  فائ�ض 
م��ق��اوم��ة لهذا  اإىل ح��ال��ة  اجل�����س��م 

الختالل.
وكان �سائعا فيما قبل اأن م�ستويات 
ال��غ��ل��وك��وز امل��رت��ف��ع��ة ب�����س��ب��ب كرثة 
ت���ن���اول ال�����س��ك��ر، ه���ي ال���ت���ي تدفع 
البنكريا�ض" اإىل  "بيتا" يف  خاليا 
لكن  زائ��د،  ب�سكل  الأن�سولني  اإنتاج 
اأن  اأي�����س��ا  ك�سفت  �سابقة  درا����س���ات 
الأن�سولني،  ت�سم  "بيتا"  خ��الي��ا 

حتى واإن مل يكن ثمة غلوكوز.
الدرا�سة  يف  ال���ب���اح���ث���ون  وح������اول 
م�سبب  ع��ن  يبحثوا  اأن  اجل��دي��دة 
اإن��ت��اج من  اإىل فائ�ض  ي���وؤدي  اآخ���ر 
"بيتا"،  خ���الي���ا  يف  الأن�������س���ول���ني 
وت��و���س��ل��وا يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف، اإىل 
ي�ستطيع  ج��زي��ئ��ي  ت��ف��اع��ل  وج����ود 
حت��ف��ي��ز اإف�������راز الأن�������س���ول���ني دون 
احلاجة اإىل غلوكوز، وهذا التفاعل 

يتمثل بالأحما�ض الدهنية.
ووجدت الدرا�سة اأن ارتفاع م�ستوى 
ه������ذه الأح�����م�����ا������ض ل������دى ف���ئ���ران 
املعروف  ال��روت��ني  اأي  ال��ت��ج��ارب، 
اإىل  اأدى   ،"CypD"�ب اخت�سارا 
"الروتونات"  من  ت�سريب  وق��وع 
البنكريا�ض،  يف  ب��ي��ت��ا  خ��الي��ا  اإىل 
م�ستوى  يف  ارتفاع  ح�سل  وعندها 

اإنتاج الأن�سولني.

اأطعمة ت�سبب الكوابي�س .. منها املعكرونة وال�سيكولتة والبطاط�س املقلية

والأدوي��ة  الرعب،  اأف��ام  ت�سبب  اأن  ميكن 

والإج���ه���اد ك��واب��ي�����س اأث��ن��اء ال��ن��وم، لكن 

قد  التي  اخلفيفة  الوجبات  اأن  تعلم  هل 

ميكن  ال�سرير،  اإىل  اخللود  قبل  تتناولها 

ا اأن ت�سبب كوابي�س؟ اأي�سً

الأطعمة  ل��ك��م  ن�ستعر�س 

على  مبا�سر  ب�سكل  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي 

منط النوم وتتحكم يف الأحام التي 

ذكر  ما  وف��ق  الليل،  خ��ال  ت��راودن��ا 

.listverse  موقع
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�ش�ؤون حملية

بهدف تعزيز الإيجابية والإنتاجية يف بيئة العمل

جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية توؤ�س�س اأول جمل�س للقيم 
املجل�س ي�سم اأع�ساء ميثلون نخبة متميزة من الطلبة والأكادمييني واملوظفني

واحة الثقافة ب�سرطة اأبوظبي تناق�س التنمية الذاتية والـتاأثري الإيجابي

•• دبي – الفجر

  اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن را���س��د للطب 
وال��ع��ل��وم ال�����س��ح��ي��ة ع���ن ت��اأ���س��ي�����ض جمل�ض 
الإ�سراف  م�سوؤولية  �سيتوىل  ال��ذي  القيم 
ع��ل��ى ت��رج��م��ة ق��ي��م اجل��ام��ع��ة وال��ع��م��ل بها 
اأ���س��رة اجلامعة من طالب  ال��ت��زام  و�سمان 
واأ�سلوب  كنهج  بها  وموظفني  واأكادمييني 

حياة متكامل.
وي�سم املجل�ض الذي يعتر الأول من نوعه 
اأع�ساء  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
من  واملوظفني  والأك��ادمي��ي��ني  الطلبة  من 
خم��ت��ل��ف اأق�����س��ام اجل��ام��ع��ة. وت��ت��م��ث��ل اأوىل 
اأع���م���ال امل��ج��ل�����ض يف اإع�����داد م��ع��اي��ر  ميكن 
لقيم  وق��ي��ا���س��ه��ا  ر����س���ده���ا وم��الح��ظ��ت��ه��ا 
اجلامعة اخلم�سة، وهي الحرتام والنزاهة 
تتما�سى  التي  والتميز  والعطاء  والرتابط 
الثمانية  الإم���ارات وامل��ب��ادئ  مع قيم دول��ة 
لدبي مبا ي�سمن احلفاظ على ثقافة وبيئة 
اجلامعة الأ�سرية التي عملت اجلامعة على 

تعزيزها منذ ن�ساأتها.
املجل�ض  �سي�سم  الأع�������س���اء،  ج��ان��ب  واإىل 
جمموعة من ال�سيوف من اأ�سرة اجلامعة 
وجمتمعها واأ�سدقائها اأو من جهات اأخرى 
وامل�سورة ح�سب  ال��راأي  لإب��داء  دعوتها  يتم 
حاجة املجل�ض. كما �سيقوم املجل�ض باختيار 
اجلامعة  م���وظ���ف���ي  م����ن  ل��ل��ق��ي��م  ����س���ف���راء 
اإطالق  اإىل  اإ�سافة  واخلريجني،  والطلبة 
املجل�ض،  اأم��ني  من�سب  "و�سي" على  لقب 
الذي �سيتوىل اإدارة جميع ال�سوؤون الإدارية 

للمجل�ض مع منحنه حق الت�سويت.
ومت تاأ�سي�ض  جمل�ض القيم يف جامعة حممد 
بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية مببادرة 
من جنود عبد العزيز اخللويف ور�سا عبا�ض، 
اإدارة الت�سال والعالقات اخلارجية  مدير 
ومدير املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية يف 
اجلامعة على التوايل، وذلك بهدف تعزيز 
والطلبة  املوظفني  حتفز  ثقافة  وتر�سيخ 

للنهو�ض مبهامهم ب�سغف وحما�ض.  
عملتا  مل�سروع  كثمرة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
عليه خالل م�ساركتهما يف �سل�سلة من ور�ض 
البتكار  "دبلوم  �سمن  واملحا�سرات  العمل 
حممد  م��رك��ز  ي��ق��دم��ه  ال����ذي  احلكومي" 
بالتعاون  احل��ك��وم��ي  ل��الب��ت��ك��ار  را����س���د  ب���ن 
لهما  ت�سنى  حيث  ك��ام��ري��دج؛  جامعة  م��ع 
درا�سة معاير موؤ�س�سات متميزة من بينها 
جمال  يف  الرائد  ’مايو كلينك‘  م�ست�سفى 
ال�سحة و�سركة ’ديزين‘ الرائدة يف جمال 

الرتفيه وال�سعادة.
ال�����س��ي��اق، ق��ال��ت اخل���ل���ويف، رئي�ض  ويف ه���ذا 
"ت�سعى  ال���ق���ي���م:  جم��ل�����ض  اإدارة  جم��ل�����ض 
والعلوم  للطب  را���س��د  ب��ن  ج��ام��ع��ة حم��م��د 
ال�سحية اإىل تر�سيخ مكانتها كمحور عاملي 
ال�سحي  والتعليم  الأب��ح��اث  يف  متخ�س�ض 
جمل�ض  ب���اأن  ثقة  وكلنا  وال�����س��ام��ل،  املبتكر 
تطوير  يف  ف���اع���اًل  دوراً  ����س���ي���وؤدي  ال��ق��ي��م 
د�ستور اجلامعة وامل�سي قدماً نحو حتقيق 
"روؤيتنا  اخل���ل���ويف:  واأ����س���اف���ت  ر���س��ال��ت��ن��ا. 
حا�سنة  ه��ي��ئ��ة  ال��ق��ي��م  جم��ل�����ض  ي�����س��ب��ح  اأن 
التي  العمل  بيئة  ثقافة  لرت�سيخ  وحمفزة 
واأن  بالولء والإنتاجية والإيجابية،  تزخر 
التجربة  لنقل  ب��ه  ي��ح��ت��ذى  م��ث��اًل  ت�سبح 

للجامعات الأخرى.".
رئي�ض  نائب  عبا�ض،  ر�سا  قالت  وب��دوره��ا، 
جمل�ض اإدارة املجل�ض: "ت�سكل قيم الحرتام 
والرتابط  وال���ن���زاه���ة  وال��ت��م��ي��ز  وال��ع��ط��اء 
حمور ر�سالتنا يف جامعة حممد بن را�سد 
ونحر�ساليوم  ال�سحية،  وال��ع��ل��وم  للطب 
اإع��داد نظام  من خالل جمل�ض القيم على 
اأ�سرة اجلامعة  اأف��راد  التزام جميع  ي�سمن 
بهذه القيم. ونحن يف غاية المتنان ملركز 
على  احلكومي  لالبتكار  را�سد  بن  حممد 
احلكومي،  الب��ت��ك��ار  دب��ل��وم  برنامج  توفر 
وكلنا فخر بهذا امل�سروع ونتطلع لرتجمته 

اإىل واقع ملمو�ض". 
وم���ن ج��ه��ت��ه، اأ���س��ار ال��دك��ت��ور ع��ام��ر اأحمد 
���س��ري��ف م��دي��ر ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن را�سد 
اإن�ساء  اأن  اإىل  ال�سحية،  وال��ع��ل��وم  للطب 
جم��ل�����ض ال��ق��ي��م يف اجل��ام��ع��ة ي��ت��م��ا���س��ى مع 
اأ�سرة  ب��ه��ا  تت�سم  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة  ال����روح 
على  امل��ب��ن��ي  ال��وظ��ي��ف��ي  والأداء  اجل��ام��ع��ة 
القيم وميثل دلياًل على الإ�سافة النوعية 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا اجل��ام��ع��ة يف دف���ع م�سرة 
الإم����ارات  دول���ة  ُق��دم��اً يف  ال��ط��ب��ي  التعليم 
كانت  "لقد  ق��ال:  حيث  املتحدة.   العربية 
املبادئ الثمانية لدبي مبثابة منهج اإر�سادي 

تكون  ب��اأن  ونفخر  القيم  جمل�ض  لتاأ�سي�ض 
للقيم من  اأ�س�ض جمل�ساً  اأول من  جامعتنا 
نوعه يف ال��دول��ة، وال��ذي نطمح ب��اأن يكون 
مبثابة م�سدر اإلهام للجامعات الأخرى. ". 
الها�سمي م�ساعد  اأك��دت هدى  من جهتها، 
والب��ت��ك��ار يف  ال��ع��ام لال�سرتاتيجية  امل��دي��ر 
مكتب رئا�سة جمل�ض الوزراء بوزارة �سوؤون 
جمل�ض الوزراء وامل�ستقبل، حر�ض حكومة 
دولة الإمارات على متكني الكوادر الوطنية 
وتزويدهم  الب��ت��ك��ار  وم��ف��اه��ي��م  مب���ه���ارات 
بالأدوات والآليات الكفيلة بتحويل اأفكارهم 

املبتكرة اإىل م�ساريع على اأر�ض الواقع.
اإط��الق جمل�ض  اإن  الها�سمي  ه��دى  وقالت 
للطب  را���س��د  ب��ن  حممد  جامعة  يف  القيم 
وال���ع���ل���وم ال�����س��ح��ي��ة، ي��ج�����س��د ال���ه���دف من 
بتاأهيل  احلكومي،  البتكار  دبلوم  برنامج 
نخبة من الكفاءات القادرة على ن�سر ثقافة 
البتكار، وتطبيق املهارات التي اكت�سبوها يف 
اأهمية دعم م�ساريع  جهاتهم، م�سددة على 
خ��ري��ج��ي دب��ل��وم الب��ت��ك��ار احل��ك��وم��ي، التي 
نخبة  طورتها  خالقة  لأفكار  ثمرة  ت�سكل 
من اأبناء الوطن الذين مت تاأهيلهم لقيادة 
ي��راع��ي خ�سو�سية  م�����س��رة الب��ت��ك��ار، مب��ا 

جتربة الإمارات.

وتهيئة  امل��ب��ت��ك��ري��ن  دع�����م  اأن  واأ�����س����اف����ت 
حا�سنات لتطبيق ابتكاراتهم وحتويلها اإىل 
م�ساريع وخدمات ملمو�سة، عوامل اأ�سا�سية 
الدولة،  يف  الب���ت���ك���ار  مب�����س��رة  ل���الرت���ق���اء 
وحتقيق روؤى القيادة باأن تكون الإمارات يف 
مقدمة الدول املبتكرة يف العامل، والنتقال 
اإىل امل�ستقبل با�ستخدام اأدواته القائمة على 
املعرفة وتنويع م�سادر القت�ساد والطاقة، 

وت�سجيع ريادة الأعمال.
وم���ن امل���ق���رر اأن ي�����س��م امل��ج��ل�����ض يف دورت���ه 
الف���ت���ت���اح���ي���ة ك����ال م�����ن: جن�����ود اخل���ل���ويف، 
كرئي�ض جمل�ض الإدارة، ور�سا عبا�ض، كنائب 
الأع�ساء،  وبقية  الإدارة،  جمل�ض  رئي�ض 
ل�سعادة  العميد  م�ساعد  بالهول،  خولة  د. 
بن  ح��م��دان  كلية  يف  واخل��ري��ج��ني  الطلبة 
ال�سويدي  الأ�سنان، ود. ليلى  حممد لطب 
كلية  يف  الطلبة  ل�سعادة  العميد  م�ساعد 
الدعم  اإدارة  مدير  موير  وت��ام��ارا  ال��ط��ب، 
الأك����ادمي����ي، وران���ي���ة ع���ب���دال���روؤوف مدير 
اأن�ض  ود.  اجل��ام��ع��ة،  م��دي��ر  مكتب   – اأول 
واأخ�سائي  اجلامعة  خريج  ال�سالمي،  علي 
ط��ب اأ���س��ن��ان الأط���ف���ال وحم��ا���س��ر يف كلية 
حمدان بن حممد لطب الأ�سنان، ود. حنان 
الأ�سرة  طب  يف  امل�ساعد  الأ�ستاذ  ال�سويدي 
يف كلية الطب، ومرمي احلامد تنفيذي اأول 
العبيديل  وم��رمي  الطالبية،  الأن�سطة   –
بالإ�سافة  ال��ط��ل��ب��ة،  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
�ساجنالجن  م��اري-ل��ني  املجل�ض  و�سي  اإىل 

تنفيذي الت�سال والعالقات اخلارجية.
املدرو�ض  والنهج  اجلامعة  لقيم  و�ستكون 
لرتجمة القيم وتطبيقها ا�ستخدام مبا�سر 
التوجيه  وب��رام��ج  التوظيف  اإج�����راءات  يف 
الوظيفي  ال���و����س���ف  يف  دجم���ه���ا  و���س��ي��ت��م 
املجل�ض  يبداأ  اأن  املتوقع  وم��ن  للموظفني، 
بهذه  مرتبطة  م��ب��ادرات  وتنفيذ  بتقدمي 
عليها،  بناًء  امل�ساريع  اأولويات  ور�سم  القيم 
املوظفني  وت���ق���دي���ر  م���ك���اف���اأة  ع���ن  ف�����س��اًل 

والطلبة امللتزمني بهذه القيم.

••  اأبوظبي - الفجر

ا�ستعر�ست �سرطة اأبوظبي يف جل�سة حوارية لل�سيدات 
الذاتية" �سمن مبادرة "واحة الثقافة  التنمية  "كتاب 
املجتمع  يف  ال��ق��راءة  وع���ادة  امل��ع��ريف  التطوع  لن�سر   "

وال�ستثمار يف الإن�سان.
واأقيمت اجلل�سة يف جمل�ض خديجة الرا�سدي، باأبوظبي 

بح�سور جمموعة من املهتمني بال�ساأن الثقايف.
توفر  يف  اأبوظبي  �سرطة  بجهود  امل�ساركات  واأ���س��ادت 
والهتمام  املجتمعي  الوعي  ون�سر  وال�ستقرار  الأم��ن 
بالثقافة والتعليم والقراءة خالل املجال�ض التي ت�سهم   

يف توا�سل ورفد م�سرة التنمية بني الأجيال.
الذي  ال��ذات��ي��ة  التنمية  ك��ت��اب  مناق�سة  م��ن  وا�ستفدن 
تناول كيفية زرع القناعات والطاقات الإيجابية واتقان 
مهارات التوا�سل الذكي وتطويع العالقات الجتماعية 
الإي��ج��اب��ي��ة خل��دم��ة ال���ف���رد وجن���اح���ه امل��ه��ن��ي ال����ذي ل 

الإيجابي يف  والتاأثر  الآخرين  يتعار�ض مع جناحات 
احلياة العملية.

التي  الأحمدي  مرمي  احلقوقية  امل�ست�سارة  واأو�سحت 
والجتماعية  النف�سية  التن�سئة  اأهمية  اجلل�سة  اأدارت 
وتنمية املهارات بني الأفراد للقيام بدورهم ال�سخ�سي 
واملجتمعي من تنمية وتعزيز الثقة بقدراتهم كعنا�سر 

موؤثرة يف التنمية امل�ستدامة ملجتمع دائم ومتجدد.
اإدارة  يف  القانونية  امل�ست�سارة  �سريف  ميالن  وذك���رت 
يف  ال�سيكولوجي  التاأثر  عوامل  املجتمعية  ال�سرطة 
الآخرين من خالل امتالك الوعي العميق الذي ميكن 
الإن�سان من فهم عوامل التفكر وال�سعور لدى الفرد 
اإىل  واأف��ك��ار  وم��ن ثم توجيه ه��ذه الأدوات من م�ساعر 

املنحى الإيجابي البناء.
وع����رت خ��دي��ج��ة ال���را����س���دي، ع��ن ت��ق��دي��ره��ا ل�سرطة 
اأبوظبي يف  تبني املبادرات الثقافية الهادفة والتوعوية 

التي تنمي الفكر على كافة امل�ستويات .

تعزيزًا للعاقات الثقافية بني البلدين 

علي بن متيم ي�ستقبل �سفري اليابان 
يف مكتبة ق�سر الوطن

•• اأبوظبي - الفجر

العام جلائزة  الأم��ني  العربية،  للغة  اأبوظبي  اإدارة هيئة  رئي�ض جمل�ض  الدكتور علي بن متيم،  �سعادة  ا�ستقبل 
ال�سيخ زايد للكتاب، يف مكتبه مبكتبة ق�سر الوطن، �سعادة اكيهيكو ناكاجيما �سفر اليابان لدى دولة الإمارات 
العربية املتحدة. رحب رئي�ض هيئة اأبوظبي للغة العربية ب�سعادة ال�سفر الياباين، موؤكداً اأهمية تعزيز التعاون 
الثقايف مع اليابان. من جهته، اأثنى �سفر اليابان على ح�سن ال�ستقبال يف �سرح ميّثل اأحد اأهم معامل اجلذب 
الثقايف، موؤكداً �سغفه باللغة العربية واآدابها، والعمل على التبادل  الثقايف والتعاون املثمر مع موؤ�س�سة اليابان 
الثقافية واملعاهد املعنية باللغة العربية والرتجمة. وتداول الطرفان جملة من املقرتحات منها تنظيم ور�ض 

عمل لالإبداع والكتابة ال�سعرية وال�سردية بني ال�سباب اليابانيني والإماراتيني.

بتوجيهات �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان
حملة للتوعية البيئية بالتعاون مع وزارة 

التغري املناخي ومركز اأبوظبي لإدارة النفايات 
و بلدية مدينة العني و كليات التقنية العليا

•• العني - الفحر

بن  حممد  بنت  �سما  الدكتورة  ال�سيخة  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  بتوجيهات 
حممد  �سما  "حملة  اإط��الق  مت  ال�سحفي  املوؤمتر  وخ��الل  نهيان  اآل  خالد 
البيئة  و  املناخي  التغر  وزارة  مع  بالتعاون  اأم�ض  " اأول  البيئية  للتوعية 
– تدوير و بلدية مدينة العني و كليات  النفايات  اأبوظبي لإدارة  و مركز 
البيئة  باأن  الإدارة فى كلمة لها  اأكدت رئي�ض جمل�ض  العليا، حيث  التقنية 
ت�سكل الإطار الذي ن�سع فيه حياتنا.. لذلك اإن مل يكن للبيئة املحيطة بنا 
نقاءها و حيويتها الطبيعية التي خلقها اهلل عليها قبل اأن متتد يد الإن�سان 
لتنتق�ض من ذلك اجلمال الفطري ب�سلوكيات غر �سحيحة توؤدي بنا يف 
 ، ال��ذي يحمي حياتنا  اأن نفقد جمال بيئتنا و رون��ق ذل��ك الإط��ار  النهاية 

ت�سبح حياتنا معر�سة للخطر. 
وقالت ان الوعي بتلك املخاطر التي حتيط بالبيئة هو البداية التي نرتكز 
يظل  و   .. م�ستدامة  �سحية  بيئة  على  احل�سول  نحو  انطالقنا  يف  عليها 
والقائمة  امل�سوؤولة  غر  و  ال�سحيحة  غر  ال�سلوكيات  هو  الأك��ر  اخلطر 
جاءت  ولذلك  البيئة  على  ال�سلبية  ال�سلوكيات  تلك  باأثر  دراي��ة  عدم  على 
للمجتمع  وتقدم  امل��ع��ريف،  الإط���ار  ه��ذا  يف  لتعمل  البيئية  للتوعية  حملتنا 
الإماراتي املعرفة الكافية التي ت�سهم يف خلق وعي بيئي يح�سن و يغر من 
�سلوكيات الأفراد جتاه البيئة حتى نحافظ على رونق الإطار الذي يجمعنا 
 ، اأر���ض الإم��ارات الطيبة يف م�سهد ح�ساري ت�سرق فيه ال�سعادة  كلنا على 
الإم��ارات يف احلفاظ  ان يقدموالقدوة لكل  العني اىل  اأبناء مدينة  ودعت 
على املدينة لتكون ذات بيئة م�ستدامة وطالبت اجلميع كاأفراد و موؤ�س�سات 
جمتمع مدين وحكومي لتقدمي النموذج لل�سراكة القائمة على هدف واحد 
الطيبة،م�سيدة  الإم��ارات  اأر���ض  يعي�ض على  اإن�سان  لكل  اأف�سل  و هو حياة 
اأجل  م��ن  احلبيب  لوطننا  نقدمها  التي  احلملة  يف  امل�ساركة  باملوؤ�س�سات 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  قيادتنا  ظل  يف  واأجمل  اأف�سل  م�ستقبل 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة ونائبه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ال�سمو  و�ساحب   ، دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
اإخوانهم حكام الإم��ارات - حفظهم اهلل -  و حفظ اهلل  للقوات امل�سلحة و 

الإمارات وطنا للخر وال�سعادة.
ومن جهتها قالت طيف الأمري مدير اإدارة الت�سال احلكومي يف وزارة 
ومنظومة  الأخ�سر  القت�ساد  نحو  التحول  "اإن  والبيئة:  املناخي  التغر 
القت�ساد الدائري ميثل هدف ا�سرتاتيجي لدولة الإمارات حالياً، وت�سكل 
�سلوكيات الإنتاج وال�ستهالك امل�ستدامني اأحد الدعائم الأ�سا�سية لتحقيق 
هذا التحول، لذا تعمل الوزارة بالتعاون مع موؤ�س�سات القطاعني احلكومي 
بها"،  والل��ت��زام  ال�سلوكيات  بهذه  واملعرفة  التوعية  تعزيز  على  واخلا�ض 
املبادرات  اأح��د  متثل  البيئية  للتوعية  حممد  �سما  حملة  اأن  اإىل  م�سرة 
الهامة والفعالة التي ميكن عرها رفع م�ستوى الوعي املجتمعي ب�سلوكيات 

ال�ستهالك امل�ستدام، والتعامل الواعي مع النفايات."
وذكر املهند�ض نايل را�سد ال�سام�سي مدير مركز اأبوظبي لإدارة النفايات- 
"�سما حممد  ال�سحفي لنطالق حملة  امل��وؤمت��ر  العني" يف  " ف��رع  تدوير 
للتوعية البيئية" باأن هذه احلملة تهدف اإىل رفع م�ستوى الوعي البيئي 
باأهمية احلفاظ على بيئة اآمنه ونظيفة وم�ستدامة، و�سرورة حمايتها من 
النهاية احلفاظ على  العام ،مما ي�سمن يف  املنظر  امللوثات وم�سوهات  كل 

�سالمة واآمن و�سحة املجتمع يف مدينة .
دائرة   - خ��ال��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  "مركز  ال�����س��رك��اء  جلميع  ال�سكر  وق���دم 
التخطيط العمراين وبلدية مدينة العني ، ووزارة التغر املناخي والبيئة 
يف  ت�سب  التي  احلملة  ه��ذه  اإط���الق  " يف  العني  العليا-  التقنية  كليات  و 
ن�سر وتر�سيخ الوعي البيئي لدى اأفراد املجتمع؛ لت�سبح دولة الإمارات يف 

مقدمة الدول باملحافظة على بيئة نظيفة وحتقيق التنمية امل�ستدامة .
وطرق  ال�ستدامة  بعنا�سر  واملجتمع  الفرد  تعريف  "تدوير" اإىل  وت�سعى 
بيئة  بناء  يف  املجتمع  فئات  خمتلف  اإ���س��راك  على  والعمل  عليها  احل��ف��اظ 
خ�سراء �سديقة للبيئة يف الإمارة كما ت�سجع اأفراد املجتمع على الهتمام 
املظهر  اإب��راز  اجلهودعلى  يدعم  ملنازلهم مبا  واخلارجي  الداخلي  باملظهر 
احلملة  ه��ذه  حر�ض  موؤكدا  اأبوظبي  لإم��ارة  احل�ساري  وال�سكل  اجلمايل 
دور  يعزز  مبا  متنوعة  و�سائل  عر  اجلمهور  مع  والتفاعل  التوا�سل  على 

املجتمع يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف الإمارة.

ت�ست�سيفها مكتبة زايد املركزية
ُكّتاب العني ينظم ندوة م�ساء اليوم 

بعنوان روؤية يف اأدب الأطفال
•• العني-الفجر

ينظم احتاد كتاب واأدباء الإمارات بالتعاون مع دائرة الثقافة وال�سياحة يف 
اأبوظبي، ندوة بعنوان " روؤية يف اأدب الأطفال " وذلك فى ال�سابعة من م�ساء 

اليوم يف مكتبة زايد املركزية يف العني
ي�����س��ارك يف ال��ن��دوة الأدي���ب���ة ���س��احل��ة عبيد غ��اب�����ض رئ��ي�����ض امل��ك��ت��ب الثقايف 
وفاء  والدكتورة   ، بال�سارقة  الأ���س��رة  ل�سوون  الأعلى  باملجل�ض  والإع��الم��ي 
ال�سام�سي متخ�س�سة يف جمال اأدب الطفل والنا�سئة ويدير الندوة الأديب 

الناقد الدكتور يو�سف حطيني

هدى الها�سميالدكتور عامر اأحمد �سريف
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يعد مر�س التهاب املعدة واحدا من الأمرا�س ال�سائعة التي ت�سيب اجلهاز اله�سمي، وترجع 
الإ�سابة به اإىل عدوى بكتريية �سديدة والتي توؤدي اإىل تهيج يف بطانة املعدة وتلف 
يف الطبقة الواقية جلدار املعدة الداخلي املخاطي، ومن املمكن اأن يحدث التهاب 
مدار  على  ببطء  املري�س  به  ي�ساب  اأو  حادا،  التهابا  ويكون  فجاأة  املعدة 
فرتة كبرية وهو ما ي�سمى ب� التهاب املعدة املزمن، ويعترب التهاب املعدة من 
الأ�سباب الرئي�سية لاإ�سابة باآلم حادة يف اجلزء العلوي من البطن فهي 
من اأعرا�س التهاب املعدة الوا�سحة اإىل جانب الأعرا�س الأكرث �سيوًعا مثل 

الغثيان والقيء والإ�سهال وبع�س امل�سكات يف اله�سم.

ومن املمكن اأن ي�ساب املري�ض مب�ساعفات اإذا مل يتم عالج 
التهاب املعدة على الفور، والتي قد ت�سل اإىل �سرطان املعدة 

ولكن ذلك نادرا ما يحدث.
امل�سبب للمر�ض  املعدة على نوع  التهاب  ويعتمد عالج 

نقدم  التايل  التقرير  ويف  احلالة  ت�سخي�ض  بعد 
ت�ساعدك  طبية  ن�سائح  ال��ق��ارئ  ع��زي��زي  ل��ك 

الوقاية  وط��رق  امل��ع��دة  التهاب  ع��الج  على 
منه نهائيا.

اأ�سباب وطرق عاج التهاب املعدة
تختلف الأ�سباب التي توؤدي لالإ�سابة 

ب���� ال��ت��ه��اب امل���ع���دة ح�����س��ب ح��ال��ة كل 
مري�ض، ووفقا لت�سخي�ض احلالة 
املعدة  التهاب  ع��الج  اختيار  يتم 

املنا�سب.
الأ�سباب  م���ن  ال��ع��دي��د  ه���ن���اك 
امل�سئولة عن ال�سابة ب� التهاب 
ببع�ض  الإ���س��اب��ة  امل��ع��دة منها 
اله�سمي  اجل��ه��از  اأم���را����ض 
مثل داء كرون وهو التهاب 
م��زم��ن ي�����س��ي��ب الأم���ع���اء، 
مب���ر����ض  ال������س�����اب�����ة  اأو 

من  وه���و  "�ساركويد" 
اللتهابية  الأم��را���ض 

اجلهازية.
كما ميكن الإ�سابة 

ال��ت��ه��اب املعدة  ب��� 
ب���������س����ب����ب 

ت��ن��اول بع�ض الأدوي�����ة ال��ت��ي ل��ه��ا ت��اأث��ر ���س��ار ع��ل��ى اجلهاز 
املناعي حيث ميكن اأن توؤدي اإىل اإ�سعاف قدرته على تاأدية 
اأو  امل�سكنات  ت��ن��اول  الإف����راط يف  اأن  كما  وظ��ائ��ف��ه، 
امل�سادات احليوية غر ال�سترويدية 
الآيبوبروفني  اأو  ك��الأ���س��ري��ن 
ال���ع���الج  اأدوي����������ة  ت�����ن�����اول  اأو 
الكيميائي ميكن اأن يوؤدي 

لالإ�سابة.
وتناول  ال��ت��دخ��ني  وي��ع��د 
الكحولية  امل�����س��روب��ات 
ال�سيئة  ال���ع���ادات  م���ن 
التي ميكن اأن ت�ساعد 
يف ال�سابة ب� التهاب 
تت�سبب  حيث  املعدة 
يف الإ�سابة بعدوى 
"امللوية  ب��ك��ت��ري��ا 
والتي  البوابية" 
ال�سبب  ت���ع���ت���ر 
�سهرة  الأك��������رث 
ب�  ل�����الإ������س�����اب�����ة 

التهاب املعدة.
بعدوى  الإ���س��اب��ة  منها  الأخ����رى  الأ���س��ب��اب  بع�ض  وه��ن��اك 
فى  تعي�ض  بكرتيا  وه��ى   )H.pylori( امل��ع��دة  جرثومة 
البطانة املخاطية للمعدة اأو ال�سابة بداء الرتداد املعدي 
مرتبطة  امل�سابة  احل���الت  بع�ض  ه��ن��اك  اأن  ك��م��اأ  امل��ري��ئ��ي، 

بالتوتر ال�سديد، والإجهاد وال�سغط الع�سبي.

كيف ميكن ت�سخي�س التهاب املعدة
بعد  ل��ه��ا  �ستخ�سع  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة  الإج������راءات  بع�ض  ه��ن��اك 

ا�ست�سارة طبيبك اإذا �سعرت باأحد هذه الأعرا�ض
- اآلم �سديدة يف اجلزء العلوي من البطن

- تقيوؤ واإ�سهال م�ستمر
- الغثيان وع�سر اله�سم

- �سعور بامتالء اأعلى البطن بعد تناول الطعام
امللوية  ع��دوى  اختبار  خ��الل  م��ن  امل��ر���ض  ت�سخي�ض  ميكن 
البوابية والتي تعد من اأهم اأ�سباب الإ�سابة مبر�ض التهاب 
املعدة وقد يو�سيك الطبيب باإجراء العديد من الختبارات 
التي من �ساأنها حتديد ما اإذا كنت م�ساًبا ببكتريا امللوية 
ميكن  وعليه  ال���راز  اأو  ال��دم  حتليالت  م��ن  ل  اأم  البوابية 

اختيار عالج التهاب املعدة املنا�سب وفقا للحالة.
اله�سمي  ج��ه��ازك  امل��ج��ه��ر لفح�ض  ا���س��ت��خ��دام  ك��م��ا مي��ك��ن 
العلوي )املنظار الداخلي( للك�سف عن �سبب 
املعدة  ال���ت���ه���اب  امل���ر����ض واخ���ت���ي���ار ع����الج 

املنا�سب.
 

عاج التهاب املعدة
املنا�سب  املعدة  التهاب  ع��الج  اختيار  يعتمد 
فاإذا  ل��الل��ت��ه��اب،  اأدت  ال��ت��ي  لال�سباب  وف��ق��ا 
املري�ض  اإ�سابة  عن  ناجت  املعدة  التهاب  كان 
البداية  يف  معاجلتها  فيتم  املعدة  بجرثومة 
املعدة ب�سهولة،  التهاب  ومن ثم ميكن عالج 
امل�سادة  الأدوي��������ة  ف�����اإن  ع����ام  ب�����س��ك��ل  ول���ك���ن 
للحمو�سة تعد من الو�سائل ال�سائعة لعالج 
التهاب املعدة على اأن ميتنع املري�ض يف ذلك 
الوقت عن تناول اأي من الأدوي��ة امل�سكنة، 
الأحما�ض:  لإنتاج  امل�سادة  الأدوي��ة  ومن 
الهي�ستامني  م�����س��ت��ق��ب��ل��ة  ح����ا�����س����رات 
 H2 - Histamine H2(
م�سخة  مثبطات  اأو   )receptor
 Proton Pump( الروتونات 
والتي   )Inhibitors - PPI
احلم�ض  كمية  تقليل  ع��ل��ى  تعمل 

يف املعدة واجلهاز اله�سمي عن طريق منع 
عمل اأجزاء اخلاليا التي تنتج احلم�ض، 

املعدة  التهاب  اآلم  م��ن  يخفف  مم��ا 
وي�سجع ال�سفاء.

ال�����س��روري معرفة  اأن���ه م��ن  كما 
ل� التهاب  اأدت  نوع البكرتيا التي 
املعدة لختيار امل�سادات احليوية 
امل��ن��ا���س��ب��ة م���ع احل���ال���ة والأك�����رث 

ا�ست�سارة  ي��ج��ب  وع��ل��ي��ه  ك����ف����اءة، 
املنا�سب  ال���ع���الج  مل��ع��رف��ة  ال��ط��ب��ي��ب 

غذائي  ن��ظ��ام  ات��ب��اع  اأن  ل��ل��ح��ال��ة.ك��م��ا 
ب����ارزا يف احل���د من  ي��ل��ع��ب دوًرا  ���س��ح��ي 

اأع��را���ض ال��ت��ه��اب امل��ع��دة، وع���ادة ما 
املعدة  التهاب  ع��الج  ف��رتة  ت�سل 

اأ�سابيع  اأربعة  اإىل  اأيام   10 من 
الطبيب  تعليمات  ات��ب��اع  م��ع 
�سهلة  الأط����ع����م����ة  وت�����ن�����اول 

اله�سم.

ن�سائح طبية للوقاية 
من التهاب املعدة

م��ن ال�����س��روري تناول 
الفواكه واخل�سراوت 

ال���غ���ن���ي���ة ب���الأل���ي���اف 
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة ال���ت���ي 
عملية  على  ت�ساعد 

اله�سم
جت������ن������ب ال�����ت�����دخ�����ني 

الكحولية  وامل�سروبات 
وا�ستبدالها  وال��غ��ازي��ة، 

الطبيعية  ب��ال��ع�����س��ائ��ر 
وال�سوائل الدافئة.

الأطعمة  ت���ن���اول  جت��ن��ب 
غ�����ر ال�������س���ح���ي���ة وال���ت���ى 
ن�سبة  ع�����ل�����ى  حت������ت������وى 

ع����ال����ي����ة م�����ن ال����ده����ون 
ال�������ت�������ي ت��������رتاك��������م يف 
تناول  اجل�سمتجنب 
الأط������ع������م������ة احل���������ارة 
اإنها  ح��ي��ث  وال���ت���واب���ل 
ت�����زي�����د م�����ن ال���ت���ه���اب 

املعدة ب�سكل كبر.

من ال�سروري تناول الفواكه واخل�سراوات الغنية بالألياف 

ن�سائح طبية ت�ساعد يف عالج التهاب املعدة

اخل���م���رة ال���ب���را ت�����س��ن��ع م���ن ف��ط��ر يدعي 
 ،.Saccharomyces cerevisiae،
الكائنات  بع�ض  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ال��ف��ط��ر  وه���ذا 
الدقيقة التي ت�ساهم ب�سكل كبر يف احلفاظ 

علي �سحة اجل�سم ب�سكل عام.
حت��ت��وي اخل���م���رة ال���ب���رة ع��ل��ي ال��ع��دي��د من 
الإن�سان،  جل�سم  الهامة  الغذائية  العنا�سر 
والنحا�ض  والأل�����ي�����اف،   ال��روت��ي��ن��ان  وم��ن��ه��ا 

والزنك،  واحلديد  والبوتا�سيوم  ب  وفيتامني 
هذا يجعلها من اخلرات اجليدة لالأ�سخا�ض 
ولذا  ال��ط��ع��ام،  م��ن ح�سا�سية  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن 

عليك تناولها دائما.

فوائد اخلمرية البرية
هناك العديد من الفوائد التي تلحق اجل�سم 

الذي يتناول اخلمرة البرا، ومنها:
يعد  اله�سمي  اجلهاز  �سحة   علي  -احلفاظ 
من اأهم فوائد اخلمرة البرة، لأنها ت�ساهم 
الإم�ساك  اأو  بالإ�سهال  الإ�سابة  من  احلد  يف 
اجلهازاله�سمي،  يف  م�ساكل  لأي  اأوالتعر�ض 

وهذا يجعلها من اخليارات اجليدة للتناول.
-ف���وائ���د اخل���م���رة ال���ب���رة يف ال��ت��خ��ل�����ض من 
اأمل ال��ق��ول��ون ال��ع�����س��ب��ي، ت��ع��د م��ن اخل���رات 
اجليدة، ولذا عليك تناولها يف حالة اأنك من 
الأ�سخا�ض املعر�سون دائما لالإ�سابة مب�ساكل 

القولون الع�سبي.
ب�سكل كبر  ي�ساهم  البرة  تناول اخلمرة   -
يف  وي�ساهم  الب�سرة،  �سحة  علي  احل��ف��اظ  يف 
بالعديد  غانية  ن�سرة  ب�سرة  علي  ح�سولك 
ولذا  للج�سم،  الهامة  الغذائية  العنا�سر  من 
التجاعيد  ظ��ه��ور  ف��ر���ض  يقلل  ل��ه��ا  ت��ن��اول��ك 

ب�سكل كبر.
ال�سعر  يف  م�����س��اك��ل  م����ن  ت���ع���اين  ك���ن���ت  -اإذا 
البرا،  اخل��م��رة  ت��ن��اول  فيمكنك  كت�ساقطه 
التقليل  يف  ي�ساهم  ال��ذي  اجليد  اخليار  فهي 

من فر�ض الإ�سابة بهذا الأمر ب�سكل كبر.
-ن����ظ����را مل����ا حت���ت���وي اخل����م����رة ال����ب����رة من 

غذائية  ع��ن��ا���س��ر 
فهذا  وفيتامينات 
يجعلها  الأم����������ر 
م��������ن الأط�����ع�����م�����ة 
ال���ت���ي ت�������س���اه���م يف 
ت����ق����وي����ة اجل����ه����از 
امل����ن����اع����ي، واحل����د 
م��������ن الإ�������س������اب������ة 
ب����������الأم����������را�����������ض 
ب�سكل  به  اخلا�سة 

كبر.
علي  -الن����ت����ظ����ام 
ت����ن����اول اخل���م���رة 
ي�ساهم  ال�����ب�����را 
ب�������س���ك���ل ك����ب����ر يف 
ن�سبة  ت����ن����ظ����ي����م 
ال�سكر  وم�����س��ت��وي 

بالدم، 
واحلد من تعر�ض 
ب�سكل  ل���الرت���ف���اع 

ك������ب������ر، ول������������ذا ل 
ترتدد يف تناولك لها 

مري�ض  كنت  اإذا  يوميا 
�سكر.

فوائد اخلمرية البرية اأهمها تقوية اجلهاز املناعي
ان  وجند  واملخبوزات،  املعجنات  من  العديد  واإعداد  �سناعة  يف  ت�ستخدم  البريا  اخلمرية 

البع�س يتناولها يوميا للح�سول على فوائدها بعد تذوبها يف املاء، والبع�س الأخر يقوم 
البرية  اخلمرية  بفوائد  اجل�سم  امداد  هو  والهدف  منها،  امل�سنوعة  احلبوب  بتناول 

واحل�سول علي فوائدها .
وخال الأ�سطر القادمة �سنتعرف اأكرث علي فوائد  اخلمرية البرية .
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املال والأعمال

البنوك الوطنية تقدم ت�سهيالت
 بـ 14.9 مليار درهم لقطاعي ال�سناعة والأعمال

•• اأبوظبي -وام:

اأن  امل��رك��زي  الإم���ارات  ال�سادرة عن م�سرف  الإح�سائيات  اأح��دث  اأظ��ه��رت 
البنوك الوطنية تكفلت بتقدمي جميع الت�سهيالت املالية لقطاعي الأعمال 
و�سلت  وبقيمة  اجل��اري  العام  الأوىل من  �سهرا   11 ال���  خ��الل  وال�سناعة 
الأجنبية  للبنوك  دره��م يف حني كان هناك غياب كامل  14.9 مليار  اإىل 
الوطنية  البنوك  دع��م  توا�سل  وم��ع  للقطاعني.  ت�سهيالت  اأي��ة  تقدمي  يف 
اإىل  عليها  ح�سال  التي  التمويالت  ر�سيد  اإجمايل  ارتفع  فقد  للقطاعني 
نحو 702.7 مليار درهم يف نهاية �سهر نوفمر من العام اجلاري مقارنة 
ومبوجب   .2018 م��ن  دي�سمر  �سهر  خ��الل  دره���م  مليار   687.8 م��ع 
العمال  لقطاعي  امل��ق��دم��ة  امل��ال��ي��ة  الت�سهيالت  قيمة  �سكلت  فقد  الأرق����ام 
القطاع  عليها  ح�سل  التي  التمويالت  اإجمايل  من   69.7% وال�سناعية 
تريليون   1.007 والبالغ قيمتها  املا�سي  نوفمر  �سهر  نهاية  اخلا�ض يف 
درهم. ويظهر تتبع حركة ن�ساط البنوك الوطنية يف دعم قطاعي ال�سناعة 
بداية  منذ  للقطاعني  املقدمة  املالية  الت�سهيالت  وت��رة  ارتفاع  والأعمال 
دره��م يف  مليار   687.8 الر�سيد من  اإجمايل  ارتفع  2019 حيث  العام 
املا�سي وفق  اأكتوبر  نهاية  704.1 مليار درهم مع  اإىل   2018 دي�سمر 
التي  املالية  الت�سهيالت  ر�سيد  اأن  اإىل  ي�سار  املركزي.  امل�سرف  اح�سائيات 
قدمتها البنوك الأجنبية العاملة يف الدولة للقطاعني بقي ثابتا منذ نهاية 
 104 م�ستوى  عند  اجل��اري  العام  من  نوفمر  �سهر  وحتى  املا�سي  العام 

مليارات درهم تقريبا.

»اقت�سادية اأبوظبي« تعرف باإجراءات اأمن و�سالمة 
التحميل واملمار�سات ال�سحيحة لالأن�سطة ال�سناعية 

•• اأبوظبي-وام:

نظم مكتب تنمية ال�سناعة - التابع لدائرة التنمية القت�سادية - اأبوظبي 
باإجراءات الأمن  اإر�سادي يتعلق  اإطالق دليل  ب�ساأن  - ور�ستي عمل الأوىل 
وال�سالمة لأن�سطة التحميل والتفريغ للموانئ اخلا�سة والتابعة للمن�ساآت 
يف  ال�سناعية  املن�ساآت  توعية  بهدف  والثانية  اأبوظبي  ب��اإم��ارة  ال�سناعية 

الإمارة حول “احلوادث اخلطرة التي تقع يف من�ساآت القطاع ال�سناعي«.
وقال �سعادة حممد منيف املن�سوري املدير التنفيذي ملكتب تنمية ال�سناعة 
�سناعية  من�ساأة   14 عن  ممثلون  فيها  �سارك  التي   - الأوىل  الور�سة  اإن 
وممثل عن �سركة اأبوظبي للموانئ ال�سريك ال�سرتاتيجي للمكتب - تاأتي 
بالتعاون مع �سركة  اإر�سادي  واإع��داد دليل  الدائرة لتطوير  اإط��ار جهود  يف 
موانئ اأبوظبي وال�سركاء ال�سرتاتيجيني لتوفر خدمات ومعاير اإر�سادية 
للقطاعات ال�سناعية املختلفة. واأو�سح اأن الدليل يت�سمن معلومات فنية 
حول الت�سغيل الآمن لأن�سطة التفريغ والتحميل يف املوانئ التجارية غر 
النفطية مبا يعزز معاير الأمن وال�سالمة وتقليل احلوادث الناجمة عن 
هذه الأن�سطة احليوية اإ�سافة اإىل اإجراءات ال�سالمة يف اإدارة الأن�سطة يف 
اأمن  واإر�سادات  للب�سائع  العامة  والتخزين  املناولة  عمليات  خالل  املوانئ 
على  الدليل  من  اإلكرتونية  ن�سخة  توفر  �سيتم  اأن��ه  اإىل  لفتا   .. امل��وان��ئ 
ال�سناعية  املن�ساآت  بيانات  قاعدة  خالل  من  تعميمه  و�سيتم  املكتب  موقع 
لدى املكتب . من جانبه قال الكابنت مكتوم احلوقاين، الرئي�ض التنفيذي 
ل�سركة موانئ اأبوظبي اإن امل�ساركة يف اإعداد الدليل الإر�سادي فيما يخت�ض 
ثقافة  ع��ل��ى  دل��ي��ل  النفطية  غ��ر  ال��ت��ج��اري��ة  امل��وان��ئ  وت�سغيل  برتخي�ض 
القيادة يف �سناعة موانئ اأبوظبي لتكون اأ�سرع واأ�سهل واأكرث ربحية واأكرث 
جمال  يف  ال�سناعي  القطاع  اأداء  م�ستويات  حت�سني  م�سروع  وب�ساأن  اأماًنا. 
و�سمن  املهنية،  وال�سحة  لل�سالمة  اأبوظبي  اإم��ارة  نظام  تطبيق متطلبات 
العامة يف متابعة تطبيق  لل�سحة  اأبوظبي  دوره كجهة خمولة من مركز 
النظام يف قطاع ال�سناعة، نظم مكتب تنمية ال�سناعة ور�سة حول احلوادث 
اأكرث من  �سارك فيها ممثلون عن  ال�سناعي  القطاع  اخلطرة يف من�ساآت 
�سارك  نقا�ض  حلقة  عقدت  الور�سة  هام�ض  وعلى  �سناعية.  من�ساأة   100
فيها ممثلون عن مكتب تنمية ال�سناعة، ومركز اأبوظبي لل�سحة العامة، 
وممثل عن اإحدى بيوت اخلرة العاملية املخت�سة يف جمال ال�سالمة و اإدارة 

املخاطر، بالإ�سافة اإىل ممثلي من�ساأتني �سناعيتني عاملتني يف الإمارة.
تنمية  مبكتب  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  اإدارة  مدير  العولقي  نبيل  وقال 
ال�سناعة اإن احللقة النقا�سية ا�ستعر�ست الأ�سباب الرئي�سة لهذه احلوادث 
التي  والتوعية  الرقابية  والأ�ساليب  الأعمال  ملمار�سة  ال�سحيحة  والطرق 
لتقليل  ال�سناعية  املن�ساآت  يف  الإ���س��رايف  اجلهاز  قبل  من  اعتمادها  يجب 

تعر�ض العاملني للحوادث اخلطرة.

»دانة غاز« تت�سلم 42 مليون دولر من »بريل برتوليوم«
•• ال�شارقة-وام:

اأعلنت �سركة “ دانة غاز “ ت�سلمها دفعة ا�ستثنائية من الأرباح النقدية من 
42 مليون دولر وذل��ك من عملياتها  “ بقيمة  “ برل برتوليوم  �سركة 

امل�سرتكة يف اإقليم كرد�ستان العراق.
اأبوظبي  ل�سوق  الإلكرتوين  املوقع  ن�سر على  بيان  - يف  ال�سركة  واأو�سحت 
تاأتي بعد توزيع  التي ت�سلمتها  النقدية  الدفعة  اأن هذه   - املالية  ل��الأوراق 
120 مليون دولر من اأ�سل 400 مليون دولر كانت حكومة كرد�ستنان 
ق��د ���س��ددت��ه��ا اإىل ���س��رك��ات الئ��ت��الف مب��وج��ب ات��ف��اق��ي��ة الت�سوية ال��ت��ي مت 

. التو�سل اإليها عام 2017 
تلقتها  التي  النقدية  الدفعات  اإىل  بالإ�سافة  تاأتي  التي  الدفعة  ومع هذه 
جمموع  يبلغ  العراق  كرد�ستان  اإقليم  يف  الت�سغيلية  عملياتها  من  ال�سركة 

الدفعات التي ح�سلت عليها خالل العام اجلاري 121 مليون دولر .
وقال الدكتور باتريك اأملان وارد الرئي�ض التنفيذي ل�سركة دانة غاز :” من 
�ساأن الدفعات املنتظمة التي نح�سل عليها مقابل مبيعات ال�سوائل النفطية 
بقدرتنا  و�سركائنا  ثقتنا  تعزيز  النقدية  الأرب��اح  توزيعات  وا�ستالم  والغاز 
على البدء بتنفيذ خططنا التو�سعية الطموحة” .. م�سرا اإىل اأن ال�سركة 
مت�سي قدما يف اأعمال الإن�ساء اخلا�سة باأول خطوط معاجلة الغاز والذي 
يبلغ طاقته الإنتاجية 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وهو الأمر 
الذي �سي�سهم يف زيادة الإنتاجية باأكرث من 60 % عند دخول املن�ساأة حيز 
. ومن املتوقع اأن ي�سيف هذا امل�سروع التو�سعي ما  الت�سغيل يف عام 2022 
200 مليون دولر �سنويا اإىل الإي��رادات وذلك اإىل جانب  175 اىل  بني 

دوره يف دعم قدرات توليد الكهرباء.

�سمن �سعيها لتطبيق اأف�سل املمار�سات حتقيقًا لروؤيتها بالو�سول اإىل الريادة العاملية 

دائرة املالية املركزية بال�سارقة تطبق منهجية مبتكرة تربط الأداء الفردي بالروؤية ال�سرتاتيجية 
•• ال�شارقة-الفجر: 

�سمن �سعيها لتحقيق روؤيتها بالو�سول 
اإىل ري����ادة م��ال��ي��ة ن��ح��و ال��ع��امل��ي��ة، وعر 
طبقت  العاملية،  املمار�سات  اأف�سل  تبني 
ال�سارقة  يف  امل���رك���زي���ة  امل���ال���ي���ة  دائ�������رة 
على  امل��ت��وازن  الأداء  ب��ط��اق��ات  منهجية 
امل�����س��ت��وى ال����ف����ردي ورب���ط���ه���ا ب���اأه���داف 
لقيا�ض  وذل��ك  ال�سرتاتيجية،  ال��دائ��رة 
م���دى م�����س��اه��م��ة ك���ل م��وظ��ف يف تنفيذ 
ال�سرتاتيجية، والتي تعتر الأوىل من 

نوعها على م�ستوى اإمارة ال�سارقة.
واأطلقت الدائرة  الآلية اجلديدة لقيا�ض 
الأداء املوؤ�س�سي �سمن م�سروع “اأدائي”، 
والذي يرتكز على �ستة حماور رئي�سية، 
واإدارة  ال����س���رتات���ي���ج���ي،  الأداء  ه�����ي: 
والبتكار،  العمليات،  وتطوير  امل�ساريع، 

ور�سا املتعاملني، واإدارة املهام. 
وقال بدر اآل علي، مدير اإدارة التخطيط 
ال���س��رتات��ي��ج��ي وال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���س�����س��ي يف 
املنهجية  ه��ذه  تطبيق  “ياأتي  ال��دائ��رة: 
امل�ستمر  ال��دائ��رة  حر�ض  �سمن  املبتكرة 
لتحويل روؤى وتوجيهات �ساحب ال�سمو 
ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي، 

والريادة  التميز  حتقيق  يف  ال�����س��ارق��ة، 
وب���رام���ج  ع���م���ل  خ���ط���ط  اإىل  الأداء  يف 
حلكومة  ال��ري��ادي��ة  امل��ك��ان��ة  معها  تتعزز 

ال�سارقة«. 
وبنّي اآل علي اأن الدائرة ومن خالل ربط 
جميع املحاور باأداء الوحدات التنظيمية 
نقلة نوعية يف  الفردي، حتقق  وب���الأداء 
والفردي،  املوؤ�س�سي  الأداء  قيا�ض  جمال 
املوؤ�س�سات  اأوائ�����ل  م��ن  يجعلها  وال����ذي 
اأن مت  بعد  وذل��ك  النظام،  ه��ذا  تبني  يف 
العاملية  املمار�سات  اأف�سل  على  الط��الع 

يف جمالت التميز والأداء املوؤ�س�سي.
اأن الدائرة حتر�ض ب�سكل  اآل علي  واأك��د 
دائم على الطالع على اأف�سل املمار�سات 
دائماً  وت�سعى  املجالت،  كافة  العاملية يف 
الريادة  حتقيق  ي��دع��م  م��ا  تطبيق  اإىل 
امل�ساريع  ه����ذه  “اإن  وق�����ال:  وال��ت��م��ي��ز، 
م�ستوى  اإىل  ال��دائ��رة  �ستنقل  النوعية 
ج��دي��د م��ن ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ل��ت��ك��ون مبثابة 
منوذج يحتذى لكافة املوؤ�س�سات الراغبة 
ب��ت��ب��ن��ي اأف�����س��ل امل���م���ار����س���ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
والتميز  واجل���ودة  الأداء  اإدارة  جم��الت 
املجالت  كافة  اإىل  بالإ�سافة  والبتكار، 

املالية واملحا�سبية«.
ن��ي��ال املريخي،  اأو���س��ح��ت  م��ن ج��ان��ب��ه��ا، 

الإ�سرتاتيجي  التخطيط  ق�سم  رئي�ض 
م�سروع  اأن  ال���دائ���رة،  يف  الأداء  واإدارة 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإ���س��ق��اط 
الفردي يعتر من امل�ساريع النوعية ذات 
الفعالية العالية، اإذ ي�سهم بف�سح املجال 
اأمام جميع املوظفني بامل�ساركة يف تنفيذ 
الفردي  اأدائ��ه��م  ورب���ط  ال�سرتاتيجية 
ب������الأداء امل��وؤ���س�����س��ي وال�����ذي ي���ت���الءم مع 
التميز  املالية بتحقيق  الدائرة  توجهات 

يف جمال اإدارة الأداء. 

عملت  ال����دائ����رة  اأن  امل���ري���خ���ي  وب���ّي���ن���ت 
ع��ل��ى اإع����داد م��ق��ارن��ات م��ع��ي��اري��ة عديدة 
ل�ستحداث اآلية متابعة م�ساريع منا�سبة 
لبيئة العمل فيها، منوهة اإىل اأن اإ�سافة 
اأداء الوحدات  هذه املحاور �سمن قيا�ض 
باإ�سراك  فّعال  ب�سكل  اأ�سهم  التنظيمية 
ودفع  التطويرية  العملية  يف  املوظفني 
عجلة البتكار بالدائرة لتحقيق الريادة 

يف جمال التميز املوؤ�س�سي.
املركزية  امل��ال��ي��ة  دائ�����رة  روؤي�����ة  وت��ت��م��ث��ل 

ريادة  اإىل  للو�سول  ال�سعي  بال�سارقة يف 
تطوير  خ��الل  من  العاملية،  نحو  مالية 
ال�ستقرار  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م��ب��ت��ك��رة  ت��ق��ن��ي��ات 
وال���س��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة وب��الع��ت��م��اد على 
رئي�سية  ا�سرتاتيجية  توجهات  خم�سة 
املالية،  وال���س��ت��دام��ة  ال���س��ت��ق��رار  ه���ي: 
والبيئة  امل��ب��ت��ك��رة،  امل��ال��ي��ة  واخل����دم����ات 
الأمثل  وال�ستخدام  املحفزة،  الداخلية 
ل����ل����م����وارد، وحت���ق���ي���ق ت���وج���ه���ات اإم������ارة 

ال�سارقة واإ�سراك املجتمع.

 تلبية للطلب املتزايد على خدمات تربيد املناطق

»اإمباور« ُتر�سي جمموعة عقود بقيمة 1,130 مليار درهم خالل 2019

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن الرنامج الوطني للم�ساريع واملن�ساآت 
ال�سغرة واملتو�سطة التابع لوزارة القت�ساد، 
واملن�ساآت  امل�ساريع  ملجل�ض  التنفيذية  الذراع 
ال�����س��غ��رة وامل��ت��و���س��ط��ة، ع���ن خ��ط��ت��ه لعام 
ال�سغرة  ال�سركات  لدعم وحتفيز   2020

واملتو�سطة وريادة الأعمال يف الدولة.
ا����س���ت���م���ل���ت اأب��������رز ب����ن����ود اخل����ط����ة ال����ت����ي مت 
الإع��الن عنها اليوم خالل موؤمتر �سحفي 
املتعاملني  �سعادة  مركز  يف  ال���وزارة  نظمته 
مبقرها بدبي على برامج ودورات تدريبية 
متخ�س�سة لرواد الأعمال، واإجناز الربط مع 
ال�سبكة الأوروبية لالأعمال، وتنظيم ملتقى 
ال�سركات ال�سغرة واملتو�سطة، وامل�ساركة يف 
معار�ض حيوية وجوائز للم�ساريع ال�سغرة 
املنطقة  م�ستوى  على  والبتكار  واملتو�سطة 
واخلدمات  الرامج  من  والعديد  والعامل، 
الأخرى لهذا القطاع. و قال الدكتور اأديب 
ريادة  ق��ط��اع  اإن  ال��رن��ام��ج  م��دي��ر  العفيفي 
واملتو�سطة  ال�سغرة  وامل�����س��اري��ع  الأع��م��ال 
القيادة  م��ن  كبر  باهتمام  يحظى  زال  م��ا 
ال��ر���س��ي��دة ن��ظ��راً ل���دوره امل��ح��وري يف تنمية 
القت�ساد الوطني وزيادة تنوعه وا�ستدامته 
تعزيز  وتناف�سيته، ف�ساًل عن م�ساهمته يف 
القت�سادية  الأن�سطة  يف  واملعرفة  البتكار 

وقطاع الأعمال بالدولة. و اأو�سح العفيفي 
واملن�ساآت  للم�ساريع  الوطني  الرنامج  اأن 
ال�سغرة واملتو�سطة بوزارة القت�ساد عمل 
على مدى ال�سنوات املا�سية على خلق بيئة 
امل�ساريع من خالل توفر  جاذبة لأ�سحاب 
احلوافز والت�سهيالت واإطالق املبادرات التي 
دخول  من  الأعمال  رواد  متكني  �ساأنها  من 
ال�سوق ب�سورة ناجحة، وتعزيز قدرتهم على 
على  واحل�سول  ال�سوقية  ح�س�سهم  زي��ادة 
العفيفي:  واأ���س��اف  ال�ستثمارية.  الفر�ض 
 2020 ل��ع��ام  ال��رن��ام��ج  خ��ط��ة  “تت�سمن 
جمموعة من الرامج واملبادرات والأن�سطة 
التي ت�سب يف متكني رواد الأعمال من اأبناء 
الدولة وت�سجيع اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرة 
اأف�سل  ع���ل���ى  واإط����الع����ه����م  وامل���ت���و����س���ط���ة، 
واأح�����دث الجت���اه���ات يف تنمية  امل��م��ار���س��ات 
ري���ادة الأع��م��ال، وتعزيز ال��ق��درات الإداري���ة 
والتجارية واملمار�سات البتكارية ل�سركاتهم 
الفعالة  الأدوات  م��ن  بالعديد  وت��زوي��ده��م 
وال�ستمرارية  ال��ت��ج��اري  ال��ن��ج��اح  لتحقيق 
املجالت  اأن�����س��ط��ت��ه��م يف خم��ت��ل��ف  وت��و���س��ي��ع 
باأ�سواق  رب��ط��ه��م  ع���ن  ف�����س��اًل  احل���ي���وي���ة، 
اأن��ه مت  اإىل  ون��وه  اإقليمية وعاملية جديدة«. 
امل�ساريع  ع���دد  زي����ادة   ،2019 ع���ام  خ���الل 
املفعلة  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رة  الإم���ارات���ي���ة 
م��ن خ��الل ال��ن��ظ��ام الإل���ك���رتوين للرنامج 

خدمات  بنقل  اخلا�سة  اأنابيبها  �سبكة 
تريد املناطق يف اإم��ارة دبي، باأكرث من 
املحطات  خم��ت��ل��ف  يف   ، م��ل��ي��ون   186
امل��ت��واج��دة يف م��دي��ن��ة دب���ي ل��الإن��ت��اج ويف 
اأرينا”  “دبي  زاي��د خلدمة  ال�سيخ  �سارع 
اإىل  اإ�سافًة  يوتيل،  وفندق  و�سل،  وب��رج 
اآر”  بي  “وان جي  وب��رج  العنوان،  فندق 
و”بر�سا  ري��زي��دن�����ض  ب��ي��ت�����ض  ج��م��را  يف 

هايت�ض ومدينة دبي لال�ستديوهات. 
�سفقة  وقعت  ق��د  “اإمباور”  كانت  كما 

ال�سغرة  وامل��ن�����س��اآت  ل��ل��م�����س��اري��ع  ال��وط��ن��ي 
عمل  رائ��د   2000 اإىل  لي�سل  واملتو�سطة 
م�����س��روع خ���الل عام   1500 م���ع  م��ق��ارن��ة 
وتوقع   33% زي�������ادة  ب��ن�����س��ب��ة   ،2018
بنهاية  ع��م��ل  رائ����د   5000 اإىل  ت�����س��ل  اأن 
اخلطة  اأن  ال��ع��ف��ي��ف��ي  اأك������د  و   .»2020
اجلديدة �سرتكز ب�سورة بارزة على الرامج 
مل�ساعدة  واملوجهة  التخ�س�سية  التدريبية 
رواد الأعمال على تطوير م�ساريعهم ورفع 
والفنية  والب��ت��ك��اري��ة  ال��ق��ي��ادي��ة  ق��درات��ه��م 
دخلها  وت��ع��زي��ز  �سركاتهم  ب����اأداء  ل��الرت��ق��اء 
اإن  وق��ال  ال�سوق  يف  ومناف�ستها  وح�سورها 
تدريبية  دورة   50 ع��ق��د  تت�سمن  اخل��ط��ة 
الأع����م����ال  رواد  م����ن   3000 م����ن  لأك������رث 
الدولة،  يف  ال�سبع  الإم�����ارات  يف  امل��واط��ن��ني 
ف�ساًل عن برنامج مو�سع لتدريب املدربني 
و  واملتو�سطة.  ال�سغرة  امل�ساريع  جمال  يف 
على  �سيعمل  الرنامج  اأن  العفيفي  اأو�سح 
باأع�ساء  ب��ه  امل�سجلني  الأع��م��ال  رواد  رب��ط 
ال�سبكة الأوروبية لالأعمال التي ت�سم 11 
األ���ف ���س��رك��ة ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل���رات 
فر�ض  وبحث  امل�سرتكة  الفعاليات  وتنظيم 

اإقامة �سراكات جتارية جديدة.
الأع�ساء يف  امل�ساريع  اأن  اإىل  العفيفي  ونوه 
يف   2020 ع��ام  خ��الل  �ست�سارك  الرنامج 
على  واملتو�سطة  ال�سغرة  ال�سركات  ملتقى 

•• دبي-الفجر:

ك�سفت موؤ�س�سة الإمارات لأنظمة التريد 
املركزي »اإم��ب��اور«، اأك��ر م��زود خلدمات 
ت��ري��د امل��ن��اط��ق يف ال���ع���امل، ع��ن توقيع 
مليار   1،130 بقيمة  عقود  جمموعة 
�سركات،  2019، مع عدة  دره��م خالل 
واإن�ساء  الهند�سية،  ال�ست�سارات  �سملت 
التريد،  حم��ط��ات  وت�سغيل  وت�سميم 
بنقل  اخلا�سة  الأنابيب  �سبكة  وتو�سيع 
جديدة  ���س��ب��ك��ات  ومت���دي���د  اخل����دم����ات، 
خلدمة اأحدث امل�سروعات يف دبي، اإ�سافة 
احلرارية  الطاقة  تبادل  غرف  بناء  اإىل 
 ETS - Energy Transfer(
وغرها  الأنابيب  و�سراء   ،)Station

الكثر.
ويعك�ض الرتفاع الكبر يف عدد تعاقدات 
»اإمباور«، خالل 2019، الطلب املتزايد 
ال�سديقة  املناطق  تريد  خدمات  على 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة، وال���ت���ي ت�����س��اع��د يف احل����د من 
التغر  ومكافحة  الكربونية،  النبعثات 
الوعي  انت�سار  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ن��اخ��ي، 
باأهمية احلفاظ على بيئة �سحية واآمنة 

لالأجيال القادمة.

ومن املتوقع اأن ي�سهد عام 2020 زيادة 
املرمة،  وال��ع��ق��ود  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ع���دد  يف 
عدة  اإن�ساء  من  النتهاء  اإىل  بالإ�سافة 
حم��ط��ات ت��ري��د ج���دي���دة، وال��ت��و���س��ع يف 
خدمات  بنقل  اخلا�سة  الأنابيب  �سبكة 
م���ع الطفرة  ت���زام���ن���اً  امل���ن���اط���ق؛  ت��ري��د 
ال��ع��ق��اري��ة ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا دب����ي، والتي 
ت�ساهم يف ارتفاع الطلب على اخلدمات.

اإم��ب��اور ق��د وقعت ع��ق��داً لإن�ساء  وك��ان��ت 
مبنطقة  اجلديد  الرئي�سي  املبنى  مقر 
بحوايل  تقدر  بتكلفة  دب��ي،  اجل��داف يف 
املقرر  م��ن  وال���ذي  دره���م،  280 مليون 
ع���ام  م����ن  الأول  ال����رب����ع  يف  اف���ت���ت���اح���ه 
عقدا  »اإم����ب����اور«،  منحت  ك��م��ا   .2021
لإن�����س��اء حم��ط��ة ت��ري��د يف م��دي��ن��ة دبي 
 197 تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة  بتكلفة  ل��الإن��ت��اج 
اإجمالية  ب��ق��درة  وذل���ك  دره����م؛   مليون 
للم�سروع �ستبلغ 47،000 طن تريد. 
كما اإنتهت اإمباور اإجناز ت�ساميم حمطة 
»اخلليج التجاري 4« و»اخلليج التجاري 
5«، و»اخل��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري 6« ك��ج��زء من 

خطة التو�سعة.
التريد،  خ��دم��ات  �سبكة  تو�سيع  وع���ن 
لتو�سيع  ع��ق��ود  ع���دة  »اإم����ب����اور«  م��ن��ح��ت 

لتوريد  “تراين”  ���س��رك��ة  م��ع  ج��دي��دة 
بطاقة  للبيئة  �سديقة  ت��ري��د  اأج��ه��زة 
األ��ف ط��ن، حيث   110،000 ت�سل اىل 
اإ���س��ت��خ��دام الأج��ه��زة اجل��دي��دة يف  �سيتم 
“تيكوم  م��ن��اط��ق  ال�����س��رك��ة يف  م�����س��اري��ع 
العاملي”،  امل����ايل  دب���ي  و”مركز  �سي”، 
العاملية”،  العالمي  النتاج  و”منطقة 

و”فندق �ساطئ جمرا«.
ب���ن �سعفار،  اأح���م���د  ق����ال  وم����ن ج��ان��ب��ه، 
الإم����ارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض 
لأن��ظ��م��ة ال��ت��ري��د امل���رك���زي »اإم����ب����اور«: 
وجن����اح����اً  من�����وا  ����س���ه���دت  اإم�����ب�����اور  »اإن 
الطلب  يف  م��ت�����س��ارع��ة  ب���وت���رة  ك���ب���را 
ع��ل��ى خ���دم���ات ت��ري��د امل��ن��اط��ق، يف ظل 
الطموحة،  وال�سرتاتيجيات  اخل��ط��ط 
مع  لتتوافق  املوؤ�س�سة،  اعتمدتها  ال��ت��ي 
تهدف  التي  الوطنية،  ال�سرتاتيجيات 

التحول اإىل اقت�ساد اأخ�سر«.
واأكد »بن �سعفار«، »ندرك حجم الطلب 
امل��ن��اط��ق، ومنتلك  ت��ري��د  على خ��دم��ات 
كبرة  واإمكانات  وا�سحة  دقيقة  خططا 
ل��ت��ل��ب��ي��ة الح���ت���ي���اج���ات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة من 
يف  ال�سخمة  امل�ساريع  خا�سة  خدماتنا، 
�سي�سهد  حيث  الإم����ارة؛  اأن��ح��اء  خمتلف 

والذي  ال�سنوي،  ال�ستثمار  ملتقى  هام�ض 
العاملية  بال�سركات  لربطهم  من�سة  ميثل 
امل�����س��ت��ث��م��رة وال��ب��اح��ث��ة ع���ن ف��ر���ض جتارية 
عن  ف�ساًل  ال��دول��ة،  اأ���س��واق  يف  وا�ستثمارية 
املمار�سات  ع��ل��ى  والط�����الع  امل��ع��رف��ة  ت��ب��ادل 
ال�سركات  وت��ط��وي��ر  ت�سغيل  يف  الب��ت��ك��اري��ة 
وت�سمنت  واملتو�سطة.  وال�سغرة  النا�سئة 
الأن�سطة  م��ن  العديد  عنها  املعلن  اخلطة 
اأب��رزه��ا امل�ساركة  وامل���ب���ادرات الأخ����رى، م��ن 
الريا�ض،  يف  التجاري  المتياز  معر�ض  يف 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرة  امل�ساريع  ومعر�ض 
دبي، ومعر�ض الإمارات للم�ساريع ال�سغرة 

لإن�ساء  ع���ق���ود  ت���وق���ي���ع   2020 ع�����ام 
وت�����س��غ��ي��ل حم��ط��ات جديدة،  وت�����س��م��ي��م 
والعمل  الأن����اب����ي����ب  ���س��ب��ك��ة  وت���و����س���ي���ع 
اخلا�سة  التقنيات  اأح����دث  اب��ت��ك��ار  ع��ل��ى 
ب��ق��ط��اع ت���ري���د امل���ن���اط���ق«، م��ت��وق��ع��ا اأن 
كبراً  اإق��ب��اًل  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  »ت�سهد 
ع��ل��ى خ��دم��ات ت��ري��د امل��ن��اط��ق لتغطية 
متطلبات امل�ساريع القائمة واجلديدة يف 

اأنحاء الإمارة«.
واجلدير ذكره، اأن »اإمباور« تقدم خدمات 
تريد املناطق لأكرث من 1،090 مبنى، 
ولأكرث من 100 األف متعامل كما ت�سل 
القدرة الإنتاجية لل�سركة اإىل اأكرث من 
التريد، وتقدم  1،43 مليون طن من 
ال�سركة خدمات تريد مناطق �سديقة 
للبيئة لعدد من امل�ساريع البارزة يف اإمارة 
دبي مثل واجهة دبي املائية، وبلو واترز، 
بيت�ض  وج����م����را  ج����م����را،  وجم���م���وع���ة 
ري��زي��دن�����ض، وم��رك��ز دب��ي امل���ايل العاملي، 
واخلليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، 
واأب��راج بحرات جمرا، ونخلة جمرا، 
ودي�سكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، 
العاملية  واملنطقة  للت�سميم،  دب��ي  وح��ي 

لالإنتاج الإعالمي وغرها.

اخليمة  راأ���������ض  وم����ع����ر�����ض  وامل���ت���و����س���ط���ة، 
واملتو�سطة،  ال�سغرة  للم�ساريع  ال���دويل 
املبتكرة  للم�ساريع  العربي  الوطن  وجائزة 
كانتون  وم��ع��ر���ض  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�����س��غ��رة 
ال���دويل يف غ��وان��زو بال�سني، وامل�����س��ارك��ة يف 
مذكرات  وتفعيل  هولندا،  اإىل  جت��اري  وفد 
ال���ت���ف���اه���م ل���ل���ت���ع���اون يف ه�����ذا ال���ق���ط���اع مع 
ال�����س��وي��د واأذرب���ي���ج���ان، ف�����س��اًل ع��ن تطوير 
وتو�سيع  الإن��رتن��ت  على  الرنامج  �سفحة 
املقدمة  واخلدمات  الأع�ساء  بيانات  قاعدة 
للم�ساريع، اإىل جانب تنفيذ خطة الرنامج 

الوطني لدعم ال�سركات النا�سئة واملبتكرة.

حممد بن حمد ال�سرقي يرتاأ�س اجتماع »الفجرية لتنمية املناطق« الثالث لعام 2019
•• الفجرية -وام:

اأك���د �سمو ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ح��م��د بن 
الفجرة  ع��ه��د  ويل  ال�����س��رق��ي  حم��م��د 
الفجرة  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
الحتياجات  تلبية  اأن  املناطق،  لتنمية 
املعي�سية وتوفر البنى التحتية يف كافة 
اأنحاء الإمارة من اأولويات عمل حكومة 
الفجرة، م�سدداً على توجيهات �ساحب 
ال�سرقي  ال�سيخ حمد بن حممد  ال�سمو 
الفجرة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو 
م�ساريع  اإجن�����از  يف  الإ�����س����راع  ب�����س��رورة 
العام  خالل  اعتمادها  مت  التي  املوؤ�س�سة 
املنا�سبة  اجل��اري واتخاذ كل الإج���راءات 
لنطالق اأخرى يف العام املقبل 2020 
ملا ت�سكله هذه امل�ساريع من دعم خلطط 

التنمية ال�ساملة يف الدولة.
جاء ذلك خالل تروؤ�ض �سموه الجتماع 

الدوري الثالث للموؤ�س�سة للعام 2019، 
يف مكتبه بالديوان الأمري يف الفجرة، 
النون  خمي�ض  املهند�ض  بح�سور  وذل��ك 
م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���س�����س��ة واأع�����س��اء جمل�ض 

الإدارة.
ما  على  الجتماع،  �سموه، خالل  واطلع 
اأجنز خالل العام اجلاري من م�ساريع، 
باأهمية  م��وج��ه��اً  اإجن���ازه���ا،  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
تكثيف اجلهود و�سرورة الرتقاء بجودة 
الأداء وتطوير خدمات املوؤ�س�سة يف كافة 
مناطق الإمارة وفقا للمعاير الوطنية. 
وتطرق الجتماع اإىل خطط عمل العام 
متطلباتها،  على  الوقوف  بهدف  املقبل 
توقيعها  املقرر  والتفاقيات  وال�سراكات 
كما  املحلية،  املجال�ض  عمل  اإىل  اإ�سافة 

مت مناق�سة ميزانية العام 2020.
الزحمي  �سامل  �سعادة  الجتماع  ح�سر 

مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرة.

»القت�ساد« تعلن خطتها لدعم قطاع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة خالل 2020
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املال والأعمال

بدء تنفيذ م�سروع الطرق و البنية التحتية 
مبح�سر الييف يف ليوا بتكلفة 240 مليون درهم

•• اأبوظبي- وام:

بداأت �سركة اأبوظبي للخدمات العامة “م�ساندة “ و بلدية منطقة الظفرة 
لالأرا�سي  التحتية  والبنية  الداخلية  الطرق  اإن�ساء  م�سروع  اأعمال  تنفيذ 
 185 تبلغ  م�ساحة  على  ذل��ك  و  ليوا  مبدينة  الييف  حم�سر  يف  ال�سكنية 

هكتارا و بتكلفة تقدر ب� 240 مليون درهم.
واأكد اجلانبان اأن امل�سروع يخدم 231 ق�سيمة �سكنية جديدة و م�سجدين 
و10 حدائق وم�سطحات خ�سراء ويت�سمن جتهيز البنية التحتية و�سبكة 
الطرق وم�سارات اخلدمات. واأو�سحا اأن م�سروع منطقة الييف ي�سمل تنفيذ 
اأعمال طرق داخلية رئي�سية وفرعية مع خدمات البنية التحتية الآخرى 
مثل اإن�ساء �سبكات لل�سرف ال�سحي، وت�سريف مياه الأمطار، و�سبكات مياه 
ال�سرب، واإن��ارة الطرق الداخلية، و�سبكات الري، ونظام مكافحة احلريق، 

وحمطات الكهرباء، واأر�سفة امل�ساة، ومواقف ال�سيارات، وغرها.
ويعتزم اجلانبان ت�سليم امل�سروع يف �سهر اأغ�سط�ض من العام 2021، وذلك 
�سهرا   24 لها مدة زمنية قدرها  واملقرر  املعتمدة لالإجناز  ح�سب اخلطة 

وفقا لأرقى املوا�سفات واأعلى املعاير العاملية.
اإطار  يف  ياأتي  امل�سروع  تنفيذ  اإن  الظفرة  منطقة  بلدية  قالت  جانبها  من 
احلر�ض على جت�سيد روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” لتوفر بنية حتتية عالية اجلودة تلبي حاجات 
الرتقاء  وت�ستهدف  العاملية  املعاير  اأف�سل  تتما�سى مع  و  واملجتمع  الفرد 
املجتمع  واإ���س��ع��اد  امل�����س��ت��دام��ة،  التنمية  اأرك����ان  وت��وط��ي��د  احل��ي��اة،  مب�ستوى 
ورفاهيته، والتي ترتجمها توجيهات واأوامر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
نهيان ممثل احلاكم يف  اآل  زاي��د  ال�سيخ حمدان بن  �سمو  و متابعة  دع��م  و 
منطقة الظفرة. و يواكب امل�سروع عملية التنمية ال�ساملة و امل�ستدامة التي 
ت�سهدها اإمارة اأبوظبي ب�سكل عام و منطقة الظفرة على وجه اخل�سو�ض 
اإىل جانب تعزيزه منظومة البنية التحتية يف حم�سر الييف مبدينة ليوا 
وتوفر اأر�سية مثالية ت�سهم يف حتفيز النمو ال�سكاين والقت�سادي، عر 
الق�سائم  وتخدم  ال�سكان،  متطلبات  حتقق  اأ�سا�سية  خدمية  مرافق  توفر 
على  ي�ستمل  امل�سروع  اأن  م�ساندة  �سركة  اأو�سحت  و  املنطقة.  يف  ال�سكنية 
تنفيذ �سبكة للطرق الداخلية والقيام باأعمال الت�سوية الرتابية بالإ�سافة 
اإىل اأعمال نقل ومتديد واإعادة متركز بع�ض خدمات البنية التحتية مثل 
خطوط الكهرباء و اأعمال حمطات التوزيع الثانوية اإىل جانب �سبكة مياه 

ال�سرب و�سبكة ال�سرف ال�سحي وت�سريف مياه الأمطار.

�سندوق خليفة ي�ستعر�س 4 م�ساريع 
وطنية مبهرجان الظفرة 2019

•• اأبوظبي-وام:

�سغرة  وطنية  م�ساريع   4 امل�ساريع  لتطوير  خليفة  �سندوق  ي�ستعر�ض 
“�سوغة”  موؤ�س�سة  منتجات  ج��ان��ب  اإىل  قبله  م��ن  م��دع��وم��ة  ومتو�سطة 
الذي   ”2019 “الظفرة  مبهرجان  م�ساركته  خ��الل  وذل��ك  ل��ه  التابعة 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت  ي��ق��ام 
الحتفاء  اإىل  ويهدف  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
بتقاليد و ثقافة الإم��ارات العربية املتحدة وتعزيز روح الرتاث العريق يف 
�سبه اجلزيرة العربية ب�سكل عام. تاأتي امل�ساركة يف املهرجان الذي انطلقت 
فعالياته موؤخرا بحديقة مدينة زايد مبنطقة الظفرة يف اأبوظبي، انطالقا 
العمل احلر، وت�سجيع  من م�ساعي �سندوق خليفة احلثيثة لغر�ض ثقافة 
بدورها  لت�سهم  واملتو�سطة  ال�سغرة  الإماراتية  امل�ساريع  ودع��م  البتكار، 
يف التنمية الجتماعية والقت�سادية لدولة الإمارات. و يندرج ا�ستعرا�ض 
“�سوغة” ملنتوجاتها وم�سغولتها اليدوية خالل املهرجان يف اإطار م�ساعي 
املوؤ�س�سة الدوؤوبة لن�سر الرتاث الإماراتي واحلفاظ على احلرف التقليدية 
تعزيز  خ��الل  م��ن  الإم��ارات��ي��ني  احلرفيني  م�ستقبل  وت�سكيل  وتطويرها، 
فر�سهم يف ريادة الأعمال. و اأكدت موزة عبيد النا�سري، الرئي�ض التنفيذي 
بالإنابة يف �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع، اأن الهدف من م�ساركة �سندوق 
التي  الريادية  امل�ساريع  اأب��رز  4 من  ال�سوء على  اإلقاء  املهرجان  خليفة يف 
الجتماعية  املبادرة  منتجات  ا�ستعرا�ض  جانب  اإىل  مظلته  حتت  تن�سوي 
وذلك متا�سيا مع روؤيته  التي اأطلقها يف العام 2009 “موؤ�س�سة �سوغة”، 
و ا�سرتاتيجيته الرامية اإىل دعم ريادة الأعمال داخل الدولة ون�سر مفاهيم 
من  التي  امل�ستدامة،  واملتو�سطة  ال�سغرة  امل�ساريع  وتاأ�سي�ض  احلر  العمل 

�ساأنها اأن ت�سهم يف تعزيز م�سرة القت�ساد الوطني الآخذ بالنمو.

بالتعاون مع وزارة التغري املناخي والبيئة يف الإمارات

يونيليفر تنظم ور�سة عمل لتمكني ال�سباب على حتقيق م�ستقبل م�ستدام 

ال�سياحة يف ال�سارقة.. مزيج الأ�سالة واحلداثة

•• دبي-الفجر: 

ب��ح�����س��ور م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث����اين بن 
املناخي  التغر  وزي��ر  ال��زي��ودي  اأح��م��د 
الإم���������ارات، نظمت  دول�����ة  وال��ب��ي��ئ��ة يف 
جل�سة  اخلليج”  “يونيليفر  ���س��رك��ة 
عمل ل��ط��الب م��دار���ض واجل��ام��ع��ات يف 
الإم��ارات مل�ساركة اقرتاحاتهم ملعاجلة 
اأقيمت  البال�ستيكية،  النفايات  م�سكلة 
ملنتجات  “يونيليفر”  م�����س��ن��ع  يف 
دبي  “جممع  يف  ال�سخ�سية  ال��ع��ن��اي��ة 

لال�ستثمار«.
و�سارك يف الور�سة 30 من النا�سطني 
مدار�ض  ط��الب  من  ال�سباب  البيئيني 
دبي  يف  التعليمية”  “جيم�ض  موؤ�س�سة 
اإىل  ال�سارقة،  يف  الأمريكية  واجلامعة 
جانب عدد من املمثلني عن موؤ�س�سات 
ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض وامل���ن���ظ���م���ات غر 

احلكومية.
ويتجه امل�ستهلكون حول العامل ب�سورة 
التجارية  ال���ع���الم���ات  ن��ح��و  م���ت���زاي���دة 
الأخالقية  اجل����وان����ب  ت���راع���ي  ال���ت���ي 
ت�سيد  ح��ي��ث  ال����س���ت���دام���ة،  وم���ع���اي���ر 
�سريحة ال�سباب بال�سلوكيات املوؤ�س�سية 
�سواًء  منها  ال�سيئة  وترف�ض  احل�سنة 
خالل الفعاليات العامة اأو على مواقع 

التوا�سل الجتماعي. 
ومت��ث��ل ال���س��ت��دام��ة يف دول���ة الإم����ارات 
عامل تاأثر كبر ومتنام على قرارات 
القيادة  ب��ف�����س��ل  وذل�����ك  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني، 

للحكومة  ال���ر����س���ي���دة  وال���ت���وج���ي���ه���ات 
الوعي  تعزيز  اإىل  وال��رام��ي��ة  ال��دول��ة، 
امل�ستهلكني  اهتمام  ي�سهد  اإذ  واملعرفة، 
ب��الأث��ر الإي��ج��اب��ي على البيئة،  ت��زاي��داً 
املنتجات  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  وب��امل��ك��ون��ات 
“يونيليفر  واأطلقت  ي�سرتونها.   التي 
اخلليج” �سمن اإطار خططها الهادفة 
اإىل ن�سر مفاهيم �سبل الع�ض امل�ستدامة 
والتوجهات  ال���ظ���روف  م���ع  وال��ت��ك��ّي��ف 
البدء  بهدف  املبادرة  هذه  امل�ستقبلية، 
عملية  يف  ال�سباب  النا�سطني  ب��اإدم��اج 
ل���دي���ه���ا، ح��ي��ث ت�سعى  ال����ق����رار  ات���خ���اذ 
ال�سركة للح�سول على اآراء النا�سطني 
وال�سركات  التجارية  العالمات  ب�ساأن 
ال�ستناد  بغية  معها،  يتعاملون  التي 
ال�سركة  توجهات  يف  ال���روؤى  ه��ذه  اإىل 

ال�سرتاتيجية. 
تقدمي  احل��وار  جل�سات  نتائج  و�سملت 
حوافز للم�ستهلكني لقاء عدم ا�ستخدام 
ذات ال�ستخدام  البال�ستيكية  املنتجات 
اأف�سل  و�����س����ول  وت����وف����ر  ال������واح������د، 
وفر�ض  ال��ن��ف��اي��ات،  ف���رز  م��ن�����س��اآت  اإىل 
�سرائب على اإنتاج املواد البال�ستيكية، 
بالإ�سافة اإىل توعية وتثقيف ال�سكان، 
املنتجات  اأغلفة  على  حتذيرات  وو�سع 
الواحد،  ال�ستخدام  ذات  البال�ستيكية 
البيئي  للوعي  اختب��������ارات  واع��ت��م��اد 
����س���م���ن ع���م���ل���ي���ات م��ن�����������������ح ت���اأ����س���رات 

الإقامة..
 ف�ساًل عن ت�سليط ال�سوء على النواحي 

اأكر يف  التي تتيح للمدار�ض لعب دور 
الورق. واّطلع معايل  ا�ستهالك  تقليل 
اأحمد الزيودي على  الدكتور ثاين بن 
خمتلف احللول التي مت طرحها، وقال 
“اإن ال�سباب  يف كلمته خالل اجلل�سة: 
التاأثر  على  ق���درة  الأك���رث  الفئة  ه��م 
الوعي بني مكوناته  ون�سر  املجتمع  يف 
التي  التحديات  م��ع  التعامل  وتعزيز 
ي��واج��ه��ه��ا، ك��ون��ه��م ال��ف��ئ��ة الأو����س���ع بني 
والإقليمي  امل��ح��ل��ي  ال�����س��ك��اين  ال��ت��ع��داد 
ال��وا���س��ع باأحدث  وال��ع��امل��ي، ولإمل��ام��ه��م 
التعامل  وك��ي��ف��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
املجتمع،  خ��دم��ة  يف  وتوظيفها  معها 
وابتكارية  اإب��داع��ي��ة  ب��ق��درات  ومتتعهم 
يف  الر�سيدة  القيادة  ت��ويل  ل��ذا  عالية، 
دولة الإمارات متكني واإ�سراك ال�سباب 
و�سناعة  امل�ستقبلية  اخلطط  ر�سم  يف 

القرار اأولوية ق�سوى.«
الوعي  ن�����س��ر  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���ار 
وال�ستهالك  الإن�����ت�����اج  ب�����س��ل��وك��ي��ات 
والإدارة  الفعال  والتعامل  امل�ستدامني 
املتكاملة للنفايات يعد اأحد التحديات 
كافة  املجتمعات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة 
فاإن  ل��ذا  الإم�����ارات،  املجتمع  فيها  مب��ا 
للخروج  ال�����س��ب��اب  وحت��ف��ي��ز  اإ�����س����راك 
اب��ت��ك��اري��ة م���ن دوره�����ا تعزيز  ب��ح��ل��ول 
ال���ي���ات مبتكرة  واإي����ج����اد  ال���وع���ي  ه����ذا 
كبر  ب�سكل  �سي�ساهم  النفايات  لإدارة 
للتحول  ال��دول��ة  ت��وج��ه��ات  حتقيق  يف 
ومنظومة  الأخ�����س��ر  الق��ت�����س��اد  ن��ح��و 

القت�ساد الدائري، وم�ستهدفات روؤية 
ال�ستدامة  بتحقيق   2021 الإم��ارات 
واأ�ساد  القطاعات.  كافة  م�ستوى  على 
واأفكارهم  ال��ط��ل��ب��ة  ب��ج��ه��ود  م��ع��ال��ي��ه 
ال��ق��ّي��م��ة ال���ت���ي ط��روح��ه��ا خ����الل هذه 
يف  ال����وزارة  دور  على  م��وؤك��داً  اجلل�سة، 
الرتبية  وزارة  م���ع  ال��وث��ي��ق  ال��ت��ع��اون 
والتعليم لإدراج الدرا�سات البيئة �سمن 
امل��ن��اه��ج ال��درا���س��ي��ة ع��ل��ى ام��ت��داد كافة 

مراحل التعليم البتدائي والثانوي. 
�سريرام  �ساجاريكا  قالت  جانبها،  من 
جمرا،  ك��ل��ّي��ة  م��ن  البيئية  ال��ن��ا���س��ط��ة 
نحو  “الأطفال  ح���رك���ة  وم���وؤ����س�������س���ة 
م�ستقبل اأف�سل« )K4BF(: »انطوت 
اأه���م���ي���ة كبرة  ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى 
بفر�سة  ال�سباب  زّودت  كونها  للغاية 
جماعية  ب�سورة  حلولهم  ل�ستعرا�ض 
اأمام هيئة عليا متخ�س�سة وقادرة على 

اإحداث التغير.
 ورك����زت اجل��ل�����س��ة ع��ل��ى ج��م��ع الطلبة 
القيادية  ال�����س��خ�����س��ي��ات  م���ن  ع���دد  م���ع 
م�����ن احل����ك����وم����ة وال����ق����ط����اع اخل���ا����ض 
اإىل بع�ض  ال��ت��ع��رف  ب��ه��دف  وامل���دار����ض 
اإىل  ال�سارية حالياً، والهادفة  املبادرات 
دولة  يف  ال�ستدامة  م�ستويات  تعزيز 

الإمارات«.
وب��ه��ذا ال�����س��دد، ق���ال ���س��اجن��ي��ف كاكار 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ن���ائ���ب 
“يونيليفر” يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
واآ�سيا  ورو�سيا  وتركيا  اأفريقيا  و�سمال 

“يونيليفر”  يف  يف  “ن�سعى  الو�سطى: 
ع��ل��ى الع���ت���م���اد ب�������س���ورة ك��ام��ل��ة على 
القابلة  البال�ستيكي  التغليف  منتجات 
لإعادة ال�ستخدام اأو اإعادة التدوير اأو 

التحلل بحلول عام 2025«. 
جمع  ع���ل���ى  “نعمل  ك�����اك�����ار:  وت����اب����ع 
ومعاجلة املنتجات البال�ستيكية بكمية 
ف�����س��اًل عن  نبيعها،  ال��ت��ي  ت��ل��ك  ت��ف��وق 
البال�ستيك  على  اع��ت��م��ادن��ا  تخفي�ض 
الن�سف،  مبقدار  املكرر  وغر  اجلديد 
القطاع  م�����ع  ال����ت����ع����اون  م�����ن  وذل��������ك 
واملنظمات غر احلكومية والنا�سطني 
املناخي  التغر  وزارة  باإ�سراف  ال�سباب 

والبيئة«.
ب���اإق���ام���ة جولة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  واخ��ُت��ت��م��ت 
ملنتجات  “يونيليفر”  م�سنع  �سمن 
دبي  “جممع  يف  ال�سخ�سية  ال��ع��ن��اي��ة 
عام  اإن�����س��اوؤه  مت  وال���ذي  لال�ستثمار”، 
2016 با�ستثمار بقيمة 1 مليار درهم 
اإماراتي، حيث يتميز امل�سنع با�ستماله 
متقدمة،  اأمت����ت����ة  م�������س���ت���وي���ات  ع���ل���ى 
البتكارات  م���ن  ال��ع��دي��د  ج���ان���ب  اإىل 
يف  ت�سهم  التي  املتطورة  التكنولوجية 
تزويد ال�سوق باملنتجات ب�سورة اأ�سرع، 
وتخفي�ض وقت الإنتاج بن�سبة 80%، 
م�ستويات  خ��ف�����ض  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
النفايات وا�ستهالك الطاقة، اإذ يعتمد 
الطاقة  ع��ل��ى  ك���ام���ل  ب�����س��ك��ل  امل�����س��ن��ع 
الكهربائية املتجددة، ف�ساًل عن تدوير 

نفايته ب�سكل كامل. 

•• اأبوظبي-وام:

املميزة  مكانتها  ال�سارقة  اإم���ارة  ر�سخت 
بف�سل  العاملية  ال�سياحة  خ��ارط��ة  على 
الذي  ال�����س��ي��اح��ي  منتجها  وث����راء  ت��ن��وع 
ي��ج��م��ع م���ا ب���ني الأ����س���ال���ة و احل���داث���ة، 
وي�����ت�����الءم م����ع خم���ت���ل���ف اله���ت���م���ام���ات 

والفئات العمرية.
اإىل  ال���ت���ح���ول  يف  ال�������س���ارق���ة  وجن���ح���ت 
ال�سياحية  ال��وج��ه��ات  اأه����م  م��ن  واح����دة 
الدولة  ال��زوار من داخل  التي يق�سدها 
الأعياد،  وعطل  املنا�سبات  يف  وخارجها 
حيث بلغ اإج��م��ايل ع��دد زوار الإم���ارة يف 
لتحقق  زائ����ر  م��الي��ني   7  2018 ع���ام 
�سياحة  “روؤية  م��ن   70% نحو  بذلك 
زيادة  اإىل  الرامية   ،”2021 ال�سارقة 
الإم��ارة لت�سل  اإىل  ال�سياحية  التدفقات 
عام  ب���ح���ل���ول  زائ������ر  م���الي���ني   10 اإىل 

.2021
مبتكرة  م��ق��ارب��ة  ال�سارقة  اإم����ارة  وتتبع 
اإىل تطوير  تهدف  ال�سياحي  القطاع  يف 
جتربة ال�سائح من خالل توفر جتارب 
تدفقات  زي����ادة  ب��ه��دف  مبتكرة  وح��ل��ول 
هذا القطاع، ف�ساًل عن تنمية القدرات 
واملقومات ال�سياحية من خالل ال�سراكات 
ال�سرتاتيجية والعمل التعاوين لتوفر 
العاملي  امل�ستوى  ذات  ال�سياحية  املرافق 
الفّعال  وال��ت�����س��وي��ق  ال��رتوي��ج  وب��ال��ت��ايل 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  اجل���ذب  لعنا�سر 

التي متتلكها الإمارة.
وت�����س��ك��ل اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة وج��ه��ة جاذبة 
لل�سياح والزوار من خمتلف دول العامل 
بف�سل ثرائها الثقايف وتاريخها العريق 
وامتالكها ملعامل عمرانية رائعة، ف�ساًل 
ع��م��ا ت���وف���ره م���ن خ����ي����ارات م��ت��ن��وع��ة يف 

الت�سوق وال�سيافة.
اأبرز  اإح����دى  ال��ق�����س��ب��اء  منطقة  ومت��ث��ل 
اأيقونات ال�سارقة ال�سياحية كونها وجهة 
ترفيهية تقدم مزيجا من املتعة والثقافة 
بف�سل ما تت�سمنه من مرافق وخدمات 
بدءا  واأن�سطة  فعاليات  من  تنظمه  وما 
املو�سيقية ومرورا  النافورة  من عرو�ض 
ب��ع��ج��ل��ة ع����ني الإم�����������ارات و�����س����ول اإىل 

اجلولت ال�سياحية على القوارب.
املائية  امل���ج���از  واج���ه���ة  ت���زخ���ر  ب����دوره����ا 
ومنها  ال�سياحية  امل��ع��امل  م��ن  بالعديد 
الألعاب  ومنطقة  الفنون  مرايا  حديقة 
وحديقة  امل�������س���غ���ر  اجل����ول����ف  وم���ل���ع���ب 
�سل�سلة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ائ��ي��ة  الأل��ع��اب 

املطاعم واملقاهي املتنوعة.
ويعد “املنتزه” الوجهة ال�سياحية املائية 

الأوىل يف ال�سارقة حيث يت�سمن ق�سمني 
رئ��ي�����س��ي��ني مي���ت���دان ع��ل��ى م�����س��اح��ة نحو 
األ���ف م��رت م��رب��ع، ه��م��ا احلديقة   126
جانب  اإىل  الرتفيهية  واحلديقة  املائية 

املطاعم العاملية واملقاهي والأكواخ.
باجلمع  النور  جزيرة  متتاز  جهتها  من 
اجلميل  والفن  والرتفيه  الطبيعة  بني 
امل���ع���م���اري���ة  ت�������س���ام���ي���م���ه���ا  امل���ت���م���ث���ل يف 

وع��رو���س��ه��ا ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة، ح��ي��ث حتتوي 
ف��ن��ي��ة م�سيئة  ل���وح���ات  ع��ل��ى  اجل���زي���رة 
العامل  اأنحاء  واأعمال فنية من خمتلف 
مثل لوحتي تورو�ض واأوف��و، على جانب 
للزوار  ي���ق���دم  ال�����ذي  ال���ف���را����س���ات  ب��ي��ت 
اأن��واع خمتلفة من  التعرف على  فر�سة 

الفرا�سات من �ستى اأنحاء العامل.
ويعتر ال�سوق املركزي يف ال�سارقة حتفة 
رئي�سني  جناحني  م��ن  تتكون  معمارية 
لبناية مكونة من طابقني ي�ستمالن على 
8 بلوكات ويت�سالن بج�سرين ممتدين 
ي��رب��ط��ان ب��ي��ن��ه��م��ا، ي��ط��ل اإح����دى هذين 
اجلناحني على بحرة خالد مبا�سرة .. 
بينما يطل اجلناح الآخر على �سارع امللك 
في�سل، ويبلغ عدد املحالت التي ي�سمها 
ال���زوار  ت�ستقطب  حم��ل   600 ال�����س��وق 
الراغبني بالت�سوق يف اأجواء من العراقة 
نظرا ل�سكله املعماري النادر امل�ستمد من 

الرتاث املعماري الإ�سالمي.
وحتت�سن اإمارة ال�سارقة، مناطق �سياحية 
طبيعية متميزة، ليزال بع�سها يحتفظ 
باأ�سرار التاريخ منذ اآلف الأعوام، ولعل 
اأبرزها منطقة مليحة، التي �سهدت اأول 
 130 على  يزيد  ما  منذ  ب�سري  ن�ساط 
األ����ف ع����ام، ف��م��ع دخ����ول ال���زائ���ر مليحة 
اإمارة  من  الو�سطى  املنطقة  يف  الواقعة 
املا�سي،  اإىل  ب��ح��ن��ني  ي�سعر  ال�����س��ارق��ة، 
التليد، وما هي  املا�سي  ورغبة يف عي�ض 
اإىل مركز  ي�����س��ل  ���س��وى حل��ظ��ات ح��ت��ى 
مليحة لالآثار، اأحد اأبرز مرافق م�سروع 
م��ل��ي��ح��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة والأث���ري���ة، 
لال�ستثمار  ال�������س���ارق���ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���اب���ع 
نبذة  يقدم  ال��ذي  “�سروق”،  والتطوير 
واف��ي��ة ع��ن حياة الأوائ����ل ال��ذي��ن عا�سوا 

بهذه املنطقة.

بعثة الدولة لدى » اآيرينا« تطلق حملة »#بادر_بخطوة_موؤثرة« العاملية
•• اأبوظبي-وام:

املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  ل��دى  الإم����ارات  دول��ة  بعثة  اأطلقت 
“اآيرينا” اأم�ض حملة “#بادر_بخطوة_موؤثرة” وهي مبثابة من�سة 
للوكالة  العمومية  اجلمعية  يف  ال��دول  مندوبي  تدعو  القنوات  متعددة 
الدولية للطاقة املتجددة واجلمهور العام اإىل امل�ساهمة يف ت�سريع عملية 

التحول نحو عامل تدعمه م�سادر الطاقة املتجددة.
ومت اإطالق احلملة ر�سميا ام�ض تزامنا مع ا�ستعداد اأبوظبي ل�ست�سافة 
املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  العمومية  للجمعية  العا�سرة  الدورة 
اأبوظبي  اأ�سبوع  فعاليات  �سمن  يناير   12 اإىل   10 من  الفرتة  خ��الل 

لال�ستدامة 2020.
الدولية  ال��وك��ال��ة  وملمثلي  ال��ع��ام  للجمهور  الرقمية  احلملة  و�ستوفر 
وتطلعاتهم  بلدانهم  اإجن��ازات  مل�ساركة  وو�سما  من�سة  املتجددة  للطاقة 

للو�سول اإىل م�ستقبل م�ستدام تدعمه م�سادر الطاقة املتجددة.
العمومية  اجلل�سة  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  عقد  ويعك�ض 
ال�سنوية يف العا�سمة اأبوظبي اجلهود الرائدة التي بذلتها دولة الإمارات 
من اأجل ت�سريع اعتماد حلول الطاقة املتجددة على م�ستوى العامل حيث 
اأ�سبحت منوذجا يحتذى للدول التي تتحلى بامل�سوؤولية وت�سعى اإىل دفع 
عجلة التنمية امل�ستدامة حيث تبذل الدولة جهودا حثيثة لتنفيذ ودعم 

م�ساريع متعددة للطاقة املتجددة داخل الدولة وخارجها.
ت��وازن بني  اإىل حتقيق   2050 وتهدف ا�سرتاتيجية الإم��ارات للطاقة 

يف  النظيفة  الطاقة  ح�سة  زي��ادة  عن  ف�سال  وا�ستهالكها  الطاقة  اإنتاج 
مزيج الطاقة الكلي لتبلغ 50 يف املائة بحلول عام 2050.

للدولة  الدائم  املندوب  احلو�سني  خليفة  ن��وال  الدكتورة  �سعادة  وقالت 
 “ بهذه املنا�سبة -   - “اآيرينا”  لدى الوكالة الدولية للطاقة املتجددة 
اإنه بف�سل الروؤى امل�ستقبلية لقيادتنا الر�سيدة اأ�سبحت الإمارات مثال 
تقنيات  نحو  حتولها  عجلة  دف��ع  يف  ال��راغ��ب��ة  امل�سوؤولة  ال���دول  ملختلف 

الطاقة املتجددة..
اأنحاء  اأن نرى ازدياد العتماد على الطاقة املتجددة يف جميع   وي�سرنا 
طويال  م���ازال  املن�سودة  الأه����داف  حتقيق  نحو  الطريق  اأن  اإل  ال��ع��امل 
اأكرث  م�ستقبل  اإىل  و���س��ول  اجله��ود  م��ن  الكثر  ب����ذل  علين����ا  ويتعني 

ا�ستدامة«.
عاملي  كمجتمع  اجلماعي  العمل  اأهمية  على  حملتنا  توؤكد   “ واأ�سافت 
ومتثل  الطاقة  من  نظيف  مزيج  اإىل  التحول  عملية  ت�سريع  اأج��ل  من 
م�سادر الطاقة املتجددة اليوم نحو 10 يف املائة فقط من مزيج الطاقة 
ل��ذا فقد ح��ان الوقت لتح�سني ه��ذه الأرق���ام ب�سرعة مبا فيه  يف العامل 

م�سلحة الأجيال املقبلة«.
للطاقة  الدولية  للوكالة  العمومية  للجمعية  العا�سرة  ال��دورة  وتنعقد 
اإطار  يف  ي��ن��اي��ر   12 اإىل   10 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  يف  “اآيرينا”  امل��ت��ج��ددة 
اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة والذي ميثل من�سة عاملية لت�سريع التنمية 
مركز  يف   2020 يناير   18 اإىل   11 م��ن  وي��ق��ام  ال��ع��امل  يف  امل�ستدامة 

اأبوظبي الوطني للمعار�ض “اأدنيك«.
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املال والأعمال

اأرا�سي دبي تعقد �سبعة اجتماعات مع �سركائها يف لندن

•• دبي -الفجر:

ال��ت��وا���س��ل مع  ع��ل��ى  اإط����ار حر�سها  يف 
العامل،  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف  ���س��رك��ائ��ه��ا 
من  معهم،  التعاون  عالقات  وتر�سيخ 
بالقطاع  والرت�����ق�����اء  ال����رتوي����ج  اأج�����ل 
ال���ع���ق���اري يف الإم���������ارة، ق���ام���ت دائ����رة 
الأرا�سي والأمالك يف دبي، من خالل 
العقارية،  واخلدمات  الت�سجيل  قطاع 
الريطانية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ب���ج���ول���ة 
لندن، عقدت خاللها �سبعة اجتماعات 
�سركائها  اأبرز  مع  املعيارية  للمقارنات 

يف العديد من املجالت.
تراأ�سها  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ات  وت�سمنت 
لقطاع  التنفيذي  املدير  امل��ري،  ماجد 
لقاء  ال��ع��ق��اري��ة  واخل��دم��ات  الت�سجيل 
كبار امل�سوؤولني التنفيذيني يف عدد من 
املوؤ�س�سات املحلية والدولية هناك، مبا 
يف ذلك جمل�ض معاير التقييم الدويل، 
واملعهد امللكي للم�ساحني القانونيني، و 
�سي بي اآر اإي CBRE التي تعد اأكر 
العقارية.  لال�ست�سارات  عاملية  �سركة 
واجتمع وفد الدائرة مع ممثلي وكالة 

اأوردنان�ض  ملوؤ�س�سة  التابعة  جيوفي�سني 
�سريف يف اململكة املتحدة ، وهي منظمة 
ر�سمية متار�ض اأن�سطتها منذ ما يزيد 
م�سوؤولية  وت���ت���وىل  ع����ام،   200 ع��ل��ى 
اململكة  يف  اخلرائط  وت�سميم  تطوير 
ب��ني الجتماعات  م��ن  وك���ان  امل��ت��ح��دة. 
ال��ب��ارزة ال��ت��ي عقدها ال��وف��د ل��ق��اء مع 
�ستانلي  م����ورغ����ان  “موؤ�سر  مم��ث��ل��ي 
املكانة  م��ن��اق�����س��ة  ك��اب��ي��ت��ال، مت خ��الل��ه 
اإم��ارة دبي  اإليها  التي و�سلت  املتقدمة 
ع��م��وًم��ا، وال��ت��ط��ورات امل��ت��الح��ق��ة التي 

�سجلها القطاع العقاري.  
اأع���ق���اب اختتام  امل���ري يف  وق���ال م��اج��د 
الزيارة: نحر�ض يف الدائرة على اإبقاء 
قنوات التوا�سل مفتوحة مع �سركائنا 
العامليني، وتعتر لندن واحدة من اأهم 
الوجهات، لوجود العديد من املوؤ�س�سات 
امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة التي  وال����وك����الت 
خا�سة  لأن�سطتها،  م��ق��ًرا  منها  تتخذ 
العقاري. ي�ساف  بالقطاع  املعنية  تلك 
املتينة  التاريخية  العالقات  ذل��ك  اإىل 
التي تربط بني دولة الإمارات العربية 
املتحدة من  املتحدة من جهة واململكة 

جهة اأخرى. لقد كانت الزيارة ناجحة 
بكل املقايي�ض لقدرتنا على تنظيم هذا 
العدد الكبر من اللقاءات التي �سهدت 
الهتمام  ذات  املوا�سيع  كافة  مناق�سة 
مع  العالقات  تطوير  و�سبل  امل�سرتك، 

تلك الأطراف يف امل�ستقبل.
الوفد  التقى  ك��ل��ه،  ذل��ك  اإىل  واإ���س��اف��ة 
فرانك  ن����اي����ت  يف  امل���������س����وؤول����ني  ك����ب����ار 
غلوبال، وهي واحدة من اأكر �سركات 
ال��ع��ق��اري��ة ع��ل��ى م�ستوى  ال���س��ت�����س��ارات 
باجتماع  ال���زي���ارة  واك��ت��م��ل��ت  ال���ع���امل. 
م��ع ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني يف ���س��ف��ارة دولة 
امل��ت��ح��دة يف لندن،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
ملناق�سة �سبل التعاون، وخا�سة اجلانب 
املتعلق بال�ستفادة من فر�ض الأحداث 
يف  ال�سفارة  تنظمها  التي  والفعاليات 
دعمها  يف  ال��دائ��رة  واإ���س��ه��ام  بريطانيا، 

وامل�ساركة بها.
و���س��ه��دت الج��ت��م��اع��ات م��ن��اق�����س��ة عدد 
م���ن امل��وا���س��ي��ع، وم���ن اأه��م��ه��ا معاير 
املمار�سات،  واأف�سل  والقيا�ض  التقييم 
م��ك��اف��ح��ة احلرائق  م��ع��اي��ر  وت��ط��وي��ر 
اأف�سل  و���س��ي��اغ��ة   ، م��ن��ه��ا  وال���وق���اي���ة 

وا�ستملت  الأرا�سي.  لقيا�ض  املمار�سات 
ا على موؤ�سرات البيانات  املناق�سات اأي�سً
وتطبيقات الذكاء ال�سطناعي، يف ظل 
ي�سهدها  ال��ت��ي  امل��ت��الح��ق��ة  ال��ت��ط��ورات 

قطاع الت�سجيل واخلدمات العقارية.
وي�������س���م ف����ري����ق ال��ت��ق��ي��ي��م ال����ذك����ي يف 
الدائرة كاًل من ماجد املري، الرئي�ض 
التنفيذي لقطاع الت�سجيل واخلدمات 
مدير  ال��دح  خ�سر  وحممد  العقارية، 
اأحمد  حم��م��د  وي��ا���س��ر  امل�����س��اح��ة،  اإدارة 
علي، مدير م�ساريع اأول، و�سم�سة عبد 
اللطيف املهري،مدير ق�سم املوؤ�سرات 
ال�����ع�����ق�����اري. وق�������دم ال�����وف�����د ����س���روًح���ا 
م�ستفي�سة حول اأهم م�ساريع ومبادرات 
القطاع، ومن اأبرزها املحامي العقاري 
اللكرتوين  والرهن  اجلزئية  وامللكية 

والتقييم الذكي.
ال�����دائ�����رة يف تلك  ت���ط���رق وف�����د  ك���م���ا 
دبي  “يف  م����ب����ادرة  اإىل  الج���ت���م���اع���ات 
اأه���داف���ه���ا  م����ع  وت���ن���اغ���م���ه���ا  نتعلم”، 
اآليات التقييم  وحماورها، مبا يف ذلك 
يف  دب���ي  اأرا����س���ي  وت�ستقبل  ال��ع��ق��اري. 
املتو�سط 9000 معاملة تقييم �سنوًيا، 

لتقييم  ط��ل��ًب��ا   3،279 م��ن��ه��ا  ي���ك���ون 
ال�����وح�����دات. وت���ت���وىل ال��ع��م��ل��ي��ة جلنة 
ت�ستغرق  ول  اأ�سبوعًيا،  مرتني  جتتمع 
عملية التقييم وقًتا طوياًل، وتتم بدقة 
اإطار  امل��ب��ادرة يف  ه��ذه  وتاأتي  متناهية. 
با�ستمرار  البتكار  لتحقيق  م�ساعيها 
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن، خا�سة  ل�����س��م��ان راح����ة 
التقييم  م���ب���ادرة  اإط�����الق  خ����الل  م���ن 
تقييم  لتوفر خدمة  الذكي اجلديدة 

العقارات ب�سكل فوري وموثوق.
اإن�ساء من�سة  و�سمن املبادرة ذاتها، مت 
للذكاء  متطور  ك��ن��م��وذج  الآل���ة  تعليم 
ماليني  ع���ل���ى  ق�������ادر  ال����س���ط���ن���اع���ي 
العقار  نوع  بناًء على  املعامالت، وذلك 
واملنطقة للتقييم ب�سرعة عالية وبدقة 
املنهجية  ع��ل��ى  وب��الع��ت��م��اد  متناهية، 
تتعلم”،  دب�����ي  “يف  مل�����ب�����ادرة  امل���ت���ب���ع���ة 
كبار  املبا�سر من قبل  الإ�سراف  وحتت 
املجالت  كافة  يف  الرئي�سيني  اخل��راء 
ذاتها  املبادرة  واأن  ل�سيما  ال�سلة،  ذات 
من  والبتكار  املعرفة  لتبادل  ممت  �سُ
للممار�سات  م��ورد  اأف�سل  تقدمي  اأج��ل 

جلميع اجلهات احلكومية.

بنك الإمارات دبي الوطني يح�سد جائزة »بنك 
العام يف دولة الإمارات العربية املتحدة 2019« 

•• دبي-الفجر: 

اأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، املجموعة امل�سرفية الرائدة يف املنطقة، اأم�ض 
 ”2019 املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  ال��ع��ام  “بنك  بجائزة  ف���وزه  ع��ن 
“فاينان�سال  ع��ن  ال�����س��ادرة  ال�سهرية  بانكر”  “ذا  جملة  ج��وائ��ز  م��ن  املرموقة 
الرائد على �سعيد البتكار  لأدائه املايل القوي ونهجه  وذلك تقديراً  تاميز”، 

يف اخلدمات امل�سرفية الرقمية.
�سّرحت  املرموقة،  باجلائزة  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك  تكرمي  على  وتعليقاً 
“جاء قرار احلّكام تقديراً ملبادرة البنك اإىل تطبيق منظومة  جملة “ذا بانكر”: 
العمل امل�سريف املفتوح والتغيرات املرافقة والتي �سملت منوذج اأعماله وبنيته 
اهلل  عبد  ه�سام  ق��ال  جهته،  من  املعلومات«.    لتكنولوجيا  الأ�سا�سية  التحتية 
القا�سم، نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة والع�سو املنتدب ملجموعة بنك الإمارات دبي 
’بنك العام يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة  الوطني: “نفخر بفوزنا بجائزة 

’ذا  جملة  م��ن  ال��راب��ع��ة  للمرة   ‘2019
اجلائزة  ه��ذه  وت��اأت��ي  املرموقة.  بانكر‘ 
ت���اأك���ي���داً ع��ل��ى اجل���ه���ود احل��ث��ي��ث��ة التي 
يبذلها موظفونا ل�سمان تر�سيخ مكانة 
الوطني يف طليعة  دب��ي  الإم����ارات  بنك 
�سعيد  على  باملنطقة  امل�سريف  القطاع 
الرقمي  والب���ت���ك���ار  ال���ع���م���الء  جت���رب���ة 
واملوؤ�س�سية.  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وامل�����س��وؤول��ي��ة 
وبينما نتهياأ ل�ستقبال ’اإك�سبو 2020 
دبي‘، �سنوا�سل بالتاأكيد تعزيز عرو�سنا 
وخدماتنا لنكون البنك املف�سل للعمالء 

واملوظفني وامل�ساهمني«.
وك���ان بنك الإم�����ارات دب��ي ال��وط��ن��ي قد 
الأ�سهر  خالل  قوية  مالية  نتائج  حقق 
 ،2019 ع�����ام  م����ن  الأوىل  ال��ت�����س��ع��ة 

م�سجاًل ارتفاعاً بن�سبة %63 يف �سايف الأرباح مقارنة بالفرتة ذاتها من العام 
خالل  مميزة  اإجن���ازات  البنك  وحقق  دره��م.  مليار   12.5 اإىل  لي�سل  ال�سابق 
العام، منها ا�ستحواذه بنجاح خالل الربع الثالث على بنك “دينيزبنك” الذي 
يتخذ من تركيا مقراً له. ويج�ّسد هذا ال�ستحواذ نقطة حتول بارزة يف م�سرة 
 13 اإىل  تو�سيع ح�سوره  ع��ن  اأث��م��رت  الوطني، حيث  دب��ي  الإم����ارات  بنك  من��و 
دولة وتر�سيخ مكانته كالعب م�سريف رائد يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا وتركيا بقاعدة عمالء تتجاوز 14 مليون عميل. ومن اأبرز الإجنازات 
الأخرى، تاأ�سي�ض بنك E20. الرقمي لالأعمال لل�سركات ال�سغرة واملتو�سطة 
ورواد الأعمال. وياأتي اإطالق هذ البنك بعد عامني على اإطالق Liv.، من�سة 
اخلدمات امل�سرفية الرقمية التابعة للبنك، والتي حققت جناحاً لفتاً وو�سل 

عدد عمالئها اإىل 300 األف عميل، وليزال العدد بازدياد.

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/9749 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد مزاد 
علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 6:00 
 ( ال�سرفيه  م�ستودع  �سده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/1/6 الثنني  يوم  م�ساء 

فرع من ال�سرفيه لا�ستثمارات �س.ذ.م.م( او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                       الو�سف            �سعر التقييم  

                                                              اأغرا�س متنوعه              11،030 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل بزيارة 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�سه  املوقع اللكرتوين 

معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثاثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/10196 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ �سده  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/1/6 يوم الثنني  م�ساء   6:00 ال�ساعة 
او�ساف  ���س.ذ.م.م  الواحد  ال�سخ�س  �سركة  نهيان  ال  حممد  بن  حمدان  بن  نهيان  ال�سيخ  مكتب 

املحجوزات على النحو التايل :
                                                          الو�سف     �سعر التقييم  

                                                   اأغرا�س مكتبيه      17،250 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثاثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ش املنازعات اليجارية

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 4214/2019/16 جتاري جزئي   
والر�سوم  دره���م(   93.238.50( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�سوع 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. طالب الإعالن : �سركة دبي لتاأجر ال�سيارات )ذ م م( - �سفته بالق�سية 
: مدعي  وميثله : عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع - �سفته بالق�سية : وكيل  املطلوب اإعالنه : 
1- لكجوري بال�ض رينت ايه كار - م د م �ض - �سفته بالق�سية : مدعي عليه جمهول حمل الإقامة  
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/12/18 يف الدعوى 
املذكورة اأعاله ل�سالح/ �سركة دبي لتاأجر ال�سيارات )ذ م م( بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
فل�سا(  الف ومائتان وثمانية وثالثون درهما وخم�سون  مبلغ وقدره )93.238.50 ثالثة وت�سعون 
بامل�ساريف  والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى   2019/10/20 من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 8459/2019/13 عمايل جزئي   

 مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )207000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم(
الدعوى  ت�سجيل  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ومقابل اتعاب املحاماة.   طالب الإعالن :  �سنهي�ض فيجايا �سيتي - �سفته بالق�سية : مدعي  املطلوب 
اإعالنه : 1- لما ال�سحراء لل�سياحة ذ م م - وميثلها مديرها / كولوانت �سينغ ثيارا - �سفته بالق�سية 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���الن  مو�سوع  الإق��ام��ة   حمل  جمهول   - عليه  مدعي   :
حكمت  ب  �سيتي  فيجايا  ل�سالح/�سنهي�ض  اأع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2019/11/3 بتاريخ  املنعقدة 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ )167.781 دره��م( مائة  بان  املدعي عليها  بالزام  املحكمة مبثابة احل�سوري :- 
�سبعة و�ستون الف و�سبعمائة واحد وثمانون درهما - وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا 
بقيمة الف وخم�سمائة درهم ما مل يكن قد    حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
   حكومة دبي

حمـــــــــاكم    دبــي
العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2019/142276   

املنذر : ام بي ام  العقارية ذ م م 
املنذ اليه : دلتا لال�ست�سارات الهند�سية )جمهول حمل الإقامة( 

ير�سل املنذر هذا النذار اىل املنذر اليه لنذاره ب�سداد امل�ستحقات اليجارية الغر مدفوعة 
واملبالغ جراء الفرتة التي تلت انتهاء العقد املرت�سدة بذمة املنذر اليه يف خالل 30 يوم 
 2019/7/31 ولغايةتاريخ   2017/8/1 تاريخ  من  دره��م   /258000  / مبلغ   : كالتايل  وهي 
اإ�سافة ملا ي�ستحق من ايجار وحتى تاريخ التخلية الفعلي املرتتب بذمتكم، نتيجة  ا�سغالكم 
واملوؤجرة من قبله  املنذر  والتي يديرها  الإماراتي  اململوك للهالل الحمر  )املكتب 403( 
ل�ساحلكم ، وال �سن�سطر اآ�سفني لتخاذ الجراءات القانونية يف مواجهتكم لخالء ال�سقة 

املذكورة مع حتميلكم ما ينتج عن ذلك من ر�سوم وم�ساريف.  
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
انذار عديل بالن�شر

 رقم 2019/142278   
املنذر : ام بي ام  العقارية ذ م م 

املنذ اليه : حممد هجار للخدمات الفنية - )جمهول حمل الإقامة( 
ير�سل املنذر هذا النذار اىل املنذر اليه لنذاره ب�سداد امل�ستحقات اليجارية الغر مدفوعة 
واملبالغ جراء الفرتة التي تلت انتهاء العقد املرت�سدة بذمة املنذر اليه يف خالل 30 يوم 
 ،  2019/10/31 ولغايةتاريخ   2018/6/1 تاريخ  درهم من   /42575  / مبلغ  كالتايل:  وهي 
اإ�سافة ملا ي�ستحق من ايجار وحتى تاريخ التخلية الفعلي املرتتب بذمتكم، نتيجة  ا�سغالكم 
اآ�سفني  �سن�سطر  وال   ، ل�ساحلكم  قبله  واملوؤجرة من  املنذر  يديرها  والتي   )304 )ال�سقة 
لتخاذ الج��راءات القانونية يف مواجهتكم لخالء ال�سقة املذكورة مع حتميلكم ما ينتج 

عن ذلك من ر�سوم وم�ساريف.  
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
انذار عديل بالن�شر

 رقم 2019/142274   
املنذر : ام بي ام  العقارية ذ م م 

املنذ اليه : نانزو خلدمات التنظيف - )جمهول حمل الإقامة( 
ير�سل املنذر هذا النذار اىل املنذر اليه لنذاره ب�سداد امل�ستحقات اليجارية الغر مدفوعة 
واملبالغ جراء الفرتة التي تلت انتهاء العقد املرت�سدة بذمة املنذر اليه يف خالل 30 يوم وهي 
كالتايل : مبلغ /83119/ درهم من تاريخ 2018/1/1 ولغايةتاريخ 2019/10/31، اإ�سافة ملا 
ي�ستحق من ايجار وحتى تاريخ التخلية الفعلي املرتتب بذمتكم، نتيجة  ا�سغالكم )املكتب 
102 ببناية موزة ثاين را�سد الرميثي دبي - الراحة( والتي يديرها املنذر ، واملوؤجرة من 
قبله ل�ساحلكم ، وال �سن�سطر اآ�سفني لتخاذ الجراءات القانونية يف مواجهتكم لخالء 

ال�سقة املذكورة مع حتميلكم ما ينتج عن ذلك من ر�سوم وم�ساريف.  
  الكاتب العدل

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 1755/2019/16 جتاري جزئي   
وقدره  مببلغ  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�سوع 
تاريخ  من   %9 بواقع   القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   50.489.89(
 املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام.   طالب الإعالن : جلوبل لل�سناعات الغذائية - فرع 1 ذ م م

- �سفته بالق�سية : مدعي  وميثله : يا�سني ابوبكر �سامل احلامد - �سفته بالق�سية : وكيل  املطلوب 
اإعالنه : 1- مون�سي خان  را�سيد خان - �سفته بالق�سية : مدعي عليه جمهول حمل الإقامة  مو�سوع 
الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/10/27 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�سالح/جلوبل لل�سناعات الغذائية - فرع 1 ذ م م بالزام  املدعي عليهما الأوىل والثالث بالت�سامم ان 
يوؤديا اىل املدعية مبلغ مقداره )50.489.89 درهما( )خم�سون الفا واربعمائة وت�سعة وثمانون درهما 
وت�سعة وثمانون فل�سا( وفائدة ب�سيطة �سنويا بواقع ت�سعة باملائة �سنويا 9% من تاريخ �سرورة هذا 
احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد. والزمتهما بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�س���م ال�سركة : “ نات�سرال جرين لتجارة التبغ املعالج وال�سجائر “ )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : 794635

عن�وانها : مكتب رقم 3 ملك نا�سر حممد حممد لوتاه - ال�سغاية 
ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة 

رقم القيد بال�سجل التجاري : 1314474
لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  ب��دب��ي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب 
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  امل��ذك��ور  ال�سركة  بانحالل 

)2019/09/05( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/09/05(
 وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 305
)050 – A- هاتف متحرك : )5651150  – ا�ستدامة  – اخلليج التجاري   ملك حممد الزبر علي 
45 يوما  – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  فاك�ض )2223773 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�س���م ال�سركة : “ الطباق الفاخرة خلدمات التموين “ )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : 731033

عن�وانها : مكتب 301  ملك �سيف عبد الرحمن جمعه ال�سرم –  بور �سعيد
ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة 

رقم القيد بال�سجل التجاري : 1163713
لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  ب��دب��ي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب 
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  امل��ذك��ور  ال�سركة  بانحالل 

)2019/11/27( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/11/27(
 وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 305
)050 –  ملك حممد الزبر علي – اخلليج التجاري – ا�ستدامة A- هاتف متحرك : )5651150 
45 يوما  – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  فاك�ض )2223773 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�س����م امل�سفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
التجاري  – اخلليج  الزبر علي  عن���وان��ه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد 

        A – ا�ستدامة 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني

امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية “ نات�سرال جرين لتجارة التبغ املعالج وال�سجائر “ )�ض.ذ.م.م(
وعنوانها  : مكتب رقم 3 ملك نا�سر حممد حممد لوتاه - ال�سغاية

وامل�سدق لدى  بتارخ )2019/09/05(  لل�سركاء  العمومية  ال�سادر من اجلمعية  القرار  وذلك مبوجب 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/09/05(

 وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 305
 ملك حممد الزبر علي – اخلليج التجاري – ا�ستدامة A  -  هاتف متحرك : )5651150 – 050(

45 يوما  – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  فاك�ض )2223773 
من تاريخ ن�سر هذا العالن.

دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�س����م امل�سفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن���وان��ه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد الزبر علي – اخلليج التجاري 

        A – ا�ستدامة 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني

امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية “ الطباق الفاخرة خلدمات التموين “ )�ض.ذ.م.م(
وعنوانها  : مكتب 301  ملك �سيف عبد الرحمن جمعه ال�سرم –  بور �سعيد

لدى  وامل�سدق   )219/11/27( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار  مبوجب  وذل��ك 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/11/27(

 وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 305
ملك حممد الزبر علي – اخلليج التجاري – ا�ستدامة A  -  هاتف متحرك : )5651150 – 050( 
45 يوما  – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  فاك�ض )2223773 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
 اعـــــــالن

انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/  تقدم ايل 
يو�سف احمد حممد مراد البلو�سي ، اجلن�سية : الإمارات وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف ال�سم التجاري الديوان املميز لتجارة زينة ال�سيارات واملرخ�ض 
من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 608687 ال�سادر بتاريخ 
2010/8/9  دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان اىل ال�سيد/ حممد اميون �سهريار 
حممد م�سلح الدين ، اجلن�سية : بنغالدي�ض. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء 14 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/ 
خمي�ض حممد خمي�ض حممد النقبي - اجلن�سية : الإمارات وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل( يف ال�سم التجاري ار�ض الفن ملقاولت ال�سباغ واملرخ�ض 
من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم )559484( ال�سادر 
عمران  ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  الإقت�سادية  التنمية  دائ��رة   2008/3/24 بتاريخ 
فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  وتغير  �سوريا   : اجلن�سية   - ار�سيد  كمال 
اىل وكيل خدمات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 14 يوم 

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

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان  والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم 
الت�سديق  الإم��ارات وطلب   : ، اجلن�سية  اأحمد جمعه احلو�سني  ال�سيدة/ حليمه 
على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري عا�سفة 
 ، �سحي   ، �ساد�سة  فئة  م��ق��اولت  الرخ�سة  ن�ساط   ، ال�سحية  للمقاولت  اخل��ور 
واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�سادية يف خورفكان رخ�سة جتارية رقم 572490 
ال�سادر بتاريخ 2009/3/10 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.   اىل ال�سيد/ 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  بنغالدي�ض.    : اجلن�سية   ، العامل  ن��ور  يا�سني  حممد 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1394

يرغب  اجلن�سية  بنغالدي�ض   - عبدامللك  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
كوثر  المني  ال�سيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
عبدامللك(  حممد  )بقالة  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  بنغالدي�ض   - عبدالها�سم 
ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة مبوجب رخ�سة )573263(  تعديالت 
اخرى : ل يوجد.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه 
�سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن 
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
  اعالن  

املرجع : 2019/456 
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد را�سد حميد را�سد النعيمي - الإمارات 
اىل  ح�سة   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  وبالتنازل  بالبيع  يرغب  اجلن�سية 
ال�سيد/ خالد خمي�ض حممد عبداهلل اجل�سمي - الإمارات اجلن�سية. يف الرخ�سة 

)ال�سمع لتجارة ا�سباغ ال�سيارات( الرخ�سة رقم )507138(  
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�ض 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء 
لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ام كيه رويالز للتنظيف واخلدمات الفنية - �س ذ م م  
ال�سكل   - ن��اي��ف   - ال��ع��ط��ار  علي  ن���ورة حممد  M05 ملك  رق��م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
بال�سجل  القيد  الرخ�سة : 768769 رقم  ، رقم  : ذات م�سوؤولية حم��دودة  القانوين 
التجاري : 1252667 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/8/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2019/8/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه & 
ام الأن�ساري لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ 
هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان - املركز التجاري الأول - هاتف : 04-2955582 
فاك�ض : 2955598-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه & ام الأن�ساري لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال 
نهيان - املركز التجاري الأول - هاتف : 2955582-04 فاك�ض : 04-2955598  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
املذكور اأعاله لت�سفية ام كيه رويالز للتنظيف واخلدمات الفنية - �س 
ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/8/8 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/8/8 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/8911(

املنذرة : الإحتاد العقارية - �ض م ع - بوكالة املحامي / �سلطان العوي�ض 
املنذر اليها : مطعم وكايف جار القمر - جمهول حمل الإقامة 

اإخطار عديل 
حيث انه يوجد ر�سيد م�ستحق بذمتكم ل�سركة الإحتاد العقارية وقدره )203400 درهم( وذلك نظر 
الوحدة  ا�سم  بتغير  قمتم  انكم  وحيث   )2019 مايو   6 اىل   2018 مايو   7( م��ن  ال��ف��رتة  ع��ن  الي��ج��ار 
من  م�سبقة  خطية  موافقة  دون  حالقة  حمل  لتجهيز  امل��وؤج��رة  العني  يف  داخلية  اعمال  يف  و�سرعتم 
من   12 للمادة  وفقا  التريد  خلدمات  امييكول  مع  اتفاقية  ابراهم  عن  تخلفتم  قد  اأن��ه  كما  جانبنا 
اتفاقية الت�سوية. وذلك نخطركم بالطلبات التية وخالل 30 يوما من تاريخ النذار القانوين بدفع 
مبلغ الر�سيد امل�ستحق بالكامل 203400 درهم + قيمة ال�سريبة امل�سافة واإعادة الوحدة باكملها معطم 
دون حمل احلالقة وح�سب ال�سم املتفق عليه مبوجب اتفاقية اليجار والدخول يف اتفاق مع امييكول 
لتوفر خدمات التوريد والتاأكد من عدم خرق ايا من ال�سروط الخرى التي تن�ض عليها التفاقية 

وقواعد اب تاون مردف ، واإل �سيتم املبا�سرة بالإجراءات القانونية �سدكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
يف  الدعوى 4431/2019 جتاري جزئي 

�سد املدعي عليها : �سم�ض الهدى لالعمال لالعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م 
املقامة من املدعية : كابارول للدهانات - �ض ذ م م

رقم  الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  مبحاكم  �سدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
4431/2019 جتاري جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبرا ح�سابيا يف الدعوى املذكورة 
اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�ض اعمال اخلرة امام 
املحاكم ، ندعوكم حل�سور اجتماع خرة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر 
مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم يوم الثالثاء املوافق 2019/12/31 يف متام 
ال�ساعة 11.00 �سباحا ، ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 
عند ح�سوركم لالجتماع.  دبي ، ديرة ، �سارع بور�سعيد ، برج �سنتوريون �ستار ، املبنى 

)ب(  - الطابق الثاين ، مكتب رقم 206 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعــــالن بالن�شـــر
العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   

اعـالن تنازل عن رخ�شة
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة 
بني الأطراف املذكورة ا�سماوؤهم ادناه : من الطرف الأول : احمد ح�سن 
�سالح احمد - اجلن�سية : الإمارات  اإىل الطرف الثاين : تاجناديفيل انانتان 
انانتان  - اجلن�سية : الهند  بال�سم التجاري )�ستار ورلد خلدمات تنظيف 
املباين( رخ�سة �سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بعجمان رقم )61153( 
وامل�سجلة بغرفة جتارة و�سناعة عجمان و�سيتم حتويلها اىل وكيل خدمات.  
وعليه �سيقوم الكاتب العدل بالت�سديق على التنازل بعد انق�ساء 14 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن. 
الكاتب العدل / بدار الق�شاء بعجمان  

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
يف الدعوى رقم 2019/2345 مدين جزئي    

املدعي عليها / جراند �سنغهاي للتجارة العامة - �ض ذ م م   
املقامة من قبل املدعية : �سالدو انرتنا�سونال - م م ح   

مبا اأن هناك دعوى مقامة �سدكم امام حماكم دبي ، حتت رقم  2019/2345 مدين جزئي 
، وحيث انه مت ندبنا خبرا حما�سبيا يف الدعوى ، فاإننا وعمال باأحكام قانون الثبات رقم  10 
ل�سنة  1992 ندعوكم حل�سور اجتماع اخلرة او من ميثلكم قانونا  والذي �سوف يعقد مبكتبنا 
على العنوان املو�سوع اأدناه وذلك يوم الأحد املوافق 2020/01/05 يف متام ال�ساعة 11.00 

ظهرا  مع اإح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة ملوقفكم يف الدعوى. 
عود ميثاء ، �سارع ام هرير ، بالقرب من ج�سر ال مكتوم القادم من بردبي باجتاه اىل ديرة ، بناية 
الفجر ، ا�سفل البناية هومز ار ا�ض للمفرو�سات ، خلف البناية نادي الن�سر الريا�سي ، الطابق 

الثاين مكتب رقم 207.
اخلبري املحا�شبي 
حممد �شعيد اأحمد الظنحاين  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة
العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/468 تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �سده/1- جمتبى قا�سم عادليان - جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ بنك �سادرات ايران - قررت حمكمة دبي البتدائية 
 )13434946.91( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اخطاركم   0000 بتاريخ 
العقارات )القطعة رقم  واإلبيع  التبليغ  تاريخ  درهم خالل 15 يوم من 
- منطقة   350 رق��م  )القطعة  و   )2 احل��و���ض   - اجل��رف  - منطقة   433
النعيمية- احلو�ض3( والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�ض 

املادة 295 من قانون الجراءات املدنية.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 30/2019/343 التما�ش اإعادة نظر عمايل - ا�شتئناف 
الإ�ستئناف يف  ال�������س���ادر  احل���ك���م  اإ���س��ت��ئ��ن��اف   : الإ����س���ت���ئ���ن���اف   م���و����س���وع 
رقم. 1097/1221-2018  والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.    طالب الإعالن 
: حممد �سعيد عبدالرحمن حممد ح�سن - �سفته بالق�سية : ملتم�ض 
وكيل   : بالق�سية  �سفته    - ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  حممد   : وميثله 
بالق�سية  �سفته   - ال�سماك  لتجارة  �سامل  جميلة   -1  : اإعالنه  املطلوب 
: ملتم�ض �سده. جمهول حمل الإقامة  مو�سوع الإعالن : وحددت لها 
بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2020/1/9 املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�سه 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 5566/2019/209 تنفيذ عمايل  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوىالعمالية رقم 3402/2019 عمايل 
جزئي ، ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )63913 درهم( ل�سالح العامل ، ومبلغ )63913 
ابراهيم م��ورو - �سفته  ال�سيد  دره��م( ر�سوم ل�سالح املحكمة. طالب الإع��الن : تامر 
- �سفته  يو�سف احلمادي  احمد  يو�سف حممد   : التنفيذ  وميثله  : طالب  بالق�سية 
بالق�سية : وكيل املطلوب اإعالنه /1- روؤيات للعقارات - �سفته بالق�سية : منفذ �سده    
جمهويل حمل الإقامة  مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )63913( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بالإ�سافة اىل مبلغ )3095( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6049/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 922/2019 امر اداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )1062515.89 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : الفاميد للتجارة العامة - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
وميثله : هند حميد علي غدير الكتبي - �سفته بالق�سية : وكيل املطلوب اإعالنه : 
 : بالق�سية  - �سفته  م 2-زي��ت��ون فظل عبا�ض طيب علي  م  ذ  �ض   - 1-�سيدلية عبر 
اأق��ام عليك الدعوى  منفذ �سده  - جمهويل حمل الإق��ام��ة  مو�سوع الإع��الن : قد 
 )1062515.89( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 6392/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2265 جتاري جزئي 
، واملعدل بالإ�ستئناف رقم 2019/115 اإ�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)489195 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : �سركة فيوت�سر ايرنجي للخدمات البرتولية - �سفته بالق�سية : طالب 
اأبو الوفا - �سفته بالق�سية : منفذ  اإعالنه : 1- جمال لطفي كامل  التنفيذ  املطلوب 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  �سده - جمهويل حمل الإقامة  مو�سوع الإع��الن : قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )489195( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6422/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1773 امر اداء، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1258520 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
اأهلي - �سفته بالق�سية : طالب  طالب الإع��الن : حممود جمعه ح�سن علي 
�سفته   - اب��راه��ي��م  عبدالنبي  حم��م��ود  ي�سري  اإع���الن���ه/1-  امل��ط��ل��وب  التنفيذ  
بالق�سية : منفذ �سده - جمهويل حمل الإقامة - مو�سوع الإعالن : قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )125820(
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/3915(

1- امين فخري عبدامل�سيح اإبراهيم ب�سفته وليا طبيعيا على جنلته القا�سرة  املنذرين : 
2- اأمين فخري عبدامل�سيح اإبراهيم عن نف�سه   

املنذر اليه : مدر�سة جيم�ض ويلجتون اأكادميي وميثلها قانونا مديرها ال�سيد/ بيرت برتون
)جمهول حمل الإقامة( 

�سبق لنجلة املنذر الإلتحاق باملدر�سة املنذر اليها لتلقي التعليم وبتاريخ �سابق على تاريخ النذار قام �سائق 
احلافلة املدر�سية حال ا�ستقالل جنلة املنذر بالإعتداء عليها والتحر�ض بها مما اأثر فيا نف�سيا وقد مت اإحالة 
ال�سائق وملا  العر�ض بالكراه و�سدر فيها حكم �سد  ال�سائق اىل املحكمة اجلزائية ملعاقبته عن تهمة هتك 
كان فعل �سائق احلافلة ير�سد يف حق املدر�سة امل�سوؤولية العقدية وم�سوؤولية املتبوع عن اأعمال تابعيه مما 
ير�سد يف حق املنذر اليها التعوي�ض الدارئ لالأ�سرار املادية والنف�سية التي حاقت باملنذر وجنلته عن فعل 
التابع للمنذر اليها ، لذلك ينذر املنذرين املنذر اليها بان توؤدي لهم مبلغ 3.000.000 درهم كتعوي�ض عن 
فعل التابع خالل خم�سة ايام من تاريخ هذا الإنذار ، واإل �سي�سطر املنذرين لتخاذ كافة الطرق القانونية 

التي حتمي لهما حقهما حال وم�ستقبال. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/9344(

املنذر : �سريف للنجارة والديكور - �ض ذ م م 
املنذر اليه : ندمي احمد الن�ساري )بريطاين اجلن�سية(

جمهول حمل الإقامة 
)�ستة  اإم��ارات��ي  دره���م  ب�سداد مبلغ 6861000  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  ت��ن��ذر 
ماليني وثمامنائة وواحد و�ستون الف( واإل �ست�سطر املنذرة اىل اتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية الزمة بحقكم والكفيلة حلفظ حقوق املنذرة 
جلهة حت�سيل املبلغ امل�سار اليه مع فوائده القانونية وذلك �سمن مهلة 

�ستة ايام بعد ن�سر الإنذار املاثل. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/9223(

املخطرة : ال�سواب للبهارات واحلبوب - �ض ذ م م
بوكالة املحامي / يو�سف حممد ح�سن البحر

املخطر اليها : املح�سول للتجارة - �ض ذ م م )جمهول حمل الإقامة( 
تخطر املخطرة املخطر اليها ومتهلها مدة خم�سة ايام اعتبارا من تاريخ الن�سر 
واربعة  )مائة  درهم   )154.955.75( وق��دره  مبلغ  و�سداد  لوفاء  الإخطار  بهذا 
 ، للمخطرة  فل�سا(   75 و  درهما  وخم�سون  وخم�سة  وت�سعمائة  الفا  وخم�سون 
وبخالف ذلك فان املخطرة �ستكون م�سطرة اىل اتخاذ الج��راءات القانونية 
اىل  بالإ�سافة  امل��ذك��ور  باملبلغ  اليها  املخطر  ال���زام  �سبيل  يف  ال��دع��وى  واق��ام��ة 

الر�سوم وامل�ساريف والفوائد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/9338(

املنذر : جمل�ض اإدارة الوقاف اجلعفرية اخلرية 
املنذر اليه : حممد عظيم للخدمات الفنية )جمهول حمل الإقامة( 

ال�سركة املنذرة تنذركم ب�سرورة املبادرة اىل �سداد ر�سوم القيمة اليجارية املرت�سدة مبلغ وقدره )14.583( اربعة 
وما  تاريخ 2019/11/1  الفرتة من 2019/6/1 وحتى  وذل��ك عن  دره��م(  وثمانون  الفا وخم�سمائة وثالثة  ع�سر 
ي�ستجد من ر�سوم اإ�سافية من القيمة اليجارية بواقع 35.000 درهم )خم�سة وثالثون الف درهم اإماراتي( �سنويا 
حتى تاريخ الت�سليم/ الخالء الفعلي من العني املوؤجرة بالإ�سافة اىل كافة الفواتر وامل�ساريف الخرى عن ما 
امل��ادة )25(  املوؤجرة �سندا لن�ض  الفعلي من العني  الت�سليم/ الخ��الء  القيمة اليجارية حتى تاريخ  ي�ستجد من 
من قانون رقم )33( ل�سنة 2008 واملعدل للقانون رقم 2007/26 ب�ساأن تنظيم العالقة بني موؤجري وم�ستاأجري 
العقارات يف اإمارة دبي وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ الن�سر لهذا النذار. يف حال تخلفكم عن ال�سداد خالل 
الفرتة املذكورة ، فاإننا �سن�سطر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف حقكم والتي ت�سمل ر�سوم اخلدمات امل�ستحقة 
املذكورة اعاله وحماية حقوق املجمع الرئي�سي بالإ�سافة اىل الزامكم ب�سائر اخل�سائر وال�سرار املادية والدبية 

الناجتة عن اإخاللكم القانوين والتعاقدي ومطالبتكم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/9343(

املنذر : �سريف للنجارة والديكور - �ض ذ م م 
املنذر اليه : �سيلر ل�سناعة املباين اخلر�سانية اجلاهزة - �ض ذ م م 

جمهول حمل الإقامة 
)�ستة  اإم��ارات��ي  دره���م  ب�سداد مبلغ 6861000  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  ت��ن��ذر 
ماليني وثمامنائة وواحد و�ستون الف( واإل �ست�سطر املنذرة اىل اتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية الزمة بحقكم والكفيلة حلفظ حقوق املنذرة 
جلهة حت�سيل املبلغ امل�سار اليه مع فوائده القانونية وذلك �سمن مهلة 

�ستة ايام بعد ن�سر الإنذار املاثل. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/9267(

املنذر : كميل ر�ستم 
املنذر اليه : جيهان نيلي جا�سون ماري بو�سارد 

ال�ستحقاق  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفوائد  درهم  مبلغ 10271460  �سداد  ب�سرعة  ننذركم 
وحتى ال�سداد التام وذلك طبقا ملا انتهى اليه تقرير اخلرة التجارية يف الدعوى رقم 2019/17 نزاع 
تعيني خرة جتاري مبديونيتكم باملبلغ بعاليه املنذر وذلك قيمة 50% من قيمة الوحدات ارقام 305 
وقدره 2217857.20 درهم وقيمة 50% من قيمة الوحدة HB10 بقيمة 1102549.59 درهم و %50 
وكذلك  دره��م   103500 وق��دره  عقارية  منازعة  رقم 2016/4  الدعوى  املحاماة يف  واتعاب  ر�سوم  من 
امل�سرتك و 3% تعوي�ض عن ك�سب  اليها من احل�ساب  املنذر  ا�ستولت عليها  5000000 درهم قيمة ما 
فائت مببلغ 1847552.69 درهم وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ 

الالزم قانونا مع حتميلكم كال امل�سوؤولية والتبعات القانونية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/9355(

املنذر : الطيب لتاأجر املعدات الثقيلة - ذ م م 
املنذر اليه : عرفان ف�سل حممد اف�سل - اجلن�سية باك�ستاين 

م��ا جاء  تنفيذ  ���س��رورة  تبليغكم الخ��ط��ار اىل  وف���ور  ي��ن��ذرك��م  امل��ن��ذر  ف���ان 
بالإخطار العديل مع �سرورة �سداد مبلغ 21.500 درهم )واحد وع�سرون الف 
وخم�سمائة درهم( املرت�سدة يف ذمة املنذر اليه ل�سالح املنذر يف خالل �سبعة 
الإجراءات  كافة  لتخاذ  ا�سفني  �سن�سطر  واإل  الخطار  هذا  ن�سر  من  اي��ام 

القانونية �سدكم. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي



العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2019/9339 
املنذرة : الرقة للعقارات 

املنذر اليها : خليل حممد خليل هليل - جمهول حمل القامة
ننذركم مبوجب هذا النذار ب�سرورة اخالء املاجور حمل التعاقد خالل �سهر 
من تاريخ ات�سال علمكم بهذا النذار و�سداد القيمة اليجارية املرت�سدة يف 
الخالء  تاريخ  مبالغ حتى  ي�ستجد من  وما  دره��م   31.500 وقدرها  ذمتكم 
يف  املرت�سدة  اليجارية  القيمة  و�سداد  املاجور  اخ��الء  ع��دم  حالة  يف  التام. 
ذمتكم خالل �سهر من تاريخ ات�سال علمكم بهذا الن��ذار �سن�سطر ا�سفني 

لتخاذ كافة الجراءات القانونية �سدكم حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
اعالن بالن�شر

رقم 2019/9353 
املعلن : دكتور هيثم ر�سوان 

العنوان : مدينة دبي لالنرتنت ، �سركة ديل اي اإم �سي - مبنى اآلفا - الدور الأول
�سندوق بريد : 500111 ، دبي الإمارات العربية املتحدة 

 rashwan33@gmail.com : تليفون : 0566808828 ،  الريد اللكرتوين
املعلن اليها : �سركة اي بي بروبرتز املحدودة 

اب��راج بحرة اجلمرا - دبي الإم��ارات العربية املتحدة  العنوان : مكتب 202 - البالديوم - املجموعة ج - 
 : الإل��ك��رتوين  الريد   ،  97143608221+ : فاك�ض   ،  44322252 : تليفون   ، دب��ي   454519 : بريد  - �سندوق 

info@solproperties.ae
"املرفق رفق هذا العالن" مفتاح الوحدة مو�سوع العقد  املو�سوع  - يعر�ض املعلن مبوجب هذا العالن 
املوؤرخ 2017/9/1 والكائنة يف تاون هاو�ض يف ليالرك بارك 681   - 271 )225( يف 4 الر�ساء جنوب )جي يف 
�سي( دبي - الإمارات العربية املتحدة على ال�سركة املعلن اليها حيث ان املعلن قد اخلى هذه الوحدة وتركها 

�ساغرة وخالية من املنقولت وال�سخا�ض لتت�سلمها ال�سركة املنذر اليها. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2019/9340 
املنذرة : الرقة للعقارات 

املنذر اليها : خاجا ايوب علي خاجا رحمت علي - جمهول حمل القامة
ننذركم مبوجب هذا النذار ب�سرورة اخالء املاجور حمل التعاقد خالل �سهر 
من تاريخ ات�سال علمكم بهذا النذار و�سداد القيمة اليجارية املرت�سدة يف 
ذمتكم وقدرها 26.800 الف درهم وما ي�ستجد من مبالغ حتى تاريخ الخالء 
يف  املرت�سدة  اليجارية  القيمة  و�سداد  املاجور  اخ��الء  ع��دم  حالة  يف  التام. 
ذمتكم خالل �سهر من تاريخ ات�سال علمكم بهذا الن��ذار �سن�سطر ا�سفني 

لتخاذ كافة الجراءات القانونية �سدكم حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2019/9337 
املنذرة : الرقة للعقارات 

املنذر اليها : �سريد هاران كونابادا كونهر - جمهول حمل القامة
ننذركم مبوجب هذا النذار ب�سرورة اخالء املاجور حمل التعاقد خالل �سهر 
من تاريخ ات�سال علمكم بهذا النذار و�سداد القيمة اليجارية املرت�سدة يف 
ذمتكم وقدرها 22.920 الف درهم وما ي�ستجد من مبالغ حتى تاريخ الخالء 
يف  املرت�سدة  اليجارية  القيمة  و�سداد  املاجور  اخ��الء  ع��دم  حالة  يف  التام. 
ذمتكم خالل �سهر من تاريخ ات�سال علمكم بهذا الن��ذار �سن�سطر ا�سفني 

لتخاذ كافة الجراءات القانونية �سدكم حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2019/9341 
املنذرة : الرقة للعقارات 

املنذر اليها : خاجا ايوب علي خاجا رحمت علي - جمهول حمل القامة
ننذركم مبوجب هذا النذار ب�سرورة اخالء املاجور حمل التعاقد خالل �سهر 
من تاريخ ات�سال علمكم بهذا النذار و�سداد القيمة اليجارية املرت�سدة يف 
ذمتكم وقدرها 20.000 الف درهم وما ي�ستجد من مبالغ حتى تاريخ الخالء 
يف  املرت�سدة  اليجارية  القيمة  و�سداد  املاجور  اخ��الء  ع��دم  حالة  يف  التام. 
ذمتكم خالل �سهر من تاريخ ات�سال علمكم بهذا الن��ذار �سن�سطر ا�سفني 

لتخاذ كافة الجراءات القانونية �سدكم حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�س���م ال�سركة : “ديتا�ض التجارية“ )ذ.م.م(
بوا�سطة  ال��ع��ق��ارات  دائ���رة  ملك   5 رق��م  م�ستودع   : عن�وانها   -  571747  : الرخ�س��ة  رق��م 

عبدالرحمن عبدالرحيم - ديرة - راأ�ض اخلور ال�سناعية  
ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة  - رقم القيد بال�سجل التجاري : 75397

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها 
بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء 

بتارخ )2010/4/18( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2010/4/18(
 -  302  -  301( مكتب  يف  املعني  امل�سفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  وعلى 
303 - 304 - 305( ملك  حممد الزبر علي - اخلليج التجاري - ا�ستدامة A -  هاتف : 
)2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�سطحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن���وان����ه : مكتب )301 - 302 - 303 - 304 - 305( ملك  حممد الزبر علي - اخلليج التجاري 

        A ا�ستدامة -
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني

التجارية“ )ذ.م.م( امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية » “ديتا�ض 
راأ���ض اخلور  العقارات بوا�سطة عبدالرحمن عبدالرحيم - ديرة -  دائ��رة  5 ملك  وعنوانها : م�ستودع رقم 
ال�سناعية. وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2010/4/18( وامل�سدق 

لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2010/4/18(
وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )301 - 302 - 303 - 304 
 )04 – A -  هاتف : )2226266  ا�ستدامة  305( ملك  حممد الزبر علي - اخلليج التجاري -   -
45 يوما  – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  فاك�ض )2223773 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
 اإعــــــالن بالن�شــــر 

اأعمال اخلربة احل�شابية  
يف الدعوى رقم 4163/2019 جتاري جزئي

املدعي عليها / بي اي �سي للمقاولت �ض ذ م م )حاليا( - احلبتور ليتون �ض ذ م م )�سابقا( 
بالإ�سارة للمو�سوع اأعاله وعطفا علي قرار حمكمة دبي بتعييني خبرا ح�سابيا يف الدعوى 
املذكورة اعاله مبوجب احلكم التمهيدي ال�سادر عن حمكمة دبي ، يقت�سي ح�سوركم او من 
ميثلكم قانونا لالإجتماع ومراجعة اخلبر احل�سابي / م�سعب من�سور )دبي - القرهود - بناية 
بنك ال�سارقة - اأمانة حما�سبون قانونيون - مكتب 312( - هاتف رقم 2868836-04 ، يوم الحد 
املوافق 2019/12/29 يف متام ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحا ، وبخالف ذلك يكون موعد 
اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا العالن وذلك لتقدمي كافة وجميع ما لديكم من اوراق او 

م�ستندات بخ�سو�ض مو�سوع الدعوى.  
اخلبري احل�شابي 
م�شعب من�شور 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : زيرب انو لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي - �س ذ م م 
الرقة -  دي��رة -  ال��زرع��وين -  العنوان : مكتب رق��م 104 ملك عبدالرزاق علي ح�سن 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 813881 رقم القيد بال�سجل 
قد مت  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  :1362263 مبوجب  التجاري 
اأعاله ، وذلك مبوجب  التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/12/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2019/12/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�س 
ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد 
 لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�ض : 04-2973071
تاريخ  الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من  امل�ستندات والأوراق  م�سطحباً معه كافة 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي :  ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 
ال�سباب - ديرة - بور �سعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�ض : 04-2973071  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
املذكور اأعاله لت�سفية  زيرب انو لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي - �س 
ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/12/18 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/12/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
املدعي عليه : مبارك �سامل �سياح غثي املن�سوري 

الدعوى2019/2868  يف  البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذ 
جتاري جزئي - املقامة �سدكم من املدعي / بنك الإحتاد الوطني - فقد مت 
ندبنا خبرا م�سرفيا يف الدعوى امل�سار اليها ، وعليه  فقد مت حتديد يوم 
الأحد املوافق 2019/12/29 ال�ساعة 1.00 ظهرا موعدا لجتماع اخلرة يف 
مقر مكتبنا الكائن يف دبي - �سارع ال�سيخ زايد  برج ن�سيمة - مكتب رقم 
303 ، هاتف رقم 6 55 00 22 04 ، فاك�ض 250 1 250 04 - راجني احل�سور 
او من ميثلكم قانونا يف املوعد املحدد م�سطحبني معكم �سورة عن كافة 

امل�ستندات املوؤيدة لدفوعكم.
  عبد احلميد زيتون 
خبري ح�شابي وم�شريف   

اعالن حل�شور اجتماع اخلربة  

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/1590   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- فرا�ض فرحان الأ�سعد ب�سفته كفيل �سخ�سي ملديونية 
�سركة ال�ساحنة البي�ساء لتجارة قطع غيار ال�سيارات - �ض ذ م م - جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني - �سركة م�ساهمة 
والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  عامة - قد 
اىل  وال��ت��ك��اف��ل  بالت�سامن  دره���م   )1859881.79( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2667 جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- عاطف احمد ح�سن احمد-ب�سفته كفيل �سخ�سي مت�سامن للت�سهيالت املمنوحة 
ل�سركة ايه او اإ�ض تريدجن م د م �ض ، 2- حم�سن عاطف احمد ح�سن - ب�سفته كفيل �سخ�سي مت�سامن 
للت�سهيالت املمنوحة ل�سركة ايه او اإ�ض تريدجن م د م �ض ،  3- فرج احمد ح�سن احمد - ب�سفته كفيل 
�سخ�سي مت�سامن للت�سهيالت املمنوحة ل�سركة ايه او اإ�ض تريدجن م د م �ض  ،  4- اإيه اأوه اإ�ض تريدنغ 
م د م �ض - جمهويل حمل الإقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/6/16 
للمدعية  ي��وؤدوا  ان  املدعي عليهم  بالزام  دبي  - فرع  ل�سالح/بنك م�سر  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف 
مبلغ 86.193.941 درهم )�ستة وثمانون مليونا ومائة وثالثة وت�سعون الفا وت�سعمائة وواحد واربعون 
درهما وثمانية وثمانون فل�سا( مع الفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومببلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتهم 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 3878/2019/16 جتاري جزئي   

والر�سوم  دره���م(   498000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  م��و���س��وع 
التام    ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
ابراهيم حممد   : بالق�سية : مدعي  وميثله  الإع��الن : رو�سالن �سركا�سكي  - �سفته  طالب 
ح�سن احلو�سني - �سفته بالق�سية : وكيل  املطلوب اإعالنه : 1- حممد �سفار ايراين - �سفته 
بالق�سية : مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة  مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/11/28 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح/رو�سالن �سركا�سكي 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 400000 درهم وفوائده بواقع 9% �سنويا اعتبارا من 
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات.    حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 3569/2019/16 جتاري جزئي   

ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )962.636 دره��م( ت�سعمائة  ال��زام املدعي عليها بان  مو�سوع الدعوى : 
من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  اإماراتيا  درهما  وثالثون  و�ستة  �ستمائة  ال��ف  و�ستون  واثنان 
وامل�ساريف  الر�سوم  عليها  املدعي  ت�سمني   ، التام  ال�سداد  وحتى   2015/7/28 يف  الإ�ستحقاق  تاريخ 
ومقابل اتعاب املحاماة. طالب الإعالن : �ستار وود لل�سناعات - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي  
: مدعي  بالق�سية  - �سفته  دبي  فرع   - املحدودة  �سرتك�سرز   انفرا  �سيمبلك�ض   -1  : اإعالنه  املطلوب 
عليه - جمهول حمل الإقامة  مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
2019/11/20 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح/�ستار وود لل�سناعات - �ض ذ م م بالزام املدعي عليها 
وثالثون  و�ستة  و�ستمائة  الف  و�ستون  واثنان  ت�سعمائة   962.636( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان 
درهما( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 2017/4/30 وحتى متام  ال�سداد والزمتها بامل�ساريف 
املحاماة.     حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل  اتعاب  ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 157/2019/18 عقاري جزئي   

مو�سوع الدعوى : ف�سخ عقد البيع بني املدعية واملدعي عليها ، الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ 852880 درهم 
مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام ، الزام املدعي عليها بالر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   طالب الإع��الن :  جناح جنيب �سليم عبداهلل - �سفته بالق�سية : مدعي  
تنميات جلوبل   -1  : اإعالنه  املطلوب  وكيل    : بالق�سية  �سفته   - املحرمي  م�سلم  �سامل  احمد  م��رمي   : وميثله 
للتطوير العقاري - ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة  مو�سوع الإعالن : نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/11/28 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح/جناح جنيب �سليم 
عبداهلل  اأول : بف�سخ عقد البيع وال�سراء اخلا�ض بالوحدة ال�سكنية مو�سوع الدعوى وبالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ مقداره )426.440 درهم( اربعمائة �ستة وع�سرون الف واربعمائة واربعون درهما والفائدة 
عنه بواقع 9% من تاريخ املطالبة يف 2019/5/1 حتى متام ال�سداد وبالزامها مببلغ )90.000 درهم( ت�سعون الف 
درهم على �سبيل التعوي�ض. ثانيا : بالزام املدعي عليها بالر�سوم وبامل�سروفات وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.    حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  825/2019/204 تنفيذ �شرعي  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/98 احوال نف�ض م�سلمني 
واملعدل بالإ�ستئناف رقم 787/2018 ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث ، ب�سداد املبلغ 
الإ�ستحقاق    تاريخ  من  وامل�ساريف  للر�سوم  �سامال   ، دره��م(   82371( وق��دره  به  املنفذ 
طالب الإعالن : دينا ابراهيم عبدالرحيم مرزوق - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
املطلوب اإعالنه : 1- حممد ح�سام الدين فوؤاد ح�سني ثابت - �سفته بالق�سية : منفذ 
�سده  جمهويل حمل الإقامة - مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
اح��وال نف�ض  ال��دع��وى 98/2018  ال�سادر يف  بتنفيذ احلكم  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
م�سلمني واملعدل بالإ�ستئناف رقم )2018/787( ا�ستئناف احوال �سخ�سية. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خالل 7 اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  97/2019/250 بيع عقار مرهون  

مو�سوع التنفيذ : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال منطقة الثنية الرابعة ار�ض رقم 
وفقا  وبيعها  دبي  356.50 مرت مربع  وم�ساحتها   5 املبنى  رقم   294  -  2940 البلدية  رقم   3434
لالجراءات املعمول بها لدى دائرة الرا�سي والمالك نظر املبلغ 2324203.88 درهم والزامه 
كافة الر�سوم وامل�ساريف.  طالب الإعالن : نور بنك )م�ساهمة عامة( بنك نور ال�سالمي )�ض 
م ع( �سابقا - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي 
- �سفته بالق�سية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- حممد علي ح�سن زاهدي - �سفته بالق�سية : 
منفذ �سده  - جمهويل حمل الإقامة. مو�سوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 
2019/12/19 اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )3.342.203.88( درهم خالل خم�سة ع�سر 
يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا 
لن�ض املادة 295 من قانون الإجراءات املدنية )نوع العقار : فيال - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم 

الر�ض : 3434 - رقم املبنى : 5 - م�ساحة العقار : 356.50 مرت مربع(
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  988/2019/204 تنفيذ �شرعي  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 527/2016 احوال نف�ض م�سلمني واملعدل بالإ�ستئناف 
ا�ستئناف احوال �سخ�سية  ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث وال�ستئناف رقم 86/2017  رقم 1062/2016 
�سعيد  �سم�سة حممد   : الإع��الن  اح��وال �سخ�سية.  طالب  بالطعن رقم 261/2018 طعن  واملميز  ومواريث 
بوج�سيم - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  وميثله :  �سمرة عبداهلل علي قرقا�ض -  �سفته بالق�سية : 
وكيل املطلوب اإعالنهم : 3- ورثة املرحومة / مديحة حممد ح�سن 2- امينة �سالح معاذ  4- على بن را�سد 
ال�سام�سي 5- موزة بن را�سد ال�سام�سي 6- جنالء بن را�سد ال�سام�سي 7- منرة بن را�سد ال�سام�سي 1- حممد 
الإق��ام��ة  مو�سوع  : منفذ �سدهم - جمهويل حمل  بالق�سية  املهري - �سفتهم  عي�سى حممد بن ح��ارب 
الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
527/2016 احوال نف�ض م�سلمني واملعدل بالإ�ستئناف رقم  2016/1062 ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث 
وال�ستئناف رقم 86/2017 ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث واملميز بالطعن رقم 261/2018 طعن احوال 
�سخ�سية.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 7 اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6312/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1211/2019 امر اداء ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )98.343 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإع��الن : �سركة عي�سى �سالح القرق لالإطارات والبطاريات والإك�س�سوارات - �ض ذ م م  
�سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  وميثله :  �سعيد ثاين علي خليفة بن غليطة املهري - �سفته 
بالق�سية : وكيل املطلوب اإعالنهم : 3- �سركة اوتو ارت لالطارات - �ض ذ م م 4- يا�سر جعفر 
بهمرد  1- جا�سم عبدالباقي لتجارة الطارات وزينة ال�سيارات - �ض ذ م م 2- قا�سم جعفر بهمرد 
- �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم  جمهويل حمل الإقامة  مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك 
اىل  دره��م   )98343( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 3328/2019/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار الأمر بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره-/ 78469 درهم 

والر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية   
طالب الإعالن : الفتح للتجارة العاملية - �ض ذ م - �سفته بالق�سية : مدعي  وميثله : حممد حممد 
 امني غياث - �سفته بالق�سية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- اخلط الذهبي للمقاولت - �ض ذ م م

- �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهويل حمل الإقامة  مو�سوع الإعالن : قررت حمكمة دبي 
اأول / بانفاذ العقد التجاري املرم بني الطرفني ، ثانيا : بالزام  البتدائية بتاريخ 2019/12/11 
املدعي عليها اخلط الذهبي للمقاولت - �ض ذ م م بان توؤدي للمدعية الفتح للتجارة العاملية - �ض ذ 
م م - مبلغ 78469 درهم )ثمانية و�سبعون الفا واربعمائة وت�سعة و�ستون درهما(  والفائدة القانونية 
وامل�ساريف.  والر�سوم  التام  ال�سداد  2017/3/27 وحتى  الإ�ستحقاق يف  تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع 

ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ش الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية  
العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/9320(

املنذر : �سركة تطوير جممع دبي لالإ�ستثمار )ذ م م(
املنذر اليه : الرق كوربوري�سن )�ض م ح( )جمهول حمل الإقامة( 

يتوجه املنذر اىل املنذر اليها الرق كوربوري�سن )�ض م ح( مبوجب هذا النذار ل�سداد املديونية املرت�سدة 
بحقه ل�سالح �سركة تطوير جممع دبي لالإ�ستثمار )ذ م م( والبالغ قدرها 2.335.520.82 درهم )اثنان 
مليون وثالثمائة خم�سة وثالثون الفا وخم�سة وع�سرون درهما واثنان وثمانون فل�سا( وهي جمموعة 
املبالغ الأ�سا�سية امل�ستحقة على ايجار الر�ض رقم 598-122 والكائنة يف جممع دبي لالإ�ستثمار والقيمة 
القيمة  �سريبة  )م��ع  اخل��دم��ات  ور���س��وم  الدفع"  ع��دم  "وغرامة  امل�ستاأجرة  للعني  امل�ستحقة  امل�سافة 
امل�سافة"املطبقة( واملرتتبة حتى تاريخ 2019/10/28 وذلك يف مدة ل تتجاوز ثالثون )30( يوما من 
ن�سر النذار ويف حالة المتناع عن اأداء القيمة امل�ستحقة ملدة تزيد على ثالثون )30( يوما من تاريخ 
ن�سر هذا الإنذار فان املنذر يتوجه اىل املنذر اليه ب�سرورة ال�سداد لكامل املبلغ وما ي�ستجد من القيمة 

اليجارية وال �سيتخذ املنذر كافة الإجراءات القانونية يف حق املنذر اليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/9318(

املنذر : �سركة تطوير جممع دبي لالإ�ستثمار )ذ م م(
املنذر اليه : الرق كوربوري�سن )�ض م ح( )جمهول حمل الإقامة( 

املديونية  ل�����س��داد  الن����ذار  ه��ذا  ح( مب��وج��ب  م  )���ض  كوربوري�سن  ال���رق  اليها  امل��ن��ذر  اىل  امل��ن��ذر  يتوجه 
 1.340.440.62 قدرها  والبالغ  م(  م  )ذ  لالإ�ستثمار  دبي  جممع  تطوير  �سركة  ل�سالح  بحقه  املرت�سدة 
درهم )مليون وثالثمائة واربعون الفا واربعمائة واربعون درهما واثنان و�ستون فل�سا( وهي جمموعة 
املبالغ الأ�سا�سية امل�ستحقة على ايجار الر�ض رقم 1357-598 والكائنة يف جممع دبي لالإ�ستثمار والقيمة 
القيمة  �سريبة  )م��ع  اخل��دم��ات  ور���س��وم  الدفع"  ع��دم  "وغرامة  امل�ستاأجرة  للعني  امل�ستحقة  امل�سافة 
امل�سافة"املطبقة( واملرتتبة حتى تاريخ 2019/10/28 وذلك يف مدة ل تتجاوز ثالثون )30( يوما من 
اأداء القيمة امل�ستحقة ملدة تزيد على ثالثون )30( يوما من  تاريخ ن�سر النذار ويف حالة المتناع عن 
تاريخ ن�سر هذا الإنذار فان املنذر يتوجه اىل املنذر اليه ب�سرورة ال�سداد لكامل املبلغ وما ي�ستجد من 

القيمة اليجارية وال �سيتخذ املنذر كافة الإجراءات القانونية يف حق املنذر اليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/9319(

املنذر : �سركة تطوير جممع دبي لالإ�ستثمار )ذ م م(
املنذر اليه : الرق كوربوري�سن )�ض م ح( )جمهول حمل الإقامة( 

يتوجه املنذر اىل املنذر اليها الرق كوربوري�سن )�ض م ح( مبوجب هذا النذار ل�سداد املديونية املرت�سدة 
بحقه ل�سالح �سركة تطوير جممع دبي لالإ�ستثمار )ذ م م( والبالغ قدرها 2.553.973.89 درهم )اثنان 
فل�سا(  وثمانون  وت�سعة  دره��م��ا  و�سبعون  ثالثة  وت�سعمائة  ال��ف  وخم�سون  ثالثة  وخم�سمائة  مليون 
دبي  والكائنة يف جممع  الر���ض رقم 598-1324  ايجار  امل�ستحقة على  الأ�سا�سية  املبالغ  وهي جمموعة 
الدفع" ور�سوم اخلدمات )مع  "وغرامة عدم  امل�ستاأجرة  للعني  امل�ستحقة  امل�سافة  والقيمة  لالإ�ستثمار 
�سريبة القيمة امل�سافة"املطبقة( واملرتتبة حتى تاريخ 2019/10/28 وذلك يف مدة ل تتجاوز ثالثون 
)30( يوما من تاريخ ن�سر النذار ويف حالة المتناع عن اأداء القيمة امل�ستحقة ملدة تزيد على ثالثون 
)30( يوما من تاريخ ن�سر هذا الإنذار فان املنذر يتوجه اىل املنذر اليه ب�سرورة ال�سداد لكامل املبلغ وما 

ي�ستجد من القيمة اليجارية وال �سيتخذ املنذر كافة الإجراءات القانونية يف حق املنذر اليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلنت جمعية النا�سرين الإماراتيني، عن اإطالق م�سروع جديد 
حتت عنوان »التِق النا�سر الإماراتي« بهدف تو�سيع نطاق عمل 
النا�سرين اأع�ساء اجلمعية يف العامل، وفتح اأ�سواق جديدة لهم 
خالل  من  العامل  لغات  اإىل  العربية  الكتب  ترجمة  وتو�سيع 
م�ساركات النا�سرين يف معار�ض الكتب الدولية وال�ستفادة من 
منح الرتجمة املتاحة لهم، وت�سهيل �سراء حقوق ن�سر الرتجمة 

الأجنبية. 
وياأتي هذا امل�سروع ا�ستكماًل جلهود اجلمعية يف دعم النا�سرين 
الإماراتيني وا�ستدامة هذا الدعم، ف�ساًل عن حر�ض اجلمعية 
الثقافة  ونقل  ال��ع��امل  لغات  اإىل  العربية  الكتب  ترجمة  على 

العربية اإىل املجتمعات العاملية.
اجلمعية  اإدارة  ملجل�ض  ال���راب���ع  الج��ت��م��اع  خ���الل  ذل���ك  وج���اء 
احلايل، والذي ُعقد موؤخراً يف مقر اجلمعية مبدينة ال�سارقة 

للن�سر. 
وح����ول اأه��م��ي��ة امل�����س��روع ق���ال ع��ل��ي ب��ن ح����امت، رئ��ي�����ض جمعية 
النا�سرين الإماراتيني: »يرتجم هذا امل�سروع حر�ض اجلمعية 
املختلفة  العامل  لغات  اإىل  العربية  الكتب  ترجمة  الدائم على 

والتعريف  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ون��ق��ل 
الرامج  يف  النا�سرين  م�ساركة  دع��م  يف  ويتج�سد  ب��ك��ن��وزه��ا، 
م�ساندتهم  جانب  اإىل  العاملية،  الكتب  ملعار�ض  التابعة  املهنية 

�سة للرتجمة«. لال�ستفادة من املنح املخ�سّ
النا�سرين  م��ن  اأرب��ع��ة  اجلمعية  »�ستختار  ح��امت:  ب��ن  واأ���س��اف 
اهتمام  درج���ة  على  ب��ن��اًء  فعالية  اأي  يف  للم�ساركة  الأع�����س��اء، 
بها  يتقدم  التي  والأف��ك��ار  للفعالية،  الأجنبية  باللغة  النا�سر 

لعر�ض طبيعة وتفا�سيل م�ساركته يف اللقاءات التعريفية«.
وت��وف��ر اجلمعية -وف���ق خ��ط��ة ع��م��ل امل�����س��روع- جم��م��وع��ة من 
اخلدمات للنا�سرين الذي يتم اختيارهم، ت�سمل مكان اأو من�سة 
جمانية لعر�ض اأعمالهم طوال فرتة الرنامج املهني القائم، 
ومعلومات ات�سال مع اجلهات املمكن عقد اللقاءات التعريفية 
املعار�ض،  يف  النقا�سية  اجلل�سات  يف  امل�ساركة  وفر�سة  معهم، 
واأن�سطة ثقافية بالتعاون مع معر�ض الكتاب الأجنبي، ف�ساًل 
النا�سرين الذي  الن�سر والرتجمة مع  عن دليل حقوق ملكية 

�سيجتمعون معهم يف الدول املختلفة. 
للنا�سرين  التكاليف  من  جمموعة  تغطية  اجلمعية  وتتوىل 
طوال  الإق��ام��ة  تكاليف  اإىل  بالإ�سافة  ط��ائ��رة،  ت��ذك��رة  ت�سمل 
ف���رتة ال��رن��ام��ج امل��ه��ن��ي مل��ع��ر���ض ال��ك��ت��اب. وت�����س��م��ل اخلدمات 

املقدمة من قبل اجلمعية للنا�سرين خالل هذا امل�سروع، اإن�ساء 
الإلكرتوين من خاللها  على موقع اجلمعية  تفاعلية  من�سة 

ميكن لأي نا�سر ا�ستخدامها لتحديد مواعيده واجتماعاته.
ت�سمل  اأوراق  ت��ق��دمي  امل��ق��اب��ل-  – يف  ال��ن��ا���س��ر  ع��ل��ى  وي��ت��وج��ب 
توقيعه على اتفاقيتني على الأقل مت امتامهما خالل الزيارة، 
واإثبات ح�سوره للقاءات التعريفية، وتقرير خا�ض حول هذه 

اللقاءات. 
امل�سروع  ل��ه��ذا  الإم��ارات��ي��ني  النا�سرين  جمعية  خطة  وت�سمل 
خالل عام 2020 امل�ساركة يف معار�ض الكتب يف كل من لندن 

وبولونيا وبوين�ض اآير�ض وبكني وفرانكفورت وغوادالخارا. 
 ،2009 تاأ�س�ست عام  الإماراتيني  النا�سرين  اأن جمعية  يذكر 
ورئي�ض  موؤ�س�ض  القا�سمي،  �سلطان  بنت  بدور  ال�سيخة  بجهود 
وتطوير  خدمة  اإىل  وتهدف  الإم��ارات��ي��ني.  النا�سرين  جمعية 
والنهو�ض بدور  به،  الإم��ارات والرتقاء  دول��ة  الن�سر يف  قطاع 
النا�سر من خالل برامج التاأهيل والتدريب التي ترفع كفاءته، 
بدولة  الن�سر  قطاع  يف  العاملني  رعاية  على  اجلمعية  وتعمل 
الإم������ارات، وحت�����س��ني ���س��روط امل��ه��ن��ة وال��ق��وان��ني اخل��ا���س��ة بها 
الدولة  داخ��ل  بالن�سر  املعنية  اجلهات  مع  والتعاون  بالتن�سيق 

وخارجها.

•• اأبوظبي-الفجر:

ت��وا���س��ل��ت م�����س��اء الث���ن���ني 23 دي�����س��م��ر اجل���اري 
ع��رو���ض ال�����دورة اخل��ام�����س��ة ع�����س��رة م��ن مهرجان 
الإم�������ارات مل�����س��رح ال��ط��ف��ل ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه جمعية 
م�سرحية  بعر�ض  وذل��ك  الإم���ارات،  يف  امل�سرحيني 
واإخ��راج مرعي احلليان  تاأليف  ال��ورد« من  »بائعة 
التمثيل فيها كل من  و�سارك يف  يا�ض،  بني  مل�سرح 
اليماحي  وخمي�ض  البلو�سي  وب���در  حم��م��د  ب���دور 
اليا�سر  ودلل  وعبداهلل احلمادي وحميد عبداهلل 

وحممد اإ�سحاق وجعفر و�سماح وحمدة.
لفتاة  احل��را���ض  مالحقة  مب�سهد  امل�سرحية  ت��ب��داأ 
ي�سرتي  عمن  بحثا  الأم���ر  ق�سر  حديقة  دخ��ل��ت 
منها الزهور، وكان الأمر يكره الزهور والأ�سجار 
والفرا�سات والطيور ومينع بيعها يف القرية، وقد 
ويقب�ض  راح��ت��ه،  تقلق  لأن��ه��ا  عليها  الق�ساء  ق��رر 

ليقرر  امللك  اإىل  بها  وياأتون  الفتاة،  احلرا�ض على 
تاأخذه، وعندما تقف بني  اأن  الذي ينبغي  العقاب 
وتقول  ق��راره،  بالعدول عن  اإقناعه  يديه، حت��اول 
الطبيعة من حولنا من حياة هو  اإن كل ما يف  له 
خلقه،  يف  �سرها  التي  اخل��ال��ق  حكمة  واأن��ه��ا  مهم 
ول يفلح كالمها يف اإقناع الأمر ي�ست�سيط غ�سبا 
عليها،  ي�سفق  احلر�ض  كبر  لكّن  بحب�سها،  وياأمر 
ويطلب  ال��ب��ل��دة،  خ���ارج  فيهربها  معها  ويتعاطف 
منها عدم العودة، فتقرر بائعة الورد البتعاد عن 
واجهته، ويف  ما  ب�سبب  ال���ورود  بيع  وت��رك  املدينة 
الغابة تلتقي بامراأة �سخمة اخللق حتمل اآلة عزف 
ما  امل��راأة على  فت�سجعها  النباتات،  وتك�سو ج�سمها 
بالأمل،  ال�سر، والتحلي  به، وتطلب منها  قامت 
ال�����س��ع��اب التي  ل��ت��ت��ج��اوز  ت��ت��ف��اءل  والب��ت��ع��اد، واأن 

تواجهها.
ت��ط��ل��ب امل�����راأة م��ن ال��ف��ت��اة اأن ت��غ��ن��ي ل��ه��ا، ع��ل��ى اأن 

اأغنية وردة، ومل يكن لدى  امل��راأة عن كل  تعطيها 
الفتاة اأية ورود بعد اأن �سادر حرا�ض املدينة �سلتها 
من الورود، وتطلق الفتاة على املراأة الغريبة لقب 
ورود،  ثالث  على  منها  وحت�سل  املو�سيقى،  عازفة 
حتاول بيعها يف املدينة، لكن ل جتد من ي�سرتيها 
�سخ�سيات  ث��الث  اإىل  يتحولن  ال��ورود  لكن  منها، 
تلقن  ال�سخ�سيات  وه���ذه  ال����ورود،  متثل  حقيقية 
الأم����ر در���س��ا يف ح��ب اجل��م��ال، ح��ني ت��ت��ع��اون مع 
على  فيحتلن  م�سكلتها،  حت��ل  ل��ك��ي  ال����ورد  ب��ائ��ع��ة 
املوت،  وي��واج��ه  ال�����س��ح��راء،  يف  يتيه  حتى  الأم���ر 
فتاأتيه بائعة الورود و�سديقاتها الورود على هيئة 
طيور وفرا�سات وزهور ينقذنه، لكي يعلمنه اأن تلك 
املخلوقات جميلة كثرة اخلر والفائدة واجلمال، 
واأنها ت�ستحق اأن يحبها واأن يزرعها ويكرث منها يف 

مدينته وق�سره.
ال�سالم  مبادئ  اإ�ساعة  على  امل�سرحية  فكرة  تقوم 

واحل����ب وال���وئ���ام واجل���م���ال ب��ني اجل��م��ي��ع، وتقبل 
الختالف كيفما كان �سكله، ذلك اأن انت�سار احلب 
وم�ساعدة  اجلميع  تكاتف  يف  ي�ساهم  اأن  وال�سالم 
واجلمال  وال�ستقرار  الأمن  ليحل  بع�سا  بع�سهم 

يف العامل.
وظف املخرج مرعي احلليان عنا�سر ال�سينوغرافيا 
بذكاء، فقد ا�ستطاع من خالل م�ساهد الطبيعة اأن 
يجعل احل�سور يف قلب احلدث، ويلهب فيهم روح 
باملو�سيقى  يتعلق  ما  يف  اأم��ا  ق��ادم،  هو  ملا  الده�سة 
م�سهد،  ك��ل  يف  املو�سيقى  ع��ازف��ة  لظهور  ك��ان  فقد 
وهي تعزف اأحل��ان الطبيعة دوره يف تقريب فكرة 
امل�سرحية من املتلقي وخلق تعاطف عند اجلمهور 
مع بائعة الورد، وقد لعب املخرج بالإ�ساءة ب�سكل 
موفق، ووزعها توزيعا جميال خدم امل�ساهد، واأعطى 
الفروق يف الأوقات، هذا ف�سال عن توظيف الأزياء 

والديكور توظيفا جيدا.

يف خام�س اأيام مهرجان الإمارات مل�سرح الطفل

»بائعـــــة الـــــورد«.. ر�ســـالة حمـــبة و�ســـالم وجمــــال

اأعلنت الأمانة العامة جلائزة حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم الدولية للت�سوير ال�سوئي عن الفائزين 
مب�سابقة ان�ستجرام ل�سهر نوفمر 2019 والتي كان مو�سوعها فنجان قهوتي.

ا�ستحق احل�سول على كامرا رقمية من  الإندوني�سّي مايزل حيث  امل�سور  اختيار اجلمهور  وفاز بجائزة 
واأفريقيا. الأو�سط  ال�سرق  نيكون  من  مقدمة   NIKON D7200 SLR طراز

و�سهدت ن�سخة �سهر نوفمر من امل�سابقة ح�سورا عربيا مميزا من خالل امل�سورة ال�سعودية نهلة الدليجان 

بكر  تركيا هم  فائزين من  الرتكية” ووج��ود  القهوة  وانت�سار  �سهرة  البقري ورغم  امل�سري عمر  وامل�سور 
ي�سيلتا�ض وناظم تيتيك اإل اأن ت�سويت اجلمهور اختار الإبداع الإندوني�سي يف التقاط القهوة والذي مثَّلُه 
امل�سور مايزل.و�سيح�سل الفائزون على امليدالية التقديرية اخلا�سة باجلائزة و�ستن�سر �سورهم واأ�سماوؤهم 
على احل�ساب الر�سمي للجائزة على ان�ستجرام HIPAae و�سهدت م�سابقة �سهر نوفمر ا�ستخدام الو�سم 
اإن  للجائزة  العام  الأمني  ثالث  بن  علي خليفة  �سعادة  HIPAContest_CoffeeCup#.وقال 

الأعمار  خمتلف  من  امل�سورين  لعد�سات  تتعر�ض  التي  العنا�سر  اأك��رث  من  العامل  ح��ول  القهوة  فناجني 
والثقافات والهتمامات ..لفتا اإىل اأن القهوة قا�سم م�سرتك يف جلب ال�سعادة ومل �سمل الأ�سرة والأ�سحاب 
وا�ستجماع الرتكيز للعمل والإب��داع كما اأن بع�ض التناولت الفوتوغرافية لفناجني القهوة ت�سفي عليها 
رونقا خا�سا يعزز من تاأثرها على متذوقيها وا�ستمتعنا بالروؤى الب�سرية املتنوعة لهذا امل�سروب العاملي 

ال�محبب للقلوب.

جائزة حمدان بن حممد للت�سوير تعلن الفائزين يف م�سابقة فنجان قهوتي

خال الجتماع الرابع ملجل�س اإدارة اجلمعية

»النا�سرين الإماراتيني« تطلق م�سروع »التِق النا�سر الإماراتي« لدعم ترجمة الكتب العربية للغات اأخرى 
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اأحاول دائما اأن اأ�ستفيد من النقد البناء

هنا �سيحة: اأ�سعى اإىل اختيار 
الأعمال اجليدة فنيا

وق�سمتك"؟ "ن�سيبي  م�سل�سل  من  الثالث  اجلزء  يف  ا�سرتاكك  �سبب  • ما 
الأعمال  نوعية  ع��ن  خمتلف  فهو  ب�����س��دة،  ب��داي��ت��ه  منذ  العمل  ف��ك��رة  -اأح��ب��ب��ت 
معه  يتفاعل  اجلمهور  يجعل  ال�سريع  واإيقاعه  تقدميها  يتم  التي  الدرامية 
ال�سالون" وجدتها  "اتف�سل يف  وق�سة  ال�سينمائية،  الأف��الم  مثل  فهو  ب�سدة، 
اإ�سافة بالن�سبة يل، وحتم�ست لها منذ قراءتها، وحتديدا �سخ�سية دارين التي 

قدمتها.

لل�سخ�سية؟ ا�ستعددت  • كيف 
- منذ ق��راءة ال�سيناريو �سعرت ب�سعوبة ال��دور، وه��ذا الأم��ر هو ما جعلني 
وكنت  واقعية،  يجعلها  ب�سكل  معها  والتعامل  لها  التح�سر  كيفية  يف  اأفكر 
ي�سبهها  ما  يوجد  ل  باأنه  و�سعرت  للغاية،  بتفا�سيلها  الهتمام  على  حري�سة 
فاإنني م�سكت  اإطالقا،  بيني وبينها  ت�سابه  الواقع، ورغم عدم وجود  اأر�ض  على 
مالحمها وتفا�سيلها، واحلمد هلل ردود الأفعال على الدور كانت اأكرث من رائعة، 

خ�سو�سا اأن الق�سة هي اأول حكاية عر�ست يف اجلزء الثالث.

معها؟ بالتعاطف  �سعرت  • هل 
- دارين �سخ�سية ت�ستحق التعاطف معها بكل تاأكيد، لأنها مري�سة ب� "الكمال"، 
يف  م�سكالت  ت��واج��ه  جعلها  وه��ذا  حولها،  �سيء  ك��ل  يف  اإي��ج��اده  اإىل  وت�سعى 
تكون  مبالغة  فيه  �سيء  واأي  كبر،  ب�سكل  مبالغة  كانت  فهي  حياتها، 
نتيجته �سيئة، وهذا ما جعلني اأتعاطف معها على امل�ستوى ال�سخ�سي، 
تعاطفي  �سبب  هو  ما حدث  بالندم وحماولتها عالج  و�سعورها 

ال�سديد معها.

فكري؟ م�سطفى  املخرج  مع  التعاون  وجدت  • كيف 
والأمور  وممتازة،  جيدة  كانت  الت�سوير  كوالي�ض   -
�سارت ب�سكل اأف�سل طوال الوقت، واأعتقد اأن هذا 
الأمر انعك�ض على ال�سا�سة يف احللقات ويف تفاعل 

اجلمهور معها.

اأعمالك؟ تختارين  • كيف 
- اأح�����اول دائ��م��ا ال��ه��رب م��ن ح�����س��ري يف 
اإىل  واأ�سعى  الأدوار،  م��ن  واح���دة  نوعية 
والأمر  فنيا،  اجل��ي��دة  الأع��م��ال  اختيار 
هنا يرتبط باملنظومة التي اأعمل فيها 
من اإنتاج وتاأليف واإخ��راج، فما يهمني 
باأعمايل،  اأدوارا خمتلفة  اأق��ّدم  اأن  هو 
ولي�ض تكرارا لنف�ض الأدوار ل�سعوري 
ب�����اأن ل�����دّي ال��ك��ث��ر ال�����ذي مي��ك��ن اأن 

اأقدمه.

جلنة  ع�سوية  يف  اأخ���را  �ساركت   •

حتكيم م�سابقة اآفاق عربية، كيف جاءت هذه امل�ساركة؟
�سوقي  اأحمد  والناقد  حفظي،  حممد  املهرجان  رئي�ض  خ��الل  من  اللجنة  لع�سوية  ر�سحت   -
القائم باأعمال املدير الفني، وكنت �سعيدة للغاية بهذه اخلطوة، نظرا لالأهمية الكبرة ملهرجان 
القاهرة ال�سينمائي وتاريخه، اإ�سافة اإىل التطور الكبر الذي حدث فيه خالل الفرتة الأخرة، 
اأ�سارك فيها  التي  املرة الأوىل  اأنها لي�ست  و�سعرت مب�سوؤولية كبرة ملقاة على عاتقي، خا�سة 
كع�سوة جلنة حتكيم، حيث �سبق اأن �ساركت يف عدة مهرجانات مهمة، منها مهرجان الإ�سكندرية 

لالأفالم الق�سرة ومهرجان املركز الكاثوليكي.

اللجنة؟ يف  كع�سوة  م�ساركتك  انتقد  البع�ض  • لكن 
اأ�سبابهم  يقولوا  اأن  عليهم  اختياري  عار�سوا  ومن  ممثلة،  عاما،  ع�سرين  منذ  الفن  يف  -اأعمل 
ويو�سحوا ما هو العمر الفني املنا�سب من وجهة نظرهم من اأجل اختيار اأع�ساء جلان التحكيم، 

خا�سة اأن لدّي خرة �سابقة، كما ذكرت يف هذا الأمر.

له؟ تتعر�سني  الذي  بالنقد  تهتمني  • هل 
- اأحاول دائما اأن اأ�ستفيد من النقد البناء يف تطوير ما اأقدمه، اأما النتقاد ملجرد النتقاد فهو 
ما ل اأهتم به مطلقاً، ول اأعطيه اأي م�ساحة لالهتمام من تفكري، واأتعامل معه مثلما اأتعامل 

مع ال�سائعات بطريقة واحدة، وهي التجاهل الكامل وكاأين ل اأعلم عن الأمر �سيئاً.

التحكيم؟ جلان  يف  م�ساركتك  من  كفنانة  ت�ستفيدين  • كيف 
- العمل يف جلنة التحكيم يزيد من اخلرات املرتاكمة لدّي، وخالل مناق�سات الختيار اأ�ستمع 
لوجهات نظر عديدة يف الأعمال، رمبا بع�سها فكرت فيه والبع�ض الآخر ل، وهو ما يجعل لدّي 
ثراء وخمزونا فكريا اأ�ستطيع ال�ستفادة منه، كما اأن تنوع اأع�ساء جلان التحكيم يجعلني اأعرف 

تفا�سيل كثرة تفيدين.

الأعمال؟ تقّيمني  كيف  ال�سخ�سي  امل�ستوى  • وعلى 
العمل  يقدمها  التي  الدرامية  لل�سخ�سيات  روؤيتي  خالل  من  البداية  يف  الفيلم  مع  اأتعامل   -
ومدى اكتمالها وقدرتها على تو�سيل ر�سالتها للم�ساهد، وكيف ع�ست احلالة التي قّدمها العمل، 
فالعمل الفني عموما متكامل الأرك��ان يبداأ من الكتابة مرورا بالتمثيل والإخ��راج وما بينهما 
ولدّي  ر�سالته،  اإي�سال  الفيلم يف  اأي مدى جنح  اإىل  قيا�ض  دائما  تفا�سيل كثرة، ونحاول  من 
خرة وخلفية كبرة باملعاير التي يتم على اأ�سا�سها تقييم الأعمال، خا�سة اأنني خريجة فنون 

م�سرحية ودر�ست الإخراج والدراما.

امل�ساركات؟ هذه  تفيدك  • كيف 
- تتيح ع�سوية جلان التحكيم فر�سة حقيقية من اأجل م�ساهدة اأعمال متميزة وخمتلفة وتكون 
فر�سة لالطالع على اأحدث الإنتاجات ال�سينمائية املتميزة، خا�سة اأن اختيار هذه الأفالم يكون 
اأو جرت م�ساهدتها لختيار ما �سيكون موجودا  اأف��الم تقدمت للمهرجان  جرى من بني عدة 

بامل�سابقة.

اجلديدة؟ م�ساريعك  عن  • ماذا 
- لدّي م�سروع جديد مع �سقيقتي حال، لكنني ل اأ�ستطيع احلديث عنه بالوقت الراهن، وهناك 
م�ساريع للدراما الرم�سانية مل يتم ح�سمها ب�سكل نهائي حتى اأ�ستطيع اأن اأقوم بالإعالن عنها.

مايا دياب تقدم اأغنيات
 )لوكاندة الأوبا�س(

ت�����س��ت��ع��د ال��ف��ن��ان��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة مايا 
الأغنيات  م��ن  ع��دد  لتقدمي  دي��اب 
الأوبا�ض(،  )لوكاندة  م�سرحية  يف 
وح�سن  خليل  ع�سام  لل�ساعرين 
كاريكا،  ع�سام  واأحل����ان  اإ����ض،  اإ����ض 
من  عر�سها  ي��ت��م  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
4 اإىل 7 دي�سمر، �سمن فعاليات 

مو�سم الريا�ض.
ماجد  العمل  بطولة  يف  وي�سارك 
وح�سن  دي������اب،  وم���اي���ا  امل�������س���ري، 
وهالة  املرغني،  وحمدي  ال��رداد، 
ف���اخ���ر، و���س��ع��د ال�����س��غ��ر، واإجن���ي 
وح�سن  واأو������������ض،  واأو����������ض  ع����ل����ي، 
ومن  وب��دري��ة طلبة،  ع��ب��دال��ف��ت��اح، 
اأ�سرف  تاأليف حممد عز، واإخ��راج 

زكي.
اللبنانية  اأع���م���ال  اآخ����ر  اأن  ي��ذك��ر 
اأغنية )يابا يابا(، التي  مايا دياب 
الر�سمية  ق��ن��ات��ه��ا  ع��ل��ى  ط��رح��ت��ه��ا 
�سورتها  ب��ع��دم��ا  )ي���وت���ي���وب(،  يف 
وهي  كليب،  الفيديو  على طريقة 
واأحلان  راج��ح،  موؤمن  كلمات  من 
وتوزيع مودير منر، والكليب من 

اإخراج كري�ستال يون�ض.

خالد ال�ساوي ينتهي من ت�سوير 
فيلم )�سريط 6(

ت�سوير  من  ال�ساوي  خالد  الفنان  انتهى 
حني  يف   ،"6 "�سريط  اجل���دي���د  ف��ي��ل��م��ه 
اأيام  خالل  �سالمة  حممد  املخرج  ي�ستعد 
للفيلم  وامل��ك�����س��اج  امل��ون��ت��اج  عمليات  ل��ب��دء 
الأك�سن  م�ساهد  ت�سوير  من  انتهائه  بعد 
متفرقة  اأم�����اك�����ن  ع�����دة  يف  وامل������ط������اردات 

بالقاهرة، ليتم عر�سه براأ�ض ال�سنة.
اأ�سخا�ض  وتدور ق�سة الفيلم حول ثالثة 
مدمنني، ويقوم مبعاجلتهم طبيب نف�سي 
العمل،  يف  ال�������س���اوي  خ���ال���د  ال���ف���ن���ان  ه���و 
رومان�سي،  اإط�����ار  يف  الأح������داث  وت���ت���واىل 
وت��ت��م م��ن��اق�����س��ة ي��وم��ي��ات اجل��ي��ل اجلديد 
التي يتعر�سون لها  ال�سباب واملواقف  من 

خالل حياتهم اليومية.
اأعمال ال�ساوي ال�سينمائية  اآخر  اأن  يذكر 
م�����س��ارك��ت��ه يف م��و���س��م ع��ي��د الأ���س��ح��ى ب�3 
"الفيل  يف  ����س���رف  ���س��ي��ف  الأول  اأف������الم، 
من  عبدالعزيز  كرمي  للنجم   ،"2 الأزرق 
اأحمد مراد،  اإخ��راج مروان حامد وتاأليف 
2"، مع  "ولد رزق  اأي�ساً يف فيلم  و�سارك 
واأحمد  يو�سف  وعمرو  عز  اأحمد  النجوم 
الأدوار  ب��اأح��د  ال��ف��ي�����س��اوي،  واأح���م���د  داود 
الرئي�سية، اإ�سافة اإىل فيلم "خيال ماآتة"، 
وح�سن  �سلبي  ومنة  حلمي  اأح��م��د  للنجم 

ح�سني واملخرج خالد مرعي.

�ساركت الفنانة هنا �سيحة اأخريًا يف اإحدى ق�س�س اجلزء الثالث 
من م�سل�سل "ن�سيبي وق�سمتك" من خال �سخ�سية دارين. 
امل�سل�سل  ع��ن  هنا  تتحدث  احل���وار،  ه��ذا  ويف 
وكوالي�سه، اإ�سافة اإىل م�ساركتها اأخريًا 
مبهرجان  حتكيم  جلنة  ع�سوية  يف 
بن�سخته  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي  ال���ق���اه���رة 

الأخرية، واإىل ن�س احلوار:
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تناول م�سادات الكتئاب اأثناء احلمل قد يوؤثر على دماغ طفلك
اأثناء  % من الن�ساء يعانني من الكتئاب   7 اأن نحو  اإىل  ُت�سر الدرا�سات 
احلمل، الذي يرتبط بالولدة املبكرة وانخفا�ض الوزن عند الولدة وزيادة 
خطر اكتئاب ما بعد الولدة بنحو 6 اأ�سعاف، لذا يلجا الأطباء اإىل و�سف 

م�سادات الكتئاب للحامل التي تعاين من الكتئاب اأثناء احلمل.
ولكن درا�سة جديدة حّذرت من تناول م�سادات الكتئاب اأثناء احلمل، حيث 
اأثناء احلمل،  الكتئاب  تناول م�سادات  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج هذه  اأ�سارت 
يوؤثر يف بنية دماغ اجلنني، ويظهر هذا التاأثر بو�سوح على املراكز احل�سية 
�سانت  يف  وا�سنطن  جامعة  يف  الطب  كلية  يف  اأُجريت  الدرا�سة  الدماغ.  يف 
اأن الفئران التي  لوي�ض يف ولية مي�سوري على الفئران، واأظهرت النتائج 
تعّر�ست مل�سادات الكتئاب اأثناء احلمل، اأظهرت ن�ساطاً دماغياً غر طبيعي 
عندما دغدغ العلماء اأقدامها الأمامية، وا�ستمر هذا الن�ساط غر الطبيعي 
حتى مرحلة البلوغ، ما يعني اأن تناول م�سادات الكتئاب اأثناء احلمل، قد 

يوؤثر على دماغ اجلنني، لتتاأثر املراكز احل�سية ب�سورة دائمة.

وجبات خفيفة �سحية ميكنك اأن تتناولها فى العمل
هل تتعر�ض لل�سعور باجلوع املتكرر خالل �ساعات عملك؟..اإذا كنت ترغب يف 
تهدئة �سهيتك وجتنب تلك املنتجات الغذائية الغنية بال�سعرات احلرارية ، 
فاإليك بع�ض القرتاحات لتناول وجبات خفيفة �سحية ميكنك اأن تاأخذها 

step to health معك تتناولها يف العمل، وفقا ملوقع
لديك  املف�سلة  اخل�سروات  اخرت  باخل�سار:  �سحية  خفيفة  وجبات   -  1
)اجلزر، الكو�سة، البنجر ، اإلخ( ثم قطعها اإىل �سرائح رقيقة جدا وميكن 

تناولها مع رقائق اخلبز املحم�ض البنى.
- اأدهنها بزيت الزيتون والأع�ساب العطرية )توابل ، فلفل ، اإكليل اجلبل 

، كاري ، اإلخ(.
-اأخبزها فى الفرن ملدة 20 دقيقة يف درجة حرارة متو�سطة.

الأف�سل عند  : اخليار  الداكنة  وال�سوكولته  والقرفة  بالفواكه  زبادي   -2
اختيار الزبادي هو الزبادى دون اإ�سافة ال�سكر اأو املحليات.

- ميكنك اختيار زبادي طبيعي كامل الد�سم ح�سب احتياجاتك وتف�سيالتك 
الفردية.

- بف�سل املذاق احللو للفواكه والقرفة وال�سوكولته الداكنة ، �سيكون هذا 
املزيج لذيًذا ومقباًل. 

- �سيء مهم اآخر يجب تذكره هو التاأكد من اأن ال�سوكولته الداكنة حتتوي 
على %70 على الأقل من الكاكاو.

- ميكنك تغير الفاكهة التي تختار اإ�سافتها لإن�ساء خيارات خمتلفة.
- امزج كل �سيء وو�سعه يف حاوية بال�ستيكية لأخذها فى العمل.

 3-ب�سكويت ال�سوفان واملوز ال�سحي : اإذا كنت اأحد الأ�سخا�ض الذين يحبون 
تناول وجبة خفيفة بني الوجبات ، فاإليك نوًعا خمتلًفا من الو�سفات.

-  اأول  اهر�ض املوز النا�سج ب�سوكة واخلطه مع ال�سوفان.
- اإذا اأردت ، اأ�سف بع�ض القرفة املطحونة واملك�سرات والفواكه املجففة مثل 

الزبيب.
- ثم ق�ّسم العجينة اإىل اأجزاء �سغرة حول ملعقة كبرة.

- �سعها على ورقة خبز و اخبزها ملدة 15-20 دقيقة على 180 درجة ، 
واتركها ترد.

يبلغ  الن�سان  اأن��زه  بناء  اأط��ول  العظيم  ال�سني  �سور    •
ارتفاعه 39 قدما و عر�سه 33 قدما فكم يبلغ طوله ؟

- 2400 كم
؟ الواحدة  ال�سنه  يف  ال�سعر  لنمو  مدى  •  مااق�سى 

- 15 �سم
مرة  لأول  املرور  اإ�سارة  نظام  ا�ستخدم  متى  و  •  اأين 

يف العامل ؟
- اأمريكا عام 1918 م

العامل  يف  احلديد  لل�سكة  حمطة  اأكرب  ت�ستقبل    •
مائتي الف �سخ�س و توجد يف ؟

- نيويورك 
؟ الديانة   اأ�سول  عن  " الإبانة  كتاب  موؤلف  •  من 

- اأبو احل�سن علي بن ا�سماعيل الأ�سعري 

كبر جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�سل  روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�ض  اأن  تعلم  • هل 
عظم  قطعة   206 من  يتكون  الب�سري  اجل�سم  اأن  تعلم  • هل 

• هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�سع دقائق و لي�ست على مرة واحدة 
اإمنا على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق 

كم   600000 طولها  يبلغ  الب�سري  اجل�سم  �سرايني  اأن  تعلم  • هل 
تنف�ض بدون  املياه  حتت  �ساعة  البقاء  ي�ستطيع  احلوت  اأن  تعلم  • هل 

الأر�سية  الكرة  على  حيوان  اأكر  هو  الأزرق  احلوت  اأن  تعلم  • هل 
كم  م�سافة850  على  غنائها  بوا�سطة  التخاطب  ت�ستطيع  الزرقاء  احليتان  اأن  تعلم  • هل 

اأمتار   9 اإىل  اأحيانا  اإرتفاعها  ي�سل  جمجمته  فوق  احلوت  راأ�ض  من  تدفع  التي  املاء  نافورة  اأن  تعلم  • هل 
ال�ساعة   / كم   40 اإىل  �سرعته  ت�سل  ذلك  ومع  اأطنان   5 اإىل  ي�سل  الفيل  وزن  اأن  تعلم  • هل 

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

ال�ساد�ض من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�ستجيب لالأ�سوات املفاجئة
الكبار ي�سيب  مما  اأقل  بن�سب  ولكن  اأي�سا  الأطفال  ي�سيب  ال�سقيقة  �سداع  اأن  تعلم  • هل 

�أمنية خالد
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الأفوكادو
نتيجة لفوائد الأفوكادو 
ال��ف��ري��دة، مي��ي��زه بع�ض 
ك�سنف  التغذية  خ���راء 
ف�����ري�����د وخم����ت����ل����ف عن 
فبالإ�سافة  اخل�������س���ار. 
ب����الأل����ي����اف،  غ����ن����اه  اىل 
ف��ح��ب��ة اف����وك����ادو واح����دة 
%36 من  حتتوي على 
تناولها  امل��ق��رتح  الكمية 

فيتامني ب  و%20 من  الفولت،  و%30 من  فيتامني )ك(  يوميا من 
ج  و   6 الكربوهيدرات(، وكمية معقولة من فيتامني ب  لتحليل  )املهم   5
كمية  على  يحتوي  ان��ه  ب��ل  والريبوفالفويند.  والنيا�سني  واللوتني   Eو
بوتا�سيوم �سعف تلك املوجودة يف املوز. وهو من الغذية التي توفر كمية 
معدل  يف  الرت��ف��اع  تعزيز  يف  ت�سهم  التي  املفيدة  الدهنية  الحما�ض  م��ن 
فر�سة  يقلل  مما  اخلبيث  النوع  معدل  وتخفي�ض  احلميد  الكولي�سرتول 
لتنظيم  مفيدة  احلميدة  الدهون  هذه  ان  كما  القلب.  باأمرا�ض  ا�سابتك 

مهام اجل�سم احليوية واتزان اجلهاز الهرموين. 
امت�سا�ض  ل��زي��ادة  الأخ���رى  الغ��ذي��ة  م��ع  نيئا  الف��وك��ادو  بتناول  وين�سح 

مغذياته وخا�سة مواد اللفا والبيتا كاروتني. 

مدرب يدرب الفيل ال�سغري »بلوي« على اأداء ا�ستعرا�سي يف مقاطعة �سورين �سمال �سرق تاياند. ا ف ب

كان خالد من املتفوقني يف مدر�سته حني اعلنت املدر�سة عن م�سابقة كبرة الفائز فيها �سيفوز برحلة جميلة 
و�ساعة قيمة.. هذا ما انا يف حاجة اليه �ساعة قيمة، كانت هذه امنية خالد فاباه لي�ستطيع ان ي�سرتي له 
واحدة غالية اذن �سيح�سل عليها من هذه امل�سابقة وا�ستعد اجلميع ،بذل خالد كل جهد و�سهر كثرا راجع 
كتبا واختزن معلومات كثرة وقيمة فهو �سيحتاج لكل عون وكل معلومة حتى جاء اليوم املرتقب �سفت 
ا�سرتكت  يبذل جهده ع�سر مدار�ض  تتناف�ض اجلميع  املدار�ض  املتناف�سون فرق  وبداأ  والكرا�سي  الطاولت 
يف هذه امل�سابقة تقابلت كل مدر�ستني حتى اقرتبت النهاية ..نعم الن بقيت مدر�ستان فقط انها مدر�سة 
خالد واملدر�سة املناف�سة لها وبداأت ال�سئلة تتواىل وخالد وزميله يبذلن جهدا كبرا كان الن�سيب الكر 
خلالد لغزارة معلوماته وتفوقه على زميله اما املدر�سة الخرى فكان فكان الطالبان يبذلن جهدا خارقا 
ليتفوقا عليه وكانت ال�سئلة تنهمر عليهم وكاأنها ر�سا�سات يجب حتا�سيها ولكن مل ي�ستطعا ذلك فقد 
بداأت عالمتهما تقل وترتفع عالمات خالد وزميله وبداأ ال�سياح يعلو والت�سجيع يزداد والوقت يكاد ينتهي 
وعندما اطلقت �سفارة النهاية واعلنت املدر�سة الفائزة كانت مدر�سة خالد ف�سفق اجلميع بحرارة وجاء 
مدير املدر�سة ليقول لقد �سرفني ان يكون لدينا طالب مثل خالد اهنئه واعرتف رمبا عنده من معلومات 

كثرة لي�ست لدى مديره .
ب�ساعة قيمة  فاز  الول كان خالد  والفائز  الوقت للجوائز  املديح و�سفقوا وجاء  . ف�سحك اجلميع لهذا 
هدية من املدر�سة ورحلة جميلة له ولزميله و�سهادة تقدير جميلة لكل منهما �سيعلقها على احلائط لتكون 

ذكرى وعاد للبيت يلب�ض ال�ساعة ويحمل �سهادة التقدير ويحلم بالرحلة املنتظرة .

اأبرزها الزجنبيل وح�سى اللبان

 5 طرق للتخل�س من التهاب القولون والنتفاخ
يواجه عدد كبر م�ساكل يف القولون �سواء 
يف  اآلم  اأو  ان��ت��ف��اخ  اأو  ال��ت��ه��اب  اأو  الع�سبي 
املعدة، ومن املعتاد عليه اأن من ي�سابون به 

يظلون يعانون منه كل فرتة.
اأبو الن�سر، اأخ�سائي  و�سرح الدكتور اأحمد 
الر�سمية  �سفحته  عر  الطبية،  النباتات 
على موقع "في�ض بوك"، اأن هناك عدد من 
النباتات الطبية التي من املمكن اأن تخل�ض 
ال�سخ�ض ب�سكل نهائي من م�ساكل القولون 
وفقا ملا تو�سلت اإليه عدد من الدرا�سات كما 

يلي:
القلب  و  املعدة  �سديق  يعد  • الزجنبيل: 
وال��ق��ول��ون، ف��ف��ي ح���ال ك���ان ل��دي��ك انتفاخ 

تناول الزجنبيل بالنعناع اأو الليمون.
لي�ض  رائعا  نبات  يعتر  ال�سوداء:  • احلبة 
من  يهدئ  ولكنه  ال��ق��ول��ون  للتهاب  فقط 

اآلم املعدة.
من  ج��دا  مهم  ج���زء   يعتر  • ال��زب��ادي: 
فا�ستخدام  والقولون  املعدة  مر�سى  ع��الج 
بالبكرتيا  اجل�سم  لتغذية  يوميا  ال��زب��ادي 

لأي  مكان  بوجود  ت�سمح  ل  التي  احلميدة 
بكتريا ممر�سة بالقولون.

الدموية  ال��دورة  ين�سط  اللبان:  ح�سى   •
كما  التهابه  و  القولون  لإ�سالح  الطرفية 

اأنه يعالج ال�سداع.
ويقوي  القولون  التهاب  يعالج  • الع�سل: 
�سواء  للتحلية  ال��ع�����س��ل  وي�����س��ت��خ��دم  ال��ك��ب��د 
اأي  اأو  ال��زجن��ب��ي��ل  اأو  ال�����س��وداء  ع��ل��ى احل��ب��ة 
الع�سل  و�سع  ميكن  اأي�سا  وال��زب��ادي  ع�سب 

عليه.


