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قبل �أن تنام.. 3 ن�صائح ذهبية
وتقدم  لياًل،  للنوم  اخللود  يف  م�شاكل  الأ�شخا�ص  بع�ص  يواجه  قد 
ومريح  ه��ادئ  ن��وم  على  للح�شول  الن�شائح  بع�ص  فرويندين  جملة 

ل�شتعادة طاقة اجل�شم والعودة للعمل يف كامل الن�شاط.
وتتمثل تلك الن�شائح يف 3 نقاط ب�شيطة وثمينة:

فهم مدى اأهمية النوم للج�شم
قد تبدو هذه الن�شيحة غري هامة لكن يف الواقع قلة من النا�ص هم 
من يدركون اأهمية النوم لل�شحة البدنية والنف�شية والعقلية، ودون 
على  مهامه  اأداء  ي�شتطيع  لن  اجل�شم  ف��اإن  منه  الكايف  الق�شط  اأخ��ذ 

الوجه ال�شحيح.
ل تاأخذ التوتر معك اإىل ال�شرير

عند الذهاب اإىل النوم يف�شل التخل�ص من جميع الأمور التي تقلق 
التايل،  ال��ي��وم  يف  فعلها  يتعني  ال��ت��ي  امل��ه��ام  يف  التفكري  وع���دم  امل���رء، 
والبتعاد عن اأجهزة التلفاز والهواتف والأجهزة اللوحية واحلا�شوب 
بفرتة كافية قبل النوم، وتعلم تقنيات ال�شرتخاء وق��راءة كتاب عن 

ال�شرتخاء.
احلر�ص على القيلولة

اأن القيلولة توؤثر على النوم  على الرغم من اعتقاد بع�ص النا�ص يف 
توؤثر  ال�شحيحة تن�شط اجل�شم ول  القيلولة بالطريقة  اأن  اإل  ليال، 
على النوم ليال، والقاعدة الذهبية للقيلولة بعدم النوم اأكرث من 30 

دقيقة واأل تكون بعد ال�شاعة الثالثة ع�شراً.

�ق�ض على �ل�صد�ع.. بقهوة وليمونة
براك�ش�شت"  "هايل  بوابة  اأ�شارت  لكثريين،  اأهمية  ميثل  قد  خرب  يف 
بطريقة  القهوة  من  معني  نوع  تناول  للمرء  ميكن  اأن��ه  اإىل  الأملانية 
ا�شتعمال  اإىل  ال��ل��ج��وء  ق��ب��ل  وذل���ك  ال�����ش��داع،  م��ن  للتخل�ص  معينة 

امل�شكنات املعتادة.
وتعود اأهمية خرب البوابة الأملانية اإىل �شهلولة حت�شري ذلك "العالج 
يفلت  ل  الذي  ال�شداع  على  املفرت�ص  وتاأثريه  املنزل،  الطبيعي" يف 
ال�شربي�شو  قهوة  تناول  اأن  على  الأملانية  البوابة  واأك��دت  اأح��د.  منه 
بالليمون ي�شاعد يف التخل�ص من ال�شداع، ف�شال عن اأنها جتدي مع 
"الو�شفة" الب�شيطة من خالل  الن�شفي. وتتلخ�ص  ال�شداع  حالت 
ت��ن��اول ك��وب م��ن ق��ه��وة ال���ش��ربي�����ش��و، غ��ري امل��ح��الة، م��ع ع�شر ن�شف 
اأن الكافيني املوجود يف القهوة له  ليمونة. واأ�شافت البوابة الأملانية 
تاأثري اإيجابي على ال�شداع، لأنه مينع تكوين اإنزمي ي�شاهم يف ال�شعور 
بالأمل، كما اأن اإ�شافة الليمون ت�شاهم يف احلد من ال�شعور بالأمل يف 
اجل�شم. ولكن واإذا ا�شتمر ال�شداع بعد تناول القهوة مع الليمون فمن 

الأف�شل ا�شت�شارة طبيب خمت�ص.

كيف ت�صتخدمني �لكات�صاب لتق�صري ب�صرة وجهك؟
تلجاأ العديد من الن�شاء اإىل و�شائل غريبة للعناية بالب�شرة بعيداً عن 

الكرميات وامل�شاحيق املتوفرة يف الأ�شواق.
الب�شرة،  لتق�شري  الكات�شاب  ا�شتخدام  بالإمكان  اأن  الكثريات  وجتهل 
بح�شب  امل��ن��زل،  يف  ب�شيطة  بخطوات  ون�شارتها  نعومتها  وا�شتعادة 

موقع وان غود ثينغ.
اأنت بحاجة اإىل:
كات�شاب طماطم

قطعة من القما�ص
مطري للب�شرة

اغ�شلي وجهك يف البداية، ثم �شعي طبقة رقيقة من الكات�شاب على 
ب�شرتك مع احلر�ص على تفادي دخوله اإىل عينيك.

دقائق،   10 اإىل   5 ب��ني  ت���رتاوح  مل��دة  وج��ه��ك  على  الكات�شاب  ات��رك��ي 
وبالن�شبة لأ�شحاب الب�شرة احل�شا�شة فيف�شل البدء مبدة اأق�شر من 

ذلك، ملعرفة ردة فعل الب�شرة على الكات�شاب يف املرة الأوىل.
عن  الكات�شاب  لإزال���ة  باملاء  بلها  بعد  القما�شية  القطعة  ا�شتخدمي 

وجهك بلطف، وجتنبي فرك اأو حف اجللد ب�شكل قا�شي.
بعد ذلك جففي وجهك مبن�شفة، و�شعي املرطب على ب�شرتك للحفاظ 
الأ�شبوع للح�شول على  العملية مرة يف  وك��رري هذه  على ترطيبها، 

اأف�شل النتائج.
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در��صة حتذر من �أنظمة م�صاعدة �ل�صائق
ال�شيارات  قائدي  مل�شاعدة  الإلكرتونية  الأنظمة  اأن  حديثة  درا�شة  ك�شفت 
توؤدي يف كثري من الأحيان اإىل ت�شتيت تركيز قائد ال�شيارة مما يزيد من 

احتمالت وقوع حوادث.
فريجينيا  ولي��ة  يف  النقل  تقنيات  معهد  اأجراها  التي  الدرا�شة  وتو�شلت 
يف  امل��روري��ة  لل�شالمة  "ايه.ايه.ايه"  موؤ�ش�شة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الأم��ري��ك��ي��ة 
الوليات املتحدة اإىل اأن ال�شائقني الذين ميتلكون �شيارات مزودة باأنظمة 
م�شاعدة ال�شائق تتزايد احتمالت انغما�شهم يف �شلوكيات توؤدي اإىل ت�شتيت 
اأو  البيانات  �شا�شات  متابعة  اأو  املفاتيح  لوحات  على  الكتابة  مثل  الرتكيز 

النقر على اأزرار التحكم املختلفة.
واأكدت الدرا�شة التي اأوردها املوقع الإلكرتوين "فيز دوت اأورج" اأن اأنظمة 
م�شاعدة قائد ال�شيارة ميكن اأن حت�شن ال�شالمة على الطرق، ولكن يتعني 
وقوع  منع  على  الأن��ظ��م��ة  ه��ذه  ق���درات  تقدير  يف  يبالغ  األ  ال�شائق  على 

احلوادث.
بيانات  اأو  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  يح�شلون  ل  ال�����ش��ي��ارات  ق��ائ��دي  اأن  واأ���ش��اف��ت 
الطرق  على  ا�شتخدامها  قبل  ال�شيارة  قائد  م�شاعدة  اأنظمة  ب�شاأن  كافية 

الرئي�شية.
24 حادثة  اأن  اإىل  النقل يف مدينة �شياتل الأمريكية  اإدارة  بيانات  وت�شري 
ت�شتيت  2018 ج��راء  ع��ام  �شقوط قتلى وقعت خ��الل  ت�شببت يف  مرورية 

انتباه قائد ال�شيارة.
ا�شتخدام  الأمريكية  املعمول بها يف ولية وا�شنطن  املرور  وحتظر قوانني 
الأجهزة الإلكرتونية مثل الهواتف املحمولة والكمبيوتر اللوحي واملحمول 
ال��ق��ي��ادة، وتفر�ص عقوبات م�شددة  اأث��ن��اء  الإل��ك��رتون��ي��ة،  الأل��ع��اب  واأج��ه��زة 

للت�شدي لهذه ال�شلوكيات مثل الغرامات. 

�لثالجة �ملزرعة.. يف مطبخك
اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  ج��ي  اإل  �شركة  ط���ورت 
جهازاً جديداً يبدو من الوهلة الأوىل كاأنه 
ب�شتنة  الأم��ر جهاز  واق��ع  لكنه يف  ثالجة، 
اخل�شروات  ل����زراع����ة  خم�����ش�����ص  داخ���ل���ي 
وال���ف���واك���ه وال��ن��ب��ات��ات داخ����ل امل��ط��ب��خ بكل 
�شهولة، بهدف اتباع منط حياة اأكرث �شحة 
واأكرث اخ�شراراً، يتما�شى مع مفهوم البيئة 
امل�شتدامة. ويتميز اجلهاز بتزويده بنظام 
واملياه ودرجة  الإ�شاءة  للتحكم يف  متطور 
احل����رارة، وي��اأت��ي م��ع ح��زم ب���ذور املتكاملة 
اخل�شروات  من  خمتلفاً  نوعاً   20 ت�شمل 
الورقية مثل اخل�ص واجلرجري والهندباء 
اجلهاز  وي���رت���ب���ط  وغ����ريه����ا.  وال���ري���ح���ان 
ب��ت��ط��ب��ي��ق ذك����ي خ���ا����ص ي��ت��م ت��ث��ب��ي��ت��ه على 
الهواتف الذكية مل�شاعدة امل�شتخدمني على 
اإر�شادات  اإدارة ومراقبة نباتاتهم، وتقدمي 
مفيدة يف كل خطوة ل�شمان ح�شاد ناجح 
يف كل مرة، بح�شب ما ورد يف موقع ال�شركة 
مزايا  ج��ي  اإل  وت�شتعر�ص  الإل���ك���رتوين. 
جهازها اجلديد خالل م�شاركتها معر�ص 
 CES" ال���ش��ت��ه��الك��ي��ة  الإل���ك���رتون���ي���ات 
2020" الذي تنطلق فعالياته يف الفرتة 
الثاين" يف  "كانون  يناير   10 اإىل   7 من 
مدينة ل�ص فيغا�ص الأمريكية، ومل تك�شف 
�شعر وموعد طرح اجلهاز يف  ال�شركة عن 

الأ�شواق العاملية.

طريقة عالج �لغدة �لدرقية 
بالأع�صاب �لطبيعية �ص 23

�إجناب �لأطفال يطيل 
�صبابية دماغ �لن�صاء

اأن دماغ  العمر،  العلماء من درا�شتهم لدماغ ن�شاء متو�شطات  اكت�شف 
الآلية  اأن  اأط��ف��ال، وه��ذا يعني  اأف�شل ممن مل ينجنب  اأجن��نب  الالتي 

الدفاعية التي تظهر لدى احلامل تبقى مدى احلياة.
 Proceedings of the National جم���ل���ة  وت���ف���ي���د 
الدرا�شة  هذه  نتائج  ن�شرت  التي   Academy of Sciences
، باأنه خالل فرتة احلمل والأ�شابيع الأوىل بعد و�شع الطفل حتدث 
يف ج�شم املراأة تغريات جدية، ت�شمل حتى الدماغ، حيث تزداد مرونته 
قوية  اآل��ي��ات  وتعمل  الع�شبية،  الت�����ش��الت  بنية  وت��ع��اد  ح���ادة،  ب�شورة 

للتكيف ل�شمان �شحة الأم والطفل.
وكما هو معلوم، خالل فرتة احلمل يتقل�ص حجم دماغ املراأة، وخالل 

�شتة اأ�شهر بعد و�شع املولود يعود اإىل حجمه الطبيعي.
يف  ال��ت��غ��ريات  اأن  اإىل  العلمية،  الأدب���ي���ات  يف  ن�شرت  فر�شيات  وت�شري 
فرتة  تبقى  قد  احلمل،  ف��رتة  خ��الل  حت�شل  التي  الع�شبية  اخلاليا 
طويلة بعد الولدة، ما يوفر حماية لدماغها مدى احلياة، عن طريق 

اإبطاء عملية �شيخوخته.

كل اإن�شان يومياً ما بني 70 و 100 �شعرة، وفقدان هذا 
العدد يعد جزءا من الدورة الطبيعية لل�شعر. لكن الأمر 
وا�شح  ب�شكل  ال�شعر  كثافة  ترتاجع  حني  مزعجاً  ي�شبح 
بقع  ُت��الح��ظ  اأن  اجل��ب��ني  م��ن  اأك���رب  م�شاحة  تظهر  حيث 

دائرة خالية من ال�شعر يف فروة الراأ�ص.
النظام  ال�شعر:  ت�شاقط  ل��زي��ادة  الأخ���رى  الأ���ش��ب��اب  وم��ن 
الدرقية  ال��غ��دة  واخ��ت��الل وظيفة  والل��ت��ه��اب��ات  ال��غ��ذائ��ي 
والإجهاد  الأدوي�����ة،  لبع�ص  اجل��ان��ب��ي��ة  والآث�����ار  وال���وراث���ة 
الناجم عن �شغوط احلياة كذلك. ومن اأجل عالج ت�شاقط 

ال�شعر، يجب معرفة اأ�شبابه من قبل الطبيب املعالج.
ويو�شح الدكتور ريغر بالقول: "هناك العديد من الأ�شباب 
فرط  يت�شبب  اإذ  بالإجهاد،  املرتبط  ال�شعر  ت�شاقط  وراء 
اأن  امل��واد احليوية يف اجل�شم". وي�شيف  الإجهاد بتدمري  
اإم��دادات هذه امل��واد. ويف ظل  جذور ال�شعر ُت�شاب بنق�ص 
نق�ص هذه املواد ي�شبح ال�شعر �شعيفاً اأول الأمر ومن ثم 
يفقد بريقه ليكون ه�شاً يف نهاية املطاف. ويف حال ا�شتمرار 
نق�ص املواد احليوية نتيجة لفرط الإجهاد يزداد يف الوقت 

ذاته تركيز الو�شائط الكيمياوية يف جلد فروة الراأ�ص.
ب�شبكة  الراأ�ص حماطة  ف��روة  �شعر يف  ب�شيلة  كل  اأن  ومبا 
يطلقها  ال��ت��ي  امل���واد  ف���اإن  الع�شبية،  الأل��ي��اف  م��ن  كثيفة 
عادة  يت�شبب  ما  اأي�شاً،  اإليها  ت�شل  الإج��ه��اد  عند  اجل�شم 
منوه  يف  وا�شطرابات  ال�شعر  ج��ذور  يف  التهابات  بح�شول 
اأو حتى بت�شاقطه. لكن الأ�شخا�ص الذين يفقدون �شعرهم 
دائ��رة مفرغة ب�شبب  ج��راء الإجهاد �شرعان ما يقعون يف 
تفكريهم الدائم مب�شكلتهم اجلديدة مع فقدان ال�شعر، اإذ 
ل يزيد التفكري بهذه امل�شكلة والقلق امل�شاحب لها اإل من 

زيادة ت�شاقط ال�شعر.
وتقدم  الآلية  لهذه  امل�شنعة  ال�شركات  من  العديد  ت��درك 

لعمالئها 
خم������ت������ل������ف 

على  ال���ع���الج���ات 
غ�شيل  ���ش��وائ��ل  ���ش��ك��ل 

ال�شامبو  اأو  ك��ب�����ش��ولت  اأو 
الفيتامينات  ع���ل���ى  امل���ح���ت���وي���ة 

ت�شاعد  ل  ه���ذه  ل��ك��ن  ل��ل�����ش��ع��ر.  يف خ�شي�شاً 
عالج جميع احلالت وعادة ما تكون مكلفة مادياً.

بيد اأن العالج الأف�شل والأكرث ا�شتدامة والأرخ�ص مادياً 
هو خف�ص م�شتوى التوتر ب�شكل دائم. وهذا هو التحدي 
اإذ  ال��دائ��م.  الإج��ه��اد  يف  العالقني  لالأ�شخا�ص  احلقيقي 
لهم  تتاح  توترهم. عندئذ فقط  اأ�شباب  اأن يجدوا  عليهم 
م�شتوى  خف�ص  يف  يف�شل  وم��ن  حياتهم.  تغيري  اإمكانية 
امل�شاعدة من املخت�شني  اأن يطلب  التوتر يف حياته، عليه 
ينخف�ص  اأن  وم��ا  الأق���ل.  �شعره على  اأو  اأج��ل �شحته  م��ن 

م�شتوى التوتر حتى يبداأ ال�شعر بالنمو من جديد.

بع�ض ت�سريحات ال�سعر ت�سبب ت�ساقطه
لكن  للن�شاء.  خا�شة  ك��ب��رية،  م�شكلة  يعد  ال�شعر  ف��ق��دان 
ال�شبب يكون يف كثري من الأحيان ب�شيط وميكن جتنبه، 
فقد اكت�شف باحثون اأمريكيون اأن بع�ص ت�شريحات ال�شعر 
الت�شريحات  ه��ذه  ه��ي  فما  ت�شاقطه.  اح��ت��م��ال  م��ن  ت��زي��د 

"اخلطرة"؟
تغيري �شكل الوجه يبداأ يف كثري من الأحيان بتغيري ق�شة 
املراأة  الأم��ر  ه��ذا  يجعل  وق��د  ت�شفيفه،  طريقة  اأو  ال�شعر 
ت�شعر مبزيد من الثقة. لكن بع�ص الت�شريحات قد تعر�شها 

اأي���������ش����اً 
خل�����������ط�����������ر 
بت�شاقط  الإ����ش���اب���ة 
املعروف  التدريجي،  ال�شعر 
اكت�شف  ف���ق���د  اجلر".  ب�"ثعلبة 
الأمريكية  هوبكنز  ج��ون  جامعة  يف  باحثون 
معينة  بطرق  �شعرهم  ي�شففون  الذين  الأ�شخا�ص  اأن 
يتعر�شون ب�شكل اأكرب لظاهرة ت�شاقط ال�شعر التدريجي، 

وقد يوؤدي ذلك يف نهاية الأمر اإىل ال�شلع الدائم.
وفح�شوا  �شابقة  درا���ش��ة   19 نتائج  بتحليل  اخل��رباء  ق��ام 
بثعلبة اجلر وطرق  املعروف  ال�شعر  ت�شاقط  العالقة بني 
ت�شفيف ال�شعر، واكتف�شوا اأن الت�شريحات التي ت�شد ال�شعر 
ب�شيالت  على  ال�شغط  يف  تت�شبب  وم�شتمر  ق��وي  ب�شكل 

ال�شعر، ما يوؤدي اإىل �شعف ال�شعر وت�شاقطه.

ما الت�سريحات التي يجب جتنبها؟
التي جتعل  الت�شريحات  ب�شكل خا�ص من  الباحثون  حذر 
ال�����ش��ف��ائ��ر وذيل  ���ش��د م�شتمر وق����وي، م��ث��ل  ال�����ش��ع��ر حت��ت 
هذه  يف  ال�شعر  �شد  وال��ك��ع��ك��ة.  ال�شعر  وج��دي��ل��ة  احل�����ش��ان 
ما  ويتلفها،  ال�شعر  ج��ذور  يف  ���ش��رراً  ي�شبب  الت�شريحات 

يوؤدي اإىل ت�شاقط ال�شعر يف نهاية الأمر.
ا�شتخدام  بتجنب  درا���ش��ت��ه��م  يف  ال��ب��اح��ث��ون  ن�شح  ك��ذل��ك 
نعومة  زي��ادة  واأدوات  الكيميائية  وامل�شتح�شرات  احل��رارة 
الأطباء  حذر  كما  فقدانه.  خطر  من  تزيد  لأنها  ال�شعر، 
ال��ت��ي تنتج ع��ن عملية زي���ادة كثافة  امل��خ��اط��ر اجل��م��ة  م��ن 
ال�شعر واإطالته، والتي تتم عن طريق ل�شق خ�شالت من 
ال�شعر على فروة الراأ�ص، ما يعر�ص جذور ال�شعر الطبيعي 

للتلف.

�صوكول باألو�ن 
قو�ض قزح

�شوكول باألوان قو�ص قزح.. ابتكار 
جديد ك�شف عنه املعهد الفيدرايل 
ال�شوي�شري للتكنولوجيا بالتعاون 
متخ�ش�شة  �شوي�شرية  جامعة  مع 
الباحثون  ت��و���ش��ل  ح��ي��ث  ب��ال��ع��ل��وم 
البنية  ال�شوكول  تقنية حتّول  اإىل 
احلاجة  دون  ملّونة،  �شوكول  اإىل 

لإ�شافة األوان غذائية.
�شطح  على  البنية  الطبقة  تتوهج 
ال�شوكول من تلقاء نف�شها باألوان 
تّلون  ب��ط��ري��ق��ة حت��اك��ي  زح  ق��و���ص 
وم�شدر  ال��ط��ب��ي��ع��ة.  يف  احل���رب���اء 
الب��ت��ك��ار ج���اء ب�����ش��ك��ل ع��ف��وي بعد 
اجلامعة  يف  ب��اح��ث��ني  ب���ني  ن��ق��ا���ص 
اإمكانية  م��دى  ح��ول  ال�شوي�شرية 
عن  بعيدة  ���ش��وك��ول  اإىل  التو�شل 
املتوافر  الأب��ي�����ص  اأو  البني  ال��ل��ون 
الباحثان  ب���داأ  ح��ي��ث  الأ����ش���واق،  يف 
بع�ص  ي���ج���ري���ان  ال�������ش���وي�������ش���ريان 
التجارب املرحة يف مطبخ اجلامعة 
ال�شوكول  خ�����ش��ائ�����ص  ودرا������ش�����ة 

للتمكن من تغيري لونها.
الأوىل  ال������ت������ج������ارب  ت�������ش���م���ن���ت 
ال�����ش��احل��ة لالأكل  ال��ذه��ب  ق�����ش��رة 
الفاخرة  ال�شوكول  يف  امل�شتخدمة 
اأك�شيد  م�������ادة  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
تلوين  يف  امل�شتخدمة  التيتانيوم 
ال��ب��اح��ث��ون رف�شوا  ل��ك��ن  ال��ط��ع��ام، 
معقدة  باعتبارها  الطريقة  ه��ذه 
تلوين  تتطلب  التقنية  ه��ذه  ك��ون 
مرتفعة  ح�����رارة  ع��ل��ى  ال�����ش��وك��ول 
بالألوان،  التحكم  خاللها  ي�شعب 
�شعبة  ال��ط��الء  عملية  يجعل  مم��ا 

للغاية. 
بحث  الأب���ح���اث،  يف  التعمق  وب��ع��د 
العلماء عن تقنية جديدة والعمل 
�شطح  خ�������ش���ائ�������ص  ت���غ���ي���ري  ع���ل���ى 
ا�شتخدام  م���ن  ب�����دًل  ال�������ش���وك���ول 
الأوىل  ال���ت���ج���ارب  يف  الإ����ش���اف���ات 
وب��ال��ف��ع��ل مت��ك��ن��وا يف ال��ن��ه��اي��ة من 
ل��ط��ب��ع ق�شرة  ل��ط��ري��ق��ة  ال��ت��و���ش��ل 
رقيقة ملونة على �شطح ال�شوكول 
قو�ص  مثل  وت��ت��األ��ق  تلمع  جتعلها 

قزح.
وي��ت��وق��ع ال��ب��اح��ث��ون يف امل��ع��ه��د اأن 
الك���ت�������ش���اف جديد  ه�����ذا  ي�����ش��ك��ل 
�شناعة  يف  ج�������دي�������داً  ت�������ط�������وراً 
اأوديتي  موقع  وبح�شب  ال�شوكول. 
الباحثون  يكثف  للغرائي  �شنرتال 
�شركات  ك���ب���ار  م����ع  ات�������ش���الت���ه���م 
ال�شوكول حول العامل للبدء باإنتاج 
هذه الطبقة امللونة من ال�شوكول 

وطرحها يف الأ�شواق.

كيف يوؤثر �لتوتر و�لإجهاد 
على �صحة �ل�صعر؟

واجل�سمانية،  النف�سية  �سحتنا  على  ب�سماته  والإجهاد  التوتر  يرتك 

الرجال  لدى  ال�سعر  ت�ساقط  زيادة  اأقلها  وخيمة  عواقب  اإىل  ويوؤدي 

والن�ساء. وقد ل تنفع عالجات ت�ساقط ال�سعر يف اإيقافه. فما احلل؟

حني تزداد �سغوط احلياة وتطول قوائم املهام واملواعيد، فاإن ذلك ل 

ينعك�ض على �سحتنا النف�سية وح�سب، بل يتعداه اإىل �سحة اجل�سد 

اأي�سًا الذي يبدي خمتلف العوار�ض كال�سداع واآلم املعدة والظهر 

وا�سطرابات النوم وحتى ارتفاع �سغط الدم يف بع�ض احلالت. 

وفرط  للتوتر  نتيجة  اأي�سًا  ال�سعر  ت�ساقط  ياأتي  هل  لكن 

الإجهاد ب�سبب العمل؟

الدكتور  عن  يف" الأمل��اين  تي  "اأن  موقع  ينقل  ال�سياق  هذا  يف 

ميكن  الإجهاد  فاإن  الأح��وال  من  حال  "باأي  قوله:  ريغر  بريند 

الطب  يف  الأخ�سائي  وي�سيف  ال�سعر".  لت�ساقط  م�سببًا  يكون  اأن 

الإجهاد توجد  اإىل  اإ�سافة  اأنه  الطبيعي  والعالج  الباطني 

ال�سعر.  لت�ساقط  الأخ��رى  الأ�سباب  من  العديد 

ولكن متى يجب اأن يثري ت�ساقط ال�سعر القلق؟
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�ش�ؤون حملية

لتطبيق التحول الذكي يف البلدية

بلدية منطقة �لعني حت�صل على جائزة �أفكار بريطانيا عن م�صروع �لتعاقد �لذكي

بالتن�سيق مع مكتب �سوؤون املجال�ض

»�لزر�عة و�ل�صالمة �لغذ�ئية« تنظم لقاًء توعويا للمز�رعني مبجل�ض �لوقن

تدريبية �ساعة   4600

�لعني للتوزيع تدرب موظفيها يف جمالت �ل�صحة و �ل�صالمة

•• العني - الفجر

ح�����ش��ل��ت ب��ل��دي��ة م��ن��ط��ق��ة ال���ع���ني ع��ل��ى ج���ائ���زة اأفكار 
 " الإي��ج��اري��ة   العقود  توثيق  م�شروع  ع��ن  بريطانيا 
التعاقد الذكي" ، و ذلك يف مدينة اأدنربه الربيطانية 
الدكتور  البلدية  م��ن  امل�شارك  ال��وف��د   ت��راأ���ص  ، حيث 
علي �شالح احلمريي مدير اإدارة الأرا�شي و العقارات 
بالبلدية و عدد من املوظفني ، و تعني اجلائزة بتوثيق 
مل��وؤ���ش�����ش��ات مبتكرة  ت�شنيف  م��ن��ح  و  امل��ب��ت��ك��رة  الأف���ك���ار 
اأ�ش�ص  على  مبنية  عاملية  معايري  على  بناء  العامل  يف 
وا�شحة لرت�شيخ منظومة البتكار يف جمالت العمل 

املوؤ�ش�شي للنهو�ص مب�شتويات الأداء . 
و �شاركت بلدية منطقة العني مب�شروع توثيق عقود 
الإيجار  �شمن فئة الرتكيز على املتعاملني  من خالل 
ت�شليط ال�شوء من خالل امل�شاركة على تطوير رحلة 
ت�شهيل  و  اليجارية  العقود  توثيق  نظام  يف  املتعامل 

م�شاهمة  كيفية  تو�شيح  مت  ك��م��ا   ، ال��ت��وث��ي��ق  عملية 
امل�شروع ايجابياً على البيئة و التكاليف و املتعاملني .

و ق���ال ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ���ش��ال��ح احل��م��ريي م��دي��ر اإدارة 
اأن   ، ال��ع��ني  ب��ل��دي��ة منطقة  ال��ع��ق��ارات يف  الأرا����ش���ي و 
احل�شول على اجلائزة لهو دليل على اجلهود املبذولة 
يف ���ش��ب��ي��ل ت��ط��ب��ي��ق ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ة ال��ر���ش��ي��دة يف 
الت�شهيالت  جميع  تقدمي  و  الرقمي  التحول  جم��ال 
للمتعاملني لتحقيق الريادة يف هذا املجال و تقدمية 

جتربة متعاملني مميزة .
للجائزة من خالل  التقدمي  : مت  واأ�شاف احلمريي 
مكتب التميز املوؤ�ش�شي يف البلدية ، حيث مت الطالع 
على فئات اجلائزة و التي �شملت الرتكيز على العمالء 
و ال�شحة والأم��ان و التعاون و  خدمة  املتعاملني و 
ال�شتدامة و  التقنية الرقمية امل�شتخدمة و التح�شني 
قد  و   ، لل�شركات  الجتماعية  امل�شوؤولية  و  امل�شتمر 
من  لها  مل��ا  املتعاملني  على  ال��رتك��ي��ز  فئة  اخ��ت��ي��ار  مت 

امل�شاريع  م��ن  ع��دد  ل��وج��ود  و   ، البلدية  ل��دى  اأه��م��ي��ة 
اإع���داد وثيقة اجلائزة  املتميزة يف ه��ذا امل��ج��ال  ، و مت 
الأولويات  لتحديد  املتاحة  الفر�ص  ا�شتخدام  ح�شب 
قيا�ص  و  العمالء  مع  املتابعة  و  املتعاملني  توقعات  و 
اأرائهم   ال��ع��م��الء و ح�شر  ال��ت��ج��اوب م��ع  ر���ش��اه��م.  و 
التوا�شل  و  التخطيط  مراحل  جميع  يف  وا�شراكهم 
الفعال مع العمالء و تلبية احتياجاتهم و توقعاتهم 
بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة و احللول الرقمية 

امل�شتخدمة  . 
اأحد  الذكي  التعاقد  م�شروع  اأن   ، احلمريي  �شرح  و 
، و تتمثل يف ايجاد حلول ذكية  م�شاريع نظام توثيق 
من  الأدن�����ى  احل���د  ل��ب��ذل  ت��ه��دف  تكنولوجية  ملن�شة 
اجلهد والتكلفة والوقت لإنتاج عقد الإيجار ، لذلك 
بالإ�شافة  م�شتحدثه  عمليات  و  اأدوات  ا�شتخدمنا 
عقود  تطبيق  لتب�شيط  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  لأدوات 
الإيجار. و�شعنا خارطة الطريق لرتحيل العملية من 

خدمة تقدم عرب مراكز خدمة املتعاملني اإىل خدمة 
تقدم عرب تقنيات الذكاء ال�شطناعي . 

اأفكار بريطانيا هي جائزة  اأن جائزة  بالذكر  اجلدير 
ت�شنيف  منح  و  املبتكرة  الفكار  بتوثيق  تعنى  عاملية 
عاملية  معايري  على  بناء  العامل  يف  مبتكرة  ملوؤ�ش�شات 
اأ�ش�ص وا�شحة لرت�شيخ منظومة البتكار  مبنية على 
مب�شتويات  للنهو�ص  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ال��ع��م��ل  جم���الت  يف 
الأداء. و مقر مكتب اجلائزة يف اململكة املتحدة و هي 
موؤ�ش�شة غري ربحية ذات ع�شوية متنوعة و تعمل منذ 
اأكرث من 30 عاًما يف دعم و ت�شجيع البتكار يف جميع 
اأنحاء العامل من خالل دعم املوؤ�ش�شات لت�شخري قوة 
الأفكار و تنفيذها لتحقيق فوائد مادية اأو معنوية  و 
قيمة م�شافة للموؤ�ش�شات و الأفراد و املتعاملني. كما 
بني  املمار�شات  اأف�شل  و  اخل��ربات  تبادل  على  ت�شجع 
دول العامل من خال املوؤمترات التي ي�شت�شيفها مكتب 

اجلائزة يف اململكة املتحدة �شنوياً. 

•• العني - الفجر

يف  الغذائية  وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  نظمت 
مكتب  م��ع  بالتن�شيق  ال��ع��ني،  مبدينة  ال��وق��ن  جمل�ص 
�شوؤون املجال�ص بديوان ويل عهد اأبوظبي، لقاًء توعوياً 
ال���رثوة احليوانية وذل��ك يف  امل���زارع وم��رب��ي  لأ�شحاب 
الغذائي وحتقيق  الأمن  اإطار �شعيها لتعزيز منظومة 
ال�شتدامة الزراعية يف اإمارة اأبوظبي من خالل تنفيذ 
برامج  فعالة  لتنمية القطاع الزراعي ب�شقية النباتي 

واحليواين.
وت�شمن اللقاء الذي ح�شره املهند�ص مبارك املن�شوري 
املدير التنفيذي لقطاع ال�شوؤون الزراعية، عر�شاً لأهم 
اخلدمات التي تقدمها الهيئة لأ�شحاب املزارع ومربي 
ال����رثوة احل��ي��وان��ي��ة م��ن ب��رام��ج وخ��ط��ط زراع���ي���ة، كما 
احليوانية،  ال��رثوة  واإن��ت��اج  تربية  لقت�شاديات  تطرق 
حيث ركز على تربية واإنتاج الأغنام واملاعز من خالل 
جتاري  ب��اأ���ش��ل��وب  القطيع  اإدارة  كيفية  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
ت�شيب  ال��ت��ي  الأم���را����ص  م��ن  للوقاية  املثلى  وال��ط��رق 

الرثوة احليوانية. 
هذا  تنظيم  "اإن  املن�شوري"  م��ب��ارك  امل��ه��ن��د���ص  وق���ال 
الرثوة  ومربي  وامل��زارع��ني  الهيئة  بني  املفتوح  اللقاء 
ياأتي يف وقت يتعاظم فيه الهتمام بهاتني  احليوانية 
ب�����ارز يف توفري  دور  م���ن  مل���ا مت��ث��الن��ه  ال�����ش��ري��ح��ت��ني، 
للم�شاهمة  للمجتمع  واحليوانية  النباتية  املنتجات 
اأبوظبي  اإم��ارة  الغذائي على م�شتوى  الأم��ن  يف تعزيز 

ب�شكل خا�ص وعلى م�شتوى الدولة بوجه عام". 
واأكد على �شرورة الرتقاء بالإنتاج الزراعي، من خالل 

الرتكيز على و�شع برامج ومبادرات لرت�شيد ا�شتهالك 
املمار�شات  وتبني  الإم�����ارة،  م�شتوى  على  ال���ري  م��ي��اه 
الزراعية اجليدة والتقنيات احلديثة يف الزراعة لكافة 
مالكي املزارع ومربي الرثوة احليوانية، و�شمان جودة 
و�شالمة املنتجات النباتية واحليوانية واملحافظة على 
ا�شتدامتها  ل�شمان  بالإمارة  املتاحة  الطبيعية  امل��وارد 

لالأجيال القادمة.
يف  املياه  ا�شتخدام  تر�شيد  م�شاألة  اأي�شاً  اللقاء  وتناول 
وال�شتثمار  ال��ري،  ال��زراع��ة، من خالل حت�شني كفاءة 
توعية  اإىل  بالإ�شافة  املنا�شبة،  الزراعية  التقنيات  يف 
من  ومنعها  الأع��الف  حفظ  وو�شائل  بطرق  احل�شور 

ال��ت��ل��ف، وت��ق��دمي جملة م��ن الإر�����ش����ادات امل��ه��م��ة حول 
�شحته  حت�شني  يف  واأثرها  للحيوان  ال�شليمة  التغذية 
للمربي  النفع  حتقيق  يف  ي�شهم  مب��ا  اإنتاجيته  ورف���ع 

والقت�شاد الوطني ب�شكل عام.
ومت يف ختام اللقاء فتح باب املناق�شة مع اأ�شحاب املزارع 
ال��ربام��ج واخلدمات  ح��ول  ال���رثوة احليوانية  وم��رب��ي 
امل�شتقبلي  ال��ت��ع��اون  و�شبل  لهم  الهيئة  تقدمها  ال��ت��ي 
وك��ي��ف��ي��ة ت��ط��وي��ر ت��ل��ك اخل����دم����ات مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 

احتياجاتهم.
وياأتي هذا اللقاء �شمن �شل�شلة الفعاليات التي تنظمها 
�شبيل  ، يف  الغذائية  وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 

تطوير وحت�شني الأداء يف املجال الزراعي على م�شتوى 
الإم��ارة، وكذلك الرتقاء مب�شتوى التوعية والتوجيه 
الزراعية اجليدة، وتعك�ص كذلك  باملمار�شات  والإر�شاد 
اه��ت��م��ام ال��ه��ي��ئ��ة ب��ت��وف��ري ق���ن���وات ت��وا���ش��ل ف��ع��ال��ة مع 
يف  ال��زراع��ي  القطاع  تنمية  على  وحر�شها  اجل��م��ه��ور، 
اإمارة اأبوظبي وتطويره، باعتباره ركيزة رئي�شة يف دعم 
م�شادر  تنويع  خ��الل  من  امل�شتدام  الوطني  القت�شاد 
املنتجات  م��ن  ال��ذات��ي  الك��ت��ف��اء  ن�شبة  ورف���ع  ال��دخ��ل، 
الطبيعية  امل��وارد  وا�شتغالل  الآمنة،  املحلية  الغذائية 
دعم  ق��ادرة على  واقت�شادية  علمية  اأ�ش�ص  على  املحلية 

موؤ�شرات املناف�شة وال�شتدامة.

•• العني - الفجر

ب�شركة  والبيئة  وال�شالمة  ال�شحة  ق�شم  اأجن���ز 
2019 م��ا يقارب  ال��ع��ني ل��ل��ت��وزي��ع خ���الل  ع���ام 
العني  �شركة  ملوظفني  تدريبية  �شاعة   4600
للتوزيع حيث ركزت الدورات التدريبة على اأهمية 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى امل��خ��اط��ر وامل�����ش��وؤول��ي��ات يف حماية 
املخاطر  وتقييم  ال�شيطرة  وكيفية  العمل  بيئة 
لتحقيق  الأداء  وق��ي��ا���ص  احل����وادث  يف  والتحقيق 
م�شتوى  حت�شني  اإىل  بالإ�شافة  املرجوة  الفائدة 
ال��ث��ق��ايف بال�شالمة  ن��اح��ي��ة ال��وع��ي  ال�����ش��رك��ة م��ن 
وتقديره لإجراءات ال�شالمة وم�شاركة املوظفني 
ل�شركة  ال��ت��اب��ع��ني  وال���ش��ت�����ش��اري��ني  وامل���ق���اول���ني 
العني و ذلك ل�شمان المتثال جلميع املتطلبات 
دون  واحليلولة  الوعي  بن�شر  املتعلقة  الت�شريعية 

ومراعاة  واحل��وادث،  والأمرا�ص  الإ�شابات  وقوع 
متطلبات اجلودة وال�شحة وال�شالمة والبيئة يف 
ال�شيانة،  واأعمال  والت�شغيل  والإن�شاء  الت�شميم 
وتخطيط اأداء اأنظمة اجلودة وال�شحة وال�شالمة 

والبيئة و�شبطها ومراقبتها وقيا�شها.
الفرق  ل��ل��ت��اأك��د م��ن ج��اه��زي��ة  الق�شم  ن��ظ��م  ح��ي��ث 
اإخ������الء وهمي  ع��م��ل��ي��ات   3 ال����ط����وارئ  حل�����الت 
مب�����ش��ارك��ة ج��ه��ات خ��ارج��ي��ة م��ث��ل ال���دف���اع املدين 
وهمي  اإخ���الء  عمليتي  ال��ع��ني  �شرطة  وم��دي��ري��ة 
داخ���ل���ي ب��ال�����ش��رك��ة مم���ا ي�����ش��م��ن ت��ر���ش��ي��خ ثقافة 
جاء  املوظفني  ل��دى  املهنية  وال�شحة  ال�شالمة 
املتكامل  الإدارة  نظام  تطوير  ل�شتمرارية  ذل��ك 
الذي �شارع يف حت�شني �شرعة ال�شتجابة للحالت 
ال���ط���وارئ ل���دى امل��وظ��ف��ني ال�����ش��رك��ة م���ن 5 اىل 
الوهمية  والتجارب  التمارين  خ��الل  دقائق   3

للحرائق واحلالت الطوارئ
 11 البيئة  و  ال�شالمة  و  ال�شحة  ق�شم  وح�شد 
ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة ل��ك��ي��ف��ي��ة ال��ع��م��ل يف اجل����و احلار 
بعنوان الإجهاد احلراري و �شملت 230 موظفا 
وم��ت��ع��ام��ال ب��ال��ت��ع��اون م��ع دائ����رة ال��ط��اق��ة ك��م��ا مت 
التدقيق على املقاولني العاملني التابعني لل�شركة 
حيث بلغ عدد عمليات التدقيق 19 عملية و 44 
ذلك  و  والأن�شطة  العمليات  على  تفتي�شية  جولة 
وقت  العمل  قانون حظر  تطبيق  تاأكد من مدى 
الظهرية و اللتزام با�شرتاطات الأمن و ال�شالمة 

.
ال��ذي  �شمل  املتكامل  الإدارة  اإجن��از نظام  كما مت 
من  اإجراء  و29  ت�شغيلية  تعليمات  من  بند   13
واإن�شاء  حت��دي��ث  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  قيا�شية  ت�شغيل 
وموظفي  لأن�����ش��ط��ة  وظ��ي��ف��ي��ة  خم��اط��ر   165

ال�شركة منها 65 ملوظفي لدائرة الكهرباء و51 
اإدارة  ق�شم  مل��وظ��ف��ي  و17  امل��ي��اه  دائ����رة  مل��وظ��ف��ي 
بال�شركة  الأخ��رى  امل�شاريع و32 لوظائف  اإجناز 
ال�شابقة  املخاطر  التحكم يف جميع  اإج��راءات  مع 
التعامل  قانون  وترجمة  حتديث  اإىل  بالإ�شافة 
مع �شبكات �شركة العني للتوزيع واإعداد 20 مادة 
العربية  لغات"  ث��الث  اإىل  وترجمتها  تعليمية 

والجنليزية والأوردية
والتي  ال�شالمة  �شفراء  مبادرة  الق�شم  اأطلق  كما 
اأبوظبي  تعد املبادرة الأوىل بني �شركات موؤ�ش�شة 
ملمار�شة  عملي  تطبيق  امل��ب��ادرة  وتعترب  للطاقة 
الفرد مل�شوؤوليته املجتمعية حيث ي�شتطيع الفراد 
من خالل التطبيق الذكي اخلا�ص بال�شركة عرب 
خدمة اأمان التطبيق الذي اأطلقه الق�شم لالإبالغ 
يف  العني  مدينة  ملجتمع  ال�شالمة  خمالفات  عن 

لتكافل  ب����دورة  ي���ادي  وه���ذا  م��ك��ان  واأي  وق���ت  اأي 
اجل��ه��ود ورف����ع م�����ش��ت��وى ال�����ش��ح��ة وال�����ش��الم��ة يف 
املجتمع واملحافظة على الأرواح واملمتلكات ويعمل 

على خلق جمتمع �شحي خايل من املخاطر.
والبيئة  وال�����ش��الم��ة  ال�شحة  ق�شم  م��دي��ر  ���ش��رح 
ال�شركة  ب����اأن  ال��ه��اج��ري،  امل��ه��ن��د���ص ع��ب��دال��ه��ادي 
ت�شعى لالرتقاء باأعلى معايري ال�شحة و ال�شالمة 

واأح���دث  اأف�����ش��ل  بتطبيق  الل���ت���زام  و  ال��ع��م��ل،  يف 
املمار�شات العاملية يف هذا املجال، ل�شمان تر�شيخ 
موظفيها  بني  املهنية  وال�شالمة  ال�شحة  ثقافة 
باإقامة  ال�شالمة  و  ال�شحة  ق�شم  ي�شتمر  حيث 
لرفع  للموظفني  تدريبية  دورات  و  عمل  ور����ص 
م�شتوى الوعي لديهم و �شمان مدى جاهزيتهم 

يف تخطي املخاطر. 

متا�سيًا مع روؤية الإمارات 2071 لتمكني التعليم 
امل�ستقبلي يف جمالت العلوم والتكنولوجيا املتقدمة
د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة و�ملركز �لوطني 

لعلوم �لتكنولوجيا و�لف�صاء بجامعة 
�لإمار�ت ينظمان فعاليات خميم �لف�صاء

•• اأبوظبي - الفجر

 انطالقاً من دور دائرة التعليم واملعرفة يف اإمارة اأبوظبي يف تنمية الطلبة 
الدائرة  نظمت  احل��ي��وي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  وال��ف��ائ��ق��ني  امل��وه��وب��ني 
بالتعاون مع املركز الوطني لعلوم التكنولوجيا والف�شاء بجامعة الإمارات 
ال�����ش��ت��وي للطلبة املوهوبني  ال��ف�����ش��اء  امل��ت��ح��دة  ف��ع��ال��ي��ات خم��ي��م  ال��ع��رب��ي��ة 
والفائقني يف جمال العلوم والتكنولوجيا، والذين اأظهروا اهتماماً كبرياً 

بربامج الف�شاء والتكنولوجيا احلديثة.
ويهدف املخيم الذي اأقيم يف الفرتة من من 22 اإىل 24 دي�شمرب 2019 
للطالب،   2019 دي�����ش��م��رب   26 اإىل   24 م���ن   ال���ف���رتة  ويف  ل��ل��ط��ال��ب��ات 
الف�شاء  ل�شتك�شاف  ا�شتثنائية  بتجربة  ال�����ش��غ��وف  ال�����ش��ب��اب  ت��زوي��د  اإىل 
عملية  توفري جت��ارب  ال�شم�شي من خالل  نظامنا  فهم  على  وم�شاعدتهم 
فريدة يف علوم وتكنولوجيا الف�شاء، حيث يعد املخيم وجهة ثرية باملحتوى 
املعرفة  النا�شئة من احل�شول على  الأجيال  العلمي والثقايف والتي مُتكن 
بقطاع  اخلا�شة  اخل���ربات  وُتك�شبهم  وتقنياته  الف�شاء  بعلوم  الأ�شا�شية 

الف�شاء الوطني.
التعريف مب�شاريع  تعليمية تركز على  ال�شتوي خمرجات  املخيم  وت�شّمن 
واأبحاث املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الف�شاء وكيفية حتليل املعلومات 
والتقاط ال�شور يف الف�شاء، كما رّكز املخيم على تقدمي مو�شوعات متنوعة 
حول قطاع الف�شاء يف دولة الإمارات العربية املتحدة بالإ�شافة اإىل التعرف 
على اأنظمة حتديد املواقع واخلرائط وال�شت�شعار عن بعد ومعلومات عن 

كوكب املريخ.
الإمارات  لدولة  الر�شيدة  القيادة  ل�شتثمار  منوذجاً  الف�شاء  خميم  مُيثل 
العربية املتحدة يف الكوادر الوطنية ال�شابة ودعمها املتوا�شل لبناء العن�شر 
بالأفكار  الف�شائي  الإم����ارات  برنامج  يف  امل�شاهمة  على  ال��ق��ادر  الب�شري 
والبتكارات التي تر�شخ من مكانة دولة الإمارات العربية املتحدة عاملياً يف 

هذا القطاع احليوي.
الها�شمي مدير املركز الوطني لعلوم  اأكد الدكتور خالد  ال�شياق،  ويف هذا 
ا�شتكماًل  ياأتي  ال�شتوي  "املخيم  اأن:  على  باجلامعة  الف�شاء  وتكنولوجيا 
الف�شاء  بعلوم  اله��ت��م��ام  على  ال�شباب  الطلبة  ت�شجيع  يف  امل��رك��ز  جل��ه��ود 
الف�شاء  مب��ج��ال  وامل��ع��رف��ة  ال��وع��ي  ون�شر  ال�شطناعية  الأق��م��ار  وهند�شة 
هذا  و�شيكون  املطلوبة.  الف�شائية  التخ�ش�شات  لدرا�شة  الطلبة  ولإلهام 
املخيم الف�شائي رحلة تعليمية ا�شتثنائية �شتتيح للطلبة اخلو�ص يف جتربة 
علمية ممتعة لفهم علوم الف�شاء وهند�شة الأقمار ال�شطناعية با�شتخدام 

نهج التعليم العملي."
ومن جانبها �شرحت الدكتورة منى العامري من اإدارة املوهوبني يف دائرة 
التعليم واملعرفة باأبوظبي: "تاأتي م�شاركة دائرة التعليم واملعرفة يف خميم 
2071 والتي تهدف لتمكني  الف�شاء ال�شتوي متا�شياً مع روؤية الإم��ارات 
التعليم امل�شتقبلي وتعزيز م�شتوى تدري�ص العلوم والتكنولوجيا املتقدمة، ل 

�شيما يف جمالت الف�شاء والهند�شة والبتكار والعلوم الطبية وال�شحية.
دائما  اأعينها  ن�شب  ت�شع  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ���رة  اأن  ق��ائ��ل��ًة  وا�شتكملت 
والفائقني وخلق فر�ص حقيقية  املوهوبني  للطلبة  الكامل  الدعم  تقدمي 
لإبراز مواهبهم وحتفيزهم على الإبداع بهدف خلق جيل جديد قادر على 

امل�شاهمة بفاعلية يف حتقيق اقت�شاد م�شتدام قائم على املعرفة."
كما اأعربت الدكتورة منى العامري عن �شعادة دائرة التعليم واملعرفة بالعمل 
مع املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الف�شاء يف جامعة الإمارات العربية 
املتحدة لتنفيذ خميم الف�شاء ال�شتوي والذي �شاركت فيه جمموعة واعدة 
من الطلبة املوهوبني والفائقني يف جمال العلوم والتكنولوجيا، وناأمل يف 

موا�شلة التعاون امل�شرتك بني اجلهتني ملا فيه خري للوطن.
وتكنولوجيا  لعلوم  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ينظمها  م��ب��ادرة  ه��و  الف�شاء  خميم 
والعلوم،  الف�شاء،  نحو  ال�شابة  العقول  لت�شجيع   )NSSTC( الف�شاء 
الف�شائي  املخيم  ه��ذا  �شيكون  والريا�شيات.  والهند�شة،  والتكنولوجيا، 
رحلة تعليمية ا�شتثنائية، اإذ �شيتيح للطالب حتقيق فهم عام لعلوم الف�شاء 

وهند�شة الأقمار ال�شطناعية با�شتخدام نهج التعليم العملي.
وياأتي خميم الف�شاء �شمن جهود دائرة التعليم واملعرفة واملركز الوطني 
دعم  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  بجامعة  والف�شاء  التكنولوجيا  لعلوم 
درا�شة  على  القادمة  الأج��ي��ال  حتفيز  اإىل  الهادفة  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة 
علوم الف�شاء وت�شجيعهم على درا�شة التخ�ش�شات العلمية املتعلقة بقطاع 
والطالع  الطالبية  الف�شائية  واملنتديات  امللتقيات  يف  وامل�شاركة  الف�شاء، 
املهام  �شواء يف قطاع  القطاع  الدولة يف  بها  تقوم  التي  املهام احلالية  على 
ذات  املجالت  من  وغريها  ال�شطناعية  الأق��م��ار  ت�شنيع  يف  اأو  الف�شائية 

ال�شلة.



�صوء �لتغذية يزيد من خطر 
فقد�ن �لب�صر

غنًيا  غذائًيا  نظاًما  يتناولون  الذين  الأ�شخا�ص  اأن  اإىل  باحثون  تو�شل 
باللحوم احلمراء واملعاجلة، الأطعمة املقلية، واحلبوب املكررة ومنتجات 
الألبان عالية الد�شم قد يكونون اأكرث عر�شة بثالثة اأ�شعاف لالإ�شابة 
بحالة عينية توؤدي اإىل اإتالف �شبكية العني وتوؤثر على الروؤية املركزية 
فتاأكد من  ال�شيخوخة،  �شن  تريد حماية نظرك يف  ف��اإذا كنت  لل�شخ�ص 

تناول طعام �شحي.
وت�شمى هذه احلالة بالتنك�ص البقعي املرتبط بالعمر يف املرحلة املتاأخرة 
)AMD(، وهي حالة ل رجعة فيها توؤثر على الروؤية املركزية لل�شخ�ص، 
وُتبعد قدرتها على القيادة، من بني الأن�شطة اليومية ال�شائعة الأخرى.

وقال �شروتي ديجي الأ�شتاذ يف جامعة "بوفالو" بالوليات املتحدة "اإن 
 )AMD( املتاأخرة  املرحلة  يف  بالعمر  املرتبط  البقعي  التنك�ص  عالج 
امل��ت��اأخ��ر والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة ه��و ع��الج غ��زي��ر وم��ك��ل��ف، ول ي��وج��د عالج 
اأ�شكال التنك�ص البقعي املتاأخرة  ل�شمور جغرايف، وهو ال�شكل الآخر من 
اأن  الق�شوى  م�شلحتنا  "من  واأ���ش��اف  الب�شر"،  فقد  ا  اأي�شً ت�شبب  التي 
املتاأخر".وت�شري  التنك�ص البقعى  نلتقط هذه احلالة مبكًرا ومنع تطور 
لتطوير  خطر  عامل  يكون  قد  الغربي  الغذائي  النمط  اأن  اإىل  النتائج 

التنك�ص البقعى املتاأخر AMD يف وقت متاأخر.. 
ومع ذلك، مل يرتبط النظام الغذائي الغربي مع تطور التنك�ص البقعى 
لطب  الربيطانية  املجلة  يف  ن�شرت  التي  الدرا�شة،  يف  املبكر   AMD
العيون.وا�شتخدم الباحثون بيانات عن 66 نوًعا من الأطعمة املختلفة 

ال���ت���ي اأب���ل���غ ع��ن��ه��ا امل�������ش���ارك���ون عن 
تناولهم ما بني عامي 1987 

و1995 وح��ددوا منطني 
غذائيني يف هذه املجموعة 
- الغربية وما ي�شار اإليه 
با�شم  عموًما  الباحثون 
 - "احلكمة" )�شحية( 
ب�شكل  اأو���ش��ح��ت  ال��ت��ي 
اأف�شل اأعظم اختالف 

بني الوجبات.

تقع الغدة الدرقية اأمام الق�شبة الهوائية يف الرقبة، 
الدرقية  الغدة  ف��اإن  حجمها  �شغر  من  الرغم  وعلى 
من الغدد املهمة يف اجل�شم والتي حتتوي على خاليا 
وهي  الكي�شية"،  "اخلاليا  ا�شم  عليها  يطلق  خا�شة 

هرمون  اإف��راز  عن  اأ�شا�شي  ب�شكل  امل�شئولة 
ال���غ���دة ال���درق���ي���ة وال������ذي ي��ل��ع��ب دورا 

من  العديد  يف  التحكم  يف  مهما 
واأهمها  ب��اجل�����ش��م  ال���وظ���ائ���ف 
"التمثيل  الأي���������ص  ع��م��ل��ي��ات 
والطاقة  وال������وزن  الغذائي" 
ويوؤثر حدوث اأي خلل وظيفي 
يف ه����ذه ال���غ���دة ال�����ش��م��اء يف 
تعطل وظائف معظم اأع�شاء 
اجل�شم وتنق�شم ا�شطرابات 
فرط  اإىل:  الدرقية  الغدة 
و  الدرقية،  الغدة  ن�شاط 

الدرقية  ال��غ��دة  ق�����ش��ور 
ال����درق����ي����ة  ال�����غ�����دة  و 

املت�شخمة .
ول����ع����ل م�����ن اأب�������رز 
الإ�شابة  اأع��را���ص 
ب�����ا������ش�����ط�����راب�����ات 
الدرقية:  ال���غ���دة 

اأو  ال����������وزن  زي����������ادة 
ف����ق����دان����ه، والإره����������اق 

وجفاف  والك���ت���ئ���اب،  وال�شعر، امل����زم����ن،  اجل����ل����د 
والإم�شاك اأو الإ�شهال، وعدم انتظام احلي�ص للن�شاء.

وحت���دث ا���ش��ط��راب��ات ال��غ��دة ال��درق��ي��ة عندما ل تنتج 
والتي  ك���اف لح��ت��ي��اج��ات اجل�����ش��م  ب�شكل  ه��رم��ون��ات��ه��ا 
يحتاجها اجل�شم بن�شب حمددة للقيام بوظائفه ب�شكل 
التي  الأدوي���ة  العديد من  اأن هناك  �شك  طبيعي، ول 
تعمل على ع��الج ال��غ��دة ال��درق��ي��ة وال��ت��ي ت��وؤخ��ذ حتت 
اإ�شراف طبي اإل اأن الطرق الطبيعية وتناول الأع�شاب 
ويف  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  ع��الج  ت�شاهم يف  اأن  املمكن  م��ن 
الدرقية  الغدة  نتعرف على طرق عالج  التقرير  هذا 

بالأع�شاب الطبيعية والأغذية الأخرى..

ع�������رق ال�������س���و����ض 
لعالج   Licorice

الغدة الدرقية
ت���������ع���������د ه���������ذه 
من  ال���ع�������ش���ب���ة 
الأع���������������ش�������اب 
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
ت�شاهم  التي 
ع���������الج  يف 

ال���������������غ���������������دة 
والتي  الدرقية 

على  حت������اف������ظ 
ال�����������ت�����������وازن ب���ني 

املختلفة  ال����غ����دد 
حت�شني  اإىل  وت����وؤدي 

ال���ط���اق���ة وال�������وزن عند 
مر�شى الغدة الدرقية الذين يعانون 

زيادة  اأو  بالتعب  ال�شعور  م��ن  الأح��ي��ان  م��ن  كثري  يف 
وفقدان يف الوزن.

كما اأن هناك العديد من الفوائد لعرق ال�شو�ص للج�شم 
حيث اإنه مينع منو خاليا �شرطان الغدة الدرقية ما 
ل�شرطان  ف��ع��ال  ع���الج  ال�����ش��و���ص  ع���رق  يجعل 
ال��غ��دة ال��درق��ي��ة وغ��ريه��ا من 
ا������ش�����ط�����راب�����ات ال����غ����دد 
ذات  ال�����������ش�����م�����اء 

ال�شلة.

ب�������������ذور 
ال����ك����ت����ان 
Flaxseed

ت���������ش����اه����م ب������ذور 
ع���الج  يف  ال����ك����ت����ان 
ال��غ��دة ال��درق��ي��ة حيث 
اأحما�ص  على  حت��وي  اإن��ه��ا 
ده����ن����ي����ة اأ�����ش����ا�����ش����ي����ة واأه����م����ه����ا 
الغدة  ع��الج  تفيد يف  والتي   3 اأوميغا 

الدرقية.
ويف درا�شة اأجراها املركز الطبي جلامعة مرييالند، 
بالأحما�ص  ال��غ��ن��ي��ة  الأط���ع���م���ة  ا���ش��ت��ه��الك  اأن  ت��ب��ني 
على  ي�شاعد  الكتان،  ب��ذور  مثل   ،3 اأوميغا  الدهنية 

زيادة اإنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

Black Walnut اجلوز الأ�سود
اليود  اأغنى م�شادر  الأ���ش��ود واح��دا من  يعترب اجل��وز 
املاأكولت البحرية على احتواءه ن�شبة  والذي يناف�ص 
الأ�شا�شية  املغذيات  م��ن  واح��د  ال��ي��ود وه��و  م��ن  كبرية 
الدرقية  ال���غ���دد  ع����الج  يف  ح��ي��وي��ا  دورا  ت��ل��ع��ب  ال��ت��ي 

وحت�شني وظائفها.
ميكن  اجل�شم  يف  اليود  كميات  نق�ص  اأن  كما 

اأن ي��وؤدي اإىل عدد من احل��الت مثل التعب 
املزمن والكتئاب.

اأوراق ال�سبانخ
اأن م�������������������ن  امل������ع������روف 

ل����ل���������ش����ب����ان����خ 
عديدة  ف��وائ��د 
فهي  ل��ل��ج�����ش��م، 
حت��������ت��������وي 
ع�����������ل�����������ى 

ال���ع���دي���د 
م�����������������������������������ن 

الأح�����م�����ا������ص 
التي  واملعادن 
من  حت���������ش����ن 
وظائف اأع�شاء 

املختلفة،  اجل�شم 
دور  ل���ه���ا  اأن  ك���م���ا 

الغدة  ع��الج  ف��ى  فعال 
ال���درق���ي���ة، ومي���ك���ن فرم 

ملعقتني  وا���ش��اف��ة  ال�����ش��ب��ان��خ 
وو�شع  ال����زي����ت����ون  زي�����ت  م����ن  ك���ب���ريت���ني 

اخلليط على الرقبة وتركه ملدة ربع �شاعة، وبعد ذلك 
يغ�شل باملاء الدافئ.

اأوراق الهندباء
من  ال����ه����ن����دب����اء  اأوراق  ت���ع���د 

الأع�������ش���اب ال��ق��وي��ة ل���� عالج 
ال����درق����ي����ة، حيث  ال����غ����دة 
كم�شروب  تناولها  ميكن 

مثل  حت�شريه  يتم  داف���ئ 
ال�شاى، اأو ميكن ا�شتخدامه 

عن  ال�شمنة،  م��ع  كمعجون 
اأوراق  �شحق  ط��ري��ق 

واإ�شافة  ال��ه��ن��دب��اء 
ال�������ق�������ل�������ي�������ل م����ن 
ال�������ش���م���ن���ة اإل���ي���ه���ا، 
تدفئة  ي����ت����م  ث�����م 
ه�����������ذا اخل����ل����ي����ط 
ولي�ص  ال��ن��ار  على 
ت�شخينه، ويو�شع 

ه���ذا اخلليط  م��ن 
على الرقبة بعد ذلك ملدة ربع �شاعة، وين�شح بتكرار 
يوميا  الو�شفه  ه��ذه 

حتى ال�شفاء.

الليمون
يعد الليمون 
من الغذية 
ال��������ت��������ي 
عد  ت�شا
ع�������ل�������ى 
ع������������الج 

حيث  ال�����درق�����ي�����ة  ال������غ������دة 
تقوية  على  الليمون  يعمل 
املناعة عند  وتن�شيط جهاز 

الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن م��ر���ص امل��ن��اع��ة، كما 
على  ويعمل  الدرقية،  الغدة  لزيادة هرمون  ي�شتخدم 
تنظيمها، حيث ميكن تناول الليمون ثالث مرات فى 

اليوم ، اأو ا�شتخدامه كم�شروب دافئ.

ع�سري اجلرجري
ثالثة  اإىل  ملعقة  مب��ع��دل  الع�شري  ه��ذا  ت��ن��اول  يتم 
مالعق كبرية يف اليوم الواحد، اأي 
يجب تناول ملعقة واحدة بعد 
تناول كل وجبة خم�ش�ص 
هذا  �شرب  ميكن  لليوم. 
الع�شري مع احلليب اأو 
تقطيع  امل��اء، ول يجب 
ق��ب��ل ع�شره  اجل��رج��ري 
ب������ل ي����ج����ب ع�������ش���ره 
ب�������ش���ك���ل م���ب���ا����ش���ر. 
تخ�شي�ص  مي��ك��ن 
ح������زم������ة ك���ام���ل���ة 
اجلرجري  م����ن 
وت�������ن�������اول�������ه�������ا 
م�����ع وج����ب����ات 
ال��������ط��������ع��������ام 

الرئي�شية.

الثوم
الثوم  ي��ع��م��ل 
الرقبة  ت��ورم  تقليل  على 
الناجت عن ت�شخم الغدة الدرقية، حيث 
ين�شح بتناوله ثالث مرات فى الأ�شبوع، كما ميكن 
م�شغ ثالث ف�شو�ص فى ال�شباح، اأو اإ�شافته اإىل 
الأطباق املختلفة، كما ميكن اإ�شافته اإىل ع�شري 

الليمون والبقدون�ص.

من الغدد املهمة يف اجل�سم

طريقة عالج �لغدة �لدرقية بالأع�صاب �لطبيعية

اإل  و�سحته،  الإن�سان  قلب  على  خطرا  الثالثية  الدهون  ت�سكل 
ال�سخ�ض  اإ�سابة  قبل  تداركها  مت  اإذا  خا�سة  ممكن،  عالجها  اأن 

باأمرا�ض القلب.
�سكل  على  حاجته  فوق  املتبقية  الدهون  الإن�سان  ج�سم  يخزن 
تهدد  كدهون  تتكد�ض  حتى  ال�سرايني  يف  تتجمع  ثالثية،  دهون 

�سحة القلب.
طعاما  الإن�سان  يتناول  عندما  خطرية  الثالثية  الدهون  وت�سبح 
بل  الدهنيات،  من  بالتخل�ض  اجل�سم  يقوم  ل  اإذ  حاجته،  ف��وق 

ميت�سها ويبداأ بتخزينها لأوقات احلاجة.

فـــــو�ئد �لـــزبيب �لأ�صــــود خـــــارقة
ميلك  الأ�سود  العنب  اإّن  حيث  م�ستغرًبا،  لي�ض  والأمر  لل�سحة.  مهّمة  الأ�سود  الزبيب  فوائد 

فوائد جّمة توؤمن احلماية للج�سم من عدد كبري من الأمرا�ض.
فوائد الزبيب الأ�سود يف حماربة 

ال�سيخوخة
ي��ح��ت��وي ال��زب��ي��ب الأ����ش���ود على 
م�شادات  م���ن  ك���ب���رية  ك��م��ي��ة 
حتمي  ال�����ت�����ي  الأك�������������ش������دة 

اخلاليا،
 وُتبطىء عملية ال�شيخوخة 

املبّكرة.

ف��وائ��د ال��زب��ي��ب الأ���س��ود 
ال�سيب  م�سكلة  من  احلّد  يف 

املبّكر
ُيعترب الزبيب من الأطعمة اجلّبارة 
مكافحة  يف  اإيجابيًّا  دوًرا  تلعب  التي 
من  فا�شتفيدي  امل��ب��ّك��ر،  ال�شيب  م�شكلة 
منافعه الكبرية وادخليه اإىل منطِك الغذائي 

ال�شحي.

فوائد الزبيب الأ�سود يف عالج فقر الدم
الأطعمة  من  يجعله  ما  احلديد،  من  مهمة  م�شتويات  على  الزبيب  يحتوي 

اجلّيدة التي ت�شاهم يف عالج م�شكلة فقر الدم والأنيميا.

فوائد الزبيب الأ�سود يف مكافحة م�سكلة ه�سا�سة العظام
اإنَّ الزبيب غنّي بالبوتا�شيوم والكال�شيوم وهما من اأبرز املعادن ل�شحة العظام. 
الوقاية  وي�شاعد يف  العظام،  ه�شا�شة  م�شكلة  يكافح  الأ�شود  الزبيب  ف��اإنَّ  ل��ذا، 

منها.

فوائد الزبيب الأ�سود يف حماية القلب
ن�شبًة لغنى الزبيب بالبوتا�شيوم، فهو ي�شاعد على التحكم مب�شتويات �شغط 
الزبيب الأ�شود �شمن  ب��اإدراج  القلب، نن�شح  ال��دم. لذا، وللحفاظ على �شحة 

لئحة غذائِك وغذاء عائلِتك.

فوائد الزبيب يف الوقاية من ت�سو�ض الأ�سنان
حم�ص  م��ث��ل  الطبيعية  الكيميائية  امل��رك��ب��ات  بع�ص  ع��ل��ى  ال��زب��ي��ب  ي��ح��ت��وي 
الأوليانوليك وحم�ص اللينولييك التي تعمل على مقاومة البكترييا يف الفم، 

تثبيط  على  ت�شاعد  كما  الأ�شنان،  ت�شو�ص  ت�شبب  والتي 
دواعم  التهاب  عن  امل�شوؤولة  البكترييا  منو 

ال�شن.

ف���وائ���د ال��زب��ي��ب 
الأ�������س������ود يف 

من  الوقاية 
ال�سكري

ال�����زب�����ي�����ب 
الأ���������ش��������ود 

ال�شنوف  م����ن 
 Low Glycemic منخف�شاً  �شكري  جهد  موؤ�شر  متتلك  التي  الغذائية 
كما  كبرية.  ب�شرعة  الدم  يف  ال�شكر  ن�شبة  يرفع  ل  اأنه  يعني  مما   ،  index
انه يحتوي على البوتا�شيوم ومواد اأخرى، مما يعمل على خف�ص �شغط الدم 

والتحكم مب�شتويات ال�شكر يف الدم.
- ن�شيحة: ِاجعلي الزبيب الأ�شود وجبة خفيفة يف اأ�شهر ال�شتاء، فهو من اأنواع 

الت�شايل ال�شحية والتي حتمي اجل�شم من اأمرا�ص عديدة.

�شحة وتغذية
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املال والأعمال

غرفة عجمان تنظم ور�صة 
حول منهجية �ملقارنات �ملعيارية

•• عجمان ـ الفجر 

املقارنات  ور�شة عمل حول منهجية  نظمت غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
املعيارية والنماذج املرتبطة به، بح�شور �شعادة �شامل ال�شويدي مدير عام 
واأهميتها  املعيارية  املقارنات  مفهوم  الور�شة  تناولت  حيث  عجمان،  غرفة 
واأنواعها واآليات تنفيذها ومعايري ت�شكيل فرق املقارنة والنماذج امل�شتخدمة 

قبل وبعد املقارنات.
تناولت الور�شة التي عقدت يف مقر غرفة عجمان، مفهوم املقارنات املعيارية 
للموؤ�ش�شات باإعتبارها و�شيلة لتطوير الآداء وفقاً لأف�شل املمار�شات املحلية 
والعاملية مبا يحقق اله��داف املرجوة، ويعزز من تبادل اخلربات وتكوين 
على  الوقوف  خالل  من  املعيارية  املقارنات  اأهمية  تتنوع  حيث  ال�شراكات، 
واتاحة  الدوار  وت��وزي��ع  وال��وظ��ائ��ف  امل���وارد  ادارة  وك��ف��اءة  العمليات  ك��ف��اءة 

خيارات التح�شني.
كما اإطلع احل�شور على انواع املقارنات ومنها الداخلية على م�شتوى اإدارات 
اجلهة والتي تتميز ب�شهولة تنفيذها، اأو مقارنات خارجية مع جهات اأخرى 
حملياً ودولياً بهدف نقل الفكار واملعرفة والتعرف على اأف�شل املمار�شات 

يف كافة املجالت.
هذا واأكدت الور�شة على اأهمية دور فريق العمل القائم باملقارنات ومهامه 
لتعظيم ال�شتفادة وتعميمها على كافة املوظفني لالرتقاء مبنظومة العمل 

واخلدمات املوجهة للعمالء واملتعاملني.
اإدارة غرفة عجمان لعتماد  من جانبهم ثمن احل�شور توجيهات جمل�ص 
املعنية  املمار�شات وخا�شة مع اجلهات  اأف�شل  على  للتعرف  زي��ارات  اأجندة 
ملجتمع  املوجهة  باخلدمات  الرت��ق��اء  بهدف  عجمان  غرفة  عمل  بطبيعة 

العمال يف الإمارة.

»�لأور�ق �ملالية« تعتمد دليل �لن�صباط 
�ملوؤ�ص�صي وحوكمة �ل�صركات �مل�صاهمة �لعامة

•• دبي-وام:

دبي  يف  الثاين  اجتماعه  وال�شلع  املالية  الأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�ص  عقد 
برئا�شة معايل املهند�ص �شلطان بن �شعيد املن�شوري وزير القت�شاد رئي�ص 
جمل�ص الإدارة. ناق�ص الجتماع عدداً من املبادرات التي ت�شتهدف تطوير 
منظومة الأن�شطة واخلدمات املالية املرتبطة بقطاع الأوراق املالية بالدولة 

لت�شاهي اأف�شل املعايري واملمار�شات الدولية.
ال�شلة  ذات  ال��ه��ام��ة  والق�شايا  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  ع���دداً  الج��ت��م��اع  وت��ن��اول 
بقطاع الأوراق املالية، كما اطلع املجل�ص على عدد من امل�شتجدات املتعلقة 
القرارات  تنفيذ  متابعة  تقرير  املجل�ص  وا�شتعر�ص  املالية  الأوراق  بقطاع 
املا�شي،  �شبتمرب  يف  املنعقد  ال�شابق  الج��ت��م��اع  ع��ن  ال�����ش��درة  والتو�شيات 
وناق�ص جمموعة من التو�شيات وامل�شاريع التي من �شاأنها تعزيز منظومة 
الأداء بالأ�شواق املالية بالدولة. واعتمد جمل�ص اإدارة الهيئة “دليل معايري 
الن�شباط املوؤ�ش�شي وحوكمة ال�شركات امل�شاهمة العامة” الذي اأعدته اإدارة 
الهيئة وفقاً لأف�شل املمار�شات العاملية؛ ومن اأبرز مالمح النظام اجلديد 
ت�شمينه معايري ومتطلبات جديدة تتعلق بالعتبارات البيئية وامل�شوؤولية 
الجتماعية واحلوكمة املوؤ�ش�شية. ياأتي ذلك يف اإطار �شعي الهيئة لتطوير 
النظام الإ�شرايف والرقابي والرتقاء به لي�شاهي اأف�شل املعايري واملمار�شات 
منها  و�شعياً  وتنظيمه،  الدولة  يف  املالية  الأوراق  قطاع  لتطوير  الدولية 
لتطوير منظومة حوكمة ال�شركات امل�شاهمة العامة وذلك من خالل و�شع 
ال�شركات  تلك  ���ش��وؤون  لتنظيم  وفعال  وا�شح  ونظامي  قانوين  عمل  اإط��ار 
الرقابي  ال��دور  وتعزيز  فيها،  امل�شالح  اأ�شحاب  جميع  حقوق  ي�شمن  مبا 
للهيئة وحتديد م�شوؤوليات جمل�ص اإدارة ال�شركة امل�شاهمة العامة واإدارتها 
ال�شفافية  اأكرث و�شوحاً مع �شمان حتقيق قدر كايف من  التنفيذية ب�شكل 
واحليادية يف �شوق راأ�ص املال. وخالل الجتماع اطلع املجل�ص على جدول 
ب�شاأن معايري   2016 ل�شنة  الهيئة  اإدارة  مقارنة بني قرار رئي�ص جمل�ص 
دليل  وم�شروع  العامة  امل�شاهمة  ال�شركات  وحوكمة  املوؤ�ش�شي  الن�شباط 
وكذلك  العامة،  امل�شاهمة  ال�شركات  وحوكمة  املوؤ�ش�شي  الن�شباط  معايري 
ال�شركات  اإلزام  التي �شملت  اأبرز املالمح اجلديدة للم�شروع،  ب�شاأن  تقرير 
بتعيني اأمني �شر جمل�ص اإدارة، وحتديد �شروط �شغل هذه الوظيفة، ومهام 
من  الإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  غالبية  بتعيني  ال�شركات  واإل���زام  ال�شر،  اأم��ني 

امل�شتقلني غري التنفيذيني.

اإطار تنظيمي عاملي يجمع املوؤ�س�سات الر�سمية واخلا�سة 

جو�هر �لقا�صمي تطلق من�صة »�رتقاء« لدعم �صر�كة �ملر�أة يف تنمية �لبلد�ن متو�صطة ومنخف�صة �لدخل

 تعزيز مكانة دبي كمن�سة مثالية لل�سراء 

»�قت�صادية دبي« تكثف حمالتها �لرقابية على �لعرو�ض �لرتويجية و�لفعاليات خالل فرتة �ملهرجانات 
حممد لوتاه: تلعب اقت�سادية دبي دورا رقابيا للتاأكد من م�سداقية وجودة العرو�ض املقدمة

املن�سة ترتجم توجيهات حاكم ال�سارقة يف القمة العاملية للتمكني القت�سادي للمراأة 

•• ال�شارقة-الفجر:

ترجمًة لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
القا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�شو 
اأطلقت �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد 
القا�شمي رئي�شة موؤ�ش�شة مناء لالرتقاء 
من  الأوىل  ارتقاء”  “من�شة  ب���امل���راأة، 
امل��ن��ط��ق��ة والتي  ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
املوؤ�ش�شات  ج��ه��ود  توحيد  على  �شتعمل 
املجتمع  ومنظمات  واخلا�شة  الر�شمية 
املدين العاملة من اأجل متكني امل��راأة يف 
الدخل،  ومنخف�شة  متو�شطة  البلدان 
يتنا�شب مع حاجات وخ�شو�شيات  ومبا 

كل جمتمع. 
ال�شارقة،  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب  وك���ان 
قد تعهد يف كلمته خالل افتتاح الدورة 
ال��ع��امل��ي��ة للتمكني  ال��ق��م��ة  ال��ث��ان��ي��ة م���ن 
الق���ت�������ش���ادي ل���ل���م���راأة ال���ت���ي ع���ق���دت يف 
باأنه  ال�������ش���ارق���ة،  يف  اجل������اري  دي�����ش��م��رب 
مل�شاعي وبرامج  ال�شامنني  اأحد  �شيكون 
متكني وم�شاعدة املراأة يف اآ�شيا، واأفريقيا 
واأمريكا اجلنوبية، وطالب �شموه خالل 
امل��وؤ���ش�����ش��ات يف  ال��ق��م��ة،  اف��ت��ت��اح  كلمته يف 
للمراأة  دعمها  نطاق  بتو�شيع  ال�شارقة 
خارج  متكينها  اإىل  ال��رام��ي��ة  وامل���ب���ادرات 

نطاق الإمارة. 
تكون  “ارتقاء”،  م��ن�����ش��ة  وب����اإط����الق 
العاملية  ال��ق��م��ة  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال�������دورة 
والتي  ل���ل���م���راأة،  الق��ت�����ش��ادي  للتمكني 
اجل���������اري هي  دي�������ش���م���رب  ان����ع����ق����دت يف 
مناء  م��وؤ���ش�����ش��ة  و�شت�شتكمل  الأخ������رية، 
املراأة،  دعم  يف  مهمتها  باملراأة،  لالرتقاء 
وثقافة  عمل،  بيئة  وتهيئة  وم�شاريعها، 
من  تطلعاتها،  م��ع  ت��ت��الءم  موؤ�ش�شاتية 
خالل املن�شة التي �شت�شمل اأعمالها اآ�شيا 
ومنطقة  اجلنوبية  واأم��ري��ك��ا  واأفريقيا 

الكاريبي. 
ومتثل من�شة “ارتقاء” اإطاراً تنظيمياً 
“هيئات  م��ظ��ل��ت��ه  ي��ج��م��ع حت���ت  ع���امل���ي���اً، 
البلدان  على  موزعة  اإقليمية  تن�شيق” 
اآ�شيا  يف  ال��دخ��ل  ومنخف�شة  متو�شطة 
ومنطقة  اجلنوبية  واأم��ري��ك��ا  واأفريقيا 
البحر الكاريبي، ي�شرف عليها م�شوؤولون 
حمليون يتولون مهمة اإدارتها والتن�شيق 
الرئي�شي  للمكتب  التقارير  بينها، ورفع 
موؤ�ش�شة  عليه  ت�شرف  وال���ذي  للمن�شة 

مناء لالرتقاء باملراأة.
التن�شيق  ه���ي���ئ���ات  ع�����ش��وي��ة  وت��ت�����ش��ك��ل 
وموؤ�ش�شات  القرار  �شناع  من  الإقليمية 
املجتمع  وم��ن��ظ��م��ات  وخ��ا���ش��ة  ر���ش��م��ي��ة 
امل����دين ال��ع��ام��ل��ة يف اإط����ار مت��ك��ني ودعم 
والجتماعية،  القت�شادية  املراأة  �شراكة 
وبحثية،  اأكادميية  موؤ�ش�شات  جانب  اإىل 
وتعمل كل من هذه املوؤ�ش�شات يف اإطارها 
التكامل يف  لتحقيق  تخ�ش�شها  وجم��ال 
اخلطط والربامج فيما بينها، ولت�شريع 
ال�شرتاتيجي  ال���ه���دف  اإىل  ال���و����ش���ول 
ال�شاملة  ال�شراكة  حتقيق  وهو  للمن�شة 
بني الرجل وامل��راأة يف قطاعات الأعمال 
مبختلف م�شتوياتها على قاعدة التكافوؤ 

يف الفر�ص.  
�شيتم  الذين  املن�شة،  اأع�شاء  ويت�شارك 
قادة  قبل  م��ن  وتن�شيبهم  ا�شتقطابهم 
امل�شورة  الإق��ل��ي��م��ي��ة،  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ه��ي��ئ��ات 
واخل��ربات والآراء فيما بينهم، لقرتاح 
الإقليمية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  وت��ط��وي��ر 

و�شتعقد  امل����راأة.  ح��ول متكني  وال��ع��امل��ي��ة 
الأع�شاء  يجمع  �شنوياً  اجتماعاً  املن�شة 
ال��ت��ي مت  وال�����ش��رك��اء ملناق�شة الإجن����ازات 
تعزيز  تعيق  التي  والتحديات  حتقيقها 

الركائز والأهداف الرئي�شة للمن�شة.
التقنية  امل�������ش���اع���دة  امل��ن�����ش��ة  و���ش��ت��ق��دم 
واملنظمات  للموؤ�ش�شات  املعريف  وال��دع��م 
بتمكني  املعنية  وال�شركات  واجلمعيات 
و�شتوفر  امل�����ش��ت��ه��دف��ة،  ال��ب��دان  امل����راأة يف 
مل�شوؤويل  ال�����ش��ن��وي��ة  البحثية  ال��ت��ق��اري��ر 
و���ش��ت��ق��رتح احللول  ال��ت��ن�����ش��ي��ق،  ه��ي��ئ��ات 
امل����راأة  ���ش��راك��ة  ت��ع��ي��ق  ال��ت��ي  للمع�شالت 
���ش��ت��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز  ال��ت��ن��م��ي��ة، ك��م��ا  يف 
موؤ�ش�شات  ب���ني  وال���ع���الق���ات  ال����رواب����ط 
من  ال��ب��ل��دان  تلك  يف  الن�شاء  وم�شاريع 
املجتمع  وم��وؤ���ش�����ش��ات  ومنظمات  ناحية 
امل��وؤث��رة يف  العاملية  وال�����ش��رك��ات  ال���دويل 
من  ال��دويل  القت�شاد  و�شيا�شة  تركيبة 

ناحية ثانية. 
وقالت �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد 
ال�شمو،  �شاحب  وع��د  “ لقد  القا�شمي: 
للمراأة  وع���ون���اً  ���ش��ن��داً  دائ���م���اً  ي��ك��ون  اأن 
يف  ال�����ش��راك��ة  نحو  لطموحاتها  وداع��م��اً 
واملجتمعات،  القت�شادات  وتطوير  بناء 

ترجمات  اأح���د  ن�شهد  ال��ي��وم  ن��ح��ن  وه���ا 
ارتقاء”  “من�شة  ب��اإط��الق  ال��وع��د  ه��ذا 
التي تهدف اإىل توحيد جهود املوؤ�ش�شات 
التخطيط  يف  كفاءتها  وتعزيز  الدولية 
وبني  بيننا  امل�شافة  واخ��ت�����ش��ار  وال��ع��م��ل 
اقت�شاد يت�شم بالعدالة وتكافوؤ الفر�ص«.  
واأ�شافت �شمو ال�شيخة جواهر القا�شمي: 
ثقتنا  يوؤكد  ارتقاء،  من�شة  اإط��الق  “اإن 
امل�����راأة ع��ل��ى ا���ش��ت��ن��ه��ا���ص وتنمية  ب��ق��درة 
املجتمعات متو�شطة ومنخف�شة الدخل، 
بالتعاون  احل�شارات  بناء  يف  وال�شراكة 
العمل  الرجل يف جمالت  والتكامل مع 

كافة«. 
امل��راأة عرب  “لقد كانت  وتابعت �شموها: 
ال��ت��اري��خ ن����واة الأ����ش���رة و���ش��ان��ع��ة القيم 
ال�شريكة  وك���ان���ت  الأج�����ي�����ال،  وم���رب���ي���ة 
اأع����ب����اء احل���ي���اة،  ال��ع��م��ل ويف حت��م��ل  يف 
ول��ي�����ش��ت م�����ش��اع��ي ال��ع��امل ال��ي��وم��ي نحو 
اإل  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����ش��ادي  متكينها 
التاريخي  دوره����ا  ا���ش��ت��ع��ادة   ن��ح��و  �شعياً 
التي  املكانة  اإىل  الو�شول  ومتكينها من 
يف  امل��ح��وري  دوره����ا  وت��ق��دي��ر  ت�شتحقها 
وتنامي  القت�شاد  فتطور  الأمم،  ب��ن��اء 
يرتافق  اأن  يجب  املجتمعات  احتياجات 

وت�شارك  تق�شيم  يف  م��ق��اب��ل  ت��ط��ور  م��ع 
بني  والجتماعية  القت�شادية  الأدوار 
القت�شادات  متنح  فال�شراكة  اجلن�شني، 
املجتمعات  وح��دة  النمو  وحتقق  اأ�شباب 
طموحات  وت�����رتج�����م  وا�����ش����ت����ق����راره����ا  

اأبنائها«. 
“ارتقاء”  م���ن�������ش���ة  ع�����الق�����ة  وح���������ول 
العاملة  والعاملية  الإقليمية  باملوؤ�ش�شات 
ق��ال��ت �شموها:  امل����راأة،  يف جم��ال متكني 
اأعمالها  تتكامل يف  “ارتقاء”  اإن من�شة 
وتتعاون  العريقة  العاملية  املوؤ�ش�شات  مع 
الدعم  ت��وف��ري  مهمتها  و�شتكون  معها، 
للعامالت  وامل����ع����ريف،  وامل��ه��ن��ي  ال��ت��ق��ن��ي 
واملنظمات  واملوؤ�ش�شات  الأعمال  ورائدات 

الن�شوية.
ا�شتمرار  اأه��م��ي��ة  على  �شموها  و���ش��ددت 
التجديد والتطوير يف جمتمع املوؤ�ش�شات 
اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  امل���راأة،  ل�شالح  العاملة 
من�شة “ارتقاء” �شت�شيف روؤى جديدة 
خلريطة العمل القت�شادي والجتماعي 
التنموي، موؤكدة اأن اأهداف متكني املراأة 
الإقليمية  امل�����ش��ال��ح  حت��ق��ي��ق  جت������اوزت 
واأ�شبحت �شرورة عاملية وعاماًل حا�شماً 
يف اإجناح اأهداف التنمية امل�شتدامة التي 

ي�شعى العامل اإىل حتقيقها بحلول العام 
.2030

ركائز رئي�سة للمن�سة  6
اأ�ش�ص  �شتة  على  ارت��ق��اء  من�شة  وترتكز 
و�شيا�شات  ق��وان��ني  اق���رتاح  ه��ي:  رئي�شة 
ف���ع���ال���ة ل��ت��ع��زي��ز ت���ك���اف���وؤ ال���ف���ر����ص بني 
وتعميمها،  تطبيقها  ودع���م  اجل��ن�����ش��ني 
يف  امل����راأة  متثيل  زي���ادة  على  والت�شجيع 
يف  م�شاركتها  وتعزيز  القيادية  املنا�شب 
�شال�شل التوريد، ودعم و�شول املراأة اإىل 
التمويل وغريها من الأ�شول الإنتاجية 
للنوع  م��راع��ي��ة  م��ال��ي��ة  ح��ل��ول  وت�شميم 

الجتماعي.
كما ت�شمل الأ�ش�ص ت�شجيع ودعم املبادرات 
على  احل�شول  م��ن  الن�شاء  متكن  ال��ت��ي 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب وب���ن���اء ال���ق���درات، 
وتقدمي  منتظم  تقييم  اإج���راء  و�شمان 
والتحديات،  التقدم  مدى  عن  التقارير 
وت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��ت��ك��اف��وؤ يف ال��ف��ر���ص يف 
ال��وع��ي بني  املجتمعات م��ن خ��الل رف��ع 
�شراكة  باأهمية  املجتمع  �شرائح  خمتلف 
املراأة غري املقيدة يف القت�شادات املحلية 

والعاملية.

•• دبي-الفجر: 

وحماية  التجارية  الرقابة  اأعلن قطاع 
امل�شتهلك يف اقت�شادية دبي، عن تكثيف 
احلمالت الرقابية على جميع املن�شاآت 
وبالأخ�ص  دب����ي،  اإم�����ارة  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
الرتويجية  ال���ع���رو����ص  ت���ق���دم  ال���ت���ي 

والتخفي�شات..
وياأتي ذلك بالتزامن مع بدء مهرجان 
امليالدية  راأ����ص  ومو�شم  للت�شوق،  دب��ي 
وال������ذي ي�����ش��ه��د اإق����ب����اًل م���ت���زاي���داً من 
امل�����ش��رتي��ن ع��ل��ى م���ن م��ق��ي��م��ني و�شياح 
ع��ل��ى ح��د ���ش��واء. وت��اأت��ي ه���ذه اخلطوة 
ح���ر����ش���اً م����ن اق���ت�������ش���ادي���ة دب�����ي على 
العمالء  م�شلحة  مي�ص  ما  كل  حماية 
من  ال��ت��اأك��د  ع��رب  عليهم،  ال��ت��ح��اي��ل  اأو 
املقدمة  العرو�ص  وم�شداقية  �شفافية 

موقع  تعزيز  وب��ال��ت��ايل  للم�شتهلكني، 
وتناف�شية  مثالية  كمن�شة  دب��ي  اإم���ارة 
املحلي  ال�������ش���ع���ي���دي���ن  ع���ل���ى  ل���ل�������ش���راء 

والدويل.
ويعمل قطاع الرقابة التجارية وحماية 
الفرق،  م��ن  جمموعة  ع��رب  امل�شتهلك، 
التي تبا�شر العملية الرقابية على نحو 
الرقابة  اآلية  لت�شمل  وم�شتمر،  دوري 
ك��اف��ة امل��ن�����ش��اآت ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي تتخذ 
ا�شتثناء  اأي  دون  اإم��ارة دبي موقعاً  من 
تكثيف  جانب  اإىل  ال�شنة،  م��دار  وعلى 
امل���وا����ش���م وخ�����الل فرتة  احل���م���الت يف 

املهرجانات.
ق���ال حم��م��د علي  ن��ح��و مت�شل،  وع��ل��ى 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ل��وت��اه،  را���ش��د 
امل�شتهلك  وحماية  التجارية  ال��رق��اب��ة 
اقت�شادية  تعترب  دب���ي:  اقت�شادية  يف 

تقام  ال��ت��ي  للفعاليات  م��ه��م  ذراع  دب���ي 
ع��ل��ى اأر������ص دب���ي ال��ت��ي مت��ت��از بتجارة 
املنطلق حتر�ص  ه��ذا  وم��ن  ال��ت��ج��زئ��ة، 
للتاأكد من  الرقابي  على تفعيل دورها 
املقدمة،  ال��ع��رو���ص  وج���ودة  م�شداقية 
الرتويجية  املنتجات  اأ���ش��ع��ار  وت��ط��اب��ق 
مع اخل�شومات املعرو�شة، وعدم وقوع 
التاجر،  بع�ص  م�شيدة  يف  امل�شتهلكني 
الذين يقومون با�شتغالل هذه الفرتات 

لتحقيق عوائد ربحية عالية«.
العمل  ف��ري��ق  “يقوم  ل��وت��اه:  واأ����ش���اف 
على متابعة كافة الفعاليات والعرو�ص 
ال��رتوي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام ع��ل��ى م�شتوى 
اإم���ارة دب��ي، وك��ذك ال��ت��اأك��د م��ن تطابق 
الت�شريح  م�����ع  ال���ف���ع���ال���ي���ة  اأج������ن������دة 
ال�������ش���ادر م���ن اق��ت�����ش��ادي��ة دب����ي، وعدم 
وج���ود اأي جت�����اوزات، ف�����ش��اًل ع��ن ذلك 

•• ال�شارقة-الفجر: 

للماأكولت   88E خم��رج  بفعالية  ال�����ش��ارق��ة،  فتيات  �شجايا  ت�����ش��ارك 
والت�شوق، التي ينظمها مركز اجلواهر للمنا�شبات واملوؤمترات حتى 4 
يناير املقبل، من خالل تقدمي جمموعة من الفعاليات والور�ص الفنية 
لدى  الفنية  وال��ق��درات  الإب��داع��ي��ة  امل��واه��ب  تظهر  ال��ت��ي  والرتفيهية 
املنت�شبات. ور�شم الفتيات جداريات فنية، حاكت �شعار الفعالية “تذوق.. 
اجتمع.. ت�شوق”، حيث و�شعت امل�شاركات ب�شمتهن الفنية، التي اأ�شفت 
طابعاً جمياًل على الفعالية، واأظهرت قدرات  الفتيات الفنية يف ت�شميم 
ور�شم لوحات فنية مبدعة، نالت اإعجاب الزوار الذين توقفوا مل�شاهدة 
ردهات  5 جداريات موزعة بني  على  الفتيات  نفذتها  التي  الر�شومات 

الفعالية، والتي تزينت بالألوان املبهجة املاأخوذة من األوان الطبيعة.

فتيات  �شجايا  يف  ت�شكيلية  فنون  م�شارف  م�شرفة  ح�شني  �شمر  وقالت 
 88E ال�شارقة: “تاأتي م�شاركة �شجايا فتيات ال�شارقة يف فعالية خمرج
للماأكولت والت�شوق، باجلزء اخلا�ص بالفنون، ونقدم الفن اجلرافيتي 
الفتيات  من  جمموعة  يقمن  حيث  احلائط”،  على  الر�شم  “فن  وه��و 

املوهوبات يف تنفيذ ر�شومات تتما�شى مع طابع الفعالية وروحها«.
الزوار  بني  فنية  حتديات  الفعالية،  اأي��ام  من  �شبت  كل  �شجايا  وتقدم 
الطرفني،  ق��ب��ل  م��ن  نف�شها  الفنية  ال��ل��وح��ة  ر���ش��م  وم��ن��ه��ا  واملنت�شبات 
البيانو،  اآل��ة  على  حية  مو�شيقية  مقطوعات  الفتيات  عزف  جانب  اإىل 
ت�شعد  ال��ت��ي  املختلفة  وامل��ن��اف�����ش��ات  التفاعلية  الأل��ع��اب  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ال�شارقة  فتيات  �شجايا  ودور  ب��اإجن��ازات  وتعرفهم  والفتيات،  اجلمهور 
والريا�شية  الفنية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  ال��ف��ت��ي��ات  م��واه��ب  ت��ع��زي��ز  يف 

والجتماعية والعلمية وغريها.

الرتويجية  ال���ع���رو����ص  م��ت��اب��ع��ة  ت��ت��م 
و�شفحات  الل��ك��رتون��ي��ة  امل���واق���ع  ع��رب 
ال��ت��وا���ش��ل الج���ت���م���اع���ي، ل��ل��ت��اأك��د من 
ت���واف���ق ال���ف���ع���ال���ي���ات، ويف ح����ال وج���ود 
دبي  اقت�شادية  �شتتخذ  جت���اوزات،  اأي��ة 
اللوائح  بح�شب  ال��الزم��ة  الإج������راءات 
امل�شتهلك  املعمول بها يف قانون حماية 

بدولة المارات«.
اإم������ارة  ����ش���وق  اأن  ع���ل���ى  ل����وت����اه  واأك��������د 
دب����ي م���ف���ت���وح، وي���زخ���ر ب��ال��ع��دي��د من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات وال��ع��رو���ص ال��ت��ج��اري��ة بني 
امل�شتهلك  وعلى  التناف�شية،  ال�شركات 
باأي عملية  القيام  قبل  والوعي  التاأين 
امل�شتهلكني  كافة  لوتاه  ودع��ا  �شرائية، 
يف التاأكد من وجود تالعب اأو عرو�ص 
ت��روي��ج��ي��ة م�����ش��ل��ل��ة، وال���ت���وا����ش���ل مع 
باقت�شادية  اخل��ا���ص  الت�����ش��ال  م��رك��ز 

اتخاذ  ل��ي��ت��م   ،600545555 دب���ي 
الإجراءات الالزمة.

للماأكولت و�لت�صوق  88E من خالل �مل�صاركة بفعاليات و�أن�صطة فنية وترفيهية.. منت�صبات »�صجايا فتيات �ل�صارقة« ي�صعن ب�صمتهن �لفنية يف خمرج
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املال والأعمال

يف اإطار م�سرية التحول الرقمي التي ر�سد لها مليار درهم 
بنك �لإمار�ت دبي �لوطني ي�صتكمل 
ترقية منظومته �مل�صرفية �لأ�صا�صية 

•• دبي-الفجر: 

اأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، املجموعة امل�شرفية الرائدة يف املنطقة، عن 
الأ�شا�شية،  امل�شرفية  ترقية منظومته  الثالثة من م�شروع  املرحلة  ا�شتكمال 
وذلك يف اإطار م�شرية التحول الرقمي املتوا�شلة التي يخو�شها البنك �شعياً 

لتعزيز الكفاءة والفاعلية على امتداد عملياته املحلية والدولية.
وبال�شتفادة من حلول “فيناكل” التقنية املتقدمة، �شت�شهد املرحلة الثالثة 
من امل�شروع اإطالق املنظومة امل�شرفية اجلديدة لبنك الإمارات دبي الوطني 
واململكة  �شنغافورة  يف  بنجاح  اإطالقها  عقب  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف 
املتحدة يف نوفمرب 2018 ويوليو 2019 على التوايل. وبحلول نهاية عام 
واأ�شواقه  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك  كيانات  جميع  توحيد  �شيتم   ،2020

�شمن من�شة م�شرفية واحدة حمدثة، 
ت��ق��دمي خ��دم��ات مالية  ل��ه  يتيح  مم��ا 
ج���دي���دة ب�����ش��رع��ة اأك�����رب يف الأ�����ش����واق 
ي��زاول ن�شاطه فيها، ع��الوة على  التي 
تكنولوجيا  منظومة  تكاليف  تقلي�ص 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه ح���ول العامل. 
وت��ع��د ه���ذه امل���ب���ادرة ال��ع��امل��ي��ة اخلطوة 
الأكرب يف اإطار م�شرية التحول الرقمي 
املتوا�شلة التي ر�شد لها البنك مليار 
درهم وتدخل عامها الرابع والأخري يف 
عام 2020. وقد �شهدت هذه امل�شرية 
بالفعل اإدخال العديد من التح�شينات 
مبا  املوؤ�ش�شية  املنظومة  على  الوا�شعة 
عمليات  اأك���رب  اإح���دى  ا�شتكمال  فيها 
العامل  يف  “كاليب�شو”  ن��ظ��ام  ت��رق��ي��ة 

املدفوعات عرب  البنك يف قطاع  لتعزيز خدمات اخلزينة؛ والرتقاء بقدرات 
التمويل  لعمالء  “�شمارت تريد”  واإط��الق بوابة  املدفوعات اجلديد؛  مركز 
ال�شحابة  ع��ل��ى �شعيد  امل�����ش��ت��وى  ع��امل��ي��ة  ق����درات  ب��ن��اء  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ت��ج��اري، 
الداخلية والبيانات املوؤ�ش�شية املرنة، ومزايا الأمان واإمكانات الهيكلية القائمة 
على برجمة واجهة التطبيقات. ويف هذا ال�شياق، قال عبداهلل قا�شم، الرئي�ص 
“يفخر  التنفيذي لإدارة العمليات يف جمموعة بنك الإمارات دبي الوطني: 
بنك الإمارات دبي الوطني بالإعالن عن ا�شتكمال املرحلة الثالثة من املبادرة 
العاملية لرتقية منظومته امل�شرفية الأ�شا�شية يف اململكة العربية ال�شعودية، 
واململكة  �شنغافورة  اإطالقها يف  �شهدناه لدى  ال��ذي  النجاح  اإعقاب  وذل��ك يف 
املتحدة«. واأ�شاف: “متثل هذه املبادرة اإجنازاً جديداً يف اإطار ا�شرتاتيجيتنا 
طويلة الأمد للتحول الرقمي، والتي �شهدت حتى تاريخه العديد من عمليات 
على   2020 عام  يف  و�شرنكز  املوؤ�ش�شية.  لتطبيقاتنا  والتح�شينات  الرتقية 
املنظومة  ترقية  مثل  تطوراً  والأك��رث  الكيانات  متعددة  مبادراتنا  ا�شتكمال 
امل�شرفية الأ�شا�شية، و�شنعمل يف الوقت نف�شه على �شمان حتويل جميع هذه 

التح�شينات التقنية اإىل خدمات مالية �شل�شلة ومبتكرة لعمالئنا الكرام«.

بهدف الرتقاء مب�ستوى قطاع التاأمني يف املنطقة
مركز دبي �ملايل �لعاملي 

يتعاون مع كربى �صركات �لتاأمني
•• دبي-الفجر: 

العاملي،  امل������ايل  دب�����ي  م���رك���ز  اأع����ل����ن 
الأو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  ال��رائ��د 
اأف�شل  واأح��د  اآ�شيا  وجنوب  واأفريقيا 
ع�����ش��رة م���راك���ز م��ال��ي��ة ع���امل���ي���ة، عن 
ت��وق��ي��ع م���ذك���رات ت��ف��اه��م ف��ردي��ة مع 
الرائدة  العاملية  ال�شركة  “لويدز”، 
التاأمني،  واإع����ادة  ال��ت��اأم��ني  يف جم��ال 
الذي  للتاأمني”  ت�شارترد  و”معهد 
له،  م��ق��ّراً  املتحدة  اململكة  م��ن  يتخذ 
الكوادر  مب�����ش��ت��وى  الرت���ق���اء  ب��ه��دف 
واإع����ادة  ال��ت��اأم��ني  ق��ط��اع  يف  الب�شرية 
ال���ت���اأم���ني امل��ح��ل��ي مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 

اأف�شل املمار�شات العاملية. وت�شري توقعات اللجنة الفنية العليا يف “جمعية 
الإمارات  التاأمني �شمن  �شوق  التعامالت يف  للتاأمني” اأن قيمة  الإم��ارات 
الإنفاق  بزيادة  مدفوعًة   ،2019 عام  يف  دولر  مليار   16.3 اإىل  �شت�شل 
دبي.    2020 اإك�شبو  ملعر�ص  وال�شتثمارات حت�شرياً  التحتية  البنية  على 
“لويدز” و”معهد  �شركة  م��ع  ال��ع��امل��ي  امل���ايل  دب��ي  م��رك��ز  و�شيتعاون  ه��ذا 
ت�شارترد للتاأمني” يف تنظيم عدد من الدورات التدريبية ون�شر �شل�شلة من 
اأكادميية مركز دبي  بال�شراكة مع  التي مت تطويرها  الفعاليات والربامج 
املايل العاملي. وتاأتي هذه ال�شراكة متا�شياً مع الأهداف الإ�شرتاتيجية ملركز 
دبي املايل العاملي الذي ي�شعى لأن ي�شبح مركزاً للتميز يف جمال التاأمني 
واإعادة التاأمني بف�شل جهود فريق العمل ال�شتثنائي. و�شتقدم اأول �شل�شلة 
دورات تدريبية معتمدة تتناول قطاع التاأمني باإ�شراف اأكادميية مركز دبي 
املايل العاملي.  وقالت علياء الزرعوين، نائب الرئي�ص التنفيذي للعمليات 
“يلتزم مركز دبي املايل العاملي بقيادة  يف �شلطة مركز دبي املايل العاملي: 
م�شتقبل القطاع املايل من خالل تزويد اجليل القادم من القوى العاملة 
الرائدة  املوؤ�ش�شات  مع  التعاون  لنا  و�شيتيح  الأ�شا�شية.  واملوؤهالت  باملعرفة 
تقدمي  اإم��ك��ان��ي��ة  للتاأمني‘  ت�����ش��ارت��رد  و’معهد  ’لويدز‘  �شركة  فيها  مب��ا 
واإعادة  التاأمني  �شركة عاملة يف قطاع   100 ا�شتثنائية لأكرث من  خدمة 
با�شتيعاب  املتما�شكة  والقت�شادات  القوية  لنا منظومتنا  وت�شمح  التاأمني. 
جمالت متعددة من املمار�شات مثل التاأمني ال�شامل وغري ال�شامل للحياة 
الرئي�ص  روت��ريز،  �شوجنا  قالت  ال�شياق،  هذا  ويف  الإ�شالمية.«  واملمار�شات 
اأوروب���ا  ملنطقة  الإقليمي  وامل��دي��ر  للتاأمني  “لويدز”  ل�شركة  التنفيذي 
وال�شرق الأو�شط واأفريقيا: “ي�شّرنا يف ’لويدز دبي‘ توقيع مذكرة التفاهم 
ال�شرق الأو�شط  العاملي، حيث تخ�شع منطقة  املايل  مع �شلطة مركز دبي 
لتغيريات جذرية وت�شهد زيادًة م�شتمرًة يف احلاجة اإىل التدريب والتطوير 
خرباتنا  فيها  نقدم  متبادلة  فوائد  اجلديدة  ال�شراكة  و�شتتيح  واخل��ربة. 
املتخ�ش�شة لدعم التطوير الإقليمي لأ�شواق التاأمني واإعادة التاأمني من 
خالل برامج تدريبية خم�ش�شة، ف�شاًل عن دعم مركز دبي املايل العاملي 

لي�شبح مركز التدريب والبحث والتطوير الرئي�شي يف هذا القطاع.«

يف اإطار جهودها لتطوير الكوادر الوظيفية وتعزيز املنظومة املالية يف الإمارة

غرفة �ل�صارقة ُتخرج 14 متدربا من دبلوم »وكيل �صريبة �لقيمة �مل�صافة« 
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  اختتمت 
للتدريب  ال���������ش����ارق����ة  مب����رك����ز  مم���ث���ل���ة 
“وكيل �شريبة  والتطوير، موؤخرا دبلوم 
الذي نفذته بالتعاون  القيمة امل�شافة”، 
اإحدى  �شي”  دب��ل��ي��و  “بي  اأك��ادمي��ي��ة  م��ع 
���ش��رك��ات اخل���دم���ات امل��ه��ن��ي��ة ال����رائ����دة يف 
املنطقة، وذلك يف اإطار جهودها لتطوير 
الغرفة  يف  ال��ع��ام��ل��ة  الوظيفية  ال���ك���وادر 
وع������دد م����ن امل���وؤ����ش�������ش���ات احل���ك���وم���ي���ة يف 
الباحثني  اجلامعات  وخريجي  ال�شارقة 
التح�شيل والمتثال  عن عمل يف جمال 
واملهارات  باملعارف  وتاأهيلهم  ال�شريبي، 
مهامهم  ت��ن��ف��ي��ذ  م����ن  مت��ك��ن��ه��م  ال����ت����ي 
الوظيفية باحرتافية وجودة عالية وفق 

اأف�شل املمار�شات واملعايري املتبعة عاملياً.
وت���خ���رج م���ن ال��دب��ل��وم ال����ذي اأق���ي���م على 
14 متدربا م��ن موظفي  اأي���ام،   7 م��دار 
الغرفة و�شرطة ال�شارقة وبلدية ال�شارقة 
العاملني يف تخ�ش�شات املحا�شبة والإدارة 
لربنامج  امل�شاركني  خ�شع  حيث  املالية، 
مهني تخ�ش�شي ت�شمن عدد من املحاور 
لتطبيق  اأويل  تقييم  �شياغة  اآلية  اأهمها 
ن���ظ���ام ���ش��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����ش��اف��ة على 
ح�شاب  وكيفية  واحل�����ش��اب��ات،  العمليات 
اأو  ال�شلع  وب��ي��ع  ال�����ش��راء  ع��ل��ى  ال�شريبة 
ا���ش��ت��خ��دم ميزان  اخل����دم����ات، وط��ري��ق��ة 
�شريبة  يف  النق�ص  لتعوي�ص  امل��راج��ع��ة 
على  ت��اأث��ريه��ا  وتقييم  امل�شافة،  القيمة 

خمتلف القطاعات.

زيادة الوعي القانوين واملايل 
م�شاعد  ال�شام�شي  �شيف  م��رمي  واأك����دت 
الدعم  ل��ق��ط��اع خ���دم���ات  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
اأهمية  ت�����ويل  ال���غ���رف���ة  اأن   ، ب���ال���غ���رف���ة 
التدريبية  وال���ربام���ج  ل���ل���دورات  خ��ا���ش��ة 

امل�شتجدات  ك��اف��ة  ومتابعة  املتخ�ش�شة، 
ال��ت��ي ت��ه��م جمتمع الأع���م���ال يف الإم����ارة 
ب��ه��دف زي�����ادة ال���وع���ي ال��ق��ان��وين وامل���ايل 
واملعنيني  ال�����ش��رك��ات  اأ���ش��ح��اب  واإط�����الع 
باأنظمة  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ن��واح��ي  مب��خ��ت��ل��ف 
ال��ع��م��ل، ل���ش��ي��م��ا ح���ول ���ش��ري��ب��ة القيمة 
بهدف  معها،  التعامل  واآل��ي��ات  امل�شافة 
والعاملني  اأع�����ش��ائ��ه��ا  م��ع��رف��ة  ت��ع��زي��ز 
ال�شارقة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف 
املختلفة،  وتطبيقاتها  ال�شريبة  ح��ول 
وك��ي��ف��ي��ة ت��اأث��ريه��ا ع��ل��ى ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال، 
تنفيذه  ال��ذي مت  الدبلوم  اأن  اإىل  م�شريا 
املوؤ�ش�شات  دع��م  يف  كبري  ب�شكل  �شي�شهم 
خالل  من  ال�شريبية  قدرتها  بناء  على 
ت�شريعات  بتفا�شيل  موظفيها  تعريف 
���ش��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����ش��اف��ة يف الإم�����ارات 

وتاأثريها  واأه��م��ي��ت��ه��ا  تطبيقها،  واآل���ي���ة 
حتقيق  اإىل  ي����وؤدي  ب�شكل  الق��ت�����ش��ادي، 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني، ويحفظ  امل��ث��ل��ى  اخل���دم���ة 
العالقة،  لأ����ش���ح���اب  امل���ال���ي���ة  احل����ق����وق 
امل��ال��ي��ة حلكومة  امل��ن��ظ��وم��ة  ي���ع���زز  ومب����ا 
اأداء  تطوير  اأهمية  اإىل  لفته  ال�شارقة، 
ال�شريبي  التح�شيل  جمال  يف  العاملني 
باعتبارهم من العنا�شر الأ�شا�شية لنجاح 
خالل  من  الإم��ارات��ي،  ال�شريبي  النظام 
م�شاعدة قطاعات الأعمال على المتثال 

للتزاماتهم ال�شريبية.
اأن �شريبة القيمة  اإىل  ال�شام�شي  ولفتت 
امل�������ش���اف���ة ت����اأت����ي ���ش��م��ن روؤي�������ة ال���دول���ة 
ال�شرتاتيجية لتعزيز النمو القت�شادي، 
تنويع  ع��رب  ا�شتدامته،  على  واملحافظة 
اخلدمات  وحت�����ش��ني  ال����دخ����ل،  م�������ش���ادر 

لتعزيز  التحتية  البنية  وتطوير  العامة 
بيئة  وتوفري  الأع��م��ال،  ممار�شة  �شهولة 
عمل �شديدة التناف�شية ملجتمع الأعمال، 
ح�شور  على  املتميز  الإق��ب��ال  اأن  م��وؤك��دة 
الهتمام  يعك�ص  فيه  وامل�شاركة  الدبلوم 

بالتعرف اأكرث على القانون واآلياته.

مهام الوكيل ال�سريبي
و�شلط هليل اردمي م�شاعد مدير اأكادميية 
بي دبيليو �شي، خالل اأيام الدبلوم ال�شوء 
على مهام الوكيل ال�شريبي الذي يتمثل 
�شريبة  ���ش��ل��ط��ات  ل�����دى  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  يف 
اإىل  اإ�شافة  ال��دول��ة،  يف  امل�شافة  القيمة 
ت���ق���دمي ال���ش��ت�����ش��ارات وال��ت��وج��ي��ه��ات يف 
اإيداع الإق��رارات الدورية وح�شاب  جمال 
�شريبة القيمة امل�شافة يف الإمارات، كما 

اجلوانب  خمتلف  على  امل�شاركون  تعرف 
اخلا�شة ب�شريبة القيمة امل�شافة واأثرها 
على القت�شاد واخلطوات املتبعة لتقدمي 

الإقرار ال�شريبي.
وع����رب امل���ت���درب���ون ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��م بهذه 
امل�شاركة من خالل ما اكت�شبوه من معرفة 
�شريبة  ت�����ش��ري��ع��ات  يف  متعمقة  ع��م��ل��ي��ة 
والفهم  الإم�������ارات،  امل�����ش��اف��ة يف  ال��ق��ي��م��ة 
اأنواع  ب��ني  وال��ف��روق��ات  ملبادئها  ال��وا���ش��ح 
امل�شافة،  كالقيمة  املختلفة  ال�����ش��رائ��ب 
و�شريبة املبيعات، وال�شريبة النتقائية، 
اأ�شا�شي  ك�شريك  دوره���م  على  م��وؤك��دي��ن 
وم�شاعدة  ال��ف��ح�����ص  م��ه��م��ة  ت�����ش��ه��ي��ل  يف 
كافة  وت��خ��ط��ي��ط  تنظيم  يف  اخل��ا���ش��ع��ني 
اأمورهم ال�شريبية بال�شكل الذى يحقق 

الفائدة للدولة واملجتمع ككل.

 �صركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�ض تعلن عن فتح باب �لت�صجيل 
�لإلكرتوين للدورة �لر�بعة من معر�صي »يومك�ض و�صيمتك�ض 2020«

•• اأبوظبي--الفجر: 

اأعلنت �شركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ص 
الت�شجيل  ب�����اب  ف���ت���ح  ع����ن  “اأدنيك” 
والإعالميني  للعار�شني  الإل���ك���رتوين 
الرابعة  ال����دورة  امل�����ش��ارك��ني يف  وال�����زوار 
املاأهولة  غ���ري  الأن��ظ��م��ة  م��ع��ر���ش��ي  م���ن 
“يومك�ص 2020” واملحاكاة والتدريب 
“�شيمتك�ص 2020” واملوؤمتر امل�شاحب 
ي���ق���ام���ان حت���ت رعاية  ل��ه��م��ا، وال����ل����ذان 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان، 
الأعلى للقوات امل�شلحة، وبتنظيم �شركة 
بالتعاون  للمعار�ص  الوطنية  اأبوظبي 

امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  م��ع 
– 25  فرباير   23 خ��الل الفرتة من 

املقبل.
واأو�شحت اللجنة العليا املنظمة ملعر�شي 
“يومك�ص و�شيمتك�ص 2020” اأن كافة 
اللجان الفرعية جاهزة على مدار ال�شاعة 
ووفق برنامج معد، بهدف حتقيق اأعلى 
على  املقبلة  ل��ل��دورة  التميز  م�شتويات 
البناء  وذلك من خالل  الأ�شعدة،  كافة 
متكنت  ال��ت��ي  ال�شابقة  ال��ن��ج��اح��ات  على 
من حتقيقها على ال�شعيدين الإقليمي 
التي  العمل  ف��رق  تقوم  وال���دويل، حيث 
بالعمل  متميزة  وطنية  ك��ف��اءات  ت�شم 
على اإعداد الفعاليات وتطويرها بال�شكل 

الذي يليق ب�شمعة ومكانة دولة الإمارات 
العربية املتحدة.

وقال �شعيد املن�شوري، املدير التنفيذي 
ل�شركة  ال��ت��اب��ع��ة  “اآيدك�ص”  ل�����ش��رك��ة 
“اأدنيك”:  للمعار�ص  الوطنية  اأبوظبي 
النجاحات  �شل�شلة  العام  ه��ذا  “�شنكمل 
ال�شابقة،  ال������دورات  يف  ح��ق��ق��ن��اه��ا  ال��ت��ي 
ح���ي���ث ����ش���ه���دت ال����������دورة ال���ث���ال���ث���ة من 
جناحاً  و�شيمتك�ص(  )يومك�ص  معر�شي 
قيا�شياً،  ودول��ي��اً  حملياً  واإق���ب���اًل  ك��ب��رياً 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  دع���م  ب��ف�����ش��ل  وذل����ك 
وتوجيهاتهم احلكيمة، ونتيجة للجهود 
ال�شتثنائية التي بذلتها �شركة اأبوظبي 
الوطنية للمعار�ص وجمموعة ال�شركات 

من  ال�شركاء  م��ع  بالتعاون  لها  التابعة 
واللجان  واخل���ا����ص  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني 
الراعية  الإعالمية  واملوؤ�ش�شات  املنظمة 

للمعر�شني واملوؤمتر امل�شاحب لهما«. 
�شركة  يف  “ن�شعى  امل��ن�����ش��وري:  واأ���ش��اف 
ل���ل���م���ع���ار����ص اإىل  ال���وط���ن���ي���ة  اأب����وظ����ب����ي 
والفعاليات  املعار�ص  وتنظيم  ا�شتقطاب 
�شياحة  ق���ط���اع  ت���دع���م  ال���ت���ي  ال���ع���امل���ي���ة 
الأعمال والقطاعات التي حددتها خطة 
اأبوظبي، وت�شاهم يف دفع عجلة التنمية 
القت�شادية يف الإمارة. ونحن فخورون 
نوعه  من  الفريد  املعر�ص  هذا  بتنظيم 
يف املنطقة، وال��ذي يتخ�ش�ص يف عر�ص 
تقنيات الأنظمة الدفاعية غري املاأهولة 

•• دبي-الفجر:

لأنظمة  الإم���������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأع���ل���ن���ت 
اأك��رب مزود  امل��رك��زي »اإم��ب��اور«،  التربيد 
عن  العامل،  يف  املناطق  تربيد  خلدمات 
حمطة  بت�شغيل   9102 ع���ام  اإخ��ت��ت��ام 
تربيد املناطق يف منطقة »بر�شا هايت�ص«، 
وذلك  حمطاتها؛  اأ�شطول  اإىل  لتن�شم 
 052،13 اإىل  ت�شل  اإج��م��ال��ي��ة  بطاقة 
األف طن تربيد. واأر�شت »اإمباور«، عقد 
منطقة  يف  التربيد  حمطة  اإن�����ش��اء  ب��دء 
دي�شمرب8102،  يف  ه��اي��ت�����ص«  »ب��ر���ش��ا 
961 م���ل���ي���ون دره�������م؛ وذل����ك  ب��ق��ي��م��ة 
التحتية  البنية  لتطوير  خطتها  �شمن 
لالرتقاء بخدمات تربيد املناطق، ورفع 
املحطات؛  ملختلف  الت�شغيلية  ال��ك��ف��اءة 
حيث تهدف املحطة اجلديدة، ا�شتبدال 
دائ��م��ة يف منطقة  �شبه  ث��الث حم��ط��ات 
»بر�شا هايت�ص« مبحطة متطورة دائمة.

املحطة  ت�شميم  اأن  »اإمباور«،  واأو�شحت 
اجلديدة مت وفق اأعلى املعايري العاملية يف 
اإن�شاء وت�شميم املباين؛ حيث مت مراعاة 

امل�شتدامة،  اخل�����ش��راء  الأب��ن��ي��ة  معايري 
لإمارة  احلديثة  العمرانية  والتطورات 
دبي، اإ�شافة اإىل املظهر العام للمنطقة، 
وال�شكل اخلارجي للمباين. ومن املتوقع 
اأن يح�شل امل�شروع على �شهادة الت�شنيف 
الذهبي اخلا�ص باملباين اخل�شراء، وفق 
والت�شميم  الطاقة  يف  »الريادة  مقيا�ص 
املجل�ص  م����ن   »  )LEED( ال��ب��ي��ئ��ي 

الأمريكي لالأبنية اخل�شراء.
وت���ع���ت���م���د حم���ط���ة ت����ربي����د امل���ن���اط���ق يف 
ا�شتخدام  على  هايت�ص«،  »بر�شا  منطقة 
اأحدث تقنيات تخزين الطاقة احلرارية 
تخفيف  يف  ت�����ش��اع��د  ال���ت���ي   ،)TES(
ال���ع���بء ع��ل��ى ���ش��ب��ك��ة ال���ك���ه���رب���اء خالل 
���ش��اع��ات ال�������ذروة، ك��م��ا ت�����ش��ت��خ��دم مياه 
ال�شرف املعاجلة )TSE( يف عملياتها؛ 

للمحافظة على املوارد الطبيعية.
ب���ن �شعفار،  اأح���م���د  ق����ال  وم����ن ج��ان��ب��ه، 
الإم����ارات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص 
»اإن  »اإم��ب��اور«،  املركزي  التربيد  لأنظمة 
منطقة  يف  ت��ربي��د  حم��ط��ة  ت�شغيل  ب���داأ 
ب��ر���ش��ا ه��اي��ت�����ص، وال���ت���ي ت�����ش��ه��د طفرة 

عقارية وعمرانية كبرية؛ �شي�شهم يف رفع 
املقدمة  واخل��دم��ات  الت�شغيلية  الكفاءة 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني«. واأ����ش���اف، »ن��ع��م��ل دائما 
على زي��ادة عدد حمطات تربيد املناطق 
ال�شرتاتيجية،  اخلطة  �شمن  وذل��ك  ؛ 
الزيادة  ملواكبة  اإم��ب��اور  يف  ننفذها  التي 

اإىل  ت���وؤدي  وال��ت��ي  امل��ل��ح��وظ��ة،  ال�شكانية 
التربيد«،  خ��دم��ات  على  الطلب  ارت��ف��اع 
رحلتنا  يف  اأي�����ش��ا  »ح��ري�����ش��ون  م�شيفا 
املناطق  ن�شر خدمات تربيد  للتو�شع يف 
كفاءة وجودة،  ذات  تقدمي خدمات  على 

حتقق �شعادة ور�شاء املتعاملني«.

بالإ�شافة  وال��ت��دري��ب  امل��ح��اك��اة  واأن��ظ��م��ة 
ال�شطناعي،  وال���ذك���اء  ال���روب���وت  اإىل 
ويربز دور دولة الإمارات ويعزز مكانتها 
ال�شناعية  ال��ث��ورة  يف  ال��ري��ادي��ة  العاملية 

الرابعة«.
ال�شابقة  ال����دورة  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
مل��ع��ر���ش��ي ي��وم��ك�����ص و���ش��ي��م��ت��ك�����ص يف عام 
حيث  ك���ب���رياً،  اإق����ب����اًل  ���ش��ه��دت   2018
و�شل عدد الدول امل�شاركة اإىل 34 دولة، 
دولية  �شركة   122 ال�شركات  وبلغ عدد 
وحملية، وو�شل اإجمايل عدد الزوار اإىل 
حظي  فيما  زائ��ر،   13،000 يقارب  ما 
احل����دث ب��اه��ت��م��ام اإع���الم���ي وا����ش���ع على 

ال�شعيدين املحلي والعاملي.

 2020 »ع����ام  اأن  ���ش��ع��ف��ار«،  »ب���ن  واأك�����د 
�شي�شهد تو�شعا كبريا للموؤ�ش�شة، وزيادة 
اإ�شافة  امل���ن���اط���ق،  ت���ربي���د  حم���ط���ات  يف 
الأنابيب  ���ش��ب��ك��ة  خم��ت��ل��ف  مت��دي��د  اإىل 
اأكرب  خلدمة  اخل��دم��ات؛  بنقل  اخلا�شة 
والنا�شئة  ال�شخمة  امل�شاريع  م��ن  ع��دد 
اإم�������ارة دب������ي«. واجل����دي����ر ذك������ره، اأن  يف 
املناطق  تربيد  خ��دم��ات  تقدم  »اإم��ب��اور« 
1،090 مبنى، ولأك��رث من  لأك��رث من 
القدرة  ت�شل  كما  متعامل  األ���ف   100
الإنتاجية لل�شركة اإىل اأكرث من 1،43 
مليون طن من التربيد، وتقدم ال�شركة 
للبيئة  �شديقة  مناطق  تربيد  خدمات 
اإم��ارة دبي  لعدد من امل�شاريع البارزة يف 
م��ث��ل واج��ه��ة دب���ي امل��ائ��ي��ة، وب��ل��و وات���رز، 
بيت�ص  وج����م����ريا  ج����م����ريا،  وجم���م���وع���ة 
ري��زي��دن�����ص، وم��رك��ز دب��ي امل���ايل العاملي، 
واخلليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، 
واأب��راج بحريات جمريا، ونخلة جمريا، 
ودي�شكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، 
العاملية  واملنطقة  للت�شميم،  دب��ي  وح��ي 

لالإنتاج الإعالمي وغريها.

ب�  169 مليون درهم وبطاقة اإنتاجية 31،250 األف طن تربيد

»�إمباور« تختتم عام 2019 بت�صغيل حمطة تربيد يف منطقة »بر�صا هايت�ض«
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اعـالن تغيري ا�سـم
تقدم املواطن )ان�ص يو�شف حممد يو�شف ال ب�شر( بطلب اىل 
ا�شمه  التوثيقات بتغيري  اأبوظبي البتدائية - ق�شم  حمكمة 

من )ان�ص( اىل)خليفة(
املذكور خالل 15  الق�شم  فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�شر العالن
امنه عبداهلل ا�سماعيل احلمادي - اأمني �سر 

حممد �سامل املن�سوري - قا�سي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1408
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ اكرم خان بن يار ملك - باك�شتاين اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/ حممد �شنو مياه �شرحاب �شيخ - بنغايل 
اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم )ال�شبيل لبيع العالف( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 
ال�شم  اىل  العالف  لبيع  ال�شبيل  التجاري من  ال�شم  تغيري  : مت  اخرى  تغيريات   -  )116733(
التجاري اجلديد طريق ال�شبيل لتجارة قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة - مت تغيري الن�شاط من 

جتارة الأعالف - باجلملة اىل الن�شاط اجلديد جتارة قطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه 
عليه مراجعة مكتب  ذلك  اعرتا�ص حيال  اي  لديه  فمن  العالن  تاريخ هذا  ا�شبوعني من  بعد 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1406

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ تيج�شت مي�شي�شاه �شي�شلي ، اإماراتية  اجلن�شية ترغب 
ال�شيد/ حممد ح�شن  اىل  وذلك  البالغة )%100(  كامل ح�شتهم  والتنازل عن  البيع  يف 
امل�شماة  املهنية  الرخ�شة  وذلك يف  اجلن�شية  بنجالدي�ص   ، نعيم حممد هريون  الرحمن 
تغيري  مت   -  )29042( رقم  جتارية  رخ�شة  مبوجب  تاأ�ش�شت  للحالقة  النباعة  �شالون 

ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1404

اجلن�شية  الإمارات   - بن حمدان  مبارك  �شالح  ال�شيد/ ح�شن  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ دولل �شاندرا 
للحالقة(  الف�شي  ال�شعر  )�شالون  با�شم  الرخ�شة  اجلن�شية يف  بنغالدي�ص   - ماجومدير 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )617868( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 
فردية(  )موؤ�ش�شة  من  القانوين  ال�شكل  تغيري  مت   : اخرى  تغيري  بال�شارقة.  الإقت�شادية 
اىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات(. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم 
وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن 
لتباع  املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : الختيار الف�سل للو�ساطة العقارية  
ا�شتدامة   - القرهود   - العقارية  اخلدمات  ملك   4/5  - ميزانني  مكتب   : العنوان 
B ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 575426 رقم القيد 
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن  1150285 مبوجب هذا   : التجاري  بال�شجل 
 ، اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  التاأ�شري يف  باأنه قد مت 
العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2019/12/24 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
حماكم دبي بتاريخ 2019/12/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�شفي املعني �سركة قايد لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 3408 ملك 
حيدر علي كيد زوهري كيد زوهري بيديف - اخلليج التجاري - هاتف : 04-4215777 
فاك�ص : 5448819-06 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : �سركة قايد لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد زوهري كيد زوهري بيديف 
- اخلليج التجاري - هاتف : 4215777-04 فاك�ص : 5448819-06 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
مبوجب  وذل��ك  العقارية  للو�ساطة  الف�سل  الختيار  لت�شفية  اأع��اله 
حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2019/12/24 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
دبي بتاريخ 2019/12/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6418/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/83 اأمر على عري�شه - حتكيم ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )16959485 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف.  طالب الإعالن 
التنفيذ.  طالب   : بالق�شية  �شفته  الت�شفية(  )حت��ت  والتعمري  لالأمناء  حامد  ال  �شركة   :
املطلوب اإعالنه /1- اثمار كابيتال - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهويل حمل الإقامة  
املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�شوع 
املنفذ به وقدره )16959485( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 2- بامل�شادقة على 
حكم التحكيم ال�شادر بتاريخ 2016/10/6 عن هيئة التحكيم عن هيئة التحكيم لدىمركز 
دبي للتحكيم الدويل يف التحكيم رقم 2014/50 وتنفيذه وفق الج��راءات القانونية ويعلن 
الطرفان بهذا الأمر.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : ديفوري انرتنا�سيونال للمجوهرات - �ض ذ م م  
القانوين  ال�شكل   - ال�شغايه   - حممد  عبدالرحمن  خديجه  ملك   2 مكتب   : العنوان 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م   634850  : الرخ�شة  رق��م   ، حم���دودة  م�شوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1054629
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�شركة املذكورة  ال�شجل التجاري لديها 
 2019/12/29 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/12/29 بتاريخ  دبي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ايه & ام الأن�ساري 
لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن 
�شلطان ال نهيان - املركز التجاري الأول - هاتف : 2955582-04 فاك�ص : 04-2955598 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ايه & ام الأن�ساري لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال 
 نهيان - املركز التجاري الأول - هاتف : 2955582-04 فاك�ص : 04-2955598
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي 
املذكور اأعاله لت�شفية ديفوري انرتنا�سيونال للمجوهرات - �ض ذ م م 
كاتب  لدى  واملوثق   2019/12/29 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك 
اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  من  وعلى   2019/12/29 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : ريجينت بي ال ال للتجارة العامة - �ض ذ م م  
213B ملك �شامل احمد املو�شى - بردبي - عود ميثاء - ال�شكل  العنوان : حمل رقم 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 712933 رقم القيد بال�شجل التجاري 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  : 1140079 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�شركة املذكورة  ال�شجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2018/4/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/4/16 وعلى 
حممد اخل�سر لتدقيق  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص  من لديه 
احل�سابات العنوان : مكتب رقم 02 ملك من�شور امني حممد حممد ال�شريف - نايف 
امل�شتندات  كافة  معه  2947003-04 م�شطحباً   : فاك�ص   04-2947002  : هاتف   - ديرة   -

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : بان ورلد لتجارة الثاث - �ض ذ م م 
العنوان : معر�ص رقم 1 ملك �شامل احمد عبداهلل املو�شى - بردبي - عود ميثاء - ال�شكل 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 806454 رقم القيد بال�شجل التجاري 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  : 1343987 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�شركة املذكورة  ال�شجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2019/10/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/8  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ايزي�ض لتدقيق احل�سابات 
وتنظيم ال�سجالت العنوان : مكتب رقم 910 ملك جمموعة �شلطان لال�شتثمار - بور 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04-2947003  : فاك�ص   04-2947002  : هاتف   - �شعيد 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : �سي ليونز مارين - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 116 ملك �شامل احمد املو�شى - بردبي - عود ميثاء - ال�شكل القانوين 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م    711998  : الرخ�شة  رق��م   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1139108
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�شركة املذكورة  ال�شجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2019/10/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/8  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ايزي�ض لتدقيق احل�سابات 
وتنظيم ال�سجالت العنوان : مكتب رقم 910 ملك جمموعة �شلطان لال�شتثمار - بور 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04-2947003  : فاك�ص   04-2947002  : هاتف   - �شعيد 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : حممد اخل�سر لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 02 ملك من�شور امني حممد حممد ال�شريف - نايف 
تعلن  ه��ذا  2947003-04 مبوجب   : فاك�ص   04-2947002  : هاتف   - دي��رة   -
اأعاله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 
لت�شفية ريجينت بي ال ال للتجارة العامة - �ض ذ م م وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/4/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2018/4/16 بتاريخ 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ايزي�ض لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت
العنوان : مكتب رقم 910 ملك جمموعة �شلطان لال�شتثمار - بور �شعيد - 
هاتف : 2947002-04 فاك�ص : 2947003-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
بان  لت�شفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية 
ورلد لتجارة الثاث - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/10/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/8 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ايزي�ض لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت
 العنوان : مكتب رقم 910 ملك جمموعة �شلطان لال�شتثمار - بور �شعيد -

دائرة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-2947003  : ف��اك�����ص   04-2947002  : ه��ات��ف 
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
بتاريخ   دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ض   - مارين  ليونز  �سي 
2019/10/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/8 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
طلب ح�سور اجتماع خربة 

يف الق�سية رقم 283/2019 مدين كلي
املدعي / �شركة الغذاء النقى  ، املدعي عليه / �شيفيل ا�ص بي ار للتجارة العامة - �ص ذ م م 

املدعي عليه / حممد �شليم �شلطان - بالإ�شارة اىل املو�شوع اعاله ولقرار املحكمة املوقرة بندبنا خبريا ح�شابيا يف الدعوى 
اعاله ، فاإنه تقرر خماطبتكم حل�شور اجتماع اخلربة ، تاريخ الإجتماع : 2020/1/13 ، وقت الإجتماع : 1.00 م ، مكان 
الإجتماع : دبي 1 ، دبي ، عنوان الإجتماع : مكتب احمد احلو�شني لتدقيق احل�شابات - �شارع ال�شيخ زايد - منطقة اخلليج 
التجاري - خلف الإمارات للعطالت - برج بري�شم - الطابق 8 - مكتب 805.  وعلى اأطراف الدعوى �شرورة اح�شار 

امل�شتندات التالية :-  برجاء تزويد اخلربة بامل�شتندات التالية بالإجتماع : 
1- احل�شابات اخلتامية املعتمدة لل�شركة املدعية عن عام 2018 وعام 2019 من قوائم مالية وميزانية عمومية معتمدة.

2- ا�شول امل�شتندات اخلا�شة باعتماد التحويل لل�شركة املدعي عليها من قبل ال�شركة املدعية ومن القائم بالتوقيع على 
م�شتندات التحويالت و�شفته يف ال�شركة املدعية و�شبب اعتماد تلك التحويالت. 
3- �شرورة اح�شار ما يفيد اعالن املدعي عليهم بالن�شر مبوعد اجتماع اخلربة. 

تقدم امل�شتندات ان كانت بحافظة مرتبة ح�شب الأ�شول ومرتجمة قانونا اىل العربية ، ن�شخة للخربة ولكل طرف 
بالدعوى ن�شخة ، ويقدم ال�شل لالطالع. اأملني ح�شوركم باملوعد املحدد ، ويف حال عدم ح�شوركم اي من الطراف 

فان اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة بها. 
اخلبرياحل�سابي / احمد علي احلو�سني  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : امبا�سادور للموؤمترات واملعار�ض - �ض ذ م م  
املو�شى - بردبي - عود ميثاء  العنوان : مكتب رقم 207 ملك �شامل احمد عبداهلل 
، رقم الرخ�شة : 752134 رقم القيد  - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حم��دودة 
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن  1213382 مبوجب هذا   : التجاري  بال�شجل 
 ، اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  التاأ�شري يف  باأنه قد مت 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/10/8 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك 
حماكم دبي بتاريخ 2019/10/8  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�شفي املعني ايزي�ض لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت العنوان : مكتب 
 04-2947002  : هاتف   - �شعيد  بور   - لال�شتثمار  �شلطان  910 ملك جمموعة  رقم 
فاك�ص : 2947003-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ايزي�ض لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت
 - �شعيد  بور   - لال�شتثمار  �شلطان  910 ملك جمموعة  رقم  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2947002-04 فاك�ص : 2947003-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية امبا�سادور 
للموؤمترات واملعار�ض - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/10/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/8 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : لوريك�ض للتجارة العامة - �ض ذ م م  
 العنوان : مكتب رقم 121 ملك ال�شيد عبداهلل ال�شيد حممد الها�شمي - القوز ال�شناعية 2  
ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 729089  رقم القيد بال�شجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1159035  : التجاري 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2019/10/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/3 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز -  ال�شعايل - دي��رة - هور  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل  واملحا�سبة 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04-2389722 فاك�ص:   04-2389721 هاتف  

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : جاي مايا للتجارة - �ض ذ م م   
ال�شكل   - اخلبي�شي   - العبدويل  عبيد  جا�شم  احمد  ملك   -  113 رقم  مكتب   : العنوان 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 659474 رقم القيد بال�شجل التجاري 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  : 1082936 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل 
 2019/10/23 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/10/23 بتاريخ  دبي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�شعايل  عبداهلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : العنوان  واملحا�سبة 
-  هاتف: 2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : يونيكون للتجارة العامة - �ض ذ م م  
ال�شكل   - احل��م��ري��ة   - فلكناز  حممد  ع��ب��داهلل  عقيل  ملك   403 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 593821 رقم القيد بال�شجل التجاري 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  : 1008287 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل 
دبي بتاريخ 2019/9/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/9/2 وعلى 
للتدقيق  اجل��ريودي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�شعايل  عبداهلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : العنوان  واملحا�سبة 
امل�شتندات والأوراق  -  هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 م�شطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�شعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  لوريك�ض 
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م   م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة 
2019/10/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/3 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - العنز  ه��ور   - دي���رة   - ال�شعايل  ع��ب��داهلل  204- ملك  رق��م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية جاي مايا 
للتجارة - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/10/23 
لديه  من  وعلى   2019/10/23 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق 
اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله ، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - العنز  ه��ور   - دي���رة   - ال�شعايل  ع��ب��داهلل  204- ملك  رق��م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  يونيكون 
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة 
2019/9/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/9/2 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله ، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
يف  الدعوى 4234/2019 جتاري جزئي  

�شد املدعي عليه / �شادي�ص كومار �شوبر امانيا بيالى �شو�شيال 
املقامة من املدعي / اميك�ص )ال�شرق الو�شط( �ص م ب )م( - الإمارات 

رقم  الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  مبحاكم  �شدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
)4234/2019( جتاري جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا ح�شابيا يف الدعوى املذكورة 
اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�شنة 1992 م بخ�شو�ص اعمال اخلربة امام 
يف  �شيعقد  والذي  قانونا  ميثلكم  من  او  خربة   اجتماع  حل�شور  ندعوكم   ، املحاكم 
مقر مكتبنا على العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم الثنني املوافق 2020/1/6 يف متام 
ال�شاعة 12.00 ظهرا ، ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 
عند ح�شوركم لالجتماع.  دبي ، ديرة ، �شارع بور�شعيد ، برج �شنتوريون �شتار ، املبنى 

)ب( الطابق الثاين ، مكتب رقم 206 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

اعــــالن بالن�ســـر
العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   

حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
تبليغ حكم بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/680 جزئي  
اىل املحكوم عليه : �شركة �شابال ورلد ذ م م - عنوانه : دبي - �شارع ال�شيخ زايد - داميوند بارك 

واعمار جولد - بناية رقم 6 مكتب رقم 110 - �ص ب : 282158 ، هاتف : 043477882 
باأنه بتاريخ  2019/11/14م قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة  نحيطكم علما 
بالرقم اعاله ل�شالح : �شامل علي عبدالرحمن ها�شم  - بالتايل : حكمت املحكمة بف�شخ عقد بيع 
ال�شراء ال�شقة 1201 بربج �شابال جلوري بالقطعة رقم 04 مبدينة الإمارات بعجمان بني املدعي 
واملدعي عليها الأوىل والزامها باأداء مبلغ 299.503 درهم )مائتان وت�شعة وت�شعني الفا وخم�شمائة 
وثالثة درهم( للمدعي مع الفائدة عليه بواقع 8% �شنويا ت�شرى من تاريخ قيد الدعوى وحتى 
متام ال�شداد ، والزمتها بر�شوم وم�شروفات الدعوى والفي درهم اتعاب حماماة ورف�ص ما عدا 
ذلك.   حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�شتالمك هذا التبليغ. 

حرر بتاريخ 2019/2/28 
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 1619/2019/20 جتاري كلي  
مو�شوع الدعوى : الق�شاء بثبوت ا�شتقالة املدعي من من�شبه كمدير للمدعي عليها وكافة فروعها والزام 

املدعي عليها بحذف ا�شمه من الرخ�ص التجارية لها وكافة فروعها وكذلك حذف ا�شمه من ال�شجل 
التجاري لها و�شائر ال�شجالت والأوراق الر�شمية لل�شركة وما يرتتب على ذلك من اآثار والزام املدعي 

عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإع��الن / 1- خالد �شامل م�شبح حميد املهريي - �شفته بالق�شية : مدعي  املطلوب اإعالنه :  1- 
ماركة هو�شبيتاليتي - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة  مو�شوع الإعالن : 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  الق�شاء بثبوت ا�شتقالة املدعي من من�شبه كمدير للمدعي عليها وكافة 
ا�شمه  لها وكافة فروعها وكذلك حذف  التجارية  الرخ�ص  ا�شمه من  املدعي عليها بحذف  وال��زام  فروعها 
من ال�شجل التجاري لها و�شائر ال�شجالت والأوراق الر�شمية لل�شركة وما يرتتب على ذلك من اآثار والزام 
املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق 2020/1/12 
ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6553/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/5004 جتاري جزئي 

، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 36983.59 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : املزروعي ايكا�ص - �ص ذ م م - فرع دبي - �شفته بالق�شية : طالب 
م  ذ   - والكهربائية  امليكانيكية  للمقاولت  هايدون   -1  : اإعالنه  املطلوب  التنفيذ  
م - فرع - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل الإقامة  مو�شوع الإعالن 
: قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )36983.59( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 6352/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/1739 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )137720 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : جوهر علي حبيب اهلل - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  وميثله : 
زايد �شعيد را�شد �شعيد ال�شحي - �شفته بالق�شية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- مودرن 
تكنولوجي لالأعمال الهند�شية - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  الإع��الن : قد  الإقامة  مو�شوع  حمل 
او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )137720(  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  696/2017/211 تنفيذ عقاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/420 عقاري كلي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )247471198 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف.  طالب الإعالن 
: بنك امل�شرق - �ص م ع - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- �شركة 
ابيار للتطوير العقاري - م�شاهمة العامة - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول 
حمل الإقامة. مو�شوع الإعالن : قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2019/12/25 
اخطاركم ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )238681890 درهم( وما ي�شتجد خالل 15 يوم 
لكم  والعائدة  عليها  املحجوز  الرا�شي  بيع  �شيتم  واإل  املاثل  الع��الن  ن�شر  تاريخ  من 
وبياناتها كما يلي : املنطقة : ال�شفوح الوىل - ارقام الرا�شي : 190 + 158 + 170 + 152 
+ 148 + 149 باملزاد العلني وفقا ملقت�شيات ن�ص املادة 295 من قانون الإجراءات املدنية 

: وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6673/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1962 امر اأداء ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 24771 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف  طالب الإعالن : 
حممد الها�شمي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  
وميثله : حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان الها�شمي -  �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- وائل عبدال�شالم حممود منور - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - 
جمهول حمل الإقامة. مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
او  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق���دره )24771(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5330/2019/207 تنفيذ جتاري  
جتاري  تنفيذ   4208/2018 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
للر�شوم وامل�شاريف  طالب  �شامال   ، دره��م(  وق��دره )146414  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ،
الإعالن : رويال درمي فا�شن لتجارة املالب�ص اجلاهزة - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : 
طالب التنفيذ وميثله : �شاحلة خليفة لحج خليفة الب�شطي - �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- ح�شن حاجي حممد ح�شني لري - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
- جمهول حمل الإقامة  مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
او  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )146414( دره��م اىل طالب  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6545/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/210 جتاري جزئي 
، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )61189 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف  طالب 
الإعالن : �شركة �شار�شانوال التجارية - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  
املطلوب اإعالنه : 1- جلف تروت�ص لتجارة مواد البناء - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية 
: منفذ �شده - جمهول حمل الإقامة  مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
درهم  وق��دره )61189(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5524/2019/209 تنفيذ عمايل  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى العمالية رقم 13298/2018 عمايل 
جزئي ، ب�شداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )323070  درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف  
التنفيذ   طالب   : بالق�شية  �شفته   - علي  ح�شن  ي�شن  ف��اروق  معتز   : الإع���الن  طالب 
وميثله : عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�شرهان النعيمي - �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- �شركة بروفيلز �شي�شتمز غلف - �ص م ح - �شفته بالق�شية : منفذ 
�شده - جمهول حمل الإقامة. مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )323070( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 6294/2019/207 تنفيذ جتاري  
 ، رقم 2019/1130 جت��اري جزئي  الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )39543 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف  طالب الإعالن 
: فري�ص اك�شرب�ص - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ. وميثله : حممد عبداهلل 
التجزئة  لبيع  : 1- ماركة  اإعالنه  املطلوب  : وكيل  بالق�شية  العامري - �شفته  حممد 
والأغذية وامل�شروبات )فرع من ماركة )م�شاهمة عامة( - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
- جمهول حمل الإقامة  مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )39543( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 6362/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1518-2019 امر اأداء ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )183792.3 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف. طالب الإعالن : 
بوكو ماك لل�شناعات - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ وميثله : عائ�شة حممد 
ملقاولت  فاليو  فوك�ص   -1  : اإعالنه  املطلوب  وكيل   : بالق�شية  �شفته   - طاهر  ح�شن 
البناء - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل الإقامة. مو�شوع 
الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )183792.3( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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�شركة / اك�شبريت لوجي�شتيك�ص �شوليو�شن - �ص م ح - منطقة حرة - )رخ�شة رقم 

3849( والكائنة ب���� مدينة دبي املنطقة احلرة ملطار دبي ، �ص ب : 293608 ، دبي دولة 
المارات العربية املتحدة ، واملرخ�شة لدى �شلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه 
ال�شركة املذكورة يف اإعالن قرارها للكافة والذي مت اتخاذه بوا�شطة جمل�ص  الإدارة يف 

اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2019/12/24 ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذا الع��الن عن طريق الربيد 

امل�شجل او الت�شال ب : ال�شادة/ مبارك الكتبي ملراجعة احل�شابات  
�ص ب : 377310 دبي ، دبي - دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 2890 425 4 971+ 
info@dawnconsultancy.com : الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�سعار ت�سفية
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اعالن بالن�سر        

 يف  املنازعة رقم 498/2019/480 نزاع تعيني خربة جتاري
مو�شوع املنازعة : املطالبة بندب خبري متخ�ش�ص مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف 
�شفته   - ث��ان  ال  عبداهلل  بن  نا�شر  بن  عبداهلل  1-ال�شيخ   / الإع��الن  املحاماة طالب  واتعاب 
بالق�شية : وكيل   بالق�شية : متنازع  وميثله : م�شلم حامد م�شلم بخيت املحرمي - �شفته 
املطلوب اإعالنهم :  1- �شركة ثروة لال�شتثمار )�ص ذ م م( وميثلها / يا�شر بن حممد بن نا�شر 
- 2- يا�شر بن حممد بن نا�شر ال جار اهلل  3- جار اهلل حممد بن نا�شر ال جار اهلل - �شفتهم 
بالق�شية : متنازع �شدهم - جمهويل حمل القامة  مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بندب خبري متخ�ش�ص مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2020/1/5  ال�شاعة 8.30 �ص مبكتب امل�شلح  
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

الت�سويات الودية
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  اخطار عديل   

رقم  اإماراتية  هوية  بطاقة  وحتمل  الإمارات  اجلن�شية   - الليثي  عبداحلميد  املخطر/زينب 
)784196542751076( ب�شفتها مالك الرخ�شة امل�شماة )املدائن لطباعة وت�شوير امل�شتندات - فرع 2( 

املرخ�شة برقم )739082( وال�شادر من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة. 
العنوان : ال�شارقة - هاتف رقم )0555560489( 

املخطر اليه : بلدية ال�شارقة - اجلن�شية / الإمارات - العنوان : ال�شارقة - مبنى البلدية الرئي�شي - 
منطقة امل�شلى - �شارع ال�شيخ زايد - هاتف رقم )065623333(  

مو�شوع الخطار : دفع بدلت اليجار يف �شندوق البلدية 
الوقائع :- حيث ان املخطر ي�شتاأجر من املخطر اليه مكتب رقم )1( والكائن مبنطقة ال�شناعية رقم 

)5( وذلك مبوجب عقد م�شدق برقم )3420983( 
اليه  املخطر  مع  وديا  العقد  جتديد  حماولة  مت   2019/11/20 بتاريخ  العقد  انتهاء  بعد  انه  وحيث 

وتقدمي ال�شيكات اإل انه مت رف�ص التجديد 
وحيث ان املخطر ب�شدد دفع بدلت اليجار بخزينة البلدية ل�شنة )2020/2019(

وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل بعجمان اخطاركم بهذا ر�شميا. 
 املخطر         

    االإمارات العربية املتحدة 
  وزارة العدل

ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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اإعالن بالن�سر 
يف الق�سية ال�سرعية رقم )2014/13) تركات - اأم القيوين 

تعلن حمكمة اأم القيوين ال�شرعية الإبتدائية باأنه �شينعقد مزاد علني يوم الأربعاء 
املوافق 2020/1/8م عن طريق �شركة الإمارات للمزادات وذلك لبيع العقار العائد 
ملكيته لورثة / اإبراهيم را�شد اإبراهيم البريق وذلك طبقا لالأو�شاف التالية : - 
اأم القيوين - رقم القطاع 2 - ا�شم املنطقة املقطع  )القطعة رقم 0174 - مدينة 
امل�شاحة الإجمالية 36. 35.005 ق م - قيمة التاأمني 2.763.255 درهم  على   - 2
من   %20 للمزادات  الإمارات  ل�شركة  ي�شدد  ان  املزايدة  يف  الإ�شرتاك  يف  الراغب 
تبداأ  ان  العقار على  ببيع  للمزادات  الإمارات  �شركة  تاأمني وتكلف  املقدرة  القيمة 
املزايدة من مبلغ التثمني وتعر�ص ح�شيلة العرو�ص على املحكمة لإر�شاء املزايدة 
رقم 042874787(  - هاتف  للمزادات  الإمارات  �شركة  )للتوا�شل مع  واإعتمادها.  

حممد اأحمد 0547918065
حمكمة اأم القيوين ال�سرعية االإبتدائية
عن/ مدير اإدارة اخلدمات الق�سائية           

    االإمارات العربية املتحدة 
  وزارة العدل

دار الق�ساء - اأم القيوين 
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 اإعالن ملخ�س القرار ال�سادر عن عدالة املحكمة املوقرة 

يف الدعوى رقم 21 ل�سنة 2018 اإجراءات اإفال�س
ب�شفتي اأنا / وليد خمي�ص بن �شويدان خبريا يف �شوؤون اإعادة التنظيم املايل والإفال�ص مبحاكم دبي 
املوقرة ، لذا يرجى التف�شل بالعلم انه قد مت تعييني "اأمني تفلي�شة" من قبل مقام حمكمة دبي املوقرة 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ، وان املحكمة املوقرة قد قامت بجل�شة 2019/12/26 بقبول طلب 
افتتاح الإجراءات يف الدعوى.  لذا نود تبليغ جميع الدائنني وعلىكل من لديه اأي اعرتا�ص او مطالبة 
لدى املدين / عمرو ح�شنى حممد وهبه - م�شري اجلن�شية - ال�شريك ب�شركة / ال�شعفار الوطنية 
لالأعمال املعدنية )ذ م م( )ميتالو( ، التقدم اإلينا ب�شفتنا اأمني التفلي�شة املعني من قبل املحكمة بكافة 
امل�شتندات والأوراق الثبوتية املوؤيدة ملبلغ الدين امل�شتحق لكم يف ذمة املدين وذلك خالل مدة ل تزيد عن 
20 يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا القرار. وذلك على العنوان التايل : دبي - ديرة - �شارع بور �شعيد - 
بناية مركز الأعمال الذهبي - خلف وكالة الني�شان - مكتب رقم 604 - ت : 2208803-04 ، ف : 

hpaauditing@gmail.com  : الإلكرتوين  2208804-04  الربيد 
اأمني التفلي�سة - اأ/ وليد خمي�س بن �سويدان 

اجتماع خربة
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 يف الدعوى رقم 2019/4395 جتاري جزئي
يعلن اخلبري/را�شد احمد ال�شيخ مبارك املنتدب يف الدعوى املذكورة اأعاله مبوجب 
 2019/12/18 بتاريخ  املوقرة  دبي  حمكمة  عدالة  هيئة  عدالة  عن  ال�شادر  احلكم 
عليه  املدعي  احل�شابي  اخلبري  يعلن  الق�شري  ب�شاره  املدعي/جانيت  من  املرفوعة 
الإثنني  يوم  احل�شابية  اخلربة  اجتماع  حل�شور  ميثلهم  ما  او  برودك�شينز  موجو 
الكائن مبنطقة هور  ال�شاعة اخلام�شة م�شاء مبقر مكتبنا بدبي  املوافق 2020/1/6 
والعمال  العمل  وزارة  بجوار  خليفة  بن  را�شد  ال�شيخ  بناية   - هيل  باأبو  �شرق  العنز 
القدمية ومقابل حمطة مرتو القيادة الدور الأول مكتب رقم )118 - 119( - دبي ، 
واإح�شار كافة الوثائق وامل�شتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى،حتى ن�شتطيع اأداء 
املهمة املوكلة لنا وفقا للقواعد وال�شول ويف الوقت املحدد. لال�شت�شفار الت�شال على 

الرقم ت : 2686888-04 ، هاتف متحرك : 0543092666
اخلبري احل�سابي 
را�سد احمد ال�سيخ مبارك 

حل�سور اإعالن   
احل�سابية  اخلربة  مهمة  مبا�سرة  اجتماع 
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العفارى    �شعيد  �شامل  �شليم  املدعو/  فقد 
�شادرة  ا�شهم  �شهادات   - اجلن�شية  اإماراتي 
بعدد   5675 برقم  الأول  اأبوظبي  بنك  من 
140 �شهما ورقم 8851 بعدد 110 �شهما ورقم 
يعرث  )من  ا�شهم  ع�شرة   10 بعدد   11160
عليهم يتم ت�شليمها اىل بنك ابوظبي الأول 

او الإت�شال رقم )0506212020( 

فقدان اأ�سهم 
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/9464)

املنذرة : �شركة انرتبال�شت املحدودة 
�شد املنذر اليها الأوىل : �شركة الينبوع لل�شناعات الغذائية - ذ م م

املنذر اليه الثاين : حممد لوؤي برهان الدين ال�شقر 
واثنان  )مائة   )162473.05( وق��دره  مبلغا  اليهما  املنذر  بذمة  للمنذرة  تر�شد  الطرفني  بني  جت��اري  لتعامل  نتيجة 
و�شتون الفا واربعمائة وثالثة و�شبعون درهما وخم�شة فل�شا(  - وكما انه بتاريخ 2018/8/31 ا�شدر املنذر اليه الثاين 
ال�شيك رقم )1991( والبالغ قيمته 20.509.65 درهم ، وذلك من ح�شاب املنذر اليها الوىل لدى م�شرف الهالل ل�شداد 
جزء من املديونية املرت�شدة يف ذمة املنذر اليها الأوىل ، حيث قام املنذر اليه الثاين بالتوقيع على ال�شيك �شالف الذكر 
بو�شفه املخول بالتوقيع نيابة عن املنذر اليها الأوىل وبتقدمي ال�شيك للبنك امل�شحوبة عليه ارجتع دون �شرف ب�شبب 
عدم كفاية الر�شيد.  فاإن املنذرة توجه هذا الإنذار للمنذر اليهما لتكليفهما بالوفاء بقيمة املديونية امل�شتحقة مبوجب 
طلبات ال�شراء والفواتري واأوامر الت�شليم وال�شيك امل�شار اليه اعاله مببلغ اجمايل وقدره )182.982.70 درهم( )مائة 
ا�شتالمكم لهذا  تاريخ  ايام من  واثنان وثمانون درهما و�شبعون فل�شا( خالل خم�شة  الفا وت�شعمائة  واثنان وثمانون 

العالن حتت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين. 
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1/9457)

املنذر : �شركة الردهة للتجارة - ذ م م  ميثلها ال�شيد/ عبداهلل اأبوبكر حمي الدين اأمني ، مبوجب وكالة م�شدقة 
بتاريخ  ، ووكالة حتت رقم 2018/1/179016  بتاريخ 2019/2/17م  العدل حتت رقم 2019/1/36459  لدى كاتب 
2018/8/14م - العنوان : دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع البراج - بناية كلوفر باي - الطابق العا�شر - 

مكتب رقم 1005 - الإمارات العربية املتحدة  ، ت : 0527444563 
املنذر اليهم : ال�شادة / كيومك�ص ل�شناعة اخلر�شانة اجلاهزة )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة(

 - اجلن�شية  اردين   ، خواجا  حممود  منر  يا�شر  ال�شيد/   ، اجلن�شية  اردين   - خواجا  حممود  منر  فرا�ص  ال�شيد/ 
وعنوانهم : دبي - منطقة جبل علي ال�شناعية - �شارع 4 - مبنى كيومك�ص - رقم مكاين : 1155267296 - الإمارات 

العربية املتحدة - ت : 0568978456 
وقدره مبلغ  وقيمتها  امل��ن��ذر  ل�شالح  ذمتهم  يف  امل��رت���ش��دة  املديونية  ���ش��داد  ب�شرعة  اليهم  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر   يخطر 

)00. 11.000.000 درهم( احدى ع�شر مليون درهم فقط يف خالل مهلة وقدرها خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا 
الدعوى  اقامة  فيها  مبا  �شدهم  القانونية  الإج���راءات  كافة  لتخاذ  املنذر  ي�شطر  �شوف  واإل   ، العديل  الإن���ذار 

الق�شائية وا�شت�شدار اأمر الداء ، مع حتميل املنذر اليهم بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1/9456)

املنذر : �شركة الردهة للتجارة - ذ م م  ميثلها ال�شيد/ عبداهلل اأبوبكر حمي الدين اأمني ، مبوجب وكالة م�شدقة 
بتاريخ  ، ووكالة حتت رقم 2018/1/179016  بتاريخ 2019/2/17م  العدل حتت رقم 2019/1/36459  لدى كاتب 
2018/8/14م - العنوان : دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع البراج - بناية كلوفر باي - الطابق العا�شر - 

مكتب رقم 1005 - الإمارات العربية املتحدة  ، ت : 0527444563 
املنذر اليهم : ال�شادة / الق�شر املا�شي ملقاولت البناء - ذ م م ، ال�شيد/ عماد حامد ال�شيخ م�شطفى م�شطفى ، 
اردين اجلن�شية - وعنوانهم : دبي - منطقة الق�شي�ص - الق�شي�ص ال�شناعية الثالثة - بناية ملك بخيت را�شد 

الكتبي - رقم مكاين 3832598328 - الإمارات العربية املتحدة ، ت: 0503940005/ 042639560
وقدره مبلغ  وقيمتها  امل��ن��ذر  ل�شالح  ذمتهم  يف  امل��رت���ش��دة  املديونية  ���ش��داد  ب�شرعة  اليهم  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر   يخطر 

)00. 175.982 درهم( فقط مائة وخم�شة و�شبعون الف وت�شعمائة واثنان وثمانون درهم يف خالل مهلة وقدرها 
خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار العديل ، واإل �شوف ي�شطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شدهم 
مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية وا�شت�شدار اأمر الداء ، مع حتميل املنذر اليهم بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي 

واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/535  تنفيذ مدين  
حمل  جمهول  ال�شالفه  ب��الل  م��ب��ارك  خالد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
���ش��رك��ة الإم������ارات لالإت�شالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�ص م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10920.00( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12820 بتاريخ 2019/12/31   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/583  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- تيك�شور ماجنمنت�ص جي ال تي وميثلها بالتعاقد/
ح�شني �شهاب افتاب ح�شني افتاب جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�ص م ع( قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )15872.84(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• ال�شارقة-الفجر:

تعزيز  يف  امل���ت���خ�������ش�������ش���ة  امل����وؤ�����ش���������ش����ة  “فن”  ن���ظ���م���ت 
ودع���م ال���ف���ن الإع���الم���ي ل���الأط���ف���ال وال��ن��ا���ش��ئ��ة يف دول���ة 
الإم��ارات، �شمن املخيم »فانتا�شتيك« ال�شتوي الذي اأقيم 
ال�شارقة  معهد  يف  دي�شمرب   29-22 من  الفرتة  خ��الل 
الأفالم  �شناعة  ح��ول  العمل  ور���ص  م��ن  �شل�شلًة  للفنون، 

والإنتاج ال�شينمائي،
 Lights( »ل������رين ك����ام����ريا  »لي���ت�������ص  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون   
بتمكني  امل��ع��ن��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة   ،)Camera Learn
�شناعة  فنون  خ��الل  م��ن  وتثقيفهم  وتعليمهم  الأط��ف��ال 
تعريف  ح��ول  ال��ع��ام  ه��ذا  ال�شينمائية، مت��ح��ورت  الأف���الم 

النا�شئة بتاريخ دولة الإمارات وثقافتها. 
وبداأت فعاليات املخيم الذي ي�شتهدف الأطفال واليافعني 
15 ع��ام��اً، برحلة  9 اإىل  اأع��م��اره��م ب��ني  ال��ذي��ن ت���رتاوح 
اإىل  للرتاث هدفت  ال�شارقة  اإىل متحف  تعليمية  ثقافية 
على  ت�شاعدهم  ملهمة  ب��اأف��ك��ار  امل�شاركني  خميلة  اإغ��ن��اء 

جل�شة  تلتها  الأف���الم،  �شناعة  عرب  اأنف�شهم  عن  التعبري 
والأفكار  الآراء  م��ن  العديد  فيها  ناق�شوا  ذه��ن��ي  ع�شف 
وتعلموا طريقة حتويلها اإىل مادة �شينمائية، كما تعرفوا 
والتمثيل  وال���ربوف���ات،  ال�شيناريو  ك��ت��اب��ة  مفاهيم  ع��ل��ى 

والت�شوير ومرحلة ما بعد الإنتاج.   
وا���ش��ت��ه��دف امل��خ��ي��م ال���ذي ك���ان مب��ث��اب��ة م��ق��دم��ة ح���ول فن 

ال�شينما، 
تدريب امل�شاركني وتزويدهم باملهارات الأ�شا�شية ل�شناعة 
فهم  ع��ل��ى  ال��ط��الب  ت�شاعد  ور����ص  �شل�شلة  ع��رب  الأف����الم 
عن  للتعبري  منها  ال�شتفادة  كيفية  وتعلم  ال�شينما  لغة 
الق�ش�ص،  ال�شينما ورواية  الإبداعية يف عامل  خميالتهم 
الإمارات  دولة  بثقافة  التعريف  العام حول  هذا  ومتحور 

وتراثها. 
17 عاماً فما فوق  وقدمت موؤ�ش�شة »فن« للطالب بعمر 
ممن �شاركوا يف ور�ص العمل التي نظمتها املوؤ�ش�شة يف وقت 
تدريبية  جل�شات  والتحرير،  ال�شينما  �شناعة  حول  �شابق 
فّن  اأ����ش���رار  ح���ول  امل��خ��ي��م،  املتخ�ش�شني يف  امل���درب���ني  م��ع 

�شناعة املحتوى.
مدير  القا�شمي،  اهلل  عبد  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  وق��ال��ت 
لالأطفال  ال���دويل  ال�����ش��ارق��ة  وم��ه��رج��ان  “فن”  موؤ�ش�شة 
املتخ�ش�ص  ال�شتوي  “جاء تنظيم هذا املخيم  واليافعني: 
تاأكيداً على التزامنا باإطالع الأجيال اجلديدة على تراث 
دولة الإمارات العريق وتفا�شيل احلياة اليومية ل�شعبها، 
وت�شليط ال�شوء على ثقافتنا ولغتنا وتاريخنا عرب بوابة 

�شناعة الأفالم ال�شينمائية.” 
واأ�شافت: 

لتطوير  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  اإط����ار  “ويف 
خالل  م��ن  والإم����ارات  ال�شارقة  يف  الإب��داع��ي��ة  ال�شناعات 

متكني ال�شباب يف جمال الفنون الإعالمية، 
اأتاح هذا املخيم املتنوع الذي يجمع بني التعليم والرتفيه 
ال��ت��ع��رف ع���ن ك��ث��ب ع��ل��ى الثقافة  ل��ل��م�����ش��ارك��ني ف��ر���ش��ة 
باأ�شلوب يجمع  الغنية وحرفة �شناعة الأفالم  الإماراتية 
الذي  الأم���ر  العملي  وال��ت��دري��ب  النظرية  املعلومات  ب��ني 

�شاعدهم على اإتقان فّن �شناعة وت�شميم الأفكار، 
ت��ل��ك الأفكار  ل��ت��ح��وي��ل  ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��ف��ي��ذ  وت��ق��ن��ي��ات 

الإبداعية اإىل عمل �شينمائي ملهم”.
واختتم املخيم بحفل اأقيم يوم 29 دي�شمرب ت�شمن عر�شاً 
لالأفالم، حيث ح�شر امل�شاركون برفقة عائالتهم الأفالم 

التي �شنعوها خالل الور�ص. 
»فانتا�شتيك«  خم��ي��م  نظمت  »ف���ن«  موؤ�ش�شة  اأن  وي��ذك��ر 
برعاية مدينة ال�شارقة لالإعالم )�شم�ص( وقدمته �شركة 

»ليت�ص، 
كامريا، لرين« العاملية الغري ربحية واملتخ�ش�شة يف اإنتاج 
وموّجه  الأط���ف���ال  �شنع  م��ن  ترفيهي  تعليمي  حم��ت��وى 

لالأطفال. 
جيل  تن�شئة  بهدف  تاأ�ش�شت  »ف��ن«  موؤ�ش�شة  اأن  اإىل  ي�شار 
الإع��الم��ي احلديث  الفن  املوهوب يف جم��ال  ال�شباب  من 
يف  والنا�شئة  الأط��ف��ال  اأع��م��ال  وتعزيز  الأف���الم  و�شناعة 
مهرجانات  يف  بها  والتعريف  ال�شينما  يف  الإم���ارات  دول��ة 

الدولية، 
املهرجانات  خ�����الل  م����ن  امل����واه����ب  اأ����ش���ح���اب  وت�����ش��ج��ي��ع 

واملوؤمترات وور�ص العمل املحلية والدولية. 

•• مليحة –الفجر:

الرتاثية  القرية  يف  حاليا  واملقامة  �شواحي8  مهرجان  فعاليات  �شمن 
مبنطقة مليحة نظمت دائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى الأم�شية ال�شعرية 
الأم�شية  وحملت  الوطن  �شعراء  من  خم�شة  با�شت�شافة  الق�شيد  �شالت 
عنوان »�شالت الق�شيد« وتعد من اإحدى الفعاليات النوعية التي متيز بها 
املهرجان هذا العام والذي مت له دعوة كبار ال�شعراء واملهتمني بالفلكور 
الأم�شية  وح�شر  بق�شائدهم  والتغني  ال�شالت  ت��راث  لإح��ي��اء  النبطي 
ال�شيخ عبيد بن �شهيل املكتوم وال�شيخ حميد بن عبد اهلل املعال وال�شيخ 

حممد بن مع�شد بن هويدن الكتبي. 
وقد اأدار الأم�شية الإعالمي ال�شاعر علي ال�شوين واأحياها كال من ال�شاعر 
ال�شريف وال�شاعر �شعيد خلفان املزروعي وال�شاعر  الكبري حممد ها�شم 
حممد عبداهلل ال�شحي وال�شاعر �شامل بن علي املقبايل وقدم ال�شعراء عدد 
واأعربت  واإجنازاته  بالوطن  تغنت  التي  وال�شالت  املتنوعة  الق�شائد  من 
البيات والقوايف عن ات�شال هذا املوروث الفني بابن الإمارات منذ القدم 
وارتباطه الدائم بال�شالت وما بها من نغم وذكر ملناقب الرجال والفخر 

باملا�شي والقى ال�شعراء بع�شا من �شالتهم املحفوظة لدى اجلمهور. 
كما  منها  م��ن  ع��ددا  ورددوا  ال�شالت  م��ع  لف��ت  ب�شكل  احل�شور  وتفاعل 
ق��ام خمي�ص  نهايتها  الفعالية، ويف  ق��دم خ��الل  اإ���ش��ادة كبرية مبا  واأب���دوا 

بن �شامل ال�شويدي ع�شو املجل�ص التنفيذي لإمارة ال�شارقة رئي�ص دائرة 
من  قدموه  ما  على  والثناء  ال�شعراء  بتكرمي  والقرى  ال�شواحي  �شوؤون 

�شالت موؤكدا على اأهمية هذه الفعالية �شمن مهرجان �شواحي ثمانية 
وال�شتمتاع  الأم�شية  اإىل  للح�شور  ال�شعر  ومتذوقي  للجمهور  واإتاحتها 

بحا�شر  وثيق  ات�شال  من  لها  ملا  قدموها  التي  ال�شعرية  الأل���وان  بكافة 
المارات وما�شيها من خالل هذا اللون الفني اجلميل.

•• اأبوظبي - الفجر

الفوتوغرايف  للت�شوير  “عكا�شة”  مركز  اأطلق 
يف ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي جم��م��وع��ة �شمري 
فوتوغرافية من  �شورة   600 من  املوؤلفة  فريد 
قبل  م��ن  ُت��ع��ر���ص  مل  وال��ت��ي  امل�����ش��ري��ة،  ال�شينما 
على الإط��الق، حيث ح�شل املركز على ن�شخ هذه 
الراحل  لإرث  تعود  �شور  جمموعة  م��ن  ال�شور 

�شمري فريد، الكاتب والباحث والناقد ال�شينمائي 
امل�شري ال�شهري. 

وتت�شمن املجموعة �شل�شلة كبرية من ن�شخ ل�شور 
1940 و1990  ع��ام��ي  ب��ني  ال��ف��رتة  اإىل  ت��ع��ود 
م�شرية  اأف���الم  ت�شوير  م��واق��ع  يف  التقاطها  مت 
خم��ت��ل��ف��ة، وم����ن ب��ي��ن��ه��ا ل��ق��ط��ات و����ش���ور عفوية 
اإىل �شور مت  بالإ�شافة  العمل،  للممثلني وطاقم 
والتي  الت�شوير،  اأثناء  الكوالي�ص  التقاطها خلف 

على  والتاريخية  الجتماعية  التغيريات  تعك�ص 
مدى خم�شني عاماً. وميكن الطالع على ال�شور 

على املوقع الإلكرتوين للمركز. 

التقنيات  اأح�����دث  »ع��ك��ا���ش��ة«  م���رك���ز  وي�����ش��ت��خ��دم 
ن�شخة  وت��ط��وي��ر  ال�����ش��ور  على  للحفاظ  امل��ت��وف��رة 
امل��ت��اآك��ل��ة واله�شة.  ن��ظ��راً حل��ال��ت��ه��ا  رق��م��ي��ة م��ن��ه��ا 
بالإ�شافة اإىل ذلك، مت م�شح ال�شور ثم معاجلتها 

بها،  املرتبطة  الو�شفية  البيانات  حتديد  بهدف 
ومن بينها الأفالم التي التقطت منها، بالإ�شافة 

اإىل املمثلني واملخرجني الذين يظهرون فيها.

كبرية  املركز جهوداً  الرقمي يف  الأر�شيف  ويبذل 
القدمية  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة  ال�����ش��ور  على  للحفاظ 
اإىل  يهدف  كما  فقدانها،  اأو  �شياعها  ي�شهل  التي 
لتعزيز  الإن��رتن��ت  ع��رب  للجمهور  ال�شور  توفري 

امل��رك��ز حتى  اإل��ي��ه��ا. وا���ش��ت��ط��اع  ال��و���ش��ول  �شهولة 
اليوم ن�شر اأكرث من 10 اآلف �شورة فوتوغرافية 

.akkasah.org على الإنرتنت عرب موقعه

ويحت�شن مركز »عكا�شة« للت�شوير الفوتوغرايف 
يف جامعة نيويورك اأبوظبي اأر�شيفاً �شخماً لالإرث 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  ال��ف��وت��وغ��رايف 
كما  اأفريقيا.  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  ومنطقة 

ي�شتك�شف تاريخ الت�شوير الفوتوغرايف وتطبيقاته 
املعا�شرة يف املنطقة من منظور خمتلف، اإذ يدعم 
التاريخية  امل��راح��ل  ملختلف  البحثية  ال��درا���ش��ة 
ي��دع��م فيه  ال���ذي  ال��وق��ت  الفنية يف  وامل��م��ار���ش��ات 
املتعددة  الت�شوير  وتقاليد  الثقافات  مع  احل��وار 
من خمتلف اأنحاء العامل. ويدعم مركز »عكا�شة« 
عرب  الإم����ارات  دول��ة  يف  الت�شوير  ثقافة  تطوير 

باقة وا�شعة من الأن�شطة.

يف جامعة نيويورك اأبوظبي

مركز »عكا�صة« للت�صوير �لفوتوغر�يف يك�صف عن �صور من �ل�صينما �مل�صرية للمرة �لأوىل 
املجموعة با�سم » �سمري فريد« وتتاألف من 600 �سورة تعود اإىل الفرتة بني عامي 1940 و1990

نظمت خميم »فنتا�ستيك« ال�ستوي للنا�سئة

)فن( تاأخذ �لأطفال و�ليافعني يف رحلة �صينمائية �إىل تاريخ �لإمار�ت

�سمن فعالياتها ملهرجان 8 يف مليحة 

د�ئرة �صوؤون �ل�صو�حي و�لقرى تنظم �لأم�صية �ل�صعرية �صالت �لق�صيد  با�صت�صافة خم�صة من �صعر�ء �لوطن 
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الزواج لي�ض قرارا �سهال ميكن اتخاذه ملجرد الرغبة يف تكوين اأ�سرة

منة ف�صايل : مل �أعد �أفكر بال�صائعات  
�أو �أهتم بالرد عليها

كندة علو�ض توجه ن�صائح 
جلمهورها

ن�شائح  علو�ص،  كندة  ال�شورية  الفنانة  وجهت 
خا�شة ملتابعيها. كندة علو�ص، قالت : )يف هذه 
والأمل  وال��ق�����ش��وة  ال��ظ��ل��م  م��ن  مايكفي  احل��ي��اة 
وال�شواد.. فلنكن حمطات م�شيئة ولناأخذ بيد 
بع�شنا البع�ص لنملىء قلبنا بالرحمة واملحبة 

ولنتقبل الآخر املختلف(.
واأ�شافت: )لنلتم�ص الأعذار لالآخرين ونختار 
اأنف�شنا  لنحيط  ال�شيئة..  قبل  احل�شنة  الكلمة 
ذواتنا  على  تركيزنا  وليكن  اإيجابي  ماهو  بكل 

وكيفية الرتقاء بها(.
وقوبلت تغريدة كندة بتفاعل كبري من اجلمهور 

معها الذي اأ�شاد بكلماتها ومبادرتها.
ي��ذك��ر اأن ال��ف��ن��ان��ة ك��ن��دة ع��ل��و���ص، ت��غ��ي��ب��ت عن 
من  زواج��ه��ا  منذ  زواج��ه��ا  بعد  الفنية  ال�شاحة 
الفنان عمرو يو�شف يف يناير عام 2017، بعد 
ق�شة حب كبرية  جمعت بينهما تفاجاأ اجلمهور 
قبل،  كانت متزوجة من  كندة  اأن  بها، وخا�شة 

ومل تقل اأي �شيء عن عالقتها بعمرو.
حفل ال��زف��اف اأق��ي��م يف اأ����ش���وان، وح�����ش��ره عدد 
ك��ب��ري م��ن جن���وم ال��ف��ن، وم��ن��ه��م ت��ام��ر ح�شني، 
حممد حماقي، خالد �شليم، �شريين ر�شا، منى 
اأحمد حلمي، ي�شرا، ليلى علوي، �شريين  زكي، 

عبدالوهاب، وغريهم من جنوم الفن.
الأوىل،  بابنتهما  م��وؤخ��را  رزق���ا  وع��م��رو  ك��ن��دة 
اأنها  كندة  واأك���دت  )ح��ي��اة(،  ا�شم  عليها  واأطلقا 
كل  وت�����ش��ارك��ه��ا  اب��ن��ت��ه��ا،  بتفا�شيل  ك��ث��ريا  تهتم 

�شيء.

غادة عادل يف مو�جهة 
حممد رم�صان يف )�لربن�ض(

تقف غادة عادل اأمام حممد 
عمل  اأول  يف  رم�������ش���ان 
درامي يجمعهما معاً 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة ب����ه يف 
املناف�شة الدرامية 
لرم�شان 2020 
ي���ح���م���ل ع����ن����وان 

"الربن�ص".
فبعد تعافيها من 
العملية اجلراحية 
ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا غادة 

عادل اأخرياً، 
����ش���ت���ب���داأ ع���ل���ى ال���ف���ور 
م�شاهدها  اأوىل  ت�شوير 
امل�شل�شل  اأح�������داث  ���ش��م��ن 
منت�شف  ل����ه  ُح������دد  ال������ذي 
ال�����������ش�����ه�����ر احل������������ايل ل����ب����دء 

الت�شوير.
ك��ان هناك خالف   ولكن ه��ل 
ب���ني غ����ادة ع����ادل وب����ني فريق 
ع����م����ل امل�������ش���ل�������ش���ل ق����ب����ل ب����دء 

الت�شوير؟
جتاه  القلق  بع�ص  ه��ن��اك  ك��ان 
اأن حت���دث بني  ك����ادت  اأزم�����ة 

غادة  "الربن�ص"  اجل��دي��د  ال��درام��ي  العمل  بطلتي 
عادل وروجينا ب�شبب و�شع ا�شم كل منهما على ترت 

العمل؛
الأزمة  حّل�����ت  للم�شل�ش�����ل  املنتج������ة  اجله������ة  لكّن   
التعاقد  يف  �شرط  و�شع  خ��الل  من  تتفاقم  اأن  قبل 
حيث يعقب ا�شم�������اهما ا�ش�����م بطل امل�شل�ش�����ل حمم����د 

رم�ش�����ان بنف�ص امل�شاحة وبنف�ص احلجم اأي�شاً،
 ح��ت��ى ل ي��ت�����ش��ب��ب ب����اأي اأزم�����ة ب��ي��ن��ه��م��ا ق��ب��ل بداية 

الت�شوير.
ويحاول حالياً خمرج وكاتب امل�شل�شل حممد �شامي 

اإنهاء كتابة حلقات العمل؛
قليلة  اأي��ام  بعد  الت�شوير  انطالق  املقرر   حيث من 
الت�شوير،  اأم��اك��ن  معاينة  اأن��ه��ى  ق��د  ي��ك��ون  اأن  بعد 
امل�شل�شل خالل  اأب��ط��ال  ف��ري��ق  ب��اق��ي  ع��ل��ى  وا���ش��ت��ق��ّر 

الأيام املقبلة.

اأغنيات العمل
الأغنيات  م��ن  ع����دداً  �شي�شم  امل�شل�شل  ذل����ك،   اإىل 
الدرامية �شمن الأحداث،  ولكن مل ي�شتقر رم�شان 

على اأي مطرب.
جدير بالذكر اأن بطلة امل�شل�شل غادة عادل قد اأجرت 
جمهورها  وطماأنت  اأ�شابيع،  قبل  "الزائدة"  عملية 
التزمت  اأن  ب��ع��د  ال�����ش��ح��ي��ة  ح��ال��ت��ه��ا  ع��ل��ى حت�����ّش��ن 

بتعلميات الطبيب اإثر خروجها من امل�شت�شفى.

تبا�سر الفنانة منة ف�سايل ت�سوير دورها يف م�سل�سل "رحيل زهرة"، 
الذي من املقرر عر�سه قريبًا على ال�سا�سات، حيث تطل ب�سخ�سية 

�سعيدية خمتلفة عن اأدوارها ال�سابقة. يف هذا احلوار تتحدث عن امل�سل�سل وكوالي�ض حت�سريه، بالإ�سافة 
اإىل �سبب تفرغها له وموقفها من الدراما الرم�سانية:

"رحيل  اجل����دي����دة  جت��رب��ت��ك  ع���ن  ح��دث��ي��ن��ا   •
زهرة"؟

مو�شم  خ��الل  �شيعر�ص  درام���ي  م�شل�شل   -
ال�شتاء، وينتمي اإىل الدراما ال�شعيدية، 
جمموعة  م����ع  ف���ي���ه  واأ������ش�����ارك 
ك��ب��رية م��ن ال��ف��ن��ان��ني منهم 
وحممود  م����ط����اوع،  ح���ن���ان 
عمل  وه�������و  ع����ب����دامل����غ����ن����ي، 
�شيقة،  ب��ط��ري��ق��ة  م��ك��ت��وب 
واأع���ج���ب���ن���ي ع��ن��دم��ا ق����راأت 
به،  اخل����ا�����ص  ال�������ش���ي���ن���اري���و 
ل��ت��ق��دمي��ه على  وحت��م�����ش��ت 
الفور، وتفرغت لت�شويره 
ال��ف��رتة احلالية،  خ��الل 
كان  ال��وق��ت  اأن  ل�شيما 
���ش��ي��ق��ا ل���دي���ن���ا م����ا بني 
ال���رت����ش���ي���ح وان����ط����الق 
ال����ت���������ش����وي����ر، ف�������ش���اًل 
ب�شكل  ت�������ش���وي���رن���ا  ع����ن 
م���ك���ث���ف خ������الل ال���ف���رتة 
املا�شية لق��رتاب موعد 

العر�ص.
دورك؟ عن  • ماذا 

خمتلفة  ���ش��خ�����ش��ي��ة   -
ال�شابقة،  اأدواري  ع��ن 
�شبب  الأم���������ر  وه�������ذا 
للتجربة  ح���م���ا����ش���ي 
ل  لكني  وت��ق��دمي��ه��ا، 
عن  احلديث  اأ�شتطع 
لأن  ال����دور،  تفا�شيل 
املنتجة  ال�شركة  م��ع  اتفاقنا 
حول  احل����دي����ث  ي���ت���م  األ  ع���ل���ى 
اأن  ميكن  وم��ا  الأدوار،  تفا�شيل 
اأقوله اأنني اأج�شد �شخ�شية امراة 
قوية لديها نفوذ كبري ت�شتخدمه 
يف ا�شتغالل ما تريد حتقيقه، فهي 
�شخ�شية مركبة، وتعاين م�شكالت 
يف حياتها، خ�شو�شا ال�شدمة التي 
تعر�شت لها يف وقت �شابق وجعلتها 
تتعامل بعنف مع املحيطني بها.

ا����ش���ت���ع���دادك  ك������ان  ك���ي���ف   •
وحت�������������������ش���������ريك ل������ه������ذه 

ال�شخ�شية؟
-ع�������م�������ل�������ن�������ا ع����ل����ى 
ال�����������ش�����ي�����ن�����اري�����و 
اخل����������ا�����������ص 
ب�����ال�����دور 

ق��ب��ل ال��ت�����ش��وي��ر، وح���ر����ش���ت ع��ل��ى اله���ت���م���ام ب��ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل اخلا�شة 
م�شممة  ب��اخ��ت��ي��اره��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي  امل��الب�����ص  م��ن  ب��داي��ة  بال�شخ�شية، 
متخ�ش�شة يف املالب�ص ال�شعيدية، مروراً باحلر�ص على اإتقان اللهجة 
التي  الأوىل  امل��رة  لي�شت  اأنها  فرغم  العمل،  يتطلبها  التي  ال�شعيدية 
اأك��رث �شعوبة، وهو  امل��رة  فاإنها هذه  ال�شعيدية  باللهجة  اأحت��دث فيها 
ما تغلبت عليه مب�شاعدة فريق العمل، لأن لدي رغبة م�شرتكة دائماً 

يف تقدمي الأف�شل.
الرم�شانية؟ للدراما  م�شاريعك  عن  • ماذا 

- حتى الآن ل يوجد لدي م�شروعات اتفقت عليها، هناك اأفكار وعرو�ص، 
اأبحث عن عمل  اأنني  نهائي، خ�شو�شا  ب�شكل  اأح�شم موقفي  لكني مل 
اأن م�شاركتي الأخرية بعدة  اأو خارجه، ل�شيما  جيد، �شواء يف رم�شان 
اأمت�شك  يجعلني  كبرياً  جناحاً  وحققت  رم�شان  خ��ارج  عر�شت  اأعمال 
بالبحث عن الدور الذي ي�شيف يل فنياً، ولي�ص توقيت عر�شه فقط 

على ال�شا�شة.
"ماكو"؟ اجلديد  فيلمك  عن  • ماذا 

بت�شوير  ارتباطي  ب�شبب  الفيلم لالأ�شف،  العتذار عن  اإىل  ا�شطررت 
الفيلم  عمل  وفريق  ذات��ه،  الوقت  يف  الت�شوير  يف  ورغبتهم  امل�شل�شل، 

تفهم موقفي، واأمتنى لهم التوفيق، فهو فيلم جيد.
فما  كبري،  جدل  حولها  واأثري  اختطاف،  ملحاولة  موؤخراً  • تعر�شت 

�شبب اجلدل حولها؟
اأثناء حتركي يف  اأنني  للجدل، وم��ا ح��دث  �شبباً  اأع��رف  - ل 

وزميله  توك"  "توك  ب�شائق  فوجئت  �شكني  منطقة 
لختطايف  ال��رك��وب  على  اإج��ب��اري  مبحاولة  يقومان 

بقدمي  بركلهما  وقمت  يعرفا مالحمي،  وهما مل 
وتوجهت ل�شيارتي واأنا يف حالة ذعر، ولالأ�شف مل 
اأ�شتطع حترير حم�شر بالواقعة يف ق�شم ال�شرطة، 
مالحمهما،  م�����ش��اه��دة  م���ن  اأمت���ك���ن  مل  لأن���ن���ي 
والتوك توك كان بدون اأرقام، ومن ثم ي�شتحيل 
اأمام  حدثت  الواقعة  وه��ذه  اإليهما،  الو�شول 
امل����ارة يف ال�����ش��ارع، ل��ك��ن مل ي��ت��دخ��ل اأح���د على 
م��ن الأذى، وال�����ش��اب��ان غ���ادرا  ال��ف��ور خ��وف��اً 

�شريعاً ومل يتمكن اأحد من مالحقتهما.
هذه  ن��ت��ي��ج��ة  لإ�����ش����اب����ات  ت��ع��ر���ش��ت  ه����ل   •

الواقعة؟
اأكن  ب�شيطة، واحلمدهلل مل  بكدمات  اأ�شبت   -

مب��ف��ردي وك��ان��ت م��ع��ي ���ش��دي��ق��ت��ي، وع���دت اإىل 
البيت وتعافيت من الأمر ب�شكل كامل.

الآن؟ احلادثة  هذه  اإىل  تنظرين  • كيف 
التعامل  يف  ب��دي��ه��ت��ي  ���ش��رع��ة  ع��ل��ى  اهلل  اأح��م��د   -

اأن  فرغم  بالرك�ص،  ال�شابني  على  العنيف  وال��رد 
يف  نكن  مل  اأننا  خ�شو�شا  يل،  مفاجاأة  �شّكل  الأم��ر 

فاإن  واملنطقة مليئة باحلركة  بال�شارع  وقت متاأخر 
الواقعة مل تتجاوز ثواين معدودة.

كيف  ال���زواج،  خ�شو�شا  ال�شائعات  تالحقك  ما  دائ��م��اً   •
تتعاملني مع ال�شائعات؟

ل  وفاتي  �شائعة  واآخرها  با�شتمرار،  لل�شائعات  اأتعر�ص   -
�شخيفا،  اأ�شبح  اإيل  بالن�شبة  فاملو�شوع  فقط،  زواج��ي 

ومل اأعد اأفكر فيه اأو اأهتم بالرد عليه، واأجتاهل مثل هذه الأمور، لأن 
اأ�شحابها يكون هدفهم دائما الرغبة يف اأن اأعطيهم جزءاً من اهتمامي 

ووقتي، للرد عليهم، ولكي يحققوا �شهرة من خاليل.
بالفعل؟ الزواج  يف  تفكرين  األ  • لكن 

- مثلي مثل اأي فتاة تفكر يف ال��زواج وتكوين اأ�شرة، واأمتنى اأن اأ�شبح 
ملجرد  اتخاذه  ميكن  �شهال  قرارا  لي�ص  الزواج  لكن  "ماما" بالتاأكيد، 
اأحبه  ال��ذي  بالرجل  الرتباط  اأرغ��ب يف  فاأنا  اأ�شرة،  تكوين  الرغبة يف 
اأعي�ص معه باقي حياتي، ل  اأن  واأ�شعر معه بالأمان، وانني قادرة على 

الزواج ملجرد ان اأبقى زوجة واأماً فح�شب.
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تن�صئة  على  ت�صاعدك  طرق   5
طفل مت�صالح مع �صكله

منذ نعومة اأظافر الطفل، تقع على الأهل م�شوؤولية تعزيز �شورة ج�شمه 
يف ذهنه، فالطفل يتاأثر بكل ما يحيط به، وقد يكره �شكل ج�شمه حتى يف 
�شن مبكرة، لذا عليِك الهتمام بت�شكيل طريقة تفكري طفلك، ونظرته اإىل 

ج�شمه و�شكله، وحت�شني �شعوره اجتاه نف�شه خالل جميع مراحل منوه.
واإليِك 5 طرق لتن�شئة طفل مت�شالح مع �شكل ج�شمه، وحمايته من و�شائل 

ت�شويه نظرته اإىل نف�شه..
 

الإعالم و�شائل  يف  املنت�شرة  النمطية  ال�شور  جتّنبي   -  1
اأمناطاً  ت�شور  الأخ��رى  الإع��الم  وو�شائط  والأف��الم  التلفزيونية  الربامج 
يف  ال�شغريات  الفتيات  مثل  الوجه،  مالمح  وحتى  اجل�شم،  ل�شكل  مثالية 

األعاب املكياج، اأو الفتيان ذوي املالمح املثالية الفاتنة.
الب�شر، واعملي  واأ�شلوب حديثه عن مالمح  الطفل  اإىل معتقدات  انتبهي 

على تقّبله جميع الأمناط.
 

املثالية الأمناط  زيف  عن  حتّدثي   -  2
عند تعّر�ص الطفل ل�شور الأمناط املثالية، حتّدثي معه عن تقنيات تزييف 

هذه ال�شور، مثل الفوتو�شوب، وحقيقة عدم وجود اأج�شاد ب�شرية مثالية.
 

التنّوع تقّبل   -  3
والأحجام  الأ���ش��ك��ال  وخمتلفة  متنوعة  الب�شر  اأج�����ش��اد  اأن  طفلك  عّلمي 
اأياً منها لي�ص مزعجاً، فهذا التنّوع طبيعي و�شحي ويجعل  والأن��واع، واأن 

احلياة مثرية لالهتمام.
يف مرحلة مبكرة من عمر الطفل ميكنك ا�شتغالل م�شاعر التعاطف لديه 
لتقّبل جميع الأمناط املختلفة من املالمح، مبا فيها مالحمه هو نف�شه، 
ا�شاأليه عّما يزعجه اأو ما هو خمتلف يف �شكله، وحتّدثي معه عن اأهمية تقّبل 

هذا الختالف، من داخله ومن الآخرين، اإذ اإن الختالف هو الطبيعي.
 

له قدوة  كوين   -  4
الطفل الذي يرى والدته غري را�شية عن �شكلها، يكره بدوره �شكل ج�شمه، 
اأم��ام الطفل عن ع��دم ر���ش��اِك عن �شكلك،  ل��ذا عليِك احل��ذر من احلديث 
واتباع  الريا�شة،  ممار�شة  اأهمية  عن  الطفل  مع  حتّدثي  ه��ذا  من  وب��دًل 

روتني غذائي �شحي، للح�شول على �شحة مزدهرة.
 

ال�شخ�شية وال�شفات  واملواهب  ال�شلوك  على  الرتكيز   -  5
عند التحدث مع الطفل عن ال�شخ�شيات اخليالية، اأو الأ�شدقاء، اأو العائلة، 

حتدثي عما يفعلونه ل عن اأ�شكالهم.
الإرادة،  الطموح،  اللطف،  ال�شفات احلميدة مثل  اأهمية  حتّدثي معه عن 

وعن تقديرك لها مقارنة باملظاهر ال�شكلية.
ب�شكله،  ل  اجليدة  ب�شفاته  يكون  اجليد  ال�شديق  اأن  اأي�شاً  طفلك  عّلمي 
اأو  امل��ظ��اه��ر،  ع��ن  ال�شلبية  الأح���ادي���ث  اإىل  ي��ك��رتث  ل  وه��و  الطفل  فين�شاأ 

عن�شرية البع�ص اجتاه الآخرين.

ال�سّديق؟ بكر  اأبو  تويف  • متى 
- عام 13 للهجرة

الريموك؟ معركة  يف  امل�سلمني  عدد  كان  • كم 
- 13 األف مقاتل

عائ�سة؟ املوؤمنني  اأم  توفيت  • متى 
- عام 57 للهجرة

ال�سال�سل؟ ذات  معركة  قائد  هو  • من 
- عمرو بن العا�ص

هو موؤ�س�ض الدولة الأموية؟ • من 
- معاوية بن اأبي �شفيان

علي بن اأبي طالب؟ طعن  الذي  هو  • من 
- عبد الرحمن بن ملجم

اأنفها. بوا�شطة  القر�ص  اأ�شماك  تقتل  اأن  ميكنها  • الدلفني 
كيلومرت.  4 بعد  على  من  دم  قطرة  رائحة  ي�شتم  اأن  ميكنه  القر�ص  • �شمك 

املتجمد. القطب  قارة  هي  وثعابني  زواحف  ل  فيها  لي�ص  التي  الوحيدة  • القارة 
الأغنام. من  عدد  اأكرب  لديها  • اأ�شرتاليا 

ال�شاعة. يف  مرت  كيلو   67 اإىل  �شرعتها  ت�شل  ال�شلوقية  • الكالب 
التذوق. �شعريات  من   10،000 لديه  العادي  • ال�شخ�ص 

مرتني. راأ�شه  حول  يلتف  اأن  ميكن  اخل�شب  نقار  • ل�شان 
بعيونها. ترم�ص  اأن  ميكنها  ل  • الثعابني 

الطفال. بودرة  يحب  ل  • النمل 
اأيام. ثالث  ملدة  املاء  �شطح  فوق  تبقى  اأن  ميكنها  • الفئران 

الأرز. ورقة  تركيبة  يف  اأبدا  يدخل  ل  • الأرز 
�شن.  36 لديها  والفر�ص  �شن،   40 لديه  • احل�شان 

راحتها. فرتة  او  نومها  عند  حتى  احلركة  عن  تتوقف  ل  القر�ص  • اأ�شماك 

املراأة الطيبة 
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الكيوي 

فاكهة غنية جدا بفيتامني C حيث حتتوي الثمرة الواحدة على ن�شبة عالية 
منه ت��رتاوح ما بني 200 اإىل 300 ملغم لكل مائة غ��رام اي ح��وايل وزن 

ثمرتني متو�شطتي احلجم.  فوائدها: 
- توؤمن وحدات حرارية قليلة للج�شم، فالثمرة الواحدة تعطي اجل�شم حوايل 

الألياف.  من  عالية  ن�شبة  على  حتتوي  انها  اىل  نظرا  حرارية  �شعرة   20
- مفيدة جدا للنظم الغذائية اخلا�شة بعمليات انقا�ص الوزن لنها ت�شاعد 

على ال�شعور بال�شبع والمتالء. 
- ين�شح بتناول الكيوي للم�شاعدة على مقاومة التهابات الن�شجة والتخل�ص 

من حالت الر�شح ال�شديد. 
- ت�شاعد يف عمليات اله�شم ويف تطهري وتخفي�ص معدل الكولي�شرتول يف 

الدم. 

زوار يلتقطون �سورا اأمام زخارف العام اجلديد قبل الحتفال بعام 2020 يف �ساحة الثورة يف ماناغوا.ا ف ب

كانت املراأه جتل�ص يف دارها وقد انحنى ظهرها من كرثة العمل ال�شاق الذي تقوم به كل يوم لأطعام �شغارها 
وكم كانت تتمنى ان يكون فيهم من ي�شتطيع م�شاعدتها لكن لالأ�شف ثالثتهم �شغار.. مر عليها رجل غليظ 

القلب وقال لها بغ�شب: مازلت ت�شرين على ان حتتفظي بهذا البيت.. بيعيه يل وكلي بثمنه.
 فقالت له: وما فائدة الطعام بدون بيت ياأوينا و�شقف يحمينا.. مالك ببيتي اتركنى حلايل.

 فقال: ح�شناً، لن يحميك احد مني ولن جتدي عماًل منذ الغد يف اأي بيت، وفكري جيداً يف ان ترتكي القرية 
قبل ان متوتي و�شغارك من اجلوع.  جاء الغد واجلميع يف خوف من فتح ابوابهم لأم م�شعد لتعمل وترتزق، 
اإىل بيتها يف ح��زن، فهم  النا�ص يف ذه��اب واي��اب ينظرون  فعادت اإىل بيتها ال�شغري تبكي، وعند الظهرية كان 
يخافون م�شاعدتها فيغ�شب عليهم عمدتهم، ووقفوا يتهام�شون حني جاءت حداأة كبرية حتمل بني خمالبها 

ديك كبري يرفرف ب�شدة حيث األقت به فوق بيت ام م�شعد، فاألتقطت ام م�شعد الديك وقالت: رزقاً من اهلل.
وتعاىل الهم�ص و�شط الده�شة الكبرية حني قال النا�ص: احلداأه األقت بالديك لأم م�شعد، هذا �شئ فوق الو�شف، 

انها امراأه يف حرا�شة اهلل يا لها من بركة.
 غ�شب العمدة ملا حدث وقال: �شدفة وحدثت.

املقود من  وانفلت  بيتها  �شيارة بقرب  لتعود حزينة.. ومل مير وقت حتى مرت   يوم اخر مر ومل جتد عمال 
ال�شائق وادى ذلك اإىل ت�شاقط بع�ص الأقفا�ص من ال�شيارة، فوقف �شغار ام م�شعد ي�شاعدون ال�شائق يف ترتيب 
�شيارته مرة اخرى، فمنحهم بع�ص من اخل�شر والفاكهة جزاء م�شاعدتهم، ف�شكرته ام م�شعد وقالت: حمدهلل 

رزقاً من اهلل.  وكرث احلديث مرة اخرى انها امراأه يحميها اهلل.
 جاء اليوم الثالث ومل جتد عماًل فخرجت اإىل الطريق العام حيث املحطة الكبرية رمبا تعمل يف حمل الأمتعة 
بها جتد حقيبة  اذ  املحطة حزينة  واثناء خروجها من   ، ام��راأه  فهى  يناديها  القطار ومل جتد من  واىل  من 
�شغرية ح�شرت بني الكرا�شي، ومدت يدها لتذهب باحلقيبة اإىل ك�شك ال�شرطة وت�شلمها، فوجدت امراأه انيقة 
تبكي حقيبتها ال�شائعة، ومل مت�ص حلظات حتى كانت ام م�شعد تقب�ص مبلغ كبري من املال مكافاأه لها، بعد 
ذلك اليوم خاف العمدة من القرتاب منها فقد كان النا�ص يقولون انها امراأه كلها بركة ومن يوؤذيها �شت�شيبه 
ل��رواد املحطة الكبرية وهى الن ل حتتاج  اللعنات فرتكها وحالها، اما مال املكافاأة فقد ا�شرتت به ما تبيعه 

للعمل يف خدمة �شكان القرية. 

�جر�ء�ت �صرورية حلمل �صحي و�صليم بعد �صن �لثالثني
ك��ث��رية ه��ي الأ���ش��ب��اب ال��ت��ي ب��ات��ت ت��دف��ع الن�شاء اإىل 
اأ�شا�شّياً  التاأّخر يف الإجناب، ولأّن العمر يلعب دوراً 
اإذا م��ا جتاوزت  ��ة  يف ح���دوث ف��ر���ص احل��م��ل، خ��ا���شّ
املراأة الثالثني من عمرها، ل بّد من الإملام ببع�ص 
احلمل  ليكون  الح��رتازّي��ة  والج����راءات  املعلومات 
ة واأّن احلمل يف هذه  �شليماً للحامل وجلنينها، خا�شّ

املرحلة وما بعدها تواجهه العديد من املعّوقات.
هذه بع�ص الن�شائح للمراأة التي تخّطط للحمل اأو 
بها حلمٍل  التقّيد  ين�شح  الثالثني  �شّن  للحامل يف 

اآمن:
تريد  اأو  بالفعل  حملت  قد  امل��راأة  كانت  �شواء   .1
مراحل  ليتابع  ماهر  طبيب  اختيار  ينبغي  احلمل 
حملها ولإجراء كاّفة الفحو�شات الاّلزمة لتحديد 

مدى ا�شتعداد اجل�شم لالإجناب.

با�شت�شارة  ين�شح  ع��ق��اق��ري،  اأّي  ت��ن��اول  ق��ب��ل   .2
عار�ص  ب��اأّي  اجلنني  اأو  امل���راأة  لتاأثر  منعاً  الطبيب 

جانبّي يف حال حدوث احلمل.
�شحّي  غ���ذائ���ّي  ن��ظ��ام  اّت���ب���اع  ع��ل��ى  احل���ر����ص   .3
ناحية  م��ن  ي�شمن  امل��ت��اب��ع  الطبيب  اإ���ش��راف  حت��ت 
تعري�شها  وع�����دم  احل���ام���ل  ���ش��ّح��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
اأخرى ي�شمن �شالمة  ناحية  ال�شمنة، ومن  خلطر 
اخل�شراوات،  الوجبات  ت�شمني  املهّم  من  اجلنني. 
الأ�شماك  ال��ده��ون،  م��ن  اخلالية  الّلحوم  ال��ف��واك��ه، 

والألبان.
 4. المتناع عن تناول امل�شروبات الغنّية بالكافيني، 
ملا لها من  الغازّية  وامل�شروبات  القهوة  ال�شاي،  مثل 

ة يف فرتة احلمل. خماطر كبرية خا�شّ
 5. جتّنب الأطعمة املاحلة اأو ال�شّكريات واحللوى 

ال���دم، م��ا ي�شاعف  ارت��ف��اع يف �شغط  ت�شّببه م��ن  مل��ا 
من خطر الإ�شابة بت�شّمم احلمل، ال�شمنة ومر�ص 

ال�شّكري.
�شيكون  ال�شّكري  اأو  بال�شغط  الإ�شابة  6. يف حال   
كان  �شواء  معدلتهما  و�شبط  ال�شيطرة  املهّم  من 

قبل اإمتام احلمل اأو اأثناء حدوثه.
7. الإق��الع ف��وراً عن التدخني والتدخني ال�شلبّي   
مل��ا ل��ه م��ن خ��ط��ورة على احل��ام��ل واح��ت��م��ال ت�شّببه 
ب�شرطان الرئة وداء ال�شكرّي وكذلك حدوث ولدة 
مبكرة، كما اأّن التدخني يقّلل من ن�شبة الأوك�شجني 
التي ت�شل للجنني. اأّما بالن�شبة ملن تخّطط للحمل، 

التدخني حتماً �شيعيقها عن حتقيق مرادها.
 8. اإجراء فحو�شات �شاملة مل�شتويات الفيتامينات، 

املعادن والهرمونات يف ج�شم املراأة.


