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ح�صبة البالغني ُتهّدد بالوفاة يف هذه احلالة
قا�صراً  مر�صاً  تعد  ال  احل�صبة  االأطفال" اإن  "�صحة  م�ؤ�ص�صة  قالت 
على االأطفال فح�صب، بل اإنها تهاجم البالغني اأي�صاً، حمذرة من اأنها 

قد ت�ؤدي اإىل ال�فاة.
�صمن  ي��ن��درج  فريو�صي  مر�ض  ه��ي  احل�صبة  اأن  امل�ؤ�ص�صة  واأو���ص��ح��ت 
االأمرا�ض املعدية جداً، حيث ميكن اأن تنتقل العدوى على بعد اأمتار. 
وتهاجم احل�صبة ب�صفة خا�صة االأطفال واالأ�صخا�ض، الذين مل يتلق�ا 

تطعيماً �صده وكذلك االأ�صخا�ض، الذين يعان�ن من �صعف املناعة.
وتتمثل اأعرا�ض احل�صبة يف البداية يف الر�صح وال�صعال وت�رم العينني 
واآالم احللق وارتفاع درجة حرارة اجل�صم، وبعد ي�مني اأو ثالثة اأيام 
للفم،  املخاطية  االأغ�صية  على  ل��ل��رم��ادي  مائلة  بي�صاء  بقع  تظهر 
وبعدها باأيام معدودة يظهر الطفح اجللدي املميز للح�صبة يف �ص�رة 
نقط �صغرية ذات ل�ن اأحمر فاحت، ثم تتح�ل اإىل بقع حمراء تغطي 

م�صاحة كبرية من اجل�صم، مع االإ�صابة بحمى.
واأ�صارت امل�ؤ�ص�صة االأملانية اإىل اأن احل�صبة لها م�صاعفات خطرية، فهي 
غالباً ما ترتافق مع التهاب االأذن ال��صطى وااللتهاب الرئ�ي. ومن 
امل�صاعفات اخلطرية للغاية التهاب الدماغ، الذي قد ي�ؤدي اإىل اأ�صرار 
الت�صلبي  ال�صامل  الدماغ  التهاب  وكذلك  ال�فاة،  اأو  باملخ  م�صتدمية 

�صبه احلاد، الذي لي�ض له عالج وي�ؤدي اإىل ال�فاة.
واإذا اأ�صيب املرء باحل�صبة ذات مرة، فاإنه �صيظل حممياً منها ط�ال 
يف  �صدها  بالتطعيم  �ص�ى  احل�صبة  من  ال�قاية  ميكن  وال  احل��ي��اة. 
التطعيم  حالة  مراجعة  للبالغني  ميكن  حني  يف  الطف�لة،  مرحلة 

لديهم وتلقي اللقاح يف حال عدم تعاطيه من قبل.  

ماذا يحدث جل�صمك عند تناول زبدة الفول ال�صوداين؟
وعنا�صرها  لل�صحة،  امل��ف��ي��دة  بخ�صائ�صها  االأط��ع��م��ة  بع�ض  تتميز 
الغذائية التي تعمل على ال�قاية من االإ�صابة بالكثري من االأمرا�ض 

اخلطرية. 
على  تنط�ي  التي  االأطعمة  بني  من  ال�ص�داين  الف�ل  زب��دة  وتعترب 
اإن" االإلكرتوين،  اإ���ض  "اإم  م�قع  اأورد  فقد  ل��ذا  جّمة،  �صحية  ف�ائد 
النح�  ال�ص�داين، على  الف�ل  لزبدة  ال�صحية  الف�ائد  جمم�عة من 

التايل: 
- ال�قاية من االأمرا�ض القاتلة

2015، يرتبط تناول  اأجرتها جامعة فاندربيلت عام  لدرا�صة  وفقاً 
االإجمايل،  ال���ف��اة  خطر  بانخفا�ض  ي���م��ي��اً  ال�����ص���داين  ال��ف���ل  زب���دة 
وذل���ك الح��ت���ائ��ه��ا على ال��ده���ن االأح���ادي���ة، وال��ده���ن امل��ت��ع��ددة غري 
امل�صبعة، وغناها مب�صادات االأك�صدة، اإ�صافة اإىل عنا�صر غذائية مثل 

الب�تا�صي�م الذي يقي من ارتفاع �صغط الدم، واالألياف. 
باالمتالء ال�صع�ر   1-

اإن ت��ن��اول زب���دة ال��ف���ل ال�����ص���داين م��ع اخلبز  ي��ق���ل خ���رباء التغذية 
املحم�ض اأو �صرائح اخلبز على وجبة االإفطار اأو الغداء، ي�صاعد على 
الذي  االأم��ر  الطعام،  من  املزيد  ا�صتهالك  ومينع  باالمتالء  ال�صع�ر 

يح�ل دون زيادة ال�زن. 
-2 ال�قاية من ال�صكري

وفق درا�صة ن�صرت يف جملة اجلمعية الطبية االأمريكية، فاإن ا�صتهالك 
ملعقة واحدة كبرية من زبدة الف�ل ال�ص�داين ي�مياً، يقلل من خطر 

االإ�صابة مبر�ض ال�صكري بن�صبة 20%. 
الطاقة على  احل�ص�ل   3-

زبدة  حتت�ي   " ���ص��اب��ريو:  اإلي�ض  الربيطانية  التغذية  خبرية  تق�ل 
الف�ل ال�ص�داين على الربوتني واالألياف والده�ن ال�صحية، وت�صاعد 
على ا�صتقرار ن�صبة ال�صكر يف الدم، مما ي�صاهم يف ال�اقية من ال�صع�ر 

باالإرهاق، وتعزيز الطاقة الالزمة للج�صم للقيام باملهام الي�مية. 
ال�زن فقدان   4-

يحت�ي الف�ل ال�ص�داين على كمية جيدة من الربوتني، وم�صت�يات 
عالية من الده�ن واالألياف ال�صحية، اإ�صافة اإىل اأنه ال يحت�ي على 

�صعرات حرارية كثرية. 
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رئي�صة وزراء نيوزيلندا تتحدث عن كلب خطوبتها
مزحت رئي�صة ال�زراء الني�زيلندية، جا�صيندا اأرديرن، وا�صفة عر�ض زواج 
�صرطي حماية  مع  �صمتهما فح�صب  كان حلظة حميمة  باأنه  لها،  رفيقها 
التي جلبها  ال�ص�ك�التة  تناول  وكلب حاول  املحليني،  ال�صكان  واثنني من 

رفيقها معه.
وكانت اأرديرن تتحدث علنا الأول مرة اأول من اأم�ض عن خطبتها لرفيقها 

منذ فرتة بعيد، كالرك غايف�رد، يف عطلة عيد الف�صح يف بلدة ماهيا.
وقالت اإنها ف�جئت بطلب غايف�رد، ومل ي�صعا اأي خطط للزفاف.

والحظ مرا�صل�ن ي�م اجلمعة اأن اأرديرن ت�صع خامتا يف اإ�صبعها االأو�صط، 
الحق  وق��ت  يف  مكتبها  واأك��د  التقليدي،  البن�صر  اإ�صبع  عن  اختالف  وه��� 

خطبة االثنني، واأو�صحت اأرديرن اأن اخلامت يع�د جلدة غايف�رد.
وقالت: "لذا، مل اأكن اأحاول اإخفاء اأخبارنا عن اأي اأحد.. بب�صاطة ال ينا�صب 

االإ�صبع ال�صحيح، ولهذا ال�صبب ي�صتقر يف املنت�صف".
واأ�صبحت  نيفي.  ه��ي  اأ���ص��ه��ر،   10 ابنة عمرها  وغ��اي��ف���رد  اأردي����رن  ول��دى 
ت�ليها  اأثناء  تلد  التاريخ احلديث  عاملية منتخبة يف  زعيمة  ثاين  اأردي��رن 

من�صبها وذلك يف ي�ني� املا�صي.
الدبل�ما�صية،  احل��م��اي��ة  ج��ه��از  م��ن  وف���رد  واأن����ا  "كالرك  م��ازح��ة:  وق��ال��ت 
كانت حلظة حميمية جدا.. اثنان من �صكان ماهيا، وكلب حاول بعد ذلك 
كانت  لذلك  ال���ق��ت.  نف�ض  يف  ك��الرك  يل  ا�صرتاها  التي  ال�ص�ك�التة  اأك��ل 

رومان�صية للغاية."
38 عاما، على نطاق وا�صع لتعاطفها  باأرديرن، البالغة من العمر  واأ�صيد 
امل�صلني يف م�صجدين  وقيادتها اللذين اأبدتهما بعد اأن قتل م�صلح 51 من 

يف كراي�صت ت�صريت�ض يف 15 مار�ض.
االأ�صلحة  على  قي�د جديدة  اأردي���رن يف فر�ض  �صاعدت  احل��ني  ذل��ك  ومنذ 
ا�صتخدام  بها على  ق��ادرا  امل�صلح  كان  التي  الطريقة  وانتقدت  ني�زيلندا  يف 

و�صائل االإعالم االجتماعية لتعزيز وجهات نظره.

احل�صبة تروع اأمريكا
جتد ال�اليات املتحدة االأمريكية نف�صها 
اأكرب  ت�صجيل  مع  حقيقية،  اأزم��ة  و�صط 
ال��ب��الد منذ  احل�����ص��ب��ة يف  مل��ر���ض  تف�صي 

اأكرث من ربع قرن.
"وول �صرتيت  ذك��رت �صحيفة  ووف��ق ما 
ج�رنال" االأمريكية، فاإنه جرى ت�صجيل 
بداية  منذ  باحل�صبة  االإ���ص��اب��ات  م��ئ��ات 
العام اجلاري، اأغلبها يف والية ني�ي�رك، 
الق�صاء  اإع���الن  م��ن  "بالرغم  م�صيفة 
اأن  اإال   ،2000 الفريو�ض عام  على هذا 

املر�ض �صهد ع�دة �صريعة هذه ال�صنة".
وت���ق����ل اإح�����ص��ائ��ي��ات امل�������ص���در ذات�����ه اإن 
420 ح��ال��ة ج��رى ت�صجيلها  اأك���رث م��ن 
مدينة  يف  و212  ن��ي���ي���رك  م��دي��ن��ة  يف 
مدينة  يف  و40  ماين،  ب�الية  روكالند 

اأوكالند ب�الية كاليف�رنيا.
معديا  فريو�صيا  مر�صا  احل�صبة  وتعد 
ي�صيب عادة االأطفال، ويف بع�ض االأحيان 
احلرارة  درج��ة  بارتفاع  ويت�صبب  الكبار، 
طفح  يظهر  اأن  قبل  العينني،  واح��م��رار 
جميع  يف  وينت�صر  بال�جه  ي��ب��داأ  جلدي 

اأنحاء اجل�صم.
بالفريو�ض  االإ���ص��اب��ة  اإن  اأط��ب��اء  وي��ق���ل 
ميكن اأن ت�ؤدي مل�صاعفات تف�صي اأحيانا 

اإىل ال�فاة.

اأوميغا 3 لل�صعر.. قوة وملعان 
وعالج املتق�صف �ص 23

اجلوز يقي من ارتفاع 
�صغط الدم 

اأظ������ه������رت درا�����ص����ة 
ع�����دد  يف  ن�����������ص�����رت 
م���اي���� )اأي���������ار( من 
القلب  راب���ط���ة  جم��ل��ة 
االأ�صخا�ض  اأن  االأم���ري���ك���ي���ة 
نظامهم  اإىل  اجل������ز  اأدخ����ل�����ا  ال���ذي���ن 
اأقل عر�صة الرتفاع �صغط  الغذائي كان�ا 

الدم واالإ�صابة باأمرا�ض القلب.
وقال بيني كري�ض اإثرت�ن، اأ�صتاذ التغذية 
اختباراً  اأجرينا   " �صتيت:  ب��ن  جامعة  يف 
اأدخل�ا  ال��ذي��ن  االأ�صخا�ض  م��ن  ع��دد  على 
باأن  وتبني  الغذائي،  نظامهم  اإىل  اجل���ز 
ما  اأح�����ص��ن  ع��ل��ى  ك��ان��ت  القلبية  �صحتهم 

يرام"
وب��ح�����ص��ب ك��ري�����ض ف����اإن ده�����ن اأوم��ي��غ��ا 3 
امل���ج���دة يف اجل���ز حتت�ي على  النباتية 

يف  ي�صاعد  ال��ذي  ليت�لينيك  األفا  حم�ض 
ال�قاية من ارتفاع �صغط الدم. 

وقد خ�صع 45 �صخ�صاً يعان�ن من ال�صمنة 
وزيادة ال�زن، ترتاوح اأعمارهم بني 30 و 
65 عاماً، للدرا�صة حيث مت ر�صد حالتهم 
بتناول  ب��دوؤوا  بعدما  اأ�صهر  مل��دة  ال�صحية 
النتائج  واأظ��ه��رت  منتظم.  ب�صكل  اجل����ز 
انخفا�صاً ملح�ظاً يف حاالت ارتفاع �صغط 
امل�صاركني يف  ن�صبة كبرية من  ل��دى  ال��دم 

الدرا�صة. 
ب��ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن تناول  ك��ري�����ض  ون�����ص��ح 
ومنتجات  ال��ده��ن��ي��ة  احل����م����راء  ال���ل���ح����م 
االألبان كاملة الد�صم، وزيادة ن�صبة اجل�ز 
اأمرا�ض  من  لل�قاية  الغذائي  النظام  يف 
القلب و�صغط الدم، بح�صب ما نقل م�قع 

اآي" االإلكرتوين.  بي  "ي� 

ونقل امل�قع عن درا�صة علمية حديثة ق�لها اإن هنالك عدة 
اإىل  الدرا�صة  واأ�صارت  االأطفال.  الذكاء عند  لتعزيز  طرق 
تناول االأحما�ض الدهنية املحت�ية على اأوميغا 3 ت�صاعد 
اأن االأط���ف���ال الذين  ت��ب��ني  ذل���ك  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ذل���ك.  يف 
يذهب�ن اإىل ريا�ض االأطفال ب�صكل منتظم ويبق�ن هناك 
حتى القان�ين امل�صم�ح به، ميلك�ن ن�صبة ذكاء اأعلى ممن 

ال يذهب�ن بانتظام اإىل ريا�ض االأطفال.
اإليزبيت  النف�صية  ال�صحة  ذكرت اخلبرية يف  من جانبها، 
اأن����ه مي��ك��ن لل�الدين  مل��ج��ل��ة ف���ك������ض االأمل���ان���ي���ة  ���ص��ت��رين 
اأي�صا  اأ���ص��ارت  لكنها  الطفل،  عند  الذكاء  م�صت�ى  تط�ير 
"ال ميكنهم تط�ير ما ه� غري م�ج�د  ال�الدين  اأن  اإىل 
حالة  يف  ال��ذك��اء  اكت�صاب  ميكنه  ال  الطفل  اأن  اأي  فعال". 
للطفل تط�ير  واإمن��ا ميكن  كافية،  ب�ص�رة  امتالكه  عدم 

م�صت�اه ذكائه وا�صتخداماته.
املكت�صبة  ال�راثية  ال�صفات  اإىل  االأملانية  اخلبرية  واأ�صارت 
اإن�صان  التي حتدد م�صت�ى الذكاء عند اجلنني، ولكن كل 
الذكائية.  ا�صتخدامه لقدراته  التاأثري على مقدار  ميكنه 

وميكن لل�الدين امل�صاعدة يف هذه احلالة.
وق��دم��ت اإل��زب��ي��ت ���ص��ت��رين اأرب����ع ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات لتط�ير 

ا�صتخدام الذكاء عند االأطفال وهي:

القراءة:
مفتاح  هي  اللغة  ف��اإن  �صترين  اإليزابيت  اخلبرية  بح�صب 
الذكاء، الأننا ميكننا اأن نخلق ت�ص�راتنا عرب اللغة وتتيح 
اأفكارنا  ع��ن  والتعبري  املعقدة  املحت�يات  يف  التفكري  لنا 

وفهم العامل ب�ص�رة اأ�صهل.
االت�صال املبكر لالأطفال مع اأقرانهم يف ال�صن:

االإدراكية  العملية  ي��ع��زز  ال�صن  يف  االأق����ران  م��ع  ال��ت���اج��د 
اللعب  اأث��ن��اء  اهتماماتهم  م�صاركة  ميكنهم  اإذ  لالأطفال، 

وجتربتها �ص�ية.

الر�ضاعة الطبيعية:
حليب االأم مفيد لنم� الدماغ، فح�صب درا�صة علمية اأجريت 
يف الربازيل ، ارتفعت ن�صبة الذكاء عند الذين ح�صل�ا على 
ر�صاعة طبيعية بنح� اأربع درجات عمن مل يح�صل�ا على 
الر�صاعة الطبيعية. وذكر العلماء اأن االأحما�ض الدهنية 
يف حليب االأم م�ص�ؤولة عن هذا التط�ر االإيجابي. وتلعب 

هذه االأحما�ض دورا مهما يف تط�ر الدماغ.

الثناء:
اأحد الع�امل التي ال ت�ؤثر ب�صكل مبا�صر على الذكاء لكنها 
الأن  االأطفال.  على  الثناء  م�صاألة  هي  التعلم  على  ت�صاعد 
اأي جهد يق�م فيه،  اأو يكافئ على  اأن يحفز  الطفل يجب 

ح�صب عاملة النف�ض االأملانية �صترين.
اإىل  االأمل����اين  العلمي  نا�صن"  "ن�يرو  م���ق��ع  اأ���ص��ار  فيما 
التدريب  خ��الل  من  الذكائية  ال��ق��درة  حت�صني  ميكن  اأن��ه 
يجب  ذل��ك  م��ع  اخلا�صة.  االأل��ع��اب  ع��رب  وخا�صة  املنتظم. 
اأن يك�ن املرء حذرا للغاية وخا�صة مع االأطفال ال�صغار، 
للطفل  دائما  مفيدا  لي�ض  املفرط  والت�صجيع  التعلم  الأن 
وقد ياأتي بنتائج عك�صية، وخا�صة اأن االأطفال ي�صتغرق�ن 
التفكري  وتعلم  اللغات  واإت��ق��ان  للتعلم  ال�قت  من  الكثري 
يتم  مل  ال��دم��اغ  يك�ن  ق��د  االأط��ف��ال  بع�ض  املنطقي.وعند 

من�ه ب�ص�رة كاملة.
التكلم  بداأ  اآين�صتاين  الكبري  العامل  اأنه حتى  امل�قع  وذكر 
اأحد  ي�صبح  اأن  من  مينعه  مل  ذل��ك  لكن  متاأخرة،  ب�ص�رة 
عباقرة العامل. اإذ اأن التاأخري يف التعلم لي�ض دائما عالمة 
على انخفا�ض م�صت�ى الذكاء. بل اأن االأهم من ذلك ه� اأن 

يك�ن لالأطفال الدافع للتعلم وحب اال�صتمتاع به.

طرق ت�صاعدك على تطوير ذكاء طفلك!

هكذا تتعامل مع 
حروق ال�صواء 

ك���ث���رياً م���ا ي��ت��ع��ر���ض امل����رء حلروق 
اأثناء ال�ص�اء. فكيف ميكن التعامل 

مع هذه احلروق ب�صكل �صحيح؟
اأو�صح  ال�ص�ؤال  هذا  على  لالإجابة 
اأنه  احتاد روابط ال�صيادلة االأمل��ان 
ينبغي تربيد م��صع احلرق مباء 
ال��غ��رف��ة، ولي�ض  ذي درج���ة ح���رارة 
ب�ا�صطة اأكيا�ض الثلج الأن الربودة 
ال�����ص��دي��دة ت��ت�����ص��ب��ب يف امل���زي���د من 
ا�صتخدام  ي��ج���ز  ال  ك��م��ا  ال�����ص��رر. 
مثل  ال�صائعة  املنزلية  ال��صفات 
هذه  الأن  ال��زب��د  اأو  امل��خ��رث  ال��ل��ن 
الت�صاق  يف  ت��ت�����ص��ب��ب  ال��������ص���ف���ات 
االلتهاب.  خ��ط��ر  وت���رف���ع  اجل����رح 
الناجمة  ال�����ص��دي��دة  اجل�����روح  اأم����ا 
عن احل��روق، والتي يك�ن حجمها 
امل�صح�بة  اأو  اليد  اأك��رب من راح��ة 
باملنزل  عالجها  يج�ز  فال  ببث�ر، 

وت�صتلزم الذهاب اإىل الطبيب.  

حت�صل على عالمة كاملة 
بكتابة مقالة من 19 كلمة

كاملة  عالمة  على  طالبة  ح�صلت 
معلمتها  منها  طلبت  مقالة  على 
ط�ل  اأن  من  الرغم  على  كتابتها، 
كلمة   19 ع���ن  ي���زي���د  ال  امل���ق���ال���ة 

فقط! 
وعندما طلبت منها معلمتها كتابة 
م���راج���ع���ة ع���ن اأح�����د االأف�������الم من 
جاريت  األي�ص�ن  وج��دت  اختيارها، 
ذكائها،  م���دى  الإظ���ه���ار  ف��ر���ص��ت��ه��ا 
"فايت كل�ب" من  واخ��ت��ارت فيلم 
براد  ب��ط���ل��ة  وم���ن   1999 اإن��ت��اج 
وهيلينا  ن�����رت�����ن  واإدوارد  ب��ي��ت 

ب�نهام.
قتال  ن���ادي  ق�صة  الفيلم  وي����روي 
حت��ت االأر�����ض، م��ع ق��اع��دة �صارمة 
اأب��داً عن  "ال تتحدث  للنادي وهي 

نادي القتال ال�صري".
االأكرث  ه�  االقتبا�ض  هذا  واأ�صبح 
الي�ص�ن  وق��ررت  الفيلم،  يف  �صهرة 
باإمكانها  ك�����ان  اإذا  م����ا  اخ���ت���ب���ار 
بح�صب  ل�����ص��احل��ه��ا،  ا���ص��ت��خ��دام��ه 

�صحيفة مريور الربيطانية.
مقالتها  يف  األ����ي���������ص�����ن  وت�����ق������ل 
املخت�صرة للغاية "القاعدة االأوىل 
اأبداً  تتحدث  ال  اأن  القتال  ل��ن��ادي 
�صيء،  كل  ه��ذا  القتال..  ن��ادي  عن 

هذه هي املقالة".
م���ا فعلته  ك���ان  ال����ذي  ال����ق���ت  ويف 
اأنها  اإال  كبرية،  خماطرة  األي�ص�ن 
بهذه  وا�صتطاعت  ثمارها،  اأعطت 
ال���ف���ك���رة ال���ذك���ي���ة احل�������ص����ل على 
عالمة كاملة، دون اأن تبذل الكثري 
م����ن اجل����ه����د. وع���ل���ى ال����رغ����م من 
اإال  األي�ص�ن،  لذكاء  املعلمة  تقدير 
اأنها حذرت طالبتها بعدم حماولة 
مثل هذا مع معلمني اآخرين، فقد 
ال يك�ن لديهم ح�ض الفكاهة الذي 

تتمتع به.

رغم  املوروثة  ال�ضفات  من  اأي�ضا  يعترب  الذكاء 
يف  كبري  ب�ضكل  امل�ضاهمة  للوالدين  ميكن  ذل��ك 
النجاح  اإىل  لكي يقودهم  الأطفال  تطوير ذكاء 

�ضواء يف املدر�ضة اأو احلياة ككل؟ ولكن 
كيف ميكن حت�ضني ذكاء الطفل 

وما مدى جناح ذلك علميا؟
يف  النا�س  م��ن  الكثري  يرغب 
متميزين  اأطفالهم  ي�ضبح  اأن 

الوقت  يف  ومي��ك��ن  واأذك���ي���اء. 
الذكاء  اختبار  اإجراء  احلايل 

مبكرة  باأعمار  وهم  للأطفال 
اأن  م��ن  ال��رغ��م  ج��دا. وعلى 

ه��ذه الخ��ت��ب��ارات غري 
دق��ي��ق��ة وق����د ت��ك��ون 
نتائجها حم�س �ضدفة، 
ميل  تظهر  قد  لكنها 

ل��ل��ذك��اء عند  وا���ض��ح��ا 
نا�ضن"  "نويرو  موقع  ذك��ر  ما  ح�ضب  الأط��ف��ال، 

العلمي الأملاين.



األربعاء    8   مايو    2019  م   -   العـدد  12626  
Wednesday   8   May   2019  -  Issue No   12626

22

�ش�ؤون حملية

عام الت�ضامح يف �ضهر الت�ضامح يف جمل�س حممد بن ركا�س الرم�ضاين باليحر

الإمارات حت�صل على املرتبة الأوىل عامليا يف موؤ�صر الت�صامح جتاه الأجانب

•• العني-الفجر:
ت�صوير – حممد معني:

الت�صامح  �صهر  يف  ال��ت�����ص��ام��ح  ع���ام 
الرم�صاين  امل��ج��ل�����ض  ع��ن���ان  ك���ان 
ال����ذي ا���ص��ت�����ص��اف��ه ال�����ص��ي��خ حممد 
بح�ص�ر  ال���ع���ام���ري  رك����ا�����ض  ب����ن 
حممد  ب��ن  �صامل  الدكت�ر  ال�صيخ 
ب��ن رك��ا���ض ال��ع��ام��ري وج��م��ع من 
اأبناء منطقة اليحر ممن ح�صروا 
منهم  رغبة  املجل�ض  يف  للم�صاركة 
يف اإث������راء احل������ار واالإع�������الء من 
ق��ي��م ال��ت�����ص��ام��ح ال��ت��ي ت��ع��د حمطة 
االإمارات  دول��ة  عليها  قامت  هامة 
م��ن��ذ اأن اأع���ل���ن ع���ن ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا يف 
الكل  امل��ا���ص��ي  ال���ق���رن  �صبعينيات 
م��ا يقرب من  اإىل  ب��ال��ذاك��رة  يع�د 
ه�  الت�صامح  ل��ي��ك���ن  ق���رن  ن�صف 
لغة احل���ار التي تغلبت على  �صح 
ال�صعاب  اأمامها  وت�صاءلت  امل�ارد 
مهما كربت ، والتحديات على قدر 
مكانة  االإم�����ارات  احتلت  عظمها  
على  لتح�صل  الت�صامح  يف  رفيعة 
م�ؤ�صر  يف  ع��امل��ي��ا  االأوىل  امل��رت��ب��ة 

الت�صامح جتاه االأجانب 
املجل�ض  ���ص��اح��ب  م���ن  اإ����ص���ارة  ويف 
ال�صيخ حممد بن ركا�ض العامري 
ال�صيخ  ال��دول��ة  م�ؤ�ص�ض  اإن   - ق��ال 
عزز   ، نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د 
م���ف���ه����م ال���ت�������ص���ام���ح ل�����دى اأب���ن���اء 
املجاالت حتى  االإم���ارات يف جميع 
لي�ض  لالأبناء  يدر�ض  نهجا  اأ�صبح 
فقط،  واجل���ام���ع���ات  امل����دار�����ض  يف 
واأبنائها  ال���اح��دة  االأ���ص��رة  بل بني 
ل���ي���ك����ن ل�����دى االإم����������ارات اأج���ي���ال 
القيم- وتت�ا�صل  ترّبت على هذه 
امل�����ص��رية ل��ت��اأخ��ذ ال��ن��ه��ج ن��ف�����ص��ه يف 
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  قيادة  ظل 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�صاحب  اهلل-  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة- 

ال�����ص��م��� ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را�صد 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت���م  اآل 
، حاكم  ال��������زراء  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض 
ال�صيخ  ال�������ص���م����  و����ص���اح���ب  دب�����ي 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأب�ظبي نائب القائد االأعلى 
ال�صم�  واأ�صحاب  امل�صلحة  للق�ات 
وق����ال �صاحب   . االإم�������ارات  ح��ك��ام 
ركا�ض  بن  حممد  ال�صيخ  املجل�ض 
والتعاي�ض  التعددية  العامري-اإن 
اإن�����ص��ان��ي��ة رفيعة  وال��ت�����ص��ام��ح ق��ي��م 
احلنيف  ديننا  تعاليم  م��ن  نابعة 
لت�ؤكد الكثري من االآيات القراآنية 
وال�صرية النب�ية هذا، اإذاً- والكالم 
اأن  هنا لل�صيخ حممد بن ركا�ض- 
هذه القيم ويف مقدمتها الت�صامح 
لي�ض اأمراً م�صتغرباً على االإمارات 
االأبناء  جميع  اأن  خا�صة  و�صعبها 
ت��ع��ل��م���ا وت���رب����ا ع��ل��ى ه���ذه القيم 
وي�ؤكد  ب��ال��ن��ب��ي��ل��ة-  ت������ص��ف  ال��ت��ي 
ال�صيخ حممد بن ركا�ض العامري 
ا�صتطاع  امل���ؤ���ص�����ض  زاي����د  اأن  ع��ل��ى 
�صلبة  ق���اع��د  ي�صع  اأن  وبحكمته 
حتى  بيننا  قائمة  م��ازال��ت  وثابتة 

االآن وقي مقدمتها الت�صامح 
ويف اإ�صارة من ال�صيخ الدكت�ر �صامل 
العامري  رك���ا����ض  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
ال�صابق  اال�صت�صاري  املجل�ض  ع�ص� 
وه� االبن االأكرب ل�صاحب املجل�ض 
االإم�����ارات قدمت  اإن دول���ة  ق���ال - 
االإن�صانية  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د 
تعزيز  يف  جميعها  ت�صب  العاملية 
االإن�صانية  وال����ق����ي����م  االأخ����������الق 
وقب�ل  التن�ع  ك��اح��رتام  الرفيعة 
االآخر والت�صامح وال�ئام ومن هذه 
املبادرات مبادرة تدري�ض "الرتبية 
اإطار  يف  ت��اأت��ي  االأخالقية" وال��ت��ي 
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  ت�جيهات 
اآل نهيان- بهدف  حممد بن زايد 
والتعاي�ض  الت�صامح  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز 

الثقافة  وانفتاح  الت�صامح  بدرجة 
امل��ح��ل��ي��ة م���ن اأج�����ل ت��ق��ب��ل االآخ����ر 
االإم���ارات  دول��ة  د�صت�ر  اإن  وق���ال- 
به  وي�جد  العن�صري  التميز  منع 
التي حتمي حق�ق  ال��ق���ان��ني  م��ن 
نهيان  ال�صيخ  اأ���ص��ار  كما  االإن�����ص��ان 
االإجراءات  من  العديد  وج�د  اإىل 
التعاي�ض  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ص��ه��م  ال��ت��ي 
م��ع االآخ����ر و���ص��م��ان امل�����ص��اواة بني 
التمييز  وجت���رمي  املجتمع  اأف����راد 
اأو اجل��م��اع��ات على  االأف������راد  ب���ني 
العرق  اأو  املذهب  اأو  الدين  اأ�صا�ض 
مداخلة  ويف  االأ���ص��ل  اأو  ال��ل���ن  اأو 
م��ن ال��ك��ات��ب وال�����ص��اع��ر حممد بن 
�صيف بن نعيف العامري ، قال اإن 
زايد امل�ؤ�ص�ض ا�صتطاع وعلى مدى 
الت�صامح  ق��ي��م  ي��ر���ص��خ  اأن  ���ص��ن���ات 
لدى اأبناء االإمارات م�صريا اإىل اأن 
االإم��ارات و�صمن  مبادراتها  دولة 
جمل�ض  اأ���ص�����ص��ت  ل��ه��ا  ي�صهد  ال��ت��ي 
دولية  هيئة  وه�  امل�صلمني  حكماء 
ال�صلم  تعزيز  اإىل  تهدف  م�صتقلة 
يف  لي�صهم  االإ���ص��الم��ي  ال��ع��امل  يف 
والت�صامح  للح�ار  م�صاحة  اإيجاد 
ال�صحيح  الفهم  ن�صر  اإىل  اإ�صافة 
املغالطات  ع����ن  ب���ع���ي���دا  ل��ل��ت��دي��ن 
ال���دول-  بع�ض  يف  ن�صهدها  ال��ت��ي 
االإم������ارات  دول�����ة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 
القائمني  خ��الل  وم��ن  ا�صتطاعت 
عليها ت�ص�يب الكثري من االأفكار 
املغل�طة؛ ملكافحة االإرهاب وتعزيز 
الت�صامح وهناك مثال وا�صح  قيم 
وه� مركز" �ص�اب �صد التطرف" 
ب��ه��دف ت�����ص��خ��ري و���ص��ائ��ل االإع����الم 
االج���ت���م���اع���ي ل��ت�����ص���ي��ب االأف���ك���ار 
جمل�ض  اأن  اإىل  اإ����ص���اف���ة  اخل���ط���اأ 
ال�طني  الربنامج  اعتمد  ال���زراء 
ل��ل��ت�����ص��ام��ح ب��ه��دف ا���ص��ت��دام��ة قيم 
الت�صامح واحرتام التعددية وقب�ل 
مع  ودينيا  وثقافيا  فكريا  االآخ���ر 

واحرتام التعددية الثقافية وذلك 
بالت�ازي مع املحافظة على القيم 
االإماراتية-  والتقاليد  وال��ع��ادات 
واأ�صاف ال�صيخ الدكت�ر �صامل- اأ ن 
بها  يتم�صك  التي  القيم  ه��ذه  ك��ل 
تعزيز  يف  ت�صهم  االإم������ارات  اأب���ن���اء 
م�صريا  ل��ل��دول��ة-  الرفيعة  املكانة 
اإىل اأن دولة االإمارات هي من اأكرث 
ال����دول يف ال��ع��امل ت�����ص��احم��اً حيث 
اأك��رث من مئتي جن�صية،  حتت�صن 
ي���ع���م���ل ج��م��ي��ع��ه��م ع���ل���ى اأر����ص���ه���ا 
اأن  اإىل  اإ�صافة  واح���رتام-  بتفاعل 
اجل��م��ي��ع ي��ن��ع��م ب���االأم���ن واالأم�����ان 
"وطنهم  االإم���ارات  اأ�صبحت  حتى 
يغادرونها  م���ا  ���ص��رع��ان  الثاين" 
وهم  اإليها  ليع�دون  اإجازاتهم  يف 

اأكرث تفاوؤاًل
وي�ا�صل ال�صيخ الدكت�ر �صامل بن 
ركا�ض الق�ل باأن ن�ص��ض د�صت�ر 
الت�صامح  م��ب��ادئ  ت���ؤك��د  االإم�����ارات 
واحرتام التعددية ،وهذا اأ�صا�ض يف 
املجتمع  اأف��راد  التعامل مع جميع 
مت�صاوون اأمام القان�ن ،وال ي�جد 
حرية  اإىل  اإ���ص��اف��ة  بينهم  متييز 
الدينية  ال�����ص��ع��ائ��ر  واأداء  ال��ت��ع��ب��د 
كلها حمف�ظة وم�صانة بالقان�ن 
االأج���ان���ب  ج��م��ي��ع  اأن  ج���ان���ب  اإىل 
يتمتع�ن باحلق�ق واحلريات التي 
للم�اثيق  وف��ق��اً  ال��د���ص��ت���ر  كفلها 
واالتفاقيات-  واملعاهدات  الدولية 
الد�صت�ر  م��ادة يف  واأ���ص��اف ب�ج�د 
ت�ؤكد على اأن جميع االأف��راد لدى 

القان�ن �ص�اء
نهيان  ال�����ص��ي��خ  م����ن  اإ������ص�����ارة  ويف 
العامري  رك���ا����ض  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
على  ح�صلت  االإم������ارات  -اإن  ق���ال 
م�ؤ�صر  يف  ع��امل��ي��ا  االأوىل  امل��رت��ب��ة 
ال��ت�����ص��ام��ح جت����اه االأج����ان����ب ، كما 
ح�����ص��ل��ت ع���ل���ى م����ق���ع م���ت���ق���دم يف 
املرتبطة  ال�طنية  الثقافة  م�ؤ�صر 

والكراهية  والتمييز  العنف  نبذ 
وال��ت��م�����ص��ك ب��ق��ي��م ال��ت�����ص��ام��ح التي 
االإ���ص��الم، وحر�ض عليها  بها  ج��اء 
زايد  اإرث  �صمن  وت��اأت��ي  الد�صت�ر 

واالأخالق االإماراتية
���ص��ل��ط��ان حممد  م���ن  اإ�����ص����ارة  ويف 
ب��ن  رك��ا���ض ال��ع��ام��ري وه��� دار�ض 
الت�صامح  اإن   - ق�����ال  ل���ل���ق���ان����ن 
ع��رف��ن��اه ون��ح��ن اأط���ف���ال ع��ل��ى يد 
النهج  امل�ؤ�ص�ض زاي��د، وما زال هذا 
تربينا  الأن���ن���ا  ع���روق���ن���ا  يف  ي�����ص��ري 
بهذا  ي���ؤم��ن  جمتمع  داخ���ل  عليه 
�صاهدنا  ع��ن��دم��ا  وق�����ال  ال���ت����ج���ه 
اأر����ض االإم�����ارات وق��د جمعت بني 
العامل  ال��دي��ن��ي��ة يف  ال���رم����ز  اأه����م 
وهما �صيخ االأزهر ال�صريف االإمام 
اأي�صا  الطيب وه���  االأك��رب حممد 
امل�صلمني،  حكماء  جمل�ض  رئي�ض 
بابا  فرن�صي�ض  ال��ب��اب��ا  ق��دا���ص��ة  م��ع 
الكني�صة الكاث�ليكية: ي�ؤكد لنا اأن 
اأر�ض االإم��ارات ت�صم قادة و�صعباً، 
ما  وهذا  الت�صامح  بقمة  يت�صف�ن 

تعلمناه من زايد امل�ؤ�ص�ض
عجيم  بن  ي�صلم  من  مداخلة  ويف 
ال�صيعري قال- اإن الت�صامح �صفة 
ويحر�ص�ن  االإم����ارات  اأب��ن��اء  متيز 
عليها م�صريا اإىل اأن زايد امل�ؤ�ص�ض 
ك�����ان ي����ن����ادي ب���ه���ذا ال��ت�����ص��ام��ح يف 
ج��م��ي��ع  جم��ال�����ص��ه  ول���ه م��ق���ل��ة يف 
هذا  عندما قال-  اإن  اهلل ي�صامح 
ي�صامح  اأن  اأوىل  ب�����اب  ف���م���ن   ..
االإن�صان اأخاه االإن�صان  وهذه دع�ة 
للت�صامح يف اأم�ر احلياة جميعها،  
ال�صيعري  ي�����ص��ل��م  وا����ص���ت�������ص���ه���د 
وهي  الت�صامح  م��ب��ادرات  ب��اإح��دى 
عي�صى"  "اأم  م���رمي  ا���ص��م  اإط����الق 
حيث  بالدولة  امل�صاجد  اأح��د  على 
امل��ب��ادرة ترحيبا كبريا  ه��ذه  لقيت 
ل��دى اأب��ن��اء االإم����ارات- بل تخطت 
ح���دود االإم�����ارات ل��ت���ؤك��د ل��دى كل 

اإن   - ق����ال   ، ال�����ص��ي��ع��ري  ���ص��ح��ي��ة 
�صعب االإمارات معروف بت�صاحمه 
الت�صامح غريباً  ومن هنا مل يكن 
النهج  ه��ذا  اأن  م���ؤك��دا على  ع��ن��ه- 
اأ�صبح اأ�صيال من خالل نهج زايد 
االإمارات  قيادة  لتت�ا�صل  امل�ؤ�ص�ض 
ي�منا  حتى  نف�صه  ال��ط��ري��ق  على 
ت��اأك��ي��د م��ن حمد حممد  ه��ذا ويف 
نعيف العامري قال - اإن الت�صامح 
االإمارات  �صعب  لدى  م�ج�د  اإرث 
له  اأن يك�ن عن�انا  دائما  ويحاول 

يف جميع املحافل
وق���ال ع��ب��د هلل حم��م��د ب��ن ركا�ض 
عندما  االحت�������اد  اإن  ال����ع����ام����ري: 
املا�صي  القرن  �صبعينيات  اأن�صئ يف 
اأن�صئ على مبداأ الت�صامح حيث اأن 
اجلميع جنب�ا اأية خالفات ليك�ن 
امل�صرتك  ال��ع��ن�����ص��ر  ه���  ال��ت�����ص��ام��ح 
ال����ذي ات��ف��ق���ا ع��ل��ي��ه ل��ب��ن��اء دولة 
لهذه  النجاح حليفاً  فكان  االحتاد 
احتاد  من  جعلت  التي  الت�جهات 
االإمارات من�ذجاً لكثري من الدول 
هذا وقد اأكد ال�صيخ الدكت�ر �صامل 
ب��ن حممد ب��ن رك��ا���ض ال��ع��ام��ري ، 
اأ�صا�ض  عن�صر  الت�صامح  اأن  على 
اأن  اإىل  م�صريا  االقت�صاد  ب��ن��اء  يف 
على  ي��ق���م  ال�صياحة  مثل  قطاعاً 
هذا املبداأ حيث اأن االإمارات جنحت 

قادم اإىل االإمارات من اأية جن�صية 
الت�صامح  يك�ن  �ص�ف  ديانة  واأي��ة 
على  ت�صتقبله  ال��ت��ي  ال��ع��ب��ارة  ه��� 
اأر����ض دول��ة ات��خ��ذت م��ن الت�صامح 

�صعاراً لها
را�صد  ���ص��ع��ي��د  اهلل  ع��ب��د  وي�����ص��ي��ف 
اإن اإعالن عام -2019  املعمري- 
ه� عام الت�صامح يف االإم��ارات عزز 
اأف������راد �صعبها  ب���ني  م���ن م��ك��ان��ت��ه��ا 
االن���ف���ت���اح  اإن  وق�������ال   ، وال�����ع�����امل 
مكانة  م��ن  ير�صخ  ال��ث��ق��اف��ات  على 
اأنه ي�صاعد  االإمارات العاملية ، كما 
اأي�صا على انتعا�ض االقت�صاد حيث 
يحر�ض الكثريون على اال�صتثمار 

يف بالد ت��صف بالت�صامح
ويف مداخلة من حمب�ب بن النق�ض 
اإن دول���ة االإم������ارات جنحت  ق���ال- 
ال��ت�����ص��ام��ح حتى  ت��اأ���ص��ي��ل ق��ي��م  يف 
بدولة  ال��ع��امل  يف  تعرف  اأ�صبحت 
لقيادة  يح�صب  اأمر  وه�  الت�صامح 
جعل�ا  عندما  وم�ؤ�ص�صها  ال��دول��ة 
امل�صرتك  ال��ع��ام��ل  ال��ت�����ص��ام��ح  م���ن 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال���اح��د  ال�صعب  ب��ني 
تدر�ض  اأ�صبحت  الت�صامح  قيم  اأن 
ليك�ن  واجل���ام���ع���ات  امل����دار�����ض  يف 
ال�صخ�صية  م��ق���م��ات   بناء  اأح����د 

االإماراتية 
ويف اإ����ص���ارة م��ن ���ص��امل حم��م��د بن 

جاذبة  وجهة  تك�ن  اأن  يف  �صياحيا 
اأ�صبحت  ك���ن��ه��ا  ال�����ص��ي��اح  مل��الي��ني 
والتعاي�ض  ل��ل��ت�����ص��ام��ح  من�����ذج����اً 

وتقبل الثقافات االأخرى
ج�صراً  تعد  ال�صياحة  اإن  واأ���ص��اف 
اإن  وق���ال  ال�صع�ب  ب��ني  للت�ا�صل 
عاما  ليك�ن   2019 ع��ام  اختيار 
الدولة  ال���ت���زام  يعك�ض  للت�صامح 
هذا  على  دليل  وخ��ري  امل��ب��داأ  بهذا 
لتك�ن  للت�صامح  وزارة  اإي��ج��اد  ه��� 
اال�صم  ه����ذا  حت��م��ل  ال��ت��ي  االأوىل 
يف ال���ع���امل، وق���د ا���ص��ت��ط��اع��ت هذه 
ال�زارة ومن خالل وزيرها معايل 
ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
احل�اجز؛  م��ن  ال��ك��ث��ري  جت��ت��از  اأن 
دول  بني  وا�صحة  عالمة  لت�صبح 
الت�صامح ه�  اأن  العامل ت�ؤكد على 

عن�صر م�صرتك لالإن�صانية
الت�صامح  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
ه���� رك���ي���زة ال��ث��ق��اف��ة االإم���ارات���ي���ة 
خمتلف  م��ن  باجلميع  للرتحيب 
االأعراق واالأديان وخري دليل على 
اكت�صاف دير �صري بني يا�ض  ذلك 
االإم����ارات  يف  الكنائ�ض  اأق���دم  وه��� 
مت  ح��ي��ث  �صنة   1400 اإىل  ي��ع���د 
ميالدية،   600 �صنة  ال��دي��ر  بناء 
لي�صكل   1992 اكت�صافه عام  ومت 

مزاراً للجميع منذ ت�صع �صن�ات 



�ضواًء يف الطف�س البارد اأو امل�ضم�س قد يتعر�س �ضعرك لللتلف، وهناك خيارات غذائية كثرية للعلج، اأحدها تناول اأوميغا3، فما هي فوائدة لل�ضعر؟
عندما يتعلق الأمر بالدهون، فهناك نوع واحد ل ميكنك احل�ضول عليه مبا يكفي وهو اأحما�س اأوميغا 3، حيث تكت�ضب اأهمية كبرية لل�ضعر، فما الفوائد التي 
تقدمها لل�ضعر.تعد اأحما�س اأوميغا 3 من الأحما�س الدهنية غري امل�ضبعة التي ت�ضاعد يف الأداء ال�ضليم للج�ضم، وخا�ضة ال�ضعر حيث تقدم قوة وملعان وعلج 

املتق�ضف منه فما هي فوائدها الأخرى؟

قد ت�ضيب الن�ضاء يف الع�ضرينيات اأو الثلثينيات

خيارات ملواجهة الدوايل والعروق العنكبوتية

ما هي اأحما�س اأوميغا 3؟
ه��� اال���ص��م ال����ذي ي��ط��ل��ق ع��ل��ى جم��م���ع��ة م��ن االأحما�ض 
الدهنية ذات ال�صلة امل�ج�دة يف زي�ت النباتات واالأ�صماك 
التمثيل  لعملية  مهمة  االأح��م��ا���ض  تلك  وت��ع��د  البحرية، 

الغذائي.
وهناك الكثري من اأن�اع اأحما�ض اأوميغا 3، من اأهمها:

ALA • حم�ض 
DHA • حم�ض 
.EPA • حم�ض 

االأح��م��ا���ض ال��ده��ن��ي��ة اأوم��ي��غ��ا 3 حت��ت��اج اإىل ت��ن��اول��ه��ا عرب 
ويتم  نف�صه،  تلقاء  من  اجل�صم  ينتجها  ال  حيث  االأطعمة، 

احل�ص�ل عليها من امل�صادر الغذائية اأو املكمالت.
ذلك  ال�صحية مبا يف  الف�ائد  وا�صعة من  ت�فر جمم�عة 

عالج اأمرا�ض القلب واالأوعية الدم�ية، وعالج ال�صرطان، 
وحت�صني االأمرا�ض الع�صبية، وع�امل م�صادة لاللتهابات، 

ا ف�ائد مذهلة لل�صعر. واأي�صً

فوائد اأحما�س اأوميغا 3 لل�ضعر
ال�صحية  الف�ائد  من  العديد  اأوميغا3  اأحما�ض  متتلك 

لل�صعر ومنها:
ال�صعر من�  على  ت�صاعد   .1

ينم� �صعر ال�صخ�ض العادي ح�ايل ن�صف ملليمرت ي�مًيا، 
يقارب  ما  ي�مًيا  العادي  ال�صخ�ض  يفقد  نف�صه  ال�قت  يف 

الي�م. يف  �صعرة   100 اإىل   50
املفرت�ض  فمن  �صعرك  ب�صيالت  الأح��د  فقدانك  ومبجرد 
الذين  اأول��ئ��ك  ولكن  مكانها،  جديد  ب�صيالت  تت�صكل  اأن 

اإىل  يفتقرون  فرمبا  ال�صليمة  التغذية  على  يح�صل�ن  ال 
اأوميغا 3 لنم� ال�صعر، مما ي�صبب تلفه.

اأوميغا 3 ال ي�صاعد فقط على منع ت�صاقط ال�صعر وتك�صره، 
حيث  ج��دي��دة،  ب�صيالت  ومن���  ال�صحي  ال�صعر  ي�صجع  بل 
مما  ال�صعر،  ب�صيالت  وي��غ��ذي  ال��ف��روة  ال��ت��ه��اب  م��ن  يقلل 

ي�صجع من�ه ب�صكل �صحي.
تناولها  يتم  التي  االطعمة  يف   3 اأوم��ي��غ��ا  ا�صافة  ميكنك 

بانتظام، لكي حت�صل على اإعادة بدء عملية زراعة ال�صعر.

لل�ضعر وملعان  قوة  ا�ضافة   .2
اوميغا 3 ي�صاعد على زيادة ق�ة ال�صعر و�صمكه، كما يعمل 
ب�صكل اإيجابي على زيادة اللمعان تارًكا �صعرك براًقا بدون 

املنتجات الالمعة.

الراأ�س فروة  حت�ضني   .3
فروة الراأ�ض املفعمة بال�صحة هي تذكرة لنم� ال�صعر، واإن 
اأحما�ض اأوميغا 3 الدهنية، هي املفتاح لفروة راأ�ض �صحية 

ورطبة.
على  املغذية   3 اأوم��ي��ج��ا  الدهنية  االأح��م��ا���ض  وتعمل  كما 
ت��رط��ي��ب ف���روة ال���راأ����ض، وت��ع��زز ال����دورة ال��دم���ي��ة، ومتنع 
ال��راأ���ض مما  ف��روة  زي���ت  اإن��ت��اج  اجلفاف والق�صرة وت�صجع 

ي�صاعد على حت�يل اخل�صلة اجلافة اإىل رطبة.
3 م��ن خالل  اأح��م��ا���ض اوم��ي��غ��ا  ت�صتطيع احل�����ص���ل ع��ل��ى 
مك�ن  لك  تقدم  التي  فيفي�صكال،  مثل  الغذائية  املكمالت 

اأ�صا�صي لل�صعر ال�صحي.

ال�ضعر ت�ضاقط  منع   .4
واأحياًنا  لل�صعر  كبري  ت�صاقط  الثعلبة  ت�صبب  اأن  ميكن 
بينما  املعابد  الذك�ر من  ال�صعر عند  يبداأ فقدان  ال�صلع، 
ي��ب��داأ ف��ق��دان �صعر االإن����اث يف رق��ي��ق م��ن اجل��ب��ني واأحيانا 

التاج.

الت�ازن  ع��دم  ت�صمل  ال�صعر  لفقدان  االأخ���رى  واالأ���ص��ب��اب 
وفائ�ض  الراأ�ض،  فروة  عدوى  احلديد،  نق�ض  الهرم�ين، 
فيتامني اأ، اأو �صحب ال�صعر القهري، اأو تناول اأدوية معينة، 

العالج االإ�صعاعي.
وت�صاقط ال�صعر ه� خلل يف الت�ازن بني اخل�صارة الطبيعية 
لل�صعر واإعادة من� ال�صعر، حيث تتك�ن دورة من� ب�صيالت 

ال�صعر من 3 مراحل:
خاللها  تنم�  مرحلة  وه��ي  الط�يل  النم�  مرحلة   .1

الب�صيالت
ال�صعر من�  فيها  ي�صتقر  مرحلة  وهي  الراحة  مرحلة   .2

دورة  ب��داي��ة  اإىل  ت�صري  التي  ال�صعر  ف��ق��دان  مرحلة   .3
جديدة.

اأوميغا 3 ه� واحد فقط من العنا�صر الغذائية االأ�صا�صية 

التي يحتاجها اجل�صم الأداء وظائفه الطبيعية.
وم���ن خ���الل ال��ن��ظ��ر يف ال��ت��اأث��ري ال��ك��ل��ي الأوم��ي��غ��ا 3 على 
الكيمياء احلي�ية للج�صم فاإنه يحافظ على �صالمة اأغ�صية 

اخلاليا، ومن ال�ا�صح اأنه ميكن اأن مينع فقدان ال�صعر.

اأين توجد اأحما�س اأوميغا3؟
ال�صلم�ن  االأ�صماك مثل �صمك  3 يف  اأوميجا  ت�جد ده�ن 
بذور  مثل  املغذية  االأط��ع��م��ة  م��ن  وال�����ص��ردي��ن، ويف غريها 

الكتان واجل�ز وغريها من املك�صرات.
مثل  الغذائية،  املكمالت  يف   3 اأوميجا  على  العث�ر  ميكن 
من  ت��اأك��د  اإ�صافية،  ق���ة  فيفي�صكال  ال�صعر  من���  مكمالت 
�صعر  على  لتح�صل  ال��ي���م��ي  ال��غ��ذائ��ي  نظامك  يف  دجم��ه 

�صحي والمع.

ت�ضاعد يف الأداء ال�ضليم للج�ضم

اأوميغا 3 لل�صعر.. قوة وملعان وعالج املتق�صف

�شحة وتغذية
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وال�صيخ�خة هي جمرد واحدة من جمم�عة من 
ع�امل اخلطر للعروق العنكب�تية، والتي ميكن 
اإ�صابات  ال�راثة،  احلمل،  ب�صبب  ا  اأي�صً تتك�ن  اأن 
ال�����ص��م�����ض، ال�����ص��م��ن��ة، وا���ص��ت��خ��دام ب��ع�����ض االأدوي����ة 

الفم�ية اأو امل��صعية.
لفرتات  يقفن  اأو  بق�ة  يعملن  الل�اتي  والن�صاء 
ا معر�صات خلطر متزايد لالإ�صابة،  ط�يلة اأي�صً
ف����اأي ���ص��يء ي��زي��د ال�����ص��غ��ط ع��ل��ى ن��ظ��ام االأوعية 
االأوردة  ي�صبب  اأن  ميكن  ب��ك،  اخل��ا���ض  الدم�ية 
االإ�صايف  ال�صغط  اإن  حيث  العنكب�تية،  والعروق 
االنتفاخ  ل��ه��ا  ي�����ص��ب��ب  اأن  مي��ك��ن  االأوردة  داخ����ل 

والتمدد والت��صع.
عامة  �صحية  خماطر  ت�جد  ال  احل��ظ  وحل�صن 
ال�صاقني  ع��ل��ى  العنكب�تية  ب������االأوردة  م��رت��ب��ط��ة 
بقع  ع��دة  اإذا قمت بتحديد  ذل��ك  وال���ج��ه، وم��ع 
على جذعك اأو ذراعيك، فمن املف�صل اأن حتددي 
م����ع���ًدا ل���روؤي���ة ال��ط��ب��ي��ب، ح��ي��ث مي��ك��ن اأن تع�د 
بع�ض احلاالت اإيل اأ�صباب جينية نادرة وقد ي�صكل 

بع�صها خطًرا.
وعم�ًما ال ي�جد �صبب الإزالة العروق العنكب�تية 
ل��ن تختفي من  اأن��ه��ا  م��ن  ال��رغ��م  احلميدة، على 
ت��ل��ق��اء ن��ف�����ص��ه��ا، وق���د ت��ت��ف��اق��م م��ع م����رور ال�قت، 
ولكن اإذا كنِت منزعجة ب�صكل كبري من مظهرها، 

فاأمامك ثالثة خيارات:

- املاكياج: 
االأوردة  يجعل  الفاحت  اأو  الرقيق  اجللد  اأن  ومب��ا 
اأكرث و�ص�ًحا، فاإن تغطيتها هي اخليار االأرخ�ض 
واالأ���ص��ه��ل، يف ح��ني يحذر اخل���رباء م��ن الدباغة 
الأنها  ال�صم�ض؛  ح��م��ام��ات  اأو  للجلد  احلقيقية 
ميكن اأن ت�صاعد يف اإخفاء اخلط�ط، ولكن �صرر 
على  للح�ص�ل  عر�صة  اأك��رث  �صيجعلك  ال�صم�ض 

املزيد منها.

- الليزر:
 يف هذا االإجراء يتم تعيني �صعاع ليزر ال�صتهداف 
تلك اخلاليا على جلدك، ويق�م الليزر بتعطيل 
جتلطها  اإىل  ي�������ؤدي  مم���ا  ال���دم����ي���ة،  االأوع����ي����ة 
االأن�صجة،  يف  امت�صا�صها  اإع���ادة  ث��م  وجتفيفها، 
وه���ذا ه��� خ��ي��ار ال��ع��الج ال��ط��ب��ي االأك����رث حتفًظا 
العنكب�تية  للعروق  وبالن�صبة  ت��دخ��اًل،  واالأق���ل 

ال�صغرية جًدا على ال�جه فاإن الكي ه� اخليار.

- احلقن:
اأك��رث تدخاًل؛  ع��ادة ما يك�ن اخليار الثاين الأن��ه 
ح��ي��ث ي��ق���م ال��ط��ب��ي��ب ب��ح��ق��ن ���ص��ائ��ل )غ��ال��ًب��ا ما 
الت�تر( يف االأوردة له نف�ض  يك�ن ملحًيا مفرط 
اأًيا  اإذا اخ���رتت  ب��ال��ل��ي��زر.وع��م���ًم��ا  ال��ع��الج  ت��اأث��ري 
اأن طبيبك  من الطريقتني للعالج، فتاأكدي من 
معتمد يف اجلراحة التجميلية وخبري يف التقنية 
التي اخرتتيها، فكل من العالج بالليزر واحلقن 
هي اإجراءات يفرت�ض اأن تك�ن مع وقت ا�صت�صفاء 
ق�صري للغاية، فمعظم املر�صى يعدن اإىل الن�صاط 
القليلة  وامل��خ��اط��ر  ���ص��اع��ة،   24 خ���الل  ال��ك��ام��ل 
املرتبطة باالإجراءات نادرة، كالتقرحات اجللدية 
نف�صها،  تلقاء  من  تختفي  التي  البنية  البقع  اأو 
وقد تك�ن يف حالة العالج بالليزر يف �ص�رة ت�صّبغ 

غري طبيعي للجلد قد يك�ن دائًما..
وبالتاأكيد تختلف التكاليف ح�صب حجم االأوردة 
جل�صات  وع��دد  تغطيها،  التي  وامل�صاحة  والعروق 
��ا اأنه  وال��ع��الج��ات امل��ط��ل���ب��ة، ول��ك��ن ت��ذك��ري اأي�����صً
اأن حت�صلي  املحتمل  وم��ن  دائ���م،  ع��الج  ال ي�جد 
على املزيد من العروق العنكب�تية الأنها بب�صاطة 
اأن لديك قابلية  ج��زء من احل��ي��اة، ولذلك ومب��ا 
لالإ�صابة؛ فاحر�صي علي اأ�صياء قد تبدو ب�صيطة 
ولكنها تقلل من ذلك، مثل ا�صتخدام واٍق لل�صم�ض، 
جتنب ال�ق�ف على القدم لفرتات ط�يلة وارتداء 

اجل�ارب الداعمة املخ�ص�صة للدوايل.

كّذب خرباء القول باأن الدوايل والعروق العنكبوتية ت�ضيب الن�ضاء 
امل�ضّنات فقط، وح�ضب هوؤلء اخلرباء، فاإن كل �ضخ�س تقريًبا ي�ضاب 
الن�ضاء يف  اأن ت�ضيب  ال�ضائع جًدا  بها يف مرحلة ما من حياته، ومن 

الع�ضرينيات اأو الثلثينيات، وحتى املراهقات.
هي  ال�ضعريات،  تو�ضع  با�ضم  علميًا  املعروفة  العنكبوتية  والعروق 
متعرج  مبظهر  الأوردة  تت�ضع  حني  ففي  �ضيوًعا،  الدوايل  اأنواع  اأكرث 
حتت اجللد، وقد تكون موؤملة للغاية يف الدوايل العادية، فاإن العروق 
الأوردة  يف  تو�ضع  نتاج  اإنها  حيث  ذلك،  من  العك�س  علي  العنكبوتية 

والعروق ال�ضغرية جًدا يف اجللد، وعادة ما تكون غري موؤملة.
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العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/املها لال�صباغ ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN-1025077  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد �صلطان ابراهيم ال�صميلي من �صريك اىل مالك 

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد �صلطان ابراهيم ال�صميلي من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صعاد كامل حمم�د حم�ر

تعديل ل�حة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قان�ين/من �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�ض ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/ املها لال�صباغ ذ.م.م
AL MAHA PAINTS LLC

اىل/املها لال�صباغ- �صركة ال�صخ�ض ال�احد ذ.م.م
AL MAHA PAINTS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة اجلميل اجلديدة - فرع 1 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1047393-2 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد مال اهلل عبيد ظالم القبي�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيف الدين �صانيلي بارامبيل حيدر
تعديل وكيل خدمات/حذف غالب عبداهلل احمد عبداهلل احل��صني

تعديل ا�صم جتاري من/ بقالة اجلميل اجلديدة - فرع 1
NEW AL JAMEEL GROCERY- BRANCH 1

اىل/بقالة االخال�ض 
ALEKHLAS BAQALA

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8 

اإع����������لن
ال�ص�����ادة/�صريونا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة املعدات الطبية ذ.م.م- فرع اب�ظبي 1
 رخ�صة رقم:CN 2147630 تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8 

اإع����������لن
اخل�صراء  ال�ص�����ادة/ال�ردة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1717976 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة احمد نا�صر احمد علي خمريي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صليمان علي حممد املعمري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8 

اإع����������لن
ال�ص�����ادة/هريز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 2121310:فا�صن  رخ�صة رقم
تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ا�صكندنافيا للعقارات 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:2545327 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ابراهيم علي غل�م م��صى العبيديل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف بخيت احمد حم �صامل الكثريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8 

اإع����������لن
املفرو�صات  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االماراتية اال�صبانية ذ.م.م
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1045055 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد ا�صماعيل فتح علي عبداهلل اخلاجه %50

تعديل ن�صب ال�صركاء
خالد �صليمان ال�ص�حه من 25% اىل %15

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ا�صماعيل فتح علي عبداهلل ال خاجه
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8 

اإلغاء اعلن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�ص��ض الرخ�صة 
CN باال�صم التجاري:ايرو لتجارة  رقم: 2439224 
تعديل  طلب  بالغاء  التكييف  ومعدات  غيار  قطع 

الرخ�صة واعادة ال��صع كما كان عليه �صابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صب�ع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8 

برومت للدعاية والعالن- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االدارية 

اأنه مب�جب قرار اجتماع اجلمعية العم�مية غري العادية ال�صادر بتاريخ

�صركة وت�صفية  بحل   2019/04/28
برومت للدعاية والعلن - ذ م م

ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية-اب�ظبي

CN-1007885 بالرقم 

فعلى من لدية اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�صفى املعني 

 53181 026716054 �ض.ب  026716055 فاك�ض  هاتف رقم 

 )7( الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �صعيد  بناية  ال�صياحي  بالنادي  اب�ظبي 

مدة  خ��الل  وذل���ك  الثب�تيه،  امل�صتندات  واإح�����ص��ار   )705( رق��م  مكتب 

اأق�صاها 45 ي�ما من تاريخ هذا االعالن.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8 

�صالون اتيليه بيوتي- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االدارية 

اأنه مب�جب قرار اجتماع اجلمعية العم�مية غري العادية ال�صادر بتاريخ

�صركة وت�صفية  بحل   2019/04/24
�ضالون اتيليه بيوتي - ذ م م

ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية-اب�ظبي 

CN-2232934 بالرقم

فعلى من لدية اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�صفى املعني 

 53181 026716054 �ض.ب  026716055 فاك�ض  هاتف رقم 

 )7( الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �صعيد  بناية  ال�صياحي  بالنادي  اب�ظبي 

مدة  خ��الل  وذل���ك  الثب�تيه،  امل�صتندات  واإح�����ص��ار   )705( رق��م  مكتب 

اأق�صاها 45 ي�ما من تاريخ هذا االعالن.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8 

اإع����������لن
ال�ص�����ادة/املتحف  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1136021:لله�اتف  رخ�صة رقم
تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8 

اإع����������لن
ال�ص�����ادة/اجل�صر  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2319078:العتيق لل�صيانة العامة رخ�صة رقم
تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8 

اإع����������لن
ال�ص�����ادة/ماجنتا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1156163:ون لل�صيانة العامة رخ�صة رقم
تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8 

اإع����������لن
ال�ص�����ادة/م�ؤ�ص�صة  التنمية االقت�صادية بان  تعلن دائ���رة 

حديقة ال�ص�ق العمال اال�صباغ
 رخ�صة رقم:CN 1139891 تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صتيفان��ض العمال 

CN البالط والرخام رخ�صة رقم:1176080 
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة من�ص�ر بن علي بن احمد ال�صام�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف علي عبدالرحمن �صعيد عبدالغف�ر املقبايل

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 8 مايو  2019 العدد 12626 

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/3293(

املنذر : بنك دبي التجاري - �ض م ع - ب�كالة املحامي / نا�صر حمد ال�صام�صي 
�صد املنذر اليهما : 1- مرمي علي عبداهلل الع�ي�ض - اإماراتية اجلن�صية - ب�صفتها الكفيل ال�صخ�صي للمنذر اليها الثانية 

2- علي عمران الع�ي�ض لال�صتثمار - ذ م م  - اوج - ب�صفتها ال�صركة املدينة اال�صلية 
امل��ص�ع / طلب اإعالن املنذر اليهما ن�صرا ح�صب اال�ص�ل باالإنذار العديل برقم حمرر )2019/1/43505( 

ان املنذر عمال باحكام امل�اد )26.25( من القان�ن رقم )14( ل�صنة 2008 ب�صاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي ينذركم ب�صرورة 
املبادرة اىل �صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم البالغ مبلغا وقدره 79. 358.054.752 - ثالثمائة وثمانية وخم�ص�ن ملي�نا واربعة 
وخم�ص�ن الفا و�صبعمائة واثنان وخم�ص�ن درهما وت�صعة و�صبع�ن فل�صا كما يف تاريخ  2019/2/25 وذلك خالل 30 ي�م من تاريخ 
اعالنكم بهذا االنذار واال �صي�صطر البنك املنذر ا�صفا اتخاذ االجراءات القان�نية لبيع العقارات اململ�ك للمنذر اليها االوىل 

واملره�نة ل�صالح البنك املنذر على النح� التايل : 
1- ن�ع العقار )ار�ض( - املنطقة )ال�رقاء االوىل( - رقم االر�ض )31( - رقم البلدية )695-421( - امل�صاحة الكلية باملرت مربع 

)54. 3896( - امل�صاحة بالقدم مربع )1. 41.942( مع حتميلكم الر�ص�م وامل�صروفات  
2- ن�ع العقار )ار�ض( - املنطقة ) املرقبات ( - رقم االر�ض )645( - رقم البلدية )124-180( - امل�صاحة الكلية باملرت مربع )20. 

903( - امل�صاحة بالقدم مربع )96. 9.721( مع حتميلكم الر�ص�م وامل�صروفات  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/3292(

املنذر : بنك دبي التجاري - �ض م ع - ب�كالة املحامي / نا�صر حمد ال�صام�صي 
�صد املنذر اليه : م�صبح بيات حممد بن بيات الفال�صي - اجلن�صية : االإمارات 

امل��ص�ع / اإعالن املنذر اليه ن�صرا ح�صب اال�ص�ل باالإنذار العديل برقم حمرر )2019/1/59832( 
ب�صاأن  ل�صنة 2008  القان�ن رقم )14(  املادتني )26.25( من  باحكام  ينذركم عمال  املنذر  فان  عليه 
 .00 وق���دره  مبلغ  بذمتكم  امل��رت���ص��د  املبلغ  ���ص��داد  اىل  للمبادرة  دب���ي    اإم����ارة  يف  التاأميني  ال��ره��ن 
درهم(  ع�صر  و�صبعة  و�صبعمائة  ال��ف  وثمان�ن  و�صتة  و�صتمائة  ملي�ن  )ثالثة  دره��م   3.686.717
كما يف تاريخ  2019/3/18 وذلك خالل 30 ي�م من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار حتت طائلة اتخاذ 
االج��راءات القان�نية لبيع العقار املره�ن اىل البنك املنذر  ن�ع العقار )ار���ض( - منطقة ال�ص�ق 
الكبري - رقم االر�ض )68( - رقم البلدية )464 - 312( - امل�صاحة باملرت مربع )42. 214( - امل�صاحة 

بالقدم املربع )308. 2(  مع حتميلكم الر�ص�م وامل�صروفات  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/3291(

املنذر : بنك دبي التجاري - �ض م ع - ب�كالة املحامي / نا�صر حمد ال�صام�صي 
طبقا  )اال�صم  ماكدونالد  ال��ن  �صتي�ارت  لله�ية(  طبقا  )اال�صم  مالكدونالد  االن  1-�صتي�ارت   : اليهم  املنذر  �صد 
ذ  �ض  املحدودة  الهند�صية  �صاملرز   -2  ، بريطانيا   : اجلن�صية  للمدي�نية(  ال�صخ�صي  الكفيل  )ب�صفته  ال�صفر(  جل�از 

م م )ب�صفتها املدين اال�صلي(
امل��ص�ع / طلب اإعالن املنذر اليهما ن�صرا ح�صب اال�ص�ل باالإنذار العديل برقم حمرر )2019/1/41611( 

اإم��ارة دبي اىل  التاأميني يف  القان�ن رقم )14( ل�صنة 2008 ب�صاأن الرهن  امل���اد )26.25( من  املنذر عمال باحكام  ان 
املبادرة اىل �صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم البالغ قدره )13. 31.753.494( )واحد وثالث�ن ملي�ن و�صبعمائة وثالثة 
وخم�ص�ن الفا واربعمائة واربعة وت�صع�ن درهم وثالثة ع�صر فل�صا( كما يف تاريخ 2019/2/18 وذلك خالل 30 ي�م 
من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار واال �صي�صطر البنك املنذر ا�صفا اتخاذ االجراءات القان�نية لبيع العقار - ن�ع العقار 
)ار���ض( - املنطقة )ال�صف�ح االوىل( - رقم االر�ض )159( - رقم البلدية )1 - 372( - امل�صاحة الكلية باملرت مربع 
مع   ، املنذر  البنك  ل�صالح  واملره�ن  االأول  اليه  للمنذر  اململ�ك   )7.  929  .34( مربع  بالقدم  امل�صاحة   -  )736  .66(

حتميلكم الر�ص�م وامل�صروفات  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/1754 تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- بي�تي لي�ص��ض  جمه�ل حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ كيمربيل ارلني يا�صني وميثله / غازي ابراهيم احمد بن �صيفان   
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد 
املنفذ به وقدره )89751.21( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
باال�صافة اىل مبلغ 3546 درهم ر�ص�م خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�ضمن جولته يف الوليات املتحدة الأمريكية زار بور�ضتي نا�ضداك و نيويورك

�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية ي�صارك يف موؤمتر معهد »ميلكن« يف لو�س اأجنلو�س 

ال�ضركة ت�ضتعر�س الأداء املايل القوي وم�ضار حتقيق النمو اأمام امل�ضتثمرين

اأدنوك للتوزيع ت�صت�صيف اأيام اأ�صواق املال لأول مرة يف لندن ونيويورك

»تدوير« تتواجد يف ور�صة العمل الإقليمية الآ�صيوية حول ال�صالمة والأمن الكيميائي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

العاملي  ح�����ص���ره  لتعزيز  املت�ا�صلة  ج��ه���ده  اإط���ار  يف 
وبناء �صبكة عالقات دولية وا�صعة مع خمتلف اجلهات 
اأب�ظبي  وامل���ؤ���ص�����ص��ات امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، ���ص��ارك ���ص���ق 
لالأوراق املالية، ال�ص�ق املايل الرائد يف املنطقة، ب�فد 
التنفيذي  الرئي�ض  املن�ص�ري،  خليفة  �صعادة  يرتاأ�صه 
"ميلكن"  معهد  م�ؤمتر  فعاليات  يف  باالإنابة،  لل�ص�ق 
ل��ض  مدينة  يف  فعالياته  ع��ق��دت  وال���ذي  االأم��ري��ك��ي، 
اأجنل��ض خالل الفرتة من 28 اأبريل وحتى 1 ماي� 
احلايل، كما قام وفد ال�ص�ق خالل ج�لته االأمريكية 
ن��ا���ص��داك وب���ر���ص��ة ني�ي�رك  ب��زي��ارة ك��ل م��ن ب�ر�صة 

ي�مي 2 و3 ماي� على الت�ايل. 
وعقدت دورة عام 2019 من م�ؤمتر معهد "ميلكن" 
التنفيذيني  الروؤ�صاء  من  وا�صعة  جمم�عة  مب�صاركة 
الفكر  وق��ادة  واالإعالميني  والباحثني  واالأك��ادمي��ي��ني 
ال��ع��امل. وب��ح��ث امل�ؤمتر  اأن��ح��اء  وال�����راأي م��ن خمتلف 
عاملنا  ي�صهدها  التي  املت�صارعة  والتط�رات  التغيريات 
حتقيق  يف  ت�صاهم  اأن  ميكن  التي  والكيفية  املعا�صر 
وم�����ص��ارك��ة االزده�������ار، وم���اج��ه��ة ال��ف��ق��ر وغ����ريه من 

التحديات التي ت�اجه االإن�صانية. 
و اأكد �صعادة خليفة املن�ص�ري على اأهمية هذا امل�ؤمتر 
املعنيني  ملختلف  م�صرتكة  من�صة  ت�فري  يف  ال�صن�ي 
خمتلف  على  لالإن�صانية  واالزده���ار  التنمية  بتحقيق 
ال���روؤى  اأب����رز  ح����ل  وال��ت��ح��اور  للنقا�ض  م�صت�ياتهم 
واال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا اأن ت��دف��ع عجلة 
للب�صرية.  اأف�صل  م�صتقبل  حتقيق  يف  وت�صاهم  النم� 
ل����الأوراق  اأب���ظ��ب��ي  ���ص���ق  "ن�ؤمن يف  ���ص��ع��ادت��ه:  وق���ال 

ع��ل��ى م�صت�ى  ال���ري���ادي  امل��ال��ي��ة، وم���ن خ���الل م�قعنا 
املنطقة، ب�صرورة الت�ا�صل امل�صتمر والفعال بني كبار 
امل�ص�ؤولني واملحللني وقادة الفكر على م�صت�ى العامل 
واالقت�صادية  االجتماعية  الق�صايا  خمتلف  ملناق�صة 
على  مبجملها  ت���ؤث��ر  ال��ت��ي  وال��ت��ن��م���ي��ة  والتعليمية 

م�صتقبل عاملنا املعا�صر."
 1991 ع��ام  تاأ�ص�ض  ال���ذي  "ميلكن"،  معهد  وينظم 
ع��ل��ى ي���د م��اي��ك��ل م��ي��ل��ك��ن ك��م��ع��ه��د ب��ح��ث��ي غ���ري ربحي 
ع��دد من  لبحث  �صن�ياً  عاملياً  م���ؤمت��راً  ح��زب��ي،  وغ��ري 
الق�صايا التي تعنى بدعم التنمية وحتقيق االزدهار يف 
بتنظيم   2018 املعهد عام  وب��داأ  املجتمعات.  خمتلف 
و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  مبنطقة  خا�صة  �صن�ية  قمة 

الدورتني  اأب�ظبي فعاليات  ا�صت�صافت  اأفريقيا، حيث 
االأوىل والثانية من القمة، والتي �صهدت م�صاركة عدد 
1،000 م�صارك من  واأك��رث من  العامليني  القادة  من 

40 دولة. 
املن�ص�ري  خليفة  �صعادة  ا�صتعر�ض  اآخ��ر،  �صعيد  على 
خ���الل زي���ارت���ه ل��ك��ل م��ن ب���ر���ص��ة ن��ا���ص��داك وب�ر�صة 
اأب�ظبي  ���ص���ق  ال���ذي يلعبه  ال��رائ��د  ال���دور  ن��ي���ي���رك 
لالأوراق املالية يف دعم خطة اأب�ظبي التنم�ية ودعم 
ا�صتثمارية  بيئة  ال�طني، من خالل ت�فري  االقت�صاد 
الزيارة  خ��الل  ال�ص�ق  وف��د  وحر�ض  وم�صتقرة.  اآمنة 
املتبعة يف كال  امل��م��ار���ص��ات  اأح���دث  على  االط���الع  على 
وال�صفافية،  االإف�صاح  جم��االت  يف  العامليني  ال�ص�قني 

التقنيات  اأح���دث  ع��ن  ف�صاًل  امل��ال��ي��ة،  التكن�ل�جيا  و 
امل�صتخدمة يف ايداع وت�صجيل وتداول وت�ص�ية االأوراق 

املالية.
لل�ص�ق  التنفيذي  الرئي�ض  ���ص��ع��ادة  التقى  ق��د  و  ه��ذا 
باالإنابة خالل زيارته لب�ر�صة نا�صداك  اأدينا فريدمان 
رئي�صة ب�ر�صة نا�صداك، و جمم�عة من كبار م�ص�ؤويل 
مناق�صة  االجتماعات  ني�ي�رك. ومتت خالل  ب�ر�صة 
�صيا�صات وت�جهات �صناعة االأوراق املالية على امل�صت�ى 
و  ال�ص�ق  بني  امل�صرتك  التعاون  �صبل  بحث  و  العاملي، 

ب�ر�صتي نا�صداك و ني�ي�رك.   
�ص�ق  اأن  اعتبار  "على  املن�ص�ري:  �صعادة خليفة  وقال 
ريادته  تر�صيخ  على  حري�ض  املالية  ل��الأوراق  اأب�ظبي 
على م�صت�ى املنطقة، فاإننا نعمل دائماً على الت�ا�صل 
الفعال مع اأكرب اأ�ص�اق املال العاملية للتعريف بتجربة 
جاذبة  ت���داول  بيئة  ت�فري  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  ال�ص�ق 
امل���ؤ���ص�����ص��ي��ة، مب��ا ي�صاهم  ل��ال���ص��ت��ث��م��ارات االج��ن��ب��ي��ة و 
ذاته،  ال�قت  ويف  ل��الإم��ارة.  التنم�ية  الروؤية  بتحقيق 
ن��ح��ر���ض ع��ل��ى ال��ت��ع��رف وب�����ص��ك��ل م��ت���ا���ص��ل ع��ل��ى اأبرز 
اآليات  بتط�ير  ل��ن��ا  ت�صمح  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���ص��ات 
املدرجة  ال�صركات  تطلعات  لتلبية  ال�ص�ق،  يف  العمل 

وامل�صتثمرين."
و من اجلدير بالذكر اأن عدد امل�صتثمرين االأمريكيني 
يف �ص�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية بلغ 4046 م�صتثمراً 
الربع  نهاية  م��ع  م�ؤ�ص�صاتي  م�صتثمر   2081 منهم 
االأول من 2019 كما و بلغت اإجمايل  قيمة تداوالتهم 
االأول من 2019  نح�  الربع  �صراء" خالل  و  "بيع 
3.2 مليار درهم مقابل 1.5 مليار درهم خالل نف�ض 

الفرتة من 2019 اأي بارتفاع قدره نح� 106%.

•• اأبوظبي-الفجر: 

"املدرجة  ل���ل���ت����زي���ع  اأدن�����������ك  ����ص���رك���ة  ت�����ص��ت�����ص��ي��ف 
الرمز  امل���ال���ي���ة حت����ت  ل���������الأوراق  اأب����ظ���ب���ي  ����ص����ق  يف 
على  ال����رائ����دة  ال�����ص��رك��ة   ،"ADNOCDIST
التجزئة،  ومتاجر  ال���ق���د  قطاع  يف  ال��دول��ة  م�صت�ى 
اأم�ض الثالثاء يف لندن فعاليات اأيام اأ�ص�اق املال، وذلك 
العام االأويل الأ�صهمها يف �ص�ق  الأول مرة منذ الطرح 
العام  م��ن  دي�صمرب  �صهر  يف  املالية  ل���الأوراق  اأب�ظبي 
فريق اإدارة ال�صركة بتقدمي عر�ض  و�صيق�م   .2017
للم�صتثمرين امل�ؤ�ص�صاتيني واملحللني املاليني. كما من 
الي�م  مماثل  عر�ض  بتقدمي  الفريق  يق�م  اأن  املقرر 

االأربعاء، الثامن من ماي�، يف مدينة ني�ي�رك.
اأ�ص�اق املال على تقدمي  ويرّكز العر�ض اخلا�ض باأيام 
اآخر التط�رات اخلا�صة بال��صع احلايل ل�صركة اأدن�ك 
امل�صتقبلية،  وروؤيتها  للنم�،  وا�صرتاتيجيتها  للت�زيع 

باالإ�صافة اإىل ا�صتعرا�ض امللف املايل لل�صركة.
وت�صارك اأدن�ك للت�زيع يف احلدث ب�فد ي�صم قيادات 
الرا�صدي،  م��ب��ارك  �صعيد  املهند�ض  برئا�صة  ال�صركة 
الرئي�ض التنفيذي باالإنابة، وال�صيد ج�ن كاري نائب 
املدير  بينتتي  بيرتي  وال�صيد  االإدارة،  جمل�ض  رئي�ض 

املايل لل�صركة.
اأول�ياتنا – حتقيق النم� والعائد للم�صاهمني

اأ�ص�اق  باأيام  اخلا�ض  العر�ض  خالل  ال�صركة  تقدم  و 
امل��ال االإجن���ازات التي حققتها حتى االآن، مبا يف ذلك 
النم�،  حتقيق  ن��ح���  وم�����ص��اره��ا  ال��ق���ي  امل���ايل  االأداء 
و�صيا�صتها الت�صاعدية اجلديدة لت�زيع االأرباح، وقدرة 

ال�صركة على اال�صتثمار لتحقيق النم� امل�صتقبلي.
وي��صح العر�ض جناح ال�صركة يف تنفيذ ال�ع�د التي 
التزمت بها اأثناء الطرح االأويل الأ�صهمها، مبا يف ذلك 
حتقيق زيادة يف االأرباح قبل خ�صم الف�ائد وال�صريبة 
اأ�صا�ض  ع��ل��ى   22% بن�صبة  واالإط���ف���اء  واال���ص��ت��ه��الك 

يف  اأمريكي  دوالر  ملي�ن   621 م��ن  لرتتفع  �صن�ي، 
العام 2017 اىل 755 ملي�ن دوالر اأمريكي يف العام 

.2018
ال�ا�صحة  ا�صرتاتيجيتها  تنفيذ  يف  ال�صركة  وت�صتمر 
للنم�، حيث ت�صتهدف حتقيق م�صت�ى من االأرباح قبل 
خ�صم الف�ائد وال�صريبة واال�صتهالك يزيد عن مليار 
دوالر بحل�ل العام 2023. كما اأو�صحت ال�صركة من 
املالية الربعية التي مت االإع��الن عنها  خالل نتائجها 
النم�  حتقيق  م�صارها  يف  اال�صتمرار  املا�صي  االأ�صب�ع 

خالل العام 2019. 
وت���ه���دف ال�����ص��رك��ة ل��دف��ع ع��م��ل��ي��ات ال��ن��م��� ع��ل��ى اأعلى 
م�صت�ى فيما يتعلق بالعمليات اخلا�صة بال�ق�د وغري 
الت��صع يف دولة  اإج���راءات  ت�صريع  ال���ق���د من خ��الل 
دب��ي  حيث تن�ي  ع��ام، وخ�ص��صاً يف  االإم���ارات ب�صكل 
العام  االأق��ل خالل  على  10 حمطات  افتتاح  ال�صركة 
2019، وتهدف ال�صركة الفتتاح املزيد من املحطات 

بعدد م�صابه �صن�ياً يف دبي حتى العام 2023.
وت��ت���ق��ع ال�����ص��رك��ة ا���ص��ت��م��رار ق��ط��اع غ���ري ال����ق����د يف 
امل�صاهمة يف ربحيتها من خالل برنامج اإعادة تن�صيط 
متاجرها، وافتتاح املزيد من متاجر العالمة التجارية 
"جيان" للخدمة ال�صريعة، باالإ�صافة اىل فروع مقهى 

ال�احة التي تقدم منتجات القه�ة واملخب�زات. 
وت�صتمر ال�صركة يف تطبيق برنامج خف�ض التكاليف، 
ي�����ص��ه��م يف حت��ق��ي��ق ه�ام�ض  اأن  امل��ت���ق��ع  م���ن  وال�����ذي 
اإ�صايف  ت���ف��ري  حتقيق  ت�صتهدف  حيث  اأع��ل��ى،  اإداري����ة 
اأمريكي حتى العام  100-150 ملي�ن دوالر  بقيمة 
ت�فري  يف  ال�صركة  لنجاح  باالإ�صافة  وذلك   ،2023
من  اأم��ري��ك��ي  دوالر  ملي�ن   50 ع��ن  قيمته  ت��زي��د  م��ا 

التكاليف خالل العام 2018.
من  املزيد  حتقيق  للت�زيع  اأدن����ك  �صركة  تت�قع  كما 
يف  بها  اخلا�صة  ال��زي���ت  عمليات  م�صت�ى  على  النم� 
ت��ّصع عمليات  باالإ�صافة اىل  والعامل،  االإم��ارات  دولة 

يف  ال���ق���د  وغ��ري  ال���ق���د  مبنتجات  املتعلقة  التجزئة 
مناطق جغرافية جديدة كاململكة العربية ال�صع�دية. 

امل��ا���ص��ي، كان  اإع��الن��ه يف �صهر م��ار���ض  وبح�صب م��ا مت 
ت�زيع  �صيا�صة  على  واف���ق  ق��د  ال�صركة  اإدارة  جمل�ض 
اأرب����اح م��ت��ط���رة، وال��ت��ي ت��ت���ق��ع م��ن خ��الل��ه��ا ال�صركة 
اأمريكي، وه�  650 ملي�ن دوالر  اأرب��اح بقيمة  ت�زيع 
ما يعادل 0.1910 درهم لل�صهم خالل العام 2019 
"بزيادة %63 عن العام 2018"، باالإ�صافة اللتزام 
ال�����ص��رك��ة ب��دف��ع م���ا ال ي��ق��ل ع���ن %75 م���ن االأرب�����اح 
القابلة للت�زيع لالأع�ام التالية. وياأتي ذلك مدع�ماً 
ال�صركة،  حتققها  ال��ت��ي  ال��ق���ي��ة  امل��ال��ي��ة  ب��ال��ت��دف��ق��ات 
والثقة يف حتقيق تطّلعاتها فيما يخ�ض النم�. تعك�ض 
الت�ازن بني ت�زيع  االأرباح  ال�صيا�صة اجلديدة لت�زيع 
االأرباح ب�ص�رة م�صتدامة على امل�صاهمني، مع احلفاظ 
من  املزيد  وحتقيق  اال�صتثمار  يف  ال�صركة  ق��درة  على 
يف  ال�صركة  ميزانية  اأو�صحت  حيث  امل�صتقبلي.  النم� 
بقيمة  نقدية  �صي�لة  امتالكها   2019 مار�ض   31
مليار دوالر اأمريكي، باالإ�صافة اىل معدل �صايف   1.2

وال�صريبة  ال��ف��ائ��دة  خ�صم  ق��ب��ل  االأرب�����اح  اإىل  ال��دي��ن 
يدعم  مما   ،0.35x مبعدل  واالإط��ف��اء  واال�صتهالك 

القدرات االإ�صافية لل�صركة ب�صكل كبري. 
املنا�صبة قال املهند�ض �صعيد مبارك الرا�صدي،  وبهذه 

الرئي�ض التنفيذي باالإنابة ل�صركة اأدن�ك للت�زيع: 
"ت�صتمر اأعمالنا يف حتقيق املزيد من النم� منذ الطرح 
الرائدة  املكانة  بف�صل  وذل��ك  الأ�صهمنا،  االأويل  العام 
لل�صركة ب�صفتها املزّود االأول لل�ق�د والبيع بالتجزئة 
فيما  اأننا حققنا تقدماً كبرياً  االإم��ارات. كما  يف دولة 
ال�صرتاتيجيتنا،  ال��ث��الث��ة  الرئي�صة  ال��رواف��د  يخ�ض 
املتعلقة  غري  واملنتجات  ال���ق���د  بقطاعات  واخلا�صة 
اخلا�ض  العر�ض  ويتيح  التكاليف.  وخف�ض  بال�ق�د 
اأ�����ص�����اق امل�����ال ل��ن��ا ت������ص��ي��ح اأه�����م م���ا حققناه  ب����اأي����ام 
م��ن��ذ ال��ط��رح ال��ع��ام االأويل الأ���ص��ه��م��ن��ا، واحل��دي��ث عن 
اخلا�صة  التفا�صيل  وت��صيح  ال�صركة،  ا�صرتاتيجية 
ع  بكيفية حتقيقنا لتلك االأهداف من خالل خطة ت��صُّ
با�صرتاتيجية  التزامنا  ذلك  يف  مبا  بعناية،  مدرو�صة 

ا�صتثمارية من�صبطة ومدف�عة بتحقيق العائدات".

•• اأبوظبي-الفجر: 

�صارك مركز اأب�ظبي الإدارة النفايات - تدوير يف ور�صة 
واالأمن  ال�صالمة  ح���ل  االآ���ص��ي���ي��ة  االإقليمية  العمل 
حتت  اأب���ظ��ب��ي  يف  اأع��م��ال��ه��ا  اختتمت  ال��ت��ي  الكيميائي 
 52 مب�صاركة  الكيميائي"  واالأم��ن  "ال�صالمة  عن�ان 
االأ�صلحة  ح��ظ��ر  منظمة  م��ن  وخ����رباء  اآ���ص��ي���ي��ة  دول���ة 
الكيميائية وعدد كبري من امل�ص�ؤولني وكبار التنفيذيني 
يف  واخلا�صة  احلك�مية  وامل�ؤ�ص�صات  الهيئات  وممثلي 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
وجاءت م�صاركة "تدوير" يف ور�صة العمل بهدف تبادل 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع النفايات  امل��ع��ارف واخل����ربات يف جم���ال 
ال�صركاء  م���ع  ال��ت��ك��ام��ل  وت��ع��زي��ز  وال��ط��ب��ي��ة،  اخل���ط���رة 
وال��ه��ي��ئ��ات وامل���ؤ���ص�����ص��ات ال���ط��ن��ي��ة يف ال���دول���ة يف هذا 
ال�صراكات اخلارجية  بناء وتعزيز  اإىل  اإ�صافة  اجلانب، 
واالط������الع ع��ل��ى اأح�����دث االب���ت���ك���ارات وال���ت���ط����رات يف 
جماالت تتعلق باجلاهزية يف جمال االأمن وال�صالمة 
اخلطرة  النفايات  م��ع  ال�صليم  والتعامل  الكيميائية 
الكيميائية،  امل�����اد  وا���ص��ت��ه��الك  ت�صنيع  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 

احلك�مي  القطاع  م�ؤ�ص�صات  بني  التعاون  اإىل  اإ�صافة 
واخلا�ض يف جمال االمن وال�صالمة الكيميائية.

كما �صاركت "تدوير" يف املعر�ض امل�صاحب لل�ر�صة اإىل 
جانب �صركات وطنية وهيئات حك�مية حيث ا�صتعر�صت 
التعامل  يف  امل�����ص��ت��خ��دم��ة  واالأدوات  امل���رك���ز  ج��اه��زي��ة 
م���ع خم��ل��ف��ات احل������ادث ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، وال�����ذي يعك�ض 
وتلبية  تعزيز  الدولة يف  "تدوير" بدعم جه�د  التزام 
االأ�صلحة  كل من  اتفاقية  العا�صر من  البند  متطلبات 
من  تطلب  والتي  البي�ل�جية  واالتفاقية  الكيميائية 
باخل�ص��ض.   املجتمع  ت�عية  فيها  االأع�����ص��اء  ال���دول 
وت��ع��ق��ي��ب��اً ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة ق���ال ال��دك��ت���ر ���ص��امل خلفان 
م�صاركتنا  "تاأتي  باالإنابة:  تدوير  ع��ام  مدير  الكعبي، 
الت�اجد  ع��ل��ى  حر�صنا  منطلق  م��ن  ال���ر���ص��ة  ه���ذه  يف 
ن��ظ��راً الأهميتها  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وامل�����ص��ارك��ة يف م��ث��ل ه���ذه 
وجهات من خمتلف  م�ؤ�ص�صات  لقاء  اال�صرتاتيجية يف 
اأنها  كما  الكيميائي،  واالأم��ن  بال�صالمة  املعنية  ال��دول 
منها  العملية  جتاربهم  على  لالطالع  ممتازة  فر�صة 
والنظرية والتعلم ب�صكل معمق ي�صب يف خدمة الدولة 
و�صقل املمار�صات الف�صلى املتبعة يف هذا االإطار." واأكد 

الكعبي على اأن املعر�ض الذي اأقيم على هام�ض ال�ر�صة 
�صكل من�صة تعريف مبا تقدمه "تدوير" من خدمات 
يف هذا املجال واإجراءاتها االحتياطية للتعامل يف وقت 
االأزم��ات ناهيك عما تق�م به حاليا من اأعمال ت�صاهم 
النفايات  م��ع  للتعامل  ال�صلبي  االأث���ر  م��ن  التقليل  يف 

الطبية والكيميائية ب�صكل خا�ض، كما اأنه كان فر�صة 
مثالية للقاء اأفراد من املجتمع املدين خا�صة من فئة 
من  اللقاء  هذا  ي�صكله  وما  واملدار�ض  اجلامعات  طلبة 
ت�عية لهم جت��اه م��ا ت��ق���م ب��ه ال��دول��ة ب�صكل ع��ام من 

اإجراءات من اأجل خلق م�صتقبل اآمن لهم.

املن�صوري يطلق  نظام اخلدمات 
الإلكرتونية  لهيئة الأوراق املالية وال�صلع

•• اأبوظبي-وام"

جمل�ض  رئي�ض  االقت�صاد  وزي��ر  املن�ص�ري  �صعيد  بن  �صلطان  معايل  اأطلق 
املط�رة  االإلكرتونية  اخلدمات  "نظام  وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة 
اجتماع  هام�ض  على  وذل��ك  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  اأع�صاء  للهيئة" بح�ص�ر 

املجل�ض يف دبي.
جميع  وي��خ��دم  بالهيئة  اخلا�صة  الداخلية  االإج�����راءات   .. النظام  يغطي 
الفئات امل�صتهدفة، مبا ف�ي ذلك ال��صطاء و�صناديق اال�صتثمار وامل�صتثمرون 

و�صركات اخلدمات املالية ف�صال عن اأ�ص�اق االأوراق املالية وال�صلع.
ويجري العمل حاليا على اإطالق دفعة جديدة من اخلدمات االإلكرتونية 
املهنية  واالختبارات  التدريب  مركز  اأعمال  لتغطي  املقبلة  الفرتة  خ��الل 
والرقابة  ال�ص�ق،  على  واالإ�صراف  والت�صجيل،  واالإ�صدار  التنفيذ،  واإدارات 

وااللتزام.
لتعزيز  الذكية  بالتطبيقات  اال�صتعانة  اإن  املن�ص�ري  �صلطان  و قال معايل 
التح�ل االإلكرتوين للخدمات املقدمة من الهيئة ياأتي يف �صدارة امل�صاريع 
اأن م�صروع نظام  .. م��صحا  االإدارة  اعتمدها جمل�ض  التي  اال�صرتاتيجية 
اخلدمات االإلكرتونية للهيئة يق�م على اأمتتة العمليات ودمج االإجراءات 
طريق  ع��ن  الهيئة  م��ع  واملتعاملني  للجمه�ر  اخل��دم��ات  بتقدمي  املتعلقة 
االأجهزة الذكية وي�صهم يف حتقيق روؤية القيادة الر�صيدة للدولة اخلا�صة 
بتط�ير البنية التحتية االإلكرتونية ملختلف امل�ؤ�ص�صات واجلهات احلك�مية 
ويدعم ت�جه دولة االإمارات يف رفع ت�صنيفها الدويل يف جمال التناف�صية 

على �صعيد اخلدمات احلك�مية.
ان��ط��الق��ا من  االإل��ك��رتون��ي��ة ج���اء  ن��ظ��ام اخل��دم��ات  اأن  اإىل  ل��ف��ت معاليه  و 
ا�صرتاتيجية و روؤية االإمارات 2021 ون�ه اإىل اأن الهيئة بادرت باالإ�صراع 
على  تي�صريا  اإب��داع��ي  ب�صكل  خدماتها  وتقدمي  اجل��دي��دة  امل��ب��ادرة  بتطبيق 
املتعاملني عرب اأمتته اخلدمات املقدمة وتن�يع قن�ات ت�فريها، مبا ي�صهم 
يف تعزيز امل�قع الريادي دولة االإمارات على �صعيد التط�ر االإلكرتوين من 
خالل تط�ير بنية م�ؤ�ص�صية والكرتونية ت�صمن ا�صتدامة تقدمي اخلدمات 
احلالية وامل�صتجدة بكفاءة وفاعلية، ومبا يكر�ض مفه�م احلك�مة الع�صرية 

وي�اكب اأف�صل املمار�صات العاملية يف هذا االإطار.
من جانبه اأكد الدكت�ر عبيد �صيف الزعابي الرئي�ض التنفيذي للهيئة اأن 
امل�صتثمرين  على  التي�صري  ي�صتهدف  للهيئة  االإلكرتونية  اخلدمات  نظام 
على  احل�ص�ل  و�صمان  وت�صهيل  بالدولة،  املالية  االأ���ص���اق  يف  واملتعاملني 
خدمات -على مدار ال�صاعة- باإجراءات �صهلة ومب�صطة وكفاءة عالية تلبي 

احتياجات املتعاملني.
اأن النظام ي�صهم يف تقليل اجلهد والكلفة املالية واإتاحة العديد  ون�ه اإىل 
من االإح�صاءات والبيانات واخلدمات املبتكرة، وتعزيز الر�صا عن اخلدمات 
ال��ت��ي تقدمها ال��ه��ي��ئ��ة. وت��ع��د اخل��دم��ات االإل��ك��رتون��ي��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي مت 
حت�صينها واإعادة هند�صتها وفق هذا النظام جزءا من برنامج طم�ح بادرت 
به الهيئة و مت الرتكيز يف مرحلته االأوىل على اخلدمات املتعلقة بعمليات 
الرتخي�ض ليتم اإجناز جميع اخلدمات رقميا وتختفي فيه متاما املعامالت 
 .. وا�صرتاتيجياتها  االحتادية  احلك�مة  خطط  مع  يتما�صى  مبا  ال�رقية 
االإج��راءات معا مبا يح�ل دون تكرار االإجراءات  العديد من  وجرى دمج 

واتاحة ا�صتخدام االإجراء ال�احد الإجناز خدمات عدة.
ب���ا����ص���ت���خ���دام من�صة  ال���ه���ي���ئ���ة  اجل����دي����د خل����دم����ات  ال���ن���ظ���ام  اإع���������داد  ومت 
AppWorks، واأدوات تطبيق اإدارة عمليات االأعمال، وبرجميات اأمتتة 
�صركتي  بالتعاون مع  الدينامية، وذلك  واإدارة احلاالت  الرقمية  العمليات 

تيك�صت". مي" و"اأوبن  "زيروك�ض 
وتتيح من�صة AppWorks جلب املعل�مات بك�فاءة عالية من االأنظمة 
مبا  واح��دة  من�صة  ف�ي  وجتميعها  االأعمال  و�صركاء  للم�ؤ�ص�صات  الرئي�صية 
املعل�مات  ه��ذه  مع  والتفاعل  بالتعامل  النهائيي�ن  للم�صتخدمي�ن  ي�صمح 

بطريقة مفه�مة بالن�صبة لهم.
اإلكرتوين  رب��ط  حتقيق  على  العمل  امل��ص�عة  اخلطة  وف��ق  االآن  ويجري 
مع كل من وزارة االقت�صاد ودوائر التنمية االقت�صادية ف�ي جميع اإمارات 
للمعل�مات  االحتاد  و�صركة  واجلن�صية،  لله�ية  االحتادية  والهيئة  الدولة 
املعل�مات  على  احل�ص�ل  من  ميكن  مبا  اجلهات  من  وغريها  االئتمانية، 

الالزمة الإ�صدار الرتاخي�ض باأق�صى �صرعة وبكفاءة عالية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 8 مايو  2019 العدد 12626 
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�ضفري الدولة لدى ال�ضني ل� وام : 
جتربة الإمارات يف تخ�صري ال�صحراء 

تلهم العامل يف اإك�صبو بكني 2019 
•• بكني-وام:

اأكد �صعادة علي عبيد علي الظاهري �صفري الدولة لدى جمه�رية ال�صني 
" يعد من�صة هامة  2019 الب�صتنة  اإك�صب� بكني  " معر�ض  اأن  ال�صعبية 
تر�صيخ  على  وال��ع��م��ل  ال�����ص��ح��راء  تخ�صري  يف  ال��دول��ة  بجه�د  للتعريف 
قطاع زراعي م�صتدام والنجاح يف حت�يل ال�صحراء اإىل م�صاحات خ�صراء 
اإن دول��ة االإم��ارات ترتبط بعالقات  يف جتربة فريدة تلهم العامل. وق��ال 
تاريخية متميزة مع جمه�رية ال�صني وهناك حر�ض م�صتمر على تعزيز 

اأوجه التعاون امل�صرتك بني البلدين مبختلف القطاعات.
افتتاح جناح  "وام" - على هام�ض  االإم���ارات  اأنباء  وذك��ر يف ح���ار ل�كالة 
اإن دولة االإمارات   -" 2019 للب�صتنة  اإك�صب� بكني  االإم��ارات امل�صارك يف 
تنفذ بالتعاون مع ال�صني م�صروعاً يف جمال تط�ير االأرا�صي ال�صحراوية 
"م�ارد" االإماراتية  اأن �صركة  واأ�صاف  با�صتخدام تقنيات حديثة.  زراعياً 
القاب�صة وقعت مع �صركة ت�ص�نغت�صينغ اإيرث�صكني ال�صينية للتكن�ل�جيا 
ال�صركتان  اتفاقية تعاون لتنفيذ م�صروع مب�جبه تختار  البيئية م�ؤخراً 
ال�صحراوية لتخ�صريها من خالل  االأرا�صي  اأكرث من  اأو  واح��دا  م�قعا 
زراعة الع�صب واالأ�صجار واخل�صراوات يف امل�اقع املختارة يف العام االأول من 
التعاون. وتابع ي�صتهدف الطرفان دمج هذا التعاون امل�صرتك يف م�صروع 
التعاون االقت�صادي احلك�مي االإماراتي ال�صيني يف اإطار مبادرة "احلزام 
ال�صحراوية  االأرا���ص��ي  ا�صتخدام  على  امل�صروع  يعمل  وبذلك  والطريق" 
"م�ارد"  �صركة  تلتزم  حيث  ال��زراع��ي��ة  امل��ج��االت  خمتلف  يف  امل�صت�صلحة 
�صركة  ت�ظف  اأن  على  امل�صروع  تكلفة  االأرا�صي وحتمل  بت�فري  القاب�صة 
ت�ص�نغت�صينغ اإيرث�صكني تقنيات الزراعة احلديثة يف الرتبة ال�صحراوية.

واأ�صاد �صعادته بجناح الدولة امل�صاركة يف " اإك�صب� بكني 2019 الب�صتنة 
املتط�رة يف القطاع  التقنيات  تبني  يف  الدولة  جه�د  ي�صتعر�ض  " الذي 
املثال  �صبيل  ال�صحراء" على  "تخ�صري  جناح  اأن  اإىل  م�صرياً   .. الزارعي 
احلديثة  التقنيات  تطبيق  يف  الدولة  جه�د  على  ال�ص�ء  اإلقاء  يف  ي�صهم 
الزارعة  اأن جناح  اإىل  واملتط�رة لرت�صيخ قطاعي زراعي م�صتدام. ولفت 
اأكرب التحديات لهذا القطاع وه� ماتتخذه  اأحد  يف بيئة �صحراوية يعد 
الدولة ا�صرتاتيجية وهدفاً مهماً ت�صعى من خالله اإىل حت�يل اجلغرافيا 
مما  املتقدمة  التقنيات  با�صتخدام  خ�صراء  م�صاحات  اإىل  ال�صحرواية 
يف  غمارها  خ��ض  يعتزم  ملن  مرجعاً  ت��صع  فريدة  جتربة  للعامل  يقدم 

امل�صتقبل.
اإك�صب�  م�صاركتها يف معر�ض  تهدف خالل  االإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  واأ�صار 
- بكني يف املقام االأول اإىل اإبراز جه�د امل�ؤ�ص�ض املغف�ر له ال�صيخ زايد بن 
�صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" وروؤيته يف تط�ير القطاع الزراعي يف 
البالد الذي تلخ�صة عبارته ال�صهرية "اأعطني زراعة ، اأعطيك ح�صارة" 
الإظهار  بكني  اإك�صب�-  معر�ض  من�صات  ا�صتخدام  على  احلر�ض  واأك��د   ..
النهج الذي  واإب����راز  ال��زراع��ة  ال���ذي حققته االإم�����ارات يف ق��ط��اع  ال��ت��ق��دم 
اعتمدته حك�متنا يف هذا ال�صدد وتبني الزراعة ك��صيلة رئي�صة لتحقيق 
اأحرزته  مب��ا  ال��دول��ة  �صفري  �صعادة  واأ���ص��اد  امل�صتقبل.  يف  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن 
ال�صني من تقدم كبري يف جمال الذكاء اال�صطناعي يف عهد الرئي�ض �صي 
جني بينغ واأ�صبحت من اأهم الرواد العامليني يف هذا املجال حيث تعاونت 
عامليا  م��رك��زا  ال�صني  جلعل  �صاملة  خطة  لتنفيذ  وال�صركات  احلك�مة 

لالبتكار والذكاء اال�صطناعي بحل�ل العام 2030.
اأح�����رزت ت��ق��دم��ا م��ل��ح���ظ��ا يف حت��ق��ي��ق ذل���ك فالرتكيز  اإن اخل��ط��ة  وق����ال 
دفع  يف  ي�صاهم  املتقدمة  التكن�ل�جيا  جمال  يف  اال�صتثمار  على  ال�صيني 
عجلة التط�ير االإيجابي على العامل من ح�لنا ومن امل�صجع روؤية دولة 
االإم��ارات على نف�ض امل�صار حيث ترتجم ال�صني معنى الريادة يف التقدم 
الثنائي  العمل  ف��ر���ض  م��ن  الكثري  ه��ن��اك  اأن  اإىل  الف��ت��اً   .. التكن�ل�جي 

امل�صرتك بني البلدين يف هذا املجال.
خمتلف  يف  امل�صاركة  على  بكني  يف  ال��دول��ة  �صفارة  حر�ض  �صعادته  واأك���د 
تنظيمها  مثل  للت�صامح  ع��ام��اً   2019 ع��ام  ب��اإع��الن  املرتبطة  امل��ب��ادرات 
الهمم  واأ�صحاب  باالأطفال  تعنى  كالتي  اخلريية  الفعاليات  من  العديد 
الثقافية  املراكز  تطلقها  التي  املختلفة  الثقافية  الفعاليات  اإىل  اإ�صافة 
االإماراتية يف ال�صني بهدف تعزيز ج�ص�ر التقارب والت�ا�صل الثقايف بني 
ال�صعبني. وذكر اأن اإجمايل التبادل التجاري بلغ اأكرث من 53 مليار عام 
2017 .. مت�قعا اأن يت�صاعف هذا الرقم خالل ال�صن�ات القادمة حيث 
بلغ عدد ال�صركات ال�صينية العاملة يف الدولة حتى ذلك العام اأكرث من 
نح� 5000  اإىل  اإ�صافة  احلرة  املناطق  �صركات  �صاملة  �صركة   4000

عالمة جتارية.

نظمتها بالتعاون مع هيئة تنمية املجتمع و�ضمن ن�ضاطات �ضبكة الغرفة لل�ضتدامة

غرفة دبي ت�صتعر�س يف ور�صة عمل قانون العمل التطوعي يف الإمارة

ملتابعة عملياتها يف اأوروبا واآ�ضيا 

فنادق نيكي بيت�س تفتتح اأول مكتب اإقليمي لها يف دبي 

متكنت من جمع 2433 هاتًفا لإعادة تدويرها

جمموعة الإمارات للبيئة تختتم م�صروع النداء الأخ�صر بنجاح
حبيبة املرع�ضي: 40 ٪ زيادة يف عدد الأ�ضجار التي �ضيتم زرعها خلل 2019

•• دبي-الفجر: 

ل�صبكة  التابع  املجتمعية  امل�صاركة  عمل  فريق  نظم 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة تنمية  غ��رف��ة دب���ي ل��ال���ص��ت��دام��ة 
دبي  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  مقر  يف  م���ؤخ��راً  املجتمع 
ور�صة عمل تعريفية ح�ل قان�ن العمل التط�عي يف 
اإم��ارة دب��ي، وذل��ك يف اإط��ار اجله�د امل�صتمرة الطالع 
التي  املتغريات  اأح��دث  دب��ي على  االأع��م��ال يف  جمتمع 

ت�ؤثر على بيئة العمل وقطاع امل�ص�ؤولية املجتمعية.  
وهدفت ال�ر�صة اإىل تعريف امل�صاركني بالقان�ن رقم 5 
ل�صنة 2018 ب�صاأن تنظيم العمل التط�عي يف اإمارة 
امل�ؤ�ص�صات  يف  تطبيقه  وكيفية  ممار�صاته  واأب���رز  دب��ي 
اإىل م�صاعدة  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��ع��م��ل،  وال�����ص��رك��ات وم��ك��ان 
يف  واالن��خ��راط  امل�صاركة  على  ال���ر���ص��ة  يف  امل�صاركني 
وحتفيز  التط�عية  وال��ن�����ص��اط��ات  امل���ب���ادرات  خمتلف 
�صركاتهم  داخ�����ل  االإي���ج���اب���ي���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����ص��ارك��ة 

وم�ؤ�ص�صاتهم. 
االأبحاث  ق��ط��اع  رئ��ي�����ض  رت����اب،  بلعيد  ال��دك��ت���ر  واأك����د 
اأن  دب��ي  غ��رف��ة  يف  امل�صتدامة  والتنمية  االق��ت�����ص��ادي��ة 
االأعمال  جمتمع  الط���الع  با�صتمرار  ت��ه��دف  الغرفة 
يف االإم�����ارة ع��ل��ى اأب����رز امل��ت��غ��ريات ال��ق��ان���ن��ي��ة واأح���دث 
هذه  اأهمية  كذلك  م���ؤك��داً  العمل،  بيئة  يف  الق�انني 

االأعمال يف  الهام يف تعريف جمتمع  ال�ر�صة ودوره��ا 
دبي على العمل التط�عي يف دبي ، م�صرياً اأن التط�ع 
يعزز من مهارات امل�ظفني ويقربهم من جمتمعاتهم 
اأكرث  ويجعلهم  ف��ي��ه،  تعي�ض  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ات  وخمتلف 

اإنتاجية.
لال�صتدامة  دب����ي  غ���رف���ة  ���ص��ب��ك��ة  اأن  رت�����اب  واأ�����ص����اف 
ت�صطلع بدور رئي�صي يف تنظيم الندوات وور�ض العمل 
على  ال�صركات  م�صاعدة  ت�صتهدف  ال��ت��ي  وامل��ن��ت��دي��ات 
ا�صرتاتيجياتها  امل�صتدامة يف  االأعمال  دمج ممار�صات 
عمل  ف��ري��ق  ان  اإىل  م�����ص��رياً  الت�صغيلية،  وعملياتها 
امل�������ص���ارك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال���ت���اب���ع ل�����ص��ب��ك��ة غ���رف���ة دبي 
لال�صتدامة تاأ�ص�ض خالل العام احلايل مع 23 ع�ص�اً 
من ال�صركات ويهدف اإىل تعزيز التعاون والعمل بروح 

الفريق ال�احد من اأجل هدف جمتمعي م�صرتك.  
وا�صتعر�ض اأحمد ح�صن ل�تاه، رئي�ض ق�صم التط�ع يف 
هيئة تنمية املجتمع اأبرز م�اد قان�ن العمل التط�عي 
الذي �صدر يف العام 2018، مقدماً �صرحاً وافياً عن 
اتباعها  التي ينبغي لل�صركات  اخلط�ات واالإج��راءات 
التط�عية من  الن�صاطات  انخراط م�ظفيها يف  قبل 
ا�صتقبال  ذل���ك  ب��ع��د  وج���رى  ال��ت��ط���ع.  خ���الل من�صة 

ا�صئلة امل�صاركني يف ال�ر�صة.
وب���دوره ق��ال حريز امل��ر ب��ن ح��ري��ز، امل��دي��ر التنفيذي 

التنمية والرعاية االجتماعية يف هيئة تنمية  لقطاع 
جمتمع  اأي  يف  ال��ت��ط���ع��ي  ال��ع��م��ل  ن�صبة  اأن  املجتمع 
اال�صتجابة  ع��ل��ى  املجتمع  ق���درة  ع��ل��ى  م���ؤ���ص��ًرا  مت��ث��ل 
ب�صال�صة، م�ؤكداً  االقت�صادية واالجتماعية  للتغريات 
ح�ل  واالأف���راد  ال�صركات  تثقيف  على  الهيئة  حر�ض 
قان�ن  على  وتعريفهم  للتط�ع  دب��ي  برنامج  ف���ائ��د 
اإىل ت�صجيع  اإمارة دبي باالإ�صافة  العمل التط�عي يف 
كما  ال��ت��ط���ع.  على  واملجتمع  وامل���ؤ���ص�����ص��ات  ال�����ص��رك��ات 
و�صكر غرفة دبي على تنظيمها لهذه ال�ر�صة واإتاحة 
كافة  حتفيز  بهدف  فيها  للم�صاركة  للهيئة  الفر�صة 

�صرائح املجتمع للم�صاركة يف االأعمال التط�عية. 
مركز  اأط��ل��ق��ه  دبي"   Engage ب��رن��ام��ج  اأن  ي��ذك��ر 
اأخالقيات االأعمال التابع لغرفة جتارة و�صناعة دبي 
اإن  م�ؤ�ص�صة"بزن�ض  مع  بالتعاون   2008 ن�فمرب  يف 
الربنامج  وه���  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  ك�مي�نيتي"  ذا 
ت�صجيع  اإىل  يهدف  حيث  الدولة  يف  ن�عه  من  االأول 
يف  لل�صركات  قاعدة  وي�فر  دب��ي،  يف  امل�ظفني  تط�ع 
دبي النطالق جه�د التط�ع لدى م�ظفيها بالتن�صيق 
مع �صركات ت�صعى ال�صتقطاب متط�عني، وي�صاعدها 
على ت�حيد جه�دها االجتماعية مع اأهداف ال�صركة 

اال�صرتاتيجية. 
وي��اأت��ي اإط���الق ال��ربن��ام��ج يف دب��ي بعد ال��ن��ج��اح الذي 

حققه منذ اإطالقه يف 2002 يف مدٍن عاملية رئي�صية 
ك�نغ  وه���ن��غ  ا�صطنب�ل،  ف��ران��ك��ف���رت،  ب��اري�����ض،  مثل 
امل�ظفني،  ب��ني  التط�ع  نطاق  ت��صيع  يف  جن��ح  حيث 
املجتمعات  ت��ط���ي��ر  امل��ت��ط���ع��ني يف  م�����ص��ارك��ة  وزي�����ادة 

املحلية وامل�صتدامة.
اأ�صا�صيًة  من�صًة  لال�صتدامة  دبي  غرفة  �صبكة  ومتثل 
ح�ل  واخل���ربات  املعل�مات  لتبادل  االأع��م��ال  ملجتمع 
االجتماعية  امل�ص�ؤولية  تطبيق  يف  املمار�صات  اأف�صل 
ال�صركات  جميع  يجمع  ناٍد  مبثابة  وهي  للم�ؤ�ص�صات، 
امل�ص�ؤولة  االج��ت��م��اع��ي��ة  امل��م��ار���ص��ات  مب��ج��ال  امل��ه��ت��م��ة 

وامل�صتدامة.
وي�صار اإىل اأن مركز اأخالقيات االأعمال تاأ�ص�ض يف غرفة 
جتارة و�صناعة دبي يف عام 2004، وبرز كاأهم مركز 
ي�صاهم يف الرتويج الأهمية م�ص�ؤولية امل�ؤ�ص�صات جتاه 

املجتمع يف دولة االإمارات العربية املتحدة. وي�صم 
ال�صركات  ي�صاعدون  الذين  ع��دداً من اخل��رباء  املركز 
العاملة يف دبي على تطبيق املمار�صات امل�ص�ؤولة التي 
من �صاأنها اأن تعزز اأداء ال�صركات وقدرتها التناف�صية. 
باالإ�صافة  والتقييم  والتدريب  البح�ث  املركز  وي�فر 
اإىل تنظيم بع�ض الفعاليات الهامة وت�فري اخلدمات 
امل�ص�ؤولية  م��ف��ه���م  بتعزيز  تعنى  ال��ت��ي  اال���ص��ت�����ص��اري��ة 

االجتماعية للم�ؤ�ص�صات.

•• دبي-الفجر: 

قال ال�صيد األك�صاندر �صنايدر، رئي�ض فنادق نيكي بيت�ض 
دبي  يف  لها  اإقليمي  مكتب  اأول  افتتحت  املجم�عة  اإن 
ملتابعة اعمال فنادقها يف دولة االإمارات و اأوروبا واآ�صيا 
.  وذكر يف ت�صريح �صحايف اأنه على الرغم من اأن املقر 
الرئي�ض للمجم�عة اليزال يف ميامي، اإال اأنه كان من 
�صركائنا  اإىل  اأق��رب  نك�ن  اأن  لنا  بالن�صبة  ال�صروري 

وامل�صتثمرين االأوروبيني واملت��صطيني. 
وا�صاف قائال"  ونظراً لك�ن منتجع و�صبا نيكي بيت�ض 
هذه  اأ�صبحت  فقد  جن��اح��اً،  فنادقنا  اأك���رث  اأح���د  دب��ي 
اأكرث  م��ن  واح���دة  اأي�صاً  تعد  وال��ت��ي  ال�صهرية،  املدينة 
املراكز التجارية حي�ية يف العامل، اأف�صل مكان ملكتب 

جمم�عة نيكي بيت�ض العاملية. 
على  م�ؤ�صراً  ال�اقع ميثل مكتبنا اجلديد  " يف  وق��ال 
رغبتنا باأن نك�ن قريبني من جميع ال�صركاء العامليني 

لدينا وميثل هذا التط�ر بداية لف�صلنا االآ�صي�ي ".

جمم�عتها  ا�صتعر�صت  قد  بيت�ض  نيكي  فنادق  وكانت 
املتميزة من املن�صاآت احلالية والقادمة خالل ُم�صاركتها 
م�ؤخراً يف معر�ض �ص�ق ال�صفر العربي. وب�ج�د من�صاآة 
يف  لالفتتاح  الي�نان  ت�صطف  �صانت�ريني،  يف  جديدة 
عام 2019، والذي يبدو عاماً واعداً للغاية بالن�صبة 

اإىل فنادق نيكي بيت�ض.
معر�ض  "يحتل  ال�صدد  ب��ه��ذا  �صنايدر،  ال�صيد  وق���ال 
يف  الأننا  قل�بنا  يف  خا�صة  مكانة  العربي  ال�صفر  �ص�ق 
3 �صن�ات، قمنا باإطالق   مثل هذا ال�قت منذ ح�ايل 
من�اً  ي�صهد  وال���ذي  دب���ي،  بيت�ض  نيكي  و�صبا  منتجع 

كبرياً ومتمّيزاً منذ ذلك احلني."
يف  ال�صفر  الجت��اه��ات  الدقيقة  مراقبته  خ��الل  وم��ن 
نيكي  ومنتجع  ف��ن��دق  ق��ام  االأو����ص���ط،  ال�����ص��رق  منطقة 
ت�ص�يقية  ا�صرتاتيجيات  وتنفيذ  ب�صياغة  دبي  بيت�ض 
اأن�اع امل�صافرين. وي�صهد االآن طلباً  ال�صتهداف جميع 
ق�ياً من دول جمل�ض التعاون اخلليجي واأوروبا واآ�صيا 
الرتفيه  مرافق  جتذبهم  الذين  الرو�ض  وامل�صافرين 

كما  ال�صاطئ.  املفاهيم على  املتعدد  املنتجع  املميزة يف 
اإىل  با�صتمرار  جن���م   5 فئة  م��ن  املن�صاأة  ه��ذه  ت�صعى 
تعزيز عرو�ض املنتجات التي �صاعدتها على البقاء يف 
�صدارة املناف�صة واالحتفاظ بزخم االأعمال يف منطقة 

جمريا احلي�ية والتناف�صية للغاية.
 ، �صنايدر  قال  التجارية،  العالمة  جناح  على  وتعليقاً 
بيت�ض يف حقيقة اأن فريقها  نيكي  فنادق  "يكمن جناح 
قادر على اأخذ فكرة احللم وحت�يله اإىل حقيقة واقعة. 
بني فنادقنا االأربعة امل�ج�دة يف الي�نان وتركيا ودبي 
ت��اأ���ص��ي�����ض عالمتنا  ن��ت��م��ك��ن ف��ق��ط م���ن  وت���اي���الن���د، مل 
التجارية كفندق يرتكز على اأ�صل�ب احلياة، بل متكّنا 
اأي�صاً من اإحداث ث�رة ناجحة يف الطريقة التي نعمل 

بها مع ال�صركاء وامل�صتثمرين وال�صي�ف. 
االإمارات  �صنايدر عن تقديره لقيادة دولة  اأع��رب  كما 
نيكي  ومنتجعات  بفنادق  لرتحيبها  املتحدة  العربية 
بيت�ض يف دبي ومتكينها من النم� والنجاح يف املدينة. 
وثّمن �صنايدر املعايري االإماراتية اال�صتثنائية لل�صالمة 

ال�صياحية  وال��ف��ر���ض  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال�����ص��ح��ة  واالأم������ن 
ال�صريعة،  ال��ت��ط���ر  ووت���رية  اال�صرتاتيجي  وم�قعها 
مثالية  بيئة  تهيئة  يف  فّعالة  اأداة  ك�نها  على  م���ؤك��داً 

لالأعمال اجلديدة.

•• دبي-الفجر:

اختتامها  ع��ن  للبيئة  االإم����ارات  عمل  جمم�عة  اأعلنت 
 19 يف  ب��دء  ال���ذي  االأخ�صر"  "النداء  م�����ص��روع  بنجاح 
مار�ض �صمن اإحتفاالتها بالي�م العاملي الإعادة التدوير، 
اأن جه�د امل�صاركني يف امل�صروع القائم على  اإىل  م�صرية 
اأثمرت  التالفة الإع��ادة تدويرها  النقالة  اله�اتف  جمع 
اأنحاء دولة االإمارات  2،433 هاتًفا من خمتلف  جمع 

يف غ�ص�ن 30 ي�ًما فقط.
وقالت ال�صيدة حبيبة املرع�صي رئي�صة املجم�عة اإنه مت 

اإطالق م�صروع "النداء االأخ�صر"
الطلبة  من  املجم�عة  اأع�صاء  الإ�صراك  يف عام 2016 
ب��ح��م��الت اإع����ادة ال��ت��دوي��ر خ���الل عطلة ال��رب��ي��ع، حيث 
قررت املجم�عة يف عام 2017، فتح الربنامج جلميع 
قطاعات املجتمع للم�صاركة وتعزيز الن�صاط يف املجتمع 
م�صاركة   ،2019 ع��ام  يف  امل�صروع  �صهد  اإذ  االإم��ارات��ي، 
االأع�صاء  وال�صركات  الطلبة  ذلك  كياًنا )مبا يف   131

واالأكادميي�ن(
واأ�صافت اأنه مت ت�صجيل زيادة بن�صبة 152 % يف جمم�ع 
امل�صاركة  يف   %  107 بن�صبة  وزي��ادة  املحم�لة  اله�اتف 
بن�صبة  زي��ادة  2018، كما �صهدت احلملة  بعام  مقارنة 
40 % يف عدد االأ�صجار التي �صيتم زرعها خالل 2019 

يف اإطار هذا امل�صروع مقارنة بعام 2018 .
لله�اتف،  االأك���رث جمعاً  واجل��ه��ات  االأ���ص��خ��ا���ض  وح����ل 
متكنت  ال�صركات  فئة  �صمن  املرع�صي،  ال�صيدة  ق��ال��ت 
هاتفاً   191 ج��م��ع  م��ن  امل��ح��دود  للبناء  �صك�ض  ���ص��رك��ة 
جمم�عة  متكنت  فيما  اأ���ص��ج��ار،   3 زرع  �صيخ�لها  م��ا 
الناب�دة للمقاوالت من جمع 150 هاتفاً ما �صيخ�لها 
بي�صكي  ك�فلي  �صركة  متكنت  ح��ني  يف  اأ���ص��ج��ار،   3 زرع 
زرع  �صيخ�لها  ما  101 هاتفاً  املرافق من جمع  الإدارة 

�صجرتني.
واأ���ص��اف��ت اأن����ه يف ف��ئ��ة امل���ؤ���ص�����ص��ات االأك���ادمي���ي���ة متكنت 
هاتفاً   325 جمع  من  دبي  ال�رقاء  الثان�ية  مدر�صتنا 
ما �صيخ�لها زرع 5 اأ�صجار، فيما متكنت مدر�صة دلهي 

140 هاتفاً ما �صيخ�لها  اخلا�صة بال�صارقة من جمع 
زرع �صجرتني، يف حني متكنت مدر�صة ال�ردية اخلا�صة 

من جمع 92 هاتفاً ما �صيخ�لها زرع �صجرة.
وقالت اإنه يف فئة الطلبة، تكمن الطالب ج�صتاين جيبني 
من جمع 111 هاتفاً ما �صيخ�له زرع 7 اأ�صجار، فيما 
ما  91 هاتفاً  اأدوري من جمع  �صيفاين  الطالب  متكن 
�صيخ�له زرع 6 اأ�صجار، يف حني متكن الطالب �صيفادرج 
 4 زرع  �صيخ�له  ما  هاتفاً   62 اأدوري من جمع  اأدوري 

اأ�صجار.
املحم�لة  اله�اتف  تتك�ن  املرع�صي:  ال�صيدة  واأ�صافت 
البال�صتيك والذهب والزئبق  ، مثل  من م�اد خمتلفة 
والزنك والر�صا�ض والكادمي�م والربوم ، حيث  يحت�ي 
طن واحد من النفايات االإلكرتونية على معادن ثمينة 
اأكرث من طن واحد من اخل��ام! وحتتفظ اإع��ادة تدوير 
اله�اتف املحم�لة بهذه امل�اد القيمة ، كما متنع تل�ث 
ال���ه����اء وامل����اء وت��ق��ل��ل م��ن ان��ب��ع��اث��ات ال���غ���ازات الدفيئة 
وا�صتخراجها  اخل���ام  امل����اد  ت�صنيع  اأث��ن��اء  حت��دث  ال��ت��ي 
االإم����ارات  عمل  جمم�عة  ي�صر  وخ��ت��م��ت،  ومعاجلتها. 
هذه  احل�صرية  التعدين  ثقافة  وت��ع��زي��ز  دع��م  للبيئة 
امل�صاركني  جميع  و�صيق�م  بيئتنا،  على  التاأثري  لتقليل 
االأ�صجار  ب����زرع  االأه������داف  ال���ذي���ن ح��ق��ق���ا  ال��ن��اج��ح��ني 
ت�صجع  اأه��داف��ه��م،  لتحقيق  دي�صمرب   19 يف  با�صمهم 
ميكنهم  كيف  ملعرفة  الت�ا�صل  على  اجلميع  املجم�عة 
زرع االأ�صجار االأ�صلية املحلية با�صمهم الإعادة تدويرها 

من خالل املجم�عة.
ال�صيدة حبيبة املرع�صي، رئي�صة جمم�عة  كما �صرحت 
عمل االإمارات للبيئة، باأن "كمية النفايات االإلكرتونية 
املت�لدة للفرد ال�احد يف االإمارات العربية املتحدة اأقل 
بكثري من الدول املت�صدرة يف هذا املجال، باالإ�صافة اإىل 
اأف�صل من  املتحدة ه�  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأداء  اأن 
اأن  يجب  اخلليجي.  التعاون  جمل�ض  دول  يف  جريانها 
ن�صتمر يف العمل مًعا لتقليل ن�صيب الفرد من النفايات 
كجم/�صخ�ض   13.6 من  �صن�يا  املنتجة  االإلكرتونية 

حالًيا اإىل اأرقام اأقل بكثري".

عجمان احلرة تعزز موقعها يف دول و�صط اآ�صيا و�صرق اأوروبا
•• عجمان-الفجر: 

مع  �صراكة  اتفاقية  احل��رة  عجمان  منطقة  وقعت 
يف  ال��رائ��دة  ال�صركات  اإح���دى   ،Ipravo اإي��رباف��� 
جمال تنظيم الفعاليات التجارية وتاأ�صي�ض االأعمال 
ت���ك����ن مب���ج��ب��ه وكياًل  ب��ج��م��ه���ري��ة ك��ازاخ�����ص��ت��ان 
واأوروبا  ال��صطى  اآ�صيا  دول  من  ع��دد  يف  للمنطقة 

ال�صرقية.  
تاأتي تلك اخلط�ة من قبل منطقة عجمان احلرة يف 
اإطار �صعيها الدوؤوب لتعزيز م�قعها يف اأبرز االأ�ص�اق 
ال�ص�ء  ت�صليط  امل�صتثمرين مع  وا�صتقطاب  العاملية 
املنطقة الأ�صحاب  ت���ف��ره��ا  ال��ت��ي  امل��زاي��ا  اأه���م  ع��ل��ى 

االأعمال. 
ي�صار اإىل اأن ال�صركة �صتك�ن وكياًل ملنطقة عجمان 
ك��ازاخ�����ص��ت��ان،  رو�صيا االحتادية،  ك��ل م��ن  احل���رة يف 
قرغيغ�صتان  اوزبك�صتان،  اأوكرانيا،  البي�صاء،  رو�صيا 
وتعزيز  دع��م  اإىل  االتفاقية  و�صت�صهم  واأذرب��ي��ج��ان. 
جه�د املنطقة احلرة، واأهدافها الرامية اإىل الت��صع 

الدول  م��ن  االجنبية  اال�صتثمارات  وج���ذب  العاملي 
املتحدثة باللغة الرو�صية. 

ح�صر حفل ت�قيع االتفاقية ال�صيد ماجد عبدالعزيز 
املاُل مدير اإدارة املبيعات، و ال�صيدة ليلى �صاخابييفا 
تنفيذي مبيعات من منطقة عجمان احلرة، وال�صيد 
فيتايل جرييا�ص�ف امل�ؤ�ص�ض واملالك ل�صركة ايرباف� 

وح�ص�ر فريق العمل اخلا�ض به . 
ووفقاً ملا جاء يف ن�ض االتفاق �صتق�م �صركة ايرباف�  
بالدول  املحلية  و  ال��دول��ي��ة  امل��ع��ار���ض  يف  بامل�صاركة 
عجمان  منطقة  مكانة  وت��ع��زي��ز  ل��ل��رتوي��ج  ال�صبعة 
بهدف  الرو�صية  باللغة  املتحدثة  ال���دول  يف  احل��رة 
جذب اال�صتثمارات اخلارجية الإمارة عجمان ب�صفة 

عامة و للمنطقة احلرة ب�صفة خا�صة.
ت�صعى منطقة عجمان احلرة لتعزيز �صبكة �صركاوؤها 
ال�صراكات  ع��ق��د  ع���رب  ال��ع��امل��ي��ة،  االأ�����ص�����اق  اأب�����رز  يف 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع خمتلف امل���ؤ���ص�����ص��ات ب��ع��دد من 
اال�صتثمارات  من  مزيد  جلذب  امل�صتهدفة  االأ�ص�اق 

للمنطقة.  
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خلل زيارة ملتابعة التقدم يف م�ضروع تو�ضعة حقل زاكوم العلوي بتكلفة تقارب 110 مليارات درهم 

الرئي�صان التنفيذيان لـ»اأدنوك« و»اإك�صون موبيل« يبحثان فر�س ال�صراكات اجلديدة

اللجنة الدائمة للتنمية القت�صادية يف عجمان تعقد جل�صتها اخلام�صة للعام 2019

•• اأبوظبي -وام:

اأحمد اجلابر وزير  التقى معايل الدكت�ر �صلطان بن 
اأب�ظبي  ب����رتول  دول����ة ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة 
دارين  مع  �صركاتها،  " وجمم�عة  " اأدن���ك  ال�طنية 
دبلي� وودز، رئي�ض جمل�ض االإدارة والرئي�ض التنفيذي 
فر�ض  ل��ب��ح��ث  م�بيل"،  " اإك�����ص���ن  اإك�����ص���ن  ل�����ص��رك��ة 
ال�صراكات اجلديدة والتعاون يف جماالت اال�صتك�صاف 
والتط�ير واالإنتاج والغاز والتكرير والبرتوكيماويات، 
االهتمام  ذات  االأع���م���ال  ت��ط���رات  ك��ذل��ك  ناق�صا  ك��م��ا 

امل�صرتك.
تزامنت املباحثات مع زيارة م�صرتكة قام بها الرئي�صان 
ملتابعة  العل�ي"  "زاك�م  ت��صعة  مل�صروع  التنفيذيان 
 110 تكلفته  تقارب  ال��ذي  امل�صروع  يف  املُحرز  التقدم 
، والذي  اأمريكي -  30 مليار دوالر  مليارات دره��م - 
األف   750 اإىل  يهدف لرفع ال�صعة االإنتاجية للحقل 
م�صتقباًل  باالإنتاج  لل��ص�ل  خطط  مع  ي�مياً  برميل 

اإىل ملي�ن برميل خالل عام 2024.
اال�صرتاتيجية  ال�����ص��راك��ات  " ع��ل��ى  " اأدن������ك  وت��رك��ز 
ال��ت��ي حت��ق��ق م��ن��اف��ع م��ت��ب��ادل��ة ���ص��م��ن ج��ه���ده��ا خللق 
يف  اأعمالها  حمفظة  وت��صعة  جديدة  جتارية  فر�ض 
والتكرير  واالإن��ت��اج  والتط�ير  اال�صتك�صاف  جم���االت 
والبرتوكيماويات وذلك لتعزيز م�صاهمتها يف متكني 
دولة  يف  واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية  اأه����داف 

االإمارات.
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت���ر ���ص��ل��ط��ان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر - 
الر�صيدة  القيادة  نهج  مع  "متا�صياً   :  - املنا�صبة  بهذه 
البلدان  م��ع  ال�صراكات  وت�ثيق  التعاون  ج�ص�ر  مب��د 
ال�صديقة يف خمتلف دول العامل، وانعكا�صاً للعالقات 
ال���ث��ي��ق��ة وال��را���ص��خ��ة ب��ني دول���ة االإم�����ارات وال�اليات 
ال�صيا�صية  امل��ج��االت  خمتلف  يف  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية، وكذلك يف قطاع 
الطاقة والنفط والغاز، ت�صكل ال�صراكة اال�صرتاتيجية 
التي تع�د الأكرث من ثمانني عاماً بني اأدن�ك واإك�ص�ن 
م�بيل، وخا�صة �صراكاتنا يف حقل زاك�م العل�ي مثااًل 
عامليني  �صركاء  م��ع  للتعاون  اأدن����ك  نهج  على  ناجحاً 
والتكن�ل�جيا  اخل��ربة  تقدمي  على  ال��ق��درة  ميتلك�ن 
م��ن م�ارد  ال��ق��ي��م��ة  ت��ع��زي��ز  ت�صهم يف  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 
حتقيق  يف  م�صاهمتها  ا�صتمرار  ي�صمن  مب��ا  اأب�ظبي 
حري�ص�ن  ونحن  لل�طن.  جمزية  اقت�صادية  عائدات 
كذلك على تعزيز �صراكتنا اال�صرتاتيجية مع " اإك�ص�ن 
اأعمالنا يف كافة جم��االت ومراحل قطاع  " يف  م�بيل 
تنفيذ  لت�صريع  م�صاعينا  �صمن  وذل��ك  والغاز،  النفط 

ا�صرتاتيجية اأدن�ك املتكاملة 2030 للنم� الذكي".
وت��ف��ق��د م��ع��ايل ال��دك��ت���ر ���ص��ل��ط��ان ب��ن اأح��م��د اجلابر 
ودارين وودز خالل الزيارة املن�صاآت الرئي�صية يف جزيرة 
الغالن التي يجري تط�يرها لتعزيز عمليات االإنتاج 
�صمن م�صروع "UZ750" الذي يهدف لرفع ال�صعة 
االإنتاجية حلقل زاك�م العل�ي اإىل 750 األف برميل 

من النفط ي�مياً.
كما قاما بغر�ض �صجرة الغاف يف جزيرة الغالن، نظراً 
ال�طنية  االأ�صجار  من  باعتبارها  الكبرية  لدالالتها 
الت�صامح.  لعام  الر�صمي  وال�صعار  الدولة  يف  االأ�صيلة 
النباتات  م���ن  ت��ع��د  وال���ت���ي  ال���غ���اف  ���ص��ج��رة  وت�����ص��ك��ل 
ال�صحراوية الدائمة اخل�صرة، قيمة ثقافية كبرية يف 
الرتاث االإماراتي الغني وترمز اإىل الت�صامح وال�حدة 

وال�صالم.
الثمانني  م����دى  "على  وودز:  دب��ل��ي���  داري������ن  وق�����ال 
من  م�بيل‘ "العديد  " اإك�ص�ن  حققت  املا�صية  عاماً 
االإجن�������ازات يف دول����ة االإم�������ارات، وخ��ا���ص��ة م���ن خالل 
امل�صروع  ال��ع��ل���ي  زاك����م  حقل  يف  اأدن�����ك  م��ع  تعاونها 
هذا  ع��ل��ى  ال��ب��ن��اء  اإىل  نتطلع  ون��ح��ن  بيننا،  امل�����ص��رتك 
االأ���ص��ا���ض ال��ق���ي. ومي��ث��ل ه���ذا ال��ن��ج��اح امل�����ص��رتك بني 
اأدن�ك و" اإك�ص�ن م�بيل " يف حقل زاك�م العل�ي دلياًل 
على ما ميكن حتقيقه من جناحات من خالل التعاون 

بني �صركات الطاقة ال�طنية والدولية".
و�صي�صهد م�صروع "UZ750" ا�صتثمار يقدر بح�ايل 
80 مليار درهم اإماراتي" 21.8 مليار دوالر اأمريكي 
جزر ا�صطناعية جديدة، ال�صتيعاب  اأربع  " ويت�صمن 
احلفارات ومن�صاآت املعاجلة والبنية التحتية الالزمة 
األف برميل ي�مياً،   750 اإىل  ال�صعة االإنتاجية  لرفع 
"برية" الإجناز عمليات االنتاج  ومبا يخلق بيئة عمل 

ب�ص�رة فعالة.
اجلابر  اأح��م��د  ب��ن  �صلطان  الدكت�ر  معايل  بحث  كما 
والغاز  النفط  م���ارد  ا�صتك�صاف  فر�ض  وودز  وداري���ن 
يف  واجل���دي���دة  ال��ك��ب��رية  التقليدية  وغ���ري  التقليدية 
املا�صي  االأ�صب�ع  اأدن���ك  اإع��الن  وذل��ك عقب  اأب�ظبي، 
ب���ري���ة وب���ح���ري���ة رئي�صية  ع���ن ط����رح خ��م�����ض م��ن��اط��ق 
خالل  من  والغاز  النفط  واإنتاج  وتط�ير  ال�صتك�صاف 

مزايدة تناف�صية.
وج����رت م��ن��اق�����ص��ة اال���ص��ت��ث��م��ارات امل�����ص��رتك��ة يف جمال 
والغاز  الغاز  ذلك  يف  مبا  والبرتوكيماويات،  التكرير 
اأدن�����ك يف عام  اإع���الن  امل�����ص��ال، وذل���ك عقب  الطبيعي 

للت��صع يف هذا املجال. طم�حة  خطط  عن   2018
ط�ياًل  ت��اري��خ��اً  م�بيل"  و"اإك�ص�ن  اأدن�����ك  ومتتلك 
التكرير  امل�������ص���رتك يف جم����ال  ال��ف��ن��ي  ال���ت���ع���اون  م���ن 
والبرتوكيماويات وذلك من خالل ترخي�ض التقنيات 
ال�صركتان  تعمل  ك��م��ا  امل��ح��ف��زات.  جم���ال  يف  وال��دع��م 
التعاون  وت��صعة عالقات  تعزيز  �صبل  ا�صتك�صاف  على 

لت�صمل البحث والتط�ير.
و�صركائها  اأدن����ك  تر�صية  عقب  ال��زي��ارة  ه��ذه  وت��اأت��ي 

للعمليات  و"اأب�ظبي  م�بيل"  "اإك�ص�ن  امل�����ص��روع،  يف 
البرتولية البحرية املحدودة" و"اإنبك�ض" اليابانية، يف 
الهند�صي  الت�صميم  اأعمال  تنفيذ  عقد  املا�صي  اأبريل 
اخلا�ض  ري�نيدا�ض"  "تكنكا�ض  �صركة  على  االأويل 
العل�ي  ال�صعة االإنتاجية حلقل زاك���م  زي��ادة  مب�صروع 

اإىل ملي�ن برميل ي�مياً بحل�ل عام 2024.
وميثل م�صروع رفع ال�صعة االإنتاجية اإىل ملي�ن برميل 
اأدن�ك  خطة  �صمن  اأ�صا�صية  ركيزة  ي�مياً  النفط  من 
اإىل زيادة ال�صعة االإنتاجية من النفط اخلام  الرامية 
 5 واإىل   2020 ع��ام  بحل�ل  برميل  م��الي��ني   4 اإىل 
ماليني برميل بحل�ل 2030. ومن املت�قع اأن تبلغ 
 " درهم  مليار   29.4 الت��صعة ح�ايل  تكلفة م�صروع 
بعمليات  املتعلقة  النفقات  �صاملة  دوالر"  مليارات   8

احلفر.
برميل  ملي�ن  اإىل  ال�صعة  زي��ادة  م�صروع  و�صي�صتفيد 
 "UZ750" ي�مياً من جماالت التكامل مع م�صروع
وزيادة  التكاليف  خف�ض  يف  ي�صهم  ما  حالياً،  اجل��اري 

القيمة الأدن�ك و�صركائها.
تكن�ل�جيا  العل�ي  زاك���م  حقل  تط�ير  يف  وي�صتخدم 
ال��ص�ل  ومتكني  االآب���ار  اأع���داد  لتقليل  املمتد  احلفر 
التط�ير  عمليات  و�صهدت  املكمن.  يف  حد  اأق�صى  اإىل 
يف ال�صن�ات االأخ��رية حفر واح��د من اأط���ل االآب��ار يف 

العامل على عمق ي�صل اإىل 35،800 األف قدم.
�صاحل  ق��ب��ال��ة  ال���اق��ع  العل�ي"،  "زاك�م  ح��ق��ل  وي��ع��د 
اأب�ظبي، ثاين اأكرب حقل نفط بحري ورابع اأكرب حقل 

نفط يف العامل.
" يف  ال��ع��ل���ي  زاك����م  " حقل  م�����ص��روع تط�ير  وي�صهم 
حتقيق التكامل والدمج مع امتياز " زاك�م ال�صفلي " 
من خالل اال�صتفادة من من�صات حفر م�صرتكة حلفر 
عدة اآبار واال�صتخدام االأمثل ملن�صة احلفر ما ي�صهم يف 
رفع الكفاءة وتقليل التكاليف. وبهدف تعزيز الكفاءة 
من املت�قع اأن تبداأ عمليات احلفر املمتد الأبعد نقطة 
من  وذل���ك  ال�صيف  ه��ذا  يف  ال�صفلي  زاك����م  امتياز  يف 

جزيرة الغالن.
وحتقق اجلزر اال�صطناعية يف املياه ال�صحلة وف�رات 

تتيح  فهي  البيئة،  وكذلك حماية  التكاليف  كبرية يف 
املجال ال�صتخدام احلفارات الربية منخف�صة التكلفة 

بداًل من احلفارات البحرية ذات التكلفة العالية.
ب��االإجن��ازات يف تط�ير  اأدن���ك �صجاًل حافاًل  ومتتلك 
امل�صتمر  ال��ت��زام��ه��ا  اإط����ار  ويف  اال���ص��ط��ن��اع��ي��ة،  اجل����زر 
تتبنى  االإم������ارات،  ل��دول��ة  الطبيعي  ال����رتاث  بحماية 
املياه  هذا النهج يف تط�ير امل�ارد الهيدروكرب�نية يف 
وخف�ض  البيئية  االآث���ار  لتقليل  اأب�ظبي  يف  ال�صحلة 

التكاليف.
اجلزر  ا�صتخدام  يف  الط�يلة  اأدن���ك  لتجربة  ونتيجًة 
اال�صطناعية، تبنت اأي�صاً هذا النهج يف تط�ير امتياز 
ا�صطناعية من  جزر  ع�صر  اإن�صاء  يتم  حيث  "غ�صا"، 
اأجل تط�ير م�صروع حق�ل "احِليل" و"غ�صا" و"دملا" 

العمالق للغاز احلام�ض البحري.
ي�صار اإىل اأن اأدن�ك متتلك عالقات �صراكة وتعاون مع 
عدد من ال�صركات االأمريكية يف قطاع الطاقة تغطي 
خمتلف جم���االت وم��راح��ل ق��ط��اع النفط وال��غ��از، مت 
ت�ثيقها خالل االأ�صهر االأخرية ومن اأبرزها: اتفاقية 
ال�صراكة اال�صرتاتيجية التي اأبرمتها اأدن�ك يف اأكت�بر 
جلرنال  ال��ت��اب��ع��ة  ه��ي���ز  "بيكر  ���ص��رك��ة  م��ع   ،2018
ح�صة  على  خاللها  من  ا�صتح�ذت  والتي  اإلكرتيك" 
اأدن�ك،  ل�صركة  التابعة  للحفر"،  "اأدن�ك  يف   5%
االتفاقية  بح�صب  االإجمايل  ال�صركة  تقييم  بلغ  حيث 

ح�ايل 40.4 مليار درهم " 11 مليار دوالر".
اأر�صت  اتفاقية   2019 فرباير  يف  اأدن����ك  وقعت  كما 
�صركة  على  برية  منطقة  ا�صتك�صاف  حق�ق  مب�جبها 
ملنح  االأوىل  اجل�لة  عقب  برتولي�م"  "اأوك�صيدنتال 
اإمارة  يف  وال��غ��از  النفط  واإن��ت��اج  ا�صتك�صاف  تراخي�ض 

اأب�ظبي من خالل مزايدة تناف�صية.
وتتعاون "اأدن�ك" كذلك مع "اأوك�صيدنتال برتولي�م" 
يف اإن����ت����اج وم���ع���اجل���ة ال����غ����از احل���ام�������ض ال������ربي من 
امل�صرتك  امل�����ص��روع  احلام�ض"،  للغاز  "اأدن�ك  خ��الل 
منه،   60% ح�����ص��ة  مت��ت��ل��ك  ال���ت���ي  "اأدن�ك"  ب����ني 
من   40% ح�����ص��ة  مت��ت��ل��ك  ال��ت��ي  و"اأوك�صيدنتال" 

امل�صروع.

•• عجمان ـ الفجر 

للتنمية  ال�����دائ�����م�����ة  ال���ل���ج���ن���ة  ع����ق����دت 
التنفيذي  للمجل�ض  التابعة  االقت�صادية 
بعجمان جل�صتها اخلام�صة للعام 2019 
ب��رئ��ا���ص��ة ���ص��ع��ادة م. ع��ب��داهلل امل���ي��ج��ع��ي � 
امل�صتجدات  اأخ��ر  ملناق�صة  اللجنة،  رئي�ض 
اأهم  بالقطاع االقت�صادي واالط��الع على 
الزراعي  القطاع  يف  واملمار�صات  املبادرات 
اجلل�صة  اأع��م��ال  ح�صر  امل��دن.  وا�صتدامة 
النعيمي  عي�صى  ع��ل��ي  ال��ل��ج��ن��ة،  اأع�����ص��اء 
و�صالح اجلزيري وفاطمة �صامل، وخ�لة 
ال��ي��ا���ص��ي م��ق��رر ال��ل��ج��ن��ة، ك��م��ا ����ص���ارك يف 
اجلل�صة حممد علي اجلناحي مدير عام 
باالنابة  عجمان  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
ال�صيا�صات  اإدارة  م��دي��ر  �صطاف  واأح��م��د 

باالأمانة العامة للمجل�ض التنفيذي .
عبداهلل  �صعادة  رح��ب  اجلل�صة  بداية  ويف 
التهنئة  ورف������ع  ب���احل�������ص����ر  امل����ي���ج���ع���ي 
مبنا�صبة حل�ل �صهر رم�صان الكرمي اإىل 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  م��ق��ام 
زايد اآل نهيان -رئي�ض الدولة حفظه اهلل 
ال�صيخ حممد  ال�صم�  واإىل مقام �صاحب 
الدولة  رئي�ض  نائب  اآل مكت�م،  را�صد  بن 
رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال�����زراء  رئي�ض جمل�ض 
ال�صيخ  ال�����ص��م���  ���ص��اح��ب  م��ق��ام  واإىل  اهلل 
املجل�ض  ع�ص�  النعيمي،  را�صد  بن  حميد 
اأ�صحاب  االأعلى حاكم عجمان واإخ�انهم 
االأعلى  املجل�ض  اأع�����ص��اء  ال�صي�خ  ال�صم� 
عمار  ال�صيخ  �صم�  واإىل  االإم����ارات،  حكام 
ع��ه��د عجمان  ال��ن��ع��ي��م��ي  ويل  ب��ن حميد 

رئي�ض املجل�ض التنفيذي.
على  اجلل�صة  ب��داي��ة  يف  احل�ص�ر  واط��ل��ع 
ال���ت���ج���ارب ال���زراع���ي���ة امل��ب��ت��ك��رة يف اإم����ارة 
االأب��ح��اث والتط�ير  اأب���ظ��ب��ي واإجن����ازات 
والتي  ال���زراع���ي���ة  االب���ت���ك���ارات  يف جم���ال 
مبارك  املهند�ض  �صعادة  بعر�صها  تف�صل 
امل��ن�����ص���ري امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي م��ن هيئة 
الغذائية  وال�����ص��الم��ة  ل��ل��زراع��ة  اأب���ظ��ب��ي 
وال���ف��د امل��راف��ق ل��ه،  ومنها ال��ري الذكي 
االإماراتية، اإىل  النحل  �صاللة  – تط�ير 
النم�ذجية  املزرعة  تاأهيل  جانب م�صروع 
امل�صتدامة يف  الطاقة  وا�صتخدام  – لي�ا، 
وج�دة  اجلماعي  للري  الفاظية  حمطة 
املنتجات الزراعية املحلية يف مزارع اإمارة 

اأب�ظبي ومبادرة التخل�ض من احلي�انات 
الرثوة  وتعريف  ت�صجيل  ونظام  امل�صابة 
احلي�انية وغريها من امل�صاريع الزراعية 

الرائدة .
للقطاع  الكبري  بالتط�ر  احل�ص�ر  وا�صاد 
الزراعي يف اإمارة اب�ظبي وانعكا�ض ذلك 
بالقطاع،  العاملني  وانتاجية  اآداء  على 
واأك���������دوا ع���ل���ى �����ص����رورة ت����ج���ي���ه رج����ال 
لهذا  االع��م��ال  ورائ�����دات  ورواد  االع��م��ال 
ال���ق���ط���اع احل���ي����ي وال������ذي مي��ث��ل حجر 
ظل  يف  ال�صيما  الغذائي  لالأمن  اال�صا�ض 
للقطاع  الر�صيدة  القيادة  ودع��م  اهتمام 
الزراعة  م�صاهم  من  يزيد  مبا  ال��زراع��ي 
اال�صتفادة  واه��م��ي��ة  ال��ق���م��ي،  ال��ن��اجت  يف 

الزراعة  يف  احل��دي��ث��ة  التكن�ل�جيا  م��ن 
ومنتجاتها، واهمية التعاون بني اجلهات 
وزيادة  اخل���ربات  م��ن  لال�صتفادة  املعنية 

ال�صراكات وتنظيم املعار�ض املتخ�ص�صة.
و�صمن ت�جهات اللجنة لدعم املمار�صات 
واطالعها  االأخ�صر  والقطاع  امل�صتدامة 
على اف�صل املمار�صات، اإطلع احل�ص�ر على 
امل�صتدامة  ال�صارقة  ملخ�ض ح�ل مدينة 
وال�����ت�����ي ����ص���م���م���ت ل�����رتاع�����ي اجل�����ان����ب 
حيث  واالقت�صادية،  والبيئة  االجتماعية 
حياة  وا�صل�ب  ذكية  حل�ال  املدينة  ت�فر 
وتخفي�ض  ال��رت���ص��ي��د  خ���الل  م��ن  �صحي 
اال�صتهالك وانتاج الطاقة والنقل الذكي 
من  اال�صتدامة  لتح�ل  التدوير  واع���ادة 

املدينة  لتقدم  حياة،  ا�صل�ب  اإىل  مفه�م 
امل�صتدامة ودوره��ا يف  من�ذج رائد للمدن 

احلفاظ على امل�راد. 
ه����ذا وق���دم���ت م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان احل���رة 
اخل���ط���ة اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة اخل���ا����ص���ة بها 
من  حر�صت  وال��ت��ي   ،2022  �  2018
مع  امل�ائمة  على  احل��رة  املنطقة  خاللها 
روؤية  خ��الل  من  عجمان  اإم���ارة  ت�جهات 
اإىل تعزيز التنمية  التي تهدف   ،  2021
واملجتمع  االقت�صاد  اأرك���ان  يف  امل�صتدامة 
ت�صبح  ان  وروؤيتها  واالحت���اد،  واحلك�مة 
عاملياً  م���رك���زاً  ع��ج��م��ان احل�����رة  م��ن��ط��ق��ة 
االأجنبي  اال���ص��ت��ث��م��ار  الإ���ص��ت��ق��ط��اب  رائ����داً 
الإم������ارة ع��ج��م��ان وامل�����ص��اه��م  االأك�����رب فى 
لقاطنيها  وال�����ص��ع��ادة  ال��رف��اه��ي��ة  حتقيق 
من�  فى  وامل�صاهمة   ،2030 عام  بحل�ل 
اإم��ارة عجمان عن طريق التميز  اقت�صاد 
اأف�����ص��ل اخل���دم���ات اجلديدة  ف��ى ت��ق��دمي 
وت�فري  ال���ذك���ي���ة  واحل����ل�����ل  وامل���ب���ت���ك���رة 
�صراكات  وبناء  املتط�رة  التحتية  البنية 
ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة م����ع ال���ق���ط���اع���ني ال���ع���ام 
واخلا�ض و�صن الت�صريعات املنا�صبة والتى 
اأعمالهم  م���زاول���ة  للم�صتثمرين  تي�صر 

ب�صه�لة وي�صر.
جمم�عة  احل��رة  املنطقة  ا�صتهدفت  كما 
من القطاعات التي �صيتم الرتكيز عليها 
ل��ل��م�����ص��اه��م��ة يف دفع  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
عجمان  اإم����ارة  يف  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
قطاع  امل��ت��ق��دم��ة،  التكن�ل�جيا  "قطاع 
ال�صحة  قطاع  التعليم،  قطاع  التجزئة، 

وقطاع االأطعمة وامل�صروبات".

الحتاد للطريان ت�صتمر يف 
خف�س ب�صمتها الكربونية

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�ا�صل االحتاد للطريان، الناقل ال�طني لدولة االإمارات العربية املتحدة، 
مبادرات  م��ن  ع��دد  تطبيق  ع��رب  لعملياتها  الكرب�نية  االنبعاثات  خف�ض 

تر�صيد ا�صتهالك ال�ق�د تاأكيداً على التزامها باال�صتدامة. 
الكفاءة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ه��دف��ت  ال��ت��ي  التح�صينات  م��ن  ع���دد  تطبيق  وع��ق��ب 
 148،000 خف�ض  للطريان  االحت��اد  ا�صتطاعت  لالأ�صط�ل،  الت�صغيلية 
2018. وتعادل هذه ال�ف�رات  طن من االنبعاثات الكرب�نية خالل عام 
اإزالة ما  يعادل  ما  اأو  وبر�صل�نة  اأب�ظبي  ما يقرب من 1،236 رحلة بني 

يزيد عن 10،200 �صيارة من الطرق. 
اإدارة  مثل  ال��ع���ام��ل  م��ن  للعديد  يخ�صع  ال���ق���د  ا�صتهالك  اأن  اإىل  ُي�صار 
احلركة اجل�ية، وال�زن الذي حتمله الطائرة والكيفية التي يتم بها قيادة 
الطائرة ومدى كفاءتها. وخالل العام املا�صي، اأخرجت ال�صركة طائراتها 
ب�ينغ  الطراز  حملها  واأحلت  اخلدمة  من   200-777 ب�ينغ  ط��راز  من 
درمياليرن، الذي يعد االأكرث تر�صيداً لل�ق�د على �صعيد الطائرات   787
امل�اد  م��ن  امل�صن�ع  ال����زن  خفيف  الطائرة  هيكل  بف�صل  وذل��ك  التجارية 

املركبة. 
ل�ص�ؤون  الرئي�ض  نائب  يعق�بي،  �صليمان  الكابنت  قال  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
اأ�صا�ض  على  املتزايد  التعاون  "عرب  للطريان:  باالحتاد  الرحالت  عمليات 
�صهري بني اأق�صام عمليات الرحالت وعمليات ال�صبكة والعمليات االأر�صية 
وهند�صة االأ�صط�ل، ا�صتطاعت االحتاد للطريان حتقيق حت�صينات ملح�ظة 
االأول�يات  اأح���د  ميثل  فيما  الكرب�نية،  واالن��ب��ع��اث��ات  ال���ق���د  وف����رات  يف 

الرئي�صية ل�صركة طريان م�صتدامة بيئياً". 
البيئية لل�صركة،  املبادرات  وي���ؤدي طيارو االحت��اد للطريان دوراً حي�ياً يف 
حيث ي�صاهم�ن يف زيادة وف�رات ال�ق�د املتحققة من خالل حتليل تقارير 
االأ�صا�صية  ال���ق���د  تر�صيد  اإج����راءات  تطبيق  اأج��ل  م��ن  ال��رح��الت  وبيانات 
ع��ل��ى ال��ن��ح��� االأم���ث���ل. وي�����ص��م��ل ذل���ك ا���ص��ت��خ��دام حم���رك واح����د يف عملية 
ال�صري بالطائرة يف �صاحة الطائرات لتقليل ا�صتهالك ال�ق�د. كما يختار 
الطيارون اإعدادات خف�ض اجلنيحات "ال�صفائح امل�ج�دة على حافة اجلناح 
اله�اء  مقاومة  والكبح" لتقليل  بالرفع  للتحكم  وغلقها  فتحها  يتم  التي 

وتر�صيد ال�ق�د.  
واأظهرت االإح�صائيات اخلا�صة بتقليل عدد املحركات امل�صتخدمة عند �صري 
الطائرة على املدرج، اإ�صافة خلف�ض اجلنيحات عند الهب�ط، حتقيق نتائج 
قيا�صية على �صعيد تر�صيد ال�ق�د، حيث تعادل وف���رات ال�ق�د املتحققة 
طن   7،900 ت���ف��ري  يعني  مب��ا  ط���ريان،  �صاعة   1،440 ي��ق��رب م��ن  م��ا 
الكرب�ن.  اأك�صيد  ث��اين  انبعاثات  من  طن   24،900 وجتنب  ال�ق�د  من 
وقدمت ال�صركة تطبيقاً جديداً لكافة الطيارين ي�فر اأحدث املعل�مات عن 
االإجنازات الراهنة على �صعيد وف�رات ال�ق�د وكذلك فر�ض ت�فري ال�ق�د 

لكل رحلة يت�ىل الطيارون قيادتها. 
ال�ق�د املحم�لة على الطائرة، تن�ض ل�ائح الطريان على  والإدارة كميات 
حتميل وق�د احتياطي بن�صبة ت�صل اإىل 3  باملئة. ومب�افقة الهيئة العامة 
للطريان  االحت��اد  طبقت  املا�صي،  العام  االإم���ارات  بدولة  امل��دين  للطريان 
ن�صبة  ع��ن  ب��اخل��روج  لل�صركة  ت�صمح  لل�ق�د  للتخطيط  ج��دي��دة  منهجية 
اإثبات اأن حتليل البيانات التاريخية االإح�صائية  الثالثة  باملئة من خالل 

قد اأثمر عن ح�صابات اأكرث دقة لكميات ال�ق�د الفعلية املطل�بة.   
كما اأجنزت ال�صركة العديد من م�صاريع خف�ض وزن الطائرات مبا يف ذلك 
وا�صتخدام  ال�صركة  اأ�صط�ل  كامل  �صعيد  على  ال��ط��ائ��رات  �صجاد  جتديد 
�صجاد اأخف وزناً، وتنقيح حم�الت التم�ين باالأطعمة وامل�صروبات بناًء على 
العدد الفعلي للم�صافرين على منت الطائرة، وحتديد كميات مياه ال�صرب 

املحم�لة على الطائرة بناًء على املتطلبات الفعلية. 
فرتات  ع��ل��ى  ال��ط��ائ��رات  حم��رك��ات  لغ�صل  املح�صنة  االإج������راءات  و���ص��اه��م��ت 
البيئية، التي تزيد من احلمل على املحرك، يف  منتظمة الإزال��ة الروا�صب 

حت�صني الكفاءة بن�صبة 0.5  باملائة.  
وتطبق االحتاد للطريان برناجماً لالأفكار املبتكرة املخ�ص�صة لال�صتدامة 
الت�صغيلية  التعديالت  خ��الل  من  تنقيحه  يتم  وال��ذي  الكرب�ن،  وخف�ض 
امل�صتمرة وكذلك عرب امل�صاريع الط�يلة املدى مثل م�صروع تط�ير ال�ق�د 

احلي�ي للطائرات. 

 80 مليار درهم ا�ضتثمارات امل�ضروع وعمليات احلفر لرفع ال�ضعة الإنتاجية اإىل 750 األف برميل يوميًا 
 بحث فر�س ا�ضتك�ضاف موارد النفط والغاز التقليدية وغري التقليدية اجلديدة يف اأبوظبي
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/1762  جتاري جزئي
اىل املحك�م عليه/1- �صمان للمقاوالت �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها بلعبا�ض بن ابراهيم  
جمه�ل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/7/25  
يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/بي�صة ل�صناعة احلديد �ض.ذ.م.م بالزام املدعي عليها 
بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ )�صبعة وخم�صني الف وثمانية ع�صر درهم( والفائدة القان�نية 
ب�اقع 9% من تاريخ اال�صتحقاق احلا�صل يف 2016/9/30 وحتى متام ال�صداد والزمتها 
بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ص�ري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/916  جتاري جزئي

اىل اخل�صم املدخل/ 1-رمزي دين كرميخان�ف جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/
قد  النعيمي  ال�صرهان  عبدالرحمن  حممد  وميثله:عبدالرحمن  ا�صينجاليف  خريت 
والت�صامم  بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  م��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأقام 
مببلغ  ت��ق��در  وال��ت��ي  لهما  امل�صلمة  الب�صائع  قيمة  للمدعي  ي���ؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما 
ال�صداد  الدع�ى وحتى متام  رفع  تاريخ  القان�نية 9% من  والفائدة  درهم   )381680(
والزامهما بالر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة ي�م االثنني 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.C.12:بالقاعة ���ض  ال�����ص��اع��ة:9:30  امل������اف�����ق:2019/5/20 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ص�ر 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 611
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ عاطف اثر باه�ر - كندا اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�صته البالغة 100%  ح�صة اىل ال�صيد/ خرم ريا�ض حممد ريا�ض - باك�صتاين اجلن�صية 
يف الرخ�صة التجارية : جزيرة االحالم للحل�يات - ترخي�ض رقم )755225(  تعديالت اخرى : 
تنازل �صاحب الرخ�صة الخر وان�صحاب وكيل خدمات ودخ�ل وكيل خدمات جديد عليه وتغيري 

اال�صم التجاري من : جزيرة االحالم للحل�يات اىل : ملك للمثلجات 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صب�عني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 123

باك�صتان   ، ال�صاري  عبداخلالق  ال�صاري  ا�صلم  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50%  وال�صيد/ مالك عبدالغفار 
مالك خدا بخ�ض باك�صتان يف / مالك عبدالغفار ل�صيانة ال�صيارات ترخي�ض جتاري 610455 
تغيري  : مت  اخرى  افغان�صتان اجلن�صية.  تعديالت  روح اهلل نظر حممد  لل�صيد/  ، وذلك 
اال�صم التجاري من / مالك عبدالغفار ل�صيانة ال�صيارات ، اىل اال�صم التجاري اجلديد / 

اال�صا�ض ل�صيانة ال�صيارات 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
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اإعالن بالن�سر - ح�سور اإجتماع اخلربة

يف الدعوى رقم 2019/51 جتاري جزئي - دبي
املدعي عليه : �صمارت لينك لتجارة املالب�ض اجلاهزة - �ض ذ م م 

يف الدع�ى املذك�رة اعاله ، بناء على تكليف حمكمة دبي - الدائرة اجلزئية التجارية 
املرف�عة من  اع��اله  املذك�رة  الدع�ى  بندبي خبريا ح�صابيا يف   )10( رقم  ال�صاد�صة 
- وعليه يرجى ح�ص�ركم يف جل�صة  )امل��دع��ي( �صدكم  م  م  ذ  ���ض  االإم����ارات  اأرام��ك�����ض 
الدع�ى  لديكم من م�صتندات تخ�ض  ما  وتقدمي  او وكيال معتمدا ميثلكم  اخلربة 
مقر  يف  �صباحا   11.00 ال�صاعة  مت��ام  يف   2019/5/16 امل���اف��ق   اخلمي�ض  ي���م  وذل��ك 
يا�ض  بني  �صارع   - ديرة   - دبي  والكائن مبدينة  املرزوقي  مكتب اخلبري/ عبداملجيد 
- بناية برج امل�صرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504 م�بايل : 0506111421 ، ت : 

042555363، ف : 042555433 
اخلبري احل�ضابي /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

اإعالن بالن�سر باللغتني العربية والجنليزية
يف الدعوى التنفيذية رقم 2018/159

ل�صاحبها  واالر�صيات  التك�صية  ملقاوالت  الدائم  �صده/ال�صالم  املنفذ  اىل 
حممد روخان حممد اياز

حيث ان املنفذ/ار�صد خان ر�صا خان مياه
اأمام  ح�ص�رك  فيقت�صي  التنفيذية  ال��دع���ى  املحكمة  ل��دى  عليك  اق��ام 
ه���ذه املحكمة يف ال�����ص��اع��ة ال��ع��ا���ص��رة وال��ن�����ص��ف م��ن ي����م ال��ث��الث��اء امل�افق 
2019/5/21م. ويف حالة تخلفك عن احل�ص�ر اأو عدم اإر�صال وكيل عنك يف 

ال�قت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدع�ى يف غيابك.
القا�سي / �سليمان را�سد �سليمان الكعبي 
رئي�ض حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية                  

       دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل - قطاع العدل  

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية - ق�سم التنفيذ 

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/3364( 

املنذر : اخلليج التجاري - �ض ذ م م  وميثلها ال�صيد/ 
العن�ان : املقر الرئي�صي لدى دبي القاب�صة - ملك جمريا هيلز ديفيل�مبنت - مكتب رقم 1 - ام �صقيم 3 - اإمارة دبي - االإمارات العربية 

املتحدة - هاتف : 43670346 - 971+  �ض ب : 66000 
املنذر اليه : اي كي� للنظارات -�ض ذ م م  - فرع ، يحمل الرخ�صة مهنية رقم 687390 ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية 

وعن�انه : حمل رقم جيه G05( 5( مبنى باي �صك�ير 3 )Bay Square 3( - منطقة اخلليج التجاري - اخلليج التجاري - اإمارة 
دبي - االر�ض رقم 71 - رقم البلدية : 6801 - 346 - �ض ب : 65957 ، هاتف رقم : 044542492 - هاتف حمم�ل رقم : 0504675016 ، 

info@eyeqopticals.com ، sajid@eyeqopticals.com .الربيد االإلكرتوين
)Bay Square 3( 3 مبنى باي �صك�ير - )G05( 5 يخطر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتها على املحل رقم جيه 

- منطقة اخلليج التجاري - اخلليج التجاري - اإمارة دبي - االر�ض رقم 71 - رقم البلدية 6801 - 346 وبخالف ما ي�صتجد من 
بدل االيجار والر�ص�م امل�صتحقة و�صريبة القيمة امل�صافة حتى تاريخ االخالء الفعلي وبراءة ذمة العني امل�ؤجرة من ر�ص�م ا�صتهالك املاء 
والكهرباء من هيئة كهرباء ومياه دبي وت�صليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من اال�صخا�ض وال�ص�اغل وباحلالة التي كانت عليها 
عند التعاقد وذلك خالل ثالث�ن ي�ما من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار واال فاإن املنذرة �صت�صطر التخاذ كافة االجراءات القان�نية �صد 
املنذر اليها واللج�ء اىل اللجنة الق�صائية اخلا�صة بالف�صل يف املنازعات بني امل�ؤجرين وامل�صتاأجرين للمطالبة باالإخالء و�صداد القيمة 
االيجارية املرت�صدة من تاريخ االمتناع عن ال�صداد وحتى تاريخ االخالء الفعلي وحتميل املنذر اليها كافة الر�ص�م وامل�صاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حق�ق املنذرة االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/3368( 

املنذر : اخلليج التجاري - �ض ذ م م - العن�ان : املقر الرئي�صي لدى دبي القاب�صة - ملك جمريا هيلز ديفيل�مبنت - مكتب رقم 1 - ام 
�صقيم 3 - اإمارة دبي - االإمارات العربية املتحدة - هاتف : 43670346 - 971+  �ض ب : 66000 

املنذر اليه : مطعم اال �صاج ، يحمل الرخ�صة مهنية رقم 713288 ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية 
وعن�انه : حمل رقم بي P04( 4( ملك اكزكتيف تاور - مبنى باي �صك�ير 6 )Bay Square 06( منطقة اخلليج التجاري - بردبي 
- اإمارة دبي - االأر�ض رقم 71 رقم البلدية 6801  - 346 �ض ب : 31710 ، هاتف رقم  : 045234894 ، 045646234 

 thaer@1765hospitality.com : هاتف حمم�ل رقم 0557643946 ، 0555234894  الربيد االإلكرتوين ،
يخطر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتها على املحل رقم بي P04( 4( ملك اكزكتيف تاور - مبنى باي �صك�ير 6 
)Bay Square 06( منطقة اخلليج التجاري - بردبي - اإمارة دبي - االأر�ض رقم 71 رقم البلدية 6801  - 346 ، وبخالف 
ما ي�صتجد من بدل االيجار والر�ص�م امل�صتحقة و�صريبة القيمة امل�صافة حتى تاريخ االخالء الفعلي وبراءة ذمة العني امل�ؤجرة من 
وال�ص�اغل  اال�صخا�ض  من  خالية  للمنذرة  ومفاتيحها  العني  وت�صليم  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  من  والكهرباء  املاء  ا�صتهالك  ر�ص�م 
وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد وذلك خالل ثالث�ن ي�ما من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار واال فاإن املنذرة �صت�صطر التخاذ 
كافة االجراءات القان�نية �صد املنذر اليها واللج�ء اىل اللجنة الق�صائية اخلا�صة بالف�صل يف املنازعات بني امل�ؤجرين وامل�صتاأجرين 
للمطالبة باالإخالء و�صداد القيمة االيجارية املرت�صدة من تاريخ االمتناع عن ال�صداد وحتى تاريخ االخالء الفعلي وحتميل املنذر 

اليها كافة الر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حق�ق املنذرة االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/3367( 

املنذر : اخلليج التجاري - �ض ذ م م  - العن�ان : املقر الرئي�صي لدى دبي القاب�صة - ملك جمريا هيلز ديفيل�مبنت - مكتب رقم 1 - ام 
�صقيم 3 - اإمارة دبي - االإمارات العربية املتحدة - هاتف : 43670346 - 971+  �ض ب : 66000 

املنذر اليه : مطعم وكافيه بيا�ض ج�رميت �ض ذ م م - اال�صم التجاري : ما�صاال ب�ت لتعهدات تزويد باجل�جبات الغذائية اجلاهزة �ض ذ 
م م - يحمل الرخ�صة مهنية رقم 651155 ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية - وعن�انه : حمل رقم جيه G02( 2( ملك اخلليج 
التجاري - مبنى باي �صك�ير Bay Square 11( 11( - منطقة اخلليج التجاري - اخلليج التجاري - بردبي - اإمارة دبي - االر�ض 
رقم 71 - رقم البلدية 6801 - 346 - رقم مكاين : 86623 26716 - �ض ب : 33108 ، هاتف رقم : 043443200 - هاتف حمم�ل رقم : 

info@peachretail.com ، sameer@peachretail.com : 0526404688 ، 0505657472 - الربيد االإلكرتوين
يخطر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتها على املحل رقم جيه G02( 2( ملك اخلليج التجاري - مبنى باي �صك�ير 
Bay Square 11( 11( - منطقة اخلليج التجاري - اخلليج التجاري - بردبي - اإمارة دبي - االر�ض رقم 71 - رقم البلدية 6801 - 
346 - رقم مكاين : 86623 26716 ،  وبخالف ما ي�صتجد من بدل االيجار والر�ص�م امل�صتحقة و�صريبة القيمة امل�صافة حتى تاريخ االخالء 
الفعلي وبراءة ذمة العني امل�ؤجرة من ر�ص�م ا�صتهالك املاء والكهرباء من هيئة كهرباء ومياه دبي وت�صليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية 
من اال�صخا�ض وال�ص�اغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد وذلك خالل ثالث�ن ي�ما من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار واال فاإن املنذرة 
�صت�صطر التخاذ كافة االجراءات القان�نية �صد املنذر اليها واللج�ء اىل اللجنة الق�صائية اخلا�صة بالف�صل يف املنازعات بني امل�ؤجرين 
وامل�صتاأجرين للمطالبة باالإخالء و�صداد القيمة االيجارية املرت�صدة من تاريخ االمتناع عن ال�صداد وحتى تاريخ االخالء الفعلي وحتميل 

املنذر اليها كافة الر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حق�ق املنذرة االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/3369(

املنذر : اخلليج التجاري - �ض ذ م م - العن�ان : املقر الرئي�صي لدى دبي القاب�صة - ملك جمريا هيلز ديفيل�مبنت - مكتب رقم 1 - ام 
�صقيم 3 - اإمارة دبي - االإمارات العربية املتحدة - هاتف : 43670346 - 971+  �ض ب : 66000 

املنذر اليه : تاكتيكال ريالتي جروب �ض ذ م م - يحمل الرخ�صة مهنية رقم 593176 ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية 
 Bay Square( 6 ملك اخلليج التجاري - مبنى باي �صك�ير - )F68( 68 وحمل رقم اإف )F67( 67 وعن�انه : حمل رقم اإف
اإم��ارة دبي - االر���ض رقم 11 رقم البلدية 465 - 346 �ض ب : 122874 ،  التجاري - مركز اخلليج التجاري -  اخلليج  منطقة   -  )06
 kash@taktical.com ،  : االإلكرتوين  الربيد   -  0507086765 ، - هاتف حمم�ل رقم 0506519809   043607760 : هاتف رقم 

  kashpof@gmail.com
يخطر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتها على املحل رقم اإف F67( 67( وحمل رقم اإف 68 )F68( - ملك 
اخلليج التجاري - مبنى باي �صك�ير Bay Square 06( 6( - منطقة اخلليج التجاري - مركز اخلليج التجاري - اإمارة دبي - االر�ض 
رقم 11 رقم البلدية 465 - 346 ،  وبخالف ما ي�صتجد من بدل االيجار والر�ص�م امل�صتحقة و�صريبة القيمة امل�صافة حتى تاريخ االخالء 
الفعلي وبراءة ذمة العني امل�ؤجرة من ر�ص�م ا�صتهالك املاء والكهرباء من هيئة كهرباء ومياه دبي وت�صليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية 
من اال�صخا�ض وال�ص�اغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد وذلك خالل ثالث�ن ي�ما من تاريخ ا�صتالم هذا االنذار واال فاإن املنذرة 
�صت�صطر التخاذ كافة االجراءات القان�نية �صد املنذر اليها واللج�ء اىل اللجنة الق�صائية اخلا�صة بالف�صل يف املنازعات بني امل�ؤجرين 
وامل�صتاأجرين للمطالبة باالإخالء و�صداد القيمة االيجارية املرت�صدة من تاريخ االمتناع عن ال�صداد وحتى تاريخ االخالء الفعلي وحتميل 

املنذر اليها كافة الر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حق�ق املنذرة االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/3363(

املنذرة االأوىل : اخلليج التجاري - ذ م م - �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة وعن�انها املقر الرئي�صي لدبي القاب�صة - ملك جمريا 
هيلز ديفيل�مبنت - مكتب رقم 1 - ام �صقيم 3 - اإمارة دبي - االإمارات العربية املتحدة 

الرئي�صي ل�صركة دبي  باملقر  م - �صركة ذات م�ص�ؤولية حم��دودة وعن�انها  م  ذ  املجمعات -  الإدارة  : دبي للعقارات  الثانية  املنذرة 
القاب�صة ملك جمريا هيلز ديفيل�مبنت - مكتب رقم 1 - ام �صقيم 3 - اإمارة دبي - االإمارات العربية املتحدة 

املنذر اليه / ماني�ض ج�يل م�كي�ض ك�مار - وعن�انه ال�حدة رقم 2201 - بناية فيجني تاور 1 - منطقة اخلليج التجاري - اإمارة 
دبي - االإمارات العربية املتحدة - هاتف رقم 042388340 - الربيد االإلكرتوين : tf@shilpiworldwide.com )رقم 

االر�ض 466 - 346( - رقم مكاين : 86910  25048
تخطر املنذرتان املنذر اليه ب�صرورة االإلتزام ب�صداد ر�ص�م ال�صيانة  واالإدارة الأماكن امللكية امل�صرتكة مبا يتنا�صب مع امل�صاحة 
و�صداد مبلغ وقدره   دب��ي  اإم��ارة   - التجاري  1 يف منطقة اخلليج  ت��اور  بناية فيجني   - رق��م 2201  ال�حدة  ب�صند ملكية  ال����اردة 
235.867.62 درهم "مائتان وخم�صة وثالث�ن الفا وثمامنائة و�صبعة و�صت�ن درهما واثنان و�صت�ن فل�صا" خالل �صبعة )7( ايام 
املنذرتان يحتفظان  اليه يف االإخ��الل ب�صداد ر�ص�م اخلدمات فان  املنذر  ا�صتمرار  االإن��ذار ويف حال  اإعالنه بهذا  عمل من تاريخ 
بحقهما يف اتخاذ اي اإجراء قان�ين متاح وفقا للقان�ن وي�صمل على �صبيل املثال ال احل�صر احلق يف املطالبة باملبلغ املرت�صد وحق 
املطالبة بالبيع مقابل حت�صيل ر�ص�م اخلدمات امل�صتحقة مع الف�ائد القان�نية وم�صروفات ا�صت�صدار احلكم الق�صائي بخالف 

ما ي�صتجد من ر�ص�م خدمات ومع حفظ كافة حق�ق املنذرتان االخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 يف الدعوى رقم  2019/1258 جتاري جزئي 

املدعي : بنك االإحتاد ال�طني - �ض م م 
املدعي عيه  : ب�بي �صاك� 

دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�صن  هادي  حممد  عقيل  الدكت�ر/  اخلبري  "يعلن 
االإحتاد  بنك  املدعي/  من  واملقامة   ، جزئي  جتاري   2018/1258 رقم  الدع�ى  يف  االبتدائية 
�صاك� مدع�ا حل�ص�ر اجتماع  ال�صيد/ ب�بي  املدعي عليه  فاإن  م م وتنفيذا للمهمة  ال�طني - �ض 
اخلربة امل�صرفية او ب�ا�صطة وكيل معتمد واملقرر عقده ي�م الثالثاء امل�افق 2019/5/14 يف متام 
ال�صاعة 11.00 احلادية ع�صر �صباحا يف  مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - ب��صعيد - بناية 
ال��صل بزن�ض �صنرت - بج�ار فندق جي 5 )فندق روتانا �صابقا( - �صارع رقم 27  - الطابق التا�صع - 
مكتب رقم ) 902( رقم مكاين : 94178  32428 - لذا نرج� منكم التكرم باحل�ص�ر يف امل�عد املحدد 

اعاله " واح�صار جميع االأوراق وامل�صتندات التي ت�ؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
اخلبي امل�سريف     
د - عقيل حممد هادي ح�سن  الهادي 

تكليف الإعالن بالن�سر 
حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية 
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مذكرة اإعالن مدعي عليه  بالن�سر

يف الدعوى رقم 2019/161 اإداري كلي الفجية 
اىل املدعي عليه / كافرتيا واحد عمرو ب�صفته مالك ومدير/ ي��صف حممد احمد ح�صن ح�كل - 

اإماراتي اجلن�صية - جمه�ل حمل االإقامة 
نعلمكم باأن املدعية / الهيئة العامة لل�ص�ؤون االإ�صالمية واالأوقاف 

قد اقامت الدع�ى املذك�رة اأعاله 1- بالزام املدعي عليه ب�صداد املبالغ امل�صتحقة من تاريخ 2016/3/1 
وحتى االخالء الفعلي 2-ب�صداد قيمة ال�صريبة امل�صافة من تاريخ 2018/1/1 وحتى تاريخ االخالء  
3- باخالء العني وت�صليمها خالية من ال�ص�اغل واالأ�صخا�ض 4- باإح�صار براءة الذمة من الكهرباء 
حمكمة  اىل  احل�ص�ر  عليكم  يت�جب  ل��ذا   ، املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�ص�م   -5 وامل��اء  
الفجرية االإحتادية االإبتدائية �صباح ي�م االأربعاء امل�افق 2019/5/8م حل�ص�ر اجلل�صة امام )اإدارة 
الدع�ى( ولتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات ، ويف حالة عدم ح�ص�ركم اأو اإر�صال وكيل معتمد 

ين�ب عنكم فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات القان�نية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ : 2019/4/30م 

مكتب اإدارة الدعوى        

   دولة الإمارات العربية املتحدة - وزارة العدل
حمكمة الفجية الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

 اعالن ن�سرا        
عبيد  حممد  �صعيد  ميثلها  امل�ا�صي  لتجارة  /امل�ا�صم  عليه  املدعي  اإىل 
املدعي/  اأن  حيث  وذلك  )الربدي(  فكان  خ�ر  مدينة  ومقرها  العبدويل  
اأقامت �صدكم دع�ى ايجارية بالرقم 2019/36 لدى  بلدية خ�رفكان  قد 
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خ�ر فكان فيقت�صي ح�ص�ركم 
�صخ�صيا اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�صادر يف مدة 15 
ي�م من تاريخ االإعالن للمث�ل اأمامها يف مقر بلدية خ�رفكان.  ويف حالة 
تخلفكم عن احل�ص�ر اأو عدم اإر�صال وكيل عنكم يف ال�قت املحدد فاإن اللجنة 

�ص�ف تق�م بنظر الدع�ى يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

     المارات العربية املتحدة 
حكومة ال�سارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
 اعـــــــالن       

ال�صيد/   : خ�رفكان   والت�صديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم 
على  الت�صديق  وطلبا   %100 ح�صته  الهند   ، اجلن�صية  كاناب�رام  ماداتيل  مام�  �صكري 
وال�صيل  العبايات  لتجارة  ال�صرق  اأم���رية  التجاري  اال���ص��م  يف  )ت��ن��ازل(  يت�صمن  حم��رر 
 561440 رق��م  جت��اري��ة  رخ�صة  ال�صارقة  يف   االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�ض 
ال�صادر بتاريخ 2008/3/11 من دائرة التنمية االقت�صادية بخ�رفكان اىل ال�صيد/ ابين�ض 
 ، احل��ق  نظيم  االأعظم حممد  �صفي  وال�صيد/ حممد   ، الهند   : - اجلن�صية  كبري كبري 
العدل يف مدينة خ�رفكان  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معل�ما  بنغالدي�ض.    : اجلن�صية 
�صيق�م بالت�صديق على ت�قيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذك�ر بعد انق�صاء 14 ي�م من 

تاريخ ن�صر هذا االعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1/3335(

املنذر / امل�ؤجر : �صركة بل� باي للعقارات - �ض ذ م م 
املنذر اليه / �صركة  اإيتانا برودك�ص�نز منطقة حرة - ذ م م  - رخ�صة جتارية 

رقم 16885 - جمه�يل حمل االإقامة 
خم�ض   )45.000( والبالغة  االي��ج��اري��ة  للقيمة  ال��ك��ام��ل  بال�صداد  نكلفكم 
وارب��ع���ن ال��ف��ا دره��م��ا خ��الل 30 ث��الث���ن ي���م��ا م��ن ت��اري��خ تبلغكم االنذار 
ب�صكل قان�ين واال �صاأ�صطر ا�صفا باالإ�صافة مل�كلي باتخاذ كافة االجراءات 
القان�نية والق�صائية مبطالبتكم باالخالء وال�صداد للقيمة االيجارية مع 

ت�صميكم كافة الر�ص�م وامل�صاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1/3336(

املنذر �صركة / ال�صياح وابناوؤه لال�صتثمار - �ض ذ م م 
املنذر اليه / �صركة - ارديفني ل�صناعة املعادن والزجاج �ض م م م - املرخ�ض 

برقم 791300  - جمه�يل حمل االإقامة 
نكلفكم بال�صداد مبلغ 450.000 درهم امل�صتحقة مب�جب ال�صيك رقم 000170 
وذلك عن االتفاقية امل�قعة بتاريخ 2018/9/5 مع املنذر وذلك يف خالل 5 
ايام من تاريخ ت�صلمكم االنذار ب�صكل قان�ين واال �ص�ف نتخذ �صدكم كافة 

االجراءات الق�صائية �صدكم مع حتملكم كافة امل�صاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�سر
رقم )2019/3269 (

املنذر  / نزار م�صطفى زغيب 
املنذر اليه / ب�تريي للتجارة - �ض ذ م م 

امل��ص�ع : اإعالن بالن�صر يف اإنذار عديل رقم )2019/1/1564( 
ينذر املنذر / املنذر اليها بالعلم مبا جاء بهذا االنذار وب�صرورة �صداد مبلغ 78.000 
اإجمايل قيمة ال�صيكات املرت�صد بذمتها وامل�صتحق للمنذر وذلك خالل مدة  درهم 
اق�صاها )خم�صة ايام( من تاريخ ن�صر هذا االإنذار ، واال �صي�صطر املنذر التخاذ كافة 
االجراءات القان�نية حلفظ حق�قه وطلب ا�صت�صدار امر االداء واملطالبة بالتع�ي�ض 
املنا�صب عن العطل وال�صرر مع حتمل املنذر اليها كافة الر�ص�م وامل�صاريف الق�صائية 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
اإعالن بالن�سر

رقم )2019/3320(
املنذرة / �صركة بي�صة ل�صناعة احلديد )�ض ذ م م( ب�كالة املحامي / علي ابراهيم 

�صد املنذر اليها / الفي�صلية للمقاوالت )�ض ذ م م( وميثلها / متاي ت�صاك� ب�صفته مدير 
)جمه�ل حمل االإقامة( 

ب�صفتنا املحام�ن وامل�صت�صارون القان�ني�ن للمنذرة ننذركم مب�جب هذا االنذار ب�صرعة �صداد املبلغ 
وت�صع�ن  وخم�صة  الف  وع�صرون  وخم�صمائة  )ملي�ن   )1.520.095.33( وق��دره  ذمتكم  يف  املرت�صد 
هذه  يقابل  ال  التي  امل��ن��ذرة  ل�صالح  �صيكات   5 ع��دد  مب�جب  وذل��ك  فل�صا(  وث��الث���ن  وثالثة  درهما 

ال�صيكات ر�صيد كايف وقائم وقابل لل�صحب. 
االج���راءات  جميع  باتخاذ  نق�م  �ص�ف  واال  الن�صر  ه��ذا  ا�صتالم  ت��اري��خ  م��ن  ا�صب�ع  خ��الل  يف  وذل��ك 
القان�نية الالزمة �صدكم مع الزامكم بالتع�ي�ض عن كافة اال�صرار التي حلقت مب�كلنا من جراء 
الر�ص�م  كافة  لنف�صه مع  بها  واالحتفاظ  املنذر  وج��ه حق مع حفظ حق  ب��دون  املبلغ  ه��ذا  احتبا�ض 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القان�نية من تاريخ اال�صتحقاق.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/2488 مدين جزئي                                                
اىل امل��ح��ك���م ع��ل��ي��ه/1- حممد ع�صمت احل���اج ف��رح��ات ال���رتك  جم��ه���ل حمل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/10/17  يف 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/ يامن احمد الهالل مبثابة احل�ص�ري : بالزام 
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ 12000 درهم اثني ع�صر الف درهم تع�ي�صا 
ماديا وادبيا والزمته امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
الي�م  م��ن  اعتبارا  ي�ما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�ص�ري  مبثابة 
التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/267 عقاري كلي                    

ان  املحدودة  جمه�ل حمل االقامة مبا  العقارية  ال��ربج  املدعي عليه / 1-�صركة  اىل 
املدعي/ كال�ض اإنف�صتمنت�ض ليمتد وميثله / �صمري حليم كنعان  قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ 34.698.387 درهم 
متام  وحتى   2008/7/28 يف  احلا�صل  اال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 ب�اقع  الفائدة  مع 
ال�صداد والتع�ي�ض مببلغ 15.000.000 درهم مع الفائدة ب�اقع 12% حتى متام ال�صداد 
امل�افق   الثالثاء   ي���م  لها جل�صة  وح��ددت  امل��ح��ام��اة.    واتعاب  وامل�صاريف  الر�ص�م  مع 
اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   9.30 ال�صاعة   2019/5/14
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/116 عقاري جزئي                  

امل��دع��ي عليه / 1-ن��ادي��ن ي��صف دم��ي��ان  جمه�ل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان املدعي/  اىل 
ال�صركة اخلليجية لال�صتثمارات العامة )�ض م ع( وميثله /�صعيد مبارك عبيد احمد 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد   - الزحمي 
وقدره )230.000 درهم( والتع�ي�ض مببلغ وقدره )66.000 درهم(  والر�ص�م وامل�صاريف 
لها  وح��ددت  التام.   ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  8.30 �ض  ال�صاعة   2019/5/20 امل�افق  االثنني   ي�م  جل�صة 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل )علما بان الدع�ى مت اإحالتها 

من الدائرة العقارية الكلية اىل الدائرة العقارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/92  جتاري جزئي              

اىل اخل�صم املدخل/1- كراج م�دينا ل�صيانة ال�صيارات  جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ نيخيل �صكارياه ك�ليك�نيل  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )65.000 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف 
احلكم  �صم�ل  و  دره��م(   20.000( وق��دره  مببلغ  والتع�ي�ض  املحاماة  وات��ع��اب 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة ي�م االثنني امل�افق 2019/5/13 
من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2016/582 تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ:  بنك اخلليج االأول 

عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �صارع اب�بكر ال�صديق 
M.M املال�صق  اإم��ارة دبي - ديرة - �صارع املكت�م برج  املنفذ �صده :  امري م�صع�د علي ا�صغر متقي - عن�انه : 

لفندق ك�نك�رد ، الدور الرابع - مكتب رقم )404( مدير لدى �صركة رونديل جلف للتجارة. 
احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/5/15 امل���اف��ق  االرب��ع��اء  ي���م  يف  ان��ه 
�صيجرى بيع العقار امل��صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من م�اطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف امل�اعيد 
املبينة باملادة 301 من قان�ن االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 

ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : - 
�صقة �صكنية : املنطقة : الثنية الثالثة - رقم االر�ض : 36 - رقم املبنى 4 - ا�صم املبنى : الظفره 4 - رقم ال�حدة : 

عطاء  العلى  درهم   883326  : التقديرية  القيمة  مربع  مرت   70.14  : امل�صاحة   -  216
مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    
فى الدعوى رقم  2016/582 تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ:  بنك اخلليج االأول 
عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �صارع اب�بكر ال�صديق 

M.M املال�صق  اإم��ارة دبي - ديرة - �صارع املكت�م برج  املنفذ �صده :  امري م�صع�د علي ا�صغر متقي - عن�انه : 
لفندق ك�نك�رد ، الدور الرابع - مكتب رقم )404( مدير لدى �صركة رونديل جلف للتجارة. 

احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/5/15 امل���اف��ق  االرب��ع��اء  ي���م  يف  ان��ه 
�صيجرى بيع العقار امل��صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�صركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�صراء من م�اطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف امل�اعيد 
املبينة باملادة 301 من قان�ن االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 

ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : اأو�صاف العقار : - 
�صقة �صكنية : املنطقة : الثنية الثالثة - رقم االر�ض : 36 - رقم املبنى 4 - ا�صم املبنى : الظفره 4 - رقم ال�حدة : 

عطاء  العلى  درهم   883326  : التقديرية  القيمة  مربع  مرت   70.14  : امل�صاحة   -  216
مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/1215 جتاري كلي 

اىل املحك�م عليهم / 1- ندهى جيمز - م د م �ض - ب�صفتها مدين ، 2- اتيت �ص�دهري جاندي - ب�صفته كفيل �صخ�صي ، 3- املا�ض 
االمريات - �ض ذ م م  - ب�صفته كفيل ، 4- ميه�ل ديليب ميهتا - ب�صفته حمرر ال�صيك �صند الكفالة ، 5- عمرى جي�يلري تريدجن 
- م م ح - ب�صفتها كفيل ، 6- ال�احد للتجارة العامة - م م ح - ب�صفتها كفيل ، 7- �صاجيف� نيال كاندان نامب�ترييباد - ب�صفته حمرر 
ال�صيك �صند الكفالة ، 8- تايتي ك�مار جيتيندرا بهاي ميفادا ميفادا جيتيندرا ، جمه�ل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
، اأوال - بالزام املدعي  بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/3/7 يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/البنك التجاري الدويل - �ض م ع 
عليهما االوىل والثاين بالتكافل والت�صامن بينهما باداء مبلغ وقدره ثالثة وع�صرون ملي�ن و�صتمائة وثالثة االف و�صتمائة و�صتة 
وثمان�ن درهم واربعة وثمان�ن فل�ض )23.603.686.84( درهم للمدعي والفائدة القان�نية على هذا املبلغ ب�اقع 9% �صن�يا من 
تاريخ املطالبة الق�صائية ال�اقع يف 2018/6/5 وحتى ال�صداد التام،  ثانيا : الزام املدعي عليهما الثالثة والرابع بالتكافل والت�صامن 
مع املدعي عليهما االوىل باداء مبلغ وقدره اثني ع�صر ملي�ن درهم )12.000.000.00 درهم( للمدعي من مبلغ املدي�نية املحك�م 
بها يف البند اوال. ، ثالثا : الزام املدعي عليهما اخلام�صة وال�صاد�ض بالتكافل والت�صامن مع املدعي عليها االوىل باداء مبلغ وقدره 
ت�صعة ماليني درهم )9.000.000.00 درهم( للمدعي من مبلغ املدي�نية املحكمة بها يف البند اأوال ، رابعا : الزام املدعي عليهما 
ال�صابعة والثامن بالتكافل والت�صامن مع املدعي عليها االوىل باداء مبلغ وقدره احدى ع�صر ملي�ن درهم )11.000.000.00 درهم( 
للمدعي من مبلغ املدي�نية املحك. ، حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر 

هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/13610  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بيرتوبايب انرتنا�صي�نال ميدل اي�صت م.د.م.�ض جمه�ل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /ج�ناثان اندرو �صت�ي�ض قد اأقام عليك الدع�ى 
والفائدة  دره��م(   467400( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  وم��ص�عها 
والر�ص�م  التام  ال�صداد  وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 مبعدل  القان�نية 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة وحددت لها جل�صة ي�م االثنني امل�افق 2019/5/13 
من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   10.00 ال�صاعة 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1144  تنفيذ جتاري 

حمل  جم��ه���ل  �����ض.ذ.م.م  للمقاوالت  �صي  ت��ي  كي�  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/الغرير لالن�صاءات خر�صانة �ض.ذ.م.م  قد 
اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )121780.50( وق��دره  به 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  �صتبا�صر االج��راءات  املحكمة  وعليه فان 

االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/4296  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �صده/1- خالد عبيد عبداهلل علي بن ا�صماعيل جمه�ل حمل 
اأق���ام  عليك  ق��د  التنفيذ/بنك االحت���اد ال�طني   االق��ام��ة مب��ا ان طالب 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  )994040.15( درهم اىل طالب 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/743  تنفيذ مدين 
وميثلها  ذ.م.م  اجن��ن��ريي��ن��ج  م��اري��ن  ماجي�صتيك  ���ص��ده��م��ا/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
مديرها ماري��ض ايك�ن�ميد�ض 2- ماجي�صتك مارين اجننريينج ذ.م.م.م.ح 
ميثلها مديرها ماري��ض ايك�ن�ميد�ض جمه�ل حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذية  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام   قد  ل�ند�صاين   ري�صارد  التنفيذ/فيليب 
درهم   )23629276( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذك�رة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  بالت�صامن 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/945  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-غالم حمي الدين عبداحلميد جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/
امل�صرية االماراتية لل�صحن اجل�ي �ض.ذ.م.م وميثله:�صاحلة خليفة الحج الب�صطي قد اأقام 
عليك الدع�ى م��ص�عها اوال:قب�ل ت�صجيل الدع�ى وحتديد اقرب جل�صة لنظرها واعالن 
اخل�صم املدخل بها - ثانيا:الزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )86.255( درهم اىل املدعية وه� 
املبلغ الذي قام املدعي عليه باختال�صه من ال�صركة املدعية مع الفائدة القان�نية ب�اقع %9 
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد - ثالثا:الزام املدعي عليه بالر�ص�م وامل�صاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة - رابعا:�صم ملف النزاع رقم 528/2019 نزاع مدين اىل ملف الدع�ى.وحددت 
بالقاعة:ch2.D.17  لذا  ال�صاعة:8:30 �ض  امل���اف��ق:2019/5/13  لها جل�صة ي�م االثنني 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  ف��اأن��ت 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/865  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ج�خة بنت عبداهلل بن احمد الربوانية 2- �صامل بن عبداهلل بن �صليمان 
احلارثي جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/امل�صت�صفى االمريكي دبي �ض.ذ.م.م قد اأقام 
 )233.622.61( مبلغ  للمدعي  يدفعا  بان  عليهما  املدعي  ال��زام  م��ص�عها  الدع�ى  عليك 
درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ دخ�ل املدعي عليها االوىل امل�صفى احلا�صل 
يف:2018/1/23 وحتى ال�صداد التام والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة 
فاأنت  ل��ذا    ch2.D.17:بالقاعة �ض  ال�صاعة:9:30  امل����اف���ق:2019/5/14  الثالثاء  ي���م 
مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/1707  جتاري جزئي
غريل  ومقهى  مطعم  يف  �صريك  ب�صفته   - خات�صايان  1-داف��ي��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ريبابليك  جريل  ومقهى  مطعم  يف  �صريك  ب�صفته  جريج�ريني  كارين   -2 ريبابليك 
املدعي/عتيق  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���ل  ريبابليك  ج��ري��ل  وم��ط��ع��م  مقهى   -3
اأقام  ق��د  ال�صبلي  �صامل  علي  �صالح  وميثله:�صليمان  ال��ظ��اه��ري  م�صفر  �صامل  حممد 
وقدره  مببلغ  بالت�صامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  م��ص�عها  ال��دع���ى  عليك 
)534771( درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة ي�م االربعاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة ���ض  ال�����ص��اع��ة:8:30  امل�����اف����ق:2019/5/15 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ص�ر 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1755  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ن�صرت اف�صل اف�صل رحيم - ب�صفته ال�صخ�صيه وب�صفته املديراملخ�ل 
بالت�قيع ل�صركه بريتاين ب�ول �ض.ذ.م.م 2- �صركة بريتاين ب�ول �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل 
االقامة مبا ان املدعي/�صريف ميتالز انرتنا�صي�نال م.د.م.�ض وميثله:خالد كلندر عبداهلل 
ح�صني قد اأقام عليك الدع�ى م��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل 
ب�صداد مبلغ وقدره )120000( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ اال�صتحقاق 
لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�ص�م  والزامهما  التام  ال�صداد  وحتى 
لذا    ch1.C.14:بالقاعة �ض  ال�صاعة:8:30  امل���اف��ق:2019/5/14  الثالثاء  ي�م  جل�صة 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1847  جتاري جزئي
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل  ر���ص��ا   ح�صني  علي  عليه/1-  املحك�م  اىل 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/5/20  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/�صيدر 
عليهما  املدعي  بالزام  ال�صقيف  احمد  مديرتها/غادة  ومتثلها  ذ.م.م  ال�صيارات  لتاجري 
الف  وع�صرون  خم�صة  مقداره  مبلغ  املدعية  اىل  بالت�صامم  ي�ؤديا  ان  والثالث  الثانية 
املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  وامل�صروفات ومبلغ خم�صمائة  بالر�ص�م  والزمتهما  درهما 
لال�صتئناف خالل  قابال  . حكما مبثابة احل�ص�ري  ذلك من طلبات  عدا  ما  ورف�صت 
ال�صم�  با�صم �صاحب  االع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  الي�م  اعتبارا من  ي�ما  ثالثني 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/4860  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- خمي�ض را�صد جمعة مبارك احلفيتي  جمه�ل حمل االقامة مبا ان 
املدعي/�صلفر �صيتي للتجارة العامة وميثله:�صع�د عبدالرحمن حممد باحلاج املرا�صدة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2019/3/26  يف الدع�ى املذك�رة 
للمدعية  ي���ؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  العامة  للتجارة  �صيتي  ل�صالح/�صلفر  اع��اله 
مبلغ )ثالثة ع�صر الف وثالثمائة وخم�صة وت�صعني درهم( والفائدة القان�نية ب�اقع 
9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف:2018/8/16 وحتى متام ال�صداد والزمته 
احل�ص�ري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  ثالثمائة  ومببلغ  بامل�صروفات 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا االعالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/4942  جتاري جزئي

حمل  جمه�ل  احل��م���دي   عبدالرحمن  ح�صن  حممد  علي  عليه/1-  املحك�م  اىل 
يف   2019/3/19 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
عليه  املدعي  بالزام  العامة  للتجارة  �صيتي  ل�صالح/�صلفر  اعاله  املذك�رة  الدع�ى 
والفائدة  دره��م(  و�صبعني  وثالثة  دره��م  االف  مبلغ )خم�صة  للمدعية  ي���ؤدي  ب��ان 
القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف:2018/8/16 وحتى 
متام ال�صداد والزمته بامل�صروفات ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . 
الي�م  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما 
التايل لن�صر هذا االع��الن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/2640  جتاري كلي
اىل املحك�م عليه/1- اب� وفاء للخ�صار والف�اكه ذ.م.م 2- حممد علي �صانديا  جمه�ل 
يف    2019/3/7 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حمل 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/البحار ال�صبع لتم�ين الب�اخر �ض.ذ.م.م بالزام املدعي 
والفائدة  دره��م   )850.034( مبلغ  للمدعية  ي�ؤديا  ان  بينهما  فيما  بالت�صامن  عليهما 
ب�اقع 9% �صن�يا من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك يف 2017/8/20 وامل�صح�ب على بنك امل�صرق 
اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�صمائة  وامل�صاريف  بالر�ص�م  والزامهما  ال�صداد  مت��ام  وحتى 
اعتبارا من  . حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما  املحاماة 
الي�م التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
       اعالن اأمر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/226  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- ام ايه �صي تي ايه �صي للخدمات الفنية ���ض.ذ.م.م جمه�ل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/رامي�ض هريا �ض.ذ.م.م وميثله: �صاره �صاه بيك حممد 

البل��صي .
بتاريخ:2019/4/8  االبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�صت�صدار   طلب 
���ض.ذ.م.م بان ت�ؤدي  الفنية  ايه �صي للخدمات  ايه �صي تي  ام  بالزام املدعي عليها 
���ض.ذ.م.م مبلغ واحد وت�صع�ن الف ومائتني وواحد درهم  للمدعية رامي�ض هريا 
ال�صداد  مت��ام  وح��ت��ى   2019/4/7 ت��اري��خ  م��ن   %9 وال��ف���ائ��د  فل�ض  وخم�ص�ن  و�صتة 
والزمتها الر�ص�م وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .  ولكم 

احلق يف ا�صتئناف من االأمر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2022  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- عبداهلل بن عبدالرحمن بن عبداللله �صرمي 2- را�صد 
حمد رحمه ال�صام�صي 3- نا�صر بن بكر بن مل�ح القحطاين 4- اني�ض بن عي�صى 
تبارك  �صركة   / امل�صتاأنف  ان  االقامة مبا  ال��زدج��اىل  جمه�ل حمل  بن حممد 
لال�صتثمار ملالكها تبارك لال�صتثمار التجاري �صركة ال�صخ�ض ال�احد �ض.ذ.م.م 
ال�صادر  القرار/ احلكم  ا�صتاأنف  قد  وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري  

بالدع�ى رقم 2017/500 جتاري كلي بتاريخ:2017/10/26     
�صباحا    17.30 ال�صاعة   2019/5/22 امل���اف��ق  االرب��ع��اء   ي���م  لها جل�صه  وح��ددت 
ch1.B.8 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف  بالقاعة رقم 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

اعالن موعد جل�سة بالن�سر 
يف الطعن 2019/308 طعن جتاري

تدع� دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- �صركة العارف للمقاوالت �ض.ذ.م.م

وميثله:فاطمة عبدالعزيز حممد مراد �صاكر 
باعالن املطع�ن �صده:1- املعدات الق�ية خلدمات ال�صرف ال�صحي و�صحب 
������ض.ذ.م.م جم��ه���ل حم��ل االق��ام��ة يقت�صي ح�����ص���رك��م اىل حمكمة  امل��ي��اه 
وذلك   2019/5/12 امل���اف��ق  االح��د  ي���م  من  �صباحا   9:00 ال�صاعة  التمييز 

لنظر الطعن املذك�ر اعاله .
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2019/20  ا�ستئناف تظلم جتاري    

العطار  جمه�يل حمل  امل�صتاأنف �صده/ 1- �صف�ت حممد ر�ص�ان  اىل 
�ض.ذ.م.م  الطبية  للمعدات  والقمر  النجم   / امل�صتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة 
وميثلها مديرها/ان�ض احمد امني العطار وميثله:احمد عبداهلل �صاحي 
عبداهلل ال ب�عميم  قد ا�صتاأنف/ احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم 2018/609 
تظلم جتاري وحددت لها جل�صه ي�م االربعاء  امل�افق 2019/6/12 ال�صاعة 
17.30 م�صاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من 

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/2285 جتاري جزئي                                                
اىل املحك�م عليه/1-م�ري�ض ال�صالح ال�صيارات 2-م�ري�ض مي�صيل �صاره - ب�صفته 
كفيل و�صامن ملدي�نية/م�ري�ض ال�صالح ال�صيارات جمه�ل حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/1/15 يف الدع�ى املذك�رة اعاله 
ل�صالح/ بنك دبي التجاري - �ض م ع بالزام املدعي عليهم بالت�صامن فيما بينهم بان 
ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ 44 و 53105 درهم وف�ائده ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�صداد والزمتهم امل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل 
لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/866 مدين جزئي 
ان  االق��ام��ة مب��ا  يا�صني خالد جمه�ل حم��ل  ب��ي  ب��ي  امل��دع��ي عليه /1-�صاينه  اىل 
حممد  عبدالرحمن  وميثله/عبداهلل  ع  م  �ض   - للتاأمني  االإحت���اد  �صركة  امل��دع��ي/ 
بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صعيدي 
ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره 11.400 درهم )احد ع�صر الف واربعمائة درهم( مع 
الفائدة القان�نية والر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة 
لذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �ض   9.30 ال�صاعة   2019/5/15 امل�افق   االربعاء  ي�م 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/1030  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه /1-حنان كيدي ابراهيم عبداهلل  جمه�ل حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ �صركة االإحت��اد للتاأمني - �ض م ع وميثله / عبداهلل عبدالرحمن حممد 
ال�صعيدي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها الزام املدعي عليهما ت�صامنا وتكافال 
بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره 33700 درهم ا�صافة اىل الفائدة القان�نية ب�اقع 
وامل�صروفات  وال��ر���ص���م  ال�صداد  ال��دع���ى وحتى مت��ام  رف��ع  ت��اري��خ  م��ن  �صن�يا   %9
  2019/5/14 امل���اف��ق   الثالثاء   ي���م  لها جل�صة  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل 
ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/1760  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه/1-نا�ص�نال جلف لالن�صاءات - �ض ذ م م  2-نا�صر علي ي�صلم ح�صن 
العاملية  املدعي/م�صندم  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���يل  ح�صن  ي�صلم  علي  3-م��اه��ر 
اأقام  قد  ال�صعيدي  حممد  عبدالرحمن  م(وميثله/عبداهلل  م  ذ  )���ض  العامة  للتجارة 
مبلغ  للمدعية  ي���ؤدوا  بان  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك 
وقدره 323791 ثالثمائة وثالثة وع�صرون الفا و�صبعمائة وواحد وت�صع�ن درهما مع 
الر�ص�م  ال�صداد مع  القان�نية 12% �صن�يا من تاريخ قيد الدع�ة وحتى متام  الفائدة 
امل���اف��ق 2019/5/20  االث��ن��ني  ي���م  لها جل�صة  امل��ح��ام��اة.  وح���ددت  وات��ع��اب  وامل�صاريف 
ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   9.30 ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/2227  ا�ستئناف جتاري   
اىل اخل�صم املدخل/1-�صركة الظنة للتجارة العامة )�ض ذ م م( 2-�صركة 
ان  االق��ام��ة مبا  م م  جمه�ل حمل  ذ   - العامة  للتجارة  اخ���ان خ�صري 
ال�صادر  القرار/احلكم  ا�صتاأنف  قد  خ�صري  عبا�ض  /م�صطفى  امل�صتاأنف 
بالدع�ى رقم 2016/180 جتاري جزئي بتاريخ 2017/11/258  وحددت 
لها جل�صه ي�م االربعاء  امل�افق 2019/5/8  ال�صاعة 17.30 م�صاءا  بالقاعة 
رقم ch1.B.8 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/433 ا�ستئناف تظلم جتاري 

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-�صركة �صي ا�ض ات�ض كيه دبي للمقاوالت - �ض ذ م م  
جمه�ل حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /�صركة ب��صك� لالأملني�م والزجاج 
�ض ذ م وميثلها ال�صريك واملدير ب�ك�ت� ماين �صبا�صتيان وميثله / احمد 
بالدع�ى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد   - امل��ازم��ي  عبداهلل  حممد  ح�صن 
رقم : 2018/546 تظلم جتاري وح��ددت لها جل�صه ي�م االربعاء امل�افق 
وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�صاءا   17.30 ال�صاعة   2019/6/12
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قان�نيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�ص�ركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/846  ا�ستئناف عمايل    

حمل  جم��ه���ل  كانداتيل  اوت���ا  ب��اب���  ���ص��ده/1-���ص���ري�����ض  امل�صتاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�صتاأنف /مرتو تاك�صي )�ض ذ م م( وميثله / م�زة عبيد 
ربيع اخلظر  قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم 2018/12735 
اخلمي�ض  ي���م  جل�صه  لها  وح��ددت   2019/3/25 بتاريخ  جزئي  عمايل 
 ch1.A.4 امل�افق 2019/5/23 ال�صاعة 11.00 �صباحا  بالقاعة رقم
تخلفكم  ح��ال  ويف  قان�نيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�ص�ركم  يقت�صي  وعليه 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12626 بتاريخ 2019/5/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم  2019/1449   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- ايلمك لالعمال الكهروميكانيكية - ذ م م جمه�ل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/الت�حيد ل�صناعة وحدات التكييف 
اأق��ام عليك  - ذ م م وميثله/حممد �صالح حممد احمد الهاجري - قد 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )314218(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اجلناح الوطني لالإمارات يف 
بينايل البندقية ي�صت�صيف 

العمل الفني التجهيزي »عبور«
من   58 ال���  ب��ال��دورة  امل�صارك  االإم���ارات  لدولة  ال�طني  اجلناح  ي�صت�صيف 
التجهيزي  الفني  العمل  البندقية  بينايل  يف  للفن�ن  ال���دويل  امل��ع��ر���ض 

“عب�ر«.
يعد هذا العمل جتربة جديدة غامرة و م�ص�رة تعر�ض ق�صتني منف�صلتني 
�صت وع�صرون  12 قناة �ص�تية و مدته  و  واح��د على قناتي فيدي�  اآن  يف 
متعددة  وال��ف��ن��ان��ة  ال�صينمائية  وامل��خ��رج��ة  ال�����ص��اع��رة  اإب�����داع  م��ن  دق��ي��ق��ة 

التخ�ص�صات جن�م الغامن.
ومت تط�ير هذا العمل الفني خ�صي�صا للجناح ال�طني و الذي مت ت�ص�يره 
يف دولة االإمارات والبندقية بالتعاون مع القيمني الفنيني للجناح ال�طني 

�صام بردويل وتيل فلرات.
ال�صعر  الغامن يف جمال  امتدادا لتجربة جن�م  العمل اجلديد  يعترب هذا 
التي  اجل�هرية  ق�صيدتها  باتخاذ   .. �صينمائية  لغة  عرب  املعا�صر  العربي 
نقطة  القمر”  ���ص���ء  يلتقط  “العابر  ب��ع��ن���ان   2009 ال��ع��ام  يف  كتبتها 

انطالق .
و ترتكب بنية الفيلم من ق�صتني خمتلفتني االأوىل “ حقيقية” والثانية 
با�صل�ب  �صكل فيلمني  ذاته على  ال�قت  تعر�صان يف  كلتاهما  و  “خيالية” 

�صردي غري متتابع على جهتي ال�صا�صة نف�صها.
لدولة  ال�طني  للجناح  الفنيان  القيمان  فلرات  وتيل  بردويل  �صام  قال  و 
االإمارات يف بينايل البندقية 2019: يتناول العمل الفني “عب�ر” بعدين 
ي�منا هذا  الذي يحافظ على ح�ص�ره حتى  العريق  ال�صعري  الفن  وهما 
ب�صفته �صكال من االأ�صكال الفنية �صاربا بجذوره يف اأعماق امل�صهد الثقايف 
فنا  تعد  التي  ال�صينمائية  ال�صناعة  يف  االآخ��ر  البعد  يتمثل  بينما  املحلي، 

حديثا ن�صبيا يف ال�صياق الثقايف بدولة االإمارات.
ال��ت��ج��ارب النف�صية  ال��ف��ن��ي من���ذج��ا واق��ع��ي��ا ع��ن  ال��غ��امن يف عملها  وت��ق��دم 
والعاطفية واجل�صدية املتعلقة مب�ا�صيع االغرتاب، التي ت�صكل اأحد املحاور 

الرئي�صية �صمن العديد من ممار�صتها الفنية.
وبني �صفتي ال�اقع واخليال، حتاول الغامن جذب امل�صاهدين اإىل اأحد اأبرز 
الت�صاوؤالت املح�رية التي يطرحها الفيلم واملتمثل يف مدى قدرة الفن يف 

اإحداث اأثر اإيجابي ملم��ض يف حياة اأولئك الذين ي�صعى اإىل �صردها.
خالل  م��ن  “ اأ�صعى  ال��غ��امن:  جن���م  الفنانة  قالت  فيلمها،  على  تعليقا  و 
وبطلتي  ال�صخ�صية  جتربتي  ب��ني  ال��رتاب��ط  ن���اح��ي  اإظ��ه��ار  اإىل  “عب�ر” 

الفيلم الرئي�صيتني املمثلة اأمل و ال�صخ�صية التي تتقم�ض دورها “ فلك«.
ك��صيلة  الن�صاء  م��ن  العديد  تعي�صه  ال��ذي  املعقد  ال���اق��ع  الفيلم  ويج�صد 
للتعبري با�صل�ب جمازي عن بع�ض التحديات امللحة التي نعي�صها يف ال�قت 

الراهن.
و قالت اأجنيال جملي املدير التنفيذي لدى م�ؤ�ص�صة �صالمة بنت حمدان 
ال�����ص��ردي يف ق�صائدها  ا�صل�بها  ب��ق���ة  ال��غ��امن  “ ت��ع��رف جن���م  ن��ه��ي��ان:  اآل 
املعرو�ض يف  يتج�صد جليا يف عملها  ال�صعرية و�صناعتها لالأفالم وه� ما 
اجلناح ال�طني لدولة االإمارات.. و ت�صتك�صف م�ؤ�ص�صة �صالمة بنت حمدان 
اآل نهيان الق�ص�ض الكامنة يف دولة االإمارات عرب امل�صاريع الثقافية يف حني 
املرتابطة  الق�ص�ض  الغامن  للفنانة  اجلديد  االإب��داع��ي  العمل  هذا  ير�صد 

التي يغلب عليها طابع ك�ين ولكن جذورها متاأ�صلة يف املنطقة.
 136 و يرافق معر�ض اجلناح ال�طني لدولة االإم��ارات كتاب م�ص�ر من 
�صفحة يحمل العن�ان ذاته قام بتحريره القيمان الفنيان �صام بردويل وتيل 
واالإجنليزية  العربية  باللغتني  منف�صلتني  بطبعتني  مت�فر  وه���  فلرات 
ويت�صمن مقاال لكال القيمني باالإ�صافة اإىل لقاء مع الفنانة جن�م الغامن 
وجمم�عة خمتارة من ق�صائدها ال�صعرية باالإ�صافة اإىل �ص�ر من العمل 
لدولة  ال�طني  اجلناح  من  كل  وت�زيعه  ن�صره  ويت�ىل  “عب�ر”..  الفني 

االإمارات ودار الن�صر “�صيلفانا اإديت�ريايل” ميالن� .

الها�صمية  االأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  يف  اخ��ت��ت��م��ت 
مناف�صات حتدي القراءة العربي يف دورته 
اململكة،  م�صت�ى  على  ال��راب��ع��ة  ال�صن�ية 
ح���ي���ث �����ص����ارك اأك������رث م����ن م���ل���ي����ن طالب 
وطالبة يف التحدي من اأكرث من 3000 
�صيماء قحطان  الطالبة  وتّ�جت  مدر�صة، 
اأحمد قراقزة، من مدر�صة جر�ض الثان�ية 
القراءة  لتحدي  بطلة  جر�ض،  مبحافظة 

العربي على م�صت�ى االأردن.
حتدي  يف  امل��دار���ض  مناف�صة  فئة  و�صمن 
القراءة العربي بن�صخته الرابعة، ح�صدت 
مدر�صة ميار الدولية يف العا�صمة االأردنية 
حازت  فيما  املتميزة،  املدر�صة  لقب  عّمان 
روال  املعّلمة  املتميز”  “امل�صرف  فئة  لقب 
ت�صجيع  يف  دوره��ا  لقاء  حممد،  م�صطفى 
ال��ط��الب ع��ل��ى امل��ط��ال��ع��ة وت��دري��ب��ه��م على 
امل��ه��م واملفيد  ال��ك��ت��ب واخ��ت��ي��ار  ت��ل��خ��ي�����ض 

منها.
الثالث  ال���ف���ئ���ات  يف  االأوائ���������ل  وي�������ص���ارك 
ل���ل���ت���ح���دي ع���ل���ى امل�������ص���ت����ى ال�����ط����ن����ي يف 
الت�صفيات النهائية على امل�صت�ى العربي، 
العام،  ه��ذا  الحقا  دب��ي  ت�صت�صيفها  والتي 
مب�صاركة اأوائل املت�صابقني واأوائل املدار�ض 
من خمتلف اأنحاء ال�طن العربي والعامل، 
القراءة  حت��دي  بطل  تت�يج  يتم  اأن  قبل 

العربي يف دورته الرابعة.
ومت تكرمي اأوائ��ل حت��دي ال��ق��راءة العربي 
على م�صت�ى االأردن يف حفل نظمته وزارة 
العا�صمة  يف  االأردن��ي��ة  والتعليم  الرتبية 
واملتميزين  باملتف�قني  لالحتفاء  ع��ّم��ان 
من الطلبة وامل�صرفني واملدرا�ض، بح�ص�ر 
الدكت�ر  االأردين  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 
ع���زم���ي حم��اف��ظ��ة، و����ص���ع���ادة م��ط��ر �صيف 
ل���دى اململكة  ال���دول���ة  ���ص��ف��ري  ال�����ص��ام�����ص��ي 
االأردنية الها�صمية، واملن�صق العام لتحدي 
وعدد  النعيمي،  ع��ب��داهلل  العربي  ال��ق��راءة 
من امل�ص�ؤولني واالإداريني يف وزارة الرتبية 
والتعليم وم�صروع حتدي القراءة العربي، 
واملدار�ض  الطلبة  اأوائ����ل  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
وامل�صرفني من خمتلف حمافظات اململكة.

م�صت�ى  على  التحدي  بطلة  جانب  واإىل 
اململكة �صيماء قحطان اأحمد قراقزة، �صمت 
القراءة  االأوائ���ل يف حت��دي  الع�صرة  قائمة 
من  ك��اًل  البحرين  م�صت�ى  على  العربي 
جهاد م�صطفى �ص�فان، من مدر�صة علي 
اإ�صماعيل دخيل اهلل  الكردي، ووئ��ام  ل�صي� 
من مدر�صة وادي م��صى الثان�ية، وت�لني 

اأب����� خ��زن��ة م��ن م��در���ص��ة اجلامعة،  ه��ي��ث��م 
م���ن مدر�صة  ع���ب���داهلل اخل��ط��ي��ب  ورا����ص���د 
امل�صل�قي  اأحمد  و�صيماء  الثاين،  عبداهلل 
من مدر�صة االأمرية �صلمى، وب�صمة اإيهاب 
اأب���� �صيخة م��ن م��در���ص��ة عرجان  حم��م���د 
الروا�صدة  ت�فيق  �صامي  واآم��ال  الثان�ية، 
الثان�ية، وغنى حممد  الكّتة  من مدر�صة 
امل�صري من مدر�صة اإناث خميم احل�صني، 
وب��ي��ان اأح��م��د زي��د ال��ك��ي��الين م��ن مدر�صة 
عني غزال، وبيل�صان رامي ف�زان الطعاين 

من مدر�صة بيت را�ض االأ�صا�صية للبنات.
امل��ن�����ص��ق العام  ال��ن��ع��ي��م��ي،  وق�����ال ع���ب���داهلل 
اأعداد  تخطي  اإن  العربي  القراءة  لتحدي 
امل�����ص��ارك��ني يف حت���دي ال���ق���راءة ال��ع��رب��ي يف 
امللي�ن  حاجز  الها�صمية  االأردن��ي��ة  اململكة 
معرفية  م����ب����ادرات  اإىل  احل���اج���ة  ي����ؤك���د 
العربي،  ال��ع��امل  م�صت�ى  ع��ل��ى  حتفيزية 
التح�صيل  ع��ل��ى  احل��ر���ض  م���دى  ويعك�ض 
جامعة  اجتماعية  كقيمة  املرت�صخ  املعريف 
ل�����دى خم��ت��ل��ف ال���ف���ئ���ات ال���ع���م���ري���ة على 

م�صت�ى اململكة.
واأ�����ص����اف “ ه����ذا االإجن�������از ال���ن����ع���ي بكل 
الدعم  ل����ال  ليتحقق  ك���ان  م���ا  امل��ق��اي��ي�����ض 
الالحمدود من خمتلف امل�ؤ�ص�صات باململكة 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
التعليمية  امل���ن���اط���ق  واإدارات  ب���������االأردن 
املدار�ض  واإدارات  ال��رتب��ي��ة  وم���دي���ري���ات 
وامل���در����ص���ني وامل�����ص��رف��ني واأول����ي����اء االأم�����ر 

واملجتمع ككل«.
واأ�صار النعيمي اإىل اأن حجم امل�صاركة غري 
امل�صب�ق م��ن ال���ط��ن ال��ع��رب��ي وال��ع��امل يف 
حتدي القراءة العربي، - خا�صة بعد فتح 
باب امل�صاركة للطالب العرب من خمتلف 
اأنحاء العامل العام املا�صي -، ي�ؤكد اأهمية 
عندما  التحدي  منها  ب��داأ  التي  االأه���داف 
اأطلقه عام 2015 �صاحب ال�صم� ال�صيخ 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكت�م  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
دبي  حاكم  ال����زراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة 
القراءة  ث��ق��اف��ة  لرت�صيخ   ، اهلل”  “رعاه 
ب��ال��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة، وخ���ل���ق ح�����راك معريف 
وثقايف يف العامل العربي وي�صع يف متناول 
ال��ع��رب��ي حم���ت����ى ع��رب��ي��اً قيماً  ال�����ص��ب��اب 
يف  وي�صهم  العربي  التعليم  ب�اقع  ينه�ض 
ق��ي��ادة م�صارات  ق���ادرة على  اأج��ي��ال  اإع����داد 
تطمح  ال��ذي  امل�صتقبل  و�صناعة  التنمية 

اإليه ال�صع�ب العربية.
ومتيزت الدورة الرابعة من حتدي القراءة 
خا�ض  حيث  ملي�نية،  مب�صاركة  العربي 

مناف�صات التحدي اأكرث من ملي�ن طالب 
3008 مدار�ض من خمتلف  وطالبة من 
�صارك  ك��م��ا  االأردن..  وم����دن  حم��اف��ظ��ات 
م�صاندة  يف  وم�����ص��رف��ة  م�����ص��رف��ا   7520
ال���ط���الب خ����الل رح���ل���ة حت����دي ال���ق���راءة 
العربي بدءاً من الت�صجيل، مروراً باختيار 
الكتب وتعلم كيفية تلخي�صها واال�صتعداد 
ع��ل��ى م�صت�ى  ال���ف����ز  ع��ل��ى  ل��ل��م��ن��اف�����ص��ات 
واملناطق  وامل���دار����ض  ال��درا���ص��ي��ة  ال��ف�����ص���ل 

التعليمية وكل دولة.
كما ترافق التحدي مع جمم�عة متن�عة 
بدعم  العربي  ال��ق��راءة  لتحدي  وم���ازي��ة 

من وزارة الرتبية والتعليم يف االأردن.
و�صملت الفعاليات برامج واأن�صطة متن�عة 
والتح�صيل  وامل��ط��ال��ع��ة  ب��ال��ق��راءة  خ��ا���ص��ة 
املعريف على مدى العام الدرا�صي، ا�صتفادت 
من دعم اأولياء االأم�ر، و�صجعت املزيد من 
ح�ص�ر  وع���ززت  الت�صجيل،  على  ال��ط��الب 
ويف  والطلبة،  االأط��ف��ال  اأج��ن��دة  يف  الكتاب 
املن�صات  وع��ل��ى  امل��در���ص��ي��ة  املكتبات  اأروق����ة 

الرقمية التعليمية.
القراءة  امل�����ص��ارك��ة يف حت���دي  ه���ذه  وت��ع��د 
م�صت�ى  على  ن�عها  م��ن  االأك���رب  ال��ع��رب��ي 
التي  ال��ث��ال��ث��ة،  ب���ال���دورة  م��ق��ارن��ة  االأردن 

األ��ف طالب وطالبة   677 تناف�ض  �صهدت 
التي  الثانية  وال��دورة  وطنياً،  اللقب  على 
وال����دورة  األ���ف���اً،   341 مناف�صاتها  خ��ا���ض 
األف   187 نح�  فيها  �صارك  التي  االأوىل 
ط��ال��ب وط��ال��ب��ة؛ وه���� م���ا ي��ع��ن��ي اأن عدد 
مدى  على  التحدي  يف  امل�صاركني  الطلبة 
اأكرث من خم�ض  ال�صن�ات االأرب��ع ت�صاعف 

مرات.
وي���ه���دف حت����دي ال����ق����راءة ال��ع��رب��ي الذي 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  اأطلقه 
را�صد اآل مكت�م عام 2015 اإىل اال�صتثمار 
العربي  ال����ط���ن  يف  ال�����ص��اب��ة  االأج���ي���ال  يف 
القراءة  ثقافة  برت�صيخ  ومعرفياً،  ثقافياً 
حياة  كاأ�صل�ب  واإر�صائها  العربية،  باللغة 

لديهم.
وتقام الت�صفيات النهائية للدول امل�صاركة 
ب��ع��د االإع�������الن ع���ن اأب����ط����ال ال���ت���ح���دي يف 
مل�����ص��ارك��ة املتميزين يف  ك��ل م��ن��ه��ا، مت��ه��ي��داً 
دبي  يف  �صتقام  ال��ت��ي  النهائية  امل��ن��اف�����ص��ات 
اإىل  و�ص�اًل  العام،  يف وقت الحق من هذا 
اخ��ت��ي��ار ب��ط��ل حت���دي ال���ق���راءة ال��ع��رب��ي يف 
احتفالية  �صمن  الرابعة  ال�صن�ية  ن�صخته 
�صن�ياً  م���ع��داً  اأ�صبحت  حا�صدة  ختامية 

مرتقباً يف دبي.

•• ال�صارقة-الفجر:

لهيئة  التابعة  العامة،  ال�صارقة  مكتبة  اأعلنت 
ال�صارقة للكتاب، عن زيادة عدد الكتب امل�صم�ح 
والباحثني  ال���ق���راء  م��ن  ل���رواده���ا  ب��ا���ص��ت��ع��ارت��ه��ا 
ل��ت�����ص��م��ل ف���ئ���ات ع�����ص���ي��ة امل��ك��ت��ب��ة ك����اف����ة؛ من 
وبطاقة  والعائلية،  الفردية،  البطاقات  حملة 
االأكادميية،  امل���ؤ���ص�����ص��ات  وب��ط��اق��ة  امل���ؤ���ص�����ص��ات، 

وبطاقة الباحثني، واالأطفال وذوي االإعاقة.
وت�صمل الزيادة يف خدمة االإعارة كل فروع املكتبة 
ودبا  احلل�،  ووادي  وكلباء،  ال�صارقة،  مدينة  يف 
احل�صن، وخ�رفكان، والذيد، حيث تتيح املكتبة 
فما  ع��ام��اً   18 م��ن  ال��ف��ردي��ة  الع�ص�ية  حلملة 
طالب  من  وللباحثني  كتب،   7 با�صتعارة  ف���ق 
وذوي  ولالأطفال  كتاباً،   15 العليا  ال��درا���ص��ات 
اأما الع�ص�ية العائلية  اأي�صاً،  10 كتب  االإعاقة 
يف  كتاباً   20 من  اال�صتفادة  الأ�صحابها  فتتيح 
االإعارة ال�احدة، فيما متنح الع�ص�ية امل�ؤ�ص�صية 
 50 االأكادميية  امل�ؤ�ص�صات  كتاباً، وع�ص�ية   25

كتاباً.

ك��م��ا ت��ت��ي��ح امل��ك��ت��ب��ة الأع�����ص��اء ال��ف��ئ��ت��ني الفردية 
ع�ص�ية  اإىل  ع�����ص���ي��ت��ه��م  ت��رق��ي��ة  وال��ع��ائ��ل��ي��ة 
اخلدمات  من  حزمة  ت�فر  التي   Kanopy
واأفالماً  ك��ال���ص��ي��ك��ي��ة،  اأف���الم���اً  ت�صمل  ال��ذك��ي��ة 
على ج�ائز  وثائقية حا�صلة  واأفالماً  م�صتقلة، 
 Linkedin Learning عاملية، وع�ص�ية
لطلبة  وتدريبي�ة  تعليمية  من�صة  ت���ف��ر  ال��ت��ي 
املدار�ض واجلامعات والباحثني عن فر�ض عمل 
لتعزيز املهارات الالزمة ل�ص�ق العمل من خالل 

درو�ض فيدي� يقدمها خرباء وخمت�ص�ن.
مدير  ب��صليبي،  اإمي���ان  قالت  ال�صدد  ه��ذا  ويف 
يف  “ نتبنى  ال��ع��ام��ة:  ال�����ص��ارق��ة  م��ك��ت��ب��ات  اإدارة 
تط�يرية  ا�صرتاتيجية  ال�صارقة  مكتبات  اإدارة 
اإىل تقدمي خدمات  دائماً  ن�صعى  متميزة، حيث 
م���ن ط����الب وباحثني  امل��ك��ت��ب��ة  ل������رواد  ن���ع��ي��ة 
العلمية  م��ه��ام��ه��م  يف  ت�����ص��اع��ده��م  وغ����ريه����م، 
التي  الكتب  لعدد  زيادتنا  وت��اأت��ي  واالأك��ادمي��ي��ة، 
ن�فرها الأع�صائنا من خالل خدمة االإع��ارة يف 
الفر�صة  اإت��اح��ة  اإىل  ن�صعى  حيث  ال�صياق،  ه��ذا 
لال�صتفادة من اأكرب عدد ممكن من الكتب خارج 

نطاق املكتبة«.
ولال�صتفادة من خدمة االإعارة اخلارجية للكتب 
ي�صرتط اال�صرتاك امل�صبق يف املكتبة، واحل�ص�ل 
على بطاقة امل�صتعري بعد دفع مبلغ ع�صرة دراهم 
كر�صم دعم االأبحاث تدفع ملرة واحدة، علماً باأن 
�صنة   16 االأط���ف���ال دون  ا����ص���رتاك  ر���ص���م  دف���ع 
خدمة  وتتيح  االأم���ر،  ويل  مب�افقة  اإال  يتم  ال 
ل��رواد املكتبة اال�صتفادة من حزمة من  االإع��ارة 
للتجديد  قابلة  اأ�صب�عني  ملدة  واملراجع  الكتب 
مرتني، حيث ميكن جتديد الفرتة عرب خدمة 
ح�صاب  عرب  اأو  االإل��ك��رتوين  الربيد  اأو  الهاتف 

امل�صتفيد على م�قع املكتبة االإلكرتوين.
اإرجاع  ال��ع��ام��ة خ��دم��ة  ال�����ص��ارق��ة  وت���ف��ر مكتبة 
جهاز  يعمل  حيث  امل��رك��ب��ات،  ع��رب  ذات��ي��اً  الكتب 
24 �صاعة طيلة  ال���  االإع���ادة الذاتية على م��دار 
اأيام االأ�صب�ع، ما يتيح لرواد املكتبة اإمكانية اإعادة 
اأطلقتها  خدمة  وه��ي  االأ�صب�ع،  اأي��ام  كل  الكتب 
اإدارة  ت�جه  اإط���ار  يف  املا�صي  اأك��ت���ب��ر  يف  املكتبة 
االإلكرتونية  اخل��دم��ات  قائمة  لتعزيز  املكتبات 

التي تقدمها مكتبات ال�صارقة العامة.

اأكرث من مليون طالب وطالبة خا�ضوا التحدي يف الأردن

�صيماء قراقزة تتوج بطلة لتحدي القراءة العربي بن�صخته الرابعة يف الأردن

دعمًا وخدمًة ملجتمع املعرفة

مكتبة ال�صارقة العامة ترفع عدد كتب الإعارة وت�صتحدث فئات ع�صوية جديدة

- م�ضاركة طلبة الأردن يف التحدي ت�ضاعفت اأكرث من خم�س مرات منذ انطلقته
- عبداهلل النعيمي: تخطي اأعداد امل�ضاركني يف التحدي يف الأردن حاجز املليون يعك�س مدى 
احلر�س على التح�ضيل املعريف لدى خمتلف الفئات العمرية على م�ضتوى اململكة
- التحدي يحقق اأهدافه يف تر�ضيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، وخلق حراك معريف وثقايف 
ي�ضهم يف اإعداد اأجيال موؤهلة قادرة على قيادة م�ضارات التنمية و�ضناعة امل�ضتقبل
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ابطاله عا�ضوا املاأ�ضاة واملعاناة ذاتهما والواقع املرير

نادين لبكي: )كفرناحوم(  
غرّي يف كل �صخ�س عمل فيه

واأو�صحت لبكي راأيها يف ما يخ�ّض 
تقطيع واإخفاء ال�ص�ت يف الكثري 
ب�صبب  الفيلم  داخ��ل  امل�صاهد  من 
زيارتي  )ه���ذه  ب��ال��ق���ل:  ال�صتائم، 
اأمتلك  ال  ل��ذل��ك  ل��ل��ك���ي��ت،  االأوىل 
وجهة نظر عن ذلك هنا، لكن ب�صكل 
ع���ام ي��ج��ب اأال ي��ك���ن ع��ل��ى ال��ف��ن رقابة 
نعمل  اأن  علينا  يجب  اأم���ر  وه���  باملطلق 
ع��ل��ي��ه يف ال���ط��ن ال��ع��رب��ي ح��ت��ى ن��ع��رب عن 

حالنا وحقيقة نعي�صها. 
هي  الفيلم،  داخ��ل  امل���ج���دة  ال�صتائم  يخ�ّض  ما  ويف 
لي�صت متعمدة بل من وحي ال�اقع نطق بها االأطفال 
من دون اأن اأعلمهم �صيئاً منها، ومن خاللها اأظهرت 
املهم�ص�ن  االأط��ف��ال  ه����ؤالء  ب��ه  يعي�ض  ال���ذي  العنف 

امل�صل�ب�ن من اأقل حق�قهم يف احلياة(. 
اأما عن ال�صبب وراء اختيارها ممثلني ه�اة، فقالت: 
)يف ح��ال��ة ال��ف��ي��ل��م وق�����ص��ت��ه ال مي��ك��ن ج��ل��ب ممثل 
واإخ���ب���اره ع��ي�����ض ح��ال��ة ال��ف��ق��ر ه���ذه م��ع التهمي�ض 
واملاأ�صاة التي يعي�صها النا�ض، لذلك من قدم االأدوار 
اأ�صخا�ض مت جلبهم من البيئة ذاتها، عا�ص�ا املاأ�صاة 
يكن  فالهدف مل  املرير.  وال�اقع  ذاتهما  واملعاناة 
وو�صيط  ر�صالة  اإي�صال  بل  ترفيهي،  فيلم  �صنع 
على  نعمل  واأن  وماأ�صاتهم  حالهم  ع��ن  للتعبري 

اأر�ض ال�اقع لتغيري واقع مرير(.
وتابعت: )باملنا�صبة، الطفل زين يعي�ض حالياً يف 
ويذهب  بيت  لديه  واأ�صبح  عائلته  مع  الرنويج 
اإىل املدر�صة، وهذا كله يع�د بف�صل جه�د اأنا�ض 
وراف��ق���ا مراحل ت�ص�ير  ذل��ك  كرث عمل�ا على 
الفيلم،  اأطفال  بقية  االأم��ر مع  الفيلم، وكذلك 
املدرا�ض لتلقي  اإىل  اإدخالهم  فقد حر�صنا على 

العلم(.
ن�����ص��اه��د االآالف من  ل��ب��ك��ي: )ع��ن��دم��ا  واأك��م��ل��ت 
اأثقااًل  ويحمل�ن  ال�����ص���ارع  يف  يبيع�ن  االأط��ف��ال 
ثم  منهم  �صلبت  ق��د  وطف�لتهم  ظ��ه���ره��م  على 
نكمل طريقنا الأننا تاأقلمنا مع االأمر، من دون اأن 
اأو نعمل باأي �صكل من االأ�صكال على  نحرك �صاكناً 

م�صاعدتهم، حينها نك�ن قد �صاركنا يف اجلرمية(.
على  وق��درت��ه��ا  االأط���ف���ال  م��ع  تعاملها  كيفية  وع���ن 

الكبار،  كما  التمثيل  ميكنه  ال  ع��ام  ب�صكل  )الطفل  ق��ال��ت:  تط�يعهم، 
اإم�صاء وقت كاف  ال�صروري  كان من  لذا  وال�صجية،  الأن��ه على طبيعته 
االأمر  ببناء عالقة ق�ية معهم،  املمثلني، وب�صكل �صخ�صي قمت  مع كل 
الذي �صاعدين يف احل�ص�ل على ردة فعل منهم عف�ية من دون ت�صّنع. 
ومل اأ�صتطع االنتهاء من الفيلم بهذه ال�ص�رة من دون وج�د فريق عمل 

حمرتف ميتلك من ال�صرب الكثري(.
قالت:  الت�ص�ير،  بعد  نف�صي  ا�صت�صاري  زي��ارة  احتاجت  كانت  اإذا  وعما 
)رمبا ما منحني الق�ة وعدم وق�عي يف مرحلة االكتئاب، ه� اإح�صا�صي 
بامل�صاركة يف اإيجاد احلل واإي�صال ال�ص�ت اإىل العامل، فهذا الفيلم غرّي يف 
كل �صخ�ض عمل فيه، اأ�صبح لدينا �صراع دائم كيف لنا البقاء �صامدين 
�صن�ات مع   3 لقد ع�صنا ط���ال  امل��ري��ر،  ال���اق��ع  و�صط  االنهيار  دون  من 
ه�ؤالء الب�صر نتحدث اإىل كبريهم و�صغريهم ونرى معاناتهم من اأجل 

تك�ين فكرة عميقة عنهم(.
واأردفت: )ا�صتغرق ت�ص�ير الفيلم 6 اأ�صهر مت�ا�صلة ب�اقع 500 �صاعة 
الطبيعية  احل��ي��اة  اإىل  ب��ال��ع���دة  �صع�بة  وج���د  اأن��ك��ر  ال  لذلك  ت�صجيل، 

ب�صرعة و�صه�لة والن�م و�صط بيت دافئ برفاهية(.
نية لذلك، لكن  ثان منه، قالت: )ال ت�جد  احتمالية وج���د جزء  وعن 
ما  ك�ننا  جديد  مب�نتاج  واأط����ل  مط�رة  ن�صخة  لتقدمي  تفكري  هناك 
حالياً  نعمل  ذل��ك،  جانب  اإىل  نعر�صها.  مل  كثرية  م�صاهد  منتلك  زلنا 
على �صناعة فيلم وثائقي عن ك�الي�ض الفيلم وتط�رات جميع االأطفال 

الذين �صارك�ا فيه(.
وح�ل �صحة وج�د عمل فني �ص�ف يجمعها مع االإعالمية اأوبرا وينفري، 

قالت: )ال ي�جد عمل فني كما قال البع�ض،
 بل اتفقنا اإن اأمكن على عمل �صراكة تخ�ّض حق�ق االأطفال حتى نغري 

اأمراً يف واقعهم املرير(.
اإ�صاءة  متت  مهاجرة  وعمالة  معذبة  طف�لة  طياته  يف  الفيلم  ويحمل 
معاملتها، و�ص�راً من الب�ؤ�ض والعنف االأ�صري وزواج القا�صرات والتجارة 

بالب�صر وغريها من الق�صايا، 
ك�صرواين  ومي�صيل  لبكي  ونادين  مزنر  خالد  بني  م�صرتك  تاأليف  وه� 
البط�لة،  اأم��ا  اإخراجه.  لبكي  ت�لت  فيما  وج���رج خباز،  وجهاد حجيلي 

فللطفل زين الرفاعي، فادي ي��صف، ك�ثر احلداد وغريهم.
تدور ق�صة العمل ح�ل زين، الطفل الفقري الذي حّرك دع�ى ق�صائية 
اإخ�انه،  مع  رعايته  على  قدرتهما  دون  من  اأجنباه  الأنهما  والديه  �صد 
من  للفرار  دفعه  ما  منها  ال�صعاب،  من  بالعديد  م��ّر  قد  اأن��ه  خ�ص��صاً 
ت�صبب مب�تها،  ال��ذي  االأم��ر  ع��ام��اً،   11 ال���  ذات  اأخته  تزويج  بعد  املنزل 
ثم العي�ض مع امراأة اإثي�بية مهاجرة وطفلتها ال�صغرية ورعايته لتلك 
الطفلة بعد االإم�صاك باأمها وزجها يف ال�صجن، وبحثه املت�ا�صل عن ق�ت 

ي�مه باأي و�صيلة كانت.

من اأفلم الأك�ضن والإثارة

)براءة ريا و�صكينة( ي�صابق الزمن
اآينت عامر يف )طلقة حظ( و)ابن ا�صول(

الفنية،  االنتعا�صة  من  حالة  حالياً  عامر،  اآي��نت  امل�صرية  الفنانة  تعي�ض 
ك�نها تخ��ض ال�صباق الرم�صاين بعملني، هما )طلقة حظ( مع الفنان 

حمادة  الفنان  مع  ا�ص�ل(  )اب��ن  وم�صل�صل  خاطر،  م�صطفى  ال�صاب 
هالل.

اأنها  عن  كا�صفة  رم�صان،  يف  باحل�ص�ر  �صعيدة  اإنها  قالت  اآي��نت 
ت�ؤدي دور الزوجة، ولكن بنمطني خمتلفني.

واأ�صافت )يف م�صل�صل )طلقة حظ( نراها الزوجة الب�صيطة، 
وامل������راأة امل��ح��ج��ب��ة ال��ك��ادح��ة ال��ت��ي ت�����ص��ان��د زوج��ه��ا يف اأزمته 

االقت�صادية التي يتعر�ض لها ب�صبب ظروف ما(.
هبة  خاطر،  م�صطفى  بط�لة  من  امل�صل�صل  اأن  اإىل  ولفتت 

جمدي،
 حممد اأن�ر، خالد اأن�ر، اإميى �صامل، مرينا ن�ر الدين، رانيا 

�صاهني، يا�صر الط�بجي، اأحمد ماهر، اإنعام �صال��صة، حمم�د 
وحمم�د  خليل  جيهان  ف��ار���ض،  حمم�د  �صتا،  ح�صني  ح��اف��ظ، 
اأحمد  واإخ���راج  بليبل  اإيهاب  �صيناري� وح���ار  وه��� من  غريب، 

خالد اأمني.
فقالت  اأ����ص����ل(،  )اب���ن  م�صل�صل  يف  دوره����ا  يخ�ض  م��ا  يف  اأم���ا 
)اأج�صد دور ال�صكرترية، التي تطمع يف مديرها الذي يج�صد 
دوره حمادة هالل، لتتزوجه وت�صبح الزوجه الثانية وتدخل 

يف �صراع مع الزوجة االأوىل(.
رانيا  ه����الل، حم��م��د جن��ات��ي،  ح��م��ادة  ب��ط���ل��ة  م��ن  امل�صل�صل 

من�ص�ر،
 �ص�زان جنم الدين، وفاء �صامل، حمزة العيلي، اأحمد كرارة، 

كرمي اأب� زيد وغريهم من النج�م، وه� من اإنتاج �صركه 
�صيرنچي للمنتج تامر مر�صي ومن �صيناري� وح�ار اأحمد 

حمم�د اأب� زيد واإخراج حممد بكري.

ك�ضفت املخرجة اللبنانية نادين لبكي عن عدم ر�ضاها متام الر�ضا عن 
فيلمها )كفرناحوم(، الذي ر�ضح جلوائز الأو�ضكار. 

احلالية،  بن�ضخته  عنه  الر�ضا  متام  را�ضية  )ل�ضت  وقالت: 
خ�ضو�ضًا يف فرتة املونتاج، اإذ كان من املمكن اأن ياأخذ اجتاهات 
والأمور  اأزيلت  التي  امل�ضاهد  كمية  تتخيل  اأن  ولك  خمتلفة، 
التي قد اأكون نادمة عليها لذلك ل�ضت )مب�ضوطة بالفيلم مية 

باملية((. 
كلم لبكي جاء خلل موؤمتر �ضحايف اأعقب عر�ضا خا�ضا لفيلم 
)كفرناحوم( يف الكويت يف اإحدى دور عر�س �ضينما 360 مت 
و  )لبا(  الأدائية  للفنون  لوياك  اأكادميية  بني  ما  بالتعاون 
ال�ضينمائيون  والنقاد  الإعلميون  ح�ضره   ،)Cinescape(
ورئي�ضة  لبكي  ن��ادي��ن  الفنانة  العمل  خمرجة  جانب  اإىل 

)لوياك( فارعة ال�ضقاف والدكتورة خلود النجار.

رامي وحيد : ح�صاري يف 
اأدوار ال�صر ظلمني كثريا

اأدوار ال�صر خالل  اأن ح�صاره يف  اعترب الفنان امل�صري ال�صاب رامي وحيد 
العرو�ض  من  الكثري  يرف�ض  اأخ���رياً  وجعله  كثرياً  ظلمه  الفني  م�ص�اره 
اجليدة، رغبة يف التن�ع وتغيري اأدواره متاماً، لكي يجد دوراً مميزاً يظهر 

م�اهبه التمثيلية االأخرى.
اأن )نقطة البداية هي يف م�صل�صل )الط�فان(، و�صخ�صية الرجل  واأ�صاف 
ك�ميدية  و�صخ�صية  ع��ائ��ل��ي(  )ق��ي��د  اإىل  بعدها  الأن��ت��ق��ل  ال��ه��ادئ،  الطيب 
ظلت  التي  ال�صر  اأدوار  من  اأه��رب  وهكذا  كبري،  ب�صكل  اأبرزتني  خمتلفة، 

ملت�صقة بي ل�صن�ات عدة(. 
اإن��ه ما زال يبحث عن دور مميز وق���ي تت�افر فيه كل  وعن ال�صينما قال 
العنا�صر اجليدة من ق�صة واإخراج واأبطال وجهة اإنتاجية ق�ية، الفتاً اإىل 
اأن جتربته يف فيلم )حلم العمر( مع الفنان حمادة هالل جعلته يفكر كثرياً 

يف خ��ض جتربة على امل�صت�ى اجليد ذاته.

الدراما  ا���ص��ت���دي���ه��ات  ت��ب��دو  ف��ي��م��ا 
ال���ع���دد( وم�����ص��غ���ل��ة بدراما  )ك��ام��ل��ة 
ال��ك��رمي، وج��د فريق  �صهر رم�����ص��ان 
فيلم )ب����راءة ري���ا و���ص��ك��ي��ن��ة(، اأن���ه يف 
هذه  يف  املعتاد  وخالف  اأي�صاً،  �صباق 

الفرتة، وانطلق يف ت�ص�ير االأدوار.
امل������ؤل�����ف اأح����م����د ع���ا����ص����ر وامل����خ����رج 
)براءة  اإن  قاال  االأطر�ض  عبدالقادر 
ري����ا و���ص��ك��ي��ن��ة(، ي����رد ع��ل��ى م���ا ن�صب 
100 عام، ويعترب  اإليهما قبل نح� 

الفيلم من اأفالم االأك�صن واالإثارة.
العام  يف  ال��ف��ي��ل��م  اأح��������داث  وت�������دور 
1920 يف مدينة اال�صكندرية، حيث 
دارت ف�ص�ل ق�صة ريا و�صكينة. ومن 
املت�قع اأن يقلب العمل م�ازين تاريخ 
يك�صف  ح��ي��ث  ال�صقيقتني،  ج��رمي��ة 
ري���ا و�صكينة من  ب����راءة  م��ن خ��الل��ه 
الن�صاء  من  العديد  بقتل  اتهامهما 
دور  ع��ن  ال�صتار  وي��زي��ح  ل�صرقتهن، 
املخابرات الربيطانية يف تلفيق تهم 
لل�صقيقتني مل�صح دورهما ال�طني يف 
ا���ص��ت��دراج اجل��ن���د االأج��ان��ب، وقتلهم 

ودفنهم.
الفنان اأحمد فل�ك�ض قال اإنه ميار�ض 
التدريبات من اأجل ال�صخ�صية التي 
الذي  العمل  اأح��داث  �صمن  يقدمها 

ينتمي اإىل ن�عية االأك�صن، ويقدمها 
ال�صابقة  اأعماله  عن  خمتلف  ب�صكل 
الفرتة  خ���الل  ب��ق���ة  عليه  وي���راه���ن 

فيلم  ب��ط���ل��ة  يف  امل��ق��ب��ل��ة.وي�����ص��ارك 
جانب  اإىل  و���ص��ك��ي��ن��ة(  ري����ا  )ب�������راءة 
ك���ل م���ن ح����ري���ة فرغلي،  ف��ل���ك�����ض، 

ف�����ص��ايل واأ�صرف  وف����اء ع��ام��ر، م��ن��ة 
اأحمد  ت��األ��ي��ف  م��ن  وه����  م�صيلحي، 
عا�ص�ر واإخراج عبدالقادر االأطر�ض.
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اأمرا�س خطرية جدا ت�صيب 
الإن�صان ب�صبب اجللو�س

جّددت نتائج درا�صة جديدة الربط بني زيادة وقت اجلل��ض وجمم�عة من 
الع�امل التي ت�ؤدي اإىل ال�فاة، واأظهرت االإح�صاءات اأن م�صاهدة ال�صا�صات 
املختلفة ه� الن�صاط الرئي�صي امل�صبب لزيادة وقت اجلل��ض خالل فرتات 

الراحة والرتفيه.
وينتج عن مت�صية وقت الراحة جل��صاً زيادة تناول ال�جبات اخلفيفة غري 

ال�صحية، وقلة الن�صاط البدين.
ف��ري��ق بحثي م��ن اجل��م��ع��ي��ة االأمريكية  اأج���راه���ا  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  ورب��ط��ت 
والكلى،  وال�صكري،  القلب،  واأمرا�ض:  اجلل��ض  وقت  كرثة  بني  لل�صرطان 
والكبد، والرئة، والزهامير، وال�صلل الرّعا�ض. وهي جمم�عة من االأمرا�ض 

املزمنة التي ت�صبب تده�راً كبرياً لل�صحة وتق�د اإىل ال�فاة.
وت���ؤك��د نتائج ه��ذه ال��درا���ص��ة م��ا ح��ذرت منه درا���ص��ة برازيلية اأج��ري��ت عام 
2016 بعد اأن وجدت اأن اجلل��ض ل� 3 �صاعات يف الي�م م�ص�ؤول عن وفاة 

العامل. ح�ل  اإن�صان  األف   433
ويتاأثر ت�ازن هرم�نات اجل�صم �صلباً بكرثة اجلل��ض. بينما ت�جد اأدلة على 

اأن تقليل وقت اجلل��ض يطيل الُعمر.
ودعت ت��صيات الدرا�صة التي ن�صرها م�قع اجلمعية اإىل زيادة احلركة عن 
طريق م�صاهدة التلفزي�ن وق�فاً لبع�ض ال�قت، وممار�صة بع�ض التمارين 
امل�صاعد،  ا�صتخدام  م��ن  ب���داًل  ال�صالمل  و�صع�د  ف���رتة،  ك��ل  ال�صا�صة  اأم���ام 

والقيام مبزيد من االأعمال املنزلية.

م�صروبات منت�صرة ت�صيبك 
بـالقولون الع�صبي

قال الدكت�ر �صالح �صامل الغامدي، اخت�صا�صي اأمرا�ض القلب: اإنه اأ�صبح 
من املالحظ مع انت�صار املحلَّيات امل�صنعة اأو بدائل ال�صكر اأنها تزيد اأعرا�ض 

الق�ل�ن الع�صبي.
اأن  اإىل  الغامدي يف تغريدة ن�صرها بح�صابه الر�صمي مب�قع ت�يرت  واأ�صار 
القلب، من  عيادة  ومنها  عيادات  عدة  �صائعة يف  م�صكلة  الع�صبي  الق�ل�ن 
اأنها تزيد اأعرا�ض  اأو بدائل ال�صكر  املالحظ ومع انت�صار املحليات امل�صنعة 
يزيد  اأي�صاً  الكافيني  اأن  اإىل  الفتاً  االإ���ص��ه��ال،  وب��ال��ذات  الع�صبي  الق�ل�ن 

االأم�ر �ص�ءا.
للجهاز  ال�صائعة  اال�صطرابات  اإحدى  الع�صبي(  الق�ل�ن  )متالزمة  وتعد 
ت�صبب  اأن  ومي��ك��ن  )ال��ق���ل���ن(،  الغليظة  االأم��ع��اء  ت�صيب  ال��ت��ي  اله�صمي 
تقل�صات يف البطن، وتغرًيا يف حركة اجلهاز اله�صمي كاالإ�صهال اأو االإم�صاك 

اأو كالهما.
وحتى االآن ال ي�جد �صبب وا�صح لالإ�صابة بالق�ل�ن الع�صبي؛ ولكن ُيعتقد 
اأن �صببه اجتماع عدة ع�امل، وميكن التحكم باالأعرا�ض عن طريق االأدوية 
واحلمية الغذائية وطرق التعامل مع الت�تر والقلق، فيما ميكن لتغيريات 

منط احلياة اأن ت�صاعد يف ال�صيطرة على اأعرا�ض الق�ل�ن الع�صبي.

الإن�ضان؟ ج�ضم  يف  مادة  اأ�ضلب  هي  • ما 
املينا باالأ�صنان

العادي؟ الإن�ضان  ج�ضم  يف  �ضلعًا  • كم 
�صلعاً  24

الدلتا؟  �ضكل  الأنهار  بع�س  م�ضب  ياأخذ  • ملاذا 
 قد يحدث ال جتري بع�ض االأنهار بخط م�صتقيم اإىل البحر بل تنق�صم 
اإىل عدة انهار �صغرية اأو اإىل قن�ات متعددة تتك�ن الدلتا من ال�حل 
النهر  م�صب  اإىل  والقن�ات  ال�صغرية  االأن��ه��ار  جترفه  ال��ذي  والطني 

�صميت دلتا الأنها ت�صبه احلرف الي�ناين املعروف دلتا. 
؟ النهر  م�ضب  هو  • ما 

يلتقي  النهر هي حيث  عندها  ينتهي  التي  النقطة  ه�  النهر   م�صب 
النهر بالبحر وي�صب فيه . ي�صمى اي�صا فم النهر قد يح�صل مد وجزر 

عند م�صب النهر مما يجعل م�صب النهر م�حاًل 

فنهر  االأمزون  نهر  يليه  ميال   40157 ط�له  و  النيل  نهر  ه�  العامل  يف  االأنهار  اأط�ل  اأن  تعلم  • هل 
امل�صي�صبي 

فيه  عمق  اأكرب  و  مياًل  ملي�ن   64 م�صاحته  و  الهادي  املحيط  ه�  العامل  حميطات  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
قدماً   36201

�صخمة ج�فية  مياه  خزانات  حتتها  تخفي  ال�صحراء  رمال  اأن  تعلم  • هل 
 ، املت��صط  البحر  ح��ض  بالد  يف  الزيت�ن  �صجر  ويكرث   ، ال�صالم  اإىل  يرمز  الزيت�ن  غ�صن  اأن  تعلم  • هل 

واأن �صجر الزيت�ن تعمر 200 �صنة
يف  املمثالت  اإحدى  اإرتدته  وقد   . مرتا   80 ه�  العامل  يف  زفاف  ف�صتان  ذيل  اأط�ل  ط�ل  اأن  تعلم  • هل 

اأحداالأفالم االأجنبية
الذين   ، العرب  البحارة  اإىل  ذلك  بعد  ونقل�ها   ، الب��صلة  اخرتع�ا  الذين  هم  ال�صيني�ن  اأن  تعلم  • هل 
التجارية  اأ�صفارهم  بعد  الب��صلة  بجلب  البندوقية  اأه��ل  ق��ام  وق��د  االأطل�صي  املحيط  �صمال  يج�ب�ن  كان�ا 

اإىل بالد امل�صرق 
املقدوين  االإ�صكندر  ه�  العملة  على  �ص�رة  و�صع  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
االألغاز حل  يف  فراغه  وقت  يق�صي  كان  ب�نابرت  نابلي�ن  اأن  تعلم  • هل 

جحا واجلار الغليظ
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الكركم يقي من ال�ضرطان
ال�قاية من  الكركم يف  ي�صاهم 
الحت�ائه  ن���ظ���را  ال�������ص���رط���ان، 
ال��ك��رك��م��ني، والتي  ع��ل��ى م����ادة 
انت�صار  م����ن  حت����د  اأن����ه����ا  ث���ب���ت 
يتمتع  ال��ب��ن��ك��ري��ا���ض.  ���ص��رط��ان 
رائعة م�صادة  الكركم بخ�ا�ض 
على  يتف�ق  وه���  لاللتهابات، 
امل�صادة  االأدوي������ة  م���ن  ال��ك��ث��ري 

امل�صادة لاللتهابات على  االأطعمة  اأكرث  لاللتهابات، ويدخل �صمن قائمة 
م�صت�ى العامل. ي�صاهم الكركم يف خف�ض الك�ل�صرتول بالدم، وذلك ب�صبب 
اآلية عمل اجلينات املتعلقة  اإح��داث تغيريات يف  قدرة مادة الكركمني على 

بالك�ل�صرتول.
وي�صاهم يف ال�قاية من مر�ض الزهامير، نظرا الأن مادة الكركمني تتمتع 
وت�صاهم  امل��خ،  اإىل  وال��ص�ل  املخي  ال��دم���ي  احلاجز  عب�ر  على  بالقدرة 
خ�صائ�صها امل�صادة لاللتهابات وامل�صادة لالأك�صدة يف ال�قاية من الزهامير، 

ح�صب العديد من الدرا�صات التي اأجريت م�ؤخرا.
ي�صاهم الكركم يف حماربة االكتئاب، وك�صفت اإحدى الدرا�صات التي اأجريت 
م�ؤخرا اأنه يتمتع بخ�ا�ض �صبيهة لعقار الربوازك ال�صهري، والذي ي�صتخدم 

يف عالج االكتئاب.
وللكركم خ�ا�ض رائعة يف تطهري الكبد من ال�صم�م وتظهري اجل�صم ب�صكل 

عام، ولذا ين�صح بتناوله ب�صكل ي�مي منتظم.

ليدي غاغا لدى و�ضولها اإىل حفل املو�ضة يف  متحف مرتوبوليتان للفنون بنيويورك. ا ف ب

كان ي�صكن بج�ار جحا رجل غليظ الظل والقلب و�صر�ض الطباع، ودائم التل�ص�ض على بيت جحا وكانت اذنه 
حادة ال�صمع لذا كان جحا يق�ل لزوجته دائما ان هذا الرجل �صتدخله اذنه جهنم والن جحا كاد يختنق من كرثة 
حماولة خفت �ص�ته وزوجته وكاد ين�صى الكالم فقد قرر ان يجعل هذا اجلار يت�ب عن التل�ص�ض والتن�صت 

عليهم فاأتفق وزوجته على اأمر ما.
وقف جحا وزوجته يتكلمان بجانب حائط منزلهما املال�صق للجار وقال لها ب�ص�ت هادىء يا زوجتي العنيدة 
ننام  ان  ن�صتطيع  واي�صا  اأي ل�ض يف وج���د ذهب يف احلائط  يفكر  الذهب فلن  ل��صع قطع  اأح�صن مكان  هنا 
مطمئنني حتى ن�صتيقظ لل�صفر مع ب�ادر الفجر وان مل ترغبي يف ذلك املكان فعلينا ان نخبئه داخل جت�يف 

عام�د ال�صرير فاأيهما تف�صلني فقالت دعني افكر و�صاأخربك بعد ان ا�صتيقظ من الن�م .
اأخذ اجلار يفكر يف ذلك الكنز وي�صتعجل ان ي�صافر جحا وزوجته.. وعند الفجر خرج جحا من بيته وه� يق�ل 
اغلقي الباب جيدا، وجعال اجلار ي�صمع �ص�ت اغالق الباب وم�صى جحا ودخلت زوجته اإىل غرفتها بدون ان 
يدري اجلار ذلك فقد ظن �صفرهما معا..ا�صرع جحا اإىل �صاحب ال�صرطة يف ال�قت الذي جهز فيه اجلار نف�صه 
وقام بفتح باب بيت جحا ودخل متل�ص�صا يبحث عن الفتحة يف احلائط التي خباأ فيها جحا الذهب وقد قام 
بفتح اكرث من مكان يف احلائط معتمدا على عدم وج�د اأحد يف البيت وملا ياأ�ض قال اذن �صاأجدها يف جت�يف 
عام�د ال�صرير، ودخل اإىل غرفة الن�م يتح�ص�ض عام�د ال�صرير لتظهر له فجاأة زوجة جحا ب�صرا�صتها وتتعارك 
معه عراكا عنيفا مل يرحمه منه غري دخ�ل �صاحب ال�صرطة الذي كان جحا قد ذهب اليه ليبلغه نية جارهم 
اإىل  ال�صرطة يف رحلة  القب�ض عليه لي�صحبه �صاحب  القي  بالفعل  الي�م وهذا ما حتقق  ال�صط� على منزله 

ال�صجن يرتاح فيها جحا من ت�صرفاته ال�صر�صة.

موؤامرة ال�صعرات احلرارية.. ملاذا نقوم باحلمية ب�صكل خاطئ؟
على مدى عق�د، اعتمد الب�صر على احت�صاب ال�صعرات 
احلرارية يف االأغذية التي يتناول�نها، يف �صبيل م�اجهة 
البدانة ومعرفة االأغذية االأقل ت�صببا بال�صمنة، اإال اأن 

ال�قت قد حان للتخل�ض من هذا املعيار امل�صلل.
اأن  اإي��ك���ن���م��ي�����ص��ت(،  )ذا  جم��ل��ة  ن�صرته  ت��ق��ري��ر  ك�صف 
اعتماد )ال�صعرات احلرارية( كمقيا�ض ملعرفة االأطعمة 
التي تزيد من وزننا اأمر خاطئ، ومفه�م غري �صحيح 

متداول على مر �صن�ات ط�يلة.
ال�صعر  اأو  ووفق املجلة فاإن مبتكر مفه�م )الكال�ري( 
احلراري، العامل ويلرب اأت�وتر، قرر يف �صنة 1843 اأن 
يقدم وحدة تقي�ض مدى الطاقة التي تزود بها االأغذية 
اأت�وتر على م�صت�ى  اعتمد مقيا�ض  اجل�صم. وبالفعل 
من  ال��ع��دي��د  وج�����د  اإىل  اأح����د  ينتبه  اأن  دون  ال���ع���امل، 

االأخطاء العلمية التي افرت�صها العامل، كعدم مراعاة 
ب�صبب  متباينة  مب�����ص��ت���ي��ات  للطعام  االأج�����ص��ام  ح���رق 
ع�امل عديدة منها ال�راثة واجلينات، واأخرى تتعلق 

مبتغريات كطبيعة البكترييا امل�ج�دة يف االأمعاء.
االعتقاد  اأي�صا،  تر�صخت  التي  املفاهيم اخلاطئة  ومن 
باأن الده�ن ت�صبب زيادة يف ال�زن ب�صكل اأكرب مقارنة 

بال�صكر اأو اأي ن�ع اآخر من املاأك�الت.
الل�م  ك��ام��ل  اإل��ق��اء  ميكن  ال  امل��ج��ل��ة،  وبح�صب  اأن���ه  اإال 
ال�صكر  م�صانع  م�لت  حيث  نظريته،  يف  اأت���وت��ر  على 
يف �صنة 1967 بحثا مهما اأجرته جامعة “هارفارد” 
ال��ده���ن على  اإىل خ��ط���رة  االأم��ريك��ي��ة، وت��صلت فيه 

وزن اجل�صم مقارنة بال�صكر.
ونتيجة لذلك البحث ارتفعت ن�صبة البدانة يف العامل 

ب�صكل ملح�ظ، كما تعاظمت حاالت االأمرا�ض القلبية 
التي تعد ال�صبب الرئي�صي لل�فيات ح�ل العامل، ح�صب 

�صكاي ني�ز عربية.
يف  العالية  ال�صكر  ن�صبة  اأن  الطبية  االأب��ح��اث  وتظهر 
الدم جتعل االأن�ص�لني يكد�صها على �صكل خاليا دهنية، 
وه� ما يجعل تناول ال�صكريات اأ�صرع طريقة الكت�صاب 

املزيد من ال�زن.
ورغ����م ك���ل ه���ذه احل��ق��ائ��ق ت��ظ��ل ال�����ص��ع��رات احلرارية 
���ص��ل��ب��ي��ات كثرية  م��ث��ل وج�����د  ع��امل��ي��ا،  م��ق��ي��ا���ص��ا مطبقا 
مرتبطة بها مثل �صع�بة احت�صابها اإذا ت�صمن الطعام 
التي ته�صم بنح�  الغذائية  املك�نات  مثال ن�عني من 
خمتلف، ف�صال عن وقت تناول الطعام الذي ي�ؤثر على 

معدل )احلرق(.


