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تورم اليدين والقدمني ..على ما يدل؟

�أوردت جملة "�أبوتيكن �أوم�شاو" الأمل��ان�ي��ة �أن ت��ورم الأط� ��راف �أي
ال��ذراع�ين ،واليدين ،وال�ساقني ،والقدمني ي�شري �إىل الإ�صابة مبا
يعرف بالوذمة .Edema
و�أو��ض�ح��ت املجلة املعنية بال�صحة �أن ال��وذم��ة ه��ي احتبا�س امل��اء يف
اجل�سم� ،إذ يت�سرب املاء بفعل ال�ضغط املتزايد من الأوعية الدموية
والنظام اللمفاوي ويتكد�س يف اجل�سم ،خا�ص ًة الأط��راف ،ب�سبب قلة
حركة الع�ضالت ،خا�ص ًة الذين يقفون طوي ً
ال بحكم طبيعة العمل
مثل البائعني.
وملواجهة احتبا�س املاء يف اجل�سم تن�صح "�أبوتيكن �أوم�شاو" بتناول
الأغذية املدرة للبول مثل الأنانا�س ،والفراولة ،والهليون ،والبطيخ،
واخليار .وللغر�ض ذاته ينبغي �أي�ضاً �شرب ما ال يقل عن لرتين من
املاء يومياً.
ً
ويجب �أي�ضا تناول الأغ��ذي��ة املحتوية على البوتا�سيوم ،مثل املوز،
والفِطر ،والبطاط�س ،والبلح� ،إذ يعمل البوتا�سيوم على �ضبط توازن
املاء يف اجل�سم .ومن املهم �أي�ضاً التخفيف من الأغذية وامل�شروبات،
التي تعزز احتبا�س املاء يف اجل�سم مثل امللح ،والكافيني.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجب اعتماد احلمامات التبادلية� ،ساخن ،وبارد،
والتي تعمل على تن�شيط �سريان ال��دم يف اجل�سم .و�إذا ف�شلت هذه
التدابري يف مواجهة احتبا�س املاء ،يجب ا�ست�شارة الطبيب.

ال�شوكوال يومي ًا حتمي من هذه الأمرا�ض

�أمرا�ض القلب هي ال�سبب الرئي�سي للوفاة حول العامل ،لكن ميكنك
تعزيز �صحة القلب وال�شرايني ب�أكل القليل من ال�شوكوال الداكنة كل
يوم .توفر ال�شوكوال الداكنة م�ضادات للأك�سدة وااللتهابات حتمي
القلب وال�ع�ي��ون� ،إىل جانب �أن�ه��ا حتمي م��ن ال�سكري وت�ساعد على
�ضبط الوزن.
وعندما ت�أكل لوحاً من ال�شوكوال الداكنة يح�صل ج�سمك على 319
ملغ من م�ضادات الأك�سدة القوية التي ُتعرف با�سم "فالفونويد،
والتي ت�ساعد على الوقاية من االلتهابات وم�ضاعفاتها مثل �أمرا�ض
القلب وال�سكري.
ُ
وق��د وج��دت درا� �س��ة ن���ش��رت يف جملة "جاما" الطبية �أن الإب�صار
يتح�سن بعد �ساعتني من �أك��ل ال�شوكوال الداكنة .و�أظ�ه��رت درا�سة
ّ
�أجريت يف جامعة كينج�ستون الربيطانية �أن تناول ال�شوكوال الداكنة
يح�سن الأداء البدين للريا�ضيني.
�إذن ،هلل ميكن �أن ي�أتي يوم تنتهي فيه زيارة الطبيب بو�صف ال�شوكوال
ك ��دواء؟ ه��ذا م��ا ب�شرت ب��ه درا� �س��ة �أخ ��رى وج��دت �أن �أك��ل ال�شوكوال
الداكنة يح�سن من ا�ستفادة اجل�سم من الأن�سولني ،وبالتايل الوقاية
من ال�سكري على الرغم من احتواء ال�شوكوال على �سكر ودهون.
كما تود �أدلة على �أن م�ضادات الأك�سدة التي توفرها ال�شوكوال حتمي
خاليا الدماغ من اخلرف والزهامير.

الراحة لدقائق ت�ساعد على اكت�ساب املهارات
�إذا كنت تتلقى تدريباً �أو تتعلم �شيئاً جديداً وتريد حت�سني قدرتك
على التع ّلم امنح نف�سك ف�ترات راح��ة لب�ضع دق��ائ��ق ك��ل �ساعة �إىل
�ساعتني لأن ذلك يح�سن من مهارات الذاكرة .فبح�سب درا�سة جديدة
تبني �أن الذاكرة جتدد قوتها خالل ف�ترات الراحة الق�صرية �أثناء
العمل ،و�أن هذا الوقت ي�ساعدها على �إعادة �شحن طاقتها.
و ُن���ش��رت ن�ت��ائ��ج ال��درا� �س��ة اجل��دي��دة يف دوري ��ة "كورنت بيولوجي"،
واعتمدت على جتارب مت فيها ت�صوير ن�شاط الدماغ مبوجات الرنني
املغناطي�سي ،وتبني �أن حجم موجات الدماغ ي��زداد وت�صبح املوجات
الع�صبية �أكرث قوة خالل فرتات الراحة التي يح�صل عليها الإن�سان
�أثناء عملية التع ّلم.
وتوفر هذه النتائج �صورة �أعمق ع ّما يجري داخل خاليا الدماغ خالل
عملية التدريب على املهارات وتعلم �أ�ساليب جديدة.

لعبتان للطفل
لتنمية احلوا�س
ال�ل�ع��ب �أف �� �ض��ل و��س�ي�ل��ة لتعليم الطفل
خ��ا��ص��ة يف م��رح�ل��ة م��ا ق�ب��ل امل��در��س��ة �أي
ب�ي�ن ��س��ن  2و� � 4س �ن��وات .ولأن معظم
الأل�ع��اب يف الع�صر احل��دي��ث ت��ر ّك��ز على
حا�سة الب�صر على الأبوين توفري �ألعاب
منزلية تنمي حا�سة اللم�س ،والقدرات
الع�صبية لليدين والأ�صابع.
امل�س وخ � ّم��ن ..تتن ّوع الأدوات املطلوبة
ل �ه��ذه ال �ل �ع �ب��ة م ��ا ب�ي�ن �أن� � ��واع خمتلفة
م ��ن الأق� �ل ��ام ،والأوراق والبطاقات،
والإك� ��� �س� ��� �س ��وارات ،وال ��دم ��ى ال�صغرية
ل�ل�ح�ي��وان��ات وال �� �س �ي��ارات وال�شخ�صيات
ال �ك��رت��ون �ي��ة ،وب �ع ����ض امل�لاب ����س �صغرية
احلجم مثل اجلوارب .ال�شرط الأ�سا�سي
�أن تكون �صغرية بحيث ميكن و�ضعها يف
�صندوق.
بعد و�ضع الألعاب يف ال�صندوق� ،سيكون
على الطفل �أن يُغم�ض عينيه ويُدخل
يده �إىل ال�صندوق ويُخرج �أحد الأ�شياء
املوجودة داخله ويُخ ّمن ا�سم ال�شيء قبل
�أن يفتح عينيه.

�أخطاء جتنبها
لال�ستمتاع بتقاعد مريح

تعد الطحينة واحدة من الأغذية الغنية
بالأحما�ض الدهنية املفيدة ،مبا يف ذلك
�أوميغا  3و�أوميغا  ،6وكذلك كميات جيدة من
الربوتني والبوتا�سيوم واملنغنيز والكال�سيوم
واحلديد وال�صوديوم والألياف الغذائية.
وتنق�سم الطحينة ،التي تتكون يف الأ�سا�س
من ال�سم�سم املحم�ص املطحون� ،إىل نوعني،
الأول ويكون فيها ال�سم�سم غري مق�شر،
وهي الأكرث فائدة ،والثاين ،ويكون
فيها ال�سم�سم مق�شرا.
ون�ستعر�ض هنا  10فوائد
�صحيةللطحينة�أوردها
موقع بولد�سكاي.

تعترب ف�ترة م��ا بعد التقاعد من
�أكرث فرتات العمر �صعوبة ،وذلك
لأن ال�ك�ث�يري��ن ي�ع�ت�برون�ه��ا فرتة
للراحة واال��س�ترخ��اء ،ويتجنبون
فيها القيام ب�أية ن�شاطات فعالة.
ومن هذا املنطلق �أوردت �صحيفة
م � �ي ��رور ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي ��ة ،قائمة
ببع�ض الأخطاء التي قد يرتكبها
امل �ت �ق��اع��دون ،وال �ت��ي ت ��ؤث��ر عليهم
�سلبياً ،كما يلي:
 عدم التخطيط للتقاعدم��ن امل �ع��روف ب� ��أن التخطيط هو
مفتاح النجاح يف كل �شيء ،ل��ذا ال
ب��د م��ن التخطيط لفرتة م��ا بعد
التقاعد ب�شكل م�سبق وخا�صة يف
الأم��ور املالية ويف طريقة �إم�ضاء
ال��وق��ت وال�ن���ش��اط��ات والفعاليات
ال�ت��ي ي�ج��ب االن �خ��راط فيها بعد
اخلروج من احلياة العملية.

ما ال تعرفه عن الطحينة� 10 ..أ�سرار �صحية مذهلة
الن�ساء ال�لات��ي جت ��اوزن الأرب �ع�ين م��ن ال�ع�م��ر ،ومي�ك��ن �أن
تقلل �ضغط الدم
حتتوي الطحينة على ن�سبة جيدة من البوتا�سيوم ،والتي تلعب الطحينة دورا مهما �أي�ضا يف ال�سيطرة على التقلبات
ميكن �أن تلعب دورا مهما يف �إدارة م�ستويات �ضغط الدم .الهرمونية وتقليلها.
كما �أن م�ضادات الأك�سدة امل��وج��ودة فيها ت�سعدا يف تقليل
تقلل التهابات املفا�صل
االلتهابات.
تعد الطحينة م�صدرا مهما للم�ساعدة يف تقليل التهابات
املفا�صل ،لأنها غنية ب�أحما�ض �أوميغا  3الدهنية� ،إذ �إن لهذه
حت�سن �صحة القلب
ت �� �س��اع��د ال �ط �ح �ي �ن��ة ع �ل��ى حت �� �س�ين � �ص �ح��ة ال� �ق� �ل ��ب ،لأن الأحما�ض دور حموري يف منع ظهور التهابات املفا�صل يف
ب ��ذور ال�سم�سم ال�ت��ي ت�ستخدم يف ت�صنيعها غنية مبادة جميع �أنحاء اجل�سم.
"ال�سم�سمولني" ال�ت��ي ت�ساعد على منع �أم��را���ض القلب
حت�سن �صحة العظام
والأوعية الدموية ،وتزيل الرت�سبات داخل ال�شرايني.
يح�سن ت�ن��اول الطحينة �صحة العظام ،وذل��ك مل��ا حتتويه
من معادن خمتلفة ،مثل النحا�س والفو�سفور والكال�سيوم
تنظم م�ستوى الكولي�سرتول
تلعب الطحينة على تنظيم م�ستوى الكولي�سرتول يف الدم واحلديد .وت�ساعد هذه املعادن على حت�سني كثافة العظام
م��ن خ�ل�ال م ��ادة "الفيتو�ستريول" امل��وج��ود ف�ي�ه��ا .وعلى ومنع ظهور ه�شا�شة العظام مع التقدم يف العمر.
ال��رغ��م م��ن �أن الطحينة حت �ت��وي ع�ل��ى ن�سبة ع��ال�ي��ة من
تقلل الوزن
الدهون ،ف�إنها دهون جيدة ومفيدة لل�صحة.
ت�ساعد الطحينة على فقدان اجل�سم للوزن ،لأنها حتتوي
على الربوتني الذي يجعل الإن�سان ي�شعر بال�شبع ،وبالتايل
حتفظ التوازن الهرموين
حتافظ الطحينة على التوازن الهرموين ،خ�صو�صا لدى حت��د م��ن احل��اج��ة �إىل ت�ن��اول وج�ب��ات ك�ب�يرة وت��دف�ع��ه �إىل

الكحول والقهوة تت�صدران
�أ�سباب الرجفان الأذيني
اك� �ت� ��� �ش ��ف ب ��اح � �ث ��ون م � ��ن جامعة
ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا �أن ال�ك�ح��ول والقهوة
تت�صدران قائمة �أ�سباب تكرار نوبات
الرجفان الأذيني.
ون���ش��ر ال�ب��اح�ث��ون ق��ائ�م��ة يف جملة
"� ،"Heart Rhythmأدرجوا
فيها الأ��س�ب��اب الرئي�سة للرجفان
الأذي � �ن� ��ي ،وه ��و ان� �ح ��راف يف عمل
القلب مرتبط با�ضطراب النب�ض.
وو�ضع الباحثون هذه القائمة على
�أ��س��ا���س نتائج درا��س�ت�ه��م وحتليلهم
ل �ب �ي��ان��ات ع��ن احل��ال��ة ال���ص�ح�ي��ة لـ
 1295م��ري �� �ض��ا ،ي �ع ��ان ��ون من
ال ��رج �ف ��ان الأذي � �ن� ��ي .ك �م��ا در�سوا
ال � �ع�ل��اق� ��ة ب �ي��ن ت� � ��أث �ي��ر خمتلف

 14عالمة على �إ�صابتك
مبر�ض الغدة الدرقية

ال�ع��وام��ل يف من��ط حياتهم وخطر
تطور املر�ض.
وك�شفت النتائج �أن ال�سبب الأكرب
يف تكرر نوبات الرجفان الأذيني هو
تناول الكحول " "35%يليه تناول
القهوة " ."28%وجاءت التمارين
البدنية ال�شاقة بن�سبة ""23%
وبعدها قلة النوم "."21%
وي �� �ش�ي�ر ال �ب��اح �ث��ون �إىل �أن هذه
الأ�� �س� �ب ��اب مي �ك��ن �أن جت �ع��ل نوبة
امل ��ر� ��ض �أك �ث��ر �� �ش ��دة ،ل ��ذل ��ك ،من
ال� ��� �ض ��روري حت ��دي ��د م ��ا �إذا كان
التخلي عن تناول القهوة مثال �أو
الكحول� ،سي�ؤدي �إىل انقطاعها �أو
التقليل من تكرارها.

تناول وجبات خفيفة.
تقوي نظام املناعة
ت�ع��زز الطحينة ن�ظ��ام امل�ن��اع��ة ،خ�صو�صا �أن�ه��ا غنية بعدد
كبري من املعادن املفيدة ،مثل الزنك وال�سيلينيوم واحلديد
والنحا�س .كما ميكن لهذه امل�ع��ادن �أن تكافح االلتهابات
الفريو�سية والبكتريية وت�سهل �إنتاج خاليا الدم البي�ضاء
التي تقاوم اجلراثيم.
حت�سن �صحة الدماغ
تلعب �أحما�ض �أوميغا  3و�أوميغا  6الدهنية ،التي حتتويها
الطحينة ،دورا مهما يف تطور الأن�سجة الع�صبية يف اجل�سم.
وهذا ي�ساعد بدوره يف حت�سني �صحة الدماغ ويبطئ ظهور
مر�ض الزهامير.
حتارب ال�سرطان
تعد الطحينة م�صدرا ممتازا مل�ضادات الأك�سدة ،والتي لها
دور كبري يف مكافحة لل�سرطان .وت�ساعد م�ضادات الأك�سدة
يف تقليل خطر الإ�صابة بال�سرطان املرتبط بالهرمونات،
مبا يف ذلك �سرطان الثدي والرحم واملباي�ض والربو�ستاتا.

 عدم الإفادة من املا�ضيال هاماً
تعترب خربات املا�ضي عام ً
يف حت��دي��د ن��وع �ي��ة احل� �ي ��اة التي
يعي�شها الإن�سان بعد تقاعده من
العمل ،ففي الكثري م��ن الأحيان
ي �� �س �ت �غ��ل امل� �ت� �ق ��اع ��دون خرباتهم
ومهاراتهم يف املجاالت التطوعية
واخل � �ي ��ري � � ��ة وت � � �ق� � ��دمي ال � �ع� ��ون
لل��آخ��ري��ن ،مم��ا ي�ع�ط��ي املتقاعد
فر�صة ليعي�ش بعيداً عن ال�ضجر
وامللل ،وي�شغل وقته يف �أم��ور تعود
بالفائدة عليه وعلى الآخرين.
 االنعزال عن املجتمعق ��د ي �ع �م��د امل� � ��رء ل�ل�ان� �ع ��زال عن
املجتمع بعد �إن �ه��اء ف�ترة خدمته
يف ال�ع�م��ل ،مم��ا ي��دخ�ل��ه يف دوام��ة
ال�ضجر وامللل ،وال�شعور بالوحدة
القاتلة ،ل��ذا ال بد من االنخراط
يف ن �� �ش��اط��ات اج �ت �م��اع �ي��ة ب�شكل
م�ستمر ،وو�ضع خرباته يف خدمة
الآخرين.
 عدم ممار�سة الريا�ضةيف بع�ض الأحيان يهمل الأ�شخا�ص
املتقاعدين ممار�سة الريا�ضة �أو
القيام ب�أي ن�شاط بدين ،ما ي�ؤدي
�إىل اعتيادهم على الك�سل وزيادة
وزن�ه��م ،وب��ال�ت��ايل ازدي ��اد ت�أثريات
�أم � ��را� � ��ض ال �� �ش �ي �خ��وخ��ة عليهم.
ل��ذا ين�صح اخل �ب�راء ،املتقاعدين
مب �م��ار� �س��ة ال �ت �م��اري��ن الريا�ضية
ب�شكل منتظم واتباع نظام غذائي
��ص�ح��ي ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى ن�شاطهم
وحيويتهم.

�أخطاء يرتكبها كثريون
عند طبخ البا�ستا
�إذا كنتم ممن ي�شتهون املعجنات الإيطالية ،ف��إن ع��ددا من خ�براء الطبخ
العاملي ،ين�صحون بتفادي �أخطاء �شائعة ت�ؤثر على م��ذاق الوجبة ب�شكل
كبري.
وبح�سب م��ا نقلت �صحيفة "ديلي ميل" ،ف ��إن رج��ل الأع �م��ال الإيطايل
امل�ستثمر يف قطاع املعجنات ،جيوفاين ران��ا ،يقدم ن�صائحه ملن يريدون
�أن يحظوا مب��ذاق "�أ�صيل" كما لو �أن��ه ُطهي يف البلد الأوروب ��ي املعروف
مبطبخه ال�شهي واملتنوع.
وتقوم �شركة "رانا" ب�إنتاج املعجنات وت�سويقها منذ  1960يف �أكرث من
 52بلدا ح��ول ال�ع��امل ،وي�ق��ول رج��ل الأع �م��ال� ،إن طريقة و�ضع اجلنب
وال�صل�صة ت�ؤثران ب�شكل كبري على املعجنات.
وم��ن �أخ�ط��اء طبخ املعجنات على طريقة "نابويل"� ،أن ت�ك��ون ال�صل�صة
حا�ضرة يف الطبق ب�شكل كبري يفوق كمية املعجنات �إذ يتوجب و�ضع كمية
قليلة منها� ،أما اخلط�أ الثاين ،فهو �إ�ضافة اجلنب املب�شور الذي مت �شرا�ؤه
ب�شكل جاهز.
ويتوجب على م��ن يطبخ �أن ينتبه ب�شكل جيدا �إىل التعليمات املوجودة
على الكي�س ،وعند الطهي ،يتعني االنتظار �إىل حني بروز فقاعات املاء يف
الطنجرة ،وعندها ميكن �إ�ضافة امللح ،ثم تفقد الطبخة ،كل دقيقتني.
و�إذا كانت املعجنات (البا�ستا الطويلة) يف هيئة طرية ف�إن مدة طهيها قد ال
تتجاوز دقيقتني اثنتني� ،أما املعكرونة فت�صل �إىل ع�شر دقائق ،وي�ستحب �أن
يتم جتفيفها من املاء قبل  15ثانية من اكتمال املدة.

الثالثاء  16إبريل  2019م  -العـدد 12607

�ش�ؤون حملية

Tuesday 16 April 2019 - Issue No 12607

بح�ضور �سامل بن ركا�ض

22

مركز حممد بن خالد الثقايف ينظم �أم�سية �شعرية
يف عام الت�سامح
•• العني  -الفجر

نظم م��رك��ز ال�شيخ حممد ب��ن خالد
الديني الثقايف بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
الوليد للمعار�ض واملنا�سبات وبرعاية
م��ن ال���ش�ي�خ��ة ال��دك �ت��ورة ��ش�م��ا بننت
حم�م��د ب��ن خ��ال��د �آل ن�ه�ي��ان �أم�سية
�شعرية مبنا�سبة ع��ام الت�سامح على
م�سرح كلية جامعة فاطمة للعلوم
ال�صحية يف ال�ع�ين ،بح�ضور ال�شيخ
ال��دك �ت��ور � �س��امل حم �م��د ب ��ن ركا�ض

ال �ع��ام��ري ع �� �ض��و امل �ج �ل ����س الوطني
االحتادي �سابقاً وعدد من امل�س�ؤولني
ومم� �ث� �ل ��ي اجل� �م� �ع� �ي ��ات وامل� �ن� �ت ��دي ��ات
والأع�لام�ي�ين وح�شد م��ن اجلمهور،
وذل��ك مب�شاركة �شعراء م��ن خمتلف
�إم ��ارات ال��دول��ة ه��م ال�شاعر عبداهلل
بن ق�صري الدرعي وال�شاعرة ن�شرية
اجل��اب��ري وال �� �ش��اع��رة ع�ب�ير الربيك
وال���ش��اع��ر � �س��امل ب��ن ذي ��اب الوح�شي
وال���ش��اع��ر خ��ال��د ال�ن�ب�ه��ان وال�شاعرة
الإع�ل�ام� �ي ��ة ع��ائ �� �ش��ة ح �� �س��ن ،و�أدار

الأم���س�ي��ة ال�شاعر والإع�ل�ام��ي وليد
احلمريي رئي�س جمل�س �إدارة الوليد
للمعار�ض.
�ألقى ال�شعراء امل�شاركون على اجلمهور
ع��دد م��ن الق�صائد ال�ت��ي ا�ستذكرت
القائد امل�ؤ�س�س املغفور ل��ه ب ��إذن اهلل
ال�شيخ زاي ��د ب��ن �سلطان �آل نهيان،
طيب اهلل ث ��راه ،وق�صائد �أخ ��رى يف
حب الوطن و�أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ
،وق�صائد يف مفهوم وثقافة الت�سامح
واحل�ف��اظ على ال�تراث والهوية �إىل

جانب ق�صائد جمتمعية.
وتخلل الأم�سية كلمة لل�شيخ الدكتور
� �س��امل حم�م��د ب��ن رك��ا���ض ح�ي��ا فيها
ال�شعراء امل�شاركني وق�صائدهم التي
ت�ع�بر ع��ن �إجن � ��ازات ال��وط��ن والقيم
اجلمالية يف املوروث الإماراتي.
يف ختام الأم�سية قام ال�شيخ د� .سامل
ب ��ن رك ��ا� ��ض ورئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة
م��ؤ��س���س��ة ال��ول �ي��د لتنظيم املعار�ض
واملنا�سبات بتكرمي ال�شعراء امل�شاركني
يف الأم�سية وعدد من الإعالميني .

حتت �شعار انرتنت الأ�شياء مل�ستقبل �أف�ضل

الفنانة كاميل براون تقدم عر�ض حرب يف
مركز الفنون بجامعة نيويورك �أبوظبي

•• �أبوظبي  -الفجر

�أعلن مركز الفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي عن ا�ست�ضافة فرقة
كاميل براون الراق�صة لتقدمي عر�ض بعنوان "حرب" والذي ي�ستك�شف
م��وا��ض�ي��ع ال �ع��رق وال�ث�ق��اف��ة وال�ه��وي��ة ويحتفي بالثقافة الأم��ري�ك�ي��ة-
الأفريقية ،وذلك يف متام ال�ساعة  8م�ساء يوم اخلمي�س � 25أبريل على
خ�شبة امل�سرح الأحمر.
وت�شمل الأم�سية على عرو�ض الرق�ص النقري واجلاز والرق�ص املعا�صر
والهيب-هوب والعرو�ض املو�سيقية احلية ،حيث توفر مزيجاً فريداً من
امل�شاعر وال�شغف من خ�لال الإمي ��اءات والتقاليد اخلا�صة باجلاليات
الأفريقية يف املهجر .و�سي�صطحب العر�ض اجلمهور يف رحلة تتمحور
حول مفاهيم متكني الذات واحلب على الطريقة الأمريكية-الأفريقية
واملجتمع والأخ ّوة.
وحتر�ص كاميل ب��راون ،م�صممة الرق�صات الأفريقية ،على ا�ستعادة
ال�سرد الثقايف للهوية الأم��ري�ك�ي��ة-الأف��ري�ق�ي��ة .وان�ط�لاق�اً م��ن دورها
ك�م��دي��رة فنية ل�ف��رق��ة ك��ام�ي��ل ب ��راون ال��راق���ص��ة ،ت�سعى ب ��راون لإث ��ارة
الف�ضول ل��دى جمهورها املتنوع م��ن خ�لال �شغفها الفطري وعملها
الفني املتميز .ومن خالل التعاون مع املخرجة املو�سيقية �آلي�سون ميلر،
وعازف الإيقاع ويل�سون توري�س ،وعازفة الكمان جولييت جونز"والتي
�سبق لها ت�ق��دمي عمل م�سرحي يف "مركز الفنون" ب�ع�ن��وان "حكاية
املزارع" للروائية �أوكتافيا بتلر برفقة الفنانة تو�شي ريجان" ،وامل�ؤلف
املو�سيقي وعازف البيانو �سكوت باتر�سون؛ ي�شكل "حرب" �أحدث �أعمال
براون "والتي �أعقبت عر�ض "ال�سيد ت�سامح"  ،2012 -و"فتاة �سوداء:
م�سرحية ل�سانيات" ."2015 -
ي�شار �إىل �أن ب��راون حائزة على "جائزة الأم�يرة جري�س" �أرب��ع مرات،
وه��ي حا�صلة على زم��ال��ة م�شروع "فن التغيري" ل�ـ ’م�ؤ�س�سة فورد‘،
وجائزة ’جاكوب بيلو‘ للفنون الأدائية ،وع�ضوية ’زمالة غوغنهامي‘،
وزمالة م�ؤ�س�سة ’تيد‘ ،وغريها من اجلوائز املرموقة الأخرى .و�شاركت
ب��راون كذلك يف الفيلم ال��ذي �أنتجته م�ؤ�س�سة ’تيد‘ بعنوان "التاريخ
الب�صري للرق�ص االجتماعي يف  25حركة" .كما قدمت عرو�ضاً فنية
بتكليف من ’م�سرح �ألفن �إيلي الأمريكي الراق�ص‘ ،وعدد من م�سارح
برودواي ال�شهرية ،وغريها من امل�ؤ�س�سات املرموقة الأخرى.
وتعليقاً على ذلك ،قال بيل براغني ،املدير الفني التنفيذي ملركز الفنون
يف جامعة نيويورك �أبوظبي" :تعد كاميل براون فنانة رق�ص وم�صممة
رق�صات رائ�ع��ة� ،إىل جانب كونها مفكرة رفيعة امل�ستوى .وت�ستك�شف
ب ��راون م��ن خ�ل�ال عملها ’حرب‘ وث�لاث�ي��ة �أع�م��ال�ه��ا م��وا��ض�ي��ع العرق
والهوية وال�صورة والثقافة ال�شعبية من خالل �إمي��اءات ج�سدية ذات
دالالت تاريخية عميقة وت�أثري عاطفي قوي .وي�سرنا للغاية الرتحيب
بها مع فرقتها الراق�صة املتميزة واملو�سيقيني املبدعني يف �أبوظبي،
حيث �سيرتك عر�ضها الفني �أ�صداء وا�سعة دون �أدنى �شك .و�أعتقد �أن
م�شاهدة عملها الفني �ستكون م�شوقة جداً ،حيث �سينطوي على الكثري
من اجلاذبية واحلما�س".
ويف �إطار برنامج "خارج خ�شبة امل�سرح" ،من املقرر �أن ي�ست�ضيف مركز
الفنون ور��ش��ة عمل ح��ول ح��رك��ات الرق�ص مب�شاركة ع��دد م��ن �أع�ضاء
فرقة كاميل براون الراق�صة على خ�شبة امل�سرح الأحمر يف متام ال�ساعة
 7م�سا ًء من يوم االثنني � 21أبريل.

جامعة الإمارات تعلن عن �إطالق ماراثون تكنولوجيا املعلومات 12
•• العني  -الفجر

�أعلنت جامعة الإم��ارات العربية املتحدة عن انطالق
مارثون تكنولوجيا املعلومات يف ن�سخته الثانية ع�شرة
لطلبة امل��دار���س والكليات يف ال��دول��ة ،والتي �ستنطلق
فعالياته يف الثامن ع�شر من �أبريل اجلاري بالتعاون
مع وزارة الرتبية والتعليم ،ودائ��رة التعليم واملعرفة
يف �أب��و ظبي ومب�شاركة ع��دد من امل��دار���س واجلامعات
ب��ال��دول��ة وات �خ��ذ ��ش�ع��ار ه��ذا ال �ع��ام "انرتنت الأ�شياء
مل�ستقبل �أف�ضل"
و�أو� �ض��ح خالد �شعيب -عميد كلية تقنية املعلومات
بالإنابة" �أن ه��ذا امل��ارث��ون هو �إح��دى م�ب��ادرات الكلية
ال�سنوية الرائدة الكت�شاف ورعاية املوهوبني واملبتكرين
من �أبناء الدولة يف هذا القطاع احليوي الهام والذي
ي�ه��دف اىل امل�ساهمة يف �صقل و�إن���ش��اء جيل مفكري
امل�ستقبل من خالل ت�شجيع ودع��م املواهب ال�شابة يف
جمال تقنية املعلومات واحلو�سبة املعلوماتية  ،والذي
مي�ث��ل رك �ي��زة �أ��س��ا��س�ي��ة وت��وج��ه ا��س�ترات�ي�ج��ي جلامعة
الإم � ��ارات يف م�ساهمتها ال�ف��اع�ل��ة وامل �ح��وري��ة ب�إعداد
ال �ك��وادر ال��وط�ن�ي��ة امل ��ؤه �ل��ة الق�ت���ص��اد امل�ع��رف��ة ملواكبة
االحتياجات املتزايدة للدولة يف ع�صر الثورة ال�صناعية
الرابعة " ،وت�شجيع الطلبة وحثهم على اعتبار برامج
تقنية املعلومات و احلو�سبة املعلوماتية من اهم و�أبرز
خ�ي��ارات�ه��م وج�ع��ل جامعة الإم� ��ارات العربية املتحدة

وج�ه�ت�ه��م االوىل مل�ت��اب�ع��ة تعليمهم ال �ع��ايل يف واحدة
من �أف�ضل امل�ؤ�س�سات التعليمية البارزة يف الدولة ويف
املنطقة .وم��ن جهته �أ��ش��ار الدكتور ه��اين اال�شول –
رئي�س اللجنة املنظمة �إىل �أن املاراثون لهذا العام ي�سعى
اىل حتفيز الطلبة لالبتكار و االبداع يف جمال تقنيات
املعلومات عامه و انرتنت الأ�شياء ب�شكل خا�ص عن
طريق امل�شاركة يف م�سابقات و حتديات م�شوقة و م�سلية.
كما يتيح مارثون تكنولوجيا املعلومات الفر�صة لطلبة
املدار�س بالعمل �ضمن فرق الختبار مهاراتهم التقنية

وع��ر��ض�ه��ا ع�ل��ى �أق��ران �ه��م والأكادمييني" .و�ست�شمل
ف�ع��ال�ي��ات امل��ارث��ون جم�م��وع��ة م��ن امل���س��اب�ق��ات �أبرزها:
م�سابقة “الربجمة يف تقنية املعلومات ” فئة الطالب
من ال�صف العا�شر وحتى ال�صف الثاين ع�شر و "املفكر
النا�شئ" فئة الطالب من ال�صف الثالث وحتى ال�صف
التا�سع لربجمة وت�صميم �أل�ع��اب ترتكز على االبداع
واالبتكار التقني با�ستخدام برنامج الربجمة املرئية،
� ،Scratchأو نظام مايكرو�سوفت للربجمة على
�شبكة الإن�ترن��ت ،وي�سمى ،Touch Develop

وم�سابقة املفكر النا�شئ "العامل الذكي" لبناء تطبيق
املوبايل "حلمي الذي مل يتحقق بعد" ،والتي يتناف�س
ف�ي�ه��ا الأط� �ف ��ال يف اق �ت��راح �أف� �ك ��ار م�ب�ت�ك��رة وجديدة
لتطبيقات امل��وب��اي��ل .ومتثل حت��دي�اً للقدرة التخيلية
ل�ل�أط �ف��ال لتحقيق �أح�لام �ه��م .و�سيتخلل املارثون
منتدى ع��ر���ض م�شاريع مبتكرة للطلبة يف انرتنت
الأ�شياء  ،والذكاء اال�صطناعي  ،والعامل االفرتا�ضي
 ،وت���ص�م�ي��م م��واق��ع االن�ت�رن ��ت  ،وام� ��ن الكمبيوتر،
واحلو�سبة ال�سحابية على �أن يتم تقييمها من قبل جلنة
متخ�ص�صة وحتديد �أبرز امل�شاريع الفائزة  ،بالإ�ضافة
�إىل "م�سابقة تقنية املعلومات" للفرق والتي تخترب
ب�شكل �أ�سا�سي امل�ستوى املعريف للمت�سابقني يف جمال
تقنية املعلومات و احلو�سبة املعلوماتية  ،وم�سابقة
"�أ�صحاب الهمم" من املبدعني واملبتكرين يف مدار�س
الدولة لفئتي امل�شاريع الطالبية وم�سابقة الأطفال
حت��ت ع�ن��وان " ،"The IT4Special Needs
وه��ي م�سابقة تهيء البيئة املنا�سبة ملمار�سة الطلبة
ذوي الهمم حقهم يف املناف�سة  ،حيث يتيح لهم الفر�صة
لعر�ض قدراتهم من خالل ما ي�سهمون به من �أفكار
ج��دي��دة و برجميات وم�ع��دات تقنية .كما �ستت�ضمن
فعاليات املارثون لهذا العام ور�شتي عمل للمدر�سني و
طالب ال�صف الثاين ع�شر يف جمايل� :أنرتنت الأ�شياء
 ، Internet of Thingsو التعليم عن طريق
الألعاب .Gamification

ب�إ�شراف فاطمة اجلا�سم

جامعة نيويورك �أبوظبي ت�ست�ضيف ور�شة عمل لدعم �أ�صحاب الهمم
•• �أبوظبي  -الفجر

ا�ست�ضافت جامعة نيويورك �أبوظبي ور�شة عمل تدريبية
ل��دع��م �أ��ص�ح��اب الهمم  ،وال�ت��ي ج�سدت م �ب��ادرة ت�سعى
لتعزيز اندماج �أ�صحاب الهمم يف املجتمع ،وذلك يف �أعقاب
ا�ست�ضافة دول��ة الإم� ��ارات ل�ل�أومل�ب�ي��اد اخل��ا���ص الألعاب
العاملية  .2019وت��وىل مكتب التوعية املجتمعية يف
اجلامعة تنظيم الفعالية ،بالتعاون مع فاطمة اجلا�سم،
�أول م�ن��دوب �إم��ارات��ي �شاب يف م��ؤمت��ر ال��دول الأطراف
التفاقية الأمم املتحدة حلقوق ذوي الإعاقة واملنا�صرة
لق�ضايا �أ�صحاب الهمم .مت تقدمي ور�شة العمل للطالب
املهتمني مبعرفة ُ�سبل تقدمي الدعم لأ�صحاب الهمم،
وبح�ضور �أك�ثر من  25م�شارك وم�شاركة ،مبن فيهم
ال�سفراء املتطوعون يف الأوملبياد اخلا�ص ،وط�لاب من
امل�شاركني يف م�ؤمتر جامعة نيويورك �أبوظبي لأبحاث
ال���ص�ح��ة ال �ع��ام��ة ،ف���ض� ً
لا ع��ن ال �ط�لاب م��ن اجلامعات
الأخرى .وت�شغل فاطمة من�صب �أ�صغر ع�ضو يف املجل�س
اال�ست�شاري لل�سيا�سة الوطنية لتمكني �أ�صحاب الهمم،
كما مت تكرميها �ضمن �أوائ��ل الإم ��ارات ،ك�صاحبة �أول
مبادرة جمتمعية تطوع ّية عن فن التعامل مع �أ�صحاب
الهمم ،قدّمت خاللها ور�ش عمل يف عدد من اجلامعات،

ول�ل�ف��رق ال�ت�ط��وع�ي��ة وامل��وظ �ف�ين يف خم�ت�ل��ف املجاالت،
وج� ّه��زت دورة خا�صة لل�صغار قدّمتها لهم يف املدار�س
واملكتبات العامة يف امل�ج��ال نف�سه .وتعليقاً على ذلك،
قالت اجلا�سم" :جرى ت�صميم ور�شة العمل التدريبية
يف دع��م �أ��ص�ح��اب الهمم لتكون م�ب��ادرة متكاملة ،حيث
تفتح الأب��واب �أم��ام جميع �أف��راد املجتمع لفهم وجهات
نظر �أ��ص�ح��اب الهمم وال�ت�ع��رف عليهم ب�شكل تفاعلي

بدءاً من �آداب التعامل معهم� ،إىل ت�سهيل و�صولهم �إىل
كافة الوجهات ،والتطرق �إىل التحديات التي يواجهونها
يف خمتلف �أنحاء العامل" .و�أ�سهمت الفعالية يف تعزيز
امل� �ه ��ارات ال�ع�م�ل�ي��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة ل�ل�م���ش��ارك�ين م��ن خالل
تدريبهم حول �آداب التعامل مع �أ�صحاب الهمم و�سبل
توفري و�سائل الراحة لهم .كما ز ّودت امل�شاركني بنظرة
ع��ام��ة ح��ول ال� ��ر�ؤى وال�ت�ح��دي��ات املتعلقة ب��الإع��اق��ة يف

ال�سياق العاملي ،وقدّمت لهم �أفكاراً حول تطوير وتطبيق
ال�سيا�سات اخلا�صة بالإعاقة .ومن جانبها ،قالت حف�صة
�أح�م��د� ،إح��دى امل�شاركات يف الفعالية ،من ط�لاب دفعة
 2020يف جامعة نيويورك �أبوظبي" :تقت�ضي طبيعة
حياتنا اليومية تفاع ً
ال واختالطاً باحلد الأدنى �أو على
امل�ستوى اخلدمي مع �أ�صحاب الهمم يف جمتمعنا .غري
�أ ّن ح�ضور ور�شة العمل هذه مع فاطمة ،والتعرف على
�شخ�صيتها الرائعة� ،أت��اح يل �إمكانية التفكري النقدي
بكافة العوائق التي ي�سهل علينا التغا�ضي عنها ،والتي
يواجهها �أ��ص�ح��اب ال�ه�م��م ،ومنحتني التجربة فر�صة
الكت�ساب �صديقة جديدة" .بدورها ،قالت �أثينا توما�س،
طالبة دفعة عام  2020يف جامعة نيويورك �أبوظبي،
وال�ت��ي �شاركت يف ور��ش��ة العمل" :متك ّنت فاطمة ،من
خ�لال ور�شة التدريب ،يف منحي منظوراً ج��دي��داً كلياً
ك��ان ل��ه ت��أث�ير عميق على طريقة تفكريي ،وذل��ك من
خالل تعليمي طرقاً جديد ًة حول ت�صور وتفهّم جتارب
�أ�صحاب الهمم .وفتحت ه��ذه التجربة م��دارك��ي حيال
العديد من �أوجه التمييز التي يت�سم بها حميطنا �ضد
�أ�صحاب الهمم ،ب�شكليها ال�ضمني وال�صريح على حد
و�سع نطاق تفكريي و�أتاح يل الت�أمل
�سواء .الأمر الذي ّ
بطبيعة العامل من حويل بعني ناقدة".

حما�ضرة بالعني ت�ستعر�ض جهود الإمارات يف تر�سيخ قيم الت�سامح
•• العني  -الفجر

ا�ستعر�ضت حما�ضرة نظمها فرع ال�شرطة ال�سياحية مبنطقة العني بقطاع
الأمن اجلنائي يف �شرطة �أبوظبي جهود دولة الإمارات والتي تقدم منوذجاً
رائداً يف الت�سامح  ،وعقدت بالتعاون مع الأر�شيف الوطني ومتنزه الـعـيـن
لـلـحـيـاة الـبـريـة "حديقة العني للحيوانات".
و �أق�ي��م معر�ض على هام�ش الفعالية ت�ضمن عر�ض كتيبات وبر�شورات
ب�أكرث من لغة تربز جهود ال�شرطة ال�سياحية يف تعزيز الأم��ن ال�سياحي
و�إر�شاد ال�سياح للأماكن ال�سياحية .
و�ألقى املحا�ضرة حممد �إ�سماعيل عبداهلل �ضابط برامج تعليمية �أول يف
الأر�شيف الوطني على م�سرح مركز ال�شيخ زايد لعلوم ال�صحراء بح�ضور
��س�ع��ادة غ��امن م�ب��ارك ال�ه��اج��ري م��دي��ر ع��ام "متنزه ال�ع�ين للحياة الربية
"حديقة العني للحيوانات" ومركز ال�شيخ زايد لعلوم ال�صحراء والرائد
را� �ش��د امل �ه�يري رئ�ي����س ق���س��م ال���ش��رط��ة ال���س�ي��اح�ي��ة وع ��دد م��ن امل�س�ؤولني
واملوظفني باحلديقة وال�ضباط.

وا�ستعر�ض املحا�ضر دور الأر�شيف الوطني يف حفظ الرتاث وتاريخ الدولة
ومراحل الت�أ�سي�س و�أق�سامه و�أجنحته وجهوده يف التعاون مع امل�ؤ�س�سات
واجلهات املختلفة.
وحتدث عن جهود الدولة يف تر�سيخ قيم الت�سامح و�إن�شاء وزارة للت�سامح
بالرتكيز على دور م�ؤ�س�س الدولة  ،املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان "طيب اهلل ثراه " يف تر�سيخ مفهوم الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي بني
الدول وال�شعوب وحثه على نبذ الكراهية والعنف بني ال�شعوب.
و��س��رد املحا�ضر ع��دداً م��ن الق�ص�ص التي تر�سخ ملعاين املحبة والت�سامح
ومواقف زايد اخلري يف تعزيز القيم الإن�سانية .
و �أ�شار �إىل مظاهر الت�سامح  ،وال�ع��ادات والتقاليد الأ�صيلة  ،والقوانني
مثل قانون ودمية وقانون التميز والكراهية  ،كما ا�ستعر�ض �صور الت�سامح
و�أهمية تر�سيخه يف نفو�س ال�شباب.
ويف خ�ت��ام املحا�ضرة ك��رم ال��رائ��د را��ش��د امل�ه�يري �سعادة غ��امن ال�ه��اج��ري و
املحا�ضر حممد ا�سماعيل على تعاونهم مع �شرطة �أبوظبي يف �إجناح �إقامة
مثل هذه املحا�ضرات .
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هي مثل مدير مت�سلط ،يتحكم يف كل �شيء من حوله ،وعندما يغ�ضب
ينفجر يف اجلميع ،بهذه اجلملة ي�صف اخلرباء الغدة الدرقية
ودورها يف منظومة اجل�سم ،فتلك الغدة ال�صغرية يف قاعدة عنقك
ت�ؤثر ب�شكل �أ�سا�سي يف كل وظيفة من وظائف ج�سمك ،لذلك
لي�س من امل�ستغرب �أن حتدث الكثري من امل�شاكل عندما ال
تطلق هذه الغدة فج�أة ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية
�أو عندما تطلق الكثري منه لإفراط يف ن�شاطها.
ت�ؤثر ب�شكل �أ�سا�سي يف كل وظيفة يف ج�سمك
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 14عالمة على �إ�صابتك مبر�ض الغدة الدرقية
ولعل اجل��زء الأك�ث�ر �إزع��اج �اً هنا �أن �أع��را���ض مر�ض الغدة ق�صور الغدة الدرقية ي�ؤدي �إيل الإعياء ،حيث يكون توازن
ال��درق�ي��ة تعك�س �أع��را���ض الكثري م��ن الأم��را���ض الأخ ��رى ،الطاقة والتحكم فيها �أقل فعالية ،ومن ثم عدم القدرة علي
ولذلك ميكن �أن تكون غري م�شخ�صة لفرتة طويلة ،كما ممار�سة بع�ض الأن�شطة ،وه��ذا ال�شعور بالإعياء ميكن �أن  - 7تغريات يف ال�شعر واجللد:
تختلف الأعرا�ض من �شخ�ص لآخر ،وكذلك ميكن �أن ت�أتي ي�سهم �أي�ضاً يف زيادة الوزن� ،أما يف حالة فرط ن�شاط الغدة ميكن �أن ي�سبب ق�صور الغدة الدرقية جلفاف �شعرك وجلدك
فج�أة �أو ب�شكل تدريجي ج��داً ،لذا ي�صعب اكت�شافها ،ولكن فت�ؤدي �أي�ضاً �إىل ال�شعور بالإرهاق ،حيث ال ميكن جل�سمك ب�شكل كبري ،وقد ي�صبح �شعرك ه�شاً و�سهل التك�سر كعالمة
ت��رك ال�غ��دة الدرقية دون ع�لاج ميكن �أن يفر�ض �ضرائب �أن يكون ن�شطاً لفرتة طويلة دون راحة ،وفرط ن�شاط الغدة على ق�صور الغدة الدرقية ،وميكن �أن ت��ؤدي كال احلالتني
(ق�صور الغدة الدرقية وف��رط ن�شاط الغدة الدرقية) �إىل
الدرقية ال مينحك هذا التوازن.
باهظة على �أجهزة ج�سمك الأخرى ،وخا�صة قلبك.
�ضعف ال�شعر.
ويقول اخلرباء� :إن م�شاكل الغدة الدرقية �أكرث �شيوعاً بني  - 5تغريات يف املزاج:
الن�ساء ،حيث ت�صاب واحدة من كل ثماين ن�ساء با�ضطراب ميكن �أن ي�ؤثر ق�صور الغدة الدرقية على الطريقة التي يعمل � - 8آالم الع�ضالت:
الغدة الدرقية خالل حياتها ،كما �أن الن�ساء �أكرث عر�ضة من بها دماغك وي�ؤثر ب�شكل كبري على مزاجك ،واالكتئاب �أحد ق��د ت�شعر ب ��أمل يف الع�ضالت ،ت�صلب املفا�صل ،وال�ضعف
الرجال بن�سبة خم�سة �إىل ثمانية ،وت�صيب نحو � 10إىل  20الأعرا�ض التي تعاين منها العديد من الن�ساء ،وقد يكون يف ق�صور وف��رط ن�شاط الغدة الدرقية ،وق��د يجعلك هذا
يف املائة من الن�ساء يف الثالثينات من العمر ،ولذلك فقد من ال�صعب �إدراك �أن الغدة الدرقية قد تكون متورطة ،حيث الو�ضع ال تريد ممار�سة �أي ن�شاط.
حدد اخلرباء �أعرا�ض الغدة الدرقية لدى الن�ساء التي يجب �إن االكتئاب نف�سه ميكن �أن ي�ؤدي �إىل بع�ض �أعرا�ض ق�صور
الغدة الدرقية ،و�إذا كان لديك فرط ن�شاط الغدة الدرقية - 9 ،ال�ضباب العقلي:
�أن تعرفها:
ً
قد يتم تغيري مزاجك بطريقة �أخرى� ،سي�شعر النا�س مثال ميكن �أن يبطئ ن�شاط الغدة الدرقية �سرعة وظيفة الدماغ،
بالقلق و��س��رع��ة االن �ف �ع��ال ،ومي�ك��ن لكال اال��ض�ط��راب�ين �أن وقد ال تكون قادراً على التفكري بو�ضوح ،وقد ت�شعر وك�أنك
 - 1تغيريات الوزن:
تعاين من �ضباب يف الدماغ ،وميكن �أن يرتافق هذا ال�شعور
الغدة الدرقية غري الن�شطة تبطئ جميع وظائف اجل�سم ،يجعلك تخرج عن نطاق ال�سيطرة عقلياً وعاطفياً.
بالبطء مع تغريات املزاج واالكتئاب �أي�ضاً.
مب��ا يف ذل��ك التمثيل ال�غ��ذائ��ي� ،أم��ا �إذا ف��رط ن�شاط الغدة
احلواجب:
الدرقية فيمكن �أن يحدث العك�س ،حيث ي��ؤدي �إىل فقدان  - 6تغيريات الطمث:
تتفاج�أ العديد م��ن الن�ساء بفقدان ج��زء م��ن احلاجبني،
ال��وزن غري امل�برر ،والكثري من الن�ساء ي��رون فقدان الوزن عندما تكون ه��ذه الفرتة �أثقل من املعتاد ،فهذا ميكن �أن  - 10عيون منتفخة �أو جافة:
ك�شيء جيد ،لكنهن بحاجة �إىل العالج ،فالإفراط يف �إنتاج يكون عالمة على ق�صور الغدة الدرقية ،كما ميكن �أن ي�سبب ميكن ملر�ض جريفز ،وهو ا�ضطراب يف املناعة الذاتية ي�ؤدي خا�ص ًة من احلافة اخلارجية ،وهي عالمة على ق�صور الغدة
�إىل فرط ن�شاط الغدة الدرقية� ،أن يت�سبب يف بع�ض الدرقية ،وقد يرتافق ذلك مع ت�ساقط ال�شعر العام.
ف��رط ن�شاط ال�غ��دة الدرقية ل�ف�ترات �أخ��ف بكثري
الهرمون يكون �صعباً على اجل�سم وخا�صة القلب.
ً
التغريات الب�صرية �أي�ضا ،والعالمة التي
مم��ا اع �ت��ادت عليه� ،أو حتي قد
 - 13تورم اجلزء ال�سفلي من اجل�سم:
متيزه هي العني املنتفخة،
تختفي لب�ضعة �أ�شهر
� - 2ضغط دم غري طبيعي:
ً
انتفاخا وت��ور ًم��ا يف اجل��زء ال�سفلي من
ك�م��ا مي�ك��ن �أن ت �ك��ون ال �ع�ين اجلافة �إذا الح�ظ��ت ف�ج��أة
ب�شكل غري
هرمون الغدة الدرقية مت�صل دائماً مع
وامل�ه�ي�ج��ة دون ج ��رح �أو ح�سا�سية
القلب ،وي�ؤثر على مدى �سرعة �أو بطء
�أو � �س �ب��ب وا�� �ض ��ح م ��ن �أع ��را� ��ض
النب�ض ،وم��ع ق�صور ال�غ��دة الدرقية،
ف��رط ن�شاط �أو ق�صور الغدة
��س�ي�ك��ون م �ع��دل ��ض��رب��ات ال�ق�ل��ب �أبط�أ
الدرقية.
م��ن امل �ع��دل ال�ط�ب�ي�ع��ي ،وال � ��ذي ي�ؤثر
على جمموعة من الأع�ضاء ووظائف
 – 11ت��غ�ير الإح�����س��ا���س
اجل �� �س��م الأخ � � � ��رى ،ويف ح ��ال ��ة فرط
باحلرارة:
ن�شاط الغدة �سيحدث العك�س ،وميكن
مي�ك��ن �أن ت �ك��ون ح�سا�سية درج ��ات
�أن ي��ؤدي �أي من املوقفني �إىل ق�صور يف
احل��رارة عالمة على ق�صور الغدة
القلب ،خا�صة �إذا كان معدل نب�ضات قلبك
الدرقية؛ حيث جتعلك ت�شعر
ي��زداد ل�ف�ترة طويلة م��ن ال��زم��ن ،ف ��إن هذا
ب��ال�برد عندما ي�ك��ون اجلو
ال�ضغط الإ�ضايف �سيكون خطرياً.
دافئاً متاماً وبينما كل من
حولك ي�شعرون بالراحة،
 – 3تغري عادات الإخراج:
والعك�س مع فرط ن�شاط
ق��د ت�لاح��ظ �أن ��ك ال ت��ذه��ب �إىل
الغدة الدرقية ،حيث قد
احل �م��ام ك �ث�يراً �أو �أن ��ك م�صاب
ت�ك��ون ح���س��ا��س�اً ج ��داً لأي
ب��الإم �� �س��اك ح �ق �اً ،وم��ع فرط
ح � � ��رارة ،م ��ع ع� ��رق �أك�ث�ر
ن � �� � �ش ��اط ال� � �غ � ��دة ال ��درق � �ي ��ة
ب �ك �ث�ي�ر مم� ��ا ي � �ب� ��دو عليه
ق ��د ت ��ذه ��ب ك � �ث �ي�راً ،وت�شعر
الأ�شخا�ص الآخرون.
ب�سيولة.
متوقع.

ج�سمك ،الأرج��ل والركبتني ومفا�صل الكاحل والقدمني،
فهذا م�ؤ�شر على احتبا�س ال�سوائل ،وال��ذي ميكن �أن يكون
عالمة على ق�صور الغدة الدرقية �أو مر�ض جريف.
 – 14العقم:
العقم ميكن �أن يكون عالمة على م�شكالت كامنة ،وميكن �أن
يكون مر�ض الغدة الدرقية غري امل�شخ�ص �سبباً يف ذلك.

 – 12ف���ق���دان ج���زء من

 – 4الإعياء:

املوز يقي من النوبة القلبية ويعالج االكتئاب والقولون الع�صبي
يحتوي املوز على الرتيبتوفان وهو بروتني يحوله اجل�سم �إىل ال�سريوتونني .واملعروف � ّأن ال�سريوتونني هرمون ي�ساعد على اال�سرتخاء
ب�شكل طبيعي .كما � ّأن �أكل املوز ي�ساعد ال�شخ�ص على �أن يكون بحالة انفعالية جيدة ،وعلى ال�شعور بال�سعادة ،وبالتايل تقليل
ال�شعور باالكتئاب ب�شكل ملحوظ.

الع�صبية
زيادة الرتكيز
حتتوي ه��ذه الفاكهة على كمية كبرية من البوتا�سيوم ،امل��وز فاكهة غنية بالفيتامني (ب��ي)  Bوه��ذا الفيتامني
وه��ذا العن�صر املعدين املهم يعزز الرتكيز والتعلم ،لأنه ي�ساعد على ا�سرتخاء اجلهاز الع�صبي.
يجعل التالميذ �أكرث يقظة.
التوتر

البوتا�سيوم املوجود يف امل��وز ي�ساعد على نقل الأك�سجني
�إىل الدماغ ،واملحافظة على النب�ض ب�شكل طبيعي .ولذلك
ويف حلظات التوتر،
مييل الأك�سجني يف الدماغ �إىل االنخفا�ض ب�شكل كبري،
ويت�سارع النب�ض ويقل م�ستوى البوتا�سيوم ،ولذلك ف�إنَّ
�أكل املوز ي�ساعد على �إعادة تنظيم كل ذلك.

عالج فقر الدم
امل��وز غني ج�دًّا باحلديد ،الأم��ر ال��ذي �سيعمل على زيادة
�إنتاج الهيموجلوبني يف الدم ،وبالتايل ف�إنه مهم ملحاربة
الأنيميا.
مكافحة الإم�ساك
حيث �إنّ املوز غني بالألياف ،ف�إنه يجنّب اجل�سم الإ�صابة
بالإم�ساك .وعند �أكل املوز ب�شكل يومي ،فمن �ش�أن ذلك �أن
يعمل على تنظيم عمل اجل�سم.
يعالج حرقة املعدة
يحتوي امل��وز على م�ضا ّد للحمو�ضة طبيعي ،وه��ذا من
�ش�أنه �أن يعالج حرقة املعدة ويخفف الأمل.
يحارب ال�شعور بالغثيان يف ال�صباح
إنّ
امل��وز ينظم م�ستوى ال�سكر يف ال��دم .ولهذا ف�� �أك��ل املوز
بني الوجبات ي�ساعد على ا�ستقرار م�ستوى ال�سكر يف الدم،
ويجنّبك ال�شعور بالغثيان يف ال�صباح.
معاجلة القرحات

امل � � ��وز ف � � ّع� ��ال ج� � � �دًّا يف مكافحة
ا�ضطرابات الأمعاء،
ول �ك��ن ه ��ذا ل�ي����س ك��ل � �ش��يء ،فهو
يحمي املعدة بوقف زيادة احلمو�ضة
فيها وتقليل ته ّيجها.

يقلل النوبات القلبية
وف � ًق��ا ل �ع��دد م��ن الأب� �ح ��اث ف � ��إنَّ �أك ��ل املوز
ب��ان�ت�ظ��ام ي�ن� ّ�ظ��م �ضغط ال ��دم وي�ق�ل��ل خماطر
الإ�صابة بالنوبات القلبية حواىل  40يف املئة.
املوز ي�ساعد على وقف التدخني
املوز ميكن �أن ي�ساعدكِ يف هذه املهمة ،فاملوز
وخ�صو�صا
غ �ن��ي ب��ال �ف �ي �ت��ام�ين (ب� ��ي) B
ً
ال� �ف� �ي� �ت ��ام�ي�ن (بي ، B6 )6وه � ��ذا
ال �ف �ي �ت ��ام�ي�ن ع� �ن ��دم ��ا ي �ج �ت �م��ع مع
البوتا�سيوم واملاغني�سيوم يف املوز،
ف� ��إن ��ه ي �� �س��اع��د اجل �� �س��م على
ال�ت�غ�ل��ب ع�ل��ى ��ش�ع��ور نق�ص
النيكوتني.
معاجلة اللدغات
مل�ح��ارب��ة ل��دغ��ة احل���ش��رات ميكن
ا��س�ت�ع�م��ال ق���ش��رة امل� ��وز .ويف واقع
الأم � ��ر �إذا ف��رك��ت امل�ن�ط�ق��ة امل�صابة
بوا�سطة الناحية الداخلية من ق�شرة
املوز ،ف�سوف ّ
يقل االنتفاخ واحلكة.
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مب�شاركة �أكرث من � 80شركة حملية وعاملية

«�سيتي �سكيب �أبوظبي»  2019ينطلق اليوم ال�ست�شراف م�ستقبل القطاع العقاري عرب ثالث من�صات تفاعلية
•• �أبوظبي-الفجر:

ي�ن�ط�ل��ق ال� �ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء � 16أبريل
 2019معر�ض “�سيتي �سكيب �أبوظبي
 ،”2019الفعالية ال��رائ��دة يف قطاع
اال�ستثمارات والتنمية العقارية ،الذي
ي �ق��ام حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة .مل��دة � 3أي��ام يف مركز
�أبوظبي الوطني للمعار�ض “�أدنيك”
مقدما للزوار طيفاً متنوعاً من امل�شاريع
ال �ع �ق��اري��ة ،ب � ��دءاً م��ن امل �� �ش��اري��ع عالية
الرفاهية ومرتفعة القيمة و�صو ًال �إىل
املنازل مي�سورة التكلفة ،لرت�ضي بذلك
جميع فئات امل�شرتين وامل�ستثمرين.
كربى �شركات التطوير العقاري
من داخل وخارج الدولة
وت�أتي انطالقة الدورة الـ 13للمعر�ض
يف ظل توقعات �إيجابية �أبدتها العديد
م��ن اجل�ه��ات امل�شاركة ،حيث ي�شارك يف
املعر�ض هذا العام �أكرث من  80مطور
وم��ورد حملي و�إقليمي ودويل من 10
دول حول العامل ،وت�ضم قائمة العار�ضني
على �سبيل امل�ث��ال ال احل�صر ك� ً
لا من”
الدار” و “عزيزي” و “امل�ؤ�س�سة العليا

ل�ل�م�ن��اط��ق االق �ت �� �ص��ادي��ة املتخ�ص�صة”
ال �ت��ي ه��ي ج �ه��ات ال��رع��اي��ة البالتينية
للمعر�ض .و من �أبرز العار�ضني “�إمكان
العقارية” و”�أراد” و”بلوم القاب�ضة”،
“بن غاطي” و “واحة الزاوية” و”بني
يا�س لال�ستثمار والتطوير».
وب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ق ��ال م��دي��ر جمموعة
م �ع��ار���ض “�سيتي �سكيب” يف �شركة
“�إنفورما للمعار�ض” ،كري�س �سبيلر:
“نتطلع لإط�ل��اق ال � ��دورة ال 13من
معر�ض �سيتي �سكيب �أبوظبي ال�سيما يف
ظل التوقعات والأ�صداء الإيجابية التي
�أك��دت�ه��ا ال�ع��دي��د م��ن اجل�ه��ات العار�ضة
وامل���ش��ارك��ة املحلية ـ��وذل��ك انطالقا من
ال�ت�ح��والت امللحوظة وامل�ت���س��ارع��ة التي
��ش�ه��ده��ا ال�ق�ط��اع ال �ع �ق��اري يف �أبوظبي
ب �ف �� �ض��ل ح� ��زم ال �ت �ح �ف �ي��ز االقت�صادية
وامل�ب��ادرات احلكومية التي مت �إطالقها
تعزيزا لنمو القطاعات الرئي�سة «.
و�أ�ضاف �سبيلر“ :تتميز جميع من�صات
املعر�ض مب�شاركة نخبة من �أهم حمللي
الأعمال واخلرباء الإ�سرتاتيجيني لدى
ك�برى م�ؤ�س�سات القطاعني احلكومي
واخلا�ص .وهو ما �سيتيح تقدمي نظرة
معمقة حول �أكرث املوا�ضيع اهتماماً يف
جمال العقارات اليوم ،وفر�ص ومواقع
النمو الإقليمية والأجنبية والبقاء على

اطالع م�سبق ب�أحدث املجريات».
واختتم قائال“ :ن�سعى بتقدمي حمتوى
معريف مب�سط ي�سهم يف تعزيز التوعية
لدى الزوار وامل�ستثمرين ،حيث ميكنهم
اال� �س �ت �ف ��ادة وت � �ب ��ادل امل �ع �ل��وم��ات حول
جم �م��وع��ة وا� �س �ع��ة م ��ن امل��وا� �ض �ي��ع ذات
ال�صلة بدءاً بالت�صميم  ،ومروراً بالبناء
واملبيعات والت�سويق ،وان�ت�ه��ا ًء ال�ش�ؤون
القانونية �إىل جانب ما حتمله من�صة
امل �ع��ر���ض م��ن ح �ل��ول �سكنية و جتارية
تلبطي تطلعات خمتلف �أنواع الزوار».
نخبة من خرباء القطاع يف 3
من�صات معرفية تفاعلية
وت� ��� �ش� �م ��ل �أج� � � �ن � � ��دة امل � �ع� ��ر�� ��ض ث �ل�اث
ف �ع��ال �ي��ات رئ�ي���س�ي��ة م���ص��اح�ب��ة وه ��ي “
م� ��ؤمت ��ر � �س �ي�ت��ي �سكيب” امل� �ق ��ام حتت
��ش�ع��ار الآف� ��اق امل�ستقبلية ل�لاب�ت�ك��ار يف
امل �ج��ال�ي�ن ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي والتقني” يوم
ال�ث�لاث��اء امل��واف��ق � 16أب��ري��ل ،2019
بالتزامن مع “ ح��وارات �سيتي �سكيب”
وال �ت��ي تتميز مب���ش��ارك��ة ��ص�ن��اع القرار
وامل�س�ؤولني من جانب القطاع احلكومي
واخل ��ا� ��ص ب��الإ� �ض��اف��ة مل �� �ش��ارك��ة طيف
وا� �س��ع م��ن اخل�ب��راء وامل�ت�خ���ص���ص�ين يف
املجال العقاري بهدف التباحث يف �أهم
الق�ضايا ال�ت��ي ت�شكل ع��وام��ل �أ�سا�سية

ت� �ع ��زز م� ��ن ت� �ط ��ور ال� �ق� �ط ��اع وت�ضمن
االرت� �ق ��اء ب ��ه ل�ي�ت�م��ا��ش��ى م ��ع متغريات
الع�صر ومتطلبات امل�ستقبل .بالإ�ضافة
�إىل من�صة “حوارات �سيتي �سكيب”
املتاحة جلميع ال��زوار و ملدة يومني من
� 17إىل � 18أبريل 2019
هذا و�سيت�ضمن امل�ؤمتر فقرة “اجلر�أة
يف اخل��روج عن امل�ألوف” التي �ستتعمق
يف ب �ح��ث ث� ��ورة ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا العقارات
ومدى ت�أثري تطبيقات الذكاء ال�صناعي
وقواعد البيانات يف تعزيز �أداء م�ؤ�س�سات
التطوير العقاري يف �شتى املجاالت �إدارة
العقارات والإن�شاءات وال�صيانة وت�سجيل
الأرا�ضي واخلدمات القانونية وتوجهها
نحو اعتماد تقنيات عالية.
وبالتزامن مع امل�ؤمترـ يناق�ش حوارات
�سيتي �سكيب �أه ��م الق�ضايا املرتبطة
ب�ع��امل الت�صميم مب��ا يف ذل��ك مو�ضوع
اال�ستدامة ،يف جل�سة ’حوار الت�صميم‘
م���ش��ارك��ة �أ��ش�ه��ر املهند�سني املعماريني
و�أخ�صائي التخطيط من ح��ول العامل
 ،وق��د �صممت ه��ذه اجلل�سة احلوارية
ل�ت�ق��دم ن �ظ��رة ��ش��ام�ل��ة وم�ت�ك��ام�ل��ة حول
ت�صاميم امل�ستقبل و�أث��ره��ا على الرفاه
وال���س�ع��ادة وا��س�ت��دام��ة ال�ب�ي�ئ��ة ،وكيفية
ا�ستجابة املهند�سني املعماريني للتطورات
التكنولوجية ودرا�سة جدوى الت�صاميم

امل�ستدامة والت�صاميم ال�شاملة وكيفية
تعاملهم مع ه��ذه املوا�ضيع .كما يقدم
برنامج “حوارات �سيتي �سكيب” نظرة
�إىل ما وراء الكوالي�س ليعرف احل�ضور
من خاللها على ت�صميم و�إن�شاء متحف
“اللوفر �أبوظبي” ال� � ��ذي �صممه
املهند�س املعماري الفرن�سي احلائز على
جائزة بريتزكر جان نوفل .وت�ضم قائمة
امل���ش��ارك�ين يف اجلل�سة احل��واري��ة حول
الت�صميم ك ً
ال من جوردان يون�س ،مدير
“�ألبني املحدودة” وك��ورو���ش �صاحلي،
م��دي��ر � �ش ��ؤون الت�صميم يف “�إل دبليو
كيه �آن��د بارترنز” وب��راي��ن ك��ول ،مدير
“بوروهابولد للهند�سة” والدكتور
علي عمريي ،رئي�س ق�سم اال�ستدامة يف
“رامبول ال�شرق الأو�سط” وجوفريدو
بوت�شيتي ،بروفي�سور م�ساعد يف جامعة
نيويورك �أبوظبي.
وم��ن املقرر �أن ينطلق معر�ض ’�سيتي
�سكيب �أبوظبي‘من ال�ع��ا��ش��رة �صباحا
�إىل ال�ث��ام�ن��ة م �� �س��اء ،وي�ح�ظ��ى امل�ؤمتر
ب��رع��اي��ة ودع ��م ك��ل م��ن ��ش��رك��ة �أبوظبي
ال�ت�ج��اري للعقارات ال��راع��ي البالتيني
امل�م�ي��ز ل �ل �م ��ؤمت��ر Provis ،الراعي
البالتيني ل�ل�م��ؤمت��ر وج �ه��ات الرعاية
الذهبية للم�ؤمتر LWK+ partners
و .Eltizam

�أكرب م�ؤمتر ومعر�ض لتكنولوجيا �صناعة ال�ضيافة يعود �إىل دبي يف نوفمرب

“هايتك دبي” م ��رة �أخ � ��رى ،ال �س ّيما
و�أن امل �ع��ر���ض ي��وا� �ص��ل ت���س�ل�ي��ط ال�ضوء
على التكنولوجيا يف �صناعة ال�ضيافة.
وكمدينة ت�سعى جاهدة لتكون يف طليعة
االبتكار يف جميع القطاعات ،فمن الأهمية
مبكان �أن ن�ست�ضيف هذه الفعاليات التي
تركز على التقنيات التكنولوجية والتي
م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن ت�سهم يف ت�ع��زي��ز وتقدمي
رحالت ال�سياح وجتاربهم مبفهوم جديد.
وان �ط�لاق �اً م��ن ر�ؤي� ��ة ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
للمدينة وا�سرت�شاداً بر�ؤية دبي ال�سياحية
 ،2025نعي ب�أنه ال بد ل�صناعة ال�سياحة

من توفري جت��ارب وخ�برات ذكية و�سل�سة
وم�ستدامة للزائرين ك��ي ي�ك��ون النجاح
حليفها .ولذا نتطلع �إىل موا�صلة العمل
م ��ع ه��اي �ت��ك دب ��ي وامل �ع �ن �ي�ين وال�شركاء
ل�ضمان حتقيق ذلك».
وبهذه املنا�سبة ،حتدث ال�سيد فرانك ولف،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة هو�سبيتاليتي
فاينن�شال �آن��د تكنولوجي بروفي�شنالز
« »HFTPق��ائ�ل ً�ا“ :ي�سرنا ق�ي��ام دبي
لل�سياحة برعاية “هايتك دبي” لل�سنة
ال�ث��ال�ث��ة ع�ل��ى ال �ت��وايل .يف ال �ع��ام املا�ضي،
�شهدنا زيادة يف احل�ضور بن�سبة .٪200

ون�شعر ببالغ الإث��ارة لأن نكون ج��زءاً من
ق�صة النجاح الالفتة التي ت�سطرها دبي
ب�أحرف من نور ،حيث جنحت الإم��ارة يف
تر�سيخ نف�سها مركزاً عاملياً للتكنولوجيا
و�إح� � ��دى �أ�� �س ��رع امل � ��دن ال��ذك �ي��ة من � ��واً يف
العامل .ومع النمو امل�ستهدف يف ال�سياحة
والفعاليات املتنوعة مثل معر�ض �إك�سبو
 2020دب��ي� ،ست�ستمر �صناعة ال�ضيافة
حتماً يف التطور ،وبالتايل �ستحتاج �إىل
مزيد من التكنولوجيا لتحقيق النجاح.
و�سيتيح هايتك دبي الفر�صة للم�شرتين
الإقليميني م��ن �سوق ال�ضيافة التعرف

على �أحدث التقنيات التكنولوجية وطرح
ا�ستخدامها يف م�ؤ�س�ساتهم».
وم� ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال ال �� �س �ي��د ل� � ��وران اي ��ه.
ف��واف �ن �ي��ل ،رئ �ي ����س امل�ج�ل����س اال�ست�شاري
مل ��ؤمت��ر “هايتك دبي” ون��ائ��ب الرئي�س
الأول ل�ل�ع�م�ل�ي��ات وال �ت �ط��وي��ر يف ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا والهند يف �سوي�س-بل
هوتيل انرتنا�شيونال“ :نحن متحم�سون
للغاية ب�ش�أن هايتك دب��ي وال��ذي �سيقدم
ت�ق�ن�ي��ات و�أف� �ك ��ار واب� �ت� �ك ��ارات ج ��دي ��دة يف
�صناعتنا ت�ه��دف �إىل االرت �ق��اء بتجارب
ال �� �ض �ي��وف وك ��ذل ��ك حت �� �س�ين العمليات
التجارية والكفاءة الت�شغيلية �إىل امل�ستوى
الأمثل .ونتطلع بفارغ ال�صرب �إىل التعرف
ع��ن ك�ث��ب ع�ل��ى الكيفية ال�ت��ي ت�سهم من
خاللها التطورات يف جماالت مثل الذكاء
اال�صطناعي ،والواقع املعزز ،والقيا�سات
احل �ي��وي��ة ،وم ��ا �إىل ذل ��ك يف ن�ق�ل�ن��ا �إىل
م�ستوى جديد من التمكني و�إحداث ثورة
غري م�سبوقة يف عامل جتارب العمالء».
ووفقاً لتقارير حديثة يف �صناعة ال�ضيافة،
�شهد اقت�صاد �إم��ارة دب��ي قفزة نوعية يف
ا�ستقطاب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر على
مدار ال�سنوات الثالث املا�ضية ،حيث و�صل
ر�أ� �س �م��ال اال��س�ت�ث�م��ار م��ا ي �ع��ادل 21.66
مليار دوالر ،حمتلة بذلك املرتبة الأوىل
عاملياً يف ح�صة اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
يف نقل التكنولوجيا .وق��د �أدى ذل��ك �إىل
تبو�أ الإمارة ل�صدارة الرتتيب العاملي لعام
 2018فيما يتعلق بح�صة اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر يف نقل التكنولوجيا مثل
الذكاء اال�صطناعي والروبوتات.

اال�سرتاتيجية ل�ل��دائ��رة التي ترتبط
ب�شكل مبا�شر بتعزيز النمو االقت�صادي
وت�شجيع اال��س�ت�ث�م��ار ،وتعتمد ب�شكل
كبري على م�شاركة خمتلف القطاعات
واملن�ش�آت االقت�صادية لتحقيق م�صلحة
اقت�صاد الإمارة وامل�ستثمرين.
ع �ق��ب ذل� ��ك مت ع �ق��د ج �ل �� �س��ة ع�صف
ذه�ن��ي للم�ستثمرين م��ن �أج��ل ح�صر
وا� �س �ت �ع��را���ض �أه � ��م ال �ت �ح��دي��ات التي
ت��واج��ه ق�ط��اع��ي ال �ع �ق��ارات والت�شييد
والبناء ،وتطرق احل�ضور من ممثلي
القطاعني �إىل جملة م��ن التحديات
و�أب��رزه��ا ارت �ف��اع بع�ض ب�ن��ود تكاليف
ممار�سة الأعمال ،والآثار االقت�صادية
املرتبطة بتحديات االقت�صاد الإقليمي
والعاملي والتي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على
قطاعي الت�شييد وال �ع �ق��ارات ،كما مت
التطرق �إىل �ضرورة تطوير عدد من
اخلدمات االلكرتونية اجلديدة ،التي
�ست�ساهم يف �سرعة �إجن ��از املعامالت
والإجراءات املقدمة للقطاعني.
ك�م��ا مت ف���س��ح امل �ج��ال ل�لا��س�ت�م��اع �إىل
م�ق�ترح��ات احل���ض��ور م��ن القطاعني،

ح� �ي ��ث اق �ت ��رح ع � ��دد م �ن �ه��م �� �ض ��رورة
م��راج �ع��ة ت�ك �ل�ف��ة ت ��أ� �س �ي ����س الأع� �م ��ال
والر�سوم املرتبطة بها ،و�إعداد وتعميم
ال ��درا� �س ��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة وال� �ق ��رارات
ال���ص��ادرة بخ�صو�ص قطاعاتهم على
جميع امل�ستثمرين..
ك �م��ا ط ��ال �ب ��وا مب �ن �ح �ه��م وق� �ت� �اً ك � ٍ
�اف

لتطبيق ال �ق��وان�ين وال � �ق ��رارات التي
�ست�صدر م�ستقبال ،لتجنب �أي ت�أثري
��س�ل�ب��ي ن�ت�ي�ج��ة � �س��رع��ة ت�ط�ب�ي��ق بع�ض
القرارات.
ج��دي� ٌر ب��ال��ذك��ر �أن ال��دائ��رة �أط�ل�ق��ت “
جمموعات الأعمال “ بهدف اال�ستماع
�إىل �صوت املتعامل ،وا�ستدامة عالقات

قوية مع جمتمع الأع�م��ال يف الإمارة
م ��ن خ �ل��ال ال� �ت ��وا�� �ص ��ل امل �ب��ا� �ش��ر مع
امل�ستثمرين ،وتلبية تطلعات خمتلف
القطاعات االقت�صادية ،يف �إطار غايتها
نحو تعزيز اال�ستثمار وحتقيق �سعادة
املتعاملني ،ومب��ا ي�صب يف دف��ع عجلة
النمو االقت�صادي يف الإمارة.

•• دبي-الفجر:

�أعلنت دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري
ب��دب��ي “دبي لل�سياحة” �أن �ه��ا �ستكون
م��رة �أخ ��رى ��ش��ري��ك ال��وج�ه��ة ال�سياحية
مل� ��ؤمت ��ر وم �ع��ر���ض ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا �صناعة
ال�ضيافة “هايتك دب��ي  ”2019الذي
ي�ن�ع�ق��د ي��وم��ي  12و  13ن��وف �م�بر من
ال�ع��ام اجل ��اري .و�ست�ست�ضيف �إم ��ارة دبي
�أك �ب��ر م �ع��ر���ض وم � ��ؤمت� ��ر لتكنولوجيا
��ص�ن��اع��ة ال���ض�ي��اف��ة يف ال �� �ش��رق الأو�سط
�إث��ر ال�ن�ج��اح ال�ساحق ال��ذي �شهده العام
املا�ضي ،وال��ذي ت�شرتك يف �إدارت��ه كل من
هو�سبيتاليتي فاينن�شال �آن��د تكنولوجي
ب��روف�ي���ش�ن��ال��ز «»HFTPونا�سيبا ،يف
حمفل �أك�ب�ر م��رت�ين ه��ذا ال �ع��ام� ،أال وهو
�ساحة مهرجانات فندق انرتكونتيننتال
دب ��ي ف�ي���س�ت�ي�ف��ال � �س �ي �ت��ي .وم ��ن املتوقع
�أن ي�ستقبل امل �ع��ر���ض ال���س�ن��وي للتبادل
ال �ت �ج��اري «� »B2Bأك�ث��ر م ��ن 2500
زائر وجهة معنية يف ال�صناعة على مدار
اليومني ،م��ا يتيح للم�شرتين م��ن �سوق
ال�سياحة وال�ضيافة يف ال�شرق الأو�سط،
وال � ��ذي ت���ص��ل ق�ي�م�ت��ه �إىل م��ا ي��زي��د عن
 75مليار دوالر �أمريكي ،فر�صة مثالية
للتعرف على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الرائدة
ذات اخل�ب�رة ال�ع��امل�ي��ة يف ت��وف�ير احللول
التكنولوجية يف قطاع ال�ضيافة.
وق � ��ال ال �� �س �ي��د ع �� �ص��ام ك ��اظ ��م ،الرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي للت�سويق ال�سياحي
والتجاري“ :نحن �سعداء بدعمنا مل�ؤمتر
وم�ع��ر���ض تكنولوجيا �صناعة ال�ضيافة

اقت�صادية عجمان تلتقي ممثلي قطاعي « الت�شييد والبناء والعقارات»

•• عجمان -الفجر:

وا�صلت دائ��رة التنمية االقت�صادية يف
عجمان لقاءاتها بامل�ستثمرين �ضمن
م�ب��ادرة جمال�س جمموعات الأعمال،
ح�ي��ث ا��س�ت���ض��اف��ت يف امل�ج�ل����س الثالث
ممثلي ق�ط��اع��ي ال �ع �ق��ارات والت�شييد
والبناء ،وذلك بح�ضور عدد من قيادات
ال��دائ��رة ،وت��أت��ي ه��ذه ال�ل�ق��اءات بهدف
اال�ستماع �إىل �آراء امل�ستثمرين ومناق�شة
�أهم التحديات التي تواجههم� ،إ�ضاف ًة
�إىل ا�ستعرا�ض �أه��م الفر�ص احلالية
وامل�ستقبلية يف اقت�صاد الإم� ��ارة ،كما
ت�ساهم هذه املجال�س يف ت�سهيل رحلة
ممار�سة الأعمال ،وتنعك�س �إيجاباً على
�إ�سعاد املتعاملني.
وخ �ل�ال ال �ل �ق��اء ا��س�ت�ع��ر��ض��ت الدائرة
اجلهود احلكومية امل�شرتكة لتطوير
الإجراءات وحت�سني اخلدمات املقدمة
لأ��ص�ح��اب الأع �م��ال ،و�أك� ��دت حر�صها
ع�ل��ى ت �ق��دمي خم�ت�ل��ف �أ� �ش �ك��ال الدعم
للم�ستثمرين يف خمتلف القطاعات،
كما مت ا�ستعرا�ض �أبرز مالمح اخلطة

نائب رئي�س الوزراء الإيطايل ي�شيد بجهود
«ديوا» لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف دبي

•• دبي-وام:

�أ�شاد معايل لويجي دي مايو نائب رئي�س ال��وزراء وزي��ر العمل والتنمية
االقت�صادية الإي�ط��ايل بجهود هيئة كهرباء ومياه دب��ي “ديوا” احلثيثة
لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف �إم��ارة دبي ..الفتا �إىل �أهمية تبادل �أف�ضل
اخلربات والتجارب واملمار�سات العاملية يف جمال الطاقة املتجددة وم�شاريع
كفاءة الطاقة .جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�ضو
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ..نائب رئي�س الوزراء
وزير العمل والتنمية االقت�صادية الإيطايل على ر�أ�س وفد رفيع امل�ستوى
�ضم �سعادة مانليو دي �ستيفانو نائب وزي��ر ال�ش�ؤون اخلارج ّية والتعاون
الدويل الإيطايل و�سعادة ليبوربو �ستيلليلنو �سفري جمهورية �إيطاليا لدى
الدولة وممثلني عن وكالة التجارة الإيطالية واحتاد ال�صناعات الإيطالية
وم�ؤ�س�سات مالية بح�ضور املهند�س وليد �سلمان النائب التنفيذي للرئي�س
لقطاع تطوير الأعمال والتميز والدكتور يو�سف الأكرف النائب التنفيذي
للرئي�س لقطاع دعم الأعمال واملوارد الب�شرية واملهند�س مروان بن حيدر
النائب التنفيذي للرئي�س  -قطاع االب�ت�ك��ار وامل�ستقبل وخ��ول��ة املهريي
النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع اال�سرتاتيجية واالت�صال احلكومي وعبد
النا�صر عبا�س مدير �أول اخلزينة .وجرى خالل اللقاء بحث تعزيز �أطر
التعاون وتفعيل م�ساهمة ال�شركات الإيطالية يف م�شاريع املياه والطاقة يف
دبي ودولة الإمارات وكذلك التعاون اال�سرتاتيجي بني الهيئة وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات الإيطالية يف املجاالت املتعلقة بقطاعي املياه والطاقة ال �سيما
يف قطاعات الإن�ت��اج والنقل والتوزيع والطاقة املتجددة وم�شاريع كفاءة
الطاقة والتحول الرقمي والأمتتة .وا�ستعر�ض الطاير �أمام الوفد الزائر
�أه��م امل�شاريع وامل�ب��ادرات وال�برام��ج التي تقوم بها الهيئة يف �إط��ار حتقيق
ر�ؤي��ة وتوجيهات القيادة الر�شيدة الرامية �إىل ا�ست�شراف ور�سم مالمح
امل�ستقبل حيث تتوائم ا�سرتاتيجية الهيئة مع مئوية االم��ارات 2071
ور�ؤية االمارات  2021وخطة دبي  2021بهدف ت�أمني م�ستقبل �سعيد
وم�ستدام والو�صول بالدولة للمركز الأول يف كافة املجاالت.

عرب مذكر تفاهم ملو�سم 2020 -2019

ر�أ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة تروج للإمارة
عرب الرابطة الأوربية لوكالء ال�سفر

•• ر�أ�س اخليمة -الفجر :

وقعت هيئة ر�أ���س اخليمة لتنمية ال�سياحة مذكرة تفاهم مع”الرابطة
الأوروبية لوكالء ال�سفر وم�شغلي اجلوالت ال�سياحية” تهدف �إىل تعزيز
عدد ال�سياح القادمني من الأ�سواق الأوروبية �إىل الإمارة .ووقع االتفاقية
كل من هيثم مطر ،الرئي�س التنفيذي لهيئة ر�أ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة
ومي�شيل دي بال�ست� ،أمني عام “الرابطة الأوروبية لوكالء ال�سفر وم�شغلي
اجلوالت ال�سياحية” يف �إمارة ر�أ�س اخليمة.
ومبوجب االتفاقية� ،ستعمل “الرابطة الأوروبية لوكالء ال�سفر وم�شغلي
اجل��والت ال�سياحية” على الرتويج لإم��ارة ر�أ���س اخليمة كوجهة مف�ضلة
لأك�ثر من � 70أل��ف وكيل �سفر وم�شغل ج��والت �سياحية يف �أنحاء القارة
الأوروب �ي ��ة ،وت�سليط ال���ض��وء على م��ا فيها م��ن م�ق��وم��ات �سياحية غنية
ال�سيما ال���ش��واط��ئ اخل�لاب��ة امل�م�ت��دة ع�ل��ى ط��ول  64ك�ي�ل��وم�تراً والقالع
التاريخية واجل�ب��ال ال�شاهقة وال�صحراء ذات ال��رم��ال احل�م��راء والكثري
غريها من العرو�ض ال�سياحية املميزة واملتنوعة والتي تقع على بعد 45
دقيقة فقط من مطار دبي ال��دويل .ويت�ضمن برنامج الوجهة املف�ضلة
اجتماعني ن�صف �سنويني ،يعقد الأول يف بولندا خالل الأ�سبوع الأول من
�شهر يونيو  ،2019يح�ضره هيثم مطر ك�أحد املتحدثني الرئي�سيني؛
بينما يعقد االجتماع الثاين يف ر�أ�س اخليمة يف منت�صف دي�سمرب ،2019
ليتيح للوكالء الأوروب�ي�ين فر�صة اكت�شاف الوجهة وا�ستعرا�ض ما تقدم
من مقومات عاملية امل�ستوى ل�سياحة االجتماعات واحلوافز والفعاليات
وامل�ؤمترات .عالوة على ذلك� ،ست�صبح “الرابطة الأوروبية لوكالء ال�سفر
وم�شغلي اجلوالت ال�سياحية” �شريكاً �أ�سا�سياً يف برنامج الرتويج لل�سفر
وال�سياحة �إىل ر�أ�س اخليمة عرب تعزيز العالقات بني وكالء ال�سفر وم�شغلي
اجلوالت ال�سياحية الأوروبيني مع �شركات �إدارة الرحالت املحلية ووكالء
ال�سفر وال�شركاء الآخرين .وتعليقاً على ال�شراكة ،قال هيثم مطر ،الرئي�س
التنفيذي لهيئة ر�أ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة�“ :شهد العام  2018منواً
ملحوظاً يف �أع��داد ال��زوار القادمني من الأ�سواق الأوروبية ،مما �ساهم يف
منو عدد الزائرين بن�سبة ال�ضعف مقارنة بالعام ال�سابق .ويف �إطار �سعينا
�إىل حتقيق هدفنا با�ستقطاب  1.5مليون زائر �إىل الإم��ارة بحلول نهاية
عام  2021و 3ماليني زائر بحلول عام  ،2025واحلفاظ على معدالت
النمو املتميزة نحر�ص على بناء عالقات ا�سرتاتيجية مع �أبرز ال�شركاء يف
قطاع ال�سفر وال�سياحة وذلك ال�ستعرا�ض التجارب الرائعة التي تقدمها
ر�أ���س اخليمة .ويف حني �ساهمت التجارب ال�سياحية املذهلة التي نوفرها
مثل مغامرة جبل جي�س فاليت� :أطول م�سار انزالقي يف العامل يف تر�سيخ
مكانة ر�أ���س اخليمة على خريطة ال�ع��امل ال�سياحية ،يجب علينا �أي�ضاً
موا�صلة تقدمي املزيد من العرو�ض املتنوعة ل��زوارن��ا القادمني من هذا
اجلزء من العامل».
من جهته ،قال مي�شيل دي بال�ست� ،أمني عام “الرابطة الأوروبية لوكالء
ال�سفر وم�شغلي اجلوالت ال�سياحية”“ :تعد ر�أ�س اخليمة وجهة �سياحية
معروفة يف �أوروب ��ا بف�ضل �شم�سها امل�شرقة على م��دار ال�ع��ام و�شواطئها
اخلالبة و�إرثها الثقايف الغني وما تقدمه من جتارب عربية �أ�صيلة .ونحن
على ثقة ب�أن هذه ال�شراكة مع هيئة ر�أ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة �ست�سهم
بدور ملمو�س يف ت�سليط ال�ضوء على العرو�ض ال�سياحية املتنوعة يف الإمارة
و�ست�سهم يف رفع �أعداد زوار هذه الإمارة اجلميلة».
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«�أبوظبي للجودة» ي�سرتجع 32
منتجا وت�صحيح  6لعدم مطابقتها

•• �أبوظبي-وام:

قام جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة بت�صحيح  6منتجات ب�إجمايل كمية بلغت
� 2108سلع ،وا�سرتجاع  32منتجا من �أ��س��واق �أبوظبي ب�إجمايل كمية بلغت
� 4120سلعة لعدم مطابقتها ال�شرتاطات ال�سالمة واجلودة.
ومت خالل عمليات التفتي�ش امل�ستمرة التي نفذها املجل�س يف الربع الأول من العام
اجلاري التفتي�ش على � 16524سلعة من خمتلف املنتجات املتداولة يف الأ�سواق
وتنوعت ما بني �ألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية املنزلية و�إط��ارات املركبات
ومنتجات ال�سجائر والتبغ واملنظفات املنزلية.
ويف �إطار اتفاقية التخويل املوقعة بني جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة وهيئة
الإمارات للموا�صفات واملقايي�س قام املجل�س بالتحقق من دقة � 2900أداة قيا�س
قانونية و�صحة الكمية يف  5752عبوة معب�أة م�سبقا تعود �إىل  179منتجا
غذائيا لدى امل�صانع واملوردين ويف الأ�سواق ب�إمارة �أبوظبي وذلك خالل الربع
الأول من عام .2019
وتنوعت �أدوات القيا�س القانونية التي مت التحقق منها ما بني موازين البيع
بالتجزئة وموازين بيع املجوهرات وموازين بيع العود والعطور العربية واملوازين
امل�ستخدمة يف عمليات ال�شحن بالإ�ضافة �إىل القبانات الأر�ضية وعدادات الوقود
يف حمطات اخلدمة التابعة ل�شركة �أدنوك حيث مت التحفظ على �أدوات القيا�س
غري امل�ستوفية لال�شرتاطات حلني �صيانتها و�إع��ادة التحقق منها والت�أكد من
ا�ستيفائها لكافة اال�شرتاطات واملتطلبات الإلزامية وفقا للوائح اخلا�صة بكل
�أداة.
وق��ال خلف امل��زروع��ي املدير التنفيذي لقطاع خدمات امل�ستهلكني والأ��س��واق يف
جمل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة “ �إن عمليات التفتي�ش ت�أتي يف �إط��ار جهود
املجل�س امل�ستمرة لتحقيق ر�ؤيته ال�ساعية �إىل االرتقاء بالبنية التحتية للجودة
وامل�ساهمة يف متكني �إم��ارة �أبوظبي م��ن التميز عامليا وحتقيق ر�سالة املجل�س
الرامية �إىل قيادة وتي�سري وتطوير بنية حتتية للجودة يف �إم��ارة متكاملة وذات
ك�ف��اءة عالية على ال�صعيد ال�ع��امل��ي م��ن �ش�أنها تعزيز ثقافة اجل ��ودة والتنمية
ال�صناعية والتناف�سية و�سالمة امل�ستهلك ومبا يتما�شى مع الأهداف التي و�ضعتها
خطة �أبوظبي يف بناء اقت�صاد تناف�سي م�ستدام ومنفتح عامليا» .و�أ�شار املزروعي
�إىل �أن املجل�س لديه ف��رق فنية متخ�ص�صة �إىل جانب مفت�شني حا�صلني على
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية يقومون بعمليات التحقق من �أدوات القيا�س القانونية
والعبوات املعب�أة م�سبقا ب�شكل يومي يف �إم��ارة �أبوظبي حر�صا منه على تر�سيخ
ال�شفافية �ضمن �سوق �أبوظبي يف خمتلف
القطاعات ومراعاته مل�صالح امل�ستهلكني
والتجار معا حيث يقوم املجل�س بالت�أكد
من دقة قراءات �أدوات القيا�س القانونية
مثل املوازين وعدادات البرتول و�صحة
كمية العبوات املعب�أة م�سبقا ومطابقتها
ل�لا��ش�تراط��ات الإل��زام�ي��ة اخل��ا��ص��ة بها
والتي تن�ص عليها الت�شريعات واللوائح
االم��ارات �ي��ة ك�م��ا ي �ق��وم بتثبيت عالمة
التحقق الذهبية “ مت التحقق “ على
كافة �أدوات القيا�س للداللة على �صحة
ودق��ة ق ��راءات �أداة القيا�س القانونية.
وي�شجع املجل�س ال�شركات والعاملني يف
القطاعات ال�صناعية والتجارية للتقدم
بطلب احل�صول على “عالمة �أبوظبي للثقة” والتي تزيد من ثقة املتعاملني
مبنتجاتهم وت�سهم يف دعم جهود املجل�س يف تر�سيخ مكانة �أبوظبي كوجهة عاملية
لال�ستثمار ذات بنية حتتية متميزة للجودة .ويعد املجل�س �أول جهة حكومية يف
�إم��ارة �أبوظبي حت�صل على االعتماد الدويل وفقا للموا�صفة القيا�سية ISO/
 IEC 17020:2012يف جمال التحقق من �أدوات القيا�س القانونية وهو ما
يعك�س التزام املجل�س بتوجهات القيادة الر�شيدة يف حتقيق خطة ور�ؤية �أبوظبي.
و�شملت عمليات التفتي�ش جمموعة من الأجهزة الكهربائية املنزلية التي تنوعت
ما بني املكيفات والثالجات والغ�ساالت والأجهزة امل�ستخدمة يف الطبخ مثل �أجهزة
ت�سخني ال�سوائل و�أجهزة القلي وال�شوايات والأفران بالإ�ضافة �إىل �أجهزة العناية
ال�شخ�صية ك�أجهزة احل�لاق��ة وغ�يره��ا م��ن الت�صنيفات الأخ ��رى وال�ت��ي حر�ص
املجل�س على الت�أكد من مطابقتها ملتطلبات اجلودة وال�سالمة ح�سب املوا�صفات
واللوائح الفنية اخلا�صة بها مثل ح�صولها على �شهادة املطابقة /ECAS/
التي ت�صدر عن هيئة الإم��ارات للموا�صفات واملقايي�س �إ�ضافة �إىل احتواء هذه
املنتجات على قاب�س ثالثي ومل�صق كفاءة الطاقة الذي متنحه الهيئة للمنتجات
الأقل ا�ستهالكا للطاقة يف املنازل مثل املكيفات والثالجات والغ�ساالت وجمففات
املالب�س ويبني حجم ا�ستهالك اجلهاز الكهربائي للطاقة بحيث �أن��ه كلما زاد
عدد النجوم على املل�صق دل ذلك على ا�ستهالك �أقل للطاقة وبالتايل التوفري
يف ا�ستهالك الكهرباء .كما مت التفتي�ش على لعب الأطفال ومنتجات ال�سجائر
والتبغ واملنظفات املنزلية و�إط��ارات املركبات واحلر�ص على مطابقتها ملتطلبات
اجلودة وال�سالمة ح�سب املوا�صفات واللوائح الفنية اخلا�صة بها .
ويقوم مفت�شو املجل�س بتحرير الإن��ذارات للمن�ش�آت غري امللتزمة والتحفظ على
املنتجات غري املطابقة حلني ا�ستكمال الإجراءات الت�صحيحية املطلوبة والت�أكد
من تنفيذها قبل �إعادة عر�ض املنتجات للبيع مرة �أخرى.

مالية عجمان تعزز كفاءة موظفيها يف جمال
املحا�سبة ال�ضريبية والفح�ص ال�ضريبي

•• عجمان ـ الفجر

يف �إطار التزام دائرة املالية يف عجمان بدورها املحوري يف �إدارة املوارد املالية
احلكومية بكفاءة وفاعلية ووفق التوجهات اال�سرتاتيجية للحكومة لتحقيق
�أعلى م�ستويات الأداء املايل املتميز ،مت و�ضع رزمة من الدورات التدريبية
املتخ�ص�صة والهادفة اىل تعزيز كفاءة موظفي الإدارات املالية املختلفة يف
الدائرة من بينها دورة الآليات املتقدمة يف املحا�سبة ال�ضريبية والفح�ص
ال�ضريبي التي نظمتها الدائرة بهدف تعريف امل�شاركني ب�أهمية فر�ض
ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة واثارها على ال�سيا�سات املالية واالقت�صادية،
واك�سابهم مهارة حتديد وعاء ال�ضريبة وكيفية ربطها وحت�صيلها وح�سابها
من خالل فح�ص الدفاتر وال�سجالت� ،إ�ضافة اىل اك�سابهم مهارات تطبيق
ال�ضريبة على خمتلف انواع امل�ؤ�س�سات واملهن وال�سلع واخلدمات من خالل
ور�ش عمل وحاالت عملية واقعية وتطبيقية.
وتناولت الدورة التي ا�ستمرت ثالثة �أيام حماور خمتلفة من بينها ماهية
�ضريبة القيمة امل�ضافة ،ال�ف��رق ب�ين �ضريبة القيمة امل�ضافة و�ضريبة
املبيعات ،دور امل�ؤ�س�سات يف ربط وحت�صيل �ضريبة القيمة امل�ضافة و�آليات
حت�صيلها وتوريدها للحكومة� ،إ�ضافة اىل نظام اخل�صم ال�ضريبي و�أثر
ال�ضريبة على ال�سياح والزائرين .كما ت�ضمنت ال��دورة تنفيذ ور�شة عمل
لفح�ص ورب��ط وح���س��اب وحت�صيل �ضريبة القيمة امل�ضافة ع�بر حاالت
تطبيقية على بع�ض امل�ؤ�س�سات احلكومية.

�أرا�ضي دبي ت�ستقبل ً
متخ�ص�صا عقاريًا
وفدا رو�س ًيا ي�ضم 50
ً
•• دبي-الفجر:

يف �إط ��ار ال�ت�ح���ض�يرات النهائية التي
ق��ام��ت بها دائ ��رة الأرا� �ض��ي والأم�ل�اك
يف دب ��ي لتنظيم “ملتقى اال�ستثمار
ال�سنوي  ”2019ال��ذي عقد خالل
الفرتة من � 8إىل � 10أبريل اجلاري
 ،2019حت��ت رع��اي��ة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س ال��دول��ة ،رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دب��ي – “رعاه اهلل” ،ا�ستقبلت
�أرا�� �ض ��ي دب ��ي وف� � �دًا رو� �س � ًي��ا � �ض��م 50
متخ�ص�صا عقار ًيا من نخبة املطورين
ً

العقاريني وامل�ؤ�س�سات التمويلية من
االحتاد الرو�سي ،وخا�صة من العا�صمة
مو�سكو.
وع�ل��ى ه��ام����ش ال ��زي ��ارة ،ال�ت�ق��ى الوفد
�سمو ال�شيخ حممد بن خليفة �آل مكتوم
رئي�س دائرة الأرا�ضي والأمالك يف دبي
يرافقه �سعادة �سلطان بطي بن جمرن،
مدير عام دائرة الأرا�ضي والأمالك يف
دبي ،ومت اطالع �أع�ضاء الوفد الرو�سي
خ�لال اجلولة على طبيعة عمل كافة
قطاعات الدائرة مع تقدمي العرو�ض
ال�ت��و��ض�ي�ح�ي��ة والإج� � � ��راءات والآل �ي��ات
املتبعة يف عمليات الت�سجيل والتنظيم.

وق��ال �سعادة �سلطان بطي بن جمرن،
مدير ع��ام دائ��رة الأرا� �ض��ي والأمالك
يف دب ��ي“ :خالل دورة ه��ذا ال �ع��ام من
ملتقى اال�ستثمار ال�سنوي الذي انطلق
يف �إط��ار �إتفاقية ال�شراكة بني الدائرة
الأرا� �ض��ي وم�ؤ�س�سة “ا�سرتاتيجي”،
مت ال�ت�رك� �ي ��ز ع� �ل ��ى دع � ��م وال �ت�روي� ��ج
لال�ستثمار العقاري امل�ستدام يف �إمارة
دبي .ويف هذا الإطار �أتيحت لنا فر�صة
ا�ستقبال العديد من ال��وف��ود الزائرة،
ومن �أبرزها الوفد الرو�سي الذي �ضم
متخ�ص�صا يف
�شخ�صا
�أك�ث�ر م��ن 50
ً
ً
القطاع العقاري ،لنقدم لهم �شروحات

م�ستفي�ضة ح��ول الأف ��ق اال�ستثماري
ال� �ع ��ام يف الإم� � � ��ارة ،وال �ب �ي �ئ��ة املثالية
امل�ت��واف��رة لأي م�ستثمر عندما يتخذ
من �إماراتنا مال ًذا ا�ستثمار ًيا له».
و�أ� � �ض� ��اف ب ��ن جم � ��رن“ :حر�صنا يف
الدائرة على تنظيم زيارة ناجحة للوفد
ال���ض�ي��ف ،ورك��زن��ا ع�ل��ى �إب� ��راز مواطن
ال�ق��وة وال�سمات ال�ف��ري��دة التي تتمتع
بها �إمارة دبي على مناف�ساتها من املدن
العاملية ،مع التنويه �إىل وج��ود ن�شاط
ا�ستثماري قوي من اجلن�سية الرو�سية
التي حتتل مرتبة متقدمة بني �أكرث
اجلن�سيات �إق �ب��ا ًال ع�ل��ى اال��س�ت�ث�م��ار يف

دب ��ي .و�إ� �ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،مت التطرق
�إىل االم �ت �ي��ازات احل�ك��وم�ي��ة املمنوحة
للم�ستثمرين ،والعوائد امل��ؤك��دة التي
ميكنهم جنيها عند اال�ستثمار يف قطاع
دب ��ي ال �ع �ق ��اري» .ويف ن �ه��اي��ة ال ��زي ��ارة،
�أع��رب ال��وف��د ال�ضيف ع��ن بالغ �شكره
حل �ف��اوة اال��س�ت�ق�ب��ال وك ��رم ال�ضيافة،
واملعلومات الوفرية التي ح�صلوا عليها
من م�س�ؤويل ال��دائ��رة واال�ستفادة من
اخل�ب�رات وال �ت �ج��ارب ال�ت��ي تتمتع بها
دائ � ��رة الأرا�� �ض ��ي والأم �ل ��اك يف كافة
امل � �ج� ��االت ،و�إت� ��اح� ��ة امل� �ج ��ال �أمامهم
ال�ستك�شاف فر�ص اال�ستثمار يف دبي.

�أكتوبر  ،2019ومن املتو ّقع �أن ي�ستقطب
�أعداداً كبرية من الزوار من دول املنطقة.
وم��ن بني املواقع الرئي�سية الأخ��رى التي
ت�ستعد ال�ست�ضافة املزيد من الفعاليات يف
املدينة� ،صالة كوكا كوال �أرينا اجلديدة يف
�سيتي ووك  ،2واملقرر افتتاحها ر�سمياً هذا
ال�صيف ال�ستقبال املمثل الكوميدي العاملي
را�سل بيرتز يف  6يونيو ،وكذلك الفرقة
املو�سيقية امل�شهورة “مارون  ”5يف 14
يونيو ،الأم��ر الذي من �ش�أنه �أن يعزز من
مكانة الإم��ارة كوجهة مف�ضلة للفعاليات
ال��دول�ي��ة .و�ستكون ال�صالة املكيفة التي
ت�ستوعب � 17000شخ�صاً �أك�ب�ر �صالة
داخلية من نوعها يف املنطقة ،و�ست�ست�ضيف
جمموعة متنوعة من احلفالت املو�سيقية
احلية على مدار العام.
وق��د ع ّلق ع��دد م��ن ال�شركاء ال��رائ��دي��ن يف
جمال الرتفيه حول تطور قطاع الفعاليات
يف دب��ي وب��رن��ام��ج رع��اي��ة الفعاليات الذي
�أطلقته دب��ي لل�سياحة ،حيث ق��ال حممد
امل �ل�ا ،ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة “دي
�إك����س ب��ي �إنرتتينمنت�س”“ :جنحت دبي
يف تعزيز مكانتها كمركز ووجهة رئي�سية
للرتفيه يف املنطقة ،وذلك مبا تقدمه من
قائمة متنوعة من الفعاليات واالحتفاالت
ال�ت��ي ت�ق��ام يف �أن�ح��اء امل��دي�ن��ة ،وال�ت��ي توفر
جت��ارب �شاملة وتفاعلية لكل م��ن �سكان
املدينة على تنوع ثقافاتهم ،وكذلك زوارها
القادمني من حول العامل .وتلعب املبادرات
ال�ت��ي تقدمها دب��ي وم��ن بينها الربنامج
اجلديد لرعاية الفعاليات ،دوراً �أ�سا�سياً يف
تعزيز هذا الطموح ،وتقدمي موقع جديد
ي�ساهم يف منو اقت�صاد دبي».
�أم � ��ا ج ��اي ��ل ك� �ل ��وف ،ال �� �ش��ري��ك امل�ؤ�س�س
مل�سرح اال�ستاند �أب كوميدي “ذي الفرت

فاكتوري” ف �ع �ل��ق ع �ل��ى ذل� ��ك بالقول:
“باعتبارنا ن��ادي الكوميديا الرائد الذي
ن���ش��أ يف دب ��ي ،ف�ق��د جن�ح�ن��ا يف ا�ست�ضافة
جم�م��وع��ة ك �ب�يرة م��ن ال �ن �ج��وم م��ن حول
العامل ،حيث �أقيمت لهم �أم�سيات ح�ضرها
الآالف .ويف ال ��واق ��ع�� ،س�ن�ح�ت�ف��ل قريباً
ب��ال��ذك��رى ال� �ـ  23ل�ل�ت��أ��س�ي����س ،و�إن هذه
امل�سرية الطويلة �شهدت �إطاللة �أملع جنوم
العامل يف عرو�ض “�ستاند �أب كوميدي”
على جمهور املنطقة .وقد الحظنا خالل
ه��ذه ال �ف�ترة م��ا حت�ق��ق م��ن من��و ك�ب�ير يف
ب��رام��ج الفعاليات ال�ت��ي ت�ست�ضيفها دبي،
والتي حتظى بدعم حكومة دب��ي و�شركاء
ال� �ق� �ط ��اع .ون �ع �ت �ق��د �أن ب ��رن ��ام ��ج رعاية
الفعاليات ال��ذي تقدمه “دبي لل�سياحة”
يعترب خطوة �أخرى نحو حتقيق املزيد من
النمو ،ومتكيننا من اال�ستمرار يف تعزيز
براجمنا اخلا�صة بالفعاليات الكوميدية
التي ينتظرها املزيد من اجلمهور املتنوع
يف دبي».
و�إىل ذل ��ك ق ��ال ج�ي�م����س ك ��راف ��ن ،رئي�س
“اليف ني�شن”“ :ن�شهد ال� �ي ��وم من ��واً
م �ت��زاي��داً ل�ق�ط��اع ال�ترف�ي��ه يف دب ��ي ،حيث
ت�ستمر املدينة يف تر�سيخ مكانتها كوجهة
رئي�سية ال�ست�ضافة الفعاليات املهمة .وهذا
ال ي�ع��زز ف�ق��ط ال�ت��زام�ن��ا امل�ستمر لتقدمي
�أف���ض��ل ال �ت �ج��ارب ال�ع��ائ�ل�ي��ة ع�ل��ى م�ستوى
امل�ن�ط�ق��ة ،ب��ل ي�ف�ت��ح ل�ن��ا ب��اب �اً ج ��دي ��داً من
الفر�ص لال�ستمرار يف تقوية عالقاتنا مع
القطاع ب�شكل �أو��س��ع .ول��ذا ،ف ��إن مبادرات
مثل “برنامج رع��اي��ة الفعاليات” الذي
ت�ق��دم��ه “دبي لل�سياحة” ت�ع�ت�بر خطوة
مهمة �ضمن جهود احلكومة لتعزيز قطاع
الرتفيه يف املدينة ،وتعزيز مكانة دبي على
خارطة الرتفيه العاملية».

«دبي لل�سياحة» تطلق برناجم ًا جديد ًا لرعاية الفعاليات الرتفيهية

•• دبي-الفجر:

�أعلنت دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري
بدبي “دبي لل�سياحة” عن �إطالق برنامج
ج��دي��د ل��رع��اي��ة ال �ف �ع��ال �ي��ات الرتفيهية،
وذل ��ك دع �م �اً لنمو وا��س�ت��دام��ة ت �ط �وّر هذا
القطاع ،وت��أك�ي��داً على مكانة دب��ي كمركز
ع��امل��ي ل�ت�ن�ظ�ي��م وا��س�ت���ض��اف��ة الفعاليات،
حيث مت ت�صميم الربنامج لتقدمي املزيد
من الدعم ّ
ملنظمي الفعاليات عرب توفري
ف��ر���ص �إ��ض��اف�ي��ة حم � ّف��زة ل�ه��م م��ن خالل
الرعاية التجارية.
وي �ت �م��ا� �ش��ى ال�ب�رن ��ام ��ج اجل ��دي ��د م ��ع منو
وت�ن��اف���س�ي��ة ق �ط��اع ال�ف�ع��ال�ي��ات يف املدينة،
الذي �سجل منواً كبرياً خالل الربع الأول
من العام اجلاري من خالل زيادة مبيعات
ال �ت��ذاك��ر ب ��أك�ث�ر م��ن � 100أل� ��ف تذكرة
وتنظيم  25فعالية �إ�ضافية مقارنة مع
الفرتة ذاتها من العام املا�ضي.
وي�ستهدف ال�برن��ام��ج منظمي الفعاليات
ال�ترف �ي �ه �ي��ة ،ال ��ذي ��ن ��س�ي���س�ت�ف�ي��دون من
�إمكانية تطبيق �شروطه على الفعاليات
التي تتط ّلب �شراء تذاكر ويحتاج تنظيمها
�إىل ترخي�ص .ويف ظل وج��ود بنية حتتية
م �ت �ط��ورة ،ف� � ��إ ّن دب ��ي ت �ع � ّزز م��ن مكانتها
التناف�سية على م�ستوى العامل ال�ست�ضافة
فعاليات متنوعة وتوا�صل تر�سيخ �سمعتها
ك��وج�ه��ة ع��امل�ي��ة رائ ��دة يف جم��ال الرتفيه
والت�سلية.
وي�ع�م��ل ال�برن��ام��ج ب��ال�ت��واف��ق م��ع خدمات
ح�ج��ز ال�ت��ذاك��ر واحل���ص��ول ع�ل��ى ت�صاريح
ت�ن�ظ�ي��م ال�ف�ع��ال�ي��ات ال �ت��ي ت�ق� ّدم�ه��ا “دبي
لل�سياحة” ،وذل ��ك لت�سهيل الإج � ��راءات
الإداري � � � ��ة ل �ل �ح �� �ص��ول ع �ل��ى الرتاخي�ص
املطلوبة.

ويف ه��ذا ال�سياق ،ق��ال �سعادة ه�لال �سعيد
امل� � ��ري ،امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل ��دائ ��رة ال�سياحة
والت�سويق ال�ت�ج��اري ب��دب��ي�“ :إ ّن برنامج
رع��اي��ة ال�ف�ع��ال�ي��ات ه��و ج��زء م��ن التزامنا
للحفاظ على مكانة املدينة كوجهة عاملية
رائدة ال�ست�ضافة الأحداث والفعاليات ،وقد
مت ت�صميمه لال�ستفادة م��ن ه��ذا الزخم،
وال �ع �م��ل ع�ل��ى ت �ق��دمي امل��زي��د م��ن عوامل
التحفيز لقطاع تنظيم الفعاليات .وقد
تعزز ذلك من خالل �شراكتنا مع خمتلف
اجل �ه��ات م��ن ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخلا�ص،
والتي تعد مكوناً مهماً يف م�ساعدتنا على
اال�ستفادة من الفر�ص التي ت�ساهم يف دعم
منظمي الفعاليات ،وذلك �ضمن م�ساعينا
وجهودنا لتوفري املزيد من اخليارات �أمام
الزوّار من خمتلف �أنحاء العامل».
ويهدف برنامج رعاية الفعاليات �إىل تقدمي
الدعم املبا�شر ملنظمي الفعاليات ،ويتوفر
عرب الإنرتنت لكافة الفعاليات التي �ستقام
بدءاً من تاريخ  1مايو .2019

وم ��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال �أح �م��د اخل��اج��ة ،املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل ��ؤ� �س �� �س��ة دب ��ي للمهرجانات
وال �ت �ج��زئ��ة“ :ي�ستمر ق �ط��اع الفعاليات
بدبي يف النمو مبعدالت رائعة ،فيما يقدم
عرو�ضاً تلعب دوراً حيوياً يف زي��ادة �أعداد
ال��زوار ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز تناف�سية دبي
عاملياً .ويهدف برنامج التحفيز اخلا�ص
ب��إج��راءات الرعاية �إىل تعزيز مكانة دبي
كوجهة رئي�سية عاملية لقطاع الفعاليات،
وذلك من خالل تقدمي املزيد من الدعم
ملنظمي الفعاليات ،واج�ت��ذاب �أب��رزه��م من
حول العامل».
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن مكانة دب��ي كوجهة
رائ � ��دة ال��س�ت���ض��اف��ة ال �ف �ع��ال �ي��ات العاملية،
تع ّززت مع تد�شني عدد من املواقع الفخمة
يف خم�ت�ل��ف �أن �ح ��اء امل��دي �ن��ة .ف � ��إىل جانب
ا�ست�ضافة دبي �أوبرا ملجموعة من العرو�ض
العاملية ال��رائ�ع��ة ،ف��إن��ه يجري الإ�ستعداد
ال�ست�ضافة عر�ض مو�سيقي باهر وهو “ذا
فانتوم �أوف ذا �أوبرا” ،الذي �سيقام يف �شهر

بالتزامن مع �إطالق خط �أبوظبي – مراك�ش عرب �إ�سطنبول � 15إبريل اجلاري:

املكتب الإقليمي الوطني املغربي لل�سياحة واخلطوط اجلوية الرتكية
يعقــدان ور�شــة ترويجية مع وكــالء ال�ســياحة وال�ســفر يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

نظم املكتب الإقليمي الوطني املغربي
ل�ل���س�ي��اح��ة يف �أب��وظ �ب��ي مل�ن�ط�ق��ة ال�شرق
الأو� � �س� ��ط ,و� �ش��رك��ة اخل� �ط ��وط اجلوية
الرتكية  ,ور�شة عمل يف فندق باب الق�صر
�شهدها ممثلي اك�ثر من � 60شركة من
وكالء ال�سياحة وال�سفر .
وتهدف هذه الور�شة التي �أقيمت بال�شراكة
مع �شركة “ نريفانا لل�سفر وال�سياحة “
�إىل التعريف بامل�سار اجلديد” �أبوظبي-
�إ�سطنبول  -مراك�ش “ ب�شكل خا�ص و
مب�ق��وم��ات ال�سياحة يف اململكة املغربية
ب�شكل ع��ام ل��دى مواطني دول��ة االمارات
العربية املتحدة واملقيمني فيها  .و �أعرب
ال�سيد حممد �صادق �شاكر مدير املكتب
الإقليمي ال��وط�ن��ي امل�غ��رب��ي لل�سياحة يف
ابوظبي ملنطقة ال�شرق الأو� �س��ط “ عن

�سعادته ب�إطالق هذه الور�شة الرتويجية
ب��ال �ت��زام��ن م��ع ق �ي��ام اخل �ط��وط اجلوية
ال�ترك�ي��ة ب ��إط�لاق رح�ل�ات م�ب��ا��ش��رة من
مطار ابوظبي الدويل عرب �إ�سطنبول �إىل
مدينة مراك�ش باململكة املغربية �إعتباراً
م��ن ي��وم � 15أب��ري��ل اجل��اري “  .م�شرياً
اىل ان ه��ذا اخل��ط اجل��دي��د ��س��وف يتيح
للم�سافرين من ابوظبي ق�ضاء عطالت
يف �إ�سطنبول ومراك�ش برحلة واحدة .
و�أو�� � �ض � ��ح ان ه � ��ذه ال ��وج� �ه ��ة اجل ��دي ��دة
��س��وف ت�سفر ع��ن زي ��ادة ك�ب�يرة متوقعة
يف ع��دد ال��زوار من دول��ة االم��ارات وبقية
دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي لق�ضاء
العطالت يف مراك�ش .
و�أو� �ض��ح “ ان وك�ل�اء ال�سفر وال�سياحة
عقدوا لقاءات مبا�شرة مع فريق املكتب
ال��وط �ن��ي امل �غ��رب��ي واخل� �ط ��وط الرتكية
ح ��ول ال�ب�رام ��ج ال���س�ي��اح�ي��ة امل ُ�ت �ن � ّوع��ة يف

م��راك����ش وال�ت��ي جتمع م��ا ب�ين ال�سياحة
الرتاثية الغنية جنباً �إىل جنب مع �أرقى
م�ن�ت�ج��ات ال���س�ي��اح��ة ال �ت��ي ت�شكل اخليار
امل�ث��ايل للعائالت « .وق��ال ال�سيد �شاكر
“ ان هدفنا الرئي�س يف املكتب الإقليمي
ال��وط�ن��ي امل�غ��رب��ي لل�سياحة يف ابوظبي
ملنطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط  ,ه��و الرتويج
ملراك�ش وربطها بخطوط جوية مبا�شرة
م��ن دول اخل �ل �ي��ج ,الن م��راك ����ش تعترب
ال �ي��وم وج�ه��ة مثالية لق�ضاء العطالت
ل�ل�ع��ائ�لات وال� � ��زوار م��ن ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة ،
خا�صة مع �إمكانية الو�صول املي�سر �إليها
الآن م��ع ت��واف��ر ال�ع��دي��د م��ن الرحالت
اجلوية املبا�شرة يومياً من دول اخلليج
ال�ع��رب�ي��ة ع�بر م�ط��ار ال��ري��ا���ض �أو مطار
�إ�سطنبول «.
من جانبه �أكد ال�سيد ح�سن دميري املدير
ال� �ع ��ام ل �ل �خ �ط��وط اجل ��وي ��ة ال�ت�رك �ي��ة يف

ابوظبي  “ :ان التعاون املثايل مع املكتب
الإقليمي ال��وط�ن��ي امل�غ��رب��ي لل�سياحة يف
ابوظبي ملنطقة ال�شرق الأو��س��ط� ,سوف
مينحنا الفر�صة لتقدمي خدمة مثالية
ايل امل �� �س��اف��ري��ن م ��ن دول� � ��ة االم � � ��ارات
ومنطقة اخلليج لق�ضاء عطالت رائعة
يف �إ�سطنبول ومراك�ش معاً خ�لال رحلة
واحدة مما يعني توفرياً للوقت واملال» .
وذك ��ر ان ه��ذه اخل��دم��ة اجل��دي��دة �سوف
تنعك�س �آث ��اره ��ا الإي �ج��اب �ي��ة مب��زي��د من
ال�ن�م��و يف اع� ��داد ال � ��زوار اىل م��راك ����ش و
اململكة املغربية بوجه عام «.
وتعترب مدينة مراك�ش املق�صد ال�سياحي
الأول يف اململكة املغربية و يقول حممد
��ص��ادق �شاكر بهذا ال�صدد “ �أن الزيارة
�إىل م��راك����ش تتميز �أي���ض��ا ب��ال��ذه��اب �إىل
الطبيعة ال���س��اح��رة و احل��دائ��ق البيئية
وم ��زارع النخيل وال�برت�ق��ال والفاكهة و

ال�ت��ي تعطي ال�ف��ر��ص��ة ل �ل��زوار الكت�شاف
معامل الطبيعة ورونقها و�سحرها الذي
مت �ت ��از ب �ه��ا م��راك ����ش وجت �ع �ل �ه��ا مدينة
ال�سياحة بامتياز  ،كما �أن الأج��واء التي
ت�ت��وف��ر عليها امل��دي�ن��ة احل �م��راء ت�ساهم
ب�شكل كبري يف الإقبال عليها من الزوار
اخلليجيني والعرب والأجانب «.
وت�شتهر م��راك����ش بالفنون وال�صناعات
التقليدية وتتميز ب��امل ��أك��والت املغربية
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة وال�ع���ص��ري��ة ال �ت��ي مي �ت��از بها
املطبخ املراك�شي والذي يعد غنيا ومتنوعا
ومم � �ي ��زا مب �ج �م��وع��ة م ��ن اخل�صائ�ص
وال�ل�م���س��ات ال�ت��ي ق��د ال جت��ده��ا يف مكان
�آخ��ر  ،خا�صة يف ظل �أج��واء ال تخلو من
املتعة واللم�سة التقليدية التي متنحها
ال �ف �� �ض��اءات ال �ت��ي ي�ق�ب��ل ع�ل�ي�ه��ا ال�سائح
الذي يختار مراك�ش للإقامة واال�ستمتاع
بالعطلة.
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ملتقى الأعمال الإماراتي الإيطايل يناق�ش فر�ص ال�شراكة يف الطاقة املتجددة والبنية التحتية
التعاون الإم��ارات��ي الإيطايل يف تطوير
الأعمال واال�ستثمارات املتبادلة.
وب � � � � � � � � � ��دوره ،ا�� � �س� � �ت� � �ع � ��ر� � ��ض االحت� � � � ��اد
الإي � � � � � � �ط� � � � � � ��ايل ل� � � �ق� � � �ط � � ��اع احل � � � � ��رف
فر�ص
،Confartigianato
ال �ت �ع��اون يف امل �� �ش��اري��ع واال�ستثمارات
ال � �� � �ص � �غ �ي�رة .ف� �ي� �م ��ا ت� � �ن � ��اول االحت � � ��اد
الوطني الإيطايل للم�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة فر�ص ال�شراكة ونقل املعرفة
ب�ين البلدين يف جم��ال ري ��ادة الأعمال
وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،وفتح
ق �ن��وات ل �ل��رب��ط ب�ي�ن رواد الأع� �م ��ال يف
اجل��ان �ب�ي�ن وت �ع��زي��ز ا� �س �ت �ف��ادت �ه �م��ا من
الفر�ص املتاحة يف �أ�سواقهما.
و�أخ �ي �راً ا�ستعر�ضت جمعية امل�صارف
الإيطالية �سبل تبادل اخلربات يف جمال
الإدارة امل�صرفية ال�سليمة واملمار�سات
ال �ت ��ي ت �خ ��دم ق �ط ��اع الأع � �م� ��ال وري � ��ادة
الأعمال ال�صحيحة وتعزز اجلهود لبناء
�سوق حرة وتناف�سية.

•• دبي-وام:

ع �ق��دت يف دب ��ي �أم ����س ف�ع��ال�ي��ات ملتقى
الأع �م��ال الإم��ارات��ي الإي �ط��ايل برئا�سة
م �ع ��ايل امل �ه �ن��د���س � �س �ل �ط��ان ب ��ن �سعيد
امل �ن �� �ص��وري وزي� ��ر االق �ت �� �ص��اد ،ومعايل
لويجي دي م��اي��و ن��ائ��ب رئي�س ال ��وزراء
وزي� ��ر ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة والعمل
وال�سيا�سات االجتماعية يف جمهورية
�إي�ط��ال�ي��ا ،بح�ضور ع��دد م��ن امل�س�ؤولني
ورج ��ال الأع �م��ال م��ن ال�ب�ل��دي��ن .ويقام
امللتقى برعاية وزارة االقت�صاد بالتعاون
مع ال�سفارة الإيطالية يف الدولة وغرفة
جت��ارة و�صناعة دب��ي وع��دد م��ن كيانات
الأعمال واال�ستثمار يف �إيطاليا ،وذلك
�ضمن ب��رن��ام��ج زي ��ارة البعثة الر�سمية
وال �ت �ج��اري��ة الإي �ط��ال �ي��ة امل��و� �س �ع��ة �إىل
الدولة برئا�سة معايل لويجي دي مايو
ومب�شاركة ع��دد من كبار امل�س�ؤولني يف
احلكومة الإيطالية� ،إىل جانب ممثلني
عن �أك�ثر من  200من �أه��م ال�شركات
الإيطالية ووكاالت اال�ستثمار والتجارة
يف �إيطاليا .وبحث ملتقى الأعمال �سبل
زيادة التجارة البينية ،والتعاون وتبادل
اخل�برات يف جماالت االبتكار وامل�شاريع
ال���ص�غ�يرة وامل �ت��و� �س �ط��ة ،وب �ح��ث فر�ص
ال���ش��راك��ة وت �ب��ادل امل�ع��رف��ة يف قطاعات
التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة
امل �ت �ج��ددة وال �� �ص �ن��اع��ات امل �ت �ق��دم��ة ،مع
ال�ترك �ي��ز ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ف��ر���ص القطاع
اخل��ا���ص يف تطوير تلك ال�شراكة .كما
مت على هام�ش امللتقى توقيع مذكرتي
ت�ف��اه��م يف جم ��االت االب�ت�ك��ار وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة وال�شركات النا�شئة
واالقت�صاد الدائري .وقد افتتح معايل
املهند�س �سلطان بن �سعيد املن�صوري ،
�أعمال امللتقى بكلمة �أك��د فيها �أن دولة
الإم � ��ارات وج�م�ه��وري��ة �إي�ط��ال�ي��ا �شهدتا
ع�ل�اق ��ات جت ��اري ��ة واق �ت �� �ص��ادي��ة قوية
ل�سنوات ع��دي��دة وت�شمل مظلة وا�سعة
من القطاعات ،و�أن امللتقى ميثل من�صة
م �ه �م��ة ل �ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون وا�ستك�شاف
ال� �ف ��ر� ��ص وحت ��دي ��د جم� � ��االت جديدة
لل�شراكة خالل املرحلة املقبلة.
زيادة �صادرات
الدولة �إىل �إيطاليا
و�أ� � �ض� ��اف م �ع��ال �ي��ه �أن �أرق � � ��ام التبادل
التجاري تعك�س ال��رواب��ط االقت�صادية
املتينة بني اجلانبني ،حيث بلغ �إجمايل
ح �ج ��م ال� �ت� �ج ��ارة غ �ي�ر ال �ن �ف �ط �ي��ة بني
البلدين يف عام � 2017أكرث من 7.8
مليار دوالر �أمريكي وجتاوز  5.7مليار
دوالر يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل من عام
 ،2018حمققاً من��واً بن�سبة % 7.7
يف �صادرات الدولة �إىل �إيطاليا مقارنة
بالفرتة نف�سها من عام  ،2017منوهاً
ب� ��أن دول ��ة الإم� � ��ارات ه��ي �أك�ب�ر �شريك
جت � ��اري ع ��رب ��ي لإي �ط ��ال �ي ��ا ،ف �ي �م��ا تعد
�إيطاليا رابع �أكرب �شريك �أوروبي لدولة
الإم ��ارات وث��اين �أك�بر امل�صدرين �إليها
من �أوروب��ا ،وفقاً لبيانات عام .2017
وا��س�ت�ع��ر���ض امل�ن���ص��وري �أب� ��رز مقومات
وم��ؤ��ش��رات االقت�صاد ال��وط�ن��ي ،م�ؤكداً
�أه �م �ي��ة االب �ت �ك��ار وامل �� �ش��اري��ع ال�صغرية
واملتو�سطة يف النموذج االقت�صادي الذي
تتبناه الدولة لتعزيز م�سرية التنمية يف
ال��دول��ة .و�أل�ق��ى ال�ضوء على �إح�صاءات
وم��ؤ��ش��رات بيئة اال�ستثمار يف الدولة،
م��و� �ض �ح �اً �أه �م �ي��ة ق ��ان ��ون اال�ستثمار
الأج �ن �ب��ي امل �ب��ا� �ش��ر اجل ��دي ��د يف تعزيز
جاذبية الدولة لال�ستثمارات اخلارجية
خالل ال�سنوات املقبلة ،ومنوهاً بفر�ص
ال �� �ش ��راك ��ة وال ��و�� �ص ��ول �إىل الأ� � �س� ��واق
الإقليمية والعاملية التي يتيحها معر�ض
�إك �� �س �ب��و دب ��ي � 2020أم � ��ام ال�شركات
الإيطالية.
قطاعات متنوعة لل�شراكة.
و� �ش ��دد م �ع��ال �ي��ه ع �ل��ى �أه �م �ي��ة التعاون

ب�ي�ن اجل��ان �ب�ي�ن يف ق �ط��اع��ات االبتكار
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال���ص�ن��اع��ات املتقدمة
بعدِّها حم��اور رئي�سة يف ر�ؤي��ة الإمارات
ل� �ب� �ن ��اء اق� �ت� ��� �ص ��اد امل �� �س �ت �ق �ب��ل ،م ��رك ��زاً
يف ه� ��ذا ال �� �ص ��دد ع �ل��ى �أه �م �ي ��ة �إق ��ام ��ة
م �� �ش��اري��ع م���ش�ترك��ة وت� �ب ��ادل اخل�ب�رات
يف جم��االت ج��دي��دة مثل امل��دن الذكية
وال �ع �ل��وم ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة وح �ل��ول املياه
وال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ،ك�م��ا �أك ��د معاليه
�أن االخت�صا�صات التي يغطيها الوفد
الإي � � �ط� � ��ايل ،وال � �ت� ��ي ت �� �ش �م��ل الطاقة
والبنية التحتية وال�صناعة وامل�شاريع
ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة ،مت�ث��ل قطاعات
ذات �أولوية لدى حكومة دولة الإمارات،
وتفتح جم��ا ًال وا��س�ع�اً لتنمية ال�شراكة
ب�ين اجل��ان�ب�ين وال �سيما على م�ستوى
القطاع اخلا�ص .من جانبه ،قال معايل
لويجي دي م��اي��و ،نائب رئي�س الوزراء
وزي� ��ر ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة والعمل
وال�سيا�سات االجتماعية الإي �ط��ايل �إن
�إيطاليا حري�صة على تعزيز �شراكتها
مع دولة الإمارات لي�س فقط يف املجاالت
االق �ت �� �ص��ادي��ة وال �ت �ج��اري��ة ،مب��ا ي�شمل
ال �ت �ع��اون ال�ث�ن��ائ��ي يف خمتلف املجاالت
التنموية ذات االهتمام امل�شرتك ،م�شرياً
�إىل �أن الوفد التجاري الإيطايل الذي
ي � ��زور ال ��دول ��ة ال� �ي ��وم ه ��و الأك �ب��ر و�أن
تنظيم ملتقى الأعمال مب�شاركة وا�سعة
م��ن ال���ش��رك��ات الإي�ط��ال�ي��ة ال�ت��ي تغطي
ق �ط��اع��ات خم�ت�ل�ف��ة ،ه��ي ف��ر��ص��ة مهمة
لالنتقال بروابط التعاون بني البلدين
�إىل مرحلة جديدة.
و�أ�ضاف معاليه �أن حكومة ب�لاده تركز
يف املرحلة ال��راه�ن��ة ،يف ظ��ل التحديات
االقت�صادية �سواء على ال�صعيد العاملي
�أو على �صعيد االحت��اد الأوروب� ��ي ،على
ت�ع��زي��ز ال �� �ش��راك��ات يف جم ��ال االبتكار،
وزي� � � � ��ادة ال� � ��� � �ص � ��ادرات �إىل ال �� �ش ��رك ��اء
التجاريني ،م�شرياً �إىل �أن دولة الإمارات
ل��دي�ه��ا اق�ت���ص��اد ق��وي و�إم �ك��ان��ات عالية
مم��ا ي�ع��زز ح��ر���ص �إي�ط��ال�ي��ا ع�ل��ى تعزيز

التعاون معها يف خمتلف امل�ج��االت ذات
االهتمام امل�شرتك .و�أكد معايل دي مايو
�أن اقت�صاد �إيطاليا غني بالفر�ص اليوم
يف قطاعات حيوية عديدة مثل الطاقة
املتجددة والبنية التحتية واال�ستثمارات
العقارية ،كما �أن احلكومة الإيطالية
تركز ب�صورة كبرية على دعم ال�شركات
النا�شئة يف البالد وزي��ادة اال�ستثمار يف
االبتكار ،وهي قوا�سم م�شرتكة مع دولة
الإمارات ،مما يفتح �آفاقاً وا�سعة للتعاون
امل�ستقبلي يف هذه املجاالت .وبدوره� ،أكد
�سعادة حمد بوعميم ،مدير ع��ام غرفة
جت� ��ارة و� �ص �ن��اع��ة دب ��ي ع �م��ق ال ��رواب ��ط
االقت�صادية والتجارية بني دولة الإمارات
العربية املتحدة وايطاليا ،معترباً ان
املنتدى ي�شكل فر�صة ا�ستثنائية لتطوير
ه ��ذه ال �ع�ل�اق��ات وت�ن�م�ي�ت�ه��ا مب��ا يحقق
امل�صالح والأه��داف التنموية امل�شرتكة.
وق� ��ال �إن جم�ل����س الأع� �م ��ال الإيطايل
ال��ذي يعمل حت��ت مظلة الغرفة يعترب
�إحدى الأدوات الفعالة يف دعم العالقات
االقت�صادية امل�شرتكة .ولفت بوعميم
�إىل �أن اي�ط��ال�ي��ا تعترب ��ش��ري�ك�اً جتارياً
ا�سرتاتيجياً لإم��ارة دب��ي ،حيث احتلت
العام املا�ضي املرتبة الـ  17على الئحة
ال�شركاء التجاريني لإم��ارة دب��ي بقيمة
�إجمالية للتجارة البينية غري النفطية
و��ص�ل��ت �إىل  24م�ل�ي��ار دره� ��م ،وبنمو
بن�سبة  6.6%مقارن ًة بالعام ،2017
م�شرياً �إىل وج��ود �آف��اق وا�سعة لتعزيز
التعاون امل�شرتك وخ�صو�صاً مع اقرتاب
م��وع��د تنظيم م�ع��ر���ض �إك���س�ب��و العاملي
 2020دب��ي ،وب��روز فر�ص يف قطاعات
مثل ال�ط��اق��ة وامل �ي��اه وتقنية املعلومات
والبنية التحتية واالبتكار.
و�أو�ضح مدير عام غرفة دبي �أن الإمارة
ت ��وف ��ر وج �ه ��ة م �ث��ال �ي��ة لال�ستثمارات
خ�صو�صاً م��ع متتعها مب��زاي��ا تناف�سية
جت�ع��ل منها وج�ه��ة الأع �م��ال الأوىل يف
املنطقة ومنها موقعها اال�سرتاتيجي
ال � � ��ذي ي �� �ص��ل ال � �ق� ��ارت �ي�ن الآ�� �س� �ي ��وي ��ة

م ��ن رج � ��ال الأع � �م � ��ال ،التنفيذيني،
املديرين املاليني ،بالإ�ضافة �إىل خرباء
يف ال �ق��ان��ون ،وع ��دد م��ن امل�صرفيني،
وامل�ست�شارين.
وبالإنابة عن منطقة عجمان احلرة،
�� �ش ��ارك ك ��ل م ��ن م ��اج ��د امل ُ �ل��ا وليلى
�شخابييف م��ن �إدارة امل�ب�ي�ع��ات ،حيث
ال�ت�ق�ي��ا م��ع ع ��دد م��ن رج ��ال الأعمال
وممثلي ال�شركات الراغبني يف ت�أ�سي�س
�أعمالهم بالدولة.
وع�بر احل�ضور ع��ن اعجابهم باملزايا
ال � �ت� ��ي ت� ��وف� ��ره� ��ا م �ن �ط �ق ��ة عجمان
احل� � ��رة ل �ل �م �� �س �ت �ث �م��ري��ن ،ك �م��ا �ألقت
ليلى �شخابييف كلمة �أم��ام احل�ضور
ب��االم �ت �ي��ازات امل�ت�ن��وع��ة ال �ت��ي توفرها
املنطقة ملختلف امل�ستثمرين.
وقالت �سعادة فاطمة �سامل مدير عام
منطقة عجمان احل��رة بالتكليف“ :
ا�ستقطبت منطقة عجمان احلرة عدد
كبري من ال�شركات الرو�سية يف الفرتة

املا�ضية وي�سرنا �أن نرحب باملزيد من
اال�ستثمارات .ي�سرنا �أن ن�شارك يف تلك
ال�ف�ع��ال�ي��ة ال�ك�ب�يرة ل�ت�ع��زي��ز التوا�صل
االق�ت���ص��ادي م��ع اجل��ان��ب ال��رو��س��ي يف
ظل النمو امل�ضطرد لالقت�صاد الوطني
الرو�سي،
وم ��ن ج��ان�ب�ن��ا ف ��إن �ن��ا ح��ري���ص��ون على
تعظيم ت�ل��ك ال���ش��راك��ات م��ع �أ�صحاب
الأع � �م� ��ال م ��ن رو� �س �ي��ا وب� �ي ��ان املزايا
التف�ضيلية ال�ت��ي تتمتع ب�ه��ا منطقة
عجمان احلرة.
ندرك جيداً �أن معر�ض بو�سكو رو�سيا
يعترب من�صة عاملية رائ ��دة للو�صول
لرجال الأعمال واملعنيني ،كما �سررنا
ب��ال��ردود الإيجابية التي و�صلتنا من
ق�ب��ل امل�ستثمرين تعليقاً منهم على
املزايا والعرو�ض التي نوفرها و�سنعمل
ج��اه��دي��ن ع�ل��ى حت��وي��ل ت�ل��ك الفر�ص
لأع� �م ��ال ح�ق�ي�ق��ة ت ��رى ال� �ن ��ور �ضمن
املنطقة احلرة».

والإف� ��ري � �ق � �ي� ��ة ب � ��الأ�� � �س � ��واق ال �ع ��امل �ي ��ة،
وبنيتها التحتية املتطورة ،واقت�صادها
الديناميكي واحل �ي��وي ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
�سهولة ممار�سة الأعمال وتوفر الفر�ص
اال�ستثمارية ،داعياً ال�شركات الإيطالية
�إىل القدوم �إىل دبي ،والتو�سع منها �إىل
�أ�سواق املنطقة.
من جانبه� ،أكد �سعادة حميد حممد بن
��س��امل� ،أم�ي�ن ع��ام احت��اد غ��رف التجارة
وال�صناعة ب��ال��دول��ة �أن امللتقى يعك�س
رغ �ب��ة امل �� �س ��ؤول�ين و�أ� �ص �ح��اب الأعمال
يف ال �ب �ل��دي��ن ل��دف��ع ال �ت �ع��اون امل�شرتك
وب �ح��ث ف��ر���ص وجم � ��االت ال �� �ش��راك��ة يف
ظ��ل ال�ع�لاق��ات الثنائية واالقت�صادية
القوية بني البلدين .و�شهدت فعاليات
امللتقى تنظيم ثالث طاوالت م�ستديرة
ل��رج��ال الأع �م��ال م��ن البلدين لإجراء
مناق�شات مو�سعة ح��ول فر�ص التعاون
يف ثالثة م�سارات حم��ددة ،وهي :م�سار
ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ،م ��ع ال�ت�رك �ي��ز على
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات وامل���ش��اري��ع املطروحة
لل�شراكة يف املرحلة الراهنة وامل�ستقبلية؛
وم� ��� �س ��ار ال� �ط ��اق ��ة وامل� � �ي � ��اه وال �ب �ي �ئ��ة،
م ��ع ال�ت�رك �ي��ز ع �ل��ى ف ��ر� ��ص وحت ��دي ��ات
ال�شراكة بني جمتمعي الأعمال يف هذه
املجاالت؛ وم�سار تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،مع الرتكيز على التحول
الرقمي واملدن الذكية.
مناخ الأعمال وفر�ص التعاون
من منظور �إيطايل
�إىل ذل��ك ،ا�ستعر�ض اجلانب الإيطايل
مناخ الأعمال يف �إيطاليا.
و�ألقى ال�ضوء على القطاعات التي متثل
�أولوية لدى كل من احلكومة وال�شركات
الإيطالية .فقد تناول العر�ض التقدميي
ل�لاحت��اد ال �ع��ام لل�صناعات الإيطالية
� ،Confindustriaأب��رز مقومات
و��س�ب��ل ال �ت �ع��اون يف ق�ط��اع��ي الت�صنيع
واخلدمات يف �إيطاليا .فيما �ألقت وكالة
التجارة الإيطالية ال�ضوء على فر�ص

� 277شركة �إيطالية يف ال�شارقة.
م ��ن ج �ه��ة �أخ � � ��رى ،ا� �س �ت �ع��ر���ض �سعادة
م ��روان ال���س��رك��ال ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
لهيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير
� � ��/ش � ��روق ،/ح ��واف ��ز وم� �ق ��وم ��ات بيئة
اال�ستثمار و�أن�شطة الأعمال يف ال�شارقة،
م���ش�يراً �إىل �أن �أك�ث�ر م��ن � 277شركة
�إي�ط��ال�ي��ة تعمل يف الإم � ��ارة مب��ا ي�شمل
املناطق احلرة ،و�أن �أبرز القطاعات التي
متثل حماور مهمة للتعاون مع اجلانب
الإي � �ط� ��ايل يف ال �� �ش��ارق��ة ه ��ي التعليم
وال�صناعات اخلفيفة والنقل واخلدمات
اللوج�ستية والبيئة والرعاية ال�صحية.
كما ا�ستعر�ض �أب��رز امل�شاريع املطروحة
لل�شراكة يف الإمارة .كما حتدثت �سعادة
موزة عبيد النا�صري الرئي�س التنفيذي
امل �ك �ل��ف يف � �ص �ن��دوق خ �ل �ي �ف��ة لتطوير
امل �� �ش��اري��ع ع��ن �أه �م �ي��ة امل�ل�ت�ق��ى كمن�صة
ل �ت �ب��ادل اخل �ب��رات ون �ق��ل امل �ع��رف��ة بني
دولة الإم��ارات و�إيطاليا يف جمال ريادة
الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة،
وال ��رب ��ط ب�ي�ن �أ� �ص �ح��اب ه ��ذه امل�شاريع
يف ال�ب�ل��دي��ن ل�ب�ن��اء � �ش��راك��ات م�ستدامة
واال� �س �ت �ف��ادة م ��ن ال �ف��ر���ص املطروحة
للتعاون يف �أ�سواق البلدين.
مذكرات تفاهم
يف االبتكار وال�شركات
النا�شئة واالقت�صاد الدائري
من جهة �أخ��رى ،وقع معايل املن�صوري
ومعايل دي مايو �ضمن فعاليات امللتقى
مذكرة تفاهم بني وزارة االقت�صاد بدولة
الإم� ��ارات ووزارة التنمية االقت�صادية
الإيطالية يف جم��ال االبتكار وامل�شاريع
ال �� �ص �غ�ي�رة وامل �ت ��و� �س �ط ��ة وال �� �ش ��رك ��ات
ال�ن��ا��ش�ئ��ة ،فيما �شهد ال��وزي��ران توقيع
مذكرة تفاهم ثانية بني �شركة االحتاد
الئ �ت �م��ان ال �� �ص��ادرات ب��دول��ة الإم � ��ارات
وغ��رف��ة ال �ت �ج��ارة ال�ع��رب�ي��ة الإيطالية
امل�شرتكة ،وتخت�ص بالتعاون يف جمال
االقت�صاد الدائري.
ومت� �ث ��ل امل ��ذك ��رت ��ان حم �ط��ة م �ه �م��ة يف
ت �ع��زي��ز ال �� �ش��راك��ة اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة بني
البلدين ،حيث ت�ساهم امل��ذك��رة الأوىل
يف ربط املخرتعني وال�شركات النا�شئة
و�أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
من اجلانبني يف القطاعات التي حددتها
اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار وهي
الطاقة املتجددة والتكنولوجيا والنقل
وامل �ي��اه وال�ت�ع�ل�ي��م وال���ص�ح��ة والف�ضاء،
�إ�ضافة �إىل القطاعات ذات الأولوية لدى
اجل��ان��ب الإي �ط��ايل و�أب ��رزه ��ا الهند�سة
امليكانيكية وتكنولوجيا القطاع املايل
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا احل �ي��وي��ة وال�صناعات
ال��دوائ �ي��ة .فيما تفتح امل��ذك��رة الثانية
قنوات فعالة للتعاون بني اجلهات املعنية
يف البلدين يف م�سار االقت�صاد الدائري
واالب�ت�ك��ار مب��ا ي��دع��م من��و ال�ت�ج��ارة بني
البلدين.

منطقة عجمان احلرة ت�شارك يف معر�ض «بو�سكو للأعمال»

•• عجمان ـ الفجر

� �ش��ارك��ت م�ن�ط�ق��ة ع �ج �م��ان احل � ��رة يف
معر�ض “بو�سكو للأعمال” والذي
�أق �ي��م ب��ال�ع��ا��ص�م��ة ال��رو� �س �ي��ة مو�سكو
ب�ه��دف ال�ت��وا��ص��ل م��ع رج ��ال الأعمال
وامل�ستثمرين ال��رو���س وط��رح الفر�ص
اال�ستثمارية عليهم.
يذكر �أن معر�ض بو�سكو للأعمال هو
فعالية �سنوية جتمع رج��ال الأعمال
وامل�ستثمرين لتبادل الآراء واخلربات
لتعزيز اال�ستثمارات امل�شرتكة.
�شارك بامل�ؤمتر متحدثني و�شركاء من
ك�بري��ات امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية
ح ��ول ال �ع��امل ومت �ح��ورت مو�ضوعات
امل� ��ؤمت ��ر ح ��ول اخل ��دم ��ات امل�صرفية،
حماية الأ�صول� ،سرية املعلومات� ،إدارة
الأم ��وال اخل��ا��ص��ة ،هيكل الت�شريعات
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال��دول �ي��ة ،ه�ج��رة الأعمال
وامل��واط �ن��ة .ح�ضر امل ��ؤمت��ر جمموعة
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منتدى واحة دبي لل�سيليكون التقني يعرف رواد
الأعمال ب�أف�ضل ا�سرتاتيجيات التوا�صل مع ال�شركاء
•• دبي –الفجر:

ّ
نظمت �سلطة واحة دبي لل�سيليكون ،الهيئة التنظيمية لواحة دبي لل�سيليكون،
املدينة احل��رة التكنولوجية املتكاملة“ ،منتدى ديتك” التقني الأول لهذا
العام لت�سليط ال�ضوء على دور العالقات العامة وا�سرتاتيجيات االت�صال يف
تقدمي التغطية الأمثل لل�شركات النا�شئة.
وحث املنتدى الذي عقد حتت عنوان “من �شركات نا�شئة �إىل رواد يف قطاع
الأع �م��ال� :إب ��راز ا�سرتاتيجية عملك با�ستخدام ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة و�آليات
التوا�صل” ،رواد الأعمال وم�ؤ�س�سي ال�شركات النا�شئة على ا�ستخدام �أف�ضل
اال�سرتاتيجيات للتوا�صل مع ال�شركاء عرب ا�ستخدام �أدوات وتقنيات العالقات
العامة.
و�أقيم املنتدى بالتعاون مع “جملة رواد الأع�م��ال العربية” يف مركز دبي
التكنولوجي لريادة الأعمال “ديتك” اململوك بالكامل من �سلطة واحة دبي
لل�سيليكون ،وح�ضره عدد من رواد الأعمال وم�ؤ�س�سي ال�شركات النا�شئة من
خمتلف �أنحاء الدولة.
وعن �أهمية املنتدى يف ت�سليط ال�ضوء على �أف�ضل ممار�سات العالقات العامة،
قال هان�س كري�ستن�سن ،نائب رئي�س – مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال:
“�إن توا�صل امل�ؤ�س�سات مع اجلمهور يكون من خالل العالقات العامة املدرو�سة
التي تدعم الو�سائل الأخ ��رى ،الأم��ر ال��ذي يتطلب معرفة معينة م��ن قبل
�أ�صحاب الإخت�صا�ص .وعلى عك�س الت�سويق والإعالن ،تركز العالقات العامة
ب�شكل �أكرب على �إدارة ال�سمعة والتوا�صل مع �أ�صحاب امل�صلحة وال�شركاء .ويف
الوقت ال��ذي ير ّكز فيه رج��ال الأعمال على مواردهم املالية وجهودهم على
الأعمال التجارية ،يتم �إنفاق القليل على العالقات العامة والتوا�صل ،على
الرغم من �إدراك �أهميتها وقدرتها على خدمة �أهداف العمل ،كما يت�ضح من
خالل تفاعل اجلمهور .لهذا ،وجدنا �أنه من ال�ضروري م�ساعدة رواد الأعمال
على فهم �أ��س����س ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة ،وتعريفهم ب�أف�ضل ال�ط��رق لال�ستفادة
م��ن �أن�شطة ال�ع�لاق��ات العامة لإي���ص��ال الر�سالة ال�صحيحة �إىل ال�شريحة
امل�ستهدفة».
وق � ��ال و�� �س ��ام ي ��ون ��ان امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي وال �� �ش��ري��ك امل ��ؤ� �س ����س يف BNC
 Publishingالنا�شرة ملجلة  Entrepreneurالعربية“ :عندما
�أطلقنا جملة  Entrepreneurالعربية “رواد الأعمال” قبل خم�س
�سنوات ،بد�أنا بتوفري دعم فعلي وم�ساندة حقيقية ل�صعود ال�شركات النا�شئة
يف املنطقة ،ومتيزنا عن �أقراننا يف ال�ساحة الإعالمية بعدم االكتفاء بتو�صيف
منظومة عمل تلك ال�شركات وبيئتها احليوية يف املنطقة .وعليه ،دعمنا
ن�شاطنا الإعالمي يف املجلة ،باملزيد من اخلطوات العملية مثل امل�شاركة يف
�أبرز فعاليات رواد الأعمال يف املنطقة ودعمها ،بهدف توعية وحتفيز و�إلهام
رواد الأعمال يف املنطقة خلو�ض غمار املبادرة يف م�سارات �أعمالهم .ومن هنا
ت�أتي �شراكتنا مع “ديتك” يف �إط�لاق هذا املنتدى النوعي ،وال��ذي ن�أمل �أن
يكون مبثابة من�صة مثالية لرواد الأعمال لتبادل املعارف واخلربات والتن�سيق
والتوا�صل فيما بينهم على مدار العام».
وخ�لال اجلل�سة االفتتاحية قدم �سونيل ج��ون ،م�ؤ�س�س ورئي�س “�أ�صداء بي
�سي دبليو” ملحة عامة عن قطاع العالقات العامة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا .كما عر�ض بع�ض الن�صائح لل�شركات الإقليمية حول �أهمية
فهم الدور املحوري لقطاع العالقات العامة يف �إي�صال الر�سالة ال�صحيحة �إىل
اجلمهور املطلوب با�ستخدام الو�سائل املنا�سبة.
وت�ط��رق��ت �آن��ا روب��رت����س خ�ب�يرة االت���ص��ال اال��س�ترات�ي�ج��ي وم�ق��دم��ة الربامج
امل�ع��روف��ة يف اجلل�سة الثانية �إىل ال�ط��رق املثلى يف اخ�ت�ي��ار امل�ق��ال �أو اخلرب
ال�صحيح املتعلق بامل�ؤ�س�سة ،بهدف �إي�صال الر�سالة ال�صحيحة للجمهور،
�إ�ضافة �إىل بناء عالقات جيدة مع و�سائل الإع�لام .كما ناق�شت اال�ستثمار يف
التدريب الإعالمي والتخاطب وقيمته كنقلة نوعية لرواد االعمال.
ويف متابعة للمو�ضوع� ،سلط كل من �سونيل جون و�آنا روبرت�س وزوهار حيدر
 ،م�ؤ�س�س �شركة “ديجيتال �سرتيت”  ،ال�ضوء على درا�سات احلالة لل�شركات
الإقليمية التي جنحت يف تو�صيل الر�سائل الرئي�سية للعالمات التجارية
اخلا�صة بها �إىل اجلمهور .ويف ختام اجلل�سة� ،شارك املتحدثون احل�ضور بع�ض
الن�صائح حول قطاعي العالقات العامة والإعالم يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ،وذلك بنا ًء على حتليل �سريع للتحديات التي واجهتها حمالت
�إعالمية يف جمال العالقات العامة يف ال�سنوات الأخرية.

« �إماراتك » تعر�ض �أحدث ابتكاراتها
يف معر�ض املطارات 2019

•• دبي  -وام:

ت�شارك �شركة �إماراتك  -العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واحللول
الإلكرتونية يف املنطقة العربية  -يف ال��دورة الـ  19من معر�ض املطارات
الذي يقام يف مركز دبي ال��دويل للم�ؤمترات خالل الفرتة من � 29أبريل
اجلاري �إىل الأول من مايو املقبل .وت�ستعر�ض ال�شركة جمموعتها اخلا�صة
من املنتجات التكنولوجية املتطورة وعلى ر�أ�سها املمر الذكي الذي يعد املنتج
الأول من نوعه يف العامل وهو قائم على ا�ستخدام تقنيات الذكاء اال�صطناعي
لت�سهيل وت�سريع عملية امل��رور عرب منطقة اجل��وازات يف مطار دب��ي دون
احلاجة �إىل ا�ستخدام �أي وثائق �سفر كاجلواز وبطاقة الهوية وغريهما �أو
بطاقة �صعود الطائرة كما احلال يف ا�ستخدام البوابات الذكية .وقال ثاين
الزفني املدير العام وع�ضو جمل�س �إدارة “ �إماراتك “ �إن ال�شركة �ستعر�ض
�إىل جانب كامريا “ عني “ و “ املمر الذكي “ العربة الذكية التي تتيح
للم�سافرين �شحن �أجهزتهم ال�شخ�صية والتعرف يف الوقت احلقيقي على
الطريق التي يتوجب عليهم �سلوكها يف املطار عرب خارطة تفاعلية ثالثية
الأبعاد عالوة على حتديثها يف الوقت الفعلي ملعلومات الرحالت وبوابات
املغادرة اخلا�صة بكل منها .يذكر �أن املمر الذكي هو قيد التجربة الت�شغيلية
حاليا يف املبنى  3يف مطار دبي وبف�ضل قدرات الذكاء اال�صطناعي وقدرات
متييز ب�صمة العني عرب القيا�سات احليوية ي�سمح املمر الذكي للم�س�ؤولني
بتحديد هوية امل�سافرين بدقة و�سرعة �أثناء حتركهم.
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 531:
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد حمبوب عامل  -بنغالدي�ش اجلن�سية يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد�/سمري فاريام كاندي كونه عبداهلل -
الهند اجلن�سية يف الرخ�صة با�سم�:سوبرماركت حممد حمبوب والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم763658:
تعديالت اخرى:مت تغيري اال�سم التجاري من (�سوبر ماركت حممد حمبوب) لي�صبح (�سوبر
ماركت كنز النباعة)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع
االجراءات القانونية
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الكاتب العدل -عجمان

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16

اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان
وطلب الت�صديق علي حمرر يت�ضمن  :تنازل عن رخ�صة من ال�سادة�:شركة التنمية
الأ� �س��ري��ة ال�ع��امل�ي��ه امل �ح��دوده ذ.م.م اجلن�سية االم� ��ارات يف اال� �س��م التجاري:الكلية
اجلامعية ل�لام والعلوم الأ�سرية/م�ؤ�س�سة فردية اىل ال�سيد:خليفه را�شد حممد
ال�شعايل اجلن�سية االمارات واملرخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية يف عجمان حتت
رقم الرخ�صة ( )57392درهم ومقيدة يف ال�سجل التجاري ( , )50631ليكن معلوما
بان الكاتب العدل العام بعجمان �سيقوم بالت�صديق على التوقيعات ذوي ال�ش�أن يف
املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل العام لديوان حاكم عجمان

حماكم دبي

املرجع 532:
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد� /سعيد �سلطان عبيد بن طار�ش املهريي  -االمارات اجلن�سية ويحمل هوية رقم
( )784197041351657يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %51وذلك اىل ال�سيد:طالب ل�شكرى حممد احمد
املازمي  -االمارات اجلن�سية
ال�سيد:عبداهلل م�شتاق احمد م�شتاق احمد عنفر  -الهند اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة %49
وذلك اىل ال�سيد طالب ل�شكرى حممد احمد املازمي  -االمارات اجلن�سية يف الرخ�صة:ال�شم�س العادة تدوير املخلفات
البال�ستيكية ذ.م.م ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم627988:
تعديالت اخرى:تغيري ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية
تغيري اال�سم التجاري حيث كان اال�سم التجاري ال�سابق (ال�شم�س العادة تدوير املخلفات البال�ستيكية ذ.م.م)
لي�صبح اال�سم التجاري اجلديد (ال�شم�س العادة تدوير املخلفات البال�ستيكية
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
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حماكم دبي

اىل املحكوم عليه -1/خالد حممد نا�صر �سعيد اجلهوري جمهول حمل االقامة
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/9/26يف الدعوى
امل��ذك��ورة اع�لاه ل�صالح/املربوك لتجارة االع�لاف واغ��ذي��ة االغ�ن��ام ذ.م.م بالزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل املدعيه مبلغ ( )95000درهم والفائدة القانونية على ذلك
املبلغ بواقع  %9م��ن 2018/6/24:وحتى متام ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�صاريف
وخم�سمائة درهم اتعاب املحاماة  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

اىل املدعي عليه -1/نادية مبارك ح�سن احمد الربيكي جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي/م�صرف االمارات اال�سالمي (م�ساهمة عامة) وميثله:جابر را�شد حممد جابر
را�شد ال�سالمي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/2/25يف
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/م�صرف االمارات اال�سالمي (م�ساهمة عامة) بالزام
املدعي عليها ب��ان ت��ؤدي للم�صرف املدعي مبلغ وق��دره ( )683060دره��م ف�ضال عن
فائدة بواقع � %9سنويا م ��ن 2018/10/21:وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�صروفات
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/474مدين جزئي

اىل املدعي عليه -1 /حممد ار�ساالن حممد يا�سني جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /خالد حممود حممد ر�ضا وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد قد �أقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()180.000
درهم تعوي�ضا عن اال�ضرار املادية االدبية وال��زام بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء امل��واف��ق 2019/4/16:ال�ساعة08:30:
�ص بالقاعة ch2.D.17:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/6055عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1/اي بي جي خلدمات ادارة املن�ش�أت ���ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي/فالينتني كميل تروبات وميثله:ريا�ض عبداملجيد حممود
الكبان نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب�ت��اري��خ  2018/10/9يف
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/فالينتني كميل تروبات بالزام املدعي عليها بان
ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )11250درهم قيمة بدل اج��ازات والفوائد الت�أخريية عن
املبلغ املق�ضي به يف الدعوى وطلب االغفال من تاريخ املطالبة الق�ضائية  -عدا
التعوي�ض الف�صل التع�سفي فمن تاريخ �صريورة احلكم نهائيا بواقع  %9وحتى
مت��ام ال�سداد  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خ�لال ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر ه��ذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
الدعوى رقم 2019/124:جتاري كلي  -دبي

املدعي عليهم -1:مطعم فرحات  -2حممد علي حممد البهي�ش
ال �� �ش��ارق��ة  -ال�ي�رم ��وك  -دوار امل��وب��اي�ل�ات  -ب�ن��اي��ة م��ال��ك ع �ب��داهلل  -م�ك�ت��ب 2-1
 - M7هاتف رق � ��م - 065689660:هاتف متحرك رق� � ��م - 0504450009:فاك�س
رق� ��م�� � - 065669842:ص.ب 29373:ال�شارقة  ,يرجى احل�ضور اىل اجتماع اخلربة
املقرر مبكتب اخلبري امل�صريف املدون ادناه وذلك ال�ساعة الثانية ع�شرة من ظهر يوم
االحد املوافق 2019/4/21:وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل
م�صرف االم��ارات اال�سالمي ���ش.م.ع  ,بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  -القرهود -
بناية ال�شم�س امل�ضيئة  -بجانب الطاير لل�سيارات الدور االول مكتب رقم  - 112هاتف
رقم - 042830100:فاك�س - 042833622:هاتف متحرك - 0506516092:دبي.
اخلبري امل�صريف/حممد كامل عريان
قيد رقم - 64:بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات

حماكم دبي

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن بالن�شر امام الدائرة املخت�صة

اىل املدعى عليهم -1 /الكندية للمعدات الطبية  -2هور�س�س باور لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م -3
عبدالفتاح عبده عبدالفتاح
نعلمكم بان املدعي /بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �ش.م.ع يف الدعوى رقم ( 2019/1070جتاري كلي)
الدائرة الكلية الثانية :قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها:
الزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامم بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ وقدره ( )4.326.350.031درهم
باال�ضافة للغرامة الت�أخريية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد الزام املدعي عليهم
بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
لذا يقت�ضي ح�ضورك �أمام الدائرة املدنية الكلية الثانية بالقاعة رقم 139:مبحكمة ال�شارقة
االحتادية االبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات  ،وذلك يوم الثالثاء املوافق  ، 2019/4/30ال�ساعة � 8.30صباحا وذلك
للنظر يف الدعوى املذكور امل�شار اليها �أعاله  -بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �سيتم
اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا.

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم  2019/1195تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده-1/جمموعة ار بي جي الدولية للتجارة ���ش.م.ح -2
ريا�ض بداي جنتو التميمي  -ب�صفته مدير جمموعة ار بي جي الدولية
للتجارة �ش.م.ح جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ماريتامي
افبي�شن العاملية ���ش.ذ.م.م قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة
اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ( )172083.29دره��م اىل
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

�إعالن اجتماع خربه بالن�شر

حماكم دبي االبتدائية

اىل املدعي عليهم� -1:سوفيتيك العاملية ذ.م.م  -2جمبى جعفر منزوي  -3جعفر
ح�سن منزوي  -4مرت�ضى جعفر منزوي  -5حممد ر�ضا جعفر منزوي
يف الدعوى رقم 2019/330:جتاري كلي دبي لقد تقرر عقد جل�سة اخلربة امل�صرفية
االوىل يف الدعوى اعاله يوم الثالثاء امل��واف��ق 2019/4/23:ال�ساعة� 11:00:صباحا
وذلك مبكتبنا الكائن ببناية االحتاد (بناية �سرياميك �سيتي  -ال�صياد الدوات ال�صيد)
خلف �سيتي �سنرت ديرة  -الطابق الثالث  -مكتب رقم  - 301هاتف رقم042588900:
وفاك�س رقم )042581055:لذا يرجى منكم احل�ضور او من ميثلكم يف املوعد املذكور
اعاله مع اح�ضار كافة دفوعكم وم�ستنداتكم ما ترونه منا�سبا لتي�سري اعمال اخلربة
يف الدعوى.
اخلبري املحا�سبي امل�صريف/عبداهلل فايز ال�شام�سي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/2277جتاري كلي

رئي�س الق�سم

الدعوى رقم 2019/330:جتاري كلي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/2284جتاري جزئي

امل�صرفية الأول
العدد  12607بتاريخ 2019/4/16

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

دعوى اجتماع اخلربة

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى

املرجع 529:
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /علي عبداهلل مال ح�سن دروي�ش  -اماراتي اجلن�سية
يرغب يف بيع وتنازل كامل ح�ص�صه البالغة  %100يف �صيدلية العناية رخ�صة رقم502546:
وذلك اىل ال�سيد/جام�شري كاالتي بارامبيل ا�سينار  -هندي اجلن�سية وكذلك مت تغيري
ال�شكل القانوين من:م�ؤ�س�سة فردية اىل م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك فعليه
اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك
مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/683جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه -1/حممد خمي�س خليفة خمي�س الفال�سي جمهول حمل االقامة
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها امل�ن�ع�ق��دة ب�ت��اري��خ  2019/3/20يف الدعوى
املذكورة اعاله ل�صالح/دار التمويل ���ش.م.ع وميثلها حممد عبداهلل جمعه القبي�سي
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ (خم�سة وع�شرين الف وثالثمائة و�ستة
و�سبعني درهما واربعة وع�شرين فل�سا) والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة
الق�ضائية احلا�صل يف 2013/8/15:وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�صروفات ومببلغ
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/655تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده-1/جامع ابراهيم عبدي جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ�/سعيد حممد �سعيد قد �أقام عليك الدعوى
التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )22726.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

يف الدعوى  2019/888جتاري جزئي

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2018/2762ا�ستئناف جتاري

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

اىل املدعي عليه -1 /حمد علي احلمدي الدرعي جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /م��وارد للتمويل وميثله:علي �سلطان �سامل الكندي قد �أق��ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها يلتم�س املدعي من املحكمة املوقرة ما يلي:ت�سجيل الدعوى
وحتديد جل�سه لنظرها واعالن املدعي عليه بال�صحيفة على عنوانه الوارد فيها
والزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )52.831.67درهم والفائدة القانونية بواقع
 %9والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة
يوم االربعاء امل��واف��ق 2019/4/24:ال�ساعة� 08:30:ص بالقاعةch1.C.12:
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /حممد فاروق قادر �سيد  -2كهكا�شا مرزا  -3ميني
كريتي جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /نظري احمد خان �شفيع
اهلل خان وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر
بالدعوى رقم  2018/379جتاري كلي بتاريخ2019/12/10:
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2019/4/28ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رق��م  ch2.D.19وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن �صحيفة طعن بالن�شر

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الطعن  2019/179طعن جتاري

يف الدعوى رقم  2019/1040تنفيذ جتاري

يف الدعوى رقم  2019/598تنفيذ مدين

تدعو دائرة حماكم دبي  -حمكمة التمييز
الطاعن -1/علي بن حممد امان بن علي جامي
وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
باعالن املطعون �ضدهما -1:فال�ش للعقارات  -ملالكها/علي بن عبداهلل بن
نا�صر بن عبداهلل � -2أبيار للتطوير العقاري جمهويل حمل االقامة نعلنكم
ب�أن الطاعن �أقام عليكم الطعن املذكور �أعاله ويتوجب عليكم احل�ضور اىل
حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �ضدكم .
رئي�س الق�سم

اىل املنفذ �ضده-1/احل�صان اال�سود ملقاوالت البناء ذ.م.م  -2وليد حممد
احمد م�صطفى جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/عبدالعزيز بن
عبداهلل بن �صالح النوي�صر وميثله:مرمي احمد �سامل م�سلم املحرمي قد �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )282074درهم بالت�ضامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اىل املنفذ ��ض��ده-1/ع��ائ���ش��ة حممد ح�سن اخل�م�يري  -2ع��ادل حميد
خمي�س احمد املزروعي جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
امل�ست�شفى االم��ري�ك��ي  -دب��ي (ف��رع م��ن حممد وعبيد امل�ل�ا) � ��ش.ذ.م.م
وميثله:طالل حممد ح�سن التميمي قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية
امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكما بالت�ضامن والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1420603.29درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ �ضده -1/اميجو�س فروت جو�س اند �ساالد بار جمهول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد نعمان ر�ضا �شيخ خالد م�سعود
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )24464دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
باال�ضافة اىل مبلغ ( )2058دره��م ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى رقم  2019/1152تنفيذ عمايل

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم  2019/888تنفيذ جتاري

يف الدعوى رقم  2019/500تنفيذ جتاري

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2019/320ا�ستئناف مدين

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى � 2019/212أمر �أداء

اىل املنفذ ��ض��ده-1/ح��ام��د حممد حجي ح�سني ال��ر��ش�ي��دي جم�ه��ول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/اميك�س (ال���ش��رق االو� �س��ط) � ��ش.م.ب (م)
االم��ارات وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد �أق��ام عليك الدعوى
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()68034.90
دره��م اىل ط��ال��ب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اىل املنفذ �ضده-1/م�ؤ�س�سة ا�سطول امل�ستقبل لت�أجري ال�سيارات ملالكها ماجد
�سامل خمي�س ماجد البا�س ال�سويدي جمهول حمل االقامة مبا ان طالب
التنفيذ/بنك دبي اال�سالمي �ش.م.ع وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )393716درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /كولوانت �سينغ بيليا در�شان جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف � /شمري ثا�شاراكال وميثله:ريا�ض عبداملجيد حممود
الكبان ق��د ا�ست�أنف ال�ق��رار /احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م 2018/545
مدين كلي بتاريخ2019/3/13:
وح��ددت لها جل�سه ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  2019/4/18ال�ساعة 10.00
�صباحا بالقاعة رق��م  ch2.E.23وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل��دع��ي عليه  -1 /ديرنتون انرتنا�شيونال م.م.ح  -2ج��وزاف ط��وين تابت جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي/عرب بزن�س ما�شني م.م.ح
وميثله:روكز جورج حبيقه .
طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2019/4/3:الزام امل�ستدعي
�ضدهما ديرنتون انرتنا�شيونال م.م.ح وجوزاف طوين تابت بان ي�ؤديا للم�ستدعية عرب بزن�س
ما�شني م.م.ح مبلغ (اربعة ع�شر مليون وخم�سمائة واثنني وخم�سون الف ومائة وخم�سة وت�سعون
دوالر امريكي وخم�سة وثالثون �سنت او ما يعادله بالدرهم االماراتي والفوائد بواقع � %9سنويا
من تاريخ املطالبة احلا�صل يف 2019/3/20:وحتى متام ال�سداد والزمتهما الر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة واالمر م�شمول بالنفاذ املعجل بقوة القانون .
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

رئي�س ال�شعبة

29
حماكم دبي

حماكم دبي
وحماكم مركز دبي املايل العاملي
العدد  12607بتاريخ 2019/4/16

رقم املطالبة 126/ 2019 SCT :
هيئة مطالبة الدعاوى ال�صغرية
اىل املدعى عليه� :شينجاري ديفيكا مينون
بتاريخ  2019/03/17قد مت تقدمي مطالبة �ضدك من بنك �أبوظبي التجاري
ويجب عليك ام��ا االع�ت�راف باملطالبة �أو تقدمي ال��دف��اع عن املطالبة �أو تقدمي
طلب للطعن يف االخت�صا�ص مدعوما بالأدلة على ا�ستمارة �إقرار اخلدمة املقدمة
من اللجنة الدائمة املعينة بقانون العالمات التجارية  ،يجب عليك �أن تقدم مع
دفاعك �أي م�ستندات ترغب يف االعتماد عليها يف �إجراءات الت�شاور  ،ونحيكم علما
ب�أنه يف حالة عدم ال��رد على هذه املطالبة �سيقوم م�سجل هيئة حتكيم الدعاوى
ال�صغرية ب�إجراءات الت�شاور يف غ�ضون � 7أيام من انتهاء مدة تقدمي الدفاع ،اذا مل
تتمكن من ح�ضور �إجراءات الت�شاور يجوز لقا�ضي للجنة الدائمة �أن يقر املطالبة
ال�صغرية وي�صدر �أمرا �ضدك.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2018/2726ا�ستئناف جتاري

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2018/2440ا�ستئناف جتاري

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2018/2708ا�ستئناف جتاري

اىل امل���س�ت��أن��ف � �ض��ده -1 /ب�ستون ال�ت�ج��اري��ة � � ��ش.ذ.م.م جم�ه��ول حمل
االق��ام��ة مبا ان امل�ست�أنف  /بنك ��ص��ادرات اي��ران (ال�ف��رع الرئي�سي) قد
ا�ست�أنف ال�ق��رار /احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م  2017/947جت��اري كلي
بتاريخ2018/12/4:
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2019/4/17ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رق��م  ch2.D.18وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /فايناىل بيزن�س للتجارة العامة م.م.ح جمهول
حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /بنك �صادرات ايران (الفرع الرئي�سي) قد
ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2018/406جتاري كلي وحددت
لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2019/5/20ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة
رقم  ch2.D.16وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /جلوبال الدارة الفنادق ���ش.م.ح جمهول
حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /م�سعود ها�شم �شميم قد ا�ست�أنف/
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2017/2331جتاري كلي
وح��ددت لها جل�سه يوم االح��د املوافق  2019/4/21ال�ساعة 10.00
�صباحا بالقاعة رقم  ch2.E.23وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2019/211ا�ستئناف عمايل

يف الدعوى  2018/2389جتاري كلي

يف الدعوى  2019/741مدين جزئي

يف الدعوى  2019/382مدين جزئي

اىل املدعي عليه -1 /دايانا ارتر بارني�س  -2اوليفر اجنا�شيو�س برييرا ايجنا�شيو�س جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي /بنك االحتاد الوطني �ش.م.ع وميثله:منى احمد عبدالعزيز
يو�سف ال�صباغ قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن
والت�ضامم مببلغ وق ��دره ( )1398139.96دره��م وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف وات �ع��اب املحاماة
والفائدة  %15من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال
كفالة و�ضم ملف االمر على عري�ضة رقم 2018/647:حجز حتفظي جتاري واحلكم ب�صحة
وثبوت احلجز.وحددت لها جل�سة يوم االربعاء امل��واف��ق 2019/4/24:ال�ساعة� 09:30:ص
بالقاعة ch2.E.22:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

اىل املدعي عليه -1 /طاهر عبدال�ستار عبدال�ستار جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي /ماريا كانديدا تورال جار�سيا بانزو قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )62000درهم الر�سوم وامل�صاريف
والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام.وحددت لها جل�سة يوم االثنني امل��واف��ق 2019/4/22:ال�ساعة� 08:30:ص
بالقاعة ch1.B.10:ل��ذا ف��أن��ت مكلف باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل .

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/1843جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه -1/احمد عبداهلل علي �سيود ال�شحي جمهول حمل االقامة نعلنكم
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/9/19يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح�/سعاد ع��ادل خ�شوف ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ان ي ��ؤدي اىل املدعيه مبلغ وقدره
( )125000دره��م والفائدة القانونية على ذلك املبلغ بواقع  %9من تاريخ ا�ستحقاق
ال�شيك يف 2017/10/12:وحتى متام ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16

اعالن بالن�شر
املرجع 97:
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة /اك�سا جوى جوى فارجي�س  -هندية اجلن�سية تنازلت
عن كامل ح�صتها البالغة  %100اىل ال�سيدة/الىل بهوفانيندران بهوفانيندران هندية
اجلن�سية يف امل�ؤ�س�سة الفردية بوكيل خدمات امل�سماه (�صالون قمة الروعة لل�سيدات)
واملرخ�صة برقم )709164:ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة
وعمال بن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك
الكاتب العدل بال�شارقة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
ق�سم التنفيذ  -اخطار بالن�شر
اخطار دفع بالن�شر يف الق�ضية التنفيذية  2848ل�سنة 2018
اىل املحكوم عليه  /حممد حاجي عبدالرحمن حوير الزرعوين
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة االحتادية الإبتدائية قد ا�صدرت بحقكم حكما
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره ( )40729درهم باال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %4من
بتاريخ  2016/5/2حتى ال�سداد التام
ل�صالح املحكوم له /دار التمويل �ش.م.ع
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�شار اليه اع�لاه ،لذا
يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل  15يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر .ويف حال تخلفك
عن احل�ضور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�شر النظر الق�ضية يف غيابك
رئي�س مكتب �إدارة التنفيذ
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

�إعالن بالن�شر حل�ضور اجتماع اخلربة
العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
الدعوى رقم 2019/276:جتاري كلي  -دبي

املدعي عليه االول:اندري جاوثيري
املدعي عليه الثاين:مو مو�سا نيكو كون�سارى
يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع�لاه ب�ن��اءا على تكليف حمكمة دب��ي ال��دائ��رة التجارية اجلزئية
الرابعة ع�شر رقم ( )195بندبي خبريا ح�سابيا يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعه من
دوالن��د دافيد دوغ�لا���س (امل��دع��ي) �ضدكم وعليه يرجى ح�ضوركم يف جل�سة اخل�برة او
وكيال معتمدا ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�ستندات تخ�ص الدعوى وذلك يوم االحد
امل ��واف ��ق 2019/4/21:يف مت��ام ال���س��اع��ة 12:00:ظهرا يف مقر مكتب اخلبري:عبداملجيد
املرزوقي والكائن مبدينة دبي  -دي��رة � -شارع بني يا�س  -بناية برج امل�صرف  -الطابق
 - 15مكتب رقم - 1504:موبايل - 0506111421:ت - 042555363:ف042555433:

اخلبري احل�سابي/عبداملجيد حممد املرزوقي

يف الدعوى  2019/580جتاري جزئي

رئي�س ال�شعبة

�إعالن بالن�شر جلل�سة اخلربة

حماكم دبي االبتدائية

يف الدعوى  2019/1219جتاري جزئي
اىل املدعي عليه �-1 /س�ستاينبل بلدرز �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
�شركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م (ف��رع) وميثله:احمد ح�سن رم�ضان �آل علي
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت��ؤدي لها مبلغ
وقدره ( )86059.74درهم والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام
ال�سداد مع حتميل املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2019/4/23:ال�ساعة� 08:30:ص بالقاعة ch1.C.12:لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

�إعالن بالن�شر

الدعوى رقم 2019/606:جتاري جزئي

الدعوى رقم 2018/1238:ا�ستئناف جتاري
�ضد امل�ست�أنف �ضدهم�:شركة البيكاين التجارية �ش.ذ.م.م  /مليحة امور بيكاين/م�صطفى علي
�سرو�ش/جنمة العامل للكيماويات �ش.ذ.م.م/حممود علي �أكرب مزروعي قم�صري.
املقامة من:بنك �صادرات ايران
مبا ان هناك دعوىمقامة �ضدكم مبحاكم دبي اال�ستئنافية حتت رقم  2018/1238ا�ستئناف
جتاري وحيث انه مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام
قانون االثبات ل�سنة  1992بخ�صو�ص اعمال اخل�برة ام��ام املحاكم ندعوكم حل�ضور اجتماع
خربة او من ميثلكم قانونا وال��ذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�ضح �أدن��اه وذلك
االحد املوافق 2019/4/21:يف متام ال�ساعة � 11:30صباحا ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ستندات
امل��ؤي��دة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع  -دب��ي  -دي��رة � -شارع ب��ور �سعيد  -برج
�سنتوريون �ستار  -املبنى (ب)  -الطابق الثاين  -مكتب رقم 206

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
الدعوى رقم 2018/3602:جتاري كلي عجمان

املطلوب اع�لان��ه -1:جمموعة �شركات املنامة ذ.م.م � -2سوبر ماركت املنامة ذ.م.م
تقرر دعوتكم للمثول ام��ام اخلبري املنتدب بالدعوى املنوه عنها بعاليه واملرفوعة
عليكم من ال�سادة/ال�شركة االهلية خط اخلليج للتجارة العامة (اخلا�صة) املحدودة
���ش.ذ.م.م ومو�ضوعها مطالبة مالية وذل��ك حل�ضور اجتماع اخل�برة املقرر يف متام
ال�ساعة ( )12الثانية ع�شر ظهرا يوم ال�سبت 2019/4/21:مبقر مكتب اخلبري الكائن
يف مدينة �أبوظبي  -خلف غرفة جتارة و�صناعة ابوظبي  -بناية باجنو ديزاين  -طابق
ميزان  - 1وعليه يتعني ح�ضوركم او ممثلكم القانوين يف املوعد املحدد علما بان
اخلربة �ستبا�شر اعمالها قانونا حال تخلفكم عن احل�ضور
اخلبري احل�سابي/ح�سني ال�سيد حممود
رقم القيد538/

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16

�إعالن بالن�شر حل�ضور جل�سة
خربة ح�سابية

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/2504جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه� -1/سامي بن حممد بن �صالح املداهلل جمهول حمل االقامة نعلنكم
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/5/29يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح/بنك امل�شرق �ش.م.ع بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي اىل البنك املدعي مبلغ مقداره
( )341695.63دره��م وفائدة ب�سيطة بواقع � %9سنويا من ت��اري��خ 2017/7/19:وحتى
متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16

املدعي عليهم -1:مهنا عبا�سعلي يو�سفي  -2بهروز ح�سن ب�شارت  -3م�شري عبا�سعلي
ي��و��س�ف��ي ن�ح�ي��ط ��س�ي��ادت�ك��م ع�ل�م��ا ب��ان��ه مت ن��دب خ�ب�ير م���ص��ريف ب��ال��دع��وى املذكورة
اع�لاه واملرفوعة �ضدكم من بنك ��ص��ادرات اي��ران (ال�ف��رع الرئي�سي) وعليه ف�أنتم
مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�ضور اجتماع اخل�برة املقرر عقده ي��وم اخلمي�س
امل��واف��ق 2019/4/25:يف متام ال�ساعة� 11:00:صباحا وذل��ك مبكتب اخلبري املنتدب
الكائن دب��ي  -الهنا�سنرت  -بجوار دوار ال�سطوة  -مقابل ك��ارف��ور  -بجانب فندق
ت�شيل�سي  -مكتب رق� ��م 229/228:نطلب احل�ضور باملوعد وامل�ك��ان املحدد واح�ضار
امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�ضور فان
اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا
حممد ح�سن املرزوقي
اخلبري وامل�صريف

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

اىل املدعي عليه -1 /هاري�ش �سوري�ش الكهياين  -ب�صفته وارث للمتويف�/سوري�ش ريوا�شند
الكهياين  -2هيتي�ش �سوري�ش الكهياين  -ب�صفته وارث للمتويف�/سوري�ش ريوا�شند الكهياين -3
الكهياين باربوير  -ب�صفته وارث للمتويف�/سوري�ش ريوا�شند الكهياين � -4شركة جيم التجارية
ذ.م.م جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي /اوت��اين �أ��ش��وك بهاوندا�س  -ب�صفته ال�شخ�صية
وب�صفته املدير واملمثل القانوين ل�شركة/جتارة نيلكمال العاملية وميثله�:سمري حليم كنعان
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم بان
ي�ؤديا للمدعي مبلغ وقدره ( )3.487.168درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم االربعاء
امل��واف��ق 2019/4/24:ال�ساعة� 08:30:ص بالقاعة ch1.C.12:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل .

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /هايدون انرتنا�شيونال للمقاوالت امليكانيكيه
والكهربائية � ��ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف � /سيد
من�صور ع�ل��ي ن��او� �ش��ادايل ومي�ث�ل��ه:اح�م��د ع �ب��داهلل حم�م��د م�ل��ك �أنوهي
قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م  2018/9838عمايل جزئي
بتاريخ2019/1/24:
وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق  2019/5/2ال�ساعة � 11.00صباحا
بالقاعة رقم  ch1.A.4وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اىل املدعي عليه �-1 /شركة العمارة احلديثه للمقاوالت ذ.م.م فرع دبي جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي /ظهور �سيد باد�شاه وميثله:عادل �سامل عبداهلل �سامل
الغافري قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره
( )250.000درهم الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية
بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم
االربعاء امل��واف��ق 2019/4/17:ال�ساعة� 08:30:ص بالقاعة ch1.B.10:لذا
ف��أن��ت مكلف باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

رئي�س ال�شعبة
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حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

الثالثاء  16إبريل  2019م  -العـدد 12607

حممد �سعيد ال�شريف
اخلبري احل�سابي وامل�صريف

حماكم دبي

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/1279جتاري جزئي
اىل املدعي عليه -1 /ج��راغ للمقاوالت ���ش.ذ.م.م وميثلها/مهي�ش مهتاين �شوهار هندي
اجلن�سية ويحمل ج��واز �سفر رقم Z3078580:جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
/ري��ان الدروي�ش لل�سفر وال�سياحة � ��ش.ذ.م.م وميثله:احمد عبداهلل �ضاحي عبداهلل ال
بوعميم قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره
( )262190درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س امل��واف��ق 2019/4/25:ال�ساعة08:30:
���ص بالقاعة ch1.C.13:ل��ذا ف��أن��ت مكلف باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
انذار عديل بعدم التجديد

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
انذار عديل

املنذر:املكرم ل�صناعة املواد العازلة ذ.م.م  -ميثلها بالتوقيع املدير �صفدر عبا�س بادامي  -العنوان:ال�شارقة هاتف رقم0543069388:
املنذر اليه�:شركة بنيان ال�شرق للمقاوالت ذ.م.م
ميثلها روزبه علي م�شتاق ع�سكري
املو�ضوع:
 -1بتاريخ �سابق ا�ستاجر املنذر اليه (مكتب رقم  )1906الكائن ببناية �سمارت هايت�س  -تيكوم قطعة رقم  9-0الكائنة مبنطقة الثنية االوىل  -دبي مبوجب عقد االيجار
انتهي بتاريخ2018/9/30:
 -2حيث املنذر قد وج��ه اىل املنذر اليه االن��ذار العديل ينذره ب��االخ�لاء لغر�ض البيع وال يرغب يف جت��دي عقد ايجار العني امل��ذك��ورة ومت اع�لان املنذر اليه برقم
حمرر 18/2018/451301:بتاريخ2018/11/4:
 -3وحيث املنذر اليه مل يبادر بالتوا�صل مع املنذر لالتفاق ب�ش�أن املدة بني تاريخ انتهاء تاريخ عقد االيجار وتاريخ انتهاء مدة االنذار
 -4وحيث ان املنذر مت�ضرر ا�شد ال�ضرر من بقاء احلال على ما هو عليه
لذلك:
ينذر املنذر/املنذر اليه باخالء العني امل�ؤجرة (مكتب رقم  )1906الكائن ببناية �سمارت هايت�س  -تيكوم قطعة رقم  9-0الكائنة مبنطقة الثنية االوىل  -دبي وت�سليمها
للمنذر خالية من ال�شواغل وباحلالة التي ت�سلمها عليها مع ا�صالح ما قد يكون حلق بها من �ضرر وتلف و�سداد امل�ستحقات االيجارية املرتتبة عليه وما ي�ستجد من
قيمة ايجارية وت�سوية ح�ساب املاء والكهرباء عن مدة �شغله للعني وذلك من تاريخ 2018/10/1:وحتى تارريخ انتهاء مدة الـــ � 12سهر وذلك ح�سب االنذار العديل رقم
حمرر 18/2018/451301:بتاريخ 2018/11/4:واال �سي�ضطر املنذر ا�سفا التخاذ االجراءات القانونية والق�ضائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر مع التعوي�ض اجلابر للعطل
وال�ضرر مع حتميل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة ويف حال رغبتكم بالبقاء يف العقار امل�أجور واال�ستفادة من الفرتة اال�ضافية املمتدة من
تاريخ انتهاء عقد االيجار وحتى انتهاء فرتة االثني ع�شر �شهر مدة االنذار املذكورة اعاله فيتوجب عليكم ت�سديد بدل االيجار خالل  30يوم من ن�شر هذا االنذار وال
يعترب ا�شغالكم للم�أجور خاللها وت�سديد بدل االيجار املرتتب عنها مبثابة جتديد لعقد االيجار بتاتا وتبقى مفاعيل هذا االنذار واالنذار ال�سابق املذكور اعاله قائمة

الكاتب العدل

املنذر:غدير �سعيد غدير الكتبي  -اماراتي اجلن�سية العنوان:دبي  -هاتف - 0506337423:ميثله بالتوقيع:مدحت عثمان حممد عثمان
املنذر اليه:كراون انترييرز �ش.ذ.م.م
العنوان:دبي  -الق�صي�ص  -ار�ض رقم  - 233/162بناية املزون  -مكتب رقم  - G05هاتف0501928253:
املو�ضوع�:إنذار عديل بال�سداد والأخالء
 -1ب �ت��اري��خ 2017/5/15:ا��س�ت��أج��رت امل�ن��ذر ال�ي��ه م��ن امل�ن��ذر مكتب رق��م  G05والكائنة ببناية امل��زون  -مبنطقة الق�صي�ص على االر�ض
رقم 233/162:بدبي مبوجب عقد االيجار انتهى بتاريخ2018/5/14:
 -2وحيث ان املنذر اليه قد حرر للمنذر ال�شيكات ارق��ام ( )00001-00002-000194االول م�سحوب على بنك االم��ارات اال�سالمي واخرين
م�سحوبني على بنك الفجرية الوطني بقيمة اجمالية ( )34.500دره��م اال انهم جميعهم ارت��دوا لعدوم وج��ود ر�صيد ك��اف قائم وقابل
لل�سحب
 -3وحيث ان املنذر اليه الزال ممتنعا عن �سداد ما ا�ستجد من ايجار من وقت انتهاء العقد
 -4وحيث ان املنذر يرغب يف انذار املنذر اليه ب�ضرورة �سداد القيمة االيجارية كاملة واخالء امل�أجور و ت�سليمه املكتب باحلالة التي ا�ستلمها
منه وقت اال�ستئجار وت�سليمه براءة ذمة من الكهرباء واملياه
-5وحيث ان املنذر مت�ضرر �أ�شد ال�ضرر من بقاء احلال على ماهو عليه
لذلك
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد مبلغ ( )34.500اربعة وثالثون الف وخم�سمائة درهم وباخالء العني امل�ؤجرة وت�سليمها للمنذر خالية من
ال�شواغل باحلالة التي ت�سلمها عليها و�سداد امل�ستحقات االيجارية املرت�صدة بذمته مع ا�صالح ما قد يكو نلحق بها من �ضرر وت�سوية ح�ساب
املاء والكهرباء عن مدة �شغلها للعني وذلك خالل مدة �أق�صاها  30يوم من تاريخ ا�ستالمه هذا االن��ذار واال �سي�ضطر املنذر ا�سفا التخاذ
االجراءات القانونية والق�ضائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة ايجارية مع التعوي�ض اجلابر للعطل وال�ضرر مع حتميل
املنذر اليها كافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة
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العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن للح�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/1670جتاري (جزئي)

املنذر�/شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م
املنذر اليه:توما�س برذر�س لت�صنيع املعدات ال�صناعية (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة)  -ا�سم
ال�شخ�ص املعني ال�سيد�/شكري عزار جمهول حمل االقامة
يتوجه املنذر اىل املنذر اليه ب�ضرورة اخالء قطعة االر�ض رقم 598-920:باال�ضافة اىل �سداد
املديونية املرت�صدة يف ذمته ل�صالح �شركة تطوير جممع دب��ي لال�ستثمار ذ.م.م والبالغة
( )3.082.616.88دره��م ثالثة ماليني واث�ن��ان وثمانون الفا و�ستمئة و�ستة ع�شر درهما
وثمانية وثمانون فل�سا وذلك مقابل ايجار قطعة االر�ض ور�سوم اخلدمات و�ضريبة القيمة
امل�ضافة مع غرامة عدم ال�سداد وذلك خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال �سيتخذ املنذر كافة االجراءات القانونية يف حقكم.

املنذرة�/شركة العبار للعقارات ذ.م.م
املنذر اليها:بالتينيوم فيجن �ش.ذ.م.م
نخطركم ومبوجب هذا االن��ذار بطلب املنذرة منكم ب�ضرورة الوفاء بالتزامكم باملبادرة فورا اىل ت�سديد
املبالغ امل�ستحقة عليكم مبوجب اتفاقية عقد االيجار رقم DIP/ PV/002/2011:املتعلقة بالوحدات
ارقم AG-013 & AG-017:بت�سديد ب ��دالت االي �ج��ار ع��ن امل ��دة امل�م�ت��دة م � � ��ن 2017/9/15:اىل
 2018/9/14مبلغ وقدره ( )154.245.00درهم ا�ضافة اىل مبلغ ( )88.000.00درهم بدالت ايجار عن عام
 2019-2018مع كل ما يرتتب من ر�سوم وخدمات و�ضرائب ويف حال ف�شلكم يف اداء بدالت االيجار املذكورة
فاننا �سن�ضطر ا�سفني اىل اللجوء اىل الق�ضاء ملطالبتكم بها ا�ضافة لطلب اخ�لاء الوحدتني امل�ؤجرتني
املذكورتني اعاله وت�سليمها للمنذرة خالية من كافة ال�شواغل وال�شاغلني مع كل ما ي�ستجد من م�ستحقات
ايجارية حلني ال�سداد ا�ضافة للعطل وال�ضرر و�سائر النفقات والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.

بناء على طلب حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
اىل املدعى عليه� /سلطان علي �سلطان بن �سارى الكعبي جن�سيته/
اقام املدعي/بنك ام القيون الوطني �ش.م.ع جن�سيته/االمارات العربية املتحدة
عنوانه:امارة دبي  -بردبي �-شارع خالد بن الوليد  -بناية بنك ام القيوين هاتف رق��م- 043976655:
الربيد االلكرتوين - Legal@nbq.ae:مكاين2822095006:
الدعوى برقم ( 2018/1670جتاري جزئي) عجمان
ومو�ضوعها:الزام املدعي عليه
فانت مكلف باحل�ضور ام��ام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وذلك يف ال�ساعة 8:30:من يوم � 30شهر ابريل ل�سنة  2019وذلك يف النظر يف الدعوى بو�صفك مدعي
عليه  -حرر بتاريخ2019/4/11:
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 2546فعالية تقود «ال�شارقة القرائي للطفل» يف ن�سخته الـ11

بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم
ال�شارقة وحتت رعاية قرينته �سمو ال�شيخة جواهر
بنت حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون
الأ�سرة تنطلق غدا الأربعاء فعاليات الن�سخة الـ 11
من مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل الذي تنظمه
ه�ي�ئ��ة ال���ش��ارق��ة ل�ل�ك�ت��اب ،مب���ش��ارك��ة � 198ضيفاً
م��ن  56دول��ة عربية و�أج�ن�ب�ي��ة ي�ق��دم��ون 2546
فعالية متنوعة حتى � 27أبريل اجلاري حتت �شعار
“ا�ستك�شف املعرفة” يف مركز �إك�سبو ال�شارقة.
وت�شهد دورة املهرجان اجلديدة ه��ذا العام تقدمي
برامج و�أن�شطة تربوية �شاملة باللغتني العربية
واالجن�ل�ي��زي��ة �إىل ج��ان��ب �سل�سلة ع��رو���ض لأفالم
وم�سرحيات عاملية تقدّم للمرة الأوىل ب�أربع لغات
وه��ي ال�ع��رب�ي��ة والإجن �ل �ي��زي��ة وال�ه�ن��دي��ة والأردي� ��ة
وم�شاركة  167نا�شراً من  18دولة عربية وعاملية
تت�صدرها دولة الإمارات بـ  62دار ن�شر تليها لبنان
بـ  25دار ن�شر وم�صر بـ 12دار ن�شر.
وي�ح� ّل على امل�ه��رج��ان نخبة م��ن الفنانني العرب
والعامليني وع��دد م��ن ال�ك�ت��اب والفنانني العامليني
كما ينظم املهرجان هذا العام ولأول مرة يف تاريخه
م�ع��ر��ض�ين ج��دي��دي��ن وه �م��ا “ال�سفر ع�ب�ر طريق
احلرير” ال��ذي ا�ستحدث ليكون مبثابة البوابة
التي تطل بالزوار وجمهور املهرجان على واحد من
�أكرث الطرق التجارية �شهرة عرب التاريخ املعروف
ب�ط��ري��ق احل��ري��ر ال ��ذي ام�ت��د م��ن �أق��ا��ص��ي ال�صني
مروراً مبدن و�إمرباطوريات منطقتي �آ�سيا الو�سطى
وال�شرق الأو�سط حيث يقدم املعر�ض  176فعالية
متنوعة ثرية  ..كما يحت�ضن معر�ض “رحلة �إىل
الأعماق” ال��ذي ي�أخذ ال ��ز ّوار �إىل الأع�م��اق املليئة
بالأ�سرار والكنوز البحرية ويقدم جتربة جديدة
ت�ضم  231فعالية خمتلفة.
ولأول م��رة يف ت��اري�خ��ه ي�ق��دم امل�ه��رج��ان للجمهور
فر�صة لال�ستمتاع ب�ـ  19عر�ضاً لأج�م��ل الأفالم
ال�ك��ارت��ون�ي��ة ال�سينمائية امل��وج�ه��ة ل�ل�أط �ف��ال من
خالل من�صة العر�ض حتتوي على �شا�شة عمالقة
تتيح لل�صغار وعوائلهم اال�ستمتاع مب�شاهدة هذه
يومي عرو�ضاً
الأفالم حيث �ستقدم املن�صة وب�شكل ّ
خا�صة لأفالم كال�سيكية �شهرية وحمببة للأطفال
باللغتني العربية والإجنليزية.
وينظم املهرجان على �صعيد الفعاليات الثقافية
 50فعالية يقدمها � 76ضيفاً من  26دولة عربية
و�أجنبية �إىل جانب فعاليات الطفل التي ت�شتمل
على  1806فعاليات متنوعة يقدمها � 59ضيفاً

من  21دولة عربية و�أجنبية و�سل�سلة من العرو�ض
امل���س��رح�ي��ة ي�ق��دم�ه��ا ن�خ�ب��ة م��ن ال �ف �ن��ان�ين العرب
والعامليني على خ�شبة م�سرح قاعة االحتفاالت تقدم
ق�ص�صاً عربية وعاملية غنائية �إىل جانب العرو�ض
التي تتناول العوامل اخلارقة ال�شيقة و�أخرى علمية
وراق�صة.
ويعقد املهرجان �سل�سلة من ور���ش العمل املتنوعة
�أب��رزه��ا ور� �ش��ة خم�ت�بر  STEAMوه��ي من�صة
تفاعلية تطرح خمتلف املوا�ضيع من خالل اختبار
الأطفال لها  -يف العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والفنون والريا�ضيات �إىل جانب ور���ش عمل حول
ال�ط��اق��ة ال�شم�سية واملو�سيقى وت�صميم الألعاب
االلكرتونية وغ�يره��ا بالإ�ضافة �إىل ال��ور���ش التي
�ستم ّكن امل�شاركني من تع ّلم الأ�سا�سات ال�صحيحة
وال�سليمة يف خمتلف جم��االت احل�ي��اة ��س��واء على
ال�صعيد العلمي �أو العملي �أو الريا�ضي وال�صحي
وغريها.
وي�ن�ظ��م امل �ه��رج��ان الن�سخة ال�ث��ام�ن��ة م��ن معر�ض
ال �� �ش��ارق��ة ل��ر� �س��وم ك�ت��ب ال�ط�ف��ل ال ��ذي ي �� �ش��ارك يف
م�سابقته  320ر�ساما من  55دولة كما ي�ست�ضيف
جناح معر�ض الر�سوم من�صة �صناع كتاب الطفل
“�أفق” التي مت اطالقها العام املا�ضي بهدف توفري
بيئة مثالية جتمع ك� ّل من النا�شرين والر�سامني
ل�ع�ق��د � �ش��راك��ات حقيقة وف��اع�ل��ة ل�لارت �ق��اء بواقع
��ص�ن��اع��ة ك�ت��ب الأط� �ف ��ال ح�ي��ث ت���س�م��ح للنا�شرين
والر�سامني بتوقيع اتفاقيات تعاون متبادلة �ضمن
حقول متنوعة يف جماالت الن�شر �سواء على �صعيد
الإخراج الفني �أو الن�صو�ص �أو الطباعة.
ويخ�ص�ص املهرجان حمطة للق�ص�ص امل�صورة تتيح

للأطفال واليافعني التعرف على فنون “املانغا”
اليابانية ت�سهم يف جعل الأطفال يختربون جتربة
ا�ستثنائية وف��ري��دة من نوعها من خ�لال التع ّرف
على املكان املخ�ص�ص القتناء الأعمال والإبداعات
الفنية وم�سرح الق�ص�ص امل�صورة ال��ذي يحت�ضن
ال �ع��رو���ض وامل���س��اب�ق��ات امل��رت�ب�ط��ة ب �ه��ذا ال �ن��وع من
الفنون �إىل جانب تنظيم  80فعالية يقدمها 8
فنانني من  8دول عربية و�أجنبية.
وي�ست�ضيف امل �ه��رج��ان م��ن خ�ل�ال “مقهى املبدع
ال�صغري” نخبة م��ن الأط �ف��ال املميزين �أ�صحاب
الإجنازات واملواهب الأدبية �أو العلمية �أو الإعالمية
�أبرزهم بطل العرب يف ال�شطرجن �سلطان الزعابي
و�أ� �ص �غ��ر �إع�ل�ام �ي��ة ع��رب �ي��ة درر امل��رق��ب والكاتبة

«�إرثي للحرف املعا�صرة» يطور تقنيات جديدة
يف احلرف الإماراتية مل�شروع «حوار احلرف»
بد�أ جمل�س �إرثي للحرف املعا�صرة “�إرثي”  -التابع مل�ؤ�س�سة مناء
لالرتقاء باملر�أة  -مرحلة الإنتاج مل�شروعه “حوار احلرف” الذي
يجمع حرف الت ّلي وال�سفيفة والفخار الإماراتية باجللود الإ�سبانية
وزجاج مورانو الإيطايل.
وكـــــانت قرينة �صــــــاحب ال�سمو حـــــــاكم ال�شارقة �سمو ال�شيخة
جواهر بنت حمــــــمد القا�سمي رئي�ســـــة م�ؤ�س�سة منـــــاء قــــــد �أطلقت
م���ش��روع “حوار احلرف” يف نوفمرب امل��ا��ض��ي يف �إيطاليا والذي
ميثل ح ��واراً ثقافياً �إب��داع �ي �اً مت�ت��زج فيه احل��رف الإم��ارات �ي��ة مع
احلرف العاملية لتقدم قطعاً فني ًة فريدة ب�أعلى م�ستويات اجلودة
والفخامة.
وي�أتي امل�شروع بالتعاون مع م�ؤ�س�سة “كريتيف ديالوغ” التي تتخذ

م��ن بر�شلونة م�ق��راً لها مب�شاركة  10م�صممني م��ن الإم ��ارات
و�إيطاليا و�إ�سبانيا �إ�ضافة �إىل احلرفيات املنت�سبات لربنامج بدوة
للتنمية االجتماعية التابع للمجل�س.
ويعمل امل�صممون من دولة الإمارات وهم فاطمة الزعابي وغايا بن
م�سمار وعبد اهلل املال و�شيخة بن ظاهر مع حرفيات برنامج بدوة
يف دب��ا احل�صن ب��إم��ارة ال�شارقة لتطوير تقنيات جديدة يف حرف
التلي /ال�ضفائر املجدولة يدو ًيا /وال�سفيفة جدل �سعف النخيل
وحتديثها و�إدماجها يف ت�صاميم املجموعات الأربعة بالتعاون مع
�ستة م�صممني من �إ�سبانيا و�إيطاليا.
و�سيك�شف جمل�س �إرث��ي ع��ن املجموعات الأرب��ع احل�صرية خالل
حفل �إطالق عاملي ر�سمي يقام يف �سبتمرب .2019

الق�ص�صية �أنفال والكاتب ظاهر املهريي والقا�صة
وال �ك��ات �ب��ة امل �� �س��رح �ي��ة ط �ي��ف ال �ظ �ف�ي�ري واملذيعة
واملمثلة واملغنية الباك�ستانية توا�صل �شاه ومطور
الربجميات عبقري التكنولوجيا �أدثيان راجي�ش.
�إىل جانب ذل��ك تخ�ص�ص فعاليات “مقهى املبدع
ال�صغري” زاوي��ة للقراءة يف �أروق��ة احل��دث ت�شتمل
على كتب متنوعة وم�ق��اع��د ل�ل�أط�ف��ال ت�ساعدهم
على اال�سرتاحة وق��راءة كتبهم املف�ضلة بالإ�ضافة
�إىل ت��واج��د رواة ال�ق���ص����ص ع�ل��ى ال� ��زوار ال�صغار
ال��ذي��ن ال يتقنون ال �ق��راءة بعد.وي�ست�ضيف ركن
الطهي  140فعالية وور���ش طهي ح ّية طيلة �أيام
املهرجان يقدمها � 13ضيفاً من �أبرز الطهاة العرب
والأجانب من  8دول يعر�ضون للجمهور خمتلف

الو�صفات اخلا�صة ب�أ�شهى امل ��أك��والت وامل�شروبات
�إىل جانب تعريفهم على ثقافات املطابخ العاملية
وطرق �صناعة �أطباقها املتنوعة.وت�ست�ضيف من�صة
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي  28فعالية يقدمها 12
�ضيف من �أب��رز رواد مواقع التوا�صل االجتماعي
العرب والأجانب الذين يرثون من خالل جتاربهم
ومعارفهم خربات الز ّوار.
ً
وعلى �صعيد امل�سابقات ينظم املهرجان ع��ددا من
امل�سابقات الثقافية والتعليمية للأطفال واليافعني
م��ن طلبة م��دار���س ال��دول��ة احل�ك��وم�ي��ة واخلا�صة
ح�ي��ث ي �ق��دم ه ��ذا ال �ع��ام ج��ائ��زة ال�ق���ص��ة الق�صرية
“�أنا الراوي” الهادفة �إىل ت�شجيع ودعم الأطفال
الطالب املوهوبني يف جم��ال كتابة الق�صة باللغة

العربية �أو اللغة الأجنبية و”جائزة ذكرياتي مع
املهرجان” التي متنح الزوار فر�صة حقيقية لتوثيق
وت�سجيل حلظاتهم من خالل ت�صوير فيلم وثائقي
ق�صري ي ��دور ح��ول رح�ل�ت��ه� ،إىل ج��ان��ب “م�سابقة
طالب املدار�س” وهي جائزة يومية ُتقدم لأف�ضل
تقرير مكتوب يتناول واحدة من ندوات املهرجان.
وي�ط��رح امل�ه��رج��ان “م�سابقة ف��ار���س ال�شعر” وهي
م�سابقة �أدب �ي��ة ت�ه��دف ل�لارت�ق��اء ب��ذائ�ق��ة الأطفال
واليافعني يف مراحلهم العمرية املختلفة الثالث
ال��رئ�ي���س��ة وت �ق��ومي �أل���س�ن�ت�ه��م واك �ت �� �ش��اف املواهب
اللغوية فيهم �إىل جانب دوره��ا يف ت�شجيعهم نحو
ح�ف��ظ و�إل �ق��اء امل�خ�ت��ار م��ن ع �ي��ون ال���ش�ع��ر العربي
وتدريبهم على مواجهة اجلمهور.

مهرجان دبي للم�سرح املدر�سي 2019
ينطلق يف  21ابريل
�أعلنت هيئة الثقافة والفنون يف دبي دبي للثقافة عن الدورة الثانية من مهرجان
دبي للم�سرح املدر�سي والتي �ستقام على مدى خم�سة �أيام خالل الفرتة من � 21إىل
� 25أبريل اجلاري يف الفرتة ال�صباحية على م�سرح ندوة الثقافة والعلوم يف دبي.
وقال �سعيد النابوده املدير العام بالإنابة لهيئة الثقافة والفنون يف دبي �إن املهرجان
ي�شكل دعامة قوية ملهمتنا الرامية الكت�شاف املواهب املحلية وتطويرها ..م�شريا
�إىل �أن دبي للثقافة حتر�ص على توظيف اخلربات املكت�سبة لرفد القطاع امل�سرحي
يف �إمارة دبي باملواهب بعد اكت�شافها والعمل مع �شركائنا اال�سرتاتيجيني يف هذا
املجال لتطويرها وتبنيها و�إف�ساح املجال لها للدخول �إىل اخلريطة الفنية.
وي�ع��د امل�ه��رج��ان من�صة مثالية لت�سليط ال���ض��وء على �إب��داع��ات طلبة املدار�س
احلكومية يف الفنون امل�سرحية ..كما يتيح للكوادر التدري�سية امل�شرفة على الفرق
امل�سرحية املدر�سية �إخ��راج امل��واد املنهجية من الكتب وحتويلها �إىل �صيغ درامية
وب�صرية .

ويف ختام املهرجان �سيتم تكرمي �أملع الفائزين من الطلبة وامل�شرفني من خالل
ت�ق��دمي م��ا ي�ق��ارب  60ج��ائ��زة لكافة امل��راح��ل ال��درا��س�ي��ة االب�ت��دائ�ي��ة والإعدادية
والثانوية احلكومية للبنني والبنات .يرت�أ�س جلنة التحكيم حممد العامري و
ت�ضم يف ع�ضويتها وليد را�شد الزعابي و �سمرية �أحمد و حممد حاجي و حممد
�سعيد ال�سلطي.وكانت دبي للثقافة قد ح��ددت جمموعة من ال�شروط والآليات
مل�شاركة املدار�س يف املهرجان ومنها �أن يكون الن�ص امل�سرحي مكتوبا باللغة العربية
الف�صحى ومت�ضمنا ال�شروط الرتبوية والفنية املعروفة يف �إط��ار ما ي�ؤمن به
املجتمع من عادات وتقاليد و�أال تقل مدة العر�ض امل�سرحي عن  /15/دقيقة وال
تزيد عن /30/دقيقة و�أال تكون الأعمال امل�شاركة قد مت تقدميها من قبل يف �أحد
املهرجانات املحلية يف ال�سنوات املا�ضية و�أن تكون املوا�ضيع معا�صرة وخمت�صة بفئة
طالب املدار�س وتطرح ق�ضاياهم وت�شرتط اللجنة �أي�ضا �أن يكون العر�ض حيا وال
ي�سمح باالعتماد على نظام الت�سجيل ال�صوتي.

ملتقى اجلامعة القا�سمية الإعالمي ي�ؤكد
�أهمية الت�سامح بني الثقافات
�أك��د امللتقى الطالبي الإعالمي الأول ال��ذي نظمته عمادة
�ش�ؤون الطلبة باجلامعة القا�سمية بال�شارقة �أهمية تعزيز
الت�سامح بني الثقافات املختلفة.
و �أو�صى امللتقى ال��ذي اقيم بعنوان “ دور الإع�لام يف ن�شر
وتعزيز ثقافة الت�سامح باملجتمع “ ب�أن ي�صبح احلدث دورياً
ودولياً على ان يتم اال�ستعداد والتح�ضري للملتقى الثاين
ال �ق��ادم ب�ع�ن��وان “ دور الإع�ل�ام يف ب�ن��اء ج�سور احل ��وار بني
الثقافات « .
واك ��د ع�ل��ى � �ض��رورة ان يتبنى الإع �ل�ام اجل��ام�ع��ي بو�سائله
املختلفة ما جاءت به مقا�صد ال�شريعة اال�سالمية والدين
اال��س�لام��ي احلنيف يف تطبيق ون�شر الت�سامح والتعاي�ش
ال�سلمي باعتبارها ف�ضيل ٍة ديني ٍة من الف�ضائلِ االخالقي ِة

فر�ضها دي ُننا وقر�آ ُننا على امل�سلمني ومنهجاً تربوياً
التي َ
واكادميياً وح�ضارياً وان�سانياً اتخذته اجلامعة القا�سمية
�شعاراً لها بني طلبتها والعاملني فيها.
كما �أو�صى �أكد �أهمية الرتكيز على ت�سخري كافة الفعاليات
الطالبية املختلفة يف كليات اجلامعة القا�سمية لتج�سيد
�شعار “ عام الت�سامح « .
و �أثنى امللتقى على الر�ؤي ِة امل�س�ؤول ِة واال�سرتاتيجي ِة احلكيم ِة
التي تتبناها دولة االمارات و�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان القا�سمي ع�ضو املجل�س االعلى حاكم ال�شارقة رئي�س
اجلامعة القا�سمية يف ازالة ونبذ الفوارق الطبقية واملذهبية
وال�ط��ائ�ف�ي��ة وال�ع��رق�ي��ة يف امل�ج�ت�م��ع وال �ت ��أك �ي��د ع�ل��ى �أهمية
التعاي�ش والت�سامح واحلوار وتالقي الثقافات واحل�ضارات

وجعلها نهجاً للحياة ود�ستوراً للإ�سالم .
و �شهد امللتقى جل�ستي عمل ا�ستعر�ضت  12ورق��ة عمل
قدمها طلبة اجلامعة من الطالب و الطالبات ح��ول دور
الإعالم يف ن�شر وتعزيز ثقافة الت�سامح يف املجتمع الإماراتي
و مت االعالن عن جائزة مدير اجلامعة للبحث العلمي لفئة
الطلبة وذلك ك�أف�ضل ورقة بحثية قدمت للملتقي.
و ذك��ر ال��دك�ت��ور ر��ش��اد ��س��امل م��دي��ر اجل��ام�ع��ة القا�سمية ان
امل�ل�ت�ق��ي ال�ط�لاب��ي الإع�ل�ام��ي ج��اء ب�ه��دف دع��م و ت�ع��زي��ز و
ت�سويق ال���ص��ورة الذهنية للجامعة القا�سمية ب�شكل عام
و كلية االت���ص��ال ب�شكل خا�ص اىل جانب تقوية الروابط
االجتماعية بني الطلبة من خمتلف اجلن�سيات و الثقافات
مبا يعك�س ر�سالة اجلامعة القا�سمية .
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�أعلن املمثل ال�سوري عبا�س النوري �أنه هجر امل�سل�سل الأكرث �شهرة (باب احلارة) ،م�ؤكد ًا �أنه
اعتذر بهدوء من املُ ْن ِتج اجلديد الذي بات ميلك كل حقوقه ،وبعد �إق�صاء ب�سام املال عنه
بقرار ق�ضائي ،معترب ًا �إىل �أن امل�سل�سل (�صدّ ر الكثري من النجوم ...بطعمة وبال طعمة).
ولكن النوري �سيطل يف رم�ضان  2019من خالل م�سل�سل (ترجمان الأ�شواق) الذي �سيب�صر
النور ،بعد معركة قا�سية مع الرقابة ،انتهت ب�إعادة م ْنتجته و�إجراء تعديالت عليه ،لن
حتول دون �أن يت�صدّ ر ال�سباق الرم�ضاين املقبل.
ويف هذا احلوار يتحدّ ث النوري عن (�إقفاله الباب) على (باب احلارة) وعن م�شاريعه امل�ستقبلية
وعناوين �أخرى:
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يطل يف رم�ضان مب�سل�سل (ترجمان الأ�شواق)

عبا�س النوري( :باب احلارة) حت ّول ملاكينة
�إعالمية لت�صدير النجوم قبل �أن يكون عم ً
ال فني ًا
• �أعلنتَ غيابك عن م�سل�سل (باب احلارة)
ب���ش�ك��ل � �ص��ري��ح .م ��ا الأ�� �س� �ب ��اب التي
دفعتك اىل اتخاذ هذا القرار؟
 (ب��اب احل ��ارة) عمل تراثيف��ول �ك �ل��وري ول �ي ����س عم ً
ال
ت ��اري� �خ� �ي� �اً ،وه � ��و يحاكي
الوجدان العام والعادات
وال �ت �ق��ال �ي��د ال �ت��ي كانت
م��وج��ودة .ولكن تكرارها
�أَ ْف � � َق � � َد امل���س�ل���س��ل ر ْونقه،
وك � � ��ان ي �ج ��ب �أن يعتمد
على حكايا تت�ض ّمن جاذبية
خم�ت�ل�ف��ة ،وه� ��ذا ك ��ان مطلبي
ال��رئ�ي���س��ي م��ن اجل �ه��ات امل ُ ْ�شرِفة
ع�ل�ي��ه ،ول��ذل��ك غ�ب��تُ ع�ن��ه يف ف�ت�رة من
الفرتات ب�سبب خاليف مع امل ُ ْنتِج الرئي�سي ب�سام
املال.
ً
امل�ل�ا ،ال ��ذي ه��و ��ص��اح��ب ال�ع�م��ل ق�ط�ع�ا ،ب��ال��رغ��م م��ن �أن ��ه مت
اال�ستيالء عليه من قبل ُم ْنتِج �آخر بعدما ح�صل على حقوقه
علي امل�شاركة فيه
الق�ضائية والقانونية .وه��ذا امل ُ ْنتِج عر�ض ّ
بالطريقة ال�ت��ي �أري��ده��ا ،وف�ت��ح يل الأب ��واب ،ولكنني رف�ضتُ
واع�ت��ذرت ب�ه��دوء ،لأن�ن��ي كنت ق��د اتفقتُ م��ع ب�سام امل�لا ،وهو
الأجدر بالعمل� ،أن ي�سري باجتاه تقدمي ما هو جديد �أكرث مما
هو مده�ش ،ولكنني مل �أجنح معه بتحقيق هذه املعادلة ،فكيف
احلال مع امل ُ ْنتِج الآخر.
َ
• ولكن امل ُ ْنتِج الثاين ق ِبل ب�شروطك كافة؟
 نعم ،ولكنني ال �أث��ق بهذا العمل ،لأن��ه �أ�صبح عبارة عن ف ّخلإثبات اجل��دارة ،وباباً لتحقيق النجومية على �أكتاف ا�سمه.
(باب احلارة) �صدّر الكثري من النجوم (جنوم بطعمة وجنوم
بال طعمة) ،وهو حتوّل ماكينة �إعالمية لت�صدير النجوم قبل
�أن يكون عم ً
ال فنياً .و�أنا خارج (باب احلارة) نهائياً.
• وكم تدين �إىل (باب احل��ارة) ب�صناعة لقبك الفني (�أبو
ع�صام)؟
ً
 هو �صنع يل خمفرا واعتقلني� .أنا قدّمتُ الكثري من الأدواريتم�سكون بها
امله ّمة خارج �شخ�صية (�أبو ع�صام) ،ولكن النا�س ّ
ويقولون (�أبو ع�صام الطبيب) �أو (�أبو ع�صام املحامي) �أو (�أبو
نا�ضل).
ع�صام امل ُ ِ
• وهل ُي ْزعِ جك ذلك؟
 بل �أحرتم املزاج ال�شعبي الذي يحب �شخ�صية (�أبو ع�صام)،ال��ذي ت��أك��د ح���ض��وره ب��ال��رغ��م م��ن غ�ي��اب��ه .ه��و غ��اب يف اجلزء
الثالث والرابع واخلام�س عن (باب احلارة) ،ولكنه بقي البطل
الأوح��د .ثم غ ّيبه ب�سام املال متاماً يف اجل��زء العا�شر ،قبل �أن
يح�صل اخلالف الق�ضائي مع امل ُ ْنتِج الآخر الذي �أخذ حقوقه،
والذي له معادلة جتارية معينة و�أَ ْ�سقطه من ح�ساباته .ورمبا
ربر غيابه باملوت �أو املر�ض �أو ال�سجن.
ي ّ
ّ
• وماذا حت�ضر لرم�ضان 2019؟

 م�سل�سل (ترجمان الأ�شواق) الذي متت���ص��وي��ره ق�ب��ل ن�ح��و ع��ام ون�صف
العام ،ولكنه مل يُعر�ض ب�سبب
التع�سف الرقابي الكبري
ع �ل �ي��ه ،وح �� �ص��ل ح ��وار
��س��اخ��ن م��ع الرقابة،
وجن��ح املُ� ْ�خ��رج ب�إعادة
امل� ��ون � �ت� ��اج و�أج� � � ��رى
ب �ع ����ض التعديالت
عليه.
• وه � � ��ل مي� �ك ��ن �أن
ُت� ْف� ِق��د ه��ذه التعديالت
من قيمته؟
 مهما كانت التعديالت ف�إنه�سيكون م��ن �أف���ض��ل الأع �م��ال التي
�س ُتعر�ض يف رم�ضان .هو عمل متميز جداً
بالرغم من �أن جمهوره خارج ثقافة املُ�شاهِ د الرم�ضاين .هو
عمل د�سم ،يحكي ق�صة �سجني �سيا�سي ،وعملياً يتناول امل�سل�سل
كيفية قراءة الثقافة للواقع املرير للأزمة ال�سورية.
• وكيف انعك�ستْ تداعيات الأزمة ال�سورية على الدراما؟
 َم��ن ينظر �إىل ال��درام��ا ال�سورية قبل الأزم��ة� ،سريى حجماالنحدار ال��ذي و�صلتْ �إليه ،ولكن هذا ال يعني �أن��ه ال توجد
ا��س�ت�ث�ن��اءات .ه�ن��اك حم ��اوالت ،وه��ي ج��دي��رة ب��االح�ترام ،رغم
�أنني �أختلف بالر�ؤية معها مع �أنني �أحد �ص ّناعها .امل�س�ؤولية
كبرية على الفنان واملثقف ،والفنان الذي ال يتمتع بر�ؤية
ثقافية ،هو كمَن يحفر بحثاً عن املاء يف بئر جافة ،ال
ينتج عنها �سوى الرمال.
ب�ع��د ال�ت���ش�ظ��ي ال ��ذي ح���ص��ل يف امل���ش�ه��د الفني
ال �� �س��وري ،غ ��ادر ال�ك�ث�ير م��ن ال�ف�ن��ان�ين ل ��دوا ٍع
�أمنية �أو �سيا�سية �أو �شخ�صية ،و�أن��ا �أ�س ّميها
دواعي وطنية ،ب�صرف النظر �سواء كانوا
مع النظام �أو �ضده .قبل الأزمة ،الكل يف
�سورية كانوا مع الدولة وم�ؤ�س�ساتها،
ي �ح��اف �ظ��ون ع�ل�ي�ه��ا وي �ع �م �ل��ون فيها،
ويحرتمون القوانني والنظام العام
للدولة و�إن ك��ان��وا يختلفون معه ،و�أنا
كنت واح��داً ممّن كانوا يختلفون مع عمل
امل ��ؤ� �س �� �س��ات وي �ط��ال �ب��ون ب ��ال ْأج ��ود والأف�ضل
وحماربة الف�ساد وما زل��تُ كذلك .نحن ال نريد
�أن نتحوّل ،بعد فقدان جمموعة وج��وه مهمة من
الفنانني� ،إىل درام��ا م��واالة ودرام��ا معار�ضة ،بل نريد
تقدمي ر�ؤية للتاريخ ،ولي�س للدولة �أو املعار�ضة .نحن �أمام
التاريخ ول�سنا �أمام حُ �سن �سلوك هذه اجلهة �أو تلك ،و�شهادتنا
يف ه��ذه امل��رح�ل��ة �ستقدّر قيمتنا �أو تنفيها .وم��ع �أن الدولة
فتحت �صدرها للجميع ،ولكن ال يوجد يف �سورية حتى الآن
عمل ن�شط على ال�صعيد الثقايف ال�ستيعاب هذا االختالف عند

 نريد تقدمير�ؤية للتاريخ،
ولي�س للدولة
�أو املعار�ضة

مي عز الدين
ت�ست�أنف ت�صوير
(الربن�سي�سة بي�سة)
عادت النجمة امل�صرية مي عز الدين لت�صوير م�سل�سلها (الربن�سي�سة بي�سة)� ،أم�س
الأول ،بعد �إج��ازة ا�ستمرت يومني ،ب�سبب العا�صفة الرتابية والأم�ط��ار التي
اجتاحت القاهرة،
وهو العمل املقرر عر�ضه يف رم�ضان املقبل� ،إذ ت�صور مي الأ�سبوع ال�ساد�س من
العمل ،الذي تنتجه �شركة �سيرنجي.
امل�سل�سل يدور يف �إطار كوميدي اجتماعي ،حول فتاة تعمل فى �إحدى الفرق
ال�شعبية ،وهي �شخ�صية جديدة على مي يف الدراما التلفزيونية ،جعلتها
تتلقى عدة درو�س للعزف على (الطبلة) ملدة � 3أ�شهر.
يذكر �أن م�سل�سل (الربن�سي�سة بي�سة) بطولة مي عز الدين يف ثاين
تعاون درامي مع �شركة �سيرنجي ،وي�شارك يف بطولته كل من الفنانة
بو�سي ،وجن��م م�سرح م�صر حممد �أن��ور ،و�سامي م�غ��اوري ،و�أمري
امل�صري ،حجاج عبدالعظيم ،و�آخرين ،من �إخ��راج �أك��رم فريد� ،إذ
يعد ه��ذا التعاون الأول ملي معه يف ال��درام��ا التلفزيونية ،و�سبق
وتعاون الثنائي فى � 3أف�لام دفعة واح��دة ،هي (ف��رح)�( ،أيظن)،
واجلزء الأول من (عمر و�سلمى).
يذكر �أن مي عز الدين ا�سمها احلقيقي ماهيتاب ح�سني عز الدين،
ولدت بتاريخ  19يناير  1980يف �إمارة �أبوظبي بالإمارات ،وظلت
بها �أربع �سنوات ،ثم عادت لبلدها م�صر ،وهي حا�صلة على لي�سان�س
الآداب ق�سم اجتماع من جامعة الإ�سكندرية.

الكثري من املثقفني والفنانني الذين غ��ادروا ل��دوا ٍع وطنية.
نحن بحاجة ال�ستيعاب ه�ؤالء ،و�أنا قبل الأزمة كنت �أختلف مع
الكثريين قبل �أن يغادروا البلد ،وكان خالفنا طبيعياً ،ويحمل
ر�ؤى وين�ضج بال ْأجود� ،أما اليوم فتحولت اخلالفات من فنية
�إىل �شخ�صية.
• (باب احلارة) م�سل�سل ب�سيط ولكنه يحقق ن�سبة م�شاهدة
ع��ال�ي��ة ج ��داً ،فكيف مي�ك��ن حتقيق امل�ع��ادل��ة ب�ين ت�ق��دمي عمل
مب�ستوى جيد ،ويج ّنب يف الوقت نف�سه امل ُ ْنتِج اخل�سارة؟
 (باب احلارة) ،يعيد �إنتاج قيَم وعادات وتقاليد كانت �سائدةيف زم��ن معينّ  ،وارت�ف��اع ن�سبة م�شاهدته ت�شري �إىل �أن ثقافة
املُ�شاهد تريد ا�ستعادة ه��ذه القيم والتقاليد بطريقة من
الطرق .لكن املُ�شاهد نف�سه ي�شاهد �أعما ًال �أخ��رى هي
ك��احل�ل��م بالن�سبة �إل �ي��ه ،ك�م��ا يح�صل يف الأعمال
ال�ترك�ي��ة ،عندما تخرب ال�ف�ت��اة وال � َده��ا (�أنا
حامل من دون زواج) ويكون رده (عاجلي
�أم ��ورك م��ع ح�ب�ي�ب��ك) .ه�ن��اك م�شكلة
حقيقية تتعلق ب�ث�ق��اف��ة املُ�شاهد،
وحتقيق املعادلة يكون بتقدمي
ف ��ن راق و� �س �ه��ل ي �� �ص��ل �إىل
ف �ئ��ة ك �ب�ي�رة من
النا�س.

�أعمال البيئة هي ف ّخ ،لأننا لو �أر ْدن��ا مناق�شتها لتطوير القيم
فيها ،ف�سينقلب النا�س لأن الغالبية تريد العادات والتقاليد
املُحافِظة.
• بعد (ترجمان الأ�شواق) مل ت�صوّر �أي عمل ،فهل هذا يعني
�أنك ال تهت ّم مل�شكلة االبتعاد؟
 ب��ل �أع ��اين م��ن م�شكلة ك�ب�يرة .اخل �ي��ارات ه��ي ال�ت��ي تتحكمُ
اعتذرت عن الكثري من الأعمال ،وكنت �أختار �أف�ضل
بي ،وقد
ال�سيئ� .أما الآن ،فيفر�ض علينا ما هو �أ�سو�أ من ال�سوء.
• واحلل؟
 احل��ل ي��أت��ي م��ع ال��زم��ن ،لأن التطور م��وج��ود ولوب�شكل بطيء.
• ما �أكرث ما يع�ص ّبك يف الفن؟
 الأم�ي��ة .و�أجت�ن��ب كل حماجَ جة معالأم �ي�ين .ال ي�ج��وز �أن يتخلى الفنان
ع � � � � � � � ��ن

م�س�ؤولياته ،ويف الوقت نف�سه ال يجوز �أن يغرق فيها �إىل درجة
�أن ي�صبح م�شروعاً �سيا�سياً �أو فكرياً .هو فنان وعليه �أن يقدّم
متعة يف قراءته لأي �شيء يف الواقع.
• وهل جنحتَ يف ذلك؟
 ال �أع��رف� .أرى مالمح النجاح يف بع�ض الأع �م��ال ،و�أه ّمهابالن�سبة �إىل اجلمهور الأعمال البيئية .النا�س ال يريدون �أن
ي ُْخرِجوين من �شخ�صية (�أبو ع�صام) ،و�أعتقد �أنها من عالمات
النجاح ،و�أي�ضاً �شخ�صية (حممود الفوال) يف (�أي��ام �شامية)
و(املعلم عمر) يف (ليايل ال�صاحلية) ،لكنني قدّمت �أي�ضاً العام
 2008عم ً
ال مب�ستوى عاملي هو م�سل�سل (االجتياح) ،وهو
امل�سل�سل العربي الوحيد الذي فاز باجلائزة الذهبية الأوىل يف
(�إميي �أواردز) .لكنني ل�ست (ل ّعيب) �إعالم و�إال كنتُ حتدثت
عنها كثرياً لكنها موجودة.
• م�سل�سل (ال�ه�ي�ب��ة) ي�شكل ح��ال��ة جماهريية فهل ميكن
ال�ق��ول �إن الأع�م��ال الأك�ث�ر مُ�شاهدَة ه��ي بال�ضرورة الأعمال
الأف�ضل؟
 ي�ج��ب �أن ن �ع�ترف ب� ��أن ��ش�ب��اك ال �ت��ذاك��ر ه��و ا َحل َكم
وهو ال��ذي ي�ؤ�س�س لإقامة عالقة بني امل ُ ْنتِج الفني
وب�ي�ن اجل�م�ه��ور .ه��ذا يف ال�سينما ،ل�ك��ن امل�شكلة
م ��ع ال �ت �ل �ف��زي��ون �أن � ��ه ال ي��وج��د � �ش �ب��اك تذاكر،
و��ش�ب��اك ال�ت��ذاك��ر ف�ي��ه ه��و ن�سبة امل ُ���ش��ا َه��دة التي
حتتل املرتبة الأوىل يف حتديد جن��اح العمل من
عدمه ،مهما ك��ان م�ستواه الفني( .ب��اب احلارة)
م�سل�سل ب�سيط و��س�ه��ل ورمب ��ا (ال�ه�ي�ب��ة) مثله.
وه ��ذه الأع �م��ال تعتمد ع�ل��ى ع��وام��ل خمتلفة يف
جن��اح�ه��ا .م�ث� ً
لا (ب ��اب احل ��ارة) اع�ت�م��د ح��ال��ة بالد
ال�شام وبيئتها وال�شخ�صيات والكاركتريات ،ف�أحبها
النا�س وحققت ن�سبة م�شاهدة ،ولكن النا�س ميكن
�أن يحبوا كاركتريات �أخرى ،كالذي يقدّمه تيم ح�سن
يف (الهيبة).
تيم جن��م حمبوب وميلك ق��اع��دة جماهريية ،والنا�س
يعرفون �أن خياراته �ستكون حمط جذب ،ولكن هذه ُتع ّد
واحدة من الأفخاخ التي ميكن �أن يقع فيها الفنان ،ولذلك
عليه �أن يتج ّنب التكرار .رمب��ا العمل يزيد من
�شهرته ويحقق ن�سبة مُ�شاهدَة ،ولكن يف
حلظة ما ،ميكن �أن مينعه من
تقدمي ما ي�شتهيه.

�سمرية توفيق ال تهتم باال�شاعات حتى
تلك التي تنال من �صحتها
�أك��دت مطربة البادية �سمرية توفيق �أنها تعتزم
طرح �أغنية جديدة ،وهي جاهزة اللحن والكلمات،
لكنها تخ�شى �أن ُتعطي �أي تفا�صيل عنها ،خوفا
من �سرقة عنوانها يف هذه الفو�ضى الفنية.
وق��ال��ت ت��وف�ي��ق( :ال مي��ر ن�ه��ار �إال و�أت��ذك��ر فيه
امل��و��س�ي�ق�ي�ين وامل �ل �ح �ن�ين وال �ع��ازف�ي�ن يف حياتي
و�أع �م��ايل �أو فرقتي وم��راف�ق�ت��ي ،و�أ��ش�ع��ر بحزن
على فقدانهم ك�أنهم م��ن عائلتي ،وكما حزنت
عندما رحلت �شقيقتي نوال �أخريا �أحزن عليهم،
فهم كما �أف��راد عائلتي متاما� ،سواء كنت �أق�صد
فيلمون �أو القطريب �أو الربجاوي �أو �سرتاك �أو
كريكور �أو �أي ا�سم �آخر).
و�أو�ضحت �أنها ال تهتم باال�شاعات حتى تلك التي
تنال من �صحتها ،فهي حماطة مبحبة النا�س يف
لبنان واالردن و�سورية وم�صر وال�سعودية ويف كل
االوطان والعوا�صم العربية ،ومل�ست املحبة هذه يف
زيارتها االخرية لل�سعودية ،و�سفرها اىل االردن،
وتوا�صلها اليومي مع �إعالميني يحبونها ،ومن
متابعة ابنة �شقيقتها الزميلة لينا ر��ض��وان كل
التفا�صيل على الأر�ض.
وذكرت فريوز قائلة( :منذ �شهر مل �أحتدث �إىل
�صديقتي ال�سيدة فريوز ،و�أنا �أ�شتاق �إليها دوماً،
و�أ�صلي كي تبقى هي والأ�صالة والوفاء واملحبة
والفن يف هذا البلد ب�ألف خري!).
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ال�سجائر الإلكرتونية تقودك �إىل �أمرا�ض القلب والرئة
�أع�ل�ن��ت �إدارة ال �غ��ذاء وال� ��دواء الأم��ري�ك�ي��ة ،وجود
خم ��اط ��ر � �ص �ح �ي��ة حم �ت �م �ل��ة ع �ل ��ى م�ستخدمي
ال�سجائر الإلكرتونية ،وقالت الوكالة�( :إنها تلقت
 35تقري ًرا منذ عام  2010عن حاالت مر�ضية؛
ب�سبب تعاطي ال�سجائر الإل�ك�ترون�ي��ة) ،ويف حني
ق��ال��ت يف ب�ي��ان�ه��ا �إن  35ح��ال��ة ه��ي ع ��دد �صغري
ب��ال�ن���س�ب��ة حل�ج��م امل���س�ت�خ��دم�ين� ،إال �أن �ه��ا �أعلنت
�أن ه��ذه ال�ب�ي��ان��ات ت�ستحق امل��زي��د م��ن التحقيق.
وي�ق��ول ال�ب�ي��ان( :لي�س م��ن ال��وا��ض��ح كيف ميكن
�أن ت�سبب ال�سجائر الإلكرتونية نوبات ،لكن من
املحتمل �أن يكون الت�سمم بالنيكوتني عاملاً من
العوامل ،وميكن �أن يكون النيكوتني ال�سائل ،كتلك
امل�ستخدمة يف ال�سجائر الإلكرتونية� ،سامة عند
البلع �أو االمت�صا�ص عرب اجللد ،وف ًقا ملركز ال�سموم

يف العا�صمة الوطنية والأكادميية الأمريكية لطب
الأطفال؛ ما قد ي�ؤدي �إىل نوبات �أو حتى املوت).
وت �ق ��ول �إدارة الأغ ��ذي ��ة وال �ع �ق��اق�ي�ر�( :إن � ��ه من
املمكن ،على الرغم من عدم �إثبات ذلك� ،أن ي�ؤدي
النيكوتني ال�سائل ال��ذي يتبخر �إىل نوبات حتت
ظ��روف معينة) ،و�أ� �ش��ارت ال��وك��ال��ة �أي��ً��ض��ا �إىل �أن
بع�ض النوبات حدثت يف الأ�شخا�ص الذين لديهم
ت��اري��خ م��ن ا��ض�ط��راب��ات ال�ن��وب��ات �أو ال��ذي��ن كانوا
ي�ستخدمون �أي��ً��ض��ا م��واد �أخ ��رى ،م��ا يدعوها �إىل
املزيد من البحث ،كما طلبت من �أي �شخ�ص يعاين
من �آثار جانبية �أو م�شكالت �صحية غري متوقعة
بعد الإبالغ عن ذلك.
وق ��ال د�� .س�ك��وت ج��وت�ل�ي��ب ،م�ف��و���ض �إدارة الغذاء
والدواء ال�سابق ،ونائب املفو�ض الرئي�سي د� .إميي

�أب��رن�ث��ي ،يف البيان( :ال ميكننا ال�ق��ول بعد على
وجه اليقني �إن ال�سجائر الإلكرتونية ت�سبب هذه
ال�ن��وب��ات� ..إننا ن�شارك ه��ذه املعلومات املبكرة مع
اجلمهور؛ لأنه ب�صفتنا وكالة لل�صحة العامة ،من
مهامنا التوا�صل ب�ش�أن خماوف ال�سالمة املحتملة
املرتبطة باملنتجات التي ننظمها ،والتي تخ�ضع
للتحقيق العلمي من قبل الوكالة).
ُي��ذك��ر �أن� ��ه غ��ال � ًب��ا م��ا ك ��ان ي�ع�ت�ق��د �أن ال�سجائر
الإلكرتونية بديل �أقل خطورة لل�سجائر العادية؛
لأنها حتتوي على م��واد كيميائية �أق��ل يف ت�سببها
ل�سرطان ال��رئ��ة ،لكن الأب �ح��اث الأول �ي��ة �أظهرت
� ً
أي�ضا �أن هناك خماطر �صحية مرتبطة بال�سجائر
الإلكرتونية الغنية بالنيكوتني ،مبا يف ذلك زيادة
احتمال الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والرئة.

 5عوامل تزيد احتمال ك�سور العظام
عندما تتع ّر�ض العظام ل�ضغط �أكرب من قدرتها على التحمل ت�صاب ب�شرخ
�أو بك�سر .وهناك عوامل �صحية ت�ؤدي �إىل �ضعف العظام ونق�ص كثافتها �أو
ما يُ�س ّمى “اله�شا�شة” ما يزيد احتمال الإ�صابة بالك�سور� ،إليك ما حتتاج
معرفته عنها:
 �سن الي�أ�س املبكر من العوامل التي تزيد ه�شا�شة العظام نتيجة انخفا�ضم�ستوى هرمون اال�سرتوجني.
 ق ّلة التمارين ومت�ضية معظم الوقت جلو�ساً. التقدم يف ال�سن من عوامل زيادة اله�شا�شة والرتقق ،ما يجعل الإن�سانعر�ضة لك�سر مع كل �سقوط �أو �إ�صابة.
 مر�ض االن�سداد الرئوي املزمن من العوامل التي تزيد احتمال الك�سوروخا�صة عظام الورك.
 التدخني من العوامل التي تزيد ترقق العظام ،وهناك �أدلة على خطورةعلى العظام �إذا بد�أ الإن�سان التدخني يف �سن املراهقة� ،أو ا�ستمر يف التدخني
ملدة � 30سنة.

االفراط يف امللح
ك���ش�ف��ت ن �ت��ائ��ج درا�� �س ��ة �أملانية
ح ��دي� �ث ��ة ع � ��ن خ� �ط ��ر ج ��دي ��د
للإفراط يف �أك��ل امللح هو قتل
البكرتيا ال�صديقة يف الأمعاء،
وي�ن�ت��ج ع��ن ذل��ك �ضعف جهاز
املناعة.
وي �ع �ت�بر ارت� �ف ��اع ��ض�غ��ط ال ��دم
الأثر من �أ�شهر �أ�ضرار التناول
ال� ��زائ� ��د ل �ل �م �ل��ح ،وق � ��د �سعت
الدرا�سة �إىل ك�شف الآلية التي
ي�ؤثر بها امللح على ال�ضغط.
واق �ت��رح � ��ت ال� ��درا� � �س� ��ة التي
�أج� � ��ري� � ��ت يف م� ��رك� ��ز ماك�س
ديلربوك للأبحاث وجود عالقة بني �إ�ضعاف خط املناعة الذي يوجد يف
الأمعاء وبني زيادة الأمرا�ض االلتهابية ومنها ارتفاع �ضغط الدم.
و�أج��ري��ت جت��ارب الدرا�سة على الفئران ثم على الب�شرُ ،
وطلب من 12
�شخ�صاً تناول  6غرامات �إ�ضافية من امللح كل يوم ملدة �أ�سبوعني.
وخ�ضع امل�شاركون الختبارات مل�ستوى امليكروبات يف اجلهاز اله�ضمي ،وتبني
�أن امللح الزائد يقتل البكرتيا ال�صديقة التي تعمل ك�أحد خطوط املناعة يف
اجل�سم قبل و�صول امليكروبات وااللتهابات �إىل الدم.
وت�ساعد البكرتيا ال�صديقة على حت�سني اله�ضم �إىل جانب دوره��ا كخط
مناعي ،وحتظى بكرتيا الأم�ع��اء باهتمام بحثي كبري يف ال��وق��ت احلايل
ملعرفة كيف ميكن اال�ستفادة منها يف الوقاية من �أمرا�ض عديدة.

درا�سة % 20 :من وفيات العامل مرتبطة بهذه الأغذية

• ما هو برغوث البحر؟
 -نوع كبري من الروبيان

• من هم �أول من ا�ستخدم التفريخ اال�صطناعي للدواجن؟
 -امل�صريون القدماء

• ما املق�صود باحلكم العريف؟
 -احلكم الذي ال تراعى فيه قواعد القانون العام

• ما املق�صود باال�ستاطيقا؟
 -علم اجلمال وكل ما هو جميل

• ما هو معنى ا�سم �أدي�س �أبابا؟
 -الزهرة اجلديدة

فيلة �سومطرة ت�ستحم يف نهر منطقة ليو�سر البيئية ،مقاطعة �آت�شيه اجلنوبية ب�أندوني�سيا� .أ ف ب

�أظ�ه��رت درا��س��ة عاملية �أن  11مليون حالة وف��اة م�سجلة يف ال�ع��امل عام
 2017ارتبطت ب�أغذية غري �صحية� ،شملت م�ستويات عالية من ال�سكر
وامللح واللحوم امل�صنعة �ساهمت يف الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�سرطان
وال�سكري.
ووج��دت الدرا�سة التي ن�شرت نتائجها يف دوري��ة الن�ست الطبية� ،أن من
بني  195دول��ة غطتها الدرا�سة كانت الن�سبة الأعلى للوفيات املرتبطة
ب��الأغ��ذي��ة يف �أوزب�ك���س�ت��ان .وج ��اءت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف امل��رت�ب��ة الثالثة
والأرب�ع�ين بينما حلت بريطانيا وال�صني والهند يف امل��راك��ز  23و140
و 118على الرتتيب.
ويف املتو�سط كان ا�ستهالك �أغذية �أكرث فائدة لل�صحة مثل املك�سرات والبذور
واللنب واحلبوب الكاملة منخف�ضا للغاية .وتناول النا�س امل�شروبات املحالة
واللحوم امل�صنعة وامللح ب�صورة مفرطة .وت�سبب هذا يف واحدة من بني كل
خم�س وفيات م�سجلة عام  2017ارتبطت ب�أغذية غري �صحية.
وتتبعت الدرا�سة التي حملت عنوان (العبء العاملي للأمرا�ض) اجتاهات
ا�ستهالك  15عن�صراً غذائياً خالل الفرتة بني عامي  1990و.2017
وق��ال كري�س م��وراي مدير معهد القيا�سات ال�صحية والتقييم بجامعة
وا�شنطن والذي قاد الدرا�سة �إنها (ت�ؤكد ما كان يعتقده كثريون ل�سنوات
عديدة).
و�أ�ضاف موراي (الأغذية ال�سيئة م�س�ؤولة عن وفيات �أكرث من �أي عامل
خطورة �آخر يف العامل).
ووج��دت الدرا�سة �أن النا�س تناولوا  12باملئة فقط من كمية املك�سرات
واحلبوب املو�صى بها ،وهي  3جرامات يف املتو�سط يوميا مقارنة بنحو 21
جراماً مو�صى بها وكان ا�ستهالكهم من امل�شروبات املحالة �أكرث من ع�شرة
�أ�ضعاف الكمية امل�سموح بها.
والأغذية ذات امل�ستويات العالية من ال�سكر وامللح والدهون امل�ضرة بال�صحة،
عوامل خطورة معروفة لأمرا�ض القلب واجللطات وال�سكري و�أنواع كثرية
من ال�سرطان.

• هل تعلم �أن القطط ال ميكنها حتريك ف ّكيها ب�شكل جانبي.
• هل تعلم �أن العنب ينفجر عند و�ضعه يف امليكروويف.
• اخلنازير الميكنها �أبدا �أن تنظر لل�سماء يف الأعلى.
• هل تعلم �أن الإ�صبع الأكرث ح�سا�سية هو �إ�صبع ال�سبابة الأقرب �إىل الإبهام.
• ال�ستائر الفيني�سية �أخرتعت يف اليابان.
• كرة الغولف حتتوي على حوايل  336جتويف.
• هل تعلم �أن �ضوء ال�شم�س ال يتخلل مياه البحر �أكرث من  400م
• هل تعلم �أن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�سقط يف بحر و�سيع
لطفا على �سطحه
• هل تعلم �أن قلم الر�صا�ص م�صنوع من اجلرافيت
• هل تعلم �أن الك�سوف ال ي�ستمر �أك�ثر من  7دقائق و 8ثانية وذل��ك ب�سبب ال�سرعة التي ت��دور بها
الأر�ض حول ال�شم�س
• هل تعلم �أن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني (ب) �إذا ما و�ضعت حوايل
�ساعتني يف �ضوء النهار
• هل تعلم �أن املاء البارد هو �أخف من املاء ال�ساخن

م�سابقة احليوانات
قرر الأ�سد ان يتخل�ص من �أي حيوان غبي يف الغابة حتى ت�صبح غابته غابة احليوانات الذكية فقط ،لذلك مت
االعالن عن اختبار ذكاء لكل حيوانات الغابة للأجابة على �س�ؤال واحد فقط وهو هل ي�ستطيع الكلب ان يتزوج قطة
وان حدث ذلك فماذا يكون املولود ..كان ال�س�ؤال مفاج�أه كبرية لكل احليوانات فثارت جميعها وقالت الزرافه هل
معنى ذلك ان اتزوج من قرد مث ً
ال فثار القرد وقال ومن يريد ان يتزوجك يا �صاحبة الرقبة الطويلة هل تريدين
ان يكون املولود طويل الرقبة والزيل� ،ضحك اجلميع ثم قال الدب وهل من املمكن ان اتزوج انا من ابنة الفيل ،يا
الهي �سيكون املولود م�ضحكا جداً و�سيكون من ال�ضخامة بحيث ي�أخذ ثلث الغابه ..فرد الفيل وهو ي�ضحك ،ح�سناً
�سيكون فيل جميل تك�سو زلومته فراء غايل ويتبخرت يف م�شيته وك�أنه دبدوب ..امتلأت ال�ساحة بال�ضحك والأ�سد يف
غيظ �شديد ف�صاحت الغزالة انا برقتي وحالوتي هل اتزوج من ال�ضبع مث ً
ال� ..آه كم هذا خميف ،فقال ال�ضبع ليت
ذلك يتحقق ..هنا �صاح قرد ظريف ان الفهد من املمكن ان يتزوج من احلمار املخطط و�سيكون املولود �آخر مو�ضة
جلده خمطط بالأ�سود وعنقه وقدماه وذيله مرقط بالبني والأ�سود او يكون جلده مرقط مع رقبة خمططه و�آذنان
�سوداوان بنقطه كبرية وذيل خمطط بالعر�ض ويف اخره نقطة� ..صاح اجلميع �ضاحكني منكفئني على ظهورهم
حتى الأ�سد مل يتمالك نف�سه وفقد كيا�سته وهدوءه ووقاره و�ضحك كثرياً جداً وهو يت�صور ذلك ..ثم �صاح فلي�سكت
اجلميع واالن انا اريد اجابة على �س�ؤايل هل من املمكن ان يتزوج كلب من قطة ..ان�شغل اجلميع يف التفكري هناك
من يفكرون مع بع�ض كجماعه او كل اثنني معاً ومنهم من جل�س وحيداً حتت ظل �شجرة يفكر ويفكر ،حتى الكلب
نف�سه فقد ان�شغل بهذا ال�س�ؤال وقال لنف�سه هى بالفعل رقيقة جميلة هادئة ولكن هل ا�ستطيع ان اتزوجها وال
اجري ورائها ليل ونهار ..ي�أ�س اجلميع من الأجابة على ذلك ال�س�ؤال فقرر امللك للأ�سف ان كل من يف غابته اغبياء
ولكن عندما اعلن ذلك �صاح احلمار :فالينتظر موالي عندي الأجابة ف�ضحك الأ�سد وقال ان كانت الأجابة عندك
ايها احلمار ف�س�أترك الغابة و�أرحل� ..سكت اجلميع منتظرين فقال احلمار من املمكن ان يتزوج الكلب والقطة ان
�شاءوا ذلك و�سيكون املولود كلب جميل مقطقط او قطة قوية بنت كلب ..هذه الأجابة الغريبة كانت هى ال�صحيحة
ف�ضج اجلميع بال�ضحك والت�صفيق ال�شديد والفرحة العارمة وحملوا احلمار وطافوا به الغابة كلها والب�سوه طوقاً
من الأزهار اجلميلة ،اما الأ�سد فقد كان يعرف ان فرحتهم هذه مل تكن ب�سبب الأجابة ولكن لأنه �سيرتك الغابه
ويرحل ،وحمافظ ًة على كرامته حمل الأ�سد متاعه ورحل تاركاً الغابه يحكمها اذكى من فيها وهو احلمار.

