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�لآباء �أكرث �سعادة بالأبوة
اأظهرت نتائج درا�سة اأن الآباء ي�ستمتعون باأبوتهم اأكرث من ا�ستمتاع 
والعواطف  ب��ال�����س��ع��ادة  اإح�سا�سهم  م��ع��دل  واأن  ب��الأم��وم��ة،  الأم���ه���ات 
بينما  اأط��ف��ال.  لديهم  لي�س  ممن  ال��رج��ال  اأقرانهم  يفوق  الإيجابية 
الن�ساء  من  �سدة  اأك��رث  الأمهات  اكتئاب  اأعرا�س  اأن  الدرا�سة  اأظهرت 

الالتي لي�س لديهن اأطفال!
الباحثون  قام  كاليفورنيا  جامعة  يف  اأجريت  التي  الدرا�سة  وبح�سب 
األف   18 ل��دى  والتوتر  الكتئاب  واأع��را���س  ال�سعادة،  معدل  بقيا�س 
�سلبية  اأو  اإيجابية  كانت  �سواء  امل�ساعر  ه��ذه  عالقة  ور�سد  �سخ�س، 

باأدوار الأمومة والأبوة اأو غياب هذه الأدوار.
�سو�سيال  اأن����د  "بر�سوناليتي  دوري�����ة  يف  ال���درا����س���ة  ن��ت��ائ��ج  وُن�����س��رت 
�سيوكولوجي"، واأظهرت اأن الآباء لديهم درجة من ال�ستمتاع باحلياة 
والرتكيز والإح�سا�س بال�سعادة مقارنة بالآخرين، �سواء كانوا اأمهات 

اأو رجاًل مل ينجبوا اأطفاًل.
اأثناء قيامهم برعاية  بال�ستمتاع  ي�سعرون  الآب��اء  اأن  الدرا�سة  وبينت 

الأطفال اأكرث من �سعور الأمهات اأثناء اأداء املهمات نف�سها.
وف�سر الباحثون ذلك باأن الآباء مي�سون وقتاً من اللعب خالل رعاية 

الطفل، ما ي�سفي مزيداً من املرح على واجبات الأبوة.

�أخري�.. در��سة حت�سم خماطر �لبي�ض
اأن��ه��ت درا���س��ة ج��دي��دة ال��ن��ق��ا���س ال��دائ��ر ح���ول ف��ائ��دة ت��ن��اول البي�س 
واأ�سراره، لتحدد الن�سبة "املقبولة" من اأكله التي اإن زادت، �ستعر�س 

الإن�سان ملخاطر �سحية كبرية.
تناول  اأخطار  عن  جديدة  درا�سة  وي�سرتن"  "نورث  جامعة  ون�سرت 
من  م��ل��ي��غ��رام��ا   186 ب��ه��ا  ال���واح���دة  البي�سة  اأن  واأ����س���ارت  ال��ب��ي�����س، 

الكولي�سرتول.
وجاء يف حمتوى الدرا�سة اأن من يتناول 3 اأو 4 بي�سات اأ�سبوعيا، اأي 
300 مليغرام من الكولي�سرتول يوميا، معر�سون ب�سكل اأكرب  نحو 
لالإ�سابة باأمرا�س القلب، اأو حتى الوفاة املبكر، مقارنة مبن يتناول 

كميات اأقل من البي�س.
وقال الباحث الرئي�س يف الدرا�سة، فيكتور زهونغ: "البي�س، وخا�سة 

ال�سفار، م�سدر رئي�س للكولي�سرتول".
الكولي�سرتول  من  مليغرام  واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن ا�ستهالك 300 
الإ�سابة  احتمالية  ب��امل��ئ��ة يف   3.2 ق���دره  لرت��ف��اع  ي����وؤدي  ق��د  ي��وم��ي��ا 

باأمرا�س القلب، وقدره 4.4 باملئة يف احتمالية الوفاة املبكرة.
ال�سخ�س  يتناولها  اإ�سافية  بي�سة  اأن كل ن�سف  اإىل  اأ�سار زهونغ  كما 
القلب،  لأمرا�س  للتعر�س  باملئة   1.1 بن�سبة  لرتفاع  ت��وؤدي  يوميا، 

وارتفاع يف احتمالية الوفاة املبكر بن�سبة 1.9 باملئة.
و�سملت الدرا�سة 29 األف �سخ�س يف الوليات املتحدة، موزعني على 
17 �سنة، �سهدت خاللها هذه  اأكرث من  6 جمموعات خمتلفة، وملدة 

املدة 5400 حالة متعلقة باأمرا�س القلب، منها 1302 مميتة.

�لدعايات تزيد مر�ض �لأطفال 
الأطفال  اإ���س��اب��ة  ف��ر���س  زي���ادة  م��ن  العاملية  ال�سحة  منظمة  ح���ذرت 
موجهة  واتهامات  لالإعالنات،  املفرط  التعر�س  ب�سبب  بالأمرا�س 

ل�سركات الإنرتنت الكربى.
يتكرر التحذير من الأ�سرار اجل�سدية والنف�سية لال�ستخدام املفرط 
مكون  اإىل  حتولها  ب�سبب  الجتماعي،  التوا�سل  وو�سائل  لالإنرتنت 
الأطفال  عن  احلديث  عند  لكن  للجميع.  اليومي  للروتني  رئي�سي 
لذلك  ل���الأذى.  تعر�سهم  اإمكانية  تت�ساعف  بالتحديد،  واملراهقني 
الت�سفح  م�ساكل  اإب��راز  من  النتقال  العاملية  ال�سحة  منظمة  ق��ررت 
عام  ب�سكل  الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  الإن��رتن��ت  مل��واق��ع  املتزايد 
الدعاية  يف  في�س  م��ن  ذل��ك  ي�ساحبه  م��ا  ت��اأث��ري  على  ال��رتك��ي��ز  اإىل 
والإعالنات ب�سكل خا�س. ويف بيان لها، نبهت منظمة ال�سحة العاملية 
الأطفال  ع��ن احل��د على  ال��زائ��دة  الدعاية والإع��الن��ات  اإىل خ��ط��ورة 
بيانات  ت��وف��ري  على  بالعمل  ال��ع��امل  ح��ك��وم��ات  ُمطالبة  وامل��راه��ق��ني، 
اأف�سل عن ا�ستخدام الأطفال لالإنرتنت للتمكن من �سبط تعر�سهم 

لالإعالنات من خالله.
املتزايد  التعر�س  خماطر  العاملية  ال�سحة  منظمة  حديث  وت��ن��اول 
لإعالنات ال�سلع الغذائية غري ال�سحية، وخا�سة الوجبات ال�سريعة، 

املتمثلة يف الإ�سابة باأمرا�س القلب وال�سرطان والبدانة.
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�أف�سل طرق للحفاظ على 
�سحة �لعينني

يعاين املاليني يف العامل من م�ساكل الب�سر بدءاً من امل�سكالت الب�سيطة 
مثل احمرار العينني وانتهاء باحلالت الأكرث خطورة مثل الغلوكوما.

وقد اأوردت �سحيفة مريور الربيطانية جمموعة من الن�سائح التي تهدف 
لتفادي امل�ساكل ال�سحية يف الب�سر واحلفاظ على عينني �سليمتني ل�سنوات 

طويلة:
 - اإ�سافة التوابل اإىل نظامك الغذائي

حتتوي التوابل بكل اأنواعها على كميات كبرية من فيتامني A الذي يعترب 
عن�سراً �سرورياً للحفاظ على �سحة الب�سر، وحماربة اللتهابات يف قرنية 

العينني. 
 - اتباع نظام غذائي �سحي

اإن اتباع نظامي غذائي �سحي ذو اأهمية بالغة ل�سحة العينني، اإذ اأنه يقلل 
مبر�س  الإ�سابة  خطر  من  يقلل  وبالتايل  بال�سمنة،  الإ�سابة  خطر  من 

ال�سكري الذي يوؤدي اإىل اأ�سرار يف العينني اأخطرها فقدان الب�سر. 
 - تهوية املنزل

ت�ساهم تهوية املنزل يف تخفي�س حرارة اجل�سم وترطيبه، وبالتايل تقليل 
احتمال الإ�سابة بجفاف العينني الذي قد يوؤدي اإىل �سبابية يف الروؤية. 

 - جتنب حمامات ال�سم�س لوقت طويل
قد توؤدي الأ�سعة فوق البنف�سجية ال�سادرة من ال�سم�س، اإىل اإحلاق �سرر 
اإعتام عد�سة العني، لذا ين�سح اخلرباء بعدم  �سديد بب�سرك، مبا يف ذلك 
التعر�س لل�سم�س لفرتات طويلة وا�ستخدام نظارات داكنة لدى اأخذ حمام 

�سم�سي. 

�خرت�ق ينهي 
وفيات �حلو�مل!

دقائق،  جنح اختبار بول مطور، مدته 3 
وارتفاع  احل��م��ل  ت�سمم  ع��ن  الك�سف  يف 
اأثناء احلمل،  للحياة  املهدد  الدم  �سغط 

والذي غالبا ما ُي�سخ�س ب�سكل خطاأ.
احلالة  ب��ه��ذه  امل�سابات  الن�ساء  وت��ع��اين 
من تورم يف الكاحلني اأو �سبابية الروؤية 
اأن  اأعرا�س ميكن  وكلها  امل��خ،  ت�سو�س  اأو 

تت�سرت بتغري اجل�سم املرتبط باحلمل.
غياب  ي����ك����ون  اأن  مي���ك���ن  ذل�������ك،  وم������ع 
ُف��ر���س ال�سغط  ق��ات��ال، وهنا  ال��ع��الم��ات 
على الباحثني لتطوير طرق ت�سخي�سية 
املتحدة  ال��ولي��ات  تكافح  حيث  ج��دي��دة، 
املرتفع  الأم��ه��ات  وف��ي��ات  معدل  خلف�س 
باحثو  ط����ور  والآن،  م���ده�������س.  ب�����س��ك��ل 
مركز "Wexner" الطبي يف جامعة 
اأوهايو، اختبارا ي�ستخدم ال�سبغة  ولية 
بت�سمم  املرتبطة  الربوتينات  لكت�ساف 
احل���م���ل، يف ب����ول الأم����ه����ات احل���وام���ل. 
ال��ب��اح��ث��ون يف خ�����س��م جتربة  وي�����س��ارك 
اإدارة الأغذية والعقاقري للموافقة على 
ي�سبح  اأن  يف  ي��اأم��ل��ون  ح��ي��ث  الخ��ت��ب��ار، 
متاحا يف املنازل والعيادات وامل�ست�سفيات 

يف غ�سون عامني. 

�حلليب �لذهبي .. فو�ئد 
خارقة ومهمة ل�سحتك �ص 23

�ل�سد�ع .. متى 
يكون مزمنا؟ 

يعد ال�سداع من املتاعب ال�سائعة، ولكن 
متى يكون ال�سداع مزمناً، وكيف ميكن 

مواجهته؟
ل���الإج���اب���ة ع���ل���ى ه�����ذه الأ����س���ئ���ل���ة قالت 
اجلمعية الأملانية للف�سيولوجيا الع�سبية 
ال�����س��ري��ري��ة وال��ت�����س��وي��ر ال��وظ��ي��ف��ي، اإن 
ال�سداع يعترب مزمناً عند الإ�سابة به ملا 
ل يقل عن 15 يوماً يف ال�سهر على مدار 

الأقل. على  اأ�سهر   3
ويف هذه احلالة يجب ا�ست�سارة الطبيب 
اأدوي��ة �سداع  للعالج، وال��ذي يتاألف من 

ب���ج���رع���ات حم�������ددة ب����دق����ة وامل���واظ���ب���ة 
التحمل  ق����وة  ري���ا����س���ات  ع��ل��ى مم��ار���س��ة 
م���ث���ل ال�������س���ب���اح���ة، ورك�������وب ال�����دراج�����ات 
اإ�ساًفة  وال��رك�����س،  وامل�����س��ي،  ال��ه��وائ��ي��ة، 
مثل  ال���س��رتخ��اء  تقنيات  مم��ار���س��ة  اإىل 
ع��ام ل يجوز  وال��ت��اأم��ل. وب�سكل  ال��ي��وغ��ا 
حم�س  مثل  ال�سائعة  امل�سكنات  تعاطي 
اأو  الأ���س��ربي��ن،  �سالي�سيليك،  الأ�سيتيل 
الإي��ب��وب��روف��ني اأك���رث م��ن 15 ي��وم��اً يف 
ال�سهر، لأنها ترفع خطر حتول ال�سداع 

اإىل م�سكلة مزمنة. 

ال�سكر وامللح جتنب   .1
يعرف امللح وال�سكر باأنهما العوامل الرئي�سة التى تت�سبب 
تناول  اإىل احل��د من  �ستحتاج  ل��ذا  ال��دم،  ارتفاع �سغط  يف 
ال�سكر وامللح ، ل ينبغي اأن يتناول ال�سخ�س ال�سليم اأكرث 
فعندما  اليوم،  يف  ال�سوديوم  من  ملليجرام   2300 من 
الأمريكية  القلب  جمعية  تو�سي  بال�سكر  الأم���ر  يتعلق 
اإ���س��اف��ي��ة م��ن ال�����س��ك��ر ل ي��زي��د ع��ن 37.5  ب��ت��ن��اول كمية 
جرام "9 مالعق �ساي" للرجال و 25 جرام "6 مالعق 

�سغرية" للن�ساء خالل اليوم.

2. اخل�سراوات املعلبة
ن�سبة  ال��ف��ول حت��ت��وى على  وخ��ا���س��ة  املعلبة  اخل�����س��راوات 
ل��ت��م��دي��د فرتة  ت�ستخدمه  لأن��ه��ا  ال�����س��ودي��وم  م��ن  ع��ال��ي��ة 
تنقع  ث��م  ج��اف��ة  ت�سرتيها  ال��ت��ي  الفا�سوليا  ال�سالحية. 
وتطهى هي يف الواقع اختيار وجبة �سحية للغاية ب�سبب 

الربوتني والألياف واملواد املغذية امل�سادة لاللتهابات.
اإىل وج��ب��ت��ك يف  ال��ف��ا���س��ول��ي��ا  اإ���س��اف��ة  ي�����س��اع��د  اأن  مي��ك��ن 
ا. اإذا كان  احلفاظ على ا�ستقرار ن�سبة ال�سكر يف الدم اأي�سً
اإزال��ة ما ي�سل  ، ميكنك  املعلب  الفول  تناول  يجب عليك 
يف  �سطفها  طريق  عن  ال�سوديوم  حمتوى  من  اإىل 41٪ 

م�سفاة قبل التح�سري.

اجلاهزة اللحوم   .3
التى  وال��ل��ح��وم  امل��ق��دد  وال��ل��ح��م  ال�سو�سي�س  ت�سمل  وال��ت��ى 
لفرتة  عليها  للحفاظ  ال�سوديوم  من  كمية  على  حتتوى 
طويلة، فاأنت فى تلك احلالة ل تتناول طعام ولكن حت�سل 

على طعام مليء بامللح واملواد احلافظة فقط.

ويعدُّ اللحم الأحمر اأكرث خطورة على ال�سحة من اللحم 
الكثري من  لديه  ال��روم��ي  ال��دج��اج  ولكن حتى  الأب��ي�����س، 
الطازج من  اللحم  ب�سراء  ، قم  ذل��ك  ب��دل من  ال�سوديوم 
ج��زار للح�سول على منتج ط��ازج مل ينقع يف وع��اء �سخم 

من املياه املاحلة.

احللويات  .4
احللوى لي�ست �سوى �سكر و�سعرات حرارية ، لالأ�سخا�س 
الذين يعانون من �سغط الدم املرتفع يجب احل�سول على 
ال�سكريات الطبيعية املوجودة يف الفاكهة الكاملة، يعدُّ املوز 
اختياًرا جيًدا ب�سكل خا�س ب�سبب حمتواه من البوتا�سيوم، 

ي�ساعد البوتا�سيوم على تنظيم �سغط الدم.

5. املعجنات
الأطعمة املخبوزة مثل الكعك والكعك املحلى، من ال�سعب 
اإذا كنت  بال�سكر والدهون،  التخل�س منها ولكنها حمملة 
ت��ت��ن��اول ال��ط��ع��ام ف��ى اخل���ارج ح���اول م�ساركة احل��ل��وى مع 
ا�ستخدام  ، ميكنك  املنزل  الطهي يف  الطاولة كاملة، عند 
بديل لل�سكر مثل ع�سري التفاح اأو التمر، وت�سمل البدائل 

ال�سحية الأخرى لل�سكر الع�سل اخلام و�سكر جوز الهند.

هل هي اآمنة ومفيدة حقا؟
لطاملا احتار كثريون يف الختيار بني اخل�سروات الطازجة 
وبني املُعلبة التي توفر الوقت واملجهود. يرى البع�س اأن 
اخل�سروات املعلبة قد تفتقر اإىل امل�سادر ال�سحية مقارنة 

مبثيلتها الطازجة، فما هو رد خرباء التغذية؟
اأه��م م�سادر  اأن اخل�����س��روات والفاكهة  م��ن  امل��ع��روف  م��ن 

التغذية ال�سحية، لكن يبقى الطعام �سحيا  بعد تعليبه؟  
ال��ع��دي��د م���ن ال���درا����س���ات اأث��ب��ت��ت اأن����ه ل ي��وج��د ف���رق بني 
اخل�سروات املعلبة والطازجة من حيث القيمة الغذائية. 
وبح�سب موقع بو�سطن غلوب الأمريكي فقد وجد العلماء 
يف درا�سة  حديثة بجامعة ميت�سغان اأن اخل�سروات املعلبة 

قدمت مقارنات غذائية مماثلة للطازجة واملجمدة.
عملية الت�سخني امل�ستخدمة يف التعليب تت�سبب يف فقدان 
  C و  B الفيتامينات الأقل ا�ستقراًرا يف املاء مثل فيتامني
اأما ما يبقى من هذه الفيتامينات يظل �سليماً عندما يتم 
الذي  الوقت  يف  اأنه  الدرا�سة،  واأو�سحت  ل�سهور.  تخزينه 
الغذائية  العنا�سر  ك��ل  ال��ط��ازج��ة  اخل�����س��روات  فيه  توفر 
اإل اأن عملية انتقاوؤها وو�سولها اإىل  ال�سليمة يف البداية، 
منزلك ثم و�سعها يف الثالجة لعدة اأيام، قد تكون عوامل 
اأنه  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست  فوائدها.  على  للق�ساء  كافية 
عندما يتعلق الأمر بالفيتامينات مثل  A و E ، واملعادن 
والألياف ، فاإن اخل�سروات املعلبة ت�سبح مماثلة يف القيمة 

الغذائية لتلك الطازجة اأو حتى  املجمدة.

مفاهيم خطاأ عن املعلبات
امل�ستخدمة حلفظ اخل�سروات  امللح  ولكن ماذا عن كمية 
من  التخل�س  ف���اإن  الإخ���ب���اري،  امل��وق��ع  بح�سب  امل��ع��ل��ب��ة؟  
ال�سائل املوجود باخل�سروات املعلبة قبل طبخها يخل�سها 
من %35 تقريباً من ن�سبة ال�سوديوم املوجودة  بها. بيد 
اأن ذلك يوؤدي اأي�سا اإىل فقد الأطعمة املعلبة  لعنا�سرها 
الغذائية ول �سيما الفيتامينات. لذلك من املف�سل �سراء 
اخل�سروات املعلبة قليلة الأمالح اأو منخف�سة ال�سوديوم  

والتي تكون مرتفعة الثمن بع�س ال�سيء.

كيف توؤثر �للحوم �جلاهزة و�ملعلبات على �سغطك ؟

خميف  مر�ض  هو  الدم  �سغط  ارتفاع 
و  قليلة  اأع��را���ض  على  يحتوى  لأن��ه 
تطور  من  كبري  خطر  يف  النا�ض  ي�سع 
الدماغية،  ال�سكتة  اأو  القلب  اأمرا�ض 
من  امل��ر���س��ى  م��ن  الكثري  يعانى  وق��د 

ارتفاع �سغط الدم دون علم.
املرتفع  الدم  �سغط  يف  التحكم  ميكن 
 "mirror " وفق لتقرير موقع جريدة
ببع�ض  القيام  خالل  من  الربيطانية 
التغريات يف النظام الغذائي والتي قد 

ت�سمل الآتي:

ن�سائح لزيادة فر�ض 
�حلمل بعد �لـ 35

قبل  احلمل  مبحاولة  عادة  ُين�سح 
الطبية  التقارير  وت�سري   ،30 ال��� 
و26   19 �سن  ب��ني  امل����راأة  اأن  اإىل 
للحمل  اأك��رب  فر�سة  لديها  يكون 
فر�س  وتقل  ب��امل��ائ��ة،   50 بن�سبة 
و40   35 ال�������  ب�����ني  اخل�������س���وب���ة 
مادامت  لكن  ب��امل��ائ��ة.   30 بن�سبة 
ف��ر���س الإخ�����س��اب ق��ائ��م��ة ميكنك 
بالإجراءات  احلمل  حماولة  دع��م 

التالية:
* تناول فيتامينات احلمل، فهناك 
درا���س��ات تفيد ب��اأن 12 ام���راأة من 
فيتامينات  ت��ن��اول��ن   16 ك��ل  ب��ني 
احل���م���ل ل���ع���دة اأ����س���ه���ر مت���ّك���ّن من 

احلمل بعد ال� 40.
* الإقالع عن التدخني، والبتعاد 
ال��ب��ي��ئ��ة ال���ت���ي ي���وج���د ب��ه��ا تدخني 
���س��ل��ب��ي. والم��ت��ن��اع ع��ن ���س��رب اأية 
ك���ح���ول���ي���ات، ل��ت��ن��ق��ي��ة ال���ك���ب���د من 

ال�سموم.
التي  ال��ك��اف��ي��ني  ك��م��ي��ة  ت��ق��ل��ي��ل   *
ت��ت��ن��اول��ي��ن��ه��ا ب��ف��ن��ج��ان واح�����د من 
ال��ق��ه��وة، اأو ك��وب��ني م��ن ال�����س��اي يف 

اليوم.
�سحي  ت���غ���ذي���ة  ن����ظ����ام  ات�����ب�����اع   *
والفواكه  اخل�سروات  على  يعتمد 
واملك�سرات  وال���ب���ق���ول  واحل����ب����وب 
من  معتدلة  كمية  م��ع  والأل���ب���ان، 
ال���ل���ح���وم اخل���ال���ي���ة م���ن ال���ده���ون. 
والأرز  اخل����ب����ز  ع�����ن  والب�����ت�����ع�����اد 

الأبي�س، وتقليل ال�سكريات.
ال���ب���دين  ال���ن�������س���اط  * مم����ار�����س����ة 

والتمارين الريا�سية بانتظام.
* اإذا كان لديك وزن زائد اأو بدانة 
ع��ل��ي��ك اإن��ق��ا���س ال�����وزن ب��ن�����س��ب��ة 5 

باملئة اأو اأكرث.
ال����ت����وت����ر والإج������ه������اد،  * خ���ف�������س 
باخلروج اإىل املتنزهات، والرحالت، 

وم�ساهدة برامج كوميدية.

عرب غوت تالنت.. ملاذ� تفتقر 
�ملو�هب �لعربية �إىل �لتنوع؟

يغتنم املوهوبون العرب، م�ساركتهم 
ال�سهرية،  امل�����س��اب��ق��ات  ب���رام���ج  يف 
اأمام  جعبتهم  يف  ما  يقدموا  حتى 
لل�ساأن  م��ت��اب��ع��ني  ل��ك��ن  اجل��م��ه��ور، 
الفني ينبهون اإىل "تهافت" معظم 
دون  والغناء  الطرب  على  املواهب 

اأ�سناف الإبداع الأخرى.
غوت  "عرب  ب���رن���ام���ج  وي���ح���ظ���ى 
على  حاليا  يعر�س  ال��ذي  تالنت" 
مبتابعة   ،"4 ���س��ي  ب��ي  "اإم  �سا�سة 
م�سابقات  غ�������رار  ع���ل���ى  وا�����س����ع����ة 
املواهب، لكن عددا من امل�ساهدين 
اهتمامات  ح��ول  مالحظات  اأب���دوا 

امل�ساركني.



الثالثاء    19   مارس    2019  م   -   العـدد  12583  
Tuesday   19   March   2019  -  Issue No   12583

22

�ش�ؤون حملية

نظمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي بالتعاون مع رابطة اأبوظبي الدولية للت�سوير الفوتوغرايف

�إعالن �أ�سماء �لفائزين يف م�سابقة �لنخلة يف عيون �لعامل بدورتها �لعا�سرة 2019

للتعرف على خدماته وتعزيز جمالت التعاون

جمل�ض �سيد�ت �أعمال �أبوظبي ي�ستقبل 52 من طالبات كليات �لتقنية �لعليا

عودة مهرجان �ملو�سيقى �لكال�سيكية �ل�سهري  بي بي �سي برومز جمددً� �إىل دبي

�أ�ستاذ بجامعة نيويورك �أبوظبي يفوز بجائزة �ل�سيخ ز�يد للكتاب

•• اأبوظبي - الفجر

ال��ع��ام��ة جل���ائ���زة خليفة  اأع��ل��ن��ت الأم����ان����ة 
الزراعي  والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
الت�سوير  مب�����س��اب��ق��ة  ال���ف���ائ���زي���ن  اأ����س���م���اء 
الدولية "النخلة يف عيون العامل" بدورتها 
اجلائزة  تنظمها  ال��ت��ي   2019 ال��ع��ا���س��رة 
الدولية  اأب���وظ���ب���ي  راب���ط���ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
معايل  ب��رع��اي��ة  ال��ف��وت��وغ��رايف،  للت�سوير 
اآل ن��ه��ي��ان وزي���ر  ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان م���ب���ارك 
اجلائزة،  اأم��ن��اء  جمل�س  رئ��ي�����س  الت�سامح 
حيث ح�سل علىاملركز الأول امل�سور حبيب 
ال���زدج���ايل  وامل��رك��ز ال��ث��اين امل�����س��ور قابيل 
غوا�س  واملركز الثالث فاز به امل�سور �سامل 

ال�سوايف
جاء ذلك يف ت�سريح �سحفي اأدىل به �سعادة 

الدكتور عبد الوهاب زايد، اأمني عام جائزة 
والبتكار  ال��ت��م��ر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 
حققته  عما  �سعادته  ع��ن  معرباً  ال��زراع��ي، 
يعزز من  �سنوات مبا  امل�سابقة خالل ع�سر 
عرب  التمر  نخيل  ب�سجرة  الإن�سان  عالقة 
توظيف فن الت�سوير الفوتوغرايف كو�سيلة 
لتنمية وعي اجلمهور باأهمية �سجرة نخيل 
التمر. وخلق ف�ساء اأرحب لتبادل اخلربات 
اأنحاء  كافة  من  ال�سوئيني  امل�سورين  بني 
العامل. واإبراز املقومات ال�سياحية والبيئية 
التمر من خالل  والرتاثية ل�سجرة نخيل 
ارتباط  وت�سجيع  الفوتوغرافية  ال�سورة 

الإن�سان بالأر�س والبيئة.
واأ����س���اف اأم����ني ع���ام اجل���ائ���زة ب����اأن ال����دورة 
م�سور   258 مب�����س��ارك��ة  مت��ي��زت  التا�سعة 
العامل، وبلغ عدد  دول��ة ح��ول   22 ميثلون 

ال�سور  اأجمل  من   862 امل�ساركة  ال�سور 
التي عربت عن حبهم ل�سجرة نخيل التمر 

وعالقتهم احلميمة بال�سجرة املباركة. 

•• اأبوظبي - الفجر

ا�ستقبل جمل�س �سيدات اأعمال اأبوظبي يف مقره مببنى 
كليات  53 طالبة من  اأبوظبي  و�سناعة  غرفة جت��ارة 
وتكنولوجيا  الهند�سة  تخ�س�سات  يف  العليا  التقنية 
امل��ع��ل��وم��ات والإع������الم، وذل����ك ���س��م��ن م��ت��ط��ل��ب��ات امل���ادة 
العليا  التقنية  كليات  يف  درا�ستها  يتم  التي  الدرا�سية 

حول مبادئ البتكار وريادة الأعمال. 
وال�سيدة  املطرو�سي  ه��دى  الدكتورة  ال�ستقبال  �سهد 
عليا املزروعي ع�سوتا الهيئة التنفيذية ملجل�س �سيدات 
املدير  ال��ع��ام��ري  �سفيقة  وال�����س��ي��دة  اأب��وظ��ب��ي  اأع���م���ال 

التنفيذي ملجل�س �سيدات اأعمال اأبوظبي.
واأكدت علياء املزروعي ع�سوة الهيئة التنفيذية ملجل�س 
اأمام  الرتحيبية  كلمتها  يف  اأب��وظ��ب��ي،  اأع��م��ال  �سيدات 
لطالبات  الكبري  العدد  ه��ذا  زي��ارة  اأهمية  على  الوفد 
�سيدات  جمل�س  اأن  اإىل  م�سرية  العليا،  التقنية  كليات 
اأعمال اأبوظبي قد وّقع العام املا�سي، مذكرة تفاهم مع 

التعاون  اإىل تنمية فر�س  العليا تهدف  التقنية  كليات 
والتاأهيل  التدريب  برامج  م�ستوى  على  بينهما  فيما 
ت��ع��زي��ز قدرة  ت�ساهم يف  وال��ت��ي  امل�����س��رتك��ة،  وال��ب��ح��وث 
املراأة يف دولة الإمارات على امل�ساركة يف تنمية املجتمع 
والأن�سطة القت�سادية، ون�سر ثقافة ريادة الأعمال بني 
اأو�ساط الطالبات. و�سددت على حر�س جمل�س �سيدات 
جمالت  وب��رام��ج  خطط  تكثيف  على  اأبوظبي  اأع��م��ال 
التعاون بينه وبني كليات التقنية فكان التن�سيق لتنظيم 
هذه الزيارة املميزة لهذا العدد الكبري من الطالبات، 
وهو اإن دل فاإمنا يدل على اإميان كليات التقنية باأهمية 
اإعداد الكفاءات الوطنية واملواهب واملبدعات من فتيات 
احلر،  القت�سادي  العمل  جم��الت  خلو�س  الإم����ارات 
التجاري  ال��ع��م��ل  مل��م��ار���س��ة  واٍع  اإع����داد ج��ي��ل  وب��ال��ت��ايل 
وال�ستثماري يف امل�ستقبل، ل�سيما واأن كثرياً من فتيات 
الإمارات اليوم من ا�ستطعن وجنحن يف اإقامة العديد 
اأهمية  متثل  التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  من 

كبرية لالقت�ساد الوطني.

ع�سو  املطرو�سي  ه��دى  ال��دك��ت��ورة  قدمت  جانبها  م��ن 
اأبوظبي  اأع���م���ال  ���س��ي��دات  ملجل�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
بالإ�سافة  املجل�س،  تف�سياًل حول روؤية ور�سالة  �سرحاً 
اخلم�سية  اخل���ط���ة  ل�����س��رح  ال��ت��ق��دمي��ي  ع��ر���س��ه��ا  اإىل 
واأهم  ال�سرتاتيجية  واأهدافها  املجل�س  اأطلقها  التي 
ونادي  املبتكرة  الأعمال  بحا�سنة  وتعريفا  اإجنازاتها، 
ريادة الأعمال، كما حتدثت املطرو�سي عن اأهم خدمات 
ف��ر���س وم���ب���ادرات ت�سهم يف  ي��ق��دم��ه م��ن  املجل�س وم���ا 
امل��راأة يف الإم��ارات لتكون �سريكاً قوياً وموؤثراً  ت�سجيع 

يف التنمية القت�سادية امل�ستدامة.
ومت ا�سطحاب الطالبات اإىل جولة اإىل حا�سنة الأعمال 
املتكاملة واملبتكرة، حيث ا�ستعر�ست خاللها املنت�سبات 
اأف�سل فكرة م�سروع  يف احلا�سنة والفائزات يف جائزة 
مبدع ومبتكر، م�ساريعهن اأمام طالبات كليات التقنية، 
جائزة  يف  وفوزها  جتربتها  الكعبي  اآمنة  قدمت  حيث 
يف  دخولها  مت  الفوز  وبعد   ،2017 لعام  فكرة  اأف�سل 
خالل  من  دعمها  مت  والتي  املبتكرة  الأع��م��ال  حا�سنة 

عن  اأخ��رى  م�ساريع  يف  للدخول  ومتهيدها  احلا�سنة 
 Dubai اأبوظبي مثل  اأعمال  طريق جمل�س �سيدات 
ال�ست�سارات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة      maker faire

الفردية التي مت ال�ستفادة منها .
وا�ستعر�ست كلثوم جتربتها اأي�ساً يف جائزة اأف�سل فكرة 
لتطبيق  عملها  على  بناء  اأي�����س��اً  ف��ازت  حيث  م�����س��روع، 
ت�سوير والذي يخدم امل�سورين وكل من يحتاج توفري 
واملوا�سفات  امل��ي��زان��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وي��ت�����س��م��ن  ت�����س��وي��ر 

واجلودة املطلوبة .
اأف�سل  ج��ائ��زة  يف  الفائزة  الرميثي  م��رمي  قامت  وق��د 
ت��ط��ب��ي��ق عزامي  ب��ف��ك��رة   2018 ل��ع��ام  ف��ك��رة م�����س��روع 
اخلا�سة بجميع الحتياجات التي تت�سمنها احلفالت 
ا�ستفادت من اخلدمات التي  اأي�ساً  اأنها  والعزامي، كما 

يقدمها املجل�س مثل ال�ست�سارات والدورات وغريها.
واأعربت طالبات التقنية عن �سعادتهن بالزيارة واأ�سدن 
بكم املعلومات واخل��ربات  وما خرجن به من ا�ستفادة 

مبا�سرة لكيفية بداية م�سروع ا�ستثماري ناجح.

•• دبي - الفجر

برومز"  ���س��ي  ب��ي  "بي  ع��رو���س  �سل�سلة  دب���ي  اإىل  ت��ع��ود 
للمدر�سة  الكال�سيكية  باملو�سيقى  اح��ت��ف��اًء  املو�سيقية 
اإىل دبي مبا�سرة من قاعة الربت  القادمة  الربيطانية 
ال�����س��ه��رية م��ن ال��ع��ا���س��م��ة ل��ن��دن. وي��ع��ت��رب "بي ب��ي �سي 
برومز" اأحد اأعرق مهرجانات املو�سيقى الكال�سيكية يف 
والتي يقدم   ،124 ال�  دورت��ه  العامل، حيث يقيم حالياً 
املو�سيقى  كال�سيكيات  م��ن  خ��ال��دة  جمموعات  خاللها 
الربيطانية. وتقام احلفالت على مدار  4 اأيام يف دبي 

اجلاري مار�س   22 حتى  اأوبرا من 19 
وي�سهد احلفل الأول من اأم�سيات "بي بي �سي برومز" 
للموؤّلفة  "متيز�س"  ملقطوعة  الأول  ال��ع��امل��ي  ال��ع��ر���س 
ب�سرى  اللبنانية  الأ���س��ول  ذات  الربيطانية  املو�سيقية 
ال����رتك. يعقب ذل���ك ع��ر���س ل��ف��رق��ة اأورك�����س��رتا ب��ي بي 
�سي ال�سيمفونية بقيادة قائد الأورك�سرتا بن جرينون، 
ترافقهم لأول مرة عازفة الكمان العاملية كارين غوميو، 

من  الكمان  لكون�سريتو  رومان�سياً  عزفاً  معاً  ليقدموا 
ت�سايكوف�سكي. وي�سهد الن�سف الثاين من احلفل تقدمي 
 20 القرن  يف  الباليه  مو�سيقى  مقطوعات  اأ�سهر  اأح��د 
بروكوفييف.  �سريجي  اأعمال  من  وجولييت"  "روميو 
يغطي  ال���ك���ورال  ملو�سيقى  ح��ف��اًل  ال��ع��رو���س  وتت�سمن 
م�سائية  مو�سيقية  و�سهرات  املا�سي،  املو�سيقي  ال��ق��رن 
الأم�سية  ت�سهد  بينما  الليل،  من  مت�اأخر  وق��ت  يف  تقام 
اخلتامية حفاًل حتييه فرقة كور�س بي بي �سي �سينجرز، 
ترافقهم فرقة كور�س دبي اأوبرا ف�ستيفال، حيث ين�سم 
لهم الباريتون ال�سهري : رودريك ويليامز، ليقدموا معاً 
مقطوعات �سهرية من بينها؛ "رول بريطانيا"، و"اإلغارز 
ويرافق    ."1 رقم  مار�س  و"�سريكوم�ستان�سز  بومب"، 
متعدد  للجمهور  خم�س�س  تفاعلي  برنامج  الأم�سيات 
الفقرات واأن�سطة تثقيفية من بينها جل�سات حوارية مع 
جل�سات  ح�سور  وفر�س  الأم�سيات،  قبل  تقام  الفنانني 
"احلجرة"،  ملو�سيقى  اإ���س��راف��ي��ة  وح�����س�����س  ال��ت��دري��ب، 
املو�سيقيني.  ل�سغار  املو�سيقي خم�س�سة  ل��الأداء  وردهة 

من  �سل�سلة  يف  امل�����س��ارك��ة  م��ن  اجل��م��ه��ور  �سيتمكن  ك��م��ا 
الكورال،  مو�سيقى  عمل  وور���س��ة  التعليمية  احل�س�س 

اجلمهور  ي�سهد  كما  العربية،  باللغة  ك���ورال  تت�سمن 
تاأ�سي�س فرقة كور�س دبي اأوبرا ف�ستيفال.

•• اأبوظبي- لفجر

اأ�ستاذ  ك��ي��ن��ي��دي،  فيليب  ال��ربوف��ي�����س��ور  ف���از   
درا������س�����ات ال�������س���رق الأو������س�����ط وال����درا�����س����ات 
اأبوظبي،  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  الإ���س��الم��ي��ة يف 
ب��ج��ائ��زة ال�����س��ي��خ زاي�����د ل��ل��ك��ت��اب ���س��م��ن فئة 
"الثقافة العربية يف اللغات الأخرى"، وذلك 
ال�سردي  امل���وروث  يف  "النك�ساف  كتابه  ع��ن 
جامعة  ن�����س��ر  دار  ع���ن  وال�������س���ادر  العربي"، 

اأدنربه عام 2016.
والتي  للكتاب،  زاي��د  ال�سيخ  ج��ائ��زة  وت��ه��دف 

ع�سر  الثالثة  ال�سنوية  دورت��ه��ا  اإىل  و�سلت 
واملفكرين  ال��ك��ّت��اب  ت��ك��رمي  اإىل  ال���ع���ام،  ه���ذا 
املرموقني اأ�سحاب امل�ساهمات املمّيزة، ف�ساًل 
ترثي  التي  ال�ساعدة  امل��واه��ب  ت�سجيع  ع��ن 
يف  ال��ع��رب��ي  امل��ح��ت��وى  وترجماتها  بكتاباتها 
والآداب  والثقافة  الإن�سانية  العلوم  جمالت 
الذي ينحدر من  واملجتمع.  وكان كينيدي، 
"اخلمرية  ك��ت��اب  اأّل����ف  ق��د  امل��ت��ح��دة،  اململكة 
نّوا�س  اأب���و  الكال�سيكي:  ال��ع��رب��ي  ال�سعر  يف 
جانب  اإىل   ،1997 الأدبية"  وال��ت��ق��ال��ي��د 
كتابه الفائز باجلائزة لهذا العام، ف�ساًل عن 

درا�ساته العديدة حول الأدب العربي. وي�سغل 
كينيدي حالياً من�سب نائب العميد ل�سوؤون 
الربامج العامة لدى معهد جامعة نيويورك 
"املكتبة العربية".  ل�  العام  اأبوظبي، واملحّرر 
كينيدي:  قال  باجلائزة،  ف��وزه  على  وتعليقاً 
“لقد اأم�سيت �سنوات عدة يف التح�سري لهذا 
الكتاب، واأ�سعر ب�سعادة غامرة كونه متّكن من 
يقبع  اأن  ع��ن  اله��ت��م��ام، عو�ساً  بع�س  ج��ذب 
الأبحاث.  مكتبة  اأرف���ف  اأح��د  على  �سمت  يف 
الذي  ل��ل��ع��م��ل  ي��ك��ون  اأن  يف  ن��رغ��ب  جميعنا 
ا�ستثمرنا فيه الوقت واملجهود اأثراً يف اإحداث 

مهما  م��ا،  مبو�سوع  البع�س  اإدراك  يف  ف��رق 
كان هذا الفرق �سغرياً، وي�سعدين للغاية اأن 
اهتمامي اخلا�س بالأدب العربي يف الع�سور 
الو�سطى ا�ستحق امل�ساركة مع العامل. وغني 
والتوا�سع  بالفخر  اأ�سعر  فاإنني  القول،  عن 
والم���ت���ن���ان ل���ف���وزي واق������رتان ك��ت��اب��ي بهذه 
ال�سيخ  ا�سم  حتمل  والتي  املرموقة،  اجلائزة 
الفريدة  ب�سفاته  اأعجبت  طاملا  ال��ذي  زاي��د، 
واإجنازاته ال�ستثنائية، وذلك منذ اأن خطت 
املتحدة لأول  العربية  الإم��ارات  دولة  قدمي 

مرة عام 1982".

مبنا�سبة يوم الطفل الإماراتي 
 حديقة �لإمار�ت للحيو�نات حتتفي 
باأبناء نزلء �ملوؤ�س�سات �لإ�سالحية 

•• اأبوظبي- الفجر 

احتفاًء بيوم الطفل الإماراتي، اأقامت حديقة الإمارات للحيوانات بالتعاون 
مع �سندوق الفرج وموؤ�س�سة المارات للموا�سالت الإمارات فعالية خا�سة 

باأبناء نزلء املوؤ�س�سات الإ�سالحية والعقابية. 
حيث رحبت حديقة الإمارات للحيوانات ب 174 طفل مع اأمهاتهم واقامت 
لهم العديد من الفعاليات الرتفيهية مثل طرق الطبول الرق�س ال�سعبي، 
اإىل جانب الأن�سطة التعليمية واجلولت املمتعة يف �ستى املمالك احليوانية 

املتوفرة يف احلديقة يف جتربة متكاملة حتاكي طبيعة احلياة الربية. 
و ق���ال ال��دك��ت��ور ول��ي��د ���س��ع��ب��ان، م��دي��ر ال��ع��م��ل��ي��ات ل���دى ح��دي��ق��ة الإم����ارات 
الفعالية  ه��ذه  ا�ست�سافة  �سرتنا  "لقد  ال�����س��دد:  ب��ه��ذا  معلًقا  للحيوانات 
املنا�سبة  اأن ت�ساهم هذه  اجلميلة مبنا�سبة يوم الطفل الماراتي. ونتمنى 
يف ت�سجيعهم على تخطي ال�سعوبات التي قد تواجههم، اإذ ان الأطفال هم 
امل�ستقبل وعلينا اأن نوا�سل الدعم الإيجابي لهم".  واختتم حديثه قائاًل: 
مع "عام الت�سامح"، جهد وطني ي�ساهم يف  الحتفالت  هذه  تتزامن  "كما 

تنمية املجتمع و�سبل العي�س امل�سرتك مع جميع من حولنا". 

على هام�ض م�ساركته يف معر�ض لندن الدويل للكتاب
م�سروع كلمة للرتجمة يف د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - �أبوظبي 

يوقع �تفاقية حقوق ن�سر مع د�ر رياآك�سن �لربيطانية
•• اأبوظبي - الفجر

 اأعلن م�سروع "كلمة" للرتجمة يف دائرة الثقافة وال�سياحة- اأبوظبي عن 
توقيعه اتفاقية "حقوق ن�سر" جديدة مع دار الن�سر الربيطانية "رياآك�سن"، 
اأقيم خالل  ال��دويل للكتاب الذي  وذلك �سمن م�ساركته يف معر�س لندن 
الفرتة من 12 ولغاية 14 مار�س اجلاري.  ومنحت هذه التفاقية م�سروع 

"5" كتب.  ترجمة  "كلمة" حقوق 
وال�سياحة-  الثقافة  دائ��رة  �سعي  موا�سلة  اإط��ار  يف  التفاقية  ه��ذه  وت��اأت��ي 
العاملية، وقد  اأبوظبي لتوفري حقوق الرتجمة لأه��م واأح��دث الإ���س��دارات 
�سبق مل�سروع كلمة للرتجمة اأّن ترجم الكثري من العناوين ال�سيقة ال�سادرة 

ع��ن ه���ذه ال����دار ب��ن��اء ع��ل��ى اتفاقيات 
تعاون ُعقدت �سابقاً.

املدير  علي،  اآل  ماجد  عبداهلل  وق��ال 
التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة يف 
دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي: 
دور  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإتفاقيات  "ت�سكل 
الأهداف  اأه��م  اإح��دى  العاملية  الن�سر 
دائرة  ا�سرتاتيجية  عليها  تقوم  التي 
فيما  اأبوظبي   – وال�سياحة  الثقافة 
يتعلق بقطاع �سناعة الن�سر والكتاب. 
ك��م��ا وت��ن��درج ه���ذه الإت��ف��اق��ي��ة �سمن 
يف  للرتجمة  كلمة  م�����س��روع  اأه����داف 
الرتجمة  حركة  حتويل  على  العمل 
جماعية  حركة  اإىل  ف��ردي  جهد  من 

تنه�س بها موؤ�س�ستان عامليتان هما دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي ودار 
روؤية  الدائرة يف حتقيق  "رياآك�سن"، مما يرثي جهود  الربيطانية  الن�سر 
اأبوظبي ال�ساعية اإىل اإحياء حركة الرتجمة يف العامل العربي، عرب اإعادة 
العتبار للرتجمة، وتغيريها من كونها عملية ع�سوائية فردية اإىل جعلها 
خّطة مدرو�سة وجماعية، تعمل على ترجمة اأهم الأعمال الأدبية املختلفة 

التي ت�سدر عن الدور الن�سر العاملية".
اإذ  وا���س��ع  نطاق  على  الكتب  م��ن  من�سوراتها  بتنوع  رياآك�سن  دار  وت�ستهر 
جتمع بني الفن والآداب وكتب ال�سرية والتاريخ العام واملو�سيقى والتاريخ 
الطبيعي والفل�سفة وال�سيا�سة والعلوم الطبيعية، بالإ�سافة اإىل ال�سال�سل 
التي تتناول مو�سوعات متنوعة مثل: �سل�سلة احليوانات التي ترجم منها 
الغذائية  للمكونات  العاملي  التاريخ  و�سل�سلة  كتاباً،   "22" نحو  "كلمة" 
والتي ترجم منها "كلمة" "5" كتب، و�سل�سلة تاريخ الأ�سياء والتي ترجم 
منها "كلمة" نحو "7" كتب.  وتت�سمن التفاقية اجلديدة مع دار رياآك�سن، 
ترجمة كتب متنوعة يف مو�سوعاتها، ت�سمل: �سبعة قرون من التهريب بقلم 
�ساميون هاريف، وهو كتاب فريد يف مادته ويدور حول مو�سوع قد يظن املرء 
اإذ يتحدث عن عمليات التهريب لكنه ي�سلط  اأنه ل يعني حياته اليومية، 
ال�سوء على قرون من تاريخ مظلم مليء بالرثوات واملوؤمرات اخلارجة عن 

القانون ويك�سف وجوهاً اأخرى غري ماألوفة لعمليات التهريب. 
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هل �سمعت من قبل عن احلليب الذهبي؟ هل تعرف اأنه له العديد من الفوائد اخلارقة 
واملهمة ل�سحتك؟ تعرف عليه وعلى طريقة عمله الآن.

ا با�سم حليب الكركم، عبارة عن م�سروب هندي الأ�سل،  احلليب الذهبي، واملعروف اأي�سً
لقى �سهرة وانت�ساًرا وا�سًعا موؤخًرا ب�سبب الفوائد ال�سحية العظيمة املرتبطة به.

خ�سارة  على  ت�ساعدك  عنا�سر   6
�لوزن و�حلفاظ على ج�سمك

فوائد احلليب الذهبي
الأ�سفر،  بلونه  الذهبي  احلليب  ميتاز 
اأج����ل حت�����س��ني وتعزيز  وي�����س��ت��خ��دم م���ن 
ب��الإ���س��اف��ة للعديد م��ن الأم���ور  امل��ن��اع��ة 

الأخرى.
الذهبي  احل��ل��ي��ب  ف���وائ���د  ع��ل��ى  ت���ع���رف 

بالتف�سيل:

لالأك�سدة قوي  م�ساد   1-
امل���ك���ون ال��رئ��ي�����س��ي يف ه����ذا احل��ل��ي��ب هو 

الكركم،
 والذي يحتوي على مادة ن�سطة تدعى 
 )Curcumin( ال��ك��رك��م��ني  ب��ا���س��م 
امل�سادة  ب��خ�����س��ائ�����س��ه��ا  مت���ت���از  وال����ت����ي 

لالأك�سدة.
حماربة  على  الأك�����س��دة  م�����س��ادات  تعمل 

من  اجل�سم  وحماية  املت�سررة  اخلاليا 
الإجهاد التاأك�سدة، بالتايل اإفادة اخلاليا 
باللتهابات  الإ����س���اب���ة  م���ن  وال��ت��ق��ل��ي��ل 

والعدوى املختلفة.
الذهبي  احلليب  ف��اإن  ذل��ك،  اإىل  اإ�سافة 
ميلك الزجنبيل والقرفة، وهي م�سادات 

ا. اأك�سدة قوية اأي�سً

واأمل  الل��ت��ه��اب  م��ن  التقليل   2-
املفا�سل

الذهبي  التي يحتويها احلليب  املكونات 
جتعله م�ساد التهاب خارق، والتي تعود 

بالفائدة على ال�سحة ككل.
خف�س خطر اللتهاب من �ساأنه اأن يقلل 
الإ�سابة  ع��ن  ال��ن��اجت  امل��ف��ا���س��ل  اأمل  م��ن 
املفا�سل  وال���ت���ه���اب  ال���ع���ظ���ام  ب��ه�����س��ا���س��ة 

الروماتويدي.

ووظ��ائ��ف  ال���ذاك���رة  حت�سني   3-
الدماغ

الدماغ  ت�سمل  الذهبي  احلليب  ف��وائ��د 
الدرا�سات  بع�س  وج���دت  ح��ي��ث  ��ا،  اأي�����سً

العلمية املختلفة،
 اأن الكركمني يزيد من م�ستويات مركب 

معني يف الدماغ، 
والذي ي�ساعد يف ت�سكيل روابط جديدة 

وتعزيز منو اخلاليا هناك.
يف املقابل، 

انخفا�س م�ستوى هذا املركب من �ساأنه 
ي��رف��ع م��ن خ��ط��ر الإ���س��اب��ة مبر�س  اأن 

الزهامير.
اأما بالن�سبة للمركبات الأخرى املوجودة 
يف احل��ل��ي��ب وف���وائ���ده���ا ع��ل��ى ال���دم���اغ، 

فت�سمل:
بروتني  ت���راك���م  م���ن  ت��ق��ل��ل  ال��ق��رف��ة   •
م�����ن خطر  ي����رف����ع  ال�����دم�����اغ  م���ع���ني يف 

الإ�سابة بالزهامير
الإ�سابة  اأع��را���س  من  تقلل  القرفة   •

مبر�س باركن�سون
عمل  ك���ف���اءة  م���ن  ي���ع���زز  • ال��زجن��ب��ي��ل 

الدماغ والذاكرة.

العام املزاج  حت�سني   4-
الكركم  يف  امل���وج���ودة  ال��ك��رك��م��ني  م����ادة 
ت�����س��اع��د يف ت���ع���زي���ز امل�������زاج وت���ق���ل���ل من 

اأعرا�س الكتئاب.
اأن هذه  العلمية  حيث وجدت الدرا�سات 
ت�ساعد يف حت�سني �سحة  الن�سطة  امل��ادة 

الدماغ وبالتايل املزاج.

الأمرا�ض من  القلب  حماية   5-
العلمية  ال����درا�����س����ات  رب���ط���ت  ل��ط�����������������امل��ا 
الذهبي  احلليب  مكونات  بني  املختلفة 
باأمرا�س  الإ����س���اب���ة  خ��ط��ر  وان��خ��ف��ا���س 

القلب.
الأوعية  ع��م��ل  م��ن  امل����واد حت�سن  ف��ه��ذه 
الدموية وحتميها من الت�سلب وارتفاع 
ت��ع��ود بالنفع  ال��ك��ول��ي�����س��رتول وب��ال��ت��ايل 

على �سحة القلب.

الدم يف  ال�سكر  م�ستوى  خف�ض   6-
ي�ساعد تناول احلليب الذهبي يف خف�س 

م�ستويات ال�سكر يف الدم.
حيث اأن 1-6 غرام يومًيا تقلل م�ستوى 
ال�سكر عند ال�سيام بحوايل %29، اأما 
القرفة فتقلل من مقاومة الأن�سولني يف 

اجل�سم.

ال��ذه��ب��ي  احل��ل��ي��ب  ف���وائ���د   7-
الأخرى

اأم����ا ال��ف��وائ��د الأخ�����رى امل��رت��ب��ط��ة بهذا 
احلليب، ت�سمل:

بال�سرطان الإ�سابة  خطر  • خف�س 
وال���ف���ط���ري���ات  ل��ل��ب��ك��ت��ريي��ا  م�������س���اد   •

والفريو�سات
وكفائته املناعي  اجلهاز  �سحة  • تعزيز 

ال�ستاء اأمرا�س  • حماربة 
اله�سم عملية  • حت�سني 

العظام. �سحة  • حماية 

طريقة عمل احلليب الذهبي
لعمل هذا احلليب اأنت بحاجة للمكونات 

التالية:
الهند جوز  حليب  من  مل   120 •

الكركم من  كبرية  • ملعقة 
الزجنبيل  م�����ن  م���ل���ع���ق���ة  ن�������س���ف   •

املطحون
القرفة من  ملعقة  • ن�سف 
الأ�سود. الفلفل  من  • ر�سة 

قم  امل�����س��روب،  ت��رغ��ب يف حتلية  كنت  اإن 
باإ�سافة القليل من الع�سل.

مزج  عليك  امل��ك��ون��ات،  ح�����س��رت  اأن  ب��ع��د 
ج��م��ي��ع امل��ك��ون��ات ودع��ه��ا ت��غ��ل��ي مل���دة 10 

دقائق على نار هادئة.

م�سروب هندي الأ�سل يتكون من احلليب والكركم

�حلليب �لذهبي .. فو�ئد خارقة 
ومهمة ل�سحتك

لـلثوم ر�ئعة  �سحية  فو�ئد   9
وا�سعة  ملجموعة  كعالج  الثوم  على  القدمي  اليوناين  الطب  اعتمد  اأثينا: 
من الأمرا�س، وقد اأثبت العلم احلديث فاعلية الثوم يف عالج معظم هذه 

امل�ساكل.
اإليك اأهم القيم الغذائية التي يوفرها الثوم، وفوائده ال�سحية:

الإن�سان  باملائة من احتياجات   23 الثوم على  28 غراماً من  يحتوي كل 
باملائة من  “ب″6، و15  باملائة من فيتامني  املنغنيز، و17  اليومية من 

فيتامني “�سي”، و6 باملائة من ال�سيلينيوم.
الكال�سيوم  قليلة من  وكمية  الألياف،  غ��رام من   0.6 الكمية  وتوفر هذه 
والنحا�س والبوتا�سيوم والفو�سفور واحلديد. وحتتوي ح�سة الثوم على 42 
�سعرة حرارية، و1.8 غرام من الربوتني، و9 غرامات من الكربوهيدرات.

فوائد الثوم:
- تناول 2.5 غرام من الثوم يومياً يقلل اأيام الإ�سابة بنزلة الربد بن�سبة 

باملائة.  61
- الثوم يخف�س �سغط الدم املرتفع.

من  ال��وق��اي��ة  على  وي�ساعد  ال�����س��ار،  الكول�سرتول  م�ستوى  يقلل  ال��ث��وم   -
اأمرا�س القلب واجللطة.

الزهامير  اأنها حتمي من  يعتقد  لالأك�سدة  الثوم على م�سادات  - يحتوي 
واخلرف.

- يرتبط تناول الثوم بانتظام بطول الُعمر.
- يح�ّسن الثوم من الأداء البدين للريا�سيني.

- ينقي الثوم اجل�سم من ال�سموم املعدنية.
من  ويحميها  العظام،  �سحة  يح�ّسن  يومياً  ال��ث��وم  م��ن  غ��رام��ني  ت��ن��اول   -

اله�سا�سة بعد �سن الياأ�س.
- يحتوي الثوم على عنا�سر حتارب اللتهابات وتقاوم ال�سرطان.

واملك�سرات الزيتون  زيت   1-
واإ�سافة  والأف���وك���ادو  ال�سلمون  مثل  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول 
زيت الزيتون واملك�سرات اإىل وجباتك ونظامك الغذائى 

ي�ساعدك على فقدان الوزن، 
 DوEو  AوK فيتامني  مثل  الغذائية  العنا�سر  فوجود 
واأوميجا 3 تعزز فقدان الوزن واحلفاظ على الأوعية 

الدموية ال�سحيحة

الربى والتوت  -2الربتقال 
قومى بتناول الأطعمة التى حتتوى على فيتامني 
والتوت  الأح��م��ر،  والفلفل  الربتقال  مثل  “ج” 

الربى، الفراولة،
اأن نق�س  ك��م��ا  ال����وزن  ان��ق��ا���س  ع��ل��ى  ي�ساعد  ف��ه��و   
فيتامني “ج” فى اجل�سم يوؤدى اإىل �سعوبة فقدان 
الوزن، فاإذا كنت تتبع نظام رجيم فاإن هذا �سي�ساعدك 

كثرًيا.

وال�سوفان -3العد�ض 
ت��ن��اول ك��ل م��ن ال��ع��د���س وال�����س��وف��ان وامل��ك�����س��رات مي��د اجل�سم 
اإىل طاقة مما  ال��ذى ي�ساعد على حتويل الطعام   B  6 بفيتامني 

ي�سعرك بالرتياح، فحافظ دائًما على تناول هذه الأطعمة لتخزين 
هذه املواد فى اجل�سم.

واجلنب الرايب  -4اللنب 
ح��اف��ظ دائ��ًم��ا على ت��ن��اول ك��ل م��ن ال��ل��ن ال��رائ��ب واجل��ب��ن��ة واللفت، 
فاحلفاظ على تناول الكالي�سوم باملن�سوب الطبيعى للج�سم ي�ساعدك 
اأثناء  جيد  ب�سكل  تعمل  ال��ع��ظ��الت  يجعل  كما  ال����وزن،  ف��ق��دان  على 

ممار�سة الريا�سة.

الكاملة واحلبوب  الورقية  -5اخل�سراوات 
ال���ورق���ي���ة والأ�سماك  ت���ن���اول ك���ل م���ن اخل�������س���راوات  احل���ف���اظ ع��ل��ى 
والفا�س�����وليا واملك�سرات واحلبوب الك�����املة ي�س������اعدك اأي�س�������ًا عل������ى 
املاغن�سيوم  على  لإحتوائها  و�سلي���م  �سحى  ب�سكل  ال�������وزن  فق�������دان 
حرق  ف��ى  الع�سالت  و�سي�ساعد  الع�سالت  ب��ن��اء  ف��ى  ي�ساعد  ال���ذى 

الدهون

والبقوليات البحرية  -6املاأكولت 
املاأكولت البحرية والبقوليات حتتوى على مادة الزنك التى دائًما ما 
ت�سعرك بال�سبع وفقدان الطاقة املنا�سبة التى ت�ساعدك على خ�سارة 

الوزن.

التخ�سي�ض  وو�سفات  الرجيم  اأنظمة  عن  دائًما  نبحث  يجعلنا  مما  ومثاىل،  متنا�سق  ج�سد  بامتالك  جميعا  نهتم 
املختلفة، ون�سعر بال�سعادة وحتقيق الإجناز عند فقدان بع�ض الكيلوجرامات التى جتعلنا نظهر ب�سكل اأنحف، ولكن 
املهمة مما ي�سر به فيما بعد، ولتحقيق معادلة  الفيتامينات واملعادن  اإىل فقدان اجل�سم لعدد من  يوؤدى ذلك  قد 
خ�سارة الوزن واحلفاظ على اجل�سم تبعا ملوقع boldsky نقدم جمموعة من العنا�سر الغذائية التى تفيد اجل�سم 

وت�ساعد على فقدان الوزن.
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العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
انذار عديل بالن�سر - رقم )2092/2019(

   املنذرة الأوىل/ اخلليج التجاري - ذ م م  ، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وعنوانها املقر الرئي�سي لدبي القاب�سة -
  ملك جمريا هيلز ديفلومبنت - ام �سقيم 3 - مكتب رقم 1 - اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة ، ميثلها ال�سيد/ 
حممد يو�سف حممد يو�سف ، جزر القمر اجلن�سية ، ويحمل هوية اإماراتية رقم : 8 - 4049641-1986-784 مبوجب وكالة رقم 
2018/1/111299 لدى الكاتب العدل بدبي هاتف رقم : 0529224000 ،  املنذرة الثانية / دبي للعقارات لإدارة املجمعات - ذ م 
م  �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وعنوانها باملقر الرئي�سي ل�سركة دبي القاب�سة ملك جمريا هيلز ديفلومبنت مكتب رقم 1 ام �سقيم 3 - 
اإمارة دبي - الإمارات  العربية املتحدة ، ميثلها ال�سيد/ حممد يو�سف حممد يو�سف ، جزر القمر اجلن�سية : ويحمل هوية اإماراتية رقم 
"8-4049641-1986-784 مبوجب وكالة رقم 2018/1/111299 لدى الكاتب العدل بدبي هاتف رقم : 0529224000

املنذر اليه / منى يا�سني - وعنوانه الوحدة رقم 106 - بناية ا�سبكت تاور D - منطقة اخلليج  التجاري - اإمارة دبي - الإمارات العربية 
magy@arablinkdubai.  : الكرتوين  بريد   -  056444186  : رقم  042689555 هاتف متحرك   : هاتف   - املتحدة 

com - رقم مكاين : 25275 87343  - تخطر املنذرتان املنذر اليه ب�سرورة اللتزام ب�سداد ر�سوم ال�سيانة والإدارة لأماكن امللكية 
امل�سرتكة مبا يتنا�سب مع امل�ساحة الواردة ب�سند ملكية الوحدة رقم 106 - بناية ا �سبكت تاور D - منطقة اخلليج التجاري - اإمارة دبي 
و�سداد مبلغ وقدره )519628.74( درهم ، خم�سمائة وت�سعة ع�سر الفا و�ستمائة وثمانية وع�سرون درهما واربعة و�سبعون فل�سا خالل 
�سبعة )7( ايام عمل من تاريخ اإعالنه بهذا النذار ويف حال ا�ستمرار املنذر اليه يف الإخالل ب�سداد ر�سوم اخلدمات فان املنذرتان يحتفظان 
بحقهما يف اتخاذ اي اجراء قانوين متاح وفقا للقانون وي�سمل على �سبيل املثال ل احل�سر احلق يف املطالبة باملبلغ املرت�سد وحق املطالبة 
بالبيع مقابل حت�سيل ر�سوم اخلدمات امل�ستحقة مع الفوائد القانونية وم�سروفات ا�ست�سدار احلكم الق�سائي بخالف ما ي�ستجد من 

ر�سوم خدمات ومع حفظ كافة حقوق املنذرتان الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/4558   تنفيذ جتاري  
�سامل جمهول حمل  ابراهيم حممد  املنفذ �سده/1- خليفة خليل  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي ال�سالمي - �س م ع وميثله / 
خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )117507( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

  يف الدعوى رقم  2019/458 تنفيذ جتاري  
ب�سخ�سه وب�سفته مالك   - الزبريي  املنفذ �سدهما/1-عبداهلل احمد لطف  اىل 
م ح )رق��م 2178  م  �سبورت  م ح 2-م��اك فاليت  م   - �سبورت  م��اك فاليت  ومدير 
ملك املدعي عليها الأوىل( جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�سيخ 
حممد بن يحيى بن ناجي الروي�سان - ب�سفته مالك ومدير وميثله/خالد كلندر 
والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  ع��ب��داهلل ح�سني. 
بالت�سامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3160603( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
يف  الدعوى 2019/132 جتاري كلي

املدعي عليها : نا�سيونال جلف لالن�ساءات - �س ذ م م   
مبا ان هنالك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعي/�سوبر براي�س لتاأجري ال�سيارات 
- ذ م م - اأمام حماكم دبي واأنه مت تكليفنا كخبريا حما�سبيا مبوجب احلكم ال�سادر 
املوافق  الحد  يوم  وذلك  اخلربة   اجتماع  حل�سور  ندعوكم  فاإننا  اأعاله  بالدعوى 
2019/3/24 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا مبقر مكتبنا انرتا لال�ست�سارات املالية  
وذلك بالعنوان التايل : دبي - حمي�سنة 4 - �سارع بريوت - بناية امليزان - الطابق 
الثالث - مكتب  303 ،،،  مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات - وبذات البناية 
يوجد بنك دبي التجاري وهيئة كهرباء ومياه دبي ، هاتف : 04-2206899 ، 2206244-
04 ، فاك�س : 042206877 ، يرجى الإطالع واحل�سور باملوعد املحدد اعاله واإح�سار 

كافة ما لديكم من م�ستندات مع الرتجمة اىل العربية. 
اخلبري املحا�سبي وامل�سريف  
د. علي را�سد الكيتوب 

اإعــالن بالن�سـر
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

اإعالن بالن�سر - ح�سور اإجتماع اخلربة 
يف الدعوى رقم 2018/3040 جتاري كلي - عجمان

املدعي عليه  : ايه بي ا�س العاملية للطاقة - ذ م م 
 - الإبتدائية  الإحت��ادي��ة   ، تكليف حمكمة عجمان  بناء على   ، اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف 
املرفوعة  اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  م�سرفيا  خبريا  بندبي  الكلية  التجارية  ال��دائ��رة 
وكيال  او  اخل��ربة  يرجى ح�سوركم يف جل�سة  وعليه  )امل��دع��ي( �سدكم  العربي  البنك  من 
معتمدا ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�ستندات تخ�س الدعوى وذلك يوم الإثنني املوافق 
املرزوقي  اخلبري/عبداملجيد  مكتب  مقر  يف  ظهرا   12.00 ال�ساعة  مت��ام  يف   2019/3/25
والكائن مبدينة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بناية برج امل�سرف - الطابق 15 - مكتب 

رقم 1504 - موبايل : 0506111421  - ت : 042555363  - ف : 042555433 
اخلبري امل�سريف 
عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/1287  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جرنال موتورز اوفر�سيز دي�سرتبيو�سن �س.ذ.م.م )فرع 
ال�سعيدي  عبدالف�سيل  /مها  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  دب��ي( 
عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اح��م��د  
والر�سوم  دره���م   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   461595( وق��دره��ا 
جل�سة  لها  وح���ددت   mb190761130ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
لذا   ch1.B.10:بالقاعة 09.30 �س  ال�ساعة   2019/3/25 املوافق  الثنني 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2019/238 تنفيذ مدين

ويبري ماكو جمهول  روث  اليك�سندرا  كري�ستيان  املنفذ �سده/1-  اىل 
للمحاماة  ال�سام�سي  التنفيذ/حمدان  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  القانونية  وال�ست�سارات 
ب��ه وق����دره )12271.62( درهم  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  اع���اله وال���زام���ك 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  املحكمة.وعليه  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  بحقك يف حالة  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/595 تنفيذ جتاري 
القامة مبا  املنفذ �سده/1- من�سور خود جا�سته جمهول حمل  اىل 
المارات  )م(  ���س.م.ب  الو�سط(  )ال�سرق  التنفيذ/اميك�س  طالب  ان 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  اجل��رم��ن  اب��راه��ي��م  ا�سماعيل  وميثله:علي 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  اع���اله وال���زام���ك  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
)566469.25( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.وعليه فان 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/2824 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ �����س����ده/1- ك��ي��ل��ي ل��ل��م��ق��اولت ���������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
�س.ذ.م.م  التموين  خلدمات  التنفيذ/انرتكري  طالب  ان  مبا  القامة 
بانه مت احلجز على  ابراهيم اجلرمن نعلنكم  ا�سماعيل  وميثله:علي 
التحفظي رق���م:451/2017 جت��اري وفاء  اموالكم اخلا�سة يف احلجز 
للمبلغ املطالب به وقدره )5719258.44( درهم وتقرر حتويل احلجز 
التحفظي اىل حجز حتفظي تنفيذي رقم 2824/2018 جتاري وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار قا�سي التنفيذ.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/3043  ا�ستئناف عمايل    
�س.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  ب��راي��ان   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
جم���ه���ول حم����ل الق����ام����ة مب����ا ان امل�������س���ت���اأن���ف / ����س���وري���دي ب��������ادال  قد 
ع��م��ايل جزئي  رق���م 6790/2018  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  ا���س��ت��اأن��ف/ احل��ك��م 

بتاريخ:2018/11/21     
وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء  املوافق 2019/4/2 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/721 تنفيذ عقاري
�س.ذ.م.م  العقارية  للو�ساطة  انرتنا�سيونال  املا�سة  �سده/1-  املنفذ  اىل 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/م��رمي اح��م��د را�سد 
ال�سويدي اليا�سي وميثله:حمده ح�سني احمد جا�سم مكي قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
بطالن  املحكمة.2-  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )925698.10(
العقد املربم بني الطرفني ب�ساأن الوحدة رقم 309 بربج يورو تاور وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2019/2  ا�ستئناف تظلم جتاري    

زخ����اري  جمهول  ف����اروق متو�سلح  م��اري��و  ���س��ده/ 1-  امل�����س��ت��اأن��ف  اىل 
فردية  موؤ�س�سة  ملنا�سبات  ف��اي��ب��ز   / امل�����س��ت��اأن��ف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
وميثله:�سيخه حممد �سيف علي املحرزي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
جل�سه  لها  وح��ددت  جت��اري  تظلم   2018/566 رق��م  بالدعوى  ال�سادر 
رقم  بالقاعة  م�ساءا    17.30 ال�ساعة   2019/4/3 املوافق  الربعاء   يوم 
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
مذكرة اعالن بالن�سر

               يف  الدعوى 2019/111  ا�ستئناف احوال �سخ�سية ومواريث    
حمل  جمهول  اق��ب��ال  بوتوفيتيل  اق��ب��ال  �سيانا   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / عبد الرزاق ابراهيم وميثله:ريا�س عبداملجيد 

حممود الكبان  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم/     
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2019/3/25 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم )14( يف مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود وعليه 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
اخطار دفع بالن�سر

 يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/1043 التنفيذ املدين 
اىل املحكوم عليه :  اياد فالح ح�سن العزاوي  ب�سفته مالك وكفيل �سامن ملديونية املت�سامنة اخلليجية لل�سناعات الغذائية - م 
م ح اجلن�سية : ال�سويد ، العنوان : الإمارات ال�سارقة ، �س ب : 38227 الكورني�س  - بناية بن ر�سيد - �سقة رقم 1410 ، الهاتف 

املتحرك : 971505583806+ 
املت�سامنة اخلليجية لل�سناعات الغذائية - م م ح  ، اجلن�سية :    العنوا ن : الإمارات راأ�س اخليمة املنطقة احلرة - الفريزون - 

بجوار فندق اكا�سيا اجلزيرة احلمرا 54575  ، الهاتف املتحرك : 971505583806+ 
املت�سامنة اخلليجية لل�سناعات الغذائية - �س م ح  ، اجلن�سية :   ، العنوان : الإمارات را�س اخليمة اجلزيرة احلمراء ، �س ب : 

31291 - راكيا )املنطقة احلرة( الهاتف املتحرك : 971505373179+ 
نداء يا�سني عبدالرازق التماري ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية املت�سامنة اخلليجية لل�سناعات اخلليجية الغذائية - م م ح  
، اجلن�سية  : ال�سويد ، العنوان : الإم��ارات ال�سارقة �س ب : 38227 الكورني�س - بناية بن ر�سيد - �سقة رقم 1410 -  الهاتف 

املتحرك : 971505583806+
�سركة يو�سف الر�سيد للتجارة العامة : اجلن�سية :  ، العنوان : الإم��ارات ال�سارقة خلف �سارع امللك عبدالعزيز ، ملك �سركة 

انرتما�س للهند�سية املنطقة ال�سناعية رقم 13 ، �سربة رقم 9 ، الهاتف املتحرك : 9710507063747+ 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�سدرت بحقك حكما بتاريخ 2017/11/16 يف ق�سية )257/2017( جتاري 

كلي، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 16696220.19 درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف  
املحكوم له :  بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع ، اجلن�سية :   ، العنوان : الإم��ارات دبي  - اخلليج التجاري  - ابراج رجال 

الأعمال - برج ا�سبكت - الطابق 12 ، الهاتف املتحرك : 971044433013+ 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. 

مالحظات : اأول ب�سحة وثبوت احلجز التحفظي ال�سادر بالأمر على عري�سة رقم 14324/2017 حجز حتفظي جتاري راأ�س 
اخليمة ، ثانيا : بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ 14895409.22 وفائدة قانونية على 

ذلك املبلغ وقدرها 9٪ من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد  والزمتهم امل�سروفات ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك فان 

املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ، والر�سوم املرتتبة عليك.
رئي�س ق�سم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم فقد املدعو / كري�سناتريت 

جوبالن جوباكومار ، الهند   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )M9702409( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0521252192

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد املدعو / ايرين �سالفيتى 
الفلبني     ، اي�����ل�����م�����ي�����دولن 
�سفره  ج�������واز   - اجل���ن�������س���ي���ة 
 EB6636108( رق������م 
من   )P4407677A و 
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0506660655

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد املدعو / حممد �سهباز 
باك�ستان   ، رم�سان  حممد 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )5146942XZ( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0559323700

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد املدعو /حممد عمران 
باك�ستان   ، ع��ب��دال��رح��م��ن 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
 )1222091HW (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

 0559323700

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد املدعو / اعجاز احمد 
باك�ستان   ، اك������رب  وزي��������ر 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1161082FS( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0559323700

فقد�ن جو�ز �سفر

ابراهيم   / امل����دع����و  ف���ق���د 
حممد ا�سماعيل ، باك�ستان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1023551CL( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0559323700

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد املدعو / حممد �ساجد 
باك�ستان   ، ا���س��ل��م  حم��م��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )5575951FF( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0559323700

فقد�ن جو�ز �سفر

اح����م����د   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
باك�ستان   ، با�سا  �ساه  با�سا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )3340842CC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0559323700

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد املدعو / �سياء الدين 
باك�ستان   ، م��ان�����س��ا  حم��م��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )5972652GF( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0559323700

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد املدعو / حممد ا�سرف 
باك�ستان   ، ���س��ادق  حم��م��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1847502FF( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0559323700

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد املدعو /ا�ستياق ح�سني 
باك�ستان   ، ح�سني  م�ستاق 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )6898973GB( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0559323700

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد املدعو / منزهر ح�سني 
باك�ستان   ، ح�����س��ني  م��زه��ر 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )6896172GF( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0559323700

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد املدعو / امتياز ح�سني 
باك�ستان   ، من�ساء  حم��م��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )6902221HK( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0559323700

فقد�ن جو�ز �سفر

ح�سام  هيثم  امل��دع��و/  ف��ق��د 
الردن   ، ���س��ب��ي��ح  ح�������س���ني 
رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية 
يرجى   )182070T(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
اقرب  او  بال�سفارة الردنية 

مركز �سرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر

ف�������ق�������د امل�����������دع�����������و/ ك�������ايل 
الهند   ، ن����وف����ل  ف����الب����ي����ل 
رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية 
)K7424822( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر

فقدان �سهادة اأ�سهم ت
ف��ق��دت ���س��ه��ادة ال���س��ه��م رقم 
/ �سم 1با 0 1 9 5 1 2 7

فريح  حممد  ف��ري��ح  حممد 
، ������س�����ادرة من  ال��ق��ب��ي�����س��ي  
ال�سالمي    ابوظبي  م�سرف 
وعلى  �سهم   151 وع��دده��ا 
من يجدها الت�سال بالرقم 

0565734560

اإعالن فقدان �سهادة اأ�سهم
فقدت / جناة خالد ح�سني ، �سهادة اأ�سهم  رقم 

�سهم  188 عدد   1059127
�سادرة من م�سرف اأبوظبي ال�سالمي 

علي من يجدها الإت�سال علي امل�سرف املذكور  
اأو ت�سليمها لأقرب مركز �سرطة م�سكوراً
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�نطالق فعاليات معر�ض �ل�ستثمار �لعقاري 
»�إيكر�ض 2019« يف �أك�سبو �ل�سارقة

•• ال�شارقة-الفجر:

حتت رعاية كرمية من �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل 
العهد نائب حاكم ال�سارقة تنطلق اليوم  الثالثاء فعاليات الدورة ال�ساد�سة من 
معر�س ال�ستثمار العقاري “اإيكر�س 2019، الذي تنظمه غرفة جتارة و�سناعة 
ال�سارقة،  العقارات يف  العقاري وجمموعة عمل قطاع  الت�سجيل  ال�سارقة ودائرة 
21من �سهر مار�س اجلاري  ال�  وي�ست�سيفه مركز اك�سبو ال�سارقة وي�ستمر حتى 

مب�ساركة عدد كبري من ال�سركات العقارية وال�ستثمارية يف الإمارات واملنطقة.
وي�������س���ارك يف امل��ع��ر���س ع����دد ك��ب��ري م���ن ال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
جم����ال ال��ت��ط��وي��ر ال���ع���ق���اري وامل����ق����اولت وم������واد ال���ب���ن���اء والإن���������س����اء، وال���وك���الء 
الت�سميم  خدمات  و�سركات  املالية،  واملوؤ�س�سات  والبنوك  العقاريني  والو�سطاء 
العقاري،  بال�ساأن  املعنية  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الداخلي،  املعماري،والت�سميم 
وكذلك �سركات التاأمني وال�ست�سارات القانونية وخدمات اإدارة العقارات ومالك 
العقارات و�سركات اخلدمات الهند�سية و�سركات اإدارة امل�ساريع، و�سط توقعات باأن 
الزوار  كبرياً من  ع��دداً   2019 ايكر�س  ال�ساد�سة من معر�س  ال��دورة  ت�ستقطب 
واملهتمني بال�ساأن العقاري. واأ�سار �سعادة �سعيد غامن ال�سويدي، رئي�س جمموعة 
يف  امل�ساركة  اىل  وال�سركات  اجلهات  �سعي   اىل  ال�سارقة  يف  العقارات  قطاع  عمل 
ا�ستثمارية  كوجهة  ال�سارقة  مكانة  من  لالإ�ستفادة   ”2019 “ايكر�س  معر�س 
الرئي�سة اجل��دي��دة يف  الت�سوق  م��راك��ز  ع��دد  ت��زاي��د  م��ع  ج��اذب��ة ومم��ي��زة، خا�سة 
الفاخرة  العقارية  وامل�ساريع  والع�سرية  احلديثة  ال�سكنية  واملجمعات  ال�سارقة 
رفاه  على  ترتكز  بتباع منهجيات  العقاريون  امل��ط��ورون  فيه  ب��داأ  ال��ذي  الوقت  يف 
م�ستفيدين من  ال�ستخدامات  �سكنية وجتارية متعددة  وبناء جممعات  الإن�سان 
�سمعة دولة الإمارات عامة واإمارة ال�سارقة خا�سة ومكانتها كوجهة مثالية عاملية 

للعي�س والعمل وال�ستثمار.
كاأهم  �سمعته  تعزيز  يف  جنح  قد   2019 ايكر�س  معر�س  ان  ال�سويدي  واأ���س��اف 
املعر�س مع  %100 من م�ساحة  املنطقة، حيث مت حجز  العقارية يف  املعار�س 
العام،  لهذا  للمعر�س  ال�ساد�سة  بالدورة  اجل��دد  العار�سني  من  كبري  عدد  وج��ود 
النمو  م��ع  يتواكب  كونه  لهم  كبريا  جناحا  املعر�س  يف  امل�ساركون  يتوقع  حيث 
اإق��ب��ال لف��ت من  ال��ع��ق��ارات يف ال��دول��ة، وذل��ك و�سط  الكبري ال��ذي ي�سهده قطاع 
والت�سهيالت  تنوع اخليارات  العقارات مع  اقتناء  والأف��راد على  امل�ستثمرين  قبل 
دعم  على  العمل  للمعر�س  التنظيمية  اجلهات  �سعي  موؤكداً  املقدمة،  التمويلية 
العام. وهذا  املعر�س هذا  التي يوفرها  الفر�س  العقاري لال�ستفادة من  القطاع 
يوؤكد على الأهمية الكبرية التي بات يحظى بها هذا املعر�س العقاري الأبرز يف 
دولة الإمارات كمن�سة عاملية مرموقة مل�ساعفة ا�ستثمارات املطورين وامل�سرتين 
والبائعني على حد �سواء.   و�ستقام خالل فرتة املعر�س اأكرث من 16 دورة وور�س 
وكذلك  املعنية  ال��دوائ��ر  جانب  من  املتخ�س�سني  من  ع��دد  من  ُتقدم  متخ�س�سة 
وال�سريبة  والقانون  وال�ستثمار  البناء  هند�سة  جمال  يف  متخ�س�سني  قبل  من 
والهند�سة املعمارية وغريها من الدورات املتنوعه واملجانية التي تغطي عدد من 
دائرة  ف�ستنظم  امل�ساركني.  لكل  �سهادات ح�سور  توفري  ال�سلة، مع  ذات  املجالت 
“اإجراءات الرهن العقاري”  الت�سجيل العقاري ور�سة عمل باليوم الأول بعنوان 
اأيام  خالل  التدريبية  الور�سات  من  عدد  ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  وتنظم 
املعر�س تبداأ الأوىل بعنوان “ماهية العقود”، وور�سة عمل “ الت�سويق يف دقيقة” 

بالإ�سافة اإىل ور�سة عمل “اإدارة وت�سغيل املرافق«.
ويف اليوم الثاين من املعر�س املوافق 20 مار�س تنظم غرفة ال�سارقة عدداً اخر 
القيمة  �سريبة  “تطبيق  يف  دورة  تقدم  حيث  العمل،  وور���س��ات  املحا�سرات  م��ن 
ودورة  الن�سائية”،  “ العقود  بعنوان  ور�سة  اىل جانب  العقارات”،  امل�سافة على 
ويف اليوم الخري دورة “خطوات اختيار  بعنوان “ كيف تختار ت�سميم منزلك”، 
املقاول املنا�سب«. وتنظم بلدية ال�سارقة يف اليوم الخري من املعر�س ور�سة عمل 
وحما�سرة اخرى بعنوان “ال�سروخ  بعنوان “البيئة اجلاذبة للتطوير العقاري”، 
حما�سرة  وال��دويل  التجاري  التحكيم  مركز  وينظم  اخلر�سانية”،  العنا�سر  يف 

بعنوان “ التحكيم يف ت�سوية املنازعات العقارية«.
وت�ستمر فعاليات املعر�س ملدة ثالثة اأيام، بدعم من مركز اأك�سبو ال�سارقة، وحتت 
و”دائرة  وامل�ساحة”  التخطيط  و”دائرة  ال�سارقة”  “بلدية  من  ر�سمية  رعاية 
تالل”  “�سركة  ال��ذه��ب��ي  ال��راع��ي  ج��ان��ب  اىل  بال�سارقة”  القت�سادية  التنمية 

العقارية، والراعي الإعالمي “هيئة ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون«.

»كهرباء دبي« تبحث تعزيز �لتعاون 
مع �إيطاليا مبجال �ملياه و�لطاقة

•• دبي-وام:

املوؤ�س�سات  م��ع  ال�سرتاتيجي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  دب��ي  وك��ه��رب��اء  هيئة  بحثت 
وال�سركات الإيطالية وتبادل اأف�سل اخلربات والتجارب واملمار�سات العاملية 
وتقنيات  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  م�سادر  جم��ال  يف  املعيارية  امل��ق��ارن��ات  واإج����راء 
تخزين الطاقة وال�سبكات الذكية والأمن الإلكرتوين والبتكار والتقنيات 

الإحاللية واآخر م�ستجدات التحول الرقمي والأمتتة.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س 
التنفيذي للهيئة �سعادة ليبوربو �ستيلليلنو �سفري جمهورية اإيطاليا لدى 
الدولة و�سيمونيتا جري�سانتي امللحق التجاري وممثلني عن وكالة التجارة 

الإيطالية واحتاد ال�سناعات الإيطالية وموؤ�س�سات مالية .
ركز اجلانبان خالل اللقاء على �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك يف جمال املياه 
الإيطايل  الوفد  اأم��ام  الطاير  حممد  �سعيد  �سعادة  وا�ستعر�س  والطاقة. 
لتحقيق  الهيئة  بها  تقوم  التي  وال��ربام��ج  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  اأه��م  الزائر 

. اأهداف ا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 
و اأبدى اجلانب الإيطايل اهتمامه بامل�ساركة يف م�سروعات الهيئة الرائدة 
الهيئة  اأثنى على جهود  النظيفة واملتجددة واملياه حيث  يف جمال الطاقة 

احلثيثة لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف اإمارة دبي .

معر�ض عامل الورق بدبي ي�سهد مئات ال�سفقات التجارية

م�ساركات عاملية و��سعة وتطور ي�سابق �لزمن

•• دبي-د. حممود علياء:

الكندي  �سعيد  ب��ن  ب��ط��ي  ���س��ع��ادة  اف��ت��ت��ح 
دبي  و�سناعة  رئي�س غرفة جت��ارة  نائب 
ق��ب��ل ظ��ه��ر ي���وم اأم�������س الث���ن���ني ال����دورة 
ب��ي��رب وورل����د ال�سرق  ال��ت��ا���س��ع��ة مل��ع��ر���س 
الأو�سط 2019 عامل الورق املقام حاليا 
�سريط  ق�س  بعد  �سعادته  وق��ام  دب��ي  يف 
ال�سركات  اأجنحة  على  بجولة  الفتتاح 
الإماراتية والعاملية امل�ساركة حيث اأبدى 
واأجواء  امل�ساركني  عدد  لتزايد  ارتياحه 
الخ��ت�����س��ا���س واجل������ودة وال��ت��م��ي��ز التي 
امل��ع��ر���س وت�����زداد وتريتها  ب��ه��ا  ي��ت�����س��ف 
ال��الف��ت��ة ع��ام��ا بعد ع���ام. وي��ع��دُّ معر�س 
ع��امل ال����ورق: امل��ع��ر���س ال��ت��ج��اري الأول 
امل��ت��خ�����س�����س ب�����س��ن��اع��ات ال�����ورق ول����وازم 
واملدر�سية  املكتبية  والقرطا�سية  املكاتب 
البتكارات  اأج����واءه  وت�����س��ود  املنطقة  يف 
ال��ع��ر���س والطلب  والإب����داع����ات وف��ن��ون 
امل�ساركني  ل���دى  ال��دائ��م  ال���س��ت��ق��راء  يف 
بنجاحات ال�سوق وتطويرها فنيا وعمليا 
اللكرتوين  ال���ورق  ت��ط��ورات  با�ستيعاب 
مب�ساركة اأكرث من 300 عار�سا قدموا 

من الإمارات وال�سرق الأو�سط : وجهات 
ال��ع��امل الأرب�����ع وم���ن ال���ق���ارات اخلم�س 

ليواكبوا الع�سر يف البتكار والإبداع .

فاروق اأبوبكر : نواكب التطورات 
ودائما لدينا اجلديد

املعر�س  اأج��ن��ح��ة  ع��ل��ى  وخ�����الل ج���ول���ة 
لنا حوار  ك��ان  اأم�����س  ي��وم  الفتتاح  عقب 
الأ�ستاذ  ���س��ع��ادة  م��ع  وه���ادف  مو�سوعي 
فاروق اأبوبكر رئي�س جمل�س اإدارة فاروق 
دولة  يف  دب��ي  يف  تاأ�س�ست  وال��ت��ي  العاملية 
ثالثة  ولديها   1980 ال��ع��ام  الإم����ارات 
والثالث  دب���ي  يف  منهما  اث��ن��ان  م�سانع 
اإىل عدد من مراكز  اإ�سافة  ال�سارقة  يف 
ال��ت��وزي��ع وامل��ك��ات��ب الإداري�����ة يف خمتلف 
م��ن��اط��ق دب����ي و���س��ت��ة م���ع���ار����س اأخ����رى 
اثنان منها يف العا�سمة اأبوظبي واأربعة 
اأخرى يف ال�سارقة وعجمان واأم القيوين 
و�سلطنة عمان. وبحديث �سعادته لنا اأكد 
ا�سرتاتيجية  باأن  اأبوبكر  فاروق  الأ�ستاذ 
اأ�سا�س  اأقانيم  املوؤ�س�سة تقوم على ثالثة 
الأول: درا�سة الطلب يف ال�سوق والثاين 
الرتقاء الدائم باملنتج للعر�س والثالث 

البتكار  ال��ع��امل��ي يف  ال��ت��ط��ور  م��واك��ب��ة   :
لتكون  وال��ت�����س��وي��ق��ي  وال���ف���ن���ي  ال��ت��ق��ن��ي 
باإدارتها  امل��ق��دم��ة  يف  دائ���م���ا  امل��وؤ���س�����س��ة 
الدائم  ت�����س��وي��ق��ه��ا  وك���ذل���ك  واإن���ت���اج���ه���ا 
اأجواء  عن  �سوؤال  وح��ول  الأف�سل.  نحو 
والعاملية  والإقليمية  املحلية  امل�ساركة 
امل�ساركة  اإن  ���س��ع��ادت��ه:  ق���ال  امل��ع��ر���س  يف 
ت�����زداد ع��ام��ا ب��ع��د ع���ام وامل��ع��رو���س��ات يف 
الت�سنيع  الأج��ود ومتطلبات  �سباق نحو 
تتوافق مع متطلبات احلاجة يف ال�سوق، 
الأم�����ر ال����ذي ي��ك��ر���س ال���ت���وازن ويحقق 
ال��ن��ت��ائ��ج امل���رج���وة وي��ف�����س��ح امل��ج��ال اأم���ام 
يخدم  �سحي  تناف�سي  مناخ  يف  اجلميع 
واإقليميا وعامليا  ال�سامل حمليا  التطور 
دائما  ون�سبو  متفائلون  دائ��م��ا  ون��ح��ن 
والتميز  النجاح  طريق  يف  الأف�سل  اإىل 
والبتكار والإبداع والت�سويق. واهلل ويل 
التوفيق و�سكرا حلكومة دبي واملنظمني 

والعاملني على جناح املعر�س .

اأحمد املالك: اخلربة واجلودة 
اأ�سا�ض النجاح :

ويف جناح املالك للقرطا�سية، وهي كذلك 

موؤ�س�سة عريقة يف دبي والإم��ارات ، قال 
�سعادة  الأ�ستاذ اأحمد املالك : تبقى دبي 
الإمارات  دول��ة  وتبقى   ، النجاح  مدينة 
العربية املتحدة  حمّط اأنظار ال�سركات 
مايعك�سه   وه�����ذا   ، ال��ن��اج��ح��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
وي����وؤّك����ده م��ع��ر���س ع���امل ال������ورق  الذي 

تتزايد فيه امل�ساركة عاماً بعد عام.
املالك  موؤ�س�سة  اأن  على  �سعادته  واأك���د 
تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  ح��ري�����س��ة  ل��ل��ق��رط��ا���س��ي��ة 
على متثيل اأف�سل منتجات القرطا�سية 
م�ستلزمات  اإىل  الأق�����الم  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  واملدار�س  املكاتب 
للمناف�سة  الكامل  ال��وع��ي  م��ع  الأخ���رى 
مواكبة  يف  بالتطوير  ال��ت��ام  ،والل���ت���زام 
ويل  واهلل  املناف�سة.  وم��واج��ه��ة  ال�����س��وق 
جناح  على  للمنظمني  و�سكرا  التوفيق 

املعر�س. 

جولة ميدانية :
اإلينا  املعر�س حتدث  وخالل جولتنا يف 
كرمي  ال�����س��ي��د  لين”  “ارت  ج���ن���اح  يف 
اأعمالها  ال�����س��رك��ة  ب����داأت  ق���ال:  ك��اك��ام��ي 
ال�سابعة  للمرة  ون�سارك  عاما   95 منذ 

يف ه��ذا املعر�س ووك��الوؤن��ا امل��وزع��ون يف 
دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة هم 
ال�سادة موؤ�س�سة قرطا�سية فاروق العاملية 
للر�سم  املبتكرة  الأق����الم  ه��و  وج��دي��دن��ا 
وال��ه��ن��د���س��ة وخم��ت��ل��ف ال��ف��ن��ون، ونحن 
دائ��م��ا م��ت��ف��ائ��ل��ون، و���س��ك��ر ح��ك��وم��ة دبي 

واملنظمني .
ويف جناح �سركة فوليا الأملانية قال ال�سيد 
م��ي��ث��ال ك��وه��ل وال�����س��ي��ده ���س��وجن��ا نيبور 
ويعدُّ  عاملية  وامل�ساركة  جيد  املعر�س  اإن 
يف  ووكالوؤنا  والت�سويق  للعر�س  فر�سة 
الإم��ارات هم ال�سادة موؤ�س�سة قرطا�سية 
فاروق العاملية وتعدُّ ال�سني هي املناف�س 
الأ�سعار  العاملية  لأن  الأ���س��واق  الأول يف 
،ولكننا  اأق���ل  ال�سيني����ني  التج������ار  لدى 
النوعية  ع��ل��ى  ن��راه��ن  الأح������وال  ك��ل  يف 
والتطوير  ب��ال��ت��وا���س��ل  ال��ن��ج��اح  وع��ل��ى 

واملثابرة .
جيني  ال�سيدة  قالت  اأوليمبيا  جناح  ويف 
املعر�س  ه��ذا  يف  للم�ساركة  قدمنا  لقد 
للمرة الأوىل قبل 8 �سنوات اأي يف العام 
لعامل  الأول  املعر�س  ك��ان  ي��وم   2011
ال����ورق، واأح���ر����س دائ��م��ا ع��ل��ى احل�سور 
للتوا�سل مع زمالئنا وعمالئنا وخا�سة 
العاملية  ف������اروق  ق��رط��ا���س��ي��ة  اإدارة  م���ع 
-وك����الوؤن����ا يف الإم�������ارات- واأت���وق���ع باأن 
�سكرت  ك��م��ا  اأف�����س��ل،  ���س��ي��ك��ون  امل�ستقبل 

حكومة دبي واملنظمني.

 35 �سركة طري�ن عاملية توؤكد م�ساركتها يف منتدى »كونيكت« �ل�سرق �لأو�سط و�لهند و�أفريقيا يف دبي
•• دبي-الفجر:

اأكدت 35 �سركة طريان عاملية م�ساركتها يف 
منتدى “كونيكت” ال�سرق الأو�سط والهند 
 30 الثالثاء  يومي  يقام  ال��ذي  واأفريقيا 
2019 يف مركز  1 مايو  اأبريل والأرب��ع��اء 
دبي التجاري العاملي بالتزامن مع فعاليات 

معر�س �سوق ال�سفر العربي. 
�سركات  م��ن  وا���س��ع��ة  جمموعة  و�ست�سارك 
منخف�سة  وال�سركات  احلكومية  الطريان 
التكلفة يف هذا املنتدى ممثلًة بكبار مدراء 
ال�سركات  تلك  اأب��رز  ومن  فيها،  التخطيط 
طريان الإمارات، الحتاد للطريان، طريان 
للطريان،  الأردنية  اجلوية،  ال�سني  جنوب 
اآ�سيا، ف��الي دب��ي، ط��ريان اخلليج،  ط��ريان 
اجلوية  اخل���ط���وط  ال���ع���م���اين،  ال����ط����ريان 
“�سبي�س  �سركتي  الأذربيجانية، ف�ساًل عن 

جيت” وطريان الهند.   
ويف هذا الإطار، تعد الهند واحدة من اأكرب 
ال��ط��ريان، حيث  العاملية يف قطاع  الأ���س��واق 
�سجلت اأكرب خم�سة مطارات فيها اأكرث من 
 ،2018 ع��ام  م��غ��ادرة  رح��ل��ة   678،000
اإدارة نحو  ع��ل��ى  امل���ط���ارات  ت��ل��ك  ق����درة  م��ع 
قدرها  ب��زي��ادة  م�سافر،  مليون   118.07
مقارنة  اإ����س���ايف  م�����س��اف��ر  م��ل��ي��ون   12.32
بالأرقام ال�سادرة عام 2017، وذلك وفقاً 
�سادر  تقرير  اأح��دث  يف  املن�سورة  للبيانات 

.»ANKER« عن اأنكري

مدير  بيلبيم  ِن��ك  ق��ال  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
�سركة ريد ترافيل اإكزيب�سنز: “على الرغم 
يف  والتقلبات  ال��وق��ود  تكاليف  ارت��ف��اع  م��ن 
اأ�سعار �سرف الروبية الهندية التي خ�سرت 
ال���دولر  م��ق��اب��ل  قيمتها  م��ن   14% ن��ح��و 
الأمريكي خالل الأ�سهر ال� 12 املا�سية، اإل 
على  لالهتمام  مثرياً  كان   2018 عام  اأن 

م�ستوى قطاع الطريان يف الهند«.
للنقل  ال���دويل  ل��الحت��اد  “وفقاً  واأ����س���اف: 
اأ�سرع  الهند  �سجلت  فقد  “اأياتا”،  اجل��وي 
معدلت النمو يف العامل على م�ستوى حركة 
ال�����س��ن��وات الثالث  ال��داخ��ل��ي��ة يف  ال���ط���ريان 
املا�سية، حيث �سهدت حركة امل�سافرين عرب 
ملحوظاً  من��واً  البالد  يف  املحلية  امل��ط��ارات 
ما  وه���و   ،2018 ع���ام   18.6% بن�سبة 
الهائلة يف هذه  يعزز من فر�س ال�ستثمار 

ال�سوق«. 
اأنديرا  مطار  ع��زز  امل��ط��ارات،  �سعيد  وعلى 
ال�����دويل يف دل��ه��ي م��ك��ان��ت��ه كاأكرث  غ���ان���دي 
ح���ي���ث حركة  م�����ن  ازدح�������ام�������اً  امل������ط������ارات 
يليه   ،2018 ع���ام  ال��ه��ن��د  يف  امل�����س��اف��ري��ن 
مطار �ساهرتباتي �سيفاجي مهراج الدويل 
يف مومباي، ثم مطار كيمبيغودا الدويل يف 
بنغالور، ومن بعده مطار ت�سيناي الدويل، 
ثم خام�ساً مطار حيدر اأباد راجيف غاندي 

الدويل.
�سركات  �سبع  ا���س��ت��م��رت  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
طريان هي “اإندي جو” و”طريان جيت” 

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�������س���ارق���ة رغم  اإم�������ارة  الق���ت�������س���ادي يف 
الإقليمية  الأع��م��ال  بيئة  يف  ال��ت��ح��دي��ات 
والعاملية، حيث �سهد بداية العام اجلاري 
الع�سويات  ع�����دد  يف  م���ل���ح���وظ���اً  من������واً 
اجلديدة و�سهادات املن�ساأ واملعامالت، مما 
ال�ستثمار  ببيئة  امل�ستثمرين  ثقة  يعك�س 
يف اإمارة ال�سارقة، والفر�س املجزية التي 

تتيحها الإمارة لل�سركات العاملة فيها.
واأو�سحت الغرفة اأن �سهر يناير 2019 
�سجل منواً بلغ %28 يف عدد الع�سويات 
العام  من  يناير  ب�سهر  مقارنًة  اجلديدة 
الع�سويات  ع����دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث   ،2018
اجلديدة 513 ع�سوية، يف حني بلغ عدد 
ع�سوية،   5236 امل���ج���ّددة  ال��ع�����س��وي��ات 
الفرتة  بنف�س  %7 مقارنة  بن�سبة  بنمو 
من العام املا�سي، مما يرفع اإجمايل عدد 

الع�سويات اجلديدة واملجّددة اإىل 5749 
بن�سبة ملحوظة  بنمو  يناير  �سهر  خالل 
عدد  اأن  الغرفة  واأ�سافت   .10% بلغت 
الغرفة  اأ���س��درت��ه��ا  ال��ت��ي  املن�ساأ  ���س��ه��ادات 
 7630 بلغ  امل��ا���س��ي  يناير  �سهر  خ��الل 
ب�سهر  مقارنة   3% بن�سبة  بنمو  �سهادة 
الذي  الأم����ر   ،2018 ال��ع��ام  م��ن  ي��ن��اي��ر 
يعك�س ا�ستدامة النمو يف قطاع التجارة، 
ن�ساطاتهم  يف  ال�����س��ارق��ة  جت���ار  وت��و���س��ع 

التجارية اإىل الأ�سواق الواعدة.
منواً  ال�سارقة  غ��رف��ة  اإح�����س��اءات  وبينت 
املا�سي  ف���رباي���ر  ���س��ه��ر  خ����الل  م���ت���زاي���داً 
كذلك، يف منط ت�ساعدي يعك�س بو�سوح 
املكانة العاملية التي باتت حتظى بها بيئة 
الأعمال يف الإمارة، خ�سو�ساً يف ا�ستقطاب 
حيث  امل��ب��ا���س��رة،  الأجنبية  ال���س��ت��ث��م��ارات 
بن�سبة  الع�سويات اجلديدة منواً  �سجلت 
العام  من  فرباير  ب�سهر  مقارنة   16%

و”طريان الهند” و”�سبي�س جيت” و”جو 
اير” و”طريان اآ�سيا الهند” و”في�ستارا” 
يف ا�ستحواذها على �سوق الطريان يف الهند 
اإجمايل  من  رحلة  مليون   1.04 بت�سغيل 
ودائماً   ،2018 ع��ام  رحلة  مليون   1.25

ح�سب البيانات ال�سادرة عن “اأنكري«.
ويف الإم��ارات العربية املتحدة وحدها، يتم 
اإىل الهند  اأ�سبوعية  1،065 رحلة  ت�سغيل 
يف  م��ق��ع��د   130،000 اإىل  ت�����س��ل  ب�����س��ع��ة 
ثنائية  حمادثات  وهنالك  ال��راه��ن،  الوقت 
م�ستمرة لزيادة حركة الطريان بني الهند 

وجميع دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وبهذه املنا�سبة قالت كارين بوتوت، املديرة 

اإيجن�سي”:  اإي��رب��ورت  “ذا  ل��دى  التنفيذية 
اجلوية  امل���������س����ارات  ت���ط���وي���ر  خ�����س��م  “يف 
اجلديدة، وعمليات التو�سعة املت�سارعة التي 
ارت��ف��اع دخل  امل��ط��ارات ف�ساًل عن  ت�سهدها 
امل�سافرين  حركة  ف��اإن  املتو�سطة،  الطبقة 
عرب املطارات من واإىل الهند بالإ�سافة اإىل 
امل�سافرين عرب الرحالت الداخلية �ست�سهد 
ال�سنوات  اأ�سعاف خالل  زيادة بنحو ثالثة 
من  اأك���رث  اإىل  لت�سل  ال��ق��ادم��ة،  الع�سرين 

500 مليون رحلة يف ال�سنة.
ال��ه��ن��د فر�ساً  ال���ط���ريان يف  ت��ت��ي��ح ���س��ن��اع��ة 
ه���ائ���ل���ة ل���ال����س���ت���ث���م���ار ع����امل����ي����اً، ل������ذا يعد 
الأو�����س����ط  ال�������س���رق  “كونيكت”  م���ن���ت���دى 
مثالية  من�سة   2019 واأف��ري��ق��ي��ا  والهند 
ل�ستعرا�س تلك الفر�س وال�ستفادة منها. 
امل�سوؤولني  ك��ب��ار  ا���س��ت��ق��ط��اب  خ����الل  وم����ن 
وال�سياحة  ال��ط��ريان  قطاع  يف  التنفيذيني 
للمندوبني  احل��دث  ه��ذا  �سيوفر  الهند،  يف 
الجتماعات  لعقد  حم����دودة  غ��ري  ف��ر���س��اً 

واللقاءات املجدولة م�سبقاً«. 
300 مندوب  املنتدى لأكرث من  و�سيوفر 
ف��ر���س��ة الج��ت��م��اع م��ع اأ���س��ح��اب ال��ق��رار يف 
برنامج  وامل�����س��ارك��ة يف  ال���ط���ريان  ���س��ن��اع��ة 
اللقاءات  واإج��راء  النقا�س،  املوؤمتر وحلقات 
مع  امل��ج��دول��ة م�سبقاً  الج��ت��م��اع��ات  وع��ق��د 
م�������س���وؤويل ����س���رك���ات ال����ط����ريان وامل����ط����ارات 
واملوردين، ف�ساًل عن اكت�ساب خربة كبرية 

وتو�سيع نطاق العالقات يف هذا املجال.

437 ع�سوية  2018، مع بلوغ عددها 
الع�سويات  ع���دد  ب��ل��غ  ح���ني  يف  ج���دي���دة، 
ع�سوية   4885 فرباير  ل�سهر  امل��ج��دّدة 
الفرتة  بنف�س  %8 مقارنة  بن�سبة  بنمو 
اإجمايل  ي��رف��ع  2018، مم��ا  ال��ع��ام  م��ن 
اإىل  الع�سويات اجل��دي��دة وامل��ج��ددة  ع��دد 
5322 خالل �سهر فرباير بنمو بن�سبة 

و�سلت اإىل 9%.
واأظ��ه��رت ب��ي��ان��ات غ��رف��ة ال�����س��ارق��ة زيادًة 
ال�سرقية  امل��ن��ط��ق��ة  م���ع���ام���الت  ع����دد  يف 
 3% اإىل  و���س��ل��ت  ب��ن�����س��ب��ة  وال���و����س���ط���ى 
مقارنة ب�سهر فرباير من العام 2018، 
يف حني برز ب�سكل عام ارتفاع عدد معظم 
م��ع��ام��الت غ��رف��ة ال�����س��ارق��ة خ���الل اأول 

�سهرين من العام اجلاري.
اأم���ني، مدير  اأح��م��د  �سعادة حممد  وق��ال 
ع���ام غ��رف��ة ال�����س��ارق��ة ب��ال��وك��ال��ة اأن هذه 
الع�سوية  حلركة  احلديثة  الإح�����س��اءات 

وامل��ع��ام��الت م��وؤ���س��ر اإي��ج��اب��ي لف���ت على 
ب��داي��ة واع����دة ل��ل��ع��ام اجل����اري ع��ل��ى كافة 
ال��ن��م��و يف عدد  اأن  م��ع��ت��رباً  امل�����س��ت��وي��ات، 
و�سهادات  واملجددة  اجلديدة  الع�سويات 
امل��ن�����س��اأ دل��ي��ل اإ����س���ايف ع��ل��ى اجل��ه��ود التي 
ت��ب��ذل��ه��ا غ���رف���ة ال�������س���ارق���ة ل���دع���م بيئة 
اإج�������راءات ممار�سة  وت��ب�����س��ي��ط  الأع���م���ال 
الأعمال مبا يتوافق مع اأف�سل املمار�سات 
احلكيمة  ال��روؤي��ة  م��ع  وين�سجم  العاملية، 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي،  ب���ن حم��م��د 
الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة -ح��ف��ظ��ه اهلل- 
اإقليمية  وجهة  ال�سارقة  مكانة  برت�سيخ 

وعاملية لالأعمال.
اإم�����ارة  جن��ح��ت  اأمني:” ل��ق��د  واأ�����س����اف 
القت�سادية  ال��ت��ح��دي��ات  رغ���م  ال�����س��ارق��ة 
اأعمال  بيئة  امل�ستثمرين  منح  يف  العاملية 
جم��زي��ة وم��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ف��ر���س امل��ت��ن��وع��ة يف 

�سي�ستمر  ال���ذي  احل���دث  ه���ذا  و�سيت�سمن 
على مدار يومني متتاليني ور�سة تدريبية 
تقدير  يف  ���س��ي��م��ب�����س��ون  “مفارقة  ب��ع��ن��وان 
الثالثاء  ي���وم  �ستقام  وال��ت��ي  احل�سابات” 
والربع  التا�سعة  ال�����س��اع��ة  م��ن  اأب��ري��ل   30
حتى العا�سرة والربع �سباحاً. و�سيتم فيها 
مناق�سة وتقييم “مفارقة �سيمب�سون” مع 
احل�سول  كيفية  ح��ول  وا���س��ع  �سرح  تقدمي 
م�سار  تقدير  عند  اأف�سل  بيانات  دق��ة  على 

حمتمل، اأو عند حتليل اأداء املناف�سني.
جل�سة  املنتدى  م��ن  الأول  ال��ي��وم  و�سي�سهد 
ما  الإقليمي:  “الرتكيز  بعنوان:  ح��واري��ة 
هي الفر�س والتحديات التي تواجه منطقة 
التطرق  �سيتم  حيث  الأو�سط؟”،  ال�سرق 
“اجليو�سيا�سية”  ال��ت��ح��دي��ات  اإىل  ف��ي��ه��ا 
اأ�سعار الوقود التي توؤثر  امل�ستمرة وتقلبات 
احلايل،  ال��وق��ت  يف  ال��ط��ريان  �سناعة  على 
اجلذب  خ��ط��ط  م��ن��اق�����س��ة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
النا�سئة  ال��وج��ه��ات  تقرها  ال��ت��ي  ال�سياحي 
وت���ط���وي���ر ح���رك���ة ن���ق���ل امل�������س���اف���ري���ن عرب 

املطارات.
جون  �سي�ستعر�س  النقا�سات،  تلك  وخ��الل 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  �سرتيكالند، 
اخل�سائ�س  لال�ست�سارات،  اإ�س”  اإل  “جي 
الهند  يف  ال����ط����ريان  لأ�����س����واق  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
اأنواع  واأهمية  اخلليج،  ومنطقة  واأفريقيا 
الأعمال  وتاأثري مناذج  الطائرات اجلديدة 

اجلديدة للخطوط اجلوية.

الق��ت�����س��ادي��ة، حيث  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
اتخذتها احلكومة  التي  برزت اخلطوات 
اأ���س��ا���س��ي��ة يف  ك��رك��ائ��ز  لتحفيز الق��ت�����س��اد 

اخلطط التنموية امل�ستقبلية.

غرفة �ل�سارقة تك�سف موؤ�سر�ت �إيجابية للنمو �لقت�سادي بالإمارة خالل �سهري يناير وفرب�ير �ملا�سيني

جناح القرطا�سية يف املعر�س

كرمي كاكامي جيني

فاروق اأبوبكر

اأحد الجتماعات يف جناح قرطا�سية فاروق العاملية باملعر�س

فاروق اأبوبكر:
اأثبتت ال�سناعة الورقية والقرطا�سية يف الإمارات 
جودتها وقدرتها على البتكار والت�سويق واملناف�سة 

اأحمد املالك:
نتفهم متطلبات ال�سوق ونرقى 
بالعر�ض ونواكب التطور العاملي
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»�أوبك« تو��سل خف�ض �لإنتاج �إىل
 30.55 مليون برميل يوميا خالل فرب�ير

•• اأبوظبي-وام:

الرتاجع  من  املزيد  “اأوبك”  للنفط  امل�سدرة  ال��دول  منظمة  اإنتاج  �سجل 
الذي  الإنتاج  التزامها بخف�س  اإطار  التوايل وذلك يف  الثاين على  لل�سهر 
املا�سي  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  امل�ستقلني  امل��ن��ت��ج��ني  ك��ب��ار  م��ع  عليه  الت���ف���اق  ج���رى 

للمحافظة على توزان ال�سوق.
مليون   30.55 املا�سي  فرباير  �سهر  خ��الل  “اأوبك”  اإن��ت��اج  معدل  وبلغ 
30.8 مليون  األف برميل مقارنة مع   220 برميل يوميا برتاجع قدره 
الح�سائيات  اأح����دث  تظهر  ح�سبما  وذل���ك  �سبق  ال���ذي  ي��ن��اي��ر  يف  ب��رم��ي��ل 

ال�سادرة عن املنظمة.
ب��داي��ة العام  اإن��ت��اج املنظمة منذ  ال��رتاج��ع يف  اإج��م��ايل  وب��ذل��ك فقد و���س��ل 
ي�سهده  اأكرب خف�س  1.04 مليون برميل نفط يوميا وهو  2019 نحو 

الإنتاج منذ اإبرام اتفاقية املنظمة يف دي�سمرب املا�سي.
وجاء قرار تخفي�س الإنتاج ل�سبط توازن ال�سوق النفطي وللحفاظ على 
الطلب على هذه  تراجع حجم  بعد  وامل�ستوردين خا�سة  املنتجني  م�سالح 
منو  تباطوؤ  ع��ن  دول��ي��ة  موؤ�س�سات  توقعات  و���س��ط  ال�سرتاتيجية  ال�سلعة 

القت�ساد العاملي.
منذ  “اأوبك”  ن��ف��وط  �سلة  اأ���س��ع��ار  موؤ�سر  ح��رك��ة  اأظ��ه��رت  فقد  وتف�سيال 
بداية العام اجلاري موا�سلة نهجه ال�ساعد، الأمر الذي رفع من مكا�سبه 
متو�سط  بلغ  حيث  املا�سيني،  وفرباير  يناير  �سهري  خالل   12.1% اإىل 
56.94 دولر يف دي�سمرب من  63.83 دولر مقارنة مع  �سعر الربميل 

.2018
وعلى �سعيد حركة نفط خام برنت فقد ارتفع ال�سعر اإىل 64.43 يف �سهر 
فرباير 2019 املا�سي بنمو ن�سبته %7 وقدره 4.19 دولر مقارنة مع 

60.24 دولر يف يناير من العام ذاته.
وكانت ال�سوق �سهدت خالل العام املا�سي زيادة املعرو�س من النفط، ما اأدى 
دي�سمرب  نهاية  مع  تقريبا   20% اإىل  و�سلت  بن�سبة  الأ�سعار  تراجع  اإىل 
املا�سي، وهو ما ا�ستدعى حترك املنتجني من داخل منظمة اأوبك وخارجها 

لإعادة التوزان لل�سوق والأ�سعار.
كبار  بع�س  مع  بالتن�سيق  اتفاقية  اأب��رم��ت  قد  كانت  املنظمة  اأن  اإىل  ي�سار 
املنتجني امل�ستقلني يف دي�سمرب املا�سي حيث مت مبوجبها تخفي�س الإنتاج 

مبقدار 1.2 مليون برميل يوميا ابتداًءمن يناير 2019.

جمارك دبي تعرف بال�سو�غر �ملتاحة 
لأ�سحاب �لهمم خالل معر�ض �لوظائف

•• دبي -وام:

للوظائف  الإم�����ارات  معر�س  يف  م�ساركتها  خ��الل  دب��ي  ج��م��ارك  حت��ر���س 
اجلامعية  ال�سهادات  حملة  من  الوطنية  الكوادر  ا�ستقطاب  على   2019

للعمل يف الدائرة .
واأو�سحت الدائرة انها و�سعت �سعاراً مل�ساركتها يف احلدث هو “ متكني �سباب 
الوطن هدفنا “ موؤكدة انها �ستحر�س على توظيف عدد من اأ�سحاب الهمم 

يف الدائرة عالوًة على توفري 60 �ساغراً يف كافة التخ�س�سات الوظيفية.
وذكر حممد الغفاري مدير اإدارة املوارد الب�سرية يف جمارك دبي اأن معر�س 
الإم��ارات للوظائف 2019 ميثل من�سة مثالية للباحثني عن العمل من 
�سباب املواطنني املوهوبني اإذ يفتح املعر�س اأمامهم عاملاً من فر�س التوظيف 
يف خمتلف املجالت ويعد اأي�سا فر�سة ملقابلة مندوبي التوظيف من الدوائر 
املحلية اإذ حتر�س الدائرة على خلق فر�س عمل وظيفية جديدة لت�سجيع 
املواطنني لاللتحاق ببيئة عمل حمفزة مبدعة تعتمد البتكار منهج لها 
لتوا�سل الدائرة دورها الرئي�س يف اإطالق اإمكانات املواطنني ليقودوا عجلة 
التطوير القت�سادي املعريف للو�سول بدولة الإمارات للمراكز الأوىل عاملياً 
اأول ق�سم  ال���رزاق مدير  اأم��ري عبد  اأف���اد  امل��ج��الت . وم��ن جانبه  يف جميع 
ا�سرتاتيجية  الهمم جزء من  اأن لأ�سحاب  دبي على  التوظيف يف جمارك 
لهم  املطروحة  الوظائف  من  باملائة   2 ن�سبة  تخ�سي�س  �سيتم  اإذ  الدائرة 
من  الدائرة  جناح  م�سرية  يف  وا�سراكهم  املجتمع  يف  دجمهم  على  للتاأكيد 
خالل متكينهم وخلق قيمة م�سافة لعملهم مع الرتويج اإىل فكر النتقال 
من الرعاية اإىل التنمية والعمل على مبداأ متكينهم وم�ساندتهم وتقدمي 

الدعم اللوج�ستي واملعنوي الالزم لهم.

»�سلطة دبي �ملالحية« ترتقي 
باآليات �لتاأمني �لبحري

•• دبي -وام:

اأّكدت “�سلطة مدينة دبي املالحية” موا�سلة م�سرية الريادة التي تقودها 
دبي على خارطة التاأمني البحري العاملية م�سلطة ال�سوء على اأبرز خدمات 
التكامل بني جوانب ال�سالمة  التاأمني امل�سممة خ�سي�ساً ل�سمان حتقيق 
البحرية واملالحة الآمنة والكفاءة الت�سغيلية على امتداد ال�سواحل املحلية 

ما ي�سع الإمارة يف م�ساف اأف�سل العوا�سم البحرية يف العامل.
واأو�سح حامد ح�سن مدير اإدارة الت�سجيل والرتخي�س يف “�سلطة مدينة 
من  اأ�سا�سية  دعامة  ميثل  ال�سامل  البحري  التاأمني  ب��اأّن  املالحية”  دب��ي 
دعائم منو وا�ستدامة القطاع البحري.. م�سّدداً على تبّني “�سلطة مدينة 
اأهمية توفري حمفظة متكاملة من خدمات التاأمني التي  دبي املالحية” 
تلبي احتياجات رواد القطاع البحري وامل�ستثمرين ومالكي وم�سغلي ال�سفن 
العامليني كي ينعموا با�ستخدام و�سائلهم البحرية يف حالة من الطماأنينة 

وال�ستقرار حتميهم يف حال وقوع اأي حادث يف البحر ل قّدر اهلل.
اإمياناً  البحري  التاأمني  بالغاً بخدمات  ال�سلطة تويل اهتماماً  اأن  واأ�ساف 
التجمع  و�سمولية  تناف�سية  لتعزيز  احلثيثة  مل�ساعيها  قوية  دفعة  باأنها 
التوجه  خدمة  يف  ب��دوره  ي�سب  ما  العاملية  ال�ساحة  على  املحلي  البحري 
املالحية  “دبي  اأن  الق��ت�����س��ادي..لف��ت��ا  التنويع  م�سار  دف��ع  نحو  الوطني 
اإط���ار جهودها  ال��ت��اأم��ني البحري يف  ب��اآل��ي��ات  مت�سي ق��دم��اً يف الرت��ق��اء   “
من  لال�ستفادة  البحرية  ال�ستثمارات  م��ن  امل��زي��د  ل�ستقطاب  املتوا�سلة 
البحرية  التي تزخر بها دبي وهي واح��دة من اجلهات  الكبرية  الإمكانات 
يف حتويل   ”2021 “خطة دبي  الأك��رث جاذبية عاملياً متا�سياً مع غايات 

الإمارة اإىل “حمور رئي�س يف القت�ساد العاملي«.

برعاية وزارة القت�ساد

جامعة نيويورك �أبوظبي تنظم �ستارت �إيه دي �ملنتدى �لتعريفي �خلام�ض للم�ستثمرين وطريق �حلرير �لرقمي  

 »بيئة« تطلق حمطة جديدة مبتكرة ملعاجلة مياه �لنفايات �ل�سناعية 

بنك �ستاندرد ت�سارترد ي�ست�سيف قمة �ل�سرق �لأو�سط لل�سنة �لثالثة على �لتو�يل

•• اأبوظبي - الفجر:

البتكار  من�سة  دي،  اإي���ه  ���س��ت��ارت  اأع��ل��ن��ت   
نيويورك  ج���ام���ع���ة  يف  الأع�����م�����ال  وري��������ادة 
اأب���وظ���ب���ي وامل���دع���وم���ة م���ن ���س��رك��ة متكني، 
من  اخلام�سة  ال�سنوية  ال��دورة  تنظيم  عن 
 Angel للم�ستثمرين  التعريفي  املنتدى 
يهدف  وال�����ذي   ،  Rising Forum
قدرات  وتعزيز  اجلدد  امل�ستثمرين  لتمكني 
ريادة  بيئة  لتعزيز  التمويلي  ال���س��ت��ث��م��ار 
الأعمال يف دولة الإمارات. وينعقد املنتدى 
نيويورك  بجامعة  مار�س   23 ال�سبت  ي��وم 

اأبوظبي.
الإمارات  دولة  القت�ساد يف  وزارة  وبرعاية 
’فينت�سر  مع  وبال�سراكة  املتحدة  العربية 
ب�سوية  الرتقاء  اإىل  املنتدى  ي�سعى  �سوق‘، 
امل�ستثمرين الداعمني يف دولة الإمارات عرب 
اإتاحة فر�س التعلم حول اأهم املوا�سيع ذات 
روؤية  وتوفري  ال��داع��م،  بال�ستثمار  ال�سلة 
لل�سركات  ال�ستثماري  امل�سهد  حول  اأو�سح 
ال��ن��ا���س��ئ��ة، وت�����س��ه��ي��ل احل�������وارات ب���ني قادة 
واإلهام  متكني  وبالتايل  والقطاع،  املجتمع 
م�ستويات  لتعزيز  امل�ستثمرين  م��ن  امل��زي��د 
الإم�������ارات وم���ا حولها.  الب��ت��ك��ار يف دول����ة 
للم�ستثمرين  ال��ت��ع��ري��ف��ي  امل��ن��ت��دى  وي��ق��ام 
للطريان،  الحت������اد  م���ن  ب���دع���م   2019
العاملي،  اأبوظبي  و�سوق  خليفة،  و�سندوق 
و�سركة الإمارات العربية املتحدة لل�سرافة 
امل��ن��ت��دى هذا  م��و���س��وع  وغ��ريه��م. يتمحور 
العام حول “التطلع �سرقاً: طريق احلرير 
الرقمي ومنظومة التكنولوجيا العاملية يف 
ال�سوء  املنتدى  ي�سلط  حيث  امل�ستقبل”، 
على دور دول��ة الإم���ارات يف بلورة م�ستقبل 
التقنيات  ن�ساأة  �سوء  يف  العاملي  القت�ساد 
ال�سني  م���ن  ك���ل  والأ������س�����واق اجل���دي���دة يف 
وال��ه��ن��د واأف��ري��ق��ي��ا. وي��ع��د امل��ن��ت��دى مفتوح 
يتم  اأن  ع��ل��ى  ب�����س��ك��ل جم�����اين،  ل��ل��ج��م��ه��ور 
الإلكرتوين  املوقع  عرب  م�سبقاً  الت�سجيل 

اأ�سهر  من  نخبة  املنتدى  وي�ست�سيف  هنا. 
ال��ق��ط��اع، مب��ا يف  واخل���رباء يف  امل�ستثمرين 
الوكيل  ال�سام�سي،  اهلل  عبد  ���س��ع��ادة  ذل��ك 
بوزارة  التجارية  املعاجلات  لقطاع  امل�ساعد 
ملوؤ�سر  التنفيذي  الفريق  ورئي�س  القت�ساد 
ونيان،  م���ا  وي��ن�����س��ت��ون  ال���ع���امل���ي؛  الب���ت���ك���ار 
رود‘  ’�سيلك  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
ال�سينية املتخ�س�سة بال�ستثمار والتنمية؛ 
وكني ميلر، رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س 
كابيتال‘  م��ي��ل��ر  ’كني  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مانو�س،  وج��ي��ل��ي��ان  ن���ي���وي���ورك؛  مب��دي��ن��ة 
’�سرتاكت�سر  ���س��رك��ة  يف  الإداري  ال�����س��ري��ك 
’وادي  منطقة  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  كابيتال‘ 
مقراً  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف  ال�سيليكون‘ 
التنفيذي  الرئي�س  بابنا،  واأن�سومان  لها؛ 
للمنتجات لدى �سركة ’جويبيبو‘ )التابعة 
ملجموعة ’ميك ماي تريب‘(؛ وفاين كول، 
كابيتال‘؛  ’كالري  ل�سركة  الإداري  املدير 
وبول تاوكوبوجن، ال�سريك املوؤ�س�س ل�سركة 
وهارجيف  كابيتال‘؛  فينت�سر  اإي  اآر  ’�سي 
�سينغ، املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�سركة 

’برين جني جلوبال‘ وغريهم. واأكد معايل 
املهند�س �سلطان بن �سعيد املن�سوري، وزير 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  “اأن  الإق��ت�����س��اد: 
املتحدة كانت من الدول ال�سّباقة يف التاأكيد 
ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ات  ب��ن��اء  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ل����الأ�����س����واق اجل����دي����دة ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د على 
ال�سركات  ل��دع��م  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
والهند  كال�سني  واع��دة  اأ�سواق  يف  النا�سئة 
ال�سركاء  كافة  جهود  نثمن  كما  واإفريقيا. 
الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ني ال���ذي���ن ي���ق���وم���ون على 
اإع����داد ه���ذا امل��ن��ت��دى ال��ه��ام ال���ذي يتنا�سب 
امل�ساريع  م��ع  ال��ع��دي��د  اإط����الق  م��ع  توقيته 
وثيق  ت��ع��اون  بتحقيق  املرتبطة  وامل��ب��ادرات 
رواد  من  ق��ي��ادات  و  النا�سئة  ال�سركات  بني 

الأعمال حول العامل.«
جاجاناثان،  رامي�س  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
اأبوظبي  ن���ي���وي���ورك  ج��ام��ع��ة  ع��م��ي��د  ن��ائ��ب 
وم�ساعد  والبتكار،  الأعمال  ري��ادة  ل�سوؤون 
ملن�سة  العام  واملدير  الهند�سة،  ق�سم  عميد 
�ستارت اإيه دي: “لقد �ساهم ظهور مفهوم 
ط��ري��ق احل���ري���ر ال��رق��م��ي ل��ل��ق��رن احل���ادي 

من  الإم�����ارات  دول���ة  متكني  يف  والع�سرين 
م�ستقبل  ب����ل����َورة  يف  حم������وري  دور  ل���ع���ب 
توفري  وذل��ك من خالل  العاملي،  القت�ساد 
التكنولوجيا  لنقل  ال�سرتاتيجية  املمرات 
ما  بعد  خا�سة  الأم����وال،  روؤو����س  وتوظيف 
اأ���س��ح��ت ال���ظ���روف م��وات��ي��ة ل��ظ��ه��ور م��ا قد 
يكون اأكرب حتٍد تناف�سي يواجه قطاع ريادة 
ن�ساأة  يتمثل يف  وال��ذي  الآن،  الأعمال حتى 
املبتكرة  النا�سئة  ال�سركات  م��ن  جمموعة 
ت�ستهدف  وال��ت��ي  امل�ستقبلية  ال���روؤى  وذات 
����س���وق���اً ي�����س��م 3 م���ل���ي���ارات م�����س��ت��ه��ل��ك من 
الطبقة الو�سطى يف كل من ال�سني والهند 
امل�ستهلكون  ه��وؤلء  يحتاج  حيث  واأفريقيا. 
للتحديات  احل���ل���ول  ت���وف���ر  ����س���رك���ات  اإىل 
ويف  يومي.  ب�سكل  تواجههم  التي  الفريدة 
’امل�ستثمر  مفهوم  �سي�ساعد  الإط����ار،  ه��ذا 
اإط���الق  يف  ال���داع���م  امل�����س��ت��ث��م��ر  اأو  املالك‘ 
ومتكني  النا�سئة،  ال�سركات  تلك  اإم��ك��ان��ات 
بلورة  امل�����س��اه��م��ة يف  م���ن  الإم��������ارات  دول�����ة 
التكنولوجيا  منظومة  م�ستقبل  م��الم��ح 
وميولر،  �سونيا  قالت  وب��دوره��ا،  العاملية«. 

�سوق‘:  ’فينت�سر  ملن�سة  املوؤ�س�س  ال�سريك 
معنا  امل��ت��ع��اون��ة  ال�����س��رك��ات  بع�س  “اتخذت 
بدًل  ال�����س��رق  نحو  بالتوجه  �سائباً  خ��ي��اراً 
ال�سني  ح�سور  يتنامى  حيث  ال��غ��رب.  م��ن 
اجلديد  الرئي�سي  املحرك  مبثابة  لت�سبح 
النا�سئة.  الأ���س��واق  يف  امل��ال  راأ����س  ل�سركات 
ك��م��ا ي�����س��ه��د ال��ق��ط��اع ���س��ع��ود ال��ه��ن��د كقوة 
عري�سة  قاعدة  وت�سم  نف�سها  على  تعتمد 
ا�ستهالكية  و�سوقاً  املتمر�سة  امل��واه��ب  م��ن 
ه��ائ��ل��ة. وم���ع ت�����س��ارع وت���رية ه���ذا التغيري، 
الإطار  ه��ذا  يف  ال�سباقة  ال�سركات  برهنت 
هذه  مع  التكيف  يف  الكبرية  مرونتها  على 
التوجهات. وان�سجاماً مع ذلك، فاإنه يتعني 
على امل�ستثمرين - �سواء كانوا من امل�ستقلني 
اأو ال�سركات - بلورة فهم �سامل حول ظهور 
وتاأثرياتها  اجلديدة  العاملية  العمل  اآليات 
ع��ل��ى ت��ق��دم ن��ظ��ري��ات��ه��م ال���س��ت��ث��م��اري��ة، اأي 
معرفة التحديات النا�سئة والفر�س املتاحة 
اخلليج  منطقة  يف  امل�ستثمرين  اأم��ام  اليوم 
العامل  الذي يتطلع فيه  الوقت  العربي يف 

نحو القطب ال�سرقي ال�ساعد«.

•• ال�شارقة-الفجر: 

احلياة  ج����ودة  رائ�����دة  “بيئة”،  اأط��ل��ق��ت 
امل�����س��ت��دام��ة يف ال�����س��رق الأو����س���ط، حمطة 
معاجلة مياه النفايات ال�سناعية،امل�سروع 
با�ستخدام  يتميز  ال��ذي  النوعي  اجلديد 
امل�سروع  اإط��الق  وج��اء  العالية.  التقنيات 
اإدارة  اأق��ي��م يف م��رك��ز  خ��الل حفل خ��ا���س 
منطقة  يف  ل��ل�����س��رك��ة  ال���ت���اب���ع  ال���ن���ف���اي���ات 
�سلطان  ����س���ع���ادة  ب���ح�������س���ور  ال�������س���ج���ع���ة، 
“بيئة”،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س، 
و�سعادة ثابت �سامل الطريفي، مدير عام 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال�����س��ارق��ة، و���س��ع��ادة خالد 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  احل��رمي��ل، 
“بيئة«.  ويج�سد امل�سروع مرحلة جديدة 
اإىلاإع����ادة  ال��ط��احم��ة  ال�سركة  م�سرية  يف 
تدوير النفايات بالكامل بعيداً عن املكبات، 
كما مُيثل اأوىل املن�ساآت املتخ�س�سة بكامل 
واملياه  ال�سناعية  امل��ي��اه  معاجلة  م��راح��ل 

امللوثة بالزيوت يف دولة الإمارات.  
“نفخر  وق����ال ���س��ع��ادة ���س��امل ال��ع��وي�����س: 
مياه  ملعاجلة  اجل��دي��دة  املحطة  ب��اإط��الق 
نقطة  متثل  والتي  ال�سناعية،  النفايات 
ا�سرتاتيجيتنا  ���س��م��ن  ح��ا���س��م��ة  حت����ول 
بالكامل،  النفايات  حتويل  نحو  ال�ساملة 
ال�ستدامة،  جم��ال  يف  ريادتنا  من  وتعزز 
معاجلة  حلول  تقدمي  يف  خا�س  وب�سكل 
مياه النفايات. ومع ارتفاع م�ستويات مياه 
املخّلفات ال�سناعية يف دولة الإمارات، التي 
ُيعترب قطاع الت�سنيع م�ساهماً اأ�سا�سياً يف  

العمل على  بات  الإجمايل،  املحلي  ناجتها 
هذه  مياه  ملعاجلة  م�ستدامة  حلول  اإيجاد 
تو�سع  مع  ل�سيما  اأولوية،  ميثل  املخّلفات 
قاعدة الإنتاج القت�سادي. وكونها املن�ساأة 
مبعاجلة  املتخ�س�سة  نوعها  من  الوحيدة 
مياه املخّلفات ال�سناعية يف املنطقة، مُتثل 
ال�سناعية  النفايات  مياه  معاجلة  حمطة 
بدياًل جمدياً للتخّل�س من مياه النفايات 
�ساأنه  مورد من  اإىل  ال�سناعية، وحتويلها 

تعزيز طموحاتنا يف التنمية امل�ستدامة«.
 300 اجل��دي��دة  املن�ساأة  ا�ستطاعة  وتبلغ 

م��رت م��ك��ع��ب م��ن م��ي��اه ال��ن��ف��اي��ات يومياً، 
امللوثة  املياه  معاجلة  بهدف  اإن�ساوؤها  ومت 
نظيفة  مياه  واإن��ت��اج  ال�سناعية  بالنفايات 
احلد  مع  احلياة  دورة  اإىل  اإعادتها  ميكن 
كما مت  البيئة.  ال��ت��اأث��ري على  م��ن  الأدن���ى 
اعتماد املياه النظيفة الناجتة عن املحطة 
كمياه اآمنة و�ساحلة لال�ستخدام لأغرا�س 
الري. وبالإ�سافة اإىل اإنتاج املياه النظيفة، 
تعمل املن�ساأة اأي�ساً على منع التلوث البيئي 
النفايات  مياه  من  التخّل�س  عن  الناجم 

بطرق غري �سليمة.

م����ن ن���اح���ي���ت���ه، ق�����ال ����س���ع���ادة ث���اب���ت �سامل 
معدلت  ب���ل���وغ  ه����دف  “مع  ال���ط���ري���ف���ي: 
املكبات  ع����ن  ب���ع���ي���داً  ال���ن���ف���اي���ات  حت���وي���ل 
الإم����ارات  ل��روؤي��ة  ب��امل��ائ��ة وف��ق��اً  بن�سبة75 
ا�ستخدام  لنا  بالن�سبة  املهم  من   ،2021
ج��م��ي��ع ال�����س��ب��ل لإع�����ادة ا���س��ت��خ��دام امل����وارد 
ال�سرتاتيجية  لعبت  وق��د  الإم��ك��ان.  ق��در 
تنتهجها  التي  النفايات  لإدارة  املتكاملة 
يف  حم���وري���اً  دوراً  ال�����س��ن��ني  ع���رب  “بيئة” 
رف����ع ه����ذه امل���ع���دلت ب��ال�����س��ارق��ة. ونفخر 
بدعم اإطالق هذه املن�ساأة اجلديدة، والتي 

�سُت�سهم يف رفع معدلت حتويل النفايات 
اإىل م�ستويات  املكبات بالإمارة  بعيداً عن 
اأع���ل���ى. وق��م��ن��ا م���وؤخ���راً ب���اإط���الق حمطة 
ال�سحي  ال�����س��رف  م��ي��اه  ملعاجلة  ج��دي��دة 
وا�ستخدامها يف الري وغ�سيل ال�سيارات. 
ونعتقد باأن هذه املن�ساآت �ستعمل معاً ب�سكل 
املوارد  ت��واف��ر  ا�ستمرار  ل�سمان  متناغم 
حمطة  وت�ستخدم  ال�����س��ارق��ة«.  يف  امل��ائ��ي��ة 
معاجلة مياه املخّلفات ال�سناعية التابعة 
تطوراً،  العمليات  اأك��رث  “بيئة”  ل�سركة 
ب��ن��ظ��ام معقد م��ك��ون م��ن خم�سة  وت��ع��م��ل 
ال�سائلة  النفايات  جمع  فبعد  م�ستويات. 
مرحلة  عرب  متر  ال�ستقبال،  منطقة  يف 
واإزال���ة  ال��رم��ال  ل��ف��رز  فيزيائية  معاجلة 
الدهون العائمة، ويتم بعد ذلك �سخ املياه 
لتعديل  الكيميائية  املعاجلة  مرحلة  اإىل 
ن�سبة الهيدروجني واإزالة املعادن الثقيلة، 
ع��ل��ى ال���ت���وايل. وت��ب��داأ ب��ع��د ذل���ك مرحلة 
اإزالة  تت�سمن  التي  البيولوجية  املعاجلة 
امللوثات الع�سوية وتك�سري الأمونيا. قبل 
اأن تعرب املياه يف النهاية عرب م�سفاة من 
عدة مراحل، ت�سمل م�سفاة الأ�سعة فوق 
العالقة ومعظم  املواد  لإزالة  البنف�سجية 
وتن�سم  امليكروبيولوجي.  التلوث  اأ�سكال 
من  جمموعة  اإىل  اجلديدة  املن�ساأة  ه��ذه 
م���راف���ق اإع�����ادة ال��ت��دوي��ر امل��ت��ط��ورة التي 
التابع  النفايات  اإدارة  م��رك��ز  يحت�سنها 
ا�ستطاعتها  تبلغ  والتي  “بيئة”،  ل�سركة 
طن  ماليني  نحوثالثة  معاً  الإجمالية 
على  �ساعدت  وقد  ع��ام،  كل  النفايات  من 
بعيداً عن  النفايات  ن�سبة حتويل  و�سول 
املكبات يف ال�سارقة اإىل 76 باملائة، الن�سبة 
الأعلى يف منطقة ال�سرق الأو�سط كافة. 
لتحويل  حم��ط��ة  اأول  امل��رك��ز  ي�����س��م  ك��م��ا 
“بيئة”  تقوم  والتي  اإىل طاقة،  النفايات 
“م�سدر”،  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة  ب��ت�����س��ي��ي��ده��ا 
النفايات  م��ن  ط��ن   300،000 ملعاجلة 
 30 با�ستطاعة  ط��اق��ة  وت��ول��ي��د  ���س��ن��وي��اً، 
قيادة  يف  املن�ساأة  ه��ذه  وُت�سهم  ميغاواط. 
النفايات  حت��وي��ل  ن��ح��و  “بيئة”  ج��ه��ود 
بالكامل بعيداً عن املكبات، وجعل ال�سارقة 
اإىل  النفايات  اإر�سال  تتفادى  مدينة  اأول 
العام  بحلول  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  املكبات 
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•• دبي-الفجر: 

نظم بنك �ستاندرد ت�سارترد موؤخراً فعاليته 
لعمالئه  الأو�سط”  ال�سرق  “قمة  املميزة 
ال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات وذل����ك لل�سنة  م���ن 
الثالثة على التوايل، و�سهد احلدث ح�سور 
– الدكتورة  البارزة  املكانة  ذات  املخ�سرمة 
من  لفيف  اإىل  بال�سافة  يلني،  اإل.  جانيت 

ال�سخ�سيات املرموقة. 
التي منحتها  الدكتورة يلني،  ولقد �ساركت 
جملة ف��ورب�����س لقب ث��اين اأق���وى ام����راأة يف 
اأكرث اخلرباء القت�ساديني  العامل واإحدى 
ع��ل��ى امل�ستوى  ت���اأث���رياً  ال�����س��ي��ا���س��ات  و���س��ن��اع 
اإىل جانب  واع��دة  نقا�سية  ن��دوة  يف  العاملي، 
رئي�س جمل�س اإدارة البنك، خوزيه فينال�س. 
ريا�س  امل���ث���رية  ال���ن���دوة  ه���ذه  اإدارة  وت����وىل 
نيوز  بلومربغ  يف  التنفيذي  املحرر  حمادة، 
وذلك يف منطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا. 
وخ����الل ال���ن���دوة، ع��ر���س��ت ال���دك���ت���ورة يلني 
القت�سادية  الآف����اق  ب�����س��اأن  ن��ظ��ره��ا  وج��ه��ة 
ال��ع��امل��ي��ة، واأث�����ر ال���ت���وت���رات ال��ت��ج��اري��ة على 
الق��ت�����س��اد الأم��ري��ك��ي اإ���س��اف��ة اإىل الآف����اق 
الق��ت�����س��ادي��ة ل����دول اخل��ل��ي��ج. ك��م��ا قدمت 

ال��ق��رارات ل��دى البنك  ات��خ��اذ  �سرحاً لآل��ي��ة 
الحتياطي الفدرايل وتقييم اأثر القت�ساد 
القمة حتت  ُع��ق��دت  ق���رارات���ه.  ال��ع��امل��ي على 
�سعار “ال�سباحة عك�س التيار” ولقد �سجلت 
الفعالية الإقت�سادية الهامة ح�سوراأكرثمن 
متنوعة  باقة  اإىل  لال�ستماع  موفداً   300
اأ���س��رف على  ال��ت��ي  النقا�سية  احل��ل��ق��ات  م��ن 
اأبرزاملتحدثني  م��ن  ك��وك��ب��ة  ح��واره��ا  اإدارة 
الأمر  العامل،  يف  القت�ساديني  واملناظرين 
ال��ذي �ساهم يف اإث��راء احل��وار و�سكل فر�سة 
حول  امل�����س��ارك��ني  وخ������ربات  اآراء  مل�����س��ارك��ة 
القطاع  يواجهها  التي  والتحديات  الفر�س 

املايل عاملياً ويف املنطقة
وت�����س��م��ن��ت اجل��ل�����س��ات ال���ت���ي ج����رت خالل 
ال���ف���ع���ال���ي���ة ت����ق����دمي دي���ف���ي���د م��������ان، كبري 
ت�سارترد،  �ستاندرد  بنك  يف  القت�ساديني 
الآفاق  ح��ول  هامة  وحتليالت  معمقة  اآراء 
القت�سادية حملياً واإقليمياً وعاملياً، اإ�سافة 
مثل   2019 ع��ام  يف  �ساخنة  موا�سيع  اإىل 
اجلديدة،  الأمريكية  اجلمركية  التعريفات 
و�سيا�سات  الأم��ري��ك��ي��ة،  التجارية  واحل���رب 
م��ن��ظ��م��ة الأوِب�������ك، واأ����س���ع���ار ال��ن��ف��ط، وقوة 

الدولر واآثار هذه املوا�سيع على املنطقة.

كوبر،  �سيمون  من  كل  الفعالية  ح�سر  كما 
امل�سرفية  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
كو�سل،  ���س��ون��ي��ل  وامل��وؤ���س�����س��ات،و  ل��ل�����س��رك��ات 
الرئي�س التنفيذي الإقليمي ملنطقة اأفريقيا 
الرئي�س  اأب��و مّنة،  الأو���س��ط  ورول  وال�سرق 
التنفيذي للبنك يف دولة الإمارات، و�سرمد 
الإقليميان  الرئي�سان  م��ال��ك،  و�سيف  ل��ون 

العاملية  امل�����س��رف��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  امل�����س��رتك��ان 
ومنطقة اأفريقيا وال�سرق الأو�سط، وحممد 
للخدمات  ال���ُق���ط���ري  ال��رئ��ي�����س  ����س���الم���ة، 
من  كوكبة  اإىل  اإ�سافة  العاملية،  امل�سرفية 

كبار مندوبي البنك.
قالت  الفعالية،  يف  م�ساركتها  على  وتعليقاً 
بالدعوة  ت�����س��رف��ت  “لقد  ي��ل��ني:  ال��دك��ت��ور 

اأب������رز ف��ع��ال��ي��ات بنك  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف اأح�����د 
�ستاندرد ت�سارترد. فهذه القمة توفر من�سة 
رائعة لتبادل الأفكار والآراء مع قادة الفكر 
النقا�سات  وج����دت  وق���د  امل��ن��ط��ق��ة.  ه���ذه  يف 
والأفكار املقدمة مثرية لالهتمام وحمفزة 
اأخ���رى يف  ن���دوة  اأح�����س��ر  اأن  للتفكري واآم���ل 

امل�ستقبل.«
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بلدية مدينة �أبوظبي تفوز باإحدى جو�ئز �لريادة يف �إد�رة �لطاقة

برعاية حاكم عجمان

معر�ض م�ستقبل �لبناء ينطلق 25 مار�ض مب�ساركة 52 جهة حملية ودولية

م�سرف �أبوظبي �لإ�سالمي يحتفل بتخريج دفعة جديدة من برناجمي متكني وقياد�ت

•• اأبوظبي-الفجر:

باإحدى  اأب���وظ���ب���ي  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  ف����ازت 
الطاقة،  اإدارة  جم��ال  يف  ال��ري��ادة  ج��وائ��ز 
وذلك تثمينا وتقديرا لدورها وبراجمها 
الريادية يف اإدارة الطاقة، واتباعها اأف�سل 

املمار�سات العاملية يف هذا املجال.
من جانبها اأكدت الدكتورة هدى ال�ساملي 
مدير اإدارة البيئة وال�سحة وال�سالمة يف 
عبارة  الإجن��از  اأن  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
عن جائزة عاملية للريادة يف كفاءة واإدارة 
والإ�سراف  باإدارتها  تقوم  والتي  الطاقة 
م�ستوى  ذات  ع���امل���ي���ة  م��ن��ظ��م��ة  ع��ل��ي��ه��ا 
بالإ�سافة  دول�����ة،   25 م���ن  م��ك��ون��ة  ع���ال 
هذه  ت��ع��د  ح��ي��ث  الأوروب����ي����ة،  للمفو�سية 
وتطوير  ل��رتوي��ج  عاملية  من�سة  املنظمة 
�سيا�سات وبرامج الطاقة النظيفة وكفاءة 
مل�ساركة  وكذلك منرباً  واإدارت��ه��ا،  الطاقة 

ل���ل���خ���ربات والأف�����ك�����ار يف الن���ت���ق���ال نحو 
القت�ساد الأخ�سر. 

العربية  الإم�����ارات  دول���ة  تعد  واأ���س��اف��ت: 
بوزارة  ممثلة  املنظمة  يف  ع�سوا  املتحدة 
الطاقة وت�سارك يف الجتماعات الوزارية 
 Clean Energy( للطاقة النظيفة

 .)Ministerial – CEM
وح��ول حم��اور جائزة ال��ري��ادة يف الطاقة 
كفاءة  حت�����س��ني  يف:  تتمثل  اأن��ه��ا  اأ����س���ارت 
الطاقة عاملياً، والرتقاء مب�سادر الطاقة 
الطاقة  على  احل�سول  وزي���ادة  النظيفة، 
الأنواع  اإىل  اجل��ائ��زة  وتنق�سم  النظيفة، 

التايل:
 CEM جائزة التميز يف اإدارة الطاقة -
 Award of Excellence in

  Energy Management
الوطنية   ال����ط����اق����ة  اإدارة  ج�����ائ�����زة   -
 National Energy

 Management Award
املوؤهلة   للفئات  ال��ط��اق��ة  اإدارة  ج��ائ��زة   -
 Energy Management

   Insight Award
اجلائزة  ب��ه��ذه  ال��ف��وز  انعكا�س  ب�ساأن  اأم���ا 
اأن  ال�ساملي  ف��اأك��دت  البلدية،  مكانة  على 
هذه اجلائزة تعزز ال�سمعة واملكانة العاملية 
املتميزة يف جمال كفاءة الطاقة، وت�ساهم 
يف اإظهار الدور الريادي يف جمال الطاقة 
امل�ستثمرين  م��ن  لكل  للبلدية  النظيفة 
اإدارة  وك��ذل��ك  وامل��وظ��ف��ني،  وامل��ت��ع��ام��ل��ني 
التكلفة  وخف�س  الطاقة  كفاءة  وحت�سني 
ال�سارة  الن���ب���ع���اث���ات  وخ��ف�����س  امل���ال���ي���ة، 

وغازات الحتبا�س احلراري.
من  اجلائزة  هذه  ا�ستثمار  كيفية  وب�ساأن 
امل�ساريع  على  العملية  التطبيقات  خالل 
واخلطط واخلدمات قالت ال�ساملي: ميكن 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن خم��رج��ات ه���ذه اجلائزة 

عرب حت�سني الإدارة البيئية واإدارة كفاءة 
الهدر  م��ن  احل��د  يف  ي�ساعد  مم��ا  الطاقة 
وت�ساعد  البيئة،  وحماية  التلوث  وتقليل 
امل�ساريف  م��ن  احل��د  على  عالية  بكفاءة 
وال��ت��ك��ال��ي��ف غ���ري ال�������س���روري���ة، ك��م��ا اإن  
امتثال املوؤ�س�سات لهذا النظام يح�سن من 
�سمعتها ومكانتها ويزيد من قدرتها على 
تو�سيع اأعمالها، بالإ�سافة اإىل اأن اللتزام 
اإمكانية  من  يقلل  القانونية  باملتطلبات 
املخرجات  املخالفات، وت�ساهم هذه  وقوع 
ال��ت��اأق��ل��م مع  ال���ق���درة ع��ل��ى  يف رف���ع ن�سبة 

املتغريات يف العمل بثقة وفاعلية.
وال�سحة  البيئة  اإدارة  م��دي��ر  واأو���س��ح��ت 
اإىل  ت�ساف  اجل��ائ��زة  ه��ذه  اأن  وال�سالمة 
وال�سهادات  اجل���وائ���ز  م��ن  ك��ب��رية  ح��زم��ة 
التي ح�سلت عليها بلدية مدينة اأبوظبي 

ومنها على �سبيل املثال ل احل�سر :
ال����دول����ي����ة  ال���ق���ي���ا����س���ي���ة  امل����وا�����س����ف����ة   -  

الأيزو14001 لنظام اإدارة البيئة.
ال����دول����ي����ة  ال���ق���ي���ا����س���ي���ة  امل����وا�����س����ف����ة   -
الأو�سا�س18001 لنظام اإدارة ال�سالمة 

وال�سحة املهنية.
الأي���زو  ال��دول��ي��ة  القيا�سية  امل��وا���س��ف��ة   -

50001 لنظام اإدارة كفاءة الطاقة.

•• عجمان ـ الفجر 

حتت رعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ح��م��ي��د ب��ن را���س��د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����س��و املجل�س 
فعاليات  ت��ن��ط��ل��ق  ع��ج��م��ان،  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
تنظمه  وال��ذي  البناء”  “م�ستقبل  معر�س 
غرفة جتارة و�سناعة عجمان مب�ساركة 52 
والدولية  املحلية  ال�سركات  جهة من كربى 
والنقل  والت�سييد  ال��ب��ن��اء  يف  واملتخ�س�سة 
25 مار�س  ت��اري��خ  ، وذل���ك يف  وامل��وا���س��الت 
بافيليون  اأي����ام يف   3 م����دار  وع��ل��ى  اجل����اري 
ل�ستعرا�س  ال������زوراء  مب��ن��ط��ق��ة   1 م��اري��ن��ا 
يف  امل�ستخدمة  واملنتجات  الو�سائل  اأح���دث 

بناء املدن امل�ستدامة.
الذي  ال�سحفي  امل���وؤمت���ر  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
بح�سور  عجمان  ف��ريم��ون��ت  ف��ن��دق  يف  عقد 
التنفيذي  امل���دي���ر  اجل��ن��اح��ي،  ع��ل��ي  حم��م��د 
بغرفة  والأع��م��ال  ال�ستثمار  تنمية  لقطاع 
جت����ارة و���س��ن��اع��ة ع��ج��م��ان ورئ��ي�����س اللجنة 
وممثلي  ال��ب��ن��اء،  م�ستقبل  ملعر�س  املنظمة 
احلكومي  القطاعني  م��ن  الراعية  اجل��ه��ات 
التحتية،  البنية  تطوير  “وزارة  واخل��ا���س 
والتخطيط، منطقة عجمان  البلدية  دائرة 
احل�����رة، اإت�������س���الت، ع���ق���ار، ب���روب���رت���ي تك، 

ال������زوراء، جم��م��وع��ة ال�����س��ع��ايل، ���س��رك��ة دبي 
ل���ي���دجن ت��ك��ن��ول��وج��ي، ه���اي���ربل���وب، ج���ي جا 
و�سركة  للمقاولت  فا�ست  �سركة  للعقارات، 
اللجنة املنظمة لفعاليات  “، واأع�ساء  مزايا 

املعر�س وممثلي و�سائل الإعالم.
رح��ب حممد  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  ب��داي��ة  ويف 
اجلناحي باحل�سور واكد اأن املعر�س حر�س 
ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ط��اب ���س��رك��ات حم��ل��ي��ة رائ����دة يف 
ق��ط��اع��ات ال��ب��ن��اء وال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري اإىل 
جانب ا�ستقطاب �سركات عاملية بهدف ايجاد 
ال�سراكة وتبادل اخل��ربات بني  مظلة تدعم 
على  والتعرف  املعر�س  وزوار  اجلهات  كافة 
اأحدث الو�سائل والتقنيات احلديثة واملبتكرة 
احلماية  وانظمة  والخ�سر  الذكي  والبناء 
وال��ت��ح��ك��م وغ��ريه��ا، وت�سليط  والت�����س��الت 
يف  وامل�سانع  ال�سركات  ك��ربى  على  ال�����س��وء 
وا�سعة،  ودول��ي��ة  حملية  مب�ساركة  ال��ق��ط��اع 
ليمثل املعر�س اهمية خا�سة لإمارة عجمان 
الت�سييد  ق��ط��اع  م�ساهمة  ظ��ل  يف  وخ��ا���س��ة 
 15% بن�سبة   2017 العام  والبناء خالل 
من اجمايل الناجت املحلي لالإمارة ما قيمته 

2.8 مليار درهم اماراتى.
اإ�ستغالل  اإىل  ي��ه��دف  امل��ع��ر���س  ان  واأو����س���ح 
ال�سواق  التي توفرها  ال�سخمة  المكانيات 

•• اأبوظبي-الفجر:

الإ�سالمي،  اأب��وظ��ب��ي  م�����س��رف  اح��ت��ف��ل 
الإ�سالمية  املالية  اخل��دم��ات  جمموعة 
24 م���وظ���ف���اً من  ب��ت��خ��ري��ج  ال�����رائ�����دة، 
برناجمي “متكني” و”قيادات” الََّذيِن 
ي��ن��ظ��م��ه��م��ا امل�������س���رف لإع��������داد ق���ي���ادات 
ق��ادرة على تويل منا�سب عليا  مواطنة 
ال�سهادات  ت��وزي��ع  ومت  امل�����س��رف.  �سمن 
ع��ل��ى اخل���ري���ج���ني خ����الل ح��ف��ل خا�س 
اأق��ي��م يف ح���رم اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف 

الإمارات.
انطلق  ال��ذي  “متكني”،  برنامج  �سمم 
قبل اأربع �سنوات، بهدف متكني وت�سجيع 
امل���زي���د م���ن امل���وظ���ف���ات امل���واط���ن���ات على 
حتقيق التقدم الوظيفي عرب تزويدهن 
باملهارات الالزمة لتويل منا�سب قيادية 
�سمن امل�سرف، علماً باأن ن�سخة 2019 
من الربنامج �سهدت تخريج 9 منت�سبة 

بنجاح.
برنامج  ����س���ه���د  اأخ����������رى،  ج���ه���ة  وم������ن 
خالل  منت�سباً   19 تخريج  “قيادات” 
الربنامج  وي���وا����س���ل  امل���ا����س���ي.  ال����ع����ام 
امل�سرف  موظفي  من  املنت�سبني  تزويد 

من  لتمكينهم  امل��ه��ارات  م��ن  مبجموعة 
فرق  اإدارة  جم���الت  يف  خ���ربة  اك��ت�����س��اب 
العمل والتعامل مع التحديات بفعالية، 
بالإ�سافة اإىل تدريبهم على اأ�ساليب حل 

امل�سكالت، وبناء العالقات.
ويف كلمته اأمام اخلريجني، قال خمي�س 
بوهارون، يف م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي: 
“ل �سك باأن مكانتنا الرائدة يف القطاع 
امل�����ايل ب���دول���ة الإم��������ارات ت��ن��ط��وي على 
م�سوؤوليات كبرية نلتزم بها، ومن بينها 
موظفينا  مهارات  تطوير  يف  ال�ستثمار 
الذين نعتربهم اأثمن اأ�سولنا، انطالقاً 
مواهبهم  ت�����س��خ��ري  ب�����اأن  ق��ن��اع��ت��ن��ا  م���ن 
ركيزة  ي�سكل  الأمثل  بال�سكل  وقدراتهم 
اأ���س��ا���س��ي��ة ل��ن��ج��اح��ن��ا. وق����د اأك������دمت، من 
خالل اإكمال هذين الربناجمني بنجاح، 
لتحقيق  قوية  اإم��ك��ان��ات  متتلكون  اأن��ك��م 
التقدم يف م�سريتكم املهنية، ونحن على 
ث��ق��ة ك��ب��رية ب��اأن��ه يف ظ��ل امل���ه���ارات التي 
تتميزون  ال��ذي  والل��ت��زام  اكت�سبتموها 
جناح  م�سرية  دع��م  يف  �ست�ساهمون  ب��ه، 
امل�سرف والزدهار القت�سادي يف البالد 

عموماً«. 
هذا وي�سكل املواطنون ما يقارب 36% 

ل��ق��ط��اع م����واد ال��ب��ن��اء وال��ت�����س��ي��ي��د، وتوفري 
�سركات  ام�����ام  وم���ت���ع���ددة  خ���ي���ارات ج���دي���دة 
اي��ج��اد فر�س  ال��دول��ة و  القطاع اخل��ا���س يف 
ملنتجي وجتار مواد البناء والت�سييد من خارج 
اأ�سواقها وال�ستفادة من  الدولة للولوج اإىل 
الوطنية  ال�سناعة  منح  و  املتاحة،  الفر�س 
واإ�ستعرا�س  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  ل��ع��ر���س  ف��ر���س��ة 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة يف جم���ال ان���ت���اج مواد 
وتقنيات  املبتكرة  الهند�سية  واحللول  البناء 
احلكومية  ال��ه��ي��ئ��ات  دور  واإب�����راز  ال�����س��ي��ان��ة، 
املعنية باإ�سكان املواطنني وال�سركات امل�ساركة 
موؤ�س�سات  ب���ني  ���س��راك��ات  ع��ق��د  امل��ع��ر���س  يف 
وهيئات وبرامج ا�سكان املواطنني وال�سركات 
زي����ادة عدد  امل��ع��ر���س، مو�سحا  امل�����س��ارك��ة يف 
واملعنية  عجمان  اإم���ارة  يف  العاملة  املن�ساآت 
بالتطوير العقاري حيث و�سل عدد املن�ساآت 
 2057 اإىل  وال��ب��ن��اء  امل��ق��اولت  يف  العاملة 
ب�  م���ق���ارن���ة   2018 ال���ع���ام  خ����الل  م��ن�����س��اأة 
1733 من�ساأة خالل العام  2013 بزيادة 
قدرها %19، وو�سلت من�ساآت جتارة مواد 
البناء اإىل 530 من�ساأة خالل العام 2018 

بنمو قدره %55 مقارنة بالعام 2013.
اأن املكاتب العقارية  كما ت�سري الح�سائيات 
ك��ب��رية لت�سل  ق��ف��زة  ق��د �سهدت  الإم����ارة  يف 

مكتب   1127 اإىل   2018 ال���ع���ام  خ���الل 
العام  خالل  مكتب   695 ب�  مقارنة  عقاري 

2013 بنمو قدره 62%.
ور�س  �سيتخلله  املعر�س  ان  اجلناحي  واأك��د 
العمل املتخ�س�سة يف البتكار يف قطاع البناء 
ومعنيني  خ��رباء  بح�سور  وذل��ك  والت�سييد 
لهم ب��اع يف ه��ذا املجال من ع��دد من الدول 

امل�ساركة  يف املعر�س.
البناء  م�ستقبل  معر�س  تنظيم  ان  مو�سحاً 
والبنية  ال��ع��م��راين  ال��ت��ط��ور  ل��ي��واك��ب  ج���اء 
التحتية التي ن�سهدها اليوم ويوفر احللول 
احلديثة واملبتكرة التي طراأت على قطاعات 
العقاري  وال���ت���ط���وي���ر  وال��ت�����س��ي��ي��د  ال���ب���ن���اء 
باإعتبارها املحرك الرئي�سي لالإقت�ساد، كما 
ت��وف��ري مظلة رائدة  ���س��اأن��ه  امل��ع��ر���س م��ن  ان 
العقاريني  واملطوريني  ال�سركات  لأ�سحاب 
وم������الك ال����ع����ق����ارات  ل��ل��ت��ع��رف ع���ل���ى اأخ����ر 
ل�سيما  والت�سييد  البناء  قطاع  م�ستجدات 
يف ظل تنفيذ العديد من امل�ساريع العقارية 
ال�سخمة واملتميزة خالل ال�سنوات الخرية 
يف اإمارة عجمان على وجه اخل�سو�س، حيث 
بلغت قيمة التداولت العقارية خالل العام 
بح�سب  دره�����م،  م��ل��ي��ارات   4 ن��ح��و   2018
التقرير العقاري ال�سنوي ال�سادر عن دائرة 

الأرا�سي والتنظيم العقاري يف عجمان، كما 
بتطوير  الم����ارة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  تعمل 

البنية التحتية وزيادة الرقعة اخل�سراء.
امل��ن��ظ��م��ة ملعر�س  وث���م���ن  رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة 
م�ستقبل البناء، حر�س القيادة الر�سيدة على 
وا�ستدامة  لنمو  ال��الزم��ة  امل��ق��وم��ات  ت��وف��ري 
الذي  الم���ر  وال��ع��ق��ارات  امل��ق��اولت  قطاعي 
الخرى  امل��ج��الت  كافة  تطور  على  ينعك�س 
وال�سحة  والتعلم  وال�سياحة  كال�ستثمار 
وغ��ريه��ا م��ن امل���ج���الت، ك��م��ا اأ���س��اد بحر�س 
تنظيم  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س 
ا�ستدامة  ي��دع��م  مب��ا  املتخ�س�سة  امل��ع��ار���س 
الرتويج  اآل����ي����ات  وي���ع���زز  ال���غ���رف���ة  اع�������س���اء 
ال�سادرات  وتنمية  ال�ستثمارات  ل�ستقطاب 
والتبادل التجاري. هذا واأكد ممثلي اجلهات 
الرعاية على اأهمية املعر�س ودوره يف الربط 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  ك���اف���ة  ب���ني 
واملعنية بالبنية التحتية والتطوير العقاري 
ليمثل املعر�س من�سة ت�سويقية تربز اأحدث 
البناء  املبتكرة يف قطاع  واملنتجات  التقنيات 
حري�س  امل��ع��ر���س  ان  معتربين  والت�سييد، 
ا�ستقطاب اجلهات املتخ�س�سة يف كافة  على 
وا�ست�سارات  ت�سميم  م���ن  ال��ب��ن��اء  م���راح���ل 

وتنفيذ وغريها من املراحل.

م����ن ف����ري����ق ع���م���ل م�������س���رف اأب���وظ���ب���ي 
ب����ارزاً  ي��ل��ع��ب��ون دوراً  الإ����س���الم���ي، ح��ي��ث 
على  القائمة  امل�سرف  ثقافة  تعزيز  يف 
التمّيز والأداء القوي. وقد بداأ م�سرف 
اأبوظبي الإ�سالمي باعتماد نظام جديد 
ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ن��ق��اط وم��ع��ت��م��د م���ن قبل 
احل��ك��وم��ة الإم��ارات��ي��ة، ي��ه��دف اإىل حّث 

املواطنني على العمل يف قطاع اخلدمات 
�سمن  والتطور  النجاح  وحتقيق  املالية 

م�سريتهم املهنية.
اأب��وظ��ب��ي الإ�سالمي  ن���ال م�����س��رف  وق���د 
للتزامه  تقديراً  اجل��وائ��ز  م��ن  العديد 
امل�����س��ت��م��ر ب��ال��ت��وط��ني وم����ا ي���وف���ره من 
ب���رام���ج م��ت��م��ي��زة يف ه����ذا امل����ج����ال، من 

توطني”  م��ب��ادرة  “اأف�سل  ج��ائ��زة  بينها 
من  املواهب”  اإدارة  ز يف  “التميُّ وجائزة 
الب�سرية  امل��وارد  يف  التميز  جوائز  حفل 
و�سمال  الأو������س�����ط  ال�������س���رق  مب��ن��ط��ق��ة 
تنمية  “جائزة  اإىل  بالإ�سافة  اأفريقيا 
الإمارات  “معهد  من  الب�سرية”  امل��وارد 

للدرا�سات امل�سرفية واملالية«. 

مو��سفات متنح 1500 �سهادة مطابقة 
لتجار قطع غيار مركبات يف �لدولة

•• اأبوظبي-وام:
اإجمايل  اأن  “موا�سفات”  واملقايي�س  للموا�سفات  الإم���ارات  هيئة  اأعلنت 
ال�سهادات ال�سادرة عنها لتجار وموردي املركبات وقطع غيارها يف الدولة 
بلغ 1530 امتثاًل للتطبيق الإلزامي للنظام الإماراتي للرقابة على قطع 
غيار املركبات الذي �سدر يف �سهر اأبريل من العام املا�سي .وقال �سعادة عبد 
اهلل املعيني مدير عام الهيئة اإن التجار واملوردين اأبدوا التزاماً باحل�سول 

ع��ل��ى ����س���ه���ادات امل��ط��اب��ق��ة م��ن��ذ بدء 
الإماراتي  النظام  و�سدر  التطبيق. 
املركبات  ق��ط��ع غ��ي��ار  ع��ل��ى  ل��ل��رق��اب��ة 
املا�سي  العام  من  اأبريل  �سهر  خ��الل 
والتجار  للمنتجني  مهلتني  وم��ن��ح 
اأ�سهر لقطع الغيار التي  الأوىل �ستة 
وعاما  ب��ع��د  الأ�����س����واق  يف  ت��ط��رح  مل 
حالياً  املتوافرة  الغيار  لقطع  كاماًل 
اإنه  اأ���س��واق ال��دول��ة. وق��ال املعيني  يف 
مطلع  من  اب��ت��داًء  م�سموحاً  يعد  مل 
اأو  ت�سنيع  اأو  ا�سترياد  اجل��اري  العام 
ا���س��ت��خ��دام ق��ط��ع غ��ي��ار غ��ري حا�سلة 
على �سهادة مطابقة من الهيئة يف اأي 
ور�س  راأ�سها  وعلى  لالإ�سالح  مكان 
بعد  وال��ك��راج��ات  ال�����س��ي��ارات  ت�سليح 

البدء يف تنفيذ النظام اجلديد.
يو�سف  ال���دك���ت���ور  اأك������د  ج��ه��ت��ه  م����ن 
املطابقة  �سوؤون  اإدارة  ال�سعدي مدير 
ال���ن���ظ���ام  ت����ط����وي����ر  اأن  ال���ه���ي���ئ���ة  يف 
املركبات  غ���ي���ار  ل��ق��ط��ع  الإم�����ارات�����ي 
اأج���راه���ا فريق  درا����س���ات  اإىل  ا���س��ت��ن��د 
بالتن�سيق  الهيئة  يف  متخ�س�س  فني 
وال���ت���ك���ام���ل م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة يف 
احلكومة الحتادية واملحلية وتطرق 
اإىل قدرة ومتا�سك القطع وحتقيقها 
مناخية  ظ�����روف  يف  م��رت��ف��ع  لأداء 
ق��ا���س��ي��ة وحت��م��ل��ه��ا درج�����ات احل����رارة 
التاآكل  ف�����س��اًل ع��ن درج����ة  امل��رت��ف��ع��ة 

اإجراءات  بناء على  ا�ستخدام معينة وذلك  �ساعات  بها وفقا لعدد  اخلا�سة 
الفح�س للتحقق من �سالحيتها ومطابقتها للموا�سفات.

»�ت�سالت« تقدم فر�سا وظيفية 
لالإمار�تيني يف معر�ض �لوظائف بدبي

•• اأبوظبي-وام:

توفر “ات�سالت” عرب جناحها امل�سارك يف معر�س الإمارات للوظائف الذي ينطلق 
اليوم يف مركز دبي التجاري العاملي فر�س عمل لالإماراتيني من اأ�سحاب اخلربات 
واملبيعات،  والت�سويق  املعلومات،  ونظم  الهند�سة  اجلامعات يف قطاعات  وخريجي 
لتعريفهم  لديها  بالعمل  باملهتمني  امل��ع��ر���س  اأي���ام  طيلة  “ات�سالت”  وت��رح��ب 
بهم.  اخلا�سة  التوظيف  تقدمي طلبات  عملية  وم�ساعدتهم يف  املتاحة  بال�سواغر 

النمر  ال���ع���زي���ز  ع���ب���د  ي���ون�������س  �����س����ّرح  و 
يف  الب�سرية  للموارد  التنفيذي  الرئي�س 
ان م�ساألة توفري الوظائف  “ات�سالت” 
امل���الئ���م���ة مل���واط���ن���ي ال�����دول�����ة مُت����ث����ل ل� 
“ات�سالت” اأهمية ق�سوى، وهي عن�سر 
حموري من ا�سرتاتيجيتها التوظيفية.. 
التوطني  وم���ع���دلت  ن�����س��ب  اأن  م����وؤك����داً 
الن�سب  اأع��ل��ى  م��ن  ُت��ع��د  “ات�سالت”  يف 
ب���ال���دول���ة.. لفتاً  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع  يف 
“ات�سالت”  توليه  ال���ذي  احل��ر���س  اإىل 
للم�ساركة الدورية يف معار�س التوظيف 
الرئي�سية التي تقام يف كافة اأرجاء الدولة، 
للتعريف باملوؤ�س�سة وفر�س التطور فيها 
على  ع��الوة  املعار�س،  عرب من�سات هذه 

التن�سيق مع اجلامعات والتوا�سل مع هيئات وجمال�س التوطني يف خمتلف مناطق 
العاملني  املواطنني  واأع��داد  بن�سب  املتعلقة  الأرق��ام  بع�س  النمر  وعر�س  الدولة. 
يف “ات�سالت” اإذ بلغت ن�سبة التوطني الإجمالية يف “ات�سالت” حوايل 48% 
بنهاية عام 2018، بينما يبلغ عدد املواطنني العاملني يف اق�سام املبيعات والعمال 
والتقني  الفني  املجال  يف  اإماراتياً   902 اأكرث من  ويعمل  757 مواطناً،  تقريبا 
بلغت  كما  “ات�سالت”.  يف  الفنيني  العاملني  اإجمايل  من   53% تقارب  بن�سبة 
املوظفات  اجمايل عدد  %73 من  ح��وايل  ال�سركة  العامالت يف  املواطنات  ن�سبة 
بال�سركة بعدد يقارب 733 مواطنة، وتعد هذه الن�سب من اأعلى معدلت التوطني 

النوعي يف القطاع التجاري يف الدولة.

�لأ�سهم �لإمار�تية تك�سب
 11.5 مليار درهم يف جل�سة و�حدة

•• اأبو ظبي-وام: 

وذلك  اأم�س  جل�سة  خالل  ملحوظا  حت�سنا  الإماراتية  امل��ال  اأ�سواق  �سهدت 
بدعم من انتظار نتائج اجلمعيات العمومية ل�سريحة من الأ�سهم املدرجة 
�سمن القطاع العقاري وذلك اىل جانب توا�سل الن�ساط على بع�س اأ�سهم 
ال�سركات  لأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  ربحت  التعامالت  ختام  وم��ع  البنوك. 
حتققها  يومية  مكا�سب  قيمة  اأع��ل��ى  وه��و  دره���م،  مليار   11.5 امل��ت��داول��ة 
بن�سبة  امل��ايل  دب��ي  ل�سوق  ال��ع��ام  املوؤ�سر  وارت��ف��ع  اأ�سهر.  ع��دة  الأ���س��واق منذ 
اأبوظبي  ل�سوق  ال��ع��ام  املوؤ�سر  من��ا  فقد   2619 م�ستوى  بالغا   1.63%
مع  نقطة   5066 ح��اج��ز  ع��ن��د  % ليغلق   1.8 بن�سبة  امل��ال��ي��ة  ل�����الأرواق 
مع  مقارنة  التداول  �سهية  يف  حت�سنا  التعامالت  و�سهدت  اجلل�سة.  نهاية 
دون  م�ستويات  عند  ال�سيولة  اح��ج��ام  ا�ستمرار  رغ��م  وذل��ك  ال�سابق  ال��ي��وم 
قبل  ال�سراء من  توا�سل  املربمة  ال�سفقات  ولوحظ من خالل  التوقعات، 
املوؤ�س�سات ال�ستثمارية الأجنبية واملحلية وذلك �سعيا للح�سول على الأرباح 
امل�ساهمني. وبلغت قيمة ال�سفقات املربمة يف  التي �سيجري توزيعها على 
ال�سوقني نحو 565 مليون درهم تقريبا فيما و�سل عدد الأ�سهم املتداولة 

201 مليون �سهم نفذت من خالل 5311 �سفقة.

�سالح �ل�سرقي يفتتح »ملتقى �لفجرية �لدويل للتعدين«
•• الفجرية -وام:

حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
يف  والقت�ساد  ال�سناعة  دائ��رة  رئي�س  ال�سرقي،  حممد  بن  �سالح  ال�سيخ  افتتح   .. الفجرية 
موؤ�س�سة  تنظمه  “ ال��ذي  للتعدين  ال�سابع  ال��دويل  الفجرية  “ملتقى  اأعمال  ام�س  الفجرية 
الفجرية للموارد الطبيعية بالتعاون مع وزارة الطاقة وال�سناعة، واملنظمة العربية للتنمية 
فندق  يف  اأي��ام  ثالثة  وت�ستمر  الت�سامح”  اأر���س  “الإمارات  �سعار  حتت  والتعدين  ال�سناعية 
20 دولة عربية  450 متخ�س�سا وخبريا من  اأكرث من  الفجرية مب�ساركة   - بلو داميوند 
واأجنبية. ح�سر الفتتاح .. ال�سيخ املهند�س حممد بن حمد بن �سيف ال�سرقي رئي�س دائرة 
احلكومة الإلكرتونية بالفجرية، و�سعادة املهند�س الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة 
الطاقة وال�سناعة و�سعادة املهند�س حممد �سيف الأفخم رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة الفجرية 
للموارد الطبيعية و�سعادة املهند�س علي قا�سم مدير عام موؤ�س�سة الفجرية للموارد الطبيعية 
و�سعادة �سريف العو�سي مدير هيئة املنطقة احلرة و�سعادة الكابنت مو�سى مراد مدير عام 
ميناء الفجرية و�سعادة خالد اجلا�سم مدير غرفة جتارة و�سناعة الفجرية وعدد من مديري 
ال�سرقي  ال�سيخ �سالح بن حممد  واأكد  الفجرية.  العلمية يف  والهيئات  املوؤ�س�سات احلكومية 
اأهمية امللتقى يف امل�ساهمة بتحقيق التنمية امل�ستدامة يف قطاع التعدين، بو�سفه من�سة لتبادل 
ا�ستخدام  وت�سجيع  التعدينية  ال�سناعات  جم��ال  يف  احلديثة  التكنولوجيا  ونقل  اخل��ربات 

م�سادر الطاقة املتجددة والبتكار يف هذا القطاع وال�ستغالل الأمثل للرثوات املعدنية.. 
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 389
املازمي - الإمارات اجلن�سية يرغب  ا�سماعيل  ال�سيد/ علي حممد علي  ليكن معلوما للجميع بان 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 51 ٪ وذلك اىل ال�سيد/ حممد ابو الكا�سم حممد انور 
مياه ، بنغالدي�س اجلن�سية ، كما يرغب ال�سيد/ �سميم احمد حكيم الدين - الهند اجلن�سية يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )49٪( وذلك اىل ال�سيد/ حممد ابو الكا�سم حممد انور مياه - 
مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  املالب�س(  لكي  )ايزابيال  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  بنغالدي�س 
مت   : اخرى  تعديالت  بال�سارقة.   القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )213267( رقم  رخ�سة 
تغيري ال�سكل القانوين من )�سركة اعمال مهنية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات(  وعمالبن�س 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
الدعوى رقم )2019/129( جتاري جزئي  
حيث ان املدعية "�سركة بيت وادي النيل للخدمات الفنية �س ذ م م "

اقامت عليكم الدعوى رقم 2019/129 جتاري جزئي دبي ، وبناء على احلكم ال�سادر 
لذلك  للدعوى  خبريا  موؤمن  د/ح�سن  بندب   2019/3/6 بتاريخ  املحكمة  قبل   من 
يقت�سي ح�سوركم وتقدمي املذكرة اجلوابية املتعلقة بالدعوى واأي م�ستندات واأوراق 
ترغبون بتقدميها يف يوم اخلمي�س املوافق 2019/3/21 يف متام ال�ساعة 11.00 �سباحا 
مبكتب اخلبري الكائن يف دبي )مكتب ريجي�س Regus - برج ن�سيمة - �سارع ال�سيخ 
زايد - الطابق 4 - هاتف : 043116059 - متحرك : 0555543109 - 0501169179 - 
0565557754( ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد 

فان اخلبري �سيبا�سر الدعوى يف غيابكم. 
خبري الدعوى / د. ح�سن موؤمن 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
يف الق�سية رقم 2018/2300 جتاري كلي 

املرفوعة من : بنك الإحتاد الوطني �سركة م�ساهمة عامة. 
بوكالة : مكتب املحامي عبدالقادر بخيت للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

�سد املدعي عليها : اأمل بدر ها�سم يو�سف العمري 
بال�سارة اىل كتاب حمكمة دبي املوؤرخ يف 2019/3/17 واملت�سمن تكليفي خبريا يف 
الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�سية 
على  وذل��ك  �سباحا   11.00 ال�ساعة   2019/3/26 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  امل��ذك��ورة 
الطابق  كابيتال-  الهالل  لوتاه-  ماجد  احمد  اخلبري:  مكتب  التايل:  العنوان 
الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية للتامني- بجانب ديرة �سيتي �سنرت- 
وتقدمي  املذكور  املوعد  يف  للح�سور  ندعوكم  لذا   04-2999000 هاتف  بور�سعيد 

كافة مالديكم من م�ستندات ومذكرات.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد الإلكرتوين 

عن طريق �سركة الإمارات للمزادات 
عن طريق الن�سر بجريدتني ر�سميتني 

يف الق�سية التنفيذية رقم  2018/890 راأ�س اخليمة
تعلن حممكة راأ�س اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع العقار ملكية اثبات رقم 
1985/9693 جتارية يف منطقة خزام رقم الق�سيمة 402050176 والقيمة التقديرية 
ابراهيم  �سهاب   / املرحوم  لورثة  للمحكوم  والعائدة ملكيتها   ، للعقار 226306 درهم 
�سامل الكيت العلي بتاريخ 2019/3/27 عن طريق �سركة الإمارات للمزادات وذلك يف 
متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني 20٪ تدفع نقدا. فعلى من 
يرغب بال�سرتاك او العرتا�س او الطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�سركة 
الإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae او مراجعة دائرة التنفيذ 

اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة
رئي�س ق�سم التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
اعادة اإعالن بالن�سر للمدعي عليه

اىل املدعى عليه/نيوتون امد�سرتي�س - م م ح  وميثلها �ساهيم احمد ممتاز احمد �سيخ  
نعلمكم بان املدعي/ النمر لتجارة احلديد املحدودة - ذ م م - وميثلها/ح�سان منر العميل 

يف الدعوى رقم 2018/6592 جتاري جزئي
ي�سدد  ان  وب�سفته  نف�سه  عن  عليه  املدعي  الزام   : فيها  يطالب  اعاله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد 
وثمانون  وواحد  وت�سعمائة  الف  وثالثون  وت�سعة  مائتان  درهما   239.981 وقدره  مببلغ  للمدعية 
درهما مع الفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزام املدعي عليه 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة  الوىل  اجلزئية  التجارية  املدنية  الدائرة  اأمام  ح�سورك  يقت�سي  لذا 
البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
امل�ستندات ، وذلك يوم الحد املوافق 2019/3/31 ال�ساعة 8.30 �سباحا قاعة رقم 137 وذلك للنظر 
اتخاذ  �سيتم  ح�سورك  عدم  حال  ويف  عليه  مدعي  بو�سفك  اأعاله.  اليها  امل�سار  املذكور  الدعوى  يف 

الجراءات القانونية بحقك غيابيا.
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
 اعـــــــالن       

انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/  تقدم ايل 
رابعة حممد اأمني عبدالرحمن ح�سن خنجي ، اجلن�سية : الإمارات وطلب الت�سديق 
على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100٪ يف ال�سم التجاري عامل الهدايا 
التنمية  دائ���رة  م��ن  وامل��رخ�����س   ، الأق�����س��ام  متعدد  متجر  الرخ�سة  ن�ساط   ، للتجارة 
القت�سادية يف خورفكان رخ�سة جتارية رقم 752408 ال�سادر بتاريخ 2017/6/20 يف 
علي  عبدالرحمن  ب�سري  ال�سيد/عبداهلل  اىل  بخورفكان.  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
- اجلن�سية : الإمارات. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1/2080(

املنذر : ال�سيد/ راجي�س فراجالل ميهتا ، هندي اجلن�سية ، يحمل بطاقة هوية اإماراتية رقم )6402938-1-
 0505522127  : متحرك  هاتف   ، اإ.ع.م   - دبي   : العنوان   ،  )784-1951

املنذر اليه : ال�سيد/ كري�ستيان بيلودياو ، كندي اجلن�سية ، يحمل جواز �سفر رقم )HP951095( وعنوانه 
JPS4VL027 - بدولة   : 3844 - رق��م الفيال   : ب��ارك - رق��م الر���س  الثنية اخلام�سة - جمريا  : دب��ي - 

الإمارات العربية املتحدة - ت : 0509811800 - 0502486535 
الوطني  دبي  الإم��ارات  بنك  رقم )000098( على  ال�سيك   / ال�سيكات  دفع  ب�سرورة  اليها  املنذر  املنذر  يخطر 
الوطني  دبي  الإم���ارات  بنك  على   )000099( رقم  وال�سيك  دره��م   15.000 بقيمة   2019/1/30 بتاريخ 
اليجار  وغ��رام��ة  املرجتعة  ال�سيكات  غ��رام��ة  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  دره���م   15.000 بقيمة   2019/2/28 بتاريخ 
القيمة  ودف��ع   ، ال��ع��ديل  الن���ذار  ه��ذا  ا�ستالم  ت��اري��خ  م��ن  اق�ساها )30( يوما  ف��رتة  العقار يف  واخ���الء   ، املتاأخر 
اليجارية حتى تاريخ الخالء التام ، وت�سوية ح�ساب ديوا واي خدمات اخرى ، وال �سوف ي�سطر املنذر لتخاذ 
كافة الجراءات القانونية مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار امر الداء ، مع حتميل املنذر اليها بكافة 

ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1/2078(

املنذر : ال�سادة/دانية لالإدارة وال�ست�سارات العقارية - �س ذ م م - العنوان : دبي - الرب�ساء 1 - بناية 
دو�سلدورف بيزن�س بوينت - ت : 044472444 - 0501908882

املنذر اليه : ال�سادة / مطعم دونر ديلي 
ال��زرع��وين - حمل رقم  373( - ببناية  وعنوانها : دب��ي - الرب�ساء الوىل - ار���س رق��م )1438 - 

)4( - رقم مكاين )79046 - 19080(  ت : 0557525001 
يخطر املنذرة املنذر اليه ب�سرورة �سداد قيمة �سيكي الإيجار املرتدين  رقم )000008 - 000009( 
مببلغ اإجمايل وقدره )20.000 درهم( ع�سرون الفا درهم ، وذلك خالل مهلة اق�ساها )30( يوما 
من تاريخ ن�سر هذا الإعالن ، ويحتفظ املنذر بحقه كامال مبطالبة  املنذر اليه بالتعوي�س عن العطل 
وال�سرر عند اي تاأخري يف دفع املبلغ املذكور ، وال �ست�سطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات القانونية 
�سده مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار اأمر الداء واخالء العقار ، مع حتميل املنذر اليه 

بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1/2079(

املنذر : ال�سادة/دانية لالإدارة وال�ست�سارات العقارية - �س ذ م م - العنوان : دبي - الرب�ساء 1 - بناية 
دو�سلدورف بيزن�س بوينت - ت : 044472444 - 0501908882

املنذر اليه : ال�سادة / ويرن فور�س للتجارة العامة - �س ذ م م
رقم  �سقة   - ت��ور  توين  احل���واي  ببناية   -  )2419  - رق��م )531  ار���س   - النهدة   - دب��ي   : وعنوانها 

)A-103A( - رقم مكاين )98824 - 36943( ت : 0582292261 
وامل���وؤرخ يف  امل��رت��د رق��م )000001(  الإي��ج��ار  ���س��داد قيمة �سيك  اليه ب�سرورة  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  يخطر 
2019/1/20 مببلغ وقدره )11.000 درهم( احد ع�سر الف درهم ، وذلك خالل مهلة اق�ساها 
)30( يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن ، ويحتفظ املنذر بحقه كامال مبطالبة  املنذر اليه بالتعوي�س 
عن العطل وال�سرر عند اي تاأخري يف دفع املبلغ املذكور ، وال �ست�سطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات 
القانونية �سده مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار اأمر الداء واخالء العقار ، مع حتميل 

املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2018/3830 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/1999 النوع جتاري 
جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )312966.91 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك دبي ال�سالمي - �س م ع  
املطلوب اعالنه : املنفذ �سده : 1- �سعيب عبدالرحيم عبدالفتاح كاظم املال 

 جمهول حمل القامة.
انه مت احلجز  بتاريخ 2019/3/13   الإبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة   : الإع��الن  مو�سوع 
على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )ا�سهم جمموعة اغذية 1000 �سهم ولدى �سركة 
الفردو�س القاب�سة 25 �سهم( وفاء ملبلغ املطالبة به وقدره )312966.91( درهم ، وهذا 

للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/3865 جتاري جزئي                                              

ال�سخ�سية  ب�سفته   - ال�سحي  دروي�����س  ب��ن  �سيف  ع��ب��داهلل  اح��م��د  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
2-ال�سرح للمقاولت - �س ذ م م جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي/ ردي مك�س باطون 
املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  ال�سبيعي  امل عمري   / م وميثله  م  ذ  �س   -
بتاريخ 2019/1/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ ردي مك�س باطون - �س ذ م م بالزام 
املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ مليون و�ستمائة وثالثة وع�سرين الف 
ومائتي وت�سعة ع�سر درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل 
يف 2017/4/8 وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

اعالن حكم بالن�سر
 يف  الدعوى رقم 2018/4836 جتاري جزئي 

البلو�سي - جمهول حمل  اىل املحكوم عليه/1- رويه را�سد حممد خريي ح�سن 
يف    2019/2/26 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سلفر �سيتي للتجارة العامة بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ ثالثة ع�سر الف ومائتي واربعة وثالثني درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2018/8/15 وحتى 
متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2018/4023 جتاري جزئي 
حمل  جمهول  املرزوقي  �سالح  عبدالواحد  ابراهيم  عليه/1-حممد  املحكوم  اىل 
يف    2019/1/22 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
املدعي عليه  بالزام  العامة  �سيتي للتجارة  املذكورة اعاله ل�سالح/�سلفر  الدعوى 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ احدى ع�سر الف ومائتي وواحد وثالثني درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2018/8/16  وحتى 
متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2018/4025 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- ح�سني حممد علي ابراهيم اآل علي جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   2019/2/5 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/�سلفر �سيتي للتجارة العامة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  وع�سرين  وت�سعمائة  الف  �ستة  مبلغ  للمدعية 
ال�سداد  مت��ام  وحتى   2018/8/16 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   ٪9
والزمته بامل�سروفات ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
يف  الدعوى 2019/761  جتاري جزئي 

حممد  احمد  مديرها/افتاب  وميثلها  م  م  ذ  �س   - ال�سادق  عليه/1-�سيدلية  املدعي  اىل 
وميثله/ م  م  ذ   - الطبية  للتجهيزات  املدعي/كيور  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �سادق 

بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املحرزي - قد  �سيف علي  �سيخه حممد 
املدعي عليها مببلغ وق��دره )69.383.26 دره��م( والتعوي�س مببلغ وق��دره )5000 درهم( 
ت��اري��خ 2017/10/16 وحتى  امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 14٪ م��ن  وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب 
رقم  التجاري  النزاع  ملف  و�سم  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد 
2018/2591 وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2019/4/11 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/17  عقاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1- اأحمد ابراهيم �سليمان  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
قد  �ساحي  علي  م�سبح  وميثله/علي  الغا�سم  احل��م��دان  �سليمان  احمد  خالد  رمي 
 )2016/26995( رق��م  البيع  عقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
بني اطراف  الدعوى والزام املدعي عليه مببلغ وقدره )405.000 درهم( والر�سوم 
 2016/8/23 تاريخ  من   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني  املوافق  2019/3/25 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2018/7062 م ج 

املرفوعة من املدعي/ بنك دبي ال�سالمي 
اىل املدعي عليه/ 1- �سركة البتول لتجهيز وتركيب معدات املطاعم 

2- ابراهيم ح�سن بكدا�س 3- حممد ح�سن بكدا�س 
حكمت املحكمة  مبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليهم بالت�سامن بان يوؤدوا للمدعي 
مبلغ وقدره )477.878.64 درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
ل�سنة   6397 رقم  على عري�سة  الأمر  ال�سادر يف  التحفظي  وب�سحة احلجز   ، املحاماة 
2018 حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ، 
وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�سار اليه و�ستتخذ بحقكم الجراءات 

القانونية لتنفيذه �سدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
 اعالن بالن�سر باللغة العربية  

اىل املدعى عليه / امل علي حممد عثمان - اردنية اجلن�سية 
الوىل.   املدنية اجلزئية  الدائرة  رقم 2019/658  الدعوى  بهانوارى يف   - كانوار  �سارادا   / املدعي 

نعلمكم بان  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
قيد الدعوى واعالن املدعي عليهما لقرب جل�سة ممكنه 

درهم(  الف  وخم�سون  )مائة   150000 مبلغ  بت�سديد  والت�سامن  بالتكافل  عليهما  املدعي  الزام 
مع  موؤرثهم  وفاه  جراء  من  بهم  حلقت  التي  ال�سرار  عن  ومعنوي  مادي  كتعوي�س  للمدعيتان 

الفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية حتى ال�سداد التام. 
الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 

البتدائية  الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة   3 رقم  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام  ح�سورك  يقت�سي  لذا 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
، وذلك يوم الأربعاء املوافق 2019/3/27 ال�ساعة 8  ون�سف �سباحا  وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 
امل�سار اليها اأعاله - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم اتخاذ الجراءات القانونية 

بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/2549 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- غلمان لنقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة - �س 
ذ م م جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
كومباين  ان�سورن�س  ادجم��ي  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2019/2/19
املدعي  بالزام   : ثانيا  بالتزوير.  الطعن  قبول  بعدم   : اأول   - دب��ي(  )ف��رع  ليمتد 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 848494 درهم وفوائده القانونية بواقع 9٪ �سنويا 
درهم مقابل  والف  امل�سروفات  والزمتها  ال�سداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  من 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/3837 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- املركبه الذهبية لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �س ذ  جمهول 
يف   2019/1/15 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ادجمي ان�سورن�س كومباين ليمتد )فرع دبي( بالزام 
درهم  واربعني  و�سبعمائة  الف  و�سبعة  مائة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي 
القانونية بواقع 9٪ من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2017/12/25 وحتى  والفائدة 
متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما 
عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/3836 جتاري جزئي                                                
القامة  حمل  جمهول  الرحمن   واد  قر�سي  العابدين  زي��ن  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2019/2/17 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/ ادجمي ان�سورن�س كومباين ليمتد )فرع دبي( بالزام املدعي 
عليه ان يوؤدي اىل املدعية مبلغ مقداره 170000 درهم فقط )مائة و�سبعون الف 
درهم( وفائدة ت�سعة باملائة 9٪ �سنويا من تاريخ 2018/10/15 وحتى متام ال�سداد 
والزمته بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/896  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-كندي اند هيجن للخدمات الفنية - ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ كابيل باهوا وميثله / خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن 
هوين الكتبي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )143923 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
يوم الحد املوافق  2019/3/24  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/96 تنفيذ �سرعي  
القامة  زي���دان  جمهول حمل  احل��اج مو�سى  ���س��ده/1- موؤيد جمال  املنفذ  اىل 
حممد  احمد  وميثله/�سعيد  النابل�سي  عبداملعطي  التنفيذ/رنا  طالب  ان  مب��ا 
والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - العو�سي  حممود 
تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم )463/2017( احوال نف�س م�سلمني واملعدل 
اإ�ستئنافيا مبوجب الإ�ستئناف رقم 882/2017 احوال �سخ�سية ب�سداد املبلغ املنفذ 
ال�ستحقاق.   تاريخ  من  وامل�ساريف  للر�سوم  �سامال  دره��م(   471950( وق��دره  به 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 7 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/2477 تنفيذ جتاري  
طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  اوبيلي  اويند  ويليام  �سده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/بنك دبي ال�سالمي - �س م ع وميثله/خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل  بن 
هويدن الكتبي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )225462.99( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
 81.007 كمية  املدعي  وت�سليم  توريد  عدم  عن  للمدعي  تعوي�س  اىل  بالإ�سافة 
كجم �سكر من ال�سكر باملوا�سفات املتفق عليها بعقد ال�سلم �سند الدعوى. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

 يف  الدعوى 2019/145  عقاري كلي 
اىل املدعي عليه /1- �سركة بل�سم العائلة املحدودة  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �سركة دام��اك للتطوير - ذ م م  وميثله / هند حميد علي غدير الكتبي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره  - قد 
قيمة  دره���م(   395.106( وق���دره  ومبلغ  ال��وح��دة  ثمن  باقي  دره���م(   1.290.600(
الغرامات والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة )جميع الطلبات مو�سحة تف�سيليا 
ال�ساعة  املوافق 2019/3/31  يف �سحيفة الدعوى(. وحددت لها جل�سة يوم الحد 
11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/13 ا�ستئناف عقاري 

2-�سيد  �سيداين  عبداحل�سني  مري  اأحمد  1-�سيد  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
امري ح�سني �سيد احمد �سيداين جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف 
/فالكن �ستي اوف وندورز )�س ذ م م( قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر 
لها  وح��ددت   2019/1/16 بتاريخ  كلي  عقاري   2018/221 رقم  بالدعوى 
جل�سه يوم الثنني املوافق 2019/4/1 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده 

فى الدعوى رقم  2017/4 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ:  بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة 

عنوانه : مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، مدينة دبي لالإنرتنت ، �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 
 ، 2523 املنفذ �سده :  حممد ريحان مري�سنت - عنوانه : دبي ، اجلداف ، مبنى بلالزو فري�سات�سثي ، ال�سقة رقم 
0506283602 ، ت :  326 ، ج��وال :   - 865 460 ، رقم البلدية :  1 ، قطعة الر���س  5 ، رقم املبنى  الطابق 
065035678/ 043429699/ 043535222 ، دبي انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/27 ال�ساعة 5.00 
م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ 
)www.emiratesauction.ae  اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات 

وذلك يف التاريخ املحدد اعاله. وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : اأو�ساف العقار : �سقة 
- املنطقة : اجلداف - رقم الر�س  : 460 - رقم البلدية : 865 - 326 - امل�ساحة : 187.74 مرت مربع - رقم 
املبنى : 1  - ا�سم املبنى : بالزو - فري�سات�سثي - رقم الوحدة : 2523 القيمة التقديرية : 5052036 درهم يباع 

لعلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2017/4 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ:  بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة 
عنوانه : مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، مدينة دبي لالإنرتنت ، �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

 ، 2523 املنفذ �سده :  حممد ريحان مري�سنت - عنوانه : دبي ، اجلداف ، مبنى بلالزو فري�سات�سثي ، ال�سقة رقم 
0506283602 ، ت :  865 - 326 ، ج��وال :  460 ، رقم البلدية :  1 ، قطعة الر���س  5 ، رقم املبنى  الطابق 
065035678/ 043429699/ 043535222 ، دبي انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/27 ال�ساعة 5.00 
م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ 
)www.emiratesauction.ae  اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات 

وذلك يف التاريخ املحدد اعاله. وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : اأو�ساف العقار : �سقة 
- املنطقة : اجلداف - رقم الر�س  : 460 - رقم البلدية : 865 - 326 - امل�ساحة : 187.74 مرت مربع - رقم 
املبنى : 1  - ا�سم املبنى : بالزو - فري�سات�سثي - رقم الوحدة : 2523 القيمة التقديرية : 5052036 درهم يباع 

لعلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2016/2445 تنفيذ جتاري     
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بوكالة املحامي / عبا�س م�ستت املالكي 
املنفذ �سده : علي خليفة عبداهلل �سيف - واآخرون 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بوكالة املحامي / ن�سر علي ن�سر علي 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/27 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  ار�س ف�ساء - رقم الر�س : 
239 - املنطقة : اجلداف - امل�ساحة : 1190.46 مرت مربع - املقدرة ب�� )10.893.540( درهم  ،  ار�س ف�ساء - رقم 

الر�س : 240 - املنطقة : اجلداف - امل�ساحة : 1084.36 مرت مربع - املقدرة ب�� )9.337.554( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم 2016/2445 تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بوكالة املحامي / عبا�س م�ستت املالكي 

املنفذ �سده : علي خليفة عبداهلل �سيف - واآخرون 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بوكالة املحامي / ن�سر علي ن�سر علي 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/27 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  ار�س ف�ساء - رقم الر�س : 
239 - املنطقة : اجلداف - امل�ساحة : 1190.46 مرت مربع - املقدرة ب�� )10.893.540( درهم  ،  ار�س ف�ساء - رقم 

الر�س : 240 - املنطقة : اجلداف - امل�ساحة : 1084.36 مرت مربع - املقدرة ب�� )9.337.554( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

فى الدعوى رقم  2012/68 تنفيذ مدين   
طالب التنفيذ: ال�ست�ساريون ات�س ا�س ا�س - عنوانه : اإمارة دبي - القوز - القوز ال�سناعية 3 - �سارع رقم 4 - متفرع من 

 M - 4 اول �سارع ام �سقيم - بناية ا نرتكيول انرتنا�سيونال خلف اإدارة مرور بردبي - طابق امليزانني - مكتب رقم
املنفذ �سده : تيو اأ. كينج ديزاين ا�ست�سارات هند�سية - ت�سميم داخلي - م�ساريع )فرع دبي(  عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - 

�سارع ال�سيخ زايد - مركز الواحة - م�ساعد اللوبي - الطابق الثالث - مكتب رقم 8 - وح�سب اخلارطة املرفقة. 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/27 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س ف�ساء - املنطقة : ند ال�سبا الوىل - رقم الر�س : 51 - امل�ساحة 

: 3425.33 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب�� )7.373.981.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2015/15 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع املطار - هاتف رقم 6024100 - 04  فاك�س رقم : 6109790 - 04
املنفذ �سده : علي خليفة عبداهلل �سيف - عنوانه :  اإمارة دبي 7 ديرة - منطقة هور العنز �سرق - �سارع ال�سيخ را�سد بن 
خليفة ال مكتوم - مبنى ال�سيخ را�سد ال مكتوم - الطابق الأول - مكتب رقم 112 بالقرب من مبنى وزارة العمل ال�سابقة 

- هاتف : 042666906 - يعلن املنفذ �سده على مكتب وكليله القانوين رقم مكاين )9506230330( بالل�سق 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/27 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - مبنطقة : هور العنز �سرق - رقم الر�س : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   60.000.000.00  : مببلغ   - مربع  مرت   2926.44  : امل�ساحة   -  1297

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2012/68 تنفيذ مدين   
طالب التنفيذ: ال�ست�ساريون ات�س ا�س ا�س - عنوانه : اإمارة دبي - القوز - القوز ال�سناعية 3 - �سارع رقم 4 - متفرع من 

 M - 4 اول �سارع ام �سقيم - بناية ا نرتكيول انرتنا�سيونال خلف اإدارة مرور بردبي - طابق امليزانني - مكتب رقم
املنفذ �سده : تيو اأ. كينج ديزاين ا�ست�سارات هند�سية - ت�سميم داخلي - م�ساريع )فرع دبي(  عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - 

�سارع ال�سيخ زايد - مركز الواحة - م�ساعد اللوبي - الطابق الثالث - مكتب رقم 8 - وح�سب اخلارطة املرفقة. 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/27 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س ف�ساء - املنطقة : ند ال�سبا الوىل - رقم الر�س : 51 - امل�ساحة 

: 3425.33 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب�� )7.373.981.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2015/15 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع املطار - هاتف رقم 6024100 - 04  فاك�س رقم : 6109790 - 04
املنفذ �سده : علي خليفة عبداهلل �سيف - عنوانه :  اإمارة دبي 7 ديرة - منطقة هور العنز �سرق - �سارع ال�سيخ را�سد بن 
خليفة ال مكتوم - مبنى ال�سيخ را�سد ال مكتوم - الطابق الأول - مكتب رقم 112 بالقرب من مبنى وزارة العمل ال�سابقة 

- هاتف : 042666906 - يعلن املنفذ �سده على مكتب وكليله القانوين رقم مكاين )9506230330( بالل�سق 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/27 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - مبنطقة : هور العنز �سرق - رقم الر�س : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   60.000.000.00  : مببلغ   - مربع  مرت   2926.44  : امل�ساحة   -  1297

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
اإعالن بالن�سر - ح�سور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2018/4517 جتاري جزئي - دبي 
املدعي عليه : ال�سنغال ملقاولت الملنيوم والزجاج 

يف الدعوى املذكورة اعاله. بناء على تكليف حمكمة دبي - الدائرة اجلزئية التجارية 
احلادية ع�سر رقم )156( بندبي خبريا ح�سابيا يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة 
)امل��دع��ي( �سدكم وعليه يرجى ح�سوركم يف  م(  م  ذ  )���س  لتوريد احلديد  دي��ال  من 
تخ�س  م�ستندات  م��ن  لديكم  م��ا  وت��ق��دمي  ميثلكم  معتمدا  وكيال  او  اخل��ربة  جل�سة 
امل��واف��ق  2019/3/25 يف مت��ام ال�ساعة 1.00 ظ��ه��را يف  ال��دع��وى وذل���ك ي��وم الث��ن��ني 
بني  �سارع   - دي��رة   - دبي  والكائن مبدينة  املرزوقي  مقر مكتب اخلبري/ عبداملجيد 
 يا�س - بناية برج امل�سرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504 - موبايل : 0506111421 

ت : 042555363 - ف : 042555433 
اخلبري احل�سابي/عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

 اإعالن باحلكم  ال�سادر اأمام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية  
يف الدعوى )2018/214( اإداري كلي 

بناء على طلب املحكوم لها / الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والأوقاف 
عنوانها / تنوب عنها ادارة ق�سايا الدولة - بوزارة العدل 

اىل املدعي عليه : اتاين برامبيل ابوبكر ب�سفته مالك حمل ال�سفاء خلياطة 
املالب�س  - عنوانه : ن�سرا 

فيها  اع��اله قد حكم  اليها  امل�سار  الداري��ة  الق�سية  ان  لديك  ليكن معلوما 
 ، الكلية  الداري���ة  ال��دائ��رة  ام��ام  م   2018/12/18 بجل�سة  احل�سوري  مبثابة 
التايل  ال��ي��وم  م��ن  ت��ب��داأ  يوما  ثالثني  م��دة  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  حكما 

لتبليغكم هذا الإعالن. 
 مدير اإدارة اخلدمات الق�سائية 

 المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل 

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
 اإعالن بالن�سر

�سادر عن حمكمة عجمان ال�سرعية   
يف الطلب رقم D000183280219  اثبات طالق 

اىل املدعي عليها / دانا علي حاج حممد - جمهولة حمل الإقامة خارج الدولة 
مبا ان املدعي / نا�سر را�سد عبيد �سطاف املطرو�سي - قد اقام عليك الدعوى ال�سرعية 
ب���� / اثبات طالق  - وقد حددت  ، امام هذه املحكمة للمطالبة  املذكورة بالرقم اعاله 
املحكمة جل�سة الربعاء 2019/4/21 للنظر يف الدعوى ، فانت مكلفة باحل�سور �سخ�سيا 
، ويف  املذكور للرد على الدعوى  املوعد  او من ينوب عنك ر�سميا امام هذه املحكمة يف 
حالة تخلفك عن احل�سور يف املوعد املحدد ، فاأن املحكمة �ستنظر يف الدعوى وت�سدر 

حكمها غيابيا.
حترير يف يوم الربعاء املوافق 2019/3/18 

قا�سي مبحكمة عجمان ال�سرعية 
  القا�سي /ه�سام الزرعوين

 المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة عجمان ال�سرعية     

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
 اعالن بالن�سر باللغة العربية والجنليزية 

اىل املدعى عليه / �سبري �سبري 
نعلمكم بان املدعي / موهنان ناير ابوكوتان ناير 

يف الدعوى رقم 2019/827 مدين جزئي  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
عليه  املدعي  الزام   ، درهم   32.000 وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام 

بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة بالنفاذ املعجل. 
لذا يقت�سي ح�سورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى مكتب رقم )11( الدائرة اجلزئية الثانية  
مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات ، وذلك يوم الأحد املوافق 2019/3/24 ، 
ال�ساعة 8.30 �سباحا ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�سار اليها اأعاله - بو�سفك مدعي 

عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 136
البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  �سويدي   ، ح�سن  طارق  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
لبناين   - فح�س  احمد  علي  ال�سيد/  اىل   ٪90 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
اجلن�سية يف )الدب البي�س ل�سيانة ال�سيارات ( مبوجب رخ�سة رقم )523321( وبرقم 
ال�سكل القانوين من �سراكة اعمال مهنية  ال�سجل )68675( -ان�سحاب �سريك وتغري 

بوكيل خدمات  اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/2081(

املنذرة : بونتون لل�سياحة وال�سفريات - �س ذ م م 
�سد املنذر اليه : �ساهد خمتار خمتار احمد لتو 

فاإننا وب�سفتنا وكالء عن املنذرة ننذركم ب�سرورة رد مبلغ 75.000 درهم امل�سدد اليكم 
واملوؤرخ  الوطني  اخليمة  راأ���س  بنك  على  امل�سحوب   )575118( رقم  ال�سيك  مبوجب 
بهذا  اعالنكم  تاريخ  تبداأ من  اي��ام عمل  م��دة خم�سة  خ��الل  ولذلك   ،  2017/10/4
، وال �سن�سطر لتخاذ كافة الج��راءات القانونية اجلنائية واملدنية قبلكم  النذار 
تاريخ قيامكم ب�سرف  القانونية من  والفائدة  وامل�ساريف  الر�سوم  كافة  وحتميلكم 
قيمة ال�سيك بتاريخ 2017/10/5 ، بالإ�سافة اىل اتعاب املحاماة مع التعوي�س عن 

كافة ال�سرار التي حلقت مبوكلتنا املنذرة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/713  مدين جزئي 
نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  م�سيلنج  هوجو  رولن��د  فيليب  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ 2018/7/23 يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
بان  عليه  املدعي  بالزام  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  ال�سام�سي  ل�سالح/حمدان 
تاريخ  م��ن   ٪9 ب��واق��ع  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )25.311.00( وم��ق��داره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي 
املطالبة الق�سائية يف:2018/3/14 وحتى ال�سداد التام وكذا الزامه بامل�ساريف ومبلغ 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/2125  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- ال�سرح للمقاولت ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2018/12/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
توؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ح��دودة  الوطنية  ال�سباغ  م�سانع  ل�سالح/�سركة 
املطالبة  تاريخ  �سنويا من  بواقع ٪9  والفائدة  للمدعية مبلغ )2.946.164.73( درهم 
الق�سائية احلا�سل يف:2018/10/3 وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/3524  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- يو�سف ح�سن عبداهلل ال�ساعر العليلي جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   2019/1/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
عليه  املدعي  بالزام  ���س.م.ع  ال�سالمي  الم��ارات  ل�سالح/م�سرف  اع��اله  املذكورة 
بان يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ )495273.10( درهم والغرامة التاأخريية بواقع 
9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد وبالزامه امل�سروفات والف درهم مقابل 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/3313  جتاري جزئي 

لال�ستثمارات  ف��ي��رتا   -2 ع�سفور  ال�سيد  اب��راه��ي��م  خليل  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م 
بتاريخ 2019/1/7 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/امل�سرف العربي لال�ستثمار 
والتجارة اخلارجية بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي 
م����ن:2018/9/6  �سنويا   ٪9 ب��واق��ع  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )295.372.15( وق���دره  مبلغ 
وحتى متام ال�سداد والزمتهم بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
اعتبارا  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/1252  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- ويل �سبيد لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/9/19 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
التمهيدي  التم�سك باحلكم  املدعي يف  اول:ب�سقوط حق   - نور غالم  بنغ�س  طاهر ح�سني 
ال�سادر بجل�سة:2017/9/14 بتعيني خبري - ثانيا:بابطال التفاقية املوؤرخة:2017/1/30 
القانونية 9٪ من  والفائدة  برد مبلغ )45.858( درهم  املدعي عليها  وال��زام  الدعوى  �سند 
عليها  املدعي  والزمت  التعوي�س  ثالثا:رف�س   - يف:2018/1/30  الق�سائية  املطالبة  تاريخ 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  بامل�ساريف 
با�سم  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3438  مدين جزئي

املدعي  ان  القامة مبا  نزواكوبوخا جمهول حمل  1-�سيدرك   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  ���س.م.ل )فرع دبي( وميثله:�سمري حليم كنعان قد  العربية  التاأمني  /�سركة 
بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )50500(  عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
من   ٪9 القانونيةبواقع  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م 
الربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  الفعلي.وحددت  ال��دف��ع  ت��اري��خ  لغاية  ال�ستحقاق  ت��اري��خ 
امل��واف��ق:2019/3/20 ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/265  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كمران ح�سني خان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  ا�سرف علي قد  بانو  /تي�سري 
املدعي عليه مببلغ وقدره )26.000( درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة ٪9 
اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من 
فاأنت  ل��ذا    ch2.D.18:بالقاعة �س  ال�ساعة:08:30  امل���واف���ق:2019/3/28 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12583 بتاريخ 2019/3/19   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/447  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ذا غلف ايليت ايكوي�سرتاين ليغ م.د.م.�س جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /منتجع احلبتور للبولو ذ.م.م حاليا - �سانت ريجي�س دبي منتجع ونادي 
اأقام  قد  اجل�سمي  عبداهلل  مو�سى  رج��ب  وميثله:هاين  �سابقا  ذ.م.م  للبولو  احلبتور 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )80000( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ قيد النزاع وحتى ال�سداد 
يوم اخلمي�س  لها جل�سة  رق���م:2162/2018.وح���ددت  التجاري  النزاع  التام و�سم ملف 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة ���س  ال�����س��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2019/4/11 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



اإذا كنت تعاين من احل�سا�سية، فاأنت تعرف �سعوبة 
اخلروج يف الهواء الطلق يف اأوقات معينة من ال�سنة، 
وال�سعال  العط�ض  نوبات  ت�سيبك  كيف  تعرف  كما 
دامعة  التنف�ض، وعيون  مع �سفري عند  با�ستمرار، 
وطفح جلدي مثل الأكزميا، وغريها من الأعرا�ض 
ح�سب مدى التعر�ض للهواء، لكن رمبا ل تعرف اأن 
هناك عالجات اأو م�سكنات خا�سة متوفرة، وكلما 

�سارعت يف البدء كلما كان ذلك اأف�سل.

تندرج ال�سدفية �سمن الأمرا�ض اجللدية املزعجة للغاية؛ نظًرا لأنها ل ت�سبب اأملًا فقط، بل ت�سوه املظهر 
ا. وميكن عالج ال�سدفية بطرق خمتلفة تتنوع بني العالج الدوائي والعالج بال�سوء  اجلمايل للجلد اأي�سً

والعالج املناخي.

طــــــــــــــب
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باحل�سا�سية  ت�ساب  فاإنك  الأطباء  وح�سب 
جتاه  فعله  رد  يف  ج�سمك  ي��ب��ال��غ  ع��ن��دم��ا 
وبر  اأو  ال���ل���ق���اح  ح���ب���وب  )م����ث����ل:  م������ادة 
منها،  حلمايتك  حم��اول��ة  يف  ال��ق��ط��ط( 
ولعل حبوب اللقاح حتديًدا هي ال�سبب 
الأول للح�سا�سية املو�سمية؛ حيث تظهر 
)عادة  الربيع  يف  الأ�سجار  لقاح  حبوب 
يف اأواخر مار�س اإىل اأبريل(، ثم حبوب 
لقاح الع�سب يف اأواخر الربيع )حوايل 
مايو)، اأما حبوب لقاح الأع�ساب فهي 
الأكرث انت�ساًرا يف ال�سيف )يوليو اإىل 
اأغ�سط�س(، ولكن التغري املناخي الذي 
ي�سهده العامل جعل مو�سم احل�سا�سية 
اأب���ك���ر وي�����س��ت��م��ر لفرتة  ي���ب���داأ يف وق���ت 

اأطول.
ويوؤكد اخلرباء اأن الأدوية الوقائية التي 
اخلطوة  دائ��ًم��ا  ه��ي  طبية  و�سفة  ت�ستلزم  ل 
م�����س��اك��ل يف  م���ن  ت��ع��اين  ك��ن��ت  اإذا  ول��ك��ن  الأوىل، 
لأمرا�س  نتيجة  ب��ف��ريو���س  الإ���س��اب��ة  اأو  التنف�س 
احل�سا�سية لديك، فقد يكون لقاح ال�ستريويد هو 
الأن�سب بالن�سبة حلالتك، وهو عبارة عن حقنة يف 
الع�سالت وعادة يف الذراع حتت اإ�سراف الطبيب، 
وت�ستغرق نحو �ست �ساعات حتى تعمل، وبالرغم 
ا�ستجابة  ت��ه��دئ��ة  ل��ل��غ��اي��ة يف  ف���ع���اًل  ك��ون��ه  م���ن 

احل�سا�سية، اإل اأنه �سر�س ويجب اأن ي�ستخدم فقط عندما تف�سل 
كل الأمور الأخرى، ويرجع ذلك اإىل وجود اآثار جانبية طويلة 
تدهور  ال�سكري،  ال���وزن،  ك��زي��ادة  ال��زائ��د،  لال�ستخدام  الأج���ل 

العظام، اإعتام عد�سة العني، على �سبيل املثال ل احل�سر.
خالية  املناعية  اللقاحات  من  اآخ��ر  طريق  هناك  احلظ  حل�سن 
على  حل  اأف�سل  اأنها  الأط��ب��اء  بع�س  ويعتقد  ال�ستريويد،  من 
كميات �سغرية  اإدخ��ال  تعمل عن طريق  الطويل؛ حيث  امل��دى 
من املواد امل�سببة للح�سا�سية اإيل ج�سمك، يف حماولة مل�ساعدتك 
يتوقف ج�سمك عن  الوقت  ببطء معها، ومب��رور  التاأقلم  على 
ال�ستجابة للح�سا�سية، ويف حني يعمل ال�ستريويد على اأعرا�س 
احل�سا�سية، تعمل اللقاحات املناعية مع ج�سمك لتقليل دفاعاته، 
لكنها قد ت�ستغرق وقًتا قبل اأن تعطي النتيجة املرغوبة؛ حيث 
اإىل  �ستة  مل��دة  الأ���س��ب��وع  يف  م��رة  عليها  احل�����س��ول  اإىل  �ستحتاج 
ثمانية اأ�سهر، ثم مرة يف ال�سهر ملدة ل تقل عن �سنتني، وعموًما 
عليك اأن تكون �سبوًرا لأن الأمر قد ي�ستغرق حوايل �ستة اأ�سهر 
بحلول  احلماية  تريد  كنت  اإذا  لذا  بتح�سن؛  ال�سعور  يف  لتبداأ 

�سهر مار�س، فيجب عليك البدء يف �سبتمرب من العام ال�سابق.
واإذا كنت حذًرا بع�س ال�سيء من الإب��ر، فهناك خيار اآخر وهو 
اآمنة  اخل���رباء-  -ح�سب  وه��ي  ال�ستريويدية،  الأن���ف  بخاخات 
ا؛ لأن القليل من ال�ستريويد يدخل ج�سمك ولكنها تعطي  جدًّ
و�سيالن  والعط�س  احلكة  م��ن  تعاين  كنت  واإذا  ج��ي��دة،  نتيجة 
الأنف، فابحث عن م�سادات الهي�ستامني، ولكن تذكر اأنه بينما 
تقوم اأدوية احل�سا�سية خارج اجل�سم بتقييد الأعرا�س، فاإنها ل 
ح�سا�سيتك  كانت  اإذا  فاعلية  اأق��ل  تكون  قد  لذا  امل�سكلة؛  تعالج 

اإذا كنت ت�سري على اإحدى هذه العالجات  تتفاقم، وب�سكل عام 
فيجب احلفاظ على النوافذ مغلقة وغ�سل وجهك و�سعرك كلما 

تعر�ست للهواء.
ولعل احلقيقة املحزنة اأنه ل ميكنك التخل�س من احل�سا�سية اأو 
عالجها، وكل ما ميكنك فعله هو قمعها اأو التاأقلم معها ببطء 
عن طريق العالج املناعي، واأف�سل طريقة هي البدء با�ستخدام 
قبل  الفم  طريق  عن  احل�سا�سية  تخفيف  اأدوي���ة  اأو  البخاخات 

بدء مو�سم احل�سا�سية )قبل اأ�سبوعني منه على الأقل( اأو على 
الأقل يف اللحظة التي تبداأ فيها الأعرا�س، واإذا كنت ل ت�سعر 
بالراحة رغم ذلك، فقد يكون الوقت قد حان للنظر يف العالج 
املناعي، واإذا مل يكن اأي من هذه اخليارات منا�سًبا لك، فعندئذ 
جتربة  بعد  اأخ��ري  كمالذ  ال�ستريويد  اإىل  اللجوء  ميكن  فقط 
واحدة  مرة  على  ق�سره  التاأكد من  مع  الأخ��ري،  الو�سائل  كل 

يف ال�سنة.

نوبات من العط�ض وال�سعال وم�ساكل يف التنف�ض

�حل�سا�سية �ملو�سمية.. هكذ� تو�جهها �أو تتاأقلم 
معها بـ)عالج مناعي(

كالوديا  الأمل��ان��ي��ة  الربوفي�سورة  واأو���س��ح��ت 
جلدي  مر�س  ه��ي  ال�سدفية  اأن  بفوهلر، 
عوامل  اإىل  ي���رج���ع  ُم����ع����ٍد،  غ���ري  م���زم���ن 
التوتر  مثل  عوامل خارجية  وراثية، مع 
النف�سي اأو حروق ال�سم�س اأو اأدوية معينة 
اأو جروح جلدية اأو ا�سطرابات هرمونية 
اإىل  بالإ�سافة  اأي�سية،  ا�سطرابات  اأو 

البدانة و�سرب اخلمر. 
احمرار وق�سور بي�ساء

اجللدية  الأم��را���س  طبيبة  واأ���س��اف��ت 
اأعرا�س ال�سدفية تتمثل يف احمرار  اأن 
مع  عليه،  بي�ساء  ق�سور  وظ��ه��ور  اجل��ل��د 
حكة وحرقان واأمل. وتهاجم هذه الأعرا�س 

الكوع والركبة والراأ�س والأرداف.
ا�ست�سارة  �����س����رورة  ع��ل��ى  ب��ف��وه��ل��ر  و�����س����ددت 
من  للتحقق  الأع��را���س  مالحظة  ف��ور  الطبيب 
هذه  لأن  ن��ظ��را  عدمها؛  م��ن  بال�سدفية  الإ���س��اب��ة 
الأع��را���س تت�سابه م��ع اأع��را���س اأم��را���س اأخ���رى مثل 

الإكزميا اأو عدوى الفطريات.
فح�س  اأو  ال��دم  فح�س  بوا�سطة  املر�س  من  التحقق  ويتم 
ال�سينية  اإىل الأ�سعة  عينة من الأن�سجة، كما ميكن اللجوء 

اأو الرنني املغناطي�سي.

كرميات الكورتيزون
ومن جانبها، اأ�سارت ال�سيدلنية الأملانية اأور�سول زيلربريج 
الأعرا�س، مو�سحة  العالج يتوقف على مدى حدة  اأن  اإىل 

اأنه يتم عالج احلالت الب�سيطة بوا�سطة الكرميات واملراهم 
ا�ستخدامها  ع��دم  م��راع��اة  م��ع  ال��ك��ورت��ي��زون،  على  املحتوية 

يوميًّا على مدار فرتة طويلة.

عالج بيولوجي
واأ�سارت بفوهلر اإىل اأن العالج البيولوجي ي�ساعد يف عالج 
العالج  ويقوم  قليلة.  اأ�سابيع  غ�سون  يف  ال�سديدة  احل��الت 
يف  الل��ت��ه��اب��ات  حت���ارب  عقاقري  ا�ستخدام  على  البيولوجي 
اجل�سم. وهذه العقاقري عبارة عن بروتينات يقوم الطبيب 
مع  بنف�سه،  بحقنها  املري�س  يقوم  ثم  البداية،  يف  بحقنها 

مراعاة حقنها بانتظام، واإل فلن تكون فعالة.

عالج بال�سوء
وبدورها اأ�سارت اأخ�سائية العالج الطبيعي 

اأور�سول هيلربت موهليج اإىل اأن العالج 
ب���ال�������س���وء مي���ث���ل اإح��������دى ط������رق ع���الج 

منا�سًبا  ال��ع��الج  ه��ذا  وي��ك��ون  ال�سدفية. 
ال�سدفية  فيها  تغطي  التي  احل���الت  يف 

تتمتع  حيث  اجل�سم؛  من  كبرية  م�ساحة 
القليلة  اجل��رع��ات  ذات  ال�سوئية  امل��وج��ات 

اللتهابية يف  العمليات  اإيجابي على  بتاأثري 
اجل�سم.

عالج مناخي
ا يف عالج  واأ�سافت موهليج اأن العالج املناخي ي�ساعد اأي�سً

وماء  ل��ه��واء  التعر�س  على  ال��ع��الج  ه��ذا  وي��ق��وم  ال�سدفية. 

املتاعب طوال مدة  اأنه ي�سهم يف تخفيف  امليت، غري  البحر 
الإق���ام���ة ه��ن��اك ف��ق��ط. وم���ع ذلك 

عالجات  توجد 

منزلية عبارة عن اأمالح لال�ستحمام م�ستخل�سة من البحر 
امليت.ويف اخلتام اأكدت موهليج، اأن هذه العالجات املختلفة 
ت�سهم فقط يف تخفيف املتاعب؛ نظًرا لأنه ل ميكن 

ال�سفاء من ال�سدفية.

تت�سبب باآلم وت�سوه املظهر اجلمايل للجلد

�ل�سدفية.. �أ�سبابها و�أعر��سها وطرق عالجها

تختلف  القلبية  الأزم��ة  اأع��را���س  اإن  الأملانية:  القلب  موؤ�س�سة  قالت 
لدى الن�ساء، خا�سة يف مرحلة ال�سيخوخة.

يف  تتمثل  القلبية  لالأزمة  املميزة  الأع��را���س  اأن  املوؤ�س�سة  واأو�سحت 
ال�سعور ب�سغط و�سيق يف ال�سدر، بالإ�سافة اإىل اأمل �سديد يف ال�سدر، 
غري اأن هذا الأمل يظهر لدى الن�ساء يف البطن، ولي�س يف ال�سدر، مع 
ال�سعور بغثيان وقيء، الأمر الذي يت�سبب يف تاأخري ت�سخي�س الأزمة 
القلبية.لذا ينبغي على املراأة الت�سال بالإ�سعاف فور مالحظة هذه 
اأ�سرع وقت ممكن؛ نظًرا لأن كل  الأعرا�س لعالج الأزمة القلبية يف 

دقيقة لها ثمنها.
 17.3 من  اأك��رث  اأن  اإىل  العاملية  ال�سحة  منظمة  تقديرات  وت�سري 
التعّر�س لأحد  2008، ج��ّراء  مليون �سخ�س ق�سوا نحبهم يف عام 

الأمرا�س القلبية الوعائية، مثل الأزمة القلبية اأو ال�سكتة. وحدثت 
اأكرث من %80 من تلك الوفيات، على عك�س املعتقدات ال�سائعة، يف 
البلدان املنخف�سة الدخل والبلدان املتو�سطة الدخل وطالت الرجال 

والن�ساء �سواء ب�سواء.
غري اأّن الأمر الذي يبعث على التفاوؤل هو اإمكانية توّقي %80 من 
الأزمات القلبية وال�سكتات التي حتدث يف �سّن مبّكرة. وميكن حتقيق 
ذلك عن طريق اّتباع نظام غذائي �سحي وممار�سة الن�ساط البدين 

بانتظام والمتناع عن التدخني.
املتوازن �سروري ل�سحة  الغذائي  النظام  نظام غذائي �سحي:  اّتباع 
القلب واجلهاز الوعائي، وهو ي�سمل الإكثار من اخل�سراوات والفواكه 
واحل��ب��وب غ��ري م��ن��زوع��ة ال��ن��خ��ال��ة، وال��ل��ح��وم اخل��ال��ي��ة م��ن الدهون، 

والأ�سماك والبقول، والإقالل من تناول امللح وال�سكر.
البدين  الن�ساط  ت�ساعد ممار�سة  بانتظام:  البدين  الن�ساط  ممار�سة 
القلبي  اجلهاز  �سون  على  دقيقة  ثالثني  عن  تقّل  ل  ومل��دة  بانتظام 
الأ�سبوع وملدة ل  اأيام  الن�ساط يف معظم  اأّما ممار�سة ذلك  الوعائي؛ 

تقّل عن 60 دقيقة، فهو ي�سهم يف احلفاظ على وزن �سحي.
المتناع عن تعاطي التبغ: يخّلف التبغ اأ�سراًرا �سحية ج�سيمة، �سواء 

ا للغاليني اأو للم�سغ.  كان يف �سكل �سجائر اأو �سيجاًرا اأو تبًغا معدًّ
ا. وما يبعث على  وي�سّكل التدخني الالاإرادي خطًرا على ال�سحة اأي�سً
التفاوؤل هو اأّن خطر الإ�سابة بالأزمة القلبية وال�سكتة يتقّل�س فور 
اإقالع ال�سخ�س عن تعاطي منتجات التبغ، وميكن اأن يتقّل�س بن�سبة 

قد ت�سل اإىل الن�سف بعد م�سّي عام على الإقالع.

�أعر��ض �لأزمة �لقلبية.. كل دقيقة لها ثمنها
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 ن�سجت فنيًا، ومل اأعد اأرغب امل�ساركة يف اأي عمل ملجرد اإثبات وجودي 

مي �سليم: ل �أ�سمح لأموري �ل�سخ�سية 
باأن تتحكم يف �ختيار�تي �لفنية

فيلم  بطولة  يف  للم�ساركة  حّم�سك  ال���ذي  م��ا  ال��ب��داي��ة،  يف   •
)حممد ح�سني(؟

بالنجم  الذي يجمعني  الرائع،  الفيلم  بهذا  متفائلة جداً  اأنا   -
حممد �سعد، واأج�ّسد من خالله دور مديرة فندق يعمل حممد 
�سعد �سائقاً لديها، وحتدث بينهما مواقف طريفة. كما حّم�سني 
املميز  وال�سيناريو  علي،  حممد  امل��خ��رج  وج��ود  فيه  للم�ساركة 
واملختلف عن كل ما قّدمه �سعد من قبل، واأنا مت�سوقة لعر�س 

الفيلم ملعرفة ردود فعل اجلمهور حوله.
�سعد؟ حممد  مع  الأول  تعاونك  هو  الفيلم  هذا  • وهل 

لكن  ال�سعد(،  )و����س  م�سرحية  يف  ت��ع��اوّن��ا  اأن  �سبق  فقد  ل،   -
فيلم )حممد ح�سني( هو اأوىل جتاربي ال�سينمائية معه، وقد 

ت�سّرفت بهذا التعاون.
معه؟ العمل  وجدت  • وكيف 

ح�ّس  هو  �سعد  حممد  مييز  ما  واأه��م  املقايي�س،  بكل  رائعاً   -
الفكاهة واملرح، وحّبه لل�سحك واملُزاح، والتعامل مع زمالئه 

يف كوالي�س العمل بلطف واحرتام.
�سعد  حممد  اأف��الم  يف  الن�سائية  الأدوار  اأن  النقاد  ي��رى   •

ثانوية ومهّم�سة، فما راأيك؟
- ل اأتفق مع هذه الآراء، واأرى اأن العك�س هو ال�سحيح، فدوري 
اأن  كما  الأح����داث،  وم��وؤث��ر يف  فيلم )حممد ح�سني( مهم  يف 

م�ساحته كبرية.
الفنانة  من  ب��دًل  الفيلم  يف  حللِت  اأن��ك  �سحيح  هل   •

حال �سيحة؟
- ل اأعرف ما اإذا كانت حال مر�سحة للفيلم اأم ل، لكن 
اعتذار اأي فنانة عن عدم امل�ساركة يف اأي عمل فني 
عن  اأعتذر  �سخ�سياً،  دائ��م��اً.  ويحدث  طبيعي  اأم��ر 
عرو�س كثرية تقبل بها فنانات من بعدي بدون 

تردد، وهذا لي�س عيباً.
اىل  �سيحة  ح��ال  ع��ودة  ب��ق��رار  راأي���ك  • وم��ا 

التمثيل؟
ب��ق��رار عودتها  - ف��رح��ت ك��ث��رياً ح��ني علمت 
اىل ال��ت��م��ث��ي��ل، ف��ه��ي ف��ن��ان��ة م��وه��وب��ة، بداأت 
يف  و�سبقتني  �سنوات،  منذ  الفني  م�سوارها 
ال��دخ��ول اىل جم��ال ال��ف��ن، وك��ن��ت اأحر�س 
اليوم  اأم��ا  با�ستمرار،  اأفالمها  متابعة  على 
فاأمتنى لها التوفيق والنجاح بعد رجوعها 

عن قرار العتزال.
هل  ����س���ع���د،  حم���م���د  م����ع  ع��م��ل��ك  • ب���ع���د 
م���ا زل����ت ت��رغ��ب��ني يف ال��ع��م��ل م���ع ممثل 

كوميدي اآخر؟
- ن��ع��م، اأري����د ال��ع��م��ل م��ع اأح��م��د حلمي، 
فقد تعاونت معه كمنتج من خالل فيلم 
)�سكة دبو�س(، لكن كممثل مل اأعمل معه 
النجم  مع  التعاون  اأمتنى  كذلك  بعد، 
امل���وه���وب اأح���م���د م��ك��ي، ����س���واء يف عمل 

�سينمائي اأو درامي.
رجب  حممد  مع  تعاونت  اأنك  • ترّدد 
هذا  فهل  ا�ستفهام(،  )عالمة  فيلم  يف 

�سحيح؟
اأ���س��ا���س ل��ه من  - ل، ه���ذا ال��ك��الم ل 

ال�سحة.
• وقيل اأي�ساً اإنك �سّرحت مبقاطعة 

العمل مع النجم حممد هنيدي...
ب��اأي ت�سريح من هذا  اأُدِل  اأن��ا مل   -

النوع، بل على العك�س اأحلم بالتعاون مع النجم حممد هنيدي، ويف انتظار 
العمل الفني الذي �سيمّكنني من الوقوف اأمامه.

 3( اجلديدة  م�سرحيته  بطولة  يف  امل�ساركة  عدم  عن  اعتذرت  لكنك   •
اأيام يف ال�ساحل(، فما ال�سبب؟

- اعتذرت لأ�سباب �سخ�سية حالت دون م�ساركتي وقتذاك يف امل�سرحية، لكن 
كما قلت، ي�سّرفني العمل مع هنيدي، و�سعيدة بالنجاح الكبري الذي حققته 

امل�سرحية.
امل�سرح؟ يف  بالعمل  راأيك  • وما 

- اأمتنى العمل يف امل�سرح، لكن هذه اخلطوة حتتاج مني تفرغاً تاماً، وعدم 
الرتباط باأي اأعمال �سينمائية اأو درامية اأخرى.

حظ(؟ )طلقة  فيلم  بطولة  يف  امل�ساركة  عدم  عن  اعتذرت  • ملاذا 
- ل اأعرف �سيئاً عن هذا العمل، ومل يعر�س عليَّ يف الأ�سا�س حتى اأعتذر 

عنه، ورغم ذلك اأمتنى التوفيق جلميع اأبطاله.
اأخرياً؟ اأعجبتك  التي  الأفالم  • ما 

اإىل  ال��ذه��اب  م��ن  ميّكنني  مل  ح�سني(  )حممد  فيلم  بت�سوير  ان�سغايل   -
لأن  ال�سري(،  ال��رج��ال  )ن��ادي  فيلم  مل�ساهدة  مت�سّوقة  لكنني  ال�سينما، 

فيلَمي  متابعة  يف  اأرغ���ب  كما  ت�ستهويني،  عبدالعزيز  ك��رمي  اأف���الم 
)122( و)ال�سيف(.

مل  لكنك  بيتمرمط(،  )قرمط  فيلم  بطولة  يف  �ساركت   •
وليد  له، فهل م�ساركة طليقك  ت��رّوج  باأي دعاية  ترفقيه 

فواز بهذا العمل دفعتك لهذا الت�سرف؟
الفيلم  ب��اأي دعاية لأ�سباب �سخ�سية، لكن  اأق��م  - مل 

جميل وت�سّرفت بالعمل مع اأحمد اآدم.
العمل... هذا  على  نادمة  اأنك  يعني  • هذا 

قلت  وكما  لطيفة،  جتربة  كانت  بالعك�س،   -
فقد ت�سرفت بالعمل مع النجم اأحمد اآدم.
• واإذا تلقيت عر�ساً فنياً مميزاً يجمعك 

بطليقك، فهل توافقني عليه؟
اأواف��ق عليه، لأن��ه يف النهاية  - بالطبع 

����س���غ���ل، واأن�������ا ل اأ����س���م���ح لأم������وري 
ال�����س��خ�����س��ي��ة ب�������اأن ت���ت���ح���ك���م يف 

اختياراتي الفنية.
عن  اعتذارك  املالحظ  • من 
ال��ع��رو���س الفنية  ال��ك��ث��ري م��ن 

خ����الل ال���ف���رتة امل���ا����س���ي���ة، فما 
ال�سبب؟

لأن��ن��ي ن�سجت ف��ن��ي��اً، واأ���س��ب��ح��ت ل 
ت�سيف  التي  الأع��م��ال  اإل على  اأواف���ق 

اأرغب  اأع���د  ال��ف��ن��ي، ومل  ر���س��ي��دي  اىل 
اإثبات  مل���ج���رد  ع��م��ل  اأي  يف  امل�������س���ارك���ة 

وجودي على ال�ساحة الفنية.
تراجعاً  �سهدت  الغنائية  • خطواتك 

يف الفرتة الأخرية، فما ال�سبب؟
الرتاجع،  بهذا  للتمثيل  عالقة  ل   -

وكل ما يف الأمر اأن الألبومات الغنائية 
اأ�سبحت ل حتقق �سدى كبرياً، 

فيها،  ُي��ب��ذل  ال���ذي  ال�سخم  املجهود  رغ��م 
ولذلك قررت الكتفاء بالأغاين )ال�سينغل(، 

واأ�ستعد حالياً لطرح اأغنية جديدة.
فكيف  احلرب(،  )اأعلنت  اأغنية  اأخرياً  • طرحت 

كانت ردود الفعل حولها؟
م�ساهدة  وِن�����س��ب  ب��اه��راً  جن��اح��اً  حققت  الأغني������ة   -

واأ�سعدتني  ُمر�سية  كانت  حولها  الفعل  وردود  جيدة، 
كثرياً. 

ر�مي �إمام يو��سل ت�سوير
 )فالنتينو( للحاق باملو�سم �لرم�ساين

الت�سوير  اإم���ام  ع��ادل  امل�سري  الفنان  يوا�سل  مهمة،  ولأ���س��ب��اب  ج���داً،  قليلة  بتوقفات 
كيلومرتاً   35 اأكتوبر،   6 مبدينة  الإعالمي،  الإنتاج  مدينة  يف  طويلة  ل�ساعات 

جنوب القاهرة، ومعه فريق العمل من اأجل حلاق م�سل�سله )فالنتينو( بال�سباق 
الرم�ساين املقبل، خ�سو�ساً اأنه من الفنانني الذين يحر�سون على النتهاء 
اأن  ع��ن  ك�سف  اإم���ام  رام��ي  رم�سان.املخرج  �سهر  ب��داي��ة  قبل  الت�سوير،  م��ن 

)م�سل�سل فالنتينو قد مت النتهاء من كتابة ال�سيناريو اخلا�س به، وت�سليم 
ما يقرب من 25 حلقة حتى الآن، والبقية يف الطريق(، لفتاً اإىل اأنه 
املقبلة،  ال��ف��رتة  العمل  �ساعات  تكثيف  �سيتم  ولكن  الت�سوير  يوا�سل 
يتم  حيث  رم�سان،  ل�سهر  الأوىل  الأي���ام  ب��داي��ة  م��ع  الت�سوير  لنتهاء 

الت�سوير على مدار ال�ساعة.
ق�سة امل�سل�سل تدور يف اإطار اجتماعي كوميدي ت�ستهدف ق�سية التعليم 

التعاون  ي�سجل  )فالنتينو(  والرتبية.م�سل�سل  التدري�س  عمليات  واأ�سرار 
الأول بني عادل اإمام وال�سيناري�ست اأمين بهجت قمر وال�سابع مع 

جنله رامي اإمام يف الدراما.
م����ن دلل  ك����ل  ال���ب���ط���ول���ة  وي���������س����ارك يف   

عبدالعزيز، وفاء �سادق، طارق 
الب��ي��اري، ه��دى املفتي، 

رانيا  حممد كيالين، 
حم�����م�����ود ي����ا�����س����ني، 

عبدالبديع،  اإل��ه��ام 
عيد،  ����س���ل���ي���م���ان 

طلبة،  ب�����دري�����ة 
فريد  اأح�����م�����د 

وعدد اآخر من 
الفنانني.

توا�سل ت�سوير م�ساهدها الأخرية يف )الفيل الأزرق(

نيللي كرمي م�سدومة من قر�ر 
�يقاف �لعمل بـ)�لن�سابني(

ابني(  �سدمة )الن�سّ
رغم اأن فريق عمل امل�سل�سل كان قد بداأ بالفعل ت�سوير امل�ساهد الأوىل من العمل قبل اأيام لي�ست 

قليلة، فوجئوا بقرار وقف الت�سوير وتوقف العمل نهائياً.
اأن العمل مل ُي�ستكمل؛ وهو القرار  وقد ك�سف م�سدر خا�س 
النهائي لل�سركة بعد تعطيله اأكرث من مرة من قبل اجلهات 
الرقابية.وقد ردد البع�س اأن ال�سبب هو ت�سويق العمل 
م�سدداً  امل�سدر،  نفاه  ما  وهو  الف�سائية؛  للمحطات 
بعدما  اإل  امل�سل�سل  ت�سوير  ي��ب��داأوا  مل  اأن��ه��م  على 
اأك��رث من حمطة  العمل عرب  اتفقوا على عر�س 

ف�سائية �سمن خريطتها الرم�سانية.
لنوعية  ينتمي  امل�سل�سل  اأن  بالذكر  واجلدير 
تدور  حيث  الكوميدية  ال��درام��ي��ة  الأع��م��ال 
اأح���داث���ه يف اإط�����ار ك��وم��ي��دي، ت��ت��م��ّرد فيه 
الرتاجيدية  الأع���م���ال  ع��ل��ى  ك���رمي  نيللي 
التي ا�ستهرت بها خالل ال�سنوات الأخرية 

وحققت من خاللها جناحاً وا�سعاً.

)الفيل الأزرق(
اأخرى، توا�سل نيللي  من ناحية 
كرمي ت�سوير م�ساهدها الأخرية 
�سمن اأح��داث اجل��زء الثاين من  
ال�سينمائي اجلديد )الفيل  الفيلم 
الأزرق( اأمام كرمي عبد العزيز وهند 
�سربي حيث من املقّرر عر�سه يف مو�سم 

عيد الأ�سحى ال�سينمائي.

تقول اإن طالقها ال�سريع واملفاجئ مل ي�سبها بعقدة نف�سية كما زعم البع�ض، وتوؤكد اأنها ل 
ترف�ض الزواج مرة اأخرى، �سرط اأن تدر�ض خطواتها وتفكر مليًا قبل الرتباط جمددًا. 
الفنانة مي �سليم فتحت قلبها وك�سفت عن العديد من اأ�سرار حياتها، وحتّدثت عن عالقتها 
بابنتها ووالدتها واأ�سقائها، واجلوانب التي تغريت يف �سخ�سيتها خالل ال�سنوات الع�سر 

املا�سية، كما تكلمت عن م�ساريعها الفنية اجلديدة، وعالقتها ببع�ض النجوم.

ت�سوير  ك����رمي  ن��ي��ل��ل��ي  ب�����داأت 
م�سل�سلها  يف  اأّيام  قبل  م�ساهدها 
ابني(  )الن�سّ اجلديد  ال��درام��ي 
اأنها  ي��ا���س��ني، غ��ري  اآ���س��ر  اأم����ام 

اإبالغها  فور  ب�سدمة  اأ�سيبت 
قرار ال�سركة املنتجة توقف 

�سابق  دون  نهائيًا  العمل 
نك�سف  وهنا  اإن���ذار، 

جديدة  تفا�سيل 
ع��������ن غ����ي����اب 
ن���ي���ل���ل���ي ك���رمي 

ع����ن امل��ن��اف�����س��ة 
الرم�سانية.
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�لثوم و�لب�سل يقلالن خطر �سرطان �لقولون
قال باحثون اإن ا�ستهالك اخل�سروات، مبا يف ذلك الثوم والب�سل والكراث، 

يرتبط بانخفا�س خطر الإ�سابة ب�سرطان القولون.
واأظهرت درا�سة – ن�سرت يف جملة اآ�سيا با�سيفيك جورنال اأوف اأ�سيكولوجي 
اأن�سيولوجي – اأن احتمالت الإ�سابة ب�سرطان القولون وامل�ستقيم كانت اأقل 
79 يف املئة لدى البالغني الذين تناولوا كميات كبرية من نباتات  بن�سبة 

الومنيوم مقارنة مع من ا�ستهلكوها بكميات قليلة.
وقال الباحث زهي يل من امل�ست�سفى الأول يف جامعة ال�سني الطبية: )من 
اجلدير باملالحظة اأنه يف بحثنا، يبدو اأن هناك اجتاها: كلما ازدادت كمية 
 ، ع��ام  )ب�سكل  اأف�سل(..  احلماية  كانت   ، بالآليوم  تعمل  التي  اخل�سروات 
�سلطت النتائج احلالية ال�سوء على الوقاية الأولية من �سرطان القولون 
وامل�ستقيم من خالل التدخل يف اأ�سلوب احلياة ، والذي ي�ستحق املزيد من 

ال�ستك�سافات املتعمقة(.
واحد  وامل�ستقيم هو  القولون  �سرطان  فاإن  العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  ووفقا 

من اأكرث اأنواع ال�سرطان �سيوعا يف جميع اأنحاء العامل .

�ض للمبيد�ت يوؤدي �إىل �ل�سمنة �لتعرُّ
خماطر  يزيد  قد  احل�سرات  مبيدات  ا�ستخدام  اأّن  حديثٌة  درا���س��ٌة  ك�سفت 

الإ�سابة بال�سمنة من خالل اإ�سعاف الأمعاء الدقيقة.
واأفادت وكالة الأنباء ال�سينية )�سينخوا(، اليوم ال�سبت، باأّن كلوربرييفو�س 
التا�سع ع�سر، ول  القرن  اأواخ��ر  ا�سُتخدم منذ  �سكنيًّا  ا  يعترب مبيًدا ح�سريًّ
يزال من بني اأكرث اأنواع مبيدات الآفات ا�ستخداًما يف جميع اأنحاء العامل؛ 

ب�سبب ن�ساطه احليوي املثايل. 
ال�سمنة  ي�سبب  ق��د  املبيد  ل��ه��ذا  التعر�س  اأن  ال�سابقة  ال��درا���س��ات  وتظهر 

وال�سكري، لكن الآلية الأ�سا�سية لكيفية عمله ل تزال جمهولة.
وركز باحثون من جامعة الزراعة ال�سينية على ميكروبات الأمعاء الب�سرية، 
واأهم النظم الإيكولوجية الدقيقة يف اجل�سم، نتجت جراثيم الأمعاء التي 
حتتوي على ع�سرات تريليونات الكائنات احلية الدقيقة، تاأثريات هامة مبا 
يف ذلك يف احل�سانة ووزن اجل�سم، ما ميكن اأن ي�ساعد اجل�سم على ه�سم 

بع�س الأطعمة التي مل تتمكن املعدة والأمعاء الدقيقة من اله�سم.
وماء  طعام  يف  املبيد  الباحثون  و�سع  احل��ي��وان��ات،  على  ال��ت��ج��ارب  وخ��الل 
حاجز  �سالمة  ك�سر  اإىل  اأدَّى  احل�سري  املبيد  تناول  اأّن  ووج��دوا  الفئران، 
الأمعاء، ما اأدَّى اإىل زيادة دخول مادة �سامة يف اجل�سم واأخرًيا اإىل حدوث 

التهاب، ما قاد يف النهاية اإىل مقاومة الأن�سولني وال�سمنة.
وتظهر مقاومة الأن�سولني يف الأ�سخا�س الذين يعانون من ال�سمنة، وتوؤدي 

دوًرا اأ�سا�سيًّا يف تطور مر�س ال�سكري.
البكترييا  زي��ادة عدد  اإنَّ  البحث:  بنج رئي�س فريق  ل��واجن  من جانبه، قال 
الأمعاء، ما يجعل  ت��وازن اجلراثيم يف  لل�سموم يف اجل�سم يعطل  احلاملة 

الفئران تك�سب املزيد من ال�سمنة.
وعالوًة على ذلك، لوحظت نتائج مماثلة يف الفئران ذات اخللفيات الوراثية 
والعادات الغذائية املختلفة، ما ي�سري اإىل اأّن اجلينات والنظام الغذائي كان 

لهما تاأثري حمدود على الأمعاء الدقيقة املتبدلة واجلراثيم.
ملبيدات  النطاق  الوا�سع  ال�ستخدام  اأنَّ  اإىل  ت�سري  )نتائجنا  واجن:  وق��ال 
الآفات قد ي�سهم يف انت�سار وباء الأمرا�س املرتبطة باللتهابات يف جميع 

اأنحاء العامل(.

التاريخ  ابو  هو  هريودوت  ان  املوؤرخون  يعترب  • ملاذا 
يعترب املوؤرخون ان هريودوت هو ابو التاريخ لأنه اول من و�سع للتاريخ 
فل�سفة وان كانت بدائية و�سجل احداث العامل يف زمانه وا�سياء كثرية 

دقيقة تعترب اإىل اليوم وثائق وا�سانيد 
؟  واحة  كلمة  معنى  • ما 

هذه الكلمة فرعونية الأ�سل وقد �سمى بها الفراعنه كل مكان يقع عند 
عني ماء يف ال�سحراء 

املتحدة  للوليات  عا�سمة  وا�سنطن  ا�سبحت  متى   •
المريكية ؟ 

عام  المريكية  املتحدة  للوليات  عا�سمة  وا�سنطن  مدينة  ا�سبحت 
 1800

م   1580 عام  الربتغاليون  امل�ستك�سفون  عليها  اأطلق  الوطنية  ال�سني  اأو  تايوان  جزيرة  اأن  تعلم  هل   •
ا�سم )فورموزا( اأي اجلميلة. 

للرتبة  جيداً  �سماداً  تعترب  الديدان  تاأكلها  التي  ال�سجر  اأوراق  ه�سم  عن  الناجتة  املخلفات  اأن  تعلم  • هل 
اأ�سهر من الأوراق التي التهمتها  اأن تغطي الأر�س بطبقة من ال�سماد خالل ثالثة  اأن الديدان ت�ستطيع  و 

خالل عام تقريباً. 
 • هل تعلم اأن اأطول احل�سرات عمراً من ف�سيلة اخلناف�س حتمل ا�سم � اخلنف�ساء الرائعة � اإذ اأن حتولها من 

طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �سنة كاملة. 
 • هل تعلم اأن اأقدم جي�س نظامي اأوربي هو احلر�س ال�سوي�سري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�سي�سه اإىل عام 

1400م. 
حرف.   72 حروفها  عدد  يبلغ  التي  الكمبودية  اللغة  حروف  هي  لغة  يف  حروف  عدد  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن ع�سري الفاكهة و حده اأو خملوط يجب تناوله يف احلال فالنتظار عليه يعر�س فيتاميناته 

لأك�سدة الهواء كما اأن بع�س الأنواع تف�سد ب�سرعة و يف مقدمتها ع�سري اجلزر 
 • هل تعلم اأن اأغرب اإح�سائية عن ال�سمنة اأفادت اأن م�ساهدة التليفزيون امللون توؤدي اإىل ال�سمنة املفرطة. 

 • هل تعلم اأن القطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع الثدييات. 

احلطاب احلكيم
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ال�ساي وال�سنان

ك�سفت  وم��ث��رية  ج��دي��دة  نتائج 
عنها درا�سة علمية، حيث اأفادت 
الأ�سنان  مينا  يعزز  ال�ساي  اأن 
ومي��ن��ع ال��ت�����س��و���س، وه���و يعترب 
وامل�سهور  ال�����س��ع��ب��ي  امل�������س���روب 

عامليا.
ال�ساي  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واأو����س���ح 
يحتوي على الفلورايد املعروف 
ومينع  الأ���س��ن��ان  مينا  لتعزيز 

الت�سو�س.
ووجد الباحثون اأن كوبا واحدا 
املخلوط  الأ����س���ود  ال�����س��اي  م��ن 

من  ملليجرام   1.18 امل��ت��و���س��ط  يف  ي��وف��ر  م��ل��ل��ي��ج��رام،   240 يبلغ  ال���ذي 
الفلوريد. 

واأ�سار الباحثون اإىل اأن ال�ساي منزوع الكافيني يحتوي على كمية اأكرب من 
الفلورايد املهم ل�سحة الأ�سنان واملحافظة عليها من الت�سو�س.

من  نوعني  يقاتل  الأ���س��ود  ال�ساي  اأن  دي��رب��ي،  جامعة  من  الباحثون  واأك��د 
كالهما  اأن  اإىل  لفتني  و"امللبنة"،  الطافرة"  "العقدية  وهما  البكترييا 

يرتبط بت�سو�س الأ�سنان واأمرا�س اللثة.
اإنه  حيث  مماثل،  تاأثري  له  اأي�سا  الأخ�سر  ال�ساي  اإن  الباحثون  واأ���س��اف 
مركبات  على  الق�ساء  خ��الل  من  الكريهة  الفم  رائحة  منع  على  ي�ساعد 

الكربيت يف الفم التي ت�ساهم يف تفاقم الرائحة الكريهة.

اإليزابيث ت�سامربز خالل ح�سورها عر�ض فندق مومباي  يف متحف الفن احلديث يف مدينة نيويورك.ا ف ب

حمل احلطاب فاأ�سه وبلطته وذهب اإىل الغابة يحتطب وقد �سحب معه اأبنه لأول مرة ودخل احلطاب الغابة 
واأخذ يتجول فيها وينظر، ال�سجار املختلفة منها ال�سغري والكبري وال�سخم لكنه مل يقطع �سيئا ف�ساأله ابنه 
وبعد حوايل  وه��ذا مو�سمها  بني  يا  �سجرة مثمرة  اإنها  فقال  اأب��ي  يا  تقطعها  مل��اذا ل  هنا  �سجرة كبرية  هناك 
�سهرين موعد ثمارها فحرام علي قطعها لقد كنت اأحمل اليك التوت منها - وتركها وتقدم لالمام قليال واأخذ 
يا  انظر  اليه وقال تعال  يحتطب بع�س الغ�سان اجلافة وجذع �سجرة مك�سور بفعل �سيخوخته فجاء البن 
اأبي هذه �سجرة جميلة عري�سة وخ�سبها جيد اأقطعها فنظر اليه احلطاب وقال انها �سجرة �سابة �ستعطينا يف 
امل�ستقبل اخلري الكثري اأتركها تاأخذ دورتها يف احلياة، ثم اأ�سار ابنه على �سجرة اخرى وقال اذن اأقطع هذه فلف 
احلطاب حولها وقال اأحب هذه ال�سجرة واأحب ان اأجل�س يف جذعها الذي ي�سبه الكوخ ال�سغري فكنت احتمي 
فيها من املطر واتناول من جذعها مادة �سمغية اأتاجر فيه فاأتركها ت�ستعيد ن�ساطها، يا اأبي اأحرتت معك هيا 
هذه ال�سجرة املتينة �سنك�سب من ورائها الكثري فقال احلطاب بل �سنخ�سر الكثري فهذه تثمر النبق الذي حتبه 
فقال الولد اذن ل خ�سب اليوم فقال الب �سنجد حاجتنا ل تقلق ان عملنا هذا يتطلب الرحمة وال�سرب ميكننا 
البحث داخل هذه الغابة الكبرية عن ال�سجار ال�ساقطة واجلذوع املك�سورة وغريها لكن دعنا ل نخ�سر ا�سجارا 
مثمرة رمبا تطعمنا وتطعم غرينا اي�سا فهناك من يعتمد على ثمار الغابة يف معي�سته وان اأنت اتخذت هذا 
املبداأ يف حياتك ان تعطي كل �سيء حي حقه يف ان يحيا ف�سيبارك اهلل فيه ومينحك الرزق من عنده ولتفعل ما 

عليك واأترك هلل يفعل ما ي�ساء .

عالجات منزلية �سهلة للتغّلب على �لإم�ساك
ي�سبب ا�ستخدام الأدوية امللينة لفرتة طويلة اآثاراً جانبية، 
التغّلب  ميكنك  لكن  اخلطورة.  من  نوعاً  بع�سها  وي�سكل 
ع��ل��ى الإم�����س��اك ب��ط��رق ف��ّع��ال��ة و���س��ه��ل��ة. وحت���دث م�سكلة 
الإم�ساك نتيجة لنق�س �سرب املاء، اأو لقلة امل�سي واحلركة، 
اأو لنق�س الألياف يف الطعام، اأو كنتيجة لتناول امل�سادات 

احليوية وبع�س الأدوية.

اإليك اأف�سل عالجات منزلية لالإم�ساك:
-ال��ق��را���س��ي��ا: ال��ربق��وق اأو اخل���وخ امل��ج��ّف��ف ه��و م��ا ي�سّمى 
القرا�سيا التي تعترب من العالجات ال�سحرية لالإم�ساك.
امل���وز للتخل�س من  اث��ن��ت��ني م��ن  اأو  ت��ن��اول ح��ب��ة  امل����وز:   -

الإم�ساك اخلفيف ب�سرعة.
على  فقط  الأخ�سر  ال�ساي  ي�ساعد  ل  الأخ�سر:  -ال�ساي 

عملية  ي�سّهل  بل  ال�سموم،  من  اله�سمي  اجلهاز  تنظيف 
الإخراج اإذا تناولت كوبني اأو 3 اأكواب كل يوم.

تناول  اأو  احلليب،  اإىل  ال�سيا  ب��ذور  اأ�سف  ال�سيا:  -ب��ذور 
اأو ك��وب��ني م��ن امل���اء ك��ل ي��وم لعالج  ملعقة منها م��ع ك��وب 

الإم�ساك املزمن.
-ع�����س��ري اخل�������س���روات: ت���ن���اول ي��وم��ي��اً ك���وب���اً م���ن ع�سري 
)البندورة(  وال��ط��م��اط��م  اجل���زر  على  يحتوي  ال�سموثي 

وال�سمندر )البنجر( والتفاح الأخ�سر.
ال�سديد  الإم�ساك  لعالج  الفواكه  اأف�سل  من  -البابايا: 

البابايا.
ال��رائ��ب م��ن م�سادر البكرتيا  ال��زب��ادي وال��ل��ن  ال��ل��ن:   -
اله�سم  عملية  حت�سن  ال��ت��ي  )ال��ربوب��ي��وت��ك(  ال�سديقة 

والإخراج.


