
�ص 22

�ص 31

�شرطة �أبوظبي  ت�شارك 
بفعالية �لبيئة و�ل�شحة 
و�ل�شالمة يف جامعة ز�يد

نيكوال معو�ص: 

�جلمهور بحاجة د�ئما �إىل 
م�شاهدة �أعمال جديدة

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

اأعرا�ض الأزمة القلبية تختلف لدى الن�ساء 
تختلف  القلبية  الأزم���ة  اأع��را���ض  اإن  الأمل��ان��ي��ة  القلب  م�ؤ�س�سة  قالت 
اأن  امل�ؤ�س�سة  واأو�سحت  ال�سيخ�خة.  مرحلة  يف  خا�سة  الن�ساء،  لدى 
الأعرا�ض املميزة للأزمة القلبية تتمثل يف ال�سع�ر ب�سغط و�سيق يف 
ال�سدر، بالإ�سافة اإىل اأمل �سديد يف ال�سدر، غري اأن هذا الأمل يظهر 
ال�سع�ر بغثيان وقيء،  ال�سدر، مع  البطن، ولي�ض يف  الن�ساء يف  لدى 
القلبية. لذا ينبغي  الأزم��ة  تاأخري ت�سخي�ض  ال��ذي يت�سبب يف  الأم��ر 
الأع��را���ض لعلج  ف���ر ملحظة ه��ذه  بالإ�سعاف  امل��راأة الت�سال  على 
الأزمة القلبية يف اأ�سرع وقت ممكن، نظراً لأن كل دقيقة لها ثمنها.  

ا�ستعن باأنفك.. عند �سراء لعبة لطفلك
بالأنف  بال�ستعانة  ال�الدين  الفني  للفح�ض  الأملانية  الهيئة  اأو�ست 
ال�سارة  امل����اد  وذل���ك لكت�ساف  ل��لأط��ف��ال،  ج��دي��دة  لعب  ���س��راء  عند 

املحتملة، التي ل ميكن اكت�سافها بالنظر، واإمنا بحا�سة ال�سم.
انبعاث  الأل��ع��اب يف ح��ال  اأن���ه ينبغي الب��ت��ع��اد ع��ن  الهيئة  واأو���س��ح��ت 
كالقطران منها، حيث يدل ذلك على  رائحة كريهة  اأو  نفاذة  رائحة 
 "Phthalate" وج�د م�اد �سارة باللعبة، كامللدنات مثل الفثالت
والأ�سباغ الآزورية "Azoic Dyes"، والتي تت�سبب يف ال�سرطان 

اأو تت�سبب يف حدوث تغريات على اجلينات ال�راثية.
املخاطية  الأغ�سية  امت�سا�سها عرب  ال�سارة ميكن  امل�اد  اأن هذه  كما 

م�سببة الإ�سابة بتهيج الب�سرة واحل�سا�سية.  

اأطعمة حتتاجها الأم بعد الولدة  6
الأم  فج�سم  الر�ساعة،  على  ال����لدة  بعد  التغذية  اأهمية  تقت�سر  ل 
املنا�سبة  الأطعمة  وباختيار  املغذيات،  من  كثري  تع�ي�ض  اإىل  يحتاج 
�سيمكنك التخل�ض من وزن احلمل يف وقت اأ�سرع. اإليك اأهم 6 اأطعمة 

يحتاجها ج�سمك بعد ال�لدة:
الأبي�ض  "الفريز" وال��ت���ت  الفراولة  ال��ت���ت:  عائلة  ت�سمن  ال��ت���ت. 
فيتامني  من  كبرية  كمية  الت�ت  وي�فر  والأ���س���د.  والأحمر  والأزرق 
اإىل جانب م�سادات الأك�سدة التي يحتاجها ج�سم الأم كثرياً  "�سي"، 

بعد رحلة احلمل.
واجلريب  "احلام�ض"  والليم�ن  والي��سفي  الربتقال  احلم�سيات. 
امت�سا�ض  على  ي�ساعد  "�سي" ال��ذي  بفيتامني  غنية  م�سادر  ف��روت 
احلديد. البق�ل. تناول الف�ل والعد�ض والل�بيا ذات العني ال�س�داء 
والفا�س�ليا البي�ساء واحلّم�ض من اأف�سل الطرق للح�س�ل على كل 

من الربوتني والألياف وفيتامينات "ب" واحلديد.
التي  امل��ع��ادن  من  رائعة  وت�ليفة  الطاقة  املك�سرات  ت�فر  املك�سرات. 
على  ت�ساعد  التي  اأوميغا3  ده���ن  جانب  اإىل  الأم،  ج�سم  يحتاجها 
بالربوتني �سرورية  الغنية  الأطعمة  الربوتني.  الثدي.  اإدرار حليب 
للأم بعد ال�لدة. تناويل الدجاج والبي�ض والأ�سماك واللحم البقري 
م�سادر  اأه��م  من  واحلليب  الألبان  منتجات  احلليب.  الده�ن.  قليل 
الكال�سي�م الذي حتتاجينه لتع�ي�ض ما فقده ج�سمك خلل احلمل، 

ولتلبي احتياجات الر�ساعة.

القهوة اخل�سراء اأكرث فائدة من املحم�سة
اإن القه�ة اخل�سراء لي�ست  اآنتيه جال  قالت خبرية التغذية الأملانية 

ن�عاً جديداَ من القه�ة، بل حب�ب قه�ة مل يتم حتمي�سها.
واأ�سافت جال اأن القه�ة اخل�سراء حتت�ي على القليل من الكافيني 
والنتباه،  اليقظة  على  ت�ساعد  ذلك  ومع  املحم�سة،  بالقه�ة  مقارنة 
م�سرية اإىل اأنها تتف�ق على القه�ة املحم�سة من حيث امل�اد الفعالة، 

التي ل يتم فقدانها ب�سبب التحمي�ض، مثل حم�ض الكل�روجينيك.
�سمن  يندرج  الكل�روجينيك  حم�ض  اأن  التغذية  خبرية  واأو�سحت 
اأنه  كما  املناعة،  جهاز  تق�ية  على  يعمل  فه�  لذا  الأك�سدة،  م�سادات 

ي�ساعد على اإنقا�ض ال�زن والتمتع بالر�ساقة.
واأ�سارت اخلبرية الأملانية اإىل اأن حم�ض الكل�روجينيك قد يت�سبب يف 
تهيج املعدة والأمعاء م�سبباً ال�سع�ر بالغثيان، لذا ينبغي على اأ�سحاب 

املعدة احل�سا�سة احلذر عند �سرب القه�ة اخل�سراء.  
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ال�سكري ُيهّدد قدمك بالبرت
قال الدكت�ر حممد على مطر اإن داء ال�سكري ي�ؤثر على كل اأع�ساء اجل�سم، 
م�سرياً اإىل اأن تاأثريه على القدمني ب�سفة خا�سة يعد من اأكرث امل�ساعفات 

خط�رة لأنه قد يت�سبب يف برت القدم.
واأو�سح ا�ست�ساري جراحة الأوعية الدم�ية بالقاهرة اأن داء ال�سكري ي�ؤثر 
ي�ؤدي  مم��ا  الطرفية،  الأع�����س��اب  التهاب  م�سبباً  الطرفية  الأع�����س��اب  على 
اإىل تقليل ال�سع�ر بالأمل، مما ينتج عنه اإ�سابة القدم باأذى دون اأن ي�سعر 

املري�ض.
كما ي�ؤثر داء ال�سكري على �سرايني الأطراف م�سبباً ق�س�ر الدورة الدم�ية 
والتقرحات  اجل��روح  �سفاء  الرئي�ض يف عدم  ال�سبب  يعد  وال��ذي  الطرفية، 
وي�سبح و�س�ل الدم اإيل القدم �سعيفا وغري كاف نتيجة �سعف اأو ان�سداد 

ال�سرايني املغذية للقدم.
وبالإ�سافة اإىل ذلك، قد يت�سبب داء ال�سكري يف اعتلل املفا�سل ال�سغرية 
ال�سكري  اإىل ت�سّ�هات يف القدمني. ولداء  للقدمني والأ�سابع، مما ي�ؤدي 
اأي�ساً تاأثري على اجللد مثل جفاف اجللد و"الكال�" واللتهابات الفطرية 
للأظافر.  الفطرية  والل��ت��ه��اب��ات  الأظ��اف��ر  تكل�ض  مثل  الأظ��اف��ر  على  اأو 
وي�سبب داء ال�سكري اأي�سا نق�سا يف مناعة اجل�سم ومقاومة اللتهابات مبا 

يف ذلك التهاب تقرحات القدم ال�سكري.
ولفت ا�ست�ساري علج القدم ال�سكري اإىل اأنه نتيجة لتلف الأع�ساب يفقد 
املري�ض الإح�سا�ض بالأطراف، خا�سة اأطرافه ال�سفلية، علما باأن الإح�سا�ض 
باجللد، مثل  �سيء م�سر  اأي  اإىل ح��دوث  ي�سري  ال��ذي  الإن���ذار،  ه� جر�ض 

اجلرح وال�سغط واحلرق واجلفاف.

اأ�سطورة ماك الع�سية على 
الخرتاق يف خرب كان

اأ���س��ط���رة �سع�بة  ل��دح�����ض  يف حم��اول��ة 
التي  "ماك"  كمبي�تر  اأج��ه��زة  اخ����رتاق 
اأبل، ك�سف باحثان يف اأمن  تنتجها �سركة 
املعل�مات عن حيل ب�سيطة متكن املت�سللني 
اخرتاق هذه الأجهزة. وقال الباحثان يف 
"كراود�سرتايك"  املعل�مات  اأم��ن  �سركة 
األربوفيت�ض  ودمي��ت��رييل  ك�رت�ض  ج���رج 
خ���لل م�����س��ارك��ت��ه��ا يف م���ؤمت��ر اأم���ن���ي، اإن 
ي�ستطيع�ن خداع م�ستخدمي  املهاجمني 
خبيثة،  ب��رام��ج  ي��ح��م��ّل���ن  وجعلهم  م���اك 
املخزنة  البيانات  اإىل  ال��س�ل  ثم  وم��ن 
الباحثان  ك�سف  كذلك  الكمبي�تر.  على 
امل�����رور عرب  ك��ل��م��ات  ل�����س��رق��ة  اأدوات  ع���ن 
اإن�ساء اأب�اب خلفية يف لأجهزة، مما يتيح 
ما  وف���ق  امل��ت��ك��رر،  ال������س���ل  للمت�سللني 
التقني.    AIT NEWS م���ق��ع  ذك��ر 
يف  "كراود�سرتايك،  �سركة  عر�ض  وياأتي 
تطبيق  يف  عليها  العث�ر  مت  ثغرة  اأعقاب 
ك���ان من  وال��ت��ي  اأب����ل،  "في�ض تامي" م��ن 
اإىل  املت�سللني ي�ستمع�ن  اأن جتعل  املمكن 
اإ�سافة  علمهم،  دون  اآي��ف���ن  م�ستخدمي 
تخزن  التي  املفاتيح  �سل�سلة  ثفرة يف  اإىل 
بجهاز  املت�سلة  للتطبيقات  امل��رور  كلمات 

تغيري الذات.. خطوة 
نحو بلوغ مرحلة ال�سكينة �ص 23

ن�سائح ملري�ض ال�سكري عند ال�سفر
الت�تر  خ���ف�������ض  و�����س����ائ����ل  م�����ن  ال�������س���ف���ر 
والإج�����ه�����اد ورف�����ع ال������روح امل���ع���ن����ي���ة، كما 
الن�ساط  ل��ت��ج��دي��د  ف��ر���س��ة  ال���رح���لت  اأن 
ال��ب��دين، وه��ي ع���ام��ل ت�سب يف م�سلحة 
مري�ض ال�سكري. لكن عند ال�سفر عليك 
ارتفاع  لتفادي  الإج���راءات  بع�ض  مراعاة 
ن�سبة ال�سكر بالدم ب�سكل كبري، اإليك اأهم 

الن�سائح لت�ستمتع برحلتك:
ا�سطحب  الأن�س�لني  تتناول  كنت  اإذا   *
احلقن  لتخزين  املنا�سبة  ال��ع��ب���ات  معك 
�ستتعر�ض  ك��ن��ت  خ��ا���س��ة  ب�������ارداً،  ال������دواء 

لتفاوت يف درجات احلرارة.
* ت��ذّك��ر اأن��ك ل��ن جت��د الأدوي���ة نف�سها يف 

كل الدول، لذلك ا�سطحب معك الأدوية 
ال��ت��ي و���س��ف��ه��ا ال��ط��ب��ي��ب، واح���ر����ض على 

وج�دها يف متناول يدك.
ال��دائ��م لك يف  امل��اء هي الرفيق  * زجاجة 
اجلفاف،  ل��ت��ف��ادي  والأ����س���ف���ار  ال���رح���لت 

واح�سر على �سرب املاء بانتظام.
* ل��ت�����س��ت��م��ت��ع اأك�����رث ب��رح��ل��ت��ك ت���اأك���د من 
اأثناء  ال��ن���م  م��ن  يكفي  م��ا  على  ح�س�لك 

الليل.
* اختيار الأطعمة النباتية اأكرث �سماناً يف 
ال�س�ؤال  دائماً  ميكنك  لكن  ع��ادة،  املطاعم 
يف  لل�سكري  املنا�سبة  الطعام  خيارات  عن 
تذاكر  حجز  عند  وباملثل  الطعام،  قائمة 

الطائرة.

وق����دم ال��ب��اح��ث���ن ال��درا���س��ت��ني خ���لل م����ؤمت���ر اجلمعية 
الإ�سبانية.  مالقة  مدينة  يف  القلب  لأط��ب��اء  الأوروب���ي���ة 
التزاماتهن  غ��ال��ب��اً  يقدمن  الن�ساء  اإن  ال��ب��اح��ث���ن  وق���ال 
"فنحن  ال�سحية  �سك�اهن  على  الأ���س��رة  وهم�م  املنزلية 
الن�ساء  متنع  امل�����س���ؤول��ي��ات  ه��ذه  اأن  متكرر  ب�سكل  ن�سمع 
ماري��ض  اأو�سح  ح�سبما  الإ�سعاف"،  �سيارة  ا�ستدعاء  عن 
غا�سي�ر، من ال�سجل الب�لندي للمتلزمة التاجية، وفقاً 
لبيان اجلمعية الأوروبية لأطباء القلب. وح�سب الباحثني 
فاإن الن�ساء ال�سابات ب�سكل خا�ض يعاجلن اأقل من الرجال 
يف الفرتة الزمنية التي ي��سي بها اأطباء القلب، وه� ما 
عزاه الأطباء لعدة اأ�سباب من بينها نق�ض الت�عية ب�ساأن 

اأمرا�ض القلب لدى الن�ساء.
ال�سجل  اإىل  ا���س��ت��ن��دت  ال���ت���ي  ال���درا����س���ة  ن��ت��ائ��ج  وق���دم���ت 
العاملي  ال��ي���م  مبنا�سبة  التاجية  للمتلزمة  ال��ب���ل��ن��دي 
للن�ساء، والذي دعا للم�ساواة بني اجلن�سني على م�ست�ى 
 8 نح�  ببيانات  الب�لندي�ن  الباحث�ن  ا�ستعان  ال��ع��امل. 
القلبية،  الن�بة  من  �سديد  ب�سكل  م�ساباً  مري�ساً  اآلف 
بالدم.  القلب  ي��زود  ي���ؤدي لن�سداد �سريان رئي�ض  وال��ذي 
ومن املمكن من خلل اإعادة تدفق الدم يف هذا ال�سريان 
احتمال  وبذلك خف�ض  القلب،  املزيد من ع�سلت  اإنقاذ 

ال�فاة جراء الإ�سابة.

اأعرا�ض غري تقليدية!
يق�ل غا�سي�ر: "الن�ساء اأقل علجاً خلل ال�قت امل��سى 
�سيارة  اأط����ل ل�ستدعاء  وق��ت��اً  ب��ه، وذل��ك لأن��ه��ن يحتجن 
ماريك  ويتابع  الأعرا�ض".  من  يعانني  عندما  الإ�سعاف 
اأكرث  ي�سنب  الن�ساء  اإن  قائًل  البحث،  من�سق  غريل�تكا، 
اإ�سعافهن.  تاأخر  اإىل  ي���ؤدي  مما  تقليدية،  غري  باأعرا�ض 
ي��ع��ت��رب ال�����س��ع���ر ب�����الأمل يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��در ويف ال����ذراع 
غري  القلبية،  بالن�بة  الإ�سابة  م�ؤ�سرات  اأ�سهر  الي�سرى 

يف  اأو  والكتف  الظهر  يف  ب���اآلم  اأي�����س��اً  ي�سعرن  الن�ساء  اأن 
املعدة، عند الإ�سابة باأزمة قلبية. ويجب ا�ستدعاء �سيارة 
الإ�سعاف يف حالة ا�ستمرار هذا الأمل اأكرث من 15 دقيقة، 

ح�سبما ي��سي الأخ�سائي�ن.
اأن الطاقم  اأك��دوا يف ال�قت ذاته  اأن معدي الدرا�سة  غري 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ت��ب��اط���ؤ  يف  الآخ���ر  ه���  ي�ساهم  الطبي 
تخطيط  ير�سل  اأن  ال��ن��ادر  من  "حيث  للمر�سى  املقدمة 
ك��ه��رب��ي��ة ال��ق��ل��ب اخل��ا���ض ب��ال��ن�����س��اء ال�����س��اب��ات اإىل مركز 
الأطباء  ب��ه  ي��سي  ال���ذي  الأم���ر  وه���  القلبية،  ال��ن���ب��ات 

لتعجيل العلج" ح�سب غا�سي�ر.

من يتحمل اآالم االنف�صال اأكرث 
البع�ض  بع�سهما  عن  احلياة  �سريكي  انف�سال  اأن  ل�سك 
ينجم عنه يف العادة اآلما للطرفني، لكن كيف يتعامل كل 
اأظهرت  درا�سة  "اآلم النف�سال"؟  وامل��راأة مع  الرجل  من 

اأنهما يت�سرفان بطريقة خمتلفة.
ت��سلت درا�سة اإىل اأن الن�ساء والرجال يت�سرف�ن بطريقة 
امل��راأة ب�سكل حاد على  اإذ تعاين  انف�سالهما،  خمتلفة بعد 
امل�ست�ى النف�سي واجل�سدي، يف حني يجد الرجل �سع�بة 
يف ه�سم نهاية العلقة لكنه يكبت ذلك يف نف�سه، ح�سب 
درا�سة  ع��ن  "فرويندين" الأمل����اين، نقل  م���ق��ع  اأ���س��ار  م��ا 
الأمريكية  "بينغامت�ن"  جامعتي  بني  بالتعاون  �سادرة 

ولندن الربيطانية.
امل���راأة بحدة نف�سيا  اأن��ه رغ��م معاناة  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت 
اأنها  ب��ي��د  ال�����س��ل��ب��ي��ة،  اإىل  اأك����رب  ب�سكل  وم��ي��ل��ه��ا  وج�����س��دي��ا 
ت�ست�عب النف�سال ب�سكل اأف�سل من الرجل، الذي يعاين 
من تبعات النف�سال فرتة اأط�ل، وقد ل ي�ستطيع التعايف 

من اآثاره ب�سكل كامل باملرة.
واعتمدت النتائج على درا�سة �سارك فيها اأكرث من 5705 
اأ�سخا�ض من 96 بلدا يف العامل، حيث طلب الباحث�ن من 

الأمل لديهم بعد النف�سال يف  اإح�سا�ض  امل�ساركني تقييم 
مقيا�ض من واحد اإىل ع�سرة.

الرجل  ب��ني  الفعل  ردود  اخ��ت��لف  اأن  ال��درا���س��ة  واأ����س���ارت 
واملراأة عقب النف�سال م�ساألة وا�سحة، فاملراأة تخ�سر اأكرث 
عند م�اعدتها ال�سخ�ض اخلطاأ، م�سيفة اأن هذه الأخرية 
ت�ستثمر اأكرث من الرجال من اأجل جناح العلقة، وه� ما 

ي�سرها يف حال النف�سال.
وقال امل�سرف على الدرا�سة، غريغ م�ري�ض "من املحتمل 
ط���ي��ل��ة من  ول��ف��رتة  بعمق  ب��اخل�����س��ارة  ال��رج��ل  ي�سعر  اأن 
اأن يبداأ من جديد ليعد ما خ�سره".  ال�قت، حيث يجب 
"اأو  واأ�ساف ح�سب ما نقل عنه م�قع جامعة بينغامت�ن 
يدرك ما ه� اأ�س�اأ من ذلك، اأي اأن خ�سارة "ال�سريك" ل 

ميكن تع�ي�سها".
وك���ث���ريا م���ا ي������ؤدي ال��ت���ا���س��ل اخل���ط���اأ وع����دم ت��ل��ب��ي��ة اأحد 
الزوجية.  اأزم��ة يف احلياة  اإىل  الآخ��ر  لرغبات  ال�سريكني 
هل  ولكن  اأزم���ة،  يف  العاطفية  العلقات  تقع  اأن  طبيعي 
اأجل  من  الن�سائح  بع�ض  هنا  العلقة؟  نهاية  هذا  يعني 

علقات عاطفية وزوجية م�ستقرة.
حياة  يف  العي�ض  ب��الإم��ك��ان  اإن  ال��ق���ل  للغاية  امل��ث��ايل  م��ن 
م�سكلت،  ح���دوث  دون  م��ن  عاطفية  ع��لق��ة  اأو  زوج��ي��ة 
احلبيبان  اأو  ال��زوج��ان  يت�ساجر  اأن  يحدث  ما  وق��ت  ففي 
ويقعان يف اأزمة، لكن هذا ل يعني بال�سرورة اإعلن نهاية 
ب�سبب  تن�ساأ  ل  الزوجية  احلياة  يف  "فالأزمات  العلقة، 
الت�ا�سل  ب�سبب  ب��ل  احل��ي��اة،  ل�سريك  اخل��اط��ئ  الخ��ت��ي��ار 
املعالج  ي��ق���ل  ك��م��ا  ال�سحيح"،  ال�����س��ري��ك  م���ع  اخل���اط���ئ 
ب�رديه  دومينيك  بالزيجات  املخت�ض  النم�ساوي  النف�سي 
ل�كالة الأنباء الأملانية د ب اأ، وفق ما ينقل م�قع كي اإيه 
ني�ز الإلكرتوين. فالتهامات املتبادلة ل تفيد، والأف�سل 
من ت�جيه التهامات ه� حماولة تغيري ت�سرفات الآخر 

عن طريق املزاح واملرح والت�سجيع.

درا�سة: املراأة قد ت�سحي ب�سحتها يف �سبيل عائلتها

غالبًا  يقدمن  الن�صاء  اأن  على  درا�صة  اأظهرت 
على  االأ�صرية  وامل�صاغل  املنزلية  التزاماتهن 
بطلب  امل��راأة  ت�صارع  اإذ  ال�صخ�صية.  �صحتهن 
احلياة  �صريك  مر�ض  عند  االإ�صعاف  �صيارة 

يف  قلبية،  بوعكة  باإ�صابته  ال�صك  اأو 
�صكواهن  عند  ذلك  بفعل  ي��رددن  حني 

ال�صحية.
اأك���د ب��اح��ث��ون م��ن ب��ول��ن��دا م��ن خالل 
درا�صتني اأجروها، اأن الن�صاء ي�صارعن 
الإ�صعاف  ال��ط��وارئ  بطبيب  لالت�صال 

اإ�صابته  يف  ال�صك  عند  احلياة  �صريك 
ال�صيء  فعل  يف  يرددن  ولكنهن  قلبية  باأزمة 

نف�صه عندما يعانني من م�صاكل يف القلب.

من  ت���ع���ود  احل�����س��ب��ة 
واللقاحات  ج��دي��د.. 
ت�������س���غ���ل ال����ع����امل

عاد مر�ض احل�سبة، الذي ي�سيب 
ع��ادة الأط��ف��ال، اإىل ال�اجهة من 
ج���دي���د م���ع ت�����س��ج��ي��ل ارت����ف����اع يف 
ح���الت الإ���س��اب��ة ب��ه��ذا امل��ر���ض يف 
ال��دول، ل �سيما الغنية  ع��دد من 
م��ن��ه��ا م���ث���ل اأمل���ان���ي���ة وال�����لي����ات 

املتحدة وني�زيلندا.
عاد  احل�سبة،  مر�ض  ع���دة  وم��ع 
 80 منذ  امل�ستمر  اأي�سا،  اجل��دل 
عاما، ب�ساأن فعالية اللقاحات التي 
الإ�سابة  مل��ن��ع  ل��لأط��ف��ال  ت��ع��ط��ي 
باملر�ض، حتى اأنه و�سل اإىل ن�اب 
يف جمل�ض ال�سي�خ الأمريكي هذه 

املرة.
فريو�سيا  مر�سا  احل�سبة  وتعد 
الأطفال ويف  عادة  ي�سيب  معديا 
ويت�سبب  الكبار،  الأح��ي��ان  بع�ض 
واحمرار  احل��رارة  درج��ة  بارتفاع 
ي��ظ��ه��ر طفح  اأن  ق��ب��ل  ال��ع��ي��ن��ني، 
يف  وينت�سر  بال�جه  ي��ب��داأ  جلدي 

جميع اأنحاء اجل�سم.
املتحدة  ال�ليات  مراكز  وك�سفت 
وال�قاية،  الأم����را�����ض  مل��ك��اف��ح��ة 
يف  باحل�سبة  اإ�سابات   206 عن 
ليك�ن  املا�سيني،  وفرباير  يناير 
فيه  ت�سجل  ع���ام  اأ����س����اأ   2019
ال��ب��لد ه���ذا ال��ع��دد م��ن املر�سى 

منذ 1992.
ودفعت الدعاية امل�سادة للقاحات 
يف  طبية  جمعيات  ت��ق���ده��ا  ال��ت��ي 
بع�ض  ال����ع����امل،  ع����رب  ع�����دة  دول 
الآباء، اإىل عدم تطعيم اأطفالهم 
املعدية،  الأم����را�����ض  ب��ع�����ض  ���س��د 
وم��ن��ه��ا احل�����س��ب��ة، الأم������ر ال���ذي 

�ساهم يف ظه�رها جمددا.
اجلمه�ري  ال�������س���ن���ات����ر  وداف�������ع 
اللقاحات  ع���ن  ك���ا����س���ي���دي،  ب��ي��ل 
منتقدا  ي�مني،  قبل  الإج��ب��اري��ة، 
الذي  ب�ل،  راند  ال�سنات�ر  زميله 
على  "خطرا  ال���ل���ق���اح���ات  ع������دَّ 

احلرية".
وج������اءت ت��ع��ل��ي��ق��ات ال��ن��ائ��ب��ني يف 
ال�سي�خ الأمريكي، وهما  جمل�ض 
احل�سبة  ع������دة  ب��ع��د  ط��ب��ي��ب��ان، 
للنت�سار يف 11 ولية اأمريكية، 
مم��ا دف��ع ح��اك��م ولي���ة وا�سنطن 
حالة  اإع�����لن  اإىل  اإن�����س��ل��ي  ج���اي 

الط�ارئ يف يناير املا�سي.
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�ش�ؤون حملية

احتفت باإطالق 14 عماًل اأدبيًا جديدًا ملوؤلفني اإماراتيني

مهرجان اأبوظبي ي�سهم يف حتفيز الن�سر والإنتاج الأدبي عرب رواق الأدب والكتاب

يف عام الت�صامح و�صهر القراءة

مركز زايد للدرا�سات والبحوث ينظم حما�سرة للبلو�سي حول اأوائل زايد

جمموعة بن حم تبحث الفر�ض ال�ستثمارية يف جمال زراعة النخيل يف م�سر

•• اأبوظبي - الفجر

 حت��ف��ي��زاً ل���لإب���داع الأدب����ي والإن���ت���اج ال��ف��ك��ري واملعريف 
العربي الإماراتي، ودعماً للم�ؤلفني وخا�سة ال�ستثمار 
الدولة،  يف  الن�سر  �سناعة  وتعزيز  منهم،  ال�سباب  يف 
يف  ال�سعديات  مبنارة   2019 اأب�ظبي  نّظم مهرجان 
جزيرة ال�سعديات القلب الثقايف للعا�سمة الإماراتية، 
فعاليات الن�سخة اخلام�سة من مبادرته املعرفية "رواق 
من�سات  فعاليات  �سمن  ت��اأت��ي  التي  والكتاب"،  الأدب 
ال�����س��ب��اب وال���ربن���ام���ج امل��ج��ت��م��ع��ي ل��ل��م��ه��رج��ان، والتي 
من  دع��م جمم�عة  ع��رب  ال��ع��ام  ه��ذا  ن�ساطها  ت�ستكمل 
الكّتاب الإماراتيني عرب اإطلق 14 عمًل اأدبياً جديداً 
بالتعاون مع "احتاد كتاب واأدباء الإمارات"، ودار نبطي 

للن�سر ودار هماليل للطباعة والن�سر.
واأك���د ���س��ع��ادة ال��دك��ت���ر حبيب ال�����س��اي��غ، الأم���ني العام 
رئي�ض جمل�ض  العرب،  والأدب��اء  للكتاب  العام  للحتاد 
الهام  ال���دور  الإم����ارات، على  واأدب���اء  اإدارة احت��اد كتاب 
ملبادرات الحتاد يف اإطار �سراكته مع جمم�عة اأب�ظبي 
امل�ؤلفني  ودع���م  الن�سر  حتفيز  يف  وال��ف��ن���ن،  للثقافة 
الإماراتيني من خلل مبادرة رواق الأدب والكتاب التي 
تاأتي ترجمة لروؤية الطرفني يف تقدمي حمت�ى اأدبي 
وفكري واإبداعي ن�عي وجاد. وقال ال�سايغ اإن املبادرة يف 

عامها اخلام�ض تطرح برهان ال�ستدامة وال�ستمرارية 
وترجمة  ال�طن  خدمة  امللتزمة  الثقافية  اجله�د  يف 
لتحديات  وال���س��ت��ج��اب��ة  ل���لإم���ارات  الثقافية  ال���روؤي���ة 

ت�فري احلا�سنة املعرفية للكاتب الإماراتي".
اإب���راه���ي���م اخل��م��ي�����ض، م�ؤ�س�ض  ه����دى  ���س��ع��ادة  وق���ال���ت 
امل�ؤ�س�ض  وال����ف����ن�����ن،  ل��ل��ث��ق��اف��ة  اأب����ظ���ب���ي  جم���م����ع���ة 
مبادرة  "تعك�ض  اأب���ظ��ب��ي:  مل��ه��رج��ان  ال��ف��ن��ي  وامل���دي���ر 
الثقافية  الروؤية  اإث��راء  يف  دورن��ا  والكتاب،  الأدب  رواق 
لأب�ظبي والإم���ارات، عرب اأك��رث من 48 اإ���س��داراً منذ 
الثقافية  �سراكاتنا  خلل   2015 العام  يف  اإطلقها 
امل��ع��رف��ة و�سعياً  ل���س��ت��دام��ة  ت��ع��زي��زاً  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 
وحتفيز  واملبدعني  امل�ؤلفني  ودع��م  الكّتاب  لحت�سان 
�سناعة الكتاب والن�سر، انطلقاً من اإمياننا باأّن العمل 
العام  النفع  م�ؤ�س�سات  بني  امل�سرتك  التط�عي  الثقايف 
اإىل  ال��ه��ادف  احل��ك���م��ي  للعمل  اأ���س��ا���س��ي��اً  راف����داً  ي�سكل 
تر�سيخ ال�ستدامة وتعزيز النه�سة الثقافية واملعرفية 

للإمارات".
الحتفاء  ثقافة  "ثقافُتنا  بالق�ل:  �سعادتها  وختمت 
ال��ث��ق��ايف وال��ت��ع��ري��ف مبنجز  التميز  ب���الإب���داع وت��ك��رمي 
وعمُلنا  وثرائها،  اآدابها  تنّ�ع  وتقدير  العربية  الثقافة 
بالتعاون مع كل من احتاد كتاب واأدباء الإمارات ودور 
الن�سر الإماراتية، ي�ستهدف ت�حيد اجله�د والقدرات 

جميعها يف �سالح حتفيز الإبداع الأدبي العربي والإنتاج 
بدعم  حظيت  التي  الأدبية  الأعمال  وتعك�ض  املعريف". 
اأب�ظبي،  مهرجان  والكتاب" من  الأدب  "رواق  مبادرة 
الثقافية  لل�ساحة  الإبداعي  والإنتاج  الفكري  احل��راك 
اأدب��ي��ة متن�عة وملهمة،  اأع��م��ال  الإم��ارات��ي��ة من خ��لل 
اإ�سدار  م��ن  وق�س�سية  �سعرية  جم��م���ع��ات  تت�سمن 
املجم�عة  بينها؛  م��ن  الإم������ارات،  واأدب�����اء  ك��ت��اب  احت���اد 
د.  للكاتب  والغرب"  ال�����س��رق  م��ن  "ق�سائد  ال�سعرية 
�سهاب غامن، وكتاب "متى يعي�ض ال�طن فينا؟" اجلزء 
ال�سعرية  واملجم�عة  احلمادي،  حممد  للكاتب  الثالث 
واملجم�عة  العمادي،  حممد  لل�ساعر  اجل�هر"  "لغز 
اجلنيبي،  ط���لل  لل�ساعر  عك�سك"  "اأراك  ال�سعرية 
للكاتب  ال��ث��اين  اجلبل" اجل���زء  ح��ي  "اأمرية  ورواي����ة 
طف�لتك  "اأنا  الق�س�سية  املجم�عة  احل��م��ريي،  علي 

اجلميلة" للكاتبة �سيخة الناخي.
هي؛  نبطي  دار  م��ن  اإ���س��دارات  خم�سة  اإىل  بالإ�سافة 
و"غربة  امل��رزوق��ي،  �سيماء  مل�ؤلفته  بعقلك"  "�سافر 
الكندي، و"حارب ح�سن" مل�ؤلفه  الن�ّير" مل�ؤلفه عامر 
حممد ن�ر الدين، ودي�ان �سعري بعن�ان "املاجدي بن 
املعروفة عن  الق�سائد  ظاهر" يحت�ي على جمم�عة 
دولة  الأق����دم يف  النبطي  ال�ساعر  ظ��اه��ر  ب��ن  امل��اج��دي 
القديرة  ال�ساعرة  ودققتها  راجعتها  وق��د  الإم�����ارات، 

القامة  ب��ه��ذه  تليق  ف��اخ��رة  طبعة  يف  اجل��اب��ري  �سيخة 
ال�سعرية البا�سقة والذي يعد رمزا للحكمة والت�سامح 
ل  حيث  للقارئ  مهمة  اإ�سافة  لتك�ن  املعنى،  وج��زال��ة 
تت�فر حالياً هذه الق�سائد يف متناول اجليل اجلديد 
لنفاد الكتب املطب�عة بجه�د الباحثني ال�سابقني منذ 
زايد"  "عّلمني  كتاب  اأم��ا  الزمان.  ح���ايل عقدين من 
#علمني_زايد  و���س��م  م��ن  فينطلق  ن��ب��ط��ي،  دار  م��ن 
را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سم�  اأطلقه �ساحب  وال��ذي 
ال�سيخ حممد  ال�سم�  بالتزامن مع �ساحب  اآل مكت�م 
بتغريدتني   2018 دي�سمرب  م��ن  ال��ث��اين  زاي��د يف  ب��ن 
حتفزان اجلميع على تناول اإرث ال�سيخ زايد والتعبري 
والإجن���از  وال��ت��ح��دي  الأخ����لق  قيم  م��ن  تعلمناه  عما 
وال�س�رة  بالكلمة  تعرب  متن�عة  ل�حة   100 لتكّ�ن 
والفيدي� عن الحتاد والت�سامح وعمل اخلري وغريها. 
والذي  العربي  ال�طن  يف  ن�عه  من  الأول  ه�  الكتاب 
املعزز  الفرتا�سي  ال�اقع  بتقنية  �سفحاته  كل  ُدعمت 
لت�سغيل ح�ارات فيدي� نادرة للمغف�ر له ال�سيخ زايد 

بن �سلطان اآل نهيان.
كما ي�سدر عن دار هماليل ثلثة اأعمال اأدبية بعن�ان 
ال�سعادة" مل�ؤلفته الدكت�رة فاطمة املزروعي،  "�سفرات 
مل�ؤلفه  را�سد"  بن  حممد  فكر  يف  والبتكار  و"الإبداع 
مل�ؤلفته  والقلب"  و"بالعقل  ال��ف��لح��ي،  ال��ع��زي��ز  عبد 

•• اأبوظبي - الفجر

لنادي  التابع  وال��ب��ح���ث  للدرا�سات  زاي��د  مركز  نظم 
تراث الإمارات �سباح اأم�ض الثنني يف مقره باأب�ظبي 
حما�سرة للكاتب والإعلمي مراد عبد اهلل البل��سي 
من مركز الإمارات للدرا�سات والبح�ث ال�سرتاتيجية 
الت�سامح  ع��ام  زايد"، وذل��ك مبنا�سبة  " اأوائ��ل  بعن�ان 
اخلا�ض  الثقايف  للربنامج  وافتتاحا  ال��ق��راءة،  و�سهر 
�سيزخر  وال��ذي  للمركز  التابع  زاي��د  ال�سيخ  مبعر�ض 
اجلمه�ر  ل��ت��ع��ري��ف  وب���اح���ث���ني  ك���ت���اب  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة 
باإذن اهلل  باملغف�ر له  املتعلقة  باإ�سداراتهم ودرا�ساتهم 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه".
فاطمة  ح�سرتها  التي  حما�سرته،  البل��سي  وا�ستهل 
امل�س�ؤولني  من  وعدد  املركز  مديرة  املن�س�ري  م�سع�د 
اأوائل  عن  باحلديث  والباحثني،  واملهتمني  النادي  يف 
ال�سيخ  �سرية  يف  الت�سامح  على  ت�سهد  التي  املحطات 
زايد بدءا من ت�ليه احلكم يف واحة العني عام 1946، 
اأول عمل  الط�يلة، فقد كان  وانتهاء مب�سرية عطائه 
قام به يف منطقة العني التي كانت تفتقر لل�ستقرار، 
ونبذ  ال��ق��ان���ن،  وتطبيق  القبائل،  ب��ني  الإ���س��لح  ه��� 
اخللفات، وحل امل�سكلت، واأن يك�ن تطبيق القان�ن 
م��ن ت�يل  وق��ت وجيز  ذل��ك يف  على اجلميع؛ وحتقق 
���س��م���ه احل���ك���م، ف�����س��ادت روح امل��ح��ب��ة وال���ت���ع���اون بني 
وتعاون�ا  الأهايل  وتكاتف  والبعيدة،  القريبة  القبائل 
وت�ساحم�ا ون�س�ا خلفاتهم؛ لأنهم اتفق�ا على حب 

زايد. 

وبني املحا�سر  �ساحب كتاب " اأوائل زايد"، اأنه مذاك، 
اأ�سباب  ع��ن  ميدانية  ب��درا���س��ة  ال��ق��ي��ام  ج��رى  م��ا  حفز 
زايد،  ال�سيخ  بهما  حظي  ال��ل��ذي��ن  والإع���ج���اب  ال��دع��م 
اخلم�سينيات  بداية  يف  ووك��ر  ج�ليان  الباحث  ق��ام  اإذ 
باإجراء درا�سة عن اأ�سباب دعم القبائل يف واحة العني 
وما جاورها لل�سيخ زايد واإعجابهم به، وت��سل ووكر 
تكمن يف  زاي��د  بال�سيخ  القبائل  اإعجاب  اأ�سباب  اأن  اإىل 
ب�ساطة ال�سيخ زايد، وم�ساعدته املحتاجني، وكذلك يف 
�سربه ولطفه و عدالته وحكمته. واأ�سار البل��سي اإىل 
اأول تقرير يتحدث عن �سماحة ال�سيخ زايد كان لل�سيد 
ل��ض املقيم الربيطاين يف اخلليج العربي، وامل���ؤرخ يف 
ال�سابع ع�سر من اإبريل 1962 حينما كتب عن ال�سيخ 
بحب  يتمتع  بطبيعته،  مت�سامح  "رجل  ق��ائ��ل:  زاي��د 
اأهله، كما اأنه يظفر منذ ال�هلة الأوىل بتقدير كل من 
يقابله. وه� رجل كرمي ي�سيد به كل من عرفه، �سغ�ف 
بحب �سعبه يتطلع للعمل على رفعته". وذكر البل��سي 
اأن اأول و�سام يت�سلمه ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
من البابا ب�ل�ض الثاين كان يف الثامن والع�سرين من 
اإبريل 1972، حينما قلد البابا ب�ل�ض الثاين ال�سيخ 
زايد بن �سلطان و�ساما رفيعا من درجة فار�ض، تقديرا 
املعاملته الإن�سانية الراقية جلميع ال�سع�ب والأديان، 
يف  امل�سيحية  اجلالية  به  حتظى  ومل��ا  امل�سيحية،  ومنها 

اأب�ظبي من هذه املعاملة الطيبة. 
وبني املحا�سر اأن دع�ات زايد للت�افق والت�سامح بني 
الدول العربية مل تت�قف منذ اأن ت�ىل رئا�سة الحتاد، 
وجنحت م�ساعيه يف تقريب وجهات النظر بني العديد 

من الدول العربية، وحل الكثري من اخللفات بينها، 
العربية  ال���دول  ب��ني  للت�سامح  ال�سادقة  دع���ت��ه  لكن 
1992، اأخذت طريقها  التي اأطلقها يف دي�سمرب عام 
اإذ قال  اإىل ق��ل���ب ال�����س��ع���ب ال��ع��رب��ي��ة ق��ب��ل روؤ���س��ائ��ه��ا، 
اجلامعة  عام  اأمني  عبداملجيد  ع�سمت  الدكت�ر  عنها 
امل�ساحلة  م��ب��ادرة  اأ���س��ا���ض  "كانت  الأ���س��ب��ق:  ال��ع��رب��ي��ة 
الق�مية العربية التي تقدم بها اإىل اأ�سحاب اجلللة 
والقائمة   ، العربية  ال��دول  وروؤ���س��اء  مل�ك  والفخامة 
ع��ل��ى امل�����س��ارح��ة ق��ب��ل امل�����س��احل��ة، وق���د ���س��ارت الي�م 
���س��رورة تعد الأ���س��ا���ض ال��ق���ي ال���ذي م��ن خ��لل��ه يتم 
كافة  مع  للتعامل  الهائلة،  العربية  ال��ق��درات  جتميع 
اأول  ا���س��ت��ح��داث  ذل���ك  وت��ب��ع  واملتغريات"،  ال��ت��ط���رات 
جائزة حتمل لقب "حكيم العرب" منحت لل�سيخ زايد 
عام 1997 من قبل جملة "الأهرام العربي" امل�سرية 
تقديرا جله�ده املخل�سة يف �سبيل مل ال�سمل العربي، 
واإر�ساء قاعدة الت�سامح والغفران بني الأ�سقاء العرب، 

وبناء علقات طيبة بني البلد العربية.
اآخ��رى يف  يف حما�سرته ج�انب  البل��سي  وا�ستعر�ض 
اإذاعة  اأول  فكانت  الإع���لم،  اأهمها  زاي��د  ال�سيخ  اأوائ���ل 
اإذاعة �س�ت العرب  ال�سيخ دائما،  اإليها  عربية ي�ستمع 
التي تبث من القاهرة، اإذ تبنت الإذاعة بع�ض الق�سايا 
م�ساحات من  لها  واأف��ردت  اخلليج،  تهم منطقة  التي 
البث الإذاعي. وكان اأول بث ر�سمي لإذاعة اأب�ظبي يف 
اخلام�ض والع�سرين من فرباير 1969، واألقى �سم�ه 
بالتعاليم  التم�سك  فيها  اأك���د  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه  كلمة 
اأول  البل��سي  وذك���ر  لأب��ن��ائ��ه��ا.  وتعليمها  الإ���س��لم��ي��ة 

بن  ���س��رور  ال�سيخ  بناية  يف  للتلفزي�ن  يبنى  ا�ستدي� 
حممد يف �سارع حمدان، واأول خرب عن افتتاح تلفزي�ن 
يف اأب���ظ��ب��ي يف اخل��ام�����ض وال��ع�����س��ري��ن م��ن ي���ن��ي��� عام 
اأعلنت  روي��رت  العاملية  الأنباء  وكالة  نقلته   ،1969
فيه اأن البث التلفزي�ين يف اأب�ظبي �سيبداأ لأول مرة 
من  ال�سابع  ويف   .1969 اأغ�سط�ض  م��ن  ال�ساد�ض  يف 
بن  زاي���د  ال�سيخ  ع��ن  ون��ي��اب��ة   1969 ع���ام  اأغ�سط�ض 
ال�سيخ  �سم�  افتتح  اأب�ظبي،  حاكم  نهيان  اآل  �سلطان 
ب�سكل  اأب���ظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ر�سمي حمطة تلفزي�ن اأب�ظبي، مبنا�سبة الحتفالت 

بي�م اجلل��ض الثالث لل�سيخ زايد.
ت�سدر  اأول �سحيفة  "الحتاد" هي  اأن  املحا�سر  وبني 
الع�سرين  يف  منها  الأول  العدد  �سدر  اإذ  اأب�ظبي،  يف 
�سدر  يف  الرئي�ض  العن�ان  وك��ان   ،1969 اأكت�بر  من 
كتب  الحتاد" حيث  ب��رواد  "مرحبا  الأوىل  ال�سفحة 
هذا العن�ان بالل�ن الأحمر، وبداأت اجلريدة بال�سدور 
وحني  �سفحة.   12 �سفحاتها  ع��دد  وك��ان  اأ�سب�عيا، 
يت�افدون  الذين  الأجانب  اأع��داد  اأن  زايد  ال�سيخ  راأى 
وبع�سهم  وم�ست�سارين،  كخرباء  للعمل  اأب�ظبي  على 
امل�ساريع  يعمل يف مراكز قيادية، ومنهم من يعمل يف 
الجنليزية،  باللغة  �سحيفة  باإ�سدار  وج��ه  الأخ���رى، 
العدد  ���س��در  حيث  ني�ز"  "اأب�ظبي  �سحيفة  فكانت 
الأول منها يف ال�سابع من ماي� 1970. وت�سدر العدد 
بن  زاي��د  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  جمعت  ���س���رة  الأول 
�سلطان اآل نهيان حاكم اأب�ظبي بامللك في�سل بن عبد 

العزيز اآل �سع�د ملك اململكة العربية ال�سع�دية.

•• العني - الفجر

ا�ستقبل ال�سيخ م�سلم بن �سامل بن حم العامري ع�س� 
رئي�ض  اأب���ظ��ب��ي  لإم���ارة  ال�طني  ال�ست�ساري  املجل�ض 
جمل�ض اإدارة جمم�عة بن حم ، مبكتبه بفندق رويال 
اأرك���ان ح��رب حممد  ال��ل���اء   ، الأول  اأم�ض  اأب�ظبي  روز 
م�سر  بجمه�رية  اجلديد  ال���ادي  حمافظ  الزمل�ط 
القا�سي  حم��م��د  اأجم���د  ال��دك��ت���ر  بح�س�ر   ، ال��ع��رب��ي��ة 
املدير التنفيذي مبركز تكن�ل�جيا ال�سناعات الغذائية 
والت�سنيع الزراعي ب�زارة التجارة وال�سناعة امل�سرية 
التي  العلقات  بعمق  الإ���س��ادة  اللقاء  خ��لل  .حيث مت 
تربط بني دولة الإم��ارات العربية املتحدة وجمه�رية 
مناخا  اوجد  امل�ست�يات، مما  كافة  على  العربية  م�سر 
وتعزيز  امل��ج��الت  خمتلف  يف  امل�سرتك  للتعاون  رح��ب��ا 
ا�ستعرا�ض جمالت  امل�سرتكة، كما جرى  ال�ستثمارات 
بن  والتي ميكن ملجم�عة  املتاحة يف م�سر،  ال�ستثمار 
حم الدخ�ل فيها خلل الفرتة املقبلة خا�سة ال�ستثمار 
يف جمال زراعة النخيل يف م�سر ب�سبب الق�انني املرنة 
م�سر  وجمه�رية  ت�فرها  التي  الكثرية  والت�سهيلت 

العربية ل�ستقطاب ال�ستثمارات اخلليجية ب�سكل عام 
ومن دولة الإم��ارات ب�سكل خا�ض. واأك��د ال�سيخ م�سلم 
بن حم على اأهمية دعم وت�ثيق العلقات بني البلدين 
خمتلف  ح�ل  والت�ساور  التن�سيق  و�سرورة  ال�سقيقني 
الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك م�ؤكدا اأن تلك العلقات 
حتظى بدعم من �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ض الدولة و �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 

بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
ال���زراء حاكم دبي و �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن 
الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
للق�ات امل�سلحة.  واأ�سار بن حم ان جمم�عة بن حم هي 
اأول من اأدخلت م�سروع اإكثار النخيل بزراعة الأن�سجة 
الذي  العربي  ن�عه يف منطقة اخلليج  الأول من  فه� 
بداأ يف بداية الثمانينات و الذي تعاونا فيه مع �سركة 

"ت�ايف�رد" الربيطانية والتي تعمل يف املجال نف�سه.
 وحقق نتائج جيدة ا�ستاأن�ض لها املغف�ر له ال�سيخ زايد 
اأ�سناف  م��ن  �سنف  لأي  ال�سريع  ب��الإك��ث��ار  متيز  حيث 
امل���ا���س��ف��ات اجل���ي���دة، وت�فري  امل��رغ���ب��ة ذات  ال��ن��خ��ي��ل 
وبهذا  واحل�سرية  املر�سية  الآف��ات  من  خالية  �ستلت 
احلمراء،  النخيل  �س��سة  اآف��ة  انت�سار  من  احلد  ميكن 
اإ�سافة اإىل اأن ال�ستلت املكرثة ن�سيجيا تك�ن متماثلة 
يف احلجم وال�سكل وهذه ميزة اإيجابية مهمة يف اإن�ساء 
ت�فري  على  امل�سروع  عمل  وكذلك  احلديثة،  الب�ساتني 
ال�سفات  وح��ف��ظ  ال�سنة،  م���دار  على  النخيل  �ستلت 
ال����راث���ي���ة ل��ف��رتة ط���ي��ل��ة اإ���س��اف��ة اإىل اإم��ك��ان��ي��ة نقل 
املنتجة  النباتات  لك�ن  ب�سه�لة  ال��دول  بني  ال�ستلت 

خالية من الآفات الزراعية ولك�نها �سغرية احلجم.
بالنه�سة   ، اجلديد  ال���ادي  حمافظ  اأ�ساد  جانبه  من 
احل�������س���اري���ة ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا الإم���������ارات يف 
بها  تتمتع  ال��ت��ي  املتميزة  وب��امل��ك��ان��ة  امل��ي��ادي��ن،  خمتلف 
ال�سيا�سة  بف�سل  والدولية  الإقليمية  ال�ساحتني  على 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سم�  ل�ساحب  احلكيمة 

نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل.

�سرطة اأبوظبي  ت�سارك بفعالية البيئة 
وال�سحة وال�سالمة يف جامعة زايد

•• اأبوظبي - الفجر

 " وال�سلمة  وال�سحة  "البيئة  معر�ض  بفعالية  اأب�ظبي  �سرطة  �ساركت 
واجراءات  معايري  باأعلى  الت�عية  باأب�ظبي،بهدف  زاي��د  جامعة  مقر  يف 

ال�سلمة حفاظاً على بيئة �سليمة. 
بقطاع  املجتمعية  ال�سرطة  اإدارة  مدير  نائب  ع��ض  عبداهلل  املقدم  واأك��د 
اأمن املجتمع اهتمام �سرطة اأب�ظبي برت�سيخ  مفه�م  امل�س�ؤولية املجتمعية  
احلك�مية  امل�ؤ�س�سات   خمتلف  مع  والتعاون  ال�سراكة  وتعزيز  وامل�ؤ�س�سية  
اآمن  اأب�ظبي يف احلفاظ على جمتمع  واخلا�سة  حتقيقاً  لروؤية حك�مة 
اإ�سعاد اجلمه�ر  امل�ستمرة يف العمل على   اإىل  اجله�د   . ولفت  وم�ستقر   
وتلبية  احتياجاتهم  وتقدمي اأف�سل  اخلدمات ال�سرطية املتميزة  وزيادة 
اإىل الدور الرائد  ال�سع�ر بالأمان وال�سعادة لدى قاطني  الدولة م�سرياً  
الذي يق�م به منت�سب� "كلنا �سرطة " وجناحهم يف حتقيق اأهداف املبادرة  

وتبنى اأدوات  جديدة  تر�سخ مفه�م ال�سراكة املجتمعية  .
من  جمم�عة  اأب�ظبي  ب�سرطة   املختلفة  والإدارات  امل��دي��ري��ات  وق��دم��ت    
الأن�سطة والفعاليات  واأ�سهمت بجه�د رائدة يف ن�سر مفه�م البيئة و ال�عي 

مبجالت البيئة و ال�سحة وال�سلمة .

توظيف الذكاء ال�سطناعي ي�سهم يف 
تعزيز القطاع الزراعي والأمن الغذائي

•• اأبوظبي-الفجر

الدولية  ج��ائ��زة خليفة  ع��ام  اأم��ني  زاي��د  ال���ه��اب  الدكت�ر عبد  �سعادة  اأك��د 
لنخيل التمر والبتكار الزراعي اأن مبادرة احلزم ال�ستثمارية التحفيزية 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سم�  اعتمدها �ساحب  التي 
اأب�ظبي  ب��رن��ام��ج  امل�سلحة �سمن  ل��ل��ق���ات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي 

 "21 "غداً  ال��ت��ن��م���ي��ة  ل��ل��م�����س��رع��ات 
القطاع  ت��ع��زي��ز يف  ت�����س��اه��م يف  ���س���ف 
ال�����زراع�����ي والأم���������ن ال����غ����ذائ����ي عرب 
الذكاء  وت�ظيف  ال�ستثمار  ت�سجيع 
القطاع  ه��ذا  خدمة  يف  ال�سطناعي 

خ�س��ساً يف البيئات ال�سحراوية. 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
نف�سه  يثبت  ال���س��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء 
ي�ماً بعد ي�م كحل هام نح� حت�سني 
اأدى  ما  بالعامل.  الزراعية  الإنتاجية 
للمزارعني  التدريجي  التح�ل  اىل 

ال�ست�سعار  واأج��ه��زة  ال��روب���ت��ات  نح� 
الذكية والطائرات بدون طيار والجتاهات املتزايدة للزراعة الدقيقة اإىل 
يف  الزراعية  التقنيات  ت�ظيف  على  الطلب  وزي��ادة  ال�س�ق  حركة  تن�سيط 
املبادرة كخط�ة  وتاأتي هذه  امل�ستدامة.  التنمية  النم� لتحقيق  دفع عجلة 
العربية  الم��ارات  دول��ة  يف  الزراعي  القطاع  م�ستقبل  ت�ست�سرف  ا�ستباقية 
اآل نهيان  �سلطان  زايد بن  ال�سيخ  امل�ؤ�س�ض  روؤية  اإىل  ا�ستندت  التي  املتحدة 
"اأعط�ين زراعة اأ�سمن  طيب اهلل ثراه، باين النه�سة الزراعية حني قال 
لكم ح�سارة". واأ�ساف اأمني عام اجلائزة اأن هذه املبادرة تاأتي يف وقت ت�سهد 
فيه دولة الإمارات ح�س�راً فاعًل وم�ؤثراً على امل�ست�ى الدويل من خلل 
منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة، حيث ا�ست�سافت دولة الإمارات 
املنتجة للتم�ر  الدول  الزراعة يف  ال�سبت م�ؤمتر وزراء  اأم�ض  اأول  اأول  ي�م 
برعاية �سم� ال�سيخ من�س�ر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء 
�س��سة  ملكافحة  اإط��اري��ة  ا�سرتاتيجية  و�سع  بهدف  الرئا�سة،  �س�ؤون  وزي��ر 
ائتمان  �سندوق  لدعم  اأمريكي  دولر  ملي�ين  وقدمت  احل��م��راء،  النخيل 

ل�ستئ�سال �س��سة النخيل احلمراء. 

حممد بن ركا�ض يح�سر حفل 
تكرمي اأبناء العوامر

•• العني - الفجر

ال�ست�ساري  املجل�ض  العامري ع�س�  ال�سيخ حممد حمد بن ركا�ض  ح�سر 
ال�طني لإمارة اأب� ظبي احلفل الذي اأقيم يف منطقة ال�ساد مبنا�سبة تخرج 
عدد من اأبناء قبيلة الع�امر من كلية زايد الع�سكرية وبع�ض اجلامعات، كما 
ح�سر احلفل ال�سيخ �سهيل �سامل بن ركا�ض مدير منطقة العني التعليمية 
�سابقاً وعدد من ال�سخ�سيات والأ�سدقاء ولفيف من الأهل، وتخلل احلفل 

فقرات تراثية وكلمات وق�سائد �سعرية.



ما هي حمية كامربدج؟
هي خطة ت�ستند على تناول احل�ساء 
والأطعمة امل�سن�عة من ال�س�فان 
وال�س�ائل، وكذلك اخلفيفة ذات 

ال�سعرات احلرارية املنخف�سة.
اأطباق  احل��م��ي��ة  ت��ت�����س��م��ن  ك��م��ا 
ما  ع��ادًة  التي  باحلليب  الف�اكه 

يتم تناولها يف بداية الي�م.
وت����ك�����ن احل���م���ي���ة ع���ل���ى ه��ي��ئ��ة 6 
اإىل   415 ب���ني  ت�����رتاوح  م���راح���ل 
1500 من ال�سعرات احلرارية، 
تك�ن  الأوىل  امل����راح����ل  ف���ف���ي 

قليلة وتزداد فيما بعد.
وه���ي ح��م��ي��ة ط���ي��ل��ة الأم����د، 
ح���ي���ث ت���ت���ط���ل���ب ح��������ايل 12 
النتيجة  على  للح�س�ل  �سهر 
املرغ�بة وفقاً لل�زن احلايل 

وال�زن امل�ستهدف.

حمية  ت��ع��م��ل  ك��ي��ف 
كامربدج؟

غ��رار حمية  وعلى 
ك�����ي�����ت������، ت����ق�����م 
حمية كامربدج 
اجل�سم  ب��اإج��ب��ار 
اإىل  ال����ل����ج�����ء  ع���ل���ى 
وحرقها  املخزنة  الده�ن 
عند عدم تناول كميات كافية 

من ال�سعرات احلرارية.
املكملت  اأخ�����ذ  وي�������س���رتط 
حمية  اأث�����ن�����اء  ال����غ����ذائ����ي����ة 

ك���ام���ربدج لإم������داد اجل�����س��م مب���ا ي��ح��ت��اج��ه من 
خلل  م��ن  عليها  يح�سل  ل  غ��ذائ��ي��ة  عنا�سر 

الأطعمة.
كما ي�ستلزم �سرب كثري من املاء على مدار الي�م 

خلل اتباع هذه احلمية.

مميزات حمية كامربدج
كامربدج،  حلمية  امل��م��ي��زات  م��ن  العديد  ه��ن��اك 

وت�سمل:
خ�سارة  ت�سمن  حيث  ال���زن:  فقدان  • �سرعة 
ال�سهر يف  ال���زن يف  10 كيل�غرام من  ح���ايل 

حالة الإلتزام بتطبيق احلمية ب�سكل �سحيح.
مفيدة:  غ��ذائ��ي��ة  ع��ن��ا���س��ر  ع��ل��ى  اإح��ت���ائ��ه��ا   •
فالكثري  ع���دي���دة،  غ��ذائ��ي��ة  اأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى عك�ض 
غنية  تت�سمنها  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  م��ك���ن��ات  م��ن 
بالفيتامينات واملعادن الهامة، مما يجعلها من 

احلميات املت�ازنة.
احلمية  لأن  اجل�سم:  ترطيب  يف  امل�ساهمة   •
الأطعمة  من  اأك��رب  ب�سكل  ال�س�ائل  على  ترتكز 
اأنها  كما  ترطيباً،  اجل�سم  مينح  مم��ا  ال�سلبة، 

تخل�سه من ال�سم�م.

عيوب حمية كامربدج
لهذه  العي�ب  من  جمم�عة  هناك  املقابل،  ويف 

احلمية، وتتمثل يف:
• �سع�بة تطبيقها: لأنها تعترب من احلميات 
اأ�سناف حم��ددة من  على  تعتمد  التي  القا�سية 
ك��ث��ري م���ن الأطعمة،  ال��ط��ع��ام واحل���رم���ان م���ن 
لفرتات  عليها  الإ���س��ت��م��رار  ي�سعب  وب��ال��ت��ايل 

ط�يلة.
ال�سع�ر  مثل  جانبية:  لثار  ت�ؤدي  اأن  • ميكن 

بالتعب وال�سعف وال��دوار، وهي من الأعرا�ض 
التي ت�ساحب احلميات القا�سية.

• فقدان كتلة الع�سلت اأي�ساً: ولي�ض الده�ن 
ت��اأخ��ذ م��ن خم��زون اجل�سم لتق�م  فقط، لأن��ه��ا 
وبالتايل  ك��ي��ت���،  حمية  تفعل  مثلما  ب��احل��رق، 
ريا�سي  مظهر  يف  اجل�����س��م  ي��ك���ن  اأن  مي��ك��ن  ل 

جيد.
اجلديد  ب��ال���زن  الإحتفاظ  �سع�بة   •

اإن غي  وذل��ك  اإي��ق��اف احلمية:  بعد 
حالة الع�دة اإىل تناول كثري من 

اأخ�����رى وعدم  الأط���ع���م���ة م����رة 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ات���ب���اع نظام 

غذائي �سحي.
الكريهة:  الفم  • رائحة 

هذه  ت�����س��ب��ب  اأن  مي��ك��ن 
احل��م��ي��ة م�����س��ك��لت يف 

اله�سمي  اجل����ه����از 
على  ت�ؤثر  وبالتايل 
ال���ف���م، وقد  رائ���ح���ة 
ت��������ؤدي ل��ل��غ��ث��ي��ان يف 

بادىء الأمر.

تطبيق  حم����اذي����ر 
حمية كامربدج

احلمية،  ه���ذه  تطبيق  ق��ب��ل 
جمم�عة  اإىل  الإن��ت��ب��اه  ي��ج��ب 

من الأم�ر، وهي:
�سحية  م�سكلة  اأي  وج����د  ع���دم   •

لأنها  احل��م��ي��ة:  ع��ل��ي��ه��ا  ت����ؤث���ر  اأن  مي��ك��ن 
الطعام  م��ن  قليلة  ك��م��ي��ات  ت��ن��اول  اإىل  حت��ت��اج 

بالتعب  ل��ل�����س��ع���ر  ت������ؤدي  اأن  مي��ك��ن  وب���ال���ت���ايل 

ا���س��ت�����س��ارة الطبيب  والإع����ي����اء، ول���ذل���ك مي��ك��ن 
املعالج قبل البدء بها.

ط�يلة:  ل��ف��رتات  عليها  الإ���س��ت��م��رار  ع���دم   •
م�����س��ك��ل��ة �سحية  اأي  وج�����د  ح��ال��ة  وخ��ا���س��ًة يف 

، ب�������������س������ب������ب  تطبيقها

ك��م��ا ي�����س��ت��ل��زم ال��ت���ق��ف ع��ن اإ���س��ت��ك��م��ال احلمية 
اأي م�ساعفات  اإذا ظهرت  الطبيب  اإىل  والع�دة 

اأو اثار �سلبية لها.
يحذر من تطبيقها  اأي�ساً  والطفل:  • احلامل 
امل�����راأة احل��ام��ل لأن��ه��ا ق��د ت���ؤث��ر ع��ل��ى �سحتها 
و���س��ح��ة اجل���ن���ني، وك���ذل���ك الأط����ف����ال يف �سن 
بتطبيق  ي��ق���م���ا  اأن  مي��ك��ن  ل  ���س��غ��رية 
ا�ست�سارة  يجب  بل  احلمية،  ه��ذه 
النظام  ب�������س���اأن  ال���ط���ب���ي���ب 
ال������غ������ذائ������ي الأن�����������س�����ب 

للأطفال.

�شحة وتغذية
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يقال عنها اأنها ت�صاعد يف انقا�ض 10 كيلوغرامات 
من الوزن يف ال�صهر، اإنها حمية كامربدج التي حققت 
�صهرة كبرية موؤخرًا، ولكن قبل جتربتها، يجب اأن 

تتعرف على مميزات وعيوب هذه احلمية.

دون االإخالل بالنظام ال�صحي

حمية كامربدج .. ت�ساعد يف التخل�ض من 10 كيلوغرامات �سهريًا 

الربيطانية،  الطبية  املجلة  يف  املن�س�رة  الدرا�سة  وخل�ست 
التي حتدثت عنها �سحيفة )تليغراف(، اإىل اأن اأولئك الذين 
حرارية  �سعرات  ي�ستهلك�ن  الإف��ط��ار  تناول  على  ي�اظب�ن 
اأكرث بكثري من اأولئك الذين يف�ت�ن ال�جبة، وينتهي بهم 

الأمر اإىل زيادة ال�زن.
الفط�ر يحفز  تناول  اأن  اإىل  اأ���س��ارت  �سابقة  درا���س��ات  وكانت 

بحمية  ي��ق���م���ن  م��ن  ي�����س��اع��د  اأن  الأي�������ض، ومي��ك��ن  عملية 
غذائية على وقف الإفراط يف تناول الطعام، يف وقت لحق 

من الي�م.
ك��م��ا ح����ذرت ه��ي��ئ��ة اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة ال���ط��ن��ي��ة باململكة 
اعتقاداً  الإف��ط��ار  وجبة  الأف���راد  بع�ض  تف�يت  م��ن  املتحدة 
منهم اأن ذلك �سي�ساعد يف اإنقا�ض ال�زن، قائلة: يف ال�اقع، 

تظهر الأبحاث اأن الأ�سخا�ض الذين يتناول�ن وجبة الإفطار 
بانتظام هم اأقل عر�سة لزيادة ال�زن.

اأن  اإىل خلف ذل��ك، ووج��دت  لكن الدرا�سة اجلديدة ت�سري 
الإفطار ل يع��س�ن ذلك  يتناول�ن وجبة  الذين ل  اأولئك 

بتناول طعام اأكرث يف وقت لحق من الي�م.
اأن��ه ل ي�جد فرق كبري يف معدلت  اأي�ساً  الباحث�ن  ووج��د 
الأي�ض بني املفطرين وغريهم؛ مما ي�سري اإىل اأنه ل ي�جد 
اإنقا�ض  يف  ي�ساعد  ق��د  الإف��ط��ار  وجبة  ت��ن��اول  اأن  على  دليل 
وقت  “بكفاءة” يف  احل��راري��ة  ال�سعرات  ح��رق  ب�سبب  ال���زن 

مبكر من الي�م.
وف��ح�����ض خ����رباء م���ن ج��ام��ع��ة م���ن��ا���ض يف م��دي��ن��ة ملب�رن 
لدرا�سة  ع�س�ائياً،  اختيارهم  مت  م�ساركاً،   13 الأ�سرتالية 
ال��ع��لق��ة ب��ني ت��ن��اول الإف���ط���ار وال�����زن يف ب��ل��دان ذات دخل 

مرتفع، �سملت اململكة املتحدة.
اأق��ل من  وتتبع البحث امل�ساركني يف فرتة ت��رتاوح بني مدة 

�سهر، و16 اأ�سب�عاً.
اأقل  اأولئك الذين ف�ت�ا وجبة الإفطار  اأن  النتائج  ووجدت 

وزناً من اأولئك الذين مل يفعل�ا ذلك.
 ،)BMJ( الربيطانية  الطبية  املجلة  يف  الباحث�ن  وكتب 
قائلني: “هذه الدرا�سة ت�سري اإىل اأن اإ�سافة وجبة الإفطار 
قد ل تك�ن ا�سرتاتيجية جيدة لفقدان ال�زن، بغ�ض النظر 

عن عادة الإفطار الرا�سخة.
ب���ج��ب��ة الإفطار  ال��ت������س��ي��ة  اإىل احل���ذر ع��ن��د  ه��ن��اك ح��اج��ة 
لفقدان ال�زن لدى البالغني، حيث ميكن اأن يك�ن لها تاأثري 

معاك�ض.

م�سيفني  ال��ب��ح���ث،  م��ن  مزيد  اإج���راء  اإىل  الباحث�ن  ودع��ا 
“بينما كان الرتويج على اأ�سده، منذ القرن املا�سي، لعتبار 
تناول  اأن  الأدل��ة على  الي�م، تندرت  اأه��م وجبة يف  الإف��ط��ار 

الفط�ر ي�ساعد على فقدان ال�زن”.
اأن يك�ن  ت��ن��اول وجبة الإف��ط��ار ميكن  اإن  وم��ع ذل��ك، ق��ال���ا 
الرتكيز  م�ست�يات  حت�سني  مثل  اأخ��رى،  مهمة  تاأثريات  له 

والنتباه لدى الأطفال.
وقال اأ�ستاذ علم الأوبئة ال�راثية يف كلية كينغز يف لندن، تيم 
�سبيكت�ر، اإن اعتبار الإفطار اأهم وجبة يف الي�م كان اعتقاداً 

را�سخاً لدى معظمنا منذ الطف�لة.
واأ�سار اإىل اأن النتائج اجلديدة ت�حي باأن هذا العتقاد كان 

خرافة”. “جمرد 

درا�سة تك�سف عن معلومة جديدة ب�ساأن وجبة الإفطار
على مدى عقود، مل ميل خرباء ال�صحة من احلديث عن اأهمية االإفطار، وحتذير اأولئك الذين يحاولون احلفاظ على وزنهم من تفويت هذه الوجبة، لكنَّ بحثًا 

جديدًا، قاده باحثون اأ�صراليون، وجد اأن اأولئك الذين يفوتون وجبة االإفطار ي�صتهلكون 260 �صعرة حرارية اأقل يوميًا يف املتو�صط.
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اإع����������الن
ال�س�����ادة/رواد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلياة للمقاولت وال�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1256641 تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة مدينة زايد للنقليات واملقاولت العامة

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1049245 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمد �سعيد را�سد هميلة املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد �سعيد را�سد هميلة املزروعي
تعديل ل�حة العلن/ اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ م�ؤ�س�سة مدينة زايد للنقليات واملقاولت العامة
MADINAT ZAYED TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING

اىل/م�ؤ�س�سة مدينة زايد للنقليات العامة
MADINAT ZAYED GENERAL TRANSPORTING

تعديل عن�ان/Building Name من 115866 اىل 135890
تعديل عن�ان/ Building Owner Name من حك�مة اأب�ظبي واخرين اىل هلل خمي�ض 

�سعيد املريخي
تعديل عن�ان/ MUNICIPALITY من منطقة الظفرة اىل

تعديل ن�ساط/ا�سافة نقل امل�اد العامة بال�ساحنات اخلفيفة )4923010(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بان�اعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/726  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-غ�����ادة ط����ين ج��ري�����س��ات��ي جم��ه���ل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
اأق����ام عليك  ق��د  ال��ك��ن��دي  ���س��امل  �سلطان  للتم�يل ومي��ث��ل��ه:ع��ل��ي  /م�����ارد  امل��دع��ي 
 )93017.15( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��س�عها  ال��دع���ى 
درهم والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع 
امل�افق:2019/3/18  الثنني  ي�م  جل�سة  لها  رق���م:2865/2018.وح���ددت  التجاري 
من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة �ض  ال�����س��اع��ة:08:30 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2018/3837  جتاري جزئي 

اىل املحك�م عليه/1- املركبه الذهبيه لنقل الركاب باحلافلت امل�ؤجرة �ض.ذ جمه�ل 
يف    2019/1/15 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
الدع�ى املذك�رة اعله ل�سالح/ادجمي ان�س�رن�ض ك�مباين ليمتد )فرع دبي( بالزام 
املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ )مائة و�سبعة الف و�سبعمائة واربعني درهم( 
والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2017/12/25 وحتى 
ال�سداد التام والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ما 
عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�س�ري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني ي�ما 
اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2018/3836  جتاري جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- زين العابدين قر�سي واد الرحمن جمه�ل حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/2/17  يف الدع�ى املذك�رة اعله 
ي�ؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  دبي(  ليمتد )فرع  ان�س�رن�ض ك�مباين  ل�سالح/ادجمي 
للمدعية مبلغ )مائة و�سبع�ن الف درهم( وفائدة 9% من تاريخ:2018/10/15 وحتى 
املحاماة  ات��ع��اب  مقابل  دره���م  خم�سمائة  ومبلغ  بامل�سروفات  وال��زم��ت��ه  ال��ت��ام  ال�����س��داد 
لل�ستئناف خلل  قابل  ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�س�ري  عدا  ما  ورف�ست 
ثلثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2018/2549  جتاري جزئي 

واخلفيفة  الثقيلة  بال�ساحنات  العامة  امل����اد  لنقل  غلمان  ع��ل��ي��ه/1-  املحك�م  اىل 
�ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
2019/2/19  يف الدع�ى املذك�رة اعله ل�سالح/ادجمي ان�س�رن�ض ك�مباين ليمتد 
)فرع دبي( اول:بعدم قب�ل الطعن بالتزوير - ثانيا:بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي 
تاريخ  م��ن  �سن�يا   %9 ب���اق��ع  القان�نية  وف���ائ��ده  دره��م   )848494( مبلغ  للمدعية 
املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
الي�م  من  اعتبارا  ي�ما  ثلثني  خلل  لل�ستئناف  قابل  احل�س�ري  مبثابة  حكما 
بن  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��لن  هذا  لن�سر  التايل 

�سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/581  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سبي�سل�ست لينك للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
���ض.ذ.م.م وميثله:حممد حمد م�سع�د علي  العامة  للتجارة  املدعي /4 ك�رنر  ان  مبا 
اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره  امل�سلم قد 
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9% م��ن تاريخ  )317634.2( دره���م وال��ر���س���م وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب 
لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى   2018 ابريل  �سهر  يف  احلا�سل  ال�سداد  عن  المتناع 
  ch1.C.12:بالقاعة ال�ساعة:08:30 �ض  امل���اف��ق:2019/3/21  ي�م اخلمي�ض  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
مذكرة �عالن بالن�شر

يف  �لدعوى 2018/2818 ��شتئناف جتاري   
م   م  ذ  ���ض   - ال��ب��ن��اء  مل��ق��اولت  ت���اورز  تك�سا�ض  ���س��ده/1-  امل�ستاأنف  اىل 
الغرير للإن�ساءات منتجات  امل�ستاأنف/  ان  جمه�ل حمل القامة مبا 
ا�سمنتية - �ض ذ م م قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدع�ى رقم 
جل�سه  لها  وح��ددت   2018/12/17 بتاريخ  جزئي  جت��اري   2018/2405
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2019/4/2 امل�افق  الثلثاء  ي�م 
ويف  قان�نيا  ميثلكم  من  او  ح�س�ركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم 2019/1751 

املنذر : ال�س�يب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : 1- جت��ارة ويل حممد و�سركاه - �ض ذ م م ، 2- احمد ويل 
الغري مدف�عة  املتاأخرات  قيمة  ب�سداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر   - حممد 
عقد  انتهاء  ب�سبب  ا�ستحقاق  ب��دون  ف��رتة  ل�ج�د  اليجار  عقد  بح�سب 
اليجار بتاريخ 2018/11/14 درهم وجتدده من تلقاء نف�سه ملدة ايجارية 
ن�سر  تاريخ  ي�ما من  اليجار ومبهلة مدتها )30(  �سداد  ب��دون  جديدة 
ذل��ك ح�سب الج���راءات  امل��اأج���ر  ه��ذا الع���لن والإ الخ���لء وت�سليمنا 

املتبعة لدى مركز ف�ض املنازغات اليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم 2019/1752 
املنذر : ال�س�يب للعقارات ذ م م   

رام  ، 2-رات��ن��ا  م  م  ذ  الفنية - �ض  اليه : 1- ك�خردي للخدمات  املنذر 
حكم رام - ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغري مدف�عة 
بح�سب عقد اليجار ل�ج�د فرتة بدون ا�ستحقاق ب�سبب رج�ع �سيك 
من  ي�ما   )30( مدتها  ومبهلة  دره��م   2018/12/15 بتاريخ  الإي��ج��ار 
ذلك ح�سب  املاأج�ر  وت�سليمنا  الخ��لء  والإ  الع��لن  هذا  ن�سر  تاريخ 

الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازغات اليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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املال والأعمال

»القت�ساد« ت�سدر قراءة ب�ساأن تقرير 
مراجعة ال�سيا�سة التجارية للوليات املتحدة

•• اأبوظبي-وام:

ب�ساأن  العاملية  التجارة  منظمة  تقرير  يف  ق��راءة  القت�ساد  وزارة  اأ���س��درت 
اأظهرت  والتي  الأمريكية  املتحدة  لل�ليات  التجارية  ال�سيا�سة  مراجعة 
التزام ال�ليات املتحدة بالعمل مع جميع اأع�ساء املنظمة يف اإطار احلفاظ 

على ال�سفقات التجارية العادلة واملتبادلة.
واملنظمات  التجارية  ال�سيا�سات  اإدارة  اأعدتها  التي   - ال��ق��راءة  واأو�سحت 
ال��دول��ي��ة يف ال�����زارة - الأه��م��ي��ة ال��ت��ي حتظى ب��ه ال��ع��لق��ات التجارية بني 
دولة الإمارات العربية املتحدة وال�ليات املتحدة الأمريكية، حيث يرتبط 
حجم  يف  ذل��ك  ويت�سح  وق���ي��ة،  را�سخة  ا�سرتاتيجية  بعلقات  اجل��ان��ب��ان 
اإجمايل قيمة التبادل  قيم التبادلت التجارية بني البلدين، حيث ناهزت 
�سهده  م��ا  رغ��م  وذل���ك  دولر،  مليار   30.6 نح�   ،2017 ع��ام  ال��ت��ج��اري 
اأثرت  التي  واملتغريات  ن�سبي  تباط�ؤ  من  الفرتة  تلك  يف  العاملي  القت�ساد 
على القت�سادات العاملية والتجارة البينية بني الدول، وه� ما يعك�ض ق�ة 
قيمة  �سجلت  وقد  البلدين.  التي جتمع  والقت�سادية  التجارية  العلقات 
23 مليار  2017 نح�  املتحدة عام  ال�ليات  الإم���ارات من  دول��ة  واردات 
دولر، وقيمة ال�سادرات غري النفطية نح� ملياري دولر، واإعادة الت�سدير 
نح� 5.3 مليار دولر. واأ�سار تقرير املنظمة اإىل اأن ال�ليات املتحدة تعد 
اأحد اأكرب امل�سدرين يف العامل مع متتعها بقاعدة ت�سديرية متن�عة.. فيما 
اأبرز التقرير دور ال�ليات املتحدة كاأحد اأهم الدول امل�ست�ردة عامليا لل�سلع، 
املتحدة، كل من  لل�ليات  ال�سريكة جتاريا  ال��دول  اأب��رز  وتت�سمن خارطة 
ال�ليات  ت��زال  ل  فيما  الت�ايل،  على  واملك�سيك  وكندا،  واليابان،  ال�سني، 
املتحدة اأكرب دولة متلقية لل�ستثمار الأجنبي املبا�سر. ولفت اإىل ا�ستمرار 
الت�ايل،  التا�سع على  للعام  املتحدة  الإجمايل لل�ليات  املحلي  الناجت  من� 
حمققا 2.2 يف املئة عام 2017، مقارنة ب� 1.6 يف املئة عام 2016 لتناهز 
طفرة من�ه خلل الربع الثاين من العام 2018، ن�سبة 4.1 يف املئة، مع 
اأن  وذكر التقرير   .2022 املئة عام  5.1 يف  اإىل  ت�قعات مب�ا�سلة النم� 
التجارة  لتي�سري  الهادفة  الربامج  من  العديد  تبنت  الأمريكية  احلك�مة 
املائة،  يف   4.8 مت��سطها  يناهز  التي  اجلمركية  الر�س�م  تخفي�ض  ع��رب 
الر�س�م  تلك  متيز  مع  ال�سرتاتيجية  ال�سلع  بع�ض  على  متاما  اإلغائها  اأو 
. بينما تطرق لأهمية الدعم الذي يحظى به قطاع الزراعة  بال�ستقرار. 
يف ال�ليات املتحدة ويف قطاع الطاقة، ذكر اأن ال�ليات املتحدة تعد منتجا 
يف  كبرية  جن��اح��ات  ت�سجيل  م��ع  الأول��ي��ة،  الطاقة  مل����ارد  وم�ستهلكا  رئي�سا 

تقنيات الإنتاج املحلي من النفط ال�سخري والغاز.

وفد ا�ستثماري هندي يطلع على الفر�ض 
واحلوافز التي يقدمها جممع ال�سارقة للبحوث

•• ال�شارقة -وام:

اأمام وفد من  ال�سارقة للبح�ث والتكن�ل�جيا والبتكار  ا�ستعر�ض جممع 
والت�سهيلت  املميزات واخلدمات  اأهم  الهن�د  الأعمال  امل�ستثمرين ورجال 
التي يقدمها للم�ستثمرين وخططه امل�ستقبلية من خلل عر�ض تقدميي 
ذات  للخدمات  نتيجة  املجمع  يحت�سنها  ال��ت��ي  ال���س��ت��ث��م��ارات  اأه���م  ت��ن��اول 
امل�ست�ى العاملي يف بيئة ا�ستثمارية مثالية ت�ساعد ال�سركات وال�ستثمارات 

البتكارية على النم� والزدهار.
 MCA  « اأي  اأم �سي  وتهدف زي��ارة ال�فد الهندي التي نظمتها م�ؤ�س�سة 
ال�ستثمارية  الفر�ض  على  والط��لع  التعرف  اىل  العاملية  ال�ستثمارية   «
املتاحة واخلدمات التي يقدمها املجمع للم�ستثمرين و�سبل تعزيز التعاون 
للبتكار  ال�سارقة  جممع  بني  و�سراكة  تعاون  علقات  وبناء  القت�سادي 

وجمتمع الأعمال الهندي.
واع����رب جم��م��ع ال�����س��ارق��ة للبح�ث والب��ت��ك��ار ع��ن ا����س���داده ل��ت��ق��دمي كافة 
الت�سهيلت لل�سركات الهندية التي ترغب يف العمل وال�ستثمار يف القطاع 
املعريف الذي يعترب مبثابة نقطة ارتكاز ت�ستند عليه روؤية املجمع ور�سالته 
من خلل دعم وت�سجيع وتط�ير منظ�مة البتكار، ودعم الأبحاث العلمية 
منطقة  �سمن  ال�ستثمارية،  بالأن�سطة  للقيام  والتكن�ل�جية  التطبيقية 
تتميز باتباعها لأف�سل املعايري الدولية يف تقدمي اخلدمات الن�عية التي 
�ست�ساعد على جذب ال�ستثمارات للعمل بج� ا�ستثماري اآمن وبنية حتتية 
متكاملة بالإ�سافة للملكية الكاملة والعفاءات ال�سريبية، مما يتيح فر�سا 

كبرية لل�سناعات واملن�ساآت التكن�ل�جية للنجاح وال�ستمرار.

ارتفاع �سعر �سرف الدرهم اأمام 
عمالت اأهم 10 �سركاء ال�سترياد والت�سدير

•• اأبوظبي-وام:

ارتفعت قيمة الدرهم على اأ�سا�ض ربع �سن�ي مقابل عملت اأهم 10 �سركاء 
ا�سترياد واأهم 10 �سركاء ت�سدير من البلدان غري النفطية التي ل ترتبط 
عملتها بالدولر، وذلك ب�سبب ارتفاع �سعر �سرف الدولر اأمام العملت 

الرئي�سة، بن�سبة 0.74 % و0.3 % على الت�ايل.
كما ارتفع الدرهم على اأ�سا�ض �سن�ي، اأمام اأهم 10 �سركاء ا�سترياد واأهم 
ترتبط  ل  التي  ال��ب��ل��دان  م��ن  النفطية  غ��ري  ال��ب��ل��دان  م��ن  ت�سدير  �سركاء 

عملتها بالدولر بن�سبة 3.55 % و6.09 % على الت�ايل .
وتف�سيل على م�ست�ى ال���اردات، فقد ارتفعت قيمة الدرهم خلل الربع 
التي  البلدان  ا�سترياد من  �سركاء   10 اأه��م  اأم��ام   ،2018 الرابع من عام 
اإجمايل واردات  % من   52.3 ل ترتبط عملتها بالدولر، والتي متثل 
الدولة، لت�سل اإىل 3.55 % على اأ�سا�ض ربع �سن�ي مقارنة بارتفاع بن�سبة 

3.08 % خلل الربع ال�سابق.

»ا�صتقبلت مليوين زائر من جميع اأنحاء العامل«

3.41 مليار درهم قيمة الآثار القت�سادية لأدنيك على اقت�ساد اأبوظبي يف عام 2018

•• تغطية رم�شان عطا

ال�طنية  اأب�����ظ����ب����ي  ����س���رك���ة  اأع����ل����ن����ت 
مراكز  اأن   ، “اأدنيك”  ل���ل���م���ع���ار����ض 
حققت  قد  للمجم�عة  التابعة  املعار�ض 
م�����س��اه��م��ات اق��ت�����س��ادي��ة م��ب��ا���س��رة وغري 
اأب�ظبي  اإم����ارة  اق��ت�����س��اد  م��ب��ا���س��رة ع��ل��ى 
العام  خ��لل  دره���م  مليار   3.41 بلغت 
امل�ساهمة  قيمة  بذلك  لرتتفع   ،2018
القت�سادية الكلية منذ تاأ�سي�ض ال�سركة 
مليار   32 اإىل  لت�سل   2005 ع���ام  يف 

درهم.
جاء هذا الإعلن خلل امل�ؤمتر ال�سحفي 
اأب�ظبي  م���رك���ز  يف  اأم�������ض  ع��ق��د  ال�����ذي 
ال���ط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���ض، ب��ح�����س���ر حميد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال���ظ���اه���ري،  م��ط��ر 
للمعار�ض  ال���ط��ن��ي��ة  اأب���ظ��ب��ي  ل�����س��رك��ة 
التابعة  ال�سركات  وجمم�عة  “اأدنيك” 
و�سائل  ممثلي  من  ك�كبة  بح�س�ر  لها، 

الإعلم.
كما حققت ال�سركة رقماً قيا�سياً يف عدد 
مبراكزها  ا�ست�سافتها  التي  الفعاليات 
املختلفة والتي و�سلت اإىل 502 فعالية 
442 فعالية  ب�  2018 مقارنة  يف عام 
 14 ق���دره���ا  من����  وب��ن�����س��ب��ة   2017 يف 
الفعاليات  ع���دد  ب��ذل��ك  ل��ريت��ف��ع  ب��امل��ئ��ة، 
ال��ت��ي ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا م���راك���ز ال�����س��رك��ة يف 
تاأ�سي�سها  م��ن��ذ   3،390 اإىل  ال���دول���ة 
مراكز  ا�ستقبلت  وق��د  ع��ام��اً.   14 قبل 
من  اأك�����رث   2018 خ����لل  “اأدنيك” 
ملي�ين زائر من خمتلف اأنحاء العامل، 
مما يرفع العدد الإجمايل لزوار مراكز 
“اأدنيك” منذ تاأ�سي�سها يف عام 2005 

اإىل اأكرث من 17.5 ملي�ن زائر.
العام  يف  املجم�عة  اأن�سطة  �ساهمت  كما 
األف   20 2018 يف دع��م م��ا يزيد ع��ن 
وظيفة يف خمتلف القطاعات القت�سادية 
اإ�سغال473،454   امل�ساندة، ف�سًل عن 

ليلة فندقية يف الدولة.
ت���ظ��ي��ف الك�ادر  ���س��ه��دت م��ع��دلت  ك��م��ا 
التط�ير  م�سرية  تق�د  التي  الإماراتية، 
وال���ت���ق���دم ف���ى ال�������س���رك���ة، ارت���ف���اع���اً هي 
الأخ��رى لت�سل مع  نهاية العام املا�سي 
باملئة   69 ن�سبة  مع  مقارنة  باملئة   72
ن�سبة  بلغت  ح��ني  يف   ،2017 ال��ع��ام  يف 
بال�سركة  العليا  املنا�سب  يف  ال��ت���ط��ني 

85 باملئة.
مراكز  ا�ست�سافت  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
معر�ض   57 امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  يف  ال�سركة 

معر�ض   54 مع  مقارنة  وحملي،  عاملي 
يف عام 2017، وبن�سبة زيادة بلغت 7.4 
باملئة، يف حني �سهد العام 2018 تنظيم 
9 معار�ض تقام للمرة الأوىل يف مراكز 

ال�سركة. 
ك��م��ا ا���س��ت�����س��اف��ت م���راك���ز ال�����س��رك��ة 19 
املهنية  ل������لحت������ادت  ع�����امل�����ي  م������ؤمت�����ر 
الأوىل  للمرة  بع�سها  اأقيم  املتخ�س�سة، 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط ، مقارنة مع 
وبن�سبة   2017 ال��ع��ام  يف  م���ؤمت��ر   14

من� بلغت 35 باملئة.
كما و�سل عدد امل�ؤمترات الدولية الكربى 
التي مت الف�ز بعطاءات ا�ست�سافتها اإىل 
2018، يف حني  العام  م���ؤمت��رات يف   5
ا�ست�سافة  مللفات  العطاءات  ع��دد  ارتفع 
امل�����ؤمت����رات ال��دول��ي��ة ال���ك���ربى ال��ت��ي مت 
بالتعاون مع   2018 العام  تقدميها يف 
املهنية  والحت���اد  امل�ؤ�س�سات  م��ن  ك�كبة 
22 عطاء مقارنة مع  لي�سل  ال�طنية، 
19 عطاء يف العام 2017 وبن�سبة من� 

و�سلت اإىل 16 باملئة. 
عملء  ر���س��ا  ن�سبة  ارت��ف��ع��ت  ذل���ك،  اإىل 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  يف  اأدن���ي���ك  و����س���رك���اء 
اإىل  ل��ت�����س��ل  ال���ف���رتة،  ذات  واخل���ا����ض يف 
باملئة   92.6 م��ع  مقارنة  باملئة   94.7
الأعلى  ت��ع��د  وال��ت��ي   ،2017 ال��ع��ام  يف 
املعار�ض  قطاع  يف  العاملي  ال�سعيد  على 

وامل�ؤمترات املتخ�س�سة.
للم�ؤمترات  ال���ع���ني  م���رك���ز  ���س��ه��د  ك��م��ا 
العام  خ����لل  ف��ع��ال��ي��ة    90 ا���س��ت�����س��اف��ة 
املا�سي، يف حني �سهد مركز اإك�سل لندن، 
التابع واململ�ك بالكامل من قبل �سركة 
ا�ست�سافه  للمعار�ض  ال�طنية  اب�ظبي 
412 فعالية، كما ا�ستقبل 2.3 ملي�ن 

زائر مع نهاية العام 2017.
بنت  ن���رة  معايل  قالت  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
وتنمية  الثقافة  وزي��رة  الكعبي،  حممد 
�سركة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  امل���ع���رف���ة، 
“اأدنيك”:  للمعار�ض  ال�طنية  اأب�ظبي 
الرامية  م�����س��ريت��ه��ا  اأدن���ي���ك  ت���ا���س��ل   “
لتط�ير قطاع �سياحة الأعمال يف اإمارة 
اأب�ظبي، والذي يعد اأحد اأبرز القطاعات 
التي ركزت عليها خطة اأب�ظبي وروؤيتها 
وق���د   ،2030 ل���ل���ع���ام  الق���ت�������س���ادي���ة 
ا�ستطاعت على مدار الأربعة ع�سر عاماً 
املا�سية، اأن حتقق العديد من الإجنازات 
على ال�سعيدين املحلي والدويل، والتي 
ال���دع���م الكبري  ب��ف�����س��ل  ت��ك��ن ل���رتى  مل 
التي  الر�سيدة،  القيادة  من  واملت�ا�سل 

حتر�ض على اإيلء هذا القطاع احلي�ي 
جل الهتمام والرعاية«. 

امل�ستقبلية  الآف��اق  اأن  معاليها  واأ�سافت 
لقطاع �سياحة الأعمال يف اأب�ظبي واعدة 
من مق�مات  “اأدنيك”  ملا متتلكه  ج��داً 
وبنى حتتية متط�رة، وخا�سة الكفاءات 
ال�طنية املتميزة التي تق�د هذا القطاع 
ر����س���م ملحمه  وت�����س��اه��م يف  احل���ي����ي 
للت�ظيف  و�س�ًل  وامل�ستقبلية،  احلالية 
يف  لل�ستثمار  امل��ح��ف��زة  للبيئة  الأم��ث��ل 
ال��ق��ط��اع��ات غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة ال��ت��ي باتت 
اخلطط  خم���ت���ل���ف  يف  ال�����زاوي�����ة  ح���ج���ز 

والربامج احلك�مية امل�ستقبلية.
الظاهري،  م��ط��ر  ح��م��ي��د  ق����ال  ب������دوره 
اأب�ظبي  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
ال�طنية للمعار�ض “اأدنيك” وجمم�عة 
�سركة  “ وا�سلت  لها:  التابعة  ال�سركات 
“اأدنيك”  للمعار�ض  ال�طنية  اأب�ظبي 
 ،2018 خ��لل  متميزة  نتائج  حتقيق 
ال��ق��ي��ا���س��ي يف عدد  ب���ال���رق���م  م���دع����م���ة 
مراكزها  ا�ست�سافتها  ال��ت��ي  الفعاليات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ف�����س��ًل ع��ن ال��ن��م��� ال��ق���ي يف 
للمجم�عة  الرئي�سة  الأعمال  قطاعات 
واملعار�ض،  امل����ؤمت���رات  ق��ط��اع��ي  خ��ا���س��ة 
ا���س��ت��ط��اع��ت على  ال�����س��رك��ة  اأن  م������س��ح��اً 
ح�ستها  زي���ادة  املا�سية  ال�سن�ات  م��دى 
الإقليمية  امل��ع��ار���ض  ���س��ن��اع��ة  ���س���ق  يف 
والدولية مما انعك�ض اإيجاباً على العديد 
واملعرفية،  القت�سادية  القطاعات  من  
التجارية  احل��رك��ة  تن�سيط  يف  و���س��اه��م 

وال�ستثمارية يف الإمارة.
التي  املميزة  النتائج  اأن  الظاهري  وبني 
ا�ستطاعت ال�سركة حتقيقها خلل العام 
الكبرية  للجه�د  نتيجة  ج��اءت  املا�سي 
ال�سركة،  ال��ع��م��ل يف  ف���رق  ب��ذل��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
واأع�ساء  رئي�سة  ت�جيهات  وف��ق  وذل���ك 
جمل�ض الإدارة، الذين �ساهم�ا جمتمعني 
الكفيلة  واخل���ط���ط  ال���ربام���ج  و���س��ع  يف 
بتعزيز تناف�سية ال�سركة ومراكزها على 

ال�سعيدين املحلي والدويل. 
واأ�سار اأن “اأدنيك” �سعت خلل 2018 
من  امل����زي����د  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ال���ت��������س���ع  اإىل 
املعار�ض والفعاليات وامل�ؤمترات املتن�عة 
وا�ستقطاب اأبرز ال�سركات واجلهات ذات 
املعار�ض  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ال���ا���س��ع��ة  اخل����ربة 
ف�سل  املتخ�س�سة،  العاملية  وامل���ؤمت��رات 
جملة  تقدمي  على  العمل  م�ا�سلة  عن 
لهذه  اجلديدة  والت�سهيلت  املزايا  من 
وجناح   تط�ير  يف  �ساهم  مم��ا  ال�سركات 

متت  التي  والدولية  املحلية  الفعاليات 
ا�ست�سافتها �سمن مراكزها املختلفة.

و���س��دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال����دور ال���ذي يلعبه 
التنمية  يف  الأع����م����ال  ���س��ي��اح��ي��ة  ق���ط���اع 
ت�سهدها  ال��ت��ي  وامل�����س��ت��دام��ة  ال�����س��ام��ل��ة 
الدولة قائل: “اإننا يف “اأدنيك” ندرك 
يلعبه قطاع �سناعة  الذي  الدور  اأهمية 
اقت�سادية  ف���ائ��د  حتقيق  يف  امل��ع��ار���ض 
ط�يلة الأجل ودعم ت�جهات الدولة نح� 
املعرفة،  على  قائم  متن�ع  اقت�ساد  بناء 
2018 باإطلق العديد  وعليه قمنا يف 
تتنا�سب  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة  امل����ب����ادرات  م���ن 
م��ع اح��ت��ي��اج��ات ه���ذا ال��ق��ط��اع يف املرحة 
التي  للجه�د  ا�ستكمال  وذل���ك  املقبلة، 
تبذلها ال�سركة لتعزيز تناف�سية ال�سركة 
ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��دي��ن الإق��ل��ي��م��ي وال����دويل، 
املتط�رة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت��دع��ي��م  م��ع 

والداعمة لهذه ال�سناعة احل�ية. 
قامت  “اأدنيك”  اأن  ال��ظ��اه��ري  واأ����س���ار 
ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��ا يف حتديث  ب��رف��ع  اأي�����س��اً 
مرافق ال�سركة مبا ي�اكب النم� الكبري 
وال�ف�د  وال�����زوار  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأع����داد  يف 
�ساهمت هذه اجله�د يف  امل�ساركة، حيث 
ل�ست�سافة  “اأدنيك”  جاهزية  حت�سني 
املزيد من الفعاليات املتخ�س�سة وح�سن 
اأب�ظبي  ي��ل��ي��ق مب��ك��ان��ة  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا مب���ا 
ك�جهة رائ��دة يف قطاع �سياحة الأعمال 
يف  امل��ت��زاي��د  النم�  ا�ستيعاب  ع��ن  ف�سًل 
اأعداد الزوار وال�ف�د امل�ساركة عاماً بعد 

عام. 
الذي  ال��ت��ط���ر  اأن  ال��ظ��اه��ري  واأو����س���ح 
البنية  �سعيد  على  “اأدنيك”  �سهدته 
من  املزيد  اإي��ج��اد  يف  �ساهم  قد  التحتية 
الفر�ض املتميزة لإمارة اأب�ظبي يف قطاع 
وت��ع��زي��ز ميزتها  وامل��ع��ار���ض  امل����ؤمت���رات 
التناف�سية كالك�جهة املف�سلة ل�ست�سافة 
امل��ع��ار���ض وال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
املنطقة، م�سيفاَ اأن اأدنيك بالت�ازي مع 
فعالياتها،  حمفظة  يف  املت�ا�سل  النم� 
قامت بتقدمي جتربة متنا�سقة ل�سريحة 
وال�ف�د  وال����زوار  املنظمني  م��ن  وا�سعة 
جملة  م��ن  ي�ستفيدون  ال��ذي��ن  امل�ساركة 
تلبي  التي  والت�سهيلت  اخل��دم��ات  م��ن 

احتياجاتهم املتن�عة.
املكانة  اأن  اإىل  ال���ظ���اه���ري  اأ�����س����ار  ك��م��ا 
“اأدنيك”  اإل��ي��ه��ا  ال��ت��ي و���س��ل��ت  امل��ت��م��ي��زة 
التي  املتميز  والنتائج  مناف�ساتها  ب��ني 
حققتها خلل 2018 تع�د اإىل تكاتف 
ال�سركة  يف  ال���ع���ام���ل���ني  ج��م��ي��ع  ج���ه����د 

وح��ر���س��ه��م ع��ل��ى خ��دم��ة ق��ط��اع �سناعة 
املعار�ض وامل�ؤمترات املتخ�س�سة بتقدمي 
اأف�سل اخلدمات ل �سيما يف ظل التح�ل 
�سناعة  خريطة  ت�سهده  ال��ت��ي  ال��ن���ع��ي 
الفعاليات واملعار�ض العاملية املتخ�س�سة 
يف الآون��ة الأخ��رية ، م�ؤكداً على حر�ض 
ال�سركة على م�ا�سلة احلفاظ على زخم 
النم� الذي حققته خلل العام املا�سي.

اأب�ظبي  ���س��رك��ة  اأن  ال��ظ��اه��ري  واأ����س���ار 
�سمن  �ساركت  ق��د  للمعار�ض  ال�طنية 
لإمارة  ال��رتوي��ج  اإىل  ال��ه��ادف��ة  خططها 
اأب�����ظ����ب����ي ك����ج���ه���ة م��ف�����س��ل��ة لإق����ام����ة 
امل���ؤمت��رات وامل��ع��ار���ض ال��دول��ي��ة الكربى 
املتخ�س�سة  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
وامل�ؤمترات  واحل�افز  املعار�ض  ب�سناعة 
و�سفر الأعمال وقامت بعقد �سل�سلة من 
ثنائية مع  املثمرة ولقاءات  الجتماعات 
هذا  ورواد  امل�ساركة  وال�ف�د  امل�س�ؤولني 
ال�س�ء  ت�سليط  ب��ه��دف  وذل���ك  ال��ق��ط��اع 
على الإمكانيات واملرافق العاملية واملزايا 
الفريدة التي تتمتع بها “اأدنيك” على 
اإىل  وال������س���ل  التحتية  البنية  �سعيد 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة، ف�سًل  ال��دول��ي��ة  الأ����س����اق 
ل�ست�سافة  مف�سلة  وج��ه��ة  ك���ن��ه��ا  ع��ن 

الفعاليات الدولية الكربى.
ال�سركة  ق��ام��ت  م��ت�����س��ل  ���س��ع��ي��د  وع��ل��ى 
الدولية  ال���ف���د  م��ن  ع���دد  با�ست�سافة 
اأب�ظبي،  اإم�����ارة  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  مل��راك��زه��ا 
وع��ل��ى راأ���س��ه��ا اأع�����س��اء الحت����اد الدويل 
و�س�ًل   “اإيكا”  امل������ؤمت�����رات  مل��ن��ظ��م��ي 
الدولية  الحت���ادات  ممثلي  من  للعديد 
امل��ه��ن��ي��ة، وذل���ك لإط��لع��ه��م ع��ل��ى اأر�ض 
املتط�رة  التحتية  ال��ب��ن��ى  ع��ل��ى  ال����اق���ع 
ملراكز  امل���ت���ط����رة  وامل����راف����ق  ل��ل��ع��ا���س��م��ة 
ن�عها  الأح��دث من  تعد  والتي  ال�سركة 

على ال�سعيد العاملي.
املرحلة  اإن  ق����ل���ه  ال���ظ���اه���ري  واخ��ت��ت��م 
�ست�سهد  “اأدنيك”  م�سرية  م��ن  املقبلة 
املبادرات واخلدمات  العديد من  اإطلق 
اأجندة  تن�يع  �ست�سهم يف  التي  اجلديدة 
مراكزها  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  الفعاليات 
جمملها  يف  ���س��رتك��ز  وال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
جلميع  ا�ستثنائية  جت��رب��ة  ت��ق��دمي  على 
املعار�ض  ���س��ن��اع��ة  ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
لأف�سل  وف��ق��اً  املتخ�س�سة  والفعاليات 
اأن  ثقته  عن  معرباً  العاملية،  املمار�سات 
العام 2019 �س�ف يك�ن عاماً اآخر من 
“اأدنيك”  �سركة  م�سرية  يف  الإجن����ازات 

احلافلة بالنجاحات. 

•• دبي-وام:

اأظ���ه���ر ت��ق��ري��ر ح��رك��ة الأع���م���ال ال�����س��ادر ع���ن قطاع 
التنمية  دائ���رة  يف  ال��ت��ج��اري  والرتخي�ض  الت�سجيل 
القت�سادية بدبي اأن اإجمايل عدد الرخ�ض اجلديدة 
التي مت اإ�سدارها خلل �سهر فرباير 2019 و�سل 
 37% اإىل  ت�سل  زي��ادة  بن�سبة  2،204 رخ�سة  اإىل 
مقارنًة بنف�ض الفرتة من العام املا�سي حيث �سجلت 
اإجمايل   2018 فرباير  �سهر  يف  ال�سادرة  الرخ�ض 
ال��رخ�����ض اجل���دي���دة يف  ���س��اه��م��ت  1،606، يف ح���ني 

وت�زعت  العمل،  �س�ق  اإىل  وظيفة   8،515 اإ�سافة 
ت��ل��ك ال��رخ�����ض ع��ل��ى ع���دة اأن�����س��ط��ة ج���اء يف مقدمتها 
واملهنية   ،61.1% ب��ن�����س��ب��ة  ال��ت��ج��اري��ة  الأن�����س��ط��ة 
معاملت  اإج��م��ايل  اأن  التقرير  واأو���س��ح   .36.5%
�سهر  خلل  املنجزة  التجاري  والرتخي�ض  الت�سجيل 
فرباير 2019 و�سل اإىل 25،269 معاملة بن�سبة 
زيادة ت�سل اإىل %27 مقارنًة بنف�ض الفرتة من العام 
معاملة.   19،885 اإىل  العدد  و�سل  حيث   2018
وت�ؤكد هذه الأرقام ال�سادرة عن “خارطة الأعمال”، 
املن�سة الرقمية املعل�ماتية التابعة لقت�سادية دبي، 

ا�ستمرارية امل�سرية التنم�ية الطم�حة لقت�ساد دبي 
للمال  كمركز  الإم���ارة  مكانة  وتر�سيخ  التميز،  نح� 

والأعمال على م�ست�ى املنطقة والعامل.
معاملة   12،018 نح�  التجديد  و�سّكلت معاملت 
اإىل  ت�سل  زي��ادة  بن�سبة   2019 �سهر فرباير  خ��لل 
���س��ه��ر فرباير  امل��ع��ام��لت يف  ب��ع��دد  م��ق��ارن��ًة   52%
2018 والتي بلغت 7،906 معاملة، كما مت اإجناز 
ب�سكل  التجارية  للرخ�ض  جتديد  معاملة   5379
تلقائي من خلل الر�سائل الن�سية بن�سبة 44.8% 
من اإجمايل معاملت التجديد. وبلغت عملية حجز 

زي���ادة  بن�سبة  اإج�����راء   3،390 ال��ت��ج��اري��ة  الأ���س��م��اء 
 2018 فرباير  ب�سهر  مقارنًة   20.6% اإىل  ت�سل 
املبدئية  امل���اف��ق��ات  ع���دد  ب��ل��غ  ح��ني  يف   ،”2،812“
مقارنًة   21.6% اإىل  ت�سل  زي��ادة  بن�سبة   2،503
بنف�ض الفرتة من العام املا�سي /2،058/ .. وو�سل 
عدد الت�ساريح التجارية 1465 ت�سريحا �س�اء كانت 
لعرو�ض ترويجية اأو تخفي�سات اأو اإقامة معار�ض، يف 
حني بلغ عدد الرخ�ض الف�رية، التي يتم اإ�سدارها يف 
خط�ة واحدة بدون م�قع لل�سنة الأوىل واإعفاء من 

عقد التاأ�سي�ض لذات الفرتة، 156 رخ�سة.

 جامعة ال�سارقة ت�ستقبل وفد غرفة التجارة وال�سناعة العربية الأ�سرتالية

اقت�سادية دبي ت�سدر 2,204 رخ�سة جديدة يف فرباير 2019

•• ال�شارقة-الفجر:

حميد  الدكت�ر  الأ�ستاذ  �سعادة  ا�ستقبل 
ال�سارقة،  النعيمي مدير جامعة  جم�ل 
وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  م���ن  وف�����داً 
ال�سيد  ب��رئ��ا���س��ة  الأ���س��رتال��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
حممد حاج رئي�ض جمل�ض اإدارة الغرفة، 
ب��ن بطي  ���س��ع��ادة خ��ال��د  وذل���ك بح�س�ر 
ال��ه��اج��ري م��دي��ر ع���ام امل��دي��ن��ة اجلامعة 
ب��ال�����س��ارق��ة، وال�����س��ي��د م���اج���د اجل�����روان 
ال�����س��ارق��ة ل�س�ؤون  ن��ائ��ب م��دي��ر ج��ام��ع��ة 
ال��ع��لق��ات ال��ع��ام��ة. ح��ي��ث رح���ب مدير 
اأن جامعة  اإىل  اجلامعة بال�فد، م�سرياً 
واحة  اإن�����س��اء  على  الآن  تعمل  ال�����س��ارق��ة 
كهيئة  والبتكار،  للتكن�ل�جيا  ال�سارقة 
منطقة حرة ممل�كة للجامعة، وتهدف 

ال�سركات  م��ن  ال��ع��دي��د  ا���س��ت��ق��ط��اب  اإىل 
التكن�ل�جيا  املهتمة مبجال  وامل�ؤ�س�سات 
والتعاون مع  الأعمال،  وري��ادة  والبتكار 
واملراكز  امل��ع��اه��د  م���ن خ���لل  اجل��ام��ع��ة 
البحثية فيها، يف تبني ودعم امل�سروعات 
املجتمع  ي�ساهم يف خدمة  البحثية، مبا 
اأن  اأكد مدير اجلامعة على  املحلي، كما 
الفر�ض ال�ستثمارية  العديد من  هناك 
اأن�سطة  �سمن  للدخ�ل  ال�سركات  اأم���ام 

ال�احة. 
التجارة  غ��رف��ة  رئي�ض  ق��دم  جانبه  م��ن 
وال�����س��ن��اع��ة ال��ع��رب��ي��ة الأ���س��رتال��ي��ة نبذة 
التجارية  الغرفة  اأن�سطة  عن  تعريفية 
مع  القائمة  التعاون  واأوجه  وال�سناعية 
التعاون  تعزيز  يف  الغرفة  ودور  الدولة، 

الثقايف والتجاري بني البلدين.

حميد الظاهري

اأدنيك« رفعت ا�ستثماراتها لتحديث مرافق ال�سركة مبا 
يواكب النمو الكبري يف اأعداد الفعاليات والزوار والوفود

                                           نورة الكعبي 

الآفاق امل�ستقبلية لقطاع �سياحة الأعمال يف اأبوظبي 
واعدة ملا متتلكه »اأدنيك« من مقومات وبنى حتتية متطورة
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املال والأعمال

»اأبوغزالة« تنظم ور�سة عمل حول 
�سريبة القيمة امل�سافة يف البحرين

•• املنامة –الفجر: 

القيمة  �سريبة  ح���ل  فنية  عمل  ور�سة  اأب�غزالة  ط��لل  جمم�عة  نظمت 
عن  يزيد  ما  فيها  �سارك  ال�سحية،  والرعاية  التعليم  قطاعي  يف  امل�سافة 

ا من العاملني يف القطاعني. 150 �سخ�سً
وتاأتي ال�ر�سة التي عقدت يف مقر كلية طلل اأب�غزالة لإدارة الأعمال يف 
املنامة، انطلقا من حر�ض املجم�عة على التعريف بهذه ال�سريبة، والتي 
الأ�سا�سية  بالن�سبة  تطبيقها  على  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  اتفقت 
مطلع  من  ابتداًء  بتطبيقها  البحرين  مملكة  با�سرت  والتي   ،5% بقيمة 

العام اجلاري مع بع�ض ال�ستثناءات.
اأب�غزالة  اأول يف �سركة طلل  وبني الأ�ستاذ �سا�سني �سارما مدير �سرائب 
و�سركاه الدولية TAGI »اإن ال�سريبة ل ت�سمل قطاعي التعليم والرعاية 
ال�سحية، اإل اأن العديد من ال�سروريات الأ�سا�سية وامل�ستلزمات التي تندرج 

حتت هذين القطاعني خا�سعة لهذه ال�سريبة«.
القطاعني  ت��اأث��ر  مب�ست�ى  للتعريف  ي��اأت��ي  ال���ر���س��ة  انعقاد  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
و�سبل  ح�لها،  مب�سط  نهج  وت��سيح  ال�سريبة،  تطبيق  ج��راء  وامل�اطنني 
ي��اأت��ي ان��ط��لق��اً م��ن دور جم��م���ع��ة طلل  ال��ت��ع��ام��ل ال�سحيح م��ع��ه��ا، ك��م��ا 
املطل�بة  لتلبية اخلدمات اجلديدة  امل�ظفني  ق��درات  اأب�غزالة يف تط�ير 
وكيفية  امل�سافة  القيمة  ب�سريبة  التعريف  يف  واملتمثلة  اخلليج  دول  يف 

معاجلتها ح�سابياً.

موؤ�سر مراقبة حركة القت�ساد بدبي: حت�سن الأو�ساع 
التجارية يف القطاع اخلا�ض غري املنتج للنفط

•• دبي-وام:

ك�سف م�ؤ�سر بنك الإمارات دبي ال�طني ملراقبة حركة القت�ساد بدبي عن 
املنتج  ا�ستمرار حت�سن الأو�ساع التجارية يف اقت�ساد القطاع اخلا�ض غري 
للنفط يف دبي يف �سهر فرباير املا�سي مبعدل مماثل ل�سهر يناير2019. 
حني  يف  اأ�سهر  ت�سعة  يف  معدل  باأ�سرع  التجاري  الن�ساط  اإج��م��ايل  وارت��ف��ع 
ازدادت الأعمال اجلديدة ب�ترية ظلت اأعلى من مت��سط 2018 بالرغم 
معدل  انخف�ض  فقد  ذل��ك  ..وم���ع  املا�سي  يناير  �سهر  منذ  تراجعها  م��ن 

الت�ظيف باأ�سرع معدل منذ بدء الدرا�سة يف 2010.
وه�   - بدبي  القت�ساد  ملراقبة حركة  ال�طني  دبي  الإم���ارات  م�ؤ�سر  وظل 
على  دقيقة  عامة  نظرة  ليقدم  اإع���داده  مت  م��سمياً  معدل  مركب  م�ؤ�سر 
املنتج للنفط - كما ه�  القطاع اخلا�ض غري  اقت�ساد  الت�سغيل يف  ظ��روف 
دون تغيري يف �سهر فرباير بعد اأن �سجل يف يناير اأعلى قراءة له يف �سبعة 
اأ�سرع  التجارية  الأو�ساع  ..واأظهر حت�سنا ق�يا يف  “55.8 نقطة”  اأ�سهر 

مما ه� م�سجل يف 2018.
من  اأق���ى  من�  معدل  بت�سجيل  والتجزئة  اجلملة  قطاع  �سركات  واأف���ادت 
مقارنة  الأ�سعار  تخفي�سات  زي��ادة  مع  ولكن  املا�سي  فرباير  يف  م�ست�ياته 
ب�سهر يناير2019. وارتفع امل�ؤ�سر الرئي�ض اإىل اأعلى م�ست�ياته يف ثمانية 
اأ�سهر م�سجًل 58.1 نقطة وهي قراءة اأعلى من القراءة املناظرة لقطاع 
�سجل  ..ك��م��ا  اأ�سهر”  ت�سعة  يف  الأع��ل��ى  نقطة   56.8“ وال�سياحة  ال�سفر 

القطاع الثالث - الإن�ساءات - اأداًء اأق�ى يف �سهر فرباير”54.0 نقطة«.
وت�سري القراءة الأقل من 50.0 نقطة اإىل اأن اقت�ساد القطاع اخلا�ض غري 
 50.0 الأعلى من  القراءة  ب�سكل عام وت�سري  املنتج للنفط ي�سهد تراجعاً 
اإىل عدم  50.0 نقطة  القراءة  ..وت�سري  ت��سعا عاما  اأن هناك  اإىل  نقطة 
حدوث تغري. وت�سمل الدرا�سة اقت�ساد القطاع اخلا�ض غري املنتج للنفط 
اإ�سافية من�س�رة بخ�س��ض قطاعات ال�سياحة  يف دبي مع بيانات قطاعية 

وال�سفر واجلملة والتجزئة والإن�ساءات.
وقالت خديجة حق رئي�ض بح�ث ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف بنك 
الإمارات دبي ال�طني اإن حت�سن من� حجم الإنتاج والأعمال اجلديدة جاء 
بف�سل ا�ستمرار تخفي�سات الأ�سعار خا�سة يف قطاع جتارة اجلملة والتجزئة 
يف حني ي�ستمر ال�سغط على ه�ام�ض اأرباح ال�سركات مع انخفا�ض مت��سط 
م�ستلزمات  تكاليف  زي��ادة  مع  الأخ��رية  الع�سرة  الأ�سهر  يف  املبيعات  اأ�سعار 
الطلبات  زي���ادة  ُت��رتج��م  ..ونتيجة لذلك مل  ال��ف��رتة  نف�ض  الإن��ت��اج خ��لل 
اجلديدة اإىل زيادة يف معدل الت�ظيف ومن� ال�ظائف يف القطاع اخلا�ض 

بل تراجع معدل الت�ظيف باأ�سرع وترية م�سجلة خلل �سهر فرباير.
كما اأ�سارت بيانات �سهر فرباير املا�سي اإىل زيادة اأخرى يف الن�ساط التجاري 
يف القطاع اخلا�ض غري املنتج للنفط ..حيث ت�سارع معدل الت��سع اإىل اأ�سرع 
اأق�ى  والتجزئة  2018 و�سجل قطاع اجلملة  �سهر ماي�  م�ست�ياته منذ 

من� من بني القطاعات الثلثة الرئي�سة.
بدء  منذ  امل�سجلة  م�ست�ياته  اأق���ى  العاملة  الق�ى  انكما�ض  معدل  و�سجل 
الن�ساط  من���  �سرعة  زي���ادة  م��ن  بالرغم   2010 يناير  �سهر  يف  ال�سل�سلة 
التجاري. وبالرغم من ت��سع اإجمايل الن�ساط التجاري ب�ترية اأكرث حدة 
يف �سهر فرباير املا�سي فقد تباطاأ من� الأعمال اجلديدة منذ بداية 2019 
..ومع ذلك فقد ظلت وترية الت��سع اأق�ى من مت��سط 2018 علوة على 

ازدياد الأعمال اجلديدة يف قطاع ال�سفر وال�سياحة ب�ترية �سبه قيا�سية.
وظلت �سركات القطاع اخلا�ض غري املنتج للنفط يف دبي متفائلة بق�ة ب�ساأن 
..وتراجع  فرباير  �سهر  خ��لل  املقبلة  �سهرا   12 ال���  يف  الأع��م��ال  م�ستقبل 
امل�ؤ�سر املعني عن امل�ست�ى القيا�سي امل�سجل يف �سهر يناير لكنه ظل من بني 

اأق�ى املعدلت امل�سجلة منذ بدء ال�سل�سلة يف �سهر اإبريل 2012.

تعقد بتاريخ 14 مار�ض حتت �صعار »ت�صريع وترية النمو«

»حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع« تعلن قرب انطالق »قمة عامل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 2019« 

 تدوير تنظم اأ�سبوع ال�سالمة وال�سحة املهنية

�سركة الحتاد للقطارات تطلق احلزمة الأوىل من املرحلة الثانية لربط منطقتي الغويفات والروي�ض

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت م�ؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية 
اإحدى  واملت��سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع 
م�ؤ�س�سات دائرة التنمية القت�سادية يف 
دبي عن انعقاد الدورة ال�ساد�سة ل� “قمة 
واملت��سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع  ع���امل 
 2019 مار�ض   14 بتاريخ   ”2019
ب��ف��ن��دق ال��ري��ت��ز ك���ارل���ت����ن، م��رك��ز دبي 
املايل العاملي، الذي يقام حتت “ت�سريع 
هذا  ي��ح��ت��ف��ي  ح���ي���ث  النم�”،  وت������رية 
وي�سعى  ال��ن��اج��ح��ة  ب��امل�����س��اري��ع  امل����ؤمت���ر 
ال�سغرية  الأع����م����ال  ري������ادة  ل��ت�����س��ج��ي��ع 
واملت��سطة، وتعزيز من�ها لتك�ن رائدة 

يف جمالتها.
ومن املقرر اأن يح�سر هذا امل�ؤمتر اأكرث 
الأعمال  رواد  �سخ�ض من   1000 من 
وامل�ستثمرين،  الأع���م���ال  رج����ال  وك��ب��ار 
امل�س�ؤولني من خمتلف  اإىل جانب كبار 
اجل��ه��ات احل��ك���م��ي��ة، وذل����ك للطلع 
العمل  وور���ض  النقا�سية  اجلل�سات  على 
قائمة  وت��ت�����س��م��ن  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة،  

املتحدثني نخبة من كبار القادة الذين 
���س��ي��ت��ع��ر���س���ن ق�����س�����ض ال��ن��ج��اح واأب����رز 
ال��ت��ح��دي��ات وال�����س��ع���ب��ات ���س��ب��ب��ت لهم 
التحدي  هذا  حت�يل  وكيفية  التباط�ؤ، 

اإىل النجاح.
البا�سط  ع��ب��د  ق����ال  امل��ن��ا���س��ب��ة  وب���ه���ذه 
م�ؤ�س�سة  يف  التنفيذي  املدير  اجلناحي، 
امل�ساريع  ل��ت��ن��م��ي��ة  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
النظم  “تعد  وامل��ت������س��ط��ة:  ال�����س��غ��رية 
ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  لتط�ير  ال�ساملة 
حيث  الأه��م��ي��ة،  ب��ال��غ  اأم����راً  واملت��سطة 
لريادة  ال��داع��م��ة  امل��ح��اور  فيها  ت��رتك��ز 
املبتكرة  ال��ف��ك��رة  م���ن  ب�����دًء  الأع����م����ال، 
وم�ستدام  ن��اج��ح  م�سروع  اإىل  وان��ت��ق��اًل 
عامل  ق��م��ة  ي��ق��دم  تناف�سية.  ق���درة  وذو 
 2019 واملت��سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
ميكن  كيف  ل�ستك�ساف  رائ��ع��ة  فر�سة 
ل��ل�����س��رك��ات ال�����س��غ��رية وامل��ت������س��ط��ة اأن 
ت��خ��ط��� مب�����س��اري��ع��ه��ا وت��ن��ت��ق��ل ب��ه��ا اإىل 
مل�اكبة  النم�،  يف  والت�سارع  ال�ستدامة 

النم� الإجمايل«.
على  امل�ؤ�س�سة  ح��ر���ض  اجل��ن��اح��ي  واأك���د 

مل�ساركة  ال�����س��ن���ي��ة،  ال��ق��م��ة  ا���س��ت�����س��اف��ة 
اخل�������ربات م����ع جم���م����ع���ات اأك������رب من 
الهدف  امل�����س��ل��ح��ة وحت��ق��ي��ق  اأ����س���ح���اب 
التناف�سية  ال��ق��درة  حت�سني  يف  املتمثل 
وتعزيز  واملت��سطة  ال�سغرية  لل�سركات 
للم�ساريع  القت�سادية  الفر�ض  تكامل 
يت�ازى  ما  وه���  واملت��سطة،  ال�سغرية 
للم�ساريع   2021 دب�����ي  خ���ط���ة  م����ع 

ال�سغرية واملت��سطة.
وعّلق ظاهر بن ظاهر املهريي، الرئي�ض 
�س�ق  يف  الت�سجيل  ل�سلطة  التنفيذي 
اأب�  �س�ق  “ اإن  العاملي، قائًل:  اأب�ظبي 
ظبي العاملي، ب�سفته مركز مايل عاملي 
ومنظ�مة  بيئة  بتعزيز  م��ل��ت��زم  رائ����د، 
وم��ن هذا  املنطقة.  الأع��م��ال يف  ري���ادة 
عامل  قمة  م��ع  �سراكتنا  ف���اإن  املنطلق، 
 2019 واملت��سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
اأب��� ظبي  �س�ق  مع جه�د  تاأتي متا�سياً 
العاملي الرامية لتمكني الأعمال املحلية 
ودعمها يف رحلة النم� بدولة الإمارات. 
ونحن ن�سعد مب�ساركتنا يف هذا احلدث 
امل���زي���د م���ن النجاح  ال�����س��ن���ي ون��ت���ق��ع 

اأب�ظبي  ����س����ق  ي����ف���ر  امل�����ؤمت����ر.  ل���ه���ذا 
واملت��سطة  ال�سغرية  لل�سركات  العاملي 
وت�سهيلت  اأدوات  النا�سئة  وال�سركات 
اأعمالها  وم��زاول��ة  النم�  يف  ت�ساعدها 

على النطاق العاملي«. 
التنفيذي  و�سرح رامي جلد، الرئي�ض 
اخليمة،  ب��راأ���ض  احل���رة  املنطقة  لهيئة 
قائًل “اإنني اأ�سعد دائماً بالجتماع مع 
رواد الأعمال حتت �سقف واحد، واأ�سعد 
مبا لديهم من حما�ض و�سغف لأعمالهم، 
وهذا ُيلهمنا جميعاً، وهذه هي الطاقة 
التي نحتاجها لت�س�د داخل وخارج هيئة 
املنطقة احلرة براأ�ض اخليمة. واإنه من 
دواعي �سرورنا اأن ن�ستمر يف �سراكتنا مع 
قمة عامل امل�ساريع ال�سغرية واملت��سطة 
2019 والتي تعترب ملتقى فريد من 
امل�ساريع  ومتكني  املعرفة  لتبادل  ن�عه 

ال�سغرية واملت��سطة.
 وع��ل��ى م���دى ���س��ن���ات ع���دي���دة، عملت 
ه��ي��ئ��ة امل��ن��ط��ق��ة احل����رة ب���راأ����ض اخليمة 
على ت�فري الدعم الكبري لهذا القطاع، 
وي���ع���د ه����ذا احل�����دث ���س��م��ن امل����ب����ادرات 

فيها  للم�ساركة  نخطط  التي  العديدة 
من اأجل ال�ستمرار يف تعزيز روح ريادة 

الأعمال يف دولتنا احلبيبة«.
واأ����س���اف ف��ي��ك��ا���ض ث���اب���ار، رئ��ي�����ض قطاع 
بنك  يف  لل�سركات  امل�سرفية  الأع��م��ال 

اأب�ظبي الأول، قائل:
ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  ع����امل  ق��م��ة  “اإن   
واملت��سطة اأ�سبحت ت�سغل مكانة رائدة 
يف فعاليات ريادة الأعمال املميزة بدولة 
ال�سن�ات  م���دى  ع��ل��ى  الإم������ارات وذل���ك 
تك�ن  اأن  نت�قع  نحن  املا�سية،  ال�سبع 
للقطاع  اأهمية كبرية  ذات  ال��دورة  هذه 
امل�سريف. وب�سفتنا بنكاً رائداً يف املنطقة، 
اأن لنا دوراً رئي�ساً وفعاًل يف  فاإننا نرى 
واملت��سطة  ال�����س��غ��رية  الأع���م���ال  دع���م 
وم�ساعدتها على حتقيق النجاح والنم� 
داخل وخارج �س�ق دولة الإم��ارات وهذا 
للت�ا�سل  ممتاز  ملتقى  ميثل  امل���ؤمت��ر 
تنمية  اأج����ل  م��ن  الأع���م���ال  رواد  ودع����م 
دورة  حل�س�ر  نتطلع  ونحن  اأعمالهم. 
ج��دي��دة م��ن ه��ذا امل���ؤمت��ر ال���ذي يتميز 

بح�س�ر رفيع امل�ست�ى«.

•• اأبوظبي-الفجر:  

النفايات  اإدارة  مركز  “تدوير”  نظمت 
اأب�����ظ����ب����ي ع���ل���ى م�������دار خ���م�������س���ة اأي������ام 
ال�سلمة  اأ���س��ب���ع  ف��ع��ال��ي��ات  م��ت���ا���س��ل��ة 
فروعها  خمتلف  يف  املهنية  وال�����س��ح��ة 
يف اإم����ارة اب���ظ��ب��ي، وال���ذي اأق��ي��م  حتت 
الت�ا�سل الفعال لتعزيز ثقافة  �سعار” 
بهدف   ، املهنية”  وال�سحة  ال�سلمة 
رف���ع م�����س��ت���ى ال����ع���ي ب��اأه��م��ي��ة ت�فري 
وم�ستدامة  واآم��ن��ة  �سحية  ع��م��ل  بيئة 

للجميع.
عمل  ور����ض  عقد  الفعاليات  وت�سمنت 
ال�سحية  الأن�سطة  العديد من  وتنفيذ 
جانب  اإىل  ال�����س��ل��ة،  ذات  وال��ت��دري��ب��ي��ة 
تقدمي املحا�سرات والعرو�ض الت�ع�ية 

•• اأبوظبي-الفجر:

الحت������اد  ����س���رك���ة  اإدارة  جم���ل�������ض  ع���ق���د 
للقطارات، املُط�ر واملُ�سغل ل�سبكة ال�سكك 
احل��دي��دي��ة ال���ط��ن��ي��ة يف دول���ة الإم����ارات 
�سم�  برئا�سة  اجتماعاً  املتحدة،  العربية 
ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان، 
ع�س� املجل�ض التنفيذي لإمارة اأب�ظبي، 
الحت����اد  ���س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
مناق�سة  تر�سية  خلله  اأَق��ر  للقطارات، 
الأوىل  للحزمة  والبناء  املدنية  الأعمال 
ال�سكك  �سبكة  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  م��ن 
لربط  الإم��ارات��ي��ة،  ال�طنية  احل��دي��دي��ة 
م��ن��ط��ق��ت��ي ال���غ����ي���ف���ات  وال���روي�������ض على 
حدود دولة الإمارات العربية املتحدة مع 
متتد  والتي  ال�سع�دية،  العربية  اململكة 
وت�سكل  ك��ي��ل���م��رت،   139 م�����س��اف��ة  ع��ل��ى 
جزءاً من املرحلة الثانية التي متتد على 
م�سافة 605 كيل� مرتات، من الغ�يفات 

اإىل الفجرية على ال�ساحل ال�سرقي. 
بن  حممد  ب��ن  ذي��اب  ال�سيخ  �سم�  و�سهد 
ب��ع��د الج��ت��م��اع ت�قيع  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د 
لتفاقية  ل���ل���ق���ط���ارات  الحت�������اد  ����س���رك���ة 
�ستيت  �ساينا  ���س��رك��ة  م��ع حت��ال��ف  ت��ع��اق��د 
ك�رب�ري�سن  اجن��ن��ريجن  ك�ن�سرتاك�سن 
كي  اإ�����ض  ���س��رك��ة  و  ذ.م.م،  اي�����س��ت  م��ي��دل 
اللذي  ك���ن�����س��رتك�����س��ن،  اآن����د  اإجن���ن���ريجن 
املهند�ض  وقعها  حيث  العقد،  منحه  مت 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  ملك،  �سادي 
الحت������اد ل���ل���ق���ط���ارات، وال�����س��ي��د ي���� ت���او، 

ال���ت���ي ت��ن��اول��ت ع����دة حم�����اور يف جمال 
م�ستهدفًة  املهنية،  وال�سلمة  ال�سحة 
اأب�ظبي  يف  ت���دوي���ر  م���ظ��ف��ي  ب���ذل���ك 
 130 وق����راب����ة  وال���ع���ني   ، وال���ظ���ف���رة   ،
مم��ث��ل م��ن م����زودي اخل��دم��ات البيئية 
وامل���ق���اول���ني ال��ت��اب��ع��ني ل��ت��دوي��ر وذل���ك 
اأب�ظبي  مركز  مع  والتن�سيق  بالتعاون 

لل�سلمة وال�سحة املهنية “ اأو�ساد«.
وبهذه املنا�سبة قال الدكت�ر �سامل خلفان 
الكعبي ، مدير عام تدوير “بالإنابة” : 
من املهم اأن نعمل دائما على بناء ثقافة 
ذات اأ�س�ض را�سخة اإذا ما اأردنا التطبيق 
و�سمان  امل��م��ار���س��ات  لأف�����س��ل  الأم���ث���ل 

وال�سحة  البيئة  اإدارة  بنظام  الل��ت��زام 
اأب�ظبي،  لإم������ارة  امل��ه��ن��ي��ة  وال�����س��لم��ة 
لبناء  واملت�ا�سل  الدائم  عملنا  و�سمن 
املعنيني  ب���ني خم��ت��ل��ف  ال��ث��ق��اف��ة  ه����ذه 
جاء  ب���الإم���ارة،  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  بقطاع 
تنظيم هذا ال�سب�ع الذي ي�سكل من�سة 
وو�سع  التحديات  على  لل�ق�ف  مهمة 
خ���ارط���ة ط��ري��ق وا���س��ت��ع��را���ض ك���ل من 
والتط�ير  ال��ت��ح�����س��ني  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
ال�سلمة  جم��ال  يف  املمار�سات  واأف�سل 
ثقافة  باأن  منا  اإمياناً  املهنية،  وال�سحة 
يف  �ست�سب  املهنية  وال�سلمة  ال�سحة 
حتقيق التغيري الفعال واملن�س�د يف اأداء 

امل���ؤ���س�����س��ات وت���ف��ري اأم��اك��ن ع��م��ل اآمنة 
و�سحية للجميع«.

خلل  م��ن  ن�سعى  الكعبي:”  واأ����س���اف 
ت��ن��ظ��ي��م ه����ذا الأ����س���ب����ع ال�����ذي يحمل 
�سعار “ الت�ا�سل الفعال لتعزيز ثقافة 
للت�ا�سل  ال�سلمة وال�سحة املهنية”  
امل�ستهدفة،  ال�����س��ري��ح��ة  م���ع  ك��ث��ب  ع���ن 
لتعزيز ثقافة ال�سلمة وال�سحة املهنية 
املبنية على ق�اعد �سليمة، ك�ننا منتلك 
اإطاراً تنظيميا وت�سريعيا متيناً يف هذا 
ال�عي  رفع م�ست�ى  اإىل جانب  املجال، 
لدى اجلميع ح�ل ال��دور ال��ذي ينبغي 
عليهم القيام به يف بناء ثقافة ال�سلمة 

�ستيت  �ساينا  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض 
ك�رب�ري�سن  اجن��ن��ريجن  ك�ن�سرتاك�سن 
هاي�نتاي  وال�سيد  ذ.م.م،  اي�ست  م��ي��دل 
نام، نائب رئي�ض �سركة اإ�ض كي اإجننريجن 

اآند ك�ن�سرتك�سن.
واأع��رب �سم� ال�سيخ ذي��اب بن حممد بن 
بالتقدم  �سعادته  بالغ  نهيان،عن  اآل  زايد 
امل�سروع  ه�����ذا  اأح��������رزه  ال������ذي  ال�������س���ري���ع 
الإعلن  اأن  اإىل  �سم�ه  م�سرياً  ال�طني، 
يف  رئي�سة  خط�ة  يعدُّ  تر�سيةالعقد  ع��ن 
م�����س��ار ال�����س��رك��ة ن��ح��� حت��ق��ي��ق ه��دف��ه��ا يف 
اإن�ساء �سبكة �سكك حديدية وطنية حديثة 

وم�ستدامة وفعالة من حيث التكلفة.

واأ�ساف �سم�ه، “اإن اإطلق احلزمة الأوىل 
التي مُتثل باك�رة اأعمال املرحلة الثانية، 
ال�سكك  �سبكة  يف  للت��سع  اخلطى  مُيهد 
احلديدية ال�طنية التي ُتعدُّ نقلة ن�عية 
العربية  الإم��ارات  النقل بدولة  يف قطاع 
املتحدة ودول جمل�ض التعاون اخلليجي، 
حيث تعمل �سركة الحتاد للقطارات على 
بالكفاءة  تتميز  متكاملة  �سبكة  اإن�����س��اء 
وال�ستدامة وت�فر حل�ل متميزة حلركة 
الإقليمية  املكانة  من  يعزز  مما  ال�سحن 
الرائدة لدولة الإمارات العربية املتحدة 

كمركز ل�ج�ستي عاملي«.
تعمل  ل���ل���ق���ط���ارات  الحت�������اد  ����س���رك���ة  اإن 

مدرو�سة  خ��ط���ات  و�سمن  �سريع  ب�سكل 
الغ�يفات  م��ن  امل��م��ت��د  امل�����س��روع  لرت�سية 
الأ�سهر  الفجرية وذلك يف غ�س�ن  مليناء 
ال��ق��ادم��ة ، وب��ه��ذا ال�����س��دد، وج���ه �سم�ه 
واإىل  الر�سيدة  للقيادة  اجل��زي��ل  ال�سكر 
املحلية  واحل���ك����م���ات  اأب���ظ��ب��ي  ح��ك���م��ة 
امل�سروع  ه�����ذا  ل���دع���م���ه���م   والحت�����ادي�����ة 

ال�طني.
اأع��م��ال م�����س��روع امل��رح��ل��ة الثانية  ت��رتك��ز 
واإن�ساء  ت�����س��م��ي��م  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى 
مبا  احل��دي��دي��ة  لل�سكك  التحتية  البنية 
يف ذلك اأعمال احلفر واجل�س�ر والأنفاق 
وامل��ح��ط��ات ال��رئ��ي�����س��ة وال��ف��رع��ي��ة وربط 

العاملني  حماية  م��ن  ب��دءا  وتاأ�سيلها، 
اللتزام  ع��رب  �سحتهم  على  واحل��ف��اظ 
ب�����اإج�����راءات ال����ق���اي���ة م���ن الأم����را�����ض، 
اأداء  ب��ت��ع��زي��ز ق��درات��ه��م ع��ل��ى  وم������روراً 
املخاطر  تفادي  بكيفية  وانتهاءا  العمل 
اإ���س��اب��ات العمل  ال��ت��ي ق��د ت��رتت��ب على 
واح��رتام حق�قهم واحلفاظ على بيئة 

عمل �سليمة ».
اأن تدوير تركز جه�دها  جدير بالذكر 
ح�ل  البيئي  ال�عي  م�ست�ى  رف��ع  على 
اأف�سل املمار�سات املتبعة عاملياً خ�س��ساً 
يف قطاع اإدارة النفايات. كما تطلق على 
وت�ع�ية  تثقيفية  مبادرات  العام  مدار 
الدائم  حر�سها  م��ن  تنطلق  م�ستمرة 
وذلك  املهنية  وال�سحة  ال�سلمة  على 

مبا ين�سجم مع اأهدافها املن�س�دة.

من  الثانية  املرحلة  من  الأوىل  احلزمة 
ال�سبكة والبالغ قيمته 1.5 مليار درهم، 
ي�ستخدم  مزدوجاً،  م�ساراً  �ست�سم  والتي 
1.3 م��ل��ي���ن ط��ن م��ن احل�سا  ب��ن��ائ��ه  يف 
الع�ار�ض  م��ن   400،000 م��ن  واأك���رث 
من  ط����ن   33،000 و  اخل���ر����س���ان���ي���ة، 

ق�سبان احلديد.
اجلدير بالذكر اأن م�سروع قطار الحتاد 
الذي يبلغ ط�له 1200 كيل�مرت يربط 
امل�انئ ونقاط الت�سنيع والإنتاج واملراكز 
ال�����س��ك��ان��ي��ة يف ال���دول���ة، ك��م��ا اأن����ه ج���زء ل 
يف  احل��دي��دي��ة  ال�سكك  �سبكة  م��ن  يتجزاأ 

دول جمل�ض التعاون اخلليجي.
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املال والأعمال
انطالق فعاليات املوؤمتر ال�صنوي التا�صع جلمعية ال�صرق االأو�صط الإدارة املرافق 

دبي موؤهلة لت�سدر املوؤ�سرات العاملية يف اعتماد التقنيات احلديثة يف اإدارة املرافق

»الإمارات الإ�سالمي« و»اإماراتك« يتعاونان لتفعيل املدفوعات الإلكرتونية للمتعاملني من الأفراد وال�سركات

عمومية �سرياميك راأ�ض اخليمة تقر توزيع اأرباح نقدية بواقع 15 فل�سا لل�سهم و5 % اأ�سهم منحة 

•• دبي-الفجر:

امل�ؤمتر  فعاليات  الثنني  اأم�ض  انطلقت 
ال�سن�ي التا�سع جلمعية ال�سرق الأو�سط 
لإدارة املرافق 2019، يف فندق العن�ان 
مبر�سى دبي حتت �سعار” ذكاء الأعمال 
يف  اجل��دي��دة  احلقبة   .. والتكن�ل�جيا 
الفرتة  خ���لل  وذل���ك  املرافق”،  اإدارة 
10-12 مار�ض احلايل، و�سط م�ساركة 
الإقليميني  اخل������رباء  م���ن  م���ن  لف���ت���ة 
التقنية  باحلل�ل  املخت�سني  والعامليني 

املتط�رة يف جمال اإدارة املرافق.
ويتميز احلدث الأكرب من ن�عه لإدارة 
اأعمال  ب���ج���دول  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  امل����راف����ق 
والعرو�ض  النقا�سية  باجلل�سات  حافل 
املحلية  ودرا����س���ات احل��ال��ة  ال��ت��ق��دمي��ي��ة 
والدولية والعرو�ض ح�ل اأبرز الق�سايا 
امل�ؤثرة على م�ستقبل �س�ق اإدارة املرافق 
الإق��ل��ي��م��ي ال����ذي ي��ح��م��ل اآف���اق���اً واع���دة 
امل�سرتكة  تكاتف اجله�د  للغاية يف ظل 

بني القطاعني احلك�مي واخلا�ض.  
واألقى ال�سيد عتيق جمعة ن�سيب، نائب 
اخلدمات  لقطاع  اأول  تنفيذي  رئي�ض 
و�سناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
اأكد  امل�ؤمتر،  الفتتاحية يف  الكلمة  دبي 
الهيئات  تلعبه  الذي  الدور  اأهمية  فيها 
القت�ساد  دعم  يف  واملهنية  القت�سادية 
ومتطلبات من�ه يف البيئة التي متار�ض 
ف��ي��ه��ا م��ه��ام��ه��ا واأن�����س��ط��ت��ه��ا، م����ؤك���داً ان 
ترخي�ض جمعية ال�سرق الأو�سط لإدارة 
للهيئات  دبي  املرافق حتت مظلة مركز 
الق���ت�������س���ادي���ة وامل���ه���ن���ي���ة ق����د اأت�������اح لها 

جمالت اأو�سع للنم� والتط�ر.
التي  الفعاليات  اأن  اإىل  ن�سيب  ول��ف��ت 
واملهنية  القت�سادية  الهيئات  تنظمها 
جلمعية  ال�������س���ن����ي  امل������ؤمت�����ر  وم���ن���ه���ا 
ت�سب  امل��راف��ق،  لإدارة  الأو���س��ط  ال�سرق 
ا�ستقطب  ح��ي��ث  الق���ت�������س���اد،  ل�����س��ال��ح 
روؤى  ووف������ر  ع���امل���ي���ني،  زواراً  امل�����ؤمت����ر 
الإمارة  اقت�ساد  تدعم  وقيمة  متقدمة 
ن�عية  اأن  معترباً  املعرفة،  على  القائم 
امل�����س��ارك��ني يف ه���ذا امل����ؤمت���ر، واخل���ربات 
تر�سخ  احل�س�ر  مع  �سي�سارك�نها  التي 
الهيئات  به  ت�سطلع  التي  ال��دور  اهمية 
امل�ستدامة  امل�سرية  دعم  يف  القت�سادية 

لقت�ساد دبي.
ولفت ن�سيب اإىل اأن تركيز امل�ؤمتر على 
اقت�ساد  م�ستقبل  يف  رئي�سة  م�ا�سيع 
الإم��ارة والتي ت�سمل دور ذكاء الأعمال 
النم�  مرحلة  ق��ي��ادة  يف  والتكن�ل�جيا 
يت�افق  املرافق،  اإدارة  لقطاع  امل�ستقبلي 
وال�سرتاتيجيات  اخل��ط��ط  م��ع  مت��ام��اً 
الر�سيدة  ح��ك���م��ت��ن��ا  و���س��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
والبل�ك  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  وم��ن��ه��ا 
وغ��ريه��ا من  الذكية  واخل��دم��ات  ت�سني 
ال�سرتاتيجيات التي تعترب ركائز النم� 
املذهل  النم�  ان  معترباً  امل�ستقبل،  يف 
الذي ي�سهده قطاع اإدارة املرافق �سي�ؤدي 
وكفاءة  ج�����دة  يف  م��ل��م������ض  حت����ل  اإىل 
هذا  وان  خ�س��ساً  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات 
ت�سمل  متعددة  ع���ام��ل  ت��ق���ده  التح�ل 
الإنفاق  تر�سيد  ع��ل��ى  امل��ت��زاي��د  ال��ط��ل��ب 
الت�سغيلية،  ال��ك��ف��اءة  وت��ع��زي��ز  وال��ط��اق��ة 
تلبية  اإىل  احل����اج����ة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
القيمة  وت���ع���زي���ز  ال���ع���م���لء  م��ت��ط��ل��ب��ات 
املقدمة للمتعاملني من خلل حت�سني 

العمليات والتجارب واملعايري. 
العاملية  التقديرات  اأن  ن�سيب  واأو���س��ح 
ي��ت���ق��ع من�  ان����ه  اإىل  ت�����س��ري  احل��دي��ث��ة 
حجم �س�ق قطاع اإدارة املرافق يف العامل 
يف  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليار   34.65 م��ن 
دولر  م��ل��ي��ار   59.33 اإىل   2018
مع   ،2023 ال���ع���ام  ب��ح��ل���ل  اأم���ري���ك���ي 
ل��ن��م��� ه���ذا القطاع  اإي��ج��اب��ي��ة  ت���ق��ع��ات 

ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  م��ل��ح���ظ��ة يف  ب���درج���ة 
الإمارات،  دول��ة  يف  وخ�س��ساً  الأو���س��ط 
مدف�عاً بع�امل اأ�سا�سية ت�سمل ا�ستمرار 
احلك�مة يف ال�ستثمار مب�ساريع اأ�سا�سية 
ا�ستعداداً لتنظيم معر�ض اك�سب� العاملي 
ال�ستثمار  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز   ،2020
الأمر  وح��ل���ل��ه��ا،  امل�ستقبل  تقنيات  يف 
ال��ذي يجعل من دول��ة الإم���ارات وجهة 

امل�ستقبل يف اإدارة املرافق الذكية.
وختم ن�سيب بالتاأكيد على التزام مركز 
واملهنية،  الق��ت�����س��ادي��ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ات  دب���ي 
الذي يعترب مبادرة م�سرتكة بني غرفة 
ال�سياحة  ودائ����رة  دب��ي  و�سناعة  جت���ارة 
دبي  ومركز  بدبي  التجاري  والت�س�يق 
تر�سيخ  على  بالعمل  العاملي،  التجاري 
ل�ستقطاب  مثالية  ك�جهة  دب��ي  مكانة 
ال��ه��ي��ئ��ات الق��ت�����س��ادي��ة وامل��ه��ن��ي��ة نتيجة 
مت��ت��ع��ه��ا مب����راف����ق ح���دي���ث���ة واإم���ك���ان���ات 
للهيئات  م�سافة  قيمة  ت�فر  متط�رة 
دبي  تختار  التي  واملهنية  القت�سادية 

مركزاً لأعمالها يف املنطقة.
رئي�ض  ل������ت�����اه،  ج���م���ال  ق�����ال  وب���������دوره 
لإدارة  الأو������س�����ط  ال�������س���رق  “جمعية 
“امل�ؤمتر  تنظيم  “ي�سرفنا  املرافق”: 
ال�سن�ي جلمعية ال�سرق الأو�سط لإدارة 
من  امل�ست�ى  رفيعة  مب�ساركة  املرافق” 
القطاعني  م��ن  الفاعلة  اجل��ه��ات  نخبة 
راأ�سها  وع���ل���ى  واخل�����ا������ض،  احل���ك����م���ي 
غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة دب���ي، وا�سعني 

جديدة  اآف���اق  ا�ست�سراف  اأعيننا  ن�سب 
اإدارة  رواد  �سراكات متينة بني  لتاأ�سي�ض 
املرافق  اإدارة  لل��س�ل بخدمات  املرافق 
ووفق  التميز،  من  جديد  م�ست�ًى  اإىل 
والبتكار  الإب���داع  ق�امها  متينة  ركائز 
الأعمال  ج��دول  و�سهد  والتكن�ل�جيا. 
املثلى  ال�سبل  ح���ل  م��سعة  مناق�سات 
ل��ت��ط���ي��ع الب���ت���ك���ار وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا يف 
ي�اكب  املرافق، مبا  اإدارة  تط�ير حل�ل 
احتياجات  وي��ل��ب��ي  ال��رق��م��ي��ة  ال����ث�����رة 
ونتطلع  اإقليمياً.  الطم�حة  الإن�سائية 
يف  املقبلة،  املرحلة  حيال  وت��ف��اوؤل  بثقة 
للرتقاء  امل�سرتكة  اجله�د  تكاتف  ظل 
اإدارة املرافق يف  بتناف�سية وكفاءة قطاع 
منطقة اخلليج العربي، والبالغ حجمه 
اأمريكي،  دولر  مليار   37 نح�  حالياً 
بت�طيد  امل�����س��ت��م��ر  ال��ت��زام��ن��ا  م���ؤك��دي��ن 
ق��ن���ات اإث�����راء امل��ع��رف��ة ون��ق��ل اخل���ربات 
وتبادل اأف�سل املمار�سات الدافعة لعجلة 

من� وتط�ر وا�ستدامة اإدارة املرافق.«
مل�ؤمتر”ميفما  احلالية  الدورة  و�سهدت 
كبرياً  اإق��ب��اًل   ،”2019 دب��ي  ك�نفك�ض 
اأبرز  اأح��د  امل�ساحب  املعر�ض  يعدُّ  حيث 
�سي�سهد  حيث  للحدث،  املمّيزة  امللمح 
ا�ستعرا�ض  ي���م��ني  م��دى  على  امل���ؤمت��ر 
والبتكارات  املنتجات واخلدمات  اأحدث 
يف �س�ق اإدارة املرافق بح�س�ر نخبة من 

رواد القطاع يف املنطقة والعامل.
خلل  ال�ست�سارية  اجلل�سات  ومت��ي��زت 

 ”2019 دب������ي  ك����ن���ف���ك�������ض  “ميفما 
اأبرزها  هامة؛  م�ا�سيع  على  بالرتكيز 
وحتقيق  امل��راف��ق  اإدارة  �سركات  تاأ�سي�ض 
التط�ر املهني يف جمال ا�ست�سارات اإدارة 
املخلفات  اإدارة  وا�سرتاتيجية  امل��راف��ق 
البناء وتدقيق  وا�ست�سارات تقييم حالة 
الطاقة وا�ست�سارات تنفيذ اأنظمة “اإدارة 
الكمبي�تر«  اأج��ه��زة  با�ستخدام  امل��راف��ق 
ا�ست�سارات  ع��ن  ف�����س��ًل   ،»CAFM«
التنظيف  خ�����دم�����ات  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����س��لم��ة م��ن احلريق 
ا�ست�سارات  واإع��داد الأوام��ر والتحكم يف 
املباين واإدارة العق�د وعمليات الت�سليم. 
العام احلايل من م�ؤمتر  دورة  وحتظى 
دبي  ك�نفك�ض  “ميفما  امل���راف���ق  اإدارة 
ك���ربى  10من  ب����رع����اي����ة   ”2019
نذكر  املنطقة،  يف  املرافق  اإدارة  �سركات 
ال�سع�دية”  “اني�سيال  جمم�عة  منها 
“اآبلي�نا”  و���س��رك��ة  ب��لت��ي��ن��ي،  ك�����راعٍ  
ذهبيني.  ك��راع��ي��ني  “اإمداد”  و���س��رك��ة 
“ميفما  م��ن  املا�سية  ال����دورة  و���س��ه��دت 
مناق�سات   ”2019 دب����ي  ك���ن��ف��ك�����ض 
الأعمال  “ذكاء  ���س��ع��ار  حت���ت  م������س��ع��ة 
يف  اجل��دي��دة  احلقبة   .. والتكن�ل�جيا 
على  ال�����س���ء  م�سّلطاً  املرافق”،  اإدارة 
املرافق  اإدارة  امل��ح���ري خل��دم��ات  ال���دور 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  والح��رتاف��ي��ة  املتكاملة 
التكن�ل�جية  البتكارات  وت��رية  ت�سارع 

والت�سال واملبادرات الذكية. 

•• دبي-الفجر: 

اأح���د  الإ�سلمي”،  “الإمارات  ع��ق��د 
امل���ؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة الإ���س��لم��ي��ة يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، اتفاقية �سراكة 
يف  ال���رائ���دة  ال�����س��رك��ة  “اإماراتك”،  م��ع 
حل�ل التقنيات الإلكرتونية واخلدمات 
تهدف  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  يف  ال�ست�سارية 
اإىل متكني الأفراد وال�سركات من �سداد 
املدف�عات الإلكرتونية ملجم�عة وا�سعة 
املحفظة  عرب  احلك�مية  اخلدمات  من 
ل�سركة  التابعة  “نق�دي”  الإلكرتونية 

“اإماراتك«.
“الإمارات  ل��ع��م��لء  ال�����س��راك��ة  وت��ت��ي��ح 
وال�سركات  الأف������راد  م���ن  الإ�سلمي” 
اإ�سافة  خ��دم��ات  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  فر�سة 
ال���ر����س���ي���د ل��ل��م��ح��ف��ظ��ة الإل���ك���رتون���ي���ة 
الق�سائم  ب�����ا�����س����ط����ة  وامل������دف�������ع������ات 
“نق�دي”  ت���ف��ره��ا  ال��ت��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة 
التابعة  بيزن�ض”  “�سمارت  من�سة  عرب 

الإلكرتونية  املدف�عات  واإج��راء  للبنك، 
تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ل��ق��اء  ب�سه�لة 
الدوائر احلك�مية مثل “دائرة الأرا�سي 
العامة  و”الإدارة  دبي”  يف  والأم����لك 
و”بلدية  الأجانب”،  و���س���ؤون  للإقامة 

الفجرية” والعديد غريها.
ويف ه����ذا ال�����س��ي��اق، ق����ال ����س���لح اأم����ني، 
“الإمارات  يف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ض 
“باعتباره م�ؤ�س�سة مالية  الإ�سلمي”: 
اإ�سلمية رائدة يف دولة الإمارات العربية 
من  ’الإمارات الإ�سلمي‘  املتحدة، يعّد 
التح�ل  دب��ي يف  ل��روؤي��ة  الداعمني  اأب���رز 
الرقمية  املدف�عات  قن�ات  نح�  الكامل 
اإىل تر�سيخ دعائم املدينة الذكية.  �سعياً 
اجلديدة  �سراكتنا  ب��اأن  ثقة  على  ونحن 
الإلكرتونية  ’نق�دي‘  حم��ف��ظ��ة  م���ع 
التابعة ل�سركة ’اإماراتك‘ �ست�فر مزيداً 
ال�ستخدام  و���س��ه���ل��ة  ال�����س��ل���س��ة  م���ن 
لتعزيز  ق���دم���اً  ون��ت��ط��ل��ع  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني، 
املبادرات  م��ن  م��زي��د  واإط�����لق  ت��ع��اون��ن��ا 

�سعياً  ال��ق��ري��ب  امل�ستقبل  يف  امل�����س��رتك��ة 
لتح�سني خدماتنا«.

م��ن ج��ان��ب��ه اأ���س��ار ���س��ع��ادة ث���اين عبداهلل 
ال���زف���ني امل���دي���ر ال���ع���ام وع�����س��� جمل�ض 
’نق�دي‘  “تعمل  “اإماراتك”:  �سركة 
مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  بناء  على 
كربى البن�ك يف دولة الإمارات العربية 
الإ�سلمي‘،  ’الإمارات  م��ث��ل  امل��ت��ح��دة 
املدف�عات  ق��ن���ات  تعزيز  ب��ه��دف  وذل���ك 
للمتعاملني  ودع�����م�����اً  ت����ف���ره���ا  ال����ت����ي 
م����ن ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل�����ا������ض يف 
مبادراتهم املتعلقة بالرقمنة متا�سياً مع 
بالنتقال  الإم����ارات  دول��ة  ا�سرتاتيجية 
وانطلقاً  النقدي.  غري  القت�ساد  اإىل 
من الدور املح�ري الذي تلعبه ’نق�دي‘ 
م���ن اجلانب  اخل���دم���ات  م��ن��ظ���م��ات  يف 
املايل، نحر�ض على ال�ستثمار يف عمليات 
وتقنيات املدف�عات التي تتيح لنا تط�ير 

�سبل دفع مبتكرة ملتعاملينا«. 
�سيك�ن  ب�����س��ي��ط��ة،  خ����ط�����ات  ومب����ج����رد 

مبقدور متعاملي “الإمارات الإ�سلمي” 
من الأفراد وال�سركات الت�سجيل واإ�سافة 
عرب  “نق�دي”  حم��ف��ظ��ة  اإىل  ر���س��ي��د 
“�سمارت  من�سة  مثل  ق��ن���ات��ه  خمتلف 
امل�سرفية  اخل��دم��ات  وتطبيق  بزن�ض”، 
ع����رب ال���ه���ات���ف امل����ت����ح����رك، واخل����دم����ات 
امل�����س��رف��ي��ة ع���رب الإن�����رتن�����ت، واأج���ه���زة 
ذل����ك،  ع���ل���ى  ع������لوة  الآيل.  ال�������س���راف 
املدف�عات  اإج�����راء  للمتعاملني  مي��ك��ن 
عرب  الإل��ك��رتون��ي��ة  الق�سائم  با�ستخدام 
واخلدمات  بيزن�ض”  “�سمارت  من�سة 
امل�سرفية عرب الإنرتنت وقن�ات الهاتف 

املتحرك.
وت�����س��م امل���زاي���ا ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا اخلدمة 

اجلديدة:
للمحفظة  وال��دف��ع  الف�رية  •امل�سادقة 

والق�سيمة الإلكرتونية
•التح�يل الف�ري اإىل “نق�دي«

ال�ساعة  م����دار  ع��ل��ى  اخل���دم���ة  •تت�فر 
وطيلة اأيام الأ�سب�ع

•• راأ�س اخليمة - الفجر

ل�سركة  ال��ع��م���م��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  واف���ق���ت 
اجتماعها  يف  اخليمة  راأ����ض  �سرياميك 
الإدارة  جم��ل�����ض  ت������س��ي��ة  ع��ل��ى  اأم�������ض 
فل�ض   15 ب���اق��ع  نقدية  اأرب����اح  ب��ت���زي��ع 
اأ�سهم  �سكل  يف  و5%  ال���اح��د  لل�سهم 
�سع�د  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  وق���ال   . منحة 
�سركة  �سجلت  الإدارة  تقرير جمل�ض  يف 
����س���ريام���ي���ك راأ���������ض اخل���ي���م���ة اج���م���ايل 
ملي�ن  و78  م��ل��ي��ار   2 ب��ل��غ��ت  اإي������رادات 
%2.8  نتيجة  درهم بن�سبة انخفا�ض 
الأعمال  اإي�����رادات  م�ساهمة  ان��خ��ف��ا���ض 

غري الأ�سا�سية . 
 225.1 وب��ل��غ ���س��ايف ال���رب���ح امل�����س��ج��ل 
 28.7 بن�سبة  بانخفا�ض  دره��م  ملي�ن 
% على اأ�سا�ض �سن�ي ال اأن �سايف ربح 

ا�ستثنائية  عائدات  �سمل   2017 العام 
ن��اج��م��ة ع���ن ع��م��ل��ي��ة ب��ي��ع ���س��رك��ة راأ�����ض 
والكرتو  امل�ست�دعات  ل��ت��اأج��ري  اخليمة 

راك بلغت 38.6 ملي�ن درهم 
و�سجلت �سركة �سرياميك راأ�ض اخليمة 
هام�ض ربح اإجمايل يعدُّ الأعلى تاريخيا 
نقطة    160 ب��زي��ادة   33.2% بن�سبة 
ن��ت��ي��ج��ة ال���ك���ف���اءات ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة ودم���ج 
ال�����س��رك��ات ال�����س��ع���دي��ة وارت���ف���اع الأرب����اح 
املائدة  واأدوات  الإم����ارات  يف  الأجمالية 
الطاقة  تكاليف  ارتفاع  الرغم من  على 

مقارنة بنظرائها .
ت�ستمر اأعمال م�ستلزمات املائدة باظهار 
من���ه��ا ال���ق����ي م���ع ارت���ف���اع الي������رادات 
�سن�ي  اأ����س���ا����ض  ع���ل���ى   11% ب��ن�����س��ب��ة 
264 ملي�ن درهم وحت�سن  لت�سل اىل 
الهام�ض والجمايل املدع�م من الأ�س�اق 

اإدارة  ن���ظ���ام  م����ن  م��ف�����س��ل��ة  •تقارير 
املعل�مات وت�ثيقات من “نق�دي«

اإط��ار جه�ده نح� تر�سيخ الرقمنة،  ويف 
ا�ستثمارات  الإ�سلمي”  “الإمارات  قّدم 
ك��ب��رية يف ح��ل���ل م��ب��ت��ك��رة ت��ع��ت��م��د على 
ال���ت���ق���ن���ي���ة ل���ت����ف���ري اإم�����ك�����ان�����ات م���ع���ززة 
“الإمارات  ون��ال  للعملء.  اأك��رب  وراح��ة 
علمة  “اأف�سل  ج���ائ���زة  الإ�سلمي” 
قبل  م��ن  اإ�سلمية”  م�سرفية  جت��اري��ة 
جملة جل�بال براندز، وحاز كذلك على 
يف  اإ�سلمي”  م�����س��رف  “اأف�سل  ل��ق��ب 
دولة الإمارات العربية املتحدة من قبل 
ملجم�عة  وت��ق��دي��راً  فاينان�ض.  ج��ل���ب��ال 
“الإمارات  ن�����ال  امل���ب���ت���ك���رة،  م��ن��ت��ج��ات��ه 
بطاقة  “اأف�سل  ج���ائ���زة  الإ�سلمي” 
تطبيق  “اأف�سل  وج���ائ���زة  اإ�سلمية” 
الهاتف  ع����رب  امل�������س���رف���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
ت�زيع  ح��ف��ل  خ���لل  وذل���ك  املتحرك”، 
لعام  اإي�ست”  م���ي���دل  “بانكر  ج����ائ���ز 

.2018

الأمريكية والأوروبية والآ�سي�ية .
وح�����س��ل��ت ال�����س��رك��ة ع��ل��ى ج����ائ���ز “ بي 
ك���ي ي���� “ ع���ن اأف�����س��ل ع��لم��ة جتارية 

مل��ن��ت��ج ال���ب���لط . ج���ائ���زة ال���ت���ع���اون من 
جائزة   . البيئة  وحماية  التنمية  هيئة 
جمم�عة الإمارات للبيئة كاأف�سل ع�سر 

م�ؤ�س�سات اإماراتية حلملة جتميع العلب 
علمة   100 اأف�سل  جائزة   . املعدنية 

جتارية متجددة .

ح�سور قوي لالحتاد للطريان يف 
املعر�ض ال�سعودي الدويل للطريان

•• اأبوظبي-الفجر: 

تعتزم الحتاد للطريان، الناقل ال�طني لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
اململكة  يف  اإقامته  املقرر  للطريان  ال��دويل  ال�سع�دي  املعر�ض  يف  امل�ساركة 
العربية ال�سع�دية خلل الفرتة ما بني 12 مار�ض اإىل 14 مار�ض. وميثل 
العربية  اململكة  يف  تقام  التي  والف�ساء  الطريان  معار�ض  باك�رة  املعر�ض 

ال�سع�دية.
ب�ينغ  ال��زوار م�ساهدة طائرة  �سي�ستطيع  للطريان،  الحت��اد  وداخ��ل جناح 
اخل��ا���ض، وط��ائ��رة من  الأومل��ب��ي��اد  �سعار  التي حتمل  787-9 درمي��لي��ر 
التابعة لأكادميية الحتاد للتدريب ووحدة   100E اإمربير فين�م  طراز 
للتعرف  املعر�ض فر�سة  زوار  الذي مينح  الأمر  الفريدة،  املتنقلة  العر�ض 

على جمم�عة وا�سعة من منتجات ال�سركة وخدماتها املبتكرة. 
التنفيذي ملجم�عة الحتاد  الرئي�ض  اأفاد ت�ين دوغل�ض،  املنا�سبة،  وبهذه 
للطريان: “هناك روابط ق�ية جتمع بني دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
على  ال�س�ء  لت�سليط  فر�سة  املعر�ض  وميثل  ال�سع�دية،  العربية  واململكة 
عدد من طائرات الحتاد للطريان ومنتجاتها وخدماتها املبتكرة يف ال�س�ق 
البلدين يف  التعاون  دعم  وا�سحة على  �سهادة  اأي�ساً  ي�سكل  كما  ال�سع�دية، 

قطاع الطريان وغريه من القطاعات.«
الأوملبياد  �سعار  حتمل  التي  درمي��لي��ر   9-787 ب�ينغ  ط��ائ��رة  وتعك�ض 
اخلا�ض، التزام الحتاد للطريان جتاه الأوملبياد اخلا�ض للألعاب العاملية 
اخلا�ض،  للأوملبياد  الر�سمي  الطريان  �سريك  ب��سفها   ،2019 اأب�ظبي 
على  ومنتجاتها  ال�سركة  مق�س�رات  على  التعرف  لل�سي�ف  تتيح  و�س�ف 
منت الطائرة. وت�سّم الطائرة مق�س�رات اجليل التايل ويبلغ عدد املقاعد 
الأعمال  رج��ال  درج��ة  م��نت  على  ا�ستدي�   28 ب��ني  م���زع��ة  299 مقعداً، 

و271 مقعداً ذكياً على منت الدرجة ال�سياحية.
ال�سع�دي  ال��ف��ري��ق  م��ن  بنخبة خا�سة  ل��ل��ط��ريان  الحت���اد  ت��رح��ب  و���س���ف 
امل�ساركني يف الأوملبياد اخلا�ض وفريق الن�سر ال�سع�دي لكرة القدم.  وجتدر 
اأ�سبحت  اأبرمت يف العام املا�سي اتفاقية  اأن الحتاد للطريان  اإىل  الإ�سارة 

من خللها الراعي الرئي�سي والر�سمي لقمي�ض فريق الن�سر ال�سع�دي. 
اململكة  يف  املختلفة  اجل��ه��ات  م��ع  علقتها  ت�ثيق  على  حر�سها  اإط���ار  ويف 
للبنك  مكتب  بتخ�سي�ض  للطريان  الحت���اد  �ستق�م  ال�سع�دية،  العربية 
لباقات الحتاد  الرتويج  ال�سركة، ف�سًل عن  داخل جناح  ال�طني  العربي 
ال�سع�دية،  العربية  اململكة  من  لل�سفر  ال�سركة  اأطلقتها  التي  للعطلت 

وتقدمي جمم�عة من اجل�ائز ت�سمل رحلة ل�سخ�سني اإىل اأب�ظبي. 
مع  املعر�ض  يف   100E فين�م  اإم��رباي��ر  ط��راز  من  طائرة  عر�ض  و�سيتم 
وتعترب  قدراتها.  على  ال�س�ء  لت�سليط  للطريان  الحت��اد  طياري  ت�اجد 
اأكادميية الحتاد للتدريب اأول جهة ت�فر برنامج رخ�سة الطريان متعدد 

الط�اقم على منت طائرة ذات حمركني.
باحلجم  من��اذج  مرت   16 ط�لها  يبلغ  التي  املتنقلة  العر�ض  وح��دة  ت�سم 
من  ال�حيدة  املق�س�رة  الإي����ان،  مثل  التايل  اجليل  ملق�س�رات  احلقيقي 
من  تتاألف  التي  العامل  م�ست�ى  على  التجاري  ال��ط��ريان  قطاع  يف  ن�عها 
ثلث غرف، ومق�س�رة م�سكن الدرجة الأوىل، وهما مت�افرتان على منت 
الدرجة  جناح  جانب  اإىل   ،A380 اآيربا�ض  ط��راز  من  ال�سركة  ط��ائ��رات 
ال���ح��دة يف  ه��ذه  وت�سهم   .787 ب�ينغ  م��نت ط��ائ��رة  امل��ت���اف��ر على  الأوىل 
والإبداع  البتكار  روح  على  القطاع  و�سركاء  وال�سركات  العملء  تعريف 

امل�ستلهمة يف ت�سميم املق�س�رات الرائدة يف قطاع الطريان.
ال�سع�دية  العربية  للمملكة  اأ�سب�عية  رحلة   77 للطريان  الحت��اد  ت�سغل 
التي ت�سمل ثلث رحلت ي�مية ذهاب وع�دة اإىل كٍل من الريا�ض وجدة، 
واأربع رحلت ي�مية ذهاب وع�دة اإىل الدمام ورحلت ي�مية م��سمية اإىل 

املدينة املن�رة.

»اأبوظبي الأول« يبداأ توزيع 8 مليارات 
درهم على امل�ساهمني يف 17 مار�ض

•• اأبوظبي-وام: 

يبداأ بنك اأب�ظبي الأول ت�زيع اأرباح نقدية بقيمة تتجاوز 8 مليارات درهم 
على امل�ساهمني يف تاريخ 17 مار�ض اجلاري وذلك من خلل �س�ق اأب�ظبي 
الت�زيعات  اأن  اأك��د  وال��ذي  اأم�ض  البنك  عنه  اأعلن  ملا  وفقا  املالية  ل���لأوراق 
مار�ض   3 بتاريخ  �سجلته  يف  وامل�سجلني  امل�ستحقني  امل�ساهمني  �ست�سمل 

2019 وامل�سرتين بتاريخ 5 مار�ض من العام ذاته.
واأكد البنك اأنه وبناء على تعليمات هيئة الأوراق املالية وال�سلع فاإن عملية 
ت�زيع الأرباح �ستتم بالتن�سيق مع �س�ق اأب�ظبي للأوراق املالية ب�سفته وكيل 
امل�ستحقة  الأرب���اح  اإي��داع  �سيجري  وعليه  البنك  لأرب��اح  احل�سري  الت�زيع 
يف  ال�س�ق  ل��دى  بياناتهم  بتحديث  ق��ام���ا  ال��ذي  امل�ستحقني  للم�ساهمني 

ح�ساباتهم البنكية ولن يتم اإيداعها ملن مل يقم بتحديث هذه البيانات.
 25 املنعقدة بتاريخ  اأب�ظبي الأول”  “ بنك  ل�  وكانت اجلمعية العم�مية 
 74 بن�سبة  اأرب��اح نقدية للم�ساهمني  فرباير2019، �سادقت على ت�زيع 

% “ما يعادل 74 فل�سا “ لل�سهم”من راأ�ض املال عن عام 2018.
 12010.8 اأرباحا �سافية بقيمة  الأول حقق  اأب�ظبي  اأن بنك  اإىل  ي�سار 
مقارنة   ،2018 ع��ام  نهاية  يف  “ لل�سهم”  دره��م   1.10“ دره��م  ملي�ن 
باأرباح قدرها 10915.2 ملي�ن درهم مت حتقيقها خلل الفرتة نف�سها 

من عام 2017.
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حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية

�عالن حكم بالن�شر
�شادر من حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية 

2018/6345 جتاري جزئي  

املرف�عة من املدعي/ �سركة البا�سا لتجارة م�ستلزمات املطاعم واملخابز )ذ م 
م( - �سد املدعي عليها / 1- حممد خليل حممد داودية  2-�سركة روما لتجارة 
معدات املطابخ واملطاعم والفنادق - ذ م م - نعلمك باأنه قد �سدر بحقك يف 
الدع�ى امل�سار اليها القرار املبني اأدناه.  بالزام املدعي عليهما بالت�سامن بان 
ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره  177.000 درهم مع الفائدة ب�اقع 5%  من تاريخ 
قيد الدع�ى وحتى ال�سداد التام على ال تزيد الفائدة على ا�سل املبلغ املق�سى 

به ، وبالر�س�م وامل�ساريف وثلثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   
مكتب �إد�رة �لدعوى 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 352
ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/ عبدالرحمن حممد ح�سن عبداهلل اجل�سمي ، اإماراتي 
التمني  )حمل  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
�سيلد  �سيناياه  ال�سيد/  اىل  وذلك   )23529( رقم  مهنية  رخ�سة  مب�جب   ) للخياطة 
ه�راي ، هندي اجلن�سية.  تعديلت اخرى :- تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ، تغري ال�سكل 
القان�ين من م�ؤ�س�سة فردية وكيل خدمات.  وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا 
العلن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ 
العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العلن  هذا 

املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 349

ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/ را�سد حممد احمد العبدويل - اإماراتي اجلن�سية يرغب يف 
- هندي  ك�مارن مدت م�هن  وال�سيد/ ميلد    %  51 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع 
�سرف  ال�سيد/  اىل  وذلك   )%49( البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�سية 
الدين فالت�س�كيتييل اب�بكر فالت�س�كيتييل - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة )اخلياط فيتمان( 
ال�سكل  تغيري  مت   : اخرى  تعديلت   .)2251( رقم  رخ�سة  مب�جب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست 

القان�ين من �سركة اعمال مهنية اىل م�ؤ�س�سة فردية ب�كيل خدمات. 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�سب�عني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 347
، ميني اجلن�سية  بادباه  العبد اهلل علي  احمد  ال�سيد/  بان  للجميع  ليكن معل�ما 
داود احمد  ال�سيد/  البالغة 100% اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يرغب يف 
با�سم/ور�سة   )29866( رقم  رخ�سة  مب�جب  اجلن�سية  باك�ستاين   - اكرم  حممد 
مي�سل�ن لت�سليح املكيفات والثلجات.  وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر 
هذا العلن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني 
اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  تاريخ هذا العلن فمن لديه  من 

الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
�عالن بالن�شر

املرجع : 76
ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيخ / ماجد حمد ماجد بن �سقر القا�سمي - اإماراتي اجلن�سية ، تنازل عن كامل ح�سته البالغة )%51( 
اىل ال�سيد/ �سلطان عبداهلل عبدالعزيز بن دروي�ض اآل علي - اإماراتي اجلن�سية يف �سركة )القا�سم لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة - ذ م 
م ، فرع 1( �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مب�جب رخ�سة رقم )616472( ، كما تنازل ال�سيد/ هيثم �سلمان 
علي - عراقي اجلن�سية ، تنازل عن كامل ح�سته البالغة )25%( اىل ال�سيد/ �سلطان عبداهلل عبدالعزيز بن دروي�ض اآل علي - اإماراتي 
اجلن�سية يف �سركة )القا�سم لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة ذ م م - فرع 1( �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مب�جب 
رخ�سة رقم )616472( ، كما تنازل ال�سيد / �سيف �سلمان علي - عراقي اجلن�سية ، تنازل عن كامل ح�سته )0%( اىل ال�سيد/ �سلطان 
اإماراتي اجلن�سية يف �سركة )القا�سم لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة - ذ م م - فرع 1( �سركة  عبداهلل عبدالعزيز بن دروي�ض اآل علي - 
�سلمان علي - عراقي  ال�سيد/ اجمد  تنازل  ، كما  ال�سارقة مب�جب رخ�سة رقم )616472(  باإمارة  تاأ�س�ست  ذات م�س�ؤولية حمدودة 
اجلن�سية ، تنازل عن كامل ح�سته البالغة )24%( اىل ال�سيد/ �سلطان عبداهلل عبدالعزيز بن دروي�ض اآل علي - اإماراتي اجلن�سية يف 
�سركة )القا�سم لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة ذ م م - فرع 1( �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة  تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مب�جب رخ�سة 
رقم )616472(  وعليه مت تغيري ال�سكل القان�ين من )�سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية( وكذلك مت تغيري ال�سم 
التجاري لل�سركة من ال�سم احلايل )القا�سم لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة فرع - 1( اىل ال�سم اجلديد )واحة بافاريا لتجارة ال�سيارات 
امل�ستعملة( كما مت تغيري الن�ساط من )ا�سترياد واإعادة ت�سدير ، جتارة ال�سيارات امل�ستعملة ذات املق�د الأي�سر ( لي�سبح )ا�سترياد 
واإعادة ت�سدير ، جتارة �سيارات الركاب امل�ستعملة(.  وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني 

من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القان�ين حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل  

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : �صي اف دي ملقاوالت البناء - �ض ذ م م  
العن�ان : مكتب رقم 210 ملك ركارا جايف كربان - بردبي - اخلليج التجاري - ال�سكل 
القان�ين : ذات م�س�ؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 752067  رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1213225 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
اأع��له، وذلك مب�جب قرار حماكم  املذك�رة  ال�سركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�سجل 
دبي بتاريخ 2019/2/6 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/2/6 وعلى 
للتدقيق  اجل��ريودي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن 
العنز  ه���ر   - دي��رة   - ال�سعايل  عبداهلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : العن�ان  واملحا�صبة 
-  هاتف  2389721-04 فاك�ض: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثب�تية وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
العن�ان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - دي��رة - ه�ر العنز -  
هاتف  2389721-04 فاك�ض: 2389722-04  مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية 
�صي  لت�سفية   اأع��له  امل��ذك���ر  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
وذل��ك مب�جب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  اف دي ملقاوالت البناء - �ض ذ م م 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/2/6 وعلى  2019/2/6 وامل�ثق لدى كاتب 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات والأوراق  اأع��له، م�سطحباً معه كافة  املذك�ر  العن�ان  بدبي على 

الثب�تية وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
يف  �لدعوى 2018/4521 جتاري جزئي - دبي 

املدعي / م�راد للتم�يل 
ب�كالة املحامي / ها�سم عي�سى �سامل للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية 

املعلن اليه / املدعي عليها /  ها�سم �سيف �سعيد الكعبي
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي امل�قرة لعمال اخلربة يف الدع�ى اعله فقد حددنا 
ي�م الثنني  امل�افق 2019/3/18 يف متام ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحا لعقد الجتماع 
الأول للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�سارد  الكائن يف  دبي ، ديرة ، �سارع 
املطار ، مبنى الفجر للأعمال ، الطابق الأول - مكتب رقم 119. لذا يطلب ح�س�ركم او 
من ميثلكم قان�نا حل�س�ر الجتماع املذك�ر مع اإح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدع�ى، 
وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تط�رات اجراءات تنفيذ 

املاأم�رية وا�ستلم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
�خلبري / �شعيد �ل�شارد �لفال�شي 
رقم �لقيد  يف حماكم دبي 133 

دعوة حل�شور 
�لجتماع �لأول للخربة 

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
يف �لدعوى رقم  2018/2490 جتاري كلي  

املعلن اليه / املدعي عليه الثاين : هاين ميلد جدع�ن الع�سي 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي امل�قرة لعمال اخلربة املحا�سبية يف الدع�ى 
اعله فقد حددنا ي�م الثنني امل�افق 2019/3/18 وذلك يف متام اخلام�سة ع�سرا  
م�عدا لعقد اجتماع اخلربة  املحا�سبية الأول وذلك مبكتبنا الكائن دبي - بر دبي 
- �سارع ال�سيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل ، برج العطار مكتب رقم 
2403 ، الطابق الرابع والع�سرون - هاتف رقم  3589996-04 وفاك�ض 04-3589966 
�ض ب 91153 دبي. لذا يطلب ح�س�ركم او من ميثلكم قان�نا حل�س�ر الجتماع 

املذك�ر مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدع�ى.
 xlnc م�سعل الزرع�ين للمحا�سبة القان�نية - ع�س� م�ؤ�س�سة يف

اخلبري املحا�سبي/ د. م�سعل عبداهلل الزرع�ين

دعوة حل�شور
�جتماع �خلربة �ملحا�شبية �لأول

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
رقم �لرخ�شة   92812

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم �ل�شجل �لتجاري 
�إعالن وحل وت�شفية 

ال�سم التجاري : القدام لتجارة و�سيانة الدراجات النارية امل�ستعملة - ذ م م   
نعلن للجميع بان ال�سركة املذك�رة اعله هي : القدام لتجارة و�سيانة الدراجات 
النارية امل�ستعملة - ذ م م  �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تا�س�ست يف امارة عجمان 
مب�جب قان�ن ال�سركات الحتادي  رقم )8( ل�سنة )1984( وتعديلته مرخ�سة يف 
دائرة التنمية القت�سادية و�سجلته بالتنمية القت�سادية  حتت رقم )92812( وقد 

قرر ال�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سيد.
  جمال لتدقيق احل�صابات     

م�سفى  قان�ين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به للم�سفي 
امل��ذك���رة اع��له خ��لل م��دة )45( ي�ما من تاريخ ن�سر الع��لن وعلى  القان�ين 

العن�ان التايل : امارة عجمان ،  هاتف : 0502732966  ، �ض.ب : 38141 

د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية    
حكومة عجمان

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
�خطار للح�شور �مام حمكمة �أبوظبي �لحتادية �لبتد�ئية

يف �لدعوى 2019/12 )�إد�ري كلي(
بناء على طلب املدعي / الهيئة العامة لل�س�ؤون ال�سلمية والأوقاف 

عن�انه / تن�ب عنها / اإدارة ق�سايا الدولة ب�زارة العدل 
اىل املدعي عليه / حممد �سالح قا�سم 

عن�انه / ن�سرا 
انت مكلف باحل�س�ر امام الدائرة الكلية الدارية مبحكمة اب�ظبي املدنية 
�سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 8.30 من ي�م 17 من 

�سهر  3 �سنة 2019 وذلك للنظر يف الدع�ى ب��سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ : 2019/3/10

 رئي�س قلم �لكتاب  

     �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

حمكمة �أبوظبي �لحتادية �لبتد�ئية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  �لدعوى 2019/120 عقاري كلي 
 - م  م  ذ  �ض   - العقاري  للتط�ير  2-زان���ادو  ليمتد  �سنرت ماجنمنت  1-ت���اون   / املدعي عليه  اىل 
جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ ن�ر الدين حممد م�سطفى عبداللطيف وميثله/حنان 
�سامل ح�سن البي�ض ال�سميلي - قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بطلن او ف�سخ عقد 
البيع والزام املدعي عليهم بالت�سامن مببلغ وقدره 161.511 درهم م�سدد كثمن للبيع والفائدة 
12% من تاريخ ال�ستحقاق يف 2005/5/12 و�سداد مبلغ وقدره )300.000 درهم( كتع�ي�ض عن 
ال�سدادالر�س�م  وحتى  احلكم  تاريخ  من   %12 مبقدار  تع�ي�سه  وفائدة  والدب��ي  امل��ادي  ال�سرر 
املط�رين  �سجل  ق�سم   ، بدبي  والأم��لك  الرا�سي  دائ��رة  خماطبة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
املدعي عليها الأوىل مط�ر عقاري بدبي. وحددت لها جل�سة ي�م  العقاريني ملعرفة تاريخ قيد 
الثلثاء امل�افق 2019/3/12 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   

ا�سم ال�سركة : كروزاك�سبل�ر - م ح - �ض ذ م م 
رقم الرخ�سة التجارية : 2015/6451 ، م�سجلة يف مدينة 
يف  الإبداع  مبدينة  الإت�سال  يرجى   ، الفجرية   ، الإبداع 
الفجرية على الرقم 2077666 - 09  اأو اإر�سال ر�سالة بريد 
 )5( خم�سة  خلل   info@ccfz.ae اىل  اإلكرتوين 
اأيام من تاريخ الإعلن ، اإذا كان لديكم اأي اعرتا�ض على 

اإغلق �سركة كروزاك�سبل�ر - م ح . �ض. ذ. م. م

�إ�شعار باإغالق �ل�شركة
�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   

 �عـــــــالن       
ال�سيد/  : خ�رفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم 

حمرر  على  الت�سديق  وط��ل��ب   ، افغان�ستان   : اجلن�سية   ، ح�سني  غ��لم  ظ��اه��ر  حممد 
يت�سمن )تنازل( يف ال�سم التجاري حممد ظاهر ملقاولت التك�سية والر�سيات والديك�ر 
واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 567292 ال�سادر 
بتاريخ 2008/8/12 من دائرة التنمية القت�سادية بخ�رفكان. اىل ال�سيد/يا�سر احمد 
التجاري اىل  وال�سم  الن�ساط  ، وتغيري  الإم��ارات   : ، اجلن�سية  جمعه حميد احل��سني 
يا�سر احل��سني ملقاولت التك�سية والر�سيات. ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خ�رفكان �سيق�م بالت�سديق على ت�قيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذك�ر بعد 

انق�ساء ا�سب�عني من تاريخ ن�سر هذا العلن.
�شهيل علي �شعيد خلف �لنقبي
�لكاتب �لعدل خورفكان

  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
يف �لدعوى رقم 2018/5625 جتاري كلي �ل�شارقة 

اقام املدعي/ البنك العربي املتحد دع�اه اعله امام حمكمة ال�سارقة الحتادية 
البتدائية �سد املدعي عليهم 1( راوندا كيبل بيتزا - ذ م م  ، 2( غ�سان ن�سيب وهبة، 
اأ�سعد يعق�ب ، 4( ورثة املرح�م جمعه �سيف را�سد بن بخيت الفل�سي  3( دوري 
ومتثلهم جميعا/ميثاء جمعه �سيف بن بخيت الفل�سي ، ب�كالة مكتب الأ�ساتذة 
/ح�سني ل�تاه للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية. الفاك�ض رقم 3320005 - 04 - 
ونعلمكم �سدور حكم متهيدي بندب اخلبري امل�سريف جمال كامل املغازجي خبري 
يف الدع�ى للطلع على اوراق الدع�ى وم�ستنداتها ، وحدد اخلبري جل�سة خربة 
ي�م الأحد 2019/3/17 ال�ساعة )11( �سباحا  يف مقر البنك املدعي ، مما يق�سي 
الدع�ى  بيانات يف  لديكم من  ما  لتقدمي  قان�نيا  ين�ب عنكم  او من  ح�س�ركم 

امام اخلبري املنتدب.  
اخلبري امل�صريف /جمال كامل املغازجي             

مذكرة �إعالن بالن�شر
�ىل �ملدعي عليه 

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية 
يف �لدعوى رقم )2017/1072( جتاري كلي �ل�شارقة  

  �إعادة �إعالن �ملدعي عليهم 
اىل املدعى عليهما/1- ال�احة ل�سناعة الزي�ت وال�سح�م - ذ م م  

3 / �سريدار برهمافر م�هان برجاري - هندي اجلن�سية 
حيث ان املدعية /م�ؤ�س�سة غنت�ت التجارية - وميثلها مالكها/علي حممد �سادق البل��سي 

قد اقامت عليكم واآخرين الدع�ى رقم اأعله تطالب فيها احلكم بالزامكم بالت�سامن فيما بينكم 
بان ت�ؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )1.618.638( درهم بالإ�سافة للفائدة القان�نية ب�اقع )9%( �سن�يا 
، بالإ�سافة للزامكم بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. لذلك يقت�سي ح�س�ركم امام هذه 
املحكمة )الدائرة الكلية الثانية( يف متام ال�ساعة التا�سعة من �سباح ي�م 2019/3/27 م وذلك للجابة 
على الدع�ى وتقدمي ما لديك من بيانات ، ويف حالة تخلفكم عن احل�س�ر او عدم ار�سال وكيل عنكم 

يف ال�قت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظرالدع�ى يف غيابكم. 
مكتب �إد�رة �لدعوى/�أمني �شر �لد�ئرة     

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
يف �لق�شية رقم 2018/2338 جتاري كلي 

املرف�عة من/بنك اأب�ظبي التجاري-ب�كالة / عبدالرحمن ن�سيب للمحاماة 
وال�ست�سارات القان�نية - �سده / انت�ين جمي�ض ب�ن�سف�رد 

واملت�سمن  امل���ؤرخ يف 2019/3/11  البتدائية  دبي  كتاب حمكمة  اىل  بال�سارة 
تكليفي خبريا يف الق�سية املذك�رة اعله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع 
اخلربة يف الق�سية املذك�رة ي�م اخلمي�ض امل�افق 2019/3/21 ال�ساعة 11.00 
�سباحا وذلك على العن�ان التايل: مكتب اخلبري: احمد ماجد ل�تاه- الهلل 
كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي ال�طنية للتامني- بجانب 
يف  للح�س�ر  ندع�كم  لذا   04-2999000 هاتف  ب�ر�سعيد  �سنرت-  �سيتي  دي��رة 

امل�عد املذك�ر وتقدمي كافة مالديكم من م�ستندات ومذكرات.
�خلبري/ �حمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

�لهالل كابيتال
   �عالن ن�شر �جتماع خربة

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ادينتجي تكنولوجي - �ض ذ م م  
الثنية   - دب��ي  بر   - ن���ر بنك )م�ساهمة عامة(  رق��م 605- 606 ملك  : مكتب  العن�ان 
الثالثة - ال�سكل القان�ين : ذات م�س�ؤولية حم��دودة ،  رقم الرخ�سة : 729642  رقم 
القيد بال�سجل التجاري : 1160355 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذك�رة اأعله ، وذلك 
مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/2/26  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2019/2/3 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
رقم  : مكتب  العن�ان  العامري -  لتدقيق احل�صابات - عو�ض  ال�صرق االو�صط 
1304 ملك ملي�ض حممد ف�از - بردبي - بزن�ض ب��اي   هاتف : 5148248-04  فاك�ض : 
5148252-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خلل )45( ي�ماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ال�صرق االو�صط لتدقيق احل�صابات - عو�ض العامري
ب��زن�����ض باي    ب��ردب��ي -  ف����از -  ال��ع��ن���ان : مكتب رق���م 1304 م��ل��ك ملي�ض حم��م��د 
هاتف : 5148248-04  فاك�ض : 5148252-04 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية 
ادينتجي  القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذك�ر اأعله لت�سفية 
تكنولوجي - �ض ذ م م  وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/2/26  
لديه  م��ن  وعلى   2019/2/26 بتاريخ   دب��ي  ال��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل���ث��ق 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ض 
العن�ان املذك�ر اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك 

خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2019/1861(           
املنذر : تيك�م لل�ستثمارات منطقة حرة - ذ م م  

�سد املنذر اليها : بات�س�ن ميدل اي�ست - منطقة حرة - ذ م م  
تخطر املنذرة املنذر اليه ب�سرورة �سداد متاأخرات اليجار املرت�سد بذمته على - املن�ساأة رقم )بي 37( ، 
املبنى )PBU-B37( مدينة دبي للإنتاج - قطعة الر�ض رقم )0 - 685( ، منطقة معي�سم الأوىل ، 
اإمارة دبي ، رقم مكاين 69065 17102 وذلك مب�جب عقد الإيجار رقم )123329( امل�ؤرخ يف 2017/7/30 
واملحرر بني املنذرة واملنذر اليها للفرتة من 2017/8/1 وتنتهي يف 2018/7/31 مقابل قيمة ايجارية قدرها 
455.180.00 درهم وذلك يف غ�س�ن ثلثني ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل �ست�سطر املنذرة اىل 
اللج�ء لللجنة الق�سائية اخلا�سة باملنازعات بني امل�ؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�ض الزام املنذر 
والت�سالت  والكهرباء  املاء  ا�ستهلك  ر�س�م  امل�ؤجرة من  العني  ذمة  وب��راءة  امل�ؤجرة  العني  باخلء  اليها 
عليها  كانت  التي  التي  وباحلالة  وال�س�اغل  ال�سخا�ض  من  خالية  للمنذرة  ومفاتيحها  العني  وت�سليم 
بالر�س�م  الزامها  مع  الفعلي  الخ��لء  تاريخ  عليها حتى  املرتتبة  اليجار  متاأخرات  و�سداد  التعاقد  عند 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ حق�ق املنذرة الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/1869( 

املنذر : تيك�م لل�ستثمارات منطقة حرة - ذ م م  
�سد املنذر اليها : �سيزن تري ميدل اي�ست - منطقة حرة - ذ م م  

تخطر املنذرة املنذر اليه ب�سرورة �سداد متاأخرات اليجار املرت�سد بذمته على - املكتب رقم )113( ، الطابق 
الأول ، املبنى )D3-BLD 02- 01 - 113( حي دبي للت�سميم - قطعة الر�ض رقم )0- 337( ، منطقة 
 )t0000575( اإم��ارة دبي ، رقم مكاين 28417 86795 وذلك مب�جب عقد اليجار رقم  ، زعبيل الثانية 
امل�ؤرخ يف 2017/5/31 واملحرر بني املنذرة واملنذر اليها للفرتة من 2017/5/22 وتنتهي يف 2018/8/21 مقابل 
قيمة ايجارية قدرها 214.617.60 درهم. وذلك يف غ�س�ن ثلثني ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل 
�ست�سطر املنذرة اىل اللج�ء لللجنة الق�سائية اخلا�سة باملنازعات بني امل�ؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي 
بغر�ض الزام املنذر اليها باخلء العني امل�ؤجرة وبراءة ذمة العني امل�ؤجرة من ر�س�م ا�ستهلك املاء والكهرباء 
والت�سالت وت�سليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من ال�سخا�ض وال�س�اغل وباحلالة التي التي كانت 
عليها عند التعاقد و�سداد متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخلء الفعلي مع الزامها بالر�س�م 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ حق�ق املنذرة الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/1871( 

املنذر : تيك�م لل�ستثمارات منطقة حرة - ذ م م  
�سد املنذر اليها : ك�نكت اك�سيكيتيف �سريت�ض ميدل اي�ست - منطقة حرة - ذ م م  

تخطر املنذرة املنذر اليه ب�سرورة �سداد متاأخرات اليجار املرت�سد بذمته على - املكتب رقم )104( ، الطابق 
الأول ، املبنى )DKP-B   06 - 104( جممع دبي للمعرفة - قطعة الر�ض رقم )870- 382( ، منطقة 
ال�سف�ح الثانية ، اإمارة دبي ، رقم مكاين 14723 77716 وذلك مب�جب عقد اليجار رقم )131091( امل�ؤرخ 
يف 2018/6/21 واملحرر بني املنذرة واملنذر اليها للفرتة من 2018/6/15 وتنتهي يف 2018/9/12 مقابل قيمة 
ايجارية قدرها 52.169.22 درهم.  وذلك يف غ�س�ن ثلثني ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعلن واإل �ست�سطر 
املنذرة اىل اللج�ء لللجنة الق�سائية اخلا�سة باملنازعات بني امل�ؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�ض الزام 
املنذر اليها باخلء العني امل�ؤجرة وبراءة ذمة العني امل�ؤجرة من ر�س�م ا�ستهلك املاء والكهرباء والت�سالت 
التي كانت عليها عند  التي  وال�س�اغل وباحلالة  ال�سخا�ض  للمنذرة خالية من  العني ومفاتيحها  وت�سليم 
التعاقد و�سداد متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخلء الفعلي مع الزامها بالر�س�م وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة مع حفظ حق�ق املنذرة الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   

�إعالن بالن�شر
رقم )2019/1825 (

املنذر : �سهيل زاهر ب�سي�س� 
املنذر اليه : حممد علي دكاك

املو�صوع :
ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سرورة باأداء مبلغ وقدره )150.000( مائة وخم�س�ن 
الف درهم ، خلل مدة اق�ساها 5 خم�سة ايام من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر 
املنذر اىل اتخاذ الإجراءات القان�نية للمطالبة باملبلغ مبا فيها اقامة الدع�ى 
الق�سائية وا�ست�سدار امر الأداء واملطالبة بالتع�ي�ض اجلابر للعطل وال�سرر ، 

وحتميل املنذر اليه بكافة ر�س�م وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2019/458 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1- �سركة ك�م�دور للمقاولت - ذ م م - فرع دبي  جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ بي ا�ض ات�ض للتجارة )�ض ذ م م ( وميثله / �ساحلة خليفة 
لحج خليفة الب�سطي - قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�س�م  دره��م(   84300.33( وق��دره  مببلغ  عليها  
والفائدة  9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع التجاري 
رقم 2708/2018   وحددت لها جل�سة ي�م الحد امل�افق 2019/3/17 ال�ساعة 8.30 
قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2018/4674 تنفيذ جتاري  
م   م  ذ  ���ض   - البناء  مل��ق��اولت  الظاهر  �سميح  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة كانتريبري �ض م ح  
وميثلها ال�سيد/ح�سني ن�سيم خطيب - قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )391198.97( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خلل 

15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �صركة �صات اوزون ل�صناعات م�صتلزمات انظمة التكييف )ذ م م( 
العن�ان : مكتب رقم 804 ملك م�ؤ�س�سة دبي العقارية - ديرة - الرقة - ال�سكل القان�ين 
: ذات م�س�ؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 217625 رقم القيد بال�سجل التجاري : 41672  
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب 
التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذك�رة اأعله ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/3/4  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/3/4  وعلى من لديه 
ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني  اأي اعرتا�ض 
احل�صابات  العن�ان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرع�ين - ديرة - ديرة 
- املرقبات -  هاتف : 2517720-04  فاك�ض : 2517721-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثب�تية وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�صابات
العن�ان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرع�ين - ديرة - ديرة 
- املرقبات - هاتف : 2517720-04 فاك�ض : 2517721-04 مب�جب هذا تعلن 
اأعله  املذك�ر  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
التكييف  انظمة  م�صتلزمات  ل�صناعات  اوزون  �صات  �صركة  لت�سفية 
وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/3/4 وامل�ثق لدى  )ذ م م( 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/3/4 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر 
اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خلل )45( 

ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
097/2019  SCT  : رقم املطالبة

هيئة مطالبة الدعاوى ال�سغرية 
اىل املدعي عليه : فانيتا راجم� كاب�ر 

ويجب  التجاري  اب�ظبي  بنك  من  �سدك  مطالبة  تقدمي  مت  قد   2019/2/21 بتاريخ 
عليك اما العرتاف باملطالبة او تقدمي الدفاع عن املطالبة او تقدمي طلب للطعن يف 
الدائمة  اللجنة  املقدمة من  اإقرار اخلدمة  ا�ستمارة  الخت�سا�ض مدع�ما بالدلة على 
املعينة بقان�ن العلمات التجارية ، يجب عليك ان تقدم مع دفاعك اي م�ستندات ترغب 
يف العتماد عليها يف اجراءات الت�ساور ، ونحيطكم علما باأنه يف حالة عدم الرد على هذه 
الت�ساور يف غ�س�ن  باإجراءات  ال�سغرية  الدعاوى  املطالبة �سيق�م م�سجل هيئة حتكيم 
7 ايام من انتهاء مدة تقدمي الدفاع ، اذا مل تتمكن من ح�س�ر اإجراءات الت�ساور يج�ز 

لقا�سي للجنة الدائمة ان يقر املطالبة ال�سغرية وي�سدر اأمرا �سدك.

حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي  

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2019/232  مدين جزئي              

عدنان  2-عاطف  عبدالكرمي  ابراهيم  عبدالرحيم  اإبراهيم  عليه/1-  املدعي  اىل 
الكميتي  حميد  علي  عبداحلميد  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  قد�سية 
اأق��ام عليك الدع�ى وم��س�عها  وميثله / را�سد عبا�ض دادي��ة غل�م روب��اري   قد 
والر�س�م  دره��م(   35.000( وق��دره  مبلغ  ي�ؤديا  ب��ان  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 القان�نية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
الثلثاء  بالر�س�م وامل�ساريف   وح��ددت لها جل�سة ي�م  الزامهم  التام مع  ال�سداد 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.17 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة   2019/3/19 امل�افق 
باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   

 حمكمة عجمان �لحتادية �ل�شتئنافية / مكتب �إد�رة �لدعوى 
 �عالن �مل�شتاأنف �شده للح�شور �أمام مدير �إد�رة �لدعوى - ن�شر� 

الدع�ى ال�ستئنافية رقم )936( ل�سنة )2018( ا�ستئناف مدين. 
�سادر بتاريخ 2018/2/11 ، يف الق�سية رقم )1756( ل�سنة )2018( م تظلم مدين. 

امل�ستاأنف/ بنك الإحتاد ال�طني  
امل�ستاأنف �سده / �سامل �سامل ابراعيم احمد الكياري 

الحتادية  عجمان  حمكمة  يف  ال��دع���ى  اإدارة  م��دي��ر  ام���ام  باحل�س�ر  مكلف  ان��ت 
معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا   2019/3/24 امل���اف��ق  الأح���د  ي���م  ال�ستئنافية 
ال�ستئنافية  الدع�ى  على  ج�ابية  مذكرة  �سمنها  وم��ن  امل�ستندات  كافة  وتقدمي 
املرف�عة من امل�س�تاأنف ويف حال عدم ح�س�رك �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيلك املعتمد 

فان ال�ستئناف �سي�سمع يف غيبتك ، 
حرر العلن يف : 2019/3/10

مكتب �د�رة �لدعوى�ل�شتئنافية  

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �ل�شتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بغر�س �لدمج 

ا�سم ال�سركة املندجمة : ثري ك�ما لل�ست�سارات املالية ذ م م   
ا�سم ال�سركة الداجمة : كروماك - دبي   

التنمية القت�سادية  دائ��رة  الرخ�سة : 771233  مب�جب هذا تعلن  رقم 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باندماج ال�سركتني 
وامل�ثق  بتاريخ 2018/11/19  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مب�جب   ، اأع��له 
اأي  العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/11/19 وعلى من لديه  لدى كاتب 
اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني كرو ماك  العن�ان : دبي  
هاتف : 4473951-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية 

وذلك خلل )60( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري بت�شفية �ل�شركة- بغر�س �لدمج    

ا�سم امل�سفي : كروماك - دبي  
العن�ان : دبي  ، هاتف : 4473951 - 04 

ب��اأن��ه ق��د مت تعيني  ب��دب��ي  التنمية الق��ت�����س��ادي��ة  مب���ج��ب ه���ذا تعلن دائ����رة 
امل�سفي املذك�ر اأعله لت�سفية  ال�سركتني بغر�ض الدمج  ل�سركة ثري ك�ما 
لل�ست�سارات املالية ذ م م  وال�سركة الداجمة : كروماك - دبي وذلك مب�جب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/11/19 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2018/11/19 بتاريخ 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر اأعله، م�سطحباً 
تاريخ  من  ي�ماً   )60( وذل��ك خلل  الثب�تية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/434 تنفيذ جتاري

القامة مبا  �سيل�ود جمه�ل حمل  املنفذ �سده/1- هاري ج�رج  اىل 
الدع�ى  اأق��ام عليك  ���ض.ذ.م.م قد  التنفيذ/جنزا للمطاعم  ان طالب 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  اع���له وال���زام���ك  امل���ذك����رة  التنفيذية 
فان  املحكمة.وعليه  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )21632(
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/439 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- مقهى بارفيه �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�سركة دبلي� جي تاول ذ.م.م قد اأقام عليك الدع�ى 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  اع���له وال���زام���ك  امل���ذك����رة  التنفيذية 
فان  املحكمة.وعليه  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )27004.2(
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2019/431 تنفيذ مدين

اىل املنفذ �سده/1- �سع�د خالد حممد تربع العبدويل جمه�ل حمل 
اأقام  قد  ال��رب  اب���  اك��رم م�سلم  التنفيذ/طارق  ان طالب  القامة مبا 
املنفذ  املبلغ  املذك�رة اعله والزامك بدفع  التنفيذية  عليك الدع�ى 
املحكمة. او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )195358.5( دره��م اىل طالب 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 
اللتزام بالقرار املذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العلن.

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2018/3333 تنفيذ جتاري
جمه�ل  طاهر  حممد  ك��رمي  حممد  ا�سماعيل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
احمد  �سيد  التنفيذ/عبدالنا�سر حممد  ان طالب  القامة مبا  حمل 
قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بالت�سامن 
املنفذ به وق��دره )854228( درهم  املبلغ  الثاين بدفع  املنفذ �سده  مع 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  املحكمة.وعليه  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذك�ر  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  بحقك يف حالة  التنفيذية  الج���راءات 

خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/455 تنفيذ جتاري
ابراهيم م��دين جمه�ل  ���س��ده/1- جمعه عتيق جمعه احل��اج  املنفذ  اىل 
����ض.م.ع  امل��ت��ح��د  ال��ع��رب��ي  التنفيذ/البنك  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
التنفيذية  ال��دع���ى  اأق���ام عليك  ق��د  رب��ي��ع اخل��ظ��ر  ومي��ث��ل��ه:م���زة عبيد 
 )850689.69( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك���رة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خلل 

15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/110 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- ج��سيف اندري� ه�ويل جمه�ل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/البنك العربي املتحد وميثله:م�زة عبيد ربيع اخلظر قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة. خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )816638.06( وق��دره  به 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة  وعليه فان 
اللتزام بالقرار املذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العلن.

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2019/582 تنفيذ جتاري

اأن�ساري جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب  املنفذ �سده/1- �سعد  اىل 
البحر  ب���رج  ف���رع   - اإدارة  م��ك��ت��ب  ������ض.م.ع -  ال��ه��لل  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/م�����س��رف 
وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
 )184164.30( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك���رة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خلل 

15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2018/199 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- اإميريت�ض دي ون ليمتد )حاليا( والتي كانت ت�سمى �سابقا امريت�ض �سن لند 
�سابقا امريت�ض �سن  دي ون ليمتيد 2- اميريت�ض بي يف دبي ليمتد )حاليا( والتي كانت ت�سمى 
لند بي يف ليمتيد جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبداهلل بن حممد بن خمي�ض 
ال�سيدي قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/3/5 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)8747921.84( درهم خلل �سهر من تاريخ التبليغ وال بيع العقار الكائنة مبنطقة اجلداف - 
برقم ار�ض 460 - رقم ال�حدات:2221 - 1312 - 1211 - 1004 - 1702 - 2320 - 2223 - 2224 
- 2720 - 2423 - 2424 - 2416 - 2324 - 2323 - 2012 ا�سم املبنى:بلزو فري�سات�سثي العائدة لكم 

بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�ض املادة 295 من قان�ن الجراءات املدنية.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
       �عادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2018/13666  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هاي تاورز للمقاولت ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة مب�ستحقات  الدع�ى وم��س�عها  اأق��ام عليك  قد  /ن���ر علي عي�سى حم�ده 
والر�س�م  دره���م   )2000( مببلغ  ع����دة  وت��ذك��رة  دره����م(   18158( وق��دره��ا  عمالية 
وحددت لها جل�سة   MB189120436AE/2018:ال�سك�ى وامل�ساريف رقم 
ي�م الثنني امل�افق 2019/4/1 ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف 
فان  تخلفك  حالة  ويف   ، الأق��ل  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/456  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- حديد المارات للمقاولت �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل 
وميثله:مي  هلل  ه�سام  �سامر  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة 
اأقام  عليك  عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب الفل�سي  قد 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )203057(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2018/13916  عمايل جزئي
القامة  حمل  جمه�ل  ذ.م.م  تي�ست  ليفانت  1-مطعم   / عليه  املدعي  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي /ع��ب��دال��رح��م��ن �سعد ع��ب��دال��رح��م��ن ح��م��د  ق��د اأق����ام عليك 
 27067( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم������س���ع��ه��ا  ال���دع����ى 
درهم( درهم وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( درهم والر�س�م وامل�ساريف رقم 
الثلثاء  ي���م  جل�سة  لها  وح��ددت   MB189243879AE:ال�سك�ى
فاأنت  لذا   ch2.E.22:بالقاعة �ض   08.30 ال�ساعة   2019/3/19 امل�افق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�س�ر  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/10083  عمايل جزئي

���ض.ذ.م.م جمه�ل  الت�سميم الداخلي  اىل املدعي عليه / 1-املنزل لعمال 
اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي /�س�من�ج�م فيجاياناتان   ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
 22035( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم������س���ع��ه��ا  ال���دع����ى 
درهم( درهم وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( درهم والر�س�م وامل�ساريف رقم 
الثنني  ي���م  جل�سة  لها  وح���ددت   MB185088762AE:ال�سك�ى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   08.30 ال�ساعة   2019/3/25 امل���اف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�س�ر  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2018/7130  عمايل جزئي 

اىل املحك�م عليه/1- هايتك انرتي�رز �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/9/16  يف الدع�ى املذك�رة اعله 
ل�سالح/جي�سم�ن ج��سيف بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ )45664( 
درهم وبتذكرة الع�دة ل�طنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر 
لل�ستئناف  قابل  احل�س�ري  مبثابة  حكما  وامل�سروفات.  الر�س�م  من  وباملنا�سب 
خلل ثلثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف �لدعوى رقم 2019/8 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �سده/1- �ساليات �سغري مام�ن بن نالكا  جمه�ل حمل القامة مبا ان 

طالب التنفيذ/بنك را�ض اخلمية ال�طني �ض.م.ع
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�س�يدي.

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/2/25 اعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة 
وقدرها )1646396.08( درهم خلل خم�سة ع�سر ي�ما من تاريخ التبليغ يف ملف 
التنفيذ اعله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 
رقم   - الرابعة  املنطقة:الثنية   - العقار:فيل  )ن�ع  املدنية  الج��راءات  قان�ن  من 

الر�ض:2868 - رقم املبنى:235 - م�ساحة العقار:2766.13 قدم مربع (
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   
مذكرة �عالن بالن�شر

             يف  �لدعوى 2019/7  ��شتئناف تظلم جتاري    
حمل  جمه�ل  علي   ابراهيم  علي  عبدالعظيم   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
�ساحب  احلمايل  �سعد  بن  حممد  بن  خالد   / امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
م�ؤ�س�سة خيمة كار�ض م.م.ح )م�ؤ�س�سة منطقة حرة( قد ا�ستاأنف/ احلكم 

ال�سادر بالدع�ى رقم 2018/615 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�سه ي�م الربعاء  امل�افق 2019/4/10 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�س�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12577 بتاريخ 2019/3/12   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2016/9  مدين جزئي 

اىل املحك�م عليه/1- نهى جبار جنكيز جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2016/8/18  يف الدع�ى املذك�رة اعله ل�سالح/

وحممد  الكميتي  حميد  علي  املحاميان/عبداحلميد  ميثلها  للمحاماة  الكميتي 
ع�سر  مبلغ )خم�سة  للمدعي  ت���ؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  الكميتي  علي حميد 
الف درهم( والفائدة ب�اقع 9% من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا وخم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة وامل�ساريف. حكما مبثابة احل�س�ري قابل لل�ستئناف خلل 
ثلثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     
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اخلطر  ع�امل  من  ج��زءاً  اأي�ساً  ال��دم  �سغط  ارت��ف��اع  ُيعترب 
القلبية،  ال��ن���ب��ات  م��ث��ل  ح���دة،  اأك���رث  ل���س��ط��راب��ات  املُ�سببة 
واجللطات الدماغية، واأمرا�ض الكلى. لهذه الأ�سباب، يجب 

اأن يك�ن التحكم الفاعل ب�سغط الدم على راأ�ض الأول�يات.
املُحّ�ل  الأن���زمي  اأدوي���ة مثل مثبطات  الأط��ب��اء راه��ن��اً  ي�سف 
ال��ك��ال�����س��ي���م لت�سهيل  ق��ن���ات  ل��لأجن��ي���ت��ن�����س��ني وح��ا���س��رات 
اأن هذه اخليارات قد  ال��دم. �سحيح  بارتفاع �سغط  التحكم 
مثل  جانبية  اآث��اراً  ُت�سبب  اأن  ال�سائع  من  لكن  فاعلة،  تك�ن 

ال�سعال اجلاف املت�ا�سل والدوار.
ال��دم �سائعاً على نطاق وا���س��ع، فتكرث  ارت��ف��اع �سغط  ك��ان  ملا 
البح�ث التي ت�ستك�سف اأ�سبابه. ل ميكن اإنكار اأهمية اأ�سل�ب 
احلياة يف هذا املجال، مبا يف ذلك احلمية الغذائية والريا�سة، 

لكن ت�ؤدي ع�امل خطر اأخرى اأدواراً اأ�سغر حجماً.
ي�ؤثر  ال�سم�ض  لأ�سعة  التعر�ض  اأن  مثًل  الدرا�سات  ك�سفت 
اأ�سهر  يف ارتفاع �سغط الدم. يرتاجع الأخري عم�ماً خلل 
لأ�سعة  امل��ط��ّ�ل  التعر�ض  ب��ني  بح�ث  ربطت  وق��د  ال�سيف، 

خطر  ت��راج��ع  وب��ني  البعيد  امل���دى  على  ال�سم�ض 
والأوعية  القلب  اأم��را���ض  نتيجة  ال���ف��اة 

الدم�ية.

اأ�صعة ال�صم�ض
ي����ؤدي ال��ت��ع��ّر���ض امل��ف��رط لأ�سعة 

الب�سرة،  ت�����س��رر  اإىل  ال�سم�ض 
ل�سيخ�خة  مُي������ّه������د  م������ا 

البنف�سجية  ف�ق  الأ�سعة  اأن  البح�ث  ذكرت  كذلك،  مبكرة. 
احتمال  يزيد  لها  املفرط  التعر�ض  اأن  يعني  ما  �سرطانية، 

الإ�سابة ب�سرطان اجللد.
بالب�سرة،  ح��ني حت��ت��ّك  ال�����س��م�����ض،  اأ���س��ع��ة  تطلق  امل��ق��اب��ل،  يف 
تفاعًل كيماوياً من �ساأنه اأن ينتج الفيتامني D الذي ي�ؤدي 

جمم�عة من الأدوار الأ�سا�سية يف اجل�سم.
اأك�سيد  م�ست�يات  يف  اأي�ساً  البنف�سجية  ف���ق  الأ�سعة  ت�ؤثر 
وُتعترب  م���ؤث��رة  م�ؤ�سرات  اجلزيئة  ه��ذه  حتمل  النيرتيك: 

�سرورية للب�سر وجميع الكائنات الأخرى تقريباً.
البطانة  اأي  ال��دم���ي��ة،  للأوعية  الداخلية  البطانة  تطلق 
ال�سل�سة  الع�سلت  يجعل  ما  النيرتيك،  اأك�سيد  الغ�سائية، 

ح�ل الأوعية ت�سرتخي، من ثم يرتاجع �سغط الدم.
مثل  مرّكبات  تتفكك  بالب�سرة،  ال�سم�ض  اأ�سعة  حتتّك  حني 
يف  وينت�سر  يع�د  ال��ذي  النيرتيك  اأك�سيد  لإن��ت��اج  النرتيت 

اأعمق الأن�سجة قبل اأن ي�سل اأخرياً اإىل الأوعية الدم�ية.
واأك�سيد  ال�سم�ض  اأ���س��ع��ة  ب��ني  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ف��اع��ل  ي��ف�����ّس��ر  ق��د 
ال�سبب  الدم�ية  للأوعية  ال�سل�سة  والع�سلت  النيرتيك 

الذي يجعل ال�سم�ض ُتخّف�ض م�ست�ى �سغط الدم.

ما دور االأ�صعة الزرقاء؟
منافع  لت�سخري  ف��اع��ل��ة  ط��ري��ق��ة  اإي��ج��اد  ي�سكل 

مع  ت��زام��ن��اً  البنف�سجية  ف����ق  الأ���س��ع��ة 
اجلانبية  اآث���اره���ا  م��ن  التخل�ض 

مهماً.  اكت�سافاً 

اإنه دور الأ�سعة الزرقاء!
)�ساري( يف  باحث�ن من جامعة  تعاون  الأخ��رية،  الفرتة  يف 
)دو�سلدورف(  يف  هاينه(  )هاير�ض  جامعة  ومن  بريطانيا 
من  املُجّردة  الزرقاء  الأ�سعة  كانت  اإذا  ما  لكت�ساف  باأملانيا، 
الأط�ال امل�جية اخلا�سة بالأ�سعة ف�ق البنف�سجية تخف�ض 

�سغط الدم.
الزرقاء  الأ�سعة  اأن  اأثبتت  �سابقة  درا���س��ات  كانت 
نطاقه  ي��رتاوح  م�جي  ط���ل  �سمن  املرئية، 
ن��ان���م��رتاً، ق��د حتّفز  420 و453  ب��ني 
على اإنتاج اأك�سيد النيرتيك من دون اأن 

يت�سرر احلم�ض الن�وي.
�س�طاً  درا�����س����ة  اأح������دث  ت��ق��ط��ع 
الباحث�ن  قّيم  فقد  اإ�سافياً. 
اأن  اح��ت��م��ال  الأوىل  ل��ل��م��رة 
للأ�سعة  ال���ت���ع���ّر����ض  ي��ن��ت��ج 
كافية  ن�������س���ب���ة  ال�������زرق�������اء 
النيرتيك  اأك�������س���ي���د  م����ن 
�سغط  ل��ت��خ��ف��ي�����ض 
ال�������������دم ب������درج������ة 

ملح�ظة.
���������س��������م��������ل��������ت 
درا�������س������ت������ه������م 
امل��������ب��������ن��������ي��������ة 
ع����ل����ى اإث�����ب�����ات 
 14 امل���ف���اه���ي���م 
رج��������ًل ي������رتاوح 
ع��م��ره��م ب��ني 30 
مل  ع������ام������اً.  و60 
يكن اأي منهم م�ساباً 
�سابقة  ب������اأم������را�������ض 
والأوع�����ي�����ة  ال���ق���ل���ب  يف 
ب���ارت���ف���اع  اأو  ال����دم�����ي����ة 

�سغط الدم اأو ال�سكري.

منافع االأ�صعة الزرقاء
خمترب  م�������س���ارك  ك���ل  زار 
وف�سل  م���رت���ني  ال��ف��ح�����ض 

تعّر�ض  الأوىل،  ال���زي���ارة  خ���لل  اجل��ل�����س��ت��ني.  ب���ني  اأ���س��ب���ع 
امل�سارك�ن للأ�سعة الزرقاء على كامل اأج�سامهم ط�ال 30 
دقيقة. وخلل الزيارة الثانية، تلق�ا )اأ�سعة مرجعية( ط�ال 

دقيقة.  30
بحث العلماء ب�سكل اأ�سا�سي عن اأي تغريات يف �سغط الدم. 
القلب،  اأخ���رى مثل م��ع��دل ���س��رب��ات  ق��ّي��م���ا معايري  ك��ذل��ك 

وتدفق الدم يف ال�ساعد،
 وم�ست�يات اأك�سيد النيرتيك املتنقلة، و�سرعة م�جة النب�ض 

)تقي�ض مدى ت�سلب ال�سرايني(.
اأخذ الباحث�ن تلك القيا�سات قبل جل�سة التعر�ض للأ�سعة 
وخللها وبعدها، فاكت�سف�ا اأن تعري�ض اجل�سم كله للأ�سعة 
النقبا�سي  الدم  �سغط  ُيخّف�ض  دقيقة   30 ط�ال  الزرقاء 
)م�ست�ى ال�سغط يف الأوعية الدم�ية حني ينقب�ض القلب( 

مبعدل 8 ملم زئبق.
اأثر  يف�ق  اأو  ي�ساوي  كان  الرتاجع  اأن هذا  الباحث�ن  يعترب 

الأدوية اخلاف�سة ل�سغط الدم.
كذلك، حت�سنت معايري اأخرى حتت تاأثري الأ�سعة الزرقاء، 
زادت  مت�قعاً،  ك��ان  وكما  النب�ض.  م�جة  �سرعة  بينها  م��ن 

م�ست�يات اأك�سيد النيرتيك امل�سلي اأي�ساً.
درا�ستنا  )تثبت  ال��ت��ايل:  ال�ستنتاج  اإىل  الباحث�ن  ل  ت��سّ  
للأ�سعة  ك��ل��ه  اجل�����س��م  تعري�ض  اأن  الأوىل  ل��ل��م��رة  ال��راه��ن��ة 

لأ�سعة  الي�مي  التعّر�ض  اأث��ر  قريبة من  بجرعات  ال��زرق��اء، 
لدى  الن��ق��ب��ا���س��ي  ال���دم  �سغط  بتخفي�ض  �سمح  ال�سم�ض، 

املتط�عني ال�سباب الأ�سحاء(.
جداً  ���س��غ��رياً  ع���دداً  التجريبية  ال��درا���س��ة  ه��ذه  �سملت  لكن 
من امل�ساركني، لذا يجب اأن تتكرر النتائج على نطاق اأو�سع 

بكثري.
اللعبة  ق���اع��د  تتغري  ق��د  ف��ع��ًل،  النتائج  تلك  ت��ك��ررت  واإذا 
ع��ل��ى م�����س��ت���ى ال��ت��ح��ك��م ب��ارت��ف��اع ���س��غ��ط ال����دم ل���دى بع�ض 

املجم�عات.
اأحد امل�سرفني على الدرا�سة، وه�  اأو�سح كري�ستيان هاي�ض، 

طبيب واأ�ستاذ يف جامعة )�ساري(: 
)ي�سّكل التعر�ض للأ�سعة الزرقاء طريقة مبتكرة لل�سيطرة 
اأدوي���ة.  اأخ���ذ  ال���دم م��ن دون احل��اج��ة اإىل  ب��دق��ة على �سغط 
بف�سل م�سادر الأ�سعة الزرقاء القابلة للرتداء، قد ي�سبح 

التعّر�ض املت�ا�سل لها ممكناً وعملياً(.
ب��دي��ًل عن  ي�سبح  ل��ن  ال��زرق��اء  بالأ�سعة  ال��ع��لج  اأن  �سحيح 
التعديلت ال�سرورية يف احلمية الغذائية واأ�سل�ب احلياة، 

لكنه قد يعطي منافع اإ�سافية لبع�ض النا�ض.
ال���ع���لج م��ف��ي��داً خ�س��ساً  ي��ق���ل ه��اي�����ض: )���س��ي��ك���ن ه���ذا   
دمهم  ب�سغط  التحكم  ع��ن  ي��ع��ج��زون  ال��ذي��ن  ل��لأ���س��خ��ا���ض 

بالأدوية مثل كبار ال�سن(.

الأ�سعة الزرقاء حتارب ارتفاع �سغط الدم

من املقرر اأن يدخل الدواء امل�سمم لعك�ض الن�سيان الي�مي 
التجارب  م��رح��ل��ة  يف  ال��ع��م��ر،  منت�سف  يف  ي��ح��دث  ال���ذي 

ال�سريرية على الب�سر.
واأظهر الدواء اجلديد جناعة يف عك�ض 

ال�سن  كبار  ذاك��رة  تده�ر  م�سارات 
ال����ف����ئ����ران، مب����ا يف ذلك  م����ن 

ملر�ض  امل��ب��ك��رة  امل���راح���ل  يف 
األزهامير.

ومبا اأن �سعف الذاكرة 
اأي�سا  ي�ؤثر  اأن  ميكن 
ع����ل����ى الأ�����س����خ����ا�����ض 
ال���ذي���ن ي���ع���ان����ن من 
م���ر����ض ع��ق��ل��ي، فقد 
ي��خ��ف��ف ال�������دواء من 

املرتتبة  الآث����ار  بع�ض 
ع������ل������ى ح��������������الت م���ث���ل 

الكتئاب.
ال����دواء  اإن  ال��ع��ل��م��اء  وي��ق���ل 

ال����ذي مل ي�����س��ت��خ��دم ح��ت��ى الآن 
اإل على الفئران، قد ميكن من اإعادة 

ال�سبابي مثلما  ن�ساطها  اإىل  الدماغ  خليا 
كانت عليه يف ي�م من الأيام.

ومن املت�قع اأن يبداأ اإجراء التجارب ال�سريرية للدواء يف 
غ�س�ن عامني، وفقا للعلماء من مركز ت�رونت� للإدمان 
ي�م  اأب��ح��اث��ه��م،  نتائج  ق��دم���ا  ال��ذي��ن  النف�سية،  وال�سحة 
ال�سن�ي  الج��ت��م��اع  اجل�����اري، يف  ف��رباي��ر   14 اخل��م��ي�����ض 
يف   )AAAS( ال��ع��ل��م��ي  ل��ل��ت��ق��دم  الأم��ري��ك��ي��ة  للجمعية 

وا�سنطن العا�سمة.
الدرا�سة،  يف  البارز  العامل  �سيبيل،  اإيتيان  الدكت�ر  وق��ال 
ن�ع  م���ن  ه����  اجل����دي����د،  ال�������دواء  اإن 
املعروفة  البنزوديازيبينات، 
القلق  م�����س��ادات  ب��ا���س��م 
ولكن  والك��ت��ئ��اب. 
ع������ل������ى ع���ك�������ض 
ال�����ع�����ق�����اق�����ري 
الأخ������������رى 
م�����������ث�����������ل 

فاإن  ال��ت��اأث��ريات،  من  وا�سعة  جمم�عة  لها  التي  الفالي�م 
ا�ستهداف حالت  ق��ادرة على  ال��دواء  املعدلة من  الن�سخة 
�سعف يف خ��لي��ا ال��دم��اغ امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ذاك��رة ع��ل��ى وجه 

التحديد.
اإليها  ت��سلنا  التي  "النتائج  �سيبيل:  الدكت�ر  واأ���س��اف 
ال�سيخ�خة  يف  ال�سعيف  الإدراك  على  مبا�سرة  اآث��ار  لها 

الطبيعية، 
وهذا ي�سمل التعلم والذاكرة وال�ظائف التنفيذية و�سنع 

القرار والتخطيط".
اأول جتربة ب�سرية  اأن الفريق يخطط لإجراء  اإىل  واأ�سار 

للدواء يف غ�س�ن عامني،
البالغني  ع��ل��ى  الأوىل  الخ���ت���ب���ارات  اإج�����راء  و���س��ي��ت��م   
امل�����س��اب��ني ب���الك���ت���ئ���اب، و���س��ت��ت��ب��ع��ه��ا جت�����ارب على 

املتقدمني يف ال�سن.
ي�ستفيد  اأن  املت�قع  م��ن  اأن��ه  �سيبيل  واأو���س��ح 
من هذا العلج البالغني من العمر بني 55 
الإ�سابة  خطر  ي�اجه�ن  ممن  عاما  و60 
مب�ساكل معرفية يف وقت لحق من احلياة.

وخ����لل ال��ت��ج��ارب ع��ل��ى ال��ف��ئ��ران، متكن 
ال��ع��لج م��ن عك�ض ف��ق��دان ال���ذاك���رة يف 
وبعد  للت�تر،  خ�سعت  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ران 
30 دقيقة من العلج، ك�سفت الفئران 

عن م�ست�يات طبيعية يف قدراتها.
ال��ذي �س�هد يف  ال��ذاك��رة  ت��ده���ر  ومت عك�ض 
بنح�  الأداء  وزاد  ب�����س��رع��ة،  امل�����س��ّن��ة  ال��ف��ئ��ران 
%80 بعد اإعطائها الدواء، وا�ستمر التح�سن 

مع اأكرث من �سهرين من العلج الي�مي.

دواء جديد ينقذ الذاكرة من الكتئاب واأمرا�ض ال�سيخوخة

الدم.  ارتفاع �صغط  الزرقاء يف حماربة  التعر�ض لالأ�صعة   وفق درا�صة جديدة، ي�صهم 
اإذا تكررت هذه النتائج �صمن عّينة اأكرب حجمًا، قد تتحول االأ�صعة الزرقاء اإىل تدّخل 

د من اأي اآثار جانبية. رَّ فاعل ومقبول الكلفة ومجُ
يف  حديثًا  الدم  �صغط  ارتفاع  يف  الزرقاء  االأ�صعة  باآثار  املرتبط  البحث  نتائج  نجُ�صرت   

)املجلة االأوروبية لطب القلب الوقائي(.
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روحي(؟ )طلعت  لتجربة  حما�ستك  �سبب  • ما 
ال��راب��ع من )هبة رجل  تعاملت معه يف اجل��زء  ال��ذي  العمل  - فريق 
امل�سل�سل  الذي حققه  التجربة اجلديدة، والنجاح  الغراب( ه� �سانع 
حم�سني لتكرار التعاون، كذلك عندما قراأت معاجلة )طلعت روحي( 
اأجنبي  اأن��ه ماأخ�ذ من عمل  اإزاء جتربة خمتلفة، ورغ��م  اأنني  اأدرك��ت 

فاإنني مل اأ�سعر بذلك، 
القريبة من  والتفا�سيل  امل�سري  ال�اقع  انعكا�ساته على  فاإن  ثم  من 

احلياة الي�مية كانت �سبباً اإ�سافياً يف حما�ستي.
 لذلك اأجنزنا امل�سل�سل يف وقت قيا�سي، خ�س��ساً مع ارتباطنا بالعر�ض 

على ال�سا�سات امل�سفرة العام املا�سي.
 واأتذكر اأنني كنت اأ�س�ر �سخ�سية تيم يف )طلعت روحي( تزامناً مع 
دوري يف )اأم���ر واق���ع( ال���ذي ع��ر���ض يف رم�سان امل��ا���س��ي، ورغ���م ذلك 
منهما  كل  وتقدمي  كامل  ب�سكل  ال�سخ�سيتني  بني  الف�سل  ا�ستطعت 

بالطريقة املنا�سبة لها حتى من دون اأن اأغري اإطللتي.
اأ�سباب  اأح��د  درام��ي��اً  الأوىل  البط�لة  على  ح�س�لك  ي�سكل  هل   •

م�افقتك على التجربة؟
اأبحث عن  اأنني  البط�لة، خ�س��ساً  اأفكر يف  بالن�ض، ومل  اهتممت   -
مل  فيما  ك�ميدية  لأن��ه��ا  التجربة  م��ن  بقلق  و�سعرت  اجل��ي��د،  ال���دور 

اأخ�ض هذا الن�ع من التمثيل �سابقاً.
اأمريكي؟ م�سل�سل  من  العمل  اقتبا�ض  فكرة  من  تقلق  • اأمل 

- كما ذكرت لك، �سعرت عند قراءة العمل باأنني اإزاء جتربة م�سرية 
ولي�ست مقتب�سة،

 اإذ ثمة ق�سايا م�سرية ب�سكل كامل كالق�سية التي قدمتها حنان 
مطاوع والق�سية والتي قدمتها رجاء اجلداوي، وغريهما من 

ق�سايا مهمة. 
يف راأيي، م�ساألة القتبا�ض تنجح وت�سّب يف �سالح الدراما اإن 

اإجني وج��دان مع جدتها  جاء تعريبها جيداً، مثًل علقة 
دور  يكمن  وه��ن��ا  الأم��ريك��ي��ة،  الن�سخة  يف  م���ج���دة  غ��ري 

الكاتب الذي يتعامل مع الفكرة وفق طبيعة املجتمع.
تيم؟ املحامي  ل�سخ�سية  حت�سرت  • كيف 

على  واط��ل��ع��ت  ي��ج��ب،  كما  ال�سخ�سية  م��ع  تعاملت   -
اخللفية القان�نية، 

التاأليف  فريق  رجع  للعمل  قان�ين  م�ست�سار  وثمة 
حت�سرت  ك��ذل��ك  املختلفة.  الق�سايا  ب�����س��اأن  اإل��ي��ه 
اإيل  بالن�سبة  فالطبيعي  ذات��ي،  ب�سكل  لل�سخ�سية 
اأن اأبذل اأق�سى جمه�د للتعاي�ض مع الدور، ور�سم 
اأي  اأ�ساهد  مل  نف�سه  ال���ق��ت  يف  ولكن  م��لحم��ه. 

فنان قدم دور املحامي كي ل اأتاثر به.
رم�سان

اأمل  اأعمالهم يف رم�سان،  • يف�سل فنان�ن عر�ض 
خارج  روح����ي(  )ط��ل��ع��ت  اإط����لق  م��ن  ب�سيق  ت�سعر 

ال�سباق الرم�ساين؟
- على العك�ض، اأحب عر�ض الأعمال ط�ال العام ولي�ض 

يف رم�سان فح�سب، و�ساركت يف اأكرث من جتربة حققت 
جناحاً خارج ال�سهر الف�سيل، فمن املهم ل�سانعي الدراما 

وللجمه�ر ت�افر م�ا�سم ط�ال العام، لأن حت�يل بقية اأ�سهر 
ال�سنة لإعادات ملا عر�ض يف رم�سان ل ي�سّب يف �سالح ال�سناعة، 

واجلمه�ر بحاجة دائما اإىل م�ساهدة اأعمال جديدة.
)ت�س�ي�ض(، حدثنا  م�سل�سل  بتجربة  الراهن  ال�قت  • ت�سارك يف 

عنه.
- جتربة جديدة يف الدراما العربية عم�ماً. يتك�ن من ت�سع حلقات 
ُتذاع واحدة منها اأ�سب�عياً مدتها �ساعة، واتفقت مع ال�سركة املنتجة 
على م�ا�سم عدة. يت�ىل الإخراج �سليم ترك بطريقة تلفزي�ن ال�اقع. 
اأخرى غري حياة  اأج�سد �سخ�سية نبيل ف�زي، رجل يبحث عن حياة 
الأوىل  اأن يكمل حياته بني �سخ�سيتني،  التي يعي�سها، ويقرر  الرثاء 

امللي�نري �ساحب ال�سركات والثانية عامل تركيب )�ستاليت(.

ترى  كيف  اللبنانية،  نظريتها  ويف  امل�سرية  ال��درام��ا  يف  •عملت 
الفارق بينهما؟

- تتط�ر الدراما اللبنانية ب�سكل كبري، ل 
�سيما يف ال�سن�ات الأخرية، اأما الدراما 

امل�سرية فمتط�رة ومييزها وج�د 
ا�ستطاعت  اإن���ت���اج���ي���ة  ه���ي���اك���ل 
كله.  ال��ع��رب��ي  للعامل  تقدميها 
وبالن�سبة اإيل، واجهت حتدياً يف 

رغبتي يف تقدمي اأدوار مب�سر 
لبنان،  يف  �سابقاً  اأج�سدها  مل 
و�سعيد مب�ساركتي يف كليهما.

على  ن����راك  اأن  مي��ك��ن  ه���ل   •
امل�سرح قريباً؟

- بالتاأكيد، اأمتنى اأن اأجد امل�سروع 
امل�سرح،  ع���ل���ى  ل��ت��ق��دمي��ه  امل���ن���ا����س���ب 

فبدايتي يف التمثيل كانت على 
عملت  حيث  اخل�سبة 

من  لأك���������رث 

اأربع �سن�ات بعد تخرجي يف اجلامعة، ورغم ما يحتاج اإليه اأب� الفن�ن 
من جمه�د، فاإنني م�ستعد للتفرغ له.

املقبلة؟ الفرتة  خلل  جديدك  عن  • ماذا 
- تعاقدت على امل�ساركة يف فيلم )امل�سيح والآخ��رون( واأوؤدي فيه 
بني  اجل���اري  ال��ع��ام  نهاية  ت�س�يره  ن��ب��داأ  امل�سيح.  ال�سيد  دور 
املغرب واإيطاليا، وه� يتناول رحلة العائلة املقد�سة يف م�سر، 

ويخرجه ه�سام عبد اخلالق.
التقدمي؟ جتربة  باإعادة  تفكر  • هل 

برامج  كمقدم  العمل  جتربة  لتكرار  متحم�ض  فاأنا  -نعم 
تكرارها هذا  واأرغ��ب يف  التجربة  اأحببت  فاأنا  تلفزي�نية، 

العام.
اأنني  اإل  ب��رتدد  �سعرت  ف��رتة  قبل  الأم���ر  فكرت يف  عندما 
حتّم�ست عندما وجدت الفكرة التي �ساأقدمها ولكن امل�سروع 
اأن��ه يرغب يف  اإىل  اإرادت����ي، لف��ت��اً  ت�قف لأ�سباب خ��ارج��ة ع��ن 

تقدمي امل�سروع من م�سر خلل الفرتة املقبلة.

اأمين زيدان يح�سرمل�سروع 
كوميدي 

منذ 4 اأع�ام، وحتديداً منذ م�ساركته يف م�سل�سل )حرائر( مع املخرج با�سل 
اخلطيب عام 2015، غاب املمثل ال�س�ري اأمين زيدان عن امل�سهد الدرامي 

ممثًل يف وقت ح�سر فيه ممثًل وخمرجاً يف عامل الفن ال�سابع.
اأما عن �سبب غيابه فقال زيدان: )من �س�ء حظي اأنني غائب عن اجلمه�ر، 
ولكن الغياب غري خياري، ومازالت اأنتظر واأبحث عن مادة على قدر كبري 
من الأهمية لأ�ستغلها، لأن الإن�سان بعد جتربته الكبرية تكرب خماوفه قبل 

الدخ�ل يف اأي جتربة(.
وك�سف اأنه يح�سر مل�سروع ك�ميدي، مل تت�سح تفا�سيله الكاملة بعد.

تبادل اإطراء بني 
اأ�سالة واإلي�سا

يبدو اأن العلقة بني الفنانة الي�سا وزميلتها ال�س�رية اأ�سالة ن�سري على 
اأف�سل حال هذه الأي��ام، فقد ن�سرت الي�سا بح�سابها على )ت�يرت( تغريدة 
ت�جهت فيها للبنانيني تق�ل فيها: )حت�سروا لل�س�م بهدف واحد ووحيد، 
فجاءها   ، واخل��ري(  بامل�ساحمة  اأف�سل  اأ�سخا�ض  وتك�ن�ا  اأك��رت  حتب�ا  اإن��� 
الرد من اأ�سالة قائلة: )اإلي�سا وحده من الفنانات القلئل اللي لزم حتب 
فكرها بالإ�سافة لفنها، اهلل يعافيها وي�سفيها وت�سل بيننا ومعنا متل ما 

هّيي جنمة حمب�بة وكبرية(، فبادرتها اإلي�سا برد كتبت فيه: )اأحبك(.
وانهالت  البلجيكية،  بروك�سل  يف  بيدها  جلراحة  خ�سعت  الي�سا  اأن  ُيذكر 

عليها التمنيات بال�سفاء العاجل.

مي �سليم تخو�ض جتربة درامية 
جديدة يف م�سل�سل )�سانع الحالم(

�ست�سّكل  درامية جديدة،  �سليم جتربة  امل�سرية مي  النجمة  تخ��ض 
الأوىل  ول��ل��م��ّرة  اإّن��ه��ا  ح��ي��ث  التمثيلية،  م�سريتها  يف  حت���ّ�ل  نقطة 
مائدة  اجل��غ��رايف  واجلماهريي على  نطاق م�سر  خ��ارج  �ستت�اجد 
�سهر رم�سان، و�ستطّل �سيفة �سرف �سمن اأحداث م�سل�سل )�سانع 

الأحلم(.
عن هذه التجربة قالت مي : اأ�سعر بال�سعادة والقلق يف 
اآٍن واحد، فهذا امل��سم الرم�ساين الأول الذي اأك�ن فيه 
م�سل�سٍل جديد  الدرامي، يف  ال�سعيد  على  خ��ارج م�سر 
مل اأق����ّدم مثله م��ن ق��ب��ل، وه��� خمتلف مت��ام��اً ع��ّم��ا ه� 

�سائد الي�م، وبكّل ب�ساطة ه� عمل ي�ستحّق امل�ساهدة، وهنا اأنتهز الفر�سة 
�سمن  اختياري  على  عبدالعزيز  حممد  واملخرج  املنتجة  اجلهة  لأ�سكر 

كا�ست امل�سل�سل.
واأ�سافت مي �سليم اأّن دورها يف امل�سل�سل جميل جّداً ووافقت عليه مبجّرد 
مك�سيم خليل  النجم  مع  العمل  على  واأثنت  لل�سيناري�،  الأوىل  قراءتها 
وفريق امل�سل�سل، ومازحت جمه�رها عندما �ساألناها عن طبيعة علقتها 
ال�ستات  اإن  اأك���ن زوجة مك�سيم... واأظ��ن  امل�سل�سل قائلًة: )رح  بخليل يف 
حيكره�ين ويح�سدوين يف رم�سان(، م�سريًة اإىل اأّن هناك كيمياء كبرية 

بينهما اأمام عد�سة الكامريا.

م�صاألة االقتبا�ض تنجح وت�صّب يف �صالح الدراما اإن جاء تعريبها جيدًا

نيكول معو�ض: اجلمهور بحاجة 
دائما اإىل م�ساهدة اأعمال جديدة

يف  جتربته  على  الفعل  ردود  معو�ض  نيكوال  يتابع 
اأخريًا  عر�صه  انطلق  ال��ذي  روح��ي(  )طلعت  م�صل�صل 
هذا  يف  العربي.  العامل  يف  املفتوحة  ال�صا�صات  على 
احلوار يتحدث الفنان اللبناين عن امل�صل�صل وتفا�صيله 

وم�صاريعه اجلديدة.
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درا�سة حتدد النظام الغذائي املنا�سب ل�كبار ال�سن
قليل  بالربوتني  الغني  الغذائي  النظام  اإن  ج��دي��دة:  درا���س��ة  نتائج  قالت 
ال�سعرات احلرارية ه� الأن�سب لكبار ال�سن ل�سمان �سبط ال�زن، وتعزيز 
كثافة الع�سلت والعظام. ويتعر�ض الإن�سان مع التقدم يف الُعمر اإىل نق�ض 

يف كثافة العظام والع�سلت ما يزيد خطر الإ�سابة بالك�س�ر.
كلينيكال  اأو  ج�رنال  )اأمريكان  ن�سرتها  التي  اجلديدة  الدرا�سة  وبح�سب 
ني�تري�سن( مت اإجراء جتربة مب�ساركة 96 �سخ�ساً مت��سط اأعمارهم 65 
عاماً، خ�سع�ا خللها لنظام قليل ال�سعرات ي�فر غراماً من الربوتني اأو 

اأكرث يف الي�م لكل كغم من وزن اجل�سم.
اأ�سهر حت�سن كثافة العظام   6 واأظهرت النتائج بعد اتباع هذا النظام ملدة 
امتداد  احتمالت  م�ؤ�سر  على  نقطة   0.75 واكت�سابهم  امل�ساركني،  ل��دى 

الُعمر.
ف�ر�ست  وي��ك  جامعة  م��ن  التجربة  اأج���رى  ال���ذي  البحث  لفريق  ووف��ق��اً 
الأمريكية على بع�ض كبار ال�سن مراقبة كمية الربوتني خا�سة احلي�اين، 
لكن ب�سكل عام ي�ساعد �سبط عدد ال�سعرات مع زيادة كمية الربوتني على 

اإبقاء ال�زن حتت ال�سيطرة، وتعزيز كثافة الع�سلت والعظام.
وحتث الت��سيات الغذائية كبار ال�سن على تن�يع الأطعمة للح�س�ل على 
والده�ن،  الكرب�هيدرات  كمية  تقليل  مع  املطل�بة،  واملعادن  الفيتامينات 
ال��ربوت��ني اخل��ايل من  ال��درا���س��ة اجل��دي��دة ميكن زي���ادة  وبح�سب ت��سيات 

الده�ن اإىل هذا النظام لل�قاية من الك�س�ر.

احذر منتجات تبيي�ض الأ�سنان.. �سررها اأكرب بكثري
حّذر الأطباء من التاأثري ال�سلبي ملنتجات التبيي�ض التي تباع يف املتاجر على 

�سحة الأ�سنان، حيث ميكن اأن ت�سعف مينا ال�سن وتزيد من احل�سا�سية.
اأج��راه��ا خ��رباء يف ط��ب الأ���س��ن��ان، بكلية الطب يف  ال��درا���س��ة التي  وك�سفت 
جامعة مان�س�سرت من خماطر ا�ستخدام املنتجات التي يتم احل�س�ل عليها 
دون و�سفة طبية، حيث تن�ض الق�اعد الأوروبية على اأن منتجات تبيي�ض 
الأ�سنان احلاوية على بريوك�سيد الهدروجني ل ميكن و�سفها اإل من قبل 

ممار�سي طب الأ�سنان امل�ؤهلني.
كل�رات  على  احل��اوي��ة  املنتجات  م��ن  العديد  تباع  ذل��ك،  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
احلاجة  دون  امل��ت��اج��ر،  يف  ال�����س���دي���م  ك��رب���ن��ات بريوك�سيد  اأو  ال�����س���دي���م 
اإىل و�سفة طبية، وهذه املنتجات هي التي حتذر منها الدرا�سة اجلديدة، 

بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
الأ�سنان  ال��درا���س��ة يف جملة ط��ب  نتائج  ن�سر  ال��ذي  الأب��ح��اث  وق��ال فريق 
الكثري  عليها  واأجريت  اآمنة  املرخ�سة  التبيي�ض  اإن منتجات  الربيطانية: 
من الأبحاث، يف حني اأن املنتجات التي تباع يف الأ�س�اق ل ي�جد اأي دليل 

على اأنها ا�ستعمالها اآمن على الأ�سنان.
املتاجر،  يف  امل��ت���ف��رة  التبيي�ض  منتجات  م��ن  اأن����اع   5 الباحث�ن  واخ��ت��رب 
واأظهرت النتائج اأنها ت�سع من �سلبة الأ�سنان، وتتلف ال�سطح اخلارجي 
ج�زيف  ال��دك��ت���ر  للدرا�سة  الرئي�سي  امل���ؤل��ف  وق���ال  م��ل��ح���ظ.  ب�سكل  لها 
اآمنة،  جميعها  ولي�ست  متماثلة  التبيي�ض  منتجات  كل  لي�ست  كرين�ال: 
ويجب ت�خي احلذر عندا اختيار م�اد التبيي�ض املنا�سبة. ومع عدم ت�فر 
بيانات دقيقة بامل�اد الداخلة يف تركيب هذه املنتجات، ميكن اأن ت�سكل خطراً 

على �سحة اأ�سنان م�ستخدميها.

مكتوب؟ د�صتور  اول  �صاحب  • من 
- ه� ج�ن ملك اجنلرتا وقد وقع ميثاق الكاجنا كارتا الذي يعترب اول 

د�ست�ر مكت�ب يف العامل وكان ذلك عام 5121. 
..؟  العم  هو  • من 

الزعيم  الفيتنامي  ال�طني  التحرير  بطل  على  اطلق  لقب  ه�  العم 
الفرن�سي  ال�ستعمار  ن�سال بلده �سد  قاد  الذي  املنا�سل ه��سي منه 
من  التا�سع  يف  ول��د  ك���جن  �سنيه  جن�ين  ال�سل  يف  ويدعى  والياباين 

ماي� عام .981 ومات يف الثالث من �سبتمرب من عام 9691.
مدغ�صقر؟ قرد  عن  تعرف  • ماذا 

- قرد مدغ�سقر ه� يف ال�سل ن�ع من القرود يعترب ال�سغر حجما يف 
العامل وه� نادر ال�ج�د من ن�ع )ماكي( ويعي�ض يف مدغ�سقر ويرتاوح 
بالط�ل  وذنبه  �سم   5،21 مابني  الن�ع  ه��ذا  من  البالغ  القرد  ط���ل 
نف�سه، ويبلغ وزنه من 54 اإىل 58 جراما هذا الن�ع نادر جدا و�سجل 

يف او�ساط الثمانينات وج�د 3 حي�انات منه فقط.

قد  يك�ن  �سنة   80 خلل  يف  اأي   .. ي�مياً  خط�ة  األف   20 مبعدل  مي�سي  العادي  الرجل  اأن  تعلم  • هل 
طاف ح�ل العامل �ستة مرات. 

ثمانني �سربة يف  العادي  الإن�سان  قلب  فعدد �سربات   ، اجل�سم  تتاأثر بحجم  القلب  نب�سات  اأن  تعلم  • هل 
اأما قلب الع�سف�ر   .. 700 �سربة يف الدقيقة  الفاأر  25 �سربة يف الدقيقة .. و يف  الدقيقة .. و يف الفيل 

فعدد �سرباته 1000 �سربة يف الدقيقة. 
.. و الدم�ع التي يفرزها   • هل تعلم اأن الطفل حديث ال���لدة يبكي يف املت��سط مدة 113 دقيقة ي�مياً 

ت�ساعد كثرياً على رعاية �سحته العامة .. 
 • هل تعلم اأن ال�سائل املحيط بالعينني و الذي يعرف با�سم الدم�ع ه� اأق�ى مطهر.

الإن�سان.  يبكي  عندما  املخ  يفرزها  للأمل  م�سكنة  كيميائية  م�اد  على  حتت�ي  الدم�ع  اأن  تعلم  • هل 
و  العجز  و  الهرم  اأ�سابها  التي  احلمراء  الدم�ية  الكرات  ته�سيم  هي  للطحال  وظيفة  اأهم  اأن  تعلم  • هل 

ي�ساركه يف هذه املهمة الكبد. 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحت�ي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جف�ن العينني. 

احليوانات والعا�صفة 
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التفاح يقلل خطر اال�صابة بال�صرطان

اأكد بحث جديد من ن�عه، اأن تناول 
 � اهلل  ب���اإذن   � ي���م يخف�ض  ك��ل  التفاح 
من  خمتلفة  اأن�����اع  خم�سة  خم��اط��ر 

ال�سرطان.
تفاحة  ت���ن���اول  اأن  ال��ع��ل��م��اء  ووج�����د 
الإ�سابة  خ��ط��ر  ت��خ��ف�����ض  ال���ي����م  يف 
والفم  والأم����ع����اء  ال���رئ���ة  ب�����س��رط��ان 
الثدي  اأورام  اأو  اله�سمي  واجل��ه��از 

نتائج  ولتاأكيد  الفاكهة.  ياأكل�ن  ما  اأب��دا  اأو  ن��ادرا  الذين  بالنا�ض  باملقارنة 
البحث، ا�ستعر�ض العلماء جامعة بريوجيا الإيطالية اأكرث من 40 درا�سة 
�سابقة، ووجدوا اأن تناول التفاح ي�مياً يقلل خطر الإ�سابة ب�سرطان املعدة 

واملريء مبقدار الن�سف تقريباً.
كما انخف�ست معدلت الإ�سابة باأورام الرئة بني حمبي التفاح مبعدل 25 

اخلم�ض. مبقدار  الثدي  �سرطان  حالت  تخفي�ض  مت  حني  % يف 
الف�اكه  ت���ن���اول  اأن  ي��ع��ت��ق��د  ف���رتة ط���ي��ل��ة  م��ن��ذ  اأن����ه  اإىل  ال��ع��ل��م��اء  واأ����س���ار 
اإتباع  مع  ال�سرطان  من  عديدة  اأن���اع  �سد  وقائي  تاأثري  لها  واخل�سروات 
نظام غذائي �سحي. ومع ذلك، خل�ض العلماء اإىل اأن التفاح ه� واحد من 

الأ�سلحة الغذائية الأق�ى �سد الأورام التي تهدد احلياة.

�صبي هندي يوؤدي حركة بهلوانية اأثناء ممار�صته الريا�صة على �صاطئ يف كوت�صي، الهند.  رويرز

يكن  البي�ض ومل  الل�ن  واح��دا فقط ه�  ل�نا  كلها حتمل  الغابة  كانت حي�انات  الزمان  ق��دمي  ان��ه يف  يحكي 
مييزها غري احجامها لذلك كان كل منهم يبحث عن طريقة يغري بها من جلده ولكن دون جدوى .. ويف ي�م 
هبت عا�سفة �سديدة على الغابة وقرر اجلميع ان يختبئ�ا حتى ل ي�سيبهم مكروه ، فجرى كل يف مكان وتفرق�ا 
ب�سدة، جرى ال�سد م�سرعا وهناك يف منطقة ف�سيحة غمرته الرمال ومل ي�ستطع اخلروج، فظل �سجينا لتك 
الرمال مقيد احلركة، اما النمر فقد جرى ب�سرعته الفائقة لكنه وقع داخل بع�ض اغ�سان ال�سجار املتداخلة 
وكانت تدب  ال�سائعة  ابنتها  اخ��ذت جتري وهي تبحث عن  الزرافة اجلميلة  اخل��روج، �سديقتنا  ي�ستطع  ومل 
ف�ق  واختباأ القرد  تهتم،  مل  لكنها  ويت�سخ  اجلميل  املم�س�ق  ج�سدها  على  فيتطاير  بق�ة  الطمي  يف  اقدامها 
ال�سجار رمبا تداريه وحتميه، والدب اخذ يتزحلق على �ساطئ البحرية من ثقل وزنه كلما قام وقع حتى اكت�سي 

بالطمي الرمادي وال�س�د ومل يفر منهم ال من دخل بياته ال�ست�ي مبكرا .
 اما ال�سلحفاة امل�سكينة فقد دا�سها الفيل فك�سر ظهرها لكنه تاأ�سف لها وحملها معه فمنحها وحيد القرن مادة 
�سمغية ا�ستطاعت بها ان تل�سق قطع عظمها وتعيدها كما كانت ق�ية وعاد ه� ليختبىء و�سط مياه الربكة 
ال�سحلة وهكذا ا�ستمر ال��سع كر وفر حتى هداأت العا�سفة فخرج اجلميع من خمابئهم..  خرج ال�سد من 
اما  اجلميل  ال�سكل  هذا  فمنحها  الزرافة  بج�سد  الطمي  ،الت�سق  الل�ن  هذا  على  عمره  ط���ال  وبقي  الرمال 
الغ�سان فقد جعلت النمر خمططا والقرد بقي على حاله وعندما عط�ض بق�ة تطاير الطمي من ف�ق وجهه 
ونزل على الفهد فجعل جلده مرقطا فاأعجب جدا بهذا ال�سكل وبقي عليه اما ال�سلحفاة فبقي ظهرها كما 
نعرفه نحن الن والفيل الذي كان يحمل جذوع ال�سجار ف�ق ظهره غريته املياه البنية الل�ن التي كانت تنزل 
من جذوع ال�سجار على جلده فاكت�سب ل�نا لباأ�ض به والذئاب التي كانت حبي�سة اجلبل ح�سرت وقد تغري 
جلدها اما الدب الذي دخل يف بياته ال�ست�ي فقد احتفظ بجلده البي�ض وا�سدقاوؤه احتفظ�ا بل�ن الطمي ... 

الن الكل معجب ب�سكله ول�ل العا�سفة ل�ستمرت احلي�انات بي�ساء.

احذر.. الوجبات ال�سريعة 
تقودك اإىل الكتئاب

ال�سريعة غري  الأك����لت  اإن  درا���س��ة ج��دي��دة:  ق��ال��ت 
مب�ساكل  الإ���س��اب��ة  خطر  ب��زي��ادة  ترتبط  ال�سحية 
القطب،  ث��ن��ائ��ي  ا����س���راب  ذل���ك  ويت�سمن  نف�سية، 
والك��ت��ئ��اب. واأظ��ه��رت ال��درا���س��ة وج����د ع��لق��ة بني 
ا�ستهلك كميات كبرية من ال�سكريات وبني ا�سطراب 
ثنائي القطب، بينما ت�جد �سلة بني تناول الأطعمة 
الكتئاب.  اأع��را���ض  وب��ني  امل��ك��ّررة  واحل��ب���ب  املقلية 
اأوف  ج�رنال  )اإنرتنا�سي�نال  يف  الدرا�سة  وُن�سرت 
اأ�سرار  اأن  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  واأظ���ه���رت  ���س��اي��ن�����س�����ض(،  ف����د 

التمثيل  عملية  على  تقت�سر  ل  ال�سريعة  الأك���لت 
الغذائي، واإمنا ت�ؤثر على ال�سحة النف�سية.

كاليف�رنيا،  جامعة  يف  ال��درا���س��ة  اأب��ح��اث  واأج��ري��ت 
وت��سلت اإىل وج�د اأدلة على اأن الختيارات ال�سحية 

للأطعمة ت�ؤثر اإيجابياً على ال�سحة النف�سية.
ال�سلة  لتاأكيد  الأبحاث  من  مزيداً  الأم��ر  ويتطّلب 
الأبحاث  واعتمدت  الدرا�سة،  اأبحاث  اأظهرتها  التي 
على البيانات ال�سحية والتغذوية ل� 2400 �سخ�ض 

بني عامي 2005 و2015.


