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�سد احلنجرة مل�ساعدتك على النوم
يف  م�شكالت  ب�شبب  النوم  ا�شطرابا يف  الأ�شخا�ص  الكثري من  يعاين 
التنف�ص، لكن اأ�شبح الآن باإمكان هوؤلء التمتع بنوم مريح من خالل 

جراحة ب�شيطة ت�شكل حال جذريا.
90 دقيقة للمر�شى الذين  ويجري الأطباء حاليا جراحة ت�شتغرق 
يعانون من انقطاع النف�ص ب�شبب ان�شداد جماري التنف�ص اأثناء النوم، 

وفق ما ذكرت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وينتج انقطاع النف�ص خالل النوم نتيجة انهيار الأن�شجة الرخوة يف 
الهواء  و�شول  الرتخاء  هذا  يعيق  الأحيان  بع�ص  ويف  الفم،  موؤخرة 
اإىل املجاري الهوائية. وعادة ما يكون امل�شابون بها النوع من الن�شداد 
وال�شكتة  القلبية  بالنوبات  الإ�شابة  خطر  اإىل  متزايد  ب�شكل  عر�شة 

الدماغية، التي قد تنتهي بالوفاة يف بع�ص احلالت.
لكن اجلراحة اجلديدة، التي و�شفها كثريون بـ"�شد احلنجرة"، ت�شع 
حدا لكل هذه امل�شكالت، اإذ يقوم اجلراحون بتقطيع و�شد الع�شالت 

التي حتيط بالبلعوم اأو موؤخرة احللق.
الأن�شجة  انهيار  مــدى  مــن  يحد  داخليا  دعما  يخلق  الإجـــراء  وهــذا 

خالل النوم، وي�شاعد املري�ص على التنف�ص الطبيعي اأثناء الليل.
وبعد ق�شاء ليلة واحدة يف امل�شت�شفى بعد العملية، يعاين املري�ص عادة 
من اأمل يف احللق، و�شيحتاج اإىل مدة للتاأقلم مع الواقع اجلديد، قد 

ت�شل اإىل �شهر.
ويف فرتة ال�شفاء بعد اجلراحة، قد يتعر�ص املري�ص اإىل خطر النزيف 
الذي قد يتطلب املزيد من العالج، بالإ�شافة اإىل اللتهابات و�شعوبة 

يف البلع وال�شعور بجفاف م�شتمر يف احللق.

االكتئاب املبت�سم..مر�ض خطري
تبدو  اأن  على  وحتر�ص  ال�شيء،  واملــزاج  الكتئاب  من  تعاين  كنت  اإذا 
�شعيدا اأمام الآخرين، فاعرف اأنك م�شاب مبر�ص خطري يطلق عليه 
الذين  الأ�شخا�ص  املبت�شم". وغالبا ما يكون  "الكتئاب  ا�شم  العلماء 
مييلون اإىل اإخفاء �شعورهم بالتعا�شة وعدم اإح�شا�شهم بال�شعادة يف اأي 
�شيء يقومون به، عرب التظاهر بال�شعادة، اأكرث اإقداما على النتحار. 
وي�شعب عادة ك�شف الأ�شخا�ص الذين يعانون من "الكتئاب املبت�شم"، 
حيث يظهرون كاأ�شخا�ص عاديني عند لقائهم واإجراء حمادثات معهم، 

كما يبدون كاأفراد يتمتعون بالقوة يف حياتهم اليومية.
وميــيــل مـــن يــعــاين هـــذا الــنــمــط مـــن الكــتــئــاب مـــن �ــشــرعــة "تقلب 
باإجنازاتهم يف  اإذ تكفي ر�شالة ن�شية ق�شرية مثال ت�شيد  مزاجهم"، 
كبرية  ب�شرعة  يعودون  اأنهم  اإل  بال�شعادة،  اإح�شا�شهم  برفع  اأعمالهم 
اإىل و�شعهم احلزين. ومن الأعرا�ص الأخرى لهذه احلالة املر�شية، 
الإفــراط يف الأكــل، وال�شعور بالثقل يف منطقة ال�شاقني والذراعني، 
اأو رف�ص، وفق ما ذكر موقع  انتقاد  اأي  الكبرية عند تلقي  وال�شلبية 
بهذه  امل�شابون  يف�شل  كذلك  الربيطانية.  "اإندبندنت"  �شحيفة 
احلالة النوم ل�شاعات طويلة، ويتنامى الإح�شا�ص بالكتئاب يف الفرتة 
امل�شائية. وت�شري درا�شات طبية اإىل اأن واحدا من بني كل 10 اأ�شخا�ص 
ن�شبة من يعاين  تــرتاوح  العامل، يف حني  الكتئاب حول  يعانون من 

15 اإىل 40 يف املئة منهم. بني  املبت�شم" ما  "الكتئاب 

الكا�سيت يعود بقوة.. وال�سبب بديهي
مثل طائر الفينيق، بداأت اأ�شرطة الكا�شيت تعود اإىل احلياة، مع تزايد 
األبوماتهم  اإ�ــشــدار  اإىل  ال�شركات  اأو  الفنانني  مــن  كبري  عــدد  اجتــاه 

الغنائية اأو مو�شيقى الأفالم على اأ�شرطة الكا�شيت ال�شهرية.
وت�شري تقارير اإىل اأن اأ�شرطة الكا�شيت �شهدت زيادة يف املبيعات خالل 
العام يف العديد من دول العامل، ففي بريطانيا مثال ارتفعت مبيعات 

الكا�شيت عام 2018 بن�شبة 125 يف املئة مقارنة بالعام ال�شابق.
واأفادت "�شحيفة مريور" اأن عدد اأ�شرطة الكا�شيت التي بيعت العام 
اأعلى زيــادة يف  األف �شريط كا�شيت، وهي   50 اأكرث من  املا�شي بلغت 

مبيعات هذا النوع من الأ�شرطة منذ 15 عاما.
اأ�شرطة  مببيعات  مقارنة  جــدا  ب�شيطا  جــزءا  ي�شكل  فهذا  وبالطبع 

�شريط. مليون   83 من  اأكرث  بيع  عندما  الكا�شيت عام 1989، 
 ،2018 الن�شف الأول من عام  وبح�شب تقارير �شابقة، فاإنه خالل 
العام  املئة عن  90 يف  بن�شبة  بريطانيا  الكا�شيت يف  ارتفعت مبيعات 
ال�شابق، وبيع حوايل 18500 كا�شيت مقابل 8747 �شريط كا�شيت 

عن الفرتة نف�شها من العام 2017.
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املر�ض اإك�ض يهدد العامل.. �سيموت املاليني 
انت�شاره  �شاأن  اإك�ص"، من  "املر�ص  اأطلقوا عليه  حذر علماء من وباء قاتل 
اأن يق�شي على املاليني من الب�شر على غرار "الإنفلونزا الإ�شبانية"، التي 

ت�شببت بوفاة ما يقارب خم�ص �شكان الأر�ص.
وي�شابق العلماء الزمن للتنبوؤ بتوقيت وكيفية ظهور �شاللة املر�ص القاتل، 
ن�شرته  الآن، وفق تقرير  الذي مل يظهر حتى  الوباء  وال�شتعداد ملواجهة 

�شحيفة "�شن" الربيطانية .  
وتثار خماوف من تطور فريو�ص الإنفلونزا بطريقة ت�شع حتى الأ�شحاء 
 ،1918 �شنة  الإ�شبانية  الإنفلونزا  تف�شي  ي�شابه  ب�شكل  دائــرة اخلطر،  يف 
عددهم  البالغ  �شحاياه  قائمة  على  والأ�ــشــحــاء  ال�شن  �شغار  كــان  والــذي 

مليون.  100
املناعي للج�شم، وتوليد  با�شتغاللها للنظام  الإ�شبانية  الإنفلونزا  ومتيزت 
ما يعرف بـ"العوا�شف ال�شيتوكينية" التي ت�شبب تلفا خطريا بالأع�شاء يف 

املر�شى الذين يعانون من �شدمة التهابات قوية.
ومن املخاطر املرتبطة بـ"املر�ص اإك�ص" �شرعة انت�شاره التي قد تتم ب�شهولة 
عرب الهواء، هذا اإىل جانب اإمكانية انتقاله، اإن تطور من الإنفلونزا، بني 

اأ�شناف اأخرى من الكائنات مثلما حدث مع اإنفلونزا الطيور.
ونقلت ال�شحيفة الربيطانية عن رئي�ص جمل�ص ال�شحة العاملي، الدكتور 
"اأكرث  املر�ص  تف�شي  يجعل  الب�شر  بني  الت�شال  اإن  قوله  كويك  جوناثان 

خطورة".
احليوانات  مــن  الفريو�ص  انبثاق  مــن  الــكــربى  خماوفنا  "تنبع  واأ�ــشــاف: 
حمققة  وفيات  ت�شجيل  يف  كفيال  �شيكون  ذلــك  لأن  الب�شر،  اإىل  وانتقاله 
بن�شبة ترتاوح بني 5 اإىل 10 يف املئة لدى امل�شابني فيه، لعدم ا�شتجابتهم 
لــالأدويــة املــتــوفــرة حاليا لــعــالج مثل تلك الأعـــرا�ـــص، وغــيــاب لــقــاح فعال 

بالإ�شافة اإىل �شعوبة اإجراء اأي ت�شخي�ص �شريع".

منو �سر�ض داخل 
اأنف �ستيني

حالة  عـــامـــاً،   59 يبلغ  دمنـــاركـــي  عــانــى 
نادرة ت�شببت يف منو �شر�ص داخل اأنفه. 
وعجز الأطباء عن تف�شري هذه احلالة، 
وقالوا اإن �شببها رمبا يكون حالة تدعى 

الأ�شنان الأنفية املحتب�شة. 
وبـــعـــد فــحــو�ــشــات ملــعــرفــة اأ�ـــشـــبـــاب منو 
ال�شر�ص داخل اأنف الرجل، اأزاله الأطباء 

بعملية جراحية دقيقة. 
وقـــــال اخلـــــــرباء، اإن منـــو الأ�ـــشـــنـــان يف 
اأن ن�شبة  اأمر نادر، ويعتقد  فتحة الأنف 
من   0.1% تــتــجــاوز  ل  بـــه  املــ�ــشــابــني 
ت�شجل  ومل  الــعــامل،  �شكان  عــدد  جممل 
�شوى 23 حالة بني 1959 و 2008. 
م�شت�شفى  اإىل  جلـــاأ  اإنــــه  الـــرجـــل  وقــــال 
اآرهـــو�ـــص اجلــامــعــي، بــعــد مــعــانــاتــه من 
انــ�ــشــداد الأنــــف وفـــقـــدان حــا�ــشــة ال�شم، 
م�شتمرة  حليبية  اإفـــــرازات  اإىل  اإ�ــشــافــًة 

على مدار العامني املا�شيني. 
املو�شعية  الأنفية  العالجات  تنجح  ومل 
الأطباء  فلجاأ  الأنــف،  ان�شداد  للحد من 
اإىل املزيد من الفحو�شات واكت�شفوا �شناً 
نقلت  ما  بح�شب  الرجل،  اأنــف  كاماًل يف 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

�سعورك  تف�سر  اأ�سباب   7
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اأطباء يبتكرون مركبا 
�سحريا لعالج �سرطان الكلى

طــريــقــة جديدة  اأطــــبــــاء  اقـــــرتح 
حيث  اخلبيثة،  الأورام  ملكافحة 
الكلى  �ــــشــــرطــــان  عــــــالج  ميـــكـــن 

بفعالية باجلمع بني دواءين.
 New" مــــــــوقــــــــع  ويـــــــفـــــــيـــــــد 
 England Journal of
الباحثني  بــاأن   "Medicine
اأدويــة ذات  ابتكروا طريقة جلمع 
تاأثري خمتلف، يكون لها مفعول 

عالجي قوي مع بع�شها.
طريقة  الـــبـــاحـــثـــون  واكـــتـــ�ـــشـــف 
الأورام  عـــلـــى  لــلــتــغــلــب  جــــديــــدة 
ات�شح  فــقــد  الــكــلــى.  اخلــبــيــثــة يف 
اأنه ميكن منع تطور هذه الأورام 
باجلمع بني م�شتح�شرين فقط.

وا�شرتك يف التجارب التي اأجراها 

الأطــــبــــاء مـــا يـــقـــارب مـــن 890 
�شخ�شا م�شابا بنوع من �شرطان 
وق�شم  للعالج.  قابل  غري  الكلى، 
ع�شوائيا  املــ�ــشــرتكــني  الأطــــبــــاء 
الأوىل  تناولت  جمموعتني،  اإىل 
دواء  مــــن  يـــتـــكـــون  مــ�ــشــتــحــ�ــشــرا 
Avelumab "لعالج اأمرا�ص 
اأما   .axitinib ودواء  املناعة" 
املــجــمــوعــة الــثــانــيــة فــاأخــذت دواء 
ــا لـــه مــفــعــول حمــــدد �شد  خــا�ــش

�شرطان الكلى.
وبــيــنــت نــتــائــج هـــذه الــتــجــارب اأن 
دواءين  مــن  املــتــكــون  امل�شتح�شر 
اأف�شل  الأورام  تقلي�ص  يف  �شاعد 
لعالج  اخلـــــا�ـــــص  الــــــــــــدواء  مـــــن 

�شرطان الكلى.

واعتمدت النتائج، ح�شب موقع ميديكل اإك�شربي�ص الطبي، 
على درا�شة اأجريت على اأكرث من 138 �شخ�شا من كبار 
الــ�ــشــن يــعــانــون مــن عـــدوى الأنــفــلــونــزا. وقــا�ــص اخلرباء 
املزاج ال�شلبي  واملزاج الإيجابي والن�شاط البدين والنظام 
الأ�شبوع على  النوم ثالث مرات يف  واأي�شا فرتة  الغذائي 

مدى 6 اأ�شابيع لالأ�شخا�ص امل�شاركني يف الدرا�شة.
الأولية  الرعاية  ق�شم  كافيتا فيدهار، من  الدكتور،  وقال 
جدا  فــعــالــة  طــريــقــة  اأيــ�ــشــا  "التطعيمات  اإن  بــاجلــامــعــة، 
للحد من احتمال الإ�شابة بالأمرا�ص املعدية، لكن نقطة 
الأمرا�ص  من  الوقاية  على  قدراتها  اأن  يف  تكمن  �شعفها 
تتاأثر بقدرة اجلهاز املناعي الذي يتاأثر بدوره باملزاج العام 
لل�شخ�ص" واأ�شاف: "لذلك فاإن الأ�شخا�ص الذين لديهم 
ل  التطعيمات  اأن  يجدون  قد  فعالية  اأقــل  مناعية  اأجهزة 

تعمل لديهم كما كانت يف فرتة ال�شباب".
اأدركوا  اأن اخلــرباء  اإىل  ي�شري فيدهار  �شاأن ذي �شلة،  ويف 
النف�شية  العوامل  مــن  عــددا  اأن  املا�شية  ال�شنوات  خــالل 
وال�شلوكية، على غرار الإجهاد والن�شاط البدين والنظام 
واأي�شا  املناعي  اجلهاز  فعالية  مــدى  على  توؤثر  الغذائي، 
لذلك  لــالإنــفــلــونــزا.  املــ�ــشــادة  التطعيمات  فــعــالــيــات  عــلــى 
املــزاج اجليد لتعزيز جهاز  ين�شح اخلــرباء باحلفاظ على 

املناعة للتغلب على هذا املر�ص. 

هكذا تقوي جهاز مناعتك 
واملواد  بالفيتامينات  الغنية  الغذائية  املــواد  بني  التنويع 
املعدنية، ي�شاعد اجل�شم على مواجهة ف�شل ال�شتاء البارد 
املواد  عــلــى  بــاحلــ�ــشــول  يهتم  اأمـــا مــن ل  مــ�ــشــكــالت.  دون 

�شحي،  غــري  حياة  اأ�ــشــلــوب  ويعتمد  ال�شرورية  الغذائية 
فيكون اأكرث عر�شة لنزلت الربد.

امل�شادر  مــن  والأ�ــشــمــاك،  البي�ص  و�شفار  احلليب  يعترب 
فيتامني  اأمــا  "اإيه".  بفيتامني  اجل�شم  متد  التي  اجليدة 
�ــشــي فــيــمــكــن احلــ�ــشــول عــلــيــه عـــن طــريــق تـــنـــاول التفاح 

والفلفل والربوكلي وامللفوف باأنواعه.
املــاكــريــل، من  ك�شمك  بــالــدهــون  الغنية  الأ�ــشــمــاك  اأنــــواع 
املك�شرات  متد  حني  يف  "دي"،  لفيتامني  اجليدة  امل�شادر 
والزيوت النباتية اجل�شم مبا يحتاجه من فيتامني "اإي". 
عام،  ب�شكل  الألبان  ومنتجات  والأفــوكــادو  البطاط�ص  اأمــا 
جملة  اأوردت  كما   "6 "بي  لفيتامني  جيد  م�شدر  فهي 

الأملانية. الأنباء  وكالة  عن  "فوكو�ص" نقال 
تقوية  يف  مهما  دورا  وال�شيلينيوم  الــزنــك  مــادتــا  تلعب 
املناعة. ويعترب اللحم والكبد والعد�ص من الأغذية الغنية 
بالزنك. اأما ال�شيلينيوم فيمكن احل�شول عليه عن طريق 

تناول املك�شرات والدواجن.
املناعة.  جهاز  قــوة  مــن  اأي�شا  يعزز  ال�شوائل  مــن  الإكــثــار 
وبجانب كميات املياه الكافية، ين�شح اخلرباء خالل ف�شل 

اخلريف مب�شروب الزجنبيل والأع�شاب املختلفة.
وال�شعرات  الربوتينات  كمية  على  اجل�شم  ح�شول  وبعد 
احلرارية التي يحتاجها يوميا، ياأتي النوم الكايف الهادئ 
كعن�شر �شروري لتجنب ال�شغط الع�شبي وتعزيز املناعة 
العام  ف�شول  لأ�شد  وال�شتعداد  اجلوية  التقلبات  ملواجهة 

بردا. "اإ.ف"
الزكام وال�شعال من الأمور التي يعاين منها معظم النا�ص 
الإ�شابة  جتنب  �شعوبة  ورغــم  ال�شتاء.  ف�شل  يف  خا�شة 

ميكنها  التي  الن�شائح  بع�ص  هناك  اأن  اإل  الــربد  بنزلت 
على الأقل خف�ص معدل الإ�شابة بها خالل ف�شل ال�شتاء 

البارد.
يرتبط ف�شل ال�شتاء عادة بنزلت الربد املزعجة، وبالرغم 
اأن هناك  اإل  الـــربد  بــنــزلت  الإ�ــشــابــة  مــن �شعوبة جتنب 
بــعــ�ــص الحــتــيــاطــات الــتــي تــقــلــل عــلــى الأقـــــل مـــن معدل 
الإ�شابة. خبرية ال�شحة الأملانية فيته �شرام تلخ�ص هذه 

الن�شائح فيما يلي:
الــ�ــشــديــد من  القـــــرتاب  الـــعـــدوى:  مــ�ــشــدر  جتــنــب   1-
طويلة  فرتات  ق�شاء  اأو  بالأنفلونزا  امل�شابني  الأ�شخا�ص 
و�شط جتمعات ب�شرية كبرية يوؤدي بالطبع لزيادة فر�ص 

الإ�شابة بالفريو�ص املزعج.
الهاتف  �شماعة  حتمل  قــد  بانتظام:  الأيـــدي  غ�شيل   2-
فريو�ص  احلــافــلــة،  اأو  املــكــتــب  بـــاب  مقب�ص  اأو  الــعــمــل  يف 
الأنفلونزا. مل�ص هذه الأ�شياء ثم و�شع يدك على عينك اأو 
وجههك يزيد من احتمال الإ�شابة بالفريو�ص لذا تن�شح 

اخلبرية الأملانية باحلر�ص على غ�شل الأيدي با�شتمرار.
كافية  �ــشــاعــات  لــعــدد  الــنــوم  املــنــاعــة:  جــهــاز  تــقــويــة   3-
تــنــاول اخل�شروات  املــتــوازنــة واحلـــر�ـــص عــلــى  والــتــغــذيــة 
والفاكهة الطازجة عالوة على احلركة امل�شتمرة، كلها من 
الأمور التي ت�شاعد على تقوية جهاز املناعة وبالتايل تقلل 

من الإ�شابة بالأنفلونزا.
الأف�شل  من  بالأنفلونزا  الإ�شابة  حــال  يف  الــراحــة:   4-
البقاء يف املنزل عــدة اأيــام والــنــوم اأطــول فــرتة ممكنة مع 
تــنــاول كميات كــبــرية مــن الــ�ــشــوائــل والــبــعــد عــن ال�شغط 

الع�شبي.

هل تعلم اأن املزاج اجليد يقي من عدوى االأنفلونزا؟

تغريات  من  ذلك  ُي�صاحب  وما  اخلريف  ف�صل  دخول  مع 
البع�ض  ي�صاب  احل���رارة  درج���ة  كانخفا�ض  مناخية 
اأن  هو  الكثريون  يعرفه  ال  قد  ما  اأن  بيد  باالأنفلونزا. 
على  للتغلب  فعالة  طريقة  يكون  اأن  ميكن  اجليد  املزاج 
هذا املر�ض. ال�صعور ب�صداع متقطع على مدى اأيام وارتفاع 
باالإ�صافة  الع�صالت،  يف  واآالم  اجل�صم  حرارة  يف  وا�صح 
اإىل االإح�صا�ض باأمل واحتقان يف احللق وخروج ال�صوائل 
اأعرا�ض االإ�صابة بعدوى  من االأنف، قد تكون بع�صًا من 
درا�صة  اأن  غري  ال�صتاء.  ف�صل  يف  ت�صتد  التي  االأنفلونزا، 

حديثة تو�صلت اإىل طريقة جديدة للم�صاعدة 
ترتبط   بكيفية  امل��ر���ض،  ه��ذا  مواجهة  على 

لل�صخ�ض.  العام  باملزاج  اأوىل  بدرجة 
فح�صب هذه الدرا�صة ال�صادرة عن 

الربيطانية  "نوتنغهام"  جامعة 
ف����اإن ال�����ص��ع��ور مب����زاج جيد 

االإ�صابة  ف���رة  اأث��ن��اء 
االأنفلونزا  بعدوى 
من  يزيد  اأن  ميكن 
الوقائي  ال��ت��اأث��ري 

�صد هذا املر�ض.  

اأول هاتف يف العامل 
بـ5 كامريات

دي"  اإم  "اإت�ص  �ـــشـــركـــة  كــ�ــشــفــت 
"نوكيا" خالل  لــهــواتــف  املــطــورة 
العاملي  املــــوؤمتــــر  يف  مــ�ــشــاركــتــهــا 
هاتفها  عــن  بر�شلونة  يف  لــلــجــوال 
بقدرات  يتمتع  الذي  فيو"،  "بيور 

ت�شوير "خارقة".
كامريات  خم�ص  الــهــاتــف  ويــدعــم 
ال�شور  دقــــة  وتــ�ــشــل  مـــعـــا،  تــعــمــل 
امللتقطة به اإىل 240 ميغابك�شل، 
"ديلي  وفــــق مـــا ذكـــــرت �ــشــحــيــفــة 

ميل" الربيطانية.
"بيور  يف  الت�شوير  نظام  ويتميز 
ال�شت�شعار  اأجــــهــــزة  بــــــاأن  فيو" 
اخلا�شة به مبقدورها "امت�شا�ص 
ع�شرة  عــن  يزيد  مبعدل  ال�شوء" 
اأ�شعاف ذلك الذي توفره الهواتف 

الأخرى.
دولرا   699 اجلــهــاز  ثمن  ويبلغ 
الذكاء  تقنية  ويعتمد  اأمــريكــيــا، 
التي  البيانات  لدمج  ال�شطناعي 
الكامريات  مـــن  عــلــيــهــا  يــحــ�ــشــل 
تــركــيــب �شورة  بـــهـــدف  اخلــمــ�ــص، 
ال�شحن  مــيــزة  يتيح  كــمــا  مــثــالــيــة، 
با�شتخدام  والـــقـــفـــل  الــال�ــشــلــكــي 

ب�شمة الأ�شبع.
املتطور،  الـــهـــاتـــف  جـــانـــب  واإىل 
"نوكيا  اأي�شا يف احلــدث عن  اأعلن 
تدوم  اأن  ميكن  ببطارية   ،"210
ال�شتعداد،  و�شع  يف  كامل  ل�شهر 
وبـــثـــالثـــة األـــــــــوان هــــي الأبـــيـــ�ـــص 
ـــود والأحـــمـــر، وبــ�ــشــعــر 35  ـــش والأ�
هاتف  اأيــ�ــشــا  عــر�ــص  كــمــا  دولر. 
يعمل  الــــذي  بل�ص"،   1 "نوكيا 
غو"،  "اأندرويد  الت�شغيل  بنظام 
ويـــاأتـــي بــكــامــريا خــلــفــيــة بــدقــة 5 
بذات  اأمامية  واأخـــرى  ميغابك�شل 

الدقة، وب�شعر 99 دولر.

م�سر حتبط تهريب 18 
قطعة اأثرية باملطار

اأحــبــطــت الــوحــدة الأثــريــة مبطار 
الأق�شر الدويل، حماولة لتهريب 
للع�شر  تــعــود  اأثـــريـــة  قــطــعــة   18
اليوناين والروماين، كانت بحوزة 
اأحد الركاب الأجانب املغادرين اإىل 

الأردن.
عبارة  امل�شبوطة  الأثرية  والقطع 
عمالت  و7  ف�شية  عمالت   6 عن 
اأ�شهم �شغرية  برونزية و3 روؤو�ص 
ال�شداأ،  مــن  طبقة  عليها  احلجم 

وحجر نرد من العاج.
الأق�شر  مطار  �شلطات  وا�شتبهت 
اأثناء  اأجــنــبــي  �ــشــائــح  يف  الــــــدويل، 
حيث  التفتي�ص،  بــاأجــهــزة  مــــروره 
ــــه عــــلــــى عـــــــدد من  ــــحــــوزت عـــــرث ب
الأ�شكال  خمتلفة  املعدنية  القطع 

والأحجام.



األربعاء    27   فبراير    2019  م   -   العـدد  12566  
Wednesday  27   February   2019  -  Issue No   12566

22

�ش�ؤون حملية

حتت �صعار: اال�صتدامة واالبتكار وريادة االأعمال

جامعة االإمارات تفتتح فعاليات اأ�سبوع االأغذية والزراعة 2019
يف اليوم االأول زار املعر�ض 5000 من طلبة اجلامعات واملدار�ض واأولياء االأمور

بح�صور �صامل بن ركا�ض 

ندوة يف مكتبة زايد حول  الت�سامح  و بيئة االبتكار 

ور�سة عمل يف العني حول اأ�ساليب الرتبية احلديثة

اأول موؤ�ص�صة طب اأ�صنان تقدم برامج تدريب دولية يف منطقة ال�صرق االأو�صط

الكلية االأوروبية اجلامعية يف مدينة دبي الطبية حتتفل بتخريج دفعة جديدة

•• العني - الفجر

الأغذية  اأ�ــشــبــوع  فعاليات  الإمـــــارات  جامعة  افتتحت 
�شنوياً  والزراعة  الأغذية  كلية  تنظمه  التي  والزراعة 
لعلوم  امل�شتقبلية  الــروؤيــة  على  ال�شوء  ت�شليط  بهدف 
الأغذية،  وال�شحة، وعلوم  والتغذية  والزراعة،  الغذاء 
واإدارة  والب�شتنة،  وال�شمكية،  احليوانية  الرثوة  وعلوم 
الأعمال الزراعية، والطب البيطري بالدولة بح�شور 
جامعة  -مدير  البيلي  حممد  الدكتور  الأ�شتاذ  �شعادة 
الإمـــارات-و�ـــشـــعـــادة غـــامن الــهــاجــري – املــديــر العام 
حلديقة احليوان والأحياء املائية بالعني ورئي�ص املجل�ص 

الكليات  وعمداء  النواب  من  وعدد  للكلية  ال�شت�شاري 
ومدراء املوؤ�ش�شات املعنية بالدولة وطلبة اجلامعة، حيث 
ت�شتمر فعاليات هذا الأ�شبوع حتى اليوم الأربعاء واأ�شار  
الأ�شتاذ الدكتور بهانو �شاودري – عميد كلية الأغذية 
الكلية  الذي تنظمه  الأ�شبوع  اأن هذا  – اإىل  والزراعة 
واخلريجني  الكلية  لطلبة  فر�شة  يعد  �شنوي  ب�شكل 
واأعــ�ــشــاء هيئة الــتــدريــ�ــص واملــوظــفــني واجلـــهـــات ذات 
العالقة مبجال الأغذية والزراعة يف جمتمع الإمارات 
لتبادل اخلربات والطالع على الإجنازات وامل�شتجدات 
اإثراء  يف علوم الزراعة والتغذية،  عالوّة على دوره يف 
وتعريف  واجلــامــعــة  املوؤ�ش�شات  بــني  الــتــعــاون  عــالقــات 

يف  واإ�شراكهم  التطبيقية  امليدانية  باخلربات  الطلبة 
الأن�شطة املجتمعية التي تنمي قدراتهم وتعزز اجلانب 
مل�شاريعهم  هــم  واأفـــكـــار  تخ�ش�شاتهم  يف  التطبيقي 
امل�شتقبلية. واأ�شاف عميد الكلية "نطمح اأن يكون هذا 
احلدث من�شة لتبادل اخلربات، وال�شتماع اإىل الأفكار 
اجلديدة ومناق�شة الق�شايا النا�شئة يف جمال الأغذية 

والزراعة".
ت�شمن برنامج الفعاليات ن�شاطات وا�شعة مثل اإطالع 
وكيفية  للنباتات  الأولــيــة  الــرعــايــة  الـــزوار على طــرق 
الذكية،  الب�شتنة  اإىل  اإ�ــشــافــة  تــربــة،  بـــدون  الـــزراعـــة 
الطب  ومتحف  الغذائية،  للبطاقة  الذكية  والــقــراءة 

مثل  امل�شابقات  مــن  عــدد  على  احــتــوى  كما  البيطري، 
م�شابقة تطوير منتج غذائي، وم�شابقة جتارة الأغذية، 

وم�شابقة الإدارة الزراعية.
املــعــر�ــص ما  الــيــوم الأول زار  بــاأنــه يف  بــالــذكــر  جــديــر 
اجلامعات،  طلبة  ذلك  يف  مبا  زائر  يفوق عن 5000 
واأولياء الأمور، وطلبة املدار�ص، وعدد من اخلريجني، 
واخلا�ص،  العام  القطاعني  من  واخلــرباء  واملوظفني، 
التخ�ش�شات  كافة  يف  الكلية  خريجي  تكرمي  مت  كما 
لكونهم  الكلية  اأق�شام  قبل  من  تر�شيحهم  مت  والذين 
منوذجاً ريادياً وميثلون الكلية خري متثيل يف جمالت 

تخ�ش�شاتهم يف �شوق العمل الإماراتي.  

•• العني – الفجر

يف  وال�شياحة  الثقافة  بــدائــرة  الكتب  دار  قــطــاع  نظم 
بيئة  يعزز  الت�شامح   " بعنوان  علمية  نــدوة  ظبي  اأبــو 
ع�شو  النعيمي  يو�شف  الأ�شتاذ  فيها  �شارك  البتكار" 
وموؤ�ش�ص الربنامج الوطني للت�شامح، والدكتورة خولة 

الكعبي الرئي�ص التنفيذي لالبتكار يف جامعة الإمارات 
جامعة  يف  الهند�شة  كلية  مــن  عـــودة  اأميـــن  والــبــاحــث 
فعاليات  �شمن  وذلـــك  والتكنولوجيا،  للعلوم  الــعــني 
ملتقى مكتبة زايد املركزية ال�شنوية لالبتكار مبدينة 
مكتبة  م�شرح  على  اأقيمت  التي  الــنــدوة  ح�شر  العني، 
زايد ال�شيخ الدكتور �شامل حممد بن ركا�ص العامري 

وعـــدد من  �ــشــابــقــاً  الحتــــادي  الــوطــنــي  املجل�ص  ع�شو 
ال�شخ�شيات واأ�شاتذة اجلامعات ومدراء املدار�ص وجمع 

من الطلبة والطالبات.
الت�شامح مبعناه  وتناول املحا�شرون يف الندوة مفهوم 
الوا�شع وعالقته بالبتكار والإجناز،  موؤكدين اأن حياة 
القيم  مبنظومة  وثقافياً  معرفياً  مرتبطة  الإنــ�ــشــان 

مفهوم  الــنــدوة  يف  امل�شاركون  عــر�ــص   كما  الإن�شانية، 
ال�شعادة وارتباطها بالت�شامح من اأجل حتقيق ال�شعور 

الإيجابي يف البتكار ويف جودة احلياة.
ويف اخلتام الندوة قام ال�شيخ الدكتور �شامل بن ركا�ص 
بــتــوزيــع الـــــدروع الــتــذكــاريــة و�ــشــهــادات الــتــقــديــر على 

املحا�شرين يف الندوة. 

••  العني - الفجر

اأبوظبي بالتعاون مع موؤ�ش�شة التنمية  نفذت �شرطة 
الأ�ــشــريــة فــرع الــهــري ور�ــشــة حــول اأ�ــشــالــيــب الرتبية 
الفعالة" مب�شرح نادي  " الوالدية  احلديثة  بعنوان 

�شباط �شرطة منطقة العني.
من  وعــدد  القيادة  منت�شبيات  الور�شة   من  وا�شتفاد 
بهدف  الــعــني  منطقة  وهــيــئــات  موؤ�ش�شات  مــوظــفــات 
اإك�شاب الوالدين املعارف واملهارات يف تن�شئة الأطفال 
اأثبتت جناحا يف حتقيق  التي  املمار�شات  اأف�شل  وفق 

ال�شتقرار النف�شي والجتماعي. 
القبي�شي  مــوزة  الجتماعية  الخت�شا�شية   واأكـــدت 
من اإدارة مراكز الدعم الجتماعي و املدربة املعتمدة 
تعريف  والأ�شرية،اأهمية  احلياتية  املهارات  يف جمال 
بناء  واأثرها يف  الإيجابية  الرتبية  الوالدين مببادئ 
�شخ�شية الطفل ، واإك�شاب الوالدين مهارات التن�شئة 
والتعامل  الأبــنــاء  �شلوكيات  حتليل  مــن  ومتكينهم 
والإدراكية  العاطفية  امل�شكالت وفق الحتياجات  مع 

للطفل.
وحثت على �شرورة الهتمام بتعزيز الثقة يف الأبناء 

اأ�شاليب  ا�شتخدام  وعــدم  م�شتمر  ب�شكل  ومتابعتهم 
اأ�شري منا�شب لهم بعيد  واإيــجــاد  جو   العنف معهم 
عن اخلالفات الزوجية وتنمية مهاراتهم وطاقاتهم 
يف  النبيلة  والعادات  القيم  تر�شيخ  و  منهم  والتقرب 

نفو�شهم .
املـــــرا�شــــــم  اإدارة  حــــــر�ص   اإطــــار  الـــــور�شة يف  وتـــــاأتي 
بقطاع  الــعــني-  منــــطقة   – العــــــامة  والعــــــالقات 
والــتــوا�ــشــل مع  التن�شيق  عــلــى   واخلـــدمـــات  املــالــيــة 
التطلعات  يحقق   مبا  واملوؤ�ش�شات   الهيئات  خمتلف 

املن�شودة.

•• دبي- الفجر

موؤ�ش�شة  اأول  اجلــامــعــيــة  الأوروبـــيـــة  الكلية  احتفلت 
طــب اأ�ــشــنــان تــقــدم بــرامــج تــدريــب دولــيــة يف منطقة 
ال�شرق الأو�شط بتخرج دفعة جديدة من طالبها لعام 
ريك�شو�ص  فندق  يف  اأقيم  خا�ص  حفل  خالل   ،2019
ال�شهادات  تقدمي  ، حيث مت  اآر  بي  دبــي جي  برمييوم 

للطالب اجلدد بح�شور اأع�شاء الكلية.
الربوفي�شور  اجلامعية،  الأوروبية  الكلية  عميد  وقال 
" اإننا   : دونـــالـــد ج. فــريغــ�ــشــون  الأ�ــشــنــان  تــقــومي  يف 
الكبري  بالفخر  ن�شعر  تعليمية  ملوؤ�ش�شة  عمل  كفريق 
يح�شلون  وهــم  طالبنا  نــرى  عندما  احلـــدث  هــذا  يف 
رفــع معايري  الدائم هو  اإن هدفنا  و   ، �شهاداتهم  على 
املجتمع الطبي من خالل توفري م�شتوى مرتفع من 
هذا  مثل  كما  و   ، �شمنه  للعمل  القادميني  املر�شحني 
احلدث املبهر اإحتفاًل باخلرجيني اجلدد ، فهو اأي�شاً 
اأ�شاتذة  و  طــالب  اأجنـــزه  الـــذي  ال�شاق  للعمل  تقدير 

الكلية معاً ". 
اأول   ،"EUC" اجلامعية  الأوروبـــيـــة  الكلية  تعد  و 
دولية  تــدريــب  بــرامــج  تــقــدم  الأ�ــشــنــان  موؤ�ش�شة لطب 
ال�شرق  ومنطقة  املتحدة  العربية  الإمــــارات  دولــة  يف 
املــاجــ�ــشــتــري يف تقومي  تــتــ�ــشــمــن درجـــــات   ، الأو�ــــشــــط 

الأ�شنان وجراحة تقومي الأ�شنان بالتعاون مع جامعة 
ماملو يف ال�شويد ، طب اأ�شنان الأطفال ، تقومي الأ�شنان 
والتعوي�شات ، ح�شو الأ�شنان ، زراعة الأ�شنان ، ودبلوم 

يف التعليم املتقدم يف طب الأ�شنان العام.
الأوروبية  الكلية  يف  الــتــدريــ�ــص  هيئة  فــريــق  ي�شم  و 
ومراكز  جامعات  مــن  اأ�ــشــاتــذة   ،"EUC" اجلامعية 

اأبــحــاث مــرمــوقــة يف الـــوليـــات املــتــحــدة الأمــريــكــيــة ، 
ال�شويد ، اإجنلرتا ، فرن�شا والإمارات العربية املتحدة ، 

يجمعون يف عملهم بني التعليم و الطب و الأبحاث .

احتفاًء ب�صهر القراءة الوطني
دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تنظم 
برناجمًا حتفيزيًا للقراءة يف اأفرع »مكتبة«

•• اأبوظبي - الفجر

 احتفاًء ب�شهر القراءة الوطني، تنظم دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي 
والفعاليات لرت�شيخ  بالأن�شطة  حافاًل  برناجماً  املقبل  �شهر مار�ص  خالل 
"مكتبة"  اأفــرع  وذلــك يف جميع  املجتمع،  فئات  القراءة لدى جميع  ثقافة 
اأ�شهر موؤلفي  اأرجــاء الإمــارة، وتت�شمن جل�شات قرائية، ولقاء  املنت�شرة يف 

كتب الأطفال، وور�ص عمل تفاعلية. 
وقال عبداهلل ماجد اآل علي املدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة يف 
دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي: "نحر�ص يف دائرة الثقافة وال�شياحة - 
اأبوظبي على الحتفاء �شنوياً ب�شهر القراءة الوطني عرب اإطالق العديد من 
املبادرات وتنظيم الفعاليات التي ت�شهم يف تعزيز حب القراءة، فقد �شممنا 
وخمتلف  العمرية  الفئات  ملختلف  موجهاً  حتفيزياً  برناجماً  الــعــام  هــذا 
اهتمامات حمبي القراءة، مع ت�شمني الربنامج للعديد من املهارات الفنية 
التي ت�شجع على التفاعل مع القراءة باأ�شاليب خمتلفة،  وذلك متا�شياً مع 
اأهداف �شهر القراءة الوطني، والذي مت اعتماده من قبل جمل�ص الوزراء 
الفرد،  لبناء  اأ�شا�شاً  ركيزة  ها  بعدِّ القراءة  بفعل  الرتباط  لتعزيز  عام،  كل 
منو  لدعم  كو�شائل  واملعرفة  العلم  اإىل  التوجه  يف  الدولة  روؤيــة  وحتقيق 

املجتمع على اأ�ش�ص ح�شارية ومنفتحة على الثقافات الأخرى".
الأفكار  وتبادل  للقاء  اجلمهور  اأمــام  الفر�شة  املوؤلفني  لقاء  جل�شات  تتيح 
مع موؤلفي كتب الأطفال املف�شلني لديهم، والذين �شيتحدثون عن م�شدر 
اإلهامهم ويقدمون روؤاهم اخلا�شة حول اأعمالهم. اإىل جانب جمموعة من 
دقيقة"،   30 "كتاب يف  املتنوعة من �شمنها  التفاعلية  القرائية  الأن�شطة 

و"لنقراأ معاً" وغريها من ور�ص العمل التي حتفز على البتكار والإبداع.
يف  خا�ص  جناح  تنظيم  على  – اأبوظبي  وال�شياحة  الثقافة  دائــرة  وتعمل 
بوادي مول يف منطقة العني احتفاًء ب�شهر القراءة الوطني، خالل الفرتة 
من 16 ولغاية 27 مار�ص. وومينح اجلناح خ�شومات ت�شل لغاية 50% 
على اإ�شدارات قطاع دار الكتب يف الدائرة، بالإ�شافة اإىل تنظيم جمموعة 
خالل  الأطفال  اإىل  املّوجهة  الثقافية  التعليمية  الرتفيهية  الأن�شطة  من 

فرتة عطلة نهاية الأ�شبوع "يومي 22 و23 مار�ص".  

بهدف ن�صر اأحدث املمار�صات الربوية العاملية 
كلية االإمارات للتطوير الرتبوي ت�ستعر�ض 

درا�سة التعّلم ال�سفي  للرتبويني
 •• اأبوظبي - الفجر

نظمت كلية الإمارات للتطوير الرتبوي حما�شرتني حول "درا�شة التعلم 
ال�شفي" يف كل من : حرمها يف اأبوظبي ومركز تدريب املعلمني يف عجمان، 
م�شتهدفًة اأكرث من 120 من املعلمني والقادة والرتبويني يف وزارة الرتبية 
والتعليم. وقدم املحا�شرتني الدكتور بيرت دديل، ع�شو هيئة التدري�ص يف 
العاملية  ق�شم الرتبية بجامعة كامربدج باململكة املتحدة، ورئي�ص الرابطة 

لدرا�شة "التعّلم ال�شفي". 
املعلمني  متكني  يف  جهودها  �شمن  املحا�شرات  لهذه  الكلية  تنظيم  وجــاء 
املمار�شات  اأف�شل  وتكري�ص  املهنية  م�شريتهم  وتعزيز  مهاراتهم  وتطوير 
اأحدث  على  املعلمني  اطــالع  و  اعتماد  على  حر�شها  خــالل  من  لدعمهم، 
واأف�شل املمار�شات الرتبوية العاملية التي ت�شهم يف حت�شني املعرفة العملية 

لديهم مبا يتما�شى مع اخلطة التطويرية للتعليم بالدولة. 
مت  الــذي  الجــرائــي  البحث  اأ�شكال  ال�شفي" �شمن  التعلم  "درا�شة  وتعد 
اأنه  على  التعلم  اإىل  ينظر  الــذي  العريق  الياباين  التقليد  من  ا�شتلهامه 
م�شار تعاوين وت�شاركي، حيث يقوم املعلم بتخطيط وتطبيق وحتليل تعلم 
الزمالء وعدد  طالبه يف ح�ش�ص معينة من خالل ال�شتعانة بفريق من 

من ال�شرتاتيجيات.
الذين  املــدر�ــشــني  مــن  جمموعات  ال�شفي"  التعلم  "درا�شة  يف  وي�شرتك   
عملية  وحتليل  املالحظات  وتقدمي  والتعليم  التخطيط  يف  معا  يتعاونون 
التعلم والتعليم، ويقومون بتدوين النتائج التي يتو�شلون اإليها، ويعملون 
املــتــداولــة مــن خــالل عر�ص  املــنــاهــج الــرتبــيــويــة  اأو حت�شني  على حتــديــث 
النتائج اأمام معلمني اآخرين، اأو من خالل ن�شر الأوراق البحثية التي ت�شرح 
"درا�شة  الــدول  من  عــدداً  ت�شتخدم  اليابان،  اإىل  واإ�شافة  عملهم.  طريقة 
والوليات  وال�شني  وهونكوجن  �شنغافورة  �شمنها  من  ال�شفي"  التعلم 
املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة وكندا، وت�شعى كلية الإمارات للتطوير 

الرتبوي ل�شتحداث هذا النهج يف مدار�ص الدولة املختلفة.
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نف�ض  النوم يف  وبداأت يف  با�صتبدال مرتبتك،  هل قمت 
الوقت كل ليلة، وقمت بتح�صني نظامك الغذائي، ورغم 

ذلك ما زلت ت�صعر بالتعب واالإرهاق الدائم؟
واالإره��اق  التعب  ا�صتمر  اأو  كذلك  كنت  اإذا 

بع�ض  اإج��راء  بعد  حتى  لديك  الدائم 
التغيريات يف اأ�صلوب حياتك، فقد حان 

حول  طبيبك  مع  للتحدث  الوقت 
امل�صكالت ال�صحية التالية:

الدم: فقر   1-
الدم  خاليا  لنق�ص  نتيجة  هــو  الــدم  فقر  عــن  الناجم  التعب   
اأن�شجتك  اإىل  رئتيك  مــن  الأوك�شجني  جتلب  التي  احلــمــراء، 
حالة  يف  النف�ص  وق�شر  بال�شعف  ت�شعر  قد  ولهذا  وخــاليــاك، 
اأو  الإ�ــشــابــة بــه، وقــد يــحــدث فقر الـــدم ب�شبب نق�ص احلــديــد 
اأو مر�ص مزمن  اأو نزيف داخلي،  اأو فقدان الدم  الفيتامينات، 
الف�شل  اأو  ال�شرطان،  اأو  الروماتويدي،  املفا�شل  التهاب  مثل 
الكلوي، كما اأن الن�شاء يف �شن الإجناب معر�شات ب�شكل خا�ص 
اأثناء  الـــدم  بفقدان  وذلـــك  احلــديــد،  نق�ص  ب�شبب  الـــدم  لفقر 
احلي�ص، وكذلك حاجة اجل�شم اإىل كمية اإ�شافية من احلديد 

اأثناء احلمل والر�شاعة الطبيعية.
�شعور  وهــو  الــوقــت  طــوال  بالتعب  ال�شعور  الأعــرا�ــص،  وت�شمل 
ي�شابون  الآخـــر  والبع�ص  الـــدم،  بفقر  امل�شابني  بــني  رئي�شي 
�شرعة  الــرتكــيــز،  نق�ص  الــنــوم،  يف  �شعوبة  ال�شديد،  بال�شعف 
ن�شاط  اأي  ال�شدر و�شداع مع ممار�شة  اآلم يف  القلب،  �شربات 

ب�شيط، مثل �شعود الدرج اأو امل�شي م�شافات ق�شرية.
الــدم، نقوم من خالل تقييم ج�شدي �شامل مع  ولختبار فقر 
اختبار للدم، مبا يف ذلك فح�ص الدم الكاملCBC ، للتحقق 
اأنه من املعتاد فح�ص  من م�شتويات خاليا الدم احلمراء، كما 

الرباز للتاأكد من فقدان الدم.
اآخر  �شيًئا  اأن  اإىل  ي�شري  عر�ص  فهو  ا،  مر�شً لي�ص  الــدم  وفقر 
العالج يختلف  فــاإن  لذلك  اإىل حــل،  يحتاج  يحدث يف ج�شدك 

الأمر  يكون  وقد  الــدم،  فقر  وراء  الكامن  لل�شبب  تبًعا 
ب�شيًطا مثل تناول املزيد من الأطعمة الغنية 

حول  طبيبك  اإىل  حتــدث  لكن  باحلديد، 
العالج املنا�شب لك.

الدرقية: الغدة  مر�ض   2-
 عندما تكون هرمونات الغدة الدرقية 
الأن�شطة،  كــل  عــلــى  تــوؤثــر  مــ�ــشــطــربــة، 

الهرمونات  الــدرقــيــة  الــغــدة  تنتج  حيث 
الغذائي اخلا�ص  التمثيل  التي تتحكم يف 

الغدة  هـــرمـــون  مـــن  الــكــثــري  اأن  كــمــا  بــــك، 
نــ�ــشــاط الغدة  بــفــرط  يــعــرف  اأو مــا  الــدرقــيــة 

لــيــ�ــص جـــيـــًدا، وكــذلــك ك�شلها؛  الــدرقــيــة، 
اإما  الو�شعان على  يعمل  حيث 

عملية  اإبــطــاء  اأو  ت�شريع 
الأي�ص.

وتــتــ�ــشــح الأعـــرا�ـــص 
مـــــن خــــــالل فـــرط 

ــــاط الــــغــــدة  ــــش ــــ� ن
الــدرقــيــة؛ حيث 
التعب  يــ�ــشــبــب 
الــــــعــــــ�ــــــشــــــلــــــي 

والــــــ�ــــــشــــــعــــــف، 
والتي قد ٌتالحظ 
الفخذين،  يف  اأوًل 
التمارين  وت�شبح 
مثل  الــريــا�ــشــيــة 
الدراجة  ركــــوب 
�شعود  حــتــى  اأو 
الـــ�ـــشـــالمل اأكـــرث 
وت�شمل  �شعوبة، 
الغدة  اأعــــرا�ــــص 

بالدفء  وال�شعور  املــربر،  الــوزن غري  الأخــرى فقدان  الدرقية 
طوال الوقت، وزيادة معدل �شربات القلب، وتدفقات احلي�ص 
العط�ص، ويتم ت�شخي�ص فرط  الأق�شر والأقــل تكراًرا، وزيــادة 
الع�شرينات  يف  الن�شاء  بني  �شائع  ب�شكل  الدرقية  الغدة  ن�شاط 
الن�شاء  عند  يــحــدث  اأن  ميكن  لكنه  الــعــمــر،  مــن  والثالثينات 

ا الأكرب �شًنا والرجال اأي�شً
على  الــقــدرة  وعــدم  التعب،  الدرقية  الــغــدة  ق�شور  ي�شبب  كما 
الــرتكــيــز، وجـــرح الــعــ�ــشــالت، حــتــى مــع وجـــود نــ�ــشــاط طفيف، 
املاء  احتبا�ص  ب�شبب  الـــوزن  زيـــادة  الأخـــرى  الأعــرا�ــص  وت�شمل 
ـــالـــربودة طــــوال الـــوقـــت حــتــى يف الــطــقــ�ــص احلـــار،  والــ�ــشــعــور ب
والإم�شاك، وعموًما  تكراًرا  والأكــرث  الأثقل  وتدفقات احلي�ص 
الـــغـــدة الــدرقــيــة هـــي الأكـــــرث �ــشــيــوًعــا عــنــد الــنــ�ــشــاء فـــوق �شن 
10 باملائة من  اخلم�شني، وح�شب الدرا�شات فاإن ما ي�شل اإىل 
الغدة  ق�شور  الأقــل من  على  يعانني  �شن اخلم�شني  الن�شاء يف 

الدرقية.
الدم،  اختبار  مع  الدرقية  الغدة  مر�ص  عن  الك�شف  وميكن   -
وح�شب اخلرباء فاإن ا�شطرابات الغدة الدرقية قابلة للعالج؛ 
بحيث يجب على جميع الأ�شخا�ص الذين ي�شكون من الإرهاق 
اأو �شعف الع�شالت اأو العر�شني مًعا اإجراء الختبار، وتختلف 
اأو  الأدويــة  الدرقية، ولكنها قد ت�شمل  الغدة  اأمرا�ص  عالجات 

اجلراحة اأو ا�شتخدام اليود امل�شع.

ال�صكري:   3-
الكثري من النا�ص قد ل يعرفون حتى اإنهم م�شابون مبر�ص 
اأو اجلــلــوكــوز هــو الـــوقـــود الذي  الــ�ــشــكــري، والــ�ــشــكــر 
م�شكلة  يعني  وهذا  ا�شتمرار ج�شدك،  على  يحافظ 
لالأ�شخا�ص الذين يعانون من مر�ص ال�شكري من 
ا�شتخدام  ي�شتطيعون  ل  الذين  الثانية،  الدرجة 
اإىل تراكمه يف  اجللوكوز ب�شكل �شحيح، ما يوؤدي 
الــدم، ويقول باحثون من جامعة جونز هوبكنز 
للحفاظ  كــافــيــة  طــاقــة  دون  اإنــــه  الأمـــريـــكـــيـــة، 
بداء  امل�شابني  فــاإن  ب�شال�شة،  اجل�شد  �شري  على 
من  كــواحــد  التعب  يالحظون  مــا  غالًبا  ال�شكري 

اأوىل عالمات التحذير.
طوال  بالتعب  ال�شعور  عــن  النظر  وب�شرف 
الأخـــرى  الــعــالمــات  الــوقــت، ت�شمل 
التبول  املــــفــــرط،  الــعــطــ�ــص 
فقدان  اجلــوع،  املتكرر، 
الــــــــــــــــــــوزن، عـــــــــدوى 
الـــفـــطـــريـــات وعــــدم 
و�ــــشــــوح الــــروؤيــــة. 
وهـــــنـــــاك نـــوعـــان 
الختبارات  مــن 
الــــرئــــيــــ�ــــشــــيــــة 
ملــــــــــــــــر�ــــــــــــــــص 
الـــ�ـــشـــكـــري: 
اخـــــــتـــــــبـــــــار 
اجللوكوز 

يف 
ما  ز لبال ا
ــــــــــــــاء  اأثــــــــــــــن
الــ�ــشــيــام، وهو 
اأكــــــــــرث �ــــشــــيــــوًعــــا، 
م�شتوى  ويــــقــــيــــ�ــــص 

حتمل  اختبار  مــع  �ــشــاعــات،   8 ملــدة  ال�شيام  بعد  الـــدم  جلوكوز 
الدم مرتني: قبل  �شحب  ويتم   ،  OGTTالفموي اجللوكوز 
طبيبك  و�شين�شحك  �شاعتني،  بعد  ثم  اجللوكوز،  �شراب  �شرب 
بكيفية التحكم يف الأعرا�ص من خالل تغيري النظام الغذائي، 

والأدوية الفموية اأو الأن�شولني اأو الثنني معاًً 

االكتئاب:  4-
 الكتئاب هو مر�ص رئي�شي يوؤثر على الطريقة التي ننام وناأكل 
ون�شعر بها باأنف�شنا وبالآخرين، ودون عالج قد ت�شتمر اأعرا�ص 
جميًعا  نواجه  ول  �شنوات.  حتى  اأو  اأ�شهر  اأو  لأ�شابيع  الكتئاب 
اإىل  الكتئاب  يــوؤدي  ما  عــادًة  ولكن  الطريقة،  بنف�ص  الكتئاب 
انخفا�ص الطاقة، والتغريات يف اأمناط النوم والأكل، وم�شاكل 

يف الذاكرة والرتكيز، وم�شاعر الياأ�ص وعدم القيمة وال�شلبية.
- ول يوجد فح�ص دم لالكتئاب، لكن طبيبك قد يتمكن من 
كنت  اإذا  الأ�شئلة،  مــن  �شل�شلة  طــرح  طريق  عــن  عليه  التعرف 
تــواجــه خم�شة اأو اأكـــرث مــن هــذه الأعـــرا�ـــص اأدنــــاه لأكـــرث من 
التعب  العقلية:  ال�شحة  اإخ�شائي  اأو  طبيبك  راجع  اأ�شبوعني، 
اأو فقدان الطاقة، النوم قلياًل جًدا اأو اأكرث من الالزم، ا�شتمرار 
املزاج احلزين اأو القلق، انخفا�ص ال�شهية وفقدان الوزن، زيادة 
ال�شهية وزيادة الوزن، فقدان الهتمام اأو املتعة يف الأن�شطة التي 
متت ممار�شتها مرة واحدة، الأرق، ا�شتمرار الأعرا�ص اجل�شدية 
اأو  املــزمــن  الأمل  اأو  الــ�ــشــداع  مــثــل  لــلــعــالج  ت�شتجيب  ل  الــتــي 
الإم�شاك وغريها من ا�شطرابات اجلهاز اله�شمي، �شعوبة يف 
الرتكيز اأو التذكر اأو اتخاذ القرارات، ال�شعور بالذنب، ال�شعور 

بالياأ�ص وعدم القيمة، اأفكار املوت اأو النتحار.
ومعظم النا�ص الذين يعانون من الكتئاب قادرون على التعايف 
مــن خـــالل مــزيــج مــن الــعــالج احلــديــث والأدويـــــــة، فــقــط مع 

الو�شفة العالجية املنا�شبة من الطبيب.

املزمن: التعب   5-
ب�شرعة،  ياأتي  الذي  القوي  التعب  ت�شبب  املحرية   هذه احلالة 
ال�شديد  بالتعب  ي�شعرون  منها  يــعــانــون  الــذيــن  والأ�ــشــخــا�ــص 
مبجرد ممار�شة اأن�شطتهم العادية، وميكن ا�شتنفادهم ب�شهولة 
الأخرى  العالمات  اأعرا�شها  وت�شمل  اجلهد،  من  القليل  مع 
اللمفاوية  العقد  ال�شعف،  واملفا�شل،  الع�شالت  اآلم  ال�شداع، 
الرقيقة وعدم القدرة على الرتكيز، ول تزال متالزمة التعب 

املزمن حمرية، لأنه ل يوجد �شبب معروف لالإ�شابة بها.
حالت  اأوًل  طبيبك  ي�شتبعد  اأن  ويجب  اختبار،  اأي  يوجد  ول 
والت�شلب  الذئبة  مــر�ــص  مثل  م�شابهة،  اأعــرا�ــص  ذات  اأخـــرى 
الت�شخي�ص، ول يوجد عالج طبي معتمد  اإجــراء  املتعدد، قبل 
اأو  الذاتية  الرعاية  ت�شاعد  وقــد  الآن،  حتى  املــزمــن  لالإجهاد 
م�شادات الكتئاب اأو العالج بالكالم اأو الن�شمام اإىل جمموعة 

دعم.

النوم: اأثناء  التنف�ض  توقف    6-
ت�شعر  ا�شتيقظت  واإذا  الــنــوم،  تعطيل  اإىل  امل�شكلة  هــذا  تـــوؤدى 
النوم  مــن  عليه  ح�شلت  مــا  مــقــدار  عــن  النظر  بغ�ص  بالتعب 
فرتات  ت�شمل  النوم  اأثناء  التنف�ص  توقف  فاأعرا�ص  الطبيعي، 
اأثناء النوم يف النوع الأكرث �شيوًعا، حيث  ق�شرية من التنف�ص 
يغلق جمرى الهواء العلوي اأو ينهار بالفعل لب�شع ثواٍن، وهنا 
تقوم الدماغ بدورها لإيقاظك لبدء التنف�ص مرة اأخرى، وقد 
يتوقف ال�شخ�ص الذي يعاين من توقف التنف�ص اأثناء النوم عن 

التنف�ص ع�شرات اأو حتى مئات املرات يف الليل.
اأثناء  التنف�ص  توقف  اإىل  الإ�ــشــارة  يتم  ما  غالًبا  الأعــرا�ــص:   -

النوم عن طريق ال�شخري، ويتبعه عادًة التعب يف اليوم التايل، 
لأن انقطاع النف�ص النومي ميكن اأن يوؤدي اإىل اأمرا�ص القلب 

وارتفاع �شغط الدم وال�شكتة الدماغية، فمن املهم اختبارها.
النوم، حيث  املبيت يف عيادة  اأهمها على  -الختبارات: ينطوي 
التنف�ص  وتــغــيــريات  نــومــك  اأمنـــاط  ملراقبة  لختبار  �شتخ�شع 

ون�شاط الدماغ.
و�شف  يتم  فقد  النوم،  اأثناء  التنف�ص  بتوقف  م�شاباً  كنت  واإذا 
جهاز CPAP  ال�شغط الهوائي الإيجابي امل�شتمر، وهو قناع 
اأثناء  التنف�شية  املجاري  يف  الهواء  وينفث  وفمك  اأنفك  يالئم 
ا  اأي�شً يو�شي طبيبك  قــد  احلــالــة  �ــشــدة  على  واعــتــمــاداً  الــنــوم، 

باإجراء عملية جراحية.

 :B12 فيتامني  نق�ض   7-
احل�شول على ما يكفي من فيتامني B12  اأمر بالغ الأهمية 

ل�شحة الدماغ، ونظام املناعة والتمثيل الغذائي، ومع تقدمنا يف 
العمر تنخف�ص قدرتنا على امت�شا�ص هذا الفيتامني، وح�شب 
اخلرباء فاإن هذا النق�ص يوؤدى اإىل التعب، كما اأن بع�ص اأدوية 
قدرة  تعرقل  اله�شمي  اجلهاز  وا�شطرابات  واحلرقة  ال�شكري 
اجل�شم على امت�شا�شه، وكذلك اإذا اتبعت نظاًما غذائًيا نباتًيا، 
فيتامني  اإن  حيث  مــتــزايــدة؛  خمــاطــر  ــا  اأيــ�ــشً لــديــك  ف�شتكون 
واملحار  والبي�ص  اللحوم  يف  فقط  طبيعي  ب�شكل  يوجد   B12

ومنتجات الألبان.
ومن اأعرا�ص هذه احلالة، بالإ�شافة اإىل الإرهــاق، نوبات وخز 
يف اليدين والقدمني، فقدان الذاكرة، الدوخة، القلق  وم�شاكل 
ا يف م�شتوى  يف الروؤية، واإذا توقع الطبيب اأنك تعانى انخفا�شً
على  واعتماًدا  ب�شيط،  دم  لفح�ص  ف�شتخ�شع    B12 فيتامني 
غنية  غذائية  م�شادر  طبيبك  يقرتح  قد  دمــك،  فح�ص  نتائج 

بهذا الفيتامني اأو تناول مكمل غذائي خا�ص.

حان الوقت لتغيري اأ�صلوب حياتك

الدائم بالتعب  �سعورك  تف�سر  اأ�سباب   7

الكثري  هناك  اأن  اإىل  التقرير،  اأ�شار 
ال�شعري،  مــ�ــشــروب  تـــنـــاول  يــفــ�ــشــل 
واآخرين ل يف�شلون تناوله نتيجة 
عند  ولكن  لهم،  املميز  غري  لطعمه 
التعرف على فوائده العديد �شتتعرف 
التي  الأ�شياء  اأف�شل  من  يعد  تناوله  اأن 
بــهــا يومياً  الــقــيــام  الــ�ــشــخــ�ــص  يــجــب عــلــى 
لــتــجــنــب الإ�ـــشـــابـــة بــالــعــديــد مـــن الأمــــرا�ــــص، 

وامل�شاكل ال�شحية، ومنها:
مبر�ص  الإ�ــشــابــة  مــن  يــحــد  الــ�ــشــعــري  -1م�شروب 
من  عالية  ن�شبة  على  لحتوائه  نظراً  وذلــك  ال�شرطان، 

م�شادات الأك�شدة.
باأمرا�شه  الإ�شابة  من  ويحد  القلب،  �شحة  على  -2يحافظ 
املختلفة، كما يقوم بتن�شيط الدورة الدموية واحلد من تعر�شها 

للك�شل.
من  ويحد  فيه،  ال�شيولة  تعزيز  على  وي�شاعد  الــدم،  تخرث  -3مينع 

الإ�شابة بالتجلط يف الدم.
بال�شعري  امل�شروب اخلا�ص  باللتهابات، فتناول هذا  الإ�شابة  -4احلد من 

ي�شاهم ب�شكل كبري يف احلد من تلك امل�شكلة.
الع�شبية وم�شاكل  ال�شعري يقلل فر�ص الإ�شابة بال�شطرابات  -5م�شروب 

يف الأوعية الدموية.
بالعداوات  بامل�شاكل  الإ�شابة  من  اجل�شم  -6يحمى 

الفريو�شية، كما ينظم ن�شبة الكول�شرتول يف الدم
اجلهاز  تــقــويــة  يف  كــبــري  ب�شكل  ي�شاهم  -7ال�شعري 
بالأمرا�ص  الإ�ـــشـــابـــة  مـــن  واحلــــد  لــلــجــ�ــشــم،  املــنــاعــي 

اخلا�شة به.
من  فهو  الأ�ــشــنــان،  بت�شوي�ص  الإ�ــشــابــة  مــن  -8يحد 
وحتافظ  الأ�ــشــنــان  تقوية  على  تعمل  التي  امل�شروبات 

على �شحتها.
ال�شموم  من  اجل�شم  تنظيف  على  يعمل  -9ال�شعري 
بالت�شمم  ـــابـــة  الإ�ـــش مـــن  ويـــحـــد  داخــــلــــه،  املـــرتاكـــمـــة 

الغذائي.
تنظيم  يف  كبري  ب�شكل  ي�شاهم  ال�شعري  -10م�شروب 
ن�شبة ال�شكر بالدم، وهذا يجعله من اأف�شل امل�شروبات 

ملر�شى ال�شكر.
ت�شاعد  التي  الدافئة  امل�شروبات  اأف�شل  من  -11يعد 

البلغم  التخل�ص من  القا�شية، لأنــه يعمل على  الــربد  نــزلت  يف العالج من 
والحتقان والتهاب احللق.

ال�صعري من النباتات التي حتتوى على ن�صبة عالية من العنا�صر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها اجل�صم، فعند 
تناوله كم�صروب فهو ميد اجل�صم ويحميه من االإ�صابة بالعديد من االأمرا�ض، اأهمها الف�صل الكلوي، ويتم اإعداده 
عن طريق اأخذ القليل منه وو�صعه يف املاء وتركه حتى الغليان ثم تناوله، وللتعرف على فوائده عليك 

.style craze  قراءة االأ�صطر القادمة وفقًا ملوقع

يحتوي على ن�صبة عالية من العنا�صر الغذائية والفيتامينات

يوميًّا ال�سعري  ل�سرب  يدفعك  �سببًا   11

األربعاء    27   فبراير    2019  م   -   العـدد  12566  
Wednesday  27   February   2019  -  Issue No   12566



24

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
 اإعادة العالن بالن�سر باللغتني العربية والجنليزية امام املحكمة املخت�سة 

اىل املدعى عليه / تا�شك - �ص م ح 
الكلية  الدعوى رقم 2018/8447  العامة واملقاولت  يف  الوطنية لتجارة  ال�شابل  املدعي /  بان  نعلمكم 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : الزام املدعي عليها بان 1( توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
الف وت�شعمائة وخم�شة  ، احد ع�شر مليون وخم�شمائة واثنان وع�شرون  اإماراتي  11522925.98 درهم 
وع�شرون درهما وثمانية وت�شعون فل�شا اإماراتيا مفردها وفق للتايل : ت�شفية ح�شاب بني الطرفني مبلغ 
وقدره 5897925.98 درهم اإماراتي ، تعوي�ص عن ا�شرار بال�شمعة مبلغ وقدره 5625000 درهم اإماراتي. 
2( الفائدة القانونية عن مبلغ املحكوم به بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد. 3( ت�شمني 
الكلية  الدائرة  اأمام  يقت�شي ح�شورك  لذا  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  عليها  املدعي 
الأوىل 138 مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
8.30 �شباحا.  ال�شاعة   ، املوافق 2019/3/10  وذلك   ، امل�شتندات  كافة  بها  الدعوى مرفقا  جوابية على 
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�شار اليها اأعاله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم 

اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 285
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ في�شل را�شد خان - الهند اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته 
البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ فرح خان �شهيل خان - الهند اجلن�شية ، يف الرخ�شة امل�شماة )جنمة ال�شعادة 
للتجارة( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )755890(.  تعديالت اخرى : مت تغيري الن�شاط التجاري 
)جتارة الحذية الن�شائية - باجلملة جتارة الحذية الرجالية - باجلملة ، جتارة احذية الطفال - باجلملة ، 
جتارة ال�شاعات - باجلملة ، جتارة حقائب اليد واملنتجات اجللدية - باجلملة ، جتارة املالب�ص اجلاهزة ، جتارة 
بيع   ، بالتجزئة   - الرجالية  الحذية  بيع  بالتجزئة،   - الن�شائية  الحذية  )بيع  لي�شبح  باجلملة(    - العطور 
احذية الطفال - بالتجزئة ، بيع ال�شاعات وقطع غيارها - بالتجزئة ، بيع حقائب اليد واملنتجات اجللدية - 
بالتجزئة ، بيع املالب�ص الن�شائية اجلاهزة - بالتجزئة ، بيع العطور - بالتجزئة( وعمالبن�ص املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن 
للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 283
البيع  يرغب يف   ، اجلن�شية  باك�شتان   - تنوير احلق حممد �شديق  ال�شيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
ا�شرار  ال�شيد/  اىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  من   )%50( ح�شته  من  جزء  عن  والتنازل 
ح�شني �شريازي �شيد وليت ح�شني �شريازي - باك�شتاين اجلن�شية /ال�شيد : تنوير احلق حممد �شديق 
البالغة  والتنازل عن جزء من ح�شته )50%( من كامل ح�شته  البيع  ، يرغب يف  باك�شتان اجلن�شية   -
الغازي(  باك�شتان اجلن�شية يف الرخ�شة )خطاط  اكرام اهلل عطا حممد -  ال�شيد/  )100%( وذلك اىل 
تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )525995( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارة. 
تعديالت اخرى : تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات اىل �شركة اعمال مهنية 
بوكيل خدمات.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 287
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ نظام الدين تاز هاتو فيتيل حممد حاجي ، هندي اجلن�شية 
وال�شيد/جاي�شال بوتيات ب�شري بوتيات - هندي اجلن�شية يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�شتهم البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/حممد �شفيق كوزيفيليل عبداملجيد عبدول جميد - 
هندي اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم )�شالون العرين للحالقة( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب 
رخ�شة رقم )616522( تعديالت اخرى : - مت تغيري ال�شكل القانوين من )�شركة اعمال مهنية 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 281

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ اليك�ص فرجي�ص فرجي�ص كوتيكاتويبان - الهند اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل كل من ال�شيد/ ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن �شلطان 
بن ماجد املعال - اإماراتي اجلن�شية ال�شيد/ حممد ابو القا�شم �شاركار حممد �شم�ص احلق �شاركار - بنغالدي�ص 
اجلن�شية ال�شيد/ مينتو �شيكدير حممد �شيف الدين �شيكدير - بنغالدي�ص اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم )الجواء 
اخلالبة لتجارة الأدوات ال�شحية والكهربائية( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )752711( 

تغيريات اخرى : مت تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة بوكيل خدمات( اىل )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة(، 
)الجواء  اىل  والكهربائية(  ال�شحية  الدوات  لتجارة  اخلالبة  )الجواء  من  التجاري  ال�شم  تغيري  مت  كما 
اخلالبة لتجارة الدوات ال�شحية والكهربائية - ذ م م( وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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اعالن بالن�سر

الدعوى رقم 2018/2985 الدائرة املدنية التجارية الكلية
اىل اخل�شم املدخل 4 : حممد علي حممد املال - اإماراتي اجلن�شية 

نعلمكم بان املدعي / �شركة المري لتجارة الملنيوم  يف الدعوى رقم 2018/2985 الدائرة املدنية والتجارية 
اجلزئية )مدين الكلية(  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  

تلتم�ص املدعية من عدالة املحكمة املوقرة 
اأول : الت�شريح بت�شجيل الدعوى وحتديد اأقرب جل�شة لنظرها 

 )676.055  .20( وقدره  مبلغ  ب�شداد  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  احلكم   : ثانيا 
12% من  بواقع  القانونية  والفائدة  فل�شا(  وع�شرون  درهم  الف وخم�شة وخم�شون  و�شبعون  و�شتة  )�شتمائة 

تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام 
ثالثا : الزام املدعي عليهم باملنا�شب من امل�شاريف والر�شوم ومقابل اتعاب املحاماة. 

بتاريخ   4 رقم  مكتب  الإبتدائية  الإحتادية  عجمان  مبحكمة  الدعوى  مدير  امام  باحل�شور  مكلف  انت  لذا 
2019/3/10 ، وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�شور او 

عدم اإر�شال وكيل عنكم فانه �شيتم ا�شتكمال الإجراءات القانونية يف غيابكم. حتريرا يف 2019/1/27 م.  
 حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة عجمان الحتادية البتدائية         
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يف الدعوى رقم 2018/1158 جتاري كلي - دبي

املقامة من / 1- دراماين �شاكو   2- موديبو كيدا
�شد / اورو�ص جولدن )�ص ذ م م( 

واخل�شم املدخل / اي�شاف للتجارة العامة - �ص ذ م م 
نعلن نحن اخلبري احل�شابي / حممد حميد حممد املري ، اأنه مت تعيننا من حمكمة 
دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�شابية الواردة بحكم املحكمة ال�شادر بجل�شة 
2019/1/28 يف الدعوى املذكورة اعاله - كما نعلن اخل�شم املدخل "اي�شاف للتجارة 
العامة - �ص ذ م م" حل�شور اإجتماع اخلربة املقرر له جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2019/3/6 يف متام ال�شاعة 3.00 ع�شرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن مبركز الدانة - 

مكتب رقم 601 ، �شارع اآل مكتوم - ديرة - دبي.  
خبري ح�سابي / حممد حميد املري  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

 اإعالن حكم بالن�سر    
         2018/361 عمايل جزئي    

 - ال�شارقة   - الإمــــارات   : الــعــنــوان   - :باك�شتان  اجلن�شية   ، خمتيار  اكــرب  حممد   : املــدعــي 
ال�شناعية - ال�شارقة 30999-6 رقم الهاتف : 971507579161+ 

اىل املدعي عليه : قا�شم حممود لالع�شاب الطبية ، اجلن�شية : باك�شتان 
العنوان : الإمارات - راأ�ص اخليمة - النخيل بالقرب من ال�شفري ماركت - 00 ، رقم الهاتف 

 +971558408890 :
يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�شدرت بحقك وبتاريخ 2018/4/30 احلكم التايل : 

حكمت املحكمة / بالزام ال�شركة املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )5200 خم�شة الف 
ومائتني درهم( كما الزمتها امل�شروفات.  حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�شاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار اإليه فاإن 

املحكمة �شوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
 رئي�س ق�سم الت�سجيل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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ق�سم التنفيذ - اخطار بالن�سر 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2964 ل�سنة 2018 
اىل املحكوم عليه / نو�شادا الدينابا الاللثوتا   

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما  
بتاريخ 2018/4/30 يف الق�شية رقم 4481 ل�شنة 2017 جتاري جزئي بالزام بدفع مبلغ 
املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  للفائدة  بالإ�شافة   ، درهــم   )152614( وقــدره 

2017/7/25 وحتى ال�شداد التام.  ل�شالح املحكوم له/ حممد م�شعود انور. 
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�شر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�شية  النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�شور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 

مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         
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 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان : ال�شيد/ جميب 
فالياكاث موثو ، اجلن�شية : الهند وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته 
البالغة 100% يف ال�شم التجاري �شما الربدي لتجارة الهواتف املتحركة ، ن�شاط الرخ�شة 
اإ�شالح   ، ، بيع الك�ش�شورات ولوازم الهواتف املتحركة - بالتجزئة  بيع الهواتف املتحركة 
رخ�شة  خورفكان  يف  القت�شادية  التنمية  دائــرة  من  من  واملرخ�ص   ، املتحركة  الهواتف 
جتارية رقم 759819 ال�شادر بتاريخ 2018/2/5 يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان.   
اىل ال�شيد/ يا�شر را�شد حممد را�شد احلفيتي ، اجلن�شية : الإمارات  ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/879 عقاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1-عبدالرحيم م�شطفى كمائي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �شركة الإمــارات الوطنية لال�شتثمار - �ص ذ م م وميثله / يو�شف 
املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى  عليك  اأقــام  قد   - البحر  حممد  ح�شن  حممد 
بتاريخ  املربمة  الت�شوية  اتفاقية  على  التواقيع  �شحة  باثبات  احلكم  باإ�شدار 
ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  عليه  واملدعي  املدعية  من  كل  بني   2011/3/22
اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2019/3/12  ال�شاعة 
ميثلك  مــن  اأو  باحل�شور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ــص   11.00
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مــذكــرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  الدعوى 2019/31 عقاري كلي 

القامة  حمل  جمهول  اوثوبان  ارياثوكارا  ماثيو  عليه/1-�شيجو  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ �شركة الإمارات الوطنية لال�شتثمار - �ص ذ م م وميثله/يو�شف 
املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى  عليك  اأقــام  قد   - البحر  حممد  ح�شن  حممد 
بتاريخ  املربمة  الت�شوية  اتفاقية  على  التواقيع  �شحة  باثبات  احلكم  باإ�شدار 
2011/12/22 بني كل من املدعية واملدعي عليه والر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
ال�شاعة   2019/3/12 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وحــددت  املحاماة.  اتعاب 
ميثلك  مــن  اأو  باحل�شور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ــص   11.00
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مــذكــرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/1591   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �شعيد نا�شر خمي�ص خلفان املطوع جمهول حمل 
ع  م  �ــص   - الـــدويل  الــتــجــاري  التنفيذ/البنك  ان طــالــب  القــامــة مبــا 
وميثله/عبداحلكيم حبيب من�شور بن حرز - قد اأقام عليك الدعوى 
بــه وقدره  املــنــفــذ  املــبــلــغ  بــدفــع  والـــزامـــك  اعـــاله  املـــذكـــورة  التنفيذية 
)372907.36( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجــراءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يف الدعوى رقم 2018/1745 جتاري كلي دبي - دبي

اىل املدعي عليها الأوىل / �شركة انرتنا�شيونال تريدينج هولدينج كو ليمتد وميثلها 
مكتب التمثيل )اي تي ات�ص هولدينج( ،،، هذا لعالمكم بان املدعية / اإم ئي دي تريدجن 
كومباين ليمتد وميثلها ال�شيد/ مي�شال جوزيف تراك قد اقامت عليكم الدعوى اعاله 
ومت انتدابنا خبريا فيها ، لذا يلزم ح�شوركم او من ميثلكم قانونا اجتماع اخلربة املزمع 
عقده يف مقر اخلبري املحا�شبي وامل�شريف ، مكتب معاذ حممد - حما�شبون قانونيون 
، الكائن يف �شقة 1507 الطابق 15 يف برج لوؤلوؤة دبي - ميدان بني يا�ص - ديرة - دبي ، 
تليفون 2213941-04 فاك�ص 912 2214-04 وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر ويف 

حالة عدم احل�شور �شيتم اإعداد التقرير على �شوء امل�شتندات املقدمة من املدعية. 
هذه الدعوة اإعمال لن�ص القانون.  

اخلبرياملنتدب 
معاذ حممد - حما�سب قانوين  

اإعالن حل�سوراإجتمــاع خبــرة
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1434(
املنذر : �شركة النابودة لال�شتثمار العقاري - �ص ذ م م - ب�شفتها املوؤجرة 

املنذر اليه : �شالون نفرتيتي لل�شيدات ، ب�شفته م�شتاأجر )جمهول حمل الإقامة( 
)املوقع  العنز  بناية هور  �شرق  العنز  الكائن مبنطقة هور   S2 رقم  الوحدة  املنذرة  اليها من  املنذر  ا�شتاأجرت 
 2018 1 ابريل  ، ملدة �شنة بداأ بتاريخ  اإيجار رقم )37186978(  ، وذلك مبوجب عقد  اأعــاله(  املو�شوف 
يناير   1 بتاريخ   - درهــم   212.562  /= قدرها  �شنوية  اجــرة  باإجمايل   2019 مار�ص   31 بتاريخ  وتنتهي 
2019 ارجتع ال�شيك بالرقم 000142 ، وقيمته 55.797 درهم ، م�شحوبا على بنك الإمارات دبي الوطني 
- واي�شا بتاريخ 25 ابريل 2018 ارجتع ال�شيك بالرقم 000139 ، وقيمته 55.799 درهم ، م�شحوبا على 
بنك الإمــارات دبي الوطني.  امتنعت املنذر اليها من �شداد القيمة اليجارية من ما حدا باملنذرة تنذر املنذر 
اليها باملبادرة بال�شداد وتنذرها ب�شداد الجرة امل�شتحقة مبلغ وقدره =/ 111.598 عبارة عن قيمة اإيجارية.    
5 من  2.100 درهم عبارة عن غرامة رجوع ال�شيكات ح�شب البند  املالية الخرى مبلغ وقدره  وامل�شتحقات 
العقد اعاله. ويف حالة عدم الوفاء بذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ العالن بالن�شر �شت�شطر املنذرة 

اىل اتخاذ الجراءات القانونية للمطالبة بال�شداد وبالخالء وفقا للقوانني ذات ال�شلة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : اوبل اآرت للخدمات الفنية - �ض ذ م م  
القانوين  ال�شكل  اناند - بردبي - اخلليج التجاري -  العنوان : مكتب 301 ملك براتان 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رقــم   674673  : الرخ�شة  رقــم    ، حمـــدودة  م�شوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائــرة  تعلن  هــذا  مبوجب   1100072
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2018/5/22  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/5/22  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �صكور بل�ض لتدقيق احل�صابات  
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - 
بور �شعيد.  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 2973071-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : �صكور بل�ض لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب 
- ديرة - بور �شعيد.  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 2973071-04  مبوجب هذا 
اأعاله  باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور  التنمية القت�شادية بدبي  تعلن دائرة 
لت�شفية  اوبل اآرت للخدمات الفنية - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2018/5/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/5/22  
مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعــرتا�ــص  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1463(

1- هنا عبيد حممد عبداهلل احللو  املنذرتان : 
2- مرمي عبيد حممد عبداهلل احللو   

املنذر اليه : عمر ربحي �شامل ابو كو�ص )اردين اجلن�شية( 
املو�شوع / تكليف بالوفاء مببلغ 60.000 )�شتون الف درهم( 

املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  وننذركم  نكلفكم  املوكلتان  عن  نيابة  فاإننا   ، وعليه 
بذمتكم والبالغ 60.000 )�شتون الف درهم( وذلك خالل مدة ل تتجاوز ثالثون 
يوما من تاريخ ا�شتالمكم لهذا الن�شر ، واإل فانه �شن�شطر اىل اتخاذ الجراءات 
الر�شوم  ت�شمينكم  مع  موكلتانا  حقوق  على  للحفاظ  بحقكم  الالزمة  القانونية 

وامل�شروفات وكامل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الإنـــــــــــذار 

رقم )2019/1443 (
عبداهلل �شامل عبداهلل الرميثي - املنذر 
املنذر اليه / 1- موؤ�ش�شة دبي انرتيرز  

املو�صوع 
من  الوىل  الدفعة  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  ينذر  املنذر  فان  النــذار  هذا  ومبوجب 
العقد اجلديد واخلا�ص بالفيال رقم 4 واملقامة على القطعة رقم 593 والذي انتهى 
بتاريخ 2018/12/31 وفقا للزيادة الإيجارية ح�شب املوؤ�شر العقاري لإمارة دبي م�شافا 
اليها ال�شريبة امل�شافة يف مدة اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ الإعالن باجلريدة واإل 
واإقامة دعاوى  له حقه  التي حتفظ  القانونية  الإجــراءات  اتخاذ  املنذر اىل  �شي�شطر 

ق�شائية مع حتميل املنذر اليه كافة الر�شوم واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الإنـــــــــــذار 

رقم )2019/1444 (
عبداهلل �شامل عبداهلل الرميثي - املنذر 

املنذر اليه / 1- موؤ�ش�شة وثيقة للت�شجيل العقاري  
املو�صوع 

من  الوىل  الدفعة  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  ينذر  املنذر  فان  النــذار  هذا  ومبوجب 
العقد اجلديد واخلا�ص بالفيال رقم 1 واملقامة على القطعة رقم 593 والذي انتهى 
بتاريخ 2018/12/31 وفقا للزيادة الإيجارية ح�شب املوؤ�شر العقاري لإمارة دبي م�شافا 
اليها ال�شريبة امل�شافة يف مدة اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ الإعالن باجلريدة واإل 
واإقامة دعاوى  له حقه  التي حتفظ  القانونية  الإجــراءات  اتخاذ  املنذر اىل  �شي�شطر 

ق�شائية مع حتميل املنذر اليه كافة الر�شوم واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
الإنـــــــــــذار 

رقم )2019/1442 (
عبداهلل �شامل عبداهلل الرميثي - املنذر 
املنذر اليه / 1- موؤ�ش�شة دبي انرتيرز  

املو�صوع 
ومبوجب هذا النذار فان املنذر ينذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد الدفعة الوىل من العقد 
اجلديد واخلا�ص بالفيال رقم 5 واملقامة على القطعة رقم 593 والذي مت الإنتهاء منه 
بتاريخ 2018/12/31 وفقا للزيادة الإيجارية ح�شب املوؤ�شر العقاري لإمارة دبي م�شافا 
اليها ال�شريبة امل�شافة يف مدة اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ الإعالن باجلريدة واإل 
واإقامة دعاوى  له حقه  التي حتفظ  القانونية  الإجــراءات  اتخاذ  املنذر اىل  �شي�شطر 

ق�شائية مع حتميل املنذر اليه كافة الر�شوم واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/55 مدين كلي 

�شابر  جمهول  الدين فهمى  1-اآ�شر حممد جالل   / عليه  املدعي  اىل 
اأقـــام عليك الدعوى  اأمينة ح�شني  قــد  املــدعــي/  حمــل القــامــة مبــا ان 
ومو�شوعها املطالبة بدعوى تزوير والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.  وحــددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2019/3/4  ال�شاعة 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ــص   9.30
م�شتندات  او  مــذكــرات  مــن  لــديــك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/1710  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه /1-حممد مري غني ف�شل اهلل ا�شماعيل جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ام بي للتجارة - م م ح  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي 
 4.237.924 وقــدره  للمدعية  املطالبة  مبلغ  ب�شداد  والتكافل  بالت�شامن  عليهما 
درهم مع الفائدة التجارية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام مع 
الزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم 
فاأنت  لــذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ص   9.30 ال�شاعة   2019/3/4 املوافق  الثنني 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأقــل  على  اأيــام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/2960 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شدهم/1- مطعم كلت�شر  2-كلت�شرز )فرع من جاكبرييز - �ص ذ م م( 
3-مطعم كريف كلت�شر )فرع من ليليا�ص لال�شتثمار - �ص ذ م م امل�شمى مبطعم 
كلت�شر( جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/طوكيو مارين اند نيت�شيدو 
فاير ان�شوران�ص كومباين ليمتد )فرع دبي( وميثله / ريا�ص عبداملجيد حممود 
بالت�شامم  والزامكم  اعــاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقــام  قد  الكبان  
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )138162( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

مليار درهم تداوالت االأجانب   6.36
يف �سوق اأبوظبي منذ بداية 2019 

•• اأبو ظبي- وام:

بلغت قيمة تداولت الأجانب من غري العرب بيعا و�شراء يف �شواق اأبوظبي 
2019 وحتى تاريخ  6.34 مليار درهم منذ بداية العام  لــالأوراق املالية 
 3.34 مع  مقارنة   91% ن�شبتها  بزيادة  اجلــاري  فرباير  �شهر  من   25

مليار درهم يف الفرتة نف�شها من العام 2018.
العرب يف  الأجانب من غري  التي �شخها  ال�شيولة  ويعك�ص ت�شاعف قيمة 
ال�شريحة  املالية مدى الهتمام الذي توليه هذه  اأبو ظبي لــالأوراق  �شوق 

املهمة من امل�شتثمرين يف اأ�شواق املال املحلية.
التي  التح�شن  زيـــادة ن�شبة  الأجــانــب يف  تــعــامــالت  ارتــفــاع وتـــرية  واأ�ــشــهــم 
�شهدتها الأ�شعار منذ يناير املا�شية والتي ظهرت بو�شوح من خالل �شعود 

عدد كبري من الأ�شهم خا�شة املدرجة �شمن قطاعي العقار والبنوك.
اأ�شواق املال  اإن زيادة وترية ال�شتثمار الأجنبي يف  وقال و�شطاء يف ال�شوق 
عنها  اأعلنت  التي  ال�شخية  للتوزيعات  ا�شتباقا  ياأتي  عام  ب�شكل  الإماراتية 
غالبية ال�شركات ويف مقدمتها ال�شركات القيادية املدرجة �شمن قطاعات 

العقار والبنوك والت�شالت.
اأو املوؤ�ش�شات يحر�شون  اأن امل�شتثمرين الأجانب �شواء من الأفــراد  واأكــدوا 
على دخول الأ�شواق يف هذه الفرتة لتحقيق اأكرب قدر ممكن من العوائد 
التي توزعها ال�شركات على م�شاهميها. وتف�شيال فقد ا�شتحوذت تداولت 
الأجانب من غري العرب على نحو 47.8 % من اجمايل قيمة ال�شفقات 
املربمة /بيعا و�شراء يف �شوق العا�شمة والتي وبلغت 13.3 مليار درهم يف 
الفرتة من 1 يناير وحتى تاريخ 25 فرباير من العام اجلاري وذلك وفق 
ما تظهره الح�شائيات ال�شادرة عن ال�شوق. وبلغ �شايف ال�شتثمار الأجنبي 
لغري العرب يف ال�شوق خالل فرتة الر�شد نحو 538 مليون درهم وذلك 
نتيجة عمليات �شراء بقيمة 3.442 مليار درهم يقابلها عمليات بيع بقيمة 
2.904 مليار درهم تقريبا. وعلى �شعيد عدد الأ�شهم التي جرى تداولها 
من قبل الأجانب غري العرب فقد و�شلت اىل نحو 926 مليون �شهم ت�شكل 
ما %31 من اجمايل عدد الأ�شهم املتداولة يف ال�شوق والبالغة 3 مليارات 

�شهم منذ بداية العام اجلاري.

بروج تر�سي عقود اأكرب وحدة تك�سري ملزيج املواد 
اخلام بالعامل يف جممع الروي�ض للبرتوكيماويات

•• اأبوظبي - وام:

اأر�شت �شركة اأبوظبي للدائن البال�شتيكية “بروج “على �شركة تكنيب اف 
ت�شمل  رئي�شية  عقودا  بار�شونز  ووريل  و�شركة  تكنيمونت،  و�شركة  �شي،  ام 
خدمات الت�شميم الهند�شي الأويل، و اإدارة امل�شروع، و ترخي�ص اأكرب وحدة 
لتك�شري مزيج املواد اخلام يف العامل �شمن املرحلة الرابعة مل�شروع جممع 

الروي�ص للبرتوكيماويات.
ومتثل وحدة تك�شري مزيج املواد اخلام اجلديدة والوحدة الرابعة يف جممع 
بروج ال�شناعي يف الروي�ص الأكرب على م�شتوى العامل بطاقة اإنتاجيةتبلغ 
1.8 مليون طن �شنوياً من الإيثلني، فيما �شيبلغ اإجمايل طاقتها الإنتاجية 
مــن الأولــيــفــيــنــات واملــركــبــات الــعــطــريــة 3.3 مــلــيــون طــن �ــشــنــويــاً، حيث 
والبوتان  الإيثان  مثل  اخلام  املــواد  من  مزيجاً  التك�شري  وحدة  �شت�شتخدم 
والنافتا التي �شيتم توفريها من م�شفاة ومن�شاآت اأدنوك ملعاجلة الغاز.كما 
اأدنوك وبوريالي�ص ا�شتكمال هيكل امل�شتقات البرتوكيماوية  تعتزم ُكل من 

خالل 3 اأ�شهر من تاريخ تر�شية عقد خدمات الت�شميم الهند�شي الأويل.
وقع العقود اأحمد عمر عبد اهلل، الرئي�ص التنفيذي ل�شركة بروج، وماركو 
فيال رئي�ص �شركةEMIA تكنيب اف ام �شي، وبيري روبريتو فولغيريو 
الرئي�ص التنفيذي ملجموعة مري تكنيمونت، ،بح�شور عبد العزيز الهاجري، 
الرئي�ص التنفيذي لدائرة املعاجلة والتكرير والت�شنيع يف اأدنوك؛ واألفريد 
الإدارة  اأع�شاء  من  وعــدد  بوريالي�ص؛  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  �شترين، 

العليا يف كل من اأدنوك وبوريالي�ص وبروج.
املــواد اخلــام اجلــديــدة فريدة من  اإن وحــدة تك�شري مزيج  وقــال الهاجري 
نوعها حيث ت�شهم يف متكني اإقامة العديد من املن�شاآت واملرافق ال�شناعية 
للتكرير  مــتــكــامــل  جمــمــع  اأكــــرب  لي�شبح  الــرويــ�ــص  جمــمــع  يف  مـــرة  لأول 
امل�شروع اجلديد  اإن هذا  كما  العامل.  واحد يف  والبرتوكيماويات يف موقع 

يدعم ب�شكل فعال حتقيق تطلعات �شركة بروج واأدنوك يف النمو والتطور.
روؤية  مع  يتما�شى  اإ�شافية  ومنتجات جديدة  خــام  مــواد  اأن طــرح  واأ�ــشــاف 
2030 يف تطوير بنية حتتية فعالة ومرنة، وقادرة  اأبوظبي القت�شادية 
على دعم النمو والتنويع القت�شادي املتوقع وكذلك حتقيق ا�شرتاتيجية 
من  الربحية  زيــادة  يف  ي�شهم  كما  الذكي  للنمو   2030 املتكاملة  اأدنـــوك 

اأعمالنا يف جمال التكرير والبرتوكيماويات«.
الطويلة  والــعــالقــة  الــقــويــة  بال�شراكة  �شترين  األــفــريــد  اأ�ــشــاد  جهته،  مــن 
والناجحة مع �شركة اأدنوك من خالل �شركة بروج، م�شرياً اإىل التزام �شركة 
بوريالي�شالرا�شخ بتوفري كافة اأ�شكال الدعم لإجناح م�شاريع بروج التنموية 
من خالل اإن�شاء م�شانع اإنتاج البويل اأوليفينات ال�شخمة التي ت�شاهم يف 
تعزيز ال�شناعات التكريرية والبرتوكيماوية والتي �شوف تعتمد يف اإنتاجها 

. Borstar على تقنية

مليون درهم ت�سرفات العقارات يف دبي  316
•• دبي -وام: 

حققت الت�شرفات العقارية يف دائرة الرا�شي والمالك يف دبي اأكرث من 
316 مليون درهم حيث �شهدت الدائرة ام�ص ت�شجيل 135 مبايعة بقيمة 
درهم  مليون   23 بقيمة  لالأرا�شي  مبايعات   9 منها  درهــم  مليون   175

و126 مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 152 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�شي بقيمة 6 ماليني درهم يف منطقة اخلوانيج 
الأوىل تليها مبايعة بقيمة 4 ماليني درهم يف منطقة وادي ال�شفا 7 تليها 

مبايعة بقيمة 3 ماليني درهم يف منطقة اليفره 2.
 4 �شجلت  اإذ  املبايعات  املناطق من حيث عدد   2 اليفره  وت�شدرت منطقة 
مبايعات بقيمة 8 ماليني درهم وتلتها منطقة احلبية الثالثة بت�شجيلها 
5 ماليني درهم وثالثة يف اخلوانيج الأوىل بت�شجيلها  3 مبايعات بقيمة 
ال�شقق  باأهم مبايعات  اأما فيما يتعلق  6 ماليني درهــم.  1 مبايعة بقيمة 
كاأهم  برج خليفة  درهــم مبنطقة  4 ماليني  بقيمة  والفلل جــاءت مبايعة 
الثانية  زعبيل  منطقة  يف  درهــم  ماليني   3 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات 

واأخريا مبايعة بقيمة 3 ماليني درهم يف منطقة زعبيل الثانية.

مليون �صركة �صغرية ومتو�صطة يف ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا  5.5

اختتام فعاليات الدورة الثانية من منتدى ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة مب�ساركة 100 �سركة 
•• دبي- الفجر :

ال�شركة  �شوليو�شنز”،  “تايل  نظمت 
املحا�شبة  جمــــال  يف  الــــرائــــدة  الــعــاملــيــة 
فعاليات  ال�شريبي،  المــتــثــال  وبــرامــج 
 SMB الــــــدورة الــثــانــيــة مـــن مــنــتــدى
ا�شتقطبت  والــــتــــي  دبـــــي  يف   Pulse
ال�شركات  قــطــاع  مــن  وا�ــشــعــة  مــ�ــشــاركــة 
واملتو�شطة و�شل حجمها اىل  ال�شغرية 
املــنــتــدى قطاعات  وحـــّث  �ــشــركــة.   100
دبــي على تطوير  ال�شغرية يف  العــمــال 
لتعزيز  والت�شويقية  الإداريـــة  قدراتهم 
ال�شوقية  وح�شتهم  التناف�شية  ميزاتهم 
لال�شتفادة من فر�ص النمو القت�شادي 
الــذي توفره الإمـــارة.  وقــال املوؤمترون 
و�شمال  الأو�ـــشـــط  الــ�ــشــرق  منطقة  بـــاأن 
اأفــريــقــيــا حتــتــوي عــلــى اأكــــرث مــن 5.5 
مليون موؤ�ش�شة متناهية ال�شغر و�شغرية 
دول جمل�ص  م�شتوى  وعلى  ومتو�شطة. 
ال�شركات  تــ�ــشــكــل  اخلــلــيــجــي،  الـــتـــعـــاون 
ال�شغرية واملتو�شطة ما يقارب الـ %90 
من اإجمايل عدد ال�شركات، حيث تتجاوز 
هــذه الن�شبة يف دولــة الإمـــارات العربية 
ال�شركات  جممل  مــن   %94 الـــ  املتحدة 

الكلية.   وخالل املوؤمتر، قالت “تايل” 
باأنها دخلت يف اتفاقية �شراكة مع �شركة 
املحا�شبة  يف  املتخ�ش�شة  ناير”،  “مانو 
“مانو”،  و�شلطت  والإداريــة.  القانونية 
ذات اخلربة التي تزيد عن ع�شرين عاماً 
يف جمال التمويل واحل�شابات واملراجعة 
والــ�ــشــرائــب وال�ــشــتــ�ــشــارات الإداريـــــــة، 
الــ�ــشــوء عــلــى الـــفـــروق الــرئــيــ�ــشــيــة التي 
يجب على ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
الرتكيز عليها لتعزيز اإنتاجية اأعمالها. 
ق�شم  رئي�ص  بان�شال”،  “فيغا�ص  وقــال 
يف  �شوليو�شنز”  “تايل  يف  الأعــــمــــال 
من  “نهدف  الأو�ــشــط:  ال�شرق  منطقة 
اإىل   SMB Pulse مــنــتــدى  خـــالل 
وم�شاعدتها  الأعــمــال  الرتــقــاء مبــهــارة 
والكفاءة  الــنــمــو  اإمــكــانــيــات  حتــ�ــشــني  يف 
“تايل”،  ويف  التكنولوجيا.  مب�شاعدة 
ـــق الـــوعـــي  ـــى خـــل ـــا عـــل نــــوجــــه تـــركـــيـــزن
�شتلعبه  الــــذي  الــــدور  لــلــ�ــشــركــات حـــول 
التكنولوجيا يف حياتها اليومية. وهدف 
املنتدى اىل معاجلة الق�شايا التنظيمية 
والإدارة  الأداء  مراقبة  مثل  الرئي�شية 
تزويد  اإىل  بالإ�شافة  والمتثال،  املالية 
اأف�شل  حــــول  بـــاإحـــ�ـــشـــاءات  املـــ�ـــشـــاركـــني 

الأرباح وتعزيز العالقات مع العمالء«.
اأهمية  فعالياته  خــالل  املنتدى  وناق�ص 
النقدية  اأعــمــالــهــا  يف  الــ�ــشــركــات  حتــكــم 
اإتقان  واإداراتها ومو�شوعات جمة مثل  
الربح  مـــركـــز  واإدارة  املــــخــــزون  اإدارة 
وحتليل  التكاليف  ومــراقــبــة  والتكلفة 
واإدارة  الأعـــــمـــــال  وتــــقــــاريــــر  الــتــكــلــفــة 
المتثال واأهمية الكت�شاف والت�شحيح.  

ومت اعتماد برنامج املحا�شبة ال�شريبية 
اخلا�ص بتايل بوا�شطة الهيئة الإحتادية 
لل�شرائب يف دولة الإمارات وهو يهدف 
القيمة  �ــشــريــبــة  امــتــثــال  تــبــ�ــشــيــط  اىل 
املــ�ــشــافــة لــلــ�ــشــركــات. وعــلــى مـــدار العام 
املا�شي، �شاعدت تايل اأكرث من 50000 
�شركة يف اللتزام بلوائح �شريبة القيمة 
املتحدة  العربية  الإمـــــارات  يف  امل�شافة 

الــ�ــشــعــوديــة. وتعد  الــعــربــيــة  واملــمــلــكــة 
ي�شاعد  م�شجل  �شرائب  وكيل  ال�شركة 
العمالء على حتقيق اللتزام ال�شريبي 
يف  املـــلـــفـــات  وعــــــودة  الــ�ــشــجــالت  واإدارة 
الوقت املنا�شب وبطريقة فعالة. وتعترب 
“تايل” �شركة موثوق بها من قبل اأكرث 
�ــشــركــة عــلــى م�شتوى  1.5 مــلــيــون  مــن 

العامل. 

 »اإح�ساء ال�سارقة« تتلقى 1230ا�ستمارة عقود موؤقتة وتدريب ميداين يف املعر�ض الوطني للتوظيف

وزارة االقت�ساد وغرفة الفجرية ت�ستعر�سان كيفية التفريق بني قطع غيار ال�سيارات االأ�سلية واملقلدة

•• ال�شارقة-الفجر:

والتنمية  ــــاء  الإحــــ�ــــش دائــــــــرة  تـــلـــقـــت 
املجتمعية يف ال�شارقة 1230 ا�شتمارة 
عــقــود مــوؤقــتــة وتـــدريـــب مـــيـــداين من 
م�شاركتها  خــالل  عمل،  عن  الباحثني 
الوطني  املــعــر�ــص  مــن   21 الــــدورة  يف 

فعالياته  اخــتــتــمــت  الــــذي  لــلــتــوظــيــف 
موؤخراً يف مركز اإك�شبو ال�شارقة.

املعر�ص  خـــالل  الـــدائـــرة  وا�شتعر�شت 
طبيعة عملها واخلدمات التي تقدمها، 
مــ�ــشــرية اإىل اأنــهــا حــر�ــشــت مــن خالل 
تـــغـــذيـــة قاعدة  عـــلـــى  املـــ�ـــشـــاركـــة  هـــــذه 
البيانات اخلا�شة بامل�شاريع الإح�شائية 

التي تعمل على  املــبــادرات  وغريها من 
تنفيذها.

لــتــعــزيــز عملية  تــ�ــشــعــى  اأنـــهـــا  واأكـــــــدت 
التوطني يف الدائرة حتى يف الوظائف 
اأنها  م�شيفة  تطرحها،  الــتــي  املــوؤقــتــة 
جمعت خالل املعر�ص بيانات املتقدمني 
ت�شمل  اإ�شتمارات  طريق  عن  للوظائف 

العقود املوؤقتة التي ترتاوح مدتها بني 
اإىل متكني  اإ�شافة  �شهر وثالثة �شهور 
اخلــريــجــني اجلـــــدد مـــن الـــتـــدريـــب يف 
اإدارات الدائرة بهدف تنمية مهاراتهم 

وتهيئتهم ل�شوق العمل.
بني  الفرتة  يف  نظم  املعر�ص  اأن  يذكر 
ال�شاد�ص والثامن من فرباير اجلاري، 

•• الفجرية -وام:

جتارة  وغـــرفـــة  القــتــ�ــشــاد  وزارة  اكــــدت 
و�ــشــنــاعــة الــفــجــرية اأهــمــيــة الــعــمــل وفق 
القوانني الرقابية مبا فيها قوانني حماية 
كــفــاءة الأجهزة  الــفــكــريــة ورفــــع  املــلــكــيــة 
على  الــرقــابــة  ت�شديد  واأهــمــيــة  الرقابية 
الــ�ــشــيــارات للحد  مــراكــز بيع قطع غــيــار 

من انت�شار قطع الغيار املقلدة .
جاء ذلك خالل ور�شة بعنوان “قطع غيار 

نظمتها  واملقلدة”  الأ�ــشــلــيــة  الــ�ــشــيــارات 
وزارة القت�شاد بالتعاون مع غرفة جتارة 
و�شناعة الفجرية فى الغرفة �شباح ام�ص 
خمي�ص  خليفة  مــن  كــل  �ــشــعــادة  بح�شور 
مطر الكعبي رئي�ص جمل�ص اإدارة الغرفة 
وخالد حممد اجلا�شم مدير عام الغرفة 
وجمعة مبارك فريوز مدير اإدارة الرقابة 
وامل�شوؤولني  القت�شاد  بـــوزارة  التجارية 
اإمــارة الفجرية وعدد  الــوزارة يف  مبكتب 
ال�شيارات  خدمات  مبراكز  العاملني  من 

وعدد من اجلمهور.
رئي�ص  الكعبي  �شعادة خليفة مطر  وقــال 
والب�شائع  الــ�ــشــلــع  ان  الــفــجــرية  غــرفــة 
تاأثريات  لها  املحلية  الــ�ــشــوق  يف  املــقــلــدة 
اإ�شافة  املــحــلــي  القــتــ�ــشــاد  عــلــى  �شلبية 
قطع  ل�شيما  بامل�شتهلك  اأ�ــشــرارهــا  اإىل 
غــيــار الــ�ــشــيــارات خلــطــورتــهــا عــلــى حياة 
النا�ص مثنيا على جهود وزارة القت�شاد 
ال�شلع  انت�شار  للحد من  الفاعل  ودورهــا 

والب�شائع املقلدة.

اأن  فــريوز  اكــد جمعة مبارك  من جانبه 
حتقيق  على  دائـــم  ب�شكل  عملت  الــــوزارة 
التجارية  املـــمـــار�ـــشـــات  لــتــمــكــني  هــدفــهــا 
اإىل  م�شريا  امل�شتهلك  وحماية  ال�شليمة 
القطاع  مــع  بالتعاون  الــدولــة  جــهــود  اأن 
الغ�ص  اأثــــمــــرت عـــن مــكــافــحــة  اخلـــا�ـــص 
وا�شتعر�ص  املختلفة.  لل�شلع  والتقليد 
ال�شيد روؤوف الري�ص حما�شر ور�شة العمل 
كيفية التفريق بني قطع غيار ال�شيارات 
الأ�شلية واملقلدة مو�شحاً اأن قطع الغيار 

بالتعاون مع معهد الإمارات للدرا�شات 
مــن غرفة  وبــدعــم  واملــالــيــة،  امل�شرفية 

جتارة و�شناعة ال�شارقة ..
فــر�ــص توظيف  تــقــدمي  اإىل  ويــهــدف   
ــاء الــــدولــــة يف  ـــ ـــ ـــ ـــ لــلــخــريــجــني مـــن اأبــن
الــقــطــاعــني العام  خمــتــلــف مــوؤ�ــشــ�ــشــات 

واخلا�ص.

الأ�شلية هي التي تقوم ال�شركة امل�شنعة 
عادة  واأنــهــا  بت�شنيعها،  نف�شها  لل�شيارة 
داخــــل توكيالت  الــقــطــع  هــــذه  تــتــواجــد 
ال�شركات وحتمل العبوات العالمة املائية 
اخلا�شة ب�شركة الت�شنيع، عادة ما تكون 
قطع الغيار الأ�شلية باهظة الثمن، لأنها 
لل�شيارة  ال�شانعة  ال�شركة  تنتجها  قطع 
عـــن طــريــقــهــا مــبــا�ــشــرة، ورمبــــا تنتجها 
اأخرى متخ�ش�شة يف �شناعة هذا  �شركة 

النوع من قطع الغيار.

بدء العمل يف بناء جناح االإمارات بـ » اإك�سبو الب�ستنة 2019 بكني « 
•• اأبوظبي -وام:

ب�شفته  لـــالإعـــالم،  الــوطــنــي  املجل�ص  اأعــلــن 
ــــراف على  ـــــــالإدارة والإ�ــــش اجلــهــة املــعــنــيــة ب
العاملية،  اإك�شبو  معار�ص  يف  الدولة  اأجنحة 
بـ  الإمـــارات  البناء يف جناح  بــدء عملية  عن 
والذي  “ اإك�شبو الب�شتنة 2019- بكني”، 
يقام يف العا�شمة ال�شينية بكني حتت �شعار 
اأف�شل  حياة  ع�ص   .. خ�شراء  حياة  ع�ص   “
خــالل الــفــرتة مــا بــني 29 اأبــريــل حتى   ،“
دول   110 مبــ�ــشــاركــة   ،2019 اأكــتــوبــر   7

ومنظمة من �شتى اأرجاء العامل.
الب�شتنة  اإك�شبو   “ خــالل  املجل�ص  و�شيقوم 
على  الــ�ــشــوء  بــتــ�ــشــلــيــط   ،“ بــكــني   2019
اجلـــهـــود الــتــي بــذلــهــا املــوؤ�ــشــ�ــص املــغــفــور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل 
لدعم النمو ال�شريع لقطاع الزراعة  ثراه”، 
الوطنية  الإجنـــــــازات  واإبـــــــراز  الــــدولــــة،  يف 
تــتــبــنــاه الدولة  الـــذي  يف الــقــطــاع، والــنــهــج 
لــتــخــ�ــشــري الــ�ــشــحــراء وتـــطـــويـــر الـــزراعـــة 
احلديثة،  الــتــكــنــولــوجــيــا  مـــن  بــال�ــشــتــفــادة 
ال�شاملة  التنمية  يف  ا�شرتاتيجي  كمحور 

و�شناعة امل�شتقبل.
و�شيعر�ص جناح الدولة الذي �شيكون �شعاره 
القطاع  تــطــور   ،“ الــ�ــشــحــراء  تخ�شري   “

ال�شوء  �شي�شلط  كما  الــدولــة،  يف  الــزراعــي 
التوجهات  رائــــدة  ب�شفتها  مــكــانــتــهــا  عــلــى 
الزراعة،  جمـــال  يف  خــ�ــشــو�ــشــاً  امل�شتقبلية 
اعتماد  يف  توجهاتها  ــــراز  اإب يف  و�شي�شاهم 
الــتــنــمــيــة اخلــ�ــشــراء والــبــ�ــشــتــنــة كــمــنــهــج يف 
لأفراد  الــرفــاه  وحتقيق  احلــ�ــشــارات  تــقــدم 

املجتمعات الب�شرية.
را�شد  الدكتور  �شعادة  قال  املنا�شبة،  وبهذه 

خــلــفــان الــنــعــيــمــي، املــفــو�ــص الـــعـــام جلناح 
تاأتي   “ بــكــني:   2019 اإك�شبو  يف  الــدولــة 
القيادة  لـــروؤيـــة  جتــ�ــشــيــداً  املــ�ــشــاركــة  هــــذه 
للدولة  الريادية  املكانة  تعزيز  يف  الر�شيدة 
عــلــى جــمــيــع املــ�ــشــتــويــات، مبـــا فــيــهــا املجال 
يقوم  التي  اجلهود  مع  وتن�شجم  الــزراعــي، 
توظيف  يف  لــالإعــالم  الوطني  املجل�ص  بها 
كافة الفعاليات واملحافل الإقليمية والعاملية 

وال�شتفادة منها لن�شر ر�شالة الإمارات«.
واأ�شاف �شعادته: “ متثل م�شاركة الإمارات 
ال�شوء  لت�شليط  فر�شة  املــتــحــدة  العربية 
على اجلهود احلثيثة التي تقوم بها الدولة 
واإبراز  الزراعي،  القطاع  ا�شتدامة  لتحقيق 
ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�ص  الوالد  اإ�شهامات 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” 
والقيادة الر�شيدة، يف تنمية وتطوير قطاع 

جميع  على  الدولة  لتقدم  كاأ�شا�ص  الزراعة 
املــ�ــشــتــويــات، والإجنــــــازات الــوطــنــيــة يف هذا 
ال�شحراء  حتويل  يف  �شاهمت  التي  املــجــال 
اإىل واحات خ�شراء«. ويقام جناح الإمارات 
اإجمالية  م�شاحة  على  الب�شتنة  اإك�شبو  يف 
ويرتكز  مــربــعــاً،  مـــرتاً   1850 اإىل  ت�شل 
ت�شميمه على مبادئ اأ�شا�شية ت�شمل البيئة 
الــطــبــيــعــيــة، واأ�ـــشـــجـــار الــنــخــيــل والـــزراعـــة 
واإجنازات  الزراعية،  والــواحــات  التقليدية، 
وابـــتـــكـــارات الــــدولــــة يف املـــجـــال الــــزراعــــي. 
و�ــشــيــقــدم جــنــاح الــدولــة لــــزواره عــرب فيلم 
وثائقي ق�شري معلومات عن مبادرات دولة 
الإمارات واإجنازاتها وابتكاراتها يف الزراعة، 
ويــركــز عــلــى نــهــج الـــدولـــة يف دفـــع م�شرية 
زيادة  امل�شتدامة من خالل  التنمية  حتقيق 
املــ�ــشــاحــة اخلــ�ــشــراء. كــمــا �ــشــيــاأخــذ اجلناح 
اأوديـــة  تت�شمن  الــتــي  احلــديــقــة  اإىل  زواره 
لدولة  البيئية  الت�شاري�ص  واأفالجاً حتاكي 
التحولت  خاللها  من  وتنعك�ص  الإمـــارات، 
التي �شهدتها ال�شحراء على مدى ال�شنوات، 
خمتلف  ت�شم  خ�شراء  بيئة  اأ�شبحت  حتى 
اإىل  الــزوار  النباتات، ومــن ثم ينتقل  اأنــواع 
املنطقة الثقافية التي يقام فيها العديد من 
العرو�ص الفنية التي تعك�ص عادات وتقاليد 
الثقايف،.  ويف  الإمــاراتــي وموروثه  املجتمع 
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املال والأعمال

 جمل�ض �سيدات اأعمال عجمان يوقع اتفاقية 
تعاون مع الكلية االإماراتية الكندية اجلامعية

•• عجمان ـ الفجر 

وقع جمل�ص �شيدات اأعمال عجمان التابع لغرفة جتارة و�شناعة عجمان 
�شبل  لتعزيز  اجلامعية،  الكندية  الإمــاراتــيــة  الكلية  مــع  تــعــاون  اتفاقية 

التعاون امل�شرتك وتنفيذ برامج ومبادرات تخدم اهداف الطرفان.
وقع من جانب جمل�ص �شيدات اعمال عجمان الدكتورة اآمنة خليفة اآل علي 
رئي�ص املجل�ص، ومن جانب الكلية الإماراتية الكندية اجلامعية الدكتور 

جالل حامت مدير الكلية وذلك مبقر جمل�ص �شيدات اأعمال عجمان.
قناة  وفتح  التعاون  اتفاقية  اأهمية  على  خليفة  اآمــنــة  الــدكــتــورة  واأكـــدت 
مبا�شرة مع الكلية الإماراتية الكندية اجلامعية خلدمة �شيدات العمال 
وموظفات وع�شوات املجل�ص من خالل تقدمي عرو�ص ل�شتكمال الدرا�شة 
اجلامعية اإىل جانب تنظيم الدورات والفعاليات امل�شرتكة لزيادة معارف 
املعار�ص  يف  وامل�شاركة  والبتكارية،  الت�شويقية  العمال  ورائــدات  �شيدات 
التدريب  اإىل جانب توفري برامج  التي ينظمها الطرفان هذا  والربامج 
للطالبات يف جمل�ص �شيدات اأعمال عجمان. واأو�شحت اأن جمل�ص �شيدات 
اعمال عجمان حري�ص على تعزيز �شراكاته مع خمتلف اجلهات وخا�شة 
التعليمية منها ملا لها من دور يف دعم �شيدات الأعمال وتنفيذ ور�ص عمل 
بال�شافة  واإ�شتدامتها،  امل�شاريع  ت�شاعد على تطوير  ودورات متخ�ش�شة 
اإىل توفري باقات ل�شتكمال الدرا�شة اجلامعية والعليا. من جانبه ثمن 
الدكتور جالل حامت ال�شراكة القائمة مع جمل�ص �شيدات اعمال عجمان 
ودورها يف حتقيق اأهداف الطرفني، واأ�شاد بامل�شاهمات الوا�شحة ل�شيدات 
ناجحاً  المـــارات منــوذجــاً  دولــة  املحلي لتمثلن يف  العــمــال يف القت�شاد 
يعك�ص املتابعة واجلهود الدائمة للقيادة الر�شيدة يف دعم �شيدات العمال 
ل�شمان  الــالزمــة  والدوات  اللــيــات  تــوفــري  مــن خــالل  املنتجة  والأ�ــشــر 

ا�شتدامة م�شاريعهن وتطورها.

» مبادلة للبرتول « توقع عقد اإنتاج 
م�سرتك ملنطقة بحرية يف تايالند

•• اأبوظبي-وام:

مع  امل�شرتك  الإنــتــاج  عقد  وقعت  اأنــهــا  للبرتول”  “مبادلة  �شركة  اأعلنت 
تي  “ بي  ل�شركة  “ التابعة  الطاقة  لتنمية  بي  اإي  تي  تي  “ بي  �شريكتها 
تي العامة لال�شتك�شاف والإنتاج “ ملنطقة »G1-61« البحرية التي ت�شم 
حقل “ اإيــراوان “ لإنتاج الغاز يف تايالند. ومن املقرر اأن ينتهي المتياز 
احلايل ملنطقة »G1-61« يف اأبريل 2022، ومن ثم �شتبداأ �شركة “بي 
تي تي اإي بي لتنمية الطاقة” بت�شغيل احلقل . ومبوجب العقد املربم بني 
اجلانبني �شتح�شل �شركة “ بي تي تي اإي بي لتنمية الطاقة “ على ح�شة 
60 % يف احلقل، بينما �شتح�شل “ مبادلة للبرتول “ على ح�شة ن�شبتها 
قد  تايالند  الطاقة يف  وزارة  وكــانــت  املــ�ــشــرتك.  الإنــتــاج  مــن عقد   40%
اأعلنت يف �شهر دي�شمرب 2018 عن نتيجة املناق�شة التناف�شية والتي فاز 
بها العر�ص امل�شرتك الذي تقدم به ائتالف �شم كال من �شركة “ مبادلة 
اإي بي لتنمية الطاقة » . وقــال الدكتور  “ بي تي تي  “ و�شركة  للبرتول 
بخيت �شعيد الكثريي الرئي�ص التنفيذي ل�شركة “ مبادلة للبرتول “ : “ 
نفخر بامل�شاهمة يف تعزيز اأمن الطاقة يف تايالند من خالل ا�شتثمارنا يف 
ل�شراكة جديدة  انطالق  �شي�شكل نقطة  الذي   »61-G1« امتياز منطقة 
توطيد  اإىل  نتطلع  التي  الطاقة”،  لتنمية  بي  اإي  تي  تي  “بي  �شركة  مع 
عالقات التعاون معها، مبا يحقق اإنتاج الغاز ب�شكل كفوؤ واآمن، ويعزز اأعمال 
التطوير حلقل “اإيراوان” مما �شي�شهم يف تاأمني اإمدادات الغاز يف تايالند 

لتلبية احتياجاتها املحلية على املدى الطويل.

نا�سداك دبي تطلق تداول العقود 
امل�ستقبلية على موؤ�سر فوت�سي ال�سعودية

•• دبي-وام:

فوت�شي  موؤ�شر  على  امل�شتقبلية  العقود  تــداول  ام�ص  دبي  نا�شداك  اأطلقت 
اململكة  يف  مــدرجــة  �شركة   46 يتتبع  والـــذي  را�ــشــل  لفوت�شي  ال�شعودية 

العربية ال�شعودية.
امل�شتويني  على  اإ�شتثمارية  اأدوات  لتكون  م�شممة  امل�شتقبلية  العقود  و 
كموؤ�شر  املوؤ�شر  ت�شتخدم  التي  ال�شناديق  ذلــك  يف  مبا  والإقليمي  الــدويل 

معياري لالإ�شتثمار يف الأ�شهم ال�شعودية.
ومتثل هذه اخلطوة جزءاً من التو�شع ال�شريع الذي ت�شهده �شوق نا�شداك 
ُيعترب  حيث  ال�شعودية  العربية  اململكة  ت�شمل  والتي  الأ�شهم  مل�شتقات  دبي 
الأو�شط.  ال�شرق  يف  الــتــداول  حيث  مــن  الأكـــرب  “تداول”  اأ�شهمها  �شوق 
وقد اأ�شدرت نا�شداك دبي عقوداً م�شتقبليًة لالأ�شهم املفردة يف 12 �شركة 

�شعودية ال�شهر املا�شي.
و ذكر وقا�ص �شمد الرئي�ص التنفيذي “لفوت�شي را�شل” الذي قرع جر�ص 
باإ�شدار  احتفاًل  دبــي  لنا�شداك  التابعة  �شايت  ماركت  من�شة  يف  الفتتاح 
على  دبــي  لنا�شداك  امل�شتقبلية  العقود  اإن  املوؤ�شر  على  امل�شتقبلية  العقود 
موؤ�شر فوت�شي ال�شعودية تقدم للم�شتثمرين يف جميع اأنحاء العامل �شبياًل 
تركيزهم  اىل  املهمة..لفتا  ال�شعودية  ال�شوق  اإىل  للو�شول  جذاباً  جديداً 
ب�شكل رئي�شي على منطقة ال�شرق الأو�شط يف خططهم للنمو..معربا عن 
تطلعهم قدماً اإىل تعزيز التعاون مع نا�شداك دبي يف العديد من املبادرات 

على م�شتوى املنطقة.

»�سندوق خليفة« ينظم ملتقى »توا�سل« بن�سخته االأوىل لهذا العام يف ال�سارقة

اأدنوك توقع 3 اتفاقيات اإطارية مع اأهم �سركات الطاقة الكورية لبحث فر�ض النمو حمليا ودوليا 

»�سروق« تك�سف عن اأحدث م�ساريعها ال�سياحية البيئية والرتاثية يف »بور�سة برلني لل�سياحة وال�سفر 2019«

•• اأبوظبي-الفجر:

امل�شاريع  لتطوير  خليفة  �شندوق  نظم 
لهذا  الأوىل  بـــدورتـــه  تــوا�ــشــل  ملتقى 
العام يف ال�شارقة، بح�شور رواد الأعمال 
املــدعــومــني مــن الــ�ــشــنــدوق، وعـــدد من 
وال�شركاء  الداعمة  احلكومية  اجلهات 
ال�شندوق.  واأعــ�ــشــاء  ال�شرتاتيجيني، 
وقــــام املــ�ــشــاركــون خـــالل املــلــتــقــى الذي 
و�شناعة  يف غرفة جتــارة  مــوؤخــراً  اأقيم 
وم�شاركة  اأفــكــارهــم  بــعــر�ــص  الــ�ــشــارقــة، 
العرو�ص  من  جمموعة  عرب  خرباتهم 
التقدميية والأبحاث التي تناولت اأ�شرار 
ون�شائح  م�شروع،  بكل  اخلا�شة  النجاح 
املحليني  الـــ�ـــشـــركـــاء  قـــبـــل  مــــن  هـــامـــة 
واأ�شحاب اخلــربات يف الأ�ــشــواق املحلية 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 
ويــ�ــشــكــل املــلــتــقــى مـــبـــادرة دوريــــة لدعم 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  اأ�شحاب 
وتبادل  الــتــوا�ــشــل  تــعــزيــز  خــــالل  مـــن 
واأع�شاء  الأعـــمـــال،  رواد  بــني  الفـــكـــار 
وال�شركاء  الداعمة  واجلهات  ال�شندوق 
لل�شندوق.  وال�شرتاتيجيني  املحليني 
اإىل  الــ�ــشــارقــة  تــوا�ــشــل  ويــهــدف ملتقى 
تفعيل روح احلوار والتوا�شل الدائم بني 
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  اأ�شحاب 
يف  واملتواجدة  ال�شندوق  من  املدعومة 
من�شة  ي�شكل  حــيــث  الــ�ــشــارقــة،  مــديــنــة 
تفاعلية مثالية، يتم من خاللها تبادل 

الفر�شة  واتـــاحـــة  واخلــــــربات،  الفـــكـــار 
م�شاريعهم  لــطــرح  الأعــمــال  رواد  اأمـــام 
اأمام  وخدماتهم  مبنتجاتهم  والتعريف 
الداعمة وعــدد من  نخبة مــن اجلــهــات 

اأ�شحاب امل�شاريع واأع�شاء ال�شندوق. 
وقــالــت مــــوزة عــبــيــد الــنــا�ــشــري، مدير 
تنفيذي اإدارة تطوير الأعمال يف �شندوق 
خليفة لتطوير امل�شاريع: “منذ اإطالقه، 
يلعب ملتقى توا�شل دوراً رئي�شاً يف دعم 
ثقافة الريادة وتعزيز طموحات واأفكار 
على  وحثهم  الإماراتيني  الأعمال  رواد 
البداع وابتكار احللول ملختلف املعوقات 
كان  كما  تواجههم،  قد  التي  والأزمـــات 
مهاراتهم  تطوير  يف  بــارز  دور  للملتقى 
التي  امل�شاعب  واجتياز  الأزمــات  بــاإدارة 
تعرت�ص امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة. 
الأكرب  الفعالية  امللتقى  اأ�ــشــبــح  ولــقــد 
التي جتمع رواد الأعمال املدعومني من 
املحلية  اجلــهــات  مــن  بنخبة  ال�شندوق 
التي تقّدم بدورها الدعم املطلوب لهم، 
التوعوية،  التقدميية  الــعــرو�ــص  عــرب 
العمل  ومنـــاذج  املجانية  وال�ــشــتــ�ــشــارات 

امل�شاعدة.« 
واأكدت النا�شري على عزمية ال�شندوق 
ال�شغرية  املــ�ــشــاريــع  دعـــم  مــوا�ــشــلــة  يف 
واملــتــو�ــشــطــة، ورفــــع الــكــفــاءه الإداريــــــة 
امل�شاريع  واأ�شحاب  الأعــمــال  رواد  لــدى 
القائمة، م�شددة على متابعة ال�شندوق 
مل�شريته الريادية يف خمتلف اأرجاء دولة 

الإمـــــارات، حيث جنــح بــدعــم مــا يقارب 
ال�شارقة،  اإمـــــارة  يف  مــ�ــشــروعــاً   55 الــــ 
اإمــاراتــي، مما  27 مليون درهــم  بقيمة 
الأعمال  ريــادة  دعــم  على  حر�شه  يوؤكد 
امل�شاريع  اأ�شحاب  وتعريف  الــدولــة،  يف 
الداعمة  واملتو�شطة باجلهات  ال�شغرية 
ودعم  مكانتهم  تعزيز  �شاأنها  من  التي 

طموحاتهم.
الكلمات  مــــن  عــــــدد  املـــلـــتـــقـــى  و�ـــشـــهـــد 
للجهات  الـــتـــقـــدميـــيـــة  والـــــعـــــرو�ـــــص 
الــداعــمــة، حــيــث قــامــت جنـــالء املدفع، 
لريادة  ال�شارقة  ملركز  التنفيذي  املدير 
تناولت  باإلقاء كلمة  “�شراع”  الأعمال، 
فيها اأهمية التعاون مع �شندوق خليفة 
يف خمــتــلــف الأنــ�ــشــطــة واملــــجــــالت، مبا 
يـــدعـــم ريــــــادة الأعــــمــــال ويـــعـــزز ثقافة 
البتكار يف اأو�شاط املواطنني. من جهتها 
يف  الأخ�شائية  املريخي،  منرية  قدمت 
واملن�شاآت  للم�شاريع  الوطني  الربنامج 
ال�شغرية واملتو�شطة، يف وزارة القت�شاد، 
عــــر�ــــشــــاً تـــقـــدميـــيـــاً حــــــول الـــربنـــامـــج 
ال�شغرية  واملن�شاآت  للم�شاريع  الوطني 
جمموعة  العر�ص  وتــنــاول  واملتو�شطة، 
امل�شاريع  حول  العامة  الح�شائيات  من 
الإمــارت والتي  ال�شغرية واملتو�شطة يف 

تلعب دوراً هاماً يف الإقت�شاد الوطني. 
كما تخلل امللتقى عر�شاً تقدميياً لهيئة 
الـــ�ـــشـــارقـــة لــال�ــشــتــثــمــار والـــتـــطـــويـــر – 
�شروق، قّدمه ال�شيد ح�شان اأيوب، مدير 

امل�شتثمرين  وعــالقــات  الــتــاأجــري  اإدارة 
تـــنـــاول فــيــه فــر�ــص تاأجري  الــهــيــئــة،  يف 
املــواقــع لأ�ــشــحــاب الأعــمــال والــتــي تقع 
العزيز  عــبــد  وقـــــدم  اإ�ـــشـــرافـــهـــم،  حتـــت 
�ــشــطــاف مــ�ــشــاعــد املـــديـــر الـــعـــام لقطاع 
ال�شارقة  الأع�شاء مدير مركز  خدمات 
تعريفياً  عــر�ــشــاً  الـــ�ـــشـــادرات،  لــتــنــمــيــة 
حول اأن�شطة الغرفة وخدماتها يف دعم 
وو�شائل  وال�شغرية  املتو�شطة  امل�شاريع 
لأع�شائها  تـــوفـــرهـــا  الـــتـــي  املـــ�ـــشـــانـــدة 
واآليات الت�شويق والنت�شار يف الأ�شواق. 
وعــر�ــص اأهــــم الــتــحــديــات الــتــي تواجه 
زيادة  ب�شاأن  روؤيــة  وو�شع  الأعمال،  رواد 
التي  ال�شيا�شات  وا�ــشــتــعــرا�ــص  دورهــــم، 
اأعمالهم، اإىل جانب دعم  ت�شهم يف منو 
م�شاريع رواد الأعمال املواطنني، وتبادل 
الإمكانيات  مــن  وال�ــشــتــفــادة  اخلـــربات 
املــتــاحــة والــفــر�ــص ال�ــشــتــثــمــاريــة التي 
اآفاق  لفتح  م�شتقبال  ا�شتثمارها  ميكن 
جديدة اأمام القطاع اخلا�ص يف خمتلف 

املجالت.
واكــــد �ــشــطــاف عــلــى اأهــمــيــة املــلــتــقــى يف 
العالقة  ا�ــشــرتاتــيــجــيــة  عــلــى  الــتــاأكــيــد 
العام  القطاع  موؤ�ش�شات  بــني  والــتــعــاون 
اإطــار حر�ص  النا�شئة يف  الأعمال  ورواد 
كل من غرفة ال�شارقة و�شندوق خليفة 
على توفري املحفزات والفر�ص املالئمة 
اخلا�ص،  للقطاع  اجلاذبة  العمل  وبيئة 
والتحديات  املعوقات  كافة  تذليل  عرب 

التي تواجه امل�شتثمرين ورواد الأعمال.
وتخلل ملتقى توا�شل ور�شة عمل تناولت 
من  هايدي  قدمتها  البتكار،  مو�شوع 
�شركة قوقل، تالها عر�شني تقدمييني 
ال�شغرية  امل�شاريع  باأ�شحاب  خا�شني 
ال�شندوق،  مــن  املــدعــومــة  واملــتــو�ــشــطــة 
م�شروعها  النعيمي  نــوال  قدمت  حيث 
األف   65 ي�شتقبل  الــذي  فيغ”،  “بيرب 
5 ركائز  �ــشــنــويــاً، ويــعــتــمــد عــلــى  ــــر  زائ
املوردين،  الثقة  ال�شغف،  وهــي  اأ�شا�شية 
م�شتمر،  تطوير  املجتمعية،  امل�شوؤولية 
قّدمت  حــني  يف  واحـــد.  كفريق  والعمل 
املن�شوري عر�شاً  الأعمال مروى  رائدة 
تــقــدميــيــاً حـــول ابــتــكــارهــا املــتــمــيــز وهو 
عبارة عن تطبيق “مالينا” املتخ�ش�ص 
حيث  بــاخــتــالفــهــا،  التجميل  بــخــدمــات 
اأطباء  مــن  نخبة  للم�شتخدمني  يــقــدم 
اإمكانية  مع  املوثوقة  واملراكز  التجميل 

احلجز الفوري وباأ�شعار مدرو�شة. 
�شيوا�شل  ال�شندوق  بــاأن  الذكر  ويجدر 
امللتقى حـــّث خمتلف  هـــذا  ومـــن خـــالل 
امل�شاريع  متكني  يف  للم�شاهمة  اجلهات 
الــ�ــشــغــرية واملــتــو�ــشــطــة مبـــا يــتــيــح لها 
يوؤكد  مبــــا  والــــنــــجــــاح،  ال�ـــشـــتـــمـــراريـــة 
مــ�ــشــريتــه الـــرائـــدة يف تــعــزيــز الــنــمــو يف 
فاعاًل  م�شاهماً  لت�شبح  الأعمال،  ريــادة 
القت�شاد  اأركــــــان  مـــن  اأ�ـــشـــا�ـــشـــاً  وركـــنـــاً 
البتكار  على  والقائم  للدولة،  الوطني 

والتنويع واملعرفة. 

•• �شيوؤول-وام:

يقوم  التي  الر�شمية  الــزيــارة  هام�ص  على 
زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  بها 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل 
جمهورية  اإىل  املــ�ــشــلــحــة،  لــلــقــوات  الأعـــلـــى 
كوريا، وقعت �شركة برتول اأبوظبي الوطنية 
“اأدنوك” ام�ص ثالث اتفاقيات اإطارية مع 
�شركات كورية للطاقة لبحث فر�ص التعاون 
امل�شرتك يف جمالت ال�شتك�شاف والتطوير 
جمال  يف  املحتملة  وال�شتثمارات  والإنتاج، 
�شحنات  ونقل  والبرتوكيماويات،  التكرير 
وحتميلها  امل�شال  الطبيعي  والــغــاز  النفط 

عــلــى الــ�ــشــفــن. مت تــوقــيــع التــفــاقــيــات مع 
اجلنوبية  الكورية  الغاز  موؤ�ش�شة  مــن:  كل 
الطبيعي  للغاز  م�شرٍت  اأكــرب  ثــاين   ، كوغاز 
امل�شال يف العامل والتي اأجرت درا�شة جدوى 
ب�شاأن تزويد ال�شفن بالغاز الطبيعي امل�شال 
�ــشــركــة النفط  الـــفـــجـــرية، ومــــع  يف مــيــنــاء 
الــتــي متتلك  /كــنــوك/،  الــكــوريــة  الوطنية 
الظفرة  �ــشــركــة  اأ�ــشــهــم  مــن   30% ن�شبة 
للبرتول التابعة لأدنوك وت�شعى اإىل زيادة 
مليون   24 بنحو  كوريا  النفط يف  تخزين 
�شركة  ومــــع   ،2025 عــــام  حــتــى  بــرمــيــل 
التي تعد �شركة كورية  “جي اإ�ص اإنرجي”، 
يف   10% ن�شبة  ومتتلك  للطاقة  م�شتقلة 

اأ�شهم  من  و3%  للبرتول  الظفرة  �شركة 
التفاقيات  وقــع  البحرية.  اأدنــــوك  �شركة 
اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  معايل 
ل�شركة  التنفيذي  “الرئي�ص  دولـــة  وزيـــر 
ــــــوك “  بـــــرتول اأبـــــو ظــبــي الــوطــنــيــة “ اأدن
كيم  مـــن  كـــل  مـــع  �شركاتها”  وجمــمــوعــة 
الغاز  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�ص  دو،  يونغ 
الكورية اجلنوبية كوغاز ، ويانغ �شو يونغ، 
الرئي�ص التنفيذي ل�شركة النفط الوطنية 
الــكــوريــة كــنــوك ، وهــو يــونــغ �ــشــو، الرئي�ص 
اإنرجي”.  اإ�ــــص  “جي  لــ�ــشــركــة  الــتــنــفــيــذي 
وبهذه املنا�شبة، قال معايل الدكتور �شلطان 
القيادة  نهج  مــع  “متا�شياً  اجلــابــر:  اأحــمــد 
الـــتـــعـــاون وتوثيق  الــر�ــشــيــدة مبـــد جــ�ــشــور 
ال�شراكات مع البلدان ال�شديقة يف خمتلف 
املتميزة  الــعــالقــات  و�ــشــمــن  الـــعـــامل،  دول 
واأبوظبي  الإمــــــارات  دولــــة  متتلكها  الــتــي 
ي�شرنا  كــــوريــــا،  جــمــهــوريــة  مـــع  ــــــــوك  واأدن
ال�شراكات  تعزيز  فر�ص  بحث  على  العمل 
مبا  وذلــك  الكورية  وال�شركات  اأدنـــوك  بني 
يعك�ص عمق واأهمية العالقات الثنائية بني 
خالل  “مت  واأ�ــشــاف:  ال�شديقني«.  بلدينا 
املــنــاقــ�ــشــات مـــع الــ�ــشــركــات الـــكـــوريـــة بحث 
املجالت  من  عــدد  يف  املتاحة  النمو  فر�ص 
على امل�شتويني املحلي والعاملي، مبا يف ذلك 
نقل �شحنات النفط والغاز الطبيعي امل�شال 
وحتــمــيــلــهــا عــلــى الــ�ــشــفــن، وتــلــبــيــة الطلب 
وا�شتقطاب  الطاقة،  على  لكوريا  املتنامي 

تنفيذ  يف  للم�شاهمة  الكورية  ال�شتثمارات 
خطط اأدنوك لتو�شعة عملياتها يف جمالت 
والتكرير  والإنتاج،  والتطوير  ال�شتك�شاف 

والبرتوكيماويات والغاز«.
تنفيذ  يف  بــنــجــاح  منــ�ــشــي  “فيما  وتـــابـــع: 
للنمو   2030 املــتــكــامــلــة  ا�ــشــرتاتــيــجــيــتــنــا 
التعاون  يف  ال�ـــشـــتـــمـــرار  نــعــتــزم  الــــذكــــي، 
مـــع �ــشــركــاء ا�ــشــرتاتــيــجــيــني قـــادريـــن على 
ممكنة  قيمة  اأقــ�ــشــى  حتقيق  يف  امل�شاهمة 
املتطورة  التكنولوجيا  ونقل  مــواردنــا  مــن 
و�شمان الو�شول اإىل مراكز الطلب العاملي 
ثامن  كوريا  جمهورية  وكانت  اجلديدة”. 
عام  يف  الــعــامل  يف  للطاقة  م�شتهلك  اأكـــرب 
الدولية،  الطاقة  لوكالة  ووفــقــاً   .2017
قــامــت كـــوريـــا بــا�ــشــتــرياد نــحــو 3 ماليني 
واملكثفات،  اخلــام  النفط  من  يومياً  برميل 
ما يجعلها خام�ص اأكرب م�شتورد يف العامل. 
ال�شرق  على  كبرياً  اعتماداً  كوريا  وتعتمد 
ا�شتاأثرت  وقد  بالنفط،  لإمدادها  الأو�شط 
واردات  مـــن   82% مـــن  بـــاأكـــرث  املــنــطــقــة 
كوريا من النفط اخلام لعام 2017، منها 

%11 قامت اأدنوك بتوريدها.
للغاز  م�شتورد  اأكــرب  ثالث  كــوريــا  تعد  كما 
الطبيعي امل�شال يف العامل. وبح�شب خطتها 
الثالثة ع�شرة طويلة الأجل للغاز الطبيعي، 
على  املحلي  الطلب  ي�شل  اأن  املــتــوقــع  مــن 
الغاز لتوليد الكهرباء اإىل 40.49 مليون 
طن مرتي بحلول عام 2031، اأي بزيادة 

•• ال�شارقة-الفجر:

لال�شتثمار  الـــ�ـــشـــارقـــة  هــيــئــة  تــكــ�ــشــف 
م�شاركتها  خـــالل  )�ـــشـــروق(  والــتــطــويــر 
“بور�شة  مــعــر�ــص  مـــن   53 الـــــدورة  يف 
عن  وال�شفر”  لل�شياحة  الـــدويل  برلني 
الــ�ــشــيــاحــيــة �شمن  اأحــــــدث مــ�ــشــاريــعــهــا 
ا�شرتاتيجيتها يف الرتويج لال�شتثمارات 
الزوار  وتعريف  ال�شارقة،  يف  ال�شياحية 
واملــخــتــ�ــشــني بــالــتــجــارب الــفــريــدة التي 
الثقافية  الــ�ــشــيــاحــة  مــ�ــشــاريــع  تــقــدمــهــا 

والبيئية التي تطورها الهيئة.  
العاملية  ال�شركة  عن  )�شروق(  تعلن  كما 
عالمة  اإدارة  �ــشــتــتــوىل  الــتــي  اجلـــديـــدة 
التي  الفندقية  ال�شارقة”،  “جمموعة 

الــفــنــادق الفاخرة  تــ�ــشــم جمــمــوعــة مــن 
البارزة  والبيئية  الرتاثية  الأهمية  ذات 
يف الإمارة منها نزل الرفراف يف م�شروع 
كــلــبــاء لــلــ�ــشــيــاحــة الــبــيــئــيــة الــــذي ي�شمل 
ونزل  الــقــرم،  لأ�ــشــجــار  طبيعية  حممية 
الفايا يف م�شروع مليحة لل�شياحة البيئية 
الــبــدايــر يف �شحراء  والأثــــريــــة، وواحــــة 

البداير. 
من�شتها  خــالل  مــن  )�ـــشـــروق(،  وت�شلط 
التجاري  الإمنـــــــاء  هــيــئــة  جـــنـــاح  �ــشــمــن 
ــارقــة، الــ�ــشــوء على  والــ�ــشــيــاحــي يف الــ�ــش
اجلهات  خمتلف  تــبــذلــهــا  الــتــي  اجلــهــود 
“روؤية  ال�شارقة لتحقيق  اإمارة  املعنية يف 
جذب  اإىل  الــرامــيــة   ”2021 الــ�ــشــارقــة 

10 مليون �شائح بحلول عام 2021.

املعر�ص  زوار  اأمــام  )�شروق(  وت�شتعر�ص 
املرافق  مـــن  حمــفــظــتــهــا  واملــ�ــشــتــثــمــريــن 
وامل�شاريع الرتفيهية والثقافية والبيئية 
الــنــور وم�شروع  الإمــــارة مثل جــزيــرة  يف 
مــلــيــحــة لــلــ�ــشــيــاحــة الــبــيــئــيــة والأثــــريــــة، 
الرتاثية  ال�شيافة  مــنــ�ــشــاآت  جــانــب  اإىل 
الفاخرة، واأبرزها فندق البيت الذي يقع 
الرتميم  م�شروع  ال�شارقة”،  “قلب  يف 
يف  الــرتاثــيــة  للمناطق  نــوعــه  مــن  الأول 
الــ�ــشــارقــة والأكــــــرب يف املــنــطــقــة والــــذي 

اأطلقته )�شروق( موؤخراً.
وت�شارك )�شروق( يف املعر�ص، الذي يعد 
ال�شياحة يف  الأكــرب من نوعه يف �شناعة 
العامل، اإىل جانب نحو ع�شرة اآلف �شركة 
ال�شياحة  قطاع  يف  متخ�ش�شة  وموؤ�ش�شة 

من نحو 180 دولــة.  واأكد اأحمد عبيد 
يف  للعمليات  التنفيذي  املدير  الق�شري، 
امل�شاركة  عــلــى  الهيئة  حــر�ــص  )�ـــشـــروق( 
لل�شياحة  بــرلــني  “بور�شة  مــعــر�ــص  يف 
على  عــ�ــشــرة  الــثــانــيــة  لل�شنة  وال�شفر” 
الرامية  روؤيتها  اإطـــار  وذلــك يف  الــتــوايل 
اإبــراز الإجنــازات التي حققتها اإمارة  اإىل 
وال�شفر،  ال�شياحة  قطاعي  يف  ال�شارقة 
املجال  هذا  يف  الرائدة  جتربتها  وتعميم 
م�شرياً  املتخ�ش�شة،  الدولية  املعار�ص  يف 
الــعــام عن  هــذا  تك�شف  )�ــشــروق(  اأن  اإىل 
املهمة   والتطورات  امل�شاريع  من  العديد 
التي تعك�ص م�شريتها التنموية الفريدة، 
وتفتح  املـــعـــر�ـــص  زوار  جتـــــارب  وتـــــرثي 
ال�شيافة  قطاع  يف  واعــدة  اآفــاقــاً  اأمامهم 

قدرها 3 ماليني طن مرتي عن م�شتويات 
الدولية،  الطاقة  لوكالة  ووفــقــاً   .2017
حتت�شن كوريا ثالثاً من اأكرب 10 م�شايف 
العامل، ما يجعلها واحدة  للنفط اخلام يف 
البرتولية  املــنــتــجــات  مــ�ــشــّدري  اأكــــرب  مــن 
بلغت   ،2017 عـــام  نــهــايــة  ويف  اآ�ــشــيــا.  يف 
طــاقــتــهــا الــتــكــريــريــة مـــا يــقــرب مـــن 3.2 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً مــن الــنــفــط اخلام، 
واحتلت املرتبة ال�شاد�شة من حيث الطاقة 
التكريرية يف العامل. ويف اإطار جهود كوريا 
وجتارة  لتخزين  رئي�شياً  مــركــزاً  لت�شبح 
�شركة  تقوم  اآ�شيا،  �شرق  �شمال  يف  ال�شوائل 
خالل  من  كنوك  الكورية  الوطنية  النفط 
م�شاريع م�شرتكة مع �شركات اأخرى، ببناء 
للنفط  الـــبـــالد  يف  جتـــاريـــة  حمــطــات  اأول 
الــبــرتولــيــة يف مدينتي  واملــنــتــجــات  اخلــــام 
يو�شو واأول�شان، ب�شعة اإجمالية تبلغ 36.6 
الأوىل  املن�شاأة  اإطــالق  ومت  برميل.  مليون 
8.2 مليون برميل،  2013 ب�شعة  يف عام 
وتقع يف يو�شو يف املنطقة اجلنوبية الغربية 
املن�شاأتني  تــ�ــشــيــيــد  ويـــجـــري  الـــبـــالد.  مـــن 
الأخـــريـــني عــلــى مــرحــلــتــني يف اأولــ�ــشــان يف 
املنطقة اجلنوبية ال�شرقية من كوريا ب�شعة 
الت�شغيل  و�شيتم  بــرمــيــل،  مــلــيــون   28.4
بحلول عام 2026. وللحماية من انقطاع 
الأ�شعار، حتتفظ  النفط وتقلبات  اإمــدادات 
وجتارية  ا�شرتاتيجية  باحتياطيات  كوريا 

من النفط اخلام واملنتجات البرتولية.

“�شتقام  الق�شري  واأ�ــشــاف  وال�شياحة.   
من�شة )�شروق( �شمن جناح هيئة الإمناء 
الــ�ــشــيــاحــي والـــتـــجـــاري يف الـــ�ـــشـــارقـــة يف 
القاعة رقم 2.2- املن�شة 102، ومتثل 
العاملي فر�شًة  املعر�ص  م�شاركتنا يف هذا 
فريدًة نتطلع من خاللها للقاء �شركائنا 
مع  التعاون  �شبل  يف  والبحث  الدوليني 
�شركاء جدد، من اأجل دعم وتعزيز قطاع 
الذي  ال�شارقة  يف  ال�شياحي  ال�شتثمار 
جانب  اإىل  ا�شتثنائياً،  منــواً  اليوم  ي�شهد 
ب�شناعة  املعنية  الأطـــراف  اإطــالع جميع 
التطوير  و�شركات  وال�شيافة  ال�شياحة 
اأبرز  على  الدولية  ال�شياحي  وال�شتثمار 
امل�شاريع واملنجزات التي حققتها )�شروق( 

حتى اليوم«. 
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املال والأعمال

اأحمد بن �صعيد يكرم الفائزين بجائزتي حممد بن را�صد اآل مكتوم لالأعمال وابتكار االأعمال
املن�سوري: غر�ض روح االبتكار وتطبيق معايري عاملية لالأداء املوؤ�س�سي اأبرز نتائج وخمرجات اجلائزة

•• دبي -وام:

مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  كرم 
الرئي�ص  املــدين  للطريان  دبــي  هيئة  رئي�ص 
الأعـــلـــى ملــجــمــوعــة طــــريان الإمـــــــارات، ظهر 
العا�شرة  الـــدورة  بجائزتي  الفائزين  امــ�ــص 
جلائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال 
الــتــي تنظمها غــرفــة جتـــارة و�ــشــنــاعــة دبي، 
والـــــدورة الــثــانــيــة جلــائــزة حمــمــد بــن را�شد 
الــتــي تنظمها  الأعـــمـــال  مــكــتــوم لبــتــكــار  اآل 
القت�شاد،  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون  دبـــي  غــرفــة 
وذلك خالل احلفل الذي اأقيم يف دبي اأوبرا 
بح�شور 1730 من ممثلي القطاع اخلا�ص 

يف املنطقة.
وح�شر احلفل اخلتامي للجائزة الذي اأقيم 
حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
اهلل”  “رعاه  دبــــي  حــاكــم  الـــــــوزراء  جمــلــ�ــص 
املوؤ�ش�شات  امل�شوؤولني ومدراء  ح�شٌد من كبار 
غرفة  اإدارة  جمــلــ�ــص  واأعـــ�ـــشـــاء  احلــكــومــيــة 
الأعمال  وجمال�ص  جمموعات  وممثلو  دبي، 
التي تن�شوي حتت مظلة الغرفة، بالإ�شافة 
ورجال  اخلا�ص  القطاع  �شركات  ممثلي  اإىل 

الأعمال والإعالميني.
العا�شرة  بــالــدورة  الفائزين  قائمة  و�شمت 
جلائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال 
للمواد  فــود  “اأوول  وهــي:  خليجية  �شركات 
عن  الـــبـــحـــريـــن  ممـــلـــكـــة  مــــن  الغذائية” 
ل�شناعة  اخلــلــيــج  و�ـــشـــركـــة  الـــتـــجـــارة،  فــئــة 
البرتوكيماويات عن فئة ال�شناعة، وجندال 
عمان  �شلطنة  من  وال�شلب  للحديد  �شديد 
الفائزين  قائمة  و�شملت  ال�شناعة.  فئة  عن 
اأبوظبي  مــ�ــشــرف   : الإمـــــــــارات  دولـــــة  مـــن 
الإ�شالمي و�شركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني 

عن فئة اخلدمات املالية.
وفازت كل من �شركة اخلليج لل�شكر و�شركة 

اخلليج لل�شحب عن فئة ال�شناعة.
وال�شركة  اأبــاريــل  كــل مــن جمموعة  وحـــازت 
التجارة.  لل�شيارات على جوائز فئة  العربية 
ويف فــئــة الــبــنــاء والــتــ�ــشــيــيــد، فــــازت كـــل من 
 ASGC �ــشــي لــالإنــ�ــشــاءات  اأ�ـــص جــي  “ايه 
جلف”  و”دوكا   »Construction
اجننريينغ  كون�شرتاك�شن  �شتيت  و”�شاينا 
 China State كوربوري�شن ميدل اي�شت
 Construction Engineering
./Corporation Middle East

اأما يف فئة اخلدمات، ففازت كل من ح�شانة 
اوركارد الربيطانية و”نتورك انرتنا�شونال” 
و”تبلك�ص  اخلـــيـــمـــة  راأ�ـــــــــص  ومــ�ــشــتــ�ــشــفــى 
اوت�شور�شينق  و”تا�شك  للتكنولوجيا” 
 »TASC Outsourcing
 Transguard جـــروب  و”تران�شجارد 
Group«. و كرمت الغرفة ال�شركة �شاحبة 
الأداء املتميز للعام 2018، وح�شلت �شركة 
اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات من مملكة 
التميز،  اأداء يف  اأف�شل  البحرين على جائزة 
الــفــئــات ودورهـــا  وذلـــك لتميزها عــلــى كــافــة 

الفاعل يف دعم م�شرية منو القت�شاد.
الثانية  بـــــالـــــدورة  الـــفـــائـــزيـــن  قـــائـــمـــة  اأمــــــا 
اآل مكتوم لبتكار  را�ــشــد  بــن  جلــائــزة حممد 
بالتعاون  دبــي  غرفة  تنظمها  التي  الأعــمــال 
�شركة  فــحــ�ــشــلــت  القـــتـــ�ـــشـــاد،  وزارة  مــــع 
العربية  اململكة  من  للوج�شتيات  املجدوعي 
والدعم  النقل  فئة  جــائــزة  على  ال�شعودية 
اللوجي�شتي، يف حني ح�شدت �شركة اخلليج 
مــــن مملكة  الـــبـــرتوكـــيـــمـــاويـــات  ــنــاعــة  لــ�ــش
الــبــحــريــن جــائــزة فــئــة الــ�ــشــنــاعــة. وفـــاز كل 
ال�شارقة  وم�شرف  لل�شرافة  الأن�شاري  من 
املالية،  اخلـــــدمـــــات  فـــئـــة  عــــن  الإ�ــــشــــالمــــي 
للهند�شة  “األيك  مـــن  كـــل  فـــــازت  حـــني  يف 
 ALEC Engineering واملــقــاولت 
“اأيه  و   »and Contracting
 ASGC لـــــالإنـــــ�ـــــشـــــاءات  �ـــشـــي  جـــــي  اأ�ــــــــص 
“دوبك�ص  و   »Construction
والت�شييد.  الـــبـــنـــاء  فــئــة  يف   »DuBox
ويف فــئــة الــتــجــارة، فـــازت كــل مــن جمموعة 
حني  يف  للتجزئة،  واينوك  اأ�شرت  �شيدليات 
جائزة  على  “�شام�شوتك”  �شركة  ح�شلت 

فئة اإعادة الت�شدير. ويف فئة اخلدمات، فازت 
كل من املنطقة احلرة جلبل علي، و”نتورك 

انرتنا�شونال” و “تران�شجارد جروب«.
عـــلـــى جائزة  لــلــتــجــزئــة  ايــــنــــوك  وحــ�ــشــلــت 
2018، نتيجة  لعام  البتكار  اأداء يف  اأف�شل 
وت�شم  التجارة.  قطاع  يف  املبتكرة  جهودها 
اآل مكتوم  را�ـــشـــد  بـــن  فــئــات جـــائـــزة حمــمــد 
لالأعمال اخلدمات املالية واخلدمات والبناء 
والت�شييد والتجارة واإعادة الت�شدير والنقل 
وقال معايل  وال�شناعة.  اللوج�شتي  والدعم 
�شلطان بن �شعيد املن�شوري، وزير القت�شاد 
الــتــحــكــيــم اخلــا�ــشــة بجائزة  ورئــيــ�ــص هــيــئــة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال وجائزة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم لبتكار الأعمال اإن 
رئي�شني  عاملني  من  م�شتمد  اجلائزة  جناح 
تعزيز  املوؤثر يف  دورهــا  تلخي�شهما يف  ميكن 
التميز وغر�ص روح البتكار يف اأداء ال�شركات 
على  اعتمادها  ويف  املنطقة،  يف  واملوؤ�ش�شات 
الأداء  واأ�ش�ص عاملية وا�شحة لتقييم  معايري 
املوؤ�ش�شي املتميز واملبتكر، معترباً اأن اجلائزة 
يف  الر�شيدة  قيادتنا  وتوجهات  روؤيــة  تعك�ص 
دولــة الإمـــارات نحو تبني اجلــودة والبتكار 
قطاع  يف  ممـــار�ـــشـــاتـــنـــا  كـــافـــة  يف  والـــتـــمـــيـــز 
الأف�شل  نــحــو  امل�شتمر  والــ�ــشــعــي  الأعـــمـــال، 
ل  وجــزءاً  العمل،  وثقافة  قيم  من  باعتباره 
وو�شف  اأعمالنا.  بيئة  تناف�شية  مــن  يتجزاأ 
معاليه اجلائزة باأنها من�شة لتبادل اخلربات 
يف  ت�شب  التي  املتميزة  املوؤ�ش�شية  والتجارب 
تنوع  وتعزز من  القت�شاد اخلليجي،  خدمة 
موارده، وجتعل منه اأكرث قدرة على لعب دور 
م�شرياً  امل�شتدامة،  التنمية  جهود  يف  فاعل 
املتعاملني  واإ�شعاد  والبتكار  “التميز  اأن  اإىل 
هي  بــل  ا�شتهالكية،  عــنــاويــن  جمــرد  لي�شت 
ومعايري  الــعــمــل،  ثــقــافــة  يف  مهمة  عــنــا�ــشــر 
التي  املرونة  تعك�ص  لكونها  للنجاح  اأ�شا�شية 
اإدارة  يف  واملــوؤ�ــشــ�ــشــات  الــ�ــشــركــات  بــهــا  تتحلى 
عملياتها. وهي خيارات تربهن ا�شتعداد هذه 

ا�شرتاتيجياتها  لتطوير  اجلــدي  ال�شركات 
املت�شارعة  العاملية  التغريات  مع  يتوافق  مبا 
الــنــاجــمــة عــن ظــهــور مفاهيم جــديــدة مثل 
ال�شناعية  والــــثــــورة  الــ�ــشــخــمــة،  الــبــيــانــات 
تطال  التي  ال�شطناعي  والــذكــاء  الــرابــعــة، 
اآثــارهــا جميع املــجــالت احلــيــويــة. ومــن هنا 
يـــربز حــر�ــص جـــائـــزة حمــمــد بـــن را�ـــشـــد اآل 
مكتوم لالأعمال وجائزة حممد بن را�شد اآل 
مكتوم لبتكار الأعمال، على حتقيق الإ�شافة 
لــقــطــاع الأعــــمــــال اخلــلــيــجــي، ودفـــــع عجلة 
اآفــــاق جديدة.”  الــتــطــور القــتــ�ــشــادي نــحــو 
اإىل ان الدورة الثانية جلائزة  واأ�شار معاليه 
الأعمال  لبتكار  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
�شجلت منواً بن�شبة %21 يف عدد ال�شركات 
اإىل  يوؤ�شر  الـــذي  الأمـــر  للجائزة،  املتقدمة 
�شركات  تــولــيــهــا  الـــتـــي  املـــتـــزايـــدة  الأهـــمـــيـــة 
وخدماتها  عملياتها  يف  لــالبــتــكــار  املنطقة 
مع  تن�شجم  اجلائزة  ان  مــوؤكــداً  ومبادراتها، 
اجلهود التي تبذلها دولة الإمــارات العربية 
الب�شرية  واملــوارد  الكفاءات  لتطوير  املتحدة 
و�شقل مهاراتها باعتبارها الرثوة احلقيقية 
وال�ــشــتــثــمــار الأبـــــرز، مــع الرتـــقـــاء امل�شتمر 
بجودة اخلدمات التي تعترب عنوان النجاح، 

وال�شامن الأ�شا�شي للحفاظ على التميز.
الإمــــارات،  دولـــة  يف  الت�شامح  نهج  اأن  واأكـــد 
معيناً،  مــفــهــومــاً  اأو  بــعــداً  يتخطى  والــــذي 
من  الــعــديــد  ت�شمل  مــتــكــامــلــة  حــالــة  ي�شكل 
املجالت واجلوانب ومنها اإقامة حوار عاملي 
انــطــالقــاً مــن اأر�ــــص الإمــــــارات، يــكــر�ــص دور 
الدولة كعا�شمٍة للت�شامح، موؤكداً اأن اجلائزة 
تلعب هذا الدور يف التاأ�شي�ص حلوار يف بيئة 
الفائدة جميع  الأعمال اخلليجية حتى تعم 

مكونات القطاع اخلا�ص يف املنطقة.
ماجد  �ــشــعــادة  قـــال  الفــتــتــاحــيــة،  كلمته  ويف 
غرفة  اإدارة  جمل�ص  رئــيــ�ــص  الــغــريــر،  �شيف 
جتـــارة و�ــشــنــاعــة دبي:” عــنــدمــا اأطــلــقــنــا يف 
غرفة جتارة و�شناعة دبي جائزة حممد بن 

را�شد اآل مكتوم لالأعمال، و�شعنا يف اعتبارنا 
متكاماًل  برناجماً  �شت�شبح  اجلائزة  اأن هذه 
املمار�شات  يف  والإبـــــــــداع  الــتــمــيــز  لــتــحــفــيــز 
املــوؤ�ــشــ�ــشــيــة، فــعــّرفــنــا الــقــطــاع اخلـــا�ـــص من 
خالل برنامج اجلائزة على اأف�شل املمار�شات 
ما  اعتماد  على  وحّفزناه  العاملية،  املوؤ�ش�شية 
وعملنا  املوؤ�ش�شية.  النتائج  اأف�شل  له  يحقق 
طوال ال�شنوات املا�شية على تطوير اجلائزة 
الأعمال  بــيــئــة  املــتــغــرية يف  املــتــطــلــبــات  وفـــق 
املــحــلــيــة والــعــاملــيــة، والـــيـــوم وبــيــنــمــا نحتفل 
الفخر  ميلوؤين  للجائزة،  العا�شرة  بــالــدورة 
لأنـــنـــا جنــحــنــا يف غـــر�ـــص ثــقــافــة الــتــمــيــز يف 
اأو باآخر يف  القطاع اخلا�ص، و�شاهمنا ب�شكٍل 
امل�شتدامة يف منطقتنا  التنمية  م�شرية  دعم 
البـــتـــكـــار يف خدمات  اخلــلــيــجــيــة، وحتــفــيــز 
�شركاتنا وموؤ�ش�شاتنا.” ولفت الغرير اإىل اأنه 
وعلى مدى الدورات ال�شابقة للجائزة ومنذ 
اجلائزة  �شهدت   ،2005 العام  يف  اإطالقها 
وموؤ�ش�شة  �شركة   1800 من  اأكــرث  م�شاركة 
وطورت  وبرناجمها،  اجلائزة  من  ا�شتفادت 
حيث  امل�شتقبل،  وت�شبق  لتواكب  ممار�شاتها 
كرمت اجلائزة منذ انطالقها 181 �شركة، 
اعتماد  على  ال�شركات  من  العديد  و�شاعدت 
التميز والبتكار عنواناً ملمار�شاتها املوؤ�ش�شية، 
م�شيفاً اأن الدورة العا�شرة جلائزة حممد بن 
را�شد اآل مكتوم لالأعمال �شجلت منواً بن�شبة 
للجائزة،  املتقدمة  ال�شركات  %61 يف عدد 
ال�شركات لأهمية اجلائزة  اإدراك  مما يعك�ص 

يف تعزيز تناف�شيتها يف بيئة الأعمال.
دبي  غــرفــة  اإدارة  جمــلــ�ــص  رئــيــ�ــص  واأو�ــــشــــح 
مبادرات  يف  ع�شواً  تعترب  التي  اجلــائــزة  اأن 
اأثبتت  العاملية،  مكتوم  اآل  را�ــشــد  بــن  حممد 
يف  والبتكار  التميز  حتفيز  اأدوات  اأحــد  اأنها 
رحلة  ت�شكل  لكونها  اخلليجية،  منطقتنا 
ت�شم  املــوؤ�ــشــ�ــشــي  الأداء  لــتــطــويــر  تعليمية 
حمــطــات عـــدة تــ�ــشــمــل ور�ــــص عــمــل ونــــدوات 
تدريبية وموؤمترات عاملية بالإ�شافة اإىل ناٍد 

خا�ص لتبادل املعارف واخلربات فيما يتعلق 
ا�شرتاتيجيات  يف  العاملية  املمار�شات  باأف�شل 

ال�شركات.
اإطـــالق جــائــزة جديدة  الــغــريــر عــن  وك�شف 
اآل  را�ـــشـــد  بـــن  “جائزة حمــمــد  ا�ــشــم  حتــمــل 
والتي  املتعاملني”،  للتميز يف خدمة  مكتوم 
ت�شتهدف تكرمي جهود ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
التي  اخلــلــيــجــي  الـــتـــعـــاون  جمــلــ�ــص  دول  يف 
متعامليها،  فئات  ثريًة جلميع  توفر جتربًة 
والتي تبتكر يف اعتماد ال�شرتاتيجيات التي 
املتعاملني،  جتــربــة  حت�شني  حـــول  تتمحور 
ل�شركات  اإ�شافياً  لتكون هذه اجلائزة حافزاً 
اأف�شل  لتطبيق  املنطقة  يف  اخلا�ص  القطاع 
املمار�شات العاملية يف الرتكيز على احتياجات 
ومــتــطــلــبــات املــتــعــامــلــني، وتــطــويــر واإثـــــراء 
اجلائزة  هــذه  اإطـــالق  اأن  معترباً  جتربتهم، 
يـــاأتـــي انـــطـــالقـــاً مـــن الإميــــــان الــثــابــت بـــاأن 
التميز والبتكار يف خدمة املتعاملني وتلبية 
احتياجاتهم وت�شهيل حياتهم واأعمالهم، هو 
الأعمال،  جمتمع  يف  عنها  غــنــى  ل  اأولـــويـــٌة 
الر�شيدة  قــيــادتــنــا  بــتــوجــيــهــات  والــــتــــزامــــاً 

بالرتكيز على املتعاملني واإ�شعادهم.
واأ�شار �شعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة 
جتارة و�شناعة دبي، ورئي�ص اللجنة امل�شرفة 
اإن  عــلــى اجلـــائـــزة، خـــالل كلمته يف احلــفــل، 
هذه  من خالل  امل�شتقبل  ا�شت�شرفت  الغرفة 
ومتغريات  ومنــاذج  اأمنــاط  ودر�شت  اجلائزة، 
اأر�شية  وفــرت  حيث  املميز،  املوؤ�ش�شي  العمل 
مــثــالــيــة لــتــمــيــز الــ�ــشــركــات الــتــي تــ�ــشــاهــم يف 
مــ�ــشــرية الــتــنــمــيــة املــ�ــشــتــدامــة، حــيــث واكبت 
اأف�شل  واعتمدت  العاملية،  املتغريات  اجلائزة 
املمار�شات يف العمل املوؤ�ش�شي، ووفرت جتربة 

ثرية لل�شركات لتح�شني اآدائها وتطويره.
ان جـــائـــزة حمــمــد بن  اإىل  بــوعــمــيــم  ولــفــت 
را�شد اآل مكتوم لبتكار الأعمال التي اأطلقت 
بالتعاون مع وزارة القت�شاد �شكلت انطالقة 
اأ�ش�ص البتكار يف املمار�شات  مبتكرة لتوطيد 
امل�شتقبل  ركيزة  هو  البتكار  لأن  املوؤ�ش�شية، 
امل�شتدام يف عامل الأعمال، حيث ياأتي تكرمي 
الفائزين على هام�ص فعاليات �شهر الإمارات 
القطاع  والـــتـــزام  تــوجــه  ليعك�ص  لــالبــتــكــار 

اخلا�ص بالبتكار عنواناً مل�شتقبلهم الواعد.
واأ�شاف بوعميم ً:” ت�شتوحي جائزة حممد 
بن را�شد اآل مكتوم للتميز يف خدمة املتعاملني 
ركائز بيئة الأعمال يف الدولة التي تقوم اأوًل 
يف  جتربتهم  واإثــــراء  املتعاملني  اإ�ــشــعــاد  على 
منها،  وال�شتفادة  اخلــدمــات  على  احل�شول 
اأن دبـــي كــانــت ومـــا زالـــت �شباقة يف  مــعــتــرباً 
العمل على اإ�شعاد املتعاملني، والغرفة �شتعمل 
على حتفيز هذه الثقافة يف �شركات القطاع 
ومبادراتها  اإ�شهاماتها  تكرمي  عرب  اخلا�ص 
الــتــي تــ�ــشــتــهــدف املــتــعــامــلــني وجتــربــتــهــم يف 
اأن اهداف اجلائزة  ممار�شة الأعمال، موؤكداً 
توجه  اعتماد  على  ال�شركات  ت�شجيع  ت�شمل 
وتطوير  املتعامل،  مع  التعامل  ديناميكي يف 
منظومة  رعــايــة  ي�شتهدف  مــرتابــط  نــظــام 
ال�شركات  ومــ�ــشــاعــدة  لــلــمــتــعــامــل،  �ــشــديــقــة 
على حت�شني �شمعتها وتناف�شيتها من خالل 

الرتكيز على املتعامل.
وحتـــدث املــتــحــدث واملــوؤلــف الــعــاملــي املعروف 
املتخ�ش�ص واخلبري يف  “تومي �شبولدينغ”، 
جمالت القيادة والتنمية املوؤ�ش�شية يف احلفل 
اخلتامي للدورة العا�شرة من جائزة حممد 
بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال، حيث ا�شتعر�ص 
الوا�شعة  خــرباتــه  مــن  بع�شاً  احل�شور  اأمـــام 
واملتنوعة يف جمال القيادة املوؤ�ش�شية، مركزاً 

على القيادة الأخالقية يف العمل املوؤ�ش�شي.
من  للعديد  كــمــوؤلــف  “�شبولدينغ”  ويـــربز 
 It’s Not« الإ�شدارات القيمة ومنها كتاب
الذي   »Just Who You Know
احتل املرتبة الثانية على لئحة اأكرث الكتب 
تاميز”.  “نيويورك  ل�شحيفة  وفــقــاً  مبيعاً 
Heart-« اإ�ــشــداراتــه وهــو كتاب اآخــر  اأمــا 

Led Leader«، احتل املرتبة الأوىل على 
و”وول  تاميز”  “نيويورك  �شحيفة  قائمة 
اأف�شل  �شمن  واخــتــري  جورنال”،  �شرتيت 
 2015 للعام  بالأعمال  خا�ص  كتاب   100

.INC.com وفق موقع

�سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني 
حت�سد جائزة متيز االأعمال

•• دبي-الفجر: 

ح�شلت �شركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني على جائزة التميز يف الأعمال خالل 
حفل توزيع جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال؛ وذلك نظراً لأداء 
ال�شركة املتميز وما تقوم به من اأعمال خلدمة العمالء وتلبية متطلباتهم. 
�شركات  اإحــدى  باعتبارها  لل�شركة  املرموقة  املكانة  على  الفوز  ويوؤكد هذا 
يف  واملوؤ�ش�شات  لالأفراد  املُبتكرة  التاأمني  حلول  توفري  يف  الرائدة  التاأمني 
دبي  هيئة  رئي�ص  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  و�شلم  املنطقة. 
الرئي�ص  الأعلى  الرئي�ص  دبــي،  مطارات  موؤ�ش�شة  رئي�ص  املــدين،  للطريان 
التنفيذي لطريان الإمارات واملجموعة اجلائزة اإىل ال�شيخ حممد بن �شيف 
اآل  اإدارة ال�شركة. تهدف جائزة حممد بن را�شد  اآل نهيان، رئي�ص جمل�ص 
مكتوم لالأعمال، التي تنظمها غرفة دبي، اىل حتفيز التميز والرتويج له 
اأنحاء  ال�شركات والأعمال من خمتلف  واإبــرازه من خالل تكرمي جمتمع 
نهيان؛  اآل  �شيف  بن  حممد  ال�شيخ  قال  املنا�شبة،  وبهذه  العربي.   اخلليج 
رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني: “ي�شكل هذا التكرمي 
اأعمالنا  �شهدتها  التي  القوية  النتائج  اأعــقــاب  يف  ويــاأتــي  لنا،  فخر  م�شدر 
خالل ال�شنوات ال�شابقة والتي توجت بالأداء القوي خالل العام 2018. 
م�شتوى  على  الرائدة  التاأمني  �شركات  كاإحدى  مكانتنا  على  حافظنا  لقد 
املنطقة، وحققنا جناحاً يف جمالت التميز يف خدمة العمالء، والن�شباط 
ف�شاًل  واخلــدمــات،  املنتجات  توفري  يف  والإبـــداع  التقني،  والتطور  املــايل، 
الهادفة«.  الإن�شانية  املبادرات  وتبني  املجتمعية  اجلهود  دعم  موا�شلة  عن 
واأ�شاف: “يوؤكد فوزنا بهذه اجلائزة على كفاءة ا�شرتاتيجيتنا التي تركز 
التزامنا  وا�شح على  دليل  الأول، وهي مبثابة  املقام  العمالء يف  على ر�شا 
مبوا�شلة العمل لتعزيز مكانتنا ك�شركة التاأمني املوثوقة التي ت�شعى دائما 

لتوفري قيمة اأكرب لعمالئها على الدوام«. 

االأ�سهم االإماراتية تك�سب 4.7 
مليار درهم بنهاية جل�سة ام�ض

•• اأبو ظبي-وام:

بعد  ام�ص  ال�شعود جمددا خالل جل�شة  اىل  الإماراتية  املال  اأ�شواق  عادت 
منت�شف  تعامالت  يف  لها  تعر�شت  التي  الطبيعية  الأربـــاح  جني  عمليات 
الأ�شبوع ،ومع عودة الن�شاط فقد ربحت القيمة ال�شوقية لأ�شهم ال�شركات 
العام  املوؤ�شر  وارتفع   . درهــم  مليار  نحو4.7  اجلل�شة  نهاية  مع  املتداولة 
ل�شوق دبي املايل بن�شبة 0.85 % بالغا 2683 نقطة فيما اأغلق املوؤ�شر 
ن�شبته  بنمو  نقطة   5139 عند  املــالــيــة  لــــالأرواق  اأبــوظــبــي  ل�شوق  الــعــام 
%0.47 مقارنة مع اجلل�شة ال�شابقة . و�شجلت �شهية التداول املزيد من 
اأبوظبي  �شوقي  املربمة يف  ال�شفقات  الذي رفع من قيمة  الأمــر  التح�شن 
ودبي املاليني اىل 570 مليون درهم وعدد الأ�شهم املتداولة 250 مليون 
�شهم نفذت من خالل 6119 �شفقة وتوا�شل الأ�شهم القيادية يف قطاعي 
العقار والبنوك يف تعزيز مكا�شب الأ�شواق و�شط ا�شتمرار عمليات ال�شراء 
الأ�شهم  على  غالبيتها  يف  تركزت  والتي  واملحلية  الأجنبية  املوؤ�ش�شات  من 
بذلك  م�شارفا  درهــم   4.92 بالغا  �شعوده  اعمار  �شهم  وا�شل  و   . الثقيلة 
على بلوغ حاجز 5 دراهم كما �شعد �شهم ارابتك اىل 2.21 درهم وكذلك 
�شهم اعمار مولز املغلق عند 1.84 درهم يف حني بلغ �شهم دبي لال�شتثمار 
1.28 درهم . ويف �شوق العا�شمة ارتفع �شهم الدار اىل 1.83 درهم ،اأما 
يف قطاع البنوك فقد قفز �شهم بنك اأبوظبي الأول اىل 15.10 درهم بعد 
م�شادقة اجلمعية العمومية على التوزيعات التي جتازت قيمتها 8 مليارات 

درهم ،كما �شعد �شهم بنك اأبوظبي التجاري اىل 9.69 درهم.

»ملتقى ال�سارقة ل�سالمة االأغذية« 
يناق�ض اأف�سل املمار�سات يف جمال الغذاء

•• ال�شارقة-وام:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد 
الثالث  ال�شارقة  ملتقى  اأعــمــال  ام�ص  انطلقت   .. ال�شارقة  حاكم  ونــائــب 
ل�شالمة الأغذية حتت �شعار “�شالمة الإن�شان ثروتنا” الذي تنظمه بلدية 
مدينة ال�شارقة لت�شليط ال�شوء على اأهم اخلربات العاملية يف جمال �شالمة 
لي�شكل  بيوت اخلــربة  املتحدثني من  عــدد من  الغذاء من خــالل م�شاركة 
امللتقى من�شة تفاعلية تقدم خاللها اأف�شل املمار�شات يف جمال الغذاء مبا 
يتوافق مع روؤية الإمارة كونها مدينة �شحية ولالإرتقاء مبعايري �شالمة 
الغذاء. ح�شر افتتاح امللتقى - يف مركز اجلواهر للمنا�شبات واملوؤمترات - 
ال�شيخ حممد بن حميد القا�شمي مدير دائرة الإح�شاء و التنمية املجتمعية 
دولة  وزيــرة  املهريي  حــارب  �شعيد  بنت حممد  مــرمي  ال�شارقة ومعايل  يف 
امل�شوؤولة عن ملف الأمن الغذائي امل�شتقبلي و�شعادة ثابت �شامل الطريفي 
مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة وم�شاعدوه بجانب عدد من روؤ�شاء الدوائر 
واأكد  املــجــال.  هــذا  يف  واملتخ�ش�شني  جامعات  وطلبة  وامل�شوؤولني  املحلية 
�شعادة ثابت �شامل الطريفي اأن البلدية تعمل وفق روؤى وتوجيهات �شاحب 
الأعلى  املجل�ص  القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
حاكم ال�شارقة حيث باتت الإمارة مدينة �شحية عن جدارة وا�شتحقاق لذا 
تويل البلدية اأهمية كبرية ملجال �شالمة الغذاء من خالل فر�ص الرقابة 
على كل منافذ بيع املواد الغذائية اأو العاملة يف هذا املجال ملنع التجاوزات 
باعتبار ال�شحة على راأ�ص اأولويات عمل البلدية من خالل قطاع ال�شحة 
الـــرثوة احلقيقية وحجر  هــو  الإنــ�ــشــان  كــون  املركزية  واملــخــتــربات  العامة 

الزاوية يف عملية التطوير والبناء.

اأكرث من 1800 �صركة �صاركت يف اجلائزة منذ اإطالقها يف العام 2005 
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العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/2304 تنفيذ جتاري 
اإمــارة دبي / الق�شي�ص / املنطقة ال�شناعية الثالثة / م�شنع ارتــورون /  طالب التنفيذ: علي مهدي جواد -  عنوانه : 
 droit@eim.ae مقابل �شركة مياه رومانا ، هاتف :042672477 / فاك�ص 042672330/ بريد الكرتوين

/ بوكالة املحاميني را�شد بوج�شيم وعبا�ص املالكي 
اإمــارة دبي / ديرة / �شارع بو�شعيد / بجوار بناية  املنفذ �شده : �شباح عبا�ص باقر - عنوانه : ويعلن مبوطنه املختار / 
ال�شريكال/ بناية بزن�ص بوينت / 401/ هاتف : 042946748 / 0528037888 - بوكالة املحاميني / ال�شتاذين 

/ حممد عي�شى ل�شويدي و�شبحي ح�شني احمد 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  المــارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنــاه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  ح�شة يف عقار - املنطقة 
: احلبية الرابعة - رقم الر�ص : 48 - ا�شم املبنى : اليت ريزيدن�ص 1 - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 614 - م�شاحة 

احل�شة ك 20.21 مرت مربع - قيمة احل�شة )174.028/31( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/174 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: نور بنك - �ص م ع - �شابقا - بنك نور الإ�شالمي

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مكتب رقم 801 - ملك اإعمار العقارية  بوكالة مكتب الثقة 
للمحاماة  وال�شت�شارات القانونية الكائن بال�شارقة 

املنفذ �شده : حممد �شليم طاهر غالم ح�شني - عنوانه :  اإمارة دبي - الثنية اخلام�شة - جزر جمريا - املجمع 
11 - تالل الإمارات 1 - فيال رقم 9 - رقم الر�ص 179  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/6 ال�شاعة 
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة 
www.emiratesauction.( التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول 
اجلل�شة  قبل  م�شتندات  باعرتا�شه معززا مبا يربره من  التقدم  البيع  على  اعرتا�ص  لديه  ولكل من  املزايدة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
عليها  وما  ار�ــص    : املمتلكات   او�شاف  يلي  وفيما  البيع.  التالية جلل�شة  ايــام  ع�شرة  وامل�شاريف خالل  الثمن 
من بناء - رقم الر�ص : 179  - املنطقة : الثنية اخلام�شة - امل�شاحة : 1302.91 مرت مربع - املقدرة بـــ 

)7.600.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2014/370 تنفيذ جتاري     
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي الوطني 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة ديرة - �شارع بني يا�ص بجوار دائرة الأرا�شي والأمالك بدبي 
املنفذ �شده : علي حممد علي بجا�ص 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة املنخول - �شارع الكويت فندق بلفدر لل�شقق الفندقية 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�ص 135 - ا�شم املبنى : وي�شت �شايد مارينا - رقم املبنى : 1 - رقم العقار 

: 203 - امل�شاحة : 133.545 مرت مربع - املقدرة بـــ )1.397.545( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/159 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول )حاليا( - بنك اخلليج الأول )�شابقا( 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بناية بنك ابوظبي الأول - �شارع ابوبكر ال�شديق - الطابق )2( وحمله املختار مكتب الثقة 
للمحاماة وال�شت�شارات القانونية الكائن بال�شارقة 

املنفذ �شده : مارك جون ريلي - عنوانه :  اإمارة دبي - معي�شم الأول - مبنى �شينرتيوم تاور - 3 - �شقة رقم 2-902 
الطابق 9 - املبنى رقم 3 - رقم الر�ص 725 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  المــارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنــاه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : �شقة �شكنية - املنطقة : 
معي�شم الأول - رقم الر�ص : 725 - ا�شم املبنى : �شينرتيوم تاور 3 - رقم املبنى : 3  - رقم العقار : 902/3 - امل�شاحة 

: 66.21 مرت مربع - املقدرة بــــ )427.606( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2018/2304 تنفيذ جتاري 
اإمــارة دبي / الق�شي�ص / املنطقة ال�شناعية الثالثة / م�شنع ارتــورون /  طالب التنفيذ: علي مهدي جواد -  عنوانه : 
 droit@eim.ae مقابل �شركة مياه رومانا ، هاتف :042672477 / فاك�ص 042672330/ بريد الكرتوين

/ بوكالة املحاميني را�شد بوج�شيم وعبا�ص املالكي 
اإمــارة دبي / ديرة / �شارع بو�شعيد / بجوار بناية  املنفذ �شده : �شباح عبا�ص باقر - عنوانه : ويعلن مبوطنه املختار / 
ال�شريكال/ بناية بزن�ص بوينت / 401/ هاتف : 042946748 / 0528037888 - بوكالة املحاميني / ال�شتاذين 

/ حممد عي�شى ل�شويدي و�شبحي ح�شني احمد 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  المــارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنــاه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  ح�شة يف عقار - املنطقة 
: احلبية الرابعة - رقم الر�ص : 48 - ا�شم املبنى : اليت ريزيدن�ص 1 - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 614 - م�شاحة 

احل�شة ك 20.21 مرت مربع - قيمة احل�شة )174.028/31( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/174 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: نور بنك - �ص م ع - �شابقا - بنك نور الإ�شالمي

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مكتب رقم 801 - ملك اإعمار العقارية  بوكالة مكتب الثقة 
للمحاماة  وال�شت�شارات القانونية الكائن بال�شارقة 

املنفذ �شده : حممد �شليم طاهر غالم ح�شني - عنوانه :  اإمارة دبي - الثنية اخلام�شة - جزر جمريا - املجمع 
11 - تالل الإمارات 1 - فيال رقم 9 - رقم الر�ص 179  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/6 ال�شاعة 
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة 
www.emiratesauction.( التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول 
اجلل�شة  قبل  م�شتندات  باعرتا�شه معززا مبا يربره من  التقدم  البيع  على  اعرتا�ص  لديه  ولكل من  املزايدة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
عليها  وما  ار�ــص    : املمتلكات   او�شاف  يلي  وفيما  البيع.  التالية جلل�شة  ايــام  ع�شرة  وامل�شاريف خالل  الثمن 
من بناء - رقم الر�ص : 179  - املنطقة : الثنية اخلام�شة - امل�شاحة : 1302.91 مرت مربع - املقدرة بـــ 

)7.600.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2014/370 تنفيذ جتاري     
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي الوطني 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة ديرة - �شارع بني يا�ص بجوار دائرة الأرا�شي والأمالك بدبي 
املنفذ �شده : علي حممد علي بجا�ص 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة املنخول - �شارع الكويت فندق بلفدر لل�شقق الفندقية 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�ص 135 - ا�شم املبنى : وي�شت �شايد مارينا - رقم املبنى : 1 - رقم العقار 

: 203 - امل�شاحة : 133.545 مرت مربع - املقدرة بـــ )1.397.545( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/447 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: البنك العربي )�ص م ع(

للمحاماة  الثقة  مكتب  املختار  ال�شاد�ص وحمله  الطابق   -  2 رقــم  ا�شكوير  اإعــمــار   - مــول  دبــي  بجوار  دبــي  اإمـــارة   : عنوانه 
وال�شت�شارات القانونية الكائن ال�شارقة �شارع قناة الق�شباء برج الهند - الطابق 11 - مكتب 1112 

املنفذ �شده : ن�شال عبداخلالق حممد - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - �شارع رقم 27 بناية كريك �شايد - �شقة 
رقم )805( - بالقرب من �شيتي �شنرت )ديرة( �ص ب )94871( - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 
ادنــاه لدى اجلهة التى انيط بها  التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه  م�شاء ويف اليــام الثالث 
البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء 
ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه 
معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع 
كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى 
دبي - رقم الر�ص : 24 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : ال�شيف 1 - رقم الوحدة : 1701 - امل�شاحة : 330.15 مرت 

مربع واملقدرة قيمتها بـــ )3.198.331.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/23 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�شرف الإمارات ال�شالمي م�شاهمة عامة  - عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية -مقابل حديقة 

اخلور - بناية - رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث مكاين رقم )3135291835( 
املنفذ �شده : كيفني ميني�ص �شاه - واآخرون  عنوانه :  اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - منطقة ابراج بحريات جمريا - برج 
انديجو ايكون )الكائن على قطعة الر�ص رقم )JLT - PH1 - F3A( كال�شرت )F( - مكتب رقم )2005( - مكاين 
رقم )1269674255( - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�شر  املــزاد ب�شرط ال تقل هذه  التالية لر�شوم  ايام  الع�شرة  خالل 
املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار �شقة �شكنية - املنطقة : نخلة دبي - رقم 
الر�ص : -1998  - امل�شاحة : 376.58 مرت مربع - ا�شم املبنى : مارينا ابارمتنت�ص 5 - رقم الوحدة : 406 - رقم 

الطابق : 4 - مببلغ : 4.864.163.00 درهم ، يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/222 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�ص بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات - هاتف 
 3244594826  : مكاين  رقم   0508650437  : هاتف   ،  04/2946945

املنفذ �شده : �شنديب كومار اكروال - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�شة - ابراج بحريات جمريا - 
مبنى جمريا بزن�ص �شنرت 1  - الطابق رقم 20 - ال�شقة رقم 2007 - رقم الهاتف : 0503983555

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع.  وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة 
:الثنية اخلام�شة - رقم الر�ص : 25 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : جمريا بزن�ص �شنرت 1 - رقم الوحدة : 2007 - 

امل�شاحة : 95.44 مرت مربع قيمتها بــ )924.575.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/1545 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: �شركة اإيفرجرين ويلث ماجنمنت ليمتد �شركة منطقة حرة - عنوانه : اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - 

فندق فريمونت - ق�شم املكاتب - مكتب رقم 611 - رقم مكاين : 2719591105 
املنفذ �شده : ها�شم حممد ف�شيح غني -  عنوانه : اإمارة دبي - تيكوم / �شمارت هايت�ص داماك - قرب مطعم هالل الرب�شاء 

- مكتب رقم 607 ، 608 - مكتب 204 موبايل : 0553248333  )رقم مكاين : 16132 76869(  
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  المــارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنــاه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : ور�شان الأوىل - رقم الر�ص : 219  - ا�شم 

املبنى : M06 - رقم العقار : 105 - رقم الطابق : 1 - امل�شاحة : 44 مرت مربع - التقييم : 284.166.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم 2018/447  تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ: البنك العربي )�ص م ع(

للمحاماة  الثقة  مكتب  املختار  ال�شاد�ص وحمله  الطابق   -  2 رقــم  ا�شكوير  اإعــمــار   - مــول  دبــي  بجوار  دبــي  اإمـــارة   : عنوانه 
وال�شت�شارات القانونية الكائن ال�شارقة �شارع قناة الق�شباء برج الهند - الطابق 11 - مكتب 1112 

املنفذ �شده : ن�شال عبداخلالق حممد - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - �شارع رقم 27 بناية كريك �شايد - �شقة 
رقم )805( - بالقرب من �شيتي �شنرت )ديرة( �ص ب )94871( - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 
ادنــاه لدى اجلهة التى انيط بها  التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه  م�شاء ويف اليــام الثالث 
البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء 
ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه 
معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع 
كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى 
دبي - رقم الر�ص : 24 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : ال�شيف 1 - رقم الوحدة : 1701 - امل�شاحة : 330.15 مرت 

مربع واملقدرة قيمتها بـــ )3.198.331.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2018/23 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�شرف الإمــارات ال�شالمي م�شاهمة عامة - عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي الطبية -مقابل حديقة 

اخلور - بناية - رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث مكاين رقم )3135291835( 
املنفذ �شده : كيفني ميني�ص �شاه - واآخرون  عنوانه :  اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - منطقة ابراج بحريات جمريا - برج 
انديجو ايكون )الكائن على قطعة الر�ص رقم )JLT - PH1 - F3A( كال�شرت )F( - مكتب رقم )2005( - مكاين 
رقم )1269674255( - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�شر  املــزاد ب�شرط ال تقل هذه  التالية لر�شوم  ايام  الع�شرة  خالل 
املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار �شقة �شكنية - املنطقة : نخلة دبي - رقم 
الر�ص : -1998  - امل�شاحة : 376.58 مرت مربع - ا�شم املبنى : مارينا ابارمتنت�ص 5 - رقم الوحدة : 406 - رقم 

الطابق : 4 - مببلغ : 4.864.163.00 درهم ، يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2017/222 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�ص بوينت مكتب رقم 401 خلف 

وكالة الني�شان لل�شيارات - هاتف 04/2946945 ، هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 3244594826 
املنفذ �شده : �شنديب كومار اكروال - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�شة - ابراج بحريات جمريا - 

مبنى جمريا بزن�ص �شنرت 1  - الطابق رقم 20 - ال�شقة رقم 2007 - رقم الهاتف : 0503983555
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  المــارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنــاه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة :الثنية اخلام�شة - رقم الر�ص : 25 - رقم 
بــ  95.44 مرت مربع قيمتها   : امل�شاحة   -  2007  : الوحدة  رقــم   -  1 �شنرت  بزن�ص  : جمريا  املبنى  ا�شم   -  1  : املبنى 

)924.575.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2018/1545 تنفيذ جتاري
طالب التنفيذ: �شركة اإيفرجرين ويلث ماجنمنت ليمتد �شركة منطقة حرة - عنوانه : اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - 

فندق فريمونت - ق�شم املكاتب - مكتب رقم 611 - رقم مكاين : 2719591105 
املنفذ �شده : ها�شم حممد ف�شيح غني -  عنوانه : اإمارة دبي - تيكوم / �شمارت هايت�ص داماك - قرب مطعم هالل الرب�شاء 

- مكتب رقم 607 ، 608 - مكتب 204 موبايل : 0553248333  )رقم مكاين : 16132 76869(  
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  المــارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنــاه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : ور�شان الأوىل - رقم الر�ص : 219  - ا�شم 

املبنى : M06 - رقم العقار : 105 - رقم الطابق : 1 - امل�شاحة : 44 مرت مربع - التقييم : 284.166.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/88 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك الإمارات لال�شتثمار - �ص م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - دبي في�شتفال �شيتي - اخلريان 412 - في�شتفال تاور - الطابق 15 �ص ب 5503 دبي  
املنفذ �شده : جاري والكر  -  عنوانه :  الإمارات - دبي - ابراج بحرية جمريا - الثنية اخلام�شة 393 - اي اف ايه هوتيل 

اند ري�شورتز - املبنى رقم 1 - لجونا تاور - بنتا هو�ص رقم 4101 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  المــارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنــاه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ص : 1250 - رقم 
املبنى : 1  - ا�شم املبنى : جلونا تاور - رقم العقار : 4101 - رقم الطابق 41 - امل�شاحة : 319.39 مرت مربع - واملقدرة 

قيمتها بـــ )2.922.199.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/2482  ا�ستئناف عمايل 
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- حممد معو�ص حممد ا�شماعيل  جمهول حمل 
وميثله  م  م  ذ  �ص   - وردة  فرينت�شر  /تريفي  امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة 
ال�شادر  ا�شتاأنف احلكم  القبي�شي قد  /ن�شوى عبداهلل خليفة عبداهلل 
بالدعوى رقم 2018/4230 عمايل جزئي بتاريخ 2018/9/12  وحددت 
�شباحا    10.00 ال�شاعة   2019/3/11 املــوافــق  الثــنــني  يــوم  جل�شه  لها 
او من ميثلكم  ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
 يف الدعوى رقم 2018/279 جتاري كلي - عجمان  

اقام املدعي/بنك الفجرية الوطني - دعواه اعاله امام حمكمة عجمان الحتادية 
البتدائية �شد املدعي عليهم 1( جرنال لتجارة الديزل املحلي )ذ م م( ، 2( �شيد 
 ندمي الدين �شيد ن�شيم الدين ، 3( �شيد را�شد علي �شاه �شيد �شفقت علي �شاه ،
اخلبري  بندب  متهيدي  حكم  �ــشــدور  ونعلمكم   ، عجيب  حممد  عبدالواحد   )4
الدعوى  اوراق  على  لالطالع  الدعوى  يف  خبري  املغازجي  كامل  جمال  امل�شريف 
�شباحا   )11(  2019/3/3 الأحــد  يوم  وحــدد اخلبري جل�شة خربة   ، وم�شتنداتها 
يف مقر البنك املدعي بدبي ، مما يقت�شي ح�شوركم او من ينوب عنكم قانونيا 

لتقدمي ما لديكم من بيانات يف الدعوى امام اخلبري املنتدب.  
اخلبري امل�صريف  - جمال كامل املغازجي             

مذكرة اإعالن بالن�سر
اىل املدعي عليه 

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/160  جتاري جزئي              

جعفر  عــبــداهلل  2-جعفر  الــزرعــوين  حممد  عبدالعزيز  عــبــداهلل   -1/ عليه  املــدعــي  اىل 
الزرعوين3-عبدالعزيز عبداهلل جعفر الزرعوين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
احمد حممد وجيه حممد وميثله /�شاحلة   / م( وميثلها  م  )ذ  لالإن�شاءات  بيلد  اإيجي 
خليفة لحج خليفة الب�شطي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
درهم(   428.469.00( وقـــدره  مبلغ  ب�شداد  بالت�شامن   والثالث  والــثــاين  الأول  عليهم 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد والزام املدعي عليه 
املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�شة  لها  وحــددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم 
2019/3/14 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/4771  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه/1- عمر عبيد مطر عبيد البلو�شي - جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك دبي التجاري �ص م ع وميثله/نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي - قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(   420.078.54( وقــدره  مبلغ 
الدعوى  رفــع  تاريخ   ومــن  الدعوى  رفــع  تاريخ  تاريخ 2018/9/19 وحتى  12% من 
التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحــددت لها جل�شة  وحتى ال�شداد 
يوم الثنني  املوافق  2019/3/4  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  الدعوى 2019/73  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1-كابي ب�شاره �شامات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
 - ال�شام�شي  جابر  �شليمان  حمد  وميثله/نا�شر  ع(  م  )�ــص  التجاري  دبــي  بنك 
وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقــام عليك  قد 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(   901727.27(
بالنفاذ  احلكم  �شمول  و  التام  ال�شداد  وحتى  الدعوى  رفع   2018/10/15 تاريخ 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2019/3/11 ال�شاعة 
ميثلك  مــن  اأو  باحل�شور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ــص   8.30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مــذكــرات  مــن  لــديــك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2016/163 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجار ي - �ص م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �شارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 

املنفذ �شده : جاني�ص كهورانا بلديب راج كهورانا )ال�شم طبقا ملا هو وارد بالإقامة( جاني�ص كورانا  )ال�شم طبقا ملا هو وارد مبلكية 
wr09 - 58 العقار( واآخرون -عنوانه : اإمارة دبي - ند ال�شبا - رقم الر�ص 4331 - رقم البلدية 8475 - 600 - فيال 

املنفذ �شده : �شاور كورانا جاني�ص كهورانا 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( اللــكــرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  المـــارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لــدى  ادنــاه  او�شافه  املو�شحة 
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
عبارة  عن ار�ص - املنطقة : ند ال�شبا - رقم الر�ص : 4331 - رقم البلدية : 8475-600 - امل�شاحة : 720.18 مرت مربع 

القيمة التقديرية : 5000000 درهم ، يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم  2016/163 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجار ي - �ص م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �شارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 

املنفذ �شده : جاني�ص كهورانا بلديب راج كهورانا )ال�شم طبقا ملا هو وارد بالإقامة( جاني�ص كورانا  )ال�شم طبقا ملا هو وارد مبلكية 
wr09 - 58 العقار( واآخرون -عنوانه : اإمارة دبي - ند ال�شبا - رقم الر�ص 4331 - رقم البلدية 8475 - 600 - فيال 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( اللــكــرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  المـــارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لــدى  ادنــاه  او�شافه  املو�شحة 
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
عبارة  عن ار�ص - املنطقة : ند ال�شبا - رقم الر�ص : 4331 - رقم البلدية : 8475-600 - امل�شاحة : 720.18 مرت مربع 

القيمة التقديرية : 5000000 درهم ، يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم 2016/163  بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجار ي - �ص م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �شارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 

املنفذ �شده : �شارو كورانا جاني�ص كهورانا - واآخرون 
wr09 - 58 عنوانه : اإمارة دبي - ند ال�شبا - رقم الر�ص 4331 - رقم البلدية 8475 - 600 - فيال

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( اللــكــرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  المـــارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لــدى  ادنــاه  او�شافه  املو�شحة 
املزايدة  الأ�شا�شي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�شراء  راغبي  emiratesauction.ae( وعلى 
ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
عبارة عن ار�ص - املنطقة : ند ال�شبا - رقم الر�ص : 4331 - رقم البلدية : 8475-600 - امل�شاحة : 720.18 مرت مربع 

القيمة التقديرية : 5000000 درهم ، يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/434  ا�ستئناف مدين    

امل�شتاأنف �شده/ 1- حممد ريا�ص خادم ح�شني جمهول حمل  اىل 
قد  ال�شيارات   ل�شالح  امل�شطفى  /كــراج  امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة 
جزئي  مدين   2017/1645 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/ 
 10.00 ال�شاعة   2019/3/17 املوافق  الحــد  يوم  لها جل�شه  وحــددت 
او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رقم  بالقاعة  �شباحا  

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/356  ا�ستئناف عقاري    

احمد  عبيد   -2 العيايل  �شهيل بطي حممد  احمد   -1 امل�شتاأنف �شده/  اىل 
عبيد بن جر�ص الفال�شي 3- عبداهلل جمعة را�شد �شيف الفال�شي جمهول 
ا�شتاأنف/ احلكم  الهاملي  قد  امل�شتاأنف /عابر خلفان  حمل القامة مبا ان 
ال�شادر بالدعوى رقم 2018/103 عقاري كلي بتاريخ:2018/11/29 وحددت 
بالقاعة  10.00 �شباحا   ال�شاعة  املوافق 2019/3/6  الربعاء  يوم  لها جل�شه 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/90  ا�ستئناف مدين    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- عبدالقادر حممد عبدالقادر 2- موؤيد ح�شني ف�شل 
�شاتي  احمد  امل�شتاأنف /عــادل  ان  القامة مبا  الف�شل جمهول حمل  ال�شيد 
ال�شادر  ا�شتاأنف/ احلكم  احمد وميثله:را�شد عبدالرزاق حممد تهلك  قد 
لها  بــتــاريــخ:2019/1/28 وحــددت  بالدعوى رقم 2018/3021 مدين جزئي 
بالقاعة رقم  ال�شاعة 10.00 �شباحا   املوافق 2019/3/4  جل�شه يوم الثنني 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  مــن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/2378  ا�ستئناف جتاري    
 -2 ذ.م.م  ال�شريع  والــبــحــري  اجلـــوي  لل�شحن  حـــراء  �شركة   -1 �ــشــده/  امل�شتاأنف  اىل 
عبدالروؤوف نور حممد ب�شفته مدير و�شريك ب�شركة حراء لل�شحن اجلوي والبحري 
ال�شريع ذ.م.م  3- �شمري عبدالروؤوف نور حممد ب�شفته مدير و�شريك ب�شركة حراء 
لل�شحن اجلوي والبحري ال�شريع ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف عظمى 
اجلوي  لل�شحن  حــراء  ب�شركة  و�شريك  مدير  ب�شفتها  حممد  نور  عبدالروؤوف  يو�شف 
قد  الــغــافــري   ال�شايغ  �شامل  عــبــداهلل  حممد  وميثله:�شعيد  ذ.م.م  ال�شريع  والبحري 
ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2017/372 جتاري جزئي بتاريخ:2018/10/24 
بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2019/3/17 املــوافــق  الحــد  يــوم  جل�شه  لها  وحـــددت 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  رقم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2019/361 تنفيذ جتاري

�ـــص.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة  اكــواتــك  �ــشــده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  القامة مبا ان طالب التنفيذ/امل�شرق انرتنا�شيونال �ــص.ذ.م.م قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة وعليه  التنفيذ  وقدره )73263.43( درهم اىل طالب 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/579 تنفيذ جتاري
�ص.ذ.م.م  احلريق  حماية  لخت�شا�ص  يوني�شيف  �ــشــده/1-  املنفذ  اىل 
للتجارة  الربهان  التنفيذ/�شيف  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
�ص.ذ.م.م وميثله:عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )137626.10( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/250 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهما/1- وريالتي برتوليوم للتجارة �ص.م.ح 2- اأمباير انرجي 
او�شنز  التنفيذ/�شركة/فايف  �ص.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
م.م.ح وميثلها ال�شيد/هاين كوثر هاين وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�شني 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )764206( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/1580 تنفيذ مدين

اىل املنفذ �شده/1- احمد �شعيد خلفان فا�شل البدواوي جمهول حمل 
املحاميان/ ميثلها  للمحاماة  التنفيذ/الكميتي  طالب  ان  مبا  القامة 
عبداحلميد علي حميد الكميتي وميثله:را�شد عبا�ص دادية غلوم روباري 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )8060( وقــدره  به  املنفذ 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/613  تنفيذ عمايل 

جمهول  �ـــــص.ذ.م.م    للمقاولت  مودلينج  جرين  �ــشــده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حمرو�ص اأنور عبده عامر  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )45319( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/970  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- نا�شيونال جلف لالن�شاءات �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2018/11/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
توؤدي  بان  املدعي عليها  ال�شركة  بالزام  ذ.م.م  اأ.ع.م  ل�شالح/توتال  اعاله  املذكورة 
املدعية مبلغ وقدره )570490( درهم ف�شال عن فائدة بواقع 9% �شنويا  لل�شركة 
درهم  الف  ومبلغ  امل�شروفات  والزمتها  ال�شداد  متام  وحتى  مـــن:2018/5/5  تبداأ 
املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  اتعاب  مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/552  مدين كلي

حممد  عبداهلل  �شامل   -2 الغافري  حميد  مبارك  �شعيد  1-احــمــد   / عليه  املدعي  اىل 
/عماد  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ر�شيد  عبداحل�شن  ريا�ص   -3 القبي�شي 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  الدين بدري همام حزين قد 
عليهم بالت�شامن والت�شامم ببمبلغ وقدره )2.000.000( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ت�شجيل الدعوى وحتى ال�شداد التام. وحددت 
 ch1.C.15:بالقاعة ال�شاعة 09.30 �ص  املوافق 2019/3/4  لها جل�شة يوم الثنني 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فان  ، ويف حالة تخلفك  الأقــل  اأيــام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/2  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شماح �شليمان احمد حممد جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  للعقارات قد  املدعي /املرقبات  ان 
وامل�شاريف. والر�شوم  درهــم   )40.000( وقــدره  مببلغ  عليها  املدعي  بــالــزام 

وحـــددت لها جل�شة يــوم الــثــالثــاء املــــوافــــق:2019/3/5 الــ�ــشــاعــة:08:30 �ص 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا    ch2.D.17:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/248  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-ماهر علي ي�شلم ح�شن مدير نا�شيونال جلف لالن�شاءات �ص.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�شركة اأ�شيكو لل�شناعات فرع دبي  وميثله:نا�شر 
مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )721000( وقــدره  مببلغ  والتكافل  والت�شامم  بالت�شامن 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ:2018/3/21 وحتى ال�شداد التام.وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني املوافق:2019/3/4 ال�شاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.14  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/11957  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-انوار املدينه للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )28514 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB187405796AE:ال�شكوى رقــم  وامل�شاريف  والــر�ــشــوم  درهــم   )3000(
�ص   08.30 الــ�ــشــاعــة   2019/2/28 املـــوافـــق  اخلــمــيــ�ــص  يــــوم  جــلــ�ــشــة  لــهــا  وحــــــددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�شور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2019/26  تظلم مدين

الداريــــة جمــهــول حمل  واخلــدمــات  لال�شت�شارات  1-افــنــان   / �ــشــده  املتظلم  اىل 
املذكور  التظلم  عليكم  اأقـــام  قــد  لوني�ص  عــبــدالــكــرمي   / املتظلم  ان  مبــا  القــامــة 
والر�شوم   50/2019 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  القرار  من  تظلم  ومو�شوعه  اعــاله 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2019/3/12   ال�شاعة 11.00 
�ص بالقاعة : Ch 1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2017/186 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �شده/1- مكباي و�شركاه 2- كوت�شيكار �شوري�ص باي - ب�شفته كفيل �شامن 
مت�شامن و�شريك ب�شركة مكباي و�شركاه )مكباي و�شركاه املحدوده( - �شركة اجنبيه 
3- جيتا �شوري�ص باي - ب�شفته كفيل �شامن مت�شامن و�شريك ب�شركة مكباي و�شركاه 
ان طالب  القــامــة مبــا  �شركة اجنبيه جمــهــول حمــل   - املــحــدوده(  و�ــشــركــاه  )مكباي 

التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�شني.
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن مبنى على ار�ص - املنطقة 
درهم   )17.432.071.32( به  املطالب  للمبلغ  وفاء   S11111:الر�ص رقم   - علي  جبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/408  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- مدينة الحمدي لتجارة قطع غيار وزينة ال�شيارات ذ.م.م 2- 
ح�شام مرت�شى بازاركاد جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
الحتاد  ل�شالح/بنك  اعــاله  املــذكــورة  الدعوى  يف    2018/10/22 بتاريخ  املنعقدة 
الوطني �ص.م.ع بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل بان يوؤدوا للمدعي مبلغ 
يف:2018/3/4  احلا�شل  الدعوى  قيد  تاريخ  من  درهــم   )3.033.161.67( وقــدره 
وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/171  جتاري كلي

املدعي / ان  ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  للتجارة  العز  املدعي عليه / 1-ملحمة  اىل 
لتجارة  المـــارات  �شركة   - احلــايل  ال�شم  وهــو   - ذ.م.م  املوا�شي  لتجارة  المـــارات  تران�ص 
ال�شابق  وميثله:ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه  املوا�شي واللحوم ومنتجاتها ذ.م.م ال�شم 
للمدعية مبلغ وقدره  تــوؤدي  بان  املدعي عليها  الــزام  الدعوى ومو�شوعها  اأقــام عليك  قد 
ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�شافة  درهم   )623.372.12(
وحتى ال�شداد التام الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت 
لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2019/3/5 ال�شاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch1.C.15  لذا 
او  مــذكــرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/61  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-بيجوي ماثاي فيليبو�ص ماثيو 2- مانوج بالمبور ايد اتيل جوفيندان 
للتجارة  انرتنا�شيونال  بي  ايه  ام  �ــص.ذ.م.م 4-  انرتنا�شيونال للخدمات  بي  اي  ام  ناب 3- 
العامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /موجيلي اندومويل موجيلي �شندار 
الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  قد  ابراهيم اجلرمن  ا�شماعيل  ريدي  وميثله:علي  راما 
املطالبة بف�شخ اتفاقية ال�شتثمار املوقعة مع املدعي عليهما الول والثاين مع الزام املدعي 
والر�شوم  درهــم   )6.445.146.69( وقــدره  مببلغ  بينهم  فيما  والت�شامن  بالتكافل  عليهم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ:2016/2/1 وحتى ال�شداد التام.وحددت 
لها جل�شة يوم الثنني املوافق:2019/3/11 ال�شاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch2.E.22  لذا 
او  مــذكــرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/302  جتاري جزئي

فــاروق متو�شلح  ماريو   -2 ذ.م.م  ايفينت�ص منطقة حرة  1-�شندان�ص   / عليه  املدعي  اىل 
زخاري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /فايبز للمنا�شبات وميثله:�شيخه حممد �شيف 
علي املحرزي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بالت�شامن 
من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم   )176.760( وقــدره  مببلغ 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت 
لها جل�شة يوم الثنني املوافق:2019/3/4 ال�شاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.14  لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/447  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ذا غلف ايليت ايكوي�شرتاين ليغ م.د.م.�ــص جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /منتجع احلبتور للبولو ذ.م.م حاليا - �شانت ريجي�ص دبي منتجع ونادي 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  �شابقا قد  احلبتور للبولو ذ.م.م 
عليها مببلغ وقدره )80000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
تاريخ قيد النزاع وحتى ال�شداد التام و�شم ملف النزاع التجاري رقم:2162/2018.وحددت 
  ch1.C.12:لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق:2019/3/14 ال�شاعة:08:30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/147  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ديفوكرافت�ص للحلول �ص.ذ.م.م 2- عماد احمد عبدالغني زيتون جمهول 
ا�شماعيل  �ــص.ذ.م.م وميثله:علي  البناء  املدعي /باحل�شا لتجارة مواد  ان  حمل القامة مبا 
احلجز  وثــبــوت  ب�شحة  املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى  عليك  اأقـــام  قــد  اجلــرمــن  ابــراهــيــم 
عليهما  املــدعــي  والـــزام  جتــاري  رقـــــم:5/2019  التحفظي  احلجز  مبوجب  املــوقــع  التحفظي 
القانونية  والفائدة  درهــم   )222.644( وقــدره  مبلغ  لها  يــوؤدوا  بــان  بينهما  فيما  بالت�شامن 
12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد وحتميل املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق:2019/3/3 ال�شاعة:08:30 �ص 
بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/4725  جتاري جزئي

وادارتـــهـــا جمــهــول حمل  املــعــار�ــص  لتنظيم  1-بـــانـــورامـــا   / عليه  املــدعــي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /اندو جلف انرتتريد �ص.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
 )17.055( وقــــدره  مبلغ  بــ�ــشــداد  عليه  املــدعــي  بــالــزام  املــطــالــبــة  ومــو�ــشــوعــهــا 
الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  املحاماة.وحددت  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم 
فاأنت  لــذا    ch1.C.13:بالقاعة �ــص  الــ�ــشــاعــة:08:30  املــــوافــــق:2019/3/5 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 
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اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/927  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �شيف جمعه �شامل بن جر�ص العواين جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/10/29  يف الدعوى 
بالزام  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  ال�شالمي  دبــي  ل�شالح/بنك  اعــاله  املــذكــورة 
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )128.493.00( درهم مبا يعادل  بان  املدعي عليه 
)51.397.20( كيلو جرام من ال�شكر والزمته بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

األربعاء    27   فبراير    2019  م   -   العـدد  12566  
Wednesday  27   February   2019  -  Issue No   12566



وحتفيز  الذاتية  املناعة  لكبح  ج��دي��دة  طريقة  العلماء  ك�صف 
م�صارًا  الطريقة  ه��ذه  ت�صتعمل  ال�صرطان.  حماربة  على  اجل�صم 
املناعية.  باخلاليا  للتالعب  �صابقًا  جمهواًل  كان  لال�صتهداف  قاباًل 
يتعلق االكت�صاف اجلديد بجزيئة ا�صمها )تيرا هيدرو بيوبرين(، 
علمًا باأنها معروفة بالن�صبة اإىل الباحثني الذين يحللون املعطيات 
اأن  اجلديد  البحث  ويك�صف  الع�صبي.  واجلهاز  للدماغ  البيولوجية 
جزيئة التيرا هيدرو بيوبرين توؤدي دورًا مل يكن معروفًا �صابقًا، 

اإذ ت�صهم يف ال�صيطرة على منو اخلاليا التائية يف جهاز املناعة.

يتعّر�ض امل�صابون باخلرف لالكتئاب اأي�صًا. لهذا ال�صبب، قد ي�صطرون اإىل اأخذ م�صادات االكتئاب يف نهاية 
املطاف. ك�صفت درا�صة جديدة االآن اأن هذه االأدوية قد ال تعالج هذا املر�ض وحده بل اخلرف اأي�صًا!

طــــــــــــــب

30

البي�شاء  الدم  اإىل خاليا  التائية  ت�شري اخلاليا 
اأمــــرا�ــــص م�شرة  ُمــ�ــشــبــبــات  الـــتـــي تــبــحــث عـــن 
وتهاجمها، مثل الفريو�شات واجلراثيم واخلاليا 

الفا�شدة، وحتى تلك التي قد ُت�شبب ال�شرطان.
املــ�ــشــرفــون عــلــى الــدرا�ــشــة بــاحــثــون مــن )معهد 
التكنولوجيا احليوية اجلزيئية(يف )الأكادميية 
باحثني  عن  ف�شاًل  فيينا،  للعلوم(يف  النم�شاوية 
يف  لالأطفال(  بو�شطن  )م�شت�شفى  من  اآخــريــن 
يف  حديثاً  النتائج  وُنــ�ــشــرت  )ما�شات�شو�شت�ص(. 

جملة )الطبيعة(.
يــقــول اأحـــد املــ�ــشــرفــني عــلــى الــدرا�ــشــة، جوزيف 
ــــ�ــــص ملعهد  الــعــلــمــي واملــــوؤ�ــــشِّ املــــديــــر  بــيــنــيــنــغــر، 
التكنولوجيا احليوية اجلزيئية: )يتعلق جانب 
يف  مــعــروف  جهاز  بــقــدرة  اكت�شافنا  مــن  مده�ص 
دور  اأداء  على  عقود  منذ  الع�شبي  الأحــيــاء  علم 
تربط  التائية.  اخلاليا  اأحــيــاء  علم  يف  حمــوري 
داخل  بالكامل  خمتلفني  جهاَزين  بــني  النتائج 

هذا  اأثــر  نكت�شف  اأن  فعاًل  مده�شاً  كــان  اجل�شم. 
الالعب الأ�شا�شي اجلديد يف علم اأحياء اخلاليا 
خا�ص  ب�شكل  لالهتمام  مثرياً  كــان  ما  التائية. 
على  ال�شيطرة  بكيفية  املــرتــبــط  الكت�شاف  هــو 
تن�شيط  بطريقة  مقارنًة  التائية  اخلــاليــا  منــو 

اخلاليا(.

ال�صرطان واملناعة الذاتية
ُيفرت�ص اأن مُتهد هذه النتائج ملجموعة متنوعة 
ال�شيطرة  مــن  بـــدءاً  الطبية،  ال�شتعمالت  مــن 
على اأمرا�ص املناعة الذاتية والربو واحل�شا�شية، 
و�شوًل اإىل ابتكار طريقة جديدة لإطالق مناعة 

م�شادة لل�شرطان.
ملحاربة  ال�شفائية  اجل�شم  اآليات  ت�شخري  اأ�شبح 
الأمرا�ص جماًل �شريع النمو يف اأو�شاط الأبحاث 
ان بجائزة نوبل يف علم وظائف  الطبية. فاز عاملمِ
طّورا  بعدما   2018 لــعــام  الــطــب  اأو  الأعــ�ــشــاء 

القدرة  حتفيز  عــرب  ال�شرطان  ملعاجلة  مقاربة 
عــلــى خاليا  للق�شاء  املــنــاعــة  الــكــامــنــة يف جــهــاز 

الأورام.
بداأ هذا النوع من الكت�شافات يطلق ثورة فعلية 
يف طريقة معاجلة مر�ص ال�شرطان الذي ي�شيب 
ماليني النا�ص عاملياً ويوؤثر ب�شدة يف املجتمعات.

قد تنجم الأمرا�ص اأي�شاً عن فرط ن�شاط جهاز 
املناعة اأو �شوء توجيهه. ثمة اأكرث من 80 نوعاً 
من اأمرا�ص املناعة الذاتية، وتن�شاأ هذه الأمرا�ص 
عن  ال�شليم  الن�شيج  يهاجم  املــنــاعــة  جــهــاز  لأن 

طريق اخلطاأ باعتباره م�شدر تهديد.
تــتــعــدد اأمـــرا�ـــص املــنــاعــة الــذاتــيــة الــ�ــشــائــعــة، من 
من  الأول  والنوع  الأمــعــاء،  التهاب  بينها مر�ص 
ال�شكري، والذئبة احلمامية اجلهازية، والتهاب 

املفا�شل الروماتويدي.

حا�صرات التيرا هيدرو بيوبرين

ي�شتعمل اجل�شم جزيئة التيرتا هيدرو بيوبرتين 
ير�شل  والـــدوبـــامـــني:  الــ�ــشــريوتــونــني  لت�شنيع 
هذان الهرمونان اإ�شارات بني اخلاليا يف الدماغ 

واجلهاز الع�شبي.
اأن هذه  الدرا�شة اجلديدة  امل�شرفون على  ك�شف 
اأحياء  علم  اإىل  بالن�شبة  اأيــ�ــشــاً  مهمة  اجلزيئة 
اإنتاج  تــقــلــيــ�ــص  اأن  فــاأثــبــتــوا  الــتــائــيــة،  اخلـــاليـــا 
التيرتا هيدرو بيوبرتين بدرجة كبرية يحّد من 
الفئران  لدى منــاذج من  التائية  تكاثر اخلاليا 

النا�شجة والب�شر.
جزيئة  اإىل  حتــتــاج  الــتــائــيــة  اخلـــاليـــا  اأن  يــبــدو 
التيرتا هيدرو بيوبرتين لتنظيم احلديد واإنتاج 
الطاقة. يتما�شى هذا ال�شتنتاج مع النتائج التي 
ربطت  كانت  بكثري  اأقـــدم  بحوث  اإليها  تو�شلت 

بني نق�ص احلديد وبني امل�شاكل املناعية.
بال�شرطان،  امل�شابة  الفئران  مــن  منــاذج  �شمن 
لحظ فريق البحث اأن زيادة اإنتاج جزيئة التيرتا 

هيدرو بيوبرتين اأدت اإىل منو اأعداد اإ�شافية من 
اخلاليا التائية وتقلي�ص حجم الأورام. يبدو اأن 
تلك اجلزيئة تعطي هذا الأثر عرب التفوق على 
منو  الــعــادة  يف  تقمع  التي  الكينورينني  جزيئة 

اخلاليا التائية يف الأورام.
الإ�شراف  �شارك يف  الذي  وولف  كليفورد  فوجئ 
على الدرا�شة ويدير )مركز كريبي لعلم الأحياء 
لالأطفال(  بو�شطن  )م�شت�شفى  يف  الع�شبي( 
بعدما تبنّي الآن اأن اجلزيئة التي ُتعترب اأ�شا�شية 
اإىل وظـــائـــف عــــدة يف عــلــم الأحـــيـــاء  بــالــنــ�ــشــبــة 
عالجات  يف  اأي�شاً  حمورياً  دوراً  تــوؤدي  الع�شبي 

حديثة بالكامل.
التيرتا  جزيئة  كمية  تــغــرّي  اآثـــار  وولـــف  و�ــشــف 
تلك  تقلي�ص  )عــنــد  قــائــاًل:  بيوبرتين  هــيــدرو 
اأمرا�ص  التائية يف  الكمية، مننع تكاثر اخلاليا 

املناعة الذاتية اأو الربو.
 وحــــني نــزيــد تــلــك الــكــمــيــة، �ــشــنــحــّفــز اخلاليا 

التائية على النمو ومهاجمة خاليا الأورام، حتى 
يف الظروف املعاك�شة(.

التيرتا  حـــا�ـــشـــرات  بــعــ�ــص  الـــبـــاحـــثـــون  اخـــتـــرب 
الفئران  مـــن  عــلــى منـــــاذج  بــيــوبــرتيــن  هـــيـــدرو 
الذاتية.  املناعة  وباأمرا�ص  باحل�شا�شية  امل�شابة 
�شمحت الأدوية )بتهدئة" اخلاليا التائية التي 
اللتهاب  اأوقفت  كذلك  تلقائياً،  عدائية  ت�شبح 
اإطالق  من  التائية  اخلاليا  ومنعت  التح�ش�شي 

هجمات مناعية ذاتية يف الأمعاء والدماغ.
ياأمل الباحثون باأن يختربوا الدواء ا�شتناداً اإىل 

هذه املقاربة على الب�شر قريباً.
يقول وولف: )بدل ا�شتهداف �شيتوكني واحد اأو 

فئة من اخلاليا التائية، 
على وقف  قدرتها  املقاربة يف  اأهمية هذه  تكمن 
باملر�ص،  املرتبطة  التائية  اخلاليا  جميع  تكاثر 
وقـــد يــنــعــكــ�ــص هـــذا الأثـــــر عــلــى حــــالت عيادية 

متنوعة(.

طريقة جديدة لكبح املناعة الذاتية وحتفيز اجل�سم على حماربة ال�سرطان

وفق بيانات )جمعية األزهامير(، ُي�شاب �شخ�ص من كل ع�شرة 
اأ�شخا�ص يف عمر اخلام�شة وال�شتني وما فوق بداء األزهامير: 
يرتافق هذا ال�شكل من اخلرف مع �شعف الذاكرة والرتباك 

و�شعوبة كربى يف اأداء الن�شاطات اليومية العتيادية.
األــزهــاميــر م�شاكل على  يــواجــه مــر�ــشــى  اأن  كــذلــك، ميــكــن 
قد  لـــذا  الكــتــئــاب.  �شيما  ل  الــنــفــ�ــشــيــة،  �شحتهم  مــ�ــشــتــوى 
امت�شا�ص  اإعــادة  مثبطات  ال�شحية  الرعاية  خــرباء  ي�شف 
الــ�ــشــريوتــونــني النــتــقــائــيــة )نـــوع مــن مــ�ــشــادات الكتئاب( 

للم�شابني باخلرف.
يف درا�شة ُن�شرت نتائجها يف جملة )علم الأع�شاب الكيماوي(، 
اكــتــ�ــشــف بــاحــثــون مـــن جــامــعــة )واتــــرلــــو( يف )اأونـــتـــاريـــو( 
امت�شا�ص  اإعـــادة  مثبطات  اأن  تــبــنّي  مفاجئة:  اآلــيــة  بكندا، 
جتّمعات  منو  يبدو  ما  على  تكبح  النتقائية  ال�شريوتونني 

خا�شة باخلرف يف الدماغ.
يقول الأ�شتاذ برافني نيكار راو، اأحد امل�شرفني على الدرا�شة: 
)اإنها نتائج واعدة بالن�شبة اإىل امل�شابني باألزهامير اإذا كانوا 
ياأخذون مثبطات اإعادة امت�شا�ص ال�شريوتونني النتقائية. 
املــنــافــع التي  الــ�ــشــوء عــلــى  الــنــتــائــج  ل ت�شّلط هـــذه 
واألزهامير  بــالكــتــئــاب  املــ�ــشــابــون  يح�شدها 
اإنها قد ت�شّكل دلياًل لتطوير  فح�شب، بل 

اأي اأدوية م�شتقبلية ملعاجلة املر�ص(.

كبح �شفائح البيتا اأميلويد
عند الإ�شابة باألزهامير، تتعلق اآلية 

اأ�شا�شية يف الدماغ برتاكم �شفائح �شامة تتاألف من بروتينات 
البيتا اأميلويد الال�شقة التي تتجمع فوق بع�شها بع�شاً.

تنقلها اخلاليا  الــتــي  الإ�ــــشــــارات  الــ�ــشــفــائــح يف  هـــذه  تــوؤثــر 
الع�شبية )خاليا يف الدماغ( يف ما بينها، ما مينع املعلومات 

من الو�شول اإىل الدماغ ويزيد احتمال ن�شوء اخلرف.
باأعرا�ص  التحكم  الــراهــنــة على  األــزهــاميــر  عــالجــات  ُتــرّكــز 
الآلية  تلك  الآن  حتى  منها  اأي  ي�شتهدف  ل  لكن  املــر�ــص، 
اأدوية جديدة لألزهامير  الكامنة. كذلك، قد يكون تطوير 

مكلفاً جداً ويتطلب وقتاً طوياًل.
لذا اأراد الباحثون يف جامعة )واترلو( اكت�شاف ما اإذا كان اأي 

من الأدوية امل�شتعملة الآن مفيداً ملعاجلة اخلرف.
تاأثري  وفــريــقــه طــريــقــة  راو  الـــراهـــنـــة، حــلــل  الـــدرا�ـــشـــة  يف 
مــثــبــطــات اإعـــــادة امــتــ�ــشــا�ــص الــ�ــشــريوتــونــني النــتــقــائــيــة، ل 
والباروك�شيتني  والفلوك�شيتني  الــفــلــوفــوكــ�ــشــامــني  �شيما 
وال�شريترالني والإ�شيتالوبرام، على جتمعات البيتا اأميلويد 

يف الدماغ.
من  خمتلفة  وكميات  اأ�شكاًل  الباحثون  ا�شتعمل 
ال�شريوتونني  امــتــ�ــشــا�ــص  اإعــــادة  مثبطات 
النــتــقــائــيــة يف املــخــتــرب لــتــحــديــد الأنـــــواع 

واجلرعات التي تفيد امل�شابني باخلرف.
الفلوك�شيتني  اأن  وزمــــــالوؤه  راو  اكــتــ�ــشــف 
والباروك�شيتني اأعطيا اأكرث اأثر واعد، فقد 
اأميلويد  البيتا  �شفائح  منــو  كبح  يف  جنحا 

بن�شبة 74.8 % و76 % على التوايل.
ياأمل الباحثون باأن مُتهد هذه النتائج املبنية 
عليها  و�ــشــادقــت  �شبق  اأدويــــة  ا�شتعمال  على 
الأمــريكــيــة لظهور  والــــدواء(  الــغــذاء  )اإدارة 

عالجات فاعلة واآمنة لداء األزهامير.
يو�شح راو: )قد مُتّهد نتائجنا اأي�شاً لتطوير 
الكيماوية  البنية  اعتبار  ميكن  م�شتقبلية.  اأدويـــة 
النتقائية  الــ�ــشــريوتــونــني  امــتــ�ــشــا�ــص  اإعـــــادة  ملــثــبــطــات 
البيتا  تــراكــم  ميــنــع  دواء  لــتــطــويــر  اأويل  خمــطــط  مبــنــزلــة 
اأميلويد. ميكننا اأن ن�شتك�شف احتمال تطوير اأدوية جديدة 

بناًء على ذلك النموذج ملعاجلة األزهامير(.
اإ�شافية  اأبحاث  اإجــراء  العلماء على �شرورة  مع ذلك، ي�شّر 

للتاأكد من تلك املنافع قبل اأن يبداأ الأطباء بو�شف مثبطات 
اإعادة امت�شا�ص ال�شريوتونني النتقائية ملعاجلة اخلرف.

نتائج درا�صة ُتهد لظهور عالجات فاعلة واآمنة لداء األزهامير

م�سادات االكتئاب تعالج اخلرف اأي�سًا
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)اآخر  بعنوان  جديد  م�شل�شل  ت�شوير  با�شرتمِ    •
الليل(، ما تفا�شيله؟

اأّول  )الــ�ــشــدى(، وهــو  �شركة  اإنــتــاج  امل�شل�شل مــن   -
عمل يل معها واأمتنى اأن تتكرر التجربة، والإخراج 

لأ�شامة احلمد،
 وهو عمل لبناين - �شوري م�شرتك. وحبكة الق�شة 
جتعله ي�شّم اأبطاًل عديدين، لأن اأحداثه مت�شابكة 

ببع�شها،
والنتقام،  احلــب  مــع  املـــال  �شلطة  تــتــداخــل  حيث   
املمثلني  مــــن  كـــبـــرية  فـــيـــه جمـــمـــوعـــة  وتــــ�ــــشــــارك 

اللبنانيني.
2019؟ الرم�شاين  املو�شم  يف  �شُيعر�ص  •  وهل 

�شهر  بــل يف  يعر�ص يف رم�شان،  لــن  العمل  كــال،   -
مار�ص املقبل. 

اأما بالن�شبة اإىل رم�شان، فهناك عرو�ص عدة اأحاول 
اأن اأختار الأن�شب بينها بعد الطالع عليها.

يف  مــتــتــالــيــة  اإطـــــــاللت  لـــك  كـــانـــت  اأنـــــه  •  مـــع 
يعني  هــذا  فهل  املا�شية،  الرم�شانية  املــوا�ــشــم 

اأنــــك ل تــتــوّقــفــني عــنــد الإطـــــاللت 
الرم�شانية؟

يهّمني  بـــــل   -

اأحب  اأنــنــي  يف  �ــشــك  ول  الأوىل.  بــالــدرجــة  الــــدور 
اأوًل  يرتبط  الأمــر  هذا  ولكن  رم�شان،  يف  الظهور 

واأخــــرياً بــالــدور. فـــاإذا تــوافــر الدور 
اجلــّيــد، ميــكــن اأن اأطــــّل يف 

مل  واإذا  رمــــ�ــــشــــان، 
يتوافر فلن اأطّل.

يف  راأيــك  •  ما 
بع�ص  موقف 

الـــفـــنـــانـــني 
الــذيــن ل 

اأن  يعتربون  لأنهم  رم�شان،  يف  الظهور  لون  يف�شّ
�شّدة  ب�شبب  حقها  تنال  ل  اجليدة  الأعــمــال  بع�ص 

املناف�شة؟
األ  يجب  ودوره  عمله  من  الــواثــق  الفنان   -
يفكر بهذه الطريقة، لأن العمل اجلّيد 

ز. ل بد واأن َيربرْ
اإن اجلمهور  القول  •  هل ميكن 
الأعمال  مــتــابــعــة  ــل  يــفــ�ــشّ بـــات 

العربية امل�شرتكة؟
يحّبون  املـــمـــثـــلـــني  اإن  بــــل   -
ت�شويق  لأن  فــيــهــا،  املــ�ــشــاركــة 
املــ�ــشــلــ�ــشــل يــكــون عــلــى نطاق 
انت�شاراً  لــه  ويحّقق  وا�ــشــع 
املُ�شاهد،  اأمـــــا  عـــربـــيـــاً. 
لهذا  يــــكــــرتث  فــــال 
الأمـــر، بــل يهّمه 
مـــــــ�ـــــــشـــــــاَهـــــــدة 
على  م�شل�شل 

ذوقه.
اإن  حـــتـــى    •
بع�ص الفنانني 
على  يـــوافـــقـــون 
املـــــــ�ـــــــشـــــــاركـــــــة يف 
هــــــــذه الأعــــــمــــــال 
قــبــل النــتــهــاء من 
اأن  ملــــجــــّرد  كـــتـــابـــتـــهـــا، 
الإنتاج معروفة،  �شركة 
فـــهـــل يــــكــــون املــــــــال هو 
الــذي يقف وراء  الــهــدف 

ذلك؟
التي  امل�شل�شالت  غالبية   -
تكون  ل  فـــيـــهـــا  نــــ�ــــشــــارك 
بل  كــامــل،  ب�شكل  مــكــتــوبــة 
يــكــون مــوجــودا بــني يدينا 
فقط،  حــلــقــات   10 اأو   5

ودائماً هناك تعديالت.
هذا  يخالف  اأن  ميكن  هــل    •
َينرْتظره  ملا  املمّثل  توّقعات  الأمــر 

من امل�شل�شل؟
- ممكن نعم وممكن ل.

•  هل هذا يعني اأن املمّثل يرك�ص 
وراء املال قبل اأي �شيء اآخر؟

بل  - ل ميكننا التعميم. عندما يقرْ
املمّثل امل�شاركة يف عمٍل لي�ص مكتوباً 

ب�شكل كامل، 
�شة  القمِ عــلــى  اطـــــالع  عــلــى  يـــكـــون 
عليه  ي�شري  الــذي  التوجه  ويعرف 
الــــــدور. الــتــوقــيــع عــلــى عــمــل غري 
به  ل  قبمِ املمّثل  اأن  يعني  ل  مكتمل 

من اأجل املال.
الدراما  م�شتوى  تــريــن  كيف    •

اللبنانية؟
م م�شتمر وبداأت ت�شري  - هي يف َتقدُّ
على ال�شكة ال�شحيحة، وهذا دليل 
ممثلون  لــبــنــان  يف  يـــوجـــد  خــــري. 

اللهجة  اإن  حــتــى  �ـــشـــيء،  ينق�شنا  ول  مــوهــوبــون 
)ميوتون(  اأنهم  بدليل  عربياً،  منت�شرة  اللبنانية 

على املذيعة اللبنانية.
واملمّثل  اللبنانية  اللهجة  تتكّلم  اللبنانية  املذيعة 
كذلك، ولكننا بحاجة لأن يتم الرتكيز على الإنتاج 
اأكرث، علماً اأنه ل ميكن اأن نوّجه اللوم اإىل اأحد لأن 

الو�شع القت�شادي يف لبنان ل يتحّمل. 
وكــمــا كــانــت الــدرامــا اللبنانية حتــتــّل الــ�ــشــدارة يف 
بف�شل  مــكــانــتــهــا،  ت�شتعيد  بـــــداأت  فــاإنــهــا  املــا�ــشــي، 

الأعمال اجليدة واملواهب البارعة.
جمال  يف  تعملني  اأنـــك  جتربتك  يف  الــالفــت    •
عن  تتخّلني  ل  نف�شه  الــوقــت  يف  ولكنك  التمثيل، 

الإعالم؟
- وملاذا اأتخلى عن الإعالم!

املو�شوع؟ مع  تتعاطني  •  وكيف 
- حــالــيــاً ل يــوجــد لـــدّي بــرنــامــج اأقـــّدمـــه. الإعالم 
اأعمل  مهنة  التقدمي  عنه؟  اأتخلى  فلماذا  مهنتي، 
اأكـــون مرتبطة  اأعــــوام طــويــلــة، وعــنــدمــا  فيها منذ 
لدّي  يــكــون  ل  وحــني  عليه،  اأركـــز  برنامج  بتقدمي 

برنامج اأرّكز على التمثيل.
وينتقلن من  العمل  يتدرجن يف  الكثريات  •  لكن 

جمال اإىل اآخر. 
التقدمي  اإىل  ينتقلن  ثم  جمال،  ملكات  يكّن  مثاًل 

وبعدها اإىل التمثيل؟
ك جمال والنتقال اإىل جمال  - لي�ص بال�شرورة تررْ
ُيعر�ص عليهن تقدمي برامج  اآخر. هناك ممثالت 
ويـــوافـــقـــن. كـــل �ــشــيء يــرتــبــط بــالــعــرو�ــص ومدى 

مالءمتها لطموحات ال�شخ�ص.
احل�شي�شة(  )�شرعوا  فيلم  ت�شوير  من  •  انتهيتمِ 
متى  عي�شى،  طــوين  مــع  بطولته  تتقا�شمني  الــذي 

�شيتم عر�شه؟
- يف مار�ص املقبل.

ال�شدمة؟ يثري  ا�شمه  اأن  ترين  •  األ 
اأبــداً، الفيلم يتناول ق�شة ت�شريع احل�شي�شة من   -
عدمها، كما تتخّلله ق�ش�ص حّب وعدد من املوا�شيع 

الجتماعية وامل�شاكل التي يعانيها ال�شباب. 
هذا الفيلم هو الأول يل يف ال�شينما، وهو من اإنتاج 
ل�شاحبها   )Wise Production( �ــشــركــة 
جمــد جعجع وكــتــابــة دالــيــا حــــّداد واإخـــــراج رندىل 

قديح. 
ال�شينما؟ يف  العمل  وجدتمِ  •  كيف 

يحقق  اأن  واأمتــنــى  التجربة،  بــهــذه  جـــداً  �شعيدة   -
اأن  واأمتــنــى  كــثــرياً  ال�شينما  اأحـــّب  الــنــجــاح.  الفيلم 

َتَتكرر جتاربي فيها.
ها اأكرث من التلفزيون؟ تمِ َببرْ  •  هل اأَحرْ

- ل ميكنني اأن اأحكم على املو�شوع، واأنتظر نتيجة 
جتربتي ال�شينمائية، خ�شو�شاً اأنها الأوىل يل.

•  هل ميكن القول اإن ال�شينما اأَنرْ�َشَفترْكمِ اأكرث من 
التلفزيون، خ�شو�شاً اأن الفيلم من بطولتك؟

- لعبُت اأدوار البطولة يف امل�شل�شالت، ولكن جتربة 
ال�شينما تختلف عن جتربة التلفزيون، لأن النا�ص 

يق�شدون ال�شينما حل�شور الفيلم. 
املمثل مب�شهد واحد،  ي�شارك  اأن  ال�شينما ميكن  يف 
ال�شينما يف  اأهــــّم جنـــوم  عــلــى  ينطبق  الأمــــر  وهـــذا 

العامل.

حنان �سعد .. )ما تكمل�ض كالمك(
عادت حنان �شعد من جولة يف اأوروبــا اأقامت خاللها حفالت عّدة، اآخرها 
يف ال�شويد، ثّم توجهت اإىل مدينة القاهرة من اأجل ت�شجيل اأغنية جديدة 

واختارت اأن تكون هذه املرة باللهجة امل�شرية.
كالمك(  تكمل�ص  )ما  بعنوان  الأغنية  لإطــالق  اللبنانية  الفنانة  وت�شتعد 
قريباً، وهي من كلمات ال�شاعر نبيل اأفيوين واأحلان عمرو اأحمد، و�شجلتها 

يف ا�شتوديو حامت اأحمد يف القاهرة.
عبد  اللواء م�شطفى ح�شن  القاهرة من  تكرمي يف  على  الفنانة  وح�شلت 
على  الأغنية  وت�شوير  غنائية  حفالت  لتحيي  لبنان  اإىل  وعــادت  العظيم، 

طريقة الفيديو كليب.

منعا للفتنة.. �سهرية تعلن 
تراجعها عن فكرة خلع احلجاب

اأعلنت الفنانة امل�شرية املعتزلة �شهرية عن تراجعها عن فكرة خلع احلجاب، 
وقالت اإن قرارها جاء )منعا للفتنة(.

وقالت �شهرية يف بيان للرد على الهجوم الذي طالها اإثر ظهورها يف اإحدى 
هي  ظــهــرت  الــتــي  رمـــزي  �شهري  الفنانة  ب�شحبة  حــجــاب  دون  مــن  ال�شور 
اإنها تراجعت عن خلع احلجاب لي�ص خوفا من  الأخــرى من دون حجاب، 

الهجوم املبالغ ولكن منعا للفتنة.
واأ�شافت اإنها كانت يف زيارة خريية مل�شت�شفى اأبو الري�ص، وكانت داخل قاعة 
ل يوجد بها �شوى ال�شيدات لذلك خلعت احلجاب، م�شرية اىل اأنها فهمت 
من اآية قراآنية من )�شورة النور( اأنه يجوز لل�شيدة املتقدمة فى ال�شن اأن 

تتخفف من املالب�ص دون تربج.
وتابعت يف بيانها: ما اأزعجني جدا اأن يكون ظهوري من غري غطاء الراأ�ص 
و�شيدات،  بنات  يتبعني  ورمبــا  فتنة  اإحــداث  فى  �شببا  يومها  املق�شود  غري 
انزعجت جدا عندما �شمعت من البع�ص اأن اأكون �شببا يف ذلك واأنا يف بع�ص 
يتبعني ع�شرات  وكان  والطاعات هلل،  باللتزام  للن�شاء  داعية  كنت  ال�شنني 

وع�شرات.

ا�صتعدادا للمو�صم الرم�صاين

اأحمد فهمي يبداأ 
ت�سوير )بروفا( 

م�شل�شله  ت�شوير  فهمي  اأحمد  النجم  بــداأ 
رم�شان،  فــى  لعر�شه  )بـــروفـــا(،  اجلــديــد 
الــلــبــنــانــيــة ماغي  بــطــولــتــه  وتـــ�ـــشـــارك يف 
وتخرجه  م�شهدي،  مي  ويكتبه  بوغ�شن، 
ر�شا �شربتجي، ومن املقرر ت�شوير اأحداثه 

يف لبنان.
مكثفة  جل�شات  عــدة  فهمي  حاليا  ويعقد   
وال�شركة  واملــــوؤلــــف  الــعــمــل  خمــرجــة  مـــع 
املــنــتــجــة لــو�ــشــع الــلــمــ�ــشــات الــنــهــائــيــة قبل 
موؤلف  انتهى  كــذلــك  الت�شوير،  انــطــالق 

امل�شل�شل،  من  حلقة   17 كتابة  من  العمل 
خالل  احللقات  باقي  مــن  ينتهي  اأن  على 

الفرتة املقبلة. 
ا�شتكمال  فهمي  ينتظر  اآخـــر،  �شياق  وفــى 
�شور  والـــذي  اأمــريــكــاين(  )اللعبة  فيلمه 
منه عدة م�شاهد الفرتة املا�شية، وي�شارك 
يف بطولته ناهد ال�شباعي، واأمين قي�شون، 
فــــــوؤاد، واأحمد  �ــشــيــف، وبــيــومــي  و�ــشــيــمــاء 
ال�شامي، واآخرون، تاأليف مدحت ال�شباعي، 

ومن اإخراج اإينا�ص �شيف.

اإىل جانب ت�صويرها م�صل�صل )اآخر الليل( حتت اإدارة املُْخِرج اأ�صامة احلمد واإنتاج 
�صركة )ال�صدى(، انتهْت اللبنانية ريتا حرب من ت�صوير فيلمها ال�صينمائي االأول 

)�صرعوا احل�صي�صة(، الذي تتقا�صم بطولته مع الفنان طوين عي�صى، وهو من 
.)Wise Production( اإخراج رندىل قديح، واإنتاج �صركة

حرب، اأ�صارْت اإىل اأنها لن تتخلى عن التقدمي الذي انطلقت منه، الفتة 
يف الوقت نف�صه اإىل اأنها حتّب ال�صينما، متمنيًة اأن تتكرر جتربتها فيها. 

لكنها اأو�صحت اأنها بانتظار ال�صدى الذي �صيركه الفيلم عند عْر�صه، 
خ�صو�صًا اأنه يتناول مو�صوع ت�صريع احل�صي�صة وق�صايا اجتماعية 

كما ي�صيء على م�صاكل ال�صباب.

حني ال يكون لدّي برنامج اأرّكز على التمثيل

ريتا حرب : اأحّب ال�سينما كثريًا واأمتنى 
اأن َتَتكرر جتاربي فيها
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هذه الريا�سات حتارب اآالم الظهر
احلركية  الأن�شطة  ممار�شة  اإن  ال�شحي:  القطاع  يف  اجلـــودة  معهد  قــال 
ممار�شة  ب�شرط  املتكررة،  الظهر  اآلم  ملحاربة  فعاًل  �شالحاً  تعد  بانتظام 
الريا�شات املنا�شبة. واأو�شح املعهد الأملاين، اأن الريا�شات ال�شديقة للظهر 
هي الريا�شات، التي تعمل على تقوية وا�شتقرار الع�شالت املحيطة باجلزء 

ال�شفلي من الظهر، مثل التاي ت�شي والبيالت�ص واليوغا.
اأ�شار اخلرباء الأملان اإىل اأن اآلم الظهر املتكررة وغري  ومن ناحية اأخرى، 
الظهر  ع�شالت  �شعف  مثل  خمتلفة  عــوامــل  اجتماع  اإىل  تــرجــع  املميزة 

والتحميل اخلاطيء والتوتر النف�شي وعوامل نف�شية اأخرى.
كان  اإذا  اإل  احلركية  والأن�شطة  الريا�شة  ممار�شة  عن  التوقف  يجوز  ول 

الطبيب مينع ذلك ب�شكل قاطع.

قائمة  اأطعمة اجلمع بينها يقلل  الوزن الزائد
اأن دمج نوعني من الأطعمة، هو اأكرث فائدة للج�شم  اأكد خرباء التغذية، 
من العتماد على نوع واحد لفقد الوزن الزائد؛ حيث يقلل ال�شعور باجلوع 

واحل�شول على معدل اأقل من ال�شعرات احلرارية.
وميكن للباحثني عن وزن مثايل، العتماد على التنويع يف الأطعمة باجلمع 
اإحــدى طرق  بالألياف  الغنية  الوجبات  تناول  لأن  واجلــوز؛  ال�شوفان  بني 
تخفيف الوزن، فالألياف ل ميكن ه�شمها �شريًعا، ما يقلل ال�شعور باجلوع؛ 
لذلك فاإعداد وجبة من ال�شوفان م�شاًفا اإليها اجلوز اأف�شل للوزن، وفًقا 

ملوقع )ويب ميد(.
وميكن اجلمع بني البي�ص والفا�شوليا ال�شوداء والفلفل، لأن تناول البي�ص 
على الإفطار يعطي �شعوًرا بال�شبع على مدار اليوم اأف�شل ممن يتناولون 
�شبط  يف  والفلفل،  ال�شوداء  الفا�شوليا  فوائد  اإىل  بالإ�شافة  املخبوزات، 
الأمريكية  »الكلية  لدورية  وفًقا  الألياف،  على  لحتوائها  باجلوع  ال�شعور 
اإليه  م�شاًفا  بالكال�شيوم،  الغني  اللنب  بتناول  الأطباء،  وين�شح  للتغذية«. 
اأن يكون حملى بالتوت؛ لي�شاعد يف حرق الدهون، مع  فيتامني »د«، على 
املزج بني الأفوكادو واخل�شار داكن اللون، ف�شلطة ال�شبانخ مثاًل تعد من 
الغذائية،  الفوائد  وعالية  احلرارية  ال�شعرات  املنخف�شة  الوجبات  اأ�شهر 
ي�شمن  اإليها،  الأفــوكــادو  اإ�شافة  بينما  بال�شبع،  ال�شعور  حتقق  ل  قد  لكن 

تناول الدهون اجليدة التي تقلل ال�شعور باجلوع، وتدعم  مناعة اجل�شم.
ويف حالة جمع زيت الزيتون والقرنبيط، ي�شمن ذلك احلد من ال�شهية، ما 
مينح �شعوًرا بال�شبع لفرتات اأطول، اأما تناول الدجاج مع الفلفل فيجمع 
– وفوائد الفلفل يف  الــوزن  اإنقا�ص  لك فوائد �شدور الدجاج- املفيدة يف 

حرق ال�شعرات احلرارية مع �شعور بال�شبع يف نف�ص الوقت.  
ويفيد تناول �شوربة احلم�ص مع اخل�شروات - يف بداية الوجبات - يف ترك 
م�شاحة اأقل لالأطعمة ذات ال�شعرات احلرارية العالية، ف�شاًل عن احتوائها 
على الربوتني والألياف، اأما اللحم البقري مع الربوكلي في�شاعد على بناء 
احلديد،  لمت�شا�ص  دعًما  )C(؛  فيتامني  وحتفيز  احلمراء  الــدم  خاليا 

ومواجهة عمليات الأك�شدة. 
والبطاطا؛  ال�شلمون  �شمك  تناول  ميكنك  الــوزن،  اإنقا�ص  يف  وللم�شاهمة 
فالأول معروف بفوائده للر�شاقة، لغناه بدهون )اأوميجا 3(، التي ت�شاعد 
على التخل�ص من دهون اجل�شم املرتاكمة، وباإ�شافة البطاطا املطبوخة اإىل 
قطعة �شمك �شلمون ميكن احل�شول على وجبة غذائية خفيفة ومتكاملة 
اأما ال�شاي الأخ�شر والليمون، فيعد م�شروًبا متميًزا بانخفا�ص  وم�شبعة، 

�شعراته احلرارية واحتوائه على م�شادات الأك�شدة.

اخر؟ نهار  اىل  نهار  من  تنتقل  االأماكن  اي  • يف 
هناك اأماكن حمدودة يف عاملنا الأر�شي اإذا اجتزنا خطاً وهميا ننتقل 
اإىل الأخــر ترى هذا اخلط مر�شوم على اخلرائط وي�شمى  اليوم  من 
اإىل  ال�شمال  مــن  الــهــادي  املحيط  يقطع  وهــو  الـــدويل  التوقيت  خــط 
باأربع وع�شرين �شنة  الواقع �شرقي هذا اخلط  الق�شم  اجلنوب يتقدم 
عن الق�شم الواقع اإىل الغرب منه اإذا قطعت هذا اخلط بوا�شطة �شفينة 
اأو تخ�شر نهارا بح�شب الجتــاه الذي  اأو طائرة فاإنك قد تك�شب نهار 

ت�شلك  
 • ما�صبب جفاف الطق�ض يف ال�صحراء؟

هناك �شحاري عديدة على جانبي خط ال�شتواء ي�شيطر اجلفاف على 
ريــاح رطبة  وبالتايل ما من  بعيد منها  الرياح تهب  املناطق لن  تلك 
مطر  اآخـــر  على  �شنه   400 حـــوايل  مــر  لقد  املــطــر  لتمنحها  ت�شلها 

عرفته �شحراء اأتاكاما يف ت�شيلي  

325غم  املتو�شط فهو  اأما وزنه   . اأبعاده  اآخر وكذلك  القلب يختلف من �شخ�ص اىل  اأن حجم  • هل تعلم 
بالن�شبة للرجال اأما متو�شط وزنه عند الن�شاء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�شم ووزنه

من  كبرية  كمّية  حتــوي  -الــبــنــدورة-  والطماطم  احلم�شيات  وبالأخ�ص  كافة  الفواكه  اأن  تعلم  هل   •
ل اأكل اخل�شروات احلاوية على الفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني فيتامني ج ويف�شّ

املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�ص واللحم والأجا�ص والفول واحلنطة  اأن نق�ص فيتامني ب  • هل تعلم 
غري امل�شّنعة واحلبوب كالفا�شولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�شّوه وي�شبب تهيجات وا�شطرابات 

يف الأع�شاب وام�شاكا حاّدا 
الدموية  الــدورة  وتنظيم  الكل�ص  يف  وي�شاهم  للج�شم  عنه  غنى  ول  حيوي   2 ج  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 

ونق�شه يوؤّدي اىل مر�ص ال�شقربوط والنزلت ال�شدرية على اأنواعها
كبري جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�شل  روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�ص  اأن  تعلم  • هل 

اجل�شم وزن  من  باملائة   90 حوايل  يكّون  املاء  اأن  تعلم  • هل 
اأو  ال�شاعة  يف  خفقة   432. اأو  الدقيقة  يف  خفقة   72 اىل  ي�شل  القلب  خفقات  معّدل  اأن  تعلم  هل   •

ال�شنة يف   37843200

اخلنف�ساء 
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ال�صاي االخ�صر

يــاأتــي الــ�ــشــاي الأخــ�ــشــر مــن �شجرة 
اكت�شفها  والتي  �شينن�شي�ص  كاميليا 
عام  نونغ  �شني  ال�شيني  المرباطور 
433 قبل امليالد وهي �شجره ت�شبه 
ال�شنديان وقد ينمو حتى ارتفاع 30 
قدما وله اوراق خ�شراء داكنة وزهور 

بي�شاء �شفافة.
يعترب ال�شاي الخ�شر من اهم م�شادر فيتامني �شي بالإ�شافة اىل احتوائه 
على العديد من املقومات الغذائية. ال�شاي الخ�شر هو اي�شا م�شدر جيد 

للربوتينات املركبه والحما�ص المينيه كالثيانني. 
الدرا�شات  اثبتت  فينول�ص فقد  ال�شاي الخ�شر على مادة بويل  ولإحتواء 
هذه  تقوم  ال�شرطان.  من  الوقايه  يف  ودورهـــا  املــادة  هــذه  علي  تركز  التي 
املادة بدور م�شادات التاأك�شد مما مينع تكوين خاليا �شرطانية كما يحفز 

عمليات التنقية الطبيعيه يف اجل�شم ومنع منو الورام. 
وبالرغم من ان خوا�ص ال�شاي الخ�شر العالجية قد تكون فعالة يف حالت 
بال�شرورة  القولون والرئتني فانها ل ت�شتهدف  املعده والتهابات  �شرطان 
جميع انواع ال�شرطان. كما اثبتت درا�شات اخرى متعلقة بخوا�ص ال�شاي 
مما  الــدم  يف  الكولي�شرتول  ن�شبة  تقليل  يف  فعال  انــه  العالجية  الخ�شر 

يقاوم امرا�ص القلب وي�شاعد يف انقا�ص الوزن.

اإطالق �صالحف خ�صراء على �صاطئ �صومربيرو بعد اأن اأطلقها م�صت�صفى »تورتل« يف فلوريدا حيث مت عالجها من االإ�صابة. »رويرز«

حدث يف ذات يوم ان قتل احد ال�شخا�ص الغنياء فاألقت ال�شرطة القب�ص على احد الرجال العاملني عنده 
واتهمته بقتله وحكمت عليه باملوت بال�شيف ولن ال�شاب امل�شكني مل ي�شتطع ان يتبث براءته فقد ا�شت�شلم لمر 
اهلل، ويف يوم تنفيذ حكم العدام بهذا ال�شاب اتى النا�ص من كل انحاء املدينة مل�شاهدة تنفيد احلكم فيه بقطع 
رقبته بيد ال�شياف، وجاء ال�شياف بال�شاب ثم اركن رقبته على قطعة اخل�شب التي تدخل فيها رقاب املحكوم 
عليهم وانت�شب يف ا�شتعداد لتنفيذ احلكم حني جاءت خنف�شاء طائرة ووقفت على رقبة ال�شاب فازاح ال�شياف 
�شيفه والتقط اخلنف�شاء وو�شعها على راحة يده حتى طارت فهو ل يريد قتلها لنهم يف هذه املدينة يعتربون 
قتل اخلنف�شاء نذير �شوؤم خا�شة وانها ح�شرة بريئة، ا�شتعد ال�شياف مرة اخرى لقطع رقبة ال�شاب وهنا وعندما 
ال�شياف  فتوقف  املــوت  ينتظر  الــذي  امل�شكني  ال�شاب  رقبة  لتحط على  ثانية  �شيفه جــاءت اخلنف�شاء مرة  رفع 
النا�ص  بــداأ  وقد  ال�شاب  رقبة  لقطع  ثالثة  تاأهب مرة  ثم  لتطري،  يده  راحــة  على  وي�شعها  ليلتقط اخلنف�شاء 
بالهمهمة وا�شدار ال�شوات ا�شتعجابا ملا يحدث ويف هذه املرة وعندما هم بقطع رقبة ال�شاب جاءت اخلنف�شاء 
للمرة الثالثة ومل تكن وحدها بل مع اثنتني وحطتا على رقبة ال�شاب فا�شتعجب ال�شياف واخذ يف التقاطهم 
وو�شعهم على راحة يده لي�شاعدهم على الطريان وبعد ان انهي مهمته وهم بتطبيق القانون برز من ي�شرخ 
ويقول توقف فاذا ملكهم املحبوب الذي كان يقف متنكرا بني افراد ال�شعب وقال: اح�ش�شت مما حدث برباءة 
هذا ال�شاب فكوا وثاقه واذهبوا بحثا عن القاتل احلقيقي.. ومل متر اليام حتى قب�شت ال�شرطة على الفاعل 

احلقيقي ومنذ يومها واخلنف�شاء هي نذير اخلري و�شعار هذه املدينة.

خرباء تغذية يحذرون من خطورة  ال�سو�سي على  ال�سحة
على  حتتوي  ال�شو�شي  اأكلة  اأن  التغذية،  خــرباء  اأكــد 
العديد من الأ�شرار؛ كونها معدة من ال�شمك النيئ.

على  ال�شو�شي حتــتــوي  وجــبــة  اأن  اخلــــرباء،  واأ�ــشــاف 
الإ�شابة  يف  تت�شبب  كما  الدهنية،  اأوميجا  اأحما�ص 
وجرثومة  والـــ�ـــشـــاملـــونـــيـــال  الــ�ــشــريــطــيــة،  بـــــالـــــدودة 

.hhdresearch اللي�شتريية، وفًقا ملوقع
املكون  لأن  بالزئبق؛  الت�شمم  يف  ال�شو�شي  ويت�شبب 
التي  الــتــونــة  خا�شة  ال�شمك،  هــو  لوجبته  الرئي�ص 
حتتوي على ن�شب من الزئبق والذي ي�شر بال�شحة 
ويوؤثر �شلًبا على الذاكرة. وين�شح اخلرباء ال�شيدات 
على  لحــتــوائــه  ال�شو�شي؛  تــنــاول  بتجنب  احلــوامــل 
عدوى  باأنها  علمًيا  واملعروفة  اللي�شتريية،  جرثومة 
بــكــتــرييــة حتـــدث نــتــيــجــة تـــنـــاول طــعــام مــلــوث ومنه 

على  الوجبة  تلك  احتواء  عن  ف�شاًل  النيئ،  ال�شمك 
وجبة  تــنــاول  حــال  اجل�شم  ت�شيب  التي  ال�شاملونيال 
�شمك  يف  اجلــرثــومــة  تلك  اكت�شاف  مت  حيث  ملوثة، 

التونة.
كما تت�شبب وجبة ال�شو�شي، يف نوع من الت�شمم يعرف 
باأنه الت�شمم بال�شقمري، وذلك يف حالة عدم حفظ 
ال�شمك بارًدا بالدرجة الكافية اأثناء عمليات نقله مما 

يهدد بتلفه، وظهور الت�شمم امل�شار اإليه.
كما ل ي�شلم الإن�شان من الديدان ال�شريطية يف حالة 
تناول ال�شو�شي؛ حيث يدخل ذلك النوع من الديدان 
الذي  ال�شمك  يف  املوجودة  الريقات  عرب  اجل�شم  اإىل 
اإىل الإ�شابة بدودة  يتم تناوله دون طهي، بالإ�شافة 
الرجنة والتي ترتبط بحدوث اأعرا�ص، منها ال�شعور 

بــــــــــــــــاآلم 
ة  يد �شد
املعدة  يف 

والقيء.
اأن  يــــــــــذكــــــــــر 

ال�شو�شي، اأحد اأنواع الأطعمة املنت�شرة يف اليابان، ويتم 
امل�شلوق  الأرز  من  مكعبات  اأو  كــرات  بتجهيز  اإعـــداده 
البارد، وبع�ص املكونات الأخرى والتي اأبرزها ال�شمك 
النيئ امل�شبب ل�شطرابات يف اجلهاز اله�شمي. ووفق 
فاإن  الإخــبــاريــة،   )CNN( �شبكة  عر�شته  تقرير 
اإىل  ظهوره  يعود  واإمنــا  يابانًيا،  لي�ص  ال�شو�شي  اأ�شل 
جنوب  اإىل  منها  انتقل  والتي  اآ�شيا  �شرق  جنوب  دول 
ال�شني ومن بعدها اإىل اليابان، حيث كانت الأ�شماك 

ـــــف بــــــــالأرز  ُتـــــلَ
وتناول  الأرز  هـــذا  مــن  التخل�ص  يــتــم  ثــم  املــتــخــمــر، 
الأ�شماك فقط، بينما حاول اليابانيون تطوير وجبة 
من  واحــًدا  الناماناري  طبق  اأ�شبح  اأن  اإىل  ال�شو�شي 

اأ�شهر اأنواعها.
ال�شيف  ال�شو�شي ب�شكله احلايل فهو من اخرتاع  اأما 
هانيا يوهي، الذي طوره اإىل اأن اأ�شبح وجبة مطلوبة 
امل�شار  اأ�ـــشـــراره  الــرغــم مــن  عــلــى  املــطــاعــم  مبختلف 

اإليها.


