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ترتيب �سريرك يجعلك منتجًا 
�أ�سّرتهم،  ترتيب  عن  �ل�سباح،  يف  �ال�ستيقاظ  عند  �لكثريون  يتكا�سل 
بالن�ساط  �سعور�ً  متنحهم  �أن  ميكن  �لعادة،  هذه  �أن  يدركو�،  �أن  دون 
�أم��ام خريجي  �ألقاه  �ل��ذي  �إنتاجية.  يف خطابه  �أك��ر  وجتعل يومهم 
�أدم��ري�ل �لبحرية �الأمريكي ويليام  2014، قال  جامعة تك�سا�س يف 
�سريرك،  برتتيب  تبد�أ  �أن  عليك  �لعامل،  تغيري  �أردت  "�إذ�  ماكريفن 
فرتتيب �ل�سرير و�لو�سائد، مينحك �ل�سعور بالفخر، وي�سجعك على 
�لقيام مبهام �أخرى". ويو�سح ماكريفن، �أن ترك �ل�سرير دون ترتيب، 
باالإحباط،  ت�سعر  يجعلك  �لغرفة،  تعم  �لتي  للفو�سى  و�ال�ست�سالم 
�إليت  موقع  بح�سب  عملك،  على  �لرتكيز  على  ق���ادر�ً  بالكاد  وت��ك��ون 
ترتيب  �إن عدم  غ��ور�ين،  �سوليما  �لتحفيزية  �ملتحدثة  وتقول  ديلي. 
دقائق  ب�سع  �إنفاق  ومينحك  منظمة،  غري  حياتك  �سيجعل  �ل�سرير 
باالإجهاد، وعالوة على  �ل�سعور  للتغلب على  �لغرفة فر�سة  لرتتيب 
وي�سجعك  �لعمل،  �الن�سباط يف  على  ذلك  ي�ساعد  �ل�سغط،  تخفيف 

على حتقيق قائمة �ملهام �ليومية.

العي�ش يف الف�ساء يغري اجلينات الوراثية 
�أن ق�ساء �ملرء مدة  �أخ��ري�ً،  �أجرتها وكالة نا�سا  ك�سفت در��سة حديثة 
تتجاوز �لعام يف �لف�ساء يغري �ملورثات لديه �إ�سافة �إىل تغيري مظهره 
طر�أت  �لتي  بالتغري�ت  �ل��در����س��ة  ��سرت�سدت  وق��د  م��ل��ح��وظ.   ب�سكل 
�لف�ساء،  �سنة كاملة يف  �أم�سى  �لذي  �سكوت كيلي  �لف�ساء  ر�ئد  على 
بعد  �إىل طبيعتها  تعد  �سكوت مل  باملئة من جينات   7 �أن  تبني  حيث 
عودته �إىل �الأر�س قبل عامني.  وبعد �أن قارنت �لدر��سة بني �جلينات 
�لور�ثية لدى �سكوت و�سقيقه �لتو�أم مارك، تبني �أن تغري�ً ملحوظاً يف 
�جلينات �لور�ثية طر�أ على �سكوت بعد عودته من �لف�ساء، حيث �زد�د 
طوله مبقد�ر 5 �سنتيمرت�ت، �إ�سافة �إىل �أن �سيفرته �لور�ثية تغريت 
�إىل  �لور�ثية  �سفرته  يف  �لتغري�ت  معظم  ع��ادت  وبينما  كبري.  ب�سكل 
طبيعتها بعد عودته �إىل �الأر�س بوقت ق�سري، فاإن حو�يل 7 باملئة من 
�لتغري�ت يف �ل�سفرة �لور�ثية بقيت كما هي، ويعتقد �لباحثون �أنها لن 
تعود �إىل و�سعها �لطبيعي طو�ل حياته. وذكرت �لدر��سة �أن �لتغري�ت 
�لتي تطر�أ على ر�ئد �لف�ساء ناجتة عن �سغوط �ل�سفر عرب �لف�ساء، 
للخلية.  �لبيولوجية  �مل�سار�ت  تغري�ت يف  تت�سبب يف  �أن  و�لتي ميكن 
و�أ�سافت �لدر��سة �أن مثل هذه �لتغري�ت ميكن �أن توؤدي �إىل جتميع 
جزيئات جديدة، مثل �لدهون �أو �لربوتينات، �الأمر �لذي يوؤدي �إىل 
تغري�ت يف وظائف �خلاليا.  وكان �سكوت قد �أم�سى قر�بة �لعام على 
منت حمطة �لف�ساء �لدولية، كجزء من م�سروع تقوم به نا�سا لدر��سة 

�لتاأثري�ت �ملمكنة للعي�س يف �لف�ساء على ج�سم �الإن�سان وعقله. 

مليون دوالر تعوي�سا عن خطاأ ال�سرطة  2.5
على  �ختطاف،  ح��ادث  باختالق  خطاأ  �تهما  �أم��ريك��ي��ان،  �سريكان  ح�سل 
كاليفورنيا،  ب��والي��ة  فاليجو  مدينة  يف  �ل�سلطات  م��ن  ق��ان��وين  تعوي�س 
توؤدي  �أن  "ناأمل  �ل�سريكني:  حمامي  وق��ال  دوالر.  مليون   2.5 بقيمة 

ر�سالة �لت�سوية هذه �إىل ت�سديق �ل�سحايا يف بالغاتهم".
�إىل  تاميز"،  �أجنلو�س  "لو�س  �سحيفة  بح�سب  �لق�سية،  �أح���د�ث  وتعود 
عام 2015 عندما �ختطف �سخ�س يرتدي قناعا ديني�س هو�سكينز من 
منزل تعي�س فيه مع �سديقها �آرون كوينن. ومل ت�سدق �ل�سرطة كوينن 
�إن �سديقته �ختطفت لطلب فدية. وبعد يومني من عملية  عندما قال 
عرت  وكوينن،  هو�سكينز  منزل  من  ميل  �الختطاف، وعلى بعد 400 
�أف��رج عنها �خلاطف، و�عترب  �لفتاة يف حالة جيدة بعدما  �ل�سرطة على 
ومطاردة  "خدعة  ب�  �أ�سبه  كانت  باأنها  �لعملية  �ل�سرطة  با�سم  متحدث 
وهمية". وبعد �أقل من 3 �أ�سهر من �الختطاف، �عتقلت �ل�سلطات �سخ�سا 
�ملحققني  �قتحام منزل، لكن  به يف عملية  يدعى ماثيو مولر لال�ستباه 

�لفيدر�ليني ��ستبهو� �أي�سا يف م�سوؤوليته عن �ختطاف هو�سكينز.
من  �لقريب  منزلهما  يف  �ل�سريكني  خ��در  مولر  �أن  �لتحقيقات  و�أثبتت 
�سان فر�ن�سي�سكو، و�ختطف هو�سكينز لطلب فدية بقيمة 8 �آالف و500 
�لبحرية  م�ساة  يف  خ��دم  �ل��ذي  مولر،  حمكمة  د�ن��ت   2017 ويف  دوالر. 
�الأم��ريك��ي��ة، وي��ع��اين م��ن م��ت��الزم��ة ح���رب �خل��ل��ي��ج، ف�سال ع��ن �إ�سابته 

با�سطر�بات �لهو�س �الكتئابي، باالختطاف.
�عتذ�رها،  قدمت  �ل�سرطة  تاميز" �أن  �أجنلو�س  "لو�س  �سحيفة  وذك��رت 
لكن �ل�سريكني رفعا دعوى ق�سائية، �تهما فيها �سلطة �ملدينة و�ثنني من 

�سباط �ل�سرطة بالت�سهري و�الإ�سر�ر بهما نف�سيا.
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احت�ساء القهوة بني 
االأمريكيني الأعلى م�ستوى  

�أظ���ه���رت در�����س���ة ح��دي��ث��ة �أج���ري���ت يف ق��ط��اع ���س��ن��اع��ة �مل�����س��روب��ات �أن عدد 
منذ  له  م�ستوى  الأعلى  و�سل  يوميا  �لقهوة  يحت�سون  �لذين  �الأمريكيني 

و�الأماكن �لعامة. �ملنزيل  �ال�ستهالك  على  �لطلب  �رتفاع  مع   2012
نتائجه خالل  ون�سرت  �لوطنية  �لقهوة  ر�بطة  �إج��ر�وؤه  مل�سح طلبت  ووفقا 
من  باملئة   64 قال  �ملتحدة  بالواليات  �أورليانز  نيو  يف  �ل�سنوي  موؤمترها 
�حت�سو� قدحا من  �أن��ه��م  �أك��ر  �أو   18 �أع��م��اره��م  تبلغ  �ل��ذي��ن  �الأمريكيني 
�لقهوة يف �ليوم �ل�سابق الإجر�ء �مل�سح يف 2018 مقارنة بن�سبة 62 باملئة 

يف 2017 وهو ما يت�ساوى تقريبا مع معدالت ظهرت يف عام 2012.
�مل�سروبات  �الأمريكية على  �ل�سوق  �ل�سوء على طلب قوي يف  �مل�سح  ويلقي 
�لطلب  يف  �لرت�جع  ��ستمر�ر  من  �لرغم  على  �لكافيني  على  حتتوي  �لتي 
على �ل�سود� و�لع�سائر ل�سنو�ت. و�أظهر �مل�سح �أن �لطلب على �لقهوة و�ملياه 

�ملعباأة و�ل�ساي ز�د ب�سدة يف �ل�سنو�ت �ملا�سية.
و���س��األ �مل�����س��ح ن��ح��و ث��الث��ة �آالف م�����س��ارك ع��ن �مل�����س��روب��ات �الأ���س��ا���س��ي��ة �لتي 

�حت�سوها �لبارحة يف �أوقات خمتلفة من �ليوم.
كلمة  يف  �لكولومبية  �لقهوة  مز�رعي  ر�بطة  رئي�س  فالي�س  روبرتو  وق��ال 
منف�سلة يف �ملوؤمتر "نرى تر�جعا يف جمال �سناعة �لكوال لكن �لقهوة يف 

�ل�سد�رة".
وفاق معدل ��ستهالك �لقهوة منزليا نظريه خارج �ملنزل �إذ بلغ �الأول 79 
تناولو�  �إن��ه��م  ق��ال��و�  �ل��ذي��ن  �مل�ساركني  م��ن  باملئة   36 بنحو  مقارنة  باملئة 

�لقهوة خارج بيوتهم.

اأ�سجار كرز تعلن عن 
ربيع طوكيو 

�الأول يف  �م�س  ر�سمياً  �لربيع  حل ف�سل 
�لوطنية  �لوكالة  �أعلنت  حيث  طوكيو، 
�أ�سجار  �زه���������ر�ر  �جل����وي����ة  ل����الأر�����س����اد 
من  �سل�سلة  م���ع  ي���رت�ف���ق  �ل����ذي  �ل���ك���رز 

�الحتفاالت.
و�ع��ت��رب خ��رب�ء وك��ال��ة �الر���س��اد �جلوية 
�ل��ك��رز يف معبد  �أ���س��ج��ار  يتابعون  �ل��ذي��ن 
ظهرت  �الأوىل  �ل���زه���ور  �أن  ي��ا���س��وك��وين 
�العتيادي.  �مل��وع��د  م��ن  �أي���ام  ت�سعة  قبل 
وخالل �أ�سبوعني، �سيتميز مو�سم �زهر�ر 
�لزهري  �للونني  بطغيان  �لكرز  �أ�سجار 
و�ملعابد  و�ملد�ر�س  �ل�سو�رع  يف  و�الأبي�س 

�حتفااًل بحلول �لربيع.
�ل��وك��ال��ة يف معبد  و�أو����س���ح م�����س��وؤول يف 
�ليابانية  �لعا�سمة  و�سط  يف  يا�سوكوين 
نهاية  �مل��ع��ت��دل��ة  �حل������ر�رة  "درجات  �أن 
بت�سريع  �سمحت  مار�س  ومطلع  فرب�ير 

تفتح �لرب�عم".
و�حتل نباأ حلول مو�سم �لربيع يف طوكيو 
�ليابانية  �الإع��الم  و�سائل  �أخبار  �سد�رة 
�جلوية  �الأر�ساد  وك��االت  تناف�سات  فيما 
�لكربى  ل���ل���م���دن  ت���وق���ع���ات  ع���ل���ى ط�����رح 

�الأخرى يف �لبالد.

تدريبات اللياقة حت�سن 
من اأعرا�ش الربو 

�أظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج در�����س���ة ج���دي���دة �أن 
�لريا�سية  �ل���ت���م���ري���ن���ات  مم���ار����س���ة 
ت�����س��اع��د ع���ل���ى حت�����س��ني �الأع����ر������س 
�ل���رب���و مم���ن يعانون  ل���دى م��ر���س��ى 
باحثو  �ل��ب��د�ن��ة. وخل�س  م��ن  �أي�����س��ا 
�لذين  �مل��ر���س��ى  �أن  �إىل  �ل���در�����س���ة 
ل��ي��اق��ة حت�سنت  ت���دري���ب���ات  م���ار����س���و� 
�ل��ب��دن��ي��ة وز�دت  �الأن�����س��ط��ة  ل��دي��ه��م 
فيها  ي��ت��ع��ر���س��ون  ال  �ل���ت���ي  �الأي��������ام 
الأع���ر�����س �ل��رب��و ك��م��ا ق��ل��ت �أعر��س 
�أثناء  �لتنف�س  و�ن��ق��ط��اع  �الك��ت��ئ��اب 
�ل��ن��وم. و����س��ت��ه��دف �ل��ربن��ام��ج �لذي 
�أ�سهر  ث��الث��ة  مل��دة  �ل��در����س��ة  �سملته 
�إنقا�س �لوزن و�لتدريب �لبدين من 
خالل مترينات �إيروبك�س ومترينات 
دورية  �لدر��سة يف  ون�سرت  مقاومة. 
�سبورت�س  �إن  �ساين�س  �آند  )ميد�سني 
�آند �إك�سر�سايز( �أو "�لطب و�لعلم يف 

�لريا�سة و�لتمرينات �لبدنية".
وقال �لدكتور �سيل�سو كارفالو كبري 
�ساو  جامعة  من  �لدر��سة  �لباحثني 
يعتقد من  "كان  �ل��رب�زي��ل  باولو يف 
ملر�سى  ���س��ارة  �ل��ت��م��ري��ن��ات  �أن  ق��ب��ل 
عليها  �جل�����س��م  ف��ع��ل  رد  الأن  �ل���رب���و 
ي�����س��ي��ق مم����ر�ت �ل����ه����و�ء... ل��ك��ن ما 
عرفناه �أن �لتمرينات ميكن �أن تكون 
�أف�سل  وحتى  �ل��رب��و  ملر�سى  مفيدة 
لرويرتز  و�أ���س��اف  للبدناء".  �أك���ر 
�حلقيقة  "يف  �ل��ه��ات��ف  ع���رب  ه��ي��ل��ث 
ميكن للتمرينات �لريا�سية �أن تقلل 
�مل��م��ر �لهو�ئي  م��ن �الل��ت��ه��اب ح���ول 
كارفالو  وق���ام  �ملر�سى".  ه����وؤالء  يف 
�لبالغني  من   55 بتوزيع  وزم���الوؤه 
�لبد�نة ع�سو�ئيا  يعانون من  �لذين 
ع��ل��ى جم��م��وع��ت��ني خل��ف�����س �ل����وزن 
�لريا�سية  ب��ال��ت��م��ري��ن��ات  �إح���د�ه���م���ا 
خف�س  ع����ل����ى  ت�����رك�����ز  و�الأخ���������������رى 
�ل���وزن بنظام غ��ذ�ئ��ي وع��الج نف�سي 
وذلك  و�لتمدد  للتنف�س  ومترينات 
�أ�سهر  ث��الث��ة  �م���ت���دت  ف���رتة  خ���الل 

�سملت جل�ستني يف �الأ�سبوع.
م���ار����س���ت  �ل�����ت�����ي  �مل����ج����م����وع����ة  ويف 
�ملر�سى  �لريا�سية حظي  �لتمرينات 
بنحو 15 يوما يف �ل�سهر دون معاناة 
من �أعر��س �لربو يف �ملتو�سط مقارنة 
بت�سعة �أيام يف �ملجموعة �لثانية. كما 
ظهر حت�سن يف تلك �ملجموعة �أي�سا 
�لنوم  ونوعية  �الكتئاب  �أع��ر����س  يف 

و�نقطاع �لتنف�س �أثناء �لنوم.
على  �لتجربة  "عادت  كارفالو  وق��ال 
لكن  �ل��ف��ائ��دة  ببع�س  �مل��ج��م��وع��ت��ني 
�لتي  �ل��ري��ا���س��ي��ة ه���ي  �ل��ت��م��ري��ن��ات 
ح�سنت �لنتائج بحق... نعتقد ب�سكل 
عام �أن �لتمرينات �لريا�سية حت�سن 
ب��ذ�ت��ه مما  �ل�سخ�س  �إح�����س��ا���س  م��ن 

يقلل �الكتئاب ويح�سن �لنوم".
وق���ال���ت �ل��ط��ب��ي��ب��ة ف��ب��ي��ك��ه ب��اك��ر من 
جامعة كوبنهاجن يف �لدمنرك، ومل 
لرويرتز  �لدر��سة،  يف  م�ساركة  تكن 
�لنتائج  "تلك  �ل��ه��ات��ف  ع��رب  هيلث 
ب�سكل  �لنا�س  على  تنطبق  �أن  ميكن 

عام وعلى �أمر��س �أخرى �أي�سا".

الثوم يقوي اجل�سم 
وي�ساعد يف تخفي�ش الوزن

�لطازج  �ل��ث��وم  �أن  �إىل  �ل��ت��غ��ذي��ة  خ���رب�ء  ي�سري 
مفيد للج�سم، كما �أنه يتمتع بنف�س �خل�سائ�س 
ع��ل��ى مكوناته  ي��ح��اف��ظ  الأن�����ه  ط��ب��خ��ه،  ع��ن��د 
�لثوم  �لوزن. ويعد  �أي�سا يف تخفي�س  وي�ساعد 
م��ن ق��دمي �ل��زم��ان �أح���د �أه���م �مل���و�د �لطبيعية 
للوقاية من �أمر��س �لربد و�لتاأثري �إيجابيا يف 
�أن �لكثريين  �سحة �جل�سم ب�سورة عامة. بيد 
يرف�سون تناوله ب�سبب ر�ئحته �حل��ادة. وعند 
معاجلة �لثوم حر�ريا، ينخف�س تركيز �لزيوت 
�لطيارة فيه، ما يقلل بع�س �ل�سيء من فعاليته 
كم�ساد لالأمر��س �ملعدية. ويوؤكد �خلرب�ء �أن 
�أما  �ملقلي،  للثوم  �لوحيدة  �ل�سلبية  ه��ي  ه��ذه 
�لثوم  باقي فو�ئده فتبقى على حالها. وميتاز 
كبقية  �حل��ر�ري��ة  بال�سعر�ت  غني  ب��اأن��ه  �ملقلي 

�ملو�د �لغذ�ئية �ملقلية. 
�إن���زمي���ات حتلل  �أن �ل���ث���وم ي��ح��ت��وي ع��ل��ى  ب��ي��د 
�ل����وزن،  ل��ذل��ك ل��ن ي�سبب زي����ادة يف  �ل���ده���ون، 
ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ج��م��ي��ع خو��سه  خ��ا���س��ة و�أن������ه 

�خل�سار،  م��ع  ط��ب��خ��ه  ع��ن��د  للج�سم  وف���و�ئ���ده 
�إ�سافة �إىل �أنه يعطيها نكهة خا�سة.

ينظف  �مل��ق��ل��ي  �ل���ث���وم  �أن  �خل������رب�ء  وي�����س��ي��ف 
�جل�سم من �جلذور �حلرة و�ل�سموم �ملرت�كمة 

وهو  �له�سمي،  �جل��ه��از  يف 
بذلك يقوي جهاز �ملناعة 
يف �جل�سم.  كما �أن �لثوم 
�جل�سم  ي���ح���م���ي  �مل���ق���ل���ي 

ويوؤثر  �الأك�������س���دة  م���ن 
م�ستوى  ع��ل��ى  ف��ي��ه 
�خلاليا، ما ي�ساعد 
حمايته  ت��ع��زي��ز  يف 
لذلك  �لطبيعية. 

ي����و�����س����ي �خل��������رب�ء 
�لرغم  ع��ل��ى  ب��ت��ن��اول��ه 

م����ن ر�ئ���ح���ت���ه �حل������ادة، 
تنخف�س  و�أن�����ه�����ا  خ���ا����س���ة 

نتيجة �ملعاجلة �حلر�رية.

و�أ�ساف �أنه ميكن �أن تن�ساأ جتمعات �سامة 
ق��د يحدث  �أ���س��و�أ �حل���االت  �لكبد، ويف  يف 

ف�سل كبدي.
وقال �لربوفي�سور �الأملاين ماتيا�س بلوهر 
�إنه عندما تكون دهون �لبطن م�سحوبة 
بارتفاع �سغط �لدم و�رتفاع ن�سبة �ل�سكر 
�ل��دم، يطلق �الأط��ب��اء على  بالدم وده��ون 

هذه �حلالة ��سم "متالزمة �الأي�س".
م���ن هذه  ث���الث���ة  �ج��ت��م��اع  �أن  و�أ�����س����اف   
ي��رف��ع خ��ط��ر �الإ�سابة  �ل��ع��و�م��ل �الأرب���ع���ة 
تهدد  دم��اغ��ي��ة  ���س��ك��ت��ة  �أو  ق��ل��ب��ي��ة  ب���اأزم���ة 

�حلياة.
من جهته، يقول �لطبيب �الأملاين �ملخت�س 
و�لتنا�سلي  �ل���ب���ويل  �جل���ه���از  ب���اأم���ر�����س 
زيادة  �إن هناك عالقة بني  �أوليفر غر�ال 
�لوزن و�لدهون على م�ستوى �لبطن عند 
�النت�ساب  �لقدرة على  وتر�جع  �لرجال؛ 

وممار�سة �جلن�س ب�سكل عام.
فغالبا ترتبط زيادة �لوزن باأمر��س مثل 
�رتفاع �سغط �لدم و�ل�سكري و��سطر�بات 
�لتمثيل �لغذ�ئي للدهون، وهذه �الأمر��س 
لها تاأثري على �ملدى �لبعيد على �الأوعية 

�لدموية فت�سبح جامدة وم�سدودة.
و�أم������ا �خل���ط���ر �الأك������رب -ح�����س��ب �خلبري 

الأن  نف�سه،  �لكر�س  يف  فيكمن  �الأمل����اين- 
ه��رم��ون��ات ده����ون �ل��ب��ط��ن ت��ك��ون ن�سطة 
هرمون  م�ستويات  يقلل  ما  وه��و  للغاية، 
وبالتايل  �ل��رج��ل،  عند  �لت�ستو�ستريون 
على  و�ل���ق���درة  �جلن�سية  �ل��رغ��ب��ة  �أي�����س��ا 
�النت�ساب، وهو ما توؤكده در��سة جلامعة 

هارفارد.
�لبطن  ك��ان��ت ده���ون  �إذ�  ومي��ك��ن م��ع��رف��ة 
خ��ط��رية �أم ال م��ن خ���الل ق��ي��ا���س حميط 
�خل�����س��ر، وذل����ك ب��و���س��ع ���س��ري��ط قيا�س 
ع��ل��ى �ل��و���س��ط يف �مل��ن��ط��ق��ة �ل��و�ق��ع��ة بني 
�الأمر  وي�سبح  �حلو�س.  وعظام  �ل�سلوع 
 102 عن  �خل�سر  حجم  ز�د  �إذ�  خطري� 
�سنتيمرت�  و88  �لرجال  لدى  �سنتيمرت 

لدى �لن�ساء.

اعتقاد خاطئ:
�مل����اء -خا�سة  ���س��رب  �أن  �ل��ب��ع�����س  وي��ظ��ن 
�نتفاخ  �إىل  ي��وؤدي  بعده-  �أو  �لطعام  �أثناء 
"كر�س"،  �إىل  وحت���ول���ه���ا  ����س���ارب���ه  ب��ط��ن 
�مل��ع��دة ويوؤدي  �مل���اء الأن���ه ينفخ  وي��ل��وم��ون 
�إىل �ت�ساعها، وكاأن �جل�سم بالون مطاطي 
ولكن  �مل��اء،  �سرب  ب�سبب  ب�سهولة  ينتفخ 
ه���ذ� ت�����س��ور خ��اط��ئ ل��ل��غ��اي��ة، و�مل����اء لي�س 

�حلياة  �سرور�ت  من  هو  بل  للد�ء،  �سببا 
فت�سربه بالهناء و�ل�سفاء.

�أي �سعر�ت  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  �مل���اء ال  ف����اأوال، 
�جل�سم  دخ��ول��ه  فعند  وبالتايل  ح��ر�ري��ة، 
�إىل  يتحول  ال  وه��و  طاقة،  �أي  يعطيه  ال 
�أن  يعني  مما  �جل�سم،  يف  تتكد�س  �سحوم 

�ملاء ال يوؤدي �إىل �لبد�نة �أو زيادة �لوزن.
�جل�سم  ف��اإن  �لكر�س،  وبخ�سو�س  ثانيا، 
بطيخة  م��ث��ل  ل��ي��ت��ورم  لينا  ب��ال��ون��ا  لي�س 
ب���ع���د ����س���رب ك�����وب �أو ك���وب���ني م����ن �مل�����اء، 
�ل�سخ�س  �سعور  �سبب  فاإن  �الأرج��ح  وعلى 
ب��االن��ت��ف��اخ ب��ع��د �ل��غ��د�ء ه��و ت��ن��اول��ه كمية 
م���ع���ان���ات���ه من  �أو  �ل���ط���ع���ام،  م����ن  ك���ب���رية 
م�����س��اك��ل �سحية  �أو  م��ع��وي��ة  ����س��ط��ر�ب��ات 

ت�ستلزم مر�جعة �لطبيب.

ن�صائح للتخل�ش من الكر�ش:
�لوزن. �إنقا�س   1-

�الإكثار  ت�سمل  �سحية  تغذية  تناول   2-
�لطازجة  و�ل���ف���و�ك���ه  �خل�������س���ر�و�ت  م���ن 

ومنتجات �حلبوب �لكاملة.
�لريا�سة. ممار�سة   3-

و�مللح  و�ل�سكر  �لدهون  من  �الإقالل   4-
و�لوجبات �ل�سريعة و�الأطعمة �جلاهزة.

وم��ن �مل��ع��روف ع��ن �ل��رم��ان �أّن���ه يقي من 
�الإ�سابة بال�سرطان ومفيد ل�سحة �لقلب 

باالإ�سافة �إىل �أّن يحفز �الأد�ء �جلن�سي!
ويقول �لعلماء �إّن ع�سري �لرمان ي�ساهم 
يف تقلي�س ن�سبة �لدهون عند �لبطن �إن 

كان لدى �لرجال �أو �لن�ساء.
ع��ل��ى متطوعني  در������س����ة  �أج����ري����ت  وق����د 
�سربو� عبوة من هذ� �لع�سري يومياً على 
منطقة  عند  �ل��وزن  فخ�سرو�  �سهر،  م��دة 

�لبطن.
�نخف�س  �ل����دم  ���س��غ��ط  �أّن  �أي�����س��اً  وت��ب��ني 
ب�سكتة  �الإ�سابة  �لذي حماهم من  �الأم��ر 

قلبية �أو دماغية و�أمر��س �لكلى.
وي����ق����ول �ل���ع���ل���م���اء �ل����ذي����ن �أج��������رو� هذه 
�لدر��سة يف جامعة Edinburgh، �إّن 
ع�سري �لرمان يقلل من كمية �الأحما�س 
�لدهنية يف �لدم �ملعروف با�سم �الأحما�س 

.NEFA لدهنية غري �مل�ستخرجة �أو�
ن�سري �إىل �أّن در��سات �سابقة على �الإن�سان 
�أّن م�ستويات  و�حليو�ن كانت قد �أظهرت 
مرتفعة من NEFA مرتبطة بتخزين 
زيادة  ع��ن  �لبطن، ف�سال  ح��ول  �ل��ده��ون 
خطر �الإ�سابة باأمر��س �لقلب و�ل�سكري 

من �لنوع �لثاين.

هل لديك كر�ش؟ ..تعرف على خماطره وكيفية التخل�ش منه

م�صكلة  بالكر�ش-  اأي�صا  تعرف  -التي  البطن  دهون  تعد 
احلياة  منط  ب�صبب  احلا�صر؛  الوقت  يف  �صائعة  �صحية 
ال�صليمة،  غري  التغذية  يف  يتمثل  ال��ذي  ال�صحي،  غري 
وقلة احلركة التي توؤدي اإىل زيادة الوزن وال�صمنة، فما 

خماطرها؟
وجتتمع عادة الدهون عند الرجال على م�صتوى منطقة 

البطن لتاأخذ �صكال دائريا، ويف املا�صي كان "الكر�ش" 
رمزا للرخاء، ولكنه اأ�صبح عبئا �صحيا على 

لعدة  رئي�صيا  و�صببا  الغذائي  التمثيل 
اأمرا�ش.

ووف���ق���ا الخ��ت�����ص��ا���ص��ي ال��ت��غ��ذي��ة 
ريدل،  ماتيا�ش  االأملاين  العالجية 

اأي�ش  ل��ه��ا  ال��ب��ط��ن  ف���اإن ده���ون 
"هائج"؛ حيث اإنه يفرز املئات 
من املواد ال�صارة، التي تت�صبب 
يف حدوث عمليات التهابية. 



االثنني   19   مارس    2018  م   -   العـدد  12278  
Monday   19   March   2018  -  Issue No   12278

18

�ش�ؤون حملية

�سعيد بن طحنون ي�سهد فعاليات ذاكرة االأغنية االإماراتية بقلعة اجلاهلي

اأم�صيات على كورني�ش اأبوظبي طوال 10 اأيام

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تعلن قائمة جنوم مهرجان اأم االإمارات لهذا العام

�سمن فعاليات مبادرة العني ت�ستاهل: تدوير تطلق حملة تنظيف املناطق الوعرة يف جبل حفيت بالعني

الِهداية يف اال�سالم  حما�سرة يف جمل�ش عبيد حممد الكعبي

 •• العني - الفجر

�آل نهيان،  ب���ن ط��ح��ن��ون  ���س��ع��ي��د  �ل�����س��ي��خ  ���س��ه��د م��ع��ايل 
فعاليات �لربنامج �لثقايف �لذي تنظمه د�ئرة �لثقافة 
و�ل�سياحة يف �أبوظبي بقلعة �جلاهلي يف مدينة �لعني 

�الإمار�تية"  �الأغ��ن��ي��ة  "ذ�كرة  �أم�����س��ي��ات  �سل�سة  �سمن 
�الأغنية  ب���رت�ث  �حتفاء  وذل���ك  �خلام�سة  ن�سختها  يف 

�ل�سعبية و�الأهازيج �لرت�ثية �الإمار�تية.
و�سهدت �الأم�سية �لتي ح�سرها �ل�سيخ عي�سى بن �سعيد 
ب��ن ط��ح��ن��ون �آل ن��ه��ي��ان و�ل�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن �سعيد بن 

طحنون �آل نهيان و�ل�سيخ حممد بن �سعيد بن طحنون 
�آل نهيان متيز �لفنانة عريب باأد�ء �للون �خلليجي من 
خالل �أغنيات ر��سخة لعدد من �ل�سيوخ و�ل�سعر�ء باأد�ء 

متميز وجد �الإ�سادة و�لتح�سري من �حلا�سرين.
نهيان،  �آل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �سعيد  �ل�سيخ  م��ع��ايل  و�أ����س���اد 

�الإعد�د  يف  �ملنظمة  �للجنة  بها  قامت  �لتي  باجلهود 
للربنامج �لثقايف ملا ميثله من �أهمية كبرية يف �ملحافظة 
على �ملوروثات �لثقافية و�لرت�ثية �لتي جت�سد �لهوية 
�الإمار�تية، ونوه بامل�ساركة �جليدة للفنانني و�ل�سعر�ء 

يف �لفعاليات مبا يحقق �الأهد�ف �ملعلنة.

•• اأبوظبي - الفجر

– �أب��وظ��ب��ي ، عن  �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����س��ي��اح��ة  ك�سفت د�ئ����رة 
�لغنائية  و�ال�ستعر��سات  �ل��ط��رب  ع��امل  جن��وم  قائمة 
�أم �الإمار�ت" على  "مهرجان  �أم�سيات  �لذين �سيحيون 

كورني�س �أبوظبي طو�ل ع�سرة �أيام. 
 22 من  ينظم  �الإمار�ت" �ل��ذي  "�أم  مهرجان  ويوجه 
�إىل 31 مار�س �حلايل، حتية تقدير و�عتز�ز �إىل �سمو 
رئي�سة  �الإمار�ت"،  "�أم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة 

�الحتاد �لن�سائي �لعام، �لرئي�س �الأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية 
و�لطفولة،  لالأمومة  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�سة  �الأ�سرية، 

حفظها �هلل.
�حياء  يف  �ساركو�  �لذين  �لنجوم  من  جمموعة  ويعود 
�أبوظبي  �إىل كورني�س  �ملا�سي،  �لعام  �ملهرجان  �أم�سيات 
وعلي  �ل�سحي،  وحممد  �ملنهايل،  عي�سة  بينهم؛  م��ن 
�ل�سيد، وعرو�س �الألعاب �لنارية، �سيكون ع�ساق �لطرب 
كل  موعد  على  باحليوية  �ملفعمة  و�الأغ����اين  �الأ���س��ي��ل 
م�ساء مع كوكبة من �أ�سهر جنوم �لغناء و�ال�ستعر��سات 

و�لعامل من  �لعربية  �ملنطقة  و�لغنائية من  �ملو�سيقية 
��سرت�لياً �سرقاً وحتى كوبا غرباً، ويقدمون عرو�سهم 
على �مل�سرح �لرئي�سي �ل�سخم �مل�سمم بنف�س �أ�سلوب د�ر 

�الأوبر� يف �سيدين، وت�سم قائمة �لنجوم كل من:
وفوؤ�د  �إبر�هيم  وع��ادل  بنعلي  وغالية  �ملهند�س  ماجد 
وفرقة  ���س��اي��غ  ود�ن��ي��ل  عري�سي  ود�ين  �ل��و�ح��د  ع��ب��د 
"لو�س كوبانو�س" و�ل�سقيقان  كرت" وفرقة   "حرقة 
وفرقة  ريفيو"   "�سوينغ  وف��رق��ة  يو�سف"   "�أبناء 
�لرتفيهية  �ملو�سيقية  �لفرقة  هذه  ت�سم  "�أرنبيت": 

و�الأجنبية  �لعربية  �الأغاين  بني  ميزجون  �أع�ساء   4
ليقدمو� �أغاين جديدة تتمّيز بالفكاهة. تقّدم �لفرقة 
�الأغاين �ل�سهرية و�أغانيها �خلا�سة وتتاأّلق على جميع 

�مل�سارح وتنجح يف �إيجاد ر�بط قوي مع �جلمهور. 
مار�س   22 ي��وم  م��ن  ب��د�ي��ة  زو�ره  �ملهرجان  وي�ستقبل 
وحتى 31 مار�س �حلايل، من �الأحد �إىل �الأربعاء من 
عطلة  وخ��الل  �لليل،  منت�سف  �إىل  ع�سر�ً   4 �ل�ساعة 
�إىل منت�سف  2 ظ��ه��ر�ً  �ل�����س��اع��ة  ن��ه��اي��ة �الأ���س��ب��وع م��ن 

�لليل. 

•• اأبو ظبي - الفجر

�لنفايات-�بوظبي  �إد�رة  م���رك���ز  �أط���ل���ق 
بالتن�سيق  حكومية  م��ب��ادرة  )تدوي������������ر( 
و�ل���ت���ع���اون م���ع �جل���ه���ات �مل��خ��ت�����س��ة حلملة 
مب�ساركة  م��ره  الأول  حفيت  جبل  تنظيف 
وذلك  �جل��ب��ال،  ت�سلق  يف  متخ�س�سة  ف��رق 
�حلفاظ  بهدف  �ملدينة  مبظهر  لالرتقاء 
روؤية  وحتقيق  �ل��ع��ني  مدينة  نظافة  على 
�لنفايات  �إد�رة  وم��رك��ز  �ب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة 

�أبوظبي. 
�ملجتمعية  �ل�سرطة  م��ع  �لتعاون  مت  حيث 
ب��ل��دي��ة مدينة   ، ، م��دي��ري��ة ���س��رط��ة �ل��ع��ني 
�لعني ، �إد�رة �لدفاع �ملدين، ق�سم �لطو�رئ 
فريق  الفاجيت،  �سركة  �لعامة،  و�ل�سالمة 
ثالثة  م��دى  على  وذل��ك  �لتطوعي.  �ساند 

�أيام.
�ل�سام�سي مدير فرع  نايل  �ملهند�س.  وذكر 
ت��دوي��ر على توفري  م��ن  �أن ح��ر���س��اً  �ل��ع��ني 
ت�سخري  مت  �خل���دم���ي���ة  �مل���ع���اي���ري  �أف�������س���ل 
�لعديد من �ملو�رد �لب�سرية و�آليات �لنظافة 
خ�س�س  حيث  حفيت  جبل  تنظيف  حلملة 

�أ�سخا�س من   8 �مل��رك��ز  ف��رق مكونة م��ن  
لهذ�  و�ملوؤهلني  �ملدربني  �جلبال  مت�سلقي 
م���ره يف مدينة  �الأع���م���ال الأول  �ل��ن��وع م��ن 
�لعني  بالتعاون مع �سركة الفاجيت ، وذلك 
�ملخلفات من  ورفع  �لت�سلق  باأعمال  للقيام 

خلف �الأ�سو�ر و�ملناطق �لوعرة �لتي ي�سعب 
�سيكون  لذلك   باالإ�سافة   ، �إليها  �لو�سول 
ه��ن��اك ف��ري��ق ع��م��ل م��ك��ون م��ن 15 عمال  
مدير  ب��اإ���س��ر�ف   ، �سائقني   3 و  وم�سرفان 
تدوير  وممثلي  �لعمليات  ومدير  �مل�سروع 

�ملهنية  و�ل�سحة  �ل�سالمة  م�����س��وؤويل  م��ن 
وق�سم �لتوعية .

�لعميمي مدير  �سامل مغري  �لدكتور  وقال 
�ملدينة  و�سط  بقطاع  �ملجتمع  خدمة  �إد�رة 
�لعني  بلدية  قامت   ، �لعني  مدينة  ببلدية 

بالتعاون مع مركز �إد�رة �لنفايات )تدوير( 
ت�ستاأهل  �ل��ع��ني  حملة  م��ر�ح��ل  با�ستكمال 
، م��ن  خ��الل تنظيف منطقة جبل حفيت 
متخ�س�سني   مت�سلقني  وم�ساركة  بح�سور 
ق���ام���و� ب��ت�����س��ل��ق ج��ب��ال ق��م��ة ح��ف��ي��ت وذلك 
ك�سريك  �مل�����دين  �ل����دف����اع  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
��سرت�تيجي و�سرطة �لعني، حيث مت �إجر�ء 
عملية تنظيف �ساملة للمنطقة بدعم فرق 
�حلملة �ملتمثلني يف موظفي بلدية مدينة 
خالل  م��ن   ، �لنفايات  �إد�رة  وم��رك��ز  �لعني 
جبل  مناطق  خمتلف  من  �ملخلفات  جمع  

حفيت .
وع�����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ف��ق��د خ�����س�����س �ملركز 
لنقل  �مل��ك��ر���س��ة  �ل��ن��ق��ل  �آالت  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�سليمة  بطريقة  منها  و�لتخل�س  �لنفايات 
و�آم���ن���ة. وق���د و���س��ع �مل��رك��ز خ��ط��ة ي��ت��م من 
و�الآليات  �لب�سرية  �مل���و�رد  تق�سيم  خاللها 
على فريقني لتغطية عدد �أكرب من نقاط 
�لنفايات  جتميع  ي��ت��م  ث��م  ،وم���ن  �خل��دم��ة 
ونقلها يف �سيار�ت �لنقل بعد وزنها لر�سد 
كمياتها ثم �لتخل�س منها �أو �إعادة تدويرها 

ب�سكل �آمن و�سليم.

••  العني - الفجر

عبيد  �ملتقاعد  �ل��رك��ن  �لفريق  جمل�س  ��ست�ساف 
بعنو�ن  �لعني حما�سرة  �لكعبي يف مدينة  حممد 
" �لِهد�ية يف �ال�سالم " �ألقاها ف�سيلة �ل�سيخ عمر 
حبتور �لدرعي مدير �د�رة �الفتاء يف �لهيئة �لعامة 
لل�سوؤون �ال�سالمية و�الأوقاف، وذلك بح�سور عدد 

من �ل�سخ�سيات و�مل�سوؤولني و�أبناء �ملنطقة.
و�أكد �ل�سيخ عمر �لدرعي يف حما�سرته �أن �لهد�ية 
يف  �الأ�سالم �إمنا هي  �لداللة و�الر�ساد �أي �أن تدل 

�الن�سان وتهديه  نحو �لطريق �ل�سحيح. معترب�ً 
�أن لهذه �لهد�ية عدد من �الأ�سباب و�أهمها �الميان 
حممد  بنبينا  و�لتمثل  و�لثبات  و�لعمل  و�لعبادة 
بالعلم  �ل��ت��زود  و�ل�����س��الم، وك��ذل��ك  �ل�����س��الة  عليه 
و�مل��ع��رف��ة و�الإك���ث���ار م��ن �ل��دع��اء �ل���ذي يعد �أعظم 
�أ���س��ب��اب �ل��ه��د�ي��ة. و�أ����س���اف �ل���درع���ي ب����اأن �أ�سباب 
�ملجتمع  توجيه  على  للعمل  �ل�سبيل  هي  �لهد�يا 
�لتطرف  ع��ن  و�الب��ت��ع��اد  �ل�سحيح  �ل��ط��ري��ق  نحو 
و�الرهاب. م�سري�ً �إىل �أنه كما للهد�يا ثمر�تها يف 
�الآخرة فلها ثمر�تها يف �لدنيا ومنها �لو�سول �إىل 

جمتمع �آمن و�سالح يعمل مل�سلحة وخدمة وطنه. 
�لركن  �لفريق  �ملجل�س  �ساحب  توجه  جهته  من 
عمر  �ل�سيخ  �إىل  بال�سكر  �لكعبي  حممد  عبيد  م 
حبتور �لدرعي على حما�سرته �لقيمة، ملا للهد�ية 
�ل�سحيح من دور كبري يف توجيه جيل  و�الر���س��اد 
ع��ن طريق  و�الب��ت��ع��اد  �خل��ري  �ل�سباب نحو طريق 
�ل�سر، وكذلك توعيتهم مبا يحيط بنا من خماطر 
للحفاظ على دولتنا ومكت�سبات �الأمن و�ال�ستقر�ر 
�أك��ر �لبلد�ن  �لتي تنعم بها �الم��ار�ت لتكون من 

�أمنا و��ستقر�ر.

م�ست�سفى توام يعيد االأمل 
لطفلة م�سابة بورم الثدي

•• العني - الفجر

للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  �سركة  من�ساآت  �إح���دى  يعد  �ل���ذي  و  ت���و�م  م�ست�سفى   
حو�يل  وزن��ه  ي�سل  �ل��ث��دي  يف  ورم  ��ستئ�سال  يف  ينجح  )�سحة(  �ل�سحية 
لكيلوغر�م  و�حد ملري�سة تبلغ من �لعمر 13 عاماً مع عمل �إعادة ترميم 

مبا�سره  للثدي �مل�ساب بالورم.
كانت �لطفلة  و �لتي تبلغ من �لعمر 13 عاماً تعاين منذ �ستة �أ�سهر من 
منو �سريع لكتلة يف �لثدي �الي�سر و متت �إحالتها من �أحد �مل�ست�سفيات  �إىل 
�لطبية  �الإج�����ر�ء�ت  جميع  عمل  مت  �ل��ث��دي.  ب�سحة  للعناية  ت���و�م  م��رك��ز 
�لالزمه  لها و �أخذ عينات من �ل��ورم حيث �أن حجم �ل��ورم كان كبري جد�ً 

مما له �الأثر �ل�سلبي على حالتها �ل�سحية و �لنف�سية.
د.  و  �سنطور  �سليمان جنيب  د.  م��ن:  فريق طبي خا�س مكون  ت�سكيل  مت 
موزه �لعامري  و عمل خطة عالجية للمري�سة عن طريق �إج��ر�ء عملية 
�لثاين(  �لنوع  )�ونكوبال�ستك  ت�سمى  بتقنية  �لورم   الإ�ستئ�سال  جر�حية 
لتجنب �لت�سوهات �ملحتمله بعد رفعه. و�سل حجم �لورم �ملز�ل حو�يل 15* 

 . كغم   1 مايقارب  �ىل  ووزنه  �سم   15
�ل�سحي  و�سعها  متابعة  مت  و  يومني  بعد  �مل�ست�سفى  من  �ملري�سة  خرجت 
بعد �أ�سبوع و�حد يف �لعيادة و كانت يف حالة �سحية جيدة جد�ً، وكانت هي و 

عائلتها �سعد�ء للغاية ور��سني عن �لنتيجه �لنهائية.
�جلر�حة  ��ست�ساري  �سنطور  جنيب   �سليمان  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  �ل�سدد  بهذ� 
�لقالئل  و  �مل�ست�سفيات  تو�م"  من  "م�ست�سفى  :"يعترب  و�لرتميم  �لعامة 
�لثدي  و�ور�م   بامر��س  تعنى  �لتي  �ملنطقة  يف  �لقليلة  �ملر�كز  من  و�ح��د�ً 
كافة ، �ذ يتبع �ملركز  �أعلى �ملعايري �لعاملية يف هذ� �ملجال، وعمليات �لرتميم 

��سبحت جزء� اليتجز�أ من هذه �ملعايري. 
عمليات �لرتميم �لتي جترى يف �ملركز ت�سمل: �لرتميم بال�سبكة و�ل�سليكون 
�أو عمليات  �ملبا�سر �و �ل�سليكون �ملو�سع ومن ثم و�سع �ل�سليكون �لد�ئمي. 
�لع�سالت وهي  �أن�سجة �جل�سم نف�سه عن طريق نقل  با�ستخد�م  �لرتميم 
عمليات متقدمه . و من جانبها قالت �لدكتورة موزة �لعامري ��ست�سارية 
��سرت�تيجيتنا  من  "كجزء  تو�م":  "م�ست�سفى  و�ل��ث��دي  �لعامه  �جل��ر�ح��ة 
على  للح�سول  للمر�سى  �خل��دم��ات  م��ن  متكاملة  و  عالية  ج��ودة  لتوفري 
لتحقيق  �ملر�سى  توقعات  مع  تتما�سى  �لتي  و  �ملتميزة  �ل�سحية  �لرعاية 
�أعلى معايري �جلودة �لعاملية و�ل�سالمة فاإن تو�م ي�سعى د�ئماً لرفع م�ستوى 
وذل��ك عن  و�ملنطقة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �ل�سحية يف  �لرعاية 
�خلدمات  من  �لعديد  يقدم  �ملركز  �أن   . �ملبتكرة  �لتقنيات  تقدمي  طريق 
�ل�سرطانية  ومنها  كافة  �لثدي  و�ور�م   بامر��س  �لعالقة  ذ�ت  �لعالجية 
�إىل  �إ�سافة  �ملتطورة،  و�لت�سخي�س  �لت�سوير  �أجهزة  باأحدث  م��زود  وه��و   ،
وحدة ت�سوير متنقلة للثدي متكن من �إي�سال هذه �خلدمة �إىل �لعياد�ت 
�خلارجية يف مدينة �لعني. كما يعمل يف �ملركز فريق متعدد �لتخ�س�سات 
وبا�سناد  �جتماعيات  و�أخ�سائيات  وممر�سات  وجر�حني  �أ�سعة  �أطباء  من 
مبا�سر من �طباء �الأور�م و�طباء �لباثولوجي و�لتحليل �جليني ، وجميعهم 
�مر�أة  كل  على  يتوجب  �أن��ه  �لعامري:  و�أ�سافت  �لعالية.  �لكفاءة  ذوي  من 
�أعمار  �ك��ر  �أن  حيث  �ل��ع��الج،  يف  �ملري�سة  يفيد  �ملبكر  �لك�سف  �أن  معرفة 
ياأتي  هنا  و  فاأكر  عاماً   40 تبلغ  �لثدي  ب�سرطان  ي�سنب  �للو�تي  �لن�ساء 
دور �حلمالت �ل�سنوية �لتي ينفذها �مل�ست�سفى على مد�ر �لعام حول �أهمية 
لك�سف �ملبكر. و من �جلدير بالذكر مركز رعاية �سحة �لثدي يف م�ست�سفى 
ومعد�ت  تقنيات  ب��اأح��دث  جم��ه��ز  وه���و   ،2007 ن��وف��م��رب  يف  �ف��ت��ت��ح  ت���و�م 

�لت�سخي�س، بهدف �لك�سف �ملبكر و�لت�سخي�س و�لعالج. 
وحا�سل على �العرت�ف �لدويل من �ملركز �لوطني الأعتماد مر�كز �لثدي يف 

�مريكا من قبل كلية �جلر�حني �الأمريكية.   

زايد للثقافة االإ�سالمية  حت�سل 
على �سهادتني فى خدمة املتعاملني

•• العني-الفجر:

ميثاق  �إد�رة  نظام  يف  �سهاد�ت  على  �الإ�سالمية  للثقافة  ز�ي��د  د�ر  ح�سلت 
 ،10002 �ملتعاملني  �سكاوي  �إد�رة  ونظام   ،10001 �ملتعاملني  خدمة 

بتلبية  الل���ت���ز�م���ه���ا  ت���ق���دي���ر�ً  وذل������ك 
 ، و�إ���س��ع��اده��م  �ملتعاملني  �ح��ت��ي��اج��ات 
فعالية  �لتميز يف تقدمي  �إىل  �إ�سافة 
وجودة  �أد�ء  م�ستوى  ورفع  �خلدمات 

�خلدمات �ملقدمة.
�سهاد�ت  على  �ل��د�ر  ح�سول  ويعك�س 
�الأيزو 10001 ، 10002 جناحها 
يف تطبيق �أف�سل �ملعايري على �سعيد 
وفقاً  للمتعاملني  �خل��دم��ة  ت��ق��دمي 
�لتز�ماتها  ي��ن��ظ��م  و������س����ح  مل���ي���ث���اق 
جت��اه��ه��م، ك��م��ا ع���ززت �ل����د�ر �سجلها 
�حل��اف��ل ب�����س��ه��اد�ت وج���و�ئ���ز �جل���ودة 
�إد�رة  ن���ظ���ام  جت���دي���د  يف  ب��ن��ج��اح��ه��ا 

�جلودة �اليزو 9001:2015.
و�كدت �لدكتورة ن�سال �لطنيجي �ملدير �لعام للد�ر �ل�سهاد�ت �لتي ت�سلمت 
�ل�سهادة من قبل �ل�سيد عادل �سجاع مدير عام �سركة بريو فرييتا�س �ل�سرق 
�لو�سط �ن �لد�ر تعمل يف �إطار توجيهات �حلكومة �لر�سيدة، لتحقيق �أعلى 
م�ستويات �جلودة و�لتميز يف جميع جماالت عملهم �ساعية �ىل حتقيق خطة 
�إمارة �أبوظبي بتوفري خدمات وجتربة متعاملني متميزة و�لتي تهدف �إىل 
تو�سيع نطاق �لتميز �حلكومي من خالل تطوير �لعمل وحت�سينه و�لتحول 

�إىل �خلدمات �الإلكرتونية.



ملحاربة  �سالًحا جديًد�  �أمريكيون  علماء  �كت�سف 
ب��اأن��و�ع��ه، يعتمد ع��ل��ى �خللل  �ل�����س��رط��ان  م��ر���س 
ويقتل  �لعقلي  "هنتنجتون"  د�ء  ي�سببه  �ل���ذي 

�خلاليا �ل�سرطانية.
ود�ء "هنتنجتون" هو مر�س عقلي ور�ثي ي�سبب 
معينة  مناطق  يف  �لع�سبية  �خل��الي��ا  يف  ت��ده��وًر� 
�لكرومو�سوم  يف  وينتج عن خلل جيني  بالدماغ، 
رقم 4، وهذ� �خللل ناجم عن حدوث تكر�ر غري 

طبيعي يف جزء من �ملادة �لور�ثية "دي �إن �أي".
�لوقت،  �سوًء� مبرور  �إعاقة تزد�د  �ملر�س  وي�سبب 
15 �إىل 20  و�ملري�س عادة ما ميوت يف غ�سون 
ع��اًم��ا م��ن ظ��ه��ور �الأع���ر�����س، وحت���دث �ل��وف��اة يف 

كثري من �الأحيان ب�سبب �لعدوى، �أو �النتحار.
و�سرتن"  "نورث  ب��ج��ام��ع��ة  �ل���ب���اح���ث���ون  ون�����س��ر 

"�إمبو"  ن��ت��ائ��ج در����س��ت��ه��م، يف دوري����ة  �الأم��ري��ك��ي��ة 
�لعلمية، وقالو�: �إن �ملر�سى �لذين يعانون من د�ء 
خلطر   80% بن�سبة  عر�سة  "هنتنجتون" �أقل 
�الأ�سخا�س  م��ع  م��ق��ارن��ة  ب��ال�����س��رط��ان،  �الإ���س��اب��ة 

�الأ�سحاء.
ي�سببه  �ل��ذي  �خللل  �أن  �سابقة  در����س��ات  ووج��دت 
��ا على  �أي�����سً ي��وؤث��ر  �لع�سبية  �خل��الي��ا  �مل��ر���س يف 

�خلاليا �ل�سرطانية ويقتلها ب�سكل فعال.
و�خترب �لباحثون فى �لدر��سة �جلديدة، �جلزيء 
�لذي ي�سبب �خللل يف �ل�"دي �إن �أي" لدى مر�سى 
هنتنغتون، وطوروه يف �سورة دو�ء، وجربوه على 

�لفئر�ن �مل�سابة ب�سرطان �ملبي�س.
�أن هذ� �جلزيء َقّل�س ب�سكل كبري  وتو�سلو� �إىل 
من منو �لورم، دون �أن يكون �ساًما على �لفئر�ن، 

كما �أن �الأور�م مل تبِد �أي مقاومة لهذ� �لنوع من 
�لعالج.

خاليا  على  ا  �أي�سً �لعالج  ه��ذ�  �لباحثون  وج��رب 
�سرطانية من �ملبي�س و�لفم و�لدماغ و�لربو�ستاتا 
و�لكبد و�ل��رئ��ة و�جل��ل��د و�ل��ق��ول��ون، ووج���دو� �أنه 

فعال يف قتل جميع �خلاليا �ل�سرطانية.
وعلق �لدكتور ماركو�س بيرت، قائد فريق �لبحث، 
لتطوير  �أبحاثه  تقود  �أن  ياأمل  "�لفريق  قائاًل: 
�خلاليا  لقتل  �لق�سري  �مل��دى  على  جديد  ع��الج 

�ل�سرطانية".
لب�سعة  �جلديد  �لعالج  ي  تلقِّ �أن  "نعتقد  وتابع: 
�ل�سرطانية  �خلاليا  قتل  من  ننا  ميكِّ قد  �أ�سابيع 
�لتي يعاين  �لع�سبية  �مل�سكالت  �لت�سبب فى  دون 

منها مر�سى هنتنجتون".

تتمثل  �سائًعا  ��ا  م��ر���سً �ملفا�سل  �ل��ت��ه��اب  �أ���س��ب��ح 
�إىل درجة توؤثر على  �أنه قد ي�سل  خطورته يف 
حياته  وظائف  و�أد�ء  وتنقالته  �ملري�س  حركة 

�ليومية.
بالتهاب  �مل�����س��اب��ني  �لطبيب  ين�سح  م��ا  وع����ادة 
ب��ت��ع��ل��ي��م��ات حم�����ددة و�أدوي�������ة معينة  �مل��ف��ا���س��ل 
�ملر�س ومنع تطوره، لكن  للتخفيف من وطاأة 
باالمتناع  �سكاي يو�سي يف تقرير،  بولد  موقع 
�أو  �الل��ت��ه��اب��ات  ه���ذه  تت�سبب  �أط��ع��م��ة   10 ع��ن 

زيادتها.
- رغم �أن �لطماطم ت�ستخدم بكرة يف وجباتنا، 
�أو  �ل�سل�سة  �أو منتجات مثل  �ل�سلطة  �سو�ء يف 
�لكات�سب، �إال �أن �لدر��سات �حلديثة �أظهرت �أن 

مركبات معينة بها ت�سبب �لتهاب �ملفا�سل.
كال�سود�  �ل�سعبية،  �لغازية  �مل�سروبات  تعد   -
و�لع�سائر �ملعباأة، �أحد �أكر م�سببات �اللتهابات 
�إليها،  �مل�����س��اف��ة  �ل�����س��ن��اع��ي��ة  �مل��ح��ل��ي��ات  ب�����س��ب��ب 
يرفع  �لغازية  �مل�سروبات  يف  �ملوجود  �لفركتوز 
ي�سبب  م��ا  �ل��دم  �ل��ي��وري��ك يف  م�ستوى حم�س 

�لتهاب �ملفا�سل.
�ل�سكر  جتنب  ينبغي  كما   -

�ملكرر يف حال �لرغبة يف جتنب �لتهاب �ملفا�سل، 
�ملحالة  و�مل��خ��ب��وز�ت  �ل�سناعية  �ملحليات  الأن 
�لتي  �ل�����س��م��ن��ة  �إىل  ت�����وؤدي  �أن  مي��ك��ن  ب��ال�����س��ك��ر 

ت�سغط على �لركبتني.
ا �لدقيق �ملكرر �ملوجود يف �خلبز  �أي�سً - جتنب 

�الأبي�س و�ملكرونة،
 الأنه يوؤدي �إىل �رتفاع م�ستويات �ل�سكر يف �لدم 
م���و�د كيميائية  �إن��ت��اج �جل�����س��م  �إىل  ي����وؤدي  مب��ا 
طبيعتها  يف  متثل  �ل��ت��ي  �ل�سيتوكينات  ت�سمى 

حالة من �اللتهابات.
الأنها  �ملقلية  �الأط��ع��م��ة  جتنب  ��ا  �أي�����سً يتعني   -
�ملزمن،  �ملفا�سل  �ل��ت��ه��اب  ع��ن  ب�سكل  م�سوؤولة 
وذلك ب�سبب �حتو�ئها على �الأحما�س �لدهنية 

�أوميجا 6.
- كذلك �لربوتني �ملوجود يف منتجات �الألبان 

�مل��ف��ا���س��ل، وميكن  ق��وي الل��ت��ه��اب  م�سبب 
�ال�ستعا�سة عنه بربوتني من 

�أطعمة نباتية.
- يوؤدي تناول �للحوم �مل�سنعة �إىل هذ� �ملر�س 
و�ل�����س��ع��ر�ت �حلر�رية  �ل���ده���ون  ك��م��ي��ة  ب�����س��ب��ب 

�ملوجودة فيها.
ي�����وؤدي اللتهاب  �ل�����ذرة  �ل�����ذرة وزي����ت  ت���ن���اول   -
�الأحما�س  ع��ل��ى  �ح��ت��و�ئ��ه��ا  ب�����س��ب��ب  �مل��ف��ا���س��ل 

�لدهني �أوميجا 6 �لتي تزيد من �اللتهابات.
با�سم  �مل����ع����روف  �ل���ط���ع���ام  حم�����س��ن  ي��ن�����س��م   -
�إ����س جي(  ج��ل��وت��ام��ات �أح��ادي��ة �ل�����س��ودي��وم )�إم 
�ملختلفة  �حل�����س��اء  �أن�����و�ع  �إىل  ي�����س��اف  و�ل�����ذي 

و�لتو�بل و�لبهار�ت و�حلبوب،
 �إىل قائمة م�سببات �لتهاب �ملفا�سل.

- ق��د ي��ك��ون ت��ن��اول �أك���ر م��ن 3 فناجني قهوة 
ا �أمًر� �سيًئا لركبتيك.  �ساخنة يوميًّ

وميكن ��ستبد�لها بال�ساي �الأخ�سر �أو �الأ�سود.

طـــــــــــــــب
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رمب���ا ت��ك��ون مم��ن ُي�����ص��اب��ون كل 
التي  بالبوا�صري  اأ���ص��ه��ر  ب�صعة 
هي  ما  ولكن  مربحًا،  اأمل��ًا  ت�صبب 
من  تختفي  حتى  قليلة  اأيام  اإال 

تلقاء ذاتها.
وهل  لتفاديها،  طريقة  من  فهل   
الطبيب  ا�صت�صارة  ال�صروري  من 

عندما تعاود الظهور؟

علماء يطورون دواًء جديدًا 
لل�سرطان من مر�ش عقلي

تقرير طبي يو�سي بتجنب 10 
اأطعمة للوقاية من  التهاب املفا�سل

�لبو��سري م�سكلة �سائعة. ي�ساهم بع�س �لتعديالت يف منط 
�حلياة يف �حلّد من �حتمال �الإ�سابة بها.

�لبو��سري  دون ظهور  �لتغيري�ت  ه��ذه  حُت��ل  �إن مل  ولكن   
جمدد�ً، وحتّولت هذه �مل�سكلة �إىل م�سدر �زعاج كبري، من 
�ل�سروري ��ست�سارة �لطبيب للح�سول على تقييم �سامل 

وحتديد مدى حاجتك �إىل عالج.
ت�سّكل و�ساد�ت �لبو��سري جزء�ً طبيعياً من تركيبة �جل�سم 
�لد�خل  يف  �ل��رب�ز  �إبقاء  يف  فت�ساهم  �ل�سرجية،  �لقناة  يف 
وت�سبط عملية ح�سره. وال تتحّول �لبو��سري �إىل م�سكلة 

�إال عندما تتوّرم عروق فيها وتنتفخ.
هذه  يف  فُتدعى  �مل�ستقيم،  د�خل  �أحياناً  �لبو��سري  تت�سّكل 
�حلالة بو��سري د�خلية. �أما عندما تن�ساأ حتت �جللد حول 

�ل�سرج، فُتعرف بالبو��سري �خلارجية.
عادًة  تتطّلب  وال  �أمل،  �أي  �لد�خلية  �لبو��سري  ت�سبب  ال 

�ل��ب��و����س��ري �خلارجية،  �أم���ا  ت��ن��زف.  ب���د�أت  �إذ�  �إال  �ل��ع��الج، 
فتوؤدي غالباً �إىل �أمل و�نزعاج يربطهما �لنا�س بها.

تعود ��سطر�بات �لبو��سري �إىل تنامي �ل�سغط يف منطقة 
�أ�سفل �حلو�س، 

�أث���ن���اء �لتغوط  �ل�����س��د  وي��ن��ج��م يف م��ع��ظ��م �حل�����االت ع���ن 
و�جللو�س طوياًل على كر�سي �ملرحا�س.

 كذلك ترجع هذه �مل�سكلة يف بع�س �حلاالت �إىل �الإم�ساك 
�أو �الإ�سهال �ملزمنني، �أو �ل�سمنة، �أو �حلمل.

 �أما �لبو��سري �خلارجية، فتن�ساأ عادًة وفق �لنمط �ملذكور 
�أع����اله: ت����زد�د ح��ج��م��اً ط���و�ل ث��الث��ة �إىل �أرب��ع��ة �أي����ام، ثم 

تختفي تدريجياً.

حلول
ت�سمل �لعو�مل �الأ�سا�سية �لتي ت�ساهم يف تفادي �لبو��سري 

�نتظام حركة �الأمعاء من دون �حلاجة �إىل �ل�سّد. لتحقيق 
هذ� �لهدف، عليك �إجر�ء تعديالت عدة يف منط حياتك. 
من �ل�سروري، مثاًل، �لتمّرن بانتظام، و�تباع نظام غذ�ئي 
�ل�����س��و�ئ��ل، وتفادي  م��ن  و�الإك���ث���ار  ب��االأل��ي��اف،  �سحي غني 

�جللو�س فرت�ت طويلة.
عندما تعاين �لبو��سري �خلارجية �ملوؤملة، ت�ساعدك خطو�ت 
باالنزعاج.  �ل�سعور  م��ن  �لتخفيف  يف  �ل��ذ�ت��ي��ة  �ل��رع��اي��ة 
حتتوي �لكرميات، و�لتحاميل، و�لرقعات �مل�سممة لعالج 

�لبو��سري، 
�إىل و�سفة طبية، على مكونات حتّد من  و�لتي ال حتتاج 
و�لهيدروكورتيزون.  �ل�ساحرة  بندق  مثل  و�حلكة،  �الأمل 

تعود هذه �ملنتجات عادًة بفائدة كبرية على �ملري�س.
الأن  متتالية،  �أي���ام  �سبعة  م��ن  الأك��ر  ت�ستعملها  ال  ولكن   
�الإفر�ط يف ��ستخد�مها �أو �إطالته �أكر من �لالزم ي�سببان 

�لطفح �جللدي، و�اللتهاب،  تاأثري�ت جانبية مثل  �أحياناً 
وترقق �لب�سرة.

�أو  عالوة على ذلك، ي�ساهم �جللو�س يف حو�س ماء فاتر 
 01 �مل��اء فح�سب، مدة  �ل��ذي يحتوي على   ،sitz حو�س 
�إىل 51 دقيقة مرَتني �إىل ثالث مر�ت يومياً يف �حلد من 

�لتورم.
�لباردة  �ل�����س��م��اد�ت  �أو  �ل��ث��ل��ج  �أك��ي��ا���س  ل��ك  تتيح  ك��ذل��ك،   

�مت�سا�س �الأمل و�لتوّرم. 
�ل��ت��ي ال حت��ت��اج �إىل  ع��ل��ى ن��ح��و مم��اث��ل، ت��خ��ّف��ف �مل�سكنات 

و�سفة طبية، 
�الأ�سيتامينوفني،  �أو  �الأ���س��ربي��ن،  �أو  �الإي��ب��وب��روف��ني،  مثل 

�ل�سعور باالنزعاج.
هذه  رغم  �أ�سبوع  من  الأك��ر  �لبو��سري  ��ستمرت  �إن  ولكن 
�لعالجات �ملنزلية كافة، �أو �إذ� �سببت لك �الأمل و�النزعاج، 

فال بد من زيارة عيادة �لطبيب. 
دون  من  �سرجياً  نزفاً  عانيت  �إن  ��ست�سارته  �أي�ساً  عليك 
�ل�سعور باالأمل، ذلك بغية ��ستبعاد �إ�سابتك بحاالت �أكر 
خطورة. و�إذ� �ت�سح �أن هذه �الأعر��س تعود �إىل �لبو��سري، 

�سين�سحك �لطبيب با�ستئ�سالها جر�حياً.
�لتي يخ�سع  تتو�فر تقنيات عدة الإج��ر�ء هذه �جلر�حة، 
لها �ملري�س عموماً يف عيادة �لطبيب وال ُي�سطر �إىل �لنوم 

يف �مل�ست�سفى.
�إذ�ً، ت�ساعدك �لتعديالت يف برناجمك �لريا�سي ونظامك 
عاودت  �إذ�  �أم��ا  �مل�ستقبل.  يف  �لبو��سري  تفادي  يف  �لغذ�ئي 

�مل�سكلة �لظهور،
 فاتبع خطو�ت �لرعاية �لذ�تية �لتي ذكرناها �أعاله، ولن 
�إن ظّلت  �إ���س��ايف. ولكن  �أي ع��الج  حتتاج على �الأرج��ح �إىل 

�لبو��سري م�سدر �أمل، فزر عيادة �لطبيب. 

ت�صبب اآالمًا مربحة

كـــــيف تتفــــــادى االإ�ســــــابة بالبــــــوا�سري
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العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :  2018/192 ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان  �ل�سيد/ 
حمرر  علي  �لت�سديق  طلب  :�ل�سعودية   �جلن�سية   ، �لعتيبي  رده  م�سعان  حامد 
�لعامة(  �ل�سيانة  مل��ق��اوالت  )�ل��و�ك��ب   : با�سم  �لتجاري  �ملحل  ت��ن��ازل    : يت�سمن 
  90360  : �مللف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  �ملرخ�سة 
�حمد  مو�سى  �حمد  �ل�سيد/  �ىل  عجمان   و�سناعة  جت��ارة  غرفة  ل��دى  و�مل�سجل 
�لهوتي ، �جلن�سية : �الإمار�ت -  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �سيقوم 
بالت�سديق على �لتوقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية االقت�صادية- عجمان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
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 اإعالن حكم بالن�صر    

 2017/191 - جتاري كلي   
�ملدعي : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع ، �جلن�سية :    �لعنو�ن : �الإم��ار�ت - دبي - مكتب رقم 1206 - 

�خلليج �لتجاري - �بر�ج رجال �الأعمال - برج ��سبكت - �لطابق 12 ، رقم �لهاتف : 971508116113 +  
�ىل �ملدعي عليه : عارف جمعة خليفة �سعيد �ل�سويدي ، �جلن�سية : �الإمار�ت ، �لعنو�ن : �الإمار�ت - دبي - ديرة 

- دبي - �حلمرية - هور �لعنز - منطقة حمد�ن - فيال رقم  851  ، رقم �لهاتف : 9710506458886 + 
يرجى �الحاطة باأن �ملحكمة �أ�سدرت بحقك وبتاريخ 2017/11/14  �حلكم �لتايل: 

حكمت �ملحكمة :-  1- ب�سحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي �ملوقع على �أمو�ل �ملدعي عليه يف �الأمر على عري�سة 
رقم 10625/2017 بحدود �ملبلغ �ملحجوز من �أجله. 

2- بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 1.215.175 درهما و 07 فل�سا وقدره )مليون ومائتان وخم�سة 
�لدعوى يف  �قامة  تاريخ  �سنويا من  بو�قع %8  و�لفائدة  فل�س��ا(  �لفا ومائة وخم�سة و�سبعون درهما و7  ع�سر 

2017/6/22 حتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ 100 درهم بدل مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لالإعالن به ، وبانق�ساء هذ� �مليعاد دون 

�لطعن على �حلكم �مل�سار �إليه فاإن �ملحكمة �سوف تتخذ �الإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه.
 رئي�س ق�صم الت�صجيل 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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�لقانونية  �ملازمي للمحاماة و�ال�ست�سار�ت  يعلن مكتب عبيد 
من قطع �لعالقة و�خالء طرف �ملندوبة ملياء عيد �ل�سيد - 
و�لتي كانت تعمل لدينا بوظيفة مندوبة  م�سرية �جلن�سية 
ولهذ� نعلن عن قطع عالقتها باملكتب و�أن �ملكتب غري م�سوؤول 
عن �أي ت�سرف تقوم بها �ملذكورة با�سم و�سفة �ملكتب من تاريخ 
2018/3/18 ونحمل �ملذكورة وكل من يتعامل معها �مل�سوؤولية 

�لقانونية عن ذلك.
مكتب عبيد املازمي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية      

اإخالء طرف 
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  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدمت �ملو�طنة/منى ديفيد هرينان بطلب �ىل حمكمة �أبوظبي 
�ىل  )منى(  من  ��سمها  بتغيري  �لتوثيقات  ق�سم   - �البتد�ئية 

)الي�صيتا( 
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�سم �ملذكور باملحكمة خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر �العالن.
عواطف ال�صريف   - كاتب عدل 

القا�صي / فهد حممد احلارثي                      
قا�صي دائرة التوثيقات - اأبوظبي 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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   يف  الدعوى رقم 2017/10038 عمال جزئي                                                
�القامة  حمل  جمهول  م   م  ذ  �س   - للزر�عة  �ال���س��ود  �لنمر  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  يف    2017/11/13 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�ملحكمة ومبثابة  بحكمت  عزيز طنيو�س  ب�سرى  ل�سالح/ جم��دى  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�لفا  ع�سر  �ح��د   11726 مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �حل�سور 
ما  نقد�  قيمتها  �و  موطنه  �ىل  �لعودة  وتذكرة  درهما  وع�سرون  و�ستة  و�سبعمائة 
مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �ساحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�سب من 
خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  من  �ملدعي  و�عفت  �مل�سروفات 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/2640 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- في�سل بابو  ثريوثي �الفيكوتي ثريوتي  جمهول حمل 
 2017/5/25 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �القامة 
بالز�م  �سوجاتا  تاكابان  فيلو  ل�سالح/�ساجيت  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف 
�ملدعي عليه �لثاين فقط باأد�ء مبلغ 350.000 درهم للمدعي ورف�س ما عد� 
ذلك من طلبات و�لزمت �ملدعي عليه �لثاين بامل�ساريف و�لف درهم �تعاب 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1354  جتاري كلي               

�ىل �خل�سم �ملدخل / 1- متويل �سركة م�ساهمة عامة  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
�أقام  قد    - عبد�هلل ح�سني  كلندر  / خالد  �حلمادي وميثله  عبد�هلل ح�سن  عبد�هلل ح�سن 
�ل�سر�كة مبو�جهة  للفلل حمل  �ملدعي  ملكية  ب�سحة  �حلكم  ومو�سوعها   �لدعوى  عليك 
�ل�سر�كة و�لت�سريح ببيع  �ملدعي عليه و�ب��ر�ء ذمة �ملدعي مبو�جهة �ملدعي عليه عن تلك 
�لفلل �ملذكورة ، �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د 13.984.247.99 درهم و�لفائدة �لقانونية مبعدل 
�مل��دع��ي عليه بالر�سوم  �ل���ز�م   ، �ل�����س��د�د  �ل��دع��وى وح��ت��ى مت��ام  ت��اري��خ قيد  12% �سنويا م��ن 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2018/3/21  �ل�ساعة 
9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/11136  عمايل جزئي             
حمل  جمهول  م   م  ذ  �س   - �لفنية  للخدمات  زئ��ى  عليه/1-طلعة  �ملدعي  �ىل 
�الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ح��اف��ظ حم��م��د ���س��اج��د حم��م��د ���س��ادق ك��ه��وك��ه��ر   قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام 
)14050 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف ورقم 
�ل�سكوى)MB178447588AE( وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 
2018/3/25 �ل�ساعة 8.30 �س مبكتب �إد�رة �لدعوى لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2369  عمايل جزئي             

�لفنية - �س ذ م م  جمهول حمل  �ىل �ملدعي عليه / 1- �ل�سعيدى لالأعمال 
�أقام  ق��د  �ب��ر�ه��ي��م عبد�لفتاح حم��م��ود م�سطفى     / �مل��دع��ي  �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
 25827( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����س���وم و�مل�����س��اري��ف ورقم 
�الربعاء   ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB180551700AE(ل�سكوى�
�ملو�فق 2018/3/21  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/12256  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سمري للخدمات �لفنية  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �ملدعي / حممد عديل حممد جميل   
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )5816 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB179081132AE(ل�سكوى� ورق��م  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره���م( 
�ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة  وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2018/3/25  
Ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�الأقل )علما باأن �لدعوى مت جتديدها من �ل�سطب(
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2017/1354  جتاري جزئي 
�ىل �خل�سم �ملدخل/1- �أمالك للتمويل - �سركة م�ساهمة عامة  جمهول حمل �القامة 
عبد�هلل  كلندر  وميثله/خالد  �حل��م��ادي  ح�سن  عبد�هلل  ح�سن  �ملدعي/عبد�هلل  �ن  مبا 
ح�سني -قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها  �حلكم ب�سحة ملكية �ملدعي للفلل حمل 
تلك  ع��ن  �مل��دع��ي عليه  �مل��دع��ي مبو�جهة  ذم��ة  و�ب���ر�ء  �مل��دع��ي عليه  �ل�سر�كة مبو�جهة 
 13.984.247.99 ب�سد�د  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   ، �ملذكورة  �لفلل  ببيع  و�لت�سريح  �ل�سر�كة 
درهم و�لفائدة �لقانونية مبعدل 12% �سنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د 
يوم  لها جل�سة  وح���ددت  �مل��ح��ام��اة.   و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليه  �مل��دع��ي  �ل���ز�م   ،
�الربعاء  �ملو�فق  2018/3/21  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف 
م�ستند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
اعالن امل�صتاأنف �صدها مبوعد اجتماع خربة  
�مل�ستاأنف �سدها / �ل�سركة �لعربية �لكورية للمقاوالت �لعامة - ذ م م 
يعلن �خلرب �حلا�سبي / �إيزي�س جماهد �أن  �أعمال �خلربة �ملحا�سبية 

يف    2017/12/27 بتاريخ  دبي   ��ستئناف  حمكمة  من  �ل�سادر  �حلكم  مبوجب 
، يعلن �مل�ستاأنف  & رقم 2017/545 جتاري  �ال�ستئناف  رقم 2017/503 جتاري 
�سدها  �أومن ميثلها مبوعد �إجتماع خربة لتقدمي كافة ما لديها من م�ستند�ت 
 ، ظهر�  ع�سر  �لثانية  �ل�ساعة  متام  يف   2018/3/22 �ملو�فق  �خلمي�س   يوم  وذلك 
، خلف  وذلك مبقر مكتب �خلبري و�لكائن يف �مارة دبي - ديرة - بناية مكاتب 
مكتب  �لتا�سع  �لطابق   - �وتومول  �لفطيم  مقابل   - لل�سيار�ت  �لعربية  �ل�سركة 

910 - حممول / 6313708-050 - فاك�س / 04-2947003
اخلبري/ اإيزي�س جماهد 

اإعالن بالن�صر 
مكتب ا�صل املعايري لتدقيق احل�صابات 

اخلبري/ اإيزي�س جماهد  
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

اإعادة اإعالن بالن�صر
�ىل �ملدعى عليهم / �لنجم �ل�سرقي لتجارة �حلديد - ذ م م  - بر�فني بيندوريا 

�ملدعي/�سركة �لبحار �ل�سبع للتجارة - ذ م م يف �لدعوى رقم 2017/7661 �لد�ئرة �ملدنية �جلزئية �لثالثة - نعلمكم 
بان/قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها : �وال : طلب �لز�م �ملدعي عليهما �الوىل و�لثاين بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ وقدره )404.33.82( درهم )�ربعمائة و�ربعه �الف وثالثمائة وثالثة وثالثون درهم و�ثنان وثمانون فل�س على 
�ن يكون �لز�م �ملدعي عليه �لثاين بالت�سامن و�لت�سامم مع �الوىل يف حدود مبلغ 296.685.00 درهم )مائتان و�ستة 
وت�سعون �لف و�ستمائة وخم�سة وثمانون درهم( - و�لفائدة �لتاخريية �ملتفق عليها بو�قع 15% �سنويا من تاريخ قيد 

�لدعوى ،  وحتى متام �ل�سد�د ، و�لر�سوم و�مل�سروفات و�التعاب. 
ثانيا : �سم ملف �لنز�ع رقم 1977 ل�سنة 2017 توفيق وم�ساحلة جتاري - مللف �لدعوى �ملاثلة. 

ثالثا : �لز�م �ملدعي عليهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
لذ� يقت�سي ح�سورك �أمام حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية �سخ�سيا �أو بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
�ملدنية  �لد�ئرة  �مام   ،  2018/4/10 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  وذلك   ، �مل�ستند�ت  كافة  بها  مرفقا  �لدعوى  على  جو�بية 
�جلزئية �لثالثة ، �لقاعة 152 ، �ل�ساعة 8:30  �سباحا وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور �مل�سار �ليها �أعاله - بو�سفك 

مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا.
 حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1728   

�ملنذر : عبدول جمري حمبوب رحمت �هلل 
�ملنذر �ليه / خالد �حمد حممد ح�سن  )جمهول حمل �القامة ( 

ينذر �ملنذر - �ملنذر �ليه - 1 - ب�سرورة �سد�د �لقيمة �اليجارية �ملرت�سدة لديكم عن 
�لعقد �ملوؤرخ يف 2016/11/10 يف موعد غايته 30 يوم و�ذ� مل يتم �ل�سد�د خالل �ملدة 
�لقانونية من تاريخ �العالن بالن�سر عندها �سي�سطر �ملنذر �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت 
�لقانونية قبله مع  �اللتز�م بكافة �لتعوي�سات و�لت�سمينات وكافة �مل�ساريف �لتي 
يتكبدها �ملنذر.  2- ب�سرورة �الإلتز�م ب�سد�د ر�سوم �ملياه و�لكهرباء ور�سوم �خلدمة 
�النتفاع  �لناجمة عن  �لر�سمية و�حلكومية  �أي ر�سم م�ستحق للجهات  ف�سال عن 

بالعني �ملوؤجرة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

اإخطار عديل
رقم 3805 /2018 

مطالبة مببلغ ) 56138.84 ( درهم
�ملنذر : م�سرف �الإم��ار�ت �ال�سالمي - بوكالة / عمر حممد �ل�سريف عبد�هلل - �سود�ين �جلن�سية 
م�سطفى  قانونا  وميثله   ، دبي  �لعدل  كاتب  لدى  م�سدقة   )2009-1-1823( رقم  �لوكالة  مبوجب 
عبد�لكرمي �سوعان - �سوري �جلن�سية مبوجب وكالة رقم 2017/1/251818 بتاريخ 2017/11/19 ، 

م�سدقة لدى كاتب �لعدل دبي.  
 3 �لطو�ر  دب��ي   -  0502764393 - �إم��ار�ت��ي �جلن�سية   - �ملهريي  �لعويد  ع��ارف علي حمد   -1: �ليهم 
فيال رقم 31 - مبوجب ذلك �الخطار - فان �ملنذر يخطر �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد 
بذمته وقدره ) 56138.84( درهم )�ستة وخم�سون �لفا ومائة وثمان وثالثون درهما و�ربع وثمانون 
فل�سا( وذلك خالل مدة �سبعة �يام من تاريخ هذ� �الإعالن - و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �جر�ء�ت بيع 
�سيارة �ملنذر �ليه و�ملرهونة للمنذر )تويوتا RAV4 - ��ستي�سن / �حمر / 2013 ( رقم ) 98786/
�ملادة 175&172 من قانون �ملعامالت �لتجارية. مع حفظ كافة  خ�سو�سي/دبي/F (  طبقا لن�س 

حقوق �ملنذر �الخرى
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2018/1801   

�ملنذر  : بنك �لفجرية �لوطني 
�ملنذر �ليه : �أ�سابورة د�ميوندز - م د م �س )جمهول حمل �القامة( 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره  4.515.294.03 درهم  )�ربعة ماليني وخم�سمائة 
وخم�سة ع�سر �لف ومائتان و�ربعة وت�سعني درهم وثالثة فلو�س(  للمنذر خالل ثالثون يوما من 
تاريخه وحال �متناعكم عن �ل�سد�د خالل هذه �ملهلة فان �ملنذر يحق له �تخاذ كافة �الجر�ء�ت 
بيع  طلب  تت�سمنه  مبا  للمنذر  بذمتكم  �ملرت�سدة  �ملديونية  بت�سوية  اللز�مكم  قبلكم  �لقانونية 
�لعقار رقم B1-17-02 بالطابق رقم 17 مببنى �سيلفر تاور رقم 1 �لبالغ م�ساحته 51.93 مرت 
L1 على قطعة �الر�س رقم 872 مبنطقة �لثنية �خلام�سة باإمارة  مربع و�ملو�قفة رقم  2129 
دبي و�ملرهون للمنذر بطريق �ملز�د �لعلني ��ستناد� لن�سو�س �لقانون رقم 14 ل�سنة 2008 �خلا�س 

بالرهن �لتاأميني باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �الخرى. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
 مذكرة  اعالن املدعى عليها  بالن�صر    
                       �ىل �ملدعي عليه/ م�سنع زيوريخ للحديد - �س ذ م م  

وحددت �ملحكمة لها  جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2018/3/27 �ل�ساعة 8.30 �سباحا 

لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
عمايل جزئي  1805/2018
عمايل جزئي  1804/2018

م
1
2

��سم �ملدعي
بلتو ح�سني عبدو�س �سدير 
ر�سو�ن ��سلم حممد ��سلم 

مبلغ �ملطالبة
21906 درهم + تذكرة �لعودة 
24143 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/1766  عمايل جزئي             
�ىل �ملدعى عليه/1- �سركة كومودور للمقاوالت - ذ م م - فرع دبي   جمهول حمل 
�القامة مبا �أن �ملدعي/حامت �حمد حممد �حمد   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )34500 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى )MB180960040AE( وحددت 
بالقاعة  ���س��ب��اح��ا    8.30 �ل�����س��اع��ة   2018/3/27 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا 
Ch2.E.22  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/654   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- فاطمة حممد ح�سن ز�رعي  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/جموهر�ت �الأث��ري - �س ذ م م  - ميثلها - عبا�س 
�أقام  �آل علي - قد  فخر �لدين نينو�ين وميثله / ح�سن عبد�هلل حممد 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وعليه  �ملحكمة.   �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )541630( وق��دره 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��س���م �ل�سركة : “ �مار�نت للتجارة �لعامة “ )�س.ذ.م.م(
رقم �لرخ�س��ة : 631872 عن�و�نها : مكتب رقم 1007 ملك �سعيد �سهيل �سعيد – بردبي 
م�سئولية حمدودة  رقم �لقيد بال�سجل  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�سك�ل  �لتجاري   – �ملركز 
قد   ، باأنه  بدبي  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  1051387  مبوجب   : �لتجاري 
مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بانحالل �ل�سركة �ملذكور �عاله ، وذلك مبوجب 
�لقر�ر �ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتارخ )2018/02/12( و�مل�سدق لدى 
مطالبة  �و  �عرت��س  لديه  من  وعلى    )2018/02/12( بتاريخ  �لعدل  �لكاتب  �ل�سيد 
�لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن .
 دائرة التنمية االقت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

��س����م �مل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
�لبطني      مبوجب  رق��ة  عن���و�ن����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري 
 « �لعامة  للتجارة  �م��ار�ن��ت   « بت�سفية  للقيام  �ع��اله  �ملذكور  �مل�سفي  بتعيني  لديها 
 – – بردبي  �سعيد  �سهيل  �سعيد  رق��م 1007 ملك  : مكتب  )�����س.ذ.م.م(  وعنو�نها  
�ملركز �لتجاري وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتارخ 
)2018/02/12( و�مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2018/02/12(   وعلى 
من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
 منت لالعمال - رقة �لبطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( 
م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �العالن.
 دائرة التنمية االقت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2018/621  جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه / 1- كافترييا �لكهرمان 2-ب�سري بوتو�سريميال كونحمد - ب�سفته 
حمل  جم��ه��ول  �ل��ك��ه��رم��ان(  )كافترييا  �الوىل  عليها  للمدعي  �سامن  وكفيل  م��ال��ك 
ر�سول علي  �لوطني وميثله / عبد�هلل حممد  �مل��دع��ي/ بنك �الحت��اد  �ن  �الق��ام��ة مبا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ  �لهرمودي   قد 
وقدره )201.339.53 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 20% �سنويا 
عن �لقر�س �لتجاري من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة 
يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/3/28  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1199   
�ملنذر / م�سرف �الإمار�ت �الإ�سالمي -  �س م ع 

�ملنذر �ليه / عمان لينك للنقل �لعام - ذ م م ، �جلن�سية / �الإمار�ت  
���س��د�د مبلغ وق���دره )26446( درهم  ب�����س��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
�ملرت�سد بذمته نتيجة �الخالل بعقد بيع �لتق�سيط وذلك خالل ��سبوع 
من تاريخ �لن�سر ، و�ال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية لبيع 
�ل�سيارة )ميت�سوبي�سي كانرت/بيك �ب - �بي�س( رقم )97497/نقل عام 
حقوق  كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  �ملمولة   )2013 دب��ي/ 

�ملنذر �الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19

تنويه
باال�سارة �ىل �العالن �ل�سادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 13754 بتاريخ 2018/02/26 
ري�س  �سن  �لتجاري:  باال�سم   )CN-1879693( �لتجارية  �لرخ�سة  بخ�سو�س 

للخدمات �لريا�سية ذ.م.م.
تنوه د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بت�سحيح �العالن �مل�سار �ليه:

تعديل حذف �ل�سيد/ حممد فرج فوزي فرج عن طريق �خلطاأ
باال�سافة �ىل �لتعديالت �ل�سابقة

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل 14 يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق 

�و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)
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املال والأعمال

»طوارئ احلا�سب االآيل« يت�سدى بنجاح
 لـ 86 هجمة الكرتونية خالل �سهرين

•• اأبوظبي-وام: 

لال�ستجابة  �لوطني  �لفريق  جن��ح  �لتي  �اللكرتونية  �لهجمات  ع��دد  بلغ 
لها  بالت�سدي  �الت�����س��االت  تنظيم  لهيئة  �لتابع  �الآيل  �حلا�سب  ل��ط��و�رئ 
86 هجمة وفقا الأحدث  2018 �ىل  �لعام  �الول��ني من  �ل�سهرين  خالل 
�الإح�ساء�ت �لتي ��سدرتها �لهيئة و�ظهرت �نخفا�س عدد �لهجمات بن�سبة 

فاقت %66 مقارنة مع نف�س �لفرتة من �لعام 2017.
�لتي عادة ما ت�ستهدف مو�قع  �لقر�ءة �الولية لن�ساط �لهجمات  وبح�سب 
حكومية وخا�سة فقد و�سل عددها خالل �سهر فرب�ير �ملا�سي 52 هجمة 

يف حني بلغت يف �سهر يناير �لذي �سبق 34 هجمة.
نف 39 منها �سمن  ويف �لتفا�سيل �خلا�سة بطبيعة هذه �لهجمات فقد �سُ
�حلكومية  �مل��و�ق��ع  من  ملجموعة  و�لت�سيد  �الحتيال  ت�ستهدف  �لتي  تلك 
و�خلا�سة يف حني بلغ عدد �لتي ت�سعى لت�سريب �ملعلومات 16 هجمة فيما 

��ستهدفت �لبقية ت�سويه مو�قع �لكرتونية وغايات �خرى.
�الآيل يف  �ال�ستجابة لطو�رئ �حلا�سب  يتبعها فريق  �لتي  للمعايري  ووفقا 
نفت  هيئة تنظيم �الت�ساالت يف ت�سنيف �لهجمات بح�سب خطورتها فقد �سُ
8 هجمات منخف�سة �خلطر يف  و  39 منها �سمن فئة متو�سطة �خلطر 
�لفريق  ب��اأن  ،علما  هجمة   18 �خلطر  ب�سديدة  نفة  �مل�سُ ع��دد  و�سل  حني 

توىل �لت�سدي لها جميعا بنجاح.
وعلى �سعيد قائمة �لرب�مج �الأكر خطورة خالل �سهري يناير وفرب�ير 
لل�سحابة  �لفدية  برنامج  �ىل  باالإ�سافة  “ز�يكلون”  برنامج  �سملت  فقد 
�وف�س  مايكرو�سوفت  يف  �منية  ثغرة  ي�ستغل  خبيث  وبرنامج  �اللكرتونية 
 “ “�سي�سكو  �لناري يف برنامج  و�خ��ر ي�ستغل نقطة �سعف يف نقطة �جل��ار 
�حلا�سب  ط��و�رئ  ��ستجابة  بفريق  ممثلة  �الت�ساالت  تنظيم  هيئة  وت�سعى 
�الآيل منذ �سنو�ت لزيادة �لوعي لدى جميع �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�خلا�سة 
باأهمية توفري كافة م�ستلزمات �أمن �ملعلومات لديها وعمل ن�سخ �حتياطية 
لبياناتها، وحفظها على �أجهزة �أخرى لي�ست مت�سلة باالإنرتنت وذلك من 

�أجل تاأمني �حلماية للمو�قع �اللكرتونية .
م�سوؤوليتها  �ط��ار  يف  يخدعونك”  “ال  حملة  بتنفيذ  م��وؤخ��ر�  قامت  كما 
للو�سائل  �الآم���ن  �ال�ستخد�م  يف  �ملجتمع  فئات  جميع  ل��دى  �ل��وع��ي  لن�سر 

�لتكنولوجية.

تراجع انتاج »اوبك« اىل
 32.263 مليون برميل خالل فرباير

•• اأبوظبي-وام:

�نخف�س معدل �إنتاج �أع�ساء منظمة �لدول �مل�سدرة للنفط “�وبك” �ىل 
32.263 مليون درهم خالل �سهر فرب�ير من �لعام 2018 ومبقد�ر 
39 �لف برميل مقارنة مع 32.302 مليون برميل يف يناير من �لعام 

ذ�ته.
وجاء �الإنخفا�س �مل�سجل يف �إنتاج “�أوبك” بالدرجة �الوىل نتيجة �لتز�م 

�لدول �الأع�ساء بخف�س حجم �نتاجها من �لنفط �خلام.
وبرغم �لرت�جع �لذي �سهدته �سلة نفوط “�وبك” خالل �سهر فرب�ير 
�ملا�سي �إال �ن ن�سبة مكا�سبه مقارنة مع نف�س �ل�سهر من �لعام 2017 ال 
تز�ل ت�سل �ىل %19 تقريبا بعدما ��ستقر �ل�سعر عند م�ستوى 63.48 

دوالر وفقا الإح�ساء�ت �ملنظمة. 
�تفقت على  �مل�ستقلني  �ملنتجني  كبار  بالتعاون مع بع�س  �ملنظمة  وكانت 

متديد �تفاقية خف�س �الإنتاج حتى نهاية �لعام 2018. 
�لنفط  �سوق  يف  �ل��ت��وز�ن  �سبط  بهدف  باالإتفاقية  �لعمل  متديد  وج��اء 
�لعاملي و�لذي �سهد حت�سنا منذ �كر من عام بعد �النخفا�س �مل�سجل يف 

�سعر هذه �ل�سلعة �ال�سرت�تيجية يف وقت �سابق.
 وتوقع خرب�ء يف �لقطاع �رتفاع �سعر �لنفط بن�سب �على خالل �لفرتة 
�لقادمة بعد �النخفا�س �مل�سجل يف �سهر فرب�ير �ملا�سي وذلك بدعم من 
�لدول  �ل�سلعة �ال�سرت�تيجية من قبل  �لطلب جمدد� على هذه  حت�سن 

�ل�سناعية �لكربى �لتي ت�سهد زيادة يف �لنمو �القت�سادي.
�ملنظمة مع بع�س  �برمته  �ل��ذي  �الأول لتخفي�س �النتاج   وك��ان �التفاق 
تر�جع  ��سهم يف  �ملا�سي  �لعام  نهاية  و�نتهى يف  �مل�ستقلني  �ملنتجني  كبار 
�لعام  خ��الل  برميل  مليون   933 �ىل  “�وبك”  �أع�ساء  �إن��ت��اج  �إج��م��ايل 
2017 بانخفا�س قدره 7 ماليني برميل مقارنة مع حجم �الإنتاج يف 

�لعام �لذي �سبق.

جلنة �سوؤون التقنية والطاقة للوطني االحتادي تعتمد خطة عملها يف �ساأن مو�سوع �سيا�سة وزارة الطاقة 
•• دبي-الفجر:

و�لطاقة  �لتقنية  ���س��وؤون  جلنة  �عتمد 
�لوطني  للمجل�س  �مل��ع��دن��ي��ة  و�ل�����روة 
�الحتادي خالل �جتماعها �م�س �الأحد 
�لذي  2018م،  م���ار����س   18 �مل���و�ف���ق 
بدبي،  �لعامة  �الأم��ان��ة  مقر  يف  عقدته 
�لكمال����ي  عل����ي  حمم����د  �سعادة  برئا�سة 
ملناق�سة  عملها  خ��ط��ة  �ل��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����س 

مو�سوع �سيا�سة وز�رة �لطاقة.
�سعادة  �للجنة  �أع�ساء  �الجتماع  ح�سر 
كل من: عف���ر�ء ر��س��د �لب�سط��ي مقررة 
ليتي����م،  ر����س�����������������د  وعائ�س�����ة  �ل��ل��ج��ن��ة، 
عل���ي  وخال���د  �لذباحي،  ح�ارب  وفي�سل 

بن ز�ي����د، ومط��ر �سهي��ل �لظاهري.
�خلطة  �أن  �ل����ك����م����ايل  �����س����ع����ادة  و�أك��������د 
�ملعنية  �جلهات  ممثلي  دعوة  �ستت�سمن 
�خلربة  وذوي  و�مل��خ��ت�����س��ني  ب��امل��و���س��وع 
و�الخت�سا�س، �أو عقد ندو�ت، باالإ�سافة 
للح�سول  ميد�نية  بزيار�ت  �لقيام  �إىل 
ع��ل��ى �مل��ع��ل��وم��ات و�الط�����الع ع��ل��ى �أر����س 

�لطاقة،  وز�رة  ���س��ي��ا���س��ات  ع��ل��ى  �ل���و�ق���ع 
تالم�س  ب��ت��و���س��ي��ات  ل���ل���خ���روج  وذل������ك 

�لو�قع.
وز�رة  �سيا�سة  مو�سوع  �للجنة  وتناق�س 
�ل���ط���اق���ة ���س��م��ن ث���الث���ة حم������اور هي: 

�أمن  ت��ع��زي��ز  �ل������وز�رة يف  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل��ط��اق��ة �مل���ت���ج���ددة، و�ل��ت��ح��دي��ات �لتي 
ت���و�ج���ه �ل�������وز�رة يف دع����م م�����س��رية منو 
و�مل�ساريع  �مل���ت���ج���ددة،  �ل���ط���اق���ة  ق���ط���اع 
�لطاقة  ق����ط����اع  يف  و�ال�����س����ت����ث����م����ار�ت 

على  �طلعت  �للجنة  �إن  وقال  �ملتجددة. 
�لتو�سيات �لتي ت�سمنها تقريرها ب�ساأن 
�الحتادية  �ل��ه��ي��ئ��ة  “�سيا�سة  م��و���س��وع 
مناق�سته  متت  �ل��ذي  و�ملاء”،  للكهرباء 
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2018، و�أدخلت تعديالتها على بع�س 
�ل��ت��و���س��ي��ات ب��ن��اًء ع��ل��ى �مل��ن��اق�����س��ات �لتي 
�ل�سادة  وم��الح��ظ��ات  �جلل�سة  يف  د�رت 
�الأع�����س��اء، وذل���ك الإع����ادة رف��ع �لتقرير 

�إىل �ملجل�س.

»اأدنوك« توقع اتفاقيتي امتياز مع »توتال« بالتزامن مع تطوير غطاء غازي عمالق

دبي لال�ستثمار تتخارج من ح�ستها  يف »درايف دبي«

»كهرباء ال�سارقة« ووفد دمناركي يبحثان التعاون يف جماالت املياه
�ملياه  ق��ط��اع  �حل��ي��وي��ة يف  �مل�����س��روع��ات 
ح��ي��ث �أجن�����زت �ل���ع���ام �مل��ا���س��ي خطوط 
م��ي��اه ج��دي��دة ب��ط��ول جت���اوز 81 �ألف 
م���رت ج���اه���زة ل��ل��ت�����س��غ��ي��ل وذل����ك �سمن 
 2020 ل���ع���ام  �ل��ه��ي��ئ��ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�لتي  �مل����ي����اه  مب�������س���روع���ات  �خل���ا����س���ة 
طاقتها  وزي��ادة  �ل�سبكات  تقوية  ت�سمل 
�ملو��سفات  وت��ط��ب��ي��ق  �ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
و�ال�سرت�طات �ل�سحية و�لبيئية و�لتي 

تتميز بالقوة و�ال�ستد�مة.
و�أ�ساف �أن ��سرت�تيجيتها تت�سمن رفع 
�ملياه  �سغط  وتنظيم  �ل�سبكات  ك��ف��اءة 
وفق �ملو��سفات �لعاملية ومر�قبة جودة 
�ل�سبكات  �الإنتاج ومر�قبة  �ملياه وكفاءة 
�لفاقدة  �مل��ي��اه  لكميات  ح��ل��ول  و�إي��ج��اد 
و�ل��ه��در وجت��ن��ب ت��ل��وث �مل��ي��اه وتخزين 
باأهمية  �لتوعية  جهود  وتكثيف  �مل��ي��اه 

•• ال�شارقة -وام:

ر��سد  �ملهند�س  �ل��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  بحث 
ك���ه���رب���اء ومياه  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  �ل���ل���ي���م 
�ت�س  دي  “ �سركة  م��ن  ووف���د  �ل�سارقة 
هرنيك  ب��رئ��ا���س��ة  �ل���دمن���ارك���ي���ة   “ �أي 
�مل��ه��ن��د���س��ني مدير  ك���ب���ري  ب����ون����دج����ارد 
�لتعاون  �سبل  �الأو�سط  �ل�سرق  مبيعات 
للمحطات  �لت�سغيلية  �لكفاءة  لتعزيز 
وخ��ط��وط �مل��ي��اه و�إع���د�د ب��ر�م��ج تدريب 
لتدريب  �مل��ي��اه  جم��االت  يف  متخ�س�سة 
�لتدريب  �أكادميية  يف  �ملو�طنة  �لكو�در 
مدربني  و��ستقطاب  لل�سركة  �لتابعة 
لتقدمي دور�ت تدريبية باأكادميية �سيو� 

لتاأهيل وتطوير مهار�ت �ملوظفني.
ر��سد  �ملهند�س  �ل��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  و�أك���د 
تنفيذ  يف  م�����س��ت��م��رة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  �ل��ل��ي��م 

وتر�سيد  ل��ل��م��ي��اه  �الأم���ث���ل  �ال���س��ت��خ��د�م 
متخ�س�سة  ك��و�در  وتوفري  ��ستهالكها 

وفق �أف�سل �ملو��سفات �لفنية �لعاملية.
مع  للتعاون  ت�سعى  �لهيئة  �أن  و�أو���س��ح 
و�ملحلية  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����س��رك��ات  خم��ت��ل��ف 
�ملتخ�س�سة ومر�كز �لتدريب و�الأبحاث 
و�جل��ام��ع��ات ل��ت��ط��وي��ر جم���االت �لعمل 

ومهار�ت �لكو�در �لوظيفية �ملو�طنة.
��سرت�تيجية  حم����اور  �أن  �إىل  و�أ�����س����ار 
�لهيئة تت�سمن �الإد�رة �ملتكاملة للمو�رد 
�مل��ائ��ي��ة �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة �مل����ح����دودة وم�����و�رد 
�ملياه  ت�سمل  �لتي  �لتقليدية  غري  �ملياه 
�ل�سرف  ��ستخد�م مياه  و�إع��ادة  �ملحالة 
�ل�سحي �ملعاجلة ب�سكل فعال و�لرتكيز 
�ملياه  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب  �إد�رة  حم���ور  ع��ل��ى 
�مل�سرتك مع جميع  �لعمل  ومن خالل 
وكفاءة  �ملياه  ج��ودة  ومر�قبة  �ل�سركاء 

�الإنتاج ومر�قبة �ل�سبكات و�يجاد حلول 
وجتنب  و�ل��ه��در  �لفاقدة  �ملياه  لكميات 
�مل���ي���اه وتكثيف  �مل���ي���اه وت��خ��زي��ن  ت��ل��وث 
�ال�ستخد�م  ب��اأه��م��ي��ة  �ل��ت��وع��ي��ة  ج��ه��ود 

�الأمثل للمياه وتر�سيد ��ستهالكها.
ر��سد  �ملهند�س  �ل��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  و�أك���د 
�أي  �ت���������س  دي   “ ����س���رك���ة  �أن  �ل���ل���ي���م 
�لعاملية  �ل�سركات  “ �إحدى  �لدمناركية 
�ملتخ�س�سة يف جمال حلول تكنولوجيا 
�ملياه ومت خالل �للقاء بحث �سبل تعزيز 
�لتعاون يف تطبيق �لتكنولوجيا �ملتقدمة 
�مل��ي��اه و�لت�سغيل  ل��رف��ع ك��ف��اءة خ��ط��وط 
من  �لفاقدة  �ملياه  على  �حلفاظ  و�سبل 
�سبكات �لتوزيع و�إعد�د بر�مج تدريبية 
متخ�س�سة م�سرتكة يف جماالت �ملياه. 
بوندجارد  ه���رني���ك  �أك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�لتكنولوجيا  على  تعتمد  �ل�سركة  �أن 

•• اأبوظبي -وام:

�لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  �سركة  وقعت 
مع  �م��ت��ي��از  �تفاقيتي  �م�����س  “�أدنوك” 
ح�سلت  �ل��ف��رن�����س��ي��ة  “توتال”  ���س��رك��ة 
مبوجبهما �الأخرية على ن�سبة %20 يف 
�متياز �أم �ل�سيف ون�سر و%5 يف �متياز 

ز�كوم �ل�سفلي �لبحريني يف �أبوظبي.
درهم  م��ل��ي��ار   4.2 “توتال”  وق��دم��ت 
ر�سم   - �أم��ري��ك��ي  دوالر  مليار   1.15  -
ون�سر  �ل�����س��ي��ف  �أم  �م��ت��ي��از  يف  م�����س��ارك��ة 
مليون   300  - دره�����م  م��ل��ي��ار  و1.1 
�متياز  ر�سم م�ساركة يف  �أمريكي-  دوالر 
�إد�رتهما  ز�كوم �ل�سفلي �للذين �ستتوىل 
�سركات  �إح���دى   - �لبحرية”  “�أدنوك 
�ل�سركاء  ع��ن  نيابة   - �أدن���وك  جمموعة 

�الآخرين.
�لدكتور  م��ع��ايل   .. �الت��ف��اق��ي��ت��ني  وق����ع 
���س��ل��ط��ان ب��ن �أح��م��د �جل��اب��ر وزي����ر دولة 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ب���رتول 
�أبوظبي �لوطنية “ �أدنوك “ وجمموعة 
�سركاتها وباتريك بويان رئي�س جمل�س 
ل�سركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل��رئ��ي�����س  �الإد�رة 

توتال.
وجرت مر��سم �لتوقيع يف متحف �للوفر 
�لعالقات  ع��م��ق  يعك�س  �ل���ذي  �أب��وظ��ب��ي 
وفرن�سا  �الإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لتاريخية 
يف خمتلف �ملجاالت مبا فيها �ل�سيا�سية 
و�الجتماعية..  و�لثقافية  و�القت�سادية 
عاما  �أرب��ع��ني  مل��دة  �التفاقيتان  وت�سري 
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وق����ال م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان �أحمد 
“تتما�سى   - �مل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه   - �جل��اب��ر 
�لقيادة  توجيهات  م��ع  �التفاقيات  ه��ذه 
�ال�ستفادة  �إىل  ت��ه��دف  ح��ي��ث  �ل��ر���س��ي��دة 
يف  “توتال”  �سركة  وخ��ربة  معرفة  من 
�إمارة  يف  �لبحرية  و�لغاز  �لنفط  حقول 
�أبوظبي وتوظيف �لتكنولوجيا �ملتطورة 
�لغازي  �ل��غ��ط��اء  ت��ط��وي��ر  يف  ي�سهم  مب��ا 
وفقا  �ل�����س��ي��ف  �أم  �م���ت���ي���از  يف  �ل�����س��خ��م 
علما  �قت�ساديا  �ملجدية  �لطرق  الأف�سل 
�أدن��وك �نتهت موؤخر� من حفر بئر  ب��اأن 

�لنتائج  وك��ان��ت  �لغر�س  لهذ�  تقييمية 
�لتعاون �سمن  ياأتي هذ�  م�سجعة.. كما 
 2030 �ملتكاملة  �أدن���وك  ��سرت�تيجية 
ت�����س��م��ل �سمان  و�ل����ت����ي  �ل����ذك����ي  ل��ل��ن��م��و 
�إمد�د�ت �قت�سادية وم�ستد�مة من �لغاز 
�لعائد  وزي����ادة  �إ���س��اف��ي��ة  قيمة  وحتقيق 
يف  عملياتنا  من  و�لربحية  �القت�سادي 
و�لتطوير  �ال�ستك�ساف  جم��االت  جميع 

و�الإنتاج وغريها«.
�ال�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  “متتد  و�أ�ساف 
من  الأك�����ر  و”توتال”  �أب���وظ���ب���ي  ب���ني 
بدور  �ل�سركة  خاللها  قامت  عاما   75
�ل��ن��ف��ط و�لغاز  ت��ط��وي��ر ح��ق��ول  م��ه��م يف 

�ل�سر�كة  �الإم��ارة من خالل عالقات  يف 
و�ل��ت��ع��اون �ل��وط��ي��دة �ل��ت��ي ت��رب��ط��ه��ا مع 
�أدن��������وك يف ج��م��ي��ع جم������االت وم���ر�ح���ل 
�ل��ق��ط��اع.. ومت��ث��ل �الت��ف��اق��ي��ات �ل��ت��ي مت 
ت�سهم يف  �ل��ي��وم خ��ط��وة مهمة  �إب��ر�م��ه��ا 
�أكرب  �إح���دى  �ل��ت��ع��اون م��ع  �أط���ر  تر�سيخ 
�ل�سركات �لعاملية يف �لقطاع مع �لرتكيز 

على حتقيق قيمة �إ�سافية«.
و�أك����رب  �أق�����دم  �أح�����د  “توتال”  وت��ع��ت��رب 
“ �ل���دول���ي���ني حيث  “ �أدن�������وك  ����س���رك���اء 
�لنفط  قطاع  يف  �أعمالها  �ل�سركة  ب��د�أت 
�أب��وظ��ب��ي م��ن��ذ ع���ام 1939  و�ل���غ���از يف 
وم��ع م��رور �ل��وق��ت ت��ط��ورت �ل�سر�كة يف 

لت�سمل  كافة  �لقطاع  ومر�حل  جم��االت 
��ستك�ساف وتطوير و�إنتاج �لنفط و�لغاز 
من �حلقول �لبحرية و�لربية و�لتكرير 

و�ملعاجلة و�ل�سحن.
وتعد “توتال” ر�بع �أكرب �سركة للنفط 
�أعمالها  وت���غ���ط���ي  �ل����ع����امل  يف  و�ل����غ����از 
�لنفط �خلام  و�إنتاج  ��ستك�ساف وتطوير 
و�لغاز �لطبيعي وتوليد �لكهرباء و�لنقل 
و�ل�سحن و�لتكرير وت�سويق وبيع �لنفط 
�الأ�سو�ق  يف  �لبرتولية  و�ملنتجات  �خل��ام 
�أك���رب م�سنعي  م��ن  ك��م��ا تعترب  �ل��ع��امل��ي��ة 
بلغ   2017 ع��ام  ويف  �لكيميائية  �مل���و�د 
 2.5 �خل���ام  �لنفط  م��ن  �ل�سركة  �إن��ت��اج 

مليون برميل يوميا.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ب��ات��ري��ك ب���وي���ان متثل 
جديدة  مرحلة  بد�ية  �التفاقيات  ه��ذه 
�ال�سرت�تيجية  �ل�����س��ر�ك��ات  م�����س��رية  يف 
توتال مع كل من  �لتي تربط  �لناجحة 
�إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي و�أدن�����وك ح��ي��ث ت�سمن 
�لبعيد من مو�رد  �ملدى  على  �ال�ستفادة 
منتلك  تناف�سية  ع��ائ��د�ت  ذ�ت  م��وؤك��دة 

معرفة دقيقة عنها.
و�أ�سار �إىل �لتز�م توتال بالعمل و�لتعاون 
مع �أدنوك و�ل�سركاء �الآخرين يف �المتياز 
من خالل توظيف �خلربة �لو��سعة �لتي 
�كت�سبتها توتال من �سر�كتها يف �المتياز 
�ل��ب��ح��ري �ل�����س��اب��ق �ل����ذي ك��ان��ت تديره 
�أف�سل  “ مب��ا ي��ح��ق��ق  �ل��ع��ام��ل��ة  �أدم����ا   “
�المتياز  مناطق  من  �قت�سادية  عائد�ت 

�جلديدة.

لهذ�  �ملوؤ�س�سني  �ل�سركاء  �أح��د  “م�ساريع”  وك��ان��ت 
�ملركز  ي��ت��وىل  حيث   ،2012 دي�سمرب  يف  �مل�����س��روع 
�ل�سيار�ت  قيادة  تعليم  على  �لتدريب  خدمات  �إد�رة 
جممع  من  �لثانية  �ملرحلة  يف  �ملعايري  �أح��دث  وف��ق 
�ألف   850 ق��دره��ا  م�ساحة  على  لال�ستثمار،  دب��ي 
قدم مربع، بال�سر�كة مع جمموعة �سركات باحل�سا 

�لدولية وجمموعة �سيف باحل�سا.
وق�����ال خ���ال���د ب���ن ك���ل���ب���ان، �ل��ع�����س��و �مل���ن���ت���دب وكبري 
لال�ستثمار:  دب��ي  �سركة  يف  �لتنفيذيني  �مل�سوؤولني 
��ستثمرنا يف �ملركز قبل �ست �سنو�ت، يف ظل �إمكانات 
على وجود مدر�سة  �ملتنامي  و�لطلب  �لهائلة  �لنمو 

•• دبي-الفجر: 

متعددة  �ل��ر�ئ��دة  �ل�سركة  لال�ستثمار،  دب��ي  �أعلنت 
�الأن�سطة �ال�ستثمارية، و�ملدرجة يف �سوق دبي �ملايل، 
عن �أنها قامت بالتخارج من ح�ستها �لبالغة %50 
يف مركز دبي �لدويل لتعليم قيادة �ل�سيار�ت، �لذي 
يعّد �أحد �ملر�كز �لر�ئدة يف هذ� �ملجال بدبي، مقابل 

35 مليون درهم.
خالل  من  متلكها  كانت  و�لتي  �حل�سة  بيع  وحقق 
لدبي لال�ستثمار، عائد�ً  �لتابعة  “م�ساريع”  �سركة 

د�خلياً على �ال�ستثمار بن�سبة 21 يف �ملئة. 

دبي  جممع  �سمن  �ل�سيار�ت  ق��ي��ادة  لتعليم  �ساملة 
لال�ستثمار. ومتكنت �ل�سركة من حتقيق درجة عالية 
من �لتطور خالل �الأعو�م �ل�سابقة، لذ� كان �لتخارج 
منها مربحاً لنا. �إن مثل هذه �خلطوة تتما�سى مع 
عمليات  يف  ننتهجها  �لتي  �حلكيمة  �ال�سرت�تيجية 
قيمة  وحتقيق  بها،  ندخل  �لتي  �ملربحة  �ال�ستثمار 

�إ�سافية مل�ساهمينا.
وفق  ت�سري  لال�ستثمار  دب��ي  �إن  كلبان:  بن  و�أ���س��اف 
�خل��ط��ط �مل��و���س��وع��ة ل��ه��ا ن��ح��و حت��ق��ي��ق �ل��ن��م��و، من 
يف  �ال�ستثمار  تعزيز  على  �ل��و����س��ح  �لرتكيز  خ��الل 
فيه على  نعمل  �ل���ذي  �ل��وق��ت  قطاعات حم���ددة، يف 

تعمل  �لتي  و�لقطاعات  �الأع��م��ال  حمافظ  م��و�ءم��ة 
�ل�سركة بها بالتناغم مع هذه �ال�سرت�تيجية.

ت�سم حالًيا ت�سع  “م�ساريع”  ي�سار �إىل �أن حمفظة 
���س��رك��ات ت��ع��م��ل يف ق��ط��اع��ات م��ت��ن��وع��ة، مب��ا يف ذلك 
لالأملنيوم،  �ملعمارية  و�لت�ساميم  �الأمل��ن��ي��وم،  �سحب 
�الإ�ساءة،  وجتهيز�ت  ومفاتيح  �لد�خلي،  و�لديكور 
و�أث������اث �مل���خ���ت���رب�ت. وت��ن��ط��ل��ق �ل�����س��رك��ة م���ن هدف 
خالل  م��ن  عالية  ع��و�ئ��د  حتقيق  يف  يتمثل  رئي�سي 
�ل�سركات  يف  �ملبا�سرة  �ال�سرت�تيجية  �ال�ستثمار�ت 
و�ل��ق��ط��اع��ات �ل��ت��ي مت��ت��از ب��اإم��ك��ان��ات �ل��ن��م��و �لقوية 

وحتقيق �لقيمة �لعالية.

�لتعاون  �ملتقدمة وحتر�س على تفعيل 
من  �ل�سارقة  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  م��ع 
لتعزيز  متطورة  تقنيات  تطبيق  خالل 
كفاءة ت�سغيل حمطات �ملياه و�ال�ستفادة 
من �ملياه �ملرجتعة بهدف حتقيق عائد 
�قت�سادي وتخفي�س �لتاأثري�ت �لبيئية 

�لناجتة عن حتلية �ملياه.
و�أ����س���اد ب��ح��ر���س ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء ومياه 
�ل�����������س�����ارق�����ة ع����ل����ى ت���ط���ب���ي���ق �أح��������دث 
�لتكنولوجيا لتعزيز �لكفاءة �لت�سغيلية 
ل��ل��م��ح��ط��ات و�ت����خ����اذ ك����ل �الإج���������ر�ء�ت 
وتقدم   . �لبيئة  على  للحفاظ  �لالزمة 
بال�سكر ل�سعادة �لدكتور �ملهند�س ر��سد 
و�إتاحة  �ال���س��ت��ق��ب��ال  ح�سن  ع��ل��ى  �ل��ل��ي��م 
�لنظر يف عدد  �لفر�سة لتبادل وجهات 
من �مل�سروعات �حليوية يف جمال �ملياه 

و�حلفاظ على �لبيئة.
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املال والأعمال

مار�ش اآخر موعد ال�ستالم طلبات التقدمي   25
جلائزتي حممد بن را�سد لالأعمال وابتكار االأعمال 

•• دبي-الفجر: 

�آخر موعد ال�ستالم طلبات �لتقدمي  �أن  �أعلنت غرفة جتارة و�سناعة دبي 
و�ل���دورة  ل��الأع��م��ال  �آل مكتوم  ر����س��د  ب��ن  �لعا�سرة جل��ائ��زة حممد  ل��ل��دورة 
 25 ه��و  �الأع��م��ال  �آل مكتوم البتكار  ر����س��د  ب��ن  م��ن ج��ائ��زة حممد  �لثانية 
ت�ساعدهم  �لتي  �جلائزة  يف  �مل�ساركة  �إىل  �ل�سركات  د�عيًة  �حل��ايل،  مار�س 
على تعزيز تناف�سيتهم يف �سوق �لعمل. و�أكدت غرفة دبي �أن �لدورة �حلالية 
من جائزتي حممد بن ر��سد �آل مكتوم لالأعمال و�بتكار �الأعمال ت�سهد�ن 
جمل�س  ودول  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ل�سركات  خمتلف  من  متز�يدة  م�ساركة 
مفتوح  للجائزتني  �لرت�سيح  ب��اب  �أن  بالذكر  وجدير  �خلليجي.  �لتعاون 
�لتعاون  �الإم��ار�ت ودول جمل�س  و�ملوؤ�س�سات يف دولة  �ل�سركات  �أم��ام جميع 
�إىل  باالإ�سافة  قطاعها،  �أو  حجمها  �أو  نوعها  عن  �لنظر  بغ�س  �خلليجي 
�ل�سركات �مل�سجلة يف �ملناطق �حلرة.  كما تقوم �لغرفة خالل �سهر مار�س 
�لدورة  للم�ساركني يف  بتنظيم عدد من ور�س عمل  �لقادم  و�أبريل  �حلايل 
باأف�سل  �مل�ساركني  �إىل تعريف  �لور�س  �حلالية للجائزة، حيث تهدف هذه 
ممار�سات �لتميز و�البتكار �ملوؤ�س�سية باالإ�سافة �إىل م�ساعدة هذه �ل�سركات 
حول كيفية �لتح�سري جلائزتي حممد بن ر��سد �آل مكتوم لالأعمال و�بتكار 
�الأع���م���ال.  وت��ه��دف ك��ل م��ن ج��ائ��زة حممد ب��ن ر����س��د �آل مكتوم لالأعمال 
وجائزة حممد بن ر��سد �آل مكتوم البتكار �الأعمال �إىل دعم تطوير قطاع 
�الأعمال، وتقدير �ملوؤ�س�سات �لتي �ساهمت وت�ساهم يف �لنه�سة �القت�سادية 
�لتي ت�سهدها �ملنطقة.  وكانت �لغرفة قد �أطلقت �لدورة �لعا�سرة جلائزة 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم لالأعمال و�لدورة �لثانية من جائزة حممد بن 
نوفمرب  نظمته يف  عاملي  م��وؤمت��ٍر  خ��الل  �الأع��م��ال  مكتوم البتكار  �آل  ر��سد 
و�ل�سخ�سيات  �خل����رب�ء  م��ن  جم��م��وع��ة  �مل��وؤمت��ر  ��ست�ساف  ح��ي��ث  �مل��ا���س��ي، 
و�لقياد�ت �ملحلية و�لعاملية �ملتخ�س�سة يف متيز �الأعمال و�الأد�ء �ملوؤ�س�سي. 
ومت يف �ملوؤمتر مناق�سة مو��سيع تركز على �أهمية �لعامل �لب�سري، وكيفية 
فر�سًة  �ملوؤمتر  وّف��ر  كما  ع�سرنا.  يف  و�لتقدم  ل��الزده��ار  �ل�سركات  حتقيق 
للم�ساركني لالطالع على �أف�سل �ملمار�سات و�لتو��سل مع �أبرز قادة �لتميز 
دبي  غرفة  ع��ام  مدير  بوعميم،  حمد  �سعادة  و�أك��د  �لدولية.  �ل�ساحة  على 
لالأعمال  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  جائزة  على  �مل�سرفة  �للجنة  ورئي�س 
�خلليج  ودول  �لدولة  يف  �ل�سركات  خمتلف  قبل  من  �ملتنامية  �مل�ساركة  �أن 
يعك�س جناح هذه �جلائزة، وكونها من �أبرز جو�ئز �لتميز و�البتكار يف �الأد�ء 
�ملوؤ�س�سي يف �ملنطقة، الفتاً �إىل �أن �مل�ساركني يف �لدورة �حلالية للجائزتني 

ميثلون جمموعة و��سعة من �لقطاعات �القت�سادية �ملتنوعة.   
لل�سركات  مثالية  فر�سة  يوفر  �جل��ائ��زة  يف  �مل�ساركة  �أن  �سعادته  و�أ���س��اف 
قدر�تهم  وحت�سني  تطوير  ب��ه��دف  للموؤ�س�سات  تعليمية  جت��رب��ة  خل��و���س 
�لتي  �جل��ائ��زة  يف  �مل�ساركة  �إىل  �ل�سركات  د�ع��ي��اً  �ملوؤ�س�سية،  وممار�ساتهم 

ت�ساعدهم على تعزيز تناف�سيتهم يف �سوق �لعمل.
ومنذ �إطالق جائزة حممد بن ر��سد �آل مكتوم لالأعمال يف �لعام 2005 
دولة  من  �سركة   1400 من  �أك��ر  م�ساركة  �جلائزة  �سهدت  �ليوم،  وحتى 
�الإمار�ت ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي، مع تكرمي �أكر من 150 �سركة 

على مد�ر �لدور�ت �ل� 9 �ل�سابقة. 
فر�سة  ل��الأع��م��ال  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  ج��ائ��زة  يف  �مل�ساركة  وي�سكل 
�مل�ساركة  للموؤ�س�سات من خالل  تعليمية  لل�سركات خلو�س جتربة  مثالية 
من  متكنهم  �لتي  �لذ�تي  و�لتحليل  �لتدريبية  و�ل���دور�ت  �لعمل  ور���س  يف 
قيا�س �أد�ئهم مقارنة مع �أف�سل �ل�سركات يف �ملمار�سات �ملوؤ�س�سية، باالإ�سافة 
قدر�تهم  وحت�سني  تطوير  ب��ه��دف  قيمة  معلومات  �مل�����س��ارك��ني  تلقي  �إىل 

وممار�ساتهم �ملوؤ�س�سية.
مبادر�ت  يف  �لع�سو  لالأعمال،  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  جائزة  وتعترب 
�أطلقتها غرفة جتارة و�سناعة  و�لتي  �لعاملية،  �آل مكتوم  ر��سد  بن  حممد 
�أبرز جو�ئز �لتميز يف �الأد�ء �ملوؤ�س�سي يف دول جمل�س �لتعاون  دبي، �إحدى 
�خلليجي، حيث تهدف �إىل دعم تطوير قطاع �الأعمال، وتقدير �ملوؤ�س�سات 
�ملنطقة  ت�سهدها  �ل��ت��ي  �الق��ت�����س��ادي��ة  �لنه�سة  يف  وت�ساهم  �ساهمت  �ل��ت��ي 

�خلليجية، و�لرتويج لثقافة �الأعمال �ملتميزة و�الأد�ء �ملوؤ�س�سي �ملتفوق.
 2015 �لعام  �أطلقت غرفة دبي بالتعاون مع وز�رة �القت�ساد خالل  وقد 
جائزة حممد بن ر��سد �آل مكتوم البتكار �الأعمال �سمن جائزة حممد بن 
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  تعترب جائزة حممد  لالأعمال، حيث  مكتوم  �آل  ر��سد 
البتكار �الأعمال مبادرة متميزة يف نوعها الإبر�ز دور �البتكار يف حتفيز بيئة 
�الأعمال، بالتما�سي مع روؤية �الإمار�ت 2021 بامل�سي قدماً نحو �ملزيد من 
�قت�ساد �ملعرفة �لقائم على �البتكار. وت�سكل �جلائزة حافز�ً للقطاع �خلا�س 

التخاذ �البتكار كطريٍق للنجاح �ملوؤ�س�سي. 

»دبي العاملية« ت�ستحوذ على
 »كو�سمو�ش اأجن�سيا ماريتيما« يف البريو

•• دبي-وام:

�أعلنت مو�نئ دبي �لعاملية �م�س ��ستحو�ذها على �سركة كو�سمو�س �أجن�سيا 
وي�سمل �ال�ستحو�ذ بع�س �الأ�سول  �أم”  �إيه  “�سي  . �سي  �إيه  �أ�س.  ماريتيما 
 315.7 �ل�سركة مببلغ قيمته  ��ستخد�مها يف عمليات  �لتي يتم  �لعقارية 
مليون دوالر �أمريكي على �أ�سا�س �لنقد �حلر وعدم وجود ديون و�فرت��س 

م�ستوى عادي من �لر�أ�سمال �لعامل.
ومتلك “�سي �إيه �أم” ومقرها �لبريو �أعمال خدمات لوج�ستية “ نبتونيا 
وتقدم حلوال متكاملة لعمالئها.  �إيه”  �أ�س  �إيه و تريتون تر�ن�سبورت  �أ�س 
ويوفر ق�سم �للوج�ستيات من�سة متكاملة من �حللول يف �الأن�سطة �ملتعلقة 
بالتجارة �خلارجية وتخزين �ملنتجات وتوزيعها �إ�سافة �إىل خدمات �ل�سحن 
على  وع��الوة  �لقطاع.  �سمن  خا�سة  م�ساريع  وتنفيذ  تطوير  ت�سهل  �لتي 
فاإنها  كو�سمو�س  جمموعة  توفرها  �لتي  و�للوج�ستية  �لبحرية  �خلدمات 
متلك ح�سة 50 باملائة يف “ترمينالز بورتو�ريو�س يورو�ندينو�س �أ�س �إيه” 
يف ميناء “بايتا” يف �لبريو �لذي يعد ثاين �أكرب حمطة حاويات يف �لبلد. 
�أحمد بن �سليم رئي�س جمل�س �الإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي  و�أعرب �سلطان 
�أجان�سيا  “كو�سمو�س  ب�سم  ���س��ع��ادت��ه  ع��ن  �ل��ع��امل��ي��ة  دب���ي  م��و�ن��ئ  ملجموعة 
�ل�سفقة  ه���ذه  ت��دع��م  ح��ي��ث  �مل��ج��م��وع��ة  �أع���م���ال  حمفظة  �إىل  ماريتيما” 
�الأ�سا�سية  �أعمالها  ن��ط��اق  بتو�سعة  م��وؤخ��ر�  �تبعتها  �ل��ت��ي  �ال�سرت�تيجية 
�لالتينية  �أمريكا  تو�جدها يف  تعزز من  كما  �لتكميلية  �لقطاعات  لت�سمل 
�إن هذه �خلطوة  ب��ارزة.  وقال  �لتي تعتربها منطقة تتمتع باإمكانات منو 
ت�سغل حمطة ح��اوي��ات يف  �لبريو حيث  دب��ي يف  �أع��م��ال مو�نئ  �إىل  ت�سيف 
ميناء “كاالو” و�لتي تعد و�حدة من �أكر �ملحطات كفاءة و�نتاجية مبعدل 
�أكر من 30 حركة ر�فعة �إجمالية يف �لدقيقة يف �ملنطقة وقد مت ت�سنيفها 
با�ستمر�ر كاأف�سل ميناء يف �أمريكا �جلنوبية من قبل �لعمالء. و�أ�ساف �بن 
�سليم �أن �ال�ستحو�ذ على “�سي �أم �إيه” يتيح ملو�نئ دبي توفري حلول حم�سنة 
لعمالئها وخيار �ال�ستفادة من طاقة حاويات بديلة..متوقعا �أن تعزز هذه 

�خلطوة عائد�ت �ل�سركة وحت�سن نوعية �أرباحها وتوؤدي �إىل زيادتها.

بدء اأعمال ملتقى رائدات ورواد االأعمال يف عجمان •• عجمان-وام: 

بد�أت �أم�س �الول �أعمال �لن�سخة �لثانية 
�الأعمال  ورو�د  ر�ئ�����د�ت  “ملتقى  م��ن 
ز�يد  نهج  “على  �سعار  “ حتت   2018
�أعمال  �سيد�ت  جمل�س  نظمها  �لتي   “
و�سناعة  جت��ارة  لغرفة  �لتابع  عجمان 

عجمان.
�أقيم برعاية �سمو  �سهد �مللتقى - �لذي 
ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�سيخ 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  عجمان  عهد 
�ل�سيخة   - ����س���ر�ي  ع��ج��م��ان  ف���ن���دق  يف 
عام  م��دي��ر  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  بنت  ع��زة 
�لنعيمي  ر�����س���د  ب���ن  ح��م��ي��د  م��وؤ���س�����س��ة 
�خل����ريي����ة و�����س����ع����ادة ف����ري����دة ع���ب���د�هلل 
�أعمال  �سيد�ت  جمل�س  رئي�س  �لعو�سي 
�الإمار�ت و�لدكتورة �آمنة خليفة �آل علي 
عجمان  �أع��م��ال  �سيد�ت  جمل�س  رئي�س 
�ساملني  ب��ن  ب��ن خليفة  و���س��ع��ادة حم��م��د 
غرفة  �إد�رة  جم��ل�����س  ع�����س��و  �ل��ع��ري��اين 
مدير  �ل�سويدي  �سامل  و�سعادة  عجمان 
ع���ام غ��رف��ة ع��ج��م��ان وع�����س��و�ت جمل�س 
وجمل�س  �الإم��ار�ت  �أعمال  �سيد�ت  �إد�رة 
�مل�سوؤولني  م��ن  وع���دد  عجمان  ���س��ي��د�ت 
بجانب  �الأع��م��ال  رو�د  بدعم  و�ملهتمني 

170 من ر�ئد�ت ورو�د �الأعمال.
ت�سمن �مللتقى معر�سا م�ساحبا ��ستمل 
ال�ستعر��س  �الأج��ن��ح��ة  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى 
باأفكار  �ل���ر�ئ���دة  و�مل����ب����ادر�ت  �مل�����س��اري��ع 
جناح  ومنها  جديدة  ومنتجات  �إبد�عية 
فيديو  بعر�س  �مللتقى  و��ستهل  خا�س. 
�ل�سوء على  ليلقي  “د�ر ز�يد”  بعنو�ن 
ب��د�ي��ة �الحت���اد وج��ه��ود ح��ك��ام �الإم���ار�ت 
يف ج���ع���ل �ل����دول����ة و�ح������ة �أم������ن و�أم������ان 

»موا�سفات« تطور نظاما وطنيا ل�سبط اأوزان واأحجام املنتجات يف االأ�سواق
و�أ�ساف �أن �لنظام �لذي طورته �لهيئة و�سدر الأجله قر�ر 
جمل�س �الإد�رة رقم 9 ل�سنة 2017 بهدف �سبط عمليات 
�لقيا�س الأوز�ن و�أحجام �ل�سلع و�ملنتجات يف كافة مر�حل 
�أعلى  ت��وف��ري منتجات يف �الأ����س���و�ق وف��ق  ب��ه��دف  �إن��ت��اج��ه��ا 
ورفع  �إنتاجها  يف  �لهدر  وتقليل  �لعاملية  �جل��ودة  معايري 

كفاءة �لعاملني بامل�سانع كذلك.
تطبيق  م��ن  كذلك  تهدف  �لهيئة  �أن  �إىل  �ملعيني  و�أ���س��ار 
فر�س  وت��ع��زي��ز  �مل�ستهلك  حماية  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  �ل��ق��ر�ر 
�ل�سناعات �لوطنية للمناف�سة �الإقليمية و�لعاملية و�سمان 
و�الأحجام  و�الأوز�ن  �لكميات  ملتطلبات  �ملنتجات  مطابقة 
ف�����س��اًل ع���ن جت��ن��ي��ب �مل�����س��ان��ع �ل��وط��ن��ي��ة �الزدو�ج����ي����ة يف 
�لتفتي�س �لالحق لعملية �الإنتاج وقد نفذنا يف �سبيل ذلك 
جمموعة من �لور�س �لتوعوية للمنتجني و�مل�سنعني كان 

�آخرها �الأ�سبوع �ملا�سي.
وم�سروبات  �ل��ده��ان��ات  �إن��ت��اج  م�سانع  ب���اإن  �ملعيني  و�أف����اد 
�ست�سبح مطالبة  و�ملنظفات  �لطازجة  و�لدو�جن  �لطاقة 
ب�سورة دقيقة خالل �لعام �جلاري بتطبيق �لنظام �لذي 
�لعاملني يف  كفاءة  و�سريفع من  �الإنتاج  �لهدر يف  �سيقلل 
�أدو�ت  مطابقة  م��ن  و�سيتاأكد  �لوطنية  �الإن��ت��اج  خطوط 
م�سعى  يف  عاملياً  نظريتها  مع  حملياً  �مل�ستخدمة  �لقيا�س 
�مل�ستهلك مبنتجات ذ�ت مو��سفات  لرفع �جلودة وتزويد 

قيا�سية عاملية.
�إد�رة  زي��ن��ل م��دي��رة  �أم��ي��ن��ة  �مل��ه��ن��د���س��ة  ق��ال��ت  م��ن جهتها 
�لنظام  �إق��ر�ر  منذ  �لهيئة  �إن  “مو��سفات”  يف  �ملقايي�س 
�ل��ع��ام �مل��ا���س��ي و���س��ع��ت خ��ط��ة ت��وع��وي��ة ل��ت��ع��ري��ف �لتجار 

•• دبي-وام: 

طورت هيئة �الإمار�ت للمو��سفات و�ملقايي�س “مو��سفات” 
نظاما وطنيا ل�سبط �أوز�ن و�أحجام �ملنتجات يف �الأ�سو�ق.

�الإنتاجية  و�مل��ن�����س��اآت  �مل�����س��ان��ع  “مو��سفات”  ���س��ت��ل��زم  و 
�ل�سناعية  للقيا�سات  �لوطني  �لنظام  بتطبيق  �لوطنية 
�لدهانات  م�سانع  ع��ل��ى  م��ن��ه  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة  و�ستطبق 
على  و�ملنظفات  �لطازجة  و�لدو�جن  �لطاقة  وم�سروبات 
�أن يبد�أ �لعام �ملقبل تنفيذ خطة مماثلة تت�سمن م�سانع 

�لع�سائر و�لزيوت �لنباتية و�لعطور و�مل�سروبات �لغازية.
�الإم���ار�ت  هيئة  ع��ام  مدير  �ملعيني  �هلل  عبد  �سعادة  و�أك���د 
�لوطني  �لنظام  �أن  “مو��سفات”  و�ملقايي�س  للمو��سفات 
حاالت  يف  و�جل��ه��د  �ل��وق��ت  �سيوفر  �ل�سناعية  للقيا�سات 
ت�ساعد  �مل�سانع ب�سورة  �الإنتاج يف  �لتفتي�س على خطوط 
�ملنتجني على تقليل �خل�سائر �لناجتة عن هدر �ملو�د �خلام 
بال�سلع  و�لكميات  �الأوز�ن  يف  �لدقة  للم�ستهلك  ويحقق 

ويبتعد به عن �الأخطاء �لناجتة عن �الأوز�ن.
نظاما  يعد  �ل�سناعية  �لقيا�سات  نظام  ب��اأن  �سعادته  ون��وه 
خالل  م��ن  �مل�سانع  يف  �لقيا�س  عمليات  ينظم  �ب��ت��ك��اري��ا 
�لت�سنيعي  �الإن��ت��اج  مر�حل  كل  ت�سمل  متكاملة  منظومة 
بدء� من �لقيا�سات �ملتعلقة مبدخالت �الإنتاج مرور� بكفاءة 
�لعاملني ودقة �أدو�ت �لقيا�س وت�سنيفها ومعايرتها ب�سكل 
�لقيا�سات  ك��ف��اءة  للح�سول  معتمدة  خم��ت��رب�ت  يف  دوري 
�ملنتج  �إىل  و�سوال  �لقيا  �خطاء  �لناجت عن  �لهدر  وتقليل 

�لنهائي وتوزيعه على �مل�ستهلكني.

و�ملنتجني بالنظام و�أهميته يف م�ساعدتهم على رفع كفاءة 
وذ�ت  �ل�سنع  حملية  منتجات  وت��وف��ري  �الإن��ت��اج  خ��ط��وط 
خالل  توعويتني  ور�ستني  نفذنا  وق��د  عاملية  مو��سفات 
خطة  ولدينا  �جل��اري  �لعام  من  �الأوىل  �لثالثة  �الأ�سهر 
�ملوؤ�س�سات  خمتلف  ل��دى  �ل��وع��ي  نطاق  لتو�سيع  طموحة 

�الإنتاجية يف �لدولة.
عمل  ور�سة  �جل��اري  �الأ�سبوع  نظمت  �لهيئة  �أن  و�أ�سافت 
�لدولة  يف  �لطاقة  م�سروبات  وم��وردي  �لدهانات  مل�سانع 
على  �ل�سناعية  �لقيا�سات  نظام  تطبيق  متطلبات  ل�سرح 
بالتطبيق  للتعريف  �ل��ور���س��ة  ت��اأت��ي  ح��ي��ث  �مل��ن�����س��اآت  ه���ذه 
و�سملت  �جل��اري  �لعام  يف  �سيكون  و�ل��ذي  للنظام  �لعملي 
و�ملنظفات  �ل���ط���اق���ة  وم�������س���روب���ات  ل���ل���ده���ان���ات  م�����س��ان��ع 

و�لدو�جن �لطازجة.
يت�سمن  �ل�سناعية  �لقيا�سات  نظام  تطبيق  �أن  �إىل  ولفت 
�مل��م��ار���س��ات �الب��ت��ك��اري��ة �ملطبقة يف  �إب���ر�ز  ب�سكل �خ��ت��ي��اري 
�لدولة يف جمال �لقيا�سات بال�سورة �لتي حتمي �مل�ستهلك 
بحيث  �لبيئة  على  وحتافظ  �لنفقات  يف  توفري�  وحتقق 
يتم تعميم �أف�سل �ملمار�سات على �ملوؤ�س�سات �مل�سابهة وذلك 
�الأفكار  يطبق  �ل��ذي  و�مل�سنع  �لهيئة  ب��ني  م��ا  بالتن�سيق 

�ملتميزة يف جمال �لقيا�سات.
خالل  “مو��سفات”  يف  �مل��ق��اي��ي�����س  �إد�رة  و����س��ت��ع��ر���س��ت 
�لور�سة �آليات �لتطبيق وبيان قنو�ت �لتو��سل مع �لهيئة 
هذ�  بخ�سو�س  ��ستف�سار�ت  �أي��ة  لتلقي  �لهيئة  و��ستعد�د 
�ل�سناعات  تناف�سية  ت��ع��زي��ز  يف  �سي�ساعد  �ل���ذي  �ل��ن��ظ��ام 

�ملحلية ورفع كفاءتها .

»طرق دبي« تطلق اأول تقرير ا�ستدامة لقطاع النقل العام والطرق وفق املعايري اجلديدة
•• دبي-وام:

�أع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة �ل���ط���رق و�مل����و������س����الت عن 
�طالقها �أول تقرير عن �ال�ستد�مة لقطاع 
�لعامل  م�ستوى  على  و�لطرق  �لعام  �لنقل 
وفقا للمتطلبات �جلديدة للمبادرة �لعاملية 
الإعد�د �لتقارير �لذي ياأتي يف ظل �جلهود 
�لتي تبذلها على نطاق و��سع يف هذ� جمال 

�ال�ستد�مة.
�مل��دي��ر �لتنفيذي  ���س��ه��اب  ب��و  ن��ا���س��ر  وع���رب 
لقطاع �ال�سرت�تيجية و�حلوكمة �ملوؤ�س�سية 
عن �سعادته بهذ� �الإجناز �لذي يعك�س مدى 
�ال�ستد�مة  مبادئ  بتحقيق  �لهيئة  �ل��ت��ز�م 
�لتي ت�سكل جزء�ً ال يتجز�أ من ��سرت�تيجية 
�لثماين  �ال�سرت�تيجية  وغاياتها  �لهيئة 

دبي  يف  �مل�ستد�مة  �لتنمية  م�سرية  ل��دع��م 
�ملدن  �أذك���ى  �إىل  دب��ي  حتويل  يف  و�مل�ساهمة 
مبا  �ل��ع��امل  م�ستوى  على  �سعادة  و�أك��ره��ا 
�ل��ت��ط��ور �حلكومي  م���ر�ح���ل  م���ع  ي��ت��و�ف��ق 
الأعلى  وفقاً  للجميع  �أف�سل  حياة  لتوفري 

�مل�ستويات �ملعي�سية.
و�أ�ساف �أن ر�سالة هيئة �لطرق و�ملو��سالت 
ن��ق��ل متكاملة  �أن��ظ��م��ة  ت��ط��وي��ر  ت��ت��م��ث��ل يف 
وم�ستد�مة وتقدمي خدمات متميزة لكافة 
�ل��ف��ئ��ات �مل��ع��ن��ي��ة وذل����ك ل��دع��م خ��ط��ط دبي 

للتنمية �ل�ساملة.
لهذ�  �ال����س���ت���د�م���ة  ت���ق���ري���ر  �أن  و�أو������س�����ح 
لال�ستد�مة  �ل��ه��ي��ئ��ة  روؤي�����ة  ي��ع��ك�����س  �ل���ع���ام 
�مل�ستوى  على  �أد�ءه����ا  وي��ربز  �مل��دى  طويلة 

�القت�سادي و�لبيئي و�الجتماعي.

عجمان وموزة حممد �خليال م�ست�سار 
فروع نادي �سيد�ت �ل�سارقة لت�ستعر�س 
�لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �لتجارب  �أه��م  �جلل�سة 

قامت بها هذه �جلهات.
ز�يد  �ل�سيخ  �أثر  كيف  �جلل�سة  وتناولت 
“ يف م�����س��اري��ع رو�د  ط��ي��ب �هلل ث���ر�ه   “
ب�سمة ملختلف  �الأعمال و�سرورة وجود 
تطور  يف  كبري  ب�سكل  لت�ساهم  �مل�ساريع 
�ملجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  �ل���دول���ة  وري������ادة 
�حلياتية وتوفري فر�س عمل م�ستد�مة. 
بنهج  وطنية  “مبادر�ت  ع��ن��و�ن  وحت��ت 
�ساهني  بن  علي  �إبر�هيم  �سارك  ز�يد” 
رئي�س جمموعة �آي لال�ستثمار وحممد 
ع��ل��ي ه���الل �حل���ز�م���ي رج���ل �أع���م���ال يف 
لت�ستعر�س  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل��ل�����س��ة  �أع���م���ال 
ق�س�س �لعمل و�لنجاح �مللهمة و�سرورة 
�أن يوؤمن رو�د و�سباب �الأعمال باأفكارهم 
يف  و�ل��ت��ف��وق  �ل��ن��ج��اح  لتحقيق  و�ل�سعي 

جمال عملهم بطرق مدرو�سة.
و�أ�سارت حماور �جلل�سة �إىل �أن �لفر�س 
يغتنمها  م��ن  وتنتظر  ومتنوعة  كثرية 
وخا�سة �أن دولة �الإمار�ت توفر �لفر�س 
�أعمال  تنفيذ  على  للمقبلني  �ل��و�ع��دة 

و�أن�سطة خا�سة.
توفر  مبا  �جلل�سة  يف  �مل�ساركون  و�أ���س��اد 
�لر�سيدة من دعم يعزز وي�سب  �لقيادة 
رو�د  م�������س���اري���ع  و�����س���ت���د�م���ة  جن�����اح  يف 
ور�ئد�ت �الأعمال وتوفري جهات معنية 

بدعمهم.
ب��ن��ت عبد�هلل  �ل�����س��ي��خ��ة ع����زة  وك���رم���ت 
�لنعيمي و�لدكتورة �آمنة خليفة �آل علي 
وحممد بن خليفة بن �ساملني �لعرياين 
و�ملتحدثني  �ل��رع��اة  �ل�����س��وي��دي  و���س��امل 

وفريق �سفر�ء �الإمار�ت �لتطوعي.

م�سر تبحث مع �سركات عاملية 
خططها التو�سعية يف الطاقة

•• القاهرة -وام:

ب���ح���ث ط������ارق �مل�����ال وزي������ر �ل���ب���رتول 
و�ل�����������روة �مل����ع����دن����ي����ة �مل���������س����ري مع 
�لفر�س  للطاقة  عامليتني  �سركتني 
�ال�ستثمارية �ملتاحة يف قطاع �لبرتول 
�ل�سركتني خا�سة يف م�سروعات  �أم��ام 
كال  �ملال  و��ستقبل  �لبرتوكيماويات. 
ت�ساينا  ب��اور  �سركة  رئي�سي  على حدة 
�لعاملية.  ميثانك�س  و���س��رك��ة  للطاقة 
م��ع جوجوونى  �أن���ه بحث  �ىل  و�أ���س��ار 
للطاقة  ت�ساينا  ب����اور  ���س��رك��ة  رئ��ي�����س 
�ل����ب����رتول  �مل���ت���خ�������س�������س���ة يف جم������ال 
و�لكهرباء  و�لبرتوكيماويات  و�ل��غ��از 
و�ل����ط����اق����ات �مل����ت����ج����ددة ب���االإ����س���اف���ة 
�الأ�سا�سية  �ل��ب��ن��ي��ة  م�����س��روع��ات  �إىل 
�مل��ائ��ي��ة �لفر�س  �مل����و�رد  وم�����س��روع��ات 
�ال�ستثمارية �ملتاحة يف قطاع �لبرتول 
خ��ا���س��ة يف م�سروعات  �ل�����س��رك��ة  �أم����ام 
جانبه  وم������ن  �ل����ب����رتوك����ي����م����اوي����ات. 
باورت�ساينا جماالت  رئي�س  ��ستعر�س 
على  نفذتها  �لتي  و�مل�سروعات  عملها 
و�لتي  م�سر  ود�خ��ل  �لعاملي  �مل�ستوى 
و�سمال  بنها  كهرباء  ت�سمنت حمطة 

�جليزة .

ج��ع��ل��ت��ه��ا يف م�ساف  م��ق��وم��ات  مت��ت��ل��ك 
�لدول يف خمتلف �ملجاالت �الجتماعية 
و�ل�سحية  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�الق��ت�����س��ادي��ة 

و�لتعليمية و�لبنية �لتحتية وغريها.
و�أكدت �لدكتورة �آمنة خليفة �أن �مللتقى 
نظم ليو�كب عام غال على قلوبنا وهو 
“ عام ز�يد “ فكما قال �ملغفور له �ل�سيخ 
�هلل  نهيان - طيب  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د 
ث���ر�ه - “�إذ� ك��ان �هلل ع��ز وج��ل ق��د من 
به  ن��ل��ت��زم  م��ا  �أول  ف����اإن  ب���ال���روة  علينا 
�لبالد  �ل���روة الإ���س��الح  �أن نوجه ه��ذه 

ول�سوق �خلري �إىل �سعبها«.
و�أعربت عن فخر جمل�س �سيد�ت �أعمال 

عجمان مبا يقدمه من بر�مج وم�ساريع 
ومبادر�ت �إىل ر�ئد�ت ورو�د �الأعمال من 
�الأعمال..  وري��ادة  باملر�أة  �لنهو�س  �أجل 
من  و�ح���د�  يعد  �مللتقى  �أن  �إىل  م�سرية 
 “ ز�ي���د  “عام  خ��الل  �ملجل�س  م��ب��ادر�ت 
.. م�سيدة بدعم ورعاية �ساحب �ل�سمو 
ع�سو  �لنعيمي  ر��سد  بن  حميد  �ل�سيخ 
و�سمو  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�س 
ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�سيخ 

عهد عجمان رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي.
�مللتقى  �أن  �آم��ن��ة  �ل��دك��ت��ورة  و�أو���س��ح��ت 
ر�ئد�ت  ب��ني  ذهني  ع�سف  حلقة  يعترب 
ملهمة  من�سة  ل��ي��ك��ون  �الأع���م���ال  ورو�د 

�لريادية  �مل�ساريع  من  جملة  ت�ستعر�س 
و�لناجحة و�سرد ق�س�س �لنجاح و�أهمية 
و�غتنام  �خل��ا���س  �لعمل  يف  �الن��خ��ر�ط 
�حلكومة  �أن  ال�سيما  �مل��ت��اح��ة  �ل��ف��ر���س 
�لر�سيدة توفر خمتلف مقومات �لنجاح 

لر�ئد�ت ورو�د �الأعمال.
�أد�ر جل�سات �مللتقى �الإعالمي و�مل�ست�سار 
هز�ع �إبر�هيم �ملن�سوري وجاءت �جلل�سة 
ز�ي��د يف دعم  “فكر  �الأوىل حتت عنو�ن 
رو�د �الأعمال” و�سارك يف �أعمال �جلل�سة 
حامد �أحمد �حلامد رئي�س جمل�س �إد�رة 
�مل��ه��ريي مدير  �سيف  و�أح��م��د  غ��ر����س��ي��ا 
�إد�رة �لزر�عة و�حلد�ئق �لعامة يف بلدية 
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املال والأعمال

»اأرا�سي دبي« تنظم احلفل اخلتامي جلائزة العقارات اخلليجية االأربعاء

و�سعت  دبي”  “�أر��سي  �أن  و�أ����س���اف 
لتحقيقها  �الأه��������د�ف  م���ن  جم��م��وع��ة 
�لعقار�ت  “جائزة  �إط����الق  خ���الل  م��ن 
بجانب  �أن�����ه  �إىل  الف���ت���ا   .. �خل��ل��ي��ج��ي��ة 
�أف�سل  وت����ك����رمي  م����ك����اف����اأة  يف  دوره�������ا 

•• دبي- وام:

�أعلنت د�ئرة �الأر��سي و�الأمالك يف دبي 
�أن �حلفل �خلتامي ل� “ جائزة �لعقار�ت 
“ �سيقام م�ساء يوم   2018 �خلليجية 
�ملقبل وذلك بفندق جمري� يف  �الأربعاء 

دبي.
حفز  ح��ول  �جل��ائ��زة  مفهوم  ويتمحور 
�ل���ع���ق���اري حيث  �ل���ق���ط���اع  �الب���ت���ك���ار يف 
توجيهات  م���ن  حم����اوره����ا  ����س��ت��ل��ه��م��ت 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” 
وروؤيته �حلافزة على �ملزيد من �البتكار 
لتحقيق نقلة نوعية تكر�س دبي عا�سمة 

�البتكار �لعقاري يف �ملنطقة.
�أع��ل��ن��ت ��ستالمها  �ل���د�ئ���رة ق��د  وك��ان��ت 
عدد� قيا�سيا من �لرت�سيحات ز�دت على 
69 �سركة  بها  170 تر�سيحا تقدمت 

دولة  ه��ي  ث��م��اين دول  م��ن  22 فئة  يف 
و  عمان  و�سلطنة  و�ل�سعودية  �الإم��ار�ت 
�لبحرين و �لكويت ف�سال عن عدد من 
�لرت�سيحات من دول خارج �ملنطقة مبا 

يف ذلك م�سر و�ملالديف و�لهند .
ب��ن جمرن  �سلطان بطي  ���س��ع��ادة  وق���ال 
مدير عام د�ئرة �الأر��سي و�الأمالك يف 
دبي - بهذه �ملنا�سبة - �إنه نظر� لالأعد�د 
��ستقبلتها  �لتي  �لطلبات  م��ن  �لهائلة 
�أمام  كبري�  حتديا  ذل��ك  �سكل  �جل��ائ��زة 
�أع�ساء جلنة �لتحكيم الختيار �الأف�سل 
قبل �الإعالن عن �لرت�سيحات �لنهائية 
حيث كانت �ملناف�سة �سعبة ب�سبب جودة 
�الأعمال �ملقدمة ما يوؤكد ثقة �ل�سركات 
و�سعي  �جل����ائ����زة  ب���ن���ز�ه���ة  �الإق��ل��ي��م��ي��ة 
�لقائمني عليها للح�سول على �العتماد 
بامل�سد�قية  ��سمها  يقرتن  ج��ائ��زة  م��ن 
و�ل�����س��ف��اف��ي��ة و�ل��ن��ز�ه��ة ل�����س��دوره��ا من 

دبي .

�جلائزة  ت�سيف  �ل��ع��ق��اري��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات 
لدبي �إجناز� �آخر كوجهة بارزة للجو�ئز 
�لقطاعات  مل��خ��ت��ل��ف  �مل��وج��ه��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
للتميز  جتمع  ك��اأك��رب  مكانتها  وت��اأك��ي��د 
�ل���ع���ق���ار�ت . وق���ال  يف ���س��ن��اع��ة ومن����و 
�أف�سل  وج���ود  بف�سل  �إن���ه  جم���رن  �ب���ن 
�ل��ع��ق��ول يف ه����ذه �ل�����س��ن��اع��ة ف����اإن هذ� 
�ملزيد  �حلدث ي�ساعد دبي على حتقيق 
مر�تب  �إىل  و�ل��و���س��ول  �لنجاحات  م��ن 

�لريادة و�البتكار.
�ملدير  �لربعي  قال حممود  من جانبه 
�لذر�ع   - �لعقاري  دبي  ملعهد  �لتنفيذي 
تنظيم  �إن   - دب���ي  الأر�����س���ي  �لتعليمي 
ه����ذ� �حل�����دث ع��ل��ى �أر�������س دب����ي يظهر 
�ملعهد  ب��ه  ي��ق��وم  �ل���ذي  �لطليعي  �ل���دور 
�ملمار�سات  �أف�����س��ل  ق���ي���ادة  يف  وجن���اح���ه 
و�ل��ن��م��و يف ه����ذ� �مل���ج���ال و�الإ����س���ه���ام يف 
تر�سيخ  بجانب  �لعقارية  �ملعرفة  ن�سر 
�جلهات  خمتلف  بني  �ملمار�سات  �أف�سل 

و�الأط����ر�ف .. م��وؤك��د� �أن �جل��ائ��زة تعد 
�أكرب و�أعرق جتمع للعقار�ت يف �ملنطقة 
�إجناز�ت  بنخبة  حتتفي  و�أن��ه��ا  ال�سيما 
 “ �أن  �إىل  ي�����س��ار  �مل��ن��ط��ق��ة.  �ل��ق��ط��اع يف 
جائزة �لعقار�ت �خلليجية “ تعد ثمرة 
�تفاقية تو�سل �إليها معهد دبي �لعقاري 
�إنرتنا�سيونال”  “�أو�رد�س  موؤ�س�سة  مع 
�سكيب  “�سيتي  م��ع��ر���س  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
عمل  ومب��وج��ب��ه��ا   .»2016 غ��ل��وب��ال 
برنامج �جلائزة  �إط��الق  �لطرفان على 
�لتي ت�ستهدف جميع �ل�سركات �لعاملة 
�خلليج  مبنطقة  �ل��ع��ق��اري  �ل��ق��ط��اع  يف 
�لعقارية  �الإجن���از�ت  باأ�سخم  لتحتفي 
�الإق��ل��ي��م��ي��ة �ل��ت��ي ل��ع��ب��ت دور� م��ه��م��ا يف 
تلقت  فيما  �جل��ائ��زة..  مر�حل  خمتلف 
 150 �الأوىل  دورت�����ه�����ا  يف  �جل�����ائ�����زة 
�حلدث  لتكون  دول  �أرب��ع  من  تر�سيحا 
�الأب�������رز و�الأك�������رب يف ����س��ت��ق��ط��اب ق���ادة 

�ل�سناعة على م�ستوى �ملنطقة.

االأحوا�ش اجلافة العاملية حت�سل على عالمة غرفة دبي للم�سوؤولية 

»ديبا« املحدودة و نا�سدك دبي حتتفالن 
ببدء تداول اأ�سهمها بالدرهم االإماراتي

•• دبي -وام:

�إحدى  �مل��ح��دودة  ديبا  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  تريويت  هامي�س  ق��رع 
�لد�خلي وحامد  �لديكور  �أعمال  �ملتخ�س�سة يف حلول  �لعاملية  �ملجموعات 
�حتفاال  �م�س  �ل�سوق  فتح  جر�س  دب��ي  لنا�سد�ك  �لتنفيذي  �لرئي�س  علي 
ببدء تد�ول �أ�سهم ديبا بالدرهم �الإمار�تي. وحولت ديبا عملة �إدر�جها �إىل 
�ل�سركة  �إدر�ج  كان عملة  �ل��ذي  �الأمريكي  �ل��دوالر  �الإم��ار�ت��ي من  �لدرهم 
�لتحول  .وي��ه��دف   2008 يف  دب��ي  نا�سد�ك  يف  �الأويل  �لعام  طرحها  منذ 
�ملوؤ�س�سات  بامل�ستثمرين من  ديبا  رو�بط  تعزيز  �إىل  �الإمار�تي  �لدرهم  �إىل 
�ملحدودة  ديبا  وتعد  �لت�سعري.  �ملنطقة ف�سال عن دعم كفاءة  و�الأف��ر�د يف 
�إط��ار نا�سد�ك دبي �ملرن للعمالت يف �الأ�سهم وهو ما  �أول �سركة ت�ستخدم 
�أ�سهمها  �إدر�ج  عند  �لعمالت  م��ن  نطاق  ب��ني  باالختيار  لل�سركات  ي�سمح 
و�لتحويل �إىل عملة خمتلفة بعد �الإدر�ج �إذ� رغبت يف ذلك وجميع �إدر�جات 
هامي�س  وق��ال  �الأمريكي.  بالدوالر  مقومة  �لبور�سة  يف  �الأخ��رى  �الأ�سهم 
تريوت �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة ديبا �ملحدودة: ياأتي حتويل عملة �إدر�ج 
ديبا �ملحدودة �إىل �لدرهم �الإمار�تي يف �إطار ��سرت�تيجيتنا لتقدمي قيمة 
م�ستد�مة للم�ساهمني على �ملدى �لطويل كما ياأتي هذ� �لتحويل من بني 
عدة مبادر�ت نلتزم بها لزيادة جاذبية �أ�سهمنا �أمام �مل�ستثمرين �الإقليميني 
كفاءة  زيادة  ول�سمان  �ل�سيولة  و�سع  ولتح�سني  �ملوؤ�س�سات  و�لدوليني من 
ت�سعري �أ�سهم ديبا. ومن جانبه قال حامد علي �لرئي�س �لتنفيذي لنا�سد�ك 
�لعمل  دبي من  نا�سد�ك  �ال�ستخد�م  �لتحتية متعددة  �لبنية  : متكن  دبي 
يف  �الآخ���ذة  �حتياجاتها  تلبي  حلول  خللق  �مل��درج��ة  �سركاتنا  م��ع  بفعالية 
بالدرهم  �ل��ت��د�ول  خدمات  نقدم  �أن  وي�سعدنا  منوها  رحلة  ودع��م  �لتطور 
�مل�ستثمرين  �إدر�جها نيابة عن  �الإمار�تي ملجموعة ديبا عقب تغيري عملة 
ونحن ملتزمون مبو��سلة دعم و�سع �ل�سركة فيما يتعلق بال�سيولة و�إ�سر�ك 
و�لتقا�س. وظل  �لتد�ول  بعد  ملا  فعالة  تقدمي خدمات  ودعم  �مل�ستثمرين 
رمز �لتد�ول ملجموعة ديبا DEPA:DU بدون تغيري نتيجة �لتحول 

�إىل �لتد�ول بالدرهم �الإمار�تي �لذي بد�أ �سريانه من �م�س.

»هندو�ستان اإنفرالوغ اخلا�سة املحدودة« ت�ستحوذ 
على 90 باملائة من »كونتينانتال ويرهاو�سنغ«

•• دبي -وام:

�مل�سروع   - �ملحدودة”  �خلا�سة  �إن��ف��ر�ل��وغ  “هندو�ستان  �سركة  ��ستحوذت 
و�لبنى  لال�ستثمار  �لوطني  و�ل�سندوق  �لعاملية  دبي  مو�نئ  بني  �مل�سرتك 
�لتحتية يف �لهند �لذي مت تاأ�سي�سه موؤخر� - على ح�سة 90 يف �ملائة من 
موؤ�س�سة “كونتينانتال ويرهاو�سينغ” �سركة لوج�ستيات متعددة �لو�سائط 
موؤ�س�سو  “ريدي”  ع��ائ��ل��ة  حتتفظ  ح��ني  يف  �ل��ه��ن��د  يف  �سيفا”  “نافا  يف 
“كونتينانتال ويرهاو�سينغ” بح�سة �ل� 10 يف �ملائة �ملتبقية وتظل ت�سارك 
يف عمليات �ل�سركة. وتبلغ قيمة �ل�سفقة �أقل من 5 يف �ملائة من �سايف قيمة 

�أ�سول مو�نئ دبي �لعاملية بح�سب نتائج 2017 لكامل �لعام.
�مل�سرتك بني  �ال�ستثماري  �ل�سندوق  �أعمال  باكورة  �ال�ستحو�ذ  و�سكل هذ� 
يف  �لتحتية  و�لبنى  لال�ستثمار  �لوطني  و�ل�سندوق  �لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ئ 
�لهند �لذي ي�سعى �إىل ��ستثمار ما ي�سل �إىل ثالثة مليار�ت دوالر �أمريكي 

يف قطاع �ملو�نئ و�للوج�ستيات و�الأن�سطة ذ�ت �ل�سلة.
 1997 عام  تاأ�س�ست  �لتي   - ويرهاو�سينغ”  “كونتينانتال  موؤ�س�سة  وتعد 
خمازن  م��ن  �لو�سائط  متعددة  �ملتكاملة  �للوج�ستيات  جم��ال  يف  ر�ئ���دة   -
وحمطات  �لد�خلية  �حل��اوي��ات  وم�ستودعات  �حل��اوي��ات  �سحن  وحم��ط��ات 
�ل�سحن �خلا�سة و�حللول �للوج�ستية �ملتكاملة. وتنت�سر �سبكة لوج�ستيات 
�ل�سركة عرب مو�قع ��سرت�تيجية رئي�سية يف �لهند تغطي م�ساحة �إجمالية 
تزيد على 400 فد�ن وتوفر �أكر من 660 �ألف حاوية منطية - قيا�س 
�إنديا  ك��ارغ��و  “ديليك�س  �سركة  ت��ق��دم  ذل��ك  �إىل  وب��االإ���س��اف��ة  ق��دم��ا-.   20
بر�يفت �ملحدودة” و�ململوكة بالكامل من قبل “كونتينانتال ويرهاو�سينغ” 
و�خلدمات  �ل�سحن  ذلك  يف  مبا  �لباب  �إىل  �لباب  من  �للوج�ستية  �حللول 
ومنوذج  �ل�سريعة  �للوج�ستية  و�خل��دم��ات  �ل��ث��ال��ث  للطرف  �للوج�ستية 

�لتو�سيل و�لت�سويق عرب 54 موقعا يف 40 مدينة.

اإك�سبو 2020 دبي يعزز جتارب الزوار 
وامل�ساركني عرب تطبيقات رقمية متقدمة

•• دبي -وام:

 ACN �أك�سنت�سر - �ملدرجة يف بور�سة نيويورك حتت رمز  نفذت �سركة 
- بالتعاون مع �سركة �إ�س.�إيه.بي - �ملدرجة يف بور�سة نيويورك حتت رمز 
بهدف تزويد منظمي �إك�سبو    SAPS/4HANA برنامج    -SAP
2020 باأ�س�س لالأفكار و�لروؤى �ملعتمدة على �لبيانات و�لتي ترت�وح من 

تف�سيالت �لزو�ر �إىل م�ستويات �ال�ستد�مة.
�لدعم  ق���در�ت  يف  تغيري  �إح���د�ث  على  �جل��دي��دة  �لرقمية  �ملن�سة  وتعمل 
زيارة  مليون   25 ت�ستقبل  �أن  �ملنتظر  �لعاملية  �لوجهة  زو�ر  مع  و�لتعامل 

على مد�ر �ستة �أ�سهر �نطالقا من �أكتوبر 2020.
  SAP S/4HANA ب��ربن��ام��ج  دب���ي   2020 �إك�����س��ب��و  رب���ط  مت  وق���د 
متكن  �أد�ة  و�ل��ربن��ام��ج  فقط  �أ���س��ه��ر  �سبعة  غ�سون  يف  ب��االأع��م��ال  �خل��ا���س 
حيث  �لرقمية  �الأعمال  الإد�رة  �آين  ب�سكل  �مل�سادر  تخطيط  من  �ل�سركات 
يعتمد على من�سة » SAP HANA » �ملتقدمة ويوفر جتربة ��ستخد�م 

خم�س�سة ومنا�سبة للم�ستهلكني.
و�ستتيح �ملن�سة �جلديدة الإك�سبو �إمكانية حتديد �حتياجاته و�إد�رة �ل�سوؤون 
يف  �ملن�سة  و�ستدعم  �سهولة  وبكل  مبا�سر  ب�سكل  �لب�سرية  و�لقوى  �ملالية 
مرحلة الحقة قدر�ت �لتعامل �ملبا�سر مع �لزو�ر و�لتي من �ساأنها �أن حتدث 
�لها�سمي  �ل��زو�ر من حول �لعامل. وقال حممد  حتوال يف جتربة ماليني 
نائب رئي�س �أول - تقنية �ملعلومات و�الت�ساالت �إك�سبو 2020 دبي - بهذه 
�ملنا�سبة - �إن “ �إك�سبو 2020 دبي “ �سيكون وجهة وملتقى يجمع �لنا�س 
من جميع �أنحاء �لعامل لي�سهدو� �أحدث �البتكار�ت و�لتقنيات و�ستوفر هذه 
�ملن�سة �لرقمية �جلديدة حلوال �آنية ومبا�سرة متكاملة متكننا من حت�سني 
�لعمليات ورفع م�ستوى كفاءتها وتقليل �الأوقات �لالزمة لتنفيذها بهدف 

تعزيز جتارب �مل�ساركني و�لزو�ر.

•• دبي-وام:

ح�����س��ل��ت �الأح����و������س �جل���اف���ة �ل��ع��امل��ي��ة - 
�لتابعة ملو�نئ دبي �لعاملية - على عالمة 

�الجتماعية  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  دب����ي  غ���رف���ة 
ياأتي  �لتو�يل.  �لر�بع على  للعام   2017
ذلك تقدير� جلهود �ل�سركة وم�ساهماتها 
�مل�سوؤولية  جم���االت  خمتلف  يف  �ملتميزة 

�لتحفيز  �إىل  تهدف  و�ل��ت��ي  �الجتماعية 
على تطوير جمتمع �أعمال �أكر ��ستد�مة 
وم�سئولية يف �إمارة دبي. يذكر �أن عالمة 
للم�سوؤولية  دب��ي  وجت���ارة  �سناعة  غ��رف��ة 

�ملجتمعية توفر �أد�ة تو��سل تظهر �لتز�م 
�ل�سركات بامل�سوؤولية �ملجتمعية وذلك من 
�ل�سركات  ��سرت�تيجيات  مر�جعة  خ��الل 
غرفة  ع��الم��ة  وت�ستهدف  �الج��ت��م��اع��ي��ة. 

جمتمع  بناء  �ملجتمعية  للم�سوؤولية  دبي 
�أع���م���ال م�����س��وؤول وم�����س��ت��د�م ح��ي��ث مينح 
�ل��ع��الم��ة �ل�سركات  �حل�����س��ول ع��ل��ى ه���ذه 

�لنجاح وثقة �لعمالء و�ملجتمع.

ت�صتهدف 24 األف عامل وت�صمن حت�صني اإنتاجية املزارع

»خدمات املزارعني« يطلق خطة تدريب عمال املزارع 2018 لت�سمل 734 ور�سة تدريبية حقلية
•• اأبوظبي - الفجر

�أطلق مركز خدمات �ملز�رعني باأبوظبي 
خطة تدريب عمال �ملز�رع لعام 2018 
تدريبية  دورة   734 ت��ت�����س��م��ن   ح��ي��ث 
تدريبية  �ساعة   1500 ن��ح��و   مب��ع��دل 
ت�����س��ت��ه��دف ن���ح���و 24 �أل������ف ع���ام���ل يف 
بو�قع  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  مناطق  خمتلف 

عامل يف كل مزرعة.
وي�سارك يف تنفيذ خطة �لتدريب 172 
م��ه��ن��د���س �إر�����س����اد زر�ع�����ي م���ن خمتلف 
يبد�أ  ح��ي��ث  �ل���زر�ع���ي���ة،  �ل��ت��خ�����س�����س��ات 
تنفيذها خالل �لفرتة من �سهر مار�س 
وتت�سمن   ،2018 دي�����س��م��رب  وح���ت���ى 
زي��ار�ت حقلية للمز�رع وور���س تدريبية 
يف �ملز�رع �الإر�سادية بهدف توعية عمال 
�لزر�عية  �مل��م��ار���س��ات  ب��اأف�����س��ل  �مل�����ز�رع 
وط��رق �ل��زر�ع��ة �حلديثة و�آل��ي��ات �لري 
للمياه،  �الأم��ث��ل  و�ال���س��ت��خ��د�م  �ل�سليمة 
باالإ�سافة �إىل �مل�ساعدة يف زيادة �إنتاجية 

�ملز�رع وحت�سني جودة �الإنتاج �ملحلي.
مو�سوعات   9 �ل��ت��دري��ب  خطة  وت�سمل 
�ل����ري يف  �إد�رة  ع��ل��ى  �ل��ت��دري��ب  ت��غ��ط��ي 
�لفاكهة  �أ�سجار  زر�ع��ة  وط��رق  �مل��زرع��ة، 
�لفاكهة  �أ���س��ج��ار  ب���اأن���و�ع  �لتو�سية  م��ع 
�أبوظبي  ومناخ  بيئة  مع  تتنا�سب  �لتي 
�لتمور  و�إن�����ت�����اج  �ل���ن���خ���ي���ل  وخ�����دم�����ات 
وبرنامج �الإد�رة �ملتكاملة الآفات �لنخيل، 
�لزر�عية  و�ملمار�سات  �ملائية  و�ل��زر�ع��ة 
�جليدة ورفع كفاءة �سبكات �لري وطرق 
�إىل  باالإ�سافة  �لفند�ل  زر�عة حم�سول 

�الإد�ر�ت �ملتكاملة لالآفات.
�عتبار�ً  �مل��رك��ز  خ��رب�ء ومهند�سو  وب���د�أ   
بتدريب  �حل�����ايل  �ل�����س��ه��ر  م��ط��ل��ع  م���ن 
ور�س  تنظيم  ع��رب  �مل����ز�رع  يف  �لعاملني 
تدريبية ت�سمل تدريبا نظريا وميد�نيا 
عدد  �أك���رب  جتميع  يتم  بحيث  للعمال، 
وتوعيتهم  منطقة  ك��ل  يف  �ل��ع��م��ال  م��ن 
مب��و���س��وع �ل��ت��دري��ب يف �إح�����دى �مل����ز�رع 
نف�سها �سمن  �مل��زرع��ة  يف  �أو  �الر���س��ادي��ة 
تنفذه  �لذي  �حلقلية  �لزيار�ت  برنامج 
م��ر�ك��ز �الإر����س���اد �ل���زر�ع���ي �مل��ن��ت�����س��رة يف 

خمتلف مناطق �إمارة �أبوظبي.
�لرئي�س  �جلنيبي  حممد  نا�سر  وق���ال 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رك���ز خ���دم���ات �مل���ز�رع���ني 
بناء  ع��ل��ى  ت�ساعد  �خل��ط��ة  �إن  ب��االإن��اب��ة 
قدر�ت عمال �ملز�رع وتوعيتهم باأ�ساليب 
�ملحافظة  �لزر�عة �حلديثة مبا ي�سمن 
و�ال�ستغالل  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  �مل������و�رد  ع��ل��ى 
�الأم���ث���ل ل��ل��رتب��ة و�مل���ي���اه وي�����س��اع��د على 
�مل����ز�رع وحت�سني جودة  �إن��ت��اج��ي��ة  زي���ادة 
عائد�ت  زي��ادة  �إىل  ي��وؤدي  مما  �ملنتجات 

�ملزرعة وزيادة دخل �أ�سحاب �ملز�رع.
م�سوؤوليتنا  م���ن  �ن���ط���الق���اً  و�أ�����س����اف: 
�ل����زر�ع����ة وحتقيق  ق���ط���اع  ت��ن��م��ي��ة  ع���ن 
تطبيق  يف  �أب����وظ����ب����ي  ح���ك���وم���ة  روؤي��������ة 
على  نعمل  �مل�ستد�مة،  �ل��زر�ع��ة  م��ب��ادئ 
ت���دري���ب وت��ن��م��ي��ة خ�����رب�ت �ل���ع���م���ال كي 

�لزر�عية،  �مل��م��ار���س��ات  �أف�����س��ل  يطبقو� 
مت  �لتدريب  مو�سوعات  �أن  �إىل  م�سري�ً 
�ختيارها بعناية لتحقيق هذه �الأهد�ف 
�لري  ك��ف��اءة  ول�سمان  �ال�سرت�تيجية 
��ستهالك  وتقليل  �مل��ح��ا���س��ي��ل  ملختلف 
�الأ�سمدة  �����س���ت���خ���د�م  وك����ف����اءة  �مل����ي����اه، 
و�مل���ب���ي���د�ت م���ع ت��وع��ي��ة �ل��ع��م��ال بطرق 
حفاظاً  للمبيد�ت  �الآم����ن  �ال���س��ت��خ��د�م 

على �سالمتهم.
ودع�����ا �جل��ن��ي��ب��ي �أ����س���ح���اب �مل�������ز�رع �إىل 
ح�سور  باأهمية  مز�رعهم  عمال  توجيه 
�لعمل حيث  �لتدريبية وور�س  �ل��دور�ت 
ت��ع��ق��د ب��ال��ق��رب م��ن �مل�����ز�رع يف خمتلف 
م��ن��اط��ق �إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي وف��ق��اً جلدول 
�لزر�عة  م��و�ع��ي��د  ح�سب  حم���دد  زم��ن��ي 
م����ن �ل���ب���د�ي���ة وح���ت���ى �حل�������س���اد حيث 
ي��ت��وف��ر ج����دول م��و�ع��ي��د �ل�����دور�ت عرب 
�الإر�ساد  وم��ر�ك��ز  �الإل���ك���رتوين  موقعنا 
للمركز ومركز خدمة  �لتابعة  �لزر�عي 
�أهمية �لتدريب  �ملتعاملني، موؤكد�ً على 
�لعمال  وخ������رب�ت  م����ه����ار�ت  ل��ت��ح�����س��ني 
�ملمار�سات  �أف�����س��ل  الت���ب���اع  وت��اأه��ي��ل��ه��م 
�لزر�عية �لتي تعود بالنفع على �ملزرعة 
�لكربى  �ملنافع  ع��ن  ف�ساًل  و�ساحبها، 
ينبغي  �لتي  �لطبيعة  و�مل�����س��ادر  للبيئة 

��ستد�متها لالأجيال �لقادمة.
�لنعيمي مدير  �سعيد  ق��ال  وم��ن جانبه 

ق�����س��م ت���ط���وي���ر �خل����دم����ات �ل��ف��ن��ي��ة �أن 
باأ�سجار  خا�سة  �أهمية  �أوىل  �لربنامج 
�ل�سجرة   بتلم  �لعناية  وط���رق  �لنخيل 
ب��رن��اجم��ي �الإد�رة  �مل��ب��ارك��ة م��ن خ���الل 
و�إد�رة  �ل��ن��خ��ي��ل  خل����دم����ات  �مل��ت��ك��ام��ل��ة 
ي��ت�����س��م��ن��ان حزمة  و�ل���ل���ذي���ن  �الآف��������ات 
بالنخيل  �لعناية  خدمات  من  متكاملة 
و�لتكريب  و�ل��ت�����س��ع��ي��ف  ك��ال��ت��ن��ظ��ي��ف 
و�خلف  و�لتنبيت  و�لت�سميد  و�لوقاية 
و�لتكميم و�لتفريد و�لتحدير و�لتكي�س 
�لرطب،  وجني  �حل�ساد  بعملية  �نتهاء 
�مل�سائد  ���س��ي��ان��ة  ط���رق  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة 
�حلمر�ء  �لنخيل  ل�سو�سة  �لفرمونية 
و�مل�سائد �ل�سوئية للحفار�ت، و�لتعرف 
�لنخيل  ب�سو�سة  �مل�����س��اب  �لنخيل  على 
��ستخد�م  ، وط��رق  �حلمر�ء و�حل��ف��ار�ت 
ل��ل��وق��اي��ة من  �ل��ع��ام��ة  �ل�����س��الم��ة  �أدو�ت 
تتز�من  �إذ  ل��ل��م��ب��ي��د�ت،  �ل�����س��ارة  �الآث����ار 
�لدور�ت �لتدريبية و�لور�س مع مر�حل 

�إنتاج �لتمور يف �إمارة �أبوظبي.
296 ور�سة  �أن��ه مت تخ�سي�س  و�أو���س��ح 
ودورة تدريبية خلدمات �لنخيل و�إنتاج 
�لتمور وبرنامج �الإد�رة �ملتكاملة الآفات 
�ل��ن��خ��ي��ل وح��ده��م��ا وذل����ك م���ن منطلق 
�الهتمام �لكبري باإنتاج �لتمور باعتباره 
�ال�سرت�تيجية  �لزر�عية  �ملنتجات  �أح��د 
يف �لدولة، يف حني مت تخ�سي�س 115 

للتوعية  حقلية  وزي��ارة  تدريبية  ور�سة 
يف  و�أهميتها  �ملائية  �لزر�عة  باأ�سا�سيات 
�إنتاجية  وزي��ادة  �ملياه  ��ستهالك  خف�س 
�إد�رة  ط���رق  ت�ستحوذ  ك��م��ا  �مل��ح��ا���س��ي��ل، 
ت��دري��ب��ة حول  112 ور���س��ة  �ل���ري على 
�الحتياجات  وحت���دي���د  �ل����ري  ج���دول���ة 
�الأ�سجار  ري  و�إد�رة  للمحا�سيل  �ملائية 

بو��سطة �أجهزة مب�سطة.
�أما �ملمار�سات �لزر�عية �جليدة فت�ستحوذ 
ت�سمل  وت��دري��ب عملي  ور���س��ة   89 على 
ممار�سات  م��ن��ه��ا  م��ت��ن��وع��ة  م��و���س��وع��ات 
و�لنظافة  �جل��ي��دة  �لع�سوية  �ل���زر�ع���ة 
مبا  �حل�ساد  وطرق  للعمال  �ل�سخ�سية 
�ملنتجات وطرق  ي�سمن �سالمة وج��ودة 
و�إد�رة  �مل���ب���ي���د�ت  م���ع  �الآم�����ن  �ل��ت��ع��ام��ل 

�لنفايات �لزر�عية و�سجالت �ملزرعة.
و�أ�سار �لنعيمي �إىل �أن رفع كفاءة �سبكات 
وور�سة  دورة   67 على  ي�ستحوذ  �ل���ري 
�لري  ب��ط��رق  �لتوعية  ت�سمل  تدريبية 
�لري،  �سبكات  عمل  و�آل��ي��ات  بالتنقيط 
�إيقاف ت�سرب �ملياه  باالإ�سافة �إىل طرق 
�ل��ت��دري��ب على  �أن  �إىل  وغ��ريه��ا ، الف��ت��اً 
 18 �إنتاج �لفاكهة ي�ستحوذ بدوره على 
ور�سة تدريبية ت�سمل ت�سميم وتخطيط 
على  و�لتدريب  �لفاكهة  �أ�سجار  ب�ستان 
تقليم �أ�سجار �ل�سدر و�إد�رة �ملياه الأ�سجار 

�لفاكهة.

172 مهند�ش ار�صاد يدربون العمال على اأف�صل املمار�صات الزراعية

االإمارات لالأملنيوم : تدوير اأكرث من 96 األف طن من النفايات يف 2017
يف  �ساهمت  و�لتي  �ل�سابقة  باالأعو�م  مقارنة  �ملخزونة 
عبد  �سلمان  وق��ال  �قت�سادياً.  جمدية  حلول  حتقيق 
�ل�سحة  لقطاع  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  د�وود،  �هلل 
و�ل�����س��الم��ة و�ال���س��ت��د�م��ة و�ل��ب��ي��ئ��ة و�جل����ودة وتطوير 
“يتمثل  ل��الأمل��ن��ي��وم:  �ل��ع��امل��ي��ة  �الأع���م���ال يف �الإم������ار�ت 
هدفنا �ال�ستفادة من كل منتج �سناعي وجعله �ساحلاً 
لال�ستخد�م ويعود بفائدة �قت�سادية، وما علينا �سوى 
�ستى  ال�ستك�ساف  �الأخ�����رى  �ل��ق��ط��اع��ات  م��ع  �ل��ت��ع��اون 
على  �القت�ساديون  ويطلق  لال�ستخد�ماته..  �لطرق 
�ل��ث��ان��وي��ة يف  �ملنتجات  فيه  ت�سبح  �ل���ذي  �ل��ن��ظ��ام  ه��ذ� 
�سناعة معينة مو�د �أولية ل�سناعة �أخرى “�القت�ساد 
وال ريب �أنه �لتوجه �ل�سحيح �لذي ينبغي  �لد�ئري”، 

•• ابوظبي-وام:

�أنها  �م�س  لالأملنيوم،  �لعاملية  �الإم���ار�ت  �سركة  �أعلنت 
متكنت من تدوير �أكرمن 96 �ألف طن من �لنفايات 
مقارنًة يف  زي��ادة ملحوظة  2017، حمققة  �لعام  يف 
 77 ت��دوي��ر  ف��ي��ه م��ن  2016، و�ل����ذي متكنت  �ل��ع��ام 
 ، 18 مار�س  �م�س،  �لنفايات. وي�سادف  �ألف طن من 
�الحتفال للمرة �الأوىل باليوم �لعاملي الإعادة �لتدوير، 
�لت�سجيع �الق��ت�����س��ادي الإع���ادة  ب��ه��دف  �أط��ل��ق  و�ل����ذي 
�لعاملية  �الإم����ار�ت  �سركة  متكنت  و  �لنفايات.  ت��دوي��ر 
�لنفايات  ت��دوي��ر  �إع�����ادة  ن�سبة  زي����ادة  م��ن  ل��الأمل��ن��ي��وم 
�لنفايات  تقلي�س  �إىل  �أدى  مم��ا   2017 �ل��ع��امل  يف 

ت��ت��ب��ع��ه«. وت��ن��ت��ج عمليات  �أن  �ل��ع��امل  ل��ل�����س��رك��ات ح���ول 
لالأملنيوم  �لعاملية  �الإم���ار�ت  �سركة  من�ساآت  يف  �ل�سهر 
�إال  �لثانوية،  �ملنتجات  من  �لعديد  ودب��ي  �أبوظبي  يف 
�أن �ل�سركة �أحرزت تقدماً كبري�ً يف �إيجاد طرق الإعادة 
��ستخد�مها�قت�سادياً، ال �سيما �سمن �سناعة �الإ�سمنت، 
�لبطانة  �مل�����س��ت��ه��ل��ك��ة، وه����ي  ب��ط��ان��ة �خل���الي���ا  ف��م��ث��اًل 
�لد�خلية �مل�ستخدمة يف خاليا�سهر �الأملنيوم، �أ�سبحت 
�سناعة  ل��ل��ح��ر�رةيف  مقاومة  وم���و�د  ك��وق��ود  ت�ستخدم 
�الإ�سمنت، وقدمت �سركة �الإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم يف 
2017 ما يقرب �سعف كميات بطانة �خلاليا  �لعام 
�مل�ستهلكة مل�سانع �الإ�سمنت يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية 
ق�سبان  ت�سنيع  وي��وؤدي  �أنتجته.  مبا  مقارنة  �ملتحدة 

�الآنود �لكربونية �مل�ستخدمة يف خاليا�ل�سهر �إىل �إنتاج 
غبار �لكربون، وميكن ��ستخد�م غبار �لكربون كوقود 
�الإمار�ت  �سركة  ومتكنت  �الإ�سمنت،  �سناعة  يف  بديل 
�لكربون  غ��ب��ار  معظم  ت��دوي��ر  م��ن  ل��الأمل��ن��ي��وم  �لعاملية 
 2017 �ل��ع��ام  م��ن م�سهرها يف جبل علي يف  �ل��ن��اجت 
�لناجت  �ل��ك��رب��ون  لغبار  مم��اث��ل  ح��ل  لتطبيق  وت�سعى 
عن عمليات م�سهر �لطويلة. وتعمل �سركة �الإمار�ت 
�لعاملية لالأملنيوم حالًيا على �إن�ساء م�سفاة لالألومينا 
�أكرب من�ساأة من نوعها يف دولة  �لطويلة، و�ستكون  يف 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لثانية حجماً على م�ستوى 
كمنتج  �لبوك�سيت  وينتج  �الأو����س���ط،  �ل�����س��رق  منطقة 

ثانوي عن عملية تكرير �الألومينا.
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العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/251  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لنايا لتجارة �خل�سار و�لفو�كه  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /عبد�لرحمن جري�غ دين قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   34964( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:mb990576164ae وحددت لها جل�سة 
يوم �الثنني �ملو�فق 2018/3/26 �ل�ساعة 11.00 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1101  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لب�ستان لالعمال �لكهروميكانيكية  جمهول حمل �القامة 
�ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق���ام عليك  ق��د  �حمد  م��ري  �ليا�س  �مل��دع��ي /حممد  �ن  مب��ا 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )19272 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB991516328AE وحددت لها 
 ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 �ل�ساعة   2018/4/16 �ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2802  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- رو�ستفرى لل�سلب دي دبليو �سي ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /فر��سري فوربي�س وميثله / فتوح يو�سف حممد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات  ح�سني �لن�سار - قد 
عمالية وقدرها )93334 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )4500( درهم و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2018/4/1 
�ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1039  عمايل جزئي
�������س.ذ.م.م  جمهول  �لفنية  ل��الع��م��ال  م��اك�����س  وي��ن��غ��و   -1 / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم���ل �الق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /ع���م���اد ف����رج ت��ام��ر ع���ب���د�هلل ق���د �أق�����ام عليك 
درهم(   31885( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
�ل�سكوى  رق���م  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم  دره����م  ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000(  وت���ذك���رة 
MB990685126AE وحددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2018/4/2 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.B.10:بالقاعة �س   09.30 �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/11873  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�نرت كري للمو�د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /حممد ريحان مياه حممد بينتو مياه قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15991 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB178712337AE وحددت لها 
�د�رة �لدعوى  �ل�ساعة 08.30 �س مبكتب  �ملو�فق 2018/3/21  جل�سة يوم �الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2345  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-دل فر�ز للخدمات �لفنية ���س.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة 
�لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد  �لرحمن  �سفيع  �ملدعي /عرفان خان  �ن  مبا 
وتذكرة عودة مببلغ )1200(  درهم(  �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6452 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB180724529AE وحددت لها 
جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2018/3/25 �ل�ساعة 08.30 �س مبكتب �د�رة �لدعوى لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/13131  عمايل جزئي
�������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل  ل��ل��خ��دم��ات �لفنية  �مل��دع��ي عليه / 1-ن��وي��د �جن���م  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /حممد ز�هد منري جام منري �حمد قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )4167 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB176200219AE:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )2000(
وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2018/3/25 �ل�ساعة 08.30 �س مبكتب �د�رة 
�لدعوى لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11224  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-د�نة للطاقة �لكهربائية ���س.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  مبا �ن �ملدعي /غفر�ن �مد�د �هلل قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )18588 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000( درهم 
لها  وح���ددت   mb178232607ae:ل�سكوى� رق��م  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم 
جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/3/28 �ل�ساعة 08.30 �س مبكتب �د�رة �لدعوى 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �الأقل، ويف حالة  مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/6640  عمايل  جزئي 

و�لتطريز جمهول حمل  �لبحر للخياطة  ن�سيم  �ملحكوم عليه/1- م�سغل  �ىل 
�القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/12/18  يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/حممد غياث �لدين حممد عبد�لعزيز بالز�م 
ملوطنه  وتذكرة عودة  درهم  للمدعي مبلغ )11.816(  ت��وؤدي  بان  �ملدعي عليها 
عينا �و مقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بخدمة �ساحب عمل �آخر و�لزمتها 
باملنا�سب من �مل�سروفات و�عفت �ملدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عد� ذلك 
يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  . حكما مبثابة �حل�سوري  من طلبات 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/5539  عمايل  جزئي 
�القامة  ذ.م.م جمهول حمل  ماركت  تر�فيل  ذي  �سركة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/11/9  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/زبري �حمد خان بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مامل  نقد�  يقابلها  ما  �و  عينا  وطنه  �ىل  ع��ودة  وتذكرة  دره��م   )34000( مبلغ 
�مل�سروفات  من  �ملنا�سب  و�لزمتها  �خ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة  �لتحق  قد  يكن 
و�عفت �ملدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة 
�حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر 
�آل  هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/10367  عمايل  جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- �لنمر �ال�سود للزر�عة �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2017/12/24  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
�حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  ��سحق  وهيب  وج��دي  ل�سالح/��سحق  �ع��اله 
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )18391( درهم وتذكرة عودة �ىل وطنه 
و�لزمت  �خر  �لتحق بخدمة �ساحب عمل  يقابلها نقد� مامل يكن قد  �و ما  عينا 
�ملدعي عليها باملنا�سب من �مل�ساريف و�عفت �ملدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما 
عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/347  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �لطرفانة لتنظيف و�سيانة �ملباين �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/مر�د ح�سني �متياز ح�سني عبا�سي  
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )7952( وق��دره  به  �ملنفذ 
فان  �ملحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  باال�سافة �ىل مبلغ )1093( 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2018/673  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  لالن�ساء�ت  فيبينا  �سركة  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�خيل �سانكار�ت موهانان  قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  ب��اال���س��اف��ة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )7042(
مبلغ )773( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/4933  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- فوؤ�د رزيق جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/
حكمة �ملعرفة للتدريب و�ال�ست�سار�ت �الد�رية وميثله:حميد غالم دروي�س 
�بر�هيم  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )48919( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م   )4800( مبلغ  �ىل  باال�سافة 
�ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/1700  تنفيذ جتاري   
مو�سوع �لق�سية:تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم:2016/2679 جتاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ 

�ملننفذ به وقدره )162059( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �الإعالن:طالب �لتنفيذ:�ملتخ�س�سون للحلويات و�ملو�د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �سده:1- �سركة فو�لة �لتجارية �س.ذ.م.م فرع دبي
جمهول حمل �القامة

مو�سوع �العالن:
�مو�لكم �خلا�سة وهي  بانه مت �حلجز على  بتاريخ:2018/3/13  قررت حمكمة دبي �البتد�ئية 
عبارة عن )منطقة جممع دبي لال�ستثمار �الول - فو�لة �لتجارية �ر�س رقم:112( وفاء� للمبلغ 

�ملطالبة به وقدره )162059( درهم وهذ� للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/131  ا�صتئناف مدين    

�ل�سياحية  للمنتجعات  �الو���س��ط  �ل�سرق  �ن���و�ر   -1 ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�سليمان  بن  �سالح  بنت  منى   / �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول 
�حلكم  ����س��ت��اأن��ف/  ق��د  �ب��ر�ه��ي��م   دروي�����س  غ��الم  وميثله:حميد  �لنفي�سة 
ب��ال��دع��وى رق��م 2017/970 م��دين ج��زئ��ي  وح���ددت لها جل�سه  �ل�����س��ادر 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 �ل�ساعة   2018/4/2 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني   ي��وم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 

يف الطعن 2018/168 طعن جتاري

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�ملحدودة  �خل�سو�سية  �لبرتولية  للمنتجات  �الم��ار�ت  �سركة  �لطاعن/1- 

)�يبكو( �س.ذ.م.م  وميثله:ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان 
باعالن �ملطعون �سدهم:1- زينب ح�سن �سرور جمهول حمل �القامة نعلنكم 
باأن �لطاعن �أقام عليكم �لطعن �ملذكور �أعاله ويتوجب عليكم �حل�سور �ىل 

حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

       اإعادة اإعالن  بالن�صر
             يف  الدعوى 2018/78  احوال نف�س م�صلمني

�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1- حم��م��د م��و���س��ى ر���س��ي��د ح��ت��ام��ل��ه  جم��ه��ول حم��ل �الق���ام���ة مب��ا �ن 
�أقام  قد  �لكبان   حممود  عبد�ملجيد  وميثله:ريا�س  ح�سني  ع��ارف  �خرت  يا�سمني  �ملدعي/ 
�ملدعية للمح�سون )عدن( و�لز�م �ملدعي عليه  �ثبات ح�سانة  عليك �لدعوى ومو�سوعها 
با�ستخر�ج جو�ز �سفر �ردين البنه �ملح�سون )عدن( وتا�سرية �قامة له وبان و�لده ر�ف�س 
حل�سانته وال ي�سال عنه وت�سمني �ملدعي عليه �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل و�تعاب �ملحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم  �الحد �ملو�فق  2018/3/25   �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة رقم )10( 
يف مبنى �الحو�ل �ل�سخ�سية يف منطقة �لقرهود لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
             يف  الدعوى 2018/330  احوال نف�س م�صلمني

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سهى ��سماعيل �ملبدر  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ علي �الورفلي وميثله:ح�سني علي ح�سن علي �لبناي  قد �أقام 
للمح�سونة  عليها  �ملدعي  ح�سانة  ��سقاط  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
وحددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  بالر�سوم  �لز�مها  مع  متار 
�ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة  �ملو�فق  2018/4/2    لها جل�سة يوم  �الثنني 
رقم )7( يف مبنى �الحو�ل �ل�سخ�سية مبنطقة �لقرهود لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2018/10  تنفيذ عقاري 

�س.ذ.م.م  بروبرتيز  �م  كيه   -2 ���س.ذ.م.م  للعقار�ت  ديفلوبر  ذ�  �ملنفذ �سدهما/1-  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/رحيم ح�سني �سياه بلو  قد �أق��ام  عليك 
به وقدره )1048281(  �ملنفذ  �ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �لدعوى 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 2- بف�سخ عقد بيع �لوحدة �لعقارية �لرقم 
بف�سخ عقد �لبيع �ملربم بني �ملدعية و�ملدعي عليها �خلا�س ب�سر�ء �لوحدة �لعقارية رقم 
�الوىل �لوحدة �لعقارية رقم )503( مب�سروع بيزني�س تاور بامارة دبي حمل �لتد�عي 
يف �لدعوى �لر�هنة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/295  ا�صتئناف مدين    
جمهول  �مل��رزوق��ي  خليلي  �حمد  عبد�ملجيد   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
قد  �لبكار   �سليمان  م�سطفى  عمر   / �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �القامة  حمل 
ب��ال��دع��وى رق���م 47/2016 مدين  �ل�����س��ادر  �ل���ق���ر�ر/ �حل��ك��م  ����س��ت��اأن��ف 
�ملو�فق  �الرب���ع���اء   ي��وم  ب���ت���اري���خ:2017/3/5  وح���ددت لها جل�سه  كلي 
2018/3/28 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه 
�ستجري  قانونيا ويف حال تخلفكم  �و من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/4219 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- حممد نايف عمر عبويني  جمهول حمل �القامة 
�أقام عليك  �لتنفيذ/حممد رم�سان ب�سري كيالين قد  مبا �ن طالب 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )51500( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/242  ا�صتئناف عمايل    

����س.ذ.م.م   �لفنية  للخدمات  كونيكت  �سمارت   -1 ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف / عزت عو�س عزت عبد�حلميد  
جزئي  عمايل   2017/7953 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف/  قد 

بتاريخ:2018/1/29     
وحددت لها جل�سه يوم �الثنني  �ملو�فق 2018/4/2 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/266  ا�صتئناف عمايل    

�ن  �الق��ام��ة مب��ا  �م��ي��او  جمهول حم��ل  ���س��ده/ 1- �مييليا  �مل�ستاأنف  �ىل 
�مل�ستاأنف / �لنوخذة لل�سياحة �س.ذ.م.م وميثله:خالد ��سماعيل عبد�لعزيز 
حممد �لزرعوين  قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/7426 

عمايل جزئي بتاريخ:2018/1/31     
 10.00 �ل�ساعة   2018/3/22 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
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العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/425  عقاري كلي 
بيلدرز  بنك�س   -2 �مل��دخ��ل/  �خل�سم   ، ������س.ذ.م.م  ل��ل��ع��ق��ار�ت  بنج�س  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ي  �ىل 
بري�س  ع��ب��د�هلل  �ملدعي/��سماعيل  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ليمتد  ديفولبريز  �ن��د 
وميثله:حممد �حمد �سعيد �ل�سعدي نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 
ونفاذ  ب�سحة  بري�س  عبد�هلل  ل�سالح/��سماعيل  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف   2018/3/13
عقدي �لبيع )��ستمارتي �حلجز( �ملوؤرخني 2010/9/5 �ملت�سمنني �سر�ء �ملدعي للوحدتني 
رقمي )جي 07( ، )217( بامل�سروع �مل�سمى )رويال ريزيدن�س 1( وت�سليم �لوحدتني للمدعي 
و�لف  و�مل�ساريف  بالر�سوم  �ملدخل  و�خل�سم  عليهما  �ملدعي  و�لزمت  با�سمه  وت�سجيلهما 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب  �عتبار� من 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/493  جتاري جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا  �ىل �ملدعي عليه / 1-  جر�وند فور�س لال�سا�سات 
�ن �ملدعي/خمترب علوم �لرتبة لفح�س �ملو�د وميثلها مالكها/عبد�للطيف عبد�هلل علي 
�لقرقاوي وميثله:علي �سعيد عي�سى �لفال�سي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )63.750 درهم(  و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
�الربعاء  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  �ل��ت��ام.   �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  و�لفائدة 9% من 
�ملو�فق  2018/3/21 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/328  جتاري جزئي

حممد  عدنان   -2 م.د.م.����س  �سريفي�سز  لوجي�ستيك�س  بي  �ي��ه    -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
خليل حمد�ن ب�سفته مدير �سركة �يه بي لوجي�ستيك�س �سريفي�سز م.د.م.���س جمهول 
ب��ن �سلمان �ل خليفة  ب��ن �ح��م��د  �مل��دع��ي/�ل�����س��ي��خ ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
وميثله:�بر�هيم ح�سن �بر�هيم �ملال قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   وق��دره )187625  عليهما مببلغ  �ملدعي 
 8.30 �ل�ساعة  �ملو�فق  2018/3/27  �لثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت    . و�لفائدة %12 
�س بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/47  عقاري كلي
�ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  �مل��ح��دودة  �لقاب�سة  بر�يتون  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  ظهريي  ��سمعيل  �مل��دع��ي/ك��ي��و�ن 
ببطالن �تفاقية بيع و�سر�ء �لوحدة �لعقارية رق��م:114 مب�سروع برج �لو�حة 1 - 
يف منطقة �حلبية و�لز�م �ملدعي عليهما على �سبيل �لتكافل و�لت�سامن بان يوؤديا 
مبالغ وقدره )700.000( درهم و�لفائدة 12% من تاريخ ��ستالم �ملبلغ وحتى متام 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�ساريف  �لر�سوم  و�لز�مهما  �ل�سد�د 
ch.1.B.8 لذ� فاأنت  �لثالثاء �ملو�فق 2018/3/27 �ل�ساعة  09:30 �س بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/482  جتاري جزئي

�ملدعي/ �ن  �الق��ام��ة مب��ا  �سعد جمهول حم��ل  روج��ه  عليه/كارلو  �مل��دع��ي  �ىل 
�أر�مك�س �المار�ت �س.ذ.م.م وميثله:�أمل عمري �ل�سبيعي قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )34000( درهم 
و�لر�سوم  يف:2014/5/3  �لو�قع  �ال�ستحقاق  تاريخ  من  �لقانونية  �لفائدة  مع 
�ملو�فق:2018/3/28  �الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  و�الت��ع��اب.  و�مل�سروفات 
�أو من  فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة:ch.1.C.13 لذ�  �ل�ساعة:08:30�س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/647  جتاري جزئي

ذ.م.م - فرع دبي جمهول حمل  �ملدعي عليه/�سركة كومودور للمقاوالت  �ىل 
وميثله:فتوح  ذ.م.م  �لعازلة  للمو�د  �ل�سوي�س  �ملدعي/�سركة  �ن  مبا  �الق��ام��ة 
يو�سف حممد ح�سني �لن�سار قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعى عليها مببلغ وقدره )48673( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم 
لذ�   ch.1.C.14:بالقاعة �ل�ساعة:08:30�س  �مل��و�ف��ق:2018/4/4  �الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/525  جتاري جزئي

دبي  �ملالحية  و�خل��دم��ات  لل�سيانة  �لبحرية  �خلليج  عليه/�سركة  �ملدعي  �ىل 
����س تي  �مل��دع��ي/�ت�����س  ذ.م.م )جيمو�س دب���ي( جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
با�سد�ر  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ����س.ذ.م.م  �للوج�ستية 
و�مل�ساريف.  و�لر�سوم  دره��م   )30455( مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  بالز�م  �الم��ر 
�ل�ساعة:08:30�س  �مل������و�ف������ق:2018/3/25  �الح����د  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch.1.C.12:بالقاعة
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1969  جتاري جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- رويال فور�س للخدمات �المنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/1/21  يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/يونفر�سال خلدمات �حلر��سه �س.ذ.م.م بالز�م 
�ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعية تعوي�سا مبلغ مقد�ره )35000( درهم و�لزمتها 
بالر�سوم و�مل�ساريف . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
�ل�سمو  با�سم �ساحب  �لتايل لن�سر هذ� �الع��الن �سدر  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/96  عقاري جزئي
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  �ل��ع��ق��اري  للتطوير  جلوبل  تنميات    -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
با�سي وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد  �ملدعي/زينب غازي عطار  �ن  �القامة مبا 
�لبحر قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ �لعقد بني �ملدعية و�ملدعي 
تاريخ  من   %9 بو�قع  و�لفائدة  دره��م   )169.494( وق��دره  مببلغ  �ملدعي  و�ل���ز�م  عليها 
رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة .  وحددت لها 
جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق  2018/3/27 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/381  عقاري كلي

�ن�ساء  �سركة   - �سابقا   - ذ.م.م  �الم���ار�ت  �سم�س  �ر���س  جمموعة  عليه/�سركة  �مل��دع��ي  �ىل 
للخدمات ذ.م.م - حاليا جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/حممد ريحان مري�سنت قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بندب خبري هند�سي و�خر ح�سابي تكون مهمتهما 
بيان �لفارق بني �مل�ساحة �ملباعة و�مل�ساحة �ل�سافية وبيان مدة �لتاأخري وبيان حالة �لوحدة 
ومو��سفات ت�سطيبها مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت 
لذ�   ch.1.B.8:بالقاعة �ل�ساعة:11:00�س  �مل��و�ف��ق:2018/3/25  �الح��د  يوم  جل�سة  لها 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/253  جتاري كلي

�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه/م��ه��دي ع��ل��ي ع��ي��د ع��ن��رب ع��ي��د جم��ه��ول حم���ل �الق���ام���ة مب���ا �ن 
�ملدعي/بنك �بوظبي �الول �س.م.ع )حاليا( بنك �خلليج �الول - فرع دبي )�سابقا( 
وميثله:حممد عبد�مللك م�سطفى �هلي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )1116239.16( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذ�   ch.1.C.15:بالقاعة �ل�ساعة:09:30�س  �مل��و�ف��ق:2018/3/25  �الح��د 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1878  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/هاين لطفي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/حنان 
عليك  �أق��ام  قد  �مل��زروع��ي  ر��سد  �سليم  ي�س حممد عمر وميثله:�سعيد  ي�س 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مببلغ )477.698( دوالر �مريكي �و ما يعادله 
�ملو�فق:2018/3/19  �الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  �الم��ار�ت��ي.  بالدرهم 
�أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch.2.E.22:بالقاعة �ل�ساعة:09:30�س 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/33  عر�س واإيداع عمايل 

حممد  عبد�حلفيظ  ع��ب��د�هلل   -1  / عليه  �مل��ع��رو���س  �ىل 
�حمد  جمهول حمل �القامة مبا �ن �لعار�س / يونيفاي 
�لدعوى  �أق��ام عليك  قد  كيه جي  �و  �سي  �ت�س  بي  �م  جي 
ومو�سوعها عر�س مبلغ وقدره 103.274.46 درهما على 

�ملعرو�س عليه.  
 رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
الدعوى رقم 2017/3895 جتاري جزئي - دبي 

�ملدعي عليه : حممد عبد�لرحمن عبد�هلل �جلرن �ملهريي 
ب��ن��دب��ي خبري�  ب��ن��اء ع��ل��ى تكليف حمكمة دب���ي   ، �مل���ذك���ورة �ع���اله  �ل��دع��وى  يف 
ع   م  �س   - �لهالل  �ملرفوعة من م�سرف  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  م�سرفيا يف 
)�ملدعي(  �سدكم ، وعليه يرجى ح�سوركم يف جل�سة �خلربة �و وكيال معتمد� 
�الأحد   ي��وم  وذل��ك  �ل��دع��وى  تخ�س  م�ستند�ت  لديكم من  ما  وتقدمي  ميثلكم 
�ملو�فق 2018/3/25  يف متام 12.00 ظهر�  يف مقر مكتب �خلبري : عبد�ملجيد 
�ملرزوقي و�لكائن مبدينة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بناية برج �مل�سرف - 
�لطابق 15 - مكتب رقم 1504 موبايل : 0506111421  - ت : 042555363  ، 

ف : 042555433
اخلبري  امل�صريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

 اإجتمــــــاع اخلبــــرة

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

يعلن مكتب �لنويالتي حما�سبون قانونيون عن بيع معد�ت وم�ستلزمات 
مر�جعة  يرجى  �لعرو�س  وتقدمي  للمعاينة  م�ستعملة  خمبز  و�سيار�ت 
�أن تقدم  ت��اري��خ �الع���الن على  ����س��ب��وع م��ن  �مل��ذك��ور خ��الل م��دة  �ملكتب 
�لعرو�س وذلك على �لعنو�ن دبي – ديره – ميد�ن بني يا�س – بناية 

برج دبي – �لطابق �ل�ساد�س – �سقة رقم 604
هاتف رقم: 8199 222 04، فاك�س رقم: 8055 223 04

�س. ب. )7242( دبي
nwilatie@eim.ae :الإمييل�

 للبيـــــــع 

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
اإنذار عديل 

رقم 2017/34271
�ملنذر :  م�سرف �بوظبي �ال�سالمي - �س م ع  - عنو�نه / �إمارة دبي - ديرة - �سارع �لرقة - بجو�ر مطعم �لطازج مقابل مطعم كنتاكي - 
مبوجب �لوكالة �مل�سدقة من كاتب �لعدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 وميثله �ملحامي / جابر ر��سد �ل�سالمي وعنو�نه - �إمارة دبي 
- بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - برج لطيفة - مكتب رقم 1502 - �س ب 3117 - هاتف / 043599997 - فاك�س / 043599987 ومبوجب �لوكالة 

�مل�سدقة من كاتب �لعدل بدبي حتت رقم 2016/1/255952 وميثله / �بوبكر حم�سن �ل�ساليل 
�سد �ملنذر �سدها / �لهالل �الأخ�سر للنقليات ، عنو�نه / �إمارة دبي  - ديرة - نايف - مكتب رقم 103 ملك عائ�سة حممد بالهول - هاتف - 

2959117-04  هاتف 0552267456 - �س ب  252019 دبي  
�ملو�سوع / �نذ�ر ب�سد�د مبلغ  43871.00 درهم    ) ثالثة و�ربعون �لف وثمامنائة وو�حد و�سبعون درهما ( 

حت�سل �ملنذر �ليها على قر�س �سر�ء �سيارة مببلغ 75206.40 درهم ) خم�سة و�سبعون �لف ومائتني وخم�سة درهم و�ربعني فل�سا ( من �لنوع 
تويوتا هايلوك�س - بيك �ب لوحة رقم )45133/نقل عام ( دبي �للون �بي�س موديل 2015 م ، وتر�سد بذمته �ملذكورة �ملبلغ �عاله 43871.00 

درهم ) ثالثة و�ربعون �لف وثمامنائة وو�حد و�سبعون درهما ( مل يتم �سد�دها 
وقد حاول �ملنذر مر�ر� وتكر�ر حيث �ن �ملنذر �سده على �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد يف ذمته �إال �نه مل يحرك �ساكنا 

وطبقا لن�س �ملادة )172( من قانون �ملعامالت �لتجارية رقم 1993/18 و�لتي تن�س على :- 
�ذ� مل يدفع �ملدين �مل�سمون بالرهن يف تاريخ �ال�ستحقاق كان للد�ئن بعد �نق�ساء �سبعة �يام من تاريخ �نذ�ر �ملدين بالوفاء �ن يطالب من 

�ملحكمة � الذن له ببيع �ل�سيئ �ملرهون وينظر يف �لطلب على وجه �ال�ستعجال وتعني �ملحكمة كيفية �لبيع 
لذلك ، ننذركم بوجوب �سد�د �جمايل �ملبالغ �ملتبقية يف ذمتكم للمنذر  43871.00  درهم ) ثالثة و�ربعون �لف وثمامنائة وو�حد و�سبعون 
درهما ( وذلك خالل ��سبوع من تاريخ تبليغكم بهذ� �النذ�ر ، ويف حاله عدم �سد�دكم �ملبالغ �ملتبقية يف ذمتكم ل�سالح �ملنذر يلتم�س �عمال 

ن�س �ملادة )172( من قانون �ملعامالت �لتجارية وحتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف و�التعاب 
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1804   

�ملنذر / �ل�سويب للعقار�ت - ذ م م 
�ملنذر �ليه / �لكوب لاللومنيوم و�عمال �لتك�سية - �س ذ م م 

)جمهول حمل �القامة( 
�لغري مدفوعة بح�سب  �ملتاأخر�ت  ب�سد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  لذلك  ينذر 
بتاريخ     �نتهاء عقد �اليجار  ��ستحقاق حيث  عقد �اليجار لوجود فرتة بدون 
2018/1/2 وجتدده من تلقاء نف�سه ملدة جديدة بدون �سد�د ،  ومبهلة مدتها 
)30( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�إال �الخالء وت�سليمنا �ملاأجور ذلك 

ح�سب �الجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1803   

�ملنذر / �ل�سويب للعقار�ت - ذ م م 
�ملنذر �ليه / 1- �لهويل للديكور - �س ذ م م

   2- �بر�هيم عبد�لرحمن بو�سكاد - )جمهول حمل �القامة( 
بح�سب  مدفوعة  �لغري  �ملتاأخر�ت  قيمة  ب�سد�د  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر  لذلك 
عقد �اليجار لوجود فرتة بدون ��ستحقاق ب�سبب رجوع �سيك �اليجار  بتاريخ    
و�إال  �الع��الن  ه��ذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما   )30( مدتها  ومبهلة   ،  2018/2/15
ل��دى مركز ف�س  �ملتبعة  ذل��ك ح�سب �الج���ر�ء�ت  �مل��اأج��ور  �الخ��الء وت�سليمنا 

�ملنازعات �اليجارية
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/1215  جتاري كلي 
�حمد/ كونهي  دركا�س  �سريف  حممد  �سيخ   -2 ����س.ذ.م.م  �لوقود  لتجارة  �الجتاهات  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 

 -3 للقر�س  �سخ�سي  �سامن  وب�سفته  ذ.م.م  �لوقود  لتجارة  �الجتاهات  مدير  وب�سفته  �ل�سخ�سية  ب�سفته 
���س.ذ.م.م ب�سفتها �سامنة للقر�س جمهويل حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت  �لعام  كو�سي للنقل 
�ملدعي  �وال:بالز�م  برود�  ل�سالح/بنك  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2017/12/27  يف  �ملنعقدة  بجل�ستها 
عليهما �الوىل و�لثاين بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهم بان يوؤدو� للبنك �ملدعي مبلغ )و�حد وع�سرون مليونا 
وثالثمائة و�ثنان وثمانون �لفا و�ربعمائة وثمانية و�ربعون درهم و�سبعة فلو�س( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 
�لبيان  �لثالثه باملديونية �سالفة  �لتام - ثانيا:�لز�م �ملدعي عليها  �ل�سد�د  9% من تاريخ رفع �لدعوى حتى 
بالت�سامن مع �ملدعي عليها �الوىل يف حدود مبلغ خم�سة ع�سر مليون درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع %9 
من تاريخ رفع �لدعوى حتى �ل�سد�د �لتام - ثالثا:بعدم قبول طلب �سحة �حلجز �لتحفظي رقم:422/2016 
جتاري لرفعه قبل �الو�ن و�لزمت �ملدعي عليهم بامل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما 
مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/274  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/�سم�س �ملدينة لتجارة �لديزل و�ملحروقات �س.ذ.م.م 2- �سيجو حممد طه 
حممد طه - ب�سفته كفيل �سم�س �ملدينة لتجارة �لديزل و�ملحروقات �س.ذ.م.م جمهول 
��سماعيل  وميثله:علي  ����س.م.خ  للتمويل  �خلليج  �ملدعي/�سركة  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل 
�بر�هيم �جلرمن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ 
وقدره )642.978.43( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ 
ت�سجيل �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت 
 ch.1.C.15:لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2018/3/27 �ل�ساعة:09:30�س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/165  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/فوك�س فاليو ملقاوالت �لبناء ���س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/�سم�س �الفغان ملقاوالت �لنجارة �مل�سلحة قد �أقام عليك �لدعوى 
 + دره��م   )753.932( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
جل�سة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �لقانونية  �لفائدة 
 ch.1.C.15:بالقاعة �ل�ساعة:09:30�س  �مل���و�ف���ق:2018/4/3  �لثالثاء  ي��وم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12278 بتاريخ 2018/3/19   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/7  ا�صتئناف تظلم عقاري    
�م بي �ت�س - فرع  �مل�ستاأنف �سده/ 1- �لرتناتيف كابيتال �نف�ست جي  �ىل 
���س م ع  �أب��وظ��ب��ي �الأول -  �مل�ستاأنف /ب��ن��ك  جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
)حاليا( بنك �خلليج �الأول - فرع دبي - )�سابقا( وميثله / حممد عبد�مللك 
 2017/64  : رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف  قد   - �أهلي  م�سطفى 
تظلم عقاري - وحددت لها جل�سه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/3/28  �ل�ساعة 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�ساء�   17.30

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

�لعدد 12278 بتاريخ 2018/03/19

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد - اإدارة العالمات التجارية



ثقافة وفن�ن

26
االعالن عن الفائزين واملكرمني يف جائزة العوي�ش لالإبداع  الدورة 25 للعام 2017 - 2018

 •• دبي - د.حممود علياء

عقدت ندوة �لثقافة و�لعلوم موؤمتر�ً �سحفياً لالإعالن عن 
�لفائزين و�ملكرمني يف جائزة �لعوي�س لالإبد�ع يف دورتها �ل� 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�سويدي  �سقر  �سلطان  بح�سور   25
من  ونخبة  �لتنفيذي  �ملدير  �ملهريي  ح��ارب  و�أحمد  �لندوة 

�الإعالميني و�ل�سحفيني.
�أح���د�ث جمة حتدث  م��ن  �ل��ع��امل  م��ا يكتنف  �ل�سويدي  ذك��ر 
متغري�ت على خمتلف �الأ�سعدة �إال �أن هناك �أ�سخا�س و�أماكن 
مهما تغريت حولهم �الأحد�ث تظل �سماتهم وذكر�هم عطرة 
�آل نهيان  �ل�سيخ ز�ي��د بن �سلطان  وباقية وه��ذ� ما متثل يف 
رحمه �هلل، �لذي �أبهر �لعامل مبناقبه و�أعماله �جلليلة �لتي 

قدمها للدولة للعامل �أجمع.
وخري من تكلم عن �ل�سيخ ز�يد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
�لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�أ�سدر  �إمارة دبي� �لذي  �ملتحدة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�أجمل ما كتبه يف هذ�  وم��ن  ز�ي��د  �ل�سيخ  �أ�سعار  كتاب ح��ول 

�لديو�ن ل�سمو �ل�سيخ ز�يد قوله:
��ستظل با�سم ز�يد كل ليلة

وكل ليلة يف منامي له ح�سور
�ل��ذي �ساحبه يف م�سرية  و�أ���س��اف نحتفل بعام ز�ي��د �خل��ري 
�لبناء �لكثري من �لرجال �ملخل�سني �الأوفياء �لذين �أعطو� 
�لعوي�س  علي  ب��ن  �سلطان  ومنهم  �ملناحي  كافة  يف  �ل��دول��ة 

�ل�ساعر ورجل �الأعمال ورجل �خلري رحمه �هلل.
�الإمار�ت  دولة  �أطلقتها  �لتي  ز�ي��د(  )عام  �حتفاالت  و�سمن 
حتتفي ندوة �لثقافة و�لعلوم بدبي مبرور خم�سة وع�سرين 
�ملتجددة  �جلائزة  تلك  ل��الإب��د�ع،  �لعوي�س  جائزة  على  عاماً 
د�ئ���م���اً، وف����اًء ل��ذك��رى �مل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن �هلل ت��ع��اىل �ملرحوم 
و�لوطني  �الإن�����س��اين  لعطائه  و��ستلهاماً  �لعوي�س،  �سلطان 

و�لفكري و�لثقايف.
يف دورتها �خلام�سة و�لع�سرون تكرم جائزة �لعوي�س لالإبد�ع 
�أعطت وتركت ب�سماتها جلية يف  �إمار�تية  �سخ�سية ثقافية 
ميادين �لعمل �لثقايف، كما تكرم نخبة من �ملوهوبني �لذين 

تعد �جلائزة لهم مبثابة وم�سة تنري دروب �مل�ستقبل.
تو��سل جائزة �لعوي�س دورتها �جلديدة مبزيد من �مل�ساركات 
�لتي بلغت 163 م�ساركة، فاز منهم 51 م�ساركة وزعت كما 

يلي:
 – �إمار�تياً يف جماالت )�سخ�سية �لعام �لثقافية  43 فائز�ً 
– �الإبد�ع  – �البتكار �لعلمي  �لثقافية �خلا�سة  �ل�سخ�سية 

�الأدبي و�لثقايف – �الإبد�ع �لفني(.

�خلا�سة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �جل���ائ���زة  يف  م��ق��ي��م��ني  ف��ائ��زي��ن   \8
و�لبحوث و�أف�سل كتاب.

بن  علي  �سعادة  رعاية  حتت  �جل��و�ئ��ز  توزيع  حفل  و�سيعقد 
2018 يف  26 م��ار���س  ي��وم �الث��ن��ني  حميد �لعوي�س وذل��ك 

�ل�ساعة �لثامنة م�ساء يف مقر ندوة �لثقافة.
وعن �لفائزين يف هذه �لدورة مت �ختيار �ل�سيخة بدور بنت 
�سخ�سية  وه��ي  �لثقافية  �لعام  �سخ�سية  �لقا�سمي  �سلطان 
�ل�سيخ �لدكتور �سلطان  مميزة نهلت من فكر وعلم و�لدها 

بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�سارقة.
و�ل�سيخة بدور �لقا�سمي �سخ�سية بارزة ومتميزة يف �لعديد 
�الأطفال.  و�أدب  و�لن�سر  �لثقافة  يف  وبخا�سة  �ملجاالت  من 
يف  �ملتخ�س�سة  للن�سر،  كلمات  د�ر   2007 ع��ام  يف  �أ�س�ست 
�لعربية،  باللغة  �لعالية  �جل��ودة  ذ�ت  �الأطفال  كتب  �إ�سد�ر 
كلمات«  »جم��م��وع��ة  �إىل   2013 ع����ام  يف  حت���ول���ت  و�ل���ت���ي 
�لهادفة  »ح����روف«  للن�سر،  »ك��ل��م��ات«  د�ر  ج��ان��ب  �إىل  لت�سم 
باللغة  �لتعليم  تدعم  مبتكرة  تعليمية  بر�مج  تطوير  �إىل 
و«كلمات  و�لكبار،  �ل�سباب  ب��اأدب  �ملعنية  و«رو�ي���ات«  �لعربية، 
باللغة  �مل�سورة  �لكتب  وتوزيع  ن�سر  �ملتخ�س�سة يف  كو�رتو«، 
�لعربية، �إ�سافًة �إىل »مكتبة« وهي مقهى ثقايف فكري خا�س 

باالأطفال.
مع  �لبكالوريو�س  �سهادة  �لقا�سمي  ب��دور  �ل�سيخة  وحتمل 
�ل�سرف من جامعة كامربيدج، وح�سلت على درجة  مرتبة 
�مل��اج�����س��ت��ري يف �الأن��روب��ول��وج��ي��ا �ل��ط��ب��ي��ة م��ن ك��ّل��ي��ة لندن 

�جلامعية. 
�أم�����ا ع���ن �جل����ائ����زة �ل��ث��ق��اف��ي��ة �خل���ا����س���ة وه����ي ت���ك���رم ثالث 
�سخ�سيات من �أبناء �الإمار�ت و�الأ�سقاء �لعرب، و�ل�سخ�سيات 

�ملكرمة هذ� �لعام:
�لفنانة �سمرية �أحمد

دبي  مل�سرح  تنت�سب  وتلفزيونية،  م�سرحية  �إمار�تية  ممثلة 
يف  �ساركت   ،1977 ع��ام  �لفنية  م�سريتها  ب���د�أت  �ل�سعبي، 
�أكر من 20 عمال م�سرحياً و�أوبريتات وبر�مج تليفزيونية 

وم�سل�سالت.
�أف�سل  ج��ائ��زة  �أه��م��ه��ا:  م�سرحية  ج��و�ئ��ز  ع��دة  على  ح�سلت 
�أيام �ل�سارقة  �أول عن م�سرحية )ليلة زفاف( يف  ممثلة دور 
مهرجان  يف  للهو�ة  ن�سائي  متثيل  �أف�سل  جائزة  �مل�سرحية، 
قرطاج عن م�سرحية - مقهى بوحمدة، ح�سلت على جائزة 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �ملحلي من  للفنان  �خلا�سة  �لتكرمي 
�مل�سرحية  �ل�سارقة  �أي��ام  يف  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  د. 
�أف�����س��ل متثيل  2001م، ج��ائ��زه  ع�����س��رة  �حل���ادي���ة  �ل�����دورة 
جائزه  �الأردن،  م��ه��رج��ان  يف  من�سية  حل��ظ��ات  م�سرحية  يف 

للتميز  �سيدتي  جائزه   ،2007 لعام  �لتقديرية  �الإم���ار�ت 
تكرمي يف موؤمتر  �الإم��ار�ت��ي��ة )2016(،  ل��ل��م��ر�أة  و�الب����د�ع 

�ملر�آه �لعاملي. 
�الأ�ستاذ م�سعود �أمر �هلل

�س �إعالم.  -       تخّرج يف جامعة �الإمار�ت تخ�سّ
-       موؤ�ّس�س ومدير »م�سابقة �أفالم من �الإم��ار�ت« �ملجمع 

�لثقايف، �أبوظبي. 
-       �سارك يف تاأ�سي�س »مهرجان �خلليج �ل�سينمائي« بدبي 

 .2008
-       يعمل حالياً مدير�ً فنياً ملهرجان دبي �ل�سينمائي �لدويل. 
ون�سر مقاالته  و�ل�سينما،  �ل�سعر  كتابات عديدة يف حقل  له 

ودر��ساته يف �لعديد من �ل�سحف و�ملجالت �لعربية.
�الأف���الم �لق�سرية و�لوثائقية،  �أخ���رج جمموعة م��ن         -
منها: »�لرمر�م 1994-«، �لغرفة �لُقزحية: مائة عام على 
�ل�سينما – 1996«، »�الأفقية و�لزخرفة يف ع�سر �لباروك 

 .»1999 –
 

�الأ�ستاذ حممد عبد �ملق�سود
جامعة  �الآد�ب،  كلية  يف  ت��خ��رج  م�����س��ري،  ���س��ح��ايف  ك��ات��ب   -
�لقاهرة، �لعام 1994، وعمل يف �ل�سحافة �الإمار�تية على 
مد�ر 22 عاماً مت�سلة، �لتحق بجريدة »�لبيان »منذ �لعام 
جريدة  تاأ�سي�س  يف  ُي�سهم  �أن  قبل   ،2005 وحتى   ،1996
»�الإمار�ت �ليوم«، �سمن �لكادر �لتاأ�سي�سي �الأول لها يف �سنة 

.2005
- ح�سد �لعديد من �جلو�ئز �ل�سحافية �ملتخ�س�سة، منها، 
�أف�����س��ل حتقيق ���س��ح��ايف، �لعام  ج��ائ��زة ت���رمي ع���م���ر�ن، ف��ئ��ة 
�لتميز  حتقيق،  �أف�����س��ل  م��ق��ال،  �أف�����س��ل  وج��و�ئ��ز   ،2014
�الإعالمي، �أف�سل تغطية عربية، �لتي نظمتها جائزة �الإعالم 

بالقرية �لعاملية �سنوياً بني عامي 2012 و2017.
�الإع���الم  ب���دور  ن����دو�ت خمتلفة مرتبطة  ب��اإل��ق��اء  ���س��ارك   -
دبي  هيئة  �إ���س��ر�ف  حت��ت  و�الجتماعية  �لثقافية  �حل��ي��اة  يف 
هيئة  بال�سارقة،  و�الإع��الم  �لثقافة  د�ئ��رة  و�لفنون،  للثقافة 
تدريبية  ور�ساً  وق��دم  وغريها،  و�الإع��الم،  للثقافة  �لفجرية 

خمتلفة يف مهار�ت �لكتابة �ل�سحافية.
 

�لق�سم �لثالث:
                               �مل�سابقات �لعامة

م�سابقة �لبحوث الأبناء دولة �الإمار�ت:
�لدر��سات �الإن�سانية – �ملحور �لثقايف
�لباحث يا�سر علي �إبر�هيم �لقرقاوي

عن بحثه: �الإد�رة �لثقافية – �ملوؤ�س�سات.
�لدر��سات �الن�سانية – �ملحور �الإد�ري

�لباحثة بدرية علي ح�سن علي �حلو�سني
عن بحثها: نظرية �لتحفيز �لوظيفي.

�لدر��سات �الن�سانية – �ملحور �الإعالمي �أو �ملعلوماتي
�لباحث نا�سر �أحمد �إبر�هيم �ليعقوبي �لزعابي

عن بحثه: دور �الإعالم �ملرئي )�لر�سوم �ملتحركة( وتاأثريه 
على �لثقافة �الأمنية لالأطفال.

�لدر��سات �لتطبيقية – �ملحور �لزر�عي �أو �لغذ�ئي
�لباحث د. عبد �ملجيد �سيف حممد �أمني �خلاجة

عن بحثه: ��ستخد�م م�ستحلب �الأ�سماك و�لبكرتيا �لنافعة 
�ملنتجة لهرمونات �لنمو �لنباتية لزيادة منو نباتات.
م�سابقة �أف�سل بحث عن �الإمار�ت لالأ�سقاء �لعرب:

�لدر��سات �الن�سانية – �ملحور �لثقايف
�لباحث �أحمد عادل زيد�ن فرج

عن بحثه: �لدور �حل�ساري لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
تنمية  �أج��ل  م��ن  و�لعاملي  �لعربي  �لثقايف  �ل���رت�ث  �سون  يف 

م�ستد�مة.
�لدر��سات �الن�سانية – �ملحور �الجتماعي

�لباحث �أحمد حممد �أحمد �أبو زيد
عن بحثه: �ل�سباب وقانون �خلدمة �لوطنية يف دولة �الإمار�ت 
�ال�ستجابات..   .. �ل���دو�ف���ع  يف  در�����س���ة  �مل��ت��ح��دة..  �ل��ع��رب��ي��ة 

و�لتحديات �مل�ستقبلية.

�لدر��سات �الن�سانية – �ملحور �الإد�ري
�لباحثة رمي خمي�س عبد �لفتاح حمد�ن

�ل�سركات  �إد�رة  جمال�س  يف  �مل���ر�أة  ت��و�ج��د  دور  بحثها:  ع��ن 
للقرتة  تطبيقية  در����س��ة   .. �أد�ئ��ه��ا  حت�سني  يف  �الإم��ار�ت��ي��ة 

.2017 –  2013
�لدر��سات �الن�سانية – �ملحور �ملعلوماتي

�لباحثان �أ. د. جا�سم حممد جرجي�س 
ويا�سر نبوي حممود 

�الأكادميية  �مل��ك��ت��ب��ات  يف  �مل��ع��ل��وم��ات  خ��دم��ات  بحثهما:  ع��ن 
�الجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  خالل  من  �ملقدمة  �الإمار�تية 

مع �إ�سارة خا�سة �إىل �لفي�سبوك.
�لدر��سات �لتطبيقية – �ملحور �لزر�عي �أو �لغذ�ئي

�لباحث د. خالد عبا�س م�سعد �لطر�بيلي
�لوقود  �إن��ت��اج  ل��زي��ادة  ج��دي��دة  مبتكرة  طريقة  بحثه:  ع��ن 
�حليوي من نبات �ل�ساليكورنيا و�ملتو�جد يف دولة �الإمار�ت 
تعي�س  �لتي  �لنافعة  �لبكترييا  با�ستخد�م  �ملتحدة  �لعربية 

د�خل جذور �لنباتات.
�لدر��سات �لتطبيقية – �ملحور �لبيئي

�لباحث  د. حممد جمال �أبو �ملجد
عن بحثه: �البتكار �لبيئي يف فنادق دولة �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
ويف م�سابقة �البتكار �لعلمي:      

�الأول • �ملركز 
جو�هر خليل ��سكناين

عن �خرت�عها �لنظام �لذكي الإد�رة �ملفاتيح
 • �ملركز �لثاين

عبد�لعزيز علي ح�سن �لزيودي
عن �خرت�عه �آلة حتاكي حركة �ليدين

بني منا�سفة  �لثالث  • �ملركز 
- �سما �سلطان حممد �لعطار

عن �خرت�عها �مل�سنع �الآمن
- خالد يون�س �ملرزوقي

عن �خرت�عه نظام �ملعلومات �ل�سامتة
وحول م�سابقة �أف�سل كتاب: 

دولة  ع��ن  �الم�����ار�ت  �أب���ن���اء  ي�����س��دره  ك��ت��اب  �أف�����س��ل     -  1
�المار�ت

        تطور �حلركة �ل�سعرية يف �الإمار�ت: جماعة �حلرية
       للدكتورة مرمي عبد�هلل �لها�سمي

�الإمار�ت: �أبناء  الأحد  كتاب  �أف�سل     -  2
       على �سفاف نهر �لغاجن

       �لدكتور عبد�هلل نا�سر �سلطان �لعامري
�المار�ت:    دولة  عن  �الإمار�تيني  لغري  كتاب  �أف�سل     -  3

       رو�يات وذكريات من ما�سي �الإمار�ت
       حمدي ن�سر عبا�س عو�د

وفاز يف م�سابقة �الإبد�ع �الأدبي و�لثقايف:  
�أف�سل ديو�ن �سعر:

مو�ثيق �لوفاء
لل�ساعر ر��سد �سعيد خلفان �سر�ر

�أف�سل �إبد�ع ق�س�سي �أو رو�ئي:
 �أ�سر�ر �جلدة

 للكاتبة فتحية عبد �لعزيز �لنمر �لزرعوين
�أف�سل ن�س م�سرحي:

 ونني غبي�سة
للكاتب مرعي حممد �حلليان

�أف�سل كتاب طفل:
»ر�سالة من هارفورد« )رو�ية لليافعني(

للكاتبة مرمي �إبر�هيم �لزرعوين
�أف�سل برنامج �إذ�عي ثقايف �أو �جتماعي حملي:

       برنامج: »�ل�سالفة وما فيها« )�إذ�عة نور دبي(
ت���ق���دمي: �أح���م���د حم��م��د م��ط��ر �ل��ك��ت��ب��ي – ���س��الم��ة حممد 

�ل�سويدي – حممد عمر �لبلو�سي 
�أف�سل برنامج تلفزيوين ثقايف �أو �جتماعي حملي:

       برنامج: »�لريبوب – �ملو�رد« قناة بينونة

�أف�سل فيلم وثائقي حملي:
 »حياة ز�يد« قناة �لظفرة

و�لفائزون يف �أف�سل عمل فني:
�لر�سم:

نور لوحة  �الأول:  • �ملركز 
د. كرمية حممد عبد�لعزيز �ل�سوملي     

�لطو��سة لوحة  �لثاين:  •  �ملركز 
علي �سعيد حممد �آل ثاين �لفال�سي   

�حلا�سر« »ما�سينا  للوحة  تقديرية  جائزة  • ومنح 
ملرمي ر��سد �سلطان �لكيتوب �لنعيمي

�خلط �لعربي:
�لثلث: • �خلط 

ح�سني علي �لها�سمي
�لن�ستعليق:      •�خلط 

رقية حممد علي �إ�سماعيل 
�لكويف:  •�خلط 

عمر�ن علي عبد�هلل �لبلو�سي
�لت�سوير:

�ملا�سي« من  »طفلة  �سورة  �الأول:  • �ملركز 
عائ�سة �سعيد علي حلة �ل�سحي

 • �ملركز �لثاين: �سورة »فرحة �لبحر«             
ماي�سة عبيد �سرور

�لنحت و�خلزف:
�أفر�حنا« »من  منحوتة  �الأول:  • �ملركز 

�سامل �أحمد �سالح جوهر
 • �ملركز �لثاين: منحوتة »ز�يد �خلري«

�أمل حممد ر��سد �لنقبي
تر�ثي«  »فن  منحوتة  �لثالث:  • �ملركز 

�سم�سة جا�سم حممد �لنقبي
�النفوجر�فيك:

�ملركز �الأول: عام ز�يد
�سالح �إ�سماعيل  مر�د  • حممد 

�ملو�سيقى:
�لنعيمي �سامل  • عبد�هلل 

م�سابقات �ل�سباب
�أف�سل بحث عن �الإمار�ت:   

�لدر��سات �لتطبيقية - �ملحور �لطبي �أو �ل�سحي
بحث )�لعالقة بني ��ستخد�م �الأجهزة �لذكية وجودة �لنوم 

يف �الإمار�ت(
عبد�لرحمن وليد عبد �لرحمن �لتميمي

�أف�سل عمل فني:
�لر�سم:

�ل�سيف لوحة  �الأول:  • �ملركز 
بثينة �سعيد حممد �ملو�سى

�ملركب لوحة  �لثاين:  • �ملركز 
موزة �سعيد �سامل �ل�سبو�سي     

�خلط �لعربي:
قر�آنية �آية  �الأول:  • �ملركز 

عائ�سة حممد �حل�ساين 
�لت�سوير:

»�سقر« �سورة  �الأول:  • �ملركز 
�أمل �سامل �سعيد بطي �لكعبي

�ملحلية«     �لبيئة  »من  �سورة  �لثاين:       • �ملركز 
�أحمد �سامل �أحمد جوهر

)�ليو�ل(             �سورة  �لثالث:  • �ملركز 
رو�سة عبد�لرحمن �لغفلي

�النفوجر�فيك:
�ملرور حو�دث  �إح�سائيات  �الأول:  • �ملركز 

مرمي حممد �سعيد �خلاطري
�إك�سبو �لثاين:  • �ملركز 

رمي �سالح �أحمد �ل�سام�سي
ز�يد �ل�سيخ  �إجناز�ت  �لثالث:  • �ملركز 

خلود عبد�هلل �سالح �لطنيجي.

حتت رعاية حمدان بن زايد

انطالق فعاليات معر�ش الظفرة للكتاب يف ن�سخته االأوىل و�سط ح�سور جماهريي كبري
•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

حتت رعاية �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل 
�لظفرة،  منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  ن��ه��ي��ان، 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة �ل��ه��الل �الأح���م���ر �الإم���ار�ت���ي، 
�فتتحت د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – �أبوظبي 
فعاليات �لدورة �الأوىل من معر�س �لظفرة 
ل��ل��ك��ت��اب �ل����ذي ���س��ي��ق��ام يف �ل���ف���رتة م���ن 18 
ز�يد مبنطقة  21 مار�س يف مدينة  ولغاية 
�لظفرة. لي�ستعر�س �لعديد من �الإ�سد�ر�ت 
�ل��ف��ك��ري��ة ل��ل��ك��ت��اب �الإم���ار�ت���ي���ني يف خمتلف 

حقول �الأدب و�ل�سعر و�لتاريخ.
�لظفرة  منطقة  جل��م��ه��ور  �مل��ع��ر���س  وي��ق��دم 
و�لرب�مج  �لفعاليات  متنوعة من  جمموعة 
ثقافة  ت�سجيع  ت�����س��ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 

�لقر�ءة.
نا�سر�ً   20 م���ن  �أك����ر  �مل��ع��ر���س  و���س��ي�����س��م   

ليقدمو�  و�حد،  �سقف  وموزعاً حملياً حتت 
�لن�سر جمموعة  للجمهور و�ملعنيني بقطاع 
م��ت��ن��وع��ة م��ن �ل��ك��ت��ب و�أح�����دث �الإ����س���د�ر�ت 
جماالت  ك��ل  يف  �ل��ق��ارئ  تهم  �ل��ت��ي  �ملتميزة 

�حلياة.
عام  مدير  غبا�س  �سعيد  �سيف  �سعادة  وق��ال 
»نفخر  و�ل�سياحة– �أبوظبي  �لثقافة  د�ئرة 
�ل��دورة �الأوىل من معر�س �لظفرة  بافتتاح 
�لثقافة  د�ئ���رة  يف  حر�سنا  ون��وؤك��د  للكتاب، 
حتفيز  على  �لعمل  �أب��وظ��ب��ي   – و�ل�سياحة 
�حلر�ك �لثقايف يف منطقة �لظفرة بالتناغم 
�إجناز  �أبوظبي من  �لعا�سمة  مع ما تقدمه 
يعد  �ملعر�س  و�أّن  بخا�سة  وم��ع��ريف،   ثقايف 
�مل��ج��ت��م��ع لتالقي  �أم������ام  ف��ر���س��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة 
روؤي��ة وحماورة  وتبادلها من خالل  �الأفكار 
�مل��ح��ل��ي��ني و�لعرب  �ل��ك��ت��اب و�مل��ث��ق��ف��ني  �أه����م 
وموؤ�س�سات  �لن�سر  دور  �أه��م  �إىل  باالإ�سافة 

�إتاحة  �مل��ح��ل��ي��ة وب��ال��ت��ايل  �ل��ث��ق��ايف  �الإن���ت���اج 
�أمام  جديده  لعر�س  �لنا�سر  �أم��ام  �لفر�سة 

جمهور منطقة �لظفرة«.
�إىل  �الأوىل  دورت�������ه  يف  �مل���ع���ر����س  وي����ه����دف 
عامل  على  �الط��الع  على  �جلمهور  ت�سجيع 
�لكتاب  وحتفيز  خا�س  ب�سكل  �ملحلي  �لن�سر 
�ل��ن��ا���س��ئ��ني ع���ل���ى �ل���ت���و�����س���ل م���ب���ا����س���رة مع 
ملناق�سة  �ملبا�سرة  �حل����و�ر�ت  ع��رب  �جلمهور 
و�الإبد�عية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ق�����س��اي��ا  خم��ت��ل��ف 
�ل�ساحة  على  �لفكرية  ب��احل��رك��ة  �ملرتبطة 

�الإمار�تية.
ومن جهته قال عبد�هلل ماجد �آل علي �ملدير 
�لتنفيذي لقطاع د�ر �لكتب باالإنابة يف د�ئرة 
ي�ساهم  – �أب��وظ��ب��ي:  و�ل�����س��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
�أج��و�ء من  للكتاب يف خلق  �لظفرة  معر�س 
�ملعر�س  رو�د  ب��ني  �أواًل  �ل��ف��ك��ري  �ل��ت��ف��اع��ل 
�لثقافات،  ك��ل  على  مفتوحاً  م��ن��رب�ً  ومي��ث��ل 

جماالتها  بكل  �الأدب��ي��ة  �الإب���د�ع���ات  فتظهر 
و�لفكرية  و�ل��ن��ق��دي��ة  و�ل��رو�ئ��ي��ة  �ل�سعرية 

و�ل�سيا�سية و�لعلمية، 
�ملقيمة  �ملخ�سرمة  �لنخب  نتاجات  فيقدم 
�ل�ساعدة  �الأجيال  �الإم���ار�ت مع  �أر���س  على 
�ملعر�س  ي��ح��ت��ف��ي  �مل���ج���االت.ح���ي���ث  ه����ذه  يف 
�أيامه �الأربعة بباقة خمتارة من  على مدى 
�ل��ك��ت��اب و�مل��وؤل��ف��ني �الإم��ار�ت��ي��ني م��ن خالل 
�لتجربة  على  �ل�سوء  ي�سلط  ثقايف  برنامج 
��ستعر��س  م���ع  �مل��ب��دع��ني  ل���ه���وؤالء  �ل��غ��ن��ي��ة 
خ��ال���س��ة ن��ت��اج��ه��م �ل��ف��ك��ري و�ل��ث��ق��ايف. كما 
للنا�سئة  ح��ي��وي��اً  ب��رن��اجم��اً  �مل��ع��ر���س  ي��ق��دم 
�ملختلفة  �لعمرية  �حتياجاتهم  كافة  ير�عي 
وذلك من خالل »ركن �الإبد�ع« �لذي ي�سكل 

نقطة جذب لرو�د �ملعر�س من �الأطفال.
�ل���زو�ر  ال�ستقبال  �أب��و�ب��ه  �مل��ع��ر���س  ويفتتح 
�سباحاً  �لتا�سعة  م��ن  ف��رتت��ني،  على  يومياً 

�ل�ساعة  وم�����ن  ظ����ه����ر�ً،  �ل�����و�ح�����دة  وح���ت���ى 
�لر�بعة ع�سر�ً وحتى �لتا�سعة م�ساًء، بهدف 
����س��ت��ق��ط��اب �أك�����رب ع����دد مم��ك��ن م���ن �ل�����زو�ر 

و�ملهتمني من جميع فئات �ملجتمع، 
ل��ي��ق��دم خ����رب�ت ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا جلميع 
�حليوية  ال�ستك�ساف  �ل��ف��ك��ري��ة  �ل��ت��وج��ه��ات 
�الإمار�تية،  �ل��ف��ك��ري��ة  ل��ل�����س��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
لتاأليف  �الإب����د�ع����ي  �ل���ع���امل  �إىل  و�ل���دخ���ول 

�لكتب و�لقر�ءة.
كما ويعنى معر�س �لظفرة للكتاب بالرتويج 
للكاتب �الإمار�تي و�لبحث يف �لبيئة �لثقافية 
تاأثريها  وم�����دى  �مل��ح��ل��ي��ة،  و�الج��ت��م��اع��ي��ة 
وير�سد  �لفكرية،  ون�ساأتهم  �إب��د�ع��ه��م  على 
ي�سكل  مبا  لديهم،  �لكتابة  جت��ارب  �ملعر�س 
فر�سة مميزة ومثالية لزو�ر �ملعر�س للقاء 
كتابهم �ملف�سلني و�حل�سول على موؤلفاتهم 

�ملتنوعة موقعة من قبلهم.
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�جلديد  �لدر�مي  م�سروعك  عن  حدثينا   •

)�ختفاء(.
حتمل  خمتلفة  در�م��ي��ة  جتربة  �مل�سل�سل   -
وتنت�سر  وحتزننا  ت�سحكنا  كثرية،  �أحد�ثاً 
للمر�أة يف �لنهاية. كذلك يختلف هذ� �لعمل 
�سابقاً، فهو  در�مية قدمتها  �أي��ة جت��ارب  عن 
مليء بتفا�سيل معقدة �أحياناً وو��سحة �أحياناً 
�أخرى، و�أكر ما حم�سني للمو�فقة عليه �أحد�ثه 
و�الختالفات  نعي�سه  �ل��ذي  �لو�قع  عن  تعرب  �لتي 
�لطبيعية بني �الأفر�د. لذ� �أعتقد �أن �مل�ساهد �سي�سعر 
باأنه قابل فعاًل �أحد �لنماذج �أو �أكر يف هذ� �مل�سل�سل، 

�أو تعّر�س �سخ�سياً الأحد �ملو�قف فيه.

�أح����د�ث  م���ن  ج���زء  ل��ت�����س��وي��ر  رو���س��ي��ا  �خ����رتمت  • مل����اذ� 
�مل�سل�سل؟

- ف��ري��ق �لتاأليف و�الإخ����ر�ج و�الإن��ت��اج ق���ّرر ذل���ك، ومل 
�أتدخل يف هذ� �الأمر على �الإطالق.

�لعمل؟ ت�سوير  تبدئني  • متى 
- ق��ري��ب��اً. �حل��ل��ق��ات م��ا ز�ل���ت قيد �لكتابة ول��ك��ن يف 
�مل���ر�ح���ل �ل��ن��ه��ائ��ي��ة وج����اٍر �الت���ف���اق م��ع ب��ق��ي��ة فريق 

�لعمل.

• هل ترين �أن �ملناف�سة يف رم�سان 2018 �ستكون 
�أقل حدة مع تر�جع �الإنتاج �لدر�مي؟

- ال �أركز يف �ملناف�سة، بل يف ما �أقدمه و�أعتقد �أن هذ� 
�الأمر يجعل �الإن�سان ناجحاً ب�سكل �أكرب. يهمني �أن 
تكون لدي �لقدرة على تقدمي عمل جيد ب�سيناريو 
حمكم وفريق عمل ي�سيف �إىل ر�سيدي، و�أمتنى يف 

�لنهاية �لتوفيق للجميع.

�حلزينة؟ �الأدو�ر  يف  ح�سرك  يزعجك  • هل 
- ال �أعترب نف�سي حم�سورة يف هذه �الأدو�ر. �سحيح 
�أن  �إال  ب��غ��ريه��ا،  �أك���رب م��ق��ارن��ة  �أن م�����س��اح��ة �حل���زن 
�حلقيقة �ملوؤكدة وجود �ختالف كامل بني كل جتربة 
در�مية �أقّدمها، ما ي�سعدين طبعاً. دوري يف )ذ�ت( 
�سعر(،  �ل�سيطرة( وعن )الأعلى  يختلف عن )حتت 
�إذ يتفاوت �حلزن لدى �ل�سخ�سية بني عمل و�آخر، 
مع �لتم�سك بالو�قعية. �أتعامل مع �سخ�سياتي على 
�أنها فعاًل من حلم ودم، ت�سحك وحتزن، لذ� ل�ست 

بعيدة عن �لو�قع باأدو�ري.

من  خمتلفة  نوعية  تقدمي  يف  تفكرين  �أال  • لكن 
�الأدو�ر؟

و�آخر  دور  بني  �ختالفاً  �ستجد  ل��ك،  ذك��رت  كما   -
�ل���ت���ي قدمتها،  �مل�����س��ل�����س��الت  ب���ني  �مل���ق���ارن���ة  ع��ن��د 
لي�س  كذلك  �ل�سينمائية.  جتاربي  �إىل  باالإ�سافة 
مطلوباً من �ل�سخ�سية �أن ت�سحك طو�ل �لوقت، 

�إال �إذ� كان �لعمل يتطلب ذلك ويف �إطار معني. مثاًل فيلم 
)ب�سرتي ر�جل( كوميديا �جتماعية خمتلفة حملت كثري�ً 
من �ل�سحك، وحققت �إير�د�ت جيدة يف �ل�ساالت. لذ� فاإن 

�لتنوع يف �الأدو�ر موجود فعاًل.

غروب(؟ )�لعدل  وبني  بينك  �لتعاون  تكر�ر  �سبب  • ما 
�ل�سركة.  على  بالقيمني  وجيدة  قوية  عالقة  تربطني   -
�مل�سرية، وهو  �ل��در�م��ا  �أه���م منتجي  �أح���د  �ل��ع��دل  ج��م��ال 
يفهم جيد�ً �الأعمال �لتي يقدمها وال يبخل عليها مطلقاً، 
�لعمل  �حتياجات فريق  �لتفا�سيل ويعرف  باأدق  يهتم  بل 
بالر�حة  مليئة  �أج�����و�ء  يف  نعمل  يجعلنا  م��ا  وي��وف��ّره��ا، 
يف  وت�سهم  �لفنان،  يدركها  كبرية  ميزة  وه��ذه  �لنف�سية، 
الإخر�ج  �لتمثيل  يف  و�لرتكيز  �الإب��د�ع  على  قدرته  تعزيز 

�أف�سل ما لديه.

مع  خفية(  )ع��و�مل  م�سل�سل  عن  �ع��ت��ذرت  �أن��ك  • ت��ردد 
�لفنان عادل �إمام.

- لي�س �سحيحاً. مل ُيعر�س علّي �لعمل ومل يتحدث �أحد 
�إيّل ب�ساأنه. عموماً، �عتدت هذ� �الأمر، فثمة تر�سيحات ال 
�أنني مر�سحة  �أ�سمع عنها �إال من �الإع��الم، وق��ر�أت �أخ��ري�ً 
لبطولة فيلم )ليلة �لعيد( مع �ملخرج �سامح عبد �لعزيز 
و�ل�سيناري�ست �أحمد عبد �هلل، رغم �أنهما مل يتحدثا �إيل 

حتى. 

�ل�سينما؟ عن  • ماذ� 
يخو�س  خم��رج  م��ع  �إيطالياً  م�سرياً  م�سروعاً  ر  �أح�سِ  -
�الأوىل.  للمرة  �لطويلة  �لرو�ئية  �الأف��الم  �إخ��ر�ج  جتربة 
بعد  �أت�����س��وره��ا  �ل��ت��ي  بالطريقة  �لعمل  ي��خ��رج  �أن  �أمت��ن��ى 
�أن  خ�سو�ساً  بيننا،  د�رت  �لتي  و�لتح�سري�ت  �ملناق�سات 
بالت�سوير  نبد�أ  �سنو�ت.  منذ ثالث  �لدر��سة  قيد  �لفكرة 
�أ���س��ت��ط��ي��ع ك�����س��ف بقية  ب��ع��د ���س��ه��ر رم�����س��ان �مل��ق��ب��ل، وال 

�لتفا�سيل.

ي�سرك  �أال  �أخري�ً،  �الإعالنات  يف  مكثف  ب�سكل  • ظهرت 
ذلك؟

- يهمني قبل �ملو�فقة على �الإعالن �أن �أعرف ما �إذ� كانت 
�ل�سركة �لتي �ساأكون وجهها �لدعائي مفيدة وقادرة على 
ل�ست  جت��اري��ة  لعالمة  ج  �أروِّ ال  �أن��ن��ي  خ�سو�ساً  �إق��ن��اع��ي، 
�مل��و�ف��ق��ة بطريقة  م��ن  ك��ذل��ك يرتبط ج��زء  ب��ه��ا.  مقتنعة 
ت�سوير �حلملة �لدعائية و�لتقنيات �مل�ستخدمة، الأن فكرة 
�أعتقد  باملُنتج.  �مل�ساهد  تقنع  �أن  ويجب  �سريعة  �الإع��الن 
ب�سكل  رت  ���س��وِّ لها  �إع��الن��ات  يف  ظهرت  �لتي  �ملنتجات  �أن 

�حرت�يف وباأحدث �لكامري�ت.

�الإيدز.. ملو�جهة  �سفرية  كرمي  نيللي  • �ختريت 
- �ساأعمل بال�سر�كة مع جهات عدة من بينها وز�رة �ل�سحة 
�أنه  و�لتاأكيد  �الإي��دز،  �لتوعية مبر�س  ن�سر  على  �مل�سرية 

لي�س و�سمة وال ينتقل بالتعامل �ملبا�سر مع �ملر�سى.

)اختفاء( جتربة درامية خمتلفة حتمل اأحداثًا كثرية

نيللي كرمي:  ال اأركز يف 
املناف�سة، بل يف ما اأقدمه

ت�صتعد نيللي كرمي لت�صوير م�صل�صلها اجلديد )اختفاء( املقرر عر�صه 
يف ال�صباق الرم�صاين. يف هذا احلوار تتحدث الفنانة امل�صرية عن 

امل�صل�صل واختياراتها وم�صاريعها ال�صينمائية املقبلة..

وفاء عامر: ات�سلت ب�سلوى خطاب 
قبل موافقتي على دورها!

ت�سريح  يف  ع��ام��ر  وف���اء  �ملمثلة  �أك���دت 
خ��ا���س �ن��ه��ا ك��ان��ت ت��ع��ل��م ب����اأن �ملمثلة 
�ل��ت��ي �ستقدم دور  ���س��ل��وى خ��ط��اب ه��ي 
زوجة و�لد حممد رم�سان يف م�سل�سل 

�ل�سعيد"، "ن�سر 
�ملقبل،  �سهر رم�سان  �ملقرر عر�سه يف 
وذلك قبل تعاقد وفاء على �لدور بعد 
�ع���ت���ذ�ر ���س��ل��وى م��ن��ذ �أ���س��ب��وع��ني وبدء 

ت�سوير م�ساهدها يف �لعمل.
�ن��ه��ا حر�ست على  و����س��ارت وف���اء �ىل 
تر�سيحها من  بعد  ب� خطاب  �الت�سال 

قبل �سناع �مل�سل�سل،
�سديد�  ح���ب���ا  ����س���ل���وى  م����ن  ووج�������دت   

وترحيبا �كر، 
وتعاقدت  �لعمل  على  و�فقت  وبعدها 
متمنية  مبا�سرة،  �ملنتجة  �ل�سركة  مع 
�ل�سفاء �لعاجل ل� خطاب �لتي تعر�ست 
�جربتها على  �لتي  الإ�سابة يف قدمها 

�العتذ�ر عن �مل�سل�سل.
م�سل�سل "ن�سر �ل�سعيد" بطولة حممد 
درة،  �سيد رجب، وفاء عامر،  رم�سان، 
ريا�س،  �أحمد، عايدة  بن  دينا، عائ�سة 
حممد عز، يو�سف عثمان، موؤمن نور، 

هاجر �أحمد،
 وحم����م����د ح��������امت، وع��������دد �آخ��������ر من 
حممد  تاأليف  وم��ن  �ل�سباب،  �ملمثلني 
ع��ب��د�مل��ع��ط��ي، �ن���ت���اج �ل���ع���دل غ����روب، 
جتاربه  �وىل  يف  �سامي  يا�سر  و�خ���ر�ج 

�الإخر�جية يف �لدر�ما �لتلفزيونية.

نوال الزغبي تك�سف اأكرث 
ال�سفات التي تكرهها يف الرجل

نو�ل  �للبنانية  �لفنانة  ك�سفت 
�ل�سفات  �أك�����ر  ع���ن  �ل���زغ���ب���ي، 
�لتي تكرهها يف �لرجال، و�أكر 
�الأ�سياء �لتي تقللها يف حياتها. 
ن������و�ل �ل���زغ���ب���ي، ق���ال���ت خالل 
��ست�سافتها يف برنامج "�سالون 

�أنو�سكا"، 
 م��ع �ل��ف��ن��ان��ة �أن��و���س��ك��ا، و�مل����ذ�ع 
"�إن   :"dmc" ف�سائية  ع��رب 
تكرهها يف  �لتي  �الأ�سياء   �أك��ر 
نف�سه  يحرتم  ال  �أن  هو  �لرجل 
�ملر�أة،  يقدر  وال  �الآخرين،  قبل 
و�خت�سرت كل هذه �ل�سفات يف 

)�لند�لة(".
�الأ�سياء  �أك���ر  "�أن  و�أ���س��اف��ت: 
وخ��وف��ه��ا هي  قلقها  تثري  �ل��ت��ي 
�مل��ر���س وف��ق��د�ن �الأح��ب��ة، و�أنها 
�أن تكون حياتها �سعيدة  تف�سل 
يحبونها  �أ�سخا�س  بها  ويوجد 
�حلفاظ  وت�����س��ت��ط��ي��ع  وحت��ب��ه��م 

عليهم يف حياتها".
�لعز�ز"،  "�لنا�س  �أغ��ن��ي��ة  وع��ن 
بنف�س  م������رت  "�إنها  ق����ال����ت: 
�ل��ت��ج��رب��ة، و�أن���ه���ا ك��ان��ت تعتقد 
بهذه  م��رت  �لتي  �لوحيدة  �أنها 
�ل��ت��ج��رب��ة، ول��ك��ن��ه��ا وج����دت �أن 
جتربة  بنف�س  م��ر  ك��ل��ه  �ل��ع��امل 
�الأغ���ن���ي���ة و�أزم���ات���ه���ا ول��ك��ن كل 

�سخ�س بطريقة خمتلفة".

هبة طوجي تغني �سارة 
م�سل�سل )طريق(

�ساركت �لفنانة �للبنانية هبة طوجي جمهورها بخرب �سار، من خالل من�سور 
كتبته عرب ح�سابها �ل�سخ�سي على �أحد مو�قع �لتو��سل �الجتماعي، وجاء 
فيه: " �سعيدة.. �علن �ين �ساأغني �سارة م�سل�سل )طريق(، وهو من بطولة 
و�إنتاج )�سباح لالإعالم(،  و�إخ��ر�ج ر�سا �سربتجي  نادين جنيم وعابد فهد، 
�لرحباين،  غدي  كلمات  من  �الأغنية   .  2018 رم�سان  مبو�سم  ويعر�س 
�أ�سامة �لرحباين، و�ملو�سيقى �لت�سويرية �ي�ساً من �م�ساء ��سامة  و�أحلان 

�لرحباين".
�لرحباين  �أ���س��ام��ة  �لفنان  �أخ���رى، دع��م��ت ط��وج��ي �ىل ج��ان��ب  وم��ن ناحية 
موؤخر�ً، يوم �ملر�أة �لعاملي، من خالل كليبا م�سّور� جديد� الأغنية "مني �للي 
بيختار". �الأغنية تت�سمن ر�سالة معرّبة عن �لقوة �لكامنة د�خل كل �إمر�أة 
وتوثيقاً ل�سر�عها يف �سعيها لتحقيق �أحالمها ومكانتها �لتي تطمح �إليها.
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ب�سرى ملر�سى ال�سكري.. عالج 
فعال باأكرث من طريقة قريبًا

توقع رئي�س ق�سم �الأبحاث يف مدينة �الأمل مبدينة لو�س �أجنلو�س �الأمريكية 
�ل�سكري من  ل��د�ء  �جل��ذري  �لعالج  تو�سل  �إمكانية  قنديل،  ف��وؤ�د  �لدكتور 

�لنوع �الأول لنتائج فعلية خالل 5 �إىل 10 �سنو�ت.
و�أ�ساف قنديل خالل ملتقى م�ستخدمي م�سخة �الأن�سولني، �لذي نظمه 
�لتخ�س�سي  عبد�لعزيز  �مللك  مب�ست�سفى  و�ل�سكري  �ل�سماء  �لغدد  مركز 
بالطائف: �أن �لعالج �سيكون باأكر من طريقة، منها �إيجاد م�ساد�ت تثبط 
عمل �الأجز�ء �ملوجودة يف �جلهاز �ملناعي للج�سم �لتي تدمر �خلاليا �ملنتجة 
لالأن�سولني، �أو من خالل تطعيم مبكر ي�سمح خلاليا �لبنكريا�س بالتغلب 
�أو زر�عة �خلاليا  على مناعة �جل�سم، و�إكثار �خلاليا �ملنتجة لالأن�سولني، 

�جلذعية و�لتحكم فيها ال�ستنباط �خلاليا �ملنتجة لالأن�سولني.
وتابع، �أن ��ستخد�م م�سخة �الأن�سولني ي�ساعد على �لتحكم و�ل�سيطرة على 
م�ساعفات مر�س �ل�سكري، ولكن �مل�سخة يف �لوقت �حلايل ال ن�ستطيع �أن 
نطلق عليها بنكريا�س �سناعي، ورمبا يتم �لتو�سل �إىل �لبنكريا�س �ل�سناعي 
�ل�سكر  م�ستويات  لقيا�س  متكامل،  �آيل  نظام  وفق  لتعمل  �مل�سخة  بتطوير 
تلقائياً و�إعطاء �لعالج، و�لتحكم يف معدل �ل�سكر”. بدوره �أكد �مل�سرف على 
�ملركز �لدكتور حميد �ل�سو�ط �أن �مللتقى �لذي ينظم للمرة �لثانية يهدف 
�إىل ت�سجيع م�ستخدمي �مل�سخة للح�سول على �ملعايري �لطبيعية، و�سبط 

م�ستوى �ل�سكر وكيفية جتنب �مل�ساعفات �لتي ي�سببها  �ملر�س.

اآالم �سائعة ت�سري اإىل اإ�سابتك ب�سرطان الرئة
يرجعونها  �لتنف�س  عملية  خ��الل  �سعوبات  من  �الأ�سخا�س  بع�س  يعاين 
�الأم��ر����س، قد  بع�س  �أو  �لتدخني  ع��اد�ت مثل  �أو  �لعمر  لعامل  �لغالب  يف 
�سعوبات  لوجود  �لتنبه  ا  �أي�سً يتعني  لكن  �ل�سيء؛  بع�س  حمقني  يكونون 

متثل عالمات مبكرة على �الإ�سابة ب�سرطان �لرئة.
هذه �لعالمات �لت�سعة يعر�سها موقع "بولد �سكاي" �ملتخ�س�س يف �ل�سوؤون 

�لطبية يف تقرير- ترجمته عاجل � على �لنحو �لتايل:
�مل�سكالت  بع�س  �أع��ر����س  �أح��د  �أو  �سائًعا  ا  مر�سً �مل�ستمر  �ل�سعال  يكون  قد 
�ل�سحية �لب�سيطة مثل �حل�سا�سية و�الإنفلونز�؛ لكن ��ستمر�ره لفرتة تزيد 
على �سهرين حتى بعد تناول �أدوية �ل�سعال، فاإن هذ� قد ي�سري �إىل �الإ�سابة 

ب�سرطان �لرئة.
وجود بلغم ملون باللون �الأحمر عدة مر�ت خالل �الإ�سابة باحتقان �ل�سدر 
�أو باالإنفلونز� يعني �لبلغم خمتلط بالدم، ما ميثل عالمة مبكرة ل�سرطان 

�لرئة. 
�الأمل �خلفيف يف �ل�سدر عر�س �سائع لعدد من �الأمر��س مثل �لتهاب �ملعدة 
و�لتعب وفقر �لدم و�الإجهاد؛ لكن �إذ� كانت �الآالم حادة خا�سة يف كل مرة 
ا عالمة  �أي�سً �ل�سعال، فهذه  �أو  �أو خالل �ل�سحك  تاأخذ فيها نف�ًسا عميًقا 

مبكرة ل�سرطان �لرئة ت�ستوجب �لذهاب فوًر� �إىل �لطبيب.
�ل�سعور �مل�ستمر بالتعب و�ل�سعف �أمر �سائع بني �لنا�س �لذين لديهم منط 
ا من �أعر��س نق�س �لتغذية  حياة مزدحم بالعمل، كما ميكن �أن يكون عر�سً
و�الإجهاد؛ لكن �لتعب �لذي يوؤثر ب�سكل و��سح على �ملهام �ليومية ميكن �أن 

ي�سري �إىل وجود �أنو�ع معينة من �ل�سرطان مبا فيها �سرطان �لرئة.

هو خام�ش اخللفاء الرا�صدين؟ • من 
- عمر بن عبد �لعزيز

يف االإ�صالم ؟ فدائي  اأول  هو  • من 
-علي بن �أبي طالب

• من هو اأ�صدق هذه االأمة؟
ان - ُعثمان بن عفَّ

موؤذن؟  اأول  هو  • من 
- بالل بن رباح

عليه ال�صالم يدعوا قومه اإىل التوحيد؟ نوح  لبث  • كم 
950- �سنة

حطني؟ معركة  قائد  هو  • من 
- �سالح �لدين �الأيوبي

�ل�سغرى. وقد  �لدموية  �لدورة  �لطبيب هو مكت�سف  �لعامل  �أبي حزم  �لنفي�س علي بن  �بن  �أن  تعلم  • هل 
�لتاجية.  و�ل�سر�يني  �حلوي�سالت  �إىل  �إ���س��ار�ت  �أي�ساً  وفيه  �لقانون(  )ت�سريح  �مل�سهور  كتابه  يف  ذل��ك  ج��اء 
كما له �أي�ساً �لعديد من �ملوؤلفات �لطبية �أ�سهرها: �ملوجز يف �لطب وبه �خت�سر قانون �بن �سينا، و�ل�سامل يف 

�لطب وهو كتاب كبري جد�ً وغريها من �لكتب �ملختلفة.
من  �جل�سم  من  �لو�سم  الإز�لة  طريقة  �كت�سف  من  �أول  هو  �مل�سري  �سبحي  �سالح  �لطبيب  �أن  تعلم  • هل 
دون �للجوء �إىل �إجر�ء عملية جر�حية و�لطبيب �سالح �سبحي تخرج من �لق�سر �لعيني ثم �أكمل در��ساته 
يف باري�س. وملا عاد عني كبري�ً الأطباء �جليزة. ثم �سافر �إىل ��ستانبول مع �خلديوي عبا�س حلمي حيث بقي 

هناك �إىل نهاية �حلرب �لعاملية �الأوىل ثم عاد �إىل �لقاهرة وتفرغ للبحث و�لكتابة.
فقد  علمية.  بطريقة  �لطري�ن  و�لغرب حاول  �لعرب  تاريخ  رجل يف  �أول  فرنا�س  بن  عبا�س  �أن  تعلم  • هل 
فتاأذى  �سقط  ث��م  بعيدة  م�سافة  �جل��و  يف  بهما  ط��ار  جناحني  ل��ه  وم��د  بالري�س  فك�ساه  ج�سمه،  تطيري  �أر�د 

ظهره وبذلك يعترب �أول طيار �خرتق �لف�ساء. 
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فوائد التني ال�صوكي

تعد فاكهة �لتني �ل�سوكي من �أ�سهر فو�كه ف�سل �ل�سيف، �إليكم فيما يلي 
�أبرز فو�ئدها �ل�سحية:

- ت�ساعد ثمرة �لتني �ل�سوكي على �له�سم، حيث ت�ستخدم كمهدئ للقولون 
�لع�سبي ومطهر عام للجهاز �له�سمي.

�لتخل�س من  ت�ساعد على  �لتي  �لفو�كه  �أكر  �ل�سوكي من  �لتني  - يعترب 
�الكتئاب ومنح �ل�سعادة و�الطمئنان.

- ي�ساعد �لتني �ل�سوكي يف خ�سارة �لوزن �لز�ئد وذلك ب�سبب قدرته على 
�مل�ساعدة يف ه�سم �ملو�د �لغذ�ئية �لتي حتتوي على �لدهون.

- ميد �لتني �ل�سوكي �جللد بالكوالجني ما يجعل �لب�سرة �سحية ون�سرة 
و�سبابية.

ملر�سى  م��ن��ا���س��ب��اً  يجعله  م��ا  �ل����دم،  يف  �ل�سكر  ن�سبة  خف�س  ع��ل��ى  يعمل   -
�ل�سكري.

به  نعني  �الأط��ف��ال،  ل��دى  �الأذن  �لتهاب  ع��ن  ح��ني نتحدث 
غالف  �إ�سابة  �أي  �حل��اد،  �لو�سطى  �الأذن  �لتهاب  عموماً 

طبلة �الأذن �لذي يّت�سل باالأنف عرب �لنفري.

التهاب االأذن االحتقاين
طفلك  و�سع  وتر�قبي  �ل��وق��ت  لبع�س  تنتظري  �أن  يجب 
يف حالة �إ�سابته بالتهاب �الأذن �الحتقاين. عموماً، ي�سف 
�لطبيب �لبار��سيتامول �مل�ساد لالأمل و�حلمى. �إذ� تر�جعت 
�الأخرية خالل يومني �أو ثالثة �أيام و�ختفى �الأمل، يكون 
�ل�سفاء من �اللتهاب و�سيكاً. لكن ال بد من توخي �حلذر 
تعقيد�ت  م��ع  ي��رت�ف��ق  ق��د  �لفريو�سي  �الأذن  �ل��ت��ه��اب  الأن 
�إذ�  ما يح�سل  ه��ذ�  �أي��ام.  ب�سعة  خ��الل  وي�سبح جرثومياً 

�إىل �لطبيب  جت��ددت �حلمى و�الأوج���اع. ال بد من �لعودة 
حينها كي ي�سف م�ساد�ً حيوياً منا�سباً للطفل.

التهاب االأذن ال�صديدي
ي�سف �لطبيب يف هذه �حلالة م�ساد�ً حيوياً طو�ل �أ�سبوع. 
و�إال  �أي��ام  �لطفل خالل ثالثة  يتح�سن و�سع  �أن  ُيفرت�س 
طفلك،  �سالمة  ل�سمان  �لطبيب.  مر�جعة  �الأف�سل  من 
ك���ان م�ساباً  �إذ�  ب��ا���س��ت��م��ر�ر  �مل����اء  �إع��ط��ائ��ه  ع��ل��ى  �ح��ر���س��ي 
ب��احل��م��ى و�أب��ق��ي��ه يف �مل��ن��زل �إذ� �أم��ك��ن ك��ي ي��رت��اح. �أم���ا �إذ� 
تر�جعت �سهيته، ال جتربيه على �الأكل بل �قرتحي عليه 
ماأكوالت ي�سهل �بتالعها مثل �لفاكهة �ملطبوخة و�الألبان 

وحتى �ملثلجات.

م�سادات حيوية ملعاجلة التهاب االأذن؟

عر�ش االألعاب النارية يونغ فنغ يف تايوان ي�صيء ال�صماء خالل امل�صابقة الفلبينية الدولية بامييوزيكال يف مدينة با�صاي بالفلبني.   )رويرتز(

خرجت �سعاد من �لبيت غا�سبة، فقد نهرتها �مها النها ك�سولة وال حتب �مل�ساعدة ..وهي ال تفعل �سيئا �إال 
لنف�سها فقط و�أحيانا ال تفعله بل تطلب من يقوم عنها بذلك، تنظيف غرفتها ترتكه الأختها �ل�سغرى 
... ك�سولة جد� و�نانية �ي�سا، وعندما �سمع �الب مبا حدث نوى لها على �سئ ..ح�سر �جلميع �إىل �لبيت 
وجل�سو� لتناول �لطعام �لب�سيط �لذي �عدته �الم �لتي ذهبت للنوم، ثم وقف �الب ليقول �ن �مكم ت�سعر 
بوعكة لذلك ال ت�ستطيع �ن جتهز لكم �ال �لطعام �لب�سيط، �رجوكم نظفو� �ملائدة ثم رتبو� غرفكم وباقي 
�لغرف و�نت يا �سعاد عليك باملطبخ كله ثم ��سريف على �خو�تك.. �ريد �ن ��سحو فاجدك قد نظفت كل �سئ 

..  و�ختفى بعد �ن �عطى �و�مره �مل�سددة.
الأقوم  بخادمة  ل�ست  �نا  �بي  له  لتقول  و�لدها  ور�ء  كانت جتري  تفكري  وب��دون  �سعاد غا�سبة جد�  وقفت 
بتنظيف �ملطبخ �و ��سرف على تنظيف �لبيت، �نا ل�ست خادمة.. وهنا تلقت �سفعة قوية �أفاقتها و�ندفع �الب 
بكامل غ�سبه ليقول: ح�سنا، معنى ذلك �ن �مك خادمة.. فهي تذهب لعملها لتوفر لكم معي�سة �آمنة ثم 
تاأتي لتطبخ وتغ�سل وتنظف �لبيت وترتب كل �سي هنا وت�سرتي �لطلبات ثم تاأتون لتناول �لطعام و�لنوم 
وتقوم هي بتنظيف كل ما ��ستعملتموه ثم تعيد كل ما فعلته �سابقا وعندما ت�ستيقظني حتمل لك �ل�ساي 
ثم جتل�س لتبا�سر معكم �لو�جبات... و�أ�سياء كثرية تفعلها، هل هي خادمة؟ هل �نا متزوج من خادمة؟ هل 
هذ� جز�ءها؟ �أهذه هي �لرتبية �ل�سحيحة وهذ� ما تعلمته يف �ملدر�سة.. ح�سنا يا �سعاد، ال مدر�سة بعد �ليوم 
وعليك �ن تقومي بكل ما تقوم به �مك ملدة 3 �يام بعدها �ساأقرر هل �ستبقني معنا �م تذهبني �إىل مكان 

جتدين فيه من يخدمك.
�نق�ست ثالثة �يام كانت �م �سعاد ت�سغط على قلبها ليتحمل، ويف نهايتها نادى �الب على �سعاد لي�ساألها ماذ� 
قررت فبكت ب�سدة بكاء مر� ينطق مبا عانته ومبدى ��سفها على كل ما بدر منها يف حق �مها... و�الآن كل 

�سيء يف هذ� �لبيت مق�سم على جميع �أفر�ده فلي�س هناك خادم وال �سيد �جلميع هنا مت�ساوون.


