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�سراخ الأب ي�ؤذي �سمع اجلنني
�أن  �أثناء �حلمل ميكن  �لآب��اء �ضد زوجاتهم  �أن �ضر�خ  يعتقد �لعلماء 

ُي�ضر حا�ضة �ضمع �جلنني. 
ووفقاً للباحثني، فاإن �لإ�ضاء�ت �للفظية �أثناء �حلمل، ترتبط بزيادة 
بن�ضبة %50 تقريباً يف خطر �لتعر�ض مل�ضاكل يف �ل�ضمع لدى �لطفل 

بعد �لولدة، ح�ضب �ضحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
جتنب  "يجب  �ليابان:  يف  �لطبية  كوت�ضي  كلية  من  �لباحثون  وق��ال 
�لإ�ضاءة �للفظية �أثناء �حلمل للحفاظ على �لأد�ء �ل�ضمعي للأطفال 

حديثي �لولدة".
�أن �ل�ضوت  �لباحثون فر�ضية لتف�ضري هذه �لظاهرة، مفادها  وو�ضع 
�ملرتفع �ل�ضادر عن �ضخ�ض غري �لأم، ميكن �أن ُيزعج �جلنني، ومينع 

تطور نظام �ل�ضمع لديه. 

عالج ال�سداع مبلقط غ�سيل
يعاين كثريون من �ل�ضد�ع �لن�ضفي �لذي يرت�فق يف بع�ض �لأحيان 
م��ع �ل��غ��ث��ي��ان و�ل��ت��ق��ي��وؤ، وع��ج��ز ع��ن حت��م��ل �ل�����ض��وت �مل��رت��ف��ع و�ل�ضوء 

�ل�ضاطع. 
�إىل  �ل�ضد�ع  م��ن  يعانون  �ل��ذي��ن  معظم  فيه  يلجاأ  �ل��ذي  �ل��وق��ت  ويف 
م�ضكنات �لأمل �لتقليدية، وجدت �إحدى م�ضتخدمات موقع �لتو��ضل 

�لجتماعي في�ض بوك طريقة مبتكرة لعلج �آلمها.
وتقول �إليز�بيث هيز من �إنديانا �لأمريكية �إنها ��ضتخدمت �لعلجات 
وم�ضكنات �لأمل �ملعروفة، بعد �ضد�ع �ضديد مدة 12 �ضاعة دون جدوى، 

و�كت�ضفت بعد بحث �ضريع على غوغل طريقة ُتدعى "�أكيوليف".
على  ي�ضغط  غ�ضيل،  ملقط  ��ضتخد�م  على  �لطريقة  ه��ذه  وتعتمد 

�ملنطقة بني �لإبهام و�ل�ضبابة، و�لتي ُيقال �إنها مرتبطة بال�ضد�ع.
بعد  تقريباً  �لن�ضف  �إىل  �نخف�ضت  �آلمها  �أن  �إىل  �إليز�بيث  و�أ�ضارت 
دقيقة و�حدة من ��ضتخد�م �مللقط، و�ضعرت بر�حة كبرية من �ل�ضد�ع 

بعد ذلك، ح�ضب �ضحيفة مريور �لربيطانية.

هل يحدث احلمل رغم 
تناول حب�ب منعه؟

�أن �ختبار �حلمل  �إل  �لهرمونات،  �أن حبوب �حلمل تعتمد على  رغم 
�لدورة  مل��وع��د  �أج���ري يف م��وع��د لح��ق  �إذ�  بتناولها  ي��ت��اأث��ر  �مل��ن��زيل ل 
�ل�ضهرية. لكن هل ميكن �أن يحدث �حلمل �إذ� كنت تتناولني �حلبوب 

�لتي متنعه؟
تفيد �لتقارير �لطبية باأن حبوب منع �حلمل تنجح بن�ضبة 99 باملائة، 
بانتظام  �حلبوب  تتناولن  ممن  �أي �أن هناك �مر�أة من بني كل 100 
�لعتبار�ت  �أخ��ذن��ا  �إذ�  �أم���ا  ل��ه��ا.  بالن�ضبة  ف��ّع��ال��ة  �حل��ب��وب  ت��ك��ون  ل��ن 
�لأخ��رى �لتي توؤثر على فاعلية حبوب من �حلمل فقد تتغري ن�ضبة 

�ل� 99 باملائة.
وقد  �حلمل،  منع  حبوب  عمل  �حليوية  �مل�ضاد�ت  بع�ض  تعيق  مثًل، 
توؤثر �أدوية �أخرى على مدى فاعليتها، كما �أن تناولها يومياً بانتظام 
�لأي��ام قد  �أح��د  ف��اإذ� مت ن�ضيان حبة يف  �أم��ر �ضروري لنجاح �لهدف، 

تتاأثر فاعلية �حلبوب.
�أي  �ملنزيل يف  �إج��ر�ء �ختبار �حلمل  �أخ��رى، ميكن للمر�أة  من ناحية 
وقت ت�ضك فيه �أنها حامل، لكن �إذ� مت �إجر�ء �لختبار قبل �ليوم �لذي 
�إذ�  �أم��ا  كاذبة،  �ل�ضلبية  �لنتيجة  تكون  قد  �ل��دورة  فيه جميء  يتوقع 
�إيجابية فهذ� يعني �رتفاع م�ضتوى هرمونات �حلمل،  كانت �لنتيجة 

وتاأكد حدوثه.
لذلك، �إذ� كنت تتناولني حبوب منع �حلمل وترغبني يف �إجر�ء �ختبار 
�ليوم �لذي تتوقعني فيه جميء  باإجر�ئه بعد  ُين�ضح  �ملنزيل  �حلمل 

�لدورة للح�ضول على نتيجة �أدق.
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حيلة �سرية لت�سغيل ال��سع 
الليلي يف في�سب�ك ما�سنجر

�أ�ضحى بو�ضع من ي�ضتخدمون تطبيق "ما�ضنجر" على �أجهزة "�أندرويد" 
�أن يقومو� بتفعيل "�لو�ضع �لليلي"، بغر�ض خف�ض وهج �ل�ضا�ضة و�حلفاظ 
ع��ل��ى ���ض��ح��ة �ل���ع���ني، ل��ك��ن ه���ذه �خل��ا���ض��ي��ة ل ُت��ف��ع��ل م��ب��ا���ض��رة ع���ن طريق 

�لإعد�د�ت.
وبح�ضب موقع "ليف هاكر"، فاإن تفعيل �لو�ضع �ملظلم يف تطبيق ما�ضنجر 
�إميوجي �لهلل لأي �ضخ�ض من  بات ممكنا من خلل بعث ر�ضالة ت�ضم 

�لأ�ضدقاء يف في�ضبوك.
�أعلى  يف  تظهر  ث��م  �ل�ضا�ضة  على  �ل��ه��لل  م��ن  رم��وز  ع��دة  تنت�ضر  وعندئذ، 
�إىل  �لنتقال  يف  يرغب  ك��ان  �إذ�  م��ا  ح��ول  �مل�ضتخدم  ت�ضاأل  خانة  �لتطبيق 

�لو�ضع �ملظلم، وتبقى ب�ضكل د�ئم بحيث ميكن ��ضتخد�مها لحقا.
وتتمثل �لفكرة يف تغيري �إعد�د�ت �لألو�ن من �أجل �حلد من وهج �ل�ضا�ضة، 
وحماية �لعني من �ل�ضوء �لأزرق �ملنبعث من �لهاتف نظر� لتبعاته �ل�ضحية 
�ل�ضلبية. لكن هذه �خلا�ضية �ملفيدة ل�ضحة �لعني لي�ضت متاحة جلميع من 
�أجهزة  عرب  تعمل  �حليلة  �أن  كما  �لآن،  حتى  "ما�ضنجر"  ي�ضتخدمون 
�لعادية، فل  �لإ���ض��اءة  �إىل  يعود  �أن  �مل�ضتخدم  �أر�د  �إذ�  �أم��ا  �أن��دروي��د فقط. 

يحتاج �إىل تكر�ر �لعملية، �إذ ميكنه �لقيام بذلك يف �إعد�د�ت �لتطبيق.
و�إذ� كنت ممن يخجلون من �إر�ضال �لإميوجي �إىل �أ�ضدقائك دون منا�ضبة، 
�أن تبعث به �إىل تطبيق في�ضبوك، وهكذ�، لن  �إنه من �ملمكن  يقول خرب�ء 

جتد نف�ضك حمرجا حتى تفعل �لو�ضع �ملظلم.
�ل��ت��و����ض��ل �لجتماعي  ع��م��لق  �مل��ي��زة �جل���دي���دة �ضمن حم����اولت  وت���اأت���ي 
بهدف  للعني،  �ملجهد  �ل�ضوء  �إ�ضعاع  من  حتد  �لتي  بالتقنيات  �ل�ضتعانة 

��ضتقطاب مزيد من �مل�ضتخدمني لتطبيق "في�ضبوك ما�ضنجر".

هكذا حتمي طفلك 
من الرب� التح�س�سي 
�ل�ضدر  لطب  �لأمل��ان��ي��ة  �جلمعية  ق��ال��ت 
دور�ً  تلعب  �لبيئة  �إن  �لتنف�ضي  و�جلهاز 
مهماً يف �إ�ضابة �لطفل بالربو �لتح�ض�ضي 
جانب  �إىل   ،Allergic Asthma

�لعو�مل �لور�ثية.
ل��ل��و�ل��دي��ن ح��م��اي��ة طفلهم من  ومي��ك��ن 
بيئة  �لتح�ض�ضي بتوفري  بالربو  �لإ�ضابة 
�إذ ل  �ل�ضجائر،  دخ��ان  �ضحية تخلو من 
يجوز تعري�ض �لطفل لدخان �ل�ضجائر، 
حتى قبل ولدته، �أثناء حمل و�لدته به.

ومي����ك����ن ح���م���اي���ة �ل���ط���ف���ل م�����ن �ل���رب���و 
�ملتنوعة  �ل�ضحية  بالتغذية  �لتح�ض�ضي 
�حلركية  �لأن�ضطة  وممار�ضة  و�ملتو�زنة 
ذلك،  �إىل  وبالإ�ضافة  �لطلق.  �لهو�ء  يف 
ت�ضهم خمالطة �حليو�نات يف وقاية  قد 

�لطفل من �لربو �لتح�ض�ضي.
ُي�ضار �إىل �أن �لربو �لتح�ض�ضي هو �لتهاب 
وحت�ض�ض  �لتنف�ضية  للم�ضالك  م��زم��ن 
لل�ضعب �لهو�ئية، تتمثل �أبرز �أعر��ضه يف 
�ل�ضعال �ل�ضديد، و�ضيق �لتنف�ض، و�ضيق 

�ل�ضدر، و�ل�ضفري �أثناء �لتنف�ض. 

التحفيز الكهربائي العميق للدماغ قد 
يعالج الكتئاب املقاِوم للعالج �ص 23

الأطعمة ال�سائلة ت�ساعدك 
على فقدان ال�زن

بينت در��ضة �أّن ��ضتبد�ل وجبات �لطعام 
و�حل�ضاء  �ل�ضائلة  بالأطعمة  �لعتيادية 

ت�ضاعد على فقد�ن �لوزن ب�ضرعة.
من  ي��ع��ان��ون  ��ا  ���ض��خ�����ضً  277 �أّن  ي��ذك��ر 
�لبد�نة �ملفرطة خ�ضعو� للدر��ضة �لتي 
�أجريت يف جامعة غل�ضغو �لربيطانية، 
م��ن��ه��م �خل�������ض���وع لنظام  ُط���ل���ب  ح���ي���ث 
�حلر�رية  �ل�����ض��ع��ر�ت  منخف�ض  غ��ذ�ئ��ي 
يتكون من �لأطعمة �ل�ضائلة و�ل�ضوربات 

�خلفيفة ملدة ثلثة �أ�ضهر.
وك���ان���ت �ل��ن��ت��ائ��ج م��ده�����ض��ة ح��ي��ث فقد 
من  و��ضًحا  ق��دًر�  بالدر��ضة  �مل�ضاركون 
للنظام  ف��رتة خ�ضوعهم  خ��لل  وزن��ه��م 
�لغذ�ئي. وبعد عام من فقد�نهم �لوزن 
مل تظهر �أية علمات على زيادة �لوزن 
لديهم، �لأمر �لذي ميثل دليًل و��ضًحا 
باأّن فقد�ن �لوزن �ل�ضريع �أكرث دميومة 

من فقد�ن �لوزن �لبطيء.
بدوره قال �لباحث �مل�ضرف على �لدر��ضة 
�لدر��ضة  ه����ذه  �إّن  لني":"  "مايك 
�جل���دي���دة ت��وف��ر ف��ر���ض��ة ك��ب��رية لعلج 
�لإ�ضابة  �حتمالت  من  و�حلد  �ل�ضمنة، 

بد�ء �ل�ضكري من �لنوع 2".
"لني" ب���اأّن �لأ���ض��ل��وب �جلديد  و�أ���ض��اف 
ل��ي�����ض جم���رد ن��ظ��ام غ���ذ�ئ���ي ع�����ادي، بل 
يهدف  ودق��ة  بعناية  منظم  برنامج  هو 
�ملدى  على  �ل��وزن  يف  كبرية  �إىل خ�ضارة 

�لطويل.
�ل�ضحة  ه��ي��ئ��ة  ت��ق��وم  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 
�حلمية  ب��رن��ام��ج  بتجربة  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
للمر�ضى  �أول  علجي  كخيار  �جل��دي��د 
من  �ل�ضكري  مر�ض  من  يعانون  �لذين 
2، وفق ما نقلت �ضحيفة مريور  �لنوع 

�أونلين �لربيطانية.

فقاعات  تنحب�ض  ت��ام،  ب�ضكل  �لت�ضققات  ه��ذه  تلتاأم  ل  وح��ني 
هو�ئية �ضغرية، فتبدو كبقع فاحتة �للون، وهي بالتايل غري 

�ضارة وتختفي بالتئام �ل�ضقوق مبرور �لوقت.
لكن على �لرغم من ذلك ميكن �أن ي�ضري تغري �ألو�ن �أظافر 
�لذين  ف��اأول��ئ��ك  �لأم���ر�����ض.  بع�ض  �إىل  و�ل��ق��دم��ني  �ل��ي��دي��ن 
ت�ضبح  ب��ي،  وفيتامني  و�ل��زن��ك  �حل��دي��د  نق�ض  م��ن  ي��ع��ان��ون 

�أظافرهم ه�ضة و�ضريعة �لك�ضر.
�ل��ل��ون على �لأظ��اف��ر ف��اإن ذلك  �أم��ا ح��ني تظهر بقع �ضفر�ء 
�لد�كنة  �لبقع  تنتج  بينما  بالفطريات.  �إ�ضابتها  علمة على 
�لبقع يف مكانها  �إذ ما بقت هذه  �لعنيفة. لكن  �لكدمات  عن 
�لأمر  ف��اإن  �لأظ��ف��ر،  على  مكانها  يتغري  دون  طويلة  لفرتة 
ي�ضبح خطري�ً. �إذ ميكن �أن ي�ضري ذلك يف �أ�ضو�أ �حلالت على 
�لإ�ضابة ب�ضرطان �جللد، كما ينقل موقع "فيلت دير فوندر". 
على  �لأظافر  على  �لظاهرة  �لأم��ر����ض  عو�ر�ض  تقت�ضر  ول 
�ملثال  �ضبيل  فعلى  �أي�ضاً،  �ل�ضكل  �إىل  ومتتد  بل  فقط،  �للون 
باأمر��ض  �لإ�ضابة  على  �لعلمات  من  يعد  �لأظ��اف��ر  تقو�ض 
�ل��ق��ل��ب و�ل�����دورة �ل��دم��وي��ة �أو �ل��ك��ب��د. وب��ع��د ه���ذ� ك��ل��ه تبقى 
ت��زور �لطبيب يف ح��ال ملحظتك لبقع غري  ب��اأن  �لن�ضيحة 

غريبة على �لأظفار ول تختفي رغم مرور فرتة طويلة.

وحدات ا�شت�شعار على الأظافر
 يف �إطار �ضعى �لعلماء �إىل تطبيق فكرة زرع �أجهزة د�خل ج�ضم 
تو�ضل  �ل�ضحية،  �ملتغري�ت  عن  معلومات  لت�ضجيل  �لإن�ضان 
�لعلماء �إىل فكرة تقوم على زرع �أجهزة ��ضت�ضعار على �لأظافر 
يعمل  فكيف  باجل�ضم،  مو�د غريبة  �لت�ضاق  لتفادي خماطر 

هذ� �جلهاز؟
ذر�ع  وهي  ري�ضري�ض"  "�أي.بي.�أم  موؤ�ض�ضة  يف  باحثون  �بتكر 
�لأم��ري��ك��ي��ة للربجميات  )�أي.ب���������ي.�إم(  ���ض��رك��ة  �لأب���ح���اث يف 
و�حلا�ضبات، وحد�ت ��ضت�ضعار �ضئيلة �حلجم يتم تثبيتها على 
�لأظافر ملتابعة �لأمر��ض و��ضطر�بات �حلركة �لتي ميكن �أن 
�جلديدة  �ل�ضت�ضعار  وح��د�ت  وتهدف  �مل�ضتخدم.  بها  ي�ضاب 
�ملختلفة  �ملر�ضية  �حل��الت  متابعة  يف  �لأط��ب��اء  م�ضاعدة  �إىل 

عرب حتليلت �لذكاء �ل�ضطناعي.
ويقول �لباحثان �ضتيفن هاي�ضيج وكات�ضوكي �ضاكوما، �للذ�ن 
�بتكر� �ملنظومة �جلديدة، �إن "�أظافر �لأ�ضابع عادة ما تكون 
على  �لقيا�ض  وح��د�ت  ل�ضق  قررنا  لذلك  �ل�ضلبة،  غاية  يف 
�مل�ضكلت  م��ن  للقلق  �أ���ض��ب��اب��اً  ه��ن��اك  ي��ك��ون  �لأظ��اف��ر حتى ل 

�لناجمة عن �لت�ضاق �جل�ضم �لإلكرتوين باجللد".
�أورج"  دوت  "فيز  �لإل��ك��رتوين  �ملوقع  �أورده���ا  ت�ضريحات  ويف 
�ملتخ�ض�ض يف �لأبحاث �لعلمية و�لتكنولوجيا �أن بني �لتقرير 
��ضتخل�ض  �ل��وح��د�ت  ه��ذه  باإمكان  �أن  �أثبتت  "�لتجارب  �أن 
على  �ل�ضغط  م��ع��دل  على  �ع��ت��م��اد�  كافية  �ضحية  م��وؤ���ض��ر�ت 
بالأغر��ض  �لم�����ض��اك  يف  �لأ���ض��اب��ع  ��ضتخد�م  عند  �لأظ��اف��ر 
وحدة  �أن  �ملن�ضور  �لتقرير  يف  �لباحثان  و�أو���ض��ح  �ملختلفة". 
�لظفر  �ن��ث��ن��اء  مل��ع��دل  م�ضتمرة  ق��ي��ا���ض��ات  جت���ري  �ل�ضت�ضعار 
�لتقطيع وفتح  م��ث��ل  �ل��ي��وم��ي��ة  �أن�����ض��ط��ة �حل��ي��اة  وح��رك��ت��ه يف 
�ل��ع��ب��و�ت وغ��ريه��ا، وه��و م��ا يعترب ب���دوره م��وؤ���ض��ر� مل��دى قوة 

�لقب�ضة و�لقدرة على �لم�ضاك.
كما �أكد� �أن هذه �ملوؤ�ضر�ت تنطوي على �أهمية يف تقييم بع�ض 
�ملثال،  �ضبيل  على  �ل��رع��ا���ض،  �ل�ضلل  مثل  �ملر�ضية  �حل���الت 
وقيا�ض مدى فعالية �لعلجات �خلا�ضة بهذ� �ملر�ض، ف�ضل 
عن در��ضة بع�ض �لأمر��ض �لنف�ضية مثل �لف�ضام وغري ذلك. 
مت�ضلة  ��ضت�ضعار  وح���د�ت  م��ن  �جل��دي��دة  �ملنظومة  وت��ت��ك��ون 
لتحديد  �ضغري  وكمبيوتر  �ل�ضغط،  معدل  لقيا�ض  بالظافر 
مت�ضلة  �ل��ب��ي��ان��ات  لتجميع  ووح����دة  �ل�����ض��غ��ط،  عمليات  ق��ي��م 
ب�ضاعة ذكية. توؤثر �لهرمونات وكذلك �لإجهاد ومنط �حلياة 
ن�ضف  �ضمكها  يبلغ  �ل�ضليمة  فالأظافر  �لأظافر.  �ضحة  على 
�أمل�ض.  و�ضطحها  ومقو�ضة  خفيفة  وتكون  تقريبا  ميليمرت 
تغيري�ت  �ضبعة  ذكر  بو�ضت" �لإلكرتوين  "هافينغتون  موقع 
�لذي  �ملر�ض  على  �لتعرف  يف  ت�ضاعدك  �أظافرك  على  تطر�أ 

تعاين منه:
�لأظافر تلون   1-

تلون �لأظافر بلون �أبي�ض �ضاحب دليل على فقر �لدم �لناجت 
عن مر�ض �ل�ضكري على �ضبيل �ملثال. وتلونها ب��الأزرق دليل 

يف كثري من �لأحيان على �لإ�ضابة مبر�ض �لقلب �أو �أمر��ض 
�لرئة.

�لأظافر تك�ضر   2-
�ضبب ه�ضا�ضة �أو تك�ضر �لأظافر هو �لإ�ضابة بق�ضور �لدرقية. 
وهي حالة مر�ضية تنجم عن نق�ض �إنتاج �لهرمونات يف �لغدة 
�لإ�ضابة بق�ضور  �أخ��رى على  �إ�ضار�ت  �أن هناك  �لدرقية. كما 

�لدرقية وهي منو �لأظافر ببطء �ضديد.
�لأظافر جفاف   3-

عند �لتاأكد من جفاف �لأظافر يجب �ضرب كميات كافية من 
�ملاء. كما ُين�ضح دهن �لأظافر بزيوت غنية بالربوتني.

بنية و�ضود�ء حتت �لأظافر بقع  تو�جد   4-
�إذ� مل تكن هذه �لبقع نتيجة لإ�ضابة ب�ضربة مطرقة مثل �أو 
�لطبيب. فظهور  ��ضت�ضارة  �لظفر، فيجب  للدم حتت  جتمعا 
�أ�ضابيع  �أو �ضود�ء حتت �لظفر ودو�م ظهورها لعدة  بقع بنية 

ميكن �أن يكون دليل على �ضرطان جلدي.
�لأظافر يف  جانبية  �أخاديد   5-

�ل�ضخ�ض  �أن  �إىل  ت�ضري  �لأظافر  على  جانبية  �أخاديد  ظهور 
تعر�ض للحمى "�رتفاع درجة �حلر�رة" �أو نوبة قلبية. ولكن 
ب��ت��اأخ��ري م��دت��ه من  ه��ذه �لأخ���ادي���د ل تظهر مبا�ضرة و�إمن���ا 

ثمانية �إىل �ثني ع�ضر �أ�ضبوعا.
�لأظافر تق�ضر   6-

تق�ضر �لأظافر ب�ضفة متكررة يعني �أن ج�ضمك لديه م�ضاكل 
�حلالة يجب م�ضع  �ملعدنية. يف هذه  �لأم��لح  �مت�ضا�ض  يف 
ُت��ن��ت��ج ما  �ل��ت��ي ل  �مل��ع��دة  �ل��ط��ع��ام ب�ضكل ج��ي��د لت�ضهيل ع��م��ل 

يكفيها من �لع�ضار�ت �ل�ضرورية له�ضم �لطعام.
�لأظافر يف  بي�ضاء  بقع   7-

ل يدل ظهور بقع بي�ضاء على �لأظافر بال�ضرورة على نق�ض 
يف �لكال�ضيوم و�لربوتني �أو �حلديد. �لطبيب �إرفني �ضولت�ض، 
رئي�ض ق�ضم �لأمر��ض �جللدية يف م�ضت�ضفى نونبريغ باأملانيا، 
�لبي�ضاء هي نتيجة لآف��ات �ضغرية ناجتة عن  �لبقع  �أن  �أك��د 
و��ضتمر�ر  عادية  غري  تغري�ت  �أي  لحظت  �إذ�  لكن  �إ�ضابات. 

ظهور هذه �لبقع �لبي�ضاء فيجب عليك ��ضت�ضارة �لطبيب.

تغري ل�ن الأظافر.. م�ؤ�سر على عدد من الأمرا�ض بع�سها خطري

اأظافر  ل��ون  تغري  اإن  املخت�شون  ي��ق��ول 
من  ي��ع��د  و�شكلهما  وال��ق��دم��ن  ال��ي��دي��ن 
عوار�ض الإ�شابة باأمرا�ض معينة، بع�شها 
ي�شتوجب  خطر  وبع�شها  ُيذكر  ل  ب�شيط 

زيارة الطبيب. فما هي؟
لكل �شيء عالماته وعوار�شه يف اأج�شامنا، 
كثريون  لها  يتنبه  ل  التي  العالمات  ومن 
البقع البي�شاء على الأظافر. وحن ي�شاأل 
املرء عن �شبب ذلك يف حميطه الجتماعي، 
غالبًا ما يكون اجلواب هو نق�ض الكال�شيوم 
اأو مواد غذائية اأ�شا�شية. في�شارع املرء اإىل 
والفيتامينات  الغذائية  املكمالت  تناول 

بع�ض  يف  ذل��ك  اإىل  فعلية  حاجة  دون 
اأن  ي��رون  املخت�شون  لكن  احل��الت. 

كما  ال�شائعة،  الأخطاء  من  هذا 
يورد "فيلت دير فوندر" الأملاين. 
رئي�شي  ب�شكل  اأظافرنا  وتتكون 

من خالليا اجللد امليتة ومقدار من 
الواحد  ن�شبة  يتجاوز  ل  الكال�شيوم، 

البي�شاء  البقع  اأن  املوقع  ويو�شح  باملائة. 
عادة ما تت�شبب من خالل الإ�شابات التي 
الأظافر  جتميل  خالل  فمن  لها.  نتعر�ض 
�شقوق  حتدث  ال�شدمات  اآث��ار  اأو  اخلاطئ 

�شغرية يف لوح الأظفر.

اأبل تعمل على 
منتج �سيبهر اجلميع

تيم  ل�"�أبل"،  �لتنفيذي  �ملدير  قال 
كوك، �إن �ضركته تعكف على تطوير 
منتج يبعث على "�لنبهار"، و�أبدى 

تفاوؤله ب�ضاأن ما يحمله �مل�ضتقبل.
موؤخر�،  "�أبل"،  ���ض��رك��ة  وو�ج��ه��ت 
حتقق  ومل  �مل��ب��ي��ع��ات  يف  ت���ر�ج���ع���ا 
�لأد�ء  �آيفون  هاتف  �إ�ضد�ر�ت  �آخر 
�ملطلوب يف �لأ���ض��و�ق، وق��ال خرب�ء 

�إنها مل تاأت مبز�يا ثورية.
�ضركة  ت��ف��وق��ت  ���ض��اب��ق،  وق����ت  ويف 
"�أبل"،  ع��ل��ى  �ل�����ض��ي��ن��ي��ة  ه������و�وي 
و�أ����ض���ح���ى �مل������ارد �لآ����ض���ي���وي ثاين 
�ضركة يف �لعامل من حيث مبيعات 

�لهو�تف �لذكية.
�ضدر،  لبلومربغ  تقرير  وبح�ضب 
موؤخر�، فاإن كوك �أكد تفاوؤله ب�ضاأن 
و�ضع �ل�ضركة خلل �لوقت �حلايل 

وما تتجه �إليه يف �مل�ضتقبل.
و�ضرح كوك باأن �أبل "تزرع بذرو�" 
م�ضتقبلية  مل���ن���ت���ج���ات  وت�����ض��ت��ع��د 
"�ضتبهركم بكل ب�ضاطة"، لكنه مل 

يحدد تفا�ضيل هذه �ملنتجات.
على  "�أبل"  �����ض����رك����ة  وت������ر�ه������ن 
بحلول  م���د�خ���ي���ل���ه���ا  م�������ض���اع���ف���ة 
مبيعاتها  من  �نطلقا   ،  2020
دولر  مليار   25 �إىل  و�ضلت  �لتي 
ذلك،  ع��ن  ف�ضل   .2016 �ضنة 
�ضعر  خ��ف�����ض  �إىل  "�أبل"  ت�����ض��ع��ى 
"ماك بوك �إير" �لذي يبلغ 1200 
تطوير  �ل�����ض��رك��ة  وت��ع��ت��زم  دولر، 
توؤدي  حتى  و�ل�ضاعات  �ل�ضماعات 
وبح�ضب  �خل����دم����ات.  م���ن  �مل���زي���د 
بر�ء�ت �لخرت�ع �لتي مت ت�ضريبها 
�لأمريكية  �ل�ضركة  ف���اإن  م��وؤخ��ر�، 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ه���ات���ف قابل 
للطي، بعد �أن �ضبقتها �إىل ذلك كل 

من �ضام�ضونغ وهو�وي.

فيف� تك�سف هاتفها 
الذكي لالألعاب 

�ل��ن��ق��اب ع���ن هاتفها  ك�����ض��ف��ت ف��ي��ف��و 
 Vivo ل��لأل��ع��اب  �ملخ�ض�ض  �ل��ذك��ي 
مب���و�����ض���ف���ات  �مل���ت���م���ي���ز   ،iQOO
ق��وي��ة، م��ن ح��ي��ث �أح����دث معاجلات 
 ،"855 در�غ�����ون  "�ضناب  ك��و�ل��ك��وم 
�ضريع  و���ض��ح��ن  ث��لث��ي��ة،  وك���ام���ري� 
ع�ضو�ئية  وذ�ك���رة  و�ط،   44 ب��ق��درة 
12 غيغابايت و�ضعة تخزين د�خلية 
�لهاتف  وي���اأت���ي  غ��ي��غ��اب��اي��ت.   256
�إن�ض بدقة  "�أموليد" 6.41  ب�ضا�ضة 
نتوء  م��ع  بيك�ضل،   1080×2340
�لأ�ضابع  ب�����ض��م��ات  وق�����ارئ  ���ض��غ��ري 
�ملدمج حتت �ل�ضا�ضة. ويدعم �ل�ضحن 
44 و�ط وفق تقنية  �ل�ضريع بقدرة 
 ،Vivo Super FlashCharge
من   %  50 ���ض��ح��ن  مي��ك��ن��ه  ح���ي���ث 
 4000 �ضعتها  �ل��ب��ال��غ��ة  �ل��ب��ط��اري��ة 
و�ضحن  دقيقة،   15 يف  �أمبري  ميلي 
ُي�ضحن  30 دقيقة، بينما  يف   85%

كامًل خلل 45 دقيقة.
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�ش�ؤون حملية

اإطالق م�سروع التط�ع اجلامعي ال�سامل �سمن  مذكرة تعاون بني  جمعية كلنا الإمارات وجامعة الإمارات

بح�شورحممد بن حم

تكرمي 95 طالبًا من املتميزين مبدر�سة الدهماء بالعني 

•• العني – الفجر
ت�صوير – حممد معني

�لإم�����ار�ت يف  �لإم�����ار�ت وج��ام��ع��ة  وق��ع��ت جميعة كلنا 
مدينة �لعني �أم�ض �لثنني مذكرة تعاون بهدف تعزيز 
�ملوؤ�ض�ضتني،  بني  �مل�ضرتك  و�ملجتمعي  �لوطني  �لعمل 

وتر�ضيخ ثقافة �لتطوع يف �ملجتمع
�ل�ضيخ  �لإم���ار�ت،  كلنا  �ملذكرة عن جانب جمعية  وقع 
م�ضلم بن حم �لعامري رئي�ض جمل�ض �إد�رة �جلمعية، 
وعن جامعة �لعني �ضعادة �لدكتور حممد �لبيلي مدير 
ومنت�ضبي  �أع�ضاء  بح�ضور عدد من  �لإم��ار�ت  جامعة 

�جلمعية و�جلامعة.
�لإمار�ت  كلنا  �حتفال جمعية  و�ضمن  �ملنا�ضبة  وبهذه 
�ل�ضمو  �ضاحب  �أعلنه  �لذي   ،20019 �لت�ضامح  بعام 
�لدولة،  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ض��ي��خ 
حفظه �هلل، �أطلقت �جلمعية برنامج �لتطوع �جلامعي 
�لعمل  �ل�ضامل للأ�ضاتذة و�لطلبة، مبا يعزز من دور 
ويرتجم  �لر�ضيدة  �لقيادة  لنهج  وي��و�ك��ب  �لتطوعي، 
لتوجهاته يف تر�ضيخ وتطوير ثقافة �لعمل �لتطوعي 
ملا لها من �آثار �إيجابية يف �ملجتمع ودور كبري يف تعزير 
�أطياف  كافة  بني  �لإخ��اء  و  و�لتعاون  �لتلحم  مبادئ 

�ملجتمع.
�ضمو  و�ضلم  بن حم، حتيات  نقل  �لتوقيع،  بد�ية  ويف 
�ل�ضيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان، �إىل �حل�ضور 
ب��ال��ت��وف��ي��ق و�ل���ن���ج���اح و�ملزيد  ل��ه��م  ���ض��م��وه  ومت��ن��ي��ات 
م��ن �ل��ع��ط��اء خل��دم��ة �ل��وط��ن وحت��ق��ي��ق روؤي����ة �لقيادة 

�لر�ضيدة.
�لإم�����ار�ت  ك��ل��ن��ا  جمعية  �إد�رة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  و�أ����ض���اد 
ب��اجل��ه��ود �ل��ت��ي تبذلها �جل��ام��ع��ات يف ت��اأه��ي��ل و�إع���د�د 
من  و�ملثقفة  �ملتعلمة  �لنخب  م��ن  �لوطنية  �ل��ك��و�در 
و�لقادرين  و�ملعرفة  بالعلم  �ملت�ضلحني  �لوطن،  �أبناء 
على مو��ضلة عملية �لبناء و�لتنمية و�ضون �ملكت�ضبات 
وح��م��اي��ة �لأج���ي���ال �ل��ق��ادم��ة م��ن �لأف���ك���ار �لظلمية 
��ضتثمار  نحو  وتوجيهها  �لدخيلة،  و�لعاد�ت  �لهد�مة 

طاقاتها يف خدمة �لوطن و�ملجتمع.
وقال: ي�ضرنا �أن نتو�جد يف �حلرم �جلامعي للجامعة 
�لأوىل و�لأم يف دولة �لإمار�ت، لنوقع مذكرة تهدف �إىل 
�لتعاون يف �ضنع فر�ض تطوعية و��ضعة ل�ضباب وفتيات 

�لوطن، لتاأهيلهم و�لرتقاء مبهار�تهم وخرب�تهم.
و����ض��ت�����ض��ه��د ب��ن ح��م مب��ق��ول��ة ���ض��اح��ب �ل�����ض��م��و �ل�ضيخ 
حم��م��د ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�ضلحة: "�لإمار�ت ت�ضتاهل .. 

ولها حق علينا جميعاً و�لطيب من يحاول رد �ضيء من 
"، موؤكد� �أن هذه �ملقولة عك�ضت فكرة �ضموه  حقوقها 
تعزيز  �أج��ل  �لتطوعي من  �لعمل  �خللقة يف تطوير 
ثقافة �لعمل �لتطوعي يف جميع �أنحاء دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
كما �أكد �أن �جلمعية ومن خلل ��ضرت�تيجتها �لهادفة 
و�ضعيها �لد�ئم لتحقيق �أهد�فها �لوطنية و�ملجتمعية، 
تعمل على ترجمة روؤى وتوجيهات �ضمو �ل�ضيخ ذياب 
�أفاق  لتعزيز  �جلمعية،  رئي�ض  ز�ي���د،  ب��ن  حممد  ب��ن 
و�جلمعية،  �جلامعة  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون  �مل�ضرتك  �لعمل 
�لنتائج  �لعديد من  �أع��و�م وحقق  منذ  �نطلق  و�ل��ذي 
و�مل�ضاريع  و�خل��ط��ط  �ل��رب�م��ج  تطوير  نحو  �مللمو�ضة 
�أبناء  ل��دى  �لوطنية  �ل��ه��وي��ة  ع���ززت  �ل��ت��ي  �مل�����ض��رتك��ة، 
بتاريخ  �لوعي  وبثت  و�لطالبات  �لطلبة  من  �لوطن 

وطنهم و�إجناز�ته وما حتقق من مكت�ضبات وطنية.
�ضر�كة د�ئمة..

�ل�ضام�ضي  �ضيف  حبيبة  �لدكتورة  ك�ضفت  جانبها  من 
�ضر  �أم��ني  �لإم���ار�ت،  كلنا  �إد�رة جمعية  ع�ضو جمل�ض 
�جلمعية، عن جهود وخطة �جلمعية من خلل هذه 
�ملبادرة �لوطنية �لهادفة �إىل ترجمة �أهد�ف �جلمعية، 
�أجيال فاعلة وو�عية  تن�ضئة  �مل�ضاهمة يف  �أبرزها  ومن 

روح  وت��ن��م��ي��ة  و�ل��وط��ن��ي،  �ل�ضخ�ضي  �مل�����ض��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
�أو��ضر  ن�ضر  على  و�لعمل  للوطن،  و�ل���ولء  �لن��ت��م��اء 
�لألفة و�لتلحم بني �أفر�د �ملجتمع، وحتفيز �ملو�طنني 
ع��ل��ى حت��م��ل �مل�����ض��وؤول��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة، وت��وث��ي��ق وب���ث روح 

�لعطاء و�لتطوع بني �أطياف �ملجتمع �لإمار�تي.
و�أ�ضارت �إىل �أن �جلمعية على �ضر�كة د�ئمة مع جامعة 
�لطلبية  �لفعاليات  من  �لعديد  تنظيم  يف  �لإم���ار�ت 
وفكر  نهج  م��ن  تنطلق  �لتي  �لأن�ضطة  �أب��رزه��ا  وم��ن   ،
�ملغفور له باإذن �هلل �ل�ضيخ ز�يد بن �ضلطان �آل نهيان، 
�لنرية،  �لر�ضيدة  �لقيادة  وتوجيهات  ث��ر�ه،  �هلل  طيب 
من خلل عقد �لعديد �ملوؤمتر�ت �لوطنية �لتنويرية 
و�للقاء�ت �لجتماعية �لد�عمة لن�ضر �حل�ض �لوطني 
و�لرتقاء بال�ضخ�ضية �لوطنية ل�ضباب وفتيات �لوطن 
يف �لت�ضدي لأي �أفكار م�ضللة، وتتيح بر�مج �جلمعية 
�ملزيد من �لفر�ض �لتطوعية �أمام �لطلبة يف �لأن�ضطة 
و�لفعاليات �ملتعددة من موؤمتر�ت ومنتديات ومعار�ض 
ودور�ت تدريبية، مبا يعزز �لتلحم �لوطني و�لتما�ضك 
�لجتماعي ، �إىل جانب �إتاحة �ملزيد من فر�ض تنمية 
�لعمل  يف  �بتكار�تهم  ودع��م  خرب�تهم  و�ضقل  مهار�ت 
يف  �ل�ضباب  دور  من  يعزز  ومب��ا  و�لوطني  �لجتماعي 

خدمة �لوطن

ال�شحة العاملية تتوقع ت�شاعف انت�شار ال�شرطان يف ال�شرق الأو�شط بحلول 2030
التقنيات احلديثة ت�ساعد على تقلي�ض حجم 

جراحات الدماغ يف ت�سخي�ض وعالج اأورام املخ 
•• دبي- الفجر

�ضّرحت جمموعة م�ضت�ضفيات "�أبولو"، �ضبكة �مل�ضت�ضفيات �لتخ�ض�ضية يف 
�لهند و�لتي لها تو�جد �قليمي كبري يف منطقة �خلليج، عن �لتقدم �مللمو�ض 
�لذي حتقق يف ت�ضخي�ض وعلج �أور�م �ملخ بف�ضل �لثورة �ملذهلة �حلا�ضلة يف 

�لتقنيات �لطبية يف جمال �جلر�حات 
ع��رب ��ضتخد�م  و�مل��ن��اظ��ري، وحت��دي��د�ً 
�ل�ضطناعي.  و�ل���ذك���اء  �ل���روب���وت���ات 
�لتقنيات  �أن  �مل���ج���م���وع���ة  وق����ال����ت 
حجم  تقلي�ض  �ضاعدتعلى  �حلديثة 
جر�حات �لدماغ يف ت�ضخي�ض وعلج 
�أور�م �ملخ لأدنى حد ممكن، ما �ضاعد 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ع��ن��وي��ات �مل���ر����ض���ى يف 

حماربتهم �ملر�ض. 
�لتكنولوجية  �ل����ت����ط����ور�ت  وت����اأت����ي 
يف وق�����ت ي���رت���ف���ع ف���ي���ه ع�����دد ح����الت 
�ل���ع���امل���ي���ة مب���ع���دل ينذر  �ل�������ض���رط���ان 
�لأو�����ض����ط،  �ل�������ض���رق  ب���اخل���ط���ر. ويف 
حلظت منظمة �ل�ضحة �لعاملية زيادة 

�أن تت�ضاعف  يف معدلت �لإ�ضابة بال�ضرطان يف �ملنطقة. وتوقعت �ملنظمة 
�ململكة  �أن  �إىل  �لدر��ضات  وت�ضري   .2030 �لعام  بحلول  �لأرق��ام �حلالية 
�لعربية �ل�ضعودية و�حدة من دول �ل�ضرق �لأو�ضط �لتي لديها �أعلى معدل 
�نت�ضار لأور�م �لدماغ على �ضبيل �ملثال. وبهذ� �ل�ضدد، قال �لدكتور "�ضونيل 
"�أ�ضبح  "�أبولو":  م�ضت�ضفيات  يف  �لأع�����ض��اب  ج��ر�ح��ة  ��ضت�ضاري  كوتي"، 
باإمكان �جلر�حني �لو�ضول �إىل جمموعة من �لأدو�ت �ملتطورة و�لتي تقدم 
�أف�ضل �خلدمات �لطبية من حيث �لت�ضخي�ض و�لعلج و�لرعاية. و�رتفعت 
يف �لآونة �لأخرية ت�ضخي�ض �أور�م �ملخ بني �لنا�ض من جميع �لأعمار ب�ضكل 
ذ�ته،  ولل�ضبب  �لطبية.  �لتكنولوجيا  يف  �لتقدم  ب�ضبب  وذل��ك  ملحوظ، 
ع�ضبية  وم�ضاكل  دماغية  �أور�م  من  يعانون  �لذين  �ملر�ضى  باإمكان  �أ�ضبح 
�ضريرية  ن��ت��ائ��ج  �إىل  ي����وؤدي  م��ب��ك��ر، مم��ا  ت�ضخي�ض  ع��ل��ى  �أخ����رى �حل�����ض��ول 
متفوقة مع نوعية حياة �أف�ضل ب�ضكل متز�يد".  و�أ�ضاف �لدكتور "كوتي" 
ومليئة  ج��دي��دة  دماغية  �أور�م  ح���الت  ن�ضهد  "�أبولو"  م�ضت�ضفيات  :"يف 
ممتازة  رعاية  يتلقون  و�ل��ذي��ن  �لأو���ض��ط،  �ل�ضرق  منطقة  من  بالتحديات 
�لدماغ  تقنيات جر�حات  �لأدن��ى من  �حلد  ون�ضتخدم  �ملتطور.  �لعلج  مع 
�أو  �أور�م �ملخ  �أور�م �ملخ و�حلالت �حلرجة �لأخرى، مثل  لت�ضخي�ض وعلج 
�أور�م قاعدة �جلمجمة، �أو نزيف د�خل �لدماغ �أو ��ضت�ضقاء �لر�أ�ض، �أو تر�كم 
�ل�ضو�ئل يف �لدماغ. كما �أن ��ضطر�بات �حلركة �لتي ل ت�ضتجيب للأدوية 
با�ضتخد�م  جر�حياً  �إد�رت��ه��ا  ميكن  �لأدوي���ة  من  كبرية  جرعات  تتطلب  �أو 
وت�ضتخدم  �لدماغ".   يف  ��ضرت�تيجياً  مو�ضوعة  �ضغرية  كهربائية  �أقطاب 
�لفيديو  بكامري�ت  �ملتخ�ض�ضة  �ملناظري  �ملحدودة  �لدماغ  جر�حة  تقنيات 
�لنوع من  ي�ضمل هذ�  للدماغ، حيث  �لدقة لإج��ر�ء عملية جر�حية  عالية 
�لإجر�ء�ت عمل �ضقوق دقيقة لل�ضماح باإجر�ء�ت جر�حية من خلل �لأنف 
باجلر�حة  مقارنة  �لدماغ  �أو  �جلمجمة  قاعدة  عند  �لأور�م  �إىل  للو�ضول 
كما  �جلمجمة.  من  ج��زء  �إز�ل��ة  تتطلب  كانت  و�لتي  �لدماغ  يف  �لتقليدية 
�أن �حلد �لأدن��ى من جر�حات  "�ضونيل كوتي" �أنه يف حني  �أو�ضح �لدكتور 
�لو�ضول �إىل �ملخ لي�ض �أكرث �أو �أقل خطورة من �جلر�حة �لتقليدية، فاإنه 
يتعلق بجعل حياة  فيما  �ملفتوحة، خا�ضة  �أكرث من �جلر�حة  فو�ئد  يوفر 
�ملري�ض �أكرث �ضهولة و�أماًنا. وت�ضمل �ملز�يا جودة �أف�ضل للحياة من خلل 
�خل�ضوع  �حتمال  ف��اإن  ذل��ك،  �إىل  وبالإ�ضافة  �أق��ل.  وتندب  �لأ�ضرع  �لتعايف 
لعملية جر�حية و�لتي تنطوي على فتح �ضغري �أو عدم وجود فتحة و��ضحة  
�أكرث قبول من �لناحية �لنف�ضية ملري�ض �أ�ضيب بالفعل ب�ضدمة وخوف من 
جر�حة �لدماغ �لو�ضيكة.  �أما يف حالة ��ضت�ضقاء �لر�أ�ض، يتم علج ما يقرب 
�لو�ضول  طريق  ع��ن  بنجاح  �ملوؤهلني  �ملر�ضى  م��ن   80% �ىل   70 م��ن 
�إىل �جلر�حة �لع�ضبية يف م�ضت�ضفى "�أبولو". و�إن �لتطور�ت �لتكنولوجية 
�ملثرية مثل �لو�ضول �إىل �حلد �لأدنى من جر�حات �لدماغ حتدث ثورة يف 
ب�ضكل عام.  �ملجتمع  �لتي تفيد  �ل�ضحية  �لرعاية  بها  �لتي نقدم  �لطريقة 
ونحن و�ثقون من �أن �لتقنيات �لطبية �حلديثة توفر بالفعل �أمًل جديد�ً 
يف  �مل�ضت�ضفيات  جميع  يف  �ضائعة  ممار�ضة  و�ضتكون  �ملر�ضى،  م��ن  للعديد 
�ل�ضنو�ت �لقادمة.  و�ختتم �لدكتور "كوتي" حديثه قائًل: "�إن م�ضت�ضفيات 
لتوفري  مبتكرة  �أدو�ت  تتبنى  �لتي  �ل�ضركات  طليعة  يف  بالفعل  تعد  �أبولو 
�أف�ضل �خلدمات �ل�ضحية يف فئتها وفعاليتها من حيث �لتكلفة ملر�ضانا يف 

�لهند و�ل�ضرق �لأو�ضط وبقية �لعامل".

••  العني - الفجر

�لعامري  بن حم  بن م�ضلم  �لدكتور حممد  �ل�ضيخ  كرم 
�لعامري نائب �أمني عام منظمة �إم�ضام يف �لأمم �ملتحدة 
�لطلب �ملتميزين مبدر�ضة �لدهماء �لنموذجية للتعليم 
2019م    -  2018 �لأول  �لدر��ضي  �لف�ضل  �لثانوي يف 
، وحمد  �ملدر�ضة  �لكعبي مدير  .، وذلك بح�ضور خليفة 
�لأمور  �أول��ي��اء  م��ن  غفري  وجمع  �ملدر�ضة  وكيل  �لكعبي 

و�ل�ضخ�ضيات �لتعليمية يف �إمارة �بوظبي .
من جانبه �أعرب �ل�ضيخ �لدكتور حممد بن م�ضلم بن حم 
�لعامري عن �ضعادته قائًل �إن ما بذله هوؤلء �ملتميزين 
من جهد، وما حققوه من �جناز �إمنا هو جت�ضيد حي ملا 
ن�ضعر به جميعا من �عتز�ز وفخر لنجاح دولتنا �لعزيزة 
طريق  عن  �ل�ضامل  �ملعريف  �لقت�ضاد  تنمية  حتقيق  يف 
م��ن مو�جهة  ط��لب��ن��ا  و�ل����ذي مي��ك��ن  �مل��ت��ط��ور.  �لتعليم 
�لوطنية  �لكو�در  وتوفري  ومتطلباته  �مل�ضتقبل  حتديات 

�ملوؤهلة وفقاً لروؤية 2030.
 موؤكد� حر�ضه على م�ضاركة �ملتميزين فرحتهم ، متمنياً 
�لتعليمية  �ملر�حل  يف  و�لنجاح  �لتوفيق  من  مزيد  لهم 
�ملقبلة بحيث يكونو� نو�ة مثمرة خلدمة وطنهم �لغايل . 
وهناأ بن حم �لطلبة �ملتفوقني، معترب�ً �أن متيزهم يلهم 
�جليل �لقادم من طلبة �لثانوية لبذل �ملزيد من �جلهد 
و�إد�ر�ت  قياد�ت  جهود  على  حم  بن  �أثنى  كما  و�ملثابرة. 
�ملد�ر�ض و�ملعلمني و�أولياء �أمور �لطلبة �ملتفوقني �لذين 
عّدهم �ضركاء يف �لنجاح لدورهم �لكبري يف دعم �لطلبة، 

�ضو�ء يف �ملدر�ضة �أو يف �ملنزل.
، د�عياً �لأطقم �لتدري�ضية و�لإد�رية و�أولياء �أمور �لطلبة 
�إىل مو��ضلة �لعمل بجد من �أجل تلبية طموحات �لقيادة 

�لر�ضيدة يف �حل�ضول على تعليم متميز يف �لدولة .
وقال بن حم �إن �لوطن يتطلع جليل من �ل�ضباب �لذي 
ميثل قدوة للطلبة �لآخرين، جيل ي�ضتوعب ويطبق قيم 
لدولة  بانتمائه  ويفخر  و�لح���رت�م،  و�ل�ضرب  �لت�ضامح 

�لإمار�ت ولرت�ثها، فيم�ضي مفعماً بالثقة و�لإميان.
ومن جانبه قال خليفة �لكعبي مدير �ملدر�ضة �أن قيادتنا 
�لتعليم،  ت��ط��وي��ر  �أن  �لإدر�ك  مت���ام  ت����درك  �ل��ر���ض��ي��دة، 
على  للمحافظة  �ضرورة  ميثلن  مبخرجاته،  و�لرتقاء 

��ضتمر�رية �لدولة وريادتها يف �ضتى �مليادين. 
و�أ�ضار �لكعبي �إىل �لدور �لأ�ضا�ض لأ�ضر �لطلبة يف توفري 
�لبيئة �ملنا�ضبة �لتي ت�ضاعدهم يف م�ضريتهم �لأكادميية، 
معرب�ً عن �ضعادته خلل �حلفل بتوفري �لبيئة �لتعليمية 
�أ�ضاليب  باأحدث  وتزويدهم  تفوقهم،  �ملنا�ضبة ل�ضتمر�ر 

�أف�ضل  وتطبيق  �لتعليمية،  و�ل�ضرت�تيجيات  �لتعليم 
��م �ل��ت��ي حت��اك��ي م��ه��ار�ت �ل��ق��رن �حلادي  �أ���ض��ال��ي��ب �ل��ت��ع��لُّ
و�لع�ضرين، وتنمي من قدر�تهم، وتخريج كو�در وطنية 

موؤهلة.
و�أعرب حامد �لكعبي وكيل �ملدر�ضة عن فخره و�عتز�زه 
بامل�ضتوى �ملتقدم �لذي ح�ضده �لطلب �ملتميزين، مثمناً 
هذه  �إىل  للو�ضول  �لطلبة  بذله  �ل��ذي  �لدر��ضي  �جلهد 

�ملر�تب من �لنجاح و�لتميز.
ب�����د�أت ف���ق���ر�ت �حل��ف��ل ب��ال�����ض��لم �ل��وط��ن��ي ت��ل��ت��ه��ا كلمة 
�لكعبي  ح��ام��د  على  �لطالب  �أل��ق��اه  �ملتميزين  �ل��ط��لب 
م��ا  ت�ضبو  �لعلم  ودوره  يف  حتقيق   �أه��م��ي��ة   تناولت   ،
�إليه �لدولة  من تفوق وري��ادة  �ضارباً  �ملثل  مبا  تبديه  
�لقيادة �حلكيمة  للدولة  يف �لهتمام  بتحقيق  �لنه�ضة 

و�لبناء  ودورها يف رعاية �أبناء �لوطن  ليكونو�  فر�ضان 
�ل�ضبق  يف  جميع �مليادين، ووجه �ضكر وعرفان �لطلب 
ر�فعني �أ�ضمى �أيات �لوفاء و�لولء لر�عي �مل�ضرية �ضاحب 
�لدولة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
حفظه  �هلل ول�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل �لعهد �لذي حمل على عاتقه عبء �لنهو�ض 
باحلركة �لتعليمية ، ثم �أثنى على دور �ملدر�ضة  ومعلميها  
يف  حتقيق �لإجناز يف بناء هذ� �جليل من �ملتميزين  كما 
وجه �ل�ضكر لقيادة �لتعليم و�ملعرفة على جهودها �مل�ضنية  

للو�ضول  بالطلب  للعاملية  فكر�ً  وتعليماً و ثقافة.
 �أعقب  ذلك تقدمي فيلم وثائقي يج�ضد �لقيم �لوطنية 
وغر�ض قيم �لولء و�لوفاء للقيادة وحب �لوطن. بعدها 

قام ر�عي �حلفل بتكرمي �ملتميزين من طلب �ملدر�ضة .

كزميلة بحث علمي

نابغة الف�ساء الإماراتية علياء املن�س�ري تن�سم جلامعة ني�ي�رك اأب�ظبي 
•• اأبوظبي - الفجر

 �أع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك �أب��وظ��ب��ي ع��ن تعيني 
�لطالبة علياء �ملن�ضوري، نابغة �لف�ضاء �لإمار�تية 
بالن�ضخة  و�لفائزة  عاماً   16 �لعمر  من  �لبالغة 
�لف�ضاء" لعام  يف  "�جلينات  م�ضابقة  من  �لأوىل 
من�ضة  وم��وؤ���ِض�����ض��ة  �لإم������ار�ت  دول����ة  يف   2017
علمي  بحث  كزميلة  �لإمار�تي"،  �لف�ضاء  "ر�ئد 

باجلامعة ملدة عامني. 
و�ضتعمل �ملن�ضوري حتت �إ�ضر�ف �لأ�ضتاذ �مل�ضاعد 
�أبوظبي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  �لعلمي  و�ل��ب��اح��ث 
حممد �ل�ضايغ على تطوير �ملهار�ت �ملخربية، مبا 
فيها �ملعارف �ملرتبطة بخليا و�أن�ضجة �لثدييات 
و�لأحما�ض �لنووية �لريبية وخل�ضات �لربوتني 
�لبوليمري�ز  وت���ف���اع���ل  �لأول����ي����ة  و�ل��ت�����ض��ام��ي��م 
�ل��ت�����ض��ل�����ض��ل��ي يف �ل���وق���ت �حل��ق��ي��ق��ي، ف�����ض��ًل عن 
�لدر��ضات �ملجهرية وتلوين �خلليا. حيث �ضيتم 
جمع نتائج بحثها �ضمن خطة بحث علمية بهدف 

ن�ضرها فيما بعد كاإ�ضد�ر علمي قّيم.
وعربت علياء �ملن�ضوري عن �ضعادتها �لبالغة بهذه 
�ملنا�ضبة، موؤكدة �أن �حل�ضول على زمالة �لأبحاث 
يعترب  �أب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  م��ن  �لعلمية 
�إجن��از�ً لدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، وهو ما 

يعرب كذلك عن حجم �لدعم غري �مل�ضبوق �لذي 
تفّوق  �ضبيل  يف  للدولة  �لر�ضيدة  �لقيادة  توفره 
�لقيادة  �أن  و�أ���ض��اف��ت  �مل��ج��الت.  �ضتى  يف  �أبنائها 
كبري�ً  �هتماماً  ت��ويل  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لر�ضيدة 
�لقيادية،  �ملنا�ضب  �أعلى  وبلوغها  �مل���ر�أة  بتمكني 
�لوز�رية  �ملنا�ضب  �أن  م��ن  ذل��ك  على  �أدل  ولي�ض 
ي��ق��رب من  م��ا  �ل�ضيد�ت منها  ل��دى  �لإم����ار�ت  يف 

.30%
�لزمالة  ع��ل��ى  ح�����ض��ول��ه��ا  �أن  �مل��ن�����ض��وري  و�أك�����دت 
�لعلمية من جامعة عاملية مرموقة يف�ضح �ملجال 
�أم����ام �ل��ك��ث��ري م��ن �ل�����ض��ب��اب �لإم����ار�ت����ي للخو�ض 
و�لتطوير وهي  و�لأب��ح��اث  �ل��در����ض��ات  يف جم��ال 
تقدم  يف  �ل�ضر  كلمة  تعترب  ب��ات��ت  �ل��ت��ي  �مل��ج��الت 
بالتطلع  �ل�ضباب  م��ن  �أق��ر�ن��ه��ا  ون�ضحت  �لأمم. 
�ل���د�ئ���م ن��ح��و �لأه������د�ف �ل��ط��م��وح��ة يف جمالت 
�لبحث، م�ضرية �إىل �أن جامعة نيويورك �أبوظبي 
لكل  �لعلمية  و�مل��خ��ت��رب�ت  �لأج��ه��زة  �أح���دث  توفر 

�ملهتمني و�لد�ر�ضني للعلوم �حلديثة.
و�أو�ضحت �أن �أبحاثها وتفوقها يف جمال �لف�ضاء 
ن��ت��ج م���ن �ضغفها  ب���ل  ي�����اأت حم�����ض ����ض���دف���ة،  مل 
�ملتو��ضل بعلم �لكيمياء �حليوية وعلوم �لف�ضاء. 
�أبحاث وعلوم �لف�ضاء ل  �لتميز يف  �أن  و�أو�ضحت 
يحتاج بال�ضرورة �أن يكون �لفرد مهند�ضاً خمت�ضاً 

�أن يقوده �هتمامه  بعلوم �لف�ضاء، بل من �ملمكن 
بلوغ  م��ن  و�لأح���ي���اء  �لكيمياء  مب��ج��الت  و�ضغفه 

مرحلة متقدمة يف خدمة علوم �لف�ضاء.
وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ف��اب��ي��و ب��ي��ان��و، ع��م��ي��د جامعة 
نرحب  �أن  للغاية  "ي�ضعدنا  �أب��وظ��ب��ي:  نيويورك 
�لبحثي،  جمتمعنا  يف  �ملن�ضوري  علياء  بالطالبة 
�إىل  �ضغفها  م��ع  يتما�ضى  م��ا  توفري  �إىل  ونتطلع 
ن�ضاعدها  بينما  و�ل�ضتك�ضاف،  �ملعرفة  من  �ملزيد 
خا�ضًة  �لعلوم،  جمال  يف  م�ضاهماتها  تعزيز  على 
ع��ل��وم �ل��ف�����ض��اء. وت�����ض��ع��ى �أب���ح���اث �جل��ام��ع��ة �إىل 
�أك���رب حت��دي��ات �ل��ق��رن �لو�حد  معاجلة ع��دد م��ن 
�آفاق  نحو  �ملعريف  بالو�قع  و�لرت��ق��اء  و�لع�ضرين 
جديدة؛ �ضو�ء يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
يف  وجهودها  علياء  م�ضاهمات  ولعل  خارجها.  �أو 
كبريًة  قيمة  �ضتحمل  �لعلمية  �لبحثية  �لزمالة 

لتحقيق هذ� �لهدف".
كما قال �لأ�ضتاذ �مل�ضاعد و�لباحث �لعلمي حممد 
�لتي  علياء  مع  نتعاون  �أن  �لر�ئع  "من  �ل�ضايغ: 
ك��م��وه��ب��ة متفردة  وق���د�رت���ه���ا  م��و�ه��ب��ه��ا  �أث��ب��ت��ت 
ع���ام. ورغم  ب�ضكل  و�لأب���ح���اث  �ل��ع��ل��وم  يف جم���ال 
�لعلمية،  �لخت�ضا�ضات  بكافة  �لغني  �هتمامها 
�لأحياء،  �إىل علم  �لفلك  �لف�ضاء وعلم  ب��دء�ً من 
�ضين�ضب بحثنا �مل�ضرتك ب�ضكل كبري على جمال 

در��ضة  لي�ضم  �لور�ثة،  علم  خا�ضًة  �لأحياء،  علم 
متايز �خلليا �لتابعة لأبحاثي، ودر��ضة ��ضتجابات 
�ل�ضدمة �حلر�رية على �مل�ضتوى �جلزيئي، و�لتي 
من  ذلك  و�ضيرثي  �أبحاثها.  توجه  �ضمن  تندرج 
ب���ه يف �ملخترب،  �أق�����وم  �ل����ذي  �ل��ب��ح��ث��ي  �ل��ربن��ام��ج 
ليحمل �ملزيد من �لفائدة �لعلمية �لتي �ضت�ضاهم 

يف حتقيق مزيٍد من �لكت�ضاف و�لتو�ضع".
�إ�ضر�يف  حتت  علياء  "�ضتح�ضل  �ل�ضايغ:  و�أو�ضح 
�لأبحاث  ك��ب��رية يف جم���ال  ع��ل��ى خ���ربة  �مل��ب��ا���ض��ر 
من  �لعلمي  �هتمامها  �ضيعزز  ح��ي��ث  �مل��خ��ربي��ة، 
ر�ضيد خرب�تي من وجهة نظر جتريبية وعلمية. 
جامعة  جمتمع  �إىل  �ن�ضمامها  �أن  �أع��ت��ق��د  و�أن���ا 
جلميع  كبريًة  فائدًة  �ضيحمل  �أبوظبي  نيويورك 
�لأطر�ف؛ �إذ �ضتح�ضل على خرب�ت بيئة �أكادميية 
ر�ئدة، و�ضتنال �جلامعة فر�ضة �لعمل مع موهبة 
حم��ل��ي��ة وت��ع��زي��ز �إم��ك��ان��ات��ه��ا م���ن خ����لل حتقيق 

م�ضاهمات قّيمة".
وجتدر �لإ�ضارة �إىل �أن �ملوهبة �لإمار�تية �ملتفردة 
"�جلينات  مب�ضابقة  ف���ازت  ق��د  �مل��ن�����ض��وري  علياء 
لكت�ضاف  �مل�ضممة  جتربتها  ل��ق��اء  �لف�ضاء"  يف 
�لربوتيني  �لتعبري  على  ت��ط��ر�أ  �ل��ت��ي  �مل��ت��غ��ري�ت 
�لف�ضاء،  يف  �إنتاجه  يتم  �ل��ذي  �لنووي،  للحم�ض 
�لتعر�ض  ع���ن  �ل��ن��اج��م  و�ل��ت��ع��ب  �لإج����ه����اد  م��ث��ل 

ل��لإ���ض��ع��اع �ل���ك���وين و�جل���اذب���ي���ة �ل�����ض��غ��رى. وقد 
جنحت هذه �لتجربة �لتي �أجريت من ِقَبل ر�ئدة 
ويت�ضون على منت  بيجي  نا�ضا  وكالة  �لف�ضاء يف 
�أغ�ضط�ض2017،  يف  �ل��دول��ي��ة،  �لف�ضاء  حمطة 
بالك�ضف عن �لتعبري �جليني �لناجم عن �لإجهاد 
با�ضم  ُتعرف  وب�ضيطة  �ضريعة  تقنية  با�ضتخد�م 

�حلقيقي  �ل���وق���ت  يف  �ل��ت�����ض��ل�����ض��ل��ي  �ل��ب��ول��ي��م��ري�ز 
RT-" �ل��ن�����ض��خ �ل��ع��ك�����ض��ي  �إن�������زمي  ب���ا����ض���ت���خ���د�م 
�لبحث  نتائج  ت��وؤدي  �أن  �ملتوقع  ومن   ."PCR
�إىل �كت�ضاف طرق فعالة ملر�قبة �لإجهاد �خللوي 
لرو�د �لف�ضاء، وتقييم تاأثري �لرحلت �لف�ضائية 

�لطويلة على �مل�ضتوى �جلزيئي.
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جديد  ب��ح��ث  للدماغ يك�شف  العميق  التحفيز  اأن 
الكتئاب  ي��ع��ال��ج  ق��د 
اأدى  اإذ  للعالج،  املقاِوم 
حتفيز الق�شرة املخية 
ال��دم��اغ  يف  اجلبهية 
اإىل حت�ّشن )ملحوظ( 
الأ�شخا�ض  م��زاج  يف 
باكتئاب  امل�����ش��اب��ن 

معتدل اأو حاد.

مثل جميع الأدوية ميكن اأن تكون للم�شادات احليوية اآثار جانبية، يف معظم احلالت ل تهدد احلياة، ولكن هناك 
ا بع�ض الآثار اجلانبية التى ميكن اأن تكون خطرية، وبع�شها ميكن اأن يكون غريًبا، وهنا يقدم اخلرباء بع�ض  اأي�شً

الآثار اجلانبية للم�شادات احليوية، التى يجب اأن تعرفها وتراقبها.

ُيعترب ��ضطر�ب �لكتئاب �حلاد �أول �ضبب للإعاقة 
حول �لعامل. ل يرتاح جزء كبري من �مل�ضابني به 
يف  ويبقى  ر�هناً.  �مل�ضتعملة  �لعلجات  تلقي  عند 
��ضتهد�فه. وي�ضعب  ر��ضخاً  �حلالت  من   30%

�أخري�ً كعلج  �لعميق للدماغ  �لتحفيز  لكن ظهر 
حيثما  ينجح  ق��د  �أن���ه  وي��ب��دو  للم�ضكلة  حمتمل 

ف�ضلت �لعلجات �لأخرى.
عند ��ضتعمال تقنية �لتحفيز �لعميق للدماغ، يزرع 
�خلرب�ء �أقطاباً كهربائية حتفيزية يف �لدماغ عن 
�إىل  ت��ي��ار�ت كهربائية  ط��ري��ق �جل��ر�ح��ة لإر���ض��ال 

�ملناطق �مل�ضتهدفة.
�إيدي  �ل��دك��ت��ور  ��ضتعمل  �جل��دي��دة،  �ل��در����ض��ة  يف 
�أ���ض��ت��اذ يف ج��ر�ح��ة �لأع�����ض��اب يف جامعة  ت�����ض��ان��غ، 

25 �ضخ�ضاً كانو�  كاليفورنيا، تلك �لتقنية لدى 
�لنتائج يف  ُن�ضرت  �لك��ت��ئ��اب.  �أع��ر����ض  ي��و�ج��ه��ون 

جملة )كورينت بيولوجي(.

مناطق دماغية اأ�شا�شية
يو�ضح ت�ضانغ �ل�ضبب �لذي جعل �لباحثني يركزون 
�لدر��ضة  ه��ذه  يف  �جلبهية  �ملخية  �لق�ضرة  على 
�أقل  ق��ائ��ًل: )ل��ط��امل��ا �ع��ُت��رِبت ه��ذه �ملنطقة م��ن 
�ملناطق �لدماغية �ملفهومة، لكن جتمعها رو�بط 
باملز�ج  تتعلق  متنوعة  دماغية  هياكل  م��ع  قوية 
منا�ضبة  يجعلها  ما  �ل��ق��ر�ر�ت،  و�تخاذ  و�لكتئاب 

لتن�ضيق �لن�ضاط بني �لعاطفة و�لإدر�ك(.
متّكن �لباحثون من �لو�ضول �إىل عيادة متخ�ض�ضة 

بال�ضرع. يخ�ضع �مل�ضابون بال�ضرع للجر�حة من 
�أجل زرع �أقطاب كهربائية يف �أدمغتهم كجزٍء من 

�ل�ضتعد�د �لروتيني للجر�حة.
ب�25  وفريقه  ت�ضانغ  ��ضتعان  �ل��در����ض��ة،  لإج���ر�ء 
�أي�ضاً  م�ضابني  وكانو�  بال�ضرع،  م�ضاباً  �ضخ�ضاً 

باكتئاب خفيف �أو حاد.
بعد و�ضع �لأقطاب �لكهربائية، �عرتف �مل�ضاركون 
با�ضتعمال  �ليوم  يف  م��ر�ت  ب�ضع  به  ي�ضعرون  مبا 
للباحثني  �ضمح  م��ا  ه���ذ�  �ل��ه��ات��ف.  ع��ل��ى  تطبيق 
مبختلف  �لدماغي  ن�ضاطهم  يف  �لتغري�ت  بربط 
�حلالت �ملز�جية، فركزو� على �ملنطقة �لدماغية 
��ضتهد�فها  �لك��ت��ئ��اب ومي��ك��ن  يف  ت��اأث��ري�ً  �لأك���رث 

بالتحفيز �لعميق للدماغ.
��ضتعمل �لعلماء �أي�ضاً درجة خفيفة من �لتحفيز 
وطلبو�  خمتلفة  دماغية  مناطق  يف  �لكهربائي 
تاأثري  ط��ري��ق��ة  ع���ن  ي���ع���رّبو�  �أن  �مل�����ض��ارك��ني  �إىل 
كلمات  ��ضتعمال  خ��لل  من  مز�جهم  يف  �لتقنية 
بعد ذلك بجزء معنّي  و��ضتعانو�  دللية حمددة. 
��ضتعملها  �ل��ت��ي  �لكلمات  لقيا�ض  �ل��ربن��ام��ج  م��ن 

�ملتطوعون وحتليلها.

ا�شرتجاع مزاج اإيجابي
�ملناطق  م��ع��ظ��م  حت��ف��ي��ز  �أن  �ل����در������ض����ة  ك�����ض��ف��ت 
�لدماغية مل يوؤثر يف مز�ج �مل�ضاركني باأي �ضكل. 
لكن يف �ملقابل، �أدى حتفيز �لق�ضرة �ملخية �جلبهية 

�جلانبية لثلث دقائق �إىل حت�ّضن ملحوظ.
لدى  �إل  �لإي���ج���اب���ي���ة  �ل��ن��ت��ائ��ج  ت��ل��ك  ت��ظ��ه��ر  مل 
�لأ�ضخا�ض �مل�ضابني بدرجة معتدلة �أو حادة من 
�مل�ضابني  ل��دى  �أث���ر  �أي  ين�ضاأ  مل  لكن  �لك��ت��ئ��اب. 

باأعر��ض �كتئاب خفيفة.
�لدر��ضة  �مل�ضرفة على  �لنتائج، قالت  على  تعليقاً 
كري�ضتني �ضيلريز، باحثة حائزة �ضهادة دكتور�ه يف 
خمترب ت�ضانغ: )تفّوه �ملر�ضى بعبار�ت مثل: )يا 
قلقي(،  )تر�جع  �أو  بالتح�ضن!(،  �أ�ضعر  للده�ضة! 
و�لتما�ضك(.  و�ل���ض��رتخ��اء  ب��ال��ه��دوء  )�أ���ض��ع��ر  �أو 

يف  �أي�����ض��اً  حت�ّضن  ر���ض��د  ميكن  �آخ���ر،  �ضعيد  على 
لغة ج�ضد �ملر�ضى. فقد كانو� يبت�ضمون وجل�ضو� 
با�ضتقامة وبدوؤو� يتكلمون بوترية طبيعية و�أ�ضرع 
م��ن �ل���ع���ادة(. ج���اءت �أمن����اط �ل��ن�����ض��اط �لدماغي 
�أي�ضاً.  �مل���ز�ج  يف  �مللحوظ  �لتح�ّضن  ذل��ك  لتدعم 
ذكر �لباحثون �أن �لن�ضاط يف �أدمغة �مل�ضاركني بعد 
�لدماغي  �لن�ضاط  ي�ضبه  كان  �لتحفيز  ��ضتعمال 
ي�ضعرون  باأنهم  �ملتطوعون  �عرتف  حني  �ملُ�ضّجل 

بالتح�ضن طبيعياً.
يو�ضح �لدكتور فيكر�م ر�و، �أ�ضتاذ م�ضاعد يف علم 
�لأع�ضاب يف جامعة كاليفورنيا، �ضان فر�ن�ضي�ضكو 
�لنتائج  ت��ل��ك  �ل���در�����ض���ة،  ع��ل��ى  �لأول  و�مل�������ض���رف 
�لتحفيز  �أن  �مل��لح��ظ��ات  ه���ذه  )ت��ك�����ض��ف  ق���ائ���ًل: 
ب��اك��ت��ئ��اب ح���اد ع��ل��ى ��ضرتجاع  �مل�����ض��اب��ني  ���ض��اع��د 
بدل حت�ضني مز�ج �جلميع  �إيجابي طبيعياً  مز�ج 
مع  �لنتائج  ه��ذه  تتما�ضى  ��ضطناعية.  بطريقة 
�مللحظات �ل�ضابقة �لتي ك�ضفت �أن ن�ضاط �لق�ضرة 
�مل��خ��ي��ة �جل��ب��ه��ي��ة ي��زي��د ل���دى �مل�����ض��اب��ني باكتئاب 
�لكهربائي قد  �لتحفيز  باأن  �أنها توحي  حاد، كما 
من  �لتخل�ض  ت�ضمن  بطريقة  �ل��دم��اغ  يف  ي��وؤث��ر 
�ل��ع��ام��ل �ل���ذي ي��ع��وق حت�����ّض��ن �مل����ز�ج ل���دى هوؤلء 

�لأ�ضخا�ض(.
لكن �أّكد �لباحثون �ضرورة �إجر�ء در��ضات �إ�ضافية 
قبل �أن ي�ضتنتجو� ب�ضكٍل جازم �أن حتفيز �لق�ضرة 
�ملخية �جلبهية ُيح�ّضن �ملز�ج على �ملدى �لطويل.

�أخ��ري�ً، قالت هيذر دوز �لتي �ضاركت يف �لإ�ضر�ف 
على �لدر��ضة:

 )كلما ز�د فهمنا للكتئاب على هذ� �مل�ضتوى من 
�إ�ضافية  �لدماغية، نح�ضل على خيار�ت  �لدو�ئر 
مُتّكننا من تقدمي علجات فاعلة للمر�ضى باأقل 

قدر من �لآثار �جلانبية. 
ومن خلل فهم �ل�ضبب �لأ�ضلي ور�ء �ختلل تلك 
من  ي��وم��اً  نتمكن  بالعو�طف،  �ملرتبطة  �ل��دو�ئ��ر 
�لكتئاب  مفهوم  )ن�ضيان(  على  �لدماغ  م�ضاعدة 

نهائياً(.

التحفيز الكهربائي العميق للدماغ قد يعالج الكتئاب املقاِوم للعالج

- م�شاكل يف اجلهاز اله�شمي: 
هي  �حل��ي��وي��ة  للم�ضاد�ت  �ضيوًعا  �ل�����ض��ك��اوى  �أك���رث  م��ن  و�ح���دة 
�مل�ضاكل �ملعدية �ملعوية، مثل �لغثيان و�لقيء و�لإ�ضهال، وهناك 
حالة معروفة ت�ضمى �لإ�ضهال �ملرتبط بامل�ضاد�ت �حليوية، ولعل 
�ضرب �لكثري من �ل�ضو�ئل وجتنب �لأطعمة �لغنية بالألياف، قد 
�أدويتهم،  تناول  من  ينتهو�  حتى  �لتاأقلم  على  �ملر�ضى  ي�ضاعد 
و�إذ� �أ�ضبح �لإ�ضهال �ضديًد�، ميكن �أن يكون حالة �أكرث خطورة، 
ويحدث هذ� عندما يقتل �مل�ضاد �حليوي �لبكترييا �جليدة يف 
�جلفاف  يف  �حلالة  ه��ذه  تت�ضبب  �أن  وميكن  �له�ضمية،  �لقناة 
وتتطلب دخول �مل�ضت�ضفى؛ لذلك ر�جع طبيبك �إذ� كنت تعاين 

من �لإ�ضهال �ملائي عدة مر�ت يف �ليوم.
ا �أن ت�ضبب فرط منو �لبكترييا  وميكن للم�ضاد�ت �حليوية �أي�ضً
�أن ت�ضهم يف �لنتفاخ و�لت�ضنج  يف �لأمعاء �لدقيقة، �لتي ميكن 
�لذي ي�ضتمر حتى بعد �لتوقف عن تناولها، ويتطلب هذ� �لنوع 
من �لعدوى عادة م�ضاد�ت حيوية �أكرث ولكنها خمتلفة؛ لإعادة 

�لتو�زن �لطبيعي للبكترييا يف �لأمعاء.

- ال�شداع:
فاإذ�  �مل�����ض��اد�ت �حل��ي��وي��ة،  ��ضتخد�م  م��ع  �ضائع  ��ا  �أي�����ضً �ل�����ض��د�ع   
�أن���ه نتيجة �حل��رم��ان م��ن �لنوم  ل��دي��ك ���ض��د�ع ول تعتقد  ك��ان 
�مل�ضاد  يكون  قد  �أن��ه  �مل��وؤك��د  فمن  �لكافيني،  �حل��رم��ان من  �أو 

ي��ك��ون هذه  م��ا  �ل�ضبب، وع���ادة  تتناوله ه��و  �ل���ذي  �حل��ي��وي 
�أملً��ا مربًحا،  ي�ضبب  ل  �أنه  وطاملا  وموؤقًتا،  ب�ضيًطا  �ل�ضد�ع 

ف��ي��م��ك��ن ل��ل��م�����ض��ك��ن��ات �ل��ت��ي ل ت�����ض��ت��ل��زم و���ض��ف��ة طبية 
�مل�ضاعدة.

- احل�شا�شية لأ�شعة ال�شم�ض: 
ب���ع�������ض �مل���������ض����اد�ت �حل���ي���وي���ة هي 

يعني  م��ا  ���ض��وئ��ي��ة،  حم�ض�ضات 
�أنها توؤثر على كيفية تفاعل 

�جللد مع �لأ�ضعة فوق �لبنف�ضجية، وقد يوؤدي �لتعر�ض لأ�ضعة 
�لإ�ضابة  �إىل زيادة خطر  �لأدوي��ة  ��ضتخد�م هذه  �أثناء  �ل�ضم�ض 
بحروق �ل�ضم�ض و�لتقرحات و�لتق�ضري و�لتلف �للحق خلليا 
�ضوء  مع  ا  �أي�ضً تتفاعل  �أن  ميكن  �لأدوي��ة  هذه  وبع�ض  �جللد، 
دقيقة   15 مبجرد  وحكة  و�ح��م��ر�ًر�  طفًحا  لت�ضبب  �ل�ضم�ض؛ 
من �لتعر�ض، لهذ� �ل�ضبب يجب جتنب �لفرت�ت �لطويلة من 
�لتعر�ض لل�ضم�ض، خا�ضة بني �ل�ضاعة �لعا�ضرة �ضباًحا و�ل�ضاعة 
كان  �إذ�  �ل�ضم�ض  من  و�قية  ملب�ض  �رت��د�ء  مع  م�ضاًء،  �لثانية 

هناك �ضروة لق�ضاء وقت يف �خلارج.

- تفاعل الأدوية:
�حليوية  �مل�ضاد�ت  مع  تتفاعل  �أن  ميكن  �لتي  �لأدوي���ة  ت�ضمل   
�ل���دم، م�����ض��اد�ت �حل��م��و���ض��ة، م�����ض��اد�ت �لهي�ضتامني،  م��ذي��ب��ات 
�لبول،  مدر�ت  �ل�ضدفية،  �أدوية  لللتهابات،  �مل�ضادة  �لعقاقري 
مرخيات  �ل�ضكري،  �أدوي��ة  �ل�ضتريويد�ت،  �لفطريات،  م�ضاد�ت 

�لع�ضلت، �أدوية �ل�ضد�ع �لن�ضفي  وبع�ض م�ضاد�ت �لكتئاب.

كما ميكن �أن تكون و�ضائل منع �حلمل �لهرمونية �أقل فاعلية 
م�ضاد  ت�ضبب  و�إذ�  �حليوية،  �مل�ضاد�ت  بع�ض  مع  تناولها  عند 
ميت�ض  ل  ق��د  ج�ضمك  ب��اأن  �حتمال  فهناك  �لتقيوؤ،  يف  حيوي 
حبوب منع �حلمل �ليومية كما ينبغي. وميكن �أن تتفاعل 
لل�ضد�ع،  فتوؤدي  �لكحول  مع  ا  �أي�ضً �حليوية  �مل�ضاد�ت 

�لحمر�ر، �ضرعة �ضربات �لقلب، �لغثيان، و�لتقيوؤ.

- اللتهابات الفطرية:
 لأن �مل�ضاد�ت �حليوية تغري �لرتكيب �لبكتريي يف 
�أج�ضامنا، فاإنها ميكن �أن ترتكنا عر�ضة للإ�ضابة 
�لفطري،  و�لنمو  �للتهابات  باأنو�ع خمتلفة من 
�لفم، �جللد،  �لعدوى يف  �أن حتدث هذه  وميكن 
�أظ��اف��ر �لأ���ض��اب��ع، على �ضبيل  �أو  حت��ت �لأظ��اف��ر 

�ملثال ل �حل�ضر.
وميكن للم�ضاد�ت �حليوية - خا�ضة �إذ� �أخذت على 
�لبكتريي  �ل��ت��و�زن  ا  �أي�ضً ُتزعج  �أن  �لطويل-  �مل��دى 
�أن يغري درجة  �مل���ر�أة، وه��ذ� ميكن  �مل��وج��ود يف مهبل 
ي�ضهم يف عدوى فطرية، وكذلك  �أن  حمو�ضته وميكن 
نتوء�ت  ظهور  يف  تت�ضبب  �أن  �حليوية  للم�ضاد�ت  ميكن 
�ضغرية على �ضطح �لل�ضان ت�ضمى �حلليمات؛ لت�ضبح �أطول 
وحتب�ض �ملزيد من �لبكترييا و�لتبغ و�لطعام و�خلمرية، �لتي 
ما  ع��ادة  �حل��ظ  وحل�ضن  للأ�ضود،  لونه  تغري  ت�ضبب  �أن  ميكن 

تختفي هذه �حلالة بعد وقت ق�ضري من �إيقاف �لأدوية.

- احل�شا�شية املفرطة: 
بع�ض �لآثار �جلانبية �لأكرث رعًبا و�لأخطر 

�لتح�ض�ضية  �ل��ف��ع��ل  ردود  ع��ل��ى  ت��ن��ط��وي 
من  و�ح���دة  وه��ي  �حل��ي��وي��ة،  للم�ضاد�ت 

�لأ����ض���ب���اب �لأك�����رث ���ض��ي��وًع��ا ل��ل��ذه��اب �إىل 
�مل�ضت�ضفيات، فقد تظهر  �لطو�رئ يف  �أق�ضام 

�ضعوبة  �ل�ضفاة،  ت��ورم  جلدي،  طفح  �ضكل  على 
تنف�ض، ميكن حتى �أن يكون هناك تفاعل حت�ض�ضي 

كامل يحتاج حماولة عاجلة لإنقاذ حياة �مل�ضاب.
يجب  �ضيء  بالتاأكيد  لكنها  �ضائعة،  لي�ضت  �لتفاعلت  ه��ذه 

�لنتباه �إليه وب�ضكل خا�ض �إذ� كنت مل ت�ضتخدم هذ� �لدو�ء من 
قبل، وعموًما �حل�ضا�ضية من نوع و�حد من �مل�ضاد�ت �حليوية ل 
مينعك من ��ضتخد�م �أنو�ع �أخرى، ولكنها تعني �أن عليك توخي 

�حلذر حتى ل ت�ضتخدم �أي م�ضاد �آخر يف نف�ض �لعائلة.

- تلطيخ الأ�شنان: 
ت�ضري بع�ض �لأبحاث �إىل �أن بع�ض �مل�ضاد�ت �حليوية ميكن �أن 
�لد�ئمة للأطفال،  �لأ�ضنان  �أو تغري لون  د�ئًما  ت�ضبب تلطيًخا 
ونتيجة لذلك منذ عام 1970 و�ضفت جميع �لأدوية يف هذه 
�لفئة بعلمة حتذير تن�ضح بعدم ��ضتخد�مها يف �لأطفال دون 
يرتبط  �أثناء �حلمل  �لأدوي��ة  رف�ض هذه  �أن  كما  �لثامنة،  �ضن 

بنف�ض �ل�ضبب.

- ت�شرر الأوتار:
�ضائًعا لعلج حالت مثل  تعد خياًر�  �مل�ضاد�ت �حليوية  بع�ض   
�مل�ضالك  و�لتهابات  �لهو�ئية  �ل�ضعب  و�لتهاب  �لرئوي  �للتهاب 
�أن هذه  �أدرك �لأط���ب���اء  �ل�����ض��ن��و�ت �لأخ�����رية،  ل��ك��ن يف  �ل��ب��ول��ي��ة، 
�أك��رث خطورة من  ت��اأث��ري�ت جانبية  �إح���د�ث  �لأدوي���ة متيل �إىل 
غريها من فئات �مل�ضاد�ت �حليوية، وبع�ض هذه �لآثار تنطوي 
على �ضرر للأوتار �لتي تربط �لع�ضلت بالعظام، مبا يف ذلك 
�لتهاب �لأوتار و�عتلل �لأوتار �أو حتى متزقها، بالإ�ضافة �إىل 
�لطبية حول  �لتو�ضيات  �لد�ئم، ولذلك ح�ضب  �لأع�ضاب  تلف 

�لعامل يجب �أن ت�ضتخدم فقط كخيار �أخري.

- الروؤية املزدوجة: 
قالت در��ضة ن�ضرت عام 2009 �أن ��ضتخد�م بع�ض �أنو�ع �مل�ضاد�ت 
�مل�ضاد�ت  �لأن��و�ع من  ولأن هذه  بروؤية مزدوجة،  كان مرتبًطا 
ا بالتهاب �لأوتار، فقد �فرت�ض �لباحثون  �حليوية ترتبط �أي�ضً
يكون  ق��د  بالعني  �ملحيطة  �لع�ضلت  يف  و�لت�ضلب  �لأمل  ب��اأن 

ل�ضبب  �
�ضرورة  �أك��دو�  كما  ا،  �أي�ضً �لإ���ض��ايف  �جلانبي  �لتاأثري  ه��ذ�  ور�ء 
�لذين  للمر�ضى  ع�ضبية  و�خ���ت���ب���ار�ت  ���ض��ام��ل  ف��ح�����ض  �إج�����ر�ء 

يظهرون هذه �لأعر��ض ل�ضتبعاد �لأ�ضباب �لأخرى.

- الكتئاب والقلق: 
�لتي ح�ضل  �مل�ضاد�ت �حليوية  ز�د عدد  كلما  �لدر��ضات،  ح�ضب 
عليها �لفرد خلل حياته، كلما �زد�د �حتمال �لإ�ضابة بالكتئاب 
�أن �مل�����ض��اد�ت �حل��ي��وي��ة تغري  و�ل��ق��ل��ق، وي�����ض��ري �ل��ب��اح��ث��ون �إىل 
تركيبة ميكروبيوم �جل�ضم، ما قد يوؤثر على �مل�ضار�ت �لع�ضبية 

و�لتمثيل �لغذ�ئي، و�لتي ميكن �أن توؤثر جميعها على �ل�ضحة 
�لعقلية لل�ضخ�ض.

وعموًما ي�ضري �خلرب�ء �إىل �أن هذه �لأ�ضباب لي�ضت �ضوى بع�ض 
ما ينبغي �أن يوؤخذ يف �لعتبار مع ��ضتخد�م �مل�ضاد�ت �حليوية، 
للم�ضاد�ت  �مل��ق��اوم��ة  للبكترييا  �مل��ت��ن��ام��ي  �ل��ت��ه��دي��د  �إن  ح��ي��ث 
�حليوية، و�ل��ذي يغذيه جزئًيا �لإف��ر�ط يف و�ضف �لأدوي��ة هو 
خطر �آخر يجب �لنتباه �إليه، حيث يفرت�ض �لكثري من �لنا�ض 
�أن �مل�ضاد�ت �حليوية �آمنة، و�أنها �ضحرية لعلج �أي �ضيء، لكننا 
بحاجة �إىل �لتعامل مع �لدو�ء �ملنا�ضب باجلرعة و�ملدة �ملنا�ضبة، 

مع وعي كامل بكل �ملخاطر �ملحتملة.
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املال والأعمال

وقعت عددًا من ال�شفقات الهامة
»اعتماد القاب�سة« ت�ؤكد جناح م�ساركتها 

يف فعاليات » اآيدك�ض 2019«
•• اأبوظبي-الفجر:

�أع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة �ع��ت��م��اد �ل��ق��اب�����ض��ة �لإم���ار�ت���ي���ة – �ل�����ض��رك��ة �ل���ر�ئ���دة يف 
�آيدك�ض  معر�ض  يف  م�ضاركتها  جن��اح  عن  و�لدفاعية-  �لأمنية  �ل�ضناعات 
2019 �لذي �ختتمت فعالياته موؤخر�ً يف مركز �أبوظبي للمعار�ض، حيث 
مع  �لهامة  و�ل�ضفقات  �لتفاقيات  م��ن  ع��دد  �إب���ر�م  م��ن  �ملجموعة  متكنت 

�لقو�ت �مل�ضلحة �لإمار�تية، �إىل جانب �تفاقية تعاون مع �ضركة فرن�ضية.
 قال خالد عبيد �آل علي رئي�ض جمل�ض �لد�رة �لرئي�ض �لتنفيذي ملجموعة 
�عتماد �لقاب�ضة �أن معر�ض �آيدك�ض 2019 �ضهد حتقيق مزيد من �لنجاح 
�أح��دث منتجاتها من  يف م�ضرية �ملجموعة ، حيث متكنت من �لك�ضف عن 
�لت�ضالت  و  �ل��ت��دري��ب،  لأغ��ر����ض  ت�ضتخدم  �لتي  طيار  ب��دون  �ل��ط��ائ��ر�ت 
�مل�ضفرة، و��ضتعر��ض منظومة �لقيادة و�ل�ضيطرة لتاأمني �حلدود و�ملن�ضاآت 
�حليوية و�ملدن، و�ن جناحنا يف معر�ض “ �آيدك�ض 2019” يدفعنا ملو��ضلة 
�لعمل على تقدمي وتوفري �أف�ضل �خلدمات و�ملعد�ت �لتي من �ضاأنها تعزيز 

مكانة �لدولة يف جمال �ل�ضناعات �لأمنية و�لدفاعية«.
�نتاج  يف  م�ضريتنا  �ملقبلة  �مل�ضاركات  خ��لل  �ضنو��ضل  علي:”  �آل  و�أ���ض��اف 
وتطوير �ملنتجات �لأمنية و�لدفاعية �لوطنية، لكي نتمكن ك�ضركة وطنية 
من حتقيق �لريادة يف هذ� �لقطاع �لهام ، وتعزيز مكانة �لدولة �ل�ضناعية 

يف �ملجال �لدفاعي و�لأمني«.
و�أو�ضح �آل علي  �أن �ل�ضركات �لإمار�تية �لتي كان لها ح�ضور بارز يف فعاليات 
معر�ض �آيدك�ض قد حر�ضت على عر�ض �ضناعاتها ومنتجاتها �ملتطورة يف 
بتقنيات  ��ضتعانت  كما   ، و�جلوية  و�لبحرية  �لربية  �ملجالت  من  �لعديد 
�لذكاء �ل�ضطناعي ملو�كبة �لتطوير �لتكنولوجي يف هذ� �ملجال �لهام، وهذ� 
�لوطنية  �ل�ضناعة  ورعاية  دع��م  على  �لر�ضيدة  قيادتنا  حر�ض  على  دليل 
�لإمار�تية يف �ملجال �لدفاعي و�لأمني، و�جلودة �لعالية �لتي حتر�ض عليها 

�لأمر �لذي يعزز من ثقة �لعملء يف �ضناعاتنا �لدفاعية و�لأمنية«.

كهرباء دبي تبحث التعاون مع 
»جمل�ض تنمية جتارة ه�جن ك�جن«

•• دبي - وام:

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي مع وفد رفيع �مل�ضتوى من “ جمل�ض تنمية 
جتارة هوجن كوجن “ �ضبل تعزيز �لتعاون و فر�ض �ل�ضر�كة بينها .

و �أكد �ضعادة �ضعيد حممد �لطاير �لع�ضو �ملنتدب �لرئي�ض �لتنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي خلل لقائه مبقرها �لرئي�ض وفد جمل�ض تنمية جتارة 
�أن  للمجل�ض  �لتنفيذية  �مل��دي��رة  ف��وجن  مارجريت  برئا�ضة  كوجن”  ه��وجن 
م�ضائل  معاجلة  فيها  تر�عي  �لطاقة  لقطاع  �ضمولية  نظرة  تنظر  �لهيئة 
�أن  �إىل  .. م�ضري�  ��ضتهلكها  ��ضتد�متها وكفاءتها وتر�ضيد  و  �لطاقة  �أمن 
2050 عرب  لديها روؤية و��ضحة تتمثل يف ��ضرت�تيجية �لطاقة �لنظيفة 
�إمد�د�تها من خلل تنويع مزيج �لطاقة لت�ضمل �لطاقة �لنظيفة  تاأمني 
لتوفري 75 يف �ملئة من �إجمايل �إنتاج �لطاقة يف دبي من �لطاقة �لنظيفة 

بحلول عام 2050.
و حتدث عن �آخر �إجناز�ت �لهيئة ونيلها �ملرتبة �لأوىل عامليا يف �حل�ضول 
على �لكهرباء وذلك للعام �لثاين على �لتو�ليب ح�ضب تقرير �لبنك �لدويل 

ل�ضهولة ممار�ضة �أن�ضطة �لأعمال 2019.
جرى خلل �للقاء كذلك �إطلع وفد هوجن كوجن على �أف�ضل �لتجارب و 
�لتي تعمل على توفري خدمات  �لهيئة  �لعاملية لدى  و�ملمار�ضات  �خل��رب�ت 
مبا  و�لكفاءة  و�لعتمادية  �لتو�فرية  معايري  �أعلى  وف��ق  و�ملياه  �لكهرباء 

يحقق �ضعادة �ملتعاملني و�ملعنيني جميعا.
من جانبه �أثنى وفد “جمل�ض تنمية جتارة هوجن كوجن” على جهود �لهيئة 

ودورها �ملتميز يف جمال توفري �لكهرباء و�ملياه عرب م�ضاريعها �لر�ئدة.

مليار درهم �سي�لة  4.45
 اأ�سهم العقار خالل �سهرين

•• اأبوظبي-وام:

تركز �جلزء �لأكرب من �ل�ضيولة �ملتد�ولة يف ��ضو�ق �ملال �ملحلية على �أ�ضهم 
قطاع �لعقار وبلغت قيمة �ل�ضفقات �ملربمة عليه 4.45 مليار درهم ت�ضكل 
ما ن�ضبته 24.4 % من �إجمايل �لتد�ولت �مل�ضجلة خلل �أول �ضهرين من 

�لعام �جلاري و�لتي و�ضلت قيمتها 18.2 مليار درهم.
�لعقار  �أ���ض��ه��م  �أن  �ل��ق��ط��اع  �أ���ض��ه��م  على  �ل��ت��ع��ام��لت  ويظهر حتليل حل��رك��ة 
دره��م تقريبا من  3.7 مليار  ��ضتحوذت على  �مل��ايل  دب��ي  �ضوق  �ملدرجة يف 
يناير وحتى  بد�ية  �لفرتة من  �ل�ضوق خلل  �ل��ت��د�ولت يف  قيمة  �جمايل 

نهاية فرب�ير �ملا�ضيني.
يف  �ملتد�ولة  �لعقار  �أ�ضهم  ��ضتقطبتها  �لتي  �ل�ضيولة  �ضكلت  فقد  وبذلك 
�ضوق دبي �ملايل نحو %33.6 من �إجمايل �ل�ضيولة �ملتدفقة خلل فرتة 
�لر�ضد و�لتي و�ضلت قيمتها 11 مليار درهم وفقا للإح�ضائيات �ل�ضادرة 

عن �ل�ضوق.
وكان �ضهم �إعمار �لأكرث ن�ضاطا من حيث قيمة �لتد�ولت حيث جرى �بر�م 
�جلاري  �لعام  �ضهرين من  �أول  دره��م خلل  مليار   1.86 بقيمة  �ضفقات 
وهو ما رفع �ضعر �ل�ضهم �ىل 4.90 درهم بنمو ن�ضبته 18.6 % مقارنة 

مع 4.13 درهم يف نهاية دي�ضمرب �ملا�ضي.
وجاء �ضهم �عمار مولز باملركز �لثاين بتد�ولت بلغت قيمتها 526 مليون 
�ر�بتك  و�ضهم  درهم  مليون   364 بنحو  للتطوير  �عمار  �ضهم  درهم تله 
�لعام  ب��د�ي��ة  منذ   13.6% بن�ضبة  مكا�ضب  حمققة  دره��م  مليون   339
�لتد�ولت  قيمة  بلغت  فقد  �ملالية  ل����لأور�ق  �أب��وظ��ب��ي  �ضوق  ويف  �جل���اري. 
 5.10 ن�ضبته  ما  ت�ضكل  دره��م  مليون   760 �لعقارية  �لقطاع  �أ�ضهم  على 
% من �جمايل قيمة �ل�ضفقات �لتي جرى �إبر�مها خلل �أول �ضهرين من 
�لعام و�لبالغة 7.2 مليار درهم. وت�ضدر �ضهم �لد�ر قائمة �لأكرث ن�ضاطا 
�ل�ضهم يف  دره��م.. وجنح  مليون   678 قيمتها  بلغت  بتد�ولت  �لقطاع  يف 
 1.90 %11.8 خلل فرتة �لر�ضد مرتفعا �ىل  حتقيق مكا�ضب بن�ضبة 

درهم مع نهاية تعاملت �ضهر فرب�ير 2019.

�شركات حت�شل على العالمة املتقدمة التي طورتها الغرفة موؤخرًا  4

تكرمي 33 م�ؤ�س�سة حا�سلة على عالمة غرفة دبي للم�س�ؤولية الجتماعية للم�ؤ�س�سات
•• دبي-الفجر:

 33 دب��ي  و�ضناعة  كرمت غرفة جت��ارة 
علمة  على  ح�ضلت  وموؤ�ض�ضة  �ضركة 
�لجتماعية  ل��ل��م�����ض��وؤول��ي��ة  دب���ي  غ��رف��ة 
حفٍل  خ�������لل  وذل���������ك  ل���ل���م���وؤ����ض�������ض���ات 
ريادة  لإب���ر�ز  م��وؤخ��ر�ً يف مقرها  نظمته 
�مل�ضوؤولية  جم����ال  يف  �ل�����ض��رك��ات  ه����ذه 
و�ل�ضتد�مة  للموؤ�ض�ضات  �لجتماعية 
لي�ضل  ع��م��ل��ه��ا،  و�أم���اك���ن  ن�ضاطاتها  يف 
�ملمنوحة �إىل359 منذ  عدد �لعلمات 

�إطلق �ملبادرة يف عام 2010.
كرمت  �ل����ت����ي  �ل���������ض����رك����ات  وت������وزع������ت 
يف �حل����ف����ل ع���ل���ى ح�������ض���ب ع������دد م����ر�ت 
�حل�������ض���ول ع���ل���ى ع����لم����ة غ����رف����ة دب���ي 
للموؤ�ض�ضات  �لج��ت��م��اع��ي��ة  للم�ضوؤولية 
�لأوىل  ل���ل���م���رة  ع��ل��ي��ه��ا  ح�������ض���ل  ح���ي���ث 
“يونايتد  و  لن������دم������ارك،  جم���م���وع���ة 
كومباين  كون�ضرتك�ضن  �إينجينريينغ 
 United Engineering
 »Construction Company
“د�يكن  م������ن  ك������ل  ح�������ض���ل  ح������ني  يف 
 Daikin و�أفريقيا  �لأو���ض��ط  �ل�ضرق 
 »Middle East and Africa
و “كليد �ن كو Clyde & Co« و 

 Future �ند�ضرتيز  بايب  “فيوت�ضر 
وبنك   »Pipe Industries
للمرة  �لعلمة  على  �لوطني  �لفجرية 

�لثانية.
�ضي  �إل  �إل  “بلو  ����ض���رك���ات  وح�����ض��ل��ت 
Blue LLC« ود�ر �لتوريق  خلدمات 
�لتجارية  �مل�����ض��ت��ن��د�ت  وخ�����ض��م  ����ض���ر�ء 
و�لئتمانية وهيئة �لطرق و�ملو��ضلت، 
و����ض���رك���ة خ����دم����ات �ل���ن���ق���ل �مل���در����ض���ي، 
�لعلمة  ع���ل���ى  ت��ري�����ض��رت  وجم���م���وع���ة 
�أملك  ح�ضلت  حني  يف  �لثالثة،  للمرة 
�نرتنا�ضونال  و”دميار�  ل��ل��ت��م��وي��ل  
 »Dimara International
�أما  » ع��ل��ى �ل��ع��لم��ة ل��ل��م��رة �ل���ر�ب���ع���ة، 
�لعلمة  على  ح�ضلت  �ل��ت��ي  �ل�����ض��رك��ات 
ميدل  “ت�ضيب  ف��ه��ي  �خل��ام�����ض��ة  ل��ل��م��رة 
 »CHEP Middle East �إي�ضت 
�ضي�ضتميز  ك��وم��ب��ي��وت��ر  “بار�ماونت  و 
 Paramount Computer
و “كويك ريج�ضرتي�ضنز   »Systems
 »Quick Registration
 AF“ ك��ون�����ض��رتك�����ض��ن  �إف  “�إيه  و 

.Construction
ك���م���ا ح�������ض���ل ك����ل م����ن “ �إن����ف����و ف����ورت 
�أباريل   وجم��م��وع��ة  و   »InfoFort

لإد�رة  م���اب  و   »Enova “�إينوفا  و 
“فيوليا  و  �ضلهوب  وجمموعة  �مل��ر�ف��ق 
للمرة  �ل���ع���لم���ة  ع���ل���ى   »Veolia
ومو��ضلت  دوك���اب  وح���ازت  �ل�ضاد�ضة. 
�ضريفي�ضي�ض  “�إميريل  و  �لإم��������ار�ت 
وبنك   »Emrill Services
�لإم��ار�ت لل�ضر�فة على  �مل�ضرق ومركز 
�لعلمة للمرة �ل�ضابعة، يف حني ح�ضلت 
جمموعة �لقرم �لتجارية على �لعلمة 

للمرة �لثامنة.
�لن�ضخة  ع���ل���ى  ����ض���رك���ات   4 وح�����ض��ل��ت 
�مل���ت���ق���دم���ة م�����ن ع����لم����ة غ����رف����ة دب���ي 
للموؤ�ض�ضات  �لج��ت��م��اع��ي��ة  للم�ضوؤولية 
�ضملت  ح���ي���ث  �لأوىل،  ل���ل���م���رة  وذل������ك 
�ل�ضركات كل من م�ضت�ضفى  قائمة هذه 
�إنترييرز  و”�ضامرتاون  و�إمباور  زليخة 
 »SummerTown Interiors

وجمموعة تيكوم.
�مل��ح��دث��ة على  �ل��ع��لم��ة بحلتها  وت��رك��ز 
�أربعة جمالت رئي�ضة وهي مكان �لعمل 
و�ل�ضوق و�لبيئة و�ملجتمع �ملحلي، حيث 
�لعلمة  ع��ل��ى  حت�ضينات  ع���دة  �أج��ري��ت 
لحت�ضاب  جديد  معياري  نظام  لت�ضمل 
نقاط �لتقييم، وعو�مل مطورة لتقييم 
�مل�ضوؤولية  ومم���ار����ض���ات  ���ض��ي��ا���ض��ات  ق���وة 

للتقييم  جديدة  ومعايري  �لجتماعية، 
�إل��ك��رتوين جديد  ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ن��ظ��ام 

لتقدمي �لطلبات و�لتقييم.
و�أ�ضاد �ضعادة ماجد �ضيف �لغرير، رئي�ض 
و�ضناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  �إد�رة  جم��ل�����ض 
�لعلمة  على  �ل�ضركات  بح�ضول  دب��ي 
�متثال  لقيا�ض  مثالية  �أد�ة  تعترب  �لتي 
�لعاملية  �مل��م��ار���ض��ات  لأف�����ض��ل  �ل�����ض��رك��ات 
و�ملجتمع،  �لبيئة  خدمة  يف  �مل�ضتد�مة 
�حل��ا���ض��ل��ة على  �ل�����ض��رك��ات  �أن  م����وؤك����د�ً 
�لعلمة باتت مثاًل يحتذى يف جمتمع 
خدمة  يف  �ملتميزة  لل�ضركات  �لأع��م��ال 

�ملجتمع و�حلفاظ على �لبيئة. 
�لعلمات  ع���دد  �أن  �إىل  �ل��غ��ري��ر  ول��ف��ت 
�إط����لق  �ل��ت��ي م��ن��ح��ت ح��ت��ى �لآن م��ن��ذ 
�لعلمة بلغ 359 علمة، �لأمر �لذي 
توليها  �لتي  �لق�ضوى  �لأولوية  يك�ضف 
�ضركات �لقطاع �خلا�ض ل�ضرت�تيجيات 
�مل�ضوؤولية �لجتماعية للموؤ�ض�ضات �لتي 
�لتطوير  خطط  من  �أ�ضا�ضاً  ج��زء�ً  تعدُّ 

و�لتنمية يف هذ� �لع�ضر �ملت�ضارع.
دبي  غرفة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  و�أ���ض��اد 
ب���ال���دور �مل��ت��ن��ام��ي �ل�����ذي ي��ل��ع��ب��ه مركز 
�لتوعية  تعزيز  يف  �لأع��م��ال  �أخ��لق��ي��ات 
بامل�ضوؤولية  �لأع����م����ال  جم��ت��م��ع  ���ض��م��ن 

�لج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ات، م���وؤك���د�ً �أن 
�إط�������لق �مل����رك����ز ل���ع���لم���ة غ���رف���ة دبي 
للموؤ�ض�ضات  �لج��ت��م��اع��ي��ة  للم�ضوؤولية 
فعالية  ل�ضمان  ري��ادي��ة  م��ب��ادرة  ي�ضكل 
�لتي  �ملجتمعية  و�لأن�ضطة  �ل�ضيا�ضات 

متار�ضها �ل�ضركات.
و�أ������ض�����ادت �ل�������ض���رك���ات �حل���ا����ض���ل���ة على 
حتفيزهم  يف  �لعلمة  باأهمية  �لعلمة 
ع��ل��ى م���و�ءم���ة مم��ار���ض��ات��ه��م م��ع �أف�ضل 
ت�ضكل  �أن��ه��ا  م��وؤك��دي��ن  �لعاملية،  �ملعايري 
منوذجاً متطور�ً مل�ضاعدتهم على حتديد 
�أولوياتهم وتطبيق �ملبادر�ت و�ملمار�ضات 
كموؤ�ض�ضات  �ضمعتهم  م���ن  ت��ع��زز  �ل��ت��ي 

م�ضتد�مة.
ويعترب مركز �أخلقيات �لأعمال �لذي 
غ��رف��ة جت���ارة و�ضناعة  �إط��لق��ه يف  مت 
و�لأهم  �لأق��دم  �ملركز   2004 دبي عام 
من نوعه يف دولة �لإمار�ت نظر�ً لدوره 
�مل�ضوؤولية  مل��ف��ه��وم  �ل���رتوي���ج  يف  �ل���ب���ارز 
�ملركز  وي��ق��وم  ل��لأع��م��ال.   �لجتماعية 
 2014 �ل������ذي �ح���ت���ف���ل خ�����لل �ل����ع����ام 
بت�ضجيع  لتاأ�ضي�ضه،  �لعا�ضرة  بالذكرى 
�أع�ضاء غرفة دبي على تطبيق ممار�ضات 
�لأعمال �مل�ضوؤولة �لتي ت�ضاهم يف تعزيز 

�أد�ء موؤ�ض�ضاتهم وقدر�تهم �لتناف�ضية.

•• اأبوظبي-الفجر:

�لعقاري  للتطوير  �ضيادة  �ضركة  ك�ضفت 
�ل�ضكني، يف  “�ملهرة”  �أم�ض عن م�ضروع 
�إحدى  �أب��وظ��ب��ي،  ب��اإم��ارة  م�ضدر  مدينة 
�أكرث مدن �لعامل ��ضتد�مة، وذلك بتكلفة 

��ضتثمارية تبلغ 250 مليون درهم.
متو�ضطتي  ب��ن��اي��ت��ني  �مل�����ض��روع  وي�����ض��م��ل 
�لرتفاع، حيث يوفر �مل�ضروع نحو 300 
وذ�ت  ب��ال��ك��ام��ل،  جم��ه��زة  �ضكنية  وح���دة 
�إطللة متميزة على �ل�ضو�رع �لرئي�ضية 

و�ملدينة �مل�ضتد�مة �ملحيطة بها.
وترت�وح �ل�ضقق بني ��ضتوديوهات �إىل 3 
باأ�ضلوب  و�لتي مت ت�ضميمها  نوم،  غرف 
ع�ضري يلبي �ملعايري �لبيئية �لتي تتميز 
بها مدينة م�ضدر. وبهذه �ملنا�ضبة، قال 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  در�ج���ي  �ضوقي  �ل�ضيد 
للتطوير  �نرتنا�ضيونال  �ضيادة  ل�ضركة 
عن  نك�ضف  �أن  �ل��ي��وم  ي�ضرنا  �ل��ع��ق��اري: 

للتطوير  ���ض��ي��ادة  ���ض��رك��ة  م�����ض��اري��ع  �أوىل 
ح��ي��ث مت  �ل�����ض��ك��ن��ي  “�ملهرة”  �ل��ع��ق��اري 
�ختيار مدينة م�ضدر، كموقع للم�ضروع 
ملكانة  ن��ظ��ر�ً  �جل��دي��د  �مل�ضتد�م  �ل�ضكني 
�ملدينة �لعاملية �لر�ئدة كنموذج للتنمية 

�لعمر�نية منخف�ضة �لنبعاثات.
و�أو���ض��ح در�ج���ي خ��لل لقاء م��ع ممثلي 
�مل�ضروع  م���وق���ع  يف  �لع��������لم  و����ض���ائ���ل 
�أن���ه م��ن �مل��ق��رر �إجن����از �مل�����ض��روع بحلول 
2021، موؤكد�  �ل��رب��ع �ل��ث��اين م��ن ع��ام 

�ل���ت���ز�م �ل�����ض��رك��ة ب���اإجن���از �مل�����ض��روع وفق 
در�جي  و�أ���ض��ار  �ملحدد.  �لزمني  �جل��دول 
در��ضة  ع��ل��ى  ���ض��ي��ادة  ���ض��رك��ة  �إىل ح��ر���ض 
�لعملء،  ومطالب  �ل�ضوق،  �حتياجات 
عقارية  م��ن��ت��ج��ات  ت���ق���دمي  ح���ي���ث  م����ن 
عالية �جلودة، و�ضمان تلبية �حتياجات 
من  �ل�ضكن  يف  و�ل��ر�غ��ب��ني  �مل�ضتثمرين 
ج��م��ي��ع �جل����و�ن����ب، ح��ي��ث ت��ت��م��ي��ز �ضقق 
تلبي  �لتي  �لو��ضعة  بامل�ضاحات  �مل�ضروع 
موؤكد�  �مل�����ض��ت��ث��م��ري��ن،  م��ت��ط��ل��ب��ات  ك��اف��ة 
�ضحية،  بيئة  وت��وف��ري  بتعزيز  �لل��ت��ز�م 
م�ضتد�مة  �ضكنية  جمتمعات  وت��ط��وي��ر 
و�أفاد  و�مل�ضتقبلية.  �حل��ال��ي��ة  ل��لأج��ي��ال 
�ضيادة  تاأ�ضي�ض �ضركة  �أن��ه ج��رى  در�ج��ي 
 2018 ع��ام  مطلع  �ل��ع��ق��اري  للتطوير 
�مل�ضاريع  ب��ت��ط��وي��ر  �له���ت���م���ام  �إط�����ار  يف 
�ل��ت��ي ت�ضاهم يف  �مل�����ض��ت��د�م��ة  �ل��ع��م��ر�ن��ي��ة 
�حل���ف���اظ ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة، وت���وف���ري حلول 
�ضكنية م�ضتد�مة وحديثة، ومبا يتو�فق 

و�أكد  �مل�����ض��ت��د�م��ة.  �لتنمية  �أه����د�ف  م��ع 
�أبوظبي  يف  �لعقاري  �لقطاع  �أن  در�ج��ي 
موؤ�ضر�ت  �لأخ���رية  �ل��ف��رتة  خ��لل  �ضهد 
�لن�ضاط  حت�����ض��ن  ع��ل��ى  ت����دل  �إي���ج���اب���ي���ة 
�لعقاري، ل�ضيما يف ظل �إطلق �لعديد 
من �ملبادر�ت و�ملحفز�ت �حلكومية لدعم 
�ل�ضوق، حيث يتوقع �رتفاع �لطلب على 
�جلديدة  �ل�����ض��ك��ن��ي��ة  �ل����وح����د�ت  ����ض���ر�ء 
خ�����لل �ل����ف����رتة �مل���ق���ب���ل���ة، م��و���ض��ح��ا �أن 
�ل�ضكني يوفر فر�ضا  “�ملهرة”  م�ضروع  

��ضتثمارية و�ضكنية متميزة.

 خالل ُم�شاركتها يف معر�ض برلن لل�شياحة 2019

جمم�عة فنادق ريك�س��ض تعلن عن اأهم م�ساريعها اجلديدة يف الغردقة 
•• الإمارات-الفجر: 

م�ضاركتها  ع��ن  ريك�ضو�ض  ف��ن��ادق  �أعلنت 
و�ل�ضفر”  لل�ضياحة  “ برلني  معر�ض  يف 
2019، يف �لفرتة من 6 �إىل 10 مار�ض 

�جلاري.
وُيعّد �أكرب معر�ض دويل لل�ضفر يف �لعامل، 
�ضني  �ملُتخ�ضّ م��ن  �لآلف  ي��ج��ذب  ح��ي��ث 
من  ب��دء�ً  �ل�ضيافة  �ضناعة  يف  �لعاملني 
م������زودي �أم����اك����ن �لإق����ام����ة و�����ض����وًل �إىل 
�ل�ضيافة من جميع  تكنولوجيا  ُمرّوجي 

�أنحاء �لعامل.
�إركان  ق��ال  �مل�ضاركة،  ه��ذه  على  وتعليقاً 
و�لع�ضو  �لإد�رة  جمل�ض  ع�ضو  ي��ل��درمي  
�ملنتدب ل�ضركة ريك�ضو�ض هوتيلز م�ضر: 
�آي  �إطلق عقار�تنا �جلديدة يف  “ُيعترب 
و�ضُت�ضهم  ك��ب��رية،  فر�ضة  ب��رل��ني  ب��ي  ت��ي 
ه���ذه �ملُ�����ض��ارك��ة يف ت��ع��ري��ف �جل��م��ي��ع على 
�ضُت�ضاعدنا  ك��م��ا  و�أع��م��ال��ن��ا،  م�����ض��اري��ع��ن��ا 
�لوعي من خ��لل عقد  زي��ادة  على  �أي�ضاً 
�لتفاقيات و�لتعاون مع  �أ�ضحاب �لقر�ر 
ووكلء  �لرئي�ضية  �لفاعلة  �جلهات  من 
مثالية  من�ضة  �إن��ه��ا  �ل��ر�ئ��دي��ن.  �ل�ضفر 
جمال  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  �أب����رز  م��ع  للتو��ضل 
معهم،  �ضر�كات  ولإق��ام��ة  �ل�ضناعة  ه��ذه 
�لتحديات  فهم  على  �أي�ضاً  ُت�ضاعدنا  كما 
�لعاملية  �ل�ضيافة  �ضناعة  تو�جهها  �لتي 
ريك�ضو�ض  جم��م��وع��ة  وت���ه���دف  �ل����ي����وم.« 
�ل�ضتفادة  �إىل  �لفنادق  ع��امل  �ل��ر�ئ��دة يف 
�لعاملية  �ل���ت���ج���اري���ة  �مل��ن�����ض��ة  ه�����ذه  م����ن 
�جلديدة  عقار�تها  �فتتاح  عن  للإعلن 
يف �ل��غ��ردق��ة وجم��اوي�����ض وخ��ل��ي��ج مكادي 
�إىل عر�ض عقار�تها  يف م�ضر، بالإ�ضافة 
�ضرم  ريك�ضو�ض  مثل  م�ضر،  يف  �حلالية 
�ضيجيت،  ب��رمي��ي��وم  وريك�ضو�ض  �ل�ضيخ، 

�لوفد  �ضيقوم  كما  �لعلمني.  وريك�ضو�ض 
�لتي  �ل�������ض���ي���اف���ة  ب���ال���رتوي���ج خل����دم����ات 
�أوروبا و�خلارج  للم�ضافرين من  يقدمها 
ب��ه��دف زي�����ادة م��ب��ي��ع��ات��ه��م وح�����ض��ت��ه��م يف 

�ل�ضوق �لعاملية.
�إرك�����ان ي���ل���درمي، �ف��ت��ت��اح فندقني  �أّك����د  و 
رئي�ضية  م��و�ق��ع  يف  �ل��غ��ردق��ة،  يف  عامليني 
وفق  �إن�ضاوؤها  مّت  و�لتي  للبحر،  مو�جهة 
ر�ئعاً  م���لذ�ً  لتكون  مُم��ّي��ز  ف��ّن��ي  ت�ضميم 

للأزو�ج. و�لعائلت. 
“نحن متحم�ضون  قائًل:  يلدرمي  وعلق 
ريك�ضو�ض  منتجعي  �فتتاح  عن  للإعلن 
�ملقرر  م��ن  حيث   ، �مل�ضرية  �ل��غ��ردق��ة  يف 

�فتتاح كليهما يف �أو�خر عام 2019. 
و�أ�ضاف “لقد �كت�ضبت علمتنا �لتجارية 
زخماً هائًل يف �لبلد، كما �أحرزنا تقدماً 
كبري�ً نحو �لتز�منا بتعزيز حمفظتنا يف 
للتو�ضع  �ضفقات  على  ونتفاو�ض  م�ضر، 
�لرئي�ضة  و�مل��دن  و�أ���ض��و�ن  علم  يف مر�ضى 
�أن جميع  و�ث��ق��ون م��ن  �ل��ب��لد. نحن  يف 
حديثاً  �فتتحت  �لتي  ريك�ضو�ض  ع��ق��ار�ت 
رجال  من  �مل�ضافرين  �حتياجات  �ضتلبي 
�ملدن  �أن��ح��اء  و�ل�ضياح يف جميع  �لأع��م��ال 

بنجاح. »
و�أ����ض���ار �ىل �آخ����ر ت���ط���ور�ت �مل�����ض��اري��ع يف 
جم��اوي�����ض وم���ك���ادي ب����اي، و�ل���ت���ي ت�ضّم 
�ل�ضاليهات  م���ث���ل  مم����ي����زة  خ�����ض��ائ�����ض 
�إىل  مبا�ضر�ً  و�ضوًل  توفر  �لتي  �لفاخرة 
�لفاخرة  و�لفيلت  �ملميز  �ملنتجع  م�ضبح 

�ل��ت��و�يل. وتلفت  �ل��ر�ئ��ع��ة على  و�ل��غ��رف 
ه��ذه �مل�����ض��اري��ع �لأن��ظ��ار ن��ظ��ر�ً للمتد�د 
�خلا�ض  �ل���رم���ل���ي  ل��ل�����ض��اط��ئ  �ل��ط��ب��ي��ع��ي 
و�لمتد�د �ل�ضا�ضع ملنطقة �ضاطئ �لبحر، 
ز�وي����ة وركن  ك��ل  ����ض��ت��خ��د�م  �ضيتّم  ح��ي��ث 
�ل�ضاملة  ري��ك�����ض��و���ض  جت���رب���ة  ل��ت��ج�����ض��ي��د 
�لفائقة �لتمّيز. كما �أّكد يلدرمي ��ضتمر�ر 
�جلديدة  للعقار�ت  �جل��اري��ة  �ملفاو�ضات 
يف �ضهل ح�ضي�ض ومر�ضى علم و�لقاهرة. 
ُم�ضيفاً: “تعمل فنادق ريك�ضو�ض بن�ضاط 
10000 غرفة  لتحقيق هدفنا بتوفري 
عام  نهاية  بحلول  فاخر  ب�ضكل  جُم��ّه��زة 
2021 .«  و��ضتحقت ريك�ضو�ض للفنادق 
يف  ر�ئدين  كمنتجني  وجناحها  �ضعبيتها 
م�ضر ملفهومها لنظام �خلدمات �ل�ضامل 
هائًل على  يلق جناحاً  �لذي مل  �ملُتمّيز، 
�أدى يف  �ل�����ذي  �ل���ع���امل ف���ق���ط،  م�����ض��ت��وى 
�لإ�ضغال  م��ع��دلت  �رت���ف���اع  �إىل  �ل��ن��ه��اي��ة 
و�إرتفاع �لدخل، ولكنه �أي�ضاً �أحدث ثورة 
يف ���ض��وق �ل�����ض��ي��اف��ة، مم��ا ���ض��اه��م يف بروز 
�لعاملني  �لعديد من  �تبعه لحقاً  �جتاه 
يف جمال �لفنادق. ويبد�أ �ملفهوم �ل�ضامل 
�ل�ضاطئ  �إىل  �ملحدود  غري  �لو�ضول  من 
�خل���ا����ض و�مل�����ض��ب��ح �ل���ف���اخ���ر، ك��م��ا ميكن 
�ل���ض��ت��م��ت��اع مبطاعم  �أي�������ض���اً  ل��ل�����ض��ي��وف 
�مل��ن��ت��ج��ع و�ل�����ب�����ار�ت ون�������و�دي �لأط���ف���ال 
�مل��م��ت��ازة وم��ر�ف��ق �ل��ل��ي��اق��ة �ل��ب��دن��ي��ة دون 
ذلك،  �إىل  بالإ�ضافة  �إ�ضافية.  تكلفة  �أي 
ميكن لل�ضيوف من خلل هذ� �لرتقية 

�ل�ضبا  قّيمة يف  �حل�ضول على خ�ضومات 
�لأن�ضطة  وم���ر�ف���ق  ب���ه  �خل���ا����ض  �مل��م��ي��ز 
�لرتفيهية مثل �لريا�ضات �ملائية �لآلية.

ك��م��ا ت��ع��ت��زم �مل��ج��م��وع��ة �����ض���ت���خ���د�م هذ� 
�ل�ضيخ،  ����ض���رم  م��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز  �حل�����دث 
�ل��ع��ل��م��ني، �ل��غ��ردق��ة، جم��اوي�����ض، مكادي 
�ضياحية  ك��وج��ه��ات  م�����ض��ر  وم���وق���ع  ب����اي 
ر�ئ������دة، وزي������ادة �أع������د�د �ل�����ض��ي��اح. علوة 
 7 يف  ريك�ضو�ض  وف��د  �ضيقوم  ذل���ك،  على 
كوكتيل  حفل  با�ضت�ضافة  �جلاري  مار�ض 
�ضناعة  يف  �ضني  للُمتخ�ضّ مق�ضورته  يف 
للتو��ضل،  مثالية  فر�ضة  يف  �ل�ضيافة 

�ل��ت��ع��ري��ف ب��اآخ��ر �ملُ�����ض��ت��ج��د�ت �ل��ت��ي متيز 
ف����ن����ادق ري��ك�����ض��و���ض �جل�����دي�����دة، وت���ب���ادل 
يف  �ملت�ضمنة  �لتح�ضينات  حول  �ملعلومات 

خ�ضائ�ضها �حلالية.
“تعترب  ق��ائ��ًل:  حديثه  يلدرمي  و�ختتم 
�ضرم �ل�ضيخ، �لعلمني و�ملنطقة �ل�ضاحلية 
يف  �لرئي�ضية  �لوجهات  بني  من  �مل�ضرية 
�أفريقيا  �لأو�ضط و�ضمال  �ل�ضرق  منطقة 
لل�ضياح، �لذين يهتمون يف �لغالب بالرثوة 
و�ملتاحف،  �ملدينة،  يف  �لفريدة  �لثقافية 
مبثابة  تعمل  �لتي  �لفعاليات  يف  وكذلك 
نهاية فاخرة وثرية للتجربة، وجتعل من 
�لرحلة �إىل م�ضر رحلة ثقافية ل تن�ضى. 
علوة على ذلك، جند �أن �ملطبخ �مل�ضري 
�أي�ضاً.  لل�ضّياح  ج��ذب  ع��ام  ُي�ضكل  �ل��ر�ئ��ع 
و�لعلمني  �ل�����ض��ي��خ  ���ض��رم  ي��خ��ت��ارون  ك��م��ا 
وغريها  �لإبحار  مثل  �لأن�ضطة  ملمار�ضة 

من �لريا�ضات �لبحرية. ”

خطط للتو�ّشع يف جماوي�ض، مكادي باي، 
�ش��هل ح�شي�ض، مر�ش��ى علم والقاه��رة

بتكلفة ا�شتثمارية تبلغ 250 مليون درهم

»�سيادة للتط�ير العقاري« تك�سف عن م�سروع »املهرة« ال�سكني يف مدينة م�سدر
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املال والأعمال

دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان تعر�ض مناطق 
اجلذب ال�سياحي يف معر�ض ب�ر�سة برلني 

•• عجمان-الفجر:

ت�ضارك د�ئرة �لتنمية �ل�ضياحية بعجمان يف معر�ض بور�ضة برلني �لدويل 
 .2019 مار�ض   10 �إىل   6 من  �لفرتة  يف  يقام  �ل��ذي  و�ل�ضفر  لل�ضياحة 
تتميز  �ضياحية  كوجهة  عجمان  لإم���ارة  �ل��رتوي��ج  على  �ل��د�ئ��رة  و�ضتعمل 

بعرو�ض ترفيهية متنوعة للزو�ر �ملحليني و�لإقليميني و�لدوليني.
�لأفكار  لتبادل  للد�ئرة  فر�ضة  �لعامل  يف  �ل��ر�ئ��د  �ل�ضفر  معر�ض  وي�ضكل 
و�خلرب�ت مع �مل�ضتثمرين و�خلرب�ء يف هذ� �ملجال ل�ضتك�ضاف �لجتاهات 
و�ضيجري  و�ل�ضفر.  �ل�ضياحة  قطاع  يف  �لعاملية  و�لب��ت��ك��ار�ت  و�ل��ت��ط��ور�ت 
متثيل �أكرث من 180 دولة هذ� �لعام، ومن �ملتوقع ح�ضور وكالت �ل�ضفر 
�لدولية و�لهيئات �ل�ضياحية و�أ�ضحاب �لفنادق.  و�ضتعر�ض �لد�ئرة خلل 
�ملميز  �لزمني  و�جل��دول  �ل�ضياحية يف عجمان،  �ملعامل  �أب��رز  �مل�ضاركة  هذه 

�لتي  �ل��ري��ا���ض��ي��ة  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�ملقبلة،  �لفرتة  خ��لل  تنظمها 
مب��ا يف ذل���ك م���ار�ث���ون عجمان 
مار�ض،   15 يف  �مل��ق��رر  �ل���ق���ادم 
�ملقرر  �لأوليني”  و”حتدي 
يوم 22 مار�ض، و�ضباق �لألو�ن 
يوم 29 مار�ض، وجولة عجمان 
م����ار�����ض   5 ي�������وم  ل�����ل�����در�ج�����ات 

�جلاري.
وق������ال ����ض���ع���ادة ����ض���ال���ح حممد 
لد�ئرة  �لعام  �ملدير  �جلزيري، 
عجمان:  يف  �ل�ضياحية  �لتنمية 
معر�ض  �إىل  “بالإ�ضافة 
د�ئرة  �ضت�ضارك  بور�ضة برلني، 

�ل�ضياحية يف معر�ضني  �لتنمية 
�ل�ضفر  و�ضوق  دب��ي  يف  �لعربي  �ل�ضفر  �ضوق  وهما  �أل   ،2019 يف  رئي�ضني 
�لإمار�ت”  “ُزر  �لرتويجية  �جل��ولت  يف  �ضن�ضارك  �أننا  كما  بلندن،  �لعاملي 
ورو�ضيا  �ل�ضكندنافية  و�ل��دول  و�ل�ضعودية  �لهند  من  كل  يف  �ضتقام  �لتي 
فر�ضة  برلني  بور�ضة  معر�ض  و�ضيتيح  �لقت�ضاد.  وز�رة  مع  بال�ضرت�ك 
فريدة لتبادل �خلرب�ت وجذب ��ضتثمار�ت جديدة وتعزيز �لتعاون ل�ضمان 

��ضتمر�ر �لنمو �ل�ضياحي«. 
�إىل  �لر�مية  �لد�ئرة  جهود  لقت  فقد  موؤخًر�،  �ضدرت  لإح�ضاء�ت  ووفًقا 
ت�ضجيع �لإمارة كوجهة �ضياحية جناًحا لفًتا، حيث �رتفع �إجمايل �إير�د�ت 
مليون   467 �إىل  و�ل�ضيافة  �ل�ضياحة  قطاع  من  �ملا�ضي  �لعام  يف  عجمان 
�ضنوية  “بزيادة  فندقياً  نزيًل   632،292 �لإم���ارة  ��ضتقبلت  كما  دره��م، 
ن�ضبتها %16” لي�ضبح �إجمايل عدد �لنزلء 1،570،335 نزيًل- ليلة 
�ملحجوزة  �لليايل  �لإ�ضغال وعدد  و�رتفع معدل   ،”11% “بزيادة قدرها 
�لإير�د�ت  �رتفعت  حني  يف  �لتو�يل،  على  و10%   3.5% بن�ضبة  للغرف 

لكل غرفة متاحة بن�ضبة 6.2%.
تعزيز  على  بعجمان  �ل�ضياحية  �لتنمية  د�ئ��رة  “تعمل  �جلزيري:  و�أ�ضاف 
�لإمارة كوجهة لل�ضياحة و�ل�ضتثمار حملًيا و�إقليمًيا ودولًيا، وتوفر عجمان 
ت�ضهيلت للم�ضتثمرين، كما �أن هناك جمموعة و��ضعة من فر�ض �ل�ضتثمار 
يف قطاعات �ل�ضياحة �لطبية و�لريا�ضية و�لتجارية و�لرتفيهية. هدفنا هو 
حتويل �إمارة عجمان �إىل وجهة مف�ضلة لل�ضياح �لإقليميني و�لدوليني مبا 
كما نهدف  2021؛  لروؤية عجمان  �ل�ضرت�تيجية  �لأه��د�ف  يتما�ضى مع 
و�ضيح�ضر    .»2021 عام  بحلول  �ضنوًيا  ز�ئر   800،000 ��ضتقبال  �إىل 
وفد د�ئرة �لتنمية �ل�ضياحية بعجمان حفل ع�ضاء ب�ضفارة دولة �لإمار�ت يف 
برلني باليوم �لأول من �ملعر�ض؛ فيما ت�ضم قائمة �مل�ضاركني مع �لد�ئرة 
يف معر�ض بور�ضة برلني كلاًّ من: فندق عجمان، وفندق �ضر�يا عجمان - 
وهو جممع منتجعات فاخرة، وفندق باهي ق�ضر عجمان، وفندق فريمونت 
و�خلدمات  للوجهات  م��ري�ك��ل  و�ضركة  لل�ضياحة،  لم��ا  و�ضركة  عجمان، 
�ل�ضياحية، و�ضركة م�ضندم �ضي �أدفن�ضر لل�ضفر و�ل�ضياحة، ومنتجع �أوبروي 

بيت�ض ريزورت �لزور�ء� وفندق ويندهام جاردن كورني�ض عجمان.

معر�ض »زوروا الإمارات« املتنقل 
يف الهند يروج للمنتجات واملقا�سد ال�سياحية

•• اأبوظبي -وام:

نظمت وز�رة �لقت�ضاد موؤخر�ً معر�ضاً �ضياحياً متنقًل يف جمهورية �لهند 
مب�ضاركة �لهيئات و�لدو�ئر �ل�ضياحية �ملحلية من خمتلف �إمار�ت �لدولة، 
�إىل ج��ان��ب ممثلني ع��ن خ��ط��وط �ل��ط��ري�ن �ل��وط��ن��ي��ة -ط����ري�ن �لإم����ار�ت 
�إىل جمموعة  �إ�ضافة  و�لحت��اد للطري�ن و�لعربية للطري�ن وفلي دبي- 
�ل�ضفر  وم��ك��ات��ب  و�ل��ف��ن��ادق  �ل�ضياحة  و���ض��رك��ات  �لرتفيهية  �حل��د�ئ��ق  م��ن 
مدن  ثلث  جولت������ه  �ضملت  �ل��ذي  �ملعر�ض  يهدف  �لدولة.  يف  و�لعطلت 
هندية رئي�ضة هي �أحمد �آباد ومومباي وكوت�ض����ي، ومت تنظيمه حتت �ضعار 
�إىل �لتعريف باملنتجات �ل�ضياحية يف دولة �لإمار�ت وما  “زورو� �لإمار�ت”، 
للمقا�ضد  �ضياحية متنوعة، و�لرتويج  �لدولة من خي��������ار�ت  لزو�ر  توفره 
و�لت�ضهيلت  �خلدم������ات  وكذلك  �ملتميزة،  �ل�ض�����ياحية  و�ملر�ف�������ق  و�ملز�ر�ت 
�إم���ار�ت  خمتلف  يف  منها  ي�ض���تفيد  �أن  لل�ض����ائح  ميكن  �ل��ت��ي  و�ل��ع��رو���ض 

�لدولة.
ل�ضوؤون  �لقت�ضاد  وز�رة  وكيل  �ضالح  �آل  �أحمد  بن  �هلل  عبد  �ضعادة  وق��ال 
�لتجارة �خلارجية �إن �ملعر�ض ياأتي يف �إطار جهود وز�رة �لقت�ضاد بالتعاون 
قطاع  لتنمية  و�خل��ا���ض  �حلكومي  �لقطاعني  م��ن  �ضركائها  خمتلف  م��ع 
وعاملياً،  �إقليمياً  وتناف�ضيته  جاذبيته  وتعزيز  �لإم����ار�ت  ب��دول��ة  �ل�ضياحة 
�أع��د�د �ل��زو�ر و�ل�ضياح �لدوليني �لقادمني �إىل دول��ة �لإم���ار�ت من  وزي��ادة 
خمتلف �لأ�ضو�ق �ل�ضياحية �لعاملية، مبا يعزز منو �لقت�ضاد ويرفع مكانة 
�لدولة لتكون �أحد �أهم �ملقا�ضد �ل�ضياحية �مل�ضتد�مة على م�ضتوى �لعامل، 
موؤكد�ً �أهمية دور �ملعار�ض �لرتويجية و�لفعاليات �ل�ضياحية �خلارجية يف 

�لتعريف بتميز �لقطاع �ل�ضياحي يف �لدولة.
و�أو�ضح �ضعادته �أن �لعلقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت وجمهورية �لهند 
هي علقات �ضر�كة ��ضرت�تيجية ت�ضهد ن�ضاطاً وزخماً يف معظم �لقطاعات 
�لتنموية، بحيث ل يقت�ضر ذلك على �جلو�نب �لتجارية و�ل�ضتثمارية، بل 
ي�ضمل �أي�ضاً �لتبادل �ل�ضياحي و�لثقايف بني �لبلدين، م�ضري�ً �إىل �أن �ل�ضوق 
�لذين  لل�ضياح  حيوياً  م�ضدر�ً  متثل  �لتي  �لأ���ض��و�ق  �أه��م  من  يعد  �لهندي 

يزورون دولة �لإمار�ت �ضنوياً. 
لتز�منه  �لعام يحمل طابعاً خا�ضاً  �ملعر�ض هذ�  �أن تنظيم  �آل �ضالح  و�أك��د 
�أخلقياً  �ل��ذي ميثل مبد�أ  للت�ضامح  2019 عاماً  عام  �لدولة  �إع��لن  مع 
ونهجاً موؤ�ض�ضياً تتبناه �لدولة لتعزيز �لزدهار و�ل�ضتقر�ر و�لتنمية حملياً 
و�إقليمياً وعاملياً، �لأمر �لذي يوفر �أر�ضية خ�ضبة ملزيد من �لتعاون و�لتبادل 

�ل�ضياحي و�لثقايف بني �لبلدين �ل�ضديقني.

يف حما�شرة له يف اجلامعة الأردنية

اأب�غزالة ي�ؤكد �سرورة ا�ستبدال العملية الأكادميية
 النمطية باأ�سل�ب تعليمي جديد ُيخرج »مبتكرين ومبدعني«

 اأحمد ي��سف النعيمي ع�س� املجل�ض ال�طني يف�ز برئا�سة
 جلنة ال�س�ؤون املالية والقت�سادية بالحتاد الربملاين العربي

•• ال�صارقة-الفجر:

�ل����ت����ع����اون و�ل���ت���ن�������ض���ي���ق بني  �إط��������ار  يف 
�ضارك  �حلكومية؛  �ملوؤ�ض�ضات  خمتلف 
بد�ئرة  �ملنت�ض����بني  م��ن  �ل�ض��������ن  كبار 
�ل�ضارقة،  يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �خل���دم���ات 
يف  وفني�������ة  حرفية  ور����ض   6 بتقدمي 
“ميكر فري  معر�ض �ضّناع دبي �لعاملي 
موؤ�ض�ضة  نظمته  �ل��ذي   ”2019 دب��ي 
ح���م���د�ن ب���ن ر�����ض���د �آل م��ك��ت��وم ل����لأد�ء 

�لتي  �لفرتة  خ��لل  �ملتميز،  �لتعليمي 
28 من  26 وح���ت���ى  ب���ني  �م���ت���دت م���ا 
�ضهر فرب�ير، يف �ملركز �لتجاري �لعاملي 

بدبي.
ق�ضم  رئي�ض  �ل�ضام�ضي  �ضمية  وذك���رت 
ن������ادي �لأ�����ض����ال����ة ب�����د�ئ�����رة �خل���دم���ات 
منت�ضبي  م�����ض��ارك��ة  �أن  �لج��ت��م��اع��ي��ة، 
د�ئرة �خلدمات �لجتماعية يف �ملعر�ض 
لل�ضناع  ع���امل���ي  جت���م���ع  ي��ع��ت��رب  �ل������ذي 
و�ل���ف���ن���ي���ني و�حل����رف����ني و�ل�����ه�����و�ة من 

جت�ضيد�ً  ي��اأت��ي  �مل��ج��ت��م��ع،  ف��ئ��ات  جميع 
للتعاون و�لتن�ضيق �ملتبادل بني خمتلف 
�لإمار�ت  دولة  �ملوؤ�ض�ضات �حلكومية يف 
�ملجتمع  وخ���دم���ة  �مل���ت���ح���دة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
�إيجابا على  ينعك�ض  �ل�ضبل، مما  ب�ضتى 
منوطة  حكومية  كجهة  ر�ضالتنا  �أد�ء 
ب��خ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى دمج 

خمتلف فئاته �لعمرية.
�ل�ضن  ك��ب��ار  �أن  �ل�����ض��ام�����ض��ي؛  و�أف�������ادت 
�ملنت�ضبني لنادي �لأ�ضالة قدمو� خلل 

م�ضاركتهم يف �ملعر�ض؛ 6 ور�ض حرفية 
وفنية متثلت يف؛ “�ضناعة �لعطور” و 
“�ضناعة �لبخور” و “�إعادة �لتدوير” 
“�ضناعة  و  �لعري�ض”  “�ضناعة  و 
و  �خل��و���ض،  م��ه��ارة  لتعليم  �لنخيل” 
هذه  ل��ق��ي��ت  ح��ي��ث  �لتلي”،  “�ضناعة 
�ل��ور���ض �إق��ب��اًل وت��رح��ي��ب��اً م��ن خمتلف 

�حلا�ضرين من زو�ر �ملعر�ض.
�ل�ضن يف مثل هذه  وُتعد م�ضاركة كبار 
متطلبات  �إح��دى  �لوطنية؛  �لتجمعات 

ن��ت��ائ��ج �خل��ط��ة �ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة ملحاور 
�مل�ضاركة  يف  ل��ل�����ض��ن  �مل���ر�ع���ي���ة  �مل������دن 

�ملجتمعية..
 �إذ �أن �لغر�ض منها هو دمج كبار �ل�ضن 
�لعمرية مما يعزز  �لفئات  مع خمتلف 
و�ملجتمعي  و�لنف�ضي  �ل�ضحي  �جلانب 
مثل  �أن  ع����ن  ف�������ض���ًل  �ل�������ض���ن،  ل��ك��ب��ري 
�ل�ضابة  �لأج���ي���ال  تفيد  �مل�����ض��ارك��ة  ه���ذه 
�ليدوية و�لفنية  ملعرفة وتعلم �حلرف 

�ملتو�رثة جيًل عن جيل. 

•• عمان -الفجر:

حذر �ضعادة �لدكتور طلل �أبوغز�لة من 
�ضي�ضهدها  خانقة  عاملية  �قت�ضادية  �أزمة 
�لغربية  2020 �ضتوؤثر على �لدول  عام 
�ضينجم  �لعربية،  �ل���دول  باقي  ث��م  وم��ن 
يقابلها  مكد�ضة  وب�����ض��ائ��ع  ب��ط��ال��ة  عنها 
�أن���ه  �إىل  م�����ض��ري�  �لأ�����ض����ع����ار،  �رت����ف����اع يف 

�ضيتبعها �ندلع حرب عاملية ثالثة.
فيها  ����ض��ت�����ض��اف��ت��ه  وق�����ال يف حم���ا����ض���رة 
�لثورة  �لأردنية للحديث عن”  �جلامعة 
�ملعريف  و�لق��ت�����ض��اد  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�ضناعية 
و������ض�����رورة �ل���ت���ح���ول م����ن �ل��ت��ع��ل��ي��م �إىل 
�لعربي  �لعامل  يف  م�ضكلتنا  �إن  �لتعّلم”، 
بد�أ  ق��د  �ل����ذي  �مل�ضتقبل  ����ض��ت��ق��ر�ء  ع���دم 
�لر�بعة  �ل�ضناعية  �لثورة  ع��امل  بدخول 
ي���ر�ف���ق���ه���ا ع�����امل م���ع���ريف ���ض��ي�����ض��ب��ح فيه 
�لذكاء  ت��ط��ور�ت  �لإن�����ض��ان و�لآل���ة وبفعل 
�ل���ض��ط��ن��اع��ي جم��ت��م��ع��ا و�ح�����د� ووح����دة 
تلقائيا  �لآلت  تفاعل  حيث  م��ن  و�ح���دة 

مع �حتياجات �لإن�ضان �ملتنامية.
و�أ�ضاف �أن م�ضرية ع�ضر �ملعرفة و�لأزمة 
ببع�ضهما  م��رت��ب��ط��ت��ان  �لق���ت�������ض���ادي���ة 
من  �ل�ضتفادة  ���ض��رورة  م��وؤك��د�  �لبع�ض، 

ت��ل��ك �لأزم�����ة و�حل����رب �ل��ت��ي م��ن �ملمكن 
نعيد متو�ضعنا  �أن  �أن حت��دث ولب��د من 

للتاأقلم مع ع�ضر ثورة �ملعرفة.
ورك���ز �أب��وغ��ز�ل��ه خ���لل �مل��ح��ا���ض��رة �لتي 
عبد  �ل��دك��ت��ور  �جلامعة  رئي�ض  ح�ضرها 
�لكرمي �لق�ضاة، على �أهمية �لنتقال من 
�لتعليم �إىل �لتعلُّم، و�لرتكيز على جودة 

�لتعليم و�لإبد�ع.
�ملجتمعات  ����ض���رورة حت���ول  ع��ل��ى  و�أك�����د   
�ضناعة  �أن  مبينا  م��ع��رف��ي��ة،  رق��م��ي��ة  �إىل 
�مل�����ض��ت��ق��ب��ل و�مل��ن��اف�����ض��ة ف��ي��ه ل���ن ت��ت��م دون 
تقنية �ملعلومات و�لتحول للإنتاج �ملعريف 
يف جميع �ملجالت خا�ضة و�أن �لعامل دخل 
�ليوم يف مرحلة �لثورة �ل�ضناعية �لر�بعة 
تغيري�ً  �ضُتحدث  �لتي  �ملعرفة”  “ثورة 

كامل يف �حلياة.
����ض��ت��ب��د�ل �لعملية  و���ض��ّدد ع��ل��ى ���ض��رورة 
“حملة  ج  ُتخرَّ �لتي  �لنمطية  �لأكادميية 
باأ�ضلوب  وظائف،  عن  باحثني  �ضهاد�ت” 
“ُمبتكرين  ج  ُي�����خ�����رِّ ج����دي����د  ت��ع��ل��ي��م��ي 
ومبدعني وخمرتعني” ين�ضئون م�ضاريع 
و�أعمال يخلقون فر�ض عمل من خللها 

بدًل من �لبحث عن �لوظائف.
موؤخر�  �أ���ض��دره  �ل���ذي  كتابه  �إىل  و�أ���ض��ار 

�لذي  متوقد”  م��ع��ريف  “عامل  ب��ع��ن��و�ن 
يعرب عن �إميانه �ملطلق باملعرفة و�لعامل 
م�ضتقبل  �إىل  �ضيوؤدي  �لذي  �لتكنولوجي 
“متوهج”، مبينا �أن �ملعرفة �ملتوفرة على 
للدميقر�طية  فر�ضا  �ضتمنح  �لإن��رتن��ت 

و�مل�ضاو�ة للجميع.
و�أكد على �ضرورة �أن يتو�كب �لتعليم مع 
مبجال  �ل�ضريع  �ل��ت��ق��دم  وم��ع  �مل�ضتقبل 
�لإبد�ع و�لبتكار، م�ضري� �ىل �أن جمتمع 
�ملعرفة هو �لذي يحرك جهاز �لكمبيوتر 
كل �ضيء فيه، وهو �لقائم على �لإنرتنت 

بجميع جو�نب حياته.
�أم���ام  �ل��ط��ري��ق  من��ه��د  �أن  “علينا  وق����ال 
�لتعليم  من  و�لتحّول  �مل�ضتقبل،  ط��لب 
�لتعليم  ب�����ض��ب��ل  و�ل��ت��ف��ك��ري  �ل��ت��ع��ّل��م،  �إىل 
�لتي تتما�ضى مع قدر�تهم، ل�ضّيما و�أننا 
بد�أ  فيه  �ل���ذي  �مل��ع��رف��ة،  ع�ضر  يف  دخلنا 
تقنية  ��ضتعمال  يجيد  �لّر�ضيع  �لطفل 
�أي  “�إن  و�أ�ضاف  �حلديثة”.  �لت�ضالت 
على  ق��ائ��م��ة  �ضتكون  �مل�ضتقبل  يف  مهنة 

تقنية �ملعلومات«.
�لثورة  ف���اإن  �أب��وغ��ز�ل��ة،  للدكتور  ووف��ق��ا 
�ل�ضناعية �لر�بعة، ثورة �ملعرفة، �ضتمحو 
�ملت�ضارع  �لتقدم  مو�كبة  ي�ضتطع  مل  من 

�لتعليم  �أن  كما  �لتكنولوجيا.  جم��ال  يف 
يجعل  ل��ن  �ل�ضطناعي  و�ل��ذك��اء  �ل��ذك��ي 
�ل���ض��ي��اء �أك����رث ذك�����اًء ف��ق��ط ب���ل �ضيجعل 
ب��ع�����ض �لأ���ض��خ��ا���ض �أف�����ض��ل م��ن غريهم 

ج�ضديا وعقليا.
ودعا �أبوغز�لة �لطلبة �إىل �لعمل و�لإبد�ع 
خ�ضو�ضا  �مل��ع��رف��ة،  و�ضناعة  و�لخ����رت�ع 
تغيري  مرحلة  يف  مي��ر  �لآن  �ل��ع��امل  و�أن 
جذري للتحول نحو عامل �ملعرفة ول بد 

من مو�كبة هذ� �لتطور �حلا�ضل.
 و�أك����د �أب��وغ��ز�ل��ه �أن ر���ض��ال��ت��ه م��ن منرب 
�جل��ام��ع��ة �لأردن����ي����ة �ل���ي���وم ت��خ��ت��ل��ف عن 
ترجمة  مفادها  �ل�ضابقة،  ر�ضالته  باقي 
ما مت بحثه مع رئي�ض �جلامعة �لأردنية 
�لدكتور عبد �لكرمي �لق�ضاة يف �أن تكون 
�جل��ام��ع��ة م��ن��رب� ت��ن��وي��ري��ا وث��ق��اف��ي��ا و�أن 
�إعد�د  على  مقت�ضرة  ر�ضالتها  ت��ك��ون  ل 

�خلريجني.
للتنوير  م��ن��رب�  نوؤ�ض�ض  �أن  ن��ري��د  وق���ال   
�لتعاون  ب��ح��ث  م���ن خ���لل  �لق��ت�����ض��ادي 
�إن�ضاء  يف  �لأردنية  �جلامعة  �مل�ضرتك مع 
�مل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة، يقوم  ل���ل���در�����ض���ات  م���رك���ز 
�ضيا�ضاته  و�ضنع  �مل�ضتقبل  در����ض��ة  على 
عمله  ميكن  م��ا  لعمل  و��ضرت�تيجياته، 

م�ضتقبل من �إنقاذ للقت�ضاد �لوطني.
مدير  �أد�ره���ا  �لتي  �ملحا�ضرة  ب��د�ي��ة  ويف 
�جلامعة  يف  و�ل����ري����ادة  �لب���ت���ك���ار  م��رك��ز 
�لدكتور �أ�ضرف بني حممد، �أعرب رئي�ض 
�لق�ضاة  �ل��ك��رمي  عبد  �لدكتور  �جلامعة 
�ملحا�ضر  لل�ضيف  ت��ق��دمي��ه  م��ع��ر���ض  يف 
�جلامعة  با�ضت�ضافة  �ضعادته  ب��ال��غ  ع��ن 
جمموعة  وم����وؤ�����ض���������ض  رئ���ي�������ض  ل���ل���ع���ني 
ط���لل �أب���وغ���ز�ل���ة، ت��ل��ك �مل��ج��م��وع��ة �لتي 
�أ���ض��اف��ت مل�����ض��رية �ل��وط��ن و�لأم����ة �لكثري 
�أن جت�ضد  م��ن �لإجن������از�ت، و����ض��ت��ط��اع��ت 
“ �لإن�ضان  وه��و  �أل  �ملجتمع  يفتقده  م��ا 
�أبوغز�لة بف�ضل  حيث ��ضتطاع  �لقدوة” 
�حلافلة  و�ل��ع��م��ل��ي��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  م�����ض��ريت��ه 
و�لقت�ضاد  �لتعليم  يف  ق���دوة  ي��ك��ون  �أن 

و�لتجارة و�ل�ضناعة. 
و��ضتعر�ض �لق�ضاة حمطات من م�ضرية 
ق�ض�ض  م��ن  وبع�ضا  �حل��اف��ل��ة  �أب��وغ��ز�ل��ة 
ع����دد من  �إىل وج�����ود  جن���اح���ه، م�����ض��ري� 
�ل�����ض��ر�ك��ات �حل��ق��ي��ق��ي��ة �ل��ق��ائ��م��ة م��ا بني 
�ملر�أة  در����ض��ات  مبركزي  ممثلة  �جلامعة 
و�لب���ت���ك���ار و�ل����ري����ادة وجم��م��وع��ة طلل 
�أم��ل��ه يف تو�ضيع  ع��ن  �أب���وغ���ز�ل���ة، م��ع��رب��اً 

نطاق �لتعاون بني �جلانبني.

•• عمان-الفجر:

فاز �ضعادة �أحمد يو�ضف �لنعيمي ع�ضو 
�ملجل�ض �لوطني �لحتادي برئا�ضة جلنة 
�ل�����ض��وؤون �مل��ال��ي��ة و�لق��ت�����ض��ادي��ة �إحدى 
�لربملاين  ل���لحت���اد  �ل���د�ئ���م���ة  �ل��ل��ج��ان 
�لذي عقدته  �جتماعها  �لعربي، خلل 
�لتا�ضعة  �ل�������دورة  �ج���ت���م���اع���ات  ���ض��م��ن 
�ململكة  يف  �لحت���اد   مل��وؤمت��ر  و�لع�ضرين 
من  �لفرتة  خ��لل  �لها�ضمية  �لأردن��ي��ة 

3-4 مار�ض 2019م، .
�لجتماع جدول  �للجنة خلل  و�أق��رت 
�ملوؤمتر  م���ن  �إل���ي���ه���ا  �مل���ح���ال  �لأع����م����ال 
�ل��ت��ال��ي��ة: �حل�ضاب  �ل��ب��ن��ود  و�مل��ت�����ض��م��ن 
وم�ضروع  2018م،  ل���ع���ام  �خل���ت���ام���ي 
برنامج �لعمل وم�ضروع مو�زنة �لحتاد 
لعام 2019م، وقامت �للجنة مبناق�ضة 
جميع �لبنود �ملدرجة يف جدول �لأعمال 

وتد�ول �لآر�ء حول م�ضمونها.
�لأمانة  م��ذك��رة  على  �للجنة  وو�ف��ق��ت 
ميز�نية  تنفيذ  ح��ول  ل��لحت��اد  �لعامة 
للدورة  �مل�����ايل  �مل���رك���ز  وب���ي���ان  �لحت�����اد 
�ملالية 2018، وح�ضابات ميز�نية بناء 
�مل��ق��ر �ل��د�ئ��م ل��لحت��اد، و�مل��و�ف��ق��ة على 

تقرير �ملحا�ضب �لقانوين.
�لنعيمي  ي��و���ض��ف  �أح���م���د  ���ض��ع��ادة  و�أك�����د 
بانه  �لحت��ادي،  �لوطني  �ملجل�ض  ع�ضو 

يف �طار مناق�ضة فاعلة مليز�نية �لحتاد 
ت��ت�����ض��م  باحلوكمة  �ل��ع��رب��ي،  �ل���ربمل���اين 
�ل����ر�����ض����ي����دة  و�ل����ف����اع����ل����ي����ة،  ف����ان����ه من 

�لربملاين  �لحت���اد  دور  تفعيل  �ل��و�ج��ب 
�لعربي و�جهزته ، فقد �ثبتت �ملمار�ضة 
ميثاق  تعديل  �أهمية  مب��دى  �لربملانية 

�ل��ع��رب��ي  و�ل��ن��ظ��ام �لد�خلي  �ل��ربمل��اين 
���ض��وف ت�ضاهم ب�ضكل  ل��لحت��اد،  و�ل��ت��ي 
فعال يف تفعيل دور جلنة �ل�ضوؤون �ملالية 

و�لقت�ضادية، وتنظيم �لعمل �لربملاين 
�ملوؤ�ض�ضاتي بد�خل �لحتاد.

برئا�ضة  �أنه فوزه  �لنعيمي  �ضعادة  وقال 
و�لقت�ضادية  �مل��ال��ي��ة  �ل�������ض���وؤون  جل��ن��ة 
ل�����لحت�����اد �ل������ربمل������اين �ل�����ع�����رب�����ي، هو 
�ل��ت��ي حتققها  �لإجن������از�ت  �إىل  �إ���ض��اف��ة 
�لإمار�تية  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة 
�ح������رت�م ومكانة  م���ن  ب���ه  ومل����ا حت��ظ��ى 
�ل�ضعبة  ب��ه  ت��ق��وم  مل��ا  وترجمة  و�ضمعة، 
�لإمار�تية من ن�ضاط مكثف  �لربملانية 
ع��رب زي�����ار�ت وف���وده���ا وم�����ض��ارك��ات��ه��ا يف 
خمتلف �لفعاليات �لربملانية �خلليجية 
و�ل���ع���رب���ي���ة و�لإ����ض���لم���ي���ة و�ل���دول���ي���ة، 
�ل�ضرت�تيجية  �خل��ط��ة  م��ن  �ن��ط��لق��اً 
-2016 للأعو�م  للمجل�ض  �لربملانية 

تعزيز  ت�������ض���ت���ه���دف  �ل����ت����ي  2021م، 
وتعزيز  �لدولية،  �لربملانية  �مل�ضاركات 
ع��لق��ات �لأخ����وة و�ل��ت��ع��اون م��ع �لدول 
�ملجالت،  كافة  يف  و�ل�ضديقة  �ل�ضقيقة 
�ملوؤ�ض�ضات  م��ع  برملانية  ���ض��ر�ك��ات  وب��ن��اء 
�ضد�قة  جلان  و�إن�ضاء  �ملوؤثرة،  �لدولية 
�لفعاليات  و�����ض���ت�������ض���اف���ة  ب���رمل���ان���ي���ة، 
�ل���ربمل���ان���ي���ة �ل����دول����ي����ة، و�ل���ع���م���ل عرب 
و�مل�ضاركات  �ل��ربمل��ان��ي��ة،  �لدبلوما�ضية 
�لربملانية �خلارجية، و�حل�ضور �لفاعل 
�لربملانية  و�مل���ح���اف���ل  �مل�����وؤمت�����ر�ت  يف 

�لإقليمية و�لدولية.

خالل م�شاركتهم يف معر�ض �شّناع دبي العاملي »ميكر فري دبي 2019«  

ور�ض ِحرفية يقدمها كبار ال�سن من املنت�سبني لـ »اجتماعية ال�سارقة«  6
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املال والأعمال

معر�ض ال�سرق الأو�سط للكهرباء ي�سلط ال�س�ء على الع�امل الرئي�سة التي ت�ؤثر على قطاع الطاقة العاملي

»اإين�ك« تن�سم اإىل قائمة اجلهات الراعية ل�ست�سافة م�ؤمتر الطاقة العاملي الرابع والع�سرين

يف معر�ض بور�شة ال�شياحة العاملية بربلن

دائرة الثقافة وال�سياحة - اأب�ظبي ترتاأ�ض وفدًا ي�سم 48 من �سركائها بقطاع ال�سياحة وال�سيافة 

•• دبي-الفجر: 

�لدورة  فعاليات  م��ار���ض   5 �ل��ي��وم  تنطلق 
44 من معر�ض �ل�ضرق �لأو�ضط للكهرباء 
م�ضتوى  على  �لر�ئدة  �لفعالية   ،2019
�لطاقة،  ب��ق��ط��اع  و�مل��ت��خ�����ض�����ض��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
مب�ضاركة نخبة من كبار �ملتخ�ض�ضني يف 
�أنحاء �لعامل، وذلك  �لقطاع من خمتلف 
و�إعادة  ودعمها  �لطاقة  م�ضتقبل  ملناق�ضة 
على  توؤثر  �لتي  �لعو�مل  ظل  يف  بلورتها 
�لقطاع. ويجمع معر�ض �ل�ضرق �لأو�ضط 
و��ضعة  جمموعة  مظلته  حتت  للكهرباء 
ذلك  �لطاقة مبا يف  بقطاع  �ملهتمني  من 
و�ملتحدثني  و�ل�����زو�ر  �ل��ع��ار���ض��ة  �جل��ه��ات 
خلل �ملوؤمتر�ت وور�ض �لعمل �لتي تقام 
و�لذي  �لثلثة،  �ملعر�ض  �أي��ام  م��د�ر  على 
وي�ضت�ضيفه  م��ار���ض   7 ي��وم  حتى  ي�ضتمر 

مركز دبي �لتجاري �لعاملي.
�لذي   - �ملعر�ض  ي�ضهد  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
بعد   - ع����ر�����ض  ق����اع����ة   14 ع���ل���ى  مي���ت���د 
�ن��ط��لق��ت��ه ح�����ض��ور م���ا ي���زي���د ع���ن 60 
�إىل  للتعرف  �لقطاع  يف  متخ�ض�ض  �أل��ف 
�أكرث  توفرها  �لتي  و�ملنتجات  �خل��دم��ات 
�مل�ضّنعني  م��ن  ر�ئ����دة  ج��ه��ة   1600 م��ن 
�أن���ح���اء �لعامل،  و�مل����وردي����ن م���ن خم��ت��ل��ف 
و�لذين ي�ضتعدون للرتويج لباقة متنوعة 

من �لتقنيات �ملختلفة.
�ل�ضياق، قالت كلوديا كونيت�ضنا،  ويف هذ� 
مديرة �ملعار�ض لدى جمموعة ’�إنفورما‘ 
للمعر�ض:  �ملنظمة  �جل��ه��ة  �ل�ضناعية؛ 
“ي�ضكل معر�ض �ل�ضرق �لأو�ضط للكهرباء 
جميع  ل��ع��ر���ض  �مل��ث��ل��ى  �مل��ن�����ض��ة   2019
بالقطاع،  �خل��ا���ض��ة  و�ملنتجات  �لتقنيات 

و�ألو�ح  �لذكية  �لكهرباء  �ضبكات  بدء�ً من 
�لطاقة �ل�ضم�ضية ثنائية �لأوجه، ومرور�ً 
�ملتعلقة  و�خل����دم����ات  �مل��ن��ت��ج��ات  ب��ج��م��ي��ع 
بتوليد �لطاقة ونقلها وتوزيعها، وو�ضوًل 
�لتي  �لبينية  �لت�ضال  نقاط  جميع  �إىل 
�لقطاع  وب��ل��ورة  تن�ضيط  �إع���ادة  يف  ت�ضهم 
�ل������ذي ي���ق���ف ع���ل���ى م���ف���رتق ط�����رق نحو 

حتولت جذرية قادمة«.
وي���ت���م���ح���ور م���ع���ر����ض �ل�������ض���رق �لأو�����ض����ط 
قطاعات  خم�ضة  ح��ول   2019 للكهرباء 
ونقل  �ل��ط��اق��ة؛  ت��ول��ي��د  ت�ضمل:  رئي�ضية 
و�لطاقة  و�لإ�����ض����اءة؛  �ل��ط��اق��ة؛  وت��وزي��ع 
و�إد�رتها،  �لطاقة؛  وتخزين  �ل�ضم�ضية؛ 
حيث �ضي�ضلط �ل�ضوء على �لعو�مل �ملوؤثرة 
و�ل���ت���ي ���ض��ت�����ض��ه��م ب����اإح����د�ث حت����ول نوعي 
�لتقنيات  �ل��ع��ر���ض، وت��ط��ور يف  �أ���ض��و�ق  يف 
�مل�ضتخدمة، و�ت�ضاع نطاق تغطية �ل�ضوق، 
و�لهتمام  �ل���ض��ت��ه��لك،  �أمن����اط  وت��غ��ري 
“�مل�ضتهلكني/  بالبيئة، وح�ضول  �ملتنامي 

�ملنتجني �جلدد” على زخم جديد.
تركيز  “ين�ضب  ك��ون��ي��ت�����ض��ن��ا:  و�أ����ض���اف���ت 
وتقنيات  ممار�ضات  �كت�ضاف  على  �لقطاع 
و�ملتعلقة  �مللّحة  �لق�ضايا  ملعاجلة  جديدة 
و�حلاجة  �لطاقة،  على  �ملتنامي  بالطلب 
وت�ضريع  تكاليفها،  بارتفاع  �لتحكم  �إىل 
وت����رية �لع��ت��م��اد ع��ل��ى م�����ض��ادر �لطاقة 
�مل���ت���ج���ددة ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل���ت���ق���دم يف من����اذج 
�ملعر�ض  و�ضيتناول  �مل�ضتد�مة.  �لأع��م��ال 
�لتغيري  ���ض��ي��ن��اري��وه��ات  ج���و�ن���ب  ج��م��ي��ع 
�مل��ت��وق��ع��ة، ح��ي��ث ���ض��ت��ف�����ض��ي ن��ت��ائ��ج��ه �إىل 
�لقطاع من  مل�ضتقبل  �أج��ن��دة عمل  �إر���ض��اء 

خلل برناجمه �ملعريف �ملو�ضع«.
للمعر�ض،  �مل���ع���ريف  �ل��ربن��ام��ج  وي�����ض��ت��م��ل 

�ضاعة   94 �إىل  ي�����ض��ل  م���ا  ي��ق��دم  و�ل�����ذي 
على  �ملجانية،  �لتعليمية  �لفعاليات  من 
�لتعليم  ف��ر���ض  م��ت��ن��وع��ة م��ن  جم��م��وع��ة 
للح�ضور  تتيح  �ل��ت��ي  �مل��ه��ن��ي  و�ل��ت��دري��ب 
يف  �لتقنيات  �أح��دث  على  �لتعرف  فر�ضة 
�لندو�ت �لفنية �لتي ت�ضرف عليها �جلهات 
�لعار�ضة، ف�ضًل عن �ضبل تطوير �مل�ضرية 
�مل��ه��ن��ي��ة ع���رب �مل����وؤمت����ر�ت �حل��ا���ض��ل��ة على 

�عتماد برنامج �لتطوير �ملهني �مل�ضتمر.
�ضتتم  �لعام،  ه��ذ�  برنامج  تعزيز  وبهدف 
�إقامة موؤمتر مفتوح ليوم و�حد يتمحور 
حول ��ضتخد�م �إنرتنت �لأ�ضياء يف جمال 
على  ن���وع���ه  م���ن  �لأول  ل��ي��ك��ون  �لإن��������ارة 
م�����ض��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث ي��ل��ت��ق��ي خرب�ء 
�لأو�ضط  �ل�����ض��رق  م��ن��اط��ق  م���ن  �ل��ق��ط��اع 
و�لهند  و�أوروب���������ا  �جل��ن��وب��ي��ة  و�أم���ري���ك���ا 
و�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة ل���ض��ت��ك�����ض��اف �أوج����ه 
�إمكانية  تتيح  و�ل��ت��ي  �ملحتملة  �ل��ت��ط��ور 
�لأ�ضياء  �إن��رتن��ت  تقنيات  م��ن  �ل�ضتفادة 
�إحد�ث  على  وقدرتها  �لإن����ارة،  جم��ال  يف 
�أمن���اط �حل��ي��اة. وتربز  �إيجابي يف  حت��ول 
�لإن������ارة �ل��ط��رق��ي��ة �ل��ذك��ي��ة ك���و�ح���دة من 
للمتحدثني  �لرئي�ضية  �حل��دي��ث  حم��اور 
�ل����ذي����ن ����ض���ي���ق���دم���ون ت���وق���ع���ات���ه���م ح���ول 
�لأو�ضط  �ل�ضرق  منطقة  على  تاأثري�تها 
و���ض��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا م��ع ت��ط��ور دور �لإن����ارة 
لتتجاوز جمرد توفري �ل�ضوء للطرقات، 
�جتماعية  م��ز�ي��ا  �أي�����ض��اً  وب��ح��ي��ث حت��ق��ق 
وبيئية وت�ضغيلية و�قت�ضادية. بدوره، قال 
�مل�ضوؤول  �لباحث  رحيم،  مايكل  �لدكتور 
“خمترب �لت�ضالت و�ل�ضبكات و��ضعة  يف 
�لتابع   »UCaN Lab« �لن���ت�������ض���ار« 
بو�ضطن  بولية  ما�ضات�ضو�ضت�ض  جلامعة 

�لأمريكية و�لأ�ضتاذ �مل�ضاعد يف �جلامعة: 
“ي�ضهد قطاع �لإنارة حالياً حتوًل نوعياً 
م���ن �أن��ظ��م��ة ي��ت��م��ث��ل ه��دف��ه��ا �ل��وح��ي��د يف 
توفري �لإ�ضاءة لت�ضبح �إحدى �ملنظومات 
ت���ن���درج يف ���ض��م��ي��م مفهوم  �ل���ت���ي  �مل��ه��م��ة 
�لقطاع  ه��ذ�  ويحظى  �لذكية.  �مل�ضاحات 
يلعب  لأن  توؤهله  �لتي  �لإمكانات  بجميع 
دور�ً حمورياً يف ثورة “�مل�ضاحات �لذكية” 
لهذه  من�ضة  �أو  �أ���ض��ا���ض��ي  ك��م��ك��ّون  ���ض��و�ء 
لأجهزة  �لتحتية  �ل��ب��ن��ى  “�أي  �لتقنيات 
�لت�ضالت  �أن���ظ���م���ة  و-�أو  �ل���ض��ت�����ض��ع��ار 
�لل�ضلكية««. و�أ�ضاف رحيم �لذي �ضيلقي 
��ضتخد�م  ح����ول  �مل����وؤمت����ر  خ����لل  ك��ل��م��ة 
لت�ضليم  كمن�ضة  ل��لإن��ارة  �لتحتية  �لبنى 
�لنهائي،  �مل�ضتخدم  �أج��ه��زة  �إىل  �لبيانات 
ب�ضرعة  �ل��ب��ي��ان��ات  نقل  �إم��ك��ان��ي��ة  وت��وف��ري 
“ت�ضهم  �ملرئي:  �ل�ضوء  با�ضتخد�م  عالية 
تقنيات �إنرتنت �لأ�ضياء يف تغيري نظرتنا 
�مل��ت��ك��ي��ف��ة، يف حني  �لإن�������ارة  �أن��ظ��م��ة  �إىل 
تنامي  م��ن  ل��ل���ض��ت��ف��ادة  �ل��ق��ط��اع  ي�ضتعد 
�أعد�د �لأجهزة �لذكية يف �لأماكن �ملغلقة. 
وي�ضكل موؤمتر ��ضتخد�م �إنرتنت �لأ�ضياء 
يف جم����ال �لإن��������ارة، و�ل�����ذي ي��ق��ام �ضمن 
�لأو�ضط  �ل�ضرق  معر�ض  فعاليات  �إط���ار 
م�ضار  لتحديد  مثالية  من�ضة  للكهرباء، 
هذ� �لقطاع«.  من ناحية �أخرى، �ضي�ضهد 
�مل��ع��ر���ض �إق��ام��ة ع��دة م��وؤمت��ر�ت تتمحور 
حول خدمات �لت�ضغيل و�ل�ضيانة، ف�ضًل 
تخزين  ح��ول  ’�إنرت�ضولر‘  م��وؤمت��ر  ع��ن 
�ل��ط��اق��ة �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، ون����دوة ت��ق��ام على 
مدى يومني حول �إحد�ث نقلة نوعية يف 
هذه  يف  وي�ضارك  �لطاقة.  توليد  و�ضائل 
�لندوة نخبة من �ملتحدثني من 10 دول 

�ل�ضيانة  خ��دم��ات  على  �ل�ضوء  لت�ضليط 
�إىل  �ل�ضخمة،  �لطاقة  ملر�فق  و�لت�ضغيل 
علوة  �مل�ضتقلني.  �لطاقة  منتجي  جانب 
�لأ�ضماء  م��ن  ع���دد  �ضيتناول  ذل���ك،  ع��ل��ى 
�لقطاع  يف  �لنا�ضئني  و�للعبني  �ل��ب��ارزة 
�ل��ت��ح��دي��ات وف��ر���ض �ل��ن��م��و �مل��ت��اح��ة، �إىل 
و�ملنهجيات  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  حت���دي���د  ج���ان���ب 
و�لنجاح  �ل�ضتمر�رية  لتحقيق  �للزمة 
كما  للقطاع.  �ملت�ضارعة  �لتغري�ت  ظل  يف 
�ضي�ضهد �ملوؤمتر تقدمي در��ضات حالة من 
�ل�ضعودية وم�ضر ولبنان  �لعربية  �ململكة 
وغانا، ف�ضًل عن �إز�حة �ل�ضتار عن بحث 
ملحركات  �لوقائية  �ل�ضيانة  ح��ول  جديد 
�لحرت�ق حول �لعامل با�ضتخد�م تقنيات 

�لذكاء �ل�ضطناعي و�لبيانات �ل�ضخمة.
�ل�ضرق  معر�ض  فعاليات  �ن��ع��ق��اد  وي��اأت��ي 
�لأو�ضط للكهرباء بالتز�من مع �لتوقعات 
“�ل�ضركة  ع���ن  ����ض���درت  �ل���ت���ي  �مل��ت��ف��ائ��ل��ة 
�لبرتولية”  ل��ل���ض��ت��ث��م��ار�ت  �ل��ع��رب��ي��ة 
كم�ضرف  ُت�����ض��ّن��ف  �ل���ت���ي  “�أبيكورب”، 
�أ�ضارت  و�ل��ت��ي  �لأط�����ر�ف،  م��ت��ع��دد  تنمية 
�ل�ضرق  منطقة  يف  �لطاقة  �إن��ت��اج  �أن  �إىل 
مبعدل  �ضينمو  �أفريقيا  و�ضمال  �لأو�ضط 
 ،2022 �ل��ع��ام  ب��ح��ل��ول  ���ض��ن��وي��اً   6.4%
تبلغ  �إ�ضافية  طاقة  توليد  يعادل  مبا  �أي 
��ضتثمار�ت يف  117 جيجاو�ط وتتطلب 
عمليات توليد �لطاقة بقيمة 152 مليار 

دولر �أمريكي.
�ل�ضرق  م��ع��ر���ض  �أن  �إىل  �لإ����ض���ارة  جت���در 
رعاية  حت��ت  ينعقد  ل��ل��ك��ه��رب��اء  �لأو����ض���ط 
كرمية من �ضمو �ل�ضيخ مكتوم بن حممد 
ب��ن ر����ض��د �آل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب ح��اك��م دبي، 

وت�ضت�ضيفه وز�رة �لطاقة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أع����ل����ن����ت �ل���ل���ج���ن���ة �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة مل���وؤمت���ر 
�ل��ط��اق��ة �ل��ع��امل��ي �ل���ر�ب���ع و�ل��ع�����ض��ري��ن عن 
�لوطنية  �لإم��ار�ت  �ضركة برتول  �ن�ضمام 
و�لر�ئدة  �ملتكاملة  �ملجموعة  “�ينوك”، 
�لر�عية  �إىل �جل��ه��ات  �ل��ط��اق��ة،  يف جم��ال 
�لعا�ضمة  ت�����ض��ت�����ض��ي��ف��ه  �ل�����ذي  ل��ل��م��وؤمت��ر 
�ضاحب  رعاية  حتت  �أبوظبي  �لإم��ار�ت��ي��ة 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
رئي�ض �لدولة حفظه �هلل، وذلك يف مركز 
�أبوظبي �لوطني للمعار�ض خلل �لفرتة 

من 9 �إىل 12 �ضبتمرب 2019.             
هذ� وياأتي �لتعاون مع جمموعة »�ينوك« 
تتبو�أها  �ل��ت��ي  �ل����ر�ئ����دة  ل��ل��م��ك��ان��ة  ن���ظ���ر�ً 
ف��ق��د تطورت  �ل��ن��ف��ط و�ل����غ����از،  ق��ط��اع  يف 
 1993 �لعام  يف  �إن�ضائها  منذ  �ملجموعة 
�لنفط  يف  متخ�ض�ضة  حملية  �ضركة  م��ن 
�ل�ضركات  ك���ربى  �إح����دى  لت�ضبح  و�ل��غ��از 
�ل�����ك�����ربى يف ق����ط����اع �ل����ط����اق����ة �ل���ع���امل���ي، 
عمليات  م��ن  ك��ًل  �أعمالها  نطاق  ويغطي 
و�لتوزيع  و�لتكرير  و�لإنتاج  �ل�ضتك�ضاف 
لتلبية حاجات قطاع �لطري�ن و�مل�ضتهلكني 
�أعلنت  �لفرديني. كما كانت �ملجموعة قد 
موؤخًر� عن �ن�ضمامها �إىل قائمة �ل�ضركاء 
ب�ضفة  دب��ي،   2020 لإك�ضبو  �لر�ضميني 

�ضريك �لطاقة �ملتكاملة.
جمموعة  �أط���ل���ق���ت   ،2016 �ل���ع���ام  ويف 
ت��ن��م��وي��ة جديدة  ����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة  »�ي���ن���وك« 
على  �مل��ت��ن��ام��ي  �ل��ط��ل��ب  تلبية  �إىل  ت��ه��دف 
�لعمل  دبي من خلل  �لطاقة يف  م�ضادر 
و�لإنتاج  �ل�ضتك�ضاف  عمليات  تكامل  على 
�لنمو  خ���ط���ط  دع�����م  ب���ه���دف  و�ل���ت���ك���ري���ر 

�مل�ضتقبلي.
ومنذ ذلك �حلني رّكزت �ملجموعة جهودها 
و��ضتثمار�تها على �إجناز عدد من م�ضاريع 
م�ضروع  منها  �حل��ي��وي��ة،  �لتحتية  �لبنية 
»�ي��ن��وك« يف منطقة جبل  تو�ضعة م�ضفاة 
ع��ل��ي، وم�����ض��روع خ��ط �أن��اب��ي��ب ن��ق��ل وقود 
�لطائر�ت �ملمتد بطول 16.2 كيلومرًت�، 
�لهادف �إىل �لو�ضل بني من�ضاآت �لتخزين 
�لتابعة للمجموعة يف جبل علي ومطار �آل 
مكتوم �لدويل يف منطقة »دبي �جلنوب«،  
�لتزّود  حم��ط��ات  �ضبكة  تو�ضيع  وم�����ض��روع 
�لإمار�ت،  دول��ة  �أن��ح��اء  جميع  يف  بالوقود 
بالإ�ضافة �إىل �إعلنها يف دي�ضمرب �ملا�ضي 
عن ��ضرت�تيجية تو�ضعية كبرية يف �أ�ضو�ق 
�ل�ضعودية ت�ضمل �فتتاح 45 حمطة خدمة 

جديدة خلل �لأعو�م �خلم�ضة �ملقبلة.  
�لنيادي  مطر  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه،  م��ن 
ورئي�ض  و�ل�ضناعة  �ل��ط��اق��ة  وز�رة  وك��ي��ل 
�لعاملي  �لطاقة  ملوؤمتر  �لتنظيمية  �للجنة 

د�ئًما  »�ينوك ملتزمة  و�لع�ضرين:  �لر�بع 
لتلبية  �مل�ضتد�مة  �لطاقة  حلول  بتطوير 
�ل��ت��ي تعمل  �لأ����ض���و�ق  �مل��ت��ز�ي��د يف  �لطلب 
ب��ه��ا كاإحدى  �ل��رتح��ي��ب  وي�����ض��رن��ا  ف��ي��ه��ا، 
ونثق  للموؤمتر  �لر�عية  �لرئي�ضة  �جلهات 
�ل��ت��ي �ضتقوم به  ب��ال��دور �حل��ي��وي  مت��اًم��ا 
وذل���ك ب��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ����ض��ت��ق��ط��اب خرب�ت 
�ل��ق��ي��م��ة وتعزيز  حم��ل��ي��ة وع��امل��ي��ة ع��ال��ي��ة 
�ل��ق��ائ��م يف  �ل��ن��ق��ا���ض��ات و�ل��ت��ع��اون  م�ضتوى 

•• اأبوظبي - الفجر

 - و�ل�ضياحة  �لثقافة  د�ئ���رة  ت��رت�أ���ض    
يف  للم�ضاركة  �أب��وظ��ب��ي  وف���د  �أب��وظ��ب��ي 
 - �لعاملية  �ل�ضياحة  “بور�ضة  معر�ض 
�ملعار�ض  �أكرب  �أحد  �لذي يعد  برلني” 
�ل�ضياحية �ملتخ�ض�ضة يف �لعامل، وذلك 
مار�ض   10 �إىل   6 ب��ني  م��ا  �ل��ف��رتة  يف 

�جلاري.
ي�ضم �لوفد 48 جهة من �أهم �ل�ضركاء 
�لعاملني بقطاع �ل�ضياحة و�ل�ضيافة يف 
�لإمارة، مبا يف ذلك ممثلي �أبرز �لفنادق 
و�لعطلت  �ل�ضفر  ووك��لء  و�ملنتجعات 
و�جلولت و�ضركات �إد�رة �لوجهات �إىل 
جانب معامل ومر�فق ثقافية و�ضياحية 
’�لحتاد  ومن�ضاآت ترفيهية، من بينهم 
�أبوظبي  �ل��ل��وف��ر  ومتحف  للطري�ن‘، 
بر�ذرز  و�رن��ر  و’عامل  يا�ض‘  و’جزيرة 
�لكبري.  ز�ي��د  �ل�ضيخ  وجامع  �أبوظبي‘ 
 37 م��ن  ���ض��رك��اء  باملن�ضة  ي�����ض��ارك  كما 
جمري�  و�ضبا  ’منتجع  ومنها  ف��ن��دق��اً، 
جمري�  و’منتجع  �ل�ضحر�وي‘  �لوثبة 
و’فريمونت  �ل�ضعديات‘  ج���زي���رة  يف 
و’�إدي�ضن  ريزيدن�ض�ض‘  �مل����اري����ن����ا 

�أبوظبي‘.
وق��د ت��وّج��ه �ل��وف��د �ل���ذي ت��ق��وده د�ئرة 
�أب���وظ���ب���ي �إىل  �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ض��ي��اح��ة - 
�إىل �لرتويج لأبرز �ملعامل  �أوروبا �ضعياً 
�أبوظبي،  لإم��ارة  �ل�ضياحية  و�ملقومات 

�جلديد  �لقيا�ضي  �لرقم  مع  وبخا�ضة 
�لذي حققته �إمارة �أبوظبي من ناحية 
�إليها خلل عام  �لقادمني  �ل��زو�ر  عدد 
 10 م���ن  �أك�����رث  ب��ل��غ  و�ل������ذي   2018

مليني ز�ئر. 
وتعد م�ضاركة د�ئرة �لثقافة و�ل�ضياحة 
“بور�ضة  م���ع���ر����ض  يف  �أب����وظ����ب����ي   –
و�ح���دًة  �ل��ع��امل��ي��ة - برلني”  �ل�����ض��ي��اح��ة 
للتو��ضل  �ل�ضنوية  �لفر�ض  �أك��رب  م��ن 
مع �أهم ممثلي قطاع �ل�ضياحة و�ل�ضفر 
ح���ول �ل���ع���امل ب��ه��دف ت���ب���ادل �خل���رب�ت 
ما  �أح������دث  �إىل  و�ل���ت���ع���رف  و�مل���ع���رف���ة، 

تو�ضل �إليه هذ� �لقطاع.
�ملعر�ض  �أب��وظ��ب��ي يف  م��ن�����ض��ة  وت�����ض��ه��د 
����ض��ت�����ض��اف��ة ����ض���ف���ارة دول������ة �لإم��������ار�ت 
�أملانيا  جمهورية  لدى  �ملتحدة  �لعربية 
����ض��ت��ق��ب��ال يف يوم  �لحت�����ادي�����ة حل���ف���ل 
ت�ضت�ضيف  �لثاين  �ليوم  ويف  �لفتتاح. 
�مل��ن�����ض��ة ح��ف��ل ت���وزي���ع ج���و�ئ���ز غولدن 
حفل  �إىل  ب���الإ����ض���اف���ة  ج���ي���ت،  ���ض��ي��ت��ي 
�أند  �آر  ب��ي  “توري�ضتيك  ج��و�ئ��ز  ت��وزي��ع 
ميدين” 2019، �لتي تنظمها �ضركة 
بن�ضر  تعنى  ن�ضر  د�ر  وه��ي   ،”SRT“
كتيبات �ضنوية عن �ل�ضحافة و�لعلقات 
�لإعلمية �ملتخ�ض�ضة بقطاع �ل�ضياحة 
“توري�ضتك بي �آر، وميديا توري�ضتك”، 
و�لتي تتناول �ضناعة �ل�ضياحة يف �أملانيا 

و�لنم�ضا و�ضوي�ضر�.
عبد�هلل  علي  ���ض��ع��ادة  بح�ضور  وذل���ك    

�ل��ط��اق��ة وحت��ف��ي��ز �ل��ع��امل لإيجاد  جم���ال 
�لتي  �لتحديات  ملو�جهة  �للزمة  �حللول 

تو�جه قطاع �لطاقة.« 
بدوره، قال �ضعادة �ضيف حميد �لفل�ضي، 
�ينوك:  مل��ج��م��وع��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض 
تطّور  مع  �لقت�ضادي  �لزده���ار  »يرتبط 
ندرك حجم  ولذلك نحن  �لطاقة،  قطاع 
�مل�����ض��وؤول��ي��ة �مل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ن��ا لإح���د�ث 
�مل�ضتويني �لجتماعي  �إيجابي على  تاأثري 

و�لقت�ضادي �ضمن �ملجتمعات �لتي نعمل 
�لبحث عن  مو��ضلة  �إىل  بالإ�ضافة  فيها، 
م�ضرتكة  م�ضالح  لتحقيق  جديدة  ط��رق 
م���ع ���ض��رك��ائ��ن��ا م���ن خ����لل �ل���ض��ت��ث��م��ار يف 
ب��ف��ع��ال��ي��ة يف ر�ضم  �لب��ت��ك��ار و�لن����خ����ر�ط 
�لجتاهات �لتي �ضت�ضّكل م�ضتقبل �لقطاع. 
�لرئي�ضية يف  �مل��ن�����ض��ات  دع���م  وم���ن خ���لل 
قطاع �لطاقة مثل موؤمتر �لطاقة �لعاملي، 
�لقادة و�خل��رب�ء من  ن�ضعى للتو��ضل مع 
حول �لعامل ملناق�ضة توجهات هذ� �لقطاع 
و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه، يف 
�ل�ضرت�تيجية  �لأ�ض�ض  ي�ضع  هادف  حو�ر 
�أكرث  وجعله  �ل��ط��اق��ة  م�ضتقبل  لتطوير 

تطور�ً و�بتكار�ً و��ضتد�مة.« 
�لطاقة  م��وؤمت��ر  �أن  �إىل  �لإ����ض���ارة  جت���در 
ي��ع��ق��د ك���ل ث���لث �ضنو�ت،  �ل����ذي  �ل��ع��امل��ي 
يعّد �أكرب و�أعرق جتّمع للطاقة يف �لعامل 
و�لأك������رث ت����اأث����ري�ً، وت��ع��ت��رب ه����ذه �ل����دورة 
من  مدينة  ت�ضت�ضيفها  �لتي  �لأوىل  ه��ي 
منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط، فيما �ضتكون دولة 
“�أوبك”  منظمة  يف  دول���ة  �أول  �لإم����ار�ت 
�ملوؤمتر  ت�����ض��ت�����ض��ي��ف  ع��رب��ي��ة  دول����ة  و�أول 
94 عاماً.  �إىل  طو�ل تاريخه �لذي ميتد 
�أن ي�ضتقطب �ملوؤمتر حو�يل  �ملتوّقع  ومن 
 4،000 ن��ح��و  م��ن��ه��م  ز�ئ�����ر،   15،000

مندوب و�أكرث من 7،000 تاجر.

�لعربية  �لإم��ار�ت  �لأحمد �ضفري دول��ة 
�مل����ت����ح����دة ل�������دى ج����م����ه����وري����ة �أمل����ان����ي����ا 

�لحتادية. 
وكالة  �أف�ضل  فئات  �جلائزة  وتت�ضمن 
�ل�ضياحة،  جم��ال  يف  �لعامة  للعلقات 
و�أف�ضل  �ضياحي،  �إد�رة  و�أف�ضل جمل�ض 
�إعلمي  مكتب  و�أف�ضل  �ضفر،  م��دون��ة 
�ضحفي  و�أف�ضل  �ل�ضفر،  عن  حتريري 

متخ�ض�ض بقطاع �ل�ضياحة.
و�ل�ضياحة  �ل��ث��ق��اف��ة  د�ئ����رة  تعمل  ك��م��ا 
هذ�  يف  م�ضاركتها  خ��لل  �أب��وظ��ب��ي   –
�ل�ضوء  ت�ضليط  على  �ل�ضنوي  �ملعر�ض 

للأوملبياد  �أب��وظ��ب��ي  ����ض��ت�����ض��اف��ة  ع��ل��ى 
�أبوظبي  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأل����ع����اب  �خل���ا����ض 

.2019
 وق����ال ���ض��ع��ي��د ر�����ض���د �ل�����ض��ع��ي��د، مدير 
�لت�ضويق للوجهات �ل�ضياحية يف قطاع 
�لثقافة  ب��د�ئ��رة  و�لت�����ض��ال  �لت�ضويق 
معر�ض  “يعّد  �أب��وظ��ب��ي:   - و�ل�ضياحة 
برلني من   - �لعاملية  �ل�ضياحة  بور�ضة 
�ملتخ�ض�ضة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل����وؤمت����ر�ت  �أه����م 
م�ضاركتنا  وت��ع��د  �ل�����ض��ي��اح��ة.  جم���ال  يف 
دليًل   2005 ع����ام  م��ن��ذ  �مل�����ض��ت��م��رة 
ر����ض��خ��اً ع��ل��ى م�����ض��اع��ي��ن��ا �ل��ر�م��ي��ة �إىل 

�لرتويج للعرو�ض �لثقافية و�ل�ضياحية 
�لفريدة �لتي تقدمها �أبوظبي لزو�رها 
م��ن ح��ول �ل��ع��امل، �لأم���ر �ل���ذي يتمتع 
باأهمية خا�ضة هذ� �لعام بالتز�من مع 
يف  �ضعينا  يوؤكد  مما  �لت�ضامح”،  “عام 
�أبوظبي   – و�ل�ضياحة  �لثقافة  د�ئ���رة 
خمتلف  على  للتعرف  �لعمل  مو��ضلة 
�لثقافات و�لتجارب �لعاملية �لتي ت�ضهم 
بل �ضك يف �إثر�ء جتربتنا �لتي نوفرها 
لزو�ر �أبوظبي لرت�ضيخ مكانتها كوجهة 
من  �جلميع  ل��دى  مف�ضلة  ��ضتثنائية 

كافة �أرجاء �لعامل”.

تفاهم بني »اخلدمات واحلل�ل الت�ربينية« 
وهاني�يل ل�سيانة م�لدات الطاقة الحتياطية

•• اأبوظبي-وام:

�ضركة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  �لتوربينية  و�حل��ل��ول  �خل��دم��ات  �ضركة  وق��ع��ت 
�لدولية للتعاون يف جمال تعزيز قدر�ت �ضيانة و�إ�ضلح وعمرة  هانيويل 
منتجات  �أه��م  �أح��د   ،”55 “تي  وحم��رك��ات  �لحتياطية  �لطاقة  م��ول��د�ت 

�ضركة هانيويل يف قطاع �لتوربينات.
ل�ضركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  جناحي،  من�ضور  من  كل  �لتفاهم  مذكرة  وقع 
يف  هانيويل  رئي�ض  جيل�ضدورف  ون���ورم  �لتوربينية،  و�حل��ل��ول  �خل��دم��ات 
خالد  من  كل  بح�ضور  ورو�ضيا،  �لأو���ض��ط  و�ل�ضرق  �لنمو  �ضريعة  �ملناطق 
عبد�هلل �لقبي�ضي، �لرئي�ض �لتنفيذي لقطاع �ضناعة �لطري�ن وتكنولوجيا 
لل�ضتثمار  مبادلة  �ضركة  يف  �لنظيفة  و�ل��ط��اق��ة  و�لت�����ض��الت  �ملعلومات 
�ضليم  وب���در  هانيويل  ل�ضركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �أد�م��ك��زي��ك،  ود�ري��و���ض 
�ضلطان �لعلماء، رئي�ض جمل�ض �إد�رة �ضركة �خلدمات و�حللول �لتوربينية 

وتيم ماهوين، �لرئي�ض �لتنفيذي ل�ضركة هانيويل للطري�ن.
وتركز �ملذكرة على �لتعاون �مل�ضرتك يف ثلثة جمالت رئي�ضية م�ضتفيدًة 
�لطاقة  م��ول��د�ت  ت�ضمل  حيث  �لإقليمية،  �ل�ضوق  يف  �ملتاحة  �لفر�ض  م��ن 
�حتياطية  كمولد�ت  ت�ضتخدم  و�لتي   ،«  9-GTCP 131 �لحتياطية« 
737 وتلقى طلًبا كبرًي�  A320 وبوينج  �إيربا�ض  للطاقة على طائر�ت 

عليها من �ضركات �لطري�ن �لإقليمية.
وتعدُّ �ضركة هانيويل - �لر�ئدة يف جمال �لتكنولوجيا و�ملدرجة يف بور�ضة 
لها  �مل�ضنعني  �أك���رب  م��ن   -  NYSE: HON �ل��رم��ز:  ن��ي��وي��ورك حت��ت 
مروحيات  ع��ل��ى  �مل�ضتخدم   ،”55 “تي  وحم���رك  �ل��ع��امل��ي،  �مل�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
من  و��ضع  باإقبال  حتظى  و�لتي  �لع�ضكرية،   «  CH-47  « �ضينوك  بوينج 
�لقو�ت �جلوية �لإقليمية وتعد هانيويل �ملزود �لوحيد لهذه �ملحركات على 

�مل�ضتوى �لعاملي.
وقال من�ضور جناحي- بهذه �ملنا�ضبة - “تكت�ضب هذه �ملذكرة �أهمية كبرية 
�لعمليات  م�ضتوى  على  �لتوربينية  و�حل��ل��ول  �خل��دم��ات  ل�ضركة  بالن�ضبة 
من  هانيويل  مع  �لتعاون  خ��لل  من  �ضنتمكن  حيث  �لتجاري.  و�مل�ضتوى 

تو�ضيع نطاق خدماتنا و�أ�ضو�قنا �لعاملية ».
ومبوجب مذكرة �لتفاهم، تتعاون �ضركة �خلدمات و�حللول �لتوربينية - 
و�لَعمرة  و�لإ�ضلح  �ل�ضيانة  خدمات  توفري  يف  �لر�ئدة  �مل�ضتقلة  �ل�ضركة 
�إحدى كربى �ضركات �ضناعة  �لدولية -  للمحركات - مع �ضركة هانيويل 
�لتناف�ضية  قدر�تهما  م��ن  لل�ضتفادة   - �لعاملية  و�ل��ت��ورب��ي��ن��ات  �مل��ح��رك��ات 

وتوفري خدمات �ضيانة و�إ�ضلح وعمرة جديدة يف �إمارة �أبوظبي.

األف رخ�سة بناء   50
اعتمدتها بلدية دبي يف 2018

•• دبي-وام:

�لتي   - �ل����ب����ن����اء  رخ���������ض  ع������دد  ب���ل���غ 
�ع��ت��م��دت��ه��ا ب��ل��دي��ة دب���ي خ���لل �لعام 
2018 - خم�ضني �ألف رخ�ضة فيما 
ب��ل��غ ع����دد �مل���ب���اين �مل���ن���ج���زة 6043 

مبنى.
و قال �ضعادة �ملهند�ض د�وود �لهاجري 
�إجمايل  �إن  دب���ي  ب��ل��دي��ة  ع���ام  م��دي��ر 
 2018 يف  �ملنجزة  �لبناء  م�ضاحات 
م���ئ���ة و خ��م�����ض��ة م���لي���ني قدم  ب���ل���غ 
 2017 ع��ن  باملئة   6 ب��زي��ادة  مربعة 
بقطاع  �لعمر�ين  �لنمو  �ضعيد  على 

�لإن�ضاء�ت بدبي �أغلبها مبان متعددة 
�لطو�بق«.

و�لت�ضييد  �لبناء  بقطاع  �لعمل  حجم  تك�ضف  �لأرق���ام  �أن  �لهاجري  �أك��د  و 
 13.7 قر�بة   2018 لعام  �ملرخ�ضة  �مل�ضاحات  بلغت  �إذ  �لعقاري  و�لنمو 
و2.1  �جلديد  للبناء  مربع  مرت  مليون   11.5 منها  مربع  مرت  مليون 

مليون مرت مربع للإ�ضافات على مبان قائمة.
802 �ضركة  2018 على ت�ضجيل  �لبلدية و�فقت خلل عام  �أن  �أو�ضح  و 
مقاولت جديدة “باأنو�عها �ملختلفة” باإمارة دبي لي�ضبح �لعدد �لإجمايل 
عام  %9 عن  ب��زي��ادة  �ضركة   9086 ب��الإم��ارة  �ملوؤهلة  �مل��ق��اولت  ل�ضركات 

.  2017

بنك اأم القي�ين يحقق 409 ماليني 
درهم اأرباحا �سافية يف 2018

•• اأم القيوين - وام:

بلغت   2018 ع��ام  خ��لل  �ضافية  �أرب��اح��ا  �لوطني  �لقيوين  �أم  بنك  حقق 
قيمتها 409.02 مليون درهم بزيادة 10.62 يف �ملئة عن �لعام 2017 
و ذلك وفق �لتقرير �ل�ضادر من جمل�ض �إد�رة �لبنك �ضمن �جتماع جمعيته 
�لعمومية �ل�ضنوي �ل�ضاد�ض و �لثلثني. و بلغت �إجمايل �إي��ر�د�ت �لبنك - 
ح�ضب �لتقرير - 746.97 مليون درهم يف حني بلغت �لإير�د�ت �لت�ضغيلية 
14.66 مليار درهم و  �لأ�ضول  �إجمايل  بلغ  و   . 448.92 مليون درهم 

ود�ئع �لعملء 9.76 مليار درهم.
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العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2019/206 تنفيذ مدين
نائل حممد حمد�ن  �ن�ض   -2 نائل حممد حمد�ن  �حمد  �ضده/1-  �ملنفذ  �ىل 
طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �ضاهني  عبد�هلل  عبد�للطيف  �ضائد   -3
�لتنفيذ/مثنى جعفر من�ضور �جلر�ضه وميثله:�حمد �حلاج خادم بطي �مليدور 
�ملهريي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )293267( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه 
فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   

      مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/814  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ي �م ��ض �يه تي �ت�ض ل�ضيانة �ملباين �ض.ذ.م.م جمهول 
�أق���ام عليك �لدعوى  �أف�ضل ق��د  �مل��دع��ي /ع���ادل حممد  حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
م�ضتحقاته  درهم(   35420( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  �ملطالبة  ومو�ضوعها 
بالر�ضوم  و�لز�مها  دره��م   )2000( مببلغ  ملوطنه  ع��وده  تذكرة  وب��دل  �لعماليه 
جل�ضة  لها  وح��ددت   MB1894021103AE:ل�ضكوى� رقم  و�مل�ضاريف 
 ch1.B.10:بالقاعة �ض   09.30 �ل�ضاعة   2019/3/21 �ملو�فق  �خلمي�ض  يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   

       اعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2018/12869  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-د�نة �خلليج لل�ضياحة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /منهل علي كروم قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة مب�ضتحقات 
و�لر�ضوم  دره��م   )2000( ع��ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(   266833( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت   MB187726346AE:ل�ضكوى� رق��م  و�مل�ضاريف 
�ل�ضاعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.B.10 لذ� فاأنت  �لربعاء �ملو�فق 2018/3/13 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�ضور 
�أي��ام على �لأق��ل ، ويف حالة تخلفك فان  م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة 

�حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   

      مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/49  عمايل جزئي

�لفنية  و�خل��دم��ات  للتنظيف  كل�ض  كو�ليتي  1-ه���اي   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أقام  قد  �ملدعي /جوغر�ج فريما  �ن  �لقامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل 
 23240( وقدرها  عمالية  �ملطالبة مب�ضتحقات  ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )1500( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف رقم 
�خلمي�ض  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت   MB189231526AE:ل�ضكوى�
فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة �ض   08.30 �ل�ضاعة   2019/3/14 �مل��و�ف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور  مكلف 

مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2019/399 تنفيذ جتاري
�ن  �ملنفذ �ضده/1- فادي عبده �ضعب جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل 
جعفر  مكي  وميثله:عبد�لكرمي  حممد  علي  �لتنفيذ/ح�ضني  طالب 
و�لز�مك  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ملخدوم 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2750287.94( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة وعليه  �و خزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   

مذكرة اإعادة اإعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2019/64  ا�ضتئناف احوال �ضخ�ضية ومواريث

حمل  جم��ه��ول  �ضادينكوفا   �لك�ضندر  تاتيانا   -1/ ���ض��ده  �مل�ضتاأنف  �ىل 
ليودفيك وميثله:خمتار  �بنة  �ضيكو�ضيان  كارين  �مل�ضتانف/  �لقامة مبا 
بالدعوى  �ل�ضادر  �ل��ق��ر�ر/�حل��ك��م  �أ�ضتاأنف  ق��د  ق��د  غ��ري��ب   باقر  حممد 
�مل��و�ف��ق  2019/3/11   �ل�ضاعة  ي��وم  �لثنني  رق��م/. وح��ددت لها جل�ضة 
�ل�ضخ�ضية يف منطقة  �لح��و�ل  مبنى  )14( يف  رق��م  بالقاعة  10.00 �ض 
حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه  �ل��ق��ره��ود 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف
العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   

       اإعادة اإعالن  بالن�ضر
             يف  الدعوى 2019/6  احوال نف�س غري م�ضلمني

�ىل �ملدعي عليه / 1- �ضري�ضتي �ونكار  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
ب��ن ن�ضيب  ر�ج����ات ك��وم��ار ومي��ث��ل��ه:م��ي ع��ب��د�ل��رح��م��ن ن�ضيب ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
لل�ضرر.  بالطلق  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لفل�ضي  
وحددت لها جل�ضة يوم  �خلمي�ض �ملو�فق  2019/3/7   �ل�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة 
فاأنت مكلف  ل��ذ�  �لقرهود  �ل�ضخ�ضية يف منطقة  �لح��و�ل  ( يف مبنى  رق��م )9 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور 
م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   

اعالن حكم بالن�ضر
         يف  الدعوى رقم 2018/2620  مدين جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- مانع ح�ضان حيدر جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/11/15  يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�ضالح/

 )40.500( م��ق��د�ره  مبلغا  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ضامي  حممد 
�ل�ضتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �ضنويا   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  �ل��ف��ائ��دة  م��ع  دره���م 
�حلا�ضل يف:2018/11/1 وحتى �ل�ضد�د �لتام و�لز�مه بالر�ضوم و�مل�ضروفات ومبلغ 
خم�ضمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�ضوري قابل لل�ضتئناف 
خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعلن �ضدر با�ضم �ضاحب 

�ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2018/3438  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ضامح ح�ضني فتحي �ضبل �لروبي جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�ضركة �لتاأمني �لعربية �ض.م.ل )فرع دبي( وميثله:�ضمري حليم 
كنعان قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ 
وقدره )50500( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 9% من تاريخ �ل�ضتحقاق لغاية تاريخ �لدفع �لفعلي.وحددت لها جل�ضة 
  ch1.B.10:بالقاعة �ض  �ل�ضاعة:08:30  �مل��و�ف��ق:2019/3/6  �لربعاء  يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/276  جتاري كلي

حمل  جمهول  كون�ضاري  نيكو  مو�ضا  م��و   -2 جاوثيري  1-�ن����دري   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
يعقوب  مرت�ضى  وميثله:حممد  دوغ��ل���ض  د�ف��ي��د  /دولن����د  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  �أقام عليك  �لها�ضمي قد  مرت�ضى برهان 
عليهم مببلغ وقدره )60000( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة %12 
من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة.وحددت 
  ch1.C.14:لها جل�ضة يوم �لثنني �ملو�فق:2019/3/11 �ل�ضاعة:08:30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/605  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ضركة دلتا لين للمقاولت ذ.م.م 2- علي عطية �لعيد جمهول 
�أق��ام عليك  ذ.م.م قد  �لديزل  �لفر�ت لتجارة  �ملدعي /�ضركة  �ن  حمل �لقامة مبا 
و�ملطالبة  �لتحفظي  �حلجز  و�ضحة  �حل��ق  بثبوت  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �ل��دع��وى 
�لفائدة  مع  درهم   )100.520( مببلغ  و�لت�ضامم  بالت�ضامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م 
�لقانونية 12% من تاريخ رفع �لدعوى مع �لتعوي�ض )3000( درهم و�ضمول �حلكم 
بالر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة.وحددت لها  بالنفاذ �ملعجل بل كفالة و�لز�م 
  ch1.C.13:بالقاعة �ل�ضاعة:08:30 �ض  �ملو�فق:2019/3/17  �لحد  يوم  جل�ضة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/670  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ضركة �لمار�ت بالبادي للمقاولت �ملحدودة مملوكه جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /بي �ضيف ل�ضت�ضار�ت �لمن و�ل�ضلمة وميثله:�بر�هيم 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �حلمادي  �ملو�ضى  علي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )41.350( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ل�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د �لتام و�ضمول 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة.وحددت لها جل�ضة يوم �لحد �ملو�فق:2019/3/10 
من  �أو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.C.13:بالقاعة ���ض  �ل�����ض��اع��ة:08:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/319  جتاري جزئي

كنيفاتي  حممد  عمر   -2 ذ.م.م  �ل�ضباغ  لتجارة  كنيفاتي  1-عمر   / عليه  �ملدعي  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /حبيب �هلل �ضيهانا وميثله:عبد�لرحمن ح�ضن 
حممد �ملطوع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ 
وقدره )230000( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ 
�ملعجل بل كفالة.وحددت لها  بالنفاذ  �ل�ضد�د و�ضمول �حلكم  �ل�ضتحقاق وحتى متام 
  ch1.C.12:بالقاعة �ل�ضاعة:08:30 �ض  �مل��و�ف��ق:2019/3/14  يوم �خلمي�ض  جل�ضة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/403  جتاري جزئي

��ضامة  باهر  ذ.م.م 2- حممد  �لعقارية  للو�ضاطة  بارترن  1-�ربيان   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لبلو�ضي  �حمد حممد عبد�هلل  /ه���ارون  �ملدعي  �ن  �لق��ام��ة مبا  ع��دي جمهول حمل 
وميثله:فهد عبد�هلل قمرب حممد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م   )440000( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي 
جل�ضة  لها  �لتام.وحددت  �ل�ضد�د  وحتى  �لق�ضائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة 
لذ�    ch1.C.12:بالقاعة ���ض  �ل�����ض��اع��ة:08:30  �مل���و�ف���ق:2019/3/7  �خلمي�ض  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/132  جتاري جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-ج��ه��ون��غ��ري ك���ارمي���وف جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن 
�ملدعي /�لك�ضي نوفيكوف قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )70.000( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�لفائدة %9 
�لثنني  ي��وم  جل�ضة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�ضد�د  وحتى  �ل�ضتحقاق  ت��اري��خ  م��ن 
فاأنت  ل��ذ�    ch1.C.14:بالقاعة �ض  �ل�����ض��اع��ة:08:30  �مل���و�ف���ق:2019/3/18 
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2018/3387  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �جوي جار�باتي جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/12/11  يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�ضالح/

�ميك�ض )�ل�ضرق �لو�ضط ���ض.م.ب )م( - �لم��ار�ت( بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعية مبلغ )122455.80( درهم وفو�ئده بو�قع 9% �ضنويا من تاريخ �ملطالبة 
وحتى متام �ل�ضد�د و�لزمته �مل�ضروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ضت 
ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�ضوري قابل لل�ضتئناف خلل ثلثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعلن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 

حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   
بالدعوى رقم )2018/4650( جتاري جزئي دبي

�ىل �ملدعي عليها / �ضركة ت�ضامرز للهند�ضة - ذ م م    
نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبريح�ضابي بالق�ضية �عله 

و�ملرفوعة �ضدكم من / �ضركة د�نوب ملو�د �لبناء - ذ م م  - و�لتي تطالب فيها بالز�مكم ب�ضد�د مبلغ 
وقدره 291.854.02 درهم و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �ضنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية وحتى 

�ل�ضد�د �لتام مع �للز�م بالر�ضوم و�مل�ضاريف و�لتعاب. 
�لربعاء  يوم  �ملقرر عقده  باجتماع �خلربة  قانونا  �و من ميثلكم  فانتم مكلفني باحل�ضور  وعليه 
 - دب��ي   : �لكائن  �ملنتدب  �خلبري  مبكتب  وذل��ك  ظهر�  ع�ضر  �لثانية  �ل�ضاعة   2019/9/13 �مل��و�ف��ق 
�خلريج �لتجاري - بجو�ر برج و�ن �منيات - برج بري�ضم - �لطابق �لثامن - مكتب 805 - �حمد 
لدفاعكم  �ملوؤيدة  �مل�ضتند�ت  و�إح�ضار  �ملحدد  و�ملكان  باملوعد  �حل�ضور  يرجى   . لتدقيق  �حلو�ضني 
بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن �حل�ضور فان �خلربة �ضتبا�ضر �عمالها وفقا لل�ضلحيات 

�ملخولة لها قانونا. 
اخلبري احل�ضابي / ا�ضامه احمد مالك
رقم القيد 145     

مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 
للح�ضور امام اخلربة 

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر

يف  الدعوى 2019/518 جتاري جزئي 
نيكو كون�ضماري  جمهويل  �ن��دري جاوثيري 2-م��و مو�ضا  �ملدعي عليه /1-  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/كورت فريدريك و��ضينتز وميثله/حممد مرت�ضى 
�ملطالبة  ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لها�ضمي  برهان  يعقوب مرت�ضى 
و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  درهم   )247873( وقدره  عليه مببلغ  �ملدعي  بالز�م 
�حلكم  و�ضمول  �لتام  �ل�ضد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة 
 2019/3/17 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  كفالة.  بل  �ملعجل  بالنفاذ 
من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�    ch1.C.13 بالقاعة  �ض   08:30 �ل�ضاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                         يف الدعوى رقم  2019/484 تنفيذ جتاري  
مظهرة  �ل�ضركة  ب�ضفتها  �مل��ح��دودة  �لتوزيع  خلدمات  �لبحار  عرب  �ضدهم/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ل�ضيك ل�ضالح �لبنك �ملدعي  2-�ضاند�ن بانريجي كريتى بو�ضان ب�ضفته �ملوقع على �ل�ضيك 
�ملظهر ل�ضالح �لبنك �ملدعي  3-ماجنوم ميتال & ما�ضني تريندجن م م ح  ب�ضفتها �ل�ضركة 
م�ضدرة �ل�ضيك  4- �ضنديب بابار�و بهوبل بابار�و دورو بهوبل ب�ضفته حمرر �ل�ضيك �ل�ضادر 
من �ضركة ماجنوم ميتال & ما�ضني تريندجن م م ح جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ بنك �لفجرية �لوطني )فرع دبي( وميثله / حممد عي�ضى �ضلطان �ل�ضويدي  قد 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  بالت�ضامن  و�لز�مكم  �عله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )207201.50( وق��دره 
�ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/533  جتاري جزئي

حمل  جمهول  كون�ضاري  نيكو  مو�ضا  م��و   -2 جاوثيري  1-�ن����دري   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /ح�ضام كايد �لياجوري وميثله:حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى 
عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لها�ضمي  برهان 
مببلغ وقدره )200774( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة.وحددت لها 
جل�ضة يوم �لحد �ملو�فق:2019/3/10 �ل�ضاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.12  لذ� 
فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

يو�ضف   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
باك�ضتان     ، ���ض��اه  ن���ادر  ���ض��اه 
�ضفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ض��ي��ة 
 )5157741GJ( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ض���ال 

0588835357

فقدان ج�از �سفر

ف��ق��د �مل���دع���و / م���ارج���وري 
�ل���ف���ل���ب���ني     ، �وجن  ب���������ون 
�ضفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ض��ي��ة 
 )P3585466A( رق��م 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت���������ض����ال 

0563225947

فقدان ج�از �سفر
������ض����رت   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�ثيوبيا     ، ج�����وى  ي���ي���ف���رو 
�ضفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ض��ي��ة 
 )EP4840785( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ض���ال 

0523010287

فقدان ج�از �سفر

�����ض���د ح�ضني  �مل�����دع�����و/  ف���ق���د 
ب����اك���������ض����ت����ان   ، دي���������ن  م�����������وج  
�جل��ن�����ض��ي��ة ج����و�ز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   -  )JF6890432(
ت�ضليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�ضفارة  �لباك�ضتانية �و �قرب 

مركز �ضرطة بالمار�ت.

فقدان ج�از �سفر

فقد �ملدعو/ حممد عثمان 
�لردن   ، جمعه  ����ض��م��اع��ي��ل 
رقم  �ضفره  ج��و�ز  �جلن�ضية 
)876385(  يرجى ممن 
يعرث عليه ت�ضليمه ب�ضفارة 
مركز  �ق�������رب  �و  �لردن 

�ضرطة بالمار�ت.

فقدان ج�از �سفر
فقد �ملدعو/ حممد عل �لدين 
م�ضطفيظ �لرحمن بنغلدي�ض 
�جل��ن�����ض��ي��ة ج�����و�ز ���ض��ف��ره رقم 
bm0844309(يرجى  (
ت�ضليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����ض��ف��ارة �ل��ب��ن��غ��لدي�����ض��ي��ة �و 
�قرب مركز �ضرطة بالمار�ت.   

فقدان ج�از �سفر
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/كيكاتو 

للحلويات
رخ�ضة رقم:CN 2515354 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5 

اإع����������الن
�لرحمة  �ل�ض�����ادة/حمل  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للخ�ضار و�لفو�كه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1123447 

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة مرمي خمي�ض ر��ضد �لكعبي %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �ضعيد عبد�لغفور عبد�هلل �ملقبايل

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خلل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(
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  اعالن بالن�ضر

�ملرجع : 318
ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/ علي خيد�ي نظر - �فغان�ضتان �جلن�ضية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�ضيد/�ضفر علي خد�نظر - 
�فغان�ضتان �جلن�ضية ، يف �لرخ�ضة �مل�ضماة )�ضباب �لفغان لتجارة قطع غيار �ل�ضيار�ت 
�مل�ضتعملة( تاأ�ض�ضت باإمارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )544833( �ل�ضادرة من د�ئرة 
�لتنمية �لقت�ضادية �ل�ضارقة.  وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�لحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعلن 
للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �لجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� 
�لعلن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة 

لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   

  اعالن بالن�ضر
�ملرجع : 317

�جلن�ضية  بنغلدي�ض    - يا�ضطار  �م  رباين  �ل�ضيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغة 100%  يف )�لعا�ضفة ملقاولت تركيب 
�حل�ضن  قمر  حممد  �ل�ضيد/  �ىل   )615300( رقم  رخ�ضة  مبوجب  �لتكييف(  وحد�ت 
تنازل   : �خرى  تعديل   - �جلن�ضية  بنغلدي�ض   ، موندول  عبد�ل�ضتار  حممد  �ضوهاج 
�لقانون  �حكام   )5( من  فقرة   )14( �ملادة  �ىل لخر.  وعملبن�ض  �لرخ�ضة  �ضاحب 
�لحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعلن 
للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �لجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� 
�لعلن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة 

لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   

  اعالن بالن�ضر
�ملرجع : 319

يف  يرغب  �جلن�ضية  بنغلدي�ض    - باندىعلي  علي  �ر�ضد  حممد  �ل�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
رفيق  حممد  برويز  م�ضعود  �ل�ضيد/حممد  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�ضته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع 
�ضودري  �ل�ضيد/ من�ضور �حلق �ضودرى حممد مظهر �حلق  بن�ضبة )50%( و�ىل  - بنغلدي�ض �جلن�ضية 
- بنغلدي�ض �جلن�ضية يف �لرخ�ضة با�ضم )ور�ضة خت للحد�دة( و�لتي تاأ�ض�ضت باإمارة �ل�ضارقة مبوجب 
رخ�ضة رقم )217596(  تعديلت �خرى : تغيري �ل�ضم �لتجاري حيث كان �ل�ضم �لتجاري �لقدمي )ور�ضة 
كان  حيث  �لتجاري  �لن�ضاط  تغيري   - �ل�ضيار�ت(  وكهرباء  ملكانيك  �لفلح  )عني  و��ضبح  للحد�دة(  خت 
�ملركبات(   ميكانيك  و��ضلح   ، �ل�ضيار�ت  كهرباء  )��ضلح  و��ضبح  )حد�ده(  �لقدمي  �لتجاري  �لن�ضاط 
�لكاتب  �ضان  ل�ضنة  2013 يف  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�ض 
�ليه بعد  �مل�ضار  �لت�ضديق  على �لجر�ء  للعلم و�نه �ضوف يتم  ن�ضر هذ� �لعلن  �قت�ضى  . فقد  �لعدل 
��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   

 اإعـــــــالن       
�ملرجع 2019/101 ك.ع.د 

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات - عجمان  �ل�ضيد/ 
ناقد عبد�هلل على حمبو�ض �ل�ضحي ، �جلن�ضية : �لإم��ار�ت  طلب �لت�ضديق علي 
�ملختار(  ومعجنات  )مطعم  �لتجاري  �ل�ضم  رخ�ضة  عن  تنازل   : يت�ضمن  حمرر 
 )73318( �مللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�ضة 
�بر�هيم خليفة  �ل�ضيد/ناجي  �ىل  و�مل�ضجل لدى غرفة جتارة و�ضناعة عجمان. 
�ضامل �لظفري �لقمزي ، �جلن�ضية : �لإم��ار�ت.  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل 
بعد  �مل��ذك��ور  �ملحرر  يف  �ل�ضاأن  ذوي  �لتوقيعات  على  بالت�ضديق  �ضيقوم  بعجمان 

�نق�ضاء ��ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذ� �لعلن.   
الكاتب العدل   

مبكتب دار الق�ضاء بعجمان

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   
يف الدعوى رقم 2018/7423 جتاري كلي  

بناء على حكم حمكمة �ل�ضارقة �لإحتادية �لإبتد�ئية يف �لدعوى رقم 2018/7423 جتاري كلي 
، ومبوجب خطاب تكليفنا خبري� يف هذه �لدعوى �ملاثلة ، و�ملوؤرخ يف 2019/2/27 ، �ملرفوعة 
من �ضركة / �إي�ضت للعبو�ت �ملعدنية ذ م م  ، �ضد �ملدعي عليها / �ضركة �لو�حة ل�ضناعة �لزيوت 

و�ل�ضحوم ذ م م وعليه ....
يدعو �خلبري �ملدعي عليها �حل�ضور باإجتماع �خلربة �حل�ضابية ، �و من ينوب عنكم قانونا 
يوم �لربعاء �ملو�فق 2019/3/13 ، �ل�ضاعة )12( ظهر� ، يف مقر وكيل �ملدعي ، مكتب / �لبناي 
وم�ضاركوه ، على �لعنو�ن  �لتايل :  دبي - ديرة - بور�ضعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لدور �لر�بع 
�ل�ضارقة  �ملنتدب من حمكمة  �لإت�ضال برقم �خلبري �حل�ضابي   ، - مكتب 408 وللإ�ضتف�ضار 

�لإحتادية �لإبتد�ئية  على �لرقم �لتايل : 0506965535 
اخلبرياحل�ضابي / اكرم كامل ابو القمبز 
رقم القيد )402( لدى وزارة العدل   

اإعالن اإجتمـاع خبــرة

العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   
اعالن املدعي عليه / تريدينت فود كون�ضيت�س  - �س ذ م م

يف الدعوى رقم 2018/4792 جتاري جزئي
مبوعد اإجتماع خربة

�ملحا�ضبية  �خلربة  �أعمال  بدء  عن  �خل�ضر  �حل�ضابي/حممد  �خلرب  يعلن 
مبوجب �حلكم �لتمهيدي �ل�ضادر عن حمكمة دبي �لإبتد�ئية يف �لدعوى رقم 
)2018/4792( جتاري جزئي ويعلن �ملدعي عليه / تريدينت فود كون�ضيت�ض  
�ض ذ م م مبوعد �إجتماع خربة لتقدمي كافة ما لديه من م�ضتند�ت وذلك يوم 
وذلك    ، ظهر�  ع�ضره  �لثانية  �ل�ضاعة  متام  يف   2019/3/12 �ملو�فق  �لثلثاء 
مبقر مكتب �خلبري و�لكائن يف �مارة دبي - ديرة - �ضارع بور�ضعيد - مقابل 
لتدقيق  �ملعايري  )�أ�ضل   910 مكتب  �لتا�ضع  �لدور   - مكاتب  بناية   - دناتا 

�حل�ضابات(.  تليفون /2947002-04 ، فاك�ض/ 04-2947003
اخلبري/حممد اخل�ضر  

اإجتماع خربة 
مكتب ا�ضل املعايري لتدقيق احل�ضابات 

اخلبري/ حممد اخل�ضر   
العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   

 اإعادة اإعالن بالن�ضر باللغتني العربية والجنليزية
�ىل �ملدعى عليه / ت�ضاملريز �جنرينج  - �ض م ح 

نعلمكم بان �ملدعي / بارول دبي - ذ م م  يف �لدعوى رقم  2018/5943 جتاري جزئي 
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عله يطالب فيها : �حلكم بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
)338.381 درهم( )ثلثمائة وثمانية وثلثون �لف وثلثمائة وو�حد وثمانون درهم( 
لذ�   - �لتام  �ل�ضد�د  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  مع 
�لثالثة  �جلزئية  و�لتجارية  �ملدنية  �لد�ئرة  �ل�ضارقة  حمكمة  �أمام  ح�ضورك  يقت�ضي 
�لقاعة رقم 152 مبحكمة �ل�ضارقة �لإحتادية  �لبتد�ئية �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ضتند�ت ، وذلك يوم �لثلثاء 
�ملو�فق 2019/3/19 ، �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور �مل�ضار �ليها 
�أعله - بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

بحقك غيابيا.
 حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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اإعادة اإعالن للح�ضور اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم  2019/231 جتاري )كلي( 
بوا�ضطة الن�ضر

بنا على طلب حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 
�ىل �ملدعي عليه / هايرب ماركت �ملنامة )�ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة( 

�قام �ملدعي / فارم فري�ض ذ م م  ، جن�ضيته / �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
عنو�نه / �إمارة دبي - منطقة �لقوز �ل�ضناعية - بالقرب من �خليل مول -مقابل �ضركة كلد�ري - مكتب 
وم�ضتودع عبد�لعزيز ح�ضن علي )ملك خا�ض( هاتف : 043397279  - مكتب �لوكيل �لقانوين : �إمارة 

دبي - �خلليج �لتجاري - �ضارع برج خ - �لدعوى برقم / 2019/231 )جتاري )كلي(( - عجمان 
ومو�ضوعها : �ملطالبة ب�ضحة وثبوت �حلجز �لتحفظي �ملوقع على �ملدعي عليها مبوجب �لتظلم رقم 

2018/3755 جتاري من �حلجز �لتحفظي رقم )2018/3544( جتاري 
فانت مكلف باحل�ضور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد يف 
�ل�ضاعة 11.00 من يوم 24 �ضهر مار�ض ل�ضنة 2019 م.  وذلك يف �لنظر يف �لدعوى بو�ضفك مدعي عليه.  

حرر بتاريخ 2019/3/3 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعادة اإعالن للح�ضور اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم  2018/2852  مدين )كلي( 
بوا�ضطة الن�ضر
بنا على طلب حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 

�ىل �ملدعي عليه "خ�ضم مدخل" / �ضايوت ح�ضني روح �لأمني - بنغايل �جلن�ضية 
�قام �ملدعي / روبني حممود ر�نا عبد�ل�ضلم 

�لدعوى برقم / 2018/2852 )مدين )كلي(( - عجمان 
ومو�ضوعها : طلب ندب طبيب �ضرعي  

فانت مكلف باحل�ضور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �ضخ�ضيا �و بو��ضطة 
وكيل معتمد وذلك يف �ل�ضاعة 11.00 من يوم 12 �ضهر 3 ل�ضنة 2019 م. 

وذلك يف �لنظر يف �لدعوى بو�ضفك مدعي علي " خ�ضم مدخل" 
 حرر بتاريخ 2019/3/3 - حمرر �لعلن : فاروق جمعه

مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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يف الق�ضية رقم 2018/4455 جتاري جزئي 

 : بوكالة  �ضجاع  عامر  علي حم�ضن   / م  وميثلها  م  ذ   - للمو��ضي  �لو�حة  �ملرفوعة من 
�حمد م�ضاروة  : مر�د عدنان  - �ضد  �لقانونية  و�ل�ضت�ضار�ت  للمحاماة  �لريامي  ح�ضن 
�بر�هيم  ، حمزة عبد�هلل  ، عزت عوين �حمد م�ضاروة  ، جميل م��رو�ن جميل �خل��اروف 
و�ملت�ضمن   2019/3/3 يف  �مل���وؤرخ  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  كتاب  �ىل  ب��ال���ض��ارة  م�����ض��اروة  
�جتماع خربة  تقرر عقد  بانه  �ملذكورة �عله نحيطكم علما  �لق�ضية  تكليفي خبري� يف 
يف �لق�ضية �ملذكورة يوم �لربعاء �ملو�فق 2019/3/13 �ل�ضاعة 11.00 �ضباحا  وذلك على 
�لثالث  �لطابق  كابيتال-  �لهلل  لوتاه-  �حمد ماجد  : مكتب �خلبري/  �لتايل  �لعنو�ن 
- مكتب رقم 302  - بناية دبي �لوطنية للتامني - مقابل ديرة �ضيتي �ضنرت- بور�ضعيد 
هاتف 2999000-04 - لذ� ندعوكم للح�ضور يف �ملوعد �ملذكور وتقدمي كافة مالديكم من 

م�ضتند�ت ومذكر�ت.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�ضر اجتماع خربة
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2018/4565 (

�ملنذرة :- �ضركة فينوتك )�ض ذ م م( 
�ملنذر �ليها : جيني�ضز  �نتيجري�ضن - �ض ذ م م  

)فقط  دره��م   164.110.34 ق��دره  �لبالغ  �ملديونية  �إجمايل  ب�ضد�د  تنذركم  �ملنذرة  موكلتنا  فان 
و�مل��رت���ض��دة يف ذمتكم  و�رب��ع��ة وث��لث��ون فل�ضا(  �ل��ف وم��ائ��ة وع�ضرة دره��م  �رب��ع��ة و�ضتون  مائة 
�ضن�ضطر  و�ل  �لن��ذ�ر  لهذ�  ��ضتلمكم  تاريخ   ��ضبوع من  وذل��ك خلل  �ملنذرة  ل�ضالح موكلتنا 
��ضافة  �ملرت�ضد  �ملبلغ  ب��اد�ء  و�لز�مكم  �ملنذرة  موكلتنا  حقوق  لإ�ضتعادة  للمحاكم  �للجوء  �ىل 
جميع  و�تخاذ  �ملماطلة  جر�ء  مبوكلتنا  حلقت  �لتي  �خل�ضائر  جميع  عن  �لتعوي�ضات  كافة  �ىل 
وغري  �ملنقولة  ممتلكاتكم  وجميع  �لبنوك  لدى  ح�ضابكم  على  باحلجز  �لتحفظية  �لج���ر�ء�ت 
�ملنقولة وحتميلكم م�ضاريف �لتقا�ضي و�ملحاماة وكافة �مل�ضاريف �لخرى. مع �ضائر �لتحفظات 

على حقوق موكلنا ،،،، 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2019/1654(

�ملنذر : �ضركة ماج للتاجري �لعقاري 
�ملنذر �ليه : �ضيف بن �ضامح بن حممود عبد�لهادي 

يوجه �ملنذر هذ� �لنذ�ر �لقانوين �ىل �ملنذر �ليه ب�ضرورة �ضد�د 
من  دره���م   103740 و�لبالغة  �مل��ت��اأخ��رة  �لي��ج��اري��ة  �مل�ضتحقات 
�لقيمة �ليجارية ، يف خلل مدة ل تتجاوز 30 يوما من تاريخ 
للمطالبة �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  طائلة  حت��ت   �لع���لن 

بهذ� �لدين. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2019/1620(

�ملنذر : عبد�لرحمن حممد طاهر 
�ملنذر �ليه : كينجي�ضتون برودفوت برودفوت �ندرو  - )جمهول حمل �لإقامة( 

1- تعاقد �ملنذر �ليه على �يجار �لوحدة �ملبينة �عله و�رجتعت �ل�ضيكات �لتي ��ضدرها للمنذر مببلغ 
وقدره 49248 درهم وهي �ل�ضيكات �رقام 24 و 25 �مل�ضحوبة من ح�ضاب �ملنذر �ليه لدى بنك �لإمار�ت 

دبي �لوطني و��ضبح �جمايل �ملرت�ضد حتى �لن مبلغ 49248 درهم بخلف ما ي�ضتجد �ضهريا.
2- وحيث �نه وعمل بن�ض �ملر�ضوم رقم 26 ل�ضنة 2007 لذلك فاإننا نخطركم  ب�ضرورة �ضد�د �ليجار 
و�عتبار هذ�  �لن��ذ�ر  ��ضتلمكم  تاريخ  �ضهر من  �مل�ضتحق عليك وذلك خلل  �ملبلغ  و�ضد�د  �ملتاأخر 
�مل�ضتاأجر لعدم  �لعقار  �للزمة ومنها �خلء  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  بال�ضد�د جتنبا لتخاذ  �لن��ذ�ر 
�ضد�د  ب�ضرورة  نخطركم  كما  و�لر�ضوم  �ل�ضر�ر  كافة  حتميلكم  مع  �ل�ضد�د  ولعدم  �لعقد  جتديد 

�ليجار �ملرت�ضد بذمتكم خلل �ملهلة �لقانونية من تاريخه. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 انذار عديل بالن�ضر  

)2019/1658(  
�ملنذر ة : منار �ل�ضكان لتجارة وتاأجري �ل�ضقالت  بوكالة �ملحامي نا�ضر مال �هلل 

�ملنذر �ليها : كنارى و�رف للمقاولت - �ض ذ م م 
�ملو�ضوع :- تنذر �ملنذرة - �ملنذر �ليها وتكلفها بالوفاء ب�ضرعة �ضد�د �لدين �ملرت�ضد بذمتها 
"مائة و�ربعة و�ربعون �لف وت�ضعمائة  �إمار�تي  للمنذرة وهو مبلغ وقدره 144.996.70 درهم 
 9210024534 رقم  44 ح�ضاب  رقم  �ل�ضيك  قيمة  فل�ضا" باقي  و�ضبعون  درهما  وت�ضعون  و�ضتة 
م�ضحوبا على بنك �مل�ضرق �لفرع �ل�ضلمي م�ضتحق �ل�ضد�د يف 2018/7/8 وذلك خلل خم�ضة 
�يام من تاريخ ن�ضر �ملنذر �ليها هذ� �لنذ�ر ، ويف حالة عدم �ل�ضد�د خلل �لجل �ملحدد فانه 
يحق للمنذرة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة بحفظ حق �ملنذرة لقت�ضاء حقها قبل 
كافة  �إمار�تي مع حفظ  دره��م   144.996.70 ق��دره  �لبالغ  �ملرت�ضد  �لدين  بقيمة  �ليها  �ملنذر 

حقوق �ملنذرة �لخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 انذار عديل بالن�ضر  
)2019/1659(  

�ملنذر : �ضركة تطوير جممع دبي لل�ضتثمار - �ض ذ م م 
�ملنذر �ليهما : 1/ �ضركة �ضيجول و�خلليج �ملحدودة - �ض ذ م م  2- بنك �ت�ض ��ض بي �ضي �ل�ضرق �لو�ضط 

)جمهول حمل �لقامة( 
تتوجه �ملنذرة بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليها لنذ�رهما بالآتي :  مبوجب �تفاقية �لتاأجري بني �ضركة تطوير 
جممع دبي للإ�ضتثمار  �ض ذ م م  و�ضركة �ضيجول و�خلليج �ملحدودة �ض ذ م م فيما يتعلق بقطعة �لر�ض رقم 
)604-597( �لو�قعة يف جممع دبي لل�ضتثمار وحيث مت تكليف بنك �ت�ض ��ض بي �ضي بهذه �لتفاقية يف 10 
دي�ضمرب 2005  �ل �ن هناك مبلغ م�ضتحق قيمته 1004344.78 درهم ومل يتم ت�ضديده من �ضركة �ضيجول 
و�خلليج �ملحدودة �ىل �ضركة تطوير جممع دبي لل�ضتثمار �لعقاري وعليه فان �ل�ضركة �ملنذرة تطالبكم 
ب�ضد�د �ملبالغ �ملرت�ضدة يف ذمتكم  وذلك خلل فرتة �ق�ضاها 4 ��ضابيع من تاريخ �بلغكم بالنذ�ر ن�ضر� 
ويعترب هذ� مبثابة �نذ�ر ب�ضد�د �ملبلغ �ملرت�ضد وجتديد عقد �ليجار ويرتب �آثاره �لقانونية من تاريخه 

ويحق لل�ضركة �ملنذرة �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�ضبة بعد �نق�ضاء �ملهلة �ملمنوحة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ق�ضم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�ضر يف الق�ضية التنفيذية 845  ل�ضنة 2017 

�ىل �ملحكوم عليه/1- م�ضنع �حلمرة بويل - ذ م م   2- ورثة �ملرحوم حممد �ضليم عبد�لهادي �حلمرة 
وهم 1( مينا �حمد عبد�حل�ضن �ل�ضمرتي  2-( �ضليم حممد �ضليم عبد �لهادي �حلمرة  3( هادي حممد 
�ضليم عبد�لهادي �حلمرة  4( �منه حممد عبد�لهادي �حلمرة  /3 - حيدر طارق عبد�لهادي حمرة  4- 
مينا �حمد عبد�حل�ضن �ل�ضمرتي - ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�ضارقة �لحتادية �لإبتد�ئية قد 
��ضدرت بحقكم حكما  بتاريخ 2016/12/28 يف �لق�ضية رقم 88 ل�ضنة 2016 ��ضتئناف جتاري بالز�مكم 
بدفع مبلغ وقدره )1370875( درهم.  بالإ�ضافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة يف 
2010/7/26 وحتى متام �ل�ضد�د على �ن ل يتجاوز قدر �ملبلغ �ملقت�ضى به علما بانه قد مت �إيقاع �حلجز 
على �لعقار رقم 464 حو�ض 17 باإمارة �ل�ضارقة �لكائن بال�ضناعية    ل�ضالح �ملحكوم له/ بلوم بنك فرن�ضا  
لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خلل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�ضر. ويف حال تخلفك عن 

�حل�ضور يف �مليعاد و�لتاريخ �ملحدد فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لنظر �لق�ضية يف غيابك
رئي�س ق�ضم التنفيذ 
مبحكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية         
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املو�شوع / اإجتماع اجلمعية العمومية 

�لعمومية  �جلمعية  �جتماع  عقد  عن  للفلك  �لإمار�ت  جمعية  تعلن 
�لعادي يوم �لربعاء �ملو�فق 2019/3/20 وذلك يف متام �ل�ضاعة 6.30 
م�ضاًء مبقر �جلمعية باأبوظبي مبنطقة �لبطني وذلك ملناق�ضة جدول 

�لأعمال �لتايل: 
- مناق�ضة �لتقرير �لإد�ري �ل�ضنوي 

- مناق�ضة �لتقرير �ملايل 
- قر�ءة �خلطة �مل�ضتقبلية 

- �عتماد حم�ضر �جلمعية �لعمومية �ل�ضابق 
- �عتماد م�ضروع �مليز�نية لعام 2018    

الإمارات العربية املتحدة 
جمعية الإمارات للفلك - ابوظبي 
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2019/16  مدين كلي                 
�ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �ل�ضمر�ئي  فهمي  عليه/1-علي  �ملدعي  �ىل 
�أقام  قد  علي  �آل  �لعطار  حممد  عبد�هلل  وميثله/�حمد  نيك  جافتار  ه��و�رد  م��ارك 
 810512( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �ل��دع��وى  عليك 
درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ رفع �لدعوى 
وحتى �ل�ضد�د �لتام و �ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة )علما بانه مت �حالة 
�لدعوى للد�ئرة �ملدنية �جلزئية �ل�ضابعة لنظرها(  وحددت لها جل�ضة يوم �لربعاء  
مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.B.10 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ضاعة    2019/3/13 �مل��و�ف��ق  
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2019/499 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �ضده/1- موؤ�ض�ضة جمموعة �فكت�ض لإد�رة �ل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات 2-بدر حارب حمد �ضعيد - 
ب�ضفته مالك وكفيل �ضامن ملوؤ�ض�ضة جمموعة �فكت�ض لإد�رة �ل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات 3- �فيكت�ض للتجارة 
- �ض ذ م م - ب�ضفتها كفيل �ضامن ملوؤ�ض�ضة جمموعة �فكت�ض لإد�رة �ل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات 4- �يفيكت�ض 
)م م ح( - ب�ضفتها كفيل �ضامن ملوؤ�ض�ضة جمموعة �فكت�ض لإد�رة �ل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات 5- كيه �م �ت�ض 
و�ملوؤ�ض�ضات  �ل�ضركات  لإد�رة  �فكت�ض  ملوؤ�ض�ضة جمموعة  �ضامن  كفيل  ب�ضفتها   - م  م  ذ  �ض   - للتجارة 
6- �فكت�ض لل�ضتثمار - �ض ذ م م - ب�ضفتها كفيل �ضامن ملوؤ�ض�ضة جمموعة �فكت�ض لإد�رة �ل�ضركات 
و�ملوؤ�ض�ضات جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �لإحتاد �لوطني - وميثله / عبد�هلل 
حممد ر�ضول علي �لهرمودي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بالت�ضامن 
فان  وعليه  �ملحكمة.   �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )1485906( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
 يف الدعوى رقم 2019/632 تنفيذ جتاري  

�ملنفذ �ضده/1- فلوريان مار�كوفيت�ض جمهول حمل �لقامة  �ىل 
م وميثله/  م  ذ  ���ض   - م��وت��ورز  �ر  ت��ي  �لتنفيذ/جي  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية  علي �بر�هيم حممد �حلمادي  قد 
�ملنفذ به وقدره )1626982(  �ملبلغ  �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع 
�ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�ضر - ح�ضور اإجتماع اخلربة

يف الدعوى رقم 2018/2513 جتاري كلي - دبي
�ملدعي عليه/طرو�ده لنقل �ملو�د بال�ضاحنات �لثقيلة - �ض ذ م م  �ملدعي عليه/نو��ض �حمد عبد�لغفور 
ب�ضفته كفيل �ضامن ملديونية طرو�ده لنقل �ملو�د بال�ضاحنات �لثقيلة - �ض ذ م م  �ملدعي عليه/بايون 
لل�ضناعة �ض ذ م م ب�ضفتها كفيل �ضامن ملديونية طرو�ده لنقل �ملو�د بال�ضاحنات �لثقيلة - �ض ذ م 
م   يف �لدعوى �ملذكورة �عله.  بناء على تكليف حمكمة دبي - �لد�ئرة �لكلية �لتجارية �لأوىل رقم 
)31( بندبي خبري� م�ضرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عله �ملرفوعة من �لبنك �لتجاري �لدويل �ض 
م ع )�ملدعي( �ضدكم - وعليه يرجى ح�ضوركم يف جل�ضة �خلربة �و وكيل معتمد� ميثلكم وتقدمي 
ما لديكم من م�ضتند�ت تخ�ض �لدعوى وذلك يوم �لثنني �ملو�فق  2019/3/11 يف متام �ل�ضاعة 
1.00 ظهر� يف مقر مكتب �خلبري : عبد�ملجيد �ملرزوقي و�لكائن مبدينة دبي - ديرة - �ضارع بني 
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العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   
 انذار عديل بالن�ضر  

)2019/1664(  
�ملنذر : �ضركة تطوير جممع دبي لل�ضتثمار - �ض ذ م م 

�ملنذر �ليه : م�ضنع �ملر�يا للرخام و�جلر�نيت - ذ م م  -  )جمهول حمل �لقامة( 
تتوجه �ملنذرة بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليها لنذ�رها بالآتي :

للرخام  �مل��ر�ي��ا  وم�ضنع  م   م  ذ  �ض  للإ�ضتثمار   دب��ي  جممع  تطوير  �ضركة  بني  �لتاأجري  �تفاقية  مبوجب 
و�جلر�نيت - ذ م م  فيما يتعلق بقطعة �لر���ض رقم )1099-598( �لو�قعة يف جممع دبي لل�ضتثمار �ل 
�ن هناك مبلغ م�ضتحق قيمته 830843 درهم ومل يتم ت�ضديده من م�ضنع �ملر�يا للرخام و�جلر�نيت - ذ 
م م  �ىل �ضركة تطوير جممع دبي لل�ضتثمار �لعقاري وعليه فان �ل�ضركة �ملنذرة تطالبكم ب�ضد�د �ملبالغ 
ح��ال عدم  ن�ضر� يف  ب��الن��ذ�ر  �بلغكم  تاريخ  �ضهر من  �ق�ضاها  ف��رتة  خ��لل  وذل��ك  ذمتكم   �ملرت�ضدة يف 
�لت�ضديد �ملبلغ �مل�ضتحق فان �تفاقية �لتاأجيل �ضتعترب منتهية يف نف�ض يوم �نتهاء مدة 6 �ضهور �عتبار من 
�لن�ضر  ويعترب هذ� مبثابة �نذ�ر ب�ضد�د �ملبلغ �ملرت�ضد ويرتب �آثاره �لقانونية من تاريخه ويحق لل�ضركة 

�ملنذرة �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�ضبة بعد �نق�ضاء �ملهلة �ملمنوحة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   

 انذار عديل بالن�ضر  
)2019/1660(  

�ملنذر : �ضركة تطوير جممع دبي لل�ضتثمار - �ض ذ م م 
�ملنذر �ليه : عبد�لقادر �ضنكري   -  )جمهول حمل �لقامة( 

تتوجه �ملنذرة بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليه لنذ�رها بالآتي :
مبوجب �تفاقية �لتاأجري بني �ضركة تطوير جممع دبي للإ�ضتثمار  �ض ذ م م و �ل�ضيد / عبد�لقادر 
�ضنكري  فيما يتعلق بقطعة �لر�ض رقم )893-598( �لو�قعة يف جممع دبي لل�ضتثمار �ل �ن 
هناك مبلغ م�ضتحق قيمته 1752505.62 درهم ومل يتم ت�ضديده من �ل�ضيد/عبد�لقادر �ضنكري 
ب�ضد�د  �ملنذرة تطالبكم  �ل�ضركة  فان  �لعقاري وعليه  دبي لل�ضتثمار  �ضركة تطوير جممع  �ىل 
�ملبالغ �ملرت�ضدة يف ذمتكم  وذلك خلل فرتة �ق�ضاها 4 ��ضابيع من تاريخ �بلغكم بالنذ�ر ن�ضر�  
ويعترب هذ� مبثابة �نذ�ر ب�ضد�د �ملبلغ �ملرت�ضد ويرتب �آثاره �لقانونية من تاريخه ويحق لل�ضركة 

�ملنذرة �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�ضبة بعد �نق�ضاء �ملهلة �ملمنوحة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12571 بتاريخ 2019/3/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2018/3393  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ضبيكون - ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�ضركة نور �ل�ضم�ض للمقاولت �لفنية - ذ م م وميثله / عبد�هلل علي �ضعيد بن 
�ضاحوه �ل�ضويدي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   433510( وق��دره  مببلغ  عليها 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة   وحتى �ل�ضد�د �لتام.  وحددت لها جل�ضة يوم 
�لحد �ملو�فق 2019/3/24 �ل�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ر��ضد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�ضيخ  �ضمو  �فتتح 
�لتنفيذي  �ملجل�ض  رئي�ض  دبي  عهد  ويل  مكتوم  �آل 
�أحد  و�لت�ضميم”  للفنون  �ل�ضفا  “مكتبة  �م�����ض 
�لثقافة  لهيئة  �لتابعة  �لعامة،  دبي  مكتبات  ف��روع 
�ملعنية  �جل��ه��ة  للثقافة”،  “دبي  دب��ي  يف  و�ل��ف��ن��ون 
ب�ضوؤون �لثقافة و�لفنون و�لرت�ث و�لآد�ب يف �إمارة 

دبي.
�ل�ضتارة  و�إز�ح����ة  �لتد�ضني  �إ���ض��ارة  �ضموه  و�أع��ط��ى 
�لرقمية �إيذ�نا بافتتاح �ملكتبة، حيث قام �ضمو ويل 
عهد دبي عقب ذلك بجولة يف جنبات �ملكتبة ر�فقه 
�لعوي�ض،  حممد  بن  �لرحمن  عبد  معايل  خللها 
رئي�ض جمل�ض �إد�رة هيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي، 
�آل  ر����ض��د  ب��ن  حممد  بنت  لطيفة  �ل�ضيخة  و�ضمو 
�لثقافة  هيئة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم، 
و�لفنون يف دبي، بح�ضور عدد من �مل�ضوؤولني وكبار 
�لتي  �ملكتبة  �أق�ضام  �جلولة  و�ضملت  �ل�ضخ�ضيات. 
ت�ضم �آلف �لكتب �ملتخ�ض�ضة يف �لفنون و�لت�ضميم، 
و�ملعار�ض �لفنية علوة على ق�ضم مكتبة �لأطفال 
يف  �ملتخ�ض�ضة  �لفعاليات  تنظيم  على  يركز  �ل��ذي 
�ل��ق��ر�ءة وور���ض �لعمل ع��لوة على رك��ن �لطفل يف 
�إطار �لهتمام ب�ضغار �ل�ضن لإك�ضابهم عادة �لقر�ءة 
دبي  عهد  ويل  �ضمو  وت��ع��رف  عليها.  وت�ضجيعهم 

�أن  ت�ضميمها  يف  روع��ي  �لتي  �ملكتبة  مكونات  على 
�ملجتمع  �أع�ضاء  لإلهام  ديناميكية  كمن�ضة  تخدم 
و�للقاء  ل��ل��ت��ع��ارف  �ل��ف��ر���ض��ة  و�إت���اح���ة  �لإب����د�ع����ي، 
و�لبحث  �لعمل  يف  �ل��ت��ع��اون  �أج��ل  م��ن  بينهم  فيما 
قطاعات  يف  �لعاملية  للتوجهات  مو�كبة  و�ل��ق��ر�ءة، 
�ملعرفة و�لتكنولوجيا، و�هتمامات �لأجيال �ل�ضابة 
لت�ضجيعهم على �لإبد�ع و�لبتكار، �إذ ت�ضمل �ملكتبة 
للعمل  خم�ض�ضة  م�ضاحات  �لعديدة  مكونتها  بني 

وعقد �لجتماعات.
�لو�ضول ملجموعة قيمة من  �ملكتبة فر�ضة  وتوفر 
�لكتب و�ملو�د �لعلمية �لتي تغطي خمتلف جمالت 
�ل��ف��ن و�ل��ت�����ض��م��ي��م، مب��ا يف ذل���ك �ل��ف��ن��ون �جلميلة 
وف���ن �خلط  و�ل��ع��م��ارة  و�مل��و���ض��ي��ق��ى  �لأد�ء  وف��ن��ون 
�لفوتوغر�يف وغريها.. ويوجد  �لعربي و�لت�ضوير 
�أي�ضا يف �ملكتبة �لعديد من �لغرف �حلديثة متعددة 
لكافة  �ملنا�ضبة  �ملختلفة  �لكتب  و�أق�ضام  �لأغ��ر����ض 
مبادرة  ثمرة  �ملكتبة  خمتلفة.وتعد  بلغات  �لأعمار 
�أطلقتها  جتديد كافة �ملكتبات �لعامة يف دبي �لتي 
�آل  ر����ض��د  ب��ن  حم��م��د  ب��ن��ت  لطيفة  �ل�ضيخة  �ضمو 
مكتوم، نائب رئي�ض جمل�ض �إد�رة هيئة دبي للثقافة 
�لهيئة  تاأكيد� على دعم   2016 �لعام  و�لفنون يف 
�إذ تاأتي   ،2026 لل�ضرت�تيجية �لوطنية للقر�ءة 

�ملهمة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �ضمن  ر�ئ���د  كم�ضروع  �ملكتبة 
لتطوير  منوذجاً  لتكون  دبي،  بلدية  مع  بال�ضر�كة 
�ملقبلة. �ملرحلة  خلل  �لأخ��رى  �لفروع  من  �ملزيد 

 “ �لعوي�ض  حممد  بن  �لرحمن  عبد  معايل  وق��ال 
تاأخذ �لهيئة على عاتقها م�ضوؤولية تطوير �مل�ضهد 
�لروؤية  م��ن  و�ن��ط��لق��اً  للمدينة،  و�ل��ث��ق��ايف  �لفني 
�ل�ضرت�تيجية �لو��ضحة �لهادفة �إىل تعزيز مكانة 
للثقافة  وم�ضتد�مة  ومبدعة  عاملية  كمدينة  دب��ي 
مكتبة  م�����ض��روع  ج��اء  و�لآد�ب،  و�ل��ف��ن��ون  و�ل����رت�ث 
�إيجابية  و�لت�ضميم، ليرتك ب�ضمة  للفنون  �ل�ضفا 
�ملكتبة  �ل�ضعادة ملجتمع دبي؛ فمفهوم  نحو حتقيق 
�ليوم ينطلق لتحقيق �لعديد من �لأهد�ف لإيجاد 
مع  تفاعلهم  وتي�ضري  زو�ره����ا  جلميع  ُمثلى  بيئة 
بع�ضهم �لبع�ض، وتعينهم على ��ضتلهام �لأفكار من 
�لأن�ضطة �لتي تنظمها �ملكتبة على مد�ر �لعام، مبا 
ي�ضهم يف تعزيز �لن�ضيج �لثقايف و�ملجتمعي، ويوؤكد 
�لقيم �لر��ضخة ملجتمع دولة �لإم��ار�ت.. وناأمل �أن 
على  لتطبيقه  مقدمة  �مل�����ض��روع  ه��ذ�  جن��اح  ي��ك��ون 
نطاق �أو�ضع يف دبي ودولة �لإمار�ت عموما، للرتقاء 
بدور �ملكتبات، وجعلها �أكرث قرًبا من �لنا�ض ويوؤكد 
�لع�ضر«.ومن  م�ضتجد�ت  م��و�ك��ب��ة  على  ق��درت��ه��م 
جانبها قالت �ضمو �ل�ضيخة لطيفة بنت حممد بن 
باإعادة  �ليوم  نحتفل  �أن  “ ي�ضرنا  مكتوم  �آل  ر��ضد 
مكتبة  يف  متمثلة  ج��دي��دة  معرفية  م��ن��ارة  �ف��ت��ت��اح 
�ل�ضفا للفنون و�لت�ضميم بحلتها �جلديدة، لتكون 
بقطاعات  تعنى  �ل��دول��ة  يف  تخ�ض�ضية  مكتبة  �أول 
�ملكتبة  ه��ذه  تعيد  �أن  وي�ضعدنا  و�لت�ضميم،  �لفن 
تعريف �ملفهوم �لتقليدي للمكتبات �لعامة، �إذ تاأخذ 
�أحدث  با�ضتخد�م  غنّية  معرفية  رحلة  يف  رّود�ه���ا 
ملكات  ترثي  معرفية  بتجربة  ومتدهم  �لتقنيات، 
�أن  ف��ي��ه  ل��دي��ه��م، بت�ضميم ح��دي��ث روع���ي  �لإب�����د�ع 
يعني على حتقيق �لأه��د�ف �لتي جاء �مل�ضروع من 
�أجلها«.و�أ�ضافت �ضموها “ مكتبات دبي �لعامة لها 
مكانتها و�أهميتها لدى قاعدة كبرية من �جلمهور، 
�آليات عملنا  �مل�ضروع نقلة نوعية يف  ون��رى يف هذ� 
�لزو�ر،  �أع���د�د  زي���ادة  �ضاأنها  م��ن  �ملكتبات  قطاع  يف 

لت�ضجيعهم  ن�ضعى  �لذين  �ل�ضباب  من  وخ�ضو�ضا 
مب�ضتوى  و�لرت���ق���اء  �ل��ع��ام��ة  �ملكتبات  �رت��ي��اد  على 
يعني  �ملجالت، مبا  لديهم �ضمن خمتلف  �لقر�ءة 
ع��ل��ى �إع�����د�د �أج���ي���ال م��ن �ل�����ض��ب��اب �ل���و�ع���ي �ملثقف 
و�لعلوم«.و�ختتمت  �مل���ع���ارف  �ضتى  ع��ل��ى  و�مل��ط��ل��ع 
�ضموها حديثها بالقول “ هذه هي �خلطوة �لأوىل 
�لقر�ءة”،  “عام  خ��لل  بها  �لتزمنا  خطة  �ضمن 
�ل�ضبعة  �ل��ف��روع  و�إط����لق  ت��اأه��ي��ل  �إع����ادة  و�ضت�ضمل 
�لأخرى ملكتبات دبي �لعامة.. وياأتي �فتتاح مكتبة 
قطاعات  على  للرتكيز  و�لت�ضميم  للفنون  �ل�ضفا 
�أر�ضاه  �ل��ذي  �لعام  للمبد�أ  دعما  و�ملعرفة،  �لتعليم 
مكتوم  �آل  ر��ضد  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب 
�ل���وزر�ء حاكم  رئي�ض جمل�ض  �ل��دول��ة  رئي�ض  نائب 
“رعاه �هلل” ، فيما يتعلق بالهتمام بالقر�ءة  دبي 
�لعديد  وت�ضجيع ممار�ضتها، عرب  و�لتحفيز عليها 
من �ملبادر�ت �لتي �أطلقها �ضموه ومن �أهمها مبادرة 
�ملدر�ضية مبليون كتاب”، و”حتدي  �ملكتبات  “دعم 
و  ر��ضد”،  “مكتبة حممد بن  و  �لعربي”،  �لقر�ءة 
بن ر��ضد للمعرفة”، وغريها من  حممد  “جائزة 
�ملبادر�ت �لتي جت�ضد يف جمملها حر�ض �ضمّوه على 
ن�ضر �ملعرفة و�إعادة �ل�ضغف للكلمة �ملكتوبة حملياً 
وعربياً«.من جانبه قال د�وود �لهاجري مدير عام 
بلدية دبي” : بناًء على توجهات حكومتنا �لر�ضيدة 
بن  خليفة  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  ل��روؤي��ة  وتنفيذ� 
�هلل” ،  “حفظه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
و�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم 
�ل���وزر�ء حاكم  رئي�ض جمل�ض  �ل��دول��ة  رئي�ض  نائب 
دبي “رعاه �هلل” لإن�ضاء �قت�ضاد قائم على �ملعرفة 
يف دولة �لإمار�ت، قامت بلدية دبي بدعم مبادر�ت 
للفنون  �ل�ضفا  مكتبة  جتديد  خ��لل  من  �ل��ق��ر�ءة 
معا�ضر،  معماري  طابع  باإ�ضفاء  وذلك  و�لت�ضميم 
وحتديث وت�ضهيل جميع خدماتها �لذكية، كما مت 
�ملجال  لفتح  �لفنية  �لأعمال  لعر�ض  �ضالة  ��ضافة 
�أم����ام �مل���و�ه���ب �مل��ح��ل��ي��ة ل��ع��ر���ض �أع��م��ال��ه��م �لفنية، 
�ملكتبة  يف  �لبيئية  �ل�ضتد�مة  عن�ضر  روع��ي  فيما 
�لأ�ضجار«. و�ضياج من  باإحاطتها مب�ضاحة خ�ضر�ء 

روح  “معر�ض  �ل�ضفا  مكتبة  حمتويات  �أب��رز  وم��ن 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بعيون �مل�ضورين “، وهو 
وج��ائ��زة حمد�ن  للثقافة  دب��ي  ب��ني  م��ب��ادرة جتمع 
للت�ضوير  �لدولية  مكتوم  �آل  ر��ضد  بن  حممد  بن 
للت�ضوير  �لإم������ار�ت  ���ض��ق��ور  وج��م��ع��ي��ة  �ل�����ض��وئ��ي، 
وثقافتها.وت�ضم  �لإم���ار�ت  ت��ر�ث  توثق  �ل�ضوئي، 
للكبار  مكتبات  ثماين  �لعامة  دب��ي  مكتبات  �ضبكة 

�إىل قاعات  ب��الإ���ض��اف��ة  ل��لأط��ف��ال،  �أخ����رى  و���ض��ب��ٍع 
فروع  جميع  وتت�ضل  �لأغ��ر����ض..  متعددة  وغ��رف 
مكتبات دبي �لعامة عرب �أنظمة حا�ضوبية، وترتبط 
لزو�رها  يتيح  م��ا  �لأخ����رى،  �حلديثة  �ملكتبات  م��ع 
و�أع�ضائها �لو�ضول �إىل م�ضادر و��ضعة للمعلومات 
و�ملعرفة �لتي تغطي مو�ضوعات متنوعة باللغتني 

�لعربية و�لإجنليزية.

تعد اأوىل ثمار املبادرة ال�شرتاتيجية لدبي للثقافة لتجديد �شبكة مكتبات دبي العامة 

حمدان بن حممد يفتتح مكتبة ال�سفا للفن�ن والت�سميم
- عبدالرحمن العوي�ض: ن�شعى لتعزيز مكانة دبي كمدينة عاملية مبدعة وم�شتدامة للثقافة والرتاث والفنون والآداب

- لطيفة بنت حممد: امل�شروع ياأتي يف اإطار اللتزام باملبداأ العام الذي اأر�شاه حممد بن را�شد بالهتمام بالقراءة وت�شجيع ممار�شتها

•• ابوظبي-الفجر:

لنادي  �لتابع  و�لبحوث  للدر��ضات  ز�يد  مركز  نظم 
�أم�ض �لول يف م�ضرح مكتبة  �لإم���ار�ت �ضباح  ت��ر�ث 
بعنو�ن  ن����دوة  ب��ال��ع��ني،  بال�ضليمي  �مل��رك��زي��ة  ز�ي����د 
“�لتنمية �لزر�عية �مل�ضتد�مة ..�إرث ح�ضاري يف فكر 
�لدولة  �حتفالت  وذلك �ضمن  �لر�ضيدة”،   �لقيادة 
بفعاليات عام �لت�ضامح و�حتفاًء بالذكرى �لع�ضرين 
�ضيف  �ملهند�ض  �ضعادة  �ملركز، ح�ضرها  تاأ�ضي�ض  على 
�لبيئة  و  �ملناخي  �لتغري  وز�رة  وكيل  �ل�ضرع  حممد 
و�ضعادة  �مل�����ض��ت��د�م��ة،  �مل��ج��ت��م��ع��ات  ل��ق��ط��اع  �مل�����ض��اع��د 
ع��ل��ى ع��ب��د �هلل �ل��رم��ي��ث��ي �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
�لإعلم و�لدر��ضات بنادي تر�ث �لإمار�ت، و�ل�ضيدة 
فاطمة م�ضعود �ملن�ضوري مديرة �ملركز ، وعدد من 
�ضعادة  م��ن  ك��ل  و���ض��ارك فيها  �ل��ن��ادي،  �مل�ضوؤولني يف 
م�ضت�ضار  �أول  �ليو�ضفي  خ��ان  ي��اور  حفيظ  �ملهند�ض 
زر�عي لل�ضيخ ز�يد بن �ضلطان �آل نهيان “طيب �هلل 
�لت�ضويق  ق�ضم  �لفهيم مدير  دروي�ض  �ضعادة  ثر�ه”، 
�ل��دك��ت��ور خالد  �ضابقا،  �ل��زر�ع��ة  د�ئ���رة  �ل��زر�ع��ي يف 
�أح��م��د �لأم���ريي رئي�ض ق�ضم ع��ل��وم �حل��ي��اة يف كلية 
ومدير  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  بجامعة  �لعلوم 
مركز خليفة للتقانات �حليوية و�لهند�ضة �لور�ثية، 
�إد�رة مز�رع �لنخيل  �ملهند�ض �أحمد �حلمادي مدير 
ب�ضركة �لفوعة، و�ملهند�ض �أحمد خالد عثمان  مدير 
للرقابة  �بوظبي  جهاز  يف  �ل��زر�ع��ي��ة  �لتنمية  �د�رة 
�لعني  �أه��ايل  من  غفري  جمهور  بح�ضور  �لغذ�ئية، 

ومن �ملهتمني و�لإعلميني. 
ال�شرع

كلمة  �ل�ضرع  حممد  �ضيف  �ملهند�ض  �ضعادة  و�أل��ق��ى 
بالدور  منوهاً  �مل��ن��دوة،  ه��ذه  على  �مل��رك��ز  فيها  �ضكر 
�آل نهيان يف حتقيق  �لكبري لل�ضيخ ز�يد بن �ضلطان 
�لنه�ضة �لزر�عية �مل�ضتد�مة، حيث �أن ��ضهامات ز�يد 
�خلري مل تقت�ضر على �لإم��ار�ت فح�ضب بل �ضملت 
�لأ�ضقاع �لبعيدة و �لقريبة منها، و خري مثال على 
ذلك �ضد ماأرب و بحرية ت�ضاد، وغريها من �مل�ضاريع 
تلك   �أه��ل  على  �جلزيل  بالنفع  تعود  �لتي  �لتنموية 
�لبلد، م�ضري� �إىل �أن �لوز�رة ما�ضية يف عهد �ضاحب 
�ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة 

حتقيق �لأمن �لغذ�ئي. �هلل” نحو  “حفظه 
املن�شوري

وكانت �ل�ضيدة فاطمة م�ضعود �ملن�ضوري �ألقت كلمة 
ترحيبية يف م�ضتهل �لندوة بينت فيها �أن هذه �لندوة 
تاأتي لتتز�من مع �لذكرى �لع�ضرين لتاأ�ضي�ض مركز 

ز�يد للدر��ضات و�لبحوث، �إذ تاأ�ض�ض �ملركز يف مار�ض 
ز�ي��د للرت�ث  1999، حتت م�ضمى مركز  ع��ام  من 
�إىل مركز  و�ل���ت���اري���خ، ل��ي��ت��م ت��غ��ي��ري م�����ض��م��اه لح��ق��اً 
م�ضريته  حفلت  حيث  و�ل��ب��ح��وث،  ل��ل��در����ض��ات  ز�ي���د 
ت��ت��و�ىل بف�ضل  ز�ل��ت  م��ا  �لتي  �لنوعية  ب��الإجن��از�ت 
�آل نهيان   روؤي��ة ودع��م �ضمو �ل�ضيخ �ضلطان بن ز�ي��د 
�لإم����ار�ت،  ت��ر�ث  ن��ادي  �ل��دول��ة رئي�ض  ممثل رئي�ض 
و�ملعرفة،  �لعلم  باأهمية �حلفاظ على  يوؤمن  و�لذي 
و�لهتمام بالرت�ث و�لتاريخ و�لعناية به و�لتعريف 
د�أب  �إذ  و�ل���دويل،  و�لعربي  �ملحلي  �مل�ضتوى  على  به 
�لثقافية  �ل���ذر�ع  و�ل��ب��ح��وث  للدر��ضات  ز�ي��د  �مل��رك��ز 
و�لفكرية لنادي تر�ث �لإمار�ت، �أن يهتم باإبر�ز �لإرث 
�حل�ضاري لدولة �لإمار�ت و للمغفور له �ل�ضيخ ز�يد 
باعتبار  �ملجالت،  نهيان، يف خمتلف  �آل  �ضلطان  بن 
�أن ذلك �لإرث ُملهماً للأجيال، ونرب��ضاً للم�ضتقبل، 
و�لثقافية  �لعلمية  م�ضريته  خلل  �ملركز  و��ضتطاع 
من  �لعديد  يحقق  �أن  �ملا�ضيات،  عاما  �لع�ضرين  يف 
�لنجاحات و�لإجناز�ت �لكبرية، �لتي مكنته �أن يتبو�أ 
و�لتاريخي  �لعلمي  �لبحث  حقل  يف  مميزة  مكانة 
على م�ضتوى �ملنطقة، حتى �أ�ضبحت �إ�ضد�ر�ته �لتي 
تزيد عن 200 �إ�ضد�ر مر�جع �أ�ضا�ضية يف �جلامعات 
ول�����دى �ل��ب��اح��ث��ني وط�����لب �ل��ع��ل��م و�لإع���لم���ي���ني 
�لرئي�ضية  م��ط��ب��وع��ت��ه  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة  و�مل��ه��ت��م��ني، 
“جملة تر�ث” و�لتي ولدت مع ولدة �ملركز يف عام 
�ملنطقة  ت��ر�ث  يف  �ملتخ�ض�ضة  �ملجلة  وه��ي   ،1999
�ملركز  يفتخر  كما  و�لإ���ض��لم��ي.  �ل��ع��رب��ي  و�ل����رت�ث 
بتاأهيل وتدريب جيل من �لباحثني �ملو�طنني للعمل 
يف جمال �لدر��ضات و�لبحوث �لرت�ثية و�لتاريخية، 

�لباحثني  �أول���ئ���ك  م��ن  نخبة  ي�ضم  �أ���ض��ب��ح  و�ل���ي���وم 
�ملتميزين على م�ضتوى �ملنطقة. و�أ�ضبحت فعالياته 
م��ن حم��ا���ض��ر�ت ون����دو�ت وور����ض عمل حم��ل جذب 
ومل  و�ل����رو�د.  و�ملفكرين  �لباحثني  لكبار  و�هتمام 
يغفل مركز ز�يد �ل�ضق �ملجتمعي من �أن�ضطته، فقد 
جاءت �أن�ضطته �ملجتمعية من�ضجمة مع �أهد�ف نادي 
تر�ث �لإمار�ت �لتي ترمي �إىل ن�ضر �لرت�ث �لوطني 

وتعزيزه يف نفو�ض �أبناء �ملجتمع..  
وقالت �ملن�ضوري:” �إن �لذكرى �لع�ضرين هذ� �لعام 
حتتفل  و�ل��دول��ة  ت��اأت��ي  حيث  خا�ضة،  �أهمية  حتمل 
هذ�  يف  �لرمز  �ل�ضجرة  �حتلت  وق��د  �لت�ضامح،  بعام 
�ل�ضتقر�ر  �ل��غ��اف )رم����ز  ���ض��ج��رة  �ل���ع���ام، مم��ث��ل��ة يف 
�أر�ضها  م��ث��ل  مثلها  �ل�����ض��ح��ر�ء(..  و���ض��ط  و�ل�����ض��لم 
و�ل�ضتقر�ر  �ل�ضلم  رم��ز  �لإم���ار�ت..  �أر���ض  �لطيبة 
و�ضط هذ� �لعامل، ي�ضتظل بظللها �أكرث من مئتي 
�لقيادة  و�إن  و��ضتقر�ر،  و�ضلم  ب��ود  تعي�ض  جن�ضية 
�إن ك��ان��ت ت��رك��ز ع��ل��ى �لأ���ض��ج��ار كموروث  �ل��ر���ض��ي��دة 
و�لثقافية  �حل�ضارية  �لقيم  منه  ت�ضتلهم  ح�ضاري 
فكر  من  ذل��ك  ورث��ت  قد  فهي  �ملهمة،  و�لجتماعية 
�ملوؤ�ض�ض �ملغفور له �ل�ضيخ ز�يد بن �ضلطان �آل نهيان، 
�لذي �آمن برت�ب هذ� �لوطن �لغايل، و�عترب تر�به 
مقدمة  يف  �ل��زر�ع��ي��ة  �لتنمية  ف��ج��اءت  فعلياً،  ذه��ب��اً 
م��ن توجه  ه��ي  و�لنخلة  �ل�ضجرة  وك��ان��ت  �أول��وي��ات��ه، 
�لتخطيط و�لتطور �لعمر�ين، ولي�ض �لعك�ض، حتى 
�أ���ض��ب��ح �ل��ق��ط��اع �ل��زر�ع��ي يف دول���ة �لإم�����ار�ت �إحدى 

�لقطاعات �ل�ضرت�تيجية �حليوية �ملهمة«. 
اليو�شفي

وبعد ��ضتعر��ض �ضريط م�ضور حلديث �ل�ضيخ ز�يد 

قيام  با�ضتحالة  �أبلغوه  �لذين  �لزر�عيني  للخرب�ء 
�لإم����ار�ت  حققت  فيما  �ل���دول���ة،  يف  زر�ع��ي��ة  نه�ضة 
بالعزمية  �ضكاين  ج��ذب  منطقة  وباتت  �مل�ضتحيل،  
جل�ضات  ب��د�أت  �هلل،  على  �لتوكل  و�ضدق  و�لإ���ض��ر�ر 
حتت  �لأوىل  �لنقا�ضية  �حللقة  كانت  حيث  �ل��ن��دوة، 
�ل�ضحر�ء”،  ق��ه��ر  ع��ام��ا م��ن حت���دي   58 “ ع��ن��و�ن 
�ليو�ضفي  خ��ان  ي���اور  حفيظ  �ملهند�ض  فيها  حت��دث 
�أول  �ل��ذي ك��ان  �ل��ع��ني،  �أول خبري زر�ع���ي يف مدينة 
جامعي تطاأ قدماه �أر�ض �أبوظبي، فا�ضتح�ضر طرفاً 
من ذكريات و�ضوله من بريوت قادما من باك�ضتان، 
على  بناء   ،1962 �ل��ع��ام  يف  �أب��وظ��ب��ي  �إىل  ومتجهاً 
طلب من حاكم �أبوظبي، حيث كان �جلو �ل�ضحر�وي 
�ملطلوب  م��ن  ب��اأك��رث  و�لطبيعة ل جت��ود  ف��اه،  يفغر 
�أن �أميان �ل�ضيد خان  �إل  للحد �لأدن��ى من �ملعي�ضة. 
ما  �أم���ام  ي�ضمد  جعله  حكمته،  يف  يقينه  ث��م  ب��اهلل 

�عتربه �لأجانب �آنذ�ك �ضرباً من �ل�ضقاء. 
وعرب �ملهند�ض �ليو�ضفي عن مدى �إعجابه بج�ضارة 
�ل�����ض��ي��خ ز�ي����د ب���ن ���ض��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان �ل����ذي كانت 
“طيب  �أن���ه  �إىل  م�ضري�  ل��ه،  �ضامياً  ه��دف��اً  �ل��زر�ع��ه 
�ملر�حل  ويحرق  �لنهار،  �لليل  يتبع  ثر�ه” كان  �هلل 
�لتاريخية بغية حتويل هذه �لأر�ض �إىل جنات غناء، 
�أر�د. وعرج �ملهند�ض �ليو�ضفي على  حتى كان له ما 
فلم  ز�ي���د،  �ل�ضيخ  حياة  يف  �لعجيبة  �مل��و�ق��ف  بع�ض 
ب��ادر يف  بل  �لتحتية،  �لبنية  بناء  �لفر�غ من  ينتظر 
غر�ض �لأ�ضجار قبل �لبدء يف يناء �ملدينة �حلديثة، 
�أينعت �لأر�ض وجادت باخل�ضار و �لفاكهة،  وحينما 
����ض��ت��ع��ان ���ض��م��وه  ب��ال��دك��ت��ور ك��ن��دي لإ����ض���د�ء �لن�ضح 
كي  عنها،   �ضيئاً  ليفقهون  كانو�  �لذين  للمر�ضى، 

يحفزهم على تناول �خل�ضار و �لفاكهة ملا فيها من 
فو�ئد جمة تعود بالنفع على �جل�ضم و�ل�ضحة ب�ضكل 

عام.
الفهيم

�لعملية  حياته  عن  �لفهيم  دروي�ض  �ضعادة  وحت��دث 
�إبان عمله يف �لقطاع �لزر�عي، حيث كانت �آخر مهمة 
يتبوؤها هي مدير �لت�ضويق �لزر�عي، مبينا �لتحولت 
عن  متخ�ضت  �ل��ت��ي  �ل��زر�ع��ي��ة  �لنه�ضة  يف  �لكبرية 
مر�كز  �إن�ضاء  ث��م  �ل��زر�ع��ي،  للتثقيف  م��ر�ك��ز  �إن�ضاء 
�لذي  �لزر�عي  �لفائ�ض  ل�ضتقبال  وذل��ك  للت�ضويق 
ب��ن��اء م�ضنع معجون  ث��م لح��ق��اً  �لزدي������اد،  ب����د�أ يف 
�لتمور،  لإنتاج  �ل�ضاد  م�ضنع  �إىل  و�ضوًل  �لطماطم 
�إذ كان �ل�ضيخ ز�يد �آل نهيان قد �أبدى �إعجابه يف �أحد 
�ملغربية  �ململكة  يف  �أقيمت  �لتي  �لزر�عية  �ملعار�ض 
بامل�ضتوى �لذي و�ضلت �إليه متور �لعني، فوجه نحو 
تاأ�ضي�ض م�ضنع �لتمور يف �ل�ضاد، �لذي بات فيما بعد 

�إحدى �أهم �لأ�ضول لدى �ضركة �لفوعة. 
احلمادي

ث��م حت���دث �مل��ه��ن��د���ض �أح��م��د �حل���م���ادي ع��ن �لنجاح 
�إطلقها   �لتي مت  �لفوعة  �ضركة  �إليه  و�ضلت  �ل��ذي 
ب��ات��ت ترتبع  ح��ي��ث   ،2005 �ل��ع��ام  �أب��وظ��ب��ي يف  يف 
�لعامل  للتمور على م�ضتوى  �أك��رب منتج  على عر�ض 
بطاقة �إنتاجية تفوق 113 �ألف طن، وباتت متورها 
حا�ضرة يف �أ�ضو�ق 48 دولة يف �لعامل. و�أماط �للثام 
عن  �أن �ضركة �لفوعة متتلك �أكرب مزرعة ع�ضوية 
م�ضاحتها  تبلغ  حيث  �ل��ع��امل،  م�ضتوى  على  للتمور 
1،321 هكتار، وت�ضم ما يزيد عن 70 �ألف �ضجرة 
نخيل، وت�ضم 12 �ألف فحل نخيل، منها �أربعة �آلف 

�حلديث  �إىل  �حل��م��ادي  وتطرق  منتج.  فحل  ونيف 
�لتي قامت  �لفوعه  �لعلمية ل�ضركة  �لإ�ضهامات  عن 
بطرح �أكيا�ض حتتوي على نوعية ممتازة من لقاحات 
�ل��ن��خ��ي��ل، ي��ع��و���ض ع��ن �ل��ط��ري��ق��ة �ل��ت��ل��ق��ي��دي��ة، حيث  
�أجرت �ل�ضركة يف عام 2017  جتارب على �أكرث من 
مليون و500 �ألف نخلة عرب مز�رع �ل�ضركة ومز�رع 
�ملطروحة  �لكمية  كافه  ��ضتنفاذ  مت  وقد  �ملو�طنني، 
�لتي  و�جل���ودة  �مل�ضد�قية  على  ي��دل  مم��ا  بالكامل، 

و�ضلت �إليها منتجات �ل�ضركة. 
الأمريي وعثمان

“قطاع  ع��ن��و�ن  حملت  �ل��ت��ي  �ل��ت��ال��ي��ة،  �جلل�ضة  ويف 
حتدث  �مل�ضتد�مة”،  �لتنمية  نحو  ي�ضري  �ل��زر�ع��ه 
�ل��دك��ت��ور خ��ال��د �أح��م��د �لأم����ريي، حيث ق��ام بعر�ض 
�أو�ضحت  �لتي  �ل�ضر�ئح �لتو�ضيحية  �ضيق لعدد من 
�مل��دى �ل��ذي و�ضلت �إل��ي��ه �لأب��ح��اث يف �مل��رك��ز، حيث 
�ل�ضحر�وية  �لنباتات  در����ض��ة  على  �لباحثون  رك��ز 
�لعلمية، وبالتايل  �ملعرفة  �لإم��ار�ت لتوليد  بيئة  يف 
مو�جهة �لتحديات �لعاملية يف ق�ضية �لأمن �لغذ�ئي 
ومم��ار���ض��ة �ل���زر�ع���ة �مل�����ض��ت��د�م��ة م��ن خ���لل بحوث 
�لتقانات  يف  و�لبتكار  �لور�ثية،  و�لهند�ضة  �جلينوم 

�حليوية. 
�ل��ك��رمي �لذي  �ل��دك��ت��ور �لأم���ريي بالدعم  �أ���ض��ارد  و 
�لرئا�ضة، وذلك  �ضوؤون  وز�رة  �ملركز من قبل  يتلقاه 
ب��اإذن �هلل �ل�ضيخ ز�يد بن  �ضري�ً على نهج �ملغفور له 

�ضلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه”. 
ث��م حت���دث �مل��ه��ن��د���ض �أح��م��د خ��ال��د ع��ث��م��ان ، مدير 
للرقابة  �بوظبي  جهاز  يف  �ل��زر�ع��ي��ة  �لتنمية  �د�رة 

�لغذ�ئية. 

�شمن احتفالت الدولة بعام الت�شامح 
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توؤكد انها فنانة حقيقية جتيد غناء كل الألوان واللهجات

ملياء جمال: األب�م )من تغيب( �سي�ساعدين
 على اإثبات وج�دي يف ال�ساحة الفنية

جك  َتَخرُّ تلْت  �لتي  �ملنفردة  �لأغنيات  من  جمموعة  • بعد 
�أل��ب��وم��ا كامًل  �أخ�����ري�ً  ب��رن��ام��ج )ذ� ف��وي�����ض( ط���رح���ِت  م���ن 
�أل��ب��وم يف  �أول  �إ���ض��د�ر  ل��ك  م��اذ� يعني  بعنو�ن )م��ن تغيب(. 

م�ضريتك �لفنية؟
- �إ�ضد�ر �أول �ألبوم يعني يل كثري�ً على �مل�ضتوى �ل�ضخ�ضي، 
لأنني كنُت �أطمح �إىل حتقيق هذ� �لهدف وحققُته. منذ �أن 
با�ضمي  �أل��ب��وم��اً  �أط���رح  �أن  �أمت��ن��ى  �مل��ج��ال �لفني، كنت  دخ��ل��ُت 
ي�ضم جمموعة من �لأغنيات �لتي �أحبها و�لتي تنا�ضب ذوقي 
�ملهني، فل  �مل�ضتوى  �أما على  �لأم��ر.  ُق هذ�  قَّ و�أ�ضلوبي، وحَتَ
�ضك يف �أن �لألبوم �ضي�ضاعدين على �إثبات وجودي يف �ل�ضاحة 
�لفنية، كما �ضي�ضاهم يف زيادة ر�ضيدي من �لأغنيات ويعّرف 

�لنا�ض علّي ب�ضكل �أكرب و�أف�ضل.
�أغنيات  �ختيار  عند  �لرباعي  �ضابر  �لفنان  ��ضت�ضرِت  • هل 

�لألبوم؟
ب�ضابر  �لتقيُت  م��رة  �آخ��ر  بيننا.  ت�ضاور  يح�ضل  مل  ك��ل،   -
�أي  �لرباعي كانت يف برنامج )ذ� فوي�ض( ومل يح�ضل بيننا 

�ت�ضال �أو لقاء بعد ذلك.
و�للهجات،  �لألو�ن  م�ضتوى  على  منّوع  �جلديد  �لألبوم   •
�نت�ضار�ً  ل��ك  ي��وؤم��ن  عمل  �إ���ض��د�ر  �إىل  تخططني  ك��ن��ِت  فهل 
وقادرة  فنانة حقيقية  �أنك  للنا�ض  تثبتي  �أم كي  �أكرب  عربياً 

على غناء كل �للهجات و�لألو�ن؟
ْدُت هذ� �لأمر كي �أوؤكد �أنني فنانة حقيقية جتيد غناء  - َتَعمَّ
�أن  و�أوؤك���د  �لأم���ور  �أ�ضتبق  �أن  و�أري���د  و�للهجات.  �لأل���و�ن  كل 
هناك �ملزيد من �ملفاجاآت يف �أعمايل �ملقبلة، لأنني قادرة على 
و�خلليجي،  و�لعر�قي  و�لعربي  �لكردي  �إىل جانب  �أوؤدي  �أن 
)�ل�ضتايل  وكذلك  و�لإنكليزية،  �لفرن�ضية  باللغتني  �أغنيات 
�ملغاربي(. كل هذه �ملفاجاآت �ضاأحتفظ بها على �أن �أقدّمها يف 

�ألبومي �ملقبل.
فما  �أح��لم،  بالفنانة  وطيدة  علقة  تربطك  �إن��ه  يقال   •

�لذي يجمعك بها؟
�أع��رف��ه��ا ع��ل��ى �مل�ضتوى  �أح����لم ك���ث���ري�ً، ول��ك��ن��ن��ي ل  �أح����ب   -
و�أغنياتها  و)لوكاتها(  ب�ضخ�ضيتها  معجبة  �أن��ا  �ل�ضخ�ضي. 

تعاون  �أن يح�ضل  و�أمت��ن��ى  ف��ي��ه��ا،  ���ض��يء  وك���ل 
بيننا. �إنها �أمنية و�أرجو �أن َتَتَحّقق.

بعد  جنوميتك  لرت�ضيخ  تخّططني  كيف   •
جتربتك  �أن  خ�ضو�ضا  ف��وي�����ض(،  )ذ�  ب��رن��ام��ج 

كانت ممّيزة ولفتة فيه؟
- كل �ضيء ميكن �أن يتحقق بالجتهاد و�لعمل 
تليق  �لتي  �لأغنيات  �ختيار  وح�ضن  و�ملثابرة 

ج��ي من  َت��َخ��رُّ بعد  وت�ضاهم يف جن��اح��ي.  ب��ي 
)ذ� فوي�ض( مل �أجل�ض يف �لبيت، بل حر�ضت 

على �أن �أعمل و�أن �أحيي �حلفلت.
�ملناف�ضة  ظ����ل  يف  خم��ط��ط��ات��ك  م����ا   •

�لكبرية على �ل�ضاحة �لفنية؟
�لكل،  ع��ن  خمتلفة  �أك���ون  �أن  يهمني   -

بي.  خا�ض  )�ضتايل(  ل��دّي  يكون  و�أن 
ويف �لأ�ضا�ض �أنا ل �أ�ضبه �أحد�ً، بل لدّي 
�أ�ضلوبي �خلا�ض. كما يهّمني �أن �أكون 
�أ�ضنع  و�أن  نوعي  م��ن  ف��ري��دة  فنانة 
ب�ضمة  و�أت���رك  لنف�ضي  ك��ب��ري�ً  ��ضما 
ع��ل��ى �ل�����ض��اح��ة �ل��ف��ن��ي��ة ب��ح��ي��ث �نه 
عندما ي�ضمع �لنا�ض �أغنية يعرفون 
ولي�ض  ج��م��ال،  مل��ي��اء  )�ضتايل(  �أن��ه��ا 

�أن  يف  ���ض��ك  ل  ع����ادي.  ���ض��يء  �أّي 
ومطلوبة،  �ضرورية  �ملناف�ضة 

يكون  ل  وج����وده����ا  وب���ع���دم 
هناك �جتهاد، لأن �لفنان 

يناف�ض  �أن  مي��ك��ن  ل 
نقّدم  وك���ي  ن��ف�����ض��ه. 
يجب  �لأف���������ض����ل، 
هناك  ي����ك����ون  �أن 

نتناف�ض معه من  َم��ن 
�أو حتى مب�ضتوى  م�ضتو�نا 

�أف�ضل لنتطّور �أكرث.

)ه�جان( يجرب حممد امام على 
تعلم اللهجة الريفية امل�سرية

�ل�ضاب  �مل�ضري  �لفنان  و�جهت  �لتي  �مل�ضاكل  كانت من  �لريف،  �أهل  لهجة 
يف  دوره  بتاأدية  �ضروعه  قبل  ل��ه،  عقدة  �ضكلت  �أن  بعد  �إم���ام،  ع��ادل  حممد 
لت�ضويره،  حالياً  �لكامري�ت  تدور  و�لذي  )هوجان(،  �لتلفزيوين  �مل�ضل�ضل 

بغية �للحاق يف �ضباق �لدر�ما، خلل �ضهر رم�ضان �لف�ضيل.
ويف خطوة مهمة لتجاوز هذه �لإ�ضكالية، متت �ل�ضتعانة من قبل �ل�ضركة 
�ملنتجة للم�ضل�ضل مب�ضحح لغوي لتعلم هذه �للهجة، على يد �ملدرب حممد 
عرفة، حيث �لتقطها حممد �إمام �ضريعاً، حتى بات يتقن �للهجة �لريفية 

�مل�ضرية، �أو ما تُعرف ب�)لغة �لفلحني(، كما لو �أنه و�حد منهم. 
�أن )هوجان( من بطولة كرمي حممود عبد�لعزيز، �ضلح عبد�هلل،  ُيذكر 
ريا�ض �خلويل، �أو�ض �أو�ض، مرينا نور�لدين، عبري �ضربي، عمر م�ضطفى 
�ضلح  حممد  تاأليف  من  وه��و  �ليزيد،  �أب��و  و�أ�ضماء  �أحمد  هاجر  متويل، 

�لعزب و�إخر�ج �ضريين عادل.

اأحمد عبدالعزيز:
امل�سرح اجلاد ما زال م�ج�دًا

قال رئي�ض �مل�ضرح �لقومي �مل�ضري �لفنان �أحمد عبد�لعزيز �إنه يعكف حالياً 
على ر�ضم ت�ضّور �لدورة �لثانية ع�ضرة من �ملهرجان �لقومي للم�ضرح، بعد 

�ختياره رئي�ضاً للمهرجان، خلفاً للدكتور ح�ضن عطية.
و�أكد عبد�لعزيز �أنه ما ز�ل هناك م�ضرح جاد يف م�ضر، وذو �أهمية كبرية يف 
�لو��ضع على ح�ضور عرو�ض  �لعام، وهذ� ما يوؤكده �لإقبال  ت�ضكيل �لذوق 
�لأخ��رية، م�ضري�ً  �ل�ضنو�ت  قيا�ضية يف  �أرقاماً  و�ل��ذي حقق  �لدولة،  م�ضرح 
متميزة  دورة  تقدمي  على  حت�ضريية،  حتركات  ويف  حالياً،  يعمل  �أن��ه  �إىل 

وخمتلفة عن �لدور�ت �ل�ضابقة للمهرجان .

�شعيدة بنجاح م�شل�شل )اأبو العرو�شة(

رانيا فريد �س�قي ت�سارك الفخراين 
م�سرحية )امللك لري(

)�لفخر�ين ُملهم متثيل(! بهذه �لعبارة، ك�ضفت �لفنانة �مل�ضرية 
يحيى  �لنجم  م��ع  للتعاون  حبها  �ضر  ع��ن  �ضوقي  ف��ري��د  ر�ن��ي��ا 

�لفخر�ين يف كثري من �لأعمال،
 حيث ت�ضارك حالياً يف عر�ض م�ضرحي بعنو�ن )�مللك لري(، 
على م�ضرح كايرو �ضو، يف �ضاحية �لتجمع �خلام�ض، �ضرق 
�لقاهرة. و�مل�ضرحية من �إنتاج جمدي �لهو�ري و�إخر�ج 

تامر كرم.
مع   - عمر  ع�ضرة   - جتمعها  �أن���ه  �أو���ض��ح��ت  ر�ن��ي��ا، 
كانت  بد�ياتها  �إن  �لفخر�ين، حيث  �لفنان يحيى 
م��ع��ه، م�����ض��ت��ذك��رًة م���ا ق���دم���اه م��ع��اً يف ك��ث��ري من 
�لأع���م���ال، م��ث��ل )ي��وم��ي��ات ع��ط��وة �أب���و مطوة(، 
)�أي�ضا،  وت��اب��ع��ت:  �مل�������اأزق(.  م���ن  و)�خل������روج 
يف  )ي��رتب��ي  �لكوميدي  �مل�ضل�ضل  معاً  قدمنا 
عزو(، �لذي حقق جناحاً كبري�ً على �مل�ضتوى 

�لعربي(.
�لفخر�ين، )ي�ضعر  يتعاون مع  �أن من   موؤكدًة 
�لذي  �ملمثل  �أم��ام  �لباب  ويفتح  �أن��ه ملهم متثيل، 
�أعترب  لذلك  عنده،  ما  باأف�ضل  ليخرج  �أمامه  يقف 
تعاوين معه من �أف�ضل �لثنائيات �لتي قدمتها يف حياتي 

�لفنية(. 

�لنجوم، على غر�ر  )�مللك لري( جمموعه كبرية من  وت�ضم م�ضرحية 
فر�ج  وحممد  �لفي�ضاوي  وف���اروق  رئي�ض  ويا�ضمني  عبد�لغفور  ريهام 
وعبا�ض �أبو �حل�ضن، وتدور �أحد�ثها حول �مللك لري �لذي قرر �أن يوزع 

�أملكه على بناته.
على �ضعيد �لدر�ما �لتلفزيونية، ترتقب ر�نيا عر�ض �مل�ضل�ضل �جلديد 
ن��ور، حيث تطلُّ من خلله ك�ضيفة  �أحمد  للمخرج  �لع�ضل(،  )�أي��ام يف 

�ضرف عرب ظهورها يف �حللقة رقم 20.
 مزيحًة �لنقاب عن ملمح دورها، مبينًة �أنها تقدم �ضخ�ضية )�لدجالة(، 
�لدجالني  �ضد  �لنا�ض  توعية  بغية  �ل��دور  ه��ذ�  بتج�ضيد  قبلت  وباأنها 

�لذين يخدعون �لب�ضطاء ويبيعون لهم �لوهم.
بنجاح  �لغامرة  �ضعادتها  عن  �مل�ضرية  �ملمثلة  ع��رّبت  ذل��ك،  غ�ضون  يف 
هي  �لجتماعية  �مل�ضل�ضلت  �أن  على  م�ضددًة  �لعرو�ضة(،  )�أب��و  م�ضل�ضل 
)ليايل  م�ضل�ضلي  م��ث��ال،  وخ��ري  ط��وي��ل��ة،  ل��ف��رت�ت  وتبقى  تعي�ض  �ل��ت��ي 

�حللمية( و)�ل�ضهد و�لدموع(.
�لطبقة  حياة  تتناول  �لتي  ق�ضته  �إىل  �لعرو�ضة(،  )�أب���و  جن��اح  وع��زت   
�ملتو�ضطة، و�لتي قالت �إنها متثل �لغالبية �لعظمى يف �ملجتمع �مل�ضري، 
قريبني  كانو�  لأنهم  �مل�ضل�ضل،  �أبطال  مع  تفاعًل  �لعمل  �ضهد  )لذلك 
�ضيد رجب  �لعرو�ضة( من بطولة  )�أب��و  �أن م�ضل�ضل  ُيذكر  �لنا�ض(.  من 
�إخر�جه  ت��وىل  �لفقي، يف ح��ني  ون��رم��ني  ب��در  و�ضو�ضن  وم��دح��ت �ضالح 

كمال من�ضور وتكّفل عاين كمال يف تاأليفه.

لها  األبوم  اأول  اأخ��ريًا  جمال  ملياء  التون�شية  الفنانة  طرحْت 
متعددة،  بلهجات  اأغنيات  �شّم  الذي  تغيب(  )من  بعنوان 

التنويع.  جتيد  فنانة  اأنها  تثبت  اأن  خاللها  من  حاولْت 
اإثر  )�شنغل(  اأغنيات  اأ���ش��درْت  بعدما  الأل��ب��وم  وياأتي 

جها من )ذا فوي�ض(. تخرُّ
ملياء التي كانت امل�شرتكة الأف�شل يف فريق الفنان �شابر 

الربنامج،  يف  حتكيم  جلنة  ع�شو  كان  عندما  الرباعي 
اأكدت يف هذا احلوار اأنه يهمها اأن تكون خمتلفة عن 

الكل، واأن يكون لدّي )�شتايل( خا�ض بي، م�شددة 
اأ�شارت  وفيما  اأح���دًا.  ت�شبه  ل  اأنها  على 

عند  الرباعي  ت�شت�شر  مل  اأن��ه��ا  اإىل 
التح�شري لالألبوم، اأبدت اإعجابها 

وباأ�شلوبها  اأح��الم  بالفنانة 
و�شخ�شيتها، متمنية اأن 

تتعاون معها.
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»حل� وحام�ض«.. اإليك 
اأف�سل عالج لل�سعال

�أكدت م�ضادر طبية بريطانية �أن ��ضتخد�م �أدوية �ل�ضعال �أو �لكحة م�ضيعة 
للمال، موؤكدين �أن �أف�ضل علج لل�ضعال هو ��ضتخد�م �لع�ضل و�لليمون، �إذ 
ك�ضفت هيئة �خلدمات �ل�ضحية �لربيطانية »NHS« وعدد من �لأطباء 
�أعر��ض  ل��ع��لج  �لكحة  �أدوي���ة  ��ضتخد�م  لون  يف�ضّ ل  �أن��ه��م  �لربيطانيني 
�أدل��ة علمية  �ضوى  �أنه ل توجد  �إىل  للمال، لفتني  و�أنها م�ضيعة  �ل�ضعال، 

حمدودة تثبت فاعلية تلك �لأدوية يف مكافحة هذه �لأعر��ض.
�لإلكرتوين  �ملوقع  �أغ�ضط�ض على   15 �لأربعاء  ُن�ضر  �لذي  �لتقرير،  وذكر 
 3 تبلغ  �ل�ضعال  �أدوي��ة  ��ضتثمار�ت  �أن  �لربيطانية،  ميل«  »ديلي  ل�ضحيفة 
مليار�ت جنيه �إ�ضرتليني يف �لعام، على �لرغم من قلة فاعليتها، و�أن غالبية 

هذه �لأدوية حتتاج �إىل �إعادة تقييم ب�ضاأن مدى �لفاعلية و�لأمان.
و�أكد �لأطباء �أن بع�ض �لو�ضفات �لطبيعية �لب�ضيطة و�لزهيدة �لثمن مثل 
ب�ضكل  و�لكحة  �ل��ربد  �أع��ر����ض  ع��لج  يف  نفعاً  قد جت��دي  و�لليمون  �لع�ضل 
حتت  ُت�ضتخدم  �أن  يجب  �ل�ضعال  �أدوي���ة  �أن  م�ضيفني  �لأدوي���ة،  ه��ذه  يفوق 
�أو حال  �إ�ضر�ف �لطبيب فقط، وخا�ضة يف حالت ��ضتمر�رها مدًة طويلة، 

�لإ�ضابة بالكحة عقب ��ضتخد�م �أدوية معينة.

درا�سة حديثة ُتبطل اأ�سط�رة الأكل لياًل
تو�ضلت در��ضة علمية جديدة �إىل �أن تناول وجبة �لع�ضاء يف وقت متاأخر ل 

ُي�ضر �ل�ضحة كما كان ُيعتقد يف �ل�ضابق.
�لأق��ل من  �ضاعتني على  قبل  �لع�ضاء  بتناول  بالتغذية  �ملخت�ضون  ويو�ضي 
�أن  �ل��دم، لكّن باحثني يابانيني وج��دو�  �ل�ضكر يف  �لنوم، ل�ضبط م�ضتويات 
هذه �لفجوة �لزمنية مل يكن لها تاأثري على م�ضتويات �ل�ضكر يف �لدم على 

�ملدى �لطويل.
�أعو�م،   3 م��دة  �ضليماً  بالغاً   1573 �أوك��اي��ام��ا  جامعة  م��ن  خ��رب�ء  وتتبع 
ور�قبو� مو�عيد وجباتهم و�أمناط نومهم، مع �ختبار�ت دم منتظمة، وترك 
معظم �مل�ضاركني �ضاعتني على �لأقل بني وجبة �لع�ضاء وموعد �لتوجه �إىل 
�أقل  �لن�ضاء فجوة  و%8 من  �لرجال  %16 من  ت��رك  �لفر��ض، يف حني 

من ذلك.
�لذي  �ل��وق��ت  �أن  وج���دو�  �ل���دم،  فحو�ضات  نتائج  �لباحثون  حلل  وعندما 
تناولو� فيه وجبات �لطعام مل يحدث فرقاً يف م�ضتويات �ل�ضكر بالدم على 
�لريا�ضة، و�لتدخني  �لدم، وممار�ضة  �ملدى �لطويل، وكان للوزن، و�ضغط 
بني  �لزمني  �لفا�ضل  مع  مقارنًة  �ل��دم،  يف  �ل�ضكر  ن�ضبة  على  كبري  تاأثري 

�لع�ضاء و�لنوم.
وقال �لباحثون يف جملة بي جي �إم، للتغذية و�لوقاية و�ل�ضحة على عك�ض 
�لعتقاد �لعام، فاإن ترك فرتة بني �لوجبة �لأخرية يف �ليوم و�لنوم مل يوؤثر 

ب�ضكل كبري على م�ضتويات �ل�ضكر يف �لدم.
و�أ�ضافو�: يجب �لهتمام بالأجز�ء �ل�ضحية و�ملكونات �لغذ�ئية، و�حل�ضول 
على �لنوم �لكايف وجتنب �لتدخني، و�لكحول، وزيادة �لوزن، لأنها متغري�ت 

ذ�ت تاأثري �أكرب على �لتمثيل �لغذ�ئي.

• هل �شيح اأن الأر�ض يف دورانها حول ال�شم�ض اأ�شرع 
من دورانها حول نف�شها ؟

 نعم ، ف�ضرعة دور�ن �لأر�ض حول �ل�ضم�ض تبلغ 19 ميًل يف �لثانية ) 
�أي 1140 ميًل يف �لدقيقة ( يف حني تبلغ �ضرعة دور�نها حول نق�ضها 
17 ميًل يف �لدقيقة ، �أي �أن �ضرعة دور�ن �لأر�ض حول �ل�ضم�ض تبلغ 
حو�يل 60 �ضعفاً من دور�نها حول نف�ضها ومما ُيذكر �أن �لأر�ض تتم 
دورة كاملة حول نف�ضها يف حو�يل 24 �ضاعة ) 23 �ضاعة و 56 دقيقة 

( وتتم دورة كاملة حول �ل�ضم�ض يف حو�يل 365 يوماً .
العامل؟ يف  ال�شاللت  • اأعلى 

�جلنوبية  �جل��زي��رة  يف  �ضوزولند  �ضللت  هي  �لعامل  �ضللت  �أعلى 
لأي�ضلند�

• نقار اخل�شب ينقر جذوع الأ�شجار لي�شع بي�شه يف الثقوب 
حلمايتها ... فما هي �شرعة نقار اخل�شب يف النقر ؟

�ضرعته �أكرث من 8 مر�ت يف �لثانية �أي حو�يل 500 مرة يف �لدقيقة 

�أر�ضا.  ي�ضقط  �أن  قبل  �ضاعات  لب�ضع  و�قفاً  يظل  فانه  و�قف  وهو  �لفيل  مات  • �إذ� 
كيلومرت�ت   8 م�ضافة  على  من  �ضماعه  ميكن  �لأ�ضد  • زئري 

�خلم�ضني.  �ضن  حتى  �لتكاثر  على  قادرة  وتظل  عاما   75 حتى  تعي�ض  • �لنعامة 
�أيام.   10 من  يتاألف  �لأ�ضبوع  كان  �لفرعونية  م�ضر  • يف 

نف�ضها.  �ضته�ضم  فاإنها  و�إل  �أ�ضبوعني  كل  جديدة  خماطية  بطانة  تفرز  �أن  �لإن�ضان  معدة  على  • يتعني 
�لنمل  م�ضتعمر�ت  على  غ��ار�ت  ي�ضن  لأنه  وذلك  �ل�ضفاح(  )�لنمل  با�ضم  ي�ضتهر  �لنمل  من  نوع  هناك   •
�لعمل  على  وي��ج��ربه  �لنمل  ذل��ك  م��ن  ع��دد�  يقتاد  ث��م  حمتوياتها  وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  ل��ه  �مل��ج��اورة 

كعبيد لديه! 
يلتئم. حتى  مر�ت  عدة  جرحه  ي�ضمد  �ضائًل  تفرز  بغدد  مملوء  فهو  �لد�ئم  �ضلحه  �لقط  • ل�ضان 

وعيد�ن  �ل��ط��ني  با�ضتعمال  �مل��ك�����ض��ورة  ق��دم��ه  بتجبري  ق��ام  ط��ائ��ر  ع��ن  �ضمع  �أن���ه  �لباحثني  �أح���د  روى   •
�حلطب.

بق�ضرها.  ناأكلها  �أن  ينبغي  ولذلك  ق�ضرها  يف  يوجد  �لفاكهة  فيتامينات  من  جزء  • �أكرب 
بع�ض  �أن  كما  �لهو�ء  لأك�ضدة  فيتاميناته  يعر�ض  فالأنتظار  ب�ضرعه  تناولة  يجب  وحده  �لفاكهة  • ع�ضري 

�لأنو�ع تف�ضد ب�ضرعه و�أهمها �جلزر. 
عندما  �ملخ  يفرزها  للأمل  م�ضكنة  كيمائية  مو�د  على  حتتوي  �أنها  تبني  �لب�ضر  دموع  حتليل  �ل  خل  • من 

يبكي �لأن�ضان.

الل�ص والأمني
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فوائد الين�شون 

�خلطيب،  �أح���م���د  �ل���دك���ت���ور  �أو����ض���ح 
وعلج  �لعلجية  �لتغذية  �أخ�ضائي 
�لقاهرة،  جامعة  و�لنحافة،  �ل�ضمنة 
عديدة  ���ض��ح��ي��ة  ف����و�ئ����د  ه���ن���اك  �أن 
�لد�فئ  �ل��ي��ن�����ض��ون  م�����ض��روب  ل��ت��ن��اول 
وي�ضاعد  ل��لأمل،  م�ضكن  �أن��ه  و�أهمها، 
على تهدئة �أمل �لبطن "�ملغ�ض" عند 
�لأطفال، يف حالة معاناة �لطفل من 
�لإ�ضابة بنزلت �لربد، وكذلك يقلل 

�أمل �لبطن �لتي تتعر�ض لها �ل�ضيد�ت فرتة �لدورة �ل�ضهرية.
عن  �لناجتة  �حل��ل��ق،  �لتهابات  ع��لج  يف  �لين�ضون  م�ضروب  ت��ن��اول  ويفيد 
�لإ���ض��اب��ة ب��ن��زلت �ل���ربد و�لأن��ف��ل��ون��ز�، وك��ذل��ك يف ح��ال��ة �إ���ض��اب��ة �ل�ضخ�ض 
�ل�ضعال  �لأمل  ح��دة  وتقليل  بلغم،  ل��وج��ود  و�مل�ضاحب  �ل�ضديد  بال�ضعال 

�ل�ضديدة.
�ملفيد  �لين�ضون  م�ضروب  بتناول  بالهتمام  �أحمد،  �لدكتور  ين�ضح  لذلك 
ل�ضحة �لكبار و�لأطفال، بدل من �مل�ضروبات �لغنية بالكافيني، �لتي يت�ضبب 

�لإفر�ط يف تناولها يف �لإ�ضابة ببع�ض �لأ�ضر�ر �ل�ضحية �لعديدة.

م�شيفات تلتقطن �شورة �شيلفي يف ميدان تيانامنن خالل اجتماع متهيدي قبل املوؤمتر الوطني لنواب ال�شعب ال�شيني.  رويرتز

مبلغ  �غر��ضهم مقابل  للنا�ض  ق�ضمه �هلل فيحمل  ير�ضى مبا  �حدهما طيب  �لأ���ض��و�ق  �أح��د  رج��لن يف  تقابل 
ب�ضيط �و يقوم باد�ء بع�ض �لعمال يف �ملحال باأجر، �ما �لخر فهو خبيث يتل�ض�ض على �لنا�ض رمبا ي�ضتطيع 
�ن ي�ضرق �ضيئا �و يحاول �ن يعمل يف �ملحال �لكبرية �ملزدحمة لي�ضتطيع �ي�ضا �ن ي�ضرق ما تطوله يد�ه.. تقابل 
�لرجلن يف دكان و�حد فقد ��ضتاأجرهما �ضاحب �لدكان لتنظيف خمازنه و�خذ ير�قب �لطيب و�خلبيث. �خذ 
�لرجل �خلبيث يتجول يف �ملخازن وكلما ر�أى �ضيئا �ضغري� غاليا �خذه وو�ضعه يف جيبه �و �ضدره وكلما ر�أى �ضيئا 
يوؤكل تناول منه حتى �متلأت معدته بل لقد جل�ض لأخذ ق�ضط من �لنوم �ما �لطيب فكان يعرف �ن �هلل هو 
�لذي ير�ه فعمل بهمة ون�ضاط و�مانة حتى �نتهي من �لتنظيف و�لرتتيب و�لتحميل يف �لوقت �لذي �ضبع فيه 
�خلبيث نوما فلما ��ضتيقظ �ضاأل �ن كان �ضاحب �لدكان جاء فقال �لطيب مل يح�ضر ومل يرك نائما .. هنا دخل 
�ضاحب �لدكان فما كان من �خلبيث �ل �ن تظاهر بانهاء �خر عمل يف يده ثم جل�ض على �لر�ض وقال كفاين 
تعبنا �ليوم كثري� وجعنا �ي�ضا ف�ضحك �ضاحب �لدكان وقال نعم �ضاأح�ضر �لطعام حال .. و�ضفق بيديه فدخل 
رجلن عملقان هما ولديه وقال لهما هذ� يريد �ن ياأكل ويرتاح و��ضار على �لطيب وذ�ك يريد �ن ياأكل ويرتاح 
وينظف نف�ضه ..و��ضار على �خلبيث فاأخذ� �لرجل �لطيب �إىل �لدكان وقدما له �لطعام �ل�ضهي وفر��ضا للر�حة 
ومبلغا حمرتما نظري تعبه ،ثم دخل و�م�ضكا باخلبيث وقلباه ر�أ�ضا على عقب فاأوقعاه كل ما يف جبيه و�ضدره 
ثم نف�ضاه جيد� من كل ما �ضرقه وبعد ذلك لقناه در�ضا قويا و�عطياه �ضربا مربحا كاد �ن ي�ضيبه بعاهات 
خمتلفة ومن ثم �لقياه خارج �لطريق ووقف �حدهما ليعلن �ن هذ� �لرجل ل�ض و�فاق وحذ�ر من �لتعامل معه 
مما دفع �لرجل �خلبيث �ن يجري م�ضرعا خارج �ل�ضوق قبل �ن يتكاتل عليه �لخرون �ما �لطيب فقد طلبه 

�ضاحب �لدكان عامل لديه باأجر جيد جز�ء �مانته وطيبته .

تعرف على الف�ائد ال�سحية لـلتفاح
�لتفاح �أحد �أكرث �لفو�كه �ضعبية يف �لعامل كما ميلك �لعديد من 
�لألياف  ملا يحتويه من عنا�ضر متعددة منها  �ل�ضحية  �لفو�ئد 

و�لفيتامينات.
و�ضمت  للتفاح  �ل�ضحية  �لفو�ئد  �أهم  عر�ض موقع هيلث لين 
�ضحة �لقلب و�لدماغ وجد�ر �ملعدة ف�ضل عن مقاومته مل�ضاكل 

�لرئة و�ل�ضكري.
وفيتامني  للألياف  جيد  م�ضدر  �لتفاح  مغذية:  مادة  • �لتفاح 
فو�ئد  لها  �لتي  �لبوليفينول  م��ادة  على  �أي�ضا  ويحتوي  )�ضي(، 
�ضحية عديدة كما يحتوي على �ضعر�ت حر�رية، وكربوهيدر�ت، 

وبوتا�ضيوم، وفيتامني )كي(.
مما  و�ملياه  بالألياف  غني  �لتفاح  �ل��وزن:  �إنقا�ض  يف  مفيد   •

ي�ضعر �ملرء بال�ضبع �ضريعا وهو ما يفيد يف �إنقا�ض �لوزن.
فهو  بالقلب،  �لإ�ضابة  خماطر  يقلل  �لتفاح  للقلب:  مفيد   •

�لكولي�ضرتول،  ت��ق��ل��ل  �ل��ت��ي  ل��ل��ذوب��ان  �ل��ق��اب��ل��ة  ب��الأل��ي��اف  غ��ن��ي 
وخماطر  �ل���دم  �ضغط  ب��ه  �مل��وج��وده  �لبوليفينول  م���ادة  وتقلل 

�ل�ضكتة �لدماغية.
• �ل�ضكري: ربطت در��ضات متعددة بني �لتفاح وتقليل خماطر 

�لإ�ضابة بالنوع �لثاين من �ل�ضكري.
ت�ضاعد  �لتي  �لأك�ضدة  مب�ضاد�ت  غني  �لتفاح  �لربو:  • يحارب 

يف حماية �لرئة وتنظيم �ملناعة و�حلماية من �لربو.
زيادة  يف  ي�ضهم  �لفاكهة  �أكل  �إن  �ملوقع  قال  �لعظام:  �ضحة   •

كثافة �لعظام وقوتها.
يف  ي�ضهم  �لتفاح  ع�ضري  �أن  علمية  جت��ارب  �أثبتت  �ل��دم��اغ:   •

�حلفاظ على �لذ�كرة.
يف  ت�ضاعد  مركبات  على  �لتفاح  يحتوي  �ملعدة:  جد�ر  • حماية 

حماية جد�ر �ملعدة.


