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هل ي�شبب نق�ص فيتامني »د« ت�شاقط ال�شعر؟
قالت نتائج درا�شة جديدة اإن ت�شاقط ال�شعر اأحد امل�ؤ�شرات على نق�ص 
فيتامني "د" يف اجل�شم. وتقدر التقارير الطبية اأن بلي�ن �شخ�ص ح�ل 
العامل لديهم نق�ص يف فيتامني "د"، ويت�شبب منط احلياة احلديث 
"ولي�ص من  املبا�شرة  ال�شم�ص  لأ�شعة  اجللد  تعري�ص  فيه  يقل  ال��ذي 

وراء زجاج" يف �شي�ع ظاهرة نق�ص هذا الفيتامني احلي�ي.
"ني�تري�شنز" ت�جد  وبح�شب الدرا�شة اجلديدة التي ن�شرتها دورية 
لدى  ال�����ش��ع��ر  ت�����ش��اق��ط  وب���ني  "د"  ف��ي��ت��ام��ني  ب��ني نق�ص  ق���ي��ة  �شلة 
من�  اإىل  ال���دم  يف  الفيتامني  م�شت�ى  ارت��ف��اع  ي����ؤدي  كما  اجلن�شني، 
ال�شعر بكثافة. واأجريت الدرا�شة يف "ترينيتي ك�ليج" مبدينة دبلن، 
وتتاأثر �شحة ال�شعر بعدة ع�امل ولي�ص م�شت�ى فيتامني "د" فقط، 

واأهم هذه الع�امل:
* مدى ن�شاط الغدة الدرقية.

* ت�ازن الهرم�نات يف اجل�شم.
* ارتفاع ن�شبة ال�شكر والإ�شابة بال�شكري.

* اأمرا�ص القلب والدورة الدم�ية.
وميكن احل�ش�ل على فيتامني "د" من خالل تعري�ص م�شاحات كافية 
اأكرث.  اأو  دقيقة   20 ملدة  ي�مياً  املبا�شرة  ال�شم�ص  لأ�شعة  الب�شرة  من 
الغذائية،  واملكمالت  املدّعمة  الأطعمة  يف  "د"  فيتامني  ي�جد  كما 
وخا�شة  وال�شردين  والت�نة  ال�شلم�ن  واأ�شماك  )امل�شروم(،  والفطر 

عظام ال�شمك املعّلب، وتت�فر جرعة اأقل منه يف احلليب والبي�ص.

كيف حتمي قدميك من جروح الأحذية اجلديدة
كاب��ص  اإىل  ح��ذاء جديد  �شراء  تتح�ل جتربة  الأحيان  كثري من  يف 
الناحية اخللفية، ب�شبب  مزعج، عندما تتعر�ص قدماك جلروح من 

ق�شاوة احلذاء اأو عدم مالئمته للقدمني. 
الت�ا�شل  م���ق��ع  اإىل  ام����راأة  بتجربة مم��اث��ل��ة، جل���اأت  م��رت  اأن  وب��ع��د 
ح�ل  امل�شتخدمني،  ن�شائح  على  للح�ش�ل  "في�شب�ك"،  الجتماعي 

كيفية جتنب التعر�ص ملثل هذه اجلروح.
كان  "لقد  ب���ك  تك�شف عن ه�يتها على في�ص  التي مل  امل��راأة  وكتبت 
هذا احلذاء عند باب منزيل الأمامي ل�قت ط�يل، وكان اجلميع يثني 

على جماله، والي�م ارتديته للمرة الأوىل، لكنه كان م�ؤملاً للغاية".
ب�شكل  وحتتك  للغاية،  قا�شية  للحذاء  اخللفية  "الناحية  واأ���ش��اف��ت 

م�ؤمل بكاحلّي، لدرجة اأنني مل اأعد قادرة على ال�شري ب�شكل مريح".
للتعامل  الن�شائح  من  جمم�عة  تقدم  اإىل  امل�قع  م�شتخدم�  و�شارع 
مع هذه امل�شكلة، ومن بينها ال�شتحمام مع احلذاء جلعله اأكرث طرواة 
ولي�نة، ودهنه من الداخل بالفازلني. ون�شح البع�ص ب��شع ال�شاب�ن 
على الناحية التي يحدث فيها الحتكاك من احلذاء، يف حني اأو�شى 
اأكرث مرونة،  اآخرون بتعري�ص احلذاء له�اء م�شفف ال�شعر لي�شبح 
اأم��ا لعالج مناطق الإ�شابة يف حال  امل��اء املغلي.  اأو و�شعه يف دل� من 
حدوثها، قالت الدكت�رة �ش�زان ليفني اإن خل التفاح ميكن اأن ي�شاعد 
لبع�ص  اخل���ل  يف  ال��ق��دم��ني  بنقع  وين�شح  الآلم،  م��ن  التخفيف  يف 
ال�قت، كما ميكن و�شع اأكيا�ص البازلء املثلجة على منطقة الإ�شابة 

للتخفيف من الأورام، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

يد �شناعية ت�شتقبل احل�ص العميق
تتيح  م��ت��ط���رة  ي��د �شناعية  اب��ت��ك��ار  اإي��ط��ايل يف  ف��ري��ق��ي بحثي  جن��ح 
باليد مثلما تفعل  الإح�شا�ص  ا�شتعادة  لالأ�شخا�ص مبت�ري الأطراف 
الأطراف  اأي�شا مع  تعاي�شهم  ي�شهل  الطبيعية لالإن�شان، مما  ال��ذراع 
يف  الباحثني  من  فريق  ابتكر  حياتهم.  اأم���ر  وت�شهيل  ال�شطناعية 
احل�ص  ا�شتقبال  على  القدرة  للم�شتخدم  تتيح  �شناعية  يدا  اإيطاليا 
واأثناء  قبل  اليد  م��شع  اإدراك  على  القدرة  بذلك  ويق�شد  العميق، 
الذي  اجل��دي��د  ال�شناعي  ال��ط��رف  وي��ت��ي��ح  وب��ع��ده��ا.  احل��رك��ة  تنفيذ 
ب��ي��زا وجامعة  امل��ت��ط���رة مبدينة  الأب��ح��اث  ب��اح��ث���ن يف معهد  ط����ره 
اإح�شا�ص  ا�شتعادة  الأط��راف  اإيطاليا لالأ�شخا�ص مبت�ري  جيميلي يف 
ي�شبه الإح�شا�ص الطبيعي باليد ال�شناعية. وت�شمح التقنية اجلديدة 
للم�شتخدم باأن يلتقط غر�شا ما من اأعلى مائدة مع ال�شع�ر بق�امه 
وملم�شه و�شكله وحجمه دون احلاجة للنظر اإليه. ومت اختبار الذراع 
ب�ا�شطة منظ�مة على  تعمل  وه��ي  ح��الت،  ع��دة  بنجاح يف  اجلديدة 
غرار �شبكة الأع�شاب الطبيعية يف ج�شم الإن�شان، حيث ميكنها اإعطاء 

ا�شتجابة �شع�رية ف�رية مثلما تفعل الذراع الطبيعية لل�شخ�ص.
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متارين ريا�شية دون اإجهاد
بالغثيان  ال�شع�ر  من  الريا�شية  التمارين  ميار�ش�ن  ممن  كثري  يعاين 
اأحيانا اأو الدوخة اأحيانا اأخرى، مع اأنه من غري املاأل�ف اأن ت�شيبك مثل 

هذه الن�بات خالل تاأدية التمارين الريا�شية.
من هنا ين�شح اخلرباء باتباع بع�ص اخلط�ات التي من �شاأنها اأن جتنبك 
هذه الن�بات من التعب، وفق ما ذكر م�قع "�شتاندرد ميديا" الربيطاين، 

الثنني.
�شرب املاء: ين�شح اخلرباء ب�شرورة �شرب الكثري من املاء خالل الفرتة 
اأثناء  بانتظام  امل��ي��اه  بارت�شاف  ي��ش�ن  كما  التمرين.  ب��دء  ت�شبق  التي 
ممار�شة الريا�شة، لكن جتنب تناول جرعات كبرية لأنها قد ت�ؤدي اإىل 

التقي�ؤ.
الأكل قبل التمرين: يجب عليك تناول وجبة حتت�ي على الكرب�هيدرات 
قبل بدء التمرين ب�90 دقيقة على الأقل، من اأجل احل�ش�ل على طاقة 

لزمة تعينك على الأداء.
اأما اإن كنت م�شطرا لتناول الطعام قبل التمرين مبا�شرة، فعليك بتناول 

وجبة خفيفة و�شغرية تك�ن �شهلة اله�شم.
تناول بع�ص ال�شكريات: اإذا بداأت ت�شعر بالغثيان اأثناء ممار�شة التمارين 
فهذا  ال�شكر.  على  يحت�ي  م�شروب  تناول  �ش�ى  عليك  فما  الريا�شية، 

�شي�شاعد على رفع ن�شبة ال�شكر يف الدم وتخفيف ال�شع�ر بال�شعف.
فيها  التي متار�ص  الأوىل  امل��رة  كانت هذه هي  اإذا  ببطء:  التمرين  اب��داأ 
الريا�شة بعد وقت ط�يل من الت�قف، فعليك اأن تبداأ ممار�شتها ببطء. 

ثم راقب نف�شك اإن كنت مرتاحا اأم ل، وبعدها ميكن الت�شريع تدريجيا.

طائرة تنجو من 
النقالب يف اآخر حلظة

م�ؤخرا،  بريطانية،  ط��ائ��رة  رك��اب  عا�ص 
حلظات من الرعب بعدما اأخذت املركبة 
ب�����ش��دة و���ش��ط اجل����� لكنها  ال��ت��م��اي��ل  يف 
بعيدا  لكن  بنجاح،  الهب�ط  من  متكنت 

عن وجهتها الأ�شلية.
وبح�شب �شحيفة "مريور" فاإن الطائرة 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��خ��ط���ط ال��ربي��ط��ان��ي��ة كانت 
لندن  تق�م برحلة بني مطار هيرثو يف 
وج��ب��ل ط�����ارق، وق���ام���ت امل��رك��ب��ة بتغيري 
بعدما  الإ�شبانية  ملقة  �ش�ب  م�شارها 
90 درج�����ة، وك���ادت  اإىل  امل���ي���الن  و���ش��ل 

تنقلب يف اله�اء.
وق����������ال م����ت����ح����دث ب����ا�����ش����م اخل����ط�����ط 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، اإن ال��ط��ي��ار ات��خ��ذ ق���رارا 
رياحا  الطائرة  واجهت  بعدما  الهب�ط 
ق���ي��ة خ���الل رح��ل��ت��ه��ا ب��ني ل��ن��دن وجبل 

طارق املعروفة ب�شدة الرياح.
راكبا  و150  الطاقم  اأف��راد  اأن  واأ�شاف 
ك��ان���ا ع��ل م��ن ال��ط��ائ��رة ن��زل���ا باأمان 
يف م��ط��ار م��ل��ق��ة الإ����ش���ب���اين، م����ؤك���دا اأن 

ال�شالمة حتظى باأول�ية ال�شركة.
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ما �شبب تكرر اإ�شابة 
امل�شنني بالإنفلونزا؟

بالإنفل�نزا  امل�����ش��ن��ني  اإ���ش��اب��ة  ت��ت��ك��رر 
�شد  مناعة  على  يح�شل�ن  م��ا  ون���ادرا 
ف���ريو����ص امل���ر����ص ب��ع��د ال��ت��ل��ق��ي��ح، لأن 
ج�����ش��م��ه��م ت����ق���ف ع���ن اإن����ت����اج خمتلف 

الأج�شام امل�شادة.
ويل�ش�ن،  ب��ات��ري��ك  ال���دك���ت����ر  وي���ق����ل 
م���ن ج��ام��ع��ة ���ش��ي��ك��اغ��� الأم��ري��ك��ي��ة يف 
 Cell Host" جملة  ن�شرته  مقال 
"ات�شح   :"& Microbiome
م��ع فريو�شات  ال�����ش��ن  ك��ب��ار  ت��ف��اع��ل  اأن 
الإنفل�نزا اجلديدة اأ�ش�اأ من الآخرين، 
لأن خاليا اأج�شامهم املنتجة لالأج�شام 
امل�شادة مل تعد تتمتع باملرونة الكافية. 
اأخذ  ال��ل��ق��اح��ات  منتجي  ع��ل��ى  ل��ذل��ك، 
ه��ذه امل�����ش��األ��ة ب��الع��ت��ب��ار واب��ت��ك��ار لقاح 
مي��ك��ن��ه وق��اي��ة ك��ب��ار ال�����ش��ن اأي�����ش��ا من 

عدوى املر�ص".
واأخ����ذ ال��ب��اح��ث���ن ع��ي��ن��ات م��ن دم 12 
متط�عا م�شنا و30 متط�عا �شابا مت 
الإنفل�نزا.  �شد  ف��رتة  قبل  تلقيحهم 
العينات  هذه  من  الباحث�ن  وا�شتخرج 
التي  البالزمية"  "اخلاليا  ي�شمى  ما 
 ،"B" هي ن�ع فرعي خا�ص من خاليا
الأمرا�ص،  م�شببات  ع��ل��ى  ت��ت��ع��رف  ل 
ول���ك���ن���ه���ا ت���ن���ت���ج الأج�����������ش�����ام امل�������ش���ادة 
بالكمية  ل��ه��ا  امل���ع���روف���ة  ل��ل��ف��ريو���ش��ات 

املطل�بة.
ون�شر الباحث�ن هذه الأج�شام امل�شادة 
وراقب�ا كيف تتفاعل جزيئات الربوتني 
اأن�اع  خمتلف  ظه�ر  مع  تنتجها  التي 
فريو�شات الإنفل�نزا مبا فيها اإنفل�نزا 

الطي�ر واخلنازير.

الن�وي  ال���راث��ي  باحلم�ص  ل�شيق   SATB2 ب��روت��ني 
"DNA" ويحدد تكاثره الثالثي الأبعاد يف ن�اة اخللية. 
يعان�ن  اجل��ني  ه��ذا  يف  طفرة  لديهم  الذين  والأ�شخا�ص 
اأكد  م��ا  ح�شب  التعلم،  يف  و�شع�بات  ذهنية  اإع��اق��ات  م��ن 
يف  م�شاركة  وهي  اأب��شت�ل�فا،  غالينا  وت��شح  الباحث�ن. 
احلديثة  الأ�شاليب  "با�شتخدام  بالق�ل  ذل��ك  الأب��ح��اث، 
يف ال��ك��ي��م��ي��اء احل��ي���ي��ة متكنا م��ن حت��دي��د جم��م���ع��ة من 
الربوتينات التي تعمل مع بروتني SATB2 يف اخلاليا 
اأن  العلمي  البحث  ه��ذا  ���ش��اأن  وم��ن  املخ".  م��ن  الع�شبية 
ي�شاهم يف فهم اأف�شل ل�ظائف الدماغ العليا. لكنه ي��شح 
اأي�شا اأن الأ�شا�ص اجليني للذكاء الب�شري ل ميكن التاأثري 
"اإك�ن�مي  اإل بقدر حم��دود، ح�شب ما جاء يف م�قع  فيه 
ق�شم  اأب��ح��اث  مركز  مدير  وي���ؤك��د  النم�شاوي.  اأو�شرتيا" 
قائال  ذلك  دي�شانت  ج���رج  باجلامعة،  والأع�شاب  الدماغ 
العديد من اجلينات املتداخلة، يبدو من غري  وج�د  "مع 

املمكن التالعب بالذكاء على امل�شت�ى اجلزيئي".
الدرا�شة يف  نتائج هذه  ال�شتفادة من  �شيتم  باملقابل  لكن 
والع�شبية  النف�شية  لالأمرا�ص  جديدة  عالجات  تط�ير 
اأدركنا  "فكلما  الإدراك���ي���ة.  ال���ق���درات  ب�شعف  امل�شح�بة 
يف  دقة  اأكرث  اأ�شبحنا  كلما  اأف�شل،  ب�شكل  الدماغ  وظائف 
البحث عن عالجات جديدة لالأمرا�ص الع�شبية". ي�ؤكد 

دي�شانت.

نق�ص اليود يقلل من ذكاء الأطفال 
الي�د لدى الأطفال يقلل  اأن نق�ص  ك�شفت درا�شة حديثة 
اأن  اإىل  اأ�شاروا  الدرا�شة  القائم�ن على  من ن�شبة ذكائهم. 
ن�شف الأطفال حديثي ال�لدة يف اأوروبا يعان�ن من نق�ص 

الي�د ويطالب�ن ال�شا�شة بالتحرك.

اأظهرت نتائج درا�شة حديثة اأن قرابة 50 باملئة من حديثي 
ال���لدة  يف اأوروب��ا يعان�ن من نق�ص ب�شيط يف الي�د. كما 
اأ�شارت الدرا�شة التي اأعدها علماء اأوروبي�ن �شمن م�شروع 
الأوروب����ي،  الحت���اد  مي���ل��ه  ال���ذي   ،"  EUthyroid"
اأهمية كربى يف تط�ير الذكاء لدى  اأن املادة تكت�شب  اإىل 
الأطفال واملراهقني، واأن نق�شها ي�شاهم ب�شكل مبا�شر يف 

التقليل من معدل الذكاء لديهم.
الي�د عند الأطفال  اأن ننق�ص  اإىل  اأي�شا،  اأ�شارت  الدرا�شة 
عليهم  ت���ؤث��ر  ل  امل�شتقبل  يف  وخيمة  اأع��را���ص  عنه  تنتج 
كاأفراد فقط، واإمنا تاأثريه قد مي�ص اقت�شاد دول باأكملها 
نتيجة انخفا�ص القدرات املعرفية لدى الأطفال، وبالتايل 
لتط�ير  عليه  الع��ت��م��اد  ميكنهم  ال���ذي  ال��ذك��اء  م�شت�ى 

جمالت عديدة يف بلدانهم، منها: القت�شاد.
الي�د  نق�ص  تعالج  �شيا�شات  تبني  اإىل  العلماء  دع��ا  وق��د 
على اأو�شع نطاق ممكن يف اأوروبا، خ�ش��شاً عند الأمهات 
امل���ادة، ح�شب  ه��ذه  اإىل  ال��ل���ات��ي يحتجن كثريا  احل���ام��ل 
ال��ن��ت��ائ��ج ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا ال���درا����ش���ة، م���ن خ����الل "اإعالن 
الأوروب��ي لغر�ص  كراك�ف"، وه� م�شروع مي�له الحت��اد 

درا�شة احلاجة اإىل الي�د يف دول الحتاد.
اأن حاجة الن�شاء لهذه املادة تزداد خالل  وك�شف الإع��الن 
فرتة احلمل، اإذ ل حت�ي الأغذية املتناولة ي�مياً الكمية 
ال���الزم���ة م���ن ال���ي����د ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ح���ام��ل. ك��م��ا اأظهرت 
الدرا�شة نف�شها اأن نق�ص الي�د املعتدل عند الأمهات ي�ؤدي 
الطفل.   "IQ" ل��دى  ال��ذك��اء  ن�شب  يف  خلل  ح�ش�ل  اإىل 
كراك�ف"  "اإعالن  خ��الل  م��ن  العلماء  دع��ا  الإط����ار،  ه��ذا 
�شانعي ال�شيا�شة وقادة الراأي العام وكل اجلهات الأخرى 
والعمل على خلق  العلمية،  النتائج  اإىل عدم جتاهل هذه 
ا�شرتاتيجيات وبذل جمه�د اأكرب لل�قاية من نق�ص الي�د، 

وباخل�ش��ص يف اأوروبا.

كذب الأطفال موؤ�شر على ذكائهم 
خل�شت نتائج درا�شة اإىل اأن الأطفال الذين يكذب�ن هم يف 
احلقيقة.  يق�ل�ن  الذين  اأقرانهم  من  ذكاء  اأكرث  الغالب 
ويربر الباحث�ن ذلك باأن الكذب يحتاج للكثري من الذكاء 

واخليال. كيف ذلك؟
يلجاأ بع�ص النا�ص للكذب يف الكثري من احلالت، ويكذب 
الكبار يف املت��شط مبعدل 200 مرة يف الي�م. لكن دللة 
ال��ك��ب��ار تختلف ع��ن م��ا ه��� عليه احل���ال عند  ال��ك��ذب عند 
الأطفال. فح�شب الدرا�شة التي قام بها الطبيب النف�شي 
الكذب  ف��اإن  فل�ريدا  ن���رث يف  األ����اي من جامعة  تري�شي 

الأطفال". ذكاء  على  م�ؤ�شرا  "يعد 
اأعمارهم بني  تبلغ  135 طفاًل  الدرا�شة  و�شارك يف هذه 
6 و7 �شن�ات ومت ن�شر نتائج هذه الدرا�شة يف جملة "علم 
النف�ص التجريبي لالأطفال". ويف هذه الدرا�شة مت ت�زيع 
لختال�ص  املجال  لهم  وف�شح  الأط��ف��ال  على  اللعب  اأوراق 
باأنهم  يعرف�ن  يك�ن�ا  ومل   ، مناف�شيهم  اأوراق  يف  النظر 
امل�شرف�ن  �شاأل  وبعدها  خفية.  كامريا  ب�ا�شطة  مراقبني 
ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة الأط���ف���ال ه��ل ك��ان���ا ي��ن��ظ��رون اإىل  اأوراق 
الذين  الأطفال  اأن  الباحث�ن  وا�شتنتج  ل؟  اأم  مناف�شيهم 
الذين كذب�ا  اأقل ذكاء من الأطفال  اعرتف�ا بذلك، هم  
ونف�ا الأمر، نقاًل عن امل�قع الإلكرتوين للمجلة الأملانية 
"ف�ك��ص". وبالن�شبة للباحثني فاإن الكذب يتطلب درجة 
واإىل  ق�ية  لذاكرة  يحتاج  الكذاب  لأن  الذكاء،  من  كبرية 
يتمتع�ن  ال��ذي��ن  ل��الأط��ف��ال  وبالن�شبة  ال���ا���ش��ع.  اخل��ي��ال 
بالكذب  الأ�شياء  من  الكثري  تربير  ميكنهم  ق�ية  بذاكرة 
ويعرف�ن كيف يخرج�ن من ال�رطة التي �شقط�ا فيها؟.

درا�شة جديدة تقرتب من حل لغز الذكاء الب�شري

اإن�شربوك  بجامعة  والأع�����ش��اب  ال��دم��اغ  علم  يف  ب��اح��ث��ون  متكن 
القدرات  تنظم  التي  اجلينات  من  جمموعة  حتديد  من  النم�شاوية 
الإدراكية للإن�شان وتوؤثر يف م�شتوى ذكائه. ومن �شاأن هذه الدرا�شة 
اأن ت�شاعد يف حل لغز الذكاء الب�شري. ملاذا يتمتع بع�ص الأ�شخا�ص 
دور  اأي�شا  لها  اجلينات  اأن  املعروف  من  بغريهم؟  مقارنة  عال  بذكاء 

بهذا اخل�شو�ص، لكن كيف؟ باحثون يف علم الدماغ والأع�شاب 
بكلية الطب يف جامعة اإن�شربوك النم�شاوية �شعوا للإجابة 
قادتهم  بحثية  بدرا�شات  فقاموا  املحري،  ال�شوؤال  هذا  على 

التي  اجلينات  من  جمموعة  حتديد  اإىل 
تنظم قدراتنا الإدراكية.

ويو�شح مدير مركز اأبحاث ق�شم الدماغ 
دي�شانت  جورج  باجلامعة،  والأع�شاب 

"نحن نعلم اأنه ل يوجد جني خا�ص 
من  العديد  هناك  ولكن  بالذكاء. 
�شغرية  م�شاهمات  تقدم  اجلينات 
الباحثون   اخل�شو�ص".  ب��ه��ذا 

الربوتينات  م��ن  جمموعة  ح���ددوا 
قدراتنا  تنظيم  عن  م�شوؤولة  تكون  اأن  يحتمل  التي  اخللية  نواة  يف 
الإدراكية. ويلعب بروتني SATB2 دورا حموريا هنا، ح�شب ما ن�شر 

ناخري�شنت" النم�شاوي. بريغرغ  موقع "فورارل 

مناف�ص جديد لهواتف 
�شام�شونغ يدعم 
اجليل اخلام�ص

م����ؤمت���ر  م�������ش���ارك���ت���ه���ا يف  خ������الل 
ال���ه����ات���ف امل���ح���م����ل���ة ال���ع���امل���ي يف 
"�شاومي"  �شركة  اأعلنت  بر�شل�نة، 
طرح  ع��ن   Xiaomi ال�شينية 
اأول هاتفني ذكيني لها من اجليل 
و  Mi MIX 3 5G اخلام�ص 

.Mi 9
 Mi MIX اجل���ه���از  وي�����ش��ت��م��ل 
ي�شبح متاحاً  اأن  املت�قع   3 5G
خالل �شهر ماي� املقبل على تقنية 
ب�شبكات  ال��ال���ش��ل��ك��ي��ة  الت�����ش��الت 
من�شة  م�����ع  اخل����ام���������ص،  اجل����ي����ل 
 Snapdragon 855 املعاجلة
اجل�الة  ل���الت�������ش���الت  امل��ت��ق��دم��ة 
 Snapdragon وم�������������دم 
"ك�الك�م"  من  وكالهما   ،X50

.Qualcomm
اأم����ا ال��ه��ات��ف Mi 9 ي��ع��د اأح���دث 
ويت�شم  املميزة،  "�شاومي"  ه�اتف 
ب�شمات  مدع�مة  ثالثية  بكامريا 
واإمكانية  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
�شحن ل�شلكي بارزة يف فئته بقدرة 
بف�شل  "متقدم"  واأداء  واطاً   20
 Snapdragon 855 املعالج 
الهاتف  و�شيك�ن  "ك�الك�م".  من 
يف  الأم������ر  اأول  م���ت���اح���اً   Mi 9
ي��ب��داأ من  ب�شعر  ال��غ��رب��ي��ة  اأوروب�����ا 

ي�رو.  449
الي�م،  "�شاومي"  اأ���ش��ب��ح��ت  وق���د 
ب��الإع��الن الر�شمي ع��ن ط��رح هذا 
اأوائل  واح��دة من  ال��ذك��ي،  الهاتف 
ال�شركات امل�شنعة لله�اتف الذكية 
مت�افقاً  ه��ات��ف��اً  تنتج  ب����داأت  ال��ت��ي 
م����ع ����ش���ب���ك���ات اجل����ي����ل اخل���ام�������ص، 
و�شبقتها  ال��ت��ج��اري،  لال�شتخدام 
ه���ات���ف  ����ش���ام�������ش����ن���غ يف  ب�����ذل�����ك 

.Galazy S10 5G
�شيانغ،  وان��غ  ق��ال  املنا�شبة،  وبهذه 
ل�شركة  ل��ل��رئ��ي�����ص  الأول  ال��ن��ائ��ب 
بذلت  ال�����ش��رك��ة  اإن  "�شاومي"، 
هاتف  لتط�ير  هائلة"  "جه�داً 
اجليل  ب�������ش���ب���ك���ات  خ����ا�����ص  ذك�������ي 
الهاتف  اأن  ع���اّداً  املقبلة،  اخلام�ص 
"ميّثل   Mi MIX 3 5G
بناء  اإىل  "�شاومي"  �شعي  ب��ج��الء 
ت���ك����ن متاحة  م��ب��ت��ك��رة  م��ن��ت��ج��ات 

للجميع".
واأع���������رب امل���������ش�����ؤول ع����ن �����ش����روره 
جلعل  ����ش���رك���ائ���ن���ا  "مع  ب���ال���ع���م���ل 
حقيقة  اخلام�ص  اجليل  ات�شالت 
واق���ع���ة م��ت��اح��ة اأم�����ام اأع�����داد اأكرب 
اأنحاء  جميع  يف  امل�شتخدمني  من 

العامل".

ن�شائح مهمة للوقاية 
من التهابات 
اجليوب 
الأنفية



اخلميس    28   فبراير    2019  م   -   العـدد  12567  
Thursday  28   February   2019  -  Issue No   12567

22

�ش�ؤون حملية

برعاية حممد بن حم

حفل تكرمي املبتكرين يف ختام فعليات �شهر الإمارات لالبتكار 2019 يف العني

مب�شاركة 107 �شاعرًا و�شاعرة ميثلون 14 دولة عربية

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي تعلن اأ�شماء الفائزين مب�شابقة النخلة باأل�شنة ال�شعراء بدورتها الثالثة 

بهدف التعريف بالرت�شيح املت�شل�شل ملواقع ت�شعى ال�شارقة لإدراجها يف قائمة اليون�شكو للرتاث العاملي

بدور القا�شمي تفتتح مركز زوار ال�شارقة: بوابة الإمارات املت�شاحلة

 •• العني - الفجر

العامري  الدكت�ر حممد م�شلم بن حم  ال�شيخ   برعاية 
اإم�شام بالأمم املتحدة  �شهد  نائب الأمني العام  ملنظمة 
م�شرح مكتبة زايد املركزية يف مدينة العني �شباح اأم�ص 
البتكار  �شهر  فاعليات  ختام  يف  املبتكرين  تكرمي  حفل 
الإماراتي 2019 من تنظيم م�ؤ�ش�شة �شم�خ للدرا�شات 
و  امل�هبة  لرعاية  العني  مركز  مع  بالتعاون  والبح�ث 

التميز و مكتبة زايد املركزية.
����ش���ارك يف ال��ف��ع��ال��ي��ات م���ا ي��ق��رب م���ن خ��م�����ش��ني مبتكرا 
قدم�ا  واخل��ا���ش��ة  احلك�مية  وامل���ؤ���ش�����ش��ات  الهيئات  م��ن 
بعناية من خالل  اختيارها  التي مت  املتميزة  ابتكاراتهم 
جلنة خمت�شة ، وعك�شت فعاليات �شهر البتكار يف مدينة 
ال��ع��ني، م���دى ال��ن��ج��اح ال����ذى اأح���رزت���ه دول����ة الإم�����ارات، 
الطلبة  �شغف  والب��ت��ك��ار وحت��ف��ي��ز  الإب�����داع  يف جم���الت 

بالعل�م،.
وثمن بن حم، اهتمام القيادة الر�شيدة بالإبداع والبتكار، 

ور�شدها كافة اأن�اع الدعم لتحفيز بيئة الإبداع والبتكار 
انعقاد  اأن  اإىل  وامل�ؤ�ش�شات، م�شرياً  الأف��راد  على م�شت�ى 
�شهر البتكار الإماراتي ي�شاهم فى ن�شر وتر�شيخ ثقافة 
التناف�شية  ال��ق��درة  وزي����ادة  التنمية،  لتحقيق  الب��ت��ك��ار 
والعمل  املزيد من اجله�د،  ب��ذل  الأج��ي��ال على  وحتفيز 
اأطلقت  الم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  لف��ت��اً  مبتكرة،  بطريقة 
ا�شرتاتيجية الذكاء ال�شطناعي مل�اكبة التط�ر والث�رة 
اأول�ية ومرتكزاً يف  الرقمية، واهتمت بالبتكار وجعلته 

م�شاريعها ومبادراتها كافة
�شهد حفل اخلتام الإعالن عن الفائزين بج�ائز امل�شاريع 
املتمّيزة، كما مت تكرمي جميع املبتكرين امل�شاركني الذين 
التي  م�شاريعهم  وعر�ص  م�اهبهم  اإب��راز  على  تناف�ش�ا 
والأ�شالة،  اجل����دة  ت�شمل  معايري  ح�شب  تقييمها  مت 
واأثرها  املبتكرة  الفكرة  م��ع  التفاعل  وم��دى  والإب����داع، 
ابتكاراتهم  امل�شارك�ن  املت�شابق�ن  وعر�ص  املجتمع،  على 
اأف�شل خم�شة  اأمام جلنة التحكيم التي اختارت بدورها 
اإىل  بالإ�شافة  اخلم�ص،  امل�شابقة  فئات  �شمن  م�شاريع 

امل�شروع الفائز بفئة اختيار اجلمه�ر.
جمل�ص  رئي�ص  على  اإبراهيم  الدكت�ر  اأك��د  جانبه  وم��ن 
كلمته حر�ص اجلمعية  البيئة يف  اأ�شدقاء  اإدارة جمعية 
على اإبراز املبتكرات مبا يحقق اأهداف الجندة ال�طنية 
ووجه ال�شكر لل�شيخ بن حم على رعايته لهذه الفعالية 
على  حر�شت  اجلهات  من  العديد  اأن  م�ؤكدا  البتكارية 
ال��ع��دي��د م��ن الت�شالت  امل��ه��رج��ان و مت��ت  ال��ت���اج��د يف 
لتبني املبتكرات املتميزة و تطبيقها على اأر�ص ال�اقع و 
اأنه �شيتم خالل فعالية �شاعة الأر�ص  ال�شتفادة منها و 
ال��ع��دي��د م��ن البتكارات  حت��دي��دا الإع�����الن ع��ن حت����ل 
ل�اقع ملم��ص و هذا الهدف الأ�شا�شي من هذه املعار�ص 
يتحقق بالفعل. وا�شار اأمين النقيب من�شق مركز العني 
لرعاية امل�هبة و التميز و من�شق املهرجان اأن امل�شاركات 
مل تت�قف على منطقة العني فقط بل امتدت امل�شاركات 
لكافة اأنحاء الدولة و اأن املبتكرات تن�عت بني علمية و 

ترب�ية و يف خمتلف املجالت املتن�عة.
اأنه فخ�ر  العني  البل��شي مدير مدر�شة  واعرب �شريف 

امل�شاركات  حتكيم  يف  امل�شاركة  و  الفعالية  ه��ذه  بح�ش�ر 
اىل  م�شريا  امل��دار���ص  امل�شاركات لطالب  اأغلب  اأن  اأك��د  و 
الع�شرين  و  احل���ادي  ال��ق��رن  م��ه��ارات  يف  الكبري  التقدم 
الإماراتية مما يعرب ب��ش�ح عن  امل��دار���ص  ل��دى ط��الب 
حر�ص  اأك��د  و  الدولة  ت�شهدها  التي  التعليمية  النه�شة 
و  امل�هبة  لرعاية  العني  مركز  يف  ممثلة  العني  مدر�شة 
التميز و واحة الإبداع على امل�شاركة يف تنظيم الفعاليات 
املدر�شة يف  بدور  اإميانا  الدولة  م�شت�ى  البتكارية على 
املدار�ص  اأدوار  اأهم  اأحد  يعد  املحلي مما  املجتمع  خدمة 

احلديثة يف �ش�ء املدر�شة الإماراتية.
اإدارة  جمل�ص  ع�ش�  النيادي  �شافع  الدكت�ر  اأو�شح  كما 
امل�شاركة  على  حر�ص  اأن��ه  للم�ه�بني  الإم���ارات  جمعية 
تعد  ال��ت��ي  امل�����ش��ارك��ات  تقييم  امل�شاركة يف  و  امل��ه��رج��ان  يف 
بالفعل مبتكرات متميزة و بارزة و �شيك�ن لها اأثًرا كبرًيا 
امل�ه�بني  رعاية  جمعية  اأن  اأك��د  و  القريب  امل�شتقبل  يف 
ب��رئ��ا���ش��ة م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان ت��دع��م كافة 

الفعاليات البتكارية.

ال��ع��ام��ة جل���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة الدولية  اأع��ل��ن��ت الأم����ان����ة 
لنخيل التمر والبتكار الزراعي عن اأ�شماء الفائزين 
مب�شابقة "النخلة باأل�شنة ال�شعراء" بدورتها الثالثة 
للجائزة  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال��ت��ي   2019
اآل نهيان، وزير  ال�شيخ نهيان مبارك  برعاية معايل 
فاز  حيث  اجل��ائ��زة،  اأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص  الت�شامح، 
باملركز الأول ال�شاعر حممد حمدان ليف العنزة عن 
ق�شيدة بعن�ان "�شيخة ال�شلة" وجاء يف املركز الثاين 
ق�شيدة  عن  �شبثان  بن  م�شاعد  عل�ان  علي  ال�شاعر 
بعن�ان "�شيخة الب�شتان" وفاز باملركز الثالث ال�شاعر 
اأحمد حممد ح�شن عبد الف�شيل عن ق�شيدة بعن�ان 
"عرو�ص الب�ادي" حيث بلغ عدد امل�شاركني الإجمايل 

و�شاعرة  �شاعراً   107 الثانية  بدورتها  امل�شابقة  يف 
باللهجة  14 دول عربية نظم�ا ق�شائدهم  ميثل�ن 

النبطية يف حب النخلة وف�شلها واأثرها. 
جاء ذلك يف ت�شريح �شحفي اأدىل به �شعادة الدكت�ر 
الدولية  ع��ام جائزة خليفة  اأم��ني  زاي��د  ال�هاب  عبد 
لنخيل التمر والبتكار الزراعي، عقب ا�شتالم نتائج 
جلنة  قبل  م��ن  امل�����ش��ارك��ة  ال�شعرية  الأع��م��ال  تقييم 
الأدبي.  والنقد  النبطي  بال�شعر  متخ�ش�شة  حتكيم 
"النخلة  م�شابقة  اأن  اجل���ائ���زة  ع���ام  اأم���ني  واأ����ش���اف 
باأل�شنة ال�شعراء" تهدف اىل ت�ظيف ال�شعر النبطي 
لأهمية  اجل��م��ه���ر  وع���ي  تنمية  يف  م��ه��م��ة  ك������ش��ي��ل��ة 
�شجرة نخيل التمر من الناحية الرتاثية والزراعية 

والغذائية والقت�شادية.
وعرب الدكت�ر عبد ال�هاب زايد عن �شعادته بنتائج 
امل�شاركة يف هذه امل�شابقة بدورتها الثالثة من ن�عها 
تهدف  امل�شابقة  ه��ذه  اأن  م�شيفاً  ال��ع��رب��ي،  ب��ال��ع��امل 
اأغرا�ص  اأح��د  لإحياء  التمر  نخيل  ثقافة  تعزيز  اإىل 
ال�شعر )و�شف �شجرة النخيل( ورفد املكتبة العربية 
الق�شائد  م��ن  مم��ي��زة  بن�عية  ال�شعرية  وال�����ش��اح��ة 
اخلا�شة بحب النخلة، وت�شجيع ال�شعراء على اإبداع 
وكتابة ق�شائد ن�عية واإتاحة الفر�شة اأمام اجلميع 
للتناف�ص بطريقة �شفافة وحتقيق ال�شهرة من خالل 
الفائزين  ال�����ش��ع��راء  جت���ارب  على  الأ����ش����اء  ت�شليط 

بامل�شابقة.

•• ال�شارقة-الفجر:

القا�شمي،  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن��ت  ب�����دور  ال�����ش��ي��خ��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
الإمارات  ب���اب��ة  ال�شارقة:  مللف  العليا  اللجنة  رئي�ص 
املت�شاحلة، اأم�ص الول )الثالثاء( يف جمل�ص الناب�دة 
بقلب ال�شارقة، مركز زوار “ال�شارقة: ب�ابة الإمارات 
املت�شل�شل  الرت�شيح  ق�شة  يحكي  ال��ذي  املت�شاحلة”، 
الرتاث  قائمة  لإدراج��ه��ا �شمن  الإم���ارة  ت�شعى  مل�اقع 
والعلم  ل��ل��رتب��ي��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة  يف  ال��ع��امل��ي 

والثقافة “الي�ن�شك�”. 
ال��ق��ا���ش��م��ي ع��ق��ب افتتاح  ب�����دور  ال�����ش��ي��خ��ة  وت���راأ����ش���ت 
تر�شيح  مللف  العليا  للجنة  الثالث  الج��ت��م��اع  امل��رك��ز، 
“ال�شارقة: ب�ابة الإمارات املت�شاحلة” بح�ش�ر �شعادة 
ال�شارقة  معهد  رئ��ي�����ص  امل�����ش��ل��م،  ال��دك��ت���رع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�شركال، الرئي�ص  للرتاث، و�شعادة مروان بن جا�شم 
والتط�ير  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ال�����ش��ارق��ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

عام  مدير  جا�شم،  �شباح  الدكت�ر  و�شعادة  “�شروق”، 
مدير  عطايا،  م��ن��ال  و���ش��ع��ادة  ل��الآث��ار،  ال�شارقة  هيئة 
اآل علي، مدير  واأم��اين  للمتاحف،  ال�شارقة  هيئة  عام 
املكتب التنفيذي لل�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي، 
وخل�د اله�يل، مدير املكتب الإداري “ال�شارقة: ب�ابة 
اللجنة  اأع�����ش��اء  ناق�ص  حيث  املت�شاحلة”،  الإم����ارات 
ك��م��ا بحث  وال��ت��ق��ي��ي��م،  ال��رت���ش��ي��ح  م�����ش��ت��ج��دات عملية 
املتعلقة  واخل��ط��ط  امل�شتجدات  اآخ���ر  اللجنة  اأع�����ش��اء 
احلماية  عمليات  ح�ل  ت��دور  والتي  املر�شحة  بامل�اقع 
امل�اقع،  و���ش��الم��ة  اأ����ش���ال���ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  والإدارة 
ال�شرتاتيجية  ال��ق��رارات  من  ع��دداً  اللجنة  واعتمدت 
الرتاث  على  احل��ف��اظ  عمليات  دع��م  �شاأنها  م��ن  التي 
امل�ؤ�ش�شات  بني  امل�شرتك  التعاون  اآلية  وتعزيز  الثقايف 

الثقافية يف الإمارة.
وجت�ل احل�ش�ر يف قاعات مركز الزوار الذي يعر�ص 
 ،1971 1820 حتى  اإمارة ال�شارقة منذ عام  تاريخ 

ب�شرد  منها  ك��ٌل  ت�شهم  رئي�شة،  ق��اع��ات  ث��الث  وي�شم 
حيث  املت�شاحلة”،  الإم���ارات  ب�ابة  “ال�شارقة:  ق�شة 
تروي القاعة الأوىل حكاية تاريخ ال�شارقة، قبل فرتة 
الإمارات املت�شاحلة، واأثنائها وبعدها، وترّكز على اأبرز 
الأح��داث التي كان لالإمارة فيها دور حملي واإقليمي 
وع��امل��ي م��ن حيث ال��ت��ط���ر وت��ع��زي��ز الأم���ن وال�شلم يف 
البيئة  على  ال�ش�ء  الثانية  القاعة  وُت�شّلط  املنطقة، 
الثمانية،  امل���اق��ع  بني  املعن�ية  وال��رواب��ط  اجلغرافية 
واجلبلية،  وال�شحراوية،  ال�شاحلية،  املناطق  ومنها 
م��ن خ���الل من�����ذج ت��ف��اع��ل��ي، وُت��ع��ن��ى ال��ق��اع��ة الثالثة 
خالل  التاريخية”  ال�����ش��ارق��ة  “مدينة  دور  ب��ع��ر���ص 
املركز  ل��زوار  ح  ت��شّ املت�شاحلة، حيث  الإم���ارات  فرتة 
مدار  على  املدينة  يف  واملعمارية  العمرانية  الطبقات 

القرنني املا�شيني.
اأن مركز  الإداري،  املكتب  اله�يل، مدير  وقالت خل�د 
الزوار ُيعنى بتعريف امل�اطنني واملقيمني وال�شّياح بدور 

اإمارة ال�شارقة خالل فرتة الإمارات املت�شاحلة، والتي 
العاملية،  ال��ق���ى  اأن��ظ��ار  حم��ّط  خاللها  املنطقة  كانت 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  الق�ا�شم  حّكام  حكمة  اأن  اإل 
واتخذت  الإم����ارة  يف  وال���ش��ت��ق��رار  الأم���ن  لتعزيز  اأدت 
اأدى اإىل التط�ر والتبادل  حينها ال�شارقة دوراً قيادياً 
احل�شاري يف املنطقة، وذلك عرب تط�ر اأنظمة الأمن 
والت�شال والتبادل الثقايف. وقد مت العمل على مركز 
الزوار حر�شاً على ن�شر املعرفة وال�عي بتاريخ املنطقة 
احل��اف��ل ق��ب��ل ق��ي��ام الحت����اد ب��ا���ش��ت��خ��دام ط���رق عر�ص 
خالل  مميزاً  جانباً  للزوار  ت�شيف  وتفاعلية  حديثة 

زيارتهم الثقافية ملدينة ال�شارقة التاريخية.
الإم������ارات  ب����اب���ة  ل��ل�����ش��ارق��ة  الإداري  امل��ك��ت��ب  وت������ىّل 
بالتعاون  ال����زوار  م��رك��ز  وتنفيذ  ت��ط���ي��ر  امل��ت�����ش��احل��ة 
لال�شتثمار  ال�شارقة  هيئة  يف  ال�شارقة  قلب  اإدارة  مع 
ومعهد  لالآثار،  ال�شارقة  وهيئة  )���ش��روق(،  والتط�ير 

ال�شارقة للرتاث، وهيئة متاحف ال�شارقة.

مب�شاركة اأ�شوات عاملية من م�شر وال�شودان وتركيا ونيجرييا 
مهرجان برزخ يعود من جديد اإىل مركز 

الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي 
فرق مو�شيقية من وجهات ثقافية متعددة 

تلتقي على مدى يومني يف م�شهد فني متنوع  
••  اأبوظبي - الفجر

مهرجان  ل�شت�شافة  اأب�ظبي  ني�ي�رك  جامعة  يف  الفن�ن  مركز  ي�شتعد   
عرو�ص م��شيقية  بتقدمي  �شيتاألق  والذي  جديد،  من  "برزخ" امل��شيقي 
عاملية متميزة ي�مي الأربعاء 6 مار�ص واجلمعة 8 مار�ص ال�شاعة 7:30 

م�شاًء. 
و�شي�شتقطب امل�شرح الأحمر نخبة من امل�اهب امل��شيقة املتن�عة وال�اعدة، 
يف م�شهد ي�ؤكد املكانة املرم�قة جلامعة ني�ي�رك اأب�ظبي يف �شاحة الفن 
والثقافة يف املنطقة، ودولة الإمارات العربية املتحدة ب�شكل اأو�شع، ك�جهة 
املتن�عة  بالثقافات  احل��داث��ة  بعد  وم��ا  التقليدية  امل����ؤث���رات  فيها  مت��ت��زج 
متعدد  الفني  باحل�ار  اللتزام  هذا  �شّكل  ولطاملا  العامل.  اأنحاء  �شتى  من 
يف  الفن�ن  مركز  عليها  قام  متميزة  �شمة  املتبادل،  الفهم  وبناء  الثقافات، 
مع  العام متا�شياً  اأكرث خالل هذا  ن�شاأته، وبرز هذا احل���ار  اجلامعة منذ 

املتحدة. العربية  الإمارات  دولة  الت�شامح‘ يف  ’عام 
’�ش�ن  ل�  الأفريقية  الأف��روب��ي��ت  مب��شيقى  الأول  الي�م  فعاليات  وت��رّح��ب 
الريرتو  م��شيقى  ملكة  مع  امل�شرح  تتقا�شم  والتي   ،‘80 واإيجيبت  ك�تي 
ب�ب ال�ش�دانية ’ال�شارة والن�بات�نز‘ لتفي�ص الأج�اء بنغمات ريرتو ب�ب 
الثاين  ال��ي���م  فعاليات  تتاألق  بينما  اأفريقيا.  �شرق  منطقة  طابع  تعك�ص 
’خلفة‘ ذات الطابع اخلا�ص - وهي اإحدى الفرق امل�شرية  بعرو�ص فرقة 
الرائعة املك�نة من الفنانني مرمي �شالح وم�ري�ص ل�كا وتامر اأب�غزالة، 
بالإ�شافة اإىل ’األتني غ�ن‘ - الفرقة ال�شعبية الرتكية التي متزج اإبداعاتها 
امل��شيقية بني الأحلان التقليدية واملعا�شرة، والتي اكت�شبت طابع خا�ص ذو 

مل�شة ثقافية متن�عة يف اأم�شرتدام.
ُيذكر اأن مركز الفن�ن يف جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي يعترب اأحد اأ�شهر مراكز 
الفنانني  م��ن  لنخبة  فنية  واأع��م��اًل  عرو�شاً  ُي��ق��دم  حيث  العاملية،  الفن�ن 
املحرتفني واملتمّيزين من �شّتى اأنحاء العامل، ف�شاًل عن م�شاركات واأعمال 

من اإبداع الطالب واأع�شاء الهيئة التدري�شّية واملجتمع الفني املحلي.

اإقبال كبري على جناح خدمات املزارعني يف ختام 
فعاليات اأ�شبوع البتكار بجامعة الإمارات

•• اأبوظبي  - الفجر

اختتم مركز خدمات املزارعني باأب�ظبي اأم�ص م�شاركته يف فعاليات اأ�شب�ع 
الإمارات  بجامعة  وال��زراع��ة  الغذية  كلية  نظمته  ال��ذي   2019 البتكار 
حتت �شعار” ال�شتدامة والبتكار وريادة الأعمال" خالل الفرتة من 25 
ك��راع بالتيني وبجناح �شم من�شة  �شارك  اجل��اري، حيث  27 فرباير  اإىل 
للت�عية باأهمية الزراعة بالإ�شافة اإىل عر�ص منتجات ح�شاد مزارعنا من 

اخل�شروات والفاكهة اإنتاج مزارع اأب�ظبي،
اجلامعة  وطالبات  ط��الب  من  ل��ل��زوار  لفتاً  ح�ش�راً  املركز  جناح  و�شجل 
اإعجابهم باخلدمات  اأبدوا  اإىل اجلمه�ر العام الذين  والأ�شاتذة بالإ�شافة 
التي يقدمها املركز لدعم قطاع الزراعة وحتديثه، كما عربوا عن اإعجابهم 
بج�دة املنتجات املحلية املعرو�شة يف جناح املركز والتي تظهر مدى التط�ر 
الذي حققته الزراعة يف اإمارة اأب�ظبي لتتف�ق املنتجات املحلية يف ج�دتها 

على مثيالتها من اخلارج. 
العربية  الإم�����ارات  جامعة  م��دي��ر  البيلي  حممد  ال��دك��ت���ر  ���ش��ع��ادة/  وك���ان 
املتحدة قد زار جناح املركز لدى افتتاح فعاليات الأ�شب�ع حيث اطلع على 
الرائدة يف جمال  امل�ؤ�ش�شة احلك�مية  املركز ب��شفة  به  الذي يق�م  ال��دور 
يقدمها  التي  والت�ش�يقية  الفنية  واخلدمات  امل�شتدامة  الزراعية  التنمية 
اأب�ظبي والرتويج ملزايا املنتج املحلي والعالمة  اإم��ارة  امل��زارع يف  لأ�شحاب 
لدى  الزراعية  والثقافة  املعرفة  ن�شر  واأي�شاً  مزارعنا"،  "ح�شاد  التجارية 
طالب اجلامعة ب�ش�رة عامة كما مت من خالل اجلناح عر�ص فيدي� لل�اقع 
360  الذي يروي ق�شة املنتج املحلي من املزرعة اإىل املائدة  الفرتا�شي 

ط�ال اأيام الفعالية. 
املزارعني  خ��دم��ات  مبركز  الت�شال  ق�شم  مدير  ال�شعد  علي  جانبه  وم��ن 
باأب�ظبي عن �شعادته بنتائج م�شاركة املركز يف فعاليات اأ�شب�ع كلية الغذية 
والزراعة وذلك بالنظر اإىل حجم الإقبال عن زيارة اجلناح ال�شتف�شار عن 
" نقدر دور  جامعة الإم���ارات وكلية  ، وق��ال  التي ي�ؤديها املركز  اخلدمات 
قطاع  لتط�ير  م�ؤهلة  ك���ادر  تخريج  يف  خا�ص  ب�شكل  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة 
امل�شتدامة  الزراعية  التنمية  �شيا�شة  يدعم  مبا  علمية  اأ�ش�ص  على  الزراعة 

التي تتبناها حك�مة اأب�ظبي وي�شعى املركز لتحقيقها.
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معظم امل�شابني بالتهاب اجليوب الأنفية احلاّد يتح�شنون 
زيارة  اإىل  دون علج طبي، وغالًبا ل تكون هناك حاجة 
الطبيب، ونظًرا لأن عدوى اجليوب الأنفية عادة ما تكون 
امل�شادات  فاإن  بالفريو�شات،  اأي  الربد  بنزلت  مرتبطة 

احليوية لن ت�شاعد، ولكن قد حتدث عدوى بكتريية 
بزيارة  اخل���رباء  ين�شح  ل��ذل��ك  ث��ان��وي��ة،  ح���اّدة 
الطبيب اإذا ا�شتمرت الأعرا�ص اأكرث من 10 اأيام، 

اأو اإذا حت�ّشنت الأعرا�ص يف البداية ولكن �شاءت مرة 
اأخرى خلل اأول 7 اأيام.

قال باحثون من الوليات املتحدة: اإن قلة النوم ت�شبب ا�شطراًبا يف 
تعامل الإن�شان مع الأمل وجتعله اأكرث تاأثرا بالأمل.

ورجح باحثو جامعة كاليفورنيا مبدينة بريكيلي، يف درا�شتهم 
اأوف  "جورنال  التي ن�شرت يف العدد احلايل من جملة 
وجود  الأع�شاب،  باأبحاث  املعنية  نويرو�شاين�ص" 
علقة بني تزايد الآلم املزمنة وتزايد الأرق 

يف جمتمع الع�شر احلديث.

الأف�شل  من  كان  اإذا  ما  ب�شاأن  نقا�ص  يف  كثريًا  ندخل 
تناول بع�ص اخل�شراوات نيئة اأم مطهية، من دون 

تقدمي مربرات �شحية بهذا اخل�شو�ص، تثبت 
�شحة فر�شياتنا.

بع�ص  هناك  اأن  ي��وؤك��دون  اخل��رباء  لكن 
لت�شهيل  اإم��ا  طهيها،  من  بد  ل  الأطعمة 
من  بها  يعلق  مم��ا  للتخل�ص  اأو  ه�شمها 
اأن  عن  ف�شًل  معا،  الثنني  اأو  جراثيم، 

�شروريا  يكون  اخل�شراوات  بع�ص  ميديا( طبخ  )�شتاندر  موقع  للأطفال.وا�شتعر�ص  بالن�شبة 
عددًا من اخل�شراوات التي من املف�شل اأن تقدم �شاخنة اأو مطبوخة، نتناول هنا 3 منها.

اآدم كرو�ص، العالقة بني الن�م  اإ�شراف  يف البداية، در�ص الباحث�ن حتت 
�شاًبا �شحيًحا، يف خمترب   25 ب��الأمل من خ��الل جت��ارب على  وال�شع�ر 
اإىل  املتط�عني  ه���ؤلء  الباحث�ن  اأر�شل  حيث  الن�م؛  لأبحاث  خم�ش�ص 
خمترب لأبحاث الن�م، ثم اختربوا مدى �شع�رهم بالأمل بعد الن�م ليلة 

يف هذا املخترب.
ولختبار ال�شع�ر بالأمل ا�شتثار الباحث�ن ه�ؤلء ال�شباب با�شتخدام حرارة 

متزايدة تدريجيا حتى �شعر بها امل�شارك�ن ب�شكل م�ؤمل.
املخ يف مناطق خمتلفة  ا�شتنتاج ن�شاط  الباحث�ن  ال�قت ذاته حاول  ويف 

منه.
كان على املتط�عني خالل التجربة ذكر م�شت�ى �شع�رهم بالأمل، وذلك 
باحلرارة  امل�شارك�ن  و�شعر   .10 ب�  وينتهي   1 ب�  يبداأ  م�ؤ�شر  خ��الل  من 

واعتربوها غري مريحة عند درجة 44 يف املت��شط.
الأرق.  من  ليلة  امل�شاركني  ق�شاء  بعد  التجربة  نف�ص  الباحث�ن  كرر  ثم 
وهنا بداأ معظم املتط�عني ي�شعرون باأمل احلرارة عند درجة حرارة اأقل، 

بلغت 42 درجة يف املت��شط.
وتبني اأن جميع املتط�عني ب�شكل عام �شعروا بعدم الرتياح يف ظل درجة 

حرارة منخف�شة؛ ما يدل على اأن ح�شا�شيتهم اخلا�شة جتاه الأمل ازدادت 
م�شيفة:  ك��رو���ص،  اأو�شحت  ح�شبما  ك��اٍف  ن���م  ب��دون  ليلة  ق�شائهم  بعد 
املخ  الإ���ش��اب��ة ه��ي نف�ص الإ���ش��اب��ة، والخ��ت��الف ه��� ب�شبب كيفية تقدير 

لالأمل عقب الن�م ب�شكل اأقل بكثري من حاجة الإن�شان.
ا عند تقييم ن�شاط املخ الذي مت ر�شده؛ حيث ازداد هذا  وظهر ذلك اأي�شً

الن�شاط يف مركز املخ امل�ش�ؤول عن ال�شع�ر بالأمل.
ويف ال�قت ذاته، انخف�ص ن�شاط املخ فيما يعرف مبنطقة الن�اة املتكئة 

والف�ص اجلزيري، وهما منطقتان تلعبان دوًرا يف التغلب على الأمل.
ن�شاط  تعزز فقط  الن�م ل  اإن قلة  الباحثني:  وق��ال ماثي� وولكر، كبري 
الطبيعية  امل��راك��ز  اأي�شا  حتجب  ب��ل  امل��خ،  يف  ب���الأمل  ت�شعر  التي  املناطق 

املخففة لالأمل.
وقام الباحث�ن، خالل اجلزء الثاين من الدرا�شة، با�شتطالع اآراء 230 
رج��اًل وام���راأة ع��رب الإن��رتن��ت ع��ن م��دى ج���دة ن�مهم وم��دى �شع�رهم 

بالأمل يف الي�م التايل لذلك.
وجاء تقييم نتائج ال�شتطالع م�ؤكًدا التجارب التي اأجراها الباحث�ن يف 
املخترب؛ حيث تبني اأن تراجع ج�دة الن�م، حتى ول� ب�شكل �شغري، ينعك�ص 
التايل،  ال��ي���م  يف  ف��ردي  ب�شكل  املتط�ع  على 

وذلك على �شكل تزايد ال�شع�ر بالأمل.
واأك����د ال��ب��اح��ث���ن اأن ال��درا���ش��ة حت��م��ل خرًبا 
ال��ن���م ول�  اأن حت�شن ج����دة  اإي��ج��اب��ًي��ا، وه��� 
ي�����ش��ه��م يف حت�شن  اأن  ���ش��غ��ري مي��ك��ن  ب�����ش��ك��ل 

�شع�ر الإن�شان بالأمل.
وراأى الباحث�ن اأن ما خل�ش�ا اإليه من نتائج 
مهم ب�شكل خا�ص للم�شت�شفيات التي جتمع 
الذين  ال��ن��ا���ص  م��ن  ال��ك��ث��ري  احل���ال  بطبيعة 
يعان�ن من الأمل، ويف نف�ص ال�قت من قلة 
تنخف�ص  اأن  الباحث�ن  ت���ق��ع  حيث  ال��ن���م؛ 
ب�شكل  امل�شت�شفيات  ركزت  اإذا  املر�شى  معاناة 
ن���م��ه��م، الأمر  اأف�����ش��ل ع��ل��ى حت�شني ج����دة 
كميات  تخفي�ص  يف  ي�شهم  اأن  ميكن  ال���ذي 

امل�شكنات امل�شتخدمة.

خ�شراوات يف�شل طهيها قبل الأكلقلة  النوم جتعل الإن�شان اأكرث تاأثًرا بالأمل

يجب  وع��م���ًم��ا 
اإىل  ال��������رج���������ع 
اإذا  ف�����ًرا  الطبيب 
"حمى  واج�������ه�������ت 
 39 اأع��ل��ى  م�شتمرة 
درج����ة م��ئ���ي��ة، حيث 
ح��م��ى اجلي�ب  ت��ك���ن 
الأن�����ف�����ي�����ة ال����ع����ادي����ة 
مئ�ية..  درج���ة   38
ح������دوث ت���غ���ي���ريات يف 
ذلك  ال����روؤي����ة مب���ا يف 
ال����روؤي����ة امل����زدوج����ة.. 
بالعدوى  الإ�����ش����اب����ة 
م���رات م��ت��ع��ددة خالل 
باأمل  ال�شع�ر  ال��ع��ام.. 
ح����������اّد وم�����ف�����اج�����ئ يف 
ال����راأ�����ص..  اأو  ال����ج���ه 
بارتباك..  الإ����ش���اب���ة 
اأو احمرار ح�ل  ت�رم 
ت�شّلب  ال����ع����ي����ن����ني.. 

الرقبة...".
وق���د و���ش��ع الأط���ب���اء بع�ص 
مل��ن��ع ع����دوى اجلي�ب  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
ومنها:  تفاقمها،  م��ن  واحل��د  الأن��ف��ي��ة 
التي  ال��ربد  ن��زلت  لتجّنب  خط�ات  "اتخاذ 
بعدوى  الإ���ش��اب��ة  منع  يف  ك��ذل��ك  ت�شاعد  اأن  ميكن 
خا�شة  با�شتمرار،  اليدين  غ�شل  الأن��ف��ي��ة..  اجل��ي���ب 
قبل تناول الطعام اأو اأثناء حت�شريه اأو اأثناء الأكل، 
الت�شال  الأن���ف،  م�شح  اأو  احل��م��ام،  ا�شتخدام  وبعد 

لعدم  الأنفل�نزا،  اأو  بالزكام  م�شاب  �شخ�ص  مع  اجل�شدي 
الإ�شابة باأي فريو�ص اأو بكرتيا تنتقل للجي�ب الأنفية عن 

طريق اليدين".
للميكروبات  دائ��ًم��ا  امل��ع��ّر���ص  وج��ه��ك  مل�ص  "جتنب  ��ا،  اأي�����شً
املنت�شرة يف اجل�، والذي قد ين�شر الفريو�شات على يديك.. 
ا،  احل���ر����ص ع��ل��ى احل�����ش���ل ع��ل��ى ل��ق��اح الأن��ف��ل���ن��زا �شن�يًّ
الإ�شابة  بعد  غالًبا  الأنفية  اجلي�ب  ع��دوى  حت��دث  حيث 
احلّد  الأنفل�نزا..  اأو  الربد  نزلت  بعدوى فريو�شية، مثل 
ووبر  الغبار  ع��ث  مثل  احل�شا�شية  مل�شببات  التعر�ص  م��ن 
م�شاب  ب�شخ�ص  الت�شال  جتّنب  واحل�شرات..  احلي�انات 
الأ�شطح  تطهري  ال��ع��ل���ي..  التنف�شي  اجل��ه��از  يف  ب��ع��دوى 
ل�حات  الأب����اب،  مقاب�ص  مثل  متكرر،  ب�شكل  امل�شتخدمة 
الكاونرت  واأ�شطح  املحم�لة،  اله�اتف  الكمبي�تر،  مفاتيح 

يف املطبخ...".
ق�يًّا  املناعة  نظام  على  "املحافظة  ا:  اأي�شً الن�شائح  ت�شمل 
وتناول  ال��ن���م،  م��ن  ك��اٍف  ق�شط  ع��ن طريق احل�ش�ل على 
غذاء �شحي مع ممار�شة الريا�شة واحلد من الت�تر.. اإذا 
انت�شارها  امل�شاعدة يف منع  بعدوى فريو�شية حاول  اأ�شبت 
لالآخرين، عن طريق تغطية الأنف والفم عند العط�ص اأو 
ال�شعال، والبقاء يف املنزل من العمل اأو املدر�شة حتى ت�شعر 
اأنك بحالة جيدة.. جتنب ا�شتخدام املاء املغلي يف التعامل 
مع اجلي�ب الأنفية، اتركه يربد قبل اأن يقرتب البخار من 
اجللد والأغ�شية املخاطية.. اإذا كان لديك التهاب يف احللق، 
ميكنك �شرب امل�شروبات الدافئة اأو الغرغرة باملاء املالح، مع 

م�شتحلبات و�شرب م�شروبات دافئة مع الع�شل...".
املفاجئة  ال��ت��غ��ريات  "جتّنب  ��ا:  اأي�����شً الن�شائح  وتت�شمن 
يف درج���ة احل����رارة، وجت��ن��ب الن��ح��ن��اء اإىل الأم����ام وراأ�شك 
وال�شغط  الأمل  تفاقم  اأن  ميكن  الأم���ر  فهذه  اأ�شفل،  اإىل 
اجلي�ب الأنفية.. كما ميكنك منع عدوى اجلي�ب الأنفية 

املمرات  على  واحلفاظ  الأنفي  ال�شرف  تعزيز  طريق  عن 
الأطباء  و�شعها  التي  الق��رتاح��ات  بع�ص  بتنفيذ  الأنفية، 

واملنظمات ال�شحية، وت�شمل:
واملل�ثات  ال�شلبي  للتدخني  والتعر�ص  التدخني  جتنب   -
الأنفية،  اجل��ي���ب  تهيج  اأن  وال��ت��ي مي��ك��ن  ا،  ج�����ًّ امل��ح��م���ل��ة 
اأهداب،  ت�شمى  ال�شعر  ت�شبه  ا خاليا  اأي�شً يدّمر  فالتدخني 

والتي ت�شاعد على حتريك املخاط.
- ح��اف��ظ ع��ل��ى رط���ب��ت��ك، ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل���خ���اط رقيًقا 

و�شهاًل.
- جتنب البيئات اجلافة، وحاول ترطيب اله�اء للم�شاعدة 
ا�شتن�شاق  ا  اأي�شً الأنفية، وميكنك  املمرات  على منع جفاف 

البخار من الد�ص ال�شاخن.

- ا�شتخدام حمل�ل ملحي با�شتخدام تقنيات الري الأنفية، 
لإزالة تخليق املخاط وترطيب الأغ�شية املخاطية.

لتجنب  م��رة  واح��دة يف كل  بلطف، فتحة  اأنفك  تفري�ص   -
اإزعاج املمرات الأنفية واإطالق الفريو�شات والبكترييا اإىل 

اجلي�ب الأنفية.
ال�شرورة  عند  فقط  الهي�شتامني  م�����ش��ادات  ا���ش��ت��خ��دام   -
امل�شادات من  تزيد هذه  الطبيب، حيث  ت�جيهات  وح�شب 

كثافة املخاط، ما يزيد من �شع�بة �شرفها.
- تناول م�شادات الحتقان اإذا كنت م�شاًبا بعدوى تنف�شية، 
ول��ك��ن ف��ق��ط ع��ل��ى امل���دى ال��ق�����ش��ري؛ ح��ي��ث مي��ك��ن اأن ي�ؤدي 
ا�شتخدام مزيالت الحتقان الأنفية على املدى الط�يل اإىل 

تفاقم الحتقان الأنفي.

جتّنب التغريات املفاجئة يف درجة احلرارة

ن�شائح مهمة للوقاية من التهابات 
اجليوب الأنفية
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ال�شبانخ واللفت
هل �شبق لك اأن راأيت ما يحدث لل�شبانخ اأو اللفت 
عندما يتم طهيهما؟ اإنهما ينكم�شان كلياً. فهما 
مليئان بحم�ص الف�ليك والكال�شي�م واحلديد 

واملغني�شي�م وامل�اد امل�شادة لالأك�شدة.
���ش��ال���ش��ة خ��ا���ش��ة عند  اأك���رث  وال�����ش��ب��ان��خ ي�شبح 
واإ���ش��اف��ة قليل من  الهند،  زي��ت ج���ز  م��ع  قليه 
اإليه.  ال��ط��ازج  املطح�ن  الأ���ش���د  والفلفل  امللح 
م�شت�يات  خ��ف�����ص  يف  ك��ب��ري  دور  ول��ل�����ش��ب��ان��خ 

الك�لي�شرتول.

اجلرز
اجل����������������������������������زر م�������ن 

ال�شهل  م��ن  لي�ص  ال��ت��ي  ال�شلبة  اخل�����ش��راوات 
لفرتة  بطهيها  ين�شح  لذا  م�شغها،  اأو  ق�شمها 
يجعلها  ال���ذي  الأم���ر  ه��ادئ��ة  ن��ار  على  ق�شرية 
اأ�شهل يف التناول واأ�شهل يف المت�شا�ص خالل 

عملية اله�شم.
واإذا كنت تريد احل�ش�ل على اأكرب كمية ممكنة 
امل�ج�دين  )اأ(  وفيتامني  ك��اروت��ني  البيتا  م��ن 
معدودة،  ل��دق��ائ��ق  بتبخريه  فعليك  اجل���زر  يف 
يف  واأ�شهل  للج�شم  فائدة  اأكرث  �شيجعله  فهذا 

اله�شم.

الطماطم
يق�ل اخلرباء اإنه 

ب����اإم����ك����ان 

العنا�شر  من  باملزيد  اجل�شم  تزويد  الطماطم 
حتت�ي  فهي  �شاخنة،  ت��ك���ن  عندما  ال��غ��ذائ��ي��ة 
على فيتامينات A وC وK وحم�ص الف�ليك 

واحلديد والب�تا�شي�م والزنك واملغني�شي�م.
التحديد،  على وجه  الرجال  الأطباء،  وي��شي 
ب�����ش��رب ن�����ش��ف ل���رت م���ن ع�����ش��ري ال��ط��م��اط��م يف 
ب�شرطان  الإ�شابة  خطر  من  تقلل  فهي  الي�م، 
ال��ث��دي وت�����ش��اع��د يف احل��ف��اظ ع��ل��ى �شحة 

العظام واجللد.
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املال والأعمال

•• عجمان-الفجر:

ا�شتقبلت دائرة التنمية القت�شادية يف عجمان وفداً من 
وزارة القت�شاد، برئا�شة ال�كيل امل�شاعد لقطاع ال�ش�ؤون 
ال��ت��ج��اري��ة، ���ش��ع��ادة حميد ب��ن ب��ط��ي امل��ه��ريي. وك���ان يف 
ا�شتقبال ال�فد املدير العام �شعادة علي عي�شى النعيمي، 
اإىل جانب عدٍد من القيادات يف الدائرة، وقد مت خالل 
ب��ني اجلهتني يف  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  ال��ل��ق��اء بحث �شبل 
م��ش�عي ال�شجل القت�شادي ال�طني وتنظيم التجارة 
مدير  احل��شني،  اأح��م��د  بح�ش�ر  وذل��ك  اللكرتونية، 
الر�ش�د،  واأح��م��د  ال����زارة،  يف  التجاري  الت�شجيل  اإدارة 
�شعادة علي  قال  اللقاء  على  وتعليقاً  ال����زارة.  خبري يف 
عي�شى النعيمي: “ لقاوؤنا مع وفد وزارة القت�شاد كان 
يف  التعاون  اآل��ي��ات  خالله  ناق�شنا  حيث  للغاية،  مثمراً 
عدة جمالت اقت�شادية، خ�ش��شاً فيما يتعلق بالتجارة 
يف  مت�شاعداً  اجت��اه��اً  ال��ي���م  ال��ت��ي متثل  الل��ك��رتون��ي��ة 

الأ����ش����اق امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة، ك��م��ا بحثنا م��ع ال�����زارة 
امل��ن��اط��ق احلرة  ب��ي��ان��ات  ت���ف��ري  ب�����ش��اأن  التن�شيق  اآل��ي��ات 
وي�شعدنا  ال�طني،  القت�شادي  ال�شجل  من�شة  �شمن 
ال��ت��ع��اون ال��دائ��م م��ع خمتلف اجل��ه��ات احل��ك���م��ي��ة، مبا 
الأن�شطة  تنظيم  يف  املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  ي�شمن 
النم�  م�����ش��ت���ي��ات  ت��ع��زي��ز  وي�����ش��ه��م يف  الق���ت�������ش���ادي���ة، 
الدولة«  يف  الأع��م��ال  قطاعات  خمتلف  يف  القت�شادي 
يف  التعاون  على  اتفقا  قد  الطرفني  اأن  بالذكر  جديٌر 
الذي  ال�طني  الق��ت�����ش��ادي  ال�شجل  وحت��دي��ث  تط�ير 
ميثل من�شة الكرتونية م�حدة لبيانات جميع املن�شاآت 
القت�شادية يف الدولة، من خالل التن�شيق مع اجلهات 
املعنية لإ�شافة بيانات من�شاآت املناطق احلرة يف ال�شجل، 
كما اتفق الطرفان على التعاون يف و�شع اأطر تنظيمية 
لأن�شطة التجارة اللكرتونية، مبا يعزز م�شرية التنمية 
القت�شادية  التط�رات  وي�اكب  القت�شادي،  والتن�يع 

والتقنية على م�شت�ى العامل.

»كارتر اآند وايت« الماراتية تعر�ص املنتجات اخلا�شة 
بالقوارب واليخوت يف معر�ص دبي العاملي للقوارب 2019

•• دبي- الفجر:

�شهد جناح �شركة كارتر اآند وايت الإماراتية  امل�شارك يف فعاليات فعاليات 
الدورة 27 من “معر�ص دبي العاملي للق�ارب 2019”  التي تقام خالل 
الفرتة 26 فرباير اىل 2 مار�ص القادم،  اإقبال كبريا من اجلمه�ر ، حيث 
حر�شت ال�شركة على عر�ص املنتجات القطنية الفاخرة مثل اأغطية الأ�شرة 

واملنا�شف وامللب��شات التي ت�شتخدم يف الق�ارب واليخ�ت.
اإيطاليا  يف  الفاخر  امل�شري  القطن  ال�شركة من  منتجات  ت�شنيع  ويجري 
وتلقى  عامليا،  الأف�شل  تعدُّ  و  وال��ق���ارب  اليخ�ت  يف  خ�شي�شاً  وت�شتخدم   ،

اإقبال كبرياً من املالك و�شركات ادارة اليخ�ت وال�شفن الكبرية الفاخرة.
وقد تلقت ال�شركة خالل امل�شاركة العديد من الطلبات من مالك و�شركات 
و  تتمتع بج�دة عالية  التي  لتزويدها مبنتجاتها  والق�ارب  اليخ�ت  ادارة 

ا�شتخدام خامات قطن فاخرة ت�شعر امل�شتخدمني بالراحة والفخامة.

مذكرة تفاهم بني »دبي املايل« و»دائرة الأرا�شي«
 حول ا�شتخدام بوابة اخلدمات اللكرتونية

•• دبي-وام:

الأرا�شي  الق�شائي لدائرة  ال��ذراع  املايل مذكرة تفاهم مع  وقع �ش�ق دبي 
والأمالك مركز ف�ص املنازعات الإيجارية، تهدف اإىل تعزيز التعاون بينهما 
يف املجالت ذات الهتمام امل�شرتك وب�شفة خا�شة الإجراءات امل�شرتكة بني 
امل��رك��ز و���ش���ق دب��ي امل��ايل حيث �شيتم يف اإط���ار تلك امل��ذك��رة اإجن���از الربط 
من  ميكنه  مبا  الإيجارية  املنازعات  ف�ص  ومركز  ال�ش�ق  بني  اللكرتوين 
الطلبات  تقدمي  عند  بال�ش�ق  اللكرتونية  ب�ابة اخلدمات  ال�شتفادة من 

املتعلقة باإجراءات ق�شائية تتعلق باملتعاملني يف ال�ش�ق.
وقع مذكرة التفاهم �شعادة عي�شى كاظم رئي�ص جمل�ص اإدارة �ش�ق دبي املايل 
والأمالك  الأرا���ش��ي  لدائرة  العام  املدير  جمرن  بن  بطي  �شلطان  و�شعادة 

بح�ش�ر عدد من امل�ش�ؤولني من اجلانبني.
وتبادل  التعاون  اأوا�شر  لت�طيد  امل�اتية  الأر�شية  التفاهم  مذكرة  وت�فر 
تنفيذ  لعملية  وا�شحاً  اإط���اراً  ت�شع  كما  اجلانبني  بني  واخل���ربات  امل��ع��ارف 
وبيع  ف��ك حجز  اأو  ب�شاأن حجز  الإي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ق���رارات مركز ف�ص 
الأوراق املالية وكذلك طرق ت�زيع الأرباح النقدية للم�شتثمرين الذين مت 

التحفظ على اأوراقهم املالية من قبل املحكمة.
الأرا�شي  ودائ����رة  امل���ايل  دب��ي  ���ش���ق  م��ن  ك��ل  قناعة  اخل��ط���ة  تلك  وتعك�ص 
التن�شيق  باأهمية  الإي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  ف�ص  م��رك��ز  يف  ممثلًة  والأم����الك 
التي يت�لها كل منهما ودعم  الأن�شطة  زي��ادة فعالية  بينهما يف  والتعاون 
جه�دهما الرامية اإىل تعزيز املكانة الرائدة لدبي ودولة الإمارات العربية 

املتحدة فيما يخ�ص التميز امل�ؤ�ش�شي وج�دة اخلدمات.
وقال �شعادة عي�شى كاظم اإن �ش�ق دبي املايل يرتبط بعالقة تعاون وثيقة 
مع العديد من امل�ؤ�ش�شات احلك�مية ويف مقدمتها دائرة الأرا�شي والأمالك 
وذلك يف اإطار حر�ص ال�ش�ق على ت�شافر اجله�د مع كافة امل�ؤ�ش�شات ذات 

ال�شلة من اأجل تعزيز بيئة العمل امل�اتية واجلاذبة لال�شتثمارات يف دبي.
التعاون مع  اأوا�شر  التي تق�ي  وعرب عن �شعادته بهذه اخلط�ة اجلديدة 
ت��ط���رات مهمة على  م��ن  �شت�شفر عنه  م��ا  اإىل  ع��ن تطلعه  ال��دائ��رة معربا 
�شعيد الرتقاء باآليات الت�ا�شل بني �ش�ق دبي املايل ومركز ف�ص املنازعات 
اللكرتونية  للخدمات  املايل  دبي  �ش�ق  ب�ابة  اعتماد  وبخا�شة  الإيجارية 
القيادة  روؤي��ة وت�جيهات  يتما�شى مع  الذي  الأم��ر  للت�ا�شل  ر�شمية  كقناة 
ذكية  خ��دم��ات  لت�فري  التقنيات  اأح���دث  م��ن  ال�شتفادة  باأهمية  الر�شيدة 
ال�شدد  هذا  ال�ش�ق يف  ال�ش�ق حيث حر�ص  املتعاملني يف  لكافة  ومتط�رة 
العديد  مع  املبا�شر  للت�ا�شل  وماأم�نة  فعالة  الكرتونية  قناة  ت�فري  على 
الأرا�شي  دائ��رة  ذل��ك  يف  مبا  ال�ش�ق  مع  املتعاونة  والهيئات  امل�ؤ�ش�شات  من 
والأمالك الأمر الذي �شيرتك اأثراً ملم��شاً على �شعيد اإجناز الإجراءات 
ب�شرعة وفعالية. وقال �شعادة �شلطان بطي بن جمرن اإن هذه املذكرة تاأتي 
ال�شراكة  ع��الق��ات  لت�طيد  امل�شتمرة  وامل�شاعي  ال��دائ��م  احل��ر���ص  اإط���ار  يف 
القيادة  بت�جيهات  ع��م��اًل  احلك�مية  م�ؤ�ش�شاتنا  خمتلف  م��ع  وال��ت��ع��اون 
متط�رة  حك�مية  خدمات  وتقدمي  احلك�مي  ب���الأداء  لالرتقاء  الر�شيدة 
جلميع املتعاملني مبا ي�شمن لنا التف�ق على املدن العاملية الأخرى، م�شريا 
اإىل اأن الدائرة ت�شخر كل اجله�د لتقدمي خرباتها وما اأحرزته من تقدم 
يف تط�ير التطبيقات الع�شرية جلميع �شركائها من امل�ؤ�ش�شات مبا ي�شهم 
اأف�شل  يف الرتقاء بالقطاع القت�شادي يف دبي وو�شع الإم��ارة على قائمة 

ال�جهات ال�شتثمارية العاملية.

»دبي للم�شاريع النا�شئة« ت�شتعر�ص اأهمية 
املن�شات الإلكرتونية للم�شاريع ال�شغرية

•• دبي-وام:

و�شناعة  مبادرات غرفة جت��ارة  اإح��دى  النا�شئة”  للم�شاريع  “دبي  نظمت 
“ج� دادي”  دبي املبتكرة لدعم ريادة الأعمال دورة تدريبية بالتعاون مع 
ح�ل اأهمية اإن�شاء م�قع اإلكرتوين فّعال ل�شمان جناح امل�شاريع ال�شغرية 

والنا�شئة.
هدفت الدورة التي اأدارتها �شلينا بيرب املدير الإقليمي ل�شركة “ج� دادي” 
من  امل�شاركني  تعريف  اإىل  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف 
وجناح  لنم�  الإلكرتونية  املن�شات  اأهمية  ح�ل  النا�شئة  امل�شاريع  اأ�شحاب 
امل�شاريع التجارية بالإ�شافة اإىل م�شاعدة امل�شاركني على اإن�شاء ون�شر م�قع 
لإن�شاء  دادي”  “ج�  من�شة  عرب  التجاري  مب�شروعهم  خا�ص  اإل��ك��رتوين 
امل�اقع الإلكرتونية. و ذكرت ناتاليا �شاي�شيفا مدير ريادة الأعمال يف غرفة 
دبي حر�ص ان الدورة التدريبية مهمة و�شرورية لأ�شحاب امل�شاريع النا�شئة 
يف املنطقة حيث اأن العامل الي�م قائم على التكن�ل�جيا ومن ال�شروري اأن 
الرقمية  امل�ؤ�ش�شية  ه�يتهم  ال�شغرية  وال�شركات  امل�شاريع  اأ�شحاب  ين�شئ 
التدريبات  ك��اف��ة  بت�فري  النا�شئة”  للم�شاريع  “دبي  يف  نحر�ص  ون��ح��ن 
للنم�  املنطقة  يف  النا�شئة  امل�شاريع  اأ���ش��ح��اب  يحتاجها  التي  واملعل�مات 
والنجاح يف م�شريتهم التجارية.” و اأكد �شلينا بيرب اأن “ج� دادي” تهدف 
النا�شئة  امل�شاريع  اأ�شحاب  اإىل م�شاعدة  التدريبية  ال��دورة  من خالل هذه 
امل�ؤ�ش�شية الرقمية عرب م�شاعدتهم لإن�شاء ون�شر م�قع  اإن�شاء ه�يتهم  يف 
الدورة  يف  امل�شاركني  اأن  اإىل  لفتة  التجاري  مب�شروعهم  خا�ص  اإلكرتوين 
امل�شاريع  لنم�  وم��زاي��اه��ا  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل���اق��ع  اأه��م��ي��ة  ي��درك���ن  اأ�شبح�ا 

التجارية وكيفية اإن�شاء م�قع اإلكرتوين خا�ص بهم.

مب�شاركة م�شوؤويل ال�شتثمار احلكوميني يف املنطقة

»منتدى ال�شتثمار الزراعي« ي�شّلط ال�شوء على فر�ص ا�شتثمارية مبليارات الدولرات
•• دبي-الفجر: 

ال�شرق  “اأغرا  حققه  ال��ذي  النجاح  بعد 
املعر�ص  يع�د  املا�شي،  العام  الأو�شط” 
ال�شناعة  اأب��رز معار�ص  اأح��د  يّعد  ال��ذي 
ال���زراع���ي���ة يف امل��ن��ط��ق��ة م���ن ج��دي��د اإىل 
ال�شتثمار  م�ش�ؤويل  من  عدد  ا�شت�شافة 
ال�شرق  اأن��ح��اء  خمتلف  من  احلك�ميني 
الأو�شط لبحث الفر�ص ال�شتثمارية يف 
القطاع الزراعي يف املنطقة والتي تقّدر 

حالياً مبليارات الدولرات. 
وحتت رعاية وزارة التغري املناخي والبيئة 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، تنعقد 
اجلل�شة الفتتاحية الرئي�شة ل�”منتدى 
مار�ص،   5 يف  الزراعي”  ال���ش��ت��ث��م��ار 
يف  ال����ش���ت���ث���م���ار  “فر�ص  ع����ن�����ان  حت����ت 
�شعادة  يفتتحها  التي  العربي”،  العامل 
حممد بن عبيد املزروعي رئي�ص الهيئة 
الزراعي  والمن���اء  لال�شتثمار  العربية 

.»AAAID«
وي�����ش��رتك يف اجل��ل�����ش��ة ���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
ادارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال��ع���ي�����ص  �شلطان 
اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  الإم������ارات،  رواب����ي 
غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة؛ و�شعادة 
���ش��ي��ف اجل������روان الأم������ني العام  ج���م���ال 
ملجل�ص الإمارات للم�شتثمرين باخلارج؛ 
املن�ّشق  بلقا�شم  اأولد  ع��زي��ز  وال��دك��ت���ر 
للبح�ث  ال�����دويل  امل���رك���ز  الإق��ل��ي��م��ي يف 

الزراعية يف املناطق اجلافة “اإيكاردا«. 
ووف��ق��اً لأح���دث ال��ت��ق��اري��ر ال�����ش��ادرة عن 
الزراعية،  للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
ف�����اإن ح��ج��م ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  ل��دول 
تريلي�ن   2.3 نح�  اإىل  ي�شل  اأفريقيا 
الزراعي  القطاع  ي�شاهم  اأمريكي،  دولر 
ب���اإج���م���ايل   ،6.24% ب��ن�����ش��ب��ة  ف���ي���ه���ا 
ملي�ن   415 ح����ايل  يبلغ  ���ش��ك��ان  ع���دد 
وحدها  ال��ب��ي��ان��ات  ه��ذه  وت��ب��نّي  �شخ�ص. 

يف  ال�شتثمارية  الفر�ص  �شخامة  مدى 
املنطقة حالياً.

وت�شم املنطقة نطاق وا�شع من البيئات 
دول  م��ن  ب���دءاً  متتد  ال��ت��ي  القت�شادية 
ا�شتثمار  بيئات  اإىل  الطم�حة  اخلليج 
م�اتية يف مقاطعات متر مبرحلة  غري 
م��ن ع���دم ال���ش��ت��ق��رار ال�����ش��ي��ا���ش��ي. ومن 
الدول  م��ن  جتعل  التي  الع�امل  �شمن 
ال��زراع��ي ه��ي   مدى  جاذبة لال�شتثمار 
اأ�ش�اق  واجت���اه  الطبيعية  امل����ارد  ت���اف��ر 
النم� وكفاءة البنية الل�ج�شتية واملالية 
ت�افر  اإىل  بالإ�شافة  التقنيات،  وتكلفة 
ال�شيا�شي  وال�شتقرار  املهارات  اأ�شحاب 

يف البالد.
العربية  الهيئة  درا���ش��ات  لنتائج  ووف��ق��اً 
لال�شتثمار والمناء الزراعي فقد اأظهر 
ال�����ش��ن���ات الثالث  امل�����ش��ت��ث��م��رون خ���الل 
امل�شاريع  يف  م��ت��زاي��داً  اه��ت��م��ام��اً  املا�شية 
املتعلقة ب�شناعة الأغذية. ويعاين معدل 

املنتجات الزراعية يف الدول العربية التي 
يتم ت�شنيعها كاأغذية من انخفا�ص، كما 
الطلب  اأن يتجاوز  الإنتاج  ميكن حلجم 
ع�امل  جميعاً  وه��ي  امل���ا���ش��م،  بع�ص  يف 
لتخزين  م��ن�����ش��اآت  ت��ط���ي��ر  ف��ر���ص  تفتح 
املنتجات  وت��غ��ل��ي��ف  وت��ع��ب��ئ��ة  وت�����ش��ن��ي��ف 
اإىل  وت�شري  الأغذية،  وت�شنيع  الزراعية 
تلك  يف  ال�شتثمارات  على  جيدة  ع�ائد 

الأن�شطة. 
الأخرى  الرئي�شة  املجالت  �شمن  وم��ن 
كذلك  ال��زراع��ي  القطاع  يف  لال�شتثمار 
ت��ق��ن��ي��ات ال���زراع���ة ال��ذك��ي��ة -وخ��ا���ش��ة يف 

جمالت 
املائية  وال��زراع��ة  املائية  الأح��ي��اء  زراع���ة 
من  املياه  ن��درة  وتعترب  املائية.  وامل���زارع 
ال�شرق  منطقة  يف  الرئي�شة  التحديات 
اأي تكن�ل�جيا  الأو�شط، و�شيتم مراقبة 
ميكنها �شمان ا�شتخدام كميات اأقل من 
امل��ي��اه يف امل�����ش��اري��ع، وت��ع��ّزز ك��ف��اءة الأداء 

وال�شتدامة.
ومتتد خربة الهيئة العربية لال�شتثمار 
والمناء الزراعي اإىل اأكرث من 40 عاماً 
والت�ا�شل  الزراعية  البح�ث  جم��ال  يف 
م�شاريع  واإق����ام����ة  امل�����ش��اري��ع  رّواد  م���ع 
و�شركات ربحية وت�فري خدمات البحث 
بالإ�شافة  التكن�ل�جيا  ون��ق��ل  العلمي 
التنم�ية.  الأن�����ش��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل 
انطالق  قبيل  الهيئة  تعليقات  وبح�شب 
ال�شروري  “من  املقبل،  ال�شهر  املنتدى 
ملختلف  املعل�مات  ه��ذه  و���ش���ل  ت�شهيل 
الزراعي.  امل��ج��ال  يف  امل�����ش��ارك��ة  الهيئات 
وتهدف �شراكة الهيئة مع “اأغرا ال�شرق 
امل�ؤ�ش�شات  ربط  اإىل   ”2019 الأو�شط 
لل��ش�ل  ال�شحيحة  بالقن�ات  والأف��راد 
األ وه��� حتقيق  ال��ه��دف اجل��م��اع��ي  اإىل 

الأمن الغذائي«.
بلي�شبي مديرة معر�ص  �شامانثا  وقالت 
 :”2019 الأو�����ش����ط  ال�������ش���رق  “اأغرا 

“لعب جناح مبادرات ال�شتثمار يف “اأغرا 
دوراً  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  الأو�شط”  ال�����ش��رق 
ال�شتثمار  “منتدى  ت�شكيل  يف  رئي�شاً 
الهيئة  م�����ش��اع��دة  وبف�شل  الزراعي”. 
ك�شريك ال�شتثمار يف املعر�ص، �شنتمّكن 
جديدة  �شبل  ع��ن  الك�شف  م�ا�شلة  م��ن 
الأمن  ت��ع��ّزز  اأن  ميكن  وال��ت��ي  ومبتكرة 
الغذائي يف منطقة ال�شرق الأو�شط من 
امل�ش�ؤول  ال�شتثمار  فر�ص  ت�فري  خالل 
و�ش�ف  والأدوات.  ال���الزم���ة  وامل���ع���ارف 
للت�ا�شل  ممتازة  فر�شاً  املنتدى  ي�ّفر 
ال�شرتاتيجية  ال�������ش���راك���ات  وت�����ش��ك��ي��ل 
احلك�مية  وال��ه��ي��ئ��ات  امل�شتثمرين  ب��ني 
والعاملني يف �شناعات الزراعة وا�شتزراع 

الأحياء املائية وال�شحة احلي�انية«.
الربنامج  ع���ن  مم��ث��ل��ني  ���ش��ي��ّ�ف��ر  ك��م��ا 
يف  ال�شمكية  ال����رثوة  لتط�ير  ال���ط��ن��ي 
يف  للح�ش�ر  ال�شع�دية  العربية  اململكة 
املعر�ص نظرة عن امل�شهد احلايل لل�ش�ق 
يف جل�شات ترّكز على فر�ص ال�شتثمار يف 
�شناعة ا�شتزراع الأحياء املائية يف اململكة 
ال�طنية  ال�����ش��ع���دي��ة واخل��ط��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

لتط�ير م�شائد الأ�شماك.
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزارة  رع���اي���ة  وحت����ت 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  يف  وال��ب��ي��ئ��ة 
“اأغرا  وم�ؤمتر  معر�ص  ينطلق  املتحدة 
اإىل   5 يف الفرتة من  ال�شرق الأو�شط” 
7 مار�ص 2019 يف مركز دبي التجاري 
العاملي بدبي، الإمارات العربية املتحدة. 
وبرتكيزه على قطاعات زراعة املحا�شيل 
املائية  املا�شية وا�شتزراع الأحياء  وتربية 
“اأغرا  �شيجذب  احل��ي���ان��ي��ة،  وال�����ش��ح��ة 
امل�ردين   ”2019 الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
الذين  والدوليني،  املحليني  وامل�شرتين 
يتطلع�ن للح�ش�ل على اأحدث املنتجات 
منت�ج  ت��اأم��ني  بهدف  املبتكرة  واحل��ل���ل 
غذائي م�شتدام يف جميع اأنحاء منطقة 

ال�شرق الأو�شط واأفريقيا. 

 »جمل�ص الإمارات لالأبنية اخل�شراء« و»القن�شلية امللكية الدمناركية العامة« يتعاونان للرتويج ملبادرات ال�شتدامة

جمل�ص �شيدات اأعمال عجمان ينظم ور�شة حول الزراعة املائية بعنوان »ا�شتعد لتغيري حياتك«

اقت�شادية عجمان ت�شتقبل وفدًا من وزارة القت�شاد

•• دبي-الفجر: 

لالأبنية  الإم�������������ارات  “جمل�ص  وق������ع 
الذي  امل�����ش��ت��ق��ل  امل��ن��ت��دى  اخل�شراء”، 
ي��ه��دف اإىل احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة من 
املمار�شات  وت�����ش��ج��ي��ع  ت���ع���زي���ز  خ�����الل 
اتفاقية  اخل�����ش��راء،  ب��الأب��ن��ي��ة  املتعلقة 
امللكية  “القن�شلية  م��ع  ت��ع��اون  برنامج 
دعم  اإىل  ت��ه��دف  العامة”  ال��دمن��ارك��ي��ة 
الإم����ارات  دول���ة  يف  البيئية  ال���ش��ت��دام��ة 

العربية املتحدة. 
و�شيتعاون الطرفان يف مبادرات وبرامج 
اخل�شراء،  ل��الأب��ن��ي��ة  ت����روج  وف��ع��ال��ي��ات 
رئي�ص  كمرتكز  ال�شتدامة  على  وتركز 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية  حل��ف��ز 
ت�ؤ�ش�ص  كما  الإم���ارات.  يف  والجتماعية 
ال�����ش��راك��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ملن�شة  ه���ذه 
تتيح للطرفني م�شاركة �شبكة الأع�شاء 
التي تدعم تعزيز  وال�شركاء وامل�ؤ�ش�شات 
ال�عي العام باأهمية التح�ل اإىل من�ذج 
�شل�شلة  ام��ت��داد  على  اخل�شراء،  الأبنية 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  ال���ق���ط���اع.   يف  ال���ت����ري���د 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  العبار،  �شعيد  ق��ال 
“جمل�ص الإمارات لالأبنية اخل�شراء”: 
ت��شعة  اإىل  با�شتمرار  املجل�ص  “يتطلع 
اأكرب  �شبكة  وت��اأ���ش��ي�����ص  ���ش��راك��ات��ه  ن��ط��اق 
من داعمي ال�شتدامة يف دولة الإمارات 

و�شتتيح  وامل��ن��ط��ق��ة.  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
امللكية  ’القن�شلية  م���ع  ���ش��راك��ت��ن��ا  ل��ن��ا 
تعزيز  ف��ر���ش��ة  العامة‘  ال���دمن���ارك���ي���ة 
وامل�ؤ�ش�شات  ال�������ش���رك���ات  م���ع  ال���ت���ع���اون 
ال��ك��ب��رية يف  ال���دمن���ارك���ي���ة ذات اخل�����ربة 
الهند�شية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط���ي��ر  جم����ال 
ن�عية  التي حتدث حت�لت  والإن�شائية 
باأن  ���ش��ك  ول  ال��ع��م��ران��ي��ة.  ال��ب��ي��ئ��ات  يف 
والبتكار  امل��ع��رف��ة  م���ن  امل�����ش��ت���ى  ه����ذا 

واأهدافنا  امل�شتدام  لنم�نا  رافداً  �شيمثل 
�شعادة  وقالت  القت�شادية«.   التنم�ية 
يف  التجاري  امللحق  ت�ني�شني،  ه�.  ميتي 
العامة يف  الدمناركية  امللكية  القن�شلية 
اأن  الدمناركية  القن�شلية  “ي�شر  دب��ي: 
مع  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  ه��ذه  تعقد 
اخل�شراء‘  لالأبنية  الإم����ارات  ’جمل�ص 
اعتماد  ن��ط��اق  ت��شيع  على  م��ع��اً  للعمل 
ومعايري  ال���ش��ت��دام��ة  مم��ار���ش��ات  اأف�شل 

الأب��ن��ي��ة اخل�����ش��راء يف دول����ة الإم������ارات 
خف�ص  يف  للم�شاهمة  املتحدة،  العربية 
ا�شتهرت  ول��ط��امل��ا  الكرب�نية.  الب�شمة 
اأول�����ي����ة ق�ش�ى  ب��اإي��الئ��ه��ا  ال����دمن����ارك 
لق�شايا ال�شتدامة، وتعترب رائدة عاملياً 
والأبنية  ال���ط���اق���ة  ك���ف���اءة  جم�����الت  يف 
الإيجابي.  البيئي  الأث��ر  ذات  امل�شتدامة 
فاإننا  الت���ف���اق���ي���ة،  ل���ه���ذه  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�شنحر�ص على تقدمي اأف�شل البتكارات 

•• عجمان ـ الفجر 

ن��ظ��م جم��ل�����ص ���ش��ي��دات اأع���م���ال عجمان 
عجمان  و�شناعة  جت���ارة  لغرفة  التابع 
بعن�ان  امل��ائ��ي��ة  ال����زراع����ة  ح�����ل  ور����ش���ة 
بهدف  حياتك”  ل��ت��غ��ي��ري  “ا�شتعد 
املائية  ال���زراع���ة  ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م��اه��ي��ة 
وجدواها  امل�شتخدمة  التقنيات  واأح��دث 

القت�شادية.
���ش��ه��د ال���ر���ش��ة ال��دك��ت���رة اآم��ن��ة خليفة 
اأعمال  ���ش��ي��دات  جمل�ص  رئي�ص  علي  اآل 
املجل�ص  م���ظ��ف��ي  م���ن  وع�����دد  ع��ج��م��ان 
ال�ر�شة  ق��دم  الأع��م��ال،  ورائ����دات  ورواد 
فندق عجمان  وذل��ك يف  احل��ام��د  حامد 

�شراي.
ت����ن����اول امل���ح���ا����ش���ر ع������دد م����ن امل����ح����اور 
التجاري،  وال���ش��ت��ث��م��ار  ال��زراع��ة  ومنها 
وامل���ع���ل����م���ات ال���زراع���ي���ة ال���ه���ام���ة، واأث����ر 
النتاج يف حياتك، واملقارنة بني الأنظمة 

واأهمية  ال���غ���ذائ���ي  والأم������ن  ال���زراع���ي���ة 
التقنيات  واأن�����اع  لتحقيقه  التخطيط 
على  واأك���د  ال��زراع��ة.  يف  عاملياً  احلديثة 
والطرق  املائية  بالزراعة  الإمل��ام  �شرورة 
للبدء  الالزمة  باملعارف  والتزود  املتبعة 
مب�����ش��روع ال���زراع���ة امل��ائ��ي��ة، م�����ش��ريا اإىل 
اأهمية امل�شروع ك�نه يعتربا حاًل ملختلف 
للقطاع  والقت�شادية  البيئة  التحديات 
الزراعي التقليدي وقدم للح�ش�ر نبذة 
عن مزراع غرا�شيا الرائدة يف الزراعات 
املحا�شيل  م��ن  منتجاتها  واه���م  امل��ائ��ي��ة 
الزراعية. هذا واأو�شحت الدكت�رة اآمنة 
خليفة اأن جمل�ص �شيدات اعمال عجمان 
امل�شاريع  ا�شتعرا�ص مناذج  حري�ص على 
املجالت  خمتلف  يف  واملبتكرة  ال��رائ��دة 
بهدف ا�شتفادة �شيدات العمال وع�ش�ات 
اأه��م��ي��ة م�شاريع  امل��ج��ل�����ص، م���ؤك��دة ع��ل��ى 
الزراعة املائية ودورها يف انتاج حما�شيل 
زراعية ذات ج�دة عالية وبتكلفة قليلة، 

واإمكانية تطبيقها يف املنازل. واأكدت اأن 
خالل  �شهدت  العمال  �شيدات  م�شاريع 
يعك�ص  وا�شحاً  تن�عاً  الأخ��رية  ال�شن�ات 

م�شاهمتهن وجه�دهن يف تنمية القطاع 
واملتابعة  بالدعم  م�شيدة  الق��ت�����ش��ادي، 
الدائم  والت�جيه  الر�شيدة  القيادة  من 

واملفاهيم  احلل�ل  واأح���دث  الدمناركية 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال����ت����ي ت����دع����م م�����ب�����ادرات 
التح�ل الأخ�شر يف الإم��ارات، وتن�شجم 
للتنمية  امل���ت���ح���دة  الأمم  اأه�������داف  م���ع 
التعاون  اإىل  قدماً  ونتطلع  امل�شتدامة. 
مع املجل�ص الرتويج ملبادرات ال�شتدامة 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة«. 
وت����ع����ك���������ص الت����ف����اق����ي����ة امل������ق�����ع�����ة بني 
اخل�شراء”  لالأبنية  الإم��ارات  “جمل�ص 
و”القن�شلية امللكية الدمناركية العامة” 
حتقيق  ن��ح���  للمجل�ص  ال���رائ���د  ال�����دور 
العمرانية ذات النبعاثات  البيئات  روؤية 
الإمارات  دول��ة  يف  ال�شفرية  الكرب�نية 
ين�شجم  مبا  واملنطقة،  املتحدة  العربية 
لالأبنية  ال��ع��امل��ي  “املجل�ص  اأه����داف  م��ع 

اخل�شراء” واتفاقية باري�ص للمناخ.
لالأبنية  الإم��ارات  “جمل�ص  وي�شت�شيف 
فعاليات  دوري�����ة  ب�����ش���رة  اخل�شراء” 
وعاملية.  اإقليمية  ومنتديات  وم�ؤمترات 
كما حر�ص املجل�ص على تط�ير �شل�شلة 
فعاليات  ذل����ك  يف  مب���ا  الأن�������ش���ط���ة  م���ن 
واأيام  التقنية  العمل  وور����ص  الت�ا�شل 
الت�شهيالت  وت���ق���دمي  امل��ك��ث��ف  ال��ع��م��ل 
بق�شايا  املتخ�ش�شة  التدريبية  للربامج 
تعنى ببيئات املباين مبا يلبي متطلبات 
ومنطقة  الإم��ارات��ي  واملجتمع  الأع�شاء 

ال�شرق الأو�شط ب�شكل عام.

ل��ل��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ب���زي���ادة اأوج�����ه الدعم 
الأعمال  ل�شيدات  والت�جيه  والتدريب 

والأ�شر املنتجة.
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املال والأعمال

»اإمباور« تعقد �شفقة جديدة مع »تراين« لتوريد اأجهزة 
تربيد �شديقة للبيئة با�شتطاعة 110،000 األف طن

•• دبي-الفجر: 

اأكرب مزود  “اإمباور”،  املركزي  التربيد  لأنظمة  الإم��ارات  م�ؤ�ش�شة  وقعت 
“تراين”  �شركة  م��ع  ج��دي��دة  �شفقة  ال��ع��امل،  يف  املناطق  تربيد  خل��دم��ات 
األف   110،000 اإىل  ت�شل  بطاقة  للبيئة  �شديقة  تربيد  اأجهزة  لت�ريد 
 ENERGY  IDEA  2019 ط��ن، وذل��ك خ��الل فعاليات م���ؤمت��ر 
CAMPUS، الذي يقام ما بني 24 فرباير و1 مار�ص، يف ني� اأورلينز، 

يف ال�ليات املتحدة الأمريكية.
“اإمباور”،  ل�  التنفيذي  الرئي�ص  �شعفار،  بن  اأحمد  من  كل  التفاقية  وّقع 
واأوروبا  ال�شمالية  اأمريكا  يف  “تراين”  �شركة  رئي�ص  �شامي�نز”،  و”دوين 

وال�شرق الأو�شط واأفريقيا.
ل�  التنفيذي  الرئي�ص  �شعفار،  بن  اأحمد  ق��ال  التفاقية،  ه��ذه  ت�قيع  وع��ن 
“تراين”العاملية  ال�شركة  مع  جديدة  �شفقة  اإب��رام  “ي�شعدنا  “اإمباور”: 
اأجهزة  ل��ت���ري��د  للبيئة،  ال�شديقة  ال��ت��ربي��د  اأج��ه��زة  �شناعة  يف  ال���رائ���دة 
خالل  من  الكرب�ن  انبعاثات  خف�ص  يف  بدورها  �شت�شاعد  والتي  التربيد، 
وبهذا  ع��ال��ي��ة.   ك��ف��اءة  ذات  التربيد  غ���ازات  م��ن  اجل��دي��د  ا�شتخدام اجليل 
ال�شفقة  تك�ن هذه  الطرفني  ت�شافر جه�د  بف�شل  ال��ذي حتقق  الإجن��از 
وفق  “اإمباور”  هي الأ�شخم يف تاريخ �شناعة تربيد املناطق، حيث تعمل 
ا�شرتاتيجية ط�يلة الأمد مل�ا�شلة ريادتها لهذا القطاع �ش�اء من اجلانب 
الت�شغيلي، الل�ج�شتي اأو اخلدماتي«. وتابع بن �شعفار: “ت�ائم “اإمباور” 
روؤية  مع  املتعاملني،  واإ�شعاد  اخلدمات  تط�ير  جانب  من  ا�شرتاتيجيتها 
اآل مكت�م، نائب رئي�ص  وت�جيهات �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 
اإىل  ال����زراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، يف حت�يل دب��ي  ال��دول��ة رئي�ص جمل�ص 
املدينة الأذكى والأ�شعد يف العامل، حيث نعمل وفق نهج قائم على البتكار، 
ون�شعى من خالل فريق البح�ث والتط�ير اأو من خالل ال�شراكات الن�عية 
التي نربمها، على تط�ير حل�ل عملية ومتط�رة لكفاءة ا�شتهالك الطاقة، 
التي تبذل من  املغلقة ودعم اجله�د  الأماكن  التربيد يف  وتعزيز خدمات 
التنمية القت�شادية واحلفاظ  الت�ازن بني  ال�شتدامة خللق  اأجل حتقيق 
على البيئة وخف�ص النبعاثات، من خالل العمل على تنفيذ ا�شرتاتيجية 
بن�شبة  واملياه  الطاقة  ا�شتهالك  خلف�ص  واملياه  الطاقة  على  الطلب  ادارة 
التي  الكرب�نية  النبعاثات  وا�شرتاتيجية خف�ص   ،2030 %30 بحل�ل 

تهدف خلف�ص هذه النبعاثات بنح� %16 بحل�ل 2021«.
وبدوره، قال “، و”دوين �شامي�نز”، رئي�ص �شركة تراين يف اأمريكا ال�شمالية 
ج��دي��د مع  بت�قيع عقد  “�شعدنا  واأف��ري��ق��ي��ا:  الأو���ش��ط  وال�����ش��رق  واأوروب�����ا 
“اإمباور”، اأكرب مزود خلدمات تربيد املناطق يف العامل، التي نت�شارك معها 
نف�ص الروؤى والأه��داف ح�ل حماية البيئة، حيث تعك�ص �شراكتنا املتمثلة 
مبعدات من اجليل اجلديد من غازات التربيد التي  “اإمباور”  يف تزويد 
تتمتع بكفاءة عالية، مدى حر�ص اجلانبني على ال�شطالع مب�ش�ؤوليتهما 
التي  احل��راري،  الحتبا�ص  الكرب�نية واحلد من  النبعاثات  حيال خف�ص 
تت�شبب به العمليات الت�شنيعية والت�شغيلية ح�ل العامل، وه� الأمر الذي 
نعمل  اأننا  حيث  والتقنيات،  املعدات  ت�ريد  �شركات  من  غرينا  عن  مّيزنا 
العالية يف  والكفاءة  باجل�دة  تتميز  التي  با�شتمرار على تط�ير منتجاتنا 

ا�شتخدام الطاقة، اإىل جانب ك�نها �شديقة للبيئة«. 
التي  و�شّدد بن �شعفار اأن ت�قيع هذا العقد وه� الثاين مع �شركة “تراين”، 
ياأتي  التربيد،  اأجهزة  وم���ردي  م�شنعي  اأو���ش��اط  يف  عاملية  ب�شمعة  حتظى 
للمباين،  امل�شتدام  الأداء  م�شت�يات  اأعلى  بت�فري  امل�ؤ�ش�شة  التزام  اإط��ار  يف 
حيث متثل هذه الأجهزة التي جرى التفاق عليها قيمة م�شافة بالن�شبة 
ب��شفها اأكرب مزود خلدمات تربيد املناطق يف العامل، حيث  “اإمباور”  ل� 
ت�شهم يف زيادة ر�شا و�شعادة املعنيني ح�ل اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�ش�شة، 
حيث حتر�ص “اإمباور” على ت�فري خدمات تراعي اأف�شل املعايري العاملية، 
من  ال�شتفادة  اأو  مبتكرة،  وتقنيات  حل�ل  تط�ير  على  العمل  خ��الل  من 
باإمكان هذه احلل�ل والتقنيات من خلق  ال�شركات الأخ��رى، حيث  جتارب 
م�شاحات م�ث�قة واآمنة، بالإ�شافة اإىل اأنها �شحية ومريحة وفّعالة جلميع 
�شركة  مع  عقد   2017 يف  وقعت  قد  “اإمباور”  كانت  وق��د  امل�شتهلكني«. 
العاملية لت�ريد اأجهزة تربيد، وبالإتفاق اجلديد تك�ن ال�شركة  “تراين” 

قد عقدت ثاين اأكرب �شفقة على م�شت�ى �شناعة تربيد املناطق عامليا.

•• ال�شارقة-الفجر:

�شهد مهرجان “الب�شطة” للثقافة الإماراتية الذي يقام يف �ش�ق ال�شنا�شية 
يف قلب ال�شارقة، �شل�شلة من الفعاليات والن�شاطات التفاعلية �شارك فيها 
جمم�عة من الرواد ال�شغار من اأطفال ال�شارقة التابعة مل�ؤ�ش�شة ربع قرن 

فريداً من الفعاليات الرتاثية والثقافية التي تالءم جميع اأفراد العائلة.
باحلناء،  والر�شم  التقليدية،  اليدوية  الأعمال  ور�ص  الفعاليات  وتت�شمن 
والر�شم على ال�ج�ه، اإىل جانب العرو�ص املبا�شرة حلرفة التلي واخل��ص 
تقدمها جمم�عة من  التي  الأط��ف��ال  ودم��ى  الإم��ارات��ي  ال��ربق��ع  و�شناعة 

احلرفيات الإماراتيات املبدعات.

ل�شناعة القادة واملبتكرين، وقدم�ا خاللها منتجات مبتكرة بعرباتهم التي 
ُعر�شت يف ال�ش�ق، والتي بلغ عددها 14 عربة مت�زعة يف اأنحاء ال�ش�ق.  

بيئة  ت�فري  اإىل  الرامية  ال�شارقة  قلب  روؤي��ة م�شروع  اإط��ار  ذل��ك يف  ج��اء   
اأفكارهم وم�اهبهم  التعبري عن  الأطفال على  حا�شنة لالبتكار وت�شجيع 
مزيجاً  الأ�شب�ع  نهاية  عطلة  يف  ال�شنا�شية  �ش�ق  نظم  حيث  الإب��داع��ي��ة، 

زواره ط�ال  باحلياة  الناب�شة  ال�شارقة  قلب  ال�شنا�شية يف  �ش�ق  وي�شتقبل 
ال�شاعة  م��ن  وال�شبت  اجلمعة  ي���م��ي  فعالياته  ت��ق��ام  فيما  الأ���ش��ب���ع،  اأي���ام 
4:00- 9:00 م�شاًء لغاية ي�م 9 مار�ص، حيث ميكن للزوار التعرف على 
الإماراتية  باملاأك�لت وامل�شروبات  الإماراتية الأ�شيلة، وال�شتمتاع  الثقافة 

التقليدية والتقاط ال�ش�ر مع ال�شق�ر.

 اأطلق مر�شى جاف للقوارب يف اأبوظبي  

مر�شى يا�ص مارينا اأبوظبي يعر�ص خدماته يف معر�ص دبي العاملي للقوارب 2019

خلل دورة تدريبية نظمتها بالتعاون مع »جو دادي«

»دبي للم�شاريع النا�شئة« ت�شتعر�ص اأهمية املن�شات الإلكرتونية للم�شاريع ال�شغرية والنا�شئة 
•• دبي-الفجر:

يف اإطار جه�دها لدعم رواد الأعمال يف 
املنطقة، وتعزيز دور ال�شركات واأ�شحاب 
“دبي  ن���ظ���م���ت  ال���ن���ا����ش���ئ���ة،   امل�������ش���اري���ع 
مبادرات  اإح���دى  النا�شئة”،  للم�شاريع 
غرفة جتارة و�شناعة دبي املبتكرة لدعم 
تدريبية  دورة  م���ؤخ��راً  الأع���م���ال،  ري���ادة 
اأهمية  ح���ل  دادي”  “ج�  مع  بالتعاون 
اإن�����ش��اء م���ق��ع اإل��ك��رتوين ف��ّع��ال ل�شمان 

جناح امل�شاريع ال�شغرية والنا�شئة. 
اأدارت���ه���ا �شلينا  ال��ت��ي  ال������دورة،  وه��دف��ت 
ب��ي��رب، امل���دي���ر الإق��ل��ي��م��ي ل�����ش��رك��ة “ج� 
الأو����ش���ط  ال�������ش���رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  دادي” 
تعريف  اإىل  وت��رك��ي��ا،  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال 
امل�شاركني من اأ�شحاب امل�شاريع النا�شئة 
لنم�  الإلكرتونية  املن�شات  اأهمية  ح�ل 
وجناح امل�شاريع التجارية، بالإ�شافة اإىل 
ون�شر  اإن�����ش��اء  على  امل�����ش��ارك��ني  م�شاعدة 
مب�شروعهم  خ��ا���ص  اإل���ك���رتوين  م���ق��ع 
دادي”  “ج�  م��ن�����ش��ة  ع����رب  ال���ت���ج���اري 

لإن�شاء امل�اقع الإلكرتونية.
ريادة  م��دي��ر  �شاي�شيفا،  ناتاليا  واأك����دت 
دب����ي ع��ل��ى حر�ص  الأع����م����ال يف غ���رف���ة 
لتمكني  النا�شئة”  ل��ل��م�����ش��اري��ع  “دبي 
امل�شاريع  واأ�����ش����ح����اب  الأع�����م�����ال  رواد 
على  وم�شاعدتهم  املنطقة  يف  النا�شئة 
واقع  اإىل  ال��ت��ج��اري��ة  اأف��ك��اره��م  حت���ي��ل 
“دبي  اأن  اإىل  ك��ذل��ك  م�شرية  ملم��ص، 
جذب  يف  جنحت  النا�شئة”  للم�شاريع 
اأ�شحاب امل�شاريع  2000 من  اأكرث من 

اإىل  امل��ن��ط��ق��ة ل��الن�����ش��م��ام  ال��ن��ا���ش��ئ��ة يف 
ع�����ش���ي��ت��ه��ا وال����ش���ت���ف���ادة م���ن خمتلف 
التدريبية  واملبادرات والدورات  الربامج 
���ش��ت�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى من��� وتط�ير  ال��ت��ي 

م�شاريعهم التجارية. 
“هذه الدورة  واأ�شافت �شاي�شيفا قائلة: 
لأ�شحاب  و���ش��روري��ة  مهمة  التدريبية 
اأن  حيث  املنطقة،  يف  النا�شئة  امل�شاريع 
التكن�ل�جيا  ع��ل��ى  ق��ائ��م  ال��ي���م  ال��ع��امل 
اأ�شحاب  ي��ن�����ش��ئ  اأن  ال�������ش���روري  وم����ن 
ه�يتهم  ال�شغرية  وال�شركات  امل�شاريع 
يف  نحر�ص  ونحن  الرقمية،  امل�ؤ�ش�شية 
“دبي للم�شاريع النا�شئة” بت�فري كافة 
ال��ت��ي يحتاجها  ال��ت��دري��ب��ات وامل��ع��ل���م��ات 
املنطقة  يف  النا�شئة  امل�����ش��اري��ع  اأ���ش��ح��اب 

للنم� والنجاح يف م�شريتهم التجارية.« 
املدير  ب���ي���رب،  ���ش��ل��ي��ن��ا  ق���ال���ت  وب����دوره����ا 
الإقليمي ل�شركة “ج� دادي” يف منطقة 
اأفريقيا وتركيا  ال�شرق الأو�شط و�شمال 
تهدف من خ��الل هذه  دادي”  “ج�  اأن 
اأ�شحاب  اإىل م�شاعدة  التدريبية  الدورة 
ه�يتهم  اإن�����ش��اء  يف  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  امل�����ش��اري��ع 
م�شاعدتهم  ع��رب  ال��رق��م��ي��ة  امل���ؤ���ش�����ش��ي��ة 
اإل��ك��رتوين خا�ص  م���ق��ع  لإن�����ش��اء ون�شر 
اأن  اإىل  ال���ت���ج���اري، لف��ت��ة  مب�����ش��روع��ه��م 
يدرك�ن  اأ�شبح�ا  ال���دورة  يف  امل�شاركني 
ومزاياها  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل���اق��ع  اأه��م��ي��ة 
اإن�شاء  وكيفية  التجارية  امل�شاريع  لنم� 

م�قع اإلكرتوين خا�ص بهم. 
ك��م��ا واأث����ن����ت ب��ي��رب ع��ل��ى ج���ه����د غرفة 

والداعمة  املبتكرة  مبادرتها  ع��رب  دب��ي 
املنطقة  يف  النا�شئة  امل�شاريع  لأ�شحاب 
مل�شاعدة  النا�شئة”  ل��ل��م�����ش��اري��ع  “دبي 
اأ�شحاب امل�شاريع النا�شئة ورواد الأعمال 
لتح�يل اأفكارهم التجارية اإىل م�شاريع 

جتارية ناجحة. 
التي  وتعترب “دبي للم�شاريع النا�شئة”، 
 ،2016 ال��ع��ام  خ��الل  الغرفة  اأطلقتها 
ال�شرق  منطقة  يف  ن���ع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
الأو���ش��ط واأف��ري��ق��ي��ا، وال��ت��ي تعمل حتت 
مظلة مدينة دبي الذكية، وجت�شد قيمة 
العام واخلا�ص  القطاعني  ال�شراكة بني 
بهدف ت�شجيع البتكار وريادة الأعمال، 
ح���ي���ث ت��ع��ت��رب م�������ش���دراً رئ���ي�������ش���اً ل�����رواد 
الأعمال يف دبي، وميكن للزوار الطالع 

كما ميكن  العمل اجلديدة،  على فر�ص 
ال����ش���رتاك ب��اأه��م الأح�����داث ال��ت��ي تركز 
ولقاءات  وال����دورات  التكن�ل�جيا،  على 
وغريها من املعل�مات املتط�رة الهامة.

النا�شئة”  ل��ل��م�����ش��اري��ع  “دبي  وت���دع���م 
اإىل  ال��رام��ي��ة  دب���ي  غ��رف��ة  ا�شرتاتيجية 
البتكار،  وت�شجيع  الأع��م��ال  رواد  دع��م 
 ،2015 ع��ام  ال��غ��رف��ة يف  اأط��ل��ق��ت  حيث 
ا�شرتاتيجية البتكار الهادفة اإىل متثيل 
ودعم وحماية م�شالح جمتمع الأعمال 
يف دبي. كما ت�ا�شل الغرفة جه�دها يف 
دعم اأ�شحاب امل�شاريع من خالل برنامج 
والذي يعمل على تط�ير  “جتار دبي”، 
اأف��ك��ار رج���ال الأع��م��ال الإم��ارات��ي��ني مبا 

يخدم بيئة العمل يف دبي. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ت�شارك اإدارة مر�شى يا�ص مارينا اأب�ظبي، 
اأب�ظبي  يف  الرائدة  الرتفيهية  ال�جهة 
ال��ي��خ���ت وال��ق���ارب والرحالت  مل��را���ش��ي 
العاملي  دب�����ي  م���ع���ر����ص  يف  ال���ب���ح���ري���ة، 
ت�شت�شيفه  وال����ذي   ،2019 ل��ل��ق���ارب 
دبي من 26 فرباير ولغاية 2 دي�شمرب 
2019، حيث تعر�ص جلمه�ر املعر�ص 
اأحد  يقدمها  التي  اخلدمات  من  جملة 
اأه��م املرا�شي يف دول��ة الإم���ارات العربية 
امل���ت���ح���دة، وال�����ذي ح�����ش��ل م�����ؤخ����راً على 
العتماد  قبل  م��ن  جن���م  خم�شة  تقييم 
’غل�بال  ل��ل��م��راف��ئ  ال��ع��امل��ي  الأك���ادمي���ي 
مر�شى  وي��ق��ع  اأكرديدتي�شن‘،  م��اري��ن��ا 
يا�ص مارينا اأب�ظبي الذي ميتاز بطرازه 
ي���ا����ص، وي�شم  ال��ع��امل��ي يف ق��ل��ب ج���زي���رة 
التي  وال��ق���ارب  لليخ�ت  مر�شى   277

ترتاوح اأط�الها بني 8-150 مرتاً.
ي��ا���ص مارينا  وح�����ل م�����ش��ارك��ة م��ر���ش��ى 
بيلي  �����ش����ّرح  امل����ع����ر�����ص،  يف  اأب�����ظ����ب����ي 
كانيال�ص، مدير عام مر�شى يا�ص مارينا 
اأب����ظ���ب���ي: “ ح��ر���ش��ن��ا ه���ذا ال���ع���ام على 
الهام،  ال�شن�ي  احل��دث  امل�شاركة يف هذا 
والذي يجمع املهتمني يف عامل الق�ارب 
حتت  العاملية  ال�شركات  واأه��م  واليخ�ت 
ي���ؤك��د مكانة دولة  وال���ذي  �شقف واح���د، 

املرافئ  ق��ط��اع��ات  ال��ع��امل��ي��ة يف  الإم�����ارات 
واليخ�ت  ال��ق���ارب  و�شناعة  وامل��را���ش��ي 
والريا�شات املائية، وُيعّد امل�قع اجلغرايف 
العامل  ل������الإم������ارات  ال����ش���رتات���ي���ج���ي 
الأ�شا�شي الذي يجعلها على مقربة من 
الأ�شرع  الفاخرة  اليخ�ت  وجهات  اأب��رز 
املالديف  ج����زر  م��ث��ل  ال���ع���امل،  يف  من������اً 
وال�شي�شل وجن�ب �شرق اآ�شيا، ويتيح هذا 
امل�قع املتميز الفر�شة لالإمارات لتك�ن 
لليخ�ت  وم�شتقراً  رائ��داً  رئي�شياً  ميناًء 
الأو�شط،  ال�����ش��رق  منطقة  يف  ال��ف��اخ��رة 
م�شدراً  الق�ارب  �شباقات  اأ�شبحت  وقد 
ل��ل��دخ��ل يف الإم������ارات، ح��ي��ث اأنها  ق��ّي��م��اً 

ت�شتقطب ال�شياح على اأعلى امل�شت�يات«.
وح�����ل اأه����م اخل���دم���ات اجل���دي���دة التي 
اأب�ظبي،  مارينا  يا�ص  مر�شى  يعر�شها 
قال كانيال�ص: “ اأطلقنا م�ؤخراً مر�شى 
ج�����اف ج���دي���د ل���ل���ق����ارب وال���ي���خ����ت يف 
اأب�ظبي، وذلك يف اإطار �شعينا لنك�ن من 
اأبرز املرا�شي يف ال�شرق الأو�شط، ونفخر 
خيارات  من  متن�عة  جمم�عة  بتقدمي 
وال��ي��خ���ت يف م�شاحة  ال���ق����ارب  ح��ف��ظ 
اآمنة، ويحت�شن املر�شى اجلاف اجلديد 
97 ركناً مظلاًل للمقط�رات التي حتمل 
جديدة  حم��ط��ة  ج��ان��ب  اإىل  ال����ق�����ارب، 
ور�شيف  للتنظيف  وم�����ش��اح��ة  ل��ل���ق���د 

اإن���زال م���زدوج وم��رك��زاً ج��دي��داً ل�شيانة 
 7 ب��ط���ل  ال��ق���ارب، وي�شت�عب م��راك��ب��اً 
لل�شيانة  و�شاحة  م��رتاً،   12 اإىل  اأم��ت��ار 
ومنطقة لغ�شيل الق�ارب ب�شكل �شخ�شي 
اأو بال�شتعانة بالعاملني امل�ش�ؤولني، اإىل 
على  اأمنية  وجتهيزات  حمامات  جانب 
وق�د  حمطة  ويت�شمن  ال�شاعة،  م���دار 
مع ر�شيف  ’اأدن�ك‘  ذاتية اخلدمة من 
ب��ط���ل 60 م��رت ل��ت��ك���ن ال���ق����ارب على 
اأمت اجلاهزية لالإبحار، وُتعترب املرا�شي 
من  وف��ع��ال��ة  م�شم�نة  طريقة  اجل��اف��ة 

حيث التكلفة حلفظ الق�ارب«.  
�شن�ياً  نطلق  كما   ”: كانيال�ص  وخ��ت��م 

املرا�شي  خ��ا���ش��ة حل��ج��ز  ح����زم  ع���رو����ص 
وذلك  الف�رم�ل1،  �شباق  ف��رتة  خ��الل 
ل��ك��اف��ة ال���ق����ارب وح��ت��ى ال��ي��خ���ت التي 
حيث  م����رت،   150 اإىل  ط���ل��ه��ا  ي�����ش��ل 
واليخ�ت  الق�ارب  مالك  املر�شى  مينح 
اأب����ظ���ب���ي من  اإىل  ي��ح�����ش��رون  ال���ذي���ن 
اإط���الل���ة مثالية  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  ك��اف��ة 
على حلبة مر�شى يا�ص وال�شباقات التي 
حتت�شنها، وي�شتقبل املر�شى خالل فرتة 
الفاخرة  اليخ�ت  واأرق���ى  اأك��رب  ال�شباق 
ال���ع���امل، وال��ت��ي ي�شتفيد  ع��ل��ى م�����ش��ت���ى 
تت�شمن  والتي  العرو�ص  من  اأ�شحابها 
ال�شباق  ف��رتة  خ��الل  املرا�شي  ا�شتخدام 
الت�شاريح  ع��ل��ى  احل�����ش���ل  ج��ان��ب  اإىل 
و�شي�ف  ال��ع��م��ل  ل��ط���اق��م  امل��خ�����ش�����ش��ة 
ال�شف  مقاعد  وعلى  اليخ�ت،  اأ�شحاب 
املقامة  الفعاليات  خمتلف  يف  الأم��ام��ي 
اأو خ��ارج��ه��ا وغ��ريه��ا من  داخ���ل احللبة 
ال�شن�ية  الحتفالية  خ��الل  اخل��دم��ات 

العاملية«. 
الق�ارب  ملكية  تع�د  اأن��ه  ذك��ره  اجلدير 
واليخ�ت الفاخرة يف مر�شى يا�ص مارينا 
اأب�ظبي اإىل امل�اطنني واملقيمني، وعدد 
من اأثرياء العامل من جن�شيات خمتلفة 
مثل م�اطني الحتاد الأوروب��ي ورو�شيا 
ال��ع��دي��د منهم  ح��ي��ث ميتلك  وال�����ش��ني، 

ا�شتثمارات كبرية يف الإمارات«. 

خلل عطلة نهاية الأ�شبوع حتى 9 مار�ص

منتجات مبتكرة باأيدي »اأطفال ال�شارقة« يف مهرجان »الب�شطة« يف �شوق ال�شنا�شية

ح�شر اآل مكتوم وحممد بن مكتوم يطلعان على فعاليات معر�ص دبي العاملي للقوارب
•• دبي-وام:

دائرة  مدير  مكت�م  اآل  مكت�م  بن  ح�شر  ال�شيخ  �شم�  زار 
اإعالم دبي رئي�ص احتاد التن�ص وال�شيخ حممد بن مكت�م 
ال��دويل للريا�شات  نادي دبي  اآل مكت�م من�شة  را�شد  بن 
البحرية يف معر�ص دبي العاملي للق�ارب 2019 مب�قع 
الفعاليات  ع��ل��ى  امل��ائ��ي��ة، واط��ل��ع��ا  دب���ي  ق��ن��اة  احل����دث يف 
رقم  احلالية  ال��دورة  يف  النادي  ينظمها  التي  والأن�شطة 
27 من عمر املعر�ص وكذلك الفعاليات امل�شتمرة ط�ال 
ال�شباقات  تط�ير  يف  وجه�ده  البحري  الريا�شي  امل��شم 
البحرية الرتاثية واحلديثة . وينظم نادي دبي الدويل 
متن�عة  بحرية  ريا�شية  فعاليات  البحرية  للريا�شات 
املنظمة  اجلهة  التجاري  العاملي  دبي  مركز  مع  بالتعاون 
ال�طنية ومب�شاركة حملية  امل�ؤ�ش�شات  للحدث وعدد من 
ودولية كبرية يف م�شابقات �شيد الأ�شماك “كنعد و�شكل” 

وريا�شة الدراجات املائية.

مع  بالتزامن  تقام  التي  والفعاليات  الأن�شطة  وتت�شدر 
اجل�لة  مناف�شات   2019 للق�ارب  العاملي  دبي  معر�ص 
الأ�شماك  ل�شيد  دب���ي  ب��ط���ل��ة  م��ن  واخل��ت��ام��ي��ة  ال��ث��ال��ث��ة 
دبي  جمعية  مع  وال�شراكة  بالتعاون   2019  -  2018
“طريان  ال�طنية  والناقلة  الأ�شماك  ل�شيادي  التعاونية 
الإمارات” و”بي اأند اأو” مارينا�ص ومعر�ص دبي العاملي 
الأ�شماك  �شيد  م�شابقة  وت�شتقطب   .2019 للق�ارب 
وال��ت��ي ت��ق��ام ه���ذا امل������ش��م م��ن ث���الث ج�����لت ه�����اة هذه 
الريا�شة من اأبناء الدولة واجلاليات املقيمة حيث تت�شلم 
اللجنة املنظمة ي�ميا �شيد امل�شاركني يف مقر املعر�ص عند 
مدخل قناة دبي املائية يف جمريا حتى م�عد ختام احلدث 
ال��دويل للريا�شات  . ويقدم نادي دبي  املقبل  ال�شبت  ي�م 
البحرية ح�افز مالية كبرية للم�شاركني يف هذه امل�شابقة 
األف   165 مبلغ  بالنادي  املنظمة  اللجنة  ر�شدت  حيث 
درهم �شت�زع 135 األف منها على الع�شرة الأوائل يف فئة 
م�شابقة الكنعد و30 األفا على الفائزين باملراكز الثالثة 

الأوىل يف م�شابقة فئة “ال�شكل« .
قبل  م��ن  العينية  احل���اف��ز  املنظمة  اللجنة  ر���ش��دت  كما 
“طريان  ال���ط��ن��ي��ة  ال��ن��اق��ل��ة  رع���اة احل���دث ح��ي��ث �شتقدم 
يف  الأعلى  ال���زن  لأ�شحاب  �شفر  تذاكر  الإمارات”خم�ص 
“الكنعد”  بطل  �شيح�شل  كما  “ال�شكل”  وبطل  ي�م  كل 
اأند  مل��دة ع��ام مقدم من م�ؤ�ش�شة بي  على م�قف جم��اين 
امل�شابقة  هذه  يف  امل�شارك�ن  يرتقب  حني  يف  مارينا�ص  اأو 
وامل��ق��دم��ة من  للم�شاركني يف احل���دث  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة 
اللجنة املنظمة ملعر�ص دبي العاملي للق�ارب 2019 وهي 
م�نديال  يف  للم�شاركة  فر�ص  ث��الث  من  ب���اح��دة  الف�ز 
2020 لأ�شحاب املراكز الثالثة  �شيد الأ�شماك العاملي 
 2018 النقاط جل���لت بط�لة دبي  الأوىل يف جمم�ع 

- 2019 والتي �شملت 3 حمطات.
كذلك  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  وي�شتعد 
�شباق  مناف�شات  لتنظيم  العاملي  املعر�ص  مع  وبالتزامن 
ال�شاد�شة وقبل اخلتامية  املائية -اجل�لة  دبي للدراجات 

من بط�لة الإمارات الدولية 2019 - وذلك على مدار 
بالإثارة  مليئني  �شيك�نان  وال�شبت”  “اجلمعة  ي���م��ي 
اأي��ام املعر�ص  اأن يقام خالل  املنتظر  والت�ش�يق حيث من 
للدراجات  الليلي  ال�شتعرا�ص  املقبلة  اجلمعة  وحتديدا 
ال�شتعرا�شية  واحلركات  فالي  و  هايدر  فئتي  يف  املائية 
وذلك   2019 الدولية  الإم��ارات  فعاليات بط�لة  �شمن 
الألقاب  ع��ل��ى  امل�����ش��ارك���ن  يتناف�ص  ح��ي��ث  الأوىل  ل��ل��م��رة 
واجل�ائز املالية املقدمة من نادي دبي الدويل للريا�شات 
البحرية. وتقام ي�م ال�شبت ويف م�قع جديد بالقرب من 
م�قع ال�شباق على �شاطئ جمريا مناف�شات باقي الفئات 
وه��ي واق���ف حم��رتف��ني ج��ي ب��ي 1 وجال�ص ج��ي ب��ي 3 /

م�اطنني/ وواقف جي بي 2 وواقف خم�شرمني جي بي 
2 �شت�ك وجال�ص جي بي 2 وواقف جي بي 3-3 نا�شئني 
 12-10 3 -2  نا�شئني  13-15 �شنة وواق��ف جي بي 
 4 ب��ي  3 -1 نا�شئني وجال�ص ج��ي  ب��ي  �شنة وواق���ف ج��ي 

�شبارك وجال�ص جي بي 1 حمرتفني .
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املال والأعمال
حمققة رقمًا قيا�شيًا جديدًا مقارنة بال�شنوات الثلث املا�شية

اأبوظبي ت�شتقطب اأكرث من 10 ماليني زائر من خمتلف اأرجاء العامل خالل عام 2018
•• اأبوظبي-الفجر: 

قيا�شياً  رقماً  اأب�ظبي  العا�شمة  حققت 
مقارنة   2018 ع����ام  خ����الل  ج����دي����داً 
يتعلق  فيما  املا�شية  الثالث  بال�شن�ات 
ب���اأع���داد ال����زوار ون����زلء ال��ف��ن��ادق، حيث 
زائر  م��الي��ني   10 م��ن  اأك���رث  ا�شتقبلت 
من خمتلف اأرجاء العامل العام املا�شي، 
ب��ف�����ش��ل م����ا مت��ت��ل��ك��ه م����ن ب��ن��ي��ة حتتية 
�شياحية  وم���ع���امل  وم���ق����م���ات  م��ت��م��ي��زة 
الفعاليات  ج��ان��ب  اإىل  م��ت��ط���رة  ع��امل��ي��ة 
والربامج التي نظمتها على مدار العام.

و�شجلت اإمارة اأب�ظبي هذا العام من�اً يف 
 13.62% بن�شبة  الفنادق  ن��زلء  ع��دد 
بف�شل  وذل���ك   ،2016 ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة 
اجل��ه���د ال��ت��ي مت ب��ذل��ه��ا خ���الل الثالث 
ك�جهة  م��ك��ان��ت��ه��ا  ل��رت���ش��ي��خ  الأع����������ام 
املت�قع  وم��ن  عاملياً،  مف�شلة  ا�شتثنائية 
مكانة  لتعزيز  التط�ر  ه��ذا  ي�شتمر  اأن 
اأب�ظبي ك�جهة ثقافية اأوىل م�شتقباًل.

هائلة  ت��ط���رات  اأب�ظبي  اإم���ارة  و�شهدت 
وال�شتثمارية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ة  يف 
والعائلية والرتفيهية والعالجية، حيث 
جنح قطاع �شياحة الرحالت البحرية يف 
زائر   350،000 م��ن  اأك��رث  ا�شتقطاب 
اإىل الإم��ارة يف عام 2018، بن�شبة من� 
بلغت اأكرث من 27 ٪ منذ عام 2016.

وم����ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، ا���ش��ت��ق��ط��ب��ت م�اقع 
ال��رتاث��ي��ة ما  الثقافية  الإم����ارة  وم��ع��امل 
زائ����ر،  م��ل��ي���ن   2،672،732 ي���ق���ارب 
العا�شمة  ت�����ش��ج��ل  اأن  امل���ت����ق���ع  وم�����ن 
ال�شن�ات  خالل  جديدة  قيا�شية  اأرق��ام��اً 
ال��ق��ادم��ة، ب��خ��ا���ش��ة ب��ع��د اف��ت��ت��اح متحف 
ال��ل���ف��ر اأب���ظ��ب��ي واإع�����ادة اف��ت��ت��اح م�قع 
من  ال��ع��دي��د  ج��ان��ب  اإىل  احل�شن  ق�شر 
التي �شيتم  العاملية  الفعاليات والربامج 

الإعالن عنها لحقاً.
الثقافة  دائ�����رة  اإح�����ش��ائ��ي��ات  واأظ���ه���رت 
فندقاً   168 اأن  اأب�ظبي   – وال�شياحة 
مدينة  يف  ف��ن��دق��ي��ة  و���ش��ق��ة  وم��ن��ت��ج��ع��اً 
ومنطقة  ال���ع���ني  وم��ن��ط��ق��ة  اأب����ظ���ب���ي 
زائر  10 ماليني  ا�شتقبلت  قد  الظفرة 
زوار  بينهم  م��ن   ،2018 ال��ع��ام  خ���الل 
اأم�ش�ا  الذين  النزلء  اأو  ال�احد  الي�م 
بلغت  من�  بن�شبة  واح���دة،  فندقية  ليلة 
الإمارة  فنادق  ن��زلء  ع��دد  %3.94 يف 
اأّن  2017. مم��ا ي���ؤك��د  م��ق��ارن��ة ب��ال��ع��ام 
العا�شمة �شجلت خالل ال�شن�ات الأخرية 
اأي�شاً من�اً قيا�شياً يف عدد نزلء الفنادق 
دائرة  و�شعتها  التي  الت�قعات  متجاوزة 

الثقافة وال�شياحة – اأب�ظبي.
وت�شتمر الأ�ش�اق اخلارجية الرئي�شية يف 
ال�ش�ق  اأداًء جيداً، حيث حققت  ت�شجيل 
تقدماً  وال�شينية  والهندية  الأمريكية 
الذين  الفنادق  ن��زلء  ع��دد  يف  ملح�ظاً 
قدم�ا اإىل اأب�ظبي خالل عام 2018، 
اأ�شهم يف ارتفاع عدد الزوار  الأمر الذي 
القادمني اإىل الإمارة ب�شكل مذهل. وما 
زال����ت ال��ه��ن��د وال�����ش��ني حت��اف��ظ��ان على 
مركز ال�شدارة كاأكرب �ش�قني م�شدرين 
اململكة  جانب  اإىل  اأب�ظبي،  اإىل  لل�شياح 
امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ت��ع��د اأك���رب ���ش���ق اأوروب����ي 

م�شدر لل�شياح اإىل العا�شمة اأي�شاً.
وقال معايل حممد خليفة املبارك، رئي�ص 
اأب�ظبي:   – وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة 
“نحن فخ�رون بت�شجيل العا�شمة رقم 
القادمني  ال��زوار  ع��دد  قيا�شي جديد يف 
اإل��ي��ه��ا، ح��ي��ث ت���ؤك��د الإح�����ش��ائ��ي��ات على 
احلثيثة  اجل��ه���د  بف�شل  ا�شتطعنا  اأن��ن��ا 

 - وال�شياحة  الثقافة  دائرة  بذلتها  التي 
اأب�ظبي خالل ال�شن�ات الثالث املا�شية 
يف  النم�  مبعدلت  الت�قعات  يف تخطي 
لرت�شيخ  لالإمارة،  الرئي�شية  القطاعات 
ال�شياحية  ال�جهات  م�شاف  يف  مكانتها 
ما متتلكه  بف�شل  وذلك  عاملياً.  الرائدة 
بنية حتتية مميزة ومعامل  الإم��ارة من 
جتارب  تقدم  وثقافية  �شياحية  وم�اقع 
ف��ري��دة من  وف��ن��ي��ة  وري��ا���ش��ي��ة  ترفيهية 
ن�عها، اإىل جانب عرو�ص بيع بالتجزئة 
ومطاعم و�شيافة اآ�شرة وجاذبة ملختلف 
العامل  اأرج���اء  م��ن جميع  العائلة  اأف���راد 

على اختالف تطلعاتهم وذائقتهم«.
“لقد �شهدت ال�شن�ات  واأ�شاف معاليه: 
متن�عة  جتارب  اإ�شافة  املا�شية  الثالث 
ع���ل���ى امل�����ش��ه��د ال�����ش��ي��اح��ي وال���ث���ق���ايف يف 
اإعادة  امل�شاريع  اأبرز هذه  اأب�ظبي. ومن 
م�ؤخراً،  الثقايف  احل�شن  م�قع  افتتاح 
ل���ل���زوار جت�����ارب جديدة  ي���ق���دم  وال�����ذي 
م��ن ال���رتاث والإب�����داع ال��ف��ن��ي، ومتحف 
ال��ل���ف��ر اأب���ظ��ب��ي ال����ذي ي�����ش��ك��ل ج�هر 
ان��ف��ت��اح��ه ع��ل��ى ثقافات  الإن�����ش��ان��ي��ة م��ع 
خالل  من  املتن�عة  وح�شاراتها  العامل 
م��ع��رو���ش��ات��ه وم��ق��ت��ن��ي��ات��ه امل��ذه��ل��ة. اإىل 
للطريان  الحت���اد  ج��ائ��زة  �شباق  ج��ان��ب 
الذي  اأب�ظبي  يف  للف�رم�ل1  الكربى 
ال��زوار منذ  يجتذب يف كل ع��ام ماليني 
اإنطالقه يف عام 2009. بالإ�شافة اإىل 
�شعبية  متتلك  التي  الأخ���رى  التجارب 
براذرز  وارن���ر  ع��امل  �شمنها  م��ن  عاملية 
ب���ع���داً جديداً  اأ����ش���اف  ال����ذي  اأب����ظ���ب���ي، 
يا�ص،  ج��زي��رة  يف  الرتفيهية  للعرو�ص 
الأوىل  املغلقة  الرتفيهية  املدينة  ه��ذه 
ع��ل��ى الإط������الق يف ال���ع���امل ال��ت��ي حتمل 
عالمة وارنر براذر والتي تعد بحد ذاتها 

ق�شة جناح مميزة لالإمارة«.
واأ�شار معاليه: “من جهة ثانية ي�ا�شل 
م��ك��ت��ب اأب���ظ��ب��ي ل��ل��م���ؤمت��رات يف دائ���رة 
حتقيق  اأب�ظبي   – وال�شياحة  الثقافة 

جن����اح����ات ق��ي��ا���ش��ي��ة اأخ�������رى ت��ت��م��ث��ل يف 
الأح����داث  اأب����رز  وا�شت�شافة  ا�شتقطاب 
وال���ف���ع���ال���ي���ات وامل������ؤمت�����رات ال��ع��امل��ي��ة يف 
 2009 ع��ام  فمنذ  اأب���ظ��ب��ي.  العا�شمة 
ال�ف�د  م��ن  م��الي��ني  الإم����ارة  ا�شتقبلت 
ومعار�شنا  اجتماعاتنا  يف  وامل�����ش��ارك��ني 
وال���ت���ي ت�����ش��م��ن��ت جن���اح���ات مم���ي���زة من 
العاملية”  “املهارات  م�����ش��اب��ق��ة  �شمنها 
التي تعد اأ�شخم م�شابقة مهارات مهنية 
يف ال��ع��امل وال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع���ام 2017 
زائر   100،000 م��ن  اأك���رث  واج��ت��ذب��ت 
امل����دار�����ص  م����ن خم��ت��ل��ف  اأب����ظ���ب���ي  اإىل 
لهذا  وم�ا�شلة  اخل��ارج.  يف  واجلامعات 
ب�شي�ف  الرتحيب  اإىل  نتطلع  النجاح، 
العاملية  الأل��ع��اب  امل�����ش��ارك��ني يف  الإم����ارة 
يعد  ال��ذي   ،2019 اخلا�ص  لالأوملبياد 

اأكرب حدث اإن�شاين تاريخي عاملي«.
قطاع  جه�د  نن�شى  “ل  معاليه:  وتابع 
افتتاح  م��ع  بخا�شة  البحرية  ال�شياحة 
حمطات ت�قف جديدة لل�شفن ال�شياحية 
اإىل جانب اإن�شاء حمطة ت�قف يف �شاطئ 
ال�شياحية،  ل��ل�����ش��ف��ن  ي���ا����ص  ب��ن��ي  ���ش��ري 
البحرية يف  ال�شياحة  بهدف دعم قطاع 
لتفعيل كافة  ن���اأُل ج��ه��داً  اأب���ظ��ب��ي، ومل 
قطاعات ال�شياحة، حيث �شهدنا م�ؤخراً 
الإم�����ارات  ات��ف��اق��ي��ة م��ع جمعية  ت���ق��ي��ع 
املزدهر  القطاع  من  لال�شتفادة  الطبية 

لل�شياحة العالجية«.
واأكد املبارك: “اأّن هذه النجاحات لي�شت 
واملبادرات  من اجله�د  �شغرياً  اإّل جزءاً 
الثقافة  دائ��������رة  ع��ل��ي��ه��ا  ع���م���ل���ت  ال����ت����ي 
ال�شن�ات  خ��الل  اأب���ظ��ب��ي   - وال�شياحة 
الثالث الأخرية، ون�ؤكد م�ا�شلة العمل 
لتحقيق وت�شجيل اأرقام قيا�شية جديدة 
وجن����اح����ات م���ب���ه���رة ل���ل���رتوي���ج لإم������ارة 
اأب���ظ��ب��ي، وذل��ك م��ن خ��الل ال�شعي اإىل 
املبادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  وت��ن��ظ��ي��م  تنفيذ 
ال��ه��ام��ة م��ع ت��ط���ي��ر امل��زي��د م��ن م�اقع 
�شيعزز  الإ�شافية مما  ال�شياحي  اجلذب 

اأ�شرع  م��ن  ك���اح��دة  اأب�ظبي  مكانة  م��ن 
ال�جهات من�اً يف املنطقة«.

اجلديدة  التجارب  م��ن  العديد  وتعمل 
يف اأب�ظبي على دعم مكانة الإمارة على 
وا�شتقطاب  العاملية  ال�شياحة  خريطة 
املزيد من الزوار الدوليني، ومن �شمنها 
افتتاح  الثقافية وبخا�شة منذ  ال�شياحة 
ال�شعديات  منطقة  يف  اأب���ظ��ب��ي  الل�فر 
يف  �شاهم  ال���ذي   2017 ع��ام  الثقافية 
يف  وال�شياحية  الثقافية  التجربة  اإث��راء 
العا�شمة الإماراتية، وو�شعها يف �شدارة 
ال�جهات املف�شلة، وه� ما تت�قع دائرة 
ا�شتمراره  اأب�ظبي   - وال�شياحة  الثقافة 
ل�����ش��ن���ات ع��دي��دة ق��ادم��ة ح��ي��ث اجتذب 
اأكرث من ملي�ن  الأول  املتحف يف عامه 
زائر ور�شخ مكانة اأب�ظبي على اخلارطة 
الثقافية العاملية. كما �شهد عام 2018 
يعد  ال��ذي  احل�شن  ق�شر  افتتاح  اإع���ادة 
وي�شرد  الإم���ارة  يف  تاريخي  مبنى  اأق��دم 
وثقافتها  العا�شمة  تاريخ  متحفه  عرب 

الأ�شيلة.
وت���ع���د الإم��������ارة ال���ي����م م���رك���ز حم����ري 
وال�شتثمارات  الأعمال  لقطاع  ورئي�شي 
اخلم�ص  ال�����ش��ن���ات  خ��الل  �شهدت  حيث 
الأخرية من�اً يف عدد فعاليات الأعمال. 
للم�ؤمترات  اأب���ظ��ب��ي  مكتب  حقق  وق��د 
– اأب�ظبي  وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  يف 
هذه  يف  املجال  ه��ذا  يف  ملح�ظاً  جناحاً 
الفرتة الزمنية القيا�شية. حيث جنحت 
الفعاليات  ا�شت�شافة كربيات  الإمارة يف 
الأوملبياد  العاملية  الأل��ع��اب  مثل  العاملية 
لأول  ���ش��ت��ق��ام  وال��ت��ي   ،2019 اخل��ا���ص 
اأب�ظبي،  يف  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  م���رة 
ف�����ش��اًل ع��ن ف����ز الإم�����ارة ع��ل��ى كربيات 
الع�ا�شم واملدن العاملية من �شمنها ري� 
بطر�شربج وجنحت  و���ش��ان  ج��ان��ريو  دي 
ا���ش��ت�����ش��اف��ة م�ؤمتر  ع��ل��ى  احل�����ش���ل  يف 
الطاقة العاملي 2019 الذي يعد اأعرق 
جتمع معني بالطاقة واأكرثها تاأثرياً يف 

العامل.
من�اً  البحرية  ال�شياحة  ق��ط��اع  و�شهد 
الثالث  ال�������ش���ن����ات  خ�����الل  م���ل���ح����ظ���اً 
اف��ت��ت��اح حمطة  م��ع  وبخا�شة  الأخ����رية، 
يف  ن�عها  من  الأوىل  ال�شياحية  ال�شفن 
املنطقة يف ميناء زايد، التي تتيح خدمات 
ومرافق عاملية وفق اأعلى املعايري لتلبي 
احتياجات  امل��ع��اي��ري  ع��ال��ي��ة  اخل���دم���ات 
ال�شفن وال�شياح القادمني واملغادرين اإىل 
مكاتب  احت�شانها  جانب  اإىل  اأب�ظبي، 
الدولية.  اجل����ي���ة  ال����رح����الت  ت��دق��ي��ق 
 – وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  تعمل  كما 
اأب���ظ��ب��ي ع��ل��ى ت��ط���ي��ر ر���ش��ي��ف وميناء 
وقد  يا�ص.  بني  �شري  جزيرة  �شاطئ  يف 
اأب�ظبي  تعزيز  يف  اجله�د  هذه  اأ�شهمت 
ك�جهة اأوىل جلذب الرحالت البحرية، 
زيادة  على  اإي��ج��اب��ي  ب�شكل  انعك�ص  مم��ا 
بن�شبة  اأب���ظ��ب��ي  اإىل  امل�شافرين  اأع����داد 
ما  زار   2016 ع��ام  ففي   .27،82%
الإم�����ارة  ���ش��ائ��ح��اً   279،704 ي���ق���ارب 
مقارنة  البحرية  ال��رح��الت  خ��الل  م��ن 
 .2018 ع��ام  يف  م�شافراً   354،015
وتخلل هذا ال�قت من عام 2016 اإىل 
عام 2018 زيارة 963،257 م�شافراً 

اإىل اأب�ظبي عرب ال�شفن ال�شياحية. 
اهتماماً  ال��ع��الج��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ة  واأخ����ذت 
ال�اعدة  اإحدى القطاعات  بعّدها  وا�شعاً 
الإم����ارة  يف  ال�����ش��ي��اح��ة  ح��رك��ة  لتن�شيط 
التي تق�د  ال���زوار،  املزيد من  واج��ت��ذاب 
من� وتط�ر اقت�شاد الإمارة، ك�نها اأي�شاً 
من اأ�شرع قطاعات ال�شياحة العاملية من�اً. 
الثقافة  دائ���رة  عقدت   2018 ع��ام  ويف 
وال�شياحة – اأب�ظبي اتفاقية تعاون مع 
�شبكة  اأب�ظبي لإن�شاء  ال�شحة يف  دائ��رة 
الدوليني  للمر�شى  العالجية  ال�شياحة 
على  للح�ش�ل  الإم�����ارة  اإىل  ال��ق��ادم��ني 
ما  مع  والعالجية،  ال�شحية  اخل��دم��ات 
متتلكه العا�شمة من بنية حتتية طبية 
متط�رة واأطباء عامليني م�شه�رين ذوي 

»دبي املالحية« تطلق اخلدمات الذكية 
املتنقلة يف »معر�ص دبي للقوارب«

•• دبي-وام:

اأطلقت “�شلطة مدينة دبي املالحية” خدمة “اخلدمات الذكية املتنقلة” 
يف  الذكي  والتح�ل  البحري  البتكار  مل�شرية  الأح��دث  الإ�شافة  تعد  التي 
“معر�ص دبي العاملي للق�ارب 2019” املقام حاليا يف “قناة دبي املائية«.

البتكارات  ب��اأح��دث  جمهزة  ذكية  �شيارة  ه��ي  املتنقلة  الذكية  واخل��دم��ات 
متنقل  بحري  مركز  ت�فري  ت�شمل  متنقلة  خدمات  لتقدمي  التكن�ل�جية 
وذكي لتقدمي اخلدمة الذاتية ي�شل اإىل املتعاملني يف اأماكن خمتلفة من 
الإمارة وي�شاهم يف تقدمي خدمات ذكية لأكرب �شريحة من املجتمع البحري 
اإ�شافة اإىل تط�ير حل�ل مبتكرة مبا يت�اءم وخطط حت�يل دبي اإىل مدينة 

ذكية ذات بنية حتتية تقنية ت�شاهي الأف�شل يف العامل.
اإن  املالحية”  دب��ي  مدينة  “�شلطة  ل���  التنفيذي  امل��دي��ر  علي  عامر  وق��ال 
للق�ارب  العاملي  دب��ي  “معر�ص  خ��الل  املتنقلة  الذكية  اخل��دم��ات  اإط���الق 
اإر�شاء دعائم البتكار والتح�ل  ميثل خط�ة متقدمة على درب   ”2019
البحري  القطاع  ال�شعادة والر�شا يف  اأ�ش�شا متينة ل�شنع  باعتبارها  الذكي 
مدف�عني بالتزام �شلطة مدينة دبي املالحية املطلق برتجمة الت�جيهات 
ال�شديدة للحك�مة الر�شيدة يف جعل دبي املدينة الأكرث ذكاء و�شعادة وابتكارا 
يف العامل .. م�شيفا اأن ال�شيارة الذكية تعك�ص م�شاعيهم احلثيثة لت�ظيف 
البتكار التكن�ل�جي يف خدمة م�شار من� وتط�ر وا�شتدامة القطاع البحري 
الذي يعترب ع�شب التن�يع القت�شادي مبا يحمله من فر�ص واعدة تعزز 

ريادة دبي على اخلارطة القت�شادية وال�شتثمارية العاملية.
وتربز اخلدمات الذكية املتنقلة يف مقدمة املالمح املميزة ل� “جناح احلل�ل 
الذكية واخلدمات املتنقلة” الذي يعمل على التعريف بالتطبيقات املبتكرة 
واملن�شات الإلكرتونية الذكية التي متثل ا�شتكمال حقيقيا جله�د “�شلطة 
مدينة دبي املالحية” الرامية اإىل دعم الت�جه ال�طني نح� حتقيق التح�ل 
الذكي وجعل البتكار ثقافة را�شخة متا�شيا مع “�شهر الإم��ارات لالبتكار 
2019” املقام حتت �شعار “البتكار يبداأ بك” وعلى راأ�شها “بحر دبي” 
و”جتمع دبي البحري الفرتا�شي”ومن�شة “ ال�شلطة الذكية” للخدمات 
الإلكرتونية وتت�شم التطبيقات واملن�شات الإلكرتونية مبزايا تفاعلية ذكية 
ت�شهم يف جعل اخلدمات واملعل�مات اأ�شهل واأ�شرع واأب�شط يف خط�ة متقدمة 
على درب تعزيز املق�مات التناف�شية للتجمع البحري املحلي باعتباره اأحد 

بيئات العمل الأكرث جاذبية لت�اجد الأعمال البحرية.

�شفري الدولة يبحث م�شاركة جورجيا يف 
معر�ص العقارات العاملي بدبي مار�ص

تبلي�شي -وام: 
التقى �شعادة عي�شى عبداهلل البا�شه النعيمي �شفري الدولة لدى جمه�رية 
للعقارات  ال�طنية  ال�كالة  رئي�ص  دوغ��الدزي  جي�رجي  بال�شيد  ج�رجيا 
احلك�مية، وهي اجلهة احلك�مية امل�ش�ؤولة عن تنظيم العقارات والأمالك 

يف ج�رجيا.
ومت خالل اللقاء بحث م�شاركة ج�رجيا يف معر�ص العقارات العاملي املقرر 

عقده يف دبي خالل الفرتة من 26-28 مار�ص املقبل.
كما ا�شتعر�ص امل�ش�ؤول اجل�رجي الإج��راءات املعتمدة يف ج�رجيا لتنظيم 
امتالك العقارات، واأبدى اعجابه مبا و�شلت اإليه الدولة من تط�ر يف هذا 
املجال وجعلها �ش�قاً جاذبة لي�ص على امل�شت�ى الإقليمي فقط بل الدويل، 
بال�ش�اح  اهتمامها  عن  ف�شاًل  املعر�ص،  يف  بامل�شاركة  بالده  اهتمام  م�ؤكداً 

وامل�شتثمرين القادمني من الدولة.

»طاقتي« يطرح الن�شخة املحدثة من 
دورة »مدير طاقة معتمد« التدريبية 

•• دبي-وام:

اأعلن برنامج دبي لكفاءة الطاقة “طاقتي” عن طرح الن�شخة املحدثة من 
ك��اأول مركز تدريب يق�م بتقدمي  التدريبية  “مدير طاقة معتمد”  دورة 
اإطار برنامج دبي للتدريب على  الن�شخة اجلديدة يف العامل وذلك �شمن 

كفاءة الطاقة.
معمقة  تعليمية  جتربة  ت�فري  اإىل  ال��دورة  من  املحدثة  الن�شخة  وتهدف 
ال��ط��اق��ة ورفع  ك��ف��اءة  امل�شكالت يف جم��ال  ال��رتك��ي��ز على ح��ل  م��ع  و�شاملة 
وا�شرتاتيجيات  تقنيات  اأح����دث  ح����ل  امل��زي��د  مب��ع��رف��ة  ال��راغ��ب��ني  ق����درات 
جميع  معتمد”  طاقة  “مدير  دورة  وت�شمل  ال��ط��اق��ة.  تكاليف  تخفي�ص 
عمل  مب�شت�ى  املعرفة  اإىل  بالإ�شافة  الطاقة  لإدارة  الرئي�شية  امل��ج��الت 
املبادئ والتقنيات الالزمة لتحقيق كفاءة الطاقة .. واإىل جانب ت�فري ملحة 
�شاملة عن اأجهزة تدقيق الطاقة وتقنيات الطاقة املتجددة تغطي الدورة 
الدورة  ه��ذه  اإمت��ام  خ��الل  وم��ن  املتجددة.  الطاقة  تقنيات  اأي�شاً  اجلديدة 
بنجاح �شيتمكن املتخ�ش�ش�ن من �شبط تكاليف الطاقة يف م�ؤ�ش�شاتهم من 
خالل اكت�شاب املعرفة واخلربة لتطبيق اأحدث مبادئ اإدارة الطاقة ب�شكل 
 : اإ�شك�”  “الحتاد  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  اجلا�شم  علي  وق��ال  فّعال. 
“مدير طاقة معتمد”  املحدثة  التدريبية  ال��دورة  الإع��الن عن  “ي�شعدنا 
اإم��ارة دبي بهدف تعزيز املعارف واخل��ربات وتاأهيل العاملني يف جمال  يف 
اإىل  ال���دورة  وت��ه��دف   .. القطاع  ب��ه��ذا  ل��الرت��ق��اء  الطاقة  ا�شتهالك  ك��ف��اءة 
بناء القدرات املنا�شبة للم�شاهمة يف حتقيق هدف دبي الطم�ح املتمثل يف 
 2030 العام  بحل�ل   30% بن�شبة  الطاقة  ا�شتهالك  تخفي�ص معدلت 
.. كما تكمن اأهمّية الدورة يف خلق القيمة يف اإمارة دبي من خالل ت�فري 
فر�ص م�شتمرة للتط�ير املهني كما اأن طرح هذه الدورة الأوىل من ن�عها 

عاملياً ي�شعنا يف مكانة متميزة عن بقية الأ�ش�اق يف العامل«.
اجلاري  ف��رباي��ر   10 يف  بنجاح  معتمد”  طاقة  “مدير  دورة  اإط���الق  ومت 
كما �شتعقد اجلل�شات التدريبية القادمة يف الفرتة من 21 اإىل 24 اأبريل 
“مدير طاقة معتمد”  اأكت�بر املقبلني. وتعّد دورة   9 اإىل   6 والفرتة من 
لقطاع  والرقابة  التنظيم  مكتب  اعتماد  على  للح�ش�ل  اأ�شا�شياً  متطلباً 
مدراء  ال���دورة  وت�شتهدف   .. الطاقة  خ��دم��ات  ل�شركات  وامل��ي��اه  الكهرباء 
ومهند�شي وم�شت�شاري الطاقة والعاملني يف قطاع اإدارة املرافق والهند�شة 

بالإ�شافة اإىل اخلرباء ومدققي الطاقة و�شركات خدمات الطاقة.

مكتوم ال�شرقي يفتتح املعر�ص اجلديد لـ »م�شاريع الفجرية للتجارة العامة«

جامعة عجمان تطلق الن�شخة الثانية من معر�ص البتكار وريادة الأعمال

•• الفجرية -وام:

رئي�ص  ال�شرقي  بن حمد  ال�شيخ مكت�م  اأك��د 
نادي الفجرية الريا�شي الثقايف اأهمية الدور 
الكبري للم�شاريع القت�شادية وال�شتثمارية 
يف دعم م�شرية التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة 
.. م�شريا اإىل الهتمام والدعم الكبري الذي 
حتظى به من قبل �شاحب ال�شم� ال�شيخ حمد 
الأعلى  املجل�ص  ع�ش�  ال�شرقي  حممد  ب��ن 
تلك  ت�شهم  ب��اأن  وت�جيهاته  الفجرية  حاكم 
لدولة  الريادية  الروؤية  حتقيق  يف  امل�شاريع 
الإمارات يف جمال ال�شتثمار التجاري ومن� 
القت�شاد ال�طني والعاملي. جاء ذلك خالل 
افتتاح ال�شيخ مكت�م بن حمد ال�شرقي ام�ص، 
للتجارة  الفجرية  مل�شاريع  اجلديد  املعر�ص 
ال��ع��ام��ة ع��ل��ى م�����ش��اح��ة ت��زي��د ع��ن 60 األف 
جتمع  التجزئة  م�شاحات  م��ن  مربعة  ق��دم 

اأك���رث م��ن 50 األ���ف م��ن��ت��ج. وت��ع��رف خالل 
واأهم  اأركانه  على  املعر�ص  اأرج��اء  يف  ج�لته 
العالمات  اأ�شهر  من  يقدمها  التي  املنتجات 
ال���ت���ج���اري���ة ح������ل ال����ع����امل م���ث���ل ال�����لي����ات 
واإيطاليا.  املتحدة  اململكة  اليابان،  املتحدة، 
وتقدم حممد بيهروزيان مدير عام م�شاريع 
والتقدير  بال�شكر  العامة  للتجارة  الفجرية 
حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اإىل 
ال�������ش���رق���ي ع�����ش��� امل��ج��ل�����ص الأع����ل����ى حاكم 
للم�شاريع  امل��ت���ا���ش��ل  دع��م��ه  ع��ل��ى  ال��ف��ج��رية 
وت�جيهاته  الفجرية،  اإمارة  ال�شتثمارية يف 
مبا  للم�شتثمرين،  الت�شهيالت  كل  بتقدمي 
تقدم  كما  لعملهم..  الإي��ج��اب��ي  امل��ن��اخ  ي�فر 
بال�شكر اإىل ال�شيخ مكت�م بن حمد ال�شرقي 

على افتتاحه املعر�ص وتفقد اأق�شامه.
الزحمي  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة   .. الف��ت��ت��اح  ح�����ش��ر 

مدير مكتب �شم� ويل عهد الفجرية.

•• عجمان ـ الفجر 

ب���رع���اي���ة ك���رمي���ة م���ن ���ش��م��� ال�����ش��ي��خ عمار 
ع��ه��د عجمان  ال��ن��ع��ي��م��ي، ويل  ح��م��ي��د  ب���ن 
م�شاء  انطلقت  التنفيذي،  املجل�ص  رئي�ص 
من  الثانية  الن�شخة  فعاليات  الأول  اأم�ص 
وريادة  لالبتكار  عجمان  جامعة  “معر�ص 
من  ع��دد  مب�شاركة  اأقيم  ال��ذي  الأعمال”، 
بالإ�شافة  احلك�مية  واجل��ه��ات  امل�ؤ�ش�شات 
اإىل جمم�عة من املبتكرين ورواد الأعمال 

وامل�شتثمرين من داخل الدولة وخارجها.
ال�شغري،  للدكت�ر كرمي  بكلمة  احلفل  بداأ 
اأن مركز جامعة  اأكد فيها  مدير اجلامعة، 
ع��ج��م��ان ل��الب��ت��ك��ار وم��ن��ذ اإن�����ش��ائ��ه يف العام 
 37 ل���  ال��دع��م  ي��ق��دم  اأن  ا���ش��ت��ط��اع   2016
�شركة نا�شئة؛ وعقد 21 ور�شة عمل؛ وقدم 
اأكرث من 80 �شاعة تدريب، بالإ�شافة اإىل 
احت�شنها  التي  النا�شئة  ال�شركات  اإنتاجية 
املركز والتي و�شلت اإىل 600 األف درهم يف 

الإي��رادات، مبا �شاهم يف ت�فري 25 فر�شة 
عمل.

الليلة  “نحتفل  ك�����رمي  ال���دك���ت����ر  وق������ال 
ب��ع�����ش��ري��ن ف��ك��رة واع����دة ق��دم��ه��ا جمم�عة 
م���ن امل��ب��ت��ك��ري��ن، ون���اأم���ل اأن ت�����ش��ت��م��روا يف 
املتميزة”.  واأف��ك��ارك��م  ابتكاراتكم  م�شاركة 
فيها  دعاهم  والطلبة  لل�شباب  كلمة  ووّج��ه 
وا�شتلهام  النا�شئة،  لل�شركات  النظر  اإىل 
اأفكارهم لإن�شاء �شركات خا�شة بهم. وقال 
يف  روؤي��ت��ه  ت��ري��دون  ال���ذي  التغيري  “ك�ن�ا 
العامل”.وحتدث خماطبا اأ�شحاب امل�شاريع 
وال�شركات النا�شئة “حافظ�ا على احلما�ص 
املتاأجج، ول تخاف�ا من الف�شل، تعلم�ا من 
اأخطائكم وحقق�ا حلمكم الكبري. وتذكروا 
م��ا ق��ال��ه ت���م��ا���ص اأدي�����ش���ن ع��ن��د م�اجهة 
للت�  وج���دت  لقد  اأف�����ش��ل،  “مل  ال�شع�بات 

10 اآلف طريقة مل تنجح«.
ج�نغ،  �ش�ل�ه  ال��دك��ت���ر  اأ���ش��ار  جانبه،  م��ن 
اإىل  مدير مركز جامعة عجمان لالبتكار، 

اأهمية هذا احلدث الذي ياأتي بالت�ازي مع 
م��شحا  البتكار،  ب�شهر  الدولة  احتفالت 
دور مركز البتكار يف اجلامعة الذي ي�شعى 
واملبتكرين  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  امل�����ش��اري��ع  دع���م  اإىل 
ي�شاهم  وه��ذا  التم�يل،  ومينحهم  اجل���دد، 
املبتكرين  ل��ه���ؤلء  ���ش��ن���ي  ت���ف��ري دخ���ل  يف 

وي�شمح لهم بالإبحار يف عامل النجاح.
للم�شاريع  اأج��ن��ح��ة  امل��ع��ر���ص  ت�شّمن  وق���د 
مركز  تبناها  ال��ت��ي  والب��ت��ك��ارات  النا�شئة 
ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان ل��الب��ت��ك��ار، وق����ّدم الدعم 
يعقدها  التي  “فكرة”  م�شابقة  �شمن  لها 
م�شاركة  املعر�ص  �شهد  كما  �شن�يا.  املركز 
ع������دة ج����ه����ات ح���ك����م���ي���ة وخ���ا����ش���ة قامت 
اأقيمت  كما  وابتكاراتها.  م�شاريعها  بعر�ص 
املتخ�ش�شة  ال��ع��م��ل  ور�����ص  م���ن  جم��م���ع��ة 
خالل املعر�ص، تناولت اإعداد خطة العمل، 
و�شهد  الت�شميمي.   التفكري  ع��ن  واأخ���رى 
العرو�ص  ال��ع��دي��د م��ن  امل��ع��ر���ص م�����ش��ارك��ة 
ال�شتعرا�شية املبتكرة التي حتاكي ثقافات 

املعر�ص،  هام�ص  وعلى  ال�شع�ب.  خمتلف 
جامعة  م��رك��ز  اإدارة  “جمل�ص  اإط����الق  مت 
اجتماعاته  اأول  وعقد  لالبتكار”  عجمان 
اأم�������ص، ومت ان��ت��خ��اب الأ����ش���ت���اذة عه�د  ي����م 
�شهيل، مدير عام حك�مة عجمان الرقمية، 

ل�تاه،  و���ش��ام  و���ش��ع��ادة  للمجل�ص،  رئ��ي�����ش��ة 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ؤ���ش�����ش��ة ح��ك���م��ة دبي 
الذكية، نائبا لرئي�ص املجل�ص. ويعد ت�شكيل 
هذا املجل�ص انطالقة نح� دور ريادي ملركز 

ابتكار اجلامعة على م�شت�ى الدولة.
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العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شق�ر الغربية لتجارة ال�شرا�شف 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN البطانيات ذ.م.م  رخ�شة رقم:2035971 
تعديل ن�شب ال�شركاء

ن�ال �شهاب احمد من 25٪ اىل ٪20
تعديل ن�شب ال�شركاء

ثمينه �شهاب احمد من 24٪ اىل ٪20
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عمر عبا�ص فا�شل ال�شامرائي ٪9
تعديل ن�ع الرخ�شة/من حرفية اىل جتارية

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28 

اإع����������لن
ال�ش�����ادة/�شعيد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرميثي للخياطة والقم�شة 
رخ�شة رقم:CN 2298187 تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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al.hameli@live.com

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/742  جتاري كلي 
القامة  �شرور خمي�ص اخلزميي جمه�ل حمل  احمد عبيد  عليه/1-  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي كيفني ج�زيف روبريت�ص وميثله:ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي نعلنكم 
املذك�رة  الدع�ى  بتاريخ 2018/10/10  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
اعاله ل�شالح/كيفني ج�زيف روبريت�ص بالت�شديق على حكم التحكيم ال�شادر يف 
ب��ت��اري��خ:2017/4/19 والزمت  ال�شادر  الدع�ى رق��م:203 ل�شنة 2016 جتاري كلي 
املحاماة. حكما مبثابة  اتعاب  درهم مقابل  الف  بامل�شروفات ومببلغ  عليه  املدعي 
لن�شر  التايل  الي�م  اعتبارا من  احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما 
هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28
�شركة/ هيت �ش�فت�ير فران�ص ا�ص ايه ا�ص ، )رخ�شة رقم :93882( والكائنة اك�شكل�زف 
دي�شك رقم 25  املبني 7 مدينة دبي للتعهيد �ص.ب 9275، دبي ، دولة الإمارات العربية 
املتحدة  ، واملرخ�شة لدى �شلطة دبي للتط�ير ، ترغب هذه ال�شركة املذك�رة يف اإعالن 

قرارها للكافة والذي مت اإتخاذه ب�ا�شطة جمل�ص اإدارة �شركة/ هيت �ش�فت�ير فران�ص ا�ص 
ايه ا�ص )ال�شركة الرئي�شية( يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 24 يناير 2019 ب�شاأن اإغالق 

وحل ال�شركة.  وفقاً لذلك ، تهيب ال�شركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى 
م�اجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق 

الربيد امل�شجل اأو الإت�شال ب� : ال�شّيد/ عامر ح�شن حممد ال�شرقاوي 
اإ�شم ال�شركة: هيت �ش�فت�ير فران�ص ا�ص ايه ا�ص 

�ص.ب : .9275 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة ،  هاتف رقم : 04-3912444 
amer.sharkawi@heatsoftware.com :الربيد الإلكرتوين

لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة ب�  45 ي�ماً. 

 اإ�شعار ت�شفية 

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2170  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-ريني�ص برتوكيم - م م ح 2-هيتي�شك�مار ت�شين�باي ميهتا  جمه�ل 
املحدودة وميثله / خليفة عبداهلل  اي  املدعي/ بنك اي �شي اي �شي  ان  حمل القامة مبا 
بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد   - الكتبي  ه�يدن  بن  عبداهلل  �شعيد 
املدعي عليهما بان ي�شددا للمدعي مبلغ وقدره )23.567.329.68 درهم( والفائدة القان�نية 
التام و �شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال  ال�شداد  بن�شبة 12٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
وامل�شاريف  بالر�ش�م  والزامهما  جت��اري   2018/350 رق��م  التحفظي  احلجز  وثب�ت  كفالة 
ال�شاعة  امل���اف��ق  2019/3/5  الثالثاء   ي���م  لها جل�شة  امل��ح��ام��اة.   وح��ددت  اتعاب  ومقابل 
9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 

)علما باأنه مت تعديل الطلبات(.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4372  جتاري جزئي              

اىل اخل�شم املدخل/ 1-لي�شلي نيل �ش�زا جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/
باحل�شا للم�شاريع - �ص ذ م م وميثله/عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري - قد 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام 
)81199 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12٪ من تاريخ  
ا�شتحقاق كل �شيك وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة ي�م الثنني امل�افق 
2019/3/4 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�شر
�شادر من حمكمة ال�شارقة الإحتادية 

 2018/2572 )كلي(  
املرف�عة من املدعي/ �شركة بي اإم دبلي� البطحاء للتم�يل - �ص م خ 

اىل املدعي عليها / منت�شر حممد �شعيد نفاع 
نعلمك باأنه قد �شدر بحقك يف الدع�ى امل�شار اليها القرار املبني اأدناه. 

حكمت املحكمة مبثابة احل�ش�ري : 
وقدره  اإجمايل  مايل  مبلغ  املدعية  اىل  ي�ؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
)306.210.75 درهم( مع  الزامه بالر�ش�م وامل�شروفات و )500 درهم( مقابل 

اتعاب املحاماة ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 297
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ حممد ر�شيد حممد �شايف - بنغالدي�شي  اجلن�شية وال�شيد/ عبدال�شتار ب�شاه 
مياه - بنغالدي�شي اجلن�شية يرغب�ن يف البيع والتنازل عن كامل ح�ش�شهم البالغة )100٪( وذلك اىل ال�شيد/ 
�شيد م�ر�شيد عامل �شيد زهري ال�شالم - بنغالد�شي اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم )الغريب لتلميع وتركيب زينة 
ال�شيارات( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )519088(  تعديالت اخرى : مت تغيري ال�شكل القان�ين 
من )�شركة اعمال مهنية ب�كيل خدمات( اىل )م�ؤ�ش�شة فردية ب�كيل خدمات( - مت تغيري ال�شم التجاري من 
)الغريب لتلميع وتركيب زينة ال�شيارات( لي�شبح )ور�شة بحر احلديبية ل�شيانة ال�شيارات( - مت تغيري الن�شاط 
التجاري من )تركيب زينة ال�شيارات ، تنظيف وتلميع ال�شيارات ، تنجيد مقاعد املركبات( لي�شبح )ال�شيانة 
وال�شالح العام للمركبات )كراجات(  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( 
ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 289
الهند   - ب�ك�ت  عبداهلل  ك�نه  فالب�  نياكرا  را�شد  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
ال�شيد/  اىل  وذلك    ٪100 البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�شية 
الرخ�شة  يف  وذلك  اجلن�شية  بنغالدي�ص   - م�تني  عبدول  حممد  جميد  عبدول  حممد 
)منار املدينة للتجارة( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )628460( ال�شادرة 

من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة.  تعديالت  اخرى : ل ي�جد. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 293

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ حممد في�شل حممد جهانكري - بنغالد�شي اجلن�شية 
يرغب بالتنازل  وبيع كامل ح�شته البالغة )100٪( ح�شة اىل ال�شيد/ حممد ن�ر العامل 
 - الحمر  ال�شيف  بقالة   : التجارية  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  بنغالدي�شي   - مياه  من�شي 

ترخي�ص رقم )616740(  تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة لخر. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 291

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ حممد اف�شل �ش�كت علي - باك�شتان اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�شيد/ حممد �شهباز حممد 
 - الفنية  ملقاولت  املل�ن  ال�شريط   / امل�شماة  الرخ�شة  يف   ، اجلن�شية  باك�شتان   - �شريف 

تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )749323(. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 295

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ فيليب ج��شيف ج��شيف - الهند اجلن�شية يرغب يف البيع 
بيالي  �شريك�ماران  ال�شيد/�شريجيت  اىل  وذلك   ٪100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
�شريك�ماران بيالي - الهند اجلن�شية يف الرخ�شة )فيليب ج��شيف ملقاولت النجارة امل�شلحة( 
والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )750327( - تعديالت اخرى : تنازل �شاحب 
الرخ�شة لخر  - تغيري وكيل خدمات تغيري ال�شم التجاري حيث كان )فيليب ج��شيف ملقاولت 

النجارة امل�شلحة( لي�شبح )ركن التاج ملقاولت النجارة امل�شلحة( 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شب�عني  بعد  اليه  امل�شار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 68
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/حممد اقبال نذير بن نذير احمد-باك�شتاين اجلن�شية 
 - �شينغ  �شينغ ج�بيند  ال�شيد/ جاجري  اىل   )٪100( البالغة  كامل ح�شته  تنازل عن   ،
تاأ�ش�شت  التي  والر�شيات(  التك�شية  ملقاولت  نذير  اقبال  )حممد  يف  اجلن�شية  هندي 
التجاري  ال�شارقة مب�جب رخ�شة جتارية رقم )614827( كما مت تغيري ال�شم  باإمارة 
�شينغ  )جاجري  وا�شبح  والر�شيات(  التك�شية  ملقاولت  نذير  اقبال  )حممد  كان  حيث 

ملقاولت التك�شية والر�شيات(. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�ص على 

ذلك عليه اتباع ال�شبل القان�ين حيال ذلك. 
  الكاتب العدل بال�شارقة   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
يف  الدعوى 2018/408 مدين كلي - دبي 

املدعي / احمد طالب م�شطفى عابد 
ب�كالة املحامي/الإتزان للمحاماة وال�شت�شارات القان�نية 

املعلن اليه / املدعي عليه الثاين/حمدان �شعيد �شيف نغ�ص الكعبي 
فقد  اعاله  الدع�ى  يف  اخلربة  لعمال  امل�قرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا ي�م الأحد امل�افق 2019/3/3 يف متام ال�شاعة احلادية ع�شرة والن�شف ظهرا لعقد 
الجتماع الأول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي ، ديرة ، �شارع 
املطار ، مبنى الفجر لالأعمال - الطابق الأول مكتب 119.  لذا يطلب ح�ش�ركم او من 
 ، امل�شتندات املتعلقة بالدع�ى  اإح�شار كافة  ميثلكم قان�نا حل�ش�ر الجتماع املذك�ر مع 
وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تط�رات اجراءات تنفيذ 

املاأم�رية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/ �شعيد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

دعوة حل�شور 
الجتماع الأول للخربة   

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية 

تبليغ حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2017/3267 جتاري )كلي( 

 -  7 رق��م  بالعقار  �شربه   -  1 ال�شناعية   - / عجمان  م  م  ذ  الغذائية  امل���اد  لتجارة  �شنيار   / عليه  املحك�م  اىل 
بج�ار مطعم كرا�شي - هاتف رقم 067487430  نحيطكم علما بانه بتاريخ 2019/1/20 م - قد حكمت عليكم 
اع��اله - ل�شالح : �شركة �شيام التجارية - �ص ذ م م - بالتايل :  امل��ذك���رة بالرقم  ه��ذه  املحكمة يف الدع�ى 
حكمت املحكمة : بالزام املدعي عليها الوىل باأداء مبلغ 568.390.40 درهم )خم�شمائة وثمانية و�شتني الف 
وثالثمائة وت�شعني درهما واربعني فل�شا( مع الفائدة 6٪ حت�شب من تاريخ قيد الدع�ى وحتى ال�شداد التام 
، والزمتها بر�ش�م وم�شروفات الدع�ى ومبلغ الف درهم اتعاب حماماة ، ورف�شت ما عدا ذلك.  الهيئة التي 
حجزت الدع�ى احلكم وتداولت فيها ووقعت م�ش�دة احلكم برئا�شة القا�شي احمد حممد ال�شقليني وع�ش�ية 
القا�شي اب� الن�شر الربعي عامر والقا�شي حميد الدين �شليمان واأما الهيئة التي نطقت باحلكم فهي املبينة 
ب�شدر احلكم لتعذر ح�ش�ر القا�شي اب� الن�شر ل�ج�ده يف اإجازة ر�شمية. حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 

ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لعالنك بهذا التبليغ  - حرر بتاريخ  2019/2/20 

مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اعالن بالن�شر للح�شور امام مدير الدعوى )الدائرة اجلزئية(

مبحكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية   
 يف الدعوى رقم  2019/50 جتاري جزئي )باللغتني العربية والجنليزية(  

اىل املدعي علي�ه / 2- حممد عبداملنان �شراج ال�شالم - بنغالدي�ص اجلن�شية 
نعلمك بان املدعي / حممد خانه علم حممد �شافيك�ر رحمن - بنغالدي�ص اجلن�شية 

قد رفع الدع�ى املذك�رة اعاله يطالب فيها ب : 
امل��ش�ع - املطالبة مببلغ وقدره 30500 درهم والر�ش�م وامل�شاريف  

انت مكلف باحل�ش�ر امام )مدير دع�ى - الدائرة اجلزئية( مبحكمة عجمان الحتادية 
البتدائية ي�م الثنني  امل�افق 2019/3/4  ال�شاعة 8.30 �شباحا  وذلك لالإجابة على 
اإر�شال  الدع�ى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�ش�ر او عدم 

وكيل عنكم فانه �شيتم ا�شتكمال الجراءات القان�نية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ : 2019/2/24 

  مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

مذكرة اإعالن املدعي عليه الثاين بالإحالة بالن�شر  
 2019/3 مدين كلي   

اىل املدعي عليه الثاين / مالك اإبراهيم حممد ي��شف 
من املدعي / امنة را�شد جمعه العلي 

الدائرة  الإبتدائية  اخليمة  راأ���ص  حمكمة  ام��ام  باحل�ش�ر  مكلف  فانت  ل��ذا 
متام  يف  عنك  معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  الأوىل  الكلية  التجارية 
ال�شاعة التا�شعة �شباحا من ي�م الحد امل�افق 2019/3/10 وذلك لالإجابة 
ال��دع���ى وت��ق��دمي م��ا لديك م��ن بيانات ودف����ع ويف حالة تخلفك عن  ع��ن 
فان  اع��اله  املحدد  ال�قت  ل�كيل معتمد عنك يف  اإر�شالك  او عدم  احل�ش�ر 

املحكمة �شتبا�شر نظر الدع�ى غيابيا.
 اأمني ال�شر/حممد عطيه    

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2877 ل�شنة 2018    
اىل املحك�م عليه / ا�شدود للتجارة العامة - �ص ذ م م  

ليكن معل�ما لديكم بان حمكمة ال�شارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما  بالزامكم 
بدفع مبلغ وقدره )1811248( درهم ، بالإ�شافة للفائدة القان�نية ب�اقع 5٪ من تاريخ املطالبة يف 
2016/8/30 وحتى ال�شداد التام  اىل املحك�م عليه / ا�شدود للتجارة العامة - �ص ذ م م  2-�شنديب 
ك�مارا اكروال  ليكن معل�ما لديكم بان حمكمة ال�شارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم 
حكما  بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )11829164( درهم ، بالإ�شافة للفائدة القان�نية ب�اقع 5٪ من 

تاريخ املطالبة يف 2016/8/30 وحتى ال�شداد التام  ل�شالح املحك�م له/ دار التم�يل - �ص م ع 
وحيث ان املحك�م له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله، لذا يت�جب 
عليكم تنفيذ القرار خالل 15 ي�ما من تاريخ الي�م التايل للن�شر. ويف حال تخلفك عن احل�ش�ر 

يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �شتبا�شر النظر الق�شية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

ق�شم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 3320 ل�شنة 2018    

اىل املحك�م عليه/�شعيد خزعل �شعيد خري 
ا�شدرت  قد  الإبتدائية  الحت��ادي��ة  ال�شارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معل�ما  ليكن 
بحقكم حكما  بتاريخ 2015/10/5 يف الق�شية رقم 2156 �شنة 2015 مدين جزئي 
القان�نية  الفائدة  بالإ�شافة اىل  بالزامكم بدفع مبلغ وق��دره )17840( دره��م  
ب�اقع 4٪ من تاريخ املطالبة يف 2014/5/6 وحتى متام ال�شداد.  ل�شالح املحك�م 
له/ دار التم�يل لذا يت�جب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 ي�ما من تاريخ الي�م 
فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�ش�ر  عن  تخلفك  ح��ال  ويف  للن�شر.  التايل 

املحكمة �شتبا�شر النظر الق�شية يف غيابك
 رئي�س ق�شم التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : بي �شي �شي اإف للتجارة العامة - ذ م م  
ال�شكل   - ال��راأ���ص   - ع��ب��دال��رزاق عبدالرحمن  ع��ب��داهلل  105 ملك  رق��م  : مكتب  ال��ع��ن���ان 
القان�ين : ذات م�ش�ؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 540792 رقم القيد بال�شجل التجاري 
: 61377  مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/2/3 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/2/3  وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون  
العن�ان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة - بردبي - الق�ز الوىل 
-  هاتف : 3215355-04   فاك�ص : 3215356-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
العن�ان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة - بردبي - الق�ز 
الوىل -  هاتف : 3215355-04   فاك�ص : 3215356-04  مب�جب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعاله لت�شفية  بي 
�شي �شي اإف للتجارة العامة - ذ م م  وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/2/3 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/2/3  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثب�تية 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1479 (

املنذر : عبدالرحمن حممد طاهر 
املنذر اليه : مركز اجليل ال�شاعد لالأعمال )جمه�ل حمل الإقامة( 

1- تعاقد املنذر اليه على ايجار الطابق الول باملبنى وارجتعت ال�شيكات التي ا�شدرها للمنذر مببلغ وقدره 
)414583 درهم( وهي ال�شيكات ارقام 13 و 14 و 15 امل�شح�بة من ح�شاب املنذر اليه لدى بنك الإمارات دبي 

ال�طني وا�شبح اجمايل املرت�شد حتى الن مبلغ 414583 درهم بخالف ما ي�شتجد ما ي�شتجد �شهريا 
2- وحيث انه وعمال بن�ص املر�ش�م رقم 26 ل�شنة 2007 لذلك فاإننا نخطركم ب�شرورة �شداد اليجار املتاأخر 
ا�شتالمكم النذار واعتبار هذا النذار بال�شداد  امل�شتحق عليك وذلك خالل �شهر من تاريخ  املبلغ  و�شداد 
جتنبا لتخاذ الجراءات القان�نية الالزمة ومنها طلب اخالء العقار امل�شتاأجر لعدم جتديد العقد ولعدم 
ال�شداد مع حتميلكم كافة ال�شرار والر�ش�م كما نخطركم ب�شرورة �شداد اليجار املرت�شد بذمتكم خالل 

املهلة القان�نية من تاريخه. مع حفظ كافة احلق�ق الخرى من اي ن�ع كانت. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
يف الق�شية رقم 3006 ل�شنة 2018 جتاري كلي عجمان  

املعلن اليه للمدعي عليه / غالم م�شطفى نيزار احمد 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية - امل�قرة 
لعمال اخلربة امل�شريف يف الدع�ى اعاله فقد حددنا ي�م الثالثاء امل�افق 
2019/3/5 ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا لعقد الجتماع للخربة امل�شرفية 
وذلك مبقر بنك دبي ال�شالمي - ديرة - �شارع ال مكت�م دوار ال�شاعة بناية 
بنك دبي ال�شالمي - لذا يطلب ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نا حل�ش�ر 

الجتماع املذك�ر مع اح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدع�ى. 
خبري م�شريف / خالد خالف

رقم القيد بوزارة العدل 571   

دعــوة حل�شور
 اإجتمــاع اخلبــرة امل�شريف 

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم 2019/42 تنفيذ عقاري
 - التنفيذ/ن�ر بنك  ان طالب  ف���را جمه�ل حمل القامة مبا  املنفذ �شده/1 - عبا�شي غالم ح�شني  اىل 
م�شاهمة عامة - بنك ن�ر ال�شالمي - �ص م ع وميثله/جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي  قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2018/508 عقاري 
كلي ، والقا�شي بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1444992.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
2 - ف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك )اتفاقية ايجار اآجل منتهية بنقل امللكية( ومالحقها ، املربمة 
عن ال�حدة العقارية )ال�شقة( رقم A209 ، الطابق الثاين ، يف املبنى رقم 1 ، امل�شمى مرتفعات جمريا - 
املجمع الغربي A ، الأر�ص رقم 3705 ، الكائنة الثنية اخلام�شة ، باإمارة دبي ، والغاء اإ�شارة القيد العقارية 
)الإجارة املنتهية بالتملك( ال�اردة ب�شهادة ملكية ال�حدة العقارية - م��ش�ع الدع�ى -ال�شادرة عن دائرة 
الأرا�شي والأمالك بدبي والتي مفادها )ومت تطبيق اإيجارة تنتهي بالتملك من تاريخ 2008/5/27 اىل 
تاريخ 27/5/ وكذلك الزامه بت�شليم ال�حدة - حمل الدع�ى - للبنك املدعي خالية من ال�ش�اغل. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
يف  الدعوى 2018/2305 جتاري كلي  

املدعي عليهما 1- ل�جيك �شتار للتجارة العامة - �ص ذ م م   2- ت�مان فاللبيل هريمان او�شيف 
ب�شفته كفيل و�شامن ملدي�نية ل�جيك �شتار للتجارة العامة - �ص ذ م م  مبا ان هنالك دع�ى 
مرف�عة �شدكم من قبل املدعي/ بنك راأ�ص اخليمة ال�طني - �ص م ع اأمام حماكم دبي واأنه 
فاإننا ندع�كم حل�ش�ر  اأعاله  بالدع�ى  ال�شادر  تكليفنا كخبريا م�شرفيا مب�جب احلكم  مت 
اجتماع اخلربة  وذلك ي�م الربعاء  امل�افق 2019/3/6 يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا  مبقر 
مكتبنا انرتا لال�شت�شارات املالية  وذلك بالعن�ان التايل : دبي - حمي�شنة 4 - �شارع بريوت - 
بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 ،،،  مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�شيارات 
- وبذات البناية ي�جد بنك دبي التجاري وهيئة كهرباء ومياه دبي ، هاتف : 04-2206899 ، 
2206244-04  ، فاك�ص : 042206877 ،  يرجى الإطالع واحل�ش�ر بامل�عد املحدد اعاله واإح�شار 

كافة ما لديكم من م�شتندات مع الرتجمة اىل العربية. 
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
د. علي را�شد الكيتوب 

اإعــالن بالن�شـر
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

  اعالن بالن�شر للح�شور اأمام اإدارة الدعوى 
  يف الإ�شتئناف رقم 2019/1799 

بناء علي طلب من امل�شتاأنف / حممد جمال 
اىل امل�شتاأنف �شده : ميثم حممد فنجان - عراقي اجلن�شية 

انت مكلف باحل�ش�ر امام مكتب اإدارة الدع�ى مبحكمة ا�شتئناف 
ال�شارقة �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة ج�ابية 
الثالثاء  ي�م  وذل��ك يف  امل�شتندات  كافة  بها  الدع�ى مرفقا  على 
ب��شفك   - اع��اله  رقمها  املذك�ر  الدع�ى  يف   2019/3/5 امل�افق 

م�شتاأنف �شده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �شبي�ص ا�شتايل لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي - �ص ذ م م  
ذات   : القان�ين  ال�شكل  خليفة   ب��رج   - ح�شن  جمتبى  ملك   312 رق��م  مكتب   : العن�ان 
م�ش�ؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 714037  رقم القيد بال�شجل التجاري : 1141165   
ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب 
التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/1/30  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/1/30  وعلى من لديه 
احل�شابات   لتدقيق  بل�ص  �شكور  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي 
العن�ان : مكتب رقم 914 ملك م�ؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - 
ب�ر�شعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 2973071-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : �شكور بل�ص لتدقيق احل�شابات
ال�شباب  م�شاريع  لدعم  را�شد  بن  حممد  م�ؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العن�ان 
: 2973071-04 مب�جب هذا  فاك�ص    04-2973060 : -  هاتف  ب�ر�شعيد   - دي��رة   -
اأعاله  امل��ذك���ر  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
لت�شفية �شبي�ص ا�شتايل لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي - �ص ذ م م وذلك 
مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/1/30 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ2019/1/30 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر 

والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

اعـالن تغيري ا�شـم
اىل  بطلب  النخعي(  حممد  خ�شر  )مروه  امل�اطنة  تقدمت 
حمكمة اأب�ظبي البتدائية - ق�شم الت�ثيقات بتغيري ا�شمها 

من )مروه( اىل)مهره(
املذك�ر خالل 15  الق�شم  فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل 

ي�ما من تاريخ ن�شر العالن
حممد �شعيد العدوي - كاتب عدل

حممد �شامل املن�شوري - قا�شي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

اعـالن تغيري ا�شـم
اىل  بطلب  النخعي(  امل�اطنة )�شفاء خ�شر حممد  تقدمت 
حمكمة اأب�ظبي البتدائية - ق�شم الت�ثيقات بتغيري ا�شمها 

من )�شفاء( اىل)ميثا(
املذك�ر خالل 15  الق�شم  فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل 

ي�ما من تاريخ ن�شر العالن
عواطف ال�شريف - كاتب عدل

القا�شي/ حممد فا�شل ولد حممد �شامل - قا�شي التوثيقات  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  الدعوى 2018/13633  عمايل جزئي 

ال��ع��ق��اري��ة جم��ه���ل حمل  ل��ل������ش��اط��ة  ف���اي���رواي  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
القامة مبا ان املدعي / ار�شد فاروق م�تي�ال - قد اأقام عليك الدع�ى 
درهم(   99500( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم������ش���ع��ه��ا 
 )MB186933333AE(ال�شك�ى ورق���م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش���م 
8.30 �ص   ال�شاعة    2019/3/5 امل�افق  الثالثاء  ي�م  لها جل�شة  وح��ددت 
ميثلك  م��ن  اأو  ب��احل�����ش���ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    Ch2.E.22 ب��ال��ق��اع��ة 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/12271  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه/1 - مران للتدريب - �ص ذ م م  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي / ن�شال ف�زي بدران حبا�ص - قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )74295 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 درهم( 
 )MB187637359AE/2018(ال�شك�ى ورقم  وامل�شاريف  والر�ش�م 
وحددت لها جل�شة ي�م الربعاء   امل�افق 2019/3/6 ال�شاعة 8.30 �ص  بالقاعة 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.5
بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/288 بيع عقار مرهون    
القا�شم - جمه�ل حمل القامة مبا  اب�  املنفذ �شده/1- ر�شا قنرب علي  اىل 
ان طالب التنفيذ/ بنك را�ص اخليمة ال�طني �ص م ع وميثله / حممد عي�شى 
�شلطان ال�ش�يدي - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/2/25 اعالنكم 
ي�ما  املطالبة وقدرها )1764058.84( درهم خالل خم�شة ع�شر  ل�شداد قيمة 
من تاريخ التبليغ يف ملف  التنفيذ اأعاله واإلبيع العقار حمل الرهن بطريق 
املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قان�ن الجراءات املدنية )ن�ع العقار : فيال 
املبنى : 192/212 -  رق��م  رق��م الر���ص : 6204 -  الرابعة -  :الثنية  املنطقة   -

م�شاحة العقار : 2.281/65 قدم مربع(  
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/118 بيع عقار مرهون    
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل   - هاروتي�ليان  الينا  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/م�شرف اب�ظبي ال�شالمي- وميثله/حممد عي�شى �شلطان 
اعالنكم   2019/2/24 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  ال�ش�يدي- 
ع�شر  درهم خالل خم�شة   )3.109.671.48( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�شداد 
ي�ما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاله واإلبيع العقار حمل الرهن 
)ن�ع  املدنية  الج���راءات  قان�ن  امل��ادة 295 من  لن�ص  وفقا  املزايدة  بطريق 
العقار : ار�ص - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ص : 2722 - م�شاحة 

العقار : 224 مرت مربع(  
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4328   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- حم��م��د اح��م��د ج�����اد اح��م��د جم��ه���ل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك اب�ظبي التجاري )فرع(  قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )268694.37( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2018/75 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك اب�ظبي الأول - �ص م ع - حاليا - )بنك اخلليج الأول )فرع دبي( - �شابقا(  عن�انه : الإمارات - اإمارة 
دبي - دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى �شما تاور - �شقة الطابق 1 مكتب 105 - بج�ار فندق فريم�نت 

اإم��ارة دبي - �شارع - ال�شيخ زاي��د منطقة مر�شى دبي -  املنفذ �شده : مال م�جريجي بروتابادتيا  واآخ��رون ، عن�انه :  
email : مكاين :   -  1705 17 - �شقة رقم  23 - الطابق  163 - مبنى مارينا   - 568/392 قطعة ار���ص رقم 
انه يف ي�م الأربعاء  امل�افق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى   - 1289775060
وعلى  للمزادات  الم��ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  امل��شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال 
م�قعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يق�م بايداع كامل  الزيادة  عن ع�شر  امل��زاد ب�شرط ال تقل هذه  التالية لر�ش�م  ايام  الع�شرة  خالل 
املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  ن�ع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - 
رقم الر�ص 163- - مارينا 23 - رقم الطابق : 17 - رقم العقار : 1705 - امل�شاحة : 150.22 مرت مربع - التقييم 

: 1.940.343.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/504 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: البنك العربي - �ص م ع  عن�انه : اإم��ارة دبي - بج�ار دبي م�ل - بناية اإعمار ا�شك�ير رقم )2( الطابق 

ال�شاد�ص  وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�شت�شارات القان�نية 
املنفذ �شده : �شيزار ميخائيل  - عن�انه : اإمارة دبي - الرب�شاء جن�ب الرابعة - -مبنى اخلريف 2 - �شقة رقم )305( - 

الطابق )3(  - املبنى رقم 1 - رقم العقار لدى البلدية )681-171( رقم الر�ص - 953 
انه يف ي�م الأربعاء  امل�افق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى م�قعها  للمزادات  الم��ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  امل��شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�ش�م املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : عبارة عن �شقة �شكنية - املنطقة : الرب�شاء جن�ب الرابعة - رقم الر�ص : 953  - 
رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : اخلريف 2 - رقم العقار : 305 - رقم الطابق : 3 - امل�شاحة : 90.65 مرت مربع - مببلغ 

)780.598.00( درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/106 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ص م ع 

عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع الحتاد - بج�ار ديرة �شيتي �شنرت - بناية بنك دبي التجاري - الطابق الرابع 
املنفذ �شده : عرب البحار خلدمات الت�زيع املحددة - �شركة منطقة حرة 

عن�انه :  اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - املنطقة احلرة بجبل علي - جافزا جن�ب - بناية رقم 10413 
انه يف ي�م الأربعاء  امل�افق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى م�قعها  للمزادات  الم��ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  امل��شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�ش�م املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة 
القيمة   -  S10413  : الر���ص  -رق��م  : جبل علي  املنطقة   - ار���ص  : مبنى على  املمتلكات   او�شاف  يلي  املحكمة وفيما 

التقديرية : 8800000 درهم لعلى عطاء  
مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2018/75 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك اب�ظبي الأول - �ص م ع - حاليا - )بنك اخلليج الأول )فرع دبي( - �شابقا(  عن�انه : الإمارات - اإمارة 

دبي - دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى �شما تاور - �شقة الطابق 1 مكتب 105 - بج�ار فندق فريم�نت 
اإم��ارة دبي - �شارع - ال�شيخ زاي��د منطقة مر�شى دبي -  املنفذ �شده : مال م�جريجي بروتابادتيا  واآخ��رون ، عن�انه :  
email : مكاين :   -  1705 17 - �شقة رقم  23 - الطابق  163 - مبنى مارينا   - 568/392 قطعة ار���ص رقم 
انه يف ي�م الأربعاء  امل�افق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى   - 1289775060
وعلى  للمزادات  الم��ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  امل��شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال 
م�قعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
الثمن  الثمن على ان يق�م بايداع كامل  الزيادة  عن ع�شر  امل��زاد ب�شرط ال تقل هذه  التالية لر�ش�م  ايام  الع�شرة  خالل 
املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  ن�ع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - 
رقم الر�ص 163- - مارينا 23 - رقم الطابق : 17 - رقم العقار : 1705 - امل�شاحة : 150.22 مرت مربع - التقييم 

: 1.940.343.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2018/504 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: البنك العربي - �ص م ع  عن�انه : اإم��ارة دبي - بج�ار دبي م�ل - بناية اإعمار ا�شك�ير رقم )2( الطابق 

ال�شاد�ص  وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�شت�شارات القان�نية 
املنفذ �شده : �شيزار ميخائيل  - عن�انه : اإمارة دبي - الرب�شاء جن�ب الرابعة - -مبنى اخلريف 2 - �شقة رقم )305( - 

الطابق )3(  - املبنى رقم 1 - رقم العقار لدى البلدية )681-171( رقم الر�ص - 953 
انه يف ي�م الأربعاء  امل�افق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى م�قعها  للمزادات  الم��ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  امل��شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�ش�م املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : عبارة عن �شقة �شكنية - املنطقة : الرب�شاء جن�ب الرابعة - رقم الر�ص : 953  - 
رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : اخلريف 2 - رقم العقار : 305 - رقم الطابق : 3 - امل�شاحة : 90.65 مرت مربع - مببلغ 

)780.598.00( درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2017/106 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ص م ع 

عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع الحتاد - بج�ار ديرة �شيتي �شنرت - بناية بنك دبي التجاري - الطابق الرابع 
املنفذ �شده : عرب البحار خلدمات الت�زيع املحددة - �شركة منطقة حرة 

عن�انه :  اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - املنطقة احلرة بجبل علي - جافزا جن�ب - بناية رقم 10413 
انه يف ي�م الأربعاء  امل�افق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى م�قعها  للمزادات  الم��ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  امل��شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�ش�م املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة 
القيمة   -  S10413  : الر���ص  -رق��م  : جبل علي  املنطقة   - ار���ص  : مبنى على  املمتلكات   او�شاف  يلي  املحكمة وفيما 

التقديرية : 8800000 درهم لعلى عطاء  
مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/75 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك اب�ظبي الأول - �ص م ع - حاليا - )بنك اخلليج الأول )فرع دبي( - �شابقا(  عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - 

دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى �شما تاور - �شقة الطابق 1 مكتب 105 - بج�ار فندق فريم�نت 
املنفذ �شده : بروتابا ديتيا م�خرجي ا�ش�ت��ص م�خرجي - واآخرون ، عن�انه :  اإمارة دبي - �شارع - ال�شيخ زايد منطقة مر�شى 
email : مكاين :   -  1705 17 - �شقة رق��م  23 - الطابق  163 - مبنى مارينا   - 568/392 ار���ص رق��م  دب��ي - قطعة 

بروتابادتيا م�جريجي  مال   : �شده  املنفذ   1289775060
انه يف ي�م الأربعاء  امل�افق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  م�قعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�شافه  امل��شحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�ش�م املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  ن�ع العقار 
: �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�ص 163- - مارينا 23 - رقم الطابق : 17 - رقم العقار : 1705 - امل�شاحة : 

ف�را. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    1.940.343.00  : التقييم   - مربع  مرت   150.22

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/157 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك اب�ظبي الأول )حاليا( - بنك اخلليج الأول - )�شابقا(  عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - بناية بنك اب�ظبي 
الأول - �شارع اب�بكر ال�شديق - الطابق )2( وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�شت�شارات القان�نية الكائن بال�شارقة. 

املنفذ �شده : �شادى نا�شر �شاكري ن�ري - عن�انه : اإمارة دبي - معي�شم الأول - مبنى �شينرتي�م تاور - 3 - �شقة رقم 1803 
- 3 - الطابق 18 - املبنى رقم 3  رقم الر�ص : 725 

انه يف ي�م الأربعاء  امل�افق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين  الم��ارات  البيع )�شركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�شافه  امل��شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد 
ايام  وامل�شاريف خالل ع�شرة  الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قان�ن  باملادة  املبينة 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�ش�م املزاد ب�شرط 
يلي  وفيما  املحكمة  خزينة  وامل�شروفات  املعرو�ص  الثمن  كامل  بايداع  يق�م  ان  على  الثمن  ع�شر  عن  ال��زي��ادة   ه��ذه  تقل  ال 
او�شاف املمتلكات  : ن�ع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : معي�شم الأول - رقم الر�ص : 725 - رقم املبنى : 3 - ا�شم املبنى 
: �شينرتي�م تاور - 3 - رقم ال�حدة : 1803 - 3 - امل�شاحة : 89.14 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )719.620.00( 

درهم   مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/62 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة(   عن�انه : �شارع اخلليج - دبي 

املنفذ �شده : هارميت �شينغ �شا�شار  ، عن�انه :  اإمارة دبي - بردبي - املرابع العربية - �شهيل 1 فيال رقم 9 
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/3/6 امل���اف��ق  الأرب��ع��اء   ي���م  ان��ه يف 
البيع )�شركة الم��ارات للمزادات وعلى  انيط بها  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�شافه  امل��شحة  العقار  �شيجرى بيع 
عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين  م�قعها 
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممن�ع 
امل��زاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر  من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�ش�م 
الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : ار�ص 
وما عليها من بناء املنطقة : وادي ال�شفا 6 - رقم الر�ص : 678 - رقم البلدية : 736 - 664  - امل�شاحة : 

ف�را. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - عطاء   لعلى  درهم   4000000  : التقديرية  القيمة   859.45
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2018/157 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك اب�ظبي الأول )حاليا( - بنك اخلليج الأول - )�شابقا(  عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - بناية بنك اب�ظبي 
الأول - �شارع اب�بكر ال�شديق - الطابق )2( وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�شت�شارات القان�نية الكائن بال�شارقة. 

املنفذ �شده : �شادى نا�شر �شاكري ن�ري - عن�انه : اإمارة دبي - معي�شم الأول - مبنى �شينرتي�م تاور - 3 - �شقة رقم 1803 
- 3 - الطابق 18 - املبنى رقم 3  رقم الر�ص : 725 

انه يف ي�م الأربعاء  امل�افق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين  الم��ارات  البيع )�شركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�شافه  امل��شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد 
ايام  وامل�شاريف خالل ع�شرة  الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قان�ن  باملادة  املبينة 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�ش�م املزاد ب�شرط 
يلي  وفيما  املحكمة  خزينة  وامل�شروفات  املعرو�ص  الثمن  كامل  بايداع  يق�م  ان  على  الثمن  ع�شر  عن  ال��زي��ادة   ه��ذه  تقل  ال 
او�شاف املمتلكات  : ن�ع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : معي�شم الأول - رقم الر�ص : 725 - رقم املبنى : 3 - ا�شم املبنى 
: �شينرتي�م تاور - 3 - رقم ال�حدة : 1803 - 3 - امل�شاحة : 89.14 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )719.620.00( 

درهم   مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر

فى الدعوى رقم  2017/62 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة(   عن�انه : �شارع اخلليج - دبي 

املنفذ �شده : هارميت �شينغ �شا�شار  ، عن�انه :  اإمارة دبي - بردبي - املرابع العربية - �شهيل 1 فيال رقم 9 
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/3/6 امل���اف��ق  الأرب��ع��اء   ي���م  ان��ه يف 
البيع )�شركة الم��ارات للمزادات وعلى  انيط بها  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�شافه  امل��شحة  العقار  �شيجرى بيع 
عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين  م�قعها 
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممن�ع 
امل��زاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر  من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�ش�م 
الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : ار�ص 
وما عليها من بناء املنطقة : وادي ال�شفا 6 - رقم الر�ص : 678 - رقم البلدية : 736 - 664  - امل�شاحة : 

ف�را. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - عطاء   لعلى  درهم   4000000  : التقديرية  القيمة   859.45
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2018/4078 تنفيذ جتاري 
كفيل  ب�شفته   - ال�شحي  دروي�����ص  بن  �شيف  عبداهلل  احمد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
و�شامن ملدي�نية ال�شرح للمقاولت - �ص ذ م م  - جمه�ل حمل القامة  مبا 
ع وميثله / حممد عي�شى  م  �ص   - ال��دويل  التجاري  البنك  التنفيذ/  ان طالب 
�شلطان ال�ش�يدي -   نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�شة وهي عبارة 
ار�ص امل�شت�دعات / ال�شارقة رقم امللك 161/3184 ، ار�ص امل�شت�دعات / ال�شارقة 
 / �شناعية  ال�شجعة  164/اأ/13  ال�شارقة   / ال�شناعية  ال�شجعة   ،  162/3184
للمبلغ  وف���اء  164/اأ/12  ال�شارقة   / �شناعية  ال�شجعة   ، 164/اأ/11  ال�شارقة 
املطالب به وقدره )11663468.50( درهم ، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له 

قان�نا. بناء على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ 2019/2/4 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/1141 جتاري كلي 

اىل املحك�م عليه/1- مارينا د�شبالي �ش�لي��شنز منطقة حرة - ذ م م  2-راجي�ص �شيفا �شانكارا 
بيالى ب�شفته مدير / مارينا د�شبالي �ش�لي��شنز منطقة حرة - ذ م م و�شامن وكفيل �شخ�شي 
للقر�ص  3-م�هانان بيالي ب�شفته ال�شخ�شية ك�شامن للقر�ص - جمه�يل حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/1/30  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/ 
بنك برودا ، بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل فيما بينهما بان ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ 
1.317.241.22 فقط ملي�ن وثالثمائة و�شبعة ع�شرة الف ومائتان وواحد واربع�ن درهم و 22 
التام  ال�شداد  فل�ص والفائدة ب�اقع 9٪ من تاريخ رفع الدع�ى احلا�شل يف 2018/5/24 وحتى 
قابال  احل�ش�ري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومبلغ  امل�شاريف  والزمتهم 
لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/170 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك برودا

عن�انه : اإمارة دبي - منطقة بردبي - �شارع الفهيدي  - مقابل ال�ش�ق القدمي - خلف متحف دبي - بجانب بنك الإمارات 
 miodubai@miolawfirm.com  : مبا�شرة - هاتف : 044238050 بريد الكرتوين

املنفذ �شده : من�ج ك�مار جارج جاي كي�شان جارج - واآخرون  عن�انه :  اإمارة دبي - ديرة - �شارع اب�بكر ال�شديق - اخلبي�شي 
- بناية �شين�شرى 21 - مكتب GLENSGLUBAL@YAHOO.COM  103 ت : 042397467 

انه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  م�قعها  وعلى  للمزادات  الم��ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  امل��شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من م�اطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  حق منفعة - املنطقة : 

الثنية الرابعة - رقم الر�ص : 719 - امل�شاحة : 604.80 مرت مربع - املقدرة ب��� )4.000.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2015/612 تنفيذ عقاري     

طالب التنفيذ: درر الإمارات العقارية - �ص ذ م م  
عن�انه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - �شارع A15 - جممع الذهب والملا�ص - مكتب 114 

املنفذ �شده : عبدالقادر احمد حممد ال علي - واآخرون 
عن�انه :  اإمارة ال�شارقة - املنطقة ال�شناعية الوىل - �شارع BMW - مقابل حمطة برتول الإمارات - �شركة �شيك�ص 

ويلز لل�شاحنات )يعمال لدى �شركة �شيك�ص ويلز لل�شاحنات( - هاتف 06/5322233 
انه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2019/3/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
العقار امل��شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من م�اطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
قطعة ار�ص ف�شاء - املنطقة : الرب�شاء جن�ب الرابعة - رقم الر�ص : 1357  - امل�شاحة : 2230 مرت مربع - املقدرة 

ب��� )12.961.888( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم 2017/170  بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك برودا
عن�انه : اإمارة دبي - منطقة بردبي - �شارع الفهيدي  - مقابل ال�ش�ق القدمي - خلف متحف دبي - بجانب بنك الإمارات 
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 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
فى الدعوى رقم  2015/612 تنفيذ عقاري     
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العقار امل��شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من م�اطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�شا�شي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
قطعة ار�ص ف�شاء - املنطقة : الرب�شاء جن�ب الرابعة - رقم الر�ص : 1357  - امل�شاحة : 2230 مرت مربع - املقدرة 

ب��� )12.961.888( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اإخطار يف الإنابة الق�شائية رقم )2017/92( اأم القيوين 

اإىل املنفذ �شدها / �شركة تعمري القاب�شة لال�شتثمار - ذ م م 
خالد  بن  حممد  ال�شيخ  ب�شم�  اخلا�شة  الدائرة   / التنفيذ  طالبة  تقدمت  قد 
اآل نهيان بتنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم )2012/833( جتاري اب�ظبي 

واملحك�مة بتاريخ 2014/1/29 - التنفيذ رقم )982-2014( اب�ظبي 
البي���������ان 

انت مكلف ب�شداد املبلغ املطالب به يف الإنابة املذك�رة اعاله وقدره )4.421.480.53 
درهم( + ر�شم الإعالن بالن�شر. فم�جب هذا انت مكلف بال�شداد خالل )30 ي�م( 
من تاريخ ن�شر الإعالن ويف حالة تخلفك عن ذلك �شيتم بيع العقارات املحج�ز 

عليها عن طريق املزاد العلني وذلك يف حدود املبلغ املطالب به. 
مكتب التنفيذ  

      دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اإعالن حل�شور اإجتماع اخلربة 

يف الق�شية  رقم  2018/2479 مدين جزئي عجمان 
املقامة من : بنك الإحتاد ال�طني

ب�كالة مكتب منى ال�شباغ للمحاماة وال�شت�شارات القان�نية 
�شد املدعي عليه / عبداهلل جمال عبداهلل احل�شرمي 

مدع� �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد حل�ش�ر اجتماع اخلربة املقرر 
عقده يف ال�شاعة 4.00 ع�شرا من ي�م الأربعاء امل�افق 2019/3/5 

يف مبنى غرفة جتارة و�شناعة دبي ، الطابق الر�شي ، برجاء اح�شار 
كافة امل�شتندات املت�فرة لدكم لتقدميها للخربة.    

اخلبري امل�شريف / �شارة املن�شوري 
 Mansouri_s@hotmail.com

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/103  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- خالد ح�شن حرب ثلجي ال�شدفان جمه�ل 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شعيد ي��شف عبداهلل �شعيد املرزوقي  
ق��د ا���ش��ت��اأن��ف/ احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع���ى رق��م 2018/2928 مدين 
جزئي بتاريخ:2019/1/23 وحددت لها جل�شه ي�م اخلمي�ص امل�افق 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2019/3/7
او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�ش�ركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1221  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- عائ�شة عبداهلل حممد �شامل ط�نيخا 2- حممد 
�ش�كت علي حممد عبداهلل جمه�ل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف/ �شفيع 
اهلل �شلطان احمد  قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم 2018/373 
جتاري جزئي وحددت لها جل�شه ي�م الربعاء امل�افق 2019/3/6 ال�شاعة 
10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او 

من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/277 تنفيذ جتاري
ممثلة  �����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ه�مز  م���دري��ن  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ان  القامة مبا  �شريف ع�شكري جمه�ل حمل  نا�شر  يف مديرها ميثم 
طالب التنفيذ/�شركة ب�ر�شالن ذ.م.م قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )705695( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/4179  جتاري جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- داه�د عبدالهادي حممد اب� �شبيتان جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/1/15  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/
علي  ال  احمد  مكتب   ، �شابقا   - القان�نية  وال�شت�شارات  للمحاماه  احلمادي  منذر  مكتب 
للمحاماه وال�شت�شارات القان�نية - حاليا وميثله قان�نيا/احمد عبداهلل حممد العطار ال 
علي بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ )15000( درهم وف�ائده ب�اقع 9٪ �شن�يا 
اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد والزمته امل�شروفات والف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/379  مدين كلي 

اىل املحك�م عليه/1- حممد كبري عثمان جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/1/30  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/
املدعي  بالزام  ����ص.ذ.م.م(  املال  وعبيد  )ف��رع من حممد  دبي  المريكي  امل�شت�شفى 
عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره )1.132.737.45( درهم والفائدة القان�نية 
بامل�شاريف  والزمته  ال�شداد  متام  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 ب�اقع 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/419  عقاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- حميد �شاه حممد ويل زاده مهرباين 2- را�شيه احمد ويل زاده مهرباين 
جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/�شم�ص ال�شحراء لل��شاطة العقارية �ص.ذ.م.م وميثلها قان�نا 
علي كي�ان قد اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2019/2/24 
احلكم التمهيدي التايل:باعادة ندب اخلبري ال�شابق ندبه بذات المانة وذات ال�شالحيات ال�شادر 
بها احلكم ال�شادر بتاريخ:2018/9/9 لفح�ص اوجه اعرتا�شات املدعية ال�اردة باملذكرة املقدمة 
منها بجل�شة:2018/12/18 وحددت لها املحكمة جل�شة:2019/3/10 لنظر الدع�ى وعلى اخلبري 
ايداع تقريره التكميلي ملف الدع�ى قبل اجلل�شة املحددة وكلفت املدعية اعالن املدعي عليهما 
باحلكم واجلل�شة واملحددة وارجا الف�شل يف امل�شروفات ، وحددت لها املحكمة جل�شة ي�م الحد 

ch1.B.8:امل�افق:2019/3/10 ال�شاعة:11:00 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/47  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1-غنى غ�ل مريقد عياز جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي 
/حممد ال�شيد ابراهيم ابراهيم قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم والتكافل مببلغ وقدره )500000( 
درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ ال�شتحقاق 
وحتى ال�شداد التام و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة 
ي�م الحد امل�افق:2019/3/3 ال�شاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch2.E.21  لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/269  مدين كلي
اىل اخل�����ش��م امل��دخ��ل/1-ال�����ش��الم��ي ل��الأمل��ا���ص ������ص.ذ.م.م جم��ه���ل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ديا �شتار جيم�ص �ص.ذ.م.م قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2654364( درهم 
املطالبة  تاريخ  والفائدة 12٪ من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م 
امل�افق:2019/3/6  التام.وحددت لها جل�شة ي�م الربعاء  ال�شداد  وحتى 
ال�شاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2019/10  تظلم مدين
حمل  جمه�ل  م�شطفى  ح�شني  م�شطفى  ي��شف  1-ح�شن   / �شده  املتظلم  اىل 
القامة مبا ان املتظلم / معهد الحتاد الثقايف قد اأقام عليكم التظلم املذك�ر اعاله 
وم��ش�عه تظلم من القرار ال�شادر يف المر على عري�شة رقم 2019/27 مدين 
والر�ش�م وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2019/3/12   ال�شاعة 
اأو من ميثلك  Ch 1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر   : 11.00 �ص بالقاعة 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2019/9  تظلم جتاري
مبا  القامة  حمل  جمه�ل  خادمي  �شريف  حممد  1-يعق�ب   / �شده  املتظلم  اىل 
علي  حاجي  حممد  وميثله:عبداهلل  ذ.م.م  �شب�رت�ص  �شاند  اند  �شن   / املتظلم  ان 
الع��شي قد اأقام عليكم التظلم املذك�ر اعاله وم��ش�عه تظلم من القرار ال�شادر 
وامل�شاريف.  وال��ر���ش���م  جت���اري  عري�شة  على  ام��ر   2018/1122 رق��م  ال��دع���ى  يف 
وحددت لها جل�شة ي�م الحد امل�افق 2019/3/10   ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة : 
Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2019/66  تظلم جتاري

مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  �شريدل  حمم�د  1-عبدالرحمن   / �شده  املتظلم  اىل 
امليدور  بطي  خ��ادم  احل��اج  وميثله:احمد  ق��ائ��دي  حممد  اهلل  نعمت   / املتظلم  ان 
املهريي قد اأقام عليكم التظلم املذك�ر اعاله وم��ش�عه تظلم من القرار ال�شادر 
ي�م  لها جل�شة  وامل�شاريف. وحددت  والر�ش�م  الدع�ى رقم 229/2018 جتاري  يف 
الحد امل�افق 2019/3/10   ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ش�ر 
، ويف حالة تخلفك فاأن  اأيام على الأقل  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2019/40  تظلم جتاري
اىل املتظلم �شده / 1-�شادي احمد ابراهيم اب� ه�ا�ص جمه�ل حمل القامة 
اأق��ام عليكم التظلم املذك�ر  ���ص.ذ.م.م قد  مبا ان املتظلم / �شركة فيت فري�ص 
الم���ر على عري�شة رقم  ال�����ش��ادر يف  ال��ق��رار  م��ن  التظلم  وم������ش���ع��ه  اع���اله 
لها  بالرف�ص. وحددت  والقا�شي منط�قه  ال�شفر  37/2018 جتاري مبنع من 
 Ch  : بالقاعة  ���ص   08.30 ال�شاعة     2019/3/10 امل���اف��ق  الح��د  ي���م  جل�شة 
A.5.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/550  عمايل جزئي

حمل  جمه�ل  �����ص.ذ.م.م  البناء  مل��ق��اولت  1-ه�رنينق   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد رم�شان حممد احمد قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )22305 درهم( م�شتحقاته 
بالر�ش�م  وال��زام��ه��ا   )2000( مببلغ  مل�طنه  ع����ده  ت��ذك��رة  وب���دل  العماليه 
وحددت لها جل�شة   MB190267582AE:وامل�شاريف رقم ال�شك�ى
 ch1.A.1:بالقاعة �ص   08.30 ال�شاعة   2019/3/5 امل�افق  الثالثاء  ي�م 
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2019/413  تنفيذ عمايل 

جمه�ل  ذ.م.م  ل��ل��م��ق��اولت  امل��ب��ارك��ي��ة  ال�شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جاكلني ف�ك�ص  قد اأقام  عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  ال��دع���ى 
وقدره )78038( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة 
اىل مبلغ )18513( درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2018/40  احوال مال م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- ر�شيد خ�شروى بابادي  جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �شعيد ر�شيد خ�شروى بابادى وميثله:ابراهيم علي كرم حممد 
خ�ري  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة باثبات وفاة مفق�د 
الثالثاء  ي�م   لها جل�شة  املحاماة. وح��ددت  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م 
امل�افق  2019/3/5   ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة رقم )3( يف مبنى الح�ال 
ال�شخ�شية يف منطقة القره�د لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/708  تنفيذ عقاري   
رق����م:2016/389  ال��دع���ى  يف  ال�شادر  احلكم  الق�شية:تنفيذ  م��ش�ع 
�شامال  دره���م   )47885( وق���دره  ب��ه  املننفذ  املبلغ  ب�����ش��داد   ، كلي  ع��ق��اري 
م�شاهمة  التنفيذ:مت�يل  الإعالن:طالب  طالب  وامل�شاريف.   للر�ش�م 
دي  جيفري  �شتافني  ويليام  ���ش��ده:1-  اعالنه:املنفذ  املطل�ب  خا�شة  
مت  بانه  نعلنكم  الع���الن:   م��ش�ع  القامة  حمل  جمه�ل   - رو�شايرو 
اأ�شهم عددها 194 - ا�شم  احلجز على ام�الكم اخلا�شة وهي عبارة عن 
ال�شركة:�شركة م�انئ دبي العاملية وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/114  جتاري كلي
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  �شيتال�ال  الدين  قمر  1-ك�ميل   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها  ان املدعي /انرتمي�شا �شتيل للتجارة �ص.م.ح قد 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )4692451( درهم والر�ش�م وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.وحددت لها 
  ch1.C.14:جل�شة ي�م الحد امل�افق:2019/3/17 ال�شاعة:08:30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2107  جتاري كلي

لتجارة  اجلنة  �شركة   -2 ت�حيدي  عبدالرحمن  كاظم  1-حممد  املدخل/  اخل�شم  اىل 
ال�شكراب ذ.م.م 3-حميد يداهلل رم�شاين ن�ك�راين 4- عبداهلل براين ن�ك�راين جمه�ل 
حمل القامة مبا ان املدعي/بنك �شادرات ايران )الفرع الرئي�شي( وميثله:احمد علي 
مفتاح �شالح الزعابي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
مببلغ وقدره )1.300.000( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 14٪ من 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت 
  ch1.C.15:بالقاعة �ص  ال�شاعة:09:30  امل���اف��ق:2019/3/17  الحد  ي�م  جل�شة  لها 
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/301  جتاري كلي

ا�شمعيل  ر���ش��ا  ������ص.ذ.م.م 2- حميد  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  ال��ن��ج��م  1-ن�����ر   / امل��دع��ي عليه  اىل 
ك��ارك��ردي��زج��ي 3- اوب��ت��ريون م.م.ح - ف��رع دب��ي جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /
البنك العربي املتحد وميثله:م�زة عبيد ربيع اخلظر قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن مببلغ وقدره )39.230.403.61( درهم 
املطالبة  تاريخ  من   ٪12 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م 
والر�ش�م  البنك  اىل  الر���ص  على  عليها  املدعي  حق  بح�ال  والق�شاء  التام  ال�شداد  وحتى 
وامل�شاريف والتعاب )جميع الطلبات م��شحة تف�شيال يف �شحيفة الدع�ى(.وحددت لها 
جل�شة ي�م الحد امل�افق:2019/3/10 ال�شاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت 
مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/197  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-فاطمة �شيف علي النعيمي جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي 
/حمدي كرمي ت�ركمني وميثله:حممد �شالح حممد احمد الهاجري قد اأقام عليك 
درهم   )6.525.400( وقدره  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى 
والر�ش�م وامل�شاريف والفائدة 12٪ من تاريخ قيد النزاع رقم:263/2018 تعيني خربة 
جتاري احلا�شل بتاريخ:2018/7/5 وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة ي�م الحد 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.C.15:بالقاعة ���ص  ال�����ش��اع��ة:09:30  امل����اف���ق:2019/3/10 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ش�ر 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/520  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اورال جنارى جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي /عبداهلل 
احمد قادري نزاد قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي 
القان�نيه ب�اقع 9٪ �شن�يا  اىل املدعي مبلغ وقدره )150.000( درهم مع ف�ائده 
ال��ت��ام مع  ال�����ش��داد  وح��ت��ى  احل��ا���ش��ل يف:2018/5/11  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  ت��ب��داأ 
الزامه بالر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة ي�م الحد 
مكلف  فاأنت  لذا    ch1.C.13:بالقاعة �ص  ال�شاعة:08:30  امل���اف��ق:2019/3/3 
باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/548  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شالح ا�شماعيل احمد حممد الزرع�ين جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي /مادابات اب�بكر وميثله:�شمري حليم كنعان قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )270.000( درهم والر�ش�م 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة مع الفائدة القان�نية ب�اقع 9٪ من تاريخ ال�شتحقاق 
يف:2017/9/20 مع الر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة 
لذا    ch1.C.14:بالقاعة �ص  ال�شاعة:08:30  امل���اف��ق:2019/3/4  الثنني  ي�م 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/546  جتاري جزئي

ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  رحيمه  حممد  حيدر  1-نا�شر   / عليه  املدعي  اىل 
عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����ص.م.ع  ال��دويل  التجاري  /البنك  املدعي 
العمران ال�شام�شي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  درهم   )89886.42( وق��دره  مببلغ 
الثنني  ي���م  جل�شة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   ٪12
مكلف  فاأنت  لذا    ch1.C.14:بالقاعة �ص  ال�شاعة:08:30  امل���اف��ق:2019/3/4 
باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12567 بتاريخ 2019/2/28   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/3029  جتاري جزئي 

اىل املحك�م عليهما/1- حممد عبدالرحمن حم�شن العامري 2- امريت�ص فايف 
بان  نعلنكم  القامة  ���ص.ذ.م.م جمه�ل حمل  العامة  للتجارة  انرتنا�شي�نال  �شتار 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/11/13  يف الدع�ى املذك�رة اعاله 
ل�شالح/ال�شيخ/جا�شم بن حميد بن حممد القا�شمي بعدم نفاذ اتفاقية الت�ش�ية 
امل���ؤرخ��ة:2014/2/4 يف حق املدعي والزمت املدعي عليهم امل�شروفات والف درهم 
املحاماة. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  اتعاب  مقابل 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يف ال�شنوات الأخرية، مت اللتفات اإىل الزيوت العطرية امل�شتقة من النباتات، واحلديث حول قدرتها على فعل كل �شيء تقريًبا، �شواء اإنعا�ص املزاج اأو 
تقليل القلق، و�شوًل اإىل تنظيف الأر�شيات املت�شخة.

ولذلك اأ�شبحت الزيوت العطرية مرادًفا للعافية، ولكن هل هي علج �شامل اأم اأنها خمطط ت�شويق من ال�شركات املنتجة لي�ص اإل؟.

 رمبا تبّدل جتربة �شريرية جديدة �شكل علج نوع �شرطان الثدي الأكرث عدائية وعنادًا: 
�شرطان الثدي الثلثي ال�شلبي. اكت�شف الباحثون اأن خليطًا من العلجني الكيماوي واملناعي 

ز معدلت النجاة. يعزِّ

طـــــــــــــب
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ق�ًيا  دوًرا  الأ�شا�شية  الزي�ت  تلعب  اأن  ال�اقع، ميكن  يف 
اأنها تتمتع  اإىل  يف تعزيز ال�شحة، حيث ت�شري الأبحاث 
عرب  احلما�شة  لكن  الق�ية،  الدوائية  ال�ظائف  ببع�ص 
الإنرتنت وما تثريه احلمالت الإعالنية وا�شرتاتيجيات 

الت�ش�يق متعددة
اأن  بعد  ب��ش�ح،  احلكم  ال�شعب  من  جعلت  امل�شت�يات، 
ال�شحة  لتعزيز  الأول  اخليار  الأ�شا�شية  الزي�ت  جعلت 
اأن ال��شفات الطبية هى  والعالج، بينما ي�ؤكد الأطباء 

الأكرث فعالية يف عالج بع�ص الأمرا�ص.
يف حني يتطلب ا�شتخدام الزي�ت باأمان وفعالية معرفة 
اأ�شا�شية ح�ل ما هي، وكيف تعمل، وكيف ميكن دجمها 
الأ�شا�شية  الزي�ت  لأن  ذل��ك  الي�مية،  احلياة  يف  باأمان 
ميكن اأن تك�ن اأدوية ق�ية لبع�ص احلالت، ما يعنى اأن 
كال�شمية  م�شكالت  اإىل  ي�ؤدي  امل�ش�ؤول  ال�شتخدام غري 
اإليك ما  املتتابعة نقدم  ال�شل�شلة  واحل�شا�شية، ويف هذه 
لال�شتفادة  العطري،  العالج  ح���ل  معرفته  اإىل  حتتاج 

من ف�ائده مع جتنب خماطره املحتملة.

كيف تعمل الزيوت العطرية؟
رائحة  معينة  ن��ب��ات��ات  تعطي  ن�شطة  نباتية  كمركبات 
اخلرباء  وح�����ش��ب  اخل��ا���ش��ة،  ب�شمتها  وحت��م��ل  مت��ي��زه��ا 
البي�ل�جية  امل�شت�يات  على  ا�شتجابات  اإىل  ت�ؤدي  فاإنها 
النباتية  الزي�ت  والروحية، فهذه  والعقلية  والعاطفية 
بيئتنا  مع  عالقتنا  تغيري  على  القدرة  لديها  العطرية 
واأنف�شنا، فهي مثاًل تدعم ال�شحة النف�شية عرب ح�ا�شك 
وهي  احل���يف،  باجلهاز  الرائحة  ترتبط  حيث  ال�شمية، 

منطقة يف الدماغ تتعامل مع الع�اطف والذكريات.
وهذه هي النظرية الع�شبية للعالج بالروائح، فالروائح 
لها القدرة على نقل �شع�رك اإىل حلظة معينة، وهذا ه� 

ال�شبب مثاًل يف اأن رائحة كعك رقائق ال�شك�لتة حملية 
من  �شن�ات   8 عمر  يف  باأنك  ت�شعر  جتعلك  قد  ال�شنع 
فى  الرائحة  بهذه  مرتبطة  بذكريات  وتذكرك  جديد، 
�شيقلل من  التي حتبها  الأ�شياء  رائحة  ف�شم  الطف�لة، 
الإجهاد، وي�شغل دماغك بالتفكري يف اأ�شياء اأخرى اأكرث 

�شعادة.
العطرية  ال��زي���ت  بع�ص  يف  الدوائية  ال��ق��درة  هناك  ثم 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة، ك��زي��ت ���ش��ج��رة ال�����ش��اي م��ث��اًل ال����ذى ميكن 
ا�شتخدامه م��شعًيا ملكافحة فطريات القدم الريا�شي، 
م�شادة  خ�شائ�ص  لها  الأخ���رى  ال��زي���ت  اأن  تبني  فيما 

لاللتهاب.
كما حتدثت 16 درا�شة اأن زيت النعناع قد يك�ن العقار 
املف�شل الأول بني املر�شى الذين يعان�ن من متالزمة 
طريق  ع��ن  يعمل  اأن��ه  يعتقد  حيث  الع�شبي،  ال��ق���ل���ن 
احلد من تقل�شات الع�شالت يف اجلهاز اله�شمي، وه� 

ما ي�شبه طريقة عمل امل�شتح�شرات الدوائية للحد 
من هذه الأعرا�ص. 

كما وجدت درا�شة قائمة على مراجعة البيانات عام 
2010 اأن كب�ش�لت زيت الالفندر التي ت�ؤخذ عن 
طريق الفم؛ ميكن اأن تك�ن فعالة كالعالج الدوائي 

يف احلد من اأعرا�ص القلق.
اآفات  ك��م��ب��ي��دات  ال��ع��ط��ري��ة  ال���زي����ت  ت�شتخدم  ك��م��ا 

منخف�شة املخاطر يف بع�ص املمار�شات الزراعية.
ل��ك��ن م���ا ي��ث��ري اخل�����رباء ح��ًق��ا ه���� ال�����دور املحتمل 
للم�شادات  امل��ق��اوم��ة  م��ك��اف��ح��ة  يف  ال���زي����ت  ل��ه��ذه 
احلي�ية، حيث تفرت�ص بع�ص البح�ث التجريبية 
اأن ا���ش��ت��خ��دام ال��زي���ت الأ���ش��ا���ش��ي��ة ب��ال���ش��رتاك مع 
امل�شاد  الن�شاط  يعزز  التقليدية  احلي�ية  امل�شادات 

للميكروبات.

اجلراثيم،  قتل  اإىل  ت���ؤدي  الزيت  ق�ة  اأن  امل�شكلة  ولكن 
وهي �شمة نرحب بها عندما نريدها اأن تقتل الفريو�شات 
اأو احل�شرات، ولكن اخلاليا  الفطريات  اأو  البكترييا  اأو 
الب�شرية ت�شرتك يف بع�ص اخل�شائ�ص مع هذه الكائنات 
العطرية  ال��زي���ت  ف��اإن  اأخ���رى  وبعبارة  ج���ًدا،  ال�شغرية 
ا القدرة على تدمري الكائنات احلية الأخرى،  متتلك اأي�شً
�ش�اء كانت م�شببات الأمرا�ص اخلطرة اأو حتى الب�شرة 
عندما  ولذلك  متيز،  ل  فالزي�ت  احل�شا�شة،  الب�شرية 

ب��ا���ش��ت��خ��دام الزيت  ي��ت��ع��ل��ق الأم�����ر 
ال�شروري، فاإن املعرفة هي املفتاح 
معقدة  كيميائية  م��ك���ن��ات  لأن��ه��ا 
مل�شلحتنا،  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  ميكننا 

�شريطة احلذر واملعرفة.

كل ما تريد معرفته عن  العالج بالزيوت العطرية

م�شتقبالت  اإىل  ال�شلبي  الثالثي  الثدي  �شرطان  تفتقر خاليا 
ه���رم����ن���ني )الإ�����ش����رتوج����ني وال���ربوج�������ش���ت���ريون( وب���روت���ني 
)HER2(. �شحيح اأن هذا ال�شرطان غري �شائع، اإل اأنه من 
ب�شرعة  ي�شبح  احل��الت،  وفتكاً. يف معظم  الأك��رث عدائية  بني 

مقاوماً للعالج الكيماوي وي�ا�شل انت�شاره يف اجل�شم.
ي�شّكل  ال�شلبي  الثالثي  الثدي  �شرطان  اأن  اإىل  البح�ث  ت�شري 
نح� %10 اإىل %15 من حالت �شرطان الثدي امل�شخ�شة. 
العقد  يف  �شناً  الأ�شغر  الن�شاء  بني  انت�شاراً  اأك��رث  ُيعترب  كذلك 

اخلام�ص اأو ال�شاد�ص من عمرهن.

ز دفاعات  يحقق اأخ����رياً ال��ع��الج امل��ن��اع��ي، ن���ع م��ن ال��ع��الج ي��ع��زِّ
اجل�شم �شد ال�شرطان، تقدماً كبرياً كعالج �شرطان فاعل.

املناعي، عندما  اأن العالج  اأول جتربة �شريرية  والي�م، تربهن 
يرتافق مع العالج الكيماوي، يعزز فر�ص النجاة وي�قف من� 

ال�رم يف حالة َمن يعانني �شرطان الثدي الثالثي ال�شلبي.
اأج����رى ال��ت��ج��رب��ة ب��اح��ث���ن م��ن ج��ام��ع��ة امل��ل��ك��ة م����اري يف لندن 
تقرير  اأم��ا  لندن.  يف  وكالهما  ب�رث�ل�مي�،  �شانت  وم�شت�شفى 
جناحها، فُن�شر يف جملة )ني� اإنغالند للطب( وُعر�شت خالل 
 2018 لعام  الطبي  الأورام  لعلم  الأوروب��ي��ة  اجلمعية  م�ؤمتر 

�شارك  باحث  �شميد،  بيرت  الربوف�ش�ر  باأملانيا.يذكر  مي�نخ  يف 
ال�شلبي  الثالثي  الثدي  )�شرطان  ال��درا���ش��ة:  تقرير  اإع���داد  يف 
�شكل عدائي من �شرطان الثدي. لذلك نبحث بداأب عن خيارات 

عالجية اأف�شل(.
ي�شيف: )من امل�ؤ�شف اأن امل�شابات بهذا الن�ع من ال�شرطان يكن 

غالباً �شابات وميلك عدد كبري منهن عائالت �شابة(.
العالجني  با�شتعمال خليط من  اأننا،  )ي�شرين  الباحث:  ي�ؤكد 
على  املري�شات  حياة  اأم��د  اإطالة  يف  ننجح  والكيماوي،  املناعي 
على  ح�شراً  القائم  التقليدي  بالعالج  مقارنة  ملح�ظ،  نح� 
العالج الكيماوي(.اخترب الفريق فاعلية خليط العالج املناعي 
ا�شتخدم  ال�شلبي.  الثالثي  الثدي  والكيماوي يف حالة �شرطان 
اأحادي  م�شاد  ج�شم  وه���  اأت��ي��زول��ي��زوم��اب،  حت��دي��داً  الباحث�ن 
الن�شيلة )اأحد اأدوية العالج املناعي(، والعامل العالج الكيماوي 
املعتمدة،  الت�جيهات  وفق  الباحث�ن،  ناب-باكليتاك�شيل.اأعطى 
اإليه  اأ���ش��اف���ا  لكنهم  اأ�شب�عياً.  ناب-باكليتاك�شيل  امل�شاركات 

جرعة من اأتيزوليزوماب مرًة كل اأ�شب�عني.
ز دواء العالج املناعي قدرة اجلهاز املناعي  يف هذه املقاربة، يعزِّ
اخلاليا  �شطح  الكيماوي  ال��ع��الج  )ي�شم(  فيما  التفاعل،  على 
ال�شرطانية، ما ي�شمح جلهاز املناعة بالعث�ر عليها ومهاجمتها.
اكت�شف الباحث�ن اأن هذا اخلليط الق�ي قادر على اإطالة حياة 
املري�شة بنح� 10 اأ�شهر، خمف�شاً خطر ال�فاة اأو تط�ر املر�ص 

بن�شبة 40%.
ي��ذك��ر ال��ربوف�����ش���ر �شميد: )ت�����ش��ّك��ل ه���ذه خ��ط���ة ك��ب��رية نح� 
الأمام(. ويعتقد اأن جناح التجربة ي�شّكل تط�راً كبرياً يف جمال 

معاجلة الأ�شكال العدائية من �شرطان الثدي.
الثالثي  الثدي  �شرطان  عالج  طريقة  )نبّدل  م��شحاً:  يتابع 
اإيجابياً  ث��اأث��رياً  املناعي  للعالج  اأن  م��رة  لأول  باإثبات  ال�شلبي 

كبرياً يف فر�ص ا�شتمرار املري�شة على قيد احلياة(.

العالج  ن�شتخدم  املختلط،  ال��ع��الج  مقاربة  )يف  اأي�����ش��اً:  ي��ذك��ر 
املناعي  ال�����رم م��ن اجل��ه��از  ال��ك��ي��م��اوي لتمزيق ع��ب��اءة ح��م��اي��ة 
الإن�شان  مناعة  جهاز  متكني  ع��ن  ف�شاًل  وج����ده،  ف�شح  بغية 

لالنق�شا�ص عليه(.
املتحدة  اململكة  املعنية يف  ال�شلطات  تراجع  التجربة،  بعد هذه 

راه��ن��اً ع��الج��اً ج��دي��داً رمب���ا ي�شبح ق��ري��ب��اً م��ت���اف��راً خلدمات 
اخليار  ه���ذا  ي�شبح  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.واإىل  ال���ط��ن��ي��ة  ال�شحة 
يعانني  َم��ن  لبع�ص  العلماء  يقّدمه  للجميع،  متاحاً  العالجي 
�شرطان الثدي الثالثي ال�شلبي �شمن اإطار التجارب ال�شريرية 

يف م�شت�شفى �شانت بارث�ل�مي�.

�شرطان الثلثي ال�شلبي 

خليط من عالجني كيماوي 
ز معدلت النجاة  ومناعي يعزِّ
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)جمنون فيكي( يحوي معاين اإن�شانية عميقة 

رندىل قديح: هدف الفنان توعية املجتمع
ومن  اأح��ّب  من  بني  فيكي(  )جمن�ن  م�شل�شل  ح���ل  الآراء  تنق�شم   •

انتقد، ما راأيك بهذه الأ�شداء؟
�شحيح اأن الآراء خمتلفة، لكن ثمة اإعجاب بامل�شم�ن واأ�شل�ب الت�ش�ير 
اأ�شل�ب امل�شل�شالت الدرامية املختلف  والأل�ان والأزي��اء. اعتاد اجلمه�ر 
عّما قّدمت، فجاء هذا امل�شل�شل فريداً من ن�عه، وخفيف الظّل، وممزوجاً 

بعامل امل��شة والأزياء، فجمع اأ�شل�بْي الكليب وامل�شل�شالت معاً.
الأوروبي. الأ�شل�ب  عليه  • طغى 

اأو  ال�ش�ر  تقطيع  �شعيد  على  �ش�اء  اأجنبي  باأ�شل�ب  امل�شل�شل  نفّذت   -
بح�شب  امل�شل�شالت  ت�شنيف  اأح��ّب��ذ  ل  باأنني  علماً  امل��شيقية،  امل���ؤث��رات 
اله�ية، لأن الروح التي ي�شفيها املخرج على العمل واأ�شل�به يف ت�ش�ير 

امل�شهدية هما الأ�شا�ص بغ�ّص النظر عما ُيعترب ه�ية العمل.
الفنانني  اأداء  جلهة  لت�قعاتك  مطابقة  امل�شل�شل  نتيجة  جاءت  هل   •

رول �شعد وي�ري مرقّدي؟
معها  وباتفاق  �شعد،  رول  للفنانة  خ�شّي�شاً  امل�شل�شل  ُكتب   -

وبناء على اأفكارها ح�ل عامل امل��شة والأزياء، فر�شم 
)ك���الرا( مبا  �شخ�شية  ف��را���ص ج��ربان  الكاتب 

يح�ي  احلياة.  يف  رول  اأ�شل�ب  مع  يت�افق 
وه�  عميقة  اإن�����ش��ان��ي��ة  م��ع��اين  امل�شل�شل 

حق�ق  ع��ن  حتدثنا  اإذ  �شطحياً،  لي�ص 
اإىل  بالن�شبة  التبّني.  وع��ن  املع�قني 

جاءت  مرقدي،  ي���ري  مع  الثنائية 
و�شخ�شية  ان��ت��ق��ادي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 

ف�شّبت  مهنّية.  وغ��ري  وج��ارح��ة 
باجتاه انتقاد ال�شكل اخلارجي 
ولي�ص الأداء. من الطبيعي اأن 

تهتم رول ب�شكلها اخلارجي 
وب����ج����م����ال����ه����ا واأزي�����ائ�����ه�����ا 
م�قعها  م���ن  ان���ط���الق���اً 
امل��ه��ن��ي والج��ت��م��اع��ي يف 

امل�شل�شل وك�نها امراأة 
متحّررة.

لحظنا   •

متايزاً يف لهجتها عن �شائر املمثلني.
اخ��ت��ارت منه لحقاً  )ك���الرا( يف ميتم،  ن�شاأت  الق�شة،  وف��ق جم��ري��ات   -
لكن  عّدة �شقلتها احلياة.  �شخ�شيات  لذا هي مزيج من  للتبني.  طفاًل 
ب��رول يف  ج��ّرح���ا  ل��ذا  الأذي���ة،  يحب�ن  بطبعهم  اأ�شخا�ص  ثمة  لالأ�شف، 
امل�شل�شل، علماً باأنها مل تكرتث لهذه الآراء ال�شلبية الظاملة يف حقها وحّق 
ي�ري الذي قّدمت معه ثنائية جميلة وفريدة من ن�عها. فهي �شخ�شية 

مفعمة باحلركة ون�شيطة وه� هادئ الطباع.
والأزياء؟ الديك�ر  جلهتي  امل�شل�شل  اإعداد  ا�شتغرق  • كم 

مزيجاً  حمققاً  والأل����ان  والأزي���اء  الديك�ر  قديح  علي  �شقيقي  ابتكر   -
اإزاء  جن�نياً يف ما بينها. منذ قراأت الن�ص فرحت لأنه يف�شح يف املجال 
ابتكار �شيء ممّيز وخا�ص. مل ي�شتغرق الإعداد فرتة ط�يلة على رغم اأننا 
خ�ش�شنا لكل دور اأ�شل�ب اأزياء خا�شاً به يتنا�شب مع ال�شخ�شية وطباعها 

وم�قعها.
الإطار؟ هذا  يف  الإنتاج  اأّداه  الذي  الدور  •  ما 

- اأراد املنتج ب�دي معل�يل تقدمي عمل جميل اأوًل، لذا اأف�شح يف 
املجال اإزاء ت�افر كل م�شتلزمات العمل من دون اأي ن�اق�ص، 
من �شمن املنطق املادي املتعارف عليه حملياً على �شعيد 

الإنتاج الدرامي.
املقبل  ال�شهر  احل�شي�شة(  )�شّرع�ا  فيلم  • ينطلق 

يف ال�شالت اللبنانية، ما تفا�شيله؟
واإن��ت��اج جمد  - الفيلم م��ن كتابة دال��ي��ا ح���داد، 
البط�لة  دور  ���ش��ّب��ان  خم�شة  ي�����ؤدي  ج��ع��ج��ع. 
ه��م: ط���ين عي�شى، وف��ادي اإن��دراو���ص، واآغ�ب 
جعجع.  وجم��د  دي��راين،  وعدنان  ديجرجيان، 
الفيلم  ي�شّم  حرب.  لريتا  الأنث�ية  والبط�لة 
عدداً من النج�م اأبرزهم: ختام اللحام، وج�يل 
فرين، و�شتيفاين �شامل، وجنم )ذا ف�ي�ص كيدز( 
غدي ب�شارة، وغريهم. يحكي عن )احل�شي�شة( 
ر�شائل  ت�جيه  اإىل  تهدف  ك�ميدية  بطريقة 
عم�ماً،  العربي  املجتمع  اإىل  جدّية  ت�ع�ية 
اللبنانية  والدولة  اللبناين  املجتمع  واإىل 

خ�ش��شاً.
• ت�شّخرين اأعمالك دائماً لأهداف 

ت�ع�ية.
املجتمع  ت�عية  الفنان  ه��دف   -
اأو  �شاعراً  اأو  ر�ّشاماً  ك��ان  �ش�اء 
اأو ممثاًل اأو خمرجاً،  مطرباً 
اأّوج��ه ر�شائل معّينة يف  ل��ذا 
ك��ل��ي��ب��ات، كذلك  ال��ف��ي��دي��� 
اخلا�شة  مل�����ش��ت��ي  اأ�����ش����ع 
الأعمال  يف  اإخ���راج���ي���اً 
ال�شينمائية والدرامية 
بت�قيع  ت��ك���ن  ال��ت��ي 

كاتب معنّي.
واج����ه����ت  ه������ل   •
م�شكلة  اأي������������ة 
م�������ع ال�����رق�����اب�����ة 
ح�ل  الر�شمية 
م�����������ش�����م������ن 

الفيلم؟
اأب���������������������داً،   -
اأن  ����ش���ح���ي���ح 
العن�ان �شادم 
ل����ل����ج����م����ه�����ر، 
م�شم�نه  اإمن��ا 

ذو تّ�جه اآخر.
ت�������رت�������ك�������ز   •
الأفالم  بط�لة 
وامل���������ش����ل���������ش����الت 
غ�������ال�������ب�������اً ع���ل���ى 
على  اأو  ث��ن��ائ��ي��ة 
وجه اأنث�ي بهدف 
فكيف  ال��ت�����ش���ي��ق، 
���ش��ت��ح��ق��ق��ني ذل���ك 

مع خم�شة �شّبان؟

- اأوًل، من خالل عن�ان الفيلم الالفت، والإعالن الت�ش�يقي، وال�شريط 
الرتويجي الذي يح�ي م�شاهد ت�ش�يق وحركة. لكل من ه�ؤلء ال�شّبان 
والفنان...  الك�ميدي واجل��ّدي  بينهم  املمّيزة، فمن  �شخ�شيته  اخلم�شة 
اأعطينا م�شاحة للرجل اأكرث من املراأة يف الفيلم، اإذ يجب اأن نرى تن�عاً 

معيناً واأل نعتمد دائماً على ال�جه الأنث�ي لت�ش�يق الأعمال الفنّية.
لبنان؟ يف  الجتماعي  ال�اقع  مع  الفيلم  يتماهى  • هل 

اأحالمهم  ل��دي��ه��م  دي���ان���ات خم��ت��ل��ف��ة،  اإىل  امل��ن��ت��م���ن  ال�����ش��ب��اب  ه������ؤلء   -
وطم�حاتهم اخلا�شة، وق�شتهم التي �شنتعرف اإليها يف �شياق الأحداث. 
اأننا  لذا ل بّد من اأن يتماهى امل�شاهد مع اإحدى ال�شخ�شيات، خ�ش��شاً 
لنّ�جه من  ال�اقع،  واأحالمهم يف  ال�شباب  اأبحاثاً عن طم�حات  اأجرينا 

خالل اأبطال الفيلم ر�شائل عميقة بقالب ك�ميدي.
فيه؟ امل��شيقى  عن  • ماذا 

ع�ّشاف. يح�ي  �شليم  وامللّحن  امل�ؤلف  مع  امل��شيقى  اإع��داد  على  - عملنا 
الفيلم اأغاين ب�ش�ت فادي اإندراو�ص، ف�شاًل عن غناء ط�ين عي�شى �شارة 
اأنا مقتنعة باأهمية امل��شيقى والإيقاع وال�ش�ت لدعم امل�شهدية  الفيلم. 

ال�شينمائية واإعطائها ُبعداً معيناً.
ونقطة(؟ �ش��ص  عا  )�شف  ك�م  �شيت  ت�ش�ير  تبدوؤون  • متى 

- بداية، اأ�شري اإىل اإمكان تغيري عن�ان )ال�شيت ك�م( الذي نبداأ ت�ش�يره 
�شا�شة  عرب  و�شُيعر�ص  ح��داد،  داليا  كتابة  حلقة   15 من  يتاألف  قريباً. 
رانيا عي�شى وجمدي م�شم��شي. ه�  البط�لة كل من  يت�ىل   .OTV
)�شيت ك�م( خفيف ومه�ش�م، �شاأ�شّ�ره باأ�شل�بي الأوروبي م�شيفة مل�شتي 

اجلن�نية اخلا�شة اإىل الديك�ر ليتمايز عن �ش�اه.
اأخرياً؟ �شّ�رت  كليب  فيدي�  م�شاريع  • اأي 

بّزي  لفادي  واأغ��اين فرن�شية  ي�شرى حمن��ص اجلديدة،  اأغنية  نفّذت   -
�شُت�شّ�ر  ع��ّدة  مل�شاريع  ر  اأح�شّ كذلك  الفرن�شية،  املحطات  عرب  �شت�شّ�ق 

خارج لبنان.
ال�شبب؟ وهل  ما  اللبنانيني،  اأكرث من  العرب  الفنانني  • تتعاونني مع 

من تراجع يف �ش�ق ت�ش�ير الكليب حملياً؟
تراجعاً  اأرى  ل  العك�ص.  ل  للتعاون  معي  ال��ع��رب  الفنان�ن  يت�ا�شل   -
اأعمالهم  ينتج�ن  لبنانيني  فنانني  اأرى  ما  مبقدار  اللبنانية  ال�ش�ق  يف 
بتكاليف  كليبات  ي�����ش��ّ�رون  اجل���دد  الفنانني  اأن  ع��ن  ف�شاًل  اخل��ا���ش��ة، 

حمدودة، فال حتقق انت�شاراً كبرياً ول ترتك ب�شمة لفتة.
الكليب؟ ماهية  لتحديد  التمثيلية  الفنان  قدرات  على  تتكلني  • هل 

الت�ش�ير  قبل  مطّ�ل  معه  اأجل�ص  الفنان،  اإىل  اأت��ع��ّرف  حينما  طبعاً،   -
التي  ق��درات��ه  ا�شتك�شاف  اأج��ل  من  وت�شرفاته،  اخل��ارج��ي  �شكله  لأراق���ب 
ميكن اإظهارها اإزاء الكامريا. عندها اأ�شع خطتني، واأرى حلظة الت�ش�ير 

اأياً منهما الأن�شب.
التمثيلية  خربتك  من  انطالقاً  واأداًء  ح�ش�راً  الفنان  ُتعّدين  •هل 

والإخراجية قبل بدء الت�ش�ير؟
كنت  اإذا  ث��ّم،  اخل��ارج��ي. من  �شكله  التجديد يف  اإىل  اأوًل  اأعمد  - طبعاً، 
الفنان  ر  فاأح�شّ ا�شتعرا�شي،  اإطار ق�شة ولي�ص ككليب  الكليب يف  اأ�شّ�ر 
نف�شياً من خالل و�شعه يف حلظات حزٍن معّينة اأو اأُنع�ص ذكرياته احلزينة 

بهدف ا�شتخراج اأحا�شي�شه خلدمة اأدائه يف الكليب.
الناهي  الآم���ر  ك�نك  الكليب  اإخ���راج  يف  اأك��رث  متحّررة  اأن��ك  يبدو   •
ت���ؤدي الثقة دوراً يف  راأي��ه الأول يف ال�شينما وال��درام��ا، هل  فيما للكاتب 

عالقتك مع الكاتب؟
- يجب اإقناع الفنان بفكرتي اخلا�شة بالكليب لأنه معني بها اأي�شاً. اأّما 
بثقة  لنتحاور  الن�ص  الكاتب  مع  فاأقراأ  والدراما،  ال�شينما  اإىل  بالن�شبة 
اأجمل، فنتفق  اأراها  التي  ح�ل كيفية تنفيذ م�شهدية معّينة بالطريقة 
اأع��ّدل من  اأح��رتم الن�ّص كثرياً فال  على التفا�شيل قبل بدء الت�ش�ير. 

دون ح�ار مع الكاتب واتفاق م�شبق معه بناء على ثقة متبادلة.

ل يغيب البتكار اإذا كان املخرج مبدعًا
قالت  كما  �شيجعلها  ���ش���ري،  ك���م(  )�شيت  مل�شروع  قديح  رن��دىل  ر  حت�شِّ
مع  )اتفقت  وتق�ل:  �ش�رية.  يف  ت�شّ�ر  التي  الأوىل  اللبنانية  املخرجة 

الزمالء على التعاون وجنتمع قريباً لبحث التفا�شيل(.
التجديد  �شهال  وهل  الت�ا�شلي،  والنفتاح  التكن�ل�جي  التطّ�ر  وح�ل 
)التطّ�ر  اللبنانية:  وامل��م��ث��ل��ة  امل��خ��رج��ة  ت������ش��ح  وال�����ش���رة،  الأف���ك���ار  يف 
اإذا كنا نتجه يف عملنا نح�  التكن�ل�جي مت�ا�شل، لذا يجب حتديد ما 

الإح�شا�ص اأم ا�شتخدام التقنيات، 
يغرّي  بطبعه.  م��ب��دع��اً  امل��خ��رج  ك��ان  اإذا  الب��ت��ك��ار  يغيب  احل��ال��ت��ني ل  ويف 
التي ت�حي  الأفكار  اإليها  اأ�شف  الأم���ر،  التفكري جتاه  الن�ش�ج طريقة 

بها �شخ�شية الفنان والأغنية.
اإىل و�شع مل�شة معّينة خا�شة بي ليتذّكر  اأ�شعى دائماً  اأخ��رى،   من جهة 

اجلمه�ر الكليب دائماً من خالل م�شهدية معّينة اأو فكرة ما(.

اأنغام .. )حالة خا�شة جدًا(
طرحت الفنانة امل�شرية اأنغام األب�مها اجلديد بعن�ان )حالة خا�شة جدا(، 
عرب )ي�تي�ب(. وي�شم الألب�م 14 اأغنية، هي: حالة خا�شة جداً، يا ريتك 
فاهمني، هتق�ل لربنا اإيه، حبايبنا، على ح�شك يف اأيامي، ول دبلت، بق�ل 
ن�شياك، نزوة، بت��شفني بتك�شفني، هدنة، متطمنة، اأ�شاميك الكترية، ليلى، 

وهبداأ من الآخر.
وتعاونت اأنغام يف الألب�م مع عدد من ال�شعراء، منهم: اأمري طعيمة، نادر 
عبداهلل، حممد القاياتي، ن�رالدين حممد، جمال اخل�يل، اأحمد املالكي، 
وامللحنني:  كاترين مع��ص، وع�شام ح�شني،  كمال،  �شابر  �شلطان �شالح، 
ع��زي��ز ال�����ش��اف��ع��ي، ت��ام��ر ع��ا���ش���ر، م��دي��ن، حم��م��د ح��م��زة، خ��ال��د ع���ز، اأحمد 
العتباين، اأحمد زعيم، حممد عبيه، م�شطفى الع�شال، اإيهاب عبدال�احد، 
اإبراهيم، مادي، وليد فايد، نادر حمدي،  اأحمد  وه�شام ب�ل�ص، وامل�زعني: 

ت�ما، حممد الع�شي، طارق عاكف، وكرمي اأ�شامة.

ليليا الأطر�ص انتهت من 
)حركات بنات(

انتهائها من  اإقامتها يف بريوت بعد  اإىل مقر  الأطر�ص  ليليا  املمثلة  عادت 
من  وه���  بدم�شق،  بنات"  "حركات  م�شل�شل  يف  م�شاهدها  جميع  ت�ش�ير 

تاأليف �شعيد حناوي، واإخراج حممد معروف.
�شركة  واأي  غائبة،  ول�شُت  مغيبة  اأن��ا  الأطر�ص:  قالت  �شحايف،  حديث  ويف 
اإنتاج حتتاجني ت�شتطيع اأن تت�شل بي اإن كنُت يف لبنان اأو يف اأي بلد اآخر، 
اأنا م�ج�دة، وعندما  واإقامتي يف بريوت لي�شت حجة لتغييبي. واأ�شافت: 
زمان  كل  يف  لتقدميه  جاهزة  فاإنني  يل  منا�شباً  واأج���ده  ما  عر�شاً  اأتلقى 

ومكان.
اأدت يف العمل املذك�ر �شخ�شية )�شارة(، وهي  اأن ليليا الأطر�ص   ي�شار اإىل 
التي  العائلة، وه��ي  اأف���راد  ب��ني  ال��ت��ي جت��ري  الق�ش�ص  امل��دب��ر لكل  ال��راأ���ص 

تخطط وتعطي اأوامرها للبنات كي ينفذنها.

هيام اأبو �شديد ودانييال 
رحمة يف م�شل�شل رم�شاين

ع��ل��ى ح�شابها  ���ش��دي��د  اأب����  ه��ي��ام  املمثلة  ن�����ش��رت 
من  ال�ش�ر  بع�ص  )اإن�����ش��ت��غ��رام(  على  الر�شمي 
اأج�������اء ت�����ش���ي��ر امل�����ش��ل�����ش��ل ال��رم�����ش��اين الذي 
ن��خ��ب��ة م���ن وج�ه  اإىل ج��ان��ب  ب��ط���ل��ت��ه  ت������ؤدي 
التمثيل نذكر منه����م: ب����ا�شل خ�����ياط، ودانييال 
�ش�����ديد،  اأب�  وهي������ام  دانيال،  ونق�������ل  رحم�����ة، 

وغ����ريهم.

هيام اأب� �شديد ونق�ل دانيال ي�ؤديان دور والدي 
ر يف لبنان  دانييال رحمة يف امل�شل�شل الذي ُي�ش�َّ

من اإنتاج �شركة )اإيغل فيلمز(.
اأنيقة وذكية  وجت�شد رحمة �شخ�شية حمامية، 
با�شل  م��ع  ح��ب  ج��دي��دة ق�شة  م��رة  و�شتجمعها 
)تانغ�( يف  بعد ق�شة حبهما يف  وذل��ك  خياط، 

رم�شان الفائت.

املجتمع  اإىل  ال��ت��ّوج��ه  ال��ف��ن��ان  ه��دف  ب���اأن  ت��وؤم��ن 
ترتك  ال�شبب  لهذا  عميقة  اإن�شانية  بر�شائل 
ب�شمة متمّيزة ولفتة �شواء يف ت�شوير الكليب اأو 
يف الدراما وال�شينما. املمثلة واملخرجة اللبنانية 

رندىل قديح قّدمت اأخريًا م�شل�شل )جمنون فيكي(، 
وتطلق قريبًا فيلمها ال�شينمائي )�شّرعوا احل�شي�شة(، 

على  امل�شاريع  من  ع��دد  عن  ف�شًل  ال�شالت  يف 
�شعيدي الكليب وال�)�شيت كوم(. 
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قدم لطفلك البي�ص يف عمر مبكر
عند تقدمي بع�ص الأطعمة للر�شيع مثل البي�ص وزبدة الف�ل ال�ش�داين 
وقد حّثت  املاأك�لت.  احل�شا�شية جتاه هذه  ال�قاية من  على  ذلك  ي�شاعد 
درا�شات حديثة على هذا الت�جه على خالف الت��شيات القدمية التي كانت 

ت�جه بتاأخري تقدمي البي�ص.
للطفل  البي�ص  ���ش��ف��ار  ب��ت��ق��دمي  احل��دي��ث��ة  ال�شحية  ال��ت������ش��ي��ات  وتن�شح 
مع  تاريخ  العائلة  ل��دى  ك��ان  اإذا  اأم��ا  ال�شلبة،  لالأطعمة  تناوله  بداية  مع 
 12 احل�شا�شية �شد البي�ص فالأف�شل تاأخري تقدميه حتى يبلغ ال�شغري 

�شهراً.
اأن تقدمي كميات  “جاما” الطبية  ُن�شرت يف جملة  درا�شة  اأظهرت  كذلك 
مينع  مبكر  عمر  يف  للطفل  ال�ش�داين  الف�ل  زب��دة  من  معتدلة  اأو  قليلة 

تطّ�ر احل�شا�شية لديه جتاه هذا الطعام.
ده�ن  م�شادر  اأه��م  من  تعترب  التي  الأ�شماك،  على  نف�شه  الأم��ر  وينطبق 

اأوميغا3 الالزمة ل�شحة القلب والدماغ.
الغل�تني  على  حتت�ي  التي  الأطعمة  تقدمي  اأن  التجارب  تظهر  مل  لكن 

)القمح( للطفل ي�شاعد على وقايته من ح�شا�شية الغل�تني.

حافظ على خالياك الدهنية من ال�شموم
التحكم يف  الكظرية على  والغدة  النخامية  والغدة  الدرقية  الغدة  ت�شاعد 
الدم،  يف  ال�شكر  م�شت�ى  يف  ال�شتقرار  وحتقيق  باجل�شم،  الأي�����ص  عملية 
واحلفاظ على م�شت�يات الطاقة، والعمل يف اإطار منظم وفق نظام الغدد 
ال�شماء. ولكن الأبحاث ك�شفت م�ؤخًرا عن ع�ش� اآخر يف الغدد ال�شماء؛ ه� 

خاليانا الدهنية.
وح�شب اخلرباء، فاإن الأن�شجة الدهنية تتاألف من اخلاليا الدهنية التي 
عندما  اأنه  يعني  وهذا  كيميائية حي�ية.  ر�شائل  وتر�شل  الهرم�نات  تفرز 
ا مع  اأي�شً يتداخل  اأن  لدينا، ميكن  ال�شماء  الغدد  نظام  �شيء مع  يتداخل 

كمية الده�ن التي نخزنها.
وهناك عدة ع�امل تربك وظائف الغدد ال�شماء، مبا يف ذلك القليل من 
الن�م،  املنتظم، وقلة  الدم غري  املزمن، و�شكر  الغذائية، والإجهاد  الده�ن 
لكن اأحد اأ�شباب امل�شكالت يف اجل�شم حت�شل على قليل من الهتمام عندما 

يتعلق الأمر بتخفي�ص ال�زن، وه� ال�شم�م.
الدي�ك�شني،  ،م��ث��ل  ال�شماء  ال��غ��دد  لخ��ت��الل  امل�شببة  الكيميائية  ف��امل���اد 
الغدد  نظام  تعطل  كلها  تي؛  دي  دي  مثل  احل�شرية،  واملبيدات  والفثالت، 

ال�شماء.
الكيميائية  وامل���اد  البال�شتيكية،  املياه  زجاجات  يف  املك�نات  ه��ذه  و�شتجد 
الع�شبية، وعلب الطعام املعدين، والأثاث اجلديد، وم�شتح�شرات التجميل، 
ومنتجات العناية باجل�شم، والأطعمة وامل�شروبات غري الع�ش�ية. وترتبط 

هذه امل�اد الكيميائية كلها بق�ة بال�زن الزائد وال�شمنة.
وتعزز ال�شم�م تراكم الده�ن عن طريق تعطيل الت�شال بني الهرم�نات 
الهرم�نات  ويعطل  الدهنية،  اخلاليا  حجم  يزيد  ما  الدهنية؛  واخلاليا 
التي ت�ؤثر يف ال�شهية. والأكرث من ذلك اأنها حمبة للده�ن. ومييل اجل�شم 
اإىل تخزين هذه ال�شم�م يف الأن�شجة الدهنية، لذلك عندما تتعطل عملية 

التمثيل الغذائي يزداد اإنتاج الده�ن وتبني مرافق تخزين خا�شة بها.
وتخلي�ص  اأمكن،  كلما  الع�ش�ية  الأغ��ذي��ة  باختيار  اخل��رباء  ين�شح  لذلك 
منزلك من امل�اد الكيميائية واملبيدات ال�شامة وم�اد التنظيف الكيميائية.

للجزائر؟ فرن�شا  اإحتلل  دام  • كم 
- 135 �شنة

الأيوبي؟ الدين  �شلح  قرب  يقع  • اأين 
- يف دم�شق

اإىل اجلمجمة  عظام  عدد  • ي�شل 
- 22 عظمة

اإىل اجل�شم  ماء  % من   20 فقدان  • يوؤدي 
- ال�فاة

القريوان؟ مدينة  تقع  • اأين 
- يف ت�ن�ص

مدينة على  الفيحاء  لقب  • يطلق 
- دم�شق

مدينة على  ال�شهباء  لقب  • يطلق 
- حلب

وزنها.  �شعف   50 حتمل  اأن  ت�شتطيع  • النملة 
ال�شمع ثم  اللم�ص  ثم  ال�شم  ثم  التذوق  ثم  الب�شر  حا�شة  هي  مي�ت  عندما  الإن�شان  يفقدها  حا�شة  • اأول 

م�شمار حجم  ت�شاوي  الإن�شان  دم  يف  احلديد  • كمية 
قدم.  40 بعد  على  وه�  ال�شاعة  دقات  ي�شمع  اأن  ي�شتطيع  • الكلب 

النعناع. رائحة  حتب  ل  • الفئران 
قدماً.  367 ط�لها  ويبلغ  كاليف�رينا  يف  ت�جد  العامل  يف  �شجرة  • اأط�ل 

دودة ملي�ن  من  اأكرث  تنجب  و  ال�شهر  يف  بي�شة  ملي�ن  من  اأكرث  تبي�ص  الإ�شكار�ص  • دودة 
• كانت اآل�شكا )ال�لية الأمريكية( تابعة لرو�شيا حتى عام 1867، حيث قامت الأخرية ببيعها لل�ليات 
املتحدة مقابل مبلغ 7200000 دولر، و ذلك ب�شبب بعدها عن م��شك� حيث تبعد ما يزيد عن 8000 

ميل، و يف عام 1958 اأ�شبحت اآل�شكا ال�لية رقم 49 من ال�ليات الأمريكية . 
. ي�م  كل  لرتا   68 ي�شرب  و  اأ�شب�عيا،  الغذاء  من  كلغ   60 من  يقارب  ما  البالغ  الفيل  • يتناول 

حلماية   ) تي  ه�انغ  )�شيه  الإمرباط�ر  قبل  من  امليالد  قبل   200 عام  العظيم  ال�شني  �ش�ر  بناء  • مت 
الآلف  ال�شنني و مئات  بناوؤه ع�شرات  ا�شتغرق  ال�شمال، و قد  ياأت�نها من  الذين كان�ا  الأع��داء  ال�شني من 
من العمال، يبلغ �شمك اجلدار من اأ�شفله 8 اأمتار، و ارتفاعه 8 اأمتار، و يبلغ ط�له احلقيقي 4827 كلم، و 

ه� البناء ال�حيد الذي ميكن روؤيته من الف�شاء .

الببغاء

اخلميس    28   فبراير    2019  م   -   العـدد  12567  
Thursday  28   February   2019  -  Issue No   12567

 
فوائد  مذهلة  ل�ل�شوكولتة الداكنة

و���ش��ع خ����رباء ن��ظ��ري��ة ج��دي��دة ح�ل 
ف���ائ��د ال�����ش���ك���لت��ة ال��داك��ن��ة، التي 
كثرًيا ما حذرت درا�شات من الإفراط 

يف تناولها.
باحث�ن بجامعة  اأجراها  دار�شة  لكن 
ك��ال��ي��ف���رن��ي��ا، قالت  ل��ي��ن��دا يف  ل���م��ا 
ال��ت��ي حت��ت���ي على  ال�����ش���ك���لت��ة  اإن 

٪70 من الكاكاو، تلعب دوًرا يف امل�شاعدة وال�قاية من اأمرا�ص ال�شرطان 
واأمرا�ص القلب وال�شكري واخلرف والكتئاب، بح�شب �شحيفة "ذا �شن" 

الربيطانية.
القلب  ون��ظ��ام  امل��خ  تعزز  الداكنة  ال�ش�ك�لتة  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ة،  وخل�شت 
والأوعية الدم�ية عن طريق زيادة تدفق الدم، وهذا التدفق ي�شاعد على 

تق�ية الدماغ والذاكرة و�شبط ال�شغط واملزاج.
واأعطى الربوف�ش�ر يل بريك امل�شرف على الدرا�شة، 48 جراًما من البارات 
التي حتت�ي على ٪70 من ال�ش�ك�لتة الداكنة الغنية بالكاكاو لعدد من 

املتط�عني، واأ�شاد بها باعتبارها "طعاًما خارًقا".
كان  الكاكاو،  تركيز  زاد  كلما  اأن��ه  الدرا�شات  ه��ذه  "تظهر  ب��ريك:  واأ���ش��اف 

التاأثري اأكرث اإيجابية".

معلمات ت�شاركن يف بروفة الرق�ص يف مدر�شة رو�شة ال�شداقة بني فيتنام وكوريا ال�شمالية يف هانوي، قبيل 
القمة الثانية بني الوليات املتحدة وكوريا ال�شمالية. ا ف ب

يف بيتنا كان لنا جريان مميزون عن غريهم ب�ج�د فرد �شاد�ص من دون الب�شر. كان هذا الفرد ه� الببغاء 
فتافيت ال�شكر، وكان فتافيت ال�شكر ببغاء جيد ال�شمع واي�شا جيد الكالم، كان ل يكف عن الكالم ابدا وعن 
ما  يلتقط  ل  مكان جمل�شهم حتى  يبعدونه عن  دائما  ال���ش��رة  اف��راد  ك��ان  فقد  ولذلك  ي�شمع  ما  كل  ترديد 
يق�ل�نه ويعلنه .. لكن يف نف�ص ال�قت كان�ا بحب�ن جمال�شته وعندما يك�ن لديهم �شيف ثقيل كان يكفي ان 
يرتك�ا فتافيت ال�شكر ليق�م ب�اجبه من ترديد كالمه او ال�شحك عليه.ومع مرور اليام اخذ فتافيت ال�شكر 
التلفاز مع م�شاعدة احمد له، فبمجرد ظه�ر م�شهد لية معركة يبداأ  يلتقط ما ي�شمعه وي��راه على �شا�شة 
فتافيت ال�شكر يف ال�شراخ اي اي ال�شرط .. ال�شرط. حرامي حرامي حرامي.. ال�شرطة .. في�شحك اجلميع. 
لكن والد احمد كان دائما ي�شرخ فيه لي�شكت لن �ش�ته مزعج وكان ي�شل حتى اجلريان مما دعا والد احمد 
يف التفكري ببيعه اومنحه ملن يريد فكانت هذه الفكرة �شدمة ق�ية لهم جميعا وخا�شة احمد .. حتى جاء 
ي�م وكان ال�قت قد اقرتب من منت�شف الليل واجلميع نيام وفتح باب املطبخ بهدوء ودخل منه ل�شان اإىل 
ال�شالة ب�شرعة وقاما بتجميع حمت�يات ال�شقة ل�شرقتها وعند ذلك وباأح�شا�ص فتافيت ال�شكر الذي ل يخيب 
ابدا اخذ يف ال�شراخ وب�ش�ت عال انا فتافيت ال�شكر انا فتافيت ال�شكر انا فتافيت ال�شكر ال�شرطة .. ال�شرطة.. 
ال�شرطة.. حرامي .. حرامي.. حرامي .. وكان �ش�ته مزعجا جعل من يف البيت يفقزون مفكرين ملاذا ي�شرخ.. 

وهذاما �شنعرفه غدا .. 

خ�شائ�ص �شحية فريدة لل�شاي.. اإبطاء ال�شيخوخة ووقف تطور ال�شرطان
خ�شائ�ص  اأم���ري���ك���ي����ن  ب���اح���ث����ن  ك�����ش��ف 
التي  امل�������اد  اأن  ح��ي��ث  ل��ل�����ش��اي،  ف���ري���دة 
يح�يها جتعله فريدا فعال يف قدرته على 
اإبطاء ال�شيخ�خة ووقف تط�ر الأمرا�ص 

ال�شرطانية.
ل�ي�ص  �شانت  جامعة  من  علماء  واأج��رى 
جمم�عة  الأمريكية،  املتحدة  بال�ليات 
من التجارب العملية لدرا�شة اأوراق ال�شاي، 
ون�����ش��رت ن��ت��ائ��ج ه���ذه ال��درا���ش��ة يف جملة 
 ،"Anticancer Research"
وات�شح لهم اأن تلك الأوراق حتت�ي على 
اجل�شم  لنم�  ���ش��روري��ة  دق��ي��ق��ة،  عنا�شر 

وال�قاية من الأمرا�ص.
ف��ع��ن��د ت��ن��اول ���ش��اي اأول����ن���غ، ع��ل��ى �شبيل 

املثال، وه� ال�شاي ال�شيني الذي يتعر�ص 
يكت�شب  اأن���ه  اأي  خفيفة،  اأك�����ش��دة  لعملية 
الأخ�شر،  ال�شاي  بني  معتدلة  خ�شائ�ص 
وال�شاي  ل��الأك�����ش��دة،  ي��ت��ع��ر���ص  ل  ال����ذي 
الأ�ش�د الذي يتعر�ص لالأك�شدة الكاملة، 
فعند تناول هذا ال�شاي، ينخف�ص م�شت�ى 
الإن�شان،  ج�شم  يف  عام  ب�شكل  اللتهابات 
كما ي�شاعد هذا ال�شاي يف منع من� خاليا 
ال�شرطان بفعالية و�شرعة، وه� ما اأّكدته 
اأج��ري��ت يف خمترب  التي  ال��ت��ج��ارب  نتائج 

جامعة �شانت ل�ي�ص.
ك��ذل��ك اأث��ب��ت��ت ن��ت��ائ��ج الخ���ت���ب���ارات قبل 
م�شتخل�ص  ت���اأث���ري  ف��ع��ال��ي��ة  ال�����ش��ري��ري��ة 
الثدي  اأورام  عينات من  على  ال�شاي  هذا 

باأن  الأورام  اأخ�شائي�  ويعتقد  اخلبيثة، 
ب�����ش���رة منتظمة  اأول�����ن����غ  ���ش��اي  ت���ن���اول 
ال�شم�م  م�شت�ى  م��ن  يخّف�ص  ودوري����ة، 
يف اجل�شم ب�شفة عامة، ويخف�ص كذلك 
العالج  ل���ط���رق  ال�����ش��ل��ب��ي  ال���ت���اأث���ري  م����ن 
حالة  على  الأورام  ع��الج  يف  امل�شتخدمة 
اجل�شم، ويح�ّشن من حالة اأع�شاء اجل�شم 

الداخلية.
وت�شري الإح�شائيات ال�شينية اإىل اأن تناول 
بالأمرا�ص  الإ�شابة  يخّف�ص  ال�شاي  هذا 
%40. لذلك، ين�ي  بن�شبة  ال�شرطانية 
وحتديد  عملهم  يف  ال�شتمرار  الباحث�ن 
تاأثريه على نظام مناعة اجل�شم وكذلك 

اخل�شائ�ص الأخرى لل�شاي.


