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التاريخ الأ�سري يهدد الطفل بال�سكري
�إ�صابة  خطر  يرفع  �لأ���ص��ري  �لتاريخ  �إن  هولدر  مارتن  �لدكتور  ق��ال 
�لطفل  �إ�صابة  �حتمال  يزيد  �إذ  �لأول،  �لنوع  من  بال�صكري  �لأطفال 

بال�صكري من �لنوع �لأول، عند �إ�صابة �لو�لدين بال�صكري.
�لتحقق من هذ�  �أنه ميكن  �لأمل��اين  �ل�صماء  �لغدد  �أخ�صائي  و�أ�صاف 
حال  ففي  �ل���دم،  يف  لل�صكري  �مل�صادة  للأج�صام  �ختبار  بعد  �خلطر 
وجود �ثنني من �لأج�صام �مل�صادة على �لأقل، �صيزيد �حتمال �إ�صابة 
�لطفل بال�صكري ب�صدة. ومع ذلك، ميكن �أن ي�صاب �لطفل بال�صكري 

رغم غياب �أج�صام م�صادة يف دمه.
�أمر��ض  �صمن  يندرج  �لأول  �لنوع  من  �ل�صكري  �أن  هولدر  و�أو���ص��ح 
معلوم  �صبب  دون  �لبنكريا�ض  �ملناعة  جهاز  ويهاجم  �لذ�تية،  �ملناعة 

حتى �لآن.
وتتمثل �أعر��ض �لإ�صابة بال�صكري من �لنوع �لأول، يف �لتعب �مل�صتمر، 
وفقد�ن �لوزن دون مربر، و�ل�صعور بالعط�ض �ل�صديد، وكرثة �لتبول، 

وجفاف �جللد، و�نبعاث ر�ئحة �لأ�صيتون من �لفم.  

متى يرتاح الآباء اجلدد من اإزعاج الأطفال؟ 
�إىل �لآباء �جلدد: هل ت�صكون من �أنكم ل حت�صلون على ق�صط كاف 
من �لنوم، ب�صبب �لإزعاج �ملتكرر و�ملطالب �لتي ل تنتهي من �أطفالهم؟ 

�إليكم هذ� �خلرب �لذي يجيب على �صوؤ�لكم �ل�صعب: متى نرتاح؟
فقد ك�صفت در��صة �أمريكية حديثة، �أن �لآباء �جلدد ل ينالون ق�صطا 
�لتي تلي ميلد طفلهم، مما  �ل�صتة  �لأع��و�م  �لنوم، خلل  كافيا من 

يعني �أنهم لن ينعمو� بنوم هنيء �إل حني يلتحق �لطفل باملدر�صة.
و�أوردت �لدر��صة �ملن�صورة يف �صحيفة "جورنال �صليب"، �لتي �صلطت 
�صبكة "فوك�ض نيوز" �ل�صوء عليها، �أن مدة �لنوم وجودته ترت�جعان 
ب�صكل ملحوظ و�صط �لأزو�ج بعد قدوم �لأطفال، وي�صبح �لو�صع �أكرث 

�صوء� حني يكون �لر�صيع يف �صهره �لثالث.
وقال �لباحثون �إن هذ� �لإزعاج �لذي يعانيه �لآباء كان معروفا، لكن 
�ملفاجئ هو مدته �لتي ت�صل �إىل �صنو�ت، فيما قد يعتقد �لبع�ض �أن 

�لأمر يقت�صر على �لأ�صابيع �أو �لأ�صهر �لأوىل فقط.
�لأمهات هو �لأكرث ت�صرر�، �صو�ء كن ممن  �أن نوم  �لنتائج  و�أظهرت 
�ل�صناعي،  �حلليب  يقدمن  ممن  �أو  طبيعي  ب�صكل  �أبناءهن  ير�صعن 

عند ��صتيقاظ �لطفل خلل فرتة �لليل.
خلل  نومها  م��ن  يوميا  �صاعة  تخ�صر  �مل���ر�أة  �أن  �ل��در����ص��ة  و�أ���ص��اف��ت 
�ل�صنو�ت �ل�صت �لأوىل، مقارنة باملدة �لتي كانت ترقد فيها قبل فرتة 

�حلمل، �أما �لرجال فيخ�صرون 15 دقيقة فقط.
"و�رويك" �لربيطانية �صاكاري ليمول، �أن  ويرى �لباحث يف جامعة 
�لطفل  تربية  يتولني مهمة  زلن  �لن�صاء ما  �أن  تك�صف  �لدر��صة  هذه 

ب�صكل �أكرب مقارنة بالرجال.

لهذا جتنب الإفراط بتناول الفاكهة املجففة
بد�ء  �لإ���ص��اب��ة  لتجنب  غ��ذ�ئ��ي �صحي  ن��ظ��ام  ب��ات��ب��اع  �لأط��ب��اء  ين�صح 

�ل�صكري �لذي بات مر�صاً �صائعاً يف جميع �أنحاء �لعامل. 
وعلى �لرغم من �أن ��صتبد�ل �حللويات بالفو�كه �لطازجة و�ملجففة 
�أن بع�ض  �إل  �ل�صكري،  قد ي�صاهم ب�صكل فعال يف �لوقاية من مر�ض 

هذه �لفو�كه قد يكون لها تاأثري�ً �صلبياً على مر�صى �ل�صكري �أي�صاً.
�لفاكهة  ف���اإن  �لآن،  حتى  �أج��ري��ت  �ل��ت��ي  �ل��ع��دي��دة  �لأب��ح��اث  وبح�صب 
�ملجففة مثل �لزبيب و�لتني و�مل�صم�ض حتتوي على ن�صبة مركزة من 

�ل�صكريات �لطبيعية، لذ� يجب جتنب �لإفر�ط يف تناولها.
ويقول �أخ�صائيو �لتغذية، �إن عملية �لتجفيف تعمل على زيادة تركيز 
�ل�صكريات �لطبيعية للفو�كه، مما ي�صبب �رتفاعاً غري �صحي يف ن�صبة 

�ل�صكر يف �لدم عندما ميت�صه �جل�صم ب�صرعة.
وين�صح �خلرب�ء بتناول �لفاكهة �لطازجة مثل �لكريب فروت و�ل�صمام 
و�لفر�ولة و�خلوخ، وتناول �لفاكهة �ملجففة بكميات حمدودة لتجنب 
�أونلين  �صتار  �صحيفة  �أوردت  ما  وفق  �ل��دم،  يف  �ل�صكر  ن�صبة  �رتفاع 

�لربيطانية.
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كيف ت�ساعد طفلك على اأن يكون طويل القامة؟ 
ميكن للتغذية �أن ت�صاعد على �أن يبلغ طول �لطفل �أق�صى حد ممكن ح�صب 
تقارير  وت�صري  �حلمل.  ف��رتة  منذ  �لتغذية  ه��ذه  وتبد�أ  �لور�ثية،  جيناته 
طبية �إىل �أن تناول �حلامل كوب حليب يومياً ي�صاعد على تعزيز خمزون 
ج�صمها من �لكال�صيوم، وتوفري فر�صة جيدة للطفل لينمو طوله �إىل �حلد 
�لطول  �حتمالت  يوؤثر على  �أثناء �حلمل  �لأم  تغذية  تاأثري  و�أن  �لأق�صى، 

حتى عندما يكرب �لطفل.
�لتغذية. �إىل جانب هذه �خلطوة �لأوىل، يحتاج �لطفل بني ُعمر �صنة و3 
�إىل  �صنو�ت  �صنو�ت �إىل 700 ملغ من �لكال�صيوم يومياً، وبني �صن 4 و8 
9 و18 �صنة �إىل 1300 ملغ من  �صن  وبني  �لكال�صيوم،  من  ملغ   1000

�لكال�صيوم.
 3 تناول  للطفل  وميكن  �لكال�صيوم،  من  ملغ   125 �حلليب  ك��وب  ويوفر 
�ليوم.  "�لزبادي" يف  �أو منتجاته مثل �جلنب و�للنب  ح�ص�ض من �حلليب 
ويوجد �لكال�صيوم يف م�صادر غذ�ئية �أخرى، مثل �لبي�ض، و�للوز، و�ل�صبانخ 
�ملعّلبة  �لأ�صماك وخا�صة  و�ملوز، وبع�ض  �لورقية كالربوكلي،  و�خل�صرو�ت 

�لتي حتتوي على عظام مثل �ل�صردين و�ل�صلمون و�ملكاريل.
�لنوم و�حلركة. ول�صمان منو طول �لطفل �إىل �حلد �لأق�صى يحتاج �إىل 
�لنوم �ل�صاعات �ملطلوبة. وحتث �لتو�صيات على �أن ينام �لطفل يف مرحلة 
 10 10 و13 �صاعة يومياً، ويف مرحلة �ملدر�صة بني  ما قبل �ملدر�صة بني 
و12 �صاعة يف �ليوم، ويف مرحلة �ملر�هقة بني 8 �صاعات ون�صف و9 �صاعات 

ون�صف كل يوم.
وتفيد �لأدلة باأن �لريا�صة و�لن�صاط �لبدين و�لتمارين �لريا�صية مبختلف 
�أ�صكالها تعّزز فر�ض �لطفل يف منو طوله �إىل �حلد �لأق�صى �لور�ثي، كما 

ت�صاعد �لأعمال �ملنزلية على حتقيق �لهدف نف�صه.

اجلرعة الكبرية من دواء 
نيفيديبني  خطر على القلب

�جلرعة  �إن  ج��دي��دة  در����ص��ة  نتائج  قالت 
�ل���ذي  ن��ي��ف��ي��دي��ب��ني  دو�ء  م���ن  �ل���ك���ب���رية 
يو�صف لعلج �رتفاع �صغط �لدم ميكن 
نتيجة  مفاجئة  قلبية  �صكتة  ت�صبب  �أن 
�ل��ق��ل��ب �ملفاجئ.  �ن��ت��ظ��ام ���ص��رب��ات  ع���دم 
للدر��صات  مر�جعة  �لباحثون  و�أج���رى 
�لتي �أجريت عن تاأثري دو�ئي نيفيديبني 
و�أم��ل��ودي��ب��ني، وت��ب��ني �أن����ه ي��ج��ب تقييد 
و����ص���ف �جل���رع���ة �ل���ك���ب���رية م���ن �ل�����دو�ء 
�لأول "نيفيديبني"، بينما ل ي�صكل دو�ء 

�أملوديبني خطر�ً مماثًل.
�لقلب  �أم��ر����ض  ب�صبب  �ل��وف��ي��ات  وتبلغ 
وف���ي���ات �صرطان  ي���ف���وق جم���م���وع  ع�����دد�ً 
و�أمر��ض  و�لربو�صتاتا  و�لثدي  �لقولون 
�ل�صيار�ت!  وح��و�دث  و�لإنفلونز�  �لإي��دز 
م��ن عو�مل  �ل��دم  �رت��ف��اع �صغط  ويعترب 
لأمر��ض  �مل�����ص��ب��ب��ة  �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة  �خل��ط��ر 

�لقلب و�لأوعية �لدموية.
هولندي  بحث  فريق  �ل��در����ص��ة  و�أج���رى 
�لأبحاث  و�عتمدت  م�صرتك،  د�من��ارك��ي 
ع��ل��ى �ل��ب��ي��ان��ات �ل�����ص��ح��ي��ة ل���� 60 �أل���ف 
�آلف كانو� يتناولون   10 �صخ�ض منهم 

دو�ء نيفيديبني.

حركات التمطط حتافظ 
على مرونتك ون�ساطك  �ص 23

ق�سم الأظافر يوؤدي 
لتوغل البكترييا

ق�����ال�����ت �ل�����ر�ب�����ط�����ة �لأمل�����ان�����ي�����ة 
للأمر��ض �جللدية �إن  ق�صم 
ع��ادة ذميمة  لي�ض  �لأظ��اف��ر 
فح�صب، بل يهدد �ل�صحة 

�أي�صا.
�لأظافر  ق�صم  ومي��ه��د 
-وف�����������ق �ل������ر�ب������ط������ة- 
�لطريق للإ�صابة 
ب����ال����ت����ه����اب����ات 
م�������������رق�������������د  
�ل�������ظ�������ف�������ر 
�مل�������������وؤمل�������������ة 
ب�����������ص�����ب�����ب 
ت�����������وغ�����������ل 
يا  لبكتري �

علجها   ي����ل����زم  و�ل����ت����ي  و�ل����ف����ط����ري����ات 
م�������ص���اد�ت  �أو  �حل����ي����وي����ة  ب����امل���������ص����اد�ت 

�لفطريات.
و�أ�صافت �لر�بطة �أن �لأظافر تعد مرتعا 
�ل�صاملونيل  مثل   �جل��ر�ث��ي��م  �أن���و�ع  لكل 
و�لإ���ص��ري��ك��ي��ة �ل��ق��ول��ون��ي��ة، و�ل��ت��ي ترفع 
خطر �لإ�صابة باأمر��ض  �ملعدة و�لأمعاء 

يف حال و�صولها �إىل �ملعدة عرب �لفم.
وبالإ�صافة �إىل ذلك، يرفع ق�صم �لأظافر 

خطر �لعدوى يف منطقة �حللق.
 ل����ذ� ي��ن��ب��غ��ي �لإق������لع ع���ن ت��ل��ك �لعادة 
�لذميمة بالتخل�ض من �لتوتر  �لنف�صي 
�ل���رئ���ي�������ص���ي لها،  �ل�������ص���ب���ب  ي���ع���د  �ل�������ذي 
ومبمار�صة تقنيات �ل�صرتخاء  كالتاأمل 

و�ليوغا.

موؤخر�ً  تو�صل  �لأم��ري��ك��ي��ني  �لباحثني  م��ن  ف��ري��ق��اً  لكن 
د�يلي"  "�صاين�ض  م��وق��ع  على  نتائجها  ن�صرت  در����ص��ة  يف 
�لعلمي �لأمريكي، �إىل �أن هناك �أنزمياً حمدد�ً يف �حلم�ض 
�مل�����ص��وؤول عن  ه��و  �ل�صتقلب  على عملية  ي��وؤث��ر  �ل��ن��ووي 
فاإن  "�صرين" �لأملانية،  ذلك. وح�صب تقرير ملوقع جملة 
هذ� �لأنزمي يزد�د ن�صاطه مع �لتقدم يف �ل�صن ومع تر�جع 
و�لتي  �خلليا  يف  �ملوجودة  �مليتوكندرين  ع�صيات  ن�صاط 

حتول �لغذ�ء �إىل طاقة.

اأدوية لتخفيف الوزن!
ورغم �أن �ملرء ل يتناول نف�ض كمية �لطعام �لتي كان يتناولها 
وهو يف �لع�صرين من عمره، �إل �أن وزن �لأمريكيني يزد�د 
كيلوغر�ماً.   13 مبعدل  �لعمر  من  �لثالث  �لعقد  خلل 
زيادة  ف��اإن  �لدر��صة،  ه��ذه  ونتائج  �لباحثني  وح�صب  لكن 
"هذه  �أن  �أي  �أق����ل م��ن ذل���ك م�����ص��ت��ق��ب��ًل،  ���ص��ت��ك��ون  �ل����وزن 
فقد�ن  على  ت�صاعد  �أدوي��ة  لتطوير  �لباب  تفتح  �لدر��صة 
�لأنزمي" �لذي  تاأثري ذلك  �ل��وزن وتعمل على �حلد من 
يوؤثر على عملية �ل�صتقلب وبالتايل زيادة �لوزن، ح�صب 
ر�أي �لباحث جاي �صونغ، �لذي �صارك يف �إعد�د �لدر��صة. 
�لآن  �لتي مت تطويرها حتى  �أن بع�ض �لأدوي��ة  �إىل  ي�صار 
�أعطيت  و�ل��ت��ي  �ل��ت��ج��ارب،  ف��ئ��ر�ن  فعاليتها على  �أظ��ه��رت 
�أدوية م�صادة للأنزمي �ملعني هنا، وقد �أدى ذلك �إىل تر�جع 
بالفئر�ن  �ملئة مقارنة  40 يف  بن�صبة  لديها  �ل��وزن  زي��ادة 
�لأخرى �لتي مل تعط هذه �لأدوية. ويعتقد �لباحثون �أنه 
لكن  �لإن�صان.  على  �لتاأثري  نف�ض  للدو�ء  يكون  �أن  ميكن 
�لوزن،  تخيف  على  ت�صاعد  �أدوي��ة  �إىل  �لتو�صل  مع  حتى 
تبقى �لريا�صة و�لتغذية �ل�صحية و�لبتعاد عن �لوجبات 

�أف�صل  �ل�������ص���ري���ع���ة 
طريقة للتخل�ض من 

�لز�ئد،  و�لوزن  �ل�صحوم 
يريد  وم��ن  �صونغ.  بح�صب 

 - عليه  �لكر�ض  م��ن  �لتخل�ض 
�إ�صافة �إىل �لتغذية �ل�صحية - �أن 

�إىل  بالإ�صافة  �ليومية،  حياته  من  ج��زء�ً  �حلركة  يجعل 
مر�ت  ث��لث  �لبطن  متارين  وخا�صة  �لريا�صة  ممار�صة 
فمينني"  "غو  ملوقع  تقرير  ح�صب  �لأق��ل،  على  �أ�صبوعياً 

�لأملاين.

اأ�سباب تكون الكر�ش وطرق حرقه
�ملعلومات  بع�ض  �لكر�ض؟ هذه  تعاين من كرب حجم  هل 
ن�صائح  و�صت  و�أخ��ط��اره،  �لكر�ض  تكون  �أ�صباب  عن  �ملهمة 
�صتودع  تتبعها  �إذ�  �لكر�ض  م��ن  �لتخل�ض  ل��ط��رق  مفيدة 

كر�صك للأبد.
مبنطقة  �لدهنية  �خل��لي��ا  حجم  يف  ت�صخم  ه��و  �لكر�ض 
�لبطن، وغالباً ما يكون م�صحوباً بزيادة يف وزن �جل�صم. 
ما  يف  وتكبريه،  �لكر�ض  تكوين  ما  نوعاً  ب�صهولة  وميكن 

حتتاج عملية تخ�صي�صه لوقت طويل وجهد كبري.
ظهور �لكر�ض ل يدل على قلة �حلركة وزيادة �لوزن فقط، 
و�إمنا يعد موؤ�صر�ً على �صحة �لإن�صان، �إذ �إن دهون �لبطن، 
على �لعك�ض من �لدهون �لأخرى، تقوم باإنتاج مو�د �صارة 
للج�صم، كما ي�صري موقع "ت�صينرتوم دير غي�صوندهايت" 
�لأمل�����اين �مل��خ��ت�����ض يف ت��ق��دمي �ل��ن�����ص��ائ��ح �ل��ط��ب��ي��ة. وتقوم 
وتزيد  باجلوع  �ل�صعور  ن�صبة  ب��زي��ادة  �ل�صارة  �مل��و�د  ه��ذه 
م��ن خم��اط��ر �لإ���ص��اب��ة ب���د�ء �ل�����ص��ك��ري و�أم���ر�����ض �لقلب 

و�ل�صر�يني، وتزيد حتى من ن�صب �لإ�صابة 
باأمر��ض �ل�صرطان و�خلرف.

لذلك، ين�صح خرب�ء �لتغذية بتقليل �لكر�ض 
�أو توديعه للأبد. وهذه بع�ض �لن�صائح �لتي 

قد ت�صاعد على تخ�صي�ض �لكر�ض:
للكر�ض.  �ملثايل  �ل��دو�ء  هي  �ليومية  �حلركة   .1
غي�صوندهايت"  دي��ر  "ت�صينرتوم  موقع  خ��رب�ء  وين�صح 
ريا�صية وملدة ل تقل  بن�صاطات  �لقيام  �أو  بامل�صي  �لأمل��اين 
عن 30 دقيقة يومياً لتجنب زيادة يف �لوزن. وعند �لقيام 
�صيبد�أ  ي��وم��ي��اً،  دق��ي��ق��ة   60 ت��ت��ج��اوز  ري��ا���ص��ي��ة  بن�صاطات 

�جل�صم بحرق �لدهون ومن ثم يقل �لوزن.
و�لكرف�ض  ك��اخل��ي��ار  �ل��ط��ازج��ة  �خل�����ص��رو�ت  ت��ن��اول   .2
�ملنخف�صة،  �ل�����ص��ع��ر�ت �حل��ر�ري��ة  ذ�ت  و�ل��ف��و�ك��ه  و�خل�����ض 
�إذ حت��ت��وي ه���ذه �خل�صرو�ت  ف����روت،  و�ل��غ��ري��ب  ك��ال��ت��ف��اح 
و�لفو�كه على �لكثري من �ملو�د �ملفيدة للج�صم من �ألياف 

وفيتامينات وتعطي كذلك �صعور�ً بال�صبع.
�لفو�كه ذ�ت �ل�صعر�ت �حلر�رية �لعالية،  تناول  تقليل   .3

مثل �لعنب و�لتني و�لتمر.
�ل��ل��ح��وم �ل��د���ص��م��ة و�ل��ل��ح��وم �حلمر�ء  ت��ن��اول  جت��ن��ب   .4

و�لأكلت �لغنية بالدهون.
�ملقلية،  �لبطاطا  مثل  �ملقلية،  �لطعمة  �أك��ل  جتنب   .5

و��صتبد�لها بالأطعمة �مل�صلوقة �أو �مل�صوية.
�مل��اء يومياً، وهذه  من  لرتين  عن  يقل  ل  ما  �صرب   .6
�لنمو  بعمليات  للقيام  �لتي يحتاجها �جل�صم  �لكمية  هي 
�لدورة  تن�صيط  على  �أي�صاً  ي�صاعد  و�ملاء  ب�صورة طبيعية. 
يف  �ل��ده��ون  وتقليل  �جل�����ص��م  خ��لي��ا  وتن�صيط  �ل��دم��وي��ة 

�جل�صم.

لهذا ل ت�ستطيع التخل�ص من 
»الكر�ص« بعد جتاوزك الثالثني!

رغم ممار�سة الريا�سة با�ستمرار واحلركة والطعام ال�سحي 

وجتنب امل�سروبات الكحولية، يعاين بع�ش الرجال من زيادة 

حول  الزائد  الدهن  من  التخل�ش  على  القدرة  وعدم  ال��وزن 

فما  الثالثني.  �سن  جت��اوز  بعد  "الكر�ش"  وامل�سمى  بطونهم، 

ال�سبب يا ترى؟

ال�سحوم  على  تغلبهم  لعدم  الرجال  من  كثري  يحتار 

الزائدة وخا�سة يف منطقة البطن، وامل�سماة "الكر�ش"، 

ما  واأول  منه.  التخل�ش  الطرق  ب�ستى  حماوالتهم  رغم 

الغذائية  عاداتهم  تغيري  هو  الرجال  ه��وؤالء  اإليه  يلجاأ 

وممار�سة  الد�سمة  واالأطعمة  اللحوم  اأك��ل  من  والتقليل 

جدوى  دون  ذل��ك  كل  لكن  الريا�سية.  التمارين 

ودون اأن يح�سلوا على جواب �ساف حلريتهم.

م�سادات الكتئاب لي�ست 
اخليار العالجي الوحيد 
ق���ال �ل��ربوف��ي�����ص��ور ت���وم ب�����ص��ور، �إن 
�أن  م�������ص���اد�ت �لك���ت���ئ���اب ل ي��ج��ب 
هذ�  ل��ع��لج  �لوحيد  �خل��ي��ار  متثل 
مكمًل  ج��زء�ً  بل  �لنف�صي،  �ملر�ض 

للعلج �لنف�صي.
�لأملاين  �لنف�صي  �لطبيب  و�أو���ص��ح 
�أن�������ه مي���ك���ن م���و�ج���ه���ة �لك���ت���ئ���اب 
�لنف�صي، وميكن  بالعلج  �لب�صيط 
يف  �لكتئاب  م�صاد�ت  �إىل  �للجوء 

�ملر�حل �ملر�صية �ملتقدمة.
و�أ�صاف ب�صور �أن م�صاد�ت �لكتئاب 
ُت�������ص���ت���خ���دم يف ع������لج �لك���ت���ئ���اب، 
و�����ص���ط���ر�ب���ات �ل���ق���ل���ق، و�خل�����وف، 
�إذ تعمل على  و�لو�صو��ض �لقهري، 
�ملخ  �مل����و�د يف  ت��رك��ي��ز بع�ض  زي����ادة 
نور�درينالني،  و  �صريوتونني  مثل 
م���ا ي�����ص��اع��د ع��ل��ى حت�����ص��ني �مل����ز�ج 
و�ل�������ص���ع���ور ب���ال�������ص���ع���ادة، وت���ر�ج���ع 

م�صاعر �حلزن و�لكاآبة.
و�أ����ص���ار �ل��ربوف��ي�����ص��ور �لأمل����اين �إىل 
تخلو  ل  �لك���ت���ئ���اب  م�������ص���اد�ت  �أن 
من �لآث��ار �جلانبية، وترفع خطر 
�إىل  �إ�صافة  �ل��دم،  بنزيف  �لإ�صابة 
جفاف �ل��ف��م، و�ل�����ص��د�ع، و�ل���دو�ر، 
�لإم�صاك.  �أو  و�لإ�صهال،  و�لغثيان، 
�إ�صر�ف  لذ� ل يجوز تعاطيها دون 

�لطبيب.
مو�جهة  ميكن  �أن���ه  ب�صور  و�أردف 
�لقو�عد  خ�����لل  م����ن  �لك����ت����ئ����اب 
وتنظيم  �مل������ح������ددة،  �ل�������ص���ل���وك���ي���ة 
و��صحة،  ب�صورة  �ليومي  �جل��دول 
�أي �ل�صتيقاظ �صباحاً، و�لتخطيط 
ممار�صة  م��ث��ل  �لأن�����ص��ط��ة،  لبع�ض 

�لريا�صة، ومقابلة �لأ�صدقاء. 
وم����ن �مل���ه���م ل���ع���لج �لك���ت���ئ���اب �أل 
�ملظلمة  �ملري�ض يف غرفته  يجل�ض 
�ل���ع���امل م���ن حوله،  م���ن���ع���زًل ع���ن 
�حلياة  �أن�����ص��ط��ة  �إجن������از  وت����ف����ادي 

�ليومية ليًل. 

متجر اأبل يتوقف عن 
العمل ب�سكل مفاجئ

خرج موقع متجر �أبل �لإلكرتوين 
حيث  �لأول،  �أم�������ض  �ل��ع��م��ل  ع���ن 
�إن  ت���ق���ول  �����ص����ورة  زو�ره  و�ج������ه 
بع�ض  لإج�����ر�ء  ت�صتعد  �ل�����ص��رك��ة 
ومن  متجرها  على  �لتحديثات 
طبيعي  ب�صكل  للعمل  �صيعود  ثم 

من جديد.
ومن �ملتوقع �أن يكون �لأمر متعلق 
�صتطلقها  ج���دي���دة  ب��ت��ح��دي��ث��ات 
ج��دي��دة من  ب��اإ���ص��د�ر�ت  �ل�صركة 
�أج��ه��زت��ه��ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة، م��ث��ل عائلة 
 iPad �ل���ل���وح���ي���ة  �أج����ه����زت����ه����ا 
و�أجهزتها �حلا�صوبية �ل�صخ�صية 
�صماعاتها  وك����ذل����ك   iMac
�لل�صلكية AirPods، وكذلك 
�ملنتظرة  �ل��ل���ص��ل��ك��ي��ة  م��ن�����ص��ت��ه��ا 

.AirPower لل�صحن
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية وح�سور �سعيد بن طحنون

النادي امل�سري بالعني ينظم ندوة عن مكتبة ال�سكندرية ودورها احل�ساري
زايد بن �سلطان اأول املتربعني يف اإعادة تاأ�سي�ش مكتبة اال�سكندرية مببلغ 23 مليون دوالر  

ال�سعادة من روؤى اإىل واقٌع ملمو�ش

انطالق فعاليات منتدى ال�سعادة وجودة احلياة بجامعة الإمارات

جامعة اأبوظبي تعلن اأ�سماء الفائزين بجوائز مدير اجلامعة لالبتكار

•• العني - الفجر

���ص��ه��د م��ع��ايل �ل�����ص��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ص��ع��ي��د بن 
�لفخري  �ل���رئ���ي�������ض  ن���ه���ي���ان  �آل  ط���ح���ن���ون 
لنادي جمهورية م�صر �لعربية فرع �لعني 
�لثقافية  �ل��ل��ج��ن��ة  نظمتها  �ل��ت��ي  �ل���ن���دوة 
ب��ال��ن��ادي و�أل��ق��اه��ا �لأ���ص��ت��اذ �ل��دك��ت��ور خالد 
و�خلدمات  �مل�صروعات  قطاع  رئي�ض  ع��زب 
بح�صور  �ل���ص��ك��ن��دري��ة  مب��ك��ت��ب��ة  �مل��رك��زي��ة 
�مل��ه��ن��د���ض حم��م��د ���ص��ع��ي��د �ل���د�����ص���ر نائب 
جاهني  وحممد  للنادي  �لفخري  �لرئي�ض 
يحيي  و�ل���دك���ت���ور  �لد�رة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة وح�صام  �ل��ل��ج��ن��ة  �أح���م���د رئ��ي�����ض 
�ل�����ص��رق��اوي م��دي��ر �ل��ن��ادي و�أمي����ن �لنجار 
م�صوؤول  ف��وزي  و وحممد  �ل�صندوق  �أم��ني 
�ل��ع��لق��ات �ل��ع��ام��ة وع����دد ك��ب��ري م��ن �أبناء 
�لعربية  �ل���دول  وبع�ض  وم�صر  �لإم�����ار�ت 
ع��زب حما�صرته  �لدكتور خالد  ب��د�أ  .وق��د 
باإلقاء �ل�صوء على دور �ملغفور له باإذن �هلل 
تاأ�صي�ض  �ع���ادة  يف  �صلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�صيخ 
�ملتربعني  �أول  ف��ك��ان  �ل���ص��ك��ن��دري��ة  مكتبة 
دول  و���ص��اه��م��ت  دولر   م��ل��ي��ون   23 مببلغ 
�لعامل بباقي �ملبلغ لي�صل �ىل 100 مليون 
نرويجي  ��صت�صاري  مكتب  و�صممها  دولر 
�جتاه  يف  مييل  �ل�صم�ض  قر�ض  �صكل  على 
�ل��غ��رب ك��رم��ز لإ���ص��ع��اع �حل�����ص��ارة يف �جتاه 
�لغرب، وعلى �صكل قر�ض غري مكتمل لأن 

�ملكتبة  وت�����ص��م  ب��ع��د،  تكتمل  مل  �حل�����ص��ارة 
ت�صم  كما  �ل��ع��امل،  يف  �ط��لع  قاعة  �أ�صخم 
���ص��م��اوي��ة ومركز  ث���لث���ة م��ت��اح��ف، وق���ب���ة 
وقد  ل��ل��م��وؤمت��ر�ت،  وق��اع��ات  للمخطوطات 
تكون  �ن  �ل��ت��اأ���ص��ي�����ض  ع��ن��د  �ملكتبة  �خ��ت��ارت 
�أ�صخم  ب��ت��ك��وي��ن  ف���ب���د�أت  م��ك��ت��ب��ة رق��م��ي��ة، 
م��ك��ت��ب��ة رق��م��ي��ة يف �ل���ع���امل، وت�����ص��ارك��ت مع 
ومكتبة  و�ليون�صكو  �لإ���ص��ك��ن��دري��ة  جامعة 
ويزور  موؤخر�،  �ن�صحبت  �لتي  �لكوجنر�ض 
مليون  و200  مليار  �لآن  �لرقمية  �ملكتبة 
�لزو�ر  ع��دد  متو�صط  ويبلغ  �صنويا،  ق��ارئ 
ق���اع���ة �لط������لع يوميا  ي���دخ���ل���ون  �ل���ذي���ن 
�ملكتبة  وت���ق���وم  ي��وم��ي��ا،  ق����ارئ   20000

مب�صروعات علمية حيث متد �لباحث باملادة 
�لعلمية �لوثائقية وترتك له حرية تكوين 
و�لوثائق،  �ل�����ص��ح��ف،  م��ن  وت��ت��ك��ون  ر�أي�����ه، 
وغريها  و�لأف���لم،  و�لطو�بع،  و�لعملت، 
كما  و�مل��ر�ج��ع،  �لكتب  �مل�صادر بخلف  من 
�ن �ملكتبة تقدم خدماتها باملجان لكل ز�ئر 

خدمة للعلم و��صتكمال لر�صالتها،
ملكتبة  �ل���ت���اري���خ���ي���ة  �خل���ل���ف���ي���ة  ع�����ن  �أم�������ا 
�لإ����ص���ك���ن���دري���ة ق����ال �ل���دك���ت���ور خ���ال���د عزب 
بن  بطليمو�ض  ه��و  لها  �لأول  �ملوؤ�ص�ض  �إن 
�لبطلمية  �لأ�����ص����رة  ح���ك���ام  �أول  لج���و����ض 
م�صر  حكم  يف  �لأك���رب  �ل���ص��ك��ن��در  وخليفة 
تاأ�صي�صها  وك��ان هدفه من  323 ق.م،  عام 

تقوية نفوذ �أ�صرته يف حكم م�صر، وبالتايل 
�أ�ص�ض مكتبة �لإ�صكندرية كموؤ�ص�صة ثقافية 
للطلع  كمكتبة  ولي�ض  �صاملة  وعلمية 
تقام  ع��ل��م��ي��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة  �أول  وت���ع���دُّ  ف��ق��ط، 
تكون  وب��ه��ذ�  �حل��ك��م،  وق�صر  �ملعابد  خ���ارج 
مكتبة �لإ�صكندرية علمة فارقة يف تاريخ 
ميكن  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  �أنها  �إذ  �لب�صرية، 
لفرد �أن يتعلم فيها بعيد� عن رجال �لدين 
و�ل�صيا�صة، حيث �أ�صبح �لعلم للعلم، و�لعلم 
قيود،  ب���دون  ي��ري��د  مل��ن  و�ل��ع��ل��م  للب�صرية، 
وقد �قام باملكتبة �لعديد من �لعلماء ممن 
�ليوم مثل فيثاغور�ض  �آثارهم حتى  نعرف 
و�إقليدي�ض وغريهم من �لعلماء و�ملفكرين، 

وو��صلت �ملكتبة ر�صالتها حتى عام 400 م 
م�صموح  دي��ان��ة  �مل�صيحية  �أ���ص��ب��ح��ت  ح��ني 
�لرومانية  �لإم���رب�ط���وري���ة  يف  باعتناقها 
�مل�صيحيني  بني  �لنز�عات  من  ف��رتة  لتبد�أ 
و�تهمت  �ل��ق��دمي��ة،  �ل���دي���ان���ات  و�أ����ص���ح���اب 
�لقدمية  �ل��ري��ا���ص��ي��ات  "عاملة  "هيباتيا 
بالوثنية، ومت �صحلها يف �صو�رع �لإ�صكندرية 
قبل  �لوجود  من  لتختفي  �ملكتبة  و�إح���ر�ق 
ب��اأك��رث م��ن قرنني  �لإ���ص��لم��ي مل�صر  �لفتح 
من �لزمان وقد �ختفت �ملكتبة لقرون حتى 
�لأ�صتاذ يف  �لعبادي  �لدكتور م�صطفى  بد�أ 
جامعة �لإ�صكندرية حملة عاملية للمطالبة 
�نعقاد  ذل��ك  عن  ونتج  �ملكتبة،  بناء  ب��اإع��ادة 
لإحياء   1990 ع����ام  �أ�����ص����و�ن  يف  م���وؤمت���ر 
�ملكتبة، و�جلدير بالذكر �أن �لدكتور خالد 
عزب علوة على توليه من�صبا �إد�ريا ثقافيا 
�أنه خبري يف  �إل  رفيعا مبكتبة �ل�صكندرية 
�لآث��ار �لإ�صلمية وله موؤلفات كثرية على 
�لعمر�ن،  فقه  �حل�صر  ولي�ض  �ملثال  �صبيل 
�ملوؤلفات  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  ج��ان��ب  �إىل 
�لدورية  �مل��ن�����ص��ورة يف  و�مل���ق���الت  �ل��ف��ك��ري��ة 

�لإقليمية و�لعاملية
وفى نهاية �لندوة قدم معايل �ل�صيخ �صعيد 
بن طحنون �آل نهيان درعاً  تذكارية و�صهادة 
ت��ق��دي��ر ل��ل��دك��ت��ور خ��ال��د ع���زب وم���ن جانبه 
�أه���دى �ل��دك��ت��ور خ��ال��د ع��زب مل��ع��ايل �ل�صيخ 

�صعيد بن طحنون عدد� من موؤلفاته

•• العني - الفجر

 �أكد �مل�صاركون يف منتدى �ل�صعادة وجودة 
�حلياة �لذي نظمته جامعة �لإمار�ت يوم 
�أم�ض على �أهمية حتول مفاهيم �ل�صعادة 
من روؤى �إىل و�قع ملمو�ض جاء ذلك من 
�لتجارب  وعر�ض  �لعلمية  �لأور�ق  خلل 
و�لروؤى لعدد من �لباحثني و�خلرب�ء من 
�جلامعات و�ملر�كز �لبحثية �لتي نوق�صت 
و�لهيئات  �جل���ه���ات  م���ن  ع����دد  ب��ح�����ص��ور 
و�أع�صاء هيئة �لتدري�ض وطلبة �جلامعة.

–مدير  �لر��صبي  زكية  �لدكتورة  وقالت 
مركز �لإم��ار�ت لأبحاث �ل�صعادة-” ياأتي 
هذ� �ملنتدى يف ن�صخته �لأوىل تز�مناً مع 
باحثني  بح�صور  لل�صعادة  �لعاملي  �ل��ي��وم 
وخ�����رب�ء خم��ت�����ص��ني و�ل�����ذي ي��ه��دف �إىل 
حتويل �لروؤى �إىل و�قع ملمو�ض يف بيئات 
�ل�صعادة  �لعمل و�ملجتمع وتر�صيخ مبادئ 

و�لإي���ج���اب���ي���ة ب��اع��ت��ب��اره��ا �أول����وي����ة لدى 
�حلكومة �لر�صيدة يف دولة �لإمار�ت."

�أن �مل�����ص��ارك��ني يف  و�أ����ص���ارت �ل��ر����ص��ب��ي �إىل 
�مل��ن��ت��دى ن��اق�����ص��و� جم��م��وع��ة م��ن �ملحاور 
�لأ���ص��ا���ض �مل��ه��م��ة ح���ول �ل�����ص��ع��ادة وج���ودة 
�حلياة يف بيئة �لعمل، مثل: نقاط �لقوة 
و�ل�صعادة  �ملبكر،  و�لتوظيف  �لتعليم  يف 
و�جلودة يف جمال �لتعليم، وجودة �حلياة 
�جلامعة  طلبة  ق��دم  كما  �لعمل،  بيئة  يف 
بال�صعادة  ملل�صقات بحثية تخت�ض  عر�صاً 
تنظيم  �أن  �إىل  نوهت  كما  و�لإي��ج��اب��ي��ة.. 
هذ� �ملنتدى من خلل ��صت�صافة �خلرب�ء 
عرب  �ل�صعادة  مفهوم  ي��رثون  و�ملخت�صني 
جتاربهم وبحوثهم �لعلمية يف هذ� �ملجال 
�لعلمية  �لنتائج  يف  �إ�صهاماتهم  وتوظيف 
توجهات  ر�صد  �لعامل عرب  م�صتوى  على 
�ل�صعادة  مفاهيم  وتعزيز  �ملجتمع،  وروؤى 

يف جمتمع دولة �لإمار�ت. 

وم���ن ج��ه��ت��ه ذك���ر �ل��دك��ت��ور �أح���م���د مر�د 
باجلامعة-�أن  �ل���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  –عميد 
م��ع �لربنامج  �ن�����ص��ج��ام��اً  ي��اأت��ي  �مل��ن��ت��دى 
و�لذي  �حل��ي��اة  وج���ودة  لل�صعادة  �لوطني 
منا�صبة  ب��ي��ئ��ة  ت��ب��ن��ي  �إىل  ي��ه��دف  ب�����دوره 
و�لطلبة  عملهم  يف  للموظفني  �صعيدة 
على  خ��لل حتفيزهم  م��ن  يف جمالتهم 
تعزيز  �صبيل  يف  �لعليا  غاياتهم  حتقيق 
�إنتاجية وجودة �لعمل، م�صري�ً �إىل �لدور 
�ل����ذي ت��ق��وم ب���ه م���ر�ك���ز وك��ل��ي��ات جامعة 
لتوفري  �مل�صتقبل"  “جامعة  �لإم������ار�ت 
و�ل��رف��اه��ي��ة ملو�طني  و�ل���رخ���اء  �ل�����ص��ع��ادة 

دولة �لإمار�ت و�ملقيمني على �أر�صها.
وعلى هام�ض �ملنتدى ، مت تكرمي �لهيئات 
و�ملوؤ�ص�صات �مل�صاركة يف �ملنتدى وعدد  من 
�خل��رب�ء و�لباحثني من جامعات حملية 
وعاملية تقدير�ً لدورهم �لكبري يف حتقيق 
خلرب�تهم  وت��ث��م��ي��ن��اً  �مل���ن���ت���دى  �أه�������د�ف 

�ل�صعادة  م��ف��اه��ي��م  ن�����ص��ر  يف  وج���ه���وده���م 
و�لإيجابية وجودة �حلياة.

ه���ذ� وق���د ���ص��اح��ب �مل��ن��ت��دى �إق��ام��ة جناح 
�لنادي  رئي�ض  فيه  �صارك  �ل�صعادة  لنادي 
�لقانون  كلية  م��ن  �ل��ع��ام��ري  ف��اي��ز  ع��م��ر 

ونائب �لرئي�ض خليفة �حلمادي وحممد 
ع��ب��د �هلل �حل���م���ريي وم������وزة �مل���زروع���ي 
�لعلوم  كلية  من  �جل�صمي  �لعزيز  وعبد 
�لإن�����ص��ان��ي��ة و���ص��ي��خ��ة �ل���درع���ي م���ن كلية 

�لرتبية 
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�لفائزين  �أ�صماء  �أبوظبي  جامعة  �أعلنت   
للبتكار،  �أبوظبي  جامعة  مدير  بجو�ئز 
وذل����ك خ���لل ح��ف��ل ت��ك��رمي ح�����ص��ره جمع 
�لبتكار  مركز  يف  و�أقيم  �لطلبة  من  كبري 
�ل��ك��ائ��ن يف �حل����رم �جل��ام��ع��ي �ل��رئ��ي�����ض يف 
�ل�صنوية  �مل�صابقة  ه��ذه  ومت��ث��ل  �أب��وظ��ب��ي.  
ومناق�صتها  �ملبتكرة  �لأفكار  لطرح  من�صة 
�ل�صاملة  �جلامعية  �لتجربة  تعزيز  بهدف 
للطلبة و�لعاملني يف جامعة، حيث �أقيمت 
�صعار  حت��ت  �ل��ع��ام  ه���ذ�  �مل�صابقة  ف��ع��ال��ي��ات 
ومتت دعوة  �لطلبية"؛  �لتجربة  "تعزيز 
�لتدري�صية  �ل��ه��ي��ئ��ت��ني  و�أع�������ص���اء  �ل��ط��ل��ب��ة 

و�لإد�ري�������������ة ل���ل���م�������ص���ارك���ة ف���ي���ه���ا و�ق�������رت�ح 
و��صتعر��ض مبادر�تهم �لإبد�عية.

وت�������ص���م���ن �حل���ف���ل ت���ك���رمي �ل���ف���ائ���زي���ن يف 
تقدير�ً  �مل�صابقة  يف  �مل�صاركة  �لفئات  كافة 
�لطالب  ف��از  �لإب��د�ع��ي��ة؛ حيث  لأف��ك��اره��م 
�ل��ط��لب، يف  فئة  �صبيب عن  �أحمد  حممد 
حني فازت �لدكتورة �آن �آر فان �إويجك عن 
�ل�صيد  وف��از  �لتدري�ض،  هيئة  �أع�صاء  فئة 

�صربي عبا�ض عن فئة �ملوظفني. 
�أع�����ص��اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����ض، ركزت  ويف ف��ئ��ة 
فكرة �لدكتورة �إويجك على �أ�صلوب �لتعليم 
من  ع��دد  يقوم  حيث  �لفريق،  على  �لقائم 
م�صاق  ب��ت��دري�����ض  �ل��ت��دري�����ض  هيئة  �أع�����ص��اء 
و�ح�����د م���ع���اً ل���ي���ربز ك���ل م��ن��ه��م ق����در�ت����ه يف 

�خت�صا�ض معني، ويهدف ذلك �إىل تقدمي 
�أ�صاليب تعليم متنوعة للطلبة متكنهم من 
فهم �ملو�صوع بتعمق �أكرث. �أما فكرة �لفائز 
باملركز �لأول يف فئة �ملوظفني، فقد تركزت 
على ت�صميم تطبيق تتبع تطوعي للهو�تف 
�لعمل  ����ص���اع���ات  ب��ت��وث��ي��ق  ي���ق���وم  �ل���ذك���ي���ة 
�لعمل  حت�صني  ب��ه��دف  للطلبة  �لتطوعي 

�خلريي و�لتطوعي �لذين يقومون به. 
�لطالب  �ل��ط��لب، فقد عر�ض  فئة  �أم��ا يف 
حممد �أحمد �صبيب فكرة للبدء يف برنامج 
�أيدي �لطلبة  لدعم وتوجيه �لزملء على 
�لأق����دم يف �جل��ام��ع��ة، وه��دف��ت �ل��ف��ك��رة �إىل 
�آفاق  وفتح  �ملجتمعي  �لرت�بط  روح  تعزيز 
جديدة لفر�ض �لتعلم �ملتاحة بني �لطلبة. 

جائزة ال�سيخ زايد للكتاب تناق�ص 
واقع الأدب العربي اليوم يف لندن
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 نظمت جائزة �ل�صيخ ز�يد ندوة حو�رية بعنو�ن "و�قع �لأدب �لعربي �ليوم 
كل  للكتاب، مب�صاركة  �ل��دويل  لندن  م�صاركتها يف معر�ض  هام�ض  على   ،"
للكتاب  ز�ي��د  �ل�صيخ  ج��ائ��زة  وم��دي��رة  ج��رو���ض  نا�صر  �للبناين  �لنا�صر  م��ن 
موزة �ل�صام�صي ومر��صل �صي �إن �إن ومدير حترير "ببل�صينج بري�صبكتفز" 

�لأمريكي بورتر �أندر�صون، وبح�صور نا�صرين وموؤلفني ومرتجمني.  
ناق�صت �لندوة و�صع �لأدب �لعربي �ليوم حيث قدم �لنا�صر نا�صر جرو�ض 
ملحة عن �لأدب �لعربي �لذي يعرب عن �لآر�ء �ملختلفة وعن تطلعات جيل 
�ل�صباب، وثّمن جهود جائزة �ل�صيخ ز�يد للكتاب �لتي متنح م�صاحة يف ف�صاء 

�لإبد�ع لتطوير �لفكر و�لإبد�ع �لعربي.  
وقال نا�صر جرو�ض "�إّن �لكاتب �لعربي �ليوم بحاجة �إىل ت�صجيع و�إعطائه 
للكتاب،  ز�يد  �ل�صيخ  �ملبادر�ت كجائزة  لإب��ر�ز موهبته من خلل  �لفر�صة 
وبخا�صة �أّنه بحاجة �إىل �ملحافظة على حقوقًه وعدم �لتعدي عليها �صو�ًء 
من قبل �لنا�صر �أو غريه �صمن �صناعة �لكتاب. وحال �لنا�صر �لعربي لي�ض 

باأف�صل �إذ يو�جه �أزمة مالية خانقة، وخ�صو�صاً �لنا�صر �للبناين".
ومن جهتها قالت موزة �ل�صام�صي، مديرة جائزة �ل�صيخ ز�يد للكتاب "حتى 
للكتاب  ز�ي��د  �ل�صيخ  ج��ائ��زة  ت��ز�ل  ل  تاأ�صي�صها،  على  ع��ام��اً   13 م��رور  بعد 
�لعربي. فهي  �لعامل  ر�ئ��دة يف  �أدبية  كاأهم جائزة  �ملتميزة  تتمتع مبكانتها 
و�لنا�صرين،  و�ملبدعني،  و�ملفكرين،  �لثقافة،  �صناع  لتكرمي  من�صة  توفر 
يف  و�لرتجمة  و�لتاأليف،  �لتنمية،  جم��الت  يف  م�صاهماتهم  عن  و�ل�صباب، 

�لعلوم �لإن�صانية "  
و�أ�صافت �ل�صام�صي: "ول تقت�صر مهمة �جلائزة على �لتعريف بالإجناز�ت 
�لأدبية و�لثقافية �ملهمة فح�صب، بل تهدف �أي�صاً �إىل تعزيز �صناعة �لن�صر، 
باأعمال  �لعربية  �لثقافة  �إث���ر�ء  يف  فعال  دور  باتخاذ  �لنا�صرين  وت�صجيع 
�أه���م �لأع��م��ال �لثقافية  ج��دي��دة وم��ه��م��ة،  ف��ال��ف��ائ��زون ب��اجل��ائ��زة يعك�صون 
لأول  �ملا�صي  �ل��ع��ام  �لرتجمة  متويل  لإط���لق  دفعنا  م��ا  وه��ذ�  �ملعا�صرة. 
مرة يف تاريخ �جلائزة، للم�صاهمة يف زيادة عدد �لأعمال �لعربية �لتي يتم 

ترجمتها ون�صرها وتوزيعها خارج �لعامل �لعربي".
للكتاب، وكيف  ز�يد  �ل�صيخ  تاأثري جائزة  �أندر�صون عن  ت�صاءل  ومن جهته 
"�إّن  نا�صر جرو�ض  �أج��اب  وعليه  �لعرب  �لقر�ء  قبل  �لكتاب من  تقبل  يتم 
يتعرف  لكي  �لعرب  للمبدعني  �لفر�صة  �أتاحت  للكتاب  ز�يد  �ل�صيخ  جائزة 
عليهم �لقر�ء ب�صورة �أف�صل و�أ�صمل، فكم من �ملبدعني كانو� جمهولني لول 
هذه �جلائزة وجديتها و�لحرت�م �لكبري �لذي �كتب�صته من كافة �ملر�جع 

�لعربية و�لدولية و�لًتي �أتاحت لهم �لفر�صة لكي يتعرفو� عليه" .  

كتاب الدين والدم - اإبادة �سعب االأندل�ش للموؤلف ماثيو كار
م�سروع كلمة للرتجمة يف دائرة الثقافة 

وال�سياحة – اأبوظبي ي�سدر الطبعة الثانية 
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�أبوظبي  و�ل�صياحة-  �لثقافة  د�ئ��رة  يف  للرتجمة  "كلمة"  م�صروع  �أ�صدر   
�إب��ادة �صعب �لأندل�ض" للموؤلف  "�لدين و�لدم -  �لطبعة �لثانية من كتاب 

ماثيو كار ونقله �إىل �لعربية د. م�صطفى قا�صم.
�ل��ك��ث��ريي��ن بالعام  �لأن��دل�����ض ينتهي ع��ن��د  ت��اري��خ  �أّن  ك��ي��ف  �ل��ك��ت��اب  ي��ت��ن��اول 
1492، �لذي �صقطت فيه �آخر ممالك �مل�صلمني- غرناطة- �أمام جيو�ض 
يتنا�صون  �أنهم  موؤكد�ً  �لقت�صالية،  و�إيز�بيل  �لأر�غ���وين  فرديناند  �مللكني 
ي��غ��ادرو� مع  �أو لآخ��ر- مل  ل�صبب  �أندل�صي م�صلم-  �أل��ف  زه��اء خم�صمئة  �أّن 
ملوكهم �ملغلوبني و�آثرو� �لعي�ض يف �إ�صبانيا، وهي �لفجوة يف �لتاأريخ و�ملكتبة 
�لعربية �لتي ميلوؤها هذ� �لكتاب. ظهرت يف �لعقود �لثلثة �لأخرية بحوث 
�لإ�صبان  عليهم  �أطلق  �لذين  �لإ�صلمية  �أيبرييا  بقايا  �آخ��ر  ح��ول  كثرية 
منه  �أح���د�ً  لكن  �ل�صغار"،  "�لأندل�صيني  يعني  �ل��ذي  "�ملور�صكيني"  ��صم 
كار  ماثيو  فعل  كما  �لأكادميي"،  "�لغيتو  �أ�صو�ر  من  يفلت  �أن  ي�صتطع  مل 
�ملور�صكيني  �لذي يقدم ق�صة  و�ل�صامل  و�ملتو�زن  �لر�صني و�ملحايد  بكتابه 

وم�صريهم �ملاأ�صاوي جلمهور �لقر�ء �لعام و�ملتخ�ص�ض على حد �صو�ء.
ل��غ��زو مملكة غرناطة  ���ص��ن��و�ت  د�م���ت ع�صر  �ل��ت��ي  ب��احل��رب  �ل��ق�����ص��ة  ت��ب��د�أ 
�لأندل�صية و�نتهت ب�صقوطها يف عام 1492 �لذي كان يف �لوقت عينه بد�ية 
بد�أت  �ملقد�صة"،  "لإ�صبانيا  و�لعرقي  �لديني  �لتطهري  من  طويلة  لعملية 
�أكرث  باليهود �لإ�صبان يف �لعام نف�صه، ثم حتولت �إىل �مل�صلمني على مدى 
من قرن. يعر�ض �لكتاب تاريخ هذه �لأقلية �مل�صلمة و�لتحولت �لكربى يف 
1500، ثم ثورتهم يف �لعام  علقتها بالدولة و�ملجتمع، بد�ية من �لعام 
�ملر��صيم  من  �لدولة عدد�ً  �أ�صدرت  �لتاليني  �لعقدين  وعلى مد�ر  �لتايل. 
يف  ممثلة  �لأندل�صي،  �ل�صعب  ثقافة  من  تبقى  ما  على  �لإج��ه��از  بها  د  ُق�صِ
�لدين و�للغة �لعربية وتقاليد �للبا�ض- خا�صة لبا�ض �ملر�أة وغطاء �لوجه 
و�لأغاين  �لعامة  و�حلمامات  �ملائدة  وع��اد�ت  بامللحفة-  �ملعروف  �لن�صائي 
م�صيحية  ثقافتني:  فعا�صو�  ْقية،  �لتُّ �إىل  �لنا�ض  فلجاأ  وغريها،  و�لرق�ض 
�خلفاء،  يف  �أندل�صية  و�إ�صلمية  �ملحدقة،  �لعد�ئية  �لأع��ني  �أم��ام  �إ�صبانية 
على  �ل�صهرية  �لإ�صبانية  �لتفتي�ض  حماكم  زبائن  غالبية  �صّكلو�  ولذلك 
مدى �لعقود �لتالية. ثم جاءت �لثورة �لكربى �ملعروفة تاريخيا با�صم حرب 
�لب�صر�ت يف �لعامني 1569-1570، �لتي �أر�د �لأندل�صيون بها ��صرتد�د 
دينهم وثقافتهم، فكانت �لقا�صية على كل �أمل لهم. وتنتهي �لق�صة باأب�صع 
عملية طرد جماعي من نوعها يف �لتاريخ، حيث مت طرد نحو ثلثمئة �ألف 
و�ل�صرقة  للت�صريد  خللها  تعر�صو�  �أفريقيا،  �صمال  مو�نئ  �إىل  مور�صكي 
و�إعلمي،  وك��ات��ب  م���وؤرخ  ك��ار،  ماثيو  ه��و  �لكتاب  م��وؤل��ف  و�لقتل.  و�ل�صبي 
تاريخ  �جلهنمية:  "�ملاكنة  �لأخ����رى  �أع��م��ال��ه  �أه���م  م��ن  �مل��ول��د،  ب��ري��ط��اين 
�لإرهاب"، �لذي يرد فيه �لإرهاب �إىل جذوره �لتاريخية �لأقدم، وي�صعه يف 
�صياقه �لدويل و�لثقايف �لأو�صع، ورو�ية "بيت �أبي"، �لتي تربز �لبحث عن 

�ل�صوق �إىل �جلذور، و�لبحث عنها.
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اأن اجل�سم يخ�سر جزءًا من مرونته مع  من املعروف 
التقدم يف ال�سن.

�سالبة  املفا�سل  وت��زداد  �سل�سة  الع�سالت  تعود  ال   
نتيجًة  ال�سباب.  عمر  يف  عليه  كانت  مبا  مقارنًة 
حتمي  التي  التمارين  ممار�سة  �سعوبة  تزيد  لذلك، 
يف  التمطط  ح��رك��ات  بانتظام.ت�ساعدك  القلب 
حلماية  يكفي  مبا  ون�ساطك  مرونتك  على  احلفاظ 

�سحة قلبك!

قال متخ�س�ش التغذية العالجية يوهان�ش فيك�سلر: اإن التوت يعد غذاًء خارًقا ملا يتمتع به من فوائد �سحية جّمة.
والبوتا�سيوم  والكال�سيوم  باملغني�سيوم  والفيتامينات؛ فهو يزخر  املعادن  كنًزا من  واالأزرق يعد  واالأ�سود  االأحمر  األوانه  التوت باختالف  اأن  واأو�سح فيك�سلر 

.Eوفيتامني C وفيتامني B وفيتامني A وفيتامني
ا باالألياف الغذائية، التي ت�ساعد على ال�سعور بال�سبع ب�سرعة وملدة طويلة، ما ي�سهم يف اإنقا�ش الوزن والتمتع بالر�ساقة. كما يعد التوت غنيًّ

وباالإ�سافة اإىل ذلك، يزخر التوت مب�سادات االأك�سدة، مثل اأنثو�سيان وفالفونيد وري�سفرياترول، التي حتمي خاليا اجل�سم وحتارب االأمرا�ش.

بجميع األوانه االأحمر واالأ�سود واالأزرق

التوت.. غذاء خارق يتجاهله الكثريون

مرونتها  لزيادة  عمد�ً  �لع�صلت  �إطالة  )�أي  �لتمطط  يفيد 
ونطاق حركتها( ب�صكل خا�ض بعد منت�صف �لعمر. مع ذلك، 
يحتار كثريون �إز�ء خمتلف تقنيات �لتمطط و�أف�صل توقيت 

لتطبيقها بح�صب
�أ�صتاذ م�صاعد يف �لطب  �آدم تنفورد،  قول �لطبيب �لريا�صي 
جلامعة  �لتابعة  �لطب  كلية  يف  �لتاأهيل  و�إع���ادة  �لفيزيائي 
�لتمطط  مت��اري��ن  ح��ول  �ل�صائعة  �لن�صائح  ه��ارف��ارد.ت��ك��رث 
�لتي  �ل��در����ص��ات  )يف  تنفورد:  يو�صح  �لريا�صة.  �صة  ح  قبل 
تتمحور حول �لريا�صيني، ل ت�صري �أية �أدلة و�فية �إىل قدرة 
حركات  ت���وؤدي  ق��د  عملياً،  �لإ���ص��اب��ات(.  منع  على  �لتمطط 
وحتافظ  تتخذها  �ل��ت��ي  �لو�صعيات  )�أي  �لثابتة  �لتمطط 
عليها للحظات( من دون حتمية �لع�صلت �أوًل �إىل �لتعر�ض 

للإ�صابات.
�إذ� كنت ل تتحرك كثري�ً ثم �نحنيت للم�ض �أ�صابع قدميك، 
قد يت�صنج وتر �ملاأب�ض )�لع�صل �لو�قع يف �جلهة �خللفية من 
�لفخذ( لأن �لع�صل ل يتلقى �إم��د�د�ت و��صعة من �لدم، من 

ثم ي�صبح �أكرث عر�صة للتمزق �خلفيف.

التمطط احليوي
على �صعيد �آخر، يبقى �لتمطط �حليوي �لذي يتطلب 

لتمطيط  ب�������ص���ل����ص���ة  �ل����ت����ح����رك 
�ل����ع���������ص����لت و�إرخ������������اء 

�ملفا�صل خيار�ً 
�أف�����������ص�����ل 

ق����ب����ل 

�مل��ج��ال، م��ن بينها  �ل��ري��ا���ص��ة. تتعدد �لأم��ث��ل��ة يف ه��ذ�  ح�صة 
حركات �لندفاع �جلانبي �أو �أرجحة �لذر�ع عموماً، 

�أجز�ء  يف  متعددة  ع�صلية  جمموعات  �حلركات  ه��ذه  ُت�صّغل 
�مل�صي  مثل  معتدلة،  متارين  �جل�صم.لتطبيق  من  خمتلفة 
ببطء  �حل�صة  تبد�أ  �أن  يكفي  �ل�صباحة،  حركات  �أو  �ل�صريع 

لتحمية 

ع�صلتك ب�صكل مثايل.
ر  بهذه �لطريقة، يتدفق �لدم �إىل ع�صلتك و�أوتارك، وحُت�صّ

قلبك ورئتيك �أي�صاً مل�صتوى �أعلى من �لإجهاد.

التمطط الثابت
ح�صة  بعد  طريقة  باأف�صل  �ل��ث��اب��ت  �لتمطط  م��ن  ت�صتفيد 
ي�صهم  ون�صيطة.  مرنة  ع�صلتك  تكون  حني  �أي  �لريا�صة، 
�إىل  ي��وؤدي  �إطالتها، ما  �لع�صلت يف  �إىل  �ل��دم  تر�جع تدفق 
�لتمارين ويتو�صع  �ملرونة. حني تزيد �صهولة  زيادة م�صتوى 
نطاق حركتك، تت�صجع على �لأرجح على متابعة برناجمك 
ببع�ض  ت�صعر  قد  �لهرولة،  �أو  �ل�صريع  �مل�صي  �لريا�صي.بعد 
�لت�صلب يف �لورك �أو �لركبة. لذ� ميكنك �أن ت�صرتجع �لر�حة 
عرب �لتمدد على �لأر�ض ومتطيط �ملوؤخرة و�لورك و�جلهة 

�خلارجية من �لفخذ.

مدة التمطط ووتريته املنا�سبة؟
تو�صي �لكلية �لأمريكية للطب �لريا�صي �لر��صدين �لأ�صحاء 
)مثل  �ملرونة  لتح�صني  �أخ��رى  بتمارين  �لقيام  �أو  بالتمطط 
جمموعات  جميع  ُت�صغَّل  �أن  ب�صرط  ت�صي(،  �لتاي  �أو  �ليوغا 
�لع�صلت و�لأوتار �لكربى )�أي �لعنق و�لكتف و�ل�صدر وجذع 

�لظهر  و�أ�صفل  �جل�صم 

�أ�صبوعياً على  و�ل���ورك و�ل�����ص��اق و�ل��ك��اح��ل(، مب��ع��دل م��رت��ني 
�لأقل.لتحقيق �أف�صل �لنتائج، خ�ص�ض 60 ثانية لكل مترين 
معينة  على حركة متطط  �حلفاظ  �إذ� متكنت من  متطط. 
ت�صتفيد  كي  �إ�صافية  م��ر�ت  ث��لث  كررها  ثانية،   15 ط��و�ل 
�لتمطط  و�صعية  على  حتافظ  �أن  ت�صتطيع  كنت  و�إذ�  منها. 
لع�صرين ثانية، فيمكنك �أن تكرر كل جمموعة متارين ملرتني 
�لرك�ض" �لتابع  "طب  مركز  �أي�صاً  تنفورد  �إ�صافيتني.يدير 
�لقائلة  �لفكرة  ويوؤيد  �لتاأهيل،  "�صبولدينغ" لإع��ادة  ل�صبكة 

�إن �ليوغا قد تكون طريقة ممتازة لزيادة �ملرونة.
�صيعّلمك �صف �ليوغا و�صعيات تطيل �لع�صلت �لكربى ثم 

ترخيها ب�صكل متلحق.
قدمية  �صينية  مم��ار���ص��ة  �إىل  جهته  م��ن  ت�صي  �ل��ت��اي  ي�صري 
ويبدو  و�لن�صيابية،  �خلفيفة  �حل��رك��ات  من  �صل�صلة  ت�صمل 
ه���ذ� �ل��ت��م��ري��ن ���ص��ب��ي��ه��اً ب��ال��ت��م��ط��ط �حل��ي��وي ول��ك��ن��ه يح�صل 
�صل�صة  بامل�صاركة يف ح�صة  �آخر  يق�صي خيار  بوترية بطيئة. 
من متارين �لأيروبيك �ملائية، �إذ ي�صمن �ملاء �لد�فئ و�لبيئة 
�لتمطط  لتطبيق  م��ري��ح��ة  ظ���روف���اً  �جل��اذب��ي��ة  منخف�صة 
�لن�صيط.يحبذ تنفورد ��صتعمال �لأ�صطو�نات �لرغوية �أي�صاً: 

�إنها �أ�صطو�نات �صغرية وم�صنوعة من رغوة م�صغوطة. 
من  �لتمطط  متارين  لتطبيق  مة  ُم�صمَّ لي�صت  �أنها  �صحيح 

�لناحية �لتقنية، 
�إل �أنها ت�صهم يف �إرخاء �للفافة، �أي طبقة �لأن�صجة �لرقيقة 
�لرغوية  �لأ�صطو�نة  و�صع  مت��ّدد  بالع�صلت.  حتيط  �لتي 
يوؤملك،  �أي موقع  �أو  وركيك  �أو  �أو ظهرك  �صاقيك  حتت 

وحترك عليها �إىل �لأمام و�إىل �خللف.

تقوي وتعزز �سحة قلبك

حركات التمطط حتافظ على مرونتك ون�ساطك 

غنّي بفيتامني ج:
 حيث يحتوي كوب من �لتوت �لأ�صود �لطازج على ن�صف �لكمّية �ملو�صى بها 
ا يف عملية ت�صنيع  يوميًّا من فيتامني ج، ويوؤّدي هذ� �لفيتامني دوًر� مهمًّ
�ل�صاّم،  �لن�صيج  مثل:  �جل�صم،  من  عديدة  �أج���ز�ء  يف  �مل��وج��ود  �لكولجني 
و�لعظام، و�لأوعية �لدموّية، ومن �لفو�ئد �لأخرى لفيتامني ج، �أّنه ي�صاعد 
�مت�صا�ض  على  ي�صاعد  كما  �جل��ل��د،  وجت��دي��د  �جل���روح،  �صفاء  على  ��ا  �أي�����صً

�حلديد، وحماربة �جلذور �حُلّرة.

غني بفيتامني ك: 
ت�صاعد  �لتي  �ملهّمة  �لفيتامينات  من  ك  فيتامني  ُيعّد  حيث 

على جتّلط �لدم؛ لتقليل �لنزيف عند حدوث �إ�صابات، 
ا يف عملية ��صتقلب �لعظام  كما يلعب دوًر� مهمًّ

نق�ض  �أّن  ب��ال��ذك��ر  �جل���دي���ر  وم����ن   ،
فيتامني ك يف �جل�صم يوؤدي 

�لعظام،  ترّقق  �إىل 
وح���������������������دوث 

ر  لك�صو �
ف����ي����ه����ا، 

بالإ�صافة �إىل �صهولة �لإ�صابة بالكدمات.

يحافظ على �سّحة الفم:
ولبع�ض  لللتهاب،  ُم�صاّدة  خ�صائ�ض  ذ�ت  مرّكبات  على  �لتوت  يحتوي   
�أنو�ع �لبكترييا �لتي ت�صّبب �أمر��ض �لفم، وقد يقي من �لإ�صابة باأمر��ض 

�للثة و�لتجويف �لفموّي، وذلك وفًقا لدر��صة مّت �إجر�وؤها عام 2013م.
وللتوت �لأزرق �لعديد من �لفو�ئد �ل�صحّية جل�صم �لإن�صان؛ ملا ميتلكه من 

خ�صائ�ض وما يحتويه من مرّكبات ومو�د غذ�ئية عّدة.

وفيما ياأتي بع�ش هذه الفوائد:
م���ن م�صاّد�ت  ك��ب��رية  ك��م��ّي��ة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
�لتي  �لفلفونويد  وخا�صة  �لأك�����ص��دة، 

وهي  �لبوليفينول؛  لعائلة  تنتمي 
�لكول�صرتول  تاأك�صد  م��ن  حت��ّد 

يلعب  �ل��ذي  �لأم��ر  �ل�صّيئ؛ 
تقليل  يف  ���ا  م���ه���مًّ دوًر� 

خ������ط������ر �لإ�������ص������اب������ة 
ب��������اأم��������ر����������ض 

�لقلب.
ي�صاعد على تقليل خطر �لإ�صابة بال�صرطان؛ حيث �أظهرت بع�ض �لدر��صات 
�أّن �لتوت وع�صريه ميكن �أن يحميا من تلف �حلم�ض �لنووّي؛ �لأمر �لذي 

يحّد من ظهور �آثار �ل�صيخوخة، وُيقّلل خطر �لإ�صابة بال�صرطان.
ي�صاعد على خف�ض �صغط �لدم؛ حيث بّينت بع�ض �لدر��صات �أّن تناول �لتوت 
بانتظام ي�صاعد على خف�ض م�صتويات �صغط �لدم، ففي �إحدى �لدر��صات 
4-%6 لدى �لأ�صخا�ض �لذين  ُيقارب  لوِحظ �نخفا�ض �صغط �لدم مبا 

�صني خلطر �لإ�صابة باأمر��ض �لقلب بعد  منة، و�ملُعَرّ ُيعانون من �ل�ُصّ
�لأزرق  �لتوت  50 جر�ًما من  ��صتهلكهم 

 ، ميًّا يو

وملّدة ثمانية �أ�صابيع.
�أّن  �أظهرت �لدر��صات  ي�صاعد على تنظيم م�صتويات �ل�صكر يف �لدم؛ حيث 
�ل��دم، وحت�صني  �ل�صكر يف  ي�صاعد على خف�ض م�صتويات  �لأزرق قد  �لتوت 
�لفاعلة،  �ملرّكبات  بع�ض  على  لحتو�ئه  ذلك  ويعود  �لإن�صولني؛  ح�صا�صية 
يف  ي�صاهم   )Anthocyanin( ب��الإجن��ل��ي��زّي��ة  �لأن��ث��و���ص��ي��ان��ني  م��ث��ل: 
بع�ض  على  �لتوت  لحتو�ء  وذلك  �لبولية؛  �مل�صالك  �لتهابات  من  �لوقاية 

�ملو�د �لتي متنع �رتباط �لبكترييا على جدر�ن �ملثانة �لبولية.
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�لهند

تاري�خ �نت�قال �مللكية: 2015/09/03م
تاريخ �لتا�صري يف �ل�صجل: 2019/02/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20  مار�س 2019 �لعدد 12584 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /
قم�صية للملكية �لفكرية

DEVELi 1912 :بطلب �نتقال ملكية ت�صجيل �لعلمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 266576 بتاريخ : 2017/01/17
�مل�صجلة بتاريخ : 2018/01/24

با�ص��م: عارف د�فايل �أر.
وعنو�نه: حي كوجا م�صطفى با�صا، زقاق غومو�ض يوزوك، رقم: 7 �صماتيا، فاحت – ��صطنبول، تركيا

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خ��دم��ات ت��وف��ري �لأط��ع��م��ة و�مل�����ص��روب��ات، �لإي�����و�ء �مل���وؤق���ت؛ ري��ا���ض �لأط���ف���ال )دور �حل�����ص��ان��ة(؛ �يو�ء 

�حليو�نات
�لو�ق�عة بالفئة: 43

بيانات �لتعديل: 
��صم من �نتقلت له �مللكية: عارف دويل �أر غذ�ء �صناعي وجتارت �أنونيم �صريكتي 

عنو�نه: باه�صيكوي مركيز ماه. �يرجيني نهري �صك. نو:1 �صاريري، ��صطنبول، تركيا
تاريخ �لتا�صري يف �ل�صجل: 2019/02/24 تاري�خ �نت�قال �مللكية: 2018/10/22 

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20  مار�س 2019 �لعدد 12584 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /
قم�صية للملكية �لفكرية

MARIE'S :بطلب �نتقال ملكية ت�صجيل �لعلمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 7255 بتاريخ : 1994/07/30
�مل�صجلة بتاريخ : 1996/12/07

با�ص��م: �صنغهاي �صتي�صرني �ند �صبورت�ض جودز كوربوري�صن
وعنو�نه: رقم 86، زهاجنجياو�ن، دوجنو، بودوجن، نيو دي�صرتيكت، �صنغهاي، �ل�صني

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ملق�صات

�لو�ق�عة بالفئة: 8
بيانات �لتعديل: 

��صم من �نتقلت له �مللكية: �صنغهاي ماري بينتينغ ماترييالز كو.، �ل تي دي.
ن��و.9135 زهوفينغ رود، فينغجينغ تاون، جين�صان د�صرتيكت،  عنو�نه: 3/فلور فينغجينغ مول، 

�صنغهاي، �ل�صني
تاريخ �لتا�صري يف �ل�صجل: 2019/02/24 تاري�خ �نت�قال �مللكية: 2018/09/25 

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20  مار�س 2019 �لعدد 12584 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/

قم�صية للملكية �لفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 126798

با�ص��م: غلوبر�يد،�نك.

وعنو�نه: 3-14-16 ماي�صاو�، هيغا�صيكوروم  -�صي، طوكيو، �ليابان

و�مل�صجلة حتت رقم : )131069(  بتاريخ: 2011/02/02

و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2019/03/09 وحتى تاريخ : 2029/03/09

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20  مار�س 2019 �لعدد 12584 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/

قم�صية للملكية �لفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 126799

با�ص��م: غلوبر�يد،�نك.

وعنو�نه: 3-14-16 ماي�صاو�، هيغا�صيكوروم  -�صي، طوكيو، �ليابان

و�مل�صجلة حتت رقم : )158754(  بتاريخ: 2011/10/30

و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2019/03/09 وحتى تاريخ : 2029/03/09

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20  مار�س 2019 �لعدد 12584 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/

قم�صية للملكية �لفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 129871

با�ص��م: �أ�صان جيد� �صاناي يف تيكاريت �أنونيوم �صريكيتي

 ، �إيزيك  �يز مريكيزي �ن �و: 92 ك��ات:6، 34420  وعنو�نه: تري�صاين كادي�صي 

كار�كوي/ ��صطنبول، تركيا

و�مل�صجلة حتت رقم : )133496(  بتاريخ: 2011/03/06م

و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2019/06/01 وحتى تاريخ : 2029/06/01

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20  مار�س 2019 �لعدد 12584 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
قم�صية للملكية �لفكرية

بطلب لت�صجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 234346           بتاريخ: 2015/05/27
با�ص��م: تاتلي�صوماك �صيكريليمي �صانايي يف تيجاريت ليمتد �صريكتي

وعنو�نه: كونيا �ورجانيزي �صانايي بوجلي�صي، بيوك كاياجيك ماهالي�صي،
 8. �صوكاك، نو:19، �صال�صوكلو – كونيا / تركيا
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لقهوة و�ل�صاي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�صطناعية؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�صاغو؛ �لدقيق و�مل�صتح�صر�ت �مل�صنوعة 
�خلمرية  �لأ���ص��ود؛  و�لع�صل  �لنحل  ع�صل  �ملثلجة؛  �حللويات  و�حل��ل��وي��ات؛  و�لفطائر  �خلبز  �حل��ب��وب؛  م��ن 
�حللوى؛  �ل�صوكولته؛  �لثلج؛  �لبهار�ت؛  )�لتو�بل(؛  و�ل�صل�صات  �خلل  �خل��ردل؛  �مللح؛  �خلبيز؛  وم�صحوق 
بها  و�ملعنى  �ل�صوكولته  منتجات  �ل�صوكولته؛  ��صا�صها  �مل�صروبات  �لكاكاو؛  �أو  �لقهوة  ��صا�صها  �مل�صروبات 
بوظة  �مل�صغ؛  علكة  �له�صة؛  �لرقائق  �لب�صكويت  �لب�صكويت؛  �ل�صوكولته؛  حلويات  �ل�صوكولتة؛  م�صحوق 

)�أي�صكرمي(؛ �ملثلجات �ل�صاحلة للأكل؛ فول مغلة �ل�صكر )�حللويات(؛ حلويات �صكرية 
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�صف �لعلمة: عبارة عن كلمة Soray باحرف تركية ب�صكل خا�ض فوقها رقم 1978 و��صفلها ر�صم لقطع 
خلفية  على  و�لنهدي  �لفاحت  و�لحمر  و�ل��وردي  و�لبني  و�لبيج  �لبي�ض  باللو�ن  باحلليب  مغمورة  حلوى 

باللون �لحمر لها حو�ف باللون �لربونزي
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20  مار�س 2019 �لعدد 12584 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/

قم�صية للملكية �لفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 126794

با�ص��م: غلوبر�يد،�نك.

وعنو�نه: 3-14-16 ماي�صاو�، هيغا�صيكوروم  -�صي، طوكيو، �ليابان

و�مل�صجلة حتت رقم : )129593(  بتاريخ: 2011/01/24

و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2019/03/09 وحتى تاريخ : 2029/03/09

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20  مار�س 2019 �لعدد 12584 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/

قم�صية للملكية �لفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 126795

با�ص��م: غلوبر�يد،�نك.

وعنو�نه: 3-14-16 ماي�صاو�، هيغا�صيكوروم  -�صي، طوكيو، �ليابان

و�مل�صجلة حتت رقم : )129594(  بتاريخ: 2011/01/24

و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2019/03/09 وحتى تاريخ : 2029/03/09

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20  مار�س 2019 �لعدد 12584 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/

قم�صية للملكية �لفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 126796

با�ص��م: غلوبر�يد،�نك.

وعنو�نه: 3-14-16 ماي�صاو�، هيغا�صيكوروم  -�صي، طوكيو، �ليابان

و�مل�صجلة حتت رقم : )129595(  بتاريخ: 2011/01/24

و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2019/03/09 وحتى تاريخ : 2029/03/09

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20  مار�س 2019 �لعدد 12584 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/

قم�صية للملكية �لفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 126797

با�ص��م: غلوبر�يد،�نك.

وعنو�نه: 3-14-16 ماي�صاو�، هيغا�صيكوروم  -�صي، طوكيو، �ليابان

و�مل�صجلة حتت رقم : )131068(  بتاريخ: 2011/02/02

و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2019/03/09 وحتى تاريخ : 2029/03/09

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20  مار�س 2019 �لعدد 12584 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/

قم�صية للملكية �لفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 54583

با�ص��م: لبور�تور بايول �نرتنا�صيونال ��ض �يه

وعنو�نه: رو دي ليون 109، �صي �ت�ض 1203 جنيف، �صوي�صر�

و�مل�صجلة حتت رقم : )45135(  بتاريخ:  2004/02/28م

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�صتظل 

�حلماية يف : 2013/07/26م وحتى تاريخ :  2023/07/26م

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20  مار�س 2019 �لعدد 12584 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/

قم�صية للملكية �لفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 123044

با�ص��م: جالور �صوكولتريز، �صو�صيتي �نونيم

وعنو�نه:  ري دي ل�صتي�صن 39، 4051 فوك�ض- �صو�ض-�صيفرومونت، بلجيكا

و�مل�صجلة حتت رقم : )123044(  بتاريخ: 2013/01/10

و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2018/11/30 وحتى تاريخ : 2028/11/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20  مار�س 2019 �لعدد 12584 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/

قم�صية للملكية �لفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 123045

با�ص��م: جالور �صوكولتريز، �صو�صيتي �نونيم

وعنو�نه:  ري دي ل�صتي�صن 39، 4051 فوك�ض- �صو�ض-�صيفرومونت، بلجيكا

و�مل�صجلة حتت رقم : )123045(  بتاريخ: 2013/01/10

و�صتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�صر �صنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2018/11/30 وحتى تاريخ : 2028/11/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  20  مار�س 2019 �لعدد 12584 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/

قم�صية للملكية �لفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 126451

با�ص��م: �إجني جي ��ض يو��صا �أكو �صانايى يف تيجاريت �أنونيم �صريكيتى

وعنو�نه: �ورجانيز �صانايي بوجليزي، 2. كي�صيم جازيلري كادي�صي، رقم: 6 - ماني�صا 

/ تركيا

و�مل�صجلة حتت رقم : )149050(  بتاريخ: 2011/08/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�صتظل 
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املال والأعمال

خالل اجتماعه االأول لعام 2019 
املجل�ص ال�ست�ساري للروؤ�ساء التنفيذيني يف احتاد 

م�سارف الإمارات يناق�ص اآخر التطورات يف القطاع 
•• دبي-الفجر: 

عقد �ملجل�ض �ل�صت�صاري للروؤ�صاء �لتنفيذيني يف �حتاد م�صارف �لإمار�ت 
�جتماعه �لأول لهذ� �لعام، وناق�ض خلله �أحدث �لتطور�ت �لتي ي�صهدها 
ت�صاهم  �لتي  و�ل�صبل  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  �مل�صريف يف  �لقطاع 
وتناول  �ل��ق��ط��اع.  ه��ذ�  ي�صهده  �ل���ذي  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول  وت���رية  ت�صريع  يف 
م�صارف  �حت��اد  رئي�ض  �لغرير،  عبد�لعزيز  معايل  تر�أ�صه  �ل��ذي  �لجتماع 
�لإم��ار�ت، عدد�ً من �ملو�صوعات �لهامة مثل �لأمن �ل�صيرب�ين و�لهجمات 
�لإلكرتونية، و�صبل مكافحتها و�حلد من خماطرها، كذلك ��صتعر�ض �أهم 

�لتطور�ت �حلا�صلة يف عدد من �ملبادر�ت �حلالية لحتاد �مل�صارف.
دولة  يف  �مل�صريف  �لقطاع  “ي�صهد  �لغرير:  معايل  قال  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
�لإمار�ت حتولت غري م�صبوقة، مع عدد من �لقوى و�ملحدد�ت �لتي ت�صاهم 
يف دفع وترية �لنمو يف هذ� �لقطاع. ويحتم علينا هذ� �لوقت تعزبز �لتعاون 
من خلل ��صتعر��ض ومناق�صة �لفر�ض و�لتحديات و�لنظر يف �لتوجهات 
�لتي ت�صاهم يف تطوير �لقطاع �مل�صريف ودفع عجلة �لتنمية �لقت�صادية يف 
�لدولة. هذ� وتبقى �ملوؤ�صر�ت و�لتوقعات �إيجابية للقطاع �مل�صريف يف �لدولة 
م��ال قوية، متكنه من  ر�أ���ض  باملرونة وم��لءة عالية ون�صب  يف �صل متتعه 

مو��صلة حتقيق �لنمو على مد�ر �ل�صنو�ت �لقادمة«. 
وقد �صهدت �ل�صنو�ت �لأخرية زيادة يف خماطر �لهجمات �لإلكرتونية �لتي 
تو�جه �لبنوك وعملئها نظر�ً للنت�صار �لكبري للتقنيات �لرقمية �صمن 
�لتي  �حلالية  �جلهود  تعزيز  وبهدف  و�مل�صرفية.  �ملالية  �خلدمات  قطاع 
�لإلكرتونية،  ملكافحة �جلر�ئم  و�أع�صاوؤه  �لإم��ار�ت  يبذلها �حتاد م�صارف 
تطرق �لجتماع �ىل حث كافة �لبنوك على تعزيز �لتوعية حول �لتهديد�ت 
و�لرب�مج  �لتوعوية  �مل��ب��ادر�ت  من  �ملزيد  �إط��لق  خ��لل  من  �لإلكرتونية 
�لتدريبية للموظفني و�لعملء.  و�أ�صاف معايل �لغرير: “خلل مناق�صة 
خمتلف  ت�صهدها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��ور�ت  بتحليل  قمنا   ،2019 ع��ام  �أول���وي���ات 
�ملجالت �مل�صرفية و�ملالية و�لتنظيمية يف �لدولة، وو�صعنا �ملبادر�ت �ملنا�صبة 
ت�صتهدف قطاع  �لتي  �لإلكرتونية  �لهجمات  لها. ونظر�ً لزدي��اد تعقيد�ت 
و�ملعرفة  �لتوعية  ثقافة  ن�صر  �أهمية  على  �لتاأكيد  �أردن��ا  �ملالية،  �خلدمات 
باملخاطر �لإلكرتونية و�صبل �لت�صدي لها على م�صتوى �لدولة؛ �إذ ل يز�ل 
�خلطاأ �لب�صري ميثل نقطة �صعف فيما يتعلق بالأمن �ل�صيرب�ين، و�إن بناء 
يعترب من  و�لعملء  �ملوظفني  ل��دى  �للزمة  و�ل��ق��در�ت  و�مل��ه��ار�ت  �لوعي 
�خلطو�ت �ل�صا�صية لإد�رة �ملخاطر �لإلكرتونية بال�صكل �لأمثل«.  وناق�صت 
 HERBERT SMITH( »صركة �ل�صت�صار�ت »هريبرت �صميث فريهلز�
�أبرز مبادئ �للئحة �لأوروبية �لعامة  FREEHILLS( خلل �لجتماع 
�للئحة،  ل��ه��ذه  �لم��ت��ث��ال  ع��دم  وع��و�ق��ب   )GDPR( �لبيانات  حلماية 
ناق�ض  كما  �ل��دول��ة.   �لعاملة يف  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  على  ذل��ك  تاأثري  وم��دى 
�مل�صارف  �حت���اد  �أطلقها  �ل��ت��ي  �مل��ب��ادرة  يف  �مل�صاركة  تعزيز  �صبل  �لج��ت��م��اع 
�ل�صهر �ملا�صي و�لتي تهدف ملكافحة �لحتيال �ملايل فيما يتعلق با�صتخد�م 
�ل�صيكات، و�لتي حددت عدد من �ملقرتحات لتطوير عملية �لتحقق �حلالية 
من �ل�صيكات، وحتديًد� �ملنهجية �لتي ميكن تطبيقها للحد من �لحتيال 

ودعم توجهات �لدولة يف �لتحول نحو جمتمع غري نقدي. 

موانئ دبي العاملية ورومانيا متددان العقد الت�سغيلي 
لإدارة حمطة احلاويات بكون�ستانت�سا حتى 2049

•• بوخار�ست -وام:

متديد  على  روم��ان��ي��ا  يف  �لنقل  ووز�رة  �لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ئ  �صركة  �تفقت 
�لعقد �لت�صغيلي بينهما ب�صاأن �إد�رة حمطة �حلاويات يف ميناء كون�صتانت�صا 
وقع �لتفاقية �لتي ح�صرها  �لروماين ملدة 30 عاما حتى عام 2049م. 
�صعادة �لدكتور �أحمد عبد �هلل �صعيد �ملطرو�صي �صفري �لدولة لدى رومانيا 
ومعايل فيوريكا د�نت�صيل رئي�صة وزر�ء رومانيا كل من �صعادة �صلطان �أحمد 
موؤ�ص�صة  رئي�ض  �لعاملية  دب��ي  مو�نئ  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �صليم  بن 
�ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة يف دبي ومعايل ر�زفان كوك وزير �لنقل 
�لروماين وذلك يف مقر حكومة رومانيا ببوخار�صت بح�صور �أع�صاء جمل�ض 

�إد�رة مو�نئ دبي �لعاملية وعدد من كبار �مل�صوؤولني يف رومانيا.

»موانئ اأبوظبي« جتمع اأكرث من 120 طنًا 
من املخلفات البحرية العائمة عام 2018 

•• اأبوظبي-الفجر: 

مبنطقة  �ملتكاملة  �لبحرية  للخدمات  �لر�ئد  �مل��زّود  �صفني،  �صركة  �أعلنت 
�ل�صرق �لأو�صط و�لتابعة ملو�نئ �أبوظبي، باأنها جمعت �أكرث من 120 طناً 
و�صباك  و�حل��ب��ال  و�خل�صب  )�لبل�صتيك  �لعائمة  �لبحرية  �ملخلفات  من 
�ل�صيد( يف مياه �أبوظبي عام 2018، وقامت بتدوير �أكرث من 10 �أطنان 
�لتنفيذي ل�صركة �صفني،  �لرئي�ض  للكابنت عادل بني حماد،  منها.  ووفقاً 
فاإن مو�نئ �أبوظبي �أولت �أهمية ق�صوى حلماية �لبيئة وحتقيق �ل�صتد�مة 
و�صون �ملو�رد و�حلياة �لبحرية حيث �أ�ص�صت �ل�صركة ق�صم �لبيئة ومكافحة 
�لبحرية.  �د�رة �خلدمات  2015، وذلك حتت  ل�صفني عام  �لتابع  �لتلوث 
وقال، “مت تدريب هذ� �لق�صم �لذي يديره كادر مو�طن وفق �أعلى �ملعايري 
�لدولية حيث ميلك 12000 مرت من �حلو�جز �ملطاطية باأنو�ع و�أحجام 
بكفاءة  �لرتقاء  على  ونحر�ض  �أن��و�ع��ه.  بكافة  �لتلوث  �ن�صار  ملنع  خمتلفة 
�لعملية  و�لتمارين  �لتدريب  �إج��ر�ء  خلل  من  �لق�صم  هذ�  موظفي  و�أد�ء 

�لدورية للوقوف على جاهزية �لفر�د و�ملعد�ت ب�صكل د�ئم.«
و�أ�صاف، “قام هذ� �لق�صم بت�صميم قارب خا�ض جلمع �ملخلفات �لبحرية، 
�لعام  �لعائمة  �لبحرية  �ملخلفات  من  طناً   120 من  �ك��رث  جمع  مت  حيث 
�ملا�صي. وبالإ�صافة �إىل ذلك، يقوم �لق�صم بالتن�صيق مع كافة �جلهات �ملعنية 
و�ل�صلحف  �مل��رج��ان  وخا�صة  �لبحرية  و�لكائنات  �لبيئة  على  باحلفاظ 
�حلملت  م��ن  ع��دد  تنظيم  وك��ذل��ك  �مل�����ص��رتك،  �لعمل  لتن�صيق  �لبحرية 
�لتوعوية للفئات �لتي ت�صتخدم �لبحر ب�صكل د�ئم للتوعية مبخاطر �لقاء 
و�لأدو�ت  بالإمكانات  “�صفني”  �صركة  وتتمتع  ه��ذ�،  �لبحرية.«   �ملخلفات 
�للزمة �لتي توؤهلها �إىل معاجلة و�حتو�ء �مل�صتوى �لأول لت�صريبات �لبقع 
على  و�حلفاظ  �لبرتول  ل�صناعة  �لدولية  �لر�بطة  ملعايري  وفقاً  �لنفطية 
من  �لعديد  م��ع  جنب  �إىل  جنباً  �ل�صركة  وتعمل   .)IPIECA( �لبيئة 

�جلهات و�ملوؤ�ص�صات �ملحلية و�لعاملية لحتو�ء ت�صريبات �لبقع �لنفطية. 

عبد اهلل بن �سامل القا�سمي يفتتح معر�ص ال�ستثمار العقاري »اإيكر�ص 2019«
•• ال�سارقة -وام:

حت��ت رع��اي��ة ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان بن 
عهد  ويل  �لقا�صمي  �صلطان  ب��ن  حممد 
ون��ائ��ب ح��اك��م �ل�����ص��ارق��ة .. �ف��ت��ت��ح �صمو 
�ل�����ص��ي��خ ع��ب��د�هلل ب��ن ���ص��امل ب��ن �صلطان 
�ل��ق��ا���ص��م��ي ن��ائ��ب ح��اك��م �ل�����ص��ارق��ة �م�ض 
مبركز �ك�صبو �ل�صارقة فعاليات �لن�صخة 
�ل�صاد�صة من معر�ض �ل�صتثمار �لعقاري 
“�إيكر�ض 2019 “ �لذي تنظمه غرفة 
جتارة و�صناعة �ل�صارقة ود�ئرة �لت�صجيل 
�لعقاري وجمموعة عمل قطاع �لعقار�ت 

يف �ل�صارقة.
�صامل  ب��ن  �هلل  عبد  �ل�صيخ  �صمو  وتفقد 
بعد   - �ل�����ص��ارق��ة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �لقا�صمي 
ق�ض �ل�صريط �لتقليدي �إيذ�نا بالفتتاح 
ومن�صات  �أجنحة   - للمعر�ض  �لر�صمي 
�ل�صركات �لعقارية و�ملوؤ�ص�صات و�لدو�ئر 

�حلكومية �مل�صاركة.
�لعقارية  �مل�����ص��اري��ع  ���ص��م��وه ع��ل��ى  و�ط��ل��ع 
�لعقاريني  و�ملطورين  �ل�صركات  لكربى 
و�ف  ����ص���رح  �إىل  ���ص��م��وه  ����ص��ت��م��ع  ح��ي��ث 
ع��ن �أه����م �مل�����ص��اري��ع �ل��ع��ق��اري��ة يف �إم����ارة 
�ل�����ص��ارق��ة و�ل��ت��ي حت��ق��ق من���و� مت�صارعا 
�لو�عد..  �ل��ع��ق��اري  �ل��ق��ط��اع  يف  خ��ا���ص��ة 
�أح��دث �لبتكار�ت  كما �طلع �صموه على 
�ل�����ع�����ق�����اري من  �ل����ت����ط����وي����ر  ق����ط����اع  يف 
جمال  يف  �لعاملة  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صركات 
�إمارة  �ختارت  �لتي  �لعقاري  �ل�صتثمار 
م�صاريعها  لإط�����لق  م���رك���ز�  �ل�����ص��ارق��ة 
و�ملتخ�ص�صة  �لعقارية  خدماتها  و�إب��ر�ز 
و�لتطوير  و�لت�صميم  و�لبناء  بالت�صييد 

�لعقاري.
�أكرب  �ملعر�ض يف دورت��ه �حلالية  وي�صهد 
م�صاركة من �ل�صركات �ملحلية و�لإقليمية 
و�لعاملية �ملتخ�ص�صة يف جمال �لتطوير 

ومو�د  و�مل��ق��اولت  �لعقاري  و�ل�صتثمار 
و�لو�صطاء  و�ل��وك��لء  و�لإن�����ص��اء  �ل��ب��ن��اء 
�ملالية  و�ملوؤ�ص�صات  و�لبنوك  �لعقاريني 
�ملعماري  �لت�صميم  خ��دم��ات  و���ص��رك��ات 
و�ل���ت�������ص���م���ي���م �ل����د�خ����ل����ي و�مل���وؤ����ص�������ص���ات 
�لعقاري  ب��ال�����ص��اأن  �مل��ع��ن��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
و�صركات  �ل���ت���اأم���ني  ����ص���رك���ات  وك����ذل����ك 
�إد�رة  و���ص��رك��ات  �ل��ه��ن��د���ص��ي��ة  �خل���دم���ات 
م�صاريعها  ��صتعر�صت  و�ل��ت��ي  �مل�صاريع 
�إقبال  �صهدت  �لتي  �مل�صتقبلية  �لعقارية 
يف  �مل���ع���ر����ض  وزو�ر  �مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  م����ن 
�أقرتها  �لتي  �لأخ��رية  �لت�صهيلت  �صوء 
بالتاأ�صري�ت  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  �حل���ك���وم���ة 
�لطويلة �لأمد للم�صتثمرين يف �لقطاع 

�لعقاري.

وي�����ص��ك��ل �ل��ق��ط��اع �ل��ع��ق��اري �أح����د ركائز 
����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ت��ن��وع �لق���ت�������ص���ادي يف 
�ل�صارقة  تتميز  ح��ي��ث  �ل�����ص��ارق��ة  �إم�����ارة 
مكانتها  عززت  و��صعة  عمر�نية  بنه�صة 
ك��وج��ه��ة ع��امل��ي��ة ر�ئ������دة ل��ل���ص��ت��ث��م��ار يف 
موقعها  مع  خ�صو�صا  �لعقاري  �لقطاع 
يتو�صط  �ل�����ذي  �مل��م��ي��ز  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي 
�إمار�ت �لدولة ومز�ياها �لتناف�صية �لتي 
و�صعتها  �لتي  �لتنموية  �خلطط  تخدم 
�مل�صتقبل  ل�صناعة  �لر�صيدة  �حل��ك��وم��ة 

بعيد� عن �لنفط.
وت�صتمر فعاليات �ملعر�ض ملدة ثلثة �أيام 
وبلدية  �لعقارية  ت��لل  من  كل  برعاية 
�لقت�صادية  �لتنمية  ود�ئ����رة  �ل�����ص��ارق��ة 
و�مل�صاحة  �لتخطيط  ود�ئ���رة  بال�صارقة 

للإذ�عة  �ل�����ص��ارق��ة  وه��ي��ئ��ة  ب��ال�����ص��ارق��ة 
�ك�صبو  “مركز  من  وبدعم  و�لتلفزيون 

�ل�صارقة«.
�ل�صاعة  م��ن  زو�ره  �مل��ع��ر���ض  وي�صتقبل 
8 م�صاء على مدى  10 �صباحا ولغاية 
�لثلثة �أيام من �نعقاده بدء� من �ليوم 
�لثلثاء حتى يوم �خلمي�ض �ملو�فق 21 

مار�ض �جلاري.
ح�����ص��ر �لف���ت���ت���اح �إىل ج��ان��ب ���ص��م��وه .. 
�لقا�صمي  �أح���م���د  ب���ن  ���ص��ل��ط��ان  �ل�����ص��ي��خ 
رئي�ض جمل�ض �ل�صارقة للإعلم و�ل�صيخ 
�ل���ق���ا����ص���م���ي مدير  ب����ن ح��م��ي��د  حم���م���د 
يف  �ملجتمعية  و�لتنمية  �لح�صاء  د�ئ��رة 
�ل�����ص��ارق��ة و���ص��ع��ادة ���ص��امل ع��ل��ي �ملهريي 
�ل�صارقة  ملدينة  �لبلدي  �ملجل�ض  رئي�ض 

و�صعادة �لدكتور خالد عمر �ملدفع رئي�ض 
“�صم�ض”  ل���لإع���لم  �ل�����ص��ارق��ة  م��دي��ن��ة 
رئي�ض  �ل�صويدي  غ��امن  �صعيد  و���ص��ع��ادة 
جم���م���وع���ة ع���م���ل ق���ط���اع �ل����ع����ق����ار�ت يف 
�أحمد  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  و����ص���ع���ادة  �ل�����ص��ارق��ة 
�لت�صجيل  د�ئ���رة  ع��ام  م��دي��ر  �ل�صام�صي 
�لعقاري بال�صارقة و�صعادة حممد �أحمد 
ع��ام غرفة جت��ارة و�صناعة  �أم��ني مدير 
�أع�صاء  ب��ال��وك��ال��ة وع����دد م��ن  �ل�����ص��ارق��ة 
و�صعادة  �ل�����ص��ارق��ة  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�ض 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �ملدفع  حممد  �صيف 
مدر�ء  من  وع��دد  �ل�صارقة  �ك�صبو  ملركز 
وم�صوؤويل �لدو�ئر و�ملوؤ�ص�صات و�لهيئات 
�حلكومية يف �ل�صارقة وح�صد من رجال 

�لأعمال و�مل�صتثمرين �لعقاريني.

 ع�سرات ال�سفقات مبئات املاليني

معر�ص عامل الورق يختتم اأعماله اليوم
فاروق اأبوبكر: حركة العر�ش والطلب الفتة وال�سفقات التجارية تتواىل

اأحمد بن اأحمد العطار: االإمارات موئل النجاحات واالإبداعات
•• دبي-حممود علياء: 

�ملقام يف مركز  يختتم معر�ض عامل �لورق 
�ملعار�ض �لدويل بدبي �ليوم �أعماله بتوقيع 
�ملزيد من �لتفاقيات و�ل�صفقات �لتجارية 
�ملوؤ�ص�صات �ملحلية يف �صوق �لقرطا�صية  بني 
�إىل  �إ�صافة   ، �مل�صاركة  �لعاملية  و�ل�صركات 
�لكثري من  و�إمت��ام  �لعقود  توقيع عدد من 
�ل�صفقات �لد�فعة بعجلة �لعر�ض و�لطلب 
�ل��ع��امل��ي��ة �إىل �لأم����ام و�ل��ت��ي ت��ف��وق مليني 
�إد�رة  �مل�صاركني  جميع  �صكر  .وقد  �لدر�هم 

�مل��ع��ر���ض و�مل�������ص���وؤول���ني يف �مل���رك���ز �ل����دويل 
ل��ل��م��ع��ار���ض يف دب����ي ع��ل��ى م���ا ي��ق��وم��ون به 
م���ن خ���دم���ات وم����ا ي���وف���رون���ه م���ن فر�ض 
مت�صي قدما نحو �لأف�صل خدماتيا وفنيا 
د�ئما  يب�صر  مم��ا  وت�صويقيا  وم��ع��ل��وم��ات��ي��ا 
ب��امل��زي��د م��ن �مل�����ص��ارك��ة و�ل��ف��ر���ض وحتقيق 

�لأهد�ف
 

طموحات بال حدود
�لأ�صتاذ  �صعادة  �أم�ض  يوم  �إلينا  حتدث  وقد 
�إد�رة  جم���ل�������ض  رئ���ي�������ض  �أب����وب����ك����ر  ف��������اروق 

•• دبي-الفجر: 

ت�صارك د�ئرة �ل�صياحة و�لت�صويق �لتجاري بدبي )دبي لل�صياحة( 
يف معر�ض �لإم��ار�ت للوظائف 2019 �لذي ينظم يف مركز دبي 

�لتجاري �لعاملي خلل �لفرتة بني 19 و21 مار�ض �جلاري.
وتاأتي م�صاركة �لد�ئرة يف هذ� �حلدث بهدف تعزيز ��صرت�تيجية 
�ملو�طنني  �ل�صباب  مع  �لتو��صل  �إىل  بالإ�صافة  �لقطاع،  توطني 
خا�صة من �خلريجني �جلدد لتعريفهم بالفر�ض �لوظيفية �صمن 
�أحد �أ�صرع �لقطاعات �حليوية منو�ً وم�صاهمًة يف �لقت�صاد �ملحلي 
�لقطاع  ت��وط��ني  �إد�رة  م��دي��ر  �ملعيني  م��رمي  وق��ال��ت  دب���ي.  لإم����ارة 
“ن�صعى  لل�صياحة:  �لتابعة لدبي  لل�صياحة  دبي  كلية  �ل�صياحي يف 
من  �ملزيد  ��صتقطاب  �إىل  �صنوياً  �ملعر�ض  يف  م�صاركتنا  خلل  من 
�ل�صو�غر  �ل��ع��م��ل ���ص��م��ن خم��ت��ل��ف  ���ص��وق  �إىل  �ل�����ص��ب��اب  �مل��و�ط��ن��ني 
�ملهنية و�لقيادية يف �ل�صياحة، حيث ي�صهد هذ� �لقطاع دعماً قوياً 

�لإمار�تيني  �ل�صباب  روؤي��ة  �إىل  تتوق  �لتي  �لر�صيدة  من �حلكومة 
ع��دد كبري من  �ل��د�ئ��رة  وي�صارك يف جناح  �لقطاعات.  يف خمتلف 
�صركائنا �ل�صرت�تيجيني �لذين تاأتي م�صاركتهم من خلل يقينهم 
تقوم  حيث  �ملو�طنة،  �لكفاء�ت  على  �لعتماد  ب�صرورة  و�إميانهم 
�لقطاع  �لعمل يف   هذه �جلهات بتقدمي �صرح مف�صل عن طبيعة 
�لعمل  مقابلت  �إىل  بالإ�صافة  للعمل،  �ملحفزة  و�لبيئة  �ل�صياحي 

�ملبا�صرة و�ختيار �ل�صباب �لذين يجتازونها وتوظيفهم فور�ً ». 
وظيفية  ف��ر���ض  ع��ن  للباحثني  مثالية  من�صة  �مل��ع��ر���ض  وي�صكل 
دبي  وت�صتعر�ض  �ل�صياحي.  �لقطاع  ومنها  �مل��ج��الت  خمتلف  يف 
�لتدريبية  وبر�جمها  خدماتها  جميع  �ملعر�ض  خ��لل  لل�صياحة 
�ل�صياحي  �لقطاع  لتوطني  “م�صياف”  م��ب��ادرة  حت��ت  �ملن�صوية 
لإع��ط��اء فر�ض عمل  �إطلقها خ�صي�صاً  و�لتي مت  دب��ي،  �إم���ارة  يف 
حقيقية للمو�طنني ممن حتدوهم �لرغبة للإ�صهام بدعم �لقطاع 

�ل�صياحي �ملتنامي يف �لإمارة.

ق��رط��ا���ص��ي��ة ف�����اروق �ل��ع��امل��ي��ة ف��اأو���ص��ح باأن 
من  �ل���وف���ود  ع�����ص��ر�ت  ��صتقبلت  �مل��وؤ���ص�����ص��ة 
�لعاملة  �لعاملية  و�ل�صركات  �لأعمال  رجال 
�ملجتمعون  وت��ن��اول  �لقرطا�صية  جم��ال  يف 
�ملحلية  �ل�صناعة  �لق�صايا حول  جملة من 
للقرطا�صية يف �لإمار�ت و�ملعار�ض �لقائمة 
على مد�ر �لعام وخ�صو�صية مو�صم �لعودة 
�ل���ص��ت��ري�د من  �إىل  �إ���ص��اف��ة  �مل���د�ر����ض  �إىل 
�أه���م �ل�����ص��رك��ات و�مل�����ص��ان��ع �ل��ع��امل��ي��ة �ملنتجة 
و�ليابان  �ملانيا  يف  �لقرطا�صية  مل�صتلزمات 
وغ��ريه��ا مم��ا ي��وؤ���ص��ر د�ئ��م��ا �إىل �مل��زي��د من 

�ل��ق��ط��اع �حل���ي���وي و�لهام  ول���ه���ذ�  �ل��ن��ج��اح 
للجميع و�ل�صفقات �لتجارية تتو�ىل. 

���ص��ع��ادت��ه ح��ك��وم��ة  دب���ي و�ملنظمني  و���ص��ك��ر 
وتوقع �ملزيد من �لنجاح للمعار�ض �ملقبلة 

باإذن �هلل.

منتجات متميزة
بن  �أحمد  �ل�صتاذ  �صعادة  �إلينا  حت��دث  كما 
�لعطار مدير مركز �لفهيدي وكلء رينولد 
قال: تاأ�صت �صركة �لفهيدي يف �لعام 1965 
يف دبي و�صاحبها هما �ل�صيد�ن �أحمد و�أخوه 

�إ�صماعيل �أبناء عبد �هلل �لعطار ولدينا عدد 
من �لوكالت �لعاملية يف جمال �لقرطا�صية 
�أهمها وكالة �أقلم – رينولد – �لفرن�صية 
�ل���ورق مي�صي  ع��امل  �أن معر�ض  �إىل  ون��وه 
�إىل �لأف�صل بامل�صاركة و�حل�صور و�جلدوى 
و�جلودة على حد �صو�ء ، فنحن يف �لإمار�ت 
م��ع��رف��ون ب����الإب����د�ع و�لب���ت���ك���ار و�لأخ�����رون 
ن�صيب  جمتهد  لكل  د�ئما  ويبقى  يقلدون 
وختم حديثه ب�صكر �ملنظمني وحكومة دبي 
ومتنى للمعار�ض �ملقبلة �ملزيد من �لنجاح 

و�لتميز و�لإبد�ع.

 فاروق �بوبكر وعدد من رجال �لأعمال يف جناح قرطا�صية فاروق �لعاملية �أحمد �لعطار يف جناح رينولد
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املال والأعمال

»تدوير« تطلق ت�ساريح دخول رقمية 
ملركبات مزودي اخلدمات البيئية اإىل املطامر

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلن مركز �أبوظبي لإد�رة �لنفايات “تدوير” عن �إطلق ت�صاريح دخول 
�إطار  وذل���ك يف  �مل��ط��ام��ر  �إىل  �لبيئية  م����زودي �خل��دم��ات  مل��رك��ب��ات  رق��م��ي��ة 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  ب��ج��ودة  و�لرت��ق��اء  �لرقمي  للتحول  �لرئي�صية  خطتها 

للمتعاملني. 
وقامت �إد�رة �لرت�خي�ض و�لتعرفة وخدمة �لعملء يف “تدوير” باإ�صتبد�ل 
عليها  �حل�����ص��ول  للمتعاملني  مي��ك��ن  رق��م��ي��ة  ب��ت�����ص��اري��ح  “عابر”  ب��ط��اق��ة 
�إلكرتونياً دون �حلاجة �إىل مر�جعة �أحد فروع تدوير، على �أن يتم �إبر�زها 
عند بو�بة �ملطامر للتحقق من بيانات �ملركبة وخ�صم ر�صوم دخول �ملركبات 
�إىل �ملطمرة. وبهذه �ملنا�صبة قال �لدكتور �صامل خلفان �لكعبي، مدير عام 
تبذلها  �لتي  ��صتكمال للجهود  بالإنابة:” “تاأتي هذه �خلدمة  “تدوير” 
ر�صاهم  م�صتوى  ورف��ع  �ملتعاملني  على  و�جلهد  �لوقت  لتوفري  “تدوير” 
و�صعادتهم عرب ت�صهيل وتب�صيط �إجر�ء�ت ومتطلبات �حل�صول على خدمات 
�ملركز، ف�صل عن زيادة عدد �ملعاملت �ملنجزة عرب �لقنو�ت �لرقمية وفقاً 

لأف�صل �ملمار�صات �لعاملية يف هذ� �لإطار.«
لإجر�ء�تها  �مل�صتمر  �لتطوير  على  “تدوير”  حر�ض  على  �لكعبي  و�أك���د 
وخدماتها وتقدمي �أف�صل �خلدمات للمتعاملني عرب تبني �أحدث �ملفاهيم 
يف تقدمي �خلدمات �حلكومية و�ل�صتفادة �حلقيقية من �إمكانات �لتحول 
�لرقمي للخدمات مما يدعم توجه �حلكومة وحتقيق �أهد�ف �ل�صرت�تيجية 

�لوطنية للتحول �إىل جمتمع معريف يو�كب متغري�ت �لع�صر.
و�لتعرفة  �لرت�خي�ض  �إد�رة  يف  ممثلة  “تدوير”  عقدت  ذل��ك،  م��و�ز�ة  ويف 
لعدة  مهنة  مز�ولة  “ترخي�ض  عنو�ن  حتت  عمل  ور�صة  �لعملء  وخدمة 
�أن�صطة نقل نفايات مبركبة و�حدة كحد �أدنى” بح�صور ممثلني من ناقلي 
�لنفايات �ملعتمدين يف �إمارة �أبوظبي. وهدفت �لور�صة �إىل تعريف �مل�صاركني 
�لنفايات مبا يتيح  �إج��ر�ء�ت �حل�صول على ت�صريح نقل  بالتعديلت على 
للمن�صاة �حل�صول على ترخي�ض مز�ولة �ملهنة لعدة �أن�صطة يف جمال نقل 

�لنفايات مبركبة و�حدة كحد �أدنى يف حال كان نوع �ملركبة ي�صمح بذلك.
لتحفيز قطاع نقل �لنفايات  “تدوير”  �إطار جهود  وتاأتي هذه �لور�صة يف 
وت�صهيل �إجر�ء�ت �لرت�خي�ض وتقليل �ملتطلبات �للزمة مما يتيح �لفر�صة 

�أمام �ملتعاملني �إىل تو�صعة نطاق �أعمالهم يف جمال �إد�رة �لنفايات.

»اأبوظبي الإ�سالمي« و »دبي الإ�سالمي« : مبادرة اإ�سقاط 
الديون تفيد القطاع امل�سريف واملجتمع الإماراتي ككل

•• اأبوظبي-وام:

�أكد م�صرف �أبوظبي �لإ�صلمي وبنك دبي �ل�صلمي ��صتمر�ر �لتعاون �ملثمر 
مع �صندوق معاجلة �لديون �ملتعرثة لإجناح �ملبادرة �ل�صامية بالتعامل مع 
حالت �لديون �ملتعرثة للمو�طنني بهدف تخفيف �لأعباء �ملعي�صية و تاأمني 

�لعي�ض �لكرمي و�لإ�صتقر�ر �لأ�صري ملو�طني �لدولة.
جاء ذلك يف ت�صريحات لهما عقب ��صتقبال �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة �أم�ض 
�لول وفد جمموعة �لبنوك و�مل�صارف �لتي �صاركت يف “ مبادرة �صندوق 
مديونياتهم  م��ن  مو�طنني   3310 لإع��ف��اء   “ �ملتعرثة  �ل��دي��ون  معاجلة 

ير�فقهم �أع�صاء جلنة �صندوق معاجلة �لديون �ملتعرثة.
�أبوظبي  م�����ص��رف  �د�رة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  ب���وه���ارون  خمي�ض  وت��وج��ه 
�لإ�صلمي بال�صكر �إىل �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة وقيادة �لدولة �لر�صيدة 
ملا يقدمونه من دعم يف �صبيل حتقيق �لتنمية �لجتماعية وتاأمني �لعي�ض 
�إ�صقاط  م��ب��ادرة  �أن  م��وؤك��د�  �ل��دول��ة،  ملو�طني  �لأ���ص��ري  و�ل�صتقر�ر  �لكرمي 
قدر�  و�صتوفر  ككل،  �لإم��ار�ت��ي  و�ملجتمع  �مل�صريف  �لقطاع  �صتفيد  �لديون 
كبري� من �لثقة و�مل�صد�قية بالقطاع �مل�صريف و�صتجعل �ملو�طنني ي�صعرون 
باأن �لبنوك �لوطنية تهتم بال�صالح �لعام وباأفر�د �ملجتمع ب�صكل متو�زن مع 

�هتمامها بالربحية و�لنمو و�لتو�صع يف �لأن�صطة �مل�صرفية.
وقال نائب رئي�ض جمل�ض �د�رة م�صرف �أبوظبي �لإ�صلمي - �لذي يعترب 
 1000 �أكرث من  ��صقاطه ديون  �ملبادرة عرب  �مل�صاهمني يف هذه  �أب��رز  من 
متعامل من �ملو�طنني �ملتعرثين - �إن �لتعاون �لد�ئم مع �ل�صندوق لتنفيذ 
و�إجناح هذه �ملبادرة �ل�صامية، ياأتي �نطلقا من �إميانه باأن للقطاع �مل�صريف 
�لدولة،  يف  و�ل�صتد�مة  �ل�صتقر�ر  تعزيز  ويف  �ملجتمعية  �مل�صوؤولية  يف  دور 
�لديون  معاجلة  �صندوق  مع  بالتعاون  �مل�صرف  بنجاح  �لفخر  عن  معربا 

�ملتعرثة يف حل جزء كبري من �لق�صايا �ملتعرثة للمو�طنني.
و�أكد �أن �مل�صرف يعمل للحد من كمية هذه �لتمويلت �ملتعرثة، من خلل 
�إطلق �لعديد من �ملبادر�ت كحملة �لتوعية �ملالية �أو برنامج �خلري لل�صد�د 

بال�صافة �إىل توجيه �لن�صح و�لإر�صاد�ت للمتعاملني.
فئة  يندرجون �صمن  �مل�صرف  �إعفاء  �مل�صتفيدين من  �أن  بوهارون  و�أو�صح 
�مللتزمني بال�صد�د، ولكن ظروفهم �لجتماعية �أو �لعائلية �أو �ل�صحية مل 
�أن  متكنهم من �ل�صد�د حيث جرت �لإع��ف��اء�ت يف هذ� �لإط��ار، م�صري� �إىل 
�مل�صوؤولية �ملجتمعية �لتي يتحّلى بها �مل�صرف،  �ملبادرة تاأتي �صمن �صيا�صة 
�لأخ�ض  وعلى  و�قع ملمو�ض،  �إىل  �لر�صيدة  �لقيادة  توجيهات  كما ترتجم 
�لدكتور  ع��رب  ب���دوره  �أول��وي��ة.  و�صعادته  �مل��و�ط��ن  رفاهية  بجعل  يتعلق  م��ا 
عدنان �صلو�ن، �لرئي�ض �لتنفيذي ملجموعة بنك دبي �لإ�صلمي عن �متنانه 
هذه  يف  �مل�صاركة  �أج���ل  م��ن  للبنك  �لفر�صة  �إت��اح��ة  على  �ل��دول��ة  حلكومة 

�ملبادرة �لهامة.

يج�سد روؤية جريئة ومبتكرة للمدينة امل�ستدامة حتت �سعار »نور االأنوار«

فرن�سا تك�سف النقاب عن ت�سميم جناحها يف »اإك�سبو 2020 دبي« 

 اأرباح التاأمني قفزت اإىل 146 مليون درهم يف 2018

عمومية العني الأهلية للتاأمني تقر توزيع 15 % بواقع 22.5 مليون درهم

•• باري�س-الفجر: 

وزير  �صكرترية  بو�ر�صون،  ب��رون  ك�صفت 
فر�ن�صو�  �ل��ف��رن�����ص��ي  �ل��ب��ي��ئ��ي  �لن��ت��ق��ال 
�جلناح  ت�صميم  ع��ن  �لنقاب  روج���ي،  دو 
�ملعر�ض  يف  �صي�صارك  �ل���ذي  �لفرن�صي 
ت�صت�صيفه  �لذي  ورل��د(  )�إك�صبو  �لعاملي 
دبي من 20 �أكتوبر 2020 ولغاية 10 
“تو��صل  ع��ن��و�ن  حت��ت   2021 �إب��ري��ل 
و�صوف يكون  �لعقول و�صنع �مل�صتقبل”. 
�جلناح �لفرن�صي رمز�ً مل�صاركة فرن�صا يف 
لتعزيز  �صعار  �لعاملي، وه��و  ه��ذ� �حل��دث 
و���ص��اح��ة جتريبية  �ل��ف��رن�����ص��ي  �لب��ت��ك��ار 
جلميع �لزو�ر. و�صوف يعرّب �جلناح من 
روؤية  عن  �لأنو�ر”  “نور  �صعاره  خ��لل 
بتعلق  فيما  و�مل��ب��ت��ك��رة  �ل��ف��ري��دة  فرن�صا 
و�ل�صاملة،  �لنتقالية  �لبيئية  بالعملية 
و�جل��م��ع م��ا ب��ني ب����ادرة ع��م��ر�ن��ي��ة قوية 

و�صينوغر�فيا مبتكرة غامرة.  
و�أكدت بو�ر�صون يف �ملنا�صبة، “�أن �إك�صبو 
كبرية  فر�صة  يكون  �صوف  دبي   2020
عملية  ل�����ص��ال��ح  خ��ي��ار�ت��ن��ا  �أن  لإظ���ه���ار 
تف�صي  و�ل�����ص��ام��ل��ة  �ل��ب��ي��ئ��ي  �لن���ت���ق���ال 
حلول  و�ل���ن���م���و،  و�مل���غ���زى  �حل���ل���ول  �إىل 
�لكوكب  حت��رتم  �ليومية  �حل��ي��اة  جلعل 
�أي�صاً  ومتنامية  ه��دف  وذو  و�مل��و�ط��ن��ني 
بالن�صبة ل�صركاتنا �لعامة و�خلا�صة على 
حد �صو�ء، و�لتي �صوف ُت�صعد �بتكار�تها 

�لزو�ر �مل�صتقبليني جلناحنا«. 

اجلناح الفرن�سي: خمطط لتعزيز 
ال�سوء

 4.5 ويف م���وق���ع مي��ت��د ع��ل��ى م�����ص��اح��ة 
ك��ي��ل��وم��رت م���رب���ع ج���ن���وب دب������ي، �صوف 
يف  �لأنو�ر”  “نور  ج����ن����اح  ي���ت���م���رك���ز 
و�صوف  ل�”�لتنقل”،  �ملخ�ص�صة  �ملنطقة 
�لآخرين  �مل��و���ص��وع��ني  تخ�صي�ض  ي��ت��م 
على  و”�لفر�ض”  ل�”�ل�صتد�مة” 
�إىل  �لفرن�صي  �جلناح  ويهدف  �ل��ت��و�يل. 
ت�����ص��ل��ي��ط �ل�����ص��وء ع��ل��ى م�����ص��األ��ة حتقيق 
�لوقت  باأ�صرع ما ميكن، ويف  “�لتنقل” 
رمز  وه���و  “�لتوعية”،  يج�صد  نف�صه 
ون�صر  لتبادل  ع�صر  �لثامن  �لقرن  منذ 
�ملعرفة.  و�صوف يعمل �جلناح �لفرن�صي 
على �لرتويج لنموذج �لبتكار �لفرن�صي، 
�ل���ذي يجعل م��ن �مل��م��ك��ن �ل��ت��وف��ي��ق بني 
�لتنفا�صية  و�ل��ق��درة  �مل�صتد�مة  �لتنمية 
و�لأقاليم  ل��ل��م��دن  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 
�ملو�طن  وخ��دم��ة  و�مل�����ص��ت��د�م��ة،  �ملت�صلة 

و�ل�صالح �لعام.   

وي���ت���م���ي���ز �جل�����ن�����اح �ل���ف���رن�������ص���ي �ل�����ذي 
�إجننرييغ”  ب��ر�دو  دو  “�أتيلية  �صممته 
مبو�صوع  غر�بلي”  �آن���د  و”�صيلينكيه 
�لإلهام  م�����ص��ادر  �أح���د  باعتباره  �ل�����ص��وء 
تنبثق منها  كو�حة  �أن��ه  وُرئ��ي  �لرئي�صة. 
مظلة حقيقية لل�صوء حرفياً. �إنه بر�عة 
تتجاوز حدود �ملبنى �لعادي لأنها تدمج 
�مل��و�د و�لإ���ص��اءة يف هيكل و�ح��د لعر�ض 
و�ملوقتة.  �ل��د�ئ��م��ة  �مل��ع��ار���ض  حم��ت��وى 
�مل�صروع:  �لقوية يف قلب  �لفكرة  وتكمن 
بدء رحلة �لز�ئر خارج �لهيكل ومو��صلة 
وحتويل  �ل��د�خ��ل،  يف  ب�صل�صة  �لتجربة 
وقت �لنتظار �إىل حلظة غنية بامل�صاركة 
�لأحا�صي�ض  م���ن  ت��ن��اغ��م   – و�ل��ع��اط��ف��ة 
�لتي ت�صجع على �ل�صتغر�ق يف �لتفكري 

�حلامل. 
�ملعر�ض  ي�صتعر�ض  ���ص��وف  �ل���د�خ���ل،  يف 
�لد�ئم – �لذي تزيد م�صاحته عن 800 
�ملدينة  – م���ك���ّون���ات من���ط  م���رب���ع  م���رت 
�أ�صيل  �صينوغر�يف  م�صهد  يف  �لفرن�صية 
و�لعطر  و�ل�����ص��وء  �ل�����ص��وت  ب��ني  يجمع 
مم هذ� �جلناح من �لد�خل  و�مل��و�د. و�صُ
من قبل جمموعة “�إميري�صيف” و�لتي 
�لتي   »SNAIK« وكالة  يف  ع�صو  هي 
ي�صغل جان ماري بريول من�صب مديرها 
�لفني، وهو ما يجعل من هذ� �لت�صميم 

جتربة تربوية مذهلة وغامرة.  
ونقطة  للعي�ض،  حقيقية  م�صاحة  �إن���ه 
جذب  وم�صاحة  للعامل،  مفتوحة  �لتقاء 
و�صوف  لأر����ص��ي��ن��ا.  و�قت�صادي  �صياحي 
برناجماً  �لأنو�ر”،  “نور  جناح  يتخلل 
يتغرّي با�صتمر�ر على مد�ر 24 �أ�صوبوعاً، 

مدة �نعقاد “�إك�صبو 2020 دبي«. 
ومبو�ز�ة طموح فرن�صا �لبيئي، خ�صو�صاً 
�لو�حد”،  �ل��ك��وك��ب  “قمة  خ���لل  م���ن 
ف����اإن ه���ذ� �جل���ن���اح ���ص��وف ي��ك��ون �لأك���رث 
����ص��ت��د�م��ة ع��ل��ى �لإط������لق، لأن����ه ميكن 
يتم  و�صوف  ��صتخد�مه.  و�إع��ادة  تفكيكه 
جد�ً  متقدم  باأ�صلوب  وتنفيذه  ت�صميمه 
ي��ر�ع��ي رك��ائ��ز �مل��ن��اخ �حل��ي��وي��ة �لثلث: 
�لطاقة �ملتجددة و�لنظيفة و�لتحكم بها 
و�ملو�د �مل�صتد�مة و�لقت�صاد �لد�ئري يف 

�لعمل.   

اجلناح الفرن�سي: اأداة للرتويج 
والتطوير واجلاذبية

�لعام  �مل���ف���ّو����ض  �إري������ك لن���ك���ي���ه،  وق�����ال 
للجناح �لفرن�صي ورئي�ض �صركة �ملعار�ض 
�أن�صاأتها  �لتي  )كوفريك�ض(  �لفرن�صية 
�لعام  م��ن  ي��ن��اي��ر  يف  �لفرن�صية  �ل��دول��ة 

تنظيم  م�صوؤولية  ت��ت��وىل  لكي   2018
�لعاملية  �ملعار�ض  يف  �لفرن�صية  �مل�صاركة 
دبي،   2020 �إك�����ص��ب��و  “�إن  و�ل���دول���ي���ة، 
ت�صجيع  �أج��ل  م��ن  ف��ري��دة  ي�صكل فر�صة 
منوذجنا �حل�صاري �لذي يقوده ممثلون 
فرن�صيون، و�أي�صاً، من �أجل دعم تطوير 
�آ�صيا  يف  �لنا�صئة  �ل��ب��ل��د�ن  يف  �صركاتنا 
بالإ�صافة  و�أفريقيا،  و�لأو�صط  و�ل�صرق 
�لقت�صادية  �جل����اذب����ي����ة  ت���ع���زي���ز  �إىل 
ومن  �لفرن�صية،  للأقاليم  و�ل�صياحية 
ه���ذ� �مل��ن��ط��ل��ق ف����اإن ه���ذ� �حل����دث �صوف 
�ملتعلقة  روؤيتها  دع��م  م��ن  فرن�صا  ميكن 

باملدن �مل�صتد�مة و�لأقاليم �ملت�صلة«. 
دبي”   2020 “�إك�صبو  ي��ك��ون  و���ص��وف 
“تو��صل  ����ص���ع���ار  حت�����ت  ي����ق����ام  �ل��������ذي 
قوية  نقطة  �مل�صتقبل”  و�صنع  �لعقول 
�ل���ف���رن�������ص���ي. ومن  ل���ل���ع���ر����ض  ومم����ي����زة 
خلل م�صاركتها يف هذ� �حل��دث، تعتزم 
و�ل�صلع  �لأ�صخا�ض  تنقل  جعل  فرن�صا 
م�صاألة  و�ملعلومات  و�لأف��ك��ار  و�لأق��ال��ي��م 
�لتحولت  حتديات  مو�جهة  يف  �أ�صا�صية 
�أو  �صو�ء بالن�صبة للتكنولوجيا �أو �لبيئة 
�لقت�صاد. وهذه هي �ملو��صيع جميعها، 
�لتي �صوف تعتمد فرن�صا عليها خ�صو�صاً 
�أن نقاط قوتها تتمثل يف �ملجال �لرقمي، 
وهو ما يتيح �ليوم، ظهور مدن جديدة 
�أف�صل  تو��صل  �أي�صاً  بل  وممتعة،  ذكية 
�أو حتى �ملزيد من ت�صارك  بني �لأقاليم 

�ملعرفة و�ملهارة.
�لفرن�صية  �ل�صركات  خ��دم��ة  �صبيل  ويف 
�إىل  بالإ�صافة  �لرئي�صييون  )�للعبون 
�مل��و�ه��ب �جل��دي��دة( وك��ل �أول��ئ��ك �لذين 
يقومون بالبتكار، فاإن �جلناح �لفرن�صي 

�أد�ة حم�����ددة وع���ر����ص���اً ل  ����ص���وف مي��ث��ل 
�لفرن�صية  �ل�����ص��رك��ات  مل���ه���ار�ت  ي�����ص��اه��ى 
لت�صريع  من�صة  وك��ذل��ك  و�ب��ت��ك��ار�ت��ه��ا، 
�لفرن�صي،  ل��ل��ع��ر���ض  �ل��دول��ي��ة  �لتنمية 
�لأو�صط  و�ل�����ص��رق  �آ���ص��ي��ا  يف  خ�����ص��و���ص��اً 
�إليها  ينتمي  م��ن��اط��ق  وه���ي  و�أف��ري��ق��ي��ا، 
�لزو�ر يف �لأ�صا�ض، مع �لأخذ يف �لعتبار 
�أن 20 يف �ملئة منهم هم من �ملحرتفني. 
���م���م ه������ذ� �جل����ن����اح م����ن �أج����ل  وق������د ����صُ
�لرقمية  �لتكنولوجيا  �أن  كيف  �إظ��ه��ار 
�خلدمات  م���ن  ج���دي���دة  من�����اذح  ت��خ��ل��ق 
ولذ�،  �جلميع،  ل�صالح  و�ل�صتخد�مات 
�أف�صل  �جل���ن���اح  ه����ذ�  ي��ج�����ص��د  �أن  ي��ج��ب 
م���ا يف �ل��ع��ر���ض �ل��ف��رن�����ص��ي، م���ن خلل 
مبختلف  ي��ت��م��ي��زون  �ل���ذي���ن  ���ص��رك��ائ��ه 
�ل��ق��ط��اع��ني �لعام  ���ص��رك��ات  �لأو�����ص����اف: 
و�ملوؤ�ص�صات  �ملحلية  و�لهيئات  و�خلا�ض 
و�ملوؤ�ص�صات  �لبحوث  �لأكادميية ومر�كز 

ذ�ت �لهتمام �لعام.

حدث عاملي »اإك�سبو 2020 دبي”: 
)�إك�صبو  �ل��ع��امل��ي  �مل��ع��ر���ض  �أ���ص��ه��م  ل��ق��د 
��صتباط حلول  ورل���د(، يف كل ع�صر، يف 
هذ�  ويعد  �ل��ك��ربى.  �لعاملية  للتحديات 
�ملعر�ض �لعاملي، وهو حدث دويل، فر�صة 
لختبار �أحدث �لبتكار�ت �لتي تعر�صها 
و�ل�صركات  �مل�����ص��ارك��ة  �ل������دول  �أج��ن��ح��ة 
و�ملنظمات �ملتعددة �لأطر�ف و�ملوؤ�ص�صات 
�لتعليمية و�لهيئات غري �لربحية كونه 
وموقعاً  للبتكار  مكّر�صاً  دول��ي��اً  جتمعاً 
�ل�صيا�صية  �ملنتديات  ب��ني  تقليدي  غ��ري 
و�ملعار�ض �لتجارية و�لفعاليات �لعملية 

و�لثقافية.

يتمحور كل معر�ض حول مو�صوع حمدد 
�لإ���ص��ه��ام يف تقدم  �إىل  د�ئ��م��اً  �إىل  يهدف 
�لإن�صانية بطريقة م�صتد�مة. و�ملو�صوع 
2020 دبي”  “�إك�صبو  �لرئي�ض ملعر�ض 
هو “تو��صل �لعقول، و�صنع �مل�صتقبل”. 
 190 ويف هذ� �ملعر�ض �صوف ت�صتك�صف 
دولة م�صاركة فيه ومن �ملتوقع �أن يزوره 
تتعلق  ق�����ص��اي��ا  ���ص��خ�����ض،  م��ل��ي��ون   25
ب��ال��رو�ب��ط ت��دور حم��اوره��ا ح��ول ثلثة 
�لتنقل  وه��ي:  �أ�صا�صية  فرعية  مو��صيع 

و�ل�صتد�مة و�لفر�ض.
�حلدث  ه��ذ�  ي�صتقطب  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
�ل����ع����امل،  �أن�����ح�����اء  خم���ت���ل���ف  م����ن  زو�ر�ً 
ور�بطة  و�ل�صني  �لهند  من  وخ�صو�صاً 
دول جنوب �صرق �آ�صيا )�آ�صيان( و�ململكة 
�لعربية  و�لإم����ار�ت  �ل�صعودية  �لعربية 

�ملتحدة ورو�صيا و�أفريقيا.  
�أكرب  ث��اين  �لإم���ار�ت تعد  �أن  �إىل  وي�صار 
�لتعاون  دول جمل�ض  لفرن�صا يف  �صريك 
�خل��ل��ي��ج��ي��ة م���ع ح��ج��م �����ص����اد�رت يبلغ 
وتوجد  ي������ورو.  م��ل��ي��ار   1.49 ح�����و�يل 
ب��ال��ف��ع��ل ع���لق���ات ث��ن��ائ��ي��ة وث��ي��ق��ة بني 
لتفاقات  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  ����ص���و�ء  �ل���ب���ل���دي���ن، 
رمزيتها  لها  �لتي  �مل�صاريع  �أو  �لتعاون 
�أو  �أبوظبي  لوفر  متحف  مثل  �خلا�صة 
نف�صه،  �ل��وق��ت  ويف  �ل�����ص��ورب��ون.  جامعة 
�أي�صاً  ح��ا���ص��رة  �لفرن�صية  �خل���ربة  ف���اإن 
�لقطاعات  ق���وي يف  دب���ي، م��ع وج���ود  يف 
�لهيدروكربونات  �ل����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ة: 
و�لتوزيع  و�ل��ن��ق��ل  و�ل��ف�����ص��اء  و�ل��ط��اق��ة 
�مل�صرفية  و�خل�������دم�������ات  و�ل�����رتف�����ي�����ه 
�ل�صيدلنية  و�مل�صتح�صر�ت  و�ل�صياحية 

و�لفنون و�لثقافة.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أقرت �جلمعية �لعمومية ل�صركة �لعني 
�لأه��ل��ي��ة ل��ل��ت��اأم��ني ت��وزي��ع �أرب����اح بن�صبة 
لل�صهم  �لإ���ص��م��ي��ة  �ل��ق��ي��م��ة  % م��ن   15
ك��اأرب��اح نقدية ع��ن �ل��ع��ام �مل��ايل 2018 

وق����ال  دره������م  م���ل���ي���ون   22.5 وب����و�ق����ع 
حممد �لبادي بن يوعان رئي�ض جمل�ض 
ب��ال��رغ��م من  �أن����ه  �لأه��ل��ي��ة  �ل��ع��ني  �إد�رة 
حافظت  فقد  �لتناف�صية  �ل�صوق  �أو�صاع 
�ل�صركة على مركزها يف �ل�صوق وحققت 
�ل��ت��اأم��ني يف  �ق�����ص��اط  زي���ادة ملمو�صة يف 

 2017 �ل�صابق  بالعام  مقارنة   2018
دره����م  م���ل���ي���ار   1.514 �إىل  ل��ت��ق��ف��ز 
1.388 مليار دره��م  يف �لوقت  مقابل 
�لتاأمني  �أع��م��ال  �أرب���اح  فيه  �ل��ذي قفزت 
�ل�صافية �إىل 146.157 مليون درهم 
يف  دره����م  م��ل��ي��ون   115.016 م��ق��اب��ل 

��صتعر��صه  خ��لل  وم��ن   2017 �ل��ع��ام 
ر�صم  وحملية  دولية  �قت�صادية  لتقارير 
لإمكانية  م��ت��ف��ائ��ل��ة  ����ص���ورة  ي���وع���ان  ب���ن 
�لتاأمني  ل��ق��ط��اع  م��ل��ح��وظ  من��و  حتقيق 
�لإم����ار�ت����ي ب��ال��ف��رتة �ل��ق��ادم��ة لف��ت��ا يف 
�صندوق  ت��ق��ري��ر  �إىل  �خل�����ص��و���ض  ه���ذ� 
�أن  �ل���دويل �لأخ���ري و�ل���ذي توقع  �لنقد 
�لإم��ار�ت��ي  منو� جيد�  �لإقت�صاد  يحقق 
خلل �لعام �حلايل 2019 ��صتناد� �إىل 
�لإرتفاعات يف �أ�صعار �لنفط مما �صيوؤدي 
�إىل �رتفاع �لدخل ب�صكل عام و�صي�صاهم 
�لق��ت�����ص��اد وعلى  �ن��ت��ع��ا���ض  ب��ال��ت��ايل يف 
�لأخ�ض يف �لقطاعات غري �ملعتمدة على 
�لنفط كما مت �عتماد 100 مليار دولر 
مل�����ص��اري��ع �ل��ن��ف��ط و�ل���غ���از ل��دع��م خطط 
�أدنوك  �لوطنية  �أبو ظبي  �صركة برتول 
�مل�صاريع  م���ن  �مل���زي���د  �إىل  ���ص��ي��ق��ود  مم���ا 
�لإن�صائية �ل�صخمة و�صي�صاهم بدوره يف 
�إنعا�ض  ت�صاهم يف  �ل�صوق  �أم��و�ل يف  �صخ 
كافة �لقطاعات �لإقت�صادية ووتزيد من 
موؤكد�  �لوطني  �لقت�صاد  ومتانة  ق��وة 
ن�صيبا  ل��ه  ���ص��ي��ك��ون  �ل��ت��اأم��ني  ق��ط��اع  �أن 
ج��ي��د� م��ن ه��ذه �لأع��م��ال و�أ���ص��ار رئي�ض 
�لوقت  يف  �لأه��ل��ي��ة  �ل��ع��ني  �إد�رة  جمل�ض 

�لتامني  ���ص��وق  ����ص��ت��م��ر�ر  �أن  �إىل  نف�صه  
من  �لهائل  �لعدد  بهذ�  بالت�صبع  �ملحلي 
���ص��رك��ات �ل���ت���اأم���ني و�ل������ذي جت�����اوز 60 
من  �لكبري  �لعدد  �إىل  بالإ�صافة  �صركة 
�لو�صطاء قد �أدى و�صيوؤدي �إىل ��صتمر�ر 
بها  و�ل��ن��زول  �لأ���ص��ع��ار  وح���رق  �لتناف�ض 
�إىل م�صتويات غري فنية  ووفقا للتقرير 
�لأق�صاط  حم�ص�ض  بلغ  فقد  �ل�صنوي 
154.4 مليون دره��م يف  �ملكت�صبة  غري 
مليون   194.8 م��ع  م��ق��ارن��ة   2018
�لربح  2017 فيما بلغ �صايف  دره��م يف 
�لذي حققته �ل�صركة 48.485 مليون 
درهم مقابل 50.137 مليون درهم يف 
2017 وبلغ �إجمايل �لأق�صاط �ملكتتبة 
 28.4 �ل��ت��اأم��ني �ل��ب��ح��ري و�جل����وي  يف 
مليون درهم مقابل 31.8 مليون درهم 
يف �لعام �ل�صابق ويف �لتاأمني غري �لبحري 
 1.356 مقابل  دره��م  مليار   1.486
مليار ردهم يف حني بلغت ح�صة �ل�صركة 
 267.454 �مل���دف���وع���ة  �مل��ط��ال��ب��ات  يف 
 275.892 م���ق���اب���ل  دره�������م  م���ل���ي���ون 
�لأق�صاط  خم�ص�ض  وبلغ  دره��م  مليون 
غري �ملكت�صبة 153.878 مليوم درهم 

مقابل 194 مليونا

 تكرمي الفائزين �سمن 16 فئة خمتلفة يف برنامج اجلوائز املرموق

فوز 29 م�سروًعا متميًزا بجوائز التقدير الوطنية يف الإمارات 
•• دبى-الفجر:

�ل�صعيد  ع��ل��ى  م��ت��م��ي��ًز�  م�����ص��روًع��ا   29 ف���از 
�لوطني يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
وذلك  للم�صاريع،  ميد  جو�ئز  �إط��ار  �صمن 

بالتعاون مع بنك �مل�صرق.
ح�����ازت �مل�������ص���اري���ع �مل���ت���خ���ذة م���ن �لإم�������ار�ت 
عدد  �أك��رب  على  لها  مقًر�  �ملتحدة  �لعربية 
من �جلو�ئز على �ل�صعيد �لوطني مقارنة 
باأقر�نها يف دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي، 
جائزة  ح�صدت11  �ل���ت���ي  ع���م���ان  وت��ل��ت��ه��ا 
و�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة �ل��ت��ي نالت 
�صّتة  ف��ك��ان لديها  �ل��ك��وي��ت  �أّم���ا  9 ج��و�ئ��ز. 

فائزين، و�لبحرين ثلثة فائزين.  
 Bvlgari �ل��ف��ائ��زي��ن:  �أك����رب  ب���ني  وم����ن 
 Hotel & Resort by ALEC
�لطويلة  للعام(، وحمطة  )�أ�صخم م�صروع 
مل��ع��اجل��ة �ل���غ���از م���ن �أدن�����وك مل��ع��اجل��ة �لغاز 
و�لغاز  �لنفط  م�����ص��روع يف جم��ال  )�أف�����ص��ل 

�ل�صعفار  ل�صركة  بلوو�ترز  للعام(، وم�صروع 
�صكني  م�صروع  )�أف�صل  �لعامة  للمقاولت 
ر��صد  ب��ن  حم��م��د  �ل�صيخ  ومكتبة  ل��ل��ع��ام(، 
ل�صركة �ل�صعفار للمقاولت )�أف�صل م�صروع 
و�لرت�ثي  و�ل��ث��ق��ايف  �لجتماعي  �مل��ج��ال  يف 
ل��ل��ع��ام(، و�رن����ر ب����روذرز وورل����د �أب��وظ��ب��ي ل�

)�أف�صل   AECOM / Thinkwell
م�صروع يف جمال �ل�صياحة و�لرتفيه للعام(، 
ودبي فر�مي لبلدية دبي )�أف�صل م�صروع يف 

جمال �ل�صياحة و�لرتفيه للعام(.
ريت�صارد طوم�صون،  ق��ال  �لإط���ار،  ه��ذ�  ويف 
جو�ئز  “حتتفل  م��ي��د:  يف  �لتحرير  م��دي��ر 
�لتا�صع  بعامها  �ل�صنة  هذه  للم�صاريع  ميد 
�مل�صاريع  تقّدم  ع��ام  ك��ّل  ويف  �إطلقها.  منذ 
�لتي  �لإجن���از�ت  عن  ُمذهلة  ملحة  �مل�صاركة 
�ملنطقة.  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  حت��ق��ي��ق��ه��ا  مّت 
ول��ق��د لحظنا ه��ذ� �ل��ع��ام زي���ادة ه��ام��ة من 
�جلو�ئز  يف  �مل�صاركة  �مل�صاريع  ت��ن��ّوع  حيث 
ما يعك�ض منّو �لتنّوع على �صعيد �لقت�صاد 

�أكرث  م�صتويات  ن�صهد  فنحن  �لإق��ل��ي��م��ي. 
�لإجناز  �أ�صالة  حيث  من  للإعجاب  �إث���ارة 
ي�صتمر  حيث  و�لهدف  و�ل�صخامة،  �لفني، 
وت�صتمر  �أك��رث.  و�لتعّمق  �لن�صج  يف  �ل�صوق 
�إر����ص���اء �لأ���ص�����ض لنجاح  �مل�����ص��اري��ع يف  ه���ذه 
ل  كما  �لأج��ل  و�لطويل  �مل�صتقبلي  �ملنطقة 
ميكن  مل��ا  وفخر  �إل��ه��ام  م�صدر  ُت�صّكل  ت��ز�ل 
�أن حتققه هذه �ملنطقة حتى يف ظّل �أ�صعب 

�لظروف.«
ب�صكل عام، مّت تكرمي 77 فائًز� وطنًيا من 
بلد�نهم  �لتعاون �خلليجي يف  دول جمل�ض 
للفوز  �لأوىل  �لتحكيم  ج��ول��ة  م��ن  ك��ج��زء 
�لفائزون  ي��ت��ن��اف�����ض  �مل��رم��وق��ة.  ب��اجل��و�ئ��ز 
�لوطنيون �صمن فئات جت�صد �لتنوع �مل�صتمر 
و�صينتقلون  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا،  ب���ه  ت��ت��م��ّي��ز  �ل����ذي 
�لثانية لتحديد  �لتحكيم  �إىل مرحلة  �لآن 
�لإعلن  �صيتم  حيث  �لإقليميني  �لفائزين 
�أبريل يف كونر�د دبي   24 �أ�صمائهم يف  عن 

يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
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املال والأعمال

منح اخلريجني والفائزين كمبيوتر طالل اأبوغزاله املحمول

اأبوغزاله يرعى حفل جمعية املحللني املاليني املعتمدين CFA وم�سابقة حتدي اأبحاث التقييم

بنك دبي التجاري ي�سارك يف معر�ص الإمارات للوظائف 2019

مليار درهم جتارة اأبوظبي من اللوؤلوؤ خالل 2018   8.2
•• اأبوظبي -وام:

�لثمينة  و�مل��ع��ادن  �لكرمية  و�لأح��ج��ار  �للوؤلوؤ  �أبوظبي من  �إم��ارة  �صهدت جت��ارة 
ن�صاطا جيد� خلل �لعام 2018 �لأمر �لذي رفع من �جمايل قيمتها �ىل 8.2 
7.84 مليار درهم خلل  %5 تقريبا مقارنة مع  مليار درهم بزيادة ن�صبتها 
�أبوظبي للإح�صاء  �ل�صادرة عن مركز  �لأرق��ام  ملا وثقته  ووفقا   .2017 �لعام 

فقد �صهدت جميع موؤ�صر�ت جتارة �للوؤلوؤ و�لأحجار �لكرمية منو� كبري� خلل 
�لعام �ملا�صي خا�صة على م�صتوى �ل�صادر�ت لهذ� �لنوع من �ل�صلع. وت�صنف �مارة 
�أبوظبي ودولة �لم��ار�ت ب�صكل عام �صمن قائمة �لدول �لأكرث �صهرة يف جتارة 
تعد من  �للوؤلوؤ  للبحث عن  �لغو�ض  باأن مهنة  �لكرمية علما  �للوؤلوؤ و�لحجار 
�قدم �ملهن �لتقليدية �لتي مار�صها �ملو�طنون خلل �لعقود �ملا�صية. وتف�صيل 
فقد �رتفعت قيمة �صادر�ت �لإمارة من �للوؤلوؤ و�لأحجار �لكرمية �ىل 2.434 

مليار درهم خلل �لعام 2018 بنمو ن�صبته %539 مقارنة مع 380 مليون 
�للوؤلوؤ  �أبوظبي من  �لأك��رب يف �صادر�ت  �لن�صاط  وك��ان   .2017 �لعام  دره��م يف 
درهم  مليار   1.65 �ىل  �لقيمة  �رتفعت  حيث  �ملا�صي  دي�صمرب  خ��لل  �صجل 
وعلى �صعيد   .2017 �لعام  ذ�ت��ه من  �ل�صهر  دره��م يف  26 مليون  مقارنة مع 
�للوؤلوؤ و�لأحجار �لكرمية فقد بلغت قيمتها خلل  �لت�صدير من  �إع��ادة  جتارة 
2018 نحو 477 مليون درهم مقارنة مع 2.5 مليار درهم يف �لعام 2017.

•• عمان –الفجر: 

�أبوغز�له،  طلل  �لدكتور  �صعادة  رعى 
رئ���ي�������ض وم���وؤ����ص�������ض ط�����لل �أب���وغ���ز�ل���ه 
�ل��ع��امل��ي��ة، ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ح��م��ل��ة �صهادة 
و�مل�صابقة   CFA حملل مايل معتمد 
جمعية  تقيمها  �لتي  �ملحلية  �ل�صنوية 
�لأردن  يف  �ملعتمدين  �ملاليني  �ملحللني 
لتحدي �أبحاث �لتقييم و�لذي �أقيم يف 

فندق فور �صيزونز عمان.
كلمته  �أب���وغ���ز�ل���ه يف  �ل���دك���ت���ور  وع����رب 
�لرئي�صية عن فخره و�إعجابه باجلهود 
�لتي بذلها جميع �خلريجني، م�صيفا 
“لقد �صهدنا على �لتغيري �لذي �أ�صاب 
ك���ل م���ا ل���ه ع��لق��ة ب��ال��ت��ع��ل��ي��م، وهناك 
خلل يف �لنظام �لتعليمي يتعني عليكم 
فيه.  �لتغيري  �إح���د�ث  �مل�صتقبل  ك��ق��ادة 

لأن  �لتغيري  ق��ادة  ت�صبحو�  �أن  �أمت��ن��ى 
وتفانيكم  جهودكم  �ىل  يحتاج  �ل��ع��امل 
بالإ�صافة �إىل روؤيتكم. ون�صيحتي لكم 
باأن ت�صتمرو� بالعمل لأن �لعمل مفيد 
لل�صحة.« و�أكد �لدكتور �أبوغز�له على 
�أه��م��ي��ة �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى �لب��ت��ك��ار ولي�ض 
م�صابه  مفهوم  وف��ق  و�لعمل  �لتعليم، 
�أبوغز�له �جلامعية  لروؤية كلية طلل 
تعليمية ل  م��وؤ���ص�����ص��ة  وه���ي  ل��لب��ت��ك��ار، 
قدم  �إذ�  �ل  ط��ال��ب  �أي  م��ن��ه��ا  ي��ت��خ��رج 
منتجا �أو خدمة جديدة مبتكرة تعتمد 
على تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�صالت، 

م�صدد� على �أهمية �ل�صهاد�ت �ملهنية.
“��صمحو�  �أب���وغ���ز�ل���ه  �ل��دك��ت��ور  وق����ال 
�حلكمة  ببع�ض  معكم  �أت�����ص��ارك  �أن  يل 
�ل���ت���ي ق��دم��ه��ا �مل����در�����ض �ل�����ص��اب��ق للغة 
تقدر  �صركة  �أ�ص�ض  و�ل��ذي  �لإجنليزية 

�ليوم ب 35.9 مليار دولر وهو جاك 
و�لذي  بابا  علي  جمموعة  موؤ�ص�ض  ما 
قال لبنه “ل �ريد �أن تكون من �أو�ئل 
�ملتدنية  م���ن  ول  ب��ال�����ص��ف  �ل���ط���لب 
ليتوفر  �ملتو�صط،  يف  و�إمن��ا  علماتهم، 
لك �لوقت لكت�صاب �ملهار�ت، فالأو�ئل 

لي�ض لديهم �لوقت لكت�صابها«.
و�أ����ص���اف �ل��دك��ت��ور �أب���وغ���ز�ل���ه، و�ل���ذي 
�ل�صغف  و�صاحب  �لأول  �ملنا�صر  يعترب 
حديثي  “يف  و�مل��ع��رف��ة:  بالتكنولوجيا 
�أم�����ام ط���لب ج��ام��ع��ة ه���ارف���رد، �أك���دت 
جمتمعات  �إىل  �ل��ت��ح��ول  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
جلميع  ت��ه��ن��ئ��ت��ه  م��ق��دم��ا  معرفية،” 
�لنجاح  �أن  �إىل  م�����ص��ري�  �خل���ري���ج���ني، 
لأنك  و�ح����دة  لعملة  وج��ه��ان  و�ل��ف�����ص��ل 

تف�صل حينما تتوقف عن �ملحاولة.
�ل���دك���ت���ور  ق������دم  �حل�����ف�����ل،  خ����ت����ام  ويف 

�لت�صعة  للخريجني  �جلو�ئز  �أبوغز�له 
مايل  حملل  م�صمى  ��صتحقو�  �ل��ذي��ن 
معتمد، �لذين �جتازو� موؤخر� �ملر�حل 
���ص��ه��ادة �ملحلل  ب��رن��ام��ج  �ل���ث���لث م���ن 
�ل���دروع للفائزين يف  ق��دم  �مل���ايل، فيما 
�لأب��ح��اث وج���اءت فيه  مناف�صة حت��دي 
للتكنولوجيا يف  �صمية  �لأمرية  جامعة 

�ملقدمة.
و�لفائزين  للخريجني  �أي�صا  قدم  كما 
�خل����ا�����ض   TAGITOP ج����ه����از 
�لعاملية،  �أب��وغ��ز�ل��ه  ط���لل  مبجموعة 
حممول  ك��م��ب��ي��وت��ر  ج���ه���از  �أول  وه�����و 

بت�صميم و��صتثمار عربي.
�أن مناف�صة حتدي  �إىل  وجتدر �لإ�صارة 
جودة  ذ�ت  بحث  م�صابقة  هي  �لأبحاث 
عاملية يتم �لتناف�ض فيها بني �جلامعات، 
�أكرث   2018 ع��ام  و���ص��ارك يف مناف�صة 

5700 طالب وطالبة و�أكرث من  من 
 1100 م��ن  و�أك����رث  م��ت��ط��وع   4000
ج��ام��ع��ة و150 ج��م��ع��ي��ة خم��ت�����ص��ة يف 
و112  �ملعتمد  �مل���ايل  �ملحلل  ب��رن��ام��ج 
مناف�صة حملية من �أكرث من 85 دولة 

حول �لعامل.
و�جل����ام����ع����ات �لأردن�����ي�����ة �مل�������ص���ارك���ة يف 
جامعة  ه�����ي  �ل�����ع�����ام  ه������ذ�  �مل���ن���اف�������ص���ة 
�لها�صمية،  و�جل��ام��ع��ة  �له��ل��ي��ة،  ع��م��ان 
و�جلامعة �لأردنية، وجامعة �لريموك، 
�صمية  �لأم���رية  جامعة  �إىل  بالإ�صافة 

للتكنولوجيا.
�لتي  �لنهائيات  يف  �لأردن  و�صي�صارك 
����ص���وي�������ص���ر� يف  زي��������ورخ يف  ���ص��ت��ع��ق��د يف 
فريق  خ��لل  م��ن  �مل��ق��ب��ل،  ني�صان  �صهر 
من  ك��ل  م��ع  ليناف�ض  �لفائز،  �جلامعة 

�أوروبا و�ل�صرق �لأو�صط و�فريقيا.

•• دبي – د.حممود علياء
�ل���ت���ج���اري يف معر�ض  دب����ي  ب��ن��ك  ي�������ص���ارك 
�لإمار�ت للوظائف �لذي يقام يف مركز دبي 
�لتجاري �لعاملي يف �لفرتة من 19 �إىل 21 
��صرت�تيجية  م��ع  متا�صياً   ،2019 م��ار���ض 
�ل��ت��وط��ني يف دولة  �ل��ب��ن��ك ب��دع��م م�����ص��رية 
و�مل�صاهمة  �مل���ت���ح���دة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت 
�لدولة  م��و�ط��ن��ي  ����ص��ت��ق��ط��اب  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة 

لللتحاق بالقطاع �مل�صريف.
�لرئي�ض  ليندر،  ف��ان  بريند  �لدكتور  وق��ال 
“تعك�ض  �ل��ت��ج��اري:  دب���ي  لبنك  �لتنفيذي 
م�����ص��ارك��ت��ن��ا يف �مل��ع��ر���ض ح��ر���ض ب��ن��ك دبي 
�ن��ط��لق��اً من  �ل��ت��وط��ني،  �ل��ت��ج��اري بق�صية 
دور�ً  تلعب  ر�ئ����دة  وط��ن��ي��ة  كموؤ�ص�صة  دوره 
�لتنمية  م�صرية  تعزيز  يف  �لأهمية  متنامي 
ملكانته  ون����ظ����ر�ً  �ل����ب����لد،  يف  �لق���ت�������ص���ادي���ة 
ك��م��وؤ���ص�����ص��ة م�����ص��رف��ي��ة ر�ئ�����دة ت��ل��ت��زم بجعل 
�أ�صا�صياً يف عملياتها. ويقوم  �لتوطني نهجاً 
ل�صتقطاب  طموحة  خطط  بتنفيذ  �لبنك 
�لكفوؤة  �لوطنية  �ل��ك��و�در  وت��دري��ب  وتاأهيل 
�ل��ت��ي ب��اإم��ك��ان��ه��ا ت�����ص��ل��م م���و�ق���ع ق��ي��ادي��ة يف 
ليندر  ف��ان  ب��رين��د  �ل��دك��ت��ور  �لبنك”.ونوه 
�ل��ب��ن��ك لتعزيز  �ت��خ��ذه��ا  �ل��ت��ي  ب���امل���ب���ادر�ت 
�ل��ت��وط��ني يف �ل��ق��ط��اع �مل�����ص��ريف، و�ل��ت��ي يعد 

للخريجني  “طموح”  ب���رن���ام���ج  �أه���م���ه���ا 
�جلدد، وبرنامج “�جليل �لقادم �لقيادي”. 
و�مل�صمم  “طموح”،  ب���رن���ام���ج  وي�����ص��اه��م 
�إك�صاب  يف  �جل����دد،  ل��ل��خ��ري��ج��ني  خ�صي�صاً 
�ل�صرورية  و�مل��ه��ار�ت  �خل��رب�ت  �خلريجني 
خلل  من  �ملن�صود،  �ملهني  �لتقدم  لتحقيق 
خمتلف  يف  �لعملية  �لتدريبات  من  �صل�صلة 

�إد�ر�ت وفروع �لبنك. 
�لوظائف،  معر�ض  خ��لل  �لبنك،  ق��ام  كما 
�لقيادي”،  �لقادم  “�جليل  برنامج  باإطلق 
و�مل�صممة  ن��وع��ه��ا،  م���ن  �ل��ف��ري��دة  �مل���ب���ادرة 
و�لذي  �ل��ك��ف��وؤ  �ل���دول���ة  مل��و�ط��ن��ي  خ�صي�صاً 
مي��ت��ل��ك��ون خ����ربة ت������رت�وح م���ن ث���م���اين �إىل 
ع�صر �صنو�ت. وي�صمل �لربنامج، �لذي ميتد 

�لوظيفي  �لتخطيط  �أ���ص��ه��ر،  ت�صعة  لفرتة 
متخ�ص�صة  ت���دري���ب  وب���ر�م���ج  �مل�����ص��ت��ه��دف، 
�أبرزها ريادة  و�لتي �صتغطي حماور عديدة 
�لأعمال يف �لع�صر �لرقمي، وتقدمي �لتميز 
يف �خلدمة، وقيادة �لفريق لتحقيق �لنتائج. 
�إ�صافة �إىل ذلك، �صيحظى �مل�صاركون بفر�صة 

�ل�صفر �إىل بريطانيا لزيارة �ملعاهد �ملالية.

قائًل:  حديثه  ليندر  ف��ان  ب��رين��د  و�خ��ت��ت��م 
كافة  ل��دع��وة  �لفر�صة  ه��ذه  �أنتهز  �أن  “�أود 
ت�صريع  يف  ي��رغ��ب��ون  مم��ن  خا�صة  �ل�صباب، 
م�����ص��اره��م �مل��ه��ن��ي، ل���زي���ارة ج��ن��اح ب��ن��ك دبي 
للوظائف  �لإم�����ار�ت  م��ع��ر���ض  �ل��ت��ج��اري يف 
يوفرها  �ل��ت��ي  �لعمل  ف��ر���ض  على  للتعرف 

�لبنك«. 

بنك الفجرية الوطني يوّفر فر�سًا للمواطنني 
الطموحني يف معر�ص الإمارات للوظائف 2019

•• دبي-الفجر: 

�لإم���ار�ت  معر�ض  م��ن  �لأح���دث  �لن�صخة  يف  �لوطني  �لفجرية  بنك  ���ص��ارك 
توظيف  فعالية  يعترب  و�ل��ذي  �لأ�صبوع،  ه��ذ�  يقام  �ل��ذي   2019 للوظائف 
ح�صري.  ب�صكل  �ل��دول��ة  مو�طني  ل�صتهد�فها  ��صتثنائية  وت��دري��ب  وتعليم 
تر�صيخ  �إىل  و�لهادفة  �ملتو��صلة  �لبنك  �إط��ار جهود  يف  �مل�صاركة  وتندرج هذه 
مكانته كجهة توظيف ر�ئدة للمو�طنني، وتوؤكد على دعمه بر�مج �لتوطني 
�لب�صرّية يف  �مل��و�رد  �إد�رة  ��صرت�تيجّية  �مل�صريف. وترتكز  �لقطاع  �حلكومي يف 
بنك �لفجرية �لوطني على عن�صر �أ�صا�صّي هو دعم �لطموحات �ملهنية ل�صباب 
�إد�ري��ة يف �لبنك، حيث  �لدولة وتطوير مهار�تهم و�إعد�دهم لتويّل منا�صب 
تدريب  فر�ض  �لإمار�تيني  موظفيه  مبتناول  �لوطني  �لفجرية  بنك  ي�صع 
دولة  من���ّو  يف  و�مل�����ص��اه��م��ة  �أه���د�ف���ه  حتقيق  �إىل  ي�صعى  فيما  مهني  وت��ط��وي��ر 

�لإمار�ت �لقت�صادي. 
ويو��صل �لبنك تعزيز مو�رده من �أجل توفري بر�مج تدريب �إد�ري وتطوير 
ومهني وتنمية وطنية من �أجل تهيئة �لإمار�تيني للمنا�صب �لإد�رية و�لأدو�ر 
�لقيادية. ويبقى بنك �لفجرية �لوطني ر�ئد�ً يف جمال �لتوطني يف �لقطاع 
�لعطر،  عبد�هلل  وق��ال  �مل��ج��ال.  ه��ذ�  يف  ملفتة  جناحات  �صّجل  حيث  �مل�صريف 
رئي�ض �إد�رة �ملو�رد �لب�صرية يف بنك �لفجرية �لوطني، على هام�ض �مل�صاركة يف 
معر�ض �لإمار�ت للوظائف: “�لأ�صخا�ض هم ركيزة عملنا و�لعن�صر �لأ�صا�صي 
يف  �ملو�طنني  دم��ج  دع��م  �لوطني  �لفجرية  بنك  يف  نو��صل  فنحن  لنجاحنا. 
�لقطاع �مل�صريف ونثق بالإمكانيات �مللفتة �لتي ياأتون بها �إىل �لبنك. وبالتايل، 
نحن ملتزمون بتعزيز مبادر�ت �لتوطني وتوفري بيئة عمل �إيجابية وحمّفزة 

تتيح للمو�طنني �لإمار�تيني �لزدهار.«

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2019/541 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �صده/1- �رتيميز للخدمات �لبحرية جي �ل تي جمهول حمل 
�أقام  قد  �جل��اف  للحو�ض  عمان  �لتنفيذ/�صركة  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة.وعليه  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )1017384( وق��دره 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 2019/581 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �صدهم/1- �لقر�ض للأكيا�ض �لبل�صتيك �ض.ذ.م.م 2- حممد يو�صف 
�ض.ذ.م.م  �لبل�صتيك  للكيا�ض  للقر�ض  �ل�صخ�صي  �لكفيل  ب�صفته  كانيكوت 
للكيا�ض  للقر�ض  �ل�صخ�صي  �لكفيل  ب�صفته  كوت  كونهي  ��صماعيل  حممد   -3
�لتنفيذ/�صركة  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �����ض.ذ.م.م  �لبل�صتيك 
�خلليج للتمويل �ض.م.خ - فرع ل�صركة وميثله:علي ��صماعيل �بر�هيم �جلرمن 
بدفع  بالت�صامن  و�لز�مك  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )258211.09( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   

       �عالن �أمر �أد�ء بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/74  �أمر �أد�ء

�ىل �ملدعي عليه / 1- �صميله تنوير زوجة تنوير �حمد جمهول حمل �لقامة 
��صماعيل  وميثله:علي  علي  ��صغر  �صاجان  علي  ��صغر  �ملدعي/�ني�ض  �ن  مبا 

�بر�هيم �جلرمن .
طلب ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2019/2/21 
��صغر  �ني�ض  للم�صتدعي  ت���وؤدي  ب��ان  تنوير  �صميلة  �صدها  �مل�صتدعي  ب��ال��ز�م 
�مل�صتحق   111 رق��م  �ل�صيك  قيمة  دره��م(  �ل��ف  ع�صر  )�صبعة  مبلغ  �صاجان  علي 
يف:2017/2/28 و�مل�صحوب على م�صرف �لمار�ت �ل�صلمي و�لزمتها �لر�صوم 
و�مل�صاريف .  ولكم �حلق يف �لتظلم من �لأمر خلل 15 يوم من �ليوم �لتايل 

لن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
مذكرة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/422  ��ستئناف جتاري    
غوبيناتان  روب��ني   -2 �مللب�ض  لكي  �لرفاعة  بو�بة  ���ص��ده/1-  �مل�صتاأنف  �ىل 
م��و���ص��ي��ك��ال مويدونى  ت���ري���ان  ���ص��ري��ف حم��م��د  غ��وب��ي��ن��اث��ان 3-  ك��اري��ن��ج��ت��ا 
تريامتو�صيكال جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف / �ندير� �صوري�صكومار 
بازوبار�مبيل نار�يانان وميثله:ربا�ض عبد�ملجيد حممود �لكبان قد ��صتاأنف/ 
�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2018/1400 جتاري جزئي  وحددت لها جل�صه 
يوم �لحد  �ملو�فق 2019/3/31 �ل�صاعة 08.00 �صباحا  وحتى 12 ظ مبكتب 
�د�رة �لدعوى �ل�صتئنافية �لثانية مكتب رقم 2018 وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2018/1810  جتاري كلي 

���ض.ذ.م.م 2- بر�فني بابو �صر�بور  �ىل �ملدعي عليه/1- بر�يان للعمال �لكهروميكانيكية 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�ل�صركة �ملتحدة كارير ذ.م.م - فرع دبي وميثله:حممد 
حمد م�صعود علي �مل�صلم نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/11/26 
يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�صالح/�ل�صركة �ملتحدة كارير ذ.م.م - فرع دبي بالز�م �ملدعي 
عليهما بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )مليون وثمامنائة وخم�صة و�صتون 
تاريخ  من  9%�صنويا  بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  مع  دره��م(  و�ربعون  و�ربعة  وثلثمائة  �لف 
��صتحقاق كل �صيك وحتى �ل�صد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليهما �مل�صاريف ومبلغ �لف درهم 
قابل  �حل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��د�  ما  ورف�صت  �ملحاماة  �تعاب  مقابل 
با�صم  �لع��لن �صدر  لن�صر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لل�صتئناف خلل ثلثني 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/61  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-مانوج بالمبور �يد �تيل جوفيند�ن ناب 2- �م �يه بي �نرتنا�صيونال 
�ندومويل  �مل��دع��ي /موجيلي  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  �ل��ع��ام��ة  للتجارة 
موجيلي �صند�ر ر�ما ريدي وميثله:علي ��صماعيل �بر�هيم �جلرمن قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�صوعها �ملطالبة بف�صخ �تفاقية �ل�صتثمار �ملوقعة مع �ملدعي عليهما �لول و�لثاين مع 
�لز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�صامن فيما بينهم مببلغ وقدره )6.445.146.69( درهم 
و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من �ريخ 2016/2/1 وحتى �ل�صد�د �لتام.

  ch2.E.22:وحددت لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق:2019/4/1 �ل�صاعة:09:30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/767  جتاري جزئي

 -3 مانوج  �مانيان  �صوبر  2- موليكودي  �لم��ريي  �بر�هيم  / 1-ح�صني جعفر  عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي /جمال حممد  �ن  �لقامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  �لبناء  ملقاولت  ح��ارب  �صركة عبيد 
�صعيد �حل�صن وميثله:�صامل عبد�هلل �صلطان علي �حلمادي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�حلكم بالز�م �ملدعي عليهما �لول و�لثاين بالت�صامن و�لت�صامم فيما بينهما باد�ء مبلغ وقدره 
)177.816( درهم و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ل�صيك حمل �ملطالبة وحتى �ل�صد�د و�لز�م 
�ملحاماة. و�تعاب  و�مل�صاريف  بالر�صوم  بينهما  فيما  بالت�صامن  و�لثاين  �لول  عليهما  �ملدعي 

  ch1.C.14:ل�صاعة:08:30 �ض بالقاعة� �مل��و�ف��ق:2019/4/1  وحددت لها جل�صة يوم �لثنني 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  م��ن ميثلك  �أو  باحل�صور  ف��اأن��ت مكلف  ل��ذ� 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2018/2054  جتاري كلي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- حممد عبد�لكرمي حممد عبد�هلل جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�ملذكورة �عله  �ملنعقدة بتاريخ 2019/1/14 يف �لدعوى  بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها 
ل�صالح/م�صرف �لم��ار�ت �ل�صلمي �ض.م.ع بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للم�صرف 
�صنويا   %9 بو�قع  تاأخريية  فائدة  عن  ف�صل  دره��م   )960473( وق��دره  مبلغ  �مل�صرف 
درهم  �ل��ف  ومبلغ  �مل�صروفات  و�لزمته  �ل�صد�د  مت��ام  وحتى  م����ن:2018/9/25  �عتبار� 
مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعلن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 

بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2018/4749  جتاري جزئي 
نعلنكم  �لقامة  ذ.م.م جمهول حمل  �لتجارية  للوكالت  �لم��ار�ت  �صركة  �ملحكوم عليه/1-  �ىل 
�ملذكورة �عله ل�صالح/ �لدعوى  بتاريخ 2019/2/18 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�صتها  بان 

ب�صفته  )بهو�ن(  �ملخيني  �صامل  �صهيل  بن  وميثلها/�حمد  ����ض.ذ.م.م  �ل�صيار�ت  لتاأجري  �تورنت 
للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  ذ.م.م(  �لتجارية  للوكالت  �لم���ار�ت  )�صركة  عليها  �ملدعي  بالز�م  �صريك 
ب�صفته  �ملخيني )بهو�ن(  �صامل  �صهيل  بن  ���ض.ذ.م.م وميثلها/�حمد  �ل�صيار�ت  لتاأجري  )�تورنت 
�صريك( مبلغ وقدره )39.187.84( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من 2018/12/10 حتى 
متام �ل�صد�د و�لز�مها بالر�صوم و�مل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة 
�لتايل لن�صر هذ� �لعلن  �ليوم  �عتبار� من  �حل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما 

�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
ق�سم �لتنفيذ 

�خطار دفع بالن�سر يف �لق�سية �لتنفيذية 1423 ل�سنة 2018
�ىل �ملحكوم عليه/در�جون لل�صناعات �لبحرية - �ض ذ م م 

��صدرت  قد  �لإبتد�ئية  �لحت��ادي��ة  �ل�صارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
جتاري   2016 ل�صنة   5710 رق��م  �لق�صية  2017/10/25يف  بتاريخ  حكما  بحقكم 
�لفائدة  �ىل  بالإ�صافة  دره��م.   )117961( وق��دره  مبلغ  بدفع  بالز�مكم  جزئي 
�ل�صد�د  مت��ام  وحتى   2016/11/30 يف  �ملطالبة  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية 
لذ�  �مل�صاحة.   هند�صة  و��صت�صار�ت  �لطرق  ملقاولت  له/فالكون  �ملحكوم  ل�صالح 
يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خلل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�صر. ويف 
حال تخلفك عن �حل�صور يف �مليعاد و�لتاريخ �ملحدد فان �ملحكمة �صتبا�صر �لنظر 

�لق�صية يف غيابك
 رئي�س ق�سم �لتنفيذ 
حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية                   

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية         

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية

�عالن حكم بالن�سر
يف  �لدعوى رقم  2018/6633 جتاري جزئي 

�ملرفوعة من �ملدعي/بيرب لينك �نرتنا�صيونال - �ض م ح 
مطبعة   -2 كاملبوري   موتيلل  بوري  كامل  فيكر�ماديتيا   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 

تارجت �وف�صت - ذ م م  ، حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري :-
بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا �ىل �ملدعية مبلغ مايل �إجمايل وقدره )67. 267.018 
درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى متام �ل�صد�د 
على �ن ل تزيد على �ملبلغ �مل�صي به مع �لز�مهما بامل�صروفات ومبلغ )300 درهم( مقابل 
�لتايل  �ليوم  �عتبار� من  �ملحاماة. حكما قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما  �تعاب 
للعلن ، وبفو�ت هذ� �مليعاد دون طعن منكم على �حلكم �مل�صار �ليه و�صتتخذ بحقكم 

�لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �صدكم. 
    �د�رة �خلدمات �لق�سائية  

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية

�عالن حكم بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 2018/6069 جتاري جزئي  

�ملرفوعة من �ملدعي/ د�ر �لتمويل - �ض م ع 
�ملدعي عليه / �حمد حممد �حمد يون�ض 

بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )21. 13.913 درهم( مع �لفائدة 
بو�قع 2% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام على �ل تزيد �لفائدة على ��صل 
 ، �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  وثلثمائة  و�مل�صاريف  وبالر�صوم   ، به  �ملق�صى  �ملبلغ 
ورف�ض ما عد� ذلك من طلبات.  حكما قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل للعلن ، وبفو�ت هذ� �مليعاد دون طعن منكم على �حلكم �مل�صار �ليه 

و�صتتخذ بحقكم �لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �صدكم. 
    �د�رة �خلدمات �لق�سائية  

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
  �عالن بالن�سر

�ملرجع : 391
�فغان�صتان    ، عبد�لظاهر  ولد  عمر  �ل�صيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�صية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100% يف / خمبز �ل�صور 
�إمار�تي   ، غامن  �ل  علي  �صعيد  حممد  لل�صيد/جا�صم  وذلك   ،  508766 ترخي�ض  رقم 
�جلن�صية.  تعديلت �خرى : مت تغيري �ل�صكل �لقانوين من : موؤ�ص�صة فردية بوكيل 
�لقانون  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  خدمات �ىل موؤ�ص�صة فردية.  وعملبن�ض 
�لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعلن 
للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� 
�لعلن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة 

لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
  �عالن بالن�سر

�ملرجع : 395
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/عماد ر�صا �جلابي - �صوريا �جلن�صية يرغب يف �لبيع 
�مل�صتعملة  لل�صيار�ت  كاليفورنيا  �لبالغة 100%  يف )�صمال  و�لتنازل عن كامل ح�صته 
وقطع غيارها( و�لتي تاأ�ص�صت باإمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )524536( وذلك 
�لإمار�ت �جلن�صية.  �ل�صيد/ عي�صى عبد�لكرمي عبد�لرحمن عبد�هلل �حلمادي -  �ىل 

تغيري �ل�صكل �لقانوين من موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات �ىل موؤ�ص�صة فردية. 
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعلن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  

على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعلن.
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
  �عالن بالن�سر

�ملرجع : 393
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيدة/ �وجال �صامول فيناي �صامول ، هندية �جلن�صية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100%  يف )�صالون ب�صمة �لعرو�ض لل�صيد�ت( مبوجب 
�جلن�صية.   �إمار�تية   ، عبد�لهادي  حممد  فاطمة  �ل�صيدة/عتيق  �ىل   )732561( رقم  رخ�صة 
من  للرخ�صة  �لقانوين  �ل�صكل  وتغيري  �آخر  �ىل  �لرخ�صة  �صاحب  تنازل   : �خرى  تعديلت 

)موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات( �ىل )موؤ�ص�صة فردية( وحذف وكيل خدمات. 
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعلن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ض  �ي  لديه  فمن  �لعلن  هذ�  تاريخ  من  ��صبوعني  بعد  �ليه  �مل�صار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
  �عالن بالن�سر

�ملرجع : 397
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ماجد حمد �صعيد حمد �لكلباين ي ، �إمار�تي �جلن�صية 
للرجال(  فيلكا  )�صالون  يف   %100 �لبالغة  ح�صته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�إمار�تية   ، �لنقبي  د�بل  �حمد  علي  �حلم  �ل�صيد/  �ىل   )611517( رقم  رخ�صة  مبوجب 

�جلن�صية.  تعديلت �خرى : تنازل �صاحب �لرخ�صة �ىل �خر.
وعملبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعلن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
دعوة حل�سور �جتماع �خلربة �حل�سابية �الأول 

يف �لنز�ع رقم 2019/47 تعيني خربة جتاري  
�ملعلن �إليه / 

�ملتنازع �صده : �صامل عبيد �صامل عبيد �ل�صويدي 
�لت�صوية للودية �ملوقر وندبنا خبري� ح�صابيا  بالإ�صارة �ىل �لقر�ر �ل�صادر من مركز 
�لأول  لذ� يرجى منكم �حل�صور لجتماع �خلربة �حل�صابية  �أعله  �ملذكور  �لنز�ع  يف 
�لعا�صرة  �ل�صاعة  متام  يف   2019/3/26 �ملو�فق  �لثلثاء  يوم  وذلك   ، �أعله  �لنز�ع  يف 
�صباحا ، وذلك مبقر �ملكتب دبي - �صارع �ملكتوم ، بناية �ل�صيخه مرمي نف�ض بناية بنك 
�صتاندرد ت�صارترد �لطابق �ل�صابع مكتب 704 ، موبايل رقم / 0562109945 ، هاتف رقم / 
04/3993601 ، فاك�ض رقم / 04/3993602 ، لذ� يرجى �حل�صور باملوعد �ملذكور و�إح�صار 

كافة �مل�صتند�ت �ملتعلقة بالدعوى.  
�خلبري �حل�سابي 
ليلى غامن �حلمريي  

�إجتمـــــاع خبــــــرة

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
يف �لدعوى رقم 4931 ل�سنة 2018 جتاري جزئي - دبي 

�ملقامة من / �صركة دبي لتاأجري �ل�صيار�ت - ذ م م 
�صد / مطاعم بي �صي )�ض ذ م م(

نعلن نحن �خلبري �حل�صابي / حممد حميد حممد �ملري ، �نه مت تعيننا من 
�ملحكمة  بحكم  �لو�ردة  �حل�صابية  �خلربة  مهمة  لتنفيذ  �ملوقرة  دبي  حمكمة 
�ل�صادر بجل�صة 2019/3/12 يف �لدعوى �ملذكورة �عله - كما نعلن �ملدعي عليها 
" مطاعم بي �صي �ض ذ م م" حل�صور �إجتماع �خلربة �ملقرر له جل�صة يوم �لثنني 
�لكائن  مكتبنا  مبقر  وذلك  ع�صر�   3.00 �ل�صاعة  متام  يف   2019/4/1 �ملو�فق 

مبركز �لد�نة - مكتب رقم 601 ، �صارع �آل مكتوم - ديرة - دبي. 
خبري ح�سابي  
حممد حميد �ملري 

�إعالن �إجتمـــاع خبـــرة
�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/2083 (

�ملنذر : فينتور� غورميت لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م 
�ملنذر �ليه : ��صرف ميتال للتجارة - �ض ذ م م 

مبلغ  و�صد�د  بالوفاء  �ملبادرة  �صرورة  �ىل  لتنبيهها  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر  بهذ� 
وقدره 90. 230.844 مبوجب فو�تري مت ��صد�رها مقابل �صر�ء �ملنذر �ليها �لعديد 
�يام من  �ملبلغ وذلك خلل مدة �ق�صاها 10  �لب�صائع فرت�صد يف ذمتها هذ�  من 
�ملتاحة يف  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  كافة  �ملنذرة لتخاذ  �صت�صطر  و�ل  �لن��ذ�ر  تاريخ 
، مع حفظ  �عله ورفع دعوى ق�صائية  مو�جهتكم ومطالبتكم ق�صائيا مبا ذكر 
ك��اف��ة ح��ق��وق �مل��ن��ذرة �لخ���رى ، م��ع حتميلكم ك��اف��ة م��ا ينتج ع��ن ذل��ك م��ن ر�صوم 

وم�صاريف بالإ�صافة �ىل �تعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/2111 (

�ملنذر : ر�مي�ض هري� - �ض ذ م م  بوكالة �ملحامية / �صاره �صاه بيك �لبلو�صي 
�ملخطر �ليها : �صيفكو للخدمات �لفنية - �ض ذ م م  )جمهول حمل �لإقامة( 

مببلغ  لديكم  �ملرت�صدة  �ملديونية  �صد�د  ب�صرورة   - �ليه  �ملخطر   - �ملخطر  ينذر 
46.376 درهم نظري �لب�صاعة �ملوردة �ليكم على �ن يتم �ل�صد�د خلل )5 �أيام( وذلك 
تنفيذ� لحكام قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية و�ذ� مل يتم �ل�صد�د خلل �ملدة �لقانونية 
�لإجر�ء�ت  �تخاذ  �ملخطر �ىل  �صي�صطر  بالن�صر عندها  �لإع��لن  تاريخ  �أي��ام من   5
فائدة  من  عليه  ي�صتجد  وم��ا  �لفو�تري  قيمة  ب�صد�د  للمطالبة  �صدكم  �لقانونية 

قانونية حتى تاريخ �حلكم و�لر�صوم و�مل�صاريف. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/2110 (

�ملنذر : ر�مي�ض هري� - �ض ذ م م  بوكالة �ملحامية / �صاره �صاه بيك �لبلو�صي 
�ملخطر �ليها : �م �يه �صي تي �يه �صي للخدمات �لفنية - �ض ذ م م  )جمهول حمل 
�لإقامة( - ينذر �ملخطر - �ملخطر �ليه - ب�صرورة �صد�د �ملديونية �ملرت�صدة لديكم 
�ل�صد�د خلل  يتم  �ن  �ليكم على  �مل��وردة  �لب�صاعة  مببلغ 91.201.66 درهم نظري 
)5 �أيام( وذلك تنفيذ� لحكام قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية و�ذ� مل يتم �ل�صد�د خلل 
�ملدة �لقانونية 5 �أيام من تاريخ �لإعلن بالن�صر عندها �صي�صطر �ملخطر �ىل �تخاذ 
�لإجر�ء�ت �لقانونية �صدكم للمطالبة ب�صد�د قيمة �لفو�تري وما ي�صتجد عليه من 

فائدة قانونية حتى تاريخ �حلكم و�لر�صوم و�مل�صاريف. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   

 �عـــــــالن       
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- خورفكان  : �ل�صيد/ 
فقري �صاه مادي كل ، �جلن�صية : �فغان�صتان وطلب �لت�صديق على حمرر يت�صمن 
)تنازل( يف ح�صته �لبالغة 100% يف �ل�صم �لتجاري �لر��صيات ملقاولت �لنجارة 
�مل�صلحة ، ن�صاط �لرخ�صة جنارة م�صلحة ، مقاولت فئة �صاد�صة ، و�ملرخ�ض من 
�ل�صادر   560635 رق��م  جتارية  رخ�صة  خورفكان  يف  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
بتاريخ 2008/2/18 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بخورفكان.  �ىل �ل�صيد/ فقري 
، �جلن�صية : �فغان�صتان. ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب  ح�صني حممد يكل 
�لعدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي �ل�صاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�صاء ��صبوعني من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر
�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية 

يف �لق�سية رقم 2018/5996 جتاري جزئي �ل�سارقة  
  �إعالن بورود �لتقرير 

�ىل �ملدعى عليه : �حمد غازي يو�صف قاعود 
حيث �ن �ملدعي : د�ر �لتمويل - �ض م ع 

وحيث �نه قد ورد تقرير �خلربة و�ودع يف ملف �لدعوى 
يف  �لثالثة(  �جلزئية  )�لد�ئرة  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�صوركم  يقت�صي  لذلك 
�لتا�صعة من �صباح يوم 2019/4/18 وذلك للإطلع و�لرد على  �ل�صاعة  متام 
�لدعوى ، ويف حالة تخلفكم عن �حل�صور �و عدم �ر�صال وكيل عنكم يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �صتبا�صر نظر�لدعوى يف غيابكم. 
مكتب �إد�رة �لدعوى 

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

��صم �ل�صركة : بيت الزمرد لتجارة املواد البناء - �ش ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 603 ملك د�ما�ض للعقار�ت - ديرة - رقة �لبطني - �ل�صكل �لقانوين 
: ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�صة : 549668 رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري : 64394 
�ل�صجل  يف  �لتاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
�لتجاري لديها باإنحلل �ل�صركة �ملذكورة �أعله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2018/10/1 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/14 وعلى من لديه 
ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق  �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني  �أي �عرت��ض 
 - دي��رة   - �ل��زرع��وين  حممد  عبد�لرحيم  ملك   602 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�سابات 
�مل�صتند�ت  كافة  معه  2517721-04 م�صطحباً   : فاك�ض    04-2517720  : هاتف  �ملرقبات 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي

��صم �مل�صفي :  ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة - �ملرقبات 
هاتف : 2517720-04  فاك�ض : 2517721-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
بيت  لت�صفية  �أع���له  �مل��ذك��ور  �مل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�صادية 
الزمرد لتجارة املواد البناء - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2018/10/1  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/14 وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً  �أع��له،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2018/1091 جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �لفتح ملقاولت �لبناء - �ض ذ م م  2- حممد جمدى ماهر حممد �صالح - ب�صفته 
�ملحكمة حكمت  بان  م م - جمهويل حمل �لقامة نعلنكم  ذ  �لبناء - �ض  �لفتح ملقاولت  مدير� ل�صركة 
�نرتنا�صيونال  �ل��ر�ح��ة  ل�صالح/  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2018/7/26 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها 
لتجارة مو�د �لبناء - �ض ذ م م  �أول : بالز�م �ملدعي عليهما �لأوىل و�لثاين بالت�صامن فيما بينهما بان 
يوؤديا للمدعية �ملبالغ �لآتية :-  مبلغ 30500 درهم وفائدة 9% من 2015/8/18  وحتى �ل�صد�د �لتام ،  
مبلغ 25700 درهم وفائدة 9% من 2015/8/25  وحتى �ل�صد�د �لتام  ، مبلغ 25386 درهم وفائدة 9% من 
2015/8/21  وحتى �ل�صد�د �لتام  ،  مبلغ 46857 درهم وفائدة 9% من 2019/9/23  وحتى �ل�صد�د �لتام  
، مبلغ 11830 درهم وفائدة 9% من 2015/10/23  وحتى �ل�صد�د �لتام  ،  مبلغ 16800 درهم وفائدة %9 
من 2015/9/25  وحتى �ل�صد�د �لتام  ، مبلغ 26950 درهم وفائدة 9% من 2015/6/28  وحتى �ل�صد�د 
�لتام ، و�لزمتهما بالت�صامن بامل�صاريف ومبلغ �لف درهم �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابل 
لل�صتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعلن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو 

�ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2019/600  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه /1- عمر�ن �حمد عبد�هلل �صنجل �ل�صحي  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/مو�رد للتمويل وميثله/عي�صى �صامل �حمد �حلر�صي �ملهري - قد 
وقدره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام 
وثلثون  درهما  وع�صرون  و�صتة  ومائة  �لفا  و�صتون  )ثمانية  دره��م(   68.126(
فل�صا( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى 
وحتى �ل�صد�د �لتام.  وحددت لها جل�صة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2019/4/2 �ل�صاعة 
ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  ���ض   8.30
قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�صة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/77  جلان عقارية

�لقامة  حمل  جمهول  ليميتد  بروبرتي  دب��ي  1-برمييري   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /ليو�ن �ض.ذ.م.م وميثله:حممود حجاج عزب �بوجريدة قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�صوعها ف�صخ �تفاقية �لبيع و�ل�صر�ء حمل �لنز�ع و�خلا�صة 
وحددت لها جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2019/3/24   RL  - بالعقار رقم:023 
�ل�صاعة 12.00 م�صاء� بالقاعة:ch2.F.24 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثلثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

�للجان �لق�سائية �خلا�سة
�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   

�إعالن �ملدعي عليه ن�سر� للمثول �مام �ملحكمة �م �لقيوين 
يف �لدعوى رقم )2019/22( جتاري كلي �أم �لقيوين 

بناء على طلب �ملدعية : �لبنك �لتجاري �لدويل - �ض م ع - وعنو�نه : دبي ، منطقة �ملمزر - بناية 
بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - مقابل �مللز� - طابق �مليز�نني - 101 - هاتف : 0505050122

�إىل �ملدعي عليه �لأول : �صركة �لطابور ل�صناعة �لزيوت و�ل�صحوم - ذ م م 
�ملدعي عليه �لثاين : رومان فر�ن�ص�ض مون�ض - �جلن�صية : �لهند 

�ملدعي عليه �لثالث : ميبل بينتو مون�ض �صيبا�صتيان - �جلن�صية : �لهند 
وعنو�نهم )ويعلن ن�صر� بجريدة و��صعة �لنت�صار باللغة �لعربية و�لجنليزية( 

�أنت مكلف باحل�صور �أمام  حمكمة �أم �لقيوين �لحتادية �لبتد�ئية - �لد�ئرة �لكلية - يف متام 
 ، �و بو��صطة وكيل معتمد  �ملو�فق 2019/3/24 �صخ�صيا  �ل�صاعة 8.30 �صباحا من يوم �لأحد 

وذلك للنظر يف �لدعوى �مل�صار �ليها �أعله بو�صفكم مدعي عليهم.
حرر بتاريخ 2019/3/18

 مكتب �إد�رة �لدعوى 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

حمكمة �م �لقيوين �الحتادية �البتد�ئية

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
 مذكرة �إعادة �إعالن مدعي عليه بالن�سر باللغتني

)�لعربية و�الجنليزية(
يف �لدعوى �ملدنية رقم )2018/781( كلي �إد�ري  �لفجرية

�ىل �ملدعي عليه / حممد �قبال حممد ها�صم - �جلن�صية : �لهند 
لل�صوؤون  �لعامة  �ملدعي/�لهيئة  ب��اأن  نعلمكم   - �لإق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
�ل�صلمية و�لوق���اف - قد �ق��ام �ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �أع��له ، ل��ذ� يتوجب 
يوم  �صباح  �لبتد�ئية  �لحت��ادي��ة  �لفجرية  حمكمة  �ىل  �حل�صور  عليكم 
�لثنني �ملو�فق 2019/4/8 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتند�ت ،  ويف 
�ملحكمة  ف��ان  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  �أر���ص��ال  �أو  ح�صوركم  ع��دم  حالة 

�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 
مدير �لدعوى        

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة �لفجرية �الحتادية �البتد�ئية

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
 �إعالن �ملدعي عليه باإحالة �لدعوى للد�ئرة �لكلية �الأوىل ن�سر� 

يف �لق�سية رقم 2016/3673 جتاري كلي 
�ىل �ملدعى عليه �لر�بع / يو�صف �حمد حممد عبد�لكرمي - �إمار�تي �جلن�صية

حيث �ن �ملدعي / جميل �يوب عبد�لفتاح ب�صري - �ردين �جلن�صية 
قد �قام عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة 

ويعلمك باإحالة �لدعوى للد�ئرة �لكلية �لأوىل 
�ملدنية  �لد�ئرة  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�صارقة  حمكمة  �مام  ح�صوركم  يقت�صي  و 
من  �لتا�صعة  �ل�صاعة  متام  يف  �لأول  �لطابق   138 رقم  �لقاعة  �لأوىل  �لكلية  �لتجارية 
�لدعوى  �لتقرير وللإجابة على  ن�صختك من  يوم 2019/3/26 وذلك ل�صتلم  �صباح 
وتقدمي ما لديك من بيانات ، ويف حالة تخلفك عن �حل�صور �و عدم �ر�صال وكيل عنك 

يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �صتبا�صر نظر �لدعوى يف غيابك.
حرره / عبا�ض حمجوب  2019/3/7 

�إد�رة �لدعوى 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية

مذكرة �عالن حكم ن�سر�
2018/1727 )�أمر �أد�ء(  
�ملرفوعة من �ملدعي/عادل علي يو�صف �ملاجد

�صد �ملدعي عليه / كابي فوؤ�د دمر - نعلمك باأنه قد �صدر بحقك يف 
�لدعوى �مل�صار �ليها �لقر�ر �ملبني �دناه 

�لقر�ر 
للمدعي/  يوؤدي  بان  دمر  فوؤ�د  كابي  عليه/  �ملدعي  بالز�م  ناأمر 
عادل علي يو�صف �ملاجد مبلغ وقدره )411.000 درهم( مع �لز�مه 

بامل�صروفات.  
مكتب �إد�رة �لدعوى 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
�إعالن بالن�سر

رقم )2019/2084 (
�ملنذر : خالد بن �صعيد هادي بازيد�ن - �صعودي �جلن�صية 

�ملنذر �ليه : عبد�هلل مر�د غريب - �إمار�تي �جلن�صية 
�ملو�صوع / �لنذ�ر �لعديل رقم حمرر )2019/1/27748(

 /420000 و�لبالغ  �لإن���ذ�ر  يف  �مل��ذك��ور  �ملبلغ  ب�صد�د  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�ربعمائة وع�صرون �لف درهم وذلك خلل خم�صة �يام من  تاريخ ن�صر هذ� 
�لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  �ملنذر لتخاذ  �صوف ي�صطر  و�إل  �لن��ذر� فرتة 
�لفو�ئد  �ىل  ب��الإ���ص��اف��ة  باملبلغ  مطالبتكم  دع���وى  ب��رف��ع  وذل���ك  حيالكم 

�لقانونية و�لر�صوم و�مل�صاريف. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
�إعالن بالن�سر

رقم )2116/2019 (
�ملنذر : �ل�صركة �لإلكرتوميكانيكية �لفنية - ذ م م 

�ملنذر �ليه : �م بي �ت�ض بروبرتيز 
يف  �ملتمثلة  دره��م   1.201.535 وق��دره  مبلغ  �صد�د  ب�صرعة  �ليه  �ملنذر  ينذر  �ملنذر  ف��ان 
�لفرتة  �لعقارية عن  دبي  ملوؤ�ص�صة  �مل�صتحقة  �لباطن  �ليجار من  ت�صديق عقد  ر�صوم 
بها  تكلف  �لتي  �ل�صيانة  درهم ومبلغ  بقيمة 777.445  2016/12/1 حتى 2017/9/26 
�ملنذر مببلغ 420.000 درهم وكذ� مبلغ  4.090 درهم ر�صوم مو�فقة �لدفاع �ملدين وذلك 
�ملنذرة  تقوم  �صوف  لذلك  ، وخلفا  �لإن��ذ�ر  ن�صر هذ�  تاريخ  يوما من  خلل ثلثون 
باتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لدى جلنة �لإيجار�ت ل�صرتد�د �ملبلغ �ملذكور مع حتميلكم 

لكافة �مل�صاريف �لقانونية �لناجتة عن ذلك. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
  �سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

��صم �ل�صركة: برياتام للتجارة - �ش ذ م م   
رقم �لرخ�صة : 692213 �لعنو�ن : مكتب رقم 403 - ملك عبد�لرحمن ح�صن 
�لر�صتماين - بردبي - �ل�صوق �لكبري - �ل�صكل �لقانوين: ذ�ت م�صئولية حمدودة 
رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري: 1118962 تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي 
�ل��و�ردة �عله وذلك مبوجب  بال�صركة  �لغاء �لرتخي�ض �خلا�ض  بانهاب�صدد 
�لجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��ض �لتقدم �ىل 

د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي من خلل �لربيد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�صر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��لل  وذل��ك  �لثبوتية  و�لور�ق  �مل�صتند�ت  كافة 

هذ� �لعلن.
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
  �سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

��صم �ل�صركة : كادميي للتجارة العامة - �ش ذ م م   
�مني  حممد  ماجد  ملك   -  )910( مكتب   : �لعنو�ن    683713 �لرخ�صة:  رق��م 
حممد �صديق �لكاظم - �ل�صبخة - �ل�صكل �لقانوين : ذ�ت م�صئولية حمدودة 
رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري : 1110101 تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي 
�ل��و�ردة �عله وذلك مبوجب  بال�صركة  �لغاء �لرتخي�ض �خلا�ض  بانهاب�صدد 
�لجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��ض �لتقدم �ىل 

د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي من خلل �لربيد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�صر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��لل  وذل��ك  �لثبوتية  و�لور�ق  �مل�صتند�ت  كافة 

هذ� �لعلن.
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2019/1246  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / 1- �صهاب حممد �صعيد للخدمات �لفنية - ذ م م  جمهول 
حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي / ���ص��اب��ر ف����رج ح�����ص��ني خ��م��ي�����ض -  ق���د �أق����ام 
 6180( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����ص���وم و�مل�����ص��اري��ف ورقم 
�ل�صكوى)AEMB190984742( وحددت لها جل�صة يوم �لأحد �ملو�فق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   Ch1.A.2 ب��ال��ق��اع��ة  ����ض    10.00 �ل�����ص��اع��ة   2019/3/31
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2019/216 جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه/1- حممد ر��صد عبد�هلل ر��صد حلي�ض جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ بنك �لإحتاد �لوطني )�ض م ع( وميثله/ منى �حمد عبد �لعزيز 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �ل�صباغ  يو�صف 
عليه مببلغ وقدره )793.724.63 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة  12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و �صمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بل كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 2019/3/25 �ل�صاعة 
ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30
قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�صة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2019/358  جتاري جزئي              

جمهول   - �مل��ازم��ي  علي  ��صماعيل  �بر�هيم  1-ع��ب��د�هلل   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�صلطان  / علي  - وميثله  للتمويل  م���و�رد  �مل��دع��ي/  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لكندي  �صامل 
عليه مببلغ وقدره )54381.56 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة 
�ملو�فق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة 
مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�صاعة   2019/3/25
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

 يف  �لدعوى 2018/4198  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه /1- هوم�صيلد ماينتنان�ض - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ دميرتي جوبارف وميثله / �صعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي 
مببلغ  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد    -
 %9 و�لفائدة   �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   70.474( وق��دره 
من  2018/4/30 وحتى �ل�صد�د �لتام ومبلغ وقدره )30.000 درهم( كتعوي�ض 
�ل�صاعة 8.30  �ملو�فق 2019/3/28  يوم �خلمي�ض   لها جل�صة  وح��ددت  تكميلي. 
�ض بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

يف �لدعوى رقم 2019/22 تنفيذ جتاري 
�ىل �ملنفذ �صدهم/1- بال �نرتنا�صيونال للمو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م 2-هارجيت �صينغ �صا�صار �ند�ر �صينغ - ب�صفته 
كفيل و�صامن مبديونية بال �نرتنا�صيونال للمو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م ،  3- هارميت �صينغ �صا�صار - ب�صفته كفيل 
و�صامن ملديونية بال �نرتنا�صيونال للمو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م ،  4- هان�صديب �صينغ �صا�صار - ب�صفته كفيل و�صامن 
ملديونية بال �نرتنا�صيونال للمو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م  ،  5- كابيتال للتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م - ب�صفتها 
كفيلة و�صامنة ملديونية بال �نرتنا�صيونال للمو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م ، 6- زهرة �ل�صرق للمو�د �لغذ�ئية - ذ م م - 
ب�صفتها كفيلة و�صامنة ملديونية بال �نرتنا�صيونال للمو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م  ،  7- �ودي�صى لتعهد�ت تزيد �ل�صفن 
- �ض ذ م م - ب�صفتها كفيلة و�صامنة ملديونية بال �نرتنا�صيونال للمو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م  ،  8- بال �نرتنا�صيونال 
لتعليب �ل�صماك - ذ م م - ب�صفتها كفيلة و�صامنة ملديونية بال �نرتنا�صيونال للمو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م جمهول 
�أقام  �أبوظبي �لوطني وميثله / حممد عي�صى �صلطان �ل�صويدي - قد  حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )21668202.56( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2019/485 تنفيذ جتاري 
لل�صتثمار  2-تنميات  م  م  ذ  ���ض   - �ملن�صاأت  لإد�رة  ��ص�ض  ���ص��ده��ا/1-  �ملنفذ  �ىل 
و�لتطوير �لعقاري - �ض ذ م م  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك 
�ت�ض ��ض بي �صي �ل�صرق �لو�صط �ملحدود وميثله / علي حممد عمر �لعيدرو�ض 
بالت�صامن  و�ل��ز�م��ك��م��ا  �ع���له  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   -
و�لز�مكما  درهم   )132475286.24( وق��دره  �لأول  للمدعي  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
بالت�صامن بدفع �ملبلغ �ملنفذ به للمدعي �لثاين وقدره )128901879.40( درهم 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  وت�صليمه 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س �ل�سعبة  
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  082/2019 SCT  : رقم �ملطالبة

هيئة مطالبة �لدعاوى �ل�صغرية  
�ىل �ملدعي عليه : �رون كومار 

ويجب  �لتجاري  �بوظبي  بنك  من  �صدك  مطالبة  تقدمي  مت  قد   2019/2/14 بتاريخ 
عليك �ما �لعرت�ف باملطالبة �و تقدمي �لدفاع عن �ملطالبة �و تقدمي طلب للطعن يف 
�لد�ئمة  �للجنة  �ملقدمة من  �إقر�ر �خلدمة  ��صتمارة  �لخت�صا�ض مدعوما بالدلة على 
�ملعينة بقانون �لعلمات �لتجارية ، يجب عليك �ن تقدم مع دفاعك �ي م�صتند�ت ترغب 
يف �لعتماد عليها يف �جر�ء�ت �لت�صاور ، ونحيكم علما باأنه يف حالة عدم �لرد على هذه 
�لت�صاور يف غ�صون  باإجر�ء�ت  �ل�صغرية  �لدعاوى  �ملطالبة �صيقوم م�صجل هيئة حتكيم 
7 �يام من �نتهاء مدة تقدمي �لدفاع ، �ذ� مل تتمكن من ح�صور �إجر�ء�ت �لت�صاور يجوز 

لقا�صي للجنة �لد�ئمة �ن يقر �ملطالبة �ل�صغرية وي�صدر �أمر� �صدك
ختم/ عبد�هلل �لناخي للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية  

حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي  

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

��صم �ل�صركة : كولر ا�سبوت للتجارة - �ش ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 109 ملك من�صور بن �حمد �ل ثاين )برج دبي( - ديره - �لرقة 
- �ل�صكل �لقانوين : ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�صة : 633613 رقم �لقيد 
بال�صجل �لتجاري : 1053369 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بدبي باأنه 
قد مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�صركة �ملذكورة �أعله ، وذلك 
حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2019/3/12 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
دبي بتاريخ 2019/3/12 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي 
�ملعني م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية  �لعنو�ن : مكتب رقم 2403 �حمد 
عبد�لرحيم �لعطار - بردبي - �ملركز �لتجاري �لثاين -  هاتف : 3589996-04  فاك�ض 
: 3589966-04  م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

��صم �مل�صفي : م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية
�لعنو�ن : مكتب رقم 2403 �حمد عبد�لرحيم �لعطار - بردبي - �ملركز �لتجاري 
�لثاين -  هاتف : 3589996-04  فاك�ض : 3589966-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
لت�صفية   �أع��له  �ملذكور  �مل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�صادية  �لتنمية 
كولر ا�سبوت للتجارة - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2019/3/12 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/12 وعلى 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن  من لديه �أي �عرت��ض 
و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً  �أع��له،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
�عالن حكم بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 2018/2159 �حو�ل نف�س م�سلمني 
نعلنكم  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �لو�صلتي   علي  بن  نيز�ر  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2019/3/11 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان 
�عله ل�صالح/ �صعاد بنت �ل�صادر �لنفاتي بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري: 1- 
بتطليق �ملدعية / �صعاد بنت �ل�صادر �لنفاتي - من زوجها �ملدعي عليه / نيز�ر بن 
علي �لو�صلتي - بطلقة بائنة لل�صرر ، وعلى �ملدعية �إح�صاء عدتها �ل�صرعية وفق 
�ملدعي عليه.    �ل��ز�م  باتا.  2-  بالتطليق  تاريخ �صريورة �حلكم  �عتبار� من  حالها 
حكما مبثابة �حل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�صر هذ� �لعلن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن 

�صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي
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�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2012/319 جتاري كلي                                              

�ىل �ملدعي عليه/1- �صركة ماجد هلل للمقاولت - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �أن �ملدعي / �صركة و�تر�صيل ملقاولت �ملو�د �لعازلة ذ م م وميثلها / حممد ��صغر 
مظفر ح�صني - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2012/9/24  يف 
�لدعوى �ملذكورة �عله ل�صالح/  �صركة و�تر�صيل ملقاولت �ملو�د �لعازلة ذ م م وميثلها 
/ حممد ��صغر مظفر ح�صني بالت�صديق على �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى �لتحكيمية 
2010/78 من مركز دبي �لدويل للتحكيم و�لزمت �ملدعي عليها �مل�صروفات وخم�صمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني 
�ل�صيخ  �ل�صمو  با�صم �صاحب  �لع��لن �صدر  لن�صر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي
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مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  �لدعوى 2018/4644  جتاري جزئي 

�لقامة  م م جمهول حمل  ذ  �ض   - �لعام  للنقل  �لنظري  عليه /1-  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/ توتال - �أ.ع.م )ذ م م( وميثله/ خالد حممد �صعيد بوج�صيم -  
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
)62.500 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ 
�ملو�فق 4/1/  �ل��ت��ام.   وح��ددت لها جل�صة يوم �لثنني  �ل�صد�د  �ملطالبة وحتى 
باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�صاعة   2019
م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�سم
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�إعالن بالن�سر

رقم )2019/2114(
�ملخطر : �صبيب �حمد ر��صد بن �صبيب - �إمار�تي �جلن�صية

�ملخطر �ليه : فا�صت وي لتجارة �مللب�ض - �ض ذ م م 
فان �ملنذر يخطر �ملنذر �ليه ب�صرورة جتديد عقد �ليجار ودفع م�صتحقات 
�لإيجارية وذلك خلل مدة �ق�صاها 30 يوم من تاريخ ن�صر هذ� �لخطار 
و�ل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه 
و�لتعوي�ض �جلابر  ذكر  �للزمة مبا  �لق�صائية  �لدعاوى  �قامة  مبا فيها 
�لتقا�صي  وم�صاريف  ر�صوم  كافة  �ليه  �ملخطر  وحتميل  و�ل�صرر  للعطل 

و�تعاب �ملحاماة وغريها. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده 
فى �لدعوى رقم  2014/52  تنفيذ عقاري 

طالب �لتنفيذ:  فر�نكو فافيل 
عنو�نه : �لإمار�ت �يطاليا - وعنو�ن �ملختار - �صارع �ل�صيخ ز�يد - خلف مرور �لرب�صاء - مقابل جممع �لذهب و�لأملا�ض - 

بناية معر�ض �صم�ض �ملدينة لل�صيار�ت - �لطابق �لأول - مكتب رقم 1 
�ملنفذ �صده : �صركة �أكو� �نف�صتمنت�ض ليمتد �صركة منطقة حرة - جبل علي )جافز�( وميثلها مديرها هيثم  ، حممد مهدي 
حم�صن �لتاجر وح�صني جري�ئيلوف - و�آخرون  عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - تعلن على عنو�ن �ملختار مركز حمر 
عني - �لطابق �لأول - بو�بة رقم 10 - مكتب ز�يد �ل�صام�صي للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية  �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 
5.00 م�صاء ويف �ليام �لثلث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه  2019/3/27 �ل�صاعة 
www. للمز�د�ت   �لم��ار�ت  �لبيع )�صركة  بها  �نيط  �لتى  �ملز�يدة مع  �جلهة  �ج��ر�ء�ت  �تخاذ  �ل�صر�ء  �لر�غبني يف  على 
emiratesauction.ae( وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عله.  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن 
%20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من 
م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خلل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �أو�صاف �لعقار : �ر�ض 
- رقم �لر�ض : 189 - �ملنطقة : مر�صى دبي - رقم �لبلدية : 502 - 392 - �مل�صاحة : 3254.67 مرت مربع - �لقيمة 

�لتقديرية : 66002063 درهم - ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
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�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم  2014/52  تنفيذ عقاري 

طالب �لتنفيذ:  فر�نكو فافيل 
عنو�نه : �لإمار�ت �يطاليا - وعنو�ن �ملختار - �صارع �ل�صيخ ز�يد - خلف مرور �لرب�صاء - مقابل جممع �لذهب و�لأملا�ض - 

بناية معر�ض �صم�ض �ملدينة لل�صيار�ت - �لطابق �لأول - مكتب رقم 1 
�ملنفذ �صده : �صركة �أكو� �نف�صتمنت�ض ليمتد �صركة منطقة حرة - جبل علي )جافز�( وميثلها مديرها هيثم  ، حممد مهدي 
حم�صن �لتاجر وح�صني جري�ئيلوف - و�آخرون  عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - تعلن على عنو�ن �ملختار مركز حمر 
عني - �لطابق �لأول - بو�بة رقم 10 - مكتب ز�يد �ل�صام�صي للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية  �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 
5.00 م�صاء ويف �ليام �لثلث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه  2019/3/27 �ل�صاعة 
www. للمز�د�ت   �لم��ار�ت  �لبيع )�صركة  بها  �نيط  �لتى  �ملز�يدة مع  �جلهة  �ج��ر�ء�ت  �تخاذ  �ل�صر�ء  �لر�غبني يف  على 
emiratesauction.ae( وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عله.  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن 
%20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من 
م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خلل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �أو�صاف �لعقار : �ر�ض 
- رقم �لر�ض : 189 - �ملنطقة : مر�صى دبي - رقم �لبلدية : 502 - 392 - �مل�صاحة : 3254.67 مرت مربع - �لقيمة 

�لتقديرية : 66002063 درهم - ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   

�عالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2018/400 ��ستئناف عمايل 

�ىل �مل�صتاأنف �صده /1- د�بليو �ن كيه �نترييورز - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة  مبا 
�ن �مل�صتاأنف/ جمدى عبد�هلل حممد عبد�لفتاح مبا �ن �مل�صتاأنف/ جمدى عبد�هلل حممد 
بقبول  �ملحكمة  ب��اأن حكمت  نعلنكم  �أع��له وعليه  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  �ق��ام  عبد�لفتاح  قد 
�مل�صتاأنف  ملدير  �حلا�صمة  �ليمني  بتوجيه  مو�صوعه  يف  �لف�صل  وقبل  �صكل  �لإ�صتئناف 
�صدها ليحلفها بال�صيغة �لآتية )�ق�صم باهلل �لعظيم �ن �مل�صتاأنف ��صتلم �جره عن �صهر 
و�نه  �ل�صاأن �صحيح  �لأج��ور يف هذ�  بتقرير حماية  �ل�صركة و�ن ما ورد  �بريل 2017 من 
ي�صتحق  ول  بها  تكلفه  و�نها مل  بال�صركة  عمله  �ثناء فرتة  �إ�صافية  �أعمال  ب��اأي  يقم  مل 
�ملبلغ �ملطالب به عنها و�نه ل يوجد بال�صركة ك�صوف عن هذه �لعمال و�هلل على ما �قول 
�مل�صتاأنف  تاريخ 2019/3/28 وعلى مدير  �صهيد( وحددت للحلف جل�صةيوم �خلمي�ض يف 

.Ch1.A.4 صدها �ملثول بها للحلف ، �ل�صاعة 11.00 �صباحا يف �لقاعة�
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

��صم �ل�صركة : رايه فاين لتجارة - �ش ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 103 ملك �صبيب �حمد ر��صد بن �صبيب - ديرة - �لبطني - �ل�صكل 
�لقانوين : ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�صة : 778417 رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري 
�لتاأ�صري يف  باأنه قد مت  بدبي  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  : 1275841 مبوجب هذ� 
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �أع��له  �ملذكورة  �ل�صركة  باإنحلل  لديها  �لتجاري  �ل�صجل 
دبي بتاريخ  2019/3/17 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/3/17 وعلى 
لتدقيق  دوكيوبيليتي  �ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ض  �أي  لديه  من 
احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة - هاتف 
: 4421762 - 04  فاك�ض : 4421764 - 04 م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

��صم �ل�صركة : هوم تك اإلكرتونيك�ش - �ش ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 318 ملك �حمد طاهر حممد - ديرة - نايف - �ل�صكل �لقانوين : 
ذ�ت م�صوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�صة : 679225 رقم �لقيد بال�صجل �لتجاري : 1105192 
�ل��ت��اأ���ص��ري يف �ل�صجل  ب��اأن��ه ق��د مت  ب��دب��ي  مب��وج��ب ه��ذ� تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لق��ت�����ص��ادي��ة 
�لتجاري لديها باإنحلل �ل�صركة �ملذكورة �أعله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2019/3/12  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/3/12  وعلى من لديه 
�أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني ميثاق لتدقيق احل�سابات  �لعنو�ن : 
مكتب رقم 308 ملك �ل�صيخ جمعه بن �حمد بن جمعه �ل مكتوم - ديرة - �لقرهود  هاتف 
: 2500781-04  فاك�ض : 2500782-04  م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

��صم �مل�صفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة - هاتف 
: 4421762 - 04 ، فاك�ض : 4421764 - 04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
رايه  لت�صفية   �أع��له  �ملذكور  �مل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�صادية 
فاين لتجارة - �ش ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2019/3/17 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/17 وعلى من لديه �أي 
بدبي على  �لكائن  �ملعني يف مكتبه  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��ض 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً  �أع��له،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

��صم �مل�صفي : ميثاق لتدقيق احل�سابات
دي��رة -  �ل مكتوم -  �ل�صيخ جمعه بن �حمد بن جمعه  رق��م 308 ملك  �لعنو�ن : مكتب 
د�ئرة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-2500782  : فاك�ض   04-2500781  : هاتف  �ل��ق��ره��ود  
�لتنمية �لقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعله لت�صفية  
بتاريخ   دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ش   - اإلكرتونيك�ش  تك  هوم 
2019/3/12 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/12  وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً  �أع��له،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/174  عقاري كلي
فورت�صن   -2 ذ.م.م  لل�صتثمار�ت  و�خ��و�ن��ه  خ��وري  ها�صم  �حمد  1-���ص��رك��ة   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
لل�صتثمار�ت �ض.ذ.م.م 3- �حمد مري ها�صم �حمد خوري 4- بريفيكت هومز للعقار�ت 5- �صركة 
�خو�ن خوري �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /جيزة للنظمة وميثله:جو�صلني 
�لبيع  ع��ق��د  ون��ف��اذ  �مل��ط��ال��ب��ة ب�صحة  �ل���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا  ع��ل��ي��ك  �أق����ام  ق��د  �صبلي خ��ري �هلل 
�ملوؤرخ:2008/3/18 وتثبيت ملكية �ملدعية للوحدة �لعقارية رقم 1306 بربج فورت�صن و�لز�م �ملدعي 
و�مل�صاريف  و�لر�صوم  لها  ملكية  �صهادة  و��صد�ر  �لعقارية  �لوحدة  بت�صجيل  مت�صامنني  عليهم 
�ل�صاعة:09:30 �ض  �مل��و�ف��ق:2019/3/24  يوم �لحد  لها جل�صة  �ملحاماة.وحددت  �تعاب  ومقابل 
بالقاعة:ch1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثلثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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•• ابوظبي-الفجر:

ن��ظ��م م��رك��ز ���ص��ل��ط��ان ب��ن ز�ي���د ���ص��ب��اح �م�ض 
�لثلثاء جل�صة نقا�ض حتت عنو�ن “�لقر�ءة 
قارًئا  �ل��ع��ق��ل  ي��ك��ون  ك��ي��ف  للتفكري،  منهًجا 
و�لكون كتاًبا؟” قدمها �لرو�ئي و�لإعلمي 
وليد علء �لدين مدير حترير جملة تر�ث 
�إطار  يف  للمركز  �لثقايف  �لربنامج  �صمن   ،
ف��ع��ال��ي��ات ���ص��ه��ر �ل���ق���ر�ءة يف دول����ة �لإم�����ارت 

�لعربية �ملتحدة. 
�لدين  ع��لء  وليد  ق��ال  �جلل�صة  م�صتهل  يف 
�إن و�حدة من �أبرز م�صكلت �لعقل �لعربي؛ 
دون  م��ن  �ملغلقة،  �مل�صطلحات  م��ع  �لتعامل 
�إع��ادة �لنظر يف دللتها مبا ي�صمح بتطوير 
�لع�صر  م���ت���غ���ري�ت  �إط��������ار  يف  ل���ه���ا  ف��ه��م��ن��ا 
ومنجز�ت �حل�صارة.  و�أ�صاف: �إن �لطمئنان 
للم�صطلحات و��صتعمالها من دون حتريرها 
من �أ�صر �ملعنى –�لذي كانت حتققه يف تاريخ 
ن�صاأتها �أو ��صتخد�مها- ُيزيف �لدللة، وُيلغي 
وظيفة �لعقل �لأ�صا�صية وهي �لت�صاوؤل بحًثا 

عن �ملعنى. 
�لقر�ءة  مل�صطلحي  �ملذهل  �ل�صيوع  �إن  وق��ال 
�ل��ن��ق��ا���ض حول  �إ���ص��اع��ة  و�ل���ك���ت���اب، م���ن دون 
يت�صبب يف  وللكتاب،  للقر�ءة  �لأو�صع  �ملعاين 
�أنف�صنا  ح��ول  مغلوطة  نتائج  �إىل  �ل��و���ص��ول 
مثل  ويجعلنا  �جل���دي���دة،  �لأج���ي���ال  وح���ول 
نعتقد خطاأ �أننا �أف�صل من �لأجيال �جلديدة 
ملجرد �أن علقتهم بالكتاب ل ت�صبه علقتنا 
به و�أن �لأجيال �لأقدم �أف�صل حال  لل�صبب 
ل  “�أمة  قبيل  عبار�ت من  نكرر  و�أن  نف�صه. 
وغري  �لكتاب”  ع��ن  بعيد  و”�صباب  تقر�أ”، 
�أو  ذل���ك مم��ا ي��ح��دث قطيعة ب��ني �لأج���ي���ال 
بقدر�تهم  �ل�����ص��ب��اب  ث��ق��ة  �صعف  يف  يت�صبب 
وبقدرتهم  ومبعلوماتهم  و�لفكرية  �لعقلية 

على �إنتاج �ملعرفة.  
وللخروج من هذه �مل�صكلة، حتدث وليد علء 
�لدين  عن �لقر�ءة بو�صفها منهًجا للتفكري، 
للمفردتني:  دللت  �أق����دم  يف  ق����ر�ءة  وق���دم 
ن�صاط  �ل��ق��ر�ءة  �أن  م�صتنتًجا  وكتاب  ق���ر�ءة، 
و�حدة،  بو�صيلة  مرتبط  غ��ري  فكري  عقلي 
حتت  تنتظم  �ل��ت��ي  �ل���دللت  جمموعة  و�أن 
�أ�صر  �للغة )بعيد� عن  �لفعل قر�أ يف معاجم 

�إىل �لنظر و�لتتبع،  �ل�صطلح( كلها حتيل 
و�جلمع و�ل�صم لفهم �لأمر �مل�صمر ومعرفة 
�ملعنى، وما ي�صبه جتزئة �لكل �أو حتليله وتتبع 
��صتكمال  �أم���ًل يف  تركيبها  و�إع���ادة  �لأج���ز�ء 
تعني  �أ�صا�صها  يف  �إذن  �لقر�ءة  وق��ال:  �ملعنى. 
�ل���ت���اأم���ل و�لن���ت���ب���اه و�ل���رب���ط ب���ني �لأج�����ز�ء 
و�لت�صاوؤل بحًثا عن معنى، و�أ�صاف: �لقر�ءة 
كل م�صدٍر  مع  عقلي،  ح��و�ر  عملية  �إذن هي 
باعتبارها  �حلكمة،  �إىل  و�صوًل  للمعلومات 
ق��م��َة �ل��ه��رم �ل���ذي ي��ب��د�أ ب��ال��ب��ي��ان��ات وينتهي 

باحلكمة وبينهما �ملعلومات و�ملعرفة. 
�لفروق  ت��ر�ث  جملة  حترير  مدير  و�أو���ص��ح 
و�ملعرفة  و�ملعلومات  �لبيانات  بني  �لأ�صا�صية 
�ملجز�أة  �ملادة �خلام  فالبيانات هي  و�حلكمة، 
بينما  و�إ���ص��ار�ت،  و�صور  وكلمات،  �أرق���ام،  من 
�مل��ع��ل��وم��ات ه���ي جم��م��وع��ات �ل��ب��ي��ان��ات حني 
ت�صنع معنى جزئًيا. �أما �ملعرفة فهي �لقدرة 
باخلربة  ودجم��ه��ا  �مل��ع��ل��وم��ات  ت�صغيل  ع��ل��ى 
�لعقلية  و�مل����ه����ار�ت  و�حل����د�����ض  و�ل���ت���ج���ارب 
م��ب��ا���ص��رة، وتظل  ف��ائ��دة  لتحقيق  و�ل��ذه��ن��ي��ة 
تعميمها  �لتي ميكن  �حلكمة هي �خلل�صة 
من تلك �ملعارف لت�صافر عرب �لزمن �صاحلة 

للأجيال.
�إن و�صائلنا �إىل �لبيانات  وقال علء �لدين: 
و�ملعلومات هي كل �حلو��ض، بينما م�صادرنا، 
مب��ع��ن��ى �أم����اك����ن ت���و�ف���ر ت��ل��ك �مل������و�د �خل���ام 
هرم  �أو  �حل��ك��م��ة  ه���رم  لت�صغيل  �ل�����ص��احل��ة 

�ملعرفة فهي بل �صك “�لكتاب«.
كل  م�����ص��در  ه��و  “�لكتاب”  ن��ع��م   : و�����ص���اف 
�أ�صر  معرفة، ولكن علينا حترير �ملفردة من 
�لبد�ئي  �لإن�����ص��ان  �ح��ت��اج  �ل���ص��ط��لح. فهل 
�ل�صفاهة  ع�صر  عا�صو�  �أمم  من  حلقه  وم��ن 
ويحققو�  م��ع��ارف��ه��م  ل��ي��ن��ت��ج��و�  ك���ت���اب  �إىل 

فو�ئدهم بل ويخلفو� لنا حكمتهم؟ 
و��صار �ىل �ن جمموعة �لدللت �لتي تنتظم 
تعني  �ل��ع��رب��ي��ة،  �مل��ع��اج��م  حت��ت فعل كتب يف 
�لفائدة  ل�صمان  ب��اآخ��ره  �ل�����ص��يء  �أول  ج��م��َع 
م���ن���ه، وم��ن��ه��ا ن���اأخ���ذ ف���ك���رة �ك���ت���م���ال �ملعنى 
و�كتمال �لفائدة ومتامها، ومنها جاء معنى 
�ل��ك��ت��اب �ل����ذي ي�����ص��در ل��ب��ي��ان م��ع��ن��ى معني، 
ومنها ��صطلح على ت�صمية �لر�صالة �ملكتملة 
جمًعا  حفه  �صُ �ملكتملة  و�ملخطوط  بالكتاب، 
ب��ال��ك��ت��اب، و�ل��ك��ت��اب �مل��ق��د���ض ب��ال��ك��ت��اب نظًر� 

لأنه �ملكتمل جمًعا ومعنى يف �صرع �أ�صحابه، 
و�لِكَتاُب هو �لأََجُل لأنه �كتمال رحلة �لعمر 

ومتامها. 
�أن �لكتاب يف  �إىل  وخل�ض وليد علء �لدين 
يوؤدي  بيانات  م�صدر  كل  هو  �لبدئي،  معناه 
م��ع��ن��ى، و�����ص���اف: ف����اإذ� �أ���ص��ف��ن��ا �إىل ذل���ك �أن 
�ل��ق��ر�ءة ه��ي حم��اول��ة �ل��و���ص��ول �إىل �ملعنى، 
حكًر�  لي�صت  �ل��ق��ر�ءة  �أن  بب�صاطة  نكت�صف 
�ملعا�صر،  �ل�صطلحي  مبعناه  �لكتاب  على 
و�صيلة حتمل معنى:  كل  لت�صمل  تت�صع  �إمنا 
�مل�صموعة  �لكلمات  ك��ت��اب،  �مل��دون��ة  �ل�صحف 
�ل�صينما،  فيلم  �لإل��ك��رتوين،  �لكتاب  ك��ت��اب، 
باأنو�عها،  و�ل���در�م���ا  �مل�صل�صلت  �لأغ�����اين، 
تاأمل  �خل���ربة،  �أ�صحاب  م��ع  �حل���و�ر  �مل�صرح، 
�لطبيعة كتاب، متابعة و�جهات �ملحال كتاب، 
مر�قبة �لكائنات كتاب... و�أكمل �لقائمة بكل 
فعل  و�لقر�ءة  كتاًبا  بو�صفه  �لكون  مفرد�ت 
�لتاأمل يف هذ� �لكتاب و�إعمال �لعقل فيه من 

�أجل جلء �ملعنى وحتقيق �لفائدة.
�ملفاهيم من  �إن حترير  �لدين:  ع��لء  وق��ال 
�صائلة  �أن��ه��ا  نظن  يجعلنا  �لإ���ص��ط��لح  �أ���ص��ر 
وع�����ص��ّي��ة ع��ل��ى �ل�����ص��ب��ط، ي��ب��دو وك����اأن �لأمر 
م���رتوك ه��ك��ذ� ب��ل ���ص��روط؟ و�أ���ص��اف: عند 
ه���ذ� �حل���د ت��ت�����ص��ح ����ص���رورة �حل���دي���ث حول 

“�لقر�ءة بو�صفها منهًجا للتفكري«. 
�لذي  �ملنهج هو �لطريق  ف��اإذ� كان  و�أو���ص��ح: 
يقود �إىل هدف، فالهدف من �لقر�ءة كمنهج 
عرب  مثقًفا،  �لإن�����ص��ان  ي�صبح  �أن  ه��و  تفكري 
لتحويل  �حل��و����ض  خ��لل  �لعقل من  ت�صغيل 
ت�صاعده  م��ع��رف��ة  �إىل  و�مل��ع��ل��وم��ات  �ل��ب��ي��ان��ات 

�أو  وظ��ي��ف��ت��ه،  �أو  دوره،  م���ن  �ل��ت��م��ك��ن  ع��ل��ى  
مهنته، �أو �صنعته، مبا ميكنه من �لقيام بها 
على �أف�صل �صورة مكتملة.. وهنا –و�لكلم 
�ل�صلح،  د�ئ�������رة  ت��ك��ت��م��ل  �ل����دي����ن-  ل���ع���لء 
و�لعمر�ن،  لي�ض �لعمر�ن و�ل�صلح يف �أب�صط 
�إن�صان  ك��ل  يتقن  �أن  يف  يتمثلن  �صورهما 
و�أن  به،  �ملنوط  دوره  �أد�ء  �لأر���ض  على وجه 
يرقى يف هرم �ملعرفة �إىل �حلالة �لتي جتعله 
�لنا�ض  �أدو�ر  فتتكامل  ب��دوره  ونافًعا  �صاحًلا 
تختمر  و�أن  �لكون؟  في�صلح  معارفهم(  )�أي 
“حكمة”  فت�صنع  �مل��ع��ارف  ه���ذه  خ��ل���ص��ات 
�ل��ت��ال��ي��ة فت�صمن  ل���لأج���ي���ال  ن��ق��ل��ه��ا  مي��ك��ن 

دميومة عمر�ن �لكون؟ 
وهو  �لعملية،   لهذه  �حلاكم  �لإط���ار  وح��ول 
�لعن�صر �لذي بوجوده ي�صبح �لإن�صان قارًئا 
�إىل  �لبيانات  �لنتقال من م�صاحة  ي�صتطيع 
م�صاحة �ملعلومات ثم م�صاحة �ملعرفة ورمبا 
�حلكمة، وبغيابه يقف �ملرء يف حقل �لبيانات 
ل ي�صتطيع �لنتقال �إىل �أبعد منه �إل بالقدر 
عمل  وم�صاحة  �لبقاء  غريزة  حتكمه  �ل��ذي 
�ل��ع��ق��ل �ل��ت��ل��ق��ائ��ي. ق���ال ع���لء �ل���دي���ن: هذ� 
�ل�صيء هو و��صطة �لعقد يف عنو�ن مناق�صتنا 
“�ملنهج”..   �إن��ه  للتفكري”  منهًجا  “�لقر�ءة 
و�أ�صاف: �إذ� كان �ملنهج �أو �ملنهاج هو �لطريق 
لقطعه  وي��ل��زم  �آخ����ره،  ملعرفة  ُيق�صد  �ل���ذي 
ب��ذل �جل��ه��د و�ل�����ص��رب و�لل���ت���ز�م، و�لتفكري 
�ملعلوم  يف  �لعقِل  �إِع��م��ال  مبعنى  �لتاأمل  ه��و 
منهج  ف���اإن  �إىل معرفة جم��ه��ول،  ��ول  ل��ل��و���صَ
�لو��صحة  �ل���ط���ري���ق���ة  ت���ل���ك  ه����و  �ل��ت��ف��ك��ري 
��صتخد�م  نبلغها عرب  �لتي  نهايتها  �ملعلومة 

نعلم  ما  معاجلة  يف  �لعقل-  -و�أد�ت���ه  �لفكر 
و�صوًل �إىل ما ل نعلم.

وقال: �إن كل عنا�صر حتول �لعقل �إىل عقل 
�لقارئ متوفرة، فالعقل �أد�ة عامة لبني �آدم، 
�ل�صتثناء.  هو  وغيابه  �لقاعدة،  هو  وج��وده 
�صفة  ا  �أي�صً ��صتعماله  على  �ل��ق��درة  �أن  كما 
يو�صف  م���ا  �أن  �ل��ع��ل��م  �أث���ب���ت  وق����د  ع���ام���ة، 
�لذهني  �أو  �لعقلي  �ل��ت��ف��وق  �أو  بالعبقرية 
�لو�عي”  “�ملر�ن  عرب  �كت�صابه،  ميكن  �أم��ر 
د�خل  �لعمل  تكر�ر  مبعنى  �مل��خ،  لع�صبونات 
�إطار منتظم، وهو ما نتحدث عنه حتت ��صم 

�ملنهج، �أو ب�صكل �أدق منهج �لتفكري. 
�لتي  �ل��ت�����ص��غ��ي��ل  ����ص���ر�ر  �إذن  ه���ي  م���ا  ول���ك���ن 
�لعقل يعمل يف هذ� �لجت��اه؟ ت�صاءل  جتعل 
�أ�صتخدم مفردة  علء �لدين و�أج��اب: �صوف 
“�لن�صغال” كطرح مبدئي، ميكن �أن نطوره 
�أو  �حل��ل��م،  �أو  �ل��ه��دف  وج���ود  لي�صبح:  م��ًع��ا 
�لطموح. و��صاف: ب�صكل تلقائي يعمل �لعقل 
�لإن�صان  ليحفظ حياة  �لأ�صا�صية  ح��دوده  يف 
ويحقق طلباته �لدنيا،  هذه �لن�صبة ل تعادل 
َك�صًر� ع�صرًيا يف �ملائة من �لطاقة �لكلية �لتي 
ميكن �أن يعمل بها �لعقل.. فما �لذي يدفع 
نحو  متجًها  �أع��ل��ى  مب��ع��دلت  للعمل  ع��ق��ًل 

�لقر�ءة بو�صفها منهًجا للتفكري؟ 
�أو  بحلم  �أو  بهدف  �لن�صغال  �أ�صميه  ما  هذ� 
ي��ب��د�أ يف طرح  �لعقل  م��ا يجعل  ه��و  بطموح، 
للملحظة  �حل��و����ض  وت�صغيل  �ل��ت�����ص��اوؤلت 
و�ل���ت���اأم���ل وج��م��ع �ل��ب��ي��ان��ات وحت��وي��ل��ه��ا �إىل 
�كت�صاف  م��ع��ارف  �إىل  وتطويرها  معلومات 
�لت�صاوؤلت  وت��ط��وي��ر  ر���ص��ده��ا  ث��م  �ل���ف���روق 
�مل�صادر،  د�خ��ل  و�ل��رتق��ي  وحتليلها،  حولها 
�أن ي�صبح  �إىل  ثم يبد�أ �لرتقي د�خ��ل �لأم��ر 
���ص��اح��ب م��ع��رف��ة: ي��ع��ن��ي ق����ادر ع��ل��ى حتقيق 
�لبيانات  معاجلة  من  يريدها  �لتي  �ملنفعة 

و�ملعلومات.
و�أو�صى علء �لدين كل �لعاملني يف حقول 
من  بالجتهاد  و�لثقافة  و�لإع���لم  �لتعليم 
بالقر�ءة  �ملرتبطة  �ملفاهيم  ت�صحيح  �أج���ل 
�أ���ص��ر �مل�صطلحات  و�ل��ك��ت��اب وحت��ري��ره��ا م��ن 
�أجل  ق���ر�ء، ولكن م��ن  لي�ض م��ن �ج��ل ك�صب 
ت��ك��وي��ن ع��ق��ول ق���ارئ���ة  ت��ت��خ��ذ م���ن �لقر�ءة 
منهج تفكري ولي�ض جمرد و�صيلة تلقني عرب 

�لكلمات �ملكتوبة. 

يف مركز �سلطان بن زايد

وليد عالء الدين : العامل كله كتاب للعقل القارىء

•• باري�س-الفجر:

�أكد �صعادة �أحمد بن ركا�ض �لعامري، رئي�ض هيئة �ل�صارقة 

�لدويل  باري�ض  معر�ض  يف  �لهيئة  م�صاركة  �أن  على  للكتاب 
للكتاب �لذي يحتفي بعامه �ل�39 ياأتي يف �إطار �صعي �لهيئة 
لتعريف �لنخب �لثقافية �لفرن�صية و�لأوروبية على م�صروع 

�ل�صيخ  �ل�صمو  �أ�صا�صاته �صاحب  �لذي و�صع  �لثقايف  �لإم��ارة 
�لدكتور �صلطان بن حممد �لقا�صمي، ع�صو �ملجل�ض �لأعلى 
حاكم �ل�صارقة، قبل ما يزيد عن �أربعني عاماً، لفتاً �إىل �أن 
مّد  �إىل  �لر�مية  �لهيئة  ��صرت�تيجية  مع  تن�صجم  �مل�صاركة 
ج�صور �لتو��صل �لإن�صاين و�حل�صاري مع خمتلف �لثقافات 

�لعاملية. 
�ل�صارقة للكتاب، يف معر�ض  جاء ذلك خلل م�صاركة هيئة 
�لهيئة يف جناحها  ��صت�صافت  للكتاب، حيث  �لدويل  باري�ض 
و�لأوروبيني  �لفرن�صيني  و�ملثقفني  �لنا�صرين  م��ن  نخبة 
�ل�صارقة،  لإم��ارة  �لر�ئدة  �لثقافية  �لتجربة  على  للطلع 

و�لتعرف على �أجندة فعالياتها �لثقافية �ل�صنوية. 
وتعرف زو�ر �جلناح �ل�صارقة �مل�صارك على ما تقدمه مدينة 
من  �ل��ع��امل،  يف  للن�صر  ح��رة  مدينة  �أول  للن�صر،  �ل�����ص��ارق��ة 
�لنا�صرين  عمل  بو�قع  �لرتقاء  ت�صمن  وخدمات  ت�صهيلت 
�أر�صية  من  �أعمالهم  ملبا�صرة  �للزمة  باخليار�ت  ومتّدهم 
�لعربية  للمنطقة  �لعاملي  �لكتاب  دخ��ول  بو�بة  تعّد  خ�صبة 
�لنا�صرين  ملا متتلكه من مقومات ت�صاعد  �لأو�صط  و�ل�صرق 

على �لتو��صل مع خمتلف �أنحاء �لعامل.
وتابع رئي�ض هيئة �ل�صارقة للكتاب:” ترتجم م�صاركة �لهيئة 
و�لعاملية  �لأوروب��ي��ة  �لثقافة  �صعيد  على  م��رم��وق  ح��دث  يف 
�ل�صارقة  روؤي��ة م�صروع  �ل��دويل للكتاب  باري�ض  مثل معر�ض 

�لثقايف �لذي يدعونا دوماً �إىل �مل�صاركة يف خمتلف �لفعاليات 
�إذ نوؤمن بدور  �لتي تقام على �لنطاقني �لإقليمي و�لعاملي، 
�لثقافة و�لكتاب يف تاأ�صي�ض قاعدة متكاملة للحو�ر �لإن�صاين 

�ملبني على �ملحبة و�ل�صلم«. 
حتر�ض  �لهيئة  �أن  �لعامري  ركا�ض  بن  �أحمد  �صعادة  و�أك��د 
على تفعيل �لتعاون �مل�صرتك بينها وبني جميع دور و�صركات 
�لن�صر �لفرن�صية و�لأوروبية من �أجل �لرتقاء مبكانة �لكتاب 
ونظريه  �ملحلي  �لن�صر  �صوق  ب��ني  �لتو��صل  فر�ض  وتعزيز 
قاعدة  بناء  �لهيئة يف  روؤي���ة  �إىل جانب  و�ل��ع��امل��ي،  �لأوروب����ي 
تفتح  �لعربية،  و�إىل  من  �لرتجمة  حلركة  و��صعة  علقات 
�لعربي  �لأدب  �أم��ام حركة ترجمة متبادلة بني  �ملجال  فيها 

ونظريه �لفر�نكفوين.
�لتعاون  فر�ض  �ملعر�ض  م�صاركتها يف  �لهيئة خلل  وبحثت 
�لفرن�صية  �لن�صر  ودور  موؤ�ص�صات  من  �لعديد  مع  �مل�صرتك 
�ملوؤ�ص�صات  �إ����ص���د�ر�ت  �جل��ن��اح  ��صتعر�ض  كما  و�لأوروب���ي���ة. 

�حلكومية وجمموعة من دور �لن�صر. 
�ل�صارقة للكتاب بد�أت عملها يف دي�صمرب  �أن هيئة  �إىل  ي�صار 
�ل�صناعات  يف  �ل���ص��ت��ث��م��ار  ت�صجيع  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل   ،2014
للتبادل  فكرية  من�صة  وتوفري  ح�صتها،  وزي���ادة  �لإب��د�ع��ي��ة 
و�حل�صار�ت  �ل�����ص��ع��وب  ب���ني  و�ل���ث���ق���ايف  و�ل���ف���ك���ري  �مل���ع���ريف 
و�لثقافات، و�لتاأكيد على �أهمية �لكتاب و�أثره يف ن�صر �لوعي 

�ملعرفة،  م�صادر  وت��ن��وع  �لتقني  �لتطور  ظ��ل  يف  �ملجتمع  يف 
و����ص��ت��ق��ط��اب �مل��ع��ن��ي��ني ب��ق��ط��اع �ل��ث��ق��اف��ة ب��وج��ه ع���ام و�لن�صر 
�إىل  �إ���ص��اف��ة  خ��ا���ض  ب��وج��ه  و�لتوثيق  و�ل��رتج��م��ة  و�لطباعة 

ُكّتاب �لأطفال.

نظمت �سل�سلة من اللقاءات واالجتماعات مع نا�سرين ومثقفني فرن�سيني واأوروبيني 

»ال�سارقة للكتاب« ت�ستعر�ص امل�سروع الثقايف الإماراتي يف باري�ص الدويل للكتاب

•• ال�سارقة -الفجر:

�ملبادر�ت  �أم�ض �لأول ثاين  �ل�صارقة  يف  �لكتاب”  “حديقة  �حت�صن مقهى 
�لدكتور حممد  با�صت�صافة  وذل��ك  �ل��ق��ر�ءة،  �صهر  للمقهى خ��لل  �لأدب��ي��ة 
�لإم���ار�ت يف جل�صة  و�أدب���اء  �لعام لحت��اد كتاب  �لأم��ني  حمد�ن بن جر�ض 
�لب�صتكي  بح�صور كل من حممد  “�لقر�ءة حياة”،  نقا�صية حتت عنو�ن 
وح�صة كلنرت �ل�صريكني �ملوؤ�ص�ض مل�صروع “حديقة �لكتاب” مع عدد كبري 
�إىل  جر�ض  �ب��ن  �ل�صاب.وتطرق  �جليل  م��ن  وخا�صة  �جلمهور  عامة  م��ن 
�لإن�صان،  �ل��ق��ر�ءة يف حياة  دور  رئي�صية خ��لل �جلل�صة منها  ع��دة حم��اور 
و�أهمية �لقر�ءة يف �لتقدم �لفرد و�ملجتمع، بهدف زيادة �لوعي حول تاأثري 
�لقر�ءة ب�صورة �إيجابية يف �رتقاء وتطوير �لفكر و�لذ�ت وبناء �لإن�صان ثم 

�ملجتمعات .

�لإن�صان  يتذوق  وبها  معا  ومتعة  “ �ل��ق��ر�ءة حاجة  �ب��ن جر�ض  �أك��د  حيث 
�حلرية وميار�ض �لدميوقر�طية و�لعي�ض يف �طمئنان �جتماعي و�قت�صادي 
�لألو�ن  يتجاوز  �لإن�صان  وفهما وجتعل  �حلياة عمقا  تزيد هذه  و�لقر�ءة 
و�لأجنا�ض و�ملعتقد�ت” و�أ�صاف “ دور �ملثقف مهم يف دعم �لربنامج �لوطني 
لذ�  و�لجتماعية  �لعتبارية  مكانته  �ملثقف  �لدولة  �أعطت  حيث  للقر�ءة 
على �ملثقف �أن ليبتعد عن منظومته �لجتماعية و�ن لينزوي على نف�صه 
ويغلق �لنو�فذ و�لأب��و�ب ويكتفي باإ�صد�ر بع�ض �ملوؤلفات دون �خلو�ض يف 
هذه  �إقامة  �أهمية  �إىل  �لب�صتكي  جمتمعه.و�أ�صار  وق�صايا  وهموم  م�صاكل 
�ملناخ  د�ئ��رة  �ت�صاع  لت�صاهم يف  �ل�صباب  فئة  �لأدبية وخا�صة بني  �جلل�صات 
�ل�صارقة ب�صورة  �إم��ارة  �لثقافية على م�صتوى  �ل�صاحة  �لفكري يف  �لأدب��ي 
للتحاور  �ل�صاب  للجيل  �لفر�صة  و�ت��اح��ة  عامة،  ب�صورة  و�ل��دول��ة  خا�صة 
و�ملناق�صة يف ق�صايا �لأدب و�لفكر، و�زدياد �لوعي باأهمية �لثقافة وقد�صية 

�لقر�ءة. و�أ�صاف قائل: �ميانا منا باأن دور �لأفر�د و�ملوؤ�ص�صات �حلكومية 
و�خلا�صة دور تكاملي متوحد يف دعم م�صرية �لثقافة فتحنا �أبو�ب �لتعاون 
همزة  لنكون  �لدولة  يف  �ملخت�صة  �لثقافية  و�جلهات  �ملحليني  �لكتاب  مع 
ت�صب  و�ل��ت��ي  و�لأدب؛  للثقافة  �مل��ت��ذوق  �جل��م��ه��ور  وب���ني  بينهم  �ل��و���ص��ل 
�طلق  �أن  �إىل  كلنرت  ح�صة  و�لوطن.ولفتت  �لعامة  خدمة  جمملها  يف 
جاء ل�صتكمال ودعم �حل��ر�ك �لأدب��ي يف دولة  “حديقة �لكتاب”  م�صروع 
مل  �مل�صروع  عمر  �أن  ورغ��م  �لر�صيدة،  قيادتنا  توجيهات  ظل  يف  �لإم���ار�ت 
يتجاوز �لثلث �أ�صهر �إل �أن بف�صل من �هلل وتوفيقه ثم �جلهود �ملتو��صلة 
لتحقيق �لهدف �ملن�صود �أثمر بنجاح يف �قامة �لعديد من �جلل�صات �لأدبية 
فقط  �لبد�ية  وتلك  �ملجتمع،  فئات  كافة  يخدم  مبا  �لثقافية  و�لفعاليات 
حيث �صت�صهد قادم �لأيام �ملزيد من �لفعاليات و�ملبادر�ت �لأدبية �لنوعية 

دعما مللف “�ل�صارقة �لعا�صمة �لعاملية للكتاب 2019«.

مقهى حديقة الكتاب يتناول عنوان القراءة حياة

ع�سو جديد يف جمل�ص اإدارة 
ندوة الثقافة والعلوم

•• دبي - د.حممود علياء

عقدت �جلمعية �لعمومية لندوة �لثقافة و�لعلوم يف دبي �جتماعها �لعادي يوم 
2018 ومتت مناق�صة �لتقارير �لإد�ري��ة و�ملالية،  18 مار�ض  �لثنني �ملو�فق 
�جلمعية  �أع�صاء  �أ�صاد  وقد  خمتلفة،  وفعاليات  �أن�صطة  من  �لندوة  ومنجز�ت 

باجلهد �ملبذول و�ملتميز لهذه �لرب�مج.
�أب��رز ما  2018، وك��ان  �لتقرير ك�صفا بالأن�صطة على م��د�ر ع��ام  وق��د ت�صمن 

فيه:
وبح�صور  �آل مكتوم،  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صمو  رعاية �صاحب  حتت   1-
�صمو �ل�صيخ �أحمد بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم �حتفلت �لندوة باملكرمني يف 

جائزة ر��صد للتفوق �لعلمي.
-2 بح�صور علي بن حميد �لعوي�ض �حتفلت �لندوة بالفائزين بجائزة �لعوي�ض 

للإبد�ع.
ز�يد”  �لثقافية يف عهد  “�لنه�صة  بعنو�ن  للندوة  �ل�صنوي  �ملوؤمتر  تنظيم   .3
بالإ�صافة لعدد من �لندو�ت و�ملعار�ض �لفنية �حتفاًء بعام �ملغفور له باإذن �هلل 

�ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان.
�صهدت ح�صوًر� مميًز� من  متنوعة  ثقافية  فعالية   30 �أك��رث من  تنظيم   3-

قبل �جلمهور.
“�صما  �لإع��د�د و�لإ�صر�ف على برنامج )�أبعاد ثقافية( �لذي يذ�ع يف قناة   4-

دبي” �لتابعة ملوؤ�ص�صة دبي للإعلم.
�صاركت �لندوة باإ�صد�ر�تها �ملتنوعة يف �لعديد من معار�ض �لكتب �لدولية   5-

د�خل �لدولة وخارجها.
��صتمر�ر جملة )حروف عربية( يف �ل�صدور، وهي �ملجلة �لأوىل و�لوحيدة   7-

يف �لعامل �ملتخ�ص�صة يف فن �خلط �لعربي.
-8 قيام نادي �لإمار�ت �لعلمي بتنظيم �لعديد من �لدور�ت �لتدريبية لأبناء 
و�مللتقيات  و�مل��ع��ار���ض  �ملهرجانات  م��ن  �ل��ن��ادي يف عديد  ���ص��ارك  كما  �لإم����ار�ت، 

�لعلمية �لد�خلية و�خلارجية.
ويف �خلتام تقدم رئي�ض جمل�ض �إد�رة �لندوة با�صمه و��صم جمل�ض �لإد�رة بال�صكر 
لل�صادة �أع�صاء �جلمعية �لعمومية لدعمهم �ملتو��صل وح�صورهم �لفّعال، موؤكد�ً 
�أن �لندوة �صتظل �صرًحا �صاخًما من �صروح دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي 
ت�صري بخطى ثابتة نحو �ملزيد من �لرقي و�لتقدم.وعقب عر�ض �لتقرير �ملايل 
و�لإد�ري قامت �جلمعية �لعمومية بانتخاب ع�صو بديل لع�صو جمل�ض �لإد�رة 
�مل�صتقيل، حيث فاز �لدكتور حماد عبد�هلل علي حماد بن حماد �مل�صت�صار يف وز�رة 

�لثقافة وتنمية �ملعرفة بع�صوية جمل�ض �لإد�رة.
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•  كيف تتحدثني عن جتربة م�صاركتك يف )ديو �مل�صاهري(، خ�صو�صاً 
بعد �خلوف �لذي ر�فقك يف �لبد�ية؟

- مل �أ�صعر باخلوف �أبد�ً. �لتجربة كانت جميلًة ومّرت ب�صرعة، لأنني 
كنُت �أقوم ب�صيء �أحّبه. كما كانت حما�صية، �إل �أنني كنُت �أ�صعر باخلجل 
يف �حللقات �لأوىل مع �أنني �أحب �لغناء، ولكنني ل �أغني يف �أي مكان. 
حاولُت يف �لربنامج �أن �أجّرب �صوتي يف كل �أنو�ع �لغناء كي �أعرف �أي 

لون يليق به �أكرث.
مرحلة  يف  �لغناء  �حرت�فك  لناحية  م�صّجعة  جتربة  كانت  هل    •

لحقة؟
�أع��رف. ل يوجد ل��دّي خمطط لح��رت�ف �لغناء، ولكن يف حال  - ل 
فلن  فيه،  نف�صي  ��ق  و�أَُح��قِّ ُي�ْصِبُهني  �صيء  لتقدمي  �لفر�صة  ت��و�ف��رت 

�أتردد.
لني؟ تف�صّ غنائي  لون  •  �أّي 

- �أحّب �أن �أقّدم �أغنيات �صبيهة ب�)يلي تعبنا �صنني يف هو�ه( جلورج 
�مل�صاهري(.  )دي��و  �لأخ��رية من  �أّديُتها يف �حللقة  �لتي  و�صوف 
لي�ض  لأن��ه  و�لتمارين،  �ل�صغل  من  �ملزيد  �إىل  �أحتاج  ولكنني 

باإمكان �أي �صخ�ض �أن يقّدم هذ� �للون �لغنائي.
•  ك�صبِت �لرهان يف جتربة �لبطولة �لأوىل لك يف م�صل�صل 
يف  و�صدقك  عفويتك  على  �إج��م��اع  هناك  وك��ان  فيي(  )م��ا 

�لتمثيل. كيف وجدِت هذه �لتجربة؟
- �أنا من �لنا�ض �لذين ينتقدون �أنف�صهم، ول ميكنني �لقول 
باإمكاين  ك��ان  باأنه  و�أ�صعر  قّدمُته،  مبا  متاماً  مقتنعٌة  �إنني 

تقدمي �لأف�صل. 
ولكن هذ� �لأمر يتحّقق مع �خلربة ومع �لوقت. �أنا حالياً يف 

مرحلة �لختبار،
�جلزء  يف  ق�صرية  مب�صاحة  �إط��لل��ة  )بعد  �أوىل  وكتجربة   
�لثاين من )�لهْيبة(( �أعتقد �أنني �أعطيُت من ذ�تي كثري�ً، 
�آر�ء  �صماع  على  حري�صة  وك��ن��ُت  نف�صي  على  وتعبُت 

�لآخرين وحت�صني �أد�ئي.
 كنُت �صعيدة باآر�ء �لنا�ض �لإيجابية وتقّبلهم 
وهذ�  �نتقاد�ت،  هناك  كانت  �ملقابل  ويف  يل، 
ب�صكل  ناجحة  جتربة  كانت  �أت��وّق��ع��ه.  كنت 
دليُل  �مل�صل�صل  مع  �جلمهور  وَتعاُطف  ع��ام، 

جناح.
لكل  تخّططني  �أنك  جتربتك  يف  •  �للفت 

خطوة تقومني بها، 
ل�صِت  جت��ارب  خو�ض  على  متلّهفة  َتْبدين  ول 

و�ثقة منها، وهذه �لناحية حُت�صب لك؟
�لبد�ية.  منذ  �ع��ت��م��دُت��ه  م��ا  وه���ذ�  �صحيح،   -
جو�نبه  بكل  دْر���ص��ه  بعد  �إل  عمل  �أي  �أق��ب��ل  ل 
�صك  فل  �ل�صتمر�رية.  �أج��ل  من  وتفا�صيله، 
�أن  يجب  �ل�صتمر�رية،  �لفنان  يحقق  ك��ي  �أن��ه 

يقّدم �أعماًل جميلة يربع فيها.
�ملجالت  ك��ل  يف  ب�صمًة  ت��رك��ِت  �أن��ك  يف  �صك  ل    •

�لتي خ�صِتها، بدء�ً مب�صاركتك يف م�صابقة ملكة جمال لبنان وفوزك 
بالتاج )2015( و�نتهاًء بتجربتْي �لغناء و�لتمثيل؟

- وهذ� �لأمر �أعتربه نعمًة. �لنا�ض يحبون كل ما �أقّدمه، لأنني �أرّكز 
�أن كل ما  �أّدع��ي  و�أن��ا ل  �لنتيجة جّيدة.  كي تكون  �أه��د�يف جيد�ً  على 
قّدمُته ناجٌح، ولكن �أي �صخ�ض يرّكز على هدفه يف �أّي عمٍل ل بد �أن 

َيرْبز ويحّقق �لنجاح يف مكان.
 تعاطيُت بجدية مع كل خطوة قمُت بها كي �أبرهن للنا�ض �أنني �أحبها، 

ولي�ض ��صتغلًل للفر�صة يف ذ�تها.
حمظوظة؟ باأنك  ت�صعرين  •  هل 

- طبعاً، ولكنه حّظ مقرون مببادرٍة �صخ�صية مني، لأنني �أعرف كيف 
�أ�صتغل و�أُْثِبت نف�صي.

 �أنا حمظوظة مبحبة �لنا�ض ودعمهم يل و�لفر�ض �لتي ت�صلني. �ملهّم 
�أن �أحافظ على كل ما �أحققه.

�مل�صاهري(  )دي��و  برنامج  �نتهاء  بعد  �ل�صّباح  �صادق  �ملنتج  غ��ّرد    •
و�أ�صاد بك و�أ�صار �إىل م�صروع �صينمائي معك؟

�إىل  وبالن�صبة  ج��د�ً.  ع��ال  ومب�صتوى  �صخم  �ل�صّباح  ُيْنِتجه  ما  كل   -
جتربة �لتمثيل )يف �ل�صينما(، 

�ل�صّباح  �صركة  وب��ني  بيني  جتمع  ولكن  عليها،  �ط��لع  على  �أك��ن  مل 
�أي�صاً.  �أنا  �أري��ده  علقة ثقة و�أه��د�ف متطابقة، لأن كل ما يريدونه 

م�صاريع �ل�صّباح كثرية،
جّيد  تقدمي عمل  يف  معاً  ننجح  �أن  و�أمت��ن��ى  �جل��دي��د  هناك  ود�ئ��م��اً   

وناجح يحّبه �لنا�ض.
مبا�صر؟ ب�صكل  �لفيلم  عن  �ل�صّباح  معك  يتحدث  •  مل 

ر   - مل نتحّدث عن فيلم معنّي، ولكنه قال حول هذ� �ملو�صوع �إنه يح�صّ
له.

�ل�صينمائية؟ �لتجربة  خو�ض  تتمنني  •  هل 
- كل فنان يعمل يف جمال �لتمثيل يتمنى �أن يعمل يف �ل�صينما، لأنها 

جتربة خمتلفة عن �لتلفزيون.
 �ل�صينما حلوة، �صرط �أن يعرف �ملمّثل كيف يختار �لدور �لذي ينا�صبه 

وباأي طريقة �صيقتحم �ل�صينما.
لل�صينما؟ غريك  دون  �ل�صّباح  �ختارك  ملاذ�  ر�أيك  •  يف 

ه �إليه. ولكنني �أقّدر هذه �للفتة و�أتعامل معها  - �ل�صوؤ�ل يجب �أن ُيَوجَّ
بجدية،

نحقق  �أن  و�آم��ل  �لفر�صة.  ه��ذه  مثل  يتمّنون  �لكثريين  �أن  و�أع���رف   
مبا  موؤمنون  وه��م  �أق��ّدم��ه  مبا  موؤمنة  �أن��ا  طاملا  ناجحة،  جتربة  معاً 
يقومون به. كما �أمتنى �أن ت�صتمّر �لعلقة بيننا و�أن تثمر جناحاً لكل 

�جلهتني.
�لرم�صاين  �مل��و���ص��م  �إىل  بالن�صبة  ت�����ص��اور  بينكما  ح�����ص��ل  ه��ل    •

2020؟
�أحتّدث  �أن  �ملو�صوع، ولكن ل �صيء موؤكد�ً ميكن  - يوجد كلم حول 

عنه.
فيي(؟ )ما  بعد  مِلا  رين  حت�صّ •  ماذ� 

ر لأ�صياء �صخ�صية و�أخرى فنية، ولكن  - كل �صيء قيد �لدر��صة. �أح�صّ
ل �صيء موؤكد�ً ميكن �أن �أعلن عنه.

مي عز الدين توا�سل ت�سوير 
)الربن�سي�سة بي�سة(

تو��صل �ملمثلة �مل�صرية مي عز �لدين ت�صوير �مل�صاهد �لد�خلية من م�صل�صل 
�لد�خلية يف منطقة �جليزة.  �ل�صتوديوهات  �أحد  بي�صة(، يف  )�لربن�صي�صة 
ت�صوير  �ملا�صي،  �صباط-فرب�ير  �صهر  �أول  يف  ب��د�أت  قد  �لدين  عز  وكانت 
مبنطقة  �ل�صتوديوهات  �أح��د  د�خ��ل  وذل��ك  �مل�صل�صل،  يف  �لأوىل  م�صاهدها 
�صرب�منت. ُيذكر �أن �مل�صل�صل من تاأليف م�صطفى عمر وفاروق ها�صم، ومن 
�أنور، �صامي مغاوري، �أمري �مل�صري،  بطولة مي عز �لدين، بو�صي، حممد 

ح�صام د�غر، وغريهم، وهو من �إخر�ج �أكرم فريد.
ويعد �مل�صل�صل �لتعاون �لأول ملي عز �لدين مع �ملخرج �أكرم فريد، يف �لدر�ما 

�لتلفزيونية.

)حكايتي( ي�سابق 
الزمن للحاق 
مبو�سم رم�سان

قال �ملخرج �مل�صري �أحمد �صمري فرج �إنه يو��صل حالياً، ول�صاعات طويلة كل يوم 
من دون ر�حة، ت�صوير عدد من �مل�صاهد من م�صل�صله �جلديد )حكايتي(، د�خل 

�حلي �لريفي يف مدينة �لإنتاج �لإعلمي يف مدينة 6 �أكتوبر، بعد �لنتهاء 
من ت�صوير �أ�صبوعني مبدينة �لإ�صكندرية، �لتي تدور فيها معظم �أحد�ث 

ق�صة �لعمل.
من جانبها، قالت بطلة �مل�صل�صل �ملمثلة �ل�صابة يا�صمني �صربي، 

�إن عدد �صاعات �لت�صوير ت�صل �إىل 18 �صاعة يومياً، وذلك 
�أجل �ملناف�صة  للنتهاء من ت�صوير �حللقات �لأوىل، من 

يف مو�صم در�ما رم�صان �ملقبل،
 كا�صفة عن �أنها توؤدي دور فتاة تنتمي �إىل عائلة كبرية، 
و�لفنان  ب��دي��ر  �أح��م��د  �ل��ف��ن��ان  هما  ع��ّم��ان  لديها  حيث 
�إدو�رد، ومع ت�صاعد �لأحد�ث متر �لعائلة باأزمات عدة 

يف �إطار �أمور مالية.
 ي�ص������ارك يف بط�����ولة �لعم�����ل كل من وفاء عامر، �أحم����د 

�صلح ح�صني، �أحم������د حامت، مه�����ا �أبو عوف، �إ�صلم جمال، 
�أحمد جمال �صعيد، دنيا �مل�صري، جمال عبد�لنا�صر وم�صطفى 

دروي�ض.

هبة جمدي توا�سل 
ت�سوير م�ساهدها يف 

)طلقة حظ(
تو��صل �لفنانة �مل�صرية �ل�صابة هبة جمدي ت�صوير م�صاهدها يف م�صل�صل 
)طلقة حظ( مع �لفنان �ل�صاب م�صطفى خاطر، للحاق ب�صباق �لدر�ما 

�لرم�صاين �ملقبل.
هبة، قالت، �إنها توؤدي دور �لأخت �لكربى خلاطر، وهي متزوجة 
وتعمل معلمة يف �إحدى �ملد�ر�ض، �إ�صافة �إىل عملها يف �لدرو�ض 
�خل�صو�صية للطلبة للم�صاعدة يف م�صروفات منزلها، وهو ما 

ينتج عنه مو�قف متنوعة يف �ل�صياق �لدر�مي.
بدوره، قال خمرج �لعمل �أحمد خالد �أمني �إنه �نتهى بالفعل 
يتم  حيث  �لعمل،  �أح���د�ث  يف  كاملة  �أ�صابيع   5 ت�صوير  م��ن 
�أي��ام قليلة  با�صتثناء  ب�صكل يومي من دون توقف،  �لت�صوير 

لأ�صباب ��صطر�رية.
�إيهاب  �ل�����ص��اب  �مل�ص��ري  �ل��ك��ات��ب  ت��األ��ي��ف  م��ن  ح��ظ(  )طلقة 
بليبل، �إخر�ج �أحمد خالد �أمني، وبطولة كل من �أينت عامر، 
�إي����مى �ص����امل، مي���رنا نور �لدين،  �أنور،  �أنور، خ���الد  حممد 
ر�نيا �صاهني، يا�صر �لطوبجي، �أحمد ماهر، �إنعام �صالو�صة، 

حممود حافظ، حممود فار�ض، وح�صني �صتا.

ق ملكة جمال لبنان ال�سابقة فالريي اأبو �سقرا خطوات ثابتة يف كل املجاالت التي تخو�سها، والتي  قِّ َ حتحُ
كان اآخرها جناحها يف م�سل�سل )ما فيي( وبرنامج )ديو امل�ساهري( اللذين خا�ست من خاللهما جتربتني 

خمتلفتني متامًا كممثلٍة وكمغنية.
باأبو �سقرا، وهو ما  املحُْنِتج �سادق ال�سّباح عن م�سروع �سينمائي خا�ش  اأعلنه  وكانت املفاجاأة ما 

رّحبت به االأخرية يف هذا احلوارها ، معتربة اأنها تتعامل مع هذا االأمر بجدية و)اأقّدر هذه 
اللفتة، واأعرف اأن الكثريين يتمّنون مثل هذه الفر�سة(.

تخطط  ال  اأنها  اأك��دت  االختبار،  مرحلة  يف  حاليًا  اإنها  قالت  وفيما  اأخ��رى،  ناحية  من 
الحرتاف الغناء، ولكنها يف الوقت نف�سه لن ترتدد يف حال توافرت لها فر�سة منا�سبة 

له. تليق بها وباللون الغنائي الذي تف�سّ
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كي يحقق الفنان اال�ستمرارية، يجب اأن يقّدم اأعمااًل جميلة يربع فيها

فالريي اأبو �سقرا :ل يوجد لدّي اي نية 
لحرتاف الغناء



»اإي�سكيتامني«.. دواء 
»ثوري« يق�سي على الكتئاب

�لأمريكية، على تد�ول وتوزيع دو�ء )ثوري(  و�ل��دو�ء  �لغذ�ء  �إد�رة  و�فقت 
للذين يعانون من ��صطر�ب �كتئابي ل ي�صتجيب للعلجات �لأخرى، وهم 

جمموعة ت�صم نحو 5 مليني �صخ�ض يف �لوليات �ملتحدة.
ويعمل هذ� �لدو�ء، �لذي ُي�صمى )�إي�صكيتامني(، بطريقة جديدة يف �لدماغ، 
جمموعة  �أو  �لنف�صيون  �لأط��ب��اء  ���ص��و�ء  �ل�صرب،  ب��ف��ارغ  �جلميع  وينتظره 

�ملر�صى.
�ل��دو�ء �جلديد  يبد�أ  )�إي�صكيتامني(،  و�ل��دو�ء على  �لغذ�ء  �إد�رة  ومبو�فقة 
ي�صتجيبو�  �لذين مل  للمر�صى  �ل�صوق، وي�صبح خياًر� جديًد�  رحلته لغزو 

للعلجات �حلالية.
جون�صون(،  �أن���د  )جون�صون  �صركة  ِق��ب��ل  م��ن  )�إي�صكيتامني(  تطوير  ومت 
�لكتئاب  م�صاد�ت  م��ع  �ختباره  مت  وق��د  �أن��ف��ي(،  )ب��خ��اخ  �صكل  يف  و�صي�صل 
ويرتبط  للعلج.  �مل��ق��اوم  �لكتئاب  من  يعانون  �لذين  للمر�صى  �لفموية 

�لدو�ء بالكيتامني، وهو خُمدر �صائع ُي�صاء ��صتخد�مه يف بع�ض �لأحيان.
وحظي )�إي�صكيتامني( باإ�صادة �لعديد من �خلرب�ء، كخيار حا�صم يف حالت 
�ملر�صى �لذين هم يف �أم�ضِّ �حلاجة �إىل علجات جديدة، وخا�صًة لأنه يعمل 

�أ�صرع من م�صاد�ت �لكتئاب �ملوجودة.
يان�صن  �صركة  �لأع�صاب يف  ق�صم  رئي�ض  �حل�صيني ماجني  �لدكتور  ويقول 
�صُيطلق  �لذي  للعقار  رة  �ملُطوِّ �أند جون�صون(  ل�)جون�صون  �لتابعة  للأدوية 

عليه ��صم )�صرب�فاتو): )�إن �لحتياجات �صخمة للغاية(.

عالجات طبيعية �سريعة 
وفعالة لـ »ال�سعال اجلاف«

 على �لرغم من �أهمية �ل�صعال لتنظيف جمرى �لتنف�ض من �جلر�ثيم، �إل 
�أن �ل�صعال �جلاف ي�صبب خدو�صاً وجروحاً، ويعيق �ل�صتغر�ق يف �لنوم، �إىل 
جانب �أنه و�صيلة لن�صر �لعدوى �إذ� مل تتم تغطية �لفم جيد�ً. لكن ميكنك 
�لتغلب �صريعاً على �ل�صعال �جلاف بهذه �لطرق �لطبيعية، ويف �لوقت نف�صه 

�إخر�ج �لبلغم �لعالق د�خل �لرئتني:

ع�صري  تناول  هي  �جل��اف  �ل�صعال  لعلج  طريقة  �أف�صل  �لب�صل:   ع�صري 
�لب�صل. ولت�صتطيع تناوله �فرم �لب�صل جيد�ً، ثم �ع�صره، و�خلط �لع�صري 
�ل��ي��وم، و�صتجد نتيجة  ت��ن��اول��ه م��رت��ني يف  ث��م  ���ص��اع��ات،   3 مل��دة  م��ع �لع�صل 

ر�ئعة.

فّعال  ع��لج  وه��و  �لزجنبيل،  هو  نباتي  حيوي  م�صاد  �أف�صل  �لزجنبيل:  
كمية  م��ع  �مل��ف��روم  �لزجنبيل  وخلط  ج��ي��د�ً،  فرمه  مت  �إذ�  �جل��اف  لل�صعال 
م�صاوية من �لفلفل �لأ�صود و�ل�صكر، و�إ�صافة �لقليل من �لزبدة �أو �ل�صمن 

�إليه لي�صهل بلعه، و�أكله.

�لكركم:  ثاين �مل�صاد�ت �حليوية �لنباتية هو �لكركم، وميكنك �إعد�د �صاي 
�لكركم بعد غليه، وخلطه مع بع�ض �حلليب و�لع�صل يكون م�صت�صاغاً.

؟  عيذاب  �سحراء  تقع  • اأين 
- يف �صعيد م�صر

؟ هيبون  ت�سمى  قدميا  كانت  اجلزائر  يف  • مدينة 
- ب����ونة 

؟ دلتا  كلمة  اأ�سل  • ما 
- كلمة يونانية

؟ اندثرت  قد  ال�سبع  العجائب  من  • اأي 
- منارة �لإ�صكندرية يف م�صر 

؟ للم�ستمع  التالوة  �سجود  • ماحكم 
- �ص�����نة 

؟ النهي  وقت  يف  امل�سجد  حتية  • ماحكم 
- م�صروعة يف جميع �لأوقات 

؟ البخاري  ال�سحيح  يف  االأحاديث  عدد  • كم 
- 2602 دون �ملكرر 

عامل  هو  �لهيثم  و�بن  �لعلوم.  يف  �لتجريبي  �ملنهج  مبتكر  هو  �لهيثم  �بن  �مل�صلم  �لعامل  �أن  تعلم  هل   •
�آخر  �نقطع يف  �لفاطمي.  باأمر �هلل  �إىل م�صر و�ت�صل باحلاكم  بالعربية رحل  مهند�ض طبيب حكيم عارف 
حياته للعلم و�لت�صنيف. وله �لعديد من �ملوؤلفات تزيد على �ل�صبعني ما بني كتاب ور�صالة منها: )�ملناظر( 
على طريقة بطليمو�ض، وكيفية �لإظلل وتهذيب �ملج�صطي و�صرح قانون �قليد�ض. ويعترب �بن �لهيثم مبتكر 

�ملنهج �لتجريبي يف �لعلوم و�لذي يقوم على �ملبادىء �لتالية:
� �عتبار �لظو�هر �لطبيعية خا�صعة ملبد�أ �حلتمية �لعلمية.

� �لميان بوحدة �حلقيقة.
� �لف�صول �لعلمي � �ل�صك �ملنهجي � �لتجربة و�ملو�صوعية �.

� �لقيا�ض و�ل�صتقر�ء و�لتمثيل.
جابر  �لإ�صلمي  �لعامل  هو  و�لتحويل  و�لتذويب  و�لتبلور  �لتقطري  �أعمال  و�صف  من  �أول  �أن  تعلم  •هل 
كتبه يف  نقلوه من  �لأف��رجن مبا  �صهرة كبرية عند  وله  �مل�صهورين.  �لعرب  يعد من علماء  �ل��ذي  بن حيان. 

بدء يقظتهم �لعلمية.
وهو �أول من �أدرك �أهمية �لختبار �لعلمي فاأكد عليه وخطا خطو�ت و��صعة يف �صبيل تقدم �لكيمياء. ويعترب 

هو م�صتك�صف حام�ض �لكربيتيك وماء �لذهب و�ل�صود �لكاوية. 
�أكرب  �لأ�صياء  �ملحدبة ترى  �لعد�صة  �أن  �كت�صف  �أول من  �لعامل �ل�صلمي يعترب  �لهيثم  �بن  �أن  • هل تعلم 
�أق�صامها.  �أ�صماء لبع�ض  �أول من �صرح تركيب �لعني ور�صمها بو�صوح تام. وو�صع  �أي�صاً  مما هي عليه، وهو 

وقد �أخذها عنه �لأفرجن وترجموها �إىل لغاتهم �ملختلفة.

�سر القزم
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فوائد اجلوز 

�إلينوي  بجامعة  ب��اح��ث��ون  �أك���د 
ما  ت�����ن�����اول  �أن  �لأم����ري����ك����ي����ة، 
ي���ع���ادل ث��ل��ث ك���وب م���ن �جل���وز، 
ُي���ق���ل���ل من  �أ����ص���اب���ي���ع،   6 مل�����دة 
�ل�صفر�وية  �لأح��م��ا���ض  �إن��ت��اج 
م�صتويات  ويخف�ض  �ل���ز�ئ���دة، 

�لكولي�صرتول �ل�صيئ.
لهذه  �ل����ب����اح����ث����ون  وت����و�����ص����ل 
در��صة  خ����لل  م���ن  �ل��ن��ت��ي��ج��ة، 
بتحليل  خ�����لل�����ه�����ا  ق�������ام�������و� 
�لكولي�صرتول  م�������ص���ت���وي���ات 

ا ترت�وح �أعمارهم بني 30 و65 عاًما على مدى �صتة  �ل�صيئ ل� 48 �صخ�صً
�أ�صابيع.

�لتجربة؛ حيث مت  �أنظمة غذ�ئية مت�صابهة طو�ل مدة  �لباحثون،  وو�صع 
مع  �لكاملة  للحوم  �إ�صافة  �ململح،  غري  �جل��وز  من  جر�ًما   43 �إعطاوؤهم 
�جللد وغريها من �لوجبات �خلفيفة وكعك �ملوز مع �لزبدة كل يوم، وفًقا 
للأمعاء،  كبري  ب�صكل  �جل��وز  فائدة  �لباحثون،  و�كت�صف  ميل(.  ل�)�لديلي 
�حتو�ئه  رغم  وهذ�  �جل�صم،  يف  �جليدة  �لكولي�صرتول  م�صتويات  وحت�صني 

على ن�صبة عالية من �ل�صعر�ت �حلر�رية.

عار�سة اأزياء تقدم اإبداًعا من قبل امل�سمم االإندوني�سي اإريداين خالل معر�ش االأزياء االآ�سيوية يف طوكيو.ا ف ب

يحكي �نه يف قدمي �لزمان كان يعي�ض رجل طيب �لقلب هادئ �لنف�ض حلو �لكلم يحبه كل من يعرفه لكنه كان 
فقري� ووحيد� مل يرزق من زوجته بطفل لكنه كان يحبها فبقي عليها، ويف �حد �ليام دعت �لزوجة ربها �ن 
يرزقها بطفل حتى لو كان قزما �و �قل من �لقزم لكنه طفل فهل من جميب.. حملت �لزوجة و�جنبت بعدها 
طفل �صغري� بحجم �لكف ��صماه و�لده كركور عا�ض كركور وبقي علي هذ� �ملقا�ض ل يكرب �بد� لكنه كان ميتاز 
بخا�صيته عجيبة وغريبة فبعد �ن �مت �لع�صر �صنو�ت �متنع عن �ل�صتحمام �ل عند �ول �صوء للفجر وقال لو 
و�صعتو� �ملاء على ج�صدي �صاأكرب جد� ول ي�صعني هذ� �لبيت ف�صحكت �لم و�صحك �لب فقال كركور ح�صنا هيا 
�صريو� خلفي وعند نبع �لنهر و�صعت �لم على كركور ملء كفيها ماء ويف �حلال �نتف�ض كركور و�نتف�ض ليكرب 
ويكرب وي�صبح بحجم �لب و�لم ��صعاف �ملر�ت ثم قال ب�صوت جهوري �لن هذ� �صري و�صركم.. كتم �لب هذ� 
�ل�صر حتى جاء وقت طلب فيه �حلاكم من �هايل �لقرية �ن يرتكوها ويرحلو� لنه �صيجعل منها ق�صر� عظيما 
وحد�ئق غناء ف�صيحة لبنته �لمرية فغ�صب �لنا�ض وثارو� لكنه �طلق عليهم كلبه وحر��صه و�ول من تاأذى من 
ذلك كان و�لد كركور فقد �صربه �حد �حلر��ض فادمي ر�أ�صه ففزعت �م كركور و�صرخت ومن بعيد جاء كركور 
يجري وعرف ماحدث فثار وتطاير �ل�صرر من عينيه و�ق�صم �ن يهد ق�صر �حلاكم على ر�أ�صه فوقف �حلر��ض 
ي�صحكون ورف�صه �أحدهم بقدمه و�لقى به عند �لنهر وبالطبع مل متر �ل حلظات حتى كان كركور ينتف�ض 
ويكرب و��صبحت قدمه وحدها بحجم ثلث رجال فمد يده وجمع حر��ض �حلاكم وم�صى �إىل �لق�صر و�لقاهم 
ثم مد كفيه و�خذ ي�صرب �لق�صر حتى هده هد� ودكه دكا وجعله مثل فطرية و�خذ يرفع �لرت�ب و�حلجارة 
ويلقي بها بعيد� حتى نظف �ملكان ثم �صرخ وقال �لن ل يوجد حاكم فاحلاكم بينكم هو �هلل عي�صو� يف �صلم 

و��صكرو� �هلل وم�صى كركور و�ختفى يف �لظلم حتى جف �ملاء وعاد كما كان كركور �ل�صغري.

ال�سجائر الإلكرتونية قد تزيد من اأزيز ال�سدر و�سيق التنف�ص
�صرر�  تقل  ل  �لإلكرتونية  �ل�صجائر  �أن  طبية  در����ص��ة  �أك��دت 
عند  �ل�صدر  ب��اأزي��ز  مرتبطة  و�أن��ه��ا  �لتقليدية،  �ل�صجائر  عن 
�لبالغني، وهو ما ميثل مقدمة لظروف �صحية خطرية، مبا 
�لتنف�ض  وت��وق��ف  �ل��رئ��ة،  �لقلب، و�صرطان  �أم��ر����ض  ذل��ك  ف��ى 

�أثناء �لنوم.
و�أو�صحت �لدر��صة �أن �لأ�صخا�ض �لذين �أ�صيبو� باإلتهاب فى 
�ملعدة كانو� �أكرث عر�صة للإ�صابة بالأزيز؛ مقارنة بالأ�صخا�ض 

�لذين ل ي�صتخدمون منتجات �لتبغ بانتظام.
وق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة )دي���ب���ور� �أو����ص���ي���ب(، �لأ���ص��ت��اذ ف��ى )مركز 
�لتى  �لر�صالة   ): �ملتحدة  �ل��ولي��ات  فى  �لطبى  روت�صي�صرت( 
�آمنة  لي�صت  �لإلكرتونية  �ل�صجائر  �أن  �لنتائج  عليها  ت��وؤك��د 
عندما يتعلق �لأمر ب�صحة �لرئة(.. و�أ�صافت:(�إن �لتغيري�ت 
�لتي نر�ها من خلل تدخني �ل�صجائر �لإليكرتونية �صو�ء فى 

�لأ�صخا�ض  على  �أجريت  �لتي  �لدر��صات  �أو  �ملعملية  �لتجارب 
�لذين يدخنون �ل�صجائر �لإلكرتونية، تتو�فق مع �لعلمات 

�ملبكرة لتلف �لرئة، وهو ما يعد �أمر� مثري� للقلق للغاية(.
 28 �أجريت على مايقرب من  – �لتي  �أظهرت �لدر��صة  وقد 
�لبالغني  – �أن  �لتبغ  دوري���ة  ف��ى  نتائجها  ون�صرت  بالغ  �أل��ف 
باأزيز  ل���لإ����ص���اب���ة  م����رة   1،7 ع��ر���ص��ة مب���ع���دل  �أك�����رث  ك���ان���و� 
�صعوبة  م��ث��ل،  بها  �ملرتبطة  �لتنف�صية  و�لأع���ر�����ض  �لتنف�ض 
لل�صجائر  �ملدخنني  غ��ري  م��ن  بالأ�صخا�ض  مقارنة  �لتنف�ض، 

�لإلكرتونية.
ت�صويقها  يتم  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل�صجائر  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
ك��ب��دي��ل �أق���ل ���ص��رر� ل��ت��دخ��ني �ل�����ص��ج��ائ��ر، �إل �أن �ل��ع��دي��د من 
�ملدى  طويلة  �ل�صحية  بالعو�قب  مرتبطة  ت��ز�ل  ل  �ملخاوف 

لدخان �ل�صجائر �لإلكرتونية.


