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ا�ستخدام مواد التنظيف يوميًا يعادل 20 �سيجارة 
له  الكيميائية  امل�ضتح�ضرات  با�ضتخدام  منتظم  ب�ضكل  التنظيف 
عن  ك�ضفت  ما  ه��ذا  التدخني.  باأ�ضرار  �ضبيهة  ال�ضحة  على  اأ���ض��رارا 
درا�ضة نرويجية، ت�ضري اإىل اأن ا�ضتخدام املواد الكيميائية للتنظيف له 

اأ�ضرار خطرية على عمل الرئة.
التنظيف  اأخ��ط��ار  من  الرنويجية  بريغن  جامعة  من  باحثون  ح��ذر 
الذين  الأ�ضخا�ص  اأن  اكت�ضفوا  حيث  الكيميائية،  امل���واد  با�ضتخدام 
عندهم  ي�ضبح  �ضنة   20 مل��دة  منتظم  ب�ضكل  امل��واد  ه��ذه  ي�ضتخدمون 
ق�ضر يف عمل الرئة مثل املدخنني، الذي يدخنون معدل 20 �ضيجارة 
بالربو كانت  الإ���ض��اب��ة  اأن خطر  اأي�ضا  ال��درا���ض��ة  واأظ��ه��رت  ال��ي��وم.  يف 
40 يف املئة مقارنة باأ�ضخا�ص اآخرين. وت�ضرح الأ�ضتاذة  اأعلى بن�ضبة 
�ضي�ضيلي �ضفاني�ص من ق�ضم ال�ضحة العامة العاملية والرعاية الأولية 
اإذ  ت�ضكل خطرا كبريا،  الهوائية  اأن:"  البخاخات  يف جامعة بريغن 
تبقى اجل�ضيمات ال�ضغرية يف الهواء ل�ضاعات بعد التنظيف، ما ميكن 

اأن يت�ضبب يف العدوى وت�ضريع وترية �ضيخوخة الرئتني".
والرعاية  التنف�ضي  الطب  جملة  ن�ضرتها  التي  الدرا�ضة،  يف  و�ضارك 
 Journal of Respiratory and Critical" احلرجة 
الأمريكية، نحو 6200 �ضخ�ص، ح�ضب   ، "Care Medicine

ما نقلت جملة �ضترين الأملانية.
واأظهرت الدرا�ضة اأن الن�ضاء اللواتي اعتدن على التنظيف الكيميائي 
يف املنزل اأو العمل يف جمال النظافة، كان لهن رئة اأكرث ت�ضررا من 

اللواتي ل ينظفن با�ضتخدام هذه املواد.

اكت�سفتا ا�ستبدالهما يف امل�ست�سفى بعد 39 عامًا 
بعد اإجراء فح�ص للحم�ص النووي لهما، اكت�ضفت امراأتان رو�ضيتان 
اأنهما وقعتا �ضحية لعملية ا�ضتبدال من قبل الأطباء عند ولدتهما 

يف �ضبعينيات القرن املا�ضي.
مدينة  من  عاماً(   39( �ضافيليفا  وتانيا  �ضيفت�ضوفا  فريونيكا  قالت 
بريم الرو�ضية، اإن ال�ضكوك طاملا �ضاورتهما حيال انتمائهما للعائلتني 
للحم�ص  اختبار  لإج��راء  دفعهما  ما  وه��ذا  كنفهما،  يف  ن�ضاأتا  اللتني 

النووي الذي اأثبت باأنهما ل تنتميان لهاتني العائلتني. 
ن�ضاأت  للطفلتني عند ولدت��ه��م��ا،  ال��ت��ي ح��دث��ت  امل��اأ���ض��اة  اإىل  واإ���ض��اف��ة 
فريونيكا يف كنف والد مت�ضلط وقا�ٍص حاول قتلها وهي طفلة، بعدما 
�ضاورته ال�ضكوك باأنها طفلة غري �ضرعية اأجنبتها والدتها من عالقة 
عمرها  من  العا�ضرة  يف  فريونيكا  كانت  فعندما  غ��ريه.   �ضخ�ص  مع 
حاول والدها اأناتويل خنقها بو�ضادة اأثناء نومها، الأمر الذي اأدى اإىل 
انف�ضال والدتها عنه. بدورها ن�ضاأت تانيا يف كنف رجل كان يعمل يف 

�ضلك ال�ضرطة، وكانت حمبوبة كثرياً من قبله. 
عندما  بال�ضدمة  �ضعرت  لقد  ح���دث:  م��ا  على  معلقة  تانيا  وق��ال��ت 
للغاية  �ضعيدة  كانت حياتي  اأح��ب عائلتي كثرياً،  اأن��ا  الأم��ر،  اكت�ضفت 

معهم، وكنت البنة املف�ضلة لدى والدي.
رفع  تنوي  باأنها  امل��راأت��ني،  التي متثل  �ضافني  اإيفور  املحامية  وذك��رت 
عن  ال�ضحيتني  بتعوي�ص  للمطالبة  اجل��ن��اة  �ضد  ق�ضائية  دع���وى 

الأ�ضرار املعنوية التي حلقت بهما. 
وبح�ضب ال��ق��ان��ون ال��رو���ض��ي، ف���اإن ال��وق��ت ب��ات م��ت��اأخ��راً لإ���ض��دار تهم 
جنائية �ضد موظفي امل�ضت�ضفى ال�ضالعني يف احلادث، بح�ضب ما ورد 

يف �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

ي�سعى لدخول غيني�س باأطول قبعة 
باأوراقه  تقدم  باأنه  الأمريكية  فلوريدا  ولي��ة  من  قبعات  �ضانع  قال 
ملجموعة غيني�ص لالأرقام القيا�ضية للح�ضول على لقب �ضاحب اأطول 
قبعة يف العامل، بعدما جنح يف �ضناعة قبعة يبلغ طولها قرابة �ضتة 
باأنه متفائل جداً  اأوزي��ر من منطقة تامبا،  اأولديون  اأمتار.  واأو�ضح 
القيا�ضية، لأن قبعته هي الأطول  بدخول مو�ضوعة غيني�ص لالأرقام 
 3 يف العامل واأن��ه متكن من حتطيم الرقم ال�ضابق الذي مل يتجاوز 
اأمتار.  وينتظر اأوزير رد م�ضوؤويل مو�ضوعة غيني�ص بعدما اأر�ضل لهم 
جميع الوثائق املطلوبة مرفقة بال�ضور لإثبات اأحقيته بلقب �ضاحب 
اأ�ضابيع يف  اأم�ضى �ضبعة  اأوزي��ر  القبعة الأط��ول يف العامل.  يذكر باأن 
الطاوو�ص  ري�����ص  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ال��ت��ي  القبعة  �ضناعة 
والأ�ضرطة القما�ضية وزينة الطيور، بح�ضب ما ورد يف موقع "يو بي 

اآي" الإلكرتوين. 
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اعتقال زوجني احتجزا 
اأطفالهما يف �سندوق

اأنهما  تبني  بعدما  وزوجته  رج��ل  على  القب�ص  الأمريكية  ال�ضرطة  األقت 
اأربع  ملدة  باحلظرية  اأ�ضبه  كبري  خ�ضبي  �ضندوق  داخ��ل  اأطفالهما  احتجزا 

�ضنوات متوا�ضلة. 
األقت ال�ضرطة يف ولية كاليفورنيا القب�ص على مونيكا كريك )51 عاماً( 
وجود  اكت�ضاف  بعد  ت��ري،  جو�ضوا  منطقة  يف  عاماً(   73( بانيكو  ودانييل 
اأطفال يف �ضندوق خ�ضبي بالقرب من منزل متحرك اأثناء دورية روتينية 

يف املنطقة. 
اإىل  اإ�ضافة  امل��اء،  اأو  الكهرباء  املتنقل مل يكن يحتوي على  املنزل  اأن  يذكر 
اأن  ال�ضرطة  اكت�ضف رج��ال  داخله. وقد  40 قطة تتجول  وج��ود ما يقرب 
عدداً من الأطفال كانوا يعي�ضون داخل حجرة م�ضنوعة من األواح اخل�ضب 

اإىل جانب املنزل املتنقل، يف ظروف �ضيئة للغاية. 
تعم  كانت  التي  الفو�ضى  احل��ادث،  التقطت يف موقع  التي  ال�ضور  وتظهر 
املكان حيث تناثر احلطام والقمامة يف جميع الأرجاء، اإ�ضافة اإىل اأكوام من 

الأكيا�ص داخل ال�ضندوق الكبري الذي كان يعي�ص فيه الأطفال الثالثة. 
ويف اإفادته لل�ضرطة قال جار الزوجني، مايك رينولدز اإنه على الرغم من 
اأنه يعرف العائلة جيداً اإل اأنه مل يقم بزيارتهم يف منزلهم اأبداً، واأنه فوجئ 

اأن الأبوين ي�ضيئان معاملة اأطفالهما بطريقة ل اإن�ضانية"
اإىل  وقد مت ا�ضطحاب الأطفال اإىل مركز للرعاية، بينما اقتيد الزوجان 
مركز ال�ضرطة لإج��راء التحقيقات معهما قبل اتخاذ الإج��راءات الالزمة 

بحقهما، وفق �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

حتى البحر جتمد 
يف بريطانيا

ك���ب���رية م����ن مياه  جت���م���دت م�������ض���اح���ات 
ال��ب��ح��ار امل��ح��ي��ط��ة ب��امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، يف 
ا�ضتمرار موجة الربد التي يطلق عليها 
ا�ضم "وح�ص ال�ضرق"، اأ�ضواأ موجة طق�ص 

جتتاح بريطانيا منذ عام 1991.
الثلوج  حا�ضرتها  قوارب  �ضور  واأظهرت 
ع��ل��ى ال�����ض��اح��ل ال�����ض��رق��ي جل��زي��رة وايت 
اإثر  املياه  جتمد  بعد  بريطانيا،  جنوبي 
م�ضتويات  اإىل  احل��رارة  درج��ة  انخفا�ص 

ا�ضتثنائية.
وقتل نحو 60 �ضخ�ضا خالل اأ�ضبوع، يف 
ال�ضرق"  "وح�ص  امل�ضماة  ال�ضقيع  موجة 
التي ت�ضرب القارة الأوروبية، معظمهم 

من امل�ضردين.
قادمة  ثلجية  ع��وا���ض��ف  اج��ت��ي��اح  واأدى 
من �ضيبرييا اإىل اإغالق مطارات وطرق 
وت��ع��ط��ل ح��رك��ة ق���ط���ارات، ك��م��ا تدخلت 
اأنحاء  يف  املوقف  ملواجهة  اجلي�ص  ق��وات 

اململكة املتحدة.
وت�ضبب الطق�ص ال�ضيئ يف تقطع ال�ضبل 
مبئات من قائدي ال�ضيارات يف ا�ضكتلندا، 

واإغالق اآلف املدار�ص.

موناليزا قد 
تغادر اللوفر 

الفرن�ضية  الثقافة  وزي��رة  اأعلنت 
"تدر�ص  اأن���ه���ا  ن��ي�����ض��ني  ف��رن�����ض��واز 
بجدية" اإمكان تغيري مكان لوحة 
دا  لليوناردو  ال�ضهرية  موناليزا 
متحف  يف  امل���ع���رو����ض���ة  ف��ي��ن��ت�����ض��ي 
ال��ل��وف��ر يف ب��اري�����ص، م�����ض��رية اإىل 
فرن�ضا  �ضمال  يف  لن�ص  مدينة  اأن 
العمل  ه��ذا  ا�ضت�ضافة  يف  ت��رغ��ب 

موقتاً.
ت�ضريحات  يف  ال����وزي����رة  وق���ال���ت 
الفرن�ضية   "1 "اأوروب  لإذاع�����ة 
���ض��ن��در���ص ج���دي���اً ه����ذا الق�����رتاح، 
م�ضيفة بعدها يجب اإيالء اهتمام 
هذه  متثله  وما  احلفظ  بطريقة 

اللوحة.
حتفظات  ب�ضاأن  ���ض��وؤال  على  ورداً 
الوزيرة  قالت  واخل��رباء،  المناء 
ع��ي��ن��ه��ا عند  ال��ف��ع��ل  ردة  واج��ه��ن��ا 
من�ضوجة  اإخ��راج  باقرتاح  التقدم 
التجديد  اأع�����م�����ال  خ�����الل  ب���اي���و 

للمتحف. 
وق��رر ق�ضر الإل��ي��زي��ه اإع���ارة هذه 
املن�ضوجة اإىل بريطانيا يف 2022 
ت���زام���ن���اً م���ع ور����ض���ة ع��م��ل كبرية 
ي�ضت�ضيف  الذي  املتحف  لتجديد 

هذا العمل الفني القّيم.
التي  لن�ص  بلدية  رئي�ص  واأب����دى 
ملتحف  ف��رع��اً   2012 منذ  ت�ضم 
ا�ضتعداد  �ضابق  وق��ت  يف  ال��ل��وف��ر، 
موناليزا  لوحة  ل�ضتقبال  املدينة 

موقتاً.
ال�ضهرية يف  اللوحة  هذه  وتنقلت 
بلدان  اإىل  ع���دة  م����رات  ت��اري��خ��ه��ا 
خمتلفة الوليات املتحدة ورو�ضيا 

واليابان.
اللوحة على  1911، �ضرقت  ويف 
يد اإيطايل اأوقف يف 1913 عند 
حم��اول��ت��ه بيعها ل��ه��اوي ج��م��ع يف 

مدينة فلورن�ضا.
وجت��������ذب ل����وح����ة م����ون����ال����ي����زا ل 
 2005 منذ  املعرو�ضة  جوكوند 
داخ��ل �ضندوق خا�ص خلف زجاج 
م�ضبوطة  م�ضتويات  مع  م�ضفح 
من الرطوبة واحل��رارة، بب�ضمتها 
الزوار  ماليني  اهتمام  ال�ضهرية 
ال���ذي���ن ي���ت���واف���دون ���ض��ن��وي��ا اإىل 
متاحف  اأه�������م  ال���ل���وف���ر  م���ت���ح���ف 
ا�ضتقطب  الفنون يف العامل الذي 

.2017 يف  زائر  ماليني   8،1

لهذا ال�سبب يجب اأن مت�سكي 
يد زوجك اأثناء الوالدة

اأظهرت درا�ضة حديثة اأن اإم�ضاك املراأة يد من 
حتب خا�ضًة زوجها اأثناء الولدة، ي�ضاعد على 

التخفيف من اآلم املخا�ص.
واأج�����رى ال��ب��اح��ث��ون جت��رب��ة ع��ل��ى 20 ام����راأة 
اإم�ضاك  اأن  النتائج،  وبينت  اأزواج��ه��ن،  برفقة 
الو�ضع  موؤملة مثل  زوجها يف جتربة  يد  امل��راأة 
يخفف من الأمل، ويجعلها حت�ضل على املزيد 
من التعاطف. وا�ضتملت التجربة، على مترير 
اأن��ب��وب ت�ضع امل����راأة يدها  امل���اء ال�����ض��اخ��ن ع��رب 
فيه، واكت�ضف الباحثون، اأن اإم�ضاك يد الزوج، 
يخفف الأمل اإىل الن�ضف، كما اأن الرجل اأكرث 
الذي  وال�ضرر  الأمل  ق��درة على تخمني مدى 
تتعر�ص له الزوجة وهو مم�ضك بيدها، بح�ضب 

�ضحيفة ديلي ميل الربيطانية.
يف  يكمن  ذلك  وراء  ال�ضر  اأن  العلماء،  ويعتقد 

م��زام��ن��ة ع��ق��ول ال��زوج��ني ع��رب امل��الم�����ض��ة، ما 
زوجته من  به  ت�ضعر  ي�ضعر مبا  الرجل  يجعل 
يجعلها  جتاهها،  يبديه  الذي  والتعاطف  اأمل، 

تعاين اأقل من الأمل.
ل��ل��درا���ض��ة الدكتور  ال��رئ��ي�����ض��ي  امل��وؤل��ف  وي��ق��ول 
ب��اف��ي��ل غ��ول��د���ض��ت��ني م���ن ج��ام��ع��ة ك����ول����ورادو: 
"ح�ضلت على فكرة الدرا�ضة يف غرفة التوليد، 
اإم�ضاك  عندما ولدت ابنتي اإمييلي، حيث كان 

يدي زوجتي مفيداً ب�ضكل كبري".
ن�������ض���رت يف جملة  ال���ت���ي  ال����درا�����ض����ة  وج��������اءت 
الأك���ادمي���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم، ل��ت��وؤك��د نتائج 
اجللد،  مالم�ضة  اأن  اأظ��ه��رت  �ضابقة  درا���ض��ات 
اأث���ن���اء  الأط�����ف�����ال  اآلم  م����ن  ت��ق��ل��ل  اأن  مي���ك���ن 
من  وتخفف  الطبية،  ل��الإج��راءات  خ�ضوعهم 

ال�ضغط والقلق لدى البالغني.

-1 الأ�ضماك: مع التقدم يف العمر تتعر�ص بع�ص خاليا 
الدماغ للتلف، ما يعيق الت�ضال بني اخلاليا الع�ضبية، 
التي  الأطعمة  تناول  من  بالإكثار  اخل��رباء  ين�ضح  ل��ذا 
"اأوميغا3"، والتي تكرث يف  حتتوي الأحما�ص الدهنية 
هي  فائدة  واأكرثها  الأ�ضماك  اأن��واع  واأف�ضل  الأ�ضماك. 
والتونة  وال�����ض��ردي��ن  ال�ضلمون  مثل  الزيتية  الأ���ض��م��اك 

والرجنة وفقا ملوقع "هوفينغتون بو�ضت".
الأطعمة  اأي�ضا من �ضمن  املك�ضرات هي  املك�ضرات:   2-
الغنية بالدهون غري امل�ضبعة واأحما�ص اأوميغا 3. ووفقا 
لبع�ص الدرا�ضات فاإن تناول حفنة من املك�ضرات يوميا 
الذاكرة  حت�ضني  على  ي�ضاعد  اأ�ضابيع   8 مل��دة  وبانتظام 

وقدرات الدماغ بن�ضبة 11 باملئة.
من  الإكثار   :E و   C بفيتامني  الغنية  الأطعمة   3-
الأحمر  الفلفل  "�ضي" مثل  بفيتامني  الغنية  الأطعمة 
والأطعمة  وال��ت��وت،  وال��ف��راول��ة  وال�ضبانخ  وال��ربوك��ل��ي 
الغنية بفيتامني E مثل زيت الزيتون، يقلل من خطر 
ال��زه��امي��ر لإح��ت��وائ��ه��ا على م�ضادات  الإ���ض��اب��ة مب��ر���ص 

اأك�ضدة ت�ضاعد على حماية الدماغ من التلف.
لرتين  �ضرب  ب�ضرورة  ال�ضحة  خرباء  ين�ضح  املاء:   4-
ماء، على الأقل، يوميا. فال�ضوائل تزيد من تدفق الدم 
كاٍف  ب�ضكل  الدماغ  اإىل  الدم  و�ضول  وعدم  الدماغ،  اإىل 

يوؤدي اإىل جفاف خاليا الدماغ وموتها.
املن�ضطة  الأطعمة  من  ال�ضوكول  تعترب  ال�ضوكول:   5-
ل��ل��دم��اغ، اإذ حت��ت��وي ح��ب��وب ال��ك��اك��او يف ال�����ض��وك��ول على 
م�ضاد اأك�ضدة يعرف بالفالفون. وت�ضاعد هذه املادة على 
تو�ضيع الأوعية الدموية وبالتايل و�ضول كمية اأكرب من 
"مينتال  الأوك�ضجني عرب الدم اإىل الدماغ. وفقا ملوقع 

اأكتيف" الأملاين.

حتفيز الذاكرة يف املخ عرب جراثيم معوية
به  اأملان طريقاً مل يعرف بعد تتوا�ضل  اكت�ضف باحثون 
املخ، وذلك عن طريق خاليا  الكائنات احلية مع  اأمعاء 
اأن يفتح باباً  معوية خمت�ضة باملناعة. الكت�ضاف ميكن 
اأم��را���ص ع�ضبية من خ��الل حتفيز منو خالل  ملعاجلة 
ال��ذاك��رة مب��خ الإن�����ض��ان. امل��ع��دة وال��دم��اغ يتحدثان مع 
طريق  عن  اأو  الهرمونات  طريق  عن  البع�ص  بع�ضهما 
ات�ضال ع�ضبي مبا�ضر اأو عملية الأي�ص. بيد اأن الباحثة 
ديلربوك  ماك�ص-  معهد  م��ن  فولف  �ضوزانا  ال��دك��ت��ورة 
اأن خاليا  لدرا�ضة الطب اجلزيئي، ك�ضفت يف بحث لها 
ترتبط  الوحيدات  جمموعة  من  املناعة  بجهاز  خا�ضة 
التجارب.  فئران  على  الدرا�ضة  اأجريت  اأي�ضاً.  امل��خ  مع 
يف جمموعة منها مت الق�ضاء على امليكروبات املتعاي�ضة 
باملايكروبيوم،  ت�ضمى  وال��ت��ي  وامل���ع���دة  الأم���ع���اء  داخ����ل 
املعوية.  امليكروبات  منها  تبعد  مل  فئران  مع  ومقارنة 
تن�ضاأ  مل  عوجلت  التي  الفئران  اأن  الباحثون  واكت�ضف 
يف منطقة قرن اآمون باأخماخها خاليا ع�ضبية جديدة، 
فيما منت تلك اخلاليا ب�ضكل طبيعي يف نف�ص املنطقة 
اأن  اأي�����ض��اً  ال��درا���ض��ة  واأظ��ه��رت  تعالج.  مل  التي  للفئران 
التي مل  تلك  اأ�ضعف من  كانت  املعاجلة  الفئران  ذاك��رة 
لدرا�ضة  دي��ل��ربوك  ماك�ص-  معهد  موقع  ونقل  تعالج. 
اإذا كان  اأن الدرا�ضة طرحت �ضوؤاًل عما  الطب اجلزيئي 
هناك طريق ات�ضال جديد بني اأع�ضاء اجل�ضم الب�ضري 
واملخ مل يكت�ضف بعد. فولف وفريقها حاولوا اإثبات ذلك. 
الفئران،  الأم��ع��اء من  داخ��ل  ه��ذه اخلاليا من  فاأبعدوا 

وحينها لحظوا انخفا�ضاً يف عدد اخلاليا النامية باملخ. 
لبناء  ت��دف��ع  حيوية  مب�����ض��ادات  ال��ف��ئ��ران  حقنوا  وح��ني 

اجلرثومات املعوية، ازداد حينها عدد خاليا املخ.
ال���ظ���اه���رة ع���ن ط���ري���ق حماولتني  ال��ب��اح��ث��ون در�����ض����وا 
ال�ضاللت  من  بخليط  الفئران  عاجلوا  اإذ  خمتلفتني، 
دولب  يف  تتحرك  الفئران  وت��رك��وا  امل��ح��ددة  البكتريية 
تراجع  احليوية  امل�ضادات  تاأثري  اأن  فاكت�ضفوا  احلركة، 
ك��ث��رياً واأن اخل��الي��ا ال��وح��ي��دة )وه���ي ن��وع م��ن اخلاليا 
بلعمة  اأهمها عملية  البي�ضاء لها عدة وظائف مناعية، 
الأج�ضام الغريبة( زاد عددها. كذلك ارتفعت ن�ضبة منو 
اخلاليا الع�ضبية يف املخ املخت�ضة بالذاكرة. من جانب 
اآخر، مل تنجح اإعادة اإنبات اجلرثومات املعوية امل�ضوؤولة 
معاجلتها  يتم  مل  التي  الفئران  يف  املناعي  النظام  عن 
بامل�ضادات احليوية. املثري يف الدرا�ضة اأنها ك�ضفت النقاب 
عن احتمال ظهور الطريق اجلديد لالت�ضال وعن الدور 
الذي تلعبه خاليا )Ly6C الوحيدة( يف نقل الإ�ضارات 
اإىل املخ وبناء خالل ع�ضبية جديدة يف منطقة الذاكرة. 
موقع  نقل  ح�ضبما  خل�ضت،  قد  الدرا�ضة  تكون  وبذلك 
معهد ماك�ص- ديلربوك لدرا�ضة الطب اجلزيئي، اإىل اأن 
لي�ص كل امل�ضادات احليوية تلعب دوراً �ضلبياً يف التاأثري 
امل�ضادات احليوية  نوع خا�ص من  فا�ضتخدام  املخ.  على 
بجانب الريا�ضة، ح�ضبما تقول الدكتورة �ضوزانا فولف، 
خمتلفة  ع�ضبية  اأم��را���ص  معاجلة  يف  ي�ضاعد  اأن  ميكن 
م���ن خ����الل ب��ن��اء خ��الي��ا ع�����ض��ب��ي��ة داخ����ل امل����خ، كمر�ص 
الباحثة  وترغب  ال�ضخ�ضية(.  )انف�ضام  ال�ضيزوفرينيا 
�ضاريتيه اجلامعي  درا�ضتها يف م�ضت�ضفى  نتائج  بتطبيق 

املعروف يف برلني.

لتقوية الذاكرة وحماية الدماغ .. اإليكم هذه االأ�سرار

ب�أمرا�ض  الإ�ص�بة  من  تقي  التي  الأدوي��ة  تكرث 

الآن  حتى  يتم  مل  بينم�  ال��دم،  و�صغط  القلب 

اكت�ص�ف دواء يحمي الدم�غ من التلف ويقي من 

الإ�ص�بة ب�لزه�مير. ولكن هن�ك اأطعمة اأثبتت 

الدرا�ص�ت فع�ليته� يف حم�ية الدم�غ، ويف تقوية 

والتعلم  القراءة  اأن  الكثريون  يعتقد  الذاكرة. 

اأف�صل طريقة لتقوية الذاكرة وحت�صني قدرات 

الدم�غ، اإل اأن درا�ص�ت كثرية توؤكد على اأن اتب�ع 

نظ�م غذائي متوازن له دور مهم يف تكوين الدم�غ 

وحت�صني  مه�مه،  اأداء  على  ق��درات��ه  وتعزيز 

الذاكرة وزي�دة القدرة على النتب�ه. وفيم� يلي 

5 اأنواع من الأطعمة التي تقوي الذاكرة وحتمي 

الدم�غ من التلف وتقي من الإ�ص�بة ب�لزه�مير:
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�ش�ؤون حملية

يف جمل�ض بن حم ب�لعني

�سرح زايد املوؤ�س�س باأبوظبي منارة الأجيال امل�ستقبل وعرفانا وتقديرا لقائد فذ

تنظمه� الأم�نة الع�مة جل�ئزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتك�ر الزراعي 

اإعالن اأ�سماء الفائزين مب�سابقة "النخلة باأل�سنة بال�سعراء" بدورتها الثانية 2018

�سرطة اأبوظبي تناق�س يف جمل�س املرفاأ بالظفرة جهودها يف تعزيز ال�سالمة املرورية

بهدف اإثراء الثق�فة الع�مة حول مبزرة و جبل حفيت

بلدية مدينة العني تطلق م�سروع القطار ال�سياحي يف مبزرة اخل�سراء

•• العني - الفجر

ال�ضيخ م�ضلم بن �ضامل بن حم  اأك��د احل�ضور مبجل�ص 
لإمارة  الوطني  ال�ضت�ضاري  املجل�ص  ع�ضو  العامري 
ان   ، ح��م  ب��ن  جمموعة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي  العا�ضمة  يف  املوؤ�ض�ص"  زاي���د  "�ضرح  اإق��ام��ة 
قائد  زايد  ال�ضيخ  باأن  جميعاً  املطلق  اإمياننا  من  ياأتي 

ا�ضتثنائي ورمز �ضامخ وهو خالد يف ذاكرة الأجيال. 
زايد  �ضرح  بتد�ضني  وفخرهم  اعتزازهم  عن  وع��ربوا 
اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  لذكرى  تخليداً   ، املوؤ�ض�ص 
املوؤ�ض�ص  زاي���د  "�ضرح  ان  وا����ض���اروا  اهلل.  رح��م��ه  نهيان 
واأر�ضى  دول��ة،  اأ�ض�ص  قائد  بديعة، تروي حكاية  اأيقونة 
دعائمها، ور�ضم م�ضتقبلها، واألهَم رجاًل كانوا خري قادة 
لوطن يكتب كل ي��وم اإجن���ازاً ج��دي��داً، رح��م اهلل والدنا 

وقدوتنا ال�ضيخ زايد بن �ضلطان طيب اهلل ثراه".
ح�ضر املجل�ص والذي اأقيم مبنطقة املرخانية يف العني 
الأهل  م��ن  كبرية  وجمموعة   ، امل�ضئولني  م��ن  ع��ددا   ،

واجلريان والأ�ضدقاء وبع�ص ال�ضخ�ضيات العامة.
ورحب بن حم باحل�ضور موؤكدا اأن ال�ضيخ زايد، رحمه 
اأر�ص  لتزهر  للم�ضتقبل  وب��ن��ى  املا�ضي  م��ن  اأخ���ذ  اهلل، 
الإم�������ارات حم��ب��ة و���ض��الم��اً وت�����ض��احم��اً، ون��ح��ن نفخر 

وتوا�ضل  زايد  نهج  على  ت�ضري  التي  الر�ضيدة  بقيادتنا 
�ضبل  ل��ه  وت��وف��ر  النه�ضوي  م�ضروعه  لتعمق  امل�ضرية 
وازدهار  جن��اح  اأن  اإىل  حم  بن  ون��وه  والتطور،  التقدم 
دور  وعلينا  زاي����د،  ال�ضيخ  اإرث  بف�ضل  ه��و  الإم������ارات 
يف  نهار  ليل  والعمل  الإرث  هذا  حماية  يف  وم�ضوؤولية 
ظل القيادة الر�ضيدة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة، حفظه اهلل، لن�ضيف اإىل 

�ضرح اإجنازات الوطن.
لإمارة  ال��وط��ن��ي  ال���ض��ت�����ض��اري  املجل�ص  ع�ضو  واأ���ض��اف 
ابوظبي اأن "�ضرح زايد املوؤ�ض�ص" �ضري�ضخ ذكرى القائد 
املوؤ�ض�ص ويتيح لأجيال احلا�ضر وامل�ضتقبل اأن تنهل من 

مو�ضوعة زايد واأن ت�ضتفيد من مبادئها وقيمها.
وا����ض���ار ب��ن ح��م ل��ق��د ع��ه��دن��اه��ا دائ��م��ا ح��ر���ص القيادة 
ال��ر���ض��ي��دة يف ال��دول��ة ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��امل��ب��ادرات وانتهاج 
الوالد  ذك����رى  لتخليد  وامل��ب��ت��ك��رة  امل��م��ي��زة  اخل���ط���وات 
املوؤ�ض�ص املغفور له ال�ضيخ زايد " رحمه اهلل " والحتفاء 
بها لتبقى �ضريته وروؤيته احلكيمة حا�ضرة يف اأذهاننا 
ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  رعاية �ضاحب  اأن  اإىل  م�ضريا   ..
بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل" وح�ضور 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي "رعاه 

اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
واإخوانهما اأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء املجل�ص الأعلى حكام 
اأبوظبي  يف   " " �ضرح زاي��د املوؤ�ض�ص  الإم���ارات تد�ضني 
واأخذ  املوؤ�ض�ص  القائد  مب�ضرية  للتفكر  جميعا  يدعونا 
لن�ضارك  حياتنا  اأ�ضلوب  يف  وانتهاجها  منها  ال��درو���ص 
الدولة كل  التي ت�ضهدها  النه�ضة  يف موا�ضلة م�ضرية 
منا يف جمال عمل. ال�ضيخ زاي��د، رحمه اهلل، رفع ا�ضم 
الإم��ارات عالياً بعد ما بذل من اجلهد والوقت واملال 
ما اأ�ض�ص لنه�ضة ح�ضارية �ضاملة تتوا�ضل اليوم بقيادة 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 

الدولة، حفظه اهلل.
زايد  �ضيقف ط��وي��اًل عند  ال��ت��اري��خ  اأن  واأك���د احل�����ض��ور 
وكان رحمه  الكثري  �ضعبه  الذي منح  والقائد  الإن�ضان 
اهلل مدر�ضة حقيقية مبعنى الكلمة تعلمنا منها ال�ضرب 
واجل��ل��د واحل���ب والح����رتام وامل��ث��اب��رة والإخ���ال����ص يف 

العمل والعدل والرحمة.
اأن نهج زايد �ضيبقى مدر�ضة ننهل منها   و�ضددوا على 
والإجنار  القيادة  وف��ن  والعطاء  البذل  معاين  جميعاً 
�ضي�ضكل  املوؤ�ض�ص  زاي��د  �ضرح  اأن  اإىل  م�ضرياً  والنه�ضة 
القادمة  والأج���ي���ال  املجتمع  لتعريف  اإ���ض��اف��ي��ة  قيمة 

وماآثر  التي غر�ضت يف نفو�ضنا قيماً  الفذة  ب�ضخ�ضيته 
موؤكداً  والبذل،  والعطاء  العمل  قيم  ر�ضخت  عظيمة، 
اأن ال�ضرح �ضيبقى منارة م�ضيئة ومعلماً ح�ضارياً على 
كورني�ص اأبوظبي يربز ر�ضالة تقول اإن زايد باإن�ضانيته 
و�ضيد ح�ضارة  اأمة  وبنى  دولة  اأ�ض�ص  وقيادته  وحكمته 

ونه�ضة.
تخليداً  يعد  زايد"  "�ضرح  اأن  املجل�ص  رواد  واو���ض��ح 
والإرادة يف  العزم  على  بنيت  التي  الأم��ة  باين  لنموذج 
اأن ال�ضيخ زايد رحمه  اإىل  حتقيق امل�ضتحيل، م�ضريين 
اهلل كان م�ضدراً للعلم والرعاية والعطاء، وما �ضرحه 
الت�ضامح  مل��ع��اين  وام���ت���داد  امل���ب���ادئ،  ل��ه��ذه  تر�ضيخ  اإل 
يف  درو�ضاً  قدم  زايد  اأن  والعدالة، م�ضيفني  والتعاي�ص 
الإن�ضانية، حيث كان يعترب اأن الإن�ضان ي�ضتحق العي�ص 
بكرامة واأمن واأمان من دون النظر اإىل هويته اأو دينه 

اأو عرقه.
واأجمع احل�ضور اإىل اأن دار زايد �ضتبقى بقيادة �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة، 
برجالها  وب��رك��ة  وخ���ري  و���ض��الم  اأم���ن  دار  اهلل،  حفظه 
الأوف���ي���اء م��ن اأب��ن��اء زاي���د واإخ��وان��ه��م اأ���ض��ح��اب ال�ضمو 
حكام الإم��ارات و�ضعب الإم��ارات الويف الذي نفاخر به 

العامل.

ال��ع��ام��ة جل���ائ���زة خليفة  اأع��ل��ن��ت الأم����ان����ة 
الزراعي  والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
"النخلة  مب�ضابقة  ال��ف��ائ��زي��ن  اأ���ض��م��اء  ع��ن 
باأل�ضنة ال�ضعراء" بدورتها الثانية 2018 
للجائزة  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  تنظمها  ال��ت��ي 
ب��رع��اي��ة م��ع��ايل ال�����ض��ي��خ ن��ه��ي��ان م��ب��ارك اآل 
نهيان، وزير الت�ضامح، رئي�ص جمل�ص اأمناء  
وفاز باملركز الأول ال�ضاعر اأحمد بن حممد 
بعنوان  ق�ضيدة  ع��ن  املقبايل  اهلل  عبد  ب��ن 
"النخيل"وفاز باملركز الثاين ال�ضاعر عبد 
اهلل �ضايف عواد العنزي عن ق�ضيدة بعنوان 
"غيدا ال�ضجر" كمافاز باملركز الثاين مكرر 
ال�ضاعر را�ضد بن حمد بن حممد ال�ضنيدي 
عن ق�ضيدة بعنوان "اأم العطا"وفاز باملركز 
الكعبي  �ضامل  ال�ضاعر عتيق خلفان  الثالث 
"�ضموخ النخيل" وفاز  عن ق�ضيدة بعنوان 
العزيز  عبد  ال�ضاعر  مكرر  الثالث  باملركز 

العمريي عن ق�ضيدة  بن حمد بن حممد 
بعنوان "من مفرق العرجون".

ح��ي��ث ب��ل��غ ع����دد امل�����ض��ارك��ني الإج����م����ايل يف 
�ضاعراً   81 ال��ث��ان��ي��ة  ب���دورت���ه���ا  امل�����ض��اب��ق��ة 
هي  ع��رب��ي��ة  دول   14 مي��ث��ل��ون  و����ض���اع���رة 
الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية 
العربية  م�����ض��ر  وج���م���ه���وري���ة  ال�����ض��ع��ودي��ة 
واجلمهورية العربية ال�ضورية واجلمهورية 
البحرين  ومملكة  عمان  و�ضلطنة  اليمنية 
التون�ضية  واجلمهورية  العراق  وجمهورية 
واجلمهورية  الها�ضمية  الأردن��ي��ة  واململكة 
اجلزائرية واململكة املغربية ودولة فل�ضطني 
واجلمهورية ال�ضودانية، نظموا ق�ضائدهم 
النخلة وف�ضلها  النبطية يف حب  باللهجة 
واأثرها.  جاء ذلك يف ت�ضريح �ضحفي اأدىل 
به �ضعادة الدكتور عبد الوهاب زايد الأمني 
العام جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

والب��ت��ك��ار ال���زراع���ي، ع��ق��ب ا���ض��ت��الم نتائج 
امل�ضاركة من قبل  تقييم الأعمال ال�ضعرية 
النبطي  بال�ضعر  متخ�ض�ضة  حتكيم  جلنة 
ال�ضاعر  ال�ضادة  من  موؤلفة  الأدب��ي  والنقد 
وال�ضاعر  م�ضعود،  ب��ن  عي�ضة  والإع��الم��ي 
والإع���الم���ي ح��م��دان ب��ن ���ض��روخ الدرعي، 
وال�����ض��اع��ر وال��ن��اق��د ���ض��ام��ح اأح���م���د كعو�ص 
امل�ضابقة  حتكيم  جل��ن��ة  اأع�����ض��اء  ب�ضفتهم 
اأن  اأم��ني ع��ام اجل��ائ��زة  واأ���ض��اف  ال�ضعرية. 
ال�ضعراء" تهدف  باأل�ضنة  "النخلة  م�ضابقة 
كو�ضيلة  ال��ن��ب��ط��ي  ال�����ض��ع��ر  ت��وظ��ي��ف  اىل 
ت��ن��م��ي��ة وع���ي اجل��م��ه��ور لأهمية  م��ه��م��ة يف 
الرتاثية  الناحية  من  التمر  نخيل  �ضجرة 

والزراعية والغذائية والقت�ضادية.
وع����رب ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال����وه����اب زاي�����د عن 
امل�ضابقة  ه��ذه  يف  امل�ضاركة  بنتائج  �ضعادته 
بالعامل  ن���وع���ه���ا  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة  ب���دورت���ه���ا 

تهدف  امل�ضابقة  ه��ذه  اأن  م�ضيفاً  العربي، 
اأحد  اإىل تعزيز ثقافة نخيل التمر لإحياء 
النخيل(  �ضجرة  )و���ض��ف  ال�ضعر  اأغ��را���ص 
ال�ضعرية  وال�ضاحة  العربية  املكتبة  ورف��د 
ال��ق�����ض��ائ��د اخلا�ضة  م���ن  ب��ن��وع��ي��ة مم��ي��زة 

بحب النخلة، وت�ضجيع ال�ضعراء على اإبداع 
وكتابة ق�ضائد نوعية واإتاحة الفر�ضة اأمام 
اجلميع للتناف�ص بطريقة �ضفافة وحتقيق 
على  الأ���ض��واء  ت�ضليط  خ��الل  من  ال�ضهرة 

جتارب ال�ضعراء الفائزين بامل�ضابقة.

امل��رف��اأ  مبنطقة  اأب��وظ��ب��ي  يف جمل�ص   ناق�ضت �ضرطة 
الظفرة  جهودها امل�ضتمرة يف تعزيز  ال�ضالمة املرورية  
املرور  موؤكدة على �ضرورة  اللتزام  بقوانني واأنظمة 
التي و�ضعت من اجل  تعزيز  ال�ضالمة  لقائدي املركبات 

وم�ضتخدمي الطريق واحلد من وقوع احلوادث. 
واأو�ضحت  اأن اأهم اأ�ضباب احلوادث، تتمثل يف الإهمال 
الزائدة  وال�ضرعة  املفاجئ  والن��ح��راف  النتباه  وع��دم 
كما حثت على �ضرورة تكثيف جرعات التوعية املرورية 
لدى اأولياء املرور، ومراقبة اأبنائهم، ومنعهم من قيادة 
القانونية، و �ضرورة  ال�ضن  بلوغ  اأو قبل  بتهور  املركبة 
ت��ك��ث��ي��ف ح��م��الت ال��ت��وع��ي��ة امل���روري���ة مل��خ��ت��ل��ف الفئات 
التعليمية  اجلهات  مع  بالتعاون  والعمرية،  املجتمعية 

والإعالمية.
الطريق  م�����ض��ت��خ��دم��ي  ت���وع���ي���ة  اأن  اإىل  واأ�������ض������ارت 
من  ت�ضعى  وه���دف  م��ط��ل��ب��اً   ت��ع��د  بال�ضالمة املرورية 
خالله القيادة ال�ضرطية  للو�ضول اإىل اأف�ضل النتائج، 
وحتقيق اأهدافها بتقليل ن�ضب احلوادث املرورية واحلد 

منها.
املركبات  امل�ضاركون  يف املجل�ص  بع�ص قائدي  وانتقد  
عالية   ب�ضرعات   قيادة مركباتهم  ي�ضرون على  الذين 

غ��ري ق��ان��ون��ي��ة م��وؤك��دي��ن  ان  ال��ق��ي��ادة ب�����ض��رع��ة  ت�ضكل 
خطورة بالغة على م�ضتخدمي الطريق نتيجة ل�ضيق 
ال�ضائق  م��ن��ا���ض��ب يجنب  ق���رار  ال��ك��ايف لت��خ��اذ  ال��وق��ت 

م�ضافة   تركه  ع��دم  ب�ضبب  ال�ضطدام  ح��وادث  خماطر 
بالإ�ضافة  الأخ��رى  واملركبات  املركبة  بني  كافية  اأم��ان 
اإىل زيادة احتمال وقوع احلوادث نتيجة لعدم ال�ضيطرة 

انفجار  ح��الت  الطارئة مثل  احل��الت  املركبة يف  على 
الإطار وزيادة احتمال وقوع احلوادث اأو تالفيها لعدم 
القدرة على جتنب اأخطاء الآخرين وزيادة �ضدة تاأثري 

ال�ضطدام.
التحقيق  فرع  اليحيائي مدير  �ضعيد  النقيب  وحتدث 
توعية  ال��ظ��ف��رة  يف حم��ا���ض��رة  م���رور منطقة  اإدارة  يف 
ال�ضالمة والأمن  ابوظبي يف تعزيز  عن جهود �ضرطة 
ال��ط��رق، وال��ت��وا���ض��ل م��ع املجتمع  لرفع  امل���روري على 

م�ضتوى الثقافة املرورية.  
وركزت املحا�ضرة على اأبرز اأنواع املخالفات التي يرتكبها 
ال�ضائقني مبنطقة الظفرة ، وحث قائدي املركبات على 
�ضرورة  اللتزام بقوانني واأنظمة املرور  مبا  يعزز من 
اجلهود املبذولة للحد من للنتائج ال�ضلبية للمخالفات 

يف ارتكاب احلوادث املرورية. 
على  امل��ق��ررة  بال�ضرعات  التقيد  على  ال�ضائقني  وح��ث 
اأم�����ان ك��اف��ي��ة ب���ني املركبات  ال���ط���رق، و ت���رك م�����ض��اف��ة 
واحلر�ص على ا�ضتخدام حزام الأمان ، وعدم الن�ضغال 
با�ضتخدام الهاتف اأثناء القيادة ، وعدم ال�ضماح لالأبناء 
،موؤكداً  املركبات  بقيادة  رخ�ص  على  احلا�ضلني  غ��ري 
ال�ضالمة  على  احل��ف��اظ  يف  املجتمع  دور  اأه��م��ي��ة  على 

•• العني - الفجر

مبكتب  ممثلة  العني  مدينة  بلدية  وقعت 
ال�ضتثمار، عقوداً ا�ضتثمارية جديدة لإن�ضاء 
م�ضروع القطار ال�ضياحي يف منطقة مبزره 
اخل�ضراء وذلك عن طريق عقد ا�ضتثماري 
مع �ضركة ليجر ترين لل�ضياحة ، وت�ضتغرق 
اعمال الت�ضغيل 12 �ضهراً بدءاً من فرباير 
املا�ضي. و�ضيقوم القطار ال�ضياحي بجوالت 
يومية يف منطقة مبزرة اخل�ضراء بعدد 10 
جولت يومياً ، و كما تتوزع الأ�ضعار ح�ضب 
الفئات العمرية وتقدر ر�ضوم اجلولة ب25 
درهم  للكبار ، 15 درهم لل�ضغار ، وب�ضكل 
جماين لالأطفال اأقل عن 3 �ضنوات ويت�ضع 
22 �ضخ�ضا يف كل  القطار ال�ضياحي لعدد 
جولة. واأو�ضح بدر حمد العامري امل�ضرف 
ب��ب��ل��دي��ة مدينة  مل��ك��ت��ب ال���ض��ت��ث��م��ار  ال���ع���ام 

ال���ع���ني، ب����اأن امل�����ض��روع ي���اأت���ي ب��ه��دف اإث����راء 
تاريخ  ح��ول  واملعلوماتية  العامة  الثقافة 
حفيت  وج��ب��ل  اخل�����ض��راء  م��ب��زره  منطقة 
وال���زوار  لل�ضياح  واجل��غ��رايف  اجل��ي��ول��وج��ي 
والباحثني  واجل��ام��ع��ات  امل���دار����ص  وط��ل��ب��ة 
باملنطقة،  املتعلقة  اجليولوجية  العلوم  يف 
ال�ضحيحة  املعرفية  باملعلومات  وتزويدهم 
تعزيز  اإىل  امل�ضروع  يهدف  كما  والدقيقة، 
داخل  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضاريع  قطاع 
وتوفري  ال�ضياحي  القطاع  لدعم   ، الدولة 
اخلدمات الرتفيهية لزوار ، بالإ�ضافة اإىل 
مدينة  يف  ج��دي��دة  ا�ضتثمارية  فر�ص  خلق 
العني لتنمية وتعزيز دور القطاع اخلا�ص.

امل�ضاريع  ه���ذه  م��ث��ل  ان  ال���ع���ام���ري،  وذك����ر 
جتذب  جديدة  فر�ص  تخلق  ال�ضتثمارية 
للقطاع اخل��ا���ص  وذل��ك بهدف تعزيز من 
ل�����زوار و�ضكان  امل��ق��دم��ة  ق��ي��م��ة اخل���دم���ات 

دائرة  ت��وج��ه��ات  ي��دع��م  ال��ع��ني، مب��ا  مدينة 
التخطيط العمراين والبلديات يف الرتقاء 
التكاملية  الإدارة  وتعزيز  املجتمع  بر�ضا 
واأ�ضحاب  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ني  ال�����ض��رك��اء  م��ع 
ال��ع��الق��ة، وال����ذي ي�����ض��اه��م ب�ضكل ك��ب��ري يف 

تعزيز امل�ضتوى القت�ضادي ملدينة العني.
وت�ضعى بلدية مدينة العني ممثلة مبكتب 
ال�ضتثمار لإطالق عدة م�ضاريع ا�ضتثمارية 
لتنمية اجلانب ال�ضياحي و القت�ضادي يف 
ال�ضتثمار  قام مكتب  ، حيث  العني  مدينة 
�ضكان  ت��خ��دم  امل�ضاريع  م��ن  ح��زم��ة  بتوقيع 
و  املجتمعية  الأ����ض���واق  مثل  ال��ع��ني  مدينة 
امل�����ض��ال��خ اإىل ج��ان��ب امل���ح���ور ال��رتف��ي��ه��ي و 
الريا�ضي يف احلدائق و غريها ، وذلك من 
اإج��راوؤه��ا م�ضبقا من  ا�ضتبيانات مت  خ��الل 
ال�ضكانية  وامللتقيات  الفنية  الإدارات  قبل 
  ، الفعلية  الح��ت��ي��اج��ات  ت��و���ض��ح  ودرا����ض���ات 

اإىل حاجة  ال���درا����ض���ات  ت��ل��ك  اأك�����دت  ح��ي��ث 
والتي  امل�ضاريع  هذه  ملثل  ال�ضكنية  املناطق 
ال�����ض��ك��اين يف مناطق  ال��ن��م��و  ت��ت��ن��ا���ض��ب م���ع 
بلدية  اأن  بالذكر  واجلدير  العني.  مدينة 

م�ضاريع  ع��دة  لتنفيذ  ت�ضعى  العني  مدينة 
املجال  يف  متنوعة  وا�ضتثمارية  تطويرية 
والريا�ضي،  الرتفيهي  واملجال  املجتمعي، 

واملجال التجاري.

�سعيد بن طحنون ي�ستقبل وفد 
التجارة الدولية الهندي

ا�ضتقبل معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون اآل نهيان، يف ق�ضر معاليه مبدينة 
العني وفد منظمة التجارة الدولية الهندي مبنا�ضبة زيارته لدولة الإمارات 
العربية املتحدة، حيث تطرق اللقاء للبحث حول الكثري من الأمور اخلا�ضة 
بالتطوير وتبادل اخلربات وال�ضتفادة من كل املعطيات املتوافرة وذلك يف 
الت�ضاور  ال�ضقيقني، كما مت  البلدين  العالقات بني  الكبري يف  التطور  ظل 
ب�ضاأن ا�ضدار جملة �ضهرية من مدينة العني تعني باجلوانب القت�ضادية 

ومتثل اإ�ضافة جديدة يف املجال القت�ضادي،
واأعلن وفد التجارة الدولية الهندي منح معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون 

اآل نهيان، الرئا�ضة الفخرية ملنظمة التجارة الدولية الهندية.

جائزة ال�سيخ زايد للكتاب تعتمد 
القوائم الق�سرية لدورتها الثانية ع�سرة
الق�ضرية  القائمة  للكتاب  زايد  ال�ضيخ  جلائزة  العلمية  الهيئة  اعتمدت 
للدورة الثانية ع�ضرة للجائزة وذلك يف ختام اجتماعاتها التي ا�ضتمرت 
خالل  الفرتة من 21 – 23 فرباير2018 برئا�ضة الدكتور علي بن 
خليل  الدكتور  الأع�ضاء،  من  كل  وح�ضور  للجائزة  العام  الأم��ني  متيم 
كاظم  والدكتور  املغرب  من  بني�ص  حممد  والدكتور  الأردن  من  ال�ضيخ 
جهاد من فرن�ضا-العراق الدكتور علي الكعبي من الإمارات والدكتورة 
فل�ضطني- من  اأبوهوا�ص  �ضامر  والأ�ضتاذ  البحرين  من  الكعبي  �ضياء 

ب��دران من  اأبوالف�ضل  اأملانيا  والدكتور حممد  لبنان، ويورغن بوز من 
م�ضر.

يف  للمر�ضحني  املف�ضلة  املحكمني  تقارير  يف  العلمية  الهيئة  ون��ظ��رت 
والآداب  الدولة  وبناء  التنمية  ف��روع  ت�ضمنت  والتي  الطويلة  القائمة 
الطفل  واأدب  والرتجمة  النقدية  والدرا�ضات  والفنون  ال�ضاب  واملوؤلف 
العام  الأخ��رى والن�ضر والتقنية و�ضخ�ضية  اللغات  العربية يف  والثقافة 
معر�ص  خ��الل  للجائزة  الثقايف  الربنامج  بتحديد  وق��ام��ت  الثقافية. 
اأبوظبي الدويل للكتاب واطلعت على �ضري الأعمال وو�ضعت املقرتحات 

والتو�ضيات الالزمة ل�ضمان ال�ضفافية والنزاهة واملو�ضوعية.
وعن اجتماعات الهيئة العلمية التي انعقدت لهذه الدورة، قال الدكتور 
اأم��ني ع��ام اجل��ائ��زة: قامت جل��ان حتكيم ف��روع اجلائزة  ب��ن متيم  علي 
بجهود كبرية خالل مرحلة تقييم ودرا�ضة العناوين املر�ضحة يف الدورة 
الثانية ع�ضرة بدّقة و�ضفافية متناهية لختيار اأف�ضل الأعمال يف خمتلف 
الهيئة  اجتماعات  تبعتها   ، مر�ضحاً  عماًل   1191 الفروع من جممل 
العلمية التي قمنا خاللها بدرا�ضة تو�ضيات جلان التحكيم لنتو�ضل اىل 
اعتماد عناوين القوائم الق�ضرية ، متهيداً لرفعها اإىل جمل�ص الأمناء، 
الذي يراأ�ضه معايل ال�ضيخ �ضلطان بن طحنون اآل نهيان، رئي�ص جمل�ص 
اأمناء اجلائزة، لعتمادها. هذا و�ضتتواىل  عملية اإعالن لقوائم الق�ضرية 
عن  لالإعالن  متهيداً  القادمة  الأ�ضابيع  خ��الل  اجلائزة  ف��روع  كافة  يف 
ثقافية  احتفالية  يف  اجلائزة  وتقدمي  املقبل،  مار�ص  �ضهر  يف  الفائزين 

وفكرية كبرية تقام بالتزامن مع معر�ص اأبوظبي للكتاب"
فريدة  وعلمية  اأدبية  واإبداعيات  رفيعاً  م�ضتوًى  �ضهدنا  ولقد  واأ�ضاف: 
يف الأعمال املتقّدمة هذه الدورة، بالإ�ضافة اىل تنوع الأفكار املطروحة 
العربية   ال��دول  اجل��غ��رايف من خمتلف  التنوع  ناهيك عن  ك��ّل منها،  يف 
التاأثري  ال��ع��ام تعك�ص  ه���ذا  امل�����ض��ارك��ات  اإن  ال��ق��ول  وي�����ض��ع��دين  وال��غ��رب��ي��ة 
الإيجابي املتنامي للجائزة بني اأو�ضاط املوؤلفني واملفكرين والنا�ضرين، 
امل�ضتويني  على  تقدمها  التي  والثقافية  الفكرية  القيمة  اأهمية  وتوؤكد 
واللغة  الفكر  يف  الإب����داع  حتفيز  يف  الفاعل  ودوره���ا  وال��ع��امل��ي،  العربي 

والأدب والعلوم الإن�ضانية.
وبح�ضب لوائح اجلائزة تتوىل الهيئة العلمية للجائزة اختيار املحكمني 
يف ك��ل ف���رع م��ن ف���روع اجل���ائ���زة وحت��دي��د اآل���ي���ات ع��م��ل جل���ان التحكيم 
واجتماعاتها والآليات املّتبعة لتقييم الأعمال املر�ضحة وذلك مبا يتفق 
التحكيم  جلان  ونتائج  تو�ضيات  يف  والنظر  للجائزة  الأ�ضا�ضي  والنظام 
ورفعها م�ضفوعة بتو�ضياتها اإىل جمل�ص اأمناء اجلائزة بالفوز يف اأي فرع 
من فروعها اأو احلجب متى توافرت الأ�ضباب املوجبة لذلك والتو�ضية 
بها  الفوز  له  �ضبق  اأي �ضخ�ص  الأمناء ب�ضحب اجلائزة من  اإىل جمل�ص 
م��ت��ى ت��واف��رت الأ���ض��ب��اب امل����ربرة ل��ذل��ك وال��ت��و���ض��ي��ة ب��اأي��ة ف���روع جديدة 
للجائزة اأو اإلغاء بع�ضها والنظر  يف اأي مو�ضوعات يحيلها الأمني العام 

ورفع التو�ضية املنا�ضبة ب�ضاأنها اإىل جمل�ص الأمناء. 



�ص�عديهم بدًل من تتحّملي ك�مل م�صوؤوليتهم
ابنك على طريقة تربيته فح�ضب! تتعّدد  ل تتوّقف �ضخ�ضية 
ال��وراث��ي��ة وت��اأث��ري الأب  امل��وؤث��رة، م��ن بينها املعطيات  ال��ع��وام��ل 
تتذكرين  حني  ال�ضخ�ضية.  والطباع  املدر�ضة  ورفاق  والأ�ضقاء 
هذه املعلومة، �ضي�ضهل عليك اأن ت�ضرتخي. يجب اأن تتقا�ضمي 
اأولدك مع الآخرين وتراقبي م�ضار تطّورهم يف  مهمة تربية 

حميطهم. ل داعي كي تتحّملي م�ضوؤولية ما �ضي�ضبحون عليه 
بالكامل.

تقّم�صي دور املعّلمة بدًل من الأم
حني تنظرين اإىل الو�ضع من وجهة نظر املعلمني، �ضتفرت�ضني 
حني  ال�����ض��واب  تعليمه  و���ض��ت��ح��اول��ني  ال��ك��ث��ري  يجهل  اب��ن��ك  اأن 

يبالغ  هجومياً.  موقفاً  منه  تتخذي  اأن  بدل  الأخطاء  يرتكب 
الأهايل عموماً يف تف�ضري املواقف ويبدون ردود فعل عاطفية. 
لكن عندما توؤدين دور املعلمة، �ضتتذكرين �ضرورة اأن تقدمي 
اأن  بدل  مبو�ضوعية  مواقفهم  وتف�ّضري  التوجيهات  لأولدك 

تاأخذي كلماتهم اجلارحة بطريقة �ضخ�ضية.

مت�ّصكي بقيمك بكل ثقة
حني تكونني و�ضط اأقارب اأو اأ�ضدقاء يحملون قيماً تختلف عن 
قيمك، تزيد ال�ضغوط عليك فترتددين يف اللتزام مببادئك 
بالإحراج  واملرّبون  الأ�ضاتذة  ي�ضعر  ل  لكن  التهذيب.  باب  من 
يعرفون  لأن��ه��م  ع��ن��ه��ا  ي��ع��ت��ذرون  ول  ق��واع��ده��م  تطبيق  م��ن 
اإذاً  املعلمة  دور  تقّم�ضي  معاً.  والرا�ضدين  الأولد  حتمي  اأنها 
�ضتطّبقني  ال��رتب��وي��ة.  قيمك  م��ع  يتعار�ص  م��ا  ك��ل  وارف�����ض��ي 
ال�ضعور  وتتجنبني  ب�ضاطة  بكل  العائلية  “�ضيا�ضتك”  بذلك 

بالذنب والإحباط لحقاً.

افرت�صي اأنك مراَقبة
مهما ا�ضتاءت املعلمة، ل ميكن اأن تفقد اأع�ضابها! افرت�ضي اأنك 
مراَقبة مثلها طوال الوقت اأثناء تعاملك مع اأولدك. �ضتتمكنني 
من حت�ضني قدرتك على �ضبط النف�ص والتحلي بال�ضرب حني 
عملياً،  ت�ضرفاتك.  على  �ضيحا�ضبك  اآخر  �ضخ�ضاً  باأن  تفكرين 
الرا�ضدين طوال الوقت ويقلدونهم ويتعلمون  يراقب الأولد 
من ت�ضرفاتهم اأكرث من كلماتهم. تذكري هذه املعلومة دوماً 
حني  ممكنة  طريقة  باأف�ضل  نف�ضك  ع��ن  ت��ع��رّبي  اأن  وح���اويل 

تواجهني مواقف �ضعبة.

ن�صيحة اأخرية
ت�ضاعدك اخلطوات ال�ضابقة على حت�ضني تعاملك مع اأولدك 
لكن ل داعي كي تكوين مثالية. يجب اأن يتعّلم الأولد اأهمية 
العرتاف باأخطائهم ويعرّبوا عن عواطفهم ال�ضلبية ويجيدوا 
كنت  اإذا  الإيجابية.  امل�ضاعر  تطوير  مع  تزامناً  معها  التعامل 
اأن  يف نظرهم الأم املثالية واملن�ضبطة طوال الوقت، �ضيظنون 

والإحباط،  والغ�ضب  كال�ضتياء  الطبيعية،  الب�ضرية  امل�ضاعر 
تعتني  اأن  ويجب  اإن�ضانة  اأن��ك  تذّكري  م�ضموحة.اأخرياً،  غري 
ال�ضغوط  ب��زي��ادة  ت�ضعرين  حني  نف�ضك  دّللي  اأي�ضاً.  بنف�ضك 
عليك. خذي ا�ضرتاحة وابتعدي عن الأجواء الرتبوية واهتّمي 
اأمام  ���ض��ورة  باأف�ضل  تظهري  ك��ي  ن�ضاطك  وج���ددي  بنف�ضك 

اأولدك!
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ي�صري بحث اأجرته ج�معة ه�رف�رد اإىل اأن العالق�ت املهمة ت�صّكل عالجً� ل�صحة ع�طفية، وعقلية، 
وج�صدية اأف�صل.

تعرف على الأرجح اأن ثمة �صباًل كثرية اإىل حت�صني خريك وفر�ض عي�صك حي�ة اأطول، مثل تخ�صي�ض 
وقت اأطول للتمّرن اأو تن�ول غذاء اأف�صل. ولكن هل تعلم اأن احلف�ظ على عالق�ت ذات مغزى يوؤدي 
اأي�صً� دورًا مهمً� يف �صحة الإن�ص�ن، و�صع�دته، واأمد حي�ته؟ يوؤكد د. روبرت والدينجر، طبيب نف�صي 
من م�صت�صفى م��ص�ت�صو�صت�ض الت�بع جل�معة ه�رف�رد: )يبدو اأن العالق�ت الل�صيقة اجليدة حتمين� من 

م�ص�كل التقدم يف ال�صن(.

بدل اأن تنظري اإىل الو�صع من وجهة نظرك اخل��صة، ح�ويل اأن تت�صريف مع اأولدك 
بطريقة مو�صوعية كي ل توؤثر فيك عواطفك وتندمي على مواقفك لحقً�.

كي ل توؤثر فيك عواطفك وتندمي على مواقفك لحقً�

اأوالدك.. �ساعديهم بدال
 من حتمل م�سوؤولياتهم

ثم�نية عقود من البحوث
)درا����ض���ة منو  م��دي��ر  من�ضب  راه��ن��اً  وال��دي��ن��ج��ر  د.  ي�ضغل 
ال��ب��ال��غ��ني(، ال��ت��ي جت��ري��ه��ا ج��ام��ع��ة ه����ارف����ارد. ت��ت��ب��ع هذا 
اأن  م��ن��ذ  رج���ل   700 م��ن  اأك����رث  ح��ال��ة  امل�ضتمر  التحليل 
60 من  اأك��رث من  1938. وم��ا زال  كانوا مراهقني ع��ام 
امل�ضاركني الأ�ضا�ضيني، الذين بلغوا اليوم العقد العا�ضر من 

عمرهم، ملتزمني بهذه الدرا�ضة.
لوجه  وجهاً  مقابالت  الباحثون  اأج��رى  ال�ضنني،  مر  على 
مع هوؤلء الرجال، جمعوا عنهم معلومات �ضحية )�ضملت 
�ضوراً للدماغ وعينات دم(، وطلبوا منهم الإجابة عن اأ�ضئلة 
عن عملهم وحياتهم املنزلية، ف�ضاًل عن خريهم ال�ضحي 
والعاطفي. كذلك بداأ الباحثون بعد مدة اإجراء املقابالت 

مع زوجات هوؤلء الرجال واأولدهم البالغني.

اأهمية العالق�ت
الرجال  ك��ان  اإذا  ملا  اأهمية  األ  يّت�ضح  النتائج،  تقييم  عند 
اإذا  اأو ما  اأو مي�ضورة،  ببدايات متوا�ضعة  امل�ضاركون حظوا 
ظّلت  حياتهم.  يف  مهنية  اأو  �ضخ�ضية  انت�ضارات  حققوا 
�ضنوات  يف  �ضعداء  يجعلهم  ما  حتديد  عند  ذاتها  النتائج 
وميكن  �ضحتهم.  يف  ال�ضعادة  ه��ذه  وت��اأث��ري  �ضيخوختهم 
درو����ص عن  ب�ضعة  ال��درا���ض��ة يف  اإل��ي��ه  لت  تو�ضّ م��ا  اخت�ضار 

العالقات:
يذكر  لل�ضحة.  مفيدة  الجتماعية  الروابط  اأن  يبدو   •
اجتماعية  ب��رواب��ط  ينعمون  َم��ن  )ي�ضعر  وال��دي��ن��ج��ر:  د. 
اأكرب،  ب�ضعادة  واملجتمع  والأ���ض��دق��اء،  العائلة،  م��ع  اأق���وى 
مقارنة  اأط��ول،  حياة  ويعي�ضون  اأف�ضل،  ب�ضحة  ويتمتعون 

مبن ل ميلكون روابط قوية اإىل هذا احلد(.
• ت�ضّكل الوحدة �ضماً على ما يظهر: يو�ضح د. والدينجر: 
)ي��ك��ون َم���ن ي��ع��ان��ون ع��زل��ة اأك����رب مم��ا ي��رغ��ب��ون ف��ي��ه اأقل 
منت�ضف  نحو  �ضحتهم  ت��رتاج��ع  ل��ذل��ك،  نتيجة  ���ض��ع��ادة. 
ح��ي��ات��ه��م. ك��ذل��ك ت��ت��دن��ى وظ��ائ��ف دم��اغ��ه��م يف وق���ت اأبكر 
ويعي�ضون حياة اأق�ضر، مقارنًة مبن ل ي�ضعرون بالوحدة(.
حالة  يف  العي�ص  )ينعك�ص  اأه��م��ي��ة:  العالقة  لنوعية   •
ال�ضحة.  على  �ضلباً  ال�ضطراب،  دائ��م  زواج  كما يف  �ضراع، 
العي�ص و���ض��ط ع��الق��ات داف��ئ��ة احلماية  ي��ق��ّدم  امل��ق��اب��ل،  يف 
ع��ل��ى الأرج�������ح(، وف���ق د. وال��دي��ن��ج��ر. ك��ذل��ك ي�����ض��ري هذا 
و�ضعروا  الدرا�ضة  يف  �ضاركوا  َمن  اأن  اإىل  النف�ضي  الطبيب 
بالر�ضا الأكرب عن عالقاتهم نحو �ضن اخلم�ضني متتعوا 
بال�ضحة الأف�ضل يف �ضن الثمانني. ي�ضيف: )اأفاد الرجال 
والن�ضاء الذين بلغوا ثمانيناتهم و�ضعروا بال�ضعادة الأكرب 
يف زواجهم اأنهم يف الأيام التي يعانون فيها الأمل اجل�ضدي 

الأقوى، يحافظون على مزاج جيد و�ضعيد(.

)ي�ضاهم  دماغنا:  حتمي  اجليدة  العالقات  اأن  تبنّي   •
�ضن  الدماغ يف  التمتع بعالقة ل�ضيقة م�ضتقرة يف حماية 
مماثلة  بعالقة  نعموا  َم��ن  ذك��ري��ات  ظلت  فقد  الثمانني. 
الأقوى. اأما َمن �ضعروا باأنهم ل ي�ضتطيعون العتماد على 

الآخر، فعانوا تراجعاً مبكراً يف الذاكرة(.
ت�ضري هذه الكت�ضافات بكل ب�ضاطة اإىل وجود رابط، اإل اأنها 
ل تربهن اأن العالقات اجليدة تقود اإىل �ضعادة اأكرب و�ضحة 

اأف�ضل. لكن درا�ضات اأخرى تدعم هذه الكت�ضافات.

م�ذا ميكنك فعله؟
هذه  تتطلب  قد  ل�ضيقة.  عالقات  لتطّور  الأوان  يُفت  مل 
اأو  م��ا  ن���اٍد  اإىل  بالن�ضمام  ج��دد  اأ���ض��دق��اء  �ضنع  اخل��ط��وة 
امل�ضاركة يف عمل تطوعي. على �ضبيل املثال، عندما تناولت 
الدرا�ضة رجاًل ي�ضعرون بال�ضعادة بعد تقاعدهم، لحظت 
ببناء  العمل  التي خّلفها زمالوؤهم يف  الفجوة  �ضدوا  اأنهم 
عالقات �ضداقة جديدة. يذكر د. والدينجر: )رمبا عرثوا 
اأو  ال��غ��ول��ف  لعبة  خ���الل ممار�ضتهم  ج���دد  اأ���ض��دق��اء  ع��ل��ى 

الربيدج اأو التطوع يف عمل اجتماعي(.
من املهم اأي�ضاً اأن تعزز وحت�ّضن عالقاتك القائمة مع اأفراد 
العائلة، والأ�ضدقاء، و�ضريك الزواج. ي�ضيف د. والدينجر 
ويحافظون  عالقاتهم  ي��ط��ورون  َم��ن  )ي�ضعر  م��و���ض��ح��اً: 
عليها ب�ضعادة اأكرب(، حتى لو �ضهدت هذه العالقات تقلبات 
واحد  م�ضتوى  على  العالقة  تبقى  لأن  داع��ي  )ل  كبرية. 
طوال الوقت، ما دمت ت�ضعر باأنك ت�ضتطيع العتماد على 
الآخر عندما متّر بظروف ع�ضيبة(، وفق الطبيب النف�ضي 

هذا.
كذلك ين�ضح مبمار�ضة ن�ضاط جديد مع �ضديقك كي تبثا 
حياة جديدة يف عالقتكما اجلامدة. اأو ما راأيك يف الت�ضال 

باأفراد من عائلتك مل تتحدث اإليهم منذ �ضنوات؟
اأخ��رياً، ل تعترب التمتع بعالقات ل�ضيقة واجباً، بل انظر 
والدينجر:  د.  يختم  بنف�ضك.  اهتمامك  من  كجزء  اإليه 
على  واحلفاظ  الآخ��ري��ن  مع  توا�ضل  على  البقاء  )ُيعترب 
متاماً  الذاتية،  الرعاية  اأ�ضكال  من  �ضكاًل  بهم  عالقاتك 
غذائي  ن��ظ��ام  وات��ب��اع  الريا�ضية  التمارين  مم��ار���ض��ة  مثل 

�ضحي. ت�ضّكل هذه و�ضفة مهمة ل�ضحة جيدة(.

ت�صّكل عالجً� لل�صحة الع�طفية، والعقلية، واجل�صدية 

احلفاظ على العالقات االجتماعية يطيل العمر
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االمارات للمزادات تنفيذ رقم 2017/7206
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذل��ك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  م��زاد 
ال�ضاعة 6:00 م�ضاءا يوم الربعاء 2018/03/14 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده 

�ضاين ويف تكنولوجيز )�ص.ذ.م.م( و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم   الو�صف       

26،790 اأغرا�ض متنوعه    
املعلومات  م��ن  وللمزيد  �ضمان  ب�ضيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  ب��امل��زاي��دة  يرغب  م��ن  فعلى 

.www.emiratesauction.ae التف�ضل بزيارة املوقع اللكرتوين
اإي��اه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد   وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم باعرتا�ضه معززا 

املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
الم�رات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   
االمارات للمزادات تنفيذ رقم 2017/6726
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذل��ك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  م��زاد 
ال�ضاعة 6:00 م�ضاءا يوم الربعاء 2018/03/14 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده 

�ضركة البحر الكبري للتجاره العامه ذ.م.م و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم   الو�صف       

94،210 اأغرا�ض متنوعه    
املعلومات  م��ن  وللمزيد  �ضمان  ب�ضيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  ب��امل��زاي��دة  يرغب  م��ن  فعلى 

.www.emiratesauction.ae التف�ضل بزيارة املوقع اللكرتوين
املوعد  ي��ربره من م�ضنتدات قبل  اإي��اه مبا  التقدم باعرتا�ضه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ص 

املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
الم�رات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

الإعالناتكم يف 
يرجى الت�ص�ل على
ه�تف:024488300  
ف�ك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تنظمه فروع ج�معة ال�ص�رقة يف خورفك�ن

املوؤمتر الدويل االأول بعنوان
 »ال�سياحة تنمية م�ستدامة «

•• ال�شارقة-الفجر:

ت�ضتعد فروع جامعة ال�ضارقة لتنظيم موؤمترها الدويل الأول بعنوان “ال�ضياحة 
تنمية م�ضتدامة” والذي �ضُيعقد خالل الفرتة من الرابع والع�ضرين اإىل اخلام�ص 
والع�ضرين من �ضهر اإبريل القادم، وذلك بفرع اجلامعة مبدينة خورفكان.  حيث 
اأهميته من املو�ضوعات والق�ضايا التي �ضوف يتم مناق�ضتها  ي�ضتمد هذا املوؤمتر 
جمموعة  ا�ضت�ضافة  وك��ذل��ك  املختلفة،  وحم����اوره  العلمية  امل��وؤمت��ر  جل�ضات  يف 
القت�ضادية  وت��اأث��ريات��ه��ا  ال�ضياحة  مبجال  املهتمني  والباحثني  املتحدثني  م��ن 
م�ضاعد  �ضرحان  عدنان  الدكتور  الأ�ضتاذ  بذلك  �ضرح  العامل،  دول  خمتلف  من 
التنظيمية  اللجنة  ورئي�ص  املجتمع  كلية  وعميد  الأف��رع  ل�ضوؤون  اجلامعة  مدير 
القومي  للدخل  بالن�ضبة  احليوي  ال�ضياحة  قطاع  اأهمية  على  موؤكداً  للموؤمتر، 
اإىل درا�ضة الطرق العلمية ال�ضليمة  واملجتمعات املحلية، كما يهدف هذا املوؤمتر 
لتحقيق ال�ضتدامة يف هذا القطاع، والتعرف على اأف�ضل املمار�ضات العاملية فيه، 
والعمل على و�ضع اأطر ومتطلبات تعزيز قطاع ال�ضياحة. من جانبه اأ�ضار الدكتور 
اإبراهيم املن�ضوري النائب الأكادميي مل�ضاعد املدير ل�ضوؤون الفروع بفرع خورفكان 
ورئي�ص جلنة املوؤمترات بالفروع، اأن املوؤمتر �ضوف  يتناول خم�ضة حماور علمية 
مهمة، وهي املحور ال�ضرعي، والذي يتناول دور القت�ضاد الإ�ضالمي ومبادئه يف 
�ضبط الأن�ضطة ال�ضياحية وتنوعها، وق�ضايا ال�ضياحة الدينية يف الفكر الإ�ضالمي 
املعا�ضر، واأهمية ال�ضياحة يف ال�ضريعة الإ�ضالمية واأثرها يف التوا�ضل احل�ضاري. 
ال�ضياحة،  تن�ضيط  يف  الت�ضريعات  دور  بدرا�ضة  يهتم  وال���ذي  القانوين  وامل��ح��ور 
واحلماية القانونية لل�ضائح والأماكن ال�ضياحية، وامل�ضئولية القانونية يف جمال 
ال�ضياحة  اأمن���اط  مبناق�ضة  ويخت�ص  الجتماعية  العلوم  حم��ور  ث��م  ال�ضياحة. 
التاريخية ودورها يف حتقيق التنمية، واأهمية الدور الجتماعي يف ت�ضويق اخلدمة 
ال�ضياحية، والإر�ضاد ال�ضياحي وتعزيز جاذبية املقا�ضد ال�ضياحية.  واأي�ضاً املحور 
العالمي والت�ضال، والذي يتناول دور و�ضائل التوا�ضل الجتماعي يف الرتويج 
التخطيط  الت�ضويقية يف  ال�ضياحة، ودور الت�ضالت  ال�ضياحي، وتنمية وتن�ضيط 
موؤ�ض�ضات  دور  بدرا�ضة  القت�ضادي  املحور  يخت�ص  حني  يف  ال�ضياحي.  للرتويج 
القت�ضادية  والأب��ع��اد  القت�ضادي،  النمو  تعزيز  يف  احلكومية  ال�ضياحي  الإمن��اء 
التي ت�ضاهم يف تفعيل ال�ضياحة لتحقيق الأهداف القت�ضادية التنموية، ودرا�ضة 

التجارب ال�ضياحية العربية والعاملية يف جمال التنمية والتخطيط.

»ات�ساالت« تختتم م�ساركتها 
يف فعاليات »�سهر االبتكار« 

•• اأبوظبي -وام:

اختتمت “ات�ضالت” م�ضاركتها بفعاليات �ضهر البتكار وذلك بتقدمي عدد من 
م�ضابقات وخدمات  اإىل جانب  التعليمية  والأن�ضطة  واملحا�ضرات  العمل  ور�ص 
ومنتجات اأطلقت لتحفيز واإثراء روح الإبداع والبحث تفاعال مع هذه املنا�ضبة. 
اأجل  وذلك من  البتكار،  اآف��اق  نحو  بالتطلع  م�ضريتها  “ات�ضالت”  وت�ضتلهم 
اإلهام املواهب الوطنية وحتفيز روح البتكار، متا�ضيا مع روؤية القيادة الر�ضيدة 
لتكون الدولة يف م�ضاف الدول املتقدمة يف �ضتى املجالت. و انطالقا من ذلك 
حر�ضت ات�ضالت على حتفيز املجتمع الأكادميي يف دولة الإمارات على البتكار 
ليكون �ضريكا فاعال يف متكني التحول الرقمي بالدولة عالوة على رفع م�ضتوى 
الوعي بتقنية اجليل اخلام�ص نظرا لدورها املبا�ضر يف بلوغ الأهداف الوطنية 
جمال  يف  العامل  يف  الأول  املركز  حتقيق  يف  املتمثل  الرئي�ضي  الهدف  �ضيما  ل 
اخلدمات احلكومية الذكية ولتكون دولة الإمارات واحدة من بني اأكرث الدول 

الع�ضر تطورا يف جمال البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والت�ضالت.

دائرة املالية املركزية بال�سارقة تنظم ور�ستي عمل حول اال�سرتاتيجية
•• ال�شارقة-الفجر:

عملية  يف  ال���ض��ت��م��رار  على  منها  حر�ضاً 
التطوير ومواكبة اأحدث النظم الإدارية، 
بال�ضارقة  املركزية  املالية  دائ���رة  نظمت 
موؤخراً، ور�ضتي عمل حول ال�ضرتاتيجية 
املوؤ�ض�ضية، بهدف تعزيز قدرات املوظفني 
ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ات  اإع�����������داد  يف جم�������ال 
توافقها  و�ضمان  وتنفيذها  وتطويرها 

مع روؤية الدائرة وامليزانية املحددة لها.
ا�ضتمرت  التي  الأوىل  الور�ضة  وتناولت 
“حتقيق  ي���وم���ني م���و����ض���وع  ع��ل��ى م����دى 
وا�ضتملت على التعرف  ال�ضرتاتيجية”، 
عاملياً  املعتمدة  الأ�ضا�ضية  الأدوات  على 
عليه  وال��ب��ن��اء  احل����ايل  ال��و���ض��ع  لتحليل 
م�ضتقبلية  روؤي�����ة  حت��دي��د  م���ن  ل��ل��ت��م��ك��ن 
مفهوم  وت����ع����ري����ف  وث����اب����ت����ة،  وا�����ض����ح����ة 
اخلريطة  وم���ك���ون���ات  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة، 
ال�ضرتاتيجية التي تتبع منهجية بطاقة 
داخل  تطبيقها  وي��ت��م  امل����ت����وازن،  الأداء 
الدائرة حالياً من خالل نظام اإلكرتوين 

متقدم ملتابعة الأداء.
وركزت ور�ضة العمل الثانية على “حتليل 
اأهمية  وت����ن����اول����ت  احلايل”  ال���و����ض���ع 
التحليل  م�ضفوفة  اأداة  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد 
العوامل  ت��ت�����ض��م��ن  وال����ت����ي  اخل�����ارج�����ي 
والقت�ضادية  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  امل���ح���ي���ط���ة 
والقانونية  وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة  وال���ب���ي���ئ���ي���ة 
تتميز  ال��ت��ي  وال��ع��وام��ل  والتكنولوجية، 
م�ضفوفة  اعتماد  يف  الدائرة  بها  وتتفرد 

مكامن  تظهر  ال��ت��ي  ال��رب��اع��ي  التحليل 
الفر�ص  اإىل  اإ�ضافة  والتحديات،  القوة 
الدائرة وكيفية  تواجهها  التي  واملخاطر 

تذليلها والتغّلب عليها.
وقال بدر اآل علي، مدير اإدارة التخطيط 
املركزية:  املالية  دائ��رة  يف  ال�ضرتاتيجي 
ال���ور����ض���ت���ني  ه�����ات�����ني  اإق������ام������ة  “تاأتي 
التدريبيتني �ضمن جهود الدائرة لعر�ص 
اأف�ضل املمار�ضات يف تنفيذ ال�ضرتاتيجية 
امل�����وؤ������ض�����������ض�����ي�����ة، ب�������داي�������ة م�������ن حت����دي����د 
املطلوبة  امل���ه���ارات  اإىل  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

الدائرة  ح��ر���ص  م��ع  متا�ضياً  لتنفيذها، 
على تطوير اآليات العمل، وتطبيق اأف�ضل 

املمار�ضات الإدارية املعا�ضرة«. 
واأكد اآل علي اأن مثل هذه الور�ص ت�ضهم يف 
تعزيز اأجندة التطوير التي تتبناها دائرة 
املالية املركزية، ودعم العمليات الأ�ضا�ضية 
القدرات  وبناء  ال�ضرتاتيجية،  تنفيذ  يف 
يف هذا املجال، واإدارة املخاطر، ومواجهة 
يف  ال��دائ��رة  جهود  يدعم  مبا  التحديات، 
بناء منظومة مالية قائمة على البتكار 
والزده�����ار  امل��ال��ي��ة  ال���ض��ت��دام��ة  لتحقيق 

القت�ضادي والجتماعي، وتطوير كفاءة 
احل��ك��وم��ي، وحت�����ض��ني م�ضتوى  الإن���ف���اق 

الأداء املايل.
و�ضيتم ا�ضتكمال هاتني الور�ضتني بور�ضة 
اأخرى تقام يف ال�ضابع من مار�ص اجلاري 
احلايل  ال��و���ض��ع  “تاأكيد  ع���ن���وان  حت���ت 
و�ضتت�ضمن  الروؤية والر�ضالة”،  لتطوير 
الدرا�ضات  واإح�������ض���اءات  ن��ت��ائ��ج  م��راج��ع��ة 
احلايل  بالو�ضع  اخل��ا���ض��ة  والتحليالت 
املحركة  ال���ع���وام���ل  وت���اأك���ي���د  ل���ل���دائ���رة، 
لالنتقال من الو�ضع احلايل اإىل الو�ضع 

التطوير  اأج��ن��دة  وتاأكيد  حتقيقه،  امل��راد 
املتفق عليها. وتعمل دائرة املالية املركزية 
املالية  ال�������ض���وؤون  اإدارة  ع��ل��ى  ب��ال�����ض��ارق��ة 
واحل�ضابات احلكومية يف اإمارة ال�ضارقة، 
ودفع عجلة التح�ضني والتطوير لتحقيق 
م�ضتندة  امل���ط���ل���وب،  احل���ك���وم���ي  الأداء 
اأنظمة  اأف�����ض��ل  ا���ض��ت��خ��دام  يف ذل���ك ع��ل��ى 
لتعزيز  احلكومية،  واملوازنات  احل�ضابات 
يف  امل��ايل  والأداء  احلكومي  العمل  كفاءة 
جمال  يف  مميزة  جتربة  وتبني  الإم���ارة، 

املالية العامة.

»كهرباء دبي« تر�سي عقد حمطة حتلية مياه بتقنية التنا�سح العك�سي بنحو 871 مليون درهم

»طرق دبي« تنظم خمترب ابتكار لتمويل م�ساريع التنقل يف االإمارة

تعاون بني »اقت�سادية ال�سارقة« ومركز »معامالت خلدمات رجال االأعمال«
•• ال�شارقة -وام: 

وقعت دائرة التنمية القت�ضادية يف ال�ضارقة ومركز “معامالت خلدمات رجال 
 “ اخلدمة  ملراكز  اإلكرتونية  خدمات  توفري  بهدف  تعاون  “ اتفاقية  الأع��م��ال 
الفروع  خ��ارج  للمتعاملني  الإلكرتونية  ال�ضارقة  اقت�ضادية  وخدمات  اأعمال” 
اخلا�ضة بالدائرة مثل املوافقة املبدئية وحفظ ال�ضم التجاري وطباعة الرخ�ضة 
�ضاحب  بيانات  وحت��دي��ث  الرخ�ضة  وجت��دي��د  جديد  اإل��ك��رتوين  ح�ضاب  واإن�����ض��اء 
دائرة  حر�ص  اإط��ار  يف  التفاقية  تاأتي  الفني.  التقييم  موعد  وحجز  الرخ�ضة 
قنوات  وتعزيز  التجارية  الأن�ضطة  م��زاول��ة  تب�ضيط  على  القت�ضادية  التنمية 
لإجناز  وامل�ضتثمرين  الأع��م��ال  لرجال  الوقت  وتوفري  املتعاملني  مع  التوا�ضل 
معامالتهم بكل ي�ضر. وقع اتفاقية التعاون - يف مقر اقت�ضادية ال�ضارقة - كل 
من �ضعادة �ضلطان عبد اهلل بن هده ال�ضويدي رئي�ص دائرة التنمية القت�ضادية يف 
ال�ضارقة والدكتور جمال البح مدير عام مركز معامالت خلدمات رجال الأعمال 

بح�ضور عدد من امل�ضوؤولني يف الدائرة.
تعترب من  اإن مراكز اخلدمة  ال�ضويدي  بن هده  اهلل  �ضلطان عبد  �ضعادة  وق��ال 

ال�����ض��رك��اء ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ني ل��ل��دائ��رة وت��وف��ر امل��راك��ز جم��م��وع��ة م��ن الإج�����راءات 
واخلدمات التي تعترب من الأولويات الأ�ضا�ضية يف مزاولة الن�ضاطات التجارية .. 
معربا عن �ضعادته بالت�ضارك مع مركز “معامالت” الذي �ضي�ضكل اإ�ضافة مهمة 
يف قائمة مزودي خدمات الدائرة وم�ضاهم فعال يف رفع م�ضتوى الكفاءة يف خدمة 
جمتمع الأعمال من اجلمهور واملتعاملني. واأ�ضار اإىل اأن الدائرة �ضتقدم حزمة 
من الربامج والدورات التدريبية ملوظفي املركز وعقد الزيارات الدورية لالطالع 
على كفاءة املركز اإ�ضافة اإىل اإقامة جمموعة من ور�ص العمل امل�ضرتكة لتبادل 
الأن�ضطة  وترخي�ص  ت�ضجيل  اإج���راءات  على  يطراأ  حتديث  اأي  ب�ضاأن  املعلومات 
التجارية والتي تت�ضمن املذكرات الداخلية والقوانني الحتادية والتغيريات يف 
اخلدمات الإلكرتونية وذلك من خالل اتباع الإجراءات املعمول بها يف الدائرة. 
واأكد ال�ضويدي حر�ص اقت�ضادية ال�ضارقة على تعزيز الرقي والتميز يف تقدمي 
اخلدمات الإلكرتونية مع خمتلف القطاعات اخلا�ضة حيث �ضتتعاون مع مراكز 
ال�ضرعة والدقة يف  املبتكرة لتحقيق  باأف�ضل احللول والآليات  اخلدمة للخروج 
الإجناز.. م�ضريا اإىل اأن هذه التفاقية ت�ضكل واحدة من اجلهود امل�ضتمرة نحو 

تفعيل خدمات الدائرة يف خمتلف القطاعات التي ت�ضهد اإقبال كبريا.

مناحي  جل��م��ي��ع  وامل�ضتقبلية  احل��ال��ي��ة 
تعمل  الهيئة  اأن  واأ�ضاف  فيها.  التنمية 
احتياجات  خمتلف  تاأمني  على  جاهدة 
خططها التنموية الطموحة من خالل 
رفع الكفاءة وال�ضعة الت�ضغيلية ل�ضبكاتها 
املائية لتلبية منو الطلب على خدماتها 
التنمية  م�ضرية  تعزيز  يف  ي�ضاهم  مب��ا 

امل�ضتدامة يف دبي.
واأو�����ض����ح ���ض��ع��ادت��ه اأن�����ه مت��ا���ض��ي��ا م���ع “ 
النظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
دبي  اإىل ج��ع��ل  ت��ه��دف  “ ال��ت��ي   2050
ال���ك���رب���ون���ي���ة على  ال��ب�����ض��م��ة  الأق�������ل يف 
م�����ض��ت��وى ال���ع���امل ب��ح��ل��ول ع���ام 2050 
حمطات  كفاءة  رفع  على  الدائرة  تعمل 
اإن��ت��اج امل��ي��اه احل��ال��ي��ة ع��رب ن�ضر الأل���واح 
التقنيات  م��ن  وغ��ريه��ا  الكهرو�ضوئية 
ال�������ض���م�������ض���ي���ة وخل����ف���������ص الن����ب����ع����اث����ات 
ه���ن���اك حاجة  م�����ض��ت��ق��ب��ال  ال���ك���رب���ون���ي���ة 
لربط املحطات التي تعمل عرب تقنيات 
ال��ت��ب��خ��ري ال��وم��ي�����ض��ي مب�����ض��در مركزي 
حممد  جممع  مثل  ال�ضم�ضية  للطاقة 
ال�ضم�ضية  للطاقة  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
على  تقوم  ا�ضرتاتيجية  اعتماد  يتم  لذا 
التنا�ضح  بوا�ضطة  اإن��ت��اج  حمطات  بناء 
اأقل  لطاقة  حتتاج  لأنها  نظرا  العك�ضي 
بالتبخري  م��ق��ارن��ة  امل��ائ��ة  يف   90 بنحو 
ه�����ذا اخليار  ي��ج��ع��ل  ال���وم���ي�������ض���ي مم����ا 

الأف�ضل لتحلية املياه.
مع  ين�ضجم  امل�����ض��روع  اإن  �ضعادته  وق���ال 
خ��ط��ط ال��ه��ي��ئ��ة ل��ف�����ض��ل ع��م��ل��ي��ة حتلية 

امل�ضتقبل  ل�ضت�ضراف  عليا  ت�ضكيل جلنة 
وق�ضم  واملعرفة  البتكار  اإدارة  وتاأ�ضي�ص 
ال����ض���ت���دام���ة وامل�����ض��ت��ق��ب��ل وت��ن��ظ��ي��م 28 

خمتربا لالبتكار يف الفرتة املا�ضية.
 “ م���ع  ت��ت��ع��اون  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  واأ�����ض����ار 
خالل  م��ن   “ للم�ضتقبل  دب��ي  موؤ�ض�ضة 
 “ للم�ضتقبل  دب��ي  م�ضرعات  برنامج   “
حيث اأطلقت العديد من املبادرات منها 
وم�ضروع  القيادة  ذاتية  التنقل  وح��دات 
مبادرة  �ضمن  املركبة  حياة  دورة  اإدارة 

•• دبي-وام:

اأر����ض���ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي عقد 
ت��ن��ف��ي��ذ م�������ض���روع حم��ط��ة حت��ل��ي��ة مياه 
بقيمة  العك�ضي  التنا�ضح  بتقنية  البحر 
دره����م يف جممع  م��ل��ي��ون   871 ق��ارب��ت 
الطاقة  لإن����ت����اج  ع���ل���ي  ج���ب���ل  حم���ط���ات 
وحتلية املياه على حتالف ي�ضم �ضركتي 
بي�ضيك�ص  وبلح�ضا  الإ�ضبانية  اأك�ضيونا 

كون�ضرتاكت.
و�ضيتم تطوير هذه املحطة اجلديدة وما 
يلزم ذلك من من�ضاآت اأخرى ملحقة عن 
التنا�ضح  اأغ�ضية  م��ن  مرحلتني  طريق 
ال��ع��ك�����ض��ي ف�����ض��ال ع��ن م��ن�����ض��اآت املعاجلة 
بحلول  تد�ضينها  املتوقع  ومن  الأولية.. 

�ضهر مايو 2020 للوفاء مبعيار هام�ص 
الحتياطي املحدد للطلب الذروي على 

املياه لعام 2020 وما بعده.
الطاير  ���ض��ع��ي��د حم��م��د  ����ض���ع���ادة  وق�����ال 
الع�ضو املنتدب الرئي�ص التنفيذي لهيئة 
اإن���ه ترجمة لروؤية  دب��ي  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه 
را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
ال��دول��ة رئي�ص  ن��ائ��ب رئ��ي�����ص  اآل م��ك��ت��وم 
“رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�ص 
ت�ضري الهيئة وفق خطتها ال�ضرتاتيجية 
التي ت�ضكل جزءا حيويا من “ خطة دبي 
دبي  مل��ك��ان��ة  تر�ضيخا  وذل���ك   “  2021
الرائدة يف املنطقة كمثال يحتذى به يف 
ل�ضبكات  التحتية  البنى  وكفاءة  فعالية 
باملتطلبات  ي��ف��ي  وامل���ي���اه مب��ا  ال��ك��ه��رب��اء 

املياه  وحتلية  الكهرباء  اإن��ت��اج  ع��ن  امل��ي��اه 
ب��ا���ض��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة ال�����ض��م�����ض��ي��ة حيث 
اأطلقتها  التي  الكبرية  امل�ضاريع  �ضاهمت 
الكهرباء  اإنتاج  تكلفة  خف�ص  يف  الهيئة 
ع����رب ال���ط���اق���ة ال�����ض��م�����ض��ي��ة ع���امل���ي���ا وقد 
املجال  ه��ذا  يف  العاملية  الأ�ضعار  حطمت 
اإنتاج  لف�ضل  ا�ضرتاتيجيتها  يف  ومت�ضي 
الكهرباء عن حتلية املياه والو�ضول اإىل 
اإن��ت��اج 100 يف امل��ائ��ة م��ن امل��ي��اه املحالة 
2030 مبزيج من الطاقة  بحلول عام 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة ي��ج��م��ع ب��ني م�����ض��ادر الطاقة 
املتجددة واحل��رارة املفقودة الأمر الذي 
���ض��ي��ج��ع��ل دب���ي ت��ت��ج��اوز ال���ه���دف املحدد 
الطاقة  ب��ا���ض��ت��خ��دام  يتعلق  فيما  ع��امل��ي��ا 
املتوقع  وم��ن  امل��ي��اه.  حتلية  يف  النظيفة 

ل�ضتخدام  الإنتاجية  ال��ق��درة  ت�ضل  اأن 
 305 اإىل  ال��ع��ك�����ض��ي  ال��ت��ن��ا���ض��ح  ت��ق��ن��ي��ة 
ماليني جالون من املياه املحالة يوميا 
 41 اإىل  لت�ضل   2030 ال��ع��ام  بحلول 
امل��ائ��ة من  5 يف  بن�ضبة  امل��ائ��ة مقارنة  يف 
اإجمايل الإنتاج يف الوقت احلايل وذلك 
القدرة  اأن  الع��ت��ب��ار  ب��ع��ني  الأخ�����ذ  م���ع 
عام  �ضرتتفع  املحالة  للمياه  الإنتاجية 
جالون  مليون   750 ل�  لت�ضل   2030
جالون  مليون   470 ب���  م��ق��ارن��ة  يوميا 
الكفاءة  زي�����ادة  اأن  ك��م��ا  ح��ال��ي��ا.  ي��وم��ي��ا 
املياه  حتلية  عملية  لف�ضل  الت�ضغيلية 
ع��ن اإن���ت���اج ال��ك��ه��رب��اء ���ض��ت��وف��ر ن��ح��و 13 
2030 مع تخفي�ص  مليار درهم حتى 

43 مليون طن من انبعاثات الكربون.

•• دبي -وام:

اأك���د ���ض��ع��ادة مطر ال��ط��اي��ر امل��دي��ر العام 
ورئي�ص جمل�ص املديرين يف هيئة الطرق 
واملوا�ضالت �ضرورة تبني طرق مبتكرة 
للهيئة  امل�ضتقبلية  امل�����ض��اري��ع  ل��ت��م��وي��ل 
م�ضاريع  لتمويل  مبتكرة  هياكل  واإن�ضاء 
القطاع  ال�����ض��راك��ة م���ع  ال��ن��ق��ل وت��ع��زي��ز 
افتتاحه  خ����الل  ذل����ك  ج����اء  اخل����ا�����ص. 
توقعات  ح�����ول  البتكار”  “خمترب 
يف  وت��اأث��ريه��ا  امل�ضتقبلية  امل��ال��ي��ة  امل����وارد 
دبي  اإم����ارة  يف  التنقل  م�����ض��اري��ع  مت��وي��ل 
لفر�ص  امل���ق���ب���ل  “اجليل  ����ض���ع���ار  حت����ت 
الذي عقد بح�ضور عدد من  التمويل” 
الإدارات  التنفيذيني ومديري  املديرين 
التمويل  وخ����رباء يف جم���ال  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 
بهدف اكت�ضاب معارف عميقة بالأعمال 
واملوا�ضالت  ال��ط��رق  ه��ي��ئ��ة  يف  امل��ن��ج��زة 
اإ�ضافية  م�����ض��ادر مت��وي��ل  ع��ن  وال��ب��ح��ث 
الأدوات  وتكييف  وم�ضتقبلية  مبتكرة 
لتتنا�ضب  الإبداعية  والأ�ضاليب  املبتكرة 

مع احتياجات الهيئة.
دورا  ت��ل��ع��ب  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  ال��ط��اي��ر  وق����ال 
حموريا يف توفري النقل والبيئة والبنية 
اإح���دى  ت��ع��د  ال��ت��ي  امل�����ض��ت��دام��ة  التحتية 

الإمارات  “روؤية  يف  الوطنية  الأول��وي��ات 
�ضاحب  روؤي��ة  دعمها  بجانب   ”2021
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ص ال����دول����ة رئ��ي�����ص جمل�ص 
جلعل  “رعاه اهلل”  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
العامل وذل��ك عرب  اأ�ضعد مدينة يف  دب��ي 

تبني مبادرة املدينة الذكية.
عامليا  مطلبا  يعد  الب��ت��ك��ار  اأن  واأ���ض��اف 
ل��ب��ن��اء اق��ت�����ض��اد م�����ض��ت��دام ي�����ض��ت��ن��د اإىل 
املعرفة ولتعزيز البتكار يف الهيئة جرى 

دبي 10X  ويف اإطار تعزيز ال�ضراكة مع 
مببادرة  الهيئة  قامت  اخلا�ص  القطاع 
تعزيز  نحو  امل��وج��ه  العمراين  التطوير 
النقل اجلماعي وتعهيد بع�ص اخلدمات 
وبناء �ضراكة مع ال�ضركات النا�ضئة مثل 
فولوكوبرت وفريجن هايربلوب وهناك 
يف  ال�ضتثمار  ملوا�ضلة  طموحة  خطط 

جمالت التنقل م�ضتقبال.
وجرى خالل املخترب مناق�ضة عدد من 
اإي�����رادات جتارية  م�����ض��ادر  امل��ح��اور منها 

ج���دي���دة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��دف��ق ال��ن��ق��دي من 
بالتعرفة  امل��رت��ب��ط��ة  غ���ري  ال��ن�����ض��اط��ات 
والبحث  القادم  للجيل  املوازنة  ومتويل 
عن طرق جديدة لتاأمني الأموال �ضمن 
املبتكر  وال��ت��م��وي��ل  احل��ال��ي��ة  امل���ح���ددات 
امل�ضتقبلية عن  امل�ضاريع  للهيئة ومتويل 
القطاعني اخلا�ص  ال�ضراكة بني  طريق 
والعام ومتويل الأ�ضول بطريقة مبتكرة 
بطريقة  الأ�ضول  قاعدة  ا�ضتخدام  عرب 

مبتكرة لتوفري اأموال اإ�ضافية.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1317    

املنذر : بنك دبي ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة 
املنذر اليه : �ضليم حممد غوث حممد   

املو�ضوع / انذار عديل ب�ضداد مبلغ وقيمته  47.072  درهم ) �ضبعة واربعون الف واثنان 
و�ضبعون درهم (  - بخ�ضو�ص مركبة ني�ضان التيما - موديل 2012 - رقم اللوحة 83431 جهة 

 D الرتخي�ص دبي - خ�ضو�ضي فئة
ينبه املنذر علي املنذر اليه ب�ضرعة �ضداد املبالغ امل�ضتحقة املو�ضحة جملة وتف�ضيال ب�ضدر هذا 
النذار باإجمايل مبلغ وقدره مبلغ  47.072 درهم ) �ضبعة واربعون الف واثنان و�ضبعون درهم ( 
وذلك بخ�ضو�ص مركبة ني�ضان التيما - موديل 2012 - رقم اللوحة 83431 جهة الرتخي�ص دبي 
- خ�ضو�ضي فئة D   خالل �ضبعة ايام من تاريخ ا�ضتالم هذا النذار ، ويف حالة رف�ص ال�ضداد 
�ضيتم  اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة 

الر�ضوم وامل�ضاريف املقررة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1318    

املنذر : بنك دبي ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة 
املنذر اليه : �ضامبهو راو �ضامبات راو   

املو�ضوع / انذار عديل ب�ضداد مبلغ وقيمته  93.290  درهم ) ثالثة وت�ضعون الف ومائتان 
وت�ضعون درهم( - بخ�ضو�ص مركبة تويوتا فورت�ضرن - موديل 2015 - اأبي�ص اللون - رقم 

  E اللوحة 49826 جهة الرتخي�ص دبي - خ�ضو�ضي فئة
ينبه املنذر علي املنذر اليه ب�ضرعة �ضداد املبالغ امل�ضتحقة املو�ضحة جملة وتف�ضيال ب�ضدر هذا 
النذار باإجمايل مبلغ وقدره مبلغ  93.290 درهم ) ثالثة وت�ضعون الف ومائتان وت�ضعون درهم( 
وذلك  - بخ�ضو�ص مركبة تويوتا فورت�ضرن - موديل 2015 - اأبي�ص اللون - رقم اللوحة 49826 
جهة الرتخي�ص دبي - خ�ضو�ضي فئة E خالل �ضبعة ايام من تاريخ ا�ضتالم هذا النذار ، ويف 
حالة رف�ص ال�ضداد �ضيتم  اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية 

مع حتملكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف املقررة. 
  الكاتب العدل

العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضركة اعكاب ح�ضني للحدادة ذ.م.م

 رخ�ضة رقم:CN 1067188 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �ضلطان جمعه مهري غامن القبي�ضي %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبدالرحمن عذاب الفجر الفجر %49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف اعكاب ح�ضني العبد املحمد

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حامت �ضالح فرج �ضعيد عبدالعزيز الكثريي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري من/�ضركة اعكاب ح�ضني للحدادة ذ.م.م
IKAB HUSSAIN BLAKSMITH COMPANY LLC

اىل/الدقة الفائقة لعمال احلدادة والنجارة ذ.م.م
ALDEGA ALFAEGA BLACKSMITH CARPENTRY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية م غ 
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»االحتادية لل�سرائب« حتدد معايري حتمل 
�سريبة القيمة امل�سافة عن ال�سلع واخلدمات

•• دبي-وام:

اأكدت الهيئة الحتادية لل�ضرائب اأن حتمل قيمة �ضريبة القيمة امل�ضافة عن 
ال�ضلع واخلدمات التي يتم النتفاع بها جزئيا اأو كليا بعد بدء تطبيق ال�ضريبة 
خالل عام 2018 يعتمد على عدة معايري حتدد ما اإذا كان متلقي اخلدمة اأو 
م�ضتلم ال�ضلعة هو امللزم ب�ضداد ال�ضريبة اأم اأن قطاعات الأعمال موردي ال�ضلع 

ومقدمي اخلدمات هم من يتحملون ال�ضريبة.
واأو�ضحت الهيئة - يف ر�ضالة توعوية اأ�ضدرتها ام�ص- اأنه وفقا للمادة املتعلقة 
�ضاأن  2017 يف  8 ل�ضنة  املر�ضوم بقانون احت��ادي رقم  بالأحكام النتقالية يف 
م�ضتلم  اأو  اخلدمة  متلقي  ف��اإن  التنفيذية  ولئحته  امل�ضافة  القيمة  �ضريبة 
يتم  ال��ت��ي  واخل��دم��ات  ال�ضلع  ع��ن  ال�ضريبة  دف��ع  ع��ن  م�����ض��وؤول  ي��ك��ون  ال�ضلعة 
العقد املربم قبل  اإذا ن�ص  ال�ضريبة  اأو كليا بعد بدء تطبيق  ا�ضتالمها جزئيا 

بداية عام 2018 على اأن املبلغ املدفوع غري �ضامل ال�ضريبة.
وم��ق��دم��ي اخلدمات  ال�ضلع  م����وردي  م��ن  الأع���م���ال  ق��ط��اع��ات  اأن  اإىل  واأ����ض���ارت 
ت�ضليمها  يتم  التي  واخل��دم��ات  ال�ضلع  عن  امل�ضافة  القيمة  �ضريبة  يتحملون 
2018 - والتي مت  اأو كليا بعد بدء تطبيق ال�ضريبة - اأي خالل عام  جزئيا 
التعاقد عليها قبل بداية العام احلايل الذي دخلت فيه ال�ضريبة حيز التطبيق 
مل  اإذا  اأم��ا  لل�ضريبة..  �ضامال  امل��دف��وع  املبلغ  اأن  على  العقد  ن�ص  اإذا  الفعلي 
يت�ضمن العقد ن�ضا حول ال�ضريبة فتكون من م�ضوؤولية املورد اإذا كان العميل 
م�ضتهلكا غري م�ضجل لل�ضريبة اأما اإذا كان العميل م�ضجال لل�ضريبة فيعامل 
املقابل غري �ضامل لل�ضريبة اإذا قام املورد بالتاأكد من مدى قدرة العميل على 
70 من الالئحة التنفيذية للمر�ضوم بقانون  ا�ضرتداد ال�ضريبة وفقا للمادة 
احتادي يف �ضاأن �ضريبة القيمة امل�ضافة. واأكدت الهيئة اأنه يف كل الأحوال يبقى 

املورد م�ضوؤول عن احت�ضاب ال�ضريبة و�ضدادها للهيئة.

»االقت�ساد« تنظم زيارة اإىل اليابان للم�ساركة 
يف امللتقى االإماراتي الياباين لالأعمال

•• اأبوظبي-الفجر:

برئا�ضة معايل املهند�ص �ضلطان بن �ضعيد املن�ضوري، وزير القت�ضاد، تنظم 
اليابانية  العا�ضمة  اإىل  الدولة  امل�ضتوى من  زيارة لوفد رفيع  وزارة القت�ضاد 
دولة  ب��ني  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����ض��راك��ة  “ملتقى  اأع��م��ال  يف  للم�ضاركة  ط��وك��ي��و، 
الإمارات واليابان لالأعمال”، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع �ضفارة الدولة 
ومنظمة  اليابانية،  وال�ضناعة  التجارة  القت�ضاد  وزارة  ومب�ضاركة  طوكيو،  يف 

التجارة الدولية اليابانية جيرتو.
ياأتي تنظيم اأعمال امللتقى �ضمن جهود الوزارة للرتويج ملكانة دولة الإمارات يف 
الأ�ضواق العاملية، وتعزيزاً للعالقات الثنائية القت�ضادية مع اليابان اأحد اأبرز 
ال�ضركاء التجاريني للدولة، ومتتد اأعمال القمة خالل الفرتة من 6 حتى 7 

مار�ص اجلاري يف العا�ضمة اليابانية طوكيو.
ي�ضمل جدول فعاليات احلدث عدد من اجلل�ضات واحللقات النقا�ضية واللقاءات 
الثنائية بني كربى املوؤ�ض�ضات من اجلانبني على ال�ضعيدين احلكومي واخلا�ص، 
بهدف ا�ضتقراء فر�ص ال�ضراكة يف العديد من القطاعات احليوية، واأبرزها يف 
التكنولوجية،  والتقنيات  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  وامل�ضاريع  البتكار  جم��الت 
وال�ضناعات املتقدمة، والطاقة، ومتكني املراأة وريادة الأعمال، والبحث العلمي، 
وفر�ص تاأ�ضي�ص امل�ضاريع امل�ضرتكة، ف�ضاًل على بحث �ضبل الرتقاء بالعالقات 

التجارية بني اجلانبني.
عالقات وطيدة 

من جانبه قال �ضعادة عبد اهلل اآل �ضالح، وكيل وزارة القت�ضاد ل�ضوؤون التجارة 
اإن م�ضاركة دولة الإم��ارات بوفد ي�ضم ممثلي العديد من اجلهات  اخلارجية، 
وجهود  جناحات  يعزز  الإم��ارات��ي��ة،  ال�ضتثمارية  الأع��م��ال  وكيانات  احلكومية 
وزارة القت�ضاد يف الرتويج لفر�ص ال�ضتثمار يف الدولة من خالل ا�ضتعرا�ص 
ممثلي وم�ضوؤويل تلك اجلهات ملناخ وفر�ص الأعمال، والتباحث مع امل�ضوؤولني 
وقادة ال�ضركات اليابانية حول جمالت تعزيز ال�ضراكة القائمة بني اجلانبني، 

ومبا يعود بالنفع على اقت�ضاد الدولتني.
ال�ضديقني  البلدين  جتمع  التي  الثنائية  العالقات  ق��وة  على  �ضالح  اآل  واأك��د 
والتي ت�ضهد تطورات ملحوظة على كافة ال�ضعد، ويرتجمها تنامي موؤ�ضرات 
التبادل التجاري وال�ضتثماري ف�ضاًل على التواجد املوؤثر للعديد من ال�ضركات 
اليابانية يف اأ�ضواق الدولة، والتي تلعب دوراً حيوياً يف م�ضرية البناء والتنمية 

يف دولة الإمارات. 
كما اأ�ضار اآل �ضالح اإىل اأن تنظيم مثل هذا امللتقى يوفر من�ضة متميزة لتعزيز 
لالطالع  الإماراتية  ال�ضركات  اأم��ام  الباب  تفتح  واأي�ضا  اليابان،  مع  ال�ضراكة 
على الفر�ص بال�ضوق الأ�ضيوي ب�ضكل عام عرب احللقات النقا�ضية والجتماعات 

الثنائية املبا�ضرة بني اجلانبني. 
امللتقى  يف  امل�ضاركة  الأع��م��ال  وك��ي��ان��ات  الإم��ارات��ي��ة  ال�ضركات  �ضالح،  اآل  ودع��ا 
الدولة يف  التي تخدم جهود  املجالت  الفر�ضة خا�ضة يف  لال�ضتفادة من تلك 
توطني التقنيات التكنولوجية املتقدمة واأحدث املمار�ضات يف قطاعات البتكار 
والت�ضنيع وريادة الأعمال وامل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة، من خالل اللقاءات 
مع نظرائهم من اجلانب الياباين، وعرب الزيارات امليدانية لعدد من املوؤ�ض�ضات 

ال�ضناعية الرائدة يف العا�ضمة اليابانية.

»اك�سبو ال�سارقة« يبحث مع 
ال�سفري املقدوين جماالت التعاون

•• ال�شارقة -الفجر:

العوي�ص  �ضلطان  ع��ب��داهلل  �ضعادة  بحث 
جت����ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ال�ضارقة  و�ضناعة 
مركز اك�ضبو ال�ضارقة، مع �ضعادة �ضا�ضو 
مقدونيا  جمهورية  �ضفري  طا�ضيف�ضكي 
التعاون  اآف�����اق  الإم���������ارات،  دول�����ة  ل����دى 

امل�ضرتك يف قطاع �ضناعة املعار�ص.
تعاريف  اجتماع  خ��الل  اجلانبان  وناق�ص 
ال�ضارقة،  اك�ضبو  مقر  يف  م��وؤخ��راً  عقد 
ب��ح�����ض��ور ���ض��ع��ادة ���ض��ي��ف حم��م��د املدفع 
تعزيز  �ضبل  للمركز،  التنفيذي  الرئي�ص 
خمتلف  يف  املقدونية  ال�ضركات  ح�ضور 
وينظمها  ي�ضت�ضيفها  ال��ت��ي  الأح�����داث 

“اك�ضبو ال�ضارقة” على مدار العام.
العوي�ص  �ضلطان  عبداهلل  �ضعادة  ورح��ب 
بال�ضفري املقدوين، وق��ّدم له ملحة عامة 
عن الإمكانيات ال�ضتثمارية التي تزخر 
بها اإمارة ال�ضارقة واأطر التعاون الثنائي 
القت�ضادية  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
داعياً  والتناف�ضية،  اجل��اذب��ة  والتجارية 
ال�ضفري املقدوين اإىل ت�ضجيع موؤ�ض�ضات 

القطاع اخلا�ص يف بالده على ال�ضتثمار 
يف ال�ضارقة وتعزيز ح�ضورها يف املعار�ص 
التي تقام يف اك�ضبو ال�ضارقة الذي يحظى 
يف  ال��دويل  امل�ضتوى  على  ح�ضنة  ب�ضمعة 
العاملية  الأح�����داث  م��ن  ال��ع��دي��د  تنظيم 
ال���رائ���دة، مب��ا يتيح ل��ه��ا ال���ض��ت��ف��ادة من 
تقدمها  التي  والت�ضهي�الت  المتيازات 
الإم����ارة  يف  الأع���م���ال  ملجتمع  ال�����ض��ارق��ة 

وكذلك املركز لل�ضركات العار�ضة.
واأع����رب ال��ع��وي�����ص ع��ن ا���ض��ت��ع��داد اك�ضبو 
ال�����ض��ارق��ة ل��ب��ذل ك���ل م���ا ي��ل��زم لتطوير 
وت���ع���زي���ز ال���ع���الق���ات الق��ت�����ض��ادي��ة بني 
ال�����ض��ارق��ة وم��ق��دون��ي��ا، خ��ا���ض��ة يف جمال 
وتبادل  بها  والرت��ق��اء  املعار�ص  �ضناعة 
ال����زي����ارات واخل�����ربات وال���ض��ت��ف��ادة من 
التي  العريقة  وخ��ربات��ه  اك�ضبو  جت��ارب 

تزيد على 41 عاماً.
م���ن ج��ان��ب��ه، اأك����د ���ض��ع��ادة ���ض��ي��ف حممد 
للمركز،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  امل���دف���ع 
لتقدمي  ال�ضارقة”  “اك�ضبو  ا���ض��ت��ع��داد 
والت�ضهيالت  ال���دع���م  اأ���ض��ك��ال  خم��ت��ل��ف 
لل�ضركات املقدونية الراغبة يف امل�ضاركة 
يف خم��ت��ل��ف الأح������داث ال��ت��ي ت��ق��ام على 

تعزيز  على  ي�ضاعدها  مبا  املركز،  اأر���ص 
املنطقة،  اأ�ضواق  يف  وانت�ضارها  ح�ضورها 
يلعبه  ال��ذي  احليوي  ال��دور  م�ضتعر�ضاً 
كمن�ضة  واأه��م��ي��ت��ه  ال�ضارقة”  “اك�ضبو 
وعقد  ال����ت����ج����اري����ة  ال����ع����الق����ات  ل���ب���ن���اء 
واخلدمات  املنتجات  وعر�ص  ال�ضراكات 
ولقاء رجال الأعمال وامل�ضتثمرين حتت 
الأجنبية  لل�ضركات  تتيح  واح��دة  مظلة 
تعزيز ح�ضورها وانت�ضارها على م�ضتوى 
دول اخلليج  الإم������ارات وخم��ت��ل��ف  دول���ة 
�ضعادة  اأ���ض��اد  ب���دوره،  الأو���ض��ط.  وال�ضرق 
جمهورية  ���ض��ف��ري  طا�ضيف�ضكي  ���ض��ا���ض��و 

�سيدات اأعمال اأبوظبي ينظم اللقاء التوعوي االأول لالأ�سر املنتجة 

رئي�س دائرة الطاقة : اليوم العربي للمياه منا�سبة لتعزيز ثقافة الرت�سيد يف املجتمع

املتخ�ض�ضة والإر�ضاد املهني خالل تنفيذ 
امل�����ض��روع وامل�����ض��اه��م��ة يف احل�����ض��ول على 
احل�ضول  اإج�����راءات  تي�ضري  و  التمويل 

على الرتاخي�ص وغريها من املجالت.
�ضيدات  م���دي���رة جم��ل�����ص  وا���ض��ت��ع��ر���ض��ت 
امل�ضتهدفة  ال���ف���ئ���ات  اأب���وظ���ب���ي  اأع����م����ال 
ل��ل��م��ج��ل�����ص وه�������ي: ����ض���ي���دات ورائ��������دات 
�ضيدات  و  للمجل�ص  املنت�ضبات  الأع��م��ال 
الأعمال �ضمن برنامج رخ�ضة مبدعة و 
املراأة العاملة يف القطاع اخلا�ص و املراأة 
العمل  ال���دخ���ول يف جم���ال  ال��راغ��ب��ة يف 
اخل���ا����ص و اخل���ري���ج���ات ال��ب��اح��ث��ات عن 
و�ضعها  حت�ضني  يف  الراغبة  امل���راأة  عمل 

القت�ضادي.
وت�������ن�������اول�������ت ال�������ع�������ام�������ري الأه��������������داف 
اأعمال  ���ض��ي��دات  ملجل�ص  ال�ضرتاتيجية 
اأبوظبي 2015 - 2019 مو�ضحة اأن 
هذه الأهداف تتمثل يف م�ضاركة متميزة 
تزايد  الأع��م��ال ت�ضمن  ري��ادة  للمراأة يف 

اأحدث  وف��ق  فيه  وال�ضتدامة  تواجدها 
ا�ضتثمار  املمار�ضات  واأف�ضل  امل�ضتجدات 
اأم��ث��ل ل��ط��اق��ات امل����راأة امل��واط��ن��ة العاملة 
ي�ضمن  جم��الت��ه  مبختلف  امل��ن��زل  م��ن 
ل��الإم��ارة و  اإدم��اج��ه يف القت�ضاد املحلي 
فاعاًل  اإ�ضهاماً  اقت�ضادي ي�ضمن  متكني 
للمراأة يف كافة قطاعات العمل اخلا�ص 
امل�ضتدامة  القت�ضادية  التنمية  ي��دع��م 
معرفية  ت��راك��م��ي��ة  وخ����ربة  الإم������ارة  يف 
ت�ضمن  الأع����م����ال  ����ض���ي���دات  جم��ل�����ص  يف 
التطوير امل�ضتمر لأعماله وخدماته وفق 

امل�ضتجدات التناف�ضية يف �ضوق العمل.
�ضيدات  جم��ل�����ص  اأن  ال��ع��ام��ري  وذك�����رت 
اأع����م����ال اأب���وظ���ب���ي ي���ق���دم ���ض��م��ن خطة 
واأهدافها  اخل��م�����ض��ي��ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
وب��راجم��ه��ا ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ح��زم��ة من 
امل�����ض��اري��ع وامل����ب����ادرات واخل���دم���ات التي 
ت�����ض��اه��م يف حت��ق��ي��ق امل��ج��ل�����ص لأه���داف���ه 
الأداء  موؤ�ضرات  وحتقيق  الإ�ضرتاتيجية 

الرئي�ضية للخطة ال�ضرتاتيجية بهدف 
ريادة  يف  للمراأة  الفاعلة  امل�ضاركة  دع��م 
التنمية  يف  م�ضاركتها  وتعزيز  الأع��م��ال 
اأبوظبي  لإم��ارة  امل�ضتدامة  القت�ضادية 
- وتتمثل اخلدمات واملبادرات وامل�ضاريع 
برنامج   : يف  امل��ج��ل�����ص  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
ثقافة  ون�ضر  التوعية  خ��دم��ات  مبدعة 
ريادة الأعمال حا�ضنة الأعمال املتكاملة 
املبتكرة و خدمة ال�ضت�ضارات نادي ريادة 
املوؤمترات  وت��ن��ظ��ي��م  امل��ب��ت��ك��رة  الأع���م���ال 
والفعاليات القت�ضادية وتنظيم الوفود 

الداخلية واخلارجية.
اإىل  ال���ع���ام���ري يف ح��دي��ث��ه��ا  وت���ط���رق���ت 
اإمارة  يف  تاأ�ض�ص  ال���ذي  مبدعة  برنامج 
6 جل�ضة  رق��م  ال��ق��رار  اأبوظبي مبوجب 
املجل�ص  ع����ن  ال�������ض���ادر   2005-39
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  جل�ضته  يف  التنفيذي 
ت�ضمن  وال��������ذي   2005-09-26
بع�ص  مل��م��ار���ض��ة  ل��ل��م��واط��ن��ات  “ال�ضماح 

احلالية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  واإن  ل�����الأمم 
ل��ق��ط��اع امل����اء وال��ك��ه��رب��اء ت�����ض��م��ن توافر 
الإم��داد ال��الزم يف جميع الأوق��ات وتعمل 
الدائرة على تر�ضيخ اأ�ض�ص ا�ضتدامة املوارد 
وتاأمني طلبات جميع �ضرائح امل�ضتهلكني. 
وبهذه املنا�ضبة اأ�ضاد املرر بالروؤية الثاقبة 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  اآل 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وتوجيهات 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
ومتابعة  امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
�ضمو ال�ضيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب 
اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص 
ب�ضاأن الدعم الكبري لقطاع املاء والكهرباء 
يف الإم��ارة والذي بف�ضله متكنت الدائرة 
املوؤ�ض�ضات  بني  متقدمة  مرتبة  بلوغ  من 
ال��ع��ام��ل��ة يف جم���ال امل����اء وال��ك��ه��رب��اء على 
لأن  وت�ضعى  وال��ع��امل��ي،  املحلي  امل�ضتويني 
تكون �ضمن اأف�ضل اجلهات العاملية بحلول 
�ضعادة  اأ����ض���ار  ج��ان��ب��ه  م���ن   .2020 ع���ام 

و مب�ضاركة عدد من  البحرية  للريا�ضات 
املوؤ�ض�ضات املحلية يف الإم��ارة.. و ت�ضمنت 
ودوره  الرت�ضيد  باأهمية  املجتمع  توعية 
و�ضولها  ل�ضمان  املياه  على  املحافظة  يف 
ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة. وق���ال امل���رر : تعترب 
احل�ضاري  للتقدم  الفقري  العمود  املياه 

حم��م��د ج��م��ع��ة ب���ن ج���ر����ص ال��ف��ال���ض��ي “ 
وكيل دائرة الطاقة” اإىل اأهمية ا�ضتغالل 
يف  الرت�ضيد  ثقافة  لتعزيز  املنا�ضبة  ه��ذه 
وجمموعة  ال���دائ���رة  اأن  م��وؤك��دا  املجتمع 
ال�ضركات التابعة لها تويل اأهمية ق�ضوى 
قامت  فقد  ال�ضتهالك  تر�ضيد  ل��ربام��ج 

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  اأع���م���ال  ���ض��ي��دات  جمل�ص  ن��ظ��م 
املنتجة  لالأ�ضر  الأول  ال��ت��وع��وي  اللقاء 
الرعاية  م��وؤ���ض�����ض��ة  ب��رع��اي��ة  امل�����ض��م��ول��ة 
يف  وذل���ك  الق�ضر  و���ض��وؤون  الجتماعية 

غرفة جتارة و�ضناعة اأبوظبي.
العامري مديرة جمل�ص  �ضفيقة  واأكدت 
العر�ص  خ��الل  اأبوظبي  اأع��م��ال  �ضيدات 
�ضيدات  جمل�ص  خدمات  عن  التعريفي 
اأعمال اأبوظبي اأن املجل�ص يحر�ص على 
الريادة يف النهو�ص بدور املراأة يف القطاع 
اخلا�ص ومتكينها لت�ضبح �ضريكاً رئي�ضياً 
يف  امل�����ض��ت��دام��ة  الق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية  يف 

اإمارة اأبوظبي.
التعريفي  ال��ع��ر���ص  خ���الل  واأو����ض���ح���ت 
تتمثل  املجل�ص  ر�ضالة  اأن  قدمته  ال��ذي 
املراأة  وم�ضاندة  ت�ضجيع  على  العمل  يف 
على الدخول يف �ضوق العمل من خالل 
امل�ضاريع املتو�ضطة وال�ضغرية واملتناهية 
وتطوير  ف��ي��ه��ا  وال����ض���ت���م���رار  ال�����ض��غ��ر 
امل�����ض��اري��ع ال��ق��ائ��م��ة م��ن خ���الل خدمات 
التدريب  م��ن  عالية  وك��ف��اءة  ج��ودة  ذات 
املهني  والإر�ضاد  وال�ضت�ضارات  والتاأهيل 
واح���ت�������ض���ان امل�������ض���اري���ع وت��ب��ن��ي الأف���ك���ار 
املبتكرة والإبداعية وامل�ضاعدة يف متويل 
امل�ضاريع وت�ضهيل الإج��راءات من خالل 
وفقاً  واملتخ�ض�ضني  اخل��رباء  من  نخبة 
لأحدث الأ�ضاليب والتقنيات لتعزيز دور 
يف  اخلا�ص  القطاع  يف  الأع��م��ال  �ضيدات 

الإمارة.
واأ�ضارت اإىل اأن جمالت العمل يف املجل�ص 
ريادة  ثقافة  ون�ضر  التوعية  على  تتوزع 
والتاأهيل  والتدريب  والبتكار  الأعمال 
ريادة  وت��ع��زي��ز  الح��ت�����ض��ان  التخ�ض�ضي 
الأعمال املبتكرة واخلدمات الإلكرتونية 
واخل������دم������ات ال����ذك����ي����ة ال����ض���ت�������ض���ارات 

•• اأبوظبي-وام:

املرر  مر�ضد  عوي�ضة  املهند�ص  معايل  اأكد 
رئي�ص دائرة الطاقة يف اأبوظبي اأن الدائرة 
قطعت  لها  التابعة  ال�ضركات  وجمموعة 
مبداأ  ك���ب���ريا يف جم�����ال حت��ق��ي��ق  ����ض���وط���ا 
اأبوظبي مبا  اإمارة  ا�ضتدامة قطاع املاء يف 
يواكب هدف حكومة اأبوظبي ب�ضاأن قطاع 
���ض��ح��ي م�ضتدام  و����ض���رف  وك��ه��رب��اء  م���اء 
ومبا  للموارد  الأمثل  ال�ضتغالل  ي�ضمن 
ين�ضجم مع خطة اإمارة اأبوظبي 2030، 
 2036 امل���ائ���ي  الأم������ن  وا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
التي  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
املياه  توفري  ا�ضتدامة  �ضمان  اإىل  تهدف 

للم�ضتهلكني.
اأقامتها  ال��ت��ي  الفعالية  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
دائ�����رة ال��ط��اق��ة يف م��ن��ط��ق��ة امل��اري��ن��ا على 
العربي  اليوم  مبنا�ضبة  اأبوظبي  كورني�ص 
للمياه الذي ي�ضادف الثالث من مار�ص من 
كل عام، وذلك بالتن�ضيق مع نادي اأبوظبي 

ويعمل  املنزل”  من  التجارية  الأن�ضطة 
�ضيدات  جمل�ص  مظلة  حت��ت  ال��ربن��ام��ج 
اإجمايل  اأن  واأف�����ادت  اأب��وظ��ب��ي..  اأع��م��ال 
امل�ضتخرجة لربنامج  الرخ�ص اجلديدة 
2015 وحتى نهاية  العام  مبدعة منذ 

العام املا�ضي بلغ 909 رخ�ص مبدعة.
ويف ما يتعلق بحا�ضنة الأعمال املتكاملة 
واملبتكرة ذكرت العامري ان فكرة اإن�ضاء 
املتكاملة  الأع����م����ال  ح��ا���ض��ن��ة  م�������ض���روع 
اأول��وي��ات اخلطة  واملبتكرة ج��اءت �ضمن 
للمجل�ص  اخل��م�����ض��ي��ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
لتكون   2019  -  2015 م��ن  للفرتة 
امل��ظ��ل��ة ال���ت���ي م���ن خ��الل��ه��ا ي��ت��م توفري 
للمبادرات  وامل�ضاندة  وال��دع��م  ال��رع��اي��ة 
وم�����ض��اري��ع الب��ت��ك��ار والإب������داع اخلدمي 
والفني والتجاري والتي تقوم باحت�ضان 
الأعمال  ورائ�����دات  امل�����ض��ت��ث��م��رات  ���ض��غ��ار 
والإبداع  لالبتكار  حمفزة  بيئة  وتوفري 

يف جمال الأعمال لهن.

و�ضركة  للتوزيع  اأبوظبي  �ضركة  م��ن  ك��ل 
عام  من  الأخ��ري  الربع  يف  للتوزيع  العني 
الطلب  اإدارة  ب��رن��ام��ج  ب��اإط��الق   2017
ا�ضتهالك  خف�ص  اإىل  الرامي  “تر�ضيد” 
الإمارة من املياه والكهرباء بن�ضبة 20% 
ن�ضر  خ�����الل  م����ن   2030 ع�����ام  ب���ح���ل���ول 
امل�ضتهلكني،  �ضرائح  بني  الرت�ضيد  ثقافة 
على  واحل���ف���اظ  ال���ض��ت��ه��الك  لتخفي�ص 
امل�������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وذل�����ك ب����زي����ادة وعي 
ال�ضتهالك  تر�ضيد  ب��اآل��ي��ات  امل�ضتهلكني 
التمديدات  حول  الفنية  امل�ضورة  وتقدمي 
لذلك  وم��ا  املنازل  يف  واملائية  الكهربائية 
ال�ضتخدام  ت�ضمل  ا�ضرتاتيجية  اأبعاد  من 
مبا  املنزلية،  والأج��ه��زة  للمعدات  الأمثل 
ي�ضمن رفع الكفاءة وخف�ص ال�ضتهالك، 
اأمناط  وتغيري  الرت�ضيد  ثقافة  وتعزيز 
ال����ض���ت���ه���الك امل����ع����ت����ادة، ب���الإ����ض���اف���ة اإىل 
احل����ف����اظ ع���ل���ى امل��������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة مبا 
الر�ضيدة  القيادة  توجيهات  مع  يتما�ضى 

ل�ضمان م�ضتقبل الأجيال املقبلة.

على  للتعرف  مقدونيا  لزيارة  للمركز، 
واملعار�ص  امل��ت��اح��ة  ال���ض��ت��ث��م��ار  جم���الت 
املتخ�ض�ضة التي تقام يف بالده، مبا ُيعّزز 
م�����ض��ارك��ة جم��ت��م��ع الأع���م���ال الإم���ارات���ي 
جمهورية  يف  ت���ق���ام  ال���ت���ي  امل���ع���ار����ص  يف 
م���ق���دون���ي���ا. وج�����ال ال�����ض��ف��ري يف اأرج�����اء 
على  ت��ع��رف  ح��ي��ث  ال�ضارقة”  “اك�ضبو 
اخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا واط���ل���ع على 
التاأجري  وم�����ض��اح��ات  املختلفة  م��راف��ق��ه 
واللوج�ضتية  التنظيمية  والإم��ك��ان��ي��ات 
لل�ضركات  ����ض���واء  امل���رك���ز  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي 

العار�ضة اأو للزوار.

مقدونيا لدى دولة الإم��ارات، مب�ضتوى 
العالقات الر�ضمية القائمة بني الإمارات 
ب���الده على تعزيز  وم��ق��دون��ي��ا، وح��ر���ص 
ال�ضارقة  اإم��ارة  مع  القت�ضادي  التعاون 
مبدياً  اجل��ان��ب��ني،  م�ضلحة  ي��خ��دم  مب��ا 
الإمارة  ت�ضهده  ال��ذي  بالتطور  اإعجابه 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ال�����ض��ع��د، وخ�����ض��و���ض��اً يف 
جمال �ضناعة املعار�ص وجودة اخلدمات 

التي يقدمها مركز اك�ضبو ال�ضارقة.
ر�ضمية  دع���وة  امل��ق��دوين  ال�ضفري  ووّج���ه 
ل�ضعادة رئي�ص جمل�ص اإدارة مركز اك�ضبو 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  و���ض��ع��ادة  ال�����ض��ارق��ة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1325    

املنذر : بنك دبي ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة 
املنذر اليه : امنه حممد عارف حممد عارف   

املو�ضوع / انذار عديل ب�ضداد مبلغ وقيمته  74.408  درهم ) اربعة و�ضبعون الف واربعمائة 
وثمانية درهم ( - بخ�ضو�ص مركبة هوندا �ضيتي - موديل 2014 - بني اللون - رقم اللوحة 

  D 29055 جهة الرتخي�ص دبي - خ�ضو�ضي فئة
ينبه املنذر علي املنذر اليه ب�ضرعة �ضداد املبالغ امل�ضتحقة املو�ضحة جملة وتف�ضيال ب�ضدر هذا 
واربعمائة وثمانية  الف  و�ضبعون  اربعة    ( دره��م  وق��دره مبلغ  74.408  باإجمايل مبلغ  الن��ذار 
درهم( وذلك بخ�ضو�ص مركبة هوندا �ضيتي - موديل 2014 - بني اللون - رقم اللوحة 29055 
جهة الرتخي�ص دبي - خ�ضو�ضي فئة D خالل �ضبعة ايام من تاريخ ا�ضتالم هذا النذار ، ويف 
حالة رف�ص ال�ضداد �ضيتم  اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية 

مع حتملكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف املقررة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1320    

املنذر : بنك دبي ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة 
املنذر اليه : حممد ح�ضن عبداهلل اأبو �ضاوي�ص   

املو�ضوع / انذار عديل ب�ضداد مبلغ وقيمته  73.469  درهم ) ثالثة و�ضبعون الف واربعمائة 
وت�ضعة و�ضتون درهم ( بخ�ضو�ص مركبة تويوتا لند كروزر - موديل 2010 - ابي�ص لوؤلوؤي 

اللون ، لوحة رقم 43323 خ�ضو�ضي ، جهة الرتخي�ص اأبوظبي فئة 4 
ينبه املنذر علي املنذر اليه ب�ضرعة �ضداد املبالغ امل�ضتحقة املو�ضحة جملة وتف�ضيال ب�ضدر هذا 
النذار باإجمايل مبلغ وقدره مبلغ  73.469 درهم ) ثالثة و�ضبعون الف واربعمائة وت�ضعة و�ضتون 
درهم  ( وذلك بخ�ضو�ص مركبة تويوتا لند كروزر - موديل 2010 - ابي�ص لوؤلوؤي اللون ، لوحة 
ا�ضتالم  تاريخ  اي��ام من  �ضبعة  4   خالل  اأبوظبي فئة  ، جهة الرتخي�ص  رقم 43323 خ�ضو�ضي 
هذا النذار ، ويف حالة رف�ص ال�ضداد �ضيتم  اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ 

والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف املقررة. 
  الكاتب العدل

العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة 

ا�ضم ال�ضركة : 4 اإف لن�ص�ءات املب�ين - ذ م م    
العنوان : مكتب رقم 109 ملك عبداهلل حممد ح�ضن املاجد املري - ديره - بور�ضعيد 
- ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة. رقم الرخ�ضة : 766142 رقم القيد 
بال�ضجل التجاري : 1246522 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي 
اأعاله،  ال�ضركة املذكورة  باإنحالل  ال�ضجل التجاري لديها  التاأ�ضري يف  باأنه قد مت 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/11/29  واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ  2017/11/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم 
: مكتب رقم 106  العنوان  ايه بي كيه �صقر لتدقيق احل�ص�ب�ت  امل�ضفي  اإىل 
ملك علي خليفة عبداهلل �ضيف - الق�ضي�ص ال�ضناعية الثانية - ديرة ، الهاتف : 
والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  : 2511586-04 م�ضطحباً  الفاك�ص   ،  04-2511585

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ص�دية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري - بتعني م�صفي 

ا�ضم امل�ضفي/ايه بي كيه �صقر لتدقيق احل�ص�ب�ت 
العنوان : مكتب رقم  106 ملك علي خليفة عبداهلل �ضيف - الق�ضي�ص ال�ضناعية 
الثانية - ديرة ، الهاتف : 2511585-04 ، الفاك�ص : 2511586-04- مبوجب هذا 
اأعاله  املذكور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
4 اإف لن�ص�ءات املب�ين - ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي  لت�ضفية 
بتاريخ  2017/11/29 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/11/29  
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ص�دية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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يف اإط�ر م�ص�ركته� الف�علة يف �صهر الإم�رات لالبتك�ر

وزارة املالية ت�ستقطب 22 خبريا يف جمال االبتكار �سمن �سل�سة فعاليات رائدة و42 ور�سة عمل متخ�س�سة
•• دبي-الفجر:  

�ضهر  يف  م�������ض���ارك���ت���ه���ا  اإط��������ار  يف 
على  وتاأكيداً  لالبتكار،  الإم���ارات 
م�ضتهدفات  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ال���ت���زام���ه���ا 
ال�ضرتاتيجية الوطنية لالبتكار، 
 ،2021 حتقيقاً لروؤية الإم��ارات 
عقدت وزارة املالية جمموعة من 
ا�ضتقطبت من  الرائدة  الفعاليات 
22 خ��ب��ري ورائ������د من  خ��الل��ه��ا 
�ضبع  �ضمن  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف 
ور�ضة  و42  رئ��ي�����ض��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
فئات  ا�ضتهدفت  متخ�ض�ضة  عمل 
وال�ضباب  الط��ف��ال  مثل  متنوعة 
واجلامعات،  امل���دار����ص  طلبة  م��ن 
امل������ايل،  امل�����ج�����ال  وخم���ت�������ض���ني يف 
هذه  ومتثلت  ال����وزارة.  وموظفي 
الفعاليات يف ا�ضت�ضافة فينوفايت 
ال�ضرق الو�ضط، وتنظيم معر�ص 
ومناظرة  امل�����ض��ت��ق��ب��ل،  وظ����ائ����ف 
املتنقلة،  وامل����در�����ض����ة  الب����ت����ك����ار، 
الت�ضميمي،  التفكري  وور�ص عمل 
ال�ضباب  البتكار، وفعالية  و�ضاحة 
الدرهم  منظومة  برعاية  يبتكر، 
الل���ك���رتوين ك��راع��ي ذه��ب��ي، وكل 
ب���ن را�ضد  ِم����ن ����ض���ن���دوق حم��م��د 
ف�ضي،  كراعي  واأوراك���ل  لالبتكار 
“”املالية  ال�����وزارة  ات��خ��ذت  ح��ي��ث 
اأخرى”  لأب���ع���اد  ن��ب��ت��ك��ر  ت��ب��ت��ك��ر.. 
اإمياناً  وذل���ك  للفعاليات،  ���ض��ع��اراً 
م��ن��ه��ا ب��اأه��م��ي��ة خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة داعمة 
ل��الب��ت��ك��ار امل��ج��ت��م��ع��ي، وارت���ب���اط 
املايل  بالعمل  الب��ت��ك��ار  نهج  دع��م 
املالية  وزارة  و���ض��ع��ت  احل��ك��وم��ي. 
م���ن خ���الل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات اإىل 
فئات  ب��ني  البتكار  مفهوم  غر�ص 
والطلبة  الع��م��ال  ورواد  ال�ضباب 
واجلامعية،  الدرا�ضية  املراحل  يف 
وذل����������ك لإع���������داده���������م الع����������داد 
م�ضتقبل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�������ض���ح���ي���ح 
م�ضتدام، عرب تعريفهم بتوجهات 
�ضوق العمل ومتطلباته يف الأعوام 
توجهات  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال���ق���ادم���ة، 
وا�ضرتاتيجيات ال�ضركات الكربى 
ال��ع��امل��ي��ة امل�����ض��ارك��ة، الأم�����ر الذي 
التفكري  ب��دوره يف حتفيز  ي�ضاهم 
الإبداعي يف املجتمع. واأكد معايل 
عبيد حميد الطاير وزير الدولة 
لل�ضوؤون املالية على التزام الوزارة 
ب���ال���ع���م���ل ن���ح���و حت��ق��ي��ق ال����روؤي����ة 
دول����ة  ت����ك����ون  اأن  يف  احل���ك���وم���ي���ة 
احلكومات  م�����ض��اف  يف  الإم������ارات 
م�ضتوى  ع���ل���ى  اب����ت����ك����اراً  الأك�������رث 
العامل بحلول عام 2021. وقال 
املالية  وزارة  “تلتزم  م��ع��ال��ي��ه: 
بال�ضرتاتيجية الوطنية لالبتكار 
على  وتعمل  املختلفة،  مب�ضاراتها 
خلق حراك جمتمعي حتت مظلة 
اعتماد  على  ال��ر���ض��ي��دة  احل��ك��وم��ة 
عملها،  م��ن��ه��ج��ي��ة  يف  الب����ت����ك����ار 
ملختلف  اخلالقة  احللول  واإيجاد 
ال��ق�����ض��اي��ا وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي قد 
احلكومي  امل��ايل  العمل  يواجهها 
وذل�����������ك م�������ن خ���������الل ت���وظ���ي���ف 
المارات  دول��ة  يف  ال�ضابة  العقول 
والتجارب  باخلربات  وال�ضتعانة 
معاليه:  واأ�ضاف  عاملياً.«  الرائدة 
�ضرائح  خم��ت��ل��ف  اإ������ض�����راك  “اإن 
مفتوحة  ن���ق���ا����ض���ات  يف  امل��ج��ت��م��ع 
التي  والفر�ص  التحديات  تتناول 
اجلديدة،  الب���ت���ك���ارات  ت��ف��ر���ض��ه��ا 
وي�ضاهم  الب��ت��ك��ار  روح  م��ن  ي��ع��زز 
منظومة  ت��ع��زي��ز  يف  ت��اأك��ي��د  ب��ك��ل 
ال���ع���م���ل احل����ك����وم����ي م�����ن خ���الل 
توظيف الفكار واملخرجات ب�ضكل 
اإيجابي �ضمن خطط عمل ت�ضاهم 

يف دفع عجلة النمو والتطور.«

معر�ض وظ�ئف امل�صتقبل.. 
ي�صت�صرف متطلب�ت ا�صواق العم�ل

فعالية  امل����ال����ي����ة  وزارة  ع����ق����دت 

“معر�ص وظائف امل�ضتقبل” على 
فرباير،  و27   26 ي��وم��ي  م���دار 
�ضارك بها جمموعة من ال�ضركات 
الكربى واملوؤ�ض�ضات النا�ضئة والتي 
امل�ضتقبلية  امل��ه��ارات  �ضت�ضتعر�ص 
ال���ت���ي ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ال��ط��ال��ب اأو 
لتحقيق  ب���ه���ا  ال��ت��ح��ل��ي  امل����وظ����ف 
وقد  املهني،  ال�ضعيد  النجاح على 
مت ذل����ك م���ن خ����الل ور������ص عمل 
الربجمة،  م��ه��ارات  ح���ول  مكثفة 
والتفكري  ال���ن���ق���دي،  وال��ت��ح��ل��ي��ل 
ال�ضطناعي  والذكاء  الت�ضميمي 

وغريها.
امل�ضتقبل  وظائف  معر�ص  و�ضهد 
زي���������ارات م����ن م�����دار������ص ال����دول����ة 
احلكومة  وم��وظ��ف��ي  واجل��ام��ع��ات 
ورواد العمال، نظراً ملا قدمه من 
من  طرحه  ي�ضبق  مل  جديد  فكر 
جيل  اإع��داد  ي�ضتهدف  حيث  قبل، 
العمل  ���ض��وق  مل��ت��ط��ل��ب��ات  ال�����ض��ب��اب 
بالوظائف  وتعريفه  ومتغرياته 
يف  ت�ضتحدث  اأن  املمكن  من  التي 
قد  التي  والتخ�ض�ضات  امل�ضتقبل 
ت�ضتدعي الرتكيز عليها، وخا�ضة 
يف ظل التطورات يف جمال الثورة 
منحهم  ع���رب  وذل�����ك  ال���رق���م���ي���ة، 
ت�ضمن  ال��ت��ي  والأدوات  اخل���ربات 
ومبا  منا�ضبة،  ع��م��ل  ف��ر���ص  ل��ه��م 
�ضوق  اح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة  ي��ك��ف��ل 

العمل.
ق���ال ���ض��ع��ي��د را����ض���د ال��ي��ت��ي��م وكيل 
ال�����وزارة امل�����ض��اع��د ل�����ض��وؤون امل���وارد 
“تاأتي  املالّية:  وزارة  وامليزانّية يف 
الإل��ك��رتوين يف  ال��دره��م  م�ضاركة 
امل�ضتقبل  وظائف  معر�ص  رعاية 

وزارة  فعاليات  �ضمن  يقام  ال��ذي 
امل���ال���ي���ة خ�����الل ���ض��ه��ر الم��������ارات 
ال�ضوء  لت�ضليط  لالبتكار2018 
ع���ل���ى ج���ه���ود م��ن��ظ��وم��ة ال���دره���م 
م�ضرية  ت��ر���ض��ي��خ  يف  الإل����ك����رتوين 
ميثل  حيث  الماراتن  يف  البتكار 
الوظائف  لعر�ص  فر�ضة  املعر�ص 
للم�ضتقبل  ا�ضت�ضرافا  متثل  التي 
اللكرتوين  الدرهم  والتي متكن 
من تقدمي حلول وخدمات تتالئم 
امل�ضتقبلية  التقنيات  اأح���دث  م��ع 
وبلوك  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  مثل 
مبا    blockchain ت�����ض��ني 
ال�ضرتاتيجية  م�����ع  ي����ت����واك����ب 
لالقت�ضاد  ل��ل��ت��ح��ّول  ال��وط��ن��ي��ة 
اأحدث  املعريف والرقمي، ومواكبة 

التطّورات العاملية.«
من  وك����ل  امل��ال��ي��ة  وزارة  وق���دم���ت 
�ضركات �ضيمن�ص، و�ضركة اآي بي اأم 
الهند�ضية،  لال�ضت�ضارات  واأروب   ،
و�����ض����ام���������ض����وجن اإل����ك����رتون����ك���������ص، 
للموهبة  الأح��م��د  �ضباح  وم��رك��ز 
والإب������داع، وج����رنال ال��ك��رتي��ك يف 
و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة 
تناولت  عرو�ضاً  وتركيا  اأفريقيا 
والكفاءات  للوظائف  توجهاتهم 
كوادرهم  يف  اإليها  يتطلعون  التي 

الب�ضرية امل�ضتقبلية.
وا�ضتعر�ضت يف ثاين اأيام املعر�ص 
م��ن��ظ��وم��ة ال���دره���م الإل���ك���رتوين، 
و������ض�����ن�����دوق حم����م����د ب�����ن را�����ض����د 
ال�ضركات  م���ن  وب���اق���ة  ل��الب��ت��ك��ار، 
بريجر  ورولن����د  دو،  �ضركة  مثل 
ال�ضرتاتيجية،  ل��ال���ض��ت�����ض��ارات 
ولينكد  ك��رمي،  و�ضركة  واأوراك����ل، 

ووترهاو�ص  ب��راي�����ص  و���ض��رك��ة  اإن، 
 ،Symantec و���ض��رك��ة  ك��وب��ر، 
التي  امل������ه������ارات   GLEACو
املوظف  اأو  الطالب  على  يتوجب 
على  النجاح  لتحقيق  بها  التحلي 

ال�ضعيد املهني يف امل�ضتقبل.
الرئي�ص  ق��م��ح��ي��ة،  ه��ي��ث��م  وق�����ال 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل�������ض���رف الإم���������ارات 
حممد  ل�ضندوق  امل�ضّغل  للتنمية، 

بن را�ضد لالبتكار: 
فعاليات  يف  م�ضاركتنا  “تعك�ص   
املحدود  الغري  طموحنا  البتكار 
ل���دع���م امل��ب��ت��ك��ري��ن وامل���ب���دع���ني يف 
دولة الإمارات، حيث متثل من�ضة 
ل�ضندوق  خ��الل��ه��ا  م���ن  ي��ت�����ض��ن��ى 
حممد بن را�ضد لالبتكار التفاعل 
الإم���ارات،  دول��ة  املبتكرين يف  م��ع 
والتعرف على املزيد من املوؤ�ض�ضات 
م�ضاعدتها  لل�ضندوق  ميكن  التي 
اإقامة  اخ��رتن��ا  كما  التطور،  على 
ال�ضنوي  ال�ضرتاتيجي  الجتماع 
اخل����ا�����ص ب�������ض���ن���دوق حم���م���د بن 
هام�ص  ع���ل���ى  ل���الب���ت���ك���ار  را�����ض����د 
التزامنا  اأك���دن���ا  ح��ي��ث  ال��ف��ع��ال��ي��ة، 
2018 الرامية اإىل  بخطط عام 
املبتكرة من جميع  ال�ضركات  دعم 
اأنحاء العامل، وا�ضتقطابها لدولة 

الإمارات العربية املتحدة«.

من�ظرة البتك�ر.. من�صة 
لعر�ض التحدي�ت والفر�ض 

لالبتك�رات اخلالقة
���ض��ه��دت م��ن��اظ��رة الب��ت��ك��ار ثالث 
اخلرباء  اأب��رز  بها  �ضارك  جل�ضات 
واملفكرين يف جمال البتكار �ضمن 

كما  احليوية،  القطاعات  خمتلف 
املوظفني  من  جمموعة  ح�ضرها 
احلكوميني واملخت�ضني يف القطاع 
املايل، ف�ضاًل عن طلبة اجلامعات 

واملدار�ص يف الدولة.
على  الوىل  امل����ن����اظ����رة  ورك�������زت 
تقنيات الذكاء ال�ضطناعي لكونها 
اإحدى توجيهات حكومة المارات، 
الدكتور  م����ن  ك����ل  ن���اق�������ص  ح���ي���ث 
العمليات يف  رئ��ي�����ص  راف����ورد  ن���وح 
موؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل، والكاتب 
ب����ارات،  جيم�ص  ال��ع��امل��ي  وامل���خ���رج 
وال�ضلبية  الإي��ج��اب��ي��ة  اجل���وان���ب 
املمكن  من  التي  التقنيات،  لهذه 
اأن ت�ضهم يف بلورة امل�ضتقبل املهني، 
امل�ضتقبل  م��الم��ح  ر���ض��م  واإع�������ادة 
ال�ضخ�ضي للكثري من العاملني يف 

خمتلف القطاعات.
اإيجابيات  امل����ن����اظ����رة  وط����رح����ت 
التي  ال�ضطناعي  الذكاء  وفوائد 
اأف�ضل  ب��ت��ق��دمي  ف��ق��ط  ت��ت��م��ث��ل  ل 
واإمنا  فح�ضب،  املتاحة  اخل��دم��ات 
ت���وف���ري م����ا ه����و اأك������رث م����ن ذلك 
بكثري، وتنطبق يف جميع جمالت 
احلياة من بينها التعليم وال�ضحة 
الدور  يوؤكد على  املوا�ضالت، مما 
امل�������ض���وؤول ل��ل��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي يف 
ال�ضطناعي  الذكاء  تقنيات  تبني 
الإن�ضانية  خدمة  يف  ت�ضهم  التي 
وال���ع���امل م���ن ح��ول��ن��ا ع��ل��ى اأكمل 

وجه.
ا�ضتعرا�ص  مت  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
الذكاء  يفر�ضها  التي  التحديات 
الق�ضري  امل��دى  على  ال�ضطناعي 
والبعيد، اإذ ت�ضري الإح�ضائيات اإىل 

ت�ضميمها  مت  ح��ي��ث  امل�����ض��ت��خ��دم، 
ج��م��ي��ع��ا ل��ت��م��ك��ني امل��وؤ���ض�����ض��ات من 
التطورات  اأح���دث  م��ن  ال�ضتفادة 
منتجاتها  وتطوير  التكنولوجية 
حكومة  تركيز  ويعد  وخدماتها. 
دول���ة الإم������ارات ع��ل��ى الب��ت��ك��ار يف 
جديراً  اأم���راً  القطاعات  خمتلف 
بالثناء. ونحن يف اأوراكل ملتزمون 
اأهداف  لتحقيق  احلكومة  بدعم 
وتعاوننا  ال�ضرتاتيجية،  التنمية 
�ضهر  خ�����الل  امل���ال���ي���ة  وزارة  م����ع 

البتكار هو دليل على ذلك.«

املدر�صة املتنقلة.. \ور�ض مكثفة 
لتعلم برامج احلو�صبة ال�صح�بية 

وتطبيق�ت الذك�ء ال�صطن�عي
الفرتة  يف  املتنقلة  املدر�ضة  جابت 
فرباير   28 ول���غ���اي���ة   25 م����ن 
م��دار���ص وج��ام��ع��ات دب���ي وقدمت 
املكثفة  التعليمية  الور�ص  ع�ضرات 
وطالبة  ط��ال��ب   360 بها  ���ض��ارك 
الدولة  يف  تعليمية  جهات   8 من 

ما بني مدار�ص وجامعات.
اأم  ب��ي  اآي  وق���ام ف��ري��ق م��ن �ضركة 
على  امل�ضاركني  الطالب  بتدريب 
وتعريفهم  ال�ضحابية،  احلو�ضبة 
من  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  بتقنية 
اأحد  ي��ع��ت��رب  وال�����ذي   ، اأم  ب���ي  اآي 
ال�ضطناعي،  الذكاء  تقنيات  اأهم 
برامج  ت��ط��وي��ر  م��ن  ومتكينهم  و 
البيانات  ب��ا���ض��ت��خ��دام  وتطبيقات 
فرتة  خالل  النظام  يوفرها  التي 
ق��ي��ا���ض��ي��ة، ح��ي��ث مت منح  زم��ن��ي��ة 
امل�ضاركني  وال��ط��ال��ب��ات  ال���ط���الب 
�ضهادات معتمدة يف نهاية الور�ص.

اأنه بحلول العام 2025 �ضتتوىل 
ال�ضطناعي  ال����ذك����اء  ت��ق��ن��ي��ات 
وال��روب��وت��ات ث��ل��ث الأع���م���ال التي 
ي��ت��وله�����������������ا ال��ب�����ض��ر ح���ال���ي���اً، مما 
اقت�ضادية  م�����ض��اك��ل  اإىل  ���ض��ي��وؤدي 

كبرية.
مارك  املناظرات  ث��اين  يف  وناق�ص 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملحاكم  ال��رئ��ي�����ص  ب��ري 
العاملي مو�ضوع  امل��ايل  دب��ي  مركز 
حني  يف  “اخل�ضو�ضية”، 
بيتكوفيت�ص  دراغ�����ان  ا���ض��ت��ع��ر���ص 
اأوراك���ل مو�ضوع  الأم��ن يف  رئي�ص 
“الأمن ال�ضيرباين”، اأما املناظرة 
الثالثة، فتناول علي حاجي كاتب 
قانوين يف املحكمة العليا الكندية 
م��و���ض��وع الأخ���الق���ي���ات يف جمال 
كما  والأمت������ت������ة،  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
حالين،  علي  الدكتور  ا�ضتعر�ص 
م���دي���ر خم��ت��رب ع��ل��م ال����وراث����ة يف 
اأخ�ضائي  اأ�ضهر  مركز فقيه واأحد 
بالإخ�ضاب  املرتبطة  الوراثة  علم 

مو�ضوع التكنولوجيا احليوية.
الذهيبان،  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  وق����ال 
ملنطقة  الأول  رئ����ي���������ص  ن����ائ����ب 
لق�ضم  واأفريقيا  الأو���ض��ط  ال�ضرق 
التكنولوجيا يف اأوراكل: “باعتبارنا 
ال�ضحابية  للحو�ضبة  عاملي  م��زود 
ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ات، ف����اإن الب��ت��ك��ار يقع 
احللول  ج��م��ي��ع  �ضميم  يف  دائ���م���اً 
ال���ت���ي ن���وف���ره���ا. وت��ع��م��ل اأوراك������ل 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ق��درات��ه��ا يف جمال 
والتعلم  ال���ض��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 
وتقنية  امل����ع����زز  وال�����واق�����ع  الآيل 
اإنرتنت  وتقنيات  ت�ضني  ال��ب��ل��وك 
مع  التفاعلية  والتقنيات  الأ�ضياء 

 
التفكري الت�صميمي.. 
ال�صتع�نة ب�لذك�ء 

ال�صطن�عي لتطوير 
اخلدم�ت والعملي�ت امل�لية

من  �ضل�ضلة  امل��ال��ي��ة  وزارة  ع��ق��دت 
جل�ضات الع�ضف الذهني على مدار 
���ض��ه��ر الم������ارات ل��الب��ت��ك��ار �ضمن 
والتي  ال����وزارة،  موظفي  برنامج 
منهجية  تطبيقات  على  اعتمدت 
الت�ضميم  ب���اأ����ض���ل���وب  ال���ت���ف���ك���ري 
 ،”Design Thinking“
ومبتكر  جديد  عمل  اأ�ضلوب  وه��و 
يف العمل احلكومي ويتم تطبيقه 
املوؤ�ض�ضي  التطوير  خطط  �ضمن 

والبتكار ب�ضكل مبا�ضر.
�ضل�ضلة  م��ن  جل�ضة  اأول  و�ضملت 
ور�ضة  ال��ذه��ن��ي  الع�ضف  جل�ضات 
التفكري  مبادئ  تناولت  تعريفية 
ب����اأ�����ض����ل����وب ال���ت�������ض���م���ي���م اخل���ا����ص 
ب�ضركة اآي بي اأم، وذلك من خالل 
التطبيق املبا�ضر للمنهجية املتبعة 
الثانية  اجل��ل�����ض��ة  اأم����ا  واأدوات����ه����ا، 
ل�ضت�ضراف  عمل  ور���ض��ة  ف�ضملت 
ال�ضطناعي،  وال��ذك��اء  امل�ضتقبل 
ح���ي���ث ق�����دم اخل��������رباء يف جم���ال 
والبتكار  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  ا���ض��ت�����ض��راف 
امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  ع��ن  ع��ر���ض��اً 

واأدواته.
وا����ض���ت���ع���ر����ص خ�������رباء يف جم���ال 
تقنيات  اأه��م  ال�ضطناعي  الذكاء 
هذا الذكاء وتطبيقاته يف تطوير 
اخلدمات والعمليات، اأما اجلل�ضة 
�ضل�ضلة  م���ن  والأخ�������رية  ال��ث��ال��ث��ة 
تطبيقاً  فقدمت  الع�ضف  جل�ضات 
الت�ضميم  باأ�ضلوب  للتفكري  عملياً 
اآي  يف  املعتمدة  اأدوات���ه  با�ضتخدام 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  ل��ت��ع��ري��ف  اأم  ب��ي 
ت��واج��ه ال�����وزارة، واإع����داد احللول 
التي تهدف ملعاجلتها �ضمن اإطار 
امل�ضتجدات يف جمال  اآخر  تطبيق 
وا�ضت�ضراف  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء 

امل�ضتقبل.
 

�ص�حة البتك�ر.. 
�صن�عة الروبوت�ت  

ا���ض��ت��ق��ب��ل��ت ���ض��اح��ة الب���ت���ك���ار على 
مدار يومي يف منطقة رايز يف دبي 
1350 طفل من خمتلف الفئات 
اأن�ضطة  يف  ����ض���ارك���وا  ال���ع���م���ري���ة، 
وف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة. وق���د قدمت 
التثقيفية  ال��ع��م��ل  ور����ص  ال�����وزارة 
وال��ت��ف��اع��ل��ي��ة، ح��ي��ث درب�����ت اأك���رث 
توظيف  ع��ل��ى  ط��ف��ل   500 م���ن 
وبناء  ال�ضطناعي،  الذكاء  اأدوات 

روبوتاتهم اخلا�ضة.
املالية  وزارة  ا���ض��ت�����ض��اف��ت  ك���م���ا 
 Finovate فينوفيت  فعالية 
فعاليات  اأب�����رز  م���ن  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي 
العامل  يف  املالية  التكنولوجي�������ا 
يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ع��ق��ده��ا  وي���ت���م 
ال�ضرق الأو�ضط حيث كانت وزارة 
ال�ضرتاتيجي  ال��راع��ي  املالي������ة 

لها. 
البتكار  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ال��ي��ة  رك�����زت 
وال��ت��ن��م��ي��ة وال���ض��ت��ث��م��ار يف جمال 
الدفع  تكنولوجيا  التكنومالية، 
ال�ضرق  يف  امل�ضرفية  واخل��دم��ات 
الأو����ض���ط وا���ض��ت�����ض��اف��ت ع���دد من 
هذا  يف  امل��خ��ت�����ض��ني  امل���ت���ح���دث���ني 
جمموعة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  امل��ج��ال 
املبتكرة  ال��ع��رو���ص واحل��ل��ول  م��ن 
حي  ب�ضكل  ا�ضتعرا�ضها  مت  ال��ت��ي 
وتواجد  احل��دث.  خ��الل  ومبا�ضر 
يف الفعالية عدد من اأهم ال�ضركاء 
واملايل  امل�ضريف  بالقطاع  واملعنني 
املنطقة  يف  التكنومالية  وق��ط��اع 
القرار  ل�����ض��ن��اع  امل���ج���ال  لإت����اح����ة 
بال�ضكل  ال�ضتفادة  من  واملعنيني 
الأم�����ث�����ل م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ة وذل����ك 

بح�ضور يتجاوز 400 م�ضارك.

العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   
يف  الدع�ى 2017/2377  جتاري جزئي   

�ضد املدعي عليهما / نظام حبيب اله اميني / رمي املدينة للتجارة - �ص ذ م م 
املقامة من : بنك ابوظبي التجاري 

مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم 2017/2377 جتاري 
جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�ضرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام 
حل�ضور  ندعوكم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�ضو�ص  م   1992 ل�ضنة  الثبات  قانون 
املو�ضح  العنوان  او من ميثلكم قانونا وال��ذي �ضيعقد يف مقر مكتبنا على  اجتماع خربة  
ادناه وذلك يوم الربعاء املوافق 2018/3/7 يف متام ال�ضاعة 40 : 12 ظهرا ، ويرجى منكم 

اح�ضار كافة امل�ضتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 

هاتف : 04-2527888     
اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

 اجتماع خربة
العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2018/45  جتاري كلي               

)ب�ضفته  باهوا  فينود  ديباك   -2 م  م  ذ  �ص   - للتجارة  بونهاين   -1  / عليه  املدعي  اىل 
الكفيل ال�ضخ�ضي ملديونية بونهاين للتجارة - �ص ذ م م ( جمهويل حمل القامة مبا 
اآل  الناخي  م ع وميثله / عبداهلل خمي�ص غريب  التجاري - �ص  املدعي/ بنك دبي  ان 
بالت�ضامن  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - علي 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   853869.77( وق��دره  مببلغ  والتكافل  والت�ضامم 
احلكم  �ضمول  و  التام  ال�ضداد  وحتى  الدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  2018/3/11  ال�ضاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ص   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2018/222  جتاري جزئي              

ذ م م  جمهول  ال�ضناعية - �ص  املعدات  املدعي عليه / 1-ج��ي اي تي لتجارة  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ الواحة لل�ضناعات املعدنية - �ص ذ م م وميثله / علي 
ا�ضماعيل حممد عبداهلل الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(   22750( وق���دره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام و �ضمول احلكم 
املوافق  2018/3/12   بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�ضة يوم الثنني  
ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2018/360  جتاري جزئي               

اىل املدعي عليه / 1- مطعم توتورا - �ص ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�ضركة بروكاري خلدمات التنظيف - �ص ذ م م وميثلها ال�ضيد/ نذير الدين حممد 
ابراهيم  علي  عبداهلل  ب�ضار   / وميثله  امل�ضوؤول  املدير  ب�ضفته  الدين  معني  حممد 
مببلغ   عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  امل�ضايبة 
درهم  و�ضبعة وثالثون  و�ضبعمائة  الف  اربعة وخم�ضون  درهم )فقط   )54737.78(
وثمانية و�ضبعون فل�ضا والر�ضوم  وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�ضة 
يوم اخلمي�ص  املوافق  2018/3/22  ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



26 االحد   4   مارس    2018  م   -   العـدد  12265  
Sunday   4   March   2018  -  Issue No   12265



االحد   4   مارس    2018  م   -   العـدد  12265  27
Sunday   4   March   2018  -  Issue No   12265



28 االحد   4   مارس    2018  م   -   العـدد  12265  
Sunday   4   March   2018  -  Issue No   12265



العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   
   يف  الدع�ى 2017/1835  جتاري كلي    

�ضد اخل�ضم املدخل : قدرت اهلل جميد مع�ضوري   
املقامة من : بنك �ضادرات ايران 

مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم   2017/1835 جتاري 
كلي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�ضرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام 
حل�ضور  ندعوكم   ، املحاكم  ام��ام  اخل��ربة  اعمال  بخ�ضو�ص  م   1992 ل�ضنة  الثبات  قانون 
املو�ضح  العنوان  او من ميثلكم قانونا وال��ذي �ضيعقد يف مقر مكتبنا على  اجتماع خربة  
ادناه وذلك يوم الربعاء املوافق 2018/3/7 يف متام ال�ضاعة 00 : 12 ظهرا ، ويرجى منكم 

اح�ضار كافة امل�ضتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع 

هاتف : 2527888-04 � فاك�ص : 04-2698876 
اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

 اجتماع خربة
العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   

  اإعادة اإعالن بالن�صر 
اىل املدعى عليه  / رودي حممد زكي حممد - �ضوري اجلن�ضية  

نعلمكم بان املدعي / الزهراء لتجارة املواد الغذائية - ذ م م - وميثلها املدير وليد حممد احلريف 
يف الدعوى رقم 2018/408 الدائرة الكلية الثانية 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 
الزام املدعي عليه مببلغ )645982( درهم والفائدة التاأخريية بواقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق يف 2015/5/27 على 
ال�ضتحقاق يف  تاريخ  ال�ضتحقاق يف 2015/6/20 عن مبلغ )211275( درهم ومن  تاريخ  مبلغ )177862( درهم ومن 
التام والزام املدعي عليه بالعطل وال�ضرر احلا�ضل والك�ضب  ال�ضداد  2015/10/17 عن مبلغ )256845( درهم وحتى 
الفائت مببلغ وقدره )300000( درهم تعوي�ضا ال�ضنوات الفائتة من عدم ا�ضتفادة املدعي من هذا املبلغ والزام املدعي 

عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذا يقت�ضي ح�ضورك اأمام الدائرة الكلية الثانية القاعة رقم )138( مبحكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية �ضخ�ضيا او 
بوا�ضطة وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك يوم الحد  املوافق 2018/3/18 
وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�ضفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�ضور  او عدم ار�ضال وكيل 

عنك فانه �ضيتم ا�ضتكمال الجراءات القانونية يف غيابك.
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدع�ى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدع�ى 

العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2018/135  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- وايت وود للتجارة العامة - �ص ذ م م  2- حممد �ضياء احلق حممد 
العامة   للتجارة  وود  واي��ت  ل�ضركة  ملديونية  ال�ضخ�ضي  الكفيل  ب�ضفته   - خ��اروري  ح�ضني 
3- نافينا كوراجا �ضيتى �ضيتى ب�ضفته الكفيل ال�ضخ�ضي ملديونية �ضركة وايت وود للتجارة 
العامة  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ص م ع وميثله / عبداهلل 
خمي�ص غريب الناخي اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي 
والر�ضوم  دره���م(   1842346.17( وق���دره  مببلغ  والتكافل  والت�ضامم  بالت�ضامن  عليهما 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة   12% من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام و 
�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/3/11 
ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/3858  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ماجد عبا�ص حممد احل��اج ج��واد ج��رب  جمهول حمل القامة 
الناخي  غريب  خمي�ص  عبداهلل   / وميثله  ع  م  �ص   - الهالل  م�ضرف  امل��دع��ي/  ان  مبا 
امل��دع��ي عليه مببلغ  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق���ام عليك  ق��د    - اآل علي 
وثمانون  ومائة وخم�ضة  الف  وواحد وخم�ضون  )مائتان  درهم(   251.185.92( وقدره 
درهم واثنان وت�ضعون فل�ضا( عبارة عن املديونية املرت�ضدة بذمة املدعي عليه والر�ضوم 
لها  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �ضمول  و  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
جل�ضة يوم اخلمي�ص  املوافق  2018/3/8  ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2018/605  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �ضركة  براك�ضي�ص اإنريجي اإيجنت�ص - م د م �ص  2-�ضركة غريغ 
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  ف��اجن��ا   لل�ضفينة  املالكة  ب�ضفتها  �ضي  ل  ب��ي  �ضيبينغ 
يو�ضف  احمد  �ضالح   / وميثله  ليمتد  �ضاباليرز  فيول  انرتنا�ضيونال  �ضركة  املدعي/ 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد   - العبيديل  �ضالح 
واتعاب  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليها  امل��دع��ي  ت�ضمني  دره���م(   209690( وق���دره  مببلغ 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة 
يوم الربعاء  املوافق  2018/3/7  ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/2686  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- فواز عبدالغفار حممد العلوي بني ها�ضم 2- عبداهلل عبدالغفار 
حممد العلوي بنى ها�ضم جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بلوم بنك فرن�ضا وميثله 
/ حبيب حممد �ضريف عبداهلل املال - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهم بالت�ضامن بان ي�ضددوا للمدعي مبلغا وقدره )508.750.44 درهم( والر�ضوم 
وامل�ضروفات واتعاب املحاماة والزام املدعي عليهم بالفوائد القانونية بواقع 12% �ضنويا 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت 
لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  2018/3/11  ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/561  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-عرب البحار العاملية لل�ضناعات احلديدية - �ص م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ص م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
تاريخ  يف  كما  دره���م(   44.829.211.53( وق���دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
2017/3/1 مع الفائدة القانونية بواقع 12% من هذا التاريخ وحتى رفع الدعوى ومن 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة ، وبتثبيت 
احلجز التحفظي ال�ضادر يف الدعوى رقم 2017/255 حجز حتفظي جتاري.   وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2018/3/21  ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   
حمكمة عجمان الحتاد ال�صتئنافية / مكتب اإدارة الدع�ى   
اعالن امل�صتاأنف �صده للح�ص�ر امام مدير ادارة الدع�ى ن�صرا 

الدعوى ال�ضتئنافية رقم )814( ل�ضنة )2017( ا�ضتئناف مدين عجمان 
�ضادر بتاريخ 2017/10/31م ، يف الق�ضية رقم )2476( ل�ضنة )2016( م مدين جزئي عجمان 

امل�ضتاأنف / بنك الحتاد الوطني 
امل�ضتاأنف �ضده / عبدالنا�ضر كانتو بارامبيل - هندي اجلن�ضية 

العنوان / ن�ضرا 
يوم  ال�ضتئنافية  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  يف  الدعوى  مدير  ام��ام  باحل�ضور  مكلف  ان��ت 
كافة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  �ص   10.10 ال�ضاعة    2018/3/14 الربعاء 
على  جوابية  مذكرة  �ضمنها  ومن  الع��الن  ا�ضتالم  تاريخ  من  اي��ام  ع�ضرة  خالل  امل�ضتندات 
الدعوى ال�ضتئنافية املرفوعة من امل�ض�تاأنف ، ويف حال عدم ح�ضورك �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 

وكيلك املعتمد فان ال�ضتئناف �ضي�ضمع يف غيبتك، حرر العالن يف  2018/2/28
 مكتب ادارة الدع�ى ال�صتئنافية 

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدع�ى
العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   

حمكمة عجمان الحتاد ال�صتئنافية / مكتب اإدارة الدع�ى 
اعالن امل�صتاأنف �صده للح�ص�ر امام مدير ادارة الدع�ى ن�صرا 

الدعوى ال�ضتئنافية رقم )814( ل�ضنة )2017( ا�ضتئناف مدين عجمان 
�ضادر بتاريخ 2017/10/31م ، يف الق�ضية رقم )2476( ل�ضنة )2016( م مدين جزئي عجمان 

امل�ضتاأنف / بنك الحتاد الوطني 
امل�ضتاأنف �ضده / �ضتار انريجي لتجارة الديزل - ذ م م  

العنوان / ن�ضرا 
يوم  ال�ضتئنافية  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  يف  الدعوى  مدير  ام��ام  باحل�ضور  مكلف  ان��ت 
كافة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  �ص   10.10 ال�ضاعة    2018/3/14 الربعاء 
على  جوابية  مذكرة  �ضمنها  ومن  الع��الن  ا�ضتالم  تاريخ  من  اي��ام  ع�ضرة  خالل  امل�ضتندات 
الدعوى ال�ضتئنافية املرفوعة من امل�ض�تاأنف ، ويف حال عدم ح�ضورك �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 

وكيلك املعتمد فان ال�ضتئناف �ضي�ضمع يف غيبتك ، حرر العالن يف  2018/2/28
 مكتب ادارة الدع�ى ال�صتئنافية 

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدع�ى

العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدع�ى رقم 2017/1718 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - ال�ضيخ �ضيف عبدالرحمن علي اآل ثاين جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي / اوريت لل�ضقق الفندقية - �ص ذ م م  قد اقام الدعوى 
بتاريخ  2018/2/26 احلكم  املحكمة حكمت  بان  املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
خبري  بندب  امل��و���ض��وع   يف  الف�ضل  وقبل  املحكمة  حكمت   : ال��ت��ايل  التمهيدي 
حما�ضبي - �ضاحب الدور باجلدول ما مل يتفق طريف اخل�ضومة على ت�ضمية 
تكون مهمته وفق   - ا�ضدار هذا احلكم  تاريخ  ا�ضبوعا من  اآخ��ر خالل  خبريا 
منطوق احلكم ال�ضادر بتلك اجلل�ضة.  وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم اخلمي�ص 
املوافق 2018/3/8 ال�ضاعة 30 : 09 �ضباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف حالة 

عدم �ضداد املدعية امانة اخلبري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1327    

املنذر : بنك دبي ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة 
املنذر اليه : �ضيد ار�ضاد ح�ضني �ضيد اأخرت ح�ضني   

املو�ضوع / انذار عديل ب�ضداد مبلغ وقيمته  40.064  درهم ) اربعون الف واربعة و�ضتون درهم( 
- بخ�ضو�ص مركبة ميت�ضوبي�ضي اتريج - موديل 2014 - اأبي�ص اللون - رقم اللوحة  34759 جهة 

 Q الرتخي�ص دبي - خ�ضو�ضي فئة
هذا  ب�ضدر  وتف�ضيال  جملة  املو�ضحة  امل�ضتحقة  املبالغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  علي  املنذر  ينبه 
ال��ف واربعة و�ضتون دره��م ( وذلك  الن��ذار باإجمايل مبلغ وق��دره مبلغ  40.064 دره��م )ارب��ع��ون 
بخ�ضو�ص مركبة ميت�ضوبي�ضي اتريج  - اأبي�ص اللون -  موديل 2014  - رقم اللوحة 34759 جهة 
Q خالل �ضبعة ايام من تاريخ ا�ضتالم هذا الن��ذار ، ويف حالة  الرتخي�ص دبي - خ�ضو�ضي فئة 
رف�ص ال�ضداد �ضيتم  اتخاذ الج��راءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية مع 

حتملكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف املقررة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1326    

املنذر : بنك دبي ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة 
املنذر اليه : عبدالقادر ح�ضني جمايل   

املو�ضوع / انذار عديل ب�ضداد مبلغ وقيمته  47.859  درهم ) �ضبعة واربعون الف وثمامنائة 
وت�ضعة وخم�ضون درهم (  - بخ�ضو�ص مركبة ني�ضان التيما - موديل 2012 - ف�ضي اللون - رقم 

 K اللوحة 79331 جهة الرتخي�ص دبي - خ�ضو�ضي فئة
هذا  ب�ضدر  وتف�ضيال  جملة  املو�ضحة  امل�ضتحقة  املبالغ  �ضداد  ب�ضرعة  اليه  املنذر  علي  املنذر  ينبه 
النذار باإجمايل مبلغ وقدره مبلغ  47.859 درهم ) �ضبعة واربعون الف وثمامنائة وت�ضعة وخم�ضون 
درهم ( وذلك بخ�ضو�ص مركبة ني�ضان التيما - موديل 2012 - ف�ضي اللون - رقم اللوحة 79331 
- جهة الرتخي�ص دبي - خ�ضو�ضي فئة K   خالل �ضبعة ايام من تاريخ ا�ضتالم هذا النذار ، ويف 
حالة رف�ص ال�ضداد �ضيتم  اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية 

مع حتملكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف املقررة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1322    

املنذر : بنك دبي ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة 
املنذر اليه : معتز اأحمد قدري عبداهلل ال�ضرقاوي   

املو�ضوع / انذار عديل ب�ضداد مبلغ وقيمته  17.309  درهم ) �ضبعة ع�ضر الف وثالثمائة وت�ضعة 
درهم ( - بخ�ضو�ص مركبة ميت�ضوبي�ضي لن�ضر - موديل 2009 - اأزرق اللون - رقم اللوحة 

43143 خ�ضو�ضي فئة A جهة الرتخي�ص راأ�ص اخليمة  
ينبه املنذر علي املنذر اليه ب�ضرعة �ضداد املبالغ امل�ضتحقة املو�ضحة جملة وتف�ضيال ب�ضدر هذا 
النذار باإجمايل مبلغ وقدره مبلغ  17.309 درهم ) �ضبعة ع�ضر الف وثالثمائة وت�ضعة درهم ( 
وذلك بخ�ضو�ص مركبة ميت�ضوبي�ضي لن�ضر - موديل 2009 - اأزرق اللون - رقم اللوحة 43143 
خ�ضو�ضي فئة A جهة الرتخي�ص راأ�ص اخليمة   خالل �ضبعة ايام من تاريخ ا�ضتالم هذا النذار 
املبلغ والفائدة  ال�ضداد �ضيتم  اتخاذ الج��راءات القانونية بالزامكم برد هذا  ، ويف حالة رف�ص 

القانونية مع حتملكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف املقررة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1319    

املنذر : بنك دبي ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة 
املنذر اليه : عمرو �ضامي اأمني حممد خاطر   

املو�ضوع / انذار عديل ب�ضداد مبلغ وقيمته  52.622  درهم ) اثنان وخم�ضون الف و�ضتمائة 
واثنان وع�ضرون درهم ( - بخ�ضو�ص مركبة تويوتا كورول 1.6 - موديل 2014 - رمادي اللون - 

رقم اللوحة 86997 خ�ضو�ضي ، جهة الرتخي�ص ابوظبي فئة 9  
ب�ضدر  وتف�ضيال  جملة  املو�ضحة  امل�ضتحقة  املبالغ  ���ض��داد  ب�ضرعة  اليه  امل��ن��ذر  علي  امل��ن��ذر  ينبه 
هذا النذار باإجمايل مبلغ وقدره مبلغ  52.622 درهم ) اثنان وخم�ضون الف و�ضتمائة واثنان 
وع�ضرون درهم  ( وذلك  بخ�ضو�ص مركبة تويوتا كورول 1.6 - موديل 2014 - رمادي اللون - 
رقم اللوحة 86997 خ�ضو�ضي ، جهة الرتخي�ص ابوظبي فئة 9     خالل �ضبعة ايام من تاريخ 
ا�ضتالم هذا النذار ، ويف حالة رف�ص ال�ضداد �ضيتم  اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف املقررة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1324    

املنذر : بنك دبي ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة 
املنذر اليه : عبري حت�ضني �ضكريه   

املو�ضوع / انذار عديل ب�ضداد مبلغ وقيمته  36.315  درهم ) �ضتة وثالثون الف وثالثمائة 
وخم�ضة ع�ضر درهم ( - بخ�ضو�ص مركبة  هوندا �ضيفيك - موديل 2013 - اأبي�ص اللون - رقم 

اللوحة 63150 جهة الرتخي�ص ال�ضارقة - خ�ضو�ضي 2   
ينبه املنذر علي املنذر اليه ب�ضرعة �ضداد املبالغ امل�ضتحقة املو�ضحة جملة وتف�ضيال ب�ضدر هذا 
النذار باإجمايل مبلغ وقدره مبلغ  36.315 درهم )�ضتة وثالثون الف وثالثمائة وخم�ضة ع�ضر 
درهم ( وذلك  بخ�ضو�ص مركبة  هوندا �ضيفيك - موديل 2013 - اأبي�ص اللون - رقم اللوحة 
63150 جهة الرتخي�ص ال�ضارقة - خ�ضو�ضي 2 خالل �ضبعة ايام من تاريخ ا�ضتالم هذا النذار 
املبلغ والفائدة  ال�ضداد �ضيتم  اتخاذ الج��راءات القانونية بالزامكم برد هذا  ، ويف حالة رف�ص 

القانونية مع حتملكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف املقررة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1323    

املنذر : بنك دبي ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة 
املنذر اليه : اأدومول جون اأولوموتا   

املو�ضوع / انذار عديل ب�ضداد مبلغ وقيمته  45.683  درهم ) خم�ضة واربعون الف و�ضتمائة 
وثالثة وثمانون درهم ( بخ�ضو�ص مركبة هايوندي النرتا - موديل 2014 - ا�ضود اللون ، 

لوحة رقم 24311 خ�ضو�ضي ، جهة الرتخي�ص ال�ضارقة فئة 1 
ينبه املنذر علي املنذر اليه ب�ضرعة �ضداد املبالغ امل�ضتحقة املو�ضحة جملة وتف�ضيال ب�ضدر هذا 
و�ضتمائة وثالثة  ال��ف  وارب��ع��ون  ) خم�ضة  دره��م   45.683 مبلغ   وق��دره  مبلغ  باإجمايل  الن���ذار 
وثمانون درهم ( وذلك بخ�ضو�ص مركبة هايوندي النرتا - موديل 2014 - ا�ضود اللون ، لوحة 
ا�ضتالم  تاريخ  اي��ام من  �ضبعة  1  خالل  فئة  ال�ضارقة  الرتخي�ص  ، جهة  24311 خ�ضو�ضي  رقم 
هذا النذار ، ويف حالة رف�ص ال�ضداد �ضيتم  اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ 

والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف املقررة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1321    

املنذر : بنك دبي ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة 
املنذر اليه : رياز حممد حممد كونيل   

املو�ضوع / انذار عديل ب�ضداد مبلغ وقيمته  43.620  درهم ) ثالثة واربعون الف و�ضتمائة 
وع�ضرون درهم ( - بخ�ضو�ص مركبة ميت�ضوبي�ضي ايه ا�ص اك�ص - ابي�ص اللون - موديل 2013 - 

رقم اللوحة 48563 جهة الرتخي�ص ابوظبي - خ�ضو�ضي فئة 14
ينبه املنذر علي املنذر اليه ب�ضرعة �ضداد املبالغ امل�ضتحقة املو�ضحة جملة وتف�ضيال ب�ضدر هذا 
ال��ف و�ضتمائة وع�ضرون  باإجمايل مبلغ وق��دره مبلغ  43.620 دره��م ) ثالثة وارب��ع��ون  الن��ذار 
درهم ( وذلك بخ�ضو�ص مركبة ميت�ضوبي�ضي ايه ا�ص اك�ص - ابي�ص اللون - موديل 2013 - رقم 
اللوحة 48563 جهة الرتخي�ص ابوظبي - خ�ضو�ضي فئة 14  خالل �ضبعة ايام من تاريخ ا�ضتالم 
هذا النذار ، ويف حالة رف�ص ال�ضداد �ضيتم  اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ 

والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف املقررة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12265 بتاريخ 2018/3/4   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1316    

املنذر : بنك دبي ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة 
املنذر اليه : احمد حممد احمد عبيد ال�ضحي   

املو�ضوع / انذار عديل ب�ضداد مبلغ وقيمته  45.371  درهم ) خم�ضة واربعون الف وثالثمائة 
وواحد و�ضبعون درهم ( - بخ�ضو�ص مركبة هايونداي تو�ضان - موديل 2015 - رقم اللوحة 

 C 2219 جهة الرتخي�ص راأ�ص اخليمة - خ�ضو�ضي فئة
ينبه املنذر علي املنذر اليه ب�ضرعة �ضداد املبالغ امل�ضتحقة املو�ضحة جملة وتف�ضيال ب�ضدر هذا 
باإجمايل مبلغ وق��دره مبلغ  45.371 دره��م )  خم�ضة واربعون الف وثالثمائة وواحد  الن��ذار 
و�ضبعون درهم  ( وذلك بخ�ضو�ص مركبة هايونداي تو�ضان - موديل 2015 - رقم اللوحة 2219 
ا�ضتالم هذا  تاريخ  اي��ام من  �ضبعة  C   خ��الل  راأ���ص اخليمة - خ�ضو�ضي فئة  جهة الرتخي�ص 
املبلغ  ه��ذا  ب��رد  بالزامكم  القانونية  الج���راءات  اتخاذ  �ضيتم   ال�ضداد  ، ويف حالة رف�ص  الن��ذار 

والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف املقررة. 
  الكاتب العدل
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الربو... اأدوية من ديدان االأمعاء تكبح ردود الفعل املناعية

بروتيني  ج��زيء  بها  مينع  التي  الطريقة  جديد  تقرير  ي�ضف 
ردود   (  H. polygyrus األرم���ني  اإط���الق  )مثبط  ُي��دع��ى 
الفعل احل�ضا�ضية يف الفئران. وياأمل الفريق باأن تقود اكت�ضافاته 
هذه اإىل عالج للربو، الذي ي�ضّكل حالة موهنة ت�ضيب املاليني 

حول العامل.
من  الدرا�ضة  يف  ب��ارز  باحث  ماك�ضوريل،  ه��رني  الدكتور  يذكر 
مركز بحوث اللتهاب التابع ملجل�ص البحوث الطبية يف جامعة 
اإدنربة: )علمنا منذ �ضنوات اأن عدوى الديدان الطفيلية حتمي 

النا�ص من الربو على ما يبدو(.
ياأمل ماك�ضوريل وزمالوؤه باأن يوؤدي اكت�ضافهم خالل ال�ضنوات 
ردود  م��ن  حت��د  ج��دي��دة  اأدوي���ة  اإىل  التالية  الع�ضر  اإىل  اخلم�ص 

الفعل املناعية امل�ضببة للربو واأمرا�ص اأخرى اأو حتى 
متنعها بالكامل.

ي�ضبب  الأم��د  الربو مر�ص طويل 
الهوائية  ال�����ض��ع��ب  ال��ت��ه��اب 

)جم����������اري ال�������ه�������واء( يف 
بقوة  وتفاعلها  الرئتني 

م������ع ب����ع���������ص امل����������واد. 
ت�ضتد  ل��ذل��ك،  نتيجة 
حولها  ال���ع�������ض���الت 
وتوؤدي اإىل ت�ضّيقها، 
ما يعوق تدفق الهواء 

اإىل الرئتني.
ال��ف��ع��ل هذا  ي����وؤدي رد 
اأي�ضاً اإىل توّرم جماري 

ال���ه���واء، م��ا ي��ح��ّد اأكرث 
ال��ه��واء. عالوة  من تدفق 

ت��زي��د اخلاليا  ذل����ك،  ع��ل��ى 
الهواء  جم���اري  تبّطن  ال��ت��ي 

)�ضائل  املخاط  الأخ��رية  اإنتاج 
زلق دبق ي�ضهم بدوره يف 

�ضد جماري الهواء 
عن  زاد  اإذا 

حده(.

ل عالج �ص�فيً� بعد
�ضحيح اأن الربو يبداأ عادًة يف مرحلة الطفولة، اإل اأن هذا املر�ص 
ي�ضيب الإن�ضان يف خمتلف الأعمار. ويبلغ عدد مر�ضى الربو يف 

الوليات املتحدة وحدها 22 مليوناً، بينهم 6 ماليني ولد.
ال�ضدر،  و���ض��ي��ق  ال��ن��ف�����ص،  �ضيق  ال��رب��و  اأع���را����ص  بع�ص  ي�ضمل 
مع  اأو  ذاتها  تلقاء  من  اأحياناً  ت��زول  وه��ي  وال�ضفري،  وال�ضعال، 
عالج طفيف. ولكن يف حالت اأخرى، تتفاقم وتتحّول اإىل نوبات 
ربو، تتطلب احلادة منها رعاية طبية طارئة لأنها تكون مميتة 

اأحياناً.
كلهم،  ل  املر�ضى  معظم  حالة  يف  ح�ضا�ضية  م��ع  ال��رب��و  ي��رتاف��ق 
اأنه  يعتقدون  اأنهم  اإل  حت��دي��داً.  ذل��ك  �ضبب  العلماء  يعرف  ول 
يعود اإىل تركيبة من اجلينات والعوامل 

البيئية.
تطلق  ال��ت��ي  الأ���ض��ب��اب  ت�ضمل 
م�������واد حتّفز  رب�����و  ن����وب����ة 
احل�ضا�ضية،  فعل  ردود 
الغبار، وغبار  مثل عث 
التبغ،  ودخ���ان  ال��ط��ل��ع، 
وت��ل��وث ال��ه��واء. حتى 
الأ����ض���ربي���ن واأدوي�����ة 
اأخرى توؤدي اأحياناً 
رب�����و،  ن����وب����ة  اإىل 
ذلك  يف  ���ض��اأن��ه��ا 
�����ض����اأن 

كالغ�ضب  وامل�ضاعر احلادة  البارد،  والهواء  الريا�ضية،  التمارين 
اأو اخلوف.

ال�ضيطرة على مر�ضهم  الربو يف  ت�ضاعد مر�ضى  ثمة عالجات 
لهذا  �ضاٍف  يتوافر عالج  ولكن ل  بنوعية حياة جيدة،  والتمتع 

املر�ص اليوم.

ديدان تكبح ردود الفعل املن�عية
يلّخ�ص الدكتور ماك�ضوريل وزمالوؤه يف تقرير درا�ضتهم البحوث 
الديدان  اأن  اأخ���رى  وف���رق  فريقهم  فيها  اأظ��ه��ر  ال��ت��ي  ال�ضابقة 

الطفيلية تطلق بروتينات تكبح هجمات جهاز مناعة امل�ضيف.
ك�ضف عدد من البحوث ال�ضابقة اأن املواد التي تنتجها طفيليات 
 Heligmosomoides polygyrus ُتدعى  معوية 
وتعي�ص يف الفئران )تكبح ردود فعل احل�ضا�ضية يف مناذج الربو 

التي تعانيها هذه الفئران(.
وهو   ،33  - اإنرتلوكني  الطفيليات عمل  ه��ذه  اإف���رازات  تعرقل 
ويوؤدي  البي�ضاء  الدم  كريات  تنتجه  اخلاليا  اإ�ضارات  يف  جزيء 
دوراً مهماً يف اإطالق ردود الفعل املناعية يف حالة اأمرا�ص مثل 

الربو.
 - اإنرتلوكني  اأن  اأخ��رياً  ُن�ضرت  درا�ضة  ك�ضفت  املثال،  �ضبيل  على 
33 ي�ضّكل )حمّفزاً رئي�ضاً يف احل�ضا�ضية الأرجية يف رئتي الطفل 

املولود حديثاً(.
ويف ال��ب��ح��ث اجل���دي���د، ت��ف��ّح�����ص ال��ف��ري��ق م�����واد ت��ف��رزه��ا هذه 
 H. ال��ط��ف��ي��ل��ي��ات وح�����ّدد اأن ب���روت���ني م��ث��ب��ط اإط�����الق األرم�����ني
33 وما ينجم عنه   - اإنرتلوكني  اإنتاج  polygyrus  يعوق 

من )ح�ضا�ضية اأرجية(.
لكّن الباحثني اكت�ضفوا من جتارب اأجروها على خاليا الب�ضر 
 H. والفئران على حد �ضواء اأن تاأثري مثبط اإطالق األرمني
polygyrus  ميتد اأي�ضاً اإىل اإنرتلوكني - 33 الب�ضري، 
مع اأن )اجنذاب هذا املثبط اإىل اإنرتلوكني - 33 الب�ضري 
33 يف خاليا  اإنرتلوكني -  اإىل  اأدن��ى، مقارنًة باجنذابه 

الفئران(.
ا�ضتخدام  احتمال  اإىل  الدرا�ضة  هذه  اكت�ضافات  ت�ضري  ل 
كعالج    H. polygyrus األرم����ني  اإط����الق  مثبط 
كاأداة  اأي�����ض��اً  ا�ضتعماله  اإم��ك��ان  اإىل  ب��ل  فح�ضب،  للربو 
للتحقق من اأدوار اإنرتلوكني - 33 ، التي بداأ العلماء 

يكت�ضفون اأنها كثرية ومتنوعة.
ي���وؤك���د ال���دك���ت���ور م���اك�������ض���وريل: )ب��ت��ح��دي��دن��ا هذا 
الربوتني اجلديد، اكت�ضفنا طريقة جديدة لكبح 
ردود الفعل املناعية التي ت�ضبب الربو، وناأمل يف 

امل�ضتقبل باأن جنعله اأكرث تطوراً(.

تغلبوا على ال�سرطان عرب تنظيف اأج�سامكم

الطفرات  على  الآن  حتى  ال�ضرطان  بحوث  قطاع  ي��رّك��ز 
ويطلق  لل�ضرطان،  الأ���ض��ل��ي  ال�ضبب  باعتبارها  اجلينية 
عالجات فا�ضلة ل�ضتهدافها مع اأن ت�ضّرر احلم�ص النووي 
يبقى جمّرد موؤ�ضر على انهيار عملية اللتهام الذاتي، ول 
ميكن معاجلة هذه امل�ضكلة اإل عرب عالجات جتدد م�ضار 

الأي�ص الطبيعي.
اإنها الفر�ضية التي طرحها اأوتو وارب��ورغ يف عام 1924 
لتحديد طبيعة ال�ضرطان، فاعترب رغم معار�ضة نظرائه 
كونه يرتافق  اأي�ضياً  بل  وراثياً  ال�ضرطان لي�ص مر�ضاً  اأن 

مع ت�ضّرر اأي�ص اخلاليا. 
القابلية  ولي�ص  املتقدرات،  اختالل  ي�ضّكل  اأخ��رى،  بعبارة 

اإىل  تفتقر  ال�ضليمة  اخل��الي��ا  جعل  يف  ال�ضبب  ال��وراث��ي��ة، 
النظرية  ركيزة  اإنها  ف��ج��اأًة.  خبيثة  وت�ضبح  الأوك�ضجني 
الأي�ضية لل�ضرطان التي تعترب الطفرات اجلينية جمّرد 

اأعرا�ص ثانوية لل�ضرطان.
يهتم  مل  لكن  الفكرة  ه��ذه  على  العلمية  املعطيات  توؤكد 
با�ضتك�ضاف هذا الحتمال.  ال�ضرطان كثرياً  قطاع بحوث 
ح��ت��ى اأن���ه ب���ذل ج��ه��ده مل��ن��ع ه���ذه احل��ق��ي��ق��ة امل��ح��وري��ة من 

النت�ضار.
)بو�ضطن(  جامعة  من  �ضيفرايد  توما�ص  الأ�ضتاذ  ي�ضف 
اخللية  تركيبة  يغري  ال��ذي  الأي�����ض��ي  باملر�ص  ال�ضرطان 
اأ�ضرار  م��ن  ج����زءاً  اجلينية  ال��ط��ف��رات  ت��ك��ون  بينما  كلها 

يف  ال�ضرطان.  اأ�ضكال  معظم  م�ضببًة  اجل�ضم  نظام  تزعزع 
اأن  ال�ضاملة  النووي  احلم�ص  جتزئة  اأثبتت  ال�ضياق،  هذا 
تختلف  الفردية  ال�ضرطان  اأمرا�ص  يف  الطفرات  ب�ضمات 

جذرياً من ورم اإىل اآخر، 
ومن خلية اإىل اأخ��رى، داخل ال��ورم نف�ضه. هذا ما يجعل 
من����وذج الأدوي�����ة امل�����ض��ت��ه��دف��ة غ��ري ن��اف��ع وت�����ض��ب��ه حماولة 
ا�ضتهداف ال�ضرطان عرب الرتكيز على ا�ضتئ�ضال طفرات 

احلم�ص النووي اإطالق النار على هدف متحرك!
على  ب��امل��وت  حت��ك��م  ال��ت��ي  النقيلية  الأورام  يخ�ص  م��ا  يف 

املر�ضى عند ت�ضخي�ص ال�ضرطان لديهم، 
عالجية  كمقاربة  ف�ضلها  النووي  احلم�ص  جتزئة  اأثبتت 
لالأ�ضباب نف�ضها. عجزت هذه التجزئة ال�ضاملة عن اإيجاد 

ولو طفرة م�ضوؤولة عن اأهم �ضكل من ال�ضرطان، 
ل���ذا ل ن��ف��ع م���ن ا���ض��ت��ك�����ض��اف احل��م�����ص ال���ن���ووي ملحاولة 

ا�ضتئ�ضال هذا املر�ص.
لكن ما �ضبب املر�ص الأي�ضي اإذا مل يكن ت�ضرر احلم�ص 
ال��ن��ووي م�����ض��وؤوًل ع��ن��ه؟ ق��د يختّل ت���وازن اأي�����ص اخلاليا 
ب�ضبب عوامل متعددة، من بينها النق�ص الغذائي وال�ضموم 

املفرطة وال�ضغط النف�ضي املزمن.
 كذلك يرتبط نق�ص ا�ضتهالك الأنزميات بانهيار ظاهرة 
الل��ت��ه��ام ال���ذات���ي، ل���ذا ي����زداد ���ض��ي��وع ال��ع��الج بالأنزميات 

كطريقة فاعلة لت�ضريع هذه العملية.

قوة العالج ب�لأنزمي�ت
الكيماوي  ال��ت��ف��ك��ك  ب���امل���اء  امل��ت��ح��ل��ل��ة  الأن����زمي����ات  ُت�����ض��ّه��ل 
الأمينية  الأحما�ص  بني  الروابط  قطع  عرب  للربوتينات 
عن  العنا�ضر  هذه  تختلف  الربوتينات.  تلك  ت�ضّكل  التي 
التكّيف  الأنزميات الأخرى داخل اجل�ضم كونها ت�ضتطيع 

مع احلاجات املتبّدلة. 
لل�ضرطان  كعالج  الأن��زمي��ات  تلك  ا�ضتعمال  فكرة  ظهرت 
 1906 مع خبري الأجّنة جون بريد الذي اعترب يف عام 
اأن الأنزميات اله�ضمية املتحللة باملاء تكون فاعلة ملعاجلة 

يف  دفاعية  اأداة  اأه��م  ت�ضّكل  كونها  كافة  ال�ضرطان  اأن���واع 
اجل�ضم ملكافحة ال�ضرطان.

من�فع الأنزمي�ت العالجية
ميكن اإح��داث فرق كبري يف جمال الوقاية من ال�ضرطان 
ي�ضتطيع  ب��ان��ت��ظ��ام.  ب��امل��اء  املتحللة  الأن���زمي���ات  اأخ���ذ  ع��رب 

اجل�ضم ا�ضتعمالها للقيام مبا يلي:
والفريو�ضات  واجل���راث���ي���م  ال��ع��ف��ن  ع��ل��ى  ال��ق�����ض��اء   •

والفطريات ال�ضارة.
ال�ضارة. اللتهابات  • كبح 

الدم. • تنقية 

الرئتني. • تنظيف 
حد. اأق�ضى  اإىل  املناعة  • تقوية 

الندبي. الن�ضيج  • تفكيك 
ال�ضموم. اإزالة  نظام  • تقوية 

الذاتية. املناعة  م�ضاكل  من  • التخّل�ص 
املتحللة  الأن��زمي��ات  ب��ني  باجلمع  مقاربة  اأف�ضل  تق�ضي 
النيئة  الأغ��ذي��ة  ا�ضتهالك  زي��ادة  على  ترّكز  وحمية  باملاء 

مقابل تخفيف املاأكولت املطبوخة وامل�ضّنعة.
 لكن يجب اأن من�ضغ الطعام جيداً ونكرث من �ضرب املاء 
لأن م�ضار اإزالة ال�ضموم يتوّقف اإذا كان اجل�ضم يفتقر اإىل 

الرتطيب.
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رمب� توؤدي الديدان الأ�صطوانية، وهي نوع من طفيلي�ت الأمع�ء،
جزيء  تفرز  اأنه�  الب�حثون  اكت�صف  اإذ  للربو،  ع��الج  اإىل   
فعل  ردود  اإط��الق  من  تقطنه�  التي  الأمع�ء  مينع  بروتني 

احل�ص��صية.
ُن�صر تقرير عن هذه الدرا�صة الب�لغة الأهمية،

اململكة  يف  وغال�صكو  اإدنربة  ج�معَت�  ق�دته�  التي   
املتحدة، يف جملة )املن�عة( اأخريًا.

بح�صب بع�ض البحوث، رمب� ترتبط اأ�صك�ل ال�صرط�ن ك�فة ب�ل�صوائب التي ت�صيب )حملة التنظيف( داخل خالي� اجل�صم! كيف ميكن ت�صحيح تلك الأخط�ء؟
تزداد الأدلة على وجود رابط بني تن�صيط ظ�هرة )اللته�م الذاتي( وطول العمر. من خالل فهم تف��صيل هذه العملية، تّت�صح اأهمية دورة حي�ة اخلالي� وتنقلب 

النظري�ت ال�ص�ئعة عن اأمرا�ض ال�صرط�ن راأ�صً� على عقب!



على  ت���ع���اق���دك  ع��ن��د  خ���ال���د  احل�����اج  ���ض��خ�����ض��ي��ة  راأي������ت  • ك��ي��ف 
)الطوفان(؟

- )احل��اج خالد( �ضخ�ضية مهمة يف الأح��داث، ومع ذلك مل 
اأح�ضم موقفي باملوافقة على الدور اإل بعد قراءة ال�ضيناريو 
لدوري  ولي�ص  كله  للعمل  حتم�ضت  انتهائي  ف��ور  ك��ام��اًل. 
فح�ضب الذي يتيح يل التلون يف الأداء، وهو �ضكل حتدياً 
كبرياً بالن�ضبة اإيل، ل �ضيما اأنني اأظهر باأ�ضكال عدة من 
اأن الأداء يختلف يف امل�ضهد الواحد.  خالل العمل، حتى 
ك��ث��رياً خالل  ل��ل��ف��ن��ان  ت��ت��اح  ه��ي �ضخ�ضية ل  ب��اخ��ت�����ض��ار، 

م�ضواره، لذا مل يكن با�ضتطاعتي الرف�ص.

الأف���الم  بع�ص  حت��وي��ل  ظ��اه��رة  • ان��ت�����ض��رت 
درام���ي���ة. كيف  اأع���م���ال  اإىل  ال��ن��اج��ح��ة 
بينها  وم�����ن  ال���ت���ج���ارب  ه�����ذه  ت�����رى 

)الطوفان(؟
ب�ضعادة  اأ�����ض����ع����ر  ك���م���م���ث���ل   -
�ضيناريو  اأرى  ح��ني  غ��ام��رة 
ل  اأح������د الأف��������الم ق����د ح����وِّ
جديد،  درام���ي  عمل  اإىل 
اأحد  نف�ضي مكان  واأجد 
�ضبق  ال���ذي  العمالقة 
ال�ضخ�ضية  وق���������ّدم 
اإىل  ن�����ظ�����راً  ن���ف�������ض���ه���ا 
الكبري  ال����ت����ح����دي 
ال���ذي اأخ��و���ض��ه. يف 

النهاية،
 ي���ت���وق���ف جن���اح 
ال������ع������م������ل ع���ل���ى 
اجلديدة  املعاجلة 
املختلفة  وال�����روؤي�����ة 
ال��ت��ي ي��ط��رح��ه��ا، م��ا ي�ضري 
م���وؤل���ف مميز  اأه��م��ي��ة وج����ود  اإىل 
اإع���ادة  اأدوات�����ه وق����ادر ع��ل��ى  ومتمكن م��ن 
تقدمي العمل وفقاً لروؤية خمتلفة تتواءم مع 
امل�ضتجدات التي ي�ضهدها املجتمع على خمتلف 
على  ال��ن��ج��اح  �ضينعك�ص  ث��م  م��ن  امل�����ض��ت��وي��ات، 

جممل الطاقم.

• كيف ترى البطولة اجلماعية وما التحدي 
الذي واجهك يف )الطوفان(؟

املطلقة، وطوال  البطولة  اأح��ب  ل  للحقيقة،   -
الفرتة املا�ضية قدمت اأعماًل عدة بعيداً من تلك 

ال�ضيغة.
 لكن يف )الطوفان( كان املو�ضوع وال�ضخ�ضية التي 

اأوؤديها مغريني، 

كذلك الأ�ضماء التي تت�ضدى لبطولة العمل والتي كانت �ضبب قبويل 
امل�ضاركة.

الراحل  بالفنان  املقارنة  وه��و  اآخ��ر  ن��وع  من  واجهت حتدياً  اأنني  اإل   
حممود عبدالعزيز لأنه عمالق واأدى الدور نف�ضه يف فيلم )الطوفان( 

بجدارة، 
حتماً  لأن���ه  نف�ضها  ال�ضخ�ضية  جت�ضيد  عند  ف��ن��ان  اأي  ي��رع��ب  ق��د  م��ا 

�ضيخ�ضر اأمامه.
اأن اأجتهد واأبحث عن �ضيغة جديدة هرباً من املقارنة   لذا كان علّي 
الظاملة. لهذه الأ�ضباب كافة، اأعترب جناحي يف هذا العمل نقلة فنية 

يف م�ضواري الفني.

لها؟ ا�ضتعددت  وكيف  لل�ضخ�ضية  اإعدادك  عن  • ماذا 
- اأوؤمن مببداأ اأن )لكل �ضيخ طريقة(، ولكل ممثل اأ�ضلوباً يعتمده يف 
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يظّل  بع�ص اجلماهري  اأن  لدرجة  وبقوة،  نف�ضه  يفر�ص  املميز  العمل 

يبحث عن الطريقة التي ي�ضاهده بها حتى لو كان م�ضفراً.
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فريق العمل بامل�ضل�ضل ا�ضتجاب ملطالب ي�ضرا وبداأ فعاًل يف اإدخال التعديالت 

على ال�ضيناريو.

رم�سان ينتظر )ن�سر ال�سعيد(
من  النتهاء  املعطي  عبد  حممد  ال�ضيناري�ضت  من  رم�ضان  حممد  طلب 

كتابة اأحداث م�ضل�ضله اجلديد )ن�ضر ال�ضعيد( املقرر عر�ضه يف رم�ضان.
رم�ضان يبا�ضر خالل الفرتة الراهنة ت�ضوير امل�ضاهد الأوىل من امل�ضل�ضل، 
اإىل حني  زفافه  اإرج���اء  ق��رر  ال��ذي  املعطي  يومية مع عبد  ويعقد جل�ضات 
اأنها توقفت مرات عدة خالل الفرتة  النتهاء من كتابة العمل، خ�ضو�ضاً 

املا�ضية ب�ضبب م�ضكالت اإنتاجية.

فــن عــربــي
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العر�ض احل�صري يحمل بع�ض الإيج�بي�ت كم� ال�صلبي�ت

ماجد امل�سري: العمل املميز يفر�س نف�سه وبقوة
يختفي ويعود ب�أدوار تبقيه يف ذاكرة جمهوره، لعل اآخره� دوره املميز يف م�صل�صل )الطوف�ن( 
الفن�ن  الغي�ب والعودة وجتربته مع )الطوف�ن( ك�ن مع  �صر  ن�ل جن�حً� لفتً�. عن  الذي 

م�جد امل�صري هذا احلوار.

نادين ن�سيب جنيم تبا�سر ت�سوير 
م�سل�سل )طريق(

الفنانة  التوا�ضل الجتماعي علقت  اأحد مواقع  عرب �ضفحتها على 
الذي  )ط��ري��ق(  م�ضل�ضل  ت�ضوير  انطالق  على  جنيم  ن�ضيب  نادين 
ت�ضارك يف بطولته مع املمثل عابد فهد: )بالتوفيق والنجاح اإن �ضاء 

اهلل ... يا رب ي�ّضر ول تع�ّضر(.الق�ضة مقتب�ضة من رواية )ال�ضريدة( 
حبيبني  ب��ني  ع�ضق  عالقة  ح��ول  تتمحور  حم��ف��وظ،  جنيب  للكاتب 

ومن ثم زوجني ينتميان اإىل طبقات اجتماعية وفكرية خمتلفة.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

مبارك الودعاين

ان��ت��وا ك��ي��ف  ال����روح  خفيف  ي��ا 

تك�رم�ت�وا ل���و  ارحم�ون�ي 

بن�ت�وا وال  ل��ي  وق��ت/ن  م��ر 

هنتوا ال  ال�����روح  ذا  ارح���م���وا 

انت�وا م���  ل�و  وق�����ت  زه���ايل  م��ا 

متلك�ت�وا ب��ي  ال�ل�ي  ان�ت�وا 

اعواق�ه م�ن  قلب�ي  �شف�ا  ي��ا 

ا�شفاق�ه م�ن  وان�����ا  بالو�شل 

اف�راق�ه ط��ول  م�ن  انتظ�ر 

ت�واق�ه بال��ش�وق  ل�ك�م  ل�ي 

وا���راق�����ه القل�ب  �شعد  ان��ت 

واخ��اق�����ه وال��ط��ي�����ب  بالر�ش�ا 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

اهلل  على   ع�شق.  املايني.   زايد

                      للنا�س عام. و جمده  احلاله اأعوام 

�شكن  قلوب و عا�س بالفعل   زايد

                       مهما  متّر   ايّام...  و ايّام ... و ايّام 

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

هادي املن�صوري

مرحبا زايد بن حمدان
ب������ك ت����ب����������ص����ر دارن������������� ي������� ن���������ص����ل ي��������ض

م����رح����ب����� ي������� �����ص����ي����دي ب����ك����ل احل�����وا������ض

م�����رح�����ب������ ي�������� ������ص�����ي�����دي زاي�����������د ا�����ص����������ض

ال���ي���ب��������ض لج������ل  م���ط���ر  اهلل  ط���ل���ب���ن����  ك�����م 

ي��������� ح�����ف�����ي�����د ال�������ل�������ي ب������ع������زم������ه م������ّده������� 

وب���������ل��������دم��������وع ال�������ل�������ي ب�������ف�������رح ن�����ه�����ّده������

ال������ف������خ������ر واجم������������������د ن�����ع�����ج�����ز ع������ّده�������

������ص�����ّده������ و  ل������ل������ب������الد  اهلل  وي����������ب���������ك 

 ريــتـ�يــت

مّنك �صب�ح اخلري : ع�صرة �صب�ح�ت

بح فيه من الفرح .. عمر ك�مل ! كل �صُ

******

ل حت�ول م� اأنت ب� اأق�صى من ظرويف ،

ك�نت اأكرب من رج�ء حبك / واأم�نك !

حّبني ب� عيوبي ب� حزين ب� خويف ،

ل توّقع مني .. اأتغرّي ع�ص�نك !

البيت مت�حد
ُم�����ح��ّي���ه يف  اأزه������رت  و   ... ك��ت��ف��ه  مل�����ص��ْت 

جم��ن���ه و  م��ب��ي��ع��ه  يف  ه���و  م����   .. ال���رب���ح 

�صبح ان��ب��ل��ج  و  ���ص���ح��ب��ه  وع�������دت  ب�����ص��م��ة 

ال��رب��ح .. ه��و  وف��������ءه  ت��ق��دي��رك  و  ���ص��وف��ك 

عو�ض بن حا�صوم الدرمكي

كلنا خليفة
�����ي�����ن������ احل���������زن �������ص������وف������ك ي�����ن�����������صّ

لّن�������������������ك م��������ث��������ل وب���������������ل امل�����������زن

ل���������������ّو احل������������������زن ح������ج������م������ه ك����ب����ري

ي���������ف���������رح ب����������ك اك���������ب���������ري و������ص�����غ�����ري

�صامل حممد الكعبي
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