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كيف ن�صخ�ص الإ�صابة 
بال�صكتة الدماغية؟

ال�سنوية  الوفيات  باأن عدد  العاملية  ال�سحة  اإح�سائيات منظمة  تفيد 
ب�سبب اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية مبا فيها ال�سكتة الدماغية، 

بلغ 17.9 مليون �سخ�ض.
وتكمن امل�سكلة الأ�سا�ض لهذه الوفيات يف اأن غالبية النا�ض ل يدركون 

اخلطر ويتجاهلون مراجعة الأطباء والفحو�سات الروتينية.
وال�سكتة الدماغية هي ا�سطراب حاد يف الدورة الدموية يف الدماغ، 
الدموي  الوعاء  ان�سداد  الع�سبية. فعند  ي�سبب �سرر وموت اخلاليا 
دماغي" وعند  "احت�ساء  اإق��ف��اري��ة  �سكتة  اإىل  ي���وؤدي  دم��وي��ة،  بجلطة 
متزق الوعاء يحدث نزيف دموي يف الدماغ. وتتميز ال�سكتة الدماغية 

بظهور اأعرا�ض ع�سبية مفاجئة ت�ستمر ب�سعة �ساعات.
يعانون  الذين  الدماغية  بال�سكتة  الإ�سابة  خلطر  املعر�سني  وم��ن 
م�ستوى  وارتفاع  وال�سكري،  القلب  واأمرا�ض  الدم  �سغط  ارتفاع  من 
اأثناء النوم،  اأو ال�سمنة، توقف عملية التنف�ض  الكولي�سرتول يف الدم 

وا�سطرابات تخرث الدم.
احلركة  وق��ل��ة  وال��ك��ح��ول  وامل��خ��درات  التدخني  ي�سبب  اأن  ميكن  كما 
والإجهاد ال�سكتة الدماغية. واأكرث �سحاياها هم من الذين جتاوزوا 

اخلم�سني من العمر.
ال�ساقني،  اأو  ال��ي��دي��ن  خ��در  ه��ي  ال��دم��اغ��ي��ة  ال�سكتة  ع��الم��ات  واأوىل 
عادة،  �سديد  و�سداع  ال��ت��وازن،  وفقدان  واحلركة  الكالم  وا�سطراب 
و�سعور بالدوار والغثيان. وعند وجود هذه العالمات، ت�سبح الروؤية 
غري وا�سحة، وقد ي�ساب اأحد جانبي الوجه بال�سلل، واأخريا قد يفقد 

امل�ساب وعيه.
ي��ط��ل��ب من  ال��دم��اغ��ي��ة،  ب��ال�����س��ك��ت��ة  الإ����س���اب���ة  اأج����ل ت�سخي�ض  وم���ن 
امل�ساب  ابت�سامة  تكون  باجللطة،  الإ�سابة  وعند  البت�سام،  ال�سخ�ض 
اأن  كما  م�سلول.  الوجه  جانبي  اأح��د  "منحرفة" لأن  متجان�سة  غري 
واأخ��ريا، يطلب من  امل�ساب يكون غري وا�سح وغري متجان�ض.  كالم 
مدة  الو�سعية  ه��ذه  يف  والبقاء  اأم��ام��ه،  يديه  رف��ع  امل�ساب  ال�سخ�ض 
خم�ض ثوان على الأقل، فاإذا كان ال�سخ�ض م�سابا باجللطة �ستعجز 

اإحدى يديه عن تنفيذ ذلك.

حمية يابانية تن�صف نظرية 
الكربوهيدرات ال�صارة

حتول النظام الغذائي ل�سكان منطقة اأوكيناوا يف اليابان، اإىل م�سدر 
اإلهام وحتفيز ملن يريدون خف�ض وزنهم الزائد، وعي�ض عمر اأطول.

�سكان  ف���اإن  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  ميل"  "ديلي  �سحيفة  نقلت  م��ا  وبح�سب 
ن�سبة  ي�سم  غذائيا  نظاما  يتبعون  الآ�سيوي،  البلد  جنوبي  اأوكيناوا، 

عالية من الكربوهيدرات والروتني والألياف.
وت�ساعد املواد املوجودة يف هذا النظام الغذائي على مقاومة اللتهاب 
يف اجل�سم بف�سل العنا�سر امل�سادة لالأك�سدة، ف�سال عن الوقاية من 

الأمرا�ض املرتبطة بتقدم الإن�سان يف العمر.
والتي  جيورجو،  جريالدين  الأ�سرتالية،  التغذية  اأخ�سائية  وتقول 
هذا  باتباع  تو�سي  اإنها  املنطقة،  هذه  ل�سكان  الغذائي  النظام  در�ست 
النظام الغذائي الذي يعتمد على تناول الكربوهيدرات بع�سرة اأ�سعاف 

مقارنة بالروتينات.
تخطوا  الذين  الأ�سخا�ض  عدد  تراجعا يف  املا�سية  ال�سنوات  و�سهدت 
عمر الت�سعني يف املنطقة اليابانية، وك�سفت الأبحاث، اأن هذا الهبوط 

ناجم بالأ�سا�ض عن تغري النظام الغذائي.
وداأب ال�سكان الكبار على تناول طعام يعتمد معظمه على البطاط�ض 
واخل�سراء  ال�سفراء  اخل�سراوات  من  كبري  عدد  جانب  اإىل  احللوة 
وال�سمك  ال�سويا  من  ال�سكان  يقلل  نف�سه،  الوقت  ويف  احلنظل  مثل 

واحلبوب غري امل�سنعة.
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ال�صخ�ص الأع�صر عن الآخرين فيها  يتفوق  مزايا   5
ك�سفت درا�سات وبحوث اأكادميية، اأن ال�سخ�ض الأع�سر الذي ي�ستخدم يده 
ب��دًءا من  غ��ريه،  اأك��رث من  وملكات  اأ�سا�سي ميلك مواهب  ب�سكل  الي�سرى 

التفكري وو�سول اإىل القوة البدنية.
مزايا  اأب���رز  م��ن  امل��الك��م��ة  يف  ال��راع��ة  "غارديان" ف���اإن  �سحيفة  وبح�سب 
ال�سخ�ض الأع�سر، وك�سفت بيانات ريا�سية وجود نحو 10 �سخ�ض اأع�سر يف 

�سجالت املالكمني وريا�سيي الفنون القتالية يف العامل.
متتعه  اإىل  القتالية  الفنون  يف  الأع�����س��ر  ال�سخ�ض  تفوق  اخل���راء  وي��ع��زو 
الذاكرة،  اأي�سا على  التميز ينطبق  بقدرات ل توجد عند مناف�سيه، وهذا 
فالأ�سخا�ض الُع�سر يتذكرون على نحو اأف�سل مقارنة بغريهم، وفق درا�سة 

اأجريت يف جامعة توليدو بولية اأوهايو الأمريكية.
وجود  عن  بالأ�سا�ض  ناجمة  ال��ذاك��رة  يف  القوة  ه��ذه  اأن  الباحثون  واأو���س��ح 
ت��راب��ط ق��وي ب��ني منطقتي ال��دم��اغ ل��دى ال�سخ�ض الأع�����س��ر، واأ���س��اف��وا اأن 

اأقارب الأ�سخا�ض الُع�سر يتمتعون اأي�سا بذاكرة اأف�سل.
وك�سفت  الريا�سيات،  م��ادة  يف  الأع�سر  ال�سخ�ض  يتفوق  ذل��ك،  عن  ف�سال 
درا�سة اأجريت يف اإيطاليا و�سملت عينة من 2300 طالب اأن الُع�سر حققوا 

نتائج اأف�سل.
ويف املنحى نف�سه، وجدت درا�سة من جامعة �ستانفورد اأن ال�سخ�ض الأع�سر 
يده  ي�ستخدم  ال��ذي  فال�سخ�ض  بغريه،  مقارنة  خمتلفة  زاوي��ة  من  يفكر 
اليمني  جهة  يف  ت��رز  ال��ت��ي  الأ���س��ي��اء  يف�سل  الأغلبية  غ���رار  على  اليمنى 
الأ�سخا�ض  اأن  ريا�سية  بيانات  وتظهر  ذل���ك.  عك�ض  فيفعل  الأع�����س��ر  اأم���ا 
الع�سر حا�سرون بقوة يف الريا�سات التي تتطلب قدرا كبريا من التفاعل 
وال�سرعة، ولذلك، اإذا كان لك طفل اأع�سر، فمن املفيد اأن ت�سجعه على لعب 

تن�ض الطاولة والبيزبول والكريكيت.

لهذا ال�صبب تنبهي ملا 
يتناوله طفلك

العمر  م��ن  تبلغ  �سينية  طفلة  اع��ت��ادت 
من �سعرها  جزء  التهام  على  �سنوات   8
م��ن عمرها،  ال��ث��ان��ي��ة  ك��ان��ت يف  اأن  م��ن��ذ 
الأمر الذي اأدى اإىل منو كتلة كبرية من 

ال�سعر داخل معدتها. 
ويف بداية �سهر فراير -�سباط املا�سي، 
عانت الطفلة من انتفاخ واآلم �سديدة يف 
املعدة ومن نوبات تقيوؤ، ما دفع والدتها 

لنقلها اإىل امل�ست�سفى على الفور. 
هوا  دون���غ  م�ست�سفى  يف  الأط���ب���اء  وذك���ر 
جنوب ال�سني، باأنهم قاموا بغ�سل معدة 
ومل  بطنها  حم��ت��وي��ات  لتفريغ  الطفلة 
ي�ستطيعوا العثور على اأي بقايا للطعام، 
عرثوا  عندما  بالده�سة  اأ�سيبوا  واأن��ه��م 
على كرة �سعر كبرية داخل معدتها يبلغ 

وزنها 1.5 كيلوغراماً. 
وقال الدكتور تانغ �سيلونغ الذي اأ�سرف 
على عالج الطفلة "ل بد واأن هذه الكرة 
ال�����س��ع��ري��ة ك��ان��ت ق��اب��ع��ة م��ن��ذ ���س��ن��وات يف 
معدة الطفلة التي تعاين من حالة نادرة 
تدفعها لتناول اأ�سياء غري الطعام. اأطلب 
من الآباء مراقبة اأطفالهم ومنعهم من 

و�سع اأ�سياء غري عادية يف فمهم".

عالج مطور جديد مل�صاعدة 
مر�صى ح�صا�صية الفول ال�صوداين �ص 23

احلم�صيات حتمي 
من ال�صمنة

اأث���ب���ت ع��ل��م��اء ج��ام��ع��ة �سان 
تناول  اأن  ال��رازي��ل��ي��ة  ب��اول��و 
ي���ح���م���ي من  احل���م�������س���ي���ات 
م�ساعفات خطرة ناجتة عن 
على  حت��ت��وي  لأن��ه��ا  ال�سمنة، 
التي  ف��الف��ون��وي��د  م��رك��ب��ات 
ب�سبب  ت��ل��ف اخل���الي���ا  مت��ن��ع 

ال�سمنة.
وخ���������الل ال�����ت�����ج�����ارب ال���ت���ي 
اأج�������راه�������ا ال�����ب�����اح�����ث�����ون، مت 
تق�سيم الفئران املخرية اإىل 
تناولت  الأوىل  جم��م��وع��ات، 
اأطعمة دهنية فقط، والثانية 
الثالثة  اأما  تقليدية.  اأطعمة 
ف���اأك���ل���ت اأط���ع���م���ة ده��ن��ي��ة مع 
مركبات  على  حمتوية  م��واد 
ه�سبرييدين  احل��م�����س��ي��ات: 
واإريو�سرتين واإيروديكتيول.
واك���ت�������س���ف ال���ب���اح���ث���ون اأن����ه 

التي  ال�����ف�����ئ�����ران  ج�������س���م  يف 
دهنية،  اأط��ع��م��ة  ع��ل��ى  ت��غ��ذت 
اخلاليا  ت��ل��ف  خ��ط��ر  ي������زداد 
حم�ض  ت��رك��ي��ز  زي����ادة  ب�سبب 
ال�����دم،  ث���ي���وب���ارب���ي���ت���وري���ك يف 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع زي����ادة ال���وزن. 
هذا  الباحثون  ي��الح��ظ  ومل 
التي  امل���ج���م���وع���ة  يف  الأم�������ر 

تغذت على اأطعمة تقليدية.
ال���ت���ي  امل����ج����م����وع����ة  اأم���������ا يف 
ت��ن��اول��ت اأط��ع��م��ة ده��ن��ي��ة مع 
م��رك��ب��ات احل��م�����س��ي��ات، فقد 
انخفا�سا  ال��ب��اح��ث��ون  لح���ظ 
حم�ض  ت��رك��ي��ز  يف  م��ل��م��و���س��ا 

ثيوباربيتوريك.
ك��م��ا وج���د ف��ري��ق ال��ب��ح��ث اأن 
اإريو�سرتين  م��رك��ب��ي  ت��ن��اول 
عملية  يبطئ  واإيروديكتيول 

تراكم الدهون يف اجل�سم.

ل���ذا ي��ن�����س��ح ب��ط��ب��خ ال��ف��ا���س��ول��ي��ا، ح��ي��ث ي��غ��ري ذل���ك من 
الرتكيب الكيميائي ملادة الفازين فت�سبح غري �سارة. اأما 
ملدة ل  امل��اء  تنقع يف  اأن  الياب�ض، فيجب  حبوب احلم�ض 
اأك��رث من مرة خالل  �ساعة وتغيري مائها   12 تقل عن 
لنحو  ج��دي��دة نظيفة  م��ي��اه  ث��م طبخها يف  وم���ن  ذل���ك، 
�ساعتني قبل اأكلها. نبات الريحان اأي�سا ميكن اأن يكون 
�سارا، لأنه يحتوي على مادة ميثيلوغينول، التي اأظهرت 
اأن��ه��ا من  ال��ق��وار���ض  على  بعد جتريبها  الأب��ح��اث  نتائج 
املواد امل�سببة لل�سرطان، ح�سب األفون�سو لمبني، الباحث 
ومل  يت�سح  مل  لكن  املخاطر.  لتقييم  الأمل��اين  املعهد  يف 
تثبت الأبحاث بعد فيما اإذا كانت هذه املادة �سارة للب�سر 
اأن  والتي ميكن  الريحان  يحتويها  التي  والكمية  اأي�سا، 
تكون �سارة، لهذا ال�سبب ين�سح لمبني بعدم الإكثار من 

اأكله والكتفاء باأكله من وقت لآخر.
العامل،  يف  وا�ستهالكا  �سعبية  اخل�سار  اأك��رث  البطاطا 
وت���وؤك���ل م��ق��ل��ي��ة وم��ط��ب��وخ��ة وم�����س��وي��ة ل��وح��ده��ا اأو مع 
اأن تكون خطرة وم�سرة  اأخ��رى، لكنها ميكن  خ�سروات 
حت�سريها.  لطريقة  امل��رء  ينتبه  مل  اإذا  اأي�سا  لل�سحة 
مادة  على  حت��ت��وي  منها  املخ�سرة  والأج����زاء  فق�سرتها 
اأكل  من  ري�ستماير  زيلكة  حت��ذر  ل��ذا  ال�سامة،  �سولنني 
التالفة، كذلك يجب عدم اأكل  اأو  املخ�سرة  "البطاط�ض 
ق�سور البطاط�ض حتى لو كانت مقلية، اإذ اأن حرارة الزيت 
ف��اإن��ه��ا ل تق�سي على م���ادة �سولنني  اأن��ه��ا ع��ال��ي��ة،  رغ��م 
ال�سامة". التي ت�سبب اآلما يف املعدة والأمعاء والغثيان، 

بل وحتى م�ساكل يف التنف�ض يف حالت �سديدة.
فقدانها  وع���دم  البطاطا  لطبخ  املثالية  الطريقة  اأم���ا 
مع  ب�سلقها  فهي  وم��ع��ادن،  فيتامينات  م��ن  حتتويه  مل��ا 
"�سبيغل  م��وق��ع  ح�سب  واأك��ل��ه��ا،  تق�سريها  ث��م  ق�سورها، 
الطماطم  م���ن  الأخ�����س��ر  اجل����زء  الأمل������اين.  اأونالين" 
وي��ح��ت��وي ع��ل��ى م����ادة ���س��ولن��ني ال�����س��ام��ة، ل��ذل��ك يجب 
جتنب اأكلها واأي�سا جتنب اأكل الطماطم اخل�سراء غري 
قلت  نا�سجة  حمراء  الطماطم  كانت  وكلما  النا�سجة، 

فيها ن�سبة ال�سولنني.
الكرف�ض واجلزر الأبي�ض والبقدون�ض حتتوي على مادة 
تعر�سها  ح��ني  �سامة  ت��اأث��ريات  لها  التي  ف��ورك��وم��اري��ن، 
لأ�سعة ال�سم�ض، ما يعني اأن تناول كمية كبرية اأي حوايل 
واجلزر  "الكرف�ض  اخل�سروات  ه��ذه  من  غ��رام   450
على  حتتوي  ال��ط��ع��ام،  وجبة  والبقدون�ض" يف  الأب��ي�����ض 
كمية كافية من مادة فوركومارين، لت�سبب اأ�سرار للجلد 
لدى التعر�ض لأ�سعة ال�سم�ض وترتك عليها بقعا ت�سبه 
ريت�سماير  تن�سح  ال�سبب  ولهذا  ال�سم�ض".  حروق  "بقع 

بعدم الإكثار من اأكلها.
اأي�سا ت�سخني الزيت لدرجة عالية م�سر لل�سحة وميكن 
اأو  الزيت  ت�سخني  ع��دم  يجب  ل��ذا  ال�سرطان،  ي�سبب  اأن 

الدهون الأخرى مثل الزبدة لدرجة حرارة عالية جدا.

هل البطاط�س القدمية �صاحلة للأكل؟
البطاط�ض  ل��ون  يتحول  ق��د  طويلة  مل��دة  التخزين  عند 

براعم  فيها  ينمو  وقد  الأخ�سر،  اللون  اإىل  البطاطا  اأو 
التغيري؟  ه��ذا  رغ��م  لالأكل  �ساحلة  تبقى  فهل  �سغرية، 
لتناوها على ه��ذه احلال؟  الأع��را���ض اجلانبية  وم��ا هي 

وما هي الطريقة ال�سحيحة لتخزينها؟
املو�سوعة يف  البطاط�ض  اأج��زاء  ما تتحول بع�ض  اأحياناً 
اخلزانة  لفرتة طويلة اإىل اللون الأخ�سر اخلفيف. غري 
كذلك؟  األي�ض  ل��الأك��ل،  �ساحلة  الأرج���ح  على  تظل  اأن��ه��ا 
يظهر اللون الأخ�سر جراء ال�سولنني وهو �سم طبيعي 
تلك  خ�سو�ساً  مبا�سرة  الق�سرة  حتت  عليه  العثور  يتم 
امل�ستهلك يف  اأحد مراكز  التي بها براعم، ح�سبما يحذر 

اأملانيا.
ب�سكل  تخزينها  مت  التي  البطاط�ض  حتتوي  اأن  وميكن 
ال�سولنني.  م���ن  ���س��ام��ة  م�����س��ت��وي��ات  ع��ل��ى  غ���ري م��الئ��م 
وبالتايل اإذا اأردت املجازفة بتناول بطاط�ض قدمية يجب 
اأول اأن تق�سرها. واإنها لفكرة جيدة اأي�ساً اأن تقوم بقطع 

قطع كبرية حول اأي جزء به نقاط خ�سراء اأو براعم.
اأن  خطر  ي��زي��د  تق�سري  دون  البطاط�ض  ت��ن��اول  اأن  كما 
اأعلى من ال�سولنني.  ي�ستقبل من �سيتناولها م�ستويات 
وت�سمل الأعرا�ض اجلانبية قيء، واإ�سهال، واأمل باملعدة، 

وتهيج الأغ�سية املخاطية.
ويظل  للحرارة  م��ق��اوم  ال�سولنني  اأن  اخلطري  والأم���ر 
موجوداً رغم الغلي اأو اخلبز اأو القلي. وبالتايل يو�سي 
ل  مكان  يف  البطاط�ض  وتخزين  ب�سراء  امل�ستهلك  مركز 

ي�سمح بدخول ال�سوء مثل الأكيا�ض الورقية.

كيف تتجنب املواد ال�صامة يف اخل�صار؟!

ال يكفي اأن نهتم بنوعية وجودة ما 
ناأكله، واإمنا بكيفية طبخ وحت�صري 
بع�س  اأن  ح��ي��ث  اأي�����ص��ا.  طعامنا 
اأن حتتوي  اخل�صار والفواكه ميكن 
اإل��ي��ك��م بع�س  ع��ل��ى م���واد ���ص��ارة، 
وحت�صري  ال��ط��ب��خ  ل���دى  الن�صائح 
املواد  تلك  خماطر  لتجنب  الطعام 

ال�صارة.
ي��ه��ت��م ك��ث��ريون ب��ن��وع��ي��ة وج���ودة 
طعامهم وما يقدم لهم على املائدة، 
فيحر�صون على اأن يكون �صحيا. لكن 
ذلك ال يكفي، الأنه يجب االهتمام 
اإذ  اأي�صا،  الطعام  حت�صري  بطريقة 
اأن بع�س اخل�صار والفواكه حتتوي 
طبخها  مت  اإذا  ���ص��ارة،  م��واد  على 
نيئة.  اأكلها  اأو  معينة  بطريقة 
واحلم�س  اخل�صراء  فالفا�صوليا 
البقوليات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��ع��د���س 

ال�صارة  فازين  م��ادة  على  حتتوي 
والتهابات  االإ���ص��ه��ال  ت�صبب  التي 
االأمعاء  يف  ح��اد  بنزيف  مرتافقة 
قاتلة  ت��ك��ون  اأن  ميكن  الدقيقة 
ح�صب  �صديدا،  االلتهاب  ك��ان  اإذا 

"�صبيغل  موقع  ينقل  م��ا 
زيلكه  ع���ن  اأونلين" 

ري�صتماير، من اجلمعية 
للتغذية.  االأمل��ان��ي��ة 
ت��ن��اول كمية  وح��ت��ى 
الفا�صوليا  من  قليلة 

اخل�صراء النيئة تكفي 
للإ�صابة بالتهاب 

ون��زي��ف 
يف املعدة 

حقيقة �صادمة وراء �صهرة القهوة
فلن�سرب  اإذا  ب��ال��ن��ع��ا���ض،  "ن�سعر 
ننتبه"... تلخ�ض هذه  القهوة لكي 
ال���ك���ب���رية التي  ال�����س��ه��رية  اجل��م��ل��ة 
ال�ساخن  الأ���س��ود  امل�سروب  اكت�سبها 
عليه  ي��ع��ت��م��د  اإذ  ال�����ع�����امل،  ح������ول 
مل��ن يرغبون  املنقذ  اأن��ه  امل��الي��ني يف 
اأو ال�سهر ليال..  يف الإفاقة �سباحا 
ول��ك��ن ك�����س��ف ب��اح��ث��ون اأن ه���ذا قد 
باحثون  وق��ال  يكون جمرد خدعة. 
الريطانية،  بري�ستول  جامعة  من 
ت�ستهر  ال����ذي  امل��ح��ف��ز  ال��ت��اأث��ري  اإن 
يف  "الكافيني" امل���وج���ودة  م����ادة  ب��ه 
ال���ق���ه���وة، ق����د ي���ك���ون جم�����رد وه����م، 
ميل"  "ديلي  ���س��ح��ي��ف��ة  ب��ح�����س��ب 
اأولئك  اأن  واأو���س��ح��وا  الريطانية. 
قد  بكرثة،  القهوة  يتناولون  الذين 
والن�ساط،  بال�ستيقاظ  ي�سعرون 
اليوم،  يف  ك��وب  لأول  تناولهم  بعد 
ولكن هذا يرجع يف الغالب اإىل اأنه 
ان�سحاب  الناجتة من  الآث��ار  يعك�ض 

الكافيني من اجل�سم ليال.
درا�ستهم،  يف  ال��ب��اح��ث��ون  وي�����س��ري 
يكونون  ق��د  القهوة  �ساربي  اأن  اإىل 
تناولهم  دون  م��ن  اأف�����س��ل،  ح��ال  يف 
ال��ق��ه��وة يف كل  م��ن  امل��ع��ت��اد  لكوبهم 
يحميهم  هذا  اأن  مو�سحني  �سباح، 
وارتفاع  بالقلق  ال�سعور  خطر  م��ن 
معدو  وا�ستخل�ض  ال���دم.  �سغط  يف 
اختبار  ب��ع��د  ن��ت��ائ��ج��ه��م،  ال���درا����س���ة 
عن  امتنعوا  مم��ن  �سخ�سا   379
�ساعة،   16 "الكافيني" مل��دة  تناول 
تناول  اأو  ي��ت��ن��اول��وه  اأن  ق��ب��ل  وذل���ك 
وح�سلوا  بديال"،  وهميا  "�سرابا 
على ردود فعل متباينة ب�سبب هذا.

لهذه الأ�صباب تناول حبة موز كل يوم
امل������وز اأك������رث ف���اك���ه���ة ط����ازج����ة يتم 
وبالن�سبة  ال���ع���امل،  يف  ت�����س��دي��ره��ا 
لكثريين تعتر حبة املوز مثل قطعة 
احلقيقة  يف  لكنها  طبيعية،  حلوى 
تفوق  ف��وائ��د �سحية  ع��ل��ى  حت��ت��وي 
امل�سّنعة.  احل��ل��وي��ات  يف  م��ا  ك��ث��رياً 
اإليك جمموعة من الفوائد تدعوك 

اإىل اأكل حبة موز كل يوم:
ب��امل��ائ��ة من   12 امل���وز  * ت��وف��ر حبة 
اح��ت��ي��اج��ات اجل�����س��م ال��ي��وم��ي��ة من 

البوتا�سيوم الالزم للع�سالت.
* البوتا�سيوم يحافظ على ترطيب 
ال�سوديوم،  ت����وازن  وع��ل��ى  اجل�����س��م، 

وبالتايل �سبط �سغط الدم.
* حتتوي حبة املوز على 10 باملائة 
التي يحتاجها اجل�سم  من الألياف 

يف اليوم لت�سهيل الإخراج.
فاكهة مثالية قبل ممار�سة  امل��وز   *

التمارين والن�ساط البدين.
* يفيد املوز القلب من عدة جوانب، 
ال�سغط  خف�ض  على  ي�ساعد  فهو 

املرتفع، ويعّزز اأداء ع�سلة القلب.
رائ��ع لفيتامني ب6  امل��وز م�سدر   *
دماغ  لنمو  احلمل  اأثناء  ال�سروري 

اجلنني.
* امل�����وز ي��ح��م��ي خ���الي���ا ال��ك��ل��ى من 

ال�سرطان.
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�ش�ؤون حملية
هيئة اآل مكتوم اخلريية تقدم 300 الف درهم ل�صندوق الطلبة بجامعة اأبوظبي 

�صمن فعاليات �صهر القراءة الوطني

دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي تكرم الفائزين يف الدورة ال�صاد�صة من م�صابقة القارئ املبدع

مركز املحاكاة الطبية يف حممد بن را�صد للطب اأول مركز تعليمي يف الإمارات يح�صل على العرتاف الكامل جلمعية املحاكاة يف الرعاية ال�صحية

غر�س اأ�صجار الغاف يف حدائق املدار�س

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ي�صارك بفعاليات اأ�صبوع الت�صجري

•• اأبوظبي - الفجر

ك�سفت جامعة اأبوظبي عن تلقيها دعماً مادياً من هيئة 
األف دره��م، وذلك يف   300 اآل مكتوم اخلريية بقيمة 
تعليمية  فر�سة  ت��وف��ري  على  ال��ط��رف��ني  ح��ر���ض  اإط���ار 
اأدائهم  يف  والتميز  التفوق  على  وت�سجيعهم  للطلبة 

الأكادميي. 
ال�سيخ  �سمو  ال�سايغ، مدير مكتب  م��ريزا  �سعادة  وق��ام 
اأمناء هيئة  اآل مكتوم ع�سو جمل�ض  را�سد  بن  حمدان 
جامعة  اإىل  باملبلغ  �سيك  بت�سليم  اخلريية،  مكتوم  اآل 
اأب��وظ��ب��ي ب��ح�����س��ور ال��روف��ي�����س��ور وق����ار اأح���م���د، مدير 
اإب��راه��ي��م ���س��ي��داوي مدير  اأب��وظ��ب��ي وال��دك��ت��ور  جامعة 
ح���رم ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي يف دب���ي، واإي����ان م��اث��ي��وز، نائب 
مدير اجلامعة لل�سوؤون الإدارية واملالية، والروفي�سور 
لنجاح  امل�سارك  اجلامعة  مدير  نائب  هاميل،  فيليب 
الطلبة، وذلك خالل حفل خا�ض اأقيم يف فرع جامعة 

اأبوظبي بدبي.
ال��ت��رع يرتجم  ه��ذا  اأن  ال�سايغ  م���ريزا  ���س��ع��ادة  وق���ال 
توجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
حاكم دبي وزير املالية راعي هيئة اآل مكتوم اخلريية، 
العالقة  ويج�سد  العلم،  وطلبة  التعليم  م�سرية  بدعم 
القوية التي تربط الهيئة مع جامعة اأبوظبي، موؤكداً 

امل�����س��رية التعليمية يف  ب��دع��م  ���س��م��وه  ح��ر���ض واه��ت��م��ام 
اجلامعات يف اإطار اهتمامه باأبنائه الطلبة وت�سجيعهم 

على التميز العلمي.
تقدير  ع��ن  اأح��م��د  وق���ار  الروفي�سور  اأك���د  م��ن جانبه 
اإىل  م�سرياً  الهام،  الدعم  لهذا  اأبوظبي  جامعة  اأ�سرة 
امل���وارد  ذوي  م��ن  للطلبة  مل�����س��اع��دة  ر���س��ده  �سيتم  اأن���ه 

املالية املحدودة واملتفوقني واملبدعني اأكادميياً وعلمياً 
ل�سمان ح�سولهم على فر�ض تعليمية متكاملة ت�سقل 
مهاراتهم وتطور قدراتهم ليكونوا م�ستعدين خلو�ض 

غمار �سوق العمل يف امل�ستقبل. 
واأ�ساف الروفي�سور وقار: "ا�ستطاعت هيئة اآل مكتوم 
اخلريية حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل 

مكتوم، نائب حاكم دبي وزير املالية اأن تطلق مبادرات 
ه��ام��ة يف خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل وال���ت���ي ه��دف��ت اإىل 
تطوير الكفاءات واملهارات القيادية لتلبية الحتياجات 
امل�ستقبلية، حيث متكن طلبتنا من ال�ستفادة من هذه 
املبادرات، يف الوقت الذي نفخر فيه بعالقات ال�سراكة 
الوطيدة التي جتمعنا بالهيئة ممتنني للدعم املعنوي 
جلامعة  ال�سايغ  مريزا  �سعادة  يقدمه  الذي  املتوا�سل 

اأبوظبي على الدوام." 
اإب��راه��ي��م ال�����س��ي��داوي اأن  م��ن جهته، اأو���س��ح ال��دك��ت��ور 
برنامج امل�ساعدات املالية يوفر للطالب والطالبات من 
ترتاوح  مالية  م�ساعدات  امل��ح��دودة  املالية  امل��وارد  ذوي 
الر�سوم  قيمة  من  خ�سم   40% اإىل   10% ما بني 
لأو�ساعهم  ���س��ام��ل��ة  درا�����س����ة  ب��ع��د  وذل�����ك  ال���درا����س���ي���ة 
الجتماعية بعد تقدمهم بطلب ملكتب املنح باجلامعة 

وا�ستيفاء ال�سروط املطلوبة.
وت�����س��م ف����روع اجل��ام��ع��ة يف ك���ٍل م��ن اأب��وظ��ب��ي والعني 
7600 طالب  ي��ق��ارب  م��ا  الظفرة  ومركزها يف  ودب��ي 
ي��در���س��ون �سمن  82 جن�سية،  اأك���رث م��ن  وط��ال��ب��ة م��ن 
العتماد  على  جميعها  ح��از  اأك��ادمي��ي��اً  ب��رن��اجم��اً   44
البالغ  اجل��ام��ع��ة  خريجو  ويعمل  ال��ع��امل��ي.  الأك��ادمي��ي 
القطاعات  خمتلف  يف   15000 م��ن  اأك���رث  ع��دده��م 

داخل الدولة وخارجها.

•• اأبوظبي - الفجر

دائرة  نظمت  ال��وط��ن��ي،  ال���ق���راءة  �سهر  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
الفائزين  – اأبوظبي  حفل تكرمي  الثقافة وال�سياحة 
"القارئ  م�سابقة  من  ال�ساد�سة  ال��دورة  يف  وامل�ساركني 
لها  التابعة  "مكتبة"  اأف���رع  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  املبدع"، 
يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي، وذل����ك اأم�����ض ع��ل��ى م�����س��رح منارة 

ال�سعديات.
"القارئ  م�سابقة  ع��ن  تقدميي  ع��ر���ض  احل��ف��ل  تخلل 
املبدع" واأهدافها اإىل جانب فيلم ق�سري ي�سرح  عملية 

التقييم يف امل�سابقة.
دائرة  وكيل  غبا�ض،  �سعيد  �سيف  �سعادة  احلفل  ح�سر 
الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي، وعبداهلل ماجد اآل علي 
دائرة  يف  بالإنابة  الكتب  دار  لقطاع  التنفيذي  املدير 
الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي، واأع�ساء جلنة التحكيم 
ح�سر  كما  واملعلمني،  ال��ك��ت��اب  م��ن  نخبة  ت�سم   ال��ت��ي 

احلفل اأولياء اأمور الطلبة. 
الفائزين  الطلبة  غ��ب��ا���ض  �سعيد  �سيف  ���س��ع��ادة  وك����ّرم 
الختبارات  اج��ت��ي��از  يف  جن��ح��وا  وال���ذي���ن  ب��امل�����س��اب��ق��ة، 
م�ستوى  لتحديد  املا�سية  الأ�سهر  خالل  اأجريت  التي 
القراءة والفهم وال�ستيعاب، كما قام بتكرمي امل�ساركني 

يف امل�سابقة والذين و�سل عددهم اإىل600  طالباً. 
الثقافة  دائ���رة  وكيل  غبا�ض،  �سعيد  �سيف  �سعادة  هناأ 
ال��ف��ائ��زي��ن بالدورة  ال��ط��الب  – اأب��وظ��ب��ي  وال�����س��ي��اح��ة 
�سعياً  ع��ل��ى ج��ه��وده��م  امل�����س��اب��ق��ة، مثنياً  م��ن  ال�����س��اد���س��ة 
وعلوم  ثقافات  على  والط��الع  املعرفة  على  للح�سول 

جديدة.  واأكد �سعادته على اأهمية مثل هذه امل�سابقات 
يف حت��ف��ي��ز امل�����س��ارك��ني ع��ل��ى ب���ذل اأق�����س��ى ج��ه��د للفوز 
جديدة  تعليمية  اأ���س��ال��ي��ب  اإك�����س��اب��ه��م  م��ع  املناف�سة  يف 
كالإبداع والبتكار، كما اأنها تقوي الروابط والعالقات 
الأمور  واأول��ي��اء  ع��ام  ب�سكل  امل�ساركني  اأو  الطلبة  ب��ني 
اإىل موا�سلة  م�����س��رياً  اأخ�����رى.  م��ن ج��ه��ة  والأ����س���ات���ذة 
العمل يف دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي لتنظيم 
اأداة  بو�سفها  ال��ق��راءة  على  تركز  وفعاليات  م��ب��ادرات 

اأ�سا�سية للنجاح والتقدم والزدهار. 
وختم �سعادته بالقول: "من خالل فعالياتنا يف خمتلف 

اإىل  ن�سعى  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  "مكتبة" املن�سرة  اأف���رع 
�سليمة،  اأ�س�ض  على  القادمة  الأجيال  بناء  يف  امل�ساهمة 
احلديثة،  ال��ق��راءة  واأ�ساليب  مهارات  بتعليمهم  وذل��ك 
وح���ب الط����الع وامل��ع��رف��ة، وال�����س��ع��ي ن��ح��و ت��ع��زي��ز دور 

املكتبات يف هذه العملية باعتبارها بيتاً للمعرفة". 
كلمته  ع��ل��ي يف  اآل  م���اج���د  ع���ب���داهلل  اأك�����د  ج��ه��ت��ه  م���ن 
باحلفل اأّن دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تتبنى 
احلياة،  لإث��راء  القراءة  على  تركز  هامة  ا�سرتاتيجية 
الإن�سان  تنمية  اأدوات  اأ�سمى  م��ن  ال��ق��راءة  تعد  حيث 
وتطوير املجتمع، وتعد م�سابقة القارئ املبدع جت�سيداً 

اأطفال  تاأهيل  اأن ن�ساهم يف   ناأمل  التوجه، حيث  لهذا 
اليوم لي�سبحوا قادة الغد. 

اأبنائنا  م��ع  لنحتفي  ال��ي��وم  "جنتمع  ع��ل��ي:  اآل  وق���ال  
انطالقة  منذ  املتوا�سل  وجهدهم  باإجنازهم  الطلبة 
دورة هذا العام من م�سابقة "القارئ املبدع"، ولنح�سد 
واأولياء  امل�سابقة  على  وامل�سرفون  الأ���س��ات��ذة  زرع��ه  م��ا 
الأمور يف نفو�ض قراءنا ال�سغار. ونوؤكد على ا�ستمرار 
على  اأب��وظ��ب��ي   – وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  يف  العمل 
توفري برامج ومبادرات وفعاليات تعنى ب�سناعة الكتاب 
للمعرفة  اأ�سا�سي  م�سدر  م��ن  ي�سكالنه  مل��ا  وال��ق��راءة، 

والإبداع والبتكار".
احللقة  ط���الب  املبدع"  "القارئ  م�سابقة  ت�ستهدف 
12 �سنة  6 �سنوات ولغاية  الدرا�سية الأوىل من عمر 
للبنني والبنات، وحتفز الطالب على القراءة املتوا�سلة 
ذلك،  على  عالوة  العامة،  للمكتبات  ارتيادهم  وتعزيز 
العربية  اللغة  اأهمية  على  الرتكيز  يف  امل�سابقة  ت�سهم 
القراءة  قيمة  وتر�سيخ  املوهوبني  ال��ط��الب  وت�سجيع 

لدى كافة اأفراد املجتمع.
قبل  من  كبرية  م�ساركات  العام  ه��ذا  امل�سابقة  �سهدت 
الطلبة، حيث ا�ستحوذت على اهتمام الطالب واملعلمني 
قدرات  تنمية  يف  ت�سهم  واأنها  ل�سيما  �سواء،  حد  على 
الطالب وحتفز مهاراتهم الإبداعية، ف�ساًل عن دورها 
يف الت�سجيع على القراءة، وحث الطالب على الطالع 
مبا  العامة،  املكتبات  يف  املتوفرة  الكتب  خمتلف  على 
ير�سخ من ثقافة القراءة ويعزز انت�سارها كعادة يومية 

ملختلف الفئات العمرية يف املجتمع. 

•• دبي- الفجر

يف  الطبية‘  للمحاكاة  احل��ب��ت��ور  اأح��م��د  خلف  ’مركز  ح�سل 
جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية على اعرتاف 
التعليم  ال�����س��ح��ي��ة يف جم���ال  ال��رع��اي��ة  امل��ح��اك��اة يف  ج��م��ع��ي��ة 
الإم����ارات  دول���ة  يف  تعليمية  موؤ�س�سة  اأول  وه���و  وال��ت��دري��ب، 
اأكر  م��ن  ال��ك��ام��ل  الع����رتاف  على  يح�سل  امل��ت��ح��دة  العربية 
تعزيز  يف  متخ�س�سة  ل��ل��م��ح��اك��اة  م��رم��وق��ة  دول��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ة 
م�ستوى الرعاية ال�سحية عاملياً.  واأكد الدكتور عامر اأحمد 
هو  ال�سهادة  ه��ذه  على  احل�سول  اأن  اجلامعة،  مدير  �سريف 
مبثابة اع��رتاف عاملي بجهود فريق جامعة حممد بن را�سد 
املمار�سات  اأف�سل  بتطبيق  املتعلقة  ال�سحية  والعلوم  للطب 
العاملية يف املجال الطبي، ل �سيما اأن التعليم باملحاكاة يعتر 
التعليم احلديثة.  وزار وفد من جامعة  اأ�ساليب  اأف�سل  من 
الأعمال  رج���ل  ال�سحية،  وال��ع��ل��وم  للطب  را���س��د  ب��ن  حم��م��د 
الإماراتي خلف اأحمد احلبتور رئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة 

احلبتور يف مكتبه، يرتاأ�سهم الدكتور عامر اأحمد �سريف الذي 
وبالنيابة عن اأ�سرة اجلامعة اأعرب عن جزيل �سكره وتقديره 
امل�ستفي�ض للجامعة  اأحمد احلبتور على دعمه  ل�سعادة خلف 
ا�سمه. ورحب احلبتور بوفد اجلامعة  الذي يحمل  وللمركز 
واطلع على اأحدث اإجنازاتها يف جمال التعليم الطبي والبحث 
ال��ع��ل��م��ي.  وت�����س��م ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن را���س��د للطب والعلوم 
ال�سحية اأكر مركز حماكاة طبي يف دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة، وهو عبارة عن مركز تدريبي طبي متكامل متطور 
يقوم با�ستخدام املحاكاة ال�سريرية يف التعليم الطبي والبحث 
العلمي. وميتاز املركز بتوفريه تكنولوجيا متطورة، وتدريباً 
للطلبة وملخت�سي الرعاية ال�سحية يف بيئة اآمنة. وتعد هذه 
التجربة التدريبية فريدة من نوعها، حيث ت�ستخدم اأ�سلوب 
وممار�سة  ال��ت��ع��ّل��م،  ف��ر���س��ة  تتيح  وال��ت��ي  التفاعلية  امل��ح��اك��اة 
امل�ست�سفى.  لبيئة  متاماً  مماثلة  بيئة  يف  الطبية  الإج���راءات 
اأي�سا دورات تدريبية با�ستخدام تقنية املحاكاة  ويوفر املركز 
الطبية ملخت�سي الرعاية ال�سحية للتخ�س�سات مثل: اجلهاز 

التنف�سي، واأمرا�ض القلب، وطب الطوارئ، والتخدير، وعالج 
الأطفال حديثي الولدة، وغريها. وتعك�ض مثل هذه امل�ساريع 
التعليمية وتعزيز  امل�ستمر بتطوير براجمها  التزام اجلامعة 
’مركز  و�سهد  الطبي.  للتعليم  عاملي  ري��ادي  كمركز  مكانتها 
خلف اأحمد احلبتور للمحاكاة الطبية‘ التابع جلامعة حممد 
بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية يف العام املا�سي عقد 887 
تنظيم  اإىل  اإ�سافة  طالباً،   3366 مب�ساركة  تدريبية  دورة 
386  من خمت�سي الرعاية  14 ندوة تخ�س�سية مب�ساركة 
والعلوم  للطب  را���س��د  ب��ن  حممد  جامعة  وك��ان��ت  ال�سحية. 
البحثي  للت�سميم  خمترا  اأخ���ريا  افتتححت  ق��د  ال�سحية، 
يف مركز املحاكاة الطبية بهدف توفري مركز عاملي يحت�سن 
اأن يكون  امل��ق��ّرر  ال��رع��اي��ة ال�سحية، وم��ن  الب��ت��ك��ار يف جم��ال 
مركزاً لحت�سان ودعم احللول ال�سحية البتكارية التي من 
�ساأنها الرتقاء مب�ستوى الرعاية ال�سحية، مما يعود بالنفع 
على املر�سى ويوؤدي اإىل ر�سم مالمح جديدة ملفهوم الرعاية 

ال�سحية.

•• اأبوظبي - الفجر

عدداً  م��وؤخ��راً،  الغذائية،  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  نظم 
اأبوظبي، تزامناً مع  من الفعاليات املجتمعية يف اإمارة 
هذا  يقام  وال��ذي  والثالثني  التا�سع  الت�سجري  اأ�سبوع 
يف  وذل��ك  م�ستدامة«،  خ�سراء  »بيئة  �سعار  حتت  العام 
تعزيز وتر�سيخ  الدولة يف  ر�سالة  لتج�سيد  �سعيه  اإطار 
حلر�سه  وت��اأك��ي��داً  املجتمعية،  امل�سوؤولية  وقيم  معاين 
الوطنية  واملبادرات  املنا�سبات  الفعالة يف  امل�ساركة  على 
وال��ب��ي��ئ��ي��ة، م��ن خ���الل اإع�����داد ب��رام��ج ت��وع��وي��ة فعالة 
ومتكاملة لتطوير قطاع ذو تنمية م�ستدامة يف جمال 

الزراعة وال�سالمة الغذائية.
وت�سمنت الفعاليات ور�ض عمل وزيارات ميدانية لعدد 
ا�ستملت  الإم��ارة  يف  واخلا�سة  احلكومية  املدار�ض  من 
على مدار�ض عبداهلل بن العتيبة، املنهل اخلا�سة، خليفة 
اأ، بالإ�سافة اإىل مدر�سة الن�ضء ال�سالح، قدم خاللها 
موظفو اجلهاز فقرات توعوية وتثقيفية للطلبة حول 
اأهمية الت�سجري وزيادة امل�ساحات اخل�سراء يف احلفاظ 
ل�سجرة  والجتماعية  الثقافية  واملكانة  البيئة،  على 
تعزيز  يف  اجل��ه��از  ودور  الإم�����ارات،  جمتمع  يف  ال��غ��اف 
الزراعية  ال�ستدامة  لتحقيق  والت�سريعات  ال�سيا�سات 

وال�سالمة الغذائية.
الغاف  اأ�سجار  من  ع��دد  زراع��ة  الفعاليات  �سهدت  كما 
مب�ساركة  املدار�ض  حدائق  يف  للت�سامح-  رم��زاً  -بعّدها 
الطلبة، لتنمية اهتمامهم يف الزراعة، وت�سجيعهم على 
ا�ستغالل  خ��الل  من  املجتمعية  ال��زراع��ة  مفهوم  تبني 

التي  املثمرة  الأ���س��ج��ار  بع�ض  زراع���ة  امل��ن��زل يف  حديقة 
ميكن اأن ت�ساهم يف توفري جزء من احتياجات الأ�سرة، 
اإىل جانب اإر�سادهم لأف�سل املمار�سات املتبعة يف جمال 
الزراعة املنزلية والتي تت�سمن اأهم احتياجات الأ�سجار 
جانب  اإىل  بها،  العناية  وط��رق  النباتات  حياة  ودورة 
الري والتي ت�سمن ال�ستخدام  الأمثل لعملية  ال�سبل 

الر�سيد للمياه واحلفاظ على املوارد الطبيعية.
وتخلل الفعاليات حما�سرات تثقيفية وتوعوية للطلبة 
امل�ساركني، قد خاللها موظفو اجلهاز عر�سا تقدميياً 
اأبرز  خ��الل��ه  ا�ستعر�سوا  والزراعة"،  "زايد  ب��ع��ن��وان 

زاي��د بن �سلطان  ال�سيخ  ب��اإذن اهلل  املغفور له  اإجن���ازات 
ال��زراع��ة واإ�سراره  ث��راه يف جم��ال  اآل نهيان طيب اهلل 
ا�ست�سالحها  خالل  من  ال�سحراء  مفهوم  تغيري  على 
وحتوليها من اأرا�ٍض قاحلة وجرداء حلدائق وم�ساحات 

خ�سبة ومنتجة للغذاء.
بالن�سبة  ال��زراع��ة  اأهمية  على  كذلك  الطلبة  وت��ع��رف 
النباتات  واح��ت��ي��اج��ات  ال��ب��ي��ئ��ي،  وال���ن���ظ���ام  ل��الإن�����س��ان 
اإىل  اإ�سافة  وعنا�سر مهمة،  وماء  الأ�سا�سية من �سوء 
اطالعهم على عملية التمثيل ال�سوئي واآلية حدوثها 
جزء  كل  ودور  النبات  ب��اأج��زاء  والتعريف  النباتات،  يف 

منها يف عملية النمو والإثمار، ودورة حياة النبات بدءاً 
من طور البذرة وانتهاًء بجني الثمار.

دائم  ب�سكل  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  ويحر�ض جهاز 
على ن�سر التوعية مبجالت عمله بني اأفراد وموؤ�س�سات 
الغذائية  ال�سالمة  منظومة  وتعزيز  املحلي،  املجتمع 
وال���س��ت��دام��ة ال��زراع��ي��ة يف ال��دول��ة، م��ن خ��الل �سل�سلة 
متمثاًل  اجلهاز  ينفذها  التي  التوعوية  الأن�سطة  من 

بقطاعاته املختلفة.

منت�صبًا يتعلمون العربية   1702
يف دار زايد للثقافة الإ�صالمية

•• العني - الفجر

للثقافة  زايد  دار  بغريها يف  للناطقني  العربية  اللغة  دورات  ا�ستقطبت 
ا�ستطاع  وق��د  منت�سباً،   2202 ع��دد   2018 ع��ام  خ��الل  الإ���س��الم��ي��ة 
�سمن  امل��ق��ررة  التعليمية  امل�ستويات  جميع  اجتياز  منت�سب   1702
الدورات املطروحة والتي بلغ عددها 273 دورة، توزعت بني 101 دورة 
يف املركز الرئي�ض للدار بالعني، و106 دورة يف اأبوظبي، و 66 دورة يف 

عجمان.
واأ����س���ارت ال��دك��ت��ورة ن�����س��ال حممد 
باأن  ل��ل��دار  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطنيجي 
للناطقني  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  دورات 
بغريها تهدف اإىل التعريف بجوهر 
يف  وتر�سيخها  الإ�سالمية  الثقافة 
امللتحقني  اجل���دد  املهتدين  نفو�ض 
تتيح  اأن���ه���ا  ج��ان��ب  اإىل  ب����ال����دورات، 
العربية  ال���ل���غ���ة  ت���ع���ل���ي���م  ف���ر����س���ة 
اإذ  تعلمها  يف  ال��راغ��ب��ني  ل��الأج��ان��ب 
ت��ع��دُّ ه��م��زة و���س��ل ل��ل��ح��وار الثقايف 
�ستى  يف  ا�ستخدامها  اإىل  بالإ�سافة 
جمالت احلياة اليومية وذلك وفق 

منهج علمي مدرو�ض، كما تقوم هذه 
الدورات اأي�ساً على تاأهيل الطالب لالندماج يف جمتمع دولة الإمارات 
العربية املتحدة والتعرف على تراثه مما ينعك�ض اإيجابياً على اأدائهم يف 
العمل، وتهدف اإىل ن�سر ثقافة التعاي�ض بني خمتلف اجلاليات املوجودة 
بالدولة من خالل فتح اآفاق اأو�سع للتحاور والتبادل املعريف من خالل 

التوا�سل مع اأكر �سريحة ممكنة من الناطقني بالعربية.
واأ�سافت الطنيجي: لقد �سممت الدار برناجماً تعليمياً ي�سمن اللتزام 
الإ�سالم  املهتدين اجلدد من معتنقي  اللغوية ويخدم  الكفاءة  مبعايري 
امل�سلمني  غ��ري  م��ن  وامل��ه��ت��م��ني  ب��ال��دار  التعليمية  ل���ل���دورات  املنت�سبني 
والراغبني يف تعلم اللغة العربية والوفود الر�سمية التي تزور الدولة، 
كما �ستنظم الدار هذا العام و�سمن خطتها ال�سرتاتيجية منتدى اللغة 
العربية للناطقني بغريها بالإ�سافة اإىل اإعداد تطبيق ذكي لتعليم اللغة 

العربية للناطقني بغريها.
للناطقني  العربية  اللغة  دورات  تنفيذ  يتم  باأنه  الطنيجي  واأو�سحت 
بغريها وفق اآلية وبرنامج زمني ت�سل ال�ساعات التدري�سية فيها اإىل 64 
�ساعة، وذلك بال�سراكة مع جامعات عاملية حيث تركز هذه املناهج على 
اإ�سباع  اإىل  بالإ�سافة  املنت�سبني  لدى  الإمارتية  والهوية  الثقافة  تعزيز 

دوافع الطالب ورغباتهم يف تعلم اللغة العربية.

معهد جامعة نيويورك اأبوظبي يعلن 
عن برنامج فعالياته �صهر مار�ص

•• اأبوظبي - الفجر

 اأعلن معهد جامعة نيويورك اأبوظبي عن برناجمه ال�ستثنائي من الندوات 
احلوارية والعرو�ض املجانية املفتوحة اأمام اجلمهور طوال �سهر مار�ض.

فيها  مبا  املو�سوعات،  من  وا�سعة  جمموعة  على  ال�سوء  الرنامج  ويلقي 
الأدب وعلم الجتماع والفل�سفة وغريها. وي�ستقطب املعهد - الذي تاأ�س�ض 
والأن�سطة  التعليمية  والإمكانيات  املتقدمة  للبحوث  كمركز   2008 عام 
الإبداعية - جمموعة من الكوادر الأكادميية البارزة والأ�ساتذة املحرتفني 
موؤمتراته  يف  للم�ساركة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  ك��ل  م��ن  ال��ق��ي��ادي��ة  وال�سخ�سيات 
واملو�سوعات  املجالت  مناق�سة  بهدف  وذلك  العامة،  وبراجمه  الأكادميية 

البحثية ذات الأهمية على ال�ساحة املحلية والعاملية.



ت�صّعب اأرجية الفول ال�صوداين حياة مليني 
اإذ  معها،  التعاي�س  اإىل  ُي�صطرون  َمن 

ال�صوداين  الفول  )اآث���ار  ت�صّكل 
خطرًا  االأطعمة  يف  املحتملة( 
ُطور  علجًا  لكن  دائمًا.  خفيًا 

املر�صى  قريبًا  ي�صاعد  حديثًا 
بثقة  اأطعمتهم  اخ��ت��ي��ار  يف 

اأكرب.

ح اأنهم يعانون  اكت�سف اخلراء اأن عدد َمن ُيرجَّ
اأرج���ي���ة ال��ف��ول ال�����س��وداين يف ال��ط��ف��ول��ة ارتفع 
اأكر  يكمن   .2010 ع��ام  منذ   %21 بن�سبة 
الغذائية  املنتجات  حتديد  يف  ه��وؤلء  اإزاء  حت��ٍد 
وتلك   %100 لال�ستهالك  اآمنة  ُتعتر  التي 

التي قد توّلد نوبة اأرجية.
يف ح��ال��ة ال��ب��ع�����ض، ق��د ت��ك��ون اأرج��ي��ت��ه �سديدة 
فعل  رد  وهي  اأرجية،  �سدمة  اإىل  لتوؤدي  كفاية 
املنتجات  يهدد احلياة. ويحتوي كثري من  حاد 
امل�سانع  لأن  ���س��وداين  ف��ول  اآث���ار  على  الغذائية 

التي تنتجها تعالج اأي�ساً الفول ال�سوداين.
لكّن ع��الج��اً ج��دي��داً ط��وره خ��راء م��ن معاهد 
يعانون  َمن  ي�ساعد  قد  العامل  بحث عدة حول 
حتّمل  تعزيز  وهدفه  الأرج��ي��ة،  من  النوع  ه��ذا 
هذا الطعام اإىل حد كاٍف كي يتمكن َمن يعانون 
لهذه  العر�سي  التعر�ض  حتمل  م��ن  الأرج��ي��ة 

املادة من دون م�ساكل.
اأ�����س����رف على  ي���ذك���ر د. ���س��ت��ي��ف��ن ت��ي��ل��ز، ب���اح���ث 
الكلية الأمريكية  �سابقاً  الدرا�سة تراأ�ض  تقرير 
�سركة  يف  وم�ست�سار  واملناعة  وال��رب��و  لالأرجية 
 Aimmune احل����ي����وي����ة  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
لأننا  م�سرورون  )نحن   :Therapeutics
واملراهقني  الأولد  م�����س��اع��دة  م��ن  نتمكن  ق��د 
ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون اأرج���ي���ة ال���ف���ول ال�������س���وداين يف 
ب�سكل عر�سي طعام  تناول  اأنف�سهم من  حماية 

يحتوي على هذا النوع من البقول(.
قّدم الباحثون اأخرياً نتائجهم يف اللقاء العلمي 
والربو  ل��الأرج��ي��ة  الأم��ريك��ي��ة  للكلية  ال�سنوي 
واملناعة يف �سياتل. كذلك ُن�سرت يف جملة )نيو 

اإنغالند للطب(.

قدرة على التحمل
يكتب معدو الدرا�سة: )ملا كان ل يتوافر عالج 
فارتكزت  ال�������س���وداين،  ال��ف��ول  لأرج���ي���ة  معتمد 
الرعاية املتبعة على اتباع نظام غذائي ي�ستبعد 
اأية اأطعمة موؤذية واإعطاء املري�ض يف  ب�سرامة 
احلال اأدوية الإنقاذ عند اإ�سابته برد فعل اأرجي 

جراء تعر�سه عر�سياً للفول ال�سوداين(.
والوعي،  اليقظة  ك��ل  رغ��م  )ول��ك��ن  ي�سيفون: 
ل  فعل  ردود  وت�سبب  العر�سية  احل���وادث  تقع 
مي��ك��ن ت��وق��ع ح��دت��ه��ا ح��ت��ى م��ع ك��م��ي��ات �سغرية 
من م�سببات الأرجية، ما يجعل املري�ض مهدداً 

طوال حياته بالتعر�ض لردود فعل خطرية(.
اأخ����رياً فاعلية عالج  اأُج��ري��ت  اخ��ت��رت درا���س��ة 
ال�سوداين  الفول  لأرجية  جديد  فموي  مناعي 
بيولوجي  دواء  )وه������و   ،AR101 ُي����دع����ى 
فموي م�ستق من الفول ال�سوداين يقّدم جرعة 
300 مليغرام  تبلغ  يومية م�ستهدفة  مداومة 
م��ن ب��روت��ني ال��ف��ول ال�������س���وداين(، ك��م��ا يو�سح 

الباحثون يف تقرير الدرا�سة.
ع��م��ل ال��ب��اح��ث��ون م��ع م�����س��ارك��ني ت����رتاوح �سنهم 

معظمهم  اأن  م��ع  �سنة،  و55  �سنوات  اأرب���ع  ب��ني 
ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر ب��ني اأرب����ع ���س��ن��وات و17 �سنة. 
اأرجية  م��ع  التعاي�ض  اإىل  جميعهم  وا���س��ط��روا 

الفول ال�سوداين.
خ�سع  ن��ه��اي��ت��ه��ا،  ويف  ال����درا�����س����ة  م�����س��ت��ه��ل  يف 
امل��ت��ط��وع��ون ل��ت��ح��دٍّ غ��ذائ��ي ف��م��وي ك��ي يتمكن 
ال��ع��ل��م��اء م��ن حت��دي��د م���دى ح���دة ردود فعلهم 
 ،AR101 الأرجية. من بينهم، تلقى الثلثان
وهمياً.  دواء  امل��ت��ب��ق��ي  ال��ث��ل��ث  اأُع���ط���ي  ح���ني  يف 
له  املخ�س�ض  العالج  على  م�سارك  كل  وح�سل 
بجرعات متزايدة اإىل اأن بلغوا جرعة املداومة. 

وا�ستمروا يف تناولها طوال فرتة الدرا�سة.
اكت�سف  ال����درا�����س����ة،  ن���ه���اي���ة  ب���ح���ل���ول 

من   %80 اأن  ال���ب���اح���ث���ون 
بنجاح  بلغوا  امل�ساركني 

ج������رع������ة امل�������داوم�������ة 
ما  اأي  ال���ي���وم���ي���ة، 
ي���ع���ادل ح��ب��ة فول 

�سوداين.
تيلز  د.  ي���و����س���ح 

كرثاً  م�����س��ارك��ني  اأن 
كبرية  زي��������ادة  اخ�����ت�����روا 

يف ق����درت����ه����م ع���ل���ى حت���م���ل ال���ف���ول 
ال�����س��وداين. وي��ذك��ر م��ع��دو ال��درا���س��ة: )اأملنا 

عندما بداأنا الدرا�سة اأننا مبعاجلة املر�سى مبا 
يعادل حبة فول �سوداين يومياً، ن�ساعد كثريين 

منهم يف حتمل نحو حبتني(.
ثلثي  نحو  اأن  نكت�سف  اأن  )�سرنا  تيلز:  ي�سيف 
امل�����س��ارك��ني يف ال��درا���س��ة مت��ك��ن��وا م��ن حت��م��ل ما 
يعادل حبتي فول �سوداين يومياً بعد ت�سعة اإىل 
12 �سهراً من العالج واأن ن�سف املر�سى حتملوا 

ما يعادل اأربع حبات فول �سوداين(.

توافر العلج قريبًا
تاأثريات  اإىل  ال��درا���س��ة  خ��الل  امل�ساركون  اأ���س��ار 

مل  الباحثون.  توقعه  مبا  مقارنة  اأق��ل  جانبية 
تتخطَّ ن�سبة َمن عانوا تاأثريات جانبية معدية-
التجربة  م��ن  الن�����س��ح��اب  اإىل  دفعتهم  معوية 
املتطوعني  ثلث  نحو  اخ��ت��ر  ح��ني  يف  ال�%6، 

تاأثريات جانبية طفيفة.
التحدي  يف  الفعل  )ردود  اأن  تيلز  يوؤّكد  كذلك 
اأق��ل حدة مما  الفموي يف ختام الدرا�سة ج��اءت 

كانت عليه قبل العالج(.
حتّمل  من  كمعدل  امل�ساركون  )متّكن  ي�سيف: 
ج���رع���ة اأع���ل���ى ب��ن��ح��و م��ئ��ة ���س��ع��ف م���ن الفول 

الدرا�سة، ال�����������س�����وداين يف  خ��ت��ام 

عن  ف�ساًل  م�ستهلها.  يف  حتملوه  مب��ا  مقارنة 
اأعلى  �سببتها  ال��ت��ي  الأع����را�����ض،  ج����اءت  ذل����ك، 
جرعة مبئة �سعف يف نهاية الدرا�سة، اأقل حدة 

مما وّلدته اأدنى جرعة يف بدايتها(.
ي�����س��ّك��ل ع�����س��ا �سحرية  ال���ع���الج ل  ل��ك��ن )ه�����ذا 
ال�سوداين  ال��ف��ول  اأرج��ي��ة  مر�سى  اأن  يعني  ول 
كلما  البقول  من  النوع  هذا  تناول  ي�ستطيعون 

�ساوؤوا(، 
�سارك  باحث  ليرمان،  ج��اي  د.  يذكر  ح�سبما 
اأي�ساً يف و�سع تقرير الدرا�سة ونائب رئي�ض جلنة 
لالأرجية  الأمريكية  الكلية  يف  الطعام  اأرج��ي��ة 
وال�����������������رب�����������������و 

واملناعة.
العالج  ه��ذا  )ي�سّكل  م��وؤك��داً:  ي�ستدرك  اأن��ه  اإل 

اإجنازاً بالتاأكيد(، 
الأغذية  اإدارة  ت��راج��ع��ه  ب���اأن  اأم��ل��ه  ع��ن  وي��ع��رب 
واأن ي�سبح متوافراً  والأدوي��ة الأمريكية قريباً 
ال���ث���اين م���ن العام  ال��ن�����س��ف  ب�����س��ك��ل وا����س���ع )يف 

.)2019
َمن  ي�سبح  ذل��ك،  ح��دث  )اإذا  ل��ي��رم��ان:  يختم 
ي��ت��ل��ق��ون ه����ذا ال���ع���الج وي��ت��م��ك��ن��ون م���ن حتمله 
للفول  ع���ر����س���ي���اً  ال���ت���ع���ر����ض  م�����ن  حم���م���ي���ني 

ال�سوداين(.

ز ال��ذاك��رة وال��ت��ع��ّل��م لدى  ب��روت��ني اأ���س��ا���س��ي ي��ع��زِّ
البالغني

لنمو  �سروري  النيرتين  اأن  العلماء  يدرك 
دماغ اجلنني والطفل، اإذ ي�سهم يف تاأليف 
ال��و���س��الت ب���ني اخل���الي���ا ال��ع�����س��ب��ي��ة اأو 

الع�سبونات.
هذا  اأن  ك�����س��ف  ج����دي����داً  ب���ح���ث���اً  ل���ك���ّن 
الو�سالت  هذه  اأي�ساً  يقوي  الروتني 

الع�سبية، اأو امل�سابك الع�سبية،
علماً  البالغ،  الإن�سان  دم��اغ  ح�سني  يف   
الذاكرة  ت��وؤدي دوراً يف  املنطقة  ب��اأن هذه 

والتعّلم.
اأخرياً  اخللية(  )تقارير  جملة  ن�سرت 
الفريق  اأجراها  التي  الدرا�سة،  تقرير 
على خاليا ماأخوذة من اأدمغة جرذان 

بالغة وقيد النمو.
يذكر د. تيموثي كينيدي، باحث بارز 
�سارك يف و�سع تقرير الدرا�سة ويدير 
خمتر بحوث يف Neuro: )هذا 
لغز. مَل توا�سل اخلاليا الع�سبية 
اأنتاج النيرتين يف الأدمغة البالغة 
ب��ع��د ت�����س��ّك��ل ال���و����س���الت ك���اف���ة يف 

الطفولة؟(.

جزيء مهم
يو�سح د. كينيدي اأن العلماء لحظوا اأن اخللية 
الع�سبية تفرز النيرتين عندما تن�سط، فيقوي 
الع�سبية  اخللية  مع  الو�سالت  الروتني  هذا 
م�سبك  )اإن���ت���اج  اإىل  اخلليتني  ب��دف��ع  امل���ج���اورة 

اأقوى(.
ال���درا����س���ة الأخ������رية جم��م��وع��ة وا�سعة  ت��ت��ب��ع��ت 
ب��داأت قبل نحو �سبعة عقود حني  من الأع��م��ال 
طرح دونالد هيب، بروف�سور متخ�س�ض يف علم 
كيفية  ع��ن  اأف��ك��اره  ماكغيل،  جامعة  يف  النف�ض 

تعّلم الدماغ وتكوينه الذكريات.
ُت���ع���رف لحقاً  ه���دف���ت اأف����ك����اره، ال���ت���ي ����س���ارت 
الدارات  تكّون  تو�سيح  اإىل  هيب،  نظرية  با�سم 
قوة  اأن  هيب  اعتر  التجربة.  نتيجة  الع�سبية 
و�سالت امل�سابك اأو �سعفها يعتمدان على مدى 
قوة  ازدادت  ا�ستعملناها،  )ك��ل��م��ا  ا�ستعمالها: 

و�سرعة(.
ويف كتابه عام 1949 )تنظيم ال�سلوك: نظرية 
عملية  ره  ت�����س��وُّ هيب  و���س��ف  ع�سبية(،  نف�سية 

تقوية امل�سابك الع�سبية.
كفاية  ق��ري��ب��ة  ع�سبية  و���س��ل��ة  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا   
النب�سات،  تطلق  تنفك  ول  اأخ���رى  و�سلة  م��ن 
)حتدث عملية منو ما اأو تبدل اأي�سي يف اإحدى 

اخلاليا اأو كلتيهما(.
الآلية  ه���ذه  اإن  )ن���ق���ول  ك��ي��ن��ي��دي:  د.  ي��و���س��ح 
 69 بعد  اكت�سفناها  التي  اجل��دي��دة،  اجلزيئية 

�سنة، ُتعتر حموراً اأ�سا�سياً يف هذه النظرية(.

تبدالت م�صبكية
ك���ان ن�����س��ر ت��ق��ري��ر م��ذه��ل اأع���دت���ه ع���ام 1957 
بريندا ميلرن، التي اأنهت درا�ستها الدكتوراه يف
Neuro  حتت اإ�سراف هيب، ما قّدم فكرة اأن 
احل�سني يف الدماغ يوؤدي دوراً اأ�سا�سياً يف بع�ض 

اأنواع الذاكرة والتعّلم.
يف  امل�����س��األ��ة  ح�����س��رت  )اإذا  ك��ي��ن��ي��دي:  د.  ي�سيف 

جزيء واحد،
بالغ  امل�سبوط  النيرتين  اإط���الق  اأن  تالحظ   
الأه���م���ي���ة ل��ل��ت��ب��دلت امل�����س��ب��ك��ي��ة ال��ك��ام��ن��ة وراء 
يف  دوراً  ت����وؤدي  الع�سبية  اخل��ل��ي��ة  يف  ت��غ��ي��ريات 
التعّلم والذاكرة. وهذا ما حتدثت عنه ميلرن(.

اأن من  اأي�������س���اً  وزم�������الوؤه  ك��ي��ن��ي��دي  د.  لح����ظ 
اإطالق  الع�سبية،  امل�سابك  لتقوية  ال�سروري، 
دفع  اخل��الي��ا(.  ب��ني  م��ا  )امل�ساحة  النيرتين يف 
الفر�ض  الت�ساوؤل عن  اإىل  الباحثني  الأمر  هذا 
الإ�سافية التي يقدمها ذلك للتفاعل مع خاليا 
عدة  وراث���ي���ة  درا����س���ات  اأخ��رى.ت�����س��ري  ع�سبية 
تدمر  اأمرا�ض  يف  دوراً  ي��وؤدي  النيرتين  اأن  اإىل 
ال�سموري،  اجلانبي  كالت�سلب  الدماغ،  اأن�سجة 
والزهامير، وباركن�سون. لكن هذه الدرا�سات مل 

تتو�سل اإىل اأي اآليات كامنة.

عالج مطور جديد مل�صاعدة مر�صى ح�صا�صية الفول ال�صوداين

اآلف   508 اأكرث من  وفق منظمة ال�سحة العاملية، توفيت 
ب�سرطان  مرتبطة  لأ���س��ب��اب  وح���ده   2011 ع���ام  يف  ام����راأة 

الثدي.
ل��ل��ع��الج، وي�سود  ق��اب��ل  ال��ث��دي  ���س��رط��ان  اأ���س��ك��ال  لكن معظم 
اأب��ك��ر مرحلة  امل��ر���ض يف  اأن ت�سخي�ض  اف��رتا���ض ع��ام م��ف��اده 

ممكنة يجعل العالج اأكرث فاعلية. يف الفرتة الأخرية، قرر 
خراء من جامعة )كوين ماري( يف لندن بريطانيا، ومن 
املعاهد  م��ن  وع��دد  ال�سويد  امل��رك��زي يف  )ف��ال��ون(  م�ست�سفى 
اأهمية فح�ض  البحثية الأخ��رى حول العامل، حتديد مدى 

الثدي لزيادة معدلت النجاة بعد ت�سخي�ض املر�ض.

األف   50 اأك��رث من  اإىل  البحث معلومات طبية تعود  راج��ع 
ُن�سر تقرير  اأن فح�ض الثدي مفيد للغاية.  ام��راأة واكت�سف 
الدرا�سة حديثاً يف جملة )ال�سرطان( ال�سادرة عن )جمعية 

ال�سرطان الأمريكية(.
 52438 من  م��اأخ��وذة  بيانات  درا�ستهم  يف  الباحثون  حلل 
ام���راأة ت���رتاوح اأع��م��اره��ّن ب��ني 40 و69 ع��ام��اً. ق��رر بع�ض 
 39 ف��رتة  خ��الل  ال��ث��دي  �سرطان  اإج���راء فح�ض  امل�ساِركات 

�سنة، بني عاَمي 1977 و2015 يف )دالرنا(، ال�سويد.
لتح�سني طريقة تقييم اأثر املبادرات املنّظمة لفح�ض الثدي 
يف النتائج ال�سحية، ا�ستعمل اخلراء الذين اأجروا الدرا�سة 
�سرطان  ح���الت  احت�ساب  �سملت  ج��دي��دة  طريقة  الأخ����رية 
الثدي ال�سنوية التي ُت�سبب الوفاة خالل فرتة 10 �سنوات 

و20 �سنة بعد ت�سخي�ض املر�ض.
اأن املراأة التي ان�سّمت اإىل برنامج منّظم  اكت�سف الباحثون 
بن�سبة  ل��ل��وف��اة  اأق���ل عر�سة  ك��ان��ت  ال��ث��دي  ���س��رط��ان  لفح�ض 
ذلك  ت�سخي�ض  تلت  التي  الع�سر  ال�سنوات  خ��الل   %60
 %47 بن�سبة  للوفاة  عر�سة  اأق��ل  كانت  كذلك  ال�سرطان. 

خالل 20 �سنة بعد ت�سخي�ض املر�ض.
امل�ساركات امل�سابات ب�سرطان  اأن جميع  اأي�ساً  ذكر الباحثون 
ال��ث��دي ت��ل��ق��ني ع��الج��اً ي��ن��ا���س��ب امل��رح��ل��ة ال��ت��ي و���س��ل اإليها 
التوجيهات  معظم  مع  يتما�سى  مبا  حالتهّن،  يف  ال�سرطان 

ال�سحية احلديثة يف تلك الفرتة.
بر�سد  ل��ل��خ��راء  ي�سمح  الفح�ض  ه��ذا  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  يظن 
اإمكان  ي��ع��ن��ي  م��ا  م��ب��ك��رة،  م��رح��ل��ة  يف  ال�����س��رط��ان��ي��ة  الأورام 

معاجلتها وحت�سني طريقة جتاوبها مع العالج.

ت�صخي�ص �صرطان الثدي مبكرا يجعل 
العالج اأكرث فاعلية

طـــــــــــــــب
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�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/396 تنفيذ جتاري
اأو�سن  كومبا�ض   -2 ����ض.ذ.م.م  لل�سحن  اأو���س��ني  كومبا�ض  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
لل�سحن �ض.ذ.م.م منطقة حرة جبل علي جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ا�ض بي تي ميدل اي�ست للتجارة العامة �ض.ذ.م.م وميثله:احمد احلاج 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  املهريي قد  امليدور  خادم بطي 
او  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )43817(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
فيما  ل�سنة 2017 جت��اري   140 رقم  التحفظي  بالغاء احلجز   ، املحكمة  خزينة 
لها. وت�سليمها  احلكم  با�سباب  واملو�سوفة  للمدعية  اململوكة  الب�سائع  يخ�ض 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

�عالن قر�ر بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2018/4352 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- ار ا�ض جيه لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �ض.ذ.م.م 
بولي�سابارامبيل  التنفيذ/�سانيل  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
مت  بانه  نعلنكم  احلمادي  يو�سف  احمد  حممد  وميثله:يو�سف  ت�ساندران 
احلجز على اموالكم اخلا�سة يف احلجز التحفظي رقم:139/2018 جتاري 
وتقرر حتويل احلجز  دره��م   )578840( وق��دره  به  املطالب  للمبلغ  وف��اء   ،
التحفظي اىل حجز تنفيذي يف ملف رقم:4352/2018 جتاري وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار قا�سي التنفيذ.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/126 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �سده/1- عبيد �سبت مبارك املري جمهول حمل القامة مبا 
وميثله:�سعيد  علي  اآل  �سالح  اهلل  مال  اإ�سحاق  التنفيذ/فهد  طالب  ان 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ال��ع��و���س��ي ق��د  اح��م��د حم��م��د حم��م��ود 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )111601( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/160 تنفيذ مدين
ابو مهنا جمهول حمل  يو�سف عي�سى  املنفذ �سده/1- اجمد  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/امنيه اأمني �سيد اأمني قد اأقام عليك 
املادي  بالتعوي�ض  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
اىل طالب  دره��م  وق���دره )45582(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  والدب���ي 
التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

      مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/841  عمايل جزئي

���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة  املدعي عليه / 1-م�ساريع بن هندي  اىل 
مبا ان املدعي /ا�سمهان جناتى قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )46900 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )3000( 
 mb190121158AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م 
�ض   08.30 ال�ساعة   2019/3/21 املوافق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
       �إعادة �إعالن  بالن�شر

                 يف  �لدعوى 2019/77  ��شتئناف �حو�ل �شخ�شية ومو�ريث
اىل امل�ستاأنف �سده / 1- جميله علي منيب نفاع جمهول حمل القامة 
مبا امل�ستانف/ �سامي ح�سني اأ�سعد العطوط وميثله:عبدالرحمن ن�سيب 
عبدالرحمن بن ن�سيب  قد قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى 
امل��واف��ق  2019/3/11   ال�ساعة  ي��وم  الثنني  رق��م/. وح��ددت لها جل�سة 
ال�سخ�سية يف منطقة  الح��وال  مبنى  )14( يف  رق��م  بالقاعة  10.00 �ض 
حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  ال��ق��ره��ود 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .
رئي�ض �لق�شم 

حماكم دبي

حمكمة  �ال�شتئناف

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2018/512  عمايل كلي 
اىل املحكوم عليه/1- �سركة والكو امتياز للمقاولت ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/1/29  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/�سيد اون ر�سا �سيد علي ر�سا بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدع مبلغ 
فيها  مبني  خدمته  بنهاية  �سهادة  بت�سليمه  عليها  املدعي  وبالزام  درهما   )10455.6(
تاريخ دخوله اخلدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته لجمالية ونوع العمل الذي 
كان يوؤديه واخر اجر كان يتقا�ساه وملحقاته وتذكرة عودة للمدعي اىل موطنه على 
اخر  يلتحق بخدمة رب عمل  ما مل  تنفيذ احلكم  قيمتها وقت  او  ال�سياحية  الدرجة 
وبالزام املدعي عليها باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2018/102  ��شتئناف عقاري 
اىل املحكوم عليه/1- لويجي فيتون جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بقبول  املحكمة  حكمت  املذكورة  الدعوى  يف    2018/10/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
ال�ستئناف �سكال ويف املو�سوع بالغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء بف�سخ عقد بيع و�سراء 
التداعي )W111 - برج باي �سنرتال وي�ست واملقامة على قطعة  الوحدة مو�سوع 
الر�ض V8 - دبي مارينا( املرم بني طريف الدعوى يف:2007/3/27 والق�ساء بتمكني 
امل�ستاأنفة من حيازة الوحدة مو�سوع الدعوى والزام امل�ستاأنف �سده بامل�سروفات عن 
درجتي التقا�سي والف درهم مقابل اتعاب املحاماة والق�ساء برد مبلغ التاأمني. حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  هذا الع��الن �سدر با�سم �ساحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  �ال�شتئناف

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/162  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اأ�ض.بي.ال.للنقليات ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
عبداهلل قمر  ���ض.ذ.م.م وميثله:فهد  ال�سيارات  غيار  لتجارة قطع  /زكريا  املدعي 
حممد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)154295( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع 
الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها 
  ch1.C.12:جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق:2019/3/7 ال�ساعة:08:30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/498  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-با�سم �سعيد م اأبوب�سايت جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
مداح بن عو�ض بن حمود احلي�سوين احلربي وميثله:خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل 
بن هويدن الكتبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )170000( وق���دره  مببلغ 
يوم الحد  لها جل�سة  التام.وحددت  ال�سداد  املبلغ وحتى  ا�ستحقاق  تاريخ  12% من 
فاأنت مكلف  بالقاعة:ch1.C.13  لذا  ال�ساعة:08:30 �ض  امل��واف��ق:2019/3/17 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/122  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جنمة ال�سغانة للخياطة والتطريز جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /عمر حممد جان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )22000( درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة 
  ch1.C.13:بالقاعة ال�ساعة:08:30 �ض  امل��واف��ق:2019/3/14  يوم اخلمي�ض 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2018/1425  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- فندق �سن اند �سكاي الرقة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2018/11/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
وميثلها  ذ.م.م  والفواكه  للخ�سار  وعابدي  غالمي  ل�سالح/�سركة  اعاله  املذكورة 
للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  غالمي  علي  ح�سني  بناه  مديرها/علي 
ت��اري��خ:2018/2/25 وحتى متام  مبلغ مقداره )59173.96( درهم وفائدة 9% من 
ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
مذكرة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/148  ��شتئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- عمر �سهزاد اياز خان  جمهول حمل القامة 
دبي(   )ف��رع  ليمتد  ان�سورن�ض كومباين  ادجم��ي   / امل�ستاأنف  ان  مبا 
مدين   2018/2670 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احلكم   / ا�ستاأنف  ق��د 
املوافق  ب��ت��اري��خ:2019/2/6 وح��ددت لها جل�سه يوم الربعاء  جزئي 
 ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2019/3/13
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
مذكرة �إعادة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/86  ��شتئناف عمايل    
حمل  جمهول  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  �سكوربل�ض   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
وميثله:يو�سف  �ساندرا  روب  دي��ف  هيمان�سو   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
حم��م��د اح��م��د ي��و���س��ف احل���م���ادي  ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�سادر 

بالدعوى رقم 2018/7937 عمايل جزئي بتاريخ:2019/1/10     
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/3/11 ال�ساعة 11.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

مذكرة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/2707  ��شتئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سيلر للخدمات الفنية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / حممد ني�ساد باراتوديل وميثله:يو�سف حممد 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  احل��م��ادي   يو�سف  احمد 
رقم 2018/6299 عمايل جزئي بتاريخ:2018/10/18  وحددت لها جل�سه 
رقم  بالقاعة  �سباحا    11.00 ال�ساعة   2019/3/11 املوافق  الثنني   ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.A.4

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2018/6235  تنفيذ عمايل 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة  اىل املنفذ �سده/1- مطبعة الم��ارات 
مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���س��ان��دي��ا ���س��ام��ب��ان  ق��د اأق�����ام  ع��ل��ي��ك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )21900( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1633( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
مكتب �إد�رة �خلرب�ء 

د�ئرة �ملحاكم - مكتب �إد�رة �خلربة 
�إعالن بالن�شر للح�شور �مام �خلبري �مل�شريف و�ملايل 

دعوى رقم 2018/97 جتاري كلي ر�أ�ض �خليمة  
املدعي /�سركة جلوبال تريد ا�سيت�ض اإ�ض ايه خارج الدولة لوك�سمرج بوكالة / ماأمون 
م ح( ميثلها  الذهبي للنفط )م  املدعي عليها / �سركة الكليل  اخل��ويل وم�ساركوه  - 
مديرها / �سيد عبا�ض علي مرع�سي - يتعني احل�سور خالل �ساعات العمل الر�سمية 
اىل مقر دائ��رة حماكم راأ���ض اخليمة - مكتب اإدارة اخلرة الكائن يف دائ��رة املحاكم - 
راأ�ض اخليمة ملقابلة اخلبري املايل وامل�سريف    املذكور واإح�سار كافة امل�ستندات والوثائق 
التي توؤيد موقفكم يف الدعوى رقم 2018/97 جتاري كلي  وذلك يوم الربعاء املوافق 

2019/3/13 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحا. 
 حماكم ر�أ�ض �خليمة 
مكتب �إد�رة �خلرب�ء -   �خلبري �ملايل و�مل�شريف 
ر�مي �لفار �شكوري   

 حكومة  ر��ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : داليا للحلي - �س ذ م م      
العنوان :  حمل رقم 70 ملك اعمار العقارية بردبي - دبي مول  ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 599334  رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1014824 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار  يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
بتاريخ   دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/3/4 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  من  وعلى   2019/3/4
مكتب  ملك   3 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�صبون  وم�صاركوه  الكتبي 
ه��ات��ف  04-3215355   - ال��ق��وز الوىل   - ب��ردب��ي   - امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  دب��ي   ويل عهد 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-3215356 فاك�ض: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
الوىل - هاتف  3215355-04 فاك�ض: 3215356-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  
داليا للحلي - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/3/4 
لديه  وعلى من   2019/3/4 بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن مدعى عليه بالن�شر

   املدعي باحلق املدين / كومل قمر الدين �سيتلوال - اجلن�سية : هندي
املدعي عليهم باحلق املدين : راجي�سموكار جوجنونفال رادهي�سيام ، هندي اجلن�سية ، جمهول 
حمل القامة  ، جهاجنري داريو�ض لوير ، هندي اجلن�سية ، جمهول حمل القامة  ، بيرتو مي�سا 
، ايطايل اجلن�سية ، جمهول حمل القامة ، �سابنا لوير جالن �سوراج ، هندي اجلن�سية ، جمهول 
،  رادهيكا انوبام نيماين ، هندي اجلن�سية ، جمهول حمل الق��ام��ة  ، جيتي�ض  حمل الق��ام��ة  
هندي   ، انطوين  انطوين  �ساملون   ، الق��ام��ة   حمل  جمهول   ، اجلن�سية  هندي   ، جوبالكري�سنا 
، هندي اجلن�سية ، جمهول حمل  ، جاكي دورو لل�سانداين  اجلن�سية ، جمهول حمل القامة 
القامة  ،  قررت حمكمة دبي البتدائية )دائرة اجلنح( يف الق�سية اجلزائية رقم 2018/25931 
املدعي باحلق  اقام  الن�سر، حيث  الدع��اء وذلك عن طريق  املذكور بالئحة  املدعى عليه  اعالن 
املدين دعواه املدنية �سد املدعي عليه يطالبه بتعوي�سه موؤقتا بدفع مبلغ وقدره )21.000( درهم 

والق�سية موؤجلة جلل�سة 2019/3/19 م لورود الإعالن.
رئي�س ق�صم ق�صايا اجلزاء
ماجد عي�صى احلب�صي

�لنيابـــة �لعامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �صركة مودرن �صتار لتجارة االطارات - ذ م م  
العنوان : حمل رقم m15 ملك �سالح حممد رم�سان الرفيع - ديرة - نايف   ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رق��م    699243  : الرخ�سة  رق��م    ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : القانوين 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1126019  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2019/1/13 بتاريخ   دبي  ق��رار حماكم 
2019/1/13  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني حممد 
�صديق قا�صم العاملية لتدقيق احل�صابات  العنوان : مكتب ملك ال�سيخ من�سور بن 
احمد ال ثاين - ديرة - الرقة   هاتف : 2219920-04  فاك�ض : 2219934-04 م�سطحباً 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً   )45( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : حممد �صديق قا�صم العاملية لتدقيق احل�صابات
ال��رق��ة   ه��ات��ف :  ب��ن اح��م��د ال ث��اين - دي���رة -  ال��ع��ن��وان : مكتب ملك ال�سيخ من�سور 
2219920-04  فاك�ض : 2219934-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
�صركة مودرن �صتار  اأع��اله لت�سفية   باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور  بدبي 
لتجارة االطارات - ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/1/13  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/1/13  وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : تنني ال�صحراء لتجارة مواد البناء - �س ذ م م   
العنوان : م�ستودع 17 ملك جممع دبي لال�ستثمار / �سركة العني الهلية للتجارة العامة 
- دبي لال�ستثمار - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 634860  
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1054744 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/2/18  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  بتاريخ  2019/2/18  وعلى من لديه  دبي 
 2903  -1 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  احل�صابات   لتدقيق  االن�صاري  & ام  ايه  املعني 
ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان - املركز التجاري الأول -  هاتف : 
2955582-04  فاك�ض : 2955598-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1- 2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان 
مبوجب   04-2955598  : فاك�ض    04-2955582  : هاتف   - الأول  التجاري  املركز   -
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية تنني ال�صحراء لتجارة مواد البناء - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار 
ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ك��ات��ب  ل��دى  حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2019/2/18 وامل��وث��ق 
امل�سفي املعني يف  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  2019/2/18 وعلى من لديه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية
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املال والأعمال

مركز دبي املايل العاملي يوا�صل م�صرية جناحه ويختتم 2018 باإجنازات غري م�صبوقة
مكتوم بن حممد : »توجيهات حممد بن را�صد �صكلت 
خارطة الطريق مل�صرية جناح املركز طوال 15 عاما «

•• دبي-وام:

وا�سل مركز دبي املايل العاملي تعزيز مكانته كاملركز املايل الرائد يف منطقة 
العام  خالل  قيا�سية  نتائج  بتحقيقه  اآ�سيا  وجنوب  واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق 

2018 لي�ستمر بذلك يف تاأكيد م�سرية جناحه التي بداأها منذ 15 عاما.
اأداء غري م�سبوق يف تاريخه م�سجال منوا قيا�سيا يف  املركز يف حتقيق  وجنح 
عدد ال�سركات املن�سمة اإليه حديثا والتي بلغت 437 �سركة حتى تاريخ 31 
دي�سمر 2018، وهو العدد الأكر منذ تاأ�سي�سه يف العام 2004. وباملقارنة 
2017، �سهد عدد ال�سركات امل�سجلة الن�سطة يف املركز زيادة بن�سبة  مع عام 
2137 �سركة، من  اإىل   1853 اأ�سا�ض �سنوي حيث ارتفع من  % على   15
بينها 625 �سركة متخ�س�سة يف اخلدمات املالية .. كما �سهد ان�سمام 1226 
كادرا حمليا ودوليا لريتفع تعداد القوى العاملة فيه اإىل 23،604 موظفني 
بنهاية 2018. وحقق املركز اأداء ماليا قويا حيث ارتفع �سايف اأرباحه بن�سبة 
79 مليون دولر يف العام  88 مليون دولر، مقارنة مع  اإىل  % لي�سل   11
ا�ستثماراته  حمفظة  اإىل  العائدة  العادلة  القيمة  مكا�سب  با�ستثناء   ،2017

العقارية.
وتعليقا على الأداء القوي للمركز، قال �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�ض مركز دبي املايل العاملي : “ انطلق مركز دبي 
املايل العاملي قبل 15 عاما بروؤية طموحة لأن ي�سبح مركزا ماليا عامليا من 
الطراز الأول وهو ما جنحنا يف حتقيقه بف�سل التوجيهات ال�سديدة ل�ساحب 
رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
النجاح  مل�سرية  الطريق  ر�سمت خارطة  التي  “رعاه اهلل”  دبي  ال��وزراء حاكم 
التي  الرائدة  املكانة  املركز من خالل  �ساهم  وقد  ثمارها،  نوا�سل جني  التي 
وامل�سممة  املتطورة  التحتية  وبنيته  للنمو  املحفزة  بيئته  بف�سل  بها  يتمتع 
وجهة  باعتبارها  دب��ي  �سمعة  تر�سيخ  يف  �سركائنا،  م�سالح  ي��راع��ي  باأ�سلوب 

مف�سلة ملجتمع املال والأعمال«.
واأ�ساف �سموه : “ يدخل املركز اليوم مرحلة جديدة من النمو مع اخلطط 
الطموحة لتو�سعته التي مت الك�سف عنها موؤخرا، ليتقدم بخطى ثابتة وثقة 
اأك���ر يف تطوير  ب���دور  ال��ق��ي��ام  ت��ه��دف اإىل  ك��ب��رية نحو حتقيق روؤي���ة ج��دي��دة 
اآ�سيا  وج��ن��وب  واأفريقيا  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  امل��ايل  القطاع  م�ستقبل 
احلكومية  الأجندة  مع  اأهدافه  مواءمة  خالل  ومن  العامل،  اأنحاء  وخمتلف 
التي تهدف اإىل تعزيز م�سرية ازدهار دبي وت�سريع وترية التنمية يف الإمارة، 
�سيوا�سل املركز دوره املحوري يف دفع عجلة تطور هذا القطاع ومنوه حمليا 

واإقليميا ودوليا«.
من جانبه، قال �سعادة عي�سى كاظم، حمافظ مركز دبي املايل العاملي: “ يوؤكد 
اأداوؤنا القوي خالل العام 2018 اأن املركز مي�سي قدما نحو حتقيق اأهداف 
مل�ساعفة  خاللها  من  ي�سعى  والتي   2024 للعام  الطموحة  ا�سرتاتيجيته 
ونفخر مبا حققناه من  القادمة،  ال�سنوات  م��رات خالل  اأعماله ثالث  حجم 
 15 التي بداأناها قبل  منو وجناحات واإجن��ازات متميزة على مدار م�سريتنا 
املالية  املراكز  اليوم يف م�ساف نخبة  العاملي  املايل  بات مركز دبي  عاما حيث 
على م�ستوى العامل من حيث نطاق الأعمال واملرونة وتطور اخلدمات، ويعزز 
للخدمات  دبي  �سلطة  �سيما  له ل  التابعة  الهيئات  املركز متيز خدمات  جناح 
التي  املالية  الأن�سطة  تنظيم  تتوىل  التي  امل�ستقلة  التنظيمية  الهيئة  املالية، 
جتري يف املركز ومن خالله؛ و�سلطة ت�سوية املنازعات، التي تعد من�سة رائدة 

يف حتقيق التميز القانوين مبنطقة ال�سرق الأو�سط«.
املواهب  واأك��رث  املالية  للموؤ�س�سات  اأكر جتمع  املركز حاليا  “ ي�سم  واأ�ساف: 
اآ�سيا،  وج��ن��وب  واأفريقيا  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  تنوعا  املالية  وال��ك��وادر 
و�سنوا�سل التزامنا بقيادة القطاع نحو اآفاق جديدة من الفر�ض والإمكانات 

واإر�ساء الأ�س�ض ملجتمع اأعمال مزدهر وقطاع مايل �سمويل«.
وحافظ املركز على نف�ض التمثيل اجلغرايف وا�سع النطاق كما يف العام ال�سابق، 
اإذ اأن 36 % من ال�سركات املالية امل�سجلة هي من ال�سرق الأو�سط، و33 % 
من اأوروب��ا و11 % من اآ�سيا، و10 % من الوليات املتحدة، و10 % من 
بلدان اأخرى. وقال عارف اأمريي، الرئي�ض التنفيذي ل�سلطة مركز دبي املايل 
العاملي : “ �سجل املركز خالل العام 2018 جناحا غري م�سبوق يف تاريخه، 
ات�ساع نطاق خدماته ونوعية  اأي�سا من حيث  لي�ض فقط من حيث النمو بل 
وعدد اتفاقيات التعاون اجلديدة التي اأبرمها، و�سمل زخم النمو كافة قطاعاته 
الرئي�سية، ل �سيما التكنولوجيا املالية واإدارة الرثوات ومتويل الطريان، التي 
متطلبات  تواكب  والتي  املتطورة  والتنظيمية  القانونية  بيئتنا  من  ا�ستفادت 
العمالء املتغرية، وتوؤكد �سراكاتنا اجلديدة مع جهات رائدة من جميع اأنحاء 
العامل، اإىل جانب القائمة منها التي نوا�سل توطيدها، اأهمية تبادل املعرفة 
وموا�سلة تطوير راأ�ض املال الب�سري يف املنطقة، الأمر الذي نعده من اأولوياتنا 

الرئي�سية للعام 2019«.

حمكمة اأبوظبي البتدائية تنجح يف اإخراج 
�صركة من خطر اإ�صهار اإفال�صها اإىل اإعادة الهيكلة

•• اأبوظبي -وام:

متكنت دائرة الق�ساء يف اأبوظبي من اإخراج �سركة من خطر اإ�سهار اإفال�سها 
الإفال�ض  دائ���رة  اأم���ام  لها  خ�سعت  ال��ت��ي  الهيكلة  اإع���ادة  عملية  جن��اح  اإىل 
يف  نوعها  م��ن  الأوىل  تعد  �سابقة  يف  وذل��ك  البتدائية  اأبوظبي  مبحكمة 

املنطقة.
تاأ�س�ست  م�سوؤولية حمدودة  ذات  �سركة  تعرث  اإىل  الق�سية  تفا�سيل  وتعود 
دفعها  عن  وتوقفت  ديونها  �سداد  يف  املقاولت  اأعمال  ملزاولة   2008 عام 
املال  ل��راأ���ض  �سعفا   18 جت���اوزت  ب��دي��ون  امل��ايل  مركزها  ا�سطراب  نتيجة 
فتقدمت بطلب افتتاح اإجراءات اإ�سهار اإفال�سها وفقا لأحكام الف�سل الرابع 

من املر�سوم بقانون احتادي رقم 9 ل�سنة 2016 ب�ساأن الإفال�ض.
وتطبيقا لأهداف القانون، عملت املحكمة على اإعادة هيكلة ال�سركة وعينت 
اأميناً من بني اخلراء املخت�سني، والذي با�سر مهامه اإىل اأن متت عملية 
اللتزامات وجتديد  و�سداد  ال�سركة  ديون  بتح�سيل  بنجاح  الهيكلة  اإع��ادة 
لتمكينها  املال  راأ���ض  اأ�سعاف   5 بواقع  �سيولة  التجارية وحتقيق  رخ�ستها 

من اإعادة مبا�سرة اأعمالها من جديد.
ويهدف املر�سوم بقانون احتادي رقم 9 ل�سنة 2016 ب�ساأن الإفال�ض اإىل 
معاجلة اأو�ساع ال�سركات املتعرثة وحماية اأموال الدائنني وامل�ساهمني مبا 

يحمي الن�ساط القت�سادي والبيئة ال�ستثمارية ب�سكل عام.
67 من  امل���ادة  ب��ه امل�سرع الحت���ادي يف  اأف�سح  اأن��ه مب��ا  واأو���س��ح��ت املحكمة 
الإفال�ض  ب�ساأن  الرابع  الباب  اإج���راءات  اأن  �سابقا  املذكور  بقانون  املر�سوم 
تطبيق  على  م�ساعدته  خ��الل  من  اأمكن  اإن  للمدين  الهيكلة  اإع��ادة  تنظم 
خطة لإعادة هيكلة اأعماله اأو اإ�سهار الإفال�ض املدين واإجراء ت�سفية عادلة 

لأمواله للوفاء بالتزاماته.

اختتام فعاليات الربنامج الدويل لقادة الطريان املدين
•• دبي -وام:

اختتمت وزارة �سوؤون جمل�ض الوزراء وامل�ستقبل بالتعاون مع الهيئة العامة للطريان املدين، 
الذي مت تنظيمه  فعاليات الدورة الأوىل من “الرنامج الدويل لقادة الطريان املدين”، 
الإماراتية  املمار�سات  واأف�سل  الناجحة  التجارب  مل�ساركة  معرفية  من�سة  توفري  بهدف 

والعاملية يف جمالت تطوير قطاع الطريان املدين والإدارة احلكومية.
وا�ستقطب الرنامج يف دورته الأوىل 14 من مدراء العموم وقيادات ال�سف الثاين ميثلون 
%85 م��ن ق��ادة ال��ط��ريان امل��دين يف ال��ع��امل العربي، وم��ن املخطط اأن يغطي  اأك��رث م��ن 
الرنامج قادة الطريان املدين من خمتلف دول العامل خالل الدورات املقبلة، لتطوير �سيغ 
العمل امل�سرتك مبا يلبي حاجات كل دولة لتطوير هذا القطاع احليوي. و�سمم الرنامج 
املتخ�س�سة والآراء واخلرات عر ور�ض عمل وحما�سرات  املعرفة  لي�سكل من�سة لتبادل 

وحلقات نقا�سية وزيارات ميدانية لالإطالع على اأف�سل املمار�سات يف املجال.

 حاكم الفجرية وحمدان بن زايد يطلعان على �صري عمل �صوامع الحتاد للحبوب

•• الفجرية -وام:

ال�سيخ حمد بن حممد  ال�سمو  اأكد �ساحب 
ال�����س��رق��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����ض الأع����ل����ى حاكم 
ال�سراكات  من  مزيد  عقد  اأهمية  الفجرية 
ال��ت��ي من  ال��ع��ام واخل��ا���ض،  ب��ني القطاعني 
الرامية  دع���م اجل���ه���ود احل��ك��وم��ي��ة  ���س��اأن��ه��ا 

لال�ستثمار يف كافة املجالت القت�سادية.
ال�سمو حاكم  جاء ذلك خالل لقاء �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  الفجرية 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
وذلك يف مقر اإقامته يف مدينة دبا الفجرية 

.
اإىل  الفجرية  حاكم  ال�سمو  �ساحب  واأ���س��ار 
الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق  اأه��م��ي��ة 
ل���الإم���ارات وم�����س��ارك��ة ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض يف 
اإىل  لفتاً  امل�ستدامة،  التنمية  عملية  قيادة 
�سرورة حتقيق التنويع القت�سادي املن�سود 
يف اإطار جذب وتطوير ال�ستثمارات العربية 

والأجنبية يف كافة القطاعات.
الفجرية  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وا�ستعر�ض 
و�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اأبرز 
ال��ت��ي ت�سب يف خدمة  وامل�����س��اري��ع  اخل��ط��ط 

الوطن واملواطن.

ال�سمو  بها �ساحب  قام  .. جولة  اللقاء  تال 
ال�����س��ي��خ ح��م��د ب���ن حم��م��د ال�����س��رق��ي و�سمو 
ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اإىل �سوامع 
التابعة  الفجرية  ب��اإم��ارة  للحبوب  الحت���اد 
ال�سركات  اإحدى  القاب�سة  الظاهرة  ل�سركة 

الإماراتية العاملة يف املجال الزراعي.
الت�سغيلية  العمليات  على  �سموهما  واطلع 
وم�ساهمتها  التخزينية  و�سعتها  لل�سوامع 
اإن�������س���اء اح��ت��ي��اط��ي وط��ن��ي م���ن احلبوب  يف 
وح�سول  الطوارئ  ح��الت  يف  ل�ستخدامها 
باأ�سعار  الأ�سا�سية  ال�سلع  على  امل�ستهلكني 

منا�سبة وبطريقة اأ�سرع.
التي تقع  ود�سنت �سوامع الحتاد للحبوب 
2016 حيث  مار�ض  الفجرية يف  ميناء  يف 
تخزينية  ب�سعة  حبوب  �سومعة   20 ت�سم 
تبلغ ح��وايل 300 األ��ف ط��ن م��رتي وذلك 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز م��ل��ف ال���س��ت��دام��ة والأم����ن 
ال���غ���ذائ���ي ل��ل�����س��ل��ع الأ����س���ا����س���ي���ة يف ال���دول���ة 

واملنطقة على نطاق اأو�سع.
الأ�سواق  منتجاتها يف  ال�سوامع  ت�سوق  كما 
من  خمتلفة  وب���اأن���واع  والإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية 
ال�سفراء  وال��������ذرة  ك���ال�������س���وف���ان  احل����ب����وب 
يبلغ  حيث  وال��ق��م��ح  وال�سعري  وال��ب��ق��ول��ي��ات 
اجمايل ا�سترياد دولة الإمارات من احلبوب 

�سنويا حوايل مليون طن من القمح و650 
األف طن من ال�سعري و700 األف طن من 
وت�سغيل  اإدارة  يف  وي�سهم  ال�سفراء.  ال��ذرة 
م��ن��ت�����س��ب��ي اخلدمة  م����ن  ع�����دد  ال�������س���وام���ع 
الوطنية الذين مت تدريبهم وتوزيعهم من 
م�سنع  على  القاب�سة  الظاهرة  �سركة  قبل 
ال�سركة لالأرز يف منطقة خليفة ال�سناعية 
ب��اأب��وظ��ب��ي و���س��وام��ع الحت�����اد ل��ل��ح��ب��وب يف 
اإمارة الفجرية وبالتن�سيق مع مركز الأمن 

الغذائي باأبوظبي.
ب��ت��غ��ط��ي��ة ج��م��ي��ع املهام  امل���ج���ن���دون  وي���ق���وم 
التقنية والإدارية واليدوية لإنتاج الكميات 
املطلوبة من احلبوب خالل الفرتة املحددة 

وبكل كفاءة واقتدار.
واأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
القت�سادي  ال��ق��ط��اع  اأن  ال���زي���ارة  خ��ت��ام  يف 
ح��ق��ق جناحات  ال���دول���ة  وال���س��ت��ث��م��اري يف 
متوا�سلة بف�سل توجيهات القيادة الر�سيدة 
لال�ستثمارات  ج���اذب���ا  م��ن��اخ��ا  ه���ي���اأت  ال��ت��ي 
املحلية والأجنبية، منوها �سموه اإىل اأهمية 
يف  حم��وري  دور  اخل��ا���ض  للقطاع  يكون  اأن 
ت�سهدها  التي  ال�ساملة  التنمية  جهود  دعم 

الدولة.
وقال �سموه : “ اإن �سوامع الحتاد للحبوب 

والهامة  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  م��ن  تعد 
على م�ستوى الدولة كونها ت�سهم يف تنفيذ 
الزراعة  لتحقيق  الإم����ارات  حكومة  ه��دف 
ولعب  الطويل  امل��دى  على  الغذائي  الأم���ن 
دور نا�سط يف تعزيز مكانة الإمارات كمركز 

لتجارة ال�سلع يف املنطقة« .
الظاهرة  ���س��رك��ة  اإن  اإىل  ���س��م��وه  واأ�����س����ار 
تعزيز  ع��ل��ى  اإن�����س��ائ��ه��ا  م��ن��ذ  داأب����ت  القاب�سة 
ملف ال�ستدامة والزراعة الأمن الغذائي يف 
الناجحة  امل�ساريع  من  الكثري  عر  الدولة 
حمليا وعامليا وب�سكل خا�ض يف جمال زراعة 
واإنتاج وجتارة الأعالف احليوانية واللحوم 
�سل�سلة  واإدارة  الأ�سا�سية  الغذائية  وال�سلع 

الإمداد من بدايتها اإىل نهايتها.
واأثنى �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
التي يبذلها منت�سبو اخلدمة  على اجلهود 
ال���وط���ن���ي���ة والح���ت���ي���اط���ي���ة يف خ���دم���ة هذا 
الدور  اأهمية  �سموه  املعطاء، موؤكدا  الوطن 
الذي تقوم به القوات امل�سلحة بالتعاون مع 
والأزمات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة 
والكوارث ومركز الأمن الغذائي يف جتهيز 
فاعلة  عنا�سر  ي��ك��ون��وا  ك��ي  ال��وط��ن  ���س��ب��اب 
يف امل��ج��ت��م��ع وال���س��ت��ف��ادة م��ن ط��اق��ات��ه��م يف 
املجالت كافة. رافق �سموهما خالل الزيارة 

خلل افتتاح معر�س وموؤمتر »اأغرا ال�صرق االأو�صط«

وزارة التغري املناخي والبيئة تناق�ص الأمن الغذائي الإقليمي
•• دبي-الفجر: 

افتتح �سعادة املهند�ض �سيف ال�سرع وكيل 
لقطاع  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزارة 
امل��ج��ت��م��ع��ات امل�����س��ت��دام��ة ر���س��م��ي��اً ام�����ض )5 
ال�سرق  “اأغرا  وم��وؤمت��ر  معر�ض  م��ار���ض(، 
الأعمال  م��ع��ار���ض  اأه����م  اأح����د  الأو�سط” 
املائية  الأح�����ي�����اء  وا�����س����ت����زراع  ال����زراع����ي����ة 
وال�سحة احليوانية الرئي�سية يف املنطقة، 
والذي ي�ستمر حتى 7 مار�ض يف مركز دبي 
التجاري العاملي. ورّكز �سعادة ال�سرع خالل 
اأهمية  على  امل��وؤمت��ر  يف  الرئي�سية  كلمته 
الأمن الغذائي واأهداف التنمية امل�ستدامة 
“اأغرا  يف  املوا�سيع  كاأهم  املتحدة  ل��الأمم 
للح�سور  ي��وّف��ر  ال��ذي  الأو�سط”  ال�سرق 
برنامج  م���ن  اأك���ادمي���ي���ة جم���ان���اً  وح������دات 
على   CPD امل�ستمر«  املهني  “التطوير 
و�سّلطت  للموؤمتر.  الثالثة  الأي���ام  م��دار 
من  الأول  ال����ي����وم  يف  امل�����وؤمت�����ر  اأج�����ن�����دة 
املعر�ض ال�سوء على �سل�سلة من العرو�ض 
التقدميية حتت عنوان “فر�ض ال�ستثمار 
والتي افتتحها �سعادة  يف العامل العربي”، 
رئي�ض جمل�ض  امل��زروع��ي  عبيد  بن  حممد 
والمناء  لال�ستثمار  العربية  الهيئة  اإدارة 
�سعادة  وق����ال   .)AAAID( ال���زراع���ي 
ال�سرع: “ل يزال العامل يعاين من م�سكلة 
النخفا�ض  وبعد  الغذائي.  الأم��ن  نق�ض 
امل�ستمر يف عدد الذين يعانون من املجاعة 
يف العامل على مدار العقد املا�سي، عاد هذا 
على  الثالث  للعام  جم��دداً  لريتفع  العدد 
التوايل، لي�سل اإىل اأكرث من 820 مليون 
“حالة  لتقرير  وفًقا   ،2017 يف  �سخ�ض 
ال�����س��ادر عن  والتغذية”  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن 
املتحدة  والزراعة لالأمم  الأغذية  منظمة 

)FAO( لعام 2018.
وال�����ي�����وم ت���ب���ق���ى اأ�����س����ب����اب ن���ق�������ض الأم������ن 
ومن  تغيري،  دون  التغذية  و�سوء  الغذائي 

الأرا�سي  ونق�ض  ال�سكاين،  النمو  اأهمها 
ال��زراع��ي��ة، ون���درة امل��ي��اه، وت��غ��ري امل��ن��اخ، ما 
يعني اأننا بحاجة اإىل اأن نكون �سّباقني يف 
الزراعي  الإن��ت��اج  �سناعة  ا�ستمرار  �سمان 
الدعم  على  احل�����س��ول  ب��ه��دف  املنطقة  يف 
والبتكار الذي حتتاج اإليه هذه ال�سناعة.

وبالرغم مما �سبق، فال يزال هناك اأ�سباب 
اإن ظهور  ت���ف���اوؤًل.  اأك����رث  ل��ن��ك��ون  ت��دع��ون��ا 
يف  والذكية  احلديثة  التقنيات  من  املزيد 
جمال الزراعة، والتي ترز ب�سكل ملحوظ 
ك���ج���زء م���ن ه����ذا امل���ع���ر����ض ���س��ت��ل��ع��ب دوراً 
رئي�سياً يف م�ستقبل ال�سناعة، وكلّما اأولينا 
الهتمام للممار�سات الزراعية الذكية مثل 
الزراعة العمودية واملائية، يكون اأ�سرع نحو 
وتعتمد  الغذائي.  لالأمن  اأهدافنا  حتقيق 
اإىل  ال��ت��ط��ورات  ل��ه��ذه  الكاملة  ال���س��ت��ف��ادة 
التعاون  يف  جناحنا  م��دى  على  كبري  ح��د 
جمال  يف  �سيما  ل  ال���دويل،  امل�ستوى  على 
نقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات 
ال�سغرية  الزراعية  الأعمال  اأ�سحاب  بني 

واملتو�سطة يف البلدان النامية«.
واأ����س���ار ���س��ع��ادة ال�����س��رع اأن دول���ة الإم����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ح��اف��ظ��ت ع��ل��ى م�ستوى 
ج��ي��د م���ن الأم�����ن ال��غ��ذائ��ي ح��ي��ث احتلت 
الغذائي  الأم�����ن  م��وؤ���س��ر  يف   33 امل��رت��ب��ة 
نتيجة  ذل��ك  وي��اأت��ي   .2017 لعام  العاملي 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  ق���ي���ادة  جل���ه���ود 
املتحدة يف تنويع م�سادر الغذاء من خالل 
اإن�ساء �سبكات قوية من العالقات التجارية 
الرئي�سيني،  الغذائية  امل��واد  م�سدري  مع 
القطاع  اخل���ا����ض يف  ال���س��ت��ث��م��ار  وت��ع��زي��ز 

الزراعي، على امل�ستويني املحلي والعاملي.
تتطلع  �سبق،  م��ا  على  “عالوة  واأ����س���اف: 
الإمارات العربية املتحدة كذلك اإىل زيادة 
املحلية  املنتجات  على  الع��ت��م��اد  م�ستوى 
واأ�ساف  الغذائية.  الفجوة  ت�سييق  بهدف 
اعتماد  يتم  امل��ث��ال،  �سبيل  “على  ال�����س��رع: 
ت��ق��ن��ي��ات ال���زراع���ة احل��دي��ث��ة وال��ذك��ي��ة من 
وتطبيق  التقنيات  اأح��دث  توظيف  خ��الل 
اأف�سل املمار�سات، وزيادة م�ستويات الدعم 

احلجم  ومتو�سطة  ال�����س��غ��رية  لل�سركات 
وتي�سري ح�سولها على التمويل الكايف من 

خالل برامج التمويل الوطنية«.
وخالل الأيام الثالثة املقبلة، �سيّقدم “اأغرا 
جّماين  دخ��ول  ل��ل��زّوار  الأو�سط”  ال�سرق 
اإىل املوؤمترات الأربعة امل�ساحبة للمعر�ض 
وهي منتدى ال�ستثمار الزراعي، والزراعة 
البيئية، وا�ستزراع الأحياء املائية وال�سحة 
�سبل  على  املوؤمترات  و�سرّتكز  احليوانية. 
حتقيق “اأهداف التنمية امل�ستدامة لالأمم 
عاملي  ك��اإط��ار   ،)UNSDG( امل��ت��ح��دة«، 
ن��ح��و حت��ق��ي��ق م�ستقبل  امل�����س��رتك  ل��ل��ع��م��ل 
اأك���رث ا���س��ت��دام��ة ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة. كما 
�سي�سم “اأغرا ال�سرق الأو�سط” عدد من 
ال�سركات الرائدة يف الأعمال الزراعية من 
40 دول��ة، مثل �سركة الظاهرة  اأك��رث من 
و”اأغذية”،  للري”،  و”جاين  القاب�سة، 
�ستعر�ض  والتي  لالألبان  الروابي  و�سركة 
يف  والب��ت��ك��ارات  التقنيات  اأح���دث  جميعها 

ال�سوق. وقالت �سامانثا بلي�سبي مديرة 

اآل  ب��ن زاي���د  ب��ن ح��م��دان  ال�سيخ حم��م��د   ..
ال�سنحاين  �سعيد  حم��م��د  و���س��ع��ادة  ن��ه��ي��ان 
مدير الديوان الأمريي يف حكومة الفجرية 
و�سعادة عي�سى حمد بو�سهاب م�ست�سار �سمو 
رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح���م���ر الإم���ارات���ي 
و�سعادة اأحمد مطر الظاهري مدير مكتب 
و�سعادة  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
و�سعادة خدمي  الكتبي  �سلطان بن ح�سريم 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  الدرعي  عبداهلل 

�سركة الظاهرة والع�سو املنتدب.
يذكر اأن �سركة الظاهرة القاب�سة تتخ�س�ض 
يف جم���ال ال���زراع���ة ومت��ت��ل��ك وت��دي��ر اأرا����ض 
األف   400 م�ساحتها  تبلغ  وا�سعة  زراع��ي��ة 
األف هكتار   160 فدان تقريبا - ما يعادل 

- متوزعة على 5 قارات .
خمتلفة  عمليات  بت�سغيل  ال�سركة  وت��ق��وم 
وطحن  والأج���ب���ان  الأل���ب���ان  اإن��ت��اج  تت�سمن 
اإمكاناتها  ع��ل��ى  وت��ع��ت��م��د  وال��دق��ي��ق  الأرز 

املتقدمة على �سعيد التجارة الدولية.
ازده����ارا  تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  ال�����س��رك��ة  وح��ق��ق��ت 
مم��ي��زا م��ع��ت��م��دة ع��ل��ى ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة فعالة 
من  �سل�سلة  يف  جتلت  الأجنبي  لال�ستثمار 
منتجي  مع  وال�سراكة  ال�ستحواذ  عمليات 

الأغذية والأعالف حول العامل.

“لقد  الأو�سط”:  ال�سرق  “اأغرا  معر�ض 
ح�سلنا من جديد هذا العام على دعم كبري 
من ال�سركات املحلية والأجنبية والهيئات 
احل���ك���وم���ي���ة واجل���م���ع���ي���ات، م����ا ���س��م��ح لنا 
بال�ستمرار يف تقدمي حدث ي�سّلط ال�سوء 

على املنتجات واملحتوى والبتكار«.
وحتت رعاية وزارة التغري املناخي والبيئة 
ينطلق  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  يف 
“اأغرا ال�سرق الأو�سط”  معر�ض وموؤمتر 
 2019 7 م��ار���ض  اإىل   5 ال��ف��رتة م��ن  يف 
العاملي. وبرتكيزه  التجاري  دبي  يف مركز 
وتربية  املحا�سيل  زراع����ة  ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى 
وال�سحة  املائية  الأحياء  وا�ستزراع  املا�سية 
ال�سرق  “اأغرا  ���س��ي��ج��ذب  احل���ي���وان���ي���ة، 
وامل�سرتين  امل��وردي��ن   ”2019 الأو���س��ط 
يتطلعون  ال���ذي���ن  وال���دول���ي���ني،  امل��ح��ل��ي��ني 
واحللول  املنتجات  اأح��دث  على  للح�سول 
ت���اأم���ني م��ن��ت��وج غذائي  ب���ه���دف  امل��ب��ت��ك��رة 
ال�سرق  منطقة  اأن��ح��اء  جميع  يف  م�ستدام 

الأو�سط واأفريقيا. 
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املال والأعمال

»اأمالك للتمويل« حت�صل على عالمة غرفة دبي للم�صوؤولية 
الجتماعية للموؤ�ص�صات للعام الرابع على التوايل

•• دبي-الفجر:

ح�سلت �سركة اأمالك للتمويل )�ض.م.ع(، ال�سركة الرائدة يف قطاع التمويل 
دبي  غرفة  عالمة  على  الأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة  م�ستوى  على  العقاري 
للم�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات لعام 2018. وتعد هذه ال�سنة الرابعة 

على التوايل التي حت�سل فيها ال�سركة على هذا التقدير املرموق.
هذا ومّت ت�سليم اجلائزة من قبل �سعادة ماجد �سيف الغرير، رئي�ض جمل�ض 
اإدارة غرفة جتارة و�سناعة دبي، وذلك يف حفل خا�ض اأقيم يف املقر الرئي�سي 
اللقب  اأم���الك ه��ذا  امل��ا���س��ي. وي��اأت��ي منح �سركة  28 ف��راي��ر  ي��وم  للغرفة 
امل�سوؤولية  ومبادئ  دمج ممار�سات  امل�ستمرة يف  وتقديراً جلهودها  اعرتافاً 
الجتماعية املوؤ�س�سية �سمن عملياتها بجانب براجمها املتميزة التي تدعم 
مبادرات متنوعة يف جمالت التاأثري الرئي�سية والتي ت�سمل املجتمع والبيئة 
نقاط  اأم��الك متو�سط  2018، جت��اوزت  وال�سوق. ويف عام  العمل  ومكان 
التقييم يف القطاع و�سّجلت اأعلى تقييم لها يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية 

للموؤ�س�سات مقارنة بال�سنوات ال�سابقة.
والتزامها  اإجنازاتها  على  اأم��الك  �سركة  الغرير  �سيف  ماجد  �سعادة  وهناأ 
اإىل  م�سرياً  وال�ستدامة،  الجتماعية  امل�سوؤولية  جهود  تعزيز  يف  امل�ستمر 
ال�سركات  ا�سرتاتيجيات  من  اأ�سا�سياً  ج��زءاً  تعتر  امل�سوؤولة  املمار�سات  اأن 
واأن�سطتها على  تاأثريات عملياتها  اإح��داث فارق يف  القادرة على  الناجحة، 
البيئة واملجتمع، مثمناً جهود ال�سركة يف الإلتزام باأعلى معايري امل�سوؤولية 

الجتماعية للموؤ�س�سات. 
الع�سو  الهرمي،  �سعادة عارف عبداهلل  الإجن��از، قال  ويف تعليقه على هذا 
بح�سولنا  “نفخر  للتمويل:  اأم��الك  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�ض  املنتدب 
على هذا التقدير املرموق من غرفة دبي للعام الرابع على التوايل والذي 
مب�سوؤولياتنا  امل�ستمر  والتزامنا  اجتماعياً  املوؤثرة  لراجمنا  تقديراً  ياأتي 
الجتماعية يف كل ما نقوم به. و�سنوا�سل التزامنا اجلاد بتقدمي م�ساهمات 
اإيجابية يف جمتمعنا ودعم اأن�سطة تعزيز ال�سمول املايل يف دولة الإمارات 

مبا يتما�سى مع روؤية وتوجيهات قيادتنا احلكيمة«.

بكلفة 145 مليون يورو
تد�صني م�صنع اأملاين 

متخ�ص�ص فى اأغذية الأطفال 
•• دبي - الفجر:

التجاري هيومانا يف  العالمة  اإم كيه جروب �ساحبة  اأعلنت جمموعة دي 
ال�سرق الأو�سط املتخ�س�سة يف منتجات الألبان الملانية عن افتتاح وتد�سني 
الأطفال  اأغ��ذي��ة  يف  ومتخ�س�ض  التقنية  ع���ايل  امل��ان��ي��ا  يف  ج��دي��د  م�سنع 

با�ستثمار بقيمة 145 مليون يورو.
وقد مت العالن ر�سمياً عن ذلك من دبي خالل الحتفال الذي اأقيم بفندق 
التنفيذي  الرئي�ض  الهوى  حممد  بح�سور  اجلمريا   نخلة  بامل  فريموت 
ل�سركة ذا برين�سيبالز مينا )TPM( - ال�سريك الإقليمي لهيومانا يف دبي، 
فافا�سور  واأوليفييه  هيومانا  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  اإيكرت،  و�ستيفان 
املدير العام ل�سركة هيومانا - رئي�ض الأ�سواق العاملية، وجورج حليم املدير 
الإقليمي ملنطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا لدى �سركة هيومانا، مب�ساركة 

عدد من رجال الأعمال وال�سناعيني وال�سيوف .
على  كلمته  يف  هيومانا  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  اإي��ك��رت  �ستيفان  واأك��د 
اأهمية امل�سنع اجلديد يف اإيجاد قيمة م�سافة وتطوير العالمة التجارية، 
 40 اإىل  على معاجلة ما ي�سل  ق��ادراً  �سيكون  امل�سنع اجلديد  اأن  معتراً  
مليون كجم من احلليب اخلايل من الكائنات املعدلة  وراثياً كل عام لإنتاج 

تركيبة حليب الأطفال ال�سناعي يف �سكل م�سحوق عايل اجلودة. 
برين�سيبالز  ذا  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  الهوى  حممد  وجه  كلمته  ويف 
على  امل�سنع اجلديد، موؤكداً  افتتاح  اإىل �سركة هيومانا على  التهنئَة  مينا 
اأهمية هذا الإجناز يف تعزيز اأعمال هيومانا يف منطقة ال�سرق الأو�سط من 
خالل تزويد عمالئنا بحليب الأطفال الر�سع اخلايل من الكائنات املعدلة 
وراثياً باأعلى معايري اجلودة الأملانية. ولفت اإىل اأن �سركة هيومانا ت�ستخدم 
مواد عالية اجلودة من من�ساآت اإنتاج احلليب التابعة لها، والكائنة بالقرب 
من امل�سنع، با�ستثمار بلغ حوايل 145 مليون يورو  كلفة التقنية احلديثة 

والبنية التحتية العالية اجلودة والعمليات واملعدات املوفرة للطاقة. 
من جهته �سلط اأوليفييه فافا�سور املدير العام ل�سركة هيومانا ال�سوء على 
اأهمية امل�سنع اجلديد يف تلبية املتطلبات امل�ستقبلية  لال�ستدامة وحتقيق 
انت�سار  �سيعزز  اجل��دي��د  امل�سنع  افتتاح  اأن  اإىل  م�سرياً  النمو،  م��ن  امل��زي��د 
عالمتنا التجارية ورحلتها وتطويرها، هذا بالإ�سافة اإىل  وجود اإمكانيات 
الأطفال  حليب  تركيبات  على  املتزايد  الطلب  لتلبية  اأك��ر  ومرونة  اأعلى 

ال�سناعي اخلايل من الكائنات املعدلة وراثياً يف املنطقة.

مليار درهم ت�صهيالت مالية   5.1
لل�صناعة والأعمال خالل يناير

•• اأبوظبي-وام:

بلغت قيمة الت�سهيالت املالية التي قدمها اجلهاز امل�سريف لقطاعي ال�سناعة 
والأعمال 5.1 مليار درهم خالل �سهر يناير 2019 الأمر الذي رفع من 
اإجمايل الت�سهيالت للقطاعني اىل 797.8 مليار درهم وفقا لإح�سائيات 
م�سرف الإمارات املركزي الذي ير�سد موؤ�سرات ن�ساط البنوك يف الدولة. 
نحو  واح��د  �سهر  خ��الل  القطاعان  عليها  ح�سل  التي  الت�سهيالت  وت�سكل 
 2018 العام  طيلة  للقطاعني  املقدمة  الت�سهيالت  قيمة  من   11.6%
والتي بلغت 43.8 مليار درهم.  ويعك�ض ا�ستمرار اجلهاز امل�سريف يف تقدمي 
الت�سهيالت لالأعمال وال�سناعة توا�سل النمو يف هذه الأن�سطة التي تعتر 
حمركا رئي�سا من حمركات الن�ساط القت�سادي يف دولة الإمارات.  ويت�سح 
لقطاعي  املقدمة  املالية  الت�سهيالت  ملوؤ�سر  البياين  الر�سد  خ��الل  م��ن 
فقد  املا�سية،  الفرتة  خ��الل  ال�ساعد  نهجه  موا�سلة  وال�سناعة  الأع��م��ال 
15.3 مليار درهم يف الربع الأول من العام  بلغت قيمة الت�سهيالت نحو 
2018 حيث ارتفع الر�سد من 748.9 مليار درهم يف دي�سمر 2017 
اىل 764.2 مليار درهم يف نهاية �سهر مار�ض من العام املا�سي.  وخالل 
15.9 مليار  الت�سهيالت مبقدار  زادت قيمة  ذاته  العام  الثاين من  الربع 
780.1 مليار دره��م يف حني و�سلت  الر�سيد اىل  دره��م ما رفع اجمايل 

قيمة الزيادة 2.3 مليار درهم. 

ا�صتعر�س اآخر التعديلت على قرار احلوكمة  

�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية يعقد ور�صة عمل حول حوكمة ال�صركات ودور جمال�ص الإدارة  

 مع و�صول ع�صرات اآالف امل�صافرين خلل عطلة نهاية االأ�صبوع

مطارات اأبوظبي ت�صتعد ل�صتقبال الوفود الريا�صية وزوار الأوملبياد اخلا�ص

•• اأبوظبي-الفجر: 

للتعريف  امل��ت��وا���س��ل��ة  ج���ه���وده  اإط�����ار  يف 
امل�����س��ت��ج��دات يف جمال  ب����اأح����دث واأه������م 
قواعد  تطبيق  ودع��م  ال�سركات  حوكمة 
احل��وك��م��ة يف ال�����س��رك��ات امل���درج���ة، عقد 
ال�سوق  املالية،  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق 
املايل الرائد يف املنطقة، موؤخراً يف مقر 
ال�سوق ور�سة عمل حول قواعد ومبادئ 
حوكمة ال�سركات ودور جمال�ض الإدارة، 
وذلك بح�سور ممثلي الإدارات التنفيذية 
مبادئ  تطبيق  مبتابعة  املعنيني  العليا 
العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  يف  احلوكمة 

املدرجة يف ال�سوق. 
و�سهدت ور�سة العمل ا�ستعرا�ض مفهوم 
والأ�سباب  ال�����س��رك��ات،  حوكمة  وم��ب��ادئ 
التي اأدت اإىل ظهور هذا املفهوم وتزايد 
ال�سركات  ن��ط��اق  ات�����س��اع  ظ��ل  يف  اأهميته 
وتو�سع  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  اأع�������داد  وت����زاي����د 
ال�����س��وق احل���ر عاملياً.  اق��ت�����س��اد  م��ف��ه��وم 
ورك����زت ال��ن��ق��ا���س��ات ع��ل��ى ف��وائ��د تطبيق 

املدرجة  ال�سركات  يف  احل��وك��م��ة  م��ب��ادئ 
انعكا�ساتها  ل��ن��اح��ي��ة  ����س���واء  ال�����س��وق  يف 
الإي���ج���اب���ي���ة ع��ل��ى رف����ع م�����س��ت��وى كفاءة 
الأ�سواق  ا���س��ت��ق��رار  وت��ع��زي��ز  الق��ت�����س��اد 
يجذب  مب��ا  ال�سفافية  وحت��ق��ي��ق  امل��ال��ي��ة 
الأجنبية،  و  امل��ح��ل��ي��ة  ال����س���ت���ث���م���ارات 
الفردية منها اأو املوؤ�س�سية، اأو جلهة خلق 
بيئة عمل ت�ساعد ال�سركات على حتقيق 
اأداء وعائدات اأف�سل وحماية ا�ستثمارات 

امل�ساهمني وحملة الأ�سهم. 
���س��رح��ا ً تف�سيلياً  ال��ور���س��ة  ���س��ه��دت  ك��م��ا 
التي ط��راأت على قرار  التعديالت  لأهم 
احلوكمة موؤخرا ً والتي �سدرت مبوجب 
قرار معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري 
اإدارة  جمل�ض  ورئ��ي�����ض  الق��ت�����س��اد  وزي���ر 
الهيئة قرار املجل�ض رقم )3-ر.م( ل�سنة 
رقم  ال�����وزاري  ال��ق��رار  بتعديل   2019
معايري  ب�����س��اأن   2016 ل��ع��ام  )7-ر.م( 
ال�سركات  وحوكمة  املوؤ�س�سي  الن�سباط 

امل�ساهمة العامة.
ون��اق�����س��ت ور���س��ة ال��ع��م��ل امل���ب���ادئ ال�ستة 

والتنمية  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  ملنظمة 
تركز  والتي  ال�سركات  يف جمال حوكمة 
مبجملها على �سرورة توافر اإطار فعال 
كافة  حقوق  وحفظ  ال�سركات،  حلوكمة 
امل�����س��اه��م��ني، وامل�������س���اواة ب��ال��ت��ع��ام��ل بني 
اأ�سحاب  دور  وتاأكيد  امل�ساهمني،  جميع 
بال�سركة،  املرتبطة  امل�سلحة والأط��راف 
يف  وال�سفافية  الإف�ساح  مبادئ  وتعزيز 
ال�سركات، اإ�سافة اإىل حتديد م�سوؤوليات 

جمال�ض الإدارة يف ال�سركات.
خليفة  ���س��ع��ادة  اأك���د  ذل���ك،  على  وتعليقاً 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  امل��ن�����س��وري،  ���س��امل 
بالإنابة،  املالية  اأبوظبي لالأوراق  ل�سوق 
على حر�ض ال�سوق على دعم و م�ساندة 
باأ�س�ض  الل��ت��زام  على  املدرجة  ال�سركات 
ح��وك��م��ة ال�����س��رك��ات ومب����ا ي��ن�����س��ج��م مع 
التعاون  منظمة  و�سعتها  التي  امل��ب��ادئ 
حوكمة  جمال  يف  والتنمية  القت�سادي 
املن�سوري  ���س��ع��ادة  واأ�����س����ار  ال�������س���رك���ات. 
املثالية  املن�سة  ت��وف��ر  العمل  ور���س��ة  اأن 
الأفكار  وتبادل  املدرجة  للقاءال�سركات 

•• عجمان - الفجر: 

���س��ي��دات اع���م���ال عجمان  وق����ع جم��ل�����ض 
عجمان  و�سناعة  جت���ارة  لغرفة  التابع 
م���ذك���رة ال�����س��راك��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
جمعية الإمارات لالإبداع، بهدف تعزيز 
���س��ب��ل ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك ودع����م الفكر 
الإبداعي وامل�ساريع البتكارية مبا ي�سب 

يف حتقيق اأهداف الطرفني.
وقع مذكرة ال�سراكة من جانب جمعية 
المارات لالإبداع ال�سيخ خالد بن حميد 
القا�سمي – رئي�ض اجلمعية و من جانب 
جمل�ض �سيدات اعمال عجمان الدكتورة 

اآمنة خليفة اآل علي رئي�ض املجل�ض.
وات��ف��ق ال��ط��رف��ان ع��ل��ى ت��ب��ادل اخلرات 
وال���درا����س���ات وت��ع��زي��ز ���س��ب��ل ال��ت��ع��اون يف 
الن�سطة والفعاليات املجتمعية التي لها 
�سلة بالبداع والبتكار بدولة المارات 

ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وال���ت���ع���اون يف جمال 
اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بالتدريب 
والتطوير وريادة الأعمال واإدارة امل�ساريع 
امل�ستدامة  التنمية  و���س��م��ان  ال��ري��ادي��ة 
مب����ا ي��ت��ن��ا���س��ب م����ع ت���وج���ه���ات ال����دول����ة، 
البحث  ا���س��ال��ي��ب  اب��ت��ك��ار  اإىل  ب��ال���س��اف��ة 
والبتكار  الب����داع  جم���الت  يف  املنهجي 
والدرا�سات  املعلومات واخلرات  وتبادل 
وال��ب��ح��وث امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��و���س��وع��ات ذات 

الهتمام امل�سرتك بني الطرفني.
اإىل جانب تنظيم الفعاليات واملوؤمترات 
وال�����ن�����دوات وور�������ض ال��ع��م��ل وال���رام���ج 
واملبادرات وامل�ساريع وتقدمي الت�سهيالت 
للطرف  ط������رف  ك�����ل  ل������دى  امل����ت����وف����رة 
واأن�سطته  ب����راجم����ه  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  الآخ�������ر 
جمايل  يف  والت�سغيلية  ال�سرتاتيجية 

البداع والبتكار.
حميد  بن  خالد  ال�سيخ  اأك��د  جانبه  من 

التفاهم  مذكرة  اهمية  على  القا�سمي، 
التعاون بني اجلمعية  زي��ادة  ودوره���ا يف 
امل�سرتك  التعاون  اأن  مو�سحا  واملجل�ض، 
���س��ي�����س��ب يف دع������م �����س����ي����دات الع����م����ال 
والبتكاري  الب��داع��ي  اجل��ان��ب  وتهيئة 
يف م�����س��اري��ع��ه��ن، م�����س��ي��دا ب��ح��ر���ض كافة 
اعتماد  يف  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات 
منتجاتهم  يف  والب���ت���ك���ار  الب�����داع  ن��ه��ج 
وخدماتهم المر الذي يعك�ض توجيهات 
القيادة الر�سيدة ويزيد من �سعادة الفرد 

وجودة اخلدمات.
اآل  اآم��ن��ة خليفة  ال��دك��ت��ورة  وثمنت  ه��ذا 
لالإبداع  الإم�����ارات  جمعية  ج��ه��ود  ع��ل��ي 
التحفيزي يف دعم بيئة البداع  ودوره��ا 
والحتفاء باملبدعني واملبتكرين، واكدت 
عجمان  اع����م����ال  ����س���ي���دات  جم��ل�����ض  ان 
ي��ح��ر���ض ب�سكل دائ���م ع��ل��ى ال��ت��ع��اون مع 
كافة اجلهات مبا يخدم تطلعات �سيدات 

اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف جمال  وت��ر���س��ي��خ 
ومبا  احل��وك��م��ة  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  تطبيق 
ين�سجم مع ا�سرتاتيجية ال�سوق الهادفة 
م�ستوى  على  ال��ري��ادي  موقعه  لتاأكيد 
املن�سوري:  ���س��ع��ادة  واأ����س���اف  امل��ن��ط��ق��ة.  
املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  “ي�سعى 
العمل يف  اأوجه  با�ستمرار لتطوير كافة 
امل�ستثمرين  ثقة  زي��ادة  ل�سمان  ال�سوق 
وال�سفافية  ال��ع��دال��ة  م���ب���ادئ  وحت��ق��ي��ق 
الإط�����ار يحر�ض  ه���ذا  ويف  والإف�������س���اح. 
ال�سركات  وتوعية  م�ساعدة  على  ال�سوق 
لقرار  الأم����ث����ل  ب��ال��ت��ط��ب��ي��ق  امل�����درج�����ة  
رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة الأوراق املالية 
اأبريل   28 ب��ت��اري��خ  ال�������س���ادر  وال�����س��ل��ع 
2016 مب��وج��ب ال��ق��رار ال����وزاري رقم 
معايري  ب�ساأن   2016 لعام  ر.م(   -7(
ال�سركات  وحوكمة  املوؤ�س�سي  الن�سباط 
امل�ساهمة العامة ، والذي حدد ال�سوابط 
الأ�سا�سية التي يتعني على جمال�ض اإدارة 
ال�سركات اللتزام بها يف جمال حوكمة 
اأف�سل  م���ع  ي��ت��م��ا���س��ى  ال�����س��رك��ات ومب����ا 

وع�سوات  امل��ن��ت��ج��ة  وال�����س����ر  الع����م����ال 
املجل�ض.

دوري  لها  التفاهم  مذكرة  ان  واأ�سافت 
وخا�سة  املجل�ض  ج��ه��ود  دع��م  يف  ح��ي��وي 

املمار�سات الدولية يف هذا املجال.«
ال�سركات  حوكمة  مفهوم  اأن  اإىل  ي�سار 
متكاماًل  ن����ظ����ام����اً  ل���ل�������س���رك���ات  ي����وف����ر 
ل��ل��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة وغ���ري امل��ال��ي��ة ويهدف 
لإدارة ال�سركات والرقابة عليها. وتوفر 
يحول  اأول  دف��اع  خط  ال�سركات  حوكمة 
الأزم������ات من  ال�����س��رك��ات يف  دون وق����وع 
جهة، كما ي�ساعد ال�سركات التي تعر�ست 
الأ�سرار  وتقليل  ال��ت��ع��ايف  على  لأزم����ات 
من جهة اأخ��رى. ويف هذا الإط��ار يعمل 
���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة ب�سكل 
ال�سركات  وتوعية  ت�سجيع  على  م�ستمر 
القانونية  بالأطر  الإلتزام  املدرجة على 
م���ب���ادئ حوكمة  ل��ت��ط��ب��ي��ق  وامل��وؤ���س�����س��ي��ة 
ال�سركات يف كل ال�سركات املدرجة وذلك 
والتناف�سية  ال���ع���دال���ة  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف 
يف  الأعمال  وبيئة  ال�سوق  يف  وال�سفافية 
ال�سوق على  الإم��ارة ككل، حيث �سيعمل 
التوعوية  العمل  ور���ض  م��ن  امل��زي��د  عقد 
ال�سركات  جلميع   2019 ال��ع��ام  خ��الل 

املدرجة.

ان م�ساريع �سيدات العمال تزيد ن�سبة 
جانب  زاد  ك��ل��م��ا  وا���س��ت��دام��ه��ا  جن��اح��ه��ا 
ومنتجاتها  اإدارتها  يف  والبتكار  الب��داع 

وطرق عر�سها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اتخاذها  ع��ن  اأبوظبي  م��ط��ارات  اأعلنت 
ال��الزم��ة للتعامل  ال���س��ت��ع��دادات  ك��اف��ة 
مع التدفق الكبري يف الرحالت القادمة 
اإىل مطار اأبوظبي الدويل خالل عطلة 
و�سول  م��ع  بالتزامن  الأ���س��ب��وع،  نهاية 
ملناف�سات  متهيداً  وال���زوار  الريا�سيني 
العاملية  الأل����ع����اب  اخل���ا����ض  الأومل���ب���ي���اد 
اأبوظبي 2019 التي �ستنطلق يف �ستاد 
14 مار�ض  يوم  الريا�سية  زايد  مدينة 

املقبل. 

وتتعاون مطارات اأبوظبي يف هذا الإطار 
م��ع ال��ع��دي��د م��ن الأط����راف املعنية من 
بينها �سرطة املطار واجلمارك من اأجل 
من  وغ��ريه��ا  العبور  اإج����راءات  ت�سهيل 
العمليات، من بينها خدمات ال�ستقبال 
وال�سيوف،  بالريا�سيني  وال��رتح��ي��ب 
اإ���س��اف��ة اإىل م�����س��ارات وط��واب��ري خا�سة 
ولفتات  ال���ع���ب���ور،  ع��م��ل��ي��ات  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
رقمية خم�س�سة يف جميع اأنحاء مطار 
ن�سر عدد  ال��دويل، ف�ساًل عن  اأبوظبي 
اإ�سايف من املوظفني واملعدات يف جميع 

اأرجاء املطار.

موظفو  ي�ستعد  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة 
م������ط������ارات اأب�����وظ�����ب�����ي وم���ت���ط���وع���وه���ا 
للرتحيب بامل�سافرين والوفود الوطنية 
ليتمنوا  وال��ب��ط��اق��ات، وذل���ك  ب��ال��ه��داي��ا 
لهم النجاح ويزودوهم باملعلومات حول 
ب��دءاً من  اأبوظبي،  اإم��ارة  كّل ما توفره 
املتنزهات الرتفيهية و�سوًل اإىل املواقع 

الرتاثية البارزة. 
تومب�سون  ب��راي��ان  ق��ال  ال�سدد،  وب��ه��ذا 
اأبوظبي:  مل��ط��ارات  التنفيذي  الرئي�ض 
بالريا�سيني  ال���رتح���ي���ب  “ي�ُسرنا 
والزوار القادمني اإىل اأبوظبي حل�سور 

الألعاب  اخل��ا���ض  الأومل��ب��ي��اد  مناف�سات 
قمنا  حيث   ،2019 اأب��وظ��ب��ي  العاملية 
مطار  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  خم��ت��ل��ف  بتجهيز 
الكاملة  العمل  بفرق  ال��دويل  اأبوظبي 
امل�ستوى  عاملية  توفري خدمات  ل�سمان 

عر كافة املرافق«. 
جميع  م��ع  بالتن�سيق  “قمنا  واأ���س��اف: 
الأطراف املعنية ل�سمان جناح العمليات 
امل�سافرين  حركة  مع  الفّعال  والتعامل 
خ����الل ه����ذه ال���ف���رتة احل���اف���ل���ة، وذل���ك 
ح��ر���س��اً على راح���ة ك��ل ري��ا���س��ي وزائر، 
لنعّرفهم  الفر�سة  لنا  لت�سنح  ونتطلع 

•• الفجرية -وام:

اأك���د ���س��ع��ادة خ��ال��د حممد اجل��ا���س��م م��دي��ر ع��ام غرفة 
جتارة و�سناعة الفجرية اأهمية ال�ستفادة من طاقات 
حتقيق  واأن  امل�ستقبل  �سناعة  يف  ال�سباب  واإب���داع���ات 
الإجنازات مرهون بقدرتهم على تطويع التكنولوجيا 
والذكاء ال�سطناعي والعلوم املتقدمة خلدمة اأهداف 
اجلا�سم  وق��ال  التنمية.  وا�ستدامة  الإم���ارات  جمتمع 
مقر  يف  لل�سباب  ال��ف��ج��رية  جمل�ض  ا�ستقباله  خ��الل 
الغرفة ام�ض “ اإن م�ساركة ال�سباب يف م�سرية التنمية 

ي��ع��زز من  تخ�س�ساتهم  ت��ن��وع جم����الت  م��ع  ل���س��ي��م��ا 
بدعم  يحظى  اجليل  ه��ذا  اأن  ل�سيما  الفاعل  دوره��م 
ممكنات  ول��دي��ه  للدولة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  كامل 
وت�سهيالت ت�سجع م�ساركته باإيجابية يف تنمية وطنه 

وخدمة جمتمعه«.
للدورة احلالية  تر�سيحهم  املجل�ض على  اأع�ساء  وهناأ 
ودع���اه���م ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن م��ا ت��و���س��ل ال��ي��ه املجال�ض 

ال�سابقة والنطالق من حيث انتهوا فيها.
واأ�ساف ان على ال�سباب ان يكونوا مت�سلحني بالعزمية 
وال�سعى  وعزمية  باإ�سرار  التحديات  ملواجهة  والعلم 

الر�سيدة  قيادتنا  ال��ي��ه  تتطلع  م��ا  وحتقيق  لتطوير 
وذلك  وا�ستدامة  واجتماعية  اقت�سادية  نه�سة  م��ن 
واعدة  م�ساريع  لت�سبح  وبلورتها  املبتكرة  ب��الأف��ك��ار 

�سمانا مل�ستقبل اأكرث �سعادة لأفراد املجتمع.
با�ستغالل  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ا���س��ت�����س��راف  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
�سروريا  اأ�سبح  ال�سطناعي  وال��ذك��اء  التكنولوجيا 
لتاأهيل  املتطلبات  مع  تتنا�سب  التي  الرامج  لإع��داد 
ت���ع���اون الغرفة  ال�����س��ب��اب. واأك�����د اجل��ا���س��م  وت���دري���ب 
�سراكة  وف��ق  وال��ع��م��ل  لل�سباب  ال��ف��ج��رية  جمل�ض  م��ع 
نحو  للتوجه  ال�سباب  ت�سجيع  اأج��ل  من  ا�سرتاتيجية 

ال�سدد  هذا  يف  اخلا�ض..م�سريا  العمل  جمال  ارتياد 
متكاملة  ح��ا���س��ن��ة  ب��ت��اأ���س��ي�����ض  ب����ادرت  ال��غ��رف��ة  اأن  اإىل 
املبتكرة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع  اأ���س��ح��اب  ل���س��ت��ق��ط��اب 
ورع��اي��ت��ه��م وت�����س��ت��م��ل ع��ل��ى م��ك��ات��ب م�����زودة بالأثاث 
وخدمات النرتنت والت�سالت وخدمات ال�سكرتارية 
والقانونية.  الق��ت�����س��ادي��ة  ال���س��ت�����س��ارات  ت��ق��دمي  م��ع 
العديد  اللقاء  لل�سباب خالل  الفجرية  وقدم جمل�ض 
م��ن امل���ب���ادرات اع��ت��م��ادا على ت��وج��ه��ات ال��دول��ة للعمل 
املهارات  وا�ستقطاب  واملعريف  الرقمي  القت�ساد  وفق 

التخ�س�سية واإبراز دور ال�سباب.

بال�سيافة العربية الأ�سيلة«. 
اأبوظبي  اأّن  اإىل  الإ�������س������ارة  وجت������در 
العاملية  الأوملبية  الأل��ع��اب  �ست�ست�سيف 
 2019 لعام  م��ار���ض  �سهر  يف  اخلا�سة 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  ت���اري���خ  يف  م���رة  لأول 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا منذ انطالقها 
وُتعتر  ع����ام����اً.   50 م����ن  اأك������رث  ق���ب���ل 
فعالية  اأكر  اخلا�سة  الأوملبية  الألعاب 
ريا�سية اإن�سانية يف العامل، وهي حركة 
الأ�سخا�ض  مت��ك��ني  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ع��امل��ي��ة 
م���ن اأ����س���ح���اب ال��ه��م��م م���ن خ����الل قوة 

الريا�سة. 

�صراكة ا�صرتاتيجية بني جمل�ص �صيدات اأعمال عجمان وجمعية الإمارات لالإبداع

غرفة الفجرية توؤكد دعمها طاقات ال�صباب يف �صناعة امل�صتقبل
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املال والأعمال

دو تتعاون مع �صي�صكو لبناء �صحابة موحدة عرب مراكز بيانات متعددة

وفد من الحتادية للتناف�صية والإح�صاء يزور ال�صعودية

حمدان بن را�صد ُيطلق فعاليات معر�ص ال�صرق الأو�صط للكهرباء 2019

•• دبي-الفجر: 

اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  افتتح 
م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي وزي���ر املالية، 
ام�����ض ال�����دورة ال��راب��ع��ة والأرب���ع���ني من 
للكهرباء،  الأو�����س����ط  ال�����س��رق  م��ع��ر���ض 
والذي يعتر اأهم فعاليات قطاع الطاقة 
تنظمه  الذي  املعر�ض،  ويقام  الإقليمي. 
دبي  مركز  يف  وال�سناعة،  الطاقة  وزارة 
التجاري العاملي حتى 7 مار�ض اجلاري، 
ال�سركات  من   1600 مب�ساركة  وذل��ك 
�ستى  م��ن  النا�سئة  وال�����س��رك��ات  ال��ك��رى 
ال�سوء  �ست�سّلط  وال��ت��ي  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
تلبية  اإىل  الهادفة  احللول  اأح��دث  على 

الطلب املتنامي على الكهرباء.
الطاقة  “م�ستقبل قطاع  تقرير  وي�سري 
اأفريقيا”،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  يف 
’فينت�سورز  ����س���رك���ة  اأع�����ّدت�����ه  وال��������ذي 

خ�سي�ساً  ط���رح���ه  ل��ي��ت��م  اأون�سايت‘ 
�ستحتاج  املنطقة  اأن  اإىل  املوؤمتر،  خالل 
من  اأم���ري���ك���ي  دولر  م��ل��ي��ار   152 اإىل 
و108  الكهرباء،  لتوليد  ال�ستثمارات 
اأجل نقلها وتوزيعها  مليارات دولر من 
بحلول 2022. و�سيقوم خراء عامليون 
خالل املعر�ض على ت�سليط ال�سوء على 
لتلبية  والإ���س��اءة  الطاقة  اأح��دث حلول 

الطلب املتنامي على الطاقة املنطقة.
را�سد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  واأج���رى 
اأجنحة  خمتلف  على  ج��ول��ة  مكتوم  اآل 
املعر�ض الذي يغطي 15 قاعة يف مركز 
دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي، راف��ق��ه خاللها 
�سعادة �سعيد حممد الطاير، نائب رئي�ض 
ل��ل��ط��اق��ة واملدير  جم��ل�����ض دب���ي الأع���ل���ى 
والرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 
دبي )ديوا(؛ و�سعادة هالل �سعيد املري، 
العاملي.  التجاري  دبي  مركز  عام  مدير 

وتعرف �سموه خالل جولته على اأحدث 
املنتجات واخلدمات املعرو�سة التي تعد 
مب�ستقبل اأكرث ذكاًء وازدهاراً للقطاع يف 
خم�سة جمالت رئي�سية: توليد الطاقة، 
ونقل وتوزيع الطاقة، والإنارة، والطاقة 

ال�سم�سية، وتخزين واإدارة الطاقة.
الأو�سط  ال�����س��رق  م��ع��ر���ض  و���س��ي��وا���س��ل 
لإتاحة  القطاع  دع��م   2019 للكهرباء 
اأبرز  ليطرحوا  ل����زواره  مثالية  من�سة 
اب���ت���ك���ارات���ه���م وم��ن��ت��ج��ات��ه��م اجل���دي���دة 
ال�سرق  مل��ن��ط��ق��ة  خ�����س��ي�����س��اً  امل�����س��م��م��ة 
وتت�سمن  اأف��ري��ق��ي��ا،  و���س��م��ال  الأو����س���ط 
مثل  جديدة  فعاليات  العام  ه��ذا  دورت��ه 
اأول موؤمتر يتناول مو�سوع الإنارة عر 
اإنرتنت الأ�سياء، وذلك يف اإطار برناجمه 
مل�����س��ارك��ة امل��ع��رف��ة. ك��م��ا �سي�سهد  امل��و���س��ع 
الأو�سط‘  ال�������س���رق  ’كهرباء  م��ع��ر���ض 
عر�ساً تفاعلياً ح�سرياً بتاريخ 7 مار�ض 

ل��ل��ف��ي��ل��م ال���وث���ائ���ق���ي احل���ائ���ز ع��ل��ى عدة 
 Point( ال���الع���ودة«  “نقطة  ج��وائ��ز 
وال��������ذي   ،)of No Return
التاريخية  الرحلة  على  ال�سوء  ي�سّلط 
 Solar( اإمبل�ض‘  ’�سولر  ل��ط��ائ��رة 
طائرة  اأول  تعتر  التي   )Impulse
جت���ول ال��ع��امل ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى الطاقة 
الفيلم  وي��ل��ي  ك��ام��ل،  ب�سكل  ال�سم�سية 
الفيلم  ت��ف��اع��ل��ي��ة م���ع خم��رج��ي  ج��ل�����س��ة 
وقالت  دوك�ستادر.  ونويل  كانايل  كوين 
املعار�ض  م���دي���رة  ك��ون��ي��ت�����س��ن��ا،  ك���الودي���ا 
ال�سناعية‘:  اإن��ف��ورم��ا  ’جمموعة  ل��دى 
الأكرث  بكونها  ال��ع��ام  ه��ذا  دورة  “تت�سم 
ابتكاراً وتفاعلية يف تاريخ املعر�ض الذي 
اإذ  اأرب��ع��ني ع��ام��اً؛  انطلق قبل اأك��رث م��ن 
املعرفة،  مل�ساركة  مو�سعاً  برناجماً  تقّدم 
بالإ�سافة  ومتنّوعاً،  ج��دي��داً  وحم��ت��وًى 
الالعودة‘  ’نقطة  ف��ي��ل��م  ع���ر����ض  اإىل 

•• دبي-الفجر: 

اأطلقت دو، �سركة الإمارات لالت�سالت 
�سي�سكو  �سركة  مع  بالتعاون  املتكاملة، 
يجمع  ال��ذي  امل��وح��د«  ال�سحابة  »ن�سيج 
دولة  امل��ت��ق��دم��ة يف  دو  ب��ي��ان��ات  م���راك���ز 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة الإم�����ارات 
لي�سمها يف �سحابة واحدة متعددة املواقع 
ومتعددة الأماكن اجلغرافية بالعتماد 
 Application على  حلول �سي�سكو
 Centric Infrastructure
وهو حل �سي�سكو ملراكز البيانات املعتمد 

على ال�سبكات القائمة على املقا�سد. 
ه����ذا وي���ع���د اب���ت���ك���ار ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات اأح���د 
القت�ساد  عليها  يعتمد  التي  ال��رك��ائ��ز 
الرقمي وحتول دولة الإمارات العربية 
من  ج��دي��دة  حقبة  وانطلقت  امل��ت��ح��دة، 
التطبيقات التي تغري املفهوم التقليدي 
البيانات، حيث مل تعد حمدودة  ملراكز 
مبكاًنا ثابًتا؛ بل يجب اأن تكون موجودة 
لتخزين  فيه  اإليها  نحتاج  مكان  اأي  يف 

البيانات ومعاجلتها وا�ستخدامها.
وت��ع��زز اخل��ط��وة ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت عنها دو 
خالل  م��ن  لل�سركة  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
م�ستقرة  خ��دم��ات  تقدمي  م��ن  متكينها 
ب�سرعة  لعمالئها  با�ستمرار  ومتوفرة 
�سياق  ويف  ع���ال���ي���ة.  وم����رون����ة  ف���ائ���ق���ة 
تن�ساأ  ال���ت���ي  ال��ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد 
���س��ع��ي��اً لتقدمي  م���ن م�����س��ادر م��ت��ع��ددة 
اأف�������س���ل جت���رب���ة ل���ل���ع���م���الء، ف����اإن����ه من 
اإىل  اأق��رب مكان  ال��واج��ب معاجلتها يف 

•• دبي -وام:

للتناف�سية  الحت��ادي��ة  الهيئة  وف��د من  ق��ام 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  اإىل  ب���زي���ارة  والإح�������س���اء 
ال�سعودية التقى خاللها مع م�سوؤويل الهيئة 

العامة لالإح�ساء يف العا�سمة الريا�ض.
التعاون  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن  ال����زي����ارة  وت���اأت���ي 
.تراأ�ض  ال��ه��ي��ئ��ت��ني  ب���ني  امل�����س��رتك  وال��ع��م��ل 
نهيان  ب��ن  �سخبوط  ال�سيخ  ���س��ع��ادة  ال��وف��د 
اململكة  ل����دى  ال����دول����ة  ���س��ف��ري  ن���ه���ي���ان،  اآل 
معايل  الوفد  وا�ستقبل  ال�سعودية.  العربية 
الزياين،  را���س��د  ب��ن  اللطيف  عبد  ال��دك��ت��ور 
التعاون لدول اخلليج  العام ملجل�ض  الأم��ني 
عام  مدير  احلربي  �سابر  و�سعادة  العربية، 
م��رك��ز الإح�����س��اء ل����دول جم��ل�����ض ال��ت��ع��اون.

الحتادية  الهيئة  اهتمام  ال��زي��ارة  وتعك�ض 
من  ال���س��ت��ف��ادة  يف  والإح�����س��اء  للتناف�سية 
العربية  اململكة  ل��دى  الإح�سائية  اخل��رة 
الإم���ارات  دول��ة  ال�سعودية، وع��ر���ض من��وذج 
التنمية  واأه���داف  والتناف�سية  الإح�ساء  يف 
لالإح�ساء  العامة  الهيئة  اأم���ام  امل�ستدامة 
كيفية  على  ال�سوء  وت�سليط  ال�سعودية،  يف 
امل�سوحات  يف  احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام 
الذكاء  تقنيات  وت�سخري  ال��ب��ي��ان��ات  وج��م��ع 
امل�ستقبل  ا����س���ت�������س���راف  يف  ال����س���ط���ن���اع���ي 

�سيا�سات  على  املحافظة  مع  م�سدرها، 
البيانات،  وخ�سو�سية  لالأمن  موحدة 
والب�ساطة يف الت�سغيل املب�سط وتقدمي 

اخلدمات مع الت�ساق واملرونة.
ون�سرت ال�سركتان ورقة بي�ساء م�سرتكة 
التقنية  املالمح  اأ�سهر حت��دد  ع��دة  منذ 
بالتحول  اخل��ا���س��ة  دو  خل��ط��ة  ال��ع��ام��ة 
اخل���دم���ات اجلديدة  وت���ع���زز  ال��رق��م��ي. 
التعاون  اليوم  اإطالقها  اأعلن عن  التي 
�سي�سكو  ���س��رك��ة  ب���ني  ال����س���رتات���ي���ج���ي 
تنفيذ   ج��دي��ًدا يف خطة  اإجن����اًزا  وميثل 

دو لروؤيتها التقنية للعام 2021.
وقال �سليم البلو�سي، الرئي�ض التنفيذي 
ل��ل��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف ���س��رك��ة الإم������ارات 

والتخطيط لالأجيال املقبلة.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة اأك�����د م���ع���ايل حم��م��د بن 
ع���ب���داهلل ال���ق���رق���اوي وزي����ر ����س���وؤون جمل�ض 
اإدارة  جمل�ض  ورئ��ي�����ض  وامل�ستقبل  ال�����وزراء 
والإح�ساء  للتناف�سية  الحت���ادي���ة  الهيئة 
التن�سيق  ملجل�ض  التنفيذية  اللجنة  ورئي�ض 

دو  “ت�سري  دو:  املتكاملة  ل��الت�����س��الت 
يف ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة حت��ول��ه��ا ل��ت��ت��و���س��ع يف 
جمالت منو جديدة، ولهذا فاإننا نرى 
جميع  م�ستوى  على  ن�سطة  تطبيقات 
يعد  مل  ول��ه��ذا  ال�سبكة،  ع��ل��ى  ال��ن��ق��اط 
ممكًنا اأن يقت�سر وجود مركز البيانات 
ي�سبه  اأن  يجب  ب��ل  م��ك��ان حم���دد،  على 
نظام اأع�ساب حيوي يوجد حيث توجد 
التطبيقات،  تن�سر  ح��ي��ث  اأو  ال��ب��ي��ان��ات 
���س��واء ع��ل��ى احل��اف��ة ال��ت��ي ي��ح��دث فيها 
ال�سحابة  يف  اأو  ج��دي��دة،  بيانات  تكوين 
اأكرث  اأيهما  البيانات،  تلك  تعالج  حيث 
قدرة على التنفيذ الأ�سرع. ومتكنا من 
 Application  خالل حل �سي�سكو

تاأتي  الزيارة  هذه  اأن  الإم��ارات��ي،  ال�سعودي 
احلكيمة  للقيادة  امل�سرتكة  للروؤية  تفعياًل 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف كل من 
ال�سقيقة،  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��م��ل��ك��ة 
وتطبيقاً ملقررات جمل�ض التن�سيق ال�سعودي 
والعمل  ال���ت���ع���اون  حت��ق��ي��ق  يف  الإم�����ارات�����ي 

 Centric Infrastructure
امل��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال�����س��ب��ك��ات ال��ق��ائ��م��ة على 
�سحابة  م���ن  وب���ال����س���ت���ف���ادة  امل��ق��ا���س��د، 
 ACI ون������ظ������ام    ،ACI ���س��ي�����س��ك��و 
 Multisite Orchestrator
من �سي�سكو اأمكننا حتقيق ذلك متاًما، 
ما يتيح لنا تقدمي خدمات مميزة جًدا 
ب�����س��ه��ول��ة يف جميع  ت��ت��و���س��ع  ل��ع��م��الئ��ن��ا 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دول��ة  اأنحاء 

وتلبي احتياجات عمالئنا«.
الرئي�سية  ال�سرتاتيجية  الركائز  ومن 
التغيري  التي تعتمد عليها دو يف قيادة 
ت���وف���ري جت���رب���ة ���س��ل�����س��ة ل��ل��ع��م��الء على 
واخلدمات  ال��ق��ن��وات  ج��م��ي��ع  م�����س��ت��وى 

مل�سالح  خدمة  ال��دول��ت��ني  ب��ني  م��ا  امل�سرتك 
ال�سعبني والبلدين ال�سقيقني.

الدولة جتربة  الزيارة، عر�ض وفد  وخالل 
وموؤ�سرات  تقارير  العديد من  الإم��ارات يف 
الهيئة،  تر�سدها  التي  العاملية  التناف�سية 
واأي�ساً ا�سرتاتيجية تعزيز العمل احلكومي 

وال�سرعة  املرونة  مع  املبتكرة  واحللول 
يف تنفيذ العمليات. ولهذا توفر �سي�سكو 
خالل  م��ن  الرقمي  للتحول  الأر���س��ي��ة 
بنية جديدة ت�سل مبركز البيانات اإىل 
كل مكان تنطلق منه البيانات واإىل كل 

مكان تن�سر فيه التطبيقات.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ع��ل��ي ع���ام���ر، املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ب��ي��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة ملزوي 
الأو�سط  ال�����س��رق  �سي�سكو  يف  اخل��دم��ة 
املعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  “متر  واإف���ري���ق���ي���ا: 
مبرحلة  ال���ع���امل  ح����ول  والت���������س����الت 
تغيري �سخم ما يتطلب تغيرياً حتويلياً 
ويعني  اخلدمة.  م��زودي  م�ستوى  على 
اأن  الفرتا�سية  ال�سبكة  على  العتماد 
النواة  م��ن  م��وزًع��ا  زال  م��ا  العمل  حمل 
اإىل احلافة اأو املواقع البعيدة لل�سبكات. 
ولذلك، يجب اأن جتري مراكز البيانات 
ال��ب��ي��ان��ات يف  ت��ك��ون  احل�����س��اب��ات حيثما 
املنا�سب  املحلي  واملوقع  املنا�سب  الوقت 
وتدعم  املنا�سبني.  وال��ن��ط��اق  واحل��ج��م 
�سي�سكو حتول �سركة دو با�ستخدام بنية 
 .Cisco ACI Anywhere
�سيا�سة  تطبيق  باإمكانية  تتمتع  ال��ت��ي 
احلل  وي���ق���دم  م���وق���ع،  اأي  يف  م��ت�����س��ق��ة 
 Cisco ACI Anywhere
ن��ق��ط��ة ت��ن�����س��ي��ق واح�������دة ع���ل���ى ام���ت���داد 
البيانات  مراكز  من  متنوعة  جمموعة 
جغرافًيا.  متنوعة  اأم��اك��ن  يف  امل��وج��ودة 
���س��ح��اب��ًي��ا مب�سًطا  ذل���ك جم����اًل  وي��ن��ت��ج 
اخلدمة  ت��وف��ر  حت�سني  يتيح  وم��وح��ًدا 

ويب�سط العمليات«

التي مت تطبيقها  امل��ب��ادرات  واأه��م  امل�سرتك 
اإىل الرتقاء  ت��ه��دف  امل��ج��ال وال��ت��ي  يف ه��ذا 
التح�سينات  ع���ر  ال��ع��امل��ي��ة  ب��ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
البيانات  وت��وف��ري  والت�سريعية  الإج��رائ��ي��ة 

والإح�ساءات احلديثة والدقيقة.
اأب���رز مم��ار���س��ات وبرامج  ال��وف��د  كما عر�ض 
للتناف�سية  الحت���ادي���ة  الهيئة  يف  الب��ت��ك��ار 
لتوجيهات  تطبيقاً  تاأتي  والتي  والإح�ساء 
البتكار  ثقافة  تر�سيخ  يف  الر�سيدة  القيادة 
نتائجها  وان��ع��ك��ا���ض  احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل  يف 
وحتقيق  ال��وظ��ي��ف��ي  الأداء  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
وفعالية  ب��ك��ف��اءة  ال�سرتاتيجية  الأه����داف 
مبجل�ض  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اأك����ر. 
ومنظومة  التنظيمي  وهيكلها  الهيئة  اإدارة 
والتميز  ال��ق��درات  تعزيز  وكيفية  الأه���داف 

املوؤ�س�سي.
العامة  الهيئة  فريق  ا�ستعر�ض  جهته،  من 
القائمة  التح�سريات  ال�سعودي  لالإح�ساء 
املرتقب2020،  ال�����س��ك��اين  ال��ت��ع��داد  مل�����س��ح 
�سيتم  اأنه  اإىل  ال�سعودي  الفريق  اأ�سار  حيث 
دم���ج اأ���س��ل��وب��ي ال��ع��م��ل الإح�����س��ائ��ي امليداين 
 ،2020 العام  يف  اململكة  يف  معاً  وال�سجلي 
ومن ثم التحول الكامل للتعداد ال�سجلي يف 
العام 2030، هذا اإىل جانب عر�ض عدد من 
م�سدر  برنامج  ومنها  امل�ستخدمة  الرامج 

�ساأنه حت�سني جتربة  �سيكون من  ال��ذي 
تزويد  على  ع��الوًة  كبري،  ب�سكل  ال���زّوار 
للو�سول  اأف�سل  باإمكانيات  العار�سني 

اإىل جمهورهم امل�ستهدف«.
املوؤمتر  ب��رن��ام��ج  “�سيرثي  واأ���س��اف��ت:   
مكانته  ليعزز  املعر�ض  فعاليات  املو�ّسع 
الطاقة  ق��ط��اع  ل�����رّواد  من�سة  ك��اأف�����س��ل 
مم���ن ي��ح��دث��ون ن���ق���الت ن��وع��ي��ة كبرية 
ويدفعون  وتوا�سلنا  حياتنا  اأمن���اط  يف 
امل�����س��ت��ق��ب��ل«. جتدر  ن��ح��و  ال��ت��ق��دم  عجلة 
الإ�سارة اإىل اأن ’معر�ض ال�سرق الأو�سط 
رعاية  حت��ت  ينعقد   ‘2019 للكهرباء 
ك���رمي���ة م���ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
اآل مكتوم، نائب حاكم  حممد بن را�سد 
وال�سناعة  الطاقة  وزارة  وتنظمه  دب��ي، 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة �سمن 
م��رك��ز دب����ي ال���ت���ج���اري ال��ع��امل��ي ح��ت��ى 7 

مار�ض.

الإمارات ت�صق طريقها نحو الثورة 
ال�صناعية الرابعة بـ»الكيانات العمالقة«

•• اأبوظبي-وام:

الرابعة عر تد�سني  ال�سناعية  الثورة  اإىل  اقت�سادها للدخول  الإم��ارات  مهدت 
موؤ�س�سات وكيانات، مراهنة على قدرة تلك الكيانات على اأن تلعب دورا حموريا 
الناجت املحلي  التاأ�سي�ض لقطاع �سناعي متقدم لتعزيز م�ساهمة ال�سناعة يف  يف 
م�سدر،  ومعهد  للف�ساء،  را���س��د  ب��ن  حممد  كمركز  موؤ�س�سات  وت���رز  ل��ل��دول��ة. 
و�سركة مبادلة لال�ستثمار، وموؤ�س�سة دبي للم�ستقبل، وجمل�ض المارات للذكاء 
ال�سطناعي، ومركز حممد بن را�سد لأبحاث امل�ستقبل، وجممع ال�سارقة للبحوث 
والتكنولوجيا والبتكار، وغريها من املوؤ�س�سات والكيانات القت�سادية والعلمية 
التكنولوجيا  بتعزيز  الم����ارات  ل��دول��ة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اهتمام  عك�ست  ال��ت��ي 
تقرير  للغاية. وير�سد  تناف�سية  �سوق  بناء  املحوري يف  بدورها  اميانا  والبتكار 
مراكز  من  وغريها  املوؤ�س�سات  ه��ذه  م�ساهمة  وطبيعة  حجم  القت�ساد  ل���وزارة 
دولة  املتقدمة يف  ال�سناعات  ت�سكيل قطاع  احلرة يف  واملناطق  والتميز  البحوث 

المارات وت�سهيل مهمتها بالعبور نحو الثورة ال�سناعية الرابعة.
ويرى التقرير اأن الهتمام املتنامي بال�سناعات عالية القيمة يعد جزءا مكمال 
هذا  ينعك�ض  حيث  ال��دول��ة  يف  الق��ت�����س��ادي  التنويع  و�سيا�سات  ل�سرتاتيجيات 
الهتمام من خالل تنفيذ �سل�سلة من املبادرات �سمن جمموعة من القطاعات 
كالطريان وعلوم الف�ساء و�سناعة ال�سيارات وال�سناعات الدوائية والنقل الآيل 

وتخزين الطاقة وتقنيات املياه والتقنيات البيئية املتقدم والت�سنيع املتقدم.
ملجموعة  التحويلية  ال�سناعات  الم��ارات يف قطاع  ف��اإن جناح  التقرير  وبح�سب 
والأغذية  والأدوي��ة  والبرتوكيماويات  الثمينة  املعادن  مثل  املنتجات  وا�سعة من 
وامل�سروبات اإىل جانب القطاعات عالية القيمة مثل الطريان والف�ساء، قد �ساهم 
تبذلها  التي  باملائة يف ظل اجلهود احلثيثة   11 بن�سبة  املحلي  الناجت  تعزيز  يف 

الدولة لزيادة ح�ستها يف هذه القطاعات بن�سبة 25 باملائة عام 2025.
اأو املحلية  اأن ال�سركات اململوكة من قبل احلكومات الحتادية  ويو�سح التقرير 
املثال �سكلت  املتقدمة، فعلى �سبيل  ال�سناعات  لعبت دورا هاما يف تطوير قطاع 
�سركة  وه��ي  لال�ستثمار”  مبادلة  “�سركة   2017 ال��ع��ام  يف  اأب��وظ��ب��ي  حكومة 
ا�ستثمارية عاملية تركز على ان�ساء حمفظة من الأ�سول ذات امل�ستوى العاملي من 
املتقدمة وال�سناعات  التكنولوجيا  خالل �سراكات ا�سرتاتيجية متينة يف جمال 
ذات القيمة العالية وخا�سة ذات ال�سلة بالف�ساء وراأ�ض املال واخلدمات الدفاعية 
والرعاية ال�سحية والت�سالت وتكنولوجيا املعلومات واملعادن والتعدين والبنية 

التحتية والبرتول والطاقة املتجددة وا�سباه املو�سالت واملرافق.
ويرز التقرير الأ�سواط الكبرية التي قطعتها دولة الإمارات يف جمال الف�ساء 
2014 لالإ�سراف  يف عام  “وكالة الم��ارات للف�ساء”  وذلك من خالل اإط��الق 
على قطاع الف�ساء مبا ي�سمل جميع امل�ساريع والأن�سطة والرامج ذات العالقة 
 2015 العام  للف�ساء يف  را�سد  بن  وتاأ�سي�ض مركز حممد  اخلارجي،  بالف�ساء 
للعمل على الرتويج لعلوم الف�ساء وتوفري الدعم للموؤ�س�سات فيما يتعلق باإدارة 
من  العمراين  والتخطيط  البيئي  الر�سد  خدمات  وتوفري  الطبيعية  الكوارث 

خالل ال�سور امللتقطة عر الأقمار ال�سناعية.
واأكد التقرير اأن المارات توا�سل تعزيز دورها يف جمال الف�ساء اجلوي والدفاع 
بناء  جم��الت  يف  احلكومية  لل�سركات  ال�سرتاتيجية  ال�ستثمارات  خ��الل  م��ن 
حيث  املدرعة  واملركبات  ال�سغرية  الأ�سلحة  و�سناعة  الطائرات  وهياكل  ال�سفن 
اأدى اندماج ثالث �سركات يف عام 2014 اىل ان�ساء �سركة “اديك” لل�سناعات 
دبي  ا�سرتاتيجية  اإط��الق  مت  التحويلية  ال�سناعات  تعزيز  اإط��ار  ويف  الدفاعية. 
اأحدث التطورات  اأعلنت الم��ارات عن خططها لتقدمي  2030 كما  ال�سناعية 
الثالثية  للطباعة  دب��ي  ا�سرتاتيجية  اأطلقت  حيث  الت�سنيع  قطاع  يف  التقنية 
البعاد” يف عام 2016 والتي تهدف اىل ا�ستخدام تكنولوجيا الطباعة ثالثية 
 2030 عام  بحلول  الإن�ساءات  قطاع  احتياجات  من  باملائة   25 لتلبية  البعاد 
ال�سحية  الرعاية  قطاعات  خدمة  يف  التكنولوجيا  هذه  ت�ساهم  ان  املقدر  ومن 

وال�سلع ال�ستهالكية.

الهيئة العربية لال�صتثمار والإمناء 
الزراعي تكرم ال�صركاء ال�صرتاتيجيني 

•• دبي -وام:

�سركاءها  ال�����زراع�����ي  والإمن���������اء  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال���ع���رب���ي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ك���رم���ت 
ال�سرتاتيجيني خالل حفل اأقيم يف دبي حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان 
بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية و بح�سور عدد من اأ�سحاب 
ال��وزارات و�سفراء الدول العربية  ال��وزراء واأ�سحاب ال�سعادة وكالء  املعايل 
والأجنبية وروؤ�ساء املنظمات العربية والدولية ومدراء عدد من ال�سركات 

والبنوك .
وتاأتي اخلطوة تكرمياً مل�ساهمة ال�سركاء يف حتقيق الأمن الغذائي العربي 
تتطلع  التي  ال�سرتاتيجية  واخلطط  الطموحة  للروؤية  امل�ستمر  ودعمهم 
تعزيز  اإىل  خاللها  من  الزراعي”  والإمن���اء  لال�ستثمار  العربية  “الهيئة 
الأمن الغذائي يف الدول العربية ودفع عجلة التنمية الزراعية امل�ستدامة 
مع و�سول عدد ال�سركات الزراعية التي ت�ساهم فيها الهيئة اإىل نحو 50 
�سركة يف نهاية العام 2018 باإجمايل ا�ستثمارات بلغت نحو 631 مليون 

دولر اأمريكي .
العربية لال�ستثمار  الهيئة  املزروعي رئي�ض  واألقى �سعادة حممد بن عبيد 
والإمناء الزراعي كلمة اأعرب فيها عن �سكر الهيئة وتقديرها العميق اإىل 
الدبلوما�سية  والبعثات  واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  من  ال�سركاء  كافة 
مل�سرية  دعمهم  على  وال��دول��ي��ة  والإقليمية  العربية  والهيئات  واملنظمات 

الهيئة وجهودهم يف حتقيق العديد من الإجنازات .
 1976 العام  يف  ال��زراع��ي  والإمن���اء  لال�ستثمار  العربية  الهيئة  وتاأ�س�ست 
خرة  متتلك  التي  الهيئة  وتوفر  العربي.  الغذائي  الأم��ن  تعزيز  بهدف 
وا�سعة يف جمال ال�ستثمار والت�سنيع الزراعي مل�ستثمريها العديد من املزايا 
الهيئة يف ال�ستثمار  والمتيازات يف كافة الدول الأع�ساء. ويرتكز ن�ساط 

الزراعي ب�سقيه النباتي واحليواين والأن�سطة وامل�ساريع ذات ال�سلة .
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�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2018/1271  جتاري كلي 
 - �سود  براكا�ض  اوم  راجي�ض كومار   -2 ����ض.ذ.م.م  للتجارة  الح��الم  املدعي عليه/1- خزانة  اىل 
ب�سفته �سريك وكفيل �سخ�سي ملديونية خزانة الحالم للتجارة �ض.ذ.م.م - �ساهل �سود راجي�ض 
كومار �سود - ب�سفته كفيل �سخ�سي ملديونية خزانة الحالم للتجارة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/بنك دبي التجاري �ض.م.ع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ 2019/1/28  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك دبي التجاري �ض.م.ع بالزام ال�سركة 
املدعي  للبنك  ي�سددوا  بان  والثالث  الثاين  عليهما  املدعي  مع  بالت�سامن  الوىل  عليها  املدعي 
مبلغا وقدره )2.159.817( درهم م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 9% من تاريخ املطالبة 
الق�سائية احلا�سل يف:2018/12/6 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهم بامل�ساريف والف 
قابال  ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري  ما عدا  املحاماة ورف�ست  اتعاب  دره��م مقابل 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/252  جتاري كلي

بايلك�ض  اىل املدعي عليه / 1-في�سل بن �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي 2- 
حلفر ال�سا�سيات ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /ابراهيم بن 
ابراهيم اجلرمن قد  ا�سماعيل  الراجحي وميثله:علي  �سليمان بن عبدالعزيز 
الثانية  عليها  املدعي  وت�سفية  بحل  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
حتميل  مع  لت�سفيتها  م�سف  وبتعيني  ذ.م.م  ال�سا�سات  حلفر  بايلك�ض  �سركة 
جل�سة  لها  املحاماة.وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  الثانية  عليها  املدعي 
  ch2.E.22:بالقاعة �ض  ال�ساعة:09:30  امل���واف���ق:2019/3/25  الثنني  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/235  جتاري كلي

2-يا�سر  ���ض.ذ.م.م  وال�سفر  لل�سياحة  الدولية  1-تروبيك   / عليه  املدعي  اىل 
تي�سري خ�سيب اليعربي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /خالد بن حمزة 
اأقام  ق��د  اخل��اط��ري  ح�سن  حممد  ع��ب��داهلل  وميثله:خليفة  دنديني  عيد  ب��ن 
ال�سركة  وت�سفيه  حلل  م�سفي  بتعيني  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
فاأنت  لذا    ch2.E.22:بالقاعة �ض  ال�ساعة:09:30  امل���واف���ق:2019/3/13 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/330  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-�سوفيتيك العاملية �ض.ذ.م.م 2- جعفر ح�سن منزوي 3- مرت�سى 
منزوي جمهول حمل  5- جمبى جعفر  منزوي  ر�سا جعفر  4- حممد  منزوي  جعفر 
القامة مبا ان املدعي /البنك العربي املتحد �ض.م.ع وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما 
بينهم مببلغ وقدره )13.510.757.03( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى متام ال�سداد والت�سريح للمدعي بالت�سرف بالموال النقديه املرهونة 
مبوجب رهن احل�ساب امل�سريف وال�سمانات النقدية املودعة فيه.وحددت لها جل�سة يوم 
الحد املوافق:2019/3/17 ال�ساعة:09:30 �ض بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/331  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�سايجان اولكينجيل كوريان جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /البنك العربي املتحد  وميثله / موزة عبيد ربيع اخلظر قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )560.927.34( 
املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
وح��ت��ى ال�����س��داد ال���ت���ام.وح���ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم الح����د امل�����واف�����ق:2019/3/17 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة:ch1.C.15  لذا  ال�ساعة:09:30 �ض 
للمحكمة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/431  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ح�سن را�سد عبيد حممد ال علي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /موارد للتمويل وميثله:علي �سلطان �سامل الكندي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )55574( درهم 
النزاع  ملف  و�سم  التام  ال�سداد  وحتى  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم 
التجاري رق��م:2053/2018.وح��ددت لها جل�سة يوم الحد املوافق:2019/3/17 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة:ch1.C.13  لذا  ال�ساعة:08:30 �ض 
للمحكمة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/362  جتاري جزئي

وميثلها/كوبارا  )ف����رع(  ������ض.ذ.م.م  ال��ذه��ب��ي��ة  ال�����س��وك��ة  1-م��ط��ع��م   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
وميثلها/ �����ض.ذ.م.م  الغذائية  للمواد  انرتنا�سيونال  ب��ال   -2 �سدهارتان  م��ون  كونهي 
ابوظبي  /ب��ن��ك  امل��دع��ي  ان  الق���ام���ة مب��ا  �سينغ جم��ه��ول حم��ل  ن��ان��د  �سينغ  ان���دري���ال 
اأقام عليك الدعوى  التجاري وميثله:عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب قد 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا 
تاريخ رفع  القانونية 12% من  الفائدة  ا�سافة  للمدعي مبلغ وقدره )218.695( درهم 
لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى 
  ch1.C.12:بالقاعة �ض  ال�ساعة:08:30  امل��واف��ق:2019/3/14  اخلمي�ض  يوم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
       �عالن �أمر �أد�ء بالن�شر

   يف  �لدعوى 2018/474  �أمر �أد�ء
ك��وم��ار جم��ه��ول حمل  ديليب  ه��ريامل��اي  رينجو   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/حم��م��د �سقلني م���ريزا ومي��ث��ل��ه:م��روان حممد 

احمد نور املازم .
البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���س��ت�����س��دار  ط��ل��ب   
درهم   )32.083( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  اإل���زام  ب��ت��اري��خ:2018/11/1 
للمدعي والر�سوم وامل�ساريف .  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 1997/1125 تنفيذ �حكام

اىل املنفذ �سده/1- حممد ماجد نا�سر القا�سمي ب�سفته �ساحب 
ان  العام جمهول حمل القامة مبا  حممد ماجد للنقل الري 
احلجز  مت  ب��ان��ه  نعلنكم  ال���س��الم��ي  دب���ي  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب 
الفردو�ض  ل�سركة  اأ�سهم  عن  عبارة  وهي  اخلا�سة  اموالكم  على 
به  امل��ط��ال��ب  للمبلغ  وف���اء   24 ال���س��ه��م  وع���دد  �����ض.م.ع  القاب�سه 

)2327837( درهم.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

�عالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2018/482  تنفيذ عقاري   

مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2017/474 عقاري كلي ، ب�سداد 
املبلغ املننفذ به وقدره )67110( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف وبف�سخ العقد وفق 
ماورد يف منطوق احلكم )ف�سخ العقد املعنون اتفاقية تاأجري وامل���وؤرخ:2008/6/1 عن 
�سقه رقم جي ال ا�ض 3 ايه بي تي 1307 باملبنى امل�سمى جرين ليك�ض ا�ض 3 - منطقة 
املطلوب  ������ض.م.خ   التنفيذ:�سركة مت��وي��ل  الإع���الن:ط���ال���ب  الم������ارات.  ط��ال��ب  ت���الل 
اع��الن��ه:امل��ن��ف��ذ ����س���ده:1- حم��م��ود ر���س��ا ع��زي��ز ال���ه ع��زي��زي ت��ر���س��ي��زى جم��ه��ول حمل 
القامة  مو�سوع الع��الن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة 
عن الوحدات الكائنة مبنطقة جبل علي الوىل - برقم الر�ض 257 - رقم ال�سقة 101 
- ا�سم املبنى:MOG 184 - وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/1 تنفيذ عقاري
با�ستاوادى  ادينات  انيل   -2 ���ض.ذ.م.م  العقاري  للتطوير  املينتز  فايف  املنفذ �سده/1-  اىل 
طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  امل��ح��دودة  والتطوير  لال�ستثمار  اجلديد  النجم   -3
قد  بوج�سيم  �سعيد  حممد  وميثله:خالد  الن�سف  عبداللطيف  خالد  التنفيذ/م�ساعد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى 
رق��م:2013/317 عقاري كلي واملعدل بال�ستئناف رق��م:2017/60 ا�ستئناف عقاري  وبدفع 
انف�ساخ  التنفيذ او خزينة املحكمة 2-  املنفذ به وقدره )2301516( درهم اىل طالب  املبلغ 
عقود البيع مو�سوع الدعوى.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/99 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- جمموعة �سركات معماري �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سعود حممد ياغي وميثله:علي عبداهلل 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سام�سي  م��اج��د 
والقا�سي برف�ض الدعوى بعدم ال�سحه والثبوت والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )26773(  به  املنفذ 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/1725 (

املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقاً(
املنذر اإليها :  اديتون ون للتجارة العامة

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )27،172.31( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل  ال�سيارات وذلك خالل  الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقدى متويل 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل ال�سيارات املموله ل�ساحلكم وبيعها باملزاد 

ومنها ال�سيارات التاليه :
ال�سياره رقم )81801/خ�سو�سي/R/ دبي( من نوع ) رينو �سيمبول _�سالون( موديل   -  1
نوع  من  /دب��ي(   R/84639/خ�سو�سي( رق��م  ال�سياره   -  2   ، )ابي�ض(   اللون    )  2016(
)رينو فلون�ض _�سالون( موديل ) 2015 ( اللون ) ابي�ض(  ، 3 - ال�سياره رقم )82301/
خ�سو�سي/R/ دبي( من نوع )رينو دوكر _ فان( موديل ) 2016( اللون ) ابي�ض(  ، واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت ،،          
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/1727 (

 املنذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي  
املنذر اإليها  :  بيغ دادي رنت اأي كار �ض.ذ.م.م

نتيجة  درهم   ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )13،664.40( 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 - اك�سنت  ن��وع ) هيونداي  ( من  دب��ي   /Q/ 14094/ خ�سو�سي  ( رق��م  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2015( _ لون ) ف�سي ( _ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
) رقم ) 2019/1722 

املنذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي  
املنذر اإليها  :  بيغ دادي رنت اأي كار �ض.ذ.م.م

اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )13،522.10( درهم نتيجة  املنذر  املنذر   ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ن��وع ) كيا ري��و  - �سالون(  57218/ خ�سو�سي /P/ دب��ي ( من  ال�سيارة رق��م ) 
موديل )2015( _ لون ) بني ( _ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1721 (

املنذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي  
املنذر اإليها  :  بيغ دادي رنت اأي كار �ض.ذ.م.م

اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )12،878.50( درهم نتيجة  املنذر  املنذر   ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 - اك�سنت  ن��وع ) هيونداي  ( من  دب��ي   /Q/ 14090/ خ�سو�سي  ( رق��م  ال�سيارة 
قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة   _ ) ر�سا�سي   ( لون  �سالون( موديل )2015( _ 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1728 (

 املنذر  :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي  
املنذر اإليها  :  بيغ دادي رنت اأي كار �ض.ذ.م.م

اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )13،522.10( درهم نتيجة  املنذر  املنذر   ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
- �سالون(  ري��و  كيا   ( ن��وع  ( من  دب��ي   /P/ 47036/ خ�سو�سي  ( رق��م  ال�سيارة 
امل��ن��ذر مع  ل��ون ) رم���ادي ( _ واملمولة ل�ساحلكم م��ن قبل  م��ودي��ل )2015( _ 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/1724 (

 املنذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي  
املنذر اإليها  :  بيغ دادي رنت اأي كار �ض.ذ.م.م

اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )13،522.10( درهم نتيجة  املنذر  املنذر   ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ن��وع ) كيا ري��و  - �سالون(  51737/ خ�سو�سي /P/ دب��ي ( من  ال�سيارة رق��م ) 
موديل )2015( _ لون ) بني ( _ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 331
ال�سيد/ غريي�ض كومار فايكاتيل راجان - هندي  اجلن�سية يرغب  بان  ليكن معلوما للجميع 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 75 %  وال�سيدة / مان�سي ماثاكهان بالتي - هندية 
الدين  �سفاء  اىل  وذلك   )%25( البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  اجلن�سية 
بالب�سرة(  احمد عواد - عراقي اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة )ويلن�ض لفينج للر�ساقة والعناية 

والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )628573(. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الت�سديق  على الجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 327
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ابراهيم علي احمد حممد الرميثي - الإمارات اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ حممد زكي يون�ض 
تاأ�س�ست  والتي  امل�ستعملة(  لل�سيارات  )يا�ض  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  م�سر   - العطا  ابو 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )762187(  تعديالت اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من 

موؤ�س�سة فردية  اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 325
 - احلمادي  ح�سن  حممود  ح�سن  في�سل  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  اإماراتي 
�سليمان  لل�سيد/نعيمه  وذلك   515992 ترخي�ض  رقم  للحالقة  جنيف  �سالون 
ر�ستم عبا�ض رودياري ، اإماراتية اجلن�سية.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى 
ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 329
يف  يرغب  اجلن�سية  �سوريا   - العطار  حممد  يو�سف  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيدة / عابده �سيد حممد 
باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  البا�سا(  �ساورما  )كافترييا  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  الهند   -

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )549448( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 329

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ح�سن حممود احمد احلو�سني - الإمارات اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( يف )ق�سر الباندا لالثاث 
املكتبي ( والتي تاأ�س�ست باإمارة  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )518821( وذلك اىل 
ال�سيد/ ان�ض رفيق عبدالكرمي برهم - الردن اجلن�سية  تغيري ال�سكل القانوين من 
املادة )14( فقرة  موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات.  وعمالبن�ض 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 

بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
يف �لدعوى رقم 2018/3151 مدين جزئي    

�سد املدعي عليه / حممد ب�سام حممد حممد  
املقامة من قبل املدعي : روايل لتنظيم احلفالت   

مبا اأن هناك دعوى مقام �سدكم امام حماكم دبي ، حتت رقم  2018/3151 مدين جزئي ، 
وحيث انه مت ندبنا خبريا حما�سبيا يف الدعوى ، فاإننا وعمال باأحكام قانون الثبات رقم  10 
ل�سنة  1992 ندعوكم حل�سور اجتماع اخلرة او من ميثلكم قانونا  والذي �سوف يعقد مبكتبنا 
على العنوان املو�سوع اأدناه وذلك يوم اخلمي�ض املوافق 2019/3/14 يف متام ال�ساعة 1.00 

ظهرا  مع اإح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة ملوقفكم يف الدعوى. 
عود ميثاء ، �سارع ام هرير ، بالقرب من ج�سر املكتوم بالجتاه القادم من بردبي اىل ديرة بناية 
الفجر ، ا�سفل البناية هومز ار ا�ض للمفرو�سات ، خلف البناية نادي الن�سر الريا�سي ، الطابق 

الثاين مكتب رقم 207.
�خلبري �ملحا�شبي 
حممد �شعيد �لظنحاين  

�إعالن �إجتمــاع خبــرة
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�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2017/578 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي  - عنوانه : دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 

املنفذ �سده : ليث اأمني - عنوانه :  اإمارة دبي ، بردبي ، �سركة كونتاك�ض - �سلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا - �سارع 
ال�سيخ زايد - مدينة دبي لالنرتنت - مبنى رقم )11( الطابق الر�سي - مكتب رقم G - 11 - 13 خلف مبنى اوراكل 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 

املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات :
نوع : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الر�ساء جنوب الرابعة - رقم الر�ض : 1072 - رقم املبنى : 10 - امل�ساحة : 

درهم   )2.600.000.00( ب���  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت    135.20
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2018/18 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول �ض م ع - حاليا - بنك اخلليج الأول - فرع دبي - �سابقا  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع 

ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل - موبايل رقم - هاتف رقم 04/6075105 رقم مكاين 95299 - 31850  
املنفذ �سده : مهرداد عظيم دهقان �ساد  - عنوانه :  اإمارة دبي  - ديرة - �سركة فيفا للوازم املنزلية - الرقة �سرق - �سارع بني 

يا�ض - بناية امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة مكاين رقم )3005495192( 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�سا�سي قبل  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�سراء  )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة  الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل  املزاد ب�سرط ال تقل هذه  لر�سوم 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ض : 33  - رقم املبنى 
: 1  - ا�سم املبنى : MED 42 -رقم الوحدة : 206  -امل�ساحة : 92  مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )792.223.00( 

درهم - يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2017/77 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول -  فرع دبي  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �سده : اليا�ض يو�سف قدي�سي - واآخ��رون   عنوانه :  الإم��ارات - اإم��ارة دبي - يعلن على مقر عمله - يعمل مدير 
م�ساريع لدى �سركة جينيو�ض �سوفت - )GENIUS SAFT( - الكائنة باملنطقة احلرة بجبل علي - بجوار �سركة 

دي ات�ض ال )D.H.L( - رقم الوظيفي 245078
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 901 - رقم 
املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ليك �سور - 1  - رقم الوحدة : 1708 - امل�ساحة : 89.85 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� 

)773.709.00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2018/68 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�سرف الإمارات ال�سالمي - �ض م ع

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبيه - مبنى رقم "16" الطابق الثالث - هاتف رقم  04/3834587  مكاين رقم 
اني�ض عامل  املنفذ �سده : ممتاز عامل �سديقي   Email/omer@emiratesislamicbank.ae  3135291835
ح( م  ���ض  ري�سور�سيز  فور�ست  )ارب���روز  �سركة  ل��دى  ع��ام  مدير  يعمل   - عمله  مقر  على  يعلن   - دب��ي  اإم���ارة    : عنوانه   -  �سديقي 
الكائنة باملنطقة احلرة بجبل علي - م�ستودع رقم �سي C147( 147( �سارع رقم 731  - مكاين رقم 0719763867  - انه 
العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  يف 
www.( ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها الل��ك��رتوين البيع )�سركة الم����ارات  ان��ي��ط بها  ال��ت��ى  ل��دى اجل��ه��ة  ادن���اه  او���س��اف��ه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة 
�سكنية : املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ض : 103 - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : MED 48 - رقم الوحدة : 114 - 

امل�ساحة : 90 مرت مربع  واملقدرة ب��� )678.125.00( درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2017/123 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �سده : بالل حممد علي حمود  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - يعمل �سريك لدى فالوربوك�ض - �ض ذ م م  - الكائن 

مبنطقة جمريا )1( �سارع �ساطئ جمريا - فيال رقم 81 مقابل حمل ماك دونالدز  
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ض : 550 - امل�ساحة 
 : الكلية  القيمة   -  G10  : ال��وح��دة  رق��م   -  7 ب��ي  املبنى احل�سري  ا���س��م   -   1  : املبنى  رق��م   - م��رب��ع  م��رت   208.29  :

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    2.242.012.00

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2017/77 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول -  فرع دبي  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �سده : جوال ر�سار عطا اهلل  - واآخرون  عنوانه :   اإمارة دبي - تعلن على مقر عملها - م�سيفة بطريان الإمارات 
- الكائنة بناية طريان الإمارات - �سارع املطار 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 901 - رقم 
املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ليك �سور - 1  - رقم الوحدة : 1708 - امل�ساحة : 89.85 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� 

)773.709.00( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2017/578 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي  - عنوانه : دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 

املنفذ �سده : ليث اأمني - عنوانه :  اإمارة دبي ، بردبي ، �سركة كونتاك�ض - �سلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا - �سارع 
ال�سيخ زايد - مدينة دبي لالنرتنت - مبنى رقم )11( الطابق الر�سي - مكتب رقم G - 11 - 13 خلف مبنى اوراكل 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 

املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات :
نوع : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الر�ساء جنوب الرابعة - رقم الر�ض : 1072 - رقم املبنى : 10 - امل�ساحة : 

درهم   )2.600.000.00( ب���  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت    135.20
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2018/18 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول �ض م ع - حاليا - بنك اخلليج الأول - فرع دبي - �سابقا  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع 

ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل - موبايل رقم - هاتف رقم 04/6075105 رقم مكاين 95299 - 31850  
املنفذ �سده : مهرداد عظيم دهقان �ساد  - عنوانه :  اإمارة دبي  - ديرة - �سركة فيفا للوازم املنزلية - الرقة �سرق - �سارع بني 

يا�ض - بناية امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة مكاين رقم )3005495192( 
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�سا�سي قبل  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�سراء  )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة  الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل  املزاد ب�سرط ال تقل هذه  لر�سوم 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ض : 33  - رقم املبنى 
: 1  - ا�سم املبنى : MED 42 -رقم الوحدة : 206  -امل�ساحة : 92  مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )792.223.00( 

درهم - يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن بيع  عقار بالن�شر  

فى �لدعوى رقم  2017/77 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول -  فرع دبي  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �سده : اليا�ض يو�سف قدي�سي - واآخ��رون   عنوانه :  الإم��ارات - اإم��ارة دبي - يعلن على مقر عمله - يعمل مدير 
م�ساريع لدى �سركة جينيو�ض �سوفت - )GENIUS SAFT( - الكائنة باملنطقة احلرة بجبل علي - بجوار �سركة 

دي ات�ض ال )D.H.L( - رقم الوظيفي 245078
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 901 - رقم 
املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ليك �سور - 1  - رقم الوحدة : 1708 - امل�ساحة : 89.85 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� 

)773.709.00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن بيع  عقار بالن�شر  

فى �لدعوى رقم  2018/68 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: م�سرف الإمارات ال�سالمي - �ض م ع

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبيه - مبنى رقم "16" الطابق الثالث - هاتف رقم  04/3834587  مكاين رقم 
اني�ض عامل  املنفذ �سده : ممتاز عامل �سديقي   Email/omer@emiratesislamicbank.ae  3135291835
ح( م  ���ض  ري�سور�سيز  فور�ست  )ارب���روز  �سركة  ل��دى  ع��ام  مدير  يعمل   - عمله  مقر  على  يعلن   - دب��ي  اإم���ارة    : عنوانه   -  �سديقي 
الكائنة باملنطقة احلرة بجبل علي - م�ستودع رقم �سي C147( 147( �سارع رقم 731  - مكاين رقم 0719763867  - انه 
العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  يف 
www.( ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها الل��ك��رتوين البيع )�سركة الم����ارات  ان��ي��ط بها  ال��ت��ى  ل��دى اجل��ه��ة  ادن���اه  او���س��اف��ه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة 
�سكنية : املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ض : 103 - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : MED 48 - رقم الوحدة : 114 - 

امل�ساحة : 90 مرت مربع  واملقدرة ب��� )678.125.00( درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2017/123 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �سده : بالل حممد علي حمود  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - يعمل �سريك لدى فالوربوك�ض - �ض ذ م م  - الكائن 

مبنطقة جمريا )1( �سارع �ساطئ جمريا - فيال رقم 81 مقابل حمل ماك دونالدز  
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ض : 550 - امل�ساحة 
 : الكلية  القيمة   -  G10  : ال��وح��دة  رق��م   -  7 ب��ي  املبنى احل�سري  ا���س��م   -   1  : املبنى  رق��م   - م��رب��ع  م��رت   208.29  :

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    2.242.012.00

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2017/77 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول -  فرع دبي  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �سده : جوال ر�سار عطا اهلل  - واآخرون  عنوانه :   اإمارة دبي - تعلن على مقر عملها - م�سيفة بطريان الإمارات 
- الكائنة بناية طريان الإمارات - �سارع املطار 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 901 - رقم 
املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ليك �سور - 1  - رقم الوحدة : 1708 - امل�ساحة : 89.85 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� 

)773.709.00( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم 2017/124 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �سده : بالل حممد علي حمود  -  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - يعمل �سريك لدى فالور بوك�ض �ض ذ م م  - الكائنة 

منطقة جمريا  1 - �سارع �ساطئ جمريا - فيال رقم 81  مقابل حمل ماك دونالدز 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ض : 1998 - رقم املبنى : 4  - ا�سم املبنى : مارينا ابارمتنت�ض 4  - رقم 

الطابق 2 - رقم العقار : 205 - امل�ساحة : 226.51 مرت مربع - املقدرة ب��� )2.438.130( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

�عالن بيع  عقار بالن�شر   
فى �لدعوى رقم 2017/124 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �سده : بالل حممد علي حمود  -  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - يعمل �سريك لدى فالور بوك�ض �ض ذ م م  - الكائنة 
منطقة جمريا  1 - �سارع �ساطئ جمريا - فيال رقم 81  مقابل حمل ماك دونالدز 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ض : 1998 - رقم املبنى : 4  - ا�سم املبنى : مارينا ابارمتنت�ض 4  - رقم 

الطابق 2 - رقم العقار : 205 - امل�ساحة : 226.51 مرت مربع - املقدرة ب��� )2.438.130( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى �لدعوى رقم  2018/512 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض  - بجوار غرفة جتارة 
و�سناعة دبي - هاتف رقم 04/3874225 موبايل رقم : 04/7016552  - رقم مكاين )3113783794( 

املنفذ �سده : حامد احمد رياحي فرد - عنوانه :  اإمارة دبي - يعلن على مقر عمله : يعمل مدير �سركة �سوالو للتجارة العامة 
- الكائنة باملنطقة احلرة بجبل علي - مكتب رقم اإي اإم 010644 - هاتف رقم ، رقم مكاين : 0352061858 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية : املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 201 - رقم املبنى : 1  - ا�سم 

املبنى : �ساوث ريدج 1  - رقم العقار : 1505 - امل�ساحة : 98.48 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.378.037( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

�عالن بيع  عقار بالن�شر 
فى �لدعوى رقم  2018/512 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض  - بجوار غرفة جتارة 
و�سناعة دبي - هاتف رقم 04/3874225 موبايل رقم : 04/7016552  - رقم مكاين )3113783794( 

املنفذ �سده : حامد احمد رياحي فرد - عنوانه :  اإمارة دبي - يعلن على مقر عمله : يعمل مدير �سركة �سوالو للتجارة العامة 
- الكائنة باملنطقة احلرة بجبل علي - مكتب رقم اإي اإم 010644 - هاتف رقم ، رقم مكاين : 0352061858 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية : املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 201 - رقم املبنى : 1  - ا�سم 

املبنى : �ساوث ريدج 1  - رقم العقار : 1505 - امل�ساحة : 98.48 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.378.037( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2017/20 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك ملي ايران - فرع �سركة اجنبية 

عنوانه : دولة الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - �سارع بني يا�ض - ملك خا�ض �ض ب : 1894  
املنفذ �سده : يون�ض احمد حممد علي الزرعوين - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة عود ميثاء - بناية ال�سيخ / ح�سر بن مكتوم ال مكتوم - الطابق الرابع - مكتب رقم 
)405( ، هاتف : 2216979-04 ، فاك�ض : 04/2212557  �ض ب : 183129 دبي ، اإ.ع.م 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
ب���  امل��ق��درة   - م��رب��ع  م��رت   929.03  : امل�����س��اح��ة   -  554  : الر�����ض  رق���م   - ال��ث��ان��ي��ة  ال��ر���س��اء   : املنطقة   - ار����ض  قطعة 

)2.799.996( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

�عالن بيع  عقار بالن�شر  
فى �لدعوى رقم 2017/20  بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: بنك ملي ايران - فرع �سركة اجنبية 
عنوانه : دولة الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - �سارع بني يا�ض - ملك خا�ض �ض ب : 1894  

املنفذ �سده : يون�ض احمد حممد علي الزرعوين - واآخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة عود ميثاء - بناية ال�سيخ / ح�سر بن مكتوم ال مكتوم - الطابق الرابع - مكتب رقم 

)405( ، هاتف : 2216979-04 ، فاك�ض : 04/2212557  �ض ب : 183129 دبي ، اإ.ع.م 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  انه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
ب���  امل��ق��درة   - م��رب��ع  م��رت   929.03  : امل�����س��اح��ة   -  554  : الر�����ض  رق���م   - ال��ث��ان��ي��ة  ال��ر���س��اء   : املنطقة   - ار����ض  قطعة 

)2.799.996( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

�عالن بيع  عقار بالن�شر  
فى �لدعوى رقم  2013/893 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: حبيب بنك اأي جي زيوريخ   - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - ميدان بني يا�ض 
املنفذ �سده : �سونيل �ساين جاجدي�ض �ساين 

عنوانه :  اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة اخلليج التجاري - ا�سكيوتيف تاورز - تاور دي -مكتب رقم 1802 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات :  نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 283  - املنطقة : ور�سان 

الوىل - ا�سم املبنى : P04 - رقم الوحدة : 102 - القيمة الكلية - 360.590.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2018/216 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نور بنك  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي �سارع ال�سيخ زايد مكتب رقم 801 ملك اعمار العقارية بوكالة 

مكتب الثقة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية الكائن يف ال�سارقة  
املنفذ �سده : م�سطفى �سليمان �سكاريان 

عنوانه :  اإمارة دبي - الثنية اخلام�سة برج الريق �سقة رقم 1303 الطابق رقم 13 مبنى رقم 1 رقم الر�ض : 48 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 48 - رقم املبنى : 
1  - ا�سم املبنى : برج الريف - رقم العقار : 1303 - رقم الطابق : 13  - امل�ساحة : 220.65 مرت مربع - التقييم   

: 2.375.054.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2018/185 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:حبيب بنك اي جي زيوريخ   عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد )�سارع البنوك( هاتف رقم 04/3534545 
 Email/e.bashir@habibbank.com  -  )2876994468( رق��م  مكاين   0559937856 رق��م  موبايل   - 
 1 الثيال  - مبنى  دب��ي  - جرينز  الثالثة  الثنية   - دب��ي  اإم��ارة    : عنوانه   - كوزهي  �سانيلكومار  �سانيلكومار  �سيمي   : املنفذ �سده 
رقم   - موبايل   )1568776304( مكاين   )38( ار���ض  قطعة  الر���س��ي  الطابق   )G18( ال��وح��دة   )Al Thayyal 1(
2019/3/13 ال�ساعة  انه يف يوم الأربعاء املوافق   -  Email/simisanil78@gmail.com  -  50/1048120
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها 
البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع 
تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن  بايداع كامل  ان يقوم  الثمن على  الزيادة  عن ع�سر  ال تقل هذه  ب�سرط  امل��زاد  التالية لر�سوم  اي��ام  الع�سرة  الثمن خالل 
املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم 
الر�ض : 38  - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : الثيال  1 - رقم العقار : G18 - رقم الطابق G - امل�ساحة : 238.69 مرت 

مربع - التقييم : 1.798.464.00 درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2018/216 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نور بنك  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي �سارع ال�سيخ زايد مكتب رقم 801 ملك اعمار العقارية بوكالة 

مكتب الثقة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية الكائن يف ال�سارقة  
املنفذ �سده : م�سطفى �سليمان �سكاريان 

عنوانه :  اإمارة دبي - الثنية اخلام�سة برج الريق �سقة رقم 1303 الطابق رقم 13 مبنى رقم 1 رقم الر�ض : 48 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/3/13 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 48 - رقم املبنى : 
1  - ا�سم املبنى : برج الريف - رقم العقار : 1303 - رقم الطابق : 13  - امل�ساحة : 220.65 مرت مربع - التقييم   

: 2.375.054.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/1656 (

املنذرة :- �سركة فينوتك )�ض ذ م م( 
املنذر اليها : جيني�سز  انتيجري�سن - �ض ذ م م  

)فقط  دره��م   164.110.34 ق��دره  البالغ  املديونية  اإجمايل  ب�سداد  تنذركم  املنذرة  موكلتنا  فان 
وامل��رت���س��دة يف ذمتكم  وارب��ع��ة وث��الث��ون فل�سا(  ال��ف وم��ائ��ة وع�سرة دره��م  ارب��ع��ة و�ستون  مائة 
�سن�سطر  وال  الن��ذار  لهذا  ا�ستالمكم  تاريخ   ا�سبوع من  وذل��ك خالل  املنذرة  ل�سالح موكلتنا 
ا�سافة  املرت�سد  املبلغ  ب��اداء  والزامكم  املنذرة  موكلتنا  حقوق  لإ�ستعادة  للمحاكم  اللجوء  اىل 
جميع  واتخاذ  املماطلة  جراء  مبوكلتنا  حلقت  التي  اخل�سائر  جميع  عن  التعوي�سات  كافة  اىل 
وغري  املنقولة  ممتلكاتكم  وجميع  البنوك  لدى  ح�سابكم  على  باحلجز  التحفظية  الج���راءات 
املنقولة وحتميلكم م�ساريف التقا�سي واملحاماة وكافة امل�ساريف الخرى. مع �سائر التحفظات 

على حقوق موكلنا ،،،، 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12572 بتاريخ 2019/3/6   
بالدعوى رقم )2018/4650( جتاري جزئي دبي

اىل املدعي عليها / �سركة ت�سامرز للهند�سة - ذ م م    
نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبريح�سابي بالق�سية اعاله 

واملرفوعة �سدكم من / �سركة دانوب ملواد البناء - ذ م م  - والتي تطالب فيها بالزامكم ب�سداد مبلغ 
وقدره 291.854.02 درهم والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 

ال�سداد التام مع اللزام بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
الربعاء  يوم  املقرر عقده  باجتماع اخلرة  قانونا  او من ميثلكم  فانتم مكلفني باحل�سور  وعليه 
 - دب��ي   : الكائن  املنتدب  اخلبري  مبكتب  وذل��ك  ظهرا  ع�سر  الثانية  ال�ساعة   2019/3/13 امل��واف��ق 
اخلريج التجاري - بجوار برج وان امنيات - برج بري�سم - الطابق الثامن - مكتب 805 - احمد 
لدفاعكم  املوؤيدة  امل�ستندات  واإح�سار  املحدد  واملكان  باملوعد  احل�سور  يرجى   . لتدقيق  احلو�سني 
بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�سور فان اخلرة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات 

املخولة لها قانونا. 
�خلبري �حل�شابي / ��شامه �حمد مالك
رقم �لقيد 145     

مذكرة �إعالن مدعي عليه بالن�شر 
للح�شور �مام �خلربة 
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•• ال�شارقة-الفجر:

اأكدت ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي، نائب 
موؤ�س�ض  للنا�سرين،  ال���دويل  ل��الحت��اد  الرئي�ض 
ورئ��ي�����ض ج��م��ع��ي��ة ال��ن��ا���س��ري��ن الإم���ارات���ي���ني، اأن 
النا�سر الإماراتي اأ�سبح ي�ساهم بقوة يف تطوير 
يف  وي�ساهم  العربية  املنطقة  يف  الن�سر  �سناعة 
الإم����ارات،  ل��دول��ة  والعلمية  الثقافية  النه�سة 
بف�سل ما حققته جمعية النا�سرين الإماراتيني 
تاريخ  باملقارنة مع  م��دة تعتر ق�سرية ج��دا  يف 

�سناعة الن�سر يف العامل.
بدور  ال�سيخة  األ��ق��ت��ه��ا  كلمة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
القا�سمي، خالل الحتفال الذي نظمته اجلمعية 
اأم�ض يف مدينة ال�سارقة للن�سر، مبنا�سبة مرور 
معايل  بح�سور  تاأ�سي�سها،  ع��ل��ى  اأع����وام  ع�����س��رة 
ح�����س��ة ب��ن��ت ع��ي�����س��ى ب���و ح��م��ي��د، وزي�����رة تنمية 
وكيل  القا�سمي،  خالد  �سامل  وال�سيخ  املجتمع، 
ل�سوؤون  امل�ساعد  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
ت��ط��وي��ر امل���ع���رف���ة، و����س���ع���ادة اأح���م���د ب���ن ركا�ض 
العامري، رئي�ض هيئة ال�سارقة للكتاب، و�سعادة 
الثقافة  دائ��رة  رئي�ض  العوي�ض،  عبد اهلل حممد 
اجلمعية،  اإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  و  ال�سارقة،  يف 

والإدارة التنفيذية وممثلي و�سائل الإعالم.
اجلمعية  :”اإن  القا�سمي  ب��دور  ال�سيخة  وقالت 
بداأت م�سريتها ب� 13 دار ن�سر فقط، بينما ت�سم 
اليوم 138 داراً، ما يعد اإجنازاً كبرياً، لي�ض لأن 
العدد ت�ساعف اأكرث من ع�سر مرات فح�سب، بل 

لأن اجلمعية تقوم اأي�ساً بدور فعال يح�سب لها 
اأ�سبح  الروؤية، حتى  يف تن�سيق اجلهود وتوحيد 
جميع  يف  ميثله  قوياً  �سوتاً  الإم��ارات��ي  للنا�سر 

الفعاليات يف املنطقة والعامل. 
يف  بقوة  تتواجد  اأ�سبحت  اجلمعية  اأن  وذك���رت 
الأمر  للكتاب،  املهمة  الدولية  املعار�ض  جميع 
التاأثري  فر�سة  الإم���ارات���ي  للنا�سر  اأت���اح  ال���ذي 
املبا�سر يف �سناعة الت�سريعات وال�سرتاتيجيات 
املحلية  الن�سر  �سناعة  تخ�ض  التي  وال��ق��رارات 

والإقليمية والدولية«.
اجلمعية  حققتها  التي  الإجن��ازات  وا�ستعر�ست 
مبركز  منوهة  املا�سية،  الع�سرة  الأع��وام  خالل 
نوعية  نقلة  اعترته  ال��ذي  املتكاملة  اخلدمات 
قطاع  تطوير  يف  مل�ساهمته  اجلمعية  م�سرية  يف 
الن�سر وت�سهيل عمل النا�سرين، وكذلك م�سروع 
م��ن�����س��ة ال����ذي ف��ت��ح امل���ج���ال لأع�����س��اء اجلمعية 
مل�ساركة اأعمالهم خالل معار�ض الكتاب املحلية 
وال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة، ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م���ن عر�ض 
اأك���ر ع��دد ممكن م��ن املهتمني  اأم���ام  اأع��م��ال��ه��م 
اأعمالهم  نطاق  وتو�سيع  اأ�سواق جديدة  ودخ��ول 

خارج ال�سوق املحلية.
كما اأ�سارت اإىل مبادرة األف عنوان وعنوان التي 
والعربية  الإم��ارات��ي��ة  املكتبات  اإث��راء  يف  اأ�سهمت 
والعاملية مبحتوى عربي �سيق، و�سجعت املواهب 
الإم���ارات���ي���ة يف جم���ال ال��ك��ت��اب��ة، وب��ن��اء عالقات 

مثمرة بني النا�سرين والكتاب والر�سامني.
ما  كل  “بعد   ، القا�سمي  ب��دور  ال�سيخة  وتابعت 

�سبق من اإجنازات، نقف الآن على اأعتاب مرحلة 
مهمة، اأمتنى فيها ال�ستمرار يف توحيد جهودنا 
وتن�سيق العمل بيننا لتطوير البيئة الت�سريعية 
التي تنظم �سناعة الن�سر يف الإمارات والرتقاء 
هذا  يف  وال���س��ت��ث��م��ار  ال���س��ت��م��رار  لت�سجيع  ب��ه��ا 
املجال، وخ�سو�ساً اأن اأمامنا اليوم فر�سة كبرية 
�ض القارئ العاملي ملحتوى خمتلف  تتمثل يف َتَعطُّ
الفرتة  يف  جهودنا  تركيز  اإىل  واأتطلع  ومتنوع، 
ون�سر  العاملي  امل�ستوى  على  للمناف�سة  املقبلة 

كتبنا وثقافتنا يف العامل«.
ال��ق��ا���س��م��ي كلمتها  ب����دور  ال�����س��ي��خ��ة  واخ��ت��ت��م��ت 

بتقدمي ال�سكر ل�سركاء اجلمعية الذين �ساهموا 
الإداري  اجلمعية  ولفريق  م�سريتها،  جن��اح  يف 
متغلباً  بجد  طريقه  وا���س��ل  ال���ذي  والتنفيذي 

على كل التحديات التي واجهت مهمته.
امل��دي��ر التنفيذي  ال��ك��و���ض،  اأك���د را���س��د  ب�����دوره، 
ال������ذي تقدمه  ال����دع����م  م���وا����س���ل���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة، 
اجلمعية جلميع اأع�سائها ب�ستى �سوره والعمل 
على توفري كل ما من �ساأنه تطوير قطاع الن�سر 
وانت�سار  النا�سرين،  بدور  والنهو�ض  الدولة،  يف 
وو�سولها  اخلارجي  امل�ستوى  على  اإ�سداراتهم 
ال�سيخة  لتوجيهات  تنفيذاً  وذل��ك  العاملية،  اإىل 

بدور بنت �سلطان القا�سمي.
التي  املقومات  جميع  توافر  اإىل  الكو�ض  ولفت 
تب�سر مب��زي��د م��ن الزده�����ار ل��ق��ط��اع ال��ن�����س��ر يف 
ت�سهده  ال��ذي  الثقايف  باحلراك  منوهاً  الدولة، 
والكتاب  والأدب  ال��ف��ك��ر  ف��ي��ه  وي��ح��ظ��ى  ال���دول���ة 
الر�سمية،  امل��وؤ���س�����س��ات  ل����دى  ���س��ام��ي��ة  مب��ك��ان��ة 
واملجتمع، اإىل جانب وجود القوانني التي حتمي 
مثمناً  وامل��وؤل��ف،  للنا�سر  الفكرية  امللكية  حقوق 
يكون مب�ستوى  اأن  يف  الإم��ارات��ي  النا�سر  طموح 
ي�سمن  مبا  خراته  لتطوير  و�سعيه  التطلعات 
للفكر والثقافة والإبداع يف دولة الإمارات مزيداً 

من النجاح والنت�سار.

م�����س��ارك��ة حملية  و254  ت��ف��اه��م  م���ذك���رات   8  
وعاملية

وت��خ��ل��ل الح��ت��ف��ال ا���س��ت��ع��را���ض اأب�����رز اإجن�����ازات 
اجلمعية على مدار الع�سرة اأعوام، والتي متثلت 
يف توقيع 8 مذكرات تفاهم مع موؤ�س�سات عاملة 
ال��دول��ة ت�سب يف خدمة  ال��ث��ق��ايف يف  ال�����س��اأن  يف 

قطاع الن�سر من بينها، 
حقوق  جمعية  امل��ع��رف��ة،  وتنمية  الثقافة  وزارة 
ال��وط��ن��ي لالإعالم،  امل��ج��ل�����ض  ال��ف��ك��ري��ة،  امل��ل��ك��ي��ة 
احت����اد ك��ّت��اب واأدب������اء الإم�������ارات، وم���ب���ادرة األف 
اأي�ساً  الإجن������ازات  وت�سمنت  وع���ن���وان،   ع��ن��وان 
ح�����س��ول اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى ال��ع�����س��وي��ة ال��ك��ام��ل��ة يف 
العاملية  ال�سبكة   - ال��دول��ي��ني  النا�سرين  احت���اد 
التي متثل دور الن�سر وموؤ�س�ساته الوطنية حول 

النا�سرين  احت��اد  يف  اأي�����س��اً  وع�سويتها  ال��ع��امل، 
 254 اأك��رث من  وم�ساركة اجلمعية يف  ال��ع��رب، 
معر�ض كتاب حملي ودويل، كما ودعمت جمعية 
الع�سرة  الأع���وام  طيلة  الإم��ارات��ي��ني  النا�سرين 
املا�سية م�ساركة اأكرث من 76 نا�سر يف معار�ض 
الكتب الدولية، ومت خالل الفرتة منذ تاأ�سي�ض 
اجلمعية حتى اليوم اإ�سدار اأكرث من 15،789 

عنوان اإماراتي.
الذين  ال�سركاء  تكرمي  ج��رى  احلفل  ختام  ويف 
�ساندوا ودعموا  م�سرية اجلمعية، وهم املجل�ض 
الوطني لالإعالم، وزارة الثقافة وتنمية املعرفة، 
للكتاب،  ال�سارقة  وهيئة  املجتمع،  تنمية  ووزارة 
ومدينة ال�سارقة للن�سر، و�سركة تالل العقارية، 

ومبادرة “ثقافة بال حدود«.
النا�سرين  ج��م��ع��ي��ة  م�������س���رية  اأن  اإىل  ي�������س���ار 
2009، لتحقيق  الإماراتيني انطلقت يف العام 
م��ع احلراك  تن�سجم  التي  الأه���داف  م��ن  جملة 
ال�سارقة  اإم����ارة  ت�سهده  ال���ذي  الن�سط  ال��ث��ق��ايف 
ودول����ة الإم�������ارات، وت��ت��م��ث��ل يف الرت���ق���اء بواقع 
���س��ن��اع��ة ال���ك���ت���اب، وت���ط���وي���ر ق���ط���اع ال��ن�����س��ر يف 

الدولة.
الع�سرة  الأع�������وام  خ����الل  اجل��م��ع��ي��ة  واأ���س��ه��م��ت 
الدولة،  يف  الثقافية  البيئة  تعزيز  يف  املا�سية 
ورف���ده���ا ف��ك��ري��اً، ع��ر ال��ن��ه��و���ض ب��ه��ذا القطاع 
احل���ي���وي، ف�����س��اًل ع���ن ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ���س��ل�����س��ل��ة من 
يف  العاملني  ك��ف��اءة  ل��رف��ع  التدريبية  ال��رام��ج 

جمالت الن�سر.

بداأت م�صريتها ب� 13 دار ن�صر لت�صم اليوم 138 دارًا

جمعية النا�صرين الإماراتيني حتتفل مبرور 10 اأعوام على تاأ�صي�صها 
-بدور القا�صمي: ن�صاهم بقوة يف تطوير �صناعة الن�صر العربية ..ونتطلع للمناف�صة العاملية 

بن  حممد  بنت  لطيفة  ال�سيخة  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة دبي 
رئي�ض  امل��ر  حممد  م��ع��ايل  افتتح  وال��ف��ن��ون  للثقافة 
جم��ل�����ض اأم���ن���اء م��ك��ت��ب��ة حم��م��د ب���ن را����س���د يف ندوة 
امل�سرتك  الأول  الت�سكيلي  املعر�ض  والعلوم  الثقافة 
ب��ني ال��ف��ن��ان��ات ال�����س��ع��ودي��ات والإم���ارات���ي���ات بعنوان 
فيها 10  و�سارك  املراأة  �سهر  اأنِت” مبنا�سبة  “من 
اأحالم  ال�سعودية وهن:  العربية  اململكة  فنانات من 
ال��رف��اع��ي، ح��ن��ان ال�����س��ال��ح، ���س��ل��وى ح��ج��ر، �سماهر 
اخل�����س��ي��ف��ان، ع��واط��ف امل��ال��ك��ي، امل��ه��ا ال��ك��الب��ي، مها 
م�سلي، ناديا عالوي، هيفاء ح�سنني، ود خا�سقجي، 

وي�ستمر املعر�ض حتى 12 مار�ض.
الراطوق،  الإم���ارات: ح�سة  دول��ة  فنانات من  و10 
عاتقة  قرقا�ض،  �سناء  امل��ري،  �سلمى  اجلابري،  خلود 
ق���ائ���د، ف��اط��م��ة امل����زروع����ي، ف��اط��م��ة ل���وت���اه، كرمية 

ال�سوملي، منى اخلاجة، الفنانة جناة مكي.

مدير  �سبيح  اآل  اإب��راه��ي��م  حم��م��د  الف��ت��ت��اح  ح�سر 
و�سعيد  بجدة  والفنون  للثقافة  العربية  اجلمعية 
ب��الإن��اب��ة لهيئة دبي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��ن��اب��وده  حممد 
للثقافة والفنون، وبالل البدور رئي�ض جمل�ض اإدارة 
اإدارة الندوة  ندوة الثقافة والعلوم واأع�ساء جمل�ض 

وجمهور من الفنانني الت�سكيليني واملهتمني.
الت�سكيلية ما بني  اللوحات  باقة من  املعر�ض  و�سم 
التجريدي والواقعي والتي تنوعت األوانها وروؤيتها 
الإع���ج���اب والده�سة،  م��ن  ال��ك��ث��ري  ال��ف��ن��ي��ة وح����ازت 
و�ساحب الفتتاح عزف مو�سيقى للفنان ال�ساك�سفون 
ال�سعودي �سعد احلارثي، وعازف الت�سيلو الإماراتي 

اأغنيات  مو�سيقى  من  مبجموعة  احلميدي  فا�سل 
فريوز وعبدالوهاب وحممد عبده.

وقد �سهدت قاعة املحا�سرات يف ندوة جل�سة تعريفية 
قدمها الروائي نا�سر عراق وافتتحها بالل البدور 
هذا  اأن  على  واأك��د  امل�ساركات،  لكل  بال�سكر  متوجهاً 
امل��م��ل��ك��ة العربية  ب���ني  ال��ع��الق��ات  امل��ع��ر���ض ي��رتج��م 
ال�سعودية ودولة الإمارات.. عالقات موغلة يف القدم 
ال��رم��ل وال��ب��ح��ر والتوا�سل  ي��رب��ط��ه  ال���ذي  ل��ل��ج��وار 
العربية  اململكة  كانت  فكما  والأب��ن��اء،  الأج���داد  بني 
جميعاً  بينا  جتمع  ال��ت��ي  ال��ر���س��ال��ة  مهد  ال�سعودية 
وقبلة امل�سلمني، فاإن التوا�سل الثقايف بني البلدين 
ق��دمي��اً ح��ي��ث در����ض ال��ك��ث��ري م��ن اأب��ن��اء الإم�����ارات يف 
الإح�ساء ومكة والريا�ض وغريها من مدن اململكة، 
لقاءات وح�سور لكثري من  الإم��ارات  دولة  و�سهدت 

ال�سعوديني الذين جاءوا عر ال�سنني.
واأكد اأن اللقاء عر الفن ميثل عالقة حميمية بني 
ذلك  ينقل  واللوحة  الري�سة  وع��ر  واملتلقي  امل��ب��دع 
التطور  مدى  على  دليل  اأكر  واملعر�ض  الإح�سا�ض، 
والإن���ت���اج ال��ب��دي��ع يف الإن���ت���اج ال��ف��ن��ي ل���دى فنانات 
بني  ج��دي��داً  ���س��وراً  يربط  املعر�ض  وه��ذا  البلدين.. 
املبدعني يف البلدين ونتمنى اأن ي�ستمر هذا الرتابط 

الذي يوثق عالقات ثقافية وامتداداً بني البلدين.
اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  بنجابي  ه�����س��ام  واأل��ق��ى 
كلمة  ب��ج��دة  وال��ف��ن��ون  للثقافة  ال��ع��رب��ي��ة  اجلمعية 
جديداً  ب��اب��اً  فتح  ال��ذي  باملعر�ض  م�سيداً  اجلمعية 

املر  حممد  معايل  بح�سور  اأث���رى  والثقافة  للعلم 
والذي اأكد على ثبات اخلطوات لتقدير قيمة املراأة 
العربية  اململكة  اأن  واأك��د  املجالت،  كافة  العربية يف 
بابا  �ستكون   2030 اجلديدة  روؤيتها  يف  ال�سعودية 
لتقدمي  وامل�����راأة  لل�سباب  م�سرعيه  ع��ل��ى  م��ف��ت��وح��اً 
املعر�سات  بتناغم  واأ�ساد  والثقافة.  البتكار ولإبداع 
البتهاج  ال��ذي خلق حالة من  املو�سيقي  العزف  مع 

والأفراح والكتمال الفني.
واألقى ال�ساعر ال�سعودي خمرب القحطاين ق�سيدة 
���س��ع��ري��ة ق����ال ف���ي���ه���ا:يف ح�����س��رة ال��ت�����س��ك��ي��ل والفن 
واإيقاعه�سالم من دار احلزم وايف الباع �سلمان خادم 
يا  والإب���داع  الثقافة  دار  يا  دب��ي  وطيبهيا  مكة  بيت 

اجمل بلد يف درب اخلليج احلبيبة
ي���ا ف��ات��ن��ة ي���ا م��ط��رب��ة ك���ل الأ����س���م���اع ي���ا دان����ة اأم����واج 
جل�سة  ع����راق  ن��ا���س��ر  اأدار  ال�����س��اع��ر  اخل��ل��ي��ج��وع��ق��ب 
الفنانة مها م�سلي  و���س��األ  امل��ع��ر���ض  ح��ول  ح��واري��ة 
العربية  اجلمعية  يف  الب�سرية  ال��ف��ن��ون  م�ست�سار 
للثقافة والفنون حول اأهم مالمح جتربتها الفنية 

وم�ساركتها وطقو�سها الفنية.
ال�سغر  منذ  جتربتها  م�سلي  مها  الفنانة  وعرفت 
لال�ستمرارية  ال���داف���ع  ه��و  الأ����س���ري  ال��دع��م  وك����ان 
وامل�����س��ارك��ة يف ك��ث��ري م���ن امل��ع��ار���ض ال��ف��ن��ي��ة يف دول 
اأك��رث من  فيه  كان م�سارك  ال��ذي  والقاهرة  اخلليج 
هذه  يف  تكرميها  ومت  العامل،  كل  من  فناناً   120
ت�سكيلي  معر�ض  تنظيم  يف  رغبتها  املعار�ض.وكانت 

يف دبي دافعاً لالجتاه للندوة لتنظيم هذا املعر�ض يف 
الفن التجريدي  والذي ميثل انعكا�ساً حلالة الفنان 
اأنت؟” ويحمل  “من  املعر�ض  �سمى  لذلك  واملتلقي 

املعر�ض تلك الروح وال�سغف.
والفنون  للثقافة  العربية  اجلمعية  دعم  اأن  واأك��دت 
امل�ساركات  وه��ذه  املعر�ض  لهذا  ح��اف��زاً  كانت  بجدة 
فنانات  مب�����س��ارك��ة  ال���ه���دف  حت��ق��ي��ق  ومت  ال����رثي����ة، 
الفني  بالتوا�سل  املحبة  تزيد  وال��ت��ي  البلدين  م��ن 
املعر�ض  اأن  الفنانة فاطمة لوتاه  والثقايف.واأ�سافت 
الفنانات  جتربة  على  التعرف  فر�سة  ات��اح  متكامل 
ال�����س��ع��ودي��ات ع��ن ق����رب، ك��م��ا اأت����اح امل��ع��ر���ض فر�سة 

للتعرف على طاقات الفنانات امل�ساركات.
وحول جتربتها ذكرت اأنها بداأت كذلك منذ ال�سغر 
و�ساهمت  م��ب��ك��راً  �ساحبها  ال��ف��ن  درا���س��ة  وه��اج�����ض 
الأ�سرة يف حتقيق هذا اجلمال الداخلي، واأول نقلة 
والتي  بغداد  يف  الفنون  لأكادميية  كانت  حياتها  يف 
ت�ساهم يف �سقل ملكة  الفنية،  تعلمت فيها احلرفة 
الفنان.وبعدها انتقلت اإىل جتربة خمتلفة يف اأمريكا 
وتعلمت حالة خمتلفة، ثم انتقلت اإىل اأوروبا للعمل 
الإمارات  يف  الت�سكيلي  الفن  وكان  حمرتفة  كفنانة 
فانتقلت  حم����دوداً،  )الثمانينيات(  ال��ف��رتة  تلك  يف 
الفنانني  من  جمموعة  على  وتعرفت  اإيطاليا  اإىل 
من  كثري  يف  و�سارك  تخ�س�سها  توجيه  يف  �ساهموا 
اأي  يف  اللوحة  ت��رتك  ومل  اأوروب����ا،  دول  يف  املعار�ض 
كثري  الآن يف  اإىل   1984 ع��ام  و�ساركت منذ  ف��رتة 
ينقل  الفن  اأن  ل��وت��اه  الفنانة  امل��ع��ار���ض.واأك��دت  م��ن 

اجلمال من املجتمع والإن�سان اإىل اللوحة.

من اأنت �صمن �صهر املراأة يف ندوة الثقافة والعلوم

•• اأبوظبي- الفجر:

 انطلقت اأعمال املوؤمتر واملعر�ض ال�سنوي اخلام�ض والع�سرين 

جلمعية املكتبات املتخ�س�سة فرع اخلليج العربي اأم�ض الثالثاء، 
خالل  اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  ت�ست�سيفه  وال��ذي 
الفرتة من 5 – 7 مار�ض احلايل حتت �سعار “اإنرتنت الأ�سياء: 
دو�سيت  فندق  يف  املرتابطة”،  الإن��رتن��ت  جمتمعات  م�ستقبل 

ثاين، اأبوظبي.
واملهنيني  والعار�سني  للخراء  ملتقى  ال�سنوي  املوؤمتر  يعتر 
لتبادل  املكتبات  قطاع  يف  امل�ساهمني  من  وغريهم  وال�سركات 
امل��م��ار���س��ات وم��ن��اق�����س��ة التحديات  اأف�����س��ل  الأف���ك���ار وم�����س��ارك��ة 
واأثرها  التكنولوجيا  ع�سر  يف  القطاع  تواجه  التي  امل�ستقبلية 

على ا�ستثمار املعلومات.
وخالل كلمته الفتتاحية يف املوؤمتر، قال عبداهلل ماجد اآل علي، 
الثقافة  دائ��رة  يف  بالإنابة  الكتب  دار  لقطاع  التنفيذي  املدير 
وال�سياحة – اأبوظبي: “هذا العام يطرح املوؤمتر مو�سوعاً هاماً 
التطورات  ظ��ل  يف  املكتبات،  م�ستقبل  ل�ست�سراف  حم��اول��ة  يف 
التكنولوجية املذهلة التي ن�سهدها، فعنوان “اإنرتنت الأ�سياء: 
النقا�ض  باب  املرتابطة” �سيفتح  الإنرتنت  م�ستقبل جمتمعات 
بني �سيوف املوؤمتر ويتيح لهم املجال للتعرف على التحديات 

واملعرفة  اخل��رات  تبادل  املتجدد، مع  العامل  والفر�ض يف هذا 
واأف�سل املمار�سات يف جمال املكتبات واأدواتها واأ�ساليب رقمنتها 
وترقيتها لتواكب التقنيات املتقدمة، وذلك تعزيزاً لدور املكتبة 
با�ست�سافة  �سعداء  ونحن  واملعرفة.  للحكمة  بيتاً  تزال  ل  التي 

هذا اجلمع املميزمن اخلراء يف العا�سمة اأبوظبي«.
ي��ن��اق�����ض امل���وؤمت���ر جم��م��وع��ة م���ن امل���ح���اور ال��رئ��ي�����س��ي��ة الهامة، 
وال�سوابط  والت�سريعات  واخل�سو�سية،  املعلومات،  اأم��ن  منها 
ويركز  وامل��ع��اي��ري.  امل��ع��رف��ة،  واإدارة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات،  واحل���ق���وق، 
ال�سلة، مثل  الق�سايا ذات  املعلومات على عدد من  اأمن  حمور 
ودور  اإل��ي��ه��ا،  ال��و���س��ول  يف  والتحكم  والتوثيق  البيانات  �سرية 
اإنرتنت  اأجهزة  ون�سر  تطوير  يف  والت�سغيلية  التقنية  املعايري 
كيفية  اإىل  اخل�سو�سية  حمور  يتطرق  بينما  الآمنة؛  الأ�سياء 
توقعات  لتعزيز  الأ�سياء  اإنرتنت  ونظم  اأجهزة  وتوطني  تبني 

اخل�سو�سية للم�ستفيدين.
و�سهدت اأعمال اليوم الأول انعقاد جل�سات ناق�ست اأمور متعلقة 
ال��ع��ام��ة للروتوكولت  امل��ع��رف��ة وم��ع��اي��ريه��ا وال��ن��ظ��رة  ب�����اإدارة 
الربط  وتقنيات  الأ�سياء،  اإنرتنت  وتطبيقات  باأجهزة  اخلا�سة 
ع���ر الإن���رتن���ت وال���ف���ائ���دة ال��ت��ي جت��ن��ي��ه��ا امل��ك��ت��ب��ات م���ن ذلك. 
الأربعاء  يوم  املوؤمتر على مدار  برنامج  ي�ستمر  اأن  املقرر  ومن 
واإدارة  الأ�سياء  باإنرتنت  تتعلق  مو�سوعات  ليناق�ض  واخلمي�ض 
ومدى  امل��ع��ل��وم��ات،  ق��ط��اع  يف  امل�ستقبلية  وال��ت��اأث��ريات  امل��ع��رف��ة 

جاهزية املكتبات للتحول نحو مكتبات ذكية، ومكتبات الأطفال 
والتوجهات   ، املكتبات  اأم���ني  ومهنة  منها،  الإف����ادة  وجم���الت 
املحورية للموؤمترات العلمية ودورها يف تعزيز املهنة واملهنيني، 
والت�سريعات  وال�سرية  املعلومات  اأم��ن  تناق�ض  اأخ��رى  وجل�سات 
الأ���س��ي��اء يف قطاع  ان��رتن��ت  وال�����س��واب��ط واحل��ق��وق، وتطبيقات 

املعلومات والتوجهات امل�ستقبلية. 
ول��ل��م��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات ح���ول امل��وؤمت��ر ي��رج��ى زي����ارة الرابط 
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كادر
دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي

وثقافة  ت��راث  وحماية  حفظ  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  تتوىل 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ومنتجاتها  مل��ق��وم��ات��ه��ا  وال���رتوي���ج  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة 
ال�سياحية وتاأكيد مكانة الإمارة العاملية باعتبارها وجهة �سياحية 
وثقافية م�ستدامة ومتميزة ترثي حياة املجتمع وال��زوار. كما 
تتوىل الدائرة قيادة القطاع ال�سياحي يف الإمارة والرتويج لها 
الأن�سطة  العديد من  تنفيذ  �سياحية من خالل  كوجهة  دولياً 
وامل�ستثمرين.  ال�����زوار  ا���س��ت��ق��ط��اب  ت�ستهدف  ال��ت��ي  والأع���م���ال 
وترتكز �سيا�سات عمل الدائرة وخططها وبراجمها على حفظ 
الرتاث والثقافة، مبا فيها حماية املواقع الأثرية والتاريخية، 
متحف  اإن�����س��اء  مقدمتها  ويف  امل��ت��اح��ف  ق��ط��اع  تطوير  وك��ذل��ك 

اللوفر  ومتحف  اأبوظبي،  جوجنهامي  ومتحف  الوطني،  زاي��د 
اأبوظبي. وتدعم الدائرة اأن�سطة الفنون الإبداعية والفعاليات 
الثقافية مبا ي�سهم يف اإنتاج بيئة حيوية للفنون والثقافة ترتقي 

مبكانة الرتاث يف الإمارة. وتقوم الدائرة بدور رئي�سي يف خلق 
وثقافية  �سياحية  كوجهة  اأبوظبي  لتطوير  واإدارت��ه  الن�سجام 

وذلك من خالل التن�سيق ال�سامل بني جميع ال�سركاء.

بدعم من دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي 

انطالق اأعمال املوؤمتر واملعر�ص ال�صنوي الـ25 جلمعية املكتبات املتخ�ص�صة يف العا�صمة 
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تخو�س جتربة متثيلية جديدة من خلل م�صل�صل )ر�صيف الغرباء( 

رهف عبد اهلل: التمثيل والتقدمي ل يتعار�صان مع بع�صهما البع�ص
 •  تطلني قريباً يف جتربتك التمثيلية الثانية 
من خالل م�سل�سل )ر�سيف الغرباء( كيف 

تتحّدثني عن هذا العمل ودورك فيه؟ 
- األعب دور البطولة يف م�سل�سل )ر�سيف 
لرا.  �سخ�سية  خ��الل  م��ن  ال��غ��رب��اء( 
�سمعون،  ط��وين  كتابة  من  امل�سل�سل 
ون�سه هو الأكر يف جتربته ككاتب، 
اإيلي معلوف  اإن��ت��اج واإخ���راج  وم��ن 
 ،)lbci( سا�سة� و�سُيعر�ض على 
حلقة.   76 م���ن  م���وؤّل���ف  وه���و 
واحللقات  ت���اري���خ���ي،  ال��ع��م��ل 
ت���ت���ن���اول  الأوىل  ال�����ث�����الث 
اإىل  ويكمل   1945 حقبة 
)لرا(  ال�سبعينات.  حقبة 
ولكنها  عاطفية،  �سخ�سية 
ذك����ي����ة وحت���ّك���م 

ت�سكل  التي  بوالدتها،  مميزة  عالقة  وتربطها  عقلها، 
نقطة قوتها و�سعفها يف اآن معاً.

والدتك؟ دور  �ستعلب  •  ومن 
- املمثلة ليز �سركي�سيان التي ا�ستهرت يف م�سر بلقبها 
اأن���ا متحم�سة ل��ه��ذا ال����دور، واأمت��ن��ى اأن  ال��ف��ن��ي اإمي����ان. 
ي�سّدقني النا�ض فيه، لأنني اأحر�ض على اأن اأكون حقيقية 

وطبيعية يف التعبري عن اأحا�سي�سي وانفعالتي.
البطولة؟ ي�ساركك  •  وَمن 

واإيلي  بدور)ندور(  �سليبا  لو�سام  الرجالية  البطولة   -
العمرية  الفئة  ممثلو  اأم��ا  ان��دراو���ض،  وف��ادي  �سالوحي 
ثالث  اأول  يف  ي�سارك  ال��ذي  الزغبي  اآلن  فهم  الأك���ر 
�سلق.  وعمار  حامو�ض  والي�سار  اإبراهيم  وفادي  حلقات، 
ولكن لن جتمعني ق�سة حب بعمار �سلق كما يف م�سل�سلي 

الأول، ودوره موؤّثر يف العمل ولكن لي�ض مع )يارا(.
�سلق؟ عمار  مع  متثيلك  جتربة  من  ا�ستفدِت  •  ماذا 

- ا�ستفدُت كثرياً، وهو من اأبرز َمن �ساندين يف الدراما 
)اأفكار(  ���س��رك��ة  ج��ان��ب  اإىل 
ليليان  ل�����س��اح��ب��ي��ه��ا 
وطانيو�ض  الب�ستاين 
لأنهما  ح������امت،  اأب������ي 
و�سّلماين  ب����ي  اآم����ن����ا 
ن�����������س�����ه�����م�����ا وك������ان������ت 
عمار  معهما.  بداياتي 
اأن  اأع���رف  جعلني  �سلق 
فعل  ع��ن  ع��ب��ارة  التمثيل 
ورد فعل، وم�ساهدي معه 
لأنني  ب�سال�سة  تتم  ك��ان��ت 
اأت���ف���اع���ل م���ع���ه. ومع  ك���ن���ُت 
اخل����رة ي��ع��رف امل��م��ث��ل كيف 
يعّر اأكرث عن اأحا�سي�سه. كنُت 
احلقيقية،  م�ساعري  اأ�ستنبط 
كيف  عّلمني  التمثيل  يف  ول��ك��ن 
اأهّذبها. وهذا ما اأحاول اأن اأتقنه 

ب�سكل اأف�سل يف جتربتي الثانية.
امل�ساركة يف م�سل�سل  •  مع قبولك 
اأن��ك اخ��رتِت طريقك  ث��اٍن، ن�ستنتج 

يف جمال التمثيل؟
- هذا �سحيح.

عن  تخليِت  •  وه��ل 
التقدمي؟

- اأبداً. التقدمي 
جم�������ال اأح�����ّب�����ه 
و�سغوفة  كثرياً 
اأنه  واأج���د  فيه، 
مع  يتعار�ض  ل 
التمثيل،  جم����ال 
بل ي�سريان يف خط 

مت�ساٍو.

جيل  على  رهان  حالياً  يوجد  اإنه  القول  ميكن  •  هل 
جديد من املمثالت اأنت واحدة منهن؟

- اإن �ساء اهلل. املهنة تتحمل وتت�سع للجميع وكل ممثلة 
التي  الأدوار  خ��الل  م��ن  الأخ����رى  ع��ن  تتمّيز  اأن  يجب 
التمثيل  مهنة  يف  ال��دول��ة  ت�ستثمر  اأن  واأمت��ن��ى  تلعبها، 
كاً يف  اأ�سا�سياً وحمرِّ الذي يلعب دوراً  الإنتاج  من خالل 
الدراما، لأنها ميكن اأن تدّر املال على القت�ساد اللبناين 

وحت�ّسن �سورة لبنان.
تتناف�سني؟ املمثالت  من  اأيٍّ  •  مع 

- ل �سك اأن املناف�سة موجودة يف املهنة، ولكن ل ميكن 
لأنني  واأحت��داه��ا  نف�سي  م��ع  اأتناف�ض  اأ���س��م��اء.  اأذك���ر  اأن 
اأن  واأح���اول  التمثيل،  جم��ال  يف  الثانية  جتربتي  اأخطو 
اأقنع النا�ض اأنني على قدر امل�سوؤولية من خالل اإقناعهم 

بال�سخ�سية التي اأج�ّسدها.
اأ�سا�ض  على  تتم  املمثالت  ب��ني  املناف�سة  راأي���ك  يف    •

العمر اأو عدد الأعمال التي �ساركْت فيها كل ممثلة؟
- كلمة مناف�سة ل تنطبق على جمال التمثيل.

موجودة؟ •  لكنها 
الأدوار  اإي�سال  من  نتمكن  كي  �سروري  التنوع  لكن   -

يقّدم  ب��اأن  يكون  التمثيل  يف  التحدي  النا�ض.  اإىل 
التكرار.  ع��ن  ب��ع��ي��داً  لكن  ك��ث��رية،  اأع��م��اًل  املمثل 

مثاًل نادين جنيم قّدمت اأعماًل كثرية، ولكنها 
تقّدم  كانت  بل  لعبْتها،  التي  الأدوار  تكّرر  مل 
اإ���س��اف��ًة م��ن خ���الل الأع���م���ال ال��ت��ي �ساركْت 

فيها.
الأهّم  هي  جنيم  نادين  ان  ترين  •  هل 

يف لبنان؟
اأث���ب���ت���ت ن��ف�����س��ه��ا، ل��ي�����ض على  - ن���ادي���ن 

عربياً،  بل حتى  لبنان فقط،  م�ستوى 
وهي جنمة عربية فر�ست نف�سها يف 
الأعمال الرم�سانية وعلى ال�سا�سات 

العربية.
النجمة الأوىل  •  وهل هي 

يف لبنان؟
ننكر  اأن  ميكن  ل   -

اإىل  ت����وج����د  اأن��������ه 
اأ�سماء  ج��ان��ب��ه��ا 
اأخ���������رى. م���ث���اًل، 
هي  اخل�����ال  ورد 
م��������در���������س��������ة يف 
وهي  ال��ت��م��ث��ي��ل 
م���������ن اجل�����ي�����ل 
ال�������������س������اب������ق. 
جنيم  نادين 
ل������ي�������������س������ت 
 ، ف�سل لأ ا
ب������������ل ه����ي 
ف�سل  لأ ا

يف ملعبها من خالل ال�سخ�سيات التي تلعبها.
التمثيل؟ اأعطاك  •  ماذا 

نعي�ض  اأن  نحب  نحن  وجميل.  ممّيز  جم��ال  التمثيل   -
اأن  اأحا�سي�ض خمتلفة وجت��ارب خمتلفة، ولكن ل ميكن 
التي  امل�ساحة  هو  والتمثيل  الواقع.  اأر���ض  على  ننفذها 
التمثيل  الأم���ور.  ه��ذه  ك��ل  ننفذ  اأن  م��ن خاللها  ميكن 
ُيْغني �سخ�سية الإن�سان ويجعله يعي�ض جتارب خمتلفة 

من خالل الأدوار التي يلعبها.
رم�سان؟ يف  امل�سل�سل  �سُيعر�ض  •  هل 

- لي�ض معروفاً حتى الآن.
م�سرتكة؟ اأعمال  يف  للم�ساركة  عرو�ساً  تتلقي  •  اأمل 

- يف الوقت احلايل اأركز على م�سل�سلي. و�سعي احلايل 
واحد،  وق��ت  يف  متعددة  اأدواراً  األ��ع��ب  ب��اأن  يل  ي�سمح  ل 
وخالل  ال��ث��ان��ي��ة،  التمثيلية  جت��رب��ت��ي  اأن��ه��ا  خ�����س��و���س��اً 

ال�سنوات املقبلة ميكن اأن يتغرّي الو�سع.
�سقرا؟ اأبو  فالريي  بتجربة  راأيك  •  ما 

- )كثري �ساطرة( وُمْقِنعة وتلعب �سخ�سية )ي�سمة( )يف 
م�سل�سل )ما فيي(( براعة واأنا 
�سّدقُتها منذ امل�سهد الأول 

واأحببُت ما تقّدمه.
مكي؟ •  وزينة 

ممثلة  زي�����ن�����ة   -
وتلعب  مم����ي����زة 
مرّكبة  اأدواراً 
الكثري  ف���ي���ه���ا 
التحدي  م���ن 
ول������ي�������������س������ت 

عادية اأبداً.

كارول 
�صماحة 

تو�صح �صبب 
غيابها

وحتّدثت  �سماحة  ك���ارول  الفنانة  اأط��ل��ت 
ع���ن الأ����س���ب���اب ال���ت���ي ج��ع��ل��ت��ه��ا ت��ب��ت��ع��د يف 
الفرتة الأخ��رية. وقالت كارول �سماحة" 
كثرياً،  اهتمامكم  اأق��ّدر  الأع��زاء،  اأحبائي 
هو  اخ��ت��ف��ائ��ي  ���س��ب��ب  اأّن  ال��ت��و���س��ي��ح  واأود 
مواقع  م��ن  ديتوك�ض،  ا���س��رتاح��ة،  جم��رد 

التوا�سل الجتماعي .
اأعمل  اأن��ن��ي  ب��اإخ��ب��ارك��م  اأن���ا �سعيدة ج���داً   
اإىل  بالإ�سافة  على م�ساريع فنية كثرية، 
الربيع..  ه��ذا  �ساأطلقها  التي  الأغ��ن��ي��ات 
اأحبكم  دائ�����م�����اً.  ال�������س���ع���ادة  ل���ك���م  اأمت����ن����ى 

جميعاً".

ماغي بو غ�صن: ال�صحافة الفنية لها دورها 
الفعال رغم وجود ال�صو�صال ميديا

على هام�ض الندوة التي اأقيمت يف بريوت بعنوان )يف 
عن  ت��خ��ّل��وا  ه��ل  ال��ي��وم  جن��وم  ميديا  ال�سو�سال  ع�سر 
اأهمية  ح��ول  النقا�ض  واح��ت��دام  ال��ف��ن��ّي��ة؟(،  حافة  ال�سّ
دور ال�سحافة الفنية من عدمه يف حياة الفنان، كتبت 
اأّن  اأّكدت فيه  تعليقاً،  اللبنانية ماغي بوغ�سن  املمثلة 
ال�سحافة الفنية لها دورها الفعال الذي ل يغني عنه 

ماليني املتابعني عر مواقع التوا�سل الجتماعي.
مكانة  لل�سحافة  �سيبقى  م��اغ��ي:  ت��غ��ري��دة  يف  وج���اء 
كبرية على ال�ساحة الفنية بالرغم من وجود ماليني 
�سفحاته.  ع��ر  ل��ل��ف��ن��ان  امل��ت��اب��ع��ني 
ال�سحافة  ك����ان����ت  ل���ط���امل���ا 
الداعم الأول لنا والعني 
الناقدة البناءة. عك�ض 
الفنان  ���س��ي��ق��ع  ذل����ك 
ت�سنيف  ب�������روت�������ني 
على  ب����امل����ب����دع  ن���ف�������س���ه 
الثالثة  ال��ع��ني  ال�������دوام. 
للتقدم.  ملحة  ���س��رورة 
كل الحرتام ل�سحافتنا 

الكرمية.
واأّك�������������������دت م������اغ������ي يف 

املهنة  اأبناء  هم  بال�سحافة  ق�سدته  ما  اأّن  لها،  تعليق 
املخ�سرمني واأ�سحاب الراأي احلر.

اأّن  راأى  م��ن  منهم  املتابعني،  ب��ني  نقا�سات  دارت  وق��د 
ال��ب��ع�����ض ع��ل��ى ال�����س��و���س��ال م��ي��دي��ا، مم��ن ل ع��الق��ة له 
بال�سحافة، اأن�سىء �سفحات نقد وبات له متابعون كرث، 

ويوؤخذ براأيه اأكرث مما يوؤخذ براأي ال�سحافيني.
اأّن ال�سحافة عني ثالثة ل  بينما راأى البع�ض الآخ��ر، 
املهنيني  اأّن  يف  تكمن  املع�سلة  اأّن  موؤّكدين  عنها،  غنى 
باتوا قّلة مقابل �سيطرة اأ�سحاب امل�سالح اخلا�سة على 
املهنة.من جهة وجهت املمثلة اللنبانية ماغي بو غ�سن 
، ر�سالة مهمة لكل الأهايل والأباء ، دعتهم من خاللها 
ملراقبة اأولدهم وهم يلعبون الألعاب الإلكرتونية لأن 

البع�ض منها حتر�ض على القتل والإنتحار.
وك��ت��ب��ت ب���و غ�����س��ن ع���ر ح�����س��اب��ه اخل���ا����ض ع��ل��ى اأحد 
الأهل  كل  رج��اء  التايل:  الإجتماعي  التوا�سل  مواقع 
ي��راق��ب��وا ولدن ���س��و ّع���م ي�����س��وف��وا ع��ل��ى الإن���رتن���ت. يف 
األعاب بتحر�ض على القتل والنتحار. ال�سر بال �سبب 
ي�سعد  ح��م��اي��ن.  وم�سوؤوليتنا  الأط���ف���ال.  ي��ط��ال  ّع���م 
�سباحك.وانهالت التعليقات من قبل حمبي ومتابعي 
ب��و غ�سن ح��ي��ث اث��ن��وا ع��ل��ى ك��الم��ه��ا وط��ال��ب��وا الأهل 

بحماية اأولدهم.

تخو�س ملكة جمال لبنان ال�صابقة رهف عبداهلل جتربة متثيلية جديدة من خلل بطولة م�صل�صل )ر�صيف الغرباء( الذي 
يجمعها مبجموعة من املمثلني ال�صباب واملخ�صرمني، وهو من كتابة طوين �صمعون واإخراج واإنتاج اإيلي معلوف، ولكن مل يعرف 

حتى االآن اإذا كان �صُيعر�س يف املو�صم الرم�صاين املقبل اأو خارجه.
وتوؤكد عبداهلل اأنها احرتفت جمال التمثيل اإىل جانب عملها كمقّدمة، الفتة اإىل اأن املجالنينْ ال يتعار�صان مع بع�صهما البع�س، 

وم�صددة على اأن التمثيل جمال يت�صع للجميع وميكن لكل ممثلة اأن تتميز عن االأخرى من خلل االأدوار التي تلعبها.
وتراهن على جتربتها الثانية يف التمثيل، من خلل احلر�س على تقدمي �صخ�صية )الرا( بطريقة عفوية وطبيعية، منّوهة 
باأهمية م�صاندة املمثل عمار �صلق لها منذ اأوىل جتاربهما معًا )م�صل�صل )�صمت احلب((، واأي�صًا �صركة )اأفكار( التي اأتاحت لها 

فر�صة امل�صاركة يف بطولة العمل.
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اخلر�صوف وال�صاى الأخ�صر خلف�ص الكولي�صرتول
القلب  ب�سحة  املرتبطة  ال�سحية  امل�ساكل  من  الكولي�سرتول  ن�سبة  ارتفاع 
والأوعية الدموية، واإذا كنت تعانى من ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم 
ميكنك ا�ستخدام هذه الو�سفة جنبا اإىل جنب مع اتباع نظام غذائي �سحي، 
طريقة  على  نتعرف  و�سفة  ف��ى  �سحتك  خ��الل  م��ن  الريا�سة،  وممار�سة 
الكولي�سرتول، بح�سب  ن�سبة  الأخ�سر واخلر�سوف خلف�ض  ال�ساى  و�سفة 

:step to health موقع

و�سفة ال�ساي الأخ�سر
ال�ساي الأخ�سر يتمتع بفوائد طبية عديدة لحتوائه على ن�سبة عالية من 
بالإ�سافة  ال�سيخوخة،  ملنع  ممتاز  م�سروب  منه  يجعل  لالأك�سدة  م�سادات 
م�ستويات  خف�ض  يف  ت�ساعد  ال��ت��ى  كات�سني  م���ادة  على  يحتوى  ذل���ك،  اإىل 

الكولي�سرتول ال�سيئ.
ي��و���س��ى ب��ت��ن��اول ك���وب اأو ك��وب��ني م���ن ال�����س��اي الأخ�����س��ر ك���ل ي���وم خلف�ض 

الكولي�سرتول.

اخلر�سوف اأوراق   2-
وك��ذل��ك تفيد فى  للكبد،  وامل��ف��ي��دة  ال�سحية  م��ن اخل�����س��روات  اخل��ر���س��وف 

خف�ض م�ستوى الكولي�سرتول ال�سيئ.
ميكنك تناول اأوراق اخلر�سوف يوميا للتحكم فى ن�سبة الكولي�سرتول.

النوم اأثناء  اأطفالك  لدى  التنف�ص  لنقطاع  اأعرا�ص   6
اأثناء  ال�سغار  الأط��ف��ال  ل��دى  التنف�ض  انقطاع  م�ساكل  من  الأط��ب��اء  يحذر 
النوم، حيث ك�سفت درا�سة علمية حديثة اأن %15 من الأطفال يعانون من 
%10 فقط يتم ت�سخ�سيهم؛  واأنَّ  النوم  اأثناء  التنف�ض  انقطاع  ا�سطراب 
ل�سحة  الأم��ري��ك��ي��ة  اجلمعية  جملة  يف  م��وؤخ��راً  ن�سر  ج��دي��د  لبحث  وف��ق��اً 
اأثناء  التنف�ض  توقف  يت�سبب  اأن  اأن��ه ميكن  الدرا�سة  واأو�سحت  الأط��ف��ال.  
النوم باإحلاق اأ�سرار دائمة بنمو الدماغ خالل ال�سنوات الأوىل من احلياة.

وقال الباحثون الأمريكيون: اإنه ما ي�سل اإىل %15 من الأطفال يعانون 
%90 ل يتم  اأ���س��ك��ال ا���س��ط��راب ال��ن��وم، وم��ع ذل��ك ف���اإن ن�سبة  م��ن بع�ض 

ت�سخي�سهم، وهذا خطر يهدد منوهم.
الأن�سجة  ومن��و  اخللوي،  والتجدد  الع�سبي،  التطور  اأن  الباحثون  و�سرح 
توقف  يتم  عندما  لكن  العميق،  النوم  مرحلة  اأثناء  حتدث  كلها  والعظام 
ال�سعور  م��ن مرحلة  ال��دم��اغ  يتحول  ال��ع��ل��وي،  ال��ه��واء  التنف�ض يف جم��رى 
بالنوم العميق اإىل مرحلة ال�ستيقاظ ل�ستئناف التنف�ض الطبيعي، وهذا 
توجيه  يجب  اأن��ه  الباحثون  واأ���س��اف  البناء.  عمليات  توقف  عليه  يرتتب 
الطفل لأخ�سائي الأنف والأذن واحلنجرة؛ لعدم حدوث م�ساكل يف املخ اأو 

تطوير العظام اأو منو الأ�سنان والرتكيز.

اأعرا�ض توقف التنف�ض:
- ال�سخري

-النوم املتقطع
- النعا�ض املفرط
- طحن الأ�سنان

- ال�سداع الن�سفي
- التبول الالاإرادي

•متتاز برائحتها االخاذه وبتنا�صق عجيب يف االلوان وهي 
الفرا�صات على غريها الن  التي تف�صلها  الزهرة الوحيدة 
االأحمر  األ��وان  بعدة  وتوجد  ؛  اأعماقها  يف  خمبا  رحيقها 

واالأبي�س واالأزرق واالأ�صفر والزهري فما هي؟
 القرنفل

؟  ال�صاي  ورائحة  طعم  اختلف  �صبب  هو  • ما 
عمر الورقة املقطوفة 

ال  مل��اذا  احلركي  ال��دوار  من  يعانون  االأ�صخا�س  بع�س   •
ي�صاب االإن�صان بالدوار من تاأثري دوران الكرة االأر�صية؟

لن حركة دوران الأر�ض منتظمة
مبا  اخلارجية  للأذن  ان�صداد  اأحيانا  يحدث  قد   •

ي�صمى wax فكيف يكون ؟
افرازات طبيعية لالأذن

ينام عندما  واحدة  عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 
ال�سمع حا�سة  متتلك  ل  والفعى  والذبابة  ال�سلحفاه  اأن  تعلم  • هل 

الفك ع�سلة  هي  الإن�سان  ج�سم  يف  ع�سلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�سم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى الأذن  من  �سمعاً  اأ�سعف  الي�سرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني
�سنة ثالثني  املتو�سط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�ض ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�سور  اأن  تعلم  • هل 

الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 
الت�سمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�ض  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  • هل 

حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 

التاجر ال�صغري
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اخلروب 

"رعاية  ن�����س��ر مب��وق��ع  ك�����س��ف ت��ق��ري��ر 
ال�سحة" الأمريكي، عن اأن اخلروب 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ت��رك��ي��زات ع��ال��ي��ة من 
الكال�سيوم واحلديد، واأي�سا تركيزات 
جيدة من حم�ض الفوليك وفيتامني 
والريبوفالفني  وال��ن��ي��ا���س��ني  "ه�" 
واملنجنيز  وال��ب��وت��ا���س��ي��وم  وال��ن��ح��ا���ض 
النباتية،  والأل����ي����اف  وال�����س��ي��ل��ي��ن��ي��وم 
تعزيز  يف  ت�ساهم  عنا�سر  كلها  وه��ى 

اخلروب  تناول  اأن  طبية  درا���س��ة  واأثبتت  ملحوظ.  ب�سكل  الإن�سان  �سحة 
الكول�سرتول  م�ستويات  احلد من  ي�ساهم يف  اأ�سابيع   4 ملدة  يوميا  مرتني 
يف الدم، وكما اأنه غني مبركبات البوليفينول، التي ت�ساهم يف تعزيز احلد 
من الكول�سرتول، وكما ت�ساهم يف تقليل فر�ض الإ�سابة بال�سرطان، خا�سة 
�سرطان عنق الرحم ح�سبما اأظهرت الأبحاث احلديثة. وي�ساهم اخلروب، 
نظرا  الأن�سولني،  وتنظيم عمل هرمون  بالدم  ال�سكر  م�ستويات  يف �سبط 
لحتوائه على م�ستويات عالية من الألياف الطبيعية، واأي�سا ل ميكن اأن 
وميكن  اله�سم.  عملية  تعزيز  يف  للخروب  املثرية  ال�سحية  الفوائد  نغفل 
طحن اخلروب واإ�سافة الطحني اإىل اللنب لي�سبه بذلك م�سروب ال�سيكولتة 
ال�ساخن، ميكن اإ�سافة ملعقة كبرية من م�سحوق اخلروب للخبز، وميكن 
اإ�سافة م�سحوق اخلروب اإىل الزبادي، واأي�سا ميكن ا�ستخدام بذور اخلروب 

وحتمي�سها وا�ستخدامها بدل من القهوة.

املحتفلون من مدر�صة بورتيل �صامبا يقدمون عرو�صهم خلل الليلة الثانية من موكب الكرنفال يف ريو دي جانريو، الربازيل. رويرتز

يف ق�س�ض ال�سني القدمية يحكى ان �سبياً �سغرياً كان يتمنى ان ي�سبح تاجراً كبرياً وكثرياً ما �سخر ا�سدقاءه منه 
لكنه مل يياأ�ض من ان يحقق فكرته يوماً ما، هنا بداأ ينظر حوله كيف يبداأ ومن اين يبداأ .. مل يكن والده بالرجل 

الغني بل كان مزارعاً فقرياً وامه ربة بيت ل تعرف عن هذه الدنيا غري �سئون بيتها وعائلتها فقط .. 
يف الأيام التاليه كان ال�سبي ياجن �سان ينزل اإىل ال�سوق ليعمل اجرياً ملن يطلبه وكلما ح�سل على بع�ض املال احتفظ 
ال�سوق وع��رف كل  كاماًل در���ض فيه اح��وال  بن�سفه ومنح امه الن�سف الآخ��ر حتى م�سى عليه يف عمله هذا عاماً 
�سغرية وكبرية كيف يبيع التجار وكيف يك�سبون، كيف يروجون لب�سائعهم وما هو ال�سئ الذي ياأتي باملك�سب الكبري 
�سريعاً واخ��رياً كيف مير اليوم هنا داخل ال�سوق .. وجد ان معظم التجار ل يذهبون اإىل بيوتهم ع�سراً والعمال 
فوراً  ال�سغري  م�سروعه  يبداأ  ان  فقرر  اجلميع  ين�سده  ال��ذي  اجليد  بال�سكل  لي�ست  هنا  الطعام  حمال  وان  اي�ساً، 
وبدون تاأخري .. جمع ما معه من نقود ثم ذهب بها اإىل عمه وكان جناراً جيداً وطلب منه ان ي�سنع له عربة قوية 
ي�ستطيع ان يجرها ب�سهوله وقد جل�ض معه لري�سم له عربته التى يريدها وكيف �سيكون �سكلها .. ثالثة ايام مرت 
قبل ان ميد يده لي�سعها على عربته اخلا�سة وقد عم الفرح كل ج�سده ال�سغري ووقف يح�سى ما تبقى من نقود 
ثم ذهب ل�سراء ما يحتاجه لي�ستكمل مطبخه ودكانه ال�سغري .. كانت امه عونه الرئي�سي يف هذا امل�سروع الب�سيط، 
�سرح لها هدفه ومل تتاأخر عليه فهى حت�سن بحق امور الطبخ ومبهارة عجيبة ..  مل متر ايام حتى كان ياجن �سان 
ينزل بعربته ال�سغرية اإىل ال�سوق الكبري يعر�ض ب�ساعته من الطعام اجليد ال�سهي النظيف املغطى ..وال�ساخن، 
فقد تعلم كيف يحافظ على املوقد م�ستعاًل بهدوء، مل يخجل من املرور على املحال والدكاكني، مل يخجل من ان 
يقف وينادي على طعامه ملن ل ي�ستطيع ان يذهب اإىل بيته وقد وجد �سدى وا�سعا خا�سة ان طعام امه فاق بلذته 
ما ت�سنع حمال كثرية، واي�ساً كانت ا�سعاره معتدلة ويف متناول جميع الأيدي فوجد اقباًل منقطع النظري لذلك 
ا�سطر اباه ان يكون همزة الو�سل بينه وبني امه فقد كان يحمل ما تنتهى من طبخه لي�سرع به اإىل ابنه ويوماً وراء 
يوم توقف والده عن العمل يف املزارع ليمد ابنه بالطعام الذي ياأتي اليهم بربح اكرث بكثري مما ياأتي به عمل الأب.. 
الن يا ا�سدقائي فاإن ياجن �سان مل يعد يف حاجة اإىل ان يجر عربته بني ال�سواق فقد ا�سبح عنده الكثري من حمال 
الطعام اجلاهز والوجبات ال�سريعة لكنه يجل�ض وراء مكتب فخم يف مبنى رائع يدير من خالله اعماله ثم يعود اإىل 
الق�سر الكبري الذي تعي�ض فيه ا�سرته الكبرية امه ووالده وزوجته واطفاله وكثرياً ما يحكى لأطفاله حكايته منذ 

ان كان يحلم بالرثاء حتى حتقق ذلك احللم. 

بحث علمي يكت�صف خطر كارثي مل�صاهدة التلفاز
لفرتات  التلفزيون  م�ساهدة  اأن  من  جديدة  درا���س��ة  ح��ذرت 
الأمرا�ض  من  بالعديد  الإ�سابة  احتمال  من  تزيد  طويلة 

اخلطرية واملوت املبكر.
درا�سة  الريطانية،  غال�سكو  جامعة  م��ن  باحثون  اأج���رى 
على جمموعة م��ن الأ���س��خ��ا���ض ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 40 
م�ساهدتهم  �ساعات  ع��دد  بالعتبار  الأخ��ذ  مع  ع��ام��اً،   69 و 

للتلفزيون.
طويلة،  �سنوات  م��دى  على  اأجريت  التي  الدرا�سة  واأظ��ه��رت 
باأن الأ�سخا�ض الذين اعتادوا على م�ساهدة التلفزيون لأكرث 
التدخني  الإف���راط يف  م��ع  بالتزامن  ال��ي��وم  �ساعتني يف  م��ن 

واحلرمان من النوم، كانوا اأكرث عر�سة لالإ�سابة باأمرا�ض 
القلب وارتفاع �سغط الدم.

كما اأظهرت الدرا�سة اأن الأ�سخا�ض الذين يتمتعون باأمناط 
حياة �سحية، والذين مل تتجاوز مدة م�ساهدتهم للتلفزيون 
اأم���را����ض ت�سكل خ��ط��راً على  ب��اأي��ة  ي�����س��اب��وا  ال�����س��اع��ت��ني، مل 
احلياة. وخل�ض الباحثون اإىل اأن منط احلياة غري ال�سحي 
اأو الإف���راط فيه، وزيادة  ال��ن��وم  ال��ذي ي�سمل احل��رم��ان م��ن 
على  الإدم��ان  اإىل  اإ�سافة  التلفزيون،  م�ساهدة  �ساعات  عدد 
التدخني والكحول، ي�ساهم ب�سكل كبري بالإ�سابة بالأمرا�ض 

القاتلة، بح�سب ما اأوردت �سحيفة ديلي ميل الريطانية.


