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اأطعمة حتارب ال�شيخوخة 
عمراً  الأط���ول  ال���دول  قائمة  و�سنغافورة  وال��ي��اب��ان  موناكو  تت�سدر 
وفقاً لإح�ساءات عام 2015، ويزيد متو�سط الأعمار يف هذه الدول 
التقدم  يف مقاومة مظاهر  هاماً  دوراً  الطعام  ويلعب  84 عاماً.  عن 
اأهم  اإليك  �سعيدة.  �سيخوخة  �سمان  جانب  اإىل  واإط��ال��ت��ه،  الُعمر  يف 

الأطعمة التي تبني اأنها ترتبط بطول الُعمر:
اأهم  من  التوفو  مثل  ومنتجاته  ال�سويا  ف��ول  اأو  الأخ�سر  الفول   *
عنا�سر املطبخ الآ�سيوي، وهو غني مب�سادات الأك�سدة التي تكبح منو 
ال�سرطان، والربوتني النباتي اخلايل من الدهون والكول�سرتول، اإىل 

جانب اأنه يحتوي على م�سادات للبكرتيا.
* اجل���زر م�����س��در رائ���ع مل�����س��ادات الأك�����س��دة ال��ت��ي ت��وج��د يف الأطعمة 
اأن  جانب  اإىل  وال�سرطان،  اللتهابات  تكافح  والتي  اللون  برتقالية 
اجل�سم  ي�ستطيع  ل  "اأ" ال��ذي  بفيتامني  الأطعمة  اأغنى  من  اجل��زر 

اإنتاجه.
* امللفوف )الكرنب( والربوكلي والقرنبيط من الأطعمة التي تطيل 
غنية  اأنها  كما  وال�سرطان،  اللتهابات  مب�سادات  غنية  لأنها  الُعمر، 
بالألياف التي ت�سهل الإخراج والتخل�ص من ال�سموم والطعام الزائد 

عن احلاجة.
* ال�سلمون من اأف�سل م�سادر الربوتني احليواين والدهون ال�سحية 

املفيدة للدماغ والقلب والأوعية الدموية.
والليمون  ف���روت  واجل��ري��ب  وال��ي��و���س��ف��ي  ك��ال��ربت��ق��ال  احلم�سيات   *
اجل�سم  لي�ستطيع  "�سي" ال��ازم  فيتامني  توفر  اأطعمة  )احلام�ص( 
الكولجني، والذي يعمل كم�ساد لاأك�سدة يحارب اللتهابات،  اإنتاج 

ويحمي �سحة القلب.

اخلبز والأرز واملعكرونة مفيدة للإم�شاك
قال خبري التغذية الأملاين هارالد زايت�ص اإنه ميكن حماربة الإم�ساك 
والأرز  اخلبز  م��ن  الكاملة  احل��ب��وب  منتجات  مثل  الأغ��ذي��ة،  ببع�ص 
ال��ت��ي تعمل على  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ب��الأل��ي��اف  اإن��ه��ا غنية  وامل��ع��ك��رون��ة؛ حيث 
تن�سيط حركة الأمعاء، مع مراعاة �سرب املاء بكمية كافية، كي توؤتي 

الألياف مفعولها.
واأ���س��اف زاي��ت�����ص اأن���ه ميكن اأي�����س��اً م��واج��ه��ة الإم�����س��اك ب��الإك��ث��ار من 
اإىل  م�سرياً  اليوم،  م��دار  على  ح�س�ص   3 مبعدل  اخل�سروات  تناول 
اأن منتجات اللنب املخمر تعد مفيدة اأي�سا ل�سحة الأمعاء كالزبادي 
واللنب الرائب والكفري. واإذا مل تفلح هذه التدابري يف عاج الإم�ساك 
ملدة تزيد عن 4 اأيام، فيجب حينئذ ا�ست�سارة الطبيب، خا�سة اإذا كان 
الإم�ساك م�سحوبا باأعرا�ص مثل تقل�سات البطن واحلمى ووجود دم 
امل��ربر؛ حيث قد ينذر ذل��ك بالإ�سابة  ال��وزن غري  ال��رباز وفقدان  يف 

مبر�ص خطري ك�سرطان القولون.

اإ�شارات تخربك باأنك مدمن ت�شّوق 
يندرج  الت�سوق  اإدم���ان  اإن  الأع�ساب  لأط��ب��اء  الأملانية  الرابطة  قالت 
اإدمان  املخدرات واخلمر، مثل  لإدم��ان  املغايرة  الإدم��ان  اأن��واع  �سمن 

الألعاب اأو اإدمان الإنرتنت اأو اإدمان الريا�سة.
ل  لأغ��را���ص  ومتكرر  ق�سري  �سراء  هو  الت�سوق  اإدم���ان  اأن  واأو�سحت 
وامل�ساعر  النف�سي  التوتر  ملواجهة  كو�سيلة  بالفعل  امل��رء  اإليها  يحتاج 

ال�سلبية وامل�ساكل احلياتية.
امل���راأة، وه��و يظهر لديها يف  ل��دى  اأك��ر �سيوعاً  الت�سوق  اإدم���ان  ويعد 
الإدم��ان لدى  التجميل، يف حني يظهر  واأدوات  �سورة �سراء املاب�ص 

الرجل يف �سورة �سراء الأجهزة الإلكرتونية.
لفرتة  بال�سعادة  الت�سوق  ب��اإدم��ان  امل�ساب  ال�سخ�ص  ي�سعر  ما  وع��ادة 
ق�����س��رية ب��ع��د ال�����س��راء، ث��م ت��ن��ت��اب��ه م�����س��اع��ر ال��ن��دم واحل����زن واخلزي 
على  ينبغي  الأع��را���ص  ه��ذه  ح��ال ماحظة  العزلة. ويف  والرغبة يف 
املرء ا�ست�سارة طبيب نف�سي للخ�سوع للعاج النف�سي؛ حيث يتم عاج 
الكامنة وراءه، مثل  الت�سوق بالتحري عن الأ�سباب احلقيقية  اإدمان 

قلة الثقة بالنف�ص وقلة الإح�سا�ص بقيمة الذات. 
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لهذا ال�شبب عليك الإحماء 
قبل ممار�شة الريا�شة

يغفل الكثريون عن متارين الإحماء الب�سيطة قبل ممار�سة الريا�سة، رغم 
اأنها تقدم فوائد كبرية للج�سم. 

ويقول اخلرباء اإن الأمر ي�ستحق حقاً ق�ساء ب�سع دقائق يف اإجراء متارين 
الإحماء لإعداد ج�سمك، حتى لو �سعرت اأن هذه التمارين ل حتدث فرقاً 

كبرياً يف الوقت احلايل.
ويو�سح املدرب ال�سخ�سي روبرت هريب�ست يف حديث ملوقع "اإليت ديلي"، اأن 
متارين الإحماء ت�ساعد على منع حدوث الإ�سابات اخلطرية خال ممار�سة 

الريا�سات القا�سية، فهي حت�سن مرونة املفا�سل والأن�سجة ال�سامة.
ترتفع  عندما  كفاءة  اأك��ر  ب�سكل  الع�سات  "تنقب�ص  هريب�ست  وي�سيف 
ال�سد،  اأو  للتمزق  التعر�ص  فر�ص  تقل  لذلك  الأ�سا�سية،  حرارتها  درج��ة 

و�سيكون الأداء اأف�سل واقوى خال ممار�سة الريا�سة".
واإىل جانب الع�سات، توؤثر متارين الإحماء ب�سكل اإيجابي على القلب، لأن 
التمارين القا�سية املفاجئة ت�سكل �سدمة لنظام الدوران، وميكن لاإحماء 
اخلفيف اأن يو�سع ال�سرايني باأمان، ويزيد معدل �سربات القلب للتاأكد من 

اأن ج�سمك قادر على التعامل مع التمارين الريا�سية.
وبالن�سبة للوقت الذي يجب تخ�سي�سه لعملية الإحماء، يقول هريب�ست اإنه 
ل يوجد وقت حمدد، فهناك العديد من العوامل التي يجب اأخذها بعني 
وم�ستوى  املحيطة  البيئة  ح��رارة  ودرج��ة  اليوم  من  الوقت  مثل  العتبار، 
الن�ساط، لكن القاعدة الذهبية التي ميكن اتباعها تقول اإن الإحماء اجليد 

هو الذي يجعل ج�سمك على حافة التعرق.

اإيجابيات و�شلبيات قيلولة الظهرية
بجامعتي  ال��ط��ب  كليتي  م��ن  ع��ل��م��اء  در����ص 
ديوك الأمريكية و�سنغافورة الوطنية تاأثري 
و�سحة  املعرفية  ال��ق��درات  يف  الظهرية  ن��وم 
املراهقني، يف حال عدم كفاية الوقت ب�سبب 
متطلبات الدرا�سة الكثرية. واأثبتت الدرا�سة 
اأنه يف حالة عدم كفاية النوم ليا، فاإن النوم 
ون�سف  و�ساعة  الليل  يف  �ساعات  خم�ص  ملدة 
للقدرات  مائما  نظاما  ي�سكل  ال��ن��ه��ار،  يف 
�ساعة   6.5 ملدة  النوم  اأف�سل من  املعرفية، 

يف الليل.
الباحثني  ب����اأن   "Sleep" جم��ل��ة  وت��ف��ي��د 
ب��ع��د جتارب  اإىل ه���ذا ال���س��ت��ن��ت��اج  ت��و���س��ل��وا 
ا�سرتك فيها 58 مراهقا اأعمارهم 19-15 
وق�سوا  جمموعات  ثاث  اإىل  ق�سموا  �سنة، 
ب�سعة اأيام حتت اإ�سراف اأطباء تابعوا نومهم 
اأفراد  ونام  النوم.  اأجهزة تخطيط  بوا�سطة 
الليل و1.5  �ساعات يف   5 الأوىل  املجموعة 
�ساعة يف النهار، اأما اأفراد املجموعة الثانية 
الثالثة  واأف�����راد  ل��ي��ا،  ���س��اع��ة   6.5 ف��ن��ام��وا 
ناموا 9 �ساعات ليا. ويقول الباحث مايكل 
ليا  ناموا  الذين  امل�سرتكون  "متيز  ت�سي: 
1.5 �ساعة بذاكرة ن�سطة  5 �ساعات ونهارا 
يح�سلون  التي  املعلومات  معاجلة  و�سرعة 
وكان  بالنعا�ص،  �سعورا  اأق��ل  وك��ان��وا  عليها، 
اأف�سل، مقارنة بامل�سرتكني الذين  مزاجهم 

نامو 6.5 �ساعة ليا".

فوائد البطيخ للحامل.. 
تناوليه ل�شحتك ول�شحة جنينك �ص 23

ال�شيجارة الإلكرتونية 
تزيد خطر النوبة القلبية

اإىل  حديثة  اأم��ريك��ي��ة  درا���س��ة  تو�سلت 
الإلكرتونية  ال�سجائر  م�ستخدمي  اأن 
لاإ�سابة   34% بن�سبة  عر�سة  اأك��ر 
بنوبة قلبية، واأي�سا اأكر عر�سة ملر�ص 

ال�سريان التاجي والكتئاب اأو القلق.
باحثون  ال��درا���س��ة اجل���دي���دة  واأج�����رى 
بيانات  و�سملت  كن�سا�ص،  جامعة  م��ن 
من 96467 �سخ�سا من ال�ستطاع 
بالجتماع  وعر�ست  الوطني،  ال�سحي 
لأمرا�ص  الأم��ريك��ي��ة  للكلية  ال�سنوي 

القلب.
م�ستخدمي  اأن  اأي�سا  الباحثون  ووجد 
ال�����س��ج��ائ��ر الإل���ك���رتون���ي���ة ك���ان���وا اأكر 
عر�سة بن�سبة %25 لاإ�سابة مبر�ص 

ال�����س��ري��ان ال���ت���اج���ي، وب��ن�����س��ب��ة 55% 
للمعاناة من الكتئاب اأو القلق.

ورغ���م اأن ال��ب��اح��ث��ني ق��ال��وا اإن��ه��م غري 
���ا ع��ل��ى حت���دي���د م���ا اإذا  ق����ادري����ن اأي�������سً
ا�ستخدام  ق��د ح��دث قبل  ال�����س��رر  ك��ان 
ال�سجائر الإلكرتونية اأو بعدها، فاإنهم 
اأن توفر دعوة  الدرا�سة يجب  اإن  قالوا 
الذين  ل��اأ���س��خ��ا���ص  واحل����ذر  للتيقظ 

يعتربون اأن مثل هذا النوع اآمن.
-الأ�ستاذ  ف��ي��ن��دال  م��وه��ن��در  د.  وق����ال 
الرئي�ص  واملوؤلف  الطب  بكلية  امل�ساعد 
ال�سجائر  ب���ع�������ص  اإن  ل����ل����درا�����س����ة- 
�سامة  م���رك���ب���ات  ت��ن��ت��ج  الإل���ك���رتون���ي���ة 

للغاية.

�سمك ال�سلمون
باأحما�ص  غني  لأن��ه  للقلب  �سديقا  ال�سلمون  �سمك  يعد 
اأوم��ي��غ��ا 3 ال��ده��ن��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة ال���ازم���ة ل��ل��ج�����س��م. فهو 
القلبية.  بالنوبات  الإ�سابة  ومينع  ال��دم  �سغط  يخف�ص 
كما اأنه مفيد للدماغ واجللد والب�سر وميكنه امل�ساعدة يف 

الوقاية من ال�سرطان.

الكينوا
واملعادن  والفيتامينات  الأك�سدة  مب�سادات  غنية  الكينوا 
الذين  لاأ�سخا�ص  اأي�سا  جيدة  وهي  الغذائية.  والألياف 

يعانون من ح�سا�سية للجلوتني، لأنها خالية متاما منه.

الثوم
لل�سيخوخة.  املقاومة  الأطعمة  اأك��ر  بني  من  الثوم  ُيعد 
والفريو�سات  ل��ل��م��ي��ك��روب��ات  م�����س��ادة  خ�����س��ائ�����ص  ول��ل��ث��وم 
وال���ف���ط���ري���ات، ل���ذل���ك ف��ه��ي رائ���ع���ة ل���ع���اج ن�����زلت ال���ربد 

واللتهابات.

الربوكلي
ال�����س��م��وم وهو  ال��ربوك��ل��ي ه��و غ����ذاء ج��ي��د للتخل�ص م��ن 
مطبوخا،  اأو  نيئا  اأكلته  و�سواء  الأك�سدة.  مب�سادات  غني 
و  "اإي"  فيتاميني  من  اليومية  اجلرعة  على  ف�ستح�سل 

"�سي".

الهليون
الهليون ي�ساعد على حماية الربو�ستاتا ويقلل من خطر 
من  يحتويه  م��ا  اإىل  ي��رج��ع  وه���ذا  ب�سرطانها.  الإ���س��اب��ة 

الايكوبني العايل. كما اأنه غني بالألياف وفيتامني "اأ".

ال�سبانخ
لاأك�سدة،  م�����س��ادا   12 م��ن  اأك���ر  على  ال�سبانخ  حت��ت��وي 
املغني�سيوم  اإىل  بالإ�سافة  "ج" و"ك"،  "اأ" و  وفيتامينات 
ال�سبانخ من خطر  واملنغنيز والزنك وال�سيلينيوم. وتقلل 

الإ�سابة بال�سرطان واأمرا�ص القلب وال�سكري.

التوت الربي
القابلة  والأل��ي��اف  الأك�سدة  مب�سادات  غني  ال��ربي  التوت 
الدم  يف  ال�سكر  م�ستويات  حت�سني  على  وي�ساعد  للذوبان، 

واحلد من الكول�سرتول ال�سيئ.

دقيق ال�سوفان
ي��ح��ت��وي دق��ي��ق ال�����س��وف��ان ع��ل��ى ك��م��ي��ة ك��ب��رية من 

واملنجنيز  للذوبان  القابلة  والأل��ي��اف  الربوتني 
واحلديد،  وال�سيلينيوم  وال��زن��ك  والفو�سفور 
بالإ�سافة اإىل فيتامينات ب. لذلك، فهو اإفطار 

مثايل ملن هم فوق اخلم�سني.

الكرز
"�سي" اأكر  فيتامني  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ال��ك��رز  اأن  تعلم  ه��ل 
بفيتاميني  غني  الكرز  اأن  كما  الربتقال؟  من  م��رة  ب�65 
واحلديد  الغذائية  الألياف  اإىل  بالإ�سافة  "ب"،  و  "اأ" 

والكال�سيوم، وميكن ه�سم الكرز ب�سهولة.

الزبادي اليوناين
يعترب الزبادي اليوناين رائعا لعملية اله�سم، نظرا لأنه 
لاأ�سخا�ص  مثايل  وهو  والربوتني.  بالربوبيوتيك  غني 
ال��ذي��ن ت��زي��د اأع��م��اره��م ع��ن 50 ع��ام��ا لأن���ه يحتوي على 
مقارنة  وال��ك��رب��وه��ي��درات  وامل��ل��ح  ال�سكر  م��ن  اأق���ل  كميات 

بالزبادي العادي.

...وجتنب تناول تلك الأطعمة فوًرا

معجنات الإفطار املحم�سة
الرجال  اأن  ال��ت��غ��ذي��ة،  اخ�سائية  بون�سي،  ل��ي��زيل  فتقول 
املعجنات  تناول   بالتوقف عن  فوق �سن اخلم�سني عليهم 
حيث  الإف���ط���ار،  على  ال��ت��و���س��ت   العي�ص  ومنها  املحم�سة 
ال�سعرات احلرارية”، حيث يحتوي  “قنابل  باأنها  ت�سفها 
اأو  ح��راري��ة  �سعرة   180 على  التو�ست  العي�ص  م��ن  واح��د 
اأكر، والكثري من ال�سكريات امل�سافة، والقليل للغاية من 
–الأمر ال��ذي يحتاجه ال��رج��ال يف  اأو الأل��ي��اف  ال��ربوت��ني 

هذا ال�سن-.
الإف��ط��ار وقطعة  على  واح��ده  بي�سة  بتناول  عليك  لذلك 

من اجلنب لإمداد اجل�سم بالربوتني وفاكهة.

اللحوم الدهنية
وال�سامي  ال��ب��ي��ربوين  يف  الدهنية  ال��ل��ح��وم  تلك  تتمثل 

ال�سمني،  ذو  ال��ل��ح��م  و 
قطعة  ت���ن���اول  ح��ال��ة  ويف 
اأو  ال��ده��ون  ذات  اللحم  م��ن 
ال�سامي  م���ن  ج�����رام   150
تخاطر  ف����اأن����ت  ال����ب����ي����ربوين  اأو 
تتكون  ح��راري��ة  �سعرة   150 بتناول 
81 �سعرة يف الدهون فقط. لذلك عليك 

بتناول �سدور الفراخ، اأو اللحوم احلمراء ال�سافية .

ال�سيكولتة البي�ساء
فين�سح  ���س��ي��ان،  لي�سوا  البي�ساء  و  ال��داك��ن��ة  ال�سيكولتة 
بتناول ال�سيكولتة الداكنة و جتنب ال�سيكولتة البي�ساء، 
حيث اأن ال�سوكولته الداكنة لها م�سادات الأك�سدة املفيدة، 
وتقليل  الل��ت��ه��اب،  م��ن  احل��د  ت�ساعد يف  اأن  وال��ت��ي ميكن 
خطر الإ�سابة باأمرا�ص القلب وغريها من امل�ساكل. ولكن 
“يف الغالب تتكون من الدهون  ال�سوكولته البي�ساء هي 
على  للغاية  ���س��ارة  ه��ي  وال��ت��ي  امل�����س��اف  وال�سكر  النباتية 

القلب”.  

احل�ساء املعلب
ال�سوربة املعلبة عادة ما حتتوي على الكثري من امللح،حيث 
400 م��ل��غ من  اأك���ر م��ن  حت��ت��وي العلبة ال���واح���دة ع��ل��ى 
ال�سوديوم، الأمر الذي قد ي�سبب يف حب�ص املياه يف اجل�سم 
مما ي�سبب انتفاخات يف القدم و اليدين و�سعوبة احلركة 

و الإ�سرار بالكلى لدى كبار ال�سن.

املخلالت
قد تعتقد اأن املخلل مثل البهار غري موؤذية عندما تتناولها 
بجانب �سطرية، لكن الأمر لي�ص كذلك، وفيقول تالريجا، 
يجعلك  وامل��ل��ح  بامللح  مليئة  “املخلات  ال��ت��غ��ذي��ة،   خبري 
حتتفظ ال�سوائل” كما اأن امللح قد يوؤدي اأي�سا اإىل ارتفاع 

�سغط الدم – كما هو احلال مع احل�ساء  املعلب-.
باحلفاظ  الأ�سخا�ص  الأمريكية  القلب  جمعية  فتو�سي 
ملليغرام   1500 من  اأق��ل  بن�سبة  ال�سوديوم  تناول  على 
"ملغ" يوميا للحفاظ على م�ستوى �سحي ل�سغط الدم. 

اإن بلغت اخلم�شني.. ل تبتعد 
اأبدا عن تلك الأطعمة

يطمح كثري من النا�س لالإبقاء على حيويتهم متقدة بينما يتقدمون يف ال�سن، 
ويف �سبيل حتقيق ذلك ي�سعون لأنف�سهم نظاما غذائيا ي�سمن لهم مظهرا اأكرث 

�سبابا وقوة تعينهم على واجبات احلياة اليومية.
وعلى خالف فرتة ال�سباب التي ميكن خاللها تناول اأي نوع من الطعام، 

مبا فيها الوجبات ال�سريعة، فاإن الإن�سان ي�سل اإىل نقطة معينة من 
ب�سكل  الأطعمة  بع�س  معاجلة  من  خاللها  ج�سمه  ي�ستطيع  ل  العمر 
جتاوز  ملن  ج��دا  مفيدة  اأطعمة   10 اأب��رز  هنا  ون�ستعر�س  فعال. 
الذهن متقدا وحتافظ على اجلهاز  العمر، فهي تبقي  اخلم�سني من 

املناعي، وفق ما ذكر موقع "هيلثي اآند بريتي" الربيطاين.

مرهم ي�شفي طفًل 
من حالة م�شتع�شية

ر�سيع  اأ������س�����رتايل  ط���ف���ل  اأ����س���ي���ب 
ن�سرت  م�ستع�سية  جلدية  بحالة 
اأنحاء  احل���م���راء يف ج��م��ي��ع  ال��ب��ق��ع 
ج�سمه ب�سبب حمام روتيني.  قالت 
ع��ام��اً( من  روب��رت�����ص )28  جي�ص 
باأنها  الأ�سرتالية،  ملبورن  مدينة 
ال�سغري  ط��ف��ل��ه��ا  ل��ن��ق��ل  ا���س��ط��رت 
بعدما  امل�����س��ت�����س��ف��ى  اإىل  ج����اغ����ر 
جميع  يف  احلمراء  البقع  انت�سرت 
اأنحاء ج�سمه، وبات يواجه �سعوبة 
وعلى  واجل����ل����و�����ص.  ال���ت���ح���رك  يف 
الرغم من اأن الأطباء يف امل�ست�سفى 
و����س���ف���وا ل��ل��ط��ف��ل جم���م���وع���ة من 
�ساءت  ح���ال���ت���ه  اأن  اإل  الأدوي����������ة، 
وحتولت البقع احلمراء يف ج�سده 
اإىل اأكزميا مزمنة. وبعد نقله اإىل 
بالأمرا�ص  متخ�س�ص  م�ست�سفى 
اجللدية يف مدينة مونا�ص، �سّخ�ص 
الأط���ب���اء ح��ال��ة ال��ط��ف��ل ب��ن��وع نادر 
"هريبيتكوم"  الأكزميا يدعى  من 
الأكزميا  اأ���س��ك��ال  م���ن  ���س��ك��ل  وه���و 
الهرب�ص  ف���ريو����ص  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة 
بتقرحات  يت�سبب  ال���ذي  ال��ف��م��وي 
حول الفم وداخله. وبعد فرتة من 
الطفل،  حالة  تتح�سن  مل  العاج 
طبيبة  ل�ست�سارة  الأم  ا�سطر  م��ا 
اجللدية  ب����الأم����را�����ص  خم��ت�����س��ة 
الطفل  ت��ع��ري�����ص  ب��ع��دم  ن�سحتها 
وو�سفت  كيميائية،  منظفات  لأي 
ل���ه م��ره��م ال���ك���ورت���ي���زون ال����ذي ل 

يتجاوز ثمنه 10 دولرات.
واإثر خ�سوع الطفل للعاج مبرهم 
ب�سكل  حالته  حت�سنت  الكورتيزون 
ب�سكل  حياته  ملمار�سة  وع��اد  كبري، 
طبيعي، بح�سب ما نقلت �سحيفة 

ديلي ميل الربيطانية. 

كيف ميكنك عك�س نظامك 
ال�شحي لإطالة عمرك؟

ا�ستهاك  زي��ادة  اأن  علماء  اكت�سف 
النباتات  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  الأط��ع��م��ة 
اأن توؤدي  ال��وق��ت، ميكن  م��ع م��رور 
درا�سة  وحللت  حياتك.  اإطالة  اإىل 
تاأثري  ك��ي��ف��ي��ة  ج���دي���دة  اأم��ري��ك��ي��ة 
ال�سلبية يف  اأو  الإيجابية  التغريات 
وفاة  خطر  على  ال��غ��ذائ��ي،  النظام 
النظر  الفرد يف وقت مبكر، بغ�ص 
عن عادات الأكل ال�سابقة. و�سملت 
امراأة  و893  األ��ف��ا   47 ال��درا���س��ة 
و25 األفا و737 رجا، مبتو�سط 
وج�����ود  دون  ع�����ام�����ا،   63 ع����م����ر 
ت��اري��خ ���س��اب��ق لأم���را����ص ال��ق��ل��ب اأو 
ال�سرطان. وقّيم العلماء التغيريات 
يف نظامهم الغذائي على مدى 12 
 ،1998 ع���ام���ا، ق��ب��ل دخ����ول ع����ام 
�سنة   12 مدة  حالتهم  تتبعوا  ثم 
اأن الوفيات كانت  اأخ��رى. ووج��دوا 
اأولئك،  ل���دى   10% بن�سبة  اأق���ل 
الذين لديهم اأكرب زيادة يف النظام 

الغذائي ال�سحي النباتي.
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�ش�ؤون حملية

تنظمه غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي فرع العني

انطلق فعاليات منتدى العني لتطوير الأعمال حتت �شعار الذكاء ال�شطناعي

جامعة الإمارات تنظم اليوم املفتوح لربامج الدرا�شات العليا

حتت رعاية من�سور بن زايد 

بالدولة مدن   5 يف  املقبل  اإبريل  للعمل«  »نعم  من  اأبو ظبي التقني ينظم الدورة الـ 16 

•• العني - الفجر

انطلقت �سباح اأم�ص الثاثاء فعاليات واأعمال منتدى 
والذي  الأوىل،  ن�سخته  يف  الأع���م���ال  لتطوير  ال��ع��ني 
تنظمه غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي فرع العني حتت 
دعم  يف  وت��اأث��ريه  دوره  ال���س��ط��ن��اع��ي:  "الذكاء  �سعار 
يف  يومني  ملدة  وي�ستمر  الأعمال"،  جم��الت  وتطوير 

مركز العني للموؤمترات.
���س��ه��د اف��ت��ت��اح امل��ن��ت��دى ك���ل م���ن ���س��ع��ادة غ���امن مبارك 
الهاجري، مدير عام املوؤ�س�سة العامة حلديقة احليوان 
���س��امل حممد بن  ال��دك��ت��ور  امل��ائ��ي��ة، وال�سيخ  والأح��ي��اء 
رك��ا���ص ال��ع��ام��ري ع�سو امل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي الحت���ادي 
�سابقاً، والعميد حممد علي بن ودمية العامري، مدير 
والدكتور  ال��ع��ني،  يف  وامل��ن��اف��ذ  الأج���ان���ب  ���س��وؤون  اإدارة 
مبارك حمد العامري ع�سو جمل�ص اإدارة غرفة جتارة 
و�سناعة اأبوظبي، و�سعادة حممد هال املهريي مدير 
اأب��وظ��ب��ي، وحم��م��د �سيف اخل��ي��ي��ل��ي مدير  ع���ام غ��رف��ة 
العام  املدير  نائب  الهاملي  العني، وهال حممد  فرع 
لغرفة اأبوظبي، وجمع كبري من احل�سور املتخ�س�سني 
واخلرباء يف جمال الذكاء ال�سطناعي وتقنيات اجليل 
املوؤ�س�سات  ملمثلي  كبري  ح�سور  اإىل  بالإ�سافة  الرابع، 

و�سركات القطاعني احلكومي واخلا�ص.
وق���ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور م��ب��ارك ح��م��د ال��ع��ام��ري ع�سو 
الغرفة  ك��ل��م��ة  خ���ال  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
الرتحيبية يف افتتاح املنتدى، بدايًة يطيُب يليِ اأن اأرحَب 
لتطويريِ  ال��ع��نييِ  ملنتدَى  الأوىليِ  ال���دورةيِ  افتتاحيِ  يف  بكم 
، والذي ناأمُل اأن ميثَل اإ�سافًة متميزًة للجهوديِ  الأعماليِ
لبيئةيِ  برامَج دعٍم وتفعيٍل  اإىل خلقيِ  الراميةيِ  وامل�ساعييِ 
 ، العنييِ مدينةيِ  يف  ل�سيما   ، اخل��ا���صيِ والقطاعيِ  الأع��م��اليِ 
 ، هذه الواحُة اخل�سراُء والتي تعترُب روَح اإمارةيِ اأبوظبييِ
ن��ح��و ا�سرتاتيجيٍة  امل�����س��ييِ  ال��ع��زَم ع��ل��ى  َع��ق��دت  وال��ت��ي 
وا�سحةيِ املعامليِ وخطٍط �ساملٍة، وروؤًى طموحٍة لتعزيزيِ 

ال�����س��راك��ةيِ ب��ني ال��ق��ط��اعيِ احل��ك��وم��ييِ و ال��ق��ط��اعيِ اخلا�ص، 
ليكونا �سركاء يف تبني مناهَج عمليٍة متقدمٍة يف حتقيقيِ 
اقت�ساديِ  على  والقائمةيِ  امل�ستدامةيِ  القت�ساديةيِ  التنميةيِ 

البتكاريِ واملعرفةيِ والذكاء.
من  احلاليةيِ  ال��دورةيِ  اأعماليِ  فعالياُت  تنطلُق  واأ���س��اف: 
" "الذكاُء  منتدى العني لتطويريِ الأعماليِ حتت �سعار 
 " ال�سطناعُي:  تاأثريه يف دعميِ وتطويريِ قطاعيِ الأعماليِ
تتبناه  ال���ذي  ال�سرتاتيجي  للتوجه  جت�سيداً  وذل���ك 
القطاعيِ  تطويريِ  اإىل  ي��ه��دُف  وال���ذي  الر�سيدُة  قيادُتنا 
القت�ساديةيِ  بامل�ستجداتيِ  وتعريفه  وتثقيفه،  اخلا�صيِ 
يف ظ���ليِ ال��ت��وج��ه��اتيِ امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ةيِ امل��ا���س��ي��ةيِ ن��ح��َو عامليِ 
الثورةيِ ال�سناعيةيِ وتقنياتيِ اجليليِ الراب�عيِ وعل�ى راأ�س�ها 
ال�ذكاُء ال�س�طناعُي، ملا لهذا املجاليِ من اآثاٍر اقت�ساديٍة 
وتغيرييِ  التكلفةيِ  تقليليِ  م��ن  ب��داي��ًة  ع��دي��دٍة،  واإيجابيٍة 
 ، ، مروراً بجودةيِ وحت�سنييِ الإنتاجيةيِ اأمناطيِ ال�ستهاكيِ
وو�سوًل اإىل حتقيقيِ معدلتيِ منٍو اقت�ساديٍة مرتفع�ٍة، 
الأم�����ُر ال���ذي ���س��ك��َل ان��ع��ك��ا���س��اٍت  م��ه��م��ٍة  يف خ��ل��قيِ بيئٍة 
، وتفعيليِ ا�سرتاتيجياتيِ دعميِ  تناف�سيٍة مثاليٍة لاأعماليِ

القطاعيِ اخلا�ص يف خمتلفيِ  املجالت.
واأكد العامري اأن دولَة الإمارات العربية املتحدة جنحت 
يف حتقيقيِ تقدٍم ملحوٍظ يف جماليِ تبني تطبيقات الذكاءيِ 
القطاعاتيِ  م��ن  ال��ع��دي��ديِ  يف  وتوظيفها  ال���س��ط��ن��اع��ييِ 
احليويةيِ وذات الأول��وي��ة، كما اأن دول��َة الإم��ارات ت�سرُي 
يف  ال�سطناعييِ  الذكاءيِ  ل�سرتاتيجية  اإطاقها  ومنذ 
تكري�صيِ  نحو  ثابتٍة  بخطٍى   2017 العام  من  اأكتوبر 
روؤيٍة  وف��َق  املجال،  هذا  يف  والعامليةيِ  الإقليميةيِ  ها  ريادتيِ
ا�ستباقيٍة بعيدةيِ املدى تهدُف اإىل الرتقاءيِ باأداءيِ جميعيِ 
القطاعاتيِ مبا ين�سجُم مع م�ستهدفاتيِ مئويةيِ الإمارات 
ما اأ�سارت اإليه وزارُة القت�ساديِ  ووفَق  وهنا...   ،2071
الذكاءيِ ال�سطناعييِ  �ست�سبُح مركَز  الإم��ارات  دول��َة  اأن 
يف العامليِ بحلوليِ عاميِ 2030، كما واأ�سافت الوزارُة يف 
تقريٍر اأعدته عن الذكاءيِ ال�سطناعييِ يف دولةيِ الإمارات، 

ف�اإن  العاملي�ة،  الدرا�س�ات  بع��ص  لتق�ديراتيِ  وطبق�اً  اأنه، 
تقني�ات ال�ذكاء ال�سطناعي، �ستكوُن قادرًة على حتفيزيِ 
 35 بواق�ع  للدولة،  الإجمايليِ  املحلييِ  الناجتيِ  يف  النمويِ 

 2031 عام  % حت�ى 
اأب��وظ��ب��ي وم��ن خ��ال تنظيمها  اأن غ��رف��َة  اإىل  واأ���س��ار 
للقطاعيِ  ال��احم��دود  َدعَمها  ت��وؤك��ُد  اإمن��ا  املنتدى  لهذا 
اخلا�ص، ومتكنييِ دوره يف الإ�سهاميِ بدفعيِ عجلةيِ التنميةيِ 
القت�سادية، واإتاحةيِ الفر�صيِ له للتعرفيِ على مفاهيٍم 
ال�سطناعييِ  ال��ذك��اءيِ  جم���اليِ  �سمَن  ومبتكرٍة  ج��دي��دٍة 
، ل�سيما  الأعماليِ بيئةيِ  دعميِ وتطويريِ  تاأثريه يف  ومدى 
واأن هذا املنتدى �سي�سكُل من�سًة تفاعليًة جَتمُع العديَد 
، ف�سًا عن  من اخلرباتيِ وتطرُح الكثرَي من املناق�ساتيِ
الإ�سهاُم  �ساأنها  م��ن  التي  وامل��ع��ارفيِ  املعلوماتيِ  ت��ق��دمييِ 
الذكاءيِ  تطبيقات  تفعيليِ  وت�سريعيِ  وتطويريِ  تعزيزيِ  يف 
 ، ال�سطناعييِ على كافةيِ امل�س�توياتيِ احلكوميةيِ واخلا�سةيِ
فئاتيِ  ك��اف��ةيِ  ل��دى  ال�سطناعييِ  ال��ذك��اءيِ  ثقاف�ةيِ  وخ��ل��قيِ 

. املجتمعيِ مبا يف ذلك جمتمُع املاليِ والأعماليِ

جل�سات املنتدى
طرح  الأول  ي��وم��ه  يف  امل��ن��ت��دى  جل�سات  اأوىل  و���س��ه��دت 
ورقة عمل للدكتور املهند�ص نا�سر ال�ساعدي م�ست�سار 
والتطوير  التغيري  ق�سم  رئي�ص  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 
يف ���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي، حت���دث م��ن خ��ال��ه��ا ع��ن ماهية 
ال��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ق��ي��ادة العامة 
ال�سرتاتيجية   2020-2016 اأب��وظ��ب��ي   ل�سرطة 
تطبيق  وم��راح��ل  ال�سطناعي،  للذكاء  التخ�س�سية 
الذكاء ال�سطناعي  و�سنع الذكاء ال�سطناعي اأدواته 
وتقنياته وتوظيفها يف �سنع القرارات املرتبطة بجودة 
حياة الأفراد واخلدمات املقدمة، يف حني حتدث ال�سيد 
رئي�ص  العاملي  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  م��ن  �سالو  ج���واد  حممد 

وحدة منع اجلرائم املالية 
ع����ن ال����ث����ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة وت����ط����ور ال���ذك���اء 

ال�سطناعي من حيث املعرفة والتطبيقات واملعلومات 
والبيانات املتعلقة يف هذا املجال.

وتطوير  دع��م  اإىل  يهدف  املنتدى  اأن  بالذكر  وج��دي��ر 
والفر�ص  بامل�ستجدات  وال��ت��ع��ري��ف  اخل��ا���ص،  ال��ق��ط��اع 
وذلك  ل��اأع��م��ال،  امل�ستقبلية  وال��ت��وج��ه��ات  وامل���ج���الت 
مت��ا���س��ي��اً م���ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ح��ك��وم��ة اأب��وظ��ب��ي ودعماً 
ل�سرتاتيجية غرفة اأبوظبي ال�ساعية اإىل ن�سر التوعية 
وتطوير  دع��م  يف  ودوره  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  باأهمية 
ب�سكل خا�ص،  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  و���س��رك��ات  م��وؤ���س�����س��ات 
والقطاع احلكومي ب�سكل عام، �سمن منظومة الإبداع 
ال�سطناعي  وال���ذك���اء  التقني  وال��ت��ط��وي��ر  والب��ت��ك��ار 
الأع��م��ال وت�سجيع  ري��ادة  تنمية  واأث��ره��ا على م�ستقبل 
رواد الأعمال واملوؤ�س�سات من خمتلف دول العامل على 
ال�ستفادة من بيئة الأعمال ال�ستثمارية اجلاذبة ودعم 
متنوع  اقت�ساد  لبناء  الإم����ارات  دول��ة  يف  الب��ت��ك��ار  روح 
ق��ائ��م ع��ل��ى امل��ع��رف��ة. وت��ت��ن��اول حم���اور ال��ن��ق��ا���ص خال 
وطرح  الهامة،  املو�سوعات   من  العديد  انعقاده  اأي��ام 
للكثري من الأفكار وور�ص العمل حيث �سيتم التعريف 
وتوعية الأع�ساء مبفهوم الذكاء ال�سطناعي والآليات 
تطوير  يف  ا���س��ت��ث��م��اره  خ��ال��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي مت  املختلفة 
بالإ�سافة  املختلفة،  اجل��ه��ات  يف  واملنتجات  اخل��دم��ات 
اإىل ت�سليط ال�سوء على الفر�ص امل�ستقبلية وجمالت 
التقنيات  قطاع  اإط��ار  يف  لاأعمال  امل�ستقبلي  التوجه 
و�سيتم عر�ص  كما  ال�سطناعي،  والذكاء  الإلكرتونية 
تنفيذها من قبل عدد من  التي مت  امل�ساريع  عدد من 
لتحقيق  احلكومية  التوجهات  ت�ساند  ال��ت��ي  اجل��ه��ات 

ا�سرتاتيجية الذكاء ال�سطناعي يف الدولة.
م��ع��ر���ص م�ساحب  تنظيم  امل��ن��ت��دى مت  ه��ام�����ص  وع��ل��ى 
�سمن  مت��ت  التي  وامل�ساريع  الإجن����ازات  م��ن  ملجموعة 
ال��ق��ط��اع��ني احلكومي  ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي يف  اإط����ار 
واخلا�ص، لإبراز تاأثري الذكاء ال�سطناعي يف تطوير 

جمال الأعمال.

•• العني - الفجر

نظمت جامعة الإمارات العربية املتحدة "اليوم املفتوح 
الطلبة  ا�ستقطاب  بهدف   ،“ العليا  الدرا�سات  لربامج 
خمتلف  يف  والأكادميية  العلمية  بالربامج  وتعريفهم 
درجتي  يف  العليا  درا�ساتهم  ل�ستكمال  التخ�س�سات  
الإمارات  جامعة  متتلك  حيث  والدكتوراة  املاج�ستري 
العليا  الدرا�سات  برامج  �سجًا حافًا يف نوعية وعدد 
�سنة  برنامج  اأول  ط��رح  وق��د مت  ال��دول��ة  م�ستوى  على 
برامج  ع���دد  زادت  امل��ا���س��ي  ال��ع��ق��د  وخ����ال   1991
الدرا�سات العليا من املاج�ستري والدكتوراه لت�سل اىل 
التي  والأكادميي(  )املهني  امل�سارين  يف  برناجماً   35
الربامج  وت��ه��دف  ال��ت�����س��ع.  اجل��ام��ع��ة  ك��ل��ي��ات  تطرحها 
املهنية التي عادة ما تطرح يف مدينة العني بالإ�سافة 
�سوق  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  ودب���ي  اأب��وظ��ب��ي  مدينتي  اىل 
يقدمها  والتي  والإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  العمل 
كادر اأكادميي متميز على امل�ستوى العاملي وتعزيز ودعم 
ال�سرتاتيجية  الحتياجات  لتلبية  ال��ربام��ج  تطوير 

واحتياجات قوى العمل التي تتطلبها الدولة. 
وتطرح كلية الدرا�سات العليا يف جامعة الإمارات لهذا 
كا  يف  ال��دك��ت��وراه  لطلبة  جديدة  علمية  برامج  العام 

القانون"،  يف  "الدكتوراه  برنامج  ال��ق��ان��ون  كلية  م��ن 
وكلية الرتبية برنامج "الدكتوراة يف الرتبية"، ويكون 

الف�سل  خ��ال  للربناجمني  مفتوحاً  الت�سجيل  ب��اب 
جامعة  ت��ق��دم  2019.كما  ال���ق���ادم  الأول  ال��درا���س��ي 
الإمارات ثاثة اأنواع من برامج الدرا�سات العليا هي: 
وبرامج  املهنية،  الدكتوراة  وبرامج  املاج�ستري،  برامج 

الدكتوراة يف الفل�سفة.
جدير بالذكر باأن اجلامعة تقدم منحاً درا�سية ومالية 
التخ�س�سات،  ملختلف  ال��دك��ت��وراه  ب��رام��ج  يف  للطلبة 
التعليمية  م�سريتهم  ل�ستكمال  اإ���س��اف��ي��ة  وع����اوات 

طوال فرتة برامج الدرا�سة.
وقد تخلل اليوم املفتوح لربامج الدرا�سات العليا عدد 
"م�سابقة  منها  امل�ساحبة  والفعاليات  الأن�سطة  م��ن 
للبحث والبتكار " عر�ص فيها طلبة الدرا�سات العليا 
وابتكاراتهم  العلمية  اأبحاثهم  التخ�س�سات  ملختلف 
طلبة  وتقدمي  بحثية،  ومل�سقات  ومعدات  اأجهزة  من 
لاأبحاث  وتو�سيحية  تعريفية  لعرو�ص  ال��دك��ت��وراه 
اإىل م�ساريع  العلمية كا ح�سب تخ�س�سه" بالإ�سافة 
كما   ،Prototype Projects البحثية  التخرج 
���س��ارك يف ه���ذا ال��ي��وم ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات م��ن داخل 

وخارج اجلامعة.

•• اأبوظبي - الفجر

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
الرئا�سة،  ���س��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب 
ينظم مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني، 
"نعم  الوطني  الربنامج  من  ع�سرة  ال�ساد�سة  ال���دورة 
31 مار�ص اجل��اري وحتى  الفرتة من  للعمل" خال 
اإبريل املقبل مب�ساركة مئات املواطنني من بينهم   11
هامة  ا�سرتاتيجية  اأه���داف  لتحقيق  الهمم،  اأ�سحاب 
اأجيال  الر�سيدة لإع��داد  القيادة  تنفيذ توجيهات  منها 
مرحلة ما بعد النفط، من خال متكني �سباب وفتيات 
الإمارات ممن ل تقل اأعمارهم عن 15 عاماً للعمل يف 
عدة تخ�س�سات حيوية يحتاجها �سوق العمل بالقطاع 
اخلا�ص منها تطبيق ممار�سات ال�سامة يف بيئة العمل 
اإدارة  و  العماء،  التفاعل مع  واآليات  التجزئة،  بقطاع 
املخازن، ودعم املوظفني والزبائن يف مكان العمل وذلك 
بالتعاون مع موؤ�س�سات و�سركات جتارية رائدة وخمتارة 

يف اأبوظبي، والعني، ودبي، وال�سارقة، وعجمان.
وق����ال ���س��ع��ادة م���ب���ارك ���س��ع��ي��د ال�����س��ام�����س��ي م��دي��ر عام 
اأن  واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 

"اأبوظبي  ا�سرتاتيجية  اإط��ار  يف  ياأتي  للعمل"  "نعم 
املدر�سية  الإج��ازات  املواطنني خال  التقني" لت�سغيل 
تخ�س�سية  مهارات  لإك�سابهم  اجلزئي،  ال��دوام  بنظام 
واخلطة   2030 اأبوظبي  روؤي��ة  مع متطلبات  تتوافق 

"نعم  اأن  اىل  لفتا   ،  2021 للدولة  ال�سرتاتيجية 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  ج���ه���ود  اإط������ار  يف  ي���اأت���ي  للعمل" 
يف  جناحاته  موا�سلة  م��ن  التقني"  لتمكني"اأبوظبي 
املواطنني  ل�ستقطاب  املتميز  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  تنظيم 

وامل��واط��ن��ات ال��راغ��ب��ني يف العمل مب��ج��الت ج��دي��دة و 
وقطاعات  وتوجهاتهم  ميولهم  م��ع  تتوافق  متنوعة 
وهي  والبعيد،  القريب  امل�ستقبل  يف  املطلوبة  العمل 
ت�سهد جناحات  ال��ت��ي  وال��وظ��ائ��ف  وامل��ه��ن  ال��ق��ط��اع��ات 

كبرية يف احلا�سر وامل�ستقبل.
الوطن  وفتيات  �سباب  ال�سام�سي،  مبارك  �سعادة  ودع��ا 
الع�سرين من  باأن  للعمل" علما  "نعم  امل�ساركة يف  اىل 
اآخ��ر موعد للت�سجيل ع��رب املوقع  م��ار���ص اجل���اري ه��و 
لفتا   ،www.yestowork.ae الإل���ك���رتوين 
لاإجازة  الأم��ث��ل  ال�ستثمار  ي�سمن  الربنامج  اأن  اىل 
العملي،  م�ستقبلهم  يف  ال�سباب  يفيد  فيما  املدر�سية، 
ويجعلهم �سمن الكوادر الوطنية القادرة على حتقيق 

طموحات القيادة الر�سيدة يف اأبناء الإمارات .
وقال علي حممد املرزوقي رئي�ص مهارات الإم��ارات يف 
مركز اأبو ظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني رئي�ص 
الربنامج  اأن  للعمل"  "نعم  ل���  املنظمة  العليا  اللجنة 
يت�سمن اأربعة م�ستويات متدرجة مُينح املواطن بعدها 
على موؤهل معتمد من الهيئة الوطنية للموؤهات، مبا 
يفتح اأمام ال�سباب اأبواب امل�ستقبل الواعد يف املزيد من 

التخ�س�سات املطلوبة يف �سوق العمل.

حممد بن حم اأف�شل �شخ�شية 
ثقافية عربية لعام 2019

•• العني - الفجر

اختار احتادا املبدعني العرب والإعاميني العرب و ممثل جامعة الدول 
اأمني  نائب  العامري  الدكتور حممد بن م�سلم بن حم  ال�سيخ  العربية 
الثقافية على م�ستوى  ال�سخ�سية  املتحدة  الأمم  اإم�سام يف  عام منظمة 
الثقافة واملعرفة  الرائد يف خدمة  2019، لدوره  الوطن العربي لعام 

على امل�ستوى الإماراتي والعربي والدويل.
وذات  ال��ع��رب��ي  امل�ستوى  على  امل��وؤث��رة  لل�سخ�سيات  اللقب  ه��ذا  ومي��ن��ح 
نخبة  من  وموؤلفة  بذلك،  خمولة  جلنة  خ��ال  من  املتميزة،  الب�سمة 
اأ�ساتذة الإعام والثقافة يف الوطن العربي، برئا�سة معايل وزير الإعام 

�سبق د. �سامي ال�سريف. امل�سري الأ
ح�سر التكرمي الإذاعي الدكتور اأحمد نور، رئي�ص احتادي الإعاميني 
�سمر  ال�سيدة  العربية  ال��دول  ، وممثل جامعة  العرب  واملبدعني  العرب 

فائق بدير م�سوؤول ملف الحتادات العربية باجلامعة.
دوؤوب من  بعد جهد  ج��اء  الختيار  ه��ذا  اإن  ن��ور،   اأحمد  الدكتور  وق��ال 
اللجنة املخولة باختيار ال�سخ�سيات املوؤثرة على امل�ستوى العربي وذات 

الب�سمة املميزة.
تتويجا  الختيار  هذا  جاء  ولقد  العرب  املبدعني  احت��اد  رئي�ص  واأ�ساف 
ال��ع��ام��ري ودوره  ب��ن ح��م  ب��ن م�سلم  ال��دك��ت��ور حممد  ال�سيخ  مل��ج��ه��ودات 
والعربية  الإماراتية  الجتماعية  و  الثقافية  اأثري احلياة  الذي  الرائد 
من خال ب�سماته املتميزة يف جميع الأن�سطة التي يقوم بها من خال 
التي  الثقافية و الوطنية و  الثقافية والجتماعية و كتاباته  موؤ�س�ساته 
 -- الر�سيد  احلكم  املتحدة  العربية  "الإمارات  كتاب  من  كل  فى  جتلت 
التميز  اإىل  الإم���ارات الطريق  الإم���ارات --  وكتاب  ال�سورى يف  وكتاب  
الثقافة واملعرفة على امل�ستوى  خدمة  يف  الرائد  دوره  اإىل  بالإ�سافة   ،"

والدويل.
واأ�ساد نور بالنه�سة الفكرية والثقافية والنماء املجتمعي ال�سامل الذي 
ت�سهده دولة الإمارات، بف�سل حر�ص وجهود ومبادرات قيادتها الر�سيدة 
واإخا�ص اأهلها وتفاين مثقفيها، لتكون دولتهم يف املقدمة دائماً �سمن 

�ستى امليادين.
تاألو جهداً  التي ل  الر�سيدة للدولة،  القيادة  اأبدى تقديره جلهود  كما 
رائ��دة ت�سهد  املحلي والعربي مببادرات ثقافية  الثقايف  امل�سهد  اإث��راء  يف 
بتميز دولة الإمارات وا�ستمرارية تاألقها يف كل املجالت. كما اأ�ساد الوفد 
بالتعاون الفاعل بني البلدين ال�سقيقني، الذي اأثمر عن فعاليات ت�سهم 
اإثراء وتعزيز احلراك الثقايف يف املجتمعات العربية، وت�سع ال�سباب  يف 

واملوهوبني على قائمة الأولويات.
م�سر  يف  والثقافة  الإع���ام  اأ�ساتذة  نخبة  من  الختيار  جلنة  وتتاألف 
والوطن العربي، ويراأ�سها معايل الدكتور �سامي ال�سريف، وزير الإعام 
امل�سري الأ�سبق وعميد كلية الإعام باجلامعة احلديثة، وتكلل جمهود 
الثقافة  بالغ يف  تاأثري  ملا له من  باختيار بن حم اختيار موفق،  اللجنة 
الإماراتية والعربية اأي�سا ، ول ين�سى جهده يف الرتقاء والدعم امل�ستمر 
فله  الأدب���ي  ال�سعيد  وعلى   ، �سواء  حد  على  العربي  وال�سباب  للثقافة 
احلكم  املتحدة  العربية  الإم���ارات  ومنها  الأدب��ي��ة  الأع��م��ال  من  العديد 
الر�سيد ، ال�سورى يف الإم��ارات ، الإم��ارات العربية املتحدة الطريق اإىل 
ذلك  تاأثري  وم��دى   ، الأخ��رى  الأدب��ي��ة  ال�سهامات  التميز، وغريها من 
اأجمع، وقد و�سح هذا جلياً يف دعم بن حم ورعايته  يف الوطن العربي 

للمبادرات التعليمية التي ترتقي بالإبداع التعليمي. 
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن دول���ة الإم����ارات العربية ق��د ح���ازت ع���دداً م��ن هذه 
التكرميات �سابقاً، اإذ نال هذا التكرمي عام 2015 �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي حاكم اإمارة ال�سارقة وع�سو املجل�ص 
الأعلى لاحتاد ، كاأف�سل �سخ�سية ثقافية على م�ستوى الوطن العربي 
اآل نهيان،  ال�سيخ نهيان بن مبارك  2014، معايل  ، وح�سل عليه عام 
وزير الت�سامح، »وزير الثقافة وتنمية املجتمع حينذاك«، ب�سفته اأف�سل 
معايل   2018 املا�سي  ال��ع��ام  عليه  ح�سل  وك��ذل��ك  ثقافية.  �سخ�سية 

ح�سني احلمادي وزير الرتبية والتعليم يف دولة المارات.
من  العديد  اختيار  مت  اإذ   ،2004 منذ  التقليد  ه��ذا  الحت���اد  وينتهج 

الرموز العربية ب�سفتها اأف�سل �سخ�سيات وطنية واأي�ساً ثقافية.

اأكادميية امل�شتقبل تنظم معر�شًا  للبتكارات العلمية   
•• العني - الفجر

نظمت اأكادميية امل�ستقبل الدولية يف العني  معر�ص البتكار الطابي  مب�ساركة طلبة 
املراحل بح�سور حممد الها�سمي رئي�ص ق�سم التعليم اخلا�ص يف دائرة التعليم واملعرفة  
املدار�ص و�سغري �سعيد الظاهري رئي�ص جمل�ص  الر�سيدي مدير برنامج تطوير  ونورة 
اأمور  واأول��ي��اء  واملعلمني  ال��غ��زايل  �سذى  الأك��ادمي��ي��ة  وم��دي��رة  امل�ستقبل،  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة 
الطلبة وح�سور طاب وطالبات من مدار�ص منطقة العني، وت�سمن املعر�ص م�ساريع يف 
العلوم والذكاء ال�سطناعي والريا�سيات واللغة العربية والجنليزية والفرن�سية وحلول 
وم�ساريع  الهوائية  والطاقة  النظيفة  الطاقة  وم�ساريع  امل�ستقبل  يف  املياه  ن��درة  مل�سكلة 

اإعادة التدوير لإنتاج قطع فنية .



اإن تغذية احلامل مهمة ب�سكل كبري ل�سحتها ول�سحة جنينها، 
بالرتكيز  احلامل  تن�سح  التي  الأغذية  من  العديد  وهناك 

على تناولها ب�سكل خا�س اأثناء احلمل، ومنها البطيخ.
لال�ستهالك  اآمن  هو  وهل  للحامل؟  البطيخ  فوائد  هي  فما 
التي ينبغي عليك  اأهم الأمور  خالل فرتة احلمل؟ وما هي 

معرفتها حوله؟

فوائد البطيخ للحامل
لهذه الفاكهة ال�سيفية املنع�سة فوائد عديدة ومذهلة للجميع، 

وب�سكل خا�ص للحوامل، هذه اأهم الفوائد:

وعالجه ال�سوائل  احتبا�س  من  احلماية   1-
احتبا�ص  امل���راأة  ت�سيب  ق��د  التي  املزعجة  احلمل  ظ��واه��ر  م��ن 

ال�سوائل يف اجل�سم )اأو ما ي�سمى بالوذمة(.
وهنا تربز فوائد البطيخ للحامل، اإذ اأن تناول البطيخ بانتظام 
ي�ساعد على ت�سريف ال�سوائل الزائدة من ج�سم احلامل وعاج 

احلالة اأو حتى الوقاية من الإ�سابة بها من الأ�سل.

ل��غ��ث��ي��ان  ح����ل   2-
ال�سباح

البطيخ  ت���ن���اول  ي�����س��اع��د 
خا�ص  ب�����س��ك��ل  ب���ان���ت���ظ���ام 

يعانني  ال���ل���وات���ي  احل����وام����ل 
ال�سباح، ل �سيما يف  من غثيان 
احلمل،  م��ن  الأوىل  الأ���س��اب��ي��ع 

وذل����ك ع���رب ت���ن���اول ك����وب من 
ع�����س��ري ال���ب���ط���ي���خ ال���ط���ازج 

يومياً كل �سباح.

ح���م���اي���ة   3-

احلامل من ت�سبغات اجللد
تكر م�ساكل الب�سرة عموماً خال فرتة احلمل، ومع التغريات 
ب��اه��ت��ة وج���اف���ة، وم���ن فوائد  ال��ب�����س��رة  ال��ه��رم��ون��ي��ة ق��د ت�سبح 
البطيخ للحامل اأنه ي�ساعد على تخلي�ص ج�سمها من ال�سموم 
على  واحل�����ف�����اظ 
تها  ب�سر

ن�سرة و�سحية طوال الوقت.

احلمل اإم�ساك  مكافحة   4-
قد  التي  ال�سائعة  امل�ساكل  اأح��د  احلمل  خ��ال  الإم�����س��اك  يعد 
اأحد  البطيخ خال احلمل  تناول  ف��اإن  لذا  امل��راأة،  تعاين منها 

الأمور املو�سى بها لهذه احلالت حتديداً.
اإذ ي�ساعد حمتوى البطيخ العايل من الألياف واملاء على تعزيز 
اجل�سم  خ��ارج  حركته  وت�سهيل  ال���رباز  وحجم  الأم��ع��اء  حركة 

لتخلي�ص احلامل من الإم�ساك املزعج.

واحلمو�سة املعدة  حرقة  مكافحة   5-
ب�سبب التغيريات الهرمونية واجل�سدية العديدة التي متر بها 
املراأة خال فرتة احلمل، فاإن هذا قد يت�سبب لها بنوع 

من احلمو�سة واحلرقة يف املعدة.
اأنه  للحامل  البطيخ  فوائد  من 
ك��ب��ري يف  اإىل ح���د  ي�����س��اع��ده��ا 
امل�ساكل  ه����ذه  م���ن  ال��ت��خ��ل�����ص 
ال�سحي  ال���و����س���ع  وحت�������س���ني 

جلهازها اله�سمي ب�سكل عام.

اجلنني وعظام  احلامل  لع�سالت   6-
ي�����س��اع��د ت���ن���اول ال��ب��ط��ي��خ ب��ان��ت��ظ��ام احل���ام���ل ع��ل��ى مكافحة 
ال��ت�����س��ن��ج��ات ال��ع�����س��ل��ي��ة ال��ت��ي ق���د حت�����س��ل يف ج�����س��م��ه��ا نتيجة 

التغريات الهرمونية امل�ستمرة.
اجلنني  عظام  وتقوية  تعزيز  على  كذلك  البطيخ  ي�ساعد  كما 
اأثناء منوه يف الرحم، وذلك ب�سبب غنى البطيخ بالكال�سيوم 

والبوتا�سيوم.

احلامل مناعة  حت�سني   7-
حتتاج املراأة اأثناء فرتة احلمل عموماً 
لتوفري كافة العوامل التي ت�ساعد على 
تقوية مناعتها، لأن ج�سمها هنا يكون 
بحاجة لتوفري احلماية من الأمرا�ص 

لها وجلنينها كذلك على حد �سواء.
وتنخف�ص قوة جهاز املناعة ب�سكل عام 
اأم��ر طبيعي، لذا  خ��ال احلمل، وه��و 
فاإن تناول اأغذية مثل البطيخ يعترب 
وذلك  مناعتها،  لتح�سني  ه��ام��اً  اأم����راً 
الليكوبني  مب����ادة  ال��ب��ط��ي��خ  غ��ن��ى  ب�سبب 

التي يحتاجها جهاز املناعة.

اأخرى فوائد   8-
ول ت��ت��وق��ف ف���وائ���د ال��ب��ط��ي��خ ل��ل��ح��ام��ل عن 
اأخرى  اإن للبطيخ فوائد  بل  اأع��اه،  ما ذكر 

للحامل وجنينها، ت�سمل:
احلامل  ي��ه��دد  ق��د  ال���ذي  اجل��ف��اف  • ع���اج 
البطيخ  ب�����س��ب��ب حم���ت���وى  وذل�����ك  واجل����ن����ني، 

العايل من املاء.
العيون. �سحة  • تعزيز 

البولية. امل�سالك  التهابات  • عاج 
من  وال��ت��ق��ل��ي��ل  ال�����س��م��وم  م��ن  اجل�����س��م  تنظيف   •
عمل  وتعزيز  اجل�سم  يف  اليوريك  حم�ص  م�ستويات 

الكلى وحت�سني �سحتها.
احلامل. لدى  الطاقة  م�ستويات  • حت�سني 

احلمل. اثناء  احلر  نوبات  من  • التخفيف 
غنية  لأنها  كذلك،  البطيخ  ب��ذور  بتناول  احلامل  تن�سح   •
باملعادن  غنية  اأنها  كما  املناعة،  جلهاز  الهام  �سي  بفيتامني 

واملغني�سيوم  الزنك  مثل  واجل��ن��ني،  للحامل  الهامة  املختلفة 
واحلديد.

احلمل. ت�سمم  من  • احلماية 

هل من خماطر للبطيخ على احلامل؟
واملمتازة  الهامة  الأغ��ذي��ة  اأح��د  يعترب  عموماً  البطيخ  اأن  مع 
امل�ساعفات  الأم��ر ل يخلو من بع�ص  اأن  اإل  للحامل،  والمنة 

واملحاذير التي عليك اإدراكها اأوًل، وهذه اأهمها:
بع�ص  كذلك  تخرج  قد  للبول،  املدر  البطيخ  تاأثري  • ب�سبب 

املواد املغذية جنباً اإىل جنب مع ال�سموم، لذا يجب احلذر.
الأمر  ال�سكريات،  من  عالية  ن�سبة  على  البطيخ  يحتوي   •
تناوله  ع��ن��د  ب�����س��ك��ري احل��م��ل  الإ���س��اب��ة  ق��د يت�سبب يف  ال���ذي 

باإفراط.
لتح�سيل  الطازجة  هيئته  يف  فقط  البطيخ  تناول  يجب   •

فوائده.
اأن  خا�سة  تالف،  غري  بطيخ  تناول  على  احلر�ص  يجب   •
ال��ب��ط��ي��خ م��ن ال��ث��م��ار ���س��ري��ع��ة ال��ت��ل��ف، ف��ت��ن��اول ب��ط��ي��خ ق��د بداأ 

بالتلف قد يت�سبب يف غثيان وتقيوؤ وم�ساكل ه�سمية.

يجب تناوله فقط يف هيئته الطازجة لتح�سيل فوائده

فوائد البطيخ للحامل.. تناوليه ل�شحتك ول�شحة جنينك

ينتظر الكثري من الأ�سخا�ص حلول مو�سم الفراولة للتمتع 
بتناولها وطعمها اللذيذ اإ�سافة اإىل احل�سول على فوائدها 

العديدة، فما هو اآخر ما تو�سل اإليه العلم بهذا ال�سدد؟
نتائج  ك�����س��ف��ت 

 Journals of( درا�سة جديدة ن�سرت يف املجلة العلمية
يف  مركب  وجود  عن   )Gerontology Series A
الفراولة وبع�ص الفواكه واخل�سراوات الأخرى قادر على 
حماية الإن�سان منالإ�سابة بالزهامير والأمرا�ص الع�سبية 

املختلفة املرتبطة بالتقدم بالعمر.
القائمون  ال���ب���اح���ث���ون  وج����د  ح��ي��ث 
الفئران  ع���اج  اأن  ال���درا����س���ة  ع��ل��ى 
امل��ادة �ساعد يف خف�ص خطر  بهذه 
ال����ت����ده����ور امل����ع����ريف واإ����س���اب���ة 
واأ�سار  باللتهاب،  الدماغ 
املادة  ه���ذه  اأن  ال��ب��اح��ث��ون 
في�سيتني  ت���دع���ى  وال���ت���ي 
ع����ب����ارة   )Fisetin(
الفافونويد  م��رك��ب  ع��ن 
وه���و   ،)Flavanol(
يتواجد يف الفراولة والتفاح 

والعنبوالب�سل واخليار.
هذا  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واأو����س���ح 
امل������رك������ب ي����ع����ط����ي ال����ف����واك����ه 
واخل�سراوات لونها، كما يعمل 

كم�ساد اأك�سدة، مبعنى اأنه قد ي�ساعد يف حماية اخلايا من 
الت�سرر الناجت عن اجلذور احلرة.

وعر�سوا  ال��ف��ئ��ران،  التجربة  خ��ال  الباحثون  وا�ستهدف 
عليها هذه املادة املتواجدة يف الفراولة، 

لديها  زاد  امل��ادة  ه��ذه  تتلقى  التي مل  الفئران  اأن  ووج���دوا 
ال��ت��وت��ر والل��ت��ه��اب وك��ان��ت نتائج اخ��ت��ب��ارات ال��ذاك��رة التي 

خ�سعت لها اأقل مقارنة مع اأولئك الذين تلقوا املادة.
ايجاد طريقة  النتائج يف  ت�ساعد هذه  اأن  الباحثون  وياأمل 
الأمرا�ص  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��زه��امي��ر  م��ن  وق��اي��ة ج��دي��دة 

الع�سبية الأخرى املرتبطة بالتقدم بالعمر.

فوائد الفراولة
ومن اأهم فوائد تناول الفراولة نذكر:

بال�سرطان الإ�سابة  من  • احلماية 
ال�سيء الكولي�سرتول  م�ستويات  خف�ص  يف  • امل�ساعدة 

اله�سم عمليات  • تنظيم 
والأوعية  ال��ق��ل��ب  ب��اأم��را���ص  الإ���س��اب��ة  خ��ط��ر  خ��ف�����ص   •

الدموية
الدم تخر  من  • التقليل 

املفا�سل. بالتهاب  الإ�سابة  من  • حتمي 

الفراولة.. قد تبعد عنك �شبح الإ�شابة بالزهامير!

�شحة وتغذية
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العدد 12537 بتاريخ 2019/1/24   
       اعالن اأمر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/131  اأمر اأداء
جمهول  امل��زروع��ي  حممد  �سليمان  �سعيد  �سيف   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة القاهرة للمقاولت/ه�سام املهند�ص 
و���س��ري��ك��ه - ف���رع ���س��رك��ة اج��ن��ب��ي��ة ومي��ث��ل��ه:اح��م��د ع��ب��داهلل حم��م��د ملك 
البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  اأداء فقد  اأم��ر  ا�ست�سدار  .  طلب  انوهي 
بتاريخ:2018/3/13 اإلزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )2.364.107( درهم 
للمدعي والر�سوم وامل�ساريف .  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خال 

15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/708  جتاري جزئي

ابورنات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / ابراهيم  اىل املدعي عليه / 1-�سباأ احمد 
البنك التجاري الدويل �ص.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )460.275.88( 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
والق�سية  رق���م:95/2019 حجز حتفظي جتاري  الق�سية  التام و�سم ملف كل من  ال�سداد 
امل��اث��ل��ة.وح��ددت لها جل�سة  ال��دع��وى  رق�����م:120/2019 ام��ر على عري�سة جت��اري اىل ملف 
فاأنت  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة �ص  ال�ساعة:08:30  امل���واف���ق:2019/3/18  الثنني  ي��وم 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/709  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جمال ح�سن عبداهلل حممد ح�سن اللنجاوي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /بنك راأ�ص اخلمية الوطني �ص.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )397.270.24( وق��دره 
التام.وحددت  ال�سداد  ال�ستحقاق احلا�سل يف:2019/1/10 وحتى  تاريخ  بواقع 12% من 
  ch1.C.12:لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق:2019/3/21 ال�ساعة:08:30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

قطاع الزراعة والغذاء ميثل اأحد اأهم 
القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا احلديثة

املزارعني  خ��دم��ات  ملركز  التنفيذي  الرئي�ص  اجلنيبي  حممد  نا�سر  اأك��د 
وا�سحة  روؤي���ة  وت��ق��دمي  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  على  ال��ق��ي��ادة  ق���درة  ب��الإن��اب��ة 
ملتطلبات التنمية امل�ستدامة يف خمتلف املجالت، معترباً اأن مبادرة �ساحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�ص املجل�ص التنفيذي باعتماد مليار درهم �سمن 
�سركات  ل�ستقطاب   ”21 غ��داً   “ التنموية  للم�سرعات  اأبوظبي  برنامج 
التكنولوجيا الزراعية العاملية وتقنيات الزراعة يف البيئة ال�سحراوية، متثل 

ن��ح��و حت��دي��ث قطاع  للعمل  م��ن��ه��اج��اً 
وتوطني  م�ستدامة  بطريقة  الزراعة 
املجال.  هذا  يف  العاملية  التكنولوجيا 
وقال اإن قطاع الزراعة والغذاء ميثل 
اأه����م ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي تعتمد  اأح����د 
التكنولوجيا احلديثة والبتكار  على 
التكنولوجيا  اأ�سبحت  حيث  ع��امل��ي��اً، 
م�ستدامة  ح��ل��ول  ل��ت��ق��دمي  ����س���رورة 
احللول  ل�سيما  الغذاء،  اإنتاج  لزيادة 
اخل���ا����س���ة ب��ال��ت��ك��ي��ف م����ع ال���ظ���روف 
وفقر  امل��ي��اه  ون���درة  ال�سعبة  املناخية 
م���ب���ادرة  اأن  اإىل  م�������س���رياً  ال����رتب����ة، 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اأو�سع للتنمية  اآل نهيان �ستفتح اأفاقاً 

الزراعية امل�ستدامة وتوطني التكنولوجيا احلديثة وتقدمي حلول ع�سرية 
الزراعة من  املناخية، كما متكن قطاع  لتحديات الرتبة واملياه والظروف 

تعظيم م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل وزيادة دخل اأ�سحاب املزارع.
اأبوظبي  يف  ال��زراع��ة  ق��ط��اع  حققه  ال���ذي  التطور  اأن   : اجلنيبي  واأ���س��اف   
اأنظمة  تطبيق  يف  والتو�سع  الزراعية  املمار�سات  لأف�سل  امل���زارع  وتطبيق 

الزراعة املائية يعك�ص حجم الدعم الذي توليه قيادتنا الر�سيدة 
التكنولوجيا  باأهمية  املزارعني  امل��زارع، كما يعك�ص وعي  واأ�سحاب  للزراعة 
لتطوير مزارعهم، مو�سحاً “دورنا هو حتفيز املزارعني على تبني التقنيات 
احلديثة واملمار�سات اجليدة، بالإ�سافة اإىل تطوير �سل�سلة القيمة وحت�سني 

معايري اجلودة لتعزيز مكانة املنتج املحلي يف ال�سوق.
اأنظمة  اأح��دث  89 مزرعة تطبق  اأبوظبي ت�سم نحو  اإم��ارة  اأن  اإىل  واأ�سار 
�سهادة  على  حا�سلة  مزرعة   300 من  اأك��ر  يوجد  كما  املائية،  الزراعية 
جلوبال جاب العاملية بالإ�سافة اإىل ع�سرات املزارع التي حتولت اإىل الزراعة 
الع�سوية وتطبق اأف�سل املمار�سات العاملية يف هذا املجال، موؤكداً على اأهمية 
البناء على هذه الإجن��ازات وال�ستفادة من دعم القيادة الر�سيدة يف زيادة 

العتماد على التكنولوجيا لتحقيق ا�ستدامة قطاع الزراعة.

امل�شرف املركزي: جميع موؤ�شرات 
ال�شلمة املالية للقطاع امل�شريف اإيجابية

•• اأبوظبي -وام: 

على  الإم���ارات  دول��ة  يف  امل�سريف  للقطاع  الكلية  ال�سامة  موؤ�سرات  حافظت 
امل�سرف  ب��داأ  بعدما  ذل��ك  و   2018 ع��ام  ال��راب��ع من  الربع  اإيجابيتها خ��ال 

املركزي تطبيق تعليمات جودة راأ�ص املال وفقا ملتطلبات اتفاقية بازل 3.
وذكر امل�سرف املركزي اأن البنوك العاملة يف دولة الإمارات تتمتع بقدر مرتفع 
من الربحية وراأ�ص املال حيث بلغت ن�سبة كفاية راأ�ص املال 18.2 % و�سريحة 
املال  راأ���ص  العادية من �سريحة  الأ�سهم  % وح�سة   16.9 الأوىل  امل��ال  راأ���ص 
الأوىل %14.9 وهي ن�سب اأعلى بكثري من املتطلبات التنظيمية التي حددها 
امل�سريف  للنظام  ال��ودائ��ع  اإىل  القرو�ص  ن�سبة  وانخف�ست  امل��رك��زي.  امل�سرف 
الربع  نهاية  % يف   94.4 اإىل   2018 �سبتمرب  % يف   94.8 م��ن  باأكمله 
الرابع من عام 2018، وهو م�ستوى اأقل اأي�سا من الن�سبة امل�سجلة يف الربع 
اإىل تزايد منو  اأ�سا�سا  %99 ويرجع ذلك  2017 الذي بلغ  الرابع من عام 
جند  واإ�سامية  تقليدية  اإىل  البنوك  بتق�سيم  و  بالإقرا�ص.  مقارنة  الودائع 
التوايل،  على  و93.1%   %  94.7 بلغت  ال��ودائ��ع  اإىل  القرو�ص  ن�سبة  اأن 
للبنوك  بالن�سبة  ال�سابق  الربع  عن  مئوية  نقاط   4 مبقدار  انخف�ست  حيث 
التقليدية، يف حني ارتفعت مبقدار 5 نقاط مئوية للبنوك الإ�سامية وبلغت 
ن�سبة القرو�ص اإىل الودائع للبنوك الوطنية 94.1 % بانخفا�ص قدره 0.6 
للبنوك  الن�سبة  بلغت  حني  يف   2018 �سبتمرب  ب�سهر  مقارنة  مئوية  نقطة 
العام  الثالث من  الربع  نهاية  %95.5 يف  % مقارنة مع   96.7 الأجنبية 
التي ت�سمل الحتياطي  ال�سائلة  الأ�سول  الوقت نف�سه زادت ن�سبة  ذاته. و يف 
الإلزامي الذي يفر�سه امل�سرف املركزي، و�سهادات الإيداع التي حتتفظ بها 
اإىل ال�سندات احلكومية املرجحة ذات  البنوك يف امل�سرف املركزي، بالإ�سافة 
املخاطر ال�سفرية، وديون القطاع العام والنقد يف البنوك كن�سبة من جمموع 
 17.4 2018 اإىل  % يف نهاية الربع الثالث من عام   16.1 الأ�سول، من 
% نهاية الربع الرابع من عام 2018.. ول يزال هذا امل�ستوى من الأ�سول 
ال�سائلة ي�سكل م�سدا وقائيا كبريا حيث اإنه اأعلى من احلد الأدنى البالغ 10 
% الذي يطلبه امل�سرف املركزي. وا�ستمر اإجمايل الأ�سول ال�سائلة يف البنوك 
مع نهاية الربع الرابع من عام 2018 عند 407.6 مليار درهم بزيادة قدرها 
م�سجا   ،2018 ع��ام  من  الثالث  الربع  بنهاية  مقارنة  دره��م  مليار   35.4
ارتفاعا بن�سبة 9.5 % يف الربع الرابع من عام 2018، وهو ما يف�سر الزيادة 
يف ن�سبة الأ�سول ال�سائلة. وعلى اأ�سا�ص �سنوي، ارتفع اإجمايل الأ�سول ال�سائلة 

يف البنوك مبقدار 9.7 مليار درهم، م�سجا زيادة بن�سبة 2.4%.

ح�شر بن مكتوم اآل مكتوم يفتتح معر�س »كاب�شات 2019« 
•• دبي-الفجر: 

اف��ت��ت��ح ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح�����س��ر ب���ن مكتوم 
دبي،  اإع�����ام  دائ�����رة  م��دي��ر  م��ك��ت��وم،  اآل 
 25 ال���  ال���دورة  فعاليات  الثاثاء  اأم�ص 
الرقمي  ل���اإع���ام  ال�����دويل  ل��ل��م��ع��ر���ص 
وات�سالت الأقمار ال�سناعية “ كاب�سات 
املن�سة الرائدة يف عامل البث   ،”2019
والإن����ت����اج وت���ق���دمي امل��ح��ت��وى والإع�����ام 
ال�سرق  يف  ال�سناعية  والأق��م��ار  الرقمي 

الأو�سط واأفريقيا وجنوب اأ�سيا. 
املعر�ص،  اأروق���ة  يف  بجولة  �سموه  وق���ام 
الذي يقام خال الفرتة بني 12 – 14 
مار�ص مبركز دبي التجاري العاملي، حيث 
العار�سني  ك��ب��ار  وال��ت��ق��ى  ق��اع��ات��ه  تفّقد 
ال���ذي���ن ي��ح��ر���س��ون ع��ل��ى امل�������س���ارك���ة يف 
رّواد  جتمع  التي  ال�سنوية  املن�سة  ه��ذه 
قطاعات البث والإنتاج وتقدمي املحتوى 
والإعام الرقمي والأقمار ال�سناعية.  

وي��ع��د احل�����دث، ال����ذي ي��ق��ام ع��ل��ى مدار 
اأي����������ام، م���ن�������س���ة رائ���������دة جتمع  ث����اث����ة 
البث والأقمار  املتخ�س�سني يف جمالت 
و�سناعات  الرقمي  والإع��ام  ال�سناعية 
الرتفيه امل�سّورة. وينعقد املعر�ص بُحّلة 
العام،  ه���ذا   25 ال����  دورت�����ه  ج���دي���دة يف 
باأجندة متجّددة ومتطورة ت�سمل �سناعة 
املحتوى والإنتاج، والأقمار ال�سناعية يف 
البث  وخدمات  الإن��ت��اج،  بعد  ما  مرحلة 
الفيديو وو�سائل  واألعاب  عرب الإنرتنت 
الإعام الرقمية، وذلك بهدف اقتنا�ص 

التطورات  موجة  تتيحها  التي  الفر�ص 
م�ستوى  الإع��ام على  اجلديدة مبجال 
قالت  تعليقها،  م��ع��ر���ص  ويف  ال���ع���امل.   
الرئي�ص  نائب  لوهمريماند،  تريك�سي 
يف  وامل��ع��ار���ص  ال��ف��ع��ال��ي��ات  لإدارة  الأول 
مركز دبي التجاري العاملي: “على مدار 
من�سًة  كاب�سات  معر�ص  اأت��اح  عاماً   25
مهمًة ل�ستعرا�ص تقنيات البث اجلديدة 
والعاملني  اخل��رباء  ا�ستفاد منه  وال��ذي 
الأو�سط  ال�����س��رق  يف  الإع������ام  مب���ج���ال 
واأ�سافت:  اآ�سيا.”  وج��ن��وب  واأف��ري��ق��ي��ا 
متمّيزة  مب��ك��ان��ة  امل��ع��ر���ص  ح��ظ��ي  “وقد 
ب��ف�����س��ل اخل�����ربات امل��ع��رف��ي��ة والأج���ه���زة 
امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي مت ا���س��ت��ع��را���س��ه��ا خال 
احل����دث، ح��ي��ث ���س��اه��م ع��ل��ى م����دار هذه 
ال�سنوات يف تعزيز مكانة املنطقة كمركز 
تداولها  يتم  التي  الإعامية  للتقنيات 
اأدوات  ال��ع��ام  ه���ذا  دورة  وت�سهد  ال��ي��وم. 
التحولت  ع��ن  نتجت  وفر�ساً  متطورة 
يف امل�سهد الإعامي على مدى ال�سنوات 
املعر�ص  زّوار  ���س��ي��م��ّك��ن  م���ا  الأخ��������رية، 
التقنيات  على  م��رة  لأول  الط���اع  م��ن 
عرب  ال��ب��ث  جم��ال  يف  واملتميزة  املبتكرة 
املحتوى”  “موؤمتر  ويعود  الإن��رتن��ت.« 
يف “كاب�سات 2019” الذي يعد من�سة 
موؤثرة بهذا املجال، اإذ �سي�سم اأكر من 
ال����روؤى  اأ���س��ح��اب  م��ن  �سخ�سية   250
التكنولوجية  والب���ت���ك���ارات  الإب��داع��ي��ة 
وذلك  ال�سناعة،  يف  وامل��وؤث��ري��ن  املتميزة 
حول  ب��ّن��اءة  وح�����وارات  مناق�سات  لعقد 

كافة قنوات البث، ومن املقرر اأن يجمع 
اأب��رز املتحدثني من ع��دٍد من العامات 
الإعامي،  املجال  يف  الكربى  التجارية 
انرتنا�سونال”  “فوك�ص  وم����ن����ه����ا 
اإن  و�سي  باي”  و”�ستارز  و”فياكوم” 
و”تويرت«.   وتت�سمن  و”دولبي”  اإن” 
اأبرز املو�سوعات التي �ستجري مناق�ستها 
كًا من “التلفاز – هل وىّل ع�سره؟”، 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  تعد  “ملاذا  اإىل 
الأجنبي،  ل��ل��م��ح��ت��وى  ��َم��اً  ن��هيِ م�ستهلكاً 
يناف�ص  اإنتاج حمتوى  ق��ادرة على  وغري 
عاملياً؟”، حيث من املقرر اأن ت�سم قائمة 
ذكري،  اأب��و  اإبراهيم  من  كًا  املتحدثني 
العرب  للمنتجني  ال��ع��ام  الحت���اد  رئي�ص 
ورافاييل  والإذاع���ة،  التلفزيون  لأعمال 
الإداري  وامل���دي���ر  ال��رئ��ي�����ص  اأن��ي�����س��ي��ن��و، 
ميديا  انرتنا�سيونال  “فياكوم  ل�سبكة 
وتابعت    .)VIMN( ن���ت���وورك�������ص« 
لوهمريماند بالقول: “�سي�سهد كاب�سات 
املُلّحة  الق�سايا  ع��دد من  ط��رح   2019
العاملة  وال�سركات  للموؤ�س�سات  بالن�سبة 
مب�ستقبل  وامل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���ب���ث  جم����ال  يف 
الذي  ال��وق��ت  ذل��ك يف  وي��اأت��ي  ال�سناعة. 
املحتوى  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  م�ستويات  زادت 
�سهدنا  وق��د  وق��ت م�سى،  ب���اأي  م��ق��ارن��ة 
املزيد واملزيد من اجلهات العار�سة التي 
العربية.  باللغة  اإعامياً  تقدم حمتوى 
التعاون  نكون م�سدر  لأن  ن�سعى  ونحن 
�سياغة  يف  ���س��ي�����س��اه��م  ال�����ذي  واحل������وار 
الوقت  ويف  امل��ق��ب��ل��ة.«    املرحلة  مفاهيم 

الذي اأ�سبح املحتوى يعتمد على العر�ص 
عرب اأي �سكل من اأ�سكال ال�سا�سات، فهناك 
على  القائمني  ل��دى  تتوفر  لأن  ح��اج��ة 
�سناعة املحتوى اأحدث طرز الكامريات 
الإ�ساءة.  وتقنيات  الت�سوير  وعد�سات 
املحتوى  “اإنتاج  رك��ي��زة  ت�ساهم  و���س��وف 
يف “كاب�سات 2019” “بتعزيز معرفة 
باإنتاج  املتخ�س�سة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
الرتكيز  التقنيات، مع  باأحدث  املحتوى 
ت��ق��ن��ي��ات مثل  ن��ف�����س��ه ع���ل���ى  ال����وق����ت  يف 
املعّزز/  ال��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي، وال��واق��ع 
الف��رتا���س��ي واجل��ي��ل اخل��ام�����ص، والتي 
�ستعيد �سياغة احلوارات ب�ساأن املحتوى 
مع  وبالتزامن  كامل.  ب�سكل  الإع��ام��ي 
�سوف  “كاب�سات”،  يف  الفعاليات  ه��ذه 
تعد  ال��ت��ي  الت�سوير”،  “ور�سة  ُت��ع��ق��د 
من�سة جمانية حل�سور ندوات وجل�سات 
ت����دري����ب ع���ل���ى اأي�������دي ن��خ��ب��ة م����ن اأب�����رز 
املحرتفني يف جمال الت�سوير.   وي�سهد 
فعالية  م���رة  لأول  ال��ع��ام  ه���ذا  امل��ع��ر���ص 
تنظيمها  يتم  التي   ”86 اأون  “فليك�ص 
ت���ي يف”  “مينا  ���س��رك��ت��ي  ب��ال��ت��ع��اون م���ع 
حيث �ستوفر  اإنرتتينمنت”،  و”يوترين 
باللغة  الأ����س���ل���ي  امل���ح���ت���وى  م���ن  ط��ي��ف��اً 
اأخ��رى وذلك من خال  العربية ولغات 
وتتيح  م��ب��ا���س��ر.  �سينمائي  ب��ث  ���س��ا���س��ات 
املحتوى  مل�سرتي  املخ�س�سة  الفعالية 
من جميع اأنحاء العامل والذين ي�سعون 
تليفزيوين  حم��ت��وى  اأح���دث  ���س��راء  اإىل 
عر�ص  وتت�سمن  ورق���م���ي.  و�سينمائي 

وثائقية،  واأف��ام��اً  درام��ي��ة،  م�سل�سات 
ترفيهي  وحمتوى  كوميدية،  وعرو�ساً 
متحركة،  ر�سوم  وم�سل�سات  لاأطفال، 
ُت��ع��ق��د بعد  اأن  ع��ل��ى  ال��ك��ث��ري،  وغ���ريه���ا 
ذلك جل�سات حوارية مع القائمني على 
���س��ن��اع��ة امل���ح���ت���وى.   ويف ال��وق��ت الذي 
باأن ي�سل حجم  املحللني  توّقعات  ت�سري 
اإىل  اجلديد  الإلكرتونية  الألعاب  �سوق 
عام  بحلول  اأمريكي  دولر  مليار   2.5
العام  ه��ذا  دورة  ت�سهد  ف�سوف   ،2020
ملعر�ص “كاب�سات” اإطاق جناح الألعاب 
الإلكرتونية. و�سوف ي�سم هذا اجلناح، 
الدعوة  بطاقات  حاملي  ي�ستقبل  ال��ذي 
ف���ق���ط، ج��م��ي��ع م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ه���ذا املجال 
وي�سّكل من�سة �ست�سم 18 �سخ�سية من 
رواد هذه ال�سناعة، ملناق�سة املو�سوعات 
بات  ال��ذي  اجلديد  املجال  بهذا  املتعلقة 
واأحدث  �سخمة،  اإي����رادات  ي��دّر  م�سدراً 
�سيتيح  كما  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  الإمكانيات 
لوكالت  م�سبوقة  غري  فر�سة  املعر�ص 
والعامات  والت�سويق  والإع����ان  البث 

التجارية املتميزة ومطوري الألعاب.    
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن معر�ص “كاب�سات 
اليوم  زّواره  ي�ستقبل  ���س��وف   ”2019
وحتى  �سباحاً   10 ال�ساعة  م��ن  وغ���داً، 
يوم  فعاليات  تبداأ  اأن  على  م�ساًء،   6 ال��� 
اخلمي�ص من ال�ساعة 10 �سباحاً وحتى 
5 م�ساًء. وتتوفر بطاقات دخول جمانية 
الأع��م��ال واملوؤ�س�سات  ل��ل��زوار م��ن رج��ال 

التجارية. 

 �شوق اأبوظبي العاملي ي�شارك يف امل�شح ال�شنوي لل�شبكة العاملية لتعزيز اخل�شو�شية

تد�شني » مركز زايد للتميز يف الأبحاث املالية « بكليات التقنية للطالبات باأبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

�سوق  يف  البيانات  حماية  مكتب  ���س��ارك 
اأبوظبي العاملي يف امل�سح ال�سنوي لل�سبكة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز اخل�����س��و���س��ي��ة وال���ذي 
المتثال  م�����س��ت��وى  ت��ق��ي��ي��م  اإىل  ي��ه��دف 
ل��ل��م��ب��ادئ ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��خ�����س��و���س��ي��ة يف 

املوؤ�س�سات حول العامل.
لتعزيز  ال���ع���امل���ي���ة  ال�������س���ب���ك���ة  ت�������س���م  و 
اخل�سو�سية “جي. بي .اإي .اإن” اأع�ساء 
عدة من �سلطات وجهات تخت�ص بتطبيق 
و�سمان اخل�سو�سية وتهدف اإىل تعزيز 

التعاون الدويل لتطبيق قوانني حماية 
 2010 يف  اإن�������س���اوؤه���ا  ومت  امل��ع��ل��وم��ات 
التعاون  م��ن��ظ��م��ة  ت��و���س��ي��ات  ع��ل��ى  ب���ن���اًء 
امل�سح  ي��ق��ام  و  وال��ت��ن��م��ي��ة.  الق��ت�����س��ادي 
به  وي�سارك  �سنويا  ال�سبكة  تقوده  الذي 
جميع اأع�ساء ال�سبكة لت�سجيع المتثال 
التعاون  وتعزيز  اخل�سو�سية  لأنظمة 
ب���ني امل��وؤ���س�����س��ات ح����ول ال����ع����امل.. ويعد 
الأول من  الع�سو  العاملي  اأبوظبي  �سوق 
املن�سم  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول 
املنطقة  من  جهة  واأول  العاملية  لل�سبكة 

كافة.

و متا�سياً مع املو�سوع الرئي�سي لل�سبكة 
وم�سوؤولية  اأه��م��ي��ة  ح����ول  ال���ع���ام  ل��ه��ذا 
ركز  اخل�سو�سية،  �سمان  نحو  اجلهات 
امل�����س��ح ع��ل��ى م���دى ال��ت��زام امل��وؤ���س�����س��ات يف 
البيانات..  حماية  قوانني  مع  المتثال 
وكان �سوق اأبوظبي العاملي اأحد الأع�ساء 
اإج����راءات حماية  ال��ذي��ن راج��ع��وا  ال�18 
350 �سركة  اأك���ر م��ن  ال��ب��ي��ان��ات ل��دى 

م�سجلة يف ال�سوق.
امل�سح  ال�سبكة  اأع�����س��اء  جميع  واأج����رى 
القانونية  �سلطتهم  �سمن  �سركات  على 
اأغلب  اأن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ن��ت��ائ��ج��ه  اأظ���ه���رت  و 

وتقدم  مراقبة  برامج  لديها  املوؤ�س�سات 
البيانات  حلماية  متخ�س�سة  تدريبات 

ملوظفيها .
�سوق  يف  البيانات  حماية  مكتب  ن�سر  و 
اأبوظبي العاملي اليوم تقريراً حول م�سح 
ال�سركات  ع��دد م��ن  اأج����راه على  داخ��ل��ي 
اأن  نتائجه  اأظ��ه��رت  ال�سوق  يف  امل�سجلة 
%90 من ال�سركات امل�سجلة يف ال�سوق 
كانت على م�ستوى جيد مبجال احلفاظ 
اإطار عمل حمدد حلماية البيانات  على 
حماية  ���س��وؤون  لإدارة  م��وظ��ف  وتكليف 

البيانات.

•• اأبوظبي-وام:

“مركز  تاأ�سي�ص  املالية  ل��اأوراق  اأبوظبي  �سوق  اأعلن 
زايد للتميز يف الأبحاث املالية” يف مقر كليات التقنية 
العليا للطالبات باأبوظبي. د�سن املركز �سعادة خليفة 
املن�سوري الرئي�ص التنفيذي ل�سوق اأبوظبي لاأوراق 
املالية بالإنابة و �سعادة الدكتور عبداللطيف ال�سام�سي 
مدير جممع كليات التقنية العليا و ذلك بح�سور عدد 
من كبار م�سوؤويل ال�سوق و اأع�ساء الهيئة التدري�سية 

كليات  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإىل  امل��رك��ز  يهدف  و  الكليات.  يف 
التقنية العليا يف تطوير الأبحاث املتعلقة باخلدمات 
امل���ث���ال ل احل�سر  ���س��ب��ي��ل  امل��ال��ي��ة مب���ا يف ذل����ك ع��ل��ى 
حتليات البيانات املالية ، خدمات التكنولوجيا املالية 
اإدارة البيانات ،  ، الذكاء ال�سطناعي ، البلوكت�سني ، 
تطوير   ، املالية  الأوراق  اأ���س��واق  يف  البتكار  جم��الت 
ا�سافة  ال�ستثمار  وب��ح��وث  املتنوعة،  املالية  الأدوات 
اخلدمات  يف  الأب��ح��اث  مبجالت  الطلبة  تعريف  اإىل 
املالية واإعدادهم للعمل يف القطاع اخلدمات املالية يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة. ويوفر املركز م�ساحة 
الهيئة  واأع�����س��اء  التقنية  ك��ل��ي��ات  لطلبة  خم�س�سة 
اخلا�سة  واملناف�سات  التدريبات  لإج��راء  التدري�سية، 
ب��ال��ت��داول الف��رتا���س��ي ل����اأوراق امل��ال��ي��ة وت��اأت��ي هذه 
اأبوظبي  ل�سوق  املتوا�سلة  اجل��ه��ود  اإط���ار  يف  اخل��ط��وة 
لاوراق املالية لإعداد الكوادر الوطنية املوؤهلة ودعم 
خال  مت  ال���دول���ة.  يف  التطبيقية  ال��ب��ح��وث  جم���ال 
ح��ف��ل ال��ت��د���س��ني ت��ك��رمي ال��ط��ال��ب��ات ال��ف��ائ��زات �سمن 
من  تنظيمها  مت  التي  و  البحثية  للم�ساريع  م�سابقة 

اأبوظبي  �سوق  بني  امل�سرتكة”  البحوث  “جلنة  قبل 
لاأوراق املالية و الكليات والتي ا�ستهدفت ت�سجيعهن 
عرب  املنا�سبة  ب��ه��ذه  و  بحثية.  م�ساريع  تنفيذ  على 
ال�سام�سي مدير جممع  عبداللطيف  الدكتور  �سعادة 
�سوق  مع  بالتعاون  �سعادته  عن  العليا  التقنية  كليات 
الطلبة  متكني  يدعم  مب��ا  املالية،  ل���اأوراق  اأبوظبي 
من اخلربات واملهارات املتعلقة بالقطاع املايل ويعزز 
من فر�ص تدريبهم وتوظيفهم بل وتوجيههم لريادة 

الأعمال .

و قال ظاهر بن ظاهر املهريي، الرئي�ص 
�سوق  يف  الت�سجيل  ل�سلطة  التنفيذي 
دوره  منطلق  “من  ال��ع��امل��ي:  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي  �سوق  ي�سر  دويل،  مايل  كمركز 
العاملي امل�ساركة يف امل�سح ال�سنوي لل�سبكة 
العاملية لتعزيز اخل�سو�سي كون ال�سبكة 
التعاون  لتحقيق  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  ت���ويل 
ال�سلة..  ذات  اجل����ه����ات  ب����ني  ال�������دويل 
جنب  اإىل  جنباً  بالعمل  نلتزم  وحملياً، 
اأبوظبي  �سوق  يف  امل�سجلة  الهيئات  م��ع 
البيانات  حماية  م�ستوى  لرفع  العاملي 

واخل�سو�سية« .

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/388  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- احمد يحيى حممد ج��رار  جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سريف    عبده  حممد  حممد  حممد  امل��دع��ي/  ان 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )70000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة  
 2019/3/21 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�سداد  وحتى 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.18 بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/661  جتاري جزئي              

القامة مبا  ح  جمهول حمل  م  م   - انرتنا�سيونال  كيم  1-دلتا   / املدعي عليه  اىل 
ان املدعي/ جرين باور �سي�ستمز )يو( ليمتد وميثله / عبداهلل نا�سر من�سور حمد 
بالزام املدعي عليها مببلغ  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  الكعبي -  قد 
وقدره )38280 دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 140487 درهم( 
 2018/5/24 تاريخ  من  �سنويا   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  وح��ددت لها جل�سة  وحتى ال�سداد 
يوم الحد  املوافق  2019/3/24 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/3872 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- حممد عبيد اهلل خان امانت اهلل خان  جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   2019/1/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاه ل�سالح/ بروك�ص لتاأجري ال�سيارات )�ص ذ م م( بالزام املدعي عليه 
ومائتي  الف  و�ستون  واربعة  مائتان   264.200( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من 2018/10/17 وحتى متام ال�سداد والزمته 
الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��ان  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/2540 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- هاريهاران نارايانان هاريهاران  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/10/25  يف الدعوى املذكورة 
اىل  ي��وؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ا�سماعيل  ر�سول حممد  ل�سالح/ حممد  اع��اه 
ال�سيكات مو�سوع  الف درهم( قيمة  املدعي مبلغ مقداره )100000 درهم( )مائة 
التداعي وفائدة بواقع 9% ت�سعة باملائة �سنويا من تاريخ 2018/5/14 وحتى متام 
ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

موؤ�ش�شات اإماراتية تعر�س خدمات نوعية   10
يف املعر�س ال�شعودي الدويل للطريان

•• اأبوظبي-وام:

ال�سعودي  املعر�ص  “ يف  الدفاعية  لل�سركات  الإم���ارات  “ جمل�ص  ي�سارك   
الدويل للطريان 2019 الذي انطلقت فعالياته يف العا�سمة ال�سعودية.

يف  متخ�س�سة  وطنية  �سركات   10 لنحو  موحدة  مظلة  املعر�ص  يوفر  و 
اخل�سو�ص  وج��ه  على  ال��ط��ريان  وتكنولوجيا  الدفاعية  ال�سناعات  قطاع 

�سمن اجلناح الوطني لدولة الإمارات.
لل�سركات  الإم����ارات  جمل�ص  ع��ام  مدير  ال�سماحي  ع��ب��داهلل  �سلطان  وق��ال 
اإن اجلناح الوطني لدولة الإم��ارات يوفر مظلة وطنية  الدفاعية بالإنابة 
وت�سويقها  ملنتجاتها  وال��رتوي��ج  املحلية  ال��دف��اع��ي��ة  ال�سناعات  ل�سركات 
املهم  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  يف  امل�ستخدمة  التكنولوجيا  اأح����دث  ع��ل��ى  والط�����اع 
اأن جمل�ص الإم��ارات لل�سركات الدفاعية ي�سعى من  اإىل  اأ�سار  واحليوي. و 
خال هذه امل�ساركة اإىل توفري فر�ص لعر�ص وترويج منتجات و خدمات 
ال�سركات الإماراتية و بحث فر�ص التعاون امل�سرتك والتعرف على اأحدث 
التقنيات والأنظمة املطبقة يف هذه ال�سناعة لفتا اإىل اأن اجلناح الوطني 
10 �سركات وطنية متخ�س�سة يف  املتحدة ي�سم  العربية  الإم��ارات  لدولة 

�سناعة الطريان والتكنولوجيا املتعلقة بها.
و  املهم  املعر�ص  ه��ذا  النوعية يف  امل�ساركة  ه��ذه  تاأتي  هنا  “من   : اأ�ساف  و 
احليوي “ وتوقع اأن يكون املعر�ص اأحد اأهم معار�ص الطريان يف املنطقة 
امل�ساركني يف هذا املعر�ص املهم  اأب��رز  املقبلة. و من  الع�سر  ال�سنوات  خال 
�سركة طريان اأبوظبي اأكرب م�سغل للطائرات العمودية يف ال�سرق الأو�سط 
اأفريقيا والتي توفر خدمات الدعم املاحي واللوج�ستي ل�سركات  و�سمال 
وخارجها  اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  وال��ربي��ة  البحرية  احلقول  وال��غ��ازيف  النفط 
وجميع اأنحاء العامل. و تعر�ص �سركة رويال جت الرائدة يف تقدمي خدمات 
الطريان الفاخرة خدماتها ومنتجاتها املتعلقة بخدمات الطريان اخلا�سة 
�سركة  املعر�ص  يف  ت�سارك  ح��ني  يف  امللكي،  وال��ط��ريان  ال�سخ�سيات  بكبار 

“ماك�سم�ص للطريان “ التابعة ل�”جمموعة طريان اأبوظبي.

الحتاد للطريان الهند�شية تتو�شع يف قدراتها ال�شاملة عرب اإ�شافة 
A350 خدمات ال�شيانة والإ�شلح والَعمرة للطائرات طراز اإيربا�س

 •• اأبوظبي-الفجر:

اأكرب مزود م�ستقل خلدمات ال�سيانة  اأعلنت الحتاد للطريان الهند�سية، 
عن  الأو���س��ط،  ال�سرق  التجارية يف منطقة  للطائرات  والَعمرة  والإ���س��اح 
جمموعة  اإىل   A350 اإيربا�ص  ط��راز  الطائرات  �سيانة  ق��درات  اإ�سافة 
الحتاد  وت��ع��دُّ  ال��ع��امل.   اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  للعماء  ال�ساملة  خدماتها 
والإ�ساح  لل�سيانة  اإي��رب��ا���ص  “حتالف  يف  ع�����س��واً  الهند�سية  ل��ل��ط��ريان 
وقد بزغ جنم ال�سركة كمركز للتمّيز يف �سيانة الطائرات طراز  والَعمرة”، 
اإيربا�ص A380، حيث قدمت خدمات ال�سيانة لأ�ساطيل الطائرات طراز 
التابعة لاحتاد للطريان و�سركات الطريان الأخرى يف منطقة   A380
ال�سرق الأو�سط، واآ�سيا، واأوروبا، واأ�سرتاليا. وت�ستمر ال�سركة يف التو�سع يف 
تغطيتها ملختلف الطرازات الرئي�سية للطائرات التجارية وح�سلت موؤخراً 
للطريان  العامة  الهيئة  من   A350 اإيربا�ص  ط��راز  �سيانة  اعتماد  على 
 A350 امل���دين ب��دول��ة الإم�����ارات. ت��اأت��ي اأوىل ال��ط��ائ��رات ط���راز اإي��رب��ا���ص
لإجراء ال�سيانة يف اأبوظبي قادمًة من جمموعة خطوط “لتام” اجلوية، 
العماء  واأح��د  الاتينية  اأمريكا  الرائدة يف  الطريان  تعدُّ جمموعة  التي 
الطائرة  تخ�سع  و���س��وف  الهند�سية.  للطريان  الحت���اد  ل��دى  الرئي�سيني 
لفحو�سات ال�سيانة الثقيلة واأعمال التعديات �سمن برناجمها لل�سيانة 
اإجراء  وبعد  الهند�سية.  للطريان  الحت��اد  فريق  �سيجريها  التي  الدورية 
�سوف يتم اإزالة الطاء القدمي  فح�ص ال�سيانة الثقيلة من الفئة “�سي”، 
اجلوية.  “لتام”  خطوط  و�سعار  باألوان  الطائرة  طاء  واإع��ادة  بالكامل 
التابعة ملجموعة   A350 ط��راز  الطائرات  املزيد من  و�سول  املقرر  ومن 
خطوط “لتام” اجلوية لإجراء اأعمال ال�سيانة الدورية يف اأبوظبي خال 
التنفيذي  الرئي�ص  �سعيد،  عبداخلالق  اأف��اد  ال�سدد،  وبهذا  احل��ايل.  العام 
مكانتنا  تعزيز  يف  ا�ستمرارنا  “مع  بالقول:  الهند�سية،  للطريان  لاحتاد 
كمركز للتمّيز ل�سيانة طرازات بوينغ 787 واإيربا�ص A380، اأ�سبحنا 
طراز  الطائرات  اأ�ساطيل  لدعم  وج��ه  اأكمل  على  م�ستعدين  كذلك  اليوم 
�سيانة  يف  قدراتنا  وتظهر  العامل.  اأنحاء  خمتلف  من  لعمائنا   A350
الطراز A350 مدى التزامنا بتوفري خدمات �سيانة الطائرات واحللول 
الهند�سية ال�ساملة لكافة طرازات الطائرات الرئي�سة حتت �سقف واحد«.  

للطراز  ال�سيانة  ق����درات  وت��ط��وي��ر  ب��ن��اء  يف  ا�ستثمارنا  “ياأتي  واأ����س���اف: 
تلبيًة للنمو املتوقع يف الطلب العاملي على خدمات ال�سيانة لهذا   A350
الطراز خال ال�سنوات القادمة. كما يعك�ص كذلك ثقة عمائنا الكرام مثل 
العمل متعدد اجلن�سيات  خطوط لت��ام اجلوية يف خ��ربات وحرفية فريق 

بالحتاد للطريان الهند�سية«.
من  بالقرب  الواقعة  املتطورة،  الهند�سية  للطريان  الحت��اد  مرافق  وتعدُّ 
مطار اأبوظبي الدويل، اأكرب مرافق م�ستقلة خلدمات ال�سيانة والإ�ساح 
التابعة  ال��ط��ائ��رات  حظائر  ومتتد  الأو���س��ط.  ال�سرق  منطقة  يف  وال��َع��م��رة 
لل�سركة على م�ساحة تبلغ 66،000 مرت مربع تقريباً، مبا يف ذلك مرافق 
خم�س�سة لطاء الطائرات على م�ساحة 10،000 مرت مربع اإ�سافة اإىل 
ثاث  اإىل  ي�سل  ما  ت�ستوعب  بحيث  خ�سي�ساً  م�سممة  ط��ائ��رات  حظرية 
طائرات من طراز اإيربا�ص A380 يف نف�ص الوقت. وقد اأكملت ال�سركة 
�سركات  من  للعديد  املا�سية  ال�سنوات  مدار  على  ال�سيانة  م�ساريع  بنجاح 

الطريان من خمتلف اأنحاء العامل.

اأحمد بن �شعيد يفتتح فندق »برميري اإن« اجلديد يف منطقة اجلداف

 جمل�س �شيدات اأعمال اأبوظبي يبحث تبادل اخلربات والتجارب مع »�شيدات لتفيا«

اأبوظبي منوذج عاملي يف تطوير ال�شياحة الثقافية 2018 

 ور�شة عمل لل�شركات العاملة يف قطاع البناء والإن�شاء

•• دبي-وام:

اف��ت��ت��ح ���س��م��و ال�����س��ي��خ اأح��م��د ب��ن �سعيد 
للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�ص  مكتوم  اآل 
الرئي�ص  الأع����ل����ى  ال���رئ���ي�������ص  امل�������دين، 
التنفيذي لطريان الإمارات واملجموعة 
“ اجل��دي��د يف  اإن  “ ف��ن��دق ب��رمي��ري   ..
م��ن��ط��ق��ة اجل�����داف - دب���ي وال�����ذي يعد 
يف  التجارية  للعامة  ال�سابع  الفندق 

دولة الإمارات.
الفتتاح  حفل  خ��ال   - �سموه  وك�سف 
للفندق - عن لوحة تذكارية  الر�سمي 
امل��ن��ا���س��ب��ة وق����ام بجولة  خ��ا���س��ة ب��ه��ذه 

تفقدية يف مرافق الفندق ..
 كما �سارك يف الفتتاح غاري ت�سامبان 
جمموعة  وخ�����دم�����ات  دن�����ات�����ا  رئ���ي�������ص 
عام  م���دي���ر  ن��ي��ك��ول��ز  واآدم  الإم���������ارات 
جمموعة فن�����ادق برميي��ر اإن يف ال�سرق 
امل�سوؤولني  كب�������ار  من  وع�����دد  الأو�سط 
القطاع  يف  ال������رائ������دة  اجل�����ه�����ات  م�����ن 

بالدولة.
اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  وق��ال 
مكتوم :” تعد دبي واحدة من الوجهات 

للزوار حيث  ا�ستقطابا  الأك��ر  العاملية 
رجال  م��ن  امل�سافرين  م��اي��ني  ي��وؤم��ه��ا 
اأنحاء  الأع���م���ال وال�����س��ي��اح م��ن ج��م��ي��ع 
اإن”  “برميري  ا�ستطاعت  وق��د  ال��ع��امل 
عام  يف  هنا  لها  فندق  اأول  افتتاح  منذ 
بخدماتها  قوي  تواجد  اإر�ساء   2009
القيا�سية وعرو�ص القيمة املمتازة كما 
اأ�سافت خيارات غنية متنوعة لاإقامة 
تقدمي  خ��ال  وم��ن  دب��ي  يف  الفندقية 
املنتج ذاته ذي اجلودة العالية وباأ�سعار 
اأن  م��ن  ت��ام��ة  ثقة  على  ف��اإن��ن��ا  معقولة 
املائم  مبوقعة  الع�سري  الفندق  هذا 
باإقبال  �سيحظى  اجل��ي��دة  وجت��ه��ي��زات��ه 
كبري �ساأنه يف ذلك �ساأن الفنادق ال�ستة 
يف  اإن  ب��رمي��ري  �سبكة  �سمن  الأخ�����رى 

دولة الإمارات العربية املتحدة«.
نيكولز عن فخر  اآدم  اأع��رب  من جهته 
امل��ج��م��وع��ة ب��اإ���س��اف��ة ف��ن��دق ج��دي��د يف 
يف  فنادقها  ل�سل�سلة  اجل���داف  منطقة 
الإم��ارات يف ظل النمو املتوا�سل الذي 
وال�سيافة  ال�����س��ي��اح��ة  ق��ط��اع  ي�����س��ه��ده 
املجموعة  اأن  اإىل  م�����س��ريا   .. دب���ي  يف 
ل��دي��ه��ا خ��ط��ة ت��و���س��ع��ي��ة واع�����دة ت�سمل 

اإط�����اق امل���زي���د م���ن ال��ف��ن��ادق ل��ي�����ص يف 
اإىل  اإ�سافة  عامليا  ب��ل  فح�سب  املنطقة 
ال�سيافة  جتربة  تطوير  على  حر�سها 
اأن  اإىل  ي�����س��ار  ف��ن��ادق��ه��ا.  يف جم��م��وع��ة 
م�سرتك  م�سروع  ه��و  اجل��دي��د  الفندق 
و”ويتربيد  الإم������ارات  جم��م��وع��ة  ب��ني 

انطاقة  ويعك�ص   »Whitbread
فنادق  ال�����س��ي��اف��ة يف  رائ�����دة خل���دم���ات 
ال�سرق  مبنطقة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ام��ة 
الأو�سط حيث يوفر خدمات ذات جودة 
عالية تركز على تقدمي اأف�سل جتربة 
الأعمال  رج��ال  من  والزائرين  لل�سياح 

التجارية  العامة  اإط��ار دعم  وذلك يف 
حلكومة  ال����واع����دة  ل���ل���روؤي���ة  ال����ب����ارزة 
اإىل  وال��رام��ي��ة  ال�سياحة  قطاع  يف  دب��ي 
اجلودة  عالية  �سيافة  خدمات  تقدمي 
مليون   20 ا���س��ت��ق��ب��ال  اإىل  وال��و���س��ول 

زائر بحلول عام 2020.

•• اأبوظبي -وام:

بحثت �سعادة رفيعة بنت هال بن دري 
ملجل�ص  التنفيذية  الهيئة  رئي�سة  نائب 
�سعادة  م���ع  اأب���وظ���ب���ي  اأع����م����ال  ����س���ي���دات 
اأ�سرتا كورميه �سفرية جمهورية لتفيا 
تهم قطاع  الدولة جملة موا�سيع  لدى 
�سيدات الأعمال و تعزيز التعاون و تبادل 
اخلربات و التجارب بني �سيدات العمال 

يف اأبوظبي و�سيدات اأعمال لتفيا.
واأكدت بن دري خال اللقاء الذي عقد 
اأبوظبي  يف مقر غرفة جت��ارة و �سناعة 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  �سمو  اأن 
رئ��ي�����ص الحت����اد ال��ن�����س��ائ��ي ال��ع��ام رئي�ص 
والطفولة  ل��اأم��وم��ة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص 
التنمية  مل��وؤ���س�����س��ة  الأع����ل����ى  ال���رئ���ي�������ص 
ملجل�ص  ال���ف���خ���ري  ال��رئ��ي�����ص  الأ����س���ري���ة 
اأب��وظ��ب��ي ه��ي امل�سجعة  اأع���م���ال  ���س��ي��دات 
مل  ح��ي��ث  الإم����ارات����ي����ة  ل���ل���م���راأة  الأوىل 
امل����راأة يف  ت��دخ��ر �سموها ج��ه��داً يف دع���م 
املجالت ومتكينها لا�ستفادة من  �ستى 
م��ك��ت�����س��ب��ات ال��ت��ن��م��ي��ة م���ن خ���ال توفري 
الإمكانات الازمة لرت�سيخ مكانة املراأة 
ورفع  والتنموي  املجتمعي  دوره��ا  ودع��م 

•• الظفرة-الفجر:

تنفيذا خلطة التوعية لل�سركات العاملة 
يف ق��ط��اع ال��ب��ن��اء والإن�������س���اء ن��ظ��م مكتب 
البيئة وال�سحة وال�سامة ببلدية منطقة 
لل�سركات  ت��وع��وي��ة  عمل  ور���س��ة  ال��ظ��ف��رة 
العاملة يف قطاع البناء والإن�ساء باملنطقة 
بعنوان “و�سائل الراحة العامة يف اأماكن 
الأدوار  �سرح  ال��ور���س��ة  تناولت  العمل”، 
العمل  واأ���س��ح��اب  للعمال  وامل�����س��وؤول��ي��ات 
والكفاءة  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  وع��ن��ا���س��ر 
العمل  م��واق��ع  وترتيب  تنظيف  واأهمية 

للحد من احلوادث وحت�سني الإنتاجية.
 ومت خالها التعريف باأهمية متطلبات 
ال�����س��ام��ة ع��ن��د ا���س��ت��خ��دام م���ع���دات نقل 
ميكانيكية مثل الرافعات واحلماية اأثناء 
�سرح  اإىل  بالإ�سافة  التحميل.  عمليات 
ومتطلبات  الثابتة  الأدراج  توفري  كيفية 

م�ستوى م�ساركتها يف العمل القت�سادي 
املراأة  لتكون  وال���س��ت��ث��م��اري  وال��ت��ج��اري 
املجتمعية  التنمية  دع��ائ��م  اأه���م  اإح���دى 
والق��ت�����س��ادي��ة يف دول����ة الإم�������ارات اإىل 

جانب اأخيها الرجل.
اآ�����س����رتا كورمي  اأك�������دت  وم�����ن ج��ان��ب��ه��ا 
اأع���م���ال  ����س���ي���دات  مل��ج��ل�����ص  زي���ارت���ه���ا  اأن 

ال�سامة وكيفية حماية فتحات التهوية 
الواجب  وامل�����س��اح��ات  الطبيعة  والإن�����ارة 
وم�سوؤولية  ال��ع��م��ل،  م��واق��ع  ت��وف��ريه��ا يف 
ال�ساحلة  امل��ي��اه  لتوفري  العمل  اأ�سحاب 
لل�سرب واملرافق ال�سحة ومناطق الراحة 

وتناول الطعام يف مواقع العمل.  
احل�سور  ت��ع��ري��ف  مت  ال��ور���س��ة  خ��ت��ام  يف 
بقرار البلدية اخلا�ص مبع�سكرات العمال 
و�سرورة اإزالة كافة م�سوهات املظهر العام 
من الأماكن العامة والأرا�سي املخ�س�سة 
ملع�سكرات ال�سركات وما يرتتب عن عدم 
ووقف  للمخالفات  حت��ري��ر  م��ن  ازال��ت��ه��ا 
ال�����رد على  ال�������س���رك���ات.  ومت  مل���ع���ام���ات 
والتنويه  احل�سور،  وا�ستف�سارات  اأ�سئلة 
الإل���ك���رتوين اخلا�ص  امل��وق��ع  زي���ارة  على 
وال�سحة  ل��ل�����س��ام��ة  ظ��ب��ي  اأب�����و  مب���رك���ز 
مزيد  على  للح�سول  “اأو�ساد”  املهنية 

من املعلومات.  

اأب��وظ��ب��ي ال��ت��اب��ع ل��غ��رف��ة اأب��وظ��ب��ي تاأتي 
التعاون  ج�سور  مد  اإىل  �سعيها  اإط��ار  يف 
يف  امل��راأة  بني  وال�ستثماري  القت�سادي 
التطور  ظل  يف  اأبوظبي  واإم���ارة  بادها 
قطاع  ي�سهده  ال��ذي  الكبري  القت�سادي 
ال���س��ت��ث��م��ار وال���ت���ج���ارة وال���ع���م���ل احلر 
بالن�سبة للمراأة الإماراتية.. م�سرية اإىل 

الأ�سواق  م��ن  تعدُّ  لتفيا  جمهورية  اأن 
وال����ت����ي متتلك  ال�����واع�����دة واخل�������س���ب���ة، 
القطاعات  من  الكثري  يف  ثرية  خ��ربات 
امل���ت���م���ي���زة، م��ن��ه��ا ال�����س��ي��اح��ة وال����زراع����ة 
والأدوية الطبية وقطاع تقنية املعلومات 
الأغذية،  وق��ط��اع  امل��ت��ج��ددة،  وال��ط��اق��ة 
بالأغذية  ت�ستهر  لت��ف��ي��ا  واأن  خ��ا���س��ة 

واملاأكولت الع�سوية.
ودعت كورمي اإىل تنظيم زيارات لوفود 
الأعمال  جمتمعي  بني  جتارية  ن�سائية 
الفر�ص  على  للتعرف  اجل��ان��ب��ني  ل��دى 
املتاحة، وتطوير العاقات  ال�ستثمارية 
القت�سادية والرتقاء بها اإىل م�ستويات 

اأرفع تخدم امل�سالح امل�سركة.
و ق����دم����ت ���س��ف��ي��ق��ة ال����ع����ام����ري امل���دي���ر 
التنفيذي ملجل�ص �سيدات اأعمال اأبوظبي 
وافياً حول خدمات  اللقاء �سرحاً  خال 
جمل�ص �سيدات اأعمال اأبوظبي، وحر�سه 
امل��راأة يف  ب��دور  على الريادة يف النهو�ص 
القطاع اخلا�ص ومتكينها لت�سبح �سريكاً 
رئي�ساً يف التنمية القت�سادية امل�ستدامة 

يف اإمارة اأبوظبي .
ملجل�ص  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر  واأ�������س������ارت 
���س��ي��دات اأع��م��ال اأب��وظ��ب��ي اإىل الأه���داف 
اخلم�سية  ل��ل��خ��ط��ة  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
 2015 اأبوظبي  اأعمال  �سيدات  ملجل�ص 
الأه���داف  ه��ذه  اأن  مو�سحة   2019  -
يف  ل��ل��م��راأة  متميزة  م�����س��ارك��ة  يف  تتمثل 
تواجدها  تزايد  ت�سمن  الأع��م��ال  ري��ادة 
وال�ستدامة فيه وفق اأحدث امل�ستجدات 

الع�سرية يف بيئة الأعمال

•• اأبوظبي-وام:

منوذجا   2018 ع����ام  خ����ال  اأب���وظ���ب���ي  اإم�������ارة  ق���دم���ت 
الثقافية  ال�سياحة  قطاع  تطوير  كيفية  يف  ملهما  عامليا 
لاإمارة.  املحلي  الناجت  يف  الفاعلة  م�ساهمتها  وتر�سيخ 
ما  الإم����ارة  يف  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  امل��واق��ع  وا�ستقطبت 
املا�سي،  العام  خ��ال  زائ��ر  مليون   2،672،732 يقارب 
وذلك بعد الإ�سافات املميزة على امل�سهد الثقايف فيها ومن 
افتتاح  واإع���ادة  اأبوظبي   - اللوفر  متحف  افتتاح  اأب��رزه��ا 

موقع احل�سن الثقايف.
اأبرز  اأح��د  اأث��ري��ة جعلتها  ك��ن��وزا  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  ومتتلك 
وجهات ال�سياحة التاريخية والثقافية يف املنطقة، ف�سا 
التي  والفنية  الثقافية  وال�����س��روح  باملتاحف  غناها  ع��ن 

ت�ست�سيف اأهم الأحداث واملهرجانات العاملية.
 2017 اأواخر عام  اأبوظبي  اللوفر  و�سكل افتتاح متحف 
يف  الثقافية  ال�سياحة  م�سرية  يف  رئي�سية  حت��ول  نقطة 
اأك���ر م��ن مليون  اأب��وظ��ب��ي، حيث �ساهم يف ج��ذب  اإم����ارة 
زائ��ر خ��ال عامه الأول الأم��ر ال��ذي اأدرج���ه على لئحة 

ومثل  العامل.  م�ستوى  على  الرائدة  الثقافية  املوؤ�س�سات 
40 يف املائة من  مواطنو دولة الإم��ارات واملقيمون فيها 
الزوار وال�سائحون  املتحف، فيما �سكل  اإجمايل عدد زوار 
الأج��ان��ب 60 يف امل��ائ��ة م��ن ال���زوار الأج��ان��ب ال��ذي��ن قدم 
واأوروبا  الأو�سط  ال�سرق  الأكرب منهم من منطقة  العدد 
واآ�سيا. ومع اإعادة افتتاح “موقع احل�سن الثقايف” خال 
اإىل خارطة مواقعها  اأبوظبي  اإم��ارة  اأ�سافت   2018 عام 
ال�سياحية الثقافية معلما جديدا يف قلب العا�سمة يتاألف 
من 4 اأجزاء مرتابطة هي: “ ق�سر احل�سن” و”املجمع 
ال�ست�ساري  ل�”املجل�ص  ال��ت��اري��خ��ي  وامل��ب��ن��ى  الثقايف” 
اإعادة  وحتول املوقع منذ  و”بيت احلرفيني”.  الوطني” 
داخل  م��ن  ال����زوار  يق�سدها  �سياحية  قبلة  اإىل  افتتاحه 
مدينة  تاريخ  على  كثب  عن  لاطاع  وخارجها  ال��دول��ة 
املا�سيني  القرنني  م��دى  على  باحلياة  الناب�سة  اأبوظبي 
ال�سكانية  التجمعات  ا�ستقرار  منطقة  من  تطورت  والتي 
ال��ت��ي اع��ت��م��دت ع��ل��ى ���س��ي��د ال�����س��م��ك وال���ل���وؤل���وؤ يف القرن 
الثامن ع�سر، اإىل واحدة من اأروع املدن العاملية احلديثة. 
وبالإ�سافة اإىل متحف اللوفر وموقع احل�سن توفر اإمارة 

اأبوظبي لزوارها جتربة �سياحة ثقافية فريدة من نوعها 
تتنوع ما بني الأ�سالة و احلداثة بف�سل ما تزخر به من 
حتتية  بنية  تخدمها  وتراثية  وثقافية  تاريخية  معامل 

متطورة من الفنادق ومراكز الت�سوق.
طبيعة  الإم���ارة  يف  والرتاثية  التاريخية  املواقع  وتعك�ص 
احل�سارات التي توافدت عليها منذ ع�سور قدمية خلت، 
وهي تتنوع ما بني مواقع اأثرية ومبان تاريخية وتقليدية 
وق���اع وم�ساجد وم��ق��اب��ر، ف�سا ع��ن ق��رى ال���رتاث ويف 

مقدمتها القرية الرتاثية على كا�سر اأمواج اأبوظبي.
حتفة  التاريخية  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  وح�سون  ق�سور  وتعد 
اإن�سانية �سجلت �سفحات من تاريخ الب�سرية، ويف مقدمتها 
ح�سن املقطع الذي بني عام 1793 و كان نقطة مراقبة 
ع�سكرية حتمي م�سارف املدينة، وح�سن اجلاهلي اأو قلعة 
املوجودة على  القاع  اأكرب  تعد  والتي  العني  اجلاهلي يف 

. اأر�ص الإمارات ومت بناوؤها عام 1898 
�سنة خلت   7500 اإىل  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  احل��ي��اة  وت��ع��ود 
وقد ذكرت الدرا�سات العلمية اأن تاريخ ا�ستيطان الإن�سان 
الظفرة  منطقة  يف  ال��واق��ع��ة  ي��ا���ص  بني  �سري  ج��زي��رة  يف 

اأهم  اأحد  يرجع اإىل هذا الزمن الأم��ر الذي يجعلها من 
الآن  واكت�سف حتى  الأو���س��ط.  ال�سرق  يف  الأث��ري��ة  املواقع 
اأث��ري��ا يف اجل��زي��رة، وتت�سمن هذه  36 موقعا  اأك��ر م��ن 
وبرج  ع���ام،  اآلف  لأرب��ع��ة  ي��ع��ود  دائ��ري��ا  مدفنا  املكت�سفات 
مراقبة حم�سن، وجامعا وبقايا كني�سة يعود تاريخها اإىل 
عام 600 ميادي، ونتيجة لذلك، باتت �سري بني يا�ص 

وجهة ملحبي الآثار من جميع اأنحاء العامل.
وتعترب مدافن حفيت من اأبرز املواقع الأثرية الأخرى يف 
 -3000 الإمارة التي تعود اإىل الع�سر الربونزي املبكر 
ب��ال��ق��رب م��ن �سفح جبل  امل��وق��ع  2700 ق.م، وي��ق��ع ه��ذا 
 200 على  فيه  العثور  مت  وق��د  العني،  مدينة  يف  حفيت 

مدفن.
التي  هيلي  تقع مدافن  اأي�سا  العني  �سواحي مدينة  ويف 
وق��د عر  امل��ي��اد،  قبل  الثالث  الأل��ف  اإىل  تاريخها  يعود 
اإىل  الداخل  دائرية مق�سمة من  �سبعة مدافن  فيها على 
من  ع��دد  داخلها  يف  اكت�سف  كما  امل��وت��ى،  لدفن  حجريات 
اجلرار الفخارية ذات الزخارف الهند�سية وبع�ص اخلرز 

وروؤو�ص ال�سهام النحا�سية.
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املال والأعمال

تعزيزًا للعالقات التجارية وال�ستثمارية بني البلدين 

دبي لتنمية ال�شتثمار ودبي لتنمية ال�شادرات 
توقعان اتفاقية تعاون مع جمل�س تنمية جتارة هونغ كونغ

•• دبي-الفجر: 

يف اإطار امل�ساعي الرامية اإىل تعزيز العاقات 
التجارة التجارية وم�ساريع الأعمال بني دبي 
وهونغ كونغ، وقع م�سوؤولون رفيعو امل�ستوى 
من اجلهات الرائدة التابعة لدائرة التنمية 
جتارة  تنمية  وجمل�ص  دب��ي  يف  القت�سادية 
ه��ون��غ ك��ون��غ ات��ف��اق��ي��ات ج��دي��دة خ���ال لقاء 
ا�سرتاتيجي جمع اجلانبني موؤخراً يف دبي. 
ع��ل��ى التفاقيات  ال��ت��وق��ي��ع  م��را���س��م  واأع��ق��ب 
اجتماع برئا�سة اقت�سادية دبي و�سم اجلهات 
لتنمية  دب���ي  مبوؤ�س�سة  ممثلة  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة 
ال�ستثمار، وموؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات.

ال�ستثمار،   لتنمية  دب���ي  موؤ�س�سة  ووق��ع��ت 
مذكرة  دب���ي،  اقت�سادية  موؤ�س�سات  اإح���دى 
تفاهم مع جمل�ص تنمية جتارة هونغ كونغ 
يف اإطار جهودها املتوا�سلة لتعزيز العاقات 
التجارية وال�ستثمارية مع املدن الكربى يف 
العامل وتطوير العاقات التجارية وم�ساريع 
يف  ال�سرتاتيجية،  ال��ق��ط��اع��ات  يف  الأع��م��ال 
ال�سادرات  لتنمية  دبي  موؤ�س�سة  قامت  حني 
بتجديد اتفاقية التعاون القائمة بينها وبني 

جمل�ص تنمية جتارة هونغ كونغ. 
و���س��ه��د م��را���س��م ال��ت��وق��ي��ع ك����ًا: م��ن �سعادة 
التنمية  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  ال��ق��م��زي،  �سامي 
الق��ت�����س��ادي��ة يف دب���ي؛ واأن�����درو وي���ر، ع�سو 
وامل�سوؤول  كونغ  هونغ  جت��ارة  تنمية  جمل�ص 
عن جمموعة العمل الدولية ملبادرة احلزام 
بي.  “كيه.  �سركة  رئي�ص  )ن��ائ��ب  والطريق 
املدير  فونغ،  ومارغريت  ال�سني(؛  جي.  اأم. 

كونغ،  ه��ون��غ  جت���ارة  تنمية  ملجل�ص  التنفيذ 
امل��وق��ع��ني على الت��ف��اق��ي��ات فهد  اإىل ج��ان��ب 
ملوؤ�س�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ال���ق���رق���اوي، 
�ساعد  وامل��ه��ن��د���ص  ال���س��ت��ث��م��ار؛  لتنمية  دب��ي 
ال��ع��و���س��ي، امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة دبي 
املدير  ف��ون��غ،  وب����ريي  ال�������س���ادرات؛  لتنمية 
الإق��ل��ي��م��ي ل��ل�����س��رق الأو����س���ط واأف��ري��ق��ي��ا يف 

جمل�ص تنمية جتارة هونغ كونغ.
“اأثمرت  ال���ق���م���زي:  ���س��ام��ي  ���س��ع��ادة  وق�����ال 
تو�سيع  املتوا�سلة يف  دبي وجهودها  م�ساعي 
اآ�سيا  منطقة  يف  ال��ت��ج��اري��ة  اأع��م��ال��ه��ا  �سبكة 
التقدم  ه��ذا  اإح���راز  ويتم  ال��ه��ادئ،  واملحيط 
م���ن خ���ال ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات ج���دي���دة بني 
مبوؤ�س�سة  ممثلة  دب��ي،  اقت�سادية  موؤ�س�سات 
دبي لتنمية ال�ستثمار وموؤ�س�سة دبي لتنمية 
تنمية جت��ارة هونغ  ال�����س��ادرات، مع جمل�ص 
ك���ون���غ. وال���ت���ي ن���وؤك���د م���ن خ��ال��ه��ا توثيق 
مع  ال�سراكة  وتوطيد  التجارية،  العاقات 
جمتمع الأعمال الدويل، ومن بينهم هونغ 
كونغ وجمهورية ال�سني على وجه العموم«.

واحدة  ك��ون��غ  ه��ون��غ  القمزي:” ت��ع��د  وق���ال 
�سمن  دب��ي  يف  امل�ستثمرة  اجلهات  اأك��ر  من 

ال���ق���ط���اع���ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة، ح��ي��ث ب��ل��غ حجم 
املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  راأ�ص مال  تدفق 
اإىل دب��ي خ��ال الفرتة من  من هونغ كونغ 
مليون   275 ب��ل��غ   2018 اإىل   2015
قيد  م�سروعاً   13 باإجمايل  ام��ارات��ي  دره��م 
العديد  ك��ون��غ  ه��ون��غ  دب��ي  ت�ساطر  التنفيذ. 
م��ن اله��ت��م��ام��ات واأب���رزه���ا م���ب���ادرة احلزام 
اقت�سادية  تكون  اأن  نتطلع  التي  والطريق 
ال�سنوات  خ��ال  فيها  حم��وري��ا  �سريكاً  دب��ي 

املقبلة.«
“ي�سعدنا  ال��ق��رق��اوي:  فهد  ق��ال  جهته،  من 
التوايل  على  ال��ث��اين  للعام  �سراكتنا  توثيق 
مل���ا مل�����س��ن��اه م���ن ت��دف��ق يف امل�����س��ت��ث��م��ري��ن من 
ه��ون��غ ك��ون��غ ع��ل��ى امل�����س��اري��ع الق��ت�����س��ادي��ة يف 
من  والطريق”  “احلزام  مبادرة  تعد  دب��ي. 
امل�ساريع التي نعتقد باأنها ت�ستحق املزيد من 
اإمنائية  ا�سرتاتيجية  متثل  فهي  الهتمام، 
�ست�سهم يف اإحداث فر�ص ا�ستثمارية �سخمة 

على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
 ونحن على ثقة اأن التفاقية، �ستفعل اأن�سطة 
التعاون والروابط بني ال�سركات الرائدة يف 
دبي وهونغ كونغ �ستعزز ب�سكل اأكرب، وت�سهم 

بالتايل يف جهود ت�سريع التنمية والتقدم يف 
اآ�سيا وال�سرق الأو�سط«.

مر�سد  عن  ال�سادرة  البيانات  اآخر  وك�سفت 
امل�ساريع  يف  ال�ستثمار  اأن  لا�ستثمار  دب��ي 
العقاري  ال��ع��ق��اري��ة وال��ت��اأج��ري وال���س��ت��ئ��ج��ار 
اأي ما  ام����ارات����ي،  دره����م  م��ل��ي��ون   110 ب��ل��غ 
مال  راأ��������ص  اإج����م����ايل  م����ن   40% ي�����س��ك��ل 
ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة لهونغ كونغ 
 .2018 وح��ت��ى   2015 ع���ام  م��ن  دب���ي  يف 
وت�سمل جمالت ال�س��تثمار الأربعة الأخرى 
والتمويل  وامل����خ����ازن،  ال��ت��خ��زي��ن  ق��ط��اع��ات 
واجلملة،  ال��ت��ج��زئ��ة  وجت������ارة  وال����ت����اأم����ني، 
والإعان والعاقات العامة والأن�سطة ذات 

ال�سلة. 
وت�سعى موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات، التي 
جتارة  تنمية  جمل�ص  م��ع  تعاونها  ت��وا���س��ل 
هونغ كونغ، اإىل ا�ستك�ساف الإمكانات القوية 
والعمل  جتارية،  كمراكز  ودبي  كونغ  لهونغ 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��اري��ع ك���ربى م��ث��ل تنظيم 
امل�سرتكة لدى اجلانبني، وتبادل  الفعاليات 
معلومات الأعمال، ودعم امل�سدرين وت�سهيل 
العمليات التجارية على امل�سرتين وذلك من 

خال جمموعة من املبادرات يف اإطار خطة 
مدتها ثاث �سنوات. 

“ا�ستكماًل  العو�سي:  �ساعد  املهند�ص  وقال 
يف  ي�سرنا  ���س��رق��اً،  للتوجه  ل�سرتاتيجيتنا 
جتديد  ال�������س���ادرات  لتنمية  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة 
اتفاقية التعاون ال�سرتاتيجي التي جتمعنا 
مع جمل�ص تنمية جتارة هونغ كونغ من اأجل 
توفرها  التي  الفر�ص  من  املزيد  ا�ستك�ساف 
ك��ل م��ن دب��ي وه��ون��غ ك��ون��غ ك��م��راك��ز جتارية 
رائدة يف ال�سرق الأو�سط واآ�سيا. ومن املتوقع 
اأن ت�سهد الفعاليات امل�سرتكة التي �ستقام يف 
كا اجلانبني، وتبادل املعلومات حول ال�سوق 
والتجارة، ودعم امل�سدرين وت�سهيل الأعمال 
التجارية للم�سرتين، مزيداً من الزخم مع 
�سمن  اجلديدة  للمبادرات  اجلانبني  تنفيذ 
خطة مدتها ثاث �سنوات. ونحث ال�سركات 
يف دبي على وجه اخل�سو�ص، على ال�ستفادة 
من  نقدمها  التي  التعاونية  اخل��دم��ات  م��ن 
ال�سوق  يف  وجت��ارت��ه��ا  اأع��م��ال��ه��ا  تنمية  اأج���ل 

ال�سيني الوا�سع«.
تعاوننا  “اإن  ف��ون��غ:  ب��ريي  ق��ال  م��ن جانبه، 
ال�������س���ادرات هو  لتنمية  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة  م���ع 
من  اثنني  بني  ا�سرتاتيجية  �سراكة  مبثابة 
يف  العامل،  يف  تناف�سية  الأك��ر  القت�سادات 
املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  �سفقات  تعزيز 
لي�ص يف دبي فقط، ولكن من خال دبي اأي�ساً 
اإىل منطقتي ال�سرق الأو�سط واأفريقيا، ويف 
ن��ف�����ص ال��وق��ت دع���م ق��ط��اع الأع���م���ال يف دبي 
اأ�سواق مبادرة احل��زام والطريق، ل  لدخول 

�سيما يف اآ�سيا.«  

معر�س م�شتقبل البناء ينطلق 25 مار�س 
اجلاري مب�شاركة حملية ودولية

•• عجمان ـ الفجر 

مب�ساركة كربى ال�سركات املحلية والدولية واملتخ�س�سة يف البناء والت�سييد 
“م�ستقبل  معر�ص  فعاليات  تنطلق  امل�ستقبل،  وم��دن  واملوا�سات  والنقل 
البناء” بتاريخ 25 مار�ص اجلاري يف منطقة الزوراء والذي تنظمه غرفة 
جتارة و�سناعة عجمان ل�ستعرا�ص اأحدث الو�سائل واملنتجات امل�ستخدمة 
يف بناء املدن امل�ستدامة. و اأ�ساد را�سد عبداهلل ال�سعايل نائب رئي�ص جمل�ص 
توا�سل  قناة  توفري  يف  املعر�ص  ب��دور  ال�سعايل،  �سركات  ملجموعة  الإدارة 
واملوا�سات  والت�سييد  البناء  املتخ�س�سة يف  ال�سركات  مبا�سرة بني كربى 

وغريها من القطاعات امل�ساهمة يف بناء مدن امل�ستقبل.
 واأو�سح ان م�ساركة جمموعة ال�سعايل ورعايتها املا�سية للمعر�ص تاأتي من 
منطلق حر�سها على ا�ست�سراف امل�ستقبل، وا�ستعرا�ص اأحدث ما و�سل اإليه 
النقل البحري وكذلك املنتجات اخلا�سة بالبناء والت�سييد والقطاع العقاري، 
مو�سحاً اأن التطور الذي ت�سهده جمموعة ال�سعايل يعك�ص تطور خمتلف 
قطاعي  ل�سيما  خا�ص،  ب�سكل  وعجمان  ع��ام  ب�سكل  ال��دول��ة  يف  القطاعات 
البناء والت�سيد واملوا�سات. هذا واأكد عماد الدنا الرئي�ص التنفيذي ل�سركة 
على اأهمية املعر�ص وخا�سة يف  “راعي ما�سي للمعر�ص”  تطوير ال��زوراء 
ظل ت�سارع وترية اأ�ساليب البناء احلديثة واعتماد التكنولوجيا يف خمتلف 
ال�سديقة  اخل�����س��راء  للمدن  ال��ت��ح��ول  وك��ذل��ك  التحتية  البنية  جم���الت 
للبيئة. واأ�ساف ان الرعاية املا�سية ل�سركة تطوير الزوراء، من �ساأنها تعزيز 
والت�سييد  البناء  يف  املتخ�س�سة  وال�سركات  الكيانات  مع  الفعال  توا�سلها 
الكربى،  العقارية  وال�سركات  املتخ�س�سة  ال�سركات  م��ع  التعاون  وبحث 
كما اأن اأن موقع املعر�ص �سوف يربز املقومات واملزايا ملنطقة ال��زوراء وما 
ان  بالذكر  جدير  العار�سة.  وال�سركات  اجلهات  لكافة  فر�ص  من  توفره 
العمل  البناء يف ن�سخته الوىل �سيتخلله عدد من ور�ص  معر�ص م�ستقبل 
بح�سور خرباء وخمت�سيني لإ�ستعرا�ص البتكار و التكنولوجيا يف البناء، 
“اإت�سالت، عقار، بروبرتي تك،  املعر�ص برعاية ما�سية من  هذا ويحظى 
الزوراء، جمموعة ال�سعايل” ورعاية ذهبية من “جي جا للعقارات و�سركة 
كوازاكي،  و�سركة  ه��واوي،  “�سركة  ورعاية ف�سية من  للمقاولت”  فا�ست 

و�سركة �سبيد هو�ص و�سركة مزايا«.

�شلطة مدينة دبي الطبية تعتمد اإلغاء وتخفي�س 
حزمة من ر�شوم اخلدمات يف املنطقة احلرة

•• دبي -وام:

دبي  ملدينة  واملنظمة  امل�سرفة  -اجلهة  الطبية  دبي  مدينة  �سلطة  اعتمدت 
اخلدمات  ر�سوم  من  حزمة  وتخفي�ص  اإلغاء  احلرة”-  “املنطقة  الطبية 

الطبية والتجارية يف املنطقة احلرة.
اخلا�ص  الت�سغيلي  الت�سريح  باإلغاء  الطبية  دب��ي  مدينة  �سلطة  قامت  و 
240 من�ساأة  باملن�ساآت التجارية يف املنطقة احلرة البالغ عددها اأكر من 
املا�سي  دي�سمرب   2 ت��اري��خ  م��ن  اعتبارا  ن��اف��ذا  ال��ق��رار  اأ�سبح  جت��اري��ة حيث 
واملرافق التجارية التي ينتهي ت�سريح الت�سغيل اخلا�ص بها بعد 2 دي�سمرب 

املا�سي معفية من التجديد.
بر�سوم  املتعلقة  التخفي�سات  بع�ص  الطبية  دبي  مدينة  �سلطة  اأق��رت  كما 
اخلدمات الهند�سية حيث قامت باإعفاء جميع املرافق املوجودة يف املنطقة 
احلرة دون ا�ستثناء من ر�سوم طلب تركيب اللوحات اخلارجية بن�سبة 100 
باملئة كما خف�ست ر�سوم عر�ص اللوحات ال�سنوية بن�سبة 40 باملئة جلميع 
ر�سوم عددا من  بتخفي�ص  الطبية  دبي  �سلطة مدينة  قامت  كما  املن�ساآت. 
الت�ساريح الطبية و �سمل ذلك تخفي�ص الت�سغيل الطبي اخلا�ص باملرافق 
 24 اخلارجية حتى  العيادات  وت�سريح  باملئة   30 الداخلية حتى  الطبية 
واملختربات  الت�سخي�ص  مبراكز  اخلا�ص  الطبي  الت�سغيل  وت�سريح  باملئة 
 170 اأكر من  املبادرة  و�سي�ستفيد من هذه  باملئة هذا   32 الطبية حتى 

من املرافق الطبية يف املنطقة احلرة.

»خدمات املزارعني«: احلزم التحفيزية منهاج عمل لتحديث قطاع الزراعة بطريقة م�شتدامة
•• اأبوظبي-وام:

التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  اجل��ن��ي��ب��ي  ن��ا���س��ر حم��م��د  اأك����د 
على  القيادة  ق��درة  بالإنابة  امل��زارع��ني  خدمات  ملركز 
ملتطلبات  وا�سحة  روؤية  وتقدمي  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 

التنمية امل�ستدامة يف خمتلف املجالت.
واأكد اأن مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة رئي�ص املجل�ص التنفيذي باعتماد مليار درهم 

“ غدا  التنموية  للم�سرعات  اأبوظبي  برنامج  �سمن 
الزراعية  التكنولوجيا  ���س��رك��ات  ل�ستقطاب   ”21
العاملية وتقنيات الزراعة يف البيئة ال�سحراوية متثل 
الزراعة بطريقة  منهاجا للعمل نحو حتديث قطاع 
م�����س��ت��دام��ة وت��وط��ني ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ع��امل��ي��ة يف هذا 
املجال. وقال اإن قطاع الزراعة والغذاء ميثل اأحد اأهم 
احلديثة  التكنولوجيا  على  تعتمد  التي  القطاعات 
�سرورة  التكنولوجيا  اأ�سبحت  حيث  عامليا  والبتكار 
لتقدمي حلول م�ستدامة لزيادة اإنتاج الغذاء ل�سيما 

املناخية  ال���ظ���روف  م��ع  بالتكيف  اخل��ا���س��ة  احل��ل��ول 
اأن  اإىل  .. م�سريا  الرتبة  املياه وفقر  ون��درة  ال�سعبة 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ب��ادرة 
نهيان �ستفتح اآفاقا اأو�سع للتنمية الزراعية امل�ستدامة 
وت���وط���ني ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة وت���ق���دمي حلول 
املناخية  والظروف  واملياه  الرتبة  لتحديات  ع�سرية 
يف  م�ساهمته  تعظيم  م��ن  ال��زراع��ة  قطاع  متكن  كما 
الناجت املحلي الإجمايل وزيادة دخل اأ�سحاب املزارع. 
اأن ال��ت��ط��ور ال����ذي ح��ق��ق��ه قطاع  واأ����س���اف اجل��ن��ي��ب��ي 

الزراعة يف اأبوظبي وتطبيق املزارع لأف�سل املمار�سات 
املائية  الزراعة  اأنظمة  تطبيق  يف  والتو�سع  الزراعية 
الر�سيدة  قيادتنا  توليه  ال��ذي  ال��دع��م  حجم  يعك�ص 
املزارعني  يعك�ص وعي  كما  امل��زارع  واأ�سحاب  للزراعة 
باأهمية التكنولوجيا لتطوير مزارعهم .. مو�سحا اأن 
التقنيات  تبني  على  املزارعني  حتفيز  هو  املركز  دور 
اإىل تطوير  اإ���س��اف��ة  احل��دي��ث��ة وامل��م��ار���س��ات اجل��ي��دة 
لتعزيز  اجل����ودة  م��ع��اي��ري  وحت�����س��ني  ال��ق��ي��م��ة  �سل�سلة 

مكانة املنتج املحلي يف ال�سوق.

خالل م�ساركته يف اجلل�سة الفتتاحية ملوؤمتر �سبكة الأمم املتحدة لالبتكار

فاهم القا�شمي: ن�شعى لتحّول رقمي يخدم جميع فئات املجتمع
•• نيويورك-الفجر:

القا�سمي،  �سلطان  بن  فاهم  ال�سيخ  اأك��د 
احلكومية،  ال���ع���اق���ات  دائ�������رة  رئ���ي�������ص 
رئي�ص اللجنة العليا للتحول الرقمي يف 
ال�سارقة، على �سرورة و�سع ا�سرتاتيجية 
تخدم  الإم�����ارة  يف  �ساملة  رق��م��ي  حت���ول 
ا�ستثناء،  دون  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع 
التنموية  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سرياً 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ت��رتج��م روؤي�����ة ���س��اح��ب 
القا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�سارقة،  حاكم  الأع��ل��ى،  املجل�ص  ع�سو 
يف بناء جمتمع مبادر و�سريك يف نه�سة 

الدولة.
جاء ذلك خال م�ساركة ال�سيخ فاهم بن 
�سلطان القا�سمي، يف اجلل�سة الفتتاحية 
لابتكار،  امل��ت��ح��دة  الأمم  �سبكة  مل��وؤمت��ر 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف ن��ي��وي��ورك حت��ت عنوان 
الفر�ص  اجل����دي����دة:  “التكنولوجيات 
واملخاطر والتهديدات”، حيث ا�ستعر�ص 
جت���رب���ة ال�������س���ارق���ة ودوره�������ا ال���ف���اع���ل يف 
لدفع  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت�سخري 
عجلة التنمية الجتماعية والقت�سادية 
وحتقيق اأهداف للتنمية امل�ستدامة التي 

حددتها الأمم املتحدة.
ال�سيخ  جانب  اإىل  اجلل�سة  وا�ست�سافت 
ف���اه���م ب����ن ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي اأرب���ع���ة 
ن��ع��م��ة ع��ل��م��ي، رئي�ص  م��ت��ح��دث��ني وه����م 
الثورة  “مركز  يف  احل��ك��وم��ي��ة،  ال�����س��وؤون 
ال�سناعية الرابعة” للمنتدى القت�سادي 
اأ�ستاذة  اأورت����ي����ز  وك��ري�����س��ت��ني  ال���ع���امل���ي، 
ما�سات�سو�ست�ص  معهد  يف  �سابق  وعميد 
مكتب  رئي�ص  فيث  وجيل  للتكنولوجيا، 
وزي����ر ال���دف���اع ل��دوق��ي��ة ل��وك�����س��م��ب��ورغ، و 

للتحول  الأول  امل�����س��وؤول  ك��وره��ي،  ج��اك��و 
الرقمي يف جامعة هل�سنكي.

وتوقف رئي�ص دائرة العاقات احلكومية 
يف ال�سارقة خال اجلل�سة للحديث عند 
حتتية  تكنولوجية  بنية  ت��وف��ري  اأه��م��ي��ة 
املجتمع  اأف��راد  جميع  ي�ستطيع  متكاملة 
وال�ستفادة من خياراتها  اإليها  الو�سول 
م�ستوى  م�ساعفة  جانب  اإىل  املتطورة، 
احلكومية  اخل����دم����ات  وك����ف����اءة  ج������ودة 

املقدمة للمجتمع. 
وقال ال�سيخ فاهم بن �سلطان القا�سمي:” 
تقنياً  واق��ع��اً  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  يف  نعي�ص 
ح��ي��ث حت��ّول��ت معظم اجلهات  م��ت��ق��دم��اً 

والدوائر احلكومية اإىل تقدمي خمتلف 
اأ�سكال اخلدمات با�ستخدام التقنية وعرب 
لكن  واملتخ�س�سة،  الذكية  التطبيقات 
من ال�سروري اأن يتم النتباه اإىل اأهمية 
اإي�سال اخلدمات للجميع ذلك لأن اأكرب 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه احل��ك��وم��ات يف 
عدم  هو  املعا�سرة  التكنولوجيا  توظيف 
و�سول اخلدمات جلميع فئات املجتمع«. 
احلكومية  العاقات  دائ��رة  رئي�ص  وتابع 
عّدة  �سنوات  ومنذ  “قمنا  ال�سارقة:  يف 
باإطاق برنامج لتعزيز التحول الرقمي 
تدقيق  لعملية  خ�سع  ال�سارقة  اإم��ارة  يف 
�ساملة للتاأكد من جهوزية هياكل الإدارة 

التي ت�سمن حماية البيانات قبل جمعها 
وهذا  ل��ل��خ��وادم،  وت�سمينها  وت��وث��ي��ق��ه��ا 
يتقاطع مع ما تقوم به احلكومات حول 
العامل من �سمان حماية قاعدة اأ�سولها 
الرقمية عرب ال�ستثمار يف قطاع الأمن 
ال�����س��ي��رباين ب�����س��ك��ل اأو����س���ع اإ���س��اف��ة اإىل 
للمخاطر  �سامل  حتليل  اإع���داد  ���س��رورة 
املرتبطة با�ستخدام التكنولوجيا، بنف�ص 
الدرا�سات  اإع��داد  بها  تتم  التي  الطريقة 
التحليلية يف القطاعات املالية اأو غريها 
من القطاعات ال�سناعية ل�سمان ا�ستقرار 
البعيد«.  امل��دى  على  وحمايتها  البيانات 
اإدارة  اأقيم يف مبنى  و�سهد املوؤمتر الذي 

ال�����س��وؤون الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة يف 
م�ساركة  املتحدة،  ل��اأمم  الرئي�سي  املقر 
واملتحدثني  ال�سخ�سيات  كبار  من  نخبة 
م���ن ق�����ادة احل���ك���وم���ات وامل�������س���وؤول���ني يف 
امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة اإىل ج��ان��ب ع���دد من 
البتكار يف  ورواد  الأكادمييني  الباحثني 
القطاع اخلا�ص، ملناق�سة �سبل تعزيز دور 
“بلوك  وال�  ال�سطناعي  الذكاء  تقنيات 
التنمية  اأه��������داف  حت��ق��ي��ق  يف  ت�سني” 

امل�ستدامة لعام 2030. 
“دور  �����س����ع����ار  حت������ت  امل������وؤمت������ر  وج���������اء 
ت�سريع  يف  امل���ت���ق���دم���ة  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
يف  عائق  اأم  فر�سة  امل�ستدامة-  التنمية 
مكتب  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون  التنمية؟”  وج���ه 
املعلومات  لتكنولوجيا  امل��ت��ح��دة  الأمم 
والت�سالت ومكتب اليوني�سف لابتكار 
الأمم  ل���دى  لفنلندا  ال��دائ��م��ة  وال��ب��ع��ث��ة 

املتحدة.   

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/2791  جتاري جزئي 
القامة  اللنجاوي جمهول حمل  املحكوم عليه/1- حممد ح�سن عبداهلل حممد  اىل 
الدعوى  يف    2018/10/10 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املدعي  ب��ال��زام  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  ال�سامي  دب��ي  ل�سالح/بنك  اع��اه  امل��ذك��ورة 
عليه بان يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ )مائة وثمانية وع�سرين الف واثنني وت�سعني 
ل�سنة 2018 مركبات وال�سادر  التحفظي رقم 63  امر احلجز  درهم( وب�سحة وتثبيت 
بتاريخ:2018/7/22 والزمت املدعي عليه بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
اعتبارا من  املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما 
اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/1651  جتاري جزئي 

غني�سام  متاين  جيتندرا   -2 ����ص.ذ.م.م  للتجارة  اجن��اين  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  دا���ص 
2018/6/28  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/رد باجز للتجارة ���ص.ذ.م.م بالزام 
درهم   )135000( مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�سامن  عليهما  املدعي 
ال�سيك  ا�ستحقاق  تاريخ  الدعوى والفائدة بواقع 9% �سنويا من  ال�سيك �سند  قيمة 
مقابل  دره��م  ثاثمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  عن  ف�سا  التام  ال�سداد  وحتى 
يوما  ثاثني  خ��ال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.  ات��ع��اب 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/2428  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليهم/1- ناين �سيتي للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2- جمال احمد عبدالقادر 
كاب 3- زاهد رفيق حممد رفيق جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
باجز  ل�سالح/رد  اع��اه  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2018/9/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
للتجارة �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليهما الوىل والثالث بالت�سامن والتكافل ان يوؤديا 
اىل املدعية مبلغ مقداره )21175( درهم وفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم  بالر�سوم  والزمتهما  ال�سداد  �سيك وحتى متام  كل 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابا 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/2855  جتاري جزئي 

املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  للتجارة  العز  ملحمة  عليهم/1-  املحكوم  اىل 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/12/20  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/تران�ص المارات 
ومنتجاتها  واللحوم  املوا�سي  لتجارة  الم��ارات  احلايل/�سركة  ال�سم  وهو  ذ.م.م  املوا�سي  لتجارة 
للمدعية مبلغ )395.483.37( درهم  يوؤدي  بان  املدعي عليها  اول:بالزام   - ال�سابق  ال�سم  ذ.م.م 
والفائدة على هذا املبلغ بواقع 9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق حتى متام ال�سداد - ثانيا:ب�سحة 
لدى  عليها  املدعي  ح�ساب  على  املوقع  جت��اري   2018 ل�سنة   404 رق��م  التحفظي  احلجز  وتثبيت 
م�سرف المارات ال�سامي وعلى املركبات العائده لها وذلك يف حدود مبلغ )395.483.37( درهم 
والزمتها بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري 
با�سم  لن�سر هذا الع��ان �سدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/686  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الك�ساء لاعمال الكهروميكانيكية ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
يون�ص وميثله:حممد  ابراهيم عبدالرحمن  املدعي /عبداملح�سن  ان  القامة مبا 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الها�سمي  برهان  مرت�سى  يعقوب  مرت�سى 
وامل�ساريف  والر�سوم  املدعي عليها مببلغ وقدره )388500( درهم  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.وحددت لها 
  ch1.C.14:جل�سة يوم الثنني املوافق:2019/3/18 ال�ساعة:08:30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�سية رقم  )2018/7193( جتاري جزئي - ال�سارقة  

اعالن املدعي عليه - ب�سحيفة الدعوى
اىل املدعى عليه / جلوبال اجننريينج �سي�ستمز )�ص م ح( 

ال�سيارات )�ص ذ م م( وميثلها احمد بن �سهيل بن �سامل  حيث ان املدعي/ اتورنت لتاأجري 
املخيني )بهوان( - قد اقام عليكم الدعوى املذكور اعاه لدى هذه املحكمة يطالبكم فيها 
بالر�سوم  عليه  املدعي  والزام   126.831  .80 مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
وامل�سروفات مبقابل اتعاب املحاماة. لذلك يقت�سي ح�سوركم امام هذه املحكمة )الدائرة 
ل�ستام   2019/3/24 يوم  �سباح  من  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة  متام  يف  الثانية(  اجلزئية 
ن�سختكم من التقرير والإطاع عليه ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل 

عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظرالدعوى يف غيابكم.
حرر بتاريخ : 2019/3/4 حمرر الإعان : عمر احلمودي 

مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�سر
�سادر من حمكمة ال�سارقة الإحتادية 

 2018/6398 م�ستعجل

املرفوعة من املدعي/ ابراهيم امل�ساعد 
�سد املدعي عليها / اللوفر العاملي للديكور - �ص م م م 

القرار  اليها  امل�سار  الدعوى  يف  بحقك  �سدر  قد  بانه  نعلمك 
املدعي  بالزام  املحكمة يف مادة م�ستعجلة  اأدناه. حكمت  املبني 
والزمتها  به  اخلا�ص  ال�سفر  جواز  للمدعي  ت�سلم  ان  عليها 

بامل�سروفات وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
 يف الدعوى  رقم 2018/2140 جتاري كلي    

املدعي : م�سرف الهال - �ص م ع 
املدعي عيهما : 1- امين اني�ص زهر الدين   2- داين عون 

دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�سن  هادي  حممد  عقيل  الدكتور/  اخلبري  "يعلن 
الهال  م�سرف  املدعي/  من  واملقامة   ، كلي  جتاري   2018/2140 رقم  الدعوى  يف  البتدائية 
داين  وال�سيد/  الدين  زهر  اني�ص  امين  ال�سيد/  عليه  املدعي  فان  للمهمة  وتنفيذا   ، ع(  م  )�ص 
يوم  عقده  واملقرر  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  امل�سرفية  اخلربة  اجتماع  حل�سور  مدعوان  عون 
اخلمي�ص املوافق 2019/3/21 يف متام ال�ساعة 10.00 العا�سرة �سباحا يف مقر مكتبنا الكائن يف 
اإمارة دي - ديرة - بور �سعيد - بناية الو�سل بزن�ص �سنرت - بجوار فندق جي 5 )فندق روتانا 
�سابقا( - �سارع رقم 27  - الطابق التا�سع - مكتب رقم ) 902( رقم مكاين : 94178  32428   لذا 
نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اعاه " واح�سار جميع الأوراق وامل�ستندات التي 

توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
مكتب اخلبريامل�سريف     
د - عقيل حممد هادي ح�سن  الهادي 

تكليف الإعالن بالن�سر 
حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
يف  الدعوى2018/2661 جتاري كلي - دبي 

املدعي/�سانديب �سوداري 
بوكالة املحامي/حممد الها�سمي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

املعلن اليهم/املدعي عليهم/ املدعي عليه الأول/اأبهاي ناريندا لودها 
املدعي عليه الثاين/دي تي �سي كوموديتي ، املدعي عليه الثالث/اأ�سوين ناريندا لودها 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاه فقد حددنا يوم 
الربعاء  املوافق 2019/3/20 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك 
مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�سارد - دبي ، ديرة ، �سارع املطار، مبنى الفجر لاأعمال ، مكتب 
رقم 119. لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإح�سار كافة 
امل�ستندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة 

تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستام امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/عبيد حممد ال�سارد   
رقم القيد مبحاكم دبي 152 

دعوة حل�سور 
الجتماع الأول للخربة

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
اإعالن بالن�سر - ح�سور اإجتماع اخلربة

يف الدعوى رقم 2018/2581 جتاري كلي - دبي
املدعي عليه : برايان لاأعمال الكهروميكانيكية - �ص ذ م م 

املدعي عليه : برافني بابو �سرابور )كفيل �سخ�سي( يف الدعوى املذكورة اعاه. بناء على 
تكليف حمكمة دبي ، الدائرة الكلية التجارية الأوىل رقم )31( بندبي خبريا م�سرفيا 
يف الدعوى املذكورة اعاه املرفوعة من البنك التجاري الدويل �ص م ع )املدعي(  �سدكم 
وعليه يرجى ح�سوركم يف جل�سة اخلربة او وكيا معتمدا ميثلكم وتقدمي ما لديكم من 
م�ستندات تخ�ص الدعوى وذلك يوم الثاثاء املوافق 2019/3/19 يف متام ال�ساعة 12.00 
ظهرا يف مقر مكتب اخلبري: عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي - ديرة - �سارع بني 
يا�ص - بناية برج امل�سرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504 - موبايل : 0506111421  - ت 

: 042555363  - ف : 042555433 
اخلبري امل�سريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : كيورو للتجارة - �س ذ م م  
العنوان : حمل ملك مركز وايف - بردبي - عود ميثاء - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية 
حمدودة. رقم الرخ�سة: 606456 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1023319 مبوجب هذا 
لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  قد مت  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
بتاريخ 2019/3/6   ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأع��اه  املذكورة  ال�سركة  باإنحال 
اأي اعرتا�ص  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/6 وعلى من لديه 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة العنوان : مكتب 
 : العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�ص  دي��رة - ه��ور  ال�سعايل -  رق��م 204 ملك عبداهلل 
2389722-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية  كيورو 
للتجارة - �س ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ 2019/3/6 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/6 وعلى من لديه اأي 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ص 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اه  املذكور  العنوان 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 
ا�سم ال�سركة : ا�س ايه ام ايه يو لتجارة الدوات والواين املنزلية - �س ذ م م     
العنوان : مكتب رقم 706 ملك ال�سيخ عبدالعزيز حممد املاجد املعا - الرقة - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة  رقم الرخ�سة : 684492 رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1111100 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/7/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2018/7/16
مكتب  ملك   3 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  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�ص: 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
الوىل - هاتف  3215355-04 فاك�ص: 3215356-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية  
ا�س ايه ام ايه يو لتجارة الدوات والواين املنزلية - �س ذ م م   وذلك مبوجب 
العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق  بتاريخ 2017/12/12   دبي  ق��رار حماكم 
دبي بتاريخ 2017/12/12 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خال  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 77
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/�سلطان �سعيد دملوك ال�سويدي - اإماراتي اجلن�سية ، تنازل عن 
كامل ح�سته البالغة )100%( اىل ال�سيد / ع�سام ح�سن �سالح ح�سن حمبوب - اإماراتي اجلن�سية 
يف املوؤ�س�سة الفردية امل�سماة )الو�سيط املتميز خلدمات رجال العمال( واملرخ�سة برقم )720328( 
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.  كما مت تغري الن�ساط من )اخلدمات الدارية 
لرجال  الإدارية  )اخلدمات  لي�سبح  امل�ستندات(  وت�سوير  الطباعة  خدمات   ، العمال  لرجال 
ودرا�سات  ا�ست�سارات   ، ال�سريبية  الإ�ست�سارات   ، امل�ستندات  وت�سوير  الطباعة  خدمات   ، الأعمال 
اإدارية(. وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
اتباع  ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي  اعرتا�ص على ذلك عليه  اليه بعد  امل�سار 

ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل بال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
 مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

يف الدعوى املدنية رقم 2018/781 كلي جتاري  الفجرية
اىل املدعي عليه/حممد اقبال حممد ها�سم - جمهول حمل الإقامة 

نعلمكم باأن املدعي/ الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سامية والوقاف - قد 
اقام الدعوى املذكورة اأعاه ، لذا يتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة 
الفجرية الحتادية البتدائية �سباح يوم اخلمي�ص املوافق 2019/3/14 
اأو  ، ويف حالة عدم ح�سوركم  لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  عنكم  ي��ن��وب  معتمد  وك��ي��ل  اأر���س��ال 

القانونية يف غيابكم. حرر بتاريخ : 2019/3/3 
مكتب اإدارة الدعوى        

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 360
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ح�سن علي لغر عبداهلل ، اإماراتي اجلن�سية يرغب 
الرحمن  �سياء  ال�سيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
مبوجب  القم�سة  لتجارة  املنا�سبة  الألوان  يف  وذلك  اجلن�سية  افغاين   - عبداحلكيم 
اىل  فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  تغيري  مت    )752904( رقم  جتارية  رخ�سة 

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

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 355

امنه  �سيخه  وميثلهم  اجلمريي  بال  جمعه  ورثة  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيخ حممد عمر - اإماراتية اجلن�سية ترغب بالتنازل وبيع كامل ح�ستها البالغة %100 
ح�سة اىل ال�سيد/ جنيب احمد ا�سارامبات ميتال - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية 
الرخ�سة  �ساحب  تنازل   : اخرى  تعديات   -  )111530( رقم  ترخي�ص   - العروج  بقالة   :
فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  وحتويل  عليها  جديد  خدمات  وكيل  ودخول  لخر 
اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات.  وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم 
وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان 
لتباع  املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 357

اجلن�سية  باك�ستاين   - خمتار  خان  �سافدار  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 / ال�سيد  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
�سليمان تبيد احلق - بنغادي�ص اجلن�سية يف )الطريق الف�سل لتجارة اللحوم( 

والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )741679( 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمابن�ص 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2018/62 تنفيذ احكام املركز املايل 

مو�سوع الق�سية :تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم  SCT- 145- 2018 )حمكمة 
الدعاوى ال�سغرية( القا�سي بالزام املنفذ �سده ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )401816،31 

درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف.  
طالب العان : طالب التنفيذ : مكتب عمر اآل عمر للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  

املطلوب اعانه : املنفذ �سده : 1 - �سركة ابواب العقارية املحدودة  - جمهول حمل القامة. 
مو�سوع الإعان : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن الوحدات الكائنة 

مبنطقة وادي ال�سفا 3 - برقم ار�ص 533 - رقم الوحدات : 
 + Aalgru03 + Aalgru04 + Aalgru01 + Aalgru02+ Aalgru05+ Aalgru06+ Aalgru07 + Aalgru11 

وق���دره  ب��ه  امل��ط��ال��ب  للمبلغ  وف����اء      Seventh Heaven امل��ب��ن��ى  ا���س��م    Aalgru12 + Aalgfb08  +
به ونفاذ مفعوله قانونا. �سورة  للعلم مبا جاء  اع��اه وذل��ك  امللف  )401816.31( دره��م يف 

من القرار. 
رئي�س الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
   انذار عديل بالن�سر

 رقم )2019/1/39367( 
الزرعوين  احل�سن  ابو  عبدالكرمي  / هال حممد  - وميثلها  عبداهلل مردا�ص  احمد  عبدالرحيم  علياء   : املنذر 
مبوجب   ، ال�سعود  ابو  �سفيق  وميثله/حممد   )2011/1/148357( املحرر  رقم  م�سدقة  وكالة  مبوجب   -
ادري�سي ت�سويل كو�ستي مبوجب وكالة م�سدقة رقم  املحرر )2019/1/22692( وميثله/ رجاء  وكالة رقم 
املحرر )2018/1/164166( عنوانه : دبي - انرتنا�سيونال �سيتي احلي الفرن�سي بناية P20 حمل رقم 14 

ور�سان الوىل ت : 0555564669 
املنذر اليه : جمال بر�ستيج للتاأجري ال�سيارات - �ص ذ م م - عنوانه : هور العنز �سرق منطقة ابوهيل - بناية املها 

�سنرت - حمل SH - 08 - رقم الر�ص : 0 - 1502 رقم مكاين : 3395197099
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخاء التام للعقار )حمل رقم SH - 08 بناية املها �سنرت( و�سداد قيمة اليجار 
امل�ستحقة، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار وال 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف 
الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه 

بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1913(

املخطرة : مركز ن�ستو اجلديد - ذ م م 
مرمي �سلطان �سعيد الكتبي )حاليا(   املخطر اليها  :  

�سراغة را�سد ح�سن خليفة بن �سرور الكتبي )�سابقا(   
بالإ�سارة اىل عقد اليجار املربم بني املخطرة واملخطر اليها امل��وؤرخ يف 10 يناير 2017 للعقار الكائن مبنطقة 
انتهاء  وقبل  انه  وحيث  املنطقة  ب��ذات  ا�ستوديو   7 و  و�سالة  غرفة   7 ايجار  بخ�سو�ص  ال�سارقة  باإمارة  مويلح 
العاقة اليجارية مت اإباغكم  برغبة موكلتنا يف اإنهاء العاقة التعاقدية بخ�سو�ص املاأجور وت�سليم املفاتيح ، 
اإل انكم رف�ستم ا�ستام املفاتيح ، الأمر الذي اأدى اىل قيام املخطر بتاريخ 2019/1/9 بالتوجه اىل جلنة ف�ص 
املاأجور وذلك  اإخ��اء  الذي مبوجبه مت  انتهاء عقد اليجار  تاريخ  ال�سارقة - وهو  باإمارة  املنازعات اليجارية 
لت�سليم املفاتيح للمخطر اليها قانونا وا�ستام براءة ذمة من الكهرباء واملياه ، بعد ان قامت املخطرة باخاء 
املاأجور فعليا.  لذلك ، جئنا مبوجب هذا الكتاب ننذركم ب�سرورة ا�ستام املاأجور واملفاتيح اخلا�ص به وا�ستخراج 
براءة ذمة خال ثاثة ايام من تاريخه ، وال �سوف ن�سطر اآ�سفني لتخاذ الجراءات القانونية بحقكم وعلى 

م�سوؤوليتكم ونفقتكم ، حمتفظني بكافة احلقوق لأية جهة كانت. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

انذار عديل  
رقم )2019/1914(

املنذرة : �سركة تطوير جممع دبي لا�ستثمار - �ص ذ م م 
املنذر اليها : �سركة املمزر هو�سبيتاليتي انف�ستمنت�ص - �ص ذ م م 

 2.671.677  .99( ق��دره  البالغ  املديونية  مبلغ  اجمايل  ب�سداد  تنذركم  املنذرة  موكلتنا  فان 
درهم ( )فقط اثنان مليون و�ستمائة وواحد و�سبعني الف و�ستمائة و�سبعة و�سبعون درهما 
وت�سعة وت�سعون فل�سا( واملرت�سد يف ذمتكم ل�سالح موكلتنا املنذرة وذلك خال ا�سبوع من 
تاريخ ا�ستامكم لهذا النذار وال �سن�سطر اىل اللجوء للمحاكم ل�ستعادة حقوق موكلتنا 
املنذرة والزامكم باداء املبلغ املرت�سد اإ�سافة اىل كافة التعوي�سات عن جميع اخل�سائر التي 
حلقت مبوكلتنا جراء املماطلة واتخاذ جميع الجراءات التحفظية باحلجز على ح�ساباتكم 
التقا�سي  م�ساريف  وحتميلكم  املنقولة  وغ��ري  املنقولة  ممتلكاتكم  وجميع  البنوك  ل��دى 

واملحاماة وكافة امل�ساريف الخرى.  مع �سائر التحفظات على حقوق موكلنا ،،،،، 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

انذار عديل  
رقم )2019/1915(

املنذرة : �سركة تطوير جممع دبي لا�ستثمار - �ص ذ م م 
املنذر اليها : �سركة املمزر هو�سبيتاليتي انف�ستمنت�ص - �ص ذ م م 

 3.838.289  .45( ق��دره  البالغ  املديونية  مبلغ  اجمايل  ب�سداد  تنذركم  املنذرة  موكلتنا  فان 
وثمانون  وت�سعة  ومائتني  ال��ف  وثمانني  وث��اث  وثمامنائة  مايني  ثاثة  )فقط  دره��م( 
وخم�سة واربعون فل�سا( واملرت�سد يف ذمتكم ل�سالح موكلتنا املنذرة وذلك خال ا�سبوع من 
تاريخ ا�ستامكم لهذا النذار وال �سن�سطر اىل اللجوء للمحاكم ل�ستعادة حقوق موكلتنا 
املنذرة والزامكم باداء املبلغ املرت�سد اإ�سافة اىل كافة التعوي�سات عن جميع اخل�سائر التي 
حلقت مبوكلتنا جراء املماطلة واتخاذ جميع الجراءات التحفظية باحلجز على ح�ساباتكم 
التقا�سي  م�ساريف  وحتميلكم  املنقولة  وغ��ري  املنقولة  ممتلكاتكم  وجميع  البنوك  ل��دى 

واملحاماة وكافة امل�ساريف الخرى. مع �سائر التحفظات على حقوق موكلنا ،،،،، 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

انذار عديل  
رقم )2019/1916(

املنذرة : �سركة تطوير جممع دبي لا�ستثمار - �ص ذ م م 
املنذر اليها : �سركة املمزر هو�سبيتاليتي انف�ستمنت�ص - �ص ذ م م 

فان موكلتنا املنذرة تنذركم ب�سداد اجمايل مبلغ املديونية البالغ قدره )51. 989.946( درهم 
فل�سا(   وخم�سون  وواح��د  وارب��ع��ون  و�ستة  وت�سعمائة  ال��ف  وثمانني  وت�سعة  ت�سعمائة  )فقط 
واملرت�سد يف ذمتكم ل�سالح موكلتنا املنذرة وذلك خال ا�سبوع من تاريخ ا�ستامكم لهذا 
النذار وال �سن�سطر اىل اللجوء للمحاكم ل�ستعادة حقوق موكلتنا املنذرة والزامكم باداء 
املبلغ املرت�سد اإ�سافة اىل كافة التعوي�سات عن جميع اخل�سائر التي حلقت مبوكلتنا جراء 
املماطلة واتخاذ جميع الجراءات التحفظية باحلجز على ح�ساباتكم لدى البنوك وجميع 
ممتلكاتكم املنقولة وغري املنقولة وحتميلكم م�ساريف التقا�سي واملحاماة وكافة امل�ساريف 

الخرى.  مع �سائر التحفظات على حقوق موكلنا ،،،،، 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/1917(
املنذر :- �سركة ا�ص اية اية اف ملتابعة املعامات - ذ م م 

املنذر اليه :- �سركة تورنو الفا نظم احلا�سب اليل )ذ م م( 
ال�سيد / نيتي�ص مادر �سوري�ص �سوري�ص مادرى انانتارو )ب�سفته مدير ال�سركة( 

بناء عليه ، 
تكلف املنذرة املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )15.026( )خم�سة ع�سر الفا و�ستة 
الإعان  ن�سر هذا  تاريخ  اق�ساها خم�سة ع�سر يوما من  دره��م( خال مدة  وع�سرون 
امل�سار  باملبالغ  للمطالبة  املعنية  واجلهات  الق�ساء  اىل  اللجوء  املنذرة  �ست�سطر  وال   ،
اليها والزام املنذر اليه باملبلغ مع حتميل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي 

واملحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة احلالية وامل�ستقبلية قبل املنذر اليهما. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �سركة بالمبك�س التجارية - ذ م م  
ال�سكل   - دي��رة   - رم��ول  ام   - العقارية  دب��ي  موؤ�س�سة  ملك   S.N2 م�ستودع   : العنوان 
بال�سجل  القيد  رق��م   502849  : الرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين 
التجاري : 50342 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
  2019/3/10 بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2019/3/10 بتاريخ   دبي 
�سديق  حممد  امل��ع��ني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
قا�سم العاملية لتدقيق احل�سابات العنوان : مكتب ملك ال�سيخ من�سور بن احمد اآل 
ثاين - ديرة - الرقة هاتف : 2219920-04  فاك�ص : 2219934-04  م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : حممد �سديق قا�سم العاملية لتدقيق احل�سابات
الرقة   - دي��رة   - ث��اين  اآل  احمد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  ملك  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
هاتف: 2219920-04 فاك�ص : 2219934-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية  �سركة 
بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  م  م  ذ   - التجارية  بالمبك�س 
2019/3/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/3/10  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اه،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني

اعالن املنفذ �سده : موؤ�س�سة املرايا لتجارة مواد البناء 
عن طريق الن�سر 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/808 راأ�س اخليمة 
تعلن حممكة راأ�ص اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع منقولت باملزاد العلني 
عن طريق �سركة الإمارات للمزادات الكائنة مبنطقة الق�سيدات اجلوي�ص راأ�ص اخليمة - 
والعائد ملكيتها للمحكوم عليه - موؤ�س�سة املرايا لتجارة مواد البناء والقيمة التقديرية 
للمنقولت )24165 درهم( درهم بتاريخ 2019/3/25 عن طريق �سركة الإمارات للمزادات 
وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني 20% تدفع نقدا.  فعلى 
من يرغب بال�سرتاك او العرتا�ص او الطاع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�سركة 
التنفيذ  دائرة  مراجعة  او   www.emiratesauction.ae للمزادات  الإم��ارات 

اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
رئي�س ق�سم التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني

عن طريق الن�سر 
يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/808 راأ�س اخليمة 

تعلن حممكة راأ�ص اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع منقولت باملزاد العلني 
عن طريق �سركة الإمارات للمزادات الكائنة مبنطقة الق�سيدات اجلوي�ص راأ�ص اخليمة - 
والعائد ملكيتها للمحكوم عليه - موؤ�س�سة املرايا لتجارة مواد البناء والقيمة التقديرية 
للمنقولت )24165 درهم( درهم بتاريخ 2019/3/25 عن طريق �سركة الإمارات للمزادات 
نقدا.    تدفع   %20 التاأمني  قيمة  بان  علما   ، ع�سر ظهرا  الثانية  ال�ساعة  وذل��ك يف متام 
فعلى من يرغب بال�سرتاك او العرتا�ص او الطاع الدخول على املوقع الإلكرتوين 
دائرة  مراجعة  او   www.emiratesauction.ae للمزادات  الإم��ارات  ل�سركة 

التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
رئي�س ق�سم التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر  

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�سية رقم )2018/4949( مدين جزئي ال�سارقة 

اعالن بورود التقرير    

اىل املدعى عليه / عبداهلل توفيق عبدالكرمي 
حيث ان املدعي / احمد ح�سن جربيل فرج اهلل 

وحيث انه قد ورد تقرير اخلربة واودع يف ملف الدعوى 
الثالثة(  املحكمة )الدائرة اجلزئية  امام هذه  لذلك يقت�سي ح�سوركم 
يف متام ال�ساعة التا�سعة من �سباح يوم 2019/4/3 وذلك لاطاع والرد 
على الدعوى ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/1219 تنفيذ �سرعي   
اىل املنفذ �سده/1- حممد ح�سني حممد ال�سطل جمهول حمل القامة مبا 
كرم  علي  وميثله/ابراهيم  ابو�سيدو  جودت  زهري  التنفيذ/تهليل  طالب  ان 
التنفيذية املذكورة اع��اه والزامك  اأق��ام عليك الدعوى  حممد خ��وري  قد 
بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/350 بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)146689( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ ال�ستحقاق اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2019/1942 

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري 
حمل  جمهول   - �سميت(  ارت��ه��ور  )�سيمون  الرهن  بعقد  ال�سم  �سيمث  ارث��ر  �سيمون   : اإليه  املنذر 
القامة - ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )12. 5.115.140 درهم( )فقط خم�سة 
مايني ومائة وخم�سة ع�سر الف ومائة واربعني درهم واثني ع�سر فل�سا(  وما ي�ستجد عليها من 
فائدة قانونية للمنذر خال ثاثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خال هذه املهلة 
املديونية املرت�سدة  بت�سوية  القانونية قبلكم للزامكم  اتخاذ كافة الج��راءات  له  املنذر يحق  فان 
بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم FG02 بالطابق رقم G مببنى مرتفعات جمريا املجمع 
ال�سرقي F البالغ م�ساحته 197.48 مرت مربع واملواقف 197 على قطعة الر�ص رقم 3708 مبنطقة 
الثنية اخلام�سة باإمارة دبي واملرهون للمنذر باملزاد العلني طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و 
)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق 

املنذر القانونية الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13
ب��ورد منطقة ح��رة - ذ م م - هي �سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة يف  ان��د  جيمبك�ص ف��ور بيرب 
املنطقة احلرة م�سجلة لدى �سلطة دبي للمجمعات الإبداعية مبوجب الرخ�سة رقم 40017، 
وعنوانها امل�سجل يف مدينة دبي لاإنتاج - قطعة ار�ص اي ان دي 11 - �ص ب 53366 ، دبي ، 
الإمارات العربية املتحدة ، )"ال�سركة"( تعلن اأنه وفقا لقرار ال�سركاء بتاريخ 2018/11/14  
�سيتم حل ال�سركة اختياريا مبوجب الإجراء املن�سو�ص عليه يف املادة 101 من اللوائح املنظمة 

لل�سركات اخلا�سة يف املجمعات الإبداعية بدبي ل�سنة 2016. 
اأي طرف معني لديه مطالبة �سد ال�سركة عليه بتقدميها يف غ�سون 45 يوما من تاريخ هذا 

ال�سعار عن طريق الربيد امل�سجل اأو الت�سال ب : ال�سيد : اليا�ص الوادي  
ا�سم ال�سركة : جيمبك�ص فور بيرب اند بورد منطقة حرة - ذ م م  

�ص.ب : 53366 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
هاتف : 4220266 - 04 

 elie@gimpex.ae  :بريد الكرتوين
لن تقبل املطالبات التي تقدم بعد انق�ساء مدة  45 يوما.

ا�سعار بالت�سفية
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
  اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

 يف الطعن 2019/180 طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/ مطبعة الإمارات - �ص ذ م م وميثله / علي اإ�سماعيل حممد 
عبداهلل الزرعوين - باعان املطعون �سده/1- تي ام جي ميدل اي�ست 
- �ص ذ م م  2-راكي�ص جيورجي كارميوند اكال �ساندي جي - جمهول 
املذكورة  الطعن  عليكم  اق���ام  ال��ط��اع��ن  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة.  حم��ل 
اعاه ويتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على 

�سحيفة الطعن املقدمة �سدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/442 تنفيذ جتاري  
هندي   - �سومايل  ح�سن  ح�سني  �سومايل  ح�سني  علي  �سده/1-  املنفذ  اىل 
اجلن�سية جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي ال�سامي 
- �سركة م�ساهمة عامة وميثله / نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )184916( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/686   تنفيذ جتاري  
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  مرعي  حممد  عبدالغفار  عزت  �سده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/�سركة البحار ال�سبع للتجارة - ذ م م  وميثله / اأمل عمرب ال�سبيعي 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 1- بدفع املبلغ املنفذ  - قد 
املحكمة. خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�سامن  دره��م   )714309.50( وق��دره   به 

املركبات  على  امل��وق��ع   2018 ل�سنة   319 رق��م  التحفظي  احلجز  وتثبيت  ب�سحة   -2
للتنمية  ب��دب��ي  دائ���رة  ل��دى  الثالثة  عليها  للمدعي  ال��ع��ائ��دة  التجارية  والرخ�سة 
القت�سادية وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
اإعالن للح�سور اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم 2018/3496 مدين )جزئي( 
بوا�سطة الن�سر

بنا على طلب حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
اىل املدعي عليه / �سركة ادفان�سد ل�سناعة الفيرب جا�ص - ذ م م   جن�سيته / 

اقام املدعي / �سركات لوجي�ستيك�ص املحدودة ، جن�سيته / الإمارات العربية املتحدة 
عنوانه / دبي - ديرة - القرهود - �سارع جيجيكو مرتو 57 - بناية بو�سقر - الطابق الثالث - مكتب رقم 

301 هاتف 042217010 رقم املتحرك 042217040 رقم مكاين 3289393656
الدعوى برقم / 2018/3496 )مدين )جزئي(( عجمان 

ومو�سوعها : مطالبة مببلغ وقدره 138398 درهم وفائدة قانونية بن�سبة 12% من تاريخ 2017/6/26 
فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد يف 

ال�ساعة 8.30 من يوم 25 �سهر مار�ص ل�سنة 2019 م. 
وذلك يف النظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه. 

حرر بتاريخ 2019/3/4 
 مكتب اإدارة الدعوى 

   المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
دعوى رقم 2018/3898 جتاري كلي

حمكمة ال�سارقة الحتادية الإبتدائية
ال�سادة / بيت احلكمة للمحاماة وكيل البنك العربي املتحد املدعي 
ال�سادة / نورة الهاجري للمحاماة وكيل اأندرو اإليا�ص  املدعي عليه 

املو�سوع / دعوى رقم 2018/3898 جتاري كلي "حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية"  
يف  الإبتدائية"  الإحتادية  ال�سارقة  "حمكمة  قبل  من  كخبري  انتدابنا  اىل  بالإ�سارة 
 "14" ال�ساعة  اجتماع خربة  اىل  دعوتكم  نود  كلي  رقم 2018/3898 جتاري  الدعوى 
الثانية بعد ظهر يوم الحد 2019/3/17 يف مكتبنا الكائن يف دبي منطقة بور �سعيد 
من  لديكم  مبا  لتزويدنا   )042959958  : )هاتف   504 مكتب  الوحدة  بناية  ديرة    -

م�ستندات متعلقة بالدعوى اعاه.     
اخلبريامل�سريف  
جمال خليل يا�سني 

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/223  جتاري جزئي              

ان  الق��ام��ة مب��ا  العامة جمهول حم��ل  للتجارة  ال���س��ود  امل��دع��ي عليه /1-ال��ت��وت  اىل 
حبيب  عبداحلكيم  وميثله/  ع��ام��ة  م�ساهمة  ال���س��ام��ي  الإم����ارات  امل��دع��ي/م�����س��رف 
املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  من�سور بن حرز - قد 
بالت�سامن والت�سامم والتكافل مببلغ وقدره )214007.70 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
لها  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  9% من  والفائدة   املحاماة  واتعاب 
لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  8.30 �ص  ال�ساعة   2019/3/24 املوافق  الحد  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2019/1/1958 

املنذر : بنك دبي الإ�سامي - )�سركة م�ساهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�سد النعيمي 

املنذر اليه / روبرت جي اأر باجتيان �سينجلوت 
بنبه املنذر على املنذر اليه ب�سرعة �سداد املبالغ امل�ستحقة املو�سحة جملة وتف�سيا ب�سدر هذا 
اثنان وثاثون  �سبعمائة  الف  واربعون  دره��م )ثمانية   48732 وق��دره  باإجمايل مبلغ  الن��ذار 
درهم( - بخ�سو�ص مركبة هوندا اكورد - موديل 2015 ، ر�سا�سي اللون - رقم الوحة )52206( 
جهة ترخي�ص دبي - خ�سو�سي - رمز اللوحة M ، وذلك خال �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا 
املبلغ  بالزامكم برد هذا  القانونية  اتخاذ الج��راءات  ال�سداد �سيتم  ، ويف حالة رف�ص  الإن��ذار 

والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف املقررة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2019/1/1959 

املنذر : احمد جمعه ح�سن جمعه الزعابي - ب�سفته مالك فندق ايليت بيبلو�ص )حاليا( - كورال 
دبي الرب�سا )�سابقا( - بوكالة املحامي/ را�سد النعيمي - املنذر اليه : مطعم ومقهي اجلميزة - 

وميثله الدكتور / �ساكر �سعد اأ. اأدري�ص - �سعودي اجلن�سية 
مبح�سر  اإغ��اق��ه  والثابت  للفندق  امل���وؤدى  املمر  ب��اب  فتح  ب�سرعة  اليه  امل��ن��ذر  على  امل��ن��ذر  بنبه 
معاينة اثبات احلالة بالأمر على عري�سة رقم 2019/400 واإع��ادة احلال اىل ما كان عليه قبل 
التعاقد واإزالة التعديات املقامة بدون احل�سور على املوافقات الازمة من اجلهات الر�سمية 
املخت�سة ، وذلك يف موعد اق�ساه ثاثون يوما من تاريخ هذا النذار وال �سوف ن�سطر ا�سفني 
اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية �سدكم عن طريق مركز ف�ص املنازعات اليجارية يف اإمارة 
دبي مبا فيها طلب اإخاءكم من العني املوؤجرة )مطعم ومقهي اجلميزة( والزامكم ب�سداد كافة 
الر�سوم وامل�ساريف والغرامات املرتتبة على ذلك والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�سوم 

وامل�ساريف املقررة ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

يف  الدعوى 2019/380  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- الأوم للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2- �سادق رم�سان نباخته 
وميثله/ ����ص.ذ.م.م  للدهانات  املدعي/كابارول  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 

املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  لوتاه  عبدالرحمن  علي  ح�سني 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )200000( وق���دره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
ال�سداد  وحتى  ال�سيك  ا�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب 
�ص   08:30 ال�ساعة   2019/3/18 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لها  التام.وحددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.C.13:بالقاعة
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بانحالل �سركة 

ا�سم ال�سركة وعنوانها : رويال امني الت�سجيل العقاري )�ص.ذ.م.م.( 
رقم الرخ�سة / 712888 ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سئولية حمدودة .  رقم 
القيد بال�سجل التجاري : 11140218 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحال ال�سركة املذكورة اأعاه 
واملوثق   2019/02/24 بتاريخ  لل�سركة  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب  وذلك 
  2019/02/24 بتاريخ   )2019/1/42337 رق��م/  حتت  العدل  الكاتب  ل��دي 
ق���رار اجلمعية  ال�����س��رك��ة ح�سب  بت�سفية  ل��ل��ق��ي��ام  اأع����اه  امل���ذك���ور  امل�����س��ف��ي  وب��ت��ع��ي��ني 
العمومية املوثق لدي الكاتب العدل. وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�سفي املعني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�سعيد – ت /2955248 �ص 
ب/8540  ، م�سطحبا معة كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية ،وذلك خال )45( 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بتعيني م�سفى

ا�سم امل�سفي وعنوانه : �سفيان الغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون .
 / الرخ�سة  رق��م  )�������ص.ذ.م.م.(  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل  ام��ني  روي���ال   : وع��ن��وان��ه��ا  ال�سركة  ا���س��م 
ملك ال�سيخ مانع بن خليفة بن �سعيد ال املكتوم   )311( رقم  مكتب  العنوان:    712888
-  ام هرير الثانية – بر دبي.  ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سئولية حمدودة . رقم القيد 
1140218  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه  بال�سجل التجاري : 
قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحال ال�سركة املذكورة اأعاه وذلك مبوجب قرار 
اجلمعية العمومية لل�سركة بتاريخ 2019/02/24 واملوثق لدي الكاتب العدل حتت رقم 
اأعاه  املذكور  امل�سفي  وبتعيني  املحرر2019/1/42337 -  بتاريخ 2019/02/24  
وعلى  العدل.  الكاتب  لدي  املوثق  العمومية  اجلمعية  ق��رار  ح�سب  ال�سركة  بت�سفية  للقيام 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – 
بور�سعيد – مكتب رقم/204 – الطابق الثاين - بناية الغامن اجلديدة – ت: 2955248 
8540 م�سطحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال 45 يوما  – �ص ب : 

من تاريخ ن�سر هذا العان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/1101  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة  املدعي عليه / 1-ذي ون بوينت  اىل 
القامة مبا ان املدعي /فاطمه الزهراء عبا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )31550 درهم( مع الفائدة القانونية بن�سبة 
بت�سليم  املدعي عليها  وال��زام  ال�سداد  تاريخ  العمل وحتى  نهاية  تاريخ  9% من 
وحددت لها   MB190537383AE:املدعية �سهادة اخلربة رقم ال�سكوى
 ch1.B.10:جل�سة يوم الحد املوافق 2019/3/24 ال�ساعة 09.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/276  عمايل كلي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة ال�سرق الو�سط للتطوير الداري والقت�سادي - اكومان 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /احمد عادل عبداحلميد ابوزيد وميثله:حممد 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الربيكي   عبدالرحيم  حم�سن  عبداهلل 
 )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م  دره���م(   214000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح��ددت   MB181548133AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2019/3/19 ال�ساعة 10.30 �ص بالقاعة:ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2640  ا�ستئناف جتاري    

حمل  جمهول  ح��اف��ظ   ا�سماعيل  �سالح  ك��رمي   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
كتينغ �ص.ذ.م.م  نوفا م�سن كريتيكال كونرت   / امل�ستاأنف  ان  القامة مبا 
وميثله:�سلمان حممد احمد حممد حممود الطويل  قد ا�ستاأنف / احلكم 

ال�سادر بالدعوى رقم 2018/1097 جتاري كلي بتاريخ:2018/11/22     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2019/3/24 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1655  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- عمر ع�سام الطاهر  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف / نوفا م�سن كريتيكال كونرت كتينغ �ص.ذ.م.م وميثله:�سلمان 
حممد اح��م��د حممد حم��م��ود ال��ط��وي��ل  ق��د ا���س��ت��اأن��ف / احل��ك��م ال�سادر 

بالدعوى رقم 2018/578 جتاري كلي بتاريخ:2018/7/17     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2019/3/24 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/3325  ا�ستئناف عمايل    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة امييج للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
وميثله:يو�سف  �سينغ  ب��ال  �سينغ  �سوريندر   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم   / ا�ستاأنف  قد  احلمادي   يو�سف  احمد  حممد 

رقم 2018/7247 عمايل جزئي بتاريخ:2018/12/23     
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2019/3/18 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�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/160  جتاري كلي

ان  ال�سهابي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  ي��ا���س��ني  امل��دع��ي عليه / 1-اأمي����ن  اىل 
املدعي /احمد عبدالرحمن نا�سر العقيل وميثله:خالد حممد �سعيد بوج�سيم 
التحفظي  وتثبيت احلجز  ب�سحة  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
رقم:12/2019 حجز حتفظي جتاري على اموال املدعي عليهم والر�سوم وامل�ساريف 
امل���واف���ق:2019/3/20  امل��ح��ام��اة.وح��ددت لها جل�سة ي��وم الرب��ع��اء  ات��ع��اب  ومقابل 
ال�ساعة:09:30 �ص بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

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

اىل املدعي عليه / 1-�سركة �سوراملدينة لتجارة القم�سة ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( وميثله:احمد علي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي  مفتاح �سالح الزعابي قد 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )1.300.000( وق��دره  مببلغ  عليهما 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %14 والفائدة 
املعجل با كفالة.وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق:2019/3/17 ال�ساعة:09:30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.15:بالقاعة ���ص 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12578 بتاريخ 2019/3/13   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/3125  جتاري جزئي 

املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �سعداوي  را�سية  عليه/1-  املحكوم  اىل 
ل�سالح/ اع��اه  املذكورة  الدعوى  يف    2018/11/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
)خم�سة  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  الع�سمي  ح�سن  ن��واف  حممد 
و�ستني الف وخم�سمائة وخم�سة واربعني درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2018/3/13 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات 
املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف  اتعاب  الف درهم مقابل  ومببلغ 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��ان �سدر  اليوم  اعتبارا من  خال ثاثني يوما 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي-الفجر:

امل��ع��رف��ة متحف  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  اف��ت��ت��ح��ت 
منارة  ي��ن��ظ��م يف  ال����ذي  “ ال��رق��م��ي  غ��ان��دي  “زايد 
الرقمي يف  بالتعاون مع متحف غاندي  ال�سعديات 
للقائد  الإن�سانية  بالقيم  احتفاًء  وذل��ك  نيودلهي 
املوؤ�س�ص املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 
ومب��ن��ا���س��ب��ة ذك���رى م���رور 150 ع��ام��ا ع��ل��ى مياد 

مهامتا غاندي.
وزيرة  الكعبي  ن���ورة  م��ع��ايل  الف��ت��ت��اح  حفل  ح�سر 
وزير  ن�سيبة  زكي  ومعايل  املعرفة،  وتنمية  الثقافة 
املنتدب  الع�سو  املبارك  خليفة  رزان  و�سعادة  دول��ة، 
نائب  بانت،  �سميتا  و�سعادة  باأبوظبي،  البيئة  لهيئة 
امل�سوؤولني  الدولة وعدد من  الهندي لدى  ال�سفري 

ورجال الأعمال من جمهورية الهند ال�سديقة.
الثقافة  وزي����رة  الكعبي  ب��ن��ت حم��م��د  ن���ورة  واأك����دت 
وتنمية املعرفة اأن متحف “زايد غاندي” الرقمي 
الأول من نوعه يف الدولة، يتزامن مع احتفاء دولة 
يف  م��ت��ج��ذرة  ح�����س��اري��ة  قيمة  بالت�سامح  الإم�����ارات 
للت�سامح،  2019 عاماً  ع��ام  اإع��ان  بعد  الإم���ارات 
العامل  �سهد  ع��امل��ي��ني،  ب��ق��ائ��دي��ن  امل��ت��ح��ف  ويحتفي 
التي  النبيلة  الإن�سانية  قيمهما  �سدق  على  اأجمع 
اأ�سهمت يف بث روح الت�سامح والتاحم والوئام بني 

ي�سلط  املتحف  اأن  اإىل  معاليها  واأ���س��ارت  ال�سعوب، 
ال�سوء على فكرهما وروؤيتهما الفريدة يف جمالت 
كما  والبيئة،  والإن�سانية  والعطاء  والتنمية  البناء 
يف  الثقافات  املتعدد  املحلي  للجمهور  نافذة  ميثل 
دولة الإم��ارات لاطاع على فكر رجلني يحمان 
ثقافية  خلفيات  م��ن  لكنهما  وامل��ب��ادئ  القيم  نف�ص 

خمتلفة. 
وقالت نورة الكعبي: “ ميثل  متحف “زايد غاندي 
ال��رق��م��ي حم��ط��ة ج��دي��دة يف م�����س��رية العاقات   “
الثقافية بني الإمارات وجمهورية الهند ال�سديقة، 
الت�سامح  حكاية  ي�سرد  ح�سارياً  ملتقى  ي�سكل  اإذ 
التي ر�سخها زايد وغاندي يف �سعبيهما،  والتعاي�ص 
وي��اأخ��ذ ال����زوار يف رح��ل��ة ع��ن��وان��ه��ا امل��ح��ب��ة والوطن 
والت�سامح  ال�سام  حمطاتها  احلكيمة،  وال��ق��ي��ادة 

والإخاء«.
روؤية  املتحف يرتجم  اأن  اإىل  الكعبي  ن��ورة  واأ���س��ارت 
وف��ك��ر دول���ة الإم�����ارات م��ن خ��ال جت���ارب اإبداعية 
�سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  املوؤ�س�ص  الوالد  ل�سان  على 
عليها  قامت  التي  املتينة  الأ�س�ص  جت�سد  نهيان  اآل 
ال���دول���ة، وع��ل��ى اجل��ان��ب ه��ن��اك اأي�����س��اَ ال��ك��ث��ري من 
املحتوى الذي يربز فكر وفل�سفة غاندي يف احلياة 

والوطن واملجتمع.
من  اع��ت��ب��اراً  اجلمهور  اأم���ام  اأب��واب��ه  املتحف  ويفتح 

التا�سعة  م���ن   2019 م���ار����ص   29 وح��ت��ى  ال���ي���وم 
اأي��ام اجلمعة من  الثامنة م�ساًء عدا  وحتى  �سباحاً 

التا�سعة �سباحاً وحتى التا�سعة م�ساًء. 
ب�سورة  املتعددة  الو�سائط  تقنيات  املتحف  ويوّظف 
ومقاطع  �سور  من  تفاعلي  حمتوى  عرب  اإبداعية 
قدماه  ما  وي�ستذكر  القائدين  حياة  ميثل  فيديو، 

من اإجنازات. 
الهند  �سفري جمهورية  �سوري  نافديب  قال  ب��دوره 

لدى دولة الإمارات:
»يعرّب متحف زايد غاندي الرقمي عن قيم ال�سام 
املهامتا  ر�سخها  التي  امل�ستدامة  واحلياة  والت�سامح 
الإمارات  دول��ة  وموؤ�س�ص  احلبيب”  “بابو  غاندي 
زايد”.  “بابا  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
متيز كا الزعيمني بحبهما وخدمتهما لاإن�سانية 
النبيلة توا�سل  والتعاطف مع اجلميع، هذه القيم 
 150 ال�  بالذكرى  نحتفل  بينما  جميعاً.   اإلهامنا 
مل��ي��اد امل��ه��امت��ا غ���ان���دي وحت��ت��ف��ي الإم��������ارات بعام 
الت�سامح، فاإنني على ثقة اأن زوار هذا املتحف �سوف 
ي��درك��ون ج��وه��ر ت��ل��ك ال��ق��ي��م ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي دعمها 

الزعيمان وكر�سا حياتهما من اأجلها«.
ويقام على هام�ص املتحف جمموعة من الفعاليات 
وور������ص ال��ع��م��ل  ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��رب ع���ن عميق 
اأيام  �سيتم  كما  البلدين،  ب��ني  الثقافية  ال��ع��اق��ات 

اجلمعة عر�ص فيلم وثائقي عن ال�سيخ زايد، وفيلم 
ب��اأ���س��ل��وب يتجاوز  امل��ت��ح��ف  غ��ان��دي. �سمم  امل��ه��امت��ا 
ال�سرية  على  يركز  ال��ذي   - املعتاد  املعار�ص  مفهوم 
اأبعد،  ه��و  م��ا  اإىل   - التوثيقية  واجل��وان��ب  ال��ذات��ي��ة 
الثقايف  بالتبادل  يحتفي  ح�ساريا  ملتقى  جلعله 
املحبة،  عنوانها؛  رحلة  اإىل  زواره  ويدعو  واحل��وار، 
ال�سام،  حمطاتها؛  احلكيمة،  وال��ق��ي��ادة  وال��وط��ن 
والت�سامح والإخاء يف زمن تعّمه احلروب والنزاعات.
مت تو�سيع حدود املتحف باملعنى املجازي؛ وذلك عرب 
جت�ّسد  فنية،  واأع��م��ال  بتكنولوجيا  جمرياته  رف��د 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى القوا�سم  امل��ت��ح��ف الإب���داع���ي  م��ف��ه��وم 
امل�سرتكة بني ال�سيخ زايد واملهامتا غاندي، وتكّر�ص 
املعاين املطروحة يف كل ركن من اأركانه. ف�سًا عن 

الت�ساميم الداعمة الأخرى.
اإىل  الرقمي  زاي��د وغاندي  تق�سيم متحف  وق��د مت 

�ست مناطق هي:  
كمة: احُلكم واحليِ  .1

ي��رك��ز ه��ذا ال��رك��ن على ال��وط��ن وال��ق��ي��ادة واملعاين 
اخلا�سة بهذين اجلانبني.

 واجب وخدمة وطن؛ هكذا راأى كل من ال�سيخ زايد 
واملهامتا غاندي القيادة.

والقائد  م  امللهيِ الإن�سان  �سخ�سيتي  بني  جمعا  لقد 
املتناغم مع قيمه ومبادئه،  اأخل�سا لبلديهما وبذل 

كل جهد �سادق يف �سبيل �سعبيهما.
ي���رك���ز ه����ذا الركن  ال���ع���ط���اء:  ���س��ل��ط��ة   .2
القائدين  منهج  يف  واملجتمع  ال��ن��ا���ص  اأه��م��ي��ة  على 
زايد  ال�سيخ  عند  القيادة  مفهوم  يقوم  الإن�سانني. 
وامل��ه��امت��ا غ��ان��دي ع��ل��ى م��ب��ادئ الإن�����س��ان��ي��ة واخلري 
وال���ع���ط���اء...  وق���د اأّث����ر ك��اه��م��ا ب��ع��م��ق ع��ل��ى حياة 
امل��اي��ني م��ن ال��ن��ا���ص يف جميع اأن���ح���اء ال��ع��امل من 

خال قيم التعاطف والرتاحم.
ال�����س��ام وق��ي��م الت�سامح  ���س��ام:  دع���اة   .3
زايد  ال�سيخ  من  كل  نهج  يف  اأ�سا�سية  مرتكزات  هي 
واملهامتا غاندي حيث رّكز كل منهما ب�سورة كبرية 

على حتقيق اخلري لل�سالح العام.  
تبّنى القائدان الإ�ساح والتغيري، وامتلكا احلكمة 
يف  الكلمة  وتوحيد  الإم��ك��ان��ات  لت�سخري  وال��دراي��ة 
زايد  ال�سيخ  دعا  والتطلعات.  ال��روؤى  �سبيل حتقيق 
واملهامتا غاندي اإىل ال�سام يف املحافل الدولية ويف 
كل منا�سبة متاحة وعما ب�سدق يف �سبيل حتقيق 

ال�سام لل�سعوب والأوطان.
ح�����س��اد ال��ت��غ��ي��ري: ه���و ال��ت��غ��ي��ري نحو   .4

الأف�سل على �سعيد الأمة وم�ستقبل الوطن.
غ��ان��دي قيم  وامل��ه��امت��ا  زاي���د  ال�سيخ  م��ن  ك��ل  ج�ّسد 
اأ�سدق اجلهود  ب��ه،  وب��ذل  الت�سامح يف كل ما قاما 
اأقاما عاقات طيبة مع  ال�سام.  اإح��ال  اأج��ل  من 

ذهبا...  اأينما  املحبة  ج�سور  وم���ّدا  ال�سعوب،  باقي 
كل ذلك يف �سبيل  حتقيق عامل متعاي�ص يحيا فيه 

الب�سر ب�سام ووئام.
ق����ّوة ال��ك��ل��م��ة: ال�����س��ي��خ زاي����د يف املقام    .5
الأول هو اإن�سان مرهف و�ساعر، وحكيم قريب من 
النا�ص، فقد �سّطر بكلماته ماحم ودرو�ساً لاأجيال 
املتعاقبة. اأما املهامتا غاندي فقد ُعرف بقوة كلمته، 
ل  للتاريخ جمموعة  ف��رتك  واأّل����ف...   وكتب  تكّلم 

مة.  تن�سى من الأقوال امللهيِ
امل��ه��امت��ا غاندي  زاي����د وك��ذل��ك  ال�����س��ي��خ  اأدرك  ل��ق��د 
ف��ن جت�سيد  واأه��م��ي��ة  ال��ت��اأث��ري،  الكلمات على  ق��درة 
الأفكار و�سياغتها...فعرّبا بالكلمة عن اإخا�سهما 

لقيمهما، و�ساركا وجهات النظر مع �سعبيهما.
الركن  ه��ذا  ي��ت��ن��اول  الطبيعة:  ���س��ون   .6
الطبيعية  الأ�����س����ول  وح��م��اي��ة  اح�����رتام  ق��ي��م  ع��ل��ى 

والرتاثية عند ال�سيخ زايد واملهامتا غاندي.
 لقد تبّنى كل من ال�سيخ زايد واملهامتا غاندي مفهوم 
حياتهما.  طوال  التوازن  قيمة  ور�ّسخا  ال�ستدامة، 
ي�سلط هذا الركن ال�سوء على جهود حفظ الأ�سول 
بالبيئة  والع��ت��زاز  ال��رتاث��ي��ة  وامل��ف��ردات  الطبيعية 
التي بذلت  الثقافية احل�سارية  اأو  الطبيعية  �سواء 
واإيجاد  الإن�����س��ان  ���س��ع��ادة  حتقيق  بغية  قبلهما  م��ن 

التوازن يف عاملنا لنا ولأجيالنا القادمة.

وزارة الثقافة وتنمية املعرفة تفتتح متحف “زايد غاندي” الرقمي يف منارة ال�سعديات

نورة الكعبي: املتحف ملتقى ح�شاريٌّ ي�شرد حكاية الت�شامح والتعاي�س 

وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  افتتح 
الت�سامح ام�ص الول معر�ص جالريي “ �سلوى زيدان “ يف 
اأبوظبي مب�ساركة 24 فنانا من المارات والدول العربية 
والجنبية ح�سره عدد من ال�سفراء وعقياتهم وعدد من 

املهتمني بهذا الفن.
وقالت �سلوى زيدان �ساحبة املعر�ص ان معر�ص جالريي 
الذي يقام حتت رعاية ال�سيخ نهيان وي�ستمر ملدة �سهر ... 
ا�ستمل على 33 لوحة و7 منحوتات و �سورا فوتوغرافية 
متثل خمتلف التقنيات الفنية معربة عن م�ساعر فنانني 

معا�سرين حول موا�سيع خمتلفة .
واأو�سحت ان املعر�ص ميثل العديد من املدار�ص الت�سكيلية 
مهرجاناً  يجعله  م��ا  وه��و  املختلفة  الفنية  والجت���اه���ات 
م�سرية   .. الفنون  م��ن  خمتلفة  اأن���واع  فيه  تتاقى  فنيا 
خا�سة  الفنان  ل�سخ�سية  انعكا�ص  احلقيقي  الفن  ان  اىل 
اأن الر�سام املوهوب هو الذي ير�سم ما يف داخله وتنعك�ص 

قدرته الفنية يف اأعماله.
ت�سريح  يف  امل��زروع��ي  فاطمة  الت�سكيلية  الفنانة  وق��ال��ت 
خا�ص لوكالة انباء الم��ارات “ وام “ انها عر�ست خال 

لوحات جت�سد ح�سارة   4 املعر�ص جالريي  م�ساركتها يف 
دولة الم��ارات وحتاكي تراث الم��ارات وتقاليده معتربة 
يف  ال�سبابية  الب��داع��ات  اب���راز  يف  ي�سهم  املعر�ص  ه��ذا  ان 

الدولة واحتكاكهم مع فنانني معا�سرين .
من جانبه اكد الفنان عبد العزيز الف�سلي الذي يعر�ص 
العربي ومقا�ساته  لوحات حلروف عربية جت�سد احلرف 
وابعاده ان تنظيم مثل هذه املعار�ص فر�سة متميزة ت�سجع 
الفنانيني وابراز اعمالهم الفنية والهتمام والرعاية من 

اجل زيادة جتربتهم يف هذا املجال .

يف  الأوىل  للمرة  افتتح  زي���دان  �سلوى  ج��ال��ريي  اأن  يذكر 
اأبوظبي عام 1994 ثم اأعيد افتتاحه يف يناير 2009، 
فنية معا�سرة، ومن�سة  اأعمال  لعر�ص  يوفر ف�ساء  حيث 
العاملي  امل�ستوى  على  امل��ع��روف��ني  الفنانني  م��ن  ملجموعة 

واآخرين من منطقة ال�سرق الأو�سط،
 كما ي��ق��وم ب��رع��اي��ة امل��واه��ب ال�سابة م��ن دول���ة الإم����ارات 
ومنطقة اخلليج، ويهدف اإىل عر�ص اللوحات واملنحوتات 
وال�سور الفوتوغرافية وعرو�ص الأفام الفنية، بالإ�سافة 

اإىل تنظيم ور�ص عمل واأم�سيات �سعرية.

رعاية  زي���دان يف  �سلوى  ج��ال��ريي  ور���س��ال��ة  روؤي���ة  وتتمثل 
امل���واه���ب امل��ح��ل��ي��ة وع��ر���ص الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي تظهر 

الإبداعات اجلديدة التي متيز الفن الأ�سيل، 
امل�ستقلة  املعار�ص  وتن�سيق  بتنظيم  اجل��ال��ريي  يقوم  كما 

واجلماعية مع �سالت عر�ص ومن�سقني عامليني، 
م�س������اريع  لتنظ������يم  حملي�����ة  موؤ�س�س�������ات  مع  ويتع�����اون 
وور�ص  مقيم�������ني  فن�����انني  وي�ست�سي�������ف  وثق������افية،  فنية 
الفن  ب�ساط  على  امل��واه��ب  و�سق���ل  لكت�س������اف  عم������ل 

الت�سكيلي.

فنانا ي�شاركون بـ 33 لوحة و7 منحوتات   24
فى معر�س جالريي »�شلوى زيدان«

كلية  التي تنظمها  التا�سعة  ن�سختها  ال�سريف يف  الدولية للحديث  الندوة  ام�ص فعاليات  انطلقت 
ال�سنة  يف  الوطن  حماية  عنوان”  حتت  العام  هذا  واملقامة  بدبي  والعربية  الإ�سامية  الدرا�سات 
وذلك  بدبي  بال�ص  الإ�سامية يف فندق جود  ال��دول  باحثا من خمتلف   35 “ مب�ساركة  النبوية 

برعاية معايل جمعة املاجد رئي�ص جمل�ص اأمناء كلية الدرا�سات الإ�سامية والعربية.
ن�سيبة وزير دولة  اأن��ور  الدكتور زكي  اأعمالها بجل�سة علمية حتدث فيها معايل  الندوة  وافتتحت 
و�سعادة الدكتور حمد بن اأحمد ال�سيباين املدير العام لدائرة ال�سوؤون الإ�سامية والعمل اخلريي 
عبد  حممد  والدكتور  الفجرية  حاكم  م�ست�سار  الرقباين  حممد  بن  �سعيد  معايل  بح�سور  بدبي 
ومدراء  العربية  ال��دول  قنا�سل  من  وع��ددا  والعربية  الإ�سامية  الدرا�سات  كلية  مدير  الرحمن 
وروؤ�ساء املوؤ�س�سات التعليمية واجلامعات واملراكز البحثية اإ�سافة اإىل ممثلي املوؤ�س�سات وال�سركات 

الراعية للندوة.
اأعرب فيها عن �سروره باأن كلية الدرا�سات الإ�سامية والعربية تبذل  واألقى معايل جمعة املاجد 

جهدها لي�ستمر هذا احلدث العلمي الدويل منذ العام 2003 خدمة للدين والوطن واملجتمع.
وقال معاليه اإن بناء الوطن وحمايته م�سوؤولية م�سرتكة بني اجلميع واأن املوؤ�س�سات التعليمية التي 
يتخرج فيها الأجيال تكون م�سوؤوليتها نحو الوطن اأعظم لأَنها تزودهم من ال�معارف ما يتاأهلون 

به لبناء الوطن وحماية اأمنه وخدمة جمتمعه.
و ا�ساف معاليه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم علمنا من خال حياته اأن حماية الوطن وال�حفاظ 

على اأمنه من املقا�سد العظمى يف الإيِ�سام.
فيها مثمرة وحمققة لاأهداف  تقدم  التي  والأبحاث  العلمية  ال�جل�سات  تكون  اأن  وتطلع معاليه 
“حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  ل�ساحب  �سكره  املرجوة.. موجها 
اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 

حاكم دبي ملا يقدمانه من دعم كبري لكلية الدرا�سات الإ�سامية والعربية -هذه املوؤ�س�سة العلمية 
اخلريية- لت�سهم يف جمال البناء املعريف والثقايف وجمال التاأهيل ل�سوق العمل.

ومن جانبه حتدث معايل الدكتور زكي اأنور ن�سيبة يف اأوىل جل�سات الندوة عن “البعد ال�سرتاتيجي 
و مبعايل  والعربية  الإ�سامية  الدرا�سات  بكلية  فيها  ا�ساد  الوطن”  والتعليم يف حماية  لاحتاد 
جمعة املاحد الذي يعترب من اأكرب هامات الثقافة والفكر والعمل اخلريي يف العامل العربي عمل 
خال �سنوات طويلة دوؤوبة على تعزيز الهوية الثقافية للمجتمعيِ الإماراتي والرتكيز على تعميق 

الوعي بالعلوم الإ�سامية واللغة العربية واملعارف املحققة ملتطلبات الع�سر فيه .
اأن التعليم كان وما يزال هو املحرك احلقيقي لنه�سة الأمم وتطورها وعلو �ساأنها  وذكر معاليه 
ولي�ص غريبا اأن نرى هذه الروؤية متجلية يف اأو�سحيِ �سورها يف الإرث الكبري الذي تركه لنا املغفور 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” والذي راأى يف التعليم مفتاحا مل�سرية الحتاد 
املباركة حينما قال “اإن الأ�سلوب الأمثل لبناء املجتمعيِ يبداأ ببناء املواطن املتعلم لأن العلم يوؤدي 
اإىل حتقيقيِ امل�ستوى املطلوب وواجب كل مواطن هو العمل على تنمية قدراته ورفعيِ م�ستواه العلمي 

لي�سارك يف بناء م�سرية الحتاد من اأجل حياة اأف�سل.”
 واأ�ساف معايل زكي ن�سيبة اأنه يف خاليِ ال�سنواتيِ ال�سبعيِ والأربعنَي من عمريِ الحتاد يِاملديد ظل اإرث 
املغفور له ال�سيخ زايد واملتمثل يف منظومة تعليمية ر�سينة ت�سهم ب�سكل فاعٍل يف بناء الدولة نربا�سا 
يقتدى به يف بناء الأجيال وبناء القدرات الوطنية وهو ما مكن دولة الحتاد من بلوغ ما و�سلت اإليه 

من �ساأن ح�ساري ي�سار اإليه بالبنان يف كل بقاع الدنيا.
و�سعت  وم�ستدامة  متزنة  تعليمية  ا�سرتاتيجية  خ��اليِ  من  متكنت  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  واأ�سار 
ال�ستثمار يف التعليم يف اأعلى مراتب الأولويات احلكومية ومب�ساندة القطاعيِ اخلا�ص امللتزم بر�سالة 
وطنية جامعة من بناء منظومة تناف�سية للتعليم العام واملهني واجلامعي توؤهل خمرجاتها اليوم 

للقطاعات احلكومية واخلا�سة معظم ما حتتاجه من موارد ب�سرية يف كافة املجالت وهي ل تزال 
فية يف الدولة لكي ت�سل بها اإىل اأرقى امل�ستوياتيِ  مع ذلك تطمح يف تطوير م�ستمر للمنظومة املعريِ
العاملية مبا يف ذلك يف جمال الثورة املعرفية الرابعة وبف�سل هذهيِ الروؤية ال�سديدة بات التعليم يف 
الدولة ي�سكل اأحد القطاعات ال�سرتاتيجية التي تتكامل مع القطاعات احليوية الأخرى يف تر�سيخ 

قواعد الحتاد وتعزيز مكت�سباته وحت�سينه وحمايته من التهديدات.
يتمحور  �سموليا  منهجا  تتبع  الإم����ارات  يف  الأخ��اق��ي��ة  والرتبية  التعليم  ا�سرتاتيجية  اأن  ون��وه 
حول بناء �سخ�سية الطالب بهدف اإعداديِ اجليل القادم من القادة وال�سخ�سيات الذين ي�ساهمون 
ب�سكل اإيجابي يف تعزيز احلياةيِ الجتماعية والرتقاء بالعاقات الإن�سانية وتبني مفهوم التعاي�صيِ 
القومي  اأمننا  تهّدد  التي  والتحديات  وال�سراعات  املخاطر  بالعديديِ من  امل�سرتك يف عامل موبوء 

وت�سّكل خطرا داهماً على م�ستقبل الب�سرية.
“ اخلطاب الديني واأثره ال�سرتاتيجي يف  كما األقى �سعادة الدكتور حمد ال�سيباين كلمة بعنوان 
حماية الوطن دولة الإمارات العربية املتحدة اأمنوذجا” اأكد خالها على اخلطاب الديني املوجه 
الذي يهدف اإىل جمع ال�سمل واللتزام بالكلمة والتدقيق يف اأبعادها “فالوطن الذي ل حتميه ل 

ت�ستحق اأن تعي�ص فيه” واأ�سار اإىل خطورة اخلطاب الديني وجناح الإمارات يف �سبطه وتر�سيده .
ولفت اإىل اأن الإمارات تبقى موئا لل�سام والت�سامح لأكر من 200 جن�سية يف ظل جهود كبرية 

للقيادة الر�سيدة ومنوذجا للدول الأخرى يف اخلطاب الديني املعتدل .
وكرم معايل جمعة املاجد يف ختام الفتتاح معايل الدكتور زكي اأنور ن�سيبة والدكتور حمد ال�سيباين 
والباحثات  والباحثني  ال��ن��دوة  رع��اة  بتكرمي  ق��ام  كما  ال��ن��دوة  باأعمال  القيمة  مل�ساركتهما  تثمينا 
امل�ساركني.وتعر�ص الندوة التي ت�ستمر ثاثة اأيام / 35 /بحثا من اأ�سل 210 بحثا من خمتلف 

دول العامل الإ�سامي والعربي.

افتتاح الدورة التا�شعة للندوة الدولية للحديث ال�شريف بدبي
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)املمر( ي�سلط ال�سوء على مرحلة مهمة يف تاريخ م�سر احلربي

حممد فراج: )قابيل( عمل خمتلف 
كليًا عن جتاربي ال�شابقة

امل�سرح؟ اإىل  للعودة  حما�سك  �سبب  • ما 
الوقت  2009، ومنذ ذلك  امل�سرح كان عام  اآخر عمل قدمته على   -

ولدّي ا�ستياق �سديد للعودة اإليه جمدداً، 
)امللك  يف  للعمل  ر�سحت  وع��ن��دم��ا 

يحيى  ال�����ف�����ن�����ان  م������ع  ل��������ري( 
ب�سعادة  ���س��ع��رت  ال���ف���خ���راين 
كبرية، خ�سو�سا اأن امل�سرحية 
�ستجمعني معه للمرة الأوىل، 

ال���ت���ح�������س���ريات منذ  وب�����داأن�����ا 
بالأجواء  و�سعيد  اأ�سهر،  ع��دة 

ثقة  ول������دي  وال���ت���ح�������س���ريات، 
اإعجاب  �سينال  العر�ص  باأن  كبرية 

هناك  اأن  ل���س��ي��م��ا  اجل���م���ه���ور، 
من  ا�����س����ت����ع����دادات 

ف����������ري����������ق 

العمل لتقدمي جتربة م�سرحية مميزة وخمتلفة.

الفخراين؟ يحيى  مع  التعاون  وجدت  • كيف 
- فنان خم�سرم باملعنى احلريف للكلمة، فهو ي�سعى لإ�سفاء جو من 
الثقة واحلب بني فريق العمل، ومينح كل �سخ�ص، مهما كان عمره، 
مرحلة  خ��ال  كثرياً  منه  وا�ستفدت  اأم��ام��ه،  وبالوقوف  بنف�سه،  ثقة 

التح�سري.

العمل  اأن  خ�سو�سا  خماطرة  لري(  )امللك  على  املوافقة  يف  تر  • اأمل 
قدم اأكر من مرة قبل ذلك؟

- اعترب هذا الأمر اأحد التحديات التي تواجهنا لتقدمي الن�ص هذه 
خمتلفة،  بطريقة  دوري  تقدمي  على  واأراه����ن  خمتلف،  ب�سكل  امل��رة 
الدور  تقدمي  يف  حقيقية  رغبة  فلدي  العمل،  فريق  باقي  وكذلك 
احلالية،  الفرتة  التح�سري يف  رغم �سغوط  ب�سكل جيد، 
اأن  واأمتنى  كامل،  ب�سكل  بالتجربة  �سعيد  اأن��ا  لكن 
بداية  برد فعل اجلمهور مع  ال�سعادة  ت�ستكمل 

العر�ص قريباً جداً.

اللي  ده  )هوه  بت�سوير  ان�سغالك  • هل 
�سار( �سبب ال�سغط؟

- انتهيت من ت�سوير دوري يف )اهوه ده 
اللي �سار( من العام املا�سي، وعر�سه 
بقرار  م��رت��ب��ط  احل�����ايل  ال���وق���ت  يف 
العار�سة،  والقنوات  املنتجة  ال�سركة 
دوري  ت�سوير  من  انتهيت  وكذلك 
يف فيلم )املمر( قبل فرتة، والآن ل 
اأقوم اإل بت�سوير دوري يف "قابيل" 
بجانب بروفات امل�سرحية بالوقت 
احل��ايل. �سحيح اأن الأم��ر جمهد 
ل��ك��ن ال��ت��ج��رب��ت��ني ت�����س��ت��ح��ق��ان اأن 

اأ�سحي من اأجلهما.

دورك  عن  اجلمهور  فعل  رد  وجدت  • كيف 
يف )اهوه ده اللي �سار(؟

ب��ت��ف��اع��ل اجل��م��ه��ور مع  اأن����ا �سعيد ج���دا   -
التي  امل�������س���اه���دة  وب���ن�������س���ب  الأح����������داث 
املا�سية،  الأي��ام  العمل خال  حققها 
اإرج����اء عر�سه يف  اأح���زن م��ن  ومل 
رم�����س��ان امل��ا���س��ي، ك��م��ا ك���ان من 
الفعل  وردود  البداية،  يف  املقرر 
اأك���رب بكثري مما  ال��ت��ي ج���اءت 
اإىل  اأم��ر يرجع  توقعت، وهو 

باأدق  الهتمام  العمل وحر�سه على  فريق  والتعاون بني  حالة احلب 
التفا�سيل خال التح�سري والت�سوير.

)قابيل(؟  اجلديدة  جتربتك  عن  • حدثنا 
- نوا�سل ت�سوير العمل خال الفرتة احلالية، وهو م�سل�سل ينتمي 
اإىل اأعمال الإثارة والت�سويق، وكتبه الثاثي م�سطفى �سقر، وكرمي 
ي��و���س��ف، وحم��م��د ع��ز، وم��ن اإخ����راج ك��رمي ال�����س��ن��اوي يف اأوىل جتاربه 
الدرامية، وهو عمل خمتلف كلياً عن جتاربي ال�سابقة، واأ�سارك فيه 

جمموعة من الفنانني منهم حممد ممدوح، واأمينة خليل.

دورك؟ مامح  عن  • حدثنا 
- ل ميكن احلديث عن اأي تفا�سيل يف الوقت احلايل، لكن ما ميكن اأن 
اأقوله ان التجربة ميكن اعتبارها عما �سينمائيا بطعم الدراما، ويف 
اأح��داث متاحقة جتعلك مت�سوقا  كل حلقة هناك مفاجاآت، وهناك 
ب�سكل  الأح��داث  ت�سارع  �سيكون  ملعرفة ماذا �سيحدث لحقا، ومن ثم 

كبري مبنزلة عامل جذب اإ�سايف للجمهور من وجهة نظري.

)املمر(؟ جتربة  عن  • ماذا 
ثرية،  �سينمائية  جتربة  وه��و  م��وؤخ��راً،  دوري  ت�سوير  م��ن  انتهيت   -
واأفتخر باأين واحد من اأفرادها، فالفيلم ينتمي اإىل الأفام احلربية، 
ومغامرة انتاجية بجميع املقايي�ص، وي�سلط ال�سوء على مرحلة مهمة 
يف تاريخ م�سر احلربي، وا�سكر فريق العمل بداية من املخرج �سريف 
عرفة، مروراً باملنتج ه�سام عبداخلالق الذي حتم�ص لتجربة خمتلفة، 

والفيلم �سيعر�ص خال ال�سيف املقبل بال�سالت ال�سينمائية.

الفيلم؟ يف  دورك  عن  • حدثنا 
حرب  ف���رتة  خ���ال  امل�سلحة  ب��ال��ق��وات  ع�����س��ك��ري  �سخ�سية  اأج�����س��د   -
كنت  لذا  اأعي�سها،  اأو  قبل  اقدمها من  �سخ�سية مل  ال�ستنزاف، وهي 
معها  والتعاي�ص  الأح���داث  خ��ال  عنها  ك��ث��رياً  ال��ق��راءة  على  حري�سا 
خال الت�سوير، واأجرينا )بروفات( كثرية قبل الت�سوير حتى نقدم 
اف�سل ما ميكن للجمهور، وهنا اأود اأن الفت النتباه اإىل الهتمام باأدق 
التفا�سيل من املخرج �سريف عرفة، الذي اهتم باأدق التفا�سيل، رغم 
م�ساهد  بها  �سورنا  التي  الكبرية  والع���داد  ال�سخمة  امل�ساهد  ك��رة 

مهمة يف الأحداث.

بدوبلري؟ ا�ستعنت  اأم  بنف�سك  امل�ساهد  جميع  اأديت  •هل 
ال�سعبة واخلطرية يف  امل�ساهد  احتوى على عدد كبري من  الفيلم   -

الوقت نف�سه،
 �سورت عددا كبري منها بنف�سي، وكذلك باقي فريق العمل، ومعظمنا 
هذه  على  اأداء  على  للحر�ص  طفيف،  ب�سكل  الت�سوير  خ��ال  ا�سيب 
امل�ساهد، لكن يف النهاية هناك م�ساهد حمدودة متت ال�ستعانة فيها 

بدوبلري لتنفيذها.

داليدا خليل ت�شجل 
اأغنية جديدة 

تقوم الفنانة واملمثلة داليدا خليل، يف الأيام الأخ��رية، بالتح�سري لأغنية 
جديدة �ست�سدرها بالفرتة املقبلة بعد ان ا�سدرت اوىل اغنياتها منذ ا�سهر 
)وردة وردة(. كما تتابع داليدا ت�سوير م�سل�سلها الرم�ساين اجلديد ا�سود 
اىل جانب با�سم مغنية وورد اخلال بعد�سة املخرج �سمري حب�سي لول مرة.

وتن�سر داليدا بع�ص اللقطات من كوالي�ص ت�سوير امل�سل�سل واأثناء حت�سريها 
مل�ساهدها و�سط تكّتم �سديد على العمل. ون�سرت عرب ح�سابها اخلا�ص على 
اأحد مواقع التوا�سل الإجتماعي، �سورة جمعتها باملمثلة اللبنانية فيفيان 
اأنطونيو�ص وعرّبت فيها عن حمبتها لها معّلقة :)اأنا واأه�سم فيفيان يف 

العامل(.
يذكر اأن م�سل�سل "اأ�سود" من تاأليف الكاتبة كلوديا مر�سليان واإخراج �سمري 

حب�سي.

يا�شمني �شربي .. فتاة 
�شعبية يف )حكايتي(

م�سل�سل  يف  امل�سرية  الفنانة  بها  �ستظهر  التي  ال�سخ�سية  عن  الك�سف  مت 
)حكايتي( يف رم�سان املقبل. يا�سمني �سربي ظهرت مبكياج ب�سيط، وب�سعر 
اأج��واء احل��ارة ال�سعبية، حيث على ما  م�سفف على عجل، وظهرت حولها 
يبدو اأن يا�سمني �سربي اأخريا قررت اأن تغرّي من منط الأدوار التي باتت 

معروفة بها، وهي �سخ�سية الفتاة الأنيقة واملتطلعة دوما للراء.
واإنتاج  ف��رج،  �سمري  اأحمد  واإخ���راج  املعطي،  عبد  حممد  تاأليف  )حكايتي( 
�سركة )�سيرنجي(، وبطولة يا�سمني �سربي، وفاء عامر، اأحمد حامت اأحمد 
�ساح ح�سني، اأحمد بدير، اإدوارد، مها اأبو عوف، اإ�سام جمال، اأحمد جمال 
�سعيد، دنيا امل�سرى، جمال عبد النا�سر وم�سطفى دروي�ص. وتدور اأحداث 

العمل يف اإطار اجتماعي.

غادة عبد الرازق تبداأ 
ت�شوير )حكاية مرة(

م�ساهدها  ت�سوير  ال���رازق  عبد  غ��ادة  ب���داأت 
اجلديد  ال��درام��ي  م�سل�سلها  �سمن  الأوىل 
)حكاية مرة( التي كان من املقّرر اأن ت�سارك 
قد  كانت  بعدما  الرم�سانية  املناف�سة  يف  به 
قبل  الرم�ساين  املو�سم  ع��ن  غيابها  اأعلنت 
اأ�سهر، ولكنها عادت للمناف�سة بعملها اجلديد 

الذي يعاين من بع�ص الأزمات جمدداً.
اأزمة جديدة  وذكرت م�سادر �سحفية هناك 
م�سل�سلها  يف  ال�����رازق  ع��ب��د  غ����ادة  ت��واج��ه��ه��ا 
ال�����درام�����ي اجل����دي����د )ح���ك���اي���ة م������رة( ال����ذي 
ا�ستاأنفت ت�سويره قبل اأيام يف �سوارع غاردن 

�سيتي؛ ا�ستعداداً لعر�سه يف رم�سان املقبل.
وقد اأكدت امل�سادر اأن العمل مل يح�سل على 
ت�ساريح اجلهات الأمنية الازمة للت�سوير، 
بالإ�سافة اإىل ت�ساريح الرقابة على امل�سنفات 
الأيام  خال  يتوقف  جعله  ما  وهو   ، الفنية 
امل��ا���س��ي��ة حل��ني ان��ت��ه��اء الإج������راءات الازمة 

ل�ستئناف ت�سوير امل�سل�سل.
وخال هذه الفرتة، ن�سرت غادة عبد الرازق 

بها  ت�سوير جديدة خا�سة  اأك��ر من جل�سة 
موقع  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي��ة  �سفحتها  ع���رب 

ت���ب���ادل ال�����س��ور الإن�����س��ت��غ��رام حلني 
مرة  م�ساهدها  ت�سوير  موا�سلة 

اأخرى.
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ن��ف��ى جهاز 
الرقابة على امل�سنفات اأّي تدخل 

موؤكداً  العمل،  بوقف  جهته  من 
باحل�سول  ف��ن��ي  ع��م��ل  اأّي  اإل�����زام 
على الت�ساريح الازمة للت�سوير 
قبل عر�سه؛ وهو اأمر مّتبع يف كل 
بجديد  ولي�ص  الفنية،  الأع��م��ال 
كافة  ان���ت���ه���اء  ح���ال���ة  ويف  ع��ل��ي��ه��م 
الإجراءات الازمة �سيعاود العمل 

عجلة الت�سوير. 
غ���ادة جت�ّسد  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
���س��خ�����س��ي��ة ام�����������راأة ُت�����دع�����ى م���رة 
تهدد  عائلتها  م��ع  م��اأ���س��اة  تعي�ص 

م�ستقبلها.

يعود الفنان حممد فراج اإىل امل�سرح من خالل جتربة 
يتابع  بوقت  الفخراين  يحيى  الفنان  مع  لري(  )امللك 
فيه م�ساريعه الدرامية. يف حواره هذا  يتحدث فراج 
عن امل�سرحية وم�سل�سله اجلديد )اهو ده اللي �سار(، 

بالإ�سافة اإىل فيلم )املمر( وجتربة )قابيل(.
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هزمية جديدة للإيدز ب�شفاء 
ثالث �شخ�س يف العامل منه!

القهقرية  اأعلن باحثون يف موؤمتر �سياتل حول الفريو�سات   دو�سلدورف: 
الأرجح،  على  دو���س��ل��دورف،  م��ن  مري�ص  �سفاء  ع��ن  النتهازية،  وال��ع��دوى 

لي�سبح ال�سخ�ص الثالث يف التاريخ الذي تعافى من مر�ص الإيدز.
لأحد  ال�سحية  البيانات  اأن   ،"New Scientist" �سحيفة  وذك���رت 
لاأدوية  تناوله  توقف  م��ن  اأ�سهر  ثاثة  مل��دة  اأظ��ه��رت،  اأمل��ان��ي��ا  يف  املر�سى 

امل�سادة للفريو�سات، �سفاءه التام.
اأوتريخت،  جلامعة  الطبي  املركز  يف  الفريو�سات  علم  اأخ�سائية  واأ���س��ارت 
اأنيماري فين�سينغ، التي �ساركت يف عاج مري�ص دو�سلدورف، اإىل اأن هذه 

احلالة م�سابهة للحالتني ال�سابقتني وعوجلت بنف�ص الطريقة.

اإ�شافات ت�شمن قدرة القهوة على 
منع الأورام واللتهابات والكتئاب

ك�سف خرباء عن فوائد جديدة للقهوة باإ�سافة بع�ص املكونات اإليها؛ لدعم 
مناعة اجل�سم �سد الأورام.

ممزوجة  القهوة  تناول  عن  الدرا�سات  اإح��دى  نتائج  اأن  اخل��رباء،  واأ�ساف 
باإ�سافات معينة؛ منها الفطر الغنّي مب�سادات الأك�سدة، اأثبتت من خال 
ومتنع  اجل�سم  مناعة  ز  تعزِّ الأك�سدة  م�سادات  اأن  الفئران،  على  التجريب 
رو�سيا  لقناة  وف��ًق��ا  ل����اأورام،  اأن��ه��ا م�سادة  كما  الكبد،  ب��اأم��را���ص  الإ���س��اب��ة 

اليوم.
كما اأن تناول اإ�سافة الزجنبيل اإىل القهوة، بعد الن�ساط البدين والتمارين 
الدم، ف�سًا عن  الكولي�سرتول يف  الريا�سية، ي�سهم يف تخفي�ص م�ستوى 
دوره يف حت�سني عملية اله�سم، وتخفيف اآلم الع�سات، وامل�ساعدة يف منع 

اللتهابات.
اأم���ا ت��ن��اول ال��ق��ه��وة مم��زوج��ة م��ع ال��ك��رك��م، في�سمن ح�سد ف��وائ��د مركب 
عاج  عن  ف�سًا  واللتهابات،  لاأك�سدة  م�ساد  باأنه  امل��ع��روف  كركومني، 
حالت انتفاخ البطن؛ حيث يعمل الكركومني على تثبيت وا�ستقرار عملية 
اله�سم، ما يقلل من النتفاخ ومينع الإم�ساك، كما ت�سري بع�ص الدرا�سات 

اإىل قدرة مركب الكركومني على التقليل من خطر الكتئاب.
من  تاأتي  القهوة،  بتناول  اجل�سم  تدعم  اأن  ميكن  التي  الأخ���رى  الفائدة 
خلطها بالكاكاو؛ ب�سرط عدم تناول ال�سكر بطريقة ع�سوائية؛ لذلك فمن 
املمكن اإ�سافة م�سحوق الكاكاو اإىل القهوة؛ حيث مينع حدوث اللتهابات 
خل�سائ�سه  بالإ�سافة  ال��دم،  يف  ال�سار  الكولي�سرتول  م�ستوى  �ص  ويخفِّ
اأهمية  العام لاإن�سان، مما يوؤكد  املزاج  الدماغ وحت�سني  املهمة يف تن�سيط 

تناول م�سروب القهوة ب�سكل يومي واأكر من مرة.
خالد  الدكتور  ال�سرايني،  وق�سطرة  القلب  اأمرا�ص  واأ�ستاذ  ا�ست�ساري  كان 
يف  القهوة  اأو  ال�ساي  م�سروب  من  �سحًيا  الآمنة  الكمية  اأو�سح  قد  النمر، 

اليوم الواحد، والتي لن تت�سبب يف اأي اأ�سرار بالقلب.

العامل؟ يف  حريق  اخطر  هو  • ما 
-  اخطر حريق �سهده العامل حتى اليوم هو حريق لندن الذي حدث 
الف   13 فدمر  متوا�سلة  اي��ام   3 وا�ستمر  1077ه�)1666(  ع��ام 

منزل  
ا�سطياده؟ مت  ظفدع  • اكرب 

 3،5 1280 ه� مت ا�سطياد اكرب �سفدع يف العامل بلغ وزن��ه   يف عام 
اإذا مدة رجليه  اأما  كيلوجرام وطوله ن�سف مرت يف الو�سع الطبيعي 

في�سبح طوله مرتين  
الأر�س؟  وجه  على  حيوان  اخطر  هو  • ما 

 اخطر احليوانات على الإطاق هي ال�سفادع ال�سئيلة املدعوة �سفادع 
�سم ال�سهام يف جنوب اأمريكا يحوي جلد الواحد منها على اأقوى اأنواع 
و�سمية  الب�سر  من  مئات  قتل  ب�سمها  ت�ستطيع  واآل��ت��ي  امل��ع��روف  ال�سم 
بذلك لأن الهنود احلمر كانوا ي�سعون على روؤو�ص �سهامهم من �سمها  

القمر  عن  الأر�ص  بعد  من  385�سعفا  يعادل  والأر�ص  ال�سم�ص  بني  البعد  اأن  تعلم  • هل 
ملكا   18 لوي�ص  ا�سم  حملوا  الذين  فرن�سا  ملوك  عدد  اأن  تعلم  • هل 

الكعبة  جدران  على  تعلق  لنها  ال�سم  بهذا  �سميت  املعلقات  اأن  تعلم  • هل 
 86 على  اإ�سرائيل  ت�سيطر  فيما  املائة  يف   10 تتجاوز  ل  القد�ص  يف  الفل�سطينية  الأماك  اأن  تعلم  • هل 

يف املائة من م�ساحة القد�ص !! 
تاأ�سي�سه  تاريخ  يعود  اإذ  الفاتيكان  يف  ال�سوي�سري  احلر�ص  هو  اأوروبي  نظامي  جي�ص  اأقدم  اأن  تعلم  • هل 

اإىل عام 1400م
بني  املتو�سط  البحر  يف  وقعت  التي   - ال�سواري  ذات   - هي  اإ�سامية  بحرية  معركة  اأول  اأن  تعلم  • هل 

امل�سلمني و البيزنطيني يف عهد عثمان بن عفان �سنة 34ه� و انت�سر فيها امل�سلمون
م   1884 عام  جرينت�ص  الطول  خط  حتديد  ثم  اأنه  تعلم  • هل 

الزيتون اإنتاج  حيث  من  دولة  اأكرب  هي  تون�ص  اأن  تعلم  • هل 
�ستني  و  اإثنني  من  اأكر  طوله  يتجاوز  ل  اأنه  اإذ  جول  الهندي  هو  العامل  يف  رجل  اأق�سر  اأن  تعلم  • هل 

�سنتيمرتا
يف  النحا�ص  من  �سلك  متانة  ومتانته  قوته  يف  ويعادل  جدا  قوي  الرجل  لدى  اللحية  �سعر  اأن  تعلم  • هل 

نف�ص قطر �سعره

�إحرتمت نف�سي فاحرتمتني
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ق�سور البطيخ 

ق�سور  تناول  ب�سرورة،  خ��رباء  ن�سح 
ع��ل��ى م�سادة  ال��ب��ط��ي��خ؛ لح��ت��وائ��ه��ا 
حتمي  التي  "الليكوبني"،  الأك�����س��دة 

اجل�سم من اأمرا�ص عديدة.
وع����دد خ����رباء، ف��وائ��د ت��ن��اول ق�سور 
"هيلث لين"  البطيخ، ذكرها موقع 

ال�سحي.
م�ستويات  ع��ل��ى  ال��ق�����س��ور  وحت���ت���وى 
م��رت��ف��ع��ة م����ن ال�������س���ت���ريول���ني، وهو 
يحتاجه  ال�����ذي  الأم���ي���ن���ي  احل��م�����ص 

باإ�سافة ق�سرة  اأكر،؛ لذلك ن�سحوا  التمرين؛ ليكون مفيداً  الع�سل بعد 
البطيخ اإىل التونا اأو �سدر الدجاج يف الوجبات بعد التمرين. 

اجلن�سية؛  الرغبة  حتفيز  على  قدرته  اأي�ساً،  البطيخ،  ق�سور  فوائد  ومن 
لحتوائه على حم�ص ال�ستريولني.

ال��وزن، بطريقة �سحية؛ لأنها غنية بالألياف،  اأنها ت�ساعد يف خ�سارة  كما 
وت�ساعد يف عدم الإفراط بالأكل.

ومن فوائدها اأي�ساً، قدرتها على التحكم يف �سغط الدم، من خال اإزالة 
املياه الزائدة يف اجل�سم.

ومت���د ق�����س��ور ال��ب��ط��ي��خ، اجل�����س��م ب��ال��ط��اق��ة وزي�����ادة ال��ن�����س��اط؛ لأن��ه��ا غنية 
بالبوتا�سيوم واملاغن�سيوم.

طالب يف جامعة Ayi ، يوؤدون برناجمًا تدريبيًا للعاملني يف املنازل، مع ممار�سة على دمى الأطفال اأثناء 
دورة لتعليم رعاية الطفل يف بكني.    رويرتز

دخل غاٌم ُب�ستاناً يتنّزه فيه، وكانت اأ�سجاُر الُب�ستان ُمثّقلًة بحملها، فهي ُمزدانة باألوان الفواكه الّلذيذة، واأ�سكال 
باخل�سرة  نظره  مُيتِّع  كان  بل  �سيئاً،  وثمارها  فواكهها  من  لتقطف  يده  متتّد  فلم  ال�سهية،  النا�سجة  الّثمار 

اليانعة والألوان ال�ساحكة يف ربوع الُب�ستان.
يف هذه الأثناء، كان الُب�ستاينُّ ُيراقب الغام خمتبئاً وراء �سجرة، وبعد اأن اأنهى الغام جولته يف الُب�ستان، وهّم 

اأن ُيغادر، جاءه الُب�ستاين واألقى عليه التحّية م�سفوعًة بابت�سامٍة عذبة، وقال له: لقد راأيُت �سيئاً عجباً!!
فقال الغاُم: فعًا، يف الُب�ستان اأ�سياء عجيبة! قال الُب�ستاين: ل، ل اأق�سُد الُب�ستاَن، بل اأعني اأينِّ كنُت اأراقُبَك 
اأخرى  اأّي فاكهة  اأو  اأو خوخًة،  اأو رّمانًة  الُب�ستاَن، فتعّجبُت كيف مل متتّد يُدَك لتقطف تّفاحًة  اأن دخلَت  منذ 

اأعجبتك، ومل يكن هناك اأحٌد يف الُب�ستان؟!
ي منُذ �سغري اأّنني ل اأرتكب القبيح حتى اإذا مل اأَر اأحداً، طاملا اأّن نف�سي معي تراقبني،  قال الغام: عّلمتني اأمِّ
اأن  اإليه  الذكي، وطلب  املُهّذب  امل��وؤّدب  الغام  ج��وابيِ  الُب�ستاين من  اأمامها! ف�سّر  القبيح  ارتكاب  اأك��ره  ف�سرُت 
يجل�ص على ب�ساٍط مفرو�ٍص على حاّفة �ساقية، ثّم قطَف له من الفاكهة ت�سكيلة جميلة، واأت��اُه بها يف �سحٍن 
نف�سي  ْمُت  احرَتَ اأراأي��ْت!  الغام:  مريئاً. قال  هنيئاً  ُكل  ل  تف�سّ للغام:  الُب�ستاين  ال��ورود. قال  بع�ص  وفوقها 

متني!. فاحرَتَ

فائدة كبرية للأ�شربين ملر�شى ال�شرطان
اأظهرت اأبحاث حديثة باأن تناول امل�سكنات ب�سكل منتظم يوؤدي اإىل 
امل�سابني  الأ�سخا�ص  ل��دى  احلياة  قيد  على  البقاء  معدلت  زي��ادة 

ب�سرطان الراأ�ص اأو الرقبة.
اأو  الأ�����س����ربي����ن  م���ث���ل  الأمل  م�����س��ك��ن��ات  ف������اإن  الأب�����ح�����اث  وب��ح�����س��ب 
بن�سبة  احل��ي��اة  قيد  على  البقاء  احتمال  م��ن  تزيد  الإي��ب��وب��روف��ني، 
ترتاوح بني )25 باملئة اإىل 78 باملئة( لدى املر�سى الذين يعانون 
من نوع حمدد من ال�سرطان يحتوي على طفرة يف اجلينات تعرف 

.PIK3CA با�سم
البقاء  م��ع��دلت  ب��درا���س��ة  كاليفورنيا  جامعة  يف  ب��اح��ث��ون  ق��ام  وق��د 
م�سابني  �سخ�ص   266 ل��دى  �سنوات  خم�ص  مل��دة  احل��ي��اة  قيد  على 
امل�سادة  ل���اأدوي���ة  املنتظم  ال���س��ت��خ��دام  ب���اأن  ووج����دوا  ب��ال�����س��رط��ان، 

قد  والإيبوبروفني  الأ�سربين  مثل  ال�ستريويدية  غري  لالتهابات 
ح�سن حالتهم ال�سحية بن�سبة كبرية.

وقالت الدكتورة جنيفر فراند�ص، اأ�ستاذة جراحة الراأ�ص والرقبة: ” 
ت�سري نتائجنا اإىل اأن ا�ستخدام م�سادات اللتهاب غري ال�سرتوئيدية 
ميكن اأن يح�سن حالة املر�سى ال�سحية ب�سكل كبري، لي�ص فقط لدى 
الذين  املر�سى  ل��دى  اأي�ساً  ولكن  والرقبة  ال��راأ���ص  �سرطان  مر�سى 

”.PIK3CA يعانون من �سرطانات اأخرى حتتوي على طفرة
واأك����دت ف��ران��د���ص ع��ل��ى اأه��م��ي��ة الك��ت�����س��اف اجل��دي��د وع��ل��ى �سرورة 
اإجراء املزيد من التجارب للح�سول على دليل موؤكد يوؤيد الأبحاث 
ال�سابقة، وي�ساهم يف تطوير عاج فعال ملر�سى ال�سرطان، بح�سب ما 

نقلت �سحيفة مريور اأوناين الربيطانية.


