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اإغالق النوافذ طوال اليوم.. ماذا يفعل بال�صحة؟

تنظيف  �أن  �لأم��رك��ي��ة،  �أوري��غ��ون  م��ن جامعة  در����س��ة حديثة  ك�سفت 
�لبيت  د�خ��ل  �لبكتريا  قتل  على  ي�ساعد�ن  �ل�ستائر  وفتح  �لنو�فذ 

بف�سل "�لتفاعالت �لإيجابية" �لتي يحدثها �سوء �ل�سم�س.
و�أو�سح �لباحثون �أن 12 يف �ملئة من �لبكتريا ت�ستطيع �لبقاء على 
تفتُح على نحو منتظم، ومن  �لتي ل  �ملظلمة  �لغرف  قيد �حلياة يف 
�لأمور �ملقلقة يف �لدر��سة، �أن هذه �لبكتريا قادرة على �لتكاثر، �إذ� مل 
�لدر��سة، ع�سقان  �مل�سرف على  �لأكادميي  �لق�ساء عليها. وذكر  يجر 
فهيم بور، �أن �لإن�سان يق�سي �أغلب �أوقاته يف �أمكنة مغلقة ومعر�سة 
بعدة  �لإ�سابة  �إىل  ت��وؤدي  قد  �لتي  و�لبكتريا  �لغبار  جزيئات  حلمل 
�أم���ر�����س. و�ع��ت��م��دت �ل��در����س��ة ع��ل��ى عينة م��ن �إح����دى ع�����س��رة غرفة 
م�سغرة و�سعت فيها عينات من �لغبار �لذي ينت�سر يف �لبيوت وبعد 

مذهلة. نتائج  ظهرت  يوما   90
�أ�سبح  غ��رف مظلمة  و�سعه يف  �ل��ذي مت  �لغبار  �أن  �لباحثون  ووج��د 
�ل�سارة  �لعنا�سر  ه��ذه  لكن  تنف�سية،  �أمر��سا  ت�سبب  مكونات  ي�سم 

كانت قليلة يف �لغبار �لذي تعر�س ل�سوء �ل�سم�س.
ويو�ظب �لنا�س منذ قرون على تعري�س بيوتهم لأ�سعة �ل�سم�س بحثا 
عن �لنور لكن وجود �لكهرباء جعل �لبع�س يكتفي بامل�سباح يف بع�س 
�لأحيان ظنا منهم �أن �لأهم هو �إمكانية �لإب�سار وتبديد �لظالم �لذي 

يحجب �لروؤية، لكن منافع �ل�سوء �لطبيعي ل تقف عند هذ� �حلد.

عقم الرجال.. جراحة جديدة تب�صر بـتحقيق احللم
�لعقم،  يعانون  �لذين  �ل��رج��ال  ملاليني  �لأم��ل  جديدة  تقنية  منحت 
�لأمل يف حتقيق حلم حياتهم باإجناب �أطفال. وت�سر �لأرقام �إىل �أن 
كاف من  لعدد  �إنتاج  �لرجال، هو عدم  لدى  للعقم  �لرئي�سي  �ل�سبب 
�لقنو�ت يف �خل�سيتني مما يحول دون  �ن�سد�د  �أو  �ملنوية،  �حليو�نات 
لها يف  �لتو�سل  �أعلن عن  �لتي  �لتقنية  �ملنوي. وتقوم  �ل�سائل  خروج 
بريطانيا، على جر�حة لنتز�ع جزء �سغر جد� من �خل�سية، عر�سه 
�أقل من مليمرت، و��ستخر�ج �حليو�نات �ملنوية �لعالقة د�خله معمليا، 
�أما �خلطوة �لتالية فهي حقن  "ديلي ميل".  �أفادت �سحيفة  ح�سبما 
�لتلقيح  ي�سبه  فيما  �ل��زوج��ة،  بوي�سة  د�خ��ل  �إىل  �ملنوية  �حل��ي��و�ن��ات 
تابعة  م�ست�سفيات   5 يف  حاليا  �جل��دي��دة  �لتقنية  وتقدم  �ل�سناعي. 

لهيئة �خلدمات �ل�سحية �لوطنية �لربيطانية، ح�سب �ل�سحيفة.
�لتقنية، هو قدرة  �لفارق يف جناح هذه  �لأم��ر  �أن  �إىل  و�أ�سار �لأطباء 
�مليكرو�سكوبات على تكبر �لقنو�ت �ملنوية د�خل �خل�سية، مما ي�سمح 

للجر�ح بالعثور على �حليو�نات �ملنوية و��ستخر�جها.
يف  �لتنا�سلية  �لأم��ر����س  ��ست�ساري  جايا�سينا،  ت�سانا  �لدكتور  ويقول 
�أثبتت جناحها مع  �لتقنية  �إن هذه  "�إمربيال كوليدج" بلندن،  كلية 
ن�سبة ت�سل �إىل نحو 30 باملئة من �لرجال �لذين قيل لهم �إنهم لن 
ينجبو�. ي�سار �إىل �أن وجود نحو 300 �ألف رجل "عقيم" يف بريطانيا، 

مت ت�سخي�س حالتهم بقلة عدد �حليو�نات �ملنوية �أو بانعد�مها.

مر�ض اأطفال نادر ي�صرب 22 والية اأمريكية
�إذ  بال�سلل،  �لأط��ف��ال  ي�سيب  ن��ادر  �أمركيون من مر�س  �أطباء  ح��ذر 
�أكدو� وجود حالت من �ملر�س �لغام�س يف 22 ولية، وفق ما ذكرت 

و�سائل �إعالم �أمركية.
�أن  �ملتحدة،  بالوليات  كنتاكي  ولية  و�أفاد موقع "ليك�سينغتون" يف 
�لأطباء يحاولون معرفة �لأ�سباب �لكامنة ور�ء �ملر�س، �لذي ي�سيب 
طفال و�حد� من بني مليون، �إل �أنه بات م�سدر للقلق لدى كثر من 
�لآباء. و�أكد م�ست�سفى نورتون لالأطفال يف لويفيل بولية كنتاكي �أن 
)بني  �أطفال  ثالثة  عالج  من  �ملا�سي  �ل�سهر  خالل  متكنو�  �لأطباء 
�لذي يفتح باب  �لأمر  �ملر�س،  هذ�  من  يعانون  كانو�  �أعو�م(  و8   3

�لأمل �أمام مر�سى �آخرين.
يتز�يد  �لآن،  للمر�س حتى  ع��الج معروف  �أو  لقاح  وج��ود  ع��دم  وم��ع 
تاأكيد م�سادر طبية  �لآب��اء و�لأم��ه��ات، ل �سيما مع  �لقلق يف �سفوف 

وجود حالت باملر�س ذ�ته يف 22 ولية �أمركية.
�أولياء  �ملعدية،  �لأمر��س  �أخ�سائي  فو�سي،  �أنتوين  �لدكتور  وطماأن 
مبخاطره  �لتنبيه  و�إن  �حل����دوث،  ن���ادر  �مل��ر���س  �إن  ب��ال��ق��ول،  �لأم����ور 
يجب �أل يخيفهم �إىل هذه �لدرجة. ومن �أعر��س هذ� �ملر�س �حلمى 
�أعر��س ت�سبه �سلل �لأطفال،  �إىل  �ملعدة، تتطور لحقا  وم�سكالت يف 

من بنيها �سعف يف �لع�سالت وردود �لفعل �لبطيئة.
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تنبوؤ جديد من عائلة �صيمب�صون قبل 13 �صنة 
ي�ستمر �مل�سل�سل �لكرتوين "عائلة �سيمب�سون" )The Simpsons(، يف 
�إبهار �جلميع، بقدرته على توقع �لأحد�ث قبل وقوعها ب�سنو�ت، و�لتي كان 

�آخرها ت�سريع �ملاريغو�نا يف كند�.
وكان �مل�سل�سل قد توقع قيام كند� بهذه �خلطوة قبل نحو 13 �سنة، يف حلقة 
�ل�ساد�س  �ملو�سم  خالل   ،2005 عام  "Midnight Rx" ُبثت  بعنو�ن 

ع�سر من �مل�سل�سل.
�لعقاقر  ب��ت��وف��ر  برنز"  "�ل�سيد  �سخ�سية  ق��ام��ت  �حل��ل��ق��ة،  ت��ل��ك  ويف 
�ملو�سوفة )�لتي ت�سبب �لإدمان( باأ�سعار يف متناول �جلميع يف �سربينغفيلد 

بولية �إلينوي �لأمركية.
�أقل  �سمب�سون بتهريب خمدر�ت  �ملقابل، قامت �سخ�سيتا هومر و�جلد  يف 
�سعر� من مانيتوبا يف كند�، ليتم بعدها �لإ�سادة بهما كبطلني، ثم يف حلقات 

م�ستقبلية ت�ساركهما �سخ�سيتا نيد و�آبو.
"نظره �لكندي"، �لذي يقدم  وخالل وجودهم يف كند�، يتعرف نيد على 
له "�سيجارة ماريغو�نا"، قائال: "�إنها قانونية هنا"، وفق ما نقلت �سحيفة 

ميل" �لربيطانية. "ديلي 
على  �ل�سرعية  ت�سفي  �سناعية  دول��ة  �أول  �لأرب��ع��اء،  ي��وم  كند�  و�أ�سبحت 
رئي�س  جلهود  تتويج  يف  وذل��ك  ق��رن،  ق��ر�ب��ة  ��ستمر  حظر  بعد  �ملريغو�نا، 
�مل��اري��غ��و�ن��ا منذ  ب���د�أ حم��اولت��ه لت�سريع  �ل���ذي  ت����رودو،  �ل����وزر�ء جا�ستني 
باإ�سفاء  تعهد  �لذي  ل��رتودو  �سيا�سيا  فوز�  �لكندية  وتعد �خلطوة  عامني. 
�ل�سرعية على �حل�سي�س يف حملته �لنتخابية عام 2015، وذلك يف م�سعى 
�لإنتاج  وتنظيم  �مل��خ��در�ت،  �أرب��اح  �ملنظمة من  حلرمان ع�سابات �جلرمية 
�لكنديني  �ملاليني من  ي�ستهلكها  �لتي  للماريغو�نا  و�ل�ستهالك  و�لتوزيع 

ب�سكل غر قانوين.

اأول مهرجان للم�صرح الفل�صطيني 
�لفل�سطينيون  �مل�����س��رح��ي��ون  ي���رتق���ب 
مهرجان  دور�ت  �أوىل  �ن��ط��الق  و�ل��ع��رب 
ياأمل  للم�سرح و�لذي  �لوطني  فل�سطني 
منظموه �أن يكون مولده �سر�رة جديدة 
وجتذب  بالد�خل  �ل�سبان  حما�س  تثر 

�لأ�سو�ء �إىل فن �مل�سرح �لفل�سطيني.
�لفل�سطينية  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  وت��ن��ظ��م 
�لعربية  �لهيئة  مع  بال�سر�كة  �ملهرجان 
�أكتوبر   25 م���ن  �ل���ف���رتة  يف  ل��ل��م�����س��رح 
نوفمرب  م��ن  �لأول  �إىل  �لأول  ت�سرين 

ت�سرين �لثاين.
�إيهاب  �لفل�سطيني  �لثقافة  وزي��ر  وق��ال 
�لأحد  �أم�س  �سحفي  موؤمتر  يف  ب�سي�سو 
لأكرث  تر�كمي  عمل  "نتاج  �ملهرجان  �إن 

من عامني".
�ل��دورة �لأوىل  و�أب��دى تطلعه لأن تكون 
قادمة  ل�����دور�ت  "مفتتحا  ل��ل��م��ه��رج��ان 
وت�سكل  فل�سطني  يف  دوري  ب�سكل  ُتطلق 
وعربي  فل�سطيني  و�هتمام  جذب  نقطة 

ودويل".
ول ياأخذ �ملهرجان طابعا جتاريا �إذ تقام 
جميع عرو�سه باملجان على م�سرح ق�سر 

ر�م �هلل �لثقايف وم�سرح بلدية ر�م �هلل.
وقال �ملخرج فتحي عبد �لرحمن رئي�س 
فل�سطني  "يف  للمهرجان  �لعليا  �للجنة 

جرى تنظيم مهرجانات عديدة.

جفاف العني .. اخلاليا 
املتعادلة قد تكون ال�صبب  �ص 23

نزيف اللثة املتكرر 
ي�صتلزم ا�صت�صارة الطبيب 

قال �لربوفي�سور �لأملاين هيرنيك 
�ملتكرر  �ل��ل��ث��ة  ن��زي��ف  �إن  دوم��ي�����س 
�لطبيب،  ��ست�سارة  د�ئماً  ي�ستلزم 
من  حت���ذي���ري���ة  ع���الم���ة  ي���ع���د  �إذ 
تن�ساأ  �للثة،  يف  بكترية  �لتهابات 
�لبالك  ط��ب��ق��ات  ب�����س��ب��ب  ع������ادًة 
ب�سبب  �لأ���س��ن��ان  �مل��رت�ك��م��ة على 
�أحد  ب�سبب  �أو  �لعناية  نق�س 

�لأمر��س �أي�ساً.
و�أو������������س�����������ح ط���ب���ي���ب 
�أن  �لأ�������س������ن������ان 

�لتهاب  �إىل  ي��رج��ع  �ل��ن��زي��ف رمب��ا 
�للثة، �أو �لتهاب دو�عم �ل�سن، كما 
�أث��ر�ً جانبياً لأحد  �أن يكون  ميكن 

�لأدوية.
ومي��ك��ن ل��ط��ب��ي��ب �لأ����س���ن���ان �إز�ل����ة 
طبقات �لبالك وعالج �للتهابات، 
بد�ئل  ع����ن  �ل���ب���ح���ث  ك���م���ا مي���ك���ن 

لالأدوية.
ين�سح  �للثة  نزيف  من  وللوقاية 
جيد�ً،  بالأ�سنان  بالعناية  دومي�س 
مرتني  مبعدل  �لأ�سنان  بتنظيف 
تنظيف  م�����ر�ع�����اة  م�����ع  ي����وم����ي����اً، 
باخليط،  �أي�����س��اً  بينها  �ل��ف��ر�غ��ات 
�لفحو�سات  �إىل  ب����الإ�����س����اف����ة 

�لدورية.

�أك���رب  مقارنة  ت��ك��ون  �ل��رج��ال  ل��دى  لكن ح��دة �ل�سخر 
مع �لن�ساء يف �لفئة �لعمرية ما بني 55 �إىل 64 عاماً. 
 45 �إىل  ب�سدة  ي�سخرون  �ل��ذي��ن  �ل��رج��ال  ن�سبة  وت�سل 
�لن�ساء من تلك  �ملئة يف �سفوف  35 يف  �ملائة مقابل  يف 
�ل�سخر  يرت�جع  عاًما   75 �إىل  �مل��رء  ي�سل  ومل��ا  �لفئة. 

�حلاد يف �سفوف كال �جلن�سني بدرجة كبرة.
وب��غ�����س �ل��ن��ظ��ر ع��ن �جل��ن�����س و�ل��ف��ئ��ات �ل��ع��م��ري��ة � وفقا 
يهتز  عندما  يحدث  فال�سخر   � �لربيطانيني  للخرب�ء 
�أثناء  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  �ل�سعب  �أو  �حل��ل��ق  �أو  �ل��ف��م  �أو  �ل��ل�����س��ان 
�لتنف�س. فاأثناء �لنوم ت�سرتخي هذه �لأجز�ء من �جل�سم 
وتتقل�س، ما يت�سبب يف ظهور �ل�سخر خ�سو�ساً عندما 
يكون �لنائم م�ستلقياً على ظهره، نقاًل عن موقع "ر�ديو 

بايرن".
�أن �ل�سخر ب�سوت مرتفع قد يكون  وي�سيف �لباحثون 
موؤ�سر�ً مبكر�ً لظهور م�ساكل �خلرف �أو �سعف �لذ�كرة. 
�ل�سخر يو�سي  ب��ع��الج  �لأدوي�����ة �خل��ا���س��ة  ت��ع��دد  ورغ���م 
�ل��ط��رق �لطبيعية  ب��ا���س��ت��خ��د�م  �ل��ربي��ط��ان��ي��ون  �خل����رب�ء 

و�أولها �لنوم يف و�سعية �سحيحة.

كابو�س ال�شخري
هل تعانون من كرثة �ل�سخر خالل �لنوم �أو �أن �سريك 
�حلياة مينعكم من �ل�ستمتاع بنوم هادئ خالل �لليل من 
�ل�سخر. تقنيات حديثة مت تقدميها يف معر�س  كثرة 

�لتقنيات �لطبية يف دو�سلدورف قد تقدم لكم �حلل.
�مل��ري��ح يف  �ل��ن��وم  �ل���ذي يلعبه  �ل���دور  �أح���د  ليخفى على 
�لباحثون  يهتم  ل��ذل��ك  �لإن�����س��ان،  �سحة  على  �حل��ف��اظ 

د�ئما باإيجاد حل مل�سكلة �ل�سخر �لتي متنع �ساحبها من 
ر�حة  ت��وؤرق  �أنها  كما  �لنوم،  �سليم خالل  ب�سكل  �لتنف�س 
�ل�سخ�س  و�ح��دة مع  ينامون يف غرفة  �لذين  �لآخ��ري��ن 
�لذي يعاين من �ل�سخر. �سركة �أملانية من مدينة �أومل 
يف  �لطبية  �لتقنيات  معر�س  يف  قدمت  �أمل��ان��ي��ا،  جنوبي 
دو�سلدورف جهاز� جديد� من �ساأنه �أن ي�ساعد على �حلد 
هذه  ط��ورت  �لتي  �ل�سركة  ممثلة  وت�سرح  �ل�سخر.  من 
بها هذه  يعمل  �لتي  �لطريقة  �آنكه غرو�سهابل،  �لتقنية 
�جلهاز �لذي ي�سبه �سماعة �لأذن "بو��سطة غ�ساء �جلهاز 
�إ�سارة  وير�سل  �ل�سخر  على  �جلهاز  يتعرف  و�ل�سجيج 
�سغرة ونب�سا �إىل �لأذن". وت�سيف �خلبرة �أن �لهدف 
من هذه �لإ�سارة لي�س �إيقاظ �ل�سخ�س �لذي ي�سخر من 
�لنوم، و�إمنا دفعه �إىل تغير و�سعية نومه." فمن خالل 
تغير �لو�سعية يتوقف �ل�سخر" توؤكد �آنكه غرو�سهابل 
ل� DW عربية. وميكن فح�س فعالية هذ� �جلهاز من 
�لذكي، حيث  �لهاتف  خالل تطبيق ميكن حتميله على 
�أما �سعر  يقوم هذ� �لتطبيق بتحليل عرب ر�سوم بيانية. 
�لأ�سو�ق  يف  عر�سه  و�سيتم  ي��ورو،   150 فيبلغ  �جلهاز 
�بتد�ء من عام 2017. و�إىل جانب هذ� �جلهاز طورت 
�لوليات  يف  �لطبية  �لأج���ه���زة  يف  متخ�س�سة  ���س��رك��ات 
�ملتحدة �لأمريكية و�سنغافورة �أي�سا �أقنعة تنف�س ثالثية 
�لأبعاد، متنع �ل�سخر وحتمي من �لنقطاع �ملفاجئ يف 

�لتنف�س خالل �لنوم.

ملاذا تنام الن�شاء اأ�شواأ من الرجال؟
ت��ع��اين �ل��ك��ث��ر�ت م��ن ع��دم �ل��ق��درة على �ل��ن��وم �لهانئ. 

ولكن  منطية،  �أحكام  �إىل  �لظاهرة  ه��ذه  يرجع  �لبع�س 
در��سات حديثة توؤكد �سحة هذه �ل�سور �لنمطية. وفيما 
�لنوم  على  �لن�ساء  ت�ساعد  قد  �لتي  �لن�سائح  بع�س  يلي 

ب�سكل �أف�سل.
على عك�س �لكثر من �لرجال، ت�سكو �لكثر�ت من عدم 
يتحملن  ل  �لكثر�ت  �إن  بل  �لهانئ.  �لنوم  على  �لقدرة 
��ستيقاظ  حال  ويف  لل�سريك.  �ملتعالية  �ل�سخر  �أ�سو�ت 
م�سوؤولية  �لأم��ه��ات  عاتق  على  يقع  ما  فغالباً  �لأط��ف��ال، 
من  �أ���س��و�أ  �لن�ساء  "نوم  يجعل  م��ا  �حتياجاتهم،  تلبية 
�لرجال" �سورة لي�ست منطية، وهو ما �أكدته �لكثر من 

�لدر��سات.
�أكدت �إح�سائية قامت  "بريجيته" �لأملاين،  ووفقاً ملوقع 
�ملائة من  25 يف  �أن ح��و�يل  �لأملانية  بها جامعة غي�سن 
�أظهرت  بينما  �ل���ن���وم،  ���س��ع��وب��ة يف  م��ن  ي��ع��ان��ني  �ل��ن�����س��اء 
�لدر��سة �أن 12.5 يف �ملائة فقط من �لرجال يعانون من 
�ل�سابات،  �أنه، على عك�س  �مل�سكلة. و�أكدت �لدر��سة  نف�س 
منت�سف  م��ن  ب���دء�ً  �ل�سيد�ت  ل��دى  �لأرق  م�سكلة  ت���زد�د 

�لعمر.
�أكد  �لأمل������اين،  �أونالين"  "تز�يت  مل��وق��ع  ت�����س��ري��ح  ويف 
�أخ�����س��ائ��ي م�����س��اك��ل �ل��ن��وم �ل��ب��اح��ث ي��ورغ��ن ت����زويل من 
لفرت�ت  ينمن  �ل��ل��و�ت��ي  �لن�ساء  �أن  ريغن�سبورغ  جامعة 
طويلة غالباً ما يعانني من �لأرق و��سطر�بات يف �لنوم، 
م�سيفاً �أن "�لرجال �أقل تعر�ساً لالأرق وباإمكانهم �لنوم 
متى �ساوؤو� و�أينما كانو�". وي�سر �لباحث تزويل �إىل �أن 
�لأرق تدفع �ساحبها للدخول يف حلقة مفرغة،  م�سكلة 

فعدم �لقدرة على �لنوم مزعجة وتعزز م�سكلة �لأرق.

الرجال اأم الن�صاء.. من يتفوق اأكرث يف اإطالق اأ�صوات ال�صخري؟

عاٍل  ب�شوت  ي�شخرون  عام  ب�شكل  الرجال  اأن  ي�شاع 
اأن  اأكدت  الن�شاء. لكن درا�شة حديثة  اأكرث من  ليال 
الن�شاء ي�شخرن اأكرث وبحدة اأكرب ولكن يف �شن معني، 

عمرية  فئة  عند  الرجال  �شخري  يرتفع  بينما 
معينة.

يف  باحثون  اأج��راه��ا  بريطانية  درا�شة  اأك��دت 
الأنف  لأمرا�س  امللكي  الوطني  "امل�شت�شفى 

ترتاوح  اللواتي  ال�شابات  اأن  والأذن" 
عامًا  و36   25 �شن  بني  اأعمارهن 

من  اأك��رث  ع��اٍل  ب�شوت  ي�شخرن 
الأملاين  املوقع  ح�شب  الرجال، 

"�شترين".
من  ع��دد  على  اأج��ري��ت  التي  الفحو�شات  وخل�شت 
ال�شبان  من  باملئة   31 اأن  اإىل  وال�شبان  ال�شابات 
ي�شخرون بحدة اأكرب ثالث مرات يف الأ�شبوع الواحد. 
الن�شبة يف �شفوف تلك  فتبلغ  لل�شابات  بالن�شبة  اأما 
ذلك  الباحثون  وبرر  املائة.  يف   34 العمرية  الفئة 

بزيادة يف ال�شمنة منذ عام 1990.

اأزمة طوابريبعد 
ت�صريع املاريغوانا 

يف كندا
ت�سريع  م����ن  ف���ق���ط  ي���وم���ني  ب���ع���د 
�لكنديون  و�جه  �ملاريغو�نا،  تد�ول 
�لعلن  يف  ل���ل�������س���ر�ء  �مل��ت��ح��م�����س��ون 
ونق�س  ط���وي���ل���ة،  ط���و�ب���ر  �أزم������ة 
مناطق  ب��ع�����س  يف  �لإم���������د�د�ت  يف 

�لبالد.
�أول  �لأرب��ع��اء،  يوم  كند�  و�أ�سبحت 
�ل�سرعية  ت�سفي  �سناعية  دول���ة 
��ستمر  حظر  بعد  �ملريغو�نا،  على 
قر�بة قرن، وذلك يف تتويج جلهود 
رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء ج��ا���س��ت��ني ت����رودو، 
لت�سريع  حم����اولت����ه  ب������د�أ  �ل������ذي 

�ملاريغو�نا منذ عامني.
�ملخدر  ع�����س��اق  ����س��ط��ف  وب��ي��ن��م��ا 
ك����ان حم���ظ���ور� يف طو�بر  �ل�����ذي 
�أملهم  خيبة  ع��ن  ع���ربو�  ط��وي��ل��ة، 
�ملاريو�نا  �سر�ء  من  متكنهم  لعدم 

�لقانونية يف �ليوم �لأول.
ورف�����س �آخ���رون �لأ���س��ع��ار �ملرتفعة 
�أ�سعارها  ت��ر�وح��ت  حيث   - ن�سبياً 
بني 5.25 دولر بالدولر �لكندي 
يف  دولر�ً   18.99 �إىل  كيبيك  يف 
�سا�سكات�سيو�ن لكل غر�م - مقارنة 
�ل��ت��ي �سهدت  �ل�������س���ود�ء،  ب��ال�����س��وق 
�ن��خ��ف��ا���س م��ت��و���س��ط �لأ����س���ع���ار يف 
دولر�ً   6.79 �إىل  �مل��ا���س��ي  �ل��ع��ام 

لكل غر�م.
وب��ع��د �لن���ت���ظ���ار ���س��ب��ع ���س��اع��ات يف 
مونرتيال  مدينة  و�سط  يف  متجر 
يوم �لأربعاء ، قال �ألك�ساندر )30 
�ل�ساعة  عند  �إب��ع��اده  �إن��ه مت  عاما( 
ب��ع��دم��ا تدخلت  م�����س��اء،  �ل��ت��ا���س��ع��ة 
�ملكتظة  �حل�سود  لتفريق  �ل�سرطة 
�أم����ام �مل���ح���ال. وع���اد �أل��ك�����س��ان��در يف 
وقت مبكر من �سباح يوم �خلمي�س 

ليحاول مرة �أخرى.
، �مل��ق��اط��ع��ة �لأك���رث  �أون���ت���اري���و  ويف 
كثافة �سكانية يف كند�، مت �لتعامل 
�ألف طلب على �ملاريغو�نا   38 مع 
يف �ل�ساعات �لقليلة �لأوىل من يوم 
�ملبيعات  و�سلت  حني  يف  �لأرب��ع��اء، 
يف  ���س��خ�����س  �أل������ف   42 ن���ح���و  �إىل 
�ملتاجر  �مل��ج��اورة من خ��الل  كيبك 
و�لإن�����رتن�����ت، ل��ت��ح��ط��م ب���ذل���ك كل 

�لتوقعات.
و�أب���ل���غ ع���ن ن��ق�����س يف �لإم�������د�د�ت 
ن���ي���وف���اون���دلن���د  م���ق���اط���ع���ت���ي  يف 
�إقليم  يف  وكذلك  و�سا�سكات�سو�ن، 

نونافوت يف �لقطب �ل�سمايل.
�لعديد  ح���ذر  ذل����ك،  غ�����س��ون  ويف 
من جتار �لتجزئة عرب �لإنرتنت، 
تاأخر  ح��دوث  توقع  من  �لعمالء 
�أيام  خم�سة  �إىل  ي�سل  �ل�سحن  يف 
م���ع �ل��ع��م��ل يف وق����ت م���ت���اأخ���ر من 

�أو�مر �لتعبئة �لليلية.
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�ش�ؤون حملية

الوحدة الثانية على م�شتوى الدولة

م�صت�صفى توام يفتتح اأحدث وحدة للعناية املركزة لالأطفال

حول �شون املباين الرتاثية والطينية يف منطقة العني

دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي و معهد غيتي  ينظمان دورة تدريبية دولية 

بح�شور حممد بن حم

اجلمعية االأردنية تفتتح قاعة زايد

•• العني – الفجر

للعناية  وح���دة  �أح����دث  ت���و�م  مب�ست�سفى  �أم�����س  �ف��ت��ت��ح 
�لقدرة  حيث  من  �لثانية  تعد  �لتي  لالأطفال  �لفائقة 
�أجل  م��ن  ذل���ك  و  �ل��دول��ة  م�ستوى  ع��ل��ى  �لإ�ستيعابية 
�ملتطورة  �ل���رع���اي���ة  ت��وف��ر  �مل�����س��ت�����س��ف��ى يف   �إ���س��ت��م��ر�ر 
كذلك  و  حرجة  ح��الت  م��ن  يعانون  �ل��ذي��ن  لالأطفال 

�لذين يتعافون من �لعمليات �جلر�حية �لكربى. 
ج��اري��ث جويدر  �ل��دك��ت��ور  �لف��ت��ت��اح  �سريط  ق��ام بق�س 
�ل�سحية  للخدمات  �أبوظبي  ل�سركة  �لتنفيذي  �ملدير 
نائب  �لقبي�سي  �سيف  ر��سد  معايل  مب�ساركة  )�سحة( 
�ل�سحية  للخدمات  �أبوظبي  ل�سركة  �لتنفيذي  �ملدير 
)�سحة( و يو�سف �لذيب �لكتبي  مدير �إد�رة �لعمليات 
بالإنابة يف م�ست�سفى )تو�م( و �لدكتور �أمين رحماين 

�ملدير �لطبي مل�ست�سفى )تو�م(.
�لتنفيذي  �ملدير  �لكتبي  �لذيب  �ل�سيد يو�سف  و �سرح 
�لعناية  وح���دة  "�ستو��سل  ب��الإن��اب��ة:  ت���و�م  مل�ست�سفى 
للروؤية  وف��ًق��ا  خدماتها  تقدمي  يف  ب��الأط��ف��ال  �لفائقة 
�لرعاية  ت��وف��ر  يف  ت���و�م  مل�ست�سفى  �لأ�سا�سية  و�لقيم 
�أج��ود �لطرق �حلديثة و �لتي تركز  �لطبية باأف�سل و 

على رعاية جميع �ملر�سى
ت��و�م خدمات طبية  :" يقدم م�ست�سفى  قائاًل  و��ساف 
يف  �لطبية  �لرعاية  وتطوير  بتح�سني  ويلتزم  �ساملة 
يف  �لنخبة  من  �أطباوؤنا  ويعد  �لعالج،  جم��الت  جميع 
فيما  �مل�ستجد�ت  باآخر  و�إمل���ام  �إط��الع  ولديهم  �ملنطقة 
و�ملمار�سات  �لأدل�����ة  ع��ل��ى  �مل��ب��ن��ي��ة  ب��ال��ع��الج��ات  يتعلق 
�لنظام  م��ن  ج���زء  ت���و�م  م�ست�سفى  �أن  ح��ي��ث  �ل��ط��ب��ي��ة. 
�ل�سحي �لذي متلكه وت�سغله �سركة �أبو ظبي للخدمات 
�لأن�سطة  ك���اف���ة  ع���ن  �مل�������س���وؤول���ة  )���س��ح��ة(  �ل�����س��ح��ي��ة 
�لعالجية يف �مل�ست�سفيات و�لعياد�ت �حلكومية يف �إمارة 

�أبوظبي".

�ملدير  �أمي��ن رح��م��اين  �لدكتور  ق��ال  �ل�سدد  وف��ى ه��ذ� 
�لإ�ستيعابية  �ل��ق��درة  "ت�سل  ت���و�م:  مل�ست�سفى  �لطبي 
لهذه �لوحدة �إىل 19 �سرير�ً جمهز�ً بت�سميم ينا�سب 
�لأطفال بالإ�سافة �إىل غرفة عزل و غرفتني حلماية 
�لبيئة، كما �نها تقوم بتوفر خدمات طبية على مد�ر 
�أيام �لأ�سبوع و ت�سمل تلك �خلدمات  طو�ل  �ساعة   24
و�لف�سل  �لثالث(  )�مل�ستوى  �خلطرة  �لطبية  �حل��الت 
�ل��ق��ل��ب �خل��ل��ق��ي و�ملكت�سب  �ل��ت��ن��ف�����س��ي �حل�����اد  وف�����س��ل 
�ل��ك��ل��وي و�ل��ك��ب��دي  و�لإل��ت��ه��اب��ات �ل�سديدة  و�ل��ف�����س��ل 
و�ل�سكتة  �ل�سديد   و�ل��رب��و  �لإ�ستقالبية  و�لأم���ر�����س 

�لقلبية  و�لإنعا�س �لدماغي وغيبوبة �ل�سكري."
�لذين  �مل��ر���س��ى  �ل��وح��دة  :"ت�ستقبل  ق��ائ��اًل  �أ���س��اف  و 
�لأع�ساب  وج���ر�ح���ة  �ل��ق��ل��ب  ج���ر�ح���ة  م���ن  ي��ت��ع��اف��ون 
و�لأذن  �لأن���ف  وج��ر�ح��ة  �ل��ع��ظ��ام  وج��ر�ح��ة  �لرئي�سية 

و�حلنجرة".
يتاألف فريق وحدة �لعناية �لفائقة بالأطفال من �أطباء 
�لطبية  �لتخ�س�سات  خمتلف  يف  ومهنيني  وممر�سني 
عدة  جم��الت  يف  و�أخ�سائيني  �سيادلة  �إىل  بالإ�سافة 
�لطبيعي  �لعالج  و  �لإجتماعي  �لدعم  و  �لتغذية  مثل 
و جميعهم خرب�ء يف رعاية ودعم �لأطفال �مل�سابني و 

عائالتهم.
و�أمر��س  �لأور�م  علم  يف  �ملتخ�س�سون  يتو�جد  و  كما 
�لدم و�أمر��س �لقلب و�لغدد �ل�سماء و�جلهاز �له�سمي 
و�أمر��س �لكبد و�أمر��س �لأع�ساب و�لرئة و�لأمر��س 
وعلم  �لإ�ستقالبية  و�لأم��ر����س  �ل��ور�ث��ة  وعلم  �ملعدية 
مد�ر  على  �لدقيقة  �جلر�حية  و�لتخ�س�سات  �ملناعة 
�ل�ساعة طو�ل �أيام �لأ�سبوع لتقدمي �لإ�ست�سارة �لطبية  
خطرة  باأمر��س  �مل�سابني  �لأط��ف��ال  رعاية  �أج��ل  من 
ك��م��ا و ت��ع��د وح���دة �ل��ع��ن��اي��ة �ل��ف��ائ��ق��ة ب��الأط��ف��ال مركز 
�لإحالة للحالت �حلرجة يف مدينة �لعني وغرها من 

�لإمار�ت �ل�سمالية.

•• العني - الفجر:

تنظم د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة  �أبوظبي و"معهد غيتي 
ترميم  ح��ول  تدريبية  دورة  �لرت�ث"  على  للمحافظة 
من  �لفرتة  خ��الل  و�لطينية  �لرت�ثية  �ملباين  و�سون 
28 �أكتوبر حتى 22 نوفمرب 2018 يف منطقة �لعني. 
20 من �ملتخ�س�سني يف هذ� �ملجال  ي�سارك يف �ل��دورة 
م��ن �ل�����س��رق �لأو���س��ط و���س��م��ال �إف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب �آ�سيا، 
و�لتاريخية  �لرت�ثية  مبو�قعها  ت�ستهر  مناطق  وه��ي 
�لإهمال  خطر  منها  �لعديد  يو�جه  �لتي  �ل�ستثنائية 
وت�سهد  حلمايتها.  كافية  ج��ه��ود  ب��ذل  دون  و�لن��دث��ار 
�لدورة تدريب �ملعماريني و�ملهند�سني وعلماء �لرتميم 
و�لآثار على تطوير طرق فعالة وم�ستد�مة للمحافظة 
باملهار�ت  ت��زوي��ده��م  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �مل��و�ق��ع  ه��ذه  على 

�لفنية �لالزمة ل�سون �ملباين �ملماثلة يف بلد�نهم.
�لتي  �لطينية  �مل��ب��اين  مئات  �لعني  منطقة  وحتت�سن 
�لعاملي  �ل���رت�ث  م��و�ق��ع  م��ن  ج���زء�ً  منها  �لكثر  ي�سكل 
لليون�سكو، وميكن تتبع تقاليد ت�سييد �ملباين من �ملو�د 
�لرت�بية �ملحلية حتى �لع�سر �لربونزي. وت�سم قائمة 
�ملو�قع �لأثرية �ملهمة يف �لعني حديقة �آثار هيلي وقلعة 
�جلاهلي وقلعة �ملويجعي وغرها. وخ�سع �لعديد من 
هذه �ملباين لعمليات ترميم وحفظ عرب �إعادة ��ستخد�م 
�ملو�د �لأ�سلية على يد فريق من �خلرب�ء �ملتخ�س�سني 

من د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – �أبوظبي.
�لتدريبية  �ل����دورة  م��دي��ر  م��ارك��و���س،  بنجامني  وق���ال 
على  للمحافظة  غيتي  "معهد  يف  م�ساريع  و�أخ�سائي 

�لرت�ث": "يطمح �ملعهد �إىل تنظيم �ملزيد من �لدور�ت 
�لأ�سا�سية  و�مل������و�رد  �لأدو�ت  م���ن  جم��م��وع��ة  ل��ت��وف��ر 
�ملنطقة.  يف  �لطينية  �لعمارة  ت��ر�ث  حلماية  و�ملتقدمة 
وتتيح هذه �لدورة �ملجال �أمام �مل�ساركني لق�ساء �أربعة 
�لعملية  و�مل��م��ار���س��ات  �لعلمية  �لأب���ح���اث  م��ن  �أ���س��اب��ي��ع 
و�مليد�نية. ويتعاون �ملعهد مع د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة-

�أبوظبي لإقامة هذه �لدورة يف منطقة تفخر بتاريخها 
�لطينية. ومتتلك  و�ملباين  �لآث��ار  �لعريق من  وتر�ثها 
�أبوظبي �خل��رب�ت و�مل��و�رد و�لدعم �ل��الزم لتنفيذ هذه 

بتعزيز  �ملتو��سل  �لتز�منا  �إط��ار  يف  تاأتي  �لتي  �مل��ب��ادرة 
يف  �ل��رت�ث  على  للحفاظ  �مل�ستد�مة  �ملمار�سات  �أف�سل 

جميع �أنحاء �لعامل".
يف  وتقنية  وعلمية  عملية  خ��رب�ت  �مل�ساركون  ويكت�سب 
حفظ �ملباين �لطينية و�ملو�قع �لأثرية. وتوفر منطقة 
�لعني خمترب�ً مفتوحاً للتدريب على �لأ�ساليب �لفعالة 
�ل����دورة خ���رب�ء حمليون  �مل��و�ق��ع. وت��ق��دم  ل�سون ه��ذه 
ودول���ي���ون يف ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات ح��م��اي��ة وت��رم��ي��م �ملباين 
�ملختربية  �لأ�ساليب  على  �سركزون  و�لذين  �لطينية، 

و�لتحليل  و�لت�سجيل  و�ل��ت��وث��ي��ق  للتقييم  و�ل��ع��م��ل��ي��ة 
�ل���دورة زي���ار�ت ودر����س��ات حالة  و�ل��ت��دخ��ل. كما ت�سمل 
�ملو�قع  ���س��ون  مل�ساريع  عملية  جت���ارب  متثل  ميد�نية 
هذه  مل��ر�ح��ل  عر�ساً  �أي�ساً  �ل���دورة  وتت�سمن  �لأث��ري��ة. 
�لعملية خالل زيارة ملدة �أ�سبوع �إىل مدينة منح �لقدمية 
و�لرتميم  �حلفظ  خطو�ت  لدر��سة  ُعمان  �سلطنة  يف 
�لبيئات  يف  �ل��ط��ي��ن��ي��ة  �ل���ع���م���ارة  لإد�رة  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 
 – و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ���رة  وق��ع��ت  وق��د  �حل�����س��ري��ة. 
�أبوظبي و"معهد غيتي للمحافظة على �لرت�ث" خالل 
�لعام 2017 مذكرة تفاهم حتدد �لأه��د�ف وجمالت 
�له��ت��م��ام و�آف����اق �ل��ت��ع��اون �مل�����س��رتك ب��ني �جل��ان��ب��ني يف 
تنظيم  �لتحديد  وج��ه  وعلى  �ل���رت�ث،  وحفظ  حماية 
دور�ت تدريبية يف جمال �سون �ملباين �لطينية. وتعترب 
�أمل  وق��ال��ت  �لتفاهم.  م��ذك��رة  نتائج  �أول  �ل���دورة  ه��ذه 
�سابي، مدير ق�سم �لرتميم يف د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة 
للمحافظة  غيتي  "معهد  �ختيار  "ي�سعدنا  �أبوظبي:   -
�لدورة  ه��ذه  ل�ست�سافة  �لعني  منطقة  �لرت�ث"  على 
�لر�مية  �ل��د�ئ��رة  جهود  تدعم  �لتي  �ملهمة  �لتدريبية 
�إىل بناء �لقدر�ت و�لكو�در و�ملهار�ت يف جمال �حلفاظ 
�لعديد من  �لأ�سيل. وي�سارك  �لإم��ار�ت��ي  �ل��رت�ث  على 
خرب�ئنا يف تدري�س مو�د �ل��دورة، وهو ما يج�سد حجم 
�لعاملية  ومكانتها  �أب��وظ��ب��ي،  متتلكها  �ل��ت��ي  �خل����رب�ت 
�لر�ئدة يف جمال حماية و��ستد�مة �لرت�ث �لإن�ساين".

كما يتم دعم �لدورة من قبل وز�رة �سلطنة عمان للرت�ث 
و�لتحالف  لل�سياحة،  عمان  �سلطنة  ووز�رة  و�لثقافة، 

�لدويل حلماية �لرت�ث يف مناطق �ل�سر�ع )�ألف(.

•• العني - الفجر:

ب��ح�����س��ور �ل�����س��ي��خ �ل��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن م�سلم ب��ن حم 
�لعامري نائب �لمني �لعام ملنظمة "�م�سام" يف �لمم 
�لأردنية  �ململكة  �سفر  �لعبادي  جمعة  �فتتح  �ملتحدة 
�لها�سمية لدى �لدولة قاعة ز�يد وذلك مبقر �جلمعية 
�أحمد �جلبور  ، ح�سر حفل �لفتتاح   بالعني  �لأردنية 
رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية �لأردنية بالعني و�ع�ساء 
جمل�س �لد�رة وح�سد كبر من �بناء �جلالية �لردنية 

يف �لعني .
على  موؤكد�  �لردنية  �جلمعية  مببادرة  حم  بن  و��ساد 
و�لأردن  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لأخ��وي��ة بني  �لعالقات  عمق 
�ل�سقيق على �ل�سعد كافة، وذلك �نطالقا من �لإميان 
�أ�سا�سية  ركيزة  يعد  �ل��ذي  �لعربي  �لتعاون  يف  �لر��سخ 

بني �لأ�سقاء،
�لإن�سان  ز�يد  �سيقف طوياًل عند  �لتاريخ  باأن  م�سيفا 
و�لقائد �لذي منح �ل�سعوب �لعربية �لكثر وكان رحمه 

�هلل مدر�سة حقيقية مبعنى �لكلمة تعلمنا منها �ل�سرب 
و�جل��ل��د و�حل���ب و�لح����رت�م و�مل��ث��اب��رة و�لإخ���ال����س يف 

�لعمل و�لعدل و�لرحمة.
��ساد �ل�سفر �لردين بالعالقات �لأخوية  ومن جانبه 
�لتاريخية �لتي تربط �ململكة ودولة �لمار�ت �لعربية 
�لتعاون  زي������ادة  ع��ل��ى  �ل�����س��ق��ي��ق��ة و�حل����ر�����س  �مل���ت���ح���دة 

و�لتن�سيق خدمة للم�سالح �لأخوية �مل�سرتكة.
ث�����ر�ه ه���و زعيم  ز�ي�����د ط��ي��ب �هلل  �ل�����س��ي��خ  �ن  م���وؤك���د� 
�لرب  و�أ�سله ورجل  لالإن�سانية وعنو�نها ومنبع �جلود 
و�لإح�����س��ان، ف��ز�ي��د �خل��ر و�ل��ع��ط��اء ه��و م��ن غ��ر���س يف 
نفو�س �سعب �لإمار�ت حب �لعطاء و�لبذل و�لإن�سانية 
حتى �أ�سحى �لعمل �لإن�ساين، ومد يد �لعون لل�سعوب 
�ملنكوبة �سمة بارزة من �سمات �سعب �لإم��ار�ت، وجعلت 
و�لنهج  �إن�سانية عاملية للعطاء و�جل��ود  �لإم��ار�ت دولة 
مكان  كل  يف  ورفاهيته  �لإن�سان  تنمية  دع��م  يف  �لثابت 
من دون �لنظر �إىل �عتبار�ت �لدين �أو �لعرق �أو �للغة 
�أو �ملوقع �جلغر�يف.  و��سار �أحمد �جلبور رئي�س جمل�س 

ز�يد  عام  �نه مبنا�سبة  بالعني  �لأردنية  �إد�رة �جلمعية 
مت ت�سمية هذه �لقاعة با�سم ز�يد �خلر . فال�سيخ ز�يد 
بن �سلطان �آل نهيان رحمه �هلل، كان بحر عطاء، و�أر�د 
لالإمار�ت �أن تكون م�سرب �لأمثال يف �خلر و�لوقفات 
�لإن�����س��ان��ي��ة، وه����و �لأم�����ر �ل����ذي جت��ل��ى ع���رب مو�قفه 
باأروع  �لإن�����س��اين  �لعمل  نهج  �أر���س��ى  حيث  وم��ب��ادر�ت��ه، 

جتلياته.م�سيفاَ �أن ز�يد زرع يف نفو�س �لإمار�تيني حب 
�نطلق  وم��ن خاللها  �خل��ر  قاعدة  �أ�س�س  كما  �خل��ر، 
�إىل  وتعد�هم  و�ملقيمني  �ملو�طنني  عم  ب�سخاء  ليعطي 
�نتظار  �أو  ب��ال منة  �ل��ع��امل، وك���ان يعطي  ب��ل��د�ن  ك��اف��ة 
و�لأر�م��ل ودعم �جلمعيات  �لأيتام  لرد �جلميل، فكفل 

�خلرية �ملنت�سرة يف ��لعامل �لعربي مادياً ومعنوياً.

لري الغطاء النباتي 
بلدية مدينة العني تبداأ املرحلة الثانية 

من ت�صييد �صبكة مياه الري املعالج 
•• العني -  الفجر:

�أبوظبي  �سركة  مع  بالتعاون  ��ستعد�د�تها  �لعني  مدينة  بلدية  ��ستكملت 
للخدمات �لعامة – م�ساندة –�أعمال �ملرحلة �لثانية من ت�سيد �سبكة نقل 
مياه �لري �ملعاجلة و �ملعاد تدويرها ، وذلك بعد �لنتهاء من ت�سييد �ملرحلة 
�لأوىل و�ملتمثلة يف تنفيذ �أكرب خز�ن ��سرت�تيجي للمياه �ملعاجلة يف �لقطاع 
�إن�ساء �سبكة �لري وجتميل �ملد�خل �لرئي�سية  �ل�سرقي من خالل م�سروع 
للم�ساحات  20 عاما  مل��دة  �ل��ري  م��ن  مياه  �لحتياج  يوفر كميات  و�ل��ذي 
مع  متا�سياَ  بالقطاع،  و�مل�ستقبلية  �حلالية  �لنباتية  �لأ�سول  و  �خل�سر�ء 
روؤية �إمارة �أبوظبي 2030  ،حيث كان �مل�سروع �لأول يهدف �إىل تو�سيل 
�ملياه �ملعاجلة من منطقة �ل�ساروج �ىل خز�ن �لظاهر عرب خط يبلغ طوله 
15.3 كيلومرت، و بتكلفة بلغت 50 مليون درهم.  و�أفاد �ملهند�س حممد 
ثاين �ملهري مدير �إد�رة �حلد�ئق و�ملتنزهات �لرتفيهية بالقطاع �ل�سرقي، 
�أعمال م�سروع �ملرحلة �لثانية يف تنفيذ خطوط ري رئي�سية و4  تتلخ�س 
مبناطق  ت��وزع��ت  فرعية  �أخ���رى  خ��ز�ن��ات   4 ل���  بالإ�سافة  فرعية،  خطوط 
�لقطاع �ل�سرقي، متثلت يف خز�ن منطقة �خلرير ، خز�ن يف منطقة �أم غافة 
، خز�ن يف منطقة �لظاهر وخز�ن يف منطقة مزيد، بحيث تغذي جميعها 
من  �خلز�ن �لرئي�سي �ملنفذ خالل �ملرحلة �لأوىل. ويهدف �مل�سروع �لذي 
�ملياه  �إم���د�د�ت  تاأمني ما يكفي من  �إىل   ، 58 مليون دره��م   بلغت تكلفته 
�ملعاد تدويرها لري �لغطاء �لنباتي �حلايل و�مل�ستقبلي ، و �لتاأكد من كميات 
 ، �أعمال �لتجميل �لطبيعي  توفر �ملياه �ملعاد تدويرها للم�ستقبل وتطوير 
�إ�سافة �إىل �ل�ستخد�م �مل�ستد�م و�لفعال للمياه ، و�حلد من ��ستخد�م �ملياه 
للقطاع  �لري  نظام  ومر�قبة  بالكامل  �لأوتوماتيكي  �لتحكم  و   ، �جلوفية 
لتوفر  يهدف  �مل�سروع  ب��اأن  �ملهري،  حممد  �ملهند�س  و�أ���س��اف  �ل�سرقي.  
�حتياجات �لقطاع �ل�سرقي من مياه �لري للزر�عات �لتجميلية و�مل�ساريع 
�مل�ستقبلية و�ل�سركاء و�ملطورين باملنطقة و حيث تتجاوز قدرته �لتخزينية 
خم�س  خ��الل  م�ساعفتها  ميكن   ، يوميا  ج��ال��ون  مليون   2.5 كمية  على 
�سنو�ت باعتبارها م�سدر م�ستد�م للمياة �ملعاجلة ، مبا يحد من ��ستخد�م 
�ملياه �جلوفية باملنطقة و�ملحافظة عليها ، كما يتوقع �أن ي�سهم  �مل�سروع يف 
�لعني من  �ملياه �جلوفية يف مدينة  �رتفاع من�سوب  ��ستيعاب وحل م�سكلة 
، ومب��ا ميهد  للمنطقة  �ل�ستاء  �ل��ز�ئ��دة خ��الل مو�سم  �ملياه  خ��الل حتويل 

�إمكانية تنفيذ زر�عات جتميلية تلبي �حتياجات �سكان �لقطاع.
ومن جانب �آخر تعمل بلدية مدينة �لعني على نظام حتكم �آيل يتميز بنظام 
�لتحكم �ملركزي ملتابعة �ملياه يف �خلز�نات وتوزيعها على �لأ�سول مبا يلزم ، 
وذلك عن طريق مر�قبة كميات �ملياه �لو�ردة و متابعة  توزيع هذه �لكميات 
ح�سب �جلدول �ليومي لحتياج عنا�سر �لتجميل �لطبيعي يف �لقطاع على 
�ل�سكانية  لحتياجات  وتلبية  �آلياً.  �لتحكم  غرفة  عرب  �خلز�نات  خمتلف 
4.3 كم موزعه على مناطق  �مل�سروع على عدة مما�سي بطول  �سمل  فقد 
�لقطاع �ملختلفة وهي مزيد ،و �لظاهر و�أم غافة وياأتي ذلك  كم�ساهمة يف 

توفر بيئة منا�سبة و�سحية  ملمار�سة �لأن�سطة �لريا�سية.

الأخرية الثالث  ال�شنوات  خالل  مبدعة   1802
اأبوظبي للرقابة الغذائية ي�صت�صيف 

حما�صرة لـ�صيدات اأعمال اأبوظبي
•• اأبوظبي - الفجر

��ست�ساف جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية �أم�س �لثنني، يف مقره �لرئي�سي 
باأبوظبي، حما�سرة ملجل�س �سيد�ت �أعمال �أبوظبي حول �لبطاقة �لتعريفية 
بح�سور  للمجل�س  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ع��ام��ري  �سفيقة  قدمتها  للمجل�س، 
�لزر�عية  �ل�سوؤون  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ملن�سوري  مبارك  علي  �ملهند�س 
باجلهاز، وعدد من موظفات وموظفي �جلهاز، وذلك مو��سلة لدعم �جلهاز 
�لعمل،  �سوق  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  ب��دور  لالرتقاء  �لر�مية  �ملجل�س  جلهود 
وتر�سيخ مكانتها يف �لقطاع �خلا�س باإمارة �أبوظبي ك�سريك رئي�سي وفعال يف 
حتقيق �لتنمية �لقت�سادية �مل�ستد�مة يف �لإمارة. و�أكدت �لعامري يف م�ستهل 
�لعمل  �سوق  �لدخول يف  �مل��ر�أة على  ت�سجيع وم�ساندة  �ملجل�س يف  دور  �للقاء 
من خالل �مل�ساريع �ملتو�سطة و�ل�سغرة و�ملتناهية �ل�سغر و�ل�ستمر�ر فيها، 
وحر�سه كذلك على تطوير �مل�ساريع �لقائمة من خالل خدمات ذ�ت جودة 
وكفاءة عالية من �لتدريب و�لتاأهيل و�ل�ست�سار�ت و�لإر�ساد �ملهني و�حت�سان 
متويل  يف  �مل�ساعدة  جانب  �إىل  و�لإبد�عية،  �ملبتكرة  �لأفكار  وتبني  �مل�ساريع 
و�ملتخ�س�سني  �خل��رب�ء  من  نخبة  خ��الل  من  �لإج���ر�ء�ت  وت�سهيل  �مل�ساريع 
�أن  �إىل  �لأعمال، م�سرة  �سيد�ت  لتمكني  و�لتقنيات  �لأ�ساليب  لأحدث  وفقاً 
 ،2018-2015 �لفرتة  1802 مبدعة خالل  بلغ  �ملجل�س  عدد مبدعات 
�إ�سارة �إىل �لنمو �لكبر �لذي حققه �ملجل�س يف هذ� �ملجال. و��ستعر�ست  يف 
جمالت �لعمل و�لفئات �لتي ي�ستهدفها �ملجل�س و�أنو�ع �لع�سويات وميز�تها، 
و�أبرز �خلدمات �ل�ست�سارية �لتي يقدمها �ملجل�س لر�ئد�ت �لأعمال مبا فيها 
يف  �ملجل�س  دور  �إىل  بالإ�سافة  و�لقت�سادية،  و�ملالية  �لقانونية  �ل�ست�سار�ت 
�ل�سرت�تيجية،  مهما من خطته  ج��زء�ً  باعتبارها  و�لتطوير  �لبحث  عملية 
حتليل  �إىل  تهدف  �لتي  و�ل��در����س��ات  �لبحوث  �إع���د�د  على  مبوجبها  ويعمل 
�لو�قع �حلايل ل�سيد�ت ور�ئد�ت �لأعمال و�ملبدعات وتقدمي حلول تطويرية 
لتعزيز دور وم�ساركة �ملر�أة يف �لقطاع �خلا�س و��ستد�مة �أعمالها. يذكر �أن 
مذكرة  �ملا�سي  مار�س  خالل  وقع  قد  كان  �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  جهاز 
بني  �لتعاون  توطيد  �إىل  تهدف  �أبوظبي  �أعمال  �سيد�ت  جمل�س  مع  تفاهم 
�جلانبني يف �ملجالت �مل�سرتكة �لتي تخدم مظلة �سيد�ت �لأعمال و�أن�سطتهم 
يف  و�مل��ب��دع��ات  �لأع��م��ال  ور�ئ����د�ت  �سيد�ت  وم�ساركة  دور  وتفعيل  �ملختلفة، 
�لقطاع �خلا�س و�مل�ساهمة يف �ملحافظة على ��ستد�مة و��ستمر�رية �أعمالهن 

عن طريق توفر �خلدمات و�لت�سهيالت �لإد�رية لهن ب�سكل تف�سيلي.
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    الدعوى رقم 1342/ 2018 - مدين، كلي ، جتاري

حمكمة العني البتدائية املدنية التجارية  
�ىل �ملدعي عليها : �ل�سيد/حم�سن عبد�هلل �سالح حممد بدر �لكثري )جمهولة حمل �لقامة( 

مبا �ن �ملدعي / بنك �بوظبي �لتجاري - بوكالة : مكتب بيت �حلكمة للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 
،  فانتم مكلفون �و  ، مدين - كلي - جتاري - �لعني  قد �قام عليكم �لدعوى �لق�سائية رقم 2018-1342 م 
وكيلكم �لقانوين باحل�سور �مام �خلبر �مل�سريف �ملكلف من عد�لة �ملحكمة جلل�سة �خلربة �لوىل باذن �هلل 
يف يوم �لحد �ملو�فق : 2018/10/28 م ، �ل�ساعة �لو�حدة ظهر� ، مبقر مكتب �خلبر  )د�ر �لبيان للح�سابات 
�لقيادة  مقابل  �أبوهيل  "منطقة  دبي  ملرتو  �لقيادة  حمطة  ،خلف  �لحتاد  �سارع   ، ديرة   ، دبي  و�ل�ست�سار�ت( 
�لعامة ل�سرطة دبي ، مركز �أعمال" KRM " طابق �مليز�نني مكتب رقم 05 ، للتو��سل هاتف 04-2946948 ، 
فاك�س : 2946949-04 ، �و 2511318 04، م�سطحبني معكم ن�سخة �أ�سول عن كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفوعكم 
، وما ترونه منا�سبا لتي�سر �عمال �خلربة ومتكني �خلبر من �د�ء مهمته ، وبيان وجه �حلق يف �لدعوى ، ويف 

حال عدم �حل�سور �سيتم �لجر�ء يف غيابكم وتتحملون كامل �مل�سوؤولية.
اخلبري امل�شريف  الدكتور / حممد الفقي 
هاتف : 6521992 050     

 اإعلن ح�شور اإجتماع اخلربة
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�سركة / �أي �يه بي وورلد و�يد �سرفي�سز �إنك منطقة حرة ، )رخ�سة رقم 3207(  

و�لكائنة ب���� مدينة دبي �ملنطقة �حلرة ملطار دبي ، �س ب 54426 ، دبي ، دولة �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ،  و�ملرخ�سة لدى �سلطة �ملنطقة �حلرة ملطار دبي ،  ترغب هذه �ل�سركة  
�ملذكورة يف �عالن قر�رها للكافة و�لذى مت �تخاذه بو��سطة جمل�س �لإد�رة يف �إجتماعه 

�لذي عقد بتاريخ 2018/8/28 ب�ساأن �غالق وحل �ل�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب �ل�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه �ى مطالبات فى مو�جهتها 
عليه تقدمي هذه �ملطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذ� �لعالن عن طريق �لربيد 

�مل�سجل �و �لت�سال ب : �ل�سادة : �أي �يه بي وورلد و�يد �سرفي�سز �إنك  
�س ب : 54426 دبي ،  

دبي - دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
هاتف رقم : 971566558484+ 

naveen.haridas@iapws.com :  لربيد �للكرتوين�
لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرتة �ل�سعار و�ملحددة ب 15 يوما.

ا�شعار ت�شفية
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 اعلن بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية 
�ىل �ملدعى عليه / �لنهار بريفاب هاو�س - م م ح 

نعلمكم بان �ملدعي / �لنمر لتجارة �حلديد �ملحدودة - ذ م م  �لدعوى رقم 2018/6593 جتاري 
جزئي  قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها : 

�لف  وثالثون  )ت�سعة  درهم   )39350( وقدره  مبلغ  للمدعية  ت�سدد  بان  عليها  �ملدعي  �لز�م 
وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم(  وخم�سون  وثالثمائة 

�ل�سد�د �لتام ، �لز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ل�سارقة  �لثانية مبحكمة  �لد�ئرة �جلزئية   5 �لدعوى  �إد�رة  �أمام مكتب  لذ� يقت�سي ح�سورك 
�لحتادية �لبتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
�سباحا    8.30 �ل�ساعة   ،  2018/10/31 �ملو�فق  �لأربعاء   يوم  وذلك  �مل�ستند�ت،  كافة  بها  مرفقا 
عدم  حال  ويف  عليه  مدعي  بو�سفك   - �أعاله  �ليها  �مل�سار  �ملذكور  �لدعوى  يف  للنظر  وذلك 

ح�سورك �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6596 (

�ملنذر :  �جليل �لثالث لال�ستثمار�ت - �س ذ م م 
 )PALAZZO VERSACE HOTEL LLC( ملنذر �ليه : فندق بالزو فر�سات�سي - �س ذ م م�

)جمهول حمل �لقامة(  
�لر���س رقم 1886- و�ملقام على قطعة  �سكني  �إيجار مبنى  �مل�ستحقة يف ذمته عن  بالوفاء لالجرة  تكليف 
�سد�د  �خفق يف  �ليه قد  �ملنذر  �أن  �ذ�   ، �ل�سد�د  �مل�ستاأجر يف  لف�سل  و�لخ��الء   ، دب��ي  4 يف  �ملحي�سنة  245 يف 
بو�قع 10.000.000.00 ع�سرة ماليني  �لفرتة من 2018/1/11 ولغاية 2019/1/10  �مل�ستحقة عن  �لجرة 
درهم ، لذلك تنذركم �ملنذرة ب�سرورة ت�سديد �ليجار �مل�ستحق عن كامل �ملدة �ليجارية للعقد و�لبالغة 
20.500.00.00 ع�سرون مليون وخم�سمائة �لف درهم ، وذلك يف خالل مهلة �ق�ساه ثالثني )30( يوما من 
تاريخ ن�سر هذ� �لنذ�ر ، و�إل �سوف ت�سطر �ملنذرة لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �سده مبا فيها �قامة �لدعوى 
�لق�سائية لخالء �مل�ستاأجر من �لعني �ملوؤجرة مع �لز�مه ب�سد�د كافة �لجرة �مل�ستحقة يف ذمته وملحقاته 

طبقا لعقد �ليجار ، مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعلن بالن�شر

�ملرجع : 1589
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �بوبكر جمعه حممد �سالح �حلو�سني - �إمار�تي �جلن�سية يرغب 
نظرول  حممد   : �لثاين  �لطرف  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
تاأ�س�ست  و�لتي  للحالقة(  �بوبكر جمعه  )�سالون  �جلن�سية يف  بنغالدي�س   - دلو�ر ح�سني  حممد 
�لقانوين من  �ل�سكل  : تغير  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )758787( - تغير�ت �خرى  باإمارة 
�ل�سم  كان  حيث  �لتجاري  �ل�سم  تغير   - خدمات  بوكيل  فردية  موؤ�س�سة  �ىل  فردية  موؤ�س�سة 
�لتجاري �ل�سابق )�سالون �بوبكر جمعه للحالقة( لي�سبح �ل�سم �لتجاري �جلديد )�سالون �ملنارة 
�مل�سيئة( - وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعلن بالن�شر
�ملرجع : 1591

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �ساهد �لرحمن نور �ل�سالم - بنغايل �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن جزء من ح�سته �لبالغة 50 %  من كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�سيد/ مد مع�سم بالل 
تاأ�س�ست  عبد�لر رحمن - بنغايل �جلن�سية يف �لرخ�سة با�سم )�ساهد �لرحمن ملكافحة �حل�سر�ت( و�لتي 
موؤ�س�سة  من  �لقانوين  �ل�سكل  تغير   : �خرى  تغر�ت    )760827( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة 
فردية بوكيل خدمات �ىل �سر�كة �عمال مهنية بوكيل خدمات - تغير �لن�ساط حيث كان �لن�ساط �ل�سابق 
)خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين و�مل�ساكن ، مكافحة و�بادة �حل�سر�ت و�لقو�ر�س و�حليو�نات �ل�سارة( 
�آفات �ل�سحة �لعامة(   لي�سبح �لن�ساط �جلديد )خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين ، خدمات مكافحة 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل 
. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة 

لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعلن بالن�شر
�ملرجع : 1592

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ عزيز غالم ح�سني للين ، هندي �جلن�سية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل �حل�س�س �لبالغة 100%  يف كافتريا �جلزيرة �جلميلة ، 
�سوكومار  بانديوباد هياي  �ل�سيد/ جوتام  مبوجب رخ�سة رقم )727124( وذلك �ىل 

بانديوباد هياي ، هندي �جلن�سية
تعديالت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر وتغير وكيل خدمات. 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  
على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعلن بالن�شر
�ملرجع : 1590

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ خالد �سقر خلفان �سعيد �ملري - �إمار�تي �جلن�سية يرغب 
�لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ حممد �سهيد �لرحمن  يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته 
بهويان حاجي حممد - بنغالدي�سي �جلن�سية يف  �لرخ�سة با�سم )د�ر �لو�يف �لعاملية للمقاولت 
�لتنمية  د�ئرة  �ل�سادرة من   )606153( رقم  رخ�سة  �ل�سارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�س�ست  �لفنية( 
�لقت�سادية بال�سارقة. تعديالت �خرى:- مت تغير �ل�سكل �لقانوين من )موؤ�س�سة فردية( �ىل 

)موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/196   تنفيذ جتاري  
�لق��ام��ة مبا  ف��ر���س��ودة  جم��ه��ول حم��ل  ���س��ده/1- هو�سنك ح�سني  �ملنفذ  �ىل 
بهنام   / وميثلها   - م  م  ذ   - �لعامة  للتجارة  بهمنى  �لتنفيذ/�سركة  طالب  �ن 
 )2018/10/15( بتاريخ  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   - بهمنى  غالمر�سا 
�خطاركم ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8263077.50( درهم خالل �سهر من 
تاريخ �لتبليغ و�ل بيع �لعقار رقم 656 - منطقة �لثنية �خلام�سة و�لعائدة لكم 
بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�سيات ن�س �ملادة 295 من قانون �لج��ر�ء�ت �ملدنية.  
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اإعلن مدعي عليها بالن�شر للح�شور اأمام اخلربة 

بالدعوى رقم 2018/2813 جتاري جزئي - دبي 
�ىل �ملدعي عليها / 1-�لفي�سلية للمقاولت - �س ذ م م 

نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبر ح�سابي بالق�سية �أعاله و�ملرفوعة �سدكم من /
1- هيبورث. بي. �م. �ي. �س ذ م م 

و�لتي تطالب فيها بالز�مكم ب�سد�د مبلغ 166951.59 درهم مع �لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ 
�قامة �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام مع �لز�مكم بالر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب. 

�لحد  ي��وم  عقده  �ملقرر  �خل��ربة  باجتماع  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�سور  مكلف  فانت  وعليه 
�ملو�فق 2018/10/28 �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� وذلك مبكتب �خلبر �ملنتدب  �لكائن :  دبي 
 ،  805 - مكتب   �لثامن  �لطابق   - بري�سم  برج   - �أمنيات  و�ن  برج  - بجو�ر  �لتجاري  - �خلليج 
�ملوؤيدة  �مل�ستند�ت  و�إح�سار  �ملحدد  و�ملكان  باملوعد  - يرجى �حل�سور  لتدقيق   �حمد �حلو�سني 
لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فان �خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا 

لل�سالحيات �ملخولة لها قانونا. 
 اخلبري احل�شابي - ا�شامه احمد مالك 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
 دعوة حل�شور اإجتماع خربةح�شابية 

يف الق�شية رقم )2018/191( جتاري كلي  
ب�سفتي �أنا/ رمي حممد �حمد كاجور �لنعيمي خبر� حما�سبيا مكلفا من قبل مقام حمكمة دبي 
دبي.   - كلي  جتاري   )2018/191( رقم  �لدعوى  يف  �حل�سابية  �خلربة  باإجر�ء  �ملوقرة  �لبتد�ئية 
�ملرفوعة من : �ملدعية / �سركة جي تي �يه )ميدل �ي�ست( منطقة حرة - ذ م م  - �سد �ملدعي 
عليها / �سركة دلتا بل�س للتجارة �لعامة - �س ذ م م - �خل�سم �ملدخل / �سركة بروفي�سينل لينك 
خلدمات �ل�سيافة - فاإننا قد قررنا دعوة  �ل�سادة / �سركة بروفي�سينل لينك خلدمات �ل�سيافة 
ب�سفتها : �خل�سم �ملدخل / �خل�سم �ملدخل بالدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله - للح�سور �ىل مقر 
مكتبنا بدبي - �سارع �لرقة - مقابل بنك �بوظبي �لتجاري - بناية �لزرعوين - �لطابق �ل�ساد�س - 
مكتب رقم )602( - ت : 2517720-04 - ف : 2517721-04 ،  وذلك يوم  �خلمي�س  �لقادم �ملو�فق 
2018/10/25  �ل�ساعة �لثانية ع�سر� )2.00( ع�سر� ، ويرجى منكم �إح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة 

و�ملثبتة لدفاعدم عند ح�سوركم لالإجتماع  
اخلبري احل�شابي 
رمي حممد احمد كاجور النعيمي  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
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 اعلن ن�شرا
�إىل �ملدعي عليه /�يانة ياولياكوفا

حيث �أن �ملدعي/ حممد ح�سن �سعيد �ل�سغري 
قد �أقام �سدكم دعوى �يجارية بالرقم 2018/86 تنفيذ  لدى جلنة ف�س  
�ملنازعات �ليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم �سخ�سيا 
�أو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف مدة 15 يوم من 
تاريخ �لإعالن . ويف حال تخلفكم عن �حل�سور �أو عدم �إر�سال وكيل عنكم 

يف �لوقت �ملحدد فاإن �للجنة �سوف تقوم بنظر �لدعوى يف غيابكم
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
بلدية خورفكان   

     المارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��سم �ل�سركة : با�شفيك للنقل - �س ذ م م    
�لعنو�ن : نخيل - �ملدينة �لعاملية - دبي IC1-GRE-L15-G16  �ل�سكل �لقانوين 
: ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة ،  رقم �لرخ�سة : 719663  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 
�لتاأ�سر يف  باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  1146796 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
�لعدل حماكم دبي بتاريخ   2018/9/26  دبي بتاريخ 2018/9/26 و�ملوثق لدى كاتب 
دوكيوبيليتي  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  من  وعلى 
�لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج  لتدقيق احل�شابات 
خليفة - هاتف : 4421762-04  فاك�س : 4421764-04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��سم �ل�سركة : جيه بي ام لتوفري لوازم حقول النفط وخدماتها - �س ذ م م     
�ل�سكل  نايف   دي��رة -  �ملدفع -  �لعنو�ن : حمل رقم )37( ملك حمد عبد�حل�سن حمد 
�لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 697317  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري 
�لتاأ�سر يف  باأنه قد مت  : 1124056 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي 
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �أعاله  باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة  �ل�سجل �لتجاري لديها 
دبي بتاريخ 2018/9/27 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ   2018/9/27 وعلى 
لتدقيق  دوكيوبيليتي  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من 
ب��رج خليفة -   - دي��ار للتطوير - بردبي  رق��م 1006 ملك  �لعنو�ن : مكتب  احل�شابات  
هاتف : 4421762-04  فاك�س : 4421764-04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�شابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة - هاتف 
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-4421764  : فاك�س    04-4421762  :
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  با�شفيك 
ب��ت��اري��خ  2018/9/26   وذل���ك مب��وج��ب ق���ر�ر حم��اك��م دب��ي  للنقل - �س ذ م م  
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/9/26  وعلى من لديه 
�أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�شابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة - هاتف : 
4421762-04  فاك�س : 4421764-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  جيه بي ام لتوفري لوازم 
بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  م    النفط وخدماتها - �س ذ م  حقول 
2018/9/27 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/9/27 وعلى من 
لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  �أع��اله، م�سطحباً  �ملذكور  �لعنو�ن  على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  اعلن بالن�شر

�ملرجع : 193
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ عماد معني �ل�سعدي - فل�سطيني �جلن�سية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  يف )�جنادين ملقاولت �ل�سباغ( مبوجب 
 - �جلن�سية  �ردين   - �لعمري  �سالح  ح�سن  خالد  �ل�سيد/  �ىل   )616647( رقم  رخ�سة 

تعديالت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة �ىل �خر. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
  الكاتب العدل
دائرة التنمية القت�شادية - ال�شارقة   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6587 (

�ملنذر : �سركة �يه �ت�س كيه �لقاب�سة - �س ذ م م 
�ملنذر �ليه : دلتا �سمارت �نوفي�سن للتجارة �لعامة - �س ذ م م  - جمهول حمل �لقامة 

�ملتاأخرة  �ليجار  �مل�ستحقة بذمته من قيمة  �ملبالغ  دفع  �ليه ب�سرورة  �ملنذر   - �ملنذر  ينذر 
بذمته من تاريخ �نتهاء عقد �ليجار وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي و�سد�د �ي مبلغ م�ستحق 
لي جهة حكومية مبا فيها على �سبيل �حل�سر )ديو� - دو - �سركات �لتكييف - �يجاري( 
و�ي جهة د�خل دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة مع �ي�سال �سد�د للمبالغ للمنذر ، و�خالء 
�لعقار يف فرتة �ق�ساها 30 يوما من تاريخ ��ستالم هذ� �لنذ�ر �لعديل ، و�ل �سوف ي�سطر 
وم�ساريف  ر�سوم  بكافة  �ليه  �ملنذر  ، مع حتميل  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  كافة  �ملنذر لتخاذ 

�لتاق�سي و�تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار بالن�شر

رقم )2018/6634 (

�ملنذره : �سيخه �سعيد ر��سد �لزعابي - �إمار�تية �جلن�سية 
�ملنذر �ليه : �سيف علي ر��سد علي �لكعبي - �إمار�تي �جلن�سية 

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه وتكلفه ب�سد�د مبلغ )3300000( ثالثة مليون 
وثالثمائة �لف درهم وهو �ملبلغ قيمة �ل�سيك رقم 31 و�مل�سحوب على 
بنك �بوظبي �لتجاري. وذلك خالل 7 �يام من تاريخ �لعالن بالن�سر 

مع حفظ كل ما يرتتب على ذلك من �ثار قانونية.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6637 (

�ملنذر : �سمر �بر�هيم طالب يو�سف عبا�سي - �إمار�تي �جلن�سية 
�ملنذر �ليها : كندى �ند هيجن للخدمات �لفنية - �س ذ م م  وميثلها ب�سفته مدير / �ساجنيف 

دهينجر� - هندي �جلن�سية 
يخطر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د متاأخر�ت �ليجار �ملرت�سدة بذمتها / كندى �ند هيجن 

للخدمات �لفنية - �س ذ م م - وميثلها ب�سفته مدير / �ساجنيف دهينجر� - هندي �جلن�سية 
�للجوء  �مل��ن��ذر �ىل  �سي�سطر  و�إل  �لع���الن  ه��ذ�  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  وذل��ك  �ي��ام  يف غ�سون خم�سة 
لللجنة �لق�سائية �خلا�سة باملنازعات بني �ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�س �لز�م �ملنذر 
�ليها ب�سد�د متاأخر�ت �ليجار �ملرتتبة عليها حتى تاريخ �لخالء �لفعلي مع �لز�مها بالر�سوم 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعلن بالن�شر

رقم )2018/6583 (
�ملنذر : جي �سي كولينج - ذ م م 

�ملنذر �ليه : �سيفكو للخدمات �لفنية  
�ملو�سوع :

ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د �ملبلغ وقيمته )223.500( درهم 
وذلك خالل 7 �سبعة �يام من تاريخ �لن�سر ، و�إل �سي�سطر �ملنذر �ىل 
كافة  حفظ  مع   ، �مل��دة  �نتهاء  ف��ور  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ 

�حلقوق �لخرى للمخطر.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/1/6668(

�ملنذرة : �سركة دبي لال�ستثمار �لعقاري - �س ذ م م - �سفتها �ملوؤجرة 
�ملنذر �ليها : �سركة �يه �إن �سي كورتيك للهند�سة و�لن�ساء�ت - �س ذ م م - ب�سفتها �مل�ستاأجرة 

ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر بالآتي : 
- مبوجب عقد �يجار ��ستاأجرمت من �ملنذرة عدد 37 غرفة ب�سكن �لعمال �لكائن مبنطقة جبل علي 
�ل�سناعية بلوك A3&A4 و�ملقام على قطعة �لر�س رقم )999-599(. وحيث �ن عقد �ليجار 
ولكنكم  بذلك  �خطاركم   ومت   2018/1/22 بتاريخ  �إنتهي  قد  �ملنذرة  �ل�سركة  وب��ني  بينكم  �ملوقع 
�لودية  و�مل�ساعي  �ملطالبات  رغم  �مل�ستحقة  و�ملبالغ  �ليجارية  �لقيمة  ودفع  بالتجديد  تبادرو�  مل 

�ملتكررة من جانب �ل�سركة �ملنذرة. 
لذلك ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�سرورة جتديد �لعقد و�سد�د متاأخر�ت بدل �ليجار خالل 30 
يوما من تاريخ هذ� �لنذ�ر و�ل �سن�سطر �آ�سفني لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة �سدكم مبا 

فيها �ملطالبة باخالء �ملاأجور وحتميلكم ر�سوم وم�ساريف �لدعوى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/1/6669(

�ملنذرة : �سركة دبي لال�ستثمار �لعقاري - �س ذ م م - �سفتها �ملوؤجرة 
�ملنذر �ليها : �سركة توما�س بيننت �إك�سيب�سن �آند �إنتريرز - �س ذ م م  - ب�سفتها �مل�ستاأجرة 

ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر بالآتي : 
- مبوجب عقد �يجار ��ستاأجرمت من �ملنذرة عدد 23 غرفة ومطبخ ب�سكن �لعمال �لكائن مبنطقة 
�ن  وحيث   .)599-999( رقم  �لر���س  قطعة  على  و�ملقام   A3&A4 بلوك  �ل�سناعية  علي  جبل 
عقد �ليجار �ملوقع بينكم وبني �ل�سركة �ملنذرة قد �إنتهي بتاريخ 2018/1/22 ومت �خطاركم  بذلك 
�مل�ستحقة رغم �ملطالبات و�مل�ساعي  ولكنكم مل تبادرو� بالتجديد ودفع �لقيمة �ليجارية و�ملبالغ 

�لودية �ملتكررة من جانب �ل�سركة �ملنذرة. 
لذلك ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�سرورة جتديد �لعقد و�سد�د متاأخر�ت بدل �ليجار خالل 30 
يوما من تاريخ هذ� �لنذ�ر و�ل �سن�سطر �آ�سفني لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة �سدكم مبا 

فيها �ملطالبة باخالء �ملاأجور وحتميلكم ر�سوم وم�ساريف �لدعوى.
الكاتب العدل
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العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6644 (

�ملنذر :  �خلاجة للعقار�ت - �س ذ م م - �إمار�تي �جلن�سية 
�ملحامي / ر��سد عبد�هلل �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : بدر �لعامل للخدمات �لفنية - �س ذ م م - جمهول حمل �لقامة 
بو�قع مبلغ مبلغ  �ملتاأخر  �ليجار  و�سد�د  �لعني  ب�سرعة �خالء  �ليه  �ملنذر  �ملنذر على  ينبه 
وقدره 67883 درهم )�سبعة و�ستون �لف وثمامنائة ثالثة وثمانون درهم( وذلك عن �لقيمة 
�ليجارية �ملرت�سدة بذمته حتى �لن وما ي�ستجد حتى متام �لخالء ، مع تقدمي خمال�سة 
نهائية من هيئة كهربا ومياه دبي وت�سليمها خالية من �ل�سو�غر ، وذلك خالل )30( يوم من 

تاريخ �لنذ�ر و�ل �سوف ن�سطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �سدكم. 
مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى،،،،  

الكاتب العدل
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حماكم دبي البتدائية

يعاين �لأولد �مل�سابون مبتالزمة د�رفيت �أي�ساً تاأخر�ً يف �لنمو، 
�لنوم، وعدد�ً من �لأعر��س  و�إعاقة يف �لنطق، و��سطر�بات يف 
ومن  �ل��ي��وم.  �ملتو�فرة  �لعالجات  �حلالة  ه��ذه  �لأخ��رى.ت��ق��اوم 
قبل  �ملتالزمة ميوتون غالباً  �مل�سابني بهذه  �لأولد  �أن  �ملحزن 
�ل��ب��اح��ث��ني م��ن جامعة  م��ن  �ل��ر���س��د.ل��ك��ن ف��ري��ق��اً  ���س��ن  بلوغهم 
�لعقلية،  و�ل�سحة  �لأع�ساب  لعلم  فلور�ي  ومعهد  كوينزلند 
وكالهما يف �أ�سرت�ليا، قرر �أخر�ً �لتو�سل �إىل حلول يف مو�سع 

غر متوقع: �سم �لعنكبوت.

طفرة يف جينة
كوينزلند،  جامعة  من  كينغ  غلني  �لربوف�سور  �لباحثني  ق��اد 

بغية  �ل�سم  متنوعة من  �أن���و�ع  ��ستغالل  على  بحثه  رّك��ز  �ل��ذي 
��ستعمالها طبياً. في�سم خمتربه يف هذه �جلامعة )جمموعة 

�ل�سموم �لأو�سع يف �لعامل(.
�لأولد  �لعنكبوت  �سم  ي�ساعد  قد  مَل  كينغ  �لربوف�سور  يو�سح 
�لذين يعانون متالزمة در�فيت، قائاًل: )يعود نحو 80 % من 
 .SCN1A حالت متالزمة در�فيت �إىل طفرة يف جينة ُتدعى
قنو�ت  تعمل  ل  �سحيح،  نحو  على  �لأخ����رة  تعمل  ل  عندما 
�ل�سوديوم يف �لدماغ، �لتي ت�سبط ن�ساط هذ� �لع�سو، بال�سكل 

�ملالئم(.
ف��رع��ي��ة من  وح���دة  SCN1A حت��دي��د�ً  ت��ب��ّدل ط��ف��رة جينة 
�ل�سريعة �لرتفاع. عندما  �ملثبطة  �ملتو�سطة  �لع�سبية  �خلاليا 

�لن�ساط  تكبح  �لإ�سار�ت،  �ملثبطة  �لع�سبية  تطلق هذه �خلاليا 
�لدماغ  ي�سبح  �ل�سحيح،  بال�سكل  تعمل  �إذ� مل  ولكن  �لع�سبي. 
�أك���رث ع��ر���س��ة ل��ف��رط �ل���س��ت��ث��ارة، م��ا ي��زي��د �ح��ت��م��ال �لتعر�س 

لنوبة.
حتقق �لباحثون من تاأثر بيبتيد �سم �لعنكبوت يف منوذج من 
�أن هذ� �جل��زيء، �لذي  متالزمة در�فيت يف �لفئر�ن. فربهنو� 
يف  �مل�سابة  �مل�ستقبالت  على  بالتحديد  رك��ّز   ،Hm1a ُيدعى 

هذه �حلالة.
�سم  بيبتيد  در����س��ات��ن��ا، مت��ك��ن  ك��ي��ن��غ: )يف  �ل��ربوف�����س��ور  ي��ذك��ر 
�ل��ع��ن��ك��ب��وت م��ن ����س��ت��ه��د�ف �ل��ق��ن��و�ت �ل��ت��ي ت��ط��اول��ه��ا متالزمة 
وق�سى  وظائفها  �لع�سبية  �ل��دم��اغ  خاليا  �إىل  ف��اأع��اد  در�ف��ي��ت، 

على �لنوبات(.
�لأكادميية  �أع��م��ال  جملة  يف  �إل��ي��ه  تو�سلو�  م��ا  �لباحثون  ن�سر 

�لوطنية للعلوم يف �لوليات �ملتحدة �لأمركية.

تطور �شم العنكبوت
�سحيح �أن تطوير �لأدوية من �ل�سم لي�س فكرة جديدة، �إل �أن 
�أقل �سيوعاً. فحتى  �إىل �سم �لعنكبوت  �أدوية بال�ستناد  ت�سميم 

�ليوم، كان �سم �لزو�حف �أكرث ��ستعماًل.
على �سبيل �ملثال، ت�سّكل مثبطات �لإنزمي �ملحول لالأجنيوتن�سني 
�أف��ع��ى �حلفر  �سم  در����س��ة  نتيجة  �ل���دم(  �سائعة ل�سغط  )�أدوي���ة 

�لأمركية �جلنوبية.
فلوري  معهد  م��ن  ب��اح��ث  ب��ي��رتو،  �ستيفن  �ل��ربوف�����س��ور  يو�سح 
تعاون مع �لربوف�سور كينغ يف �لدر��سة �جلديدة، مَل ُيعترب �سم 

�لعنكبوت مفيد�ً خ�سو�ساً يف هذه �حلالة.
ي��ذك��ر: )ت��ق��ت��ل �ل��ع��ن��اك��ب ف��ر�ئ�����س��ه��ا ب��و����س��ط��ة م��رك��ب��ات �سامة 
ت�����س��ت��ه��دف �جل��ه��از �ل��ع�����س��ب��ي، ب��خ��الف �لأف���اع���ي، م��ث��اًل، �لتي 

ي�ستهدف �سمها �جلهاز �لقلبي �لوعائي(.

ي��ت��اب��ع م��و���س��ح��اً: )ج��ع��ل��ت م��الي��ني �ل�����س��ن��ني م��ن �ل��ت��ط��ور �سم 
�لقنو�ت  بع�س  بالتحديد  ����س��ت��ه��د�ف  يف  دق���ة  �أك���رث  �ل��ع��ن��اك��ب 
�لأيونية من دون �لتاأثر يف غرها. ويحتفظ �لدو�ء �مل�ستمد 

من �سم �لعناكب بهذه �لدقة(.

ياأمل �لعلماء �أن حتفز هذه �لنتائج �ملزيد من �لأبحاث. ويعتقد 
�لربوف�سور بيرتو �أن هذ� �لكت�ساف )قد ي�سهم يف تطوير �أدوية 
مد�و�ته  ت�سعب  �ل��ذي  در�ف��ي��ت،  متالزمة  �سرع  لعالج  دقيقة 

بفاعلية بو��سطة �أدوية �لنوبات �ملتو�فرة �ليوم(.

�شحة وتغذية
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رمبا تكون خاليا املناعة، التي حتدث خلاًل يف قدرة غدد 
بطريقة  م�شوؤولة  رطبتني،  العينني  اإبقاء  على  اجلفنني 
غري مبا�شرة عن جفاف العني، علمًا باأن هذه احلالة ت�شيب 

املاليني حول العامل. 
بعد  باحثون  اإليها  تو�شل  التي  اخلال�شة  هي  هذه  كانت 
درا�شة خلل غدد اجلفن يف حالة الفئران وحتليل عينات 

من دمع الإن�شان.

اأ�شرتاليا اإىل اأن بروتينًا يف �شم العنكبوت قد ي�شاعد العلماء يف  ت�شري درا�شة جديدة يف 
ت�شميم دواء فاعل لعالج نوع نادر من ال�شرع.متالزمة درافيت )�شكل حاد من ال�شرع( يظهر 
عادًة خالل الأ�شهر الثني ع�شر الأوىل من حياة الإن�شان. قد تتكرر النوبات التي ترفع 

احلرارة ويطلقها اأحيانًا ال�شوء القوي.

وهي  �مل��ت��ع��ادل��ة،  �خل��الي��ا  �أن  �لباحثون  �كت�سف 
نوع من خاليا �ملناعة يحمي عادًة �لعني خالل 
�للتهاب، قد حُتدث خلاًل يف )غدد ميبوميو�س( 

يف �جلفن.
�جلفن،  ينفتح  عندما  �لزيت  �لغدد  ه��ذه  ُتفرز 
تبخر  دون  وي����ح����ول  �ل���ع���ني  �ل����زي����ت  ف���رط���ب 
غدد  �لتهاب  �لغدد  هذه  �ن�سد�د  ي�سبب  �لدمع. 
م��ي��ب��وم��ي��و���س، وه���ي ح��ال��ة ت��زي��د �ل��ب��ك��ت��ري��ا يف 

�جلفن وتوؤدي �إىل �للتهاب وجفاف �لعني.
يو�سح د�ن��ي��ال ر. ���س��اب��ان، باحث ب��ارز ���س��ارك يف 
�إعد�د �لدر��سة وبروف�سور م�ساعد متخ�س�س يف 
طب �لعيون يف كلية �لطب يف جامعة دي��وك يف 
دورهام يف نيويورك، �أن �خلاليا �ملتعادلة ل ت�سّد 
حول  )جُتنَّد  ي�سيف:  �لغدد.  خاليا  )مبا�سرة( 
�لغدة وتبّدل خاليا �لغدة بحد ذ�تها، ما يجعل 

هذه �خلاليا تختل(.
تو�سلو�  م��ا  وزم����الوؤه  �سابان  �لربوف�سور  �أدرج 
 Science جم��ل��ة  يف  ُن�����س��ر  ت��ق��ري��ر  يف  �إل���ي���ه 

.Translational Medicine

التهاب غدد ميبوميو�س

�لأكرث  �ل�سبب  ميبوميو�س  غدد  �لتهاب  ُيعترب 
�سيوعاً جلفاف �لعني، وهو مر�س مزمن )ُيعترب 

م�سكلة �سحية كبرة عاملياً(.
�لتي  �سيوعاً  �لأكرث  �لأ�سباب  �أحد  �لعني  جفاف 
تدفع بالنا�س �إىل طلب رعاية �سحية لعينيهم. 
قد  �لنا�س  ثلث  نحو  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  ت�سر 
ُي�سابون بهذه �حلالة. ي�سبب هذ� �ملر�س �لإزعاج 
و�لأمل وينعك�س �سلباً على نوعية حياة �ملري�س. 
فجفاف �لعني ي�سّعب �لقر�ءة، و�لعمل بفاعلية، 
�لتلفزيون،  وم�ساهدة  �لكمبيوتر،  و��ستخد�م 
و�ل���ق���ي���ادة. ك��ذل��ك ي��ح��ّد ه���ذ� �ل����س���ط���ر�ب من 
�لال�سقة  �ل��ع��د���س��ات  ����س��ت��خ��د�م  ع��ل��ى  �ل���ق���درة 

وم�ساحيق �لتجميل.
�أحياناً  بو�سوح  ميبوميو�س  غدد  �لتهاب  يظهر 
لأنه ي�سّكل )بثور�ً بي�ساء م�سفرة( على �جلفن. 
لكنها ل تت�سّكل دوماً. لذلك تبقى حالت كثرة 

من دون ت�سخي�س.
ي��ذك��ر م��ع��دو �ل��در����س��ة �أن ح���الت )م��ث��ل مر�س 
�لعني �لأرج��ي(، �لذي يوؤدي �إىل �لتهاب مزمن 
يف �جلفن، ترتبط بالتهاب غدد ميبوميو�س، �إل 
�أن �لباحثني )يجهلون ما �إذ� كانت هذه �لعمليات 

�للتهابية ت�سهم يف �ن�سد�د �لغدد.
�أما �خلاليا �ملتعادلة، فهي خاليا مناعية تتو�فر 
يف عدد كبر من �لأن�سجة، وُت�ستدعى للم�ساهمة 

�لأخ����رى.  و�مل��م��ر���س��ات  للبكتريا  �ل��ت�����س��دي  يف 
�ملتعادلة  �خل��الي��ا  ت��دخ��ل  مَل  �لعلماء  ي��ع��رف  ل 
�أن  ت�ستغل فر�سة  ننام. رمبا  �لدمع عندما  �إىل 

�لعني مغم�سة وحتاول جمع �لف�سالت. تخرج 
�ل��ع��ني. لكن  تنفتح  ع���ادًة عندما  ه��ذه �خل��الي��ا 
هذ� ل يحدث يف حالة َمن يعانون �لتهاب غدد 

ميبوميو�س.

عالج ال�شبب الكامن
ت��ف��ح�����س �ل���ربوف���ي�������س���ور ����س���اب���ان وزم���������الوؤه يف 
در����س��ت��ه��م م��ع��دلت �خل��الي��ا �مل��ت��ع��ادل��ة يف حالة 
مر�س  �سكل  على  �لعني  )�لتهاب  تعاين  فئر�ن 

�لعني �لأرجي(.
�كت�سف �لباحثون �أن نوعاً من �خلاليا �ملتعادلة 
)يعزز(  �لنوى  مف�س�سة  متعادلة  خاليا  ُيدعى 
�ن�سد�د غدد ميبوميو�س. حلل �لفريق بعد ذلك 
بع�سهم  ي��ع��اين  �سخ�ساً   64 م��ن  دم���ع  ع��ي��ن��ات 
ل.  �لآخ���ر  وبع�سهم  ميبوميو�س  غ��دد  �ل��ت��ه��اب 
�ملر�س  بهذ�  �مل�سابني  دمع  �أن عينات  فالحظو� 
�ملتعادلة  م���ن �خل���الي���ا  �أع���ل���ى  م���ع���دلت  ���س��م��ت 

�ملف�س�سة �لنوى.
عينات  �أن  �لباحثون  �كت�سف  ذل��ك،  على  ع��الوة 
�لدمع �لتي �حتوت على معدلت �خلاليا �ملتعادلة 
�لأعلى كانت عينات َمن يعانون �لأ�سكال �لأكرث 

ويو�جهون  ميبوميو�س  غ��دد  �لتهاب  م��ن  ح��دة 
مثل  باللتهاب،  مرتبطة  �أخ���رى  ح��الت  �أي�ساً 
�ملناعة  و��سطر�بات  و�لأرج��ي��ات،  �ل���وردي،  �لعد 

�لذ�تية.
و�ملناعة  �للتهاب  �أن  �إىل  �لدر��سة  معدو  ي�سر 
�ل��ذ�ت��ي��ة ل ي��ك��ون��ان دوم�����اً ���س��ب��ب �ل��ت��ه��اب غدد 
ميبوميو�س. كذلك ل تقود حالت �لتهاب �لعني 
وهنا  ميبوميو�س،  غ��دد  �لتهاب  �إىل  بال�سرورة 

تكمن �ملفارقة وفق �لباحثني.
لكن �لنتائج تنطبق على كل َمن يعانون �لتهاب 
غدد ميبوميو�س وجفاف �لعني، ويجب �أن تقود 
�لكامن  �ل�سبب  ت�ستهدف  �أف�سل  عالجات  �إىل 

بدل �أن تكتفي بالتخفيف من �لأعر��س.
�ملو�فقة  ع��ل��ى  ح�سل  دو�ء  �ل��ي��وم  ي��ت��و�ف��ر  رمب���ا 
مل�����د�و�ة ح��ال��ة �أخ����رى ومي��ك��ن )ت��ب��دي��ل هدفه( 
مل���ع���اجل���ة �ل����ت����ه����اب غ������دد م���ي���ب���وم���ي���و����س، وف���ق 

�لربوف�سور �سابان.
�إ�سرت�تيجيات  تقدمي  �إىل  )ب��الإ���س��اف��ة  يختم: 
عالج جديدة، قد ي�سّكل وجود �خلاليا �ملتعادلة 
يف �لعني موؤ�سر�ً حيوياً �إىل �لإ�سابة بهذ� �ملر�س 

ومدى حدته(.

ُيعترب م�شكلة �شحية كبرية عامليًا

جفاف العني .. اخلاليا املتعادلة قد تكون ال�صبب 

�صم العنكبوت .. دواء فاعل لعالج نوع نادر من ال�صرع

الثالثاء  23   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12460  
Tuesday   23   October   2018  -  Issue No   12460



24 الثالثاء  23   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12460  
Tuesday   23   October   2018  -  Issue No   12460

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
    الدعوى رقم 1342/ 2018 - مدين، كلي ، جتاري

حمكمة العني البتدائية املدنية التجارية  
�ىل �ملدعي عليها : �ل�سيد/حم�سن عبد�هلل �سالح حممد بدر �لكثري )جمهولة حمل �لقامة( 

مبا �ن �ملدعي / بنك �بوظبي �لتجاري - بوكالة : مكتب بيت �حلكمة للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 
،  فانتم مكلفون �و  ، مدين - كلي - جتاري - �لعني  قد �قام عليكم �لدعوى �لق�سائية رقم 2018-1342 م 
وكيلكم �لقانوين باحل�سور �مام �خلبر �مل�سريف �ملكلف من عد�لة �ملحكمة جلل�سة �خلربة �لوىل باذن �هلل 
يف يوم �لحد �ملو�فق : 2018/10/28 م ، �ل�ساعة �لو�حدة ظهر� ، مبقر مكتب �خلبر  )د�ر �لبيان للح�سابات 
�لقيادة  مقابل  �أبوهيل  "منطقة  دبي  ملرتو  �لقيادة  حمطة  ،خلف  �لحتاد  �سارع   ، ديرة   ، دبي  و�ل�ست�سار�ت( 
�لعامة ل�سرطة دبي ، مركز �أعمال" KRM " طابق �مليز�نني مكتب رقم 05 ، للتو��سل هاتف 04-2946948 ، 
فاك�س : 2946949-04 ، �و 2511318 04، م�سطحبني معكم ن�سخة �أ�سول عن كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفوعكم 
، وما ترونه منا�سبا لتي�سر �عمال �خلربة ومتكني �خلبر من �د�ء مهمته ، وبيان وجه �حلق يف �لدعوى ، ويف 

حال عدم �حل�سور �سيتم �لجر�ء يف غيابكم وتتحملون كامل �مل�سوؤولية.
اخلبري امل�شريف  الدكتور / حممد الفقي 
هاتف : 6521992 050     

 اإعلن ح�شور اإجتماع اخلربة
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�سركة / �أي �يه بي وورلد و�يد �سرفي�سز �إنك منطقة حرة ، )رخ�سة رقم 3207(  

و�لكائنة ب���� مدينة دبي �ملنطقة �حلرة ملطار دبي ، �س ب 54426 ، دبي ، دولة �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ،  و�ملرخ�سة لدى �سلطة �ملنطقة �حلرة ملطار دبي ،  ترغب هذه �ل�سركة  
�ملذكورة يف �عالن قر�رها للكافة و�لذى مت �تخاذه بو��سطة جمل�س �لإد�رة يف �إجتماعه 

�لذي عقد بتاريخ 2018/8/28 ب�ساأن �غالق وحل �ل�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب �ل�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه �ى مطالبات فى مو�جهتها 
عليه تقدمي هذه �ملطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذ� �لعالن عن طريق �لربيد 

�مل�سجل �و �لت�سال ب : �ل�سادة : �أي �يه بي وورلد و�يد �سرفي�سز �إنك  
�س ب : 54426 دبي ،  

دبي - دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
هاتف رقم : 971566558484+ 

naveen.haridas@iapws.com :  لربيد �للكرتوين�
لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرتة �ل�سعار و�ملحددة ب 15 يوما.

ا�شعار ت�شفية
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 اعلن بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية 
�ىل �ملدعى عليه / �لنهار بريفاب هاو�س - م م ح 

نعلمكم بان �ملدعي / �لنمر لتجارة �حلديد �ملحدودة - ذ م م  �لدعوى رقم 2018/6593 جتاري 
جزئي  قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها : 

�لف  وثالثون  )ت�سعة  درهم   )39350( وقدره  مبلغ  للمدعية  ت�سدد  بان  عليها  �ملدعي  �لز�م 
وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم(  وخم�سون  وثالثمائة 

�ل�سد�د �لتام ، �لز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ل�سارقة  �لثانية مبحكمة  �لد�ئرة �جلزئية   5 �لدعوى  �إد�رة  �أمام مكتب  لذ� يقت�سي ح�سورك 
�لحتادية �لبتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
�سباحا    8.30 �ل�ساعة   ،  2018/10/31 �ملو�فق  �لأربعاء   يوم  وذلك  �مل�ستند�ت،  كافة  بها  مرفقا 
عدم  حال  ويف  عليه  مدعي  بو�سفك   - �أعاله  �ليها  �مل�سار  �ملذكور  �لدعوى  يف  للنظر  وذلك 

ح�سورك �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6596 (

�ملنذر :  �جليل �لثالث لال�ستثمار�ت - �س ذ م م 
 )PALAZZO VERSACE HOTEL LLC( ملنذر �ليه : فندق بالزو فر�سات�سي - �س ذ م م�

)جمهول حمل �لقامة(  
�لر���س رقم 1886- و�ملقام على قطعة  �سكني  �إيجار مبنى  �مل�ستحقة يف ذمته عن  بالوفاء لالجرة  تكليف 

�سد�د  �خفق يف  �ليه قد  �ملنذر  �أن  �ذ�   ، �ل�سد�د  �مل�ستاأجر يف  لف�سل  و�لخ��الء   ، دب��ي  4 يف  �ملحي�سنة  245 يف 
بو�قع 10.000.000.00 ع�سرة ماليني  �لفرتة من 2018/1/11 ولغاية 2019/1/10  �مل�ستحقة عن  �لجرة 
درهم ، لذلك تنذركم �ملنذرة ب�سرورة ت�سديد �ليجار �مل�ستحق عن كامل �ملدة �ليجارية للعقد و�لبالغة 
20.500.00.00 ع�سرون مليون وخم�سمائة �لف درهم ، وذلك يف خالل مهلة �ق�ساه ثالثني )30( يوما من 
تاريخ ن�سر هذ� �لنذ�ر ، و�إل �سوف ت�سطر �ملنذرة لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �سده مبا فيها �قامة �لدعوى 
�لق�سائية لخالء �مل�ستاأجر من �لعني �ملوؤجرة مع �لز�مه ب�سد�د كافة �لجرة �مل�ستحقة يف ذمته وملحقاته 

طبقا لعقد �ليجار ، مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعلن بالن�شر

�ملرجع : 1589
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �بوبكر جمعه حممد �سالح �حلو�سني - �إمار�تي �جلن�سية يرغب 
نظرول  حممد   : �لثاين  �لطرف  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
تاأ�س�ست  و�لتي  للحالقة(  �بوبكر جمعه  )�سالون  �جلن�سية يف  بنغالدي�س   - دلو�ر ح�سني  حممد 
�لقانوين من  �ل�سكل  : تغير  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )758787( - تغير�ت �خرى  باإمارة 
�ل�سم  كان  حيث  �لتجاري  �ل�سم  تغير   - خدمات  بوكيل  فردية  موؤ�س�سة  �ىل  فردية  موؤ�س�سة 
�لتجاري �ل�سابق )�سالون �بوبكر جمعه للحالقة( لي�سبح �ل�سم �لتجاري �جلديد )�سالون �ملنارة 
�مل�سيئة( - وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعلن بالن�شر
�ملرجع : 1591

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �ساهد �لرحمن نور �ل�سالم - بنغايل �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن جزء من ح�سته �لبالغة 50 %  من كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�سيد/ مد مع�سم بالل 
تاأ�س�ست  عبد�لر رحمن - بنغايل �جلن�سية يف �لرخ�سة با�سم )�ساهد �لرحمن ملكافحة �حل�سر�ت( و�لتي 
موؤ�س�سة  من  �لقانوين  �ل�سكل  تغير   : �خرى  تغر�ت    )760827( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة 
فردية بوكيل خدمات �ىل �سر�كة �عمال مهنية بوكيل خدمات - تغير �لن�ساط حيث كان �لن�ساط �ل�سابق 
)خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين و�مل�ساكن ، مكافحة و�بادة �حل�سر�ت و�لقو�ر�س و�حليو�نات �ل�سارة( 
�آفات �ل�سحة �لعامة(   لي�سبح �لن�ساط �جلديد )خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين ، خدمات مكافحة 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل 
. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة 

لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعلن بالن�شر
�ملرجع : 1592

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ عزيز غالم ح�سني للين ، هندي �جلن�سية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل �حل�س�س �لبالغة 100%  يف كافتريا �جلزيرة �جلميلة ، 
�سوكومار  بانديوباد هياي  �ل�سيد/ جوتام  مبوجب رخ�سة رقم )727124( وذلك �ىل 

بانديوباد هياي ، هندي �جلن�سية
تعديالت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر وتغير وكيل خدمات. 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  
على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعلن بالن�شر
�ملرجع : 1590

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ خالد �سقر خلفان �سعيد �ملري - �إمار�تي �جلن�سية يرغب 
�لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ حممد �سهيد �لرحمن  يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته 
بهويان حاجي حممد - بنغالدي�سي �جلن�سية يف  �لرخ�سة با�سم )د�ر �لو�يف �لعاملية للمقاولت 
�لتنمية  د�ئرة  �ل�سادرة من   )606153( رقم  رخ�سة  �ل�سارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�س�ست  �لفنية( 
�لقت�سادية بال�سارقة. تعديالت �خرى:- مت تغير �ل�سكل �لقانوين من )موؤ�س�سة فردية( �ىل 

)موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/196   تنفيذ جتاري  
�لق��ام��ة مبا  ف��ر���س��ودة  جم��ه��ول حم��ل  ���س��ده/1- هو�سنك ح�سني  �ملنفذ  �ىل 
بهنام   / وميثلها   - م  م  ذ   - �لعامة  للتجارة  بهمنى  �لتنفيذ/�سركة  طالب  �ن 
 )2018/10/15( بتاريخ  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   - بهمنى  غالمر�سا 
�خطاركم ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8263077.50( درهم خالل �سهر من 
تاريخ �لتبليغ و�ل بيع �لعقار رقم 656 - منطقة �لثنية �خلام�سة و�لعائدة لكم 
بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�سيات ن�س �ملادة 295 من قانون �لج��ر�ء�ت �ملدنية.  
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اإعلن مدعي عليها بالن�شر للح�شور اأمام اخلربة 

بالدعوى رقم 2018/2813 جتاري جزئي - دبي 
�ىل �ملدعي عليها / 1-�لفي�سلية للمقاولت - �س ذ م م 

نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبر ح�سابي بالق�سية �أعاله و�ملرفوعة �سدكم من /
1- هيبورث. بي. �م. �ي. �س ذ م م 

و�لتي تطالب فيها بالز�مكم ب�سد�د مبلغ 166951.59 درهم مع �لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ 
�قامة �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام مع �لز�مكم بالر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب. 

�لحد  ي��وم  عقده  �ملقرر  �خل��ربة  باجتماع  قانونا  ميثلكم  من  �و  باحل�سور  مكلف  فانت  وعليه 
�ملو�فق 2018/10/28 �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� وذلك مبكتب �خلبر �ملنتدب  �لكائن :  دبي 
 ،  805 - مكتب   �لثامن  �لطابق   - بري�سم  برج   - �أمنيات  و�ن  برج  - بجو�ر  �لتجاري  - �خلليج 
�ملوؤيدة  �مل�ستند�ت  و�إح�سار  �ملحدد  و�ملكان  باملوعد  - يرجى �حل�سور  لتدقيق   �حمد �حلو�سني 
لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فان �خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا 

لل�سالحيات �ملخولة لها قانونا. 
 اخلبري احل�شابي - ا�شامه احمد مالك 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
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 دعوة حل�شور اإجتماع خربةح�شابية 

يف الق�شية رقم )2018/191( جتاري كلي  
ب�سفتي �أنا/ رمي حممد �حمد كاجور �لنعيمي خبر� حما�سبيا مكلفا من قبل مقام حمكمة دبي 
دبي.   - كلي  جتاري   )2018/191( رقم  �لدعوى  يف  �حل�سابية  �خلربة  باإجر�ء  �ملوقرة  �لبتد�ئية 
�ملرفوعة من : �ملدعية / �سركة جي تي �يه )ميدل �ي�ست( منطقة حرة - ذ م م  - �سد �ملدعي 
عليها / �سركة دلتا بل�س للتجارة �لعامة - �س ذ م م - �خل�سم �ملدخل / �سركة بروفي�سينل لينك 
خلدمات �ل�سيافة - فاإننا قد قررنا دعوة  �ل�سادة / �سركة بروفي�سينل لينك خلدمات �ل�سيافة 
ب�سفتها : �خل�سم �ملدخل / �خل�سم �ملدخل بالدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله - للح�سور �ىل مقر 
مكتبنا بدبي - �سارع �لرقة - مقابل بنك �بوظبي �لتجاري - بناية �لزرعوين - �لطابق �ل�ساد�س - 
مكتب رقم )602( - ت : 2517720-04 - ف : 2517721-04 ،  وذلك يوم  �خلمي�س  �لقادم �ملو�فق 
2018/10/25  �ل�ساعة �لثانية ع�سر� )2.00( ع�سر� ، ويرجى منكم �إح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة 

و�ملثبتة لدفاعدم عند ح�سوركم لالإجتماع  
اخلبري احل�شابي 
رمي حممد احمد كاجور النعيمي  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

 اعلن ن�شرا
�إىل �ملدعي عليه /�يانة ياولياكوفا

حيث �أن �ملدعي/ حممد ح�سن �سعيد �ل�سغري 
قد �أقام �سدكم دعوى �يجارية بالرقم 2018/86 تنفيذ  لدى جلنة ف�س  
�ملنازعات �ليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم �سخ�سيا 
�أو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف مدة 15 يوم من 
تاريخ �لإعالن . ويف حال تخلفكم عن �حل�سور �أو عدم �إر�سال وكيل عنكم 

يف �لوقت �ملحدد فاإن �للجنة �سوف تقوم بنظر �لدعوى يف غيابكم
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
بلدية خورفكان   

     المارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��سم �ل�سركة : با�شفيك للنقل - �س ذ م م    
�لعنو�ن : نخيل - �ملدينة �لعاملية - دبي IC1-GRE-L15-G16  �ل�سكل �لقانوين 
: ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة ،  رقم �لرخ�سة : 719663  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 
�لتاأ�سر يف  باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  1146796 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
�لعدل حماكم دبي بتاريخ   2018/9/26  دبي بتاريخ 2018/9/26 و�ملوثق لدى كاتب 
دوكيوبيليتي  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  من  وعلى 
�لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج  لتدقيق احل�شابات 
خليفة - هاتف : 4421762-04  فاك�س : 4421764-04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��سم �ل�سركة : جيه بي ام لتوفري لوازم حقول النفط وخدماتها - �س ذ م م     
�ل�سكل  نايف   دي��رة -  �ملدفع -  �لعنو�ن : حمل رقم )37( ملك حمد عبد�حل�سن حمد 
�لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 697317  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري 
�لتاأ�سر يف  باأنه قد مت  : 1124056 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي 
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �أعاله  باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة  �ل�سجل �لتجاري لديها 
دبي بتاريخ 2018/9/27 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ   2018/9/27 وعلى 
لتدقيق  دوكيوبيليتي  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من 
ب��رج خليفة -   - دي��ار للتطوير - بردبي  رق��م 1006 ملك  �لعنو�ن : مكتب  احل�شابات  
هاتف : 4421762-04  فاك�س : 4421764-04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�شابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة - هاتف 
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-4421764  : فاك�س    04-4421762  :
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  با�شفيك 
ب��ت��اري��خ  2018/9/26   وذل���ك مب��وج��ب ق���ر�ر حم��اك��م دب��ي  للنقل - �س ذ م م  
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/9/26  وعلى من لديه 
�أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�شابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة - هاتف : 
4421762-04  فاك�س : 4421764-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية  جيه بي ام لتوفري لوازم 
بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  م    النفط وخدماتها - �س ذ م  حقول 
2018/9/27 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/9/27 وعلى من 
لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  �أع��اله، م�سطحباً  �ملذكور  �لعنو�ن  على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  اعلن بالن�شر

�ملرجع : 193
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ عماد معني �ل�سعدي - فل�سطيني �جلن�سية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  يف )�جنادين ملقاولت �ل�سباغ( مبوجب 
 - �جلن�سية  �ردين   - �لعمري  �سالح  ح�سن  خالد  �ل�سيد/  �ىل   )616647( رقم  رخ�سة 

تعديالت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة �ىل �خر. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
  الكاتب العدل
دائرة التنمية القت�شادية - ال�شارقة   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6587 (

�ملنذر : �سركة �يه �ت�س كيه �لقاب�سة - �س ذ م م 
�ملنذر �ليه : دلتا �سمارت �نوفي�سن للتجارة �لعامة - �س ذ م م  - جمهول حمل �لقامة 

�ملتاأخرة  �ليجار  �مل�ستحقة بذمته من قيمة  �ملبالغ  دفع  �ليه ب�سرورة  �ملنذر   - �ملنذر  ينذر 
بذمته من تاريخ �نتهاء عقد �ليجار وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي و�سد�د �ي مبلغ م�ستحق 
لي جهة حكومية مبا فيها على �سبيل �حل�سر )ديو� - دو - �سركات �لتكييف - �يجاري( 
و�ي جهة د�خل دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة مع �ي�سال �سد�د للمبالغ للمنذر ، و�خالء 
�لعقار يف فرتة �ق�ساها 30 يوما من تاريخ ��ستالم هذ� �لنذ�ر �لعديل ، و�ل �سوف ي�سطر 
وم�ساريف  ر�سوم  بكافة  �ليه  �ملنذر  ، مع حتميل  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  كافة  �ملنذر لتخاذ 

�لتاق�سي و�تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
انذار بالن�شر

رقم )2018/6634 (

�ملنذره : �سيخه �سعيد ر��سد �لزعابي - �إمار�تية �جلن�سية 
�ملنذر �ليه : �سيف علي ر��سد علي �لكعبي - �إمار�تي �جلن�سية 

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه وتكلفه ب�سد�د مبلغ )3300000( ثالثة مليون 
وثالثمائة �لف درهم وهو �ملبلغ قيمة �ل�سيك رقم 31 و�مل�سحوب على 
بنك �بوظبي �لتجاري. وذلك خالل 7 �يام من تاريخ �لعالن بالن�سر 

مع حفظ كل ما يرتتب على ذلك من �ثار قانونية.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6637 (

�ملنذر : �سمر �بر�هيم طالب يو�سف عبا�سي - �إمار�تي �جلن�سية 
�ملنذر �ليها : كندى �ند هيجن للخدمات �لفنية - �س ذ م م  وميثلها ب�سفته مدير / �ساجنيف 

دهينجر� - هندي �جلن�سية 
يخطر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د متاأخر�ت �ليجار �ملرت�سدة بذمتها / كندى �ند هيجن 

للخدمات �لفنية - �س ذ م م - وميثلها ب�سفته مدير / �ساجنيف دهينجر� - هندي �جلن�سية 
�للجوء  �مل��ن��ذر �ىل  �سي�سطر  و�إل  �لع���الن  ه��ذ�  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  وذل��ك  �ي��ام  يف غ�سون خم�سة 
لللجنة �لق�سائية �خلا�سة باملنازعات بني �ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�س �لز�م �ملنذر 
�ليها ب�سد�د متاأخر�ت �ليجار �ملرتتبة عليها حتى تاريخ �لخالء �لفعلي مع �لز�مها بالر�سوم 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعلن بالن�شر

رقم )2018/6583 (
�ملنذر : جي �سي كولينج - ذ م م 

�ملنذر �ليه : �سيفكو للخدمات �لفنية  
�ملو�سوع :

ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د �ملبلغ وقيمته )223.500( درهم 
وذلك خالل 7 �سبعة �يام من تاريخ �لن�سر ، و�إل �سي�سطر �ملنذر �ىل 
كافة  حفظ  مع   ، �مل��دة  �نتهاء  ف��ور  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ 

�حلقوق �لخرى للمخطر.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/1/6668(

�ملنذرة : �سركة دبي لال�ستثمار �لعقاري - �س ذ م م - �سفتها �ملوؤجرة 
�ملنذر �ليها : �سركة �يه �إن �سي كورتيك للهند�سة و�لن�ساء�ت - �س ذ م م - ب�سفتها �مل�ستاأجرة 

ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر بالآتي : 
- مبوجب عقد �يجار ��ستاأجرمت من �ملنذرة عدد 37 غرفة ب�سكن �لعمال �لكائن مبنطقة جبل علي 
�ل�سناعية بلوك A3&A4 و�ملقام على قطعة �لر�س رقم )999-599(. وحيث �ن عقد �ليجار 
ولكنكم  بذلك  �خطاركم   ومت   2018/1/22 بتاريخ  �إنتهي  قد  �ملنذرة  �ل�سركة  وب��ني  بينكم  �ملوقع 
�لودية  و�مل�ساعي  �ملطالبات  رغم  �مل�ستحقة  و�ملبالغ  �ليجارية  �لقيمة  ودفع  بالتجديد  تبادرو�  مل 

�ملتكررة من جانب �ل�سركة �ملنذرة. 
لذلك ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�سرورة جتديد �لعقد و�سد�د متاأخر�ت بدل �ليجار خالل 30 
يوما من تاريخ هذ� �لنذ�ر و�ل �سن�سطر �آ�سفني لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة �سدكم مبا 

فيها �ملطالبة باخالء �ملاأجور وحتميلكم ر�سوم وم�ساريف �لدعوى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/1/6669(

�ملنذرة : �سركة دبي لال�ستثمار �لعقاري - �س ذ م م - �سفتها �ملوؤجرة 
�ملنذر �ليها : �سركة توما�س بيننت �إك�سيب�سن �آند �إنتريرز - �س ذ م م  - ب�سفتها �مل�ستاأجرة 

ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر بالآتي : 
- مبوجب عقد �يجار ��ستاأجرمت من �ملنذرة عدد 23 غرفة ومطبخ ب�سكن �لعمال �لكائن مبنطقة 
�ن  وحيث   .)599-999( رقم  �لر���س  قطعة  على  و�ملقام   A3&A4 بلوك  �ل�سناعية  علي  جبل 
عقد �ليجار �ملوقع بينكم وبني �ل�سركة �ملنذرة قد �إنتهي بتاريخ 2018/1/22 ومت �خطاركم  بذلك 
�مل�ستحقة رغم �ملطالبات و�مل�ساعي  ولكنكم مل تبادرو� بالتجديد ودفع �لقيمة �ليجارية و�ملبالغ 

�لودية �ملتكررة من جانب �ل�سركة �ملنذرة. 
لذلك ننذركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�سرورة جتديد �لعقد و�سد�د متاأخر�ت بدل �ليجار خالل 30 
يوما من تاريخ هذ� �لنذ�ر و�ل �سن�سطر �آ�سفني لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة �سدكم مبا 

فيها �ملطالبة باخالء �ملاأجور وحتميلكم ر�سوم وم�ساريف �لدعوى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6644 (

�ملنذر :  �خلاجة للعقار�ت - �س ذ م م - �إمار�تي �جلن�سية 
�ملحامي / ر��سد عبد�هلل �لنعيمي 

�ملنذر �ليه : بدر �لعامل للخدمات �لفنية - �س ذ م م - جمهول حمل �لقامة 
بو�قع مبلغ مبلغ  �ملتاأخر  �ليجار  و�سد�د  �لعني  ب�سرعة �خالء  �ليه  �ملنذر  �ملنذر على  ينبه 
وقدره 67883 درهم )�سبعة و�ستون �لف وثمامنائة ثالثة وثمانون درهم( وذلك عن �لقيمة 
�ليجارية �ملرت�سدة بذمته حتى �لن وما ي�ستجد حتى متام �لخالء ، مع تقدمي خمال�سة 
نهائية من هيئة كهربا ومياه دبي وت�سليمها خالية من �ل�سو�غر ، وذلك خالل )30( يوم من 

تاريخ �لنذ�ر و�ل �سوف ن�سطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �سدكم. 
مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى،،،،  
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م�صح للم�صرف املركزي : ارتفاع الطلب 
على القرو�ض التجارية خالل الربع الثالث

•• اأبوظبي -وام:

�لقرو�س  على  �لطلب  يف  �رتفاعا   2018 �ل��ع��ام  م��ن  �لثالث  �ل��رب��ع  �سهد 
�لتجارية يف جميع �إمار�ت �لدولة وذلك وفقا للنتائج �لتي �أ�سفر عنها م�سح 
و�لذي  �ملركزي  �لإم���ار�ت  م�سرف  نفذه  “�لذي  �ملحلي  �لئتمان  “حتليل 
�أظهر �أي�سا تر�جع �لطلب بن�سبة حمدودة على طلب �لقرو�س �ل�سخ�سية. 
بجميع  �لئتمان  على  �لطلب  �ملركزي منو  �مل�سرف  م�سح  ��ستبيان  وتوقع 
�لإقر��س  ت�سمل  و�ل��ت��ي   2018 �ل��ع��ام  م��ن  �لأخ���ر  �ل��رب��ع  خ��الل  �أ�سكاله 
�لتجاري و�ل�سخ�سي وقرو�س �ل�سركات �ل�سغرة و�ملتو�سطة رغم �حتمالية 
�أ�سعار �لفائدة على �لإقر��س.. وذلك بناء على توجهات من جرى  �رتفاع 

��ستطالع �أر�ئهم من �لعاملني يف �لقطاع.
�لعام  �لثالث من  �لربع  �لتجاري خالل  �لإقر��س  وتف�سيال على م�ستوى 
�ل��ن��وع من  �أبوظبي ودب��ي �لأك���رث من��و� يف ه��ذ�  �إم��ارت��ا  2018 فقد كانت 
�لئتمان و�لذي �سمل غالبية �لأن�سطة �لقت�سادية ومنها �لبناء و�لتطوير 
�لتجزئة وجت��ارة �جلملة  و�لت�سالت وجت��ارة  و�لتخزين  و�لنقل  �لعقاري 
و�لتعدين و�ملحاجر �لتي �سجلت �أي�سا زيادة كبرة يف �لطلب على �لقرو�س 

وفق ما �أكده �مل�ساركون يف �ل�ستطالع.
�إىل  و�ل�سناعي  �لتجاري  للقطاع  �لإقر��س  �لنمو يف  تو��سل  �ملتوقع  ومن 
�لقت�ساد  لدعم  رئي�سا  ر�ف��د  ت�سكل  �لتي  �لآخ��رى  �لقطاعات  بقية  جانب 

�لوطني وذلك خالل �لربع �لأخر من �لعام 2018.
و �أرجعت نتائج �ل�ستبيان �لنمو يف حجم �لقرو�س �لتجارية خالل �لربع 
زيادة عو�مل  �إىل  �لعام �جلاري  �لأخر من  �لربع  �لثالث وتو��سله خالل 
�لثابتة  �ل��ع��م��الء و����س��ت��ث��م��ار�ت �لأ����س���ول  ب��ق��وة مبيعات  �ل��ط��ل��ب م��دف��وع��ة 

و�لتوقعات �لإيجابية بنمو و�نتعا�س �سوق �لعقار�ت ب�سكل عام.
�ملعتدل يف طلب  �ل�سخ�سي فقد جاء �لنخفا�س  �لإقر��س  وعلى م�ستوى 
�لئتمان خالل �لربع �لثالث من �لعام �جلاري نتيجة �رتفاع �أ�سعار �لفائدة 
وبع�س �لعو�مل �لأخرى وتركز ب�سكل �أكرب يف �أبوظبي، وتوقع �مل�ساركون يف 
�ل�ستبيان زيادة �سهية �لإقر��س �ل�سخ�سي خالل �لربع �لأخر من �لعام 

�جلاري خا�سة يف دبي و�ملناطق �ل�سمالية من �لدولة.
�لربع  خ��الل  �ل�سخ�سي  �لإق��ر����س  يف  �لنخفا�س  �أن  �ل�ستبيان  �أظ��ه��ر  و 
�لثالث من �لعام �جلاري كان �أكرث يف قرو�س �ل�سيار�ت و�لقرو�س �ل�سكنية 
�لإ�سالمية  �لتمويالت  �لطلب جيد� على  كان  �لئتمان يف حني  وبطاقات 
و�سط توقعات بنمو �لإقر��س �ل�سخ�سي بجميع �أ�سكاله يف �لربع �لر�بع من 

�لعام �جلاري.

طرق دبي تد�صن مركبة 
ال�صحن الكهربائية املتنقلة

•• دبي-وام:

�ملتنقلة  �لكهربائية  �ل�سحن  مركبة  عن  و�ملو��سالت  �لطرق  هيئة  ك�سفت 
و�لتي �سيتم عر�سها يف جناح �لهيئة يف معر�س تكنولوجيا �ملياه و�لطاقة 
لدعم  وذل����ك  �ل��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات��ه  تنطلق  �ل����ذي   2018 ويتيك�س  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
��سرت�تيجية �لإمار�ت للتنمية �خل�سر�ء كمبادرة وطنية طويلة �ملدى لبناء 
“�قت�ساد �أخ�سر لتنمية م�ستد�مة”  �قت�ساد �أخ�سر يف �لدولة حتت �سعار 

وت�سجيع �ل�سكان على �قتناء �ملركبات �لكهربائية �ل�سديقة للبيئة .
�مل��دي��ري��ن يف  �ل��ع��ام ورئ��ي�����س جمل�س  �مل��دي��ر  �ل��ط��اي��ر  ���س��ع��ادة مطر  و��ستمع 
نا�سر  �ل�سيد  من  �سرح  �إىل  �ملركبة  د�سن  �ل��ذي  و�ملو��سالت  �لطرق  هيئة 
�ملوؤ�س�سية عن  �لتنفيذي لقطاع �ل�سرت�تيجية و�حلوكمة  �ملدير  بو �سهاب 
جهود  دع��م  �إىل  تهدف  �لتي  �ملتنقلة  �لكهربائية  �ل�سحن  مركبة  م��ب��ادرة 
�لنقل  �لناجتة عن قطاع  �لكربونية  �لنبعاثات  �لهيئة يف خف�س م�ستوى 
�إىل موقع �لعميل  ودعم �ل�ستجابة للحالت �لطارئة حيث تنتقل �ملركبة 
لتزويد مركبته بالطاقة �لالزمة لتمّكنه من �لو�سول �إىل وجهته �أو �أقرب 
حمطة �سحن كهربائية كما ت�سهم �ملبادرة يف تعزيز ثقة �جلمهور با�ستخد�م 
�ملركبات �لكهربائية كخيار ميكن �لعتماد عليه وبديل للمركبات �لعاملة 
بالوقود. وقال �سعادة مطر �لطاير �ن �ملركبة تعد �إحدى مبادر�ت �لهيئة 
لدعم وحتفيز ��ستخد�م �ملركبات �ل�سديقة للبيئة وو�سائل �لنقل �مل�ستد�م 
دبي  وخ��ط��ة   2030 للطاقة  �ملتكاملة  دب��ي  ��سرت�تيجية  م��ع  ب��ال��ت��و�ف��ق 
2021 و�ن�سجاماً مع روؤية �لإمار�ت 2021 م�سر�ً �إىل �أن هيئة �لطرق 
و�ملو��سالت رفدت �أ�سطول مركبات �لأجرة يف دبي ب� 200 مركبة “ت�سال” 
�لكهربائية �ملزودة باأجز�ء عديدة من تقنيات �لقيادة �لذ�تية لتعمل �سمن 
�ملوؤ�س�سة  ب���د�أت  حيث  دب��ي  تاك�سي  ملوؤ�س�سة  �لليموزين  م��رك��ب��ات  �أ���س��ط��ول 
بت�سغيل 50 مركبة كهربائية و�ست�ساف لها 75 مركبة �أخرى قبل نهاية 
موؤ�س�سة  وقامت   2019 ع��ام  75 مركبة يف  توريد  و�سيتم  �جل��اري  �لعام 
ل�سمان  �لتحية  �لبنية  لتوفر  �ملعنية  �جلهات  مع  بالتن�سيق  دبي  تاك�سي 

ت�سغيل �ملركبات عرب توفر 13 حمطة �سحن كهربائية.

»اإمباور« ت�صارك يف معر�ض »ويتيك�ض 2018«
•• دبي -وام:

ت�سارك موؤ�س�سة �لإمار�ت لأنظمة �لتربيد �ملركزي “�إمباور” فى فعاليات 
ويتيك�س  و�لبيئة  و�لطاقة  �ملياه  تكنولوجيا  �لع�سرين من معر�س  �ل��دورة 
�لذي يقام حتت مظلة “�لأ�سبوع �لأخ�سر” �لذى ينطلق غد� يف مركز دبي 

�لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س.
بها خالل  ت�سارك  �لتي  �ملتمّيزة  للجمهور عرب من�ستها  “�إمباور”  وتتيح 
و�حللول  �لتقنيات  �أح����دث  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  ف��ر���س��ة  “ويتيك�س”  ف��ع��ال��ي��ات 
�أ�سا�سًيا من �لتنمية  �أ�سبحت جزًء�  �ملعتمدة يف جمال تربيد �ملناطق �لتي 
�لتربيد  حلول  على  �لطلب  تز�يد  مع  وذل��ك  �حلديثة  للمدن  �حل�سرية 
�لفّعالة و�ملوفرة للطاقة و�ل�سديقة للبيئة. و�كد �أحمد بن �سعفار �لرئي�س 
�لوطنية  �لأه��د�ف  على حتقيق  “�إمباور”  حر�س  “�إمباور”  ل�  �لتنفيذي 
لأجندة  مو�ءمة  �أكرث  حلول  و�بتكار  تقنياتها  وتطوير  �مل�ستد�مة  للتنمية 
�لتحول �ل�سامل نحو �قت�ساد �أخ�سر مرتكز على تر�سيد ��ستهالك �لطاقة 
و�ملحافظة على �ملو�رد �لطبيعية للدولة وزيادة �مل�ساهمة يف �حلفاظ على 
بيئة �سحية و�آمنة على �ملدى �لبعيد لالأجيال �لقادمة �ن�سجاماً مع خطة 
دبي 2021 �لتي ترمي �إىل تكون دبي مدينة ذكية وم�ستد�مة ذ�ت عنا�سر 

بيئية نظيفة و�سحية وم�ستد�مة. 

»ويتيك�ض« و»دبي للطاقة ال�صم�صية« من�صتان جتمعان اأحدث تقنيات الطاقة والتنمية اخل�صراء من خمتلف اأنحاء العامل

 خالل م�شاركتهّن يف املنتدى العا�شر لرياديات الأعمال لدول منطقة حو�س البحر املتو�شط بعّمان

�صيدات اأعمال اإماراتيات يناق�صن الفر�ض املتاحة للمراأة يف ظّل الواقع التقني املتقدم
•• ال�شارقة-الفجر:

ناق�س وفد تابع لكل من جمل�س �سيد�ت 
�أعمال  �أعمال �لإم��ار�ت، وجمل�س �سيد�ت 
�ل��ت��ي تقدمها  �مل���ج���الت  �أه����م  �ل�����س��ارق��ة، 
�سمن  �لأع���م���ال  ل���ر�ئ���د�ت  �لتكنولوجية 
و�أثر  �لق��ت�����س��ادي��ة،  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
�لو�قع �لرقمي على بيئة �لأعمال، وذلك 
خالل �مل�ساركة باملنتدى �لعا�سر لرياديات 
�لأع���م���ال ل����دول م��ن��ط��ق��ة ح��و���س �لبحر 
�لأردنية  �لعا�سمة  يف  م��وؤخ��ر�ً  �ملتو�سط، 
عّمان، حتت عنو�ن “دور �ملر�أة يف �لتقنية 

– �لطريق �إىل �لأمام«. 
ت��ر�أ���س��ت��ه �ل�سيخة  �ل���ذي  �ل��وف��د  و�ل��ت��ق��ى 
هند بنت ماجد �لقا�سمي، رئي�س جمل�س 
�سمو �لمرة  �ل�����س��ارق��ة،  �أع��م��ال  ���س��ي��د�ت 
���س��م��ي��ة ب��ن��ت �حل�����س��ن، ح��ي��ث ت��ب��اح��ث مع 
���س��م��وه��ا ���س��ب��ل �لرت���ق���اء ب��و�ق��ع �لتمكني 
يف  م�ساركتها  ودع��م  للمر�أة،  �لقت�سادي 
�ل��وط��ن��ي م��ن خ���الل مو�كبة  �لق��ت�����س��اد 
�لأعمال  ر�ئ����د�ت  ت�سع  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��ور�ت 
و�لنوعية  �لكاملة  �مل�ساركة  طريق  على 

يف �ل��ق��ط��اع، كما عقد �ل��وف��د ل��ق��اء�ت مع 
�أعمال  �سيد�ت  جمال�س  وممثلي  روؤ���س��اء 
م��ن��ط��ق��ة ح��و���س �ل��ب��ح��ر �مل��ت��و���س��ط منها 
و�ملغرب،  وليبيا،  وتون�س،  م�سر،  �لأردن، 
�مل�ستقبلية،  �لتعاون  �سبل  خالله  ناق�س 
و�لتحديات �لقت�سادية �لتي تو�جه �ملر�أة 

يف �لوطن �لعربي. 
وقالت �ل�سيخة هند بنت ماجد �لقا�سمي، 
�ل�سارقة:  �أع��م��ال  �سيد�ت  جمل�س  رئي�س 
�لن�ساء  ل��دى  �لرقمية  �لأم��ي��ة  حمو  “�إن 
ح���ول �ل��ع��امل ه��و �ل��ه��دف �ل���ذي �أجمعت 
و�سعت  ع���ن���دم���ا  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ع��ل��ي��ه 
و�عتربته  �مل�����س��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �أه�����د�ف 
�أ�سا�سياً لتحقيقها، و�ملر�أة �لعربية  �سرطاً 
ك��غ��ره��ا م���ن ن�����س��اء �ل���ع���امل، ق�����ادرة على 
�لإبد�ع وهو ما يتجلى من خالل متيزها 
قيادتها،  زم���ام  تت�سلم  �ل��ت��ي  �مل��ج��الت  يف 
���س��رورة بذل  �أم����ام  �ل���ذي ي�سعنا  �لأم����ر 
�ملر�أة  دخ��ول  لت�سهيل  �جلهود  من  �ملزيد 
قطعات جديدة من خالل خطط وبر�مج 
عملية وقابلة للتنفيذ تت�سارك فيها كافة 
حيث  و�خلا�سة”،  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات 

�لن�ساء  م�ساركة  �أن  �ل���دويل  �لبنك  �أف���اد 
�لقت�ساد �حلديثه  �ملتعلمات يف قطاعات 
�سرتفع من متو�سط دخل �لأ�سرة �لعربية 

بنحو 25%.« 
وتابعت �ل�سيخة هند �لقا�سمي: “�إن من 
�ملوؤمتر لأنه  �أهمية تنظيم هذ�  تاأتي  هنا 
ي�سكل من�سة للت�ساور وتوحيد �لت�سور�ت 

لدعم  �لتكنلوجيا  توظيف  �آل��ي��ات  ح��ول 
وب�سكل  �لقطاعات  كافة  يف  �مل��ر�أة  �سر�كة 
تكنوجليا  ك��ط��اع  منها  �جل���دي���دة  خ��ا���س 
و�لطاقة،  �مل��ال��ي��ة  و�خل���دم���ات  �مل��ع��ل��وم��ات 
طلبة  م����ن   40% ن�����س��ب��ة  �أن  خ���ا����س���ًة 
علوم  يف  �ملتخ�س�سني  �لعربية  �جلامعات 
�حلا�سوب ووتكنوجليا �ملعلومات هن من 
م��ع��ه��د دول  م��ن  ب��ي��ان��ات  �لإن�����اث بح�سب 

�خلليج �لعربي يف و��سنطن«. »
وت��اب��ع��ت رئ��ي�����س جم��ل�����س ���س��ي��د�ت �أعمال 
غاية يف  �ملنتدى عنو�ناً  “طرح  �ل�سارقة: 
يف  حا�سرة  باتت  فالتكنولوجيا  �لأهمية، 
خمتلف تفا�سيل �حلياة، وبات لز�ماً على 
��ستخد�م  ف��ن  ُيتقّن  �أن  �لأع��م��ال  ر�ئ���د�ت 
يف  �لتميز  �أج���ل  م��ن  �حل��دي��ث��ة  �لتقنيات 
خمتلف �لقطاعات �لقت�سادية بالإ�سافة 
�لتكنولوجيا  تتيحه  ما  �إىل  �لنتباه  �إىل 
من �آليات عمل، كالعمل من �لبيت �أو �إد�رة 
و�سهولة  و�ملتو�سطة  �ل�سغرة  �مل�ساريع 
�لتي  و�ل��در����س��ات  �لبيانات  �إىل  �لو�سول 

ترثي وترتقي مبهار�تهن«. 
وُنّظم �ملنتدى بال�سر�كة مع غرفة جتارة 

•• دبي-وام:

ت��ن��ظ��م ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي �ليوم 
�لن�سخة �لع�سرين من معر�س تكنولوجيا 
“ويتيك�س  و�ل���ب���ي���ئ���ة  و�ل����ط����اق����ة  �مل����ي����اه 
معر�س  من  �لثالثة  و�لن�سخة   ”2018
حتى  وي�ستمر  �ل�سم�سية”  للطاقة  “دبي 
25 �أكتوبر �جلاري يف مركز دبي �لدويل 
بتوجيهات  دبي  يف  و�ملعار�س  للموؤمتر�ت 
م���ن ���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د 
“رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  وحت��ت  �هلل” 
بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 

�ملالية رئي�س هيئة كهرباء ومياه دبي.
و�ستكون �لدورة �لع�سرون من “ويتيك�س” 
طليعة  “يف  ����س���ع���ار  حت����ت  ت���ن���ظ���م  �ل����ت����ي 
تاريخ  يف  �لأك����رب  �لن�سخة  �ل�ستد�مة” 
�مل���ع���ر����س مب�������س���اح���ة ع����ر�����س ت����زي����د عن 
78،413 مرت مربع وم�ساركة �أكرث من 

2،100 عار�س من 53 دولة.
جهود  �إط���ار  يف  �ملعر�سني  تنظيم  وي��اأت��ي 
�لهيئة �ملتو��سلة لدعم �ل�ستد�مة يف دولة 
وحر�سها  ع��ام  ب�سكل  و�ملنطقة  �لإم����ار�ت 
يف  �ملعنيني  جلميع  �لفر�سة  �إت��اح��ة  على 
�لتي  �ملت�سارعة  �لتطور�ت  �ملنطقة ملو�كبة 

و�لبيئة  و�ملياه  �لطاقة  قطاعات  ت�سهدها 
�ملبتكرة  �أح����دث �حل��ل��ول  و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى 
مل��و�ج��ه��ة �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه��ه��ا هذه 
�لقطاعات �إ�سافة �إىل بناء عالقات مثمرة 
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �ل���ت���ع���اون وت���ب���ادل �خل����رب�ت 
ير�سخ  مب��ا  ��سرت�تيجية  ���س��ر�ك��ات  وب��ن��اء 
مكانة دبي كمن�سة عاملية ومنوذج يحتذى 
�ملياه  تقنيات  و�أح����دث  �أف�����س��ل  ت��ق��دمي  يف 

و�لطاقة و�لبيئة.
ودع����������ت �ل����ه����ي����ئ����ة �جل�����م�����ه�����ور وط������الب 
زي����ارة معر�س  �إىل  �مل���د�ر����س و�جل��ام��ع��ات 
دبي  و”معر�س   ”2018 “ويتيك�س 
�آخر  على  ل��الط��الع  �ل�سم�سية”  للطاقة 
قطاعات  يف  �لتقنيات  و�أح��دث  �لتطور�ت 
و�ملتجددة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  و�ل���ط���اق���ة  �مل���ي���اه 
و�جلل�سات  �لندو�ت  يف  و�مل�ساركة  و�لبيئة 
بالتز�من  تنظم  �لتي  �ملتعددة  �لنقا�سية 

مع �ملعر�سني.
وعلى مدى 19 عاما جنحت هيئة كهرباء 
ومياه دبي يف تطوير “ويتيك�س” لي�سبح 
�ملنطقة  يف  �مل��ت��خ�����س�����س��ة  �مل��ع��ار���س  �أك����رب 
�لقر�ر  و�سناع  للعار�سني  مهمة  ومن�سة 
و�مل�ستثمرين و�ملهتمني بقطاعات �لطاقة 
وب���ات ح��دث��ا رئي�سا على  و�ل��ب��ي��ئ��ة  و�مل��ي��اه 
�أجندة فعاليات �إمارة دبي فمنذ �نطالقه 
�إد�رة  لتقنيات  كمعر�س   1999 ع��ام  يف 

مت�سارع  ب�سكل  “ويتيك�س”  ت��ط��ور  �مل��ي��اه 
قطاع  �إ���س��اف��ة   2001 ع���ام  يف  مت  ح��ي��ث 
هيئة  ع��م��ل��ت   2004 ع����ام  ويف  �ل��ط��اق��ة 
كهرباء ومياه دبي على تو�سيع هذ� �لقطاع 
�لنفايات  و�إد�رة  �لبيئة  جم��الت  لي�سمل 
ومن ثم �لأبنية �خل�سر�ء وحلول خف�س 
�ن��ب��ع��اث��ات غ���از ث���اين �أك�����س��ي��د �ل��ك��رب��ون يف 
�ملعر�س  �سهد   2012 ع��ام  ويف   .2008
و�لفحم  و�ل��غ��از  �لنفط  جم���الت  �إ���س��اف��ة 
�لتابع  �لأح���ف���وري  �ل���وق���ود  ق��ط��اع  �سمن 
للمعر�س وتبع ذلك �إ�سافة “معر�س دبي 
للطاقة �ل�سم�سية” يف عام 2016 كاأكرب 
معر�س عاملي متخ�س�س يف قطاع �لطاقة 

�ل�سم�سية يف �ملنطقة.
ور�سخ �ملعر�س مكانته كاأحد �أكرب �ملعار�س 
�ملتخ�س�سة يف �لعامل وبات موعد� �سنويا 
و�ل�سركات  و�لهيئات  �ملوؤ�س�سات  ترتقبه 
و�ملياه  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات  يف  �ملتخ�س�سة 
و�ل��ب��ي��ئ��ة م���ن �مل��ن��ط��ق��ة و�ل����ع����امل لطرح 
مناق�سة  �ىل  �إ�سافة  ومنتجاتها  حلولها 
�لتقنيات  و�أح�������دث  �مل���م���ار����س���ات  �أف�������س���ل 
و�ملياه  �ل��ك��ه��رب��اء  جم����الت  يف  و�لأف����ك����ار 
و�لطاقة �لنظيفة و�لبيئة و�لنفط و�لغاز 
و�لقطاعات  �خل�سر�ء  و�لتنمية  و�لبيئة 
�ل�سلة مب�ساركة خ��رب�ء من خمتلف  ذ�ت 

�أنحاء �لعامل.

وقال �سعادة �سعيد حممد �لطاير �لع�سو 
كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب 
رئ��ي�����س وم���وؤ����س�������س معر�س  دب����ي  وم���ي���اه 
ويتيك�س.. �أن جناح معر�س ويتيك�س يوؤكد 
�لتز�منا بتوجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س 
رعاه �هلل بالتحول نحو �لقت�ساد �لأخ�سر 
تناف�سية  وت��ع��زي��ز  �مل�����س��ت��د�م��ة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 

�ل��ع��ام��ة جلمعية غرف  و�لأم���ان���ة  َع��م��ان 
�لبحر  حو�س  ل��دول  و�ل�سناعة  �لتجارة 
وجمعية  “��سكامى”  �ملتو�سط  �لأبي�س 
دول حو�س  �لأعمال يف  �سيد�ت  منظمات 
�ملتو�سط “�فامي” وغرفة جتارة بر�سلونة 
وملتقى �سيد�ت �لأعمال و�ملهن �لأردين. 
��ستمر  �لذي  �ملنتدى،  و�أقيم على هام�س 
على مد�ر يومني، جل�سات عمل ل�سيد�ت 
مو�سوعات  تتناول  و�لرياديات،  �لأعمال 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف بدء  ����س��ت��خ��د�م  ح����ول 
�لأعمال من �ملنزل و�ملخترب�ت �لإبد�عية، 
و�ملبادر�ت �لتجارية لدى �سيد�ت �لأعمال 
وري��ادي��ات �لأع��م��ال، و�سيد�ت �لأع��م��ال يف 

�لقت�ساد و�لت�سويق �لرقمي.
�ل�سارقة  �أعمال  �سيد�ت  جمل�س  ويهدف 
مناء  موؤ�س�سة  مظلة  حت��ت  ي��ن��درج  �ل���ذي 
�مل��ر�أة مهنياً  �إىل متكني  باملر�أة،  لالرتقاء 
ور�ئ���د�ت  ���س��ي��د�ت  وم�ساعدة  و�ق��ت�����س��ادي��اً 
وتو�سيع  و��ستد�مة  تطوير  على  �لأعمال 
�أع��م��ال��ه��ن وم�����س��اري��ع��ه��ن �خل���ا����س���ة، �إىل 
جانب تعزيز دورهن يف �مل�ساهمة �لفاعلة 

يف �لقت�سادي �لوطني لدولة �لإمار�ت.

عاملي  كمركز  �لر�ئدة  مكانتها  ودع��م  دبي 
و�لقت�ساد  و�ل�سياحة  و�لأع���م���ال  للمال 
�لأخ�سر.. م�سر� �ىل �ن “ويتيك�س” بات 
�أكرب �ملعار�س �ملتخ�س�سة يف تقنيات  �أحد 
ع��ل��ى م�ستوى  و�ل��ب��ي��ئ��ة  و�ل���ط���اق���ة  �مل���ي���اه 
�خل�سر�ء  للحلول  مهمة  ومن�سة  �لعامل 
ونقطة  و�ل�����س��رك��ات  للموؤ�س�سات  وملتقى 
و�ملهتمني  و�مل��خ��ت�����س��ني  ل��ل��خ��رب�ء  �ل��ت��ق��اء 

لتبادل �أف�سل �ملمار�سات و�خلرب�ت.
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اأيرلندا... وجهة �صفر تعزز مكانتها يف املنطقة العربية
•• دبي-الفجر: 

�ل�سهرة  �ل�سياحية  �ل��وج��ه��ات  ت�سعى 
منظومة  يف  �لن������دم������اج  �إىل  ع����امل����ي����اً 
�لأكرث  و�ل��وج��ه��ات  �حل����الل،  �ل�سياحة 
من  خا�سة  �ل��ع��رب��ي��ة،  للعائالت  ق��ب��وًل 
ملالءمتها  �ل���ع���رب���ي،  �خل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة 
عنها  تبحث  �ل��ت��ي  �مل��ت��ط��ل��ب��ات  لطبيعة 
ه���ذه �ل��ع��ائ��الت ل��ق�����س��اء �إج�����ازة هادئة 
و�لطبيعة  �مل��ن��اخ  عنا�سر  فيها  ت��ت��و�ف��ر 

و�لطعام �ملنا�سب.
ب��خ��ط��ى �سريعة  �ل��ع��امل  ي�����س��ر  وب��ي��ن��م��ا 
�ملالئمة  �ل�����س��ي��اح��ة  م��ع��اي��ر  ل��ت��ط��ب��ي��ق 
و�سهرة  نهو�س  �سرعة  ت���زد�د  للجميع، 
ق���ط���اع �ل�����س��ي��اح��ة �حل������الل ع���ل���ى وجه 
�لتحديد، وهو �سمن جمالت �ل�سيافة 
�حل���دي���ث���ة �ل���ت���ي ت�����س��ع��ى �ل���ع���دي���د من 

�ل�سركات �لعاملية و�لدول �إىل تعزيزها.
�سناعة  يف  �حل��دي��ث��ة  �ل���وج���ه���ات  وم����ن 
�أيرلند�  ��ستقطبت  �حل���الل،  �ل�سياحة 
�أل��ف ز�ئ��ر من دول �خلليج �لعربي   71
و�ل�سرق �لأو�سط، خالل �لعام �ملن�سرم، 
�سنوية  زي�������ادٍة  ب��ت��ح��ق��ي��ق  وق����د جن��ح��ت 
لفتة يف عدد �لزو�ر �لو�فدين من هذه 
ن�سبة  �أن  �إىل  �لبيانات  وت�سر  �ملنطقة. 
�لزو�ر �لإمار�تيني قد بلغت %65 من 
�لأو�سط  �ل�سرق  من  �لز�ئرين  �إجمايل 
ن�سبة  ب��ل��غ��ت  ح���ني  يف   ،2017 ع���ام  يف 
�سياح �ململكة �لعربية �ل�سعودية 33%، 
�لأخرى  �ملنطقة  دول  باقي  ت�سّكل  فيما 
�أيرلند�  %2 �ملتبقية. وتعترب  ن�سبة �ل� 
�ل�سياحة  ين�سدون  ملن  �لأم��ث��ل  �لوجهة 
�حلالل على �متد�د �لعام، نظر�ً لطبيعة 
حيث  �ل�سهور،  كافة  يف  �ملعتدل  طق�سها 
توفر لهم جمموعًة و��سعة من �لتجارب 
�ملتميزة.  �لعائلية  و�لن�ساطات  �لفريدة 
وت��ق��ّدم ل���زو�ره���ا �ل��ق��ادم��ني م��ن �أنحاء 
�ل��ت��ع��ّرف ع��ل��ى ثقافتها  �ل��ع��امل ف��ر���س��ة 
وت�ساري�سها  �لعريق  وتاريخها  �لغنية 
�ل�سهية  وماأكولتها  �ملتنوعة  �لطبيعية 

و�للذيذة، وغر ذلك �لكثر.

قالع اأثرية مذهلة
تقّدم �أيرلند� فر�سة ل تن�سى للتما�س 
�لقدمي يف  �لأر�ستقر�طي  �لع�سر  �سحر 
قالعها �ملهيبة، و�أبرزها قلعة “�آ�سفورد” 
�لتي ت�ستاأثر بالن�سيب �لأكرب من زو�ر 
�لقالع حتى �ليوم. وقد ُبني هذ� �ل�سرح 

�ل�سامخ يف �لقرن �ل� 13، لي�سبح �أيقونًة 
عاملية لالإقامة �لفاخرة. 

�لد�خلية  �ل���دي���ك���ور�ت  ع��ل��ى  وع�������الوًة 
منظر�ً  “�آ�سفورد”  قلعة  تقّدم  �ملرتفة، 
يحب�س �لأنفا�س يف ف�سل �لربيع عندما 
بها  �ملحيطة  �لقدمية  �لغابات  تتحول 
�إىل ل���وح���ٍة ب��دي��ع��ة م��ف��ع��م��ة ب���الأل���و�ن. 
و��سعة  ب��اق��ٍة  �خ��ت��ب��ار  لل�سيوف  ومي��ك��ن 
م���ن �ل���ت���ج���ارب �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة، م���ن �سيد 
�لأ�����س����م����اك ب���ال�������س���ن���ارة ب���ال���ت���ع���اون مع 
�ل�سيد،  لتعليم  ’�أورفي�س‘  م��در���س��ة 
ب��ال�����س��ق��ور يف  �ل�سيد  ري��ا���س��ة  وجت��رب��ة 
�أيرلند�،  يف  نوعها  من  �لأوىل  �ملدر�سة 
و�ل��ت��ي ُي��ق��ال �أن��ه��ا �ل��ري��ا���س��ة �لأق����دم يف 
�ل��ن�����س��اط��ات �لفريدة  �ل��ع��امل وه���ي م��ن 
�مل�سرتكة �لتي جتمع بني �سعبي �أيرلند� 

و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
موقعاً  جون”  “�مللك  ق��ل��ع��ة  وحت���ت���ّل 
�ساحر�ً على �سفاف نهر �سانون مبدينة 
ل��ي��م��ري��ك، وه���ي حت��ف��ٌة م��ع��م��اري��ة يعود 
زمن ت�سييدها �إىل �لقرن �ل� 13 �أي�ساً، 
ي�سحب  م��ت��ك��ام��ل  زو�ٍر  م��رك��ز  وت�����س��ّم 
�لقلعة،  ت��اري��خ  ع��رب  رحلة  يف  �ل�سيوف 
�لتقنيات  ب���اأح���دث  م����زود  م��ع��ر���ٍس  م���ع 
وتتميز  �ملتطورة.  و�لب�سرية  �ل�سوتية 
�ملدينة  م��ن  �ل��ق��ري��ب  مبوقعها  �لقلعة 
بانور�مية  �إط�������اللٍت  رو�ده������ا  ل��ت��م��ن��ح 
�جلذب  مو�قع  من  �لكثر  على  مذهلة 

�ل���ت���ي حت��ت�����س��ن��ه��ا ب���ني ج���در�ن���ه���ا. �أم���ا 
دقائق  ب�����س��ع  ف��ت��ب��ع��د  “رو�س”  ق��ل��ع��ة 
ب��ل��دة ك���ي���الرين �ل�����س��ه��رة، و�لتي  ع���ن 
�لقلعة  وتقع  �ل��زي��ارة.  ب��دوره��ا  ت�ستحق 
���س��م��ن م��ق��اط��ع��ة ك�����ري، �ل���ت���ي ميكن 
�أحد  م��ع  �ل�سا�سعة  باأر��سيها  �ل��ت��ج��ول 
�سيزودون  �ل��ذي��ن  �ملحليني  �مل��ر���س��دي��ن 
�لغني  تاريخها  حول  مبعلوماٍت  �ل��زو�ر 

و�لعريق.

وجهات للت�شوق 
ر�ئعة  ت�سوٍق  وجهة  كيلدير  قرية  توفر 
�ل�سيحات،  �أح��دث  ين�سدون مو�كبة  ملن 
م��ع ع���دٍد ك��ب��ر م��ن �مل��ح��الت �لتجارية 
�سيحات  �أح���دث  لعمالئها  ت��ق��ّدم  �ل��ت��ي 
�أب���رز  م��ن  بت�سكيلٍة  حت��ف��ل  �إذ  �مل��و���س��ة، 
�ملتاجر �لر�قية �لتي حتمل ب�سمة �أبرع 
للغاية.  م��غ��ري��ة  �أ���س��ع��ار  م��ع  �مل�سممني 
وع����الوًة ع��ل��ى ك��ون��ه��ا م��ن �أب����رز وجهات 
�ل��ت�����س��وق ع��ل��ى �لإط������الق، ت��ع��ت��رب قرية 
�لهد�يا  ل�����س��ر�ء  م��ث��ال��ي��اً  م��ك��ان��اً  كيلدير 

�لتذكارية للعائلة و�لأ�سدقاء.
فهو مركز  �سنرت”  ت��اون  “دندروم  �أم��ا 
�أي��رل��ن��د�، وتقع هذه  �لأك��رب يف  �لت�سوق 
خيار�تها  ب���وف���رة  �مل���ع���روف���ة  �ل���وج���ه���ة 
وت��ن��وع��ه��ا مب��دي��ن��ة دب���ل���ن، و�ل���ت���ي تتيح 
ما  مع  �أنف�سهم  تدليل  �لت�سوق  لع�ساق 
ي��زي��د ع���ن 100 م��ت��ج��ر ت��ق��دم �أح���دث 

�لتجارية  �لعالمات  �أ�سهر  من  �لأزي���اء 
�أ�سهى  ل���ت���ذوق  ف���ر����س���ٍة  م���ع  �ل���ع���امل���ي���ة، 
�ملطاعم  �أح��د  و�ل�سرتخاء يف  �لأط��اي��ب 

�لعديدة �سمن �ملركز.
بينما يعترب مركز “كري�سنت” للت�سوق 
�ل���ب���الد مبدينة  �مل���ر�ك���ز يف  �أق�����دم  م���ن 
ل��ي��م��ري��ك، وي��ح��ت�����س��ن �أرب����ع����ة م���ر�ك���ٍز 
ودور�دويل  “�سيتي مول”  جتارية، هي 
م��ول وج��اري �أوي��ن م��ول و�سانون مول، 
ت���وف���ر ج��م��ي��ع��ه��ا ل�����ل�����زو�ر �ل���ك���ث���ر من 
�ل��ت��ج��ارب �ل��ف��ري��دة و�ل��ع��رو���س �ملتميزة 

و�لهد�يا �لر�ئعة.

معامل طبيعية �شاحرة
يعترب ممر �لعمالقة من �أجمل �لوجهات 
�ل�سمالية،  �أي��رل��ن��د�  يف  �لإط�����الق  ع��ل��ى 
تن�سى؛  ل  جتربًة  �لعرب  للزو�ر  ويوفر 
حيث ي�سكل �ملمر مع �آلف من �لأعمدة 
�ل��ب��ازل��ت��ي��ة �ل�����س��د����س��ي��ة �مل��ن��ت�����س��رة عربه 
ويقع  ومده�ساً.  �آ���س��ر�ً  طبيعياً  منظر�ً 
�مل��م��ر ���س��م��ن م��ق��اط��ع��ة �أن�����رتمي ممتد�ً 
ليقدم  �لأط��ل�����س��ي،  �ملحيط  �ساحل  على 
للتقاط  و�ل�سغار  للكبار  �لأمثل  �ملكان 
�ل�����س��ور �ل��ت��ذك��اري��ة وق�����س��اء ي���وٍم ممتع 
�جلوهرة  ه��ذه  بجمال  فيه  ي�ستمتعون 
�سمن  �ملدرجة  �لطبيعية  �جليولوجية 

قائمة �ليوني�سكو للرت�ث �لعاملي.
ومت��ث��ل ج���روف م��وه��ر �مل��درج��ة �سمن 

�جليولوجية  �ليون�سكو  حد�ئق  قائمة 
�ل��ع��امل��ي��ة �إح����دى �أ���س��ه��ر �ل��وج��ه��ات �لتي 
�أي����رل����ن����د�، حيث  �ل����زي����ارة يف  ت�����س��ت��ح��ق 
ت��خ��ط��ف �أن���ف���ا����س زو�ره������ا ب���الإط���اللت 
�ل��ب��ان��ور�م��ي��ة �لأخ�����اذة ون�����س��ائ��م �لبحر 
ك��ب��ر�ً من  ع����دد�ً  ل��ه��م  وت��وف��ر  �ملنع�سة، 
كثب  ليتعّرفو� عن  �ل�سياحية  �جل��ولت 
�لطبيعية  �لأع��ج��وب��ة  ه��ذه  مالمح  �إىل 
و�لتي ل يوجد مثيٌل  يف مقاطعة كلر 
لها يف جميع �أرجاء �أيرلند�. ول تكتمل 
�لبديعة  �لت�ساري�س  ه��ذه  يف  �لتجربة 
دون �لتعرف على مالمح �حلياة �لربية 
وحيو�نات  نباتات  م��ن  فيها  و�لبحرية 
�ملحيط  ومياه  �ملنحدر�ت  ه��ذه  �خ��ت��ارت 
لها، كطيور  لتكون موطناً  لها  �ملحاذية 
�لقر�س  و�أ����س���م���اك  و�ل�����س��اه��ني  �ل��ب��ف��ن 

و�لدلفني.

وجهة الت�شوير ال�شينمائي
معاملها  ت��ن��وع  بف�سل  �أي��رل��ن��د�  ح��ظ��ي��ت 
منتجي  ب��اه��ت��م��ام  �ل��ب��دي��ع��ة  �لطبيعية 
�لأف����الم ح���ول �ل��ع��امل، ف��ك��ان��ت �لأك����و�خ 
�حلجرية �لتي ت�سبه خاليا �لنحل على 
جزيرة �سكيلينج مايكل من �أبرز مو�قع 
�أفالم  �سل�سلة  م�ساهد  بع�س  ت�سوير 
ح���رب �ل��ن��ج��وم. و���س��ت��اأ���س��ر �لإط�����اللت 
�خل����الب����ة ع���ل���ى �مل���ح���ي���ط و�لأر��������س������ي 
لقب  ت�ستحق  جتعلها  -�لتي  �خل�سر�ء 
�ألباب   - �لزمردة �خل�سر�ء بكل ج��د�رة 
�ل���������زو�ر م����ن �أع����ل����ى ق���م���ت���ي �جل���رف���ني 

�ل�سخريني �ملهيبني.
عدد�ً  �ل�سمالية  �أيرلند�  �حت�سنت  كما 
�ل�سهر  �مل�سل�سل  ت�سوير  م��و�ق��ع  م��ن 
لع�ساق  وميكن  �ل��ع��رو���س.  ���س��ر�ع  عاملياً 
�لعمل �ملعروف �ل�ستفادة من �لعرو�س 
�سمن  �ل��ف��ن��ادق  تقدمها  �ل��ت��ي  �ملتميزة 
لتلبي  ت�سميمها  مّت  و�لتي  �ملو�قع  هذه 
جميع �لتطلعات، �سو�ًء �لر�غبني بتناول 
�لطعام و�سط �أجو�ٍء و�سترو�سية عريقة 
ي�سمح  �سياحي  دليٍل  برفقة  �لتجول  �أو 
ل��ه��م ب��ت��ح��وي��ل ح��ل��م��ه��م �إىل ح��ق��ي��ق��ة يف 
رحلٍة حتاكي م�ساهد حمّببة من عملهم 
�لغابة  �ملو�قع؛  �أبرز هذه  �ملف�سل. ومن 
متنزه  يف  فوري�ست  هانتد  ذ�  �مل�سكونة 
غابات توليمور مبقاطعة د�ون، و�أر��سي 
بينفيناه  يف  �ل��ع�����س��ب��ي��ة  �ل����دوث����ر�ك����ي 
مب��ق��اط��ع��ة ل��ن��دن��دي��ري، وط��ري��ق د�رك 

هيدج�س �ملُ�سّجر مبقاطعة �أنرتمي.
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حاكم ال�صارقة ي�صدر قرارا ب�صاأن »جلنة تقييم 
وت�صنيف �صركات مقاوالت البناء ومقاويل الباطن« 

•• ال�شارقة - وام: 
ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ�سدر 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة قر�ر� �إد�ريا باإلغاء �لقر�ر �لإد�ري رقم 19 
وت�سنيف  لتقييم  �لد�ئمة  �للجنة  وت�سكيل  �إن�ساء  ب�ساأن  م   2012 ل�سنة 

�سركات مقاولت �لبناء ومقاويل �لباطن يف �إمارة �ل�سارقة.
ويق�سي �لقر�ر �لإد�ري رقم 14 ل�سنة 2018 باأن يلغى �لقر�ر �لإد�ري رقم 
2012 ب�ساأن �إن�ساء وت�سكيل �للجنة �لد�ئمة لتقييم وت�سنيف  19 ل�سنة 

�سركات مقاولت �لبناء ومقاويل �لباطن يف �إمارة �ل�سارقة.
مز�ولة  لتنظيم  ق��ر�ر  باإ�سد�ر  �ل�سارقة  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ويكلف 
�أعمال و�أن�سطة �ملقاولت على �أن يت�سمن قر�ره �أحكام �لقر�ر �لإد�ري �مللغى 

رقم 19 ل�سنة 2012.
ويعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �سدوره وعلى �جلهات �ملعنية تنفيذه كل فيما 

يخ�سه وين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.

جافزا ت�صتعر�ض يف »�صيال باري�ض 2018 « 
عنا�صر اجلذب ال�صتثمارات االأغذية العاملية

•• دبي- وام: 

�لر�ئد يف  �لتجاري  �ملركز   - “جافز�”  علي  �حل��رة جلبل  �ملنطقة  ت�سارك 
�نطلق يف  �ل��ذي   2018 �سيال  - يف معر�س  �لعاملية  دب��ي  حمفظة مو�نئ 
باري�س جلذب �لنتباه �لعاملي باعتبارها �لوجهة �ملف�سلة ل�سناعة �لأغذية 
�أن  �ملتوقع  وم��ن  �لغذ�ئية.  و�ل�سناعات  �ل��زر�ع��ي��ة  و�ملنتجات  و�مل�سروبات 
ي�سهد �حلدث �لعاملي �لأكرب لالأغذية و�مل�سروبات �لذي ي�ستمر خم�سة �أيام 
من 21 �أكتوبر ��ستعر��س مو�نئ دبي �لعاملية و”جافز�” عنا�سر �جلذب 
�ل�سادر�ت.  لتنمية  دب��ي  موؤ�س�سة  جناح  �سمن  �مل�ساركة  خ��الل  من  لديها 
59.2 مليون  �إىل  �لإم���ار�ت  �لأغ��ذي��ة يف  ��ستهالك  �أن ي�سل  �ملتوقع  وم��ن 
تقرير  بح�سب   2016 ع��ام  48.1 طن يف  من   2021 ع��ام  بحلول  طن 
�ملدير  �ملعلم  حممد  وق��ال   .2017 لعام  �لإمار�تية  �لغذ�ئية  �ل�سناعات 
�لتنفيذي و�ملدير �لعام ملو�نئ دبي �لعاملية – �إقليم �لإم��ار�ت.. �أن معر�س 
�سكلت  وب��ال��ت��و�زي  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لإل��ه��ام  �سعار م�سدر  يرفع  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �سيال 
�ملنطقة �حلرة جلبل علي �لر�ئدة �سمن حمفظة مو�نئ دبي �لعاملية م�سدر 
�إلهام �سناعة �لأغذية يف دبي ل�� 35 عاما..م�سيفا �أن �لغذ�ء هو ثاين �أكرب 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  م�ستوى  وعلى  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �سناعة 
لفت �ىل �نه على مر �ل�سنني تعد “جافز�” �أف�سل قاعدة �إقليمية و�لأكرث 
كفاءة للعالمات �لتجارية �لعاملية حيث برزت �ل�سركات �لأوروبية لالأغذية 
مو�نئ  �أن  و�أك��د  و�لزر�عة.  �لأغذية  قطاع  يف  م�ستثمريها  بني  و�مل�سروبات 
دبي �لعاملية تفخر بنجاح جافز� كمركز ووجهة مف�سلة ل�سركات �لأغذية 
�أ�سرع  �لأو�سط تعد من بني  �ل�سرق  ..وكون منطقة  �لأوروبية  و�مل�سروبات 
6.3 يف  بن�سبة  ت�سجل منو�  �أن  �ملتوقع  �لقطاع فمن  �ملناطق منو� يف هذ� 
�لأعمال  جمتمع  2018-2022..د�عيا  من  �لفرتة  خالل  �سنويا  �ملائة 
�لدويل يف قطاع �لأغذية و�مل�سروبات وجميع �ل�سناعات ذ�ت �ل�سلة لزيارة 
دبي وجبل علي و��ستك�ساف فر�س �لتو�سع يف �لأعمال و�لأ�سو�ق �لإقليمية 
لأكرث من ملياري ن�سمة. وت�سم جافز� كجزء ل يتجز�أ من مركز �لأعمال 
�أغذية  �سركات   505 �لعاملية  دبي  ملو�نئ  �ملتكاملة  �للوج�ستية  و�خلدمات 
يف   39 �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  وت�سكل  دول��ة   64 من  وم�سروبات 
�ملائة من عمالء هذه �ل�سركات كما �أن من بينها 92 �سركة �أوروبية تنتج 

151 �ألف طن مرتي من �لتجارة بح�سب �إح�سائيات عام 2017.
وي�سغل قطاع �لأغذية و�مل�سروبات �لأوروبي �أكرث من 300 �ألف مرت مربع 
فيها  ويعمل  �حلرة  �ملنطقة  يف  �ملكتبية  و�مل�ساحات  �لتخزين  م�ساحات  من 
�ملتد�ولة  �مل��و�د  �أك��رب  �أنو�عها  على  �مل�سروبات  تعترب  فيما  �سخ�سا   1490
�لكاكاو  منتجات  يليها  �ل��ق��ط��اع  �إن��ت��اج  �إج��م��ايل  م��ن  �مل��ائ��ة  يف   48 بن�سبة 
و�لألبان. و�سناعة �لأغذية و�لزر�عة و�لرثوة �حليو�نية و�حدة من �أف�سل 
�لتجارة  3.5 مليون طن مرتي من  تنتج  �أد�ء يف جافز�  خم�سة قطاعات 
بقيمة 3 مليار�ت دولر و�ساهمت جمتمعة بن�سبة 18 يف �ملائة من �إجمايل 
�لقيمة  �ملائة من حيث  يف  و16  دب��ي من حيث �حلجم  يف  �لقطاع  جت��ارة 
كما يوظف �لقطاع �أكرث من 6 �آلف و550 �سخ�سا �أو ما يقارب 5 باملائة 
�ملرتبط  �لقطاع  ويحتل  �حل���رة.  �ملناطق  يف  �لعاملة  �ل��ق��وى  �إج��م��ايل  م��ن 
بالغذ�ء 1.53 مليون مرت مربع من �ملر�فق �مل�سرتكة و�لتي ت�سمل 1.5 
مليون مرت مربع من م�ساحات �لأر��سي و15 �ألفا و997 مرت� مربعا من 
م�ساحات �لتخزين �مل�ستقلة و8 �آلف و54 مرت� مربعا من �ملكاتب ومر�كز 
�آلف و400 عميل من عمالء   7 �أك��رث من  �لعمل وكل ذلك مدعوم من 
و�ملك�سر�ت  و�خل�����س��رو�ت  �لفو�كه  �مل��ت��د�ول��ة  �ل�سلع  �أه��م  وت�سمل   .. �مليناء 
و�ملو�د �لغذ�ئية و�حلبوب و�ملنتجات �لثانوية و�مل�سروبات �إ�سافة �إىل �للحوم 

�ملجمدة.

األف برميل نفط معدل الزيادة   367
يف انتاج »اأوبك« خالل الربع الثالث

•• اأبوظبي-وام: 

بلغ متو�سط معدل �نتاج منظمة �لدول �مل�سدرة للنفط “ �أوبك” 32.557 مليون 
برميل يوميا خالل �لربع �لثالث من �لعام 2018 بزيادة قدرها 367 �ألف برميل 
مقارنة مع �لربع �لثاين من �لعام نف�سه وذلك ح�سب �لإح�ساء�ت �ل�سادرة حديثا 
يف �لربع  “ �أوبك”  �أع�ساء منظمة  عن �ملنظمة. وتعك�س �لزيادة يف متو�سط �نتاج 
�لثالث من �لعام �جلاري �لتز�مهم برفع �لإنتاج وعلى نحو ين�سجم مع �لتفاقية 
�لتي جرى �إقر�رها بالتعاون مع بع�س �ملنتجني �مل�ستقلني ومن �سمنهم رو�سيا يف 
%7 خالل �سبتمرب �ملا�سي  �أوبك نحو  �أ�سعار �سلة نفوط  �ملا�سي. و ك�سبت  يونيو 
�ملنظمة  ت�����س��دره  �ل���ذي  �ل��ر���س��د  لتقرير  طبقا  دولر   77.19 �إىل  ق��ف��زت  بعدما 
�ملخ�س�س حلركة �سوق �لنفط �ل�سهرية . كانت “ �أوبك “ قد �تفقت مع رو�سيا على 
رفع �لإنتاج بنحو مليون برميل يوميا وهو ما يعادل ن�سبة 1 يف �ملائة من �لإنتاج 
�لعاملي �إل �أن خرب�ء �لقطاع توقعو� حينها �أن تكون �لزيادة �لفعلية �أقل من �حلجم 
�ملقرر وذلك نظر� لكون �لعديد من �لدول �لتي خف�ست �إنتاجها خالل �ل�سهور �لتي 

�سبقت �لتفاق �ستجد �سعوبة يف �لعودة �إىل طاقة �لإنتاج �لكاملة �ل�سابقة.

»راكز« ي�صتهدف ال�صركات الهندية ال�صناعية الكربى مبزايا ا�صتثمارية مغرية 

 دائرة املالية املركزية بال�صارقة ت�صتقبل وفدًا من دائرة الطريان املدين

�صيدات االأعمال  براأ�ض اخليمة يف دورة »االتكيت الوظيفي«

 انطالق املو�صم الثاين من فعالية »�صوق البيع من �صندوق ال�صيارة« على كورني�ض عجمان

••  راأ�س اخليمة – الفجر: 

�لقت�سادية  ر�أ�س �خليمة  تعتزم مناطق 
)ر�كز( �لتو��سل مع عدد من �مل�ستثمرين 
�أكتوبر ونوفمرب  يف �لهند خالل �سهري 
�لتاأثر  �إىل  منها  �سعياً  �ل��ع��ام  ه��ذ�  م��ن 
عليهم لتو�سيع نطاق �أعمالهم و�ل�ستفادة 
�ملتحدة.  �لعربية  �لإم����ار�ت  د�خ��ل  منها 
�حلملة  ه����ذه  ت��ن��ط��ل��ق  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
�لرتويجية يف مدينة بنغالور يف �لثالث 
لتنتقل  �جل��اري،  �ل�سهر  من  و�لع�سرين 
كربيات  من  �سل�سلة  �إىل  ذل��ك  بعد  منها 
ت��ت�����س��م��ن دلهي،  �ل���ت���ي  �ل��ه��ن��دي��ة  �مل�����دن 
ومومباي، وبونا، و�أحمد �آباد، وت�سيناي. 
وبهذه �ملنا�سبة، يعرب ر�مي جالد، �ملدير 
بقوله:  ر�ك���ز،  يف  للمجموعة  �لتنفيذي 
“لقد �عتدنا على �ل�سفر �إىل �لهند على 
مّر �ل�سنني ب�سبب �لطلب �ملتو��سل �لذي 
يِرد �إلينا من هذ� �جلزء من �لعامل؛ فاإذ� 
ما نظرنا �إىل ذلك، ف�سنجد �أن �ل�سركات 
 22% ي��ق��ارب  م��ا  متثل  ب��ات��ت  �لهندية 
من �إجمايل عدد �ل�سركات �لتي لدينا يف 

ر�كز، �أي ما يتجاوز 3،100 �سركة، من 
هو  وهذ�  �سناعية.  �سركات   106 بينها 
رجال  ��ستقطاب  �إىل  �لهيئة  �سعي  �سبب 
�لأع��م��ال م��ن �ست م��دن ه��ن��دي��ة، ولي�س 
معرباً عن  من مدينة و�حدة فح�سب”، 
�سعادته يف �لتو��سل مرة �أخرى مع قطاع 
ر�كز  وحم��اول��ة  �لهند،  م��ن  �مل�ستثمرين 
لحتياجاتهم  �أف�سل  فهم  على  للوقوف 
�لذي  �ل�سبيل  وحت��دي��د  ومتطلباتهم، 
دع�����م خططهم  خ����الل����ه  م����ن  مي��ك��ن��ه��م 
�لإم����ار�ت  �إىل  �أع��م��ال��ه��م  ن��ط��اق  لتو�سيع 

�لعربية �ملتحدة.

كبار رجال الأعمال :
وت�ستهدف ر�كز ��ستقطاب جمموعة من 
كبار رجال �لأعمال يف جمالت �لأغذية 
و�مل�ستح�سر�ت  و�ل�سيار�ت،  و�مل�سروبات، 
�ل�سيدلنية، ورعاية �مل�ستهلك، وغرها. 
وجند يف �لوقت �حلا�سر �أن �لعديد من 
كبار �لأ�سماء �لهندية باتت تنمو وتزدهر 
�لقت�سادية  �مل���ن���ظ���وم���ة  م���ظ���ّل���ة  حت����ت 
�لأ���س��م��اء على  ه���ذه  �أب����رز  وم���ن  للهيئة، 

“�أ�سوك  �سركة  �حل�سر  ل  �مل��ث��ال  �سبيل 
�سناعة  جم����ال  يف  �ل����ر�ئ����دة  ليالند” 
�ل�سيار�ت، و�سركة “د�بر” �ملتخ�س�سة يف 
�ل�سخ�سية،  �لعناية  م�ستح�سر�ت  قطاع 
�لعاملة  تكنولوجيز”  كي  “جي  و�سركة 
�لفولذية،  �ل��ه��ي��اك��ل  ت�سنيع  جم���ال  يف 
�إ�سافًة �إىل �لعديد من عمالقة �ل�سركات 

�لأخرى.

�شركاء الدولة القدامى:
��ستقطاب  �أه��م��ي��ة  م���دى  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��د�ً 
�ل�سركات �لهندية، يو�سح جاّلد �أن �لهند 
كانت و�ستظّل و�حدة من �أقوى �ل�سركاء 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  ل���دول���ة  �ل��ت��ج��اري��ني 
�ملا�سي.  �لقرن  ثمانينيات  منذ  �ملتحدة 
�ملتبادل  �ل��ت��ج��ارة  حجم  تخطى  و�ل��ي��وم، 
ب��ن �ل��دول��ت��ني ح��اج��ز �خل��م�����س��ني مليار 
دولر �أمريكي. ومن هذ� �ملنطلق، ن�سعى 
�لقوية  �لأو�����س���ر  ه���ذه  ت��ع��زي��ز من��و  �إىل 
بني �لدولتني من خالل م�ساعدة قطاع 
�لنمّو  على  �ملحلية  �لهندية  �ل�����س��رك��ات 
�لعاملي من خالل ر�كز، �لتي تعقد �لعزم 

�إل��ي��ه هذه  على توفر ك��ل م��ا ق��د حتتاج 
�ل�����س��رك��ات �ل��ت��ج��اري��ة، ب��د�ي��ًة م��ن توفر 
و�ملجّمعات  للتخ�سي�س  �لقابلة  �ملر�فق 
�ل�ساملة جلميع �خلدمات وحتى �لدعم 
�مل��ت��و����س��ل ع��ل��ى م�����د�ر �ل�����س��اع��ة، وغر 
�أن هذه  ذل���ك �ل��ك��ث��ر. وي�����س��ي��ف ج����اّلد 

�ساأنها  من  �لهيئة  تطلقها  �لتي  �مل��ب��ادرة 
�أن ت�����س��رب ع�����س��ف��وري��ن ب��ح��ج��ر و�ح���د؛ 
�ملزيد  ��ستقطاب  �إىل  ذلك  �سيوؤدي  حيث 
ر�أ���س �خليمة، ويف  �إىل  �ل�ستثمار�ت  من 
ن��ف�����س��ه دع���م جم���ه���ود�ت �لدولة  �ل���وق���ت 

�لر�مية �إىل تنويع م�سادرها.

•• عجمان -الفجر:

يف �إطار ��سرت�تيجيتها لتن�سيط وتفعيل 
عجمان،  �إم�����ارة  يف  �ل�سياحية  �حل��رك��ة 
�ملو�سم  �ل�سياحية  �لتنمية  د�ئرة  �أطلقت 
�ل��ب��ي��ع من  “�سوق  ف��ع��ال��ي��ة  �ل��ث��اين م��ن 
على  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �ل�سيارة”،  ���س��ن��دوق 
خمي�س  يوم  كل  م�ساء  عجمان  كورني�س 
وج��م��ع��ة. وك��ان��ت �ل��ف��ع��ال��ي��ة ق��د �سهدت 
و�لبائعني  �مل�سرتين  م��ن  ك��ب��ر�ً  �إق��ب��اًل 

�لعربية  �لإم�������ار�ت  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع  م���ن 
�ملتحدة خالل �ملو�سم �لأول.

ويعد “�سوق �لبيع من �سندوق �ل�سيارة” 
تقليًد� بريطانًيا م�سابهاً ل�ساحات �لبيع 
يقوم  حيث  �مل�ستعملة،  �لأغر��س  و�سوق 
�ملنتجات  من  �لعديد  بعر�س  �لبائعون 
وت�سمل  خم��ف�����س��ة،  ب��اأ���س��ع��ار  �مل�ستعملة 
و�لألعاب،  و�لكتب،  �ملالب�س،  �ملعرو�سات 
و�لعديد من �ل�سلع �لأخرى، وذلك من 
�أجو�ء  ويف  ���س��ي��ار�ت��ه��م،  �سناديق  خ��الل 

مرحة وممتعة.  
�خلمي�س  يوم  م�ساء  �لفعالية  و�نطلقت 
حتى  و�ستتو��سل  �جل���اري  �أك��ت��وب��ر   18
يوم 15 مايو 2019 يف مو�قف �سيار�ت 
كل  ح�سري  وب�سكل  عجمان،  كورني�س 
يوم خمي�س وجمعة فقط، وذلك ما بني 
�حلادية  وحتى  م�ساًء  �ل�ساد�سة  �ل�ساعة 

ع�سرة لياًل.
�جلزيري،  حممد  �سالح  ���س��ع��ادة  وق���ال 
�ل�سياحية  �لتنمية  ل��د�ئ��رة  �لعام  �ملدير 

•• ال�شارقة-الفجر:

��ستقبلت د�ئرة �ملالية �ملركزية بال�سارقة، 
ُموؤخر�ً، وفد�ً من د�ئرة �لطر�ن �ملدين 
بال�سارقة بهدف �لطالع على ممار�سات 
�ل�سرت�تيجي،  �لتخطيط  يف  �ل��د�ئ��رة 
م����ن خ���رب�ت���ه���ا يف جمال  و�ل����س���ت���ف���ادة 
�ل�سر�كات  وتعزيز  و�لتحديث  �لتطوير 
�ل�سرت�تيجية لتحقيق �لتميز يف �لأد�ء 

�حلكومي.
�آل علي، مدير  ب��در  �ل�ستقبال  وك��ان يف 
�لتخطيط �ل�سرت�تيجي يف د�ئرة  �إد�رة 
و�لذي  �لإد�رة،  وفريق  �ملركزية،  �ملالية 
�أهمية  على  و�أك���د  �ل��ز�ئ��ر  بالوفد  رح��ب 
ت���ب���ادل �ل����زي����ار�ت و�خل������رب�ت م���ن �أجل 
يف  �مل�ستمر  �لتح�سني  م�سرة  مو��سلة 

عمل موؤ�س�سات حكومة �ل�سارقة. 
وقدم بدر �آل علي عر�ساً تقدميياً حول 
نبذة عن  �ملركزية، ت�سمن  �ملالية  د�ئ��رة 

يف عجمان: “تعد عجمان �إمارة �سديقة 
ل��الأ���س��ر م���ن ج��م��ي��ع �جل��ن�����س��ي��ات، حيث 
و�ل�سياح،  و�ملقيمون  �ملو�طنون  يتالقى 
�لعائلة،  �أف�����ر�د  ل��ك��ل  �أج�����و�ء مم��ت��ع��ة  يف 
وت�سكل فعالية “�سوق �لبيع من �سندوق 
�ملبتكرة  �لفعاليات  �إح���دى  �ل�سيارة”، 
تتيح للجميع فر�سة  و�لتي  �لإم��ارة،  يف 

تاريخ �لد�ئرة وروؤيتها ور�سالتها وقيمها 
ومر�حل  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة،  و�أه���د�ف���ه���ا 
-2016 �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي  �ل��ه��ي��ك��ل  ت���ط���ور 
�خلطة  تطور  مر�حل  وكذلك   ،2017
 ،2018-2006 �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�لإد�ري  بالهيكل  �لتعريف  ج��ان��ب  �إىل 
ل���ل���د�ئ���رة.  و����س��ت��ع��ر���س �آل ع��ل��ي �أب����رز 
�إد�رة �لتخطيط  �لإجناز�ت �لتي متكنت 
�ل����س���رت�ت���ي���ج���ي م����ن حت��ق��ي��ق��ه��ا خالل 
�ل��ف��رتة �مل��ا���س��ي��ة، و�أه��م��ه��ا و���س��ع مبادئ 
�لعمليات  وت��وج��ي��ه  لإد�رة  و����س���و�ب���ط 
وتطوير  و�إع����د�د  �لإن��ت��اج��ي��ة،  وحت�سني 
وحتديث �خلطة �ل�سرت�تيجية، و�إعد�د 
وربطها  بها  خا�سة  وم���ب���ادر�ت  �أه����د�ف 
مبوؤ�سر�ت �لأد�ء �لرئي�سية لتحقيق تلك 
�لأهد�ف، �إ�سافة �إىل �لتعاقد مع �سركة 
�ل�سرت�تيجية  �خل��ط��ة  لإع�����د�د  ع��امل��ي��ة 
�ملعاير  �أرق����ى  وف���ق   2021-2019

�ملو�كبة للتطور �حلكومي. 

باأ�سعار  مذهلة  �سفقات  على  �حل�سول 
منا�سبة«. 

و�إىل جانب �سفقات �لبيع و�ل�سر�ء �لتي 
توفرها هذه �لفعالية �لأ�سبوعية، هناك 
و�مل�سروبات  �لأط��ع��م��ة  ل��ب��ي��ع  ���س��اح��ن��ات 
�لفريدة  �ل��ي��دوي��ة  و�حل�����رف  و�ل��ف��ن��ون 

و�أن�سطة متنوعة لالأطفال و�لعائلة.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

للتنمية  �لإم����������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
“دورة  بالرم�س  �لجتماعية يف فرعها 
قدمها  و�ل���ت���ي  �لوظيفي”  �لت��ك��ي��ت 
�مل�سماري  عبيد  حممد  �سيف  �لدكتور 
م�سارك   26 وب��ح�����س��ور  ي��وم��ني  مل����دة 
ف��ب��ي �ل�����دورة.  وق��دم��ت �ل����دورة لكبار 
�لأعمال تعريفا  �سيد�ت  و  �ل�سخ�سيات 
�لربوتوكول  لآد�ب  �لأ�سا�سية  باملبادئ 
�لعمالء  خدمة  يف  و�لتميز  و�لإت��ك��ي��ت 

و�ملو�قف �ملختلفة �لتي تتطلب �لتفوق 
يف خدمة �لعمالء من كبار �ل�سخ�سيات 

و�ملحافظة عليهم �لفعل وردة �لفعل:
�إف��ت��ت��اح �لربنامج  �مل�����س��م��اري  يف  وب���ني 
�لتدريبي �أن مفهوم �لإتيكيت �لوظيفي 
ما  ك���ل  و  �ل��ع��م��ل  �أخ���الق���ي���ات  يت�سمن 
�أو  �سحيح  �أن��ه  على  عليه  متعارف  ه��و 

خ��اط��ئ وع��ل��ى �أن���ه ه��ن��اك ل��ك��ل ف��ع��ل رد 
 ، خاطئ  و�لآخ���ر  �سائب  �أحدهما  فعل 
من  جمموعة  �لأخ��الق��ي��ات  وتت�سمن 
�ل�����س��ر عليها  �ل���ت���ي ي��ج��ب  �ل���ق���و�ن���ني 
�مل�ساركني  باإك�ساب  �لدكتور   �أهتم  كما 
�ملعرفة �لكاملة مبفاهيم و ��سا�سيات كل 
�كت�ساب  و  �لربوتوكول  و  �لتكيت  من 

�لالزمة  و  �لكاملة  �مل��ه��ار�ت  و  �ملعرفة 
يف تنظيم لقاء�ت �لتباحث و �لتفاو�س 
و�لحتفالت  �لر�سمية  و�لج��ت��م��اع��ات 
�ملجال  و�لعامة وتطبيقها يف  �لر�سمية 

�لوظيفي.
�مل�سماري  ط���ال���ب   �ل������دورة   خ��ت��ام  ويف 
باملبادئ  �لل���ت���ز�م  ب��اأه��م��ي��ة  �مل�����س��ارك��ني 

�سعيد  على  �سو�ء  �لأخالقي  و�ل�سلوك 
معينة  مهنة  يف  �أو  �لوظيفة  يف  �ل��ف��رد 
ملختلف  ب���ال���غ���ة  �أه���م���ي���ة  ذو  ي��ع��ت��رب  و 
ت�سور  تقدمي  مت  كما  �ملجتمع  �سر�ئح 
�لإتيكيت  مل�����ه�����ار�ت  ����س���ام���ل  م����ع����ريف 
ولغة  �لإيجابية  �لوظيفي،�ل�سلوكيات 
ومل  �لعمل،  بيئة  يف  �ملتميزة   �جل�سد 
�جلانب  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  �ل����دورة  تقت�سر 
�مل���ع���ريف �لإث�����ر�ئ�����ي، ب���ل ت���ت���ج���اوزه �إىل 
ممار�سات  و�ق���ع  م��ن  تطبيقية  جت���ارب 

فعلية من خرب�ت �ملحرتفني.
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جمموعة طالل اأبوغزاله �صريك رئي�صي يف موؤمتر »عرب نور« للرياديني واملبادرين 

مدينة م�صدر تعتمد اأول مركبة ذاتية القيادة �صمن نظامها للتنقل امل�صتدام

•• اإربد-الفجر:

للرياديني  “عرب نور”  �ختتم موؤمتر 
�لعلوم  جامعة  يف  �ل�سباب  و�مل��ب��ادري��ن 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �أع��م��ال��ه و�ل�����ذي عقد 
وتكنولوجيا  �لت�سالت  وزي��ر  برعاية 
مثنى  �مل��ه��ن��د���س  �لردين  �مل���ع���ل���وم���ات 
�ل�سعودية  �لأم��رة  وح�سور  �لغر�يبة، 
�ل�سعود، مب�ساركة  �آل  خلود بنت نا�سر 
����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة م���ن جم��م��وع��ة طالل 

�أبوغز�له. 
�ملوؤمتر  يف  �ملجموعة  م�ساركة  وت��اأت��ي   
�إقليم  يف  ن��وع��ه  م��ن  �لأول  ي��ع��د  �ل���ذي 
�سمال �ململكة، بهدف �لإ�سهام يف �إحد�ث 
�لقطاعات،  جميع  يف  �ملن�سودة  �لتنمية 
م��ن خ��الل دع��م ري���ادة �لأع��م��ال، حيث 
�أهمية  ع��ل��ى  �ل���غ���ر�ي���ب���ة  �ل����وزي����ر  �أك�����د 
�مل�ستقبل  ���س��ن��اع��ة  يف  �ل��ري��ادي��ني  دور 
ومتكني �ل�سباب وحتفيزهم نحو �لبدء 
نحو  و�لنطالق  �خلا�سة  مب�ساريعهم 

�لبد�ع.
�ل��ذي ��ستمر على مد�ر  �مل��وؤمت��ر  وج��اء 
�لدكتور  �ل����س���ت���اذ  ب��ح�����س��ور  ي���وم���ني 
�لعلوم  جامعة  رئي�س  خري�سات  �سائب 
�لتنفيذي  و�مل����دي����ر  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
ل�سركة “عرب نور” حممد �أبو �سيخة، 
ح��ي��ث ع��ق��د ب��ال��ت��ع��اون م���ا ب���ني مركز 
�لتميز للم�ساريع �لإبد�عية يف �جلامعة 

وعرب نور لريادة �لأعمال.

وقدمت �ملجموعة خالل �ملوؤمتر ور�سة 
�مل��ل��ك��ي��ة �لفكرية  ل��ل��ط��الب ح���ول  ع��م��ل 
و�أه��م��ي��ت��ه��ا حل��م��اي��ة �لخ�������رت�ع وحق 
�ملوؤلف، كما مت �لتعريف ببع�س بر�مج 
�ل��ت��دري��ب �مل��ت��وف��رة يف �مل��ج��م��وع��ة مثل 
و�ملتو�سطة،  �ل�سغرة  �مل�ساريع  �إد�رة 
كامربدج،  �لإجن��ل��ي��زي��ة  �ل��ل��غ��ة  ودور�ت 
لتقنية  �أب�����وغ�����ز�ل�����ه  ط������الل  ودب�����ل�����وم 
�مل���ع���ل���وم���ات، وب���رن���ام���ج �مل��اج�����س��ت��ر يف 
كلية طالل  �ل�سادر من  �لعمال  �إد�رة 

�أبوغز�له �جلامعية لالبتكار. 
بالعديد  �لتعريف  �مل��وؤمت��ر  خ��الل  ومت 
و�ملهنية  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �خل����دم����ات  م���ن 
�ملجموعة  تقدمها  �لتي  و�ل�ست�سارية 
�لبدء  على  وت�ساعدهم  �لطالب  وتهم 
�لعمل  ل�����س��وق  وت���وؤه���ل���ه���م  ع��م��ل��ه��م  يف 
�ملطلوبة  �لأ�سا�سية  باملهار�ت  وتزودهم 
لق��ت�����س��اد �مل��ع��رف��ة وت�����س��اع��ده��م على 

�لريادة و�لبتكار. 
�ملدير  �سارك  �ملوؤمتر  فعاليات  وخ��الل 
�لتنفيذي مللتقى طالل �أبوغز�له �ملعريف 
�لأ�ستاذ فادي �لد�وود يف جل�سة حو�رية 
ومب�ساركة  �ل�سيد�ت”  “ريادة  بعنو�ن 
�سمو �لمرة خلود بنت خالد بن نا�سر 

بن عبد�لعزيز �آل �سعود. 
�ملر�أة  �أهمية م�ساركة  �لد�ود على  و�أكد 
�لفر�سة  �إىل  م�����س��ر�  �لق��ت�����س��ادي��ة، 
جر�ء  �ل�سائعة  �ل��ك��ب��رة  �لقت�سادية 
�سوق  �مل��ر�أة يف  مل�ساركة  �ملتدنية  �لن�سبة 

�ل��ع��م��ل و�ل����ت ي���ال ت��ت��ج��اوز %14 يف 
�لن�سب  �أق���ل  م��ن  تعترب  و�ل��ت��ي  �لأردن 
ويف   50% �إىل  ت�سل  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة، 

�لوطن �لعربي ت�سل �إىل 23%. 
وخالل �ملوؤمتر ز�رت �سمو �لأمر خلود 
ب��ن��ت خ��ال��د �ل ���س��ع��ود ز�وي����ة جمموعة 
تقديرها  و�أك������دت  �أب���وغ���ز�ل���ه،  ط����الل 
�لبالغ لق�سة طالل �أبوغز�له �لريادية 
ورحلته �ل�ساقة من �ملعاناة �إىل �لعاملية 

�لآن  تنت�سر  �ل��ت��ي  جمموعته  و�إن�����س��اء 
�أنه  �إىل  لفتة  �لعامل،  دول  خمتلف  يف 
ي��ع��د م���ن �ل�����س��خ�����س��ي��ات �مل��ل��ه��م��ة �لتي 
تقدم درو�سا، يجب على �ل�سباب �لتعلم 

منها. 
�لدكتور  �ل�ستاذ  بني  �مل��وؤمت��ر  ذ�ت  ويف 
عن  �جلامعة  رئي�س  خري�سات  �سائب 
و�لإبد�ع  �لريادة  دعم  يف  �جلامعة  دور 
م�����ن خ������الل رع���اي���ت���ه���ا ل���ل���م���وؤمت���ر�ت 

�ل���ت���ي تعنى  و�ل��ن�����س��اط��ات �لإب���د�ع���ي���ة 
�لأفكار  �ملنا�سبة لإجناح  �لبيئة  بتوفر 

و�مل�ساريع �لريادية و�لبد�عية. 
و�أ�سار �ملهند�س حممد �أبو�سيخه �ملدير 
�لتنفيذي ملجموعة عرب نور �أن تنظيم 
ومتكني  نق���ل  ب��ه��دف  ج���������اء  �مل��وؤمت��ر 
و�لتكنولوجيا  و�لإلهام  و�ملعرفة  �لعلم 
�لفئات  جل���م���ي���ع  �لأع������م������ال  وري����������ادة 

�مل�ستهَدفة.

•• اأبوظبي-وام: 

�أعلنت مدينة م�سدر �عتماد �أول مركبة 
للتنقل  �سبكتها  ���س��م��ن  �ل��ق��ي��ادة  ذ�ت��ي��ة 
�إط��ار جهودها لتو�سيع  �لذ�تي وذلك يف 

نظام �لتنقل �مل�ستد�م يف �ملدينة.
�أوتونوم”  “نافيا  �إطالق �ملركبة  وجرى 
 12 حتى  ت�ستوعب  �لتي  �لقيادة  ذ�تية 
�م�س يف مدينة  �قيم  خ��الل حفل  ر�كبا 
م�سدر بح�سور خالد عبد �هلل �لقبي�سي 
�سناعة  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�لطر�ن و�لطاقة �لنظيفة وتكنولوجيا 
�ملعلومات و�لت�سالت يف �سركة “مبادلة 
�لرحمي  جميل  وحم��م��د  لال�ستثمار” 
�أبوظبي  ل�����س��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
وجروم  “م�سدر”  �مل�ستقبل  ل��ط��اق��ة 
ريجو نائب �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة 
ب��الإ���س��اف��ة �إىل ع���دد م��ن ممثلي  ن��اف��ي��ا 
د�ئرة �لنقل يف �أبوظبي و�سرطة �أبوظبي 

و�ل�سفارة �لفرن�سية لدى �لدولة.
�لر�ئدة  �لفرن�سية  نافيا  �سركة  وقامت 
يف جمال تطوير �ملركبات ذ�تية �لقيادة 
يعرف  مل��ا  �ملخ�س�سة  �مل��رك��ب��ة  بت�سميم 

و�لتي  و�لأخ�����ر  �لأول  �مل��ي��ل  ب��ت��ن��ق��الت 
و�سائل  و�إىل حمطات  �لركاب من  تنقل 
�لقيادة  ذ�ت����ي����ة  م���رك���ب���ة  وه�����ي  �ل���ن���ق���ل 
قادرة  م��ق��اع��د  ثمانية  وت�����س��م  ب��ال��ك��ام��ل 
على ��ستيعاب 12 ر�كبا وت�سل �سرعتها 

�لق�سوى �إىل 25 كم / �ساعة.
“م�سدر”  يف  �ل��ت��ق��ن��ي  �ل���ف���ري���ق  وق�����ام 
كل  يف  �ملعنيني  مع  وثيق  ب�سكل  بالعمل 
�أبوظبي وجمموعة  �لنقل يف  د�ئ��رة  من 
�لقيادة  ذ�ت��ي��ة  �مل��رك��ب��ة  لت�سميم  ن��اف��ي��ا 
�حل���ر�رة  ت��اأث��ر  م��ن  �حل���د  يتيح  ب�سكل 
و�لرطوبة �لعاليتني على �أد�ء �لبطارية 
كما �أجريت جتارب �ختبار �سارمة تتعلق 
لتوفر  و�لأم�������ان  �ل�����س��الم��ة  مب��ع��اي��ر 
�حل��م��اي��ة �ل���الزم���ة ل��ل��رك��اب و�مل�����س��اة يف 

�لطرقات.
وب��ع��د ����س��ت��ك��م��ال ف���رتة جت��ري��ب �ملركبة 
ب��ن��ج��اح ���س��م��ن م��دي��ن��ة م�����س��در �سيتم 
�مل���رك���ب���ة ذ�تية  �إط������الق خ���دم���ة  ق��ري��ب��ا 
�ليوم  �لقيادة ب�سكل منتظم وعلى مد�ر 
�ملتعددة  �ل�سيار�ت  مو�قف  بني  لرتبط 
�ملدينة  �سمن  �لرئي�سية  �ل�����س��اح��ة  م��ع 
لتكون بذلك �أول خدمة تنقل باملركبات 

ذ�تية �لقيادة يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 
و�سمال �أفريقيا.

و�أجهزة  ب��ك��ام��ر�ت  �ملركبة  جتهيز  ومت 
��ست�سعار من نوع “ليد�ر” تقوم بتوفر 
خر�ئط ثنائية وثالثية �لأبعاد لتحديد 
للمركبة  بالن�سبة  وم��وق��ع��ه��ا  �ل��ع��و�ئ��ق 
 «  GPS  « �ل���ع���امل���ي  �مل����و�ق����ع  وب���ن���ظ���ام 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �مل��رك��ب��ة  م��وق��ع  لتحديد 
�إ�سار�ت  م��ن  للتو��سل   »V2X« ن��ظ��ام 

�ملرور.
�لتنفيذي  �ملدير  با�سليب  يو�سف  وق��ال 
يف  �مل�ستد�م  �ل��ع��م��ر�ين  �لتطوير  لإد�رة 
تلتزم  م�����س��در  م��دي��ن��ة  �إن  “م�سدر” 
يف  �ملتمثلة  �ل��ث��الث  �ل���س��ت��د�م��ة  بركائز 
و�لقت�سادية  �لجتماعية  �ل���س��ت��د�م��ة 
مركبة  �إط��الق  �أن  �إىل  م�سر�  و�لبيئية 
مع  �ن�سجاما  ي��اأت��ي  �لقيادة  ذ�ت��ي��ة  نافيا 

هذه �لفل�سفة وجت�سيد� جليا لها.
�ل�سخ�سي  �ل��ن��ق��ل  ن���ظ���ام  �أن  و�أ�����س����اف 
بنقل  �لذي قام  �ل�سريع مبدينة م�سدر 
�أك����رث م���ن 2 م��ل��ي��ون ر�ك����ب ع��ل��ى مدى 
ركيزة  �سكل  ت�سغيله  من  �سنو�ت  ثمانية 
و�مل�ستد�م  �لقيادة  ذ�ت��ي  للتنقل  �أ�سا�سية 

�أول  �عتماد  يعترب  �لإم���ار�ت يف حني  يف 
مركبة نافيا لنقل �لركاب �سمن مدينة 
�ملرحلة  �إىل  �لن��ت��ق��ال  مب��ث��اب��ة  م�����س��در 
�ل��ت��ال��ي��ة م��ن رح��ل��ة �لتنقل �مل�����س��ت��د�م يف 

�ملدينة.
�أنباء  و�أكد يف ت�سريحات خا�سة لوكالة 
�لإمار�ت “و�م” �أن �ملركبة ذ�تية �لقيادة 
يف  �ل����زو�ر  تنقل  بحيث  برجمتها  مت��ت 
�أن  �إىل  باملدينة م�سر�  مناطق خمتلفة 
 3 مل��دة  جت��ارب  لفرتة  خ�سعت  �ل�سيارة 
��سهر قبل �لإعالن عن �عتمادها ب�سكل 

ر�سمي.
تت�سمن  �ل�سيارة  مو��سفات  �أن  و�أ�ساف 
حت���م���ل ب���ط���اري���ت���ه���ا ل����درج����ة �حل�������ر�رة 
و�لرطوبة �ملرتفعة يف �ملنطقة بالإ�سافة 
����س���ارم���ة يف  ل���ت���ج���ارب  �إىل خ�����س��وع��ه��ا 

�ل�سالمة و�لأمان.
�لقمزي  دروي�س  قال حممد  من جانبه 
م���دي���ر ع����ام م���رك���ز �ل��ن��ق��ل �مل��ت��ك��ام��ل يف 
�إن تزويد مدينة م�سدر بنظام  �أبوظبي 
�ملركبات ذ�تية �لقيادة يعد نتاج �لتعاون 
�لنقل يف  د�ئ���رة  ب��ني  �ل���ذي جمع  �ملثمر 
وجمموعة  “م�سدر”  و�سركة  �أبوظبي 

ن��اف��ي��ا ك��م��ا �أن����ه ي�����س��ب يف ���س��ال��ح تعزيز 
ريادة �أبوظبي يف تبني �أف�سل �ملمار�سات 
�لعمر�ين  و�ل��ت��ط��وي��ر  للبيئة  �مل��ر�ع��ي��ة 

�مل�ستد�م.
و�أ�ساف �إن هذه �خلطوة ت�ساهم يف دعم 
بناء  �إىل  �لهادفة  �أبوظبي  ��سرت�تيجية 
نظام تنقل عاملي �مل�ستوى يخدم �ملقيمني 
و�ل������زو�ر ب��ال��ت��و�زي م��ع حت��ق��ي��ق منافع 
ع��ل��ى م�ستوى  و�ق��ت�����س��ادي��ة  �ج��ت��م��اع��ي��ة 

�إمارة �أبوظبي و�لدولة.
م��ن ج��ان��ب��ه �أع����رب ج���روم ري��ج��و نائب 
عن  نافيا  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
“م�سدر”  �سركة  مع  بالتعاون  �سعادته 
�لر�ئدة عامليا يف جمال �لطاقة �ملتجددة 
لتزويد  �مل�ستد�مة  �لعمر�ين  و�لتطوير 
مدينة م�سدر بحلول تنقل ذكية وذ�تية 

�لقيادة بالكامل.
�ملكان  م�����س��در مت��ث��ل  م��دي��ن��ة  �إن  وق����ال 
�أتونوم”  “نافيا  مركبة  لإط��الق  �ملثايل 
للمرة �لأوىل يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 
ن�سهد  �أن  نتوقع  �لتي  �أفريقيا  و�سمال 
�ل�سهور  خ�����الل  ف��ي��ه��ا  ك���ب���ر�  ت��و���س��ع��ا 

�ملقبلة.

»نخيل« ت�صع حجر اأ�صا�ض م�صروع 
»اأبراج التنني« بتكلفة 713 مليون درهم

•• دبي -وام:

مل�سروعها  �لأ�سا�س  �م�س حجر  �لعقاري  للتطوير  “نخيل”  �سركة  و�سعت 
�لتنني”  “مدينة  يف  و�لو�قع  تو�أمني  برجني  من  �ملكون  �لتنني”  “�أبر�ج 
بدبي �ملجتمع متعدد �ل�ستخد�مات و�ملتنامي وبتكلفة �إجمالية تبلغ 713 

مليون درهم.
جاء ذلك خالل حفل �أقيم لو�سع حجر �لأ�سا�س بح�سور علي ر��سد لوتاه 
رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة “نخيل” و بعد �سهر من تر�سية “نخيل” عقد�ً 
بقيمة 552 مليون درهم ل�سركة “علي مو�سى و�أولده للمقاولت” �لتي 
تتخذ من �لإمار�ت مقر�ً لها وذلك لبناء “�أبر�ج �لتنني” �لذي يعترب �أول 
من  و�ل��ذي  و�ملنطقة  �لتنني”  “مدينة  جمتمع  يف  �ساهق  �سكني  م�سروع 

�ملتوقع �لنتهاء منه عام 2021.
وتت�سل “ �أبر�ج �لتنني” �لذي مت �إطالق مبيعاتها �ل�سهر �ملا�سي مبا�سرة 
عرب ج�سر ح�سري للم�ساة مع “�سوق �لتنني” �مل�سهور عاملياً �لذي ي�سم 5 
�آلف من �ملتاجر و�خلدمات و�ملر�فق ويتكون من برجني تو�أمني يتاألف كل 
منهما من 37 طابقاً وي�سم كل برج 571 �سقة مكونة من غرفة وغرفتي 

نوم.
و ي�سم �مل�سروع �أي�سا طابقني خم�س�سني للتجزئة يحويان متاجر متنوعة 
�لطابق  يف  يقع  �لبوديوم  م�ستوى  يف  وناديا  �ل�سيار�ت  ملو�قف  طو�بق   4 و 
و�سالة  ومطعماً  لل�سغار  و�آخ��ر  م��رت�ً   25 بطول  م�سبحاً  ي�سم  �ل�ساد�س 

لالألعاب �لريا�سية وملعبا للتن�س.
ب�سهولة  �إليها  �لو�سول  وميكن  �لعوير  �سارع  على  �لتنني”  “�أبر�ج  تقع  و 
و�لرتفيهية  �ل�سياحية  و�ملعامل  �لأعمال  ومناطق  �ل��دويل  دبي  مطار  من 
و�لتو�سعة  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ  ���س��ارع  ع��رب  وذل���ك  دب���ي  يف  �لرئي�سية 
و�سلة  ع��ن  ف�ساًل  م��وؤخ��ر�ً  �فتتاحها  مت  �لتي  و�جل�سور  للطرق  �جل��دي��دة 
�لقادمة  �جلديدة  دبي  مرتو  وحمطات  �لقادم  دبي  ملرتو  �لأخ�سر  �خلط 

و�لتي �ستتيح �سهولة �لو�سول �إىل خمتلف �أنحاء �ملدينة.
“نخيل”  تو�سعات  يف  �أ�سا�سياً  عن�سر�ً  �لتنني”  “�أبر�ج  م�سروع  ويعترب 
�لتنني”  “مدينة  يف  و�ل�سكن  و�ل�سيافة  �لتجزئة  قطاعات  يف  �مل�ستمرة 

و�لتي تعد موطناً ل�”�سوق �لتنني 1 و2” و”فندق �أيب�س �ستايلز«.
جدير بالذكر �أن �أعمال �لبناء يف �ملجمع �جلديد ل�سالت �لعر�س ومو�قف 
�ل�سيار�ت وفندق “برمير �إن” و�سلت �إىل مر�حل متقدمة مع �ملزيد من 

�لتو�سعات �لقادمة.

الطلب العاملي على احلديد ي�صجل خالل 
 % العام احلايل ارتفاعا بن�صبة 2.1 

•• طوكيو -وام: 

بالعام  مقارنة   2.1% بن�سبة  �رتفاعا  �حلديد  على  �لعاملي  �لطلب  �سجل 
�أن يرتفع خالل  1.657.9 مليون طن ومن �ملتوقع  �إىل  2017 لي�سل 

�لعام 2019 بن�سبة %1.4 لي�سل �إىل 1.681.2 مليون طن.
�حلديد  منظمة  يف  �لق��ت�����س��ادي��ة  �للجنة  �أ���س��درت��ه  ت��ق��ري��ر  يف  ذل���ك  ج���اء 
�لرئي�س  �لرميثي  غ��م��ر�ن  �سعيد  �سعادة  ير�أ�سها  �ل��ت��ي  �لعاملية  و�ل�سلب 
�لتنفيذي ل�سركة حديد �لإمار�ت حول توقعاتها بخ�سو�س �لطلب �لعاملي 
على �حلديد و�ل�سلب على �ملدى �لق�سر وذلك خالل �جتماعها �لن�سف 

�سنوي يف طوكيو.
وقال �لرميثي �أن �لطلب �لعاملي على �حلديد و�ل�سلب خالل �لعام �جلاري 
�ل�ستثمار  �أن�سطة  بتعايف  م��دع��وم��ا  ج��ي��دة  من��و  م��ع��دلت  حتقيق  ي��و����س��ل 
�أن  ونتوقع  �لنا�سئة..  �لقت�ساد�ت  �أد�ء  وحت�سن  �ملتقدمة  �لقت�ساد�ت  يف 
يو��سل �لطلب �لعاملي على �حلديد و�ل�سلب حتقيق معدلت منو �إيجابية 

. خالل �لعام 2019 
و�أ�ساف �نه على �لرغم من �لطلب �لإيجابي على �حلديد و�ل�سلب �لذي 
و�لتحديات  �ملخاطر  ف��اإن  �لعام �جل��اري  2017 وخ��الل  �لعام  �سهدناه يف 
قد �رتفعت �أي�سا. ففي �لعام �جلاري �ساهمت �لتوتر�ت �لتجارية وتقلبات 
�ملتحدة و�لحتاد  �لوليات  �لنقدية يف  �ل�سيا�سات  �لعمالت وتطبيع  �أ�سعار 

�لأوروبي يف خلق حالة من عدم �ليقني يف �لأ�سو�ق �لعاملية«.
و�أو���س��ح �أن �أ���س��و�ق �ل�سرق �لأو���س��ط خ��الل �ل��ع��ام �جل���اري �سهدت من��و� يف 
 54.4 �إىل  %2.1 لت�سل  بن�سبة  �لطلب على �حلديد و�ل�سلب  معدلت 
�لطلب  2019 من��و� يف حجم  �ل��ع��ام  ي�سهد  ب��اأن  توقعات  م��ع  ط��ن  مليون 

بن�سبة %1.2 لي�سل �إىل 55.1 مليون طن.
ومن �ملتوقع �أن يرتفع �لطلب على �ل�سلب يف �لقت�ساد�ت �ملتقدمة بن�سبة 
�ل�سلب  على  �لطلب  �سهد  وق��د   .2019 يف   ?1.2 و   2018 يف   1%
�لإنفاق  م��ن  م�ستفيد�   2017 �ل��ع��ام  يف  كبر�  �ملتحدة من��و�  �ل��ولي��ات  يف 
�ل�سر�ئب  �ل�ستثمارية بدعم من  �لتجارية  �لقوي و�لأعمال  �ل�ستهالكي 
�لرغم من �سعف منو  وذلك على  �ملالية  �لتنظيمية و�حلو�فز  و�لتغر�ت 

قطاع �لإن�ساء�ت.
نتيجة   2019 ع��ام  يف  �ل�سلب  على  �لطلب  منو  يتباطاأ  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
�لنمو �ملتو��سع لقطاعي ت�سنيع �ل�سيار�ت و�لإن�ساء�ت يف حني من �ملتوقع 

�أن ي�سهد قطاع �لآلت و�ملعد�ت �أد�ء قويا.
مدفوعا  �لأوروب���ي  �لحت��اد  دول  يف  �ل�سلب  على  �لطلب  �نتعا�س  وي�ستمر 
و�ل�ستثمار  �لأع��م��ال  يف  �لعالية  �لثقة  و�ست�ساهم  �ملحلي  بالطلب  �أ�سا�سا 
و�أن�سطة �لإن�ساء�ت يف مو��سلة �لتعايف وعلى �لرغم من �لعو�مل �لقت�سادية 
على  �لطلب  �سي�سهد  ن�سبيا  �سليمة  �لأوروب���ي  �لحت��اد  لقت�ساد  �لأ�سا�سية 
�ل�سلب بع�س �لتباطوؤ يف �لنمو يف �لعام 2019 نتيجة لل�سكوك �لناجمة 

عن �لتوتر�ت �لتجارية �لعاملية.

•• اأبوظبي-وام:

�جتماعها  �مل�ستهلك  حلماية  �لعليا  �للجنة  عقدت 
2018 يف دبي برئا�سة معايل �سلطان  �لثالث لعام 
�للجنة،  رئي�س  �لقت�ساد  وزير  �ملن�سوري  �سعيد  بن 
�لوكيل  �مل��ه��ري  ب��ط��ي  ب��ن  ���س��ع��ادة حميد  ب��ح�����س��ور 
�مل�ساعد لقطاع �ل�سوؤون �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، 
�ملناف�سة  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ه��ا���س��م  و�ل��دك��ت��ور 
من  �للجنة  و�أع�ساء  �ل���وز�رة،  يف  �مل�ستهلك  وحماية 
على  �ملعنية  و�جل��ه��ات  �لقت�سادية  �ل��دو�ئ��ر  ممثلي 
�إم����ار�ت  �مل�����س��ت��وي��ني �لحت�����ادي و�مل��ح��ل��ي يف خمتلف 

�لدولة، �إىل جانب ممثلني عن وز�رة �لد�خلية.
�لد�خلية  �للجنة مقرتحا من وز�رة  وبحث �جتماع 
�آل���ي���ة ج���دي���دة ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى تقنيات  ح����ول ت���وف���ر 
�مل�ستهلك  حماية  يف  للم�ساهمة  �لذكية  �لتطبيقات 
عدد�  ناق�ست  كما  و�ملغ�سو�سة.  �مل��ق��ل��دة  �ل�سلع  م��ن 
�أبرزها  �أعمالها،  ج��دول  على  �ملطروحة  �لبنود  من 

ملوؤمتر  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ورئ��ا���س��ة  ��ست�سافة  متابعة 
�ل�سبكة �لدولية حلماية �مل�ستهلك و�لتنفيذ، وبحث 
م�ستجد�ت تطبيق �لعقود �ملوحدة لتاأجر �ل�سيار�ت، 
وبيع �ل�سيار�ت �مل�ستعملة، و�سركات �ل�سحن للخارج، 
عن  ف�سال  و�لإل��ك��رتون��ي��ة،  �لكهربائية  و�لأج���ه���زة 
�لقطاع  �ل��ع��رب��ي��ة يف  �ل��ل��غ��ة  ����س��ت��خ��د�م  م�����س��ت��ج��د�ت 

�خلدمي.
�ملن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  �ملهند�س  معايل  وق��ال 
دورها  تو��سل  �مل�ستهلك  حلماية  �لعليا  �للجنة  �إن 
�لتز�مها  �مل�ستهلك عرب  يف تطوير منظومة حماية 
�جلهات  ب���ني  �لأدو�ر  وت��ك��ام��ل  �جل���ه���ود  ب��ت�����س��اف��ر 
�جلهات  خمتلف  مع  �لتعاون  عن  ف�سال  �لأع�ساء، 
�لأخ��رى يف �ملو��سيع ذ�ت �ل�سلة، مما يعزز �لآليات 
و�لإجر�ء�ت �لتي تعزز �ملمار�سات �لتجارية �ل�سليمة 
ويحفظ  �مل�ستهلكني  ر�سى  م�ستوى  رف��ع  يف  وت�سهم 

حقوقهم وفق �أف�سل �ملعاير �ملتبعة عامليا.
و�أكد معاليه حر�س �للجنة على متابعة م�ستجد�ت 

تعزز  وتو�سيات  بقر�ر�ت  و�خل��روج  �ملحلية  �لأ�سو�ق 
�ملنظومة �لرقابية يف �لدولة للحفاظ على ��ستقر�ر 
بامل�ستهلك،  ت�سر  ممار�سات  لأي  و�لت�سدي  �ل�سوق 
وتوفر قنو�ت فعالة تتيح له �لتو��سل مع �جلهات 
�لر�سمية �ملعنية لتقدمي �ل�سكاوى و�ملقرتحات، مما 
ير�سخ مناخا ��ستهالكيا متو�زنا و�آمنا للم�ستهلكني 
يف �لدولة، ويرتقي باأ�سو�ق �لإم��ار�ت �إىل م�ستويات 
بيئة  تن�سيط  يف  م�ساهمتها  ي��ع��زز  وب��ال��ت��ايل  �أع��ل��ى 

�لأعمال وتنمية �لقت�ساد.
و�سهد �جتماع �للجنة عر�سا قدمته وز�رة �لد�خلية 
من  �مل�ستهلك  حلماية  مبتكرة  و�سيلة  توفر  ح��ول 
عرب  �ل��دول��ة،  �أ���س��و�ق  يف  و�ملغ�سو�سة  �مل��ق��ل��دة  �ل�سلع 
ت��وف��ر تطبيق ذكي  �إل��ك��رتون��ي��ة م��ع  �آل��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
على  �لتطبيقات  من�سات  عرب  �مل�ستهلكني  جلمهور 
�لهو�تف �لذكية و�لأجهزة �للوحية، بحيث يتيح لهم 
�ل�سر�ء  قبل  عدمه  من  �ملنتج  �أ�سالة  على  �لتعرف 
ويوفر �لتطبيق �أد�ة ذكية متكن �مل�ستهلك من جتنب 

يدعم  �ل��ذي  �لأم��ر  و�ملغ�سو�سة،  �ملقلدة  �ل�سلع  �سر�ء 
جهود مكافحة �لغ�س �لتجاري، ويعزز �لثقة باأ�سو�ق 
�لدولة ويجذب �أ�سحاب �لعالمات �لتجارية �لعاملية، 
ف�سال عن كونه قناة جديدة لتفعيل دور �مل�سوؤولية 

�ملجتمعية و�ملو�طنة �لإيجابية.
وق���د �أث��ن��ى م��ع��ايل �ل��وزي��ر �مل��ن�����س��وري ع��ل��ى مبادرة 
وز�رة �لد�خلية وجهودها يف دعم ��ستقر�ر و�ن�سباط 
�لأ�سو�ق وحماية �مل�ستهلك .. موؤكد� �أن �ملقرتح يقدم 
على  �ملقلدة  �ل�سلع  مكافحة  يف  ت�سهم  مبتكرة  �آلية 
�لقطاع  �أع��م��ال  تنمية  ي�ساهم يف  و����س��ع مم��ا  ن��ط��اق 
�خل��ا���س. ك��م��ا �أك���د �أه��م��ي��ة در����س��ة �مل��ق��رتح ب�سورة 
وز�رتي  بت�سكيل فريق م�سغر من  و�أو�سى  مف�سلة، 
و�ملقايي�س  �ملو��سفات  وهيئة  و�لد�خلية  �لقت�ساد 
ودو�ئر �لتنمية �لقت�سادية لبحث متطلبات �مل�سروع 
�لرتكيز  م��ع  تنفيذه،  وخ��ط��و�ت  تطبيقه  وحت��دي��ات 
بال�سحة  �ملتعلقة  �ملنتجات  على  �لأوىل  �ملرحلة  يف 

و�ل�سالمة ومنتجات �لتكنولوجيا.

»العليا حلماية امل�صتهلك« تناق�ض مقرتحا من »الداخلية« حلماية االأ�صواق من ال�صلع املقلدة
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العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
 مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  الدعوى 2018/10165  عمايل جزئي 

�ىل �ملدعي عليه / 1- ر�بتور حللول تقنية �ملعلومات  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / هيثم �حمد �لغز�وي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   92400( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
 )MB185886802AE(ل�سكوى� و�مل�ساريف ورقم  و�لر�سوم  درهم( 
10.00 �س   �ل�ساعة    2018/10/15 �ملو�فق  �لثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.A.1 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/495   تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة ��س �و �ل للتطوير �لعقاري - �س ذ م م  جمهول حمل 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  غمبر  كي�سور  �لتنفيذ/كنول  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1371962( درهم 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. حكمت �ملحكمة ح�سوريا : بالت�سديق على 
رقم  �لدعوى  يف  �ل��دويل  للتحكيم  دبي  مركز  من  �ل�سادرة  �لتحكيم  هيئة  �حكام 
140 ل�سنة 2016 وبالز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�سروفات ومبلغ �لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3585   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سدهما/1- مطبعة ما�سرت )�س ذ م م( وميثلها مديرها �ل�سيد/ 
حارث كوتو حممد نوح 2-حارث كوتو حممد نوح  جمهويل حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك ر��س �خليمة �لوطني - �س م ع وميثله / عبد�هلل 
حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�سام�سي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1860862( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3125  جتاري جزئي              

�ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  �سعد�وى جمهول حمل  ر��سية   -1  / �ملدعي عليه  �ىل 
حممد نو�ف ح�سن �لعم�سى وميثله / حممد ر��سد �سامل علي �لعوي�س قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي مبلغ وقدره 
�ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م(   65.545(
�لتام بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم 
�لحد �ملو�فق  2018/10/28 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
مذكرة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2049  ا�شتئناف جتاري    
�ىل �مل�ستاأنف/ 1- تري باتريك مارك جورج �ي�سايا جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف �سده/ لينار�س م.م.ح  وميثله/عبد�لكرمي 
رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف  قد  ��ستيتيه  عبد�هلل  جودت 
�ملو�فق  ي��وم �لرب��ع��اء  161/2016 جت��اري كلي.  وح��ددت لها جل�سه 
2018/11/7 �ل�ساعة 17.30 م�ساء�  بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه 
يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا. علما باأنه �لدعوى معاده من �لتميز. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��س���م �ل�سركة : �سركة �خلزوري �لتجارية “ )�س.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�س��ة : 243660  عن�و�نها : مكتب رقم r08 - ملك في�سل عبد �لعزيز عبد 
�هلل �لزرعوين -  ديرة– �ملرر  �ل�سك�ل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمدودة   رقم �لقيد 
بال�سجل �لتجاري : 47704  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه 
، قد مت �لتاأ�سر يف �ل�سجل �لتجاري لديها بانحالل �ل�سركة �ملذكور �عاله ، وذلك 
 )2018/10/02( بتاريخ  لل�سركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�سادر  �لقر�ر  مبوجب 
لديه  م��ن  وع��ل��ى    )2018/10/02( ب��ت��اري��خ  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  �ل�سيد  ل��دى  و�مل�����س��دق 
�عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت 
 )04 –  2223773( فاك�س   )04 –  2226266(  : هاتف    - �لبطني  رق��ة   -  لالعمال 
م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن .
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحلل �شركة

��س���م �ل�سركة : “ حيات ��سماعيل للتجارة �لعامة “ )�س.ذ.م.م(
رقم �لرخ�س��ة : 686676  عن�و�نها : مكتب رقم 107 ملك �سامل م�سبح زعل بن حمود 
�لقانوين    : ذ�ت م�سئولية حم��دودة  رقم  �ل�سك�ل  – دي��رة - �ل�سغاية   �ل�سويدي 
�لقيد بال�سجل �لتجاري : 1113352  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
�ملذكور  �ل�سركة  بانحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سر  مت  قد   ، باأنه  بدبي 
بتارخ  لل�سركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن  �ل�����س��ادر  �ل��ق��ر�ر  مب��وج��ب  وذل���ك   ، �ع���اله 
)2018/03/26( و�مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2018/03/26(  وعلى 
من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
 منت لالعمال - رقة �لبطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( 
م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��س����م �مل�سفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
�لبطني   مبوجب  رق��ة   - )10-9( ملك مركز منت لالعمال   :  مكتب  عن���و�ن����ه   
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سر يف �ل�سجل �لتجاري 
�لتجارية  “ �سركة �خل��زوري  بت�سفية  للقيام  �ملذكور �عاله  �مل�سفي  بتعيني   لديها 
r08 - ملك في�سل عبد �لعزيز عبد �هلل  رقم  مكتب   : وعنو�نها   “ )���س.ذ.م.م(  
�لعمومية  �ل�سادر من �جلمعية  �لقر�ر  �ل��زرع��وين -  ديرة– �مل��رر  وذل��ك مبوجب 
بتاريخ  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  �ل�سيد  ل��دى  و�مل�����س��دق   )2018/10/02( ب��ت��اري��خ  لل�سركاء 
)2018/10/02( وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف 
مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني - هاتف : )2226266 – 04( 
فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��س����م �مل�سفي :يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات  
عن���و�ن����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة �لبطني  مبوجب هذ� 
�لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سر  مت  قد   ، باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن 
للتجارة  ��سماعيل  حيات   « بت�سفية  للقيام  �ع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  بتعيني   لديها 
�ل��ع��ام��ة » )�������س.ذ.م.م(  وع��ن��و�ن��ه��ا  : مكتب رق��م 107 ملك ���س��امل م�سبح زع��ل بن 
�ل�سادر من �جلمعية  �لقر�ر  وذل��ك مبوجب  �ل�سغاية    - – دي��رة  �ل�سويدي  حمود 
�لعمومية لل�سركاء بتارخ )2018/03/26( و�مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ 
)2018/03/26(  وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف 
مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني -  هاتف : )2226266 – 04( 
فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2018/6665 (

�ملنذر :  بنك دبي �ل�سالمي
�ملنذر �إليها : �لدرع �لو�قي لتنظيف �ملباين �س.ذ.م.م   .

نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )25،338.00(  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم ) 64861/ خ�سو�سي /G/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي مر�ج    
قبل  من  ل�ساحلكم  و�ملمولة  )�بي�س(_  ل��ون   _  )2014) موديل  �سالون(   -

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2018/6658 (

�ملنذر :  بنك دبي �ل�سالمي
�ملنذر �إليها : لولوة ) �س.ذ.م.م ( 

نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )51،717.00(  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم ) 40614/ خ�سو�سي /P/ دبي ( من نوع ) ES350 لكزي�س  - 
�سالون( موديل )2008( _ لون )��سود(. و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )6659 /2018 (

�ملنذر : بنك �أبوظبي �لأول ) حالياً ( بنك �أبوظبي �لوطني )�سابقاً(
�ملنذر �إليها : ز�ر�  لتاأجر �حلافالت .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )83،832.01( درهم نتيجة �لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط 
�ل�سهرية �ملتعلقة بعقدى متويل �ل�سيار�ت وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر 
�ل�سيار�ت  ومنها  باملز�د  وبيعها  ل�ساحلكم  �ملموله  �ل�سيار�ت  كل  على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ 
  _  SUNLONG SLK( من نوع )دبي /F/لتاليه :-  1- �ل�سياره رقم )64562/خ�سو�سي�

با�س ثقيل( موديل ) 2014 ( �للون )�بي�س ( 
با�س    _  SUNLONG SLK( ن��وع دب��ي( من   /O/رق��م )27739/خ�سو�سي �ل�سياره   -2

ثقيل( موديل ) 2014 ( �للون )�بي�س ( 
و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )6657 /2018 (

�ملنذر :  بنك دبي �ل�سالمي
�ملنذر �إليها : �ملوج �لهادي للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م.

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )119،879.00( درهم نتيجة 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم ) 55837/ خ�سو�سي /B/ دبي ( من نوع ) هيوند�ي �سانتافيي   
- ��ستي�سن( موديل ( 2015( _ لون )�بي�س(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2018/6664 (
�ملنذر :  بنك دبي �ل�سالمي

�ملنذر �إليها : نيوكا�سا �نتريرز ) �س ذ م م (.
نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )17،154.00(  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
 _ VIEW دبي ( من نوع ) فوتون /D/ ل�سيارة رقم ) 32339/ خ�سو�سي�
با�س( موديل ( 2014( _ لون )�بي�س(_ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )6663 /2018 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لأول ) حالياً ( بنك �أبوظبي �لوطني )�سابقاً(
�ملنذر �إليها : ز�ر�  لتاأجر �حلافالت 

نتيجة  درهم  �سد�د مبلغ وقدرة )43،373.74(  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
  CHEVROLET( من نوع ) دبي / Q/ ل�سيارة رقم ) 93219/ خ�سو�سي�
IMPALA _ �سالون( موديل 2015 _ �للون �بي�س    و�ملمولة ل�ساحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
مذكرة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1368  ا�شتئناف جتاري    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- يون�س في�سل يون�س عو�س جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�ستاأنف / بنك �مل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:خالد خليفة 
حممد �سيف حثبور قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2018/88 
جتاري جزئي بتاريخ:2018/6/19 وحددت لها جل�سه يوم �لثنني  �ملو�فق 
وعليه   ch2.D.17 رقم  بالقاعة  10.00 �سباحا   �ل�ساعة   2018/11/5
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

مذكرة اإعادة اعلن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/854  ا�شتئناف مدين    

جمهول  �ساهني  عبد�هلل  عبد�للطيف  �سائد   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل�����س��ت��اأن��ف / م��ث��ن��ى ج��ع��ف��ر م��ن�����س��ور �جلر�سه 
�حلكم  ��ستاأنف/  قد  �ملهري  �مليدور  بطي  خادم  �حلاج  وميثله:�حمد 
بالدعوى رقم 142/2018 مدين كلي وحددت لها جل�سه يوم  �ل�سادر 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 �ل�ساعة   2018/11/13 �ملو�فق  �لثالثاء  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
اعلن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/3196  عمايل جزئي
�ىل �مل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- ك���ر�ج جنمة �ل��رم��ول جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/7/30  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
�ملدعي  بالز�م  �ملحكمة ومبثابة �حل�سوري  �سريف بحكمت  ل�سالح/�متياز حممد 
�و  �لعودة �ىل موطنه  توؤدي للمدعي مبلغ )16241.30( درهم وتذكرة  بان  عليها 
قيمتها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بخدمة �ساحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�سب من 
�مل�سروفات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/3456 تنفيذ جتاري

���س.ذ.م.م جمهول  للمقاولت  �لذهبي  �ملنفذ �سده/1- �خلط  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة ت�سنيع �ملعادن �لفنية 
ذ.م.م - فرع دبي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )47093.23( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2304 تنفيذ جتاري
�لقامة  حم��ل  جم��ه��ول  ب��اق��ر  عبا�س  �سباح  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
م�ستت  وميثله:عبا�س  ج��و�د  مهدي  �لتنفيذ/علي  طالب  �ن  مب��ا 
�ملالكي قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2018/10/16  فندي 
خالل  دره��م   )7232507( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د  �خطاركم 
�ليت  �مل��ب��ن��ى  ����س��م   48 �ل��ع��ق��ار  ب��ي��ع  و�ل  �لتبليغ  ت��اري��خ  م��ن  ���س��ه��ر 
وفقا  �ملز�يدة  بطريق  لكم  و�لعائد   614 �لوحدة  رقم   1 ريزيدن�س 

ملقت�سيات ن�س �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدين.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/3471 تنفيذ جتاري

�لقامة  �لطوير  جمهول حمل  �ملنفذ �سده/1- عالء عبد�لكرمي  �ىل 
فرع   - �د�رة  مكتب   - ����س.م.ع  �ل��ه��الل  �لتنفيذ/م�سرف  طالب  �ن  مب��ا 
عليك  �أق���ام  ق��د  �جل��رم��ن  �ب��ر�ه��ي��م  ��سماعيل  وميثله:علي  �لبحر  ب��رج 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)309003.77( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
       اعادة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/8427  عمايل جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-ر�ه�����ول د�جن����و�ل جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /

�حلمادي  حممد  �بر�هيم  وميثله:علي  ����س.ذ.م.م  �لتجارية  للو�ساطة  منيج  و�ليو 
 35000( وقدرها  �ملطالبة مب�ستحقات عمالية  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقام  قد 
دره����م( تعوي�سا ع��م��ا ����س��اب �ل�����س��رك��ة م��ن ����س��ر�ر و �ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف و�تعاب 
�س   09.30 �ل�ساعة   2018/11/8 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ملحاماة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.B.10:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/4812  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ ���س��ده/1- مطعم �سيل ل��وجن جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
طالب �لتنفيذ/ر�كي�س ترومنغالت وميثله:ريا�س عبد�ملجيد حممود 
�لكبان  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )139595( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )6950( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1190  جتاري كلي

�ىل �خل�سم �مل��دخ��ل/ 1-حم��م��د ر���س��ا ع��ب��د�ل��رح��م��ان ه��وم��ن ز�ده جم��ه��ول حمل 
�ل�سيد/خالد  �لقامة مبا �ن �ملدعي /م�سركانلو �نرتنا�سيونال لل�سر�فة ميلكها 
علي �بر�هيم مر�د �لبلو�سي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة باحلكم 
حتفظي  رق����م:296/2018  �لق�سية  يف  �ل�سادر  �لتحفظي  �حلجز  وتثبيت  ب�سحة 
جتاري و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء 
فاأنت مكلف  لذ�    ch1.B.8:بالقاعة �ل�ساعة:09:30 �س  �مل��و�ف��ق:2018/10/31 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
اعلن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/2581  مدين جزئي
نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  حممود  �زه��ر  ر�سا  علي  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/9/26  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�سالح/�أتو ملنيوم لك�س�سو�ر�ت �ل�سيار�ت �س.ذ.م.م ب : بالز�م �ملدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )189.390.52( درهم مع �لفائدة �لقانونية 
بو�قع 9% �سنويا من تاريخ �سرورة �حلكم نهائيا وحتى متام �ل�سد�د ف�سال عن 
. حكما مبثابة  �ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل  و�مل�ساريف ومبلغ )500(  �لر�سوم 
�حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر 
�آل  هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
اعلن حكم متهيدي بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/2342   جتاري جزئي
�باتو  ر�جي�س  كو�ساتو   -2 ����س.ذ.م.م  �لبناء  م��و�د  لتجارة  �ستار  كري�ستال  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�لبحار  �ملدعي/�سركة  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �سبر  ن��اجن��ار�ت   -3 مينو  جوبالن  فينو 
حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �ق���ام  ق��د  ذ.م.م  للتجارة  �ل�سبع 
بتاريخ:2018/10/18 �حلكم �لتمهيدي �لتايل بندب �خلبر �حل�سابي �ساحب �لدور باجلدول 
وتكون مهمته كالتي �لطالع على ملف �لدعوى وماع�سى �ن يقدمه �خل�سوم و�لنتقال �ىل 
�ن  و�للكرتونية  �لورقية  �ملر��سالت  على  و�لط��الع  �لم��ر  لزم  �ن  عليها  و�ملدعي  �ملدعية  مقر 
�م��ان��ة خ��ربة وقدرها  �ل��ورق��ي��ة و�لل��ك��رتون��ي��ة وح���ددت  �لتجارية  و�ل��دف��ات��ر  �ل�سجالت  وج���دت 
ي���وم �خلمي�س  �مل��ح��ك��م��ة جل�سة  ل��ه��ا  ، وح����ددت  ب�����س��د�ده��ا  �مل��دع��ي  ع�����س��رة �لف دره����م و�ل���زم���ت 
�ملو�فق:2018/11/1 �ل�ساعة:08:30 �سباحا يف �لقاعة:ch1.C.13 يف حال عدم �سد�د �لمانة 

وجل�سة:2018/11/29 ليد�ع �لتقرير يف حال �سد�د �لمانة. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
       اإعادة اإعلن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2026  مدين جزئي
�ىل �خل�سم �ملدخل / 1- �سخر فاروق �لفره ، �خل�سم �ملدخل/  2- جا�سو�لت �سينغ 
باغ �سينغ جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�أك�سا للتاأمني )�خلليج( �س.م.ب )م( 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ  فرع دبي قد 
من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )115500( وق��دره 
�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . وحددت لها 
 Ch1.B.10 جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/10/25 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
       اإعادة اإعلن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2768  مدين جزئي
�لقامة  حم��ل  جم��ه��ول  �ل��دح��ي��ل  �سعيد  حميد  خ��ال��د   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  �قبال كرمي قد  �ملدعي/عبد�حل�سني  �ن  مبا 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )10000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 
. وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/11/5 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch2.D.18
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

       اإعادة اإعلن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2721  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سار�ن �سينغ جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/��ستياق 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  �حمد حممد �سفيق قد 
عليه  للمدعي  ملكيتها  ونقل  �ل�سيارة  قيمة  دره��م   )4000( وق��دره  مببلغ  عليه 
و�لر�سوم و�مل�ساريف . وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/10/29 �ل�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2628  مدين جزئي

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �ل�سعيد  �بر�هيم  �ل�سعيد  1-��سالم   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام  قد  �ل�سايغ  نا�سر  ح�سن  وميثله:مع�سومة  �لنقيب  ح�سني  علي  /حيدر  �ملدعي 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �لق�ساء بالز�م �ملدعي ب�سد�د مبلغ وقدره )85.873( درهم 
�لز�م �ملدعي عليه بالفائدة �لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى 
�ل�سد�د �لتام مع �لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�سة 
يوم �لحد �ملو�فق:2018/10/28 �ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.10  لذ� فاأنت 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2839  مدين جزئي

�ملدعي  �ن  �لقامة مبا  �سو�سي جمهول حمل  ماريا  1-�ن��ا   / عليه  �ملدعي  �ىل 
وميثله:هدية  ب��ول��ر�  م��ارزي��ا  قانونا  ومتثلها  م.م.ح  ب��ر�مي  كابيتال  /�سركة 
بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  عبد�لرز�ق حممود حماد قد 
و�تعاب  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم  دره���م   )10.000( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي 
�ل�ساعة:08:30  �مل��و�ف��ق:2018/11/5  �لثنني  يوم  جل�سة  لها  �ملحاماة.وحددت 
�أو من ميثلك قانونيا  �س بالقاعة:ch1.B.10  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

مذكرة اعلن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/795  ا�شتئناف عمايل    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �ك�سر� با�سارتي بولتاو جمهول حمل �لقامة 
�����س.ذ.م.م  ��ستيت ماجنمنت  ري���ل  ب��ر�ي��ف��ت  د�م����اك   / �مل�����س��ت��اأن��ف  �ن  مب��ا 
وميثله:هند حميد علي غدير �لكتبي قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر 
بالدعوى رقم 2017/13267 عمايل جزئي بتاريخ:2018/4/3 وحددت لها 
جل�سه يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2018/11/29 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

مذكرة اعلن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/793  ا�شتئناف عمايل    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- جري�س �ساينانى ر�ج كومار في�سيند��س �ساينانى 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �سركة �لبو�در للو�ساطة �لعقارية 
��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم  ذ.م.م وميثله:هند حميد علي غدير �لكتبي قد 
بتاريخ:2018/4/3  جزئي  عمايل   2017/13239 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر 
 10.00 �ل�ساعة   2018/11/29 �ملو�فق  �خلمي�س   ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
       اإعادة اإعلن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/3388  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- هامان موتور �سبورت ميدل �ي�ست �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�ل�سبيعي  عمر  وميثله:�أمل  ���س.ذ.م.م  �لم��ار�ت  �ملدعي/�ر�مك�س  �ن  مبا  �لقامة 
وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
)108359( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ رفع 
�لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/11/15 
�ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
       اإعادة اإعلن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/3148  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- عا�سم �ساه �ور�جن زيب جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�سهناز �بو �ساهومان وميثله:عبد�لرحمن ن�سيب عبد�لرحمن بن ن�سيب قد �أقام 
 )81.945( وقدره  عليه مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�ل�ساعة 8.30  �ملو�فق 2018/11/1  لها جل�سة يوم �خلمي�س  �لتام. وحددت  �ل�سد�د 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  ���س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

       اإعادة اإعلن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2948  جتاري جزئي

�لقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  كورتينا   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/�سادمانيان �نرتنا�سيونال لتجارة �لحذية �س.ذ.م.م )فرع( قد �أقام 
وق��دره )42160(  عليها مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  عليك 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/10/30 
�ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
اعلن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/2370  جتاري جزئي
�ىل �ملحكوم عليه/1- �حمد بن ب�سام بن �حمد عفا�سة جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/9/18  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/�آر بي �م لتاأجر �ل�سيار�ت ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليه �ن 
يوؤدي �ىل �ملدعية مبلغ مقد�ره )25500( درهم وفائدة بو�قع 9% �سنويا تبد�أ 
من تاريخ:2018/1/9 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمته بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات . حكما 
�ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة 
�لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
اعلن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/471  جتاري جزئي
�لقامة  حم��ل  جم��ه��ول  حممد  ك��وب��ار�ى  كليم  �بوبكر  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/3/25  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/موؤ�س�سة بالر�سيد �لعقارية وميثلها مالكها/عبيد علي 
مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �جتبى  بالر�سيد  بخيت  عبيد 
)ثالثني �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية 
�حلا�سل يف:2017/11/21 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بامل�سروفات ومببلغ �لف 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
اعلن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/68  جتاري جزئي
بان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  كري�سنان  �ون��ن��ى  كوتابان  تينديات  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
ل�سالح/ �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2018/7/12 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة 
بالز�م  �جتبى  بالر�سيد  بخيت  عبيد  علي  مالكها/عبيد  وميثلها  �لعقارية  بالر�سيد  موؤ�س�سة 
�ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )مائة وخم�سة ع�سر �لف درهم( على �لنحو �لتايل:مببلغ 
خم�سة �لف درهم وفائدة 9% من تاريخ:2009/3/8 وحتى �ل�سد�د �لتام ومببلغ )37.500( درهم 
وفائدة 9% من تاريخ:2009/2/20 وحتى �ل�سد�د �لتام ومببلغ )36.250( درهم وفائدة 9% من 
تاريخ:2009/3/8  �لتام ومببلغ )36.250( درهم وفائدة من  �ل�سد�د  ت��اري��خ:2009/2/10 وحتى 
�ملحاماة ورف�ست ما  �تعاب  �لف درهم مقابل  بامل�ساريف ومبلغ  �لز�مه  �لتام مع  �ل�سد�د  وحتى 
عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3220  جتاري جزئي
جمهول  �خل��زمي��ي  خمي�س  ���س��رور  عبيد  1-�ح��م��د   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�دري�س ��سماعيل غالم علي قد �أقام عليك 
و�لفائدة  دره��م   )15000( وق��دره  مببلغ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
و�لر�سوم و�مل�ساريف.وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2018/11/6 
�ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
مذكرة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/797  ا�شتئناف عمايل    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- هيديليز� توجادي �سايني�س جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / د�ماك بيزن�س فيليج �س.ذ.م.م وميثله:هند 
حميد علي غدير �لكتبي قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى 
لها  وح��ددت  ب��ت��اري��خ:2018/4/3  2017/13250 عمايل جزئي  رق��م 
�سباحا    10.00 �ل�ساعة   2018/11/29 �ملو�فق  �خلمي�س   يوم  جل�سه 
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

مذكرة اعلن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/801  ا�شتئناف عمايل    

جمهول  فابريكانتي  بوينكامينو  موريل  جو�س   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �سركة د�مالك �لعقارية ذ.م.م وميثله:هند 
بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��ستاأنف  قد  �لكتبي  غدير  علي  حميد 
ب��ت��اري��خ:2018/4/3 وح��ددت لها جل�سه  رقم 2017/13248 عمايل جزئي 
يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2018/11/29 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

مذكرة اعلن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/829  ا�شتئناف عمايل    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- جيان كارلو بريجرينو نيكول�س جمهول حمل 
وميثله:هند  ذ.م.م  �لعقارية  د�مالك  �سركة   / �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �لقامة 
بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��ستاأنف  قد  �لكتبي  غدير  علي  حميد 
ب��ت��اري��خ:2018/4/6 وح��ددت لها جل�سه  رقم 2017/13243 عمايل جزئي 
يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2018/11/29 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
مذكرة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1552  ا�شتئناف جتاري    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- يف تي ��س لت�سويق �لوحد�ت �ل�سكنية �س.ذ.م.م )�سابقا( 
�لق�سر بال�س لت�سويق �لوحد�ت �ل�سكنية ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
علي  ع��ب��د�هلل  �مل��ط��ريف وميثله:ر��سد  ب��ن حمدي  ب��ن حمد  ع��ب��د�هلل   / �مل�ستاأنف 
 208/974 رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��ستاأنف  قد  �لنعيمي  هوي�سل 
ب����ت����اري����خ:2018/7/9 وح����ددت ل��ه��ا جل�سه ي���وم �لح����د  �ملو�فق  جت����اري ج��زئ��ي 
2018/11/18 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي 

ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/2426 تنفيذ مدين

�ىل �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- �ل��ف��ري��د �وت���و ه��ور���س��ت ���س��وب��رت  جم��ه��ول حمل 
خليفة  وميثله:خالد  ج��ي��اجن  �لتنفيذ/هايتاو  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  قد  �سيف حثبور  حممد 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )21331( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة   وعليه  �و خزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/3577 تنفيذ جتاري
لوتهرجا  ر�مي�س  �ري��ان   -2 �ون��ت��ور�ج  وكافيه  مطعم  �سدهم/1-  �ملنفذ  �ىل 
لوتهرجا 3- برويز نو�لدين نور�لدين بربهاي لوكهاندو�ل لوكهاندو�ل 4- 
ب�سر �يليا �سمعون 5- حممد �سامل �سلطان بن بريك �لربيكي  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لوروبية لالغذية �لبحرية �س.ذ.م.م قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)82017( درهم بالت�سامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   
 اإعادة اإعلن �شحيفة التما�س 

                 يف  الدعوى 2018/3  التما�س اعادة نظر مدين
�سبر  جمهول حمل  غ��الم  غ��الم حنيف خو�جه   -1  / �سده  �مللتم�س  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مللتم�س/ �لنجم �لحمر للو�ساطة �لعقارية وميثله:حمد�ن 
عبد�هلل عبد�لرحمن علي �لهرمي  نعلنكم بان �مللتم�س �قام عليكم �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت لها ملحكمة جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق:2018/10/25 
�ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.10 و�لتي يتوجب عليكم ح�سورها 
ونخطركم بانه لكم �حلق بتقدمي ما لديكم من مذكر�ت �و م�ستند�ت موقع 
مبثابة  �سيكون  �حلكم  ف��ان  �حل�سور  ع��ن  تخلفكم  حالة  ويف  منكم  عليها 

ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12460 بتاريخ 2018/10/23   

مذكرة اعلن بالن�شر
             يف  الدعوى 2018/323  ا�شتئناف تظلم جتاري    

حممود  ف��ادي   -2 �لدين  �سهاب  حممود  ناجي   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�سهاب �لدين جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / ر��سد عبد�لعزيز 
رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف/  قد  �ل�سويدي   �ملخاوي  حممد 

2018/236 تظلم جتاري     
 17.30 �ل�ساعة   2018/10/31 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساء�  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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اأطعمة حتمي ب�صرتك من اجلفاف ح�صا�صية اجللد املزعجة.. االأ�صباب واحللول

�ل��ع��الج ب��الأج�����س��ام �مل�����س��ادة ن���وع م��ن �لعالجات 
�ملناعية ي�ستخدم �لأج�سام �مل�سادة �ملح�ّسنة بغية 
��ستدعاء  �أو  قتلها  �ملر�س، ثم  �أه��د�ف يف  حتديد 
�لعالج  ه��ذ�  جن��اح  لكن  لقتلها.  �ملناعية  �خلاليا 
�أور�م  من  وغ��ره  �ملبي�س  ل�سرطان  �لت�سدي  يف 
�لو�قع  ه��ذ�  �أ�سباب  حمدود�ً.ت�سمل  يظّل  �سلبة 
ع��د�ئ��ي��ة ب��ي��ئ��ة �ل�����ورم �ل�����س��غ��ري��ة، �ل��ت��ي ت�سّعب 
�خلاليا  لقتل  �مل�سممة  �مل�����س��ادة  �لأج�����س��ام  على 

�ل�سرطانية بلوغها.
طّور �لعلماء يف كلية �لطب يف جامعة فرجينيا 
يف  �ستنجح  �أن��ه��ا  ي��ب��دو  مقاربة  �سارلوت�سفيل  يف 
على  ب�)�لقائمة  و�سفوها  �لعقبة.  ه��ذه  تخطي 
��ستهد�ف مزدوجة( يف  و�ح��د مع خا�سية  عامل 

تقرير د�ر�سة ُن�سر يف جملة )خلية �ل�سرطان(.
�ع��ت��م��دت �مل��ق��ارب��ة ع��ل��ى ج�سم م�����س��اد )م����زدوج( 
ي�سيب هدفني يف خلية �سرطان �ملبي�س. �أحدهما 
بروتني ُيدعى م�ستقِبل �لفولت �ألفا - 1، �لذي 
ي�ستخدم  �ملبي�س.  �سرطان  بو�سوح يف  ُيعربَّ عنه 
�مل�ساد هذ� �لهدف للرتكيز على �خللية  �جل�سم 
�لهدف  �أم����ا  ب��ه��ا.  نف�سه  و)رب�����ط(  �ل�����س��رط��ان��ي��ة 
 .5 �مل��وت  م�ستقبل  ُيدعى  �آخ��ر  �لثاين، فربوتني 

بالحتاد به، ين�ّسط �جل�سم �مل�ساد موت �خللية.
)نالحظ جهود�ً كثرة يف جمال �لعالج �ملناعي 

لل�سرطان، �إل �أن جناحها يبقى حمدود�ً يف �لأور�م 
باحث  تو�سر-�سينغ،  جوجندر  يقول  �ل�سلبة(، 
وبروف�سور  �لدر��سة  تقرير  و�سع  يف  �سارك  ب��ارز 
وعلم  �حليوية  �لكيمياء  يف  متخ�س�س  م�ساعد 

�لور�ثة �جلزيئي.

العالج املناعي
يحتّل �سرطان �ملبي�س يف �لوليات �ملتحدة �ملرتبة 
�أ���س��ب��اب �ل��وف��اة ج���ر�ء �ل�سرطان  �خل��ام�����س��ة ب��ني 
�لأك����ث����ار ���س��ي��وع��اً ب���ني �ل��ن�����س��اء. م���ن ب���ني �أن�����و�ع 
�لتنا�سلي،  �مل����ر�أة  ج��ه��از  ت�سيب  �ل��ت��ي  �ل�����س��رط��ان 

ُيعترب �لكرث فتكاً.
لل�سرطان  �لأمركية  �جلمعية  تقدير�ت  ت�سر 
�أنهن  �م��ر�أة( �سيكت�سفن   22240 �أن )نحو  �إىل 
و�أن   2018 ع��ام  يف  �ملبي�س  ب�سرطان  م�سابات 

نحو 14070 �سيخ�سرن حياتهن ب�سببه.
عالجات �لأج�سام �مل�سادة عالجات مناعية تعتمد 
بقدرة  تتمتع  �أج�سام م�سادة معدة هند�سياً  على 
�لعثور على مو�د حمددة يف �خلاليا  عالية على 
�ل�سرطانية و�للت�ساق بها. ولهذ� �ل�سبب، ُتدعى 

)عالجات م�ستهدفة(.
ي�ستخدم بع�س هذه �لعالجات �لأج�سام �مل�سادة 
�لعثور  �أخ���رى  مناعية  خلاليا  تتيح  كموؤ�سر�ت 

�خلاليا  وت��دم��ر  �أك���رب  ب�سهولة  �أه��د�ف��ه��ا  ع��ل��ى 
�ل�����س��رط��ان��ي��ة. �أم����ا �ل��ب��ع�����س �لآخ�����ر، م��ث��ل �لنوع 
عليه،  �لعمل  وفريقه  تو�سر-�سينغ  ق��رر  �ل��ذي 
�خلاليا  منع  ميكنها  م�سادة  �أج�ساماً  في�ستعمل 
من �لنق�سام �أو حتى قتلها. وثمة �أي�ساً نوع ثالث 

ُي�ستخدم لنقل �لأدوية �إىل خاليا �لأور�م.
�أن  يعني  ما  �سلباً،  ورم��اً  �ملبي�س  �سرطان  ي�سّكل 

�أو  ���س��و�ئ��ل  على  ع���ادًة  يحتوي  ل  �خلبيث  �لنمو 
كي�سات. وت�سمل �لأمثلة �لأخرى لهذ� �لنوع من 

�ل�سرطان �سرطان �لثدي و�سرطان �لربو�ستات.
لعالجات  ك��ب��ر�ً  حت��دي��اً  �ل�سلبة  �لأور�م  مت��ّث��ل 
�لأج�������س���ام �مل�������س���ادة لأن���ه���ا مت��ل��ك ب��ي��ئ��ة �سغرية 
�لأوك�سجني(  �نخفا�س  )مثل  ظروفها  ت�سّعب 

على �خلاليا �ملناعية �لنجاة و�أد�ء مهامها.

اأج�شام م�شادة )براأ�شني(
ببيئة  يرتبط  �آخ��ر  حتدياً  تو�سر-�سينغ  يو�سح 
مع  خ�سو�ساً  وي��ح��دث  �ل�سغرية  �ل�سلب  �ل���ورم 
�مل�ستقبالت  ب��ع�����س  )ي�����س��ّك��ل  �مل��ب��ي�����س:  ���س��رط��ان 
�ل��ك��ب��رة ع��ل��ى ن��ح��و غ��ري��ب ���س��ي��اج��اً ح��ام��ي��اً حول 
ل��و بلغتها �خلاليا  ل��ذل��ك، ح��ت��ى  �ل����ورم.  خ��الي��ا 
لذلك،  نتيجة  ك��ث��رة(.  عقبات  ت��و�ج��ه  �ملناعية، 
على  �لتغلب  كيفية  على  وزم���الوؤه  �لباحث  رّك��ز 
خطرت  وه��ك��ذ�  �ل�سغرية.  �لبيئة  ه��ذه  عد�ئية 
)بر�أ�سني(. م�سادة  �أج�سام  ��ستخد�م  فكرة  لهم 
�لفولت  م�ستقِبل  بربوتني  �لر�أ�سني  �أحد  يّتحد 
�لر�أ�س  يرّكز  فيما  �ل�سرطانية،  �خللية  �ألفا1 يف 
�ملوت. و�سبق  �لآخر على قتلها بتحفيز م�ستقبل 
م�ستقِبل  �أن  حا�سم(  ب�سكل  �لأبحاث  )برهنت  �أن 
�سرطان  حل��الت  م��وؤ���س��ر�ً  ي�سّكل  �ألفا1  �ل��ف��ولت 

�ملبي�س �لتي توؤدي غالباً �إىل نتائج �سيئة.
يعتقد �لعلماء، بال�ستناد �إىل �لتجارب �ملخربية 
�لأج�سام  �أن  وف��ئ��ر�ن،  خاليا  على  �أج��روه��ا  �لتي 
�مل�سادة �ملعدة هند�سياً �أكرث قدرة بنحو مئة مرة 
بتلك  مقارنًة  �ملبي�س،  �سرطان  خاليا  قتل  على 

�لتي �خُتربت يف جتارب �سريرية.
عالجات �أج�سام م�سادة �أخرى

�مل��ي��زة �لأخ�����رى لهذه  �أن  ت��و���س��ر-���س��ي��ن��غ  ي��ذك��ر 

�لتاأثر�ت  ي��ب��دو  م��ا  ع��ل��ى  تنتج  �أن��ه��ا ل  �مل��ق��ارب��ة 
�جل��ان��ب��ي��ة �ل�����س��ام��ة �ل���ت���ي ُت�����رى م���ع ك��ث��ر من 
عالجات �لأج�سام �مل�سادة �لأخرى. يحدث غالباً 
ب�سرعة  �ل��دم  �لأج�سام  ه��ذه  ي��رتك كثر من  �أن 
�لأخر.  ت�سمم  �لكبد، م�سبباً  كبرة ويرت�كم يف 
ولكن ملا كانت هذه �ملقاربة ت�سمن عثور �لأج�سام 
فتبقى  �ل����ورم،  يف  )�أر�����س خ�سبة(  على  �مل�����س��ادة 
تو�سر-�سينغ.يريد  وف��ق  �ل��ك��ب��د(،  ع��ن  )ب��ع��ي��دة 
�لباحثون يف نهاية �ملطاف �ختبار هذه �لطريقة 
ز�ل طوياًل  م��ا  �ل���درب  �أن  �إل  ب�سرية،  يف جت��ارب 

قبل �أن ت�سبح جاهزة لهذه �ملرحلة. 
من  م��زي��د  مت��وي��ل  �إىل  �أوًل  �ل��ب��اح��ث��ون  ي��ح��ت��اج 
�لتجارب ما قبل �ل�سريرية، ف�ساًل تقدمي طلب 

لدو�ء قيد �لختبار.
هذه  �أن  تو�سر-�سينغ  ي��ذك��ر  ذل���ك،  على  ع���الوة 
ُت�ستعمل  ق��د  �ل��ت��ع��دي��الت،  ب��ع�����س  �مل��ق��ارب��ة، م��ع 
�أور�م  م��ث��ل  �أخ�����رى،  �سلبة  �أور�م  ل��ع��الج  �أي�����س��اً 
�سرطان �لثدي �أو �لربو�ستات. كذلك من �ملمكن 
����س��ت��خ��د�م��ه��ا )لإع������ادة �إح���ي���اء( ب��ع�����س عالجات 

�لأج�سام �مل�سادة �لتي �أدت �إىل نتائج خميبة.
يختم تو�سر-�سينغ: )�أعتقد بقوة �أن هذه �مليزة 
�ستتيح لنا �إنقاذ كثر من �لأج�سام �مل�سادة، �لتي 

�أخفقت �سريرياً، ومنحها فر�سة �أخرى(.

املاجنو:
هنالك ن�سبة كبرة من �لأ�سخا�س �لذين يعانون 
�ل��ن��اجت��ة ع��ن �لإ����س���ر�ف يف  م��ن ح�سا�سية �جل��ل��د 

تناول �ملاجنو.

املك�شرات:
�لأ�سباب  ���س��ل�����س��ل��ة  ت��ت��وق��ف  ومل 

بح�سا�سية  ل��الإ���س��اب��ة  �مل���وؤدي���ة 
�لتقرير  �أ����س���ار  ح��ي��ث  �جل���ل���د، 
ن�سبة  هناك  �أن  �إىل  �ملن�سور، 
كبرة من �لأ�سخا�س يعانون 

م���ن ح�����س��ا���س��ي��ة �جل��ل��د نتيجة 
تاأتي  وهنا  �ملك�سر�ت  لتناولهم 

يع�سق  ج��م��ي��ع��ن��ا  لأن  �مل���ف���اج���ئ���ة؛ 
�ملك�سر�ت، ومن �ملعروف �أنها غنية 
�لغذ�ئية  �لعنا�سر  م��ن  بالعديد 

�لعديد  له  �لهامة للج�سم، وتناولهم 
�أن  من �لفو�ئد، ولكن هل تعلم يا عزيزي 

باحل�سا�سية  �لإ�سابة  من  يعانون  ن�سبة  هناك 
نتيجة لتناولها؟ هذ� ما �أكده �لتقرير.

الأ�شماك:
�لأطعمة  ���س��م��ن  وم����ن 

�ل�������ت�������ي ي����ت����ن����اول����ه����ا 
وت�سبب  �لكثرون 

و�لإ�سابة  �مل�����س��اك��ل  م���ن  و�ل��ك��ث��ر  �ل��ك��ث��ر  ل��ه��م 
ب��احل�����س��ا���س��ي��ة �جل��ل��دي��ة، ه���ي �لأ����س���م���اك، فهناك 
لتناول  ع��ا���س��ق��ون  �لأ���س��خ��ا���س  م��ن  ك��ب��رة  ن�سبة 
“�لأ�سماك” بالرغم من �إ�سابتهم  �أطعمة �لبحر 
�لناجت  ب��احل�����س��ا���س��ي��ة و�ل��ط��ف��ح �جل���ل���دي 
ع���ن���ه���ا؛ وف����ق����اً مل����ا �أ������س�����ار �إل���ي���ه 

�لتقرير.

البي�س والفراولة:
�لأطعمة  م����ن 
�مل�������������س������ب������ب������ة 
لإ���������س��������اب��������ة 
�ل���������س����خ���������س 
بح�سا�سية �جللد 
�أي���������س����اً، 

ت���ن���اول���ه���ا، لتجنب  وي���ج���ب ت���وخ���ي �حل�����ذر ع��ن��د 
�لطرق  �أف�سل  على  �لتعرف  و���س��رورة  �لإ���س��اب��ة، 
�ملوؤدية  �لأ�سباب  على  �لتعرف  مع  ذل��ك،  لتجنب 

لالإ�سابة بح�سا�سية �جللد.
�لأ�سخا�س يعانون من ح�سا�سية  �أن بع�س  فنجد 
�جللد؛ نتيجة لتعر�سهم لالأتربة، ور�ئحة �ليود 
يف �لبحار ت�سبب لهم �لكثر من �مل�ساكل �ل�سحية، 
�مل�ستح�سر�ت  ل��ب��ع�����س  ����س��ت��خ��د�م��ه��م  ع��ن��د  �أو 

�لتجميلية.
�جللد،  بح�سا�سية  �لإ���س��اب��ة  �أع��ر����س  �أه���م  وم��ن 
�جللدي،  و�ل���ط���ف���ح  �جل���ل���د،  يف  �ح����م����ر�ر  ظ���ه���ور 
و�حلرقان يف بع�س �لأماكن، وتغر يف لون �جللد 
�لتعرف  يجب  ول��ذ�  �ل�سديدة؛  و�لكحة  و�ل��ت��ورم، 

على �أف�سل طرق �لعالج.

طرق العالج:
ي��ت��م م���ن خ����الل جت��ن��ب �لأط���ع���م���ة �ل���ت���ي ت�سبب 
للح�سول  �لطبيب  و��ست�سارة  �جل��ل��د،  ح�سا�سية 

على �لو�سفة �لطبية �ملنا�سبة للحالة، 
و�أي�ساً تناول �لأطعمة �لغنية 
جتعل  �لتي  بالفيتامينات 
بحالة  ي�سعر  �ل�سخ�س 
من �لرتخاء و�لرتياح 
وت����ق����ل����ل م������ن ت����اأث����ر 

�حل�سا�سية.

البطيخ
ي��ع��د �لبطيخ م��ن �ل��ف��اك��ه��ة �ل��ت��ي ت��وف��ر �مل��زي��د من 

�لرتطيب للج�سم؛ 
بالإ�سافة   ،Aو  C فيتاميني  على  �حتو�ئه  ب�سبب 
يعمالن  �ل��ل��ذي��ن  و�مل��غ��ن��ي�����س��ي��وم  �ل��ب��وت��ا���س��ي��وم  �إىل 
تلف �جللد  م��ن   40% �إىل  م��ا ي�سل  �إ���س��الح  على 

�جلاف.

التفاح
��ا ل��رتط��ي��ب �ل��ب�����س��رة؛ لأن���ه غني  ي��ع��د �ل��ت��ف��اح م��ث��ال��يًّ
�ل�سو�ئب  �إز�ل��ة  ي�ساهم يف  "�ملاليك" �لذي  بحم�س 
�ملاء يوفر  %80 من  �لب�سرة، وباحتو�ئه على  من 

�لتفاح �لرتطيب �جليد للج�سم.

اخليار
 E فيتامني  م��ن  عالية  ن�سبة  على  �خل��ي��ار  يحتوي 
كما  �لب�سرة،  لرتطيب  مثاليًّا  يعد  �ل���ذي  �لقلوي 

ت�ساهم �ملياه يف تكوينه �لأ�سا�سي بن�سبة 97%.

اخل�س
�خل�����س��رو�ت؛ حيث  م��ن  �لفئة  ه��ذه  يت�سدر �خل�س 
يتكون %96 منه من �ملاء و�لألياف، بالإ�سافة �إىل 

تاأثره �جليد كمهدئ لالأع�ساب.

الفجل

�لألياف،  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�سبة  ع��ل��ى  �ل��ف��ج��ل  ي��ح��ت��وي 
�لكربوهيدر�ت  من  �جليد  حمتو�ه  �إىل  بالإ�سافة 

و�ملاء �لذي ت�سل ن�سبته �إىل 95%.

اليقطني
يعد �ليقطني من م�ساد�ت �لأك�سدة �لقوية، كما �أن 
�حتو�ءه على �أكرث من %95 من �ملاء ي�ساهم كثًر� 

يف ترطيب �لب�سرة.

البازلء
لوجود  �لفو�ئد  م��ن  �لعديد  على  �ل��ب��ازلء  حتتوي 
�أنها  �إىل  بالإ�سافة   ،B1و  Aو  Kو  C فيتامينات 
�لتي  للذوبان،  �لقابلة  و�لألياف  �لربوتينات  توفر 

تخف�س ن�سبة �لكول�سرتول يف �لدم.
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اخللية  يف  هدَفني  اإ�شابة  اأن  يف  �شّك  ل   
قدرة  كبري  ح��د  اإىل  ت��زي��د  ال�شرطانية 
العالج بالأج�شام امل�شادة على قتل �شرطان 

املبي�س. 
ال�شاأن  هذا  يف  جديدة  مقاربة  اإىل  نظرة 

ل اإليها العلماء اأخريًا. تو�شّ

يف  خا�شة  والقلق  الأرق  من  حالة  ت�شبب  التي  املزعجة،  اجللد  ح�شا�شية  من  البع�س  يعاين 
�شاعات الليل؛ مما يوؤثر على احلالة النف�شية للمر�شى.

ووفقًا ملا ن�شره موقع ” indiatimes”، فقد اأو�شح اأن هناك بع�س الأ�شباب املوؤدية لالإ�شابة 
بح�شا�شية اجللد، منها تناول اأطعمة يعاين هذا ال�شخ�س من ح�شا�شية ب�شببها منها:

اأ�شهر ال�شيف؛ لذلك ل نحتاج اإىل  ا، ل �شيما يف  اأمًرا �شروريًّ ُيعترَب الرتطيب اجليد للج�شم 
ا. م�شدر للماء فح�شب، بل ولنظام غذائي متنوع اأي�شً

وا�شتعر�شت �شحيفة “ABC” الإ�شبانية قائمة من الأطعمة التي ت�شاهم يف احلفاظ على 
ترطيب اجل�شم مبحتواها العايل من املياه.

ُيعترب الكرث فتكًا بني الن�شاء

�صرطان املبي�ض.. طريقة جديدة لعالجه



فــن عــربــي

31

غ�صان م�صعود ملك ملوك 
فار�ض يف فيلم عاملي 

بعد �أعمال �سينمائية عاملية عديدة قدمها �لنجم �ل�سوري 
�إىل حجز  ي��ع��ود  �ل��ع��امل��ي غ�����س��ان م�سعود ولق���ت جن��اح��ا، 
مكانه يف �لأفالم �لعاملية عرب فيلم "تومري�س" من �إنتاج 
�إ�سافة �إىل وز�رة �لثقافة  "�ساتاي فيلم" و"كاز�خ فيلم"، 
يف  م�سعود  �ساتاييف.يوؤدي  �آخاي  و�إخ��ر�ج  �لكاز�خ�ستانية 
كاز�خ�ستان،  يف  م��وؤخ��ر�  ت�سويره  �نطلق  �ل���ذي  �لفيلم 
�لفيلم  ق�سة  "كورو�س".وتدور  ف��ار���س  ملوك  ملك  دور 
 600 ع��ام  "هرودوت" يف  �لإغريقية  �لأ���س��ط��ورة  ح��ول 
ق��ب��ل �مل��ي��الد، ح��ي��ث ك���ان م��ل��ك م��ل��وك ف��ار���س )كورو�س( 
�أن متردت عليه  �إىل  �لقدمي،  �لعامل  ي�سيطر على ن�سف 

فيقتل  )ت��وم��ري�����س(،  �لو�سطى  �آ�سيا  يف  �ل�سهوب  ملكة 
كورو�س زوجها و�بنها.وتدور بينهما معركة ترف�س فيها 
�سعبها  وت�سّلم  ل��ه  تخ�سع  �أن  �أو  �ل�ست�سالم  تومري�س 
و�أر����س��ي��ه��ا ل���ه، ف��ت��دور م��ع��رك��ة ب��ني �ل��ط��رف��ني ويخ�سر 
كورو�س ويعرتف ب�سجاعتها و�سدة باأ�سها، لينتهي �لفيلم 
�آخر،  تومري�س.من جانب  و�نت�سار  �مللوك  ملك  مبقتل 
غ�سان  �لفنان  ي�سارك  �لتلفزيونية  �لدر�ما  �سعيد  وعلى 
م�سعود يف خما�سية "حلظات" �سمن م�سل�سل "عن �لهوى 
�إط��ار �لتح�سر�ت  �لفنانة منى و��سف يف  و�جلوى" مع 

للمو�سم �لدر�مي �ملقبل.

حال �صيحة 
تكذب االإ�صاعات

�سيحة  ح��ال  �مل�سرية  �لفنانة  رّدت 
زوجها  رف�س  ح��ول  �لإ�ساعات  على 
ونيتها  �حل���ج���اب،  خ��ل��ع��ه��ا  �ل��ك��ن��دي 
�رت�����د�ءه جم����دد�ً ب��ع��د ���س��ف��ره��ا �إىل 
ك���ن���د� وم�������س���ح ����س���وره���ا ك���اف���ة من 

ح�سابها على )�إن�ستغر�م(.
للمرة  ل���زوج���ه���ا  �����س����ورة  ون�������س���رت 
به  �رت��ب��اط��ه��ا  م��ن��ذ  ت��ق��ري��ب��اً  �لأوىل 
ع����رب ح�����س��اب��ات��ه��ا �ل��ر���س��م��ي��ة على 
وكذلك  �لج���ت���م���اع���ي���ة،  �ل�����س��ب��ك��ات 

�سور�ً لأبنائهما.
مم�سكًة  �بنتها  �ل�سورة  يف  وظهرت 
بيد �أبيها يف مكان عام، بينما ي�سر 
جو�رهما،  �إىل  �ل��ث��الث��ة  �إخ���وت���ه���ا 
�جلميلة  )عائلتي  عليها:  وعلقت 
�لتي �أحبها و�حرتمها و�أع�سقها، كل 

حلظة معهم هي نعمة من �هلل(.
باإطاللة  ظ��ه��ر  زوج���ه���ا  �إن  ح��ت��ى 
�إبان  ب��ه��ا  ُع���رف  �ل��ت��ي  ع��ن  خمتلفة 
م�����س��ارك��ت��ه يف �أح�����د �ل���رب�م���ج عرب 
�مل�سرية،  �ل��دي��ن��ي��ة  )�ل��ن��ا���س(  ق��ن��اة 
و�إع���الن���ه دخ���ول �لإ����س���الم وزو�ج���ه 
وحتدثت  �لفن،  و�عتز�لها  ب�سيحة 
هاتفية  م��د�خ��ل��ة  يف  �آن����ذ�ك  �سيحة 

عن �رتياحها ب�سبب قر�ر�تها.

تدر�س الفنانة �شهد جمموعة من العرو�س الدرامية، 
مثمنة  اجلديد،  للمو�شم  ا�شتعدادًا 
املا�شية  الرم�شانية  اإطاللتها 
من  و)ال��ت��ا���ش��ع  )اجل�������ش���ر(  يف 

فرباير(.
يا�شني  ���ش��ه��د  ال��ف��ن��ان��ة  �شجلت 
ح�شورا مميزا خالل �شهر رم�شان 
املا�شي، من خالل م�شل�شلني، هما: 
"اجل�شر"، مبعية الفنان عبدالعزيز 
امل�شلم، وم�شل�شل "التا�شع من فرباير" مع 

نخبة من النجوم.

�شجلت ح�شورا مميزا خالل �شهر رم�شان املا�شي

�صهد يا�صني: و�صائل االإعالم التقليدية 
فقدت لذتها مع هيمنة االإعالم البديل

�سهد �لتي ت�سر بخطى ثابتة، �أكدت  �أن 
قيمة  هو  عمل  لأي  �ختيارها  معيار 
نف�سه  �ل��وق��ت  يف  م�ستغربة  �ل����دور، 
�دعاء �لبع�س باأن جنوميتها �نطفاأت، 
مل��ج��رد �أن��ه��ا غ��اب��ت ع��ن �ل�����س��اح��ة لفرتة 

ق�سرة.
�لإعالمي،  �لظهور  يف  مقلة  �أنها  و�أك��دت 
ل�سيما �أن مو�قع �لتو��سل �أ�سبحت نافذة 
للتو��سل مع �جلمهور، ف�سال  و�سريعة  مهمة 

عن ح�سورها يف �لعديد من �لأعمال �لدر�مية.
ولفتت �إىل �أن و�سائل �لإعالم �لتقليدية فقدت 
�ملتمثل  �ل��ب��دي��ل،  �لإع�����الم  هيمنة  م��ع  ل��ذت��ه��ا 
يوتيوب.  وم��وق��ع  �لإل���ك���رتوين  �ل��ف�����س��اء  يف 
و�نتقدت تكر�ر �ملو�سوعات مبو�قع �لتو��سل 
يف  ت�سبب  ما  �ل�سخ�سية،  �خلالفات  مثل 

نفور �لعديد من �لأ�سخا�س منها.
�لدر�مية  ب��اإط��الل��ت��ه��ا  �سهد  و�أ����س���ادت 
�مل��ا���س��ي، وق��ال��ت عن  خ��الل رم�سان 
�أطلقته  �أن  �سبق  �ل���ذي  �لت�سريح 
ب�"�إن�ستغر�م"،  �سفحتها  ع���رب 
تربوؤ�  �لبع�س  �ع��ت��ربه  و�ل����ذي 
من �أعمالها: "كنت قد وقعت 
�أبد�أ  مل  لكن  �لعملني،  عقد 
�أن  ل�سيما  ب��ع��د،  �لت�سوير 
�أحدهما كان مير مبرحلة 
�ل���ن�������س،  يف  ت����ع����دي����الت 
ينجز  مل  �لآخ�����ر  ف��ي��م��ا 
وعندما  ب��ع��د،  �ل��ن�����س 
ب������������د�أت �ل���ت�������س���وي���ر 
م�ساحة  �أن  وج���دت 
�ل�����س��خ�����س��ي��ت��ني يف 
لي�ست  �ل��ع��م��ل��ني 
ك������م������ا �ع������ت������دت 
ع�����ل�����ي�����ه�����ا م���ن 
قبل، ما �أربك 
تي  با ح�سا
ق�������ل�������ي�������ال، 
�أ�ساأ  ومل 

�أن �أخ��ي��ب ظ��ن �جل��م��ه��ور يف ���س��ه��د، �ل��ت��ي مت��ي��زت خالل 
وكان  �لفيديو،  ه��ذ�  ن�سرت  لذلك  و2009،   2008
يقع يف جمموعة �أجز�ء، لكن لالأ�سف من مثالب مو�قع 

�لتو��سل �جتز�ء ت�سريحات �لفنان".

مراحل عمرية
و�أك������دت �ل��ن��ج��م��ة �ل�����س��اب��ة �أن���ه���ا ق��دم��ت ج��م��ي��ع �ملر�حل 
�لعمرية على مد�ر م�سو�رها بكل جر�أة، ومل تخ�َس �سيئا، 
"�سهد  جملة  �لبع�س  ترديد  من  ��ستيائها  عن  و�أع��رب��ت 
�نطفاأ جنمها"، ب�سبب ظروف غيابها لبع�س �لوقت عن 
�ل�سا�سة �ل�سغرة، وقالت: "هل لأنني غبت عن �ل�ساحة 
لفرتة قليلة يقول �لبع�س �إن �سهد �نطفاأ جنمها؟ هذه 

�لكلمة جترح".
�لجتماعي  �لتو��سل  مبو�قع  وجودها  �أن  �سهد  وذك��رت 
�قتحمت عامل  "نعم  �ل��در�م��ي:  يوؤثر على ح�سورها  مل 
مكانتي  م��ن  يقلل  ذل��ك  �أن  �أج��د  ول  ميديا،  �ل�سو�سيال 
�ملا�سية،  �لفرتة  خ��الل  تر�جعت  �لأع��م��ال  لكن  كممثلة، 
ونحتاج  و�ملنتجني،  �لن�سو�س  على  ينطبق  ه��ذ�  و�أي�سا 
�أ���س��ب��ح��ت م��و�ق��ع �لتو��سل  ل��ذل��ك  �ل��ت��و�ج��د،  ك��ف��ن��ان��ني 

متنف�سا".
دها، قالت:  وحول مقايي�س �ختيارها لالأدو�ر �لتي جت�سِّ
م�سو�ره  من  متقدمة  مرحلة  �إىل  �لفنان  ي�سل  "عندما 
�لفني يجب �أن يو�زن بني �مل�ساحة وقوة �لتاأثر و�لأجر"، 
لفتة �إىل �أنها قد تتنازل بع�س �ل�سيء للم�ساركة يف عمل 

مميز.
�أن �لدور  �أحد �لأعمال، رغم  �ن�سحابها من  وك�سفت عن 
مع  �ختالفها  ب�سبب  ك��ب��ر�،  �لعمل  وف��ري��ق  ك��ان مم��ي��ز� 
�أجرها:  �أن يخ�سمها من  �أر�د  دينار   1500 على  �ملنتج 
ملحا�سب،  معي  �لتفاو�س  مهمة  �أوك��ل  �ملنتج  "لالأ�سف، 

وبعد �ساعة كاملة قررت �أل �أ�سارك يف �لعمل".
"فنان  م��ع  كليب  �لفيديو  يف  جتربتها  �أن  �سهد  و�أك���دت 
�لعرب" حممد عبده ومع فايز �ل�سعيد خدمتها كفنانة 
ع�ساق  م��ن  "�أنا  �ل���در�م���ي:  �ل�����س��ي��اق  �سمن  دور�  مت��ث��ل 
�لتجريب و�ملجازفة، لذلك كنت �أقتحم �أكرث من جمال، 

لأ�سيف �إىل ر�سيدي وقاعدتي �لفنية".
�لن�سو�س خالل  �لعديد من  �أنها ب�سدد قر�ءة  وك�سفت 
بدء  م��ع  ل�سيما  منها،  �ملنا�سب  لختيار  �ملقبلة  �ل��ف��رتة 

�لن�ساط �لفني عقب فرتة من �لر�حة.

اأنغام .. )بخاف اأفرح(
�ل�سيخ،  �آل  تركي  كلمات  من  �أف���رح(،  )بخاف  بعنو�ن  �أغنية  �أنغام  طرحت 
و�أحلان خالد عز، و�إنتاج �سركة )روتانا( �لتي ن�سرتها على قناتها �لر�سمية 

عرب موقع )يوتيوب( على طريقة لريك فيديو.
وتقول �لأغنية: )�أنا و�سط �لدنيا �لكبرة �أنا، بح�س �إن مالي�س مطرح، �أنا 
�أحكي،  �أ�سكي تعبت  �أف��رح، تعبت  بفرح نا�س كترة، و�أنا بقيت د�مياً بخاف 
تعبت �أ�سرح، باإيه �ل�سكوى حتفيد قلب متجرح، و�أنا �لوردة �للي دبلت قبل 

ما تتفتح(.
�أقل من �سهر بعدما طرحت  هذه �لأغنية هي �لثانية للفنانة �مل�سرية يف 

)متلخبطة(.

لطيفة التون�صية حت�صر مل�صل�صل جديد
�سامي  )فكرة  برنامج  حلقات  �إح��دى  يف  �لتون�سية  لطيفة  �لنجمة  �أطّلت 
�لفهري( �لذي ُيعَر�س عرب قناة )�حلو�ر �لتون�سي(، وحتّدثت عن حياتها 

�لعاطفية و�ملهنية �لفنية.
ز�ل  م��ا  ولكنه  جديد  مل�سل�سل  بالتح�سر  ب���د�أت  �أّن��ه��ا  �إىل  �لنجمة  �أ���س��ارت 
�ملفرت�س  كان من  �ل��ذي  �لغنائي  �لدويتو  �أم��ا عن  و�لتاأليف،  �لكتابة  قيد 
�أّن فكرة تعاونهما ما ز�لت  �إىل  �أن يجمعها بالفنان حممد منر، فاأ�سارت 

د تفا�سيلها. قائمة ولكن مل حُتدَّ
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اكت�صاف �صر جديد لتكوين ح�صى الكلى
�كت�سف جمموعة علماء من جامعة �إلينوي �لأمريكية، �سر�ً جديد�ً لتكوين 
ما  طريقة  على  �لأط��ب��اء  ح�سول  يف  �أم���اًل  يعطي  ق��د  م��ا  �لكلى(  )ح�سى 

للتخل�س منها نهائياً دون تدخل جر�حي.
جاء ذلك يف در��سة علمية تبنّي من نتيجتها �أن ح�سى �لكلى تتحلل وتتفكك 
نظرية  �لطب  يف  هيمنت  �أن��ه  �إىل  م�سرة  ثانية،  و�لنمو  للرت�كم  وت��ع��ود 
�لنظرية،  �لكلى، ومبوجب هذه  �إمكانية تفتيت )�إذ�ب��ة( ح�سى  ب�ساأن عدم 
ُتعد ح�سى �لكلى تكوينات متجان�سة ل ت�سبه �أياً من �لأحجار �ملوجودة يف 

�لطبيعة.
وفّندت �لدر��سة �لأخرة هذه �لنظرية، حيث �ت�سح للعلماء �أن بنية ح�سى 
�لكلى �سبيهة بالتكوينات �ملعدنية �لطبيعية، حتى �إنها تتفكك جزئياً وتعود 

لتنمو من جديد.
وه���و م��ا ت��و���س��ل �إل��ي��ه �أح���د �ل��ب��اح��ث��ني ب��ع��د ح�����س��ول��ه ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج حتاليل 
بنية  �ساهدو�  حيث  �ملجهري،  �لفح�س  �أ�ساليب  �أح���دث  فيها  ��سُتخدمت 
ح�سى �لكلى مبقيا�س عدة مئات من �لنانومرت�ت، ما �سمح لهم مبعرفة 
�لت�ساق  من  �حل�سى  ن��و�ة  تتولد  �لباحثني:  �أح��د  ويقول  تكونها.  كيفية 
بعد  طبقة  بالنمو  تبد�أ  �لتي   ،CAC2O4 �لكال�سيوم  �أك�سالت  بلور�ت 
�أخرى من �ملو�د �لع�سوية و�لأك�سالت. ومع منوها ميكن �أن تتفتت طبقة 

�أو �أكرث، لتعود للنمو ثانية بعد ذلك.
ويعطي هذ� �لكت�ساف، وفقاً للعلماء، �لأمل يف ح�سول �لأطباء على طريقة 

ما للتاأثر يف ح�سى �لكلى و�لتخل�س منها نهائياً دون تدخل جر�حي.
ي�سار �إىل �أن %10 من �سكان �لعامل يعانون من ح�سى �لكلى، و�أن �أك�سالت 

�لكال�سيوم هي �ملادة �ملكونة ملا يقارب من %70 منها.

كب�صوالت متنحك فوائد ال�صمك
ت�سل  بن�سبة  تقلل  �ل�سمك  زي��ت  كب�سولت  �أن  �إىل  حديثة  در��سة  تو�سلت 
�إىل 25 يف �ملئة، خماطر �لإ�سابة باأمر��س �لقلب �لرئي�سية مثل �لنوبات 

و�ل�سكتات �لدماغية.
كبرة  عاملية  علمية  در��سة  �إن  �لربيطانية:  ميل(  )ديلي  �سحيفة  وقالت 
جترى منذ 2011، حول فو�ئد حبوب زيت �ل�سمك �ل�سحية، م�سرة �إىل 
نوفمرب  يف  للقلب  �لأمركية  للجمعية  �جتماع  خ��الل  �ستعر�س  نتائجها 

�ملقبل.
وتابعت :متت در��سة دو�ء -فا�سكيبا- �لذي يحتوي على دهون زيت �ل�سمك 

بعدما متت �ملو�فقة عليه من طرف �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء يف �أمركا.
ووجدت �لدر��سة �أن هذ� �لنوع من �لأدوي��ة، وهو عبوة حتتوي على 120 
كب�سولة بنحو 311 دولر�ً، له نتائج �إيجابية و��سحة على مر�سى �لقلب.

وقالت �ل�سحيفة �لربيطانية: �إن �أ�سهم �سركة )�أمارين( ت�ساعفت 4 مر�ت 
بعد �لإعالن عن فو�ئد تلك �حلبوب.

وجبات  عن  �ل�ستغناء  ميكنك  �أن��ه  �إىل  �ل�سابقة،  �لدر��سات  بع�س  وت�سر 
�لإن�سان  لوقاية  �ل�سمك،  زيت  على  بكب�سولت حتتوي  وتعوي�سها  �ل�سمك 
من عدة �أمر��س. ومعلوم �أن �لأ�سماك تعد من �لأغذية �لنافعة لل�سحة، 
ل�سالمة  مفيدة  فيها،  �مل��وج��ودة  �أوميغا3-،  �لأمينية  �لأح��م��ا���س  �أن  كما 
�لقلب، كما تعترب �أمر��س �لقلب من �لأ�سباب �لرئي�سية للوفاة يف �لوليات 

�ملتحدة منذ �أكرث من 90 عاماً.

النحاة؟  �شيخ  • من 
�سيبويه 

العرب؟  اأف�شح  هو  • من 
�لر�سول  �سلى �هلل عليه و�سلم

القطرين؟  �شاعر  هو  • من 
�ل�ساعر �للبناين خليل مطر�ن 

اجلاهلية؟  يف  العرب  اخلطباء  اأ�شهر  هو  • من 
ق�س بن �ساعدة �لأيادي 

الظريف؟  بال�شاعر  لقب  الذي  ال�شاعر  هو  • من 
�سم�س �لدين حممد بن �سليمان �لتلم�ساين )�بن �لعفيف( 

�أقد�مه  على  و�قفاً  كاماًل  �سهر�ً  يظل  �أن  ي�ستطيع  • �لفر�س 
و�حلمر  �لذئاب  هي  �ل�سمع  يف  حدة  �حليو�نات  �أكرث  • �أن 

�مليالد  قبل   5400 عام  �لقدماء،  �مل�سريون  هم  �لقمح،  عرف  من  �أول  • �أن 
بعد.....  فيما  تدريجياً  لها  بديلة  ذر�ع  تنمو  �لطويلة،  �أذرعه  �إحدى  �لأخطبوط  يفقد  • عندما 

قدماً.   40 بعد  على  وهو  �ل�ساعة  دقات  ي�سمع  �أن  ي�ستطيع  • �لكلب 
�إذ� �نزلقت ووقعت على �لأر�س مع �نفر�ج �سيقانها، فهي لن ت�ستطيع �لقيام مرة �أخرى وميكن  • �لزر�فة 

�أن تظل هكذ� �إىل �أن متوت.
�لنعناع.  ر�ئحة  حتب  ل  • �لفئر�ن 

�لعلوي  فكه  يحرك  �لذي  �لتم�ساح،  عد�  �لأكل،  عند  �ل�سفلي  فكها  حترك  �لكائنات  كل  • �ن 
�لو�حدة  �لدقيقة  يف  مرة   1000 يخفق  �لذبابة  قلب  • �أن 

جر�ماً   85 �إىل  وزنها  وي�سل  �لرب�زيل،  يف  تعي�س  �لعناكب  �أنو�ع  �أ�سخم  • �أن 
�لأزرق  �حلوت  هو  �لعامل  يف  حيو�ن  �أثقل  • �أن 

عمياء   .  . جد�ً  عميقة  �أعماق  يف  �لتي  �لأ�سماك  • �أغلب 

البهلوان
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ع�شري الكريز 
در��������س������ة   �أك�������������دت 
ع���ل���م���ي���ة �أج������ر�ه������ا 
فريق من �لباحثني 
فى  �لأم����ري����ك����ي����ني 
ج��ام��ع��ة ك��ارول��ي��ن��ا ، 
�أن كوبا و�ح��د� من 
)�لكريز(  ع�����س��ر 
فى �ل�سباح و �مل�ساء 
مل���������دة �أ�����س����ب����وع����ني 
�ل�سخ�س  ي�����س��اع��د 
�لأرق  جت��ن��ب  ع��ل��ى 
�ساعة  يك�سبه  و  ب��ل 
من  دق���ي���ق���ة  و20 

�لنوم �لهادئ. 
�لدر��سة  و���س��رح��ت 
ثمرة  ف�����ى  �ل���������س����ر 
�أنها  �إذ�  )�ل��ك��ري��ز( 
لهرمون  م�������س���در 

�مل�سوؤول  �لفالفونويد  )هو  �أن  �لنوم، كما  �لذى ينظم عملية  �مليالتونني 
عن �للون �ملتنوع فى �لزهور و�لفاكهه ( �مل�ساد لالأك�سدة مينع من تدهور 
�لذى  �ل�سروتني  ه��رم��ون  ي�سبق  متبلر  �مينى  حم�س  ه��و  �لرتيبتوفان 

ي�ساعد على �لنوم .

ا بعنوان »اأكل احليوانات« ا�شت�شافته اجلمعية الوثائقية الدولية  ا خا�شً ناتايل بورمتان خالل ح�شورها عر�شً
يف م�شرح DGA يف لو�س اأجنلو�س.   )ا ف ب(

خرج �لبهلو�ن من خيمته يتجول يف �لأر�س �لو��سعه �لتى ن�سبت عليها خيمة �ل�سرك، �خذ ينظر هنا وهنا 
وكاأنه تائه ل يعرف ماذ� يريد، لفت نظره ب�سع �طفال ميرحون هنا وهناك يبحثون عن حيو�نات �ل�سرك 
ويبحثون �ي�ساً عن �لبهلون، كم يحبون �لبهلو�ن وكم يحبون �لدب و�لفيل، ح�سناً ليخرج لهم هو �ي�ساً يحبهم 
.. ��سرع �ليهم ففاجئهم وز�دت فرحتهم وعلت �سحكاتهم .. دقائق وكان �ملكان يعج بالأطفال .. ق�سو� حو�يل 

�ل�ساعه يلعبون وميرحون مع �لبهلو�ن ثم �ن�سرفو� ليقوم بتاأدية تدريباته وتناول �فطاره.
جل�س يحت�سي قهوته لكنه �سرد، تذكر �طفاله �لثالثه �و كما يقول مالئكته �لثالثة كم هو معذب، �نف�سل عن 
�مهم و��ستطاعت �ن تاأخذهم وتعولهم لأنه ل ي�سلح لهم .. هى ترى ذلك، ترى �نه بهلو�ن ول ي�سلح لرعاية 
�طفاله لكنها ل ترى �نه �ن�سان يتعذب من �جلهم .. كم يحبهم وعندم �قرتب منه �سديقه تاكي �خذ يحكي 
له كم هم يف جمالهم مثل �ملالئكة وكم يحبهم، يتمنى لو ر�آهم �و يرونه، ل يطمع يف �كرث من �ن ير�هم ولكن 
�مهم قوية وتعرف كيف ت�سيطر عليهم وحترمهم من و�لدهم لأنه بهلو�ن، عندما �نهى كالمه جل�س يبكى ومل 

ير�ه غر تاكي �نه �لن يرى �لأن�سان ولي�س �لبهلو�ن.
بقي على عيد ميالد �لبهلو�ن خم�سة �يام �سيتم عامة �خلام�س و�لأربعني .. قرر �ل�سرك �ن يحتفل به وقرر 
تاكي �ن يقدم ل�سديقه وحبيبه �لبهلو�ن هدية عمره، كانت �لأيام متر ب�سرعه عندما حان موعد عيد �مليالد، 
�ن�سرف مبكر�ً ومل يرى  تاكي معهم ثم  ر�ئ��ع، و�حتفل  �حتفال  �لبهلو�ن  بعيد ميالد  �ل�سرك  �ليوم يحتفل 
�سديقه �لبهلو�ن يجمع هد�ياه �لكثرة ويبت�سم للنا�س ولالأطفال ومل يرى �حد دموعه ومن ر�آها ظنها دموع 
�لليل و�سلت �سيارة تاكي، ومل يهتم �حد .. هذ� �سئ عادي لكنهم عندما لحظو� نزوله من  �آخر  �لفرح، ويف 
�ل�سيارة ومعه ثالثة �طفال ي�سبهون �ملالئكة �لتفو� حوله ليت�ساءلو� من هوؤلء .. و�سرخ تاكي على �سديقه 
كامل  يف  �لبهلو�ن  خ��رج  كله،  �لعمر  تندم  �ساأجعلك  و�ل  هديتك  لتاأخذ  تعاىل  �لبهلو�ن  �يها  �خ��رج  �لبهلو�ن 
زينته تقدير�ً ل�سديق عمره .. ومل يكد مي�سى خطوتني حتى ر�أى �مامه مالئكته �لثالثة فاأنهار على ركبتيه 
لي�سمهم يف ح�سنه ويبكى بكاء �لفرح و�ل�سعادة .. �نه حقاً يف قمة �سعادته فال يوجد يف هذه �لدنيا �جمل �و 
�حلى �و �غلى من �طفاله .. يوماً لن ين�ساه وهدية لن ين�ساها وجمياًل لن ين�ساه ل�سديقه تاكي، ق�سى �لأطفال 
�لليل يف ح�سن و�لدهم �لبهلو�ن ثم �خذهم �سباحاً يف �سحبة تاكي ليعود بهم �إىل �مهم .. يوماً ل ين�سى وكلما 

�جتمع معهم كل يوم جمعه تذكر عيد ميالده �خلام�س و�لأربعني �نه حقاً يوم مولده.

يف ح��ني يعتمد بع�س �ل��ن��ا���س ع��ل��ى �حل��ب��وب �مل��ن��وم��ة ع��ن��دم��ا ل 
مل�ساعدة  �أف�سل  بد�ئل  هناك  �أن  يتبني  لياًل،  �لنوم  ي�ستطيعون 

�لنا�س على �حل�سول على �لر�حة �ل�سرورية.
تناول  �أن  تبني  ك��رون��ي��ك��ل(  )دي��ك��ان  ل�سحيفة  تقرير  وبح�سب 
�ل�����س��وك��ولت��ة �ل��د�ك��ن��ة ق���د ي�����س��اع��دك يف �ل��و���س��ول �إىل �أر����س 

�لأحالم.
بجامعة  �لبيولوجية  �لعلوم  مدر�سة  يف  در��سة  ك�سفت  وتابعت: 
�لد�كنة  �ل�سوكولتة  يف  توجد  حيوية  غذ�ئية  م��ادة  �أن  �أدن���ربه 

ت�ساعد �ل�سخ�س على �لنوم ب�سكل �أف�سل يف �لليل.
ولفتت �إىل �أن �ملغني�سيوم، �ملوجود يف �لعديد من �لأطعمة مثل 
�لورقية �خل�سر�ء،  و�ملك�سر�ت، و�خل�سرو�ت  �لد�كنة،  �ل�سوكول 

ي�ساعد �خلاليا على �لتاأقلم مع �ل�ساعة �لبيولوجية.
ونوهت باأن �ل�ساعة �لبيولوجية هي �مل�سوؤولة عن وظائف �جل�سم 

�ملختلفة مثل �لنوم و�ل�ستيقاظ ودرجة �حلر�رة.
�لرئي�سي  �لباحث  �أويجني(،  فان  )جربان  �لدكتور  عن  ونقلت 
يف �لدر��سة، قوله: �ل�ساعة �لبيولوجية �أ�سا�سية جلميع �لكائنات 
و�ملر�س يف  �ل�سحة  �لعديد من جو�نب  توؤثر على  �حلية. فهي 
و�لكائنات  �ملحا�سيل  نباتات  يف  مت�ساٍو  ب�سكل  ولكن  �أج�سامنا، 

�حلية �لدقيقة.
ووجد �لباحثون �أن م�ستويات من �ملغني�سيوم تتاأرجح على مدى 
 24 و�لهبوط على مدى  �ل�سعود  �لتذبذب يف  �ساعة. هذ�   24

�ساعة �أمر حيوي للحفاظ على طاقة �خللية طو�ل �ليوم.
ا  �أي�سً ي�ساهم  �خلاليا  يف  �ملغني�سيوم  وج��ود  �أن  للده�سة،  و�ملثر 
�إىل  �ملغذية  �مل��و�د  لتحويل  كفاءة �خلاليا  �أو  �لأي�����س،  يف عملية 
طاقة خالل �ليوم. كما يتحكم �ملغني�سيوم يف حرق �لطاقة كلما 

�حتاجت �إليها �خلاليا بيولوجًيا.

درا�صة تك�صف ما تفعله ال�صكوالتة الداكنة بطريقة نومك


