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تناول الأرز واملعكرونة املخزنه قد يكون مميتا!
ح���ذر ب��ع�����ض ال��ع��ل��م��اء، يف درا����س���ة اأج���ري���ت ح��دي��ث��ا، م��ن ت��ن��اول الأرز 

واملعكرونة اإذا كانت مطبوخة منذ ب�سعة اأيام ومت تخزينها.
وجاء يف الدرا�سة اأن تلك الأطعمة ميكن اأن تت�سبب يف تكوين بكترييا 

توؤدي اإىل الت�سمم الغذائي، وحتى اإىل املوت.
والأ�سماك  وال��دواج��ن  اللحوم  على  النا�ض  اهتمام  ين�سّب  ما  وع��ادة 
التي تخزن يف الثالجة لب�سعة اأيام، ظنا منهم اأن البكترييا ال�سارة 
بالإن�سان ميكن اأن ت�سيب هذه الأطعمة، بينما ل يهتم اأحد بالأرز اأو 
با�سم  حمتملة  قاتلة  بكترييا  هناك  اأن  يف  العلماء  وي�سك  املعكرونة. 
)الأرز  الأطعمة  ه��ذه  يف  تتكاثر  اأن  ميكن  �سرييو�ض"  "با�سيلو�ض 

."Siencealert" واملعكرونة(، وفقا ملا ن�سره موقع
وحذر �ساحب الدرا�سة، الباحث الأ�سرتايل من اجلامعة الأ�سرتالية 
ال�سائعة،  البكترييا  تلك  خ��ط��ورة  م��ن  اأن��وك��ري��ت��ي،  م��ات��ور  الوطنية، 
الرتبة  مثل  لبقائها  �ساحلة  جتدها  بيئة  اأي  يف  "تعي�ض  اأنها  حيث 
"با�ستخدام  تعي�ض  وقد  والنباتات"،  والغبار  واحل�سرات  واحليوانات 
الأرز ومنتجات  الغذائية، مبا يف ذلك  املنتجات  املغذية من  العنا�سر 

الألبان والتوابل والأطعمة اجلافة واخل�سروات".
واأما عن احلالت املميتة لالإ�سابة بهذه البكترييا، فقد مت الإبالغ عن 
جراء  باملر�ض  اأ�سيبوا  حالة 5 اأطفال من عائلة واحدة عام 2005، 
تناولهم ل�سلطة معكرونة طبخت قبل اأربعة اأيام، فعانى جميع اأفراد 

العائلة من ت�سمم غذائي بدرجات خمتلفة، بل وتويف البن الأ�سغر.
ويتابع اأنوكريتي قائال اإن "بكترييا )با�سيلو�ض �سرييو�ض( ميكن اأن 
تنتقل عن طريق الغذاء، لكن العدوى بها مل تر�سد ب�سبب اأعرا�سها 
احتمال  على  توؤكد  كهذه  م�ستع�سية  لكن حالة  عام،  ب�سكل  اخلفيفة 

خطورة هذه البكترييا ب�سبب ما اأحدثته من ف�سل بالكبد".

الق�ضاء على الأرق يبداأ من القدمني
اأن  ال�سوء على حل جديد ميكن  التكميلي  الطب  �سلطت خبرية يف 

ي�ساعد النا�ض على النوم ب�سرعة ويق�سي ب�سكل نهائي على الأرق.
ونقلت �سحيفة "ذا �سن" الربيطانية عن اأخ�سائية علم املنعك�سات، 
مي�سيل �ستيفنز، قولها اإن تدليك القدمني ميكن اأن ي�ساعد النا�ض يف 

احل�سول على نوم اأف�سل.
7000 نهاية  واأك��ر من  26 عظمة  اأقدامنا على  "حتتوي  وتابعت 
اأع�ساء  بكل  املنعك�سات  تلك  وت��رت��ب��ط  املنعك�سات..  ت��دع��ى  ع�سبية 
اأج�سادنا". ويعتمد احلل، ح�سب �ستيفنز، على ممار�سة مترين تدليك 
ال�سغط بهدوء على  النوم، وذل��ك من خالل  القدمني، كل يوم قبل 

الأقدام. املنعك�سات" على  "نقاط 
وتوجد "نقاط املنعك�سات" يف اإبهام القدم )الأ�سبع الكبري(، بالإ�سافة 

اإىل املنطقة التي تاأتي قبل الأ�سابع من اجلهة ال�سفلى.
وت�ساهم هذه التقنية يف اإعادة اجل�سم اإىل توازنه الطبيعي، من خالل 
حتفيز اجلهاز الع�سبي وفتح م�سارات الطاقة، التي قد تكون م�سدودة. 
قليلة،  دقائق  تدوم  التي  الب�سيطة  العملية  "هذه  الأخ�سائية  وقالت 
ت�ساعد على ال�سرتخاء وت�سجع على التنف�ض العميق، وبالتايل زيادة 

ن�سبة الأوك�سجني يف خمتلف اأنحاء اجل�سم".
الرجال  ثلث  ح��وايل  على  توؤثر  كبرية،  عاملية  م�سكلة  الأرق  ويعترب 
والن�ساء يف الثالثينيات والأربعينيات من العمر، ونحو ن�سف الن�ساء 

فوق �سن اخلام�سة وال�ستني.

تعديالت يف منط احلياة لتخفيف الأمل املزمن
احلالت  بع�ض  ويف  امل��زم��ن،  الأمل  خ��الل��ه��ا  م��ن  ي��ت��ك��ّرر  دورة  ه��ن��اك 
التي  ال�سحية  امل�����س��اك��ل  اأم��ث��ل��ة  م��ن  م�����س��ت��م��راً.  ي��ك��ون  اأي  ي��ت��وق��ف  ل 
درجة  تكون  وقد  وال�سرطان.  املفا�سل،  التهاب  املزمن:  الأمل  ت�سبب 
بالنظافة  العناية  مثل  اأ�سا�سيات  على  التاأثري  حد  اإىل  �سديدة  الأمل 
من  الإن�سان  فين�سحب  املنزلية؛  الواجبات  اأو  العمل،  اأو  ال�سخ�سية، 

اأن�سطة حياتية هامة.
املزمن  الأمل  لتخفيف  احل��ي��اة  من��ط  تعديالت  م��ن  جمموعة  اإل��ي��ك 

والتغلب على ال�سعوبات التي ي�سببها:
من  امل��زي��د  اأك���ل  ذل��ك  ويعني  "نقياً"،  غ��ذائ��ي��اً  نظاماً  ات��ب��ع  التغذية. 
زرع  ا�ستطعت  واإذا  املطبوخة،  ولي�ض  النيئة  والفاكهة  اخل�����س��روات 
بع�ض اخل�سروات يف �سرفتك )البلكونة( اأو حديقة املنزل كالطماطم 

اأو اخل�ض �سيكون ذلك اأف�سل لتفادي املبيدات الكيميائية.
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ما هو نق�ص الألياف وما 
هي اأعرا�ضه؟

تقلل من  التي  بالألياف  نظام غذائي �سحي غني  باتباع  اخل��رباء  يو�سي 
و�سرطان  وال�سكري  الدماغي  وال�سكتة  القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة  خماطر 

الأمعاء. 
ما  وف��ق  عنه،  تنجم  التي  والأع��را���ض  الأل��ي��اف  للنق�ض  تعريف  يلي  فيما 

اأوردت �سحيفة اإك�سرب�ض الربيطانية: 
ما هو النق�ض يف الألياف؟ 

يلخ�ض خبري التغذية مات بريكنز، ثالثة اأعرا�ض يجب النتباه لها عند 
دخول احلّمام وهي: اأمل عند خروج الرباز، والإم�ساك، وخروج براز �سائل.

ما هي الأعرا�ض اجلانبية الأخرى لنق�ض الألياف؟
هنالك خم�سة اآثار جانبية اإ�سافية تك�سف عن عدم احل�سول على ما يكفي 

من الألياف وهي: 
 - املزاج ال�سيء الناجم عن نق�ض يف اإنتاج عن�سر ال�سريوتونني يف الأمعاء. 
الأمعاء  املفيدة يف  البكرتيا  ب�سبب نق�ض  العامة  ال�سحة  تاأثريات على   -  

والذي ينجم عن نق�ض الألياف. 
 - التهابات الأمعاء واملفا�سل والإ�سابة بال�سكري.

 - منو البكرتيا ال�سارة يف الأمعاء ب�سبب عدم وجود األياف كافية ت�ساعد 
ون�سوء  الأم��ع��اء  اأط��ول يف  الطعام لفرتة  بقاء  اإىل  ي��وؤدي  ما  اله�سم،  على 

اللتهابات.
 - ع�سر اله�سم وطول فرتة التخل�ض من الطعام. 

�ضبط كمية هائلة 
من املخدرات 

الأحمر  ال��ب��ح��ر  ���س��رط��ة ولي�����ة  ق���ام���ت 
الهريوين  م��ن  �سخمة  ك��م��ي��ة  ب���اإت���الف 
واحل��ب��وب امل��خ��درة وال��ت��ي ت��ق��در باألفني 
كيلوغراما  وع�سرين  وخم�سة  ومائتني 
وذلك وفقاً لل�سوابط القانونية ومعايري 
املخدرات،  لإت����الف  ال��الزم��ة  ال�����س��الم��ة 
اأمني  م�����س��در  واأك����د  ال�����س��رط��ة.  بح�سب 
ت�سريحات  يف  الأح��م��ر  البحر  ولي��ة  يف 
تعترب  ال�����س��ب��ط��ي��ة  ه�����ذه  اأن  ���س��ح��ف��ي��ة 
اإتالفها،  يتم  الهريوين  من  كمية  اأك��رب 
موؤكداً التزام ال�سودان وتعاونه التام مع 
املجتمع الدويل يف مكافحة املخدرات يف 
املجال.  هذا  الدولية يف  التفاقيات  ظل 
مكافحة  اإدارة  يف  م�������س���وؤول  اأك�����د  ك��م��ا 
مت  الكمية  هذه  اأن  ال�سودانية  املخدرات 
للولية  ال�سمايل  ال�ساحل  يف  �سبطها 
واملخابرات، مبيناً  الأمن  بوا�سطة جهاز 
املخدرات  لهذه  عبور  دول��ة  ال�سودان  اأن 
اإىل  امل�����س��وؤول  واأ���س��ار  اآ�سيا.  م��ن  القادمة 
ال�سودان  يبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود 
واملهددات  امل��خ��درات  مكافحة  جم��ال  يف 
للحدود،  ال��ع��اب��رة  واجل���رائ���م  الأم��ن��ي��ة 
ال�سبطية  ه��ذه  يف  املتهمني  اأن  منوها 

متت حماكمتهم بالإعدام.

متـارين ريـا�ضيــة مهـمــة 
للحفــاظ علــى �ضــبابنـــا؟ �ص 23

مراحل تطّور عيون 
الطفل يف عامه الأول

ال���ولدة  ح��دي��ث  ال��ط��ف��ل  ب�سر  يكتمل  ل 
للنور.  خ��روج��ه  على  ع��ام  م���رور  بعد  اإل 
وخالل الأ�سهر الأوىل من حياته يحتاج 
معينة  ���س��ف��ات  ذات  ب�سيطة  األ���ع���اب  اإىل 
ليتمكن من ال�ستمتاع بروؤيتها والتفاعل 
ت��ن��ام��ي ق��درت��ه ع��ل��ى متييز  معها خ���الل 

الألوان.
مزيد  روؤية  تدريجياً  ال�سغري  وي�ستطيع 
الو�سوح  من  اأك��ر  بدرجات  الأ�سياء  من 
وال��ت��م��ي��ي��ز ك���ل ب�����س��ع��ة اأ����س���ه���ر. اأم�����ا عن 
الأحمر  باللونني  فيبداأ  الأل����وان  متييز 
اأه����م م���راح���ل تطّور  اإل���ي���ك  والأخ�������س���ر. 
الأكادميية  لتقارير  وف��ق��اً  الطفل  ب�سر 

الأمريكية لطب الأطفال:
عند الولدة ل ي�ستطيع ال�سغري الروؤية 

بع�ض  روؤي���ة  ي�ستطيع  لكنه  ال��ك��ب��ار،  مثل 
الأ���س��ي��اء. ومي��ك��ن حل��دي��ث ال����ولدة روؤية 
الأ���س��ك��ال وال���وج���وه ال��ك��ب��رية، والأل�����وان 

الزاهية.
اأ�سهر  و4   3 ع���م���ر  ب����ني  امل���رح���ل���ة  ويف 
ي�ستطيع الر�سيع روؤية جمموعة متنوعة 
ويتمكن  احل��ج��م،  �سغرية  الأ���س��ك��ال  م��ن 
من التمييز بني الأل��ون، وخا�سة معرفة 

الفرق بني اللونني الأحمر والأخ�سر.
وبعد بلوغ الطفل 3 اأو 4 اأ�سهر ت�ستطيع 
عيناه اأن تعمال معاً بتوافق، وميّكنه ذلك 
اأم��ام��ه، فتزداد  ال�����س��ورة  م��ن روؤي���ة عمق 

و�سوح ال�سورة اأمامه.
وعندما يكمل الطفل عامه الأول يتمّكن 

من الروؤية كالكبار.

وي�سري اخلرباء اإىل تراكم الأدل��ة �سيئا ف�سيئا عن وجود 
الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���ض  ال�سخري  بني  �سلة 
ميكن اأن توؤدي اإىل ما يعرف بانقطاع النف�ض اأثناء النوم، 
وه��و ا���س��ط��راب ي���وؤدي اإىل ت��وق��ف الإن�����س��ان ع��ن التنف�ض 

ب�سكل متكرر اأثناء النوم.
نيويورك،  بجامعة  طبي  م��رك��ز  يف  ال��ن��وم  خبري  وي��ق��ول، 
من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ض  كل  اإن  اأو�سوريو،  ريكاردو 
انقطاع النف�ض ي�سخرون، لكن لي�ض كل الذين ي�سخرون 

م�سابني بهذا الداء.

اأعرا�ض امل�شكلة
ويف حال كان ال�سخ�ض ي�سدر �سخريا مزعجا، �سيالحظ 
اأي�سا انقطاعا للنف�ض، وتعر�سه لنعا�ض مرارا اأثناء النهار 
وهذه  وال�����س��ي��ارة،  العمل  يف  الرتكيز  �سعف  ع��ن  ف�سال   ،

الأ�سباب كلها توجب مراجعة الطبيب فورا.
واأ�ساف اأو�سوريو اأن مراجعة الطبيب قد حتدث حت�سينات 

حمدودة نوعا ما على نوم املري�ض.
اأكر  ي�سبحون  الأ���س��خ��ا���ض  اإن  ه�سيا،  جينيفر  وت��ق��ول 
اأن�سجة  ت�����س��ب��ح  اإذ  ال��ع��م��ر،  ت��ق��دم  م���ع  لل�سخري  ع��ر���س��ة 
فعلها  تفعل  ال��وزن  زي��ادة  اأن  كما  اأك��ر مرونة،  احلنجرة 
اأك��ر من  الرجال  ي�سخر  وع��ادة ما  ال�سخري،  يف مفاقمة 

الن�ساء.

ال�شخري وال�شكتة الدماغية
اأثناء  التنف�ض  انقطاع  بني  حديثة  يابانية  درا�سة  ربطت 
النوم ب�سبب ال�سخري اأو لأ�سباب اأخرى والتعر�ض لأزمات 

قلبية وجلطات دماغية.
يزداد  قلبية  باأزمة  الإ�سابة  احتمال  اأن  الدرا�سة  ووجدت 
وتوقف  ال�سخري  م��ن  يعانون  م��ن  عند  ال�سعف  مب��ع��دل 

التنف�ض اأثناء النوم.
وتوؤكد الدرا�سة على اأهمية عدم اإهمال انقطاع النف�ض اأو 
ال�سخري اأثناء النوم، لرتباطهما باأمرا�ض قلبية خطرية، 

اأبرزها توقف القلب املفاجئ واجللطات الدماغية.
اأجراها باحثون يف م�ست�سفى جامعة  التي  وراأت الدرا�سة 
كوبي الطبية يف اليابان، اأن فرتات انخفا�ض الأوك�سجني 
توؤدي  اأو  الإج��ه��اد  من  تزيد  النوم،  خ��الل  متقطع  ب�سكل 

لردود فعل على �سكل التهابات يف ع�سلة القلب.
النوم،  اأث��ن��اء  التنف�ض  م�سكالت  ف��اإن  الباحثني  وبح�سب 
الأوعية  راأب  لعملية  خ�سعوا  الذين  املر�سى  على  توؤثر 

التاجية وتو�سيعها اأو عملية الق�سطرة.
ولطاملا تناولت درا�سات كثرية اأثر ا�سطرابات النوم على 
اأكر  ال�سوء  ت�سلط  الدرا�سة  ه��ذه  لكن  الإن�����س��ان،  �سحة 
من  اأو  قلبية  لأزم���ات  تعر�ض  وم��ن  القلب،  مر�سى  على 

خ�سع لعملية جراحية موؤخرا.

اخلطورة املرتبطة بال�شخري
ال�سريك يف  اإزع��اج  ال�سلبية على  ال�سخري  اآث��ار  ل تقت�سر 
الفرا�ض، فقد تبني اإح�سائياً اأن امل�سابني به اأكر عر�سة 
القلبية  والنوبات  ال�سغط  بارتفاع  لالإ�سابة  من غريهم 
امل�ساعفات  لكل  عر�سة  اأنهم  كما  الدماغية،  وال�سكتات 
ال��ت��ي ت��ن��ج��م ع��ن ال��ن��وم امل�����س��ط��رب، م��ث��ل ع���دم الرتكيز 
والنعا�ض خالل النهار و�سعف القابلية للتعلم والتعر�ض 

حلوادث ال�سري.

الليلي،  النف�ض  انقطاع  مع  يرتافق  ال�سخري  كان  اإذا  اأم��ا 
منها  وخا�سة  امل��خ��اط��ر،  ه��ذه  ك��ل  ت���زداد  اأن  املتوقع  فمن 
املتعلقة بال�سغط والقلب وم�ساعفات نق�ض �ساعات النوم، 
اإ�سافة ل�ستعداد امل�سابني للوقوع يف اإ�سكالت امل�سي غري 

الواعي اأثناء النوم.

حلول طبية مل�شكلة ال�شخري
ال�سبب وراء  العالج الطبي هي معرفة  اأول خطوة يف  اإن 
امل�����س��اب يف حتديد  ي�سهم  اأن  ال�����س��خ��ري، ومي��ك��ن  ظ��اه��رة 
فيه  "ي�ساعده  املالحظات  ب�سجل من  احتفظ  اإذا  ال�سبب 
�سريكه" حول عادات النوم واأحوال ال�سخري لديه، وحول 

الأمور التي حتفز "اأو تكبت" ظهور ال�سخري عنده.
فاأغلب  مفتوح،  وال��ف��م  يح�سل  ال�سخري  ك��ان  اإذا  فمثاًل 
الح��ت��م��الت اأن امل�����س��ك��ل��ة ن��اج��م��ة ع��ن ان�����س��داد ج��زئ��ي يف 
البلعوم، واإن كان يحدث وال�سخ�ض م�سطجٌع على ظهره 
وح�سب، فمن املتوقع اأن ي�ستفيد املرء من تغيري و�سعية 
نومه، واإن كان يح�سل يف كل الو�سعيات واملنا�سبات، فهذا 
امل�ساب  و�سيحتاج  متقدمة،  درج��ة  من  ال�سخري  اأن  يعني 

لعناية طبية خا�سة، وهكذا.
ذك��رن��اه��ا يف  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  الن�سائح  م��ن  ت�ستفد  ف���اإذا مل 
مقالنا حول الن�سائح التي ميكن اتباعها ملعاجلة ال�سخري 
قبل اللجوء اإىل طبيب، فاخلطوة التالية التي نن�سحك 
ب��ه��ا ه���ي زي�����ارة ال��ط��ب��ي��ب، وال�����ذي ���س��ي��ك�����س��ف ع���ن درجة 
الأخرى  والأم���را����ض  ل��ه،  ال��ظ��اه��رة  والأ���س��ب��اب  ال�سخري، 
وقد  لها،  املنا�سبة  العالجات  وي��ق��رتح  ترافقه،  ق��د  التي 
يحول امل�ساب اإىل خمت�ضٍّ يف علل النوم لإجراء الدرا�سات 

اخلا�سة اأثناء نوم املري�ض.

تعاين من ال�ضخري.. ملاذا ينبغي اأن تزور الطبيب فورا؟

ال�شخري هو ال�شبب الذي يدفع املر�شى لزيارة عيادة 
الطبيبة الأمريكية، جينيفر ه�شيا، اإخ�شائية النوم 

يف كلية الطب بجامعة ميني�شوتا.
ب�شبب  لي�ض  اإليها  املر�شى  ياأتي  الوقت،  معظم  ويف 

من  ي�شكون  �شركاءهم  لأن  بل  يعانونها،  م�شكلة 
من  ال�شادر  ال�شخري  يخلفها  التي  ال�شو�شاء 

حناجرهم.
وقالت  "من النادر جدا اأن قدم �شخ�ض "اإىل 
العيادة" وقال "اأعتقد اأن لدي م�شكلة انقطاع 

النوم"،  اأث���ن���اء  ال��ن��ف�����ض 
وعو�شا عن ذلك يقول 
ب�شورة  اأ�شّخر  اأن��ا   "

و�شريكي  ال�شوء،  بالغة 
ما  وفق  الأمر"،  هذا  اإزاء  �شيئا  اأفعل  اأن  مني  يريد 

اأفادت �شحيفة "وا�شنطن بو�شت" الأمريكية.
نف�ض  يف  معه  تنام  ال��ذي  ال�شخ�ض  ك��ان  اإذا  وحتى 
امل�شارعة  املهم  فمن  ال�شخري،  باأمر  يهتم  ل  الغرفة 

اإىل ا�شت�شارة الطبيب، كما يقول اخلرباء.

فيتامينات مفيدة ل�ضحة 
العني ين�ضح بتناولها

احل��ف��اظ على �سحة  يتم  م��ا  ع���ادة 
العينني من خالل اإجراء اختبارات 
اخل��������رباء  اأن  غ������ري  م����ن����ت����ظ����م����ة، 
غذائي  ن���ظ���ام  ب���ات���ب���اع  ي��ن�����س��ح��ون 
العنا�سر  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي  ���س��ح��ي 
الالزمة  والفيتامينات  ال��غ��ذائ��ي��ة 
الب�سر.   ����س���ح���ة  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
�سحيفة  اأوردت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
اإك�سرب�ض الربيطانية جمموعة من 
الغذائية  والعنا�سر  الفيتامينات 
على  للحفاظ  تناولها  يجب  ال��ت��ي 
�سحة العينني، على النحو التايل: 

 E فيتامني - 
ي����ع����زز ه������ذا ال���ف���ي���ت���ام���ني اجل���ه���از 
املناعي وي�ساعد على احلفاظ على 
اأظهرت  وق����د  وال���ع���ي���ن���ني.  اجل���ل���د 
�سنوات  ل�����س��ب��ع  ا���س��ت��م��رت  درا�����س����ة 
ب����اأن ف��ي��ت��ام��ني E ي��ق��ل��ل م��ن خطر 
الذي  البقعي  ال�سمور  حالة  تقدم 
ي�سيب العينني. كما ت�سري درا�سات 
اأخرى اإىل اأن النظام الغذائي الذي 
اأن  E ميكن  يحتوي على فيتامني 
الإ�سابة  دون  احل����وؤول  يف  ي�ساعد 

باإعتام العني. 
D فيتامني - 

اإن احل�����س��ول ع��ل��ى م���ا ي��ك��ف��ي من 
حا�سماً  اأم�������راً  ي��ع��د   D ف��ي��ت��ام��ني 
ل���ل���ح���ف���اظ ع����ل����ى ����س���ح���ة ال����ع����ني، 
ربيكا  التغذية  اأخ�سائية  فبح�سب 
الفيتامني  ف������اإن  ك���ن���غ،  ري�����س��ل��ي��ك 
جفاف  اأعرا�ض  تقليل  على  ي�ساعد 
ال���روؤي���ة وتقليل  ال��ع��ني، وحت�����س��ني 

التهاب ال�سبكية.
 - الزنك

يعترب الزنك عن�سراً بالغ الأهمية 
ملنع التنك�ض البقعي، كما اأنه ي�ساعد 
على حتويل فيتامني A اإىل �سبكية 
العني، واحلماية من العمى الليلي، 
للغاية  ����س���روري  اأن����ه  اإىل  اإ���س��اف��ة 
لمت�سا�ض املغذيات والتخل�ض من 
من  احل��د  يف  ي�ساهم  م��ا  النفايات، 

اللتهابات. 

خطر يهدد بتدمري 
مناعة الب�ضر

ت��و���س��ل ع��ل��م��اء م��ن ج��ام��ع��ة طوكيو 
العاملي  الح���رتار  اأن  اإىل  اليابانية 
املناعة  م�����س��ت��وى  ان��خ��ف��ا���ض  ي�سبب 
لدى احليوانات والب�سر، ما يجعلهم 
الفريو�سات  ع����دوى  اأم�����ام  ���س��ع��ف��اء 
وم�����س��ب��ب��ات الأم�����را������ض الأخ�������رى. 
جملة  ن�������س���رت���ه  م����ق����ال  يف  وج��������اء 
 Proceedings of the National
Academy of Sciences اأنه خالل 
العلماء،  اأج����راه����ا  ال��ت��ي  ال���ت���ج���ارب 
و�سعوا اإناث الفئران يف حجرات تبلغ 
احلرارة فيها 4 درجات مئوية و22 
درجة مئوية و36 درجة مئوية، ويف 
بفريو�ض  اإ�سابتها  مت  الثامن  اليوم 
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�ش�ؤون حملية

الطلبة الإماراتيون الذين در�شوا يف جامعات يابانية حققوا زيادة ن�شبتها 90 % خالل ال�شنوات اخلم�ض املا�شية

طالب مدر�ضة اأبوظبي للتكنولوجيا التطبيقية يزورون اليابان �ضمن بعثة تعليمية وثقافية 

برنامج  دكتوراه الفل�شفة يف القانون يف جامعة الإمارات

بدء الدرا�ضة يف دكتوراه القانون العام اجلامعي القادم

اخلدمات العالجية اخلارجية تعلن 

جتديد وتو�ضعة مركز الفح�ص وال�ضحة الوقائية يف م�ضفح واإ�ضافة ق�ضم لالإناث

•• اأبوظبي - الفجر

للتكنولوجيا  اأب��وظ��ب��ي  م��در���س��ة  م��ن  15 ط��ال��ب��اً  ق��ام 
التطبيقية "ATHS" بزيارة اليابان يف الفرتة من 
دي�سمرب 2018 ،وجاءت الزيارة كجزء   25 اإىل   17
"جاي�ض"،  ال��دويل  للتعاون  اليابان  مركز  مهمة  من 
ل��ت��ع��ري��ف ال��ط��ل��ب��ة الإم���ارات���ي���ني ع��ل��ى جت��رب��ة احلياة 
اليومية يف اليابان واإعطائهم مزيد من املعلومات عن 

طبيعة الدرا�سة يف اجلامعات اليابانية. 
وخالل جولتهم هناك، ذهب الوفد الطالبي الإماراتي  
اأ���س��ه��ر اجل��ام��ع��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة مب��ا يف ذل���ك توكاي  اإىل 
ح�سروا   كما   ، للتكنولوجيا  �سيبورا  ومعهد  ،توهوكو 
اأجروا   بعدها   اليابانية يف طوكيو. من  اللغة  درو���ض 
زيارة  اإىل مدينة �سينداي الواقعة �سمال البالد حيث 
�سهدوا حدًثا اجتماعًيا مع طالب يابانيني من مدر�سة 
قدم  الفعالية   ه��ذه  ،واأث��ن��اء  الثانوية  �سينداي-نيكا 
الإماراتية  الثقافة  عن  ا  عر�سً الإم��ارات��ي��ون  الطالب 
املتحدة.  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  امل��در���س��ي��ة يف  واحل���ي���اة 
زيارات  للبعثة  الأخ���رى  الثقافية  العنا�سر  و�سملت 
والبتكار  النا�سئة  للعلوم  الياباين  الوطني  للمتحف 
ومتحف اأيدو منطقة اأ�ساكو�سا التاريخية يف طوكيو. 
من جانبه قال الطالب عامر حماد ،اأحد الذين كانوا 
�سمن الوفد الإماراتي :"اأنا مهتم  مبتابعة حت�سيلي 
العلمي يف اإحدى اجلامعات اليانية، واأخطط لدرا�سة 
متلك  اليابان  ب��اأن  م�سيفاً  النووية.  الطاقة  هند�سة 
معايري اأكادميية عاملية وعملية التفاعل بني الأ�ساتذة 
والطالب مفيدة للغاية. و ب�سكل عام  بعد زيارتي اإىل 
اليابان  اأخذت �سورة ذهنية جيدة  بخ�سو�ض الدرا�سة. 
كان غام�سا  ما  فهم  دور معريف يف  لعبت  اإنها  منوها 
بالن�سبة له يف وقت �سابق.  ولحظ الطالب عامر اأن 
النظام التعليمي يف الإمارات خمتلف جدا عن النظام 
التعليمي يف اليابان ، م�سرياً  اأن يف الإمارات العربية 
اليايان  �سيفي،لكن يف  درا�سي  ف�سل  املتحدة ليوجد 
هو موجود، وذكر اأن الطالب الإماراتيني واليابانيني 

بينما  التخرج.  م�سروع  اختيار  حيث  من  مت�سابهون 
 iPad و   iPhone اأج��ه��زة  الإم��ارات��ي��ون  ي�ستخدم 

ملدة  الكتب  اليابانيون  ال��ط��الب  ي��ق��راأ  اأع��ل��ى،  مبعدل 
، وب��ال��ط��ب��ع ، يختلف  ال��در���ض  ب���دء  ع�سر دق��ائ��ق ق��ب��ل 

ثباتهم  ناحية  من  البع�ض  بع�سهم  عن  الطالب  كل 
وطموحهم ليكونوا الأف�سل ".

ومنذ افتتاح مركز التعاون الدويل الياباين "جاي�ض" 
يف  اأبوظبي  يف   ، اليابانية  احلكومة  تدعمها  ،املنظمة 
الذين  الإم��ارات��ي��ني  ال��ط��الب  ع��دد  ارت��ف��ع   ،  2013
التخرج  بعد  العليا وما  الدرا�سات  برامج  يدر�سون يف 
49 طالًبا يف �سنة  يف موؤ�س�سات التعليم اليابانية من 
2013 اإىل 93 طالًبا يف 2018 ؛ بزيادة قدرها 90 
يف املائة. وقد حتققت  هذه النتيجة من خالل و�سول 
اأدى اإىل  2017 ، مما  68 يف عام  عدد الطالب اإىل 
زيادة بن�سبة 37 باملائة عن العام املا�سي. ومن املتوقع 
بوا�سطة  القادمة  ال�سنوات  خالل  الزيادة  ت�ستمر  اأن 
التي  والتثقيفية  الإع��الم��ي��ة  الأن�����س��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د 

يقوم بها جاي�ض على مدار  كل عام.
وحتدث ال�سيد �سيغيتو اأوكي ، املدير العام ملكتب  جاي�ض 
يف اأبو ظبي قائال : "اليابان خيار رائع للطالب الذين 
الهند�سة  ال��درا���س��ة يف خمتلف جم���الت  يف  ي��رغ��ب��ون 
املعلومات والأعمال والعلوم الجتماعية  وتكنولوجيا 
ال����دورات  م��ن  ال��ك��ث��ري  وه��ن��اك  والت�سميم.  وال��ف��ن��ون 
الإجنليزية  باللغة  تدري�سها  يتم  لتي  اجل��ام��ع��ات  يف 
اإىل برامج درا�سية ق�سرية لأولئك الذين  ،بالإ�سافة 
يرغبون يف جتربة الدرا�سة يف اليابان اأوًل ". واأو�سح 
ال��ط��الب الإماراتيني  اإىل ع��دد  ب��الإ���س��اف��ة  اأن���ه  اأوك���ي 
 ، ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال��درج��ة اجل��ام��ع��ي��ة  ب��رام��ج  امل�سجلني يف 
الإماراتيني  الطالب  اأع���داد  يف  منو  ا  اأي�سً هناك  ك��ان 
يف   24٪ بن�سبة  يابانية  تعليمية  ب��ربام��ج  امللتحقني 

مع 2017. باملقارنًة     2018
اأبو  ج��اي�����ض  مكتب  اإن  ب��ال��ق��ول  كلمته  اأوك����ي  واخ��ت��ت��م 
اختيار  يف  والعائالت  الطالب  مل�ساعدة  موجود  ظبي 
مل�ساحلهم  املنا�سبة  اليابانية  وال�����دورات  اجل��ام��ع��ات 
ار����س���اده���م يف عمليات  ع���ن  ف�����س��اًل   ، واح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
اأن  وناأمل  املحتملة.  الدرا�سية  املنح  وفر�ض  التقدمي 
بني   امل�ستقبل  ج�سر  ال�سباب  ال��ط��الب  ه���وؤلء  ي�سبح 

البلدين.

•• العني – الفجر

املتحدة  العربية  الإم��ارات  جامعة  اأعلنت 
عن فتح باب الت�سجيل يف برنامج "دكتوراه 
الفل�سفة يف القانون" على اأن تبداأ الدرا�سة 
فيه اعتباراً من العام اجلامعي القادم يف 
ح�سول  ب��ع��د  وذل���ك   ،2019 اأغ�سط�ض 
الربنامج على العتماد الدويل من قبل 
الأكادميي  والعتماد   ،WASC هيئة 
العتماد  م��ف��و���س��ي��ة  ق��ب��ل  م���ن  ال��وط��ن��ي 

الأكادميي بوزارة الرتبية والتعليم.
ال��دك��ت��ور حممد ح�سن-  واأ���س��ار الأ���س��ت��اذ 
اأن  اإىل  ب��اجل��ام��ع��ة  ال��ق��ان��ون  كلية  عميد 

تغطية  اإىل  ي��ه��دف  ال���دك���ت���وراه  ب��رن��ام��ج 
احلاجة ملتخ�س�سني وباحثني يف جمالت 
وبرامج  العلمي  البحث  وتعزيز  القانون 
با�ستمرار  ت��ع��م��ل  ال��ك��ل��ي��ة  واإن  ال��ت��ط��وي��ر 
تلبي  متميزة  درا�سية  خطط  اإع��داد  على 
تطوير  بهدف  الإماراتي،  املجتمع  حاجة 
م������وارده ال��ب�����س��ري��ة وت��اأه��ي��ل ط��ل��ب��ة كلية 
والقيام  التخ�س�سات  ك��اف��ة  يف  ال��ق��ان��ون 
تلبية  املبتكرة  العلمية  البحوث  ب��اإج��راء 
لحتياجات املجتمع من الكوادر القانونية 
املوؤهلة واملتخ�س�سة وامل�ساهمة يف تطوير 
درا�سات قانونية من خالل البحث العلمي 

يف  تخ�س�سات القانون.

على  حر�ست  الكلية  اإن  العميد:  وذك���ر 
للمعايري  وف��ق��اً  الربنامج  اإع���داد  يتم  اأن 
املتبعة  امل���م���ار����س���ات  واأف�������س���ل  ال���دول���ي���ة 
خ�سع  ح���ي���ث  ال���ع���امل���ي���ة.  اجل����ام����ع����ات  يف 
ال���ربن���ام���ج ل��ل��م��راج��ع��ة م���ن ق��ب��ل خرباء 
القانون  كليات  لأع���رق  ينتمون  دول��ي��ني 
ا�ستيفاء  بعد  دولياً  اعتماده  بالعامل، ومت 
الدرا�سات  جم���ال  يف  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
مع  متا�سياً  القانون  تخ�س�ض  يف  العليا 
ا�سرتاتيجية اجلامعة والأجندة الوطنية 

لدولة الإمارات العربية املتحدة.
الدكتوراه  ب��رن��ام��ج  ب����اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
للراغبني  م��ت��اح��اً  ���س��ي��ك��ون  ال���ق���ان���ون  يف 

ب��ال��ت�����س��ج��ي��ل ف���ي���ه م����ن ح���م���ل���ة درج���ت���ي 
تخ�س�ض  يف  واملاج�ستري  البكالوريو�ض 
ال���ق���ان���ون. ك��م��ا ي��ت��ي��ح ال��ربن��ام��ج فر�سة 
من  ال��ق��ان��ون  ف���روع  اأح���د  يف  التخ�س�ض 
خالل املجموعات املختلفة واملتنوعة من 
املواد الدرا�سية التي يت�سمنها الربنامج، 
وك��ذل��ك م��ن خ��الل م��و���س��وع الأطروحة 
حتت  فيه  بالكتابة  امل��ر���س��ح  ي��رغ��ب  ال��ت��ي 
اأع�ساء  م��ن  مت������ميزة  نخ�����بة  اإ�س�����راف 
هيئة التدري�ض الذين يحملون موؤهالت 
العاملية،  اجل��ام��ع��ات  اأف�����س��ل  م��ن  علمية 
وا����س���ع���ة يف جمال  ب���خ���ربة  وي���ت���م���ت���ع���ون 

الدرا�سات العليا. 

•• اأبوظبي  - الفجر

اأعلنت "اخلدمات العالجية اخلارجية"، اإحدى املن�ساآت 
ال�سحية"�سحة"،  للخدمات  اأبوظبي  ل�سركة  التابعة 
ع���ن اف��ت��ت��اح ق�����س��م ج��دي��د ل���س��ت��ق��ب��ال الإن������اث مبركز 
م��ن��ط��ق��ة م�سفح  ال���وق���ائ���ي���ة يف  وال�����س��ح��ة  ال��ف��ح�����ض 
ال�سناعية يف اإمارة اأبوظبي واكتمال التجديدات لق�سم 

الرجال باملركز. 
و���س��م��ل��ت ال��ت��ج��دي��دات ج��م��ي��ع غ���رف ال��ك�����س��ف الطبي 
واملمرات واأماكن النتظار بهدف ت�سهيل رحلة املراجع، 
مبدخل  ل��الإن��اث  خم�س�ض  ق�سم  افتتاح  ت�سمنت  كما 

الدم  و�سحب  للفح�ض  وغ��رف  انتظار  وقاعة  منف�سل 
وال��ت��ط��ع��ي��م واإج�����راء الأ���س��ع��ة يف ج��و م��ن اخل�سو�سة 
انتظار  ق��اع��ة  تخ�سي�ض  مت  ك��م��ا  ال��ت��ام��ة.  وال���راح���ة 
حني  يف  لالنتظار  الرجال  من  للمرافقني  خم�س�سة 

اإكمال املراجعة للفح�ض الطبي.
ال�ساعة  م��ن  ل��الإق��ام��ة  الطبي  الفح�ض  امل��رك��ز  وي��وف��ر 
اإىل  الأح��د  من  ع�سراً  الثالثة  وحتى  �سباحاً  ال�سابعة 
ال�ساعة  من  ال�سبت  يوم  اخلدمة  تتوفر  كما  اخلمي�ض 

التا�سعة �سباحاً وحتى اخلام�سة ع�سراً.
ع��م��ر  عبدالرحمن  ال���دك���ت���ور  ق����ال  امل��ن��ا���س��ب��ة  وب���ه���ذه 
الها�سمي، املدير التنفيذي لل�سوؤون الإكلينيكية، "ياأتي 

افتتاح ق�سم خا�ض لالإناث يف مركز الفح�ض وال�سحة 
الوقائية يف منطقة م�سفح تلبية لحتياجات ال�سركات 
والأفراد املقيمني فيها ويف املناطق املجاورة مثل مدينة 
حممد بن زايد واملقطع وبني يا�ض، حيث ت�سل الطاقة 
مراجعًة   500 يقارب  ما  الإن���اث  لق�سم  الإ�ستيعابية 
يومياً، بالإ�سافة اإىل ق�سم الرجال الذي ت�سل طاقته 

ال�ستيعابية اإىل ما يقارب 2400 مراجعاً يومياً."
ب��دوره��ا ق��ال��ت ال��دك��ت��ورة اأم��ن��ي��ات ال��ه��اج��ري،  مديرة 
" يف  دائ��رة ال�سحة العامة يف دائ��رة ال�سحة اأبوظبي: 
ظل النمو امل�ستمر الذي ت�سهده اإمارة اأبوظبي، يتزايد 
اإن  الوقائية،  وال�سحة  الفح�ض  خدمات  على  الطلب 

هذه اخلطوة بال �سك جت�سد اجلهود الرامية لتقدمي 
اأبنائها  ا�ستيعاب  على  ق���ادرة  متكاملة  �سحية  رع��اي��ة 
اأر�سها وترتقي بتجربة املر�سى لأعلى  واملقيمني على 

معايري الر�سا والكفاءة"
كما اأ�سافت اخلدمات العالجية اخلارجية – �سحة اأن 
خالل  مراجعاً    204،000 مايقارب  ا�ستقبل  املركز 
اخلارجية  العالجية  اخلدمات  وت�سم   .  2018 �سنة 
اأك����رب �سبكة م��ن م��راك��ز ال�����س��ح��ة ال��وق��ائ��ي��ة يف اإم����ارة 
اأبوظبي مبا يف ذلك مركز اأبوظبي وم�سفح وال�سهامة 
زايد  مدينة  مركز  اإىل  بالإ�سافة  و�سويحان  وال��ع��ني 

وغياثي وال�سلع و دملا واملرفاأ. 

ت�شم 6 اأعمال من اأ�شل 22 عماًل

جائزة ال�ضيخ زايد للكتاب تعلن عن 
القائمة الق�ضرية لفرعي املوؤلف 

ال�ضاب واأدب الطفل والنا�ضئة
•• اأبوظبي - الفجر 

املوؤلف  لفرعي  الق�سرية  القائمة  عن  للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  جائزة  اأعلنت 
ال�ساب واأدب الطفل والنا�سئة يف دورتها الثالثة ع�سرة، حيث ا�ستملت قائمة 
القائمة  12 عماًل من  اختيارها من  اأعمال مت  ال�ساب على ثالثة  املوؤلف 
والنا�سئة  الطفل  اأدب  لفرع  الق�سرية  القائمة  ا�ستملت  وكذلك  الطويلة، 
على ثالثة اأعمال مت اختيارها من اأ�سل 10 اأعمال من القائمة الطويلة. 
ت�سم القائمة الق�سرية لفرع املوؤلف ال�ساب كل من رواية "َحماُم الدار – 
اأحجية ابن اأزرق" للكاتب �سعود ال�سنعو�سي من الكويت، ال�سادرة عن الدار 
"املعرفة  2017، وكتاب  العربية  للعلوم نا�سرون ومن�سورات �سفاف عام 
وال�سلطة: يف القرتاب من عوامل مي�سيل فوكو" للباحث عمر التاور من 
 2018 املغرب، ال�سادر عن دار مقاربات للن�سر وال�سناعات الثقافية عام 
، وكتاب "روح القيم وحرية املفاهيم نحو ال�سري لإعادة الرّتابط والتكامل 
بني منظومة القيم والعلوم الجتماعية" للباحث د. عبد الرزاق بلعقروز 

من اجلزائر، ال�سادر عن املوؤ�ّس�سة العربية للفكر والإبداع عام 2017.
اأما فرع اأدب الطفل والنا�سئة، فت�سم القائمة الق�سرية كاّل من ق�سة "اأنا 
ل�ست اأنت" للكاتب جيكر خور�سيد من �سوريا، ال�سادر عن دار احلدائق عام 
اأكون خالط اإ�سمنت" للكاتب ح�سني املطوع من  اأن  "اأحلم  2018، وق�سة 
 " منقاري؟  "اأين  وق�سة   ،2018 عام  احلدائق  دار  عن  ال�سادر  الكويت، 
عام  للكتابة  فل�سطني  ور�سة  عن  ال�سادرة  الأردن،  من  بامية  ي��ارا  للكاتبة 

.2018
يذكر اأّن فرع املوؤلف ال�ساب ا�ستقبل 365 م�ساركة هذا العام، بينما ا�ستقبل 
168 م�ساركة. و�ستقوم اجلائزة بالإعالن عن  اأدب الطفل والنا�سئة  فرع 

القوائم الق�سرية لفروعها الأخرى خالل الأ�سابيع القليلة املقبلة.

مبنا�شبة عام الت�شامح 
اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل 

التمر والبتكار الزراعي: الإمارات 
ْنوان ل يفرتقان والت�ضامح �ضِ

اأكد �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر والبتكار الزراعي على الأهمية ال�سرتاتيجية ل�سجرة الغاف ب�سفتها 
ال�سجرة من  ه��ذه  ملا متثله   2019 الإم���ارات  بدولة  الت�سامح  لعام  رم��زاً 
قيمة م�سافة على اأكر من �سعيد، فهي ال�سجرة الوارفة التي جمعت حتت 
ظاللها النا�ض منذ القدم فكانت مركزاً للتجمع والتنوع والتوا�سل والتكافل 

وقد  الجتماعي.  
له،  امل��غ��ف��ور  اأوىل 
ال�سيخ  اهلل،  ب����اإذن 
�سلطان  ب���ن  زاي����د 
"طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
�سجرة  ثراه"  اهلل 
ال������غ������اف اأه����م����ي����ة 
ك����ب����رية، واأ�����س����در 
وتعليمات  قوانني 
مبنع قطع �سجرة 
جميع  يف  ال����غ����اف 
اأنحاء الدولة. كما 
الغاف  ���س��ج��رة  اأن 
ت�سبه كثرياً �سجرة 

نخيل التمر فهما بعطائهما الالحمدود ُتعّدان رمزاً للجود وال�ستدامة، 
وهما عنوان ال�ستقرار يف و�سط ال�سحراء، حيث ا�ستقر بجوارهما الإن�سان 
وكانتا م�سدراً لغذاء الإن�سان واحليوانات الأليفة والأحياء الربية. ف�سجرة 
والتعاي�ض مع  التاأقلم  لهما قدرة كبرية على  التمر  نخيل  و�سجرة  الغاف 

البيئة ال�سحراوية القاحلة.
ب��اأن هناك قا�سم م�سرتك كبري  ن��رى  اأم��ني ع��ام اجلائزة من هنا  واأ���س��اف 
الثقايف  امل���وروث  م��ن  اأ�سا�ض  ج��زء  فكالهما  والت�سامح  ال��غ��اف  �سجرة  ب��ني 
ال��وال��د ال�سيخ زاي���د بن  ال���ذي كر�سه فينا  ب��دول��ة الإم����ارات  والج��ت��م��اع��ي 
اأبنائه،  �سلطان طيب اهلل ثراه، فهو من غر�ض الت�سامح واملحبة يف نفو�ض 
وهو اأي�ساً من غر�ض اأ�سجار الغاف يف اأرجاء الوطن. من هنا نرى باأن دولة 
الإمارات والت�سامح �سنوان ل يفرتقان منذ التاأ�سي�ض و�ستبقى رمزاً للتنوع 

والتعاي�ض والأخوة الإن�سانية جمعاء.
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ت�سمل العوامل الأ�سا�سية يف ال�سحة اخللوية التيلومريات، وهي 
)اأغطية الأمان( التي حتمي خيوط املواد اجلينية داخل خاليانا. 
مع ق�سرها، تبداأ تلك املواد اجلينية بالتلف، ما يوّجه اإ�سارة عن 

اأن اخللية بداأت ت�سيخ واأنها تبداأ قريباً بعملية املوت اخللوي.
التيلومريات.  ط��ول  على  احلفاظ  يف  التيلومرياز  اإن��زمي  ي�سهم 
ولكن مع التقدم يف ال�سن، يرتاجع ن�ساط التيلومرياز، ما يوؤثر 

يف ال�سيخوخة اخللوية.
يف  ليبزيغ  جامعة  من  باحثون  اأخ���رياً  ق��رر 
اأملانيا، بالتعاون مع زمالء لهم من موؤ�س�سات 
اأنواع  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  اكت�ساف  اأخ����رى،  ب��ح��وث 
التمارين الريا�سية املختلفة تبطئ ال�سيخوخة 

التيلومريات  ط����ول  در�����س����وا  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة. 
امل�ساركني  ح��ال��ة  يف  ال��ت��ي��ل��وم��رياز  ون�����س��اط 

اأن��واع من  الذين مار�سوا نوعاً من ثالثة 
التمارين الريا�سية طوال مدة الدرا�سة: 

مت����������������اري����������������ن 
اأو  ال��ت��ح��م��ل، 
ال����ت����م����اري����ن 

ع���ال���ي���ة احل����دة 
بفوا�سل، اأو متارين 

املقاومة.
م�ساعدة  ال��ت��ح��م��ل  مت���اري���ن  ه���دف 

الإن�سان على تعزيز قدرته على التحمل. 
وت�������س���م���ل ن�������س���اط���ات م���ث���ل ال���رك�������ض، 
الهوائية.  ال��دراج��ة  ورك��وب  وال�سباحة، 
ول تختلف عنها التمارين عالية احلدة 
اأنها تفر�ض على الإن�سان  بفوا�سل، اإل 
ممار�سة فرتات ق�سرية من التمارين 
ع��ال��ي��ة احل�����دة ت��ل��ي��ه��ا ف�����رتات راح���ة 
عالية  ال��ت��م��اري��ن  اإىل  ليعود  وت��ع��اٍف 
احلدة جم��دداً. اأخ��رياً، غاية متارين 
املقاومة اأو القوة تعزيز قوة الإن�سان 
اجل�سدية، وت�سمل ن�ساطات مثل رفع 

الأثقال.
تو�سلوا  م��ا  اأخ���رياً  الباحثون  ل  ف�سّ
ُن�سر  الذي  درا�ستهم،  تقرير  اإليه يف 

يف جملة القلب الأوروبية.

متارين القوة اأو املقاومة؟
الربوف�سور  قادها  التي  الدرا�سة  يف 
لوف�ض من جامعة ليبزيغ،  اأولريخ 

الأمر  ب��ادئ  الباحثون  ا�ستعان 
ب�266 م�ساركاً �ساباً يتمتعون 

وّزعوهم  ن�سيطاً.  حياة  منط  يتبعوا  مل  اأنهم  اإل  جيدة،  ب�سحة 
ع�سوائياً على اأربع جمموعات كما يلي:

الرك�ض. �سملت  التي  التحمل  متارين  البع�ض  • مار�ض 
�سملت  بفوا�سل  احلدة  عالية  متارين  الآخ��ر  البع�ض  مار�ض   •
الرك�ض  من  دورات  اأرب��ع  تلتها  حتمية  بتمارين  ا�سُتهلت  جل�سات 
عالية احلدة تخللتها فرتات من الرك�ض البطيء وانتهت بفرتة 

راحة.
• مار�ست املجموعة الثالثة متارين مقاومة �سملت متارين على 
 ،)back extensions( الظهر  متديد  بينها  م��ن  الآلت، 
ال�سحب  ومت�����اري�����ن   ،)crunches( ال���ط���ح���ن  ومت����ري����ن 
 seated( ج��ل��و���س��اً  وال��ت��ج��ذي��ف   ،)pulldowns( ن����زوًل 
 seated( ًومتارين القدمني جلو�سا ،)rowing
ال�ساقني  مت��دي��د  ومت���اري���ن   ،)leg curls
)extensions(، ومتارين �سغط ال�سدر 
 ،)seated chest presses( ًجلو�سا
التمدد  اأث��ن��اء  ال�ساقني  �سغط  ومت��اري��ن 

.)lying leg presses(
فتابعت  الأخ�������رية،  امل��ج��م��وع��ة  اأم�����ا   •
بذلك  م�سكلًة  اخل��ام��ل،  حياتها  من��ط 

جمموعة ال�سبط.
اأ�سهر،  ���س��ت��ة  ال���ت���دخ���ل  ه����ذا  دام 

الذين  امل�������س���ارك���ون  وا����س���ط���ر 
اخ��ت��ربوا اأن��واع��اً ع��دة من 
اخل�سوع  اإىل  التمرن 
لثالث جل�سات مترن 
اأ���س��ب��وع��ي��اً دام���ت كل 
دقيقة.   45 م��ن��ه��ا 
وم������ن ب�����ني امل�������س���ارك���ني 
الذين بداأوا الدرا�سة، جنح 124 يف 

اإنهائها.
بغية التاأكد من نوع التمرن الأكر 
ال�سيخوخة  عملية  دع��م  يف  فاعلية 
ال�سحية، جمع الباحثون عينات دم عدة 
الأوىل  العينات  اأخ��ذوا  امل�ساركني.  من 
يومني  بعد  ث��م  ال��درا���س��ة،  م�ستهل  يف 
جل�سة  ان��ت��ه��اء  م���ن  اأي������ام  ���س��ب��ع��ة  اإىل 

التمرن الأخرية يف ختام الدرا�سة.
عند تاأمل طول التيلومريات ون�ساط 
امل�ساركني  دم  ك��ري��ات  يف  التيلومرياز 
َمن  اأن  الباحثون  اكت�سف  البي�ساء، 
والتمارين  التحمل  متارين  مار�سوا 
اأكرب  عالية احلدة بفوا�سل ح�سدوا 

مقدار من الفوائد.

مقارنًة مبا  الرئي�ض،  اكت�سافنا  )جاء  لوف�ض:  الربوف�سور  يو�سح 
املتطوعني  ال�سبط، بني  الدرا�سة ومبجموعة  لحظناه يف بداية 
الذين مار�سوا متارين التحمل والتمارين عالية احلدة بفوا�سل. 
باأنهما  علماً  التيلومريات،  وط��ول  التيلومرياز  ن�ساط  ازداد  فقد 
كليهما مهمان يف عملية �سيخوخة اخلاليا، والقدرة على التجدد، 
من ثم ال�سيخوخة ال�سحية(. يف املقابل، اأّكد اأن )من الالفت اأن 

متارين املقاومة مل توؤدِّ اإىل تاأثريات مماثلة(.

مقايي�ض مفيدة جديدة؟
اإىل  �سعفني  مب��ق��دار  خ�سو�ساً  التيلومرياز  ن�ساط  ارت��ف��ع 

والتمارين  التحمل  متارين  مار�سوا  َم��ن  بني  اأ�سعاف  ثالثة 
عالية احلدة بفوا�سل. كذلك ازداد طول التيلومريات على نحو 

ملحوظ.
ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، )ح����ددت ال��درا���س��ة الآل��ي��ة ال��ت��ي اأ���س��ه��م��ت من 
عملية  حت�سني  يف  املقاومة،  متارين  ل  التحمل،  متارين  خاللها 
ال�سيخوخة ال�سحية(، وفق الربوف�سور لوف�ض. ي�سيف: )ت�ساعد 
هذا  ت��ت��ن��اول  م�ستقبلية  درا����س���ات  ت�سميم  يف  الك��ت�����س��اف��ات  ه���ذه 
املو�سوع املهم وتعتمد على طول التيلومريات كموؤ�سر اإىل )ال�سن 

البيولوجية( يف درا�سات تدخل م�ستقبلية(.
ويرنر،  ك��ري�����س��ت��ي��ان  د.  ي��ذك��ر 
و�سع  يف  �سارك  باحث 

الدرا�سة  ت��ق��ري��ر 
�سارلند  جامعة  من 

بياناتنا  )ت�����دع�����م  ب����اأمل����ان����ي����ا: 
الراهنة  الإر�سادية  التو�سيات 
اجلمعية  ع������ن  ال�������������س������ادرة 
التي  القلب  لطب  الأوروب��ي��ة 
متارين  ت���ك���ون  ب������اأن  ت��ن�����س��ح 
لتمارين  م���ك���م���اًل  امل���ق���اوم���ة 

التحمل ل بدياًل لها(.
ي�سيف الدكتور ويرنر: )حتدد 
التيلومرياز  ن�����س��اط  ب��ي��ان��ات��ن��ا 
ال��ت��ي��ل��وم��ريات كطريقة  وط���ول 
اأ�سكال  ت��اأث��ريات  لقيا�ض  دقيقة 
امل�ستوى  التمارين املختلفة على 
ا�ستخدام  ي�سهم  وق��د  اخل��ل��وي. 
تو�سيات  لتوجيه  القيا�سات  هذه 
يف  ل���الأف���راد  املخ�س�سة  ال��ت��م��رن 
حت�سني اللتزام بربامج التدريب 
من  ال��وق��اي��ة  يف  فاعليتها  وتعزيز 

الأمرا�ض القلبية الوعائية(.
التمرن  اأمن����اط  تتمتع  مَل  ول��ك��ن 
اإيجابية مماثلة يف  بتاأثريات  هذه 

اأحادي  توؤثر يف معدلت  اأنها  الباحثون  ال�سحة اخللوية؟ يعتقد 
اأك�سيد النيرتوجني، وهو نوع من اجلذور احلرة يف الدم له تاأثري 
يف وظائف الأوعية الدموية والدورة الدموية، ما يتيح له التاأثري 

يف عمليات ال�سيخوخة على امل�ستوى اخللوي.
ي��خ��ت��م ال���دك���ت���ور وي���رن���ر: )م����ن وج���ه���ة النظر 
التطورية، حتاكي متارين التحمل والتمارين 
اأف�����س��ل من  ب��ف��وا���س��ل ب�سكل  ع��ال��ي��ة احل���دة 
اأو  والقتال  ال��رتح��ال  �سلوك  القوة  متارين 

الهرب املفيد الذي حتلى به اأ�سالفنا(.

 متارين التحمل، اأو متارين املقاومة، اأو 
بفوا�شل...  احلدة  العالية  التمارين 
التي  الريا�شية  ال��ت��م��اري��ن  ن��وع  م��ا 
على  احل��ف��اظ  يف  ج�شمك  ت�شاعد 
اإىل  جديدة  درا���ش��ة  �شعت  �شبابه؟ 

الإجابة عن هذا ال�شوؤال.

ما هي احلمية الأف�ضل 
لـخ�ضارة الوزن؟

على  ال�سوء  من  املزيد  املا�سي  العام  يف  رئي�سيتان  درا�ستان  األقت    
الدور الذي تلعبه الكربوهيدرات يف زيادة الوزن، واأعطت الدرا�ستان 
بالتغذية،  املتعلقة  الأخ��رى  الدرا�سات  كباقي  الأدل��ة،  بع�ض  العلماء 

لكن ل ميكن القول اإن هناك نظام غذائي منا�سب للجميع.
اإليك  وقبل ال�سروع يف خطة خل�سارة الوزن يف العام اجلديد، 
املا�سي،  ال��ع��ام  يف  ع��ن��ه  الك�سف  مت  م��ا  بع�ض  ع��ل��ى  ن��ظ��رة 

بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

الوزن وخ�شارة  – الكربوهيدرات 
عادت فكرة اأن الكربوهيدرات م�سوؤولة عن زيادة الوزن 
بقوة يف العام املا�سي، والفكرة هي اأن الكربوهيدرات 
امل��ك��ررة يف الأط��ع��م��ة م��ث��ل اخل��ب��ز الأب��ي�����ض تتحول 
ب�سرعة اإىل �سكر يف اأج�سامنا، مما يوؤدي اإىل تقلبات 

يف الطاقة و�سعور باجلوع.
فقدان  يكون  ال��ك��رب��وه��ي��درات،  خف�ض  طريق  وع��ن 
الوزن اأ�سهل، لأن ج�سمك �سيحرق الدهون بدل من 
ال�سعور  يكون  بينما  الطاقة،  على  للح�سول  ذلك 

اأقل باجلوع.

الوزن وخ�شارة  – الدهون 
تطالب  ال��ت��ي  الن�سيحة  ل�سنوات  �سمعنا  لطاملا 
ب�سرورة احلد من الدهون التي توجد يف الأطعمة 
والزبدة  والبي�ض  وامل��ك�����س��رات  ال��ل��ح��وم  ذل��ك  يف  مب��ا 

على  لل�سيطرة  كو�سيلة  ال��ده��ون  خف�ض  اإىل  ينظر  وك��ان  وال��زي��ت. 
الوزن، لأن غرام من الدهون يحتوي على �سعف ال�سعرات احلرارية 

من نف�ض الكمية من الكربوهيدرات اأو الربوتينات.
تاأثري معاك�ض من خالل  الن�سيحة لها  اإن هذه  الكثريون  ويقول 

والكعك  الب�سكويت  ل��ت��ن��اول  ق�سد  غ��ري  ع��ن  ترخي�ساً  منحنا 
عو�ساً  واملليئة  الدهون،  من  اخلالية  الأطعمة  من  وغريها 

عن ذلك بالكربوهيدرات املكررة التي ُيلقى باللوم عليها 
الآن يف زيادة حميط اخل�سر.

اأيهما اأف�شل؟
درا�سة اأخرى كبرية يف العام املا�سي وجدت اأن النظم 

قليلة  واحلمية  الكربوهيدرات  منخف�سة  الغذائية 
لفقدان  الفعالية  من  القدر  بنف�ض  كانت  الد�سم، 
ال��ن��ت��ائ��ج ح�سب الأف�����راد، ولكن  ال����وزن. وت��ب��اي��ن��ت 
يخ�سرون  املجموعتني  يف  ال��ن��ا���ض  ك���ان  ع���ام،  ب��ع��د 
الوزن  م��ن  13 رط���اًل  اإىل   12 م��ن  امل��ت��و���س��ط  يف 

الزائد.
ويقرتح الباحثون اأنه قد يكون هناك بع�ض املرونة 

يف الطرق التي ميكننا بها اإنقا�ض الوزن. 
على  املجموعتني  كلتا  يف  امل�ساركني  ت�سجيع  ومت 
الرتكيز على الأطعمة املعاجلة باحلد الأدنى، مثل 
املنتجات واللحوم املعدة يف املنزل، ون�سح الباحثون 

اجلميع باحلد من ال�سكر امل�ساف والدقيق املكرر.
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العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
حمكمة عجمان االإحتادية االإبتدائية 

تبليغ حكم بالن�سر
يف الدعوى رقم  2018/1500 عمايل )جزئي( 

اىل املحكوم عليه : �سركة ديكو�سريف للخدمات الفنية - ذ م م / اإمارة عجمان - ال�سناعية 1 - 
رخ�سة رقم )70872( - �سندوق بريد : 6373 ، ت : 0551058077

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2018/11/26  م - قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله  ل�سالح : علي ح�سني فاري�ض احمد بالتايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 

بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )17590 درهم( �سبعة ع�سر الف وخم�سمائة وت�سعون 
درهما والفائدة بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة 2018/5/22 وحتى ال�سداد التام عدا التعوي�ض عن 
او  عينا  ملوطنه  �سفر  تذكرة  وت�سليمه  نهائيا  احلكم  هذا  �سريورة  تاريخ  فمن  التع�سفي  الف�سل 
قيمتها عن التنفيذ ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اآخر واملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعي من 
باقيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لعالنك بهذا التبليغ حرر بتاريخ  2019/2/3
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�سية رقم  2018/7788 الدائرة اجلزئية الثانية 

اىل املدعى عليه/رويال جالك�سي للمقاولت العامة 
حيث ان املدعي/النفاث للمقاولت الفنية  يف الدعوى رقم 2018/7788 جزئي 

قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها اعاله ويطالبك فيها : 
الزام املدعي عليه بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 66. 136.745 درهما والفائدة التفاقية 
بواقع 12٪ على اأ�سل املبلغ تبداأ من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد - الزام املدعي 

عليه بالر�سوم وامل�ساريف والنفقات ومبقابل اتعاب املحاماة. 
لذلك يقت�سي ح�سورك امام مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية ، 
مكتب )11( و ذلك بتاريخ 2019/2/20 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من 
بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد و�سيتم 

اتخاذ الجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

اعادة اعلن بالن�سر باللغة العربية للح�سور 
 اأمام )القا�سي - الدائرة الكلية( مبحكمة عجمان االحتادية االبتدائية 

يف الدعوى رقم )2018/3756( جتاري كلي 
اىل املدعى عليها/املنامة للمواد الغذائية - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

نعلمك بان املدعية/ فارم فري�ض - ذ م م  - قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها ب���� : 
1- احلكم بالزام املدعي عليهما الأوىل هايرب ماركت املنامة )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( والثانية املنامة للمواد 
مبلغ  والتكافل  والت�سامم  الت�سامن  �سبيل  على  املدعية  اىل  توؤديا  ب��اأن  حم��دودة(  م�سوؤولية  ذات  )�سركة  الغذائية 
اإ�سافة  الفا ثمامنائة وثمان وت�سعون درهم(  وقدره )4.861.898 درهم( )اربعة ماليني وثمامنائة وواحد و�ستون 
اىل الفائدة القانونية مبا يعادل 9٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ متام ال�سداد.  2- �سمول احلكم بالنفاذ 

املعجل بال كفالة.  3- الزام املدعي عليهما الأوىل والثانية بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
املوافق  الأح��د  ي��وم  البتدائية  الحت��ادي��ة  الكلية( مبحكمة عجمان  ال��دائ��رة  )القا�سي-  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
2019/2/24  ال�ساعة 11.00 �سباحا  وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن 

احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم فانه �سيتم ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابيكم.  
مكتب ادارة الدعوى
خلود ال�سويدي - مدير دعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

اعلن بالن�سر للح�سور اأمام مدير الدعوى )الدائرة اجلزئية(
مبحكمة عجمان االحتادية االبتدائية

يف الدعوى رقم )2019/3742( جتاري جزئي )باللغتني العربية واالجنليزية(
اىل املدعى عليه/�سيد �ساه اياز احمد - هندي اجلن�سية 

نعلمك بان املدعية / ريحانه يا�سمني عبدالحد كاكرو - هندية اجلن�سية 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها ب���� :

املو�سوع - املطالبة مببلغ وقدره )183000( درهم 
انت مكلف باحل�سور امام )مدير دعوى - الدائرة اجلزئية( مبحكمة عجمان الحتادية 
على  لالإجابة  وذلك  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2019/2/18 املوافق  الثنني  يوم  البتدائية 
الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال 

وكيل عنكم فانه �سيتم ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابيكم.  
مكتب ادارة الدعوى
اميان العو�سي - مدير دعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
 اعـــــــلن 

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/ 
فهد عبداهلل را�سد حممد اخلوري النقبي - اجلن�سية : الإمارات وطلب الت�سديق 
م�سبغة  التجاري  ال�سم  يف   ٪100 البالغة  ح�سته  يف  )تنازل(  يت�سمن  حمرر  على 
ن�����س��اط ال��رخ�����س��ة غ�سيل وك���ي امل��الب�����ض ، وامل��رخ�����ض م��ن دائ����رة التنمية   ، ال��دان��ة 
 2005/6/1 بتاريخ  ال�سادر   532935 رق��م  مهنية  رخ�سة  خورفكان  يف  القت�سادية 
خمي�ض  �سعيد  علي  اآمنه  ال�سيد/   اىل  بخورفكان.   القت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف 
احلو�سني ، اجلن�سية : الإمارات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

       اعادة اعلن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/5006  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-كيلي للمقاولت - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ ال�سرق الأو�سط للعوازل - �ض ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  دره���م(   380.195.50( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد 
امل��واف��ق 2019/2/17 ال�ساعة 8.30 �ض  ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�سة ي��وم الح��د 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

اعلن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده
فى الدعوى رقم 2018/147 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ:بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - عنوانه : اإمارة دبي - دبي - مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، 
مدينة دبي لالإنرتنت ، �ض ب 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. رقم مكاين : 1412776600 

املنفذ �سده : انطوين فرانتزي�ض - عنوانه :  اإمارة دبي ، دبي ، نخلة اجلمريا ، �سقق �سورلين ، العنربة ، ال�سقة 611 ، 
الطابق 6 ، ت : 043639181/043616173 ، رقم مكاين : 1263378707 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/2/27 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
ايام  الع�سرة  خ��الل  الثمن  يزيد على  ان  امل��زاي��دة  �سخ�ض غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خ��الل 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ض : 1113 
ب��  واملقدرة قيمتها  203.17 مرت مربع   : امل�ساحة   -  611  : الوحدة  - رقم  العنربة   : املبنى  ا�سم   -  1  : املبنى  - رقم 

)2.186.901.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2015/48 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ:اي�سوارلل باجوندا�ض روباين 

 A/29 عنوانه : اإمارة دبي - جمريا 1 - �سارع الو�سل - فلل ال�سيخ حمدان - فيال رقم
املنفذ �سده : مدينة دبي للحياة الع�سرية )�ض ذ م (  واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - املطينة - ديرة - 

�سارع املطينة - مبنى اللولو - مبنى حمر عني - �سقة الطابق 3 - مكتب 306 - امام فندق �سرياتون ديرة 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/2/27 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض - املنطقة : وادي ال�سفا 7 - رقم الر�ض : 1039 - امل�ساحة : 

عطاء(  لعلى  )يباع  درهم   )3.802.213.00( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   1598.36
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2018/147 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ:بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - عنوانه : اإمارة دبي - دبي - مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، 

مدينة دبي لالإنرتنت ، �ض ب 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. رقم مكاين : 1412776600 
املنفذ �سده : انطوين فرانتزي�ض - عنوانه :  اإمارة دبي ، دبي ، نخلة اجلمريا ، �سقق �سورلين ، العنربة ، ال�سقة 611 ، 

الطابق 6 ، ت : 043639181/043616173 ، رقم مكاين : 1263378707 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/2/27 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
ايام  الع�سرة  خ��الل  الثمن  يزيد على  ان  امل��زاي��دة  �سخ�ض غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  خ��الل 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ض : 1113 
ب��  واملقدرة قيمتها  203.17 مرت مربع   : امل�ساحة   -  611  : الوحدة  - رقم  العنربة   : املبنى  ا�سم   -  1  : املبنى  - رقم 

)2.186.901.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2015/48 تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ:اي�سوارلل باجوندا�ض روباين 

 A/29 عنوانه : اإمارة دبي - جمريا 1 - �سارع الو�سل - فلل ال�سيخ حمدان - فيال رقم
املنفذ �سده : مدينة دبي للحياة الع�سرية )�ض ذ م (  واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - املطينة - ديرة - 

�سارع املطينة - مبنى اللولو - مبنى حمر عني - �سقة الطابق 3 - مكتب 306 - امام فندق �سرياتون ديرة 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/2/27 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض - املنطقة : وادي ال�سفا 7 - رقم الر�ض : 1039 - امل�ساحة : 

عطاء(  لعلى  )يباع  درهم   )3.802.213.00( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   1598.36
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

اعلن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده 
فى الدعوى رقم  2018/175 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: نور بنك )�ض م ع( - )�سابقا - بنك نور ال�سالمي( - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - 
مكتب رقم 801 - ملك اإعمار العقارية بوكالة مكتب الثقة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية الكائن بال�سارقة 

املنفذ �سده : حممد عثمان خان عارف كمال با�سا - عنوانه : اإمارة دبي - الثنية اخلام�سة - مبنى برج قو�ض دبي - �سقة 
رقم 2007 - الطابق 20 - املبنى رقم 1 رقم الر�ض 24 

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  2019/2/20 ال�ساعة  انه يف يوم الأربعاء  املوافق 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�سا�سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ض ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���س��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم 
1 - ا�سم املبنى : برج قو�ض دبي - رقم العقار : 2007 - رقم الطابق : 20 - امل�ساحة :  الر���ض : 24 - رقم املبنى : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   1.050.039.00  : ب   - مربع  مرت   121.94
رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/161 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع

هاتف   - لل�سيارات  الني�سان  وكالة  خلف   401 رق��م  مكتب  بوينت  البزن�ض  بناية   - بور�سعيد   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
 3244594826  : مكاين  رقم   0508650437 هاتف    04/2946945

 : رق��م مكاين   1275 رق��م  العقار   - الرابعة  الثنية  - منطقة  بردبي   - دب��ي  اإم���ارة    : - عنوانه  ماني�ض جويل   : املنفذ �سده 
انه يف يوم الأربعاء  املوافق 2019/2/20 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى    -  71416  15952
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
وامل�ساريف  الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  املدنية وعلى من  الإج���راءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف 
التالية  ايام  التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة  ايام  خالل ع�سرة 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة 
وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض : 1275 - رقم 

البلدية : 5715 - 394 - امل�ساحة : 539.95 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )3.000.000.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

اعلن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2017/3247 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: م�سرف دبي - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي / بردبي / مدينة دبي الطبية / مبنى رقم 16 / الطابق الثالث 

املنفذ �سده : علي حممد علي بجا�ض - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - يعلن املدعي عليه على وكيله املختار مكتب دار 
العدالة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/2/20 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام 
البيع )�سركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  اقت�سى احلال �سيجرى بيع  ان  التالية  الثالث 
المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني 
ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم امل��زاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة 
: مر�سى دبي - رقم الر�ض 135 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : وي�ست �سايد مارينا - رقم الوحدة : 203 - امل�ساحة : 

درهم  )1.297.545.00( ب���  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت   133.94
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/175 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: نور بنك )�ض م ع( - )�سابقا - بنك نور ال�سالمي( - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - 

مكتب رقم 801 - ملك اإعمار العقارية بوكالة مكتب الثقة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية الكائن بال�سارقة 
املنفذ �سده : حممد عثمان خان عارف كمال با�سا - عنوانه : اإمارة دبي - الثنية اخلام�سة - مبنى برج قو�ض دبي - �سقة 

رقم 2007 - الطابق 20 - املبنى رقم 1 رقم الر�ض 24 
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  2019/2/20 ال�ساعة  انه يف يوم الأربعاء  املوافق 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�سا�سي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ض ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���س��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم 
1 - ا�سم املبنى : برج قو�ض دبي - رقم العقار : 2007 - رقم الطابق : 20 - امل�ساحة :  الر���ض : 24 - رقم املبنى : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   1.050.039.00  : ب   - مربع  مرت   121.94
رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/161 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع

هاتف   - لل�سيارات  الني�سان  وكالة  خلف   401 رق��م  مكتب  بوينت  البزن�ض  بناية   - بور�سعيد   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
 3244594826  : مكاين  رقم   0508650437 هاتف    04/2946945

 : رق��م مكاين   1275 رق��م  العقار   - الرابعة  الثنية  - منطقة  بردبي   - دب��ي  اإم���ارة    : - عنوانه  ماني�ض جويل   : املنفذ �سده 
انه يف يوم الأربعاء  املوافق 2019/2/20 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى   -  71416  15952
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
وامل�ساريف  الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  املدنية وعلى من  الإج���راءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف 
التالية  ايام  التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة  ايام  خالل ع�سرة 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة 
وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض : 1275 - رقم 

البلدية : 5715 - 394 - امل�ساحة : 539.95 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )3.000.000.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

اعلن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2017/3247 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: م�سرف دبي - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي / بردبي / مدينة دبي الطبية / مبنى رقم 16 / الطابق الثالث 

املنفذ �سده : علي حممد علي بجا�ض - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - يعلن املدعي عليه على وكيله املختار مكتب دار 
العدالة للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/2/20 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام 
البيع )�سركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث 
المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني 
ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم امل��زاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة 
: مر�سى دبي - رقم الر�ض 135 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : وي�ست �سايد مارينا - رقم الوحدة : 203 - امل�ساحة : 

درهم  )1.297.545.00( ب���  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت   133.94
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2013/400  تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: �سركة دنل�سكو اخلليج - ذ م م  

عنوانه : اإمارة دبي - العوير - راأ�ض اخلور - جممع الكندي - �سالة عر�ض رقم 13 
املنفذ �سده : �سركة �ست�سون انف�سمنتز ليمتد واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - جممع مروج روتانا - 

خلف فندق دو�سيت - بني مقهى �ستاربك�ض وبنك امل�سرق الواقعني يف املجمع الذكور - طابق امليزانني 
انه يف يوم الربعاء  املوافق 2019/2/20 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : جممع دبي لالإ�ستثمار الأول - رقم الر�ض : 29  - ا�سم املبنى : �سون بزن�ض بارك - رقم املبنى : 

عطاء.  لعلى  ويباع   )2.100.000( ب��  املقدرة   - مربع  مرت   218.37  : امل�ساحة   -   312  : العقار  رقم   -  1
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

اعلن بيع  عقار بالن�سر    
فى الدعوى رقم 2013/400  تنفيذ عقاري     

طالب التنفيذ: �سركة دنل�سكو اخلليج - ذ م م  
عنوانه : اإمارة دبي - العوير - راأ�ض اخلور - جممع الكندي - �سالة عر�ض رقم 13 

املنفذ �سده : �سركة �ست�سون انف�سمنتز ليمتد واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - جممع مروج روتانا - 
خلف فندق دو�سيت - بني مقهى �ستاربك�ض وبنك امل�سرق الواقعني يف املجمع الذكور - طابق امليزانني 

انه يف يوم الربعاء  املوافق 2019/2/20 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : جممع دبي لالإ�ستثمار الأول - رقم الر�ض : 29  - ا�سم املبنى : �سون بزن�ض بارك - رقم املبنى : 

عطاء.  لعلى  ويباع   )2.100.000( ب��  املقدرة   - مربع  مرت   218.37  : امل�ساحة   -   312  : العقار  رقم   -  1
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/171 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 - خلف وكالة الني�سان لل�سيارات  ، هاتف : 
 3244594826  : مكاين  رقم   -  0508650437 هاتف   -  04/2946945

املنفذ �سده : باتر مروان ر�سيد بيوك - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة مر�سى دبي - مبنى دلفني دبليو 3 - العقار 
رقم 1501 - رقم مكاين : 1169574554 - انه يف يوم الأربعاء  املوافق 2019/2/20 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف 
اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة 
المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني 
ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم امل��زاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة 
: مر�سى دبي - رقم الر�ض : 107 - رقم املبنى : 5  - ا�سم املبنى : دلفني دبليو 3 - رقم الوحدة : 1501 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )2.049.069.00( ب��  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت    126.91

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم  2018/162 بيع عقار مرهون   
اإم��ارة دبي - ديرة - ميدان بني يا�ض - وكالة املحامي احمد ابراهيم  طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ - عنوانه : 
احمد - دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية ا�سيكو لالعمال - الطابق الرابع - مكتب 406 و 304 هاتف 042989888 الربيد 
الإلكرتوين : ablaw@eim.ae مكاين 3250094543.  املنفذ �سده : بو�سكو �ستيل اند الوي�ض - م د م �ض )ميثلها 
ال�سيد/ ماهيندرا بابولل بهن�سايل( - عنوانه : اإمارة دبي - ابراج بحريات اجلمريا - منطقة الثنية اخلام�سة - جولد تاور )برج 
الذهب( - بناية 3 - مكتب رقم B3 - 10-12 - ار�ض رقم 32 - مكاين رقم 1270673898 - انه يف يوم الأربعاء  املوافق 
2019/2/20 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه 
www.emiratesauction.( لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن 
على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية 
B3 - 1 - 10 : املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 32 - رقم املبنى : 3  - ا�سم املبنى : جولد تاور - رقم الوحدة - 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )713.000.00( ب��  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   66.24  : امل�ساحة   -  12

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده 

فى الدعوى رقم  2017/26 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: بنك امل�سرق - �ض م ع 

عنوانه : دبي - ديرة - �سارع عمر بن اخلطاب - بجوار مركز الغرير - بوكالة املحامية / منى ال�سباغ 
املنفذ �سده : �سارلي�ض فارجي�ض - واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - ابراج بحريات اجلمريا - ار�ض رقم جي ال 
بي ات�ض 2 تي زد اي - وحدة رقم 2503  - انه يف يوم الأربعاء  املوافق 2019/2/20 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام 
البيع )�سركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث 
المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني 
باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  الأ�سا�سي  الثمن  م��ن   20% ع��ن  يقل  ل 
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع 
من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية 
-رقم الر�ض : 41 - املنطقة : مر�سى دبي - ا�سم املبنى MARINA MANSIONS - رقم الوحدة : 601  - 

رقم املبنى : 1 - امل�ساحة : 265.43 مرت مربع - مببلغ 2.857.061.00 درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

اعلن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم 2018/171 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 - خلف وكالة الني�سان لل�سيارات  ، هاتف : 

 3244594826  : مكاين  رقم   -  0508650437 هاتف   -  04/2946945
املنفذ �سده : باتر مروان ر�سيد بيوك - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة مر�سى دبي - مبنى دلفني دبليو 3 - العقار 
رقم 1501 - رقم مكاين : 1169574554 - انه يف يوم الأربعاء  املوافق 2019/2/20 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف 
اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة 
المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني 
ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم امل��زاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة 
: مر�سى دبي - رقم الر�ض : 107 - رقم املبنى : 5  - ا�سم املبنى : دلفني دبليو 3 - رقم الوحدة : 1501 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )2.049.069.00( ب��  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت    126.91

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/162 بيع عقار مرهون   
اإم��ارة دبي - ديرة - ميدان بني يا�ض - وكالة املحامي احمد ابراهيم  طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ - عنوانه : 
احمد - دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية ا�سيكو لالعمال - الطابق الرابع - مكتب 406 و 304 هاتف 042989888 الربيد 
الإلكرتوين : ablaw@eim.ae مكاين 3250094543.  املنفذ �سده : بو�سكو �ستيل اند الوي�ض - م د م �ض )ميثلها 
ال�سيد/ ماهيندرا بابولل بهن�سايل( - عنوانه : اإمارة دبي - ابراج بحريات اجلمريا - منطقة الثنية اخلام�سة - جولد تاور )برج 
الذهب( - بناية 3 - مكتب رقم B3 - 10-12 - ار�ض رقم 32 - مكاين رقم 1270673898 - انه يف يوم الأربعاء  املوافق 
2019/2/20 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه 
www.emiratesauction.( لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن 
على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية 
B3 - 1 - 10 : املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 32 - رقم املبنى : 3  - ا�سم املبنى : جولد تاور - رقم الوحدة - 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )713.000.00( ب��  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   66.24  : امل�ساحة   -  12

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2017/26 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: بنك امل�سرق - �ض م ع 

عنوانه : دبي - ديرة - �سارع عمر بن اخلطاب - بجوار مركز الغرير - بوكالة املحامية / منى ال�سباغ 
املنفذ �سده : �سارلي�ض فارجي�ض - واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - ابراج بحريات اجلمريا - ار�ض رقم جي ال 
بي ات�ض 2 تي زد اي - وحدة رقم 2503 - انه يف يوم الأربعاء  املوافق 2019/2/20 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام 
البيع )�سركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث 
المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني 
باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  الأ�سا�سي  الثمن  م��ن   20% ع��ن  يقل  ل 
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع 
من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية 
-رقم الر�ض : 41 - املنطقة : مر�سى دبي - ا�سم املبنى MARINA MANSIONS - رقم الوحدة : 601  - 

رقم املبنى : 1 - امل�ساحة : 265.43 مرت مربع - مببلغ 2.857.061.00 درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
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املال والأعمال

للتزامه مبواجهة حتديات التغري املناخي
بنك اأبوظبي الأول ي�ضنف 

اأف�ضل موؤ�ض�ضة مالية يف الإمارات 
•• اأبوظبي-الفجر: 

املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بنك يف  اأك��رب  الأول،  اأبوظبي  بنك  نف  �سُ
يف  مالية  موؤ�س�سة  كاأف�سل  العامل،  يف  املالية  املوؤ�س�سات  واآم��ن  اأك��رب  واأح��د 
دولة الإمارات العربية املتحدة من حيث اللتزام مبواجهة حتديات التغري 
بي”  دي  “�سي  برنامج  من   B ت�سنيف  على  البنك  ح�سل  حيث  املناخي؛ 
بالإف�ساح  التزامه  م��دى  على  له  تقديراً  الكربون،  انبعاثات  عن  للك�سف 
عن اأدائه ملواجهة التحديات املناخية والبيئة، ليكون بذلك املوؤ�س�سة املالية 
برنامج  ويدير  ال��ت��وايل.  على  الثانية  لل�سنة  ت�سنيفاً  الأع��ل��ى  الإم��ارات��ي��ة 
املعروف �سابقاً با�سم م�سروع الك�سف عن انبعاثات الكربون،  “�سي دي بي”، 
يعتمده  حيث  الكربونية،  النبعاثات  ن�سب  عن  لالإف�ساح  دولياً  برناجماً 
اأبوظبي الأول لقيا�ض تاأثري الب�سمة الكربونية لأعماله على البيئة  بنك 
الكربونية  النبعاثات  عن  الك�سف  برنامج  وي�سم  واإدارتها.  تتبعها  بهدف 
“�سي دي بي” �سبكة من امل�ستثمرين وال�سركات املختلفة التي تدير اأ�سوًل 
ال�سيا�سات من  العديد من �سانعي  اإىل جانب  100 ترليون دولر  بقيمة 
خمتلف اأنحاء العامل ممن ي�ستخدمون بيانات الربنامج ل�سياغة قراراتهم 
ال�ستثمارية.  وقالت بيليندا �سكوت، رئي�سة ا�ستدامة ال�سركات لدى بنك 
االعاملية.  املخاطر  اأب��رز  من  املناخي  التغري  ظاهرة  “تعدُّ  الأول:  اأبوظبي 
للمناخ بوقف  ب��اري�����ض  ات��ف��اق  امل��وق��ع��ة على  ال���دول  وق��د تعهدت ح��ك��وم��ات 
الأر�ض  ح��رارة  درج��ة  ارتفاع  حل�سر  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  يف  الزيادة 
قيا�ساً بع�سر ما قبل الثورة ال�سناعية.  واإبقائها “دون درجتني مئويتني”، 
وباعتبارنا البنك الأكرب يف دولة الإمارات العربية املتحدة، تقع على عاقتنا 
م�سوؤولية حتقيق ال�ستدامة يف كافة الأعمال التي نقوم بها، ودعم جهود 
القت�سادية  القيمة  وحتقيق  امل�ستدامة،  التنمية  اأه��داف  لتج�سيد  الدولة 
ح�سولنا  وي�سكل  وموظفينا.  وعمالئنا  مل�ساهمينا  والبيئية  والجتماعية 
هذا العام على ت�سنيف B اإجنازاً هاماً، خا�سًة مع قيام برنامج الك�سف عن 
النبعاثات الكربونية “�سي دي بي” برتقية عملية الت�سنيف وجعلها اأكر 
اإعالن  املوقعة على  اإحدى اجلهات  الأول  اأبوظبي  �سرامة.«  ويعترب بنك 
اأبوظبي للتمويل امل�ستدام الذي مت اإطالقه يف 16 يناير 2019، ووقعت 
عليه 25 جهة وموؤ�س�سة حكومية وخا�سة. ويعد هذا الإعالن، الذي جاء 
مببادرة من �سوق اأبوظبي العاملي، جزءاً من اجلهود امل�ستمرة للتعاون مع 
املوؤ�س�سات احلكومية واجلهات التنظيمية واملوؤ�س�سات الرائدة لإر�ساء اأ�س�ض 

قطاع التمويل امل�ستدام.

»الأمن الغذائي« : 5 تكنولوجيات مقاومة 
للمناخ تلبي احتياجات الب�ضرية من الغذاء

•• دبي - وام:

اأطلقت القمة العاملية للحكومات يف دورتها ال�سابعة واحدا من اأهم التقارير 
العاملية حتت عنوان “ الأمن الغذائي يف القرن احلادي والع�سرين .. بناء 
مُيكن  ل  اأن��ه  اأك��د  وال��ذي  املناخية”  بالظروف  تتاأثر  ل  غذائية  منظومة 
والبنية  الأغ��ذي��ة،  معاجلة  من�ساآت  وج���ود  دون  ال��غ��ذائ��ي  ب��الأم��ن  التمتع 
التوزيع  قنوات  عن  ف�ساًل  اللوج�ستية،  واخل��دم��ات  ال�سرورية،  التحتية 
املنا�سبة، م�سريا اإىل اأن الأمن الغذائي ل يقبل بوجود اأي حلقات �سعيفة. 
كما اأكد التقرير - الذي جاء بالتعاون �سركة ال�ست�سارات العاملية “اأوليفر 
واميان” ومل يكتفي مبناق�سة اأبعاد ق�سية الأمن الغذائي، بل قدم اأفكارا 
حللول وتو�سيات عملية، تتيح للحكومات واملجتمعات والأفراد العمل معاً 
وال�ستعداد مل�ستقبل اأف�سل للب�سرية - احلاجة لأن يكون نظامنا الغذائي 

العاملي اأكر لُي�سبح اأكر مرونة ومقاومة للمناخ.
�سياغة  اإع��ادة  �سيتطلب  الغذاء  على  امل�ستقبلي  الطلب  اأن  التقرير  وتوقع 
يرتبط  م��ا  ك��ل  يف  التفكري  واإع����ادة  ك��ام��ل،  ب�سكل  العاملي  ال��غ��ذائ��ي  نظامنا 
مبنظومة الغذاء، من تكنولوجيا الزراعة اإىل نطاق ال�ستثمارات يف قطاعي 
التكنولوجيا  من  التالية  املوجة  �سي�سهد  العامل  واأن  والأغ��ذي��ة،  ال��زراع��ة 
القرن  نحو  ُقدما  العاملي  الغذائي  نظامنا  �ستدفع  والتي  للمناخ،  املقاومة 
على  ق���ادرة  زراع��ي��ة  تكنولوجيات   5 التقرير  وق���دم  والع�سرين.  احل���ادي 
لتمكني  التكنولوجيا  عالية  البال�ستيكية  البيوت  اأولها  املناخ،  مع  التكيف 
الإنتاج يف البيئات القا�سية، ترتاوح من الظروف ال�سحراوية اجلافة اإىل 
املناخات الباردة، وعلى مدار العام، اذ ُتعدُّ البيوت البال�ستيكية تكنولوجيا 
نا�سجة وتتمتع ب�سجل حافل يف دول مثل هولندا اأو ال�سني، تقدر القيمة 
احلالية لل�سوق بنحو 20 مليار دولر اأمريكي ومن املتوقع اأن تنمو بن�سبة 
% 7 �سنويا. واأو�سح التقرير اأن ثاين هذه التكنولوجيات املقاومة للمناخ 
هي الزراعة الراأ�سية والتي ميكن اأن ت�ساعد على اإنتاج غذاء ي�سل اإىل 100 
�سعف ما ُتنتجه املزارع التقليدية لكل قدم مربع بالإ�سافة اإىل مزاياها يف 
تر�سيد ا�ستهالك املياه بن�سبة % 95 مقارنة مع الزراعة التقليدية، وخلو 
مل  الراأ�سية  امل���زارع  اأن  التقرير  ي�سري  ذل��ك  ورغ��م  املبيدات،  من  املنتجات 
ت�سبح مناف�سة ب�سكل كامل بعد نظراً لتكاليف الطاقة الكبرية التي ترجع 
ل�ستخدام الأ�سواء ال�سناعية واأنظمة التحكم بدرجة احلرارة والرطوبة 

التي ت�ستهلك قدراً كبرياً من الطاقة.
ثالث هذه احللول التي اأوردها التقرير هي تربية الأحياء املائية يف الأماكن 
املغلقة واملرتبطة مبا يعرف بال�ستزراع املائي يف يومنا احلايل، والذي يلبي 
اأكر من ن�سف الطلب العاملي على الأ�سماك ويتوقع اأن يتزايد باأكر من 

% 20 لي�سل اإىل 27 مليون طن بحلول عام 2030.
التقرير،  يقرتحها  التي  التكنولوجيات  �سمن  امل�ستزرعة  اللحوم  وتاأتي 
وتقوم هذه التكنولوجيا على فكرة ت�سنيع اللحوم عن طريق زراعة اخلاليا 

احليوانية يف املختربات، با�ستخدام اأ�ساليب هند�سة الأن�سجة.
وجاء يف التقرير “نظراً لنخفا�ض اأثرها البيئي مقارنة بتكنولوجيا تربية 
اإحداث  على  القدرة  لديها  امل�ستزرعة  اللحوم  ف��اإن  التقليدية،  احليوانات 
ثورة يف �سناعة الأغذية، وتتطلب العملية م�ساحة اأقل من الأر�ض “بن�سبة 
ترتاوح ما بني % 95 – 90” مع انبعاثات غازات الدفيئة اأقل بنحو% 

.« 96 ، وا�ستهالك مياه اأقل بنحو % 9 
وخ��ام�����ض ه���ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات امل��ق��اوم��ة ل��ل��م��ن��اخ، ه��ي ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اإنتاج 
اأحد احللول  اأنها متثل  التقرير  يوؤكد  املغلقة حيث  الأماكن  الطحالب يف 
املطروحة ل�ستخدام الطحالب كم�سدر للربوتني من اأجل تغذية املا�سية 
% 70 من الربوتني من كتلتها  اإىل  اإذ حتتوي الطحالب على ما ي�سل 
اجلافة والأحما�ض الأمينية الأ�سا�سية وكميات كبرية من املغذيات الدقيقة 
دولر  مليارات   4 بنحو  الطحالب حالياً  �سوق  قيمة  وتقدر  مثل احلديد، 

اأمريكي ومن املتوقع اأن ينمو �سنوياً بن�سبة 5%.

موؤمتر ومعر�ص بريك بلك ال�ضرق الأو�ضط ي�ضتقطب ح�ضورًا قيا�ضيًا من خرباء املالحة الدوليني
•• دبي - الفجر: 

موؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  اأم�����ض  ر���س��م��ي��اً  انطلقت 
الأو�سط،  ال�����س��رق  ب��ل��ك  ب��ري��ك  وم��ع��ر���ض 
الب�سائع  �سحن  ال��رائ��د يف قطاع  احل��دث 
لقطاع  ال�سخمة  امل��ع��دات  ونقل  ال�سائبة 
التعاون  دول جمل�ض  الكربى يف  امل�ساريع 
اخلليجي. وتقام الدورة ال�سنوية الرابعة 
حتت رعاية وح�سور معايل الدكتور عبد 
اهلل بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية 
التحتية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
للموا�سالت  الحت���ادي���ة  الهيئة  ورئ��ي�����ض 
األ��ق��ى الكلمة  ال��ربي��ة وال��ب��ح��ري��ة، ال����ذي 
الفتتاحية خالل اليوم الأول. وقد �سهد 
ي�ستمر  ال���ذي  امل��ع��ر���ض  م��ن  الأول  ال��ي��وم 
ليومني يف مركز دبي التجاري العاملي، يف 

دولة الإمارات جناحاً كبرياً.
معايل  ع���ل���ق  الف���ت���ت���اح���ي���ة،  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
وزير  النعيمي،  بلحيف  اهلل  عبد  الدكتور 
الإمارات  دولة  يف  التحتية  البنية  تطوير 
العربية املتحدة ورئي�ض الهيئة الحتادية 
قائاًل:  وال��ب��ح��ري��ة،  ال��ربي��ة  للموا�سالت 
األف   13 اأك��ر من  اإم���ارة دب��ي  “حتت�سن 
ن�����س��اط ب��ح��ري ي��وؤم��ن م��ب��ا���س��ر اأك����ر من 
اليوم  وي�سهد  ع��م��ل.  ف��ر���س��ة   76،000
ت�سم  مناق�سات  احل���دث  ه���ذا  م��ن  الأول 
نخبة من القيادات البحرية، التي تبحث 

ينتج  وما  القطاع  هذا  تطوير  كيفية  عن 
عنه من اإجنازات اقت�سادية متميزة تفتح 
امل��ج��ال اأم���ام امل��زي��د م��ن ال��ف��ر���ض، وميكن 
الفعالية  ه����ذه  يف  احل�����س��ور  اإن  ال���ق���ول 
امل��ك��ان لنعقادها  اخ��ت��ي��ار  اأح�����س��ن��ت  ال��ت��ي 
ا�ستثنائياً،  يعترب  امل��ن��ا���س��ب  ال��ت��وق��ي��ت  يف 
و�سيجعل من موؤمتر ومعر�ض بريك بلك 
العام منا�سبة تثبت  ال�سرق الأو�سط لهذا 
البحري  ال�سحن  �سناعة  بدعم  التزامنا 

اإقليمياً«.
“ اأم��ا على �سعيد  ق��ائ��اًل:  وت��اب��ع معاليه 
جم��ت��م��ع الأع���م���ال ال��ب��ح��ري، ف���الإم���ارات 
اأي�����س��اً م���رك���زاً ح��ي��وي��اً لرجال  اأ���س��ب��ح��ت 
املالحة  قطاع  يف  واملتخ�س�سني  الأع��م��ال 
م�����ن ح������ول ال�����ع�����امل، وت�����زدح�����م اأج����ن����دة 
املعار�ض  ب���ك���ربى  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
وامل����وؤمت����رات وج���وائ���ز ال��ت��م��ي��ز، وم���ا هذا 
متنوعة  ب���اق���ة  م���ن  واح�������داً  اإل  امل����وؤمت����ر 
ومميزة من الفعاليات النوعية التي اختار 
منظموها دولة الإمارات كي تكون عنواناً 
الن�سط للفعاليات يف  لهم، وهذا احل��راك 
بها  حتظى  تناف�سية  ميزة  ميثل  ال��دول��ة 
بها  ومت��ت��از  ال��دول��ة  يف  العاملة  ال�سركات 
العاملة يف دول  ال�سركات  عن غريها من 
اإىل ال�ستفادة من  اأخ��رى، والتي ندعوها 
هذا املناخ الذي يفتح لهم فر�ساً للتوا�سل 
والتعارف واملعرفة يف اآن واحد، تزيد من 

ق��درت��ه��م ع��ل��ى ع��ق��د ال�����س��ف��ق��ات وتطوير 
الأعمال.«

من�شة مثالية لبناء العالقات التجارية 
احلدث،  اأهمية  عن  حديثها  معر�ض  ويف 
�سعود،  اآل  ���س��ارة  الأم����رية  �سمو  اأو���س��ح��ت 
مديرة تطوير الأعمال البحرية باملنتدى 
الأكادميية  ل��دى  البحري  للنقل  ال��دويل 
والنقل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  للعلوم  ال��ع��رب��ي��ة 
البحري بالإ�سكندرية: “خالل يوم واحد 
بلك  بريك  ومعر�ض  م��وؤمت��ر  افتتاح  م��ن 
ال�سرق الأو�سط، نلم�ض مبا ل يدع جماًل 
ال�سحن  خلرباء  مثايل  ملتقى  اأنه  لل�سك 
البحري ونقل املعدات ال�سخمة للم�ساريع 
�سركات  ب��ني  يجمع  املنطقة،  يف  ال��ك��ربى 
ال�سحن واملوانئ، و�سركات النقل، ووكالء 
العمالقة.  املعدات  نقل  وخ��رباء  ال�سحن، 
الأط�������راف  رب�����ط  يف  امل���ن���ظ���م���ون  اإذ جن����ح 
ال�سحن، والتي  اخلم�ض الكربى يف قطاع 
والت�سنيع  والطاقة  املعادن  �سحن  ت�سمل 
والنفط والغاز وامل�ستقات البرتوكيماوية، 
القت�ساد  يف  اأ���س��ا���ض  ع��ن��ا���س��ر  وجميعها 
وت��ل��ع��ب دوراً  ك��ك��ل  امل��ن��ط��ق��ة  ال��وط��ن��ي يف 
رئي�ساً يف ازدهاره. كما اأننا ندرك ال�سمعة 
املتزايدة لهذا احلدث واأهميته يف ت�سجيع 
الدوليني  ال��ق��ادة  ب��ني  التفاعلي  النقا�ض 
النقل  �سناعة  يف  الرئي�سني  وال��الع��ب��ني 

البحري وال�سحن عاملياً«.

جمعة  خمي�ض  اأو���س��ح  كلمته،  خ��الل  ويف 
لل�سناعات  دب��ي  جمل�ض  رئي�ض  عميم،  بو 
البحرية واملالحية قائاًل: “اإن اخلطوات 
لتحقيق  الإم��ارات  اتخذتها  التي  الكربى 
تبووؤ  اأث��م��رت  امل��الح��ي  القطاع  يف  التميز 
الدولة مرتبة ال�سدارة يف جمال ال�سحن 
وميكننا  اللوج�ستية.  وال��ق��درات  البحري 
التي تقدمها  الكبرية  امل�ساهمة  نلم�ض  اأن 
يف  تقام  التي  املميزة  البحرية  الفعاليات 
ال���دول���ة وع��ل��ى راأ���س��ه��ا م��وؤمت��ر ومعر�ض 
بريك بلك ال�سرق الأو�سط، والذي �ساعد 
هذا العام يف ت�سليط ال�سوء على اجلهود 
يف  بحرية  تناف�سية  بيئة  خللق  ال��رائ��دة 
الأعمال  وممار�سة  للتجارة  حمفزة  دب��ي 
�ساهداً  ذل��ك  ويعد  ال�ستثمارات.  وج��ذب 
�سكل  ال���ذي  احل���دث  ه��ذا  م�سداقية  على 
ال�سناعة  اأط��راف  كافة  يجمع بني  منرباً 
امل��الح��ي��ة م��ن خ��الل رف��ع ال��وع��ي باملكانة 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��ل��ه��ا م���وان���ئ الإم�����ارات 
و�سدارة دبي كمركز بحري دويل ي�ساهي 
ويوؤكد  ال��رائ��دة،  املالحية  امل��راك��ز  اأف�سل 
هذه امل�سداقية ح�سور اأكر من 2،000 
البحري  ال��ق��ط��اع  يف  ومتخ�س�ض  خ��ب��ري 

ميثلون اأكر من 55 دولة«.
م���ن ج��ان��ب��ه، حت���دث ب���ن ب���الم���ري، املدير 
الفتتاحي  ال��ي��وم  يف  ل��ل��ح��دث،  ال��ت��ج��اري 
ال���ذي  ال��ن�����س��ط  احل������راك  “يعّد  ق����ائ����اًل: 

موؤ�سراً  احل��دث،  لهذا  الأول  اليوم  �سهده 
بناء  اإىل  الإم�������ارات  ���س��ع��ي  ع��ل��ى  وا���س��ح��اً 
اق��ت�����س��اد ب��دي��ل ع���ن ال��ن��ف��ط، وي��ع��د ذلك 
الوا�سعة  امل�ساركة  توؤكدها  تناف�سية  ميزة 
ت�سارك  التي  املتميزة  ال�سركات  قبل  من 
م��ن داخ��ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا. وي��ع��دُّ تنوع 
احل�سور اليوم �سمة هامة ت�سب يف �سالح 
فيها؛  فعاليتنا  تنظيم  يتم  التي  ال��دول��ة 
حيث يخلق مناخاً يفتح الفر�ض للتوا�سل 
واملعرفة، مع زيادة القدرة يف الوقت نف�سه 
على عقد ال�سفقات وحت�سني بيئة تطوير 

الأعمال«.
وقالت ليزيل مرييديث، مديرة الت�سويق 
يف �سركة بريك بلك للفعاليات والإعالم: 
ال��ي��وم وهو  احل���دث  ن��رى  اأن  املبهج  “من 
ي�سهد م�ساركة قيا�سية يف عدد احل�سور؛ 
ي��وم��ه الأول.  اأن���ه لي���زال يف  ال��رغ��م  على 
القوي  احل�����س��ور  تعزيز  يف  ي�ساهم  ومم��ا 
هذا العام، تعاون اأكر من 30 من الرعاة 
و 40 من ال�سركاء الإعالميني. بالإ�سافة 
 10 م��ن  اأك����ر  بتنظيم  ق��م��ن��ا  ذل����ك،  اإىل 
ت�سم  النقا�ض،  حلقة  يف  للحوار  جل�سات 
اأكر من 30 متحدثاً يف املوؤمتر، لتقدمي 
راأي اخلرباء واملتخ�س�سني حول اجتاهات 
مكانة  ل��ت��ع��زي��ز  والق�����رتاح�����ات  ال�������س���وق 
الإم��ارات فيما يتعلق بال�سناعة البحرية 

وقطاع �سحن الب�سائع ال�سائبة«.

•• دبي-الفجر: 

�سهدت جل�سة “�سناديق التنمية.. توجهات ا�ستثمارية 
العاملية  التي عقدت �سمن فعاليات القمة  جديدة”، 
من  امل�ستوى  رفيعي  ممثلني  م�ساركة  للحكومات، 
ملناق�سة  عاملية،  م�سرفية  وموؤ�س�سات  تنمية  �سناديق 
ال���س��ت��ث��م��ار يف  اأه��م��ي��ة  م��ت��ن��وع��ة ت�سمنت  م��وا���س��ي��ع 
التحتية  والبنية  احلقيقية  التحتية  البنية  تطوير 
وتوفري  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  بهدف  الرقمية، 

املنفعة للنا�ض يف كافة البلدان واملناطق. 
���س��ارك يف اجل��ل�����س��ة ك��ل م���ن: ل��ي��ك��وي��ن ج���ني، رئي�ض 
التحتية،  ال��ب��ن��ي��ة  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  الآ���س��ي��وي  ال��ب��ن��ك 
وفريد بلحاج، نائب الرئي�ض الإقليمي ملنطقة ال�سرق 
الأو�سط و�سمال اإفريقيا – جمموعة البنك الدويل، 
وحممد �سيف ال�سويدي، مدير عام �سندوق اأبوظبي 
اإدارة  جمل�ض  ع�سو  مبارك،  فهد  والدكتور  للتنمية، 
عبد  وال��دك��ت��ور  ال�ستثمار،  جلنة  وع�سو  “�سابك” 
احلكيم الواعر، مدير اإدارة التعاون وتعبئة املوارد يف 

البنك الإ�سالمي للتنمية..
املدي����ر  احلمي�����دي،  عبدالرحمن  اجلل�س�������ة  واأدار   

النقد  ���س��ن��دوق   - الإدارة  جم��ل�����ض  ورئ��ي�����ض  الع�����ام 
العربي. 

الرقمي جزءًا ل يتجزاأ  العن�شر  فهد مبارك: 
من عملية تطوير �شناديق التنمية

وقال الدكتور فهد مبارك اإن اململكة العربية ال�سعودية 
اأ���ّس�����س��ت م��ن��ذ اأرب���ع���ني ع���ام���اً، ال��ع��دي��د م���ن �سناديق 
العقاري  القطاع  مثل  ع��دة  قطاعات  �سمن  التنمية 
بداأت جميع هذه  وقد  والثقافة وغريها.  وال�سناعة 
حيث  ا�سرتاتيجياتها،  يف  التفكري  باإعادة  ال�سناديق 
اأ�سبح العن�سر الرقمي جزءاً ل يتجزاأ من جهودها. 
للهواتف  ع��ال��ي��ة  ا���س��ت��خ��دام  بن�سبة  امل��م��ل��ك��ة  وت��ت��م��ت��ع 
امل��ت��ح��رك��ة، ول��دي��ن��ا ب��رن��ام��ج ���س��خ��م ل��ت��ع��زي��ز و�سول 
الإنرتنت ال�سريع اإىل جميع املنازل واملناطق بحلول 
العام 2050. ولدينا اأي�ساً �سندوقان خدميان هما 
�سندوق البنية التحتية لال�ستثمار يف املناطق التي ل 
ت�ستطيع �سركات الت�سالت الو�سول اإليها، و�سندوق 
يف  للم�ساهمة  والت�����س��الت  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 

تعزيز مهارات النا�ض التقنية والرقمية«. 

للتقنيات  حا�شنة  بيئة  تطوير  جني:  ليكوين 
الرقمية 

اأه��م��ي��ة تطوير  اإىل  اأ���س��ار ليكوين ج��ني  م��ن ج��ان��ب��ه، 
ع�سرنا  يف  ج��داً  مهمة  باعتبارها  الرقمية  التقنيات 
احلايل، م�سيفاً: علينا ال�ستثمار يف البنية التحتية 
املوارد  وتوفري  الرقمية  التحتية  والبنية  احلقيقية 
الالزمة لذلك. وعلينا اأي�ساً اأن نرتقي بالتعليم لكي 
منّكن النا�ض من ال�ستفادة من العامل الرقمي، كما 
ت�سبح  لكي  الرقمية  التقنيات  من  املزيد  دمج  يجب 

املدن الذكي اأكر كفاءة. 

فريد بلحاج: 300 مليون �شاب يف �شوق العمل 
باملنطقة يف 2050

ت�سم منطقة  اأن  املتوقع  اإن��ه من  بلحاج  فريد  وق��ال 
مليون   300 نحو  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
من ال�سباب يف �سوق العمل بحلول 2050. واإن هذا 
احلجم الهائل ميثل فر�سة وحتدياً يف الوقت نف�سه، 
لذا علينا اأن ن�ستغل الفر�سة اأف�سل ا�ستغالل. وتابع: 
ال��روة احلقيقية للدول،  الب�سري هو  امل��ال  راأ���ض  اإن 
م���وؤك���داً اأه��م��ي��ة ال���س��ت��ث��م��ار يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض مع 

توفري احلماية الجتماعية، ومنح الأهمية لل�سراكة 
بالإبداع  التحلي  واخلا�ض، مع  العام  القطاعني  بني 
يف  الواقع  اأر���ض  على  جديدة  اأفكار  وط��رح  والبتكار 

هذا ال�سدد. 

حممد �شيف ال�شويدي: ا�شتثمارات تنموية يف 
90 دولة حول العامل

اأبوظبي  �سندوق  اإن  ال�سويدي  �سيف  حممد  وق���ال 
�سكل  على  الدراهم  مليارات  قّدم  ال�سندوق  للتنمية 
قرو�ض ومنح وا�ستثمارات، وحقق ال�ستثمار يف اآلف 
اأن وجود  العامل، موؤكداً  دول��ة حول   90 امل�ساريع يف 
لإطالق  حتمية  ���س��رورة  احلقيقية  التحتية  البنية 
اإىل  دوم��اً  ن�سعى  فاإننا  لذا  الرقمية،  التحتية  البنية 
اأر�ض  على  التحتي��������ة  البني�������ة  م�س�����اريع  مت��وي��ل 

الواقع.
 وم����ن ال��ط��ب��ي��ع��ي اأن ي��ك��ون ال��ن��ا���ض م��ت��خ��ّوف��ني من 
التقنيات اجلديدة وتاأثريها على حياتهم، لكن يجب 
علينا اأن ن�سجع جهود التح�سني والتطوير يف البتكار 
والتكنولوجيا. ويجب اأن نتحول اإىل العامل الرقمي، 

فهناك فر�ض ل ح�سر لها ميكننا ال�ستفادة منها.

اليابان اىل   زيارة وفد اللجنة التنظيمية ملوؤمتر الطاقة العاملي 2019 

قادة قطاع الطاقة الياباين يوؤكدون م�ضاركتهم يف فعاليات موؤمتر الطاقة العاملي الرابع والع�ضرين اأبوظبي 2019

م�شاركون يف جل�شة »�شناديق التنمية.. توجهات ا�شتثمارية جديدة«:

البنية التحتية الرقمية ركيزة التنمية امل�ضتدامة
 حممد �شيف ال�شويدي: »اأبوظبي للتنمية« قّدم مليارات الدراهم قرو�شًا ومنحًا مل�شاريع يف 90 دولة

•• دبي-الفجر: 

اأك���د ق���ادة ق��ط��اع ال��ط��اق��ة ال��ي��اب��اين على 
ي�سم  �سخم  ب��وف��د  ب��امل�����س��ارك��ة  رغبتهم 
اأك���رب ال�����س��رك��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة م��ن خمتلف 
والغاز  ال��ن��ف��ط  م���ن  ال���ط���اق���ة  جم�����الت 
املتجددة،  واخلدمات والبتكار والطاقة 
والع�سرين  الرابعة  ال���دورة  فعاليات  يف 
ال��ع��امل��ي واملزمع  ال��ط��اق��ة  م���وؤمت���ر  م���ن 
انعقاده يف العا�سمة الإماراتية اأبوظبي 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة، 
اإىل   9 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل  اهلل،  حفظه 
اأبوظبي  2019 يف مركز  12 �سبتمرب 
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���ض، وال����ذي ي��ع��د اأكرب 
واأكرها  بالطاقة  معني  جتمع  واأع���رق 

تاأثرياً يف العامل.
اللجنة  وف����د  زي������ارة  خ����الل  ذل����ك  ومت 
العاملي  ال���ط���اق���ة  مل����وؤمت����ر  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
الرابع والع�سرين اأبو ظبي 2019 اإىل 
ال��دك��ت��ور مطر  ���س��ع��ادة  برئا�سة  ال��ي��اب��ان 
وال�سناعة  الطاقة  النيادي، وكيل وزارة 
للموؤمتر،  التنظيمية  اللجنة  ورئ��ي�����ض 
م�ساركة  ت���ع���زي���ز  ا����س���ت���ه���دف���ت  وال����ت����ي 
الطاقة  ق���ط���اع  يف  ال����رائ����دة  ال�����س��رك��ات 
ا�ستعر�ض  ح��ي��ث  امل���وؤمت���ر،  يف  ال��ي��اب��اين 
للموؤمتر  امل��واك��ب��ة  التح�سريات  ال��وف��د 
الهادفة  التنظيمية  اللجنة  واج����راءات 
انق�ساء  بعد  اأثر م�ستدام حتى  لتحقيق 
الرابعة  الدورة  لتكون  املوؤمتر،  فعاليات 
ورواجاً  فعالية  الأك���ر  ه��ي  والع�سرين 

على الإطالق. 
وخالل الزيارة، التقى الوفد قادة قطاع 
وامل�ستثمرين  الأع���م���ال  ورواد  ال��ط��اق��ة 
حيث  ال��ي��اب��ان،  يف  التنفيذيني  وامل����دراء 

اإنبك�ض،  �سركات  �سيودا،  موؤ�س�سة  �سملت 
للطاقة  ط���وك���ي���و  ����س���رك���ة  را،  وج������ي 
للغاز،  ط���وك���ي���و  ����س���رك���ة  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة، 
التجارية  الهيئات  ق��ادة  على  بالإ�سافة 
�سركات  احت��اد  �سي”،  ب��ي  اإب  “اإف  مثل 
الطاقة الكهربائية، مركز اليابان لطاقة 
الفحم احلجري، جمعية الغاز اليابانية، 
عن  ف�ساًل  اليابانية،  البرتول  وجمعية 
اليابان  يف  ال��ط��اق��ة  اق��ت�����س��ادي��ات  معهد 
يف  الرائدة  الأبحاث  مراكز  اأك��رب  “اأحد 
التقى  ك��م��ا  بالطاقة”،  املعنية  ال��ع��امل 
الطاقة  وزارة  يف  امل�سوؤولني  كبار  الوفد 

والتجارة وال�سناعة اليابانية.
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  ال����زي����ارة،  ���س��ه��دت  ك��م��ا 
التنظيمية  اللجنة  رئي�ض  بني  م�ساركة 
ملوؤمتر الطاقة العاملي الرابع والع�سرين 
لل�سركة  التنفيذي  واملدير  الرئي�ض  مع 
البرتولية  ل��ال���س��ت��ك�����س��اف��ات  ال���دول���ي���ة 
�سركة  اأك�����رب  ت��ع��د  وال���ت���ي  “اإنبك�ض”، 
ل��ل��ت��ن��ق��ي��ب واإن�����ت�����اج ال���ن���ف���ط وال����غ����از يف 

اليابان.
واخ��ت��ت��م��ت اجل��ول��ة ب��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى رغبة 
م�ساركة اأكرب موؤ�س�سات و�سركات الطاقة 
اليابانية يف املوؤمتر، ما يوؤكد جناح جهود 
اىل  للموؤمتر  التنظيمية  اللجنة  وف��د 
ال�سيد  وال��ت��ي �سمت  الآ���س��ي��وي��ة،  ال��ق��ارة 
مبارك ال�سام�سي، مدير مكتب اأبوظبي 
للموؤمترات يف دائرة الثقافة وال�سياحة. 
ك��م��ا اأث���م���رت اجل���ول���ة ال��رتوي��ج��ي��ة عن 
ت��وق��ي��ع ات���ف���اق���ي���ات م�����س��ارك��ة م���ع اأك���رب 
الطاقة يف كوريا  وق��ادة قطاع  ال�سركات 
فعاليات  يف  واليابان  وال�سني  اجلنوبية 
املقبل.  �سبتمرب  ���س��ه��ر  خ���الل  امل���وؤمت���ر 
ومن جانبه، ثمن الدكتور مطر النيادي 
ورئي�ض  وال�سناعة  الطاقة  وزارة  وكيل 

الطاقة  مل���وؤمت���ر  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
اجلولة  جناح  والع�سرين  الرابع  العاملي 
الرتويجية املميزة لوفد املوؤمتر يف قارة 
اآ�سيا م�سرياً اإىل اأنها اأ�سهمت يف الو�سول 
اإىل قادة القطاع يف القارة وطرح املزيد 
تعزز  اأن  �ساأنها  م��ن  التي  امل��ب��ادرات  م��ن 
اللجنة  فخر  موؤكداً  العام،  هذا  املوؤمتر 
التنظيمية بتاأكيد م�ساركة قادة الطاقة 
من قارة اآ�سيا والعامل يف املوؤمتر، ودعم 
الأكر  ال���دورة  اللجنة يف تقدمي  ه��دف 
املمتد  املوؤمتر  تاريخ  يف  وتاأثرياً  فعالية 
م�سدداً  ت��ق��ري��ب��اً،  ع��ام   100 م���دار  على 
تتجاوز  للحدث  ال���س��ت��ع��دادات  اأن  على 

املخططات املو�سوعة اإىل حد كبري.
الطاقة  موؤمتر  “ي�سكل  النيادي:  وق��ال 
الطاقة  لقطاع  املثالية  املن�سة  العاملي 

الإبتكارات  اأح��دث  ل�ستعرا�ض  الياباين 
التكنولوجية  وال��ت��ق��ن��ي��ات  وال��ت��ط��ورات 
اأكرب  اإىل  والن�سمام  الطاقة،  قطاع  يف 
والذين  ال��ع��امل،  يف  الطاقة  قطاع  رواد 
ي�ساركوننا الروؤية يف ا�ستقطاب موؤ�س�سات 
الطاقة الرئي�سة لإثراء نقا�سات املوؤمتر، 
ون��ت��ائ��ج ملمو�سة  اآل���ي���ات  ع���ن  وال��ب��ح��ث 
الإ�ستدامة،  لتحقيق  اأ�سا�سية  كخطوة 
الإمارات  دول��ة  دور  امل��وؤمت��ر  �سيتوج  كما 
ك���ن���م���وذج رائ�����د ون���اج���ح ع���امل���ي���اً يف دعم 
التحول يف قطاع الطاقة، وير�سخ مكانة 
اأبوظبي الريادية كمركز عاملي ل�سناعة 
يف  �سي�سارك  ال�سياق،  هذا  ويف  الطاقة«. 
املوؤمتر ما ي�ساهي 150 من قادة قطاع 
املوؤمتر،  برنامج  يف  كمتحدثني  الطاقة 
امل�ستقبلية،  ال��روؤى  �سي�ستعر�سون  حيث 

بالإ�سافة اىل  الطاقة،  واإجن��ازات قطاع 
القطاع،  ه��ذا  يف  الب��ت��ك��ار  دور  مناق�سة 
وذلك بح�سور قادة دول ووزراء الطاقة. 
1500 مندوب  م��ن  اأك����ر  ���س��ج��ل  ك��م��ا 
�سبعة  قبل  وذل��ك  امل��وؤمت��ر  يف  للم�ساركة 

اأ�سهر على انطالق احلدث.
الطاقة  م��وؤمت��ر  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
�سنوات،  ث��الث  ك��ل  يعقد  ال���ذي  ال��ع��امل��ي 
يعّد اأكرب واأعرق جتّمع للطاقة يف العامل 
والأك��ر ت��اأث��رياً، وتعدُّ ه��ذه ال��دورة هي 
الأوىل التي يتم فيها ا�ست�سافة املوؤمتر 
الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  من  مدينة  يف 
دولة  اأول  الإم����ارات  دول��ة  �ستكون  فيما 
عربية  دول��ة  واأول  “اأوبك”  منظمة  يف 
الذي  تاريخه  ط��وال  املوؤمتر  ت�ست�سيف 

ميتد اإىل 94 عاماً.
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املال والأعمال

خالل فعاليات معر�ض بريك بالك ال�شرق الأو�شط 2019
»موانئ دبي العاملية« ت�ضتعر�ص قدرات 
مناولة الب�ضائع غري املعباأة يف احلاويات 

•• دبي-الفجر:

الإمارات،  – اإقليم  العاملية  دبي  ملوانئ  التابع  علي  جبل  ميناء  ي�ستعر�ض 
املعباأة يف احلاويات  الب�سائع غري  املتقّدمة كبوابة رئي�سة ملناولة  اإمكاناته 
من  الرابعة  الن�سخة  انعقاد  خ��الل  وذل��ك  بامل�ساريع،  ة  اخلا�سّ وال�سحنات 
معر�ض وموؤمتر بريك بالك ال�سرق الأو�سط 2019 يف دبي، احلدث الذي 
ت�ست�سيفه موانئ دبي العاملية – اإقليم الإمارات وي�سارك فيه جمموعة من 

ة بامل�ساريع يف املنطقة. اأبرز مزودي خدمات النقل وال�سحنات اخلا�سّ
التجاري  ال�سريك  ب�سفتها  العاملية  دب��ي  ملوانئ  بالن�سبة  مهم  ح��دث  وه��و 
الرئي�ض ملعر�ض اإك�سبو 2020 دبي، وقد قامت بتعزيز مكانة ميناء جبل 
علي الرائد للتعامل مع الب�سائع القادمة اإىل املعر�ض واخلدمات املرتبطة 

خالل الفرتة التي ت�سبق احلدث.
و�سهدت الب�سائع غري املعباأة يف حاويات، مثل ال�سحنات والب�سائع ال�سائبة 
الأمر  مت�ساعًدا يف جبل علي،  ن�ساطاً  امل�ساريع،  البناء وم�ستلزمات  ومواد 
الذي يوؤكد القدرات املتنوعة للميناء الذي �سجل معدل مناولة بواقع 4.8 
مليون طن مرتي من الب�سائع غري املعباأة و4.1 مليون طن مرتي من 

اإجمايل الب�سائع ال�سائبة، �سنوياً خالل الفرتة بني 2013 و2017.
وقال حممد املعلم، املدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العاملية – اإقليم 

الإمارات:
الإم��ارات م�سوؤولة ب�سكل مبا�سر عن �سمان  – اإقليم  العاملية  »موانئ دبي 
 2020 اإك�سبو  مبعر�ض  املتعلقة  الب�سائع  جميع  و�سول  و�سهولة  اأم��ان 
ب�سكل جيد  بالتعامل  العمل لدينا  اإىل دبي. وتقوم فرق  التي يتم �سحنها 
اأن الب�سائع غري املعباأة  مع ما متت مناولته بالفعل يف حمطاتنا. موؤكداً 
يف احلاويات حتتل موقعاً مهًما يف اأعمالنا ومتثل ما يقرب من ربع اأحجام 
املناولة، الأمر الذي ينعك�ض يف 
التجارية لكل ما نقوم  القيمة 
املتوقع  وم��ن  علي.  به يف جبل 
اأن ي��ت��م ت��رك��ي��ز اله��ت��م��ام على 
قطاع ال�سحن، خا�سة يف �سوء 
م�����س��اري��ع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة “ 
تبلغ  اأن  امل��ت��وق��ع  املنطقة”  يف 
قيمتها الإجمالية 900 مليار 

دولر«.
واأ�ساف: “يتم تعزيز اخلدمات 
العاملية امل�ستوى يف ميناء جبل 
ع��ل��ي م��ن خ���الل درج����ة عالية 
تخزين  يف  ال��ت��خ�����س�����ض  م����ن 
الب�سائع.  اأنواع  ومناولة جميع 
ويتم دعم العرو�ض املتكاملة للموانئ واخلدمات اللوج�ستية يف جبل علي 
ال�سحنات،  املتزايد على  الطلب  لتلبية  ا  من خالل من�ساآت مبنية خ�سي�سً
وغريها  بالدحرجة  للنقل  بالن�سبة  وك��ذل��ك  بامل�ساريع،  اخلا�سة  وامل���واد 
من خدمات مناولة الب�سائع العامة. وتفخر موانئ دبي العاملية – اإقليم 
الإمارات بكونها جزء من برنامج معر�ض بريك بالك، وتتمنى للمنظمني 

جناح املعر�ض يف ن�سخته الرابعة«.
وتوؤكد موانئ دبي العاملية على اأهمية ال�سحنات غري املعباأة يف حاويات من 
مناطق  من  العديد  مع  علي  جبل  ميناء  وعمليات  خدمات  تكامل  خ��الل 
ال�سناعات  وجممع  “جافزا”،  علي  جلبل  احل��رة  املنطقة  مثل  الأع��م��ال 
الإلكرتونية  التجارة  خدمات  ومن�سة  لل�سيارات،  دبي  ومنطقة  الوطنية، 
العاملية  خالل  من  الأم��ن  خدمات  عن  ف�ساًل  التجارية”،  “دبي  اخلا�سة 
لالأمن. و�سمح منوذج الأعمال الفريد لل�سركة بتعزيز مكانتها عرب �سل�سلة 
التوريد، وتوفري دعم ح�سب الطلب للعمالء مبا يتنا�سب مع ظروف ال�سوق 
احلالية.« ومع وجود 900 مليار دولر من م�ساريع  “ البنية التحتية “ 
املخطط لها اأو قيد التنفيذ يف املنطقة، اأ�سبحت دولة الإمارات ثاين اأكرب 
اأ�سواق امل�ساريع يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا. وي�سمل ذلك على 589 
مليار دولر من امل�ساريع املعلنة اأو قيد الإن�ساء و310 مليارات دولر من 
امل�ساريع غري املطروحة يف مناق�سات بعد. ويعترب ميناء جبل علي البوابة 
الرئي�سية لأكر من 80 خدمة اأ�سبوعية تربط اأكر من 140 ميناء حول 
العامل مع ربط بري يتجاوز دول جمل�ض التعاون اخلليجي.  لقد مت جتهيز 
امليناء للتعامل مع الطلب املتزايد على ال�ساحنات الثقيلة والب�سائع التي 
تقدم حلوًل متخ�س�سة “مبا يف ذلك م�ساحة للتخزين والتجمع” لأي نوع 

من ال�سحنات، مهما كان احلجم اأو الوزن.

مدير عام �ضندوق اأبوظبي للتنمية: امل�ضاريع 
الإماراتية التنموية ت�ضاهم يف تخفيف الفقر العاملي 

•• دبي-وام:

اأكد �سعادة حممد �سيف ال�سويدي مدير عام �سندوق اأبوظبي للتنمية اأن 
امل�ساريع  �ساهمت  حيث  العاملي  الفقر  تخفيف  يف  �ساهمت  الإم���ارات  دول��ة 
التنموية  الأه����داف  حتقيق  على  ال���دويل  املجتمع  م�ساعدة  يف  التنموية 

والت�سدي لأكر التحديات الإمنائية �سعوبة.
وقال ال�سويدي يف ت�سريح لوكالة اأنباء الإمارات “وام” اإننا قطعنا �سوطاً 
كبرياً يف تطبيق املخرجات من الدورات ال�سابقة للقمة على اأر�ض الواقع 
للدولة كمخترب  الرائدة  املكانة  تعك�ض  والتي  واملنطقة  الإم���ارات  دول��ة  يف 
لأف�سل التجارب واملمار�سات العاملية وتعمل بكفاءة عالية على مدار العام 
التنموية  القطاعات  يف  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  للحكومات  املعرفة  لإن��ت��اج 
التحديات  ح�سر  للقمة  النقا�سية  اجلل�سات  خالل  نوا�سل  املتنوعة..كما 
امل�ستقبلية املتوقعة والعمل على اإيجاد حلول لها من اأجل حتقيق التنمية 

امل�ستدامة يف املجتمعات.
اأحد الرعاة ال�سرتاتيجيني للقمة التي جتمع  اأن نكون  واأ�ساف :ي�سرفنا 
والعلماء  وامل�سوؤولني  والقادة  الدولية  املنظمات  العديد من  حتت مظلتها 
م��ع��اً يف مناق�سة  وي�����س��اه��م��ون  واح���د  م��ك��ان  يلتقون يف  ال��ذي��ن  واخل�����رباء، 
الإمكانيات  كافة  ت�سخري  وكيفية  والجتماعية  القت�سادية  التحديات 
لبناء  العامل  �سعوب  تطلعات  وتلبية  امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  لتحقيق 

م�ستقبل اأف�سل.

املن�ضوري ي�ضتعر�ص التعاون القت�ضادي والتجاري مع عدد من امل�ضاركني يف القمة العاملية للحكومات 

رئي�ص وزراء الهند ي�ضلم الرئي�ص التنفيذي لـ»اأدنوك« اجلائزة الدولية لأف�ضل اإجناز �ضخ�ضي يف قطاع الطاقة

•• دبي -وام:

عقد معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري 
اللقاءات  م���ن  ع�����ددا  الق��ت�����س��اد  وزي�����ر 
الثنائية، على هام�ض اجتماعات “القمة 
املقامة   ”2019 للحكومات  العاملية 
حالياً يف دبي، �سملت وزيري التخطيط 
والقت�ساد بكل من كو�ستاريكا وفرن�سا 
اإىل جانب املدير العام للمنظمة العاملية 
والأمني  “الويبو”  الفكرية  للملكية 
للتجارة  امل��ت��ح��دة  الأمم  مل��وؤمت��ر  ال��ع��ام 

والتنمية “الأونكتاد«.
لأبرز  ا�ستعرا�سا  الجتماعات  تناولت 
والتجاري  القت�سادي  التعاون  جوانب 
من  ع���دد  يف  تنميتها  و���س��ب��ل  ال��ق��ائ��م��ة 
اله���ت���م���ام  ذات  احل����ي����وي����ة  امل������ج������الت 

املتبادل.
ح�����س��ر الج��ت��م��اع��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ك��ل من 
عبد  ب��ن  اأح��م��د  حممد  املهند�ض  �سعادة 
القت�ساد  وزارة  وكيل  ال�سحي  العزيز 
اهلل  عبد  و�سعادة  القت�سادية  لل�سوؤون 
بن اأحمد اآل �سالح وكيل وزارة القت�ساد 
و�سعادة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ل�����س��وؤون 
حميد بن بطي املهريي الوكيل امل�ساعد 
لل�سوؤون التجارية و�سعادة جمعة حممد 
التجارة  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  الكيت 
ك��ب��ار املوظفني  اخل��ارج��ي��ة وع����دد م���ن 

وامل�ست�سارين بالوزارة.
ومعايل  القت�ساد  وزي��ر  معايل  وتناول 

التخطيط  وزي������رة  ب���ي���الر  دي����ل  م���اري���ا 
ال��ق��وم��ي وال�����س��ي��ا���س��ة الق��ت�����س��ادي��ة يف 
جمالت  يف  التعاون  فر�ض  كو�ستاريكا 
ال�������س���ي���اح���ة وال�����ت�����ج�����ارة واخل�����دم�����ات 
الإلكرتونية والبتكار والتعليم والرعاية 
ال�سحية وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
اإىل جانب الفر�ض  والطاقة املتجددة.. 
حيث  احل���الل،  �سناعة  تطرحها  ال��ت��ي 
اهتمامه  الكو�ستاريكي  اجل��ان��ب  اأب���دى 
الإمارات  دول��ة  مع  التعاون  مبد ج�سور 

يف هذا القطاع احليوي.
وقال معايل املهند�ض �سلطان بن �سعيد 
املن�سوري، اإن دولة الإمارات وجمهورية 
ثنائية  ب��ع��الق��ات  تتمتعان  كو�ستاريكا 
وا�سعة  م�����س��اح��ة  ه��ن��اك  واأن  م��ت��م��ي��زة، 
القت�سادي  ال��ت��ع��اون  جم���الت  لتعزيز 
التجارة  بحجم  والرت���ق���اء  وال��ت��ج��اري 
متقدمة  م�����س��ت��وي��ات  اإىل  اخل���ارج���ي���ة 
تعك�ض الإمكانات واملقومات القت�سادية 

املتنوعة لدى البلدين.
متتلك  كو�ستاريكا  اأن  معاليه  واأ���س��اف 
التنمية  جم�����ال  يف  م���ت���م���ي���زة  جت���رب���ة 
واعدة  اآف��اق��ا  يفتح  م��ا  وه��و  ال�سياحية 
ل���ل���ت���ع���اون امل�������س���رتك ون���ق���ل اخل�����ربات 
وال���ت���ج���ارب، ف�����س��ال ع��ن ال���وق���وف على 
اجلانبني  ب��ني  فيما  ال�����س��راك��ات  ف��ر���ض 
والقطاع  احل��ك��وم��ي  ال�����س��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى 

اخلا�ض.
وا�����س����ت����ع����ر�����ض اأب������������رز م�������س���ت���ه���دف���ات 

لالبتكار  ال���وط���ن���ي���ة  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
حددتها  ال��ت��ي  الرئي�سية  وال��ق��ط��اع��ات 
ل��ت��ع��زي��ز م�����س��اه��م��ة الب��ت��ك��ار ب��ه��ا خالل 
الطاقة  جم��الت  وه��ي  املقبلة،  املرحلة 
وتكنولوجيا املعلومات والنقل والتعليم 
وال�����س��ح��ة وامل���ي���اه وال��ف�����س��اء.. م�سريا 
خارطة  ت�سكل  القطاعات  ه��ذه  اأن  اإىل 
متميزة لتعزيز اأطر التعاون مع �سركاء 
جمهورية  بينهم  ومن  باخلارج  الدولة 

كو�ستاريكا.
ق��ال��ت م��ع��ايل م��اري��ا ديل  وم���ن جانبها 
بيالر اإن دولة الإمارات اأحد اأهم ال�سركاء 
الدوليني لبالدها يف املنطقة واأن هناك 
لقيادة  املر�سحة  القطاعات  من  العديد 
مرحلة جديدة من التعاون القت�سادي 
وال���ت���ج���اري وال����س���ت���ث���م���اري ف��ي��م��ا بني 

البلدين ال�سديقني.
وخ���الل اج��ت��م��اع م��ع��ايل امل��ن�����س��وري مع 
ل��وم��ري وزي���ر القت�ساد  ب��رون��و  م��ع��ايل 
عمق  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ان  اأك���د   .. الفرن�سي 
العالقات امل�سرتكة التي جتمع البلدين 
ال�����س��دي��ق��ني ع��ل��ى ك��اف��ة ال�����س��ع��د ..كما 
التعاون  ج��وان��ب  ال���وزي���ران  ا�ستعر�ض 
التنموية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  القائمة 
يف النقل والطريان والبتكار وامل�ساريع 

ال�سغرية واملتو�سطة.
درا�سة  اأه��م��ي��ة  اإىل  الج��ت��م��اع  وت��ط��رق 
�سبل التعاون يف التقنيات التكنولوجية 
الذكاء ال�سطناعي  املتقدمة وجمالت 

والبتكار مبا يخدم الأه��داف التنموية 
للجانبني.

كما بحث الوزيران التن�سيقات اخلا�سة 
يف  البلدين  بني  تفاهم  مذكرة  بتوقيع 
جمالت تنمية ودعم امل�ساريع ال�سغرية 
واأف�سل  وت��ب��ادل اخل����ربات  وامل��ت��و���س��ط��ة 
امل��م��ار���س��ات ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��م��ك��ني رواد 
على  القائمة  امل�ساريع  ودع���م  الأع��م��ال 
واأولويات  توجهات  يخدم  مبا  البتكار 

روؤية الإمارات 2021.
كما ا�ستعر�ض معايل �سلطان بن �سعيد 
املن�سوري مع �سعادة الدكتور فرن�سي�ض 
غري مدير عام املنظمة العاملية للملكية 
الفكرية “الويبو” اجلهود امل�سرتكة يف 
وت�سجيع  الفكرية  امللكية  حقوق  تعزيز 
وال��ت��ن��م��ي��ة حملياً  والب���ت���ك���ار  الإب�������داع 
وعاملياً.. وثّمن اجلانبان الدعم املتبادل 
دعائم  لإر�ساء  الرامية  اجلهود  ملختلف 
وبناء منظومة متكاملة حلماية  متينة 
�سيا�سات  الفكرية وتعزيز  امللكية  حقوق 

البتكار.
واأك����د م��ع��ايل امل��ن�����س��وري خ���الل اللقاء 
ح���ر����ض دول�����ة الإم��������ارات ع��ل��ى تطوير 
باعتبارها  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
املعرفة،  اق��ت�����س��اد  ب��ن��اء  م���ن حم���ف���زات 
التي  ال�����س��ب��اق��ة  اجل���ه���ود  اإىل  م�������س���رياً 
تقودها الدولة يف جمال حتفيز الإبداع 
املبدعني، من  والبتكار وحماية حقوق 

خالل اتخاذها اإجراءات هامة .

ك���م���ا ن���اق�������ض اجل����ان����ب����ان ال����ت����زام دول����ة 
الإمارات مبوا�سلة م�ساعيها ل�ست�سافة 
مكتب خارجي متثيلي للمنظمة العاملية 
اأبوظبي  العا�سمة  يف  الفكرية  للملكية 
والذي ي�سهم يف حتقيق اأه��داف الدولة 
يف لعب دور اإيجابي يف ن�سر ثقافة امللكية 
اإقليمياً  مم��ار���س��ت��ه��ا  وت��ع��زي��ز  ال��ف��ك��ري��ة 

وعاملياً.
وت����ب����ادل م���ع���ايل وزي�����ر الق���ت�������س���اد مع 
العام  الأم����ني  ك��ي��ت��وي  موكي�سا  ���س��ع��ادة 
ملوؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية 
حول  ال���ن���ظ���ر  وج����ه����ات  “الأونكتاد” 
التجارة  اأو�ساع  على  الراهنة  املتغريات 
وامل��خ��اوف م��ن اجت��اه��ات بع�ض  العاملية 
ال��ك��ربى لت��خ��اذ �سيا�سات  الق��ت�����س��ادات 
التجارة  م�سارات  على  واأث��ره��ا  حمائية 
يف  اإحداثه  املطلوب  والتطوير  الدولية 
ملواجهة  العاملية  ال��ت��ج��ارة  منظمة  دور 
خارطة  ع���ل���ى  امل�����س��ت��ج��دة  ال���ت���ح���دي���ات 

التجارة العاملية.
واأك����د اجل��ان��ب��ان خ���الل الج��ت��م��اع على 
الرامي  ال���دويل  احل���وار  تعزيز  اأه��م��ي��ة 
واإيجاد  ال���راه���ن���ة،  امل�����س��ت��ج��دات  ب�����س��اأن 
التجارة  تنظيم  �سبل  توافق دويل حول 
الإلكرتونية والتي ت�سهد منوا متزايدا، 
املوا�سيع  م��ن  ع��دد  مناق�سة  جانب  اإىل 
التنموية  ب��ال��ف��ر���ض  املتعلقة  احل��ي��وي��ة 
يف امل��ن��ط��ق��ة واجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة يف هذا 

ال�ساأن.

•• نيودلهي-وام:

ق���دم دول����ة ن���اري���ن���درا م�����ودي، رئ��ي�����ض وزراء 
اإجناز  اأف�سل  جائزة  ام�ض  الهند،  جمهورية 
الدكتور  مل��ع��ايل  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف  �سخ�سي 
����س���ل���ط���ان ب����ن اأح����م����د اجل����اب����ر وزي������ر دول����ة 
“الرئي�ض التنفيذي ل�سركة برتول اأبو ظبي 
�سركاتها  “ وجم��م��وع��ة  “ اأدن����وك  الوطنية 
النفط  ق��ط��اع  يف  ال��ب��ارزة  مل�ساهمته  ت��ق��دي��راً 
ال��ع��امل��ي وال��ط��اق��ة ب�سكل ع���ام، وذلك  وال��غ��از 
املنعقد  “برتوتك”  الطاقة  م��وؤمت��ر  خ��الل 
منح  وياأتي  نيودلهي.  الهندية  العا�سمة  يف 
اجلائزة ملعايل الدكتور �سلطان اأحمد اجلابر 
تكرمياً جلهوده الدوؤوبة واعرتافاً باإجنازاته 
ا�ستباقي  اآلية عمل ومنوذج  البارزة يف و�سع 
مل��ا ���س��ت��ك��ون ع��ل��ي��ه ���س��رك��ات ال��ن��ف��ط الوطنية 
تعزيز  يف  دوره  اإىل  بالإ�سافة  امل�ستقبل،  يف 
واأ�سواق  اأدنوك  بني  ال�سرتاتيجية  الروابط 
النمو الرئي�سة مبا يف ذلك جمهورية الهند. 
التي  النوعية  بالنقلة  اجلائزة  تقرير  واأ�ساد 
ت�سمل  والتي  “اأدنوك”  يف  تنفيذها  يجري 
املواكبة ال�ستباقية للمتغريات، وتنفيذ جهود 
املوؤ�س�سية  واحل��وك��م��ة  والتحديث  التطوير 
متعددة  م�����س��ارات  و�سمن  كبري  ن��ط��اق  على 
ت��ق��وم على  ب�سكل م��ت��زام��ن، واإر����س���اء ث��ق��اف��ة 
الرتقاء بالأداء املتميز وتعزيز القيمة، ورفع 
القت�سادي  العائد  على  والرتكيز  الكفاءة 
وال��رب��ح��ي��ة، وت��ع��زي��ز امل���رون���ة وال���ق���درة على 
الطاقة  مل�سهد  املت�سارعة  املتغريات  مواكبة 
احلديثة  التكنولوجيا  وا���س��ت��خ��دام  ال��ع��امل��ي، 

ملوارد  املتنامية  الحتياجات  تلبية  ل�سمان 
ال��ط��اق��ة، خا�سة م��ن قبل الق��ت�����س��ادات ذات 
العامل  يدخل  فيما  املرتفعة  النمو  معدلت 
املنا�سبة،  وب��ه��ذه  ال��راب��ع.  ال�سناعي  الع�سر 
ناريندرا  ال��ه��ن��د  وزراء  رئ��ي�����ض  دول�����ة  ق����ال 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  “اأهنيء  م����ودي: 
اأح���م���د اجل���اب���ر ع��ل��ى م�����س��اه��م��ت��ه امل��ه��م��ة يف 
لتطوير  امل�ستقبلية  ونظرته  الطاقة  قطاع 
من جانبه  وحتديث هذا القطاع احليوي”. 
اجلابر:  اأحمد  �سلطان  الدكتور  معايل  قال 
“تعك�ض هذه اجلائزة املرموقة جهود اأدنوك 
الر�سيدة  القيادة  توجيهات  لتنفيذ  الهادفة 
بتحقيق نقلة نوعية �ساملة وتر�سيخ مكانتها 
ت�ست�سرف  وغ������از  ن���ف���ط  ك�����س��رك��ة  ال�����رائ�����دة 
امل�ستقبل وت�سعى اإىل تلبية احتياجات العامل 
الأ�سواق  يف  �سيما  ل  الطاقة،  م��ن  امل��ت��زاي��دة 

مبا  املرتفعة،  النمو  معدلت  ذات  الآ�سيوية 
حيث  ال�سديقة،  الهند  جمهورية  ذل��ك  يف 
اأدن�����وك ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ة يف توطيد  حت��ر���ض 
الإم���ارات والهند  التعاون بني دول��ة  اأوا���س��ر 
ال�سرتاتيجية  �سراكاتنا  تعزيز  خ��الل  م��ن 

مع �سركات الطاقة الهندية”. 
تقديراً  اجل����ائ����زة  ه����ذه  “تاأتي  واأ������س�����اف: 
واملتفانية  ال�����دوؤوب�����ة  اجل��م��اع��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ود 
واملخل�سة جلميع كوادر اأدنوك وفرق العمل 
على  تركز  ثقافٍة  لرت�سيخ  يبذلونها  والتي 
ب��الأداء املتميز والتو�سع يف توظيف  الرتقاء 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��رق��م��ي��ة. ون��ح��ن يف اأدن����وك 
امل��ن�����س��ات الرقمية  ا���س��ت��خ��دام  ن��ح��ر���ض ع��ل��ى 
حلول  ع��ن  للك�سف  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ح��ل��ي��الت 
ب�������الأداء ورفع  ج���دي���دة ت�����س��ه��م يف الرت����ق����اء 
ال��ك��ف��اءة ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ج��م��وع��ة، وكذلك 

اأحدث  تطبيق  من  الب�سرية  كوادرنا  متكني 
ومراحل  جم�����الت  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
نف�سه  ال��وق��ت  نعمل يف  اأن��ن��ا  ك��م��ا  الأع���م���ال، 
ال�سرتاتيجية  �سراكاتنا  نطاق  تو�سيع  على 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ن��ق��ل  يف  ي�سهم  مب��ا 
للم�ساهمة  ال�ستثمارات  وج��ذب  واخل���ربات 
موارد  م��ن  ممكنة  قيمة  اأق�����س��ى  حتقيق  يف 
اأب��وظ��ب��ي، م��ع ال��رتك��ي��ز على ال���س��ت��ف��ادة من 
النفط  من  كل  على  املتزايد  العاملي  الطلب 

اخلام واملنتجات املكررة والبرتوكيماويات«.
اجلديد،  الطاقة  ع�سر  “يف  معاليه:  وق��ال 
ال�سرتاتيجيات  م��ن  امل��زي��د  اأدن�����وك  تتبنى 
امل��ب��ت��ك��رة ومن�����اذج اأع���م���ال اأك����ر م���رون���ة مبا 
ي�سهم يف حتقيق النمو ورفع الكفاءة وزيادة 
اإنتاجه،  ي��ت��م  ن��ف��ط  ب��رم��ي��ل  ك��ل  م��ن  القيمة 
ح��ي��ث اأ���س��ب��ح ه��ن��اك ح��اج��ة م��ا���ّس��ة لتحديث 
ق���ط���اع ال��ن��ف��ط وال����غ����از مب���ا ي�����س��م��ن تلبية 
يف  الطاقة  م��ن  امل��ت��زاي��دة  ال��ع��امل  احتياجات 
قال  جهته  م��ن  ال��راب��ع«.  ال�سناعي  الع�سر 
م��ع��ايل دارم���ن���درا ب���راده���ان، وزي���ر البرتول 
وال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي يف ال��ه��ن��د: “ م���ن خالل 
قراءته الدقيقة للتحول اجلذري يف الطلب 
يف  ال�ساعدة  القت�سادات  بني  الطاقة  على 
الدكتور  معايل  اأع���اد  الهند،  وخا�سة  اآ�سيا، 
العالقة بني  �سلطان اجلابر �سياغة طبيعة 
على  م��رت��ك��زة  لت�سبح  والبائعني  امل�سرتين 
لذلك،  ونتيجًة  را�سخة.  ا�سرتاتيجية  اأ�س�ض 
كان ملعايل لدكتور �سلطان م�ساهمة قّيمة يف 
تعزيز اأمن الطاقة الإقليمي والعاملي، وكذلك 
التقليدي  الأع���م���ال  ���س��ي��اغ��ة من����وذج  اإع�����ادة 
ل�����س��رك��ات ال��ط��اق��ة ال��وط��ن��ي��ة ب��ح��ي��ث يواكب 
التطورات ال�سريعة يف م�سهد الطاقة، ولقد 

اأثبت معاليه قدرته على القيام بدور رائد يف 
ا�ستمرارية  ي�سمن  مبا  والغاز  النفط  قطاع 
ال�سريعة  وا�ستجابته  ومرونته  القطاع  هذا 
منذ  اأدن��وك  وحققت  امل�ستقبل«.  لحتياجات 
اجلابر  اأحمد  �سلطان  الدكتور  معايل  تويل 
من�سب رئي�سها التنفيذي قبل ثالث �سنوات 
اإجنازاٍت ا�ستثنائية كان اأبرزها توحيد اأعمال 
تعاملها  وبدء  املوؤ�س�سية،  وهويتها  املجموعة 
ال��ع��امل��ي��ة لأول مرة،  امل����ال  اأ����س���واق راأ�����ض  م��ع 
اإحدى  اأ���س��ه��م  ع��ام على  اك��ت��ت��اب  اأول  وجن���اح 
المتيازات  يف  امل�ساركة  باب  وفتح  �سركاتها، 
والعمل  ج���دد،  ا�سرتاتيجيني  ���س��رك��اء  اأم����ام 
التكرير  جم����ال  يف  وال��ت��و���س��ع  ال��ن��م��و  ع��ل��ى 
قيمتها  تبلغ  با�ستثمارات  والبرتوكيماويات 
165 مليار درهم، واإطالق مزايدة تناف�سية 
ل�ستك�ساف  ج��دي��دة  ملناطق  تراخي�ض  ملنح 
 . اأبوظبي،  يف  والغاز  النفط  واإنتاج  وتطوير 
كما اأطلقت اأدنوك خطة ل�ستك�ساف وتطوير 
ا�سرتاتيجية  التقليدية، وكذلك  املوارد غري 
ل��ت��ح��ق��ي��ق الك���ت���ف���اء ال���ذات���ي م���ن ال���غ���از مع 
اإمكانية التحول اإىل م�سّدر، وبداأت ال�سركة 
�ساملة، واتخاذ خطوات  عملية حتول رقمي 
واإعادة  ج��دي��دة  اأ���س��واق  وفتح  دول��ي��اً  للتو�سع 
امل���ايل،  الأداء  امل����ال وحت�����س��ني  راأ������ض  ه��ي��ك��ل��ة 
اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  املتميز  الأداء  ث��ق��اف��ة  واإر����س���اء 
التي ت�سمل ال�ستثمار يف  ركائزها الأ�سا�سية 
الكفاءات  اأ�سحاب  ورعاية  الب�سرية  الكوادر 
وامل��واه��ب، والرت��ق��اء ب���الأداء، ورف��ع الكفاءة، 
وزيادة العائد القت�سادي والربحية، اإ�سافة 
ال�ستباقية  وال��ن��ظ��رة  امل���رون���ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
مل��واك��ب��ة ت��ط��ورات ال��ق��ط��اع، واإت��اح��ة جمالت 

جديدة للتعاون مبا يعزز النمو والتطور. 
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املال والأعمال
ناق�شت خالل زيارتها دور ال�شباب يف قيادة جهود ال�شتدامة

كري�ضتني لجارد املدير العام ل�ضندوق النقد الدويل تزور مدينة م�ضدر

بال�شراكة مع غرفة جتارة و�شناعة دبي وميدان ون

قمة التجزئة تنطلق اليوم مب�ضاركة كوكبة من رياديي الأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

ق��ام��ت ك��ري�����س��ت��ني لج�����ارد، امل��دي��ر العام 
ل�سندوق النقد الدويل، يوم اأم�ض بزيارة 
امل�ستقبل  ل��ط��اق��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  اإىل 
مدينة  يف  جت���ول���ت  ح��ي��ث  “م�سدر”، 
م�سدر اإحدى اأكر مدن العامل ا�ستدامة 
رائ����داً يف  ع��م��ران��ي��اً  وال��ت��ي ت�سم جممعاً 
دولة  ا�ستثمار  ع��ل��ى  وت��ع��رف��ت  اأب��وظ��ب��ي، 
على  ي�ساعدها  مبا  ال�سباب  يف  الإم���ارات 
حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة لالأمم 
امل���ت���ح���دة. ك��م��ا ق��ام��ت ب��ج��ول��ة يف معهد 
للعلوم  خليفة  جل��ام��ع��ة  ال��ت��اب��ع  م�����س��در 

والتكنولوجيا.
“م�سدر”  دور  ع��ل��ى  لج�����ارد  واط��ل��ع��ت 
الطاقة  جم��ال  يف  رائ���دة  عاملية  ك�سركة 
امل�ستدام  العمراين  والتطوير  املتجددة 
التي  ملدينة م�سدر  من خالل تطويرها 
وت�ست�سيف  ال�سكان  اآلف  فيها  يقطن 

مئات ال�سركات.
“م�سدر”  م��ن  م�����س��وؤول��ون  وا���س��ت��ع��ر���ض 
ال�����س��رك��ة يف جمال  حم��ف��ظ��ة م�����س��اري��ع 
الطاقة املتجددة، كما تطرقوا اإىل جناح 
اجلدوى  على  ال�سوء  ت�سليط  يف  املدينة 
العمرانية  امل�ساريع  لتطوير  التجارية 

منخف�سة الكربون.
�سندوق  تقود  التي  لج��ارد،  تعرفت  كما 
وتقدم   2011 ع��ام  منذ  ال���دويل  النقد 
امل�����س��ورة امل��ال��ي��ة ل��ل��دول الأع�����س��اء البالغ 
دورة  تفا�سيل  على  دول��ة،   189 عددها 
اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة التي انعقدت 
فعاليات  م��ن  ت�سمه  وم���ا  ال��ع��ام،  مطلع 
رئي�سية �سملت حفل توزيع جوائز جائزة 
ال�سيدات  وم��ل��ت��ق��ى  ل��ال���س��ت��دام��ة،  زاي����د 
املتجددة،  والطاقة  والبيئة  لال�ستدامة 
ال�ستدامة،  اأج����ل  م���ن  ���س��ب��اب  وم���ب���ادرة 
“القادة  ب����رن����ام����ج  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
تاأهيل  ع��ل��ى  ي���رّك���ز  ال����ذي  النا�سئون” 
يف  فاعلني  ق���ادة  ي�سبحوا  لكي  ال�سباب 

اأبوظبي  اأ�سبوع  وكان  ال�ستدامة.  جمال 
انعقاد  �سهد  قد  ال��ع��ام،  ه��ذا  لال�ستدامة 
امل�ستدام”،  للتمويل  اأب��وظ��ب��ي  “ملتقى 
جهة   25 ت���وق���ي���ع  خ����الل����ه  مت  ال��������ذي 
“م�سدر”،  بينها  من  وخا�سة،  حكومية 
على “اإعالن اأبوظبي للتمويل امل�ستدام” 
امل�ستدامة  ال�ستثمارات  متويل  لتعزيز 
مبا ينعك�ض ب�سكل اإيجابي على اجلوانب 

الجتماعية والقت�سادية والبيئية. 
وعرّبت لجارد خالل زيارتها اإىل مدينة 
م�سدر، عن �سعادتها لروؤية اأعداد كبرية 
والتعاون  للعمل  املتحم�سني  ال�سباب  من 
املتحدة  الأمم  اأه���داف  اأج��ل حتقيق  م��ن 
يف جمال التنمية امل�ستدامة. واأكدت باأن 
امل�سوؤولية ملقاة على عاتق اجليل املقبل 
اأجل موا�سلة جهود البتكار واإيجاد  من 
ال�ستدامة  حت����دي����ات  مل���ع���اجل���ة  ح���ل���ول 

العاملية.
الرحمي،  جميل  حممد  اأك���د  جهته  م��ن 
على  “م�سدر”،  ل���  التنفيذي  الرئي�ض 
اأه���م���ي���ة زي�������ارة  ك��ري�����س��ت��ني لج������ارد اإىل  
م��دي��ن��ة م�����س��در، وال��ت��ي ت��اأت��ي يف الوقت 
ب�سهر  الإم�����������ارات  ف���ي���ه  ال������ذي حت��ت��ف��ل 
الب���ت���ك���ار، ح��ي��ث ال��ف��ر���س��ة م��ت��اح��ة اأم���ام 
لجارد لالطالع على جهود الإمارات يف 
الذي  وال��دور  امل�ستدامة،  التنمية  جمال 
تقوم به “م�سدر” وغريها من اجلهات 
امل���ع���ن���ي���ة ل��ت��م��ك��ني ال�������س���ب���اب م����ن خالل 
البتكار  بيئة  وتعزيز  باملعرفة  تزويدهم 

وريادة الأعمال.
م�ساركة  “متثل  ال����رحم����ي:  واأ�����س����اف 
اأ����س���ا����س���ي���اً يف ال���ت���زام  ال�����س��ب��اب ع��ن�����س��راً 
“م�سدر” ب��دع��م ج��ه��ود دول���ة الإم���ارات 
املتعلقة  اأهدافها  حتقيق  يف  وم�ساندتها 
بال�ستدامة. وتعترب هذه الزيارة فر�سة 
ل���ت���ب���ادل الأف����ك����ار م���ع ال�����س��ي��دة لج����ارد 
وال����س���ت���ف���ادة م���ن خ��ربت��ه��ا ال��وا���س��ع��ة يف 
الإماراتيني  ال�سباب  من  املزيد  ت�سجيع 
�سواء  امل�ساركة يف قطاع ال�ستدامة،  على 

يف جم��ال الأب��ح��اث اأو ري���ادة الأع��م��ال اأو 
الطالع  الزيارة  و�سملت  التوعية«.  ن�سر 
ثالث  قدمتها  تو�سيحية  ع��رو���ض  على 
�سركات نا�سئة حتظى بدعم “وحدة دعم 
م�سروع  وه���ي  التكنولوجي”،  الب��ت��ك��ار 
“م�سدر”  �سركة  م��ن  ك��ل  ب��ني  م�سرتك 

و�سركة “بي بي” العاملية للطاقة.
“بون  م��ن  ك��ل  ال�سركات  ه��ذه  وت�سمنت 
للهاتف  تطبيق  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���و  اآب”، 
الغذاء  ه���در  م��ن  ل��ل��ح��د  م�سمم  ال��ذك��ي 
اإتاحة املجال للزبائن ل�سراء اأغذية  عرب 
املطاعم  ل����دى  ب��ي��ع��ه��ا  ي��ت��م  مل  ط���ازج���ة 
“دي ل  و����س���رك���ة  وب���اأ����س���ع���ار خم��ف�����س��ة، 
تقنيات  ت��ط��وي��ر  يف  املتخ�س�سة  اآرتا” 
الرتبة  خ�����س��وب��ة  ل��ت��ح�����س��ني  م�����س��ت��دام��ة 
بالب�سرة  ل��ل��ع��ن��اي��ة  ط��ب��ي��ع��ي��ة  وم��ن��ت��ج��ات 
البيئة  م���ن  ن��ب��ات��ات  م���ن  ت�سنيعها  ي��ت��م 
التي  فيبيت�ض”  “ذا  و�سركة  الإماراتية، 
ت�ستخدم روبوتات لتنظيف �سطح البحر 

وخالل  وامل��ل��وث��ات.  النفط  ت�سربات  م��ن 
ال���زي���ارة، ال��ت��ق��ت لج����ارد جم��م��وع��ة من 
الطلبة والباحثني الإماراتيني يف جامعة 
اأبحاثهم  ا���س��ت��ع��ر���س��وا  ال���ذي���ن  خ��ل��ي��ف��ة، 
كان  املوا�سيع  من  جمموعة  غطت  التي 
لإنتاج  ت��ط��وي��ر حم���ط���ات  ���س��م��ن��ه��ا  م���ن 
املتجددة  ب��ال��ط��اق��ة  تعمل  ال��ه��ي��دروج��ني 
وقال  املياه.  لتحلية  م�ستدامة  وتقنيات 
نائب  احل��م��ادي،  �سلطان  ع��ارف  الدكتور 
خليفة  جل���ام���ع���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������ض 
باملدير  “نرحب  والتكنولوجيا:  للعلوم 
ال�سيدة  ال���دويل،  النقد  ل�سندوق  ال��ع��ام 
م�سدر  م��ع��ه��د  يف  لج�������ارد  ك��ري�����س��ت��ني 
املتقدمة  البحثية  بامل�ساريع  واهتمامها 
يف جم���الت ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه، وال��ت��ي تدل 
اجلامعة  ب��ه��ا  تتمتع  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة  ع��ل��ى 
كموؤ�س�سة اأكادميية عالية امل�ستوى تكر�ض 
جهودها لت�سجيع املبادرات امل�ستدامة بني 

ال�سباب.«

ال�ستة  الأبحاث  مراكز  “تركز  واأ���س��اف: 
ع�سر يف جامعة خليفة والتي تقود البتكار 
يف اجلامعة على القطاعات ال�سرتاتيجية 
والف�ساء  النظيفة  الطاقة  مثل  للدولة 
والذكاء  والروبوتات  النووية  والهند�سة 
النانو والنفط  ال�سطناعي وتكنولوجيا 
ال�سيدة  زي��ارة  ت�ساهم  ب��اأن  ناأمل  وال��غ��از. 
لجارد يف ت�سليط املزيد من ال�سوء على 
ال�ستدامة  جم���ال  يف  العلمية  اأب��ح��اث��ن��ا 
امل��ت��ح��دة الأخ����رى  ب���ني م��ن��ظ��م��ات الأمم 
العاملي  للمجتمع  جتلبها  التي  والفوائد 

ب�سكل عام«.
ويف خ��ت��ام اجل���ول���ة، ���س��ارك��ت لج�����ارد يف 
اإىل  “الرتقاء  ب��ع��ن��وان  نقا�سية  جل�سة 
م�ستوى التحدي: دور ال�سباب الإماراتي 
واأدارت  ال�ستدامة”،  ج��ه��ود  ق��ي��ادة  يف 
اجل��ل�����س��ة ال���دك���ت���ورة مل���ي���اء ن�����واف ف����واز، 
املوؤ�س�سية  الهوية  التنفيذي لإدارة  املدير 

واملبادرات ال�سرتاتيجية يف “م�سدر«.

•• دبي-الفجر: 

كوجهة  م��ك��ان��ت��ه��ا  ل��ت��ع��زي��ز  دب���ي  ت�ستعد 
ال���ت�������س���وق  ع����امل����ي����ة رائ�����������دة يف جم�������ال 
رجال  كبار  م��ن  ملجموعة  با�ست�سافتها 
امل�ساركني قمة جديدة  الأعمال والرواد 
م�ستقبل  ملناق�سة  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  ت��ق��ام 

التجزئة. 
تنفيذي   600 م���ن  اأك�����ر  وب��ح�����س��ور 
متخ�س�ض يف قطاع التجزئة من خمتلف 
التجزئة،  قمة  ت�ست�سيف  العامل،  اأنحاء 
ال��ت��ي ت��ق��ام ي��وم��ي 13 و14 ف��رباي��ر يف 
دب���ي، جمموعة  نخلة  اأت��الن��ت�����ض  ف��ن��دق 
من اأ�سحاب العالمات التجارية العاملية 
قطان  وه��دى  بران�سون  ريت�سارد  اأمثال 

واأكر من 80 خبريا يف ال�سناعة.
التجزئة  متاجر  م��ن   62% وب��ت��واج��د 
العاملية يف دبي، متكنت الإمارة من التفوق 
على لندن يف الت�سنيف الأحدث لن�سخة 
ال�ست�سارات  �سركة  تقرير  من   2018
العقارية �سي بي اآر اإيه وال�سادر بعنوان 
التجزئة؟‘‘.  جت���ارة  عاملية  م��دى  ’’ما 
نائب  كاظم،  عبدالكرمي  فهد  وبح�سب 
ال��رئ��ي�����ض ل���� م���ي���دان م��ول��ز واأح�����د كبار 
التجزئة،  قمة  يف  امل�ساركني  املتحدثني 
للح�سول  ي��ت��ط��ل��ع��ون  امل��ت�����س��وق��ون  ب����ات 
اأكر  وجت����ارب  �سخ�سية  خ��دم��ات  ع��ل��ى 

خ�سو�سية، وهو ما يدفع قطاع التجزئة 
’التقليدي- ال��ت�����س��وق  من�����وذج  ل��ت��ب��ن��ي 
الع�سر.    متطلبات  ملواكبة  الإلكرتوين‘ 
دور كبري  للتكنولوجيا  “�سيكون  وق��ال: 
ال��ت��ج��زئ��ة وخلق  م�����س��ت��ق��ب��ل  يف حت���دي���د 
جتربة ت�سوق اأكر خ�سو�سية للعمالء. 
يلعب  ال��ي��وم،  ال�سناعات  كمعظم  متاما 
البيانات  وح��ج��م  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء 
تطوير وحتديد  كبريا يف  دورا  ال�سخم 
العقود  خ����الل  ال��ت��ج��زئ��ة  ق���ط���اع  ���س��ك��ل 
ال��ق��ل��ي��ل��ة ال����ق����ادم����ة؛ ال���ت���ح���دي الأب������رز 
ال�سطناعي  الذكاء  �سيتمثل يف تطويع 
الوقت  وم�������س���وؤول. يف  اأخ���الق���ي  ب�����س��ك��ل 
ال��ذي �سهدت فيه الآون��ة الأخ��رية زيادة 
يف اأعداد متاجر التجزئة التقليدية، اإل 
اأن طريقة تفاعل النا�ض مع هذه املتاجر 
قائال:  بحديثه  وا���س��ت��ط��رد  �ستتغري«.  
تبنيها  املتوقع  التقنيات  اأكر  “من بني 
املعزز،  الواقع  تقنية  التجزئة  قطاع  يف 
والتي ت�سمح للم�ستهلك جتربة منتج اأو 
خدمة قبل �سرائها. بح�سب تقرير ن�سر 
باملئة   56  ، �سي‘  دبليو  ’بي  ل���  م��وؤخ��را 

ف�سلوا  الق���رتاع  يف  �ساركوا  الذين  من 
ا���س��ت��خ��دام ه��وات��ف��ه��م ك������اأداة رئ��ي�����س��ة يف 
الت�سوق، فيما ف�سل 42 باملئة الطريقة 
مل�ض  مف�سلني  ال��ت�����س��وق،  يف  التقليدية 
�سخ�سيا  ومعاينتها  الفاخرة  املنتجات 

قبل �سرائها«. 
امل�ساحات  على  الطلب  اأن  ك��اظ��م  واأك���د 
النمو  �سيوا�سل  الت�سوق  م��راك��ز  داخ���ل 
اإح�����دى  ي��ع��ت��رب  ال���ت�������س���وق  واأن  خ���ا����س���ة 
ال���ت���ج���ارب ال���ع���دي���دة ال���ت���ي ي��ت��ط��ل��ع لها 

امل�ستهلكون اأثناء زياراتهم. 
تقام  التجزئة  اأن قمة  اإىل  بالذكر  ي�سار 
و�سناعة  غ��رف��ة جت����ارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
دب���ي وم��ي��دان ون وجت��م��ع حت��ت �سقفها 
الذين  التجزئة  جيال جديدا من جتار 
مت��ك��ن��وا م��ن امل���زج ب��ني اخل��دم��ة املميزة 
جتربة  لتقدمي  احلديثة  والتكنولوجيا 
ل���ل���ذك���رى.  وب����ج����دول مزدحم  ت�����س��وق 
يتطرق ملناق�سة اأهم الق�سايا واملوا�سيع 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ق��ط��اع ع��ل��ى م�����دار يومي 
م�ساركة  اأي�سا  القمة  ت�سهد  الفعالية، 
ع���دد م���ن ك��ب��ار ال�����س��خ�����س��ي��ات يف قطاع 

التجزئة والذين نذكر منهم: 
•�سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة 

جتارة و�سناعة دبي؛ 
• فهد عبدالكرمي كاظم، نائب الرئي�ض 

ملولت ميدان، جمموعة ميدان؛ 
• جواليا غولدن، رئي�ض ق�سم الت�سويق 

لدى ’ليغو‘
ب��ي��ث ه����ورن، رئ��ي�����ض ق��ط��اع التجزئة   •

لدى فاي�سبوك
رئ��ي�����ض ق�سم  ف��ي��ت�����س��م��ان��ي�����ض،  ج����ون   •

الت�سويق لدى ’فارفيت�ض‘
• جو مالون، موؤ�س�ض ’جو لوفز‘؛ 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  غ��وي��ن��ز،  غ���زلن   •
وموؤ�س�سة ’ذا مود�ست‘.

•نيو غانغ، رئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة 
دا�سانغ 

الرئي�ض  ت���ات�������س���ر،  غ������اري  وع������رّب  ه�����ذا 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وال�����س��ري��ك امل��وؤ���س�����ض لقمة 
امل�ستهلكني  ب����اأن  ث��ق��ت��ه  ع���ن  ال��ت��ج��زئ��ة، 
لتجربة  يتطلعون  احل��ا���س��ر  ال��وق��ت  يف 
مم���ي���زة وف����ري����دة اأث����ن����اء ت��ف��اع��ل��ه��م مع 
“�سهدنا  قائال:  و�سرح  التجزئة،  جتار 

بهدف  ال�سناعة  من  كبرية  ا�ستثمارات 
وجهات  اإىل  التقليدية  املتاجر  حتويل 
ج���اذب���ة، وذل����ك ب��ق��ي��ام ال��ت��ج��ار باجلمع 
وامل�ستويات  وال�سحة  التكنولوجيا  بني 
ال�سيافة«.   العالية من اخلدمة وح�سن 
تركيز  ه��ن��اك  ال��وق��ت،  “بنف�ض  وت��اب��ع: 
متنامي على اآداب املهنة وامل�سداقية؛ لن 
بالبائع.  يثقوا  حتى  املت�سوقون  يتفاعل 
وك��ن��ت��ي��ج��ة ���س��ه��دن��ا من����وا يف امل����ب����ادرات 
الأخالقية بالإ�سافة اإىل تركيز كبي من 
قبل التجار خللق جتربة مقنعة ومميزة 
داخل املتجر وعلى النرتنت. كي ينجح 
اأن  التجار يف وقتنا هذا، يتوجب عليهم 
يكونوا بارعني يف ا�ستخدام التكنولوجيا 

والقدرة على التكيف واملغامرة«.
وتقام قمة التجزئة بالتعاون مع ’غرفة 
ون؛  وم����ي����دان  دبي‘  و���س��ن��اع��ة  جت�����ارة 
بالإ�سافة اإىل  �سريك البتكار: اأك�سنت�سر؛ 
ال�سركاء الف�سيون: بالك جاك، ’�سي بي 
�ساب،  ’كيه بي اإم جي‘،  اآر اإي‘،’�سيغيد‘، 
’اأومدا�ض‘ و’اك�سباندريتيل‘؛ وال�سركاء 
ال�سرتاتيجيون: الفطيم مولز، اآرفيند 
اإ�ض‘،  اإ�����ض  ج��ي��ه  ’بي  ب��ن��ت��ل��ي،  اإن���رتن���ت، 
اأفينيو،  التجارة اخلارجية، غايت  دائرة 
و’نووك‘،  ك��ي��وب،  اإم  مومينت�ض‘  ’لفا 
بري�ّسو،  بونانت،  بار�سلي،  ب��راف��و،  اأوب��ن 

�سام�سونغ و�سين�سيمي. 

وزير الدولة الربيطاين للتجارة الدولية: 
نتطلع لإقامة منطقة جتارة حرة مع دول اخلليج

•• دبي-وام:

اأكد معايل ليام فوك�ض وزير الدولة الربيطاين للتجارة الدولية اأن بالده 
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  مع  حرة  جت��ارة  منطقة  اإن�ساء  اإىل  تتطلع 
يف امل�ستقبل القريب، م�سريا اإىل اأن خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي 
لن يوؤثر �سلبا باأي �سكل من الأ�سكال على عالقة بالده باملنطقة والعامل 

ب�سكل عام.
هام�ض  “ على  “ وام  الإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�سريحات خا�سة  وق��ال يف 
م�ساركته يف الن�سخة ال�سابعة من القمة العاملية للحكومات التي انطلقت يف 
دبي اأم�ض الأول، اأن الدعاءات باأن اخلروج من منطقة اليورو لن يوؤثر على 

قدرة اململكة على جذب ال�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة.
بق�سية  حتيط  التي  ال�سيا�سية  التكهنات  كل  من  الرغم  على  اأن��ه  واأ�ساف 
زيادة  املا�سي  العام  ف��اإن بريطانيا �سهدت  الأوروب���ي،  اخل��روج من الحت��اد 
بن�سبة  اأرا�سيها  اإىل  املتدفقة  املبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات  حجم  يف 
%20 وهو ما يجعلها تتفوق على جميع دول الحتاد الأوروب��ي يف جذب 
ال�ستثمارات اخلارجية وتاأتي خلف ال�سني والوليات املتحدة عامليا. ون�سب 
اإىل  اخلارجية  ال�ستثمارات  جذب  يف  املتحقق  النجاح  الربيطاين  الوزير 
الأهمية  .. موؤكدا  التي يقوم عليها القت�ساد الربيطاين  القوية  الثوابت 
املتنامية التي توليها بالده للعالقات مع دول اخلليج ب�سكل عام ومع دولة 

الإمارات ب�سكل خا�ض.
اإىل تو�سيع حجم �سراكتها  اأن بالده تتطلع  اإىل  الوزير الربيطاين  وا�سار 
ال�سرتاتيجية املمتدة مع دولة الإم��ارات لت�سم جمالت اأكر تنوعا مثل 
اإىل  ..داعيا  الطبيعية  والعلوم  ال�سطناعي  والذكاء  املعلومات  تكنولوجيا 

ال�ستفادة من اخلربات الربيطانية يف جمال التعليم و املهارات.
وقال اإنه من املهم للغاية األ تقت�سر العالقات على ق�سايا البيع وال�سراء 
اأف�سل  تبادل  يتم مبوجبها  ا�سرتاتيجية حقيقية  �سراكة  اإىل  واإمن��ا متتد 
املمار�سات بني الدولتني لتحقيق امل�سالح امل�سرتكة مع مناق�سة التحديات 
للحكومات  العاملية  القمة  بتنظيم  واأ�ساد  لها.  فعالة  حلول  اإىل  والو�سول 
وعّدها دليال قويا على التوجه النفتاحي للدولة بعد زيارة قدا�سة البابا 
تكر�ض  باأنها  و�سفها  والتي  م��وؤخ��را  الكاثوليكية  الكني�سة  بابا  فرن�سي�ض 

ثقافة الت�سامح التي تتبناها الإمارات.

�ضهادات عاملية: ن�ضب منو متوقعة لالقت�ضاد الإماراتي 
لأعوام 2019  -2023 تتجاوز املعدلت الدولية

•• دبي -وام:

الدويل  النقد  .. عمم �سندوق  العاملية للحكومات  القمة  انعقاد  اأي��ام من  قبل 
ت�سجل  التي  ال�سنوية  “اونكتاد” تقاريرهما  للتجارة  املتحدة  الأمم  موؤمتر  و 

خمرجات عام 2018 وتوقعاتهما حلالة القت�ساد العاملي يف 2019.
ويف التقريرين اللذين �سدرا على هام�ض القمة القت�سادية العاملية يف دافو�ض، 
جاءت �سهادات مرجعية عن النهج القت�سادي الذي مّكن دولة الإمارات العربية 
املتحدة من اأن جتتاز حالة الاليقني العاملية الراهنة وتقلبات الأ�سواق، بن�سب 

منو متوقعة لأعوام 2019 – 2023 تتجاوز املعدلت الدولية.
ويف نطاق الدورة احلالية من القمة العاملية للحكومات، التي اأرادتها الإمارات 
العامل يف  ح��وارات  فيها  تقود  ومن�سة  الإن�سانية  ر�سالتها  ُير�سخ  اأممياً  جتمعاً 
اأكر  �ستمنح  للقمة  الثالثة  الأي���ام  ف��اإن  احل��ي��اة،  وج���ودة  والتنمية  امل�ستقبل 
القت�سادي  للنهج  واملعاينة  املعاي�سة  فر�سة  عاملية،  وق��ي��ادة  دول��ة  من140 
الإماراتي، والآليات املوؤ�س�سيية التي يعمل بها فتمّكنه من اأن يتمّيز يف ا�ستدامة 

التنمية، رغم التقلبات وحالة الاليقني، اٌلإقليمية والعاملية.
يف عر�سها مل�سادر قوة القت�ساد الإماراتي وخطوطه البيانية، اتفقت تقارير 
“اونكتاد”  والتنمية  للتجارة  املتحدة  الأمم  وموؤمتر  ال��دويل  النقد  �سندوق 
الإمارات  اقت�ساد  تعيق  لن  الاليقني  وحالة  العاملية  الأ�سواق  تقلبات  اأن  على 
من ا�سطراد النمو خالل عام 2019 وال�سنوات التي تليه، وذلك بزخم ارتفاع 
للتنمية  وطنية  روؤي��ة  نطاق  ويف  اخلا�ض،  للقطاع  املقدم  والئتمان  ال�ستثمار 

امل�ستدامة تت�سل حتى عام 2030.
الناجت احلقيقي  اإجمايل  النمو يف  ال��دويل معدل  النقد  اأرق��ام �سندوق  وتقدر 
املتوقعة  الإيجابية  الدفعة  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  مع   ،3.6% بنحو  احل��ايل  للعام 
النمو  وت���رية  �سرتفع   2020 اأك�سبو  مبعر�ض  واملتعلقة  ال�سياحي  للقطاع 

للقطاع غري النفطي اىل %3.9 يتبعها منو بن�سبة 4.2%.
و�سّجل تقرير �سندوق النقد الدويل اأنه برغم تطبيق �سريبة القيمة امل�سافة 
اأن قوة القت�ساد الإماراتي ا�ستوعبت هذا امل�ستّجد، وظلت  اإل   ،2018 اأوائل 

ن�سبة الت�سخم منخف�سة.
وامل�سرعات  امل��ايل،  التي�سري  اإج���راءات  توقيت  ودق��ة  ح�سافة  ال�سندوق  وثّمن 
التنموية التي اأعلنتها الإمارات 2018، حيث اأنها وبقية الإ�سالحات الهيكلية 
املالية  ر�سيد  يتحول  اأن  بتوقعات  للموازنة،  امل��ايل  الو�سع  تعزيز  يف  ،جنحت 
العامة الكلي، خالل 2019، اىل فائ�ض ويظل هذا الر�سيد اإيجابياً ل�سنوات 

قادمة.
اأن  ُمر�سح  الإمارتي  القت�ساد  اأن  “اونكتاد”  املتحدة  الأمم  موؤمتر  تقديرات 
الإنفاق على م�ساريع  %3.4 مع موا�سلة  بنحو   2020 ي�سجل منواً خالل 
اىل  تراجعها  ت��وا���س��ل  اأن  الت�سخم  مل�ستويات  ُي��ت��وّق��ع  فيما  التحتية.  البنية 
%1.7 يف العام احلايل و %1.2 خالل 2020 مقارنة مع %3.7 خالل 
2018. ويف تو�سيف م�سادر القوة يف القت�ساد الإماراتي والتي جتعله يحقق 
معادلت منو تتجاوز ال�سقوف الدولية، تنّوه تقارير الر�سد الدولية بالقدرة 
. ويف جل�سة  الغنية  القطاعات  ال�ستفادة من  القطاع اخلا�ض يف  اإ�سراك  على 
التي  العربية،  ال���دول  يف  العامة  املالية  منتدى  م��ن  اجل��دي��دة  ال���دورة  افتتاح 
جرت مب�ساركة �سندوقي النقد العربي والدويل، �سمن فعاليات القمة العاملية 
املالية  لل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  الطاير  حميد  بن  عبيد  معايل  اأدرج  للحكومات 
ال�ساملة  التنموية  ال�سرتاتيجية  نطاق  يف  واخلا�ض  العام  القطاعني  �سراكة 
القيادية  امل��ه��ارات  وتنمية  وال�سحية  التعليمية  اخل��دم��ات  فيها  تتكامل  التي 
ال�ستخدام  ت�سمن  واقت�سادية  وموؤ�س�سية  قانونية  بيئة  يف  وال�سباب،  للمراأة 
الأكر كفاءة لهذه املوارد جمتمعة، وجني فوائد التحول اىل القت�ساد الرقمي 

والإندماج يف القت�ساد العاملي.
م�ساركتها  يف  لغ���ارد،  كري�ستني  ال���دويل،  النقد  �سندوق  ع��ام  م��دي��ر  وك��ان��ت   
مب��ن��ت��دى امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة يف ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، ا�ستح�سرت ع��ن��ا���س��ر ال��ق��وة يف 
املت�سمة باحلوكمة الر�سيدة وال�سفافية،  املالية  القت�ساد الإماراتي و�سيا�ساته 

وقدرته على التعايف واإدامة النمو.

 وزارة القت�ضاد تدعم موؤمتر م�ضتقبل التجارة - حمورية ال�ضرق الأو�ضط لآ�ضيا مار�ص املقبل
•• دبي -وام:

اأكدت وزارة القت�ساد اأم�ض دعمها ملوؤمتر 
ال�سرق  حم��وري��ة   – ال��ت��ج��ارة  “م�ستقبل 
بال�سراكة  �سيعقد  الذي  لآ�سيا”  الأو�سط 
واآ�سيا  امل��ت��ع��ددة  لل�سلع  دب���ي  م��رك��ز  ب���ني 
هاو�ض يف برج املا�ض يوم 24 مار�ض املقبل 
العاملية  ال��ت��ج��ارة  م�ستقبل  ل���س��ت��ع��را���ض 

والطاقة املتجددة والتقنيات الرقمية.
�سخ�سيات  ت���������س����ارك  اأن  امل����ق����رر  وم������ن 
ب����ارزة م��ن احل��ك��وم��ة وق��ط��اع��ات التجارة 
حتليل  يف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وال���س��ت��ث��م��ار 
ت���ن���ب���وؤي ح�����ول ال����ت����ح����ولت اجل�����اري�����ة يف 
اأعقاب  املوؤمتر يف  العاملي وياأتي  القت�ساد 
العاملي  ال��ت��ج��اري  موؤمتر”النظام  جن���اح 
هاو�ض  اآ����س���ي���ا  ن��ظ��م��ت��ه  ال�����ذي  اجلديد” 
العام  دب��ي  يف  املتعددة  لل�سلع  دب��ي  ومركز 
املا�سي - والذي حظي اأي�سا بدعم ر�سمي 

من وزارة القت�ساد الإماراتية.

واكد �سعادة عبد اهلل اآل �سالح وكيل وزارة 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  ل�����س��وؤون  الق��ت�����س��اد 
من  يتناوله  ملا  احل��دث  اأهمية  وال�سناعة 
الوقت  يف  اإحل��اح��ا  القت�سادية  الق�سايا 
احلا�سر م�سددا على اأن الإمارات العربية 
اإىل الأمام  املتحدة تخطو خطوات كبرية 
م�ستدام  من���و  حت��ق��ي��ق  ���س��م��ان  ���س��ب��ي��ل  يف 
و���س��ام��ل اأم�����ام خ��ل��ف��ي��ة اق��ت�����س��ادي��ة عاملية 

مليئة بالتحديات .
يف  للتحرك  ال��ط��رق  اأف�سل  فهم  اأن  وع��ّد 
نحو  ال��ت��ق��دم  ودف���ع  ال�سعب  امل�سهد  ه���ذا 
اأولوية  ه��و  الق��ت�����س��ادي  ال��رخ��اء  حتقيق 
للمدن واحلكومات يف جميع اأنحاء العامل 
و�سيكون هذا هو حمور هذا احلدث الذي 
يعقد يف دبي ولهذا ال�سبب لي�ض لدي اأدنى 
�سك يف اأنه �سوف يجذب الهتمام الدويل 

.
امل��ت��ع��ددة قد  لل�سلع  دب���ي  م��رك��ز  وك�����������������ان 
تفاهم  املا�سي مذكرة  يناير  �سهر  وقع يف 

من  �سل�سلة  جللب  هاو�ض  اآ�سيا  مركز  مع 
اإىل  امل�ستوى  رفيعة  التجارية  احل���وارات 

ال�سرق الأو�سط ..
 ومت الإع��الن عن التوقيع خالل اجتماع 
العربية  الإم��ارات  دول������ة  �س�����فارة  عقد يف 
�سليمان  وبح�سور�سعادة  لندن  يف  املتحدة 
حامد �سامل املزروعي �سفري الدولة لدى 

اململكة املتحدة.
ومن جانبها قالت فريال اأحمدي الرئي�ض 
لل�سلع  دبي  مركز  يف  للعمليات  التنفيذي 
ي��ن��اق�����ض نطاق  ل���ن  امل���وؤمت���ر  اأن  امل��ت��ع��ددة 
�سيبحث  ب��ل  فح�سب  احلال������ي  ال��ت��ح��دي 
التجارية  ل��الأع��م��ال  مي��ك��ن  ك��ي��ف  اأي�����س��ا 
واحلكومات اأن تعمل معا لتحقيق الرخاء 
القت�سادي والنمو م�سيفة اأن هذا احلدث 
�سيوؤكد قدرة دبي على دفع النمو امل�ستدام 
واأن تكون عا�سمة الأعمال يف العامل من 
خالل العمل جنبا اإىل جنب مع �سركائها 

الدوليني وخا�سة يف قارة اآ�سيا.

الثالثاء    12   فبراير    2019  م   -   العـدد  12553  
Tuesday  12   February   2019  -  Issue No   12553

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2017/3783 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/285 جتاري كلي  ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )1559187 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف  
طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك الإحتاد الوطني  

املطلوب اعالنه : املنفذ �سده : 1- ليلى ماتو�سيان - ب�سفتها �سريك وكفيل �سامن ل�سركة 
ماتو�سيان للتجارة العامة - جمهول حمل القامة. 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقار مبنطقة 
 p210 رق��م  ال��وح��دة   the gemini املبنى  ا���س��م   207 الر����ض  رق��م  ال��ت��ج��اري  اخلليج 
والوحدة رقم p211 وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به وقدره )1559187 درهم( وذلك للعلم 

مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله. بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2019/2/3 
رئي�ص الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم  2018/149 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - باجتاه اأبوظبي - بجانب 

 miodubai@miolawfirm.com / حمطة مرتو برج خليفة - بريد الكرتوين
املنفذ �سده : كمران مالك جافيد ب�سري - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - داون تاون - مبنى التاجر ، رقم 

املبنى / 2/ الطابق ال�ساد�ض ، الوحدة / 6076/ طرف جزيرة املدينة القدمية - اعمار 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/2/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل 
عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 

يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 200  - رقم املبنى : 2  - ا�سم املبنى : التاجر - رقم العقار : 

درهم   )3.796.535( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   235.14  : امل�ساحة   -   6076
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

اعلن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2018/149 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - باجتاه اأبوظبي - بجانب 
 miodubai@miolawfirm.com / حمطة مرتو برج خليفة - بريد الكرتوين

املنفذ �سده : كمران مالك جافيد ب�سري - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - داون تاون - مبنى التاجر ، رقم 
املبنى / 2/ الطابق ال�ساد�ض ، الوحدة / 6076/ طرف جزيرة املدينة القدمية - اعمار 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/2/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل 
عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 

يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 200  - رقم املبنى : 2  - ا�سم املبنى : التاجر - رقم العقار : 

درهم   )3.796.535( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   235.14  : امل�ساحة   -   6076
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/2405 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- تك�سا�ض تاورز ملقاولت البناء - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/11/28  يف الدعوى املذكورة 
املدعي عليها  بالزام  م   م  ذ  ا�سمنتية - �ض  الغرير لالن�ساءات منتجات  اع��اله ل�سالح/ 
و�سبعمائة  ال��ف  وارب��ع��ني  وارب��ع��ة  دره��م )مائة   144.796.60 للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  ب��ان 
و�ستة وت�سعني درهم و�ستني فل�ض( والفائدة 9٪ �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 
2018/7/1 وحتى ال�سداد  التام والزمت املدعي عليها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
 مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  الدعوى 2019/114  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه /1-�سمري اولد ام هند جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�سجاد احمد حممود يو�سف خان - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )460.000 درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 
9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد بالر�سوم وامل�ساريف  و �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2019/2/17 
اأو من  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
�سركة / بلقي�ض فا�سون منطقة حرة )�ض ذ م م( ، )رخ�سة رقم 91841(  والكائنة ب��� حي 

دبي للت�سميم ، �سريد د�سك 2-032، املبنى 3 ، الطابق 3 ، دبي دولة المارات العربية 
املتحدة ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن 

قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  
2019/1/31  ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.  وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى 
بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما 

من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل او الت�سال ب : ال�سيد/علي  
ا�سم ال�سركة : كيو ان ايه للتدقيق واحل�سابات    

�ض ب : 212212  ،  دبي - دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 97145655245+  

info@gname.com :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�سعار ت�سفية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر

�سادرة عن حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�سية رقم )2017/7857( جتاري جزئي ال�سارقة 

 اإعلن بورود التقرير  

اىل املدعى عليه / املنري لتجارة الدوات احلديدية 
حيث ان املدعي / م�سنع انكور اليد - ذ م م 

وحيث انه قد ورد تقرير اخلربة واودع يف ملف الدعوى 
لذلك يقت�سي ح�سوركم امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الثانية( يف متام 
ال�ساعة التا�سعة من �سباح يوم 2019/2/17 وذلك لالإطالع والرد على الدعوى 
ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيباكم.
مكتب اإدارة الدعوى

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/3 جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-�سركة تيليتارغت - ذ م م 2-برافني �سرياز جافيد جمهول 
اإدارة- فرع  - مكتب  ع  م  �ض   - الهالل  املدعي/ م�سرف  ان  القامة مبا  حمل 
برج البحر وميثله / عبد العزيز خمي�ض علي فرج ال�سام�سي   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )345.384.92 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة  وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2019/2/17  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/167  جتاري كلي               
 اىل املدعي عليه / 1-ايه تي اي ليمتد 2- ايه تي اإي لالإ�ستثمارات - �ض ذ م م
اإي�ست للمطاعم - �ض ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 54 
وميثله / حممود ح�سني علي احمد   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
دعوى حل وت�سفية �سركة ايه تي اإي لالإ�ستثمارات - �ض ذ م م     وحددت 
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض  امل��واف��ق  2019/3/3   ي��وم الح��د   لها جل�سة 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/7  جتاري كلي               

ا�ض  م  2-مطعم جينزا  م  ذ  - �ض  للمطاعم  اإي�ست  املدعي عليه / 54-1  اىل 
بي - �ض ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ رفيعة عبداهلل حممد 
�سعيد املال - وميثله / حممود ح�سني علي احمد -  قد اأقام عليك الدعوى 
م  ذ  �ض   - بي  ا���ض  جينزا  مطعم  �سركة  وت�سفية  بحل  املطالبة  ومو�سوعها 
م والر�سوم وامل�ساريف والت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ساعة    2019/3/4
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

       اعادة اعلن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2744  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-54 اإي�ست  لالإ�ستثمارات - �ض ذ م م  2- 54 اإي�ست لتنظيم 
املعار�ض - �ض ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ رفيعة عبداهلل 
اأق��ام عليك  حممد �سعيد املال - وميثله / حممود ح�سني علي احمد -  قد 
وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سركة  وت�سفية  بحل  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2019/3/4  
ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
�سيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  الأق��ل��ويف  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل 

مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

       اعادة اعلن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/574 مدين كلي 

اىل املدعي عليه / 1- نفط وغاز اخلليج - م م ح  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
وذر فورد اويل توول ميدل اي�ست ليمتد فرع دبي وميثله / حبيب حممد �سريف عبداهلل 
النهائي  التحكيم  بالإعرتاف بقرار  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  املال - قد 
التحكيم  حمكمة   )19084 اإف/  جي  اي��ه   / اإف  )زد  رق��م  التحكيمية  الدعوى  يف  ال�سادر 
الدولية غرفة التجارة الدولية )اأي �سي �سي( بجل�سة 2014/11/19 وتنفيذه داخل الدولة 
اإعمال لن�سو�ض اتفاقية نيويورك والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت 
Ch2.E.21 لذا  لها جل�سة يوم الحد املوافق 2019/2/17 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�سور 
فان احلكم  الأق��ل ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  م�ستندات 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
       اعادة اعلن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/11693  عمايل جزئي             
اأن  مبا  القامة  حمل  جمهول  التجارية  اتيكو  موؤ�س�سة  عليه/1-  املدعى  اىل 
قد  ال�سنقيطي  حممد  ال�سيد  علي  وميثله/جمال  �سا�سيكومار  املدعي/�ساجن 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )87754 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB187004387AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.1 بالقاعة  �سباحا    8.30 ال�ساعة   2019/2/12
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

مذكرة اعادة اعلن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/1320  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-نيكول�ض جامي�ض كارنيل جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /نوفا م�سن كريتيكال كونرتكتينغ - �ض ذ م م  وميثله 
القرار/  ا�ستاأنف  قد    - الطويل  حممود  حممد  احمد  حممد  �سلمان   /
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  2018/579 جتاري كلي بتاريخ 2018/6/11    
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2019/3/20 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

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

اىل امل�ستاأنف �سده/1-كرمي �سالح اإ�سماعيل حافظ جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /نوفا م�سن كريتيكال كونرتكتينغ - �ض ذ م م  وميثله/
�سلمان حممد احمد حممد حممود الطويل  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2018/1097 جتاري كلي بتاريخ 2018/11/22 وحددت لها 
جل�سه يوم الحد املوافق 2019/2/24  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/148 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- اخرت علي �ساه حممد  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/خانا وات خان ن�سيب خان وميثله / اإ�سماعيل ح�سن 
علي حممد اجلعبي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
املنفذ به وقدره )106575.5( درهم اىل طالب  املبلغ  والزامك بدفع 
�ستبا�سر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
الدعوى رقم 2019/3728 جتاري جزئي  

املطلوب اإعالنه : الفي�سلية للمقاولت - �ض ذ م م 
املدعية  املقامة من  الدعوى رقم 2019/3728 جتاري جزئي   : املو�سوع 
�سبي�سل جريمن الكرتوميكانيكل �ض ذ م م  - بالإ�سارة اىل تعييني خبريا 
يف الدعوى امل�سار اليها اأعاله ، يرجى احل�سور اإىل مكتبي - دمية خلدمات 
املعاينة والتثمني الكائن يف الطابق اخلام�ض - مركز حمر عمر - جانب 
مركز �سرطة املرقبات - بوابة رقم 2 )مكتب رقم 5CB( ، وذلك خالل 
مدة �سبعة ايام من تاريخه من اأجل ا�ستالم م�ستندات الدعوى وتقدمي 

ردكم عليها.  
اخلبري املهند�ص 
اإح�سان ف�سل اهلل القنطار  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
املعمول  واللوائح  القواعد  وقائمة مبوجب  موؤ�س�سة  �سركة  ، هي  ذ.م.م،  فلي�سمان هيالرد منطقة حرة 
رقم  الرخ�سة  مبوجب  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  الإعالمية  املنطقة  هيئة  يف  بها 
العربية  اأب��وظ��ب��ي،الإم��ارات   ،77771 ����ض.ب.  مقرها،  وع��ن��وان    ،43 رق��م  ت�سجيل  و  ب.ل.18/43 
امل�سجل يف  فرعها  رخ�سة  واإلغاء  �سطب  و  فرعها  ت�سفية  الإع��الن عن  ترغب يف  )»ال�سركة«(،  املتحدة 
مدينة دبي لالإنرتنت، دبي، الإمارات العربية املتحدة مبوجب القواعد واللوائح املعمول بها �سلطة دبي 
للتطوير مبوجب الرخ�سة رقم 18535 )»الفرع«(، مبوجب قرارات جمل�ض اإدارة ال�سركة بتاريخ 20 
اأى مطالبات فى  ول��دي��ه  ب��الأم��ر  اأي ط��رف معني  م��ن  ال�سركة  ل��ذل��ك، تطلب  2019.  وف��ق��اً  ف��رباي��ر 
مواجهتها ب�ساأن �سطب واإلغاء وت�سفية الفرع، عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا 
الإعالن. لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�سعار واملحددة ب�  45 يوماً.   تفا�سيل 
الت�سال اخلا�سة بتقدمي املطالبات اأو العرتا�سات على اإلغاء ت�سجيل وت�سفية الفرع مو�سحة اأدناه: 
دائرة الت�سجيل والرتخي�ض ،  �سلطة دبي للتطوير،  �ض.ب : 478844 ، دبي ، دولة الإمارات العربية 

املتحدة  هاتف رقم : 8992 368 4 971+
  R&Lenquiry@dda.ae deregistration@dda.gov.ae/ : الربيد الإلكرتوين

عناية : مدير دائرة الت�سجيل والرتخي�ض

اإ�سعار اإلغاء رخ�سة

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
يف  الدعوى 2018/1117 جتاري كلي 

بهوجواين   بريومال  2-جيك�سن  بهوجواين   بركا�ض  هرمني   -1: عليه  املدعي  �سد 
3-يونيفر�سال براند �سباليز - املقامة من : م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 

مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة ال�سارقة البتدائية حتت رقم 2018/1117 
فاننا  اعاله  املذكورة  الدعوى   ندبنا خبري م�سرفيا يف  انه مت  ، وحيث  كلي  جتاري 
وعمال باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�ض اعمال اخلربة امام املحاكم ، 
ندعوكم حل�سور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا 
على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم الأحد  املوافق 2019/2/17 يف متام ال�ساعة 15 
عند  لدفاعكم  واملثبتة  املوؤيدة  امل�ستندات  كافة  اح�سار  منكم  ويرجى   ، ظهرا   12  :
 ، ب  املبنى   ، �ستار  �سنتوريون  برج   - بور�سعيد   - ديرة   - دبي  لالجتماع.   ح�سوركم 

الطابق الثاين - مكتب رقم 206 - هاتف : 04-2527888 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
يف  الدعوى 2018/4403 جتاري جزئي

املدعي عليه : اومت كمار نارجوترا  
اأمام   - ع  م  �ض   - امل�سرق  املدعي/بنك  قبل  من  �سدكم  مرفوعة  دعوى  هنالك  ان  مبا 
اأعاله  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  مبوجب  م�سرفيا  كخبريا  تكليفنا  مت  واأنه  دبي  حماكم 
متام  يف   2019/2/20 املوافق  الربعاء  يوم  وذلك  اخلربة  اجتماع  حل�سور  ندعوكم  فاإننا 
ال�ساعة احلادية ع�سر ظهرا  مبقر مكتبنا انرتا لال�ست�سارات املالية  وذلك بالعنوان التايل 
: الإمارات العربية املتحدة - دبي - حمي�سنة 4 - �سارع بريوت - بناية امليزان - الطابق 
الثالث - مكتب 303 ،،، مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات - وبذات البناية يوجد 
بنك دبي التجاري وهيئة كهرباء ومياه دبي ، هاتف : 2206899-04 ، 2206244-04 ، فاك�ض 
: 042206877 ، يرجى الإطالع واحل�سور باملوعد املحدد اعاله واإح�سار كافة ما لديكم 

من م�ستندات مع الرتجمة اىل العربية. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
د. علي را�سد الكيتوب 

اإعــلن بالن�سـر

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
يف الدعوى رقم )2018/4504( جتاري جزئي 

املدعي عليه : حممد �ساجاهان نينا 
نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�سريف بالدعوى املذكورة اعاله واملرفوعة 
فاأنتم  وعليه  خا�سة(    )م�ساهمة  للتمويل  الإ�سالمي  امل�سرق  �سركة  من  �سدكم 
اخلمي�ض  يوم  عقده  املقرر  اخلربة  اجتماع  بح�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفني 
املوافق 2019/2/21 يف متام ال�ساعة 1.00 ظهرا ، وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن 
دبي - الهناء �سنرت - بجوار دوار ال�سطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�سيل�سي - 
مكتب رقم 229/228 نطلب احل�سور باملوعد واملكان املحدد واإح�سار امل�ستندات املوؤيدة 
�ستبا�سر  اخلربة  فاإن  احل�سور  عن  تخلفكم  حال  يف  بانه  علما  بالدعوى  لدفاعكم 

اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
حممد املرزوقي - اخلبري امل�سريف    

حتديد موعد اجتماع اخلربة
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1010(

املخطر : املنذر : مدينة دبي املالحية - �ض ذ م م 
بوكالة املحامي / حمدان الهرمي 

املخطر اليها : املنذر اليها : �سركة الأمري للتجارة - ذ م م 
�شيغة الإعالن بالن�شر 

باإجمايل مبلغ 467.522.64  �سداد متاأخرات اليجار املرت�سدة بذمتها  اليها ب�سرورة  املنذر  املنذر  يخطر 
درهم )اربعمائة و�سبعة و�ستون الف وخم�سمائة واثنان وع�سرون درهم واربعة و�ستون فل�ض( مبوجب عقد 
اليجار املوؤرخ يف 2017/2/16 عن الور�سة رقم WS112 باملبنى رقم W100B ، وذلك يف غ�سون 30 
يوم من تاريخ ن�سر هذا الإعالن وال �سي�سطر املنذر اىل اللجوء ملركز ف�ض املنازعات اليجارية باإمارة دبي 
بغر�ض الزام املنذر اليها ب�سداد متاأخرات اليجار املرتتبة عليها مبلغ 467.522.64 درهم وما ي�ستجد حتى 
تاريخ الخالء الفعلي مع الخالء من العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من كافة ال�سواغل والزامها بالر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1011(

املخطر : املنذر : مدينة دبي املالحية - �ض ذ م م 
بوكالة املحامي / حمدان الهرمي 

املخطر اليها : املنذر اليها : جي اي تي للتجارة - �ض ذ م م  
�شيغة الإعالن بالن�شر 

يخطر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد متاأخرات اليجار املرت�سدة بذمتها باإجمايل مبلغ  216.756  درهم 
)مائتى و�ستة ع�سر الف و�سبعمائة و�ستة وخم�سون درهم( مبوجب عقد اليجار املوؤرخ يف 2016/1/12 عن 
الور�سة رقم WS_148 باملبنى رقم W100C ، وذلك يف غ�سون 30 يوم من تاريخ ن�سر هذا الإعالن 
وال �سي�سطر املنذر اىل اللجوء ملركز ف�ض املنازعات اليجارية باإمارة دبي بغر�ض الزام املنذر اليها ب�سداد 
متاأخرات اليجار املرتتبة عليها مبلغ 216.756 درهم وما ي�ستجد حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الخالء 
من العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من كافة ال�سواغل والزامها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

مكتب اإدارة اخلرباء 
دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلربة 

اإعلن بالن�سر للح�سور امام اخلبري املايل وامل�سريف    
دعوى رقم 2018/201  جتاري كلي حماكم را�ص اخليمة  

املدعي/ بنك دبي التجاري - �ض م ع  وميثله / مكتب بيت احلكمة للمحاماة وال�ست�سارات 
بال  رام  2-باك�سي  م   م  ذ  �ض   - البناء  ملقاولت  ال�سرياوي   / عليهم  املدعي  القانونية.  
�ساعات  خالل  احل�سور  يتعني   - املن�سوري   ال�سرياوي  يو�سف  حممد   -3 رام  براكا�ض 
اإدارة اخلرباء الكائن يف  العمل الر�سمية اىل مقر دائرة حماكم راأ�ض اخليمة - مكتب 
كافة  واإح�سار  املذكور  امل�سريف   و  امل��ايل  ملقابلة اخلبري  راأ���ض اخليمة   - املحاكم  دائ��رة 
امل�ستندات والوثائق التي توؤيد موقفكم يف الدعوى رقم 2018/201 جتاري كلي وذلك 

يوم الثالثاء املوافق 2019/2/19 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا )10.00(. 
 حماكم راأ�ص اخليمة 
مكتب اإدارة اخلرباء - اخلبري املايل امل�سريف 
احمد عبدالرحمن   

 حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم
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العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2017/3783 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/285 جتاري كلي  ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )1559187 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف  
طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك الإحتاد الوطني  

املطلوب اعالنه : املنفذ �سده : 1- ليلى ماتو�سيان - ب�سفتها �سريك وكفيل �سامن ل�سركة 
ماتو�سيان للتجارة العامة - جمهول حمل القامة. 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقار مبنطقة 
 p210 رق��م  ال��وح��دة   the gemini املبنى  ا���س��م   207 الر����ض  رق��م  ال��ت��ج��اري  اخلليج 
والوحدة رقم p211 وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به وقدره )1559187 درهم( وذلك للعلم 

مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله. بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2019/2/3 
رئي�ص الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم  2018/149 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - باجتاه اأبوظبي - بجانب 

 miodubai@miolawfirm.com / حمطة مرتو برج خليفة - بريد الكرتوين
املنفذ �سده : كمران مالك جافيد ب�سري - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - داون تاون - مبنى التاجر ، رقم 

املبنى / 2/ الطابق ال�ساد�ض ، الوحدة / 6076/ طرف جزيرة املدينة القدمية - اعمار 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/2/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل 
عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 

يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 200  - رقم املبنى : 2  - ا�سم املبنى : التاجر - رقم العقار : 

درهم   )3.796.535( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   235.14  : امل�ساحة   -   6076
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

اعلن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2018/149 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - باجتاه اأبوظبي - بجانب 
 miodubai@miolawfirm.com / حمطة مرتو برج خليفة - بريد الكرتوين

املنفذ �سده : كمران مالك جافيد ب�سري - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - داون تاون - مبنى التاجر ، رقم 
املبنى / 2/ الطابق ال�ساد�ض ، الوحدة / 6076/ طرف جزيرة املدينة القدمية - اعمار 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/2/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل 
عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 

يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 200  - رقم املبنى : 2  - ا�سم املبنى : التاجر - رقم العقار : 

درهم   )3.796.535( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   235.14  : امل�ساحة   -   6076
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/2405 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- تك�سا�ض تاورز ملقاولت البناء - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/11/28  يف الدعوى املذكورة 
املدعي عليها  بالزام  م   م  ذ  ا�سمنتية - �ض  الغرير لالن�ساءات منتجات  اع��اله ل�سالح/ 
و�سبعمائة  ال��ف  وارب��ع��ني  وارب��ع��ة  دره��م )مائة   144.796.60 للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  ب��ان 
و�ستة وت�سعني درهم و�ستني فل�ض( والفائدة 9٪ �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 
2018/7/1 وحتى ال�سداد  التام والزمت املدعي عليها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
 مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  الدعوى 2019/114  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه /1-�سمري اولد ام هند جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�سجاد احمد حممود يو�سف خان - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )460.000 درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 
9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد بالر�سوم وامل�ساريف  و �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2019/2/17 
اأو من  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
�سركة / بلقي�ض فا�سون منطقة حرة )�ض ذ م م( ، )رخ�سة رقم 91841(  والكائنة ب��� حي 

دبي للت�سميم ، �سريد د�سك 2-032، املبنى 3 ، الطابق 3 ، دبي دولة المارات العربية 
املتحدة ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن 

قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  
2019/1/31  ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.  وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى 
بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما 

من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�سجل او الت�سال ب : ال�سيد/علي  
ا�سم ال�سركة : كيو ان ايه للتدقيق واحل�سابات    

�ض ب : 212212  ،  دبي - دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 97145655245+  

info@gname.com :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�سعار ت�سفية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر

�سادرة عن حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�سية رقم )2017/7857( جتاري جزئي ال�سارقة 

 اإعلن بورود التقرير  

اىل املدعى عليه / املنري لتجارة الدوات احلديدية 
حيث ان املدعي / م�سنع انكور اليد - ذ م م 

وحيث انه قد ورد تقرير اخلربة واودع يف ملف الدعوى 
لذلك يقت�سي ح�سوركم امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الثانية( يف متام 
ال�ساعة التا�سعة من �سباح يوم 2019/2/17 وذلك لالإطالع والرد على الدعوى 
ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيباكم.
مكتب اإدارة الدعوى

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/3 جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-�سركة تيليتارغت - ذ م م 2-برافني �سرياز جافيد جمهول 
اإدارة- فرع  - مكتب  ع  م  �ض   - الهالل  املدعي/ م�سرف  ان  القامة مبا  حمل 
برج البحر وميثله / عبد العزيز خمي�ض علي فرج ال�سام�سي   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )345.384.92 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة  وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2019/2/17  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/167  جتاري كلي               
 اىل املدعي عليه / 1-ايه تي اي ليمتد 2- ايه تي اإي لالإ�ستثمارات - �ض ذ م م
اإي�ست للمطاعم - �ض ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 54 
وميثله / حممود ح�سني علي احمد   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
دعوى حل وت�سفية �سركة ايه تي اإي لالإ�ستثمارات - �ض ذ م م     وحددت 
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض  امل��واف��ق  2019/3/3   ي��وم الح��د   لها جل�سة 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/7  جتاري كلي               

ا�ض  م  2-مطعم جينزا  م  ذ  - �ض  للمطاعم  اإي�ست  املدعي عليه / 54-1  اىل 
بي - �ض ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ رفيعة عبداهلل حممد 
�سعيد املال - وميثله / حممود ح�سني علي احمد -  قد اأقام عليك الدعوى 
م  ذ  �ض   - بي  ا���ض  جينزا  مطعم  �سركة  وت�سفية  بحل  املطالبة  ومو�سوعها 
م والر�سوم وامل�ساريف والت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ساعة    2019/3/4
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

       اعادة اعلن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2744  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-54 اإي�ست  لالإ�ستثمارات - �ض ذ م م  2- 54 اإي�ست لتنظيم 
املعار�ض - �ض ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ رفيعة عبداهلل 
اأق��ام عليك  حممد �سعيد املال - وميثله / حممود ح�سني علي احمد -  قد 
وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سركة  وت�سفية  بحل  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2019/3/4  
ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
�سيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  الأق��ل��ويف  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل 

مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

       اعادة اعلن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/574 مدين كلي 

اىل املدعي عليه / 1- نفط وغاز اخلليج - م م ح  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
وذر فورد اويل توول ميدل اي�ست ليمتد فرع دبي وميثله / حبيب حممد �سريف عبداهلل 
النهائي  التحكيم  بالإعرتاف بقرار  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  املال - قد 
التحكيم  حمكمة   )19084 اإف/  جي  اي��ه   / اإف  )زد  رق��م  التحكيمية  الدعوى  يف  ال�سادر 
الدولية غرفة التجارة الدولية )اأي �سي �سي( بجل�سة 2014/11/19 وتنفيذه داخل الدولة 
اإعمال لن�سو�ض اتفاقية نيويورك والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت 
Ch2.E.21 لذا  لها جل�سة يوم الحد املوافق 2019/2/17 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�سور 
فان احلكم  الأق��ل ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  م�ستندات 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
       اعادة اعلن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/11693  عمايل جزئي             
اأن  مبا  القامة  حمل  جمهول  التجارية  اتيكو  موؤ�س�سة  عليه/1-  املدعى  اىل 
قد  ال�سنقيطي  حممد  ال�سيد  علي  وميثله/جمال  �سا�سيكومار  املدعي/�ساجن 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )87754 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB187004387AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.1 بالقاعة  �سباحا    8.30 ال�ساعة   2019/2/12
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

مذكرة اعادة اعلن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/1320  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-نيكول�ض جامي�ض كارنيل جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /نوفا م�سن كريتيكال كونرتكتينغ - �ض ذ م م  وميثله 
القرار/  ا�ستاأنف  قد    - الطويل  حممود  حممد  احمد  حممد  �سلمان   /
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  2018/579 جتاري كلي بتاريخ 2018/6/11    
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2019/3/20 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

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

اىل امل�ستاأنف �سده/1-كرمي �سالح اإ�سماعيل حافظ جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /نوفا م�سن كريتيكال كونرتكتينغ - �ض ذ م م  وميثله/
�سلمان حممد احمد حممد حممود الطويل  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2018/1097 جتاري كلي بتاريخ 2018/11/22 وحددت لها 
جل�سه يوم الحد املوافق 2019/2/24  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/148 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- اخرت علي �ساه حممد  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/خانا وات خان ن�سيب خان وميثله / اإ�سماعيل ح�سن 
علي حممد اجلعبي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
املنفذ به وقدره )106575.5( درهم اىل طالب  املبلغ  والزامك بدفع 
�ستبا�سر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
الدعوى رقم 2019/3728 جتاري جزئي  

املطلوب اإعالنه : الفي�سلية للمقاولت - �ض ذ م م 
املدعية  املقامة من  الدعوى رقم 2019/3728 جتاري جزئي   : املو�سوع 
�سبي�سل جريمن الكرتوميكانيكل �ض ذ م م  - بالإ�سارة اىل تعييني خبريا 
يف الدعوى امل�سار اليها اأعاله ، يرجى احل�سور اإىل مكتبي - دمية خلدمات 
املعاينة والتثمني الكائن يف الطابق اخلام�ض - مركز حمر عمر - جانب 
مركز �سرطة املرقبات - بوابة رقم 2 )مكتب رقم 5CB( ، وذلك خالل 
مدة �سبعة ايام من تاريخه من اأجل ا�ستالم م�ستندات الدعوى وتقدمي 

ردكم عليها.  
اخلبري املهند�ص 
اإح�سان ف�سل اهلل القنطار  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
املعمول  واللوائح  القواعد  وقائمة مبوجب  موؤ�س�سة  �سركة  ، هي  ذ.م.م،  فلي�سمان هيالرد منطقة حرة 
رقم  الرخ�سة  مبوجب  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  الإعالمية  املنطقة  هيئة  يف  بها 
العربية  اأب��وظ��ب��ي،الإم��ارات   ،77771 ����ض.ب.  مقرها،  وع��ن��وان    ،43 رق��م  ت�سجيل  و  ب.ل.18/43 
امل�سجل يف  فرعها  رخ�سة  واإلغاء  �سطب  و  فرعها  ت�سفية  الإع��الن عن  ترغب يف  )»ال�سركة«(،  املتحدة 
مدينة دبي لالإنرتنت، دبي، الإمارات العربية املتحدة مبوجب القواعد واللوائح املعمول بها �سلطة دبي 
للتطوير مبوجب الرخ�سة رقم 18535 )»الفرع«(، مبوجب قرارات جمل�ض اإدارة ال�سركة بتاريخ 20 
اأى مطالبات فى  ول��دي��ه  ب��الأم��ر  اأي ط��رف معني  م��ن  ال�سركة  ل��ذل��ك، تطلب  2019.  وف��ق��اً  ف��رباي��ر 
مواجهتها ب�ساأن �سطب واإلغاء وت�سفية الفرع، عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا 
الإعالن. لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�سعار واملحددة ب�  45 يوماً.   تفا�سيل 
الت�سال اخلا�سة بتقدمي املطالبات اأو العرتا�سات على اإلغاء ت�سجيل وت�سفية الفرع مو�سحة اأدناه: 
دائرة الت�سجيل والرتخي�ض ،  �سلطة دبي للتطوير،  �ض.ب : 478844 ، دبي ، دولة الإمارات العربية 

املتحدة  هاتف رقم : 8992 368 4 971+
  R&Lenquiry@dda.ae deregistration@dda.gov.ae/ : الربيد الإلكرتوين

عناية : مدير دائرة الت�سجيل والرتخي�ض

اإ�سعار اإلغاء رخ�سة

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
يف  الدعوى 2018/1117 جتاري كلي 

بهوجواين   بريومال  2-جيك�سن  بهوجواين   بركا�ض  هرمني   -1: عليه  املدعي  �سد 
3-يونيفر�سال براند �سباليز - املقامة من : م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 

مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة ال�سارقة البتدائية حتت رقم 2018/1117 
فاننا  اعاله  املذكورة  الدعوى   ندبنا خبري م�سرفيا يف  انه مت  ، وحيث  كلي  جتاري 
وعمال باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�ض اعمال اخلربة امام املحاكم ، 
ندعوكم حل�سور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا 
على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم الأحد  املوافق 2019/2/17 يف متام ال�ساعة 15 
عند  لدفاعكم  واملثبتة  املوؤيدة  امل�ستندات  كافة  اح�سار  منكم  ويرجى   ، ظهرا   12  :
 ، ب  املبنى   ، �ستار  �سنتوريون  برج   - بور�سعيد   - ديرة   - دبي  لالجتماع.   ح�سوركم 

الطابق الثاين - مكتب رقم 206 - هاتف : 04-2527888 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
يف  الدعوى 2018/4403 جتاري جزئي

املدعي عليه : اومت كمار نارجوترا  
اأمام   - ع  م  �ض   - امل�سرق  املدعي/بنك  قبل  من  �سدكم  مرفوعة  دعوى  هنالك  ان  مبا 
اأعاله  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  مبوجب  م�سرفيا  كخبريا  تكليفنا  مت  واأنه  دبي  حماكم 
متام  يف   2019/2/20 املوافق  الربعاء  يوم  وذلك  اخلربة  اجتماع  حل�سور  ندعوكم  فاإننا 
ال�ساعة احلادية ع�سر ظهرا  مبقر مكتبنا انرتا لال�ست�سارات املالية  وذلك بالعنوان التايل 
: الإمارات العربية املتحدة - دبي - حمي�سنة 4 - �سارع بريوت - بناية امليزان - الطابق 
الثالث - مكتب 303 ،،، مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات - وبذات البناية يوجد 
بنك دبي التجاري وهيئة كهرباء ومياه دبي ، هاتف : 2206899-04 ، 2206244-04 ، فاك�ض 
: 042206877 ، يرجى الإطالع واحل�سور باملوعد املحدد اعاله واإح�سار كافة ما لديكم 

من م�ستندات مع الرتجمة اىل العربية. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
د. علي را�سد الكيتوب 

اإعــلن بالن�سـر

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
يف الدعوى رقم )2018/4504( جتاري جزئي 

املدعي عليه : حممد �ساجاهان نينا 
نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�سريف بالدعوى املذكورة اعاله واملرفوعة 
فاأنتم  وعليه  خا�سة(    )م�ساهمة  للتمويل  الإ�سالمي  امل�سرق  �سركة  من  �سدكم 
اخلمي�ض  يوم  عقده  املقرر  اخلربة  اجتماع  بح�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفني 
املوافق 2019/2/21 يف متام ال�ساعة 1.00 ظهرا ، وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن 
دبي - الهناء �سنرت - بجوار دوار ال�سطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�سيل�سي - 
مكتب رقم 229/228 نطلب احل�سور باملوعد واملكان املحدد واإح�سار امل�ستندات املوؤيدة 
�ستبا�سر  اخلربة  فاإن  احل�سور  عن  تخلفكم  حال  يف  بانه  علما  بالدعوى  لدفاعكم 

اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
حممد املرزوقي - اخلبري امل�سريف    

حتديد موعد اجتماع اخلربة
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1010(

املخطر : املنذر : مدينة دبي املالحية - �ض ذ م م 
بوكالة املحامي / حمدان الهرمي 

املخطر اليها : املنذر اليها : �سركة الأمري للتجارة - ذ م م 
�شيغة الإعالن بالن�شر 

باإجمايل مبلغ 467.522.64  �سداد متاأخرات اليجار املرت�سدة بذمتها  اليها ب�سرورة  املنذر  املنذر  يخطر 
درهم )اربعمائة و�سبعة و�ستون الف وخم�سمائة واثنان وع�سرون درهم واربعة و�ستون فل�ض( مبوجب عقد 
اليجار املوؤرخ يف 2017/2/16 عن الور�سة رقم WS112 باملبنى رقم W100B ، وذلك يف غ�سون 30 
يوم من تاريخ ن�سر هذا الإعالن وال �سي�سطر املنذر اىل اللجوء ملركز ف�ض املنازعات اليجارية باإمارة دبي 
بغر�ض الزام املنذر اليها ب�سداد متاأخرات اليجار املرتتبة عليها مبلغ 467.522.64 درهم وما ي�ستجد حتى 
تاريخ الخالء الفعلي مع الخالء من العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من كافة ال�سواغل والزامها بالر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1011(

املخطر : املنذر : مدينة دبي املالحية - �ض ذ م م 
بوكالة املحامي / حمدان الهرمي 

املخطر اليها : املنذر اليها : جي اي تي للتجارة - �ض ذ م م  
�شيغة الإعالن بالن�شر 

يخطر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد متاأخرات اليجار املرت�سدة بذمتها باإجمايل مبلغ  216.756  درهم 
)مائتى و�ستة ع�سر الف و�سبعمائة و�ستة وخم�سون درهم( مبوجب عقد اليجار املوؤرخ يف 2016/1/12 عن 
الور�سة رقم WS_148 باملبنى رقم W100C ، وذلك يف غ�سون 30 يوم من تاريخ ن�سر هذا الإعالن 
وال �سي�سطر املنذر اىل اللجوء ملركز ف�ض املنازعات اليجارية باإمارة دبي بغر�ض الزام املنذر اليها ب�سداد 
متاأخرات اليجار املرتتبة عليها مبلغ 216.756 درهم وما ي�ستجد حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الخالء 
من العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من كافة ال�سواغل والزامها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

مكتب اإدارة اخلرباء 
دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلربة 

اإعلن بالن�سر للح�سور امام اخلبري املايل وامل�سريف    
دعوى رقم 2018/201  جتاري كلي حماكم را�ص اخليمة  

املدعي/ بنك دبي التجاري - �ض م ع  وميثله / مكتب بيت احلكمة للمحاماة وال�ست�سارات 
بال  رام  2-باك�سي  م   م  ذ  �ض   - البناء  ملقاولت  ال�سرياوي   / عليهم  املدعي  القانونية.  
�ساعات  خالل  احل�سور  يتعني   - املن�سوري   ال�سرياوي  يو�سف  حممد   -3 رام  براكا�ض 
اإدارة اخلرباء الكائن يف  العمل الر�سمية اىل مقر دائرة حماكم راأ�ض اخليمة - مكتب 
كافة  واإح�سار  املذكور  امل�سريف   و  امل��ايل  ملقابلة اخلبري  راأ���ض اخليمة   - املحاكم  دائ��رة 
امل�ستندات والوثائق التي توؤيد موقفكم يف الدعوى رقم 2018/201 جتاري كلي وذلك 

يوم الثالثاء املوافق 2019/2/19 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا )10.00(. 
 حماكم راأ�ص اخليمة 
مكتب اإدارة اخلرباء - اخلبري املايل امل�سريف 
احمد عبدالرحمن   

 حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم
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العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/13792  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-خديجة اخلنبويل للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد ابراهيم ثابت حممد قد اأقام 
 53300( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )3000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم 
اخلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB188665768AE:ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   08.30 ال�ساعة   2019/2/14 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/13666  عمايل جزئي
حمل  جم���ه���ول  ذ.م.م  ل���ل���م���ق���اولت  ت������اورز  1-ه������اي   / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عي�سى حموده  علي  /ن��ور  املدعي  ان  الق��ام��ة مبا 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )18158 دره����م(  وم��و���س��وع��ه��ا 
دره����م وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف رقم 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB189120436AE/2018:ال�سكوى
الثنني املوافق 2019/3/11 ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.B.10 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/2  عر�ص وايداع عقاري

اىل املعرو�ض عليه / 1-لوتاه لتطوير العقارات �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /حمي الدين عبدالقادر ابراهيم بن 
مبلغ  بايداع  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  هندي 
العار�ض/  ب��ان  نعلنكم   ، له  امل��ودع  على  وعر�سه  دره��م   )300000(
حم��ي ال��دي��ن ع��ب��دال��ق��ادر اب��راه��ي��م ب��ن ه��ن��دي ت��ق��دم اىل املحكمة 

عار�سا عليكم مبلغ وقدره )300000( درهم .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/13581  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-خلدمات احلرا�سة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /مادان لل راتان لل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )18603 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
 MB188758015AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م 
�ض   08.30 ال�ساعة   2019/2/21 املوافق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/9963  عمايل جزئي

اىل اخل�سم املدخل / 1-الريامي لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م جمهول 
ك��ولن��ور فاثونى وميثله:احمد ح�سن  امل��دع��ي /���س��وين  ان  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
حممد عبداهلل املازمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
ع��ودة مببلغ )2000( درهم  وت��ذك��رة  دره��م  دره��م(  وق��دره��ا )143568  عمالية 
لها  وح��ددت   mb185571417ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.B.10:جل�سة يوم الحد املوافق 2019/3/3 ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/412  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-داي�سي تاكا�ض اريالنو جمهول حمل القامة مبا ان 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املنزلية  ال�سحة  خلدمات  يوريكا  /مركز  املدعي 
 )10500( للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
 mb189373525ae:ال�سكوى رق���م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م 
�ض   10.00 ال�ساعة   2019/2/19 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.4:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/25  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- بوليفارد فيم دي دبليو �سي �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد �سحيم ركن الدين  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)60849.05( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )4421( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/6233  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- كراج جنمة الرمول جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
بن  عبدالرحمن  ن�سيب  وميثله:عبدالرحمن  �سريف  حممد  التنفيذ/امتياز 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع  اأق���ام  عليك ال��دع��وى التنفيذية  ن�سيب  ق��د 
املبلغ املنفذ به وقدره )18241.30( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )1113( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/126  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- املجميتد ريانفور �سينج جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/اناند راجان راجان وميثله:ريا�ض عبداملجيد 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  قد  الكبان   حممود 
طالب  اىل  دره��م   )493138( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
�ستبا�سر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/4968 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- اوه جي اأ�ض تريدنغ �ض.م.ح  جمهول حمل القامة 
وميثله:ريا�ض  ����ض.ذ.م.م  ديكوري�سن  مون  التنفيذ/هاي  طالب  ان  مبا 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكبان  حممود  عبداملجيد 
اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )7240( دره��م اىل طالب 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2019/16 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ف��ي�����س��ل ف��اي��ل ���س��ب��ي��ت م�����س��ع��ود ال��ع��ل��وي جمهول 
ذ.م.م  ال�سيارات  لتاأجري  ام  بي  التنفيذ/ار  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
وميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان الها�سمي قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )12971.50(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/4982 تنفيذ جتاري

القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  لل�سياحة  اونتي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/روث م��ار���س��ي��ال ي���ان���دار م���ريا ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )16363.5(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2019/8 تنفيذ مدين

اىل املنفذ �سده/1- هاين رزق الك�سان حكيم جمهول حمل القامة مبا 
عبداهلل  وميثله:احمد  عبدامل�سيح  حنا  عو�ض  التنفيذ/عماد  طالب  ان 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اأنوهي  ملك  حممد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )45809( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

مذكرة اإعادة اعلن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1652  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة م�سعود �سيدي التجارية ذ.م.م 2- ال�سهند 
مهاجر  لنكرانى  ها�سم  حممد   -3 �����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الخ�سر 
)الفرع  اي��ران  ���س��ادرات  بنك   / امل�ستاأنف  ان  الق��ام��ة مبا  جمهول حمل 
الرئي�سي(  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/1512 

جتاري كلي بتاريخ:2018/7/17     
 10.00 ال�ساعة   2019/2/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
مذكرة اعلن بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/15  ا�ستئناف عقاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- خادم هامل خادم الغيث القبي�سي جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / �سايل اليف وميثله:ب�سار عبداهلل علي ابراهيم 
عقاري   2018/489 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم   / ا�ستاأنف  قد  امل�سايبة 
كلي . وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2019/2/20 ال�ساعة 08.00 
�سباحا وحتى:12:00 ظ مبكتب ادارة الدعوى ال�ستئنافية الثانية مكتب 
رقم 208 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/9267  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- مركز الالين�ض الطبي ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/11/27  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/م�سطفى عبده ال�سيد �سا�سه بحكمت املحكمة بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ )76.633( درهم والفائدة عنه بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية 
لل�سداد التام عدا الف�سل التع�سفي فمن �سريورة احلكم نهائيا وتذكرة عودة ملوطنه 
عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى �ساحب عمل اخر والزمتها 
احل�سوري  مبثابة  حكما  منها.  ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/43 تنفيذ جتاري
جمهول  ����ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  برايان  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/طرق التربيد لتجارة الدوات ال�سحية 
وقطع غيار اجهزة التكييف ذ.م.م وميثله:عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  ال�سويدي قد 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )166207.71( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/114 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- بي جي ا�ض اخلليج للمقاولت ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/اتورنت لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م وميثلها/

احمد بن �سهيل بن وميثله:مي عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب 
والزامك بدفع  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  الفال�سي قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )36743( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2019/26 تنفيذ عقاري

املنفذ �سده/1- �سركة ون بيزن�ض باي ليمتد )�سابقا( ون بي بي ليمتد )حاليا(  اىل 
2- موؤ�س�سة اأمنيات للتطوير العقاري - موؤ�س�سة فردية )ل�ساحبتها عائ�سة عبداملح�سن 
ان طالب  القامة مبا  امل�سروع( جمهول حمل  مالكة  )ب�سفتها  بوحمد(  علي  �سلمان 
التنفيذ/�سركة ماج بروبرتيز ليمتد وميثله:احمد مهدي فهد بادي العتيبي قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكما بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى 
ا�ستئناف  رق��م:2017/550 عقاري كلي واملعدل بال�ستئنافني رقمي 104 + 2018/131 
او خزينة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )11935957( درهم اىل طالب  املبلغ  عقاري بدفع 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة   

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
مذكرة اإعادة اعلن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/2275  ا�ستئناف عمايل    
ب��اور ويف   -2 ان��ك  تكنولوجيز  وي��ف  ب��اور   -1 امل�ستاأنف �سده/  اىل 
اأ�سيا اإنك جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / خالد عبدالقادر 
�سومان  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/84 عمايل 
ي��وم الثنني  املوافق  ب��ت��اري��خ:2018/8/19 وح��ددت لها جل�سه  كلي 
 ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2019/3/4
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

مذكرة اإعادة اعلن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3221  ا�ستئناف عمايل    

امل�ستاأنف �سده/ 1- حممد خالد علي احمد جمهول حمل القامة  اىل 
مبا ان امل�ستاأنف / اوبرياي�سونال للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م وميثله:را�سد 
عبداهلل علي هوي�سل النعيمي  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 

2017/9582 عمايل جزئي بتاريخ:2018/12/12     
 11.00 ال�ساعة   2019/2/21 امل��واف��ق  اخلمي�ض   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.A.4 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

مذكرة اإعادة اعلن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3048  ا�ستئناف عمايل    

القامة  فابري جمهول حمل  توما�ض  اوليفري   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
مبا ان امل�ستاأنف / بروف�سنال للخدمات والتعهدات الريا�سية وميثله:بدر 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  عبداهلل   خمي�ض  عبداهلل 

رقم 2017/300 عمايل جزئي بتاريخ:2018/11/21     
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2019/2/18 ال�ساعة 11.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   
       اعلن اأمر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/468  اأمر اأداء
حمل  جمهول  ح�سنني  الطب  علي  رواي��ح  عليه/1-  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/مايكل جورجن ا�ستي  وميثله:هبه علي 
قررت  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�ست�سدار  طلب  اأه��ل��ي.  باقر  حممد  غلوم 
اإلزام املدعي عليه  حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2018/10/28 
وامل�ساريف.   وال��ر���س��وم  للمدعي  دره��م   )620000( مبلغ  ب�سداد 
ولكم احلق يف التظلم من الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12553 بتاريخ 2019/2/12   

       اإعادة اإعلن  بالن�سر
             يف  الدعوى 2018/2095  احوال نف�ص م�سلمني

اىل املدعي عليه / 1- حممد �سالح طباخ  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
نور حممد نبيل وظائفي وميثله:حميد غالم دروي�ض ابراهيم  قد اأقام عليك 
العدة  نفقة  م�سكن  اجرة  زوجية  نفقة  لل�سرر  التطليق  ومو�سوعها  الدعوى 
موؤجل ال�سداق الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
يوم  الحد املوافق  2019/2/17   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )10( لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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تنطلق قريبًا جتربة عيادية جديدة تهدف 
لتخفي�ض  حمتملة  طريقة  درا���ش��ة  اإىل 

خماطر ت�شّلب ال�شرايني املبكر...
بعد تقييم الأبحاث ال�شابقة، ا�شتنتج تقرير 
الأمريكية(  القلب  جمعية  )جملة  يف  ُن�شر 
مُتهد  قد  املرتقبة  العيادية  التجربة  اأن 
لظهور عالج جديد لتقلي�ض احتمال ت�شلب 

ال�شرايني يف مرحلة مبكرة.
تقول امل�سرفة الرئي�سة على الدرا�سة، جينيفر روبن�سون، اأ�ستاذة يف 
علم الأوبئة ومديرة )مركز التدخل الوقائي( يف جامعة )اأيوا(، 
الدهنية  الربوتينات  با�ستهداف  يتعلق  قد  الأ�سا�سي  الهدف  اإن 

البائية لدى ال�سباب والرا�سدين يف منت�سف العمر.
الكثافة،  الدهني منخف�ض  الربوتني  الدم هذه  بروتينات  ت�سمل 

اأي الكول�سرتول ال�سيئ. يعترب العلماء هذا الكول�سرتول وغريه 
ت�سلب  اأ�سباب  اأب��رز  من  البائية  الدهنية  الربوتينات  اأن���واع  من 

ال�سرايني.

الوقاية من ت�شّلب ال�شرايني
الربوتينات  تلك  م�ستويات  تخفي�ض  )يعطي  روبن�سون:  تو�سح 
اإذا جنحت هذه  ال�سرايني.  ت�سلب  يف تال�سي م�سكلة  كبرياً  اأث��راً 
قلبية وجلطات  بنوبات  الإ�سابة  احتمال  تبديد  الطريقة، ميكن 
دماغية بالكامل بعد جيل واحد لأن اأحداً ل يتعّر�ض لنوبة قلبية 

اأو جلطة دماغية ما مل يكن م�ساباً بت�سلب ال�سرايني(.
تهدف الدرا�سة املرتقبة اإىل التاأكد من اإمكانية َعك�ض م�سار ت�سلب 
للخطر  اأكر عر�سة  ُيعترَبون  الذين  الرا�سدين  لدى  ال�سرايني 
ويرتاوح عمرهم بني اخلام�سة والع�سرين واخلام�سة واخلم�سني، 
كونفارتاز  )ب��روب��روت��ني  ومثبطات  ال�ستاتني  اأدوي����ة  وي���اأخ���ذون 
�سوبتيلي�سني كيك�سني النوع التا�سع( على مر ثالث �سنوات. تعمل 
هذه الأدوي��ة كلها على تخفي�ض م�ستوى الكول�سرتول ال�سيئ يف 

الدم.
توؤكد روبن�سون جناح هذه الطريقة يف الدرا�سات التي جرت على 
مناذج حيوانية وتقول: )يتعلق الهدف الفعلي بتخفي�ض م�ستوى 
ق�����س��رية، م��ا ي�سمح بتذويب  ف���رتة  ب�����س��دة خ���الل  ال��ك��ول�����س��رتول 
اأن  ميكن  ثم  ال�سرايني.  و�سفاء  ال�سابقة  الكول�سرتول  تراكمات 
اإذا  �سنة   20 اأو  �سنوات   10 العالج كل  اإىل تكرار  املر�سى  يحتاج 
اخللل،  �سبب  نعرف  حني  جم���دداً.  يتطور  ال�سرايني  ت�سلب  ب��داأ 

فكر  من  اأول  ل�سنا  نهائياً.  عليه  والق�ساء  له  عالج  ابتكار  ميكن 
اآلف  اأجراها  اأبحاث  من  ُتتّوج عقوداً  درا�ستنا  اإن  بل  احل��ل،  بهذا 
حان  ال��وق��ت  اأن  واأظ���ن  ج���داً  متحم�سة  لكني  قبلنا.  الأ���س��خ��ا���ض 

لإثبات هذه الفر�سية(.

تاأثري يف ال�شحة
وقد  ال�سرايني  يف  ال�سفائح  تراكم  اإىل  ال�سرايني  ت�سلب  ي�سري 
مينع الدم الغني بالأوك�سجني من التنقل عرب الأوعية الدموية 

لإي�سال الإمدادات اإىل بقية اأع�ساء اجل�سم.
الدهون  م��ث��ل  ال����دم،  يف  خمتلفة  عنا�سر  م��ن  ال�سفائح  ت��ت��األ��ف 
والكول�سرتول والكال�سيوم. مع مرور الوقت، تبداأ هذه ال�سفائح 

بالت�سلب، فتت�سيق ال�سرايني نتيجًة لذلك.
اإليها من  التي يحتاج  الكمية  ال�سخ�ض على  من ثم، لن يح�سل 
عواقب  م��ع  الو�سع  ه��ذا  ي��رتاف��ق  وق��د  بالأوك�سجني  الغني  ال��دم 
قد  اأنه  الدماغية. حتى  القلبية واجللطات  النوبات  وخيمة مثل 

يوؤدي اإىل الوفاة اأحياناً.
لت�سلب  املُ�سببة  اخلطر  عوامل  ببع�ض  النا�ض  يتحكم  اأن  ميكن 
ال�������س���راي���ني، م���ن ب��ي��ن��ه��ا ت�����س��ج��ي��ل م�����س��ت��وي��ات غ���ري ���س��ح��ي��ة من 
الكول�سرتول يف الدم. ُيعترب ارتفاع م�ستوى الكول�سرتول ال�سيئ 
م��ق��اب��ل ت��راج��ع م�����س��ت��وى ال���ربوت���ني ال��ده��ن��ي ع���ايل ال��ك��ث��اف��ة، اأي 

الكول�سرتول اجليد، من اأبرز اأ�سباب املر�ض.
تربز عوامل خطر اأخرى يف هذا املجال، من بينها ارتفاع �سغط 
الزائد  وال���وزن  وال�سكري  الأن�سولني  ومقاومة  والتدخني  ال��دم 

وغياب الن�ساطات اجل�سدية. ت�سكِّل احلمية غري ال�سحية عاماًل 
الأغذية  كبرية من  كميات  ا�ستهالك  عند  �سيما  ل  اأي�ساً،  موؤثراً 
والكول�سرتول  امل��ت��ح��ول��ة  وال���ده���ون  امل�����س��ب��ع��ة  ب��ال��ده��ون  ال��غ��ن��ي��ة 

وال�سوديوم وال�سكر.

�شوابط الدرا�شة
ال�سرايني  ت�سلب  ملحاربة  جديدة  طريقة  باأية  اجلميع  �سريّحب 
اإىل �سيوع اأمرا�ض القلب واعتبارها اأحد اأبرز اأ�سباب  املبكر نظراً 
الوفاة. تذكر )مراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية منها( اأن 

حالة وفاة واحدة من كل اأربع تنجم عن مر�ض يف القلب.
كلية  يف  م�ساِعد  واأ�ستاذ  قلب  طبيب  ويلكينز،  جون  الدكتور  كان 
التابعة جلامعة )نورث و�سرتن( يف �سيكاغو،  الطبية  )فينبريغ( 
البائية  الدهنية  الربوتينات  ح��ول  درا���س��ات  اأج���رى  ق��د  اإل��ي��ن��وي، 
ولكنه لن ي�سارك يف الدرا�سة اجلديدة. بح�سب راأيه، �سيكون اإقناع 

الرا�سدين الأ�سحاء باأخذ اأدوية لتجنب ت�سلب ال�سرايني �سعباً.
�سعب  العيادية  التجارب  من  النوع  ه��ذا  اأن  اأي�ساً  ويلكينز  يظن 
التطبيق لأنه يتطلب مراقبة النا�ض طوال 20 اأو 30 �سنة، ولن 

تكون هذه املهمة �سهلة باأي �سكل.
عموماً، ُتعترب الدرا�سة اجلديدة ُم�سّجعة وتقول روبن�سون اإنها قد 
حُتدث تغريات كربى يف الطريقة التي يعتمدها الأطباء واملر�سى 
ملحاربة اأمرا�ض القلب م�ستقباًل. ل �سك يف اأن العمل على تقلي�ض 
ت�سلب ال�سرايني اأو التخل�ض منه هدف ممتاز. �سحيح اأن التجربة 

العيادية مل تبداأ بعد، ولكنها �ستكون بداية واعدة حتماً!

ُن�سر يف جملة )املناعة( تفا�سيل   يطرح تقرير درا�سة 
حول ما فعله العلماء حني ا�ستعملوا ذباب فاكهة ُمعّدل 

وراثياً للتو�سل اإىل ا�ستنتاجاتهم.
احل�سرات  تلك  مناعة  يف  خلاًل  العلماء  ه��وؤلء  اأح��دث 
اختالل  اإىل  اأدى  م��ا  معينة،  جينة  تعطيل  خ��الل  م��ن 
امليكروبية، فاأنتجت  البيئة  اأو  توازن اجلراثيم املعوية، 

الأخرية فائ�ساً من حم�ض الالكتيك.
اأدى فائ�ض حم�ض الالكتيك اإىل اإطالق مواد كيماوية 
باخلاليا  ت�سّر  التفاعلية(  الأوك�سجني  )اأن��واع  ا�سمها 

الأع�ساء  يف  بال�سيخوخة  متعلقة  بتغريات  وترتبط 
الدرا�سة، برونو  الرئي�ض على  امل�سرف  والأن�سجة. ذكر 
اأ���س��ت��اذ يف )م��ع��ه��د ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي( التابع  ل��وم��ي��رت، 
اأن  التطبيقية(،  للفنون  الحت��ادي��ة  ل���وزان  ل�)مدر�سة 

الثدييات حتمل اآلية مماثلة.
اإيات�سنكو،  اإي��غ��ور  ال��درا���س��ة،  على  الأول  امل�سرف  يقول 
لوميرت:  ي��راأ���س��ه  ال���ذي  البحثي  ال��ف��ري��ق  �سمن  ع���امِل 
اأن عن�سراً معيناً يف البيئة امليكروبية  )تك�سف درا�ستنا 
وناجته الأي�سي ي�ستطيعان التاأثري يف �سيخوخة الكائن 

امل�سيف(.
م�ستعمرات  ت��ق��ري��ب��اً  احل��ي��وان��ات  جميع  اأم��ع��اء  ت�سمل 
الكائنات  اأخ��رى من  اأن��واع  وم��ن  وا�سعة من اجلراثيم 

الدقيقة املعروفة جماعياً بامليكروبات املتعاي�سة.
تزداد الأدلة التي تثبت اأن امليكروبات املتعاي�سة توؤثر يف 
اأخرى يف اجل�سم وتعي�ض ب�سكل  املناعة ووظائف  جهاز 

متوازن معها.
ب��اخ��ت��الل التوازن  ال��ت��ع��اي�����ض  ُي���ع���َرف ا���س��ط��راب ه���ذا 
املر�ض  مثل  متنوعة  لأ���س��ب��اب  يح�سل  وق��د  امليكروبي 

واأخذ الأدوية.
امليكروبي  التوازن  بني اختالل  اأي�ساً  الدرا�سات  ربطت 
وبني تغريات م�ستقة من اأمرا�ض متنوعة، ف�ساًل عن 
بعد  تت�سح  مل  لكن  امل��ت��وق��ع.  العمر  متو�سط  ت��راج��ع 
التي  والآل��ي��ات  العالقات  لهذه  البيولوجية  الطبيعة 

تربط بينها.
لذا قرر فريق البحث ا�ستك�ساف املو�سوع عرب ا�ستعمال 
هذا  العلماء  يختار  ما  غالباً  باأنه  علماً  الفاكهة،  ذب��اب 
النوع من احل�سرات لتحليل اجلراثيم املعوية واملعطيات 

الورائية.

اختالل التوازن امليكروبي
يف بحث �سابق، حّدد اإيات�سنكو جينة مُتّكن جهاز املناعة 
لدى ذباب الفاكهة من ر�سد اجلراثيم الدخيلة امل�سرة 
ر�سد  )ب��روت��ني  ا�سم  اجلينة  تلك  حتمل  ومهاجمتها. 

الببتيدوغليكان(.
الفريق �ساللة متحّولة  اأن�ساأ  البحث اجلديد،  لإج��راء 
ي��ح��م��ل م��ن��اع��ة مت�سررة،  ال����ذي  ال��ف��اك��ه��ة  ذب����اب  م���ن 

ب��روت��ني ر�سد  وذل��ك م��ن خ��الل تعطيل جينات 
الببتيدوغليكان.

يحمل  ال��ذي  الذباب  يبَق  مل  لذلك،  نتيجًة 
م��ن��اع��ة م��ت�����س��ررة ع��ل��ى ق��ي��د احل���ي���اة بقدر 
اأعلى  اأع����داداً  ال��ع��ادي. كذلك حمل  ال��ذب��اب 

بكثري من جراثيم امللبنة احَلِم�سة امل�سوؤولة 
عن اإنتاج حم�ض الالكتيك.

لدى  الأخ���ري  م��ن  فائ�ساً  العلماء  اكت�سف 
الذباب الذي يحمل مناعة مت�سررة تزامناً 
الأوك�سجني  اأن�����واع  اأع�����داد  يف  زي����ادة  م��ع 

التفاعلية لديه.
بروتني  تن�سيط  اأدى  اآخ����ر،  �سعيد  ع��ل��ى 

اختالل  منع  اإىل  الببتيدوغليكان  ر���س��د 
التوازن امليكروبي لدى الذباب، ما يعني اأن 

احل�سرات عا�ست لفرتة اأطول.
يو�سح لوميرت: )ي�سل حم�ض الالكتيك، 
اأي الناجت الأي�سي الذي ي�ستق من جراثيم 

وُيفّكك  الذباب  اأمعاء  اإىل  احَلِم�سة،  امللبنة 
باإنتاج  يتمّثل  جانبي  اأث��ر  ين�ساأ  وق��د  ه��ن��اك، 
اأن�����واع الأوك�����س��ج��ني ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ال��ت��ي تزيد 

امل�سار يف اخلاليا الظهارية(.
اإي��ات�����س��ن��ك��و اإىل اإج����راء  ي��دع��و اإي���غ���ور 

ل�ستك�ساف  اإ����س���اف���ي���ة  درا�����س����ات 
ال���ت���ف���اع���الت الأي�������س���ي���ة بني 

املتعاي�سة  اجل�����راث�����ي�����م 
م�سار  م��ر  على  واجل�����س��م 

ال�سيخوخة.

العالقة بني جهاز املناعة واجلراثيم املعوية وبني ال�ضيخوخة

البحث عن عالج جديد لتقلي�ص احتمال ت�ضلب ال�ضرايني يف مرحلة مبكرة

تربط  اآلية  على  ال�شوء  جديد  بحث  �شّلط 
وبني  املعوية  واجلراثيم  املناعة  جهاز  بني 
ال�شيخوخة. يزعم علماء من )مدر�شة لوزان 
الحتادية للفنون التطبيقية( يف �شوي�شرا اأن 
اأي خلل يف جهاز املناعة يعوق عمل اجلراثيم 
التغريات  زي���ادة  ت�شمن  بطريقة  امل��ع��وي��ة 

املرتبطة بال�شيخوخة داخل اجل�شم.
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الطموح يزيد بالتجديد والتغيري 

فــادي اإبراهيــم: ل اأزال تلميــذًا يف هـــذه احليـــاة

واأ�شواأها،  والعربية  اللبنانية  الدراما  حمطات  اأهّم  واكب 
متنّوعة  �شخ�شيات  خاللها  ق���ّدم  م���ّرت  طويلة  �شنون 
�شارك فيه.  رافعة لأي عمل  تراجيديًا وكوميديًا، م�شّكال 
املمثل اللبناين القدير فادي ابراهيم اأطّل اأخريًا يف م�شل�شل 
)ثورة الفالحني( )كتابة كلوديا مر�شليان، واإخراج فيليب 
راهنًا  وي��وؤدي  )اأي��وب(،  بدور  فيلمز(  اإيغل  واإنتاج  اأ�شمر، 
)ثواين(  م�شل�شل  يف  كرم(  )�شهيل  اأعمال  رجل  �شخ�شية 

م�سرّية  اأّن��ه��ا  ال��روم��ي  ماجدة  الفّنانة  ك�سفت 
ماري  والدتها  طريق  عن  ولي�ض  ج��د،  عن  اأب��اً 
ل��ط��ف��ي ف��ح�����س��ب، ك��م��ا ك����ان م����ت����داوًل. وقالت 
لي�سوا  الكثري  مقابلة مع �سحيفة:  ماجدة يف 
ع��ن جد؛  اأب���اً  ب���اأيّن م�سرية  دراي���ة كافية  على 
فاأمي كانت دائماً حتكي يل ذكريات عائلتها يف 
الفرج،  ورو���ض  �سربا  واأّن��ن��ا من منطقة  م�سر 
حبيب  يو�سف  وردة  وتدعى  لأم��ي  َج��ّدت��ي  واأّن 
�سفت�سي  ووالدتها هي �سويف  تزّوجت م�سرياً، 
من عائلة �سديدة اللت�ساق بالتقاليد امل�سرية 
ابن  م��ع  بالتعاون  واأن���ا  ال��ذه��ب،  مبجال  تعمل 
نبيل  ا�سمه  كندا  يف  يعي�ض حالياً  الذي  خالتي 
بيوتنا  ن�ستك�سف  ق��ّررن��ا  �سفت�سي  فرن�سي�ض 
ورو�ض  ���س��ربا  مبنطقة  اأخ����رى  م���ّرة  م�سر  يف 

الفرج.
وعن ِنّيتها توثيق اأ�سولها امل�سرية قالت: حالياً 
اأ�سعى َجّدياً للبحث عن تاريخي يف م�سر؛ فاأنا 
اأباً عن جد م�سرية، وقريباً �سنبحث عن تاريخ 
تعمل  كانت  التي  خالتي  �سفر  ب��ج��واز  عائلتنا 
يف  عائلتنا  اأ���س��ول  لك�سف  الأح��م��ر  بال�سليب 

م�سر.

جديد واف���ق���ت  برنامج  جتربة  خو�ض  على   ، جنيم  ن�سيب  ن��ادي��ن   ، املمثلة 
من نوع الربامج الواقعية ، التي �سُتبّث على املحركات واملن�سات 
التابعة ل�)اأم بي �سي( كنوع من التجربة اجلديدة، وفق ما اأفادت 

املعلومات.
م�سل�سل  ت�سوير  تاأخري  اإىل  اجلديد  جنيم  م�سروع  ودف��ع 
)خم�سة ون�ض( الذي ت�سارك البطولة فيه كاًل من 
ومعت�سم  خ��ويل  ق�سي  ال�����س��وري��ني  املمثلني 
ال��ن��ه��ار؛ ول���و اأن ال��ت��ج��ه��ي��زات ان��ت��ه��ت يف 

انتظار اإعالن �ساعة ال�سفر.
خويل  اأن  اىل  املعلومات  وت�سري 
بريوت  اإىل  و���س��ال  وال��ن��ه��ار 
وي���������س����ت����ع����دان ل����دخ����ول 
ال�������ب�������الت�������وه 
وب������������داي������������ة 

الت�سوير.

نادين ن�ضيب جنيم 
تخو�ص جتربة 

الربامج الواقعية

ماجدة الرومي 
تبحث عن 

اأ�ضولها امل�ضرية

اإىل  الفالحني(  )اأيوب( يف )ثورة  اأ�سافت �سخ�سية  • ماذا 
م�سريتك املهنية؟

- ال�سخ�سية ل ت�سيف اإىل املمثل احلقيقي، بل على العك�ض، 
ي�سيف املمثل احلقيقي اإىل ال�سخ�سية املكتوبة، وهذا الراأي 
والتعّمق  اخل���ربة  بف�سل  نكت�سبها  ثقة  اإمن���ا  ت��ك��رّباً  لي�ض 
باملعرفة، ما ُيغني الإن�سان. يف راأيي، كانت احلياة يف العقود 
ال�سابقة اأجمل ملا فيها من قيم اإن�سانية نفتقدها يف ع�سرنا 

هذا.
تلك  عن  التاريخية  امل�سل�سالت  ل  تف�سّ اأن��ك  يعني  ما   •

املعا�سرة مثل م�سل�سل )ثواين(؟
قيم  عن  حتكي  لأنها  التاريخية  الأع��م��ال  ل  اأف�سّ طبعاً،   -
افتقدناها  قّيمة  وتقاليد  اأخ��الق  وع��ن  واح���رتام،  ورج��ول��ة 
لهذا  داخلنا.  يف  الإن�سان  ا�سمحّل  تطّورنا  كلّما  تدريجاً. 
للتعبري  اإن�سان(  اإع��داد م�سرحية )ملا �سرت  ال�سبب حاولت 
لئال  داخلنا  يف  الطفل  على  احل��ف��اظ  ب�سرورة  ر�سالة  ع��ن 

نفقد اإن�سانيتنا.
• ما هو تو�سيفك لواقع الإنتاج املحلي وم�ستوى الأعمال 

الدرامية انطالقاً من م�سريتك املهنية الطويلة؟
�سّكل  وتقّلباتها.  اللبنانية  ال��درام��ا  اأو���س��اع  لعقود  واك��ب��ت 
م�سل�سل )العا�سفة تهّب مرتني( اأول نقلة نوعية يف م�سرية 
الدراما اللبنانية، لأننا انطلقنا حينها من الت�سوير داخل 

ال�ستوديو اإىل الت�سوير اخلارجي.
من املفرت�ض اأن تكون الدولة م�سوؤولة باحلّد الأدنى عن هذا 
القطاع، من خالل وزارة الإعالم التي اأحرتم جداً وزيرها 
اأنفا�سها  تلفظ  التلفزة  حمطات  لأن  وذل��ك  ريا�سي،  ملحم 
فيه  قطعنا  ال���ذي  التكنولوجي  ال��ت��ط��ّور  ب�سبب  الأخ����رية 

مرحلة متقّدمة من حياتنا العملية. وب�سبب تراجع بع�ض 
اإليها، وقد �سّكلت �سابقاً  اأي�ساً عن مّد اليد  الدول العربية 
منابرها ال�سيا�سية. ول نن�سى اأن اإلغاء الوكالء احل�سريني 
امل��ادي��ة لدى  الأو���س��اع  ت��راج��ع  اأي�ساً يف  اأ�سهم  ل��الإع��الن��ات، 
اأّثر بطبيعة احلال يف املجالت الأخرى  املوؤ�س�سات، ما  تلك 
وانعك�ض بدوره علينا،  والإنتاج،  الإعالن  �سركات  بينها  من 
بوطننا  نفتخر  اأن  من  فبدل  اأي�ساً.  وكمواطنني  كممثلني 
الأدوار  اأخ��ذوا كل  ال�سيا�سيني  اأن  به، خ�سو�ساً  بتنا نخجل 
وما ميّيزنا هو حرف جّر، فنحن منّثل للنا�ض، وهم ميّثلون 

على النا�ض.
• كّلما كان املنتج متمّكناً مادياً على ال�سعيد الفردي، قّدم 

اإنتاجات درامية نوعية.
للم�سل�سالت  اأنني غري مواكب  بال�سرورة. �سحيح  لي�ض   -
الو�سع  ه��ذا  اإمن��ا  الإخ���راج،  اأو  الن�سو�ض  م�ستوى  لتقومي 
العام يوؤثر �سلباً يف الأمور كافة. رمبا يحاول بع�ض املنتجني 
التي  لالأ�سباب  املحلية  اإنتاجاته  تكاليف  ي�سرّتد  ل  ال��ذي 
ذكرت، اأن ي�سرتخ�ض يف عملية الإنتاج ل�سمان ال�ستمرارية 

قدر امل�ستطاع من دون خ�سارة فادحة.
احلفاظ  اإىل  ي�سعى  واأب  زوج  )ثواين(  يف  كرم(  • )�سهيل 
ع��ل��ى ���س��الم��ة ع��ائ��ل��ت��ه ول���ك���ن ن�����س��ع��ر ب�����اأن ث��م��ة خ��ب��اي��ا يف 

�سخ�سيته.
ت��رك��ي��ب��ة هذه  وامل���خ���رج يف  وال��ك��ات��ب  امل��ن��ت��ج  م��ع  تناق�ست   -
دورها  ف��ت��وؤدي  امل�ساهد  اإىل  ب�سدق  لإي�سالها  ال�سخ�سية 
تهّمه  واأب  ع��ائ��ل��ة  رب  اأي  راأي�����ي،  يف  امل�سل�سل.  يف  امل��ن��ت��ظ��ر 
م�سلحة عائلته اأّوًل مهما كان عدمي الأخالق اأو ي�سعى اإىل 

التخطيط ملا فيه م�سلحته ال�سخ�سية اأحياناً.

طاولته  وم��ه��م��ا  درام����ي  ع��م��ل  اأي  م�ستوى  ك���ان  مهما   •
اإلم تعزو  ب��اإع��ج��اب اجل��م��ه��ور،  دائ���م���اً  ان���ت���ق���ادات، حت��ظ��ى 

ذلك؟
- التمثيل جزء كبري من حياتي و�سغفي الأكرب لذا اجتهدت 
واطلعت وواكبت تطوره، ورغم ذلك ل اأزال تلميذاً يف هذه 
نف�سها،  اأه��م معّلم يف احلياة، هي احلياة  اأن  اأعترب  احلياة. 
عن  التعبري  ن�ستطيع  ل��ن  ح��ول��ن��ا  املجتمع  نفهم  مل  ف����اإذا 
�سورته ال�سحيحة. اإىل ذلك، اأواكب النا�ض وم�سكالتهم ول 
بالنا�ض  اإل عّمن مي�ّض بكرامتي. من هنا، عالقتي  اأعتدي 
رائعة، واأحرتم الإن�سان يف داخلنا ودورنا كممثلني اأن نو�سل 
ب�سي�ض  فن�سّكل  الآخرين،  اإىل  �سحيحة  بطريقة  الر�سالة 
�سوء �سغرياً لهوؤلء. اأمتتع بتقدمي �سخ�سيات خمتلفة عن 

بع�سها البع�ض وتقم�ض �سخ�سيات ل ت�سبهني.
منطقية  نتيجة  معك  اجلمهور  تعاطف  هل  راأي��ك  يف   •

لتاريخك املهني؟
- اإنه احرتام لعطائي، كذلك حمّبة وتقدير �سحيح لتعبي. 
لهفة اجلمهور يف حلظة اللقاء دليل على اأنني اأقّدم له اأكر 
الرائع  اللقاء  يت�سم  ويحبني.  يحرتمني  ل��ذا  يتوقع  مم��ا 
ومكافاأة  يل  فخر  مدعاة  ذلك  فيكون  والبت�سامة،  بالفرح 

مهنية.
وال�سورية  امل�سرية  العربية  الأع��م��ال  من  ع��دد  لديك   •

التي مل ُتعر�ض بعد، ما تفا�سيلها؟
- ثمة اأعمال اأوقفت اأو تاأجلت، اإمنا �سُيعر�ض قريباً م�سل�سل 
)هوا اأ�سفر( الذي يتناول موا�سيع ح�ّسا�سة متعلقة باملجتمع 
ُنّفذ  والع�سابات.  باملخدرات  املتاجرة  اإىل  يتطّرق  املعا�سر، 
بطريقة جميلة جداً واملمثلون فيه مثقّفون ويدركون متاماً 

كيفية بناء ال�سخ�سيات.
)را�سد  الإم��ارات��ي  الفيلم  يف  �سخ�سيتك  تفا�سيل  م��ا   •

ورجب(؟
اأب��و ظبي،  اإم��ارات��ي ملحمد �سعيد ح��ارب �سّورناه يف  - فيلم 
اب ياأتي اإىل  اأديت فيه دور رجل اأعمال فرن�سي )دوكا�ض( ن�سّ
اخلليج جلمع ثروة من خالل اأعمال احتيال. الفكرة جميلة 

وطاقم العمل حمرتف، لذا كانت جتربة لذيذة جداً.
اإىل  اأم  اخلا�سة  عالقاتك  اإىل  العربي  انت�سارك  تعزو   •

تراكم اخلربات؟
ما  لتحقيق  ال��ذات��ي  والتثقيف  الجتهاد  اإىل  ذل��ك  اأع���زو   -
ي�سعرون  الآخ���ري���ن  ب�����س��دق يجعل  ال��ع��ط��اء  اإل��ي��ه.  و���س��ل��ت 

باملمثل ويحّبونه.
اخلربة؟ مع  الطموح  يتغرّي  • هل 

- يزيد الطموح بالتجديد والتغيري، لأن من املعيب اأن اأقّدم 
عماًل يعيدين اإىل �سنوات خلت. اأعد اجلمهور بكل لقاء اأن 

يتوقع الأف�سل لئال تتغرّي عالقتنا.
الكافر(؟ )خليل  مل�سرحية  التح�سريات  جتري  • كيف 

- نتعاون مع جلنة )جربان خليل جربان(، لتقدمي م�سرحية 
باإطار ممّيز جداً عن ق�سة )خليل الكافر( التي كتبها هذا 
املتك�ّسرة(.  )الأج��ن��ح��ة  يف   1908 ع��ام  العظيم  اللبناين 
اإليه  تعّرفت  ال��ذي  الدرجاين  طالل  الربوف�سور  م�سرحها 
اأخرياً ومتنيت لو تعاونا م�سرحياً منذ �سنني. �ست�سّكل هذه 

امل�سرحية نقلة نوعية، ونوعاً من الإيقاظ الفكري واحل�ّض 
الن�ساين يف هذا البلد. �سريى اجلمهور فادي ابراهيم بحّلة 
خمتلفة، و�سي�سهدروؤية جديدة لكتابة جربان خليل جربان. 
جنتهد لتقدمي عمل ممّيز جنول فيه عاملياً واأخطط لأداء 

امل�سرحية باللغة الإنكليزية اأي�ساً.
من  اجلديدة  الن�سخة  ت�سوير  ينطلق  • متى 

)العا�سفة تهّب مرتني(؟
- �سّكل هذا امل�سل�سل نقلة نوعّية يف الدراما 

ال��ن�����س��خ��ة اجلديدة  ت��ط��رح  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. 
الأ�سا�سية  ال�����س��خ�����س��ي��ات  م�������س���ري 
والأولد بعد مرور 25 عاماً. �سيعود 
اإل��ي��ه ج���زء م��ن ط��اق��م ال��ع��م��ل، ومن 
اأنه  واأعتقد  واأن��ا.  �سمنه رول حمادة 

�سيعالج بطريقة متقّدمة ومميزة.
• غالبية النجوم اللبنانيني انطلقوا 

من هذا امل�سل�سل.
منه  انطلقوا  ك���راً  اأن  يف  ���س��ّك  ل   -

ثقلهم  ل��دي��ه��م  جن���وم���اً  واأ����س���ب���ح���وا 
ووقعهم يف قطاع الفّن.

)لأن����ك  م�����س��ل�����س��ل  ي��ح��ق��ق  مل  مل   •
مرتفعة  م�ساهدة  ن�سبة  حبيبي( 

ممّيز  ال��ع��م��ل  ط���اق���م  اأن  رغ����م 
النجوم  ن��خ��ب��ة  وي�������س���ّم  ج�����داً 

اللبنانيني؟
عملية  ب���������س����ب����ب  رمب���������ا   -
الت�سويق، اأو توقيت عر�سه. 
ع���ن���د وج������ود ت��ن��اق�����س��ات يف 
الأ�سا�سية للعمل،  الرتكيبة 

نتيجة  ذل��������ك  ي���ن���ع���ك�������ض 
�سلبية.

بثنائيتك  راأي���ك  م��ا   •
�سمعون،  ت���ق���ال  م����ع 

ح�������م�������ادة،  ورول 
داود،  ون���ه���ال 

وك���ارم���ن 

لب�ض، وورد اخلال، وكارول �سماحة؟
منهّن  ولكل  موقعهّن  لديهّن  حمرتفات  ممثالت  اإن��ه��ّن   -
متعة  ل��دي  الأخ���ري���ات.  ع��ن  متمّيزة  بها  خا�سة  �سخ�سية 
وتربطنا  اأي�����س��اً  احل���اج  ك���ارول  وم��ع  معهّن  بالعمل 
الأداء.  عالقة حمبة و���س��دق وع��ط��اء وا���س��ح يف 
اإىل ذلك جتمعني عالقة حمبة بكل املمثلني 
على  تنعك�ض  اأن  م��ن  ب���ّد  ل  امل��ح��ب��ة  وه���ذه 

م�ستوى الأداء والعمل.
؟ اجلديدة  العربية  اأعمالك  عن  • ماذا 

- اعمل على عملني جديدين، ولكني لن 
�سروط  وف��ق  تفا�سيلهما  ع��ن  اأحت���دث 
�سركة الإنتاج. اأحد العملني يجمعني 
�سن�سّوره  ���س��م��ع��ون  ت��ق��ال  ب��امل��م��ث��ل��ة 
م�ساريع  ل������دي  ك����ذل����ك  ق����ري����ب����اً. 
لبنانية حملية مرتقبة من بينها 
و)موجة  ال��غ��رب��اء(  )ر���س��ي��ف 

غ�سب(.
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بهذه الأطعمة ُتنقي ج�ضمك من ال�ضموم
لتنظيف اجل�سم من ال�سموم والعنا�سر الزائدة عن احلاجة تناول الفواكه 
واليو�سفي واجلريب فروت  الربتقال  باملاء مثل  الغنية  الطازجة وخا�سة 

والتفاح واملوز. واحر�ض على �سرب الكثري من املاء على مدار اليوم.
وبعد تناول وجبات د�سمة، احر�ض على تناول اخل�سروات الطازجة النيئة، 
مثل اجلزر والفلفل الأخ�سر واخليار واخل�ض والأفوكادو والطماطم، وغري 

ذلك من مكونات ال�سلطة اخل�سراء دون اإ�سافة اأية زيوت اأو ملح.
ولتزّود ج�سمك باملغذيات التي متنح الإح�سا�ض بال�سبع، ويف الوقت تنف�سه 
حتتوي على الألياف التي تنظف اجلهاز اله�سمي تناول احلبوب والبقول، 
مثل: الأرز البني والقمح الكامل )اخلبز الأ�سمر( والكينوا والفول والذرة 

واحلّم�ض.
امل�سوي  الرومي  الدجاج والديك  البي�ض و�سدر  اأخ��رى، يعترب  من ناحية 

اخلايل من اجللد اأن�سب اأنواع الربوتني لتنظيف اجل�سم.

زيت الروزماري.. ا�ضتن�ضاقه 
يزيل القلق ويح�ّضن الذاكرة

ميكنك  العمل  يف  هامة  ملقابلة  اأو  درا�سية  لخ��ت��ب��ارات  ت�ستعد  كنت  ���س��واء 
العتماد على زيت الروزماري لتن�سيط ذاكرتك، اأما اإذا كنت قلقاً ف�سي�ساعد 
التغّلب  على  الزيوت  هذه  ا�ستن�ساق  وي�ساعد  الراحة.  على  الالفندر  زيت 

على اإجهاد املذاكرة عن طريق حت�سني الوظائف الإدراكية.
وقد وجدت درا�سات اأن ا�ستن�ساق زيت الروزماري )اأو اإكليل اجلبل( ملدة 3 

دقائق يزيد اليقظة ويقلل القلق ويح�ّسن الذاكرة.
اأ�سئلة  امل�ساركون بحل  النتيجة من جتربة قام فيها  ا�ستخال�ض هذه  ومت 
ا�ستن�ساق  بعد  اأف�سل  كان  امل�سائل احل�سابية  اأن حل  الريا�سيات، وتبني  يف 

زيت الروزماري.
“�ساين�ض  جملة  ن�سرتها  علمية  جت��رب��ة  نتائج  اأظ��ه��رت   2003 ع��ام  ويف 
الالفندر  زي��ت  ال��زي��وت:  من  نوعني  امل�ساركون  فيها  ريبورت�ض” ا�ستن�سق 
اإيجابي على  تاأثري  ال��روزم��اري له  ا�ستن�ساق  اأن  ال��روزم��اري، وتبني  وزي��ت 

حت�ّسن الذاكرة والأداء املهني والأكادميي.
ولزيت الروزماري فوائد معروفة لإطالة وتكثيف ال�سعر، لكن ا�ستن�ساقه 

مفيد لوظائف الدماغ والأع�ساب.

تعّرف على اأ�ضباب تكون  ح�ضوات املثانة 
يوؤكد الأطباء اأن ح�سوات املثانة تتكون ب�سبب عدم اإفراغ املثانة ب�سكل كامل، 

وهي عبارة عن تبلور لالأمالح املعدنية يف اجل�سم.
اأو �سعوبة عند  البطن، وحرقان  اأ�سفل  اأمل  املثانة،  اأعرا�ض ح�سوات  ومن 

التبول، وكذلك دم يف البول.
املثانة،  والتهاب  الربو�ستات،  ت�سخم  احل�سوات:  تلك  تكون  اأ�سباب  وم��ن 

وح�سوات يف الكلى، وق�سطرة بولية.

عام؟ اك�شجني  بدون  ايفر�شت  قمة  ت�شلق  • مت 
1978

العنكبوت  خيوط  ت�شتخدم  التالية  الطيور  •اي 
اللزجة يف بناء الع�شا�ض؟

الطنان
يتم  عن�شر  اأول  وهو  كيميائي  عن�شر  ْكنيْتيوم  التَّ  •
الأ�شم  هو  فما  الذري43،  وع��دده  �شناعًيا،  اإيجاده 

الذي اأطلقه عليه العلماء يف البداية ؟
ما�سوريوم

؟ تعلم  فيما  فتتهم  تعلم  ل  فيما  تقل  ل   : القائل  • من 
الثوري

امليثان؟ غاز  خ�شائ�ض  • من 
ي�ستعل بلهب اأزرق غري م�سيء

الإن�سان.  عند  الذوق  حا�سة  من  اأقوى  للذوق  حا�سة  متلك  احليوانات  بع�ض  اأن  تعلم  • هل 
فمعلوم اأن جمموع اع�ساب التذوق عند الإن�سان حوايل 3000، وهي لي�ست ح�سا�سة جداً بل معتدلة. وهناك 
بع�ض ف�سائل احليوانات حتمل يف ل�سانها اأكر من 5500 ع�سب ذوقي. وهناك جمموعة من احليوانات 
ي�سل جمموع اأع�ساب الذوق لديها ما يقارب 50،000 جمموعة. ومتلك احليوانات البحرية عادة اأع�ساب 

تذوق على جلودها اخلارجية يف كامل ج�سدها. اأما الذباب والفرا�سات فتوجد هذه الأع�ساب يف اأقدامها. 
لليورانيوم قد  الطبيعي  للذرة. وال�سعاع  الهائلة  الطاقة  الذي يطلق  املعدن  اليورانيوم هو  اأن  تعلم  • هل 
و�سع ل�ستعمالت مذهلة يف الطب والزراعة وال�سناعة وعلم الأحياء. قطعة من معدن اليورانيوم ال�سايف 
تبدو قريبة من معدن الف�سة اأو الفولذ لكنها ثقيلة جداً بالن�سبة اإىل حجمها. ت�سور اأن 0،3 مرت مكعب 

من اليورانيوم يزن اأكر من ن�سف طن!؟ فاليورانيوم هو اأثقل معدن موجود يف الطبيعة. 
واليورانيوم له ميزتني غري عاديتني جداً: 

 ذو ن�ساط ا�سعاعي: ما يعني اأن ذراته تتفتت ببطء مطلقة طاقة يف �سكل اإ�سعاع بع�ض ذراته هي ان�سطارية اأي 
اإنها ميكن اأن تنفجر وتنق�سم اإىل اإثنني مطلقة كميات هائلة من الطاقة. ان�سطارية اليورانيوم هي الأ�سا�ض 

لكل معامل الطاقة النووية والأ�سلحة النووية. 
كيماوياً، اليورانيوم هو رجعي الفعل جداً. وهو وا�سع النت�سار بكميات �سغرية. لكنه ل يتواجد يف الطبعية يف 
حالة نقية. وا�ستخراجه من خاماته هو عملية طويلة ومعقدة. اإن كيلو غراماً واحداً من اليورانيوم يحتوي 

على كمية من الطاقة تعادل تقريباً طاقة ثالثة ماليني كليو غرام من الفحم!. 
ظلت  التفاعل  �سل�سلة  طاملا  احل��رارة  من  هائلة  كميات  تنتج  املن�سطرة  اليورانيوم  ذرات  النووي  املفاعل  يف 

حمت�سدة. هذه احلرارة ميكن اأن ت�ستعمل لإدارة توربني �سخم لتوليد الطاقة الكهربائية. 

الطماع والبخيل 

الثالثاء    12   فبراير    2019  م   -   العـدد  12553  
Tuesday  12   February   2019  -  Issue No   12553

 
الربتقال والتخ�شي�ض
م�سري،  ا���س��ت�����س��اري  ن�����س��ح 
النظام  يف  الربتقال  بتناول 
لأنه  للتخ�سي�ض؛  ال��غ��ذائ��ي 
من اأبرز اأنواع الفواكه التي 

ت�ساعد على اإنقا�ض الوزن.
م�سطفى  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
اأمرا�ض  ا�ست�ساري  �سليمان، 
اإن   ، وال���ن���ح���اف���ة  ال�����س��م��ن��ة 

الأمرا�ض  من  ويقي  منخف�سة،  ح��راري��ة  �سعرات  على  يحتوي  الربتقال 
واأمرا�ض  املرتفع  ال�سغط  ال�سمنة مثل  اأمرا�ض  نتيجة  تاأتى  التي  املزمنة 

القلب وال�سكر.
"ج"، يجعله فاعاًل يف تعزيز  اأن احتواء الربتقال على فيتامني  اإىل،  واأ�سا 
اأق����وى العالجات،  اأن���ه م��ن  �سحة اجل��ه��از امل��ن��اع��ي وح���رق ال���ده���ون، ك��م��ا 
�سي.، وفق ت�سريحات  فيتامني  والنفلونزا؛ لحتوائه على  الربد  لنزلت 

اإعالمية".
ال�سموم و حرق  اأي�ساً على تخلي�ض اجل�سم من  " يعمل الربتقال  وتابع: 
الدهون والكولي�سرتول ال�سار من الدم، ويحد من ا�سطرابات املعدة مثل 

النتفاخ والأمل".

كا�شي مو�شغريفز تلتقط �شورة يف كوالي�ض حفل توزيع جوائز جرامي مع جوائزها الأربعة، مبا يف ذلك 
جائزة عن األبوم العام ال�شاعة الذهبية.رويرتز

تقابل �سديقان للذهاب اإىل ال�سوق ل�سراء بع�ض الحتياجات، وكان احدهما بخيل فف�سل ان يذهب مع �سديقه 
حتى يوفر اجرة ال�سيارة والأخر كان طماع وف�سل ان يذهب مع �سديقه ليوفر ثمن بع�ض الغرا�ض .

يف ال�سوق وقف البخيل ي�سرتى من الغرا�ض الرخي�سة وي�ساوم البائع بعنف حتى يقلل من ثمنها وكان يقف 
الطماع بجانبه ي�ساعده يف امل�ساومه ويف املرة الوىل �ساوم الثنان على �سراء ال�سكر وبعد ان اأفلحا يف �سرائه 
ب�سعر جيد قال الطماع ل�سديقه البخيل ادفع للبائع و�ساأعطيك بعد قليل، ثم ذهب الثنان لبائع الطحني 
و�ساوما معا حتى ا�سرتوا كي�سا ب�سعر جيد فقال الطماع للبخيل ادفع لتخف و�ساأعطيك بعد قليل، بعد ذلك 
ذهب الثنان وهم يحمالن ال�سكر والطحني ل�سراء كمية من ال�سمن والزيت من عند الدهان ووقفا ي�ساومان 
حتى كاد البائع ان يجن فف�سل ان يبيع لهم وينتهي منهما وكان الثمن م�ساويا لثمن الطحني وال�سكر فقال 
البخيل للطماع ادفع فقد انتهت نقودي ولو مل ن�سرت الن ف�سناأخذه ب�سعر اغلى فاأ�سطر الطماع للدفع، ثم 
�سارا وذهبا ل�سراء ع�سل و�ساوما الرجل حتى فا�ض به الكيل ف�سرخ فيهم ليرتكوا املكان وليدفعوا ما ي�ساوؤون، 
حمل البخيل والطماع اغرا�سهم وكانت كثرية فقال الطماع لن�ستعني بحمال وعربه فقال البخيل لي�ض معي 
نقود فقال الطماع فالنح�سر احلمال والعربة ثم نتفاهم، جاء احلمال بعربته وحمل الأغرا�ض وفوقها البخيل 
والطماع وو�سل بهما اإىل الدار وهناك وقف الثنان ي�ساومان احلمال على ال�سعر حتى كاد احلمال ان يجن 
فما كان منه ال قال لهما اريد نقودي وال ناديت ال�سرطة وبداأ بال�سراخ ب�سوت عاىل فاأ�سرع البخيل والطماع 
لأ�سكاته ولكنهما ت�سادما معا فاأ�سابا العربة مما جعلها متيل وي�سقط ما عليها يف حو�ض ماء كبري ت�سرب منه 
اخليول فتجمد الطحني وذاب ال�سكر و�ساع الزيت وال�سمن مع املاء والع�سل .. هذا جزاء البخيل وجزاء الطماع 

دفعا نقودا ليتعذبوا بها ولكنهما لن يتوبا ابدا .

اإن كنت تعاين من  دهون البطن وترغب يف 
التخل�ص منها.. طالع الآتي

هل تعاين من �سكل البطن املنتفخ ب�سبب تراكم 
تلك  تراكم  ال�سبب يف  تعرف  فيه؟ هل  الدهون 

الدهون؟ هل تواجه �سعوبة يف التخل�ض منها؟
الأ���س��ئ��ل��ة وغ���ريه���ا ح���اول���ت الدكتورة  ت��ل��ك  ك���ل 
اإجابات  ت��ق��دمي  )ل����وك ج��ي��م�����ض(  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
واف��ي��ة ع��ل��ى ت��ل��ك الأ���س��ئ��ل��ة م��ن خ���الل تاأكيدها 
الدهون،  ت��وؤدي لرتاكم  التي  العوامل  اأول على 
يف  �سبب  ه��ي  ال��ع��ادات اخلاطئة  اأن  اأك���دت  حيث 
رئي�سي يف تلك الدهون كاإدمان مواقع التوا�سل 

والبقاء  امل�ساء،  يف  القهوة  وت��ن��اول  الجتماعي، 
م�ستيقظني لوقت متاأخر من الليل. م�سرية اإىل 
اأن عدم احل�سول على �ساعات نوم كافية كل ليلة 
ويوؤدي  �سلباً  ال��وزن  فقدان  على  يوؤثر  اأن  ميكن 

لرتاكم الدهون.
وبح�سب الدكتورة جيم�ض، فاإن قلة النوم تعمل 
امل�����س��وؤول��ة عن  ال��ه��رم��ون��ات  التخل�ض م��ن  ع��ل��ى 
ال�سهية، وي���وؤدي ه��ذا اخللل  ال��ت��وازن يف  حتقيق 

اإىل الرغبة يف تناول املزيد من الطعام.

كما اأن احلرمان من النوم، يرفع من م�ستويات 
ال�سعور  م���ن  ي���زي���د  ال�����ذي  ال��غ��ري��ل��ني  ه���رم���ون 
الليبتني  هرمون  م�ستويات  ويخف�ض  ب��اجل��وع، 

امل�سوؤول عن ال�سعور بال�سبع.
الفرا�ض  اإىل  باللجوء  الدكتورة جيم�ض  وتن�سح 
يف وق���ت اأب��ك��ر م��ن امل��ع��ت��اد ل��ت��ف��ادي ه���ذا اخللل، 
وجتنب تناول املزيد من الطعام تفادياً لكت�ساب 
الوزن الزائد وت�سكل الدهون يف البطن، وفق ما 

ورد يف �سحيفة ديلي �ستار الربيطانية.


