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خطوة واحدة تف�صل 

العلماء عن عالج الإيدز
�إىل حل قد يكون فعاال يف عالج فريو�س  �أمريكيون  باحثون  تو�صل 
�الأم����ل لدى  ي��ج��دد  �ل���ذي  �الأم����ر  �ملكت�صبة )�الإي������دز(،  �مل��ن��اع��ة  نق�س 

ماليني �ملر�صى �لذين ي�صارعون �ملر�س �لع�صال.
وح�صب �صحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية، فاإن م�صكلة �الإيدز تتمثل 
يف قدرة �لفريو�س على �الختباء، وبالتايل عدم �كت�صافه، ومن ثم عدم 

�ل�صيطرة عليه، مما يعني �أنه ال ميكن �أبد� �صفاء �ملري�س.
لكن باحثني من جامعة �إلينوي يف �صيكاغو متكنو� من جعل فريو�س 
جلهاز  بالن�صبة  مرئيا  د�خل �خلاليا  �ملختبئ  �لب�صرية  �ملناعة  نق�س 

�ملناعة، وقالو� �إنهم باتو� على بعد خطوة و�حدة من �إيجاد عالج.
TAT د�خل �لدماغ قد يطرد  �أن ��صتهد�ف جني  ويزعم �لباحثون 
�ل��ف��ريو���س م��ن خم��ب��ئ��ه، وي��رك��ه ع��ر���ص��ة ل��ن��ظ��ام �مل��ن��اع��ة و�لعقاقري 
لل�صيطرة  �لذي رمبا ميهد  �الأمر  �ملر�س،  �مل�صتخدمة حاليا ملو�جهة 

عليه.
وال ت�صتهدف �الأدوية �مل�صتخدمة حاليا ملو�جهة �ملر�س �صبب �مل�صكلة، 
�الأمر �لذي حاولت �لدر��صة �جلديدة عالجه، بركيز �جلهد يف �جتاه 
 PNAS للعلوم  �لوطنية  �الأكادميية  دورية  ن�صرته  �جلني، ح�صبما 

موؤخر�.
للفريو�صات  �مل�����ص��ادة  "�الأدوية  ت�صمى  مب��ا  حاليا  �مل�صابون  ويعالج 
�ملتقهقرة"، �لتي تبطئ تطور �ملر�س بتخفيف ت�صاعف �لفريو�س يف 

دم حامله، وهو ما يعرف ب�"�حِلمل �لفريو�صي".
ووفقا للباحثني، فاإن تن�صيط �جلني TAT �صيوؤدي �إىل "�لت�صبب يف 
�إنتاج خاليا م�صابة بالعدوى ب�صكل كاف، ومن ثم متييزها وتدمريها 

بو��صطة جهاز �ملناعة".

الناجيات من �صرطان الثدي 
عر�صة للم�صكالت

�لثدي،  �لناجيات من �صرطان  �أن  �إىل  �أ�صارت مر�جعة بحثية حديثة 
و��صطر�بات  و�الكتئاب  بالقلق  �الإ�صابة  �حتماالت  لديهن  تزيد  قد 

�لنوم، وم�صكالت �أخرى متعلقة بال�صحة �لنف�صية.
وفح�س فريق �لبحث بيانات 60 در��صة ن�صرت من قبل �صملت ن�صاء 
�صفني من �صرطان �لثدي، وركزت على �مل�صكالت �لنف�صية و�ل�صعوبات 
�أك��ر من  �أو  ع��ام  �الإدر�ك��ي��ة و�جلن�صية بعد  �ل��وظ��ائ��ف  �لتي و�ج��ه��ت 

�لعالج.
لل�صحة  لندن  كلية  يف  �لدر��صة  باحثي  كبرية  كاريري�  هيلينا  وق��ال 
�لعامة وطب �ملناطق �حلارة: "هناك حاجة �إىل �ملزيد من �لوعي باأن 
�أمور  و�جلن�صية  �الإدر�ك��ي��ة  �لوظائف  و��صطر�بات  و�الكتئاب  �لقلق 
�صائعة بعد �صرطان �لثدي وباأن �لعالج متاح. �لر�صد �ملبكر وعالج �أي 
م�صكالت نف�صية قد تظهر �صي�صاعد �لن�صاء على �الأرجح على �لتاأقلم 

مع تخطي �ملر�س وتبعاته".
�لبحثية  �ملر�جعة  تلقي  �الأم���ر،  بحثت  �صابقة  در����ص��ات  �إىل  و�إ���ص��اف��ة 
�حلالية، �لتي ن�صرت يف دورية معهد �ل�صرطان �لوطني، نظرة �أقرب 
بعد  �لنف�صية  �ل�صحة  م�صكالت  م��ن  �لعديد  ظهور  �حتماالت  على 

مرور �لن�صاء بتجربة �لعالج من �صرطان �لثدي.
�ملر�جعة  �صمن  كانت  �أ�صغر  در��صة  خل�صت  فقد  �ملثال،  �صبيل  وعلى 
�لبحثية �إىل �أن �حتماالت �الإ�صابة بالقلق لدى �لناجيات ت�صل ل�صعف 

مقارنة بغريهن، وكانت �لن�صبة مماثلة فيما يتعلق باالكتئاب.
لل�صرطان يف  د�نا-فاربر  �لدكتورة فريمونتا ماير من مركز  وت�صري 
�لتي  �لدر��صات  �أن  �إىل  �لدر��صة،  يف  م�صاركة  تكن  مل  �لتي  بو�صطن، 
فيما  ع��م��ر�،  �الأك���رب  �لن�صاء  على  باالأ�صا�س  رك��زت  �مل��ر�ج��ع��ة  �صملتها 
�لناجيات  لدى  �أعلى  و�الكتئاب  �لقلق  معدالت  تكون  �أن  �ملتوقع  من 
�الأ�صغر عمر�. كما �أ�صافت عرب �لربيد �الإلكروين �أن �لناجيات قد 
ت�صعرن مب�صكالت نف�صية ب�صكل قوي يف �ل�صنو�ت �الأوىل بعد ت�صخي�س 

�إ�صابتهن باملر�س.
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م�صبار نا�صا يدخل الف�صاء بني النجوم 
قال علماء �إن م�صبار )فوياجر2( �لتابع الإد�رة �لطري�ن و�لف�صاء )نا�صا( 
�لذي مت �إطالقه عام 1977 للقيام مبهمة ت�صتغرق فقط خم�س �صنو�ت، 
�أ�صبح ثاين مركبة من �صنع �الإن�صان تدخل ف�صاء ما بني �لنجوم مو��صلة 

رحلتها على بعد مليار�ت �لكيلومر�ت من �الأر�س.
�لف�صاء  مركبة  منت  على  �ملعد�ت  جمعتها  �لتي  �لبيانات  �إن  نا�صا  وقالت 
�أو�صحت �أنها عربت �لطرف �خلارجي للغالف �جلوي لل�صم�س، وهو عبارة 
�ل�صم�س،  ح��ول  �ملغناطي�صية  و�مل��ج��االت  �جل�صيمات  من  و�قية  فقاعة  عن 

بحلول �خلام�س من نوفمرب ت�صرين �لثاين.
و�حلد �لذي عربه �مل�صبار يف رحلته على بعد �أكر من 18 مليار كيلومر 
من �الأر�س هو �ملنطقة �لتي ت�صطدم فيها �لرياح �ل�صم�صية �ل�صاخنة باملادة 

�لكائنة يف ف�صاء ما بني �لنجوم.
وقال �إد �صتون �لعامل �مل�صارك يف م�صروع فويجار ومقره معهد كاليفورنيا 
للتقنية )كالتك( يف �إفادة �صحفية "هذ� وقت مثري جد� يف رحلة فوياجر 
�جلوي  �ل��غ��الف  و�الآن  �لكو�كب  ��صتك�صاف  يف  عاما   41 قبل  ب���د�أت  �لتي 

لل�صم�س وتدخل �الآن �لف�صاء بني �لنجوم".
�مل�صبار  �إط����الق  م��ن  ي��وم��ا   16 ق��ب��ل   1977 ع���ام  فويجار2  �إط����الق  ومت 
�صنو�ت  خم�س  �مل�صبارين  مهمة  ت�صتمر  �أن  �ملقرر  من  كان  حيث  فويجار1 
لد�ر�صة �لكوكبني �لغازيني �لكبريين �مل�صرى وزحل. و�صمح ��صتمر�رهما 
يف �لعمل باأن يدر�س �مل�صبار�ن �أي�صا كوكبي �أور�نو�س ونبتون �أبعد كوكبني 
عمالقني يف �لنظام �ل�صم�صي. ويحمل �مل�صبار�ن ت�صجيال �صوتيا على قر�س 
نحا�صي مطلي بالذهب الأ�صو�ت و�صور وعبار�ت ترحيب بعدة لغات تو�صح 
تنوع �حلياة و�لثقافة بهدف �لتو��صل مع �لكائنات �لف�صائية �ملحتملة �لتي 

قد يقابلها �مل�صبار�ن.

مع هذا اجلاكيت الذكي 
لن تن�صى هاتفك اأبدا!

�أثمر �لتعاون بني �صركتي غوغل وليفاي�س 
حتديث  �إدخ��ال  عن  للمالب�س  �الأمريكية 
على جاكيت ذكي، بحيث ميكنه �الآن تنبيه 
مرتديه تلقائيا حال ن�صي هاتفه. وبح�صب 
�خلا�صية  ف��اإن  بولي�س"  "�أندرويد  موقع 
ت�صمى  للجاكيت  �أ�صيفت  �لتي  �جل��دي��دة 
"معا  �أو   "Always Together "
د�ئما" تقوم بتنبيه �مل�صتخدم �أوتوماتيكيا 

يف حال �بتعد عن هاتفه مل�صافة معينة.
�لتنبيه  عملية  ف��اإن  �مل��وق��ع  لنف�س  ووف��ق��ا 
�إر�صال  يتم  حيث  �جل��ان��ب��ني  على  جت��ري 
تقنية  �أد�ة  �إىل  و�أي�صا  �لهاتف  �إىل  تنبيه 
�صتوم�س  �جلاكيت  كم  يف  مثبتة  �صغرية 
وتهتز لتنبيه �مل�صتخدم. وتعترب �خلا�صية 
�جلديدة مبثابة حتديث خلا�صية قدمية 
ت�صمى "find your phone" كانت 
�جلاكيت  م��رت��دي  �ل�صخ�س  م��ن  حت��ت��اج 
�لقيام بحركة معينة بيده ليقوم �لهاتف 
ب���ال���رن���ني ب���اأع���ل���ى �ل�������ص���وت يف ح����ال كان 
�أي�صا  ي��ت�����ص��م��ن  ع��ن��ه. �جل��اك��ي��ت  ي��ب��ح��ث 
بع�س �خل�صائ�س �لذكية مثل �لتحكم يف 
م�صتوى �صوت �لهاتف �أو ��صتعمال تطبيق 

�لوظائف. من  ماب�س" وغريها  "غوغل 

هكذا ميكنك اإعادة 
ت�صغيل اأجهزة ج�صمك �ص 23

فوائد الق�صطة العجيبة!
م���ن جامعة  ع��ل��م��اء  �أك����د 
�أور�ق  ف���ائ���دة  �إ���ص��ب��ي��ل��ي��ة 
��������ص�������ج�������رة �ل����ق���������ص����ط����ة 
 A n n o n a "
يف   "muricata
�أعر��س  م���ن  �ل��ت��خ��ف��ي��ف 
�لفيربوميغاليا  م��ر���س 
"�أمل ع�صلي ليفي يتف�صى 
وخ���ا����ص���ة  �جل�صم"  يف 
و�الكتئاب  �ملزمنة  �الآالم 

و�لقلق.
و�أ�صار �لعلماء �الإ�صبانيون 
�لعالجية  �خل��و����س  �إىل 
�لفاكهة  هذه  �أور�ق  ملغلي 
قمع  يف  �ال�����ص����ت����و�ئ����ي����ة 
�ملزعجة،  �جلانبية  �الآث��ار 
��صتمرت  در�������ص�����ة  ب���ع���د 
فئر�ن  على  كامال  �صهر� 

�لتجارب.
وقد تو�صل �خلرب�ء، من 
خالل هذه �لتجربة، �إىل 
�جلرعة �ملثالية من مغلي 
�أور�ق �لق�صطة، يف �إيقاف 

�الآالم و�الأعر��س �جلانبية 
�لفيربوميغاليا،  مل��ر���س 
�مل����ر�ح����ل  يف  �الآن  وه������م 
�ل���ت���ح�������ص���ريي���ة الإج�������ر�ء 
على  �ل�صريرية  �لتجارب 

�لب�صر.
فو�ئد  �أن  �لعلماء  ويذكر 
يتم  مل  �ل�������ص���ج���رة  ه�����ذه 
�لتعرف عليها فجاأة، فقد 
و�أور�ق  ث��م��ار  ��صتخدمت 
�لق�صطة يف �لطب �ل�صعبي 
�ملنطقة  ب�����ل�����د�ن  ل�������دى 
و�لن�صف  �ال����ص���ت���و�ئ���ي���ة 
�الأر�صية،  للكرة  �جلنوبي 
وعوجلت بها عدة �أمر��س 

و�لقرحة  كاالإ�صهال 
و�ل�صلع و�لزحار 

وغريها.
ون����������������������������������������وه 
�إىل  �لباحثون 

�خل���������ص����ائ���������س 
�لعالجية �لتي مت �لتاأكد 
م���ن���ه���ا ع���ل���م���ي���ا. ف��������اأور�ق 

حتتوي  �لق�صطة  ���ص��ج��رة 
تقوي  غذ�ئية  م��و�د  على 
وتقلل  �مل����ن����اع����ة  ج�����ه�����از 
�أنو�ع  ب��اأي  �الإ�صابة  خطر 
�أنها  ك��م��ا  �ل����ع����دوى.  م���ن 
�الإ�صابة  خطر  م��ن  تقلل 
وخا�صة  ب����االل����ت����ه����اب����ات 

�مل����ت����ع����ل����ق����ة ب����ال����ت����ه����اب 
�ملفا�صل.

�لربوفي�صور  بقيادة  ه��اي��دل��ربغ  مركز  يف  �خل���رب�ء  وق��ام 
ه���ريم���ان ب��ري��ر ب���اإج���ر�ء ث���الث در�����ص���ات ح���ول عو�مل 
�خلطورة، �لتي تت�صبب يف �الإ�صابة بال�صرطان. و�هتمت 
و�لثانية  �لكحوليات،  وتناول  بالتدخني  �الأوىل  �لدر��صة 
�أما  �ل�صحية،  و�لتغذية غري  وقلة �حلركة  �لوزن  بزيادة 
و�لعو�مل  �لعدوى  تاأثري  ح��ول  ف��د�رت  �لثالثة  �لدر��صة 

�لبيئية.
�أن ع��و�م��ل �خل��ط��ورة �ملذكورة  �ل��در����ص��ات  و�أظ��ه��رت تلك 
ما  �أي  بال�صرطان،  حالة  �أل��ف   165 �إ���ص��اب��ة  يف  ت�صببت 
يزيد عن 37 يف �ملائة، من بني 440 �ألف حالة متوقع 
 35 �صن  ب��ني  ملر�صى   ،2018 يف  بال�صرطان  �إ�صابتها 

و84 عاما.
ورغم ذلك يجب �إدر�ك �أن متتع �ل�صخ�س باأ�صلوب حياة 
منوذجي ال يقدم له حماية مطلقة من �الإ�صابة مبر�س 
�ل�صرطان، ح�صب ما كتبت جريدة �الأطباء على موقعها 

باالإنرنت.

اأهم اأ�سلحة الإ�سابة ال�سرطان
�أملانيا يف  بال�صرطان يف  �إ�صابة  �ألف حالة   85 �لتدخني: 
�مل�صابني، تعود  من  �ملائة  يف   20 يعادل  ما  �أي   ،2018
م�صبب  �أك��رب  هو  �لتدخني  يكون  وبذلك  �لتدخني.  �إىل 

لل�صرطان، ح�صب مركز هايدلربغ.
زيادة �لوزن وقلة �حلركة: طبقا لدر��صات �ملركز �الأملاين 
الأبحاث �ل�صرطان يف هايدلربغ فاإن زيادة �لوزن ت�صببت 
�أي ما  �أل��ف �صخ�س بال�صرطان،   30 �أك��ر من  �إ�صابة  يف 
 .2018 يف  �مل�صابني  �إج��م��ايل  م��ن  باملائة  �صبعة  ي��ع��ادل 
�صخ�س  �أل��ف   27 �إ���ص��اب��ة  �إليها  فيعود  �حل��رك��ة  قلة  �أم��ا 

بال�صرطان، �أي ما يعادل �صتة يف �ملائة.
�الإ�صابة  ب�����ص��اأن  �ملهمة  �مل��و���ص��وع��ات  م��ن  �ل��ت��غ��ذي��ة:  ���ص��وء 
بال�صرطان. فب�صبب نق�س تناول �الألياف �أ�صيب نحو 15 
�ألف �صخ�س "3 يف �ملائة" بال�صرطان. كما �أدى �صح تناول 
�صخ�س  �آالف   10 نحو  �إ���ص��اب��ة  �إىل  و�لفاكهة  �خل�صار 
 10 نحو  �إ�صابة  �إىل  �لنقانق  ت��ن��اول  و�أدى  بال�صرطان، 
�آالف �صخ�س �أي�صا بال�صرطان، بينما ت�صبب �الإفر�ط يف 
وزيادة  �صخ�س  تناول �للحوم �حلمر�ء يف �إ�صابة 1700 

��صتهالك �مللح يف �إ�صابة 1200 �صخ�س بال�صرطان.
�إ�صابة  �الأم���ر يف  ه��ذ�  ت�صبب  �ل��ك��ح��ول��ي��ات:  �الإف����ر�ط يف 
9600 �صخ�س هذ� �لعام بال�صرطان، �أي ما يعادل �ثنني 

باملائة من �إجمايل �الإ�صابات بال�صرطان.
�أبحاث  مركز  يف  �لعلماء  ت��ق��دي��ر�ت  على  بناء  �ل��ع��دوى: 
�ل�صرطان يف هايدلربغ فاإن �أكر من 17 �ألف حالة �إ�صابة 
بال�صرطان يف �أملانيا يف 2018 تعود �إىل �لعدوي، و�أهمها 

ع�����������دوى ب���ك���ري���ا 
�ل����ه����ل����ي����ك����وب����اك����ر 
ب����ي����ل����وري وع������دوى 
ف�������ريو��������س �ل���������ورم 

�حل���������ل���������ي���������م���������ي 
�لب�صري.

�ل����������ع����������و�م����������ل 
�ل������ب������ي������ئ������ي������ة: 
حالة   5400

�مل�صابني  م�����ن 
�جلدد بال�صرطان 

�إىل  تعود  �أملانيا  يف 
عو�مل �لبيئة و�أكرب 

ه������ذه �ل����ع����و�م����ل ك���ان 
غ����از �ل�������ر�دون �مل�����ص��ع يف 

ويليه  �لد�خلية،  �الأم��اك��ن 
��صتخد�م  ث��م  �ل��دق��ي��ق،  �ل��غ��ب��ار 

فالتدخني  �ل�����ص��م�����ص��ي��ة  �ل���ط���اق���ة 
الأبحاث  �الأمل���اين  �مل��رك��ز  ح�صب  �ل�صلبي، 

�ل�صرطان يف هايدلربغ.

الناجيات من �سرطان الثدي قد يعانني من م�سكالت 
نف�سية

ك�صفت مر�جعة بحثية جديدة �أّن �لناجيات من �صرطان 
�ل��ث��دي ق��د ت��زي��د ل��دي��ه��ن �ح��ت��م��االت �ل��ق��ل��ق و�الكتئاب 
بال�صحة  متعلقة  �أخ��رى  وم�صكالت  �لنوم  و��صطر�بات 
�لنف�صية، ومن �ملتوقع �أن تكون معدالت �لقلق و�الكتئاب 

�أعلى يف �لناجيات �الأ�صغر عمر�.
فح�س فريق �لبحث يف كلية لندن لل�صحة �لعامة وطب 
�ملناطق �حلارة بيانات �صتني در��صة ن�صرت من قبل �صملت 
�مل�صكالت  على  ورك���زت  �ل��ث��دي  �صرطان  م��ن  �صفني  ن�صاء 
�الإدر�كية  �لوظائف  و�جهت  �لتي  و�ل�صعوبات  �لنف�صية 
هيلينا  وق���ال  �ل��ع��الج.  م��ن  �أك���ر  �أو  ع��ام  بعد  و�جلن�صية 
�إىل مزيد  "هناك حاجة  �لدر��صة  باحثي  كاريري� كبرية 
�لوظائف  و��صطر�بات  و�الكتئاب  �لقلق  ب��اأن  �لوعي  من 
�الإدر�كية و�جلن�صية �أمور �صائعة بعد �صرطان �لثدي وباأن 
�لعالج متاح... �لر�صد �ملبكر وعالج �أي م�صكالت نف�صية 
قد تظهر �صي�صاعد �لن�صاء على �الأرجح على �لتاأقلم مع 

تخطي ملر�س وتبعاته".
و�إ�صافة �إىل در��صات �صابقة بحثت يف �الأمر، تلقي �ملر�جعة 
�لبحثية �حلالية، �لتي ن�صرت يف دورية معهد �ل�صرطان 
�لعديد من  �حتماالت ظهور  �أق��رب على  نظرة  �لوطني، 

م�صكالت 
�ل�������������ص������ح������ة 

ب��ع��د مرور  �ل��ن��ف�����ص��ي��ة 
�ل��ن�����ص��اء ب��ت��ج��رب��ة �ل��ع��الج من 

���ص��رط��ان �ل���ث���دي. وع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل �ملثال 
فقد خل�صت در��صة �أ�صغر كانت �صمن �ملر�جعة 

�لبحثية �إىل �أن �حتماالت �الإ�صابة بالقلق لدى �لناجيات 
ت�صل ملثلني مقارنة بغريهن وكانت �لن�صبة مماثلة فيما 

يتعلق باالكتئاب.
د�نا-فاربر  مركز  من  ماير  فريمونتا  �لدكتورة  وت�صري 
لل�صرطان يف بو�صطن، �لتي مل تكن م�صاركة يف �لدر��صة، 
باالأ�صا�س  ركزت  �ملر�جعة  �صملتها  �لتي  �لدر��صات  �أن  �إىل 
�أن تكون  �مل��ت��وق��ع  �ل��ن�����ص��اء �الأك����رب ع��م��ر� فيما م��ن  ع��ل��ى 
�الأ�صغر  �ل��ن��اج��ي��ات  �أع��ل��ى يف  و�الك��ت��ئ��اب  �لقلق  م��ع��دالت 
عمر�. كما �أ�صافت عرب �لربيد �الإلكروين �أن �لناجيات 
�ل�صنو�ت  يف  ق��وي  ب�صكل  نف�صية  مب�صكالت  ي�صعرن  ق��د 

�الأوىل بعد ت�صخي�س �إ�صابتهن باملر�س.
معدالت  �أن  �أظ���ه���رت  �ل���در�����ص���ات  م��ن  "�لعديد  وق��ال��ت 
�أكر  بعد  �لناجيات  لدى  �لنف�صية  بامل�صكالت  باالإ�صابة 
من خم�س �صنو�ت على �لت�صخي�س، ت�صابه �إىل حد كبري 
�صرطان  من  �لناجيات  �أن  يعني  مبا  �لعامة...  �مل��ع��دالت 
�أن يتم�صكن باالأمل باأن �الأعر��س �لنف�صية  �لثدي يجب 

لديهن �صتخف وطاأتها مع مرور �لوقت".

اأ�صلوب احلياة ودوره يف جتنب 
الإ�صابة باأنواع عديدة من ال�صرطان
لل�سرطان اأ�سلحة كثرية ي�سيب بها ع�سرات اآلف املر�سى يف اأملانيا �سنويا. 
وبناء على درا�سات للمركز الأملاين لأبحاث ال�سرطان، فاإن ما يزيد على 
37 يف املئة من حالت الإ�سابة بال�سرطان يف اأملانيا هذا العام، كان ميكن 
والطعام  الكحوليات  واحت�ساء  التدخني  يت�سبب  بها.  الإ�سابة  جتنب 
املليء بالدهون وكذلك الهواء امللوث يف اإ�سابة ع�سرات الآلف من الأملان 
 "Ärzte Zeitung" سنويا مبر�ض ال�سرطان. وتقول جريدة الأطباء�
يف   "DKFZ" ال�سرطان  لأب��ح��اث  الأمل���اين  باملركز  باحثني  عن  نقال 
يف  ال�سرطان  مر�سى  عدد  لكان  تلك  اخلطورة  عوامل  "لول  هايدلربغ: 

اأملانيا انخف�ض هذا العام مبقدار 165 األف �سخ�ض".

القرود توؤرق 
احلكومة الهندية

ت������و�ج������ه �حل�����ك�����وم�����ة �ل���ه���ن���دي���ة 
�نتخابات �صعبة �لعام �ملقبل لكن 
مع  تتعامل  �أن  �أوال  عليها  يتعني 
خ�صم ال يقل دهاء عن �أي خ�صم 
���ص��ي��ا���ص��ي: ق��ط��ع��ان �ل���ق���رود �لتي 
�أ���ص��ب��ح��ت م�����ص��در ت��ه��دي��د كبري 

حول مقر�تها يف نيودلهي.
�ملكاك  ف�صيلة  م��ن  ق��رود  وتن�صر 
�ل���ري�������ص���و����ص���ي ح�����م�����ر�ء �ل���وج���ه 
�ل���ف���و����ص���ى وت���خ���ط���ف �ل���ط���ع���ام 
وتقتحم  �مل��ح��م��ول��ة  و�ل���ه���و�ت���ف 
�مل����ن����ازل وت������روع �ل�����ص��ك��ان د�خ���ل 

وحول �لعا�صمة �لهندية.
�ل�صتوية  �جل��ل�����ص��ة  ب�����دء  وق���ب���ل 
ن�صرة  �أوردت  �م�������س  ل���ل���ربمل���ان 
�الأع���������ص����اء طرقا  ع���ل���ى  م����وزع����ة 
ومنها  �ل��ق��ردة  هجمات  مل��و�ج��ه��ة 
�لتو��صل  �أو  ����ص��ت��ف��ز�زه��ا  ع����دم 
بالعني معها مبا�صرة وعدم �إبعاد 
�أي قرد ر�صيع عن �أمه باأي حال.

و�أدى �ل��ن��م��و �ل�����ص��ري��ع ل��ل��م��دن يف 
دفعها  مم��ا  �مل��ك��اك  ق���رود  ت�صريد 
معي�صة  �أم�����اك�����ن  �ق���ت���ح���ام  �إىل 

�الإن�صان بحثا عن غذ�ء.
وُي��ّق��د���س ك��ث��ريون يف �ل��ه��ن��د ذ�ت 
�لقرود  �ل��ه��ن��دو���ص��ي��ة  �الأغ��ل��ب��ي��ة 
ويطعمون �حليو�نات �لتي يرون 
�أنها تت�صل باالإله هانومان �لذي 

يتخذ �صكل قرد.
ل��ي�����ص��ت من  �ل����ق����ردة  �أن  وي���ب���دو 
ناريندر�  �ل����وزر�ء  رئي�س  �أن�����ص��ار 
م���ودي �إذ خ��رب �مل��ئ��ات م��ن قرود 
�الإنرنت  لتو�صيل  �ملكاك خطته 
�النتخابية،  د�ئرته  يف  �لال�صلكي 
 2015 مدينة فار�نا�صي يف عام 
حيث �لتهمت �ملئات منها كابالت 
على  �مل��رك��ب��ة  �ل�صوئية  �الأل��ي��اف 

طول �صفتي نهر �جلاجن.
�صريع  نحو  على  �لقرود  وتتكاثر 
يف دل���ه���ي و�ل�����والي�����ات �مل����ج����اورة 
نظر� الأنها حتظى بو�صع حماية 
ر�صمي  �إح�صاء  �أي  يوجد  ال  لكن 

باأعد�دها.
وجلاأت �لهند لعدة ��صر�تيجيات 
مل��ك��اف��ح��ة ت��ه��دي��ده��ا. وق��ب��ل عدة 
�أع����د�د�  �ل�����ص��ل��ط��ات  �أع�����و�م جلبت 
�صود�ء  �للنجور  ق��رود  من  كبرية 
�ل����وج����ه �ل����ت����ي ت���خ�������ص���اه���ا ق����رود 
�ملكاك للتجول يف مناطق حيوية 
وردع��ه��ا. لكن توقف ذل��ك بعدما 
�أ�صبح �لقانون يحظر �إبقاء قرود 

�للنجور يف �الأ�صر.
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�ش�ؤون حملية
يحييه �سامر اأبو ر�سالن وعبود ب�سري وفرقة مودرن �سبيت�ض كواير

بيت العود يقدم احلفل املو�صيقي األوان دم�صقية يف ق�صر املويجعي مبدينة العني

ا�ستقطبت 400 زائرًا 

ق�صر املويجعي ي�صت�صيف فعالية اليوم العائلي لل�صقارة 

�سمن برنامج مقتنيي الأعمال الفنية 

منارة ال�صعديات تنظم معر�ض رحلتي ملعرفة زايد

•• العني - الفجر

و�ل�صياحة  �لثقافة  ل��د�ئ��رة  �لتابع  �ل��ع��ود  بيت  ينظم   
يحييه  �جلمعة  غ��د  بعد  مو�صيقياً  ح��ف��اًل  �أب��وظ��ب��ي   -
و�لفرقة  ر���ص��الن،  �أب��و  �صامر  �ل��ع��ود  بيت  يف  �ملو�صيقي 
عبود  و�مل��غ��ن��ي  كو�ير"،  �صبيت�س  "مودرن  �ملو�صيقية 

ب�صري.
يف  – �أبوظبي  و�ل�صياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  �حلفل  ينظم 
�إطار برناجمها  ق�صر �ملويجعي مبنطقة �لعني �صمن 
�ملو�صيقى  �حلفل  ه��ذ�  يقدم  حيث  �ل�صنوي.  �ملو�صيقي 
و�ملعا�صرة، من خالل  �لكال�صيكية  بالنكهتني  �لعربية 
�لتي  �الأ�صلية  �ملو�صيقية  �الأحل��ان  من  باقة  ��صتعر�س 
�لتقليدية  �الأغ����اين  ع��ن  ر���ص��الن، ف�صاًل  �أب���و  �أب��دع��ه��ا 
�لعربي؛ وذلك  و�لعامل  ي��ردد �صد�ها يف دم�صق  �لتي 
كو�ير"  �صبيت�س  "مودرن  �ملو�صيقية  �لفرقة  مب�صاركة 
ودميا  وه��ز�ر،  زغندة،  ودرة  و�صالتي،  والء  ت�صم  �لتي 

حمزة.
كما يت�صمن برنامج �حلفل و�صالت غنائية عبارة عن 
مو�صحات، فريدة يعود تاريخها �إىل �أكر من قرن من 
�لعود منذ عدة  �لزمان. ويتعاون عبود ب�صري مع بيت 

�صنو�ت لتنفيذ م�صروع يهدف �إىل تعديل فن �ملو�صحات 
مبا يتنا�صب مع �لثقافة �الإمار�تية. وي�صتعر�س �حلفل 

بع�س �الأغاين �لتي �أثمر عنها هذ� �مل�صروع.
يف  و�أ���ص��ت��اذ  ���ص��وري  فنان  ه��و  ب�صري  عبود  �أن  �إىل  ي�صار 

كبار  �أي���دي  على  تتلمذ  �ل�صرقية.  و�ملو�صيقى  �لغناء 
�ملو�صيقيني، �أمثال: �أبناء علي دروي�س، وبكري �لكردي، 
�لقر�آن  وترتيل  �لتجويد  يف  معروفني  �آخرين  و�صيوخ 
�ل���ك���رمي. و�أ���ص��ب��ح م��ن��ذ ذل���ك �حل���ني ���ص��ف��ري�ً للطرب 
�الأجنبية،  �ل��ب��ل��د�ن  م��ن  �لعديد  �الأ���ص��ي��ل يف  �ل�����ص��وري 
وخا�صة �لواليات �ملتحدة �الأمريكية. ويف عام 2017، 

�ن�صم �إىل بيت �لعود  كاأ�صتاذ للغناء �ل�صرقي.
�صوري،  ر�صالن، فهو ملّحن وماي�صرو  �أب��و  �صامر  �أم��ا 
در����س ه��ذي��ن �مل��ج��ال��ني يف ���ص��وري��ا و�إي��ط��ال��ي��ا. و�صارك 
"زنوبيا"  ف��رق��ة  م��ع  دول��ي��ة  مو�صيقية  م��ه��رج��ان��ات  يف 
�ل�صورية، وال يز�ل يدّر�س مادة �لنظريات يف �ملو�صيقى 

يف بيت �لعود منذ عام 2013.
�آفاقاً  ليفتح  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل��ع��ود  ب��ي��ت  ت��اأ���ص��ي�����س  وج���اء 
جديدة �أمام جيل �ل�صباب، ويغدو مركز�ً حملياً وعاملياً 
�لعود  بيت  �أخ��ذ  �فتتاحه،  ومنذ  �لعربية.  للمو�صيقى 
�ملو�صيقي  �الإرث  على  �حلفاظ  م�صوؤولية  عاتقه  على 
و�لركيز  و�ملنطقة،  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  لدولة 
�لعود  مثل  و�آالت��ه��ا  �لعربية  �ملو�صيقى  ت��دري�����س  على 
و�لقانون.   ويعدُّ بيت �لعود �أي�صاً �أول معهد مو�صيقي 

يف دولة �الإمار�ت يعلم �لعزف على �آلة �لربابة.

•• العني - الفجر

 ��صتقطبت فعالية �ليوم �لعائلي لل�صقارة �لتي نظمتها 
د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة - �أبوظبي يف ق�صر �ملويجعي 
�ل�صبت �ملا�صى ما يقارب 400 ز�ئر، تو�فدو� �إىل هذ� 
�ملوقع �لر�ثي �لفريد للم�صاركة يف هذه �لفعالية �لتي 

��صتهدفت جميع �أفر�د �لعائلة. 
�لثقافية  �ل��رب�م��ج  �صل�صلة  �إط��ار  يف  �لفعالية  و�أُقيمت 
منطقة  يف  م��وؤخ��ر�ً  �ملويجعي  ق�صر  ��صت�صافها  �ل��ت��ي 
�لعني �حتفااًل باالإرث �لثقايف لالإمارة وتاريخها �لعريق 
�لتمثيلية  �لقائمة  على  �مل��درج��ة  �ل�صقارة  وبخا�صة 
للر�ث �لثقايف غري �ملادي للب�صرية ملنظمة �ليون�صكو. 
وُيعترب ق�صر �ملويجعي من �لوجهات �لثقافية �لرئي�صة 

يف �ملنطقة، و�ملتجذرة يف �لهوية �الإمار�تية.
وت�صمنت �لفعالية �لعديد من ور�س �لعمل �لتفاعلية 
و�جلل�صات �لتدريبية �ملب�ّصطة لكافة �الأعمار لالطالع 
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة �ل��ت��ع��ام��ل م���ع �ل�����ص��ق��ور، و�ل��ت��ع��رف على 
�لثقافية  و�أهميتها  �لر�ثية،  �لريا�صة  هذه  �أ�صا�صيات 
عي�س  فر�صة  �أي�صاً  ل��ل��زو�ر  ت�صنى  حيث  و�لتاريخية، 
معها  و�ل��ت��ع��ام��ل  لل�صيد  �ل�����ص��ق��ور  ت��روي�����س  جت��رب��ة 

و�إطعامها. 
�لفعالية  هام�س هذه  على  �ملويجعي  ق�صر  و��صت�صاف 
�لتي قدمت خمتلف  �الأك�صاك �لر�ثية  جمموعة من 
�الإمار�تية  �ل�����ص��ع��ب��ي��ة  و�مل�������ص���روب���ات  �الأط���ع���م���ة  �أن������و�ع 
�ل�صهرية، باالإ�صافة �إىل �لهد�يا �لتذكارية وم�صتلزمات 

�ل�صقارة، يف �أجو�ء عائلية ترفيهية.

•• اأبوظبي - الفجر

و�لثقافية  �لفنية  �ل��وج��ه��ة  �ل�����ص��ع��دي��ات،  م��ن��ارة  تنظم 
ز�يد" يف  "رحلتي ملعرفة  �أبوظبي، معر�س  �لر�ئدة يف 
يناير   17 ولغاية  �حل��ايل  دي�صمرب   10 ب��ني  �ل��ف��رة 
�ل��ق��ادم . وي��ع��ر���س �ل��ف��ن��ان �الإم���ار�ت���ي �ل�����ص��اب حممد 
و�ل�صحف  �ملجالت  من  �خلا�صة  جمموعته  �جلنيبي 
�لعربية �لقدمية و�لنادرة �لتي تت�صّمن �صور�ً وق�ص�صاً 
ملهمة ونادرة عن �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل 

نهيان، طيب �هلل ثر�ه.

و�ل�صياحة-  �لثقافة  د�ئ��رة  تنظمه  �لذي  �ملعر�س،  يعد 
ملقتني  �ل�صعديات  م��ن��ارة  برنامج  م��ن  ج���زء�ً  �أب��وظ��ب��ي، 
وت�صجيع  �كت�صاف  �إىل  يهدف  و�ل��ذي  �لفنية،  �الأعمال 
�لفن  ع�صاق  م��ن  و�لنا�صئة  �مل��م��ّي��زة  و�مل��و�ه��ب  �ل�صباب 
منارة  ت�صعى  �مل��ح��ل��ي.  �ملجتمع  �أو����ص���اط  يف  و�ل��ث��ق��اف��ة 
�إىل توفري من�صة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �ل�صعديات من خ��الل 
و�ملقتنيات  �لفنّية  �الأع��م��ال  جمع  ل��ه��و�ة  تتيح  ف��ري��دة 
�لنادرة ��صتعر��س جمموعاتهم �ل�صخ�صّية، و��صتك�صاف 
�لفنية  �الأع��م��ال  بجمع  �ملتعلقة  �ل��ف��ك��رّي��ة  �مل��م��ار���ص��ات 
�إىل ت�صليط  و�ملحفوظات �لقدمية و�لنادرة، باالإ�صافة 

�ل�صوء على مدى �أهميتها �لتاريخّية يف �ملجتمع.
خ���الل معر�صه  م��ن  �ل��ف��ن��ان حم��م��د �جل��ن��ي��ب��ي  ي�صعى 
�لفنية  �ملقتنيات  جمع  ع�ّصاق  �أحد  وباعتباره  �جلديد، 
�لعريق  �لتاريخ  على  �ل�صوء  ت�صليط  �إىل  و�لتاريخية، 
و�الأ���ص��ي��ل يف �ل���دول���ة، وذل����ك ع��رب ت��ق��دمي جمموعة 
و��صعة من �ملحفوظات و�ل�صجالت و�لكتب و�ل�صحف و 
و�ملجالت    �لتاريخية �لقّيمة و�لنادرة. وقد �صاهم هذ� 
�ل�صفر  �لفنان �جلنيبي على  ت�صجيع  �ملميز يف  �ل�صغف 
�إىل بلد�ن �أخرى �صمن منطقة �ل�صرق �الأو�صط وبقية 
�ملن�صور�ت  جمع  على  �صاعده  م��ا  وه��و  �ل��ع��امل؛  �أن��ح��اء 

عن  ملهمة  ق�ص�صاً  ت�صمنت  �لتي  و�الأجنبية  �لعربية 
حياة �ل�صيخ ز�ي��د، طيب �هلل ث��ر�ه، وكرمه و�صخ�صيته 
�جلنيبي  �لفنان  ويكر�س  رة.  �ملتب�صّ وروؤي��ت��ه  �حلكيمة 
�أغلب وقته جلمع  �ملقتنيات و�لكتب �لقدمية و�ملجاّلت 
�لقرن  خالل  �الأو�صط  �ل�صرق  منطقة  يف  ُن�صرت  �لتي 

�لع�صرين "بني عامي 1999-1900".
مع  ي��ت��ز�م��ن  �ل���ذي  ز�يد"،  "رحلة  م��ع��ر���س  يت�صّمن   
"عام ز�يد"، 22 جملة و�صحيفة �أ�صلية، �صيتم تقدمي 
�إىل جانب �صوٍر فوتوغر�فية ومقابالت  �لعديد منها 

ح�صرية مع موؤ�ص�س �لدولة.

م�ساركة نوعية جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي
معر�ض اأبوظبي الدويل للتمور من�صة لتبادل 
اخلربات بني منتجي وموردي التمور بالعامل

•• اأبوظبي – الفجر

�ملحلي  �مل�صتوى  على  �لتمور  ومنتجي  مل��ز�رع��ي  �ملتو��صل  دعمها  �إط���ار  يف 
�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جل��ائ��زة  �لعامة  �الأم��ان��ة  �صاركت  و�ل��ع��رب��ي، 
�لذي   2018 للتمور  �ل����دويل  �أب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س  �ل���زر�ع���ي يف  و�الب��ت��ك��ار 
 2018 – 12 دي�صمرب   10 �أبوظبي خالل �لفرة  ��صت�صافته �لعا�صمة 
للمعار�س  �أبوظبي  مركز  يف  �الأو�صط  �ل�صرق  �صيال  معر�س  مع  بالتز�من 
برعاية �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س � لوزر�ء 
وزير �صوؤون �لرئا�صة، رئي�س جمل�س �إد�رة جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية، 
م��ن مز�رعي  ع��دد م�صاركني  �أك���رب  �مل��ع��ر���س  �ل��ت��م��ور يف  حيث �صجل ج��ن��اح 
�لدكتور  �صعادة  ذلك  �أك��د  �لعربية،  �ل��دول  من  �لتمور  وم�صنعي  ومنتجي 
عبد �لوهاب زيد �أمني عام �جلائزة م�صري�ً �إىل �أن معر�س �أبوظبي للتمور 
للتمور ميثلون  م��ز�رع ومنتج   30 �أك��ر من  �لعام قد متيز بح�صور  ه��ذ� 
للجائزة  �لعامة  �الأم��ان��ة  عليها  ت�صرف  �لتي  �لعربية  �لتمور  مهرجانات 
من كل من م�صر و�ل�صود�ن و�الأردن وفل�صطني و�ملغرب و�ل�صعودية ودولة 
�الإم��ار�ت، حيث مت دعوتهم من �أجل �تاحة �لفر�صة لهم لتبادل �خلرب�ت 
�مل�صاركني  �لعرب و�الأجانب  �لتمور  و�لعالقات مع بقية منتجي وم�صنعي 

باملعر�س. 
 م�صيفاً باأن معر�س �أبوظبي للتمور �إمنا هو من�صة هامة وفعالة الإتاحة 
�ملجال �أمام مز�رعي ومنتجي وموردي �لتمور على �مل�صتوى �ملحلي و�لعربي 
و�لدويل لتبادل �خلرب�ت فيما بينهم، م�صري�ً �إىل �أهمية مهرجانات �لتمور 
�لعربية �لتي ت�صرف عليها �الأمانة �لعامة للجائزة بتوجيهات ودعم �صمو 
�ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س � لوزر�ء وزير �صوؤون 
�لت�صامح  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  نهيان  �ل�صيخ  معايل  و�هتمام  �لرئا�صة، 
فارقة يف دعم وتطوير  �صكلت عالمة  �أمناء �جلائزة، حيث  رئي�س جمل�س 

�لبنية �لتحتية لقطاع نخيل �لتمر على �مل�صتوى �لعربي.
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو  ز�ر  فقد  �الف��ت��ت��اح  حفل  وخ���الل 
��صتقبله  �لرئا�صة جناح �جلائزة  �صوؤون  وزير  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
ز�رت  كما  و�لنخيل،  �لزر�عة  ز�يد  كتاب  ل�صموه  �لعام وقدم  �الأم��ني  �صعادة 
جناح �جلائزة معايل مرمي �ملهريي وزيرة �الأمن �لغذ�ئي وعدد كبري من 
كبار �ل�صخ�صيات لالطالع على �أن�صطة وفعاليات �جلائزة وما حققته على 

�مل�صتوى �ملحلي و�لعربي و�لدويل.

دائرتا التعليم واملعرفة والثقافة وال�صياحة - اأبوظبي تختتمان 
املرحلة النهائية من حتكيم الطلبة املوهوبني يف الفنون املرئية والأداء

•• اأبوظبي-الفجر

�ختتمت د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة ود�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة - �أبوظبي �ملرحلة 
�ملرئية  �لفنون  يف  �ملوهوبني  �لطلبة  تنمية  برنامج  حتكيم  من  �لنهائية 
وفنون �الأد�ء يف دورته �لثانية وذلك يف منارة �ل�صعديات باأبوظبي، ومركز 
�لقطارة بالعني ومدر�صة �ملرفاأ بالظفرة، و�صهد �لربنامج �إقبااًل كبري�ً من 
قبل �لطلبة، �إذ �صّجل ما يزيد عن 950 طالباً وطالبة يف �لربنامج، ومت 
�أ�صحاب �لهمم"،  "من بينهم  300 منهم ملرحلة �لتحكيم �الأوىل  تر�صيح 
لعر�س �أعمالهم �أمام جلنة �لتحكيم.  و�صيبا�صر �لطالب �جلدد �لذين مت 
قبولهم يف برنامج تنمية �لطلبة �ملوهوبني يف �لفنون �ملرئية وفنون �الأد�ء 
برنامج �لرعاية يف �صهر يناير �ملقبل، حيث مت �ختيار 120 طالب وطالبة 
يف مرحلة �لتحكيم �لنهائي موزعني كالتايل: 40 طالباً من �أبوظبي و40 

طالباً من �لعني، و40 طالباً من منطقة �لظفرة. 
�لهمم  و�أ���ص��ح��اب  �ملوهوبني  �إد�رة  مدير  �لعامري  منى  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
باالإنابة بد�ئرة �لتعليم و�ملعرفة �إن �هتمام �لدولة مبجاالت �لفنون �ملختلفة 
وتركيزها على �لعلم و�لثقافة و�ملعرفة �إمنا يعك�س �لوجه �حل�صاري لدولة 
�لطاقات  �إب���ر�ز  على  �لربنامج  يحر�س  حيث  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت 
�الإبد�عية لدى �لطلبة و�صقل مهار�تهم ومو�هبهم، و�إعد�دهم للم�صاركة 
يف �ملجال �لفني و�لثقايف حمليا ودوليا، ليكونو� قادرين على متثيل دولة 

�الإمار�ت يف جماالت �لفنون �ملختلفة.
د�ئرة  يف  و�ل��ت��وع��ي��ة  �لتعليم  �إد�رة  م��دي��ر  ن��ا���ص��ر،  ر�ن��ي��ا  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
�لثقافة و�ل�صياحة – �أبوظبي: "�إن �الإبد�عات و�ملو�هب �لفنية �ملميزة �لتي 
�صهدناها لدى �لعديد من �لطلبة �ملتاأهلني للمرحلة �لنهائية من حتكيم 
�لطلبة �ملوهوبني، هي من �أبرز �لدو�فع �ملحفزة لنا لتطوير باقة �لرب�مج 
�لتعليمية لدينا لتقدم �ملزيد من �خليار�ت �أمام �ملوهوبني، حيث �إن رعاية 
و�ل�صياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  �أولوياتنا يف  تعد من  �لو�عدة  �ملهار�ت  مثل هذه 
– �أبوظبي، �إذ يتيح ذلك للطلبة متابعة �أحالمهم �الإبد�عية �لتي ناأمل �أن 

تنمو وتتطور لت�صاهم يف �إثر�ء �مل�صتقبل �لثقايف و�لفني الإمارة �أبوظبي".
ويهدف برنامج تنمية �لطلبة �ملوهوبني يف �لفنون �ملرئية وفنون �الأد�ء �إىل 
1-12 يف �ملد�ر�س �حلكومية  �كت�صاف �ملوهوبني من �لطلبة يف �ل�صفوف 
�لفنية  و�لكفاء�ت  �ل��ق��در�ت  وتطوير  وتنمية  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  و�خلا�صة 
خمت�صني،  فنانيني  مب�صاركة  وذل��ك  �ملختلفة،  �لفنون  جم��االت  يف  لديهم 

ويتطّلب �الن�صمام �إىل �لربنامج �خل�صوع ملرحلة �لتحكيم �لنهائي.

املدير التنفيذي لتطوير الأعمال الوطنية يف اأبوغزالة للملكية 
الفكرية  يح�صد جائزة »الإنتا« للخدمة التطوعية لعام 2018

•• نيو اأورليانز، والية لويزيانا –الفجر:

مديرها  ح�صول  "�أجيب" عن  �لفكرية  للملكية  �أبوغز�لة  �صركة  �أعلنت 
على  �أب��وغ��ز�ل��ة  معت�صم  �الأ���ص��ت��اذ  �لوطنية  �الأع��م��ال  لتطوير  �لتنفيذي 
جائزة �جلمعية �لدولية للعالمات �لتجارية "�النتا" للخدمة �لتطوعية 
�جلمعية  متنحها  و�ل��ت��ي  �ل��ت��ج��اري��ة،  �ل��ع��الم��ات  ق��ان��ون  لتقدم  �ل�صنوية 

�لدولية للعالمات �لتجارية، �صنويا. 
"قيادة �جلمعية" �لذي  �أبوغز�لة �جلائزة خالل �جتماع  وت�صلم �الأ�صتاذ 
 9-6 �لفرة ما بني  �الأمريكية يف  �أورل��ي��ان��ز  نيو  م��وؤخ��ر�ً يف والي��ة  عقد 

نوفمرب- ت�صرين �لثاين 2018. 
ويتم منح �جلائزة من قبل �جلمعية �لدولية للعالمات �لتجارية �صنوياً 
�لفعالة  وم�صاهماتهم  تقدير�ً جلهودهم  وذلك  �ملتطوعني متيز�ً،  الأكر 

�إىل  باالإ�صافة  �لفكرية،  و�مللكية  �لتجارية  �لعالمات  حماية  جم��ال  يف 
�إ�صهاماتهم يف تر�صيخ �أعمال ومهام ون�صاطات �النتا. 

�أبوغز�لة �جلائزة نظر�ً خلدمته �لتطوعية وجهوده  وياأتي منح �الأ�صتاذ 
�ملتميزة كرئي�س م�صارك للمجل�س �ال�صت�صاري �لعاملي يف �ل�صرق �الأو�صط، 
�مللكية  �ملجل�س يف جمال قانون  �لد�فعية و�حلما�س خلدمة  �أب��دى  حيث 

�لفكرية.
و�أعرب �أبوغز�لة عن فخره و�عتز�زه بح�صوله على �جلائزة، وقال "�إنني 
�ملنطقة  من  �صخ�س  ك��اأول  �جل��ائ��زة،  ه��ذه  على  حل�صويل  بالفخر  �أ�صعر 
�أبوغز�لة  ب�صركة  �النتا  ثقة  ميثل  عليها  �حل�صول  �أن  م�صيفا  �لعربية، 
للملكية �لفكرية "�أجيب"، �الأمر �لذي يدفع �ل�صركة �إىل ��صتمر�ر �لعمل 
على تقدمي �أف�صل �خلدمات و�إبقاء �جلميع على �طالع باآخر �مل�صتجد�ت 

يف جمال قو�نني �مللكية �لفكرية يف منطقة �ل�صرق �الأو�صط و�لعامل."

كلية دبي لل�صياحة تفتح باب القبول للطالب  لاللتحاق بالف�صل الدرا�صي اجلديد 
•• دبي - الفجر

 �أعلنت كلية دبي لل�صياحة �لتابعة لد�ئرة �ل�صياحة و�لت�صويق 
�لقبول  ب���اب  ف��ت��ح  ع��ن  لل�صياحة"  "دبي  دب���ي  يف  �ل��ت��ج��اري 
�صهر  يف  �جل��دي��د  �ل��در����ص��ي  بالف�صل  ل��الل��ت��ح��اق  ل��ل��ط��الب 
�صهادة  على  للح�صول  �صريع  م�صار  �صمن   2019 يناير 
�لربنامج يف  �ل�صياحة. وينطلق  �أكادميية معتمدة يف جمال 
 ،2019 �أغ�صط�س  �صهر  حتى  وي�صتمر  �ملقبل  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة 
للطلبة  تتيح  ومكثفة  ف��رة ق�صرية  �ل���دورة يف  ه��ذه  وت��ق��ام 
و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة  م��ن  معتمدة  �صهادة  على  �حل�صول 
�صهادة  تعادل  و�لتي  �لر�بعة،  �ل��درج��ة  من  دب��ي  يف  �لب�صرية 
�ل�صهادة  ملرحلة  �جتيازهم  �لعامة)G12(. وعقب  �لثانوية 
�ملعتمدة �صمن برنامج �لتدريب �لعملي �ملنتهي يف �أغ�صط�س 
در��صتهم  ��صتكمال  فر�صة  للطلبة  ت��ت��اح  �مل��ق��ب��ل،  �ل��ع��ام  م��ن 
�صهر  يف  �ل��دب��ل��وم  �صهادة  برنامج  �إىل  و�الن�صمام  �لكلية  يف 

�لتدريبية يف  2019.  ويقوم على تنفيذ �لرب�مج  �صبتمرب 
وتقدم  �ل�صياحة،  قطاع  م��ن  حم��رف��ون  حما�صرون  �لكلية 
�لكلية �ملعتمدة من هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية  يف دبي 
مناهج تعليمية مهنية تتيح للطلبة �كت�صاب معارف نظرية 
وع��م��ل��ي��ة،  وي��ت��م تنفيذها ع��رب م��ب��ادر�ت ت��ق��ام ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ل�صركاء بالقطاع، �إىل جانب �لزيار�ت �مليد�نية ملو�قع �لعمل، 
مد�ر  على  �لكلية  �صيوف  يقدمها  �لتي  �ملحا�صر�ت  وكذلك 
�لعام، عالوة على بر�مج �لتدريب �مل�صممة خ�صي�صاً ل�صمان 
على  ح�صولهم  عند  �ملطلوب  �ملهني  للنجاح  �لطلبة  حتقيق 

وظيفة يف قطاع �ل�صياحة.
�أ�صا�صية،  جم��االت  خم�صة  للكّلية  �ملهنية  �مل��ق��ّرر�ت  وتت�صّمن 
وفنون  و�لتجزئة،  و�ل�صيافة،  و�لفعاليات،  �ل�صياحة،  ه��ي: 
�صات ملدة عام و�حد،  �لطهي، وت�صتمر كل دورة يف هذه �لتخ�صّ
وبعد �جتياز تلك �ملرحلة بنجاح، يح�صل �خلريج على �صهادة 

معتمدة توؤهله للح�صول على �لوظيفة.
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ر�صد خرب�ء �ل�صحة، تغيري�ت حتدث د�خل ج�صم �ملدخن، يف حال �الإقالع 
عن �لتدخني، كما ر�صدو� هذه �لتغري�ت حلظة بلحظة على مد�ر �ل�صاعة، 
وتو�صلو� �إىل ما يلي منذ �أول حلظة لالإقالع عن �لتدخني وحتى بعد 20 

عاماً:
20 دقيقة: يعود �لنب�س �إىل حالته �لطبيعية ب�صبب تر�جع ن�صبة  – بعد 

�لنيكوتني �لذي ي�صيق �الأوعية �لدموية.
�لدم،  �صغط  وينتظم  وقدميك  يديك  يف  بالدفء  ت�صعر  �صاعتني:  – بعد 
�إليها �صعبا  كان و�صوله  �أن  بعد  �ملناطق  لل�صريان يف هذه  �لدم  يعود  حيث 

ل�صيق �الأوعية �لدموية بها.
ب�صبب  �لتح�صن،  يف  يبد�أ  �ل��دم  يف  �الأك�صجني  معدل  �صاعة:   12 بعد   –

�ل�صجائر  �لذي ميت�صه �جل�صم من  �لكربون  �أوك�صيد  �أول  ن�صبة  تر�جع 
ويحل حمل �الأك�صجني، علماً �أنه غاز �صام.

– بعد يوم: خطر �الإ�صابة بال�صكتة �لقلبية و�أمر��س �لقلب ير�جع 
ب�صكل ملحوظ، بعد �نتظام �لنب�س و�صغط �لدم ون�صبة �الأك�صجني.

�صحيح،  ب�صكل  و�لتذوق  �ل�صم  على  قدرتك  ت�صتعيد  يومني:  بعد   –
هذ�  ويقل  باحلا�صتني،  �ملرتبطة  �الأع�����ص��اب  على  �لتدخني  ي��وؤث��ر  حيث 

�لتاأثري بعد 48 �صاعة.
�لذي  �لنيكوتني  ك��ل  م��ن  مت��ام��اً  �جل�صد  يتخل�س  �أي����ام:   3 بعد   –

�لتهيج  زي����ادة  و�أه��م��ه��ا  �الن�����ص��ح��اب،  �أع���ر�����س  عليه  وت��ظ��ه��ر  �مت�صه 
وتقلب �حلالة �ملز�جية و�ل�صد�ع �ل�صديد.

حيث  من  �لرئتني،  �أد�ء  يف  ملحوظ  بتح�صن  �صت�صعر  �صهر:  – بعد 
�صهولة و�صال�صة �لتنف�س وقلة �ل�صعال حتى مع بذل جمهود.

حالة  حت�صن  ب�صبب  �لرئتني  باأمر��س  �الإ�صابة  تر�جع  �أ�صهر:   9 – بعد 
يعيق  �ل��ذي  �ملخاط  و�إف���ر�ز  �لغريبة  �الأج�صام  ط��رد  �مل�صوؤولة عن  �الأه���د�ب 

عمل �لطفيليات.
 50 بن�صبة  �لتاجي  �ل�صريان  باأمر��س  �الإ�صابة  – بعد عام: تقل�س فر�س 

باملئة، كنتيجة لكل �الإيجابيات �ملا�صية.
 50 �إىل  �لرئة  ب�صرطان  �الإ�صابة  �حتماالت  تر�جع  �أع��و�م:   10 بعد   –
�لتدخني  �أتلفها  �لتي  �لرئتني  خاليا  باإ�صالح  �جل�صم  يقوم  حيث  باملئة، 

مبرور �ل�صنني.
حالتك   ت�����ص��ب��ح  ع���ام���اً:   20 ب��ع��د   –

�لذي  �الإن�صان  �ل�صحية مثل حالة 
مل ي�صبق له �لتدخني.

هذا ما يحدث جل�صدك
 عندما تقلع عن التدخني

 يف كتابها �ل��ذي �صدر خ��الل �لعام �جل��اري )ث��ورة �لغدة 
�أ�صاتذة �لطب  �أفيفا روم )�أحد  �لكظرية(، تك�صف د. 

�لوظيفي �لذين يحظون باالحر�م(؛
�لتي  �مل�صكالت  �لتعامل مع  نهًجا خمتلًفا يف   

تو�جه �لبع�س، وعلى ر�أ�صهم كبار �ل�صن؛ 
�أهمية دور �لغدد، وخا�صًة �لغدة  حيث توؤكد 

�لكظرية يف هذ� �لتوجه؛
من  هو  �جل�صم  وظائف  و��صتعادة  ف�صبط   
م�����ص��وؤول��ي��ت��ه��ا �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة؛ ف�����اإذ� ك��ن��ت تريد 
هذه  فاتبع  ج�صمك،  �أج��ه��زة  ت�صغيل  �إع����ادة 

�لن�صائح.
�أ�صابيع   4 مل����دة  خ��ط��ة  �أف���ي���ف���ا  د.  ت���ق���دم 
)متالزمة  ت�صميه  ما  �آث��ار  ف  لتعرُّ
�حلياة(  قيد  على  �ل��ز�ئ��د  �حِل��م��ل 

ومعاجلتها،
ب�  وهي �حلالة �ملعروفة �خت�صاًر� 

،S.O.S
 �لتي غالًبا ما يتم رف�صها يف �لطب 
جانبية  �آث����اًر�  باعتبارها  �لتقليدي 
حتمية لل�صيخوخة، وت�صم �ل�صباب 

�لدماغي،
وم�صكالت  �ل��ع��م��ي��ق،  و�ل���ت���ع���ب   
�له�صم، و�خل�صوبة، وزيادة �لوزن 
�لعنيف  و�ل�����ص��غ��ف  �مل�������ربرة،  غ���ري 
و�لكربوهيدر�ت  و�ل�����ص��ك��ر  ل��ل��ق��ه��وة 
ت�صيب  �لتي  و�له�صترييا  �لب�صيطة، 

بع�س �لن�صاء.
�أن  ميكن  ومل���اذ�  كيف  �لكتاب  وي�صرح 
ت��ت��و�ف��ق ه���ذه �الأع����ر������س م���ع �لغدة 

�لكظرية و�لغدة �لدرقية �ملرهقة �لتي ميكن �إد�رتها ب�صكل 
�أف�صل من خالل تعديالت منط �حلياة، 

تناول  �إىل  �الإجهاد، دون �حلاجة  �لتغذية، وتخفيف  مثل 
و�صفات طبية؛ 

ن�صف  �إن  �الأم��ري��ك��ي  �ملجتمع  م��ن  �إح�صائية  تقول  حيث 
�لن�صاء فوق �خلم�صني هناك يتناولن على �الأقل دو�ءين، 
�أدوي��ة، فيما   5 يتناولون  �الأمريكيني  %10 من  �أن  كما 
تعد �لو�صفات �لطبية هي �ل�صبب �لرئي�صي �لثالث للوفاة 

يف �لواليات �ملتحدة بعد مر�َصي �لقلب و�ل�صرطان!
وبداًل من �لو�صفة �لطبية،

يت�صمن  ح��ي��اة  �أ���ص��ل��وب  على  مبنية  �ل��ك��ت��اب خطة  ي��ق��دم   
حت��دي��د �حل��م��ل �ل���ز�ئ���د و�أ���ص��ب��اب��ه وم����دى �الإج����ه����اد، مع 

�قر�حات الإ�صالح �لنظام �لغذ�ئي، و�أمناط �لتفكري،
 وعاد�ت �لنوم،

 بطرق ت�صمح با�صتعادة �لطاقة �حليوية �لتي حتتاج �إليها 
�أكر من كوب �لقهوة.

ما  �أن  �لدو�ئية؛  �لوظيفية  �لنظر  وجهة  �ملوؤلفة  وتاأخذ 
ملا  �صطحية  مظاهر  �ل��و�ق��ع  يف  ه��و  )�الأع���ر�����س(  ن�صميه 

يحدث على م�صتوى �أعمق يف �جل�صم،
 وه��ي حت��دد �الأ���ص��ب��اب �جل��ذري��ة �خلم�صة �ل��ت��ي ميكن �أن 
حتافظ على ��صتجابة �الإجهاد على �لدو�م، وهي: �لتوتر 

�لنف�صي و�لعاطفي �ملزمن، 
�لز�ئدة،  و�ل�صموم  �الأم��ع��اء،  و�ختالل  �ل��غ��ذ�ء،  وم�صكالت 

و�اللتهابات �خلفية.
 وحتى تعالج هذه حتتاج �إىل �إز�لة �لعقبات �لتي تعر�س 
��صتجابات �ل�صفاء �جل�صدية ليبد�أ ج�صمك يف �إعادة �ملعايرة 

ب�صكل طبيعي.
ولي�س عليك �أن ت�صعر بالقلق؛ 

فالغدة �لكظرية و�لغدة �لدرقية ت�صتطيعان �لتعامل مع 

تلك �الأمور؛ فمثاًل، 
لو كنت م�صاًبا بعدوى تعمل على ��صتمر�ر ت�صغيل و�إجهاد 
ن��ظ��ام �مل��ن��اع��ة ل��دي��ك ع��ل��ى م����د�ر 24 ���ص��اع��ة ط����و�ل �أي���ام 
�الأ�صبوع، فاإن �جل�صم ي�صجل ذلك كاأزمة �صاملة، ويحافظ 

على �الإجهاد مفعاًل دون تدخلك.

و��صر�تيجيات  ب���رن���ام���ج  وي��ت�����ص��م��ن 
�لتعايف �ملقرحة يف �لكتاب:

�ل�صكر  ن�����ص��ب��ة  ت��ث��ب��ي��ت  ك��ي��ف��ي��ة  ت��ع��ل��م   -
�لعو�مل  و�إز�ل������ة  وحت���دي���د  �ل�����دم،  يف 
�ل�صموم  وتنظيف  �ملحتملة،  �لغذ�ئية 
�لعناية  �ل��دو�ء ومنتجات  من خز�نة 

�ل�صخ�صية.
د�خلك  ي�������دور  م����ا  ق��������ر�ءة  ت���ع���ل���م   -

و�إمكانية تغيريه.
�له�صمي  �جل���ه���از  �أن  م��ع��رف��ة  وك���ذل���ك   -

و�جل��ه��از �مل��ن��اع��ي و�جل��ه��از �ل��ه��رم��وين و�إز�ل����ة 
�ل�صموم؛ 

�لكظرية  �ل��غ��دة  بوظيفة  يرتبط  ذل��ك  ك��ل 
و�لغدة �لدرقية؛ لذ� فاإن �لدعم �لو�حد يف 

نهاية �ملطاف يدعم �جلميع.
�ل��وظ��ي��ف��ة �ملثلى  �ل��ت��ك��م��ي��ل��ي ال���ص��ت��ع��ادة  �ل���دع���م   -

للج�صم،
�إذ� لزم  ل��الأع�����ص��اب و�مل��ك��م��الت  �ل��ف��ع��ال  ب��ال��ت��ن��اول   

�الأمر.
ا �صبب للتوتر �ملزمن؛  - معرفة �أن �حلرمان هو �أي�صً
�حلياة،  ومن��ط  للطعام،  خطة  و���ص��ع  يجب  ل��ذل��ك 
�الأ�صياء  �أمامك  ت�صح  �أن  يجب  وعموًما  و�لر�حة، 

كهدف ت�صتحق �لعي�س من �أجلها.

يف كتاب )ثورة الغدة الكظرية(

هكذا ميكنك اإعادة ت�صغيل اأجهزة ج�صمك

 فواكه تخفف من اأمل املفا�صل
�الأمر��س  �أك���ر  م��ن  �ملفا�صل  �ل��ت��ه��اب  يعترب 
ي��ع��اين منها ماليني  �ل��ت��ي  �مل��زم��ن��ة  �ل�����ص��ائ��ع��ة 
�ل��ع��امل، ففي ح��ني ال يوجد  �الأ�صخا�س ح��ول 
ع���الج م��ب��ا���ص��ر ل��ه��ذه �حل���ال���ة، مي��ك��ن تخفيف 
�أع���ر�����س �ل��ت��ه��اب �مل��ف��ا���ص��ل ع��ن ط��ري��ق تناول 
ب��ع�����س �الأط��ع��م��ة �ل��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى عنا�صر 

م�صادة لاللتهاب.
وت���ع���د ب��ع�����س �أن������و�ع �ل��ف��اك��ه��ة م���ن ب���ني �أك���ر 
�الأطعمة �لتي حتتوي على م�صاد�ت لالأك�صدة 

وعنا�صر غذ�ئية حتارب �اللتهابات.
ف��ي��م��ا ي���ل���ي 3 �أن��������و�ع م����ن �ل���ف���اك���ه���ة حت����ارب 
�أعر��س  من  �لتخفيف  يف  وت�صاهم  �اللتهابات 
�آالم �ملفا�صل، بح�صب ما ورد يف �صحيفة )ديلي 

�إك�صرب�س(

الأفوكادو  1-
حت��ت��وي ه���ذه �ل��ث��م��ار ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك��ب��رية من 
بخ�صائ�صها  تتميز  �ل��ت��ي  �الأح���ادي���ة  �ل��ده��ون 
�مل�������ص���ادة ل��الل��ت��ه��اب��ات، و�ل���ت���ي ت��ع��ط��ي �لثمر 

ن�صيجها �لغني. 
ك��م��ا �أن���ه���ا م�����ص��در ج��ي��د ل��ف��ي��ت��ام��ني E �لذي 
وي�صاعد  �ملناعي  �جل��ه��از  �صحة  على  يحافظ 

على حماربة �اللتهابات.
على  �الأف��وك��ادو  ي�صاعد  �صبق،  م��ا  �إىل  �إ���ص��اف��ة 
�ملفيد يف �جل�صم،  �لكول�صرول  رفع م�صتويات 

وخف�س م�صتويات �لكول�صرول �ل�صار.

البطيخ  2-
�لبطيخ  �أن  �ل���در�����ص���ات  �أظ���ه���رت 

ي���ع���م���ل ع����ل����ى �حل��������د من 
 C ب�����������روت�����������ني

و�ل��ذي ترتفع  �ل��دم،  �ل��ذي يتو�جد يف بالزما 
�أن  ك��م��ا  ل��الل��ت��ه��اب��ات.  ��صتجابة  م�صتوياته 

�لكارتون  بعن�صر  غ��ن��ي  �ل��ب��ط��ي��خ 
و�لذي  كريبتوك�صانثني،  بيتا 
خطر  م�����ن  ي���ق���ل���ل  �أن  مي����ك����ن 
�ملفا�صل  ب��ال��ت��ه��اب  �الإ����ص���اب���ة 
لبع�س  وف��ق��اً  �ل��روم��ات��وي��دي، 

�لدر��صات.
يحتوي  �صبق،  م��ا  على  ع���الوة 
عالية  ن�����ص��ب��ة  ع���ل���ى  �ل��ب��ط��ي��خ 
�مل�صاد  �لليكوبني  عن�صر  م��ن 

لالأك�صدة.

العنب  3-
ي��ح��ت��وي �ل��ع��ن��ب ع��ل��ى مركب 
وهو  ري�����ص��ف��ري�ت��رول،  ي�صمى 

م�صاد قوي لاللتهاب، 
وي���ح�������ص���ن وظ����ي����ف����ة �الأوع������ي������ة 

�لدموية.
 ويقوم �لعديد من �لباحثني حالياً 

بدر��صة �إمكانات مركب ري�صفري�ترول 
ه�صا�صة  �أع����ر������س  م���ن  �ل��ت��خ��ف��ي��ف  يف 

�ل��ع��ظ��ام، و�الأم����ر������س �مل��زم��ن��ة �الأخ����رى 
�ملرتبطة بال�صيخوخة.
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العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/7810 (

�ملنذر : �صركة ��س كي �م للتكييف - ذ م م 
بوكالة �ملحامي / خالد �لعو�صي 

�ملنذر �ليه : �صركة �صقر �الإمار�ت �لكهروميكانيكية - �يفيكو - ذ م م
)جمهول حمل �القامة( 

تتوجه �ملنذرة للمنذر �ليه ب�صرورة �ن توؤدي للمنذرة كافة �ملبالغ �ملر�صدة يف ذمتها 
مبوجب �التفاقية �لتي بينهما و�لتي كان عليها دفع مبلغ وقدره )1.500.000( مليون 
�ق�صاه 7  وذلك يف موعد  �ل�صد�د منذ 2018/7/20  و�مل�صتحقة  درهم  �لف  وخم�صمائة 
�يام من تاريخ هذ� �العالن و�ال حق للمنذرة �للجوء �ىل �لطريق �لذي ر�صمه �لقانون 
ال�صرد�د حقوقها �مل�صغولة بها ذمة �ملنذر �ليها باال�صافة الحقيتها يف طلب �لفو�ئد 

�لقانونية و�لتعوي�س عن �ال�صر�ر �ملادية و�الدبية �لتي حلقت بها. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/685   تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �صده/1- لك�صمان �مار��صينغ كماجلود� مود�ليج دون  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/

بنك دبي �ال�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة(  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )47910( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 1- بف�صخ �التفاقية �ملربمة بني 
�لعقارية  �لوحدة  ب�صاأن  �مار��صينغ كماجلود� مود�ليج  لوك�صمان  و�ملدعي عليه  �ال�صالمي  دبي  بنك  �ملدعي 
رقم Jph3v1031 يف �لثنية �خلام�صة - جمري� بارك - �ملقامة على قطعة �الر�س رقم )2660( - باإمارة 
دبي - حمل �لتد�عي يف �لدعوى �لر�هنة ، و�لغاء �إ�صارة �لقيد �لعقاري ، �الإجارة �ملنتهية بالتملك ، �لو�ردة يف 
�صهادة �مللكية ل�صالح �ملدعي عليه و�لتي مفادها )مت تطبيق �إيجارة تنتهي بالتملك من تاريخ 2016/11/13 
و�صتمائة  �لفا  و�ربعة وخم�صون  درهم ثالث ماليني   3.054.600 �اليجارة  وقيمة   2050/12/31 تاريخ  �ىل 
درهما فقط ال غري( وبالز�م  �ملدعي عليه برد حيازة �لوحدة حمل �لتد�عي للمدعية خالية من �ل�صو�غل 
ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/4315   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صده/1- �جلزيري لل�صيار�ت  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/�صناء لتاأجري �ل�صيار�ت - �س ذ م م وميثله / هاين رجب مو�صى عبد�هلل 
�ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �أق��ام عليك �لدعوى  �جل�صمي  قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2310130( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  
2-ف�صخ �لعقد �ملربم بني �خل�صمني ب�صاأن �ل�صيارة حمل �لنز�ع )المبورجيني 
�الجر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه   )  ZHWERIZD4FLA03590 رقم 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/677   تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �صده/1- روبني �صافيو روالند  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/متويل - �صركة 
م�صاهمة خا�صة - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)829226( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.   ثانيا : بف�صخ �تفاقية �الجارة �ملنتهية بالتملك 
�لعقارية )�ل�صقة( رقم )401(  ، مو�صوع �لدعوى عن �لوحدة  )�الإج��ارة �ملو�صوفة بالذمة( ومالحقها 
، �ملقامة على قطعة �الر���س رقم )43( يف  ، �لرمث 26  ، �لكائنة يف �حلبيبة �خلام�صة  - �لطابق �لر�بع 
�إ�صارة �لقيد �لعقاري  �إم��ارة دبي ، مو�صوع �تفاقية �الج��ارة �ملنتهية بالتملك ، و�لغاء  م�صروع رمر�م يف 
)�الإجارة �ملنتهية بالتملك( �لو�ردة يف �صهادة �مللكية ل�صالح �ملدعي عليه و�لتي مفادها )تخ�صع ملكية 
�لعقار �ىل ترتيبات �الجارة �ملنتهية بالتمليك طبقا لعقد �اليجار �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى 
د�ئرة �الر��صي و�الأمالك( ثالثا : وبالز�م �ملدعي عليه بت�صليم �لوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي للمدعية 
خالية من و�ل�صو�غل.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/4265   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �صده/1- �أمين حممد م�صلم �ملقو�صي  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�صوفت �صور�س -�س ذ م م وميثله / هاين رجب 
مو�صى عبد�هلل �جل�صمي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
به وق��دره )32816.50( درهم �ىل  �ملنفذ  �ملبلغ  �عاله و�لز�مك بدفع 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �مل��ح��ك��م��ة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/81 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: حبيب بنك �ي جي زيوريخ  عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �صارع خالد بن �لوليد )�صارع �لبنوك( - هاتف 

رقم - موبايل رقم - مكاين رقم )2876994468( 
�ل�صفا �خلام�صة - فيال رقم  و�دي  - بردبي - منطقة  دب��ي  �إم��ارة    : ف���اروق   عنو�نه  ��صيا بروين حممد   : �ملنفذ �صده 
�لبلدية )7774- �ر���س رقم )238( - رقم  ذ� فيال )The Villa Project( - قطعة  )RB-076( - م�صروع 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/12/19  �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف    -   )3458575271( رقم  مكاين   -  )648
�اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة 
�المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكروين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني 
ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باعر��صه معزز� 
مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى 
�لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  و�مل�صاريف خالل ع�صرة  �لثمن  �ي��د�ع كامل  من يعتمد عطاوؤه 
�لثمن على  �لزيادة  عن ع�صر  �مل��ز�د ب�صرط �ال تقل هذه  �لتالية لر�صوم  �يام  �لع�صرة  �لثمن خالل  �ملز�يدة �ن يزيد على 
�ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س وما 
عليها من بناء - رقم �الر�س : 238 - �ملنطقة : و�دي �ل�صفا 5 - �مل�صاحة : 843.37 مر مربع - و�ملقدرة قيمتها ب�� 

)6000000( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2018/81 بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ: حبيب بنك �ي جي زيوريخ  عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �صارع خالد بن �لوليد )�صارع �لبنوك( - هاتف 
رقم - موبايل رقم - مكاين رقم )2876994468( 

�ل�صفا �خلام�صة - فيال رقم  و�دي  - بردبي - منطقة  دب��ي  �إم��ارة    : ف���اروق   عنو�نه  ��صيا بروين حممد   : �ملنفذ �صده 
�لبلدية )7774- �ر���س رقم )238( - رقم  ذ� فيال )The Villa Project( - قطعة  )RB-076( - م�صروع 
�نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/12/19  �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف   -   )3458575271( رقم  مكاين   -  )648
�اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة 
�المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكروين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني 
ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باعر��صه معزز� 
مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى 
�لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  و�مل�صاريف خالل ع�صرة  �لثمن  �ي��د�ع كامل  من يعتمد عطاوؤه 
�لثمن على  �لزيادة  عن ع�صر  �مل��ز�د ب�صرط �ال تقل هذه  �لتالية لر�صوم  �يام  �لع�صرة  �لثمن خالل  �ملز�يدة �ن يزيد على 
�ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س وما 
عليها من بناء - رقم �الر�س : 238 - �ملنطقة : و�دي �ل�صفا 5 - �مل�صاحة : 843.37 مر مربع - و�ملقدرة قيمتها ب�� 

)6000000( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
ال�سادر عن حمكمة دبي البتدائية 

يف الدعوى رقم 2 ل�سنة 2018 اإجراءات اإفال�ض  
ب�صفتي �أنا / وليد خمي�س بن �صويد�ن خبري� يف �صوؤون �إعادة �لتنظيم �ملايل و�الإفال�س مبحاكم دبي 
�ملوقرة ، يرجى �لتف�صل بالعلم �أنه قد مت تعييني "�أمينة تفلي�صة" من قبل مقام حمكمة دبي �ملوقرة يف 

�لدعوى رقم 2 ل�صنة 2018 �إجر�ء�ت �إفال�س. 
لذ� نود تبليغ جميع �لد�ئنني ومن بينهم )�لبنوك - و�مل�صتثمرين - و�ملوظفني - و�ملوؤجرين( وعلى من 
لديه �أي �إعر��س �و مطالبة لدى �ملدين/ �ل�صيد : عمرو حممد مرو�ن �حمد �ملحا�صني ، وموؤ�ص�صة 
فورد فيوجن )بفروعها( ، �لتقدم �إلينا ب�صفتنا �أمني �لتفلي�صة �ملعني من قبل �ملحكمة بكافة �مل�صتند�ت 
و�الأور�ق �لثبوتية �ملوؤيدة ملبلغ �لدين �مل�صتحق له وذلك خالل مدة التزيد عن 20 يوم عمل من تاريخ 

�لن�صر هذ� �الإعالن. 
وذلك على �لعنو�ن �لتايل : بناية مركز �الأعمال �لذهبي - �صارع بور�صعيد - خلف وكالة �لني�صان مكتب 

رقم 604 - ت : 2208803-04 ، ف : 04-2208804   
خبرياإعادة التنظيم املايل والإفال�ض 
وليد خمي�ض بن �سويدان  

اإعالن مبلخ�ض القرار

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اإعالن دعوة اإجتماع خربة بالن�سر 

�صويد�ن خبري� ح�صابيا مكلفا من قبل حمكمة  بن  وليد خمي�س   / �أنا  ب�صفتي 
دبي �الإبتد�ئية �ملوقرة باإجر�ء �خلربة �حل�صابية يف �لدعوى رقم )2018/3415( 
جتاري جزئي -  فاإننا قد قررنا دعوة �ل�صيد / 1 - حممد �حمد نبهاين ، ب�صفته 
�ل�صخ�صية �و من ميثله قانونا ب�صفته : �ملدعي عليه بالدعوى �ملذكورة بالرقم 
�عاله - و�ملقامة من قبل �ملدعية : هدي غ�صان خليفة -  وذلك للح�صور �ىل مقر 
وكالة  - خلف  بور�صعيد  �صارع   - �لذهبي  �الأعمال  بناية مركز  �لكائن يف  مكتبنا 
�لني�صان مكتب رقم 604 - ت : 2208803-04 ، ف : 2208804-04 وذلك يوم �الثنني 

   )am 10.00( يف متام �ل�صاعة �لعا�صرة �صباحا )لقادم �ملو�فق )2018/12/17�
اخلبرياملحا�سبي 
وليد خمي�ض بن �سويدان - قيد رقم 141  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
   يف  الدعوى 2018/3462 جتاري جزئي  

�ملدعي عليها / بر�يان لالعمال �لكهروميكانية - �س ذ م م  
مبا �ن هنالك دعوى مرفوعة �صدكم و�خرين من قبل �ملدعي / �تورنت لتاأجري �ل�صيار�ت - ذ 
�أمام حماكم دبي و�أنه مت تكليفنا    ، م م  وميثلها / �حمد بن �صهيل بن �صامل �ملخيني بهو�ن 
�جتماع  حل�صور  ندعوكم  فاإننا  �أعاله  بالدعوى  �ل�صادر  �حلكم  مبوجب  ح�صابيا    كخبري� 
�خلربة  وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/12/18 يف متام �ل�صاعة �لعا�صرة �صباحا  مبقر مكتبنا 
�نر� لال�صت�صار�ت �ملالية  وذلك بالعنو�ن �لتايل : �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة -  دبي - حمي�صنة 
4 - �صارع بريوت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  303 ،،،  مقابل مركز كلد�ري لتعليم 
قيادة �ل�صيار�ت - وبذ�ت �لبناية يوجد بنك دبي �لتجاري وهيئة كهرباء ومياه دبي ، هاتف : 
2206899-04 ، 2206244-04  ، فاك�س : 042206877 ،  يرجى �الإطالع و�حل�صور باملوعد �ملحدد 

�عاله و�إح�صار كافة ما لديكم من م�صتند�ت مع �لرجمة �ىل �لعربية. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
د. علي را�سد الكيتوب 

اإعــالن بالن�سـر
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

 اخطار دفع بالن�سر
   يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/699  التنفيذ املدين 

�ىل �ملحكوم عليه : حممد خمي�س �إدري�س عبيد كنني ، �جلن�صية : �الإمار�ت ، �لعنو�ن : �الإمار�ت دبي فيال 
رقم 147 حتا - حتا - �لهاتف �ملتحرك :  9710566501610+ 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر��س �خليمة قد ��صدرت بحقك حكما بتاريخ 2017/11/16  يف ق�صية 
)247/2017( جتاري كلي ، بالز�مك بدفع مبلغ وقدره 1184506.24 درهم �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف  

�ملحكوم له :  بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع بوكالة �ملحامية / موزة �خلظر ، �لعنو�ن : �الإمار�ت دبي �بر�ج رجال 
 �العمال - برج ��صبكت - �لطابق 12 - مكتب رقم 1206 �خلليج �لتجاري ، �لهاتف �ملتحرك : 9710508116113+  
ومبا �ن �ملحكوم له �عاله قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�صجل بالرقم �مل�صار �عاله.  مالحظات : مت 
 - �ملحكمة  �ىل حكم  ��صتناد�   %8 بو�قع  تاريخه  2017/8/9 حتى  �بتد�ء من  �لقانونية  �لفائدة  �حت�صاب 
باالإ�صافة �ىل باقي منطوق �حلكم 8% فائدة قانونية + �صحة وثبوت �حلجز �لتحفظي �ل�صادر يف �المر 
على عري�صة رقم 13900/2017( -  فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل مدة 15 يوم من 
تاريخ �ليوم �لتايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �صتتخذ بحقك �الجر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�صبة لتنفيذ �حلكم ، و�لر�صوم �ملرتبة عليك. 
 رئي�ض ق�سم التنفيذ

 حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اإعادة اعالن بالن�سر 

�ىل �ملدعى عليه / 1- �صيدلية �ملمزر - ذ م م  ، 2-ر�مي �صاكا هالل 
نعلمكم بان �ملدعي / �لفاميد للتجارة �لعامة - �س ذ م م  

يف �لدعوى رقم 2018/7025 مدين جزئي  قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها :  
�لز�م �ملدعي عليهم بالت�صامن و�لت�صامم و�لتكافل بان يوؤدو� للمدعية مبلغ 255230.71 درهم ، 
بالز�مه بالفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�صد�د ، �لز�م �ملدعي 

عليها بالر�صوم و�مل�صاريف وبدل �تعاب �ملحاماة. 
لذ� يقت�صي ح�صورك �أمام �لد�ئرة �جلزئية �لثانية بالقاعة رقم )151( مبحكمة �ل�صارقة �الحتادية 
بها  مرفقا  �لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �البتد�ئية 
�ل�صاعة 8.30 �صباحا  وذلك للنظر   ، �ملو�فق 2018/12/25  �لثالثاء   ، وذلك يوم  �مل�صتند�ت  كافة 
يف �لدعوى �ملذكور �مل�صار �ليها �أعاله - بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك �صيتم �تخاذ 

�الجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��صم �ل�صركة:�لو�جهة �الوىل لتكنولوجيا �ملعلومات - �س ذ م م   
رقم �لرخ�صة: 599180  �لعنو�ن : مكتب رقم 103 ملك عبد�ل�صالم حممد ر�يف 
ذ�ت م�صئولية حم��دودة رقم  �لقانوين:  �ل�صكل   - نا�صر  �صعيد - عيال  حممد 
بدبي  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن    1014638 �لتجاري:  بال�صجل  �لقيد 
�ل��و�ردة �عاله وذلك مبوجب  بال�صركة  �لغاء �لرخي�س �خلا�س  بانهاب�صدد 
�الجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عر��س �لتقدم �ىل 

د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بدبي من خالل �لربيد �اللكروين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�صتند�ت و�الور�ق �لثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� 

�العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اخطار عديل بالن�سر
رقم )2018/1/7749(

�ملخطر : بنك دبي �الإ�صالمي - �س م ع - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�صي 
�ملخطر �ليه : �ينتيز عرفان �صيد �صيد   " هندي �جلن�صية" 
)جمهول حمل �الإقامة( 

ومبوجب هذ� �الإخطار �لعديل فاإننا ننذركم ب�صرورة �لوفاء وب�صرورة �صد�د �ملبلغ �ملر�صد 
يف ذمته 43.092 درهم ثالثة و�ربعون �لفا و�ثنان وت�صعون درهما  وذلك يف مدة �ق�صاها 
�صبعة �يام من تاريخ ��صتالم هذ� �الخطار �لعديل و�إال �صوف ن�صطر �آ�صفني �ىل �تخاذ كافة 
 - 80214 " هوند� �كورد - �بي�س �للون - لوحة رقم  �الج��ر�ء�ت �لقانونية ببيع �ل�صيارة 
خ�صو�صي - كود Q - �إمارة دبي - موديل �ل�صنع 2013 " و�ملرهونة للمنذر مع حتملكم 
 ، 172 كافة ما ينتج عن ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفقا للمادة 

�الخرى،،،  �ملخطر  حقوق  كافة  حفظ  مع  �لتجارية.  �ملعامالت  قانون  من   175
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اخطار عديل بالن�سر
رقم )2018/1/7748(

�ملخطر : بنك دبي �الإ�صالمي - �س م ع - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�صي 
�ملخطر �ليه : روديل جامبو دي جوزمان   " فلبيني �جلن�صية" 

)جمهول حمل �الإقامة( 
ومبوجب هذ� �الإخطار �لعديل فاإننا ننذركم ب�صرورة �لوفاء وب�صرورة �صد�د �ملبلغ �ملر�صد 
�لفا وخم�صمائة و�رب��ع��ون دره��م��ا وذل��ك يف مدة  �رب��ع��ة وث��الث��ون  34.540 دره��م  يف ذمته 
�ىل  �آ�صفني  ن�صطر  �صوف  و�إال  �لعديل  �الخطار  ه��ذ�  ��صتالم  تاريخ  من  �ي��ام  �صبعة  �ق�صاها 
�تخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية ببيع �ل�صيارة " ميت�صوبي�صي الن�صر - �حمر �للون - لوحة 
رقم 88168 - خ�صو�صي - كود R - �إمارة دبي - موديل �ل�صنع 2015 " و�ملرهونة للمنذر 
مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفقا للمادة 
�الخرى،،،  �ملخطر  حقوق  كافة  حفظ  مع  �لتجارية.  �ملعامالت  قانون  من    175  ،  172
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اخطار عديل بالن�سر
رقم )2018/1/7753(

�ملخطر : بنك دبي �الإ�صالمي - �س م ع - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�صي 
�ملخطر �ليه : مريز� حممد كامر�ن طارق حممود  " باك�صتانية �جلن�صية" 

)جمهول حمل �الإقامة( 
ومبوجب هذ� �الإخطار �لعديل فاإننا ننذركم ب�صرورة �لوفاء وب�صرورة �صد�د �ملبلغ �ملر�صد 
يف ذمته 24.856 درهم �ربعة وع�صرون �لفا وثمامنائة و�صتة وخم�صون درهما  وذلك يف مدة 
�ق�صاها �صبعة �يام من تاريخ ��صتالم هذ� �الخطار �لعديل و�إال �صوف ن�صطر �آ�صفني �ىل �تخاذ 
كافة �الجر�ء�ت �لقانونية ببيع �ل�صيارة " هوند� �صيفك - ف�صي �للون - لوحة رقم 71807 
- خ�صو�صي - كود Q - �إمارة دبي - موديل �ل�صنع 2013 " و�ملرهونة للمنذر مع حتملكم 
 ، 172 كافة ما ينتج عن ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفقا للمادة 

�الخرى،،،  �ملخطر  حقوق  كافة  حفظ  مع  �لتجارية.  �ملعامالت  قانون  من    175
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2014/52 تنفيذ عقاري             
طالب �لتنفيذ:  فر�نكو فافيال - عنو�نه : �الإم��ار�ت �يطاليا - وعنو�ن �ملختار - �صارع �ل�صيخ ز�يد - خلف مرور 

�لرب�صاء - مقابل جممع �لذهب و�الملا�س - بناية معر�س �صم�س �ملدينة لل�صيار�ت - �لطابق �الول - مكتب رقم 1 
�أكو� �نف�صتمنت�س ليمتد �صركة منطقة حرة - جبل علي - )جافز�( وميثلها مديرها هيثم  �ملنفذ �صده :   �صركة 
حممد مهدي حم�صن �لتاجر وح�صني جري�ئيلوف  و�آخرون  - عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة  دبي - ديرة - تعلن على 
10 - مكتب ز�يد �ل�صام�صي للمحاماة و�ال�صت�صار�ت  عنو�ن �ملختار مركز حمر عني - �لطابق �الأول - بو�بة رقم 
�لقانونية - �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/12/19  �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى 
�حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط 

بها �لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
�ملز�يدة ولكل  �الأ�صا�صي قبل دخول  �لثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  �ي��د�ع  �ل�صر�ء من مو�طني  وعلى ر�غبي 
�ملحددة للبيع ويف  �لتقدم باعر��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة  �لبيع  من لديه �عر��س على 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف  �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �أو�صاف �لعقار :  �ر�س - رقم �الر�س : 189 
- �ملنطقة : مر�صى دبي - رقم �لبلدية : 502 - 392 - �مل�صاحة : 3254.67 مر مربع - �لقيمة �لتقديرية : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم   66002063
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2014/52 تنفيذ عقاري             

طالب �لتنفيذ:  فر�نكو فافيال - عنو�نه : �الإم��ار�ت �يطاليا - وعنو�ن �ملختار - �صارع �ل�صيخ ز�يد - خلف مرور 
�لرب�صاء - مقابل جممع �لذهب و�الملا�س - بناية معر�س �صم�س �ملدينة لل�صيار�ت - �لطابق �الول - مكتب رقم 1 

�أكو� �نف�صتمنت�س ليمتد �صركة منطقة حرة - جبل علي - )جافز�( وميثلها مديرها هيثم  �ملنفذ �صده :   �صركة 
حممد مهدي حم�صن �لتاجر وح�صني جري�ئيلوف  و�آخرون  - عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة  دبي - ديرة - تعلن على 
10 - مكتب ز�يد �ل�صام�صي للمحاماة و�ال�صت�صار�ت  عنو�ن �ملختار مركز حمر عني - �لطابق �الأول - بو�بة رقم 
�لقانونية - �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/12/19  �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى 
�حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط 

بها �لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
�ملز�يدة ولكل  �الأ�صا�صي قبل دخول  �لثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  �ي��د�ع  �ل�صر�ء من مو�طني  وعلى ر�غبي 
�ملحددة للبيع ويف  �لتقدم باعر��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة  �لبيع  من لديه �عر��س على 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف  �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �أو�صاف �لعقار :  �ر�س - رقم �الر�س : 189 
- �ملنطقة : مر�صى دبي - رقم �لبلدية : 502 - 392 - �مل�صاحة : 3254.67 مر مربع - �لقيمة �لتقديرية : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم   66002063
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2018/160 بيع عقار مرهون     

طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �الأول - حاليا - بنك �خلليج �الول - �صابقا 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بناية بنك �بوظبي �الأول - �صارع �بوبكر �ل�صديق - �لطابق )2( وحمله �ملختار مكتب �لثقة 

للمحاماة و�ال�صت�صار�ت �لقانونية �لكائن بال�صارقة 
�ملنفذ �صده : رينا �مو�س دي�س -  عنو�نه :  �إمارة دبي معي�صم �الول - مبنى �صينريوم تاور 4 - �صقة رقم 4-1903 - 

�لطابق 19 - �ملبنى رقم 4 رقم �الر�س : 725 
�نه يف يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/12/19  �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باعر��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت 
قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع. وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
�صقة �صكنية : �ملنطقة : معي�صم �الأول - رقم �الر�س : 725 - رقم �ملبنى : 4 - رقم �لعقار : 1903/4 - ��صم �ملبنى : 

�صينريوم تاور - 4 - �مل�صاحة : 89.07 مر مربع - �ملقدرة ب��� )671.118( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2017/644  تنفيذ عقاري 

مو�صوع �لق�صية :  تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2015/629 عقاري كلي و�ملعدل 
باالإ�صتئناف رقم 2016/602 ��صتئناف عقاري ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1156333.60 

درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف. 
طالب �العالن : طالب �لتنفيذ : هيلني �حلاج  

�ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �صده : 1- مي�صيل �صيد�غات  جمهول حمل �القامة. 
مو�صوع �الإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�صة وهي عبارة عن - فيال �صكنية 
- �ملنطقة : جممع دبي لال�صتثمار �الأول - رقم �الر�س : 357 رقم �لفيال 906 - �صقة �صكنية - 
�ملنطقة : �لثنية �خلام�صة - رقم �الر�س : 16 - رقم �لعقار : 408 - ��صم �ملبنى : ليك تري��س 
- وفاء للمبلغ �ملطالب به وفاء للمبلغ �ملطالب به وقدره )1156333.60( درهم ، وذلك للعلم 

مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قر�ر �ملحكمة �ل�صادر بتاريخ 2018/10/4 
 رئي�ض الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/1262  جتاري كلي               

�ىل �خل�صم �ملدخل / 1-�صركة �لزيتون للخدمات �المنيه و�حلر��صات �لعامة - �س ذ م م  
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �لدملا للمقاوالت �لعامة حمدودة �مل�صوؤولة �صركة 
خا�صة وميثله / حممد عبد�هلل حم�صن عبد�لرحيم �لربيكي - قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها و�خل�صم �ملدخلة بالت�صامن و�لتكافل مببلغ 
�لتام  �ل�صد�د  وقدره )368000000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة وحتى 
و�صم ملف �لنز�ع تعيني خربة مدين 114/2016 �ىل ملف �لدعوى �ملاثلة مع تقرير 
�خلربة. وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/12/20 �ل�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.E.21

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/4291  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-عمر عبد�هلل حممد ح�صن �ملن�صوري  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ مو�رد للتمويل وميثله / عي�صى �صامل �حمد �حلر�صي �ملهري قد �أقام 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  باأن  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك 
)70.022.40 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �إقامة �لدعوى وحتى 
عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  كفالة  وب��دون  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �صمول  و  �لتام  �ل�صد�د 
بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم �الربعاء  �ملو�فق  
2018/12/19  �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/4413  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-خالد عبد�لرحمن مبارك بالل  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ مو�رد للتمويل وميثله / عي�صى �صامل �حمد �حلر�صي �ملهري 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي  - قد 
تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة  للمدعية مبلغ )58.412.91 درهم( 
�ملطالبة وحتى متام �ل�صد�د مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2019/1/2  �ل�صاعة 
ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30
قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3596  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�أني�س بن حمه �لكامل  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك 
ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع وميثله / عبد�حلكيم حبيب من�صور بن حرز   قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�صوعها �لز�م �ملدعي عليه  بان يوؤدي للمدعي مبلغ �إجمايل قدره 
)129.040.36 درهم ، مائة وت�صعة وع�صرون �لف و�ربعون درهما و�صتة وثالثون فل�صا( 
وبالغر�مة �لتاأخريية بو�قع 9% وذلك �عتبار� من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام.  
بالقاعة  8.30 �س  �ل�صاعة  �مل��و�ف��ق  2018/12/20   ي��وم �خلمي�س   لها جل�صة  وح��ددت 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذ�   Ch1.C.12
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

»اقت�صادية دبي« تنال �صهادة الأيزو يف اإدارة ال�صراكات 
تثمينًا لدورها يف تطوير جودة خدماتها املوؤ�ص�صية

•• دبي-الفجر: 

�الأيزو  مو��صفة  �صهادة  على  دب���ي،  يف  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  ح���ازت 
�ملعايري  هذه  وتعد  �ل�صركاء”.  مع  �لعالقة  “�إد�رة   )44001:2017(
�ملعتمدة  �ل�����ص��ه��اد�ت  �أك���ر  م��ن  �ملتخ�ص�صة،  للجهات  �ل�صهادة  متنح  �ل��ت��ي 
�إد�رة �ل�صر�كات. وياأتي ح�صول �قت�صادية دبي على  حول �لعامل يف جمال 
�ل�صهادة تاأكيد�ً على دورها �حليوي يف �تباع �أف�صل �ملمار�صات و�ملعايري، �إىل 
جانب �صعيها �حلثيث يف تطوير جودة خدماتها �ملوؤ�ص�صية وحتديث معايري 
�الأد�ء. وبهذه �ملنا�صبة، قال حممد �صاعل �ل�صعدي،  �ملدير �لتنفيذي لقطاع 
�الإجناز  هذ�  “ميثل  دبي:  �قت�صادية  يف  �ملوؤ�ص�صية  �ال�صر�تيجية  �ل�صوؤون 
عمليات  �أنعك�صت يف جميع  �لتي  و�جلهود  �ملوؤ�ص�صي  �لتميز  مل�صرية  تتويجاً 
مع  دبي  �قت�صادية  تقيمها  �لتي  �ل�صر�كة  �أد�ء  ومر�قبة  و�إد�رة  �ل�صر�كات، 
وكذلك  �حلكومية،  �صبه  و�جلهات  و�ملحلية  �الحتادية  �حلكومية  �جلهات 

�جلهات �خلا�صة يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ودول �لعامل«.
و�أثنى �ل�صعدي على دور فريق �لعمل بالتعاون مع �صركة SGS لال�صت�صار�ت 
�لذي  �ل�صر�كات،  الإد�رة  موؤ�ص�صي  �إد�ري  نظام  و��صتد�مة  بناء  يف  �الإد�ري���ة، 
�صمان  جانب  �إىل  �إبر�مها،  يتم  �لتي  �ل�صر�كات  و�أهمية  قيمة  على  يركز 
يف  منها  �لق�صوى  �ال�صتفادة  يف  ي�صهم  مم��ا  وتطويرها  تنفيذها  متابعة 
�لتز�ماً  دبي  �قت�صادية  “تلتزم  �ل�صعدي:  و�أ�صاف  �ملوؤ�ص�صي.  �الأد�ء  تعزيز 
�ملحلي  �ل�صعيد  �الأعمال على  �صر�كاتها مع خمتلف قطاعات  بتعزيز  تاماً 
�الإنتاجية  تناف�صية وم�صتد�مة يف  �إىل توفري من�صة  منها  �صعياً  و�ل��دويل، 
و�لعمل، وهي و�حدة من �أبرز �ملهام �لتي نعتمدها يف �صبيل حتقيق �لتميز 

�ملوؤ�ص�صي، وتطبيق �أعلى معايري �جلودة يف كافة جماالت �لعمل«.

األف منتج و3 اآلف �صركة يف   100
»ت�صاينا هوم ليف 2018 « بدبي 

•• دبي- وام:
بد�أت �م�س يف مركز دبي �لعاملي للمعار�س و�ملوؤمتر�ت �لدورة �لتا�صعة ملعر�س 
يف  �ل�صينية  �ملنتجات  ل��ت��وري��د  من�صة  �أك���رب   “ اليف2018  ه��وم  “ت�صاينا 
�الأعمال  قطاعات  �أهم  على  مركز�  �أفريقيا  و�صمال  �الأو�صط  �ل�صرق  منطقة 
�ملتعددة و�أكر من 100�ألف منتج . �فتتح �ملعر�س - �لذي ي�صتمر ثالثة �أيام  
بطي �صعيد �لكندي �لنائب �لثاين لرئي�س جمل�س �إد�رة مركز دبي �لتجاري 
على  للح�صول  و�مل�����ص��ري��ن  و�ل��ت��ج��ار  �مل�صتوردين  �أه���م  .وي�صتقطب  �ل��ع��امل��ي 
�لذي   - �ملعر�س  وي�صارك يف  �مل�صنعني.  �جل��ودة مبا�صرة من  عالية  منتجات 
ح�صره �صون بي ت�صينغ مدير جلنة �لتجارة يف “هانغت�صو” �ل�صينية - �أكر 
�إم  للعمليات يف”  �لتنفيذي  �لرئي�س  بينو بيالي  . وقال  �صركة   3000 من 
�أورينت �لدولية للمعار�س” �ن �ملعر�س �ل�صنوي يعترب من�صة لبناء وتعزيز 
فر�س �الأعمال وتوفري م�صتويات عالية من �خلدمة للعار�صني و للزو�ر.ومن 

�ملتوقع �أن يجذب معر�س”ت�صاينا هوم اليف” �أكر من 15 �ألف ز�ئر .

دبي تتوج بلقب »املدينة احلا�صنة« 
لقطاع تربيد املناطق يف العامل

•• دبي-وام:

�ملناطق  لتربيد  �ل���دويل  “�ملوؤمتر  م��ن  �لثامنة  �ل����دورة  �أع��م��ال  �ختتمت 
تربيد  لقطاع  �حلا�صنة”  “�ملدينة  بلقب  دب��ي  بتتويج  �م�����س   ”2018
. كما  ت��ربي��د  2 مليون ط��ن  �ل���  ت��ق��ارب  �إنتاجية  ب�صعة  �ل��ع��امل  �مل��ن��اط��ق يف 
منحت �جلمعية �لدولية لتربيد �ملناطق �جلهة �ملنظمة للموؤمتر �لرئي�س 
�صعفار  بن  �أحمد  “�إمباور”  �ملركزي  للتربيد  �الإم��ار�ت  ملوؤ�ص�صة  �لتنفيذي 
�ملوؤمتر  هذ�  و�نعقد  �لعاملي.  �ملناطق  تربيد  قطاع  يف  �لعام  �صخ�صية  لقب 
�لدويل على مدى ثالثة �أيام برعاية �صمو �ل�صيخ �أحمد بن �صعيد �آل مكتوم 
رئي�س هيئة دبي للطري�ن �لرئي�س �الأعلى ملجموعة طري�ن �الإمار�ت رئي�س 
�أتالنت�س �لنخلة يف دبي.  �ملجل�س �الأعلى للطاقة يف دبي وذلك يف منتجع 
وقال �أحمد بن �صعفار �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة �الإمار�ت للتربيد �ملركزي 
“�إمباور” “بات معروفاً �أن تربيد �ملناطق �أ�صبح ميثل حاًل مثالياً ال غنى 
عنه للمدن وي�صرنا �أن �ملوؤمتر هذ� �لعام كان فر�صة تعليمية �إ�صر�تيجية 
خل���رب�ء �ل�����ص��ن��اع��ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �خل����رب�ت �ل��ع��امل��ي��ة و�أح�����دث �البتكار�ت 
من  �لعديد  على  �مل��وؤمت��ر  رك��ز  وبينما  �ملناطق.  بتربيد  �ملتعلقة  و�حل��ل��ول 
�الأ�صاليب �لفعالة لزيادة �لكفاءة وخف�س �النبعاثات �لكربونية فقد �صلط 
�ل�صوء �أي�صاً على قوة دبي يف قطاع تربيد �ملناطق مما �أظهر جتربة �الإمارة 

�لر�ئدة يف هذ� �ل�صدد خالل هذ� �حلدث �لر�ئد«. 
بها  تعمل  �ل��ت��ي  �ل��ط��ري��ق��ة  و�إن   

ع��ل��ى تطوير  �الإم��������ار�ت  دول�����ة 
م�����ص��اري��ع��ه��ا م����ن خ�����الل دمج 
ح��ل��ول ت��ربي��د �مل��ن��اط��ق يف تلك 
�أن  من  و�ثقاً  جتعلني  �مل�صاريع 
لتحقيق  ط��ري��ق��ه��ا  يف  �ل���دول���ة 
�لعامل  �نبعاثات كربون يف  �أقل 
ومل   ..  2050 �ل��ع��ام  ب��ح��ل��ول 
تناق�س �لدورة �لثامنة من هذ� 
����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ات فعالة  �مل��وؤمت��ر 
م�صتد�م  ح�صري  منو  لتحقيق 
دبي  ت��ت��وي��ج  �أي�����ص��اً  ب��ل  فح�صب 
بلقب �ملدينة �حلا�صنة لتربيد 

�ملناطق يف �لعامل«.

 م�صرف ال�صارقة الإ�صالمي يفتتح فرعه مبنطقة مويلح التجارية بال�صارقة

ي�سّلط ال�سوء على اأهمية ال�ستدامة يف اإنتاج املنتجات الورقية:

معر�ض الأوراق العربية »بيرب اآرابيا 2018« ينطلق 16 دي�صمرب اجلاري يف مركز دبي التجاري العاملي 

ت�سهيالت كبرية لل�سركات الأجنبية الراغبة يف ال�ستثمار بكازاخ�ستان

مركز اأ�صتانا املايل الدويل من�صة انطالق للم�صاركني يف الأ�صواق املالية 
•• اأ�ستانا-الفجر:

قام   ،  2015 �ل���ع���ام  م���ن  دي�����ص��م��رب  يف 
ن�ور  ك���از�خ�������ص���ت���ان  رئ���ي�������س ج���م���ه���وري���ة 
���ص�����ل�����ط�����ان ن�����ز�رب�����اي�����ف ب��ال��ت��وق��ي��ع على 
مركز  �إن�صاء  ح��ول  �لد�صتوري  �لقانون 
�أ�صتانا �ملايل �لدويل ، وبتوجهه �لقيادي 
�ملعهود و�صع لهذ� �ملركز مهمة طموحة 
�أقرب  �ملركز يف  ه��ذ�  ي�صبح  �أن  ينبغي   :
و�أن  �لرئي�س  �مل���ايل  �مل��رك��ز  وق��ت ممكن 
ي��ك��ون �أح����د �مل���ر�ك���ز �مل��ال��ي��ة �ل���ر�ئ���دة يف 
�أور�قها  ط��رح  مت  �صركة  �أول  �إن  �آ���ص��ي��ا. 
�مل�صاهمة  ���ص��رك��ة  ه��ي  ل��ل��ت��د�ول  �مل��ال��ي��ة 
كاز�خ�صتان�صكي   “ ك���از�ت���وم���ربوم   “
منتج  �أك��رب  تعترب  �لتي   ، تياجيلوفي�س 
“حيث  �لعامل  يف  �لطبيعي  لليور�نيوم 
�صوق  م����ن   20% ب����ح����و�يل  ت�����ص��ت��اأث��ر 
وهناك   ، لليور�نيوم”  �لعاملي  �لتعدين 
�مل�صاركني يف  قبل  بها من  �هتمام كبري 

�ل�صوق. 
 49 قدمت  فقد   ، ذل��ك  �إىل  باالإ�صافة 
�صركة �أجنبية و 16 �صركة كاز�خ�صتانية 
ف�صاًل  �أ�صتانا،  يف  �لبور�صة  يف  �أ�صهمها 
من  م�����ص��ت��ث��م��ر   2700 م�����ص��ارك��ة  ع���ن 

كاز�خ�صتان.
�لقريب  �مل�صتقبل  يف  �أي�صاً  يتم  و�صوف 
 “ “ كاز�ختيليكوم  �صركات  �أ�صهم  طرح 
 “ “ كازموناي غ��از   ، “ �أ�صتانا  “ �أي��ر   ،

�أخرى يف كاز�خ�صتان  ، و�صركات وطنية 
 ، �ملايل �لدويل  �أ�صتانا  يف بور�صة مركز 
بالن�صبة  ثقة  عامل  ه��ذ�  ي�صكل  و�صوف 
للم�صتثمرين �الأجانب، �أي �أن �ل�صركات 
�ل��ك��از�خ�����ص��ت��ان��ي��ة �ل��ت��ي �صيتم  �ل��وط��ن��ي��ة 
طرحها لالكتتاب �لعام ، �صيتم تد�ولها 
�لدويل  �ملايل  �أ�صتانا  على من�صة مركز 
وف���ق���اً ل��ل��ق��و�ع��د �الأوروب����ي����ة ل��ل��ت��د�ول ، 
�ل�صركات  حت�����ص��ل  ����ص���وف   ، وب���ال���ت���ايل 

�الأجنبية على �صروط و��صحة و�صفافة 
لال�صتثمار يف �قت�صاد كاز�خ�صتان.

�ال�صتثمار�ت  ه��ذه  موثوقية  �صمان  �إن 
�لطيبة  �ل�����ص��م��ع��ة  يف  ف��ق��ط  ي��ت��م��ث��ل  ال 
�ل���ذي  �الأول  و�مل����رك����ز   ، ل��ك��از�خ�����ص��ت��ان 
�الأعمال  مم��ار���ص��ة  ت�صنيف  يف  حت��ت��ل��ه 
بحماية  �خلا�صة  �ل��ع��امل  م�صتوى  على 
قائمة  �أن  حقيقة  ويف  ب��ل  �مل�صتثمرين، 
�مل�����ص��اه��م��ني يف م���رك���ز �أ����ص���ت���ان���ا �مل����ايل 

كبري  نفوذ  ذ�ت  �صركات  ت�صمل  �ل��دويل 
“ غولدمان  �ل���دويل:  �مل��ايل  �لنظام  يف 
�صاك�س” �أحد �أكرب �لبنوك �ال�صتثمارية 
�صندوق   ، �صنغهاي  بور�صة  �ل��ع��امل،  يف 
نا�صد�ك  وب���ور����ص���ة   ، �حل���ري���ر  ط���ري���ق 
�صركات  �أ���ص��ه��م  ت����د�ول  يف  �ملتخ�ص�صة 

�لتكنولوجيا �ملتقدمة.
�ملايل  �أ���ص��ت��ان��ا  مل��رك��ز  �لرئي�صة  �مل��ي��زة  �إن 
بغ�س   ، فيه  �مل�صاركني  وجميع  �ل��دويل 

هذه  يف  وموقعهم  �صفتهم  ع��ن  �لنظر 
�مل��ن�����ص��ة ، ه���و ����ص��ت��ق��الل �مل��ح��ك��م��ة عن 
 ، �لقائم  و�ل�صيا�صي  �لق�صائي  �لنظام 
يف  �ل��دويل  �لتحكيم  مركز  يعمل  حيث 
م��رك��ز �أ���ص��ت��ان��ا �مل����ايل �ل����دويل مبوجب 

قو�عد �لقانون �لربيطاين.
ت���وف���ري جميع  ف���ق���د مت   ، ع�����ام  ب�����ص��ك��ل 
�ل�صروط ، ومتت �لبد�ية ، ومن �ملوؤمل 
�لدويل  �مل���ايل  �أ�صتانا  م��رك��ز  ي�صبح  �أن 
�نطالق  من�صة  �ل��ق��ري��ب  �مل�صتقبل  يف 
للم�صاركني يف �الأ�صو�ق �ملالية ، وقد مت 
بالفعل ت�صجيل 88 �صركة يف هذ� �ملركز 
ووفقاً   ،  2020 ع��ام  نهاية  وب��ح��ل��ول   ،
للخطط �ملقررة ، من �ملتوقع زيادة هذ� 
�لرقم �إىل 500 �صركة ، عندئذ �صيدخل 
مركز �أ�صتانا �ملايل �لدويل �صمن �أف�صل 

50 مركز�ً مالياً دولياً يف �لعامل.
ورمبا تثري مثل هذه �لتوقيتات و�خلطط 
�ل�صكوك لدى �لبع�س، لكن كاز�خ�صتان 
زمني  نطاق  ت�صري يف  م��ع��روف  ه��و  كما 
خا�س بها، فعملية بناء عا�صمة جديدة 
�مل�صتقبلية  بتطلعاتها  �حل��د�ث��ة  فائقة 
عاماً،   20 خ��الل  �ملتقدمة  وتقنياتها 
50 دولة  �أعلى  ونقل �لبالد �إىل قائمة 
دول��ة يف   30 و�أعلى  �لعامل  متقدمة يف 
ت�صنيف ممار�صة �الأعمال ، تدل على �أن 
�إجنازها ب�صهولة  مثل هذه �ملهام ميكن 

يف كاز�خ�صتان.

•• ال�سارقة-الفجر: 

�لتنفيذي  �لرئي�س  �صعادة حممد عبد�هلل  �فتتح 
�أم�س �لثالثاء، فرع  مل�صرف �ل�صارقة �الإ�صالمي 
بال�صارقة،  �لتجارية  مويلح  منطقة  يف  �مل�صرف 
وحتديد�ً على �صارع �ملدينة �جلامعية، يف �إ�صافة 
�ملنطقة  ه��ذه  يف  �مل��ق��دم��ة  �خل��دم��ات  �إىل  نوعية 
من  يتخذ  مل�صرف  ف��رع  �أول  باعتباره  �حليوية، 
بذلك  ليعزز  ل��ه  م��ق��ر�ً  �جلامعية  �ملدينة  ���ص��ارع 
�الإمار�ت  دول��ة  �أنحاء  يف  �ملنت�صرة  فروعه  �صبكة 
�لعربية �ملتحدة، وهو �الفتتاح �لثاين للم�صرف 
�فتتح  �أن  ل��ه  �صبق  ح��ي��ث  �صهر  م��ن  �أق���ل  خ���الل 
فرعه �لثاين بالعني “فرع �صتاد هز�ع بن ز�يد” 

يف �أو�خر نوفمرب.
وح�صر حفل �فتتاح �لفرع �جلديد �صعادة �أحمد 
�ل�صارقة  �لتنفيذي مل�صرف  �لرئي�س  نائب  �صعد، 
ع��ل��و�ن، رئي�س جمموعة  �أب��و  �الإ���ص��الم��ي، ونبيل 
�إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ل���الأف���ر�د،  �مل�صرفية  �خل��دم��ات 
�لعمالء  وع��دد من  �مل�صرف،  م�صوؤويل  عدد من 

�ملميزين وممثلني عن و�صائل �الإعالم. 
و�أك��������د ����ص���ع���ادة حم���م���د ع����ب����د�هلل ع���ل���ى حر�س 

�الإ�صالمي على تو�صيع وزيادة  �ل�صارقة  م�صرف 
ع��دد ف��روع��ه يف خمتلف �أن��ح��اء دول���ة �الإم����ار�ت 
�لعمالء  �حتياجات  يلبي  مبا  �ملتحدة،  �لعربية 
�ملناطق  يف  وخ�صو�صاً  و�ل�����ص��رك��ات،  �الأف���ر�د  م��ن 
حتتوي  ال  �ل��ت��ي  �ل��ك��ربى  و�ل��ت��ج��اري��ة  �ل�صكنية 
حياة  ت�صهيل  ب��ه��دف  للم�صارف  ف���روع  �أي  على 
ومتكينهم  �ملناطق،  ه��ذه  يف  و�لعاملني  �ل�صكان 
من �حل�صول على جمموعة كبرية من �ملنتجات 
�ل�صريعة  �مل��ت��و�ف��ق��ة م��ع  �مل�����ص��رف��ي��ة  و�خل���دم���ات 

�الإ�صالمية.
من ناحيته، قال نبيل �أبو علو�ن: “جاء �ختيارنا 
ل�صكان  �ملتنامية  للحاجة  ن��ظ��ر�ً  مويلح  ملنطقة 
�مل��ن��ط��ق��ة �حل��ي��وي��ة �ل��ق��ري��ب��ة م���ن �ملدينة  ه����ذه 
و�صارع  �لذيد  و�صارع  �ل�صارقة  ومطار  �جلامعية 
م��وي��ل��ح و����ص���ارع �ل�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د، حيث 
�حتياجاتهم،  لتلبية  �الإ�صالمي  �ل�صارقة  ي�صعى 
ت�صهده  �ل��ذي  �لكبري  �لنمو  ظ��ل  يف  وخ�صو�صاً 
م�����ص��رف يوفر  و�ل��ت��ي تتطلب وج���ود  �مل��ن��ط��ق��ة، 
حيث  للعمالء  �ملالئمة  و�لت�صهيالت  �خلدمات 
تعترب �مل��ن��ط��ق��ة م��ن �أك���ر �مل��ن��اط��ق �حل��ي��وي��ة يف 
�إمارة �ل�صارقة يف �جلانبني �ل�صكني و�لتجاري«. 

•• دبي-الفجر: 

للبيئة،  �ملتحدة  �أحدث در��صات برنامج �الأمم  ُت�صري 
�لنفايات  8 مليون طن مري من  �إىل دخ��ول نحو 
عام،  ك��ل  �ل��ع��امل  حميطات  م��ي��اه  �إىل  �لبال�صتيكية 
فر�صت  بالبال�صتيك،  �ل��ت��ل��وث  ل��وق��ف  م�صعى  ويف 
60 دول��ة �صر�ئب وحظر  �أك��ر م��ن  �حل��ك��وم��ات يف 
�ال�صتخد�م  ذ�ت  �لبال�صتيكية  �ل��ن��ف��اي��ات  مل��ك��اف��ح��ة 

�لفردي. 
وق��ال��ت مل��ي��اء زف��اط��ي، م��دي��رة �مل��ع��ر���س ل��دى �صركة 
ل�معر�س  �ملنظمة  و�خل���دم���ات  للمعلومات  �ل��ف��ج��ر 
“بيرب �آر�بيا 2018” و�ملقرر �نعقاده يف مركز دبي 
�لتجاري �لعاملي يف �لفرة من 16 �إىل 18 دي�صمرب 
�جلاري: “ي�صكل �لبال�صتيك �أريحية يف �ال�صتهالك، 
للقلق.  مثري  به  يت�صبب  �ل��ذي  �لتلوث  نطاق  ولكن 
وع��ل��ى ه���ذ� �ل��ن��ح��و، ق��ام��ت �ل��ع��دي��د م��ن �حلكومات 
وت�صجيع  �لبال�صتيك  ��صتخد�م  بحظر  �لعامل  حول 

��صتخد�م �لورق بداًل عنه«. 
و�ملتخ�ص�صة،  �ملزدهرة  �ل��ورق  �صناعة  �إىل  وبالنظر 
�صريكز معر�س “بيرب �آر�بيا” 2018 �لذي ٌينظم 
�لكرتون  وخامات  و�ملناديل  �ل��ورق  على  عامني،  كل 
و�إعادة  و�لتغليف  �لتعبئة  وم��و�د  �مل�صلع  و�لكرتون 
�لتدوير و�لُلب و�الآالت و�ملو�د �لكيميائية ذ�ت �ل�صلة 
�ملعر�س  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى  �لنهائية.  و�ملنتجات 

ي��ع��د م��ن�����ص��ة �إ���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة ل��ل��ك�����ص��ف ع���ن خمتلف 
�ملنتجات �ملبتكرة و�لتفاعل مع �مل�صرين �ملحتملني، 
للتو��صل بني  �صيكون �حلدث مبثابة فر�صة كبرية 
�ملحتملني  �لعمالء  على  للح�صول  �ل�صناعة  خرب�ء 
و�ال���ص��ت��ف��ادة م��ن �أ����ص���و�ق �ل�����ص��رق �الأو����ص���ط و�صمال 

�أفريقيا و�لقارة �الأوروبية. 
�آر�بيا”  “بيرب  معر�س  “�صريكز  زفاطي:  و�أ�صافت 
ه���ذ� �ل���ع���ام ع��ل��ى �مل��ن��ت��ج��ات ���ص��دي��ق��ة �ل��ب��ي��ئ��ة و�للب 
�ل�����ص��ن��اع��ي، و���ص��ي��زود �ل����زو�ر و�ل��ع��ار���ص��ني بتوقعات 
تقدمي  �إىل  باالإ�صافة  �ل��ورق  �صناعة  جت��اه  جديدة 
�الأخ�صر  �ل��ل��ب  على  �لقائمة  �ملنتجات  ح��ول  روؤى 
�ل����ورق مل�صتقبل  �أه��م��ي��ة ����ص��ت��خ��د�م  و�ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى 

م�صتد�م«.
�لعاملية  �ل�صوق  �ملعر�س يف وقت بلغت قيمة  وينعقد 
 287.3 للتحلل  �ل��ق��اب��ل  �ل����ورق  وت��غ��ل��ي��ف  لتعبئة 
مليون دوالر عام 2017، ومن �ملتوقع �أن ي�صل �إىل 
مبعدل   2023 عام  بحلول  دوالر  مليون   429.2
�لفرة  خ���الل   6.92% يبلغ  م��رك��ب  ���ص��ن��وي  من��و 
�أن منتجات  2023. كما  �إىل   2018 �ملتوقعة من 
ب�صكل  تبنيها  يتم  للتحلل  �لقابلة  �لورقية  �لتعبئة 
ب�صبب  �ل�صناعات،  من  و��صعة  جمموعة  يف  متز�يد 
على  �مل��ت��ز�ي��د  و�ل��ط��ل��ب  �ملنخف�س  �لبيئي  ت��اأث��ريه��ا 
�حللول �مل�صتد�مة. ومبا �أن معظم �ملو�د �مل�صتخدمة 
قابلة  فهي  طبيعية،  م��و�د  ه��ي  �ل��ورق��ي  �لتغليف  يف 

�ملحرك  �أنها مبثابة  بالكامل، حيث  �لتدوير  الإع��ادة 
�لرئي�صي �لذي يوؤثر على منو �صوق �صناعة �لورق.

و�لورق  �ل���ورق  ل�صناعة  �لعاملي  �ل�صوق  حجم  وبلغ 
ومن   ،2017 ع��ام  دوالر يف  مليار   482.4 �ملقوى 
بحلول  دوالر  مليار   523.6 �إىل  ي�صل  �أن  �ملتوقع 
عام 2022 مبعدل منو �صنوي مركب يبلغ 1.7% 
خالل �لفرة من 2017 �إىل 2022. وقد لوحظ 
�أن �صوق �آ�صيا و�ملحيط �لهادئ ل�صناعة �لورق و�لورق 
�ملقوى قد بلغ 231.5 مليار دوالر يف عام 2017، 
 250.2 �إىل  للو�صول  جيد  و���ص��ع  يف  �ل�����ص��وق  و�أن 
مليار دوالر بحلول عام 2022 مبعدل منو �صنوي 
مركب يبلغ %1.6 خالل �لفرة من  2017 �إىل 

.2022
�لقليلة  �ل�صنو�ت  خ��الل  “لوحظ  زف��اط��ي:  وق��ال��ت 
مو�د  �أك���ر  هما  �مل��ق��وى  و�ل����ورق  �ل���ورق  �أن  �ملا�صية 
�لبيئة  �صديق  ت��اأث��ريه��ا  ب�صبب  تف�صياًل  �لتغليف 
�ل�صناعة.  يف  وعمليتها  �لتدوير  الإع���ادة  وقابليتها 
فمع �إنتاج �لورق من م�صدر متجدد وم�صتد�م، جتد 
�ل�صركات �أنه من �ل�صهل �لو�صول �إىل حلول تغليف 
�لورق يف �ل�صناعة. ومع توجه �لعديد من �ل�صناعات 
نحو حلول �لتغليف �ل�صديقة للبيئة، من �ملتوقع �أن 
�أف�صل خالل  ي�صهد �لطلب من هذه �ل�صناعة منو�ً 

�ل�صنو�ت �لقليلة �ملقبلة«.
باإلقاء  �لعام  هذ�  �آر�بيا”  “بيرب  معر�س  يقوم  ولن 

�ل�صوء على �أحدث �الجتاهات و�لتطور�ت يف �صناعة 
مبتكرة  �آل��ي��ات  �أي�����ص��اً  �صيطرح  ب��ل  فح�صب،  �ل����ورق 
�عتمدها خرب�ء �ل�صناعة لتقليل �لنفايات �لورقية. 
فعلى مر �ل�صنني، �أدرك �لنا�س �أهمية �حلفاظ على 
�لورقية  �لنفايات  من  �حل��د  ويعد  �لبيئي،  �ل��ت��و�زن 
هو �خلطوة �الأوىل حلماية �لبيئة. ويف هذه �لدورة 
من �ملعر�س �لر�ئد، �صيتمكن �لعار�صون و�لزو�ر من 
�لو�صول �إىل بع�س �أف�صل �ملمار�صات يف �لعامل للحد 

من �لنفايات �لورقية.
معر�س  يعد  �لعام،  هذ�  �لعا�صرة  بالدورة  و�حتفااًل 
هو �حلدث �الأهم يف �صناعة �ملناديل  �آر�بيا”  “بيرب 
و�لورق يف منطقة �ل�صرق �الأو�صط و�صمال �أفريقيا، 
جميع  من  �ل�صناعة  عمالقة  فعالياته  جتمع  حيث 
�أي���ام و�صط زخ��م �الأعمال  �ل��ع��امل مل��دة ثالثة  �أن��ح��اء 
�ملعلومات  و�مل��ن��اق�����ص��ات وج��م��ع  �ل��و����ص��ع��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 

وتبادل �خلرب�ت بني �الأطر�ف كافة .
ويف ن�صخة عام 2016، عر�صت جمموعة و��صعة من 
�لزو�ر  �أمام  �آالتهم  �لعار�صني منتجاتهم �حل�صرية 
�مل��ع��ر���س ح�صور�ً  �الإق��ل��ي��م��ي��ني و�ل��دول��ي��ني. و���ص��ه��د 
و�مل�صنعني  �جلملة  وجت���ار  �لتجار  قبل  م��ن  و����ص��ع��اً 
و�مل�صتوردين و�مل�صدرين من جميع قطاعات �صناعة 
2018 تركيز�ً  �أن يوفر حدث  �لورق. ومن �ملتوقع 
�أكرب على �صناعة �لكرتون و�لكرتون �مل�صلع، وكذلك 

ت�صليط �ل�صوء على تقنيات �حلفاظ على �لبيئة.

 الإمارات 11 عامليًا وفق موؤ�سر البنك الدويل ل�سهولة ممار�سة الأعمال 

»ال�صارقة لال�صتثمار الأجنبي املبا�صر« ي�صتعر�ض منجزات الدولة يف جمال ممار�صة الأعمال
•• ال�سارقة-الفجر:

لال�صتثمار  �ل�صارقة  منتدى  ��صت�صاف 
�نطلقت  �ل������ذي  �مل���ب���ا����ص���ر،  �الأج���ن���ب���ي 
فعاليات دورته �لر�بعة  �الثنني �ملا�صي 
�جلو�هر  مركز  يف   2018-12-10
بال�صارقة،  و�مل����وؤمت����ر�ت  ل��ل��م��ن��ا���ص��ب��ات 
م�صتقبل  “�صناعة  �����ص����ع����ار  حت�����ت 
�إد�رة  مدير  �ملدين،  مالك  �القت�صاد”، 
و�لرئي�س  و�مل�صتقبل  �ال���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لتنفيذي لالبتكار، يف �لهيئة �الحتادية 
حول  للحديث  و�الإح�����ص��اء  للتناف�صية 
�أهم �ملنجز�ت �لتي حققتها �لدولة على 
�صعيد ممار�صة �الأعمال و�الأ�صباب �لتي 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  جعلت دول��ة 
حتتّل �ملرتبة �ل� 11 وفق موؤ�صر �لبنك 

�لدويل يف هذ� �ملجال. 
و�أ�صار �ملدين �إىل �أن �الإمار�ت ��صتطاعت 
2006 �أن حتقق معدالت  ومنذ �لعام 
كبري  ب�صكل  �مل��ج��االت  خمتلف  يف  من��و 
وم��ت�����ص��اع��د، ف��ه��ي وب���ع���د �أن ك���ان���ت يف 
�الأعمال  تقارير  ح�صب   77 �لت�صنيف 
�ل��ت��اب��ع ل��ل��ب��ن��ك �ل������دويل، و���ص��ل��ت �إىل 
مل  �ملكانة  هذه  �أن  موؤكد�ً   ،11 �ملرتبة 
�لطموحة  �ل��روؤي��ة  ل��وال  لتتحقق  تكن 
باأن  و�آم��ن��ت  �مل�صتقبل  ��صت�صرفت  �لتي 
�لو�صول �إىل �قت�صاد قائم على �ملعرفة 

يحتاج �إىل جهود�ً كبرية.
�الحتادية  �لهيئة  �أن  �إىل  �مل��دين  ولفت 
�لالعبني  �أح��د  و�الإح�����ص��اء  للتناف�صية 
�ل����دول����ة، حيث  �ل��ف��اع��ل��ني يف ح��ك��وم��ة 
�صاهمت من خالل �جلهود �لتي تقدمها 

�الأعمال،  مم��ار���ص��ة  وت����رية  ت�����ص��ري��ع  يف 
وو�صع خطط م�صتقبلية القت�صاد قائم 
�إىل دورها �ملحوري  �ملعرفة، الفتاً  على 

�لذي ُيعنى بربط �لدولة مع �ملنظمات 
�لعاملية،  �ل�صحة  منظمة  مثل  �لعاملية 
و�الأمم  �ل��ع��امل��ي  �الق��ت�����ص��اد  وم��ن��ت��دى 

�ملتحدة وغريها من �جلهات.
�الإمار�ت  دول��ة  “حققت  �مل��دين:  وق��ال 
على  متقدمة  مكانة  �ملتحدة  �لعربية 
تكون  �أن  و��صتطاعت  �ل�صعد،  خمتلف 
دول�����ة ط��م��وح��ة وت�����ص��ي��غ �ل��ع��دي��د من 
�ل����ق����ر�ر�ت �ل��ت��ن��م��وي��ة �حل��ك��ي��م��ة حيث 
�لتقارير  من  حزمة  �لهيئة  يف  منتلك 
�ل����ت����ي من�������ص���ي يف ج��ع��ل��ه��ا م���دخ���الت 
�ل�����ص��ي��ا���ص��ات ���ص��م��ن معايري  ل�����ص��ي��اغ��ة 
�لتو�زن  عو�مل  بتحقيق  ُتعنى  حمددة 
ب�����ني �جل���ن�������ص���ني، وت�����وف�����ري م����ق����در�ت 
بيئة  و�إر���ص��اء  �مل��ت��ط��ورة،  �لتكنولوجية 
تهدف �إىل م�صاعفة �لتناف�صية �لعامة 

يف خمتلف �ملجاالت«.
�الأجنبي  �ال���ص��ت��ث��م��ار  م��ن��ت��دى  وُي��ع��ق��د 
�ملبا�صر هذ� �لعام، �لذي ينظمه مكتب 
�ملبا�صر  �الأجنبي  لال�صتثمار  �ل�صارقة 
)��صتثمر يف �ل�صارقة(، بدعم من وز�رة 
مع  ��صر�تيجية  وب�صر�كة  �القت�صاد، 
ح�صور  و�صط  عربية،   CNBC قناة 
ورج�����ال  ����ص���ي���د�ت   1000 م����ن  �أك������ر 
�أعمال، وم�صاركة 40 خبري�ً �قت�صادياً 
�مل�صتقبلية  �ل����ت����وج����ه����ات  ي���ب���ح���ث���ون 
و�لعاملية،  �مل���ح���ل���ي���ة  ل���ال����ص���ت���ث���م���ار�ت 
يف  ودوره����ا  �لتكنولوجية  و�ل��ت��ط��ور�ت 
�ل���دول،  �ق��ت�����ص��اد�ت  م�صتقبل  �صناعة 
�لتنموي  �ل��ب��ع��د  ر����ص���د  �إىل  �إ����ص���اف���ة 
�أمام  �ل�����ص��رك��ات  وو���ص��ع  لال�صتثمار�ت 

م�صوؤولياتها �الجتماعية.
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املال والأعمال

»اقت�صادية اأبوظبي« تنظم ور�صة عمل »الفر�ض 
ال�صتثمارية يف قطاع ال�صناعات الغذائية«

•• اأبوظبي -وام:

نظمت د�ئرة �لتنمية �القت�صادية يف �أبوظبي ور�صة عمل بعنو�ن “�لفر�س 
فعاليات  هام�س  على  وذل��ك  �لغذ�ئية”  �ل�صناعات  قطاع  يف  �ال�صتثمارية 
مبركز  غ��د�  �أعماله  تختتم  �ل��ذي   2018 �الو�صط  �ل�صرق  �صيال  معر�س 
تنمية  م��ن مكتب  ك��ل  �ل��ور���ص��ة  و���ص��ارك يف  للمعار�س.  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي 
�ل�صناعة �لتابع للد�ئرة و�ملوؤ�ص�صة �لعليا للمناطق �القت�صادية �ملتخ�ص�صة 
�لغذ�ئية  للرقابة  �أب��وظ��ب��ي  وج��ه��از  كيز�د”   “ �ل�صناعة  خليفة  ومدينة 
وذلك بح�صور عدد من �مل�صتثمرين ورجال �العمال من �لوفود �لتجارية 
�الجنبية و�ملحلية �مل�صاركة يف فعاليات معر�س �صيال. وقال �ملهند�س �أحمد 
هالل �لبلو�صي �ملدير �لتنفيذي باالإنابة ملكتب تنمية �ل�صناعة �أن م�صاركة 
�ملكتب ب�صكل �صنوي يف معر�س �صيال �ل�صرق �الو�صط تعك�س حر�س �ملكتب 
�ل�صناعات  جمال  يف  �ال�صتثمار�ت  جذب  �ىل  �لر�مية  �جلهود  تعزيز  على 
لت�صاهم  �لوطنية  �لغذ�ئية  و�مل�صانع  لل�صركات  �لدعم  وتقدمي  �لغذ�ئية 
�أبوظبي من  �إم��ارة  ب�صكل فاعل يف حتقيق ��صر�تيجية �الأم��ن �لغذ�ئي يف 
خالل تطوير تناف�صية منتجاتها وخدماتها يف قطاع �الأغذية و�مل�صروبات 
يف  م�صاركته  خ��الل  يقدم  �ل�صناعة  تنمية  مكتب  �أن  و�أو���ص��ح  و�ل�صيافة. 
�لقطاع  يف  �أبوظبي  بها  تتميز  �لتي  و�ال�صتثمار�ت  �لفر�س  �أه��م  �ملعر�س 
وم�صوؤوليات  ملهام  و�ل��روي��ج  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  يف  وحت��دي��د�  �ل�صناعي 
�ملكتب يف قيادة �لقطاع �ل�صناعي على م�صتوى �الإمارة بالتن�صيق و�لتعاون 
�أن من�صة د�ئرة  مع �ملطورين �ل�صناعيني و�جلهات ذ�ت �لعالقة. و�أ�صاف 
�لتنمية �القت�صادية ممثلة مبركز �بوظبي لالأعمال تقدم للزو�ر معلومات 
باإ�صد�ر �لر�خي�س �القت�صادية و�ال�صتفادة  �ملتعلقة  عن كافة �الج��ر�ء�ت 
ب�صاأن �العفاء من ر�صوم  �أبوظبي  �إم��ارة  �ل�صامية حلكومة  �لتوجيهات  من 
�أن  �ىل  و�أ���ص��ار  ع��ام��ني.  م��دة  �الإم����ارة  للجهات �حلكومية يف  �ل��ر�خ��ي�����س 
من�صة �لد�ئرة تقدم للز�ئرين تعريفا عن برنامج تكامل و�لذي ي�صمل 4 
خدمات يف جمال �البتكار معنية بطلبات ت�صجيل بر�ءة �خر�ع و�لتقييم 
�ل�صركة  ودع��م  �لتطبيقي  �لنموذج  وتقييم  �خ��ر�ع  �أو  لفكرة  �لتكنولوجي 
ممار�صات  على  �لعام  ه��ذ�  �ملعر�س  دورة  تركيز  مع  تز�منا  وذل��ك  �لنا�صئة 
�البتكار و�الأمن �لغذ�ئي �لعاملي و�أحدث �الجتاهات يف قطاع �الأغذية و�لتي 
تعد من �أهم �ملو��صيع �لتي �صيتم ت�صليط �ل�صوء عليها خالل ثالثة �يام 

من فعاليات �ملعر�س.

»الفجرية للموارد الطبيعية« تطلق 
دليل ال�صتثمار التعديني لالإمارة

•• الفجرية -وام:

�أطلقت موؤ�ص�صة �لفجرية للمو�رد �لطبيعية “ دليل �ال�صتثمار �لتعديني” 
�الأول و�ل�صامل لالإمارة وذلك متا�صيا مع توجيهات �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
حمد بن حممد �ل�صرقي ع�صو �ملجل�س �الأعلى حاكم �لفجرية ومتابعة �صمو 
�ل�صيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�صرقي ويل عهد �لفجرية بتوفري مناخ 
باعتبارها  �الإم��ارة  بها  تزخر  �لتي  �ملعدنية  �ل��رو�ت  ��صتثماري ال�صتغالل 

�إحدى �لدعائم �الأ�صا�صية مل�صرية �لتنمية �ل�صاملة و�مل�صتد�مة.
ومت �الإعالن عن تفا�صيل �لدليل خالل موؤمتر �صحفي عقد �أم�س �الأول 
رئي�س  �الأف��خ��م  �صيف  حممد  �ملهند�س  ���ص��ع��ادة  بح�صور  �ملوؤ�ص�صة  مقر  يف 
وعدد من  �لعام  �ملدير  قا�صم  علي  �ملهند�س  و�صعادة  �ملوؤ�ص�صة  �إد�رة  جمل�س 
روؤ�صاء �الإد�ر�ت و �الأق�صام . وقال �صعادة �الأفخم �إن �لدليل �لتعديني يحاكي 
روؤية دولة �الإمار�ت وروؤية �إمارة �لفجرية ويهدف �إىل تعريف �مل�صتثمرين 
مبا تزخر به �الإمارة من �لرو�ت �ملعدنية .. م�صري� �إىل �أنه يعرف مبوقع 
�لدولة ب�صكل عام و�أهم تكاوينها �جليولوجية وثرو�تها �لطبيعية و�ملتنوعة 
�جلغر�يف  و�مل��وق��ع  و�ل��ت��ع��دي��ن  �ل�صناعية  �ل�صخور  ق��ط��اع  يف  و�ال���ص��ت��ث��م��ار 
�ملوؤ�ص�صة من  لالإمارة ب�صكل خا�س بجانب ت�صليط �ل�صوء على ما تقدمه 
�جلاذب  �مل��ن��اخ  وتهيئة  �ملتعاملني  الإ���ص��ع��اد  �خل��دم��ات  يف  وم��ز�ي��ا  ت�صهيالت 
و�ملنا�صب �لذي ي�صهم يف دفع عجلة �لتنمية �الإقت�صادية . من جانبه قال 
مدير عام �ملوؤ�ص�صة �إن �لدليل هو �أول دليل تعديني �صامل يف �الإمارة ويهدف 
لتوفري قاعدة بيانات ومعلومات جلميع �مل�صتثمرين حول جيولوجية �إمارة 
�لتي متت على  �لدر��صات و�لبحوث �جليولوجية  �لفجرية وي�صمل جميع 
طريق  عن  بالتعدين  تزخر  �لتي  للمناطق  ح�صر�  ويوفر  �الم��ارة  �أر��صي 
هذ�  يف  �ال�صتثمار  لتعزيز  م�صافة  قيمة  يعطي  بحيث  �الأم��اك��ن  حتديد 
�لذكاء  �ملعادن وتوظيف  �لقطاع �حليوي من خالل �العتماد على ت�صنيع 
يت�صمن  �أن��ه  و�أ���ص��اف   . وم�صتد�م  متنوع  معريف  �قت�صاد  لبناء  �ل�صناعي 
عر�صا موجز� للخدمات �لتي تقدمها �ملوؤ�ص�صة وو�صفا ل�صروط �حل�صول 
على  �حل�صول  يف  �ل�صريكة  و�جل��ه��ات  �ملطلوبة  و�ل��وث��ائ��ق  �خل��دم��ات  على 
�خلدمات وحتديد �لر�صوم �ملطلوبة و�لوقت �ملتوقع الإجناز �خلدمة وذلك 

للت�صهيل على �مل�صتثمرين وتقدمي �خلدمات �ملثلى لهم يف �لوقت �ملحدد.

 % اأ�صعار »الإيبور« ترتفع 53.4 
على الأجل ملدة 6 اأ�صهر

•• اأبوظبي -وام: 

�صجل موؤ�صر �أ�صعار �لفائدة على �لتعامالت بالدرهم بني �لبنوك “�الإيبور” 
�ملا�صية وبن�صبة و�صلت �ىل نحو  �لقليلة  �الأي��ام  �الرتفاع خالل  �ملزيد من 
�أ�صهر فيما بلغت   6 �لعام �جل��اري على فائدة الأجل  %53.4 منذ بد�ية 

. ن�صبة �لنمو على �أجل ملدة عام 40.4% 
ويف ظل ��صتمر�ر �لزيادة فقد تقل�س �لفارق يف �صعر �لفائدة على �الأجلني 
ملدة عام و6 �أ�صهر �ىل 45 نقطة �أ�صا�س فقط وذلك وفقا ملا �أعلنه م�صرف 

�الإمار�ت �ملركزي.
بني  بالدرهم  �لتعامالت  على  �لفائدة  �أ�صعار  بلغتها  �لتي  �لن�صب  وتعد 
،يف  موؤ�صر�تها  �لر�صد �خلا�س بحركة  ما يظهره  قيا�صية بح�صب  �لبنوك 
يعد  برفع  �الأمريكي  �لفيدر�يل  لقيام  ��صتباقا  تاأتي  باأنها  و�صفت  خطوة 

�لر�بع من نوعه منذ بد�ية �لعام 2018.
�تباع  يعني  �لذي  �الأم��ر  �الأمريكي  بالدوالر  �لدرهم  �صعر �صرف  ويرتبط 
�مل�صرف �ملركزي �الإمار�تي الأي �رتفاع �أو �نخفا�س يتم على �صعر �لفائدة 

يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

مكتوم بن حممد ي�صهد انطالق قمة بنك الإمارات دبي الوطني للريادة 

 يدعم مبادرة »عّلم بالقلم«

دي�صمرب » �صيدات ال�صارقة« يطلق الدورة اخلام�صة من » اإبريز بازار ال�صاطئ« من 18 اإىل 20 

املالية املركزية بال�صارقة تتعاون مع م�صرف ال�صارقة الإ�صالمي لت�صهيل الإجراءات املالية

 اأحمد بن �صعيد : » اإك�صبو اأ�صحاب الهمم « ي�صهم يف حتقيق روؤية الإمارات 

•• دبي-وام:

بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�صيخ  �صمو  �صهد 
ر��صد �آل مكتوم نائب حاكم دبي، ير�فقه 
مكتوم  �آل  �صعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�صيخ  �صمو 
�لرئي�س  ل���ل���ط���ري�ن  دب����ي  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
�الأعلى ملجموعة طري�ن �الإم��ار�ت رئي�س 
جمل�س �إد�رة بنك �الإمار�ت دبي �لوطني، 
�أم�س �الأول �نطالق �لدورة �الأوىل من “ 
قمة بنك �الإم��ار�ت دبي �لوطني للريادة 
بدبي  �ل�صالم  ميناء  فندق  يف  وذل��ك   ،“
ورو�د  �لقر�ر  �صناع  من  نخبة  مب�صاركة 
�ل���ق���ط���اع �مل�������ص���ريف وب��ح�����ص��ور ع����دد من 

�الإد�رة،  جمل�س  من  و�أع�صاء  �مل�صوؤولني 
�ل�صخ�صيات  كبار  م��ن  لفيف  جانب  �إىل 

و�مل�صوؤولني �لتنفيذيني يف �لبنك.
بنك  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  و�ألقى 
�الإم�������ار�ت دب����ي �ل��وط��ن��ي �ل�����ص��ي��د �صاين 
ن��ي��ل�����ص��ون خ����الل ح��ف��ل �الإط�������الق كلمة 
�أن دولة �الإم��ار�ت ر�صخت  �إىل  �أ�صار فيها 
ر�ئ����د وكبيئة  ك��م��رك��ز جت����اري  م��ك��ان��ت��ه��ا 
و�ال�صتثمار  �الأع���م���ال  مل���ز�ول���ة  م�صتقرة 
�لر�صيدة  حكومتها  روؤي���ة  بف�صل  وذل��ك 
“�إك�صبو  ال�صتقبال  تتهياأ  و�ليوم  �مللهمة، 
و�ع����دة بنمو  ت��وق��ع��ات  يف ظ��ل   ”2020
متو��صل يف خمتلف �لقطاعات بالتز�من 

ت�صهدها  �لتي  �ملت�صارعة  �ل��ت��ط��ور�ت  م��ع 
و�لبنية  و�ل���ن���ق���ل  �ل����ت����ج����ارة  ق���ط���اع���ات 
مزيد�   2019 ع��ام  و�صي�صهد  �لتحتية، 
من �الإقبال على �الأعمال و�ل�صركات �لتي 
لها  �إقليميا  مقر�  �الإم����ار�ت  دول��ة  تتخذ 
�صتكون على موعد مع مزيد من �لفر�س 

يف �الأ�صو�ق �ملجاورة.
�لتي  �ال�صر�تيجية  �جلل�صات  وتناولت 
���ص��ه��دت��ه��ا �ل��ق��م��ة م�����ص��رية �ل��ت��ح��ول �لتي 
�الأو�صط  �ل�����ص��رق  �ق��ت�����ص��اد�ت  تخو�صها 
يف  �مل��ت��غ��ري  �جليو�صيا�صي  �مل�صهد  و���ص��ط 
�مل��ن��ط��ق��ة، و�خل���ط���و�ت �ل��ت��ي ي��ت��ع��ني على 
لتعزيز  �ت���خ���اذه���ا  �مل��ن��ط��ق��ة  �ق���ت�������ص���اد�ت 

�لرقمي.  �ل��ع��امل  يف  �لتناف�صية  قدر�تها 
�لقمة  و����ص���ي���وف  �مل���ت���ح���دث���ون  وت����ب����ادل 
�ل����روؤى و�الأفكار  جم��م��وع��ة و����ص��ع��ة م��ن 
�أف�صل  ت���وف���ر  �ل���ت���ي  �ل���ق���ط���اع���ات  ح�����ول 
�لفر�س لتو�صع �الأعمال ومنوها، و�ملعارف 
�ملختلفة  �ل��ق��ط��اع��ات  رو�د  ي��ح��ت��اج  �ل��ت��ي 
�لتكنولوجيا  ح���ول  �ل��ي��وم  �إدر�ك���ه���ا  �إىل 

و�لبيانات و�لذكاء �ال�صطناعي.
ك��م��ا مت م��ن��اق�����ص��ة �ل��ع��و�م��ل �ل��ت��ي ت�صهم 
�ل���ر�ه���ن يف منطقة  �مل�����ص��ه��د  ���ص��ي��اغ��ة  يف 
و�الأفكار  �ل��روؤى  وتبادل  �الأو�صط  �ل�صرق 
�ملنطقة،  ت�صهدها  �ل��ت��ي  �ل��ت��غ��ري�ت  ح��ول 
و����ص��ت��ع��ر����س �مل��ج��االت و�ل��وج��ه��ات �لتي 

�أن�صطة  لتو�صيع  �ل��ف��ر���س  �أف�����ص��ل  تتيح 
�أن بنك �الإم����ار�ت دبي  ي��ذك��ر  �أع��م��ال��ه��م. 
�لوطني هي جمموعة م�صرفية ر�ئدة يف 
منطقة �ل�صرق �الأو�صط، كما تعترب ر�ئدة 
�مل�صرفية  �خل���دم���ات  ت��ق��دمي  جم���ال  يف 
�ل�صناعة  يف  رئي�صيا  وم�صاهما  �لرقمية، 
�لعاملي،  �مل�صتوى  �مل�صرفية �لرقمية على 
90 يف  �أك���ر م��ن  �ل��ب��ن��ك تنفيذ  و���ص��ج��ل 
و�لطلبات  �ملالية  �لتحويالت  م��ن  �مل��ائ��ة 
خ����ارج ف����روع �ل��ب��ن��ك، ك��م��ا ح�����ص��د جائزة 
�الأكر  �ملالية  للخدمات  �لعام  “موؤ�ص�صة 
جو�ئز  ت���وزي���ع  ح��ف��ل  خ����الل  �بتكار�” 

�البتكار �لعاملية “بي �يه �ي” 2017.

 •• ال�سارقة-الفجر:

�إطالق  عن  �ل�صارقة،  �صيد�ت  ن��ادي  �أعلن 
�ل�صنوي  �ل�����دورة �خل��ام�����ص��ة م��ن �حل����دث 
�لفرة  خ��الل  �ل�صاطئ”،  ب���از�ر  “�إبريز 
�ملمتدة من 18 �إىل 20 دي�صمرب �جلاري، 

•• ال�سارقة-الفجر:

بال�صارقة،  �ملركزية  �ملالية  د�ئرة  وقعت 
�تفاقية مع  �الث��ن��ني،  �الأول  �أم�����س  ي��وم 
م�صرف �ل�صارقة �ال�صالمي للتعاون يف 
�صيتم  �لتي  �مل�صرفية  �خلدمات  جمال 
�جلانبني،  م��ع  للمتعاملني  تقدميها 
وذل����ك يف �إط����ار ح��ر���س �ل���د�ئ���رة على 
دفع  م��ن  ومتكينهم  عليهم،  �لت�صهيل 
�حلكومية  و�ملعامالت  �خلدمات  ر�صوم 

بطريقة �صهلة و�آمنة. 
و�أق��ي��م��ت م��ر����ص��م توقيع �الت��ف��اق��ي��ة يف 
�صعادة  بني  �ملركزية  �ملالية  د�ئ��رة  مقر 
ول��ي��د �ل�����ص��اي��غ، م��دي��ر ع����ام �ل���د�ئ���رة، 
�لرئي�س  ع����ب����د�هلل،  حم���م���د  و����ص���ع���ادة 
�الإ�صالمي،  �ل�صارقة  �لتنفيذي مل�صرف 
�مل�صوؤولني  م���ن  ع���دد  ب��ح�����ص��ور  وذل����ك 

وكبار �ملوظفني من �جلانبني. 

�مل�صاريع  ور�ئ������د�ت  ل��ل��م�����ص��م��م��ات  ل��ي��وف��ر 
لعر�س  ف��ر���ص��ة  و�ل�������ص���غ���رية،  �ل��ن��ا���ص��ئ��ة 
�الأزياء  ع��امل  يف  و�إب��د�ع��ات��ه��ن  منتجاتهن 
و�ملجوهر�ت، و�مل�صاركة يف هذ� �لباز�ر �لذي 
�صيعود ريعه لدعم مبادرة “عّلم بالقلم”، 
للتمكني  �ل�صارقة  موؤ�ص�صة  �أطلقته  �ل��ذي 

�الجتماعي لتعزيز قدر�ت �الأيتام و�صمان 
حقهم يف �لتعليم.  ويعترب �لباز�ر، ملتقى 
و�ملبدعات،  �لطموحات  �الأعمال  ل�صيد�ت 
�لتجارية  و�ل��ع��الم��ات  لل�صركات  ومن�صة 
يف  �مل��ب��ت��ك��رة  منتجاتهم  ل��ع��ر���س  �مل��ح��ل��ي��ة، 
و�ملجوهر�ت  �ملالب�س  مثل  �الأناقة  جمال 

�ملر�أة.  الحتياجات  تلبية  وذل��ك  و�لعطور 
على ردهة  ويقام “�إبريز باز�ر �ل�صاطئ”، 
�لر�بعة  �ل�صاعة  م��ن  �ل��ن��ادي  يف  �ل�صاطئ 
ع�صر�ً حتى �ل�صاعة �لعا�صرة م�صاًء، ويتيح 
ل���زو�ره دع��م �لتوجه �الإن�����ص��اين م��ن ور�ء 
تنظيم هذ� �حلدث �ل�صنوي. ويدعو نادي 

�مل�صتمر  �ل��ت��ع��اون  �الت��ف��اق��ي��ة  وت�����ص��م��ل 
�نتظام  ل�صمان  و�مل�صرف  �لد�ئرة  بني 
�لقنو�ت  ج��م��ي��ع  يف  �خل���دم���ة  ع��م��ل��ي��ات 

�مل�������ص���رف���ي���ة، مب����ا يف ذل�����ك �خل���دم���ات 
�ملتاحة عرب �لهاتف و�الإنرنت و�أجهزة 
�لذكية،  و�لتطبيقات  �الآيل  �ل�����ص��ر�ف 

�ل�صيكات  خ��الل  م��ن  �حل�����ص��اب  و�صحن 
�ملبا�صر من �حل�صاب  �مل�صرفية و�لدفع 

�مل�صريف.
“حتر�س  �ل�صايغ:  وليد  �صعادة  وق��ال 
بال�صارقة  �مل����رك����زي����ة  �مل���ال���ي���ة  د�ئ�������رة 
ع��ل��ى ت��ق��دمي خ��دم��ات رف��ي��ع��ة �مل�صتوى 
ت��ل��ب��ي �ح��ت��ي��اج��ات �مل��ت��ع��ام��ل��ني وحتقق 
ت��ط��ل��ع��ات��ه��م، وت�����ص��ع��ى ب��ا���ص��ت��م��ر�ر �إىل 
�خلدمات  ر�صوم  دفع  وت�صهيل  تب�صيط 
و�مل���ع���ام���الت �حل��ك��وم��ي��ة، وت���اأت���ي هذه 
�ل�صارقة  م�صرف  مع  �ملهمة  �التفاقية 
�الإ�����ص����الم����ي يف �إط��������ار حت���ق���ي���ق ه���ذه 
مع  للمتعاملني  يتيح  مب��ا  �الأه������د�ف، 
�لت�صويات  �إج����ر�ء  و�مل�����ص��رف  �ل���د�ئ���رة 

�ملالية ب�صهولة و�صرعة و�أمان«. 
من ناحيته، �أكد �صعادة حممد عبد�هلل 
على �أهمية مثل هذه �ل�صر�كات يف زيادة 
ر�صا �ملتعاملني عن �خلدمات �ملقدمة، 

•• دبي-وام:

�آل مكتوم رئي�س هيئة  �أكد �صمو �ل�صيخ �أحمد بن �صعيد 
دبي للطري�ن �لرئي�س �الأعلى ملجموعة طري�ن �الإمار�ت 
ر�عي معر�س �إك�صبو �أ�صحاب �لهمم �لدويل �أن �ملعر�س 
يلعب دور� فاعال بتحقيق روؤية حكومتنا �لر�صيدة بجعل 
روؤية  �لهمم وحتقيق  الأ�صحاب  دول��ة �صديقة  �الإم���ار�ت 
�صمو �ل�صيخ حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم ويل 
�ل�صريحة  ل��ه��ذه  �صديقة  مدينة  دب��ي  بجعل  دب��ي  عهد 

�لعزيزة من جمتمعنا مع حلول �لعام 2020.
ج���اء ذل���ك يف م��ع��ر���س �الإع�����الن ع��ن �ن��ط��الق فعاليات 
�ملعر�س يف دورته �لثالثة يف �لفرة من 5 �إىل 7 نوفمرب 
2019 يف مركز دبي �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س و�صط 
قيام غالبية �جلهات �حلكومية �ملعنية يف دولة �الإمار�ت 
و�ل�صركات �ملتخ�ص�صة بتاأكيد �مل�صاركة يف �ملعر�س يف ظل 
�أه��د�ف��ه كمن�صة  �حل���دث يف حتقيق  ه��ذ�  تو�صع وجن���اح 
بتقنيات  �ملتخ�ص�صة  و�ل��ع��امل��ي��ة  �ملعنية  �جل��ه��ات  جتمع 

�أ�صحاب �لهمم حتت �صقف و�حد .
�الإمار�ت  �إىل جعل  يهدف  �ملعر�س  �أن  �إىل  �صموه  و�أ�صار 
�ملنطقة  ن��وع��ه يف  م��ن  م��رك��ز  �أك���رب  ودب���ي ب�صفة خا�صة 
لتزويد �لتكنولوجيا و�ملعد�ت و�حللول �لذكية �خلا�صة 
و��صتقطاب  �ملنطقة  �أ���ص��و�ق  بقية  �إىل  �لهمم  باأ�صحاب 
�مل�صنعني �لدوليني لفتح مكاتب ومر�كز متثيلية لهم يف 

�لدولة لنف�س �لغر�س.
ويوفر �ملعر�س �لذي يعترب �الأول و�الأكرب من نوعه يف 
من�صة  و�أفريقيا  �لهندية  �لقارة  و�صبه  �الأو�صط  �ل�صرق 

�مل�صتقبلية  و�خل��ط��ط  �خل���دم���ات  ل��ع��ر���س  متخ�ص�صة 
ل��ل��ه��ي��ئ��ات و�مل��وؤ���ص�����ص��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف دول����ة �الإم������ار�ت 
لهم  �خل��دم��ات  �أف�صل  وتوفري  �لهمم  �أ�صحاب  لتمكني 
�خلا�صة  �ل�صركات  �أم��ام  �لفر�صة  �إتاحة  �إىل  باالإ�صافة 
 : مثل  عديدة  قطاعات  يف  �مل�صاعدة  لالأجهزة  �مل�صنعة 
و�لتعليم  �لربية  وقطاع  �لعام  و�لنقل  �لتحتية  �لبنى 
و�ل�صيافة  و�ل�صياحة  �للوج�صتية  و�خلدمات  و�لطري�ن 
و�لتكنولوجيا  �مل���ر�ف���ق  و�إد�رة  �ل�����ص��ح��ي��ة  و�ل���رع���اي���ة 
�لقطاعات  م��ن  وغ��ريه��ا  �الإ�صتهالكية  و�الإل��ك��رون��ي��ات 
ذوي  �الأ�صخا�س  ن�صمة من  مليار  نحو  �أج��ل خدمة  من 
�الحتياجات �خلا�صة حول �لعامل ح�صب تقرير منظمة 
منطقة  يف  يعي�صون  منهم  مليونا   50 �لعاملية  �ل�صحة 

�ل�صرق �الأو�صط.
�أهمية  �إن  �ل مكتوم  �صعيد  بن  �أحمد  �ل�صيخ  �صمو  وق��ال 
متهيد  يف  ب��ق��وة  �صي�صهم  ك��ون��ه  م��ن  تنبع  �حل���دث  ه���ذ� 
�لطريق �أمام تعاون �أكرب بني خمتلف �جلهات �حلكومية 
و�خلا�صة ومر�كز “ �أ�صحاب �لهمم” �ملعنية يف �الإمار�ت 
وب��ق��ي��ة دول �ل��ع��امل م��ن �أج���ل ت��وف��ري �أف�����ص��ل �خلدمات 
و�خليار�ت و�حللول �لذكية لهذه �ل�صريحة �لعزيزة من 
�إىل  و�خل��ا���س  �لعام  �لقطاعني  د�عيا  �لكبري  جمتمعنا 
�أو�صع م�صاركة? للم�صاهمة �صويا يف خلق و�قع حياة �أكر 

�إ�صر�قا وم�صتقبل �أف�صل الإخو�ننا من �أ�صحاب �لهمم«.
?وياأتي �الإعالن عن �نطالق �لدورة �لثالثة من �ملعر�س 
�ل�صابقتني  دورت��ي��ه  يف  حققه  �ل��ذي  �لكبري  �لنجاح  بعد 
منو�  �ملتخ�ص�س  �مل��ع��ر���س  ه��ذ�  يحقق  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم��ن 
�إ�صافة  �لثانية  باملائة مقارنة مع دورت��ه   15 يزيد على 

�إىل نطاق �أو�صع من �لن�صاطات �لتفاعلية �لتي تركز على 
�الإندماج و�لتمكني.

ويتو�فق �ملعر�س مع روؤية �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن 
بناء  �إىل  تهدف  �لتي  �هلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء 
�الأمل وبناء �حلياة وبناء �مل�صتقبل وجعل �لنا�س بجميع 
م�صاربهم �صعد�ء فيما ي�صتمد توجيهه من �لهدف �لذي 
و�صعه �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم 
�لر�مي �إىل جعل دبي �أف�صل مدينة يف �لعامل لالأ�صخا�س 

من �أ�صحاب �لهمم.
و�صيجلب هذ� �ملعر�س �أحدث ما تو�صل �إليه �لعامل على 
�صعيد �لروبوتات و�ملنتجات �لتكنولوجية �مل�صاعدة �لتي 
�لهمم حلياة  �أ���ص��ح��اب  م��ن  �الأ���ص��خ��ا���س  ت��ق��ود  �أن  ميكن 
دوليني يف  وي�صتقطب خرب�ء  ��صتقاللية،  و�أكر  �أف�صل 
حقل �الإعاقة ال�صت�صافة جل�صات تفاعلية تتناول حقوق 
لعب  يف  ومتكينهم  ق�صاياهم  وت��ع��ال��ج  �لهمم  �أ���ص��ح��اب 
�خلا�صة  حياتهم  وت�صكيل  جمتمعاتهم  بناء  يف  دروه��م 

وفق �أف�صل �لظروف �ملعي�صية .
كانت �لدورة �ل�صابقة من �ملعر�س قد القت جناحا باهر� 
متخ�ص�س،  �صخ�س  �آالف   6 على  يزيد  م��ا  ح�صور  م��ع 
وعائالتهم  �لهمم  �أ�صحاب  من  �الأ�صخا�س  ذلك  يف  مبا 
و�ملتخ�ص�صني بكافة �لقطاعات �خلدماتية و�خلرب�ء مبا 
فيها قطاعات �ملو��صالت و�ل�صحة و�لتعليم و�الت�صاالت 
و�لتكنولوجيا �مل�صاعدة وغريها مب�صاركة 150 عار�صا 
من 41 بلد� قامو� بعر�س �أحدث منتجاتهم وخدماتهم 
يف �ملعر�س. ويتم تنظيم معر�س �إك�صبو �أ�صحاب �لهمم 

و�صركة  للمعار�س  �الأو�صط  �ل�صرق  ريد  �صركة  قبل  من 
و�صيمتد  �ملعار�س،  وتنظيم  �لعامة  للعالقات  �ل�صبا  ند 
م��ر مربع  �آالف   8 ع��ل��ى  ت��زي��د  ع��ل��ى م�صاحة  �مل��ع��ر���س 
و�صي�صم مركز� للمعرفة ومناطق خم�ص�صة لالأن�صطة.

و�أكد د�نييل قري�صي مدير جمموعة �ملعار�س يف �صركة 
�هتمام  على  ح�صولهم  للمعار�س  �الأو�صط  �ل�صرق  ريد 
�ملعنية  و�ملر�كز  و�ل�صركات  �حلكومية  �جلهات  من  قوي 
يف كافة �أرجاء �لعامل خ�صي�صا من دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي و�إفريقيا و�لهند وباك�صتان و�أوروبا.

�مل�صاريع  ر�ئ��د�ت  جميع  �ل�صارقة،  �صيد�ت 
�ل�صاطئ”،  ب�����از�ر  “�إبريز  يف  �مل�����ص��ارك��ة 
�مل��خ�����ص�����س لدعم  �ل���رك���ن  ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
بيع  �صيتم   حيث  بالقلم”،  “علم  مبادرة 
كل قطعة مببلغ 200 درهم، ليعود ريعها 

كاماًل للمبادرة.

�لتعاون  خ�����الل  م����ن  ت��ت��ح��ق��ق  و�ل����ت����ي 
و�خلا�صة  �حل���ك���وم���ي���ة  �جل����ه����ات  ب����ني 
�أن  �إىل  م�����ص��ري�ً  �ل�������ص���ارق���ة،  �إم������ارة  يف 
م�صرف �ل�صارقة �الإ�صالمي يعمل على 
�أحدث  وف��ق  �لت�صهيالت  ك��اف��ة  ت��ق��دمي 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات و�أك���ره���ا ت���ط���ور�ً يف جمال 
�ملوؤ�ص�صات  جل��م��ي��ع  �مل�������ص���ريف،  �ل��ع��م��ل 
�لر�غبة بتو�صيع نطاق �مل�صتفيدين من 

خدماتها. 
ون�����ص��ت �ت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ع��اون �أي�����ص��اً على 
يدفعها  �ل��ت��ي  للمبالغ  �مل�����ص��رف  ق��ب��ول 
�ملتعاملون لقاء ت�صوية عمليات ح�صاب 
وكذلك  ب���ه���م،  �خل���ا����س  “حت�صيل” 
ت�����ص��وي��ة ك��اف��ة �مل��ع��ام��الت م���رة و�ح���دة 
ت��وف��ري خدمة  �إىل  �إ���ص��اف��ة  �ل���ي���وم،  يف 
م�صرفية  و�صيلة  �أي  على  “حت�صيل” 
مب�صرف  خ��ا���ص��ة  م�صتقبلية  ج��دي��دة 

�ل�صارقة �الإ�صالمي.
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املال والأعمال
% مبعدل منو �سنوي يتجاوز 33 

الإمارات الأوىل اإقليميًا يف تبّني ال�صركات حللول الذكاء ال�صطناعي 

تقام مبيناء العرب اخلمي�ض  13 - 22 دي�سمرب بتنظيم موؤ�س�سة �سعود بن �سقر

مب�صاركة 38 مطعمًا لأ�صحاب امل�صاريع.. انطالق مهرجان »قرية املطاعم« يف راأ�ض اخليمة 

•• دبي-الفجر: 

ك�����ص��ف �ل��ت��ق��ري��ر �ل�������ص���ادر ع���ن م���رك���ز دبي 
“ديتك”،  �الأع���م���ال  ل���ري���ادة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
�لتابع ل�صلطة و�حة دبي لل�صيليكون، و�لذي 
�أعده بالتعاون مع “�صتارت �إيه دي” من�صة 
�بتكار وريادة �أعمال م�صّرعة لنمو �ل�صركات 
�لنا�صئة يف جامعة نيويورك �أبوظبي وبدعم 
عن  نت”،  و”عرب  “متكني”،  �صركة  م��ن 
ت�صّدر دولة �الإمار�ت للمركز �الأول �إقليمياً 
�ال�صطناعي  �لذكاء  حلول  تبّني  حيث  من 
يف �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات، مبعّدل منو �صنوي 

يبلغ 33.5%. 
وي���ق���ارن �ل��ت��ق��ري��ر �ل����ذي مت �الإع������الن عن 
“ديتك”  م���ن���ت���دى  يف  �ل����ي����وم  خم���رج���ات���ه 
�لتكنولوجيا،  جم��ال  يف  �لنا�صئة  لل�صركات 
�الأعمال  لريادة  �لتكنولوجي  دبي  مركز  يف 
�ملختلفة  �مل�صتويات  لل�صيليكون،  دبي  بو�حة 
لتبّني �ملوؤ�ص�صات حللول �لذكاء �ال�صطناعي 
يعر�س  ك���م���ا  و�ل�����ع�����امل.  �مل��ن��ط��ق��ة  دول  يف 
�لتقرير ��صر�تيجيات و�آليات تطبيق حلول 
�لذكاء �ال�صطناعي على �مل�صتوى �ملوؤ�ص�صي، 
�ملحفز�ت  على  �ل�صوء  ت�صليط  ج��ان��ب  �إىل 
�لد�خلية و�خلارجية �لتي ت�صجع �ل�صركات 

على تبّني تلك �حللول.
موؤ�ص�صة  ت���وق���ع���ات  �ل���ت���ق���ري���ر  وي��ق��ت��ب�����س 
تقريرها  يف  كوبرز”  ووترهاو�س  “بر�ي�س 
�لذكاء  م�����ص��اه��م��ة  ب���ارت���ف���اع   2017 ل��ع��ام 
�ال�صطناعي يف �القت�صاد �لعاملي �إىل 15.7 
كما   .2030 ع��ام  بحلول  دوالر  تريليون 
“بر�ي�س  �أ�صدرتها  توقعات  �لتقرير  يقدم 
ووترهاو�س كوبرز” �لعام �جلاري مب�صاهمة 
تبّني �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات يف دولة �الإمار�ت 
96 مليار  ب��ح��و�يل  �ال���ص��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 
دوالر يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل بحلول عام 

2030 )�أي ما يعادل 13.6%(.
وفيما يتوقع �لتقرير م�صاهمة تبّني �لذكاء 
�إجمايل  م��ن   45% بن�صبة  �ال���ص��ط��ن��اع��ي 
 ،2030 بحلول  �لعاملي  �القت�صاد  مكا�صب 
�أتت دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �ملركز 
�الأول عربياً من حيث �لنمو �ل�صنوي �ملتوقع 
�القت�صاد  يف  �ال�صطناعي  �لذكاء  مل�صاهمة 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  ت��ل��ي��ه��ا   33.5% ب���و�ق���ع 
دول  بقية  ث��م   31.3% بن�صبة  �ل�صعودية 
جمل�س �لتعاون �خلليجي مبعدل 28.8% 

وتليها م�صر بو�قع 25.5%.
�ملتعددة  لال�صتخد�مات  �لتقرير  ويعر�س 

�ل��ت��ي مي��ك��ن ل��ل�����ص��رك��ات �ل��ن��ا���ص��ئ��ة يف قطاع 
ت��ق��دم��ه��ا كحلول  �أن  �ال���ص��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء 
لل�صركات و�ملوؤ�ص�صات مبا يف ذلك تطبيقات 
�لعمليات  و�أمت���ت���ة  �لت�صغيلية،  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
�لروبوتية، و�إعادة هند�صة عمليات �الأعمال، 
ت�صني”،  “�لبلوك  �ل��ك��ت��ل  �صل�صلة  وتقنية 
وحت��ل��ي��ل �ل���ب���ي���ان���ات �ل�����ص��خ��م��ة الأغ���ر�����س 
�لت�صويق و�لعناية بالعمالء و�إد�رة �لبيانات، 
ف�صاًل عن ت�صخري علم �لربجمة �لع�صبية 

يف �لبحث عن �لكفاء�ت �لب�صرية. 
���ص��ه��الء عبد  ق��ال��ت  �ل��ن��ت��ائ��ج،  ع��ل��ى  وتعليقا 
�صلطة  يف  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  �ل���رز�ق 
نتائج  “توؤكد  ل��ل�����ص��ي��ل��ي��ك��ون:  دب����ي  و�ح�����ة 
�ل���ت���ق���ري���ر، �ل���ت���ي و���ص��ع��ت دول�����ة �الإم�������ار�ت 
تبّني  ح��ي��ث  م��ن  �إق��ل��ي��م��ي��اً  �الأول  �مل��رك��ز  يف 
�ال�صطناعي،  �ل��ذك��اء  لتطبيقات  �ل�صركات 
مبختلف  ل����ل����دول����ة  �مل����ت����و������ص����ل  �ل����ن����ج����اح 
��صر�تيجية  تعزيز  يف  �حليوية  قطاعاتها 
عر�س  �لتي  �ال�صطناعي  للذكاء  �الإم���ار�ت 
م���ع���ايل ع��م��ر ب���ن ���ص��ل��ط��ان �ل��ع��ل��م��اء، وزير 
�لدولة للذكاء �ال�صطناعي، موؤخر�ً الأحدث 
�ل�صنوية  �الجتماعات  يف  تنفيذها  تطور�ت 
�ن��ع��ق��دت نهاية  �ل��ت��ي  حل��ك��وم��ة �الإم��������ار�ت 
“يحر�س  �مل���ا����ص���ي«.  و�أ����ص���اف���ت:  ن��وف��م��رب 
حا�صنة  كبيئة  موقعه  من  “ديتك”  مركز 
للم�صاريع �لنا�صئة يف جمال �لتكنولوجيا يف 
قلب و�حة دبي لل�صيليكون، على �لتعاون مع 
�إيه  “�صتارت  مثل  ريادية  بحثية  موؤ�ص�صات 
�ملعطيات  دقيقة حتلل  تقارير  لو�صع  دي” 
وت�صهم يف متكني ري��ادة �الأع��م��ال يف جمال 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف دب����ي ودول������ة �الإم��������ار�ت، 

م�����ص��ت��ف��ي��دة م���ن �الأط�����ر �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة �ملرنة 
و�صعتها  �ل��ت��ي  �ل�صاملة  و�ال�صر�تيجيات 
قيادة �لدولة لتحفيز رو�د �الأعمال و�مل�صاريع 
و�ملتو�صطة،  �ل�صغرية  و�ل�صركات  �لنا�صئة 
�ملحلية و�الأجنبية  �ال�صتثمار�ت  و��صتقطاب 
�ملبا�صرة لتمويل �الأفكار �ملبتكرة يف قطاعات 
جديدة مثل �لذكاء �ال�صطناعي وتطبيقات 
�مل����دن �ل����ذك����ي����ة.«    وب������دوره ل��ف��ت ر�مي�س 
نيويورك  جامعة  عميد  نائب  جاجاناثان، 
و�البتكار،  �الأع��م��ال  ري��ادة  ل�صوؤون  �أبوظبي 
وم�صاعد عميد ق�صم �لهند�صة، و�ملدير �لعام 
“�لذكاء  �أن:  �إىل  �إيه دي”،  “�صتارت  ملن�صة 
�ال�صطناعي يغرّي �ليوم �لطاقات �الإنتاجية 
للدول ويوؤثر على �لناجت �الإجمايل �لعاملي، 
وعلى �لدول �ل�صعي لتبني وتطبيق �صيا�صات 
�لقطاعات  خمتلف  يف  �ال�صطناعي  �لذكاء 

لال�صتفادة من نتائجه م�صتقباًل.«
�الإمار�ت  دول��ة  حكومة  “تو��صل  و�أ���ص��اف: 
حت��ق��ي��ق �ل�������ص���د�رة يف ع���دة م���وؤ����ص���ر�ت على 
مقدمتها  ويف  و�ل���ع���امل  �مل��ن��ط��ق��ة  م�����ص��ت��وى 
و�صهولة  و�الب��ت��ك��ار  �لتناف�صية  م��وؤ���ص��ر�ت 
�لذكاء  �صيا�صة  بف�صل  �الأع���م���ال  مم��ار���ص��ة 
�لطريق  متهد  �لتي  �ملتقدمة  �ال�صطناعي 
�حلكومة  م��ق��وم��ات  خمتلف  �ك��ت��م��ال  �أم����ام 
�ل����ذك����ي����ة، وت���ف���ت���ح �مل����ج����ال �أم��������ام �ل����ذك����اء 
�ال�صطناعي وتطبيقاته لتوفري %50 من 
�حلكومية،  للخدمات  �ل�صنوية  �لتكاليف 
ورقية،  معاملة  م��ل��ي��ون   250 و����ص��ت��ب��د�ل 
و�خت�صار مليار كيلومر من �لتنقل الإجناز 

�ملعامالت �حلكومية.«
�ملوؤ�ص�س  كري�صتيد�س  قال عمر  ومن جانبه 

“يقوم  و�لرئي�س �لتنفيذي ل�”عرب نت” : 
�لذكاء �ال�صطناعي بتعطيل و�إعادة هيكلية 
ك��ل �ل��ق��ط��اع��ات �الق��ت�����ص��ادي��ة  - ب����دء�ً من 
قطاع  يف  �ل��ف��ائ��دة  ون�صبة  �مل��خ��اط��ر  ت�صعري 
�إىل ت�صخي�س �الأمر��س يف قطاع  �لتمويل، 
�لرعاية �ل�صحية. ب�صكل عام، ميكن للذكاء 
�لت�صغيل  �أن��ظ��م��ة  ي��دع��م  �أن  �ال���ص��ط��ن��اع��ي 
�الآيل، �لتخ�صي�س وحت�صني جتربة �لعميل 
و�ملنظمات �لتي تقوم بتنفيذها بفاعلية   –
على  تناف�صية  م��ي��زة  ك�����ص��ب  م��ن  �صتتمكن 

�أقر�نها و�أن حتدث تاأثري على �أرباحها.«
و���ص��ّن��ف �ل��ت��ق��ري��ر ث��الث��ة ع��و�م��ل لتحفيز 
�ال�صطناعي  �ل��ذك��اء  حللول  �ل�صركة  تبّني 
وهي �لذكاء �ال�صطناعي لتعزيز �لعمليات، 
ل��ت��ع��زي��ز خدمة  �ال����ص���ط���ن���اع���ي  و�ل�����ذك�����اء 
�ل���ع���م���الء، و�ل����ذك����اء �ال���ص��ط��ن��اع��ي لدعم 
��صر�تيجيات �لنمو �لتي تطبقها �ملوؤ�ص�صة. 
توؤثر  �ل��ت��ي  �لرئي�صية  �ل��ع��و�م��ل  ح��دد  فيما 
�ل�صركات  تبّني  عملية  على  �صلباً  �أو  �إيجاباً 
�ال�صطناعي  �لذكاء  لتطبيقات  و�ملوؤ�ص�صات 
�ملنافع،  م���ق���اب���ل  �ل��ت��ك��ال��ي��ف  حت��ل��ي��ل  م���ث���ل 
�لناظمة  �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة  �ل��ت��وج��ه��ات  وحت��دي��د 
لتلك �ال�صر�تيجيات، وتخ�صي�س ميز�نية 
�لذكاء  ����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة  ل��ت��ط��ب��ي��ق  م��ن��ا���ص��ب��ة 
�أبرز  �لتقرير  ر�صد  باملقابل،  �ال�صطناعي. 
يتعلق  فيما  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صركات  خم��اوف 
بالذكاء �ال�صطناعي، ويف مقدمتها خماطر 
�ملعلومات  وت�������ص���رب  �الأم����ن����ي،  �الخ�������ر�ق 
و�لبيانات، وتهديد �خل�صو�صية، و��صتبد�ل 
�مل��ع��رف��ة �ملطلوبة  ت��وف��ر  �ل��وظ��ائ��ف، وع����دم 
�مل��زودي��ن، وغ��ي��اب �الأط���ر �لتنظيمية  ل��دى 

�ل�صركات  د�ع���ي���اً  �ل������دول،  م���ن  �ل��ع��دي��د  يف 
�ال�صطناعي  �ل��ذك��اء  حلول  يف  �ملتخ�ص�صة 

�إىل �لتنبه لهذه �ملخاوف وتبديدها.
للذكاء  �أن�������و�ع  ث���الث���ة  �ل��ت��ق��ري��ر  وي����ع����ّرف 
�ال�صطناعي  �لذكاء  �أواًل  هي  �ال�صطناعي 
يف  ح��ال��ي��اً  ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه  ت��ت��م��ث��ل  �لتخ�ص�صي 
بر�مج وتطبيقات مثل �مل�صاعد �الفر��صي 
وخدمة  و”�أليك�صا”،  “�صريي”  م���ث���ل 
�ل��ع��م��الء �الإل��ك��رون��ي��ة، وت��وق��ع��ات خيار�ت 
�لقيادة،  وذ�تية  �لذكية  و�ملركبات  �ل�صر�ء، 
ور�صد عمليات �الحتيال �آلياً. وثانياً �لذكاء 
�لذي مل يتحقق حتى  �ملتقدم  �ال�صطناعي 
�تخاذ  م���ن  �الآل�����ة  ل��ت��م��ك��ني  وي�����ص��ع��ى  �الآن، 
�أو  �أو تعلم  ق��ر�ر�ت حتى دون وج��ود تدريب 
برجمة م�صبقة. وثالثاً �لذكاء �ال�صطناعي 
�أن يتفوق على  �خل��ارق، و�ل��ذي يتوقع منه 
يز�ل  ال  �أي�صاً  وه��و  �لب�صري،  �ل��دم��اغ  ذك��اء 

فكرة يف �أذهان �لعلماء و�لباحثني.
�لذكاء  ��صر�تيجيات  �لتقرير  حلل  وق��د 
�ال�صطناعي لعدد من �ملوؤ�ص�صات و�ل�صركات 
يف ق����ط����اع����ات ح���ي���وي���ة م���ث���ل �الت���������ص����االت 
�ل�صيار�ت،  و���ص��ن��اع��ة  �مل��ال��ي��ة  و�خل����دم����ات 
�عتمدها  �ل��ت��ي  �ملنهجية  �أم���ا  و�الأغ����ذي����ة.  
وتو�صياته  نتائجه  �إىل  للتو�صل  �لتقرير 
�ملوؤ�ص�صات  جت�����ارب  حت��ل��ي��ل  ب���ني  ف��ت��ن��ّوع��ت 
و�ل�صركاء يف جمال �لذكاء �ال�صطناعي وفق 
باالإ�صافة  و�خل��ارج��ي��ة،  �لد�خلية  �لعو�مل 
و�ملقابلة  �ل��ن��وع��ي  �ل��ب��ح��ث  م��ن��ه��ج��ي��ة  �إىل 
�ملعّمقة مع م��در�ء تنفيذيني يف  �ل�صخ�صية 
�إد�ر�ت حيوية متعلقة بالذكاء �ال�صطناعي 

يف تلك �ل�صركات.

•• راأ�س اخليمة –الفجر:

لتنمية  �صقر  ب��ن  �صعود  موؤ�ص�صة  �أع��ل��ن��ت 
م�صاريع �ل�صباب ، بالتعاون مع �صركة ر�أ�س 
�خل��ي��م��ة �ل��ع��ق��اري��ة ومب�����ص��ارك��ة ف��ع��ال��ة مع 
موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد لتنمية �مل�صاريع 
�نطالق  ع����ن   ، و�مل���ت���و����ص���ط���ة  �ل�������ص���غ���رية 
يف  �ملطاعم”  “قرية  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات 
�إىل   13 �لفرة من  �لثانية خالل  دورت��ه 
22 دي�صمرب �جل��اري ، مبنطقة  “ ميناء 
�لعرب “ �ملجمع �ل�صكني و�لتجاري و�لذي 
يعد و�حد من �أهم �لوجهات �ل�صياحية يف 
�صياحياً  مطعماً   38 مب�صاركة    ، �الإم���ارة 
من �ملطاعم �ل�صهرية و�لتي تعود ملكيتها 
�مل�صاريع  �أ���ص��ح��اب  م��ن  م��و�ط��ن��ني  ل�صباب 
�ملنت�صبني  �الأع�صاء  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية 
ملوؤ�ص�صتي �صعود بن �صقر وحممد بن ر��صد 

لتنمية �مل�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة.
رئي�س  �إ�صماعيل  يو�صف  �أ�صار  جهته  وم��ن 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا مل��وؤ���ص�����ص��ة ���ص��ع��ود ب��ن �صقر 

•• اأبوظبي-الفجر:

عملياتها  ل���ل�������ص���ح���ن  �الحت���������اد  ع��������ززت 
رحالت  �ن��ط��الق  م��ع  ت��ز�م��ن��ا  �لت�صغيلية 
لتمنح  بر�صلونة،  �إىل  للطري�ن  �الحت���اد 
�أو�صع  خ��ي��ار�ت  و�لعمالء  �ل�صحن  وك��الء 
�لتي  �لرئي�صة  �لتجارية  �خل��ط��وط  على 
تربط �لدول �الأوروبية بال�صرق �الأو�صط، 
�أبوظبي  م���ط���ار  ع���رب  و�آ����ص���ي���ا  �أف���ري���ق���ي���ا 

�لدويل.
وق����د �أط���ل���ق���ت �الحت������اد ل���ل���ط���ري�ن �أوىل 
رحالتها �ملجدولة بني �أبوظبي وبر�صلونة 
يف 28 نوفمرب �ملا�صي، ما يرفع  �لقدرة 
�ال�صتيعابية خلدمات �ل�صحن بني �ل�صوق 
�ألف   23 �إىل  �الحت���اد  و�صبكة  �الأ���ص��ب��اين 
طن �صنويا تنق�صم بني بر�صلونة ومدريد 
�لتي �أطلقت يف �لعام 2015. �إ�صافة �إىل 
�ل��ربي من  �ل�صحن  ذل��ك، تغذي خدمات 

جمل�س  وع�صو  �ل�صباب  م�صاريع  لتنمية 
�أن تنظيم  �إىل   ، ر�أ���س �خليمة  �إد�رة غرفة 
مهرجان “ قرية �ملطاعم” بهذ� �لكم من 
�أ�صحاب  ��صت�صافة  �إىل  ، يهدف  �مل�صاركني 
�ملتنوع  �جلانب  هذ�  يف  �ل�صغرية  �مل�صاريع 
 ، �لذي يقدم �ملطبخ �الإمار�تي و�خلليجي 
مع نوعية �أخرى من  �ملطاعم �لتي تقدم 
روؤية  تعك�س  �أج��و�ء  و�صط   ، عاملية  وجبات 
�إم���ارة ر�أ���س �خليمة يف �مل��زج بني �حلد�ثة 
�ملهرجان  فكرة  �أن  �إىل  الف��ت��اً   ، و�لتقاليد 
ت��ت��م��ا���ص��ى م���ع ت���وج���ه �ل����دول����ة يف �إح���ي���اء 
�لت�صميم  �صيعك�س  حيث   ، ز�يد”  “عام 
�لر�ث  من  �صورة  �ملهرجان  لقرية  �لعام 
منافذ  ت�صميم  ومت   ، �ل��ق��دمي  �الإم���ار�ت���ي 
�ل��ب��ي��ع ب��ط��اب��ع م��ع��م��اري ف��ري��د ك���ل ز�وي���ة 
�الإمار�ت  ت��اري��خ  تعك�س  �لقرية  زو�ي���ا  م��ن 

وحتاكي ثقافتنا وتر�ثنا. 
من  �لهدف  �أن  ��صماعيل  يو�صف  و�أ���ص��اف 
 ، �ملطاعم”  “ ق��ري��ة  م��ه��رج��ان  �ن���ط���الق 
�الأع�صاء  �مل�صاريع  الأ�صحاب  وتعزيز  دعم 

�صبكة  �أوروب����ا  يف  خمتلفة  حم��ط��ات  و�إىل 
خيار�ت  �ل��ع��م��الء  �إىل  ف��ت��ق��دم  �ل��وج��ه��ات 

�أو�صع لل�صحن مع خدمة تو�صيل �أ�صرع. 
يف هذ� �الإطار قال عبد�هلل حممد �صديد، 
�ملدير �الإد�ري ل�صوؤون �ل�صحن و�خلدمات 
“كان  ل��ل��ط��ري�ن  �الحت���اد  يف  �للوج�صتية 
باالإجناز�ت،  مليئاً  ع��ام��اً   2018 �ل��ع��ام 
حيث حققنا �لعديد من �لنتائج �الإيجابية 
�الأ�صطول  ع��م��ل��ي��ات  ت��ع��زي��ز  ذل���ك  مب��ا يف 
�ملرتكزة  �خل��دم��ات  وتطوير  و�ل��وج��ه��ات، 
على �ملنتجات �لفاخرة، �إىل جانب حتويل 

�أعمالنا �إىل �لتقنيات �لرقمية.« 
»م�����وؤخ�����ر�ً، وب���ع���د ق�����ر�ر ت��ع��زي��ز �ل���ق���درة 
�ال�صتيعابية �إىل بع�س �الأ�صو�ق �لرئي�صية 
وتخ�صي�س  وفيتنام،  �لهند  �ل�صني،  مثل 
�ملتز�يد  للطلب  تلبية  ل��الإي��ج��ار  ط��ائ��رة 
�لعام، متثل خدمة  �الأخ��ري من  �لربع  يف 
�إ����ص���اف���ة م��ذه��ل��ة ع��ل��ى �صبكة  ب��ر���ص��ل��ون��ة 

�مل��ن��ت�����ص��ب��ني مل��وؤ���ص�����ص��ت��ي ���ص��ع��ود ب���ن �صقر 
�مل�صاريع  ل��ت��ن��م��ي��ة  ر������ص����د  ب����ن  وحم���م���د 
�ل�صغرية و�ملتو�صطة ، و�لت�صويق مل�صاريعهم 
ت�صاهم  تناف�صية  بيئة  وتهيئة  وحتفيزهم 
وتعزيز   ، �ل�صغري  �مل�صروع  ثقافة  ن�صر  يف 
موؤكد�ً   ، �الإم�����ارة  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل�صياحة 
على �أن �مل�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة تعدُّ 
�إجناز�ً نوعياً لتطوير �القت�صاد �لوطني ، 
باالإ�صافة �إىل �أن �نطالق �ملهرجان يو�كب 
فرة بدء عطلة �ملد�ر�س ، وبالتايل نتوقع 
 25 يقرب من  ما  �ملهرجان  ي�صتقطب  �أن 
�أل����ف ز�ئ����ر م��ن م��و�ط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني من 
د�خل �الإمارة وخارجها ، عالوة على �صياح 
�لدولة من �أوروبا ودول عربية وخليجية ، 
م�صيد�ً بدعم �صركة ر�أ�س �خليمة �لعقارية 
و�ل�صركات �لر�عية مل�صاريع �ل�صباب و�لتي 
���ص��اه��م��ت يف ت��وف��ري م��ن�����ص��ات الإب�����ر�ز تلك 

�مل�صاريع وم�صاعدتها يف حتقيق �لنمو.
�صديقي،  �ل��دي��ن  �صميع  �أك���د  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
�خليمة  ر�أ���س  ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 

وقد  �ملنا�صب.  �لوقت  يف  ج��اءت  �لوجهات 
الحظنا �إن �لطلب كبري على هذه �لوجهة 
�لب�صائع  من  طن   17.6 بنقل  و�صررنا 
للطري�ن  �الحت���اد  رح��ل��ة  على  �مل�صحونة 
�الحتاد  ب����د�أت  ب��ر���ص��ل��ون��ة.«   �إىل  �الأوىل 
�إ�صبانيا  يف  �لت�صغيلية  عملياتها  لل�صحن 
عن طريق �ل�صحن �لربي من و�إىل باري�س 
و�م�صرد�م حتى 30 مار�س 2015 وهو 
�ملبا�صرة  �الأوىل  �لرحلة  �ن��ط��الق  ت��اري��خ 
ب����ني م����دري����د و�أب����وظ����ب����ي ح���ي���ث قدمت 
�الحت�����اد ل��ل�����ص��ح��ن خ���دم���ات ���ص��ح��ن جوي 
دول  يف  رئي�صة  وج��ه��ات  و�إىل  م��ن  يومية 
�لقارة �لهندية،  �خلليج، و�أفريقيا، و�صبه 
وج��ن��وب ���ص��رق �آ���ص��ي��ا و����ص��ر�ل��ي��ا. وب���د�أت 
�خلدمة �جلديدة من و�إىل بر�صلونة مع 
�الأوىل،  �ملرحلة  يف  �أ�صبوعية  رح���الت   5
�ليومية  �ل���رح���الت  �إىل  تنتقل  �أن  ق��ب��ل 

�بتد�ء من 31 مار�س 2019.

�ل���ع���ق���اري���ة، ح���ر����س �ل�������ص���رك���ة ع���ل���ى دعم 
�لالزمة  �لت�صهيالت  كل  وتقدمي  �ل�صباب 
�لتنمية  �مل�صاركة يف م�صرية  �أجل  لهم من 
ودولة  �الإم��ارة  ت�صهدها  �لتي  �القت�صادية 
�أن  �إىل  �ملتحدة، م�صري�ً  �لعربية  �الإم��ار�ت 
على  د�ئ��م��اً  تعمل  �لعقارية  �خليمة  ر�أ����س 
و�ال�صتفادة  �ل�صباب  طاقات  يف  �ال�صتثمار 
�مل�صاريع  بكافة  وخرب�تهم  مو�هبهم  م��ن 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا، ومتنحهم  ع��ل��ى  ت��ع��ك��ف  �ل���ت���ي 
فر�صة �مل�صاهمة يف حتقيق �الإجناز�ت �لتي 

و�صلت �إليها �ل�صركة. 
وهبة،  ر�أف����ت  ق���ال  م��ت�����ص��ل،  وع��ل��ى �صعيد 
موؤ�ص�صة  يف  �ل�صركات  تطوير  �إد�رة  مدير 
حممد بن ر��صد لتنمية �مل�صاريع �ل�صغرية 
�قت�صادية  موؤ�ص�صات  �إح���دى  و�ملتو�صطة، 
دبي، “ي�صرنا �مل�صاركة ك�صريك حكومي يف 
فعاليات مهرجان قرية �ملطاعم يف دورتها 
�لثانية، من خالل �إ�صر�ك �أع�صاء �ملوؤ�ص�صة 
يف هذ� �حلدث، حيث ن�صعى د�ئما �إىل �إبر�ز 
و�ملتو�صطة  �ل�����ص��غ��رية  �مل�����ص��اري��ع  �أ���ص��ح��اب 

�لفعاليات  م��ع��ظ��م  يف  �الأع�����م�����ال  ورو�د 
�حل��ي��وي��ة �ل��ت��ي ت��دع��م ت��و�ج��ده��م وتربز 

منتجاتهم يف �ل�صوق �ملحلي«. 
و�أ�صار وهبة �إىل �أن �ملوؤ�ص�صة حتر�س ب�صكل 
يف  �أع�صائها  ح�صور  تعزيز  على  م�صتمر 
�ملحلي  �ل�صعيدين  على  �ملحافل،  خمتلف 
و�ل���دويل، �إذ ت�صهم مثل ه��ذه �مل��ب��ادر�ت يف 
�ملعرفة  وت��ب��ادل  �ل��ع��م��الء،  ق��اع��دة  تو�صيع 
�مل�صاركة  �جل��ه��ات  م��ع خمتلف  و�خل���رب�ت 
�لتعرف  �إىل جانب  �مل�صاريع،  �أ�صحاب  من 

على �حتياجات �ل�صوق.
�لعقارية م�صاحة  ر�أ�س �خليمة  وخ�ص�صت 
من  وي���ربز  للمهرجان،  مميزين  وم��وق��ع 
بني �لفعاليات �جلاذبة و�ملميزة �أد�ء متنوع 
للفرق �الإمار�تية، باالإ�صافة �إىل م�صابقات 
تر�ثية و�صحوبات وجو�ئز يومية، وفقر�ت 
�إعد�د �لطعام مع �لعديد من �مل�صاهري يف 
�ألعاب  ع��امل �ل��ط��ب��خ، ب��االإ���ص��اف��ة �إىل رك��ن 
و�أن�صطة ترفيهية لالأطفال على مد�ر �أيام 

�لفعالية.

دوق يورك يفتتح مبنى م�صدر 
يف جامعة مان�ص�صرت الربيطانية

•• اأبوظبي-وام:

�مل�صتقبل  لطاقة  �أب��وظ��ب��ي  �صركة  مبنى  ي���ورك  دوق  �أن���درو  �الأم���ري  �فتتح 
هند�صة  يف  �الب��ت��ك��ار  “مركز  ي�صم  �ل���ذي  مان�ص�صر  بجامعة  “م�صدر” 
يف  �الب��ت��ك��ار  بتطوير  �ل�صركة  �ل��ت��ز�م  جت�صد  مهمة  كخطوة  �جلر�فني” 
�لتقنيات �لنظيفة حول �لعامل. ح�صر حفل �الفتتاح �صعادة رو�صة �لعتيبة 
�ل��دك��ت��ورة نو�ل  ل��ن��دن و���ص��ع��ادة  �ل��دول��ة يف  ���ص��ف��ارة  �لبعثة يف  ن��ائ��ب رئي�س 
�حلو�صني �ملندوبة �لد�ئمة للدولة لدى �لوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة 
�الأبحاث  ق�صم  لرئي�س  �الأول  �لنائب  غريفيث  �صتيف  و�لدكتور  “�آيرينا” 
�ملمار�س يف جامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا وعدد  و�لتطوير و�الأ�صتاذ 
ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لرحمي  جميل  حممد  وق��ال  �مل�صوؤولني.  من 
�جلهود  يعك�س  �جلديد  م�صدر  مبنى  �فتتاح  �إن  �مل�صتقبل  لطاقة  �أبوظبي 
نحو  �لطريق  �لتي متهد  �لتقنيات  �أح��دث  لتطبيق  نبذلها  �لتي  �مل�صركة 
..م�صري�  �لعامل  �مل�صتد�مة على م�صتوى  و�لتنمية  �لنظيفة  �لطاقة  حلول 
�إىل �أن �ل�صر�كة مع جامعتي مان�ص�صر وخليفة للعلوم و�لتكنولوجيا تعد 
�نطالقة لرحلة فريدة من �الكت�صافات �لعلمية �ملبتكرة �لتي �صت�صاهم يف 
حتويل �إمكانات مادة �جلر�فني �لو�عدة �إىل حلول عملية جمدية جتاريا«.

و�أكد �أن �ملركز يدعم ��صر�تيجية “م�صدر” �لتجارية للم�صاركة يف �مل�صاريع 
�لتي تعتمد على �لتقنيات �لنظيفة �ملتطورة ذ�ت �جلدوى �لتجارية.

مان�ص�صر  جامعة  رئي�صة  روثويل  نان�صي  �لربوفي�صورة  �أك��دت  جانبها  من 
يف كلمتها خالل حفل �الفتتاح على �أهمية �فتتاح مبنى م�صدر �لذي ي�صم 
يف  �خلطوة  ه��ذه  �صت�صاهم  حيث  �جلر�فني”  هند�صة  يف  �البتكار  “مركز 
تعزيز �ال�صتخد�مات �لتجارية و�القت�صادية ملادة �جلر�فني و�إحد�ث نقلة 
�خل�صائ�س  م��ن  �ال���ص��ت��ف��ادة  خ��الل  م��ن  �لقطاعات  م��ن  �لعديد  يف  نوعية 
�لفريدة لهذه �ملادة وغريها من �ملو�د ثنائية �الأبعاد. و�أ�صارت �إىل �أن �فتتاح 
�ملركز يعد بد�ية لعدد هائل من �لبحوث و�الكت�صافات �لتي �أ�صبحت قابلة 
للتحقيق بف�صل �لدعم �لكبري من �ملمولني ال�صيما �صركة م�صدر �لد�عم 

�لرئي�س للم�صروع.

كارتر اآند وايت الإماراتية ت�صتعر�ض
 منتجاتها اخلا�صة بطائرات رجال الأعمال يف دبي

•• دبي- الفجر:

�صهد جناح �صركة كارتر �آند و�يت �الإمار�تية  �مل�صارك يف فعاليات معر�س 
�ل��ط��ري�ن �خل��ا���س وط���ري�ن رج���ال �الأع��م��ال يف �ل�����ص��رق �الأو���ص��ط و �صمال 
�أفريقيا �لذي �نطلقت فعالياته موؤخر�ً يف دبي �إقباال كبري� من �جلمهور 
و���ص��رك��ات ط���ري�ن خ��ا���س ، ح��ي��ث ح��ر���ص��ت �ل�����ص��رك��ة ع��ل��ى ع��ر���س �ملنتجات 
�لقطنية �لفاخرة مثل �أغطية �ال�صرة و�ملنا�صف و�مللبو�صات �لتي ت�صتخدم 
ت�صنيع منتجات  ويجري  �الأعمال.  رجال  �خلا�صة وطائر�ت  �لطائر�ت  يف 
خ�صي�صاً  وت�صتخدم   ، �إيطاليا  يف  �ل��ف��اخ��ر  �مل�����ص��ري  �لقطن  م��ن  �ل�صركة 
من  كبري�ً  �إقباال  وتلقى  عامليا،  �الأف�صل  تعدُّ  و  �الأعمال  رج��ال  يف طائر�ت 
�الأع��م��ال. وقد  �إد�رة طائر�ت رج��ال  و�صركات    ، �لطائر�ت �خلا�صة  مالك 
تلقت �ل�صركة خالل �ملعر�س طلبات من عدد من �صركات �لطري�ن �خلا�س 
خامات  ��صتخد�م  و  عالية  بجودة  تتمتع  �لتي  مبنتجاتها  لتزويدها  �أي�صاً 
�الأعمال  �أن معر�س �لطري�ن �خلا�س وطري�ن رجال  قطن فاخرة. يذكر 
دبي  يقام يف موقع معر�س  “ ميبا”  �أفريقيا  و�صمال  �الأو���ص��ط  �ل�صرق  يف 

للطري�ن بالقرب من مطار �آل مكتوم يف دبي �جلنوب.

�صورة ملاكيت قرية �ملطاعم 

الحتاد لل�صحن تو�صع �صبكة وجهاتها العاملية مع اإطالق رحالت الحتاد للطريان اإىل بر�صلونة

الإدراج يف »ال�صوق الثانية« �صمن 
حلقة نقا�صية ب�صوق دبي املايل

•• دبي-وام:

بالتعاون مع جمل�س دبي  دب��ي  �مل��ايل وغرفة جت��ارة و�صناعة  دب��ي  �صوق  نظم 
لرو�د �الأعمال حلقة نقا�صية حول فر�س �الإدر�ج يف “�ل�صوق �لثانية” ل�صوق 
�أمام  �مل��ال  �أ���ص��و�ق  �آف��اق  يف فتح  �لثانية”  “�ل�صوق  دور  ��صتعر�صت  �مل��ايل  دب��ي 
�ل�صركات �خلا�صة بالنظر �إىل ما توفره من مز�يا عديدة من �صاأنها �الإ�صهام 

يف و�صع تلك �لفئة من �ل�صركات على طريق �لنمو �مل�صتد�م.
قطاعات  يف  تن�صط  خا�صة  �صركة   45 ممثلي  �لنقا�صية  �حللقة  ��صتقطبت 
متنوعة ومنها �ل�صناعة و�لتقنية و�لتجزئة و�لتمويل و�لعقار�ت و�الإن�صاء�ت 
�صركات  و�ملخت�صني من  �خل��رب�ء  �لعديد من  �إىل  باالإ�صافة  �لغذ�ئية  و�مل��و�د 
�ال�صت�صار�ت �لنا�صطة يف جمال �الكتتابات �لعامة و�الإدر�ج و�صارك فيها كل من 
فهيمة �لب�صتكي نائب رئي�س تنفيذي رئي�س قطاع تطوير �الأعمال �صوق دبي 
�ملايل و �لدكتور منذر بركات م�صت�صار �أول �الأ�صو�ق �ملالية هيئة �الأور�ق �ملالية 
و�إبر�هيم  ب�صيوين  معتوق  �صركة  �الإد�ري  �ل�صريك  �إبر�هيم  و�أحمد  و�ل�صلع 
لال�صت�صار�ت �لقانونية وخليفة رباع نائب �لرئي�س نائب رئي�س قطاع �لعمليات 
�صوق دبي �ملايل. و قال �صعادة عي�صى كاظم رئي�س جمل�س �إد�رة �صوق دبي �ملايل 
�أن”�ل�صوق �لثانية” يف �صوق دبي �ملايل توفر للم�صتثمرين يف �ل�صركات �خلا�صة 
من�صة متكاملة الإجناز عمليات �لتد�ول و�لتقا�س و�لت�صوية مبا يعزز ح�صور 
قاعدة  �أم��ام  �ل�صوء  د�ئ��رة  و�صعها يف  �لعام عرب  �مل�صتوى  على  �ل�صركات  تلك 
�ألف م�صتثمر   843 �مل�صتثمرين �ل�صخمة و�ملتنوعة يف �ل�صوق و�لتي تتجاوز 

عالوة على �لع�صر�ت من �صركات �لو�صاطة و�ملحللني �ملحليني و�لعامليني .
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العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اخطار عديل بالن�سر
رقم )2018/1/7751(

�ملخطر : بنك دبي �الإ�صالمي - �س م ع - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�صي 
�ملخطر �ليه : �أ�صرف �ر �بويل �آر �بويل يو�صف    " هندي �جلن�صية" 

)جمهول حمل �الإقامة( 
ومبوجب هذ� �الإخطار �لعديل فاإننا ننذركم ب�صرورة �لوفاء وب�صرورة �صد�د �ملبلغ �ملر�صد 
يف ذمته 33.882 درهم ثالثة وثالثون �لفا وثمامنائة و�ثنتان وثمانون درهما  وذلك يف 
مدة �ق�صاها �صبعة �يام من تاريخ ��صتالم هذ� �الخطار �لعديل و�إال �صوف ن�صطر �آ�صفني �ىل 
" هوند� بايلوت - �حمر �للون - لوحة رقم  �تخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية ببيع �ل�صيارة 
58951 - خ�صو�صي - كود F - �إمارة دبي - موديل �ل�صنع 2014 " و�ملرهونة للمنذر مع 
حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفقا للمادة 
�الخرى،،،  �ملخطر  حقوق  كافة  حفظ  مع  �لتجارية.  �ملعامالت  قانون  من    175  ،  172
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اخطار عديل بالن�سر
رقم )2018/1/7752(

�ملخطر : بنك دبي �الإ�صالمي - �س م ع - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�صي 
�ملخطر �ليه : �ر�صاد �كات ميكاندي   " هندي  �جلن�صية" 

)جمهول حمل �الإقامة( 
ومبوجب هذ� �الإخطار �لعديل فاإننا ننذركم ب�صرورة �لوفاء وب�صرورة �صد�د �ملبلغ �ملر�صد 
5.080 درهم خم�صة �الف وثمانون درهما  وذلك يف مدة �ق�صاها �صبعة �يام من  يف ذمته 
�الجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  �آ�صفني  ن�صطر  �صوف  و�إال  �لعديل  �الخطار  ه��ذ�  ��صتالم  تاريخ 
�لقانونية ببيع �ل�صيارة " ني�صان تيد� - ف�صي �للون - لوحة رقم 92862 - خ�صو�صي - كود 
M - �إمارة دبي - موديل �ل�صنع 2011 " و�ملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن 
ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفقا للمادة 172 ، 175  من قانون 

�ملعامالت �لتجارية. مع حفظ كافة حقوق �ملخطر �الخرى،،، 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اخطار عديل بالن�سر
رقم )2018/1/7745(

�ملخطر : بنك دبي �الإ�صالمي - �س م ع - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�صي 
�ملخطر �ليه : ليليان زيد حمود   " لبنانية  �جلن�صية" 

)جمهول حمل �الإقامة( 
ومبوجب هذ� �الإخطار �لعديل فاإننا ننذركم ب�صرورة �لوفاء وب�صرورة �صد�د �ملبلغ �ملر�صد يف 
ذمته 70.009 درهم �صبعون �لفا وت�صعة در�هم  وذلك يف مدة �ق�صاها �صبعة �يام من تاريخ 
��صتالم هذ� �الخطار �لعديل و�إال �صوف ن�صطر �آ�صفني �ىل �تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية 
ببيع �ل�صيارة " �نفينتي كيو �ك�س 70 - ��صود �للون - لوحة رقم 51021 - خ�صو�صي - كود 
Q - �إمارة دبي - موديل �ل�صنع - 2015 " و�ملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن 
ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفقا للمادة 172 ، 175  من قانون 

�ملعامالت �لتجارية. مع حفظ كافة حقوق �ملخطر �الخرى،،، 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اخطار عديل بالن�سر
رقم )2018/1/7747(

�ملخطر : بنك دبي �الإ�صالمي - �س م ع - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�صي 
�ملخطر �ليه : عا�صق ن�صيم ن�صيم �مبا الث فيتيل   " هندي �جلن�صية" 

)جمهول حمل �الإقامة( 
ومبوجب هذ� �الإخطار �لعديل فاإننا ننذركم ب�صرورة �لوفاء وب�صرورة �صد�د �ملبلغ �ملر�صد 
يف ذمته 63.278 درهم ثالثة و�صتون �لفا ومائتني وثمانية و�صبعون درهما  وذلك يف مدة 
�ىل  �آ�صفني  ن�صطر  �صوف  و�إال  �لعديل  �الخطار  ه��ذ�  ��صتالم  تاريخ  من  �ي��ام  �صبعة  �ق�صاها 
�تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية ببيع �ل�صيارة " فورد مو�صتاجن - �حمر �للون - لوحة رقم 
43723 - خ�صو�صي - كود T - �إمارة دبي - موديل �ل�صنع 2013 " و�ملرهونة للمنذر مع 
حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفقا للمادة 
�الخرى،،،  �ملخطر  حقوق  كافة  حفظ  مع  �لتجارية.  �ملعامالت  قانون  من    175  ،  172
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اخطار عديل بالن�سر
رقم )2018/1/7743(

�ملخطر : بنك دبي �الإ�صالمي - �س م ع - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�صي 
�ملخطر �ليه : مريز� حممد كامر�ن طارق حممود  " باك�صتانية  �جلن�صية" 

)جمهول حمل �الإقامة( 
ومبوجب هذ� �الإخطار �لعديل فاإننا ننذركم ب�صرورة �لوفاء وب�صرورة �صد�د �ملبلغ �ملر�صد 
يف ذمته 24.856 درهم �ربعة وع�صرون �لفا وثمامنائة و�صتة وخم�صون درهما  وذلك يف مدة 
�ق�صاها �صبعة �يام من تاريخ ��صتالم هذ� �الخطار �لعديل و�إال �صوف ن�صطر �آ�صفني �ىل �تخاذ 
كافة �الجر�ء�ت �لقانونية ببيع �ل�صيارة " هوند� �صيفك - ف�صي �للون - لوحة رقم 71807 
- خ�صو�صي - كود Q - �إمارة دبي - موديل �ل�صنع 2013 " و�ملرهونة للمنذر مع حتملكم 
 ، 172 كافة ما ينتج عن ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفقا للمادة 

�الخرى،،،  �ملخطر  حقوق  كافة  حفظ  مع  �لتجارية.  �ملعامالت  قانون  من    175
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اخطار عديل بالن�سر
رقم )2018/1/7750(

�ملخطر : بنك دبي �الإ�صالمي - �س م ع - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�صي 
�ملخطر �ليه : �جناال جهون جهون ماتهيو   " هندية �جلن�صية" 

)جمهول حمل �الإقامة( 
ومبوجب هذ� �الإخطار �لعديل فاإننا ننذركم ب�صرورة �لوفاء وب�صرورة �صد�د �ملبلغ �ملر�صد 
يف ذمته وقدره 23.922 درهم ثالثة وع�صرون �لفا وت�صعمائة و�ثنا وع�صرون درهما  وذلك 
يف مدة �ق�صاها �صبعة �يام من تاريخ ��صتالم هذ� �الخطار �لعديل و�إال �صوف ن�صطر �آ�صفني 
�ىل �تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية ببيع �ل�صيارة " هوند� �صيفك - �حمر �للون - لوحة رقم 
58630 - خ�صو�صي - كود K - �إمارة دبي - موديل �ل�صنع 2012 " و�ملرهونة للمنذر مع 
حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفقا للمادة 
�الخرى،،،  �ملخطر  حقوق  كافة  حفظ  مع  �لتجارية.  �ملعامالت  قانون  من    175  ،  172
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اخطار عديل بالن�سر
رقم )2018/1/7744(

�ملخطر : بنك دبي �الإ�صالمي - �س م ع - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�صي 
�ملخطر �ليه : حممد فيكام عرفاته �صادقني   " �صرييالنكي �جلن�صية" 

)جمهول حمل �الإقامة( 
ومبوجب هذ� �الإخطار �لعديل فاإننا ننذركم ب�صرورة �لوفاء وب�صرورة �صد�د �ملبلغ �ملر�صد 
يف ذمته 89.884 درهم ت�صعة وثمانون �لفا وثمامنائة و�ربع وثمانني درهما  وذلك يف مدة 
�ق�صاها �صبعة �يام من تاريخ ��صتالم هذ� �الخطار �لعديل و�إال �صوف ن�صطر �آ�صفني �ىل �تخاذ 
كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية ببيع �ل�صيارة " ميت�صوبي�صي باجريو - �حمر �للون - لوحة رقم 
86159  - خ�صو�صي - كود T - �إمارة دبي - موديل �ل�صنع 2016 " و�ملرهونة للمنذر مع 
حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفقا للمادة 
�الخرى،،،  �ملخطر  حقوق  كافة  حفظ  مع  �لتجارية.  �ملعامالت  قانون  من    175  ،  172
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اخطار عديل بالن�سر
رقم )2018/1/7746(

�ملخطر : بنك دبي �الإ�صالمي - �س م ع - بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�صي 
�ملخطر �ليه : ليليان زيد حمود   " لبنانية �جلن�صية" 

)جمهول حمل �الإقامة( 
ومبوجب هذ� �الإخطار �لعديل فاإننا ننذركم ب�صرورة �لوفاء وب�صرورة �صد�د �ملبلغ �ملر�صد يف 
ذمته 70.009 درهم �صبعون �لفا وت�صعة در�هم  وذلك يف مدة �ق�صاها �صبعة �يام من تاريخ 
��صتالم هذ� �الخطار �لعديل و�إال �صوف ن�صطر �آ�صفني �ىل �تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية 
ببيع �ل�صيارة " �نفينتي  كيو �ك�س 70 - ��صود �للون - لوحة رقم 51021 - خ�صو�صي - كود 
Q- �إمارة دبي - موديل �ل�صنع 2015 " و�ملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن 
ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفقا للمادة 172 ، 175  من قانون 

�ملعامالت �لتجارية. مع حفظ كافة حقوق �ملخطر �الخرى،،، 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
تبليغ ح�سور جل�سة خربة 

�سادرة عن اخلبري املنتدب   د. ب�سام يحيى عجول 
�إىل �ملتنازع �صده / حممد �أ�صرف حممد فوؤ�د علي 

عنو�نه : �إم��ارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - منطقة �خلليج �لتجاري - ليدينغ بزن�س �صنر 
بريد   -  0566004344 : �ملتحرك  �لهاتف  - رقم  8 - مكتب رقم 24  �لطابق   - - مكاين 2659186585 

alexfolly@icloud.com : لكروين�
نعلمكم مبوجبه بانه مت تكليفنا مبهمة �خلربة يف �لدعوى رقم 2018/488 نز�ع تعيني جتاري حمكمة 
دبي �الإبتد�ئية و�ملقامة �صدكم من قبل  �ملتنازعتني : 1-جر�ند �ليت خلدمات تنظيف �ملباين - �س ذ م 
م ، 2- �لك�صندر بوتاليف  - ندعوكم ب�صفتكم طرفا يف �لق�صية �مل�صار �ليها �عاله للح�صور �ىل مكتبنا 
�لكائن يف �ل�صقة رقم c08 بناء �لعوي�س �صارع �لرقة ديرة دبي وذلك يف متام �ل�صاعة 10.00  �لعا�صرة 
من �صباح يوم �لثالثاء  �ملو�فق  25 دي�صمرب  2018.  وذلك لالإجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم 
من م�صتند�ت.  يف حال تخلفكم عن �حل�صور �أو عدم �ر�صال وكيل قانوين عنكم خالل �ملهلة �ملحددة فاإن 

�خلبري �صيبا�صر �جر�ء�ت �خلربة ويقدم تقريره للمحكمة من و�قع �مل�صتند�ت �ملتاحة.
اخلبري املنتدب / د. ب�سام يحيي عجول 

اعالن اجتماع خربة

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
 يف الدعوى رقم 2018/1341 جتاري كلي 

�ملدعي /  بنك �بوظبي �لتجاري 
�ملدعي عليه / ماهي�س فايدياناتان �ينيكل 

دبي  حمكمة  قبل  من  و�ملعني   ، �لهادي  ح�صن  هادي  حممد  �لدكتور/عقيل  �خلبري  يعلن 
�بوظبي  بنك  �ملدعي/  من  و�ملقامة  كلي،  جتاري   2018/1341 رقم  �لدعوى  يف  �البتد�ئية 
مدعو�  �ينيكل  فايدياناتان  ماهي�س  �ل�صيد/  عليه  �ملدعي  فان  للمهمة  وتنفيذ�   ، �لتجاري 
حل�صور �جتماع �خلربة �مل�صرفية �و بو��صطة وكيل معتمد ، و�ملقرر عقده يوم  �الثنني  �ملو�فق 
2018/12/17 م  يف متام �ل�صاعة �حلادية ع�صر� �صباحا يف مقر مكتبنا �لكائن يف �إمارة دبي - 
ديرة - بو�صعيد - بناية �لو�صل بزن�س �صنر - بجو�ر فندق جي 5 )فندق روتانا �صابقا( - �صارع 
رقم 27 - �لطابق �لتا�صع - مكتب رقم )902( رقم مكاين : 94178 32428 - لذ� نرجو منكم 
توؤدون  �لتي  و�مل�صتند�ت  �الأور�ق  جميع  " و�ح�صار  �عاله  �ملحدد  �ملوعد  يف  باحل�صور  �لتكرم 

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

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

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
   يف  الدعوى 2018/1350 جتاري كلي 

�صد �ملدعي عليهم / تو�س للتجارة �لعامة - �س ذ م م / ر�م�صاند�ين نار�ين ر�م �صاند / 
منوهر ر�م�صند�ين  - �ملقامة من :  بنك �ت�س ��س بي �صي 

مبا �ن هناك دعوى مقامة �صدكم مبحكمة دبي �البتد�ئية حتت رقم 2018/1350 جتاري 
كلي، وحيث �نه مت ندبنا خبري م�صرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام 
حل�صور  ندعوكم   ، �ملحاكم  �مام  �خلربة  �عمال  بخ�صو�س  م   1992 ل�صنة  �الثبات  قانون 
�جتماع خربة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن �ملو�صح 
�دناه وذلك يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/12/19  يف متام �ل�صاعة 30 : 11 �صباحا ، ويرجى 
منكم �ح�صار كافة �مل�صتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالجتماع ، دبي - 

مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع ،  هاتف : 04-2527888  
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

اعالن بالن�سر

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اإعالن بالن�سر - ح�سور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2018/1255 جتاري كلي - دبي 
�ملدعي عليه �الأول : �صر�بي�س )�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة( 

�ل��د�ئ��رة �لكلية �لتجارية  �مل��ذك��ورة �ع���اله   بناء على تكليف حمكمة دب��ي -  �ل��دع��وى  يف 
�لر�بعة رقم 36 ، بندبي خبري� م�صرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله �ملرفوعة من / بنك 
�و  دبي �لتجاري - �س م ع )�ملدعي( �صدكم - وعليه يرجى ح�صوركم يف جل�صة �خل��ربة 
وكيال معتمد� ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�صتند�ت تخ�س �لدعوى وذلك يوم �الثنني  
عبد�ملجيد  �خلبري/  مكتب  مقر  يف  ظهر�   1.00 �ل�صاعة  مت��ام  يف    2018/12/17 �مل��و�ف��ق 
�ملرزوقي و�لكائن مبدينة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بناية برج �مل�صرف - �لطابق 15 - 

مكتب رقم 1504 - موبايل : 0506111421  - ت : 042555363  - ف : 042555433 
اخلبري امل�سريف 
عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اعالن للح�سور امام مدير ادارة الدعوى بالن�سر 

 يف الدعوى رقم  2018/3313 مدين جزئي  
بناء على طلب مكتب �د�رة �لدعوى يف حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية

�ىل �ملدعي علي��ه / حممد �بو �حلمد حممد فرغل - م�صري �جلن�صية  
�قام �ملدعي / �مين �صليمان خمي�س �ملزروعاوي - فل�صطيني �جلن�صية  

�لدعوى رقم  2018/3313 مدين جزئي - عجمان    
�ملو�صوع : �ملطالبة برد مبلغ وقدره 113300 درهم + 60000 قيمة �الر�س مع �لفائدة بو�قع %12 

من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام.  
�نت مكلف باحل�صور �مام مدير �د�رة �لدعوى مبحكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية يوم �الحد 
�ملو�فق   2018/12/16 �ل�صاعة 8.30  �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على 
 �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله بو�صفك �ملدعي عليه.  

حرر بتاريخ :  2018/12/11 
حمرر �الإعالن :  مرمي �لكعبي

 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2017/7142 ت ك 

�ملرفوعة من �ملدعي/ �صركة �بوظبي موتورز - ذ م م 
�ىل �ملدعي عليه / 1-�صركة �لنباعة لقطع غيار �ل�صيار�ت - ذ م م

         2-جيتا ��صوكان زوجة ��صوكان نار�يانان 
حكمت �ملحكمة  مبثابة �حل�صوري : بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن فيما بينهما �ن يدفعا 
وو�حد  وت�صعمائة  �لف  وت�صعون  و�صتة  و�ربعمائة  مليون  درهم   1.496.961 مبلغ  للمدعية 
�تعاب  �لدعوى ومبلغ 300 درهم مقابل  و�صتون درهم وثمانية فلو�س ور�صوم وم�صروفات 

�ملحاماة ورف�س ما ز�د على ذلك من طلبات.  
وبفو�ت   ، لالعالن  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  حكما 
�لقانونية  �الجر�ء�ت  و�صتتخذ بحقكم  �ليه  �مل�صار  دون طعن منكم على �حلكم  �مليعاد  هذ� 

لتنفيذه �صدكم. 
  اإدارة اخلدمات الق�سائية    

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/3932  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-�حمد ح�صني �صلطان �مري �صلطان جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ دنيا للتمويل - ذ م م وميثله / خالد حممد عبد�لرحيم بنار �لعو�صي 
�إجمايل  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ  -  قد 
وقدره )218.767.32 درهم( وفائدة  �تفاقية 39.97% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى 
تاريخ �ل�صد�د �لتام و�لز�م بالر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�صة 
لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 �ل�صاعة   2018/12/20 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أي��ام على �الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/3534   تنفيذ جتاري  
�ملنفذ �صده/1- ج��ر�غ للمقاوالت - �س ذ م م   جمهول حمل  �ىل 
لتقويه  فور�س  �صرونغ  �لتنفيذ/�الإمار�ت  طالب  �ن  مبا  �القامة 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د   - مالكتها/�مال  وميثلها   - �خلر�صانه 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)421862( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/8847  عمايل جزئي
�ىل �خل�صم �ملدخل / 1-�لريامي لالعمال �لكهروميكانيكيه �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /بر��صانت فيكتور قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   128636( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة 
 mb184655902ae:ل�صكوى� رقم  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهم   )1500(
�س   08.30 �ل�صاعة   2018/12/20 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام 

على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/2106  ا�ستئناف عمايل    
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- بينجامني باو�صاحب ك�صيرى بهاو�صاحب في�صو�نات 
ك�صيرى جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�صتاأنف/ �لكرو لل�صناعات )دبي( 
�حلكم  ��صتاأنف/  قد  خم��ري   عبد�هلل  عمر  وميثله:عبد�لرحمن  ����س.ذ.م.م 
ب���ت���اري���خ:2018/7/31  ب��ال��دع��وى رق��م 2018/5536 ع��م��ايل ج��زئ��ي  �ل�����ص��ادر 
وحددت لها جل�صه يوم �الثنني  �ملو�فق 2018/12/17 �ل�صاعة 10.00 �صباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/595 تنفيذ �سرعي

�صليم جمهول حمل  �ملنفذ �صده/1- حممد عاطف خان خان حممد  �ىل 
عليك  �أق���ام  ق��د  ��صغر  علي  علي  �لتنفيذ/مهو�س  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�ل�����ص��ادر يف  و�ل��ز�م��ك تنفيذ �حل��ك��م  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�صد�د  م�صلمني  نف�س  �ح���و�ل  رق������م:1155/2017  �ل��دع��وى 
وقدره )109.559( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف من تاريخ �ال�صتحقاق 
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

             يف  الدعوى 2018/1426  احوال نف�ض م�سلمني
�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد عابد ثاين �صيف �ملري  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ فاطمه �صالح حممد بن ��صحاق وميثله:هاين رجب مو�صى عبد�هلل 
�جل�صمي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالطالق لل�صرر ونفقة 
�حل�صانة  وتقرير  �صرعي  وم�صكن  �ل�صد�ق  وم��وؤخ��ر  �صاملة  �والد  ونفقة  ع��دة 
و�جرة حا�صنة و�جرة خادمة و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها 
جل�صة يوم  �لثالثاء �ملو�فق  2018/12/18   �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة رقم )7( 
يف مبنى �الحو�ل �ل�صخ�صية يف منطقة �لقرهود لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2018/196  بيع عقار مرهون   

مو�صوع �لق�صية:��صد�ر �لقر�ربتذييل ��صل عقد �لرهن بال�صيغة �لتنفيذية و�يقاع �حلجز على 
�لعقار رق��م:622 بالطابق رقم 6 مبنبى رويال ريزيدني�س 1 �لبالغ م�صاحته 85.22 مر مربع 
بامارة دبي نظري  �لر�بعه  �الر���س رقم 25 مبنطقة �حلبيه  و�ملو�قف رقم:B1-58 على قطعة 

مبلغ )443.369.05( درهم.
طالب �الإعالن:طالب �لتنفيذ:بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني �س.م.ع

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �صده:1- هو� بينغ جمهول حمل �القامة
مو�صوع �العالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�صة وهي عبارة عن �صقة �صكنية - 
�ملنطقة �حلبيه �لر�بعه - رقم �الر���س:25 - ��صم �ملبنى:رويال ريزيدين�س 1 - رقم �لعقار 622 
- وفاء� للمبلغ �ملطالب به وقدره )443.369/05( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله 

قانونا.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2018/215 بيع عقار مرهون

�لتنفيذ/بنك  �ن طالب  �القامة مبا  ل��و  جمهول حمل  �صينجو  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أبوظبي �لوطني - �صابقا - بنك �بوظبي �الول  - حاليا وميثله:حممد عي�صى �صلطان 
قيمة  ل�صد�د  �عالنكم  ب��ت��اري��خ:2018/12/9  �البتد�ئية  دبي  حمكمة  قررت  �ل�صويدي. 
�ملطالبة وقدرها )2205000.00( درهم خالل �صهر من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ 
�مل��ادة 295 من قانون  �ملز�يدة وفقا لن�س  �لعقار حمل �لرهن بطريق  و�إال بيع  �ع��اله 
 - �ملنطقة:�خلري�ن - رقم �الر���س:32  �صكنية -  �لعقار:�صقة  �ملدنية )نوع  �الج��ر�ء�ت 
�لطابق:3  �لعقار:311 - رقم  �ملبنى:�لبادية ريزيدن�س 11 - رقم  ��صم   - �ملبنى:1  رقم 

- �مل�صاحة:209.56 مر مربع (
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/198  ا�سكالت عمالية
�ىل �مل�صت�صكل �صده:توفيق عبد�ملوىل توفيق �بو �لعطا

جمهول حمل �القامة
مبا �ن �مل�صت�صكل:كني وي�صت �وي

نعلنكم بانه قد حتددت جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2018/12/18 �ل�صاعة:08:30 
عليكم  يتوجب  و�لتي  �ع��اله  �ال�صكال  يف  للنظر   ch1.C.15:بالقاعة �س 
نفاذ  مع  غيابكم  يف  ق��ر�ر  �صي�صدر  �حل�صور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�صورها 

�أثره �لقانوين بحقكم . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
                 يف الدعوى رقم 2018/511  حجز حتفظي جتاري   

م��و���ص��وع �ل��ق�����ص��ي��ة:�مل��ط��ال��ب��ة ب��ت��وق��ي��ع �حل��ج��ز �ل��ت��ح��ف��ظ��ي ع��ل��ى �م���و�ل 
�الإعالن:طالب  ط��ال��ب  دره����م.    )22752259.02( مبلغ  عليه  �مل��دع��ي 
)�مل�صرف(   �خلارجية  و�لتجارة  لال�صتثمار  �لعربي  �لتنفيذ:�مل�صرف 
ل��ل��زي��وت �ملحدوده   �ع��الن��ه:�مل��ن��ف��ذ ���ص��ده:1- �صركة �الم����ار�ت  �مل��ط��ل��وب 
جمهول حمل �القامة  مو�صوع �العالن:  نعلنكم بانه مت توقيع �حلجز 
�لتحفظي على �مو�لكم �خلا�صة وهي عبارة عن ��صهم يف �صوق �أبوظبي 
ل��الور�ق �ملالية وذل��ك يف ح��دود مبلغ �ملطالبة وق��دره )22752259.02( 

درهم وذلك للعلم مبا جاء به.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/3279  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�صعيد جمعه مبارك بخيت لنجاوي جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع وميثله:علي ��صماعيل �بر�هيم �جلرمن قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يدفع للبنك �ملدعي 
مبلغا وقدره )213.639.06( درهم و�الرباح �لتاأخريية وقدرها 9% عن �ملبلغ �مل�صتحق يف 
ذمته من تاريخ:2018/8/6 وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
�ملو�فق:2018/12/25  �لثالثاء  يوم  جل�صة  لها  و�التعاب.وحددت  و�مل�صاريف  و�لر�صوم 
�ل�صاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك 
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/4165  جتاري جزئي

حمل  جمهول  �لبلوي  �لع�صباين  علي  حامد  بن  1-ع��ادل   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام عليك  �القامة مبا �ن �ملدعي /ماك�صيمام لتاأجري �ل�صيار�ت ���س.ذ.م.م قد 
 )5.280( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى 
رق������م:2018/1934. �ل��ت��ج��اري  �ل��ن��ز�ع  و�مل�صاريف و�صم ملف  و�ل��ر���ص��وم  دره��م 
�ل�����ص��اع��ة:08:30 �س  �مل����و�ف����ق:2018/12/18  �لثالثاء  ي��وم  وح���ددت لها جل�صة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.C.13:بالقاعة
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/4148  جتاري جزئي
�س.ذ.م.م  و�مل�صروبات  �لغذ�ئية  �مل��و�د  لتجارة  1-دي��الم��ور   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ل�صيار�ت  �وت���و لتاأجري  �مل��دع��ي /ع��زي��ز �صيف  �ن  جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا 
عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  قد  ����س.ذ.م.م 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م   )6930( وق��دره  مببلغ 
�لثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�صد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9
فاأنت  لذ�    ch1.C.13:بالقاعة �س  �ل�صاعة:08:30  �مل��و�ف��ق:2018/12/18 
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3159  مدين جزئي

�ملدعي  �ن  �القامة مبا  تور�بايل جمهول حمل  / 1-حمد علي خان  عليه  �ملدعي  �ىل 
�أق��ام عليك  �لزرعوين قد  ��صمعيل قبادي وميثله:جا�صم ر�صا حممد �صالح  /�صاهرخ 
�لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه باد�ء مبلغ )470000( درهم كتعوي�س 
�لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��دع��ي عليه  ب��امل��دع��ي ج���ر�ء ت�صرف  �ل��ت��ي حلقت  ع��ن �ال���ص��ر�ر 
بالر�صوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع  عنه 
و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق:2018/12/19 
�ل�صاعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.17  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك 
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3108  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد�هلل بن علي بن �صرحان �ملقبايل جمهول حمل �القامة 
عليك  �أق��ام  قد  عامة(  )م�صاهمة  �ملتكاملة  لالت�صاالت  /�الم���ار�ت  �ملدعي  �ن  مبا 
 )6295.70( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى 
درهم قيمة فو�تري �خلدمة �ملتاأخر �صد�دها و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�صتحقاق يف:2018/8/1 وحتى �ل�صد�د �لتام و�صم ملف 
�لنز�ع رقم:2018/2262 مدين.وحددت لها جل�صة يوم �الحد �ملو�فق:2018/12/16 
من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�    ch2.D.17:بالقاعة �س  �ل�����ص��اع��ة:08:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2268  جتاري كلي

�صيغال  �صبيا�صتيان  ثيكاكار�   -2 ����س.ذ.م.م  كوليك�صنز  1-�وب��ت��ك   / عليه  �ملدعي  �ىل 
/م�صرف  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �صيبا�صيتيان  تيكيكر�  �صايكو   -3
�لهالل �س.م.ع - مكتب �د�رة - فرع برج �لبحر وميثله:عبد�لعزيز خمي�س علي فرج 
�ل�صام�صي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالتكافل 
و�لت�صامن مببلغ وقدره )914.927.34( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة 
حتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها جل�صة يوم 
فاأنت  لذ�    ch1.C.15:بالقاعة �ل�صاعة:09:30 �س  �ملو�فق:2018/12/30  �الحد 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1389  ا�ستئناف جتاري    
�ىل �مل�����ص��ت��اأن��ف ���ص��ده/ 1- ك��رو���س دي��ج��ي��ت��ال ل��ل��ت��ج��ارة �ل��ع��ام��ة �����س.ذ.م.م 
�مل�صتاأنف/فيليب  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  �ل�صباب  قرطا�صية   -2
كور�فاكال جيورج وميثله:فاطمة حممد علي ح�صني �ملازم  قد ��صتاأنف/ 
�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2018/3 �جر�ء�ت �فال�س بتاريخ:2018/6/21 
وحددت لها جل�صه يوم �الحد  �ملو�فق 2018/12/23 �ل�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2118  ا�ستئناف جتاري    

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- �الزه��ر لل�صر�فة جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�مل�صتاأنف/م�صركانلو �نرنا�صيونال لل�صر�فة  قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 

�ل�صادر بالدعوى رقم 762/2018 جتاري كلي بتاريخ:2018/9/23     
 10.00 �ل�صاعة   2018/12/19 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�صه  وح��ددت 
من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/3264 تنفيذ مدين

�ىل �ملنفذ �صده/1- �أفان �صلفاتور �جنريلي جمهول حمل �القامة مبا 
�أقام عليك �لدعوى  �ن طالب �لتنفيذ/�أمين �كرم توفيق �لنجار قد 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )671310(
�ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/4177 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �صده/1- عبد�هلل ح�صن �بر�هيم حممد جمهول حمل �القامة 
وميثله:فريد  �����س.ذ.م.م  للمقاوالت  �لتنفيذ/�ملحافظ  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
عبد�هلل عبد�لرحمن عبد�هلل �لعو�صي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )98833( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/4071 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �صده/1- �وتو تريدر منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�حمد  ���س.ذ.م.م وميثلها  �ل�صيار�ت  لتاأجري  �لتنفيذ/�تورنت  �ن طالب  مبا 
ن�صيب  بن  عبد�لرحمن  ن�صيب  عبد�لرحمن  وميثله:مي  ب��ن   �صهيل  بن 
�لفال�صي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )43531.01( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/3928 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �صده/1- برو �يك�س بل�س العمال تنفيذ �لت�صميم �لد�خلي �س.ذ.م.م 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�تورنت لتاأجري �ل�صيار�ت �س.ذ.م.م 
وميثلها �حمد بن �صهيل بن  وميثله:مي عبد�لرحمن ن�صيب عبد�لرحمن بن 
و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لفال�صي  ن�صيب 
خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )27358( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع 
�ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1534  ا�ستئناف مدين    

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- حامت حلمي مو�صى عدو�ن جمهول حمل �القامة 
��صتاأنف/  ق��د  �الت��رب��ي   �صبحي  حممد  عاطف  �مل�صتاأنف/و�صام  �ن  مب��ا 
�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2018/409 مدين كلي بتاريخ:2018/11/14 
 10.00 �ل�صاعة   2018/12/24 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/7761  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  �لكهروميكانيكيه  لالعمال  1-�ل��ري��ام��ي   / �مل��دخ��ل  �خل�صم  �ىل 
ح�صن  وميثله:�حمد  ر�غافان  بيالي  ر�غافان  بوتاكوزيل  /ر�جيف  �ملدعي  �ن  مبا  �القامة 
عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ملازمي  عبد�هلل  حممد 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم  �لعودة مببلغ )3000(  وتذكرة  درهم(  وقدرها )290.357 
�تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ل��دع��وى  �قامة  تاريخ  من   %12
�ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   mb18307080ae:ل�صكوى� رقم  �ملحاماة 
�أو من  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �ل�صاعة 08.30 �س   2018/12/27
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 

بثالثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2018/5671  تنفيذ عمايل 

���س.ذ.م.م جمهول حمل  للتدريب  هارف�صت  �صده/1- مركز  �ملنفذ  �ىل 
قا�صم   �أني�س �حمد  �لتنفيذ/�مين حممد حممد  �ن طالب  �القامة مبا 
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )6370( وق��دره  به  �ملنفذ 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�صوم  دره��م   )703( مبلغ  �ىل  باال�صافة 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1559  ا�ستئناف مدين    

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- بيت وورلد �نف�صتمنت�س ليمتد 2- حممد هاين 
حممد ه�صام ق�صاب 3- عمر عبده قائد حممد جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �مل�صتاأنف/ ن�صر علي علي مق�صع وميثله:ب�صار عبد�هلل علي �بر�هيم 
رقم 2018/320 جتاري  بالدعوى  �ل�صادر  ��صتاأنف/ �حلكم  قد  �مل�صايبة  
كلي وحددت لها جل�صه يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2018/12/20 �ل�صاعة 10.00 
من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

          يف  الدعوى 2018/3  دعاوي م�ستعجلة عقاري
�ىل �ملدعي عليه / 1-طارق حممد �ل�صيد ح�صني جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /
�ريبيا جروب �نف�صتمنت ليمتد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها دعوى ق�صر �حلجز 
�لو�قع على �لعقار�ت �لبالغ عددها )137( وحدة �صكنية يف حدود مبلغ �ملديونية �لبالغ 
قدره )26.836.460( درهم وحددت لها جل�صة يوم �الحد �ملو�فق 2018/12/16 �ل�صاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة �س   11.00
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام 

على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

       اعالن بورود التقرير بالن�سر
          يف  الدعوى 2018/3  جلان جتارية

�ملدعي عليه / 1-حممد مو�صى حممد عطيه جمهول حمل  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /حممد عبد �هلل عقيل نعلمكم بان �ملحكمة 
قررت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ:2018/12/11 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله �خطاركم بورود تقرير �ل�صيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد 
�ل�صاعة:12:00  �مل��و�ف��ق:2018/12/12  حتددت جل�صة يوم �الربعاء 

م�صاء� مبكتب �لقا�صي للتعقيب على �لتقرير.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

 اللجان الق�سائية    اخلا�سة
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/4285 تنفيذ جتاري

مهتاين  مهي�س   -2 ����س.ذ.م.م  للمقاوالت  ج��ر�غ  �صركة  �صدهما/1-  �ملنفذ  �ىل 
�صوهار - ب�صفته �ملدير �مل�صئول وحمرر �ل�صيكات حمل �لدعوى جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�مل�صتقبل لتجارة �ل�صقاالت و�الملونيوم �س.ذ.م.م 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  - وميثلها وميثله:فهد �صلطان علي لوتاه قد 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )347598( درهم �ىل طالب 
فان  وعليه  بالت�صامن  عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م   -1 �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/3264 تنفيذ مدين

�ىل �ملنفذ �صده/1- �أفان �صلفاتور �جنريلي جمهول حمل �القامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ�أمين �كرم توفيق �لنجار قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )671310( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/2957  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه/1- �صركة �حمد بن د�صمال للمقاوالت ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/�لغرير لالن�صاء�ت منتجات ��صمنتية �س.ذ.م.م وميثله:حممد ر��صد حممد بن جرب 
�ل�صويدي نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/10/31  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�صالح/�لغرير لالن�صاء�ت منتجات ��صمنتية �س.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )�ربعة �الف و�صبعمائة ع�صرين درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
9% من تاريخ �ال�صتحقاق �حلا�صل يف:2017/8/30 وحتى متام �ل�صد�د و�لزمتها بامل�صروفات 
ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو 

�ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/2532  جتاري جزئي

بان  نعلنكم  �القامة  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاوالت  �ل�صدة  �ملحكوم عليه/1-  �ىل 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2018/10/17 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة 
ل�صالح/�لغرير لالن�صاء�ت خر�صانة �س.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ )مائة وخم�صة وثالثني �لف و�صبعمائة وخم�صة ع�صر درهم( و�لفائدة �لقانونية 
�ل�صد�د  �لق�صائية �حلا�صل يف:2018/7/10 وحتى متام  �ملطالبة  تاريخ  بو�قع 9% من 
و�لزمتها بامل�صروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر 
با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/2240  جتاري جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة  �لبناء  �ىل �ملحكوم عليه/1- جنمة �لف�صاء ملقاوالت 
�لدعوى  يف    2018/10/3 ب��ت��اري��خ   �مل��ن��ع��ق��دة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب���ان  نعلنكم 
عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  ����س.ذ.م.م  خر�صانة  لالن�صاء�ت  ل�صالح/�لغرير  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�ال�صتحقاق  تاريخ  و�لفائدة 9% من  دره��م(  �لف  للمدعية مبلغ )400.000  ت��وؤدي  بان 
يف:2016/10/9 وحتى متام �ل�صد�د و�لزمت �ملدعي عليها بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
�ل�صيخ  �ل�صمو  با�صم �صاحب  �الع��الن �صدر  لن�صر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2017/1099  جتاري كلي

ر�جي�س   -3 �صوبر�مانيان  موليكودي  مانوج   -2 ���س.ذ.م.م  للمقاوالت  �لفوز  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �القامة  حمل  جمهول  ر�يف  بر�مبيل  ف��ايل 
بحل  �ملهريي  �لرحومي  �هلل حميد  عبد  ل�صالح/خالد  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  2017/11/15  يف 
ندبه  �ل�صابق  �خلبري  وتعيني  للمقاوالت(  �لقوز  )�صركة  �الوىل  عليها  �ملدعي  �ل�صركة  وت�صفية 
�ل�صركة  و�لتز�مات وعلى مدير  لها من حقوق  وما  �ل�صركة  ��صول  كافة  وذلك بجرد  لها  م�صفيا 
و�لقائمني على �د�رتها تقدمي كافة ح�صابات و�مو�ل ودفاتر ووثائق وحددت �ملحكمة مبلغ خم�صة 
ع�صر �لف درهم كاأجر �مل�صفي ت�صاف على عاتق �لت�صفية وعلى �مل�صفي �النتهاء من �لت�صفية خالل 
�ملحاماة. حكما  �تعاب  درهم مقابل  �لف  �لدعوى ومبلغ  �ملدعي عليهم مب�صاريف  و�لزمت  �لبيان 
مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن 

�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي - د.حممود علياء

�لثقافة  ن���دوة  ع��ب��د�ل��غ��ف��ار ح�صني يف  ���ص��ع��اد  �ف��ت��ت��ح 
بالتعاون   ”4 �إمار�تية  “حروف  معر�صي  و�لعلوم 
مع جمعية �الإمار�ت لفن �خلط �لعربي و�لزخرفة، 
وح�صر  و�ل���ه���و�ي���ات،  للمقتنيات  �الأول  و�مل��ع��ر���س 
وعلى  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  �لبدور  بالل  �الفتتاح 
و�لدكتور حممد  �ل��رئ��ي�����س،  ن��ائ��ب  �ل��ه��ام��ل��ي  عبيد 
�����ص����امل �مل����زروع����ي ع���������ص����و جم���ل�������س �إد�رة م����ك����ت����ب����ة 
حم��م��د ب���ن ر������ص����د �آل م��ك��ت��وم، و�أح���م���د ب���ن �صقر 
وموؤ�ص�س  رئ��ي�����س  �ل�����ص��رك��ال  و�أح���م���د  ن��ه��ي��ان،  �آل 
حارب  �صعيد  ود.  جمموعة �ل�صركال وميروفايل، 

ونخبة من �ملهتمني و�ملعنيني.
28 ل���وح���ة خ��ط��ي��ة يف م��ع��ر���س ح���روف  ع��ر���ص��ت 
�إمار�تية للفنانني خالد �جلالف لوحتان »�لباقيات 
�لنا�س  ظلم  على  ق��درت��ك  دعتك  �إذ�   - �ل�صاحلات 
»�صورة  �لبلو�صي  وعمر�ن  عليك«  �هلل  ق��درة  فتذكر 
�صورة   - �صعرية  »ق�صيدة  �مل��ازم��ي  ون��دى  �لفاحتة« 
�ل��ف��احت��ة – ح��ل��ي��ة«، وف��اط��م��ة ���ص��امل��ني »�ل��وط��ن هو 
�إن  �آي��ه قر�آنية »ربنا ال توؤخذنا  – �لفخار -  �ل��روح 
ن�صينا �و �أخطاأنا«، وفاطمة �لظنحاين »�إن �مل�صلحة 
ملا  فعال  ربك  »�إن  عبد�لرحيم  وفاطمة  �مل�صركة«، 
�لعربي  »�ل��ب��رول  ي��ري��د« وجن���الء ع��ب��د�هلل �صالح 
�حل�صاين  وعائ�صة  �لعربي«  �ل��دم  من  باأغلى  لي�س 
وغريهم  �إح�����ص��ان��اً«...  ب��و�ل��دي��ه  �الإن�����ص��ان  »وو�صينا 
لفن  و�ملتقنني  �ملتميزين  �الإمار�تيني  �لفنانني  من 

�خلط �لعربي.
و�ملقتنيات  للهو�يات  »�الإم���ار�ت  معر�س  �فتتح  كما 
ت�صوير  �آالت  و���ص��م  �الأوىل  دورت�����ه  يف  �خل��ا���ص��ة« 
– �أو�صمة  – �أ�صلحة  هاتفية  – وب��ط��اق��ات  قدمية 
– عمالت  بريدية  – طو�بع  وميد�ليات  ونيا�صني 
و�صارك يف  ���ص��ي��ار�ت...(  – لوحات  ورقية ومعدنية 
�ل��ه��و�ة �الإم��ار�ت��ي��ني منهم  �مل��ع��ر���س جمموعة م��ن 
ر��صد �لبلو�صي �صارك باآالت ت�صوير �لذي ��صتهوته 
يف  �ل��ك��ت��اب..  يف  �ملجلة..  يف  �ل�صورة  �لطفولة  منذ 
معرفة  قبل  و�أح��ب��ب��ه��ا  ب��ال�����ص��ورة  تعلق  �جل���رن���ال.. 
�ل�صبا كان كل حلمه  �لقر�ءة و�لكتابة.. يف مرحلة 
�أن  �إىل  ي���ر�ه..  م��ا  �آل��ة ت�صوير ي�صجل بها  �م��ت��الك 
�أتيحت له فر�صة �لعمل يف �صرطة دبي عام 1990م 

�جلنائي..  �لت�صوير  ق�صم  يف  �لعمل  على  وت���درب 
حيث يعدُّ �ملخترب �جلنائي مدر�صة يف كل �صيء.

�لعلمي  �الإم�����ار�ت  ب��ن��ادي  ت��دري��ب��ي��ة  ب����دورة   �لتحق 
1992م  عام  ويف  1991م،  عام  �لت�صوير  مبجال 
�لت�صوير  م�����ص��اب��ق��ة  يف  �الأول  �مل���رك���ز  ع��ل��ى  ح�����ص��ل 
�ل�����ص��وئ��ي »م���ع���امل �إ���ص��الم��ي��ة يف ت����ر�ث �الإم������ار�ت 
�مل��ع��م��اري ب��اإم��ارة �ل�����ص��ارق��ة«، مم��ا دف��ع��ه للم�صاركة 
للخرب�ء  و�لثاين  �الأول  �ملوؤمتر  �أح��د�ث  تغطية  يف 
1996م   ،1994 عامي  دب��ي  ب�صرطة  �جلنائيني 
1995م  عام  يف  و�أي�صاً  كاملة،  ت�صويرية  بتغطية 
�لفوتوغر�يف  للت�صوير  �لثامن  �ملعر�س  يف  �صاركت 
على  ح�����ص��ل  1999م  ع���ام  �الأه���ل���ي.  يف  ب��ال��ن��ادي 
لالأد�ء  دب��ي  برنامج  يف  �ملتميز  �لعمل  فريق  جائزة 

�حلكومي. 
2004م �صارك يف فعاليات مهرجان �الأدب  يف عام 
�لهيئة  برعاية  �لتعاون  جمل�س  دول  ل�صباب  و�لفن 

�لعامة لرعاية �ل�صباب و�لريا�صة.
ح�صل على �ملركز �لثاين »هو�ه« يف م�صابقة �لت�صوير 
ل�صباق �لقدرة للعيد �لوطني �صنة 2005، برعاية 

�صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان .
 

�أ�صلحة  مقتنيات  �مل��ن�����ص��وري  عبيد  �أح��م��د  و���ص��ارك 
ق��دمي��ة و���ص��ي��ار�ت وه���و م��وؤ���ص�����س �ل��ق��ري��ة �لر�ثية 
عام 1996 يف دبي وبرنامج »وطني« عام 2005، 
وهو �أول برنامج لتعزيز �لهوية �لوطنية. و�صاحب 
�الأ�صلحة  وم��ت��ح��ف  �حل���������ص����ار�ت،  م��ع��ب��د  م��ت��ح��ف 
و�ملطبوعات  �مل���خ���ط���وط���ات  وم���ت���ح���ف  �ل���ق���دمي���ة، 

�لقدمية.
�أح��م��د �صيف ع��ب��د�هلل �حل�����ص��اوي م��ن ه���و�ة -جمع 
�الأو�صمة و�مليد�ليات و�لنيا�صني و�الأزياء �لع�صكرية 
�الحتاد،  وب��ع��د  قبل  �الإم����ار�ت  يف  ��صتخدمت  �ل��ت��ي 

و�لعمالت و�لطو�بع، و�مليد�ليات �لتذكارية .
�مل�صلحة  �لقو�ت  تاأ�صي�س  مر�حل  مقتنياته  جت�صد 
وتغيريها  �صاحل عمان  قوة  ت�صكيل  و�ل�صرطة منذ 
ومرور�  �أبوظبي  دف��اع  وق��وة  عمان  �صاحل  لك�صافة 
�ملتحركة  بقوة دفاع �الحتاد وقوة دفاع دبي و�لقوة 
�أم  �ل�صارقة �لوطني وحر�س  بر�أ�س �خليمة وحر�س 

�لقيوين �لوطني و�ل�صرطة ب�صكل عام .
�صارك مبعار�س حملية وعاملية وح�صل على جو�ئز 

�ل�صني  �ل��ربون��زي��ة يف  �مل��ي��د�ل��ي��ة  وم��ي��د�ل��ي��ات منها 
ونيوزلند� و�ل�صعودية وماليزيا .كما �صارك يف �إعد�د 
�صاهم يف  �لقيوين،  �أم  �إم��ارة  تر�ثيه عن  كتاب ملحة 
�أم  �لقيوين” يف متحف  �أم  “�صرطة  تاأ�صي�س غرفة 

�لقيوين �لوطني من مقتنياته �خلا�صة .
 

وعبيد خلف خلفان �ملخمري يهوى جمع �لبطاقات 
و�لطو�بع  �لعمالت  وجمع   .1991 منذ  �لهاتفية 
وع��ل��ب وزج���اج���ات �مل�����ص��روب��ات �ل��غ��ازي��ة. ���ص��ارك يف 
وفاز  �لوطني،  �ليوم  وفعاليات  �ملعار�س  من  عديد 
بجائزة  �أف�صل معر�س يف �حتفاالت �ليوم �لوطني 
معظم  يف  �صارك   1997 �لعام  منذ   .2014 ع��ام 
جانب  �إىل  و�خلليجية.  �ملحلية  �لطو�بع  معار�س 
ه��و�ي��ت��ه يف �الق��ت��ن��اء ف��ه��و ف��ن��ان م�����ص��رح��ي و�صارك 
وله  �ملحلية،  �مل�صرحية  �ملهرجانات  من  �لعديد  يف 

�لعديد من �الأعمال �لفنية �ملعروفة.
 

جم���ع  ه��اوي  �ل�صركال  عي�صى  بن  �أحمد  بن  نا�صر 
�الإم����ار�ت  جمعية  �إد�رة  جمل�س  وع�صو  �لطو�ب��ع 

لهو�ة �لطو�بع. 
 �ألف كتابني عن هو�ية جمع �لطو�بع هما: »جمع 

�لطو�بع: ثقافة« »جمع �لطو�بع: روؤية جديدة« 
�أ����ص���در كتاب:  �ل���ت���اري���خ و�ل������ر�ث وق����د  ب���اح���ث يف 

»�ل�صركال: تاريخ عائلة«
 

عبد�هلل بن جا�صم �ملطريي
عمل مدير�ً لبيت �ل�صيخ �صعيد �آل مكتوم “1996 
�ملتاحف  ل�صوؤون  �صابقاً  وم�صت�صار�ً  م”   2014 –

و�لر�ث بهيئة دبي للثقافة و�لفنون.
م���ن �أ����ص���ه���ر خ�����رب�ء �مل�����ص��ك��وك��ات يف �ل����ع����امل، جمع 
�مل�صكوكات  من  قطعة  �ألف  و�قتنى نحو 15000 
�أ�صرة   140 م���ن  الأك����ر  ت��ع��ود  �ل��ت��ي  �الإ���ص��الم��ي��ة 
�ل��ن��و�در يف  ن�صبة  �الإ���ص��الم��ي، وتعد  �ل��ع��امل  حكمت 
�ل�صابعة  جمموعته  تعد  كما   .30% �ملجموعة 

على م�صتوى �لعامل من حيث متيز �ملجموعة.
�عُتمد م�صت�صار�ً وخبري�ً يف عدد من �جلهات ومنها 
�صركة بولدون يف بريطانيا للم�صكوكات �الإ�صالمية، 
وهو ع�صو يف بع�س �جلمعيات منها �جلمعية �مللكية 
�الأمريكية  و�جل��م��ع��ي��ة  للمنمنمات  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 

للمنمنمات، وجمعية �الإمار�ت لهو�ة �لطو�بع.
 

�لنعيمي يهوى تر�ث دولة  �صلومه  ر��صد �صعيد بن 
كثرية  مقتنيات  ول��دي��ه  �أ���ص��ك��ال��ه  ب��ك��اف��ة  �الإم������ار�ت 
لدولة  كاملة  جمموعة  ميتلك  �الإم�����ار�ت،  تخ�س 
بجمع  متخ�ص�س  �الحت��اد،  قبل  �أبوظبي  �الإم���ار�ت 
�خلليج  دول  يف  تد�ولها  مت  �لتي  �لورقية  �لعمالت 
وبعد �الحتاد،  قبل  �الإم��ار�ت  وباالأخ�س يف  �لعربي 
ح��ي��ث �أن���ه مت ت����د�ول �ل��روب��ي��ات �ل��ه��ن��دي��ة وري���االت 
ري��االت قطر ودب��ي قبل �الحتاد  �ل�صعودية وكذلك 
عمالت  �إ�����ص����د�ر  مت  �أن  �إىل   1973 ع����ام  وح���ت���ى 
�الإمار�ت و�لبدء بتد�ولها و�صحب �لعمالت �ل�صابقة 
�لنقد  جمل�س  م��ن  ب��د�ي��ة  �ل���ت���د�ول،  م��ن  تدريجيا 
حيث  هذ�،  يومنا  حتى  �ملركزي  بامل�صرف  و�متد�د� 
متت طباعة �لعمالت يف مطابع خارج �لدولة و�الآن 

وبكل فخر تتم طباعتها يف مطابع د�خل �لدولة.
نوعها،  م��ن  �الأوىل  �ملعر�س  ه��ذ�  يف  م�صاركته  تعدُّ 
جمموعته  م��ن  �ل��ورق��ي��ة  �لعمالت  بع�س  ويعر�س 
�الإم���ار�ت  يف  ت��د�ول��ه��ا  مت  �لتي  بالعمالت  �خلا�صة 
– ريال  �لبحريني  – �ل��دي��ن��ار  �ل�صعودي  »�ل��ري��ال 
ق��ط��ر ودب����ي«، مت �ل��ت��دق��ي��ق وت��وث��ي��ق ت��اري��خ وحالة 
�لعمالت و�إ�صد�ر �صهادة خا�صة بها بو��صطة �صركة 

متخ�ص�صة يف جمال �لعمالت.

�مل���رزوق���ي مهتم يف ك��ل م��ا يتعلق  وم����رو�ن حم��م��د 
�الإم���ار�ت من عمالت وط��و�ب��ع وكتب  بتاريخ دول��ة 
�ل��ع��م��الت، خا�صة  �أك��رب على  وجم���الت، م��ع تركيز 

�مل�صكوكات �لتذكارية.
�مل�صكوكات  م���ن  مب��ج��م��وع��ة  �مل��ع��ر���س  يف  م�����ص��ارك 
�ملت�صاحلة  لالإمار�ت  و�لف�صية  �لذهبية  �لتذكارية 
�ل�صتينات  ن��ه��اي��ة  �أ����ص���درت يف  ق��ب��ل �الحت����اد، ح��ي��ث 
وبد�ية �ل�صبعينات جميع �الإمار�ت با�صتثناء �إمارتي 
�لتذكارية  �مل�صكوكات  من  جمموعة  ودب��ي  �أبوظبي 
�ملحلية  ب��ني  م��ا  م��و����ص��ي��ع خمتلفة  ت��ن��اول��ت  �ل��ت��ي 

و�لدولية.
بامل�صكوكات  م��ه��ت��م  �ل�����ص��ام�����ص��ي  ���ص��ل��ط��ان  ع���ب���د�هلل 
�ملركزي  �مل�صرف  من  �ل�صادرة  �لر�صمية  �لتذكارية 
�لوطنية  �مل��ن��ا���ص��ب��ات  م���ن  �ل��ك��ث��ري  خ���ل���دت  و�ل���ت���ي 

و�إجناز�ت موؤ�ص�صي �لدولة و�لفعاليات �ملحلية.
لديه م�صاركات �صابقة يف بع�س �لفعاليات و�الأن�صطة 
�ملدر�صية فيما يخ�س �لعمالت �الإمار�تية �لقدمية. 
�خلا�صة  �لذهبية  باملجموعة  �ملعر�س  يف  م�صارك 
و�ل�صادرة  ث���ر�ه  �هلل  طيب  ز�ي���د  �ل�صيخ  باملوؤ�ص�س 
وباملجموعة  من جمل�س �لنقد«1972-1971   
�ملركزي  �مل�����ص��رف  م��ن  �ل�����ص��ادرة  �لكاملة  �لف�صية 
و�لتي  2017م  وح��ت��ى  1990م  �صنة  م��ن  �ب��ت��د�ء 
و�ملنا�صبات  �الأع���ي���اد  م��ن  �ل��ك��ث��ري  وخ��ل��دت  ت��ن��اول��ت 

�ل��وط��ن��ي��ة و�مل�������ص���اري���ع و�مل�����وؤمت�����ر�ت و�ل���ك���ث���ري من 
�ملو�صوعات �لهامة 1976.

ه����ادف ع��ل��ي ���ص��امل �مل��ن�����ص��وري ب����د�أ �الن���خ���ر�ط يف 
تقريباً،  ���ص��ن��و�ت   4 قبل  �ل��ق��دمي��ة  �ملقتنيات  جمع 
لوحات  يف  وتخ�ص�س   ،2014 ع��ام  ح���و�يل  يف  �أي 
خمتلف  �إىل  و�صافر  و�حلديثة.  �لقدمية  �ل�صيار�ت 
لوحات  ليجمع  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
�ل�صيار�ت �ملختلفة، ويعد كتاب عن لوحات �ل�صيار�ت 
وميتلك  �ل��ع��رب��ي.  �خلليج  م�صتوى  على  �ل��ق��دمي��ة 

متحفاً خا�صاً بلوحات �ل�صيار�ت �لقدمية.
 

بالل ربيع �لبدور
 – �أن وج��د  �ل��ف��ن��ادق بعد  ب��د�أ ه��و�ي��ة جمع مفاتيح 
�ليدوية  �ل�����ص��ف��ر  حقيبة  – يف  �ل�����ص��دف��ة  مب��ح�����س 
يف  لفندقني  مفاتيح  مت��ث��الن  جميلتني  بطاقتني 
لي�صت  ف��رة  عليهما  م��رت  وق��د  خمتلفني،  بلدين 
بالق�صرية و��صتدعيا ذكريات لرحلتني من رحالت 

�ل�صفر.
�أي  م��ن  بن�صخة  �الح��ت��ف��اظ  على  حر�س  ذل��ك  منذ 
�لوقت منت  �صكنها، ومع  مفتاح يعود لغرفة فندق 
من  ملفاتيح  من���اذج  لتمثل  ف�صيئاً  �صيئاً  �ملجموعة 
�لعربية  �ل����دول  وب��ع�����س  �خل��ل��ي��ج  يف  م��ت��ع��ددة  دول 

و�الأوروبية. 
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•• دبي-الفجر:

�أعلنت �الأمانة �لعامة جلائزة حمد�ن بن حممد بن ر��صد 
�لفائزين  ع��ن  �ل�����ص��وئ��ي،  للت�صوير  �ل��دول��ي��ة  م��ك��ت��وم  �آل 
كان  و�ل��ت��ي   ،2018 نوفمرب  ل�صهر  �ن�صتغر�م  مب�صابقة 
“�ختيار  بجائزة  ف��از  وق��د  �لوطنّي”.  “�لزّي  مو�صوعها 
“ن�صال  �ل��ُع��م��ايّن  �مل�صور  �ل�صابعة  بن�صختها  �جلمهور” 
�ل�صاملي”، حيث ��صتحق �حل�صول على كامري� رقمية من 
طر�زSONY Alpha a6300 ُمقّدمة من “�صوين 

�ل�صرق �الأو�صط«.

خليجيًة  ري��ادًة  �َصِهَدت  �مل�صابقة  من  نوفمرب  �صهر  ن�صخة 
و�لر�ء  �خلليجيني  للم�صورين  �لنوعّي  �لتطّور  عك�صت 
�إبد�عاتهم يف نقل  �ملعريّف لديهم يف بيئتهم �ملحلية و�أي�صاً 

�صوٍر بديعٍة من �لثقافات �الأخرى.
بد� ذلك جلّياً يف �نتز�ع �مل�صور �لُعمايّن “ن�صال �ل�صاملي” 
�ل�صعودي  �مل�صور  وح�صور  �جلمهور”  “�ختيار  جل��ائ��زة 
يف  �لطيف  ح�صن  و�لبحرينّي  �للطيف  عبد  علي  ح�صني 
�لركّي  �مل�صور  بجانبهم  �صّمت  �ل��ت��ي  �ل��ف��ائ��زي��ن،  قائمة 
لني” من �صنغافورة. هان  “تيه  �أويار” و�مل�صور  “ديليك 

�خلا�صة  �لتقديرية  �مليد�لية  على  �ل��ف��ائ��زون  و�صيح�صل 

�حل�صاب  ع��ل��ى  و�أ���ص��م��اوؤه��م  ���ص��وره��م  و�صُتن�صر  ب��اجل��ائ��زة 
 ،HIPAae �ن�������ص���ت���غ���ر�م  ع���ل���ى  ل���ل���ج���ائ���زة  �ل���ر����ص���م���ي 
وق���د ���َص��ِه��َدت م�����ص��اب��ق��ة ���ص��ه��ر ن��وف��م��رب ����ص��ت��خ��د�م �لو�صم 

.#HIPAContest_nationaldress
ويف ت�����ص��ري��ح��ه ع���ن �حل�����دث، ق����ال ���ص��ع��ادة �الأم�����ني �لعام 
�لزّي �لوطنّي هو مبثابة  للجائزة، علي خليفة بن ثالث: 
حتى  �ملختلفة.  و�لثقافات  لل�صعوب  مميزٍة  ب�صريٍة  هويٍة 
�لتي  �الأزي���اء �لر�ثية  تنّوعاً يف  �ل��و�ح��دة جن��ُد  �لدولة  يف 
فر�صة  كانت  نوفمرب  م�صابقة  �أخ���رى.  عن  منطقًة  متّيز 
�لفوتوغر�فية  �اللتقاطات  رو�ئ��ع  يف  للبحث  للم�صورين 

�لتي ُتربز فر�دة �لت�صميم و�الألو�ن �خلا�صة بكل زّي. نبارك 
يف  م�صاركاتهم  لتطوير  �مل�صاركني  باقي  وندعو  للفائزين 

�لن�صخ �لقادمة لتعزيز فر�س �لفوز.
�مل�صور �لُعمايّن “ن�صال �ل�صاملي” �لفائز بجائزة “�ختيار 
�جلمهور” يقول عن �صورته �لفائزة: �لتقطُت �ل�صورة يف 
�أبريل 2018 يف منزٍل تقليدّي يف والية “�حلمر�ء”   20
منهّن  وك��ٌل  هناك  �لفتيات  جتّمعت  حيث  ُعمان،  ب�صلطنة 
تتباهى بلبا�صها �لتقليدي وتبدو على حمّياهّن �ل�صعادة. �أنا 
�صعيٌد جد�ً بهذ� �لفوز �الأول يل و�لذي منحني �لكثري من 
باال�صتز�دة  �صاأ�صتمر  �لنجاح.  ملو��صلة  �لتحفيز و�حلما�صة 

�ملعرفية يف جمال �لت�صوير و�أطمح للو�صول للعاملية.
�صورته  ع��ن  يقول  �لطيف”،  “ح�صن  �لبحرينّي  �مل�صور 
يف  درمان” باخلرطوم  “�أم  يف  �ل�صورة  �لتقطُت  �لفائزة: 
�ل�صود�ن عام 2018، كانت هناك �حتفاالٌت �صعبيٌة ر�ق�صة 
ترتدي خاللها �لن�صاء �لزّي �ل�صود�يّن �لتقليدّي. ح�صلُت 
على �لعديد من �جلو�ئز �صابقاً لكني �صعيد بالفوز يف هذه 
�أطمح لتاأدية دوري  �مل�صابقة �لهامة منذ �مل�صاركة �الأوىل. 
يف ن�صر �ل�صورة �ل�ُمعرّبة عن �حلقيقة للعامل �أجمع، هذ� 
�أنه ي�صيُف ر�صيد�ً  �أعمايل كما  �إي�صال  د�ع��ٌم يل يف  �لفوز 

هاماً مل�صريتي.

امل�سور الُعمايّن  ن�سال ال�ساملي  يح�سد »اختيار اجلمهور« 

جائزة حمدان بن حممد للت�صوير تن�صر ال�صور الفائزة مب�صابقة »الزّي الوطنّي«
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د. �صلوى غدار .. �صفرية اأممية واأم مثالية ورائدة يف العمل الإن�صاين

)�ل����ف����ج����ر( �ل���ت���ق���ت �ل���دك���ت���ورة 
�ل�صوء  لت�صليط  لي�س  ���ص��ل��وى 
على �إجنازها �لعملي �أو �الأ�صري 
ف��ك��ث��ري م���ن �ل��ن�����ص��اء جن��ح��ن يف 
هنا  �هتمامنا  لكن  �ملجال،  ه��ذ� 
مع  رحلتها  توثيق  على  يركز 
�ل�����ص��ه��رة و�ل��ع��امل��ي��ة �إمي���ان���ا مّنا 
�لك�صف  �الإع��الم يف  باأهمية دور 
لنقدم  �ل���ن���ج���اح  ق�����ص�����س  ع����ن 
�لطاحمات  �لعربيات  لل�صيد�ت 
ي���دع���و �إىل  من����وذج����اً خم��ت��ل��ف��اً 
�ل���ف���خ���ر و�الإع������ج������اب ب�����اإم�����ر�أة 
كر�صت حياتها من �أجل �أ�صرتها 
�إىل  �لنجاح  ودفعها  �ل�صغرية، 
�أ�صرة،  ك���ل  م�����ص��اع��دة  حم���اول���ة 
حمتاجة  ق����ري����ة  ك����ل  وك����ذل����ك 
لتطوير نف�صها وتنمية قدر�تها 
وحتقيق  ب��و�ق��ع��ه��ا  و�ل��ن��ه��و���س 
تبخل  ومل  �أف�������ص���ل،  م�����ص��ت��ق��ب��ل 
ومالها  بوقتها  ذل���ك  �صبيل  يف 

وجهدها و�أفكارها.
لي�صت  �����ص����ل����وى  �ل������دك������ت������ورة 
وال  �الأوىل  �لعربية  �ل�صخ�صية 
يف  نف�صها  تثبت  �ل��ت��ي  �الأخ����رية 
�إيجابي يف  ب�صكل  وتوؤثر  �لو�قع 
جمتمعها؛ فلدينا �لكثري�ت من 
�لنماذج �لر�ئدة، ولكن تبقى لها 
�خلا�صة،  �الإن�����ص��ان��ي��ة  ب�صمتها 
فهي توؤمن باأن لكل مرحلة من 
�الإن�����ص��ان ر�صالة  م��ر�ح��ل ح��ي��اة 
لذلك  خم��ت��ل��ف��اً،  ودور�ً  معينة 
خ��ا���ص��ت م�������ص���و�ر �ل��ت��م��ي��ز منذ 
�لبد�ية من خالل تكوين �أ�صرة 
منوذجية بوقوفها خلف زوجها 
حتى �أ�صبح �أحد �أ�صهر �ملحامني 
و�أجن��ب��ت منه ثالثة  ل��ب��ن��ان،  يف 
ناجي  �لدكتور  ه��و  �الأول  �أب��ن��اء 
يف  �صهرته  ذ�ع���ت  م��اه��ر  طبيب 
عدة دول، ثم �بنتها مرينا وهي 
ناجحة  �أعمال  و�صيدة  حمامية 
و�ب���ن���ه���ا �الأ����ص���غ���ر ز�ه������ي رجل 
�لعاملية  �إىل  طريقه  �صق  �أعمال 

بقدرة و�قتد�ر.
مل ي��ك��ن ل��ل��دك��ت��ورة ���ص��ل��وى �أي 
ن�صاط جمتمعي خالل مرحلتها 
تكوين  �الأوىل حيث ركزت على 
�أ�������ص������رة ن����اج����ح����ة ومن����وذج����ي����ة 
�الأول  حلمها  حققت  ،وحينما 
للنجاح  طريقها  ر�صم  يف  ب���د�أت 
ر�صالتها  خ�����الل  م����ن  �الأك�������رب 
حمتاج  ك��ل  مل�صاعدة  �الإن�صانية 
�أو عرقه  بغ�س �لنظر عن دينه 

�أو لونه.
�أن  طلبنا من �ل�صفرية �الأممية 
�لتميز  م��ع  ق�صتها  ل��ن��ا  ت����روي 
و�صلت؟  �أي���ن  و�إىل  ب����د�أت  م��ت��ى 

فقالت:
يف �لبد�ية ��صمحو� يل �أن �أهنيء 
ق���ي���ادة و���ص��ع��ب دول����ة �الإم������ار�ت 
�لعربية �ملتحدة مبنا�صبة �ليوم 
�ملنا�صبة  وبهذه   47 �ل�  �لوطني 
ق��ل��وب��ن��ا جميعا  ع��ل��ى  �ل���ع���زي���زة 
فاإننا نتذكر �ملغفور له باإذن �هلل 
�ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان 
موؤ�ص�س دول��ة �الحت��اد و�صاحب 
�أه��م و�أجن��ح جتربة وحدوية يف 
�لقائد  ه��ذ�  �لعربية،  منطقتنا 
�ل�����ذي �آم�����ن وم���ع���ه �مل���غ���ف���ور له 
و�إخو�نهما �حلكام  �ل�صيخ ر��صد 
باأن قوة �المار�ت ورفعتها ينبع 
م���ن وح��دت��ه��ا و�حت���اده���ا وحلم 

لبالده مب�صتقبل �أف�صل و�لو�صول 
�إىل م�����ص��اف �ل�����دول �مل��ت��ق��دم��ة يف 
�ل��ع��امل، وه��اه��ي �الإم�����ار�ت بف�صل 
�الآباء �ملوؤ�ص�صني و�أبنائهم وب�صو�عد 
يحتذى  منوذجا  �أ�صبحت  �صعبهم 
ب���ني �ل�����دول وب���ات���ت و�ح����ة لالأمن 
و�لنهو�س  و�ال���ص��ت��ق��ر�ر  و�ل�����ص��الم 
حتى  و�البتكار،  و�الإب��د�ع  و�لتطور 
ر�ئد�  مكانا  لنف�صها  ح��ج��زت  �إن��ه��ا 
يف �لف�صاء، وقريبا �صتطلق م�صبار 
وكفاءة  ب��ق��درة  �مل��ري��خ  �إىل  �الأم����ل 
يكن  ومل   .. �مل���و�ط���ن���ني  �أب���ن���ائ���ه���ا 
�ل�صفر  ج��و�ز  ي�صنف  �أن  م�صادفة 
م�صتوى  ع��ل��ى  �الأول  �الإم�����ار�ت�����ي 
�ل���ع���امل، ف��اجل��ه��د و�الج��ت��ه��اد منذ 
�الآن يجني  ب��د�ي��ة �الحت���اد وح��ت��ى 
ث���م���اره �جل��ي��ل �حل����ايل و�الأج���ي���ال 

�لقادمة.
�صاحب  ت��وج��ي��ه��ات  �أن  و�أ����ص���اف���ت 
ن�صبة  برفع  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�صمو 
�لوطني  ب��امل��ج��ل�����س  �مل������ر�أة  مت��ث��ي��ل 
�الحت��������ادي �ع���ت���ب���ار� م����ن �ل������دورة 
�لثقة  ي��وؤك��د   50% �إىل  �ل��ق��ادم��ة 
�لتي  �الإم��������ار�ت  �ب���ن���ة  �مل��ط��ل��ق��ة يف 
���ص��ج��ل��ت م���ن���ج���ز�ت ر�ئ�������دة خالل 
جديرة  ج��ع��ل��ه��ا  مم����ا  م�����ص��ريت��ه��ا 
د�ئ��م��ا ب��ث��ق��ة �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ص��ي��دة .. 
�أن ي�صيد بدور  �إال  وال ميكن الأحد 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو 
يف �لنهو�س بو�قع �ملر�أة �الإمار�تية 
ومتكينها يف كافة �ملجاالت و�إتاحة 
بقوة  للم�صاركة  �أم��ام��ه��ا  �لفر�صة 
فكانت  بوطنها  �لتنمية  م�صرية  يف 
د�ئ���م���ا ع��ن��د ح�����ص��ن ظ��ن��ه��ا كنموذج 
�ملنطقة  م�صتوى  على  ب��ه  يحتذى 

و�لعال..
كافة  يف  �الأم��������������ار�ت  م���اح���ق���ق���ت���ه 
�مل���ج���االت ي��ع��د م�����ص��در ف��خ��ر لكل 
�إن�����ص��ان ع��رب��ي وم���ن ه���ذ� �ملنطلق 
�ىل  �لو�صول  على  حر�صت  فاإنني 
�الإمار�ت يف بد�ية دي�صمرب ال�صارك 

�لوطني  ب��ال��ي��وم  �ف��ر�ح��ه��م  �ه��ل��ه��ا 
�صفرية  وب�صفتي  ذ�ت��ه  �ل��وق��ت  ويف 
حل�صور  �لعربية  �الأ���ص��رة  ملنظمة 
)عر�س ز�يد �لعربي( �ملقرر �إقامته 
مركز  يف  �جل����اري  دي�����ص��م��رب   15
�إك�����ص��ب��و �ل�����ص��ارق��ة ب��رع��اي��ة منظمة 

�الأ�صرة �لعربية. 

الر�سالة الأوىل: تكوين
 اأ�سرة منوذجية

عن  �الإن�صانية  �صفرية  حتدثت  ثم 
�أنها  موؤكدة   ، �لنجاح  �إىل  طريقها 
منذ بد�ياتها مل يكن لها �أي ن�صاط 
�جتماعي فقد كانت ر�صالتها �الأوىل 
يف  و�يجابية  �صعيدة  �أ���ص��رة  تكوين 
جناح  �أول  �أن  م��ع��ت��ربة  جمتمعها، 
لها كان وهي يف �صن �صغرية حني 
بزوجها  �الرت���ب���اط  ع��ل��ى  �أق���دم���ت 
�حل�����ايل وه����و م������از�ل ط��ال��ب��ا على 
�ل����رغ����م م����ن ت���ق���دم ���ص��خ�����س �آخ����ر 
منها  ل��ل��زو�ج  ملياردير"  "ملتي 
لكنها رف�صته فهي من �أ�صرة غنية 
جد� و�أ�صرت على م�صاركة حياتها 
م���ع م���ن حت��ب��ه ويف ب���د�ي���ة �ل����زو�ج 
كانت ت�صاعده يف در��صته وتوفر له 
و�لتفوق  للنجاح  �ملنا�صبة  �الأج��و�ء 
�أ�صهر  و�ح��د� من  �الآن  �أ�صبح  حتى 
�أجنبت  ث���م  ل��ب��ن��ان..  �مل��ح��ام��ني يف 
منه ثالثة �أبناء هم �لدكتور ناجي 
مرينا  �الأع��م��ال  و�صيدة  و�ملحامية 
و�ب���ن���ه���ا �الأ����ص���غ���ر رج����ل �الأع���م���ال 
�أ���ص��ب��ح��و� �الآن من  ز�ه����ي، وك��ل��ه��م 

�ل�صخ�صيات �لبارزة .
ف���ال���دك���ت���ور ن���اج���ي ك����ان م���ن كبار 
�جلر�حني مب�صت�صفى �صان جوزيف 
�أحد  على  تعرف  �أن  �إىل  باري�س  يف 
�ململكة  يف  �ل����ب����ارزة  �ل�����ص��خ�����ص��ي��ات 
وك��ان قد دخل  �ل�صعودية   �لعربية 
حرج  �ل�صحي  وو�صعه  غيبوبة  يف 
ج���د� وح���اول���ت ع��ائ��ل��ت��ه ع��الج��ه يف 
جدوى  دون  وب��ري��ط��ان��ي��ا  �أم��ري��ك��ا 

لكن �بني �أجرى له عملية جر�حية 
دقيقة على م�صوؤوليته و�حلمد هلل 
للمري�س،  �الأم�����ل  �إع�����ادة  يف  جن���ح 
وه����و ي��ع��ي�����س ب�����ص��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي منذ 
�صنو�ت وبعد �صفائه طلب من �بني 
هو  وبالفعل  �ل�صعودية  يف  �لعمل 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  حاليا  يعمل 

م�صت�صفى �مللك خالد.
"مرينا" �لتي  ب��اب��ن��ت��ي  رزق����ت  ث��م 
�إد�رة  در�صت يف لبنان وتخرجت يف 
�ملحاماة  در�����ص����ت  ك���م���ا  �الأع�����م�����ال، 
�ال�صتئناف  يف  حم��ام��ي��ة  وع��م��ل��ت 
و��صتفادت من در��صتها يف �ملجالني، 
كبري  حماماه  مكتب  �الآن  فلديها 
يف لبنان باالإ�صافة �إىل 5 موؤ�ص�صات 
�أنها جنحت يف �ملحاماة  �أي  يف دبي 

و�الأعمال �لتجارية �أي�صا.
�لذي  "ز�هي"  ه��و  �أبنائي  و�أ�صغر 
�صنتياجو  يف  ح��ي��ات��ه  م��ع��ظ��م  ع��م��ل 
ولديه عدة �صركات وموؤ�ص�صات بني 
و�الآن  �جنلو�س،  ول��و���س  �صنتياجو 
ي��ع��م��ل �أي�����ص��ا يف م��ون��ت��ن��ي��ج��رو من 

خالل عدة م�صاريع فندقية. 
�أب��ن��ائ��ي �ل��ذي��ن �أفتخر  ه����وؤالء ه��م 
بهم لنجاحهم يف حياتهم �لعملية، 
م�صهودة  وما حققوه من جناحات 
ر�صالتي  ب����اإمت����ام  �أ����ص���ع���ر  ج��ع��ل��ن��ي 
هذه  عند  �ل�صغرية.  �أ�صرتي  جت��اه 
�ملرحلة  �إىل  �ن���ط���ل���ق���ت  �مل���رح���ل���ة 
�ل��ث��ان��ي��ة م���ن ح��ي��ات��ي ح��ي��ث قررت 
عملت  �مل��ج��ت��م��ع��ي،  للعمل  �ل��ت��ف��رغ 
�صنة   36 مل��دة  �الجتماعي  باحلقل 
�أن يكون لدي موؤ�ص�صة وكانت  دون 
للق�صر  م�صت�صارة  بعملي  �لبد�ية 
�جلمهوري يف عهد �لرئي�س �إليا�س 
�لهر�وي ممثلة لرئي�س �جلمهورية 
م�صلمة  �م��ر�أة  �أول  وكنت  وزوجته، 
�ملن�صب،  يف تاريخ لبنان تتبو�أ هذ� 
وبذلت جهد� كبري� بالرغم من �أن 
عملي تطوعي دون �أي �أجر.. وبعد 
مركز�ً  �أ���ص�����ص��ن��ا  �للبنانية  �حل���رب 
�ل�صكري  ملر�صى  �لد�ئمة  للرعاية 

برعاية ودعم زوجة �لرئي�س. 

�سفرية للعديد من 
اجلهات حول العامل

وت��اب��ع��ت ت��ق��ول: ���ص��رع��ان م��ا دخلت 
�صفرية  �أ�صبحت  حيث  �أو���ص��ع  عاملا 
حول  �جل��ه��ات  م��ن  للعديد  ممثلة 
�أممية  �صفرية  لقب  منها  �ل��ع��امل، 
بي(،  دي  �إن  )ي���و  �مل��ت��ح��دة  ل����الأمم 
نحو  )م��ع��اً  بعنو�ن  برنامج  ول���دي 
برنامج  �صمن  م�صتد�مة(  تنمية 
لبنان،  يف  �الإمن��ائ��ي  �ملتحدة  �الأمم 

و�أخذت   ، كبري�  جهد�  فيه  وبذلت 
للموؤ�ص�صة  م��غ��ادرت��ي  ب��ع��د  �ال���ص��م 
هو  و��صمه  �لربنامج  الأن  �لدولية 
يل ب��االأ���ص��ا���س، وم�����از�ل م��ل��ك��ي وال 
ي��ح��ق الأح����د ���ص��ح��ب��ه م��ن��ي، لكنني 
عندما وجدت �أنهم ياأخذون �أمو�ال 
مقابل  ت���ق���دمي  دون  م��ن��ي  ط��ائ��ل��ة 
فر�صة  منهم  طلبت  للمحتاجني 
ل��ل��ر�ح��ة ب��ع��دم��ا ك��ن��ت �أق�����دم �أكر 
با�صم  �صنوياَ  30 عماًل خريياً  من 
�الأمم �ملتحدة .. ويف �لنهاية تطلب 
من  ب��داًل  �أم���و�اًل  �لدولية  �ملنظمة 
�أن ت�صاعدنا يف �مل�صاريع �لتي نعمل 
موؤخر�  �ملثال  �صبيل  وعلى  عليها.. 
ط��ل��ب م��ن��ي �أه����ايل ق��ري��ة يف لبنان 
بلدية  رئي�س  ط��ري��ق حم��ام��ي  ع��ن 
�ملتحدة  �الأمم  يف  لهم  �أت��و���ص��ط  �أن 
�لتي  للقرية  مياه  خ��ز�ن  لركيب 
ت���ع���اين م����ن ����ص���ح �مل����ي����اه م���ن���ذ 40 
�ملتحدة  �الأمم  م��ن  وطلبت  ع��ام��ا، 
ووع��دوين بتلبية �ملطلب، وبدوري 
مطلبهم  بتلبية  �الأه�����ايل  وع����دت 
ومرت �صهور دون �أي تنفيذ للوعد، 
من  �صخ�س  يل  ق���ال  �ل��ن��ه��اي��ة  ويف 
لن  �إنهم   : �لدولية  �ملنظمة  د�خ��ل 
يعدون  فقط  هم  وع��وده��م  ينفذو� 

وال يوفون  بالوعود.
�أ�صهر وحينها   7 �أك��ر م��ن  وم��رت 
�صخ�صا من   20 �أك��ر من  جمعت 
�إنني  لهم:  وقلت  �ل�صيعة  وج��ه��اء 
�مل�صروع  تنفيذ  يف  �أ���ص��اه��م  ���ص��وف 
�أن تلقيت وعد�  الأين وعدتكم بعد 
من �الأمم �ملتحدة ومل تويف بوعدها 
�أل��ف دوالر   50 وقدمت لهم مبلغ 
من مايل �خلا�س م�صاهمة مني يف 

�إجناز �مل�صروع.
وبعدها حاولت �البتعاد عن �الأمم 
�ملتحدة، لكني مازلت �صفرية �أممية، 
فهذ� �للقب ال ميكنهم �صحبه منى 
ف�صلت  لكنني  د�ئمة،  �صفرية  الأين 
�أن �أتويل �أعمايل �خلريية بنف�صي، 
و�أن�������ا �أع����ت����ز ب��ع��م��ل��ي ك�������ص���ف���رية يف 
..و�أي�صا  �لعربية  �الأ���ص��رة  منظمة 
�أ���ص��ب��ح��ت ���ص��ف��رية حل����و�ر �الأدي�����ان 
م���ن �ل��ي��ون��ي�����ص��ك��و و���ص��ف��رية حلو�ر 
�لدر��صات  يف  و�حل�صار�ت  �الأدي���ان 
�لعليا بكند� يف مونريال، و�صفرية 
ل��الأك��ادمي��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم يف 
�لوطن �لعربي �لتابعة لليوني�صكو، 
للمفو�صية  �ل��ع��ادة  ف���وق  و���ص��ف��رية 
�لدولية حلقوق �الإن�صان، كما �إنني 
�أول �مر�أة يف �ل�صرق �الأو�صط تنال 
�الإن�صانية  ل��الأع��م��ال  �صفرية  لقب 

من �جلامعة �الأمريكية بلندن .
با�صم  �أع���م���ل  م���ازل���ت  �الآن  وح��ت��ى 
منظمة  وب���ا����ص���م  �مل���ت���ح���دة  �الأمم 
�الأ�صرة �لعربية باالإ�صافة �إىل �أنني 
لدي موؤ�ص�صة كبرية يف لبنان با�صم 
�صلوى غد�ر  �ل��دك��ت��ورة  )م��ب��ادر�ت 
خالل  وم���ن  �الإن�����ص��ان��ي��ة(  للتنمية 
عدد�ً  نتبنى  ن��ح��ن  �مل��وؤ���ص�����ص��ة  ه���ذه 
�الأو�ئ����ل  �ملجتهدين  �ل��ط��الب  م��ن 
دور�ت  ل���ه���م  ون��ظ��م��ن��ا  ل���ب���ن���ان،  يف 
متقدمة على نفقة �ملوؤ�ص�صة بهدف 
مو�هبهم،  و�صقل  قدر�تهم  تنمية 
وتقدميهم �إىل �ملجتمع كنخبة من 

�لقياد�ت �ل�صابة.

حقيبة وزارية لالأم
�الأ�صرة  ملنظمة  �صفرية  وب�صفتي 
�الأعلى  للمجل�س  ورئي�صاً  �لعربية 

ملبادرة �لتنمية �الإن�صانية �مل�صتد�مة 
�لعربي  �مل����ر�أة  ميثاق  عنه  �ملنبثق 
طالبت خالل موؤمتر �لقمة بتون�س 
باالأ�صرة  �هتماماً  هناك  يكون  �أن 
�ل���ت���ي تعاين  �ل���الج���ئ���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�لت�صرد و�نعد�م �لتعليم، و�أو�صحت 
فاإنهم  ب���ه���م  ن���ه���ت���م  مل  �إذ�  �أن����ن����ا 
�صيكونون عامال �صلبيا يف �ملجتمع، 
ومتت �ملو�فقة على طلبي و�الآن �أنا 
�أهم  �أطالب بوز�رة لالأم باعتبارها 
نغفل  �أن  �حل��ي��اة، وال ميكن  م��ا يف 
و�لعلماء  �ل��ق��ادة  �صناعة  يف  دوره��ا 
و�ملد�فعني عن �لوطن.. ومن هذ� 
�ملنطلق فاإنني د�ئما ما �أزور مر�كز 
�ل��ع��ج��زة و�مل�����ص��ن��ني و�أق�����ص��ي �ليوم 
زيارتي  ويف  ن��زالئ��ه��ا،  م��ع  بالكامل 
�إىل د�ر �مل�صنني يف لبنان بالتحديد 
يف ط��ر�ب��ل�����س وج���دت �م����ر�أة م�صنة 
جتل�س بجو�ر �لنافذة و�صاألتها ملاذ� 
�بني  �الآن  فقالت:  هكذ�  جتل�صني 
وكنت  معه،  وي�صطحبني  ياأتي  قد 
ليجل�س  بالفعل  �صياأتي  �أن��ه  �أعتقد 
�أو ��صطحابها يف نزهة، لكن  معها 
�ل�صدمة كانت حينما �صاألت مديرة 
�لد�ر فقالت: �إن هذه �ملر�أة جتل�س 
�ملركز قبل  �إىل  هكذ� منذ قدومها 
نف�س  وت����اأك����ل يف  ����ص���ن���و�ت،  ث����الث 
�لوحيد  �بنها  تنتظر  وه��ي  �مل��ك��ان، 
�لذى �أتى بها �إىل هنا وتركها ومل 
ي��زره��ا ق���ط!!!! و�أ���ص��اف��ت �أن��ه كان 
ي��ح��ب �أم����ه ك��ث��ري� وي��ع��ط��ف عليها 
�إىل �أن تزوج من �مر�أة جتردت من 
جتعله  �أن  و��صتطاعت  �ن�صانيتها 
باأن  و�أق��ن��ع��ت��ه  و�ل���دت���ه  ع��ل��ى  يق�صو 
يبيع بيت �أمه وطلب منها �لتوقيع 
�أنه  بزعم  �لبيت  ملكية  �صك  على 
م��ط��ل��وب ه��دم��ه وت��رم��ي��م��ه، وقال 
لو�صعها  م�صطرين  �إن��ه��م  الأم���ه: 
يتم  �أن  �إىل  �مل�صت�صفيات  �إح��دى  يف 
توؤذيها  ال  وح���ت���ى  �ل��ب��ي��ت  ت��رم��ي��م 
رم���اه���ا يف  �أن  �إىل  �ل�����ص��ب��غ  ر�ئ���ح���ة 
�الأخ���رية مل  �مل��رة  ،ويف  �لعجزة  د�ر 
�أجدها �أمام �لنافذة وعندما �صاألت 
عنها قالو� يل �إنها توفيت يف مكانها 
�ملف�صل �أمام �لنافذة �نتظار� البنها 
�لذي هاجر مع زوجته و�أبنائه �إىل 
كند� بعد �ال�صتيالء على بيت �أمه، 
�أم���ه طلب  ب��وف��اة  �أخ���ربوه  وحينما 
يف  حتى  ي�صارك  ومل  دفنها  منهم 

مر��صم �لدفن!! 
�ملوقف  ه����ذ�  �أن  ���ص��ك  ال  وق���ال���ت: 
�الأم ب�صفة  �ملوؤثر يجعلك تفكر يف 
خا�صة، وبكبار �ل�صن ب�صفة عامة، 
 400 ح�����و�يل  �أرع������ى  �أن  وق������ررت 
�أق�صي  �ل�����ص��ن،  ك��ب��ار  م���ن  و�أب  �أم 
يومي معهم و�أح�صر لهم �ملالب�س 
للغد�ء  و�أذه����ب  لل�صتاء،  �ملنا�صبة 
معهم، و�أقدم لهم �لهد�يا، وكذلك 
ممن  خ��ا���ص��ة  �مل�����ص��اج��ني  دور  �أزور 
كبار  هم  �أو  مظلومون  �أنهم  �أ�صعر 
�ل�����ص��ن م���ن �ل���ذي���ن ق�����ص��و� معظم 
يعد  ومل  �لق�صبان  خلف  حياتهم 
�أ�صدقاء، و�أحيانا تقام  �أو  �أهل  لهم 
حفالت للم�صاجني برعايتي بهدف 

�لتخفيف من �آالمهم.

ن�سف اليرادات 
لالأعمال اخلريية

لدينا  و�أ����ص���رت���ي  �أن�����ا  و�أ�����ص����اف����ت: 

و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صركات  من  �لعديد 
وق����د نذرنا  و�مل���ك���ات���ب و�الأع����م����ال، 
�خلريي  للعمل  �إي���ر�د�ت���ن���ا  ن�����ص��ف 
و�الج��ت��م��اع��ي، ول���ذل���ك ق����ررت �أن 
�أنفذ  ب��ي  خا�صة  موؤ�ص�صة  �أن�����ص��يء 
�أفنيت  �لتي  �الأه���د�ف  من خاللها 
وذل���ك، حر�صا  �أج��ل��ه��ا  م��ن  حياتي 
�أن ت�صل ن�صف �ير�د�تنا  مني على 
�خلريي  للعمل  خ�ص�صناها  �ل��ت��ي 
ولدينا   .. بالكامل  �إىل م�صتحقيها 
�أنا و�أبنائي �صركة كربى يف �أمريكا 
ول��ه��ا ف���روع م��ت��ع��ددة و�أن���ا و�أبنائي 
ن�صف  ن���ه���ب  �أن  ق����ررن����ا  وزوج�������ي 
�إير�د�تنا �إىل �لعمل �الإن�صاين، ودعم 
�لفقر�ء، وم�صاعدة �ملحتاجني، ومل 

نتلق يف حياتنا دعماً 
من �أي جهة. 
و�أي�������������������ص���������ا 
�أخ����������ي ك����ان 
بروفي�صور�ً 
وع���������امل���������اً يف 

�الق�����ت�����������ص�����اد 
�ل��دويل ولديه 

�������ص������ر�ك������ة م���ع 

•• اأبوظبي- د.اأمرية �رشيف البا�سل

اإذا كان خلف كل رجل عظيم امراأة، فخلف كل امراأة ناجحة اإ�سرار وعزمية ل 
يقبالن الرتاجع.. وم�سروع كبري يحرك بو�سلتها دائما نحو حتمية حتقيقه، 
فال  عامليا،  الرائدة  ال�سخ�سيات  اأب��رز  من  واح��دة  تعد  ام��راأة  تلتقي  وعندما 
�سك اأن ذلك �سيعطيك انطباعًا عامًا باأن املراأة دائمًا قادرة على ترك ب�سمة 
وا�سحة يف عاملها واأن تقدم للحياة اأكرث مما يتخيل املجتمع، حيث جتاوز دور 
امراأة الواقع التقليدي املتعارف عليه لت�سل اإىل قمة �سانعي القرار يف العامل، 
ويتعاظم تاأثريها لت�سبح - فعاًل ل قول - ال�سريك الند يف عملية بناء النه�سة 
الإن�سانية، وال�سفرية �سلوى واحدة من هذه ال�سريحة املهمة، التي ا�ستطاعت 

اأن ت�سنع لنف�سها م�سارًا اأو�سلها اإىل اأرقى م�ستويات الفعل احل�ساري والإن�ساين 
واخلريي على م�ستوى العامل.

القوية  واإرادتها  باإ�سرارها وطموحها  ا�ستطاعت  �سلوى غدار يون�ض  الدكتورة 
اأن تنق�ض ق�سة جناح ما يزال �سداها يرتدد، لي�ض فقط يف وطنها لبنان، ول 
يف عاملها العربي فح�سب، بل يف العامل كله، واأن تر�سم لنف�سها ولعائلتها طريق 
النجاح  على  عائلتها  اأف��راد  مب�ساعدة  تكتف  ومل  والإن�سانية،  والأم��ل  العمل 
فح�سب، بل �سعت اإىل تقدمي امل�ساعدة لآلف من املحتاجني �سواء يف بلدها اأو يف 
الكثري من الدول العربية والأفريقية، ولعبت دورا جمتمعيًا رائدا، فا�ستحقت 

بذلك اأن تكون قدوة لكل امراأة عربية.

�مللكة �ليز�بيث وله �لعديد من 
بال�صر�كة  �أف��ري��ق��ي��ا  يف  �ل��غ��اب��ات 
م��ع �مل��ل��ك��ة، وك��ت��ب��ه ت��در���س �الآن 
و�أمريكا  وب��ري��ط��ان��ي��ا  �أمل��ان��ي��ا  يف 
لكنه مر�س يف �لفرة �الأخرية 
وتويف منذ 7 �أ�صهر فقط وكانت 
له �أعمال خريية كثرية و�أقام 7 
يقيم  وك��ان  �أفريقيا  يف  م�صاجد 
مدينة  ك��ل  يف  وكني�صة  ج��ام��ع��اً 

خالية من دور �لعبادة.

اأهم جائزة 
نالتها طو�ل  �أه���م ج��ائ��زة  وع��ن 
على  ح�صلت  �أن��ا  قالت:  حياتها 
و�لتكرميات  �جل��و�ئ��ز  ع�����ص��ر�ت 
ومتعددة  خمتلفة  ج��ه��ات  م��ن 
جائزة  تبقى  لكن  �ل��ع��امل  ح��ول 
�ل������دول  يف  �مل���ث���ال���ي���ة  �الأم 
�ل���ع���رب���ي���ة �ل���ت���ي ن��ل��ت��ه��ا يف 
�حتفالية بالقاهرة و�أي�صا 
م�صتوى  على  �ملثالية  �الأم 
ل���ب���ن���ان وك����ذل����ك ج���ائ���زة 
لبنان  �ملثالية يف  �لزوجة 
ه���ذه �جلو�ئز  �أه����م  ه��ي 
الأنها ت�صعرين �أن تعبي 

قد �آتى ثماره.
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يف 10 ثوان.. اق�ض 
على ال�صداع

غاية  يف  طريقة  ريفي،  ديفيد  �الأمريكي،  �لطبيعي  �لعالج  �إخ�صائي  قدم 
عن  �ل��ن��اجت  �ل��ر�أ���س  ���ص��د�ع  على  للق�صاء  و�ح��د  �آن  يف  و�لب�صاطة  �لفعالية 

�لتوتر خالل ع�صر ثو�ن فقط.
�أد�ء مترين  على  تعتمد  �لطريقة  �أن هذه   prevention وذك��ر موقع 
يركز على �لع�صلة �ملا�صغة وهي تلك �لع�صلة �ل�صميكة �لتي تربط عظمة 
عملية  �أ�صا�صيا يف  دور�  وتلعب  )�خلدين(،  �لوجنتني  بعظم  �ل�صفلي  �لفك 

م�صغ �لطعام.
وتبني �أنه عند �ل�صعور بالتوتر �أو �لغ�صب يوؤدي �ل�صغط على تلك �لع�صلة 
�إىل �صل�صلة من �لتفاعالت بني جمموعة من ع�صالت �لرقبة و�لر�أ�س، ما 

يوؤدي يف �لنهاية �إىل �ل�صد�ع، وتتلخ�س �لطريق يف �خلطو�ت �لتالية.
�صع �أطر�ف �أ�صابعك على �لع�صلة �ملا�صغة و��صغط برفق، ثم �فتح فكيك 
باأكرب �صكل م�صتطاع، ثم �غلق �لفك مرة �أخرى، وكرر تلك �لعملية حتى 
ت�صعر با�صرخاء �لع�صلة �ملا�صغة، ما �صيعمل على تخفيف �لتوتر عن بقية 

�لع�صالت �ملرتبطة بالع�صلة �ملا�صغة ومن ثم تال�صي �الأمل.

هل تعاين �صعوبة ال�صتيقاظ 
�صباحًا؟.. اإذا اأنت م�صاب بهذا املر�ض!

يعتقد باحثون �أن �صعوبة �ال�صتيقاظ �صباحاً رمبا تعود �إىل حالة نف�صية، 
وُيطلق على �صعوبة �لنهو�س من �ل�صرير م�صطلح �لدي�صانيا، �لتي تدفع 

�صحيتها للعودة �إىل �لنوم، لكن لهذه �حلالة تاأثري �أكر خطورة.
�أن  �إال  �الآن،  ح��ت��ى  ر���ص��م��ي  ب�صكل  ب��ه��ا  م��ع��رف  غ��ري  �لدي�صانيا  �أن  ورغ���م 

�صحاياها يعتقدون �أنها موجودة فعاًل.
ووفقاً ملوقع �صايك تو غو، ترتبط هذه �حلالة مب�صاكل يف �ل�صحة �لعقلية، 
وُي�صخ�س لدى �لذين يعانون منها، �لقلق و�الكتئاب، ورغم �أنها غالباً ما 
�إىل  �لعودة  يف  دوم��اً  ي�صعرون  �ملر�صى  �أن  �إال  �لنوم،  تر�فق مع م�صاكل يف 

�ل�صرير.
كيف تعرف اأنك تعاين من الدي�سانيا؟

يجد �مل�صابون بالدي�صانيا �أن هذه �حلالة توؤثر يف كثري من �الأحيان على 
�حلياة �ليومية بطريقة ال ي�صببها �لتعب �ملنتظم، ويحتاج �لذين يعانون 
�أن  يعني  ما  م�صوؤولياتهم،  عن  �لنظر  بغ�س  كبري  ب�صكل  �لنوم  �إىل  منها 
�أنهم ي�صتيقظون  �أي��ام يف كل م��رة، ورغ��م  �ل�صرير عدة  �لبقاء يف  باإمكانهم 

ب�صهولة، �إال �أن مغادرة �لفر��س �صعبة للغاية.
�إ�صابتك بهذ�  �إذ� كنت ت�صك يف  �لدي�صانيا؟  �إذ� كنت تعاين من  ماذ� تفعل 
�ملر�س، من �الأف�صل مر�جعة �لطبيب �ملخت�س، للم�صاعدة على �لتخل�س 

منه ب�صكل تدريجي.

؟ العامل  يف  بلد  اكرب  هو  • ما 
تبلغ  كانت  �ل��ذي  �ل�صابق  �ل�صوفيتي  �الحت��اد  �لعامل هو  بلد يف  �ك��رب   
م�صاحة  ���ص��د���س  ي����و�زي  م��ا  �أي  م��رب��ع��ا  م��ي��ال  م�صاحته8649489 
�نهيار  وبعد  �الآن  �أم��ا  ن�صمة  مليون   276 �صكانه  عدد  ويبلغ  �لياب�صة 
�ملرتبة  ك��ن��د�  �حتله  فقد  دوي���الت  �إىل  وتق�صيمه  �ل�صوفيتي  �الحت���اد 
�الأوىل  مب�صاحة تبلغ 3851787 ميل مربع �آما عدد �صكانها في�صل 

�إىل 26 مليون فقط 
؟ العامل  يف  حيوان  اكرب  هو  • ما 

�إىل ما يزيد  �الأزرق قد ي�صل طوله  �كرب حيو�ن يف عاملنا هو �حل��وت 
150 طن لدى �كتمال من��وه  كر �صيد  100 قدم ووزن��ه �إىل  على 

�حلوت �الأزرق ف�صار �ليوم نادر �لوجود  
؟ العامل  يف  حيوان  اأطول  هو  • ما 

 �أطول حيو�ن يف �لعامل هو �لزر�فة قد تنظر �لزر�فة �إىل �الأ�صفل من 
علو 20 قدما �أي ما يو�زي علو منزل موؤلف من طابقني  

-هل تعلم �أن كمية �خلبز �لذي يلقى يف �صلة �ملهمالت �صنوياً من �لفرن�صيني هو 400 �ألف طن.
-هل تعلم �لكلب ي�صتطيع �أن ي�صمع دقات �ل�صاعة وهو على بعد 40 قدم.

-هل تعلم �أن �أق�صى �لعنا�صر على وجه �الأر�س هو �الأملا�س.
-هل تعلم �أن �لنملة ت�صتطيع �أن حتمل 50 �صعف وزنها.

-هل تعلم �أن كمية �حلديد يف دم �الإن�صان ت�صاوي حجم م�صمار.
-هل تعلم �أن �لبحوث �لطبية �أثبتت �أن �لن�صاء يتفوقن على �لرجال يف حا�صة �ل�صم.
-هل تعلم �أن �أ�صخم كتل من �لذهب �خلام مت �لعثور عليها يف �أ�صر�ليا و�لرب�زيل.

-هل تعلم �أن �لر�زي من �أو�ئل �لذين �أ�صارو� �إىل �جلر�حة �لتجميلية كفرع من فروع �جلر�حة.
-هل تعلم �أن �أول من �أ�صارو� �إىل تفتيت �حل�صى يف �ملثانة هم �الأطباء �لعرب.
-هل تعلم �أن حمب �لظلمة من �حليو�نات ثالثة : �لبوم و �خلفا�س و �خللد.

-هل تعلم �أن هناك فاأر ي�صمى با�صم )فاأر بك�صا�س( يقتل �لزو�حف �ل�صامة تلقائياً مبجرد �قر�بها منه.
-هل تعلم �أنه ثم حتديد خط �لطول جرينت�س عام 1884م.

-هل تعلم �أن �ملدة �لتي �حتل فيها �ل�صليبيون �لقد�س هي 88 �صنة.

القالدة املر�صعة 
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فوائد الكركم 
�لعلماء  تو�صل فريق من 
تناول  �أن  �إىل  �ل���ه���ن���ود 
كافية  ب��ج��رع��ات  �ل��ك��رك��م 
فى  ه����ام����ا  دور�  ي���ل���ع���ب 
�اللتهابات  ح��دة  تخفيف 
�مل�������ع�������دي�������ة و�ل������ق������رح������ة 
مم�������ا مي�����ه�����د �ل����ط����ري����ق 
�إنتاج  ف���ى  ل��ال���ص��ت��غ��الل��ه 
عقاقري طبية لعالج مثل 

هذه �حلاالت خا�صة �حلادة منها.
عن  نيودلهى  فى  �لبيولوجية  �لكيمياء  مبعهد  �لهنود  �لباحثون  وك�صف 
يف  بها  �ل��ت��د�وى  يتم  و�ل���ذي  عائلة�لزجنبياللنباتية  �إىل  �لكركم  �إنتماء 

�لطب �لبديل منذ نحو 3 �آالف عام لتمتعه بخو��س �ملطهرة.
���ص��الح فعال  �أن �جل��رع��ة �ملنا�صبة و�مل��ح��ددة ه��ى خ��ري  �ل��ب��اح��ث��ون  و�أو���ص��ح 
وعالجى لاللتهابات �ملعدة و�لقرحة حيث �أن �جلرعة �ملنخف�صة �أو �لعالية 
ال تفيان بالغر�س حيث تعمل �جلرعة �لعالية على زيادة حدة �اللتهابات 
ومزيد من �مل�صكالت �ل�صحية كما ت�صري �لدر��صة �إىل �أن �ال�صتعانة بالكركم 
دموية  تعزيز ظهور�أوعية  فى  كبرية  ب�صورة  ي�صهم  �لقرحة  بني عالجات 

جديدة �صاحلة باال�صافة �إىل �إ�صتعادة �الأن�صجة و�خلاليا لكفاءتها.

كيم رايفر خالل ح�سورها العر�ض العاملي الأول لفيلم ذا مول يف م�سرح ريجن�سي فيليج يف كاليفورنيا. )اأ ف ب(

يف �أثناء �إحدى �لرحالت �ملدر�صية �إىل متحف �لتاريخ و�الآثار باملدينة وجدت كاترين �صل�صلة ذهبية كبرية بها 
قالدة مر�صعة وقد �صقطت �أ�صفل �حدى �لفرينات �لبعيدة وحالت �لعتمة دون �أن ير�ها �أحد لكنها �صاهدتها 
بامل�صادفة فوقفت لتتلفت حولها كثري� قبل �أن متد يدها وحتمل �لقالدة وتنظر �ليها نظرة �صريعة ثم ت�صعها 
يف جيب �لبنطلون وهي تتح�ص�صها كم هي ثقيلة، وت�صاوي ثروة، �أ�صرعت و�ن�صمت �إىل �صديقاتها وهي تفكر هل 
ما فعلته �صح، هل هي خمطئة هل تبلغ �مل�صرفة �أم ال، هل تذهب وتبلغ مكتب �الأمن.. هل تبحث بنف�صها عن 
�صاحبة �لقالدة هل ..�أ�صئلة كثرية د�رت يف عقلها ثم حاولت ��صكاتها باالندماج و�صط زميالتها و�ال�صتمتاع �إىل 
�صرح �مل�صرفة.. ورغم ذلك �أخذت تتح�ص�س جيبها ومتني نف�صها با�صياء كثرية مثل بيع �لقالدة و�صر�ء مالب�س 
كثرية، الأنها �صت�صري حذ�ء جديد� مثل �صديقتها بل رمبا �إ�صرت �أي�صا بع�س �لذهب و�ال�صطو�نات �حلديثة 
لتبحث عنها  �ل�صرطة  �لقالدة  �أخربت �صاحبة  �ل�صكوك رمبا  ر�ودتها  وم�صجال جديد�.. وهدية الأمها ولكن 
ورمبا �إن باعتها �أم�صك بها رجال �ل�صرطة.. ورمبا ينت�صر �خلرب فت�صبح ل�صة.. �آه �صتفقد �ملدر�صة و�صتفقد حب 

�أمها و�أبيها و�أخو�تها.. و�صديقاتها، �صتفقد كل �صيء الأنها �صت�صبح ل�صة.. �صي�صبب �خلرب �حر�جا الأهلها .. 
 �أ�صيبت ب�صد�ع عكر مز�جها فاقربت منها �مل�صرفة لتطمئن عليها ثم تركتها لتكمل �جلولة وقبل �نتهائها 
�ملتحف وت�صمع هم�صات هناك  �أنحاء  وج��دت حركة ت�صدر هنا وهناك من رج��ال �الأم��ن �جلميع يتجولون يف 
قالدة ذهبية مر�صعة فقدت من �ملتحف و�صتغلق �الأبو�ب على �لزو�ر للبحث عنها فاأح�صت برعب فظيع وتوقف 
تفكريها حلظة قبل �أن تلمح لوحة كتب عليها �الجتاه �إىل حمام �ل�صيد�ت فان�صحبت ببطئ وذهبت �إىل ذلك 
�الجتاه ثم دخلت �إىل �حلمام و�أخرجت �لقالدة وم�صحتها مبنديل ورقي ثم تركتها خلف �ملرحا�س وخرجت 
�إحدى �ل�صرطيات هي من دخلت  �آخر و�أغلقته عليها وكانت  �أح�صت باأحد قادم فاأ�صرعت ودخلت حماما  حني 
�إىل �حلمام ف�صاهدت كاترين تخرج من �حلمام �الأخري فانتظرت �إىل �أن غادرت لتدخل وتفت�س ذلك �حلمام 
وخرجت ومل جتد �صيئا ثم ��صتكملت تفتي�س باقي �حلمامات لتجد �لقالدة وخرجت لتعلن ذلك مما هد�أ من 
روع مدير �ملتحف وظهرت �بت�صامته وهو يقول كان من �ل�صعب �خلروج بها و�إال �أطلقت �ل�صفار�ت، و�أعتقد �أن 
�لل�صة عرفت ذلك فركتها يف �حلمام فحمد� هلل. �صمعته كاترين فقالت يف نف�صها نعم حمد� هلل ولكني ل�صت 
ل�صة ومل �أكن �أعرف �أن هناك �صفار�ت �صتنطلق و�إال كنت مت رعبا فلتذهب �لقالدة �إىل �جلحيم وهنا �قربت 

�مل�صرفة لتطمئن عليها فابت�صمت كاترين وقالت �حلمد �هلل لقد ذهب �ل�صد�ع �إىل �جلحيم!.

ف على املواقع التي تتج�ص�ض عليك تعرَّ
�حلديثة  �لتكنولوجيا  مل�صتخدمي  �ل�صخ�صية  �ملعلومات  ت��د�ول  �أ�صبح 
�صو�ء مو�قع �لتو��صل �الجتماعي �أو �الأجهزة �لرقمية )�حلو��صيب �أو 
بها  قامت  �لتي  �ملعلومات  ت�صريب  ف�صائح  بعد  و�قعاً  �أم��ر�ً  �لهو�تف(، 

�صركة )في�صبوك( موؤخر�ً.
�الأمريكي،   )androidcentral( مل��وق��ع  ح��دي��ث  تقرير  و�صلط 
�ل�صوء على كم �ملعلومات �لتي جتمعها �صركات �لتكنولوجيا �ملختلفة 
يتتبع  �ل��ذي  �لوحيد  لي�س  في�صبوك  �أن  �إىل  م�صري�ً  �مل�صتخدمني،  عن 
�مل�صتخدمني ويجمع عنهم بيانات ح�صا�صة، بل �إن هناك �صركات �أخرى 
تتبع نف�س �ل�صيا�صة مثل جوجل، �لتي لديها كمية كبرية من �لبيانات 

عن �مل�صتخدمني.
�لبيانات  عمالق  �أن  �ملعلومات،  تكنولوجيا  يف  �ملتخ�ص�س  �ملوقع  �أك��د 
�لرقمية )جوجل( يجمع بيانات �أكر بكثري مما يتخيل �مل�صتخدم، مثل 

 Chrome( صجل �لويب و�صجل �لبحث وبيانات �ال�صتخد�م ملت�صفح�
وAndroid(، و�لكثري من �ملعلومات �الأخرى �لتي ال يرى �لبع�س 

�أنها جمدية، ولكنها ت�صتخدمها بدقة جلمع �أمو�لهم.
�أمر  يف  في�صبوك  ع��ن  يختلف  جوجل  �أن  �إىل  �أي�����ص��اً،  �لتقرير  وي�صري 
مهم، وهي �أنها تخرب �مل�صتخدم مبا جتمعه وما تفعله بتلك �لبيانات، 
ب��االإ���ص��اف��ة �إىل �أن��ه��ا ت��ب��ذل جم��م��وع��ة م��ن �جل��ه��ود �ل��ك��ب��رية للحفاظ 
ف�صيحة  بع�س  �أهميته  �ت�صح  �ل��ذي  �الأم��ر  وه��و  �لبيانات؛  تلك  على 

في�صبوك.
�أطناناً من  للهو�تف  �مل�صنعة  �ل�صركات  �إىل جوجل، جتمع  وباالإ�صافة 
ت�صتخدمها  �لتي  �لتطبيقات  ت�صنع  �لتي  �ل�صركات  وتقوم  �لبيانات، 
توفر لك �خلدمة،  �لتي  �ل�صركة  بياناتك، وحتى  �لكثري من  بتجميع 

ميكنها �حل�صول على كم كبري من �لبيانات �خلا�صة با�صتخد�مك.


