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ربع حبة �أ�سبريين تخف�ض 

خطر �سرطان �ملباي�ض
تو�سلت درا�سة حديثة اإىل اأن تناول جرعة منخف�سة من الأ�سربين 
يومياً ميكن اأن يقلل من خطر اإ�سابة الن�ساء ب�سرطان املباي�ض بن�سبة 

الربع.
ووج����دت درا����س���ة اأج���ري���ت ع��ل��ى 205 األ����ف ام�����راأة ب��اإ���س��راف جامعة 
هارفارد، اأن الن�ساء اللواتي ياأخذن جرعة منتظمة من م�سكن الأمل، 

اأقل احتماًل بكثري للإ�سابة بال�سرطان.
وُيعرف �سرطان املباي�ض با�سم "القاتل ال�سامت" لأن اأعرا�ساً ب�سيطة 
تظهر على املري�سة قبل اأن يفوت الأوان، ويوؤثر هذا املر�ض اخلبيث 
عام،  كل  اأمريكية  ام���راأة  و22240  بريطانية  ام���راأة   7400 على 

ويقتل 4100 بريطانيا و14070 اأمريكية.
ووج���د ف��ري��ق ال��ب��ح��ث اأن ال��ن�����س��اء ال��ل��وات��ي ت��ن��اول��ن ب��ان��ت��ظ��ام جرعة 
منخف�سة من الأ�سربين مبعدل ربع حبة يف اليوم، انخف�ست لديهن 
�سحيفة  بح�سب   ،23% مبعدل  املباي�ض  ب�سرطان  الإ�سابة  ن�سبة 

ديلي ميل الربيطانية.
وا�ستخدم الأ�سربين كم�سكن للآلم لآلف ال�سنني، واكت�سف قدماء 
على  الأم��ه��ات  �ساعد  ال�سف�ساف  حل��اء  من  م�ستخرجاً  اأن  امل�سريني 
العلماء  وج��د  الأخ���رية  ال�سنوات  يف  ولكن  ال���ولدة،  اآلم  مع  التعامل 
اأن ه���ذا ال�����دواء رخ��ي�����ض ال��ث��م��ن مي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام��ه يف ال��ع��دي��د من 

التطبيقات.
ونظراً لأن الأ�سربين مييع الدم ويقلل من اللتهابات، يجد العلماء 

على نحو متزايد اأنه قادر على درء خطر العديد من الأمرا�ض.
وظل العلماء يحاولون لبع�ض الوقت اكت�ساف فيما اإذا كان الأ�سربين 
تناول  اأن  بالفعل  اخل���رباء  اأظ��ه��ر  وق��د  ال�سرطان،  اإي��ق��اف  على  ق��ادر 
جرعة منخف�سة من الأ�سربين ميكن اأن يقلل ب�سكل كبري من خطر 

الإ�سابة ب�سرطان الأمعاء.

ك�سف ثوري  يجنبك مر�ض 
�ل�سكري 

املبكرة  العلمات  ع��ن  الك�سف  اإمكانية  اإىل  ج��دي��دة  درا���س��ة  تو�سلت 
ملر�ض ال�سكري من النوع Type 2 Diabetes( 2( ، قبل 20 

عاما من ت�سخ�سيه.
وقدم اأطباء يابانيون ما تو�سلوا اإليه يف الجتماع ال�سنوي للجمعية 

الأوروبية لدرا�سة ال�سكري املنعقد يف العا�سمة الأملانية برلني.
واكت�سفت الدرا�سة الطبية اليابانية اأن اأبرز علمات املر�ض هي ارتفاع 

ن�سب ال�سكر يف الدم ومقاومة الإن�سولني.
والنوع الثاين هو ا�سطراب ا�ستقلبي يتميز بارتفاع ُمعّدل ال�سكر يف 

الدم يف �سياق مقاومة الإن�سولني، ونق�ض الإن�سولني الن�سبي.
اأن  "مبا  الدرا�سة:  ق��اد  ال��ذي  �ساجي�ساكا،  هريويوكي  الباحث  وق��ال 
قبل  ما  الثاين مي��رون مبرحلة  النوع  العظمى من مر�سى  الغالبية 
اأنه ميكن معرفة اأعرا�ض  ال�سكري، فاإن نتائج حتليلتهم ت�سري اإىل 

الداء قبل 20 عاما من الإ�سابة به".
و�سملت الدرا�سة اأكرث من 15 األف �سخ�ض، ترتاوح اأعمارهم بني 30 
و50 عاما، معظمهم رجال، وتابعهم الباحثون على مدى 11 عاما.

�سخ�ض  األ��ف  اأك��رث من  اإ�سابة  �سخ�سوا  الأطباء  اأن  الدرا�سة  وذك��رت 
الدم  يف  ال�سكر  قيا�سات  ارتفاع  من  جميعهم  عانى  ال�سكري،  مبر�ض 

ومقاومة الإن�سولني.
وي�سكل هذا البحث اأهمية خا�سة بالنظر اإىل اأن ما يقدر بنحو 425 
20 و79 ع��ام��ا( ع��ان��وا من  اأع��م��اره��م )ب��ني  ت���رتاوح  مليون �سخ�ض 
مر�ض ال�سكري يف عام 2017، ومن املتوقع اأن يرتفع هذا العدد اإىل 
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�لطب �لبديل لتخفيف �أعر��ض �ل�سدفية
 ت�سري مراجعة بحثية حديثة اإىل اأن و�سائل يف الطب البديل والتكميلي قد 

ت�ساعد يف التخفيف من اأعرا�ض ال�سدفية.
ويقول الباحثون اإن تلك الو�سائل ت�سمل الوخز بالإبر والتاأمل والعلجات 

بالأع�ساب مثل نبتة النيلة وع�سب الكركومني.
التهاب  وهو  اجللد  يف  متهيجة  جافة  ق�سور  ظهور  يف  ال�سدفية  وتت�سبب 
وميكن  والعدوى  البارد  وللطق�ض  لل�سغوط  التعر�ض  ب�سبب  يتفاقم  قد 
يف املقابل للدهانات املو�سعية والأدوية تخفيف الأعرا�ض لكن لي�ض هناك 

علج ناجع للمر�ض.
ن�سف  اإىل  ي�سل  م��ا  اإن  اجل��ل��د  ل�سحة  ج��ام��ا  دوري���ة  يف  الباحثون  وي��ق��ول 
مر�سى ال�سدفية ي�ستخدمون علجات بديلة وتكميلية لكن الأبحاث مل 
فعالة  تكون  اأن  التي ميكن  الأ�ساليب  وا�سحة عن  الآن �سورة  تقدم حتى 

اأكرث من غريها.
ولإجراء الدرا�سة فح�ض الباحثون بيانات من 60 درا�سة تناولت جمموعة 
كبرية ومتنوعة من اأ�ساليب الطب البديل والتكميلي يف تخفيف اأعرا�ض 
ال�سدفية. وقالت الدكتورة األك�سندرا براي�ض من جامعة ميامي يف فلوريدا 
التي �ساركت يف قيادة البحث اإن تلك الدرا�سات كان بينها اختلفات كبرية 
غري  العلجات  بفاعلية  املتعلقة  والنتائج  والت�سميم  النوعية  حيث  من 
التقليدية اإل اأن نتائجها ت�سري اإىل اأن بع�ض التدخلت على الأقل باأ�ساليب 

بديلة قد ت�ساعد بع�ض مر�سى ال�سدفية على التح�سن.
بع�ض  اأن  الدرا�سات  "اأو�سحت  الإل��ك��رتوين  الربيد  عرب  براي�ض  واأ�سافت 
والوخز  والتاأمل  والكركومني  النيلة  مثل  والتكميلية  البديلة  العلجات 
بالإبر والأنظمة الغذائية منخف�سة ال�سعرات اآمنة وفعالة يف التعامل مع 
للبيع  املتاحة  الطبيعية  العلجات  من  املر�سى  ح��ذرت  لكنها  ال�سدفية". 
اإذ مل يخ�سع اإل القليل منها لدرا�سات جتريبية وحتى  دون و�سفة طبية 

عند اإجرائها فاإن النتائج قد ل تكون قاطعة.

معظم معلوماتنا عن 
�ال�ستحمام مغلوطة

اأوق������ات  اأف�������س���ل  اأن  ك���ث���ري م���ن���ا  ي��ع��ت��ق��د 
ال�ستحمام هي يف ال�سباح حني ن�ستيقظ 
لتن�سيط  ون���ذه���ب  ج���دي���د،  ي���وم  ل��ب��داي��ة 
اأنف�سنا بحمام بارد ين�سط دورتنا الدموية 
طوال  ن�سطني  تبقينا  حيوية  ويعطينا 
ال��ن��ه��ار. ورغ���م حت��دي��د ال��ع��ل��م��اء لأف�سل 
اأن  اإل  ب�سرتنا،  ح�سب  ال�ستحمام  اأوق��ات 
الواقع يوؤكد اأن وقت ال�ستحمام ال�سحي 
ق���د ي��خ��ت��ل��ف م���ن ���س��خ�����ض لآخ�����ر، ح�سب 

منط حياتهم.
ويذهب املتخ�س�سون اإىل اأن اأف�سل اأوقات 
ال�ستحمام لأ�سحاب الب�سرة الدهنية هو 
يف ال�سباح، ب�سبب تراكم الدهون يف الليل 
لذوي  الأم��ر  يختلف  فيما  اجل�سم،  على 
اأخذ  لهم  يف�سل  الذين  العادية،  الب�سرة 
حمام م�سائي. وبني نظريتي ال�ستحمام 
املتخ�س�سون  ي��ذه��ب  ���س��ب��اح��ا،  اأم  م�����س��اء 
ميكنه  الإن�����س��ان  اأن  اإىل  ال��ن��وم،  معهد  يف 
باأخذ  وذل����ك  ال��ط��ري��ق��ت��ني،  اإىل  ال��ل��ج��وء 
املنزل،  اإىل  ال��رج��وع  ب��ع��د  م�سائي  ح��م��ام 
للتخل�ض من كل اآثار الإرهاق والتعر�ض 
ي�ساعد اجل�سم على  وال�سم�ض، ما  للغبار 

ال�سرتخاء وعلى نوم �سحي ونظيف.

ّهد لظهور عالجات  در��سة تمُ
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هل حليب 
�ل�سوكوال مفيد؟

مينح كوب حليب ال�سوكول جرعة 
قوية من الطاقة من خلل 190 
يعترب  ل����ذل����ك  ح�����راري�����ة،  ����س���ع���رة 
اأداء  بعد  اأو  قبل  م��ف��ي��داً  م�����س��روب��اً 
)اجليم(،  يف  الريا�سية  التمارين 
اأخرى  مغذيات  ي��وف��ر  اأن���ه  خا�سة 
الربوتني.  م��ن  غ��رام��ات   7 منها 
ال�سوكول على  كما يحتوي حليب 
يتطّلب  م��ا  وه���و  امل�����س��اف،  ال�سكر 

العتدال يف تناوله.
وي����اأت����ي ال���ك���ال�������س���ي���وم يف ����س���دارة 
ي���وف���ره���ا حليب  ال���ت���ي  امل���غ���ذي���ات 
ال�سوكول، فالكوب الواحد يحتوي 
احتياجات  م���ن  ب��امل��ائ��ة   27 ع��ل��ى 
اجل�����س��م ال��ي��وم��ي��ة م��ن ه���ذا املعدن 

اللزم ل�سحة العظام والأ�سنان.
ولأنه يحتوي على ال�سوكول يوفر 
املغذيات  من  توليفة  احلليب  هذا 
واملغني�سيوم  النحا�ض  ب��ني  جتمع 
وفيتامني  واحلديد  والبوتا�سيوم 
الرغم  وعلى  و"�سي".  و"اأ"  "د" 
العديدة  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ف��وائ��د  م���ن 
لهذه املغذيات اإل اأن الكوب الواحد 
على  يحتوي  ال�سوكول  من حليب 
ملعق �سكر، وهي كمية كبرية   4
�سواء للأطفال اأو الكبار، ويتطلب 
ت���ن���اول���ه���ا ال���ق���ي���ام ب��ن�����س��اط بدين 
ال���وزن، وعدم  زي���ادة  ع��دم  ل�سمان 
ت��ن��اول اأك����رث م��ن ك���وب واح����د من 

حليب ال�سوكول يف اليوم.

حل �سحري يق�سي على 
�إزعاج �ملو�قع �الجتماعية

والتطبيقات  امل�����واق�����ع  ������س�����ارت 
الجتماعية م�سدر اإزعاج للجميع، 
امل�ستخدمون  ي���ن���ف���ك  م����ا  ح���ي���ث 
اإ�سعارات  من  هائل  بكم  يتو�سلون 
ت��ك��ون يف غ��ال��ب الأحيان  ور���س��ائ��ل 
من جمهولني، الأمر الذي يطرح 
حل  م����ن  ه����ل  الأزيل:  ال���������س����وؤال 

�سحري؟
ي�سرتي  ح�����ني  امل�������س���ك���ل���ة  وت�����ب�����داأ 
امل�����س��ت��خ��دم ه��ات��ف��ا ج���دي���دا ويقوم 
رقم  فيدخل  م���رة،  لأول  ب��اإع��داده 
ه��ات��ف��ه، الأم�����ر ال�����ذي ي�����وؤدي اإىل 
توثيق كل التطبيقات الجتماعية 
ويوتيوب  واإن�����س��ت��غ��رام  )في�سبوك 
با�ستخدام  ووات�ساب..(  و�سناب�سات 

ذلك الرقم.
الهاتف  اإع��داد  ا�ستخدام رقمك يف 
التطبيقات،  ك�����ل  م�����ع  ورب�����ط�����ه 
�سيجعل كل من ميلك ذلك الرقم 
يعرف اأنك ت�ستعمل تطبيقا معينا، 
وهو ما ي�سع اأمنك وخ�سو�سيتك 

على املحك.

�أ�سر�ر �ل�سكريات 
�ال�سطناعية �أكرث من فو�ئدها 

وا�سرتاليا  كندا  اأجريت يف  درا�سات حديثة  اأكدت 
فقد  ال�سطناعية،  لل�سكريات  ال�سلبي  ال��ت��اأث��ري 
الغذائي  التمثيل  اأم��را���ض  م��ن  ت��زي��د  اأن��ه��ا  تبني 

والبدانة وارتفاع �سغط الدم. 
كما اأظهرت اأبحاث اأن هذه ال�سكريات ت�سبب ت�سّمم 
البكرتيا ال�سديقة يف الأمعاء والتي ت�ساعد على 
اله�سم وتقوم بدور يف مناعة اجل�سم. وُت�ستخدم 
ويتم  "الدايت"،  م�����س��روب��ات  يف  ال�سكريات  ه��ذه 
الوزن  خف�ض  على  ت�ساعد  باعتبارها  ترويجها 

بينما هي يف احلقيقة من عوامل زيادته.
بدائل  باعتبارها  ال�سكريات  هذه  وُتو�سف 

جيدة لل�سكر، ومن اأ�سهر اأ�سمائها: 
الأ�����س����ب����ارت����ام وال�������س���ك���رال���وز 

وال���������س����ك����ري����ن ون����ي����وت����ام 
وجدت  وقد  واأدفانتام. 
درا������س�����ة اأج�����ري�����ت يف 
اأن  ����س���ي���دين  ج���ام���ع���ة 
غذائية  ح��م��ي��ة  ات��ب��اع 

لل�سكر م��ع قليل من  ال��ب��دائ��ل  حت��ت��وي على ه��ذه 
الكربوهيدرات يوؤدي اإىل زيادة الوزن، وهو عك�ض 

الهدف الذي يتم تناولها من اأجله.
وعلى الرغم من اأن هذه ال�سكريات ال�سطناعية 
بكرتيا  ع��ل��ى  ت��اأث��ريه��ا  اأن  اإىل  ال�����س��ع��رات  ق��ل��ي��ل��ة 
ال�سهية والإح�سا�ض باجلوع،  الأمعاء ي�سبب زيادة 
اأج���ري���ت يف جامعة  ك��م��ا وج����دت درا����س���ة ك��ن��دي��ة 
يرتبط  بانتظام  ال�سكر  بدائل  تناول  اأن  مانيتوبا 

بارتفاع �سغط الدم.

�سخ�ساً،   16 فيها  �سارك  درا�سة  على  النتائج  واعتمدت 
يف  امل�ساركني  دم��اغ  تطال  التي  التغريات  قيا�ض  مت  حيث 
الدرا�سة قبل وبعد غفوة من النوم، وذلك بالعتماد على 
الكهربائي  الن�ساط  ُي�سجل  كهربائي  دم��اغ��ي  تخطيط 

للدماغ.
وطلب اخلرباء من امل�ساركني اأخذ غفوة من النوم ت�سل 
امل�ساركني  نف�ض  م��ن  طلب  كما  دق��ي��ق��ة،   90 اإىل  مدتها 
تنفيذ مهمتني. الأوىل هي و�سف ما اإذا كانوا يعتقدون اأن 
�سل�سلة من الكلمات جيدة اأو �سيئة. اأما املهمة الثانية فهي 
الأزرق يظهر عندما  اأو  الأحمر  باللون  كان مربع  اإذا  ما 

ُتوم�ض ال�سا�سة ع�سرات املرات.
واأفادت الدرا�سة اأن امل�ساركني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
اأكملوا املهام، التي طلبت منهم ثم ناموا  �سنة  و91   20
اأو ظلوا م�ستيقظني قبل القيام بتمرينات اأخرى. علوة 
على ذلك، فقد لحظ اخلرباء اأن الأ�سخا�ض الذين اأخذوا 

غفوة حت�سنت طاقة دماغهم ب�سكل كاٍف للغاية.
 "the siver telegram" يف نف�ض ال�سياق، اأ�سار موقع
بالفعل  توؤكد  الربيطانية  "بري�ستل"  جامعة  درا���س��ة  اأن 
نظرية اأن النوم ُي�ساعد النا�ض على اتخاذ قرارات اأف�سل 

يف حياتهم.

ال تتجاهل قلة النوم 
ال�سعور بالتعب  تاأثريه على  النوم على  اأهمية  ل تقت�سر 
اأخطر من  اأو القدرة على الرتكيز فح�سب، بل قد تكون 
قلة  وثيقة بني  الدرا�سات وجود علقة  اأظهرت  اإذ  ذلك. 
اأهمية  على  الأط��ب��اء  اأك��د  كما  ال�سرايني،  وت�سلب  ال��ن��وم 

النوم للحفاظ على �سحة جيدة.

النوم  ال�سروري جداً احل�سول على ق�سط كاف من  من 
يومياً، لتزويد اجل�سم بالطاقة والن�ساط وحت�سني قدرة 
ال�ستيعاب، وبالتايل اإجناز الأعمال اليومية ب�سكل جيد. 
من  والتقليل  ال���س��رتخ��اء،  على  اأي�����س��اً  ال��ن��وم  ي�ساعد  اإذ 
قد  كما  ال���ذاك���رة.  وحت�سني  وال��ت��وت��ر،  النف�سي  ال�سغط 
ربطت درا�سات كثرية نوعية النوم باأمرا�ض القلب وت�سلب 

ال�سرايني. فهل توؤثر قلة النوم على �سحة القلب؟
اأو  6 �ساعات يومياً  اأقل من  اأولئك الذين ينامون  يعاين 
الرتكيز  وقلة  التعب  من  الليل  اأثناء  كثرياً  ي�ستيقظون 
ف��ح�����س��ب، ب���ل ي�����س��ب��ح��ون اأك�����رث ع��ر���س��ة خل��ط��ر ت�سلب 
امل�سارك يف  الدكتور فرناندو دومينغيز،  ال�سرايني. وقال 
ال�سرايني  ت�سلب  "تطور  وعنوانها   )PESA( درا���س��ة 
حتت الإكلينيكي املبكر": يجب اأن توؤخذ قلة النوم والأرق 
�سيق  اأو  لت�سلب  خطر  كعوامل  العتبار  عني  يف  الليلي 

ال�سرايني". بح�سب ما ن�سره موقع )ميديكال بر�ض(.
�سملت الدرا�سة 3.974 �سخ�سا من البالغني الأ�سحاء، 
على  نومهم  وُفح�ض  عاما،   46 اأعمارهم  متو�سط  يبلغ 
فرعية،  جمموعات  اإىل  تق�سيمهم  مت  حيث  اأ�سبوع،  مدار 
الأبعاد  ثلثية  ال�سوتية  فوق  املوجات  ا�ستخدمت  بينما 
لقيا�ض ت�سلب ال�سرايني يف العنق وال�ساق. وبعد اأن اأخذت 
اأن لدى  املهمة بعني العتبار، تبني  كافة عوامل اخلطر 
ت�سلب  ج��داً،  ق�سرية  ف��رتات  ينامون  الذين  الأ�سخا�ض، 
�سرايني اأكرث بكثري من اأولئك، الذين يح�سلون على 7 

اإىل 8 �ساعات من النوم يومياً.
وقال د. دومينغيز، من املركز الوطني الإ�سباين لأبحاث 
القلب والأوعية الدموية يف مدريد، اإن الأ�سخا�ض الذين 
يعانون من قلة النوم اأو النوم املتقطع كانوا اأكرث عر�سة 

اأي�ساً للإ�سابة مبتلزمة الأي�ض التمثيل الغذائي، وهي 
جمموعة حالت مر�سية: مر�ض ال�سكري، وارتفاع �سغط 
اأونلين(  )تي  موقع  ن�سره  ما  بح�سب  وال�سمنة".  ال��دم، 

الأملاين.

النوم طويال... 
النوم  ���س��رورة  على  �سابقة  علمية  درا���س��ات  اأك���دت  بينما 
يوميا،  �ساعات   8 اإىل   7 ب��ني  الأق���ل  على  ت���رتاوح  لفرتة 
ينامون  الذين  الأ�سخا�ض  اأن  اإىل  درا�سة حديثة  تو�سلت 
اأكرث من ثماين �ساعات يوميا يزداد خطر موتهم يف �سن 

مبكر. فكيف ذلك؟
الب�سري،  اجل�سم  اأن  �سابقة  درا�سات  اأك��دت عدة  ما  كثريا 
 7 ت��رتاوح على الأق��ل بني  النوم يوميا ف��رتة  اإىل  يحتاج 
�سرورة  ع��ل��ى  ال�سحة  خ���رباء  ُي�����س��دد  اإذ  ���س��اع��ات،   8 اإىل 
اأج���ل التزود  احل�����س��ول على ق�سط واف���ر م��ن ال��ن��وم، م��ن 
بالطاقة اللزمة، ل�سيما مع ازدياد حدة ال�سغوطات يف 
ن�سائح،  عدة  با�ستمرار  اخل��رباء  وي�سع  احل��ايل.  الع�سر 
اأن  غ��ري  وج��ي��د،  طويل  بنوم  التمتع  على  النا�ض  ُت�ساعد 
درا�سة حديثة تو�سلت اإىل خل�سة قد تقلب كل املفاهيم 
ال�سابقة عن فرتة النوم اللزمة، وُتعيد بالتايل �سياغة 

مفاهيم اأخرى عن النوم.
ويف هذا ال�ساأن، ذكر موقع �سحيفة "ذا �سن" الربيطانية، 
الذين  الأ���س��خ��ا���ض،  اأن  اإىل  تو�سلت  ح��دي��ث��ة  درا���س��ة  اأن 
اإمكانية  ترتفع  يوميا،  �ساعات  ثماين  من  اأك��رث  ينامون 
اأن النوم ل�ساعات طويلة،  وفاتهم يف �سن مبكر، واأ�سافت 
رمبا يقود اإىل ا�سطراب خطري يف النوم، ُيعطل التنف�ض 

ويوؤدي اإىل الوفاة.

در��سة تك�سف فو�ئد �لقيلولة �لق�سرية على �لدماغ و�تخاذ �لقر�ر�ت

يف  بالغة  �صعوبة  البع�ض  فيه  يجد  الذي  الوقت  يف 
على  راأ���ض  حياته  تقلب  قد  حا�صمة  ق��رارات  اتخاذ 
ُي�صاعد  النوم  اأن  اإىل  حديثة  درا�صة  تو�صلت  عقب، 

قوة  وُي��ع��زز  امل�صريية  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  على 
الدرا�صة  نتائج  اخل��راء  و�صف  فيما  ال��دم��اغ. 

ب�"الرائعة".
ق�صرية  غفوة  اأن  اإىل  حديثة  درا���ص��ة  تو�صلت 

واتخاذ  ال��دم��اغ  ق��وة  تعزيز  يف  ُت�صاعد  اأن  ميكن 
قرارات حا�صمة، وفق ما اأ�صار اإليه موقع جريدة "ذا 
املجلة  �صادرة يف  درا�صة  نقاًل عن  �صن" الريطانية، 
 the Journal of Sleep" املتخ�ص�صة  العلمية 
عن  ال�صادرة  الدرا�صة،  واأو�صحت   ."Research
ُت�صاعد  الغفوة  اأن  الريطانية،  "بري�صتل"  جامعة 
اكت�صاب  من  وُتكن  �صعبة،  قرارات  اتخاذ  على  فعاًل 
القرارات  ات��خ��اذ  مرحلة  اإىل  امل���رور  قبل  املعرفة 
تو�صلت  التي  النتائج  اخل��راء  و�صف  فيما  الهامة، 

اإليها الدرا�صة باأنها "رائعة".
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�ش�ؤون حملية

برعاية  �صما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

�الإعالن عن �إطالق فعاليات مهرجان �الأفالم �لعلمية يف دورته �لر�بعة مب�ساركة معهد جوته �الأملاين و6 مد�ر�ض بالعني

د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – �أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع  منظمة �ل�سياحة �لعالجية 

•• العني – الفجر
ت�صوير – حممد معني

برعاية  ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد 
اآل نهيان رئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�س�سات ال�سيخ حممد 
بن خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية ، عقدت اإدارة 
امل�ستقبل  نهيان لأجيال  اآل  جمعية حممد بن خالد 
العلمية  الأف��لم  موؤمترا �سحفيا لإط��لق مهرجان 
العاملي لعام 2018م  �سباح اأم�ض بح�سور لفيف من 
وم�سرفات  الإدارة  جمل�ض  من  واأع�ساء  الإعلميني 
الطلبة من مدار�ض عدة ، وقد بداأ املوؤمتر ال�سحفي 
�سما  الدكتورة  ال�سيخة  الإدارة  بكلمة رئي�ض جمل�ض 
العام   املدير  األقتها  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  بنت 
للموؤ�س�سات حمدة اأحمد حممود البلو�سي اكدت فيها 
�ساحبة   ، دائ��م��ا  تظل  ال�سينمائية  ال�سورة  ان  على 
وي�سري  العقل،  فائقة  ب�سرعة  يخرتق  خا�ض  �سحر 
التي  املتنوعة  باملعارف  ليغذي  املعرفة؛  �سرايني  يف 
الطاقة  ه��ذه  م��ن  و   ، ال�سينمائية  ال�����س��ورة  حتكيها 
مهرجان  فاعليته  يف  ي��رت��ك��ز    ، ال��ع��ال��ي��ة  الإي��ج��اب��ي��ة 
الأف��لم العلمية الذي يقام كل عام يف مركز ال�سيخ 
ب��ال��ت��ع��اون مع   ، ال��ث��ق��ايف  اآل نهيان  ب��ن خ��ال��د  حممد 

معهد جوتة باأبوظبي واأكدت ال�سيخة �سما.
اأن الدخول بالطفل اإىل هذا العامل ال�ساحر للأفلم 
ال��ط��ف��ل على  ل���ق���درات  ت��راك��م��ي  ب��ن��اء  ه��و   ، العلمية 
به  املحيطة  احلياة  مكونات  على  والتعرف   ، املعرفة 
الروح  فيه  تنمي  باحثة،   علمية  نظرة  خ��لل  من   ،
 ، ع��ق��ول  لنا  ت��ق��دم  ال��ت��ي  والب��ت��ك��اري��ة  ال�ستك�سافية 
واملعرفة  ال��ع��ل��وم  ع��ل��ى  منفتحة  واع��ي��ة  ه��ي  و  ت�سب 
، ت��ت��ن��ام��ي ف��ي��ه��ا ال�����روح ال���س��ت��ك�����س��اف��ي��ة ال��ت��ي تبني 
، والتي تعتمد ب�سورة  احل�سارة الإن�سانية احلديثة 
ترتكز  و   ، للمجتمعات  العلمي  ال��ب��ن��اء  على  ك��ب��رية 
العلمي  البتكار  اأن  وحيث  البتكارية،  التنمية  على 
هو اأحد الأعمدة الرئي�سية للتطوير والتي و�سعتها 
اأج��ل امل�ستقبل  دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ، من 
العلمي  ال��ت��ق��دم  م��ن  ل��ل��م��زي��د  ال��ت��ط��ل��ع  و  تنميته   و 
و احل�����س��اري و امل���ع���ريف.   وم���ن ج��ان��ب��ه ا���س��اد فريد 
معجري املدير العام ملعهد جوتة الثقايف الأمل��اين يف 
اأبوظبي اأ�ساد بدور جمعية حممد بن خالد اآل نهيان 

لأجيال امل�ستقبل وما حققته من جناحات يف الدورات 
الثلث على م�ستوى مدينة العني بدعم من رئي�ض 

اإدارتها. وفى كلمة لها ا�ستعر�ست الدكتورة  جمل�ض 
فعاليات  للجمعية  الدارى  امل���دي���ر  ق��ا���س��م  ن��ع��ي��م��ة 

طرحها  يتم  التى  الف��لم  ان  اىل  م�سرية  املهرجان 
تختلف باأختلف املرحلة العمرية بحيث تكون قابلة 
للتطبيق العملى وقالت ان هناك اقبال متزايدامن 
الطفال  ريا�ض  بدءا من  التليمية  املوؤ�س�سات  جميع 
وح��ت��ى امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة م��وؤك��دة ع��ل��ى ان ك��ل هذا 

الإقبال ي�سري اىل زيادة الوعى باأهداف املهرجان. 
اجلدير بالذكر اأن  جمعية حممد بن خالد اآل نهيان 
الثقافية  الربامج  من  ع��ددا  تبنت  امل�ستقبل  لأجيال 
�سحية  بيئة  للأطفال  لتوفر  والتعليمية  والقرائية 
مداركهم  وتطور  الإبداعية  مهاراتهم  تنمي  جاذبة 
العلمية والتعليمية يف جو من املتعة والت�سويق ومن 
العلمية منذا عام  الأف���لم  ال��ربام��ج  مهرجان  ه��ذه 
2015م حيث اأحرز جناحا ناف�ض به املوؤ�س�سات التي 
يتبنى  ،  حيث  املجال  ه��ذا  �سبقته مثبتا ج��دارت��ه يف 
املهرجان يف كل عام مو�سوعا يتم طرحه من خلل 
الأفلم التي يتم عر�سها وتختلف باختلف املرحلة 
ففي  العملي   للتطبيق  قابلة  تكون  بحيث  العمرية 
  ) ال�سوء   ( مو�سوع  املهرجان  ت��ن��اول   2015. ع��ام 
عام  اأم���ا يف  م�����س��ارك   1600 م��در���س��ة   63 بح�سور 
وو�سل  املواد(  )علم  ملو�سوع  خ�س�ض  فقد   2016
2253 م�ساركا   81 مدر�سة بح�سور  املدار�ض  عدد 
 91 اإىل  لي�سل  ال��ع��دد  زاد  فقد  2017م   ع��ام  اأم���ا 
مدر�سة و 2858 م�ساركا  متناول مو�سوع ) ع�سر 
الب�سر (  وم���ن خ���لل ه���ذه الأرق�����ام ن��لح��ظ حيث  
اإقبال متزايدا  من جميع املوؤ�س�سات التعليمية التي 
ت�سارك فيه بدءا من مرحلة ريا�ض الأطفال وحتى 
الدرا�سية  املراحل  املرحلة اجلامعية م��رورا  بجميع 
وعلى مدى اأربعة اأ�سابيع متتالية  واإن دل ذلك فاإمنا 
اأهميته  وم��دى  املهرجان  ب��اأه��داف  الوعي  على  ي��دل 
وارتباطه باحلياة ... اأما عام 2018م فاإن املهرجان 
ي��ع��د ال���راب���ع يف دورت����ه ب��اجل��م��ع��ي��ة وال�����س��اد���س��ة على 
م�ستوى الإم��ارات فقد مت اختيار  مو�سوع ) الأمن 
الغذائي ( وارتباطه ب�سحة الإن�سان لهذا العام ، وقد 
طرح احل�سور اأ�سئلة حول املهرجان واأهدافه وروؤيته 
ع��ق��ب ذل���ك ب���داأ اإط����لق امل��ه��رج��ان ب��ت��ق��دمي عرو�ض 
6 مدار�ض من مدار�ض العني  علمية بح�سور طلبة 
  200 عليهم حيث جتاوز عدد احل�سور  وامل�سرفني 

م�ساركا. 

•• اأبوظبي – الفجر 

مذكرة  اأب��وظ��ب��ي   – وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  وق��ع��ت 
وذلك  العلجية"،  ال�����س��ي��اح��ة  "منظمة  م���ع  ت��ف��اه��م 
تعزز  التي  ال�سرتاتيجية  الت�سويقية  اجلهود  لتن�سيق 
م��ن م��وق��ع اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى خ��ري��ط��ة وج��ه��ات ال�سياحة 
ال��ع��لج��ي��ة امل��ت��م��ي��زة وامل��ف�����س��ل��ة يف ال���ع���امل، ك��م��ا تقوم 
ال�سياحة العلجية" بنقل موؤمترها ال�سنوي  "منظمة 
للرعاية  العاملي  وامل��وؤمت��ر  العلجية  لل�سياحة  العاملي 

ال�سحية اإىل اأبوظبي. 
ومنظمات  خ���رباء  عاملياً  ب��ه  امل��ع��رتف  امل��وؤمت��ر  ويجمع 
وي�ستقطب  دول����ة،   100 م��ن  اك���رث  م��ن  متخ�س�سة 
200 جهة  10،000 زائ��ر وح��وايل  اأك��رث من  �سنوياً 
اإىل  ي�سل  م��ا  ا�ست�سافة  على  ع��لوة  وراع��ي��ة،  عار�سة 

املهتمني. كبار  من   100
�سعيد  �سيف  �سعادة  اليوم  وقعها  التي  امل��ذك��رة،  وت�سع 
اأبوظبي،   - وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  وك��ي��ل  غ��ب��ا���ض، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملنظمة  ال��رئ��ي�����ض  ادل���ه���اي���ت،  وج���ون���اث���ان 
واملوؤ�س�ض  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العلجية،  ال�سياحة 
اخلطوط  ري�سور�سيز،  كري  هيلث  ل�"جلوبال  ال�سريك 
العري�سة للتعاون ال�سرتاتيجي بني اجلهتني لتطوير 
زوار  ل�ستقطاب  وترويجية  ت�سويقية  ا�سرتاتيجيات 
امل�ستهدفة  الرئي�سية  الأ�سواق  العلجية من  ال�سياحة 
مب��ا يف ذل���ك رو���س��ي��ا وال�����س��ني وال��ه��ن��د ودول جمل�ض 

التعاون اخلليجي، اإىل الإمارة.
ت��ن�����ض الت��ف��اق��ي��ة اأي�����س��اً ع��ل��ى ان�����س��اء م��ك��ت��ب اإقليمي 
ل�"منظمة ال�سياحة العلجية" يف العا�سمة الإماراتية، 
واإ�سدار دليل جديد لل�سياحة العلجية وال�ست�سفاء يف 
اأبوظبي، والذي �سيمثل من�سة لن�سر الوعي مبقومات 
الوجهة  ر�سالة  ونقل  الإم���ارة،  يف  العلجية  ال�سياحة 
"منظمة  وتعترب  امل�ستهدفة.  الأ���س��واق  اإىل  ال�سياحية 
ال�سياحة العلجية" �سريكاً رئي�سياً للهيئات والوجهات 
الراغبة يف تو�سيع دائرة ن�ساطها يف قطاعات الرعاية 

ال�سحية وال�ست�سفاء وال�سياحة. 
ت��ن�����ض امل����ذك����رة اأي�������س���اً ع��ل��ى جم�����الت ال���ت���ع���اون بني 
و"منظمة  – اأب���وظ���ب���ي  وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ�����رة 
�سامل  تقييم  اج���راء  فيها  مب��ا  العلجية"،  ال�سياحة 
لإ�سرتاتيجية ال�سياحة العلجية احلالية يف اأبوظبي، 
جولت  وتنظيم  الرقمي،  الت�سويق  م��ب��ادرات  وتن�سيق 
ال�����س��ني وال��ه��ن��د ورو���س��ي��ا ودول جمل�ض  ت��روي��ج��ي��ة يف 
ا���س��ت�����س��اف��ة كبار  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي 
يف  العلجية  ال�سياحة  قطاع  يف  والعاملني  امل�سرتين 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  وم��ن�����س��اآت  مل��راف��ق  تعريفية  زي����ارات 
ال�سوء  الزيارات  هذه  و�ست�سّلط  اأبوظبي.  يف  احلديثة 
وم�ستويات  ال�سحية،  الرعاية  خدمات  مقدمي  على 
التي  والقوانني  التنظيمية  واللوائح  العالية،  جودتها 
واأرقى  اأف�سل  على  وح�سولهم  النزلء  حقوق  ت�سمن 
العلجات  من  واملتنوعة  الكبرية  والباقة  اخل��دم��ات، 

وبرامج ال�ست�سفاء املتاحة حالًيا يف اأبوظبي اإىل جانب 
والرتفيهية  ال�سياحية  واجل��ولت  والربامج  التجارب 

التي يحظى بها املر�سى ومرافقيهم.
الثقافة  دائ��رة  وكيل  غبا�ض،  �سعيد  �سيف  �سعادة  واأّك��د 
وال�سياحة – اأبوظبي، اأن اإبرام هذه التفاقية يتما�سى 
مع اأهداف وروؤى الدائرة يف الرتويج ملقومات ال�سياحة 
العلجية يف اأبوظبي، باعتبارها اإحدى الروافد الواعدة 
لتن�سيط حركة ال�سياحة يف الإمارة واجتذاب املزيد من 
الزوار، وهو ما يدعم روؤية اأبوظبي القت�سادية 2030 
التي تقود منو وتطور اقت�ساد الإمارة. وقال: "متنحنا 
اخلربات  باأف�سل  ال�ستعانة  فر�سة  التفاهم  م��ذك��رة 
واملمار�سات العاملية والطلع على اأحدث التوجهات يف 
فعالة  ديناميكية  ا�سرتاتيجيات  القطاع، وتطوير  هذا 
امل�ستهدفة  الأ���س��واق  يف  ال�سياحية  لوجهتنا  للرتويج 
يف  العلجية  ال�سياحة  م�ساهمة  وزي����ادة  الرئي�سية، 

اإجمايل الناجت املحلي للإمارة".
املوؤمتر  تنظيم  اأي�����س��اً  التفاقية  "تت�سمن  واأ���س��اف: 
للرعاية  العاملي  وامل��وؤمت��ر  العلجية  لل�سياحة  العاملي 
هذه  ا�ست�سافة  اأن  ن��ث��ق  ح��ي��ث  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال�سحية 
اأبوظبي  مكانة  �سري�سخ  املرموقة  الدولية  الفعاليات 

الرائدة عاملًيا يف قطاع ال�سياحة العلجية".
التنفيذي  الرئي�ض  ادلهايت،  جوناثان  قال  جهته  من 
التفاهم  م��ذك��رة  "تتيح  العلجية  ال�سياحة  ملنظمة 
وال�سياحة-  الثقافة  دائ���رة  ب��ني  ال��ي��وم  عقدناها  التي 

نوعياً  من���واً  ال��ع��لج��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ة  ومنظمة  اأب��وظ��ب��ي 
مكانة  لتعزيز  معاً  نعمل  اإذ  الطبي،  ال�سفر  ل�سناعة 
و�سنبداأ  موثوقة،  علجية  �سياحية  كوجهة  اأبوظبي 
التعاون  جم��ل�����ض  دول  يف  م�����س��رتك��ة  ج����ولت  ب���اإط���لق 
التفاهم  م��ذك��رة  "متتد  ادلهايت  واأ���س��اف  اخلليجي،  
طويل  اأبوظبي  اإل��ت��زام  يعك�ض  مم��ا  �سنوات،  ع�سر  مل��دة 
ال�سياحية  ال��وج��ه��ات  اأك���رث  م��ن  واح���دة  امل���دى لت�سبح 
ال��ع��لج��ي��ة ت���ط���وراً وا���س��ت��دام��ة يف ال���ع���امل، وي��ع��د نقل 
الرعاية  العاملي لل�سياحة العلجية وموؤمتر  موؤمترنا 
ا�سرتاتيجية  خ��ط��وة  اأب��وظ��ب��ي،  اإىل  ال��ع��امل��ي  ال�سحية 
املركزي  اأبوظبي  فموقع  امل�سرتكة،  اأهدافنا  لتحقيق 
ي�سهل الو�سول اإىل املهتمني بال�سفر الطبي، و�سركات 
ينمو  اأن  نتوقع  وامل�ستثمرين.  وامل�ست�سفيات،  التاأمني، 
هذا احلدث العاملي يف اأبوظبي، و�سنطلق اأكرب برنامج 
اأبوظبي  يجعل  مم��ا  بال�سناعة،  املهتمني  لإ�ست�سافة 

مركزاً اأ�سا�سياً لتطوير اأعمال ال�سفر الطبي".
اأبوظبي  اأحد حماور روؤية  ال�سياحة العلجية  وت�سكل 
الإم��ارة. وتهدف  اقت�ساد  2030 لتنويع  القت�سادية 
ال�سياحية  بالوجهة  الوعي  ن�سر  اإىل  التفاهم  مذكرة 
اإق��ل��ي��م��ًي��ا وعاملًيا،  ب��ه��ا  ال��ع��لج��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ة  وب���رام���ج 
ال�سياحة  زوار  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  ق��ط��اع��ات  وا���س��ت��ق��ط��اب 
ذاته،  ال��وق��ت  ويف  امل�ستهدفة،  الأ���س��واق  م��ن  العلجية 
لل�سياحة  املف�سلة  الوجهات  م�ساف  يف  اأبوظبي  ي�سع 

العلجية يف العامل.

جمهور مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي 
على موعد مع اأم�صية فالمينكو-�صعبي 

خو�ن كارمونا وبتيت موه  يقدمان �أم�سية 
مو�سيقية خالل ح�سورهما �الأول يف �الإمار�ت 

 
•• اأبوظبي - الفجر

مو�سيقية  اأم�سية  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  الفنون  م��رك��ز  يحت�سن 
اجليتار  لعازف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الأول  احل�سور  ت�سهد 
اجلزائري  ال�سعبي  املندول  وع��ازف  كارمونا  خوان  الفرن�سي  الفلمينجو 
"فلمينكو- اأم�سية  وت��ق��دم  اأك��ت��وب��ر.   19 ي��وم اجلمعة  وذل��ك  م��وه،  بتيت 
�سعبي" حواراً مو�سيقياً ي�سعى خلله الفنانان لتقدمي املو�سيقي العاملية. 

الفلمنكو  اأو�ساط مو�سيقى  املرموق يف  ال�سيت  ذو  كارمونا،  يع�سق خوان 
ب�سغفه  امل�سي  ���س��واء،  ح��د  على  العاملية  واملو�سيقى  الإر���س��اء  �سعبة  ب��ورو 
نحو مناطق �سوتية فريدة. وعرب التعاون مع بتيت موه، العازف على اآلة 
’اإل جو�ستو‘، يعمل الفنانان على ابتكار  املندول واملدير الفني لأورك�سرتا 

لغة مو�سيقية غنائية م�سرتكة 
�سملها يف  ال��ذي  الإق�����س��اء  ج���ّراء  فرن�سا  اإىل  كارمونا  عائلة  ه��اج��رت  وق��د 
بالعزف  وب��داأ  ليون،  مدينة  يف  خ��وان  ول��د  حيث  املا�سي،  القرن  �ستينيات 
على جيتاره الأول عندما كان عمره 10 �سنوات فقط. وبعد اأن اأتقن عزف 
اجليتار وجذبت موهبته الفذة انتباه عدد من العازفني املحرتفني، قطع 
كارمونا رحلة بالجتاه املعاك�ض نحو اإ�سبانيا، �ساعراً ب�سرورة اأن يعود اإىل 
الفلمينجو من  ال�سلة مع ج��ذوره ويتعلم فن  اأج��داده لي�سرتجع  اأر���ض 
كارمونا  واظ��ب  وهناك،  فرونتريا.  دي ل  الأم يف مدينة خرييث  م�سدره 
على ت�سّرب معارف اأكرث اأ�سكال الفلمينجو نقاًء على مدى ت�سع �سنوات، 
لي�سجل بعدها اأول األبوماته وينال جوائز دولية متعددة، مبا فيها جائزة 
’باكو  وجائزة  اجليتار،  على  للعزف  املرموقة  الدولية  ’خرييث‘  م�سابقة 
النهائية من م�سابقة  اإىل املرحلة  اإىل و�سوله  اإ�سافة  دي لوثيا‘ الكربى، 

قرطبة".  "احتاد 
وبدوره، ُيعترب حممد عبد النور، امللقب ب� ’بتيت موه،‘، اأحد اأبناء املو�سيقى 
�سحرته  بعدما  امل��ن��دول  على  العزف  بتيت  در���ض  حيث  املميزين،  ال�سعبية 
بتيت  ُيعترب  وال��ي��وم،  ال��ف��ري��دة.  املو�سيقية  وتركيباتها  املتناغمة  اأحلانها 
واحداً من اأهم العازفني على املندول واأكرثهم خربًة واإتقاناً على م�ستوى 
اأعمال التاأليف والتوزيع املو�سيقي، ف�سًل عن جهوده  العامل، وي�ستمر يف 
الرائدة يف تقدمي الآلة ب�سكل ع�سري حديث وامل�ساعدة يف جهود تطويرها. 
واإ�سافة اإىل كل ما �سبق، فاإن بتيت موه هو اأي�ساً املدير الفني لأورك�سرتا 
’اإل جو�ستو‘، حيث يدير اأعماًل فنية متنوعة مب�ساعدة ميك جونز امللقب 
ب� ’ذا كل�ض‘. واإىل جانب العر�ض املنتظر، �ستقام ور�ستي عمل مو�سيقيتني 
التي  والفعاليات  للأن�سطة  املخ�س�ض  �ستيج‘  ذا  ’اأوف  برنامج  اإط���ار  يف 
يحت�سنها مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي خارج امل�سرح، واللتان 
�ستتيحان للمهتمني عدداً من الدرو�ض على اآلة اجليتار على اأيدي الأ�ساتذة 

بتيت موه وخوان كارمونا حول اأ�ساليب الفلمينجو واملندول. 

�تفاق تعاون بني معهد  �أبو غز�لة – كونفو�سيو�ض 
ومدر�سة كامربدج �لدولية لتعليم �للغة �ل�سينية

 
•• عمان- الفجر:

تعاون مع مدر�سة  اتفاقية  – كونفو�سيو�ض  اأب��و غزالة  وق��ع معهد ط��لل 
كامربدج الدولية يف جمال تعليم اللغة ال�سينية للمرحلة البتدائية يف مقر 
املدر�سة.  واتفق اجلانبان على البدء بتعليم اللغة ال�سينية للعام الدرا�سي 
2018 – 2019 كمادة اأ�سا�سية من �سمن املنهاج املدر�سي لل�سفني الأول 
والثاين الأ�سا�سي، على اأن يتم زيادة عدد املراحل التي ي�سملها تعليم اللغة 

ال�سينية يف ال�سنوات القادمة.
التنفيذي للمعهد  امل��دي��ر  اأب��وال�����س��ب��اع،  م��اأم��ون  الأ���س��ت��اذ  الت��ف��اق��ي��ة  ووق���ع 

والأ�ستاذة ديانا الإفرجني مديرة املدر�سة.
وقال الأ�ستاذ اأبو ال�سباع باأن هذا التعاون �سي�سمل اإىل جانب تعليم اللغة، 
املعهد  �سي�سارك  حيث  ال�سيني،  والعلمي  والج��ت��م��اع��ي  الثقايف  اجل��ان��ب 
العاملي  اليوم  مثل:  املدر�سة  داخ��ل  والعلمية  الثقافية  الأن�سطة  بتنظيم 

للأمم ويوم الفرح ال�سيني واأعياد الربيع وراأ�ض ال�سنة ال�سينية. 
مدر�سة  طلب  من  عدد  باإر�سال  �سيقوم  كونفو�سيو�ض  معهد  "اإن  واأ�ساف 
الذي  ال�سيفي  املخيم  ن�ساط  �سمن  وذل��ك  ال�سني  اإىل  الدولية  كامربدج 

يقام كل عام يف مدينتي بكني و�سينيانغ". 
 2008 عام  تاأ�س�ض  – كونفو�سيو�ض  اأبوغزالة  طلل  معهد  اأن  اإىل  ي�سار 
بهدف التعريف باللغة والثقافة ال�سينية، وحتقيق فهم متبادل اأكرب بني 
الثقافتني العربية وال�سينية، وهذه املبادرة تقوم ا�ستنادا لتفاقية التعاون 

بني جمموعة طلل اأبو غزالة ومعهد كونفو�سيو�ض يف ال�سني. 
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�الأحما�ض �لدهنية �مل�سبعة وغري 
�مل�سبعة.. ما �لفرق بينهما

�الإنفلونز� و�لربد و�لكولري�.. كيف 
حتمي نف�سك من فريو�سات �ملطار؟

من خلل ر�سد اأمناط الن�ساط الع�سبي يف الدماغ، تتغرّي 
العلجات التي ت�ستهدف ال�سرع. ت�سري تقديرات منظمة 
بال�سرع  �سخ�ض  مليون   50 اإ�سابة  اإىل  العاملية  ال�سحة 
عاملياً، ما يجعله اأحد اأكرث الأمرا�ض الع�سبية �سيوعاً يف 

اأنحاء العامل.
م�ستويات  دماغية  اأج���زاء  تتلقى  بال�سرع،  الإ�سابة  عند 
مرتفعة وغري طبيعية من الإ�سارات الكهربائية، ما يوؤدي 

اإىل اختلل وظيفتها الع�سبية الطبيعية،
على  ال�سليم  ال��دم��اغ  ي��ّت��ك��ل  الطبيعية  احل��ال��ة  يف  فيما   

الإ�سارات الكهربائية التي تتبادلها اخلليا الع�سبية.
ال�����س��رع م��ن خ��لل حت�سني  ل��ذا ميكن تطوير ع��لج��ات 

طريقة فهم الآلية القائمة بني اخلليا الع�سبية. 
يبدو اأن البحث اجلديد ُيقّربنا من حتقيق هذا الهدف.

من  هينز  رو�سيل  الباحثة  بقيادة  الأع�����س��اب،  علماء  ب��داأ 
جامعة نيفادا،

الربوتينات  ت��ف��اع��ل  ط��ري��ق��ة  ي��ح��ل��ل��ون  ف��ي��غ��ا���ض،  ل�����ض   
من  املنبثقة  الكهربائية  الإ����س���ارات  لتنظيم  ال��دم��اغ��ي��ة 

اخلليا الع�سبية.
تقول هينز اإن النتائج التي ن�سرتها مع فريقها يف جملة 

)ت��وا���س��ل ال��ط��ب��ي��ع��ة( ق��د ُت��غ��ري الأف���ك���ار ال��ن��م��وذج��ي��ة عن 
ال�سرع كونها حُتدث ثورة حقيقية على م�ستوى العوامل 

التي تتحكم باإطلق اخلليا الع�سبية ع�سوائياً.

كيف ُيغريرّ بروتينان املوجات الدماغية؟
الدماغية  الوظائف  الدرا�سة  يف  وزم��لوؤه��ا  هينز  تو�سح 
امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى الآل���ي���ة ال��دي��ن��ام��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ب���ني اخلليا 

التحفيزية واخلليا الع�سبية املُثِبطة.
 تنّظم هذه الآلية معدلت اإطلق اخلليا العامة وتتحكم 

مب�ستوى ن�ساط اخلليا الع�سبية مو�سعياً.
بناًء على هذه الآلية، توؤدي م�ستقبلت )غابا( من الفئة 

)اأ( دوراً حمورياً.
الناقلت  م�ستقبلت  من  �سكًل  اأ(  )غابا  عنا�سر  ُتعترب   

الع�سبية الكابحة الأ�سا�سية يف اأدمغة الثدييات.
ترتاوح  متعددة  فرعية  وح��دات  امل�ستقبلت  ه��ذه  حتمل   

بني )األفا( و)ثيتا(.
التي ترتبط  الفرعية  )األفا(  اأن وح��دات  �سابق  ذكر بحث 
امل�ستقبلت  ا�ستهداف  يف  ت�سارك  اأ(  )غ��اب��ا  مب�ستقبلت 
بال�سرع.  الإ���س��اب��ة  عند  انتق����ائية  بطريقة  ال��دم��اغ��ي��ة 

ه�����ذه  وراء  الك�����امنة  الآلي�����ات  حينها  تت�س�����ح  مل  لكن 
العمل�����ية.

ال��درا���س��ة اجلديدة  ف��ري��ق��ه��ا يف  واأع�����س��اء  هينز  ح�����س��رت 
امل�ستقبلت القائمة وركزوا على بروتيَنني اأ�سا�سيني: وحدة 

)األفا 2( الفرعية )من فئة )غابا اأ(( والكوليبي�ستني.
حني كبحوا التوا�سل بني هذين الربوتيَنني لدى الفئران، 
املوجات  اأن  الكهربائي  الدماغ  تخطيط  اختبارات  ك�سفت 
الدماغية لدى القوار�ض كانت غري منتظمة وخارجة عن 
ي�سّجلها  التي  لتلك  م�سابهة  اأمن��اط��اً  ور�سدت  ال�سيطرة 

الب�سر امل�سابون بال�سرع والقلق.

نتائج ثورية واأدوية جديدة
تكلمت هينز عن النتائج احلديثة قائلة: )رمبا ُتغرّي هذه 

الكت�سافات الأفكار النموذجية ال�سائدة.
 يف ال�سابق، كنا نت�ساءل عن طريقة تطابق تلك العوامل 
ما  تتفاعل يف  اأك���رث  اأو  ب��روت��ي��ن��ات  ث��لث��ة  اأن  ن��ظ��ن  وك��ن��ا 

بينها.
 لكن يك�سف بحثنا وجود تفاعل خا�ض جداً بني بروتيَنني 
حمدَدين و�سيوؤثر هذا ال�ستنتاج يف قدرة علماء الأع�ساب 

على تنظيم هذه املنطقة الدماغية(.
الدماغية  الربوتينية  )ال��وح��دة(  هذه  تنظيم  خلل  من 

التي تتحكم بالإ�سارات اخللوية،
 قد تتح�سن العلجات الرامية اإىل وقف نوبات ال�سرع اأو 

الوقاية منها.
ن�ساط  فهمنا  طريقة  حت�ّسنت  )اإذا  قائلة:  هينز  تابعت 

الأمناط الدماغية، 
الإ�سابة  ع��ن��د  احل��ا���س��ل��ة  الخ���ت���للت  ف��ه��م  م��ن  نتمكن 
با�سطرابات مثل ال�سرع وفقدان ال�سيطرة على الن�ساط 

الدماغي. 
واإذا فهمنا العوامل التي تتحكم بذلك الن�ساط، قد نتمكن 
نوعية  وحت�سني  العلجية  ال�سرتاتيجيات  تطوير  من 
من  اأخ��رى  اأن���واع  حتى  اأو  ال�سرع  بنوبات  امل�سابني  حياة 

امل�ساكل مثل القلق اأو ا�سطرابات النوم(.
�سارك �ستيفن مو�ض يف الإ�سراف على الدرا�سة، وهو اأ�ستاذ 
)ميدفورد(،  يف  )ت��اف��ت�����ض(  جامعة  يف  الأع�����س��اب  علم  يف 

ما�سات�سو�ست�ض.
النتائج  ه���ذه  حت���ث  اأن  ُي��ف��رت���ض  م���و����ض،  راأي  ب��ح�����س��ب   
الباحثني على ابتكار اأدوية جديدة ل�ستهداف م�ستقبلت 

)غابا اأ( من فئة )األفا 2(.

اإىل  بالن�سبة  ���س��روري��ة  ال���ده���ون 
ك���ث���رية يف اجل�����س��م مثل  وظ���ائ���ف 
الأغ�سية  ون�سوء  الطاقة  تخزين 
الدهون  تتمتع  ل  لكن  اخل��ل��وي��ة. 
نف�سها،  اجل��زي��ئ��ي��ة  ب��ال��ب��ن��ي��ة  ك��ل��ه��ا 
اأنها ل تعطي مفعوًل  وذلك يعني 
واحداً. حتى اإن الدهون قد حتمي 
تزيدها  اأو  الأم���را����ض  بع�ض  م��ن 
ل���ذا ل بد  ن��وع��ه��ا،  ����س���وءاً، بح�سب 
ل�ستهلكها  بينها  ال��ت��م��ي��ي��ز  م��ن 

بالكميات املنا�سبة.
الدهنية  الأح���م���ا����ض  ت��ك��ون  م��ت��ى 

م�سبعة؟
م�سبعة  الدهنية  الأحما�ض  تكون 

م�����زودة  ج���زي���ئ���ات���ه���ا  ت���ك���ن  مل  اإذا 
عند  الكربون.  من  م��زدوج  برابط 
منها،  ك���ب���رية  ك��م��ي��ة  ا����س���ت���ه���لك 
ال�سرايني  يف  منها  ج���زء  ي��رتاك��م 
والدورة  الدهني  والن�سيج  والكبد 

الدموية،
 ما ميهد لن�سوء ت�سلب ال�سرايني 
القلب  اأم���را����ض  وزي�����ادة خم��اط��ر 
والأوع����ي����ة ال���دم���وي���ة. ل��ك��ن��ه��ا لن 
ا�ستهلك  عند  م�سكلة  اأي  تطرح 
كمية معتدلة منها. ميكن اإيجادها 
ب�سكل اأ�سا�سي يف اللحوم وم�ستقات 
واملعجنات  واحل���ل���وي���ات  احل��ل��ي��ب 
ي�سّنع  النباتية.  ال��زي��وت  وبع�ض 

انطلقاً  اأي�ساً  منها  كمية  اجل�سم 
من ال�سكر املوجود يف الأغذية.

ماذا عن الأحما�ض غري امل�سبعة؟
غري  الدهنية  الأحما�ض  جزيئات 
امل�����س��ب��ع��ة م�����س��ن��وع��ة م���ن رواب����ط 
م������زدوج������ة م�����ن ال�����ك�����رب�����ون وق����د 
الدهون  ف��ئ��ة  اإىل  بع�سها  ينتمي 
اأو متعددة  الإ���س��ب��اع  ع��دم  اأح��ادي��ة 
الأحما�ض  تعطي  الإ���س��ب��اع.  ع��دم 
الإ�سباع  ع����دم  اأح����ادي����ة  ال��ده��ن��ي��ة 
الأحما�ض  ح��ي��ادي��ة وحت��م��ي  اآث����اراً 
اأمرا�ض  الإ�سباع من  متعددة عدم 
يقوم  ال��دم��وي��ة.  والأوع��ي��ة  القلب 
عدم  متعددة  الأحما�ض  من  ج��زء 

فيزيولوجية  ب��وظ��ائ��ف  الإ���س��ب��اع 
اأ�سا�سية وميكن اإيجاد هذه الأنواع 

يف املاأكولت:
6 املوجودة  اإنها عنا�سر الأوميغا   
وال�����ذرة  ال�����س��م�����ض  دوار  زي�����وت  يف 
عنا�سر  اأو  احليوانية،  واملنتجات 
امل����وج����ودة يف زي���وت   3 الأوم���ي���غ���ا 
وال�سويا  واجل��وز  والكتان  الكولزا 
املنتجات  وب���ع�������ض  والأف�������وك�������ادو 
الأ�سماك  ���س��ي��م��ا  ل  احل���ي���وان���ي���ة، 
ال��ده��ن��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى اأهم 
ال��ت��ي تفيد   3 ع��ن��ا���س��ر الأوم���ي���غ���ا 

القلب والدماغ.
ال���ت���خ���ل���ي ع����ن جميع  ي���ج���ب  ه����ل 

الأحما�ض الدهنية امل�سبعة؟
الدهنية  الأح��م��ا���ض  اأن����واع  تتعدد 
عنها  التخلي  مي��ك��ن  ول  امل�سبعة 

كلها. 
بح�سب  بينها  التمييز  ميكن  لكن 
يطرح  اجلزيئية.  �سل�سلتها  ط��ول 
ال�سل�سلة  ذات  ال��ن��خ��ي��ل  ح��م�����ض 
امل�����س��اك��ل وميكن  اأك�����رب  ال��ط��وي��ل��ة 
اأ���س��ا���س��ي يف زيت  ب�����س��ك��ل  اإي����ج����اده 
النخيل الذي ُي�ستعمل على نطاق 
ي�سدرها  التي  املنتجات  يف  وا���س��ع 
ق����ط����اع ال���������س����ن����اع����ات ال���غ���ذائ���ي���ة 

)ب�سكويت، خبز...( 
ل����ذا يجب  امل�������ربدة،  ال���ل���ح���وم  ويف 
ا�ستهلك هذه الأ�سناف باعتدال. 
ك��ذل��ك ي��ن��ت��ج اجل�����س��م اأك����رب كمية 
م���ن ه���ذا احل��م�����ض ال��ده��ن��ي عند 

الإفراط يف ا�ستهلك ال�سكر.

مع اقرتاب نهاية ف�سل ال�سيف، تكرث نزلت الربد 
والإنفلونزا، خا�سة يف املناطق التي يرتادها النا�ض 
كثرًيا، ومن بينها املطارات التي ت�سّكل خطًرا كبرًيا يف 
نقل هذه الفريو�سات، ولذلك قدمت درا�سة اأجنلو- 
الأمرا�ض. بهذه  الإ�سابة  لتجنب  ن�سائح  فنلندية 
 "pourquoidocteur" م����وق����ع  وق�������ال 
ونيويورك  الفرن�سية  بريبينيا  يف  اإن���ه  الفرن�سي: 
الأم��ري��ك��ي��ة، ظ��ل��ت ط��ائ��رت��ان ع��ل��ى الأر������ض، نتيجة 
ال���راك���ب���ني ع��ل��ى متنهما  ب��اإ���س��اب��ة  ل�����س��ك��وك ق���وي���ة 
النهاية  يف  اكت�سف  حيث  وال��ك��ول��ريا،  ب��الإن��ف��ل��ون��زا 

وجود 100 راكب م�سابني بالأنفلونزا.
اأجرتها  رّك��زت درا���س��ة  امل��واق��ف،  ولتفادي مثل ه��ذه 
جامعة نوتنجهام يف اململكة املتحدة واملعهد الوطني 
التي  امل��ن��اط��ق  ع��ل��ى  وال��رع��اي��ة  لل�سحة  ال��ف��ن��ل��ن��دي 
ُيحتمل انت�سار الفريو�سيات فيها ومنها املطار، وما 
الأمرا�ض  بهذه  الإ���س��اب��ة  لتجنب  ب��ه  القيام  يجب 
للأمرا�ض  الأمريكية   BMC �سحيفة  ون�سرت 

املعدية النتائج التي مت التو�سل اإليها.

االأدراج البال�صتيكية 
فريق من الباحثني اأجرى درا�سته يف مطار هل�سنكي 
فانتا، حيث ا�ستقبل 20 مليون �سخ�ض تقريًبا عام 
يف  للإنفلونزا  انت�ساًرا  مو�سم  اأكرث  اأثناء   ،2017

فنلندا.
ولإج�����راء ال��درا���س��ة، رّك���ز ال��ب��اح��ث��ون ع��ل��ى خمتلف 
واللعب  وال�����س��لمل،  ال���ذراع���ني،  م�ساند  الأم���اك���ن: 
امل����وج����ودة يف م��لع��ب ل���لأط���ف���ال، م��ق��اب�����ض عربة 
الأمنية،  التفتي�ض  نقطة  عند  والأم��ت��ع��ة  ال��ق��ط��ار، 

واأغطية املراحي�ض واأبوابها.
ونتيجة لذلك، حتتوي الأدراج البل�ستيكية املوجودة 
على البوابات الأمنية على اأعلى تركيز للفريو�سات 
املعدية، يف املتو�سط، يوجد الفريو�ض على ٪10 من 

ال�سطوح التي مت فح�سها. 
ال��ف��ريو���ض الأك����رث ���س��ي��وًع��ا ه��و ال��ف��ريو���ض الأنفي 

لنزلت  ال��رئ��ي�����س��ي  امل�����س��ب��ب   )  rhinovirus(
)اأ(،  الأنفلونزا  الباحثون فريو�ض  كما وجد  الربد، 
اأن��ه مل يتم العثور على  وم��ع ذل��ك ميكن ملحظة 
مت  التي  املراحي�ض  اأ�سطح  على  تنف�سية  فريو�سات 

اختبارها.

اإجراءات يجب اتخاذها لتجنب التلوث
هذه الدرا�سة جزء من رغبة اأوروبية لتنبيه النا�ض 
العامة  الأماكن  اأكرث  العدوى يف  انتقال  اإىل خطر 
بالدرا�سة،  بريطاين  فريق  ���س��ارك  حيث  ازدح��اًم��ا، 

وي�سري جوناثان فان تام، اإىل عدة احتياطات يجب 
اليدين  غ�����س��ل  وم��ك��ن��ه��ا  ال��ت��ل��وث  لتجنب  ات��خ��اذه��ا 
بانتظام، وو�سع منديل الفم عن ال�سعال ملنع انت�سار 

اجلراثيم.
ويو�سح اأن الربد عبارة عن التهاب يف الأنف واحللق 
ينتج عن فريو�ض، عادة ما ينت�سر يف الأماكن التي 
يكون فيها احل�سور مكثف، مثل املطارات، ويتجلى 
ذل��ك يف احل��م��ى و���س��ي��لن ب��الأن��ف وال��ت��ه��اب احللق، 
ا�ستخدام  بانتظام  عليك  يجب  ال��ربد،  ن��زلت  وملنع 

املناديل والتخل�ض منها وغ�سل يديك بانتظام.

نتائج ثورية واأدوية جديدة

ّهد لظهور عالجات جديدة ملر�ض �ل�سرع در��سة تمُ

نوعني  اأن  ج��دي��د  ب��ح��ث  اك��ت�����ص��ف 
الدماغية  الروتينات  من  اأ�صا�صيني 
ال��ذي  الع�صبي  باخللل  يرتبطان 
يتزامن مع ال�صرع. يقول الباحثون 
االأفكار  ُتغريرّ  قد  النتائج  ه��ذه  اإن 
النموذجية حول هذا الداء، كذلك 

د لظهور عالجات جديدة. ُتهرّ
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�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية

�عالن حكم بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 2018/1789 ت ج 

املرفوعة من املدعي/ البنك التجاري الدويل - �ض م ع 
اىل املدعي عليه / اأحمد حبيب اأ�سد علي 

درهم   166.480.76 مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املحكمة  حكمت 
ال�سداد  الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  �سنويا من  بواقع ٪5  التاأخريية  وفوائده 
التام على األ تزيد الفائدة على اأ�سل الدين املق�سى به والزمته بامل�ساريف ومبلغ 

خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
للعلن  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خلل  لل�ستئناف  قابل  حكما 
بحقكم  و�ستتخذ  اليه  امل�سار  احلكم  على  منكم  طعن  دون  امليعاد  هذا  وبفوات   ،

الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم. 
  �إد�رة �خلدمات �لق�سائية  

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية

�عالن حكم بالن�سر
يف  �لدعوى رقم  2018/5186 ت ك 

املرفوعة من املدعي/ م�سرف الهلل 
اىل املدعي عليه / انيل كومار كولون مامل موؤ�س�سة فنلندا للمقاولت الفنية 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :- 
 1.242.008.42 وقدره  اجمايل  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام   : اول 
 42 و  دراهم  وثمانية  الف  واربعون  واثنان  ومائتان  مليون  واحد  )فقط  درهم 
، ورف�ست  فل�سا ل غريها( والزمته امل�ساريف والف درهم مقابل تاتعاب املحاماة 
ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل للعلن ، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�سار اليه 

و�ستتخذ بحقكم الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم. 
  �إد�رة �خلدمات �لق�سائية  

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 177
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد يعقوب حممد مراد املازمي - اإماراتي اجلن�سية تنازل عن كامل 
ح�سته البالغة )51٪( يف املن�ساأة املذكورة ادناه بكافة مقوماتها املادية واملعنوية اىل ال�سيد / حممد كرمي 
مو�سى ح�سن البلو�سي - اإماراتي اجلن�سية ، كما قام ال�سيد/ و�سام حممد حممود النجار - ليبي اجلن�سية يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )49٪( يف املن�ساأة املذكورة ادناه بكافة مقوماتها املادية واملعنوية اىل 
ال�سيد/ حممد كرمي مو�سى ح�سن البلو�سي ، اإماراتي اجلن�سية وذلك يف ال�سركة امل�سماة )احلوراء لتجارة 
ال�سيارات امل�ستعملة ذ م م( واملرخ�سة برقم )553289( من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.  كما مت 
تغيري ال�سم التجاري من )احلوراء لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة ذ م م( لي�سبح )ركن املثنى لتجارة ال�سيارات 

امل�ستعملة(. ومت تغيري ال�سكل القانوين من ذ م م  اىل موؤ�س�سة فردية.  
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 

تاريخ هذا العلن فمن لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
 �لكاتب �لعدل بال�سارقة   

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
دعوى رقم 2018/1554 جتاري كلي " حمكمة عجمان �لحتادية �لإبتد�ئية"

 ال�سادة / رميا اجلر�سي للمحاماة وكيل بنك راأ�ض اخليمة الوطني املدعي
ال�سيد / �سليمان يو�سف الرياي�سة املدعي عليه 

الحتادية  عجمان  حمكمة   " قبل  من  كخبري  انتدابنا  اىل  بالإ�سارة 
البتدائية" يف الدعوى رقم 2018/1554 جتاري كلي  املقامة �سدكم من 
بنك راأ�ض اخليمة الوطني  نود دعوتكم اىل اجتماع خربة ال�ساعة الواحدة 
بعد ظهر يوم اخلمي�ض 2018/10/11 يف مكتبنا يف دبي منطقة بور �سعيد - 
ديرة بناية الوحدة مكتب 504 )هاتف  042959958( لتزويدنا مبا لديكم من 

م�ستندات متعلقة بالدعوى اعله. 
�خلبري �مل�سريف 
جمال خليل يا�سني  

�إجتمـــــــاع خبـــــــرة

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
 �عالن بالن�سر حل�سور �ملدعي عليه / خمي�س مفتاح خمي�س �لبند �نتقال �خلربة �مل�سرفية  

يف �لق�سية رقم 2018/791 جتاري جزئي �بوظبي 
حمكمة �أبوظبي �لبتد�ئية

املدعي / البنك العربي املتحد 
املدعي عليه املطلوب ح�سوره / خمي�ض مفتاح خمي�ض البند 

بتاريخ  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  من  اعله  املذكورة  الق�سية  يف  ال�سادر  احلكم  اىل  بالإ�سارة 
2018/9/26 واملت�سمن ندب خبري وم�سريف - نحيطكم علما باأنه تقرر حتديد موعد موعد انتقال 
اخلربة ملقر البنك املدعي الكائن يف ابوظبي يوم الثنني املوافق 2018/10/15 متام ال�ساعة 3.00 ع�سرا 
expert@thehouseofexperts. : علما بان الربيد اللكرتوين الر�سمي للخربة  هو ،

com - ناأمل احل�سور يف املوعد واملكان املحددين اعله مع �سرورة اح�سار توكيل ر�سمي لل�سادة/ 
املحامني والوكلء عن اأطراف الدعوى ويف حال عدم ح�سور اي طرف فان اخلربة �سوف ت�ستمر يف 

اأداء مهامها يف غيابه وفقا لل�سلحيات املخولة لها قانونا.  
حما�سب قانوين وخبري ح�سابي وم�سريف 
حمد�ن زكريا عوده 

�إجتمـــــــاع خبـــــــرة

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
 دعوة �جتماع �خلربة يف �لق�سية رقم 2018/4237 ت ج �ل�سارقة

املرفوعة من �سركة اخلليج للتمويل 
�سد �سركة اللية لتجارة قطع ال�سيارات واآخرون 

حيث انه وقد مت ندب اخلبري/ح�سني الها�سمي يف الدعوى اعله ، 
وعليه يعلن ال�سادة/ �سركة اللية لتجارة قطع ال�سيارات وال�سيد/ حنيف اأحمد بافا اأحمد 
بافا -  وذلك حل�سور اجتماع اخلربة  املزمع عقده وذلك عقد اجتماع اخلربة وذلك يوم 
الثلثاء 9 اكتوبر 2018 يف متام 4.30 م�ساء ،  وذلك مبكتبنا باأبوظبي - �سارع اللكرتا 
خلف وكالة الهوندا ين برج ا�سفل البناية نا�سا للكهروبائيات الطابق 17 مكتب رقم 1701،  
الرجاء احل�سور يف املوعد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ويف حالة تخلفكم عن 

احل�سور فاأن اخلربة �سوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�ستندات
�خلبري�مل�سريف �حل�سابي 
ح�سني �سامل �لها�سمي  

�إجتمـــــــاع خبـــــــرة

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
يف �لدعوى رقم  2018/6 عقاري كلي 

اخل�سم املدخل الأوىل / �سركة فل�ض للعقارات 
مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�سمن اإنتدابي خبريا يف الدعوى امل�سار اليها اأعله املرفوعة من املدعي /  
عبد الرحمن زيد �سعود اخلثلن �سد املدعي عليها الأوىل / الختيار احلقيقي للو�ساطة العقارية واملدعي 
، واخل�سم  للعقارات  �سركة فل�ض   / الأول  املدخل  واخل�سم   ، بنت طاهر اجلويني  / هند  الثانية  عليها 

املدخل الثاين / �سركة اأبياز للتنمية العقارية. 
نحيطكم علما باأنه مت ندبنا ملبا�سرة الدعوى امل�سار اليها اأعله ، وقد قررنا حتديد جل�سة اخلربة ح�سب 
التفا�سيل املو�سحة اأدناه ، وعليه فاإنه يرجى منكم احل�سور يف الوقت واملكان املحددين ، وفقا للتفا�سيل 

الآتية :-  اليوم : اخلمي�ض - املوافق 2018/10/11  - الوقت : 1.00 ظهرا 
املكان : مكتب اخلبري )لند كابيتال للإ�ست�سارات( العنوان �سارع اآل مكتوم - مقابل  وكالة تويوتا وبجوار 
 ،  605 6  مكتب  الطابق   Golden Business Center املبنى   - الر�ستماين  الواحد  �سركة عبد 

هاتف / 2501818-04 ، فاك�ض 04-2501811 
ويف حالة تخلفكم عن ح�سور اجتماع اخلربة �سيتم مبا�سرة املاأمورية.

�ملهند�سة / �سيما �أحمد  �للنجاوي
حمكم وخبري هند�سة م�ساحة منتدب �أمام �ملحاكم    

�إعــــــالن بالن�ســــر 

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2018/6222(

املنذرة : مونيلي جويلرز ذ م م  وميثلها بانكاج موهندا�ض كارام�ساندين 
املنذر اليها : احمد را�سم للمجوهرات �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م  وميثلها احمد بن خالد 

بن حممد را�سم -  جمهول حمل القامة 
مبوجب هذا النذار تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرورة الإلتزام بكافة بنود التفاقية و�سداد 
مبلغ )80.000( ثمانون الف دولر امريكي وذلك خلل مدة اق�ساها 30 يوما من تاريخ ن�سر 
هذا الإعلن واإل �ست�سطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ لها حقها 
ورفع الدعوى املو�سوعية واملطالبة بف�سخ العقد والغاء العقد لدى وزارة القت�ساد واملطالبة 
بالتعوي�ض املنا�سب عن العطل وال�سرر املادي واملعنوي التي تعر�ست له املنذرة واحلجز على 
ال�سركة وموجوداتها مع منع ممثلها من ال�سفر وحجز جواز �سفره مع حتميل املنذر اليها 

بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2018/6243(

املنذر : برتو للطاقة  - بوكالة املحامية / مي عبد الرحمن ن�سيب 
�سد املنذر اليهم :- 1/ - كيلي للمقاولت - ذ م م ، 
2/ عبدالغفار فان�سي ابوبكر - ا�سرتايل اجلن�سية 

املو�سوع / اعلن بالن�سر الخطار العديل رقم )133261/2/2018( بال�سيكات ارقام 
 )613600( )613530( )613529( )613528( )613527(

 )613528(  )613527( ارق���ام  ال�سيكات  مو�سوع  املبلغ  ب�سداد  اليهم  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
هذا  مو�سوع  ال���دويل  ال��ت��ج��اري  بنك  على  امل�سحوبة   )613600(  )613530(  )613529(
�سن�سطر  واإل  تاريخ هذا الخطار  اي��ام من  وذل��ك خلل خم�سة  واملبني عاليه  الخطار 
اآ�سفني لتخاذ الجراءات القانونية قبلكم فور انتهاء هذه املدة مع حفظ كافة احلقوق 

الخرى ملوكلنا. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2018/6220(

املنذرة : �سركة �سركة داماك للتطوير - ذ م م  - بوكالة املحامية / هند الكتبي 
املنذر اليه : جمموعة �سنرتا لل�ستثمارات 

رقم  التجاري  املحل  درهم عن   1.818.782 وق��دره  متاأخر مبلغ  ايجار  بدل  �سداد  املو�سوع 
R01 والكائن باإمارة دبي - بيزن�ض باي - مبنى بايز ايدج 

باإجمايل  ال�سيك  ارجت��اع  وغرامة  اليجارية  القيمة  مبلغ  ب�سداد  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
املنذرة لتخاذ  �ست�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ هذا  يوم من   15 مبلغ 1.818.782 درهم خلل 
وباإخلء  الج��رة  من  املذكور  املبلغ  ب�سداد  لإلزامكم  اللزمة  القانونية  الج���راءات  كافة 
املنذرة بحقها فيما ي�ستجد من قيمة  الن�سر وحتتفظ  ال�سداد رغم  امل�ستاأجر لعدم  العقار 

ايجارية وطلب التعوي�سات املنا�سبة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2018/6242(

م  وميثلها  م  ذ  ال��دول��ي��ة  ���س��رك��ة باحل�سا  م��ن  ف���رع   - ل��ل��ع��ق��ارات  ���س��رك��ة باحل�سا   / امل��ن��ذرة 
رق���م )2017/1/97002( �سادرة  خ��ا���س��ة  وك��ال��ة  اب��راه��ي��م حم��م��د مب��وج��ب  اح��م��د  ال�����س��ي��د/ 
بتاريخ 2017/4/30 ومقرها بناية باحل�سا - اأبوهيل - هور العنز �سرق - دبي - هاتف رقم 

)0508499524( - �ض ب 1286 دبي 
�سد املنذر اليه : ال�سادة / �سالون فياما للتجميل - �ض ذ م م  - وعنوانه حمل رقم 5 بناية 

باحل�سا 2 - الكرامة - دبي - هاتف رقم 0528203203 رقم مكاين : 2951993629 
املذكورة  امل��وؤج��رة  ال��ع��ني  امل�ستحقة ع��ن  الي��ج��ار  ب���دلت  ���س��داد  ب�����س��رورة  امل��ن��ذرة  تخطركم 
اعله ، وذلك خلل 30 يوم من تاريخ الن�سر واإل �ست�سطر ال�سركة املنذرة اىل اتخاذ كافة 
الجراءات القانونية اللزمة حيالكم للمطالبة بالخلء وا�سرتداد حقوقها املالية ، ف�سل 

عن حتميلكم ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

مذكرة �عادة �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى 2018/1112  ��ستئناف مدين 

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-كلت�سرز فرع من جاكبرييز - �ض ذ م م  2- جاكبرييز 
- �ض ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / اك�سا للتاأمني )اخلليج( 
�ض م ب )م( فرع دبي وميثله / حبيب حممد �سريف عبداهلل املل قد ا�ستاأنف 
احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم : 2017/3054 مدين جزئي - وحددت لها 
جل�سه يوم اخلمي�ض  املوافق 2018/11/1  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رقم 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2018/1462 �حو�ل نف�س م�سلمني 
اىل املدعي عليه / 1-من�سف بن ال�سبع  جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  �سلمى بن يربح  قد  املدعي/  ان 
املطالبة  بالطلق لل�سرر. وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء  املوافق  
2018/10/30  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )7( يف مبنى الأحوال 
ال�سخ�سية يف منطقة القرهود  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/1897  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-جملة العربية للعمال  جمهول حمل القامة مبا ان 
�سيف  �سبيح  عبداهلل  حمدان   / وميثله  احلبتور  حممد  احمد  خلف  املدعي/ 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما  الكعبي -  قد 
بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )500.000.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق 2018/10/8 ال�ساعة 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���ض   9.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/2724  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سركة هايتك ان��رتي��ورز  - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �سركة الزاهدي للأ�سباغ والديكور ) ذ م م ( وميثله / علي عبداهلل 
علي القوا�سي احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها  مببلغ وقدره )76.657 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  
التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل  ال�سداد  12٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء  املوافق  2018/10/16  ال�ساعة 8.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/9030  عمايل جزئي             

���ض ذ م م  جم��ه��ول حمل  امل��دع��ي عليه / 1-ج���ن ج��اث دوت كمبيوتر -  اىل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / اح��م��د م��ن��ري ك��ال��و م���وت���اك���ال  ق���د اأق�����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )19205 
وامل�����س��اري��ف ورقم  وال��ر���س��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )2000  وت���ذك���رة  دره����م( 
الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB185096252AE(ال�سكوى
فاأنت  لذا    Ch1.B.10 بالقاعة  �ض    9.30 ال�ساعة    2018/11/5 املوافق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
 �إعــــالن بالن�ســـر 

يف �لدعوى رقم 2018/607 مدين جزئي - �لعني 
موعد لالإجتماع و�ملعاينة وتقدمي �مل�ستند�ت 

املدعي :- راج حمل اليا�ض جمايل خان 
املدعي عليه : �سعيد الرحمن مري نواز خان 

برجاء ح�سور املدعي عليه اجتماع اخلربة الهند�سية بخ�سو�ض الق�سية 
ال�ساعة 11.00  املوافق 2018/10/11  اخلمي�ض  يوم  يف   ، عاليه  املذكورة 

ظهرا ، وذلك مبقر حمكمة العني البتدائية. 
للإت�سال باخلبري هاتف رقم : 0508150553 - 0508341213 

م/ فريد عبد�ملنعم فريد 
�خلبري �لهند�سي �ملنتدب  

�إجتمـــــــاع خبـــــــرة

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2018/9661  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- �سركة ماجيل للتجارة - ذ م م   جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي/خالد حممود حممد حنيف - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )11734 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB185229285AE( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م( 
�سباحا    8.30 ال�ساعة    2018/10/28 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2018/8396  عمايل جزئي             
م   جمهول حمل  م  ذ   - ال�سماك  لتجارة  امللكي  ال�سراع  املدعى عليه/1-  اىل 
اأقام  اأن امل��دع��ي/ع��لء احمد احمد احمد حممد اب��و ال��غ��ز   ق��د  الق��ام��ة مب��ا 
 10000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى 
الثلثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB184432172AE/2018(
Ch1.A.2  لذا فاأنت  املوافق 2018/10/16  ال�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  �لدعوى 2018/8069  عمايل جزئي 

اىل املدعي عليه / 1- ليتل مور - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / دول راج �سيهرتى   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )85102 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
 )MB183721913AE(والر�سوم وامل�ساريف ورقم ال�سكوى )درهم
�ض    8.30 ال�ساعة   2018/10/7 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/10656  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ه���ور نينق مل��ق��اولت ال��ب��ن��اء - ���ض ذ م م  جم��ه��ول حمل 
اأق���ام عليك  ق��د   - �سليمان  ابراهيم  �سليمان حممد   / امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا 
درهم(   17850( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب املحاماة.  
الحد  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB186040114AE(ال�سكوى ورق��م 
املوافق 2018/10/28 ال�ساعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/428  عمايل كلي              

اىل املدعي عليه / 1- �سيد ر�سيد الدين ح�سني  جمهول حمل القامة 
مب��ا ان امل��دع��ي / دام���اك ورل��د ري��ل ا�ستيت - ���ض ذ م م   ق��د اأق���ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بالغاء ت�سريح العمل والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة. رقم ال�سكوى )MB185453478AE(.  وحددت 
لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2018/10/23  ال�ساعة 10.30 �ض  بالقاعة 
Ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2018/3143  تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ���س��م��ان ل��ل��م��ق��اولت - ���ض ذ م م   جم��ه��ول حمل 
�ض   - اجلاهزة  للخر�سانة  لوتاه  �ض  التنفيذ/�ض  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك  اأق��ام  قد   - ال�سام�سي  �سليمان جابر  نا�سر حمد   / م وميثله  م  ذ 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1840354.05( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2018/4097  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- الرائد خلدمات حرا�سة البنية   جمهول حمل 
احمد  حممد  احمد  عبدالرحمن  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
وميثله / ا�سماعيل ح�سن ابراهيم ال�سفار -  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)40132.82( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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تريليون درهم �أ�سول �جلهاز �مل�سريف  2.8
•• اأبوظبي-وام: 

بن�سبة   - امل�سرفية  القبولت  �سامل   - امل�سرفية  الأ�سول  اإجمايل  ارتفع 
0.9 %من 2.774 تريليون درهم بنهاية �سهر يوليو 2018 اإىل 2.8 
اأغ�سط�ض  �سهر  وخ��لل   .2018 اأغ�سط�ض  �سهر  بنهاية  دره��م  تريليون 
2018 ارتفع اإجمايل الودائع امل�سرفية مبقدار 8 مليارات درهم نتيجة 
 4.8 وارتفاع مبقدار  املقيمني  ودائ��ع  دره��م يف  2.3 مليار  ارتفاع مبقدار 
اأن  مليار درهم يف ودائع غري املقيمني. وكان امل�سرف املركزي اعلن ام�ض 
عر�ض النقد ن1 انخف�ض بن�سبة%1.7 من 496.4 مليار درهم يف نهاية 
اأغ�سط�ض  �سهر  نهاية  دره��م يف  مليار   1488.1 اإىل   2018 يوليو  �سهر 
2018. وانخف�ض عر�ض النق�د ن2 بن�سبة 1.8 %من 1.302 تريليون 
1.28 تريليون دره��م تقريبا يف  اإىل   2018 دره��م يف نهاية �سهر يوليو 
نهاية �سهر اأغ�سط�ض 2018. وارتفع عر�ض النقد ن3 بن�سبة %0.1 من 
1.556 تريليون درهم يف نهاية �سهر يوليو 2018 اإىل 1.557 درهم 
ويعزى النخفا�ض يف عر�ض النقد ن1   . يف نهاي�ة �سهر اأغ�سط�ض 2018 
النقدية وانخفا�ض  الودائع  7.4 مليار درهم يف  نتيجة انخفا�ض مبقدار 

مبقدار 900 مليون درهم يف النقد املتداول خارج البنوك.

�سي�سكو ت�ستعر�ض قوة �لذكاء �ال�سطناعي 
خالل �أ�سبوع جيتك�ض للتقنية 2018 

•• دبي-الفجر: 

تك�سف �سي�سكو خلل فعاليات جيتك�ض عن اأحدث باقة من تقنياتها املتطورة 
التي  الفرتة  وخ��لل  الرقمي.  التحول  نحو  الأو�سط  ال�سرق  م�سرية  لدعم 
اإىل  الب��ت��ك��ارات  تلك  تهدف  الرقمي،  للتحول  متزايدة  �سغوطات  ت�سودها 
لتبني  باملنطقة  واخلا�ض  العام  القطاعني  املزودين من  امل�ساعدة يف متكني 
اآمنة  “من�سة  �سعار  تقنياتها حتت  �سي�سكو  وت�ستعر�ض  ال�سحابية.   احللول 
يف  متتد  التي   2018 جيتك�ض  فعاليات  خلل  الرقمية”  للأعمال  وذكية 

الفرتة بني 14 – 18 اأكتوبر اجلاري يف مركز دبي التجاري العاملي. 
ال�سرقية  املنطقة  ل��دول  التنفيذي  املدير  عيد،  �سكري  ق��ال  ال�سياق  ه��ذا  يف 

�ساهمت  الأو���س��ط:  ال�سرق  �سي�سكو  لدى 
التطورات التقنية الأخرية يف اإحداث 
اأنظمة  ق�����درات  يف  م��ل��م��و���ض  حت�����س��ن 
ال�سطناعي.  وال��ذك��اء  الآيل  التعّلم 
من  وا�سعة  فئة  متثل  لكونها  ون��ظ��راً 
التقنيات واحل��ل��ول، فقد وج��دت تلك 
التطبيقات  م��ن  العديد  يف  التقنيات 
ال��ع��م��ل��ي��ة  م���ن ال���درد����س���ة الآل����ي����ة يف 
خدمة العملء وحتى الإعلن بطابع 
و�سوًل  ال��ذك��ي��ة،  امل��ت��اج��ر  يف  �سخ�سي 
الذكية يف جمال  القيادة  �سيارات  اإىل 
النقل الذكي. واأ�ساف: توفر �سي�سكو 
خلل  ومن  للرقمنة.  املتني  الأ�سا�ض 
فهمنا الفريد والوا�سع للبيانات، تتاح 
لنا فر�سة اغتنام قوة ال�سبكة بالكامل 

واكت�ساب الأفكار القابلة للتطبيق وحماية عملئنا وت�سريع البتكار. وتلعب 
تقنيات التعلم الآيل والذكاء ال�سطناعي بالفعل دوراً حيوياً هاماً يف توفري 
املتخ�س�سة  الأب��ح��اث  �سركة  تقّدر  الرقمية.  للأعمال  واآم��ن��ة  ذكية  من�سة 
ماركت�ض اند ماركت�ض اأن قيمة �سوق الذكاء ال�سطناعي �ست�سل اإىل حوايل 
البيانات  مراكز  وم��ن   .2020 العام  بحلول  اأمريكي  دولر  مليار   5.05
واإنرتنت  ال�سطناعي  والذكاء  ت�سني”  “البلوك  الكتل  �سل�سلة  اإىل  و�سوًل 
الرقمنة،  جت��اه  نوعية  نقلة  ال��ع��امل  ي�سهد  ال�سخمة،  وال��ب��ي��ان��ات  الأ���س��ي��اء 
تعززها حلول تقنية الت�سالت واملعلومات التي تت�سمن احلو�سبة ال�سحابية 

واملوؤ�س�سية يف جوهرها.  

كهرباء �ل�سارقة تبحث تعزيز 
�لتعاون مع ميت�سوبي�سي للطاقة

•• ال�صارقة-وام:

بحث �سعادة الدكتور املهند�ض را�سد الليم رئي�ض هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة 
هيتا�سى  ميت�سوبي�سى  �سركة  م��ن  وف���داً  الهيئة  مبقر  ام�ض  لقائه  خ��لل 
اخلطة   .. ال�سركة  رئي�ض  اأن��دو  كينجي  برئا�سة  الطاقة  لأنظمة  اليابانية 
وتطوير  الهيئة  م��ع  امل�ستقبلية  والعمل  التعاون  وف��ر���ض  ال�سرتاتيجية 
وحدات اإنتاج الطاقة وتزويدها بتوربينات وفق اأف�سل املوا�سفات العاملية. 
اليابانية  اللقاء بوفد �سركة ميت�سوبي�سي هيتا�سي  ان  الليم  را�سد  واأو�سح 
العاملية املتخ�س�سة يف جمال اأنظمة التوربينات وتوليد الطاقة والكهرباء 
اجلانبني..  بني  ال�سرتاتيجي  للتعاون  تعزيزاً  ياأتي  ال�سوئية  والأل���واح 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  لتنفيذ  طاقتها  بكامل  تعمل  الهيئة  اأن  موؤكدا 
حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
البنية  م�سروعات  وتطوير  ُمبتكرة  م�ستدامة  خدمات  تقدمي  يف  ال�سارقة 
ا�سرتاتيجية  اللقاء  خلل  الليم  وا�ستعر�ض  عاملية.  مبوا�سفات  التحتية 
جمالت  يف  تنفذها  ال��ت��ي  التطويرية  وامل�����س��روع��ات   2020 ل��ع��ام  الهيئة 
تكنولوجيا يف  اأح��دث  ا�ستخدام  الهيئة تركز على  اأن  اإىل  .. م�سرياً  عملها 
العامل لرفع كفاءة الطاقة بن�سبة ل تقل عن 50 باملائة وتطبيق معايري 
الآيزو 50001 والعمل على حتقيق الأهداف التي و�سعتها الأمم املتحدة 
ال�ساد�ض وال�سابع عن  امل�ستدامة والتي ت�سمنت البندين  التنمية  لتحقيق 
املياه والطاقة. ومن جانبه ا�ستعر�ض كينجي اأندو خلل اللقاء اخلدمات 
التي تقدمها ال�سركة خا�سة يف جمالت كفاءة الطاقة والنقل الكهربائي 
وتعزيز �سبكات نقل الكهرباء .. موؤكدا اأن ال�سركة ت�سعى لتبادل اخلربات 

واملعارف والريادة يف جمال التكنولوجيا مع هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة.

»�لظاهرة« ت�ستحوذ على �أ�سول �سركة »بي كي بي كوربور��سيجا« �ل�سربية بقيمة 150 مليون يورو

�سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية يدرج �سكوكًا للد�ر لال�ستثمار بقيمة 500 مليون دوالر �أمريكي 
•• اأبوظبي-الفجر: 

املالية،  ل������لأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  ق���رع 
ال�سوق املايل الرائد يف املنطقة، و�سركة 
ال����دار ال��ع��ق��اري��ة ������ض.م.ع، ام�����ض جر�ض 
ال�سكوك  ب��������اإدراج  ت��رح��ي��ب��اً  الف���ت���ت���اح 
ل��ل���س��ت��ث��م��ار، ويعد  ل���ل���دار  اجل����دي����دة 
ل�سكوك  نوعه  م��ن  الأول  الإدراج  ه��ذا 
ال�����س��رك��ات يف ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل����لأوراق 

املالية.  
ربح  مب���ع���دل  ال�������س���ك���وك  ت�����س��ع��ري  ومت 
�سنوات،  ���س��ب��ع  لأج����ل   %57.4 ي��ب��ل��غ 
و���س��ي��ب��داأ ال���ت���داول ال��ي��وم حت��ت الرمز 
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ولقد �سهد الإ�سدار طلباً ا�ستثنائياً من 
مكانة  يعك�ض  الذي  الأمر  امل�ستثمرين، 
باعتبارها  ال��ق��وي��ة  ل��ل���س��ت��ث��م��ار  ال����دار 
ت�سنيف  اأع��ل��ى  على  احلا�سلة  ال�سركة 
ائ���ت���م���اين ل�����س��رك��ة غ����ري ح��ك��وم��ي��ة يف 
املنطقة. وتعد الدار لل�ستثمار مملوكة 
بالكامل من قبل �سركة الدار العقارية، 
اأي�����س��اً يف ���س��وق اأبوظبي  وه��ي م��درج��ة 

للأوراق املالية.
وح�سر كل من را�سد البلو�سي الرئي�ض 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��وق اأب���وظ���ب���ي ل�����لأوراق 
الرئي�ض  ال���ذي���اب���ي  وط������لل  امل���ال���ي���ة، 
التنفيذي ل�سركة الدار العقارية، حفل 
ب���الإدراج امل�سرتك  اإي��ذان��اً  ق��رع اجلر�ض 
�سوق  يف  ن��وع��ه  م��ن  والأول  ل��ل�����س��ك��وك 

اإدراج  ومت  امل��ال��ي��ة.  ل�����لأوراق  اأب��وظ��ب��ي 
هذه ال�سكوك ب�سكل اأ�سا�سي يف بور�سة 
الآن  عليها  ال��ت��داول  ب��دء  ليتم  اأيرلندا 
و�سوق  دبلن”  “يورونك�ست  من  كل  يف 

اأبوظبي للأوراق املالية.
واأكد الرئي�ض التنفيذي ل�سوق اأبوظبي 
للأوراق املالية، را�سد البلو�سي على اأن 
الأول  يعد  ال��ذي  امل�سرتك  الإدراج  ه��ذا 
م��ن ن��وع��ه يف ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل����لأوراق 
ريادة  على  جديداً  تاأكيداً  ميثل  املالية، 

اأ�سواق  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  وت��ف��وق��ه  ال�����س��وق 
اأوراق املال يف املنطقة، نظراً للثقة التي 
لإدراج  وجاهزيته  ال�سوق،  بها  يحظى 
وتداول اأدوات الدخل الثابت، واعتماده 

على نظام متطور للت�سوية واملقا�سة. 
اأبوظبي  �سوق  “ر�سخ  البلو�سي:  وق��ال 
كوجهة  م���ك���ان���ت���ه  امل����ال����ي����ة  ل������������لأوراق 
املنطقة،  يف  والتداول  ل��لإدراج  مف�سلة 
ذات  حتتية  بنية  ال�����س��وق  ميتلك  حيث 
الأوراق  وت���داول  لإدراج  عاملية  معايري 

امل�ستثمرين  ومي��ن��ح  امل��ت��ن��وع��ة،  امل��ال��ي��ة 
ف��ر���س��ة ل���س��ت��ث��م��ار م��دخ��رات��ه��م �سمن 
املمار�سات  اأف�سل  تعتمد  قانونية  بيئة 
وال�سفافية  الإف�ساح  جمال  يف  العاملية 

وبيئة اقت�سادية وت�سريعية م�ستقرة.« 
الرئي�ض  ف��ي��ور،  جريج  ق��ال  جانبه  م��ن 
اليوم  ي�سرنا  ل��ل��دار:  امل���ايل  التنفيذي 
ال�سكوك  على  التداول  ببدء  الحتفال 
وياأتي  ل��ل���س��ت��ث��م��ار.  ل���ل���دار  اجل���دي���دة 
اأه���داف���ن���ا  م����ع  مت���ا����س���ي���اً  الإدراج  ه�����ذا 

تعزيز  اإىل  ال��ط��احم��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
من�سة  لتكون  لل�ستثمار  ال��دار  مكانة 
لأ�سحاب  فعالة  تكلفة  ت��وف��ر  رئي�سية 
انخفا�ض  ويعد  املنطقة.  يف  ال��ع��ق��ارات 
اإ�سدار  ع��ن  ال��ن��اجت  امل����ال  راأ�����ض  تكلفة 
ال�����س��ك��وك ال��ن��اج��ح خ��ط��وة ه��ام��ة نحو 

حتقيق هذا الهدف.
اأدرج  ويف �سهر مايو من العام اجل��اري، 
�سندات  املالية  ل���لأوراق  اأبوظبي  �سوق 
�سيادية اأ�سدرتها وزارة املالية واخلزانة 
املالديف  حكومة  عن  نيابة  املالديفية 
وذل���ك  دولر،  م��ل��ي��ون   100 ب��ق��ي��م��ة 
ل�سالح �سندوق اأبوظبي للتنمية. وكان 
دولة  يف  ن��وع��ه  م��ن  الأول  الإدراج  ه��ذا 

الإمارات واملنطقة.
املالية  ل�����لأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  يعمل 
للإدراج  مف�سلة  وجهة  يكون  اأن  على 
رائد  ك�سوق  مكانته  وير�سخ  وال��ت��داول، 
يف امل��ن��ط��ق��ة، م��ن خ���لل ت��وف��ري اأف�سل 
التي  امل��ب��ت��ك��رة  امل��ن��ت��ج��ات واخل����دم����ات 
واآمنة  ع��ادل��ة  بيئة  ت��اأم��ني  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 
لتعزيز  �سعيه  يوا�سل  كما  لل�ستثمار، 
القت�ساد املحلي ودعم حتقيق التنمية 
يف  وامل�����س��ت��دام��ة  ال�ساملة  الق��ت�����س��ادي��ة 
اإم��ارة اأبوظبي، وذل��ك يف اإط��ار التزامه 
ن��ح��و تنمية  اأب���وظ���ب���ي  ب���ربام���ج خ��ط��ة 
وتطوير قطاع اخلدمات املالية، وتعزيز 
الأعمال  مل��م��ار���س��ة  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 

وجذب ال�ستثمارات يف الإمارة. 

•• بلغراد-وام: 

الإماراتية  ال�����س��رك��ات  اإح���دى   - ال��ظ��اه��رة  �سركة  اأع��ل��ن��ت 
اتفاقية  توقيع  ال��زراع��ي-  ال�ستثمار  جم��ال  يف  ال��رائ��دة 
كوربورا�سيجا  بي  كي  “بي  �سركة  اأ���س��ول  على  ا�ستحواذ 
مليون   150 بقيمة  لها  التابعة  وال�سركات  ال�سربية   “

يورو.
روؤي�������ة ج���م���ه���وري���ة �سربيا  ن��ت��ي��ج��ة  ال����س���ت���ح���واذ  ي����اأت����ي 
ال�سرتاتيجية واملتمثلة يف تخ�سي�ض �سركة “بي كي بي” 
والذي ترجم مبناق�سة لبيع الأ�سول �سدرت خلل �سهر 

اأغ�سط�ض عام 2018.
وقع التفاقية عن �سركة الظاهرة �سعادة خدمي الدرعي 
نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة الع�سو املنتدب لل�سركة .. فيما 
وقعها عن جمهورية �سربيا �سعادة دراغان �ستيفانوفيت�ض 
نائب وزير القت�ساد بح�سور �سعادة مبارك �سعيد اأحمد 

بر�سيد الظاهري �سفري الدولة لدى جمهورية �سربيا.

وتتخ�س�ض جمموعة �سركات الظاهرة الدولية يف جمال 
تبلغ  وا�سعة  زراع��ي��ة  اأرا����ض  وت��دي��ر  ال��زراع��ة كما متتلك 
م�ساحتها 400 األف فدان تقريبا - ما يعادل 160 األف 
بت�سغيل  ال�سركة  وتقوم  ق��ارات.   5 على  متوزعة  هكتار- 
عمليات خمتلفة تت�سمن اإنتاج الألبان والأجبان وطحن 
الأرز والدقيق وتعتمد على اإمكاناتها املتقدمة على �سعيد 

التجارة الدولية.
ويعد ال�ستحواذ على �سركة “بي كي بي” اإ�سافة كبرية 
وف��ر���س��ة متميزة  ال��ظ��اه��رة  ���س��رك��ة  ا���س��ت��ث��م��ارات  ملحفظة 
يف  النمو  وموا�سلة  الأوروب��ي��ة  القارة  يف  مكانتها  لتعزيز 

قطاع الألبان والأجبان.
واأكد �سعادة خدمي الدرعي اأن توقيع التفاقية يعد يوما 
مميزا وكبريا لدولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
اإىل  بي”  ك��ي  “بي  اأ���س��ول  اإ���س��اف��ة  اأن  .. م�سيفا  �سربيا 
هو ق�سة جناح جديدة ت�ساف اىل  “الظاهرة”  حمفظة 
�سربيا  يف  موقعها  م��ن  ذل��ك  و�سيعزز  ال�سركة  اإجن����ازات 

وتعزيز  بناء  ا�سرتاتيجية  و�سيدعم  اأوروب��ا  وح�سورها يف 
ك��ام��ل��ة وعرب  ال��ت��وري��د  ال�����س��رك��ات ع��رب �سل�سلة  اإم��ك��ان��ات 
قطاعات عدة الأمر الذي �سيمكن املجموعة من موا�سلة 
النمو يف جمالت جتارة احلبوب واإنتاج الألبان والأجبان. 
وقال اإن “ الظاهرة “ تعتمد على خربات واإمكانات القوى 
مع احلفاظ على  “بي كي بي”  العاملة احلالية ل�سركة 
منتجات ال�سركة كم�سدر اأ�سا�سي ملوارد املواطنني ال�سرب 

متعهدين باحلفاظ على تقاليد ال�سركة.
واأ�ساف الدرعي “ نحن واثقون من اأن تخ�سي�ض �سركة 
الظاهرة  �ست�سخها  ال��ت��ي  وال���س��ت��ث��م��ارات  بي”  ك��ي  “بي 
زيادة  يف  �سي�سهم  التحتية  وال��ب��ن��ى  العمليات  لتحديث 
مما  عامليا  جتارتها  وتعزيز  �سربيا  يف  املحا�سيل  ربحية 
الزراعة  وق��ط��اع  وامل��زارع��ني  التجار  على  بالنفع  �سيعود 
تقوية  نحو  قدما  الظاهرة  وتتطلع  �سربيا  يف  مبجمله 
هذه  خ��لل  م��ن  ال�سربي  وال�سعب  �سربيا  م��ع  علقتها 

الإ�ستثمارات ».

من جهته اأكد �سعادة مبارك �سعيد اأحمد بر�سيد الظاهري 
بني  املتبادلة  والثقة  امل�سداقية  ع��ن  تعرب  التفاقية  اأن 
دولة الإم��ارات و�سربيا .. م�سريا اإىل اأن ا�ستحواذ �سركة 
ملتانة  تتويجا  يعد  بي”  ك��ي  “بي  �سركة  على  ال��ظ��اه��رة 
والحرتام  الطيبة  وال�سمعة  البلدين  بني  العلقة  تلك 
متمنيا  العاملي..  امل�ستوى  على  الظاهرة  به  حتظى  الذي 
�سركة  متتلكه  ملا  نظرا  والنجاح  التوفيق  كل  للتفاقية 
ومتطورة  حديثة  وتقنية  ب�سرية  اإمكانيات  من  الظاهرة 
ال�سربي  ال�سوق املحلي  الإنتاج يف  ت�سهم يف رفع م�ستوى 

اأو العاملي.
من جهته ثمن �سعادة دراغان �ستيفانوفيت�ض نائب وزير 
القت�ساد ال�سربي العلقات الإماراتية ال�سربية خا�سة 

يف املجالت القت�سادية والتجارية والإ�ستثمارية .
“ ن�سكر دول���ة الم����ارات و���س��رك��ة ال��ظ��اه��رة ب�سكل  وق���ال 
لي�ض  وه��ذا  اقت�ساديا  �سريكا  �سربيا  لختيارهم  خا�ض 
بجديد عليهم فاأوجه التعاون بني اجلانبني متعددة “ .. 

 لقاء يف طرابل�ض عن االأو�صاع الدولية واالقت�صاد اللبناين 

�أبو غز�لة: قوة �أمريكا لي�ست ب�سو�ريخها بل ب�سيطرتها على �لنظام �ملايل �لعاملي
•• طرابل�س -الفجر: 

اأقامت جمعية جتار لبنان ال�سمايل لقاء 
والإقليمية  الدولية  “الأو�ساع  بعنوان 
اللبناين”،  الق��ت�����س��اد  ع��ل��ى  وت��اأث��ريه��ا 
اأبو  ط��لل  جمموعة  رئي�ض  فيه  حت��دث 
غزالة الدولية الدكتور طلل اأبو غزالة 
يف مقر الرابطة الثقافية يف طرابل�ض، يف 
ممثل  ميقاتي  جنيب  الرئي�ض  ح�سور 
الزراعة  وزي���ر  مبي�ض،  ج��ن��ان  بال�سيدة 
يف ح��ك��وم��ة ت�����س��ري��ف الع����م����ال غ���ازي 
زيادة،  حممد  ب��ال��دك��ت��ور  ممثل  زع��ي��رت 
وزير العمل يف حكومة ت�سريف العمال 
حم���م���د ع���ب���د ال���ل���ط���ي���ف ك����ب����ارة ممثل 
يف  باك�ستان  �سفري  ر�سا،  �سامي  بال�سيد 
النائب جان عبيد  لبنان جنيب دوراين، 
ممثل بال�سيد ايلي عبيد ، قائد اجلي�ض 
بقائد  ع�����ون مم���ث���ل  ج����وزي����ف  ال���ع���م���اد 
منطقة ال�سمال الع�سكرية العميد ه�سام 
ال�سفدي  حممد  ال�سابق  الوزير  ذبيان، 
ممثل بال�سيد ربيع عثمان، المني العلم 
�سعداهلل  اللواء  للدفاع  العلى  للمجل�ض 
الوكالة الوطنية للإعلم  حمد، مديرة 
للجمارك  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ���س��ل��ي��م��ان،  ل���ور 
ب�����دري ���س��اه��ر مم��ث��ل ب��ال��ع��ق��ي��د ج���ورج 
ال�سمال  يف  امل��خ��اب��رات  م��دي��ر  م��ن�����س��ور، 
احمد  بالعقيد  العميد كرم مراد ممثل 
رئي�ض  ال�����س��ي��د،  ول��ي��د  العميد  ال��ع��م��ري، 
الرابطة الثقافية رامز فري وح�سد من 

الفاعليات الثقافية والجتماعية.
ب��ع��د ال��ن�����س��ي��د ال��وط��ن��ي وك��ل��م��ة تقدمي 
لعريف الحتفال حممد حندو�ض، القى 
ال�سمايل  ل��ب��ن��ان  ج��م��ع��ي��ة جت����ار  رئ��ي�����ض 
فيها:  ق������ال  ك���ل���م���ة  احل�����ري�����ري  ا����س���ع���د 
اقت�سادية  �سخ�سية  غزالة  اأب��و  “طلل 
جتار  جمعية  ال��ي��وم  ت�ست�سيفه  ع��امل��ي��ة، 

هذه  على  اكرث  لنتعرف  ال�سمايل  لبنان 
ال�سخ�سية الفذة، ولنطلع منه على اآخر 
التطورات العاملية القت�سادية. ون�ستمع 
القت�ساد  مب�����س��ت��ق��ب��ل  راأي�������ه  ع����ن  م���ن���ه 
يف  املنطقة  مل�ستقبل  وروؤي��ت��ه  الم��ريك��ي 
ظ��ل ال�����س��راع الم��ريك��ي ال��رو���س��ي، وما 
ال��ل��ب��ن��اين املتخوف  ���س��ب��اب��ن��ا  ه��و م�����س��ري 
البطالة  ت�ساعد  ظ��ل  يف  امل�ستقبل  م��ن 

والتفكري بالهجرة«.

اأبو غزالة
اأب���و غ��زال��ة حما�سرته  ال��ق��ى  ذل���ك،  بعد 
متحدثا عن ن�ساأة الدولر، لفتا اىل “ان 
قوة امريكا لي�ست بدباباتها و�سواريخها 
بل ب�سيطرتها على النظام املايل العاملي، 
وان احلروب مناو�سات يف حني ان ال�سلح 

احلقيقي هو �سلح املال«.
“ان خ��رباء يف ام��ريك��ا يتوقعون  وق���ال: 
انهيارا ب�سوق املال العام 2020، وان هذا 
النهيار �سيوؤدي اىل هبوط يف القت�ساد، 
ثم يت�سخم وترتفع ال�سعار ون�سل اىل 
وح�سب  القت�سادي،  باجلمود  ي�سمى  ما 
املرحلة  ه��ذه  اىل  ن�سل  عندما  اخل���رباء 
لي�ض ام���ام ام��ريك��ا ���س��وى اف��ت��ع��ال حرب 

لإقامة نظام عاملي جديد«.
ا�ساف: “العام 1985 �ساركت يف ندوة يف 
 national science america
يف  ام��ريك��ا  �ستكون  اي��ن  مو�سوعها  ك��ان 
ان ال�سني  ال��ك��لم  2020، وك��ان  ال��ع��ام 
�ست�سبح القوة العظم اقت�ساديا، وكيفية 
منع ذلك باي طريقة من الطرق، لذلك 
لن  ح��رب��ا  ت�سنع  ان  ام��ريك��ا  اأرادت  اإذا 
ت�سنعها كما ي�ساع �سد ايران لن اهداف 
دائما،  الق��ت�����س��ادي��ة  امل�����س��ل��ح��ة  احل����رب 
ال�سني”،  اإل  اأم��ام��ه��ا  ت��رى  وام��ريك��ا ل 
م�سريا اىل ان العامل مقبل على م�سكلة 

اقت�سادية مالية«.
ازده��������ار  ح�������س���ول  ات�����وق�����ع  واردف:” 
ال���ع���رب���ي���ة يف ظ����ل الزم�����ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
بد  ف��ل  بالغرب،  احلا�سلة  القت�سادية 
ازده���ار،  تخلق منطقة  ان  ال���دول  ل��ه��ذه 
وهي جتري درا�سات لو�سع خطة لنه�سة 
عربية، لأن م�سلحتهم تقت�سي ان يكون 
يف العامل منطقة مزدهرة ومنطقتنا هي 
لفتا اىل “ان  الوحيدة املوؤهلة لذلك”، 

اعمار �سوريا وحده يقدر بالف مليار«.
ان  ل  اطفالنا  ن�سجع  ان  “اريد  وق���ال: 
وان  م�ستقبلنا،  �سيغريون  فهم  نكبتهم 
اع���ل���ى م�����س��ت��وى م���ع���رف���ة رق���م���ي ه����و يف 
املناطق املحرومة يف العامل، يف غزة ويف 
امل��خ��ي��م��ات ال�����س��وري��ة اك���رث م��ن امريكا، 
والح�������س���ائ���ي���ات ال���ي���وم ه���ي ح����ول عدد 

املقيا�ض  هو  فهذا  الرقميني،  املواطنني 
الدول،  م�ستقبل  لقيا�ض  ي�ستعمل  ال��ذي 
فمقيا�ض الدول اليوم هو كم طفل فيها 
ي�ستعمل الأجهزة الذكية، املعيار كيف ان 
التغيري  �سيفر�سون  واح��ف��ادن��ا  اطفالنا 
كما ح�سل يف الدول ال�سكاندينافية التي 
مثل  التعليم،  خ��لل  م��ن  ال��ع��امل  تغري 
فنلندا الغت تعليم اللغة، وال�سويد الغت 
احلكومة  ع��م��ل  لن  احل��ك��وم��ي  التعليم 
هو التحول من الدولة املدنية اىل دولة 
ه��ذا هدفنا  يكون  اأن  الخ���رتاع، وامتنى 
يف امتنا التحول من الدولة املدنية اىل 
جامعة  افتتحنا  ونحن  اب���داع،  ذي  دول��ة 
يف ه���ذا ال�����س��ه��ر ل ت��خ��رج ب��ام��ت��ح��ان بل 
التعليم،  تغيري  يجب  ل��ذل��ك  ب��اخ��رتاع، 
ف��ك��ل ال��ذي��ن ي��ق��ودون ال����رثوة يف العامل 

موؤ�س�سات  واأ���س�����س��وا  اجل��ام��ع��ات  ت���رك���وا 
موؤ�س�ساتهم  وح��ج��م  م��ع��رف��ي��ة،  اخ����رتاع 
ي�سري اإىل اأن الفرد منهم اكرب من دولة، 
لأنه اخرتع، فالخرتاع هو الطريق نحو 

الرثوة ونحو امل�ستقبل«.
ي��ك��ون حق  ان  ا���س��اف: �سبق واق��رتح��ت 
الن�سان  حقوق  من  النرتنت  ا�ستعمال 
ك����امل����اء واخل�����ب�����ز، وال���دمي���ق���راط���ي���ة لن 
امنا  ال����ع����امل،  يف  دول�����ة  اي  يف  ت��ت��ح��ق��ق 
النرتنت،  يف  كاملة  دميقراطية  هناك 
فمتى اعطيتني حق الو�سول للإنرتنت 

فبالإمكان فعل الكثري.
وتابع: يف لبنان هذا البلد العزيز، امتنى 
اختلفوا على كل �سيء، ويعملوا على  لو 
تتيح  التي  الأداة  لأن��ه  الن��رتن��ت  تقوية 
التعليم، وهو املحيط الدميقراطي الذي 
للجميع”،  امل��ت�����س��اوي��ة  ال��ف��ر���ض  ي��ح��ق��ق 
ولفت اىل انه �سي�سدر كتابا بعنوان عامل 
ك��ل ما  اإن  معريف ثابت اخل��ط��ى، م��وؤك��دا 
هو  يتخيله  ان  الب�سري  العقل  ي�ستطيع 
نلحق  مل  واذا  للتطبيق.  قابلة  حقيقة 
�سي�سبح  ال��ع��امل  ف��ان  املعرفية  ب��ال��رثوة 
اذك����ى ب��ف�����س��ل ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي يف 

الج�سام ويجب مواكبة ذلك.
املجتمع  حتويل  هي  ر�سالة  لدي  وختم: 
اىل جمتمع معريف، من خلل اأطفالنا. 
اجلهاز  ا���س��ت��ع��م��ال  م��ن  منعهم  ي��ج��ب  ل 
قرار،  احلياة  �سيء يف  فكل  طويلة  فرتة 
ال�����س��ع��ادة وال��ت��ع��ا���س��ة ق����رار، وامل��ح��ب��ة هي 

العامل املهم للنجاح.
اأب����و غ���زال���ة درعني  ت�����س��ل��م  ويف اخل���ت���ام، 
لبنان  م����ن ج��م��ع��ي��ة جت�����ار  ت���ق���دي���ري���ني 
ال�سمايل، والرابطة الثقافية، كما ت�سلم 
للجي�ض  ت��ق��دي��ري��ة  درع���ا  ذب��ي��ان  العميد 
اللبناين من جمعية جتار لبنان ال�سمايل 

�سلمه اإياه اللواء حمد. 
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»�إمباور« ت�سجل وفور�ت بـا�ستهالك
 �لطاقة بن�سبة 4.1 % خالل ثالثة �أ�سهر

•• دبي-وام:

�سجلت موؤ�س�سة الإمارات لأنظمة التربيد املركزي “اإمباور” خلل حملتها 
وفورات بلغت4.1 يف املائة من طاقة تربيد   »C Cool ال�سيفية “ 24 

املناطق خلل الثلثة اأ�سهر املا�سية.
 واأطلقت ال�سركة حملتها يف �سهر يوليو املا�سي وا�ستمرت ثلثة اأ�سهر بهدف 
تقليل ا�ستهلك طاقة تربيد املناطق من خلل الثبات على درجة احلرارة 
املثلى التي من �ساأنها التخفي�ض من 

قيمة فواتري ا�ستهلك املتعاملني.
الرئي�ض  ���س��ع��ف��ار  ب���ن  اأح���م���د  وذك�����ر 
امل����ب����ادرات  ان  ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ب����اور 
“اإمباور”  تطلقها  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة 
على  ال���س��ت��ه��لك  تر�سيد  يف  ت�سهم 
ال���ط���اق���ة وامل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى امل������وارد 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وذل����ك مب���ا ي��ن�����س��ج��م مع 
للطاقة  املتكاملة  دب��ي  ا�سرتاتيجية 
حتويل  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي   2030
للطاقة  ع��امل��ي  م��رك��ز  اإىل  الإم�������ارة 
النظيفة والقت�ساد الأخ�سر وتعزيز 
عاملياً  الأق��ل  املدينة  لت�سبح  مكانتها 
اأن تكون  اإىل  التي تهدف   2021 الإم���ارات  الكربونية وروؤي��ة  الب�سمة  يف 
اليوبيل  بحلول  ال��ع��امل  دول  اأف�سل  م��ن  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 

الذهبي للدولة. 
واأ�ساف بن �سعفار “�سجلت حملة » Cool C 24« نتائج مر�سية تعك�ض 
امل�ستهلك الذي يعد �سريك فاعل يف خطط  الوعي الذي يتحلى به  مدى 
التنمية الوطنية امل�ستدامة من خلل حر�سه على تر�سيد ال�ستهلك ل 

�سيما يف ف�سل ال�سيف الذي ي�سهد اإقباًل كبرياً على ا�ستخدام الطاقة.

% منو� يف �الإنفاق مع حتول   15.6
�الإمار�ت �إىل �سيا�سة مالية تو�سعية

•• اأبوظبي-وام:

متكنت دولة الإمارات من التحول اىل �سيا�سة مالية عامة تو�سعية خلل 
الربع الأول من العام 2018 وذلك بف�سل النتعا�ض الذي �سهدته اأ�سعار 
ارتفع  حيث  الهيدروكربونية  الإي�����رادات  زي���ادة  يف  اأ�سهم  م��ا  وه��و  النفط 

اإجمايل الإنفاق بن�سبة %15.6 على اأ�سا�ض �سنوي.
 وجاء النتعا�ض يف الإنفاق مدعوما بزيادة رواتب واأجور العاملني بن�سبة 
21.7 %على اأ�سا�ض �سنوي، وارتفاع الدعم والتحويلت لل�سركات التابعة 
واملنافع    15.6% بن�سبة  امل��ن��ح  زادت  كما   %  15.9 بن�سبة  للحكومة 

.% الجتماعية بن�سبة 7.5 
واخلدمات  ال�سلع  م�سرتيات  �سجلت  اجل���اري  الإن��ف��اق  بنود  �سمن  وم��ن   
اأعلى زيادة، والتي قفزت بن�سبة 157 ?مقابل زيادة �سعيفة قدرها 1 % 
على اأ�سا�ض �سنوي خلل نف�ض الفرتة من العام املا�سي. من ناحية اأخرى 
انخف�ض الإنفاق على ا�ستهلك راأ�ض املال الثابت بن�سبة 13.1 % وعلى 
مدفوعات الفوائد بن�سبة 2.4 % على اأ�سا�ض �سنوي. بالإ�سافة اإىل ذلك، 
تراجعت امل�ساريف الأخرى، والتي ت�سمل جميع التحويلت التي جتريها 
% يف   14.7 بن�سبة  الحت���ادي���ة،  احل��ك��وم��ة  ع��ن  نيابة  ظبي  اأب���و  حكومة 
% يف   41.1 ن�سبته  انخفا�ض  2018 مقارنة مع  ع��ام  الأول من  الربع 
للتطورات  مواكبا  زخما  اجل��اري  الإنفاق  واكت�سب   .2017 الفرتة  نف�ض 

الإيجابية لأ�سعار النفط.
“�سايف احليازات من الأ�سول غري  الراأ�سمايل   ومع ذلك، وا�سل الإنفاق 
بن�سبة  انخف�ض  حيث  ال��ت��وايل،  على  اخلام�ض  للربع  انخفا�سه  املالية” 
اإىل  ،م�سافا   2018 ع��ام  الأول من  الربع  �سنوي يف  اأ�سا�ض  % على   56
وكان موقف  انخفا�ض بن�سبة 19.5 % يف نف�ض الفرتة من عام 2017. 
ال�سيا�سة املالية العامة يف الربع الأول من 2018 يف معظمه م�ستقل عن 
الجتاهات القت�سادية الدورية رغم اأن ارتفاع الإنفاق اجلاري يتما�سى مع 

متطلبات منو القطاع غري النفطي.

مركز دبي لل�سلع �ملتعددة يح�سد 
جائزة »�أف�سل منطقة حرة يف �لعامل« 

•• دبي -وام: 

ح�سد مركز دبي لل�سلع املتعددة جائزة “اأف�سل منطقة حرة يف العامل للعام 
فاينان�سال  �سحيفة  عن  ت�سدر  التي  اآي”  دي  “اإف  جملة  من   ”2018
الرئي�ض  �سليم  بن  اأحمد  وذك��ر  التوايل.  على  الرابعة  لل�سنة  وذل��ك  تاميز 
جائزة  على  احل�سول  ميثل  امل��ت��ع��ددة  لل�سلع  دب��ي  مل��رك��ز  الأول  التنفيذي 
اأف�سل منطقة حرة يف العامل للعام الرابع على التوايل اإجنازا مهما لكافة 
املتعددة وتعك�ض هذه اجلائزة فعالية  لل�سلع  دبي  املعنية مبركز  الأط��راف 
ال�سرتاتيجية طويلة الأجل التي يهدف املركز من خلله لرت�سيخ ريادته 
لل�سركات  متميزة  خدمات  تقدمي  يوا�سل  بينما  احل��رة  املناطق  قطاع  يف 
امل�سجلة لديه والتي ت�سهم جمتمعة باأكرث من 10 يف املئة من الناجت املحلي 
الإجمايل لإمارة دبي وتلعب دورا حيويا يف خطة التنويع القت�سادي بدولة 
الإمارات وبالنظر للم�ستقبل �سيوا�سل املركز دوره الرائد يف دعم ال�سركات 

العاملة يف املنطقة احلرة.
ونال املركز هذه اجلائزة املرموقة بعد تفوقه على 60 منطقة حرة مناف�سة 
من خمتلف اأنحاء العامل حيث جرى ت�سنيف وتقييم املتناف�سني بناء على 
جمموعة �ساملة من معايري الأداء واملعايري املرتبطة بالقطاع كما ح�سد 
املركز جائزة اأف�سل منطقة حرة يف ال�سرق الأو�سط للعام واأف�سل منطقة 
حرة يف العامل للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة للعام واأف�سل منطقة حرة 
تقدير  بجانب  للعام  واملتو�سطة  ال�سغرية  للموؤ�س�سات  الأو�سط  ال�سرق  يف 
ر�سمي للمركز يف �ستة جمالت وهي: ا�سرتاتيجية ال�سني وال�سرتاتيجيات 
املرافق  وترقية  البريوقراطية  من  واحل��د  القت�سادي  والتاأثري  الذكية 

والريادة الفكرية.

لرتويج منتجات اأنظمة ا�صتزراع االأحياء املائية امل�صتدامة يف قطاع ال�صياحة وال�صيافة 

�الأمن �لغذ�ئي �مل�ستقبلي ود�ئرة �لتنمية �ل�سياحية يف �إمارة عجمان يوقعان �تفاقية تفاهم 

 �الإمار�ت لتموين �لطائر�ت تختار دبي �جلنوب مقرً�  لبناء �أكرب من�ساأة للزر�عة �لر�أ�سية يف �لعامل

مهرجان دبي للت�سّوق يعود جمّددً� يف دورته �لر�بعة و�لع�سرين من 26 دي�سمرب حتى 26 يناير 2019

•• عجمان-الفجر: 

اأبرمت مذكرة تعاون بني الأمن الغذائي 
ال�سياحية يف  التنمية  ودائ��رة  امل�ستقبلي 
مفهوم  تكري�ض  ب��ه��دف  ع��ج��م��ان  اإم����ارة 
املوؤ�س�سات  ب���ني  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  ال�����س��راك��ة 
و�سبه  احلكومية  وال��دوائ��ر  وال�����وزارات 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل���ا����ض، والتي 
احلياة  ت�سعى للرتقاء مب�ستوى جودة 
م����ن خ�����لل ����س���م���ان ال���ت���وف���ر ال����دائ����م 
لح��ت��ي��اج��ات الإن�������س���ان الأ���س��ا���س��ي��ة ويف 

مقدمتها الغذاء ال�سحي. 
ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة م���ن ق��ب��ل �سمو  ومت 
النعيمي،  العزيز بن حميد  ال�سيخ عبد 
رئي�ض دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان  
ب��ن��ت حم��م��د املهريي،  و م��ع��ايل م���رمي 
وزيرة دولة للأمن الغذائي امل�ستقبلي. 

وقال �سمو ال�سيخ عبد العزيز بن حميد 
مع  ال���ت���ع���اون  ه����ذا  “نثمن  ال��ن��ع��ي��م��ي: 
يعك�ض  ال��ذي  امل�ستقبلي  الغذائي  الأم��ن 
امل��ت��ب��ادل م��ن ق��ب��ل الطرفني  احل��ر���ض 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ة ب��ه��دف توحيد 
الأمن  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  لتفعيل  اجل��ه��ود 
اآل���ي���ات عملية  ت��ط��وي��ر  ال���غ���ذائ���ي ع���رب 
والدرا�سات  واخل���ربات  املعرفة  لتبادل 
التحديث  جهود  دع��م  لغاية  والبحوث 
والتطوير املوؤ�س�سي لدى اجلانبني، مبا 
ن��ح��و حتقيق  اجل��ه��ود  ت��ع��زي��ز  يف  ي�سهم 

اأن  النعيمي  واأكد  امل�سرتكة”.  الأهداف 
دائرة التنمية ال�سياحية تعمل على عدد 
من املبادرات وامل�ساريع التي �ستعزز من 
الغذائي.  الأم��ن  املجتمعي جتاه  الوعي 
ل�سمو  زي���ارة  الأع��م��ال  ج���دول  وت�سمن 
ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي – ع�سو 
امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى ح��اك��م اإم�����ارة عجمان 
امل�ستقبلي  الغذائي  الأم��ن  لعر�ض ملف 
الغذائية  امل��ن��ت��ج��ات  ت���روي���ج  وم����ب����ادرة 
الأحياء  ا����س���ت���زراع  ل��ق��ط��اع  امل�����س��ت��دام��ة 
ال�سيافة قبل  ال�سياحة  املائية يف قطاع 
واإلقاء  التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  يتم  اأن 
كلمة ملعايل مرمي بنت حممد املهريي، 
ع���ن منتجات  ت��ق��دمي��ي  ع���ر����ض  ت��ب��ع��ه��ا 
ل�سركة  املائية  الأح��ي��اء  ا���س��ت��زراع  قطاع 
ومن ثم عر�ض تقدميي  “في�ض فارم”، 
وال�سيافة  ال�سياحة  قطاع  تطلعات  عن 
الأحياء  ا�ستزراع  منتجات  ترويج  ب�ساأن 
اللقاء  واخ���ت���ت���م  ال���ق���ط���اع.  يف  امل���ائ���ي���ة 
مبناق�سة جمالت التعاون امل�ستقبلي بني 
اجلانبني. ويف معر�ض تعليقها على هذه 
التفاقية، قالت معايل مرمي املهريي: 
“نوؤكد على اأهمية التعاون والتن�سيق مع 
الحتادية  احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف 
واملحلية بهدف توحيد اجلهود الرامية 
اإىل �سمان الأمن الغذائي امل�ستقبلي يف 
الدولة. ويندرج هذا التوجه �سمن روؤية 
القيادة الر�سيدة حلكومة دولة الإمارات 

الرامية اإىل اإر�ساء اأ�س�ض الأمن الغذائي 
مقومات  اأح�����د  ب���اع���ت���ب���اره  ال����دول����ة  يف 
الإن�سان.  ورف��اه��ي��ة  ال�����س��ح��ي  ال��ع��ي�����ض 
يف  بالن�سبة  الرئي�سي  ال��ه��دف  ويتمثل 
توفري املنتجات الغذائية عالية اجلودة 
على اختلف اأنواعها وتنويع م�سادرها 
وفق خطط وا�سحة وحمددة تهدف اإىل 
املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  �سعود 
على موؤ�سرات التناف�سية العاملية �سمن 
قائمة اأف�سل ع�سر دول للأمن الغذائي 

بحلول عام 2021. 
هذه  “ت�سكل  م���ع���ال���ي���ه���ا:  واأ�����س����اف����ت 
ال�سياحية  التنمية  دائ��رة  مع  التفاقية 
يف ع��ج��م��ان خ��ط��وة ه��ام��ة ن��ح��و تو�سيع 
قاعدة �سركائنا ال�سرتاتيجيني املعنيني 
مبو�سوع ال�ستدامة والأمن الغذائي يف 
وم�سادر  خيارات  توفري  ويعد  ال��دول��ة. 
املنتجات  م��ن  وم��ن��وع��ة  ج��دي��دة  حملية 
واملحا�سيل ذات القيمة الغذائية املميزة 
ا�سرتاتيجيا  خيارا  العاملية  واملوا�سفات 
بالن�سبة لنا نظراً لأهميته يف احلد من 
عن  ف�سًل  ال���س��ت��رياد،  عملية  تكاليف 
اأم���ام تعزيز  امل��ج��ال وا���س��ع��اً  ك��ون��ه يفتح 
املجتمع  ����س���رائ���ح  ك���اف���ة  ل����دى  ال���وع���ي 
التوجهات  دع���م  يف  ال��ف��اع��ل  ل��لإ���س��ه��ام 
الأمن  مب�ستقبل  ال�سلة  ذات  واملبادرات 

الغذائي«. 
وقال �سعادة �سالح اجلزيري مدير عام 

عجمان:  يف  ال�سياحية  التنمية  دائ���رة 
روؤية وتوجيهات قيادتنا  “انطلقاً من 
الر�سيدة، تقوم دائرة التنمية ال�سياحية 
يف عجمان على تفعيل وتعزيز ال�سراكات 
احلكومية  اجلهات  بني  ال�سرتاتيجية 
اخلا�سة  واجلاهات  واملحلية  الحتادية 
للجمهور  املقدمة  باخلدمات  للرتقاء 
ورفاهية  ال����ك����رمي  ال��ع��ي�����ض  وحت���ق���ي���ق 
ت��وق��ي��ع مذكرة  ان  وا����س���اف  الإن�������س���ان. 
التفاهم مع مكتب المن الغذائي ياأتي 
اإطار تعزيز ال�سركات التي �ستنعك�ض  يف 
اإيجابيا على الطرفني من خلل تبادل 
ن�سر  على  والتعاون  والأفكار  املعلومات 
مبنتجات  امل��ج��ت��م��ع  وت���ع���ري���ف  ال���وع���ي 
والرتويج  واملحلية  امل�ستدامة  ال��زراع��ة 
يتم  التي  ال�سياحية  الأن�سطة  عرب  لها 

تنظيمها يف المارة«
�سيعمل  التفاقية  ه��ذه  بنود  ومبوجب 
امل�سرتك  ال����ت����ع����اون  ع���ل���ى  ال����ط����رف����ان 
الغذائية  وامل�������س���اري���ع  ال���ن�������س���اط���ات  يف 
ملنتجات  وال��رتوي��ج  املحلية  وال��زراع��ي��ة 
الأغذية عرب قطاع ال�سياحة وال�سيافة 
املجتمع  وت��ع��ري��ف  ع��ج��م��ان،  اإم������ارة  يف 
واملحلية  امل�ستدامة  ال��زراع��ة  مبنتجات 
واأهمية دعمها من قبل مرتادي املن�ساآت 
ال�سياحية. كما �سيقوم فريق العمل بني 
الطرفني بدرا�سة تنظيم موؤمتر متكامل 
للأمن الغذائي خلل الأعوام القادمة 

العاملية،  املنظمات  اأه���م  م��ع  بالت�سارك 
وت���رك���ز الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تبادل 
املوؤ�س�سية  والتجارب  واخل��ربات  املعرفة 
وتبادل  امل�سرتكة  امل�ستويات  كافة  على 
العلقة  ذات  وال���درا����س���ات  امل��ع��ل��وم��ات 
باخت�سا�سات الطرفني، وحتفيز تنمية 
والبتكار يف جمال  الإب��داع��ي��ة  امل��ه��ارات 
الزراعية  وامل��ع��دات  التقنيات  ا�ستخدام 
امل�سرتكة  الأه���������داف  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف 
الطرفني.  م�����س��ل��ح��ة  يف  ت�����س��ب  ال���ت���ي 
اآليات  تطوير  اأي�ساً  التفاقية  وت�سمل 
للتوا�سل  متكامل  ن��ظ��ام  تنفيذ  ب�����س��اأن 
املعرفة  ت���ب���ادل  ب��ه��دف  ال��ط��رف��ني  ب���ني 
واخل����������ربات وال�����درا������س�����ات وال���ب���ح���وث 
املتخ�س�سة لغايات دعم وم�ساندة جهود 
التحديث والتطوير املوؤ�س�سي لدي كل 

الطرفني.
الدولة  وزي����رة  م��ع��ايل  مكتب  و���س��ي��ق��وم 
امل�ستقبلي  ال���غ���ذائ���ي  الأم������ن  ل�������س���وؤون 
الأمن  ا�سرتاتيجية  بالك�سف عن  قريبا 
العربية  الإم���������ارات  ل���دول���ة  ال���غ���ذائ���ي 
بالتعاون  اإع���داده���ا  وال��ت��ي مت  امل��ت��ح��دة، 
والأكادمييات  ال���ق���رار،  ���س��ن��اع  اأه���م  م��ع 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  م���ن  واخل������رباء 
اإىل  ال�سرتاتيجية  وتهدف  واخل��ا���ض. 
الأجل  �سيا�سات م�ستدامة طويلة  و�سع 
يف  ال��غ��ذائ��ي  الأم�����ن  م�ستقبل  ت�����س��م��ن 

الدولة. 

•• دبي-الفجر:

اأعلنت دبي اجلنوب عن توقيع اتفاقية 
ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ة الإم������ارات لتموين 
ل��ت��و���س��ع��ة نطاق  وذل������ك  ال����ط����ائ����رات، 
بدبي  ال���ط���ريان  منطقة  يف  اأع��م��ال��ه��ا 
اإقامة  ال�سركة  تعتزم  حيث  اجل��ن��وب، 
اأك���رب م��ن�����س��اأة ل��ل��زراع��ة ال��راأ���س��ي��ة على 
الطريان،  منطقة  يف  ال��ع��امل  م�ستوى 
وان”.  “كروب  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل����ك 
الزراعية  املن�ساأة  م�ساحة  تبلغ  و�سوف 
قدم مربع،  األ��ف   130 اكتمالها  لدى 
 146.8 بنحو  اإن�سائها  تكلفة  وتقدر 
دولر  م���ل���ي���ون   40( دره������م  م���ل���ي���ون 

اأمريكي(. 
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال ���س��ع��ادة خليفة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال���زف���ني،  ���س��ه��ي��ل 
مل���وؤ����س�������س���ة م���دي���ن���ة دب�����ي ل���ل���ط���ريان “ 
الراأ�سية  للزراعة  من�ساأة  اأك��رب  اإق��ام��ة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل وت�����س��غ��ي��ل��ه��ا يف 
خدمة  يف  ي�ساعد  �سوف  اجل��ن��وب  دب��ي 
يف  العاملة  الطريان  و�سركات  املنطقة 
دبي  ال���دويل  ومطار  اآل مكتوم  مطار 
الدويل، حيث تعترب الأمارات لتموين 
ال��ط��ائ��رات م��ن اأه���م ال�����س��رك��اء الذين 

ي�ساهمون يف خدمة قطاع الطريان، 
منطقة  يف  امل���ن�������س���اأة  وج������ود  اأن  ك���م���ا 
�سرعة  ي�����س��اه��م  يف  ����س���وف  ال����ط����ريان 

قيا�سي  وقت  يف  املنتجات  وت�سليم  نقل 
ل�سمان جودتها«.

من جانبه، قال �سعيد حممد ، النائب 
لتموين  الإم����ارات  لرئي�ض  التنفيذي 
لتموين  الإم�������ارات  ت��ع��د  ال���ط���ائ���رات: 
ال��ط��ائ��رات واح���دة م��ن اأك��رب ال�سركات 
امل���ج���ال، وه���ي دائمة  ال��ع��امل��ي��ة يف ه���ذا 
البحث عن اأحدث املبتكرات والو�سائل 
وجودة  الإن��ت��اج��ي��ة  بتح�سني  الكفيلة 
اأن  �سك يف  وامل��ن��ت��ج��ات. ول  اخل��دم��ات 
التقنيات على عملياتنا  اأح��دث  اإدخ��ال 
�سيتيح لنا تاأمني �سل�سلة اإمداداتنا من 
اخل�سار املحلية الطازجة ذات اجلودة 
العالية، واحلد بدرجة كبرية من الآثار 

البيئية لهذه العمليات. كما اأننا نتطلع 
املثمرة وتعاوننا  اإىل موا�سلة �سراكتنا 

مع دبي اجلنوب يف هذا املجال.
اإقامة  ع��م��ل��ي��ات  ت��ب��داأ  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
و�سوف   ،2018 ن��وف��م��رب  يف  امل��ن�����س��اأة 
ومن  ت��ق��ري��ب��اً.  واح����داً  ع��ام��اً  ت�ستغرق 
“الإمارات  ع��م��لء  ي���ب���داأ  اأن  امل��ت��وق��ع 
لتموين الطائرات”، مبن فيهم 105 
ن��اق��لت ج��وي��ة و25 �سالة م��ط��ار، يف 
دي�سمرب  يف  للمزرعة  اإن��ت��اج  اأول  تلقي 

.2019
الزراعية  املن�ساأة  م�ساحة  تبلغ  و�سوف 
قدم مربع،  األ��ف   130 اكتمالها  لدى 
ل��ك��ن ق��درت��ه��ا الن��ت��اج��ي��ة ���س��ت��ع��ادل ما 

•• دبي-الفجر: 

ي��ع��ود م��ه��رج��ان دب���ي ل��ل��ت�����س��ّوق جم����ّدداً 
يف دورت�����ه ال���راب���ع���ة وال��ع�����س��ري��ن خلل 
حتى   2018 دي�سمرب   26 من  الفرتة 
اأج����واء  ل��ي�����س��ي��ف   ،2019 ي��ن��اي��ر   26
املدينة، ويقّدم  اأرج��اء  الفرح يف خمتلف 
للمقيمني يف دبي وزّواره���ا من خمتلف 
اجل���ن�������س���ي���ات والأع������م������ار ال���ع���دي���د من 
وجتارب  املمتعة،  الرتفيهية  الفعاليات 
الت�سّوق الرائعة، اإىل جانب فر�ض الربح 
الوفري. ويعّزز يف الوقت ذاته من مكانة 
والت�سّوق،  لل�سياحة  رائ��دة  كوجهة  دب��ي 
وميّكن اجلميع من ق�ساء اأجمل واأ�سعد 

الأوقات على مدار 32 يوماً. 
الذي  للت�سّوق،  دب��ي  م��ه��رج��ان  وي�سمل 
للمهرجانات  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة  ت��ن��ّظ��م��ه 
وال���ت���ج���زئ���ة، اإح������دى م��وؤ���س�����س��ات دائ����رة 
ال�����س��ي��اح��ة وال��ت�����س��وي��ق ال��ت��ج��اري بدبي 
من  العديد  على  اأي�ساً  لل�سياحة(  )دبي 

والتجارب  الرائدة،  الإبداعية  املبادرات 
عنا�سره  ح���ول  تتمحور  ال��ت��ي  امل��م��ّي��زة، 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة وه�����ي: ال���ت�������س���ّوق، وال���رب���ح، 
املدير  اخل��اج��ة،  اأحمد  وق��ال  والرتفيه. 
للمهرجانات  دب���ي  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ل�ست�سافة  دب����ي  ت�����س��ت��ع��د  وال��ت��ج��زئ��ة: 
دورة جديدة من مهرجان دبي للت�سّوق، 
حيث نحر�ض على توفري اأج��واء ممّيزة 
ورائعة واأوقات �سعيدة ل�سّكان وزّوار دبي، 
كوجهة  الإم����ارة  مكانة  تعزيز  وك��ذل��ك 

�سياحية رائ���دة ت��ق��ّدم جت���ارب ت�����س��ّوق ل 
للت�سّوق  دبي  مهرجان  وباعتبار  تن�سى. 
اأحد العنا�سر الرئي�سية لقطاع التجزئة 
الزخم  على  �سنحافظ  فاإّننا  املدينة،  يف 
املا�سية، مدركني  ال��دورة  اأحدثته  الذي 
يف ذات الوقت اأهميته يف اإنعا�ض الأ�سواق 
والأع���م���ال يف دب���ي خ���لل ه���ذه الفرتة 
من  �سركاءنا  اأ�سكر   اأن  واأود  العام.  من 
القطاعني العام واخلا�ض على جهودهم 
ت�سجيل  يف  ����س���اه���م���ت  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 
انطلق  وم��ع  ع���ام.  ك��ل  النجاح  ق�س�ض 
للمهرجان  والع�سرين  الرابعة  ال���دورة 
�سنعمل  فاإننا  املقبل،  دي�سمرب  �سهر  يف 
اأجل  من  ال�سرتاتيجيني  �سركائنا  مع 
تقدمي حدث يليق بال�سمعة العاملية التي 
اكت�سبها على مدار اأكرث من عقدين من 

الزمان.
و�����س����وف ت��ت�����س��ّم��ن ال���������دورة اجل���دي���دة 
اأمام  اخل��ي��ارات  م��ن  العديد  للمهرجان 
الزّوار والعائلت للحتفال، حيث تزخر 

الأرا�سي  م��ن  هكتار   900 م�ساحته 
احل�ساد  ي��ب��ل��غ  و�����س����وف  ال����زراع����ي����ة. 
كيلوغرام   2700 للمن�ساأة  الأق�سى 
ي���وم���ي���اً م����ن اخل�������س���ار ال���ورق���ي���ة ذات 
الأ�سمدة  من  اخلالية  العالية  اجل��ودة 
وبا�ستخدام  احل�������س���ري���ة،  وامل���ب���ي���دات 
 99% بن�سبة  تقل  امل��ي��اه  م��ن  كميات 
كما  التقليدية.  احلقلية  ال��زراع��ة  عن 
اأن قرب املزرعة من موقع ال�ستهلك 
الب�سمة  م���ن  ك��ب��رية  ب���درج���ة  �سيقلل 
وي�سمن  ال��ن��ق��ل،  لعمليات  الكربونية 
الطازجة  للمنتجات  ال�سريع  الت�سليم 
ما  قطافها  م��ن  قليلة  ���س��اع��ات  خ��لل 

يحافظ على قيمتها الغذائية.

الفعاليات،  من  بالكثري  الت�سّوق  مراكز 
واخل�سومات  ال��رتوي��ج��ي��ة  وال��ع��رو���ض 
العلمات  اأ�سهر  تقّدمها  التي  الهائلة 
اإىل تنظيم  التجارية العاملية، بالإ�سافة 
م����ن خللها  ت����ق����ّدم  ك�����ربى  ����س���ح���وب���ات 
الرائعة،  اجل��وائ��ز  م��ن  كبرية  جمموعة 
الفائزين. علوة  تغرّي من حياة  والتي 
تتعلق  التي  احل�سرية  الفعاليات  على 

بقطاع التجزئة.
تخفي�سات  ت�����ق�����دمي  ج�����ان�����ب  واإىل 
وت��ن��زي��لت ع��ل��ى جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
املهرجان  ي��ق��دم  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��ع��لم��ات 
كذلك للجمهور عرو�ض رائعة للألعاب 
الفعاليات  م����ن  وال����ع����دي����د  ال����ن����اري����ة، 
الت�سّوق.  مراكز  خمتلف  يف  الرتفيهية 
التي  والفعاليات  الأن�سطة  ج��ان��ب  اإىل 
بتقدمي  التجزئة  ق��ط��اع  خللها  ي��ق��وم 
العرو�ض اأو اإقامة الأن�سطة التي حتقق 
الفائدة بالو�سول اإىل �سريحة اأو�سع من 

الزوار واملت�سوقني.
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خالل اجتماعه يف مدينة »�صانتو دومينغو« عا�صمة الدومينيكان

جمل�ض �إد�رة »�ملنظمة �لعاملية للمناطق �حلرة« ي�ستعر�ض خطة �الأعمال �جلديدة 

عمليات �لتفتي�ض لـ»�أبوظبي للجودة« ت�سمل 47471 �سلعة من خمتلف �ملنتجات �ملتد�ولة يف �الأ�سو�ق

»مو��سفات« تدعو �مل�سنعني و�ل�سركات �إىل �اللتز�م بـ »مو��سفة �ملو�د �مل�سافة لالأغذية«

•• دبي-الفجر: 

افتتح فخامة الرئي�ض جيمي مورالي�ض، 
غ��وات��ي��م��ل بح�سور  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض 
�سعادة الدكتور حممد الزرعوين رئي�ض 
احلرة”  ل��ل��م��ن��اط��ق  ال��ع��امل��ي��ة  “املنظمة 
موؤمتر “الأمريكيتني للمناطق احلرة” 
يف  “انتيغوا”  مدينة  ا�ست�سافته  ال��ذي 

جمهورية غواتيمال.
واألقى �سعادة الدكتور حممد الزرعوين 
التوجهات  ت��اأث��ري  ح���ول  رئي�سية  كلمة 
والتحديات اجلديدة التي تواجه املناطق 
واملبادرات  العاملي،  امل�ستوى  على  احل��رة 
عليها  الإيجابية  وانعكا�ساتها  اجلديدة 

ب�سكل عام. 
ح��ي��ث ���س��ل��ط  يف ك��ل��م��ت��ه ال�������س���وء على 
التنمية  ُت�سهم يف حتقيق  التي  املبادرات 
العامل،  حول  والجتماعية  القت�سادية 
العاملي  “ازدهار”  ب��رن��ام��ج  بينها  م��ن 
الذي ُي�ساعد املناطق احلرة على توفري 
املزيد من القيمة امل�ستدامة، وذلك عرب 
من  الت�سغيلية  الكفاءة  ب�سوية  الرتقاء 
العاملية  املمار�سات  اأف�سل  اعتماد  خلل 
اإىل  اإ�سافة  اآلية اتخاذ القرار،  وحت�سني 
مبادرة �سهادات “املنطقة احلرة الآمنة” 
اأداء و�سرعة واأمن  التي ُت�سهم يف تعزيز 
حتقيق  اإىل  ي��وؤدي  مبا  العاملية،  التجارة 
امل��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم والزده������ار. ك��م��ا اأن 
يف  حم���وري���اً  دوراً  تلعب  امل���ب���ادرات  ه���ذه 
واإنتاجية وج��ودة اخلدمات  زي��ادة كفاءة 
التي توفرها املناطق احلرة، م�سدداً على 
حاجة املناطق احلرة اإىل زيادة م�ستويات 
الرتقاء  ب��ه��دف  ب��ي��ن��ه��ا  ف��ي��م��ا  ال��ت��ع��اون 
بالقطاع  ل���لرت���ق���اء  اجل�����ودة  مب��ع��اي��ري 

ب�سكل عام.
وقال �سعادة الدكتور الزرعوين: “يجب 
امل��ن��اط��ق احل����رة، ويف ظل  ع��ل��ى خمتلف 
على  حالياً  املعّقد  الق��ت�����س��ادي  الو�سع 
اإىل  والتفاعل  التكّيف  العاملي،  امل�ستوى 

ج��ان��ب ال��ت��ح��ل��ي ب��اأك��رب ق���در مم��ك��ن من 
امل��رون��ة والب��ت��ك��ار ب��ه��دف احل��ف��اظ على 
التقدم  جم����ال  يف  امل��ت��ق��دم��ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
ال���ت���ق���ن���ي، ح���ي���ث ���س��ي�����س��اع��د ذل�����ك على 
القوية  العرو�ض  مع  التناف�ض  موا�سلة 
ف�سًل  املحلية،  ال�سركات  تقدمها  التي 
ف��اع��ل يف تعزيز  ب�����س��ك��ل  امل�����س��اه��م��ة  ع���ن 

كفاءة �سل�سلة القيمة عاملياً«.
تقدمي  اأن  ال���زرع���وين  ���س��ع��ادة  واع���ت���رب 
ال�ستخدام  �سهلة  اللوج�ستية  احل��ل��ول 
اإىل  الو�سول  يف  اأ�سا�سياً  عن�سراً  ي�سكل 
اأهمية  املرونة املطلوبة، معربا عن  هذه 
دور املنظمة يف منو القطاع القت�سادي 
العامل  يف  احل��رة  املناطق  م�ستوى  على 
�سعادة  ا�ستعر�ض  ذل��ك،  اإىل  .بالإ�سافة 
الزرعوين يف كلمته الق�سايا والتحديات 
ع���ل���ى جميع  ال����ق����ط����اع  ت�����واج�����ه  ال����ت����ي 
الدور  على  ال�سوء  م�سلطاً  امل�ستويات، 
احلديثة  التقنيات  تلعبه  ال���ذي  ال��ه��ام 
م�ستقبل  ب��ل��ورة  يف  ال��رق��م��ي��ة  واحل���ل���ول 

املناطق احلرة.
وتطرق �سعادته اإىل الأ�سباب التي تدفع 
املناطق احلرة اإىل اعتماد تلك التقنيات 
بغية  الت�سغيلية  عملياتها  يف  واحل��ل��ول 
عملياتها  اإدارة  م��ن  ال�����س��رك��ات  مت��ك��ني 
اأكرث  نحو  على  ال��ع��امل  ح��ول  التجارية 
التحدي  ت����ن����اول  ك���م���ا  وذك��������اء،  ك����ف����اءة 
واملتمثل  احل��رة  املناطق  تواجهه  ال��ذي 
ال�����س��ائ��دة جت��اه��ه��ا كم�سدر  ال��ن��ظ��رة  يف 
للمنتجات املقّلدة، حيث �سدد على اأهمية 
بال�سفافية  مت��ت��از  ���س��ه��ادات  ا���س��ت��خ��دام 
والرتقاء  ال�سلبية  النظرة  تلك  لتغيري 

ب�سوية التجارة على امل�ستوى العاملي.
اأجندة  اإمت�����ام  وب��ع��د  م��ت�����س��ل  ���س��ي��اق  يف 
“املنظمة  اإدارة  جمل�ض  ع��ق��د  امل���وؤمت���ر، 
اجتماعاً  احلرة”  ل��ل��م��ن��اط��ق  ال��ع��امل��ي��ة 
عا�سمة  دوم��ي��ن��غ��و  ���س��ان��ت��و  م��دي��ن��ة  يف 
ج��م��ه��وري��ة ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان، وال����ذي قدم 
ف��ي��ه ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي خ��ط��ة العمل 
ج���ان���ب جم��م��وع��ة من  اإىل  اجل����دي����دة، 

والع�سوية  املالية  ال�سوؤون  التقارير عن 
العمل  ال�سيا�سات. و�سمت خطة  وجلان 
اجلديدة التقارير املُحدثة عن مبادرات 
املنطقة احلرة الآمنة وتطلعات املناطق 
احل���رة، حيث  امل��ن��اط��ق  ومقيا�ض  احل���رة 
اأ�سارت التقارير اإىل اإبداء جمموعة من 
الرعاة رغبتهم يف متويل هذه املبادرات 
يوؤكد تزايد  الذي  الأم��ر  والرتويج لها، 
احلرة  امل��ن��اط��ق  قبل  م��ن  عليها  الطلب 

واحلكومات وامل�ستثمرين حول العامل.
وج���رى خ���لل الج��ت��م��اع اأي�����س��اً تقييم 
الإقليمية  ال�سبعة  امل��ك��ات��ب  اأداء  ن��ت��ائ��ج 
ال�سني  يف  ال����ع����امل  ح������ول  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة 
والأرجنتني  الدومينيكان  وجمهورية 
وكازاخ�ستان،  واإ�سبانيا  واملغرب  والأردن 
وهو ما يربز احل�سور العاملي للمنظمة 
171 دولة ومنطقة، وهي  يف اأكرث من 
ال��ت��ي ج��رى اع��ت��م��اده��ا خ��لل الجتماع 
ال�سنوي الأخري للمنظمة يف �سهر يونيو 
املا�سي. كما اعتمد جمل�ض الإدارة خلل 

•• اأبوظبي -وام: 

واملقايي�ض  ل��ل��م��وا���س��ف��ات  الإم����������ارات  ه��ي��ئ��ة  دع�����ت 
املواد  وم��وردي  وال�سركات  امل�سنعني  “موا�سفات”، 
اأجل  والتعاون من  اللتزام  اإىل  الدولة،  الغذائية يف 
الإلزامية  الإم��ارات��ي��ة  القيا�سية  امل��وا���س��ف��ة  تطبيق 
اخلا�سة باملواد امل�سافة امل�سموح با�ستخدامها يف املواد 

الغذائية.
يف  وامل��وردي��ن  للتجار  توعوية  حملة  الهيئة  واأطلقت 
خلل  من  الإماراتية،  القيا�سية  باملوا�سفة  الدولة، 
التوا�سل  من�سات  ع��رب  وت��وا���س��ل  توعية  من�سورات 
تعاون  اأن  اإىل  م�سرية  بالهيئة،  اخلا�سة  الجتماعي 
املجتمع،  على  اإيجاباً  ينعك�ض  اأن  �ساأنه  من  املوردين 
امل�ستهلكني  و�سلمة  ب�سحة  يتعلق  ما  يف  خ�سو�ساً 
وي�ساهم يف حتقيق موؤ�سرات الأجندة الوطنية لروؤية 

المارات 2021 وحتديدا يف القطاع ال�سحي.
املوا�سفات يف  اإدارة  واأكد املهند�ض خلف خلف، مدير 
الهيئة، يف ت�سريح لوكالة اأنباء الإمارات “ وام “، اأن 
 ،UAE.S 192 املوا�سفة القيا�سية الإماراتية رقم
املواد  يف  با�ستخدامها  امل�سموح  امل�سافة  امل��واد  ب�ساأن 
الأغذية  اإىل  امل�سافة  امل���واد  ب��دق��ة  حت��دد  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
واحلد الأق�سى وفئات الأغذية امل�سموح لل�ستخدام 

وال�سلمة  ال�سحة  معايري  اأعلى  ت�سمن  وهي  فيها، 
املوردين والتجار  ينبغي على  املجتمع، وتالياً  لأفراد 
من  خمالفات  يف  للوقوع  جتنباً  باملوا�سفة،  اللتزام 

قبل اجلهات الرقابية املخت�سة.
ملف  املا�سية،  الفرتة  خلل  در�ست  الهيئة  اإن  وق��ال 
املواد امل�سافة امل�سموح بها يف الأغذية، والتي تت�سمن 
الألوان الغذائية، واأقرت بعد مناق�سة مع جلان فنية 
الد�ستور  هيئة  قوائم  با�ستخدام  ال�سماح  متخ�س�سة 
اأوىل مع  كمرجعية  “الكودك�ض”   الدولية  الغذائي 
الأوروب��ي��ة فيما مل يتم  الت�سريعات  الأخ��ذ بالعتبار 

الن�ض عليه يف قوائم هيئة الد�ستور الغذائي.
ين�سجم  الوطني  امل�ستوى  على  التطبيق  اأن  واأو���س��ح 
مع موا�سفات هيئة الد�ستور الغذائي الدولية، والتي 
عادًة  ت�ستهلك  ل  م��ادة   : باأنها  امل�سافة  امل��واد  عرفت 
كغذاء قائم بذاته ول تعترب مكون تقليدي يف الغذاء، 
اأنها  اإل  غ��ذائ��ي��ة،  ل��ه��ا قيمة  ي��ك��ون  اأو ل  ي��ك��ون  وق���د 
اأثناء عمليات  ُت�ساف عادًة اإىل الغذاء لأ�سباب تقنية 
والتغليف  والتعبئة  واملعاملة  والتح�سري  الت�سنيع 
مما  احل�سية  ال�����س��ف��ات  وت�سمل  وال��ت��خ��زي��ن  وال��ن��ق��ل 
حتللها  منتجات  اأو  امل���واد  ه��ذه  ت�سبح  اأن  اإىل  ي���وؤدي 
جزء من املادة الغذائية ول ت�سمل امل�سافات الغذائية 
امللوثات اأو املواد امل�ستخدمة يف عمليات تدعيم القيمة 

الغذائية.
الإلزامية  الإم��ارات��ي��ة  القيا�سية  املوا�سفة  وح���ددت 
امل�سموح  امل�����س��اف��ة  امل�����واد   UAE.S  :192 رق���م 
با�ستخدامها يف املواد الغذائية، جمموعة من املبادئ 
امل�����س��اف��ة اإىل  امل����واد  ب��ا���س��ت��خ��دام  اأن����ه ي�سمح  اأب���رزه���ا 
الأغ��ذي��ة مب��ا ل ي��ت��ج��اوز احل��د الأق�����س��ى ل�ستخدام 
ب���ه، و���س��م��ن القطاعات  امل�����س��م��وح  ال��غ��ذائ��ي  امل�����س��اف 
ولي�ض على  فيها فقط  ا�ستخدامها  امل�سرح  الغذائية 

الطلق.
املوا�سفة  اأن  اإىل  امل��وا���س��ف��ات،  اإدارة  م��دي��ر  ول��ف��ت 
الأغذية  اإىل  امل�سافة  امل��واد  جميع  ت�سع  الإم��ارات��ي��ة 
حتت امللحظة واملراجعة واإعادة التقييم، وتوؤكد على 
التحذيرات  بو�سع  واملوردين  التجار  التزام  �سرورة 
على  م�سافة  م��ادة  كل  با�ستخدام  املتعلقة  ال�سحية 
عبوة املنتج، كما ل يجوز ا�ستخدام اأية مادة م�سافة 
فقط  وي�سمح  والتدلي�ض  الغ�ض  لأغ��را���ض  للأغذية 
ظروف  و�سمن  فنية  م���ربرات  ب��وج��ود  بال�ستخدام 

معينة.
و�سرح خلف اإىل امل��ربرات الفنية قائًل: “ ينبغي اأن 
اأو  واح��دة  للأغذية  امل�سافة  امل��واد  ل�ستخدام  يكون 
اأكرث من الوظائف الفنية، بحيث ل ميكن ال�ستغناء 
عملية  اأخ���رى  ط��رق  ب��اأي��ة  عليها  احل�����س��ول  اأو  عنها 

واقت�سادية وفنية، واأل ي�سكل ا�ستخدامها خطراً على 
�سحة امل�ستهلك، ول تت�سبب يف ت�سليله.

اأن  ���س��رورة  اإىل  ك��ذل��ك  امل����ربرات متتد  اأن  اإىل  ون���وه 
حت��اف��ظ ه���ذه امل����واد ع��ل��ى اجل����ودة ال��غ��ذائ��ي��ة للمنتج 
اأو  ت�سنيع  يف  م�ساعدات  توفري  عن  ف�سًل  الغذائي، 
اأخذين  الغذاء،  تخزين  اأو  نقل  اأو  تعبئة  اأو  حت�سري 
يف  عيوب  لإخفاء  امل�ساف  ا�ستخدام  عدم  العتبار  يف 

املنتج نتيجة ا�ستخدام مادة اأولية ذات جودة �سيئة.
م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، دع���ا م��دي��ر اإدارة امل��وا���س��ف��ات يف 
املنتج  بطاقة  ق��راءة  �سرورة  اإىل  امل�ستهلكني  الهيئة، 
الألوان  من  الإمكان  قدر  خلوه  من  للتاأكد  الغذائي 
ل  التي  الأغذية  على  الأطفال  وار�ساد  ال�سطناعية 
حتوي هذه الأل��وان، وحظر مناولة الأطفال الر�سع 
األوان  اأغ��ذي��ة حت��وي  اأي  ال��ر���س��اع��ة  �سن  ف��وق  م��ا  اأو 

ا�سطناعية مثل اجليلي وامل�سروبات.
ا�ستهلك  بتجنب  ك��ذل��ك  امل�ستهلكني  خلف  ون�سح 
الأل���وان  م��ن  كثري  على  املحتوية  امل�سنعة  املنتجات 
ال�سطناعية والتوجه نحو تناول الأغذية الطبيعية 
وع�سائرها  وال���ف���واك���ه  اخل�����س��ار  م��ث��ل  وال���ط���ازج���ة 
من  الإك��ث��ار  وت��ف��ادي  امل��ن��زل،  يف  املح�سرة  الطبيعية 
واملنتجات  وال�سكاكر  امللونة  اجلافة  احللوى  تناول 

ال�سائلة اأو اجليلتينية امللونة املعدة للأطفال.

 2018 للعام  املالية  النتائج  الجتماع 
وميزانية العام 2019.

املرتبطة باحلروب  التهديدات  اأن  يذكر 
التجارية، وا�ستفتاء “بريك�ست”، وحالة 
انعدام اليقني القت�سادي، اأدت اإىل زيادة 
ال�سغوط على املناطق احلرة، ما دفعها 
اإىل تقدمي مقرتحات قيمة وفريدة من 
على  احلفاظ  اأج��ل  من  للعملء  نوعها 
اإىل  اإ�سافة  القوية  التجارية  العلقات 

الو�سول اإىل عملء جدد.
للمناطق  ال��ع��امل��ي��ة  “املنظمة  وك���ان���ت 
احلرة” قد تاأ�س�ست بهدف توفري الدعم 
م�ساهمتها  وت��ع��زي��ز  احل����رة  ل��ل��م��ن��اط��ق 
املحلية  امل�ستويات  على  القت�سادات  يف 
وال���دول���ي���ة، ح��ي��ث تتطلع  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
املنظمة اإىل تطوير خطط ا�سرتاتيجية 
قابلة للتطبيق بالن�سبة للمناطق احلرة 
اإر�ساء  اإىل  ت��ه��دف  ك��م��ا  ال���ع���امل،  ح����ول 
يف  امل�ساهمة  �ساأنها  من  خطط  وتطبيق 

دفع عجلة التطور والتقدم يف القطاع.

•• اأبوظبي-وام :

واملطابقة  ل��ل��ج��ودة  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ض  اأع��ل��ن 
التحتية  البنية  بتطوير  املعنية  اجل��ه��ة   -
الربع  ن��ت��ائ��ج  ع���ن   - اأب���وظ���ب���ي  ل��ل��ج��ودة يف 
على  والتفتي�ض  التحقق  لعمليات  ال��ث��ال��ث 
املنتجات اخلا�سعة للرقابة واأدوات القيا�ض 
القانونية والعبوات املعباأة م�سبقا يف اأ�سواق 
اأبوظبي خلل الفرتة من الأول من  اإمارة 

يناير وحتى نهاية �سبتمرب 2018.
عام  الثالث من  الربع  خ��لل  املجل�ض  وق��ام 
 47471 �سملت  تفتي�ض  بعمليات   2018
اخلا�سعة  امل��ن��ت��ج��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ���س��ل��ع��ة 
للرقابة واملتداولة يف الأ�سواق والتي تنوعت 
ما بني األعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية 
ومنتجات  امل���رك���ب���ات  واإط����������ارات  امل���ن���زل���ي���ة 

ال�سجائر والتبغ واملنظفات املنزلية.
واإر�سالها  خمتلفة  عينة   166 اختيار  ومت 
للفح�ض  دول���ي���ا  م��ع��ت��م��دة  خم���ت���ربات  اإىل 
وال�����ت�����اأك�����د م�����ن م���ط���اب���ق���ت���ه���ا مل���وا����س���ف���ات 
اجل�����ودة وال�����س��لم��ة ح��ي��ث اأظ���ه���رت نتائج 
العينات  من  باملائة   56 مطابقة  الفح�ض 
ل���س��رتاط��ات اجل����ودة وال�����س��لم��ة اخلا�سة 
العينات  باملائة من   44 بها وع��دم مطابقة 
ل���س��رتاط��ات اجل����ودة وال�����س��لم��ة اخلا�سة 
 28 اإث����ر ذل���ك ت�سحيح  ب��ه��ا وق���د مت ع��ل��ى 
 21،819 ب��ل��غ��ت  ك��م��ي��ة  ب��اإج��م��ايل  منتجا 
�سلعة وا�سرتجاع 13 منتجا باإجمايل كمية 
2329 �سلعة وذلك لعدم مطابقتها  بلغت 
ل����س���رتاط���ات ال�����س��لم��ة واجل������ودة وميكن 
موقع  زي���ارة  طريق  ع��ن  تفا�سيلها  معرفة 
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و���س��م��ن ج��ه��وده امل��ت��وا���س��ل��ة وال��ه��ادف��ة اإىل 
توفري اأ�سواق اآمنة وعادلة يف اإمارة اأبوظبي 
يف  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�ض  ق��ام 

املجل�ض  املوقعة بني  التخويل  اتفاقية  اإطار 
واملقايي�ض  ل��ل��م��وا���س��ف��ات  الإم�����ارات  وه��ي��ئ��ة 
قيا�ض  اأداة   3771 دق����ة  م���ن  ب��ال��ت��ح��ق��ق 
عبوة   14450 يف  الكمية  و�سحة  قانونية 
معباأة م�سبقا تعود اإىل 260 منتجا غذائيا 
ل���دى امل�����س��ان��ع وامل���وردي���ن ويف الأ����س���واق يف 
الثالث  ال��رب��ع  اأبوظبي وذل��ك خ��لل  اإم���ارة 
القيا�ض  اأدوات  وتنوعت   .2018 ع��ام  من 
بني  م��ا  منها  التحقق  مت  ال��ت��ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
م���وازي���ن ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة وم���وازي���ن بيع 
والعطور  ال��ع��ود  بيع  امل��ج��وه��رات وم��وازي��ن 
عمليات  يف  امل�ستخدمة  وامل��وازي��ن  العربية 
الأر�سية  القبانات  اإىل  بالإ�سافة  ال�سحن 
القيا�ض غري  اأدوات  التحفظ على  حيث مت 
�سيانتها  حل��ني  ل��ل���س��رتاط��ات  امل�ستوفية 
واإعادة التحقق منها والتاأكد من ا�ستيفائها 
الإلزامية  واملتطلبات  ال���س��رتاط��ات  لكافة 

وفقا للوائح اخلا�سة بكل اأداة.
خدمات  اإدارة  مدير  املهريي  �سلطان  وق��ال 
اأبوظبي  جمل�ض  يف  وامل�����س��ارك��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
التفتي�سية  احلملت  اأن  واملطابقة  للجودة 
اإط��ار جهوده  تاأتي يف  املجل�ض  ينفذها  التي 

امل�����س��ت��م��رة ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي���ت���ه ال�����س��اع��ي��ة اإىل 
الرتقاء بالبنية التحتية للجودة وامل�ساهمة 
عامليا  التميز  من  اأبوظبي  اإم���ارة  متكني  يف 
قيادة  اإىل  الرامية  املجل�ض  ر�سالة  وحتقيق 
يف  ل��ل��ج��ودة  حتتية  بنية  وت��ط��وي��ر  وتي�سري 
عالية  كفاءة  وذات  متكاملة  اأبوظبي  اإم��ارة 
على ال�سعيد العاملي من �ساأنها تعزيز ثقافة 
والتناف�سية  ال�سناعية  والتنمية  اجل���ودة 
و����س���لم���ة امل�����س��ت��ه��ل��ك ومب�����ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 
اأب��وظ��ب��ي يف  ال��ت��ي و�سعتها خطة  الأه����داف 
ت��ن��اف�����س��ي م�����س��ت��دام ومنفتح  اق��ت�����س��اد  ب��ن��اء 
فنية  فرق  لديه  املجل�ض  اأن  واأ�ساف  عامليا. 
�سفة  على  حا�سلني  ومفت�سني  متخ�س�سة 
بعمليات  ي��ق��وم��ون  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  ال�سبطية 
القانونية  ال��ق��ي��ا���ض  اأدوات  م���ن  ال��ت��ح��ق��ق 
يف  ي��وم��ي  ب�سكل  م�سبقا  امل��ع��ب��اأة  وال��ع��ب��وات 
اإمارة اأبوظبي.. مو�سحا اأن املجل�ض هو اأول 
جهة حكومية يف اإمارة اأبوظبي حت�سل على 
العتماد الدويل وفقا للموا�سفة القيا�سية 
ISO/IEC 17020:2012 يف جمال 
وهو  القانونية  القيا�ض  اأدوات  من  التحقق 
القيادة  بتوجهات  املجل�ض  التزام  يعك�ض  ما 

الر�سيدة يف حتقيق خطة وروؤية اأبوظبي.
واأ�سار املهريي اإىل اأن املجل�ض يحر�ض على 
اأعلى  وفق  اجل��ودة  واأنظمة  معايري  تطبيق 
امل�����س��ت��وي��ات ال��دول��ي��ة وي��ع��م��ل ع��ل��ى �سمان 
التزام املوردين والعاملني والتجار يف جميع 
القطاعات بهذه املعايري كما وي�سجع املجل�ض 
ال�سركات والعاملني يف القطاعات ال�سناعية 
على  احل�����س��ول  بطلب  للتقدم  وال��ت��ج��اري��ة 
من  تزيد  والتي  للثقة”  اأبوظبي  “علمة 
ثقة املتعاملني مبنتجاتهم وت�ساهم يف دعم 
اأبوظبي  مكانة  تر�سيخ  يف  املجل�ض  ج��ه��ود 
حتتية  بنية  ذات  لل�ستثمار  عاملية  كوجهة 

متميزة للجودة«.
ال�سفافية  تر�سيخ  على  املجل�ض  وي��ح��ر���ض 
القطاعات  اأبوظبي يف خمتلف  �سوق  �سمن 
معا  والتجار  امل�ستهلكني  مل�سالح  ومراعاته 
ق���راءات  دق���ة  ب�سمان  املجل�ض  ي��ق��وم  ح��ي��ث 
املوازين و�سحة كمية العبوات املعباأة م�سبقا 
املحلية  واملعايري  للموا�سفات  ومطابقتها 
التجار  ا�ستخدام  على  ويحر�ض  والدولية 
ملوازين مطابقة للموا�سفات وكذلك تثبيت 
التحقق”  “مت  ال��ذه��ب��ي��ة  ال��ت��ح��ق��ق  ع��لم��ة 

اجتازت  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ا���ض  اأدوات  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
للموا�سفات  وف��ق��ا  بنجاح  التحقق  عملية 

وال�سرتاطات اخلا�سة بها.
من  جم��م��وع��ة  التفتي�ض  عمليات  و�سملت 
تنوعت  التي  املنزلية  الكهربائية  الأج��ه��زة 
والغ�سالت  وال��ث��لج��ات  امل��ك��ي��ف��ات  ب��ني  م��ا 
والأجهزة امل�ستخدمة يف الطبخ مثل اأجهزة 
ت�سخني ال�سوائل واأجهزة القلي وال�سوايات 
العناية  اأج���ه���زة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  والأف������ران 
من  وغريها  احللقة  كاأجهزة  ال�سخ�سية 
املجل�ض  والتي حر�ض  الأخ��رى  الت�سنيفات 
على التاأكد من مطابقتها ملتطلبات اجلودة 
واللوائح  امل���وا����س���ف���ات  ح�����س��ب  وال�����س��لم��ة 
على  م��ث��ل ح�سولها  ب��ه��ا  اخل��ا���س��ة  ال��ف��ن��ي��ة 
ت�سدر  التي   ”ECAS“ املطابقة  �سهادة 

عن هيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�ض.
الإن���ذارات  بتحرير  املجل�ض  مفت�سو  ويقوم 
ل��ل��م��ن�����س��اآت غ���ري امل��ل��ت��زم��ة وال��ت��ح��ف��ظ على 
ا�ستكمال  حل���ني  امل��ط��اب��ق��ة  غ���ري  امل��ن��ت��ج��ات 
والتاأكد  املطلوبة  الت�سحيحية  الإج���راءات 
املنتجات  ع��ر���ض  اإع����ادة  ق��ب��ل  تنفيذها  م��ن 

للبيع مرة اأخرى.

م�سرف �لهالل يح�سل على »جائزة �الإمار�ت 
للتوطني« من وز�رة �ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني

•• اأبوظبي-الفجر: 

ح�سل م�سرف الهلل على “جائزة الإمارات للتوطني” من وزارة املوارد 
الب�سرية والتوطني، وذلك خلل حفل  اأقيم موؤخراً تقديراً  للدور الريادي 

يف التوطني وتطبيق �سيا�سات للموارد الب�سرية مُتكن املواهب الوطنية.
التميز  الإم��ارات للتوطني بدورتها الأوىل لتعزيز  وقد مت ت�سميم جائزة 
املوؤ�س�سي يف جمال املوارد الب�سرية، حيث يتم تقييم اإجنازات املوارد الب�سرية 
جميع  يف  احلكومية  و�سبه  واحلكومية  اخلا�سة  للموؤ�س�سات  التوطني  يف 

اأنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة.
وخلل احلفل، قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
رئي�ض الدولة، رئي�ض جمل�ض الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، اجلائزة، مل�سرف 
الهلل وا�ستلمها رئي�ض ق�سم املوارد الب�سرية يف م�سرف الهلل، �سلطان 
املحمود. ومبنا�سبة ح�سول امل�سرف على هذه اجلائزة املرموقة قال األيك�ض 
كويلو، الرئي�ض التنفيذي مل�سرف الهلل: “تتوافق خطط املوارد الب�سرية 
يف م�سرف الهلل مع م�ستهدفات التوطني يف الدولة، حيث يتبنى امل�سرف 
الر�سيدة،  �سيا�سات للتوظيف تتما�سى مع اخلطط ال�سرتاتيجية للقيادة 
ومع روؤية الإمارات 2021 والروؤية القت�سادية 2030 لإمارة اأبوظبي، 
مما ي�ساهم يف بناء الكوادر الوطنية. ونفخر بدعم م�سرف الهلل جلهود 
وامل�ساهمة يف  الوطنية  التنمية  املتحدة يف  العربية  الإم��ارات  حكومة دولة 
بناء جمتمع قائم على املعرفة«. واأ�ساف �سلطان املحمود: اأننا يف م�سرف 
الهلل نفخر ونت�سرف بح�سولنا على جائزة الإمارات للتوطني من وزارة 
امل��وارد الب�سرية املتميزة  اإجن��ازات  امل��وارد الب�سرية والتوطني، والتي تثمن 
يف امل�سرف، واجلهود امل�ستمرة يف التزامها الدائم با�سرتاتيجية التوطني. 
ويعدُّ توفري بيئة عمل تناف�سية ت�سجع النمو الوظيفي والتقدم للمواهب 
الهلل،  م�سرف  يف  الب�سرية  امل���وارد  اإدارة  اأول��وي��ات  مقدمة  يف  الوطنية 
حيث يعترب هذا الإجناز مبثابة �سهادة على جهود م�سرف الهلل يف ن�سر 
لأهداف  حتقيقاً  وع��امل��ًي��ا،  حملًيا  بها  امل��ع��رتف  الب�سرية  امل���وارد  ممار�سات 

التوطني اخلا�سة به.

»رو�د« ت�سيد بالدور �لوطني للموؤ�س�سات �حلكومية 
�لد�عمة للم�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة

•• ال�صارقة -وام:

اأ�ساد �سعادة �سلطان عبد اهلل بن هده ال�سويدي رئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة 
به  تقوم  ال��ذي  الوطني  بالدور  “رواد”  الريادية  امل�ساريع  لدعم  ال�سارقة 
املتو�سطة  امل�ساريع  دعم  جمال  يف  العاملة  احلكومية  واجلهات  املوؤ�س�سات 
الوطني  القت�ساد  تعزيز  يف  الفاعل  واإ�سهامها  الأعمال  ل��رواد  وال�سغرية 

املحلي وتن�سيط احلركة التجارية.
اإدارة موؤ�س�سة  احل���ادي ع�سر ملجل�ض  ال���دوري  الج��ت��م��اع  ذل��ك خ��لل  ج��اء 
هده  بن  اهلل  عبد  �سلطان  �سعادة  برئا�سة  الول  اأم�ض  عقد  ال��ذي  “رواد” 
ال�سويدي بح�سور الأع�ساء حممد عبداهلل وخالد بطي بن عبيد الهاجري 
املن�سوري و عبد اهلل م�سبح بن  ورغ��دة حمد ترمي وخليل حممد جمعة 
اأحمد الطنيجي وحمد املحمود مدير املوؤ�س�سة وفاطمة اآل علي مدير اإدارة 
دعم ومتويل امل�ساريع باملوؤ�س�سة. واطلع املجل�ض على التح�سريات اخلا�سة 
يف الجتماعات ال�سنوية للحكومة التي تهدف  “رواد”  مب�ساركة موؤ�س�سة 
الحتادية  احلكومات  يف  احلكومي  بالعمل  والتكامل  التن�سيق  تعزيز  اإىل 
واملحلية لتحقيق روؤية الإمارات 2021 وال�سري قدما نحو مئوية الدولة 
امل�ستويات كافة وبحث الق�سايا املرتبطة  التن�سيق على  من خلل تر�سيخ 
تعزيز  اإىل  و�سول  وامل��ب��ادرات  ال�سرتاتيجيات  واإط��لق  الدولة  مب�ستقبل 
واأ�سار رئي�ض جمل�ض  الوطنية يف كل القطاعات.  التنمية  وت�سريع م�سرية 
ت�سهم  الأع���م���ال  ري����ادة  دع���م  ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ة يف  امل��وؤ���س�����س��ات  اأن  اإىل  الدارة 
خلل  من  للدولة  التنموية  وال���روؤى  الأه���داف  حتقيق  يف  وثيقة  ب�سورة 
وامل�سجعة  ال��داع��م��ة  البيئة  لتوفري  واخل��لق��ة  النوعية  مبادراتها  �سجل 
لرواد الأعمال املواطنني اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ومتكينهم 
الإ�سهام  على  ق��ادرة  لتكون  وتطويرها  ناجحة  م�ساريع  وتنمية  اإقامة  من 

باإيجابية يف دعم م�سرية النمو والزدهار القت�سادي بالدولة.
الذي ين�ض على  ال�سارقة  اإم��ارة  التنفيذي يف  املجل�ض  املجل�ض قرار  وثمن 
احلكومية  اجلهات  ر�سوم  ن�سف  من  للمواطنني  الريادية  امل�ساريع  اإعفاء 
م�سجل  م�سروعا   30 منه  �سي�ستفيد  ال��ذي  الأم��ر  اإ�سافيتني  �سنتني  ملدة 
لأبنائنا  الدعم  توفري  على  القيادة  حر�ض  يعك�ض  ما  وه��ذا  املوؤ�س�سة  لدى 

املواطنني واملواطنات من اأ�سحاب امل�ساريع الريادية.
واطلع املجل�ض على �سري العمل يف املبادرات اجلديدة املوجهة لرواد الأعمال 
املربمة مع موؤ�س�سات  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  ال�سارقة وموقف  اإمارة  يف 
بحيث  وتفعيلها  تعزيزها  و�سبل  الدولة  واخلا�ض يف  القطاعني احلكومي 

ت�سهم يف رفع جودة اخلدمات املقدمة للرواد واملجتمع ككل.
وا�ستعر�ض مدير املوؤ�س�سة حمد املحمود تقرير الربامج والأن�سطة املنفذة 
اإج��راءات تنفيذ اخلطة  الأع�ساء على  العام احل��ايل كما اطلع  منذ بداية 
تنفيذ  و�سمان  اخلطة  اإجن��از  بت�سريع  املجل�ض  وج��ه  حيث  ال�سرتاتيجية 
احتياجات  تلبي  جديدة  مبادرات  وتقدمي  له  املخطط  الوقت  يف  املبادرات 

اأع�ساء املوؤ�س�سة.
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 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �صذر الند خلدمات التوظيف - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 31-19 ملك مركز كيه كيه ار للعمال - املركز التجاري الأول   
القيد  رق��م    746067  : الرخ�سة  رق��م    ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل 
بال�سجل التجاري : 1199282 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
وذلك   ، اأع��له  املذكورة  ال�سركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/10/2  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2018/10/2  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
ملك   m08 رق��م  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�صبون  وودز  ماكميالن  فيليب 
�سعيد �سامل �سعيد الوهيبي - عود ميثاء -  هاتف : 3581151-04  فاك�ض : 3581152-

04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ 
ن�سر هذا الإعلن

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي :  فيليب ماكميالن وودز حما�صبون قانونيون 
العنوان : مكتب رقم m08 ملك �سعيد �سامل �سعيد الوهيبي - عود ميثاء -  
هاتف : 3581151-04  فاك�ض : 3581152-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
�صذر  لت�سفية   اأع��له  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
الند خلدمات التوظيف - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2018/10/2  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/10/2  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��له،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2018/6253(

املنذر : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات  
وميثلها ال�سيد/ حممد �سامي عو�ض حممد رماده ، مبوجب توكيل خا�ض رقم )2018/1/145263( من ال�سيد/ 

نايف عبداهلل احمد املو�سى ب�سفته وكيل عن ال�سيد/ عبداهلل احمد املو�سى 
املنذر اليه : ايه كيه ا�ض لل�سياحة - �ض ذ م م

وميثلها ال�سيد/ عامر عبيد ح�سن عبداهلل �سريوك )اإماراتي اجلن�سية( 
املو�سوع :- توجه املخطرة هذا الإن��ذار اىل املخطر اليها للتنبيه عليها مبا فيه ونفاذ مفعوله قانونا ب�سرورة 
:- اخلء الوحدة ال�سكنية املوؤجرة عبارة عن �سقة والكائنة اإمارة دبي - بردبي - �سارع املنخول - بناية جولدن 
�ساندز 8 ، الطابق الثاين �سقة رقم 203 وت�سليمها للمخطرة خالية من ال�سواغر مع �سداد كامل القيمة اليجارية 
املرت�سدة بذمتها عن الفرتة اليجارية امل�ستحقة عن ال�سقة املذكورة من تاريخ 2018/9/1 وحتى تاريخ الخلء 
الفعلي ودفع كامل ما ي�ستجد من فواتري الكهرباء واملياه وذلك خلل ثلثون يوما من تايخ النذار ويف حالة 

فوات هذه املدة دون �سداد قيمة اليجار والخلء يحق معه للمخطرة اتخاذ كافة الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2018/6236 (

املنذر :  م�سرف الهلل - بوكالة املحامي / نا�سر ال�سام�سي 
املنذر اليها الأوىل : �سركة فا�ست تيليكوم للتجارة العامة - �ض ذ م م )ب�سفتها املدين ال�سلي( 

املنذر اليها الثاين : علي حممد �سامل اأبو عد�ض )ب�سفته الكفيل ال�سخ�سي للمديونية( 
)جمهولني حمل القامة( 

- حيث ان املنذر ينذركم ب�سرورة �سداد املبالغ املرت�سدة بذمتكم وقدرها ) 376.881.936.99( )ثلثمائة و�ستة 
و�سبعون مليون وثماين مائة وواحد وثمانون الف وت�سعة مائة و�ستة وثلثون درهم وت�سعة وت�سعون فل�سا( كما 
يف تاريخ 2018/7/29 نتيجة الت�سهيلت امل�سرفية املمنوحة لكم او �سوف ي�سطر املنذر )البنك( ا�سفا لتخاذ كافة 
الجراءات القانونية لبيع العقار - الكائنة يف اإمارة دبي - نوع العقار )فيل( - منطقة )اخلريان( - رقم الر�ض 
)41( - رقم املبنى )2-18( - امل�ساحة باملرت مربع )330.55 ( املرهونة ل�سالح البنك املنذر خلل )30( يوم من 

تاريخ اعلنكم ن�سرا بهذا النذار وفاء للمبالغ املرت�سدة بذمتكم. 
وما ي�ستجد من م�ساريف ور�سوم ق�سائية عمل باحكام املادة )25.26( من القانون رقم )14( ل�سنة 2008 ب�ساأن 

الرهن التاأميني يف اإمارة دبي. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2018/6234 (

املنذر :  م�سرف الهلل - بوكالة املحامي / نا�سر ال�سام�سي 
املنذر اليها الأوىل : �سركة فا�ست تيليكوم للتجارة العامة - �ض ذ م م )ب�سفتها املدين ال�سلي( 

)جمهولني حمل القامة( 
حيث ان املنذر ينذركم ب�سرورة �سداد املبالغ املرت�سدة بذمتكم وقدرها ) 376.881.936.99( )ثلثمائة 
و�ستة و�سبعون مليون وثماين مائة وواحد وثمانون الف وت�سعة مائة و�ستة وثلثون درهم وت�سعة وت�سعون 
فل�سا( كما يف تاريخ 2018/7/29 نتيجة الت�سهيلت امل�سرفية املمنوحة لكم او �سوف ي�سطر املنذر )البنك( 
ا�سفا لتخاذ كافة الجراءات القانونية لبيع العقار - الكائنة يف اإمارة دبي نوع العقار )ار�ض( - منطقة 
 ) امل�ساحة باملرت مربع )2300.81  البلدية )624-676( -  الرابعة( - رقم الر���ض )257( - رقم   )ور�سان 
امل�ساحة بالقدم املربع )24.765.71( - املرهونة ل�سالح البنك املنذر خلل )30( يوم من تاريخ اعلنكم 
عمل  ق�سائية  ور�سوم  م�ساريف  من  ي�ستجد  وما  بذمتكم.   املرت�سدة  للمبالغ  وف��اء  الن��ذار  بهذا  ن�سرا 

باحكام املادة )25.26( من القانون رقم )14( ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2018/6228(

املنذر :  م�سرف الهلل - بوكالة املحامي / نا�سر ال�سام�سي 
املنذر اليها الأوىل : �سركة فا�ست تيليكوم للتجارة العامة - �ض ذ م م )ب�سفتها املدين ال�سلي( 

املنذر اليها الثاين : علي حممد �سامل اأبو عد�ض )ب�سفته الكفيل ال�سخ�سي للمديونية( 
)جمهولني حمل القامة( 

و�ستة  بذمتكم وقدرها )376.881.936.99( )ثلثمائة  املرت�سدة  املبالغ  �سداد  ب�سرورة  ينذركم  املنذر  ان  حيث 
و�سبعون مليون وثماين مائة وواحد وثمانون الف وت�سعة مائة و�ستة وثلثون درهم وت�سعة وت�سعون فل�سا( كما 
يف تاريخ 2018/7/29 نتيجة الت�سهيلت امل�سرفية املمنوحة لكم او �سوف ي�سطر املنذر )البنك( ا�سفا لتخاذ كافة 
الجراءات القانونية لبيع العقار - الكائنة يف اإمارة دبي - نوع العقار )فيل( - منطقة )اخلريان( - رقم الر�ض 
)31( - رقم املبنى )2-6( - امل�ساحة باملرت مربع )347.69 ( املرهونة ل�سالح البنك املنذر خلل )30( يوم من 

تاريخ اعلنكم ن�سرا بهذا النذار وفاء للمبالغ املرت�سدة بذمتكم. 
وما ي�ستجد من م�ساريف ور�سوم ق�سائية عمل باحكام املادة )25.26( من القانون رقم )14( ل�سنة 2008 ب�ساأن 

الرهن التاأميني يف اإمارة دبي. 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2018/6235 (

املنذر :  م�سرف الهلل - بوكالة املحامي / نا�سر ال�سام�سي 
املنذر اليها الأوىل : �سركة فا�ست تيليكوم للتجارة العامة - �ض ذ م م )ب�سفتها املدين ال�سلي( 

املنذر اليها الثاين : علي حممد �سامل اأبو عد�ض )ب�سفته الكفيل ال�سخ�سي للمديونية( 
)جمهولني حمل القامة( 

حيث ان املنذر ينذركم ب�سرورة �سداد املبالغ املرت�سدة بذمتكم وقدرها ) 376.881.936.99( )ثلثمائة و�ستة 
و�سبعون مليون وثماين مائة وواحد وثمانون الف وت�سعة مائة و�ستة وثلثون درهم وت�سعة وت�سعون فل�سا( كما 
ا�سفا لتخاذ  املنذر )البنك(  او �سوف ي�سطر  املمنوحة لكم  امل�سرفية  الت�سهيلت  نتيجة  تاريخ 2018/7/29  يف 
اإمارة دبي - نوع العقار )فيل( - منطقة )الرب�ساء جنوب  كافة الج��راءات القانونية لبيع العقار - الكائنة يف 
الرابعة( - رقم الر�ض )67( - رقم البلدية )1128-681( - رقم املبنى )s-34( - امل�ساحة باملرت مربع )135.25( 
- امل�ساحة بالقدم املربع )1.455.82( املرهونة ل�سالح البنك املنذر خلل )30( يوم من تاريخ اعلنكم ن�سرا بهذا 
النذار وفاء للمبالغ املرت�سدة بذمتكم. وما ي�ستجد من م�ساريف ور�سوم ق�سائية عمل باحكام املادة )25.26( 

من القانون رقم )14( ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي. 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

�عالن حكم بالن�سر
 يف  �لدعوى رقم 2018/482 جتاري كلي 

م  جمهول حمل  م  ذ  �ض   - للتجارة  انرتنا�سيونال  اآي  بي  �سي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/7/18 يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�سالح/ �سموغ فيول م د م �ض  بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما 
الفا و�سبعمائة  يوؤديا للمدعية مبلغ مليونني و�سبعمائة وخم�سة و�ستون  بان  بينهما 
وثمانية واربعون درهما والفوائد القانونية بواقع 9٪ �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل 
�سيك  وحتى ال�سداد التام والزمت املدعي عليهما امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/2758  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- فندق لو مريديان دبي ومركز املوؤمترات  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ املهدي مدجكال وميثله / يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي   قد 
بالت�سامن  مببلغ  بالزام املدعي عليهما  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
القانونية  وقدره )300.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�سة يوم   ال�سداد  ت��اري��خ  ال�ستحقاق  وحتى  ب��واق��ع 9٪ م��ن 
الثلثاء  املوافق  2018/10/9  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/3283  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-فهيم احمد جميل احمد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام  قد   - ال�سباغ  يو�سف  عبدالعزيز  احمد  منى   / وميثله  الوطني  الحت��اد  بنك 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )50.615 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية 32.30٪ من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  وحددت لها 
 Ch1.C.12 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق 2018/10/14  يوم الحد  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/2481  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-برج مربوك للتجارة العامة - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ لوتاه بي �سي جاز )ذ م م ( )فرع دبي( وميثله/ عبداهلل خمي�ض غريب 
املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    - اآل علي  الناخي 
بان توؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )4.534.72 درهم( والفائدة القانونية بواقع ٪12 
احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد  وحتى   2015/6/24 احلا�سل يف  ال�ستحقاق  تاريخ   من 
بالنفاذ املعجل بل كفالة. والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها 
جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2018/10/30 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/3080  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ا�سرف �سمري اكرم احل�سيني  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ م�سرف الهلل - �ض م ع وميثله / نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي 
املطالبة مببلغ وق��دره )50.165.05 درهم(  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  -قد 
املديونية  عن  عبارة  فل�ض(  وخم�سة  دره��م  و�ستون  وخم�سة  ومائة  الف  )خم�سون 
املرت�سدة بذمة املدعي عليها ، و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل ، والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق  2018/10/18  ال�ساعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2018/1044 جتاري جزئي 
���ض ذ م م جم��ه��ول حم��ل القامة  ع��ل��ي��ه/1- م�سرت فري�ض ه��اي��رب م��ارك��ت -  امل��ح��ك��وم  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2018/5/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
اعله ل�سالح/ �سركة جوينت فني للتجارة ذ م م  - اول : بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل 
املدعية مبلغ مقداره 18070.75 درهما )ثمانية ع�سر الفا و�سبعون درهما وخم�سة و�سبعون 
 : ثانيا  ال�سداد.  تاريخ 2017/12/15 حتى متام  �سنويا من  باملائة ٪9  ت�سعة  فل�سا( وفائدة 
ت��وؤدي اىل املدعية مبلغ 10406 درهم وفائدة 9٪ �سنويا من تاريخ  بالزام املدعي عليها ان 
2018/2/14 حتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/10362  عمايل جزئي             

م م  جمهول  ذ  ����ض   - ال��ب��ن��اء  مل���ق���اولت  ع��ل��ي��ه / 1- اجل���اب���ري  امل���دع���ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / م��ن��ور م��ي��اه ���س��ان��و م��ي��اه   ق��د اأق����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )18159 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
الربعاء   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB185928641AE(ال�سكوى
فاأنت  لذا    Ch1.A.1 بالقاعة  8.30 �ض   ال�ساعة  املوافق 2018/10/17  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/10365  عمايل جزئي             

ال�سحن - �ض ذ م م   جمهول حمل  ان��د زد خلدمات  اىل املدعى عليه/1- تي 
اأق��ام عليك  ا�سجد حم��م��ود   قد  ا�سجد  املدعي/حممد كمال  اأن  الق��ام��ة مبا 
درهم(   14537( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف  رق���م ال�سكوى 
املوافق  الرب���ع���اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB185774159AE(
فاأنت مكلف  Ch1.A.1  لذا  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �سباحا     2018/10/17
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2018/3179 تنفيذ جتاري
موؤ�س�سة   - العامة  للتجارة  اي�ست  ميدل  �سيفلي  راي��د  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
املوؤ�س�سة  فردية 2- بخيت غريب �سعيد الب�سطي الفل�سي - �سامن  - مالك 
ال�سلمي  الم���ارات  التنفيذ/م�سرف  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
�ض.م.ع وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سلمي قد اأقام عليك الدعوى 
املنفذ به  املبلغ  بالت�سامن والتكافل بدفع  املذكورة اعله والزامك  التنفيذية 
وقدره )554747.23( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 2018/3396 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- النجمة املا�سية للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م 2- ديليب كومار لل 
�ساند )كفيل �سامن( 3- بوجا بارو اين دليب كومار )كفيل �سامن( 4- �سركة الهلل 
املا�سي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م )كفيل �سامن( جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/م�سرف اأبوظبي ال�سلمي �ض.م.ع وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سلمي 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�سامن   دره��م   )15693582.64( وق��دره  به  املنفذ 
عدم  حالة  بحقك يف  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة   

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2018/3368 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- جلف تروت�ض �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
عليك  اأق��ام  قد  العمالة  لتوريد  ت��امي  التنفيذ/اون  طالب  ان  مبا 
املنفذ به  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعله  التنفيذية  الدعوى 
او خزينة املحكمة    التنفيذ  وقدره )374900.50( درهم اىل طالب 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 
ن�سر هذا  تاريخ  يوما من   15 املذكور خلل  بالقرار  اللتزام  عدم 

العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2018/82 بيع عقار مرهون
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  باويجا  باركا�ض  اوم  باويجا  برافني  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  ����ض.م.خ  للتمويل  اأبوظبي  التنفيذ/�سركة  طالب  ان 
بتاريخ:2018/9/30 اعلنكم ل�سداد القيمة املطالب بها )539.213.02( درهم خلل 30 
يوم من تاريخ العلن وال بيع العقاراملبني او�سافه ادناه بطريق املزايدة وفقا لن�ض 
املنطقة معي�سم   - �سكنية  العقار:�سقة  )ن��وع  املدنية  امل��ادة 295 من قانون الج��راءات 
 QASR:املبنى ا�سم   - املبنى:1  رق��م  ال��ع��ق��ار:107  رق��م  رق��م الر���ض 120 -  الول - 

LJV مربع. SABAH 1 - رقم الطابق 1 - م�ساحة العقار:59.85 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 2018/75 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �سده/1- مال موجريجي بروتابادتيا 2- بروتابا ديتيا موخرجي ا�سوتو�ض 
موخرجي جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي الول �ض.م.ع - 
بتاريخ:2018/10/2  حاليا - بنك اخلليج الول - فرع قررت حمكمة دبي البتدائية 
تاريخ  من  �سهر  خلل  دره��م   )1396996.00( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�سداد  اعلنكم 
التبليغ يف ملف التنفيذ اعله وال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض 
املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار:�سقة �سكنية - املنطقة:مر�سى دبي  
- رقم الر���ض:163 - رقم املبنى:1 - ا�سم املبنى:مارينا 23 - رقم العقار:1705 - رقم 

الطابق:17 - امل�ساحة:150.22 مرت مربع(.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2018/1906 تنفيذ مدين
�ض.ذ.م.م  املتحركة  الهواتف  لتجارة  ديل  كل�سيك  �سده/1-  املنفذ  اىل 
ج��ودة م�سري اجلن�سية جمهول حمل  وميثلها حممد حممد عبداهلل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بلو رينج لتجارة اللكرتونيات �ض.ذ.م.م 
وميثلها/حممد علي حممد قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )133857( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

مذكرة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/860  ��ستئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- وزير جول حممد كرم جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / �سركة احلمد انرتنا�سيونال ملقاولت البناء ذ.م.م  
بالدعوى رقم 2018/89 مدين  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  قد 
ب��ت��اري��خ:2018/6/22 وح��ددت لها جل�سه يوم اخلمي�ض  املوافق  كلي 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/10/11
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

�عالن حكم بالن�سر
               يف  �لدعوى رقم 2018/98  �حو�ل مال �مل�سلمني

املدعي/اأمري  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  عبداهلل  �سيدي  ن�سيمة  ال��غ��ائ��ب/1-  اىل 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  غريب  باقر  حممد  وميثله:خمتار  باقر  حممد  عبا�ض 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/9/30  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/اأمري عبا�ض 
حممد باقر مبثابة احل�سوري 1- تعيني طالب املادة/امري عبا�ض حممد باقر غريب 
الوكيل  تكليف   -2 اموالها  لدارة  عبداهلل  �سيدي  الغائبة/ن�سيمة  عن  ق�سائيا  وكيل 
املادة  ال��زام طالب   -3 املذكورة  الغائبة  ام��وال وممتلكات  امل��ادة بجرد  الق�سائي طالب 
بامل�سروفات . حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/659  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-يوجن �سان �سوهن جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود )فرع دبي( وميثله:احمد ح�سن 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي  ال  رم�سان 
عليه مببلغ وقدره )936.836.83( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12٪ من املطالبة وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء 
فاأنت  ل��ذا    ch1.B.8:بالقاعة ���ض  ال�����س��اع��ة:09:30  امل����واف����ق:2018/10/30 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية



االثنني  8   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12447  
Monday   8   October   2018  -  Issue No   12447 29

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
�عالن حكم متهيدي بالن�سر

        يف  �لدعوى رقم 2018/2662  جتاري جزئي
حمل  جمهول  ذ.م.م  الكهروميكانيكية  للعمال  برايان  �سركة  عليه/1-  املدعي  اىل 
الدعوى  اق��ام  ق��د  ذ.م.م  الفنية  للمقاولت  طبا�سكو  املدعي/�سركة  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/9/27 احلكم التمهيدي 
التايل:بندب اخلبري احل�سابي املخت�ض �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته كالتي 
الطلع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل 
مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطلع على املرا�سلت الورقية واللكرتونية 
خربة  امانة  وح��ددت  واللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�سجلت  وجدت  ان 
، وح��ددت لها املحكمة جل�سة يوم  وقدرها �سبعة الف درهم والزمت املدعي ب�سدادها 

 .ch1.C.12:اخلمي�ض املوافق:2018/11/1 ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/3076  جتاري جزئي
الكفيل  او مني ب�سفته  ناينان ما فيل  ����ض.ذ.م.م 2-  املدعي عليه / 1-�ساين تك  اىل 
/�سركة  املدعي  ان  القامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  تك  �ساين  ل�سركة  ال�سخ�سي 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ���ض.م.خ )فرع ل�سركة( قد  اخلليج للتمويل 
بالزام املدعي عليهم الوىل والثاين بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )164006.74( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ ت�سجيل الدعوى 
يوم  لها جل�سة  كفالة.وحددت  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى 
فاأنت  لذا    ch1.C.14:بالقاعة ال�ساعة:08:30 �ض  امل��واف��ق:2018/10/24  الربعاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/3133  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-اح��م��د حممد ك��دف��ور ع��ب��داهلل امل��ه��ريي جم��ه��ول حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  القامة مبا ان املدعي /قني يل قد 
بالزام املدعي عليه بنقل ملكية رخ�سة مهنية رقم:790336 او رد مبلغ وقدره 
تاريخ  م��ن   ٪9 ب��واق��ع  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ف��ائ��دة  اىل  ب��ال���س��اف��ة  دره���م   )100.000(
يوم  جل�سة  لها  وامل�ساريف.وحددت  والر�سوم  ال�سداد  مت��ام  حتى  ال�ستحقاق 
لذا    ch1.C.14:بالقاعة ال�ساعة:08:30 �ض  امل��واف��ق:2018/10/21  الحد 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2018/2578  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- مطبعة جلف الفنية التجارية ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/غرافيك ارت للتجارة العامة �ض.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن 
املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املطوع قد  حممد 
مببلغ وقدره )411.771( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ٪9 
من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. 
بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة   2018/10/17 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

               يف �لدعوى رقم 2018/87 تنفيذ �حكام �ملركز �ملايل
حمل  جم��ه��ول  ل��ل��م��ق��اولت  ال��ع��اب��ر  موؤ�س�سة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/تيتان لتاأجري املعدات �ض.ذ.م.م قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )25811.51( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

               يف �لدعوى رقم 2018/86 تنفيذ �حكام �ملركز �ملايل
����ض.ذ.م.م جمهول  وال�سلمة  ال�سدة للمن  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/تيتان لتاأجري املعدات �ض.ذ.م.م 
والزامك بدفع  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )13836( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

               يف �لدعوى رقم 2018/72 تنفيذ �حكام �ملركز �ملايل
اىل املنفذ �سده/1- ريليابل ميتال �سولو�سان�ض �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
������ض.ذ.م.م قد  امل��ع��دات  ل��ت��اأج��ري  التنفيذ/تيتان  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا 
احلكم  بتنفيذ  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
الدعاوى  حمكمة  ل��دى   SCT-215-2018:رقم ال��دع��وى  يف  ال�سادر 
به  املنفذ  املبلغ  العاملي وذل��ك بدفع  امل��ايل  ال�سغرية مبحاكم مركز دبي 
او خزينة املحكمة   وعليه  التنفيذ  وق��دره )113546( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
               يف �لدعوى رقم 2018/70 تنفيذ �حكام �ملركز �ملايل

اىل املنفذ �سده/1- �سوبرييور لرتكيب اللوحات العلنية �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/تاينت لتاجري املعدات 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  �سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة قد 
وق��دره )4987.50(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة 
املحكمة  املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 2018/2350 تنفيذ مدين

اىل املنفذ �سده/1- ماو يامنني جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ئي �سونغ قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )179819( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2018/3091 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- عاطف عبدالفتاح عبدال�سلم ال�سيد جمهول 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان ط���ال���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���س��لح ال���دي���ن حممد 
عبدالكرمي موؤذن قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11549.50( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/2026  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سخر فاروق الفره 2- جا�سوالت �سينغ باغ �سينغ جمهول 
دبي  ف��رع  )م(  ���ض.م.ب  )اخلليج(  للتامني  /اأك�سا  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)115500( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من املطالبة 
وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.وحددت لها جل�سة 
  ch1.B.10:يوم اخلمي�ض املوافق:2018/10/18 ال�ساعة:08:30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2018/2694  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اإميان يو�سف عيد احمد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  عامه(  م�ساهمة  )�سركة  للتاأمني  دب��ي  �سركة 
بان  املدعي عليها  وال��زام  ن��زاع مدين  رق����م:2018/1338  النزاع  املطالبة ب�سم ملف 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )31.600( درهم والفائدة بواقع 9٪ �سنويا من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
 Ch2.D.18 جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/10/15 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
       �إعادة �إعالن بالن�سر

   فـي  �لدعوى 2018/2644  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- خالد جمال ماجد الغرير جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/جمعة عبيد حممد ال�سايغ اهلي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )392560( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
التام.  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   ٪12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/10/18 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2018/2540  مدين جزئي

عبدالرحمن  علي  بدر   -2 احللو  عبدالرحمن  علي  بدر  �سذى   -1  / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة البحريه الوطنيه للتاأمني )فرع دبي( قد 
والت�سامم  بالت�سامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )7500( وقدره  مببلغ  والتكافل 
12٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2018/10/17 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .

رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2018/353  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- راين ناجي �سليك 2- دان��ا داب��ول جمهول حمل القامة مبا 
�ض.ذ.م.م  امل��ل(  وعبيد  حممد  من  )ف��رع   - دب��ي   - المريكي  املدعي/امل�ست�سفى  ان 
وميثله:طلل حممد ح�سن التميمي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
 )1.895.388.90( وق��دره  مبلغ  بدفع  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام 
درهم من تاريخ:2016/8/6 مع الفائدة القانونية 9٪ مع الر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
�ض   9.30 ال�ساعة   2018/10/10 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة. 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
       �إعادة �إعالن بالن�سر

   فـي  �لدعوى 2018/418  مدين كلي
ج��ان��دي جمهول  �سودهري  اتيت   -2 م.د.م.�����ض  ندهي جيمز   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اقام  قد  )�سركة م�ساهمة عامه(  للتاأمني  دبي  املدعي/�سركة  ان  القامة مبا  حمل 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن مببلغ وقدره 
تاريخ  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )9650000(
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/10/15 
ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2018/107 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �سده/1- حممد �سعيد خالد احمد ال علي جمهول حمل القامة 
عي�سى  وميثله:حممد  ال���س��لم��ي  ابوظبي  التنفيذ/م�سرف  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
�سلطان ال�سويدي  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2018/9/17 اعلنكم 
ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )1586629( درهم خلل �سهر من تاريخ التبليغ 
يف ملف التنفيذ اعله وال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض 
القوز  املنطقة  ار���ض -  العقار  املدنية )ن��وع  ق��ان��ون الج����راءات  امل���ادة 295 م��ن 

الوىل - رقم الر�ض 1076 - م�ساحة العقار 552.40 مرت مربع( 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

مذكرة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/1397  ��ستئناف جتاري    

كوليكيل  فانييدات  الدين  ن��ور  م�سطفى   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
كيتادات  حنيفه  حممد   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
ابوبكر تايات  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1111 
جتاري جزئي وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/10/17 
ch2.D.16 وعليه يقت�سي  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
�ستجري  ت��خ��ل��ف��ك��م  ق��ان��ون��ي��ا ويف ح����ال  م���ن مي��ث��ل��ك��م  او  ح�����س��ورك��م 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/9542  عمايل جزئي
القامة مبا  التجارية جمهول حمل  اتيكو  1-موؤ�س�سه   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي /�سا�سني رحيم بادينجاريفيتيل عبدالرحيم وميثله:منى حممد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات  فرج حممد املل قد 
 )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م  دره����م(   114448( وق��دره��ا  عمالية 
 mb184976836ae:ال�سكوى رق���م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م 
�ض   08.30 ال�ساعة   2018/10/23 املوافق  الثلثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch2.E.22:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثلثة اأيام على الأقل  .

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/8186  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة مكتال للمعدات الثقيلة - منطقة حرة ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /عثمان تاج ال�سر عثمان عبداهلل وميثله:عبداهلل 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي  ال  الناخي  غريب  خمي�ض 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   349000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني املوافق 2018/10/22 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

       �عادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/8186  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ماجنو �سولو�سيونز - منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /عثمان تاج ال�سر عثمان عبداهلل وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب الناخي 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  علي  ال 
)349000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�سداد التام وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/10/22 ال�ساعة 08.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

       �عادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/9084  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ام النور خلدمات النظافة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/رونالني جوميز جالي�سا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره����م   )1000( مب��ب��ل��غ  ع����ودة  وت���ذك���رة  دره����م(   5100( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة 
وحددت لها جل�سة   MB184075545AE/2018:وامل�ساريف رقم ال�سكوى
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة 10.00 �ض  ال�ساعة  املوافق 2018/11/4  الحد  يوم 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
فان  تخلفك  ويف حالة   ، الأق��ل  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
       �عادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/6320  عمايل جزئي
حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  انرتنا�سيونال  1-بوليتك   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حامت عابدين حممد علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  دره��م(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )90416 
 2018/10/10 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
اأو من ميثلك  بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 08.30 �ض 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 
بثلثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، امرت 

املحكمة بتق�سري ميعاد التكليف باحل�سور لربعة ايام.
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   

�عالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 2018/128  بيع عقار مرهون   

البالغ   345 رقم  )فيل(  العقار  على  التنفيذي  احلجز  بايقاع  القرار  الق�سية:ا�سدار  مو�سوع 
م�ساحته )233.64( مرت مربع على قطعة الر�ض رقم 851 مبنطقة الثنية الرابعة بامارة دبي 

نظري مبلغ )1.689.791.19( درهم .
طالب الإعلن:طالب التنفيذ:بنك اأبوظبي الوطني )�سابقا( - بنك ابوظبي الول )حاليا(

املطلوب اعلنه:املنفذ �سده:1- ايزد احمد خرازجي )ال�سم بعقد الرهن:ازاد احمد خراز�سي( 
جمهول حمل القامة

مو�سوع العلن:
الرابعة  املنطقة:الثنية   - فيل  عبارة عن   اموالكم اخلا�سة وهي  على  بانه مت احلجز  نعلنكم 
، وف��اء للمبلغ املطالب به  امل�ساحة:233.64 مرت مربع  املبنى:245 -  - رقم الر���ض 851 - رقم 

)1689791.19( درهم وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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»�ل�سارقة للفنون« تعلن قائمة �لفنانني يف بينايل �ل�سارقة 14 

نا�سئة �ل�سارقة ي�ستعر�سون �إبد�عاتهم 
�مل�سرحية يف مهرجان »�لدن« مب�سقط 

�ختتام �لن�سخة �لر�بعة من مهرجان 
�ملفرق لل�سعر �لعربي

اأح��داث فيلم »كتاب الدغ���ال« ح��ول فتى �سغري يعي�ض  ت��دور 
الأم وحيداً  الذئبة  وج��دت��ه  ال��ذئ��اب حيث  م��ن  م��ع جمموعة 
يف الغابة فاأخذته ورّبته مع �سغارها واأنعمت عليه بالرعاية 
اأن يوؤ�س�ض  واحل���ن���ان، وم���ع م���رور ال��وق��ت ا���س��ت��ط��اع م��اوك��ل��ي 
بهالو  ال��دب  اأم��ث��ال  احل��ي��وان��ات  م��ع  كثرية  �سداقة  لعلقات 
واحداً  الأ�سود باجريا، والقرد وغريهم، لكن حيواناً  والنمر 
النمر  اإن��ه  ال�سبي،  الفر�سة لإي��ذاء  ظل يكرهه وك��ان ينتظر 

»�سري خان«. 

�صيثي: ماوكلي ي�صبهني
العاملية  املهرجانات  اأح��د  هام�ض  على  اإع��لم��ي��ة  مقابلة  ويف 
اأ�سار �سيثي اإىل اأن لعب �سخ�سية مثل ماوكلي تتطلب جهداً 
ولياقة بدنية عالية كون الق�سة حتتوي على م�ساهد  كبرياً 
حركية كثرية يجب على املمثل اإتقانها، كما لفت اإىل اأن العمل 

وبن  م���وراي،  بيل  اأم��ث��ال  عاملية  �سينمائية  اأ�سماء  جانب  اإىل 
اإلبا، وغريهم اأمر يدعو للفخر يف بداية  كينغ�سلي، واإدري�ض 
امل�سرية، وو�سف �سيثي اأن علقته مباوكلي قائًل: » اأنا عنيد 

مثله واأ�سبهه يف ال�سكل.. ولدينا قوا�سم م�سرتكة كثرية«. 
31 دول���ة يقدمون 138  وي�����س��ارك يف امل��ه��رج��ان ه��ذا ال��ع��ام 
فيلماً من اإجمايل 500 فيلم تقدمت للم�ساركة، حيث يعتزم 
احلدث عر�ض 54 فيلماً من 17 بلداً عربياً وعاملياً ُتعر�ض 
لأول مرة عاملياً يف كّل من منطقة ال�سرق الأو�سط ومنطقة 
الطويلة،  الروائية  الأف��لم  فئات  �سمن  والإم����ارات،  اخلليج 
وفئة  الق�سرية،  والدولية  املتحركة،  والر�سوم  والوثائقية، 
اأفلم الطّلب وفئة الأفلم العربية، منها 12 فيلماً يعر�ض 
منطقة  يف  ت��ع��ر���ض  و34  ال��ع��امل،  م�ستوى  ع��ل��ى  م���رة  لأول 
الإمارات  م�ستوى  على  تعر�ض  اأف���لم  و7  الأو���س��ط،  ال�سرق 

وفيلماً واحداً يعر�ض على م�ستوى دول اخلليج.

40 ور���س��ة عمل متخ�س�سة  اأك���رث م��ن  امل��ه��رج��ان  ي��ق��دم  كما 
اإىل  اخل���رباء،  م��ن  نخبة  يقودها  الأف���لم  �سناعة  يف جم��ال 
جانب جمموعة متنوعة من اجلل�سات احلوارية التي تتطرق 
الأفلم  بابتكار  اخلا�سة  التفا�سيل  اأه���م  ع��ن  احل��دي��ث  اإىل 
ال�سينمائية ومناق�سة الق�سايا املتعلقة بالتحولت التي طراأت 
التي  التحديات  على  ال�سوء  وت�سليط  ال�سناعة  ه��ذه  على 

تواجه املنتجني واملخرجني والعاملني يف جمال ال�سينما.
وي�سعى املهرجان الذي انطلقت اأوىل دوراته يف عام 2013، 
مواهب  ت��ع��زي��ز  اإىل  اأك��ت��وب��ر،  ���س��ه��ر  يف  ���س��ن��وي  ب�سكل  وي��ق��ام 
ال�سينمائي،  انتاجاتهم  وعر�ض  وال�سباب  الأطفال  واإبداعات 
مبا ي�سمن لهم الفائدة والنفع والفر�ض الإعلمية املختلفة، 
الأفلم  ب��ني  مهمة  و���س��ل  حلقة  ي�سّكل  ف��ن��ّي  ح���دٌث  اأن���ه  كما 
العاملية وكل ما يجد يف عامل الو�سائط الإعلمية، اإىل جانب 
ا�سهامه يف الأخذ بيد الأطفال نحو اكت�ساف املزيد عن ثقافات 

كيف  اأهمية  على  واطلعهم  العاملي،  ال�سلم  ون�سر  ال�سعوب 
وديانتهم يف عامل  ثقافاتهم  النا�ض مبختلف  يتعاي�ض جميع 

واحد ب�سلم وت�ساٍو. 
من  واع���د  جيل  واإع����داد  تن�سئة  اإىل  )ف���ن(  موؤ�س�سة  وت��ه��دف 
الفنانني وال�سينمائيني املبدعني، والرتويج للأعمال الفنية 
دولة  يف  والنا�سئة  الأطفال  ينتجها  التي  اجلديدة  والأف��لم 

واملوؤمترات  ال�سينمائية،  املهرجانات  يف  وعر�سها  الإم���ارات، 
الدولية يف جميع اأنحاء العامل، كما تهدف اإىل دعم املواهب 
وت�سجيعها من خلل املهرجانات، واملوؤمترات، وور�ض العمل 
على ال�سعيدين املحلي والدويل، بالإ�سافة اإىل توفري �سبكة 
من  ومتكينهم  والواعدين،  املوهوبني  ال�سباب  من  مرتابطة 

تبادل التجارب واخلربات على نطاق عاملي.

ال���ذي ينطلق يف   ،14 ال���  ال�����س��ارق��ة يف دورت���ه  ي��ق��دم بينايل 
مار�ض املقبل، حتت عنوان » خارج ال�سياق«، اأعمال ما يقرب 
من 90 فنانا من جميع اأنحاء العامل واأكرث من 60 تكليفا 
جديدا والعديد من الأعمال الفنية التي مل ي�سبق عر�سها 
الفرتة من  يقام خلل  ال��ذي   - البينايل  وي�سعى  من قبل. 
7 مار�ض اإىل 10 يونيو املقبلني - اإىل ا�ستك�ساف اإمكانيات 
الأخ��ب��ار من خلل  الفن عندما تتم تغذية  اإن��ت��اج  واأه���داف 
اأفكار  وت�ستت  التاريخ،  يف  اخليال  وتنامي  امل�سادر،  احتكار 

املجتمع على الدوام.
تانكو�ض  وكلري  خليف،  وعمر  ب��وت،  زوي  القيمون  و�سيقدم 
ب���الأع���م���ال وال���ت���ج���ارب، مت�سمنة  ث��لث��ة م��ع��ار���ض ح��اف��ل��ة 
التكليفات الكربى، والأعمال الرتكيبية العامة، والعرو�ض 
بالكيفية  املتعلقة  املحر�سات  من  �سل�سلة  لإن�ساء  والأف���لم 
التي يتم فيها التفاو�ض على �سكل ووظيفة »غرفة ال�سدى« 
اأو ما ي�سري اإىل تاأثري ال�سياقات املكر�سة يف احلياة املعا�سرة، 

لتتجه نحو تعدد الأ�سداء من الداخل.

مناهج  ثلثة  وتانكو�ض  وخليف  ب��وت  م��ن  ك��ل  �سيقدم  كما 
موؤ�س�سة  تنظمه  ال��ذي  م��ار���ض«  لقاء   « ل���  متميزة  مربجمة 
املحليني  ال��ف��ن��ان��ني  ب��ني  وي��ج��م��ع  ���س��ن��وي��ا،  للفنون  ال�����س��ارق��ة 
وال��دول��ي��ني وال��ق��ي��م��ني وال��ب��اح��ث��ني وغ��ريه��م م��ن ممار�سي 
املعا�سر من خلل  الفن  ي�ستك�سفون ق�سايا  الذين  الفنون 
ل��ق��اء مار�ض  ي��ت��زام��ن  اأداء حيث  ب��رن��ام��ج ح���وراي وع��رو���ض 

.  14 ال�سارقة  بينايل  افتتاح  مع   2019
ال�سارقة  موؤ�س�سة  رئي�ض  القا�سمي  ح��ور  ال�سيخة  وق��ال��ت 
املت�ساربة  املعلومات  املعا�سرة  احلياة  على  تهيمن  للفنون: 
حول  مهمة  اأ�سئلة  تطرح  حقيقة  وه��ي  املتقلبة،  والتواريخ 
فيها  يتم  التي  ال��ظ��روف  ع��ن  ف�سل  املعا�سر،  الفن  م�سار 
ذلك، م�سيفة : » يقدم كل من زوي بوت وعمر خليف وكلري 
تانكو�ض وجهات نظر خمتلفة لهذه الأ�سئلة، وهي متثل معا 
التحديات ال�سائكة التي يواجهها فنانو اليوم واملجتمع ككل 
.. وياأتي البينايل ليعمق من �سياق هذه الأ�سئلة من خلل 
اأعمال فنية حمر�سة للتفكري، وكثريا ما �ستكون جتريبية، 
ولياأتي لقاء مار�ض مكمل لها، ومتيحا الفر�ض ل�ستك�ساف 

هذه الأعمال ومو�سوع البينايل ب�سكل اأعمق.
»خارج   14 ال�سارقة  ببينايل  اخلا�سة  الأع��م��ال  و�ستعر�ض 
والرتاث  الفنون  مناطق  يف  وال�ساحات  املباين  يف  ال�سياق« 
موؤ�س�سة  ا���س��ت��ودي��وه��ات  يف  وك���ذل���ك  ال�����س��ارق��ة،  م��دي��ن��ة  يف 
ال�ساحلية  كلباء  مدينة  ويف  احلمرية،  يف  للفنون  ال�سارقة 
ال�سرقية، واأماكن اأخرى يف اإمارة ال�سارقة، حيث �ست�ستك�سف 
مو�سوعات ترتاوح بني الهجرة وال�ستات اإىل مفاهيم الوقت 
ا�ستك�ساف  اإمكانية  الفنانني  يعطي  مما  املف�سرة،  والتواريخ 

الق�س�ض.
ويعطي معر�ض »رحلة تتخطى امل�سار« �سياقا اأعمق للحراك 
الب�سري والأدوات التي دعمت اأو اأعاقت بقاءه، من الطقو�ض 
الروحية اإىل الأعراف الثقافية، ومن العملية التكنولوجية 

متتلك  املمار�سات  ه��ذه  وك��ل  ال�سيا�سي  القانون  �سيادة  اإىل 
التنقل.  على  حتث  اأو  ت�ساعد  واأف��ع��ال«  »م��واد  معينة  اأدوات 
على  الأج��ي��ال  ت��اأث��ري  املعر�ض  ه��ذا  يف  الفنانون  وي�ستك�سف 
تغريت  التي  والنف�سية،  اجل�سدية  »الأدوات«  من  جمموعة 
اأو  ال���س��ت��ع��م��اري  لل�ستغلل  نتيجة  ومتثيلتها  معانيها 
الإي��دي��ول��وج��ي حيث ي�سعى  ال��ت��ط��رف  اأو  ال��دي��ن��ي  ال�����س��راع 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  اإىل  امل�����س��ار«  تتخطى  »رح��ل��ة  معر�ض 

�سرورة التنوع الب�سري وتوا�سجاته يف جميع اأنحاء العامل.
وكاوايان  علي  خ��ادم  ل���:  جديدة  تكليفات  املعر�ض  و�سي�سم 
دي غويا وك��ارل��و���ض غ��اراي��ك��وا وم��ريو ك��وي��زوم��ي وجومبت 
ك��و���س��وي��دان��ان��ت��و ون��ي��و م��وي��ان��غ��ا وت����وان ان����درو ن��غ��وي��ن وفان 
ن��ي��ان ولي�سا ري��ه��ان��ا واأم���ب���اين �ساتوه  ت���زو  ن��غ��وي��ن وه���و  ث��و 
وكيو  تاهيميك  وك���ي���دلت  ���س��ان��اث��ان��ان  وث��ام��وت��ارام��ب��ي��لي 
واأدريانا  بايجو  �سرياز  اأنتاريك�ساو  اأعمال  وكذلك  زهيجي 
اإ�سراغي  وليلي  وجود�سكول  ديفا�سري  وروهيني  بو�ستو�ض 
واأناوانا هالوبا وروزلي�سام اإ�سماعيل »اإي�سي« وناليني مالين 
و�سو  �سالفاتو�ض  وم��ارك  عثمان  ف��وؤاد  واأحمد  مينغوي  ويل 
زهني ولنتيان �سي ومتحف القرن الواحد والثلثني للروح 
املعا�سرة.وا�ستجابة ملو�سوع »خارج ال�سياق« ب�سكل عام، ي�سكل 
معر�ض »�سياغات لزمن جديد« حمر�سا ل�ستك�ساف كيفية 
اإعادة ت�سور الثقافة املادية من خلل عد�سة جمموعة من 
ون�ساطهم،  ال�سيا�سي،  ت��اأث��ريه��م  ي�سجع  ال��ذي��ن  ال��ف��ن��ان��ني 
املكر�سة.  امل��ف��اه��ي��م  ت��خ��ط��ي  ع��ل��ى  ال��ذك��ي��ة  وم��لح��ظ��ات��ه��م 
الثقافة  ح��ول  القت�ساديات  ت�سكل  كيفية  املعر�ض  ويعاين 
وكيف  وتفكيكه،  ال�����س��رد  اإن�����س��اء  يتم  وك��ي��ف  التكنولوجية، 
ا�ستعادة  الواقع  اأو يف  البناء،  اإع��ادة  القوى من  تتمكن هذه 

التاريخ املفقود، اأو حتى املجهول .
اأبو  ل��وران�����ض  م��ن  لكل  ج��دي��دة  تكليفات  امل��ع��ر���ض  و�سي�سم 
اأر�سانيو�ض  حمدان و�سوفيا املاريا وكوري اأركاجنيل ومروة 

ت�سينغ  واإي���ان  بريتز  وكاندي�ض  بالتيو-يزبك  واألي�ساندرو 
و�سيزاد داوود و�ستان دوغل�ض واألفريدو جار واآن فريونيكا 
جان�سينز واأوتوبونغ نكانغا مع اإمييكا اأوغبوه وبرونو بات�سيكو 
وهيرث فيليب�سون وجون رافمان وباميل رو�سينكرانز وهرير 
�ساركي�سيان واآمي �سيجيل وكيمانغ وا ليهولر ومنعم وا�سف 
بريك�سوي  ل�سميحة  اأع��م��ال  اإىل  بالإ�سافة  زع��رتي  واأك���رم 
وهاغيويت كالند ولوبينا هيميد وباربارا كا�ستني واآ�سرتيد 

كلني ومروان ومايكل راكوويتز واأنور جلل �سيمزا.
ع��ن من�سة مفتوحة  ع��ب��ارة  ت���راه«  »اب��ح��ث عني فيما  وي��ع��د 
بالتخل�ض  تتعلق  التي  الهاربة  والأ�سكال  املهاجرة  لل�سور 
التملكي وال�سرتدادي من الت�ستت كظاهرة يتعذر جتاوزها 

يف الوقت املعا�سر .
نقاط  ع��دة  م��ن  ت���راه«  فيما  »اب��ح��ث عني  وي��ت��ك��ون معر�ض 
م�ستقاة من املقايي�ض العديدة يف ال�سارقة كمدينة، واإمارة، 
و�سبه جزيرة، بالتايل فاإنه ميتد اإىل اخلطوط الإيكولوجية-
الكونية، واحل�سية التقنية، واخليالية- املتحفية يف ا�ستجابة 
اإىل الرقمنة والنزوح الإن�ساين واملادي، ولي�سهد بذلك على 
تعر�ض املعا�سر للخطر يف الف�ساء املتداخل بني »اأنا« و«اأنت«.
جديدة،  تكليفات  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  املن�سة  هذه  و�ستتكون 
و�سيتم الإعلن عن املزيد من الفنانني يف وقت لحق ومن 
بني الفنانني امل�ساركني: جينيفر األورا وغيلريمو كالزاديل 
وكالني عون وليو اآ�سيموتا واألني بايانا وهانا بلك وحممد 
بوروي�سة وجي�ض كليتون وكري�ستوفر كوزير واآين دور�سني 
واأليا فريد وبيرت فريدل  اإدري�ض  واآلء  داي�سون  وتوركوا�ض 
وم��ي�����س��اك ج��اب��ا ون��ي��ك��ول��و���ض غ��ان�����س��ت��رير واإي�����س��ا جوك�سون 
لوبيز  واأول���ري���ك  ليما  ول���ورا  ودان��ي��ال يل  لوي�ض  واإي��زاب��ي��ل 
ماتاي وموهاو مودي�ساكنغ  و�سوت�سيرتا  مارتييل  وكارلو�ض 
ونيو اأورلينز اإيرليفت وتري�سي روز ووائل �سوقي و�سي�سيليا 

تريب وويو ت�سانغ.

ي�سارك فريق نا�سئة ال�سارقة امل�سرحي مبجموعة 
من العرو�ض الحرتافية مبختلف األوان الفنون 
امل�����س��رح��ي��ة يف م��ه��رج��ان ال����دن ال��ع��رب��ي 2018 
والفن  للثقافة  ال��دن  م�سرح  فرقة  تنظمه  ال��ذي 
يف م�سقط ب�سلطنة ُعمان الذي افتتحت فعاليات 
اأكتوبر   12 حتى  وت�ستمر  ام�ض  الثالثة  ن�سخته 

اجلاري حتت �سعار »الت�سامح وال�سلم«.
تقدمي  يف  املهرجان  يف  النا�سئة  م�ساركة  وتتمثل 

ُت���ع���د ن���ت���اج���اً لور�ض  ث���لث���ة ع���رو����ض م�����س��رح��ي��ة 
و«فنون  امل�سرحية«  »ال��ف��ن��ون  ب��رن��اجم��ي  ت��دري��ب 
نا�سئة  نظمتهما  اللذين  الظل«  وخيال  العرائ�ض 
مل��وؤ���س�����س��ة رب���ع ق���رن ل�سناعة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��ارق��ة 
 2018 ال��ع��ام اجل���اري  ال��ق��ادة واملبتكرين خ��لل 
اأبنائها  مهارات  لتعزيز  الطموحة  خطتها  �سمن 
مب�ستوياتها  امل�سرحية  الفنون  األ��وان  خمتلف  يف 
للم�سرح،  العربية  الهيئة  مع  بالتعاون  املتقدمة، 

وجمعية امل�سرحيني.
ُيعد  وال��ذي  »املهرج«  العر�ض الول عنوان  يحمل 
ن��ت��اج��اً ل��ور���س��ة ف��ن الإمي�����اء »ال��ب��ان��ت��وم��امي« من 
احلركة اإىل امل�سهد تدريب الفنان �سعيد �سلمة.. 
»اأي��ام �سمنهرور«  الثاين بعنوان  ياأتي العمل  فيما 
ت��دري��ب ال��ف��ن��ان م��رع��ي احل��ل��ي��ان.. اأم���ا العهر�ض 
تدريب  وال��ذئ��ب«  »ليلى  بعنوان  الثالث  العر�ض 

الفنان الأ�سعد املحوا�سي.

الن�سخة  ف��ع��ال��ي��ات  الأول  اأم�����ض  م�����س��اء  اختتمت 
العربي  لل�سعر  امل���ف���رق  م��ه��رج��ان  م���ن  ال��راب��ع��ة 
الكربى  امل��ف��رق  بلدية  قاعة  يف  �سعرية  باأم�سية 
يف حمافظة املفرق �سارك فيها ال�سعراء الدكتور 
ال���ف���اع���وري و حممد  حم��م��د م����ق����دادي و ع��ل��ي 
اأبوهديب و غازي الذيبة و اأحمد اأبو �سليم تلتها 

فقرة فنية اأردنية.

متيزت هذه الن�سخة من املهرجان بتنقل فعالياته 
ملواقع ثقافية يف العا�سمة الردنية عمان حيث مت 
افتتاح اأن�سطة املهرجان يف م�سرح اأ�سامة امل�سيني 
يف عمان و يف اليوم الثاين اأقيمت اأم�سية �سعرية 
يف املكتبة الوطنية مبدينة عمان مب�ساركة العديد 
التي  املحافظات  خمتلف  من  الأردن  �سعراء  من 
العمودي والنرث  ال�سعر  تراوحت ق�سائدهم بني 

فنية  وفقرات  تراثية  عرو�سا  تقدمي  جانب  اىل 
من الفلكلور الأردين.وكرم �سعادة عبداهلل حممد 
العوي�ض رئي�ض دائرة الثقافة بال�سارقة امل�ساركني 
الق�سري  اإب��راه��ي��م  حممد  بح�سور  امل��ه��رج��ان  يف 
مدير اإدارة ال�سوؤون الثقافية يف الدائرة و حممد 
و في�سل  ال�سارقة  ال�سعر يف  بيت  الربيكي مدير 

ال�سرحان مدير بيت ال�سعر يف املفرق.

االثنني  8   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12447  
Monday   8   October   2018  -  Issue No   12447

•• ال�صارقة-الفجر:

د �صخ�صية ماوكلي ال�صهرية، �صيفًا على الدورة  يحلرّ املمثل االأمريكي ال�صاعد »نيل �صيثي« بطل فيلم »كتاب االأدغال« الذي ج�صرّ
اأكتوبر يف   19 – (، خالل الفرتة من 14  ال�صاد�صة من مهرجان ال�صارقة ال�صينمائي الدويل للطفل، التي تنظمها موؤ�ص�صة )فنرّ

قاعة اجلواهر للمنا�صبات واملوؤترات بال�صارقة. 
�ض جنوميته اخلا�صة يف الفنرّ  وا�صتطاع �صيثي من خالل تاأديته لدور اإحدى اأكرث ال�صخ�صيات املحببة لدى االأطفال من اأن يكررّ
ال�صينمائي، بعد اأن اأكد على موهبة كبرية ميتلكها يف هذا املجال، فاملمثل ذو ال� 14 عامًا، اأتقن لعب دور �صخ�صية ماوكلي اخليالية 

امل�صتوحاة من كتاب االأدغال، وهو عبارة عن جمموعة من الق�ص�ض التي كتبها املوؤلف الريطاين »رديارد كيبلينج«. 

اأطفال ال�صارقة على موعد مع »ماوكلي« 

مهرجان �ل�سارقة �ل�سينمائي �لدويل للطفل 
ي�ست�سيف »نيل �سيثي« بطل فيلم كتاب �الأدغال
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الداخلية  املناطق  اإىل  بالثقافة  الغنية  البوابة 
الرية يف اأال�صكا

ال��ذه��ب��ي لأل���س��ك��ا) ، حيث يجلب  م��رح��ًب��ا بكم يف (ال��ق��ل��ب 
ال�����س��ي��ف ال�����س��م�����ض م��ن��ت�����س��ف ال��ل��ي��ل ، وت�����س��يء الأ����س���واء 

ال�سمالية �سماء الليل ، 
 ، ال�����س��اخ��ن��ة  – كالينابيع  للبيئة  امل��ث��رية  امل��لم��ح  وت��وف��ر 
الكثري مما  – هناك  الثلجية  ال�سهول  والكيلومرتات من 
اأك��رث يف  باملغامرة  قم  الطلق.  الهواء  يف  به  القيام  ميكنك 
الداخل من هذه املدينة ، اأو اذهب حول مركبات اجلليد ، 
والتجديف والتزلج . هناك املتاحف التي ل يجب تفويتها 
والت�سوق   ، التخمري  ���س��رك��ات  اإىل  وال�����س��غ��رية  ال��ك��ب��رية   ،
النتقائي واملهرجانات والأطعمة املحلية الطازجة ، تعترب 
وهي جزء  األ�سكا  يف  اأك��رب مدينة  ثاين  مدينة فريبانك�ض 

فريد من العامل ل�ستك�سافه.
 

فقط يف فريبانك�ض
القطبية  ال��دائ��رة  اإىل  لرحلة  املثالية  الن��ط��لق  من�سة 
ال�����س��م��ال��ي��ة )ع��ل��ى ب��ع��د 315 ك��ي��ل��وم��رتا ف��ق��ط ���س��م��ال( ، 

الرحلت  تقدم فريبانك�ض جمموعة متنوعة من خيارات 
الطريان.  اأو  العربات  طريق  ع��ن  ذل��ك  يف  مب��ا  وال�سياحة 
جميع  يف  تقع  التي  وال��ق��رى  الثقافات  ا�ستك�ساف  ميكنك 
، الدببة  ال��ب��ك��ر ، وحت���دي���د ك��اري��ب��و  ال���ربي���ة  اأن���ح���اء ه���ذه 
القطبية والثعالب القطبية على طول الطريق. التنقل يف 
الدفع  اأو  الوطنية  املتنزهات  الغو�ض يف   ،  Yukon نهر 
من  فقط  دقيقة   15 بعد  على  النائية.  املناطق  يف  اأب��ع��د 
اأجواء  تعي�ض  حيث   ، ال�سمايل  �ستجدالقطب  فريبانك�ض 
عيد امليلد على مدار ال�سنة. قم بقيادة طريق �سانتا كلوز 
ق�سب  ب��زخ��ارف  املزينة  ال�����س��وارع  مب�ساهد  وا�ستمتع  ل��ني 
اأو  ليلة  ب���دون  املنطقة  اإىل  ال��رح��ل��ة  تكتمل  ل��ن  احل��ل��وى. 

ليلتني خم�س�ستني للأ�سواء ال�سمالية.

عجائب طبيعية
منتزه  ي��وج��د   ، فريبانك�ض  م��ن  ف��ق��ط  �ساعتني  ب��ع��د  ع��ل��ى 
دينايل الوطني ، حيث يتم عر�ض التنوع اجلغرايف لأل�سكا. 
اأو   ، ميكنك القيام بجولة عرب ال�سهول واجلبال والغابات 
احلياة  مل�ساهدة  ال��دراج��ة  رك��وب  اأو  طويلة  مل�سافات  امل�سي 
ال��ربي��ة ال��رائ��ع��ة والبيئة ع��ن ق��رب. اأث��ن��اء زي��ارت��ك ملنتجع 

يف  الإ�سرتخاء  ميكنك   ،  Chena Hot Springs
املياه التي ت�سل حرارتها اإىل 41 درجة مئوية وحتيط بها 
الكهفية  ال�سماء  اإىل  التوجه  ، علوة على  الثلوج  جرافات 
اأثناء وجودك هناك(. يف  اأورورا للجليد  )جولة يف متحف 
“كرميرز فيلد مهاجرين” ،  امل�سمى  املائية  الطيور  ملجاأ 
م�سية  خذ   ، املدينة  و�سط  من  فقط  دقائق  بعد  على  يقع 
الإوز  مل�ساهدة  وال��غ��اب��ات  الرطبة  الأرا���س��ي  ع��رب  طبيعية 

والبط والطيور واأكرث يف خمتلف البيئات.

املعامل الثقافية
تراث األ�سكا ثري وعميق كاأر�سه. قم بزيارة متحف جامعة 
اأثرية من  1.4 مليون قطعة  األ�سكا يف ال�سمال لكت�ساف 
والفنون  والتاريخ  الأعراق  علم  ذلك  يف  مبا   ، اأق�سام   10

اجلميلة وعلوم الأر�ض. 
تك�سف املعرو�سات هنا عن اآلف ال�سنني من الفن يف األ�سكا 
واحل��ف��ري��ات واأك����رث م��ن ذل���ك ب��ك��ث��ري. يف م��رك��ز موري�ض 
بامل�سي عرب ثلثة �سور ديورامية  ، قم  الثقايف  ثومب�سون 
ت�سور موا�سم املنطقة ، وعنا�سر من التاريخ وم�ساهد من 
حياة األ�سكا الأ�سلية. من اأجل غو�ض ثقايف من نوع خمتلف 

، حيث ترى   Pioneer ، اق�ِض يوًما �سيفًيا يف منتزه   
وت�سوق.  ومعار�ض  وع��رو���ض  حديد  و�سكة  متاحف  �سبعة 

واختتم جولتك  مع الع�ساء يف اأحد املطاعم العديدة التي 
تتميز باملاأكولت البحرية الطازجة يف األ�سكا.

مدينة ناب�صة باحلياة يف اأق�صى ال�صمال

فريبانك�ض .. مرحبًا بكم يف )�لقلب �لذهبي الأال�سكا(
�صم�ض   ، ال�صمايل  القطبي  لل�صفق  – لوحة  بها  خا�صة  متقلبة  حلياة  ال�صماء  يف  تذهب   ، �صمااًل  درجة   65 عر�ض  خط  عند 
منت�صف الليل وغروب ال�صم�ض التي ت�صتمر اإىل االأبد. هنا توجد �صال�صل جبلية خطرية ، واالأنهار والبحريات البكر ، واحلياة 
العامل  املحليون  ال�صكان  يحت�صن  االأر�ض.  وجه  على  اآخر  مكان  اأي  يف  توجد  ال  التي  املوؤثرة  العزلة  وبع�ض  الوفرية  الرية 
الطبيعي وين�صئون مدينة نهارية ناب�صة باحلياة يف اأق�صى ال�صمال. تبلغ م�صاحة مدينة فري بانك�ض 84.7 كيلو مرت مربع، كما 

ترتفع فوق م�صتوى �صطح البحر 136 مرت ويبلغ عدد �صكانها 31.535 ن�صمة.

•• دبي-الفجر:

ال�سرتاتيجية  ال�سلوفيني عن خطته  ال�سياحة  اأعلن جمل�ض 
اأف�سل وجهة للعافية يف العامل،  التي تهدف جلعل �سلوفينيا 
وذل����ك م���ن خ���لل ع���دد م���ن امل����ب����ادرات امل�����س��ت��م��رة ال��ت��ي تعزز 
الطبية  ،ال��ع��ي��ادات  البلد  يف  احل��راري��ة  املنتجعات  مكانة  من 
واللتزام  الع�سوية  وامل��اأك��ولت  املنتجات   ، البكر  والطبيعة 
مفاهيم  على  �سممت  ال��ت��ي  ال�سحية  اخل�����س��راء  بال�سياحة 
م�ستدامة. ونظراً جلهودها وخربتها الدولية يف هذا املجال، 
اختريت �سلوفينيا �سمن قائمة اأربعة من املتاأهلني للت�سفيات 
النهائية عن فئة »ذا بي�ست اإن ويلن�ض« التابعة جلوائز ال�سفر 
يف  الفائز  عن  النقاب  ك�سف  �سيتم  حيث   ، العاملية  وال�سياحة 
،ال��ذي �سينعقد يف لندن يف   )WTM(  سوق ال�سفر العامل�

الفرتة ما بني 5 اإىل 7 نوفمرب 2018.
وي�����س��ادف ه���ذا ال��ع��ام  الح��ت��ف��ال ب��ال��ذك��رى ال���� 40 لإطلق 

اجلوائز ، و�ستكون �سلوفينيا يف املرحلة النهائية.
ب�سمعة  �سلوفينيا بخدمات منتجعات �سحية حتظى  وت�ستهر 

مرموقة يف ال�سوق الدولية، ف�سًل عن تطورها املت�ساعد  يف 
العقود القليلة املا�سية، ومييز�سلوفينيا العتناء 

مع  بالبيئة 

من  مكن  ح��دي��ث  مهني  نهج  ع��رب  اخل�����س��راء  الرقعة  تو�سيع 
بحزم  �سلوفينيا  وتزخر  الفاتنة،  اخل�سراء  �سياحتها  ترقية 
ي��وف��ره��ا برنامج«  ال��ت��ي  ال��رف��اه��ي��ة وال����س���رتخ���اء وال���ع���لج 
�سيلفني�ض » ال�سامل على  منط حياة يقوي ال�سحة اجل�سدية 
والعقلية والطاقة املتجددة يف اجل�سد.و�سي�ساهم م�سروع املياه 
ال�سحية »ووتر هيلث« الذي نفذه جمل�ض ال�سياحة ال�سلوفيني 
، يعد  للعافية  اأف�سل مق�سد  �سلوفينيا لنيل جائزة  تاأهيل  يف 
م�سروع املياه ال�سحية جزًءا من ا�سرتاتيجية �سلوفينيا املمتدة 
من عام 2017 ولغاية 2021 لتحقيق النمو امل�ستدام املرتكز 
اأ�سا�سي  ج��وه��ر  باعتبارها  ال�سحية  املنتجعات  �سياحة  على 
يف  املخت�سني  ق��ام  ال�ساأن  ذات  الوطنية.ويف  ال�سياحة  لتنمية 
،التايلندية   ،اليابانية  الهندية  الأ�ساليب  دمج  يف  �سلوفينيا 
وال�سينية والعديد من الطرق القدمية يف التدليك وتق�سري 
العلجات جنباً اىل جنب مع التمارين يف الطبيعة املت�سمنة 
املحفزة على  التدريب  وبرامج  ال�سموم  التخل�ض من  التاأمل، 
اأ�سلوب  ان��ت��ه��اج 

�سحي يف املدار�ض وجل�سات راحت البال لل�سعور ب�سفاء الروح.
امل�سماة«  العافية  علجات  من  مميزاُ  نوعا  �سلوفينيا  وتقدم 
اإن ذا  فوري�ست« ، التي متنح الزائر ا�ستعادة القوة  �سيلفني�ض 
ال�سخ�سية مع تاأثريات اأيونات الطرح والطاقة امل�ستمدة من 
الغابات، ويتاح لل�سائح امل�سي وممار�سة الريا�سة يف تلك الغابات 
املده�سة، كما وت�سيف اأوقات الراحة يف اأرجوحة �سبكية مزيدا 
من الإلهام الفكري الذي يرافقه قائمة من الأغذية الع�سوية 
امل�سنعة حملياً.وهناك نوع اآخر يعزز الن�ساط واحليوية موؤلف 
من مزيج من اجلولف مع العافية وقد طور مركز ترميليوم 
ميديكو ويلن�ض دورات للريا�سيني املحرتفني وال�سياح الذين 
يعانون من م�ساكل �سحية معينة بوا�سطة ا�ستخدام العلجات 
احلرارية  ال�سبا  مياه  مل�سادر  ال�سافية  الآث��ار  بني  التي جتمع 

املحلية مع العلجات الطبية املفيدة.
ومن العرو�ض الفريدة الأخرى هي ا�ستغلل املياه اجلليدية 
منطقة  يف  ال��واق��ع  �سبيك  ف��ن��دق  يف  العافية  وراء  ال�سعي  يف 
كراجن�سكا غورا الوجهة ال�سياحية ال�سهرية يف ف�سلي ال�ستاء 

وال�����������س�����ي�����ف. وي���ع���ت���رب 

الفندق الأول والوحيد الذي ي�سم هذه اخلا�سية على م�ستوى 
�سلوفينيا واأوروبا. حيث ترك حتت الفندق املاء اجلليدي دون 
اأنه  الختبارات  اأظهرت  وبعدها  ع��ام،  األ��ف  لأك��رث من  م�سا�ض 
وبن�سبة  باملعادن  غنية  املياه  اأ�سبحت  املواتية  الظروف  ب�سبب 
مثالية من الكال�سيوم واملغني�سيوم ودرجة احلمو�سة املحايدة 
ب��اآث��اره��ا اليجابية على  ال��زائ��ري��ن  مل��د  واأ���س��ح��ت الآن ج��اه��زة 
يف  رائ��دة عاملياً  �سلوفينيا  خربة  وال�ست�سفاء.ومتلك  ال�سحة 
 ، توريزم«  بي  »ه��وين  تدعى  ما  اأو  الزراعية  ال�سياحة  تطوير 
وهي �سكل من اأ�سكال املعاجلة املتكاملة التي ت�ستخدم العبري 
من خلية النحل للم�ساعدة يف علج الربو وجميع اأنواع امل�ساكل 
ال�سحيني  ال�سياح  ويرتاد  التنف�سي،  يعاين منها اجلهاز  التي 
واجليلي  النحل  لقاح  حبوب  من  الغنية  مل�سادرها  �سلوفينيا 
اخل�سبية  ال�ساونا  وغ��رف  الع�سل  م�ساجات  توفر  م��ع  امللكي  
النادرة، وتتناغم كل هذه اخل�سائ�ض مع الهواء النقي املليء 
الب�سرة  الدافئ والع�سل على   ال�سمع  الع�سل وملم�ض  برائحة 

ليعطي قا�سده ال�سباب املتجدد.
يف 

املنتجعات ال�سحية يتم اإيلء اهتمام خا�ض للتغذية ال�سحية 
ورغبات  احتياجات  ملختلف  منا�سبة  غذائية  ق��وائ��م  وت��وف��ري 
ال�����س��ي��وف و ع��ن��د اإع�����داد الأط���ب���اق  ي��رع��ى و���س��ع  حمتويات  

لتاأثريات الطعام احليوي واأ�سله املحلي.
وحتت�سن �سلوفينيا جملة من املراكز الطبية والعافية مبا يف 
ليندافا  ل�سكو،تريمي  ،ثريمانا  �سبا  دوبرينا  تريمي   : ذل��ك 
مركز  ال�سحي،  ردين�سي  منتجع  �سبا،  بورتوروز  تريمي  �سبا، 
وتريمي  توبلي�سي  زميجي�سك  تريمي  �سبا  الطبي،  روغا�سكا 

كركا �سبا على �سبيل املثال ل احل�سر.
الأو�سط  ال�سرق  �سوق  اأن  ال�سلوفيني  ال�سايحة  ويرى جمل�ض 
،ولهذا  العلجية  لل�سياحة  ال��واع��دة  الأ���س��واق   م��ن  واخلليج 
ال��غ��ر���ض ي��ع��م��ل امل��ج��ل�����ض م���ع وك�����الت ال�����س��ف��ر ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف 
الإقامة  ال�سفر احل�سرية لتجربة  بباقات  املنطقة لتزويدهم 
وتعميق  العالية  القيمة  ذات  احلرارية  ال�سحية  املنتجعات  يف 
الفهم حول الوجهات ال�سلوفينية  لكافة �سياح اخلليج و�سكان 
ال�سرق الأو�سط الذين يبحثون عن منط حياة �سحي اأخ�سر 

ومفعم بالتجدد و�سحن الطاقات.

ح جلائزة اأف�صل وجهة للعافية يف العامل �صلوفينيا ُتر�َصرّ

جو�ئز �ل�سفر و�ل�سياحة �لعاملية ت�سع �سلوفينيا �سمن قائمة �ملر�سحني على �لفوز باللقب
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ما �سبب عجز �لعلماء عن �إيجاد 
لقاح للوقاية من نزالت �لربد؟

اكت�ساف  ع��ن  ال��ع��ل��م��اء  ع��ج��ز  �سبب  امل��ن��اع��ة  ع��ل��م  ب��اح��ث خمت�ض يف  اأرج����ع 
واإيجاد لقاح يقي الإن�سان من الإ�سابة بنزلت الربد اإىل كرثة ال�سللت 
بارلو،  بيرت  ا�سكتلندا  بجامعة  الباحث  واأو���س��ح  الأنفية.  الفريو�سات  يف 
 166 اإىل  الأنفية  الفريو�سات  �سللت  عدد  و�سول  اكت�سفوا  العلماء  اأن 
�سللة. وبنّي بارلو وفقاً ملوقع “�سانتيفيك اأمريكان”، اأن العلماء يجدون 
�سعوبة كبرية يف اإنتاج لقاح يقاوم كل تلك ال�سللت. ولفت اإىل اأن الوقاية 
ال��ذي ي�ستحيل  100 لقاح، الأم��ر  اأك��رث من  من الزكام ت�ستوجب تطوير 

معه اإجبار الأ�سخا�ض على تناول هذا الكم من اللقاحات.

�ل�ساي �الأخ�سر قد يعالج �ل�سرطان!
مثل  م��ف��ي��دة،  �سحية  بخ�سائ�ض  يتمتع  ب��ك��ون��ه  الأخ�����س��ر  ال�����س��اي  ُي��ع��رف 
امل�ساعدة على فقدان الوزن، اأو تخفي�ض �سغط الدم، ولكن درا�سة جديدة 

وجدت اأنه قد ي�ساعد على علج ال�سرطان اأي�سا.
وك�سفت التجارب املعملية اأن م�سحوق ال�ساي الأخ�سر )matcha( ميكن 
اأن يبقي على اخلليا ال�سرطانية يف حالة خمود، من خلل الق�ساء على 

اإمدادات الطاقة اخلا�سة بها، ومنعها من "اإعادة التزود بالوقود".
بعد  وو�سف باحثو جامعة Salford نتائجهم باأنها "مثرية للإعجاب"، 
اجلذعية  اخلليا  على   "matcha" م�ستخل�ض  اآث��ار  بتقييم  قاموا  اأن 
ل�سرطان الثدي، والتي ميكن اأن تتحول اإىل اأي خلية �سرطانية قادرة على 

النق�سام والتجدد.
وت��اب��ع��ت ال��درا���س��ة ه���ذه الآث�����ار ع��ن ط��ري��ق ا���س��ت��خ��دام ال��ن��م��ط الظاهري 
مبا�سر  ب�سكل  املركبات  تاأثري  كيفية  يف  تبحث  عملية  وه��ي  ال�ستقلبي، 
 matcha على اخلليا. ومن خلل ذلك، وجد الباحثون اأن م�ستخل�ض
يكبح عملية الأي�ض يف mitochondria، والتي تعترب مركز قوة كل 
خلية. وك�سف الربوفي�سور مايكل لي�سانتي، الذي قاد الدرا�سة املن�سورة يف 
املجلة العلمية Aging، اأن امل�ستخل�ض قد حّول اخلليا ال�سرطانية اإىل 
واأ�ساف: "وبعبارة اأخرى، فاإن matcha متنع  "حالة ا�ستقلب هادئة"، 
وبالتايل ت�سبح اخلليا ال�سرطانية  اخلليا من "اإعادة التزود بالوقود"، 

غري ن�سطة ومتوت".
على م�سار  ب�سدة"  "اأّثر  الأخ�سر  ال�ساي  اأن م�سحوق  الأدل��ة على  وك�سفت 
الغذائي  التمثيل  عملية  يف  مهما  دورا  تلعب  ال��ت��ي   ،mTOR اإ����س���ارة 
للخليا ال�سرطانية. كما اأدى م�ستخل�ض matcha اإىل اإ�سعاف مكونات 
من  للخليا  املطلوبة  الربوتينات  معظم  يجمع  ال��ذي   ،ribosome
اأجل بقائها. وياأمل الباحثون اأن يتم ا�ستخدام "matcha" يف امل�ستقبل 
الذي   ،"rapamycin" دواء  فيها  ي�ستخدم  التي  نف�سها،  بالطريقة 

."mTOR" يوقف م�سار
اأن مكون  وزم��������لوؤه  ل��ي�����س��ان��ت��ي  ال���ربوف���ي�������س���ور  وج����د  ����س���اب���ق،  وق����ت  ويف 
يقتل اخلليا اجلذعية   ،"Earl Grey" يف نوع ال�ساي bergamot

ال�سرطانية.
يذكر اأن matcha هو نوع من ال�ساي الأخ�سر ياأتي على �سكل م�سحوق، 

وي�ستهر ا�ستخدامه يف احتفالت ال�ساي باليابان.

تريفي  ن��اف��ورة  ع��ن  ال�صهرية  ال��ع��ادة  تعني  م��ا   •
االيطاليه اأنه اذا األقى الزائر بقطعه عمله معدنيه 

من وراء ظهرة يف حو�ض النافورة ؟
ي�سمن العودة للبيت

بر�صيبولي���ض؟ اآث����ار  تق����ع  • اأين 
جزيرة �سقلية

ملتقى  عند  تقع  التي  الليبية  املدينة  هي  ما   •
احلدود التون�صية اجلزائرية ؟

غدام�ض
؟  العمل  يف  للطفل  الدمعية  القنوات  تبدا  • متى 

بعد خم�سة اأ�سابيع من ولدته
؟ اأفريقيا  ويف  اأمتار  ثمانية  قطره  يبلغ  قد  �صخم  • �صجر 

 الباوباب

الع�سلة  هي  الع�سلت  هذه  اأقوى  واأن  خمتلفة  ع�سلة   639 الإن�سان  ج�سم  ع�سلت  عدد  اأن  تعلم  • هل 
املا�سغة بني الفكني ولي�ض ع�سلة ال�ساعد. واأن اأكرب هذه الع�سلت هي ع�سلة الفخذ. 

اأن الذباب ينقل العديد من الأمرا�ض للإن�سان واأهم هذه الأمرا�ض: مر�ض الرمد ال�سديدي  • هل تعلم 
ومر�ض الرتاخوما ومر�ض الإ�سهال وغريها. ولذلك جتب مكافحة الذباب ومنع تواجده وذلك بالتدابري 
اأماكن  يف  املبيدات  بع�ض  ر�ض  النوافذ،  على  �سبك  �سلك  و�سع  جيد،  ب�سكل  القمامة  من  التخل�ض  التالية: 

تواجد الذباب للق�ساء عليها. اأما مر�ض امللريا فهو ينتقل بوا�سطة بعو�ض خا�ض ي�سمى الأنوفيل.
املثل:  قال  وقد  نواحي  عدة  من  وذلك  منها  العلج  من  بكثري  اأهم  الأمرا�ض  من  الوقاية  اأن  تعلم  • هل 
اأ�سكالها واأنواعها.  الوقاية واأولها هي النظافة بكافة  )درهم وقاية خري من قنطار علج( واأهم متطلبات 
ويعترب مبداأ الطهارة الإ�سلمي من اأعظم مبادىء ال�سحة الوقائية يف العامل. وقد جاء التوجيه النبوي يف 

هذا الإطار وذلك مبفهوم )النظافة من الإميان(. 

القطة البي�ضاء 
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فوائد حبة الركة

اإ�سافة  ا�ستخداماتها  خمتلف  يف  ال��ربك��ة  حلبة  ال�سحية  الفوائد  تتعدد 
للحفاظ  بتناولها،  و�سلم   عليه  اهلل  الر�سول �سلى  وتو�سية  املميز  ملذاقها 

على ال�سحة والتعايف من الأمرا�ض.
حبة  اإن  العلجية:  التغذية  ا�ست�سارية  الدين  �سرف  منال  دكتورة  وتقول 

الربكة مفيدة جًدا يف علج النتفاخ وع�سر اله�سم ل�سيما عند الأطفال.
وت�سري اإىل اأنها مفيدة يف حالت احلمو�سة التي تلزم املراأة خلل الأ�سهر 

الأخرية من احلمل وتعد علج فعال لأوجاع البطن.
وميكن ا�ستخدامها للتخفيف من ال�سداع عن طريق نقعها يف املاء اأو دقها 

وتناولها يف �سكل م�سروب للتخل�ض من وجع الراأ�ض.

�صيدة الواليات املتحدة االأوىل ميالنيا ترامب خالل زيارتها منطقة االأهرامات امل�صرية يف القاهرة الكرى. )رويرتز(

يحكى ان احد ال�سيادين وجد قطة �سغرية بي�ساء داخل الغابه فاأ�سفق عليها ان ياأكلها حيوان �سر�ض وهى بهذه الرقة 
فقرر ان ياأخذها لأبنته ال�سغرية تلعب بها .. و�سعها داخل جرابه الكبرية وراء ظهره فنامت قليًل اول الأم��ر ثم 
ا�ستيقظت لتخرب�ض اجلراب ثم تخرج منه وت�سقط على الأر�ض فدا�ستها عجلت عربته الثقيلة التى يجرها خلفه 
ف�سمع مواءها ونظر خلفه م�سرعاً ليجدها و�سط الطمي .. رفعها ونظفها ووجدها بخري فقال لها حمداً هلل وجود 
التى  لأبنته  ومنحها  للبيت  ا�سرع  العربة،  عجلت  لفرمتك  �سلبه  الأر���ض  كانت  لو  وال  انقذك  هنا  الكثري  الطمي 
نظفتها باملاء جيداً وجففتها وجعلت لها مكاناً تنام فيه وهى �سعيدة بذلك وبداأت القطة تلعب داخل املنزل وتقفز من 
هنا لهناك ويف حلظات ذهبت لأحد الأركان ونظرت ل�سيئ اعجبها وا�سرعت باأبتلعه وكانت الأبنة تراقبها ف�سرخت 
وافرغ  القطة  فم  داخ��ل  حزامه  طرف  يدخل  ان  وا�ستطاع  ب�سرعه  ال�سياد  جاء  الفئران..  �سم  القطة  ابتلعت  وقالت 
معدتها وانقذها وراقبها يومني حتى �سفيت .. بعدها خرجت لتلعب واخذت تقفز وتنط ويف اخر نطه لها والتى كانت 
قوية جداً �سقطت داخل بئر املاء �سرخت البنت ال�سغرية وجرت مع امها لتلقى بدلو املاء داخل البئر فدخلت فيه 
القطة و�سحبتها الأم وانقذتها وهى يف غيظ �سديد .. ت�سللت القطة من فرا�سها و�سعدت اإىل �سطح البيت فوجدت 
برجاً �سغرياً ا�سود تخرج منه روائح �سهية اقرتبت لتنظر ومدت رقبتها كثرياً فاأختل توازنها و�سقطت داخل مدخنة 
البيت لت�سقط فوق املوقد الذي كانت الأم لتوها قد رفعت من عليه اناء به ماء مغلي ولأن ال�سعلة مازالت �ساخنه فقد 
ل�سعت القطة ال�سقيه وجعلتها تقفز وترتطم باحلائط مما افزع الأم التى ا�سرعت بو�سع علج للحروق على فروتها 
املت�سخة، رقدت القطة لتعود بعد ايام ل�سقاوتها فوجدت مكاناً دافئاً منعزًل معتماً دخلت فيها ورقدت بهدوء واذا بالأم 
تاأتي لت�سع فيه بع�ض الأخ�ساب لتوقدها فاأ�سرعت القطة لتقفز خارجه قبل ان ت�ستعل وت�سبح م�سوية.. �سرخت الأم 
وهلعت ملا كانت �ستفعله بالقطة ال�سغرية.. خرجت القطة وهى جتري ثم قفزت فوق احدى الأ�سجار لرتقد على احد 
الأغ�سان واخذت تلعب مع احدى الفرا�سات وتلف وتدور ومل ترى تلك الأغ�سان املت�سابكة التى التفت حول رقبتها 
الأبنة خرجت تبحث عنها  ال�سغرية وك��ادت ت�سقط لكنها علقت من رقبتها وك��ادت تختنق ولأن  اقدامها  فجاأة زلت 
�سمعت مواءها ال�سعيف وا�سرعت لأبيها لينقذها.. عادت القطة للمنزل ودخلت حتت �سرير الأبنة ال�سغرية لرتتاح يف 
هدوء ومل متر دقائق حتى دخلت البنت الغا�سبة والتى قررت امها ان تلقى بالقطة خارجا فاأرمتت فوق فرا�سها بعنف 
مما جعله ي�سقط بها فوق راأ�ض القطة التى �سرخت، جاء الأب لريفع ال�سرير ويجد القطة اجلريحة فاأخذها وخاط 
جرحها لدى الطبيب لينقذها من جديد وهنا قال لأبنته انها قطة ب�سبعه ارواح كادت متوت �سبعه مرات وانقذتها 
لكني لن اعي�ض عمري انقذ فيها.. يف ال�سباح اخذها معه اإىل الغابه وتركها هناك، انهى عمله وعاد للبيت فوجدها تنام 

مع ابنته يف فرا�سها.. ا�سلم امره هلل وتقبل وجودها يف بيته �سريطة انه لن يتدخل لأنقاذها مرة اخرى!. 

ي��و���س��ي ال��ع��دي��د م��ن الأط���ب���اء ب��ا���س��ت��خ��دام ف��ي��ت��ام��ني )د( يف حالت 
الإ�سابة بالك�سور، وخا�سًة لكبار ال�سن، الذي يوجد بوفرة يف اأطعمة 
مثل البي�ض واحلليب، اإل اأن درا�سة حديثة اأثبتت اأنه بقدر فوائده، 

له العديد من الأ�سرار.
وبح�سب ما ذكر موقع quo الإ�سباين فاإن جمموعة من الباحثني 
اأجرت درا�سة حول التاأثري ال�سلبي  من كلية "كينجز كوليدج لندن"، 

لفيتامني )د( يف الك�سور.
واأكدت نتائج الدرا�سة التي اأجريت على اأكرث من 500 األف �سخ�ض 
حول العامل؛ اأن ا�ستهلك فيتامني )د( ل يزيد احلماية �سد ك�سور 

العظام.

ل��دي��ه��م م�ستويات ع��ال��ي��ة من  ال��ذي��ن  امل��ر���س��ى  اإن  ال��درا���س��ة  وق��ال��ت 
فيتامني )د( اأو يتناولون جرعات كبرية منه؛ اأكرث عر�سة للإ�سابة 

بك�سور العظام.
نتائج  تثبت  التي  الأوىل  لي�ست  الدرا�سة  ه��ذه  اأن  اإىل  املوقع  واأ���س��ار 
م�سابهة؛ ففي عام 2017 اأُجري بحث على 55 األًفا من كبار ال�سن، 
كان نتيجته اأن تناول مكملت فيتامني )د( لي�ض له؛ ل يف الوقاية 

من التعر�ض للك�سور ول يف حت�سني القوة واحلركة.
ووفًقا للباحثني، فاإن فكرة اأن فيتامني )د( يوفر احلماية �سد ك�سور 
العظام، تاأتي من درا�سات اأجريت يف عام 1980، ومنذ ذلك احلني 

مل تقم درا�سة بنفي ذلك اأو تاأكيده.

در��سة حديثة تفند �أ�سطورة فيتامني »د«


