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زيت الروزماري لعالج ال�صلع

تفيد التقارير الطبية اأنه عند بلوغ الـ 50 تعاين ن�سف الن�ساء و85 
ال�سلع.  اأو  ال�سعر  ت�ساقط  درجــات  من  درجــة  من  الرجال  من   %
هناك اأدلة على اأن زيت الروزماري من بني اأف�سل العالجات الطبيعية 
لهذه امل�سكلة وحتديداً احلد من م�سكلة ت�ساقط ال�سعر. لكن ال يوجد 

تاأكيد علمي من درا�سات مو�ّسعة على ذلك حتى االآن.
 اإليك طريقة ا�ستعمال زيت الروزماري لتحفيز منو ال�سعر:

)اإكليل  الـــروزمـــاري  زيـــت  مــن  قــطــرة   12 اإىل   10 اإ�ــســافــة  ميكنك 
اجلبل( لعبوة ال�سامبو، لتخفيف الزيت. اأو �سراء �سامبو يحتوي على 

زيت الروزماري �سمن مكوناته.
ل تدليك فروة الراأ�س بالروزماري قبل النوم، فيمكن  اأما اإذا كنت تف�سّ
اإ�سافة قطرتني من الزيت اإىل بع�س املاء لتخفيفه، والتدليك به، ثم 
غ�سل فروة الراأ�س يف ال�سباح. ويتطّلب العالج عدة اأ�سهر الأن حتفيز 

منو ال�سعر ي�ستغرق وقتاً.
وال ينبغي للحوامل واملر�سعات ا�ستعمال زيت الروزماري، كما يجب 

عدم مل�س العينني اإال بعد غ�سل اليدين جيداً عند ا�ستعمال الزيت.

املخ يحتاج 2.5 لرت ماء يوميا
ك�سفت درا�سة اأن املاء ي�ساعد كل اأع�ساء اجل�سم يف اأداء وظائفه على 
اأكمل وجه، خا�سة املخ الذي يحتاج اإىل ما بني 1.5 و2.5 لرت ماء 

يوميا حتى ي�ساعده على الرتكيز، وللحفاظ على كفاءة الذاكرة.
املــخ يف فرن�سا على �سرورة  درا�ــســات  لــدى مــركــز  الــبــاحــثــون  و�ــســدد 
والطماطم  اخليار  مثل  باملاء  الغنية  االأطعمة  تناول  على  احلر�س 

والكو�سا.
املخ  خاليا  تغذية  على  اجل�سم  يف  املياه  م�ستويات  ا�ستقرار  وي�ساعد 

ب�سورة كاملة متكنه من اأداء وظائفه على اأكمل وجه.
متت  مياها  ي�سربون  الفرن�سيني  مــن   98% فـــاإن  للدرا�سة  ووفــقــا 
املياه   87% ي�ستخدم  ال  حني  يف  تنقية،  جهاز  طريق  عن  فلرتتها 
مياه  تــنــاول  عليها  مف�سلني  البال�ستيك  مــن  امل�سنوعة  بــالــعــبــوات 

ال�سنبور للتمتع باملذاق اخلال�س الذي يفتقدونه بالنوع االأول.

اآالم احلي�ض ال�صديدة 
ت�صتلزم ا�صت�صارة الطبيب 

ال�سديدة  احلي�س  اآالم  اإن  ليل  مارتينا  االأملــانــيــة  اخلــبــرة  قــالــت 
مبا  االإ�سابة  اإىل  ت�سر  قد  الأنها  فــوراً  الطبيب  ا�ست�سارة  ت�ستلزم 

يعرف ببطانة الرحم املهاجرة اأو االنتباذ البطاين الرحمي . 
واأو�سحت ليل، التي قامت بتاأليف كتاب عن هذا املر�س، اأن مر�س 
ببطانة  �سبيهة  اأن�سجة  وجــود  عــن  عــبــارة  املهاجرة  الــرحــم  بطانة 
الرحم خارج الرحم؛ حيث تنمو تلك البطانة على جانبي جتويف 
الرحم  عنق  اإىل  اأو  املبي�سني  ثم  فالوب  قناتي  اإىل  لتمتد  الرحم 

م�سببة التهابات، ثم الت�ساقات واآالماً حو�سية دورية.
واأ�سافت ليل اأن االآالم ال�سديدة قد حتدث قبل الدورة ال�سهرية اأو 
بعدها، م�سرة اإىل اأنه ميكن اال�ستدالل على هذا املر�س من خالل 

اأعرا�س اأخرى، مثل االلتهابات الداخلية والنزيف واالأورام. 
ويف الغالب ال يتم اكت�ساف مر�س يف الوقت املنا�سب الأنه غالباً ما 
اأخــذ هذه  اأنــه ينبغي  اإىل الــدورة ال�سهرية، غر  اإرجــاع االآالم  يتم 
قد ترتتب  الأنــه  مبكراً  املر�س  اجلد الكت�ساف  على حممل  االآالم 

عليه عواقب وخيمة ت�سل اإىل حد فقدان اخل�سوبة. 
واأ�سارت ليل اإىل اأن مر�س بطانة الرحم املهاجرة ال ميكن ال�سفاء 
الــعــالج، على �سبيل  اآثـــاره من خــالل  منه، ولكن ميكن احلــد من 
املثال بوا�سطة منظار البطن. كما ميكن حت�سني احلالة ال�سحية 
اأ�سلوب حياة �سحي يقوم  اإتباع  االآالم من خالل  العامة وتخفيف 
على التغذية ال�سحية واملواظبة على ممار�سة الريا�سة والبعد عن 

التوتر النف�سي. 
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الفوليك خالل احلمل يقلل خطر التوحد 
بداية فرتة  الفوليك يف  تناول مكمالت حم�س  اأن  درا�سة جديدة  وجــدت 
االأم  تعر�ست  واإن  حتى  بالتوحد  االأطــفــال  اإ�سابة  احتماالت  يقلل  احلمل 

ملبيدات ح�سرية مرتبطة بهذا اال�سطراب يف النمو الع�سبي.
وقالت ريبكا �سميت عاملة االأوبئة واالأ�ستاذة يف معهد اأبحاث ا�سطرابات النمو 
الع�سبي بجامعة كاليفورنيا االأمريكية، التي قادت الدرا�سة، لرويرتز عرب 
الهاتف اإن االأمهات الالئي تعر�سن ملبيدات ح�سرية منزلية اأو زراعية قبل 
حملهن بقليل اأو خالله ولكن تناولن جرعات مكثفة من حم�س الفوليك 
الن�ساء  مع  مقارنة  الن�سف  اإىل  بالتوحد  اأطفالهن  اإ�سابة  احتماالت  تقل 

الالئي تناولن كميات منخف�سة من هذا الفيتامني.
وحاويل  الفوليك  حم�س  تناويل  للحمل  احتمال  هناك  كان  اإذا  واأ�سافت 

جتنب املبيدات احل�سرية غر ال�سرورية .
االأمهات  تعر�س  بني  تربط  �سابقة  درا�سات  اإليه  تو�سلت  ما  البحث  واأكــد 
الع�سبي  النمو  يف  ق�سور  وهو  التوحد،  طيف  وا�سطراب  ح�سرية  ملبيدات 

يت�سم ب�سعوبات يف التعامل االجتماعي والتوا�سل وم�سكالت �سلوكية.
ولكن الدرا�سة التي ن�سرت يف دورية )اإنفرومنتال هيلث بر�سبكتفز( تقدم 
ملبيدات ح�سرية  الذين يتعر�سون  االأطفال  اأن  اإىل  بتو�سلها  ك�سفا جديدا 
جرعات  اأمهاتهم  تناولت  اإذا  بالتوحد  لالإ�سابة  عر�سة  اأقل  والدتهم  قبل 

مكثفة من حم�س الفوليك.
والفيتامينات  باملعادن  الغنية  االأوراق واحلبوب  ذات  وحتتوي اخل�سراوات 

على حم�س الفوليك اأو فيتامني )بي9-(.
اأخرى  �سحية  وجــمــاعــات  االأمــريــكــيــة  الوقائية  اخلــدمــات  وحـــدة  وتن�سح 
نق�س  الأن  الفوليك  بتناول حم�س  للحمل  يتهياأن  الالئي  الن�ساء  بالفعل 

ال�سوكي. واحلبل  املخ  يف  خلقية  بعيوب  طويال  ارتبط  فيتامني )بي9-( 

االكتئاب يهاجم مر�صى 
ال�صكتة الدماغية

قال الربوفي�سور ماريو زيبلر اإن االكتئاب 
يهاجم مر�سى ال�سكتة الدماغية ب�سفة 
الــقــيــود احلركية  ب�سبب  وذلـــك  خــا�ــســة، 
ُتعيق  الـــتـــي  الــلــغــويــة،  واال�ـــســـطـــرابـــات 
الكثر من املر�سى عن ممار�سة حياتهم 

ب�سكل طبيعي. 
االأملانية  اجلمعية  ع�سو  زيبلر،  واأو�سح 
الدماغية،  الــ�ــســكــتــة  مــر�ــســى  ملــ�ــســاعــدة 
بعد  مــا  باكتئاب  يــعــرف  مــا  اأعــرا�ــس  اأن 
 Post Stroke الــدمــاغــيــة  ال�سكتة 
اعتالل  يف  تتمثل   Depression
املزاج واحلزن والكاآبة واخلمول وفقدان 
الدوافع والعزلة االجتماعية و�سعوبات 
الــنــوم، مــع ا�ــســتــمــرار االأعـــرا�ـــس ملـــدة ال 
تقل عن اأ�سبوعني. وعادة ما تظهر هذه 
االأعرا�س بعد مرور 3 اإىل 6 �سهور من 

االإ�سابة بال�سكتة الدماغية. 
ويــنــبــغــي ا�ــســتــ�ــســارة طــبــيــب نــفــ�ــســي فور 
ميكن  حيث  االأعـــرا�ـــس،  هــذه  مالحظة 
عــالج هــذا الــنــوع اخلــا�ــس مــن االكتئاب 
جيداً بوا�سطة العالج النف�سي واالأدوية. 
اأما اإغفال عالج االكتئاب فيوؤثر بال�سلب 

على مرحلة النقاهة واإعادة التاأهيل. 

هذه املهارة ت�صمن 
لك وظيفة اأحالمك 

هل تبحث عن املهارة التي ت�ساعدك 
وظيفة؟  على  احل�سول  يف  بالفعل 
التي  املــهــارة  تلك  بــاأن  العلم  عليك 
الباحثني  مـــن   90% يــفــتــقــدهــا 
 . الكتابة  �ــســوى  لي�ست  العمل  عــن 
الب�سرية،  التنمية  خــرباء  وبح�سب 
وت�سعى  عـــمـــل  �ـــســـاحـــب  كـــنـــت  اإذا 
فعليك  املتقدمني،  بني  للمفا�سلة 
اختيار هوؤالء الذين ميتلكون قدرة 
اجليدة  الكتابة  على  عالية  ومهارة 
الكتابة  وتعترب  االآخــريــن.  واإقــنــاع 
التفكر اجليد،  اجليدة دلياًل على 
والـــكـــتـــاب املـــهـــرة يــجــعــلــون االأمــــور 
اأنهم  كما  الــفــهــم،  قـــدرة على  اأكـــر 
يف  اأنف�سهم  ي�سعوا  اأن  ي�ستطيعون 
مــو�ــســع االآخــــريــــن، وفـــًقـــا ملـــا ذكره 
موقع اليف هاك . واأكدت الرابطة 
بوالية  الــعــمــل  الأربـــــــاب  الــوطــنــيــة 
اأن  املتحدة،  الواليات  بن�سليفانيا يف 
اأ�سحاب العمل  %73.4 من  نحو 
يف�سلون املتقدمني للوظائف الذين 
ميتلكون مهارات قوية على الكتابة. 
اأخطاء  دون  الكتابة  على  فالقدرة 
انطباًعا  فــقــط  تــعــطــي  ال  نــحــويــة، 
بوعي املتقدم لقواعد النحو واللغة، 
ا اإ�سارة اإىل قدرة  بل اأنها تعطي اأي�سً
ال�سخ�س على الكتابة اجليدة وعدم 
الــوقــوع يف اأخــطــاء كــبــرة. والكثر 
اأهمية  يــدركــون  املــتــقــدمــني ال  مــن 
الــكــتــابــة اجلـــيـــدة، وتـــاأثـــرهـــا على 
تلك  خا�سة  مــا  وظيفة  يف  قبولهم 
االت�سال  عــلــى  الــقــائــمــة  الــوظــائــف 
والــتــعــامــل مـــع اجلــمــهــور. وعليك 
اإذا مل متتلك  اأنــك  دائًما  تتذكر  اأن 
فكيف  الكتابة،  على  عالية  قـــدرات 
ي�سع �ساحب العمل الثقة فيك، اإذا 
يف  عالية  كفاءة  ذا  ا  �سخ�سً تكن  مل 

مهارات االت�سال!.

اجلرعة املنا�صبة من 
البيوتني الإعادة منو ال�صعر

اأحد  الــبــيــوتــني  اأو   7 بـــ  فــيــتــامــني 
االأ�ـــســـا�ـــســـيـــة، فهو  الــفــيــتــامــيــنــات 
احل�سول  عــلــى  اجلــ�ــســم  يــ�ــســاعــد 
عــــلــــى الــــطــــاقــــة واملـــــغـــــذيـــــات من 
الـــــكـــــربـــــوهـــــيـــــدرات والــــــربوتــــــني 
االأمعاء  بكرتيا  وتقوم  والــدهــون. 
عادة باإنتاج ما يكفي من البيوتني 
لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات اجلــ�ــســم، كما 
�سئيلة  بكميات  الفيتامني  يوجد 
املك�سرات  مثل  عــديــدة  اأطــعــمــة  يف 
والقمح  البي�س  و�سفار  والبقول 
اأطباء  بــعــ�ــس  ويــو�ــســي  الـــكـــامـــل. 
لتحفيز  البيوتني  بــتــنــاول  اجلــلــد 
ال�سعر من جديد عند ظهور  منو 
اأن  جـــانـــب  اإىل  ــلــع،  الــ�ــس مــ�ــســكــلــة 
للجلد.  اأخـــرى  فــوائــد  للفيتامني 

ولدة الطفل الأول من اأكرب التجارب احلياتية التي تغيرّ الإن�صان، وخا�صة الأم. يجلب الطفل متعة 
ي الرابطة الأ�صرية. وتوجد الكثي من املعلومات التي تغطي جوانب عديدة  وفرحة للأ�صرة، ويقورّ

من ال�صتعدادت لولدة الطفل، والتغيات التي تتلو خروجه اإىل النور. اإليك اأهم ال�صتعدادات 
ا�صتغلل  ميكنك  لكن  طبيعي،  اأمر  الأول  التجربة  نتيجة  القلق  التح�صي.  الأول:  للمولود 
اأ�صهر احلمل يف التح�صي. وتاأتي �صلمة الطفل على راأ�س قائمة الأولويات، لذلك ينبغي 

اأن ي�صتعد الأبوان بجمع املعلومات عن �صلمة ورعاية الطفل، واملخاطر واحلوادث التي 
تنبغي حمايته منها، وحقيبة الإ�صعافات الأولية املنا�صبة لهذه املرحلة.

حتذير.. اجلبنة 
مثل املخدرات

اكت�سف علماء اأن اجلنب يحتوي 
يت�سابه  كــيــمــيــائــيــة  مـــــادة  عــلــى 
تـــاأثـــرهـــا يف الــــدمــــاغ مـــع مـــادة 
موجودة يف املخدرات وتوؤدي اإىل 
اإدمان  االإدمــــان، وهــذا مــا يف�سر 
اأطعمة بعينها دون  البع�س على 

غرها.
وا�ستخدام العلماء مقيا�سا عامليا 
االأطعمة  تــ�ــســبــب  مـــدى  ملــعــرفــة 
بــــاالإدمــــان عــلــى عــيــنــة مـــن ١٢٠ 
اأظهر  اأن اجلنب  طالبا، ووجــدوا 
قــوة ب�سكل خــا�ــس، الأنــه يحتوي 

على مادة الكازين.

وهـــذه املــــادة، املــوجــودة يف جميع 
توؤثر  اأن  االألبان، ميكن  منتجات 
ذاتها  هـــي  بـــالـــدمـــاغ  اأمــــاكــــن  يف 
االأفيون  مــوؤثــرات  ت�ستقبل  التي 
باالإدمان،  املرتبطة  املــخــدرات  اأو 
وفــــقــــا لــ�ــســحــيــفــة اإنـــدبـــنـــدنـــت 

الربيطانية.
درا�سة  اأن  اإىل  االإ�ــــســــارة  جتــــدر 
قبل  اجلــــنب  ـــاول  ـــن ت اأن  كــ�ــســفــت 
اأحالم  روؤيـــة  على  ي�ساعد  الــنــوم 
�ـــســـعـــيـــدة، عـــلـــى عــكــ�ــس درا�ــــســــات 
قــدميــة اعــتــربت اجلــنب م�سدرا 

للكوابي�س خالل النوم.

كيف ي�صتعد الزوجان للمولود 
االأول وخ�صو�صا االأم؟

ومــن الــ�ــســروري وجـــود تــرمــومــرت، واألــعــاب مــن القما�س اأو ما 
ا�سة للت�سنني، وقطع منا�سبة من  �سابه ي�ستخدمها الطفل كع�سّ
القطن لتدليك ج�سم الطفل مبرطب اجللد، اإىل جانب منتجات 
العناية باجل�سم اخلا�سة بالطفل مثل ال�سامبو واملرّطب، واأدوات 

تنظيف االأنف.
املعلومات  ومــعــرفــة  واالأغــطــيــة  املــالبــ�ــس  جتهيز  االأ�ــســا�ــســيــات. 
ــيــة عـــن مــقــا�ــســات االأطــــفــــال الـــر�ـــســـع، واأفـــ�ـــســـل اأنـــــواع  ــا�ــس االأ�ــس
التي  االأ�سا�سيات  من  االأمــور  هذه  مثل  ومقا�ساتها.  احلفا�سات 
ينبغي على الزوجني التعّرف عليها الأنها تعّزز الثقة بالنف�س يف 

االأيام االأوىل بعد والدة الطفل.
غر  اأو  قا�س  �سطحه  فرا�س  اإىل  ال�سغر  يحتاج  الــنــوم.  غرفة 
اأن  اآمنة كي ال ي�سقط منه، على  ال�سرير  واأن تكون حواف  لنّي، 
اأ�سهر على   6 االأبوين ملدة  يتم و�سع �سرير الطفل بالقرب من 

االأقل.
لت�ساعد  معتمة  اإ�سافية  �ستائر  اإىل  الطفل  يحتاج  غرفته،  ويف 
على اإظالم الغرفة وقت احلاجة، وبالتايل �سبط �ساعة الطفل 
م�سدر  اأيــ�ــســاً  هــنــاك  املــطــلــوب.  الــهــدوء  تــوفــر  اأو  البيولوجية، 
للمو�سيقى الهادئة التي ت�ساعد على تهيئة الطفل للنوم، وتبعد 

االأ�سوات القادمة من اخلارج والتي قد ت�سبب قلقاً لل�سغر.
اأمــا االإ�ــســاءة فتتطلب تعدياًل هي االأخــر يف غرفة نوم الطفل، 
ليتم التحّكم يف درجتها، وتعديلها ح�سب ما يتطّلب املوقف. ومن 
للحبو  منا�سب  ب�سجاد  الطفل  غرفة  اأر�سية  فر�س  ال�سروري 

واللعب على االأر�س.
لتخزين  اأمــاكــن  تــوفــر  االأ�ــســا�ــســيــة  التح�سرات  تت�سمن  كما 
ـــتـــي تــتــ�ــســمــن خـــزيـــنـــاً من  مــالبــ�ــس واحـــتـــيـــاجـــات الـــطـــفـــل، وال

احلفا�سات، اإىل جانب حاوية كافية لالألعاب.
التطعيمات  عـــن  اال�ــســتــفــ�ــســار جـــيـــداً  االأبـــويـــن  عــلــى  وبــالــطــبــع 
وال  الــبــيــت.  اإىل  الــــوالدة  م�ست�سفى  مــغــادرة  قبل  والتح�سينات 

ينبغي التدخني بالقرب من ال�سغر.
و�سيلة ت�ستعدين بها ملجيء طفلك  11

حان الوقت تقريباً ال�ستقبال طفلك! اطلعي على ن�سائحنا حول 
كيفية اال�ستعداد الإدخال الع�سو اجلديد اإىل العائلة.

 
اغ�صلي ملب�س ومفار�س طفلك

اأن  ي�ستح�سن  ب�سرة مولودك اجلديد ح�سا�سة جداً. لذا  �ستكون 
تغ�سلي مالب�سه وفرا�سه الإزالة اأية مواد ميكن اأن تهيج ب�سرته. 
ميــكــنــك ا�ــســتــخــدام املــنــظــفــات غــر الــبــيــولــوجــيــة الأنــهــا �ستكون 
لطيفة على ب�سرة طفلك. مع غ�سل جميع مالب�س طفلك االآن، 

�ست�سهلني االأمور اأكر عندما ت�سبحني اأماً م�سغولة!
اطبخي الكثر من االأطعمة!

وقد  جـــداً!  م�سغولة  �ستكونني  اجلــديــد،  مــولــودك  و�ــســول  عند 
جديد  طفل  مع  لنف�سك  الطعام  واإعـــداد  الطبخ  عليك  ي�سعب 
الكثر من وجبات الطعام  متطلب جــداً. لذا، اطبخي وجمدي 
االآن. �سيفيدك هذا االإجراء كثراً يف االأ�سبوع االأول اأو حتى بعد 

الوالدة.
نظفي املنزل

قــــــــد تــــــــبــــــــداأ غــــــريــــــزة 
لديك  "التع�سي�س" 
منها!  ا�ستفيدي  االآن. 
نظفي املنزل، واكن�سيه، 

املكن�سة  وا�ـــســـتـــخـــدمـــي 
الكهربائية الإزالة الغبار. 
يــكــون لــديــك الكثر  لــن 
مــــن الــــوقــــت لـــالأعـــمـــال 
ي�سل  عــنــدمــا  املــنــزلــيــة 

طفلك.
ا�سرتي كمية كبرة من 

احلفا�سات وخزنيها
جتـــــــــنـــــــــبـــــــــي نــــــــفــــــــاذ 
احلــفــا�ــســات يف االأيــــام 

القليلة االأوىل من والدة 
بني  مــا  �ستحتاجني  طفلك! 

لطفلك  يومياً  حفا�ساً   12 اإىل   10
حــديــث الـــــوالدة. لــــذا، خـــزين كميات 
اإىل  تــ�ــســطــري  ال  حـــتـــى  االآن  مــنــهــا 

الت�سوق عندما يكون طفلك معك.
احزمي حقيبة امل�ست�سفى االآن

وقت،  اأي  يف  خمــا�ــســك  يــبــداأ  اأن  ميــكــن 
اأغرا�سك  لذا قد يفيدك تو�سيب جميع 
االأ�سياء  جميع  احزمي  االآن.  ال�سرورية 

التي �ستحتاجينها يف املخا�س وبعد الوالدة، 
ومالب�س  واحلفا�سات،  التدليك،  زيوت  مثل 

قريب  مكان  يف  حقيبتك  و�سعي  اإ�سافية، 
من باب املنزل.

جهزي قائمة الت�صال اخلا�صة بك
قــد يــوتــرك الــبــحــث عــن االأرقـــــام يف 

دفرت العناوين اخلا�س بك عندما يبداأ املخا�س. احفظي اأرقام 
االأ�سخا�س املهمني، مثل طبيبتك، وممر�سة التوليد، وامل�ست�سفى 
�سعيها  اأو  املوبايل  اأو  اجلــوال  هاتفك  على  فيها،  �ستلدين  التي 
بالقرب من هاتف منزلك. قد حتتاجني اأي�ساً اإىل ترتيب اأرقام 
و�سيلة  اإىل  احتجت  اإذا  الأهميتها  وفقاً  الهاتف  على  االأ�سخا�س 

موا�سالت، اأو اأي �سخ�س لرعاية اأطفالك االآخرين.
اختياري مالب�س طفلك التي �سرتديها يف رحلته اإىل املنزل

املنزل  اإىل  رحلته  يف  طفلك  �سرتديه  الــذي  الطقم  اختيار  اإن 
اأحد اأكر القرارات متعة! تاأكدي من غ�سله وتو�سيبه يف حقيبة 

امل�ست�سفى اخلا�سة بك.

افح�صي �صيارتك
قد يزيد توترك اكت�ساف اأن �سيارتك ال تتحرك اأو ال حتتوي على 
امل�ست�سفى.  اإىل  للذهاب  حتتاجني  عندما  الوقود  من  يكفي  ما 
تاأكدي  مطلوبة.  اإ�سالحات  اأية  واأجــري  االآن  �سيارتك  افح�سي 

اأي�ساً من اأن لديك الكثر من الوقود لكي تكون �سيارتك جاهزة 
لالنطالق.

ا�صحني بطارية هاتفك
معك  وخذي  بالكامل،  م�سحونة  هاتفك  بطارية  اأن  من  تاأكدي 
م�سحوناً  هــاتــفــك  �سيكون  الــطــريــقــة،  بــهــذه  اخلــا�ــس.  �ساحنك 
بخرب  و�سديقاتك  عائلتك  الإعـــالم  حتتاجني  عندما  بالكامل 

والدتك املفرح واأخذ ال�سورة االأوىل الهامة للجميع!

جهزي الكاميا!
اإذا كان زوجك ي�ستعد لتوثيق ال�ساعات القليلة االأوىل بالتقاط 
بع�س ال�سور اجلميلة، فذكريه لكي يكون م�ستعداً! اطلبي منه 
الكامرا ومن  التاأكد من وجود م�ساحة كافية يف بطاقة ذاكرة 
اأن بطارية الكامرا م�سحونة بالكامل اأو فيها بطاريات جديدة. 
كان  حــال  يف  به  اخلا�سة  امل�ست�سفى  حقيبة  يف  ي�سعها  دعيه  ثم 

مرافقك يف الوالدة لكي ي�ستعد لتلك اللحظة املميزة.

استمتع بالحياة
باستخدام خادمات متخصصات
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إندونيسيا
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كينيا
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الفلبين
الهند 
إثيوبيا
يوغندا
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mailauh.secure@gmail.com

  0529935519   02-4469546
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whatsapp now
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية عبداهلل بن زايد 

اأورك�صرتا لو�صرين ال�صمفونية ترفع ال�صتار عن املو�صم ال�صابع لـمو�صيقى اأبوظبي الكال�صيكية يف العني واأبوظبي
اأوىل احلفلت املو�صيقية الراقية تقام اخلمي�س 12 اأكتوبر املقبل بقلعة اجلاهلي العريقة يف العني

•• العني - الفجر 

اآل نهيان،  بــن زايــد  ال�سيخ عــبــداهلل  حتــت رعــايــة �سمو 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل اأعلنت هيئة اأبوظبي 
اإطالق فعاليات املو�سم ال�سابع  لل�سياحة والثقافة عن 
الفرتة  يف  وذلــك  الكال�سيكية،  اأبوظبي  مو�سيقى  من 
 ،2018 اأبـــريـــل  2017 حــتــى  اأكــتــوبــر  بــني  املــمــتــدة 
حيث ي�ستقطب هذا املو�سم نخبة من اأبرز املو�سيقيني 
املعا�سرين من �ستى اأنحاء العامل لتقدمي اأمناط فريدة 

من االأعمال املو�سيقية العاملية جلمهور اأبوظبي. 
ُتعد  والتي  ال�سمفونية،  لو�سرن  اأوركــ�ــســرتا  وت�ستعد 
واحدة من اأهم واأبرز الفرق املو�سيقية االأوروبية، اإىل 
جافيجان  جيم�س  االأمريكي  االأورك�سرتا  قائد  جانب 
لرفع  اأجنلي�س،  نيكوال�س  االأمــريــكــي  البيانو  وعـــازف 
ال�ستار عن املو�سم ال�سابع ملو�سيقى اأبوظبي الكال�سيكية 
تقدم  فــريــدتــني،  مو�سيقيتني  اأمــ�ــســيــتــني  خـــالل  مــن 
خــاللــهــمــا جلــمــهــور اأبـــوظـــبـــي مـــزيـــجـــاً �ـــســـاحـــراً من 
تزخر  والــتــي  الرومان�سي،  الع�سر  مو�سيقى  عــرو�ــس 
الكال�سيكية  املو�سيقى  اأمنــاط  من  ي�ساهي  ال  مبزيج 

والرومان�سية. 
قلعة  يف  الــراقــيــة  املو�سيقية  االأم�سيات  اأوىل  و�ُستقام 
يــــوم اخلمي�س  الـــعـــني  الــعــريــقــة مبــديــنــة  اجلـــاهـــلـــي 
لو�سرن  اأوركــ�ــســرتا  �ستفتتحها  والــتــي  اأكــتــوبــر،   12

للموؤلف  الــبــيــانــو  بــكــونــ�ــســرتــو  املــرمــوقــة  ال�سمفونية 
الــرويــجــي اإدفــــارد جــريــج، والــتــي األــفــهــا عــام 1868 
وُتعد اأحد اأ�سهر القطع املو�سيقية امل�ستوحاة من اأعمال 
املوؤ�س�سني  اأبـــرز  اأحــد  االأملـــاين روبـــرت �سومان،  املــوؤلــف 
االأم�سية  وت�ستمر  املو�سيقى.  يف  الرومان�سية  للحركة 
ال�سمفونية  الق�سيدة  ايديل،  زيجفيلد  مقطوعة  مع 
التي اأهداها ريت�سارد فاغر لزوجته كوزميا مبنا�سبة 
الق�سم  وخــالل   .1869 عــام  زيجفيلد  ابنهما  والدة 
بفر�سة  الـــزوار  �سيحظى  برنامج احلــفــل،  مــن  الــثــاين 
لبيتهوفن،   4 رقــم  ال�سمفونية  اإىل  لال�ستماع  فريدة 
والــتــي ُتــعــد واحـــدة مــن اأ�ــســهــر املــقــطــوعــات املو�سيقية 

والتي األفها عام 1806. 
الــثــانــيــة يوم  املو�سيقية  االأمــ�ــســيــة  اإقــامــة  املــقــرر  ومـــن 
االإمارات،  ق�سر  فندق  م�سرح  يف  اأكتوبر   13 اجلمعة 
املقطوعات  اأروع  بتقدمي  االأوركــ�ــســرتا  ت�ستمر  حيث 
املو�سيقية من الع�سر الرومان�سي من اإيطاليا وفرن�سا 
جواكينو  ال�سهر  االإيــطــايل  املوؤلف  اأعمال  خــالل  من 
رو�سيني، التي تبداأ بافتتاحيته املو�سيقية اال�ستثنائية 
و�سواًل اإىل اأوبرا ويليام تيل ال�سهرة )عام 1829(. 
الرو�سي  املــو�ــســيــقــي  املــــوؤلــــف  عــ�ــســاق  �ــســيــحــظــى  كــمــا 
"املو�سيقيني  اآخــر  ُيعد  الــذي  راخمانينيوف،  ال�سهر 
الكال�سيكية،  الرو�سية  للمو�سيقى  الرومان�سيني" 
والتي  بفر�سة اال�ستماع اإىل كون�سرتو البيانو رقم 2، 

 ،1901-1900 عــامــي  بـــني  راخــمــانــيــنــوف  األــفــهــا 
مع  مغايرة  مو�سيقية  بلم�سة  االأم�سية  روعــة  وتكتمل 
قدم  والــتــي   ،)1876( لــربامــز  االأوىل  ال�سمفونية 
من  فريدة  ب�سورة  بيتهوفن  مو�سيقى  املوؤلف  خاللها 

نوعها. 
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن اأورك�سرتا لو�سرن ال�سمفونية 
اأقدم  وُتعد   ،1806/1805 بني  الفرتة  يف  تاأ�س�ست 
 66 �سوي�سرا. وت�سم  ال�سمفونية يف  االأورك�سرتا  فرق 
من اأهم العازفني املوهوبني على اآالت الكمان، والفيوال، 
واالأوبـــوا،  والــفــلــوت،  والكونرتبا�س،  والفيولون�سيل، 
والرتومبيت،  والـــبـــوق،  والــبــا�ــســون،  والــكــالريــنــيــت، 
والرتومبون، والتوبا، والتمباين، والطبول، والقيثارة. 
املو�سيقية  الفرق  كاأحد  نف�سها  االأوركــ�ــســرتا  ور�سخت 
الـــرائـــدة يف عـــامل املــو�ــســيــقــى املــعــا�ــســرة، وواحـــــدة من 
اأبـــرز اجلــهــات الــتــي جتمع بــني االجتــاهــات التقليدية 
العريقة  املو�سيقى من خالل بخربتها  واالبتكارية يف 
التي تعود لـ 200 عام، مع تركيزها امل�ستمر على خلق 
الرومان�سية  املو�سيقية  املقطوعات  بني  اإبداعي  تــوازن 
قبيل  نقا�سية  جل�سة  عقد  املقرر  ومن  والكال�سيكية.  
د.  مع  اأكتوبر   13 ليوم  املو�سيقية  االأم�سية  انطالق 
لربامز،   1 رقــم  ال�سمفونية  حــول  بــرلــوتــز،  رونــالــد 
مــ�ــســاًء، و�سيتمكن    7:15 الــ�ــســاعــة  مــن  بــــدءاً  وذلـــك 

حلاملي التذاكر ح�سور اجلل�سة ب�سكل جماين. 

خم�ص�صة للطلبة اجلامعيني

مركز حممد بن را�صد للف�صاء يطلق الدورة الثانية من امل�صابقة العلمية »اكت�صف املريخ«

مراكز خدمة املتعاملني بدار زايد للثقافة االإ�صالمية تنجز 6981 معاملة 

•• دبي - الفجر

"مركز حممد بن را�سد للف�ساء"، اجلهة  اأعلن مركز 
مراحل  كل  على  واالإ�ــســراف  والتنفيذ  االإعـــداد  املوكلة 
"م�سبار   – املريخ"  ال�ستك�ساف  االإمــــارات  "م�سروع 
عن  للف�ساء"،  االإمــــــارات  "وكالة  بــاإ�ــســراف  االأمل" 
الثانية من م�سابقة م�ساريع مقرتحة  الــدورة  اإطــالق 
وذلك  املريخ"،  "اكت�سف  بعنوان  االأحمر  الكوكب  اىل 
ملركز  الــعــلــمــي  "احلدث  مـــن   االأوىل  الـــــدورة  خـــالل 
حممد بن را�سد للف�ساء"، التي �ستقام برعاية كرمية 
من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الــوزراء حاكم دبي، 
رعاه اهلل، يف 21 اأكتوبر املقبل يف متحف االإحتاد حتت 
امل�سابقة  طالب  وت�ستهدف  نرتقي".  "بالف�ساء  �سعار 
البكالريو�س يف املرحلة اجلامعية يف تخ�س�سات العلوم 
اأو الهند�سة، من خالل تقدمي فكرة مبتكرة مل�ساريع اىل 
املريخ حتل حتدي علمي اأو هند�سي يف جمال اكت�ساف 
تركز  االإوىل  فئتني،  اإىل  امل�سابقة  تنق�سم  الــكــواكــب.  
على طرح م�سروع علمي والثانية تركز على و�سع فكرة 

بتقدمي  للراغبني  وميكن  املريخ.  اىل  مهمة  لت�سميم 
اإىل امل�سابقة يف اإطار امل�سار االأول اخلا�س بعلوم املريخ 
اجلوي   الغالف  بدرا�سة  معني  بحثي  م�سروع  اقــرتاح 
وجــيــولــوجــيــا املــريــخ. اأمـــا يف مــ�ــســار املــهــمــات ف�سائية 
وت�ساميم  مفاهيم  امل�ساريع  تتناول  ان  للمريخ، ميكن 
ت�ساميم  اأو  املـــريـــخ،  اإىل  الــفــ�ــســائــيــة  ملــهــمــات  فـــريـــدة 
الأجهزة علمية جديدة لعلوم املريخ، او اخرى مبتكرة 
مدير  �ــســرف،  عــمــران  واإعــتــرب  الف�سائية.  للمركبات 
"م�سبار   – املريخ"  الإ�ستك�ساف  االإمــــارات  "م�سروع 
املريخ"  "اإكت�سف  العلمية  امل�سابقة  "اإطالق  االأمل" ان 
لتوجهاتنا  جت�سيداً  ياأتي  الــتــوايل،  على  الثاين  للعام 
يف حتفيز الطلبة على االإهتمام بعلوم املريخ وتقنيات 
والتكنولوجيا  والعلوم  الف�ساء  ان  خ�سو�ساً  الف�ساء، 
االأولوية للدولة"،  القطاعات ذات  اأبــرز  هم حاليا من 
والتوعوية  التعليمية  املــبــادارات  هــذه  "اأن  اىل  م�سراً 
يف  العلمية  االأبـــحـــاث  اىل  الــطــالب  تــوجــيــه  يف  ت�سهم 
جمال الف�ساء، باالإ�سافة اىل تنمية القدرات املعرفية 
واملهارات البحثية". من جانبها، قالت �سيخة امل�سكري 
الرئي�س التنفيذي لالبتكار يف وكالة االإمارات للف�ساء، 

ان دعم خمتلف امل�ساريع وامل�سابقات املرتبطة مب�سروع 
حر�س  اإطــــار  يف  يــاأتــي  املــريــخ،  ال�ستك�ساف  االإمــــــارات 
قادرين  امل�ستقبل  علماء  من  جيل  تنمية  على  الوكالة 
على دفع هذا امل�سروع وغره من املبادرات ذات ال�سلة 
وامل�ساريع  املــبــادرات  مــن  لكثر  االأ�ــســا�ــس  حجر  لت�سع 
التي متتد ملئة عام مقبلة، اإ�سافة اإىل حتقيق االأهداف 
اال�سرتاتيجية للوكالة يف ت�سجيع ودعم جهود البحث 
الف�ساء  م�ساريع  رفــد  طــريــق  عــن  واالبــتــكــار  العلمي 
القائمة يف الدولة.  واأ�سارت امل�سكري اإىل اأن مثل هذا 
خمتلف  مــن  وا�سعاً  اإقــبــااًل  تلقى  امل�سابقات  مــن  الــنــوع 
قطاع  م�سلحة  �سمن  ي�سب  ما  وهــو  الطلبة،  �سرائح 
االإماراتية و�سقلها  املواهب  الوطني يف جذب  الف�ساء 
مواطني  وتدريب  القطاع  احتياجات  مع  يتنا�سب  مبا 
اأحد  منــو  لدفع  العلمية  املـــواد  طــالب  خا�سة  الــدولــة 
للروؤى  بالن�سبة  باالأولوية  التي تتمتع  القطاعات  اأهم 
امل�ستقبلية  خطتها  �سمن  وذلــك  احلكومية  واخلطط 

الإعداد رواد يف علوم الف�ساء.
وميكن للراغبني بامل�ساركة من طلبة اجلامعات اإر�سال 
science@ االإلــكــرتوين   الــربيــد  اىل  م�ساريعهم 

mbrsc.ae  يف حد اأق�ساه 8 اكتوبر املقبل. وخالل 
قبل  مــن  وتناق�س  امل�ساريع  �ستعر�س  العلمي  احلــدث 
وعلماء  خـــرباء  مــن  مــوؤلــفــة  متخ�س�سة  علمية  جلنة 
املـــريـــخ وهند�سة  حمــلــيــني ودولـــيـــني يف جمـــال عــلــوم 
الفائزين  ان  اىل  االإ�سارة  وجتدر  الف�سائية.  االأنظمة 
ت�سجيعية.  مــالــيــة  جــوائــز  عــلــى  �سيح�سلون  االأوائـــــل 
درهم   10000 االأول  باملركز  الفائز  قيمة  و�ستبلغ 

فيما ينال الفائز يف املركز الثاين 5000 درهم. 
را�سد  بــــن  حمـــمـــد  ملـــركـــز  الــعــلــمــي  "احلدث  ويـــعـــرب 
التعليم  لــقــطــاع  وتعليمية  علمية  مــبــادرة  للف�ساء" 
يف  والتكنولوجيا  بالعلوم  املعنية  والقطاعات  باأ�سملة 
علوم  الوطنية يف  القدرات  تنمية  اىل  تهدف   ، الدولة 
من�سة  خلق  خــالل  من  الف�ساء  واأبــحــاث  وتكنولوجيا 
جتمع بني الطالب واخلرباء و�سناع القرار يف الدولة 
لعر�س و�ــســرح تــوجــهــات الــدولــة وتــقــدمي ور�ـــس عمل 
ون�ساطات علمية وتقنية توعوية لغر�س ثقافة البحث 
دولة  الأهــداف  جت�سيداً  امل�ستقبل،  اأجيال  والتطويريف 
االإمارات االإ�سرتاتيجة للقطاع وبناء جيل من العلماء 

واملتخ�س�سني.

•• العني – الفجر 

اأجنزت مراكز خدمة املتعاملني يف دار زايد 
الرئي�سي  مبركزها  االإ�سالمية  للثقافة 
اخلارجية  واالأفــــرعــــهــــا  الـــعـــني  مبــديــنــة 
الثمان  االأ�سهر  باأبوظبي وعجمان خالل 
االأوىل من العام احلايل  6914 معاملة 
وذلك عرب تقدمي 7 خدمات للمتعاملني 
، بواقع 2302  معاملة مت تقدميها من 
مبدينة  املتعاملني  خدمات  مركز  خــالل 
مدينة  مبركز  معاملة    2924  ، العني 
1755 معاملة مبركز مدينة   ، اأبوظبي 
عــجــمــان ، كــمــا جنــحــت املـــراكـــز يف تقليل 
وقــت االنــتــظــار و�ــســرعــة االإجنــــاز وتعزيز 
عالية  بـــكـــفـــاءة  والـــتـــعـــامـــل  اال�ــســتــجــابــة 
"اإدارة  نــظــام  تطبيق  عــرب  الــ�ــســكــاوى  مــع 
عالقات املتعاملني" )CRM( واملرتبط 

مع مركز ات�سال حكومة اأبوظبي.

واكدت الدكتورة ن�سال حممد الطنيجي 
املدير العام حر�س الدار على حتقيق روؤية 
القيادة الر�سيدة يف اإ�سعاد املتعاملني وفق 
ن�سبة  اأعــلــى  لتحقيق  العاملية  املتطلبات 
اإىل جاهزية  ، م�سره  �سعادة للمتعاملني 
مراكز خدمة املتعاملني باعتبارها معنية 
مع  املبا�سر  والتوا�سل  اخلدمات  بتقدمي 
ا�سرتاتيجية  تطبيق  اإطـــار  يف  اجلــمــهــور 
الــــــدار يف حتــ�ــســني وتــ�ــســهــيــل اخلـــدمـــات 
اأهداف  لتحقيق  احلكومية  واالإجــــراءات 
اأبــوظــبــي يف تــقــدمي خدمات  اإمــــارة  خطة 
اأرقـــى  وفـــق  مــتــمــيــزة  متعاملني  وجتــربــة 

املعاير.
موؤ�سرات  نتائج  اأن  اإىل  الطنيجي  وقالت 
االأداء يف مراكز خدمة املتعاملني ات�سمت 
املتعاملني   ثـــقـــة  وتــــوؤكــــد  بـــاالإيـــجـــابـــيـــة، 
الدار  تقدمها  الــتــي  اخلــدمــات  بفاعلية 
، وذلـــــك بــفــ�ــســل اجلـــهـــود املـــبـــذولـــة من 

لنيل  بها  العمل  وفـــرق  املــراكــز  مــ�ــســوؤويل 
اإيــــاهــــم ببذل  ر�ـــســـا املــتــعــامــلــني، داعـــيـــه 
املــزيــد مــن اجلــهــد والـــوقـــوف عــلــى مدى 
بخدمة  املرتبطة  التميز  معاير  تطبيق 
اآراء  ا�ـــســـتـــطـــالع  وكــــذلــــك  املـــتـــعـــامـــلـــني، 

املراجعني للتعرف اإىل مدى ر�ساهم.
حتر�س  الــــدار  بـــاإن  الطنيجي  واأ�ــســافــت 
دائـــمـــاً عــلــى رفــــع وعــــي مــوظــفــي خدمة 
تقليدية  غــــر  بـــطـــريـــقـــة  املـــتـــعـــامـــلـــني  
تــبــادل اخلـــربات بني  عــن  وعملية ف�ساًل 
ملوظفي  ملتقى   " بعقد  وذلــك  املوظفني 
خدمة املتعاملني "  ب�سفة �سنوية لتبادل 
اخلربات واملقرتحات بني موظفي خدمة 
املــتــعــامــلــني بــاملــركــز الــرئــيــ�ــســي واالأفـــــرع 
موظفي  واإعــطــاء  املبا�سرين  وامل�سوؤولني 
الكاملة  الــثــقــة  املتعاملني  خــدمــة  مــركــز 
بـــاأهـــمـــيـــة مــكــانــهــم يف الــــواجــــهــــة، واأخـــــذ 
 ، املتعاملني  االقرتاحات واملالحظات من 

مما ي�ساهم يف التطوير امل�ستمر وحتقيق 
اإىل اخلدمة احلكومية  التميز والو�سول 

املتميزة و�سمان ر�سا و�سعادة املتعاملني.
تتجه  الــــدار  اأن  اإىل  الطنيجي  واأ�ـــســـارت 

خلف�س ن�سبة املراجعني يف مراكز اخلدمة، 
من خالل التحول االإلكرتوين يف تقدمي 
واإجناز  الوقت واجلهد  لتوفر  اخلدمات 

املعامالت يف �سهولة وي�سر.

يف اإطار دعمها للمبدعني الإماراتيني وللقراءة
الثقافة تطلق 10 اإ�صدارات جديدة 

�صمن خدمة ال�صراء الت�صجيعي
 

•• اأبو ظبي – الفجر:

املواهب  ورعــايــة  دعــم  على  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  حر�س  اإطــار  يف 
الثقافية، واملبدعني، قامت وزارة الثقافة بتفعيل خدمة ال�سراء الت�سجيعي 
وياأتي  اإماراتيني  ملوؤلفني  10 كتب جديدة  ن�سخة من   3000 باأكر من 
ذلك حتقيقا لالأهداف اال�سرتاتيجية التي تركز على رفع م�ستوى الوعي 
االأمثل  واال�ستثمار  املوهوبني  وتعزيز قدرات  املجتمع،  اأفــراد  لدى  الثقايف 
لطاقات ال�سباب االإماراتي، اإ�سافة اإىل تقدمي حمتوى ثقايف راق للجمهور 
االإماراتي  املوؤلف  ودعم  االإماراتية  والقيم  والــرتاث  العربية  اللغة  يتناول 
و�سمان و�سوله اإىل قاعدة اأكرب من اجلمهور الثقايف، و�سمان تقدمي كافة 

اخلدمات االإدارية وفق معاير اجلودة والكفاءة وال�سفافية.
الثقافة  بـــوزارة  احلكومي  االت�سال  اإدارة  مدير  النعيمي  اهلل  عبد  وقــال 
وتنمية املعرفة اإن الوزارة تهدف من خدمة ال�سراء الت�سجيعي اإىل حتفيز 
املبدع املواطن واأي اإبداع اأدبي اأو علمي تكون االإمارات حموره، وذلك بن�سر 
العامة  املكتبات  بها  تزود  ثم  ب�سرائها من موؤلفيها  تقوم  التي  االإ�سدارات 
التابعة للوزارة، اإ�سافة اإىل عر�سها يف مكتبات امللحقيات الثقافية ل�سفارات 
الدولة يف اخلارج، وامل�ساهمة يف ن�سر الكتاب االإماراتي وتوزيعه، والتعريف 
االإمارات  يتناولون  الذين  والعرب  االإماراتيني  للموؤلفني  الفكري  بالنتاج 
اإىل الدوائر والهيئات على  اإهداء بع�س تلك االإ�سدارات  اأو  يف موؤلفاتهم، 

م�ستوى الدولة.
واأ�ساف النعيمي اأن العناوين املختارة تتنوع بني االهتمام بالرتاث والتاريخ 
وال�سعر  الــروايــة  اإىل  اإ�سافة  واجلــامــعــة،  بال�سباب  يتعلق  ومــا  االإمــاراتــي، 
والدرا�سات املتعلقة بالبيئة واملناخ، وكذا الكتب التي تهتم باالإن�سانيات، واأن 
موؤلفي هذه الكتب ترتاوح اأعمارهم بني الع�سرين وال�سبعني حتى تغطي 
هذه اخلدمة كافة االأجيال من مبدعي وموؤلفي االإمارات، موؤكداً اأن هذه 
وغزارة  الكبر  لتنوعها  ال�ساملة  القراءة  متعة  للقارئ  ت�سمن  املجموعة 

معلوماتها.
اأحــدث االإ�سدارات التي ا�سرتتها وزارة الثقافة يف هذا االإطــار كتاب  ومن 
الثقافية  النه�سة  "رائد  القا�سمي  حممد  بــن  �سلطان  الــدكــتــور  ال�سيخ 
تاريخ  ويتناول  القا�سمي  مبارك  حممد  بن  خالد  د.  "ملوؤلفه  ال�سارقة  يف 
ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  �سمو  و�سمات  ون�ساأة 
الثقافية  املنجزات  اإىل  و�ــســواًل  ال�سارقة  حاكم  لــالحتــاد  االأعــلــى  املجل�س 
الكربى املتحققة يف عهده اأ�سبحت فيه ال�سارقة عا�سمة للثقافة العربية 
اأر�سيف �سحيفة الغربية" ملوؤلفه  "قبيلة بني يا�س يف  واالإ�سالمية، وكتاب 
عبد اهلل بن حممد املهري �سجاًل تاريخياً يحوى تفا�سيل ودقائق املعلومات 
املوثقة عن تاريخ قبيلة بني يا�س ون�سبها وتراثها، وكتاب "حروف ممزقة" 
والوجدانيات  خواطر  بني  متنوعة  نرية  ن�سو�س  ال�سيبة  منى  ملوؤلفته 

الوطنية والطفولة واملوقف االإن�ساين والدعوة اإىل املودة والت�سامح.  
من  جمموعة  الـــوزارة  لهم  تقدم  ولكي  ال�سباب  باهتمامات  يتعلق  وفيما 
قائمة  �سمت  املعرفة  لتح�سيل  �سعيهم  يف  مل�ساعدتهم  واخلــربات  االأفــكــار 
عبده  حممد  ملوؤلفه  اجلامعة"  اإىل  "الطريق  كتاب  الت�سجيعي  ال�سراء 
وهمومهم  ال�سباب  لــتــ�ــســاوؤالت  اجــابــات  الكتاب  �سفحات  وت�سم  اليافعي 
وتوقعاتهم وخماوفهم والتحديات التي تواجههم اأثناء التفكر بامل�ستقبل 
وكيفية اختيار اجلامعة والتخ�س�س اجلامعي. وكتاب "ُيغُر ُحبِك طق�س 
املدينة" ملوؤلفته عائ�سة الظاهري وي�سم الكتاب م�ساهدات تعك�س مناخات 
العذاب والفرح وعالقة االإن�سان بذاته اأواًل، ثم باأر�سه، واإن�سانيته والكون 
باأكمله، كتاب "رحلة يف تطوير الذات" ملوؤلفته )مروة يو�سف( وهو عبارة 
فيها  ت�ستند  وم�سوقة  �سهلة  بلغة  الـــذات  تطوير  يف  متنوعة  مــقــاالت  عــن 

املوؤلفة على جتاربها ال�سخ�سية وخرباتها العملية.  
دولة  ال�سعبية يف  "املعتقدات  كتاب  الــرتاث من خالل  على  القارئ  ويطل 
وهو  باخلر  عائ�سة  د.  و  الها�سمي  املتحدة" الإبراهيم  العربية  االإمـــارات 
عــبــارة درا�ــســة تــراثــيــة حــول املــعــتــقــدات ال�سعبية الــتــي انــدثــرت واالأخـــرى 
وتاريخها  املتحدة وتنوعها  العربية  االمــارات  دولــة  التي التــزال قائمة يف 
واأهميتها، ورواية "لي�س م�ستعجل" ملوؤلفه عي�سى ال�سرهان  وجتري اأحداث 
�سام  العم  التي عا�سها يف بالد  الكاتب و جتاربه  �سرة  لتعرب عن  الرواية 
�سردية م�سوقة واأ�سلوباً  بلغة  للدرا�سة فيها  ابتعاثه  "اأمريكا" خالل فرتة 
موارب"  "�سغب  الق�س�سية  املجموعة  اإىل  اإ�سافة  ممــيــزاً،  �سل�ساً  فكاهياً 
للكاتبة هويدا الظنحاين، وهي ت�سم جمموعة من الق�س�س الق�سرة جداً 
عن تناق�سات احلياة ومفاجاآتها ور�سد لالأحداث االجتماعية واالإن�سانية، 

بعني واعية متاأملة.
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لي�س تناول الأطعمة ال�صحية اأمرًا 
�صعبًا، ل �صيما اأن القواعد الذهبية 
اتباعها  ي�صهل  ب�صيطة  قواعد  هي 
جيدة  ب�صحة  نبقى  اأن  وت�صمن 
لأطول فرتة ممكنة. فيا له من حتدٍّ 
هنا  �صحيًا!  طعامًا  ناأكل  اأن  رائع... 
نظرة اإىل حلفاء التغذية ال�صحية 

واإىل طرق الطهو ال�صليمة.

ال�صكري مع  للتعامل  خطوات   7
يرجتل  اأن  ميكن  ال  لــذا  خا�سة،  عناية  ال�سكري  يتطّلب 
املر�سى خطواتهم يف بع�س املواقف. اإليك اأف�سل العادات 
باأف�سل  املــر�ــس  هــذا  مــع  للتعامل  اكت�سابها  يجب  الــتــي 

طريقة ممكنة...

احتفظ ببطاقة طبية
وطبيعة  ا�ــســمــك  الطبية  الــبــطــاقــة  ت�سمل  اأن  ميــكــن 
مر�سك وعالجك وبع�س التحذيرات وهاتف 
�ــســخــ�ــس ميــكــن االتــ�ــســال بـــه يف احلـــاالت 
الطارئة، ما يعني اأنها ت�سّم اأهم املعلومات 

عن و�سعك ال�سحي.

احر�س على حماية قدميك
اأو  الــ�ــســاطــئ،  تــتــنــزه عــلــى  اأن  ميــكــنــك 
تق�سد  اأو  يــوغــا،  ح�س�س  يف  تــ�ــســارك 
حو�س ال�سباحة يف فرتة بعد الظهر... 
لكن ال تقم بهذه الن�ساطات كلها واأنت حايف 
القدمني بل انتعل حذاًء مع جوربني لتجنب 
ت�سبب م�ساعفات لدى  التي  واالإ�سابات  اجلروح 

وغر  متقلباً  ال�سكري  كان  اإذا  حتديداً  ال�سكري،  مر�سى 
متوازن.

خذ ا�صرتاحة لتجاوز ال�صغط النف�صي
وم�ساعفاته  بال�سكري  املرتبط  النف�سي  ال�سغط  يــوؤدي 
املحتملة اإىل اختالل توازن �سكر الدم. لذا من ال�سروري 
ن�ساطاً  ومتــار�ــس  اآخـــر  اإىل  وقــت  مــن  املــر�ــس  تتنا�سى  اأن 
مــهــّدئــاً )يــوغــا، تــاأمــل، تــاي تــ�ــســي(. يجب اأن حتــدد اأواًل 
م�سادر ال�سغط النف�سي )نق�س �سكر الدم، حمية غذائية 
املواقف  ال�سكري ال�ستباق  بالتعاون مع طبيب  معينة...( 

امل�سيئة.

�صع خطة احتياطية اإذا ن�صيَت معداتك
رمبا تواجه و�سعاً مزعجاً وخطراً حني تخرج ب�سرعة من 
وتن�سى معداتك. يق�سي احلل باالحتفاظ  املنزل �سباحاً 
بن�سخ اأخرى من جهاز قيا�س ال�سكري واأقالم االأن�سولني 
وخمتلف املعدات التي ت�ستعملها يف مكان العمل. اإذا ن�سيت 
بطاقتك الطبية، ي�سمح لك بع�س التطبيقات على الهاتف 
االأن�سولني  وجرعات  الــدم  �سكر  م�ستوى  بتدوين  الذكي 

داخل مذّكرة اإلكرتونية.

ه اأثناء القيادة تنبرّ
اإذا هبط معدل ال�سكر  يتعر�س مري�س ال�سكري للخطر 

يف دمه اأثناء القيادة. 
وتقي�س  �ــســيــارتــك  يف  بال�سكريات  حتتفظ  اأن  يــجــب  لـــذا 

معّدله كل �ساعتني قبل القيادة.

احتفظ بالأن�صولني يف مكان بارد
حني ترتفع حرارة الطق�س، تزيد حرارة االأن�سولني اأي�ساً 
درجة  الثالثني  احلـــرارة  جتـــاوزت  اإذا  فاعليته  وت�سعف 
مئوية! ميكنك �سراء عبوة مقاومة للحرارة حلفظ اأقالم 

االأن�سولني يف مكان بارد طوال 12 �ساعة.

تخلرّ�س من النفايات الطبية بال�صكل ال�صحيح
يجب اأال ترمي االإبر واالأقالم وامل�سارط واأنابيب امل�سخات 

يف �سلة مهمالت عادية!
خا�س،  طبي  �سندوق  يف  وت�سعها  تفرزها  اأن  يجب  بــل   

وترمي القطن وال�سمادات يف �سندوق اآخر.

اأوميغا 3
مل يعرف االإن�سان االأوميغا واالألفا اإال منذ �سنوات، فاجتاحت االأوىل نظامنا 
الغذائي بقوة. والغريب اأننا نحر�س جميعنا على تناولها رغم اأننا ال نعرف 
اأن منعن النظر والتفكر يف  ماهيتها معرفة عميقة. ولكن من ال�سروري 

االأمر. لذلك �سنتناول يف ما يلي خمتلف فئات الدهون.
تنق�سم االأحما�س الدهنية اإىل ثالثة اأنواع:

جداً(. )�سيئة  امل�سبعة  الدهنية  • االأحما�س 
)�سيئة(. امل�سبعة  غر  االأحادية  الدهنية  • االأحما�س 
)جيدة(. امل�سبعة  غر  املتعددة  الدهنية  • االأحما�س 

الدهنية  االأحما�س  اأي�ساً  وُت�سمى  الثالثة  الفئة  اإىل  3 و6  االأوميغا  تنتمي 
وهو  اإنتاجها  على  القدرة  ميلك  ال  الذي  للج�سم  �سرورية  الأنها  االأ�سا�سية 
اأمر نادر ن�سبياً، لذلك يتعني على اجل�سم اأن ي�ستمد هذه املواد من االأطعمة، 
ومن بينها: زيت اللفت واجلوز وال�سويا والكتان واخل�ّس الربي واالأ�سماك 

الدهنية.
ا�ستنتاج  الباحثني متكنوا من  الأن  املــواد  اأمــر هذه  يف  كثراً  النا�س  يتداول 
اأخرى. فاليابانيون و�سعب االإ�سكيمو  بع�س النقاط االإيجابية لدى �سعوب 
يعانون اأقل من غرهم اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية وُيعزى ذلك اإىل 
ا�ستهالكهم كميات كبرة من االأ�سماك الدهنية. اإال اأن مفعول االأوميغا ال 

ينح�سر يف هذه النقطة فهي توؤثر اأي�ساً على دماغنا وعلى نوعية الب�سرة.
ي�ستهلك بع�س ال�سعوب على غرار الفرن�سيني كميات قليلة من اأوميغا 3 و6 
باملقارنة مع العنا�سر املغذية االأخرى، اإال اأن يف اإمكانهم زيادة تناولهم من 
هذه املواد عن طريق تناول ال�سردين و�سمك املاكريل حتى واإن كانت معلبة.

B فئة الفيتامني
ينبغي اأن يح�سل املرء على كفايته من الفيتامينات ومن �سمنها الفيتامني 

الفئة  هذه  عدد  و�سل  اإذ   ،B الفيتامينات  اأو   ،B
اإىل 22 مركب.

�سحيحاً،  العدد  هــذا  يكون  ال  قد 
ولــــكــــن ال بــــــّد مـــــن الــــوقــــوف 

 B الــفــيــتــامــيــنــات  دور  عــنــد 
الرئي�سة:

 :B 1 الـــفـــيـــتـــامـــني   •
�سروري للجهاز الع�سبي 
ويتواجد  والـــعـــ�ـــســـالت 
بـــكـــرة يف بــعــ�ــس اأنـــــواع 

اللحوم.
 :B 2 الـــفـــيـــتـــامـــني   •
يف  اأ�ــســا�ــســيــاً  دوراً  يـــــوؤدي 
�سحة  عــــلــــى  احلــــــفــــــاظ 

ُيتلف  اأنــــــه  اإال  الـــبـــ�ـــســـرة، 
ال�سوء،  بــفــعــل  بــ�ــســهــولــة 

اإىل  االنتباه  من  بــّد  ال  لذلك 
طريقة طهو اللحومات واأ�ساليب 

حفظ منتجات احلليب.
الب�سرة  يــحــمــي   :B 3 الــفــيــتــامــني   •

واالأ�سماك  اللحومات  يف  ويتوافر 
والقهوة.

جيد   :B 5 الفيتامني   •
واالأظفار  ال�سعر  ل�سحة 

البقر  كبد  يف  ويــتــواجــد 
واخل�سار اجلافة.

 B الـــــفـــــيـــــتـــــامـــــني   •
الكريات  يـــغـــذي   :6
احلـــمـــراء ويــتــوافــر يف 
ويختفي  الـــ�ـــســـلـــمـــون 
بكميات  طــــهــــوه  عـــنـــد 

كبرة من املياه.
 :B 8 الـــفـــيـــتـــامـــني   •

يتفاعل هذا الفيتامني مع 
خمتلف  يف  ويـــتـــواجـــد   B5

اأنواع االأطعمة.

الع�سبية والكريات احلمراء  ت�سكيل اخلاليا  ي�ساهم يف   :B9 • الفيتامني 
ويتوافر يف اخل�سار الورقية اإال اأن حفظها يبقى �سعباً.

يف  ويــتــواجــد  االأخـــرى  الفيتامينات  مهمة  يكّمل   :B 12 الفيتامني   •
منتجات احلليب خ�سو�ساً.

االأغذية  تنويع  بــّد من  االأخـــرى، ال  املغذية  العنا�سر  على غــرار غــره من 
للح�سول على الفيتامني B على اأن نعرف كيف نحافظ على هذه االأغذية 

.B ونطهوها. غر ذلك، ُتعترب اخلمرة م�سدراً غنياً جداً بالفيتامينات
نتناوله،  اأن  قبل  منا�سب.  �سكٍل  يف  الطعام  تخزين  على  نحر�س  اأن  ينبغي 
يتعني علينا اأن ن�سرتيه ونخزنه، ال �سيما اأننا مل نعد يف ع�سر القطاف حني 
كان االإن�سان يقطف مبا�سرًة من حقله ما يحتاج اإليه من منتجات زراعية. 
اأن  بّد  ال  التي  التخزين  يعتمد على طرق متنوعة من  االإن�سان  بات  اليوم، 

تتمكن من احلفاظ على طعم االأغذية وخوا�سها الغذائية.
لذلك، يتعنّي اأن نخفف من زيادة الكائنات الدقيقة واأك�سدة الدهون. يعمل 
منتجاتهم  ب�سرتة  خــالل  من  التخزين  طــرق  لتح�سني  اأي�ساً  ال�سناعيون 
وتعقيمها وجتفيفها وتربيدها وجتميدها. من املمكن اأي�ساً اإ�سافة عوامل 
حافظة اأو تعليب املنتجات بعد تفريغ الهواء من الدخان وامللح وال�سكر على 

�سبيل املثال.

التخزين واحلفظ
تخ�سع املنتجات الغذائية لطريقتني من التخزين، بح�سب نوعها، وترمي 
ال�سالمة  على  احلفاظ  اإىل  واملنتجون  امل�سنعون  اإليها  يلجاأ  التي  الو�سائل 

الغذائية.

تخزين على حرارة عالية:
االأقل  على  درجة   100 حرارة  على  املنتجات  ت�سخني  تعني  الب�سرتة:   •
الدرجات  تتخطى  التعقيم  حــــرارة  درجــــات  اأن  حــني  يف 
امل�ستهلك  اإىل  املنتجات  ت�سل  حــني  الق�سوى. 
الطريقتني،  بــني  الـــفـــوارق  بع�س  يكمن 
اأن يحتفظ  عــلــيــه  يــتــعــني  فــفــي حــني 
بــاملــنــتــجــات املــبــ�ــســرتة يف الـــــرباد، 
ُيف�سل اأن تبقى املنتجات املعقمة 

بعيدة عنه.
التعقيم  يق�سي  الــتــعــقــيــم:   •
اجلرثومية  الـــنـــبـــاتـــات  عـــلـــى 

احلية كافًة.
عالية  حـــرارة  على  املــعــاجلــة   •
درجة   150/135 اإىل  تــ�ــســل 
مدة  ـــــرتاوح  ت اأن  عــلــى  مــئــويــة 
ثــانــيــة وخم�س  بـــني  املــعــاجلــة 

ثواٍن كحٍد اأق�سى.

ت���خ���زي���ن ع���ل���ى ح�����رارة 
منخف�صة:

يوقف الربد اأو يبطئ من منو 
الــكــائــنــات الــدقــيــقــة اإال اأنـــه ال 

يق�سي عليها.
• التربيد: على درجات حرارة 
و40  �سفر  بــني  اأي  اإيــجــابــيــة 
الطازجة  لــلــمــنــتــجــات  درجـــــة 

وال�سليمة.
على  يــحــافــظ  الــتــجــمــيــد:   •
 -18 املـــنـــتـــجـــات عـــلـــى حــــــــرارة 
بع�س  يـــجـــمـــد  وقـــــــد  درجــــــــة 
املــنــتــجــات �ــســريــعــاً يف حــني اأن 
بع�س  يتطلب  االآخـــر  بع�سها 

الوقت.
ميكن  ذلــك،  اإىل  باالإ�سافة   •
االعتماد على طرق جديدة غر 
واالإ�سعاع  الــتــاأيــن  ومــنــهــا  مــاألــوفــة 
الدقيق  والرت�سيح  الــعــايل  وال�سغط 

والتكييف مع اأجواء متغرة...

تدابي:
اإليه  حفظها  مهمة  تنتقل  حتى  املنتجات  امل�ستهلك  ي�سرتي  اإن  مــا  ولــكــن 

فيتعني عليه اأن يتخذ تدابر خا�سة.
قبل  االأجــل  وانتهاء  احلفظ  تــواريــخ  من  يتاأكد  اأن  بــّد  ال  البداية،  يف   •

�سراء اأي منتج.
املمزقة. والل�سقات  امل�سوهة  العلب  جتّنب  • وُيف�سل 

هو  ملا  وفقاً  للتخزين  املنا�سبة  احلرارة  درجات  يحرتم  اأن  عليه  • ويتعني 
مدّون على املنتج.

بني  خلط  اأي  بتجّنب  اخلرباء  ين�سح  املنزل،  يف  بالتخزين  يتعلق  ما  • يف 
تخزين  ُيف�سل  هنا،  مــن  الت�سمم.  خطر  لتفادي  واملطبوخة  النيئة  املـــواد 

الق�سم  يف  املطبوخ  اللحم  وتخزين  الــرباد  اأ�سفل  النيئة  اللحمة 
االأعلى منه.

الرباد. يف  ال�ساخنة  االأطعمة  و�سع  ينبغي  • ال 

ونظيفة. باردة  اأماكن  يف  العلب  و�سع  • ينبغي 
حرارة  عــلــى  املــعــدنــيــة  املــيــاه  تــخــزيــن  ينبغي  ال   •

عالية اأو �سوٍء قوي.
قبل  جــيــداً  واخلــ�ــســار  الــفــاكــهــة  غ�سل  • يــجــب 

اأكلها اأو طبخها.
تعليمات  اتباع  ينبغي   •

امل�سّنع.
باأي  الــ�ــســّك  عند   •

ُيف�سل  مــــنــــتــــج، 
منه  الـــتـــخـــّلـــ�ـــس 
اأي  دون  مــــــــن 

تردد.

ف���ه���ر����س م�������ص���ادات 
الأك�صدة

• االأنثو�سيانني
م�ساد لل�سكري، م�ساد لل�سرطان.

جاالتو • االإيبيجالوكاتيكني 
ال�سكر الدموي وعلى تخفيف الدهون الثالثية  ي�ساعد على تنظيم معدل 

وي�سّد اجلوع.
• الربواأنتو�سيانيدين

م�ساد اللتهاب املثانة وللبكتريا يف �سكل عام.
• البوليفينول

معظم العنا�سر امللونة هي اأنواع من البوليفينول با�ستثناء الكاروتني الذي 
ينتمي اإىل الكاروتينوييد. تختلف خ�سائ�س كّل عن�سر وفقاً للونه، فاالأحمر 
كالكلوروفيل  الفاحت  واالأخ�سر  والربو�ستات،  الرئتان  يحمي  كاللي�سوفني: 
كال�سولفورافان  الــداكــن  واالأخــ�ــســر  الــ�ــســمــوم،  مــن  التخّل�س  على  ي�ساعد 
واإيزو�سيانات واإندول هو م�ساد لل�سرطان واالأزرق واالأ�سود كاالأنثو�سيانني 

يتميز بخ�سائ�س مفيدة لالأوعية الدموية.
• الثيالفافني

م�ساد للكول�سرتول واحل�سا�سية واآالم الع�سالت ويحمي القلب.
ليبوييك االألفا  • حم�س 

والغلوتاثيون   Cو  E الفيتامينني  عمل  يدعم  بال�سكر.  للم�سابني  جيد 
)م�ساد االأك�سدة املوجود يف اجل�سم( وي�ساهم يف حرق ال�سكر )يوقف تخزين 

ال�سكر على �سكل دهون(.
كلوجينيك • حم�س 

لل�سكري،  م�ساد  للفطريات،  مبيد  للجراثيم،  مبيد  للفرو�سات،  م�ساد 
يحمي القلب )مينع اأك�سدة الكولي�سرتول(.

الفيلونيك • حم�س 
م�ساد لاللتهابات، م�ساد لالأمل، م�ساد لل�سرطان.

كاروتني بيتا  • الكاروتني/ 
 A تتعدد اأنواع الكاروتني. يتحول البيتا كاروتني يف اجل�سم اإىل الفيتامني

ذي اخل�سائ�س امل�سادة لالأك�سدة العالية.
• الري�سفراتول

العنب  يف  جنده  والرئة(.  والثدي  )لوكيميا  وال�سرطان  لاللتهابات  م�ساد 
والتوت والفول ال�سوداين.

• الزنك

جيد 
جلــــــــــــهــــــــــــاز 

املناعة واخل�سوبة.
• ال�سولفورافان

اإيزوثيو�سيانات م�ساد لل�سرطان.
• ال�سيلينيوم

وي�ساعد  الربو)  �سيما  )ال  وااللتهابات  لل�سرطان  وم�ساد  لالأك�سدة  م�ساد 
على التخل�س من ال�سموم واملعادن الثقيلة.

• فالفونوييد
خ�سائ�س  نــوع  ولــكــّل  الفالفونوييد  اأنـــواع  تتعدد  طبيعية.  ملونة  عنا�سر 

مميزة تفيد ال�سحة.
A • الفيتامني 

راجع كاروتني.
C • الفيتامني 

متعدد اخل�سائ�س وال غنى عنه.
E • الفيتامني 

يحمي الدهون من االأك�سدة وبالتايل كّل خلية من خاليا اجل�سم والدماغ.
• الكر�سيتني

يدعم  القلب.  ل�سحة  وجيدة  وال�سرطان  واحل�سا�سية  لاللتهابات  م�ساد 
C الفيتامينان

وE وخ�سائ�سه م�سادة لالأك�سدة.
الزياك�سانثني • اللوتيني، 

كاروتينويد خا�س ب�سبكة العني.
• امليالنويدين

بالتي  )�سبيهة  القهوة  حتمي�س  من  عليها  ُي�ستح�سل  بنية  ملونة  عنا�سر 
تنتجها الب�سرة عند ا�ستعمال املواد امل�ساعدة على اال�سمرار، حتمي الدهون.

وجبات غنية بالفيتامني
ال يعني غنى و�سفاتنا مب�سادات االأك�سدة اأنها غر لذيذة، من دون اأن نن�سى 

طبعاً �سهولة اإعدادها.

الوجبة الأف�صل!
اإنه الف�سار اإذ يحتوي على كمية من م�سادات االأك�سدة تفوق باأربع مرات تلك 
املوجودة يف الفاكهة وبـ15 مرة تلك املوجودة يف رقائق الذرة. كذلك يتميز 

باأنه %100 غر مكرر
اأن يتم حت�سره  ال�سعرات احلرارية �سرط  ناأكل احلبة كاملة( وقليل   )اإذ 

لوحده واأن يكون ع�سوياً.
ُي�ستح�سن االبتعاد  الغنية بالربواأنثو�سيانني. وطبعاً  القرفة  اإ�سافة   ميكن 

عن الف�سار بالكراميل وبالدهون غر املهدرجة.

قواعد غذائية ت�صمن لك �صحة جيدة وعمرا اطول
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على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
الثنية   : املنطقة   - 45  : : رقم االر�ــس  �سكنية  : �سقة  العقار  او�ساف   -   : املمتلكات   او�ساف  املحكمة وفيما يلي  وامل�سروفات خزينة 
اخلام�سة - رقم املبنى : -1 -  ا�سم املبنى : ذي دوم - رقم الوحدة : 2703 - رقم البلدية : 393 - 987  امل�ساحة : 187.62 مرت 

مربع القيمة التقديرية : 1211713 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر     

فى الدعوى رقم  2015/29   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه : االإمارات - اإمارة ابوظبي - النادي ال�سياحي - �سارع ال�سالم - مبنى بناية بنك ابوظبي التجاري 
 املنفذ �سده : كوبنز هولدجنز - ملالكها/ خليفة حممد عبد العزيز بن ربيع املهري 

عنوانه / االإمارات - اإمارة دبي - املرقبات - ديرة - �سارع املرقبات تقاطع �سارع ابوبكر ال�سديق - مبنى ملك امنة 
وخليفة املهري - �سقة 501 ، املبنى به �سيدلية علياء 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االيــام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2017/9/27 املوافق  االربــعــاء  يــوم  انــه يف   
وعلى  للمزادات  االمــارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنــاه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
ايداع  الدولة   مواطني  من  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( االلكرتوين  موقعها 
التقدم  البيع  على  اعــرتا�ــس  لديه  ولكل من  املــزايــدة  دخــول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن  %20 من  عن  يقل  ال  تاأمني 
باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
6544 - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم املبنى :  . وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : فيال �سكنية - رقم االر�ــس : 

درهم   )1.500.000( بـــ  املقدرة   - مربع  مرت   172.50  : امل�ساحة   -  28/336
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر     

فى الدعوى رقم  2016/15 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري - الطابق الثاين 
 املنفذ �سده : عبدالروؤوف ايدي ابا عمر 

عنوانه : اإمارة ال�سارقة - يعمل مبهنة �سريك مب�سنع جلف فاين للمنا�سيف والبطانيا 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االيــام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2017/9/27 املوافق  االربــعــاء  يــوم  انــه يف   
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
يربره  مبــا  مــعــززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعــرتا�ــس  لديه  مــن  ولكل  املــزايــدة  دخــول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن 
من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجــراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�س 
مبنية - املنطقة : ند ال�سبا - رقم االر�س : 5029 - امل�ساحة : 535.12 مرت مربع - القيمة التقديرية بعد 

انقا�س ال�سعر اال�سا�سي - %25 :  4.500.000 درهم ويباع ال على عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر     

فى الدعوى رقم  2013/143 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور �سعيد - بجوار �سيتي �سنرت 
 املنفذ �سده : بيرت لوجيك 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة الثنية الثالثة - منطقة البحرات - م�سروع زالل - فيال رقم 190 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االيــام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2017/9/27 املوافق  االربــعــاء  يــوم  انــه يف   
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
يربره  مبــا  مــعــززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعــرتا�ــس  لديه  مــن  ولكل  املــزايــدة  دخــول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن 
من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجــراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س 
وما عليها من بناء - رقم االر�س : 494 - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم املبنى : 190 - رقم البلدية - 1429-

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة    ، درهم   2.500.000.00  - الكلية  القيمة   -  388
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2017/35 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االأو�سط املحدودة  

عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�سرق االو�سط ، مدينة دبي لالنرتنت  
املنفذ �سده : ت�سارلز مونتاجو جوي هاتفيلد  -  واآخرون   عنوانه :  دبي ، �سارع الياللي�س ، جممع دبي لال�ستثمار االأول 
- ا�سم املبنى جرين ابارمتنت�س غرب ، روز درايف ، تاون هاو�س 205 ، رقم االر�س 357 ، رقم البلدية 598-1002 
دبي ، االإمارات العربية املتحدة ،  انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/9/27 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث 
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات 
ال  تاأمني  ايداع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( االلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : بيع حق منفعة - رقم 
االر�س : 357 - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار االأول - رقم البلدية : 1002-598 - رقم املبنى : 205 -  امل�ساحة 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم    3.200.000.00  : الكلية  القيمة   - مربع  مرت   374.70
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر     

فى الدعوى رقم  2016/183 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: رمي للتمويل - �س م خ ، عنوانه : االإمارات - اإمارة ابوظبي - العني - البطني - �سارع بينونة - مبنى برج 

اال�سالمي  ابوظبي  وم�سرف  للتمويل  ا�سيل  �سركة  بناية  خلف   -  13  - الطابق  �سقة   -  C2
 املنفذ �سده : كيفني ميني�س �ساه - واآخرون  ، عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �سارع ابراج بحرات جمرا- 

مبنى وحدة رقم 2005 انديجو ايكون �سقة بي ات�س - 1 اف 3 اي - مركز دبي لل�سلع املتعددة. 
 انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/9/27 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  يــربره  مبا  معززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعــرتا�ــس  لديه  من  ولكل  املــزايــدة  دخــول 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
خالل  الثمن  على  يزيد  ان  املزايدة  من  ممنوع  غر  �سخ�س  ولكل  البيع  جلل�سة  التالية  ايــام  ع�سرة  خالل  وامل�سارييف 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية : رقم االر�س : 155 - رقم الطابق 
: 77 - امل�ساحة : 189.15 مرت مربع - رقم البلدية : 829-345 - املنطقة : برج خليفة - ا�سم املبنى : برج خليفة 

املنطقة : 4 - رقم الوحدة : 7702 مببلغ )4.479.181.00( درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر     

فى الدعوى رقم  2007/1195   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري  

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة -�سارع الرقة - مبنى ملك خا�س - مقابل بناية الزرعوين - الطابق الثالث  
 املنفذ �سده : �سعيد �سالح �سعيد ال�سواد  عنوانه : اإمارة دبي - بردبي ال�سطوة - خلف امل�ست�سفي االيراين - بناية 

ملك الفردان - موؤ�س�سة ام �سقيم العقارية - يوجد ا�سفل البناية مكتبة - 2000 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االيــام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2017/9/27 املوافق  االربــعــاء  يــوم  انــه يف   
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
يربره  مبــا  مــعــززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعــرتا�ــس  لديه  مــن  ولكل  املــزايــدة  دخــول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن 
من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجــراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 

ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم االر�س : 1083 - املنطقة : ال�سطوة - رقم البلدية - 334-445 

امل�ساحة : 232.26 مرت مربع - مببلغ : 3.000.000.00 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  )املنفذ �ضده(    

فى الدعوى رقم  2015/29   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه : االإمارات - اإمارة ابوظبي - النادي ال�سياحي - �سارع ال�سالم - مبنى بناية بنك ابوظبي التجاري 
 املنفذ �سده : كوبنز هولدجنز - ملالكها/ خليفة حممد عبد العزيز بن ربيع املهري 

عنوانه / االإمارات - اإمارة دبي - املرقبات - ديرة - �سارع املرقبات تقاطع �سارع ابوبكر ال�سديق - مبنى ملك امنة 
وخليفة املهري - �سقة 501 ، املبنى به �سيدلية علياء 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االيــام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2017/9/27 املوافق  االربــعــاء  يــوم  انــه يف   
وعلى  للمزادات  االمــارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنــاه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
ايداع  الدولة   مواطني  من  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( االلكرتوين  موقعها 
التقدم  البيع  على  اعــرتا�ــس  لديه  ولكل من  املــزايــدة  دخــول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن  %20 من  عن  يقل  ال  تاأمني 
باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
6544 - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم املبنى :  . وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : فيال �سكنية - رقم االر�ــس : 

درهم   )1.500.000( بـــ  املقدرة   - مربع  مرت   172.50  : امل�ساحة   -  28/336
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر   للمنفذ �ضده    

فى الدعوى رقم  2016/15 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري - الطابق الثاين 
 املنفذ �سده : عبدالروؤوف ايدي ابا عمر 

عنوانه : اإمارة ال�سارقة - يعمل مبهنة �سريك مب�سنع جلف فاين للمنا�سيف والبطانيا 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االيــام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2017/9/27 املوافق  االربــعــاء  يــوم  انــه يف   
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
يربره  مبــا  مــعــززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعــرتا�ــس  لديه  مــن  ولكل  املــزايــدة  دخــول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن 
من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجــراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�س 
مبنية - املنطقة : ند ال�سبا - رقم االر�س : 5029 - امل�ساحة : 535.12 مرت مربع - القيمة التقديرية بعد 

انقا�س ال�سعر اال�سا�سي - %25 :  4.500.000 درهم ويباع ال على عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2017/35 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االأو�سط املحدودة  

عنوانه : دبي ، مكتب االإدارة ال�سرق االو�سط ، مدينة دبي لالنرتنت  
املنفذ �سده : لي�سا جواين هاتفيلد -  واآخرون   عنوانه :  دبي ، �سارع الياللي�س ، جممع دبي لال�ستثمار االأول - ا�سم 
 598-1002 البلدية  ، رقم   357 ، رقم االر�ــس   205 تــاون هاو�س   ، درايــف  ، روز  ابارمتنت�س غرب  املبنى جرين 
دبي ، االإمارات العربية املتحدة ،  انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/9/27 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث 
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات 
ال  تاأمني  ايداع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( االلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : بيع حق منفعة - رقم 
االر�س : 357 - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار االأول - رقم البلدية : 1002-598 - رقم املبنى : 205 - امل�ساحة 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم    3.200.000.00  : الكلية  القيمة   - مربع  مرت   374.70
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  للمنفذ �ضده     

فى الدعوى رقم  2016/183 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: رمي للتمويل - �س م خ ، عنوانه : االإمارات - اإمارة ابوظبي - العني - البطني - �سارع بينونة - مبنى برج 

اال�سالمي  ابوظبي  وم�سرف  للتمويل  ا�سيل  �سركة  بناية  خلف   -  13  - الطابق  �سقة   -  C2
 املنفذ �سده : كيفني ميني�س �ساه - واآخرون  ، عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �سارع ابراج بحرات جمرا- 

مبنى وحدة رقم 2005 انديجو ايكون �سقة بي ات�س - 1 اف 3 اي - مركز دبي لل�سلع املتعددة. 
 انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/9/27 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  يــربره  مبا  معززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعــرتا�ــس  لديه  من  ولكل  املــزايــدة  دخــول 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجــراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
خالل  الثمن  على  يزيد  ان  املزايدة  من  ممنوع  غر  �سخ�س  ولكل  البيع  جلل�سة  التالية  ايــام  ع�سرة  خالل  وامل�سارييف 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية : رقم االر�س : 155 - رقم الطابق 
: 77 - امل�ساحة : 189.15 مرت مربع - رقم البلدية : 829-345 - املنطقة : برج خليفة - ا�سم املبنى : برج خليفة 

املنطقة : 4 - رقم الوحدة : 7702 مببلغ )4.479.181.00( درهم  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/2175   تنفيذ جتاري  
انوار فاديكاران عبداملجيد - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية بي�ست هنديا  اىل املنفذ �سده/١- 
فيول تريدينج - �س ذ م م  ٢- بي�ست هنديا فيول تريدينج - �س ذ م م 3- بوتيا فيتيل بران م�سليار 
عبداملجيد - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية بي�ست هنديا فيول تريدينج - �س ذ م م 4- تاج الدين 
كوالجنار اكات عبدالرزاق - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية بي�ست هنديا فيول تريدينج - �س 
كــران عبدو جميد جنيب - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية بي�ست هنديا فيول  ذ م م 5- فاتي 
تريدينج - �س ذ م م 6- ب�ست انديا لتجارة الديزل - �س ذ م م  جمهويل حمل االقامة مبا ان 
اأقام  ال�سويدي - قد  التنفيذ/ بنك ابوظبي التجاري - وميثله : حممد عي�سى �سلطان  طالب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7٠83٠97.53( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/7724  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / ١- نويل �سويلو ماكاهيلو  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / يوروتك اإم اإي م د م �س   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  درهــــــم(     ١٠٠٠٠( وقـــدرهـــا  عــمــالــيــة  املــطــالــبــة مبــ�ــســتــحــقــات 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم االثنني   املوافق ٢٠١7/١٠/٢  ال�ساعة 
اأو من  Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ١5.٠٠ م�ساءا بالقاعة 
م�ستندات  او  مــذكــرات  مــن  لــديــك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
الدعوى قد  بان  االأقــل )علما  اأيــام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

جددت من ال�سطب(. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/228 مدين كلي               

ان  النقبي - جمهول حمل االقامة مبا  اىل املدعي عليه / ١- بدر عبداهلل علي �سعيد 
املدعي/ حممد نور حممد باكاي وميثله : عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�سرهان 
النعيمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره 
)3٠٠.٠٠٠ دوالر( )ثالثمائة الف دوالر امركي( مبا يعادل مبلغ وقدره )١.١٠١.٠٠٠ 
اإمــاراتــي( وبــالــزام املــدعــي عليه بالفائدة  اإمــاراتــي( )مليون ومــائــة والــف درهــم  درهــم 
وامل�ساريف  والر�سوم  التام  الوفاء  وحتى  اال�ستحقاق   تاريخ  من   %١٢ بواقع  القانونية 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء   املوافق  ٢٠١7/9/٢٠  ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�سور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ــس   9.3٠
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/273  جتاري جزئي              

ان  االقــامــة مبا  م م جمهول حمل  ذ   - / ١- اميرت�س اجنينرينج  املدعي عليه  اىل 
: هانى رجــب مو�سى عبداهلل  م وميثله  م  ذ  �س   - املو�سى   - العام  للنقل  الكو  املدعي/ 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد   - اجل�سمي 
اال�ستحقاق  تــاريــخ  مــن  بــواقــع  ١٢%  الــقــانــونــيــة  والــفــائــدة  درهــــم(  وقــــدره )3٢5.7٠ 
٢٠١6/6/٢٠  وحتى ال�سداد التام ، مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
ال�ساعة 8.3٠ �س  املوافق  3/١٠/٢٠١7   الثالثاء    يوم  لها جل�سة  املحاماة.  وحــددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�سور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   Ch1.C.14 بالقاعة 
اأيــام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2016/2038  مدين  جزئي 
بان  نعلنكم  �سو�سن جمعة مبارك ح�سن جمهول حمل االقامة  املحكوم عليه/١-  اىل 
اعاله  املــذكــورة  الــدعــوى  يف   ٢٠١7/٢/١9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/موؤ�س�سة االمارات لالت�ساالت بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )3٠.84٢.5٠( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا 
من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام على اال تتجاوز ا�سل املبلغ املق�سي به 
والزمته امل�ساريف ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم 2016/46  بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع  املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 ، الطابق الثاين
املنفذ �سده :  رخ�سانا ادم ح�سام  - عنوانه : اإمارة دبي / بردبي / منطقة وادي ال�سفا 6/ قطعة رقم 4697/فيال 

رقم 22 - خارج الدولة وتعلن بالن�سر 
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2017/9/27 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 

بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع 
)�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .

وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة 

ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات : 
او�ساف العقار : )نوع العقار -  ا قطعة ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم االر�س 692 - 
 امل�ساحة : 4.631.60 بالقدم املربع - تقدر قيمتها 3.750.000 درهم بعد االنقا�س %25 ويباع العلى عر�س

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر   
فى الدعوى رقم 2016/46  بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع  املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 ، الطابق الثاين

املنفذ �سده :  رخ�سانا ادم ح�سام  - عنوانه : اإمارة دبي / بردبي / منطقة وادي ال�سفا 6/ قطعة رقم 4697/فيال 
رقم 22 - خارج الدولة وتعلن بالن�سر 

انه يف يوم االربعاء  املوافق 2017/9/27 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع 

)�سركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة 

ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات : 
او�ساف العقار : )نوع العقار -  ا قطعة ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم االر�س 692 - 
 امل�ساحة : 4.631.60 بالقدم املربع - تقدر قيمتها 3.750.000 درهم بعد االنقا�س %25 ويباع العلى عر�س

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر     
فى الدعوى رقم 2016/28 بيع عقار مرهون  

اإمــارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع  طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري - �س م ع  - عنوانه : االإمـــارات - 
املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين  

 املنفذ �سده : �سيمون  جون كورال ، عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - يعمل لدى اي �سي هاري�س انرتنا�سيونال - فرع دبي 
مبهنة مدير م�ساريع خارج الدولة ويعلن بالن�سر 

انه يف يوم االحد  املوافق 2017/9/10 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمــارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
االأ�سا�سي  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  ايداع  ال�سراء  راغبي  )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
الثمن خالل  ان يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام  وامل�سارييف خالل ع�سرة 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : حق منفعة على عقار - املنطقة : جممع دبي 
لال�ستثمار االأول - رقم االر�س : 352 - رقم املبنى : 702 - امل�ساحة : 1354.24 مرت مربع واملقدرة قيمتها بعد 

انقا�س %25 من ال�سعر اال�سا�سي )4.350.000( درهم )يباع العلى عطاء( - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر للمنفذ �ضده      
فى الدعوى رقم 2016/28 بيع عقار مرهون  

اإمــارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �سارع  طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري - �س م ع  - عنوانه : االإمـــارات - 
املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين  

 املنفذ �سده : �سيمون  جون كورال ، عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - يعمل لدى اي �سي هاري�س انرتنا�سيونال - فرع دبي 
مبهنة مدير م�ساريع خارج الدولة ويعلن بالن�سر 

5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  2017/9/10 ال�ساعة  انه يف يوم االحد  املوافق 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
االأ�سا�سي  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  ايداع  ال�سراء  راغبي  )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
الثمن خالل  ان يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام  وامل�سارييف خالل ع�سرة 
الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : حق منفعة على عقار - املنطقة : جممع دبي 
لال�ستثمار االأول - رقم االر�س : 352 - رقم املبنى : 702 - امل�ساحة : 1354.24 مرت مربع واملقدرة قيمتها بعد 

انقا�س %25 من ال�سعر اال�سا�سي )4.350.000( درهم )يباع العلى عطاء( - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/6   تنفيذ احكام املركز املايل
اىل املنفذ �سده/١- فا�ست لينك بي ام ا�س  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/بانك�س ليجل كون�سولتان�سي - م م ح وميثله : اإ�سماعيل ح�سن اإبراهيم 
املذكورة اعاله والزامكم  بتنفيذ  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  ال�سفار - قد 
احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٠١١/٢٠١7 sct ال�سادر من حماكم مركز دبي 
املايل )حمكمة الدعاوى ال�سغرة( بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8435٢.4( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/2201   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/١- �سركة مايكرو توب للكمبيوتر - ذ م م ٢-نور الدين حممد 
 ذياب اليف ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية �سركة مايكرو توب للكمبيوتر - ذ م م  
جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي الوطني وميثله : 
حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١46٢6٠3.7٢( درهم بالت�سامن 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
يوما من   ١5 املذكور خــالل  بالقرار  االلــتــزام  عــدم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/2199   تنفيذ جتاري  
احــمــد  جمــهــول حمل  عــلــي ح�سني  ال�سيد  �ـــســـده/١-  املــنــفــذ  اىل 
 : وميثله  التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقامة 
حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )454١66.45( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  درهــم اىل طالب 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/2202   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- على ر�سا عي�سى با�ستاين  جمهول حمل االقامة مبا 
)حاليا(  خ  م  �س   - للتمويل  اال�سالمي  امل�سرق  التنفيذ/�سركة  طالب  ان 
اأقام  قد   - ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  حممد   : وميثله  للتمويل(  )الــبــدر 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )٢١8833٢.9١( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي يطلق �صهادات ا�صتثمار با�صتخدام موؤ�صر 
�صلة اأ�صهم جمموعة من رواد �صناعة ال�صيارات ذاتية القيادة

 ••  اأبوظبي-الفجر:

االإ�سالمية  املالية  اخلدمات  جمموعة  االإ�سالمي،  اأبوظبي  م�سرف  اأطلق 
عدد  اأ�سهم  �سلة  مبوؤ�سر  املتوقع  ربحها  يرتبط  ا�ستثمار  �سهاداٍت  الرائدة، 
من كربى ال�سركات العاملية العاملة �سمن قطاع �سناعة ال�سيارات، وذلك 
بهدف اال�ستفادة من الفر�س اال�ستثمارية املجزية التي ينطوي عليها هذا 
الطلب  وتزايد  ي�سهده  الــذي  الهائل  التكنولوجي  التقدم  ظل  يف  القطاع 
على ال�سيارات ذاتية القيادة. وتوفر هذه ال�سهادات املتوافقة مع ال�سريعة 
املال  لراأ�س  حماية  واحــدة،  �سنة  ا�ستحقاقها  فرتة  تبلغ  والتي  االإ�سالمية 
اال�ستثمارية  املخاطر  من  احلــد  بهدف  اال�ستحقاق  عند   100% بن�سبة 
اال�ستثمار يف  للم�ستثمرين فر�سة  املنتج  باأكرب درجة ممكنة.  ويتيح هذا 
رائدة  �سركات  ت�سع  اأ�سهم من  �سلة  املتوقع مبوؤ�سر  ربحها  يرتبط  �سهادات 
عاملياً يف قطاع �سناعة ال�سيارات ، وتقود م�سرة تطوير اجليل القادم من 
، و تي�سال .  ، فولفو  اإم دبليو  ، بي  اأبــرزهــا جــرال موتورز  املركبات، ومــن 
االأدنى  احلد  يبلغ  حيث   2018 �سبتمرب   24 بتاريخ  ال�سهادات  وت�ستحق 
املنا�سبة،  هذه  ويف  اأمريكي.  دوالر  األف   30 ا�ستثماره  ميكن  الذي  للمبلغ 
قـــال ظــافــر لــقــمــان، الــرئــيــ�ــس الــعــاملــي لــاللــتــزامــات واإدارة الــــروات لدى 
اأبوظبي االإ�سالمي: ن�سهد طلباً قوياً على منتجاتنا من �سهادات  م�سرف 
ربحها  يرتبط  التي  االإ�سالمية  ال�سريعة  مبادئ  مع  املتوافقة  اال�ستثمار 
يتطلعون  الذين  للم�ستثمرين  مثالياً  خياراً  باعتبارها  مبوؤ�سرات،  املتوقع 
لتحقيق عوائد مرتفعة ويف الوقت نف�سه حتقيق حماية لروؤو�س اأموالهم. 
وياأتي منتجنا اجلديد يف توقيت مثايل حيث ي�سهد قطاع �سناعة ال�سيارات 
ر  تطوُّ الذي عزز  التكنولوجي  االبتكار  وترة  ت�سارع  بفعل  حتوالت كبرة 
هذه  اإطــالق  اأهمية  وتنبع  القيادة.  وذاتــيــة  الكهربائية  املركبات  وانت�سار 
اال�ستثمار  فر�سة  من  اال�ستفادة  للم�ستثمرين  تتيح  كونها  من  ال�سهادات 
الذي يرتبط ربحه املتوقع باأ�سهم جمموعة من رواد تطوير واإنتاج اجليل 
القادم من املركبات ذاتية القيادة، كما تتما�سى مع ا�سرتاتيجيتنا الرامية 
لتمكني عمالئنا من بناء حمفظة ا�ستثمارية متنوعة تتنا�سب مع اأهدافهم 
باأف�سل  تــزويــد عمالئه  االإ�ــســالمــي  اأبــوظــبــي  ويــوا�ــســل م�سرف   . املــالــيــة 
احللول اال�ستثمارية لتلبية متطلباتهم املالية وذلك من خالل التخطيط 
املايل وتخ�سي�س االأ�سول وفق منهجيات فعالة ومدرو�سة. وت�سمل قائمة 
�سركات ت�سنيع ال�سيارات الت�سعة املدرجة �سمن �سلة االأ�سهم كاًل من ت�سال 
اإم دبليو ،  ، جرال موتورز ، داميلر ، ديلفي اأوتوموتيف ، اإي اإيه بي ، بي 

فولك�س واجن ، فولفو و اأوتوليف .

معر�ض �صيرتيد ل�صفن العمليات واالأعمال البحرية 
يف ال�صرق االأو�صط ينطلق يف اأبوظبي االثنني املقبل

•• ابوظبي-الفجر:

تناق�س جمموعة من اخلرباء ق�سية نق�س التمويل احلايل الذي ي�سهده 
قطاع ال�سحن البحري والذي ُيقدر بع�سرات املليارات من الــدوالرات هذا 
االأوروبــيــة الإعــادة هيكلة منتجاتها ونطاق  البنوك  العام وحــده مع توجه 
ل�سفن  �سيرتيد  معر�س  فعاليات  �سمن  وذلـــك  ال�سفن،  متــويــل  عمليات 
يف   )SOMWME( االأو�سط  ال�سرق  يف  البحرية  واالأعمال  العمليات 
 27-25 الفرتة  خــالل  ينعقد  الــذي  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز 

�سبتمرب 2017.
قبل  مــن  التمويل  يف  الكبر  االنخفا�س  اأن  اإىل  البيانات  اأحـــدث  وت�سر 
البنوك االأوروبية باالإ�سافة اإىل عدم وجود قوانني منظمة لتمويل قطاع 
ال�سيولة يف  انخفا�س  ت�سبب يف  االإقليمية،  البنوك  البحري لدى  ال�سحن 
بديل  متويل  على  للح�سول  البحريني  امل�سغلني  ا�سطر  مما  القطاع  هذا 
جل�سة  يف  النقاط  هــذه  مناق�سة  و�ستجري  العمليات.  موا�سلة  اأجــل  مــن 
بعنوان تقييم كيفية حتقيق اأق�سى ا�ستفادة من اأ�سول �سركتك التي تنعقد 
التمويلية  اخليارات  �ستحلل  والتي  املعر�س،  فعاليات  من  االأول  اليوم  يف 
البحرية.  واخلــدمــات  العمليات  �سفن  قطاعات  يف  اجلــديــدة  واالجتــاهــات 
وت�سمل قائمة املتحدثني ديفيد مانويل، كبار املتخ�س�سني بقطاع اخلدمات 
؛ وكنوت ماثيا�سن، ال�سريك االإداري   IHS Petrodata البحرية يف 
جمموعة  رئــيــ�ــس  بـــرميـــان،  وبـــــورا  ؛   NorthCape DMCC يف 
لل�سركات  امل�سرفية  اخلــدمــات  وجمموعة  البحرية،  واخلــدمــات  الطاقة 
 Holman واملوؤ�س�سات يف بنك الفجرة الوطني، وتني تاي، ال�سريك يف
يف  البحري  ال�سحن  قــطــاع  تــاي  تــيــان  ودعـــا   .  Fenwick Willan
ب�سكل عاجل قائاًل:  ال�سيولة  تاأمني  االأو�سط الإعــادة تقييم كيفية  ال�سرق 
قطاع  لتمويل  خا�سة  مكاتب  لديها  التي  التقليدية  االأوروبية  البنوك  اإن 
ال�سحن البحري مل تعد تقر�س املبالغ بال�سكل الذي كانت عليه يف ال�سابق، 
االأوروبــيــة من قطاع  البنوك  ان�سحاب عدد من  الوقت احلــايل  ون�سهد يف 
متويل ال�سفن متاماً . واأ�ساف قائاًل: ت�سهد منطقة ال�سرق االأو�سط دخول 
يحل  ال  ذلــك  ولكن  البحري،  ال�سحن  قطاع  اإىل  اجلــدد  املقر�سني  بع�س 
م�سكلة نق�س راأ�س املال الذي تركته البنوك العاملية. وقد �سهدنا ارتفاعاً يف 
عدد مزودي التمويل البديل يف االأ�سهر الـ 18 املا�سية مع توفر ال�سيولة 
اأو اثنتني  اأنها اأكر مالءمة مل�سروع ي�سمل �سفينة واحدة  باأ�سعار اأعلى اإال 

من ال�سفن ولي�س مل�ساريع كبرة الإعادة التمويل .

متا�صك اأ�صواق املال االإماراتية رغم جني االأرباح اجلزئي
•• اأبوظبي-وام:

اأ�سواق املال االإماراتية متا�سكا خالل جل�سة تعامالت ام�س و�سط  اأظهرت 
جهة  مــن  القيادية  االأ�سهم  بع�س  على  االنتقائية  ال�سراء  عمليات  عــودة 
حققت  التي  اال�سهم  �سريحة  على  اخــرى  جهة  من  طبيعية  اأربـــاح  وجني 

ارتفاعات قوية منذ بداية اال�سبوع .
وارتفع املوؤ�سر العام ل�سوق اأبوظبي لالأرواق املالية بن�سبة %0.25 بالغا 
4464 نقطة فيما اغلق املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل عند 3655 نقطة 
بن�سبة  اربــاح  مع  مقارنة   0.15% ن�سبته  تتجاوز  بانخفا�س حمــدود مل 

%0.79 يف اليوم ال�سابق.
اربــاح جزئي على  ال�سوق كان من الطبيعي حــدوث جني  وقــال و�سطاء يف 
بع�س االأ�سهم التي ارتفعت يف االأيام الثالثة االأخرة ..موؤكدين اأنه وبرغم 
زالــت عند م�ستويات  انها ال  اإال  االأ�سهم  الــذي �سهدته بع�س  جني االربــاح 

جيدة بح�سب التحليل الفني وميكنها العودة ال�ستئناف �سعودها جمددا .
العام بعدما  للموؤ�سر  الدعم  العا�سمة  املــدرج يف �سوق  ات�ساالت  وقاد �سهم 
اأبوظبي  بنك  ل�سهم  باالإ�سافة  وذلــك  درهــم   17.85 م�ستوى  اىل  ارتفع 
�سوق  املتداول يف  امانات  �سهم  . و�سهد  10.40 درهم  ال�ساعد اىل  االأول 
دبي ن�ساطا قويا مرتفعا بن�سبة %1.8 تقريبا ليغلق عند 1.15 درهم .. 

وبلغت قيمة التداوالت املنفذة على ال�سهم اكر من 61 مليون درهم .

حاكم الفجرية ي�صتقبل امل�صاركني يف منتدى جلف اإنتليجن�ض ال�صابع الأ�صواق الطاقة
•• الفجرية-وام: 

حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ــســاحــب  ا�ستقبل 
املجل�س  عــ�ــســو  الـــ�ـــســـرقـــي  حمـــمـــد  بــــن 
االأعلى حاكم الفجرة يف ق�سر الرميلة 
بن  �سالح  ال�سيخ  بح�سور  ام�س-  ظهر 
ال�سناعة  دائــرة  رئي�س  ال�سرقي  حممد 
املــ�ــســاركــني يف   - بالفجرة  واالقــتــ�ــســاد 

الدورة ال�سابعة ملنتدى جلف اإنتليجن�س 
جابر  معايل  يتقدمهم  الطاقة  الأ�سواق 
اللويبي وزير البرتول العراقي و�سعادة 
الـــدكـــتـــور مــطــر الـــنـــيـــادي وكــيــل وزارة 

الطاقة.
 ورحــــب �ــســاحــب الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ حمد 
املنتدى  ب�سيوف  الــ�ــســرقــي  حمــمــد  بــن 
اأعماله ..م�سرا  النجاح يف  ومتنى لهم 

اىل اأهمية اأن تري روؤاهم كل الق�سايا 
جمال  يف  الــتــجــاري  بــالــتــبــادل  املتعلقة 
الطاقة وتعزيزه بني دول اآ�سيا واأفريقيا 
املنتدى  يــخــرج  واأن  االأو�ــســط  والــ�ــســرق 
مبـــقـــررات ونــتــائــج مـــن �ــســاأنــهــا تطوير 
الــعــاملــيــة يف جمـــال الطاقة  االجتـــاهـــات 
وجتاوز التحديات التي يواجهها القطاع 
التعاون  ـــر  اأوا�ـــس تــوطــيــد  اإىل  اإ�ــســافــة 

ودعا  دول طريق احلرير اجلديد.  بني 
على  لــالإطــالع  املــنــتــدى  �سيوف  �سموه 
بو�سفها  الــــرائــــدة  الـــفـــجـــرة  جتـــربـــة 
واحدة من اأهم من�سات تخزين النفط 
بالوقود  ال�سفن  تـــزود  الــتــي  الــعــامل  يف 
بقيادة  االإمـــــــارات  ان  �ــســمــوه  ..مــــوؤكــــدا 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
اأر�ست  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 

قـــواعـــد عــمــل وقـــوانـــني واأنــظــمــة تعزز 
مكانتها كمحطة رئي�سية يف هذا املجال 
ووفرت املناخ اال�ستثماري امل�سجع لدعم 
م�ساريع م�ستقبلية. ح�سر اللقاء �سعادة 
حممد �سعيد ال�سنحاين مدير الديوان 
مدير  مــراد  مو�سى  والكابنت  االأمـــري 
مــيــنــاء الــفــجــرة الــبــحــري وعـــــدد من 

امل�سوؤولني.

ويل عهد الفجرية يفتتح فعاليات منتدى جلف اإنتليجن�ض ال�صابع الأ�صواق الطاقة 

خلل اجتماع مو�صع عقد بني رئي�صي احتاد غرف التجارة يف البلدين

االإعالن قريبًا عن تاأ�صي�ض جمل�ض اأعمال اإماراتي عراقي م�صرتك 
�ــســعــادتــه بالوفد  الـــ�ـــســـقـــيـــقـــني.    ورحـــــب 
املنتدى  اأن  اإىل  م�سراً  ال�سيف،  الــعــراقــي 
واال�ستثمار  لــلــتــجــارة  الــعــراقــي  االإمـــاراتـــي 
قـــد حقق  االأول  اأمـــ�ـــس  الــــذي عــقــد �ــســبــاح 
اأهــدافــه املــرجــوة مــن خــالل تعريف رجال 
االإمــــارات  دولـــة  يف  وامل�ستثمرين  االأعـــمـــال 
اال�ستثمار  وفر�س  مبناخ  املتحدة  العربية 
اجلهات  تقدمها  التي  والت�سهيالت  املتاحة 
للم�ستثمرين  ال�سقيق  الــعــراق  يف  املعنية 

االأجانب .
�سركات  ـــمـــام  اهـــت عـــلـــى  الـــرمـــيـــثـــي  واأكــــــــد 
العاملة  اخلــــا�ــــس  الـــقـــطـــاع  ومـــوؤ�ـــســـ�ـــســـات 
تواجدها  وزيـــــادة  بــاال�ــســتــثــمــار  الـــدولـــة  يف 
العراقية،  االأ�ـــســـواق  يف  م�ساريعها  وتــعــزيــز 
متطلبات  لتوفر  التام  ا�ستعدادها  وكذلك 
ي�سهم  ومبا  العراقية  االأ�ــســواق  واحتياجات 
والبناء واالإعمار يف  التنمية  يف دعم عملية 

العراق ال�سقيق.
اإن  �سعادة جعفر احلمداين  قال  من جانبه 
االإماراتي  االأعــمــال  ملنتدى  الثانية  الـــدورة 
العراقي �ستعقد يف بغداد خالل العام املقبل، 
وذلــــك بــهــدف مــتــابــعــة مــنــاقــ�ــســات الــــدورة 

•• ابوظبي - الفجر

اجتمع �سعادة حممد ثاين مر�سد الرميثي 
وال�سناعة  الـــتـــجـــارة  غــــرف  احتــــاد  رئــيــ�ــس 
غرفة  اإدارة  جمـــلـــ�ـــس  رئـــيـــ�ـــس  بــــالــــدولــــة 
جعفر  �سعادة  مع  اأبوظبي  و�سناعة  جتــارة 
التجارية  الــغــرف  احتـــاد  رئي�س  احلــمــداين 
العراقي  الــــتــــجــــاري  والــــوفــــد  الـــعـــراقـــيـــة 
االجتماع  هــــذا  خــــالل  مت  حــيــث  املــــرافــــق، 
االقت�سادي  التعاون  جمــاالت  تو�سيع  بحث 
االإماراتية  الــ�ــســركــات  بــني  واال�ــســتــثــمــاري 
االإجراءات  ومناق�سة  العراقية،  وال�سركات 
عن  ر�سمياً  بــاالإعــالن  اخلا�سة  التنفيذية 
تاأ�سي�س جمل�س االأعمال االإماراتي العراقي 

امل�سرتك خالل االأيام املقبلة.
وقد اأكد �سعادة حممد ثاين مر�سد الرميثي 
�سيلعبه جمل�س  الـــذي  الــــدور  اأهــمــيــة  عــلــى 
تعزيز  يف  الـــعـــراقـــي  االإمـــــاراتـــــي  االأعــــمــــال 
ال�سركات  بـــني  الــتــعــاون  اأوا�ـــســـر  وتــوطــيــد 
القطاع اخلا�س ومبا  واملوؤ�س�سات وفعاليات 
يــعــزز مــن دور هــذا الــقــطــاع يف دعــم عملية 
البلدين  يف  امل�ستدامة  االقت�سادية  التنمية 

االأوىل وتعريف رجال االأعمال وامل�ستثمرين 
وال�سركات االإماراتية باالحتياجات التنموية 
التي  والت�سهيالت  اخلدمات  و�سرح  لبالده 
للم�ستثمرين  العراقية  احلكومة  تقدمها 
االإمـــاراتـــيـــني بــ�ــســورة خــا�ــســة. واأكـــــد على 
اهــتــمــام بــــالده بــاال�ــســتــفــادة مـــن اخلـــربات 

التي  الــدولــيــة  الــعــالقــات  و�سبكة  املــتــمــيــزة 
م�ساريع  يف  االإمــاراتــيــة  ال�سركات  متتلكها 
االإعمار والبناء وحتقيق االأهداف التنموية 
يف  امل�ساريع  تنفيذ  يف  امل�ساهمة  خــالل  مــن 
القطاعات الرئي�سية واخلدمية واالإنتاجية.  
واأ�سار اإىل اأن املجال وا�سع لزيادة قيمة وحجم 

•• الفجرية-وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد 
بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى 
حــاكــم الــفــجــرة ..افــتــتــح �ــســمــو ال�سيخ 
ال�سرقي  بـــن حمــمــد  بـــن حــمــد  حمــمــد 
ويل عهد الفجرة �سباح ام�س يف فندق 
نوفوتيل فعاليات الدورة ال�سابعة ملنتدى 
التي  الطاقة  الأ�ــســواق  اإنتليجن�س  جلف 
تقام حتت �سعار قطاع الطاقة اخلليجي 
يجهز اأدواته للقرن الواحد والع�سرين .. 
اأف�سل ال�سبل لتلبية املتطلبات وجمابهة 
التحديات الناجمة عن النمو يف الطلب 
بح�سور  وذلــــك  الــتــنــافــ�ــســي  االآ�ـــســـيـــوي 
م�سوؤولني من �سركات النفط واخلرباء 
واملحللني يف قطاع الطاقة من 40 دولة 

يف العامل .
حـــ�ـــســـر االفــــتــــتــــاح الـــ�ـــســـيـــخ �ـــســـالـــح بن 
ال�سناعة  دائــرة  رئي�س  ال�سرقي  حممد 
املهند�س  وال�سيخ  بالفجرة  واالقت�ساد 

ال�سرقي  �ــســيــف  بـــن  حــمــد  بـــن  حمــمــد 
االلكرتونية  احلــكــومــة  دائـــــرة  رئــيــ�ــس 
بالفجرة وال�سيخ عبداهلل بن حمد بن 
ال�سرقي رئي�س االحتاد االإماراتي  �سيف 
ومعايل  البدنية  والقوة  االأج�سام  لبناء 
العراقي  الــبــرتول  وزيــر  اللويبي  جابر 
النيادي  الــدكــتــور مطر حــامــد  و�ــســعــادة 

وكيل وزارة الطاقة .
بن  حمد  بــن  حممد  ال�سيخ  �سمو  واأكـــد 
الفجرة  عــهــد  ويل  الــ�ــســرقــي  حمــمــد 
عــلــى مواكبة  االإمــــــــارات  دولـــــة  حـــر�ـــس 
الــــعــــامل  املــــتــــ�ــــســــارعــــة يف  الـــــتـــــطـــــورات 
مبا  الطاقة  لقطاع  االأمثل  واال�ستثمار 
تلك  وال�سيما  اأهــدافــهــا  حتقيق  ي�سمن 
الــتــي حــددتــهــا روؤيـــة االإمـــــارات 2021 
اقت�ساد م�ستقر  التي تركز على تر�سيخ 

ومتنوع يحقق اال�ستدامة يف امل�ستقبل.
الزمن  ت�سابق  الفجرة  ان  �سموه  وقــال 
تـــاأكـــيـــد مــكــانــتــهــا كـــمـــركـــز عاملي  نـــحـــو 
لل�سناعات اللوج�ستية النفطية بامتياز 

اذ �سهد ميناء الفجرة تطورات م�ستمرة 
يف  البرتولية  املــوانــئ  اأبـــرز  اأحـــد  ليكون 
البرتولية  املــــنــــاوالت  بــحــجــم  املــنــطــقــة 
وتخزين النفط وم�ستقاته على م�ستوى 
العاملي وهو اليوم يتهياأ ال�ستيعاب ارتفاع 
التوقعات  مـــع  والـــغـــاز  الــنــفــط  كــمــيــات 
للطاقة  الــعــاملــي  اال�ــســتــهــالك  بــارتــفــاع 

بن�سبة %48 بحلول عام 2040.
وكــــانــــت فـــعـــالـــيـــات املـــنـــتـــدى قــــد بـــــداأت 
بــكــلــمــة افــتــتــاحــيــة لــلــ�ــســيــخ �ــســالــح بن 
ال�سناعة  دائــرة  رئي�س  ال�سرقي  حممد 
واالقــتــ�ــســاد األــقــاهــا نــيــابــة عــنــه حممد 
اأبدى  الـــدائـــرة  بــن مــاجــد مــديــر  عبيد 
الفجرة  بــاحــتــ�ــســان  �ــســعــادتــه  خــاللــهــا 
40 من قــادة الفكر املميزين  اأكــر من 
مكانة  يــوؤكــد  مبــا  بالطاقة  واملخت�سني 
عاملياً مهما يف  االإمــارة بو�سفها حمــوراً 
جمال جتــارة الطاقة يف طريق احلرير 
اجلديد الذي يربط دول اآ�سيا باأفريقيا 
اأن  اإىل  ..مـــ�ـــســـراً  االأو�ــــســــط  والـــ�ـــســـرق 

الفر�س  ا�ستغالل  �سبل  يناق�س  املنتدى 
التي  التحديات  للتغلب على  وتوظيفها 
لتحقيق  االآ�ـــســـيـــويـــة  الـــــدول  تــواجــهــهــا 

النمو.
حالة  اإىل  جل�ساته  يف  املنتدى  ويتطرق 
العربي  الــعــامل  ي�سهدها  التي  ال�سعود 
مـــع الــنــمــو املــمــاثــل الـــــذي تــ�ــســهــده كل 
الـــوقـــت نف�سه  الــ�ــســني والــهــنــد يف  مـــن 
وعودة التجار العرب للن�ساط يف القارة 
االآ�ــســيــويــة بــالــتــزامــن مــع تــقــدم ال�سني 
ال�ستعادة  اال�سيوية  الــدول  من  لكوكبة 
ح�سة  مـــن  ن�سيبها  وحتــقــيــق  جمــدهــا 
وي�ستعر�س  العاملي.  واالقت�ساد  التجارة 
املــ�ــســاركــون جـــوانـــب عـــديـــدة مـــن اإعــــادة 
�سبه  دول  بــني  مــا  االقت�سادي  التكامل 
املجموعات  وبــــني  الــعــربــيــة  اجلــــزيــــرة 
الهائلة  ال�سكانية  الكثافة  االآ�سيوية ذات 
من  بالطاقة  تت�سل  اأ�ــســ�ــس  على  وذلـــك 
التجارة  حيث  من  الفيزيائية  الناحية 
امل�سايف  النفط  تكرير  واأعمال  امل�سرتكة 

وال�سحن.  املــوانــئ  ون�ساطات  وتخزينه 
التي  العوامل  كذلك  املنتدى  ويناق�س 
جــعــلــت مــنــطــقــة اخلــلــيــج مـــركـــزاً عامليا 
الطاقة  جمــــال  يف  الـــتـــجـــاري  لــلــتــبــادل 
النقل  اأنابيب  �سبكة  توفر  �سمنها  ومن 
واملوانئ  الــكــبــرة  الــتــخــزيــن  ومـــرافـــق 
ذات الــغــاطــ�ــس الــعــمــيــق ومـــا يــدعــم كل 
و�سركات  مالية  مــراكــز  مــن  النمو  ذلــك 
اجلن�سيات  متعددة  عاملية  واأخــرى  نفط 

وموؤ�س�سات التبادل التجاري.
�ـــســـعـــادة �سامل  ـــاح  ـــت حــ�ــســر حـــفـــل االفـــت
عهد  ويل  مـــكـــتـــب  مـــــديـــــر  الــــزحــــمــــي 
مدير  مــراد  مو�سى  والكابنت  الفجرة 
و�سريف  الـــبـــحـــري  الـــفـــجـــرة  مـــيـــنـــاء 
املنطقة  هــيــئــة  عـــــام  مـــديـــر  الـــعـــو�ـــســـي 
بالفجرة وخليفة خمي�س مطر  احلــرة 
الكعبي رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة 
و�سناعة الفجرة اىل جانب عدد كبر 
من امل�سوؤولني واملهتمني ب�سوؤون الطاقة 

واالعالميني .

اعتماداً  البلدين  بــني  الــتــجــاريــة  املــبــادالت 
واالقت�سادية  الطبيعية  االإمــكــانــيــات  على 
والرغبة  ال�سقيقان  البلدان  ميتلكها  التي 
امل�سرتكة يف حتقيق قفزة نوعية يف عالقات 
الــتــعــاون االقــتــ�ــســادي واال�ــســتــثــمــاري ومبا 

يحقق م�ساحلهما امل�سرتكة. 
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املال والأعمال

وفد غرفة الفجرية ي�صارك يف املنتدى
 االقت�صادي العربي - االفريقي بالعا�صمة االردنية

 •• الفجرية -الفجر:

االقت�سادي  املنتدى  يف  الفجرة  و�سناعة  جتــارة  غرفة  من  وفــد  ي�سارك   
جتارة  وغــرفــة  العربية  الــغــرف  احتــاد  تنظمه  الــذي  – االفريقي  العربي 
االردن وجامعة الدول العربية واحتاد الغرف االفريقية لتجارة وال�سناعة 
والزراعة واملهن. وم�ساركة امل�سرف العربي لتنمية االقت�سادية يف افريقيا 
يومى 27-28 �سبتمرب 2017 باملدينة عمان االردن، حتت �سعار خارطة 

طريق ال�سراكة واأليات التمويل . 
ويرتاأ�س وفد الغرفة �سعادة خليفة خمي�س مطر الكعبي رئي�س جمل�س اإدارة 
الغرفة وي�سم الوفد �سعادة كل من عبد اهلل حممد �سعيد عبيد الظنحاين 
ع�سو جمل�س االإدارة و�سعادة �سعيد اأحمد حممد الظنحاين ع�سو جمل�س 
االعمال  رجــال  و�سعيد علي خما�س من  املــال،  و�سعادة حممد علي  االإدارة 
العربية  والتجارية  االقت�سادية  العالقات  اأن   : الكعبي  واأ�سار  بالفجرة.  
تو�سيع  خالل  من  واإفريقًيا،  عربًيا  ا�سرتاتيجية  اأولوية  متثل  االإفريقية 
نطاق التعاون اال�ستثماري والتجاري واملايل بني العامل العربي واأفريقيا 
حيوية  قطاعات  يف  املطروحة  اال�ستثمارية  بامل�ساريع  اجلانبني  وتعريف 
على  والتعرف  ا�سرتاتيجية  �سراكة  الإر�ساء  طريق  خارطة  وو�سع  عديدة، 

اآليات التمويل املتاحة .
جمتمع  بــني  للتعاون  رئي�سية  من�سة  املــنــتــدى  يــكــون  اأن  الكعبي،  ويــاأمــل 
االأعمال العربي ونظرائه يف الدول االأفريقية من خالل تعزيز العالقات 
الكربى  والتنموية  املجاالت االقت�سادية  القطاع اخلا�س يف  على م�ستوى 

لتعزيز التبادل التجاري وتعظيم اال�ستثمارات امل�سرتكة .
للمنتدى  الرئي�سية  االأهــداف  وحول 
�سيهدف  املــنــتــدى  بـــاأن  الكعبي  اأ�ــســار 
من خالل حماوره الرئي�سية التنمية 
االقت�سادية  الــــعــــالقــــات  ومتــــتــــني 
والتي  االإفريقية  العربية  والتجارية 
ا�ــســرتاتــيــجــيــة عربيا  اأولـــويـــة  متــثــل 
واإفــريــقــيــا، مــن خــالل تو�سيع نطاق 
والتجاري  اال�ــســتــثــمــاري  الـــتـــعـــاون 
واملايل بني العامل العربي واإفريقيا، 
وتــــعــــريــــف اجلــــانــــبــــني بـــاملـــ�ـــســـاريـــع 
قطاعات  يف  املطروحة  اال�ستثمارية 
حيوية عديدة، وو�سع خارطة طريق 

الإر�ساء �سراكة ا�سرتاتيجية .

مطار ال�صارقة الدويل ي�صتعر�ض جتربته 
يف تخزين ومناولة املنتجات الدوائية 

•• ال�شارقة -الفجر:

اخلام�س  التخ�س�سي  واملعر�س  امللتقى  يف  الــدويل  ال�سارقة  مطار  �سارك 
ملناولة املواد الدوائية والطبية يف ال�سحن اجلوي، والذي اأقيمت فعالياته 
يومي 18 و 19 من �سهر �سبتمرب اجلاري يف العا�سمة املجرية بوداب�ست.

اإطــار جهوده لتعزيز ح�سوره على  وجــاءت م�ساركة مطار بهذا املوؤمتر يف 
واالطالع  اخلــربات  وتــبــادل  والعاملية  االإقليمية  اجلــوي  ال�سحن  خريطة 
امل�ساركة على  وتركز هذه  االأدويــة.  �سحن  املمار�سات يف قطاع  اأف�سل  على 
تخزين  يف  الــدويل  ال�سارقة  مطار  يقدمها  التي  الرائدة  التجربة  عر�س 
املنتجات  ومناولة  التخزين  وحــدة  خالل  من  الدوائية  املنتجات  ومناولة 
ال�سارقة  �سركة  عليها  ت�سرف  التي  ال�سحن  مركز  يف  وال�سحية  الدوائية 
واأفريقيا  االأو�ــســط  ال�سرق  نوعها يف  االأوىل من  وهــي  الــطــران،  خلدمات 
ال�سارقة  )اأياتا( مبنحها ملطار  للنقل اجلوي  الدولية  املنظمة  التي قامت 
الدويل يف العام 2016 نظر املمار�سات واالإجراءات والبنية التحتية التي 
مت توفرها يف مركز ال�سحن اجلوي باملطار والتي تتوافق مع اأعلى معاير 

اجلودة العاملية ملتطلبات �سراء االأدوية وت�سلمها وتخزينها وت�سديرها.
مطار  هيئة  رئي�س  املــدفــع،  �سامل  علي  �سعادة  حتــدث  امل�ساركة،  هــذه  وعــن 
نوعية على م�ستوى  نقلة  الــدويل  ال�سارقة  الــدويل: حقق مطار  ال�سارقة 
ال�سرق  اأول مطار يف  لي�سبح  ال�سحن اجلــوي،  املبتكرة يف قطاع  اخلدمات 
االأو�سط و�سمال اأفريقيا يح�سل على اعتمادCEIV من املنظمة الدولية 
للنقل اجلوي )اأياتا(، ويقدم خدمات املناولة والتخزين للمنتجات الدوائية 
كافة  تلبية  على  قدرتنا  م�ستوى  مــن  بذلك  لرفع  احل�سا�سة،  والطبية 
احتياجات املتعاملني وال�سركاء على اختالف اأنواعها ودقتها وح�سا�سيتها .

ال�سـحن  مركـز  فـي  الدوائيـة  املنتجـات  ومناولـة  التخزيـن  وحــدة  وتــاأتــي 
الرعايـة  لقطـاع  املتناميـة  للمتطلبات  تلبيًة  الــــدويل  الــ�ــســارقــة  مبــطــار 
اإلـى عنايـة خا�سـة مـن حيـث املناولـة  ال�سحيـة علـى املنتجـات التـي حتتـاج 
م�ستمر  ب�سـكل  بحرارتها  التحكـم  يتـم  مرافـق  فـي  والتخزيـن  وال�سـحن 
حلظة  اإىل  الطائرة  من  نزولها  حلظة  من  احلرارية  التغيرات  ومراقبة 
واالأنظمة  االإجــراءات  من  �سل�سلة  �سمن  امل�ستوردة  ال�سركات  اإىل  ت�سليمها 

ل�سمان جودة املنتجات الدوائية ال�سالمة ال�سحية لالإن�سان.
اخلدمة  م�ستويات  اأعــلــى  تــوفــر  على  الـــدويل  ال�سارقة  مــطــار  ويــحــر�ــس 
ب�سكل  ويــقــوم  اأبـــرزهـــا،  مــن  ال�سحن  ويعترب  املــجــاالت،  �ستى  يف  لعمالئه 
الهائل  التطور  ملواكبة  واالأجهزة  واملعدات  ال�سحن  بتطوير مركز  م�ستمر 
الذي ي�سهده قطاع ال�سحن على ال�سعيدين االإقليمي والعاملي. وقد ان�سم 
مطار ال�سارقة الدويل كع�سو موؤ�س�س اإىل كل من مطار بروك�سل يف بلجيكا 
لتاأ�سي�س  �سنغافورة  يف  و�سانغي  االأمريكية  املتحدة  الــواليــات  يف  وميامي 
اأكتوبر  يف  املجموعة  هذه  اطــالق  ومت   )Pharma.Aero( جمموعة 

2016 والتي تعنى بتطوير هذه اخلدمة املبتكرة.
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فر�س  خلق  يف  وت�ساهم  االأعــمــال،  الأ�سحاب 
الكامل  الــبــنــاء  تــطــويــر  عــمــٍل جـــديـــدة، ويف 
ال�سيخة  واأ�سافت    . وجمتمعنا  القت�سادنا 
ال�سناعية  الثورة  متثل  كما  القا�سمي  بــدور 
مما  التعليم  لقطاع  قــّيــمــًة  فــر�ــســًة  الــرابــعــة 
التحوالت  هــــذه  قــلــب  يف  الـــ�ـــســـارقـــة  يــ�ــســع 
التعليمية  التحتية  للبنية  نــظــراً  العميقة 
العاملية التي حتت�سنها، وال �سّيما اأن املرحلة 
املقبلة ت�ستوجب من القوى العاملة امتالك 
الثورة  متطلبات  تــواكــب  خمتلفة  مـــهـــاراٍت 
ال�سناعية الرابعة، وهذا يوؤهل ال�سارقة للعب 
االإمكانات يف  لبناء تلك  املنطقة  هــاٍم يف  دوٍر 
النظام التعليمي، ويوؤّهلنا للتعاون وال�سراكة 
مع جمتمع االأعمال من اأجل اال�ستفادة من 

التحوالت اجلارية يف العامل .
 واأكدت ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي 
ال�سارقة على م�ستوى  اإمــارة  اإليه  ما و�سلت 
مــن خالل  الب�سري  املــال  بــالــراأ�ــس  النهو�س 
على  ح�سولنا  بقولها  الــثــقــايف،  م�سروعها 
 2019 لعام  للكتاب  العاملية  العا�سمة  لقب 
قناعتنا  يوؤكد  اليوني�سكو  منظمة  قبل  من 
واأهمية  والــتــعــلــيــم  الــثــقــافــة  دعــــم  بــاأهــمــيــة 

دورهما يف بناء االإن�سان وتطوير املْجتمع .
 واأو�سحت ال�سيخة بدور القا�سمي اأن الثورة 
لدفع  قّيمًة  فر�سًة  توفر  الرابعة  ال�سناعية 
عجلة التنمية امل�ستدامة، م�سرة اإىل ما تقوده 
جهود  مــن  املتحدة  العربية  االإمــــارات  دولـــة 
على هذه امل�ستوى، بقولها نحن يف االإمارات 
ا�سرتاتيجيٍة  وفـــق  نعمل  الــ�ــســارقــة  واإمـــــارة 
على  معتمٍد  اقت�ساٍد  مــن  لالنتقال  حثيثٍة 
ا�ستدامة، وهذا ما  اأكر  اقت�ساٍد  اإىل  النفط 
�سيفتح اآفاقاً جديدًة لريادة االأعمال وي�سجع 
يف  جديدٍة  و�سناعاٍت  عمٍل  جمــاالت  تطوير 
الطاقة  كتخزين  املتجددة  الطاقات  جمــال 
النمو  مــن  �سيعزز  ممــا  ال�سم�سية،  والطاقة 
االقـــتـــ�ـــســـادّي ويــ�ــســاهــم يف نــفــ�ــس الـــوقـــت يف 

التخفيف من حتديات التغّر املناخي .
كلمتها  القا�سمي  بــدور  ال�سيخة  واختتمت   
وا�سحة  روؤيــة  وفــق  ال�سارقة  يف  نعمل  قائلة 
وثــابــتــة، اأ�ــســا�ــســهــا االلـــتـــزام بــالــتــوفــيــق بني 
الب�سرية  والــتــنــمــيــة  االقــتــ�ــســاديــة  الــتــنــمــيــة 
التفكر يف ما ميكن  وهــذا ما ي�سجعنا على 
اأن تقدمه الثورة ال�سناعية الرابعة لالإن�سان 
وكــيــف ميــكــن اأن حتــ�ــســن مــن ظــــروف حياة 
الــبــ�ــســر يف جــمــيــع نـــواحـــي احلـــيـــاة �ـــســـواًء يف 
االجتماعي  اأو  ال�سحي  املجال  اأو يف  التعليم 
اأو املـــــادي ولـــذلـــك فـــاإنـــه مـــن واجــبــنــا نحن 

منٍو  لتحقيق  تعاوننا  من  نعزّز  اأن  كقياداٍت 
وال  االإيــجــابــيــة  بانعكا�ساته  اجلميع  ي�سمل 
اإىل  ك�سركاء  اليوم  وندعوكم  اأحــداً  ي�ستثني 
والعمل  الــتــعــاون  اأجـــل  مــن  اإلــيــنــا  االن�سمام 
جعبة  يف  مــا  واغــتــنــام  ال�ستك�ساف  بــيــٍد  يـــداً 
قّيمٍة  فر�ٍس  من  الرابعة  ال�سناعية  الثورة 

وحتقيقها على اأر�س الواقع .
�سعيد  بــن  �سلطان  مــعــايل  األــقــى   مــن جهته 
املـــنـــ�ـــســـوري وزيــــــر االقـــتـــ�ـــســـاد كــلــمــة حول 
مــتــغــرات حــركــة اال�ــســتــثــمــار عــلــى خمتلف 
بــلــدان الــعــامل، قـــال فيها بــعــد قــفــزة كبرة 
املبا�سر  حققتها تدفقات اال�ستثمار االأجنبي 
عام  يف  عــادت   ،38% وبن�سبة   2015 عــام 
بن�سبة  طــفــيــفــاً  تـــراجـــعـــاً  لــتــ�ــســهــد   ،2016
%1.6 وت�ستقر على اإجمايل 1746 مليار 
دوالر اأمريكي، اإال اأن التوزيع اجلغرايف لهذه 
التدفقات مل يكن متكافئاً، فبينما انخف�ست 
النامية  االقت�سادات  اإىل  الــواردة  التدفقات 
 37% عــلــى  مــ�ــســتــحــوذة   14.1% بن�سبة 
الــعــاملــيــة، �سهدت  الــتــدفــقــات  اإجـــمـــايل  مـــن 
التدفقات  يف  ارتفاعاً  املتقدمة  االقت�سادات 
وا�ستحوذت   4.9% بن�سبة  اإلــيــهــا  املتجهة 
%59 من التدفقات العاملية، يف حيث  على 
حققت االقت�سادات االنتقالية قفزة اإيجابية 
وقال   .  79% اإىل  ن�سبتها  و�سلت  �سخمة 
اال�ستثمار  اإىل  االإمــارات  دولــة  معاليه تنظر 
من  رئي�سي  مكّون  اأنه  على  املبا�سر  االأجنبي 
لدفع عجلة  ورافــد مهم  االقت�ساد،  مكونات 
احليوية  القطاعات  يف  امل�ستدامة  التنمية 
لــلــدولــة، وانــطــالقــاً مــن تــوجــيــهــات القيادة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة 
الـــدولـــة حفظه اهلل  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل  زايـــد 
واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الــــــوزراء حــاكــم دبـــي رعــــاه اهلل تــبــنــت دولة 
ومتطوراً  مرناً  اقت�سادياً  منوذجاً  االإمــارات 
2021 باقت�ساد  عربت عنه روؤية االإمــارات 
واالبتكار  املعرفة  على  مبني  متنوع  تناف�سي 
املن�سوري  واأكــــد    . كــفــاءات وطــنــيــة  بــقــيــادة 
تطبيق  تــوا�ــســل  االإمـــــارات  دولـــة  ان حكومة 
على  القائمة  الطموحة  التنموية  �سيا�ساتها 
زيادة تنويع قاعدة االقت�ساد الوطني وتنمية 
االنتاجية  حتقيق  على  الــقــادرة  القطاعات 
العالية والنمو امل�ستدام، وحتفيز التقدم على 
احلديثة  والتكنولوجيا  واالبــتــكــار  املــعــرفــة 
والبحث العلمي. وال �سك يف اأن زيادة جاذبية 
يف  تقع  املبا�سر  االأجنبي  لال�ستثمار  الــدول 

اأهميته  اإىل  نــظــراً  ال�سيا�سات،  هــذه  �سميم 
بال�سيولة  االقت�ساد  ورفــد  التنوع  تعزيز  يف 
املالية وتن�سيط حركة التجارة وحت�سني املناخ 
معاليه  وا�ستعر�س    . لــلــدولــة  االقــتــ�ــســادي 
الت�سهيالت والفر�س التي توفرها االإمارات 
االأجنبي،  اال�ستثمار  جلذب  املتحدة  العربية 
اأثمرت  الــــدولــــة  �ــســيــا�ــســيــات  اأن  مــو�ــســحــاً 
االإمارات  تــبــووؤ  اأبــرزهــا  النتائج،  مــن  الكثر 
قائمة  بني  و12عاملياً  عربياً،  االأوىل  املرتبة 
االقـــتـــ�ـــســـادات الــــواعــــدة لــال�ــســتــثــمــار خالل 
لالأونكتاد،  2019، وفقاً   -  2017 الفرتة 
العربية مــن حيث  الـــدول  وحلت يف �ــســدارة 
املبا�سر  االأجنبي  اال�ستثمار  اإجمايل تدفقات 
9 مليارات دوالر،  2016، بقيمة تبلغ  لعام 
ال�سابق، كما  العام  %2.2 عن  وبن�سبة منو 
عــربــي يف  كــاأكــرب م�ستثمر  مــكــانــتــهــا  عــــززت 
اخلارج، باإجمايل تدفقات بلغ نحو 16 مليار 

دوالر عام 2016.
 واأ�سار املن�سوري اإىل اأن ر�سيد اال�ستثمارات 
االأجنبية املبا�سرة املرتاكمة ارتفع يف الدولة، 
117.9 مليار  2016 اإىل  حتى نهاية عام 
مدعوماً   ،8.2% بلغت  منــو  بن�سبة  دوالر، 
املــتــزايــدة يف  بــاال�ــســتــثــمــارات  بــ�ــســورة رئي�سة 
الثقيلة  وال�سناعات  التحويلية  ال�سناعات 
والبرتوكيماويات،  االأملــنــيــوم  مثل  االأخـــرى 
كال�سياحة  اأخــــــرى  قــطــاعــات  اإىل  اإ�ـــســـافـــة 
والطران.  من ناحيته ت�ساءل حممد برهان 
عربية   CNBC لقناة  التنفيذي  املــديــر 
خالل كلمته: هل بات العامل حقاً حتت تهديد 
حقيقة  ا�سحى  الـــذي  اال�سطناعي  الــذكــاء 
قادمة ال حمالة؟ مبيناً اأن التعريف العلمي 
اخل�سائ�س  اإن  يقول:  اال�سطناعي  للذكاء 
التي تت�سم بها الربامج الكمبيوترية جتعلها 
واأمناط  الب�سرية  الذهنية  القدرات  حتاكي 
عملها ومن اأهم هذه اخلا�سيات القدرة على 
التعلم واال�ستنتاج ورد الفعل على اأو�ساع مل 

تربمج يف االآلة اأ�سال.
التطبيقي فالذكاء  ال�سعيد  اأمــا على   وقــال 
عملية  فــتــوح  املــقــابــل  يف  يعني  اال�سطناعي 
ت�سخي�س  يف   - حــــــدود  بــــال  -بـــــل  وا�ـــســـعـــة 
والتثقيف،  التعليم  يف  االأمــرا�ــس،  ومعاجلة 
يف ال�سناعة والنقل واملوا�سالت، يف التجارة 
ما  اال�ستثمارية،  ال�سناديق  اإدارة  يف  وحتى 
يعني بال�سرورة ارتقاًء اأعلى يف �سلم التطور 
اإىل مــا تو�سحه  بــرهــان  .  واأ�ـــســـار  الــبــ�ــســري 
االأرقــام حول التطور احلا�سل على م�ستوى 
اال�سطناعي،  والذكاء  التكنولوجية،  الثورة 

•• ال�شارقة - وام: 

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بــن 
حاكم ال�سارقة �سباح ام�س انطالق فعاليات 
منتدى ال�سارقة لال�ستثمار االأجنبي املبا�سر 
2017 حتت �سعار الثورة ال�سناعية الرابعة 
لال�ستثمار  ال�سارقة  مكتب  ينظمه  والـــذي 
التابع  ال�سارقة  يف  ا�ستثمر  املبا�سر  االأجنبي 
لهيئة ال�سارقة لال�ستثمار والتطوير �سروق 
.  وي�سارك يف املنتدى الذي اأقيمت فعالياته 
بــقــاعــة اجلـــواهـــر لــلــمــنــا�ــســبــات واملــــوؤمتــــرات 
االقت�ساديني  واملحللني  اخلــرباء  من  نخبة 
اال�ستثمار  جمــــال  يف  الــفــاعــلــني  الــعــاملــيــني 

بقطاع التكنولوجيا.
 واألقت ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي 
والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  هيئة  رئي�س 
فيها جنتمع  قــالــت  االفــتــتــاح  كلمة   ، �ــســروق 
يف  للبحث   ، الثقافة  عا�سمة  يف  الــيــوم  هنا 
بكافة   ، الــرابــعــة  ال�سناعية  الــثــورة  مــاهــّيــة 
بو�سفها  وانــعــكــا�ــســاتــهــا  واأبــعــادهــا  جــوانــبــهــا 
منذ  امل�ستقبل  ير�سم مالمح  نوعياً  منعطفاً 
مطلع القرن احلادي والع�سرين، نقف اليوم 
رابعة يقودها احلا�سوب  ثــورٍة �سناعيٍة  اأمــام 
والــتــكــنــولــوجــيــا وهــــي ثــــــورٌة خمــتــلــفــٌة عن 
حيث  مــن  �ــســواًء  املقايي�س  بكافة  �سابقاتها 
حــيــث م�ستوى  مــن  اأو  املــتــ�ــســارعــة  وتــرتــهــا 
احلياة  نواحي  جميع  ي�سمل  الــذي  تاأثرها 
اأن ينجزه االإنــ�ــســان يف  ملــا ميكن  ًفــال حـــدود 
فرتاٍت وجيزة االآن .  واأ�سافت اإن التطورات 
فر�سْت  الــثــورة  هــذه  اأحدثتها  التي  املذهلة 
واإدارة  حياتنا  منــط  على  جــذريــٍة  تــغــيــراٍت 
اأعمالنا وتفر�س علينا كحكوماٍت التخطيط 
الفر�س  ومــــن  مــنــهــا  لــال�ــســتــفــادة  بــعــنــايــٍة 
خا�سًة  تطرحها  الــتــي  املــهــمــة  االقــتــ�ــســاديــة 
يف جمـــال ريــــادة االأعـــمـــال الـــذي يــقــف بقوٍة 
  . املهمة  التكنولوجية  التطورات  هــذه  وراء 
القا�سمي  �سلطان  ال�سيخة بدور بنت  واأكدت 
اأن ال�سارقة تقّدر الدور احليوّي الذي يلعبه 
قطاع ريادة االأعمال يف دعم االبتكار وتن�سيط 
املعرفة ولذلك قامت  القائم على  االقت�ساد 
باإن�ساء مركز ال�سارقة لريادة االأعمال �سراع 
مـــن خالل  الــ�ــســبــاب  االأعــــمــــال  رواد  لـــدعـــم 
بــرنــامــج تــ�ــســريــع االأعـــمـــال والــــذي �ــســهــد يف 
دورته االأوىل اإطالق ع�سر �سركاٍت نا�سئٍة يف 
بلوك  مثل  ومتنوعة  مهمة،  تقنيٍة  جمــاالٍت 
ت�سني و الواقع االفرتا�سّي .  واأ�سارت رئي�س 
�سروق  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  هيئة 
اإىل اأن الثورة ال�سناعية الرابعة متّثل فر�سًة 
�سناعيٍة  جمــاالٍت  يف  الت�سنيع  لقطاع  قّيمًة 
خمتلفة، ومنها على �سبيل املثال تكنولوجيا 
الطباعة ثالثية االأبعاد، و�سناعة الروبوتات 
التكنولوجية  احلــلــول  مــن  وغــرهــا  الذكية 
العمود  هـــي  الــ�ــســارقــة  اأّن  ومبــــا  املــبــتــكــرة، 
العربية  االإمــارات  لدولة  ال�سناعي  الفقري 
ال�سناعية  املناطق  حًتت�سن  حيث  املتحدة، 
ت�سمل  متطورٍة  اأعماٍل  جممعات  اليوم  فيها 
جمموعًة متنوعًة من االأن�سطة االقت�سادية، 
امل�ساريع  تنفيذ  على  لالإقدام  يوؤهلنا  فذلك 
ال�سناعية العمالقة التي يحتاجها امل�ستقبل 
�ــســتــوفــر مــكــا�ــســب حقيقيًة  الــقــريــب، والــتــي 

ال�سنتني  ويف  اأنــــــه  االأرقـــــــــام  تـــبـــنّي  بـــقـــولـــه 
نحو  ال�سناعي  الــذكــاء  �سي�سرق  القادمتني 
الرقم  الب�سر؟ وهــذا  5 ماليني وظيفة من 
االعتبار  بعني  اأخذنا  ما  اإذا  للتفاقم  موؤهل 
�سناعاته  على  يــطــراأ  الــذي  الهائل  التطور 
تخ�س�سها  باتت  التي  املهولة  واال�ستثمارات 
اأبحاثها  لتطوير  العاملية  ال�سركات  كربيات 
يف هــذا الــ�ــســدد . واعــتــرب بــرهــان اأن العامل 
الــيــوم يــواجــه ثــنــائــيــة جــوهــريــة تتج�سد يف 
اأنه ال مكت�سبات بال حتديات، واإن مكت�سبات 
وحتـــديـــات الـــثـــورة الــ�ــســنــاعــيــة الــرابــعــة هي 
نف�سها  التي تفر�س  املحاور  اأهم  واحــدة من 
عــلــى طـــاولـــة الــبــحــث والـــدرا�ـــســـة عــنــد اأبـــرز 
العامل  يف  االقت�سادية  ال�سيا�سات  منظري 
الــيــوم وهـــي واحــــدة مــن مــوا�ــســيــع منتدانا 
بالطبع  اإ�سافة  ال�سارقة،  يف  هنا  العام  لهذا 
باالقت�ساد  املرتبطة  االأخــرى  املوا�سيع  اإىل 
و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  امل�ستدام 
اأفريقيا وق�سايا االبتكار احلكومي وحتديات 
واملتو�سطة،  الــ�ــســغــرة  الــ�ــســركــات  تــطــويــر 

وحتفيز اإن�ساء ال�سركات اجلديدة.
رئي�س  البـــــــني  جـــــونـــــاثـــــان  وا�ــــســــتــــعــــر�ــــس   
في�سبوك  االجـــتـــمـــاعـــي  الـــتـــوا�ـــســـل  �ــســبــكــة 
وباك�ستان،  واأفــريــقــيــا  االأو�ـــســـط  الــ�ــســرق  يف 
اأثــــر الـــثـــورة الــ�ــســنــاعــيــة وعــ�ــســر االآلــــة على 
يف  ف�سله  ق�سة  بــ�ــســرده  ال�سخ�سية،  حــيــاتــه 
ا�ستحداث  مــع  انتهت  الــتــي  ال�سياقة،  تعلم 
تطبيقات طلب �سيارات االأجرة عرب الهاتف 
الذكي، حيث قال من�سي ما بني %20 اإىل 
%30 من يومنا نتابع هواتفنا الذكية وال 
اأحــدث تغراً جذرياَ  اأن هــذا االخـــرتاع  �سك 
اأن  .  واأو�ـــســـح  املــعــا�ــســرة  عــلــى منــط حياتنا 
الــعــامل الــيــوم يقف اأمـــام عــدد مــن التغرات 
واالبتكارات التكنولوجية احلديثة، واملتمثلة 
اأواًل يف الهاتف الذكي، م�سراً اإىل اأن االإن�سان 
املــعــا�ــســر و�ــســل اإىل مــنــتــ�ــســف الــرحــلــة مع 
يبّدلون  امل�ستخدمون  وبــات  الذكي،  الهاتف 
�سركات  تــدفــع  مت�سارعة  بــ�ــســورة  هواتفهم 
الهواتف للت�سابق يف مواكبة اأحدث التقنيات 

والو�سائط والتطبيقات املكت�سفة.
 واأكد البني اأن االبتكار املقبل الذي �سيحدث 
نــقــلــة يف الـــعـــامل، هــو الـــذكـــاء الــ�ــســنــاعــي، اإذ 
ال يــتــوقــف احلــديــث الــيــوم عــنــه وعـــن حجم 
التغر الذي �سيحدثه يف منط حياتنا، الفتاً 
اال�سطناعي  الــذكــاء  يت�سور  الكثر  اأن  اإىل 
ب�سورة الرجل االآيل، فيما الواقع اأن الذكاء 
موجوداً  �سيكون  الكهرباء  ي�سبه  ال�سناعي 
اآالت،  من  ن�ستخدمه  ما  جممل  ويف  حولنا، 
والتطور  حماكاتنا  على  قــادراً  �سيكون  لكنه 

ب�سورة تفوق الذكاء الب�سري.
 وقــــدم البـــني جتــربــة بــ�ــســريــة حـــول االآلية 
املعلومات  الب�سري  الدماغ  فيها  يتلقى  التي 
بــذلــك مــفــهــوم الواقع  ــارحــاً  مـــن حـــولـــه، �ــس
التي  االبــتــكــارات  اأحــد  باعتباره  االفرتا�سي 
اأمام  جــديــداً  واقــعــاً  وتر�سم  حوا�سنا  توظف 
ال�سمو  �ساحب  تف�سل  ذلك  عقب  اأدمغتنا.  
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة ترافقه 
القا�سمي  �ــســلــطــان  بـــنـــت  بــــــدور  الــ�ــســيــخــة 
والراعني  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  بتكرمي 

والداعمني يف اإجناح املنتدى.
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املال والأعمال

�صاعد العو�صي: رفع م�صتوى التعاون �صيفتح اآفاقًا جديدة للتبادل التجاري بني دبي وهوجن كوجن
اأحمد العمري: اجتماعات ثنائية مع الهيئات لدعم خطة املوؤ�ص�صة يف هذا ال�صوق الواعد

تطبيقا خلطتها ال�صرتاتيجية ل�صمان ا�صتدامة نظام الطيان

الهيئة العامة للطريان املدين تبداأ م�صروع تطوير وا�صتبدال نظام ادارة احلركة اجلوية يف مركز ال�صيخ زايد للمالحة اجلوية 

% بقيادات وطنية و�صلت اإىل 88 

% منوًا يف االأرباح الت�صغيلية خالل هذا العام  مطارات اأبوظبي حتقق 65 

العمليات  من  العديد  اأمتتة  على  وا�سح 
ذات ال�سلة. و توفر دعم كبر للعمليات 
لــلــمــطــارات ومــ�ــســاعــدة �سركات  املــالحــيــة 
الطران على حتقيق وفــورات يف الوقود 
طران  نظام  حتقيق  وبالتايل  امل�ستهلك 
�سيطرح  كما  الــدولــة،  يف  للبيئة  �سديق 
لتبادل  احلــــلــــول  مــــن  الـــعـــديـــد  الـــنـــظـــام 
بالرحالت  اخلـــا�ـــســـة  لــلــمــعــلــومــات  اآيل 

•• دبي-الفجر:

املدين،  لــلــطــران  الــعــامــة  الهيئة  عــقــدت 
ور�سة عمل بعنوان قيا�س االأداء املوؤ�س�سي 
الــتــمــيــز احلكومي  كــجــزء مــن مــنــظــومــة 
، وذلــــك يف فــنــدق االإنــرتكــونــتــنــتــال دبي 
اغ�سط�س   8 ولــغــايــة   6 مـــن  الـــفـــرتة  يف 
اجلاري، وذلك بح�سور جمموعة ممثلة 
عن جميع الوحدات التنظيمية يف الهيئة 
حيث �سكل عدد احل�سور 33 موظف من 

جميع امل�ستويات الوظيفية. 
وقعت الهيئة العامة للطران املدين مع 
االإ�سبانية   )INDRA( انـــدرا  �سركة 
احلركة  الإدارة  جديد  نظام  تطوير  عقد 
للمالحة  زايـــد  ال�سيخ  مــركــز  اجلــويــة يف 
اخلطوة  هــذه  وتاأتي  لها.  التابع  اجلوية 
اعــالنــا عــن بــدء مرحلة جــديــدة ومهمة 
بهدف  قدراته  وحتديث  لتعزيز  للمركز 
احتياجاته  يلبي  مبا  باإمكانياته  االرتقاء 
ادارة  قـــطـــاع  الــكــبــر يف  الــنــمــو  ملـــواكـــبـــة 
احلركة اجلوية يف الدولة. ويقدم مركز 
خدمات  اجلــويــة  للمالحة  زايـــد  ال�سيخ 
الأكر  الدولة  اأجــواء  يف  اجلوية  املراقبة 

من 2500 حركة جوية يف اليوم.
ويــعــتــرب هـــذا الــنــظــام الــــذي اأطــلــق عليه 
م�سروع نظام اجليل القادم الإدارة احلركة 
العاملية  االأنـــظـــمـــة  اأحـــــدث  مـــن  اجلـــويـــة 
تطبق  وخ�سائ�س  مبــوا�ــســفــات  ويتمتع 
املواعيد  وي�ستبق  الــعــامل  يف  مـــرة  الأول 
النهائية املحددة من قبل املنظمة الدولية 
ـــــدين، الــ�ــســيء الـــــذي ي�سع  لــلــطــران امل
العامل يف تطبيق  الدولة يف مقدمة دول 
حزم التح�سينات وتطوير احلركة اجلوية 
للمالحة  الــعــاملــيــة  اخلـــطـــة  يف  املــــحــــددة 
اجلوية.  وجاء االختيار على �سركة اإندرا 
املالحة  بتكنولوجيا  املخت�سة  االإ�سبانية 
الـــنـــظـــام بعدما  لــتــطــويــر هــــذا  اجلـــويـــة 
طرحت الهيئة مناق�سة عاملية يف نوفمرب 
مــطــولــة من  عملية  بــعــد  وذلـــك   2016
التاأهيل امل�سبق ودرا�سة عطاءات ال�سركات 
امل�سروع  تنفيذ  ومبجرد  واملالية.   الفنية 
والـــــــذي مــــن املـــتـــوقـــع االنـــتـــهـــاء مـــنـــه يف 
قادرا  املــركــز  �سيكون   ،  2020 منت�سف 
املتنامية  اجلوية  احلركة  ا�ستيعاب  على 
معاير  اعلى  وفق  املقبلة  �سنة  للع�سرين 
ال�سالمة وكفاءة االأداء، مع الرتكيز ب�سكل 

 . اجلوية بني كافة اجلهات ذات العالقة 
مثل  للتوطني  اهــداف  امل�سروع  ويت�سمن 
على  املواطنني  الفنيني  من  عدد  تدريب 
تطوير االمكانيات الهند�سية والت�سغيلية 
للنظام، و النقل املمنهج للمعرفة اخلا�سة 
مواطني  اإىل  امل�ستخدمة  بالتكنولوجيا 
وتبادل  املتحدة  العربية  االإمــــارات  دولــة 
نــطــاق عاملي.  املــعــلــومــات واخلــــربات على 

التعاون  بت�سجيع  امل�سروع  يهتم  وكذلك 
واجلامعات  الــوطــنــيــة  اجلـــامـــعـــات  بـــني 
االأ�سبانية يف علوم ادارة احلركة اجلوية، 
جمال  يف  واالبتكار  للتميز  مركز  وان�ساء 
�سعادة  الدولة.  وقــال  املالحة اجلوية يف 
�سيف حممد ال�سويدي مدير عام الهيئة 
العامة للطران املدين يف دولة االإمارات 
باال�ستدامة  نوؤمن  اإننا  املتحدة:  العربية 
التحتية  البنية  تقوية  يف  وباال�ستثمار 
اآمنة وعلى قدر  ل�سمان عمليات طــران 
الت�سغيلية،  والكفاءة  ال�سالمة  من  عايل 
الـــ�ـــســـيء الـــــذي يــ�ــســاهــم بــ�ــســكــل كــبــر يف 
تعزيز اأمن واقت�ساد الدولة . واأ�ساف اأن 
دولة  يف  املــدين  للطران  العامة  الهيئة 
االإمارات العربية املتحدة ر�سمت خططها 
م�ساريع  مــتــ�ــســمــنــة  اال�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة 
لــتــحــديــث وحت�سني  عـــديـــدة  ومــــبــــادرات 
املـــالحـــة اجلوية،  ورفــــع كـــفـــاءة خـــدمـــات 
نــعــمــل جــاهــديــن مـــع �سركائنا  اأنـــنـــا  كــمــا 
اأنــظــمــة ادارة  اال�ــســرتاتــيــجــيــني لــتــوحــيــد 
احلــركــة اجلــويــة عــلــى مــ�ــســتــوى الدولة 
الــــذي �ــســوف ي�سهم  الــ�ــســيء   ، واملــنــطــقــة 

ب�سكل كبر يف حت�سني العمليات اجلوية 

بهدف الطلع على اأف�صل املمار�صات يف العمل املايل احلكومي
وزارة املالية ت�صتقبل وفدًا 
من وزارة املالية ال�صعودية

•• دبي-الفجر: 

والعمل  الــتــعــاون  عــالقــات  توطيد  اإىل  الــرامــيــة  ا�سرتاتيجيتها  اإطـــار  يف 
امل�سرتك مع اجلهات ذات العالقة على م�ستوى املنطقة والعامل، ا�ستقبلت 
وزارة املالية �سباح اليوم يف مقرها بدبي، وفداً من وزارة املالية يف اململكة 
العربية ال�سعودية، لالطالع على اأف�سل املمار�سات املتبعة يف جمال العمل 

املايل احلكومي وتبادل اخلربات. 
وا�ستقبل �سعادة يون�س حاجي اخلوري، وكيل وزارة املالية ، و�سعادة �سعيد 
را�سد اليتيم، الوكيل امل�ساعد لقطاع �سوؤون املوارد وامليزانية، و�سعادة مرمي 
الوفد  الــعــامــة،  املالية  االدارة  لــ�ــســوؤون  امل�ساعد  الوكيل  االأمـــري  حممد 
الزائر الذي تراأ�سه �سعادة يا�سر القهيدان، وكيل الوزارة ل�سوؤون امليزانية 
ال�سهّيب،  عبداهلل  بن  طــارق  �سعادة  من  كل  ع�سويته  يف  و�سم  والتنظيم، 
وكيل  الغمال�س،  عبداهلل  و�سعادة   ، االإيـــرادات،  ل�سوؤون  املالية  وزارة  وكيل 
، وكيل الوزارة  امل�ساعد ل�سوؤون االإيــرادات، و�سعادة هذال الفايزي  الــوزارة 
الوزارة  ، وكيل  ، و�سعادة علي احلمداء  املالية واحل�سابات  ل�سوؤون  امل�ساعد 
وكيل   ، العريفي  عــبــداهلل  و�ــســعــادة   ، والتنظيم  امليزانية  لــ�ــســوؤون  امل�ساعد 
ال�سعالن  �سالح  و�ــســعــادة   ، والتنظيم  امليزانية  لــ�ــســوؤون  امل�ساعد  الــــوزارة 
عام  مدير  الع�سكر،  عبداهلل  و�سعادة   ، العامة  احل�سابات  ادارة  عــام  مدير 
ادارة امليزانية العامة وذلك بح�سور عزة ال�سويدي، مدير اإدارة االإيرادات 
العامة، وعلي �سريف، مدير اإدارة امليزانية العامة وعدد من مدراء االدارات 

يف وزارة املالية االإماراتية. 
واأكــد �سعادة يون�س حاجي اخلــوري وكيل الــوزارة على التزام وزارة املالية 
العامل  دول  خمتلف  مع  االإمـــارات  دولــة  عالقات  �سبكة  وتو�سعة  بتطوير 
املالية  وزارة  توا�سل  �سعادته:  وقــال  والعاملية.  االإقليمية  املالية  واجلهات 
املوؤ�س�سات  خمتلف  مع  املثمر  والتعاون  العمل  عالقات  توطيد  اإىل  �سعيها 
واال�ــســتــفــادة من  اخلـــربات  تــبــادل  بــهــدف  والــدولــيــة،  االإقليمية  والهيئات 
التجارب الناجحة. وترتبط دولة االإمارات بعالقات اجتماعية واقت�سادية 
وجتارية تاريخية مع اململكة، حيث ا�ستندت دعائم العالقات اال�سرتاتيجية 
واالإرث  الــدم  روابـــط  تعززها  ثابتة  اأ�س�س  اإىل  ال�سقيقتني  الدولتني  بــني 

وامل�سر امل�سرتك، ووحدة الروؤية والتوجه. 
ومت خالل الزيارة مناق�سة اأبرز اإجراءات العمل والتجارب الناجحة �سمن 
مقدمتها  ويف  املتحدة،  العربية  االإمــــارات  دولــة  يف  املالية  وزارة  قطاعات 
باإجراءات  التعريف  مت  حيث  واالإيــــرادات،  واحل�سابات  امليزانية،  قطاعات 
اإعداد  واآلية  الدولة،  املعاير  اأف�سل  وفق  ون�سرها  املالية  البيانات  اإ�سدار 
الرئي�سية  الوظيفي لها، واخلدمات  العامة لالحتاد، والت�سنيف  امليزانية 
االإلــكــرتوين، واخلطط  الــدرهــم  االإلــكــرتوين وبطاقات  الــدرهــم  ملنظومة 
تنبوؤات  و�سع  �سبل  اإىل  باالإ�سافة  االإيــــرادات،  وتنويع  تنمية  يف  املعتمدة 

االإيرادات احلكومية. 
ال�سيا�سات  املالية يف دولة االإمــارات خطط تن�سيق  وا�ستعر�س فريق وزارة 
بوابة  ونــظــام  احلكومة،  مالية  واإحــ�ــســاءات  الــدولــة،  يف  احلكومية  املالية 
االإمارات الإح�سائيات مالية احلكومة، ف�ساًل عن م�ساريع التن�سيق املايل 
على م�ستوى الدولة. ومت احلوار حول املنهجية املعتمدة يف دولة االإمارات 
لناحية االأداء واالأنظمة املالية، واإدارة التدفقات النقدية، ف�ساًل عن تقدمي 
ملحة �ساملة حول دليل االإجراءات املالية املوحد للحكومة االحتادية، ودليل 

اأحكام واإجراءات عقود ال�سراكة بني اجلهات االحتادية والقطاع اخلا�س. 

و�صط م�صاركة 12،000 غرفة جتارة من اأكرث من 100 دولة
ن�صاطات متنوعة لغرفة دبي يف املوؤمتر العا�صر 

لالحتاد الدويل لغرف التجارة ب�صيدين 
•• دبي-الفجر:

الن�ساطات   ت�ستعد غرفة جتارة و�سناعة دبي للم�ساركة يف جمموعة من 
والفعاليات لتعزيز �سبكة عالقات جمتمع االأعمال يف االإمارة مع نظرائه 
لالحتاد  العا�سر  املــوؤمتــر  يف  م�ساركتها  هام�س  على  وذلــك  الــعــامل،  حــول 
با�سرتاليا  �سيدين  الثالثاء يف  ام�س  انطلق  الــذي  التجارة  الــدويل لغرف 
وي�ستمر حتى الـ 21 من ال�سهر احلايل ومب�ساركة 12،000 غرفة جتارة 

من اأكر من 100 دولة حول العامل.
لغرف  الـــدويل  لــالحتــاد  املتعددة  اللجان  اجتماعات  يف  الغرفة  و�ساركت 
التجارة التي �سبقت انطالق املوؤمتر والتي �سملت اجتماع اللجان اخلا�سة 
االإلكرتونية  املن�ساأ  و�ــســهــادات  املن�ساأ  �ــســهــادات  واعــتــمــاد  املن�ساأ،  ب�سهادات 
وجمل�س �سهادات املن�ساأ.  وح�سر �سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، 
ونائب رئي�س االحتاد الدويل لغرف التجارة اجتماع املجل�س العام لالحتاد 
الدويل لغرف التجارة الذي عقد يوم اأم�س االأول االإثنني، حيث ا�ستعر�س 
احل�سور ت�سافر اجلهود وتوحيدها لتذليل التحديات التي تواجه التجارة 
العاملية.  كما �سارك ال�سيد عتيق جمعة ن�سيب، نائب رئي�س تنفيذي اول 
لقطاع اخلدمات التجارية يف الغرفة يف اجتماع املجل�س العاملي لنظام دفرت 
االإدخال املوؤقت للب�سائع الذي عقد كذلك يوم اأم�س االأول االإثنني ملناق�سة 

النظام واآليات تطويره.
انــطــالق فعاليات  ويــ�ــســارك مــديــر عــام غــرفــة دبــي يف جل�سة نقا�سية مــع 
املوؤمتر حتت عنوان التنقل العاملي حيث �سيقدم ورقة بحثية حتمل عنوان 
التاأثرات االقت�سادية للعمالة املهاجرة واملاهرة واملتعلمة . كما �سيتحدث 
خليل حداد، مدير اإدارة اال�سرتاتيجية والتطوير املوؤ�س�سي يف غرفة دبي يف 

جل�سة نقا�سية اأخرى حول مناذج االأعمال املختلفة لغرف التجارة .
و�سي�ستعر�س ح�سن الها�سمي، مدير اإدارة العالقات الدولية يف غرفة دبي 
يف عر�س تعريفي امل�سهد االقت�سادي لدبي، واآفاق النمو امل�ستقبلية وذلك 

خالل جل�سة خا�سة الإك�سبو 2020 تنظم يف اليوم االأخر للموؤمتر. 
وقد عززت غرفة دبي �سراكتها مع االحتاد الدويل لغرف التجارة باإعالنها 
راعياً بالتينياً للموؤمتر الذي يقام حتت �سعار لقاء االأعمال ، حيث يناق�س 
املوؤمتر العا�سر لالحتاد الدويل لغرف التجارة موا�سيع خمتلفة تهم غرف 
التجارة وت�سمل االأعمال والنزاعات ودفرت االإدخال املوؤقت والبنية التحتية 
ومناذج عمل غرف التجارة واال�ستدامة وال�سياحة والتنوع يف بيئة العمل، 
و�سهولة احل�سول على التمويل وريادة االأعمال ال�سابة، والقيادة ومهارات 

الغد، والثورة ال�سناعية الرابعة والتنقل العاملي.

عــدد من  ان�سمام  وكــذلــك  املــ�ــســافــريــن، 
التجارية  والعالمات  التجزئة  �سركات 
اإيجارات  ارتــفــاع  اإىل  اإ�ــســافــًة  اجلــديــدة، 
الــتــابــعــة ملطارات  الــعــقــارات واملــ�ــســاحــات 
اأبوظبي. وعن هذا االإجنــاز، �سرح عبد 
فخورون  نحن  قائاًل:  اخلــوري،  املجيد 
بــاأدائــنــا هــذا الــعــام، حيث تتلخ�س  جــداً 
روؤية واأهداف مطارات اأبوظبي يف ح�سن 
بكفاءة  والب�سرية  املــاديــة  املــــوارد  اإدارة 
اأف�سل  على  للمحافظة  عالية  وفاعلية 
مدعومة  ــــــاح.  االرب يف  الــنــمــو  مـــعـــدالت 
بــاآلــيــة تــخــطــيــط ال�ــســرتاتــيــجــيــة مرنة 
التحديات  حتــويــل  مــن  متكننا  وذكــيــة، 
اإىل فر�س وت�سجيل اإجنازات قيا�سية يف 

كافة جماالت اأعمالنا. 
ملٌئ  اآخــــر  عـــامـــاً  يــعــد   2017 عـــام  اإن 
ال�سرق  يف  الطران  لقطاع  بالتحديات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعـــلـــنـــت مــــطــــارات اأبـــوظـــبـــي امـــ�ـــس عن 
االأرباح  يف   65% بن�سبة  منـــواً  حتقيق 
واال�ستهالك  وال�سريبة  الــفــوائــد  قبل 
الفرتة بني  الت�سغيلية( خالل  )االأربــاح 
وذلك  العام،  هــذا  من  واأغ�سط�س  يناير 
بـــاملـــقـــارنـــة مـــع نــفــ�ــس الـــفـــرتة مـــن عام 
االإعـــــالن بعد  2016. وقـــد جـــاء هـــذا 
التنفيذي  للفريق  اال�سبوعي  االجتماع 
العني  مــطــار  يف  انعقد  والـــذي  لل�سركة 
الدويل االأ�سبوع املا�سي، والذي يرتاأ�سه 
الرئي�س  املــجــيــد اخلــــوري  الــ�ــســيــد عــبــد 

التنفيذي باالإنابة ملطارت اأبوظبي.
العائدات  يف  منــواً  ال�سركة  �سجلت  وقــد 
اأثرت  والتي   ،26% بن�سبة  الت�سغيلية 

ب�سكل مبا�سر على منو االأرباح الت�سغيلية 
ويعود   .2017 لــلــعــام   65% بن�سبة 
ر�سوم  لتطبيق  كبر  ب�سكل  النمو  هــذا 
�ــســهــر يوليو  املــ�ــســافــريــن يف  تــ�ــســهــيــالت 
2016. حيث كانت يف ال�سابق مطارات 
دولــــة االإمــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة تعد 
التي ال تطبق  القلة عاملياً  املطارات  من 
املــحــولــني. وجتاوباً  املــ�ــســافــريــن  ر�ــســوم 
وافقت  ال�سفر،  �ــســوق  يف  املــتــغــريــات  مــع 
تطبيقها  ومت  الــر�ــســوم  عــلــى  احلــكــومــة 
الن�سف  الــدولــة يف  املـــطـــارات يف  بــكــافــة 

الثاين من العام املا�سي. 
كما كانت �سوق اأبوظبي احلرة واملنطقة 
احلـــرة ملــطــارات اأبــوظــبــي مــن املحركات 
الــعــائــدات، وذلــك من  الرئي�سية يف منو 
اإنفاق  املــ�ــســجــل يف مــعــدل  الــنــمــو  خـــالل 

التق�سف  مبنهجية  مــتــاأثــراً  االأو�ـــســـط، 
االقـــتـــ�ـــســـاديـــة الـــ�ـــســـيـــنـــيـــة، واالأجـــــــــواء 
على  تعك�سه  ومـــا  الــعــاملــيــة،  الــ�ــســيــا�ــســيــة 
والعمالت.  اال�ستهالكية  ال�سلع  اأ�سواق 
وقد تاأثر مطار اأبوظبي بهذه املحركات 
اأعداد  على  انعك�ست  والــتــي  اخلــارجــيــة، 
�سهد  الطائرات. كما  امل�سافرين وحركة 
يف   11% بــنــ�ــســبــة  زيـــــادة   2017 عـــام 
نف�س  مع  باملقارنة  الت�سغيلية  النفقات 
الــفــرتة مــن الــعــام 2016. وتــعــد هذه 
مت  ت�سغيلية  ملتطلبات  نتيجة  الــزيــادات 
التخطيط لها، اإ�سافًة اإىل ارتفاع تكلفة 
اأخرى.  اأطـــراف  مــن  املقدمة  اخلــدمــات 
زيـــــــادًة يف خدمات  تــلــك  تــ�ــســمــل  حــيــث 
وذلك  عليها  املــتــعــاقــد  اجلــويــة  املــالحــة 
لــ�ــســمــان تــوفــر املـــــوارد الـــالزمـــة الإدارة 

التغيرات احليوية يف حركة امل�سافرين 
املن�ساآت  اإدارة  �سجلت  كما  والــطــائــرات. 
وخــدمــات الــكــهــربــاء والــتــوزيــع زيـــادة يف 
مقدمي  ر�ــســوم  زيـــادة  ب�سبب  التكاليف 
تلتزم  اخلــــــوري:  واأ�ــــســــاف  اخلــــدمــــات. 
كافة  من  باال�ستفادة  اأبوظبي  مطارات 
مواردنا الب�سرية بنحٍو يرفع من فاعلية 
اأدائها واأرباحها. واأود اأن اأنتهز الفر�سة 
للتعبر عن مدى امتنان فريق مطارات 
اأبوظبي بدعم قياداتنا الر�سيدة امل�ستمر 
والذي كان له االأثر املبا�سر يف النجاحات 

املميزة التي حققتها مطارات اأبوظبي .
وقد حققت مطارات اأبوظبي 53.3% 
يف ن�سب التوطني يف كامل القوى العاملة 
لدى ال�سركة، مع حتقيق توطني بن�سبة 

%88 يف االإدارة التنفيذية.

بعد م�صاركة يف قمة احلزام والطريق 

 دبي لل�صادرات تختتم زيارتها لهوجن كوجن وتبحث �صبل تعزيز التجارة وال�صادرات 
•• دبي-الفجر: 

ال�سادرات،  لتنمية  دبــي  موؤ�س�سة  �ــســاركــت 
اإحدى موؤ�س�سات اقت�سادية دبي، �سمن وفد 
تراأ�سته  امل�ستوى  رفيع  اإمــاراتــي  اقت�سادي 
الــعــديــد من  والـــذي �سم  االقــتــ�ــســاد  وزارة 
االأعمال  ورجـــال  الــعــام  الــقــطــاع  موؤ�س�سات 
لــلــمــ�ــســاركــة يف قــمــة احلـــــزام والــطــريــق يف 
هوجن كوجن، حيث قام فريق املوؤ�س�سة وعلى 
هام�س الزيارة بعقد �سل�سلة من االجتماعات 
وغرفة  واملوؤ�س�سات  الهيئات  مع  واللقاءات 
جتارة  تنمية  وجمل�س  وال�سناعة  التجارة 

هونغ كوجن. 
دورتها  نــاقــ�ــســت يف  الـــتـــي  الــقــمــة  وتــعــتــرب 
ال�سلة  ذات  الق�سايا  من  العديد  احلالية 
املــ�ــســرتك يف جمـــاالت االقت�ساد  بــالــتــعــاون 
يف  الدولية  املنتديات  اأو�ــســع  من  والتجارة 
اإطار املبادرة التي اأطلقها الرئي�س ال�سيني 
اآ�سيا  بـــني  الــــروابــــط  لــتــعــزيــز   2013 يف 
اأمام  العقبات  وتــذلــيــل  واأوروبـــــا  واأفــريــقــيــا 
الــتــجــارة بــني الــبــلــدان. وعــلــى هام�س هذه 
القمة �سارك وفد املوؤ�س�سة يف لقاء الطاولة 
امل�ستديرة الذي �سم اأكر من 50 م�ساركاً 
والقطاعات  املــوؤ�ــســ�ــســات  خمــتــلــف  ميــثــلــون 
واخلدمات  والــنــقــل  بــالــتــجــارة  ال�سلة  ذات 

اللوج�ستية يف البلدين.
�ساعد  املـــهـــنـــد�ـــس  قـــــال  املــنــا�ــســبــة  وبــــهــــذه 
دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املــديــر  الــعــو�ــســي، 
لتنمية ال�سادرات: هوجن كوجن هي اإحدى 

اأهم ال�سركاء االقت�ساديني لدولة االإمارات 
اقت�سادي طويل مليء  تاريخ  ولدينا معها 
التجاري،  التبادل  يف  الناجحة  بالتجارب 
تعريف  عــلــى  م�ساركتنا  خـــالل  ركــزنــا  لـــذا 
وبيئة  التناف�سية  باملزايا  ال�سيني  الطرف 
وم�ساريعها  االإمـــــــارات  دولــــة  يف  الــتــجــارة 
الفر�س  مــنــاقــ�ــســة  بـــاالإ�ـــســـافـــة  املــخــتــلــفــة، 
اأعمالها  تو�سعة  اإىل  ال�ساعية  لل�سركات 
ال�سني  بــاأ�ــســواق  يتعلق  ومــا  الطرفني  مــن 
من  االإماراتية  باملنتجات  املجاورة  والــدول 

خالل بوابة هوجن كوجن .
التجاري  التبادل  حجم  العو�سي:  واأ�ساف 
بني دولة االإمارات وهوجن كوجن بلغ حوايل 
درهم(  مليار   38.9( دوالر  مليار   10.6
يف عام 2016، بزيادة قدرها %5.3 عن 
عام 2015. وحلت االإمارات يف املرتبة 17 
عاملياً بني الــدول امل�سدرة اإىل هوجن كوجن 
نظرا  دوالر،  مليار   3.78 اإجمالية  بقيمة 
االقت�سادية  االأهــداف  فيمن  تباين  لوجود 
الــــتــــي �ـــســـاهـــمـــت يف تـــطـــويـــر الـــعـــالقـــات 

االقت�سادية املتنامية بني اجلانبني.
واأ�ـــســـاف الــعــو�ــســي: تــعــزز مـــبـــادرة طريق 

احلرير حجم االنفاق الذي تقوم به ال�سني 
حــالــيــا والــــذي بــلــغ مـــوؤخـــرا حــــوايل 150 
مليار دوالر �سنويا يف الدول التي ت�سارك يف 
الربي  الفرع  يت�سمن  حيث  الطريق،  هذا 
مــن املــبــادرة 6 ممـــرات ا�ــســافــة اىل طريق 
احلرير البحري، يف حني بلغ التجارة بني 
الواقعة على طول احلزام  والــدول  ال�سني 
والطريق حوايل 913 مليار دوالر يف عام 
اإجــمــايل قيمة  ربــع  اأكـــر مــن  اأي   2016
يجعل هذه  الذي  االأمر  ال�سينية،  التجارة 
الــتــجــارة اخلارجية  دعــم  املــبــادرة مهمة يف 

العاملية وقطاع الت�سدير .
�سبل  املوؤ�س�سة  وفــد  االإطــار بحث  نف�س  ويف 
التعاون مع كل من غرفة التجارة وال�سناعة 
وذلك  كــوجن،  تنمية جتــارة هونغ  وجمل�س 
املوؤ�س�ستني  بــني  امل�سرتك  التعاون  لتعزيز 
وموؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات من جهة، 
ودعم عمليات مكتب املوؤ�س�سة يف هذا ال�سوق 
والــذي مت تد�سينه موؤخرا يف هــوجن كوجن 
من جهة اأخــرى، كما متت مناق�سة تنظيم 
فعاليات ولقاءات للم�سدرين من االإمارات 
وتاأتي هذه  القادمة.  االأعـــوام  ودبــي خــالل 

اخلطوة �سمن جهود املوؤ�س�سة، الهادفة اإىل 
تعزيز عالقات التبادل التجاري والت�سدير 
املختلفة،  الــعــامل  ودول  دبـــي  مــديــنــة  بــني 
الفر�س  ورفـــع  الــعــقــبــات،  تذليل  وبــالــتــايل 
وامل�سنعني  املحلية  لل�سركات  الت�سديرية 

يف اإمارة دبي.
العمري، مدير  اأحمد  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
موؤ�س�سة  يف  الت�سدير  اأ�سواق  تطوير  ادارة 
الزيارة  هذه  تاأتي  ال�سادرات:  لتنمية  دبي 
�سمن خطط املوؤ�س�سة نحو تعزيز التوا�سل 
والت�سدير،  بالتجارة  املعنية  اجلــهــات  مــع 
والعمل  والتن�سيق  التعاون  م�ستوى  ورفــع 
املـــ�ـــســـرتك مـــن اأجـــــل فــتــح اآفــــــاق واأ�ــــســــواق 
خمتلف  يف  االإمــاراتــيــة  للمنتجات  جــديــدة 
انحاء العامل وتعزيز العالقات الدولية يف 
اللقاءات  ال�ساأن، حيث مت خــالل هــذه  هــذا 
دولة  يف  ال�سناعة  عن  وافية  �سورة  اإعطاء 
وكذلك  خ�سو�ساً،  دبــي  واإمــــارة  االإمــــارات، 
التي ت�سعها  املدى  اال�سرتاتيجيات طويلة 
املبذولة يف  واجلهود  االمـــارات  دولــة  قيادة 
بلدنا من اأجل االرتقاء بال�سناعات املحلية 
وتنمية القطاعات ال�سناعية املختلفة، ودور 

املوؤ�س�سة يف حتقيق هذه االأهداف مبا ي�سهم 
مبختلف  االإمــاراتــيــة  ال�سناعات  تنمية  يف 
اىل  نقلها  واآلــيــات  ومنتجاتها  قطاعاتها 
العاملية . واأ�ساف العمري: قدمنا للجهات 
اأن�سطة  عـــن  عـــامـــة  ملــحــة  كــــوجن  هــــوجن  يف 
املوؤ�س�سة وفعالياتها التي تنظمها على مدار 
العام، كما ا�ستمعنا من اجلانب امل�ست�سيف 
اإىل �سروحات وافية اأي�ساً عن مدينة هوجن 
والهيئات  وجتـــربـــتـــهـــا،  وتـــاريـــخـــهـــا  كــــوجن 
وال�سناعة  بــالــتــجــارة  املعنية  واملــوؤ�ــســ�ــســات 
املـــوجـــودة فــيــهــا. كــمــا اطــلــعــنــا عــلــى جهود 
تنمية  وجمل�س  وال�سناعة  التجارة  غرفة 
ال�سقيقة  وموؤ�س�ساتها  كــوجن  هــوجن  جتــارة 
يف  وجتــاربــهــم  ال�سناعة  بــرتويــج  املخت�سة 

هذا ال�ساأن .
يف  بامل�ساركة  زيارته  املوؤ�س�سة  وفــد  واختتم 
افتتاح معر�س هوجن كوجن العاملي لالأغذية 
والذي ينظمه جمل�س تنمية التجارة حيث 
التجارية  مبعار�سها  كــوجن  هــوجن  ت�ستهر 
اإىل كونها مدينة ثقافية  اإ�سافة  ال�سخمة 
اقت�سادي  بتاريخ  تتمتع  مهمة  واقت�سادية 

ثري. 
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       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5902  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-رويال انرتنا�سيونال خلدمات احلرا�سة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /اكرب علي عبداللطيف قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقــدرهــا)٢8.84٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173197372AE  وحددت لها 
جل�سة يوم االربعاء املوافق:٢٠١7/9/٢7 ال�ساعة ٠8.3٠ �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقــل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/7942  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-ركن النه�سة لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /واجد علي �سم�سر خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )١5٠٠( مببلغ  عــودة  وتــذكــرة  درهـــم(  وقـــدرهـــا)١3٢5٠  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175874551AE  وحددت لها جل�سة 
يوم االربعاء املوافق:٢٠١7/9/٢7 ال�ساعة ١5.٠٠ �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأقـــل،  على  اأيــام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سر مدة االعالن.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/7153  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-الرابطة العاملية للتجارة العامه �س.ذ.م.م  - فرع دبي جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /فيبني في�سواكومار قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
عــودة مببلغ )١٠٠٠(  درهــم( وتذكرة  وقــدرهــا)69١٢٠  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
  MB175167153AE/2017:ال�سكوى رقــم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهــم 
٠8.3٠ �س مبكتب  ال�ساعة  املـــوافـــق:5/١٠/٢٠١7  يــوم اخلمي�س  لها جل�سة  وحــددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/7763  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-تــاج حمل للحفالت �ــس.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /رينو�سا ا�سيب جوتريز قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )٢٠٠٠( وتذكرة عودة مببلغ  درهم(  وقدرها)١٢٠٠٠  مب�ستحقات عمالية 
لها  وحــددت    MB175792720AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.2:جل�سة يوم االربعاء املوافق:٢٠١7/9/٢7 ال�ساعة ١5.٠٠ �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2518  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-ايدوال للتجارة العامة �ــس.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ان املدعي /حممد علي علي النجار قد 
درهم(   3٠٠٠( مببلغ  عــودة  وتذكرة  درهــم(   48٢١٠( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB17256610AE  وحددت لها جل�سة 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   ٠8.3٠ ال�ساعة   ٢٠١7/١٠/١٢ املوافق  اخلمي�س  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/7735  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-جبل اتني لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الــدعــوى ومو�سوعها  اأقــام عليك  اريــجــالدو قد  دوبــايــا  املدعي /جونيوى  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )٢7٠١6 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175748068AE  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�سة يوم الثالثاء املوافق ٢٠١7/١٠/١7 ال�ساعة ٠8.3٠ �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/9278  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-حممد �سهيل وحممد اجمل للخدمات الفنية �س.ذ.م.م 
�ساهد  �سليم  �سليم حممد  املــدعــي /جمــاهــد  ان  االقــامــة مبــا  جمــهــول حمــل 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الــدعــوى  عليك  اأقـــام  قــد 
وامل�ساريف رقم  والر�سوم  درهــم(  درهــم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠   ١3٢٠٠(
ال�سكوى:MB176866245AE  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذا  القا�سي  مبكتب  �س   ٠8.3٠ ال�ساعة   ٢٠١7/١٠/3
م�ستندات  او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/9057  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-بلو راي�س التكنولوجية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبــا ان املــدعــي /اقــبــال قـــازي قـــازي هــارونــور را�ــســد قــد اأقـــام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١67٠5 درهم( وتذكرة عودة 
لها  وحــددت    mb176847850ae:ال�سكوى رقــم  درهــم(   3٠٠٠( مببلغ 
القا�سي  مبكتب  �س   ٠8.3٠ ال�ساعة   ٢٠١7/١٠/3 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/7293  عمايل جزئي
اىل املــدعــي عليه / ١-كــويــك انــد كــويــك خلــدمــات رجـــال االعــمــال �ــــس.ذ.م.م 
جمــهــول حمــل االقــامــة مبــا ان املــدعــي /حــيــدر عــلــي بــوالمــتــاراكــال قــد اأقام 
 4٢3٠٠( وقــدرهــا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الــدعــوى  عليك 
درهـــــم( وتـــذكـــرة عـــــودة مبــبــلــغ )١٠٠٠ درهـــــم( والـــر�ـــســـوم واملـــ�ـــســـاريـــف رقم 
يوم  جل�سة  لــهــا  وحــــددت    MB175350126AE/2017:ال�سكوى
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   ٠8.3٠ ال�ساعة   ٢٠١7/١٠/١٢ املوافق  اخلمي�س 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/8940  عمايل جزئي

حمل  جمهول  فــرع   - ذ.م.م  البناء  ملــقــاوالت  النخبة  ١-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  قــد  عــامل  خور�سيد  حممد  �سوهاغ  احــمــد  /�سلطان  املــدعــي  ان  مبــا  االقــامــة 
والر�سوم  بتذكرة عودة مببلغ )١٠٠٠ درهم(  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك 
لها  وحـــددت    MB173713117AE/2017:ال�سكوى رقــم  واملــ�ــســاريــف 
لذا  القا�سي  مبكتب  �س   ٠8.3٠ ال�ساعة   ٢٠١7/١٠/3 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/9133  عمايل جزئي
�ــس.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  املن�ساآت  �ستار الدارة  املدعي عليه / ١-ملتي  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأقــام  قد  اعظم  اعظم حممد  /وقا�س  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١٠879 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )١5٠٠ 
ال�سكوى:MB176843426AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق ٢٠١7/١٠/3 ال�ساعة ٠8.3٠ �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/8389  عمايل جزئي

االقامة  �ـــس.ذ.م.م جمهول حمل  كيلبي  / ١-مقهى ومطعم  عليه  املدعي  اىل 
اأقــام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /حممد عرفان كالو خان قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6466 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )١٠٠٠ 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb176237623ae  وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق ٢٠١7/١٠/3 ال�ساعة ٠8.3٠ �س مبكتب القا�سي 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4976  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-رويال ماج�ستيك للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول 
قد  ميزي  عبداحلليم  ميزي  كوثر  /حممد  املدعي  ان  مبا  االقــامــة  حمل 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الــدعــوى  عليك  اأقـــام 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهــم(   ١4٠٠( مببلغ  عــودة  وتذكرة  درهــم(   ٢35٠٠(
رقم ال�سكوى:mb172979957ae  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
فاأنت  لــذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   ٠8.3٠ ال�ساعة   ٢٠١7/١٠/3 املــوافــق 
من  لــديــك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/7867  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-مطعم �سمايلنج بي ك ك تاي - فرع جمهول حمل 
الدعوى  اأقــام عليك  قد  الدين خان  املدعي /جافيد عليم  ان  االقامة مبا 
وتذكرة  درهم(   ٢١4٠٠( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
عـــودة مببلغ )٢٠٠٠ درهــــم( والــر�ــســوم واملــ�ــســاريــف واتــعــاب املــحــامــاة رقم 
ال�سكوى:mb175883906ae  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 
مكلف  فــاأنــت  لــذا   ch1.A.5:بالقاعة �ــس   ٠8.3٠ ال�ساعة   ٢٠١7/١٠/4
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/6950  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-اينتاي�س فا�سن �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  /روك�سار بانو حممد �سليم خان قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )١7٠66 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )١٠٠٠ 
  AE175005157MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  درهــم( 
ال�ساعة ٠8.3٠ �س مبكتب  املوافق ٢4/٢٠١7/9  وحددت لها جل�سة يوم االحد 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

علما باأن الدعوى قد جددت من ال�سطب. 
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2017/4653  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/١- �ساد للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢٠١7/8/١5 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/تر�سيتا تابا�سان اي�ستانيال بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغا 
قيمتها  او  ال�سياحية  الدرجة  ملوطنها على  وتذكرة عودة  درهم  وقــدره )978.5٠( 
مامل تلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر وباملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعية 
من ن�سيبها منها . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  االعــالن  هــذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4600  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-ال�سركة الكويتيه لالغذية )امريكانا( الفرع الرئي�سي جمهول 
اأقــام عليك الدعوى  حمل االقامة مبا ان املدعي /حممود احمد حممد احمد قد 
عودة  وتــذكــرة  درهــم(  وقـــدرهـــا)١445١3  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  mb173513051ae:مببلغ )٢٠٠٠( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
الــ�ــســاعــة ٠8.3٠ �س  املــــــــوافــــــــق:٢5/٢٠١7/9  يــــوم االثـــنـــني  لــهــا جــلــ�ــســة  وحــــــددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�سور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4547  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-رويــال حاكو للتجارة العامة �ــس.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /روم�سر اريبايل زكريا كيلوت قد 
عــودة مببلغ )٢٠٠٠(  درهــم( وتذكرة  وقــدرهــا)١8١33  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB171063667AE  وحددت لها 
جل�سة يوم االثنني املوافق:٢٠١7/١٠/9 ال�ساعة ٠8.3٠ �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقــل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/6547  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-ال�سرقية الكربى للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /حممد ا�سماعيل ا�سماعيل احلادق قد 
يقابلها مببلغ  او ما  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)49١73 درهم( وتذكرة عودة 
  MB174698201AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )٢٠٠٠( وقدره 
الـــ�ـــســـاعـــة ٠8.3٠ �س  املــــــــــوافــــــــــق:١٠/١٠/٢٠١7  الـــثـــالثـــاء  يـــــوم  لـــهـــا جــلــ�ــســة  وحـــــــددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/8963  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-مطعم ام ا�س ار تاج �ــس.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /فهارهانا بين�سايل بله قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )١4454 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ درهم( 
لها  وحددت    MB176790152AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
القا�سي  مبكتب  �س   ٠8.3٠ ال�ساعة   ٢٠١7/١٠/3 املوافق  الثالثاء  يــوم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/7312  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-الياقة لتنظيم خدمات االفراح واالعرا�س جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /عريفه �سبر احمد عبادوال قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )٢98٠٠ درهم( وتذكرة عودة او ما يقابلها مببلغ وقدره 
)٢٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175339619AE  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق ٢٠١7/١٠/١٢ ال�ساعة ٠8.3٠ �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/7164  عمايل جزئي

الــزمــان �سم�س اول قمر جمــهــول حمــل االقــامــة مبا  اىل املــدعــي عليه / ١-قــمــر 
الدعوى ومو�سوعها  اأقــام عليك  �ــس.ذ.م.م قد  الطاقه  مل�ساريع  املدعي /�سكان  ان 
رقم  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  درهــم(   8٠5٠( مببلغ  املطالبة 
الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وحــددت    mb173781741ae: العماليه  ال�سكوى 
مكلف  فاأنت  لــذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   ٠8.3٠ ال�ساعة   ٢٠١7/١٠/3 املــوافــق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/9325  عمايل جزئي

�ــــس.ذ.م.م جمهول حمل  الغط�س  �سيز خلــدمــات  ١-�سفن   / عليه  املــدعــي  اىل 
اأقام عليك  الفار قد  انور عبدال�سالم حممد  االقامة مبا ان املدعي /حممود 
درهم(   8٠٠٠( وقــدرهــا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الــدعــوى 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB177107070AE  وحددت لها 
القا�سي  مبكتب  �س   ٠8.3٠ ال�ساعة   ٢٠١7/١٠/3 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/7313  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-ا�سبي�سل �سكيل لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأقــام عليك الدعوى ومو�سوعها  املتوىل غازي قد  ان املدعي /املتوىل فخري  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقــدرهــا)٢536٠ درهــم( وتذكرة عــودة مببلغ وقدره 
 AE175473808MB:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  وبالر�سوم  درهم   )١٢٠٠(
وحــــــددت لــهــا جــلــ�ــســة يــــوم االحـــــد املــــــــوافــــــــق:٢٠١7/١٠/١5 الــ�ــســاعــة ٠8.3٠ �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/1089 تنفيذ مدين  
املعامالت  متابعة  خلــدمــات  �سيلفر  رويـــال  �ــســده/١-   املنفذ  اىل 
التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبــا  االقــامــة  حمــل  جمهول  �ــــس.ذ.م.م 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقــام  قد  اململوك   الدين  عز  م�سطفى 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )356٠( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/2316 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/١- خمترب االمــارات ال�سناعي �ــس.ذ.م.م جمهول حمل 
�س.ذ.م.م  لل�سفريات  الر�ستماين  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا  االقامة 
وميثله:حممد �سلمان ح�سن ال�سابري قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )499439( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/992  ا�ضتئناف مدين    
ان  مبا  االقــامــة  حمل  جمهول  ح�ساين  �سامية   -١ �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
امل�ستاأنف / �سركة ميثاق للتامني التكافلي �س.م.ع فرع دبي وميثله:علي 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف/ احلكم  ابراهيم اجلرمن  قد  ا�سماعيل 

٢٠١6/773 مدين جزئي بتاريخ:4/١٠/٢٠١6     
وحددت لها جل�سه يوم االحد  املوافق ٢٠١7/١٠/٢٢ ال�ساعة ١٠.٠٠ �سباحا  
ميثلكم  مــن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رقــم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/738  ا�ضتئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ ١- ليلى نرج�س بنت عبداهلل بن بدر جمهول حمل 
وميثله:احمد  عكا�سه  حممد  �سامل  حممد   / امل�ستاأنف  ان  مبا  االقــامــة 
احلاج خادم بطي امليدور املهري  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم ٢٠١6/١78٠ مدين جزئي     
 ١٠.٠٠ ال�ساعة   ٢٠١7/١٠/١٢ املوافق  اخلمي�س   يــوم  جل�سه  لها  وحــددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رقــم  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/2659  جتاري جزئي

اىل املــدعــي عليه / ١- حمــمــود عــبــدالــقــادر حممد االخــر�ــس  جمــهــول حمل 
االقــامــة مبــا ان املــدعــي/ مــ�ــســرف الــهــالل �ــــس.م.ع قــد اأقــــام عليك الدعوى 
درهم(    45٠7٠.75( وقــدره  مببلغ  عليها  املدعي  بــالــزام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل.  وحددت 
 Ch بالقاعة  8.3٠ �س  ال�ساعة  املوافق  ٢4/٢٠١7/9    االحــد  يوم  لها جل�سة 
C.14.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2949  جتاري جزئي
الراجحي  مــن  فــرع   - ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  ابوظبي  �سي  ار   -١  / عليه  املــدعــي  اىل 
حمل  جمهويل  �ــــس.ذ.م.م  لالن�ساءات  الــراجــحــي   -٢ اأبــوظــبــي  فــرع   - ذ.م.م  لالن�ساءات 
املــحــدودة وميــثــلــه: ح�سني علي  لل�سناعات  بــت  بــويل  املــدعــي/ هنيكل  ان  االقــامــة مبــا 
عليها  املدعي  بــالــزام  املطالبة  ومو�سوعها  الــدعــوى  عليك  اأقــام  قد  لوتاه  عبدالرحمن 
بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )348.5٠3 درهم(  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة ١٢% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة . وحددت لها جل�سة يوم االربعاء   املوافق  ٢٠١7/١٠/١١  ال�ساعة 8.3٠ �س 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 بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/1884  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- احمد اجلميل امني ال�سيد جمهول حمل االقامة 
�ـــس.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  العــمــال  التنفيذ/تورك  طالب  ان  مبــا 
الدعوى  عليك  اأقــــام   قــد  تهلك  عــبــدالــرزاق حممد  وميــثــلــه:را�ــســد 
وقدره  بــه  املنفذ  املبلغ  بــدفــع  والــزامــك  اعـــاله  املــذكــورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )٢68٠8(
املحكمة �ستبا�سر االجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/3322  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/١- �سركة �سيخ عبداخلالق و�سركاه �س.ذ.م.م جمهول 
اأقام   قد  اقبال  اهلل  يار  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  خــزيــنــة  او  التنفيذ  طــالــب  اىل  درهـــم   )١7638( وقــــدره  بــه 
باال�سافة اىل مبلغ )١455( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/1302  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/١- جولدن دوف للتجارة العامة �ــس.ذ.م.م جمهول 
قد  احــمــد  علي نظر  التنفيذ/امانت  طــالــب  ان  االقــامــة مبــا  حمــل 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )١58٢9( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )١٢79( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/3109  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/١- اكتل لالن�ساءات �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
عليك  اأقــــام   قــد  قا�سم  حممد  التنفيذ/عبدالرحيم  طــالــب  ان  مبــا 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والــزامــك  اعــاله  املــذكــورة  التنفيذية  الــدعــوى 
وقدره )١785٢( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
اىل مبلغ )١46١( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/529  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/١- �سيدرا ليمتد  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة ايجيندوم 

االمارات ايه بي ا�س وميثله:�سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:٢٠١6/٢83 عقاري كلي يوم االحد بتاريخ:٢8/٢٠١6/8   

باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:
حتى   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهــم   )١٢57796١.4١( وقــدره  مبلغ  ب�سداد  بالزامكم   -١
اأو خزينة املحكمة خالل ١5 يوم من تاريخ ن�سر هذا  متام ال�سداد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ 
االعالن.  ٢- انف�ساخ العقدين املوؤرخني يف:٢٠٠8/5/٢٢ مو�سوع الدعوى والزمت املدعي عليها 

بامل�سروفات ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات .
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/449  ا�ضتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ ١- يو�سف عبدالقادر اجلوري  جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�ستاأنف / كيم لديعه  قد ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 

٢٠١7/١46 جتاري جزئي بتاريخ:٢٠١7/3/5     
 ١٠.٠٠ ال�ساعة   ٢٠١7/١٠/٢5 املــوافــق  االربــعــاء   يــوم  لها جل�سه  وحــددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رقــم  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1018  ا�ضتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ ١- ثاين احمد عبداهلل  جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�ستاأنف / م�سرف االمــارات اال�سالمي �س.م.ع وميثله:احمد مهر 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم   / ا�ستاأنف  قد  م�سحار   بن  عبيد  خمي�س 

٢٠١7/6١٠ جتاري جزئي بتاريخ:٢4/٢٠١7/5     
وحددت لها جل�سه يوم االحد  املوافق ٢٠١7/١٠/8 ال�ساعة ١٠.٠٠ �سباحا  
ميثلكم  مــن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رقــم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
       مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر  

   يف  الدعوى 2017/457  تظلم جتاري
اىل املتظلم �سده / ١-جني جي اوجلان جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم / 
العمران  �ــس.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الوطني  القيوين  ام  بنك 
القرار  مــن  تظلم  ومو�سوعه  اعــاله  املــذكــور  التظلم  عليكم  اأقـــام  قــد  ال�سام�سي 
ال�سادر يف الدعوى رقم 787/٢٠١7 امر على عري�سة جتاري والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق ٢٠١7/9/٢٠   ال�ساعة ٠8.3٠ �س بالقاعة 
: Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

       مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر  
   يف  الدعوى 2017/379  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / ١-�ساجد علي وهاب جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم / 
العمران  �ــس.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الوطني  القيوين  ام  بنك 
القرار  مــن  تظلم  ومو�سوعه  اعــاله  املــذكــور  التظلم  عليكم  اأقـــام  قــد  ال�سام�سي 
ال�سادر يف الدعوى رقم 63١/٢٠١7 امر على عري�سة جتاري والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق ٢٠١7/9/٢٠   ال�ساعة ٠8.3٠ �س بالقاعة 
: Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن حكم متهيدي بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2017/1477  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/١- فاطمة علي احمد امل�سلمي زوجة مانع احمد حممد جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري )فرع( قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:٢٠١7/9/١١ احلكم التمهيدي التايل:حكمت 
املحكمة بندب اخلبر امل�سريف �ساحب الدور باجلدول خبرا يف هذه الدعوى وتكون 
مهمته كاالتي:االطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه اخل�سوم 
املرا�سالت  على  واالطـــالع  االمــر  لــزم  ام  عليها  واملــدعــي  املدعية  اىل مقر  واالنــتــقــال 
الورقية وااللكرتونية ان وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية وااللكرتونية 
وحــــددت امــانــة خـــربة وقــدرهــا �ستة االف درهـــم امــانــه مــ�ــســروفــات واتــعــاب اخلبر 
، وحــددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني  والزمت املدعي ب�سدادها يف خزانة املحكمة 

 .ch1.C.12:املوافق:٢٠١7/9/١8 ال�ساعة:٠8:3٠ �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2017/4553  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/١- �سم�س الكرامة للمفرو�سات �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف   ٢٠١7/8/٢٢ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بــان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/ارام �سبا حممد جاويد اقبال بالزام املدعى عليها باأن توؤدي 
للمدعية مبلغ )١35.١5٠( درهم وتذكرة عودة ملوطنها عينا او مقابلها نقدا ما مل 
تك قد التحقت بالعمل لدى �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

اعالن حكم بالن�ضر
         يف  الدعوى رقم 2017/4238  عمايل  جزئي 

�ــس.ذ.م.م جمهول حمل  املحكوم عليه/١- حيزوم للمن�سوجات واالقم�سة  اىل 
يف   ٢٠١7/8/٢١ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة 
املدعى عليها  بالزام  ا�سماعيل  را مو�سي  املذكورة اعاله ل�سالح/علي  الدعوى 
تــوؤدي للمدعي مبلغ )١٠٠63( درهــم وبتذكرة العودة عينا او نقدا ما مل  بــاأن 
وامل�سروفات  الر�سوم  وباملنا�سب من  اخر  بخدمة �ساحب عمل  املدعي  يلتحق 
واعفت املدعي منها . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا االعــالن �سدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/3578  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- علبة الزهور العاملية جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/كاملي �ساو�سروبوق قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
به وقــدره )7483( درهم  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعــاله  املذكورة 
 )794( مبلغ  اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طــالــب  اىل 
درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/3283  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/١- مركز بالرة للتجميل والعناية ال�سخ�سية الن�سائية 
�س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ب�سري كرمي 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )١٠5٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )935( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/3352  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/١- �سركة املعدات الداخليه املحدوده جمهول حمل 
التنفيذ/زي�سان زهــر خــان زهــر خــان قد  ان طــالــب  االقــامــة مبــا 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )396١٢( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�سافة اىل مبلغ )٢994( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/8674  عمايل جزئي
جمهول  �ـــــس.ذ.م.م  واجلــرانــيــت  لــلــرخــام  النيل  ١-م�سنع   / عليه  املــدعــي  اىل 
حمــل االقــامــة مبــا ان املــدعــي /راجــيــنــدرا كــومــار مــــادان الل قــد اأقــــام عليك 
الــــدعــــوى ومــو�ــســوعــهــا املــطــالــبــة مبــ�ــســتــحــقــات عــمــالــيــة وقــــدرهــــا )١57٠٠ 
درهــــــم( وتــــذكــــرة عـــــودة مبــبــلــغ )١٠٠٠ درهــــــم( والـــر�ـــســـوم واملـــ�ـــســـاريـــف رقم 
يوم  جل�سة  لــهــا  وحــــددت    MB176033521AE/2017:ال�سكوى
فاأنت  لــذا  القا�سي  مبكتب  �ــس   ٠8.3٠ ال�ساعة   ٢٠١7/١٠/3 املــوافــق  الثالثاء 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6638  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-رو�سان لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ان املدعي /�سوجان مياه خواج علي قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)٢3664 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )8٠٠( درهم 
لها  وحـــددت   AE174179405MB:ال�سكوى رقــم  وامل�ساريف  وبالر�سوم 
 ch1.A.1:املــوافــق:٢٠١7/9/٢5 ال�ساعة ٠8.3٠ �س بالقاعة جل�سة يوم االثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذا 
حالة  ويف  االأقــل،  على  اأيــام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12126 بتاريخ 2017/9/20   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر      

فى الدعوى رقم  2015/1067  تنفيذ مدين      
طالب التنفيذ:   �سركة �سي ا�س ات�س كيه دبي للمقاوالت - ذ م م 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - عود ميثاء - �سارع ام هرير - بناية املخاوي - مكتب رقم 115 - خلف نادي 
الن�سر - بجانب بناية فالكون �سيتي 

املنفذ �سده : ات�س ام ايه اك�سيك املحدودة - واآخرون 
عنوانه : بوكالة املحامي / حيدر بن حيدر 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الــثــالث  االيـــام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2017/9/27 املــوافــق  االربــعــاء  يــوم  يف  انــه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
1 - نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبيه الرابعة - رقم االر�س :  22 - رقم املبنى :  -1  - ا�سم املبنى : برمودا 
965.279.00 ( درهم بـــ )  119.57 مرت مربع واملقدرة قيمتها  1306  - امل�ساحة :     فيوز - رقم الوحدة : 
2 - نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبيه الرابعة - رقم االر�س :  22 - رقم املبنى :  -1  - ا�سم املبنى : 
 برمودا فيوز - رقم الوحدة : 614  - امل�ساحة :   118.24    مرت مربع واملقدرة قيمتها بـــ 955.815.00 ( درهم

3 - نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبيه الرابعة - رقم االر�س :  22 - رقم املبنى :  -1  - ا�سم املبنى : 
 برمودا فيوز - رقم الوحدة : 503  - امل�ساحة :   119.69    مرت مربع واملقدرة قيمتها بـــ ) 967.536.00 ( درهم

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      
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اأهمية  العينني  ي�صاهي  �صيء  ل  اجل��م��ال  ع��امل  يف 
بتناق�صاتها  املراأة  �صخ�صية  التي تعك�س  املراآة  لأنهما 
اأهمية  التجميل  خ��رباء  يفرد  لذلك  وانفعالتها، 
من  تعاين  التي  بهما  املحيطة  وللمنطقة  لهما  خا�صة 

هالت �صود وانتفاخ لدى �صريحة وا�صعة من الن�صاء.
للتخل�س من هذه املع�صلت التي ت�صوه جمال وجهك، 

اإليك الن�صائح التالية: 

قلة النوم
اإذا كنت ممن ي�ستمتعون بال�سهر، �سيظهر ذلك على �سكل انتفاخ يف اأ�سفل العني. 
واإذا تعذر ذلك  النوم،  اأكرب من  احلل ب�سيط، يكمن يف احل�سول على ق�سط 
بعد  وذلــك  دقائق  ع�سر  العينني  على  ال�ساي  اأكيا�س  بو�سع  العالج  يكون 

تربيدها

امللح
يــوؤدي تناول االأطعمة املاحلة اإىل زيــادة ا�ستهالك اجل�سم من 
االأمــالح، ما يدفعه اإىل تخزين املياه لتعوي�س النق�س يف 
مناطق عدة من �سمنها اأ�سفل العني. لذلك ي�ساهم 
الــتــقــلــيــل مــن ا�ــســتــهــالك املــلــح يف اخــتــفــاء هذه 

اجليوب املنتفخة اأ�سفل العينني.

الكافيني
عالية  بن�سبة  الكافيني  ا�ستهالك  ي�سبب 
اجل�سم  ي�ساعد  الـــذي  الكبد  على  عبئاً 
هذه  تعّد  الف�سالت.  مــن  التخل�س  يف 
الــ�ــســمــوم املـــوجـــودة يف اجلــ�ــســم مــن اأهم 
االأ�سباب لربوز ال�سواد اأ�سفل العني. لذلك 
�ــســرب ال�سوائل  قــلــلــي، قـــدر االإمـــكـــان، مــن 
الــتــي حتــتــوي عــلــى الــكــافــيــني مــثــل القهوة 
املاء يومياً  والن�سكافيه، وا�سربي ليرتين من 
ملــ�ــســاعــدة جــ�ــســمــك عــلــى الــتــخــلــ�ــس مـــن هذه 

ال�سموم.

تخزين ال�صوائل
اإىل  الــنــوم  اأثــنــاء  ظهرك  على  االإ�ستلقاء  ي�سبب 
اجليوب  يف  خ�سو�ساً  ال�سوائل  ج�سمك  اخــتــزان 
ا�ستخدمي  امل�سكلة  هـــذه  لــعــالج  الــعــني.  ا�ــســفــل 
ما  راأ�سك قليال،  اإ�سافية لرفع م�ستوى  و�سادة 

يوؤدي اإىل التخفيف من حدة امل�سكلة.
من جهة اأخرى، قد ت�سبب لك الهاالت ال�سود 
ال  ونف�سية،  جمالية  م�سكلة  العينني  حــول 
يتوافر لها عالج حمدد حتى االآن، قد تكون 

اأ�سبابها وراثية اأو مكت�سبة.

العلج
قد يكون احتقان االأنف �سبباً يف ظهور اللون الداكن حول العينني، كذلك قلة 
االإنقبا�س  الع�سبي،  التهّيج  النف�سي،  ال�سغط  التدخني،  الريا�سة،  ممار�سة 
احلمل،  ال�سهرية،  الــدورة  ال�سم�س،  الأ�سعة  الزائد  التعر�س  الدموي،  الوعائي 

االإم�ساك اأو غر ذلك، اإليك ما ي�ساعد على تخفيفها:
- تزيد الريا�سة يف الهواء الطلق من م�ستوى االأوك�سيجني يف الدم الذي يعطيه 

اللون االأحمر الزاهي ويك�سب اجللد لوناً وردياً.
- احر�سي على النوم باكراً الأن كل �ساعة نوم قبل العا�سرة لياًل تفيد اجلمال 

ب�سكل م�ساعف مقارنة بالنوم بعد منت�سف الليل.
ما  الــدمــويــة،  االأوعــيــة  انقبا�س  اإىل  يـــوؤدي  النيكوتني  الأن  التدخني،  جتنبي   -
تقليل كمية  اإىل  الكربونية  املركبات  تــوؤدي  داكنة، كذلك  تلونات جلدية  ي�سبب 

االأوك�سيجني يف الدم، في�سبح لون اجللد م�سطرباً.
- ال تتعر�سي الأ�سعة ال�سم�س مدة طويلة، واإن كان ال بدَّ من ذلك، ففي طريف 

النهار، يف كل االأحوال �سعي كرمياً يحمي من اأ�سعة ال�سم�س ال�سارة.

- نطفي ب�سرتك من املاكياج قبل النوم.
- ا�ستخدمي كرمياً يفتح لون الب�سرة.

فواكه طبيعية  ال�سوائل على هيئة ع�سائر  اأو  املــاء  كميات كبرة من  اإ�سربي   -
وامللونة  االإ�سطناعية  املــواد  مثل  والب�سرة  اجل�سم  عن  الغريبة  املــواد  وجتنبي 

املوجودة يف امل�سروبات الغازية واالأطعمة واملعلبات.
دة. - خففي من االأطعمة املقلية واملعلبة اأو املجمَّ

ن�سيحة 
يف حال وجود هاالت زرق حول عينيك يف�سل عدم اللجوء اإىل حاجب الهاالت 

التقليدي وا�ستبداله مب�ستح�سر عناية ملّون، 
يعالج حميط العني طوال النهار بف�سل مكّوناته النباتية ويخفي اللون الكريه 

الذي يزيد من مظاهر التعب.
اخلارج  نحو  تدليكه  ثــم  ومــن  �سغرة  بلم�سات  امل�ستح�سر  هــذا  و�ــســع  يكفي 

للح�سول على مظهر طبيعي متاماً.

لت�سبح  الب�سرة  حتول  �سبب  عن  الن�ساء  بع�س  تت�ساءل  قد 
الت�ساوؤل  هــذا  عن  واالإجــابــة  الطمث،  انقطاع  خــالل  دهنية 

ب�سيطة جدا، حيث يتم حتفيز انتاج الدهون 
فاأي  لذلك  الهرمون،  انتاج  بوا�سطة 

اأن  ي�سبب  الهرمونات  يف  تقلب 
ي�سبح اجللد دهنيا اأكر.
عـــلـــى هذه  ــبــي  ولــتــتــغــل

امل�سكلة تعلمي كيفية 
و�سع نظام يومي 

على  لـــلـــحـــفـــاظ 
متوازنة  ب�سرة 

و�ـــــســـــحـــــيـــــة، 
وكـــــيـــــفـــــيـــــة 
اخــــــــتــــــــيــــــــار 

بع�س  اعــداد  اإىل  باال�سافة  بها،  للعناية  املنا�سبة  املنتجات 
الو�سفات املنزلية للعناية بالب�سرة التي ت�ساعدك يف التعامل 

مع الدهون الفائ�سة.

امل�صام طهري   1-
امل�سدودة  امل�سام  تطهر  اأجــل  من 
والتخل�س من الزيوت املرتاكمة 
تطهر  يـــجـــب  اجلـــــلـــــد،  عـــلـــى 
ب�سرتك كل يوم خالل انقطاع 
بعده( مبنظف  الطمث )وما 
لطيف �سنع خ�سي�سا للب�سرة 
الــنــا�ــســجــة. اغــ�ــســلــي وجهك 
بــا�ــســتــخــدام يديك  بــلــطــف 
فـــقـــط، فــاملــنــا�ــســف ميكن 
اأن حتفز على اإفراز املزيد 
الــدهــون، وال تغ�سلي  مــن 
الــبــ�ــســرة اأكــــر مـــن مرتني 
الكثر  الغ�سل  الأن  الــيــوم  يف 
واملـــتـــكـــرر، فــ�ــســال عن 

ا�ستخدام منتجات العناية بالب�سرة القا�سية، ميكن اأن يزيد 
من اإفراز الدهون وتهيج اجللد.

التونر ا�صتخدمي   2-
نرجح اأنك تعرفت على التونر )املواد القاب�سة( عندما كنت 
للحد  طريقة  األطف  الكحول  من  اخلــايل  والنوع  مراهقة، 
من الدهون واإزالة العوائق عن امل�سام يف اجللد بعد انقطاع 
غر  بالتونر  ب�سرتك  ام�سحي  وجهك  غ�سل  فبعد  الطمث 
ومنع ظهور  الدهون،  فائ�س من  اأي  للتخل�س من  اجلــاف 

البقع خالل انقطاع الطمث.

املرطب تهملي  ل   3-
للعناية  الــ�ــســامــل  الــروتــيــنــي  الــنــظــام  يف  النهائية  اخلــطــوة 
بــالــبــ�ــســرة مــا بــعــد انــقــطــاع الــطــمــث هــي تــرطــيــب ب�سرتك، 
يعتقدن  الن�ساء يتخطني هذه اخلطوة النهن  فالكثر من 
اأن املرطب لن يوؤدي اال اىل جعل ب�سرتهن دهنية اأكر. اأما 
الدهنية  الب�سرة  �ساحبة  املـــراأة  اأن  اىل  في�سرون  اخلــرباء 
ا�ستخدام منتجات  بعد  تقوم برتطيبها، خ�سو�سا  اأن  يجب 
حتتوي على مكونات و�سعت الإزالة الدهون اأو تق�سر اجللد، 

مثل حم�س ال�سف�ساف اأو حم�س اجلليكوليك.
القائمة  او  الدهون  من  اخلالية  املرطبات  اختيار  عليك 
على املياه، فهي لن ت�سد امل�سام و�ستكون لها مردودات 

اإيجابية.

الأقنعة على  ركزي   4-
ميكن لالأقنعة ذات التنظيف العميق اأن تقلل 
املدى  على  الب�سرة  على  الــدهــون  كمية  مــن 
خالل  وملم�سها  مظهرها  وحت�سن  الق�سر، 

انقطاع الطمث.

بانتظام ري  ق�صرّ  5-
ا�ــســتــخــدام الــتــقــ�ــســر الــلــطــيــف لــلــوجــه مـــرة اأو مــرتــني يف 
ال�سطحية،  الــدهــون  ازالـــة  على  ي�ساعد  اأن  ميكن  اال�ــســبــوع 
ميكن  الــذي  املق�سر  اختاري  ن�سارة جديدة.  وجهك  ومينح 
الدقيقة  التجاعيد واخلطوط  تقليل  اأي�سا على  ي�ساعد  اأن 

وتن�سيط امل�سام.

البودرة جتنبي   6-
يف �سنواتك االأ�سغر رمبا كنت ت�ستخدمني البودرة لتغطية 
النا�سجة  الب�سرة  على  لكن  وجهك،  على  الالمعة  املناطق 
والتجاعيد  الدقيقة  ت�ستقر يف اخلطوط  اأن  للبودرة  ميكن 
ربتي على  ذلــك  بــدال من  اأكــر و�سوحا،  تبدو  مما يجعلها 

وجهك بانتظام باالأوراق اخلا�سة بالتن�سيف.

مطبخك يف  احلل   7-
يف  مطبخك  يف  املــوجــودة  االأطعمة  بع�س  ا�ستخدام  ميكنك 
�سنع اأقنعة منزلية ت�ساعدك على منع تراكم الدهون خالل 

انقطاع الطمث، اليك بع�سها:
والع�سل:  اللوز  • مق�سر 

ي�ساعد مزيج اللوز والع�سل على اإزالة الزيوت وخاليا اجللد 
امليت. 

اللوز  مــن  �سغرة  كمية  خلط  طــريــق  عــن  عجينة  ا�سنعي 

املــطــحــون مــع الــعــ�ــســل، ثــم دلــكــي الــبــ�ــســرة بــرفــق، وال�سقي 
على  اتركيها  دافئة.  قما�س  قطعة  بوا�سطة  عليها  العجينة 

ب�سرتك لب�سع دقائق ثم ا�سطفي وجهك باملاء البارد.
التفاح:  • قناع 

ميكن للتفاح ان ي�ساعد ب�سرتك على التخل�س من الدهون. 
مهرو�سة  تفاحة  ن�سف  خلط  طــريــق  عــن  عجينة  ا�سنعي 
ون�سف كــوب مــن دقــيــق الــ�ــســوفــان املــطــبــوخ وبــيــا�ــس بي�سة 
واحدة م�سروبة، واأ�سيفي ملعقة من ع�سر الليمون.�سعي 
15 دقيقة ثم ا�سطفيه  العجينة على وجهك واتركيها ملدة 

باملاء البارد. 
البي�س:  �سفار  • قناع 

ميكن ل�سفار البي�س الب�سيط اأن يزيل هذا اللمعان الدهني 
�سفار  �سعي  اأكــــر؛  وجــافــة  اأفــ�ــســل  بــ�ــســرة  عــلــى  للح�سول 
يف  الدهنية  املــنــاطــق  على  القطن  كـــرات  بوا�سطة  البي�س 
باملاء  ا�سطفيها  ثم  دقيقة،   15 ملدة  جتف  واتركيها  وجهك 

البارد. 

 يف مرحلة انقطاع الطمث ت�صبح الهرمونات غي متوازنة، وتكون الثار اجلانبية لهذا ال�صطراب قريبة اإىل حد كبي من اأعرا�س الدورة ال�صهرية واحلمل، مبا يف ذلك بداية ظهور الب�صرة 
الدهنية. ومع ذلك فاإن علج الب�صرة الدهنية يختلف مع تقدم العمر، واليك هذه الن�صائح الب�صيطة للعناية بها واحلفاظ عليها ن�صرة و�صحية بعد انقطاع الدورة ال�صهرية.

يف مرحلة ت�صبح الهرمونات غي متوازنة

ن�صائح ب�صيطة للعناية بب�صرتك بعد انقطاع الطمث

لأنهما املراآة التي تعك�س �صخ�صية املراأة

ن�صائج للتخل�ض من الهاالت ال�صود وانتفاخات العينني
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يف Lost in Paris، ذلك العمل الفكاهي اخلفيف وال�صاحر، جتوب ثلث �صخ�صيات تقع دومًا يف امل�صاكل مدينة الأ�صواء، وما هي اإل م�صاألة وقت حتى ت�صقط اإحداها يف نهر 
ال�صني.ت�صقط �صائحة كندية ُتدعى فيونا )فيونا غوردون( يف نهر ال�صني اأثناء �صيها على اجل�صر، تخطئ حني تطلب من عداء التقاط �صورة لها. تبت�صم للكاميا وتقلرّد حركات 

ل اجلاذبية و�صوء احلظ بالباقي. العداء، راك�صًة يف مكانها. فتتكفرّ

فــن اأجــنبــي

31

بعد اعلن النجم الأميكي اإفل�صه

جوين ديب يوا�صل م�صل�صل م�صاكله
اأ�سهر  خــرج املمثل االأمــركــي جــوين ديــب قبل      
الذي  باأن ثروته تت�ساءل، عندها ن�سح ببيع ق�سره يف فرن�سا،  لي�سرح 

تبلغ م�ساحته 45 فدانا لت�سديد ديونه.
الوقت  يف  ال�سريبي  ملفه  تقدمي  يف  ف�سلت  ال�سركة  اأن  ديــب  واأو�ــســح 
ا�سرتليني  املليون جنيه  ون�سف  4 ماليني  اأكــر من  كلفه  ما  املحدد، 

كمخالفات.
59.6 مليون جنيه  اأكر من  اأنفق  املمثل  اإن  ال�سركة  وبينما قالت 
الفرن�سي،  املنزل  ذلــك  يف  مبا  ميلكها،  منزاًل   14 على  ا�سرتليني 
وعلى عدد من اجلزر يف منطقة جزر البهاما وعدة منازل يف والية 

كاليفورنيا.
طالقه  فبعد  م�ساكله،  م�سل�سل  االأمــركــي  النجم  يوا�سل  اليوم 
التي  م�سرته  عــن  ف�ساًل  وا�سطة،  طريق  عــن  مت  الــذي  ال�سعب 
من  جملًة  الراهن  الوقت  يف  ديــب  جــوين  يواجه  الغمو�س،  يلفها 

امل�سكالت اجلديدة.
واتهم ديب وكالء اأعماله ب�سوء الت�سرف يف اإدارة ثروته، مما ت�سبب 
للمجموعة  االتهام  اأ�سابع  لتوجه  الـــدوالرات،  له يف خ�سارة ماليني 
التي تعنى باإدارة خمتلف اأعمال الفنان ال�سهر من قبل دائرة االإيرادات 
الداخلية، اأي اإدارة ال�سرائب، باال�سطالع بتبيي�س االأموال واالحتيال.

 Hollywood ملجلة TMG ردا على ذلك قال جمل�س اإدارة جمموعة
Reporter، اإنه منذ 30 �سنة من العمل )مل ي�ستك اأي عميل، قدمياً 
ن�سر  يــزال يوا�سل  ديــب ال  اأو جــديــداً من ممار�ساتنا. لكن جــوين  كــان 
يف  موؤ�س�ستنا.  حــول  ال�سحة  من  لها  اأ�سا�س  ال  التي  اخلبيثة  االأكــاذيــب 
الواقع، �ستدافع اإدارة املوؤ�س�سة عن نف�سها بكل �سرامة �سد اأية مزاعم 

يديل بها جوين ديب(.
اأن يدين حمامي جوين ديب جمل�س  اأنه من املنتظر  وذكرت املجلة 
اإدارة هذه املجموعة لدى اإدارة ال�سرائب، ح�سب )هافينغتون بو�ست(.
ويف مقابل اتهام وكالء االأعمال ال�سابقني جلوين ديب ب�سوء الت�سرف يف 
ثروته، دافع هوؤالء عن اأنف�سهم، معتربين اأن منط حياة املمثل االأمركي 

يت�سم بالتبذير، حيث اأنفق اأكر من مليوين دوالر خالل �سهر واحد.

وقال ديب اإنه )يف حال كنت مبذراً وي�سعب جماراتي كما يدعون، ملاذا مل 
يحذفوا اإىل االآن ا�سمي من قائمة عمالئهم؟ لقد كانت حياتي العملية 
قا�سية للغاية. ومنذ �سنوات، و�سعت ثقتي يف عدد كبر من االأ�سخا�س، 

لكن بع�سهم تخلى عني(.

ثلث �صخ�صيات تقع دومًا يف امل�صاكل

و�صاحر خفيف  فكاهي  عمل   ...Lost in Paris

اأن ما  اإال  باإتقان،  امل�سهد امل�سحك مدرو�س  اأن هذا  �سحيح 
يعلق يف ذاكرتك ال يقت�سر على احلركات، بل ي�سمل اأي�ساً 
يتم�ّسك  فيما  الــعــداء  وجــه  يعلو  الـــذي  املتعاطف  التعبر 
النهر  مــيــاه  ت�سحبها  فيما  نــحــوهــا  ويــهــرع  فــيــونــا  بــهــاتــف 
اأن الهفوات امل�سحكة القا�سية ت�سّكل علة  اجلارية. �سحيح 
وجود هذا العمل، اإال اأن اإن�سانية اأهل باري�س الرقيقة وذلك 
االإح�سا�س ال�سمني باأن التطورات كافة �ستنتهي على خر 

ما ُيرام تلطف من وقعها.
وهذا ما يحدث فعاًل يف هذا العمل املميز، وهو الفيلم الرابع 
لغوردون ودومينيك اآبيل، وهما موؤديان فكاهيان متزوجان 
اأعداها ومثال  التي  ال�سابقة  االأفــالم  بروك�سل )ت�سمل  من 
وقد   .The Fairyو  ،L’iceberg، Rumba فيها 

�سارك برونو رومي يف اإخراجها(.
يف  �سنوات  طــوال  مهاراتهما  الــزوجــان  هــذان  �سحذ  بعدما 
اجل�سدية  الفكاهية  التقاليد  وت�سّربا  البهلوانية  االأعمال 
القدمية  اأ�ساليبهما  تنجح  اإيتيه،  وبيار  تاتي  جلاك  املميزة 
امل�ساهد،  ابت�سامة على وجه  الذكية واملبتكرة دوماً يف ر�سم 

مع اأن م�سدر اإلهامهما بداأ ين�سب بع�س ال�سيء.

األوان زاهية واإتقان
يحمل عملهما االأخر بق�سته الب�سيطة كثراً من االألوان 

الزاهية، وتتنا�سق اأجزاوؤه بذكاء. بدقائقه الثالث والثمانني، 
الق�سة يف جمتمع  تبداأ  البقاء وال ينتهي مبكراً.  ال يطيل 
يف  مكتبة  اأمينة  فيونا،  تتلقى  حيث  الثلوج  تغطيه  كندي 
ريفا(  )اإميانويل  مارثا  عمتها  من  ر�سالة  العمر،  منت�سف 
تطلب  باري�س.  يف  لتعي�س  عقود  قبل  البلدة  غـــادرت  التي 
القدوم  فيونا  مــن  والــثــمــانــني  الثامنة  بلغت  الــتــي  مــارثــا، 
باأن  العجزة، علماً  دار  اإىل  اإر�سالها  لزيارتها واحلــوؤول دون 
الدرب  اإىل  نــظــراً  يــبــدو مفاجئاً  املــحــزن ال  هــذا االحــتــمــال 
طاولة  اإىل  لت�سل  الر�سالة  ت�سلكه  الــذي  والغريب  املعقد 

مكتب فيونا.
يبدو اأن فيونا ترث بع�س غرابة عمتها، وحتّولها غوردون 
اإىل �سخ�سية غريبة ت�ستمتع مب�ساهدتها. ت�سل اإىل باري�س 
اأخــ�ــســر زاهــيــاً يناق�س بــو�ــســوح لــون �سعرها  مــرتــديــة زيـــاً 
والعلم  ال�سخمة،  احلــمــراء  ظــهــرهــا  وحقيبة  الــنــحــا�ــســي، 
اإليها  للناظرين  تبدو  يجعلها  ما  اأعــالهــا،  املعّلق  الكندي 

اأ�سبه ب�سجرة عيد ميالد متحركة. 
وتفقد  ال�سني  نهر  يف  ت�سقط  �ساعات،  بب�سع  و�سولها  بعد 

حقيبتها وجواز �سفرها.
 وي�ساء القدر اأن ينتهي املطاف بهما بني يدي دوم )اآبيل(، 
مت�سّرد يهيم يف املدينة تِعد مالحمه، التي تذّكر باالأقزام، 

امل�ساهد بكثر من الهفوات امل�سحكة.

ثنائي غريب
العاملنَي  رغـــم  وفــيــونــا،  دوم  اأن  اإىل  ن�سر  اأن  يف  عــجــب  ال 
ال�سينمائيني املختلفني اللذين ياأتيان منهما، يتحّوالن اإىل 
ثنائي غريب عايل االن�سجام. ندرك هذا الواقع من اللحظة 
التي ي�سحب فيها دوم فيونا من مقعدها ويديرها على حلبة 
الرق�س يف خطوات �سّممها بر�ساقة امل�سوران ال�سينمائيان 
وت�سمح  لوفور�ستيه،  وجان-كري�ستوفر  �سيلدريك  كلر 
املم�سوقة  بــاأطــرافــهــمــا  املمثلني  ج�سَمي  بــتــاأمــل  للم�ساهد 

النحيلة يف لقطات طويلة غر مقطعة.
�سحيح اأن Lost in Paris يحفل بالهفوات ال�سغرة، 
والهويات  املــجــنــونــة،  واملــ�ــســادفــات  الو�سيكة،  واالإخــفــاقــات 
ب�سرعة  اإىل دوامــة ال تدور مطلقاً  اأقــرب  اأنه  اإال  املختلطة، 
جنونية اأو تقذفك مبا حتمله. يبدو كاأحد اأعمال جان-بيار 
وي�س  ميل  من  ملّطفة  جرعة  مع  مبهدئ  حمقوناً  جونيه 
اأندر�سون اإىل املعاير املدرو�سة. عالوة على ذلك، حتّول هذا 
العمل عن غر ق�سد اإىل وداع جميل لريفا، التي رحلت هذه 
ال�سنة )بعد ب�سعة اأ�سهر من عر�س الفيلم يف املهرجانات(، 
 Hiroshima، والتي قّدم اأداوؤها املتعّدد االأوجه يف اأفالم
و  ،Mon Amour،Leon Morin، Priest
Amour للم�ساهد ملحة ب�سيطة عن مقدراتها الكبرة.
يف هـــذه املــرحــلــة، يــتــوقــف الــفــيــلــم بــهــدوء كــي يــتــيــح ملارثا 

اأ�سطورة  ريــ�ــســار،  )بــيــار  قــدمي  ب�سديق  االجــتــمــاع جمـــدداً 
اأخرى من اأ�ساطر ال�سينما الفرن�سية(.

 فرتّكز الكامرا على اأقدامهما فيما يوؤديان حركات ناعمة 

اأنه  اإال  اجلانبية،  العرو�س  اأجمل  اأحــد  هذا  ي�سّكل  متقنة. 
اخلا�س  نب�سه  يتبع  فيلم  يف  رمــزيــة  حلــظــة  اأيــ�ــســاً  ميــّثــل 

الغريب املحب للحياة.
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احليوية امل�صادات  خماطر  لتفادي  ذهبية  ن�صائح   9
ورغم  للعدوى،  يتعر�سون  عندما  احليوية  امل�سادات  املر�سى  كاّفة  يتناول 
اأن لها العديد  اأن هذه االأدوية اأ�سبحت �سرورية للحماية من البكرتيا اإال 
اأن  من االآثار اجلانبية اخلطرة، ولتقليل تلك االآثار غر املرغوبة، عليك 

حتر�س على تذّكر هذه االأ�سياء:
امل�ساد  البكرتيا. فال يجدي  واإمنــا  الفرو�سات،  يعالج  امل�ساد احليوي ال   -

احليوي يف عالج فطريات اجللد.
- الو�سفة ال�سائعة لتناول امل�ساد احليوي هي تناوله مرتني اأو 3 مرات يف 
اليوم. ال ينبغي اأن يقوم املري�س بتعديل الو�سفة؛ الأن ذلك يوؤثر على عملية 

اله�سم.
كــل اجلرعة  تــنــاول  بعد  اإال  احلــيــوي  امل�ساد  تــنــاول  عــن  التوقف  - ال يجب 

املو�سوفة من الطبيب. حتى عندما ت�سعر بتح�سن عليك ا�ستكمال الدواء.
ل تناول امل�ساد احليوي بعد الوجبات، ويف بع�س احلاالت قد يو�سي  - ُيف�سّ
والتوابل  البهارات  تناول  جتّنب  احلالتني  يف  االأكــل.  قبل  بتناوله  الطبيب 

احلارة اأثناء فرتة تعاطي امل�ساد احليوي.
والتي  االأمعاء،  توجد يف  التي  ال�سديقة  البكرتيا  امل�ساد احليوي  يهاجم   -
بالبكرتيا  الغنية  االأطــعــمــة  تــنــاول  لــذا  اله�سم؛  عملية  يف  هــام  بــدور  تقوم 
امل�ساد  تــاأثــر  لتعوي�س  )الـــزبـــادي(  الــلــنب  مثل  )الــربوبــيــوتــك(  ال�سديقة 

احليوي.
- يزداد جفاف اجل�سم عند تناول امل�ساد احليوي؛ ولذلك فاحر�س على �سرب 

لرتين اأو 3 لرتات من املاء وال�سوائل كل يوم اأثناء تناول امل�ساد احليوي.
االأكالت  وجتّنب  امللح،  قليلة  اله�سم،  �سهلة  االأطعمة  اأكــل  على  احر�س   -
خالل  احلجم،  و�سغرة  متو�سطة  وجبات  تناول  واالأف�سل  بالزيت،  الغنية 

فرتة تعاطي امل�ساد احليوي.
- ميكن تناول م�سادات احلمو�سة والفيتامينات اأثناء تناول امل�ساد احليوي، 

لكن جتّنب مكّمالت احلديد.
امل�ساد احليوي ال تتوقف. راجع  اإ�سهال بعد تناول  اأو  باإم�ساك  اأ�سبت  اإذا   -

الطبيب اإذا كانت احلالة �سديدة.

التونة .. اأرخ�ض بروتني لعالج 5 م�صاكل �صحية
يحتوى حلم التونة، على ن�سبة عالية من الفيتامينات واالأحما�س االأمينية، 
اإ�سافة اإىل زيت االأوميجا 3- املفيد فى دعم �سحة اجل�سم، وتقوية جهاز 

املناعة، كما ُتعد اأ�سماك التونة من اأهم م�سادر الربوتني.
يرهق  لــن  حيث  اأ�سبوعيا  مــرتــني  التونة  �سمك  بتناول  االأطــبــاء  وين�سح 
اأنواع الربوتني، ويوؤكد  ميزانية االأ�سرة فهو رخي�س الثمن مقارنة بباقى 
خبر التغذية الدكتور مايكل مكرم، اأّن التونة قادرة على عالج 5 م�ساكل 
ع�سر  مــن  نــقــاط  واإ�ــســافــة  زيتها  مــن  الــتــونــة  ت�سفية  يف  تتمثل  �سحية 

الليمون تزيد من معدالت احلرق باجل�سم ومتده بالطاقة الالزمة.
وذكر اأّن �سمك التونة ي�ساعد فى منع االإ�سابة باالأزمات القلبية وال�سكتات 
“اأوميجا3” ومادة  مبــادة  غنية  زيــوت  على  حتتوى  اأنــهــا  كما  الدماغية، 
القلب  �سربات  وقف  فى  فاعليتها  اأثبتت  التى  املواد  من  “اإن3-” وهما 

الغر منتظمة التى توؤدى اإىل حدوث االأزمة القلبية.
اأّن التونة حتتوى على مادة “ال�سيلينوم” التى تلعب دوراً كبرا  واأ�ساف، 
كم�ساد لالأك�سدة وحماية خاليا الدم احلمراء من التلف، بجانب اإحتوائه 
على مادة “النيا�سني” وفيتامني ب2- الذى يعمل على تقليل الكول�سرتول 

ال�سيئ وزيادة معدالت الكول�سرتول اجليد باجل�سم.

من هو ما�صبيو؟
هـــو مــ�ــســتــ�ــســرق فــرنــ�ــســي در�ـــــس الــلــغــات الــ�ــســرقــيــة فــ�ــســلــع يف اللغة 
الهروغليفية وان�ساأ املعهد الفرن�سي بالقاهرة وعمل مديرا للمتحف 
االآثار  لدرا�سة  امل�سرية  للبعثة  كرئي�س  م�سر  قدم  قد  وكــان  امل�سري 
كما ان له جهودا يف الك�سف عن بع�س االثار امل�سرية واأهمها مومياء 
يف  الرئي�سية  الــ�ــســوارع  احــد  على  ا�سمه  اأطــلــق  كما  الــثــاين،  رم�سي�س 

القاهرة واملطلة على كورني�س النيل. 
من هو جوتنربج ؟

الطباعة باحلروف  اليه يف اخــرتاع  الف�سل  املــاين يرجع  هو خمــرتع 
املتحركة.

ماهما الدولتان اللتان حتملن ا�صم معادن ؟
الدولة  ،اما  النحا�س  ا�سمها الالتينيي كيربيو�س  هما قرب�س ويعني 
اي  ارجــانــت  اال�سبانية  مــن  م�ستق  وا�سمها  االرجنتني  فهي  االخـــري 

الف�سة. 

- اأن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني )ب( اإذا ما و�سعت حوايل �ساعتني يف �سوء 
النهار

النحا�س يف نف�س قطر  الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �سلك من  اللحية لدى  اأن �سعر   -
�سعره

- اأن الكاأ�س ال�سميك معر�س للك�سر اأكر من الكاأ�س الرقيق فيما اإذا و�سع به م�سروب �ساخن
االأر�ـــس حول  بها  تــدور  التي  ال�سرعة  ب�سبب  وذلــك  ثانية  و8  دقائق   7 اأكــر من  ي�ستمر  الك�سوف ال  اأن   -

ال�سم�س.
- اأن الغاز يف طبيعته غاز ال رائحة له ، ولكن ت�ساف اإليه هذه الرائحة لدى ت�سفيته وتخزينه من اأجل عامل 

االأمان واحلماية لالنتباه اإليه
- اأن طائر الكيوي هو الطائر الوحيد التي تقع فتحة اأنفه يف مقدمة منخاره

- اأن املاء البارد هو اأخف من املاء ال�ساخن
- اأن مايخ�س اجلمل من مفردات وتعابر يف اللغة العربية يقرب من 1000 كلمة

- اأن البعد بني ال�سم�س واالأر�س يعادل 385 �سعفا من بعد االأر�س عن القمر

ملك الغابة و�شبله املفقود
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الفيل 

حجما  اأ�سغر  االنثي  وتكون  اأفريقيا..  حيوانات  واأ�سخم  اأكــرب  الفيل  اإن 
من الذكر ولها ناب اأق�سر .ي�سرتيح الفيل و�سط النهار وي�سرتيح مرة اأو 
مرتني يف الليل ولكنه عدا ذلك فهو ن�سيط يف اأي وقت يبحث عن الطعام 
يف  النبات  من  كجم   200 التهام  ي�ستطيع  فهو  ال�سخم  حلجمه  .ونظرا 
اليوم عن طريق ام�ساكها باأنيابه وو�سعها يف فمه اأن الفيل حيوان اجتماعي 
،وخا�سة االأنثى ،تلد انثى الفيل يف اأي وقت من ال�سنة وي�ستمر حملها مدة 

. فقط  واحدا  �سغرا  لت�سع  �سهر   22

هناك اأ�سوات ت�سدر اأحياناً من املعدة ت�سمى 
)التج�سوؤ( وهي دليل على وجود خلل يحدث 

وجتب معاجلته.
  womenshealthmag   وبح�سب موقع
ال�سادرة  االأ�سوات  اأو  )التج�سوؤ(  كرة  فــاإن 

عن املعدة تعني التايل:
-1 التج�سوؤ دليل على زيادة الغازات املعوية 
الــتــي تــنــ�ــســاأ مـــن عــــدم قــــدرة االأمــــعــــاء على 
القيام بعملية اله�سم ب�سكل �سليم، ويحدث 
ب�سبب عدم  الالكتوز  ن�سبة  زيــادة  ذلك عند 

القدرة على امت�سا�س الكربوهيدات.
يوؤدى  �سريعة  بطريقة  الطعام  تناول   2-

توؤذى  الــهــواء  مــن  دخــول كميات كبرة  اإىل 
اجلــهــاز الــهــ�ــســمــي بــالــ�ــســغــط عــلــيــه فيكون 
للو�سول  منها  التخل�س  و�سيلة  )التج�سوؤ( 
اإىل مرحلة الراحة وعودة املعدة اإىل حجمها 

الطبيعي.
االأنفية  اجلــيــوب  اأو  بــالــربد  االإ�ــســابــة   3-
فعند ان�سداد االأنف يكون التنف�س من الفم 
كميات  يدخل  الفرد  يجعل  ما  احللول  اأحــد 
على  فتظهر  معدته،  اإىل  الهواء  من  كبرة 

هيئة اأ�سوات للمعدة اأو جت�سوؤ.
من  وكــثــر  الــ�ــســودا  مــن  احلــ�ــســا�ــســيــة   4-
االأ�سخا�س لديهم هذا النوع من احل�سا�سية 

للتج�سوؤ  ي�ست�سلمون  ولكن  يعلمون  ال  وهــم 
الــتــوقــف عن  عليهم  ولــكــن  تــنــاولــهــا،  ب�سبب 
تناولها  ويف�سل  الطعام  مع  ال�سودا  تناول 

بعد االأكل ب�ساعة على االأقل.
ي�سعر  وب�سببه  املــعــدة  حم�س  ارجتـــاع   5-
اأن  فيجب  املــعــدة  حــرقــة  اأو  بالغثيان  الــفــرد 
املعدة،  حم�س  بــارجتــاع  م�ساب  اأنــك  تعرف 
الغازات  مــن  كثر  تكوين  يف  يت�سبب  الـــذي 
ال�ساخنة يف املعدة �سواء بعد االأكل اأو واملعدة 
خــــاويــــة، وهـــنـــا يــجــب الـــتـــوقـــف عـــن تناول 
على  للح�سول  الطبيب  وا�ست�سارة  الكافيني 

العالج الالزم.

»اأ�صوات املعدة«.. ناقو�ض خطر على �صحتك!

املمثلة الكوبية اآنا دي اأرما�س خلل ح�صورها عر�س فيلم Blade Runner 2049 يف مدريد. )ا ف ب(

ارتعد الثعلب وهو ي�سمع زئر االأ�سود فقد كان عالياً جداً واي�ساً غا�سباً جداً .. �ساأل نف�سه يا ترى ماذا حدث 
مايل ا�سمع االأ�سود تزاأر وهى غا�سبة �ساأذهب الأعرف فاأنا ال ا�ستطيع ان اجل�س وانتظر. ذهب الثعلب اإىل عرين 
االأ�سود وهو يحاول ت�سمم االأخبار وحني و�سل وجد امامه االأ�سد الكبر وهو �سديقاً له ف�ساأله بقلق: مايل اراكم 
تزاأرون هل حدث �سيئاً؟ فقال االأ�سد اختفى �سبلي ال�سغر .. ال تقف امامي هكذا اذهب وابحث عنه.. اذهب واأال 
قتلتك، يجب ان تبحث الغابة كلها عن ابني.  جرى الثعلب من امام االأ�سد واخذ ي�سرخ وهو يف الطريق عن 
ال�سبل ال�سغر ال�سائع وكلما تقابل مع احد احليوانات �ساأل هل وجدمتوه ولكن اجلميع كانوا يجيبون بالنفي 
االأ�سجار  فيه فوق  اال وبحثت  ال�سغر.. مل ترتك احليوانات مكاناً  ال�سبل  بالبحث عن  كلها من�سغله  والغابة 
وحتتها.. بني ال�سجرات وو�سط املياه ال�سحلة، من اطراف الغابة الأطرافها ومن �سرقها اإىل غربها ولكن دون 
فائدة واجتمع اجلميع حول االأ�سد يقولون رمبا وقع يف يد �سياد!  ف�سرخ ال�سقر وقال: ال مل ياأت اإىل غابتنا 
�سيادون اليوم وال حتى ام�س.. فقال القرد رمبا �سقط يف النهر فرد التم�ساح وقال ال.. ا�سرف على النهر بنف�سي 
مل ي�سقط فيه اأي حيوان اليوم. ف�سرخ االأ�سد وقال ح�سناً هل تبخر ابني يف الهواء ايها املغفلون.. �سمت اجلميع 
رمبا خوفاً منه ورمبا احرتاماً لدموع االأم املنكوبة.. وو�سط هذا ال�سمت املطبق جاء ال�سبل ال�سغر ووقف و�سط 
الزحام وهو يقول ماذا حدث ملاذا تبكون، انده�س اجلميع وتعجبوا ثم نظروا اإىل االأ�سد وهم يكتمون �سحكاتهم 
خوفاً من االأ�سد الذي برزت عيناه وهو ينظر اإىل �سبله الذى كان يبكيه منذ حلظات.. �سرخ فيه اين كنت ايها 
ال�سقي؟ فقال: كنت انام يف التجويف اعلى ال�سجرة من اخللف، كم كان النوم فيه دافئاً ومريحاً ومازلت اح�س 
برغبتي يف النوم مرة اخرى.. ان�سحب ال�سبل بهدوء والتف خلف ال�سجرة فت�سلق فروعها ودخل يف جتويف عميق 
لي�ستكمل نومه تاركاً امه واباه واحليوانات كلها ت�سحك وت�سحك حيث �سرخ الثعلب وقال كان ينام فوق راأ�س 
ابيه وهو ال يح�س بذلك، يا له من غبي، اآه كم هو غبي .. ومل يقل كلمته الثالثة فقد لطمه االأ�سد لطمة قوية 
فقتله يف احلال فقد ظن ان االأ�سد يق�سده هو بالغباء وال يق�سد ابنه وعندما عاتبته زوجته قال: هذ ال�سبل من 

ظهر ذاك االأ�سد. وال ي�سح ان يو�سف بالغباء ابداً.. فهل دفع الثعلب حياته ثمناً لغبائه ام غباء االأ�سد؟ .


