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لتنام ب�سرعة.. اإفعل هذا الأمر!

 يف ك��ث��ر م���ن الأح���ي���ان ي��ك��ون ال���دم���اغ ف���ج���اأة ب��ق��م��ة ن�����ش��اط��ه حلظة 
ال�شتعداد للنوم، حيث تفكر بالأمور التي مل ت�شتطع اإجنازها اليوم 
ال�شائعة  امل�شكلة  اإجنازها غداً. وملحاربة هذه  التي عليك  باملهمات  اأو 
لدى الكثرين قدمت درا�شة جديدة مفتاح �شرعة ال�شتغراق بالنوم 

خالل دقائق معدودة فقط.
ويف الوقت الذي تكرث فيها الدرا�شات التي تقدم حلوًل ملحاربة الأرق 
اأن  الغرفة، غر  اأو تربيد  داف��ئ  اأخ��ذ حمام  اأو  التنف�س  مثل متارين 
هذه الدرا�شة الأمركية اجلديدة اأفادت اأن كتابة لئحة من املهمات 
ليوم غد ي�شاعد على ال�شتغراق يف النوم خالل 15 دقيقة فقط، دون 

اللجوء لأدوية املنومات اأو الأع�شاب الطبية.
تو�شل قائد الدرا�شة من جامعة بايلور يف ولية تك�شا�س الأمركية 
الدكتور مايكل �شكولني اإىل هذه اخلال�شة بعد درا�شة طلب خاللها 
التي يخططون لإجنازها يف  باملهمات  قائمة  كتابة  م�شاركاً   57 من 
دقيقة   15 خ��الل  بالنوم  �شريعاً  �شقطت  املجموعة  اأن  فتبنينّ  الغد، 
اأجنزتها  مهمات  كتبة  منها  طلب  التي  الثانية  باملجموعة  مقارنة 
خالل اليوم قبل اخللود للنوم. وف�شر امل�شرف على الدرا�شة اأن كتابة 
والأفكار  املخاوف  وتفريغ  القلق  حماربة  على  ي�شاعد  للغد  مهمات 
ن�شاط  تهدئة  على  ي�شاعد  مما  التايل،  اليوم  اأن�شطة  ح��ول  ال�شلبية 

الدماغ، وفقاً ملا نقلته �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

ملاذا يجب اأن ياأكل طفلك البي�ض؟
وا�شنطن  جلامعة  البحثي  ال��ف��ري��ق  اأج��راه��ا  حديثة  درا���ش��ة  ك�شفت 
من  ويعزز  الأط��ف��ال  منو  من  يح�شن  البي�س  تناول  ب��اأن  الأمريكية 

م�شتوى تطور اأدمغتهم.
اأجرى الباحثون الدرا�شة على 160 طفل ممن ترتاوح اأعمارهم من 
اإىل 9 اأ�شهر، حيث واظب 83 طفاًل منهم على تناول بي�شة يومًيا   6

ملدة �شتة اأ�شهر، وفًقا ملوقع "fanpage" الإيطايل، املنوع.
اأظهرت نتائج التجربة اأنه مت العثور على ن�شب علية من مادة الكولني 
يف دم الأطفال الذين واظبوا على تناول البي�س يومًيا، والكولني من 
املركبة من فيتامني بي، الذي بلعب  املغذية للج�شم  الأ�شا�شية  املواد 
الباحثون  الأطفال. وذكر  دوًرا كبًرا يف تطوير عمل ووظائف دماغ 
اأن البي�س يعمل على دعم وتطور النمو لدى ال�شغار، ملا يحتويه من 

.B12 و A اأحما�س دهنية ا�شا�شية وبروتينات وفيتامني

البكترييا باآلة �سنع القهوة اأكرث منها باملغ�سلة!
اجلراثيم يف كل مكان من حولنا، وخا�شة يف املناطق الرطبة ويف اآلت 
�شنع القهوة. طالب درا�شات عليا اأملاين ك�شف وجود م�شتعمرات من 
للتخل�س  مهمة  ن�شائح  ث��الث  وه��ذه  القهوة.  ماكنات  يف  البكتريا 

منها.
يف  خا�شة  والبكتريا،  اجلراثيم  من  الكثر  القهوة  ماكنات  جتمع 
املياه،  املاكنة ويف خزان  القهوة من  املياه ويف فوهات خروج  خراطيم 
اأمل��اين من جامعة راي��ن ف��ال من  وه��و ما متكن طالب درا���ش��ات عليا 

اإثباته.
اإع���داد بحث التخرج اخل��ا���س به  اأث��ن��اء  وع��رث الأمل���اين ي��ان �شاغي�س، 
للح�شول على �شهادة املاج�شتر يف علوم الأغذية، على اأغ�شية حتتوي 
على م�شتعمرات من البكتريا يف ماكنات القهوة - وهي م�شتعمرات 
ل تتواجد اإل يف مغا�شل املياه فقط، كما نقل موقع "فوكو�س" الأملاين 

عن كاتب البحث.
ورغم عدم وجود اإثباتات لغاية الآن على ت�شبب القهوة غر النظيفة 
جتاهل  م��ن  ي��ح��ذرون  ال�شحة  خ���رباء  اأن  اإل  الب�شر،  عند  ب��اأم��را���س 

البكتريا يف اآلت �شنع القهوة.
"ت�شيب" الأملاين بع�س الن�شائح لتنظيف ماكنة  لذلك، يقدم موقع 

القهوة، وهي:
- جتديد املاء كل يوم يف خزان املياه يف املاكنة قبل ال�شتعمال.

- غ�شل خزان القهوة بعد كل ا�شتعمال.
68 درج��ة مئوية مثاًل  اختيار  اإذا مت  لأن��ه  �شاخنة.  القهوة  اإع��داد   -
املتعارف عليها، ميكن  63 مئوية  اأو   60 لتح�شر القهوة بدًل من 

حينئذ الق�شاء على الكم الأكرب من البكتريا.

الثالثاء   16   يناير    2018  م   -   العـدد  12225  
Tuesday  16   January   2018  -  Issue No   12225

اجلليد يف املريخ �سيكفي ل�ستيطان الب�سر
عرث علماء ف�شاء على روا�شب جليدية قرب �شطح كوكب املريخ، ما ميثل 
م�شدراً هاماً للمياه اأو اإنتاج الأك�شجني لرواد الف�شاء. و�شاعد العلماء يف 

هذا الكت�شاف �شور التقطتها مركبة ف�شائية تابعة لوكالة نا�شا.
اأعلن علماء الف�شاء عن اكت�شاف منحدرات حادة يف �شور التقطتها مركبة 

ف�شائية تابعة لإدارة الطران والف�شاء الأمريكية )نا�شا(. 
وك�شفت ال�شور عن ثمانية مواقع توجد فيها روا�شب جليدية �شخمة قرب 
باإقامة  يب�شر  قد  للمياه  حمتماًل  م�شدراً  ميثل  ما  امل��ري��خ،  كوكب  �شطح 

م�شتوطنات ب�شرية على �شطح  الكوكب الأحمر يف امل�شتقبل.
يكت�شي بطبقة  امل��ري��خ  �شطح  ثلث  اأن ح��وايل  العلماء  ل��دى  امل��ع��روف  وم��ن 
خفيفة من اجلليد واأن قطبيه يحتويان على روا�شب جليدية كبرة. لكن 
بحثاً ك�شف عن �شفائح جليدية �شميكة حتت �شطح منحدرات بارتفاع ي�شل 

اإىل مائة مرت عند خطوط العر�س الو�شطى للكوكب.
وقال كولني داندا�س، عامل اجليولوجيا يف مركز علم جيولوجيا الكواكب 
بولية اأريزونا، وهو مركز يتبع هيئة امل�شح اجليولوجي الأمريكية، والذي 
املريخ ما يك�شف عن  اأن جتد على  املفاجئ  "اإنه ملن  الدرا�شة:  اأ�شرف على 
جليد يف هذه املناطق... يف منطقة خطوط العر�س الو�شطى من الطبيعي 

اأن  يكت�شي ال�شطح بغطاء من الغبار".
ويف �شاأن مت�شل، قالت �شني بايرن، العاملة املتخ�ش�شة يف درا�شة الكواكب يف 
خمترب القمر والكواكب التابع جلامعة اأريزونا: يحتاج الب�شر للماء اأينما 
ذهبوا وهو ثقيل ب�شدة كي حتمله معك... الأفكار ال�شابقة ل�شتخراج ماء 
�شديد  ا�شتخال�شه من طق�س  تتلخ�س يف  املريخ كانت  لل�شرب من  �شالح 

الرطوبة اأو عرب ك�شر ال�شخور املحتوية على املاء. 
ال�شطح...  بالكاد حتت  اأنها مياه نقية مدفونة  واأ�شافت: لدينا ما نعتقد 
ل�شت يف حاجة اإىل حل عايل التقنية...  بو�شعك اأن تذهب بدلو وجاروف 

وجتمع ما يكفيك من املاء.

يوجا الوجه تناف�ض 
حقن البوتوك�ض 

وعمليات  ال��ب��وت��وك�����س  ح��ق��ن  ج��ان��ب  اإىل 
عالم  مراد  ي�شتخدم  الوجه  و�شد  النفخ 
والتجميل  اجل��ل��دي��ة  الأم���را����س  طبيب 
و�شيلة  الأم��ري��ك��ي��ة  �شيكاجو  م��دي��ن��ة  يف 
اآثار  ملحاربة  ورخي�شة  طبيعية  جديدة 

التقدم يف ال�شن.. يوجا الوجه.
واأج��رى عالم واأطباء جلدية زم��الء له 
الذي  التح�شن  خ��الل��ه��ا  ت��اب��ع��وا  درا���ش��ة 
من  �شغرة  جمموعة  وج��وه  على  ط��راأ 
الن�شاء يف منت�شف العمر بعد اأن مار�شن 
مت���اري���ن ل�����ش��د ال���وج���ه مل���دة ن�����س �شاعة 
اأ���ش��اب��ي��ع ثم  ي��وم��ي��ا وع��ل��ى م���دى ثمانية 
مار�شن متارين يوما بعد يوم على مدى 

اآخر. اأ�شبوعا   12
وفاجاأت النتائج عالم نائب رئي�س ق�شم 
الأمرا�س اجللدية يف كلية نورثو�شرتن 

فاينربج للطب يف مدينة �شيكاجو.
وقال عالم، كبر الباحثني يف الدرا�شة، 
يف مقابلة مع رويرتز هيلث عرب الهاتف 
مما  اأق���وى  احلقائق  كانت  ال��واق��ع  "يف 
توقعت. اإنها بالفعل �شفقة رابحة متاما 

بالن�شبة للمر�شى".

هل هذا اأخطر حتد 
ظهر على الإنرتنت؟

بع�س  وق������ت لآخ���������ر،  م�����ن  ت���ظ���ه���ر 
التوا�شل  م��واق��ع  ع��ل��ى  ال��ت��ح��دي��ات 
الجتماعي، التي يحاول ممار�شوها 
احل�������ش���ول ع��ل��ى ن�����ش��ب ع��ال��ي��ة من 
امل�����ش��اه��دات والإع��ج��اب��ات على هذه 
امل�����واق�����ع، ل���ك���ن حت����د ج���دي���د ظهر 
م���وؤخ���راً جت���اوز ك��ل ح���دود اخلطر، 
ال�شباب  ب��ع�����س  اب���ت���الع  خ���الل  م���ن 
اأمام  الغ�شيل  منظفات  وامل��راه��ق��ني 
الذي  التحدي  ويحمل  ال��ك��ام��را.  
ح����ذر م��ن��ه الأط����ب����اء م����وؤخ����راً ا�شم 
يقوم  ح��ي��ث  ت�شالنج"،  ب���ود  "تايد 
اأنف�شهم،  بت�شوير  ال�����ش��ب��اب  بع�س 
وهم مي�شغون علب �شغرة حتتوي 
ويتحدون  تنظيف،  م�شحوق  ع��ل��ى 
الآخ���ري���ن ع��ل��ى ف��ع��ل ذل���ك، بح�شب 
الربيطانية.  م��ي��ل  دي��ل��ي  �شحيفة 
ال�شباب  ي��ن��ظ��ر  ال�����ذي  ال���وق���ت  ويف 
على  التحدي،  هذا  اإىل  واملراهقون 
اإل  اأن��ه جمرد لعبة للت�شلية وامل��رح، 
اأن  اأن��ه ميكن  يعتقدون  الأط��ب��اء  اأن 
ي��وؤدي اإىل امل��وت، حيث اأن اأي��ة كمية 
يتم ابتالعها من م�شحوق الغ�شيل، 
ميكن اأن توؤدي اإىل القيء والإ�شهال، 
ورمبا تت�شبب بالوفاة. يذكر اأن هذا 
ن�شر  بعد   ،2017 يف  ب��داأ  التحدي 
ط��ال��ب ج��ام��ع��ي دع��اب��ة ح���ول مدى 
الغ�شيل  م�����ش��ح��وق  ع���ب���وات  اإغ������راء 
ف��ي��دي��و وهو  ل��الأك��ل، ون�����ش��ر مقطع 
ي���ح���اول ذل�����ك. وب���ع���د وق����ت ق�شر 
الأمر  حت��ول  الفيديو،  انت�شار  م��ن 
التوا�شل  م��واق��ع  على  ظ��اه��رة  اإىل 
م�شاركة  مت���ت  ح��ي��ث  الج��ت��م��اع��ي، 
الفيديو  م���ق���اط���ع  م����ن  ال���ع�������ش���رات 

لأ�شخا�س يقلدون هذا ال�شاب. 

ال�سالحف تولد اإناثا 
لرتفاع احلرارة

ارتفاع  اأن  ج��دي��دة  درا���ش��ة  ك�شفت 
احلاجز  ع���ن���د  احل��������رارة  درج�������ات 
امل�����رج�����اين ال���ع���ظ���ي���م ي��ت�����ش��ب��ب يف 
ولدة اأع���داد اأك��رب من الإن���اث من 
الذي  الأم��ر  اخل�شراء  ال�شالحف 
ق���د ي��ق�����ش��ي ع��ل��ى ه����ذا ال���ن���وع من 

احليوانات البحرية.
اخل�شراء  ال�شالحف  جن�س  ولأن 
حت�������دده درج��������ات احل����������رارة فقد 
عن  ال��ن��اجت  الطق�س  دفء  ت�شبب 
ارتفاع درجة  املناخية يف  التغرات 
ف��رتة احل�شانة  البي�س يف  ح��رارة 
واأدى هذا بدوره اإىل زيادة يف عدد 
الإن������اث. وك�����ش��ف��ت ال��درا���ش��ة التي 
ن�شرت الأ�شبوع املا�شي اأن اأكرث من 
99 يف املئة من ال�شالحف �شغرة 
ال�شن ودون �شن التكاثر يف اجلزء 
ال�شمايل من احلاجز املرجاين من 
يف   69 تبلغ  الن�شبة  واأن  الإن����اث 

املئة يف جنوب احلاجز.

كم نحتاج من اأ�سعة ال�سم�ض 
للح�سول على فيتامني د؟

اأمر  ال�شم�س  التعر�س لأ�شعة  اأن  املعروف  من 
الهام  دال  فيتامني  لت�شكيل  وحا�شم  �شروري 
جهاز  وتعزيز  والأ���ش��ن��ان  العظام  ل�شحة  ج��داً 
حروق  ي�شبب  الوقت  نف�س  يف  ولكنه  املناعة، 
لهذه  التعر�س  م��دة  طالت  ح��ال  يف  ال�شم�س، 

الأ�شعة عن الوقت املطلوب. 
ولكن كم يحتاج اجل�شم من اأ�شعة ال�شم�س 
لت�شكيل حاجته من فيتامني دال، وما 

هو الوقت الن�شب لذلك؟
اإن  اخل��������������رباء،  ي�����ق�����ول 
يحتاج  الإن�������ش���ان  ج�����ش��م 
و25   20 ما بني  اإىل 
من  م�����ي�����ك�����روغ�����رام 
يومياً،  دال  فيتامني 
التعر�س  م���دة  وت��خ��ت��ل��ف 
على  للح�شول  ال�شم�س  لأ���ش��ع��ة 
هذه الكمية على عدة عوامل، اأهمها 
كثافة اأ�شعة ال�شم�س والغطاء ال�شحابي ونوع 

الب�شرة.
العتبار، و�شع  العوامل بعني  اأخذ هذه  وبعد 
للبحوث اجلوية  الرنويجي  املعهد  العلماء يف 
اآلة حا�شبة، ت�شاعد على تقدير وقت التعر�س 
ن��ح��ت��اج��ه، ولإعطاء  ال����ذي  ال�����ش��م�����س  لأ���ش��ع��ة 
ميل  ديلي  �شحيفة  احت�شبت  ذل��ك،  عن  فكرة 
اأ�شعة  م��ن  اجل�����ش��م  يحتاجه  م��ا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
الب�شرة  لأن��واع خمتلفة من  لندن  ال�شم�س يف 

ويف اأوقات خمتلفة من ال�شنة:
اأ����ش���ق���ر ق����وق����ازي- 1 اأب����ري����ل: 8 دق����ائ����ق. 1 
�شاعتان  دي�����ش��م��رب:   1 دق��ائ��ق.   5 اأغ�����ش��ط�����س: 

و20 دقيقة.
 13 اأبريل:   1 املتو�شطية-  الأ�شول  اأ�شحاب 
دي�شمرب:   1 دق��ائ��ق.   7 اأغ�شط�س:   1 دقيقة. 

و8 دقائق. �شاعات   4
 1 دقيقة.   44 اأب��ري��ل:   1 ال�����ش��وداء-  الب�شرة 
اأكرث من  1 دي�شمرب:  24   دقيقة.  اأغ�شط�س: 

�شاعة.  24

ال��ك��ري��ه��ة، يتعني ���ش��رب الكثر من  ال��ف��م  ول��ع��الج رائ��ح��ة 
املاء، بني 2 اإىل 3 لرت من املاء يومياً للحفاظ على توازن 
الرطوبة يف الفم، كما يعمل م�شغ العلكة على اإنتاج اللعاب، 

الذي يعمل بدوره على منع جفاف الفم.
وت�شاعد الأع�شاب على منع ظهور الرائحة الكريهة، حيث 
تعمل مادة البوليفينول املوجودة يف اليان�شون، والكراوية، 
والنعناع، والقرنفل، وال�شمر، والبقدون�س، على منع تكاثر 
هذه  ت��ن��اول  وميكن  الكريهة،  للرائحة  امل�شببة  البكرتيا 
اأو  "�شاي"،  الع�شب  مغلي  مثل  خمتلفة  بطرق  الأع�شاب 
م�شغ البذور "ملعقة �شغرة بعد كل وجبة" اأو م�شتح�شراً 

طبياً مثل الزيوت ال�شيدلنية. 
ولذلك  ال��ف��م،  بنظافة  اله��ت��م��ام  ينبغي  الأول  امل��ق��ام  ويف 
اليوم  يف  مرتني  الأ�شنان  بتنظيف  الأملانية  املجلة  اأو�شت 
البينية،  ال��ن��ط��اق��ات  اإه��م��ال  ودون  دقيقتني  الأق����ل،  ع��ل��ى 
الفم  ل��رائ��ح��ة  امل�شببة  البكتريا  م��ن  التخل�س  ل�شمان 

الكريهة.
الأ�شنان  وتنظيف  بفح�س  اأي�شاً  الأملانية  املجلة  ون�شحت 
على  يتعرف فقط  ل  فالطبيب  ال��ع��ام،  يف  اأو مرتني  م��رة 
الفور عما اإذا كان هناك �شيء خاطئ، ولكن ميكنه تنظيف 
الأم��ر يتعني تنظيف  ل��زم  واإذا  دق��ة،  اأك��رث  ب�شكل  الأ�شنان 

الل�شان اأي�شاً. 
امللوحة يف الفم – الأ�سباب والعالج

تظهر اأحياناً امللوحة يف الفم حتى يكاد املرء ل ي�شعر بطعم 
الظاهرة  هذه  اأ�شباب  يتناولها.  التي  ال�شوائل  ول  الغذاء 
خمتلفة ودقيقة، هذه بع�س منها؛ وكذلك بع�س الو�شائل 

التي ميكن من خاللها التغلب على ملوحة الفم.
يظهر يف الفم اأحياناً طعم مالح ب�شكل مفاجئ ومن دون 
ال�شبب  عن  امل��رء  فيت�شاءل  ال�شتغراب.  يثر  اإن��ذار  �شابق 
اأن  امل��ع��روف  ���ش��يء يتناوله م��احل��ا. م��ن  ك��ل  ال���ذي يجعل 
حا�شة التذوق تتاأثر بعوامل كيماوية خمتلفة، نتيجة مواد 
يف  حتى  اأو  للفم  تدخل  التي  الأطعمة  اأو  �شائلة  غذائية 
حال التاأثر برائحة معينة. علمياً ينت�شر حوايل 10 اآلف 
برعم ذوق على الل�شان. وُتق�شم مناطق التذوق اإىل خم�س 
الطعم  تقع حلقة  املنت�شف  �شكل حلقات. يف  على  مناطق 
املر، حتيط بها حلقة الطعم املالح، ثم احلام�س، فاحللو 

واأخرا بقية الل�شان.
الأ�سباب

ن��ق��ل موقع  ل��ه��ذا اخل��ل��ل ح�شبما  ك��ث��رة  اأ���ش��ب��اب  وه��ن��اك 
ومنها: فاكنت" الطبي،  "غيزوندهايت�س 

ف��ق��دان كمية  ي��ح��دث نتيجة  ال����ذي  اجل��ف��اف يف اجل�����ش��م 
كبرة من املاء، والذي يت�شبب يف اختالل درجة احلمو�شة 
باجل�شم. فقدان املاء ياأتي نتيجة ارتفاع درجة احلرارة اأو 
تناول  اأو  طبيعية،  غر  اأو  طبيعة  لأ�شباب  كثراً  التعرق 
مواد غذائية متت�س كميات كبرة من املاء. كما اأن �شرب 
كميات كبرة من الكول اأو القهوة اأو امل�شروبات الكحولية 
يوؤدي اإىل �شحب كميات املاء من اجل�شم ما يوؤدي بالنتيجة 

.)ph( اإىل خلل يف ن�شبة احلمو�شة
النق�س الغذائي، والذي يوؤدي اإىل نق�س يف الفيتامينات، 
الكروم  مثل  معدنية  عنا�شر  يف  النق�س  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
واحل���دي���د وال���ي���ود وال���زن���ك وع��ن�����ش��ر ال�����ش��ي��ل��ي��ن��ي��وم. هذه 

العنا�شر تنتج للج�شم مركبات من الناتوريوم والكلوريد 
عمل  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ة   )ph( احلمو�شة  ن�شبة  تفعل  ال��ت��ي 
براعم الذوق على الل�شان. عدم التوازن يف ن�شبة العنا�شر 

املذكورة ينتج عنه خلل يف عمل احلمو�شة يف اجل�شم.
كما اأن هناك اأ�شبابا كثرة اأخرى لظهور امللوحة يف الفم، 
ت��ن��اول مواد  ال��ف��م ب�شبب  ال���زائ���دة يف  م��ن��ه��ا: احل��م��و���ش��ة 
حام�شية. بع�س العالجات الطبية، باخل�شو�س امل�شادات 
جانبي،  كعار�س  تناولها  بعد  امللوحة  تظهر  اإذ  احليوية، 
وذلك ب�شبب حدوث خلل يف عمل براعم التذوق. اخللل يف 
احلوا�س الأخرى كحا�شة ال�شم اأو اللم�س. اأو اأمرا�س الفم 
 4" موقع  يذكر  كما  الأ�شنان،  يف  امل�شاكل  وحتى  والل�شان 
التي ت�شيب  الأمرا�س  اأي�شا  جي هيلث" الطبي. وهناك 
وال�شكري  والكبد  الكلية  اأم��را���س  وحتى  اللعابية.  الغدد 
نقل  ح�شبما  الفم،  يف  امللوحة  ظهور  يف  تت�شبب  اأن  ميكن 

موقع "غيزوندهايت�س فاكنت" الطبي.
ولغر�س معاجلة هذه احلالة ين�شح اخلرباء بالإجراءات 

التالية:
����ش���رب ك��ث��ر م���ن امل�����اء يف ح����ال اجل����ف����اف، وع�����دم تناول 

الكحوليات والقهوة والكول.
مغذية  معدنية  عنا�شر  على  حت��ت��وي  م�����ش��روب��ات  ت��ن��اول 
ومهمة لعمل ن�شبة احلمو�شة يف اجل�شم )الكروم واحلديد 

واليود والزنك وعن�شر ال�شيلينيوم(.
يف  اأحيانا  تت�شبب  التي  احلياتية  ال�شغوط  من  التقليل 

ظهور امللوحة بعد تاأثرها على �شحة اجل�شم.
واأخرا تنظيف وغ�شل الفم بطريقة �شحيحة.

طرق جديدة للتخل�ض من رائحة 
الفم الكريهة.. تعرف عليها

اأ�سارت جملة "اإيلي" الأملانية اإىل اأن رائحة الفم الكريهة ت�سبب م�ساكل اجتماعية خمتلفة، 
منها فقدان الثقة بالنف�س وم�ساكل يف العالقة الزوجية وغريها من العالقات املهنية، 

الأ�سباب  معرفة  البداية  يف  بد  ل  ولكن  امل�سكلة،  هذه  لعالج  ب�سيطة  طرق  وهناك 
لتحديد العالج املنا�سب.

الكريهة  الرائحة  اإىل  ت��وؤدي  التي  الأ�سباب  اأه��م  من 
اإهمال نظافة الفم، حيث اإن البكترييا املوجودة يف 

الفم هي امل�سوؤولة اأ�سا�سًا عن رائحته الكريهة، 
ال�سمك  مثل  الأطعمة  بع�س  تناول  اأن  كما 
اإ�سافًة  الرائحة،  ظهور  اإىل  ي��وؤدي  والثوم 

وال�سعور  الكحولية،  وامل�سروبات  التبغ،  اإىل 
يتكون  الذي  الأ�سيتون  مركب  ب�سبب  باجلوع 
يف املعدة. ويعترب جفاف الفم من الأمور التي 
ال�سباح  يف  كريهة  رائحة  انبعاث  يف  تت�سبب 
وقلة  طويلة،  لفرتة  املاء  �سرب  نق�س  ب�سبب 
خطورة  الأكرث  الأ�سباب  ولكن  اللعاب،  اإنتاج 
اللثة  اأمرا�س  مثل  بالأمرا�س  الإ�سابة  هي 
وال�سكري، التي تخلف رائحًة كريهة يف الفم.
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�ش�ؤون حملية

برعاية وح�سور �سعيد بن طحنون

 الإعالن عن تد�سني الفعالية الأوىل ملبادرة ملة فرح مبدينة العني

احتفاًء بعام زايد 

في�سل ال�ساري وعبود ب�سري يوؤديان للمرة الأوىل اأغنيات م�ستوحاة من ق�سائد زايد بن �سلطان اآل نهيان 
�سل�سلة مو�سيقى من الإمارات حتتفي باملو�سيقى العربية 

�سمن الربنامج الثقايف مبنطقة العني  

واحة العني حتت�سن برنامج عطلة نهاية الأ�سبوع يف فرباير  ومار�ض 

تكرمي فريق مبادرة 46

حممد بن حم : كلمة »�سكرًا« قوة حمركة وحمفزة للعطاء

•• العني - الفجر

نهيان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �شعيد  ال�����ش��ي��خ  م��ع��ايل  ���ش��ه��د 
الفرح"  "ملة  مل��ب��ادرة  الأوىل  النطالقة  ع��ن  الإع���الن 
يف  امل���وؤمت���رات  لتنظيم  امي��ات��ا  ���ش��رك��ة  تنظمها  ال��ت��ي 

مدينة العني.
اأعلن عن ذلك فى املوؤمتر ال�شحفي الذى عقد بفندق 
الإم���ارات  جمعية  ع��ن  بح�شورممثلني  العني  روت��ان��ا 
ل��رع��اي��ة وب���ر ال��وال��دي��ن،وال��دك��ت��ور ر���ش��ي��د قندقجي 
الماراتية  الأع��م��ال  املنظمة.و�شيدة  اللجنة   رئي�س 

نادية اخلوالدة وجمع من املهتمني.
الدكتور  امل�شت�شار  اك��د  ال�شحفى  املوؤمتر  بداية  وف��ى 
اأحمد اآل �شودين،رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الإمارات 
لرعاية وبر الوالدين : دعمه املطلق ملبادرة "ملة فرح" 
،التي تر�شخ مبادىء الت�شامح والعمل اخلري يف دولة 

الإمارات وحتقق اأمنيات لقاء الأهل بالأهل،منوهاً باأن 
لهذه احلملة  املبا�شر  الدعم  بتقدمي  قامت  اجلمعية 
ال��ن��ب��ي��ل��ة ب��ع��د ال��ت��وج��ي��ه��ات ال��ت��ي ���ش��درت م��ن معايل 
ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان الرئي�س الفخري 

للجمعية.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا حت���دث ن��ادي��ة خ���وال���دة م��دي��ر املبادرة  
م�����ش��ي��دة ب��ع��ط��اء دول����ة الإم������ارات واح��ت�����ش��ان��ه��ا ملبادة 
مدينة  من  الأوىل  فعاليتها  تد�شن  التي  فرح"  "ملة 
العني،م�شرًة  اىل اأهمية املبادرة ملالها من اأثر ايجابى 
على نفو�س املواطنني واملقيمني يف الدولة،ف�شاًل عن 
ما �شوف تن�شره من �شعادة جراء لقاء الأبناء باأهلهم 
البع�س  بع�شهم  ملعانقة  ال�شتياق  غمرهم  وال��ذي��ن 

وال�شعور بنب�س احلياة واحلنني من جديد.
احليثيات  ال��ف��ك��رة  ق�����ش��ور،���ش��اح��ب  ����ش���ادي  وت���ن���اول 
وال���ظ���روف ال��ت��ي  ن�����ش��اأت ف��ي��ه��ا  امل���ب���ادرة ،م�����ش��را اىل 

بع�س احلالت الإن�شانية التي ت�شتحق مد يد العون 
التي  اجلهود  اإىل  ق�شور  تطرق  ال�شياق  ذات  ويف  لها. 
التطوعية  وم�شوؤول  واعي  �شباب  جمموعة  بها  تقوم 
اخلري،  العمل  ه��ذا  اجن��اح  يف  الكبرة  وم�شاهمتهم 
الأ�شالة  م����دى  وي��ع��ك�����س  امل��ح��ب��ة  ق��ي��م  ي���ع���زز  ال�����ذي 
والرتابط لل�شكان القاطنني على اأر�س دولة الإمارات 

املباركة.
اللجنه  رئ��ي�����س  :ر���ش��ي��د قندقجي  ال��دك��ت��ور  ق���ام  ك��م��ا 
الذي  املتوقع  ال�شكل  ع��ن  تف�شيلي  بعر�س  املنظمة 
الزمني  واجل�����دول  ف����رح،  مل��ة  م���ب���ادرة  ع��ل��ي��ه  �شتظهر 
واأع����رب  امل��ر���ش��وم��ة،  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  ح�����ش��ب  لتنفيذها 
بن طحنون  �شعيد  ال�شيخ  ملعايل  �شكره  قندقجي عن 
��ان ع��ل��ى  رع��اي��ت��ه ال��ك��رمي��ة مل��ب��ادرة "ملة فرح"  ال ن��ِه��ِينّ
،التي  بداأ العمل بها بالفعل ،مو�شحاً يف �شياق كلمته 
بال�شر  يف املرحلة الوىل وهي ا�شتالم  الطلبات من 

وفقاُ  املتقدم  اأحقية  لدرا�شاتها،ملعرفة  امل�شرتكني  
القت�شادي،الجتماعي،ال�شحي  املعيار  منها  ملعاير 
واملعيار الن�شاين،اأما املرحلة الثانية  تكون بعد اقرار 
العمل على  تواجدهم يف  امل�شاركني  و�شيتم  واعتماد 
اإىل جنب مع نقلهم من املطار  اأر�س الم��ارات ،جنباً 
بقافلة  واحدة اإىل مكان ا�شت�شافتهم يف الفندق ،من 

جانب اآخر �شيعقد احلفل الرئي�شي  مدينة العني. 
ويف نهاية املوؤمتر  قال معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون 
:اإننا ن�شكر جميع من �شاهم يف طرح وتفعيل مبادرة 
"ملة فرح" التي تر�شخ ا�ش�س العمل الإن�شاين يف دولة 
الإم���ارات، التي ت�شعى دوم��ا لأن تكون رائ��دة يف فعل 
،م�شيفاً  دولياً  اإقلمياً  الت�شامح  قيم   ومتيكن  اخلر 
العاملية،  ال�شعادة والت�شامح  العني مدينة  ان   : بقوله 
با�شتمرار لكل  اأبوابنا مفتوحة  زايد  2018 عام  مع 

من يطمح لن�شر الفرحة والتاأخي يف املجتمع.

•• اأبوظبي - الفجر

���ا ال��ف��ن��ان الإم����ارات����ي في�شل  اح��ت��ف��اًء ب��ع��ام زاي����د، اأح���ينّ
اأم�شية مو�شيقية  ال�شاري واملغني ال�شوري عبود ب�شر 
باإذن  له  املغفور  ق�شائد  من  م�شتوحاة  متميزة  عربية 
اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه، 
تنظمها  الإمارات" التي  "مو�شيقى من  �شل�شلة  �شمن 
دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي، وذلك م�شاء اأم�س 

الأحد 14 يناير على م�شرح اأبوظبي، كا�شر الأمواج.

و�شهد احلفل تفاعاًل متميزاً من احل�شور الذين كانوا 
التي  املو�شيقية  الأم�شية  بهذه  الفن  م��ع  موعد  على 
ات�شمت بالأ�شالة والتفرد حيث اأنها تقام للمرة الأوىل 
حات حتت  للمو�شنّ اأداء غنائي  اأبوظبي، وقد تخلنّلها  يف 
اإ�شراف في�شل ال�شاري بهدف اجلمع بني فننّ املو�شحات 

واملو�شيقى الإماراتية.
ال��ف��ن اجلميل  بتحليق  اأ���ش��ب��ه  الأم�����ش��ي��ة  ه���ذه  وك��ان��ت 
ال�شاري  في�شل  مو�شيقى  ق��وة  حاماًل  املكان  اأرك���ان  يف 
ب��ت��ف��رده، وق���د �شكل هذا  وع��ذوب��ة ���ش��وت ع��ب��ود ب�شر 

وتوا�شل  لقاء  و�شيلة  اجل��اذب��ة  الأم�شيات  من  النمط 
ال�شتمتاع  متعة  كانت  حيث  والفنانني،  اجلمهور  بني 

مبا قدماه خالل احلفل هي الأبرز ح�شوراً.
مو�شيقيني  الإمارات"  من  "مو�شيقى  �شل�شلة  وجتمع 
م��ن الإم�����ارات وال�����ش��رق الأو���ش��ط ب��ه��دف اإي��ح��اد طرق 
الإماراتية  املو�شيقية  التقاليد  على  للحفاظ  جديدة 

الرثية وجتديدها.
وت��ع��ت��رب ���ش��ل�����ش��ل��ة م��و���ش��ي��ق��ى م���ن الإم�������ارات م���ن اأب����رز 
الفعاليات الثقافية، �شمن الربنامج ال�شنوي املو�شيقي 

اإىل  الذي تقدمه دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي، 
وبيت  الكال�شيكية  اأب��وظ��ب��ي  مو�شيقى  مو�شم  ج��ان��ب 
والتي  اأم�����ش��ي��ات  املو�شيقية  احل��ف��الت  و�شل�شلة  ال��ع��ود 
يتيح  متكاماًل،  مو�شيقياً  بانورامياً  م�شهداً  ت�شكل معاً 
املو�شيقى  �شتك�شاف  فيها  وامل��ق��ي��م��ني  اأب��وظ��ب��ي  ل����زوار 
املرتبطة  املو�شيقية  والآلت  واملعا�شرة،  الكال�شيكية 
بها. ويهدف الربنامج املو�شيقي ال�شنوي اإىل احلفاظ 
من�شة  وت��ق��دمي  ال��ع��ري��ق��ة،  املو�شيقية  التقاليد  ع��ل��ى 

للتعبر املو�شيقي لالأجيال ال�شاعدة. 

•• العني - الفجر

فعالية  اأب��وظ��ب��ي  وال�����ش��ي��اح��ة-  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  تنظم 
خالل  مل��رت��ني  الواحة"  يف  الأ���ش��ب��وع  نهاية  "عطلة 
���ش��ه��ري ف���رباي���ر وم���ار����س ال���ق���ادم���ني، ���ش��م��ن املو�شم 

احلايل من الربنامج الثقايف ملنطقة العني. 
ف��رباي��ر و30  23 و24  ال��ق��ادم��ة يف  الفعالية  وت��ق��ام 
اأفراد  لكل  ال��ع��ني، حيث ميكن  واح��ة  م��ار���س يف  و31 
العائلة امل�شاركة يف جمموعة اأن�شطة تراثية وترفيهية 
التي  الواحة  ا�شتك�شاف مميزات  وتفاعلية، متكن من 
النخيل  ب�شاتني  ي�شم  متكامل،  ايكولوجي  نظام  تعد 
ونظام الرى بالأفالج، وداخلها تتعاي�س جمموعة من 

الكائنات ب�شكل متوازن.
الأداء  ع��رو���س  ال��واح��ة  يف  امل��ق��ام��ة  الأن�����ش��ط��ة  ت�شمل 

عر�س  اإىل  اإ���ش��اف��ة  واحل��رب��ي��ة،  العيالة  مثل  ال�شعبي 
اأفالم من الثمانينيات والت�شعينيات من القرن املا�شي 
للحرف  ع��م��ل  وور�����س  ال��غ��رب��ي��ة،  ال���ب���الزا  منطقة  يف 
وعربات  مبا�شر،  طهو  وحم��ط��ات  والفنية،  ال��ي��دوي��ة  

متنقلة وبازار اأطعمة.
تطوير  اأب��وظ��ب��ي   – وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  تتوىل 
ال����زوار من  ت��ع��زي��ز جت��رب��ة  اإىل  ال��ع��ني وت�شعى  واح���ة 
خالل تنظيم فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة، تتيح 
الهند�شي  والأ���ش��ل��وب  الطبيعية  امل��زاي��ا  م��ع  التفاعل 

الفريد للواحة و اأبنيتها ومرافقها.
وت�شتمر  الظهر  بعد   3 ال�شاعة  عند  الفعاليات  تبدء 
6 م�شاًء  8 م�شاًء، وُتعر�س الأف��الم من ال�شاعة  حتى 
ال��ع��م��ل كلها من  وت��ق��ام ور����س  ال��ل��ي��ل،  ح��ت��ى منت�شف 

ال�شاعة 3 بعد الظهر اإىل 7 م�شاًء.

•• العني – الفجر

العامري  ح��م  ب��ن  م�شلم  حممد  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ك��رم 
نائب المني العام ملنظمة ام�شام بالأمم املتحدة، فريق 
الإ�شرافية  جلهودهم  "تفكر"  املهني  البتكار  معهد 
الأوىل   "46 "مبادرة  باجناح  �شاهم  مما  والتنفيذية 
م��ن ن��وع��ه��ا وال��ت��ي اط��ل��ق��ت حت��ت رع��اي��ت��ه ت��زام��ن��ا ً مع 
اح��ت��ف��الت ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال������ 46 ل��دول��ة الإم�����ارات 
العربية املتحدة. وقال بن حم اأن تقدمي ال�شكر والثناء 
قوة  ذاتها  يف  تعد  »�شكراً«  فكلمة  جمتهد،  لكل  واج��ب 
حمركة للعمل وحمفزة للعطاء، فهي اعرتاف مبنزلة 
را���ش��خ يف  المتنان  م��ب��داأ  واأن  ق��دم،  م��ا  وقيمة  امل�شكور 
ال�شرتاتيجية  التوجهات  ملواكبة  و���ش��روري  اأ�شولنا 
ل��ل��دول��ة يف دع���م ال��ت��ع��ل��ي��م وب��ن��اء اق��ت�����ش��اد م��ب��ن��ي على 
ق��دو مدير عام  ف��ادي  الدكتور حممد  واأ���ش��ار  املعرفة. 

من  م��ب��ادرات  اط��الق  اأن  تفكر  املهني  البتكار  معهد 
العقبات  تذليل  امل�شاهمة يف  منها  الغر�س  لآخ��ر  وقت 
والتحديات اأمام ال�شباب الإماراتي وتاأهيله مبجموعة 
من اخلربات واملهارات ال�شرورية لالنخراط يف �شوق 
لالأجيال  م�شتدام  اقت�شاد  ولتحقيق  ب��ك��ف��اءة،  العمل 
املتكافئة  الفر�س  واتاحة  تاأهيل  عرب  وذل��ك  القادمة، 
الالزم  والتدريب  واملعرفة  باملهارات  الوطنية  للكوادر 

لتلبية احتياجات ال�شوق التي تتطور با�شتمرار.
بن  لل�شيخ  بال�شكر  ق��دو  ال��دك��ت��ور  ت��ق��دم  جانبه  وم��ن 
الفريق  اأع�شاء  بجهود  واأث��ن��ى  التكرمي  ه��ذا  على  حم 
اأ.فاطمة ال�شام�شي، اأ.حممد بن عي�شة، اأ.عبد الرحمن 
اأ.دع��اء �شكيك الذين كانوا  اأ.حممد فوزي، و  الكندي، 
التي و�شل عدد  املبادرة  اأ�شا�شني لإجن��اح هذه  داعمني 
476 متدرباً، واأعلن عن توجه  امل�شتفيدين منها اإىل 
املعهد اىل تقدمي مبادرات جديدة يف عام زايد بهدف 

مبتكرة  مب��وؤه��الت  مهني  تدريب  تقدمي  يف  امل�شاهمة 
ومن  وامل��وؤ���ش�����ش��ات،  املهنيني  ك��ف��اءة  لتح�شني  وح��دي��ث��ة 

يف  الب�شرية  ال���رثوة  وت��ط��وي��ر  تنمية  يف  امل�شاهمة  ث��م 
الدولة.

يعر�س جتاربهم يف منارة ال�سعديات 
معر�ض 10 يناق�ض رحالت 

امل�سورين املحرتفني
•• اأبوظبي - الفجر

عنوان  حت��ت  ح��واري��ة  جل�شة  – اأبوظبي  وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  تنظم   
17 يناير، وذلك  "رحالت يف الت�شوير الفوتوغرايف" يوم الأربعاء القادم 
الإمارات  م�شابقة  �شنوات من   10" ملعر�س  املرافق  العام  الربنامج  �شمن 
للت�شوير الفوتوغرايف" املقام حالياً  يف منارة ال�شعديات وي�شتمرنّ لغاية 31 

مار�س القادم.
و�شي�شتك�شف احل�شور يف هذا احل��وار، الذي ي�شارك  يف جل�شتة جمموعة 
الدولة، تفا�شيل من عامل  املقيمني يف  الفوتوغرايف  الت�شوير  من خرباء 
اآ�شف باحلديث عن م�شرته   امل�شور حممد عرفان  الت�شوير؛ حيث يبداأ 
املهنية و�شعيه نحو العرتاف والتقدير العاملي، يلي ذلك مداخلة للم�شور 
عبنّا�س كباديا بعنوان "من ليوا اإىل لداخ" يتحدث فيها عن مهارات ت�شوير 

الرحالت وجماليات الت�شوير يف ال�شفر. يدير اجلل�شة خالد احلمري.
يذكر اأن دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي تنظم معر�س "10 �شنوات من 
م�شابقة الإمارات للت�شوير الفوتوغرايف" احتفاًء مبرور عقد على اجلائزة 
الدولية التي �شاهمت يف دعم املواهب الإماراتية ال�شابة يف جمال الت�شوير 

الفوتوغرايف. 
ي�شم املعر�س جمموعة من اأف�شل الأعمال الفائزة خالل ال�شنوات الع�شرة 
للت�شوير  الإم���ارات  م�شابقة  عت  تو�شنّ وق��د  "ع�شرة"،  ثيمة  حتت  املا�شية، 
الإمارات،  من  امل�شورين  م�شاركات  لتقبل  ال�شنني  م��رنّ  على  الفوتوغرايف 
اأعمال امل�شورين من جميع دول العامل، وذلك برعاية الحتاد  اإىل جانب 
الدويل لفن الت�شوير الفوتوغرايف واعتماد اجلمعية الأمريكية للت�شوير 
ال��ف��وت��وغ��رايف، ف�����ش��اًل ع��ن ترخي�س احت���اد امل�����ش��وري��ن ال��دول��ي��ني واحتاد 

امل�شورين العرب.
يقام احلوار يف منارة ال�شعديات يوم الأربعاء 17 يناير احلايل من ال�شاعة 
م�شاًء. احلوار واملعر�س جمانيان، لكننّ الت�شجيل امل�شبق �شروري   8 اإىل   6

حل�شور النقا�س.

جائزة كري�ستو وجان-كلود لرعاية املواهب الفنية 
النا�سئة يف دولة الإمارات تعود بدورتها ال�ساد�سة

•• اأبوظبي - الفجر

يف  احلاكم  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  ح��رم  رعاية  حتت 
بنت  �شم�شة  ال�شيخة  �شمو  الأح��م��ر،  ال��ه��الل  هيئة  رئي�س  الغربية  املنطقة 
حمدان اآل نهيان، اأعلنت جامعة نيويورك اأبوظبي عن اإغالق باب امل�شاركة يف 
الدورة ال�شاد�شة من "جائزة كري�شتو وجان-كلود" التي تنظمها بالتعاون مع 

جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون، يوم الإثنني 22 يناير.
تهدف اجلائزة اإىل ت�شجيع املواهب الفنية ال�شاعدة يف الإمارات من خالل 
تكرمي الأعمال الفنية التي ت�شتلهم روح التجربة املتميزة للفنانني كري�شتو 
وجان كلود عرب عر�شها اأمام اجلمهور. وترحب اجلائزة مب�شاركة الفنانني 
ال�شباب واملبدعني يف دولة الإم��ارات �شواء كانوا من الطالب اجلامعيني اأو 
اخلريجني خالل ال�شنوات اخلم�س املا�شية. وي�شتمر تقدمي الطلبات لغاية 
22 يناير 2018، حيث ميكن للم�شاركني اختيار خمتلف الو�شائط الفنية، 
ومنها الت�شوير الفوتوغرايف، والنحت، والرتكيبات، وفن الأر�س، والفيديو 
اإبراهيم  ه��دى  �شعادة  قالت  املنا�شبة،  وبهذه  احل�شر.   ل  املثال  �شبيل  على 
جمموعة  يف  نحن  والفنون:  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة  موؤ�ش�س  اخلمي�س، 
اأبوظبي للثقافة والفنون، نوؤمن باأن ال�شتثمار يف �شباب الوطن عرب تطوير 
الفنية، وعرب  مهاراتهم وتعليمهم واحت�شان مواهبهم والرتقاء بذائقتهم 
ليكونوا  تاأهيلهم  يف  الفاعلة  الأداة  هو  لديهم،  املعرفة  عن  البحث  حتفيز 
والإبداعية  الثقافية  ال�شناعات  ميادين  يف  والقيادية  ال��رائ��دة  الأ���ش��وات 
وذل��ك م��ن خ��الل ب��رام��ج جتمع ب��ني الإل��ه��ام الإب��داع��ي والح���رتاف املهني. 
�شمو  رعاية  حتت  كلود،  وج��ان  كري�شتو  جائزة  بتقدمي  نعتز  نحن  وتابعت: 
ابتكار فني مبعاير عاملية،  اآل نهيان، كمن�شة  �شم�شة بنت حمدان  ال�شيخة 
واأداة تطوير لإمكانات الإبداع لدى ال�شباب الإماراتي، تربُز الروح اخلالقة 
التي لديهم، فاجلائزة التي اأطلقناها قبل خم�س �شنوات بالتعاون مع جامعة 
نيويورك اأبوظبي والفنان العاملي كري�شتو باتت منرباً لإبداعات الت�شكيليني 
النا�شئني يف الدولة، ومراآة لتطورهم املهني عرب اقرتاح فكرة العمل واإجنازه 
وعر�شه للجمهور يف جولته الإماراتية، مع ال�شروع يف الت�شميم وال�شت�شارة 
الفنية والدرا�شة املالية للم�شروع، ونحن بانتظار اإبداعات ال�شباب الذين نثق 

بقدراتهم ومهاراتهم.
بالغة  الإم����ارات خطوة  الإب���داع يف  دع��م  ي�شكل  كري�شتو:  ق��ال  وم��ن جانبه، 
الأهمية، بينما تتيح هذه اجلائزة للفنانني ال�شباب امل�شاركني فر�شة كبرة 
العميد  دارت�����س،  ديفيد  ع��ن  اأم��ا  امل�شاركني.   التوفيق جلميع  واأرج���و  ج���داً. 
جامعة  يف  الفنية  والتخ�ش�شات  الفنون  ق�شم  اأ�شتاذ  الفنون،  لكلية  امل�شاعد 
للفنانني  ا�شتثنائية  فر�شة  اجل��ائ��زة  ه��ذه  تتيح  فقال:  اأبوظبي،  نيويورك 
ال�شباب لتخينّل واإدراك الأعمال الفنية العامة ذات القيا�س الكبر واملن�شجمة 
مع تقاليد كل من جان-كلود وكري�شتو؛ و�شيتلقى الفائز باجلائزة الإ�شراف 
حقيقة.  اإىل  الفنية  روؤي��ت��ه  لتحويل  وال��ف��ر���ش��ة  التخ�ش�شية  وال��ت��ج��رب��ة 
و�شيح�شل الفنان الفائز باجلائزة، على مبلغ قيمته 10 اآلف دولر اأمريكي 
من اأجل اإجناز عمله الفني اجلديد، ف�شاًل عن 5 اآلف دولر مهداة من قبل 
كري�شتو �شخ�شياً مل�شاعدته يف امل�شي قدماً مب�شرته الفنية. و�شيتم عر�س 
العمل الفائز باجلائزة يف جامعة نيويورك اأبوظبي يف �شهر نوفمرب  املقبل.



ب��ني ج��ران��ن��ا، واأ���ش��دق��ائ��ن��ا، واإخ��وت��ن��ا، واأخ��وات��ن��ا، واأزواجنا، 
املا�شي  من  طيفاً  مواجهني  ب�شمت،  يعانون  من  وزوجاتنا 

يعجزون عن فهمه اأو حتديده.
اأمراً  ثمة �شبب يجعل متييز الإهمال العاطفي يف الطفولة 
�شعباً: يبقى يف اخللفية يف اأمور مل ُتقل وخطوات مل ُتتخذ. 
ل يرتبط هذا الإهمال ب�شيء حدث، بل بغياب هذا ال�شيء، ما 

مينحه يف الواقع تاأثراً اأكرب.
ي�شبه العي�س مع اإهمال عاطفي يف الطفولة جتهل اإ�شابتك 
ل هذا الإهمال �شحابة تهيم فوقك،  به العي�س يف علبة. ي�شكنّ
والطاقَة من  الفرَح  وتعوق تقدمك. ميت�سنّ  كاهلك،  وتثقل 
حياتك ويرتكك وحيداً حائراً، مهما بلغ عدد املحيطني بك. 
فتت�شاءل �شراً يف اأعماقك عن هويتك وعما اإذا كنت مهماً يف 

نظر اأحد ما.
الع�شاء؟ على  تتناول  اأن  تود  • ماذا 

- )ل اآبه، اخرت ما ت�شاء(.
اإليك. بالن�شبة  �شعب  هذا  اأن  يف  �شك  • ل 

-)كال، ل باأ�س. اأنا بخر(.
اأخبارك؟ • ما 

- )ل جديد. ماذا عنك؟(.
اإجاباته  فتكون  منك  املقربني  اأحد  على  تطرحها  قد  اأ�شئلة 

اإن�����ش��ان تهتم لأم���ره من  ي��رتع��رع  اأع���اله. عندما  كما وردت 
الطفولة(،  يف  عاطفي  )اإهمال  عاطفيني  واهتمام  دعم  دون 
اإل��ي��ه، وب��ط��رائ��ق اأخرى  ب  ب��اأن��ك م��ق��رنّ ت�شعر ب��ط��رائ��ق ع���دة 
باأنكما متباعدان كثراً. �شحيح اأنك حتبه، اإل اأنك حت�سنّ اأن 

عالقتكما غر مكتملة. ثمة خطب ما فيها.
ومنف�شلني  مرتبطني  �شخ�شان  يكون  اأن  ميكن  كيف  ولكن 
يف اآن؟ كيف ميكن اأن يكونا متحابني ومتباعدين يف الوقت 
عينه؟ يعود ذلك اإىل اأن هذا الإن�شان يدفع مب�شاعره بعيداً 
اأ�شرته.  يف  الطفولة  مرحلة  م��ع  التعامل  م��ن  ن  يتمكنّ ك��ي 
وعندما يكرب، يوا�شل حياته من دون اأن يتمكنّن من التعامل 
مع م�شاعره ب�شكل �شليم. وهكذا ل يعرف حني ي�شبح بالغاً 
ما ي�شعر به، اأو يحتاج اإليه، اأو يريده. ل يدرك حتى اأن هذه 

م�شاألة مهمة.
ت�شعر  ال��و���ش��ف،  ه��ذا  عليه  ينطبق  �شخ�شاً  ت��ع��رف  كنت  اإذا 
على الأرجح باحلرة يف التعاطي معه. اإن كان هو يجهل ما 

يعانيه، فكيف لك اأنت اأن تعلم؟

الطفولة يف  العاطفي  الإهمال  اإىل  اإ�سارات   5
يطلب  قلما  اأنه  اإل  اإليه،  احتجت  كلما  جانبك  اإىل  • يقف 
بالكتفاء  يتمتع  ال��ذي  ال�شخ�س،  هذا  ي�شتطيع  �شيئاً.  منك 

وهذا  مبفرده،  امل�شائل  �شتى  معاجلة  وال�شتقاللية،  الذاتي 
ما يف�شله.

املزيد  �شماع  يف  ترغب  اجت��اه��ك.  اإىل  امل��ح��ادث��ات  متيل   •
ت�شطدم  اأ�شئلتك  اأن  اإل  ال�شخ�شية،  الإن�شان  هذا  حياة  عن 

عموماً مبحاولته اإعادة تركيز النتباه عليك.
عما  كثراً  يعربنّ  ل  عالية.  مبرونة  الإن�شان  هذا  يتمتنّع   •

يف�شله، ويبدو عموماً اأنه يجهل ما يرده اأو يحبه.
بذل  اأحياناً  حتاول  واقية.  بدرع  نف�شه  يحيط  باأنه  • ت�شعر 
هذه  ب��اأن  ت�شعر  اأن��ك  اإل  عاطفياً،  معه  للتوا�شل  اأك��رب  جهد 
مهمة م�شتحيلة نوعاً ما، كما لو اأن حماولتك هذه تزعجه 

اأو تزيد امل�شافات بينكما.
عليه  ويظهر  امل�شاعر،  ت�شمل  التي  املناق�شات  يتفادى   •
الدموع،  اأن  ي��ب��دو  امل�����ش��اع��ر.  ع��ن  تعبر  اأق���ل  ال���ش��ت��ي��اء عند 

والغ�شب، والأمل، ورمبا الفرح ت�شبب له ازعاجاً وا�شحاً.
اإذا لحظَت هذه العوامل اخلم�شة يف حالة �شديقك، اأو اأحد 
تواجه  اأن��ك  يف  �شك  ف��ال  حياتك،  �شريك  اأو  عائلتك،  اأف���راد 

و�شعاً حرجاً.
يدفعك قلبك اإىل مد يدك عرب هذه الهوة، اإل اأنك تظن اأن 
هذا ال�شخ�س لن يبادلك باملثل. اأو رمبا تعتقد اأي�شاً اأن هذه 
اإح�شا�شك  اإىل الإ�شارة الرابعة(. يعود  خطوة خاطئة )نظراً 
�شوراً حلماية  �شينّد  ال�شخ�س  ه��ذا  اأن  اإىل  الأرج��ح  ه��ذا على 

نف�شه، ويقف هذا ال�شور حاجزاً بينكما.

ال�سور لتخرتق  خطوات   3
باجتاهك،  الرتكيز  ل  يحونّ ال�شخ�س  اأن  تالحظ  عندما   •
انتقاد:  اأي  دون  م��ن  ع��اب��رة  بطريقة  امل�شاألة  ه��ذه  اإىل  اأ���ش��ر 
)حل���ظ���ًة! ط��رح��ُت ع��ل��ي��ك ����ش���وؤاًل وه���ا ق��د ع��دن��ا ف��ج��اأة اإىل 

التحدث عني. هل تدرك اأنك تقوم بذلك غالباً؟(.
التعبر  ال�شخ�س  يرف�س  عندما  ذاتها  التقنية  • ا�شتخدم 

عما يف�شله: )اأنت مرن جداً، ملاذا؟(.
ق���راأت  اأن����ك  ال�����ش��خ�����س  ه���ذا  ل��ت��خ��رب  ف��ر���ش��ة  اأي����ة  • ان��ت��ه��ز 
بع�س  على  يطلع  اأن  عليه  واق��رتح  ي�شفه.  اأن��ه  يبدو  مقاًل 

املعلومات الواردة يف هذا املقال عن الإهمال العاطفي.
يكن  اإن مل  ال��وارد هنا  التف�شر  ال�شخ�س  رمبا يرف�س هذا 
احلالتني،  يف  كبرة.  براحة  ي�شعر  قد  املقابل،  يف  م�شتعداً. 
تكون قدمت له اأمرين ُحرم منهما يف ن�شاأته: تنبهت ملعاناته 
دتها له.ول �شك يف اأن هاتني اخلطوتني تنمان عن حب  واأكنّ

واهتمام حقيقيني.

مــنـــ�عـــات
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يعي�س يف عاملنا اليوم اأ�سخا�س مميزون ل ميلكون اأدنى 
فكرة عن اأنهم تعّر�سوا لالإهمال العاطفي يف طفولتهم. 
يعطون من اأنف�سهم، ويهتّمون بالآخرين، ويحاولون اأن 
ي�سعروا  اأن  يحاولون  اأو  اإليهم،  ينتمون  باأنهم  ي�سعروا 

بكل ب�ساطة. لكن �سعيهم هذا يخيب غالبًا.

بهذه  امل�����ش��اب��ني  الأولد  ث��ل��َث��ي  ن��ح��و  ي��ن��ج��ح  ل 
البلوغ،  مرحلة  يف  منها  التخل�س  يف  احل��ال��ة 
ال��ب��ال��غ��ني. يف  ب��ني  �س  ُت�شخنّ اأن  ال�����ش��ائ��ع  وم���ن 
النتباه  ت�شتت  جمعية  ت�����ش��ر  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا 
البالغني  م��ن   %5 ن��ح��و  اأن  اإىل  الأم��رك��ي��ة 
فرط  ا���ش��ط��راب  يعانون  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 

احلركة وت�شتت النتباه.
اأن غ��ال��ب��ي��ة َمن  ت���وؤك���د  ل��ك��ن درا����ش���ة ج���دي���دة 

احلركة  ف��رط  با�شطراب  اإ�شابتهم  �س  ُت�شخنّ
احلياة  من  لحقة  مرحلة  يف  النتباه  وت�شتت 
الأرج���ح، ما يثر  ه��ذه احلالة على  يعانون  ل 
هذا  ظهور  اإمكان  ح��ول  الت�شاوؤلت  من  كثراً 

ال�شطراب يف مرحلة البلوغ.
�شيبلي وزمالوؤها  ه�.  البحَث مارغريت  اأجرت 
للطب يف جامعة  ف��رث��امي  ه��رب��رت  كلية  م��ن 

فلوريدا الدولية يف ميامي.

عوامل اأخرى
ل الباحثون اإىل اكت�شافاتهم هذه باإجراء  تو�شنّ
يعانوا  مل  �شخ�شاً   239 �شمل  ط��ويل  حتليل 
جميعاً ا�شطراب فرط احلركة وت�شتت النتباه 

يف الطفولة.
��م��ت ح��ال��ة ك��ل م��ن��ه��م م����رًة ك��ل �شنتني بني  ُق��ينّ
�شن ال��ع��ا���ش��رة واخل��ام�����ش��ة وال��ع�����ش��ري��ن. خالل 
ز الفريق على اأعرا�س  عمليات التقييم هذه، ركنّ
النتباه،  وت�����ش��ت��ت  احل���رك���ة  ف����رط  ا����ش���ط���راب 
ف�شاًل عن اأدلة على الإدمان مبختلف اأ�شكاله، 
ال�شحة  وا���ش��ط��راب��ات  امل��ع��رف��ي��ة،  والإع����اق����ات 

العقلية.
ُج��م��ع��ت امل��ع��ل��وم��ات ك��اف��ة م���ن ت��ق��اري��ر اأعدها 

امل�شاركون اأنف�شهم اأو ذووهم ومدر�شوهم.
يف ح��ال��ة 80% م��ن امل�����ش��ارك��ني ال����ذي ب����داأوا 
ف����رط احلركة  اأع����را�����س ا����ش���ط���راب  ي���ع���ان���ون 
التحليل  البلوغ، ك�شف  وت�شتت النتباه يف �شن 
تو�شح  اأخ���رى.  اإىل عوامل  ُتعزى  الأخ���رة  اأن 

�شيبلي:
 )اكت�شفنا اأن هذا ال�شطراب بداأ لدى عدد من 

امل�شاركني يف مرحلة البلوغ.
 ولكن عندما تاأملنا حالتهم عن كثب، لحظنا 
البلوغ  مرحلة  يف  ظ��ه��رت  ال��ت��ي  الأع���را����س  اأن 

تعود اإىل الطفولة اأو ُتعزى اإىل م�شاكل اأخرى، 
املاريجوانا  ل�شتهالك  املعرفية  ك��ال��ت��اأث��رات 
كاآبة  اأع��را���س  اأو  نف�شية،  �شدمة  اأو  امل��ف��رط، 

توؤثر يف الرتكيز(.
)ما  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  اكت�شف  ذل���ك،  على  ع���الوة 
اأدل��ة تثبت ظهور ا�شطراب فرط احلركة  من 
وت�شتت النتباه يف مرحلة البلوغ( يف ظل غياب 

تاريخ من ال�شطرابات النف�شية.
�شيبلي  توؤكد  ه��ذه،  اكت�شافاتهم  اإىل  وا�شتناداً 
اأن على الأطباء توخي احل��ذر عند  وزم��الوؤه��ا 
تقييم ا�شطراب فرط احلركة وت�شتت النتباه 

بني البالغني، 
مبا اأن عوامل اأخرى كثرة قد تعلل الأعرا�س 
التي ت�شبه اأعرا�س بدء ا�شطراب فرط احلركة 

وت�شتت النتباه يف مرحلة البالغني.
بدء  ت�شخي�س  )ي�شيع  الباحثون:  ا�شتخل�س 
ا���ش��ط��راب ف��رط احل��رك��ة وت�شتت الن��ت��ب��اه يف 
مرحلة البلوغ خطاأً مع غياب التقييم الدقيق. 
تقييم  عند  الدقة  توخي  الأط��ب��اء  على  لذلك 

الإعاقات،
 وال��ت��اري��خ ال��ن��ف�����ش��ي، والإدم������ان ق��ب��ل معاجلة 
النتباه  وت�شتت  احلركة  ف��رط  ا�شطراب  ب��دء 

املفرت�س يف مرحلة البلوغ(.

ت�سمل اأعرا�س هذا ال�سطراب التململ، والتلهي ب�سرعة، والن�سيان، و�سعف املهارات التنظيمية.يبداأ 
ا�سطراب فرط احلركة وت�ستت النتباه غالبًا يف الطفولة. فقد �سّخ�س الأطباء اإ�سابة نحو %11 من 

الأولد بني �سن الرابعة وال�سابعة ع�سرة يف الوليات املتحدة بهذا ال�سطراب.

يبداأ غالبًا يف الطفولة

كيف يتخل�ض الأولد من ا�سطراب
 فرط احلركة وت�ستت النتباه يف مرحلة البلوغ

به م�ساب  انك  على  تدل  اإ�سارات   5

الهمال العاطفي يف الطفولة يوؤثر عليك يف كربك
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العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11247  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-احمد م�شطفى احمد حممد علي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /المارات للمزادات �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )90000 درهم( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   MB178349279AE:ال�شكوى رقم 
املوافق 2018/2/20 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2570  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اريانا فيجن لل�شياحه وال�شفر �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /و�شيم عبا�س مالزم ح�شني وميثله:عي�شى حممد 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  احلو�شني  ع��ب��داهلل  �شالح 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )107.765 درهم( للمدعي - الزام املدعي عليها 
املوافق 2018/2/14  الربعاء  يوم  لها جل�شة  وامل�شاريف  وحددت  بالر�شوم 
ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4156  جتاري جزئي
عبدالرحمن  ابوبكر   -2 ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  املتو�شط  عليه/الغرب  املدعي  اىل 
مان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع وميثله:عبداهلل 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  علي  ال  الناخي  غريب  خمي�س 
املديونية  دره��م عبارة عن  وق��دره )360.315(  للمدعي مبلغ  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها 
املرت�شدة بذمة املدعي عليهما مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
 Ch1.C.13 لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2018/1/22  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4079  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/اندرو فيليب �شتيفين�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

بن  عبدالرحمن  ن�شيب  وميثله:عبدالرحمن  )ف��رع(  التجاري  ابوظبي  بنك 
ن�شيب قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )232980.37( وق��دره 
التام. وح��ددت لها جل�شة يوم الربعاء  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  12% من 
املوافق 2018/1/17  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4114  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/اآمنة خليفه احمد حميد الزعابي جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  التجاري )فرع( قد  ابوظبي  املدعي/بنك  ان 
والر�شوم  دره���م   )134082.02( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 2018/1/17  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1709  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- ا�شد اهلل حممود للتجارة العامة �س.ذ.م.م - ا�شد اهلل حاجي حممود 
والتجاره  لال�شتثمار  العربي  املدعي/امل�شرف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  كفيل   -
املدعي/ ان  مبا  علي  ال  الناخي  غريب  خمي�س  وميثله:عبداهلل  )امل�شرف(  اخلارجيه 
املذكورة  الدعوى  اقام  قد  )امل�شرف(  اخلارجيه  والتجاره  لال�شتثمار  العربي  امل�شرف 
التايل  التمهيدي  بتاريخ:2018/1/11 احلكم  املحكمة حكمت  بان  اعاله وعليه نعنلكم 
حكمت املحكمة ح�شوريا وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبر امل�شريف املخت�س �شاحب 
الدور باجلدول خبرا يف هذه الدعوى تكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�شادر بتلك 
ال�شاعة:09:30  امل��واف��ق:2018/1/29  الثنني  يوم  املحكمة جل�شة  لها  اجلل�شة، وحددت 

اخلبر.  امانة  املدعي  �شداد  عدم  حالة  يف   ch2.E.21:شباحا يف القاعة�
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2170  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- �شركة ذات الرمال للتجارة العامة )ذات م�شوؤولية حمدودة( 2- احمد 
�شالح الدين الزروق �شالح دخيل ب�شفته كفيال ل�شركة ذات الرمال للتجارة العامة )ذات 
لال�شتثمار  العربي  املدعي/امل�شرف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  حم���دودة(  م�شوؤولية 
ان  مب��ا  علي  ال  الناخي  غ��ري��ب  خمي�س  وميثله:عبداهلل  )امل�����ش��رف(  اخل��ارج��ي��ه  وال��ت��ج��اره 
املدعي/امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجاره اخلارجيه )امل�شرف( قد اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وعليه نعنلكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/1/11 احلكم التمهيدي التايل حكمت 
الدور  �شاحب  املخت�س  امل�شريف  اخلبر  بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  ح�شوريا  املحكمة 
باجلدول خبرا يف هذه الدعوى تكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�شادر بتلك اجلل�شة، 
ال�����ش��اع��ة:09:30 �شباحا يف  امل���واف���ق:2018/1/29  ي��وم الث��ن��ني  وح���ددت لها املحكمة جل�شة 

اخلبر.  امانة  املدعي  �شداد  عدم  حالة  يف   ch2.E.21:القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/602  عقاري كلي

جمهول  �شاماراثى  راج��و  رام��ا  فينكات   -2 ت�شامارتهي  راين  عليه/دورجا  امل��دع��ي  اىل 
خمي�س  وميثله:عبداهلل  ���س.م.ع  ال�شالمي  ابوظبي  املدعي/بنك  ان  القامة مبا  حمل 
اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  علي  ال  الناخي  غريب 
اليجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املوؤرخة يف:25ابريل 2015 والتعوي�س مببلغ وقدره 
)135.000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
املوافق 2018/1/23  ال�شاعة 09.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
الكلية  العقارية  الدعوى للدائرة  بانه مت احالة  ، علما  الأقل  اأيام على  اجلل�شة بثالثة 

الوىل لقرار رئي�س املحكمة العقارية . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2017/637 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع
وميثله:حممد عبدامللك م�شطفى اهلي 

جمهول  ثالث  بن  ح�شن  �شليمان  �شعيد  ح�شن  ���ش��ده:1-  املطعون  باعالن 
اأعاله  امل��ذك��ور  ال��ط��ع��ن  اأق����ام عليكم  ال��ط��اع��ن  ب���اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
�شحيفة  على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�شور  عليكم  ويتوجب 

الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/170  تظلم مدين

اىل املتظلم �شده / 1-هيتي�س بوداين 2- مينال هارجايفان بوداين جمهول حمل 
حممد  ا�شماعيل  وميثله:علي  ويتلدا�س  ه��رن  دهكن   / املتظلم  ان  مبا  الق��ام��ة 
اع��اله ومو�شوعه تظلم من  امل��ذك��ور  التظلم  اأق���ام عليكم  ق��د  ال��زرع��وين  ع��ب��داهلل 
وامل�شاريف.  والر�شوم  مدين   62/2017 رقم  التحفظي  احلجز  يف  ال�شادر  القرار 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2018/1/30   ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/392  مدين كلي 

اىل املدعي عليه/1- ورلد وايد اكويبمنت �شولو�شن �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/جممع دبي ال�شناعي �س.ذ.م.م - حاليا - مدينة دبي ال�شناعية �س.ذ.م.م - 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ال��زرع��وين  عبداهلل  حممد  ا�شماعيل  وميثله:علي  �شابقا 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/8/15  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/جممع دبي 
ال�شناعي �س.ذ.م.م - حاليا - مدينة دبي ال�شناعية �س.ذ.م.م  بف�شخ اتفاقية اليجار 
الكائنة مبنطقة جممع  املوؤرخة يف:2007/3/25  رق��م:30021  الر���س  املتعلقة بقطعة 
بامل�شروفات  والزمتها  ال�شواغل  من  خاليا  للمدعية  املاجور  وت�شليم  لال�شتثمار  دبي 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  وخ�شمائة 
با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2015/1764  تنفيذ جتاري   

واملعدل   ، كلي  جت��اري  رق�����م:2013/1782  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  الق�شية:تنفيذ  مو�شوع 
به وق��دره )4112186.97(  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، ا�شتئناف جتاري  رق���م:2014/1512  بال�شتئناف 

درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:البنك العربي )�شركة م�شاهمة عامة(

املطلوب اعالنه:املنفذ �شده:1- حممد ر�شا برويز مر�شبنج جمهول حمل القامة
مو�شوع العالن:

املنفعة  حق  على  احلجز  مت  بانه  اخطاركم  ب��ت��اري��خ:2018/1/3  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
املبنى جاردن  ا�شم  العقار وبياناتها )ار�س 35 مبنطقة دبي لال�شتثمار الول  اليكم يف  العائدة 
ابارتنم�س ب�شت ي رقم الوحدة 2403( يف حدود املبلغ وقدره )4112186.97( درهم وذلك للعمل 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/4170 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شومالينجام �شاثا�شيفام جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شام�شي  العمران  عبداهلل عمران 
وق���دره )42818.77(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/4233 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- بوينا فران�شي�شكو ديال بينا جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  ال�شام�شي  ال��ع��م��ران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  ح��م��د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )39780.48(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3851  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- توتال �شتار للخدمات البحرية  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/12  يف الدعوى املذكورة اعاله 
 )96000( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ا�شماعيلي  ل�شالح/هيكوران 
دره��م وتذكرة ع��ودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن ق التحق بخدمة 
�شاحب عمل اخر والزمتها امل�شروفات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/4549  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �شوبر ديلر للو�شاطة التجارية �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/9/27  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/حممد علي ميخا�س حممد ا�شماعيل بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ )28.961( درهم وتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�شياحية عني 
او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات 
. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل  املدعي من ن�شيبه منها  اعفت 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/4158 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شوري�س كومار مالنكاتيل جمهول حمل القامة 
عامة(  م�شتاهمة  )���ش��رك��ة  ال��ه��الل  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/م�����ش��رف  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
وميثله:نا�شر مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق���دره )63424.96(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/4157 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- �شلطان �شيف حمد �شلطان ال�شويدي جمهول حمل 
اأقام  قد  ����س.م.ع  ال�شالمي  دب��ي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )388346( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/4125 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- اريل اندرادا اريزال جمهول حمل القامة مبا ان 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ����س.م.ع  ال�شالمي  دب��ي  التنفيذ/بنك  طالب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   )131050.22(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/4063 تنفيذ جتاري

����س.ذ.م.م جمهول حمل  يونت  ميتل  اندو�شرتيل  �شده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ام اي �شي اي للتجارة �س.ذ.م.م قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة وعليه  التنفيذ  وق��دره )2207808( درهم اىل طالب 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2368  ا�شتئناف جتاري    

القامة  حمل  جمهول  كومين�س  روي  لوكي  او�شكار   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
املالك   - ب�شفته   - علي  ال  يو�شف  ح�شني  �شلطان  غ��امن   / امل�شتاأنف  ان  مب��ا 
�شيف  حممد  خليفة  وميثله:خالد  العقارية  للو�شاطة  كيندال  ملوؤ�ش�شة  احلايل 
كلي  جت��اري   2016/1541 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  ق��د  حثبور 

بتاريخ:2017/12/18     
�شباحا    10.00 ال�شاعة   2018/1/29 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1991  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- مركو رينو بولورا جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�شتاأنف / بانكو بوبيولر ا�شبانول ا�س ايه - مكتب متثيل قد ا�شتاأنف/ 

احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 20/2017 جتاري كلي     
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2018/1/24 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12477  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-احمد حممد علي عبداهلل خلدمات تنظيف املباين �س.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /حممد عارف عبدال�شكور قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB178740080AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   )2000(
�س   08.30 ال�����ش��اع��ة   2018/1/24 امل����واف����ق  الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4903  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- الندى والنور ملقاولت البناء ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام   ق��د  ���ش��ادق  ���ش��دي��ق  حم��م��د  التنفيذ/�شديق  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )17100( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�شوم خلزينة  دره��م   )1402( مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي يوفر فر�ض عمل 
لالإماراتيني يف معر�ض توظيف 2018

 •• اأبوظبي-الفجر: 

الإ�شالمية  املالية  الإ�شالمي، جمموعة اخلدمات  اأبوظبي  ي�شتعر�س م�شرف 
الرائدة، جمموعة متنوعة من فر�س العمل الواعدة للمواطنني الإماراتيني 
الذي  الإ�شالمي”،  “اأبوظبي  جنح  وقد   .2018 “توظيف”  معر�س  خالل 
“توظيف”  ال�شتفادة من معر�س  ، يف  ك��راٍع بالتيني  ي�شارك يف هذا احل��دث 
املواهب  من  العمل  فر�س  عن  بالباحثني  لاللتقاء  مثالية  ة  من�شنّ باعتباره 

الإماراتية وتوظيفهم.
وُيقام معر�س “توظيف” يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س خالل الفرتة 
29-31 يناير 2018، وهو ُيعد اأكرب فعالية توظيف خم�ش�شة للمواطنني 
يف دول��ة الإم���ارات. وا�شتقطب احل��دث خالل العام املا�شي اأك��رث من 15 األف 
البارزة  اأع��داد كبرة من اخلريجني اجلدد من اجلامعات  م�شارك من بينهم 

يف دولة الإمارات.
وبهذه املنا�شبة، قالت �شالمة املريخي، مدير اإدارة التوطني يف م�شرف اأبوظبي 
يف  بالنجاحات  حافاًل  �شجاًل  الإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف  ميتلك  الإ�شالمي: 
توظيف املواهب الإماراتية من خالل م�شاركته يف معر�س توظيف، وياأتي ذلك 
متا�شياً مع التزامه باإر�شاء اأ�ش�س ثقافة توظيف، مدعومة ب�شل�شلة من برامج 
النمو  موا�شلة  الإم��ارات��ي��ة  للكوادر  تتيح  القيادة،  م��ه��ارات  وتطوير  التدريب 
اأ�شا�شياً يف  واإح��راز التقدم �شمن م�شرتهم املهنية. وُيعد القطاع املايل راف��داً 
الإ�شالمي  اأبوظبي  الإم��ارات، وميتلك م�شرف  القت�شادي لدولة  النمو  دعم 
فرق عمل من الكفاءات والكوادر املتمينّزة، مب�شاركة كبرة من املواطنني، ممن 
يتمتعون باملهارات واخلربات الالزمة لقتنا�س فر�س النمو وال�شتفادة منها. 
باملواطنني  اخلا�س  الوظيفي  التطوير  برنامج  خ��الل  من  امل�شرف  ن  ويتمكنّ
من احلفاظ على مكانته الرائدة يف جهود التوطني وتعزيز قدراته التناف�شية 
م�شرف  ممثلو  اأج��رى  املا�شي،  العام  دورة  وخ��الل  بامل�شتقبل.  املجال  ه��ذا  يف 
األف  م��ن  اأك���رث  م��ع  اأق�شامه مقابالت عمل  م��ن خمتلف  الإ���ش��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي 
متقدم يف جناحه يف املعر�س، حيث قاموا بتعريفهم بفر�س التطوير الوظيفي 
برامج تدريبية متميزة  امل�شرف ثالثة  امل�شرف. ولدى  املتوفرة يف  واملنا�شب 
م�شممة خ�شي�شاً لدعم موظفيه من املواطنني الإماراتيني، ياأتي يف مقدمتها 
برنامج اخلدمات امل�شرفية لالأفراد، الذي يقوم امل�شرف من خالله باختيار 
راأ�س  من  املتوقعة  احتياجاته  على  بناء  ال�شابة  الإم��ارات��ي��ة  امل��واه��ب  وت��دري��ب 
ب��دوام كامل بهدف  اإىل برنامج تدريب  الب�شري، ومن ثم يقوم ب�شمهم  امل��ال 
تطوير مهاراتهم واإعدادهم للعمل �شمن فريق عمل امل�شرف. ويعترب برنامج 
موظفيه  متكني  اإىل  الرامية  امل�شرف  م��ب��ادرات  اإح��دى  التدريبي  “قيادات” 
العملي. كما  املمار�شة والتدريب  الإداري��ة عرب  املهارات  اكت�شاب  املواطنني من 
يوفر امل�شرف برناجماً للتدريب القيادي لل�شيدات حتت ا�شم “متكني” والذي 
يهدف اإىل ت�شجيع املزيد من املوظفات املواطنات على حتقيق التقدم الوظيفي 
الإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف  ويعترب  امل�شرف.  يف  عليا  قيادية  منا�شب  وتبووؤ 
اأحد امل�شارف الوطنية الرائدة يف جمال توظيف وتطوير وت�شجيع الكفاءات 
املحلية، حيث يتجاوز معدل التوطني لديه ن�شبة 40 باملئة. كما يطبق امل�شرف 
نظاماً جديداً قائماً على النقاط ومعتمداً من قبل م�شرف الإمارات العربية 
على  الإم��ارات��ي��ني  املواطنني  ت�شجيع  بهدف  خ�شي�شاً  مم  �شُ امل��رك��زي  املتحدة 

الن�شمام اإىل قطاع اخلدمات املالية ودعمهم بفر�س تطوير وظيفي.
وتكرمياً للتزامه بتوظيف وتطوير وت�شجيع الكوادر املحلية، ح�شد م�شرف 
تنمية  يف  “التمينّز  جائزة  فيها  مبا  اجل��وائ��ز  من  العديد  الإ�شالمي  اأبوظبي 
“تنمية  وجائزة  توطني  مبادرة  اأف�شل  فئة  �شمن   2017 الب�شرية”  امل��وارد 
للدرا�شات  الإم���ارات  معهد  من  واملايل”  امل�شريف  القطاع  يف  الب�شرية  امل���وارد 

امل�شرفية واملالية.

مليون درهم قيمة   482
ت�سرفات العقارات بدبي ام�ض

•• دبي -وام:

حققت الت�شرفات العقارية يف دائرة الأرا�شي والأم��الك يف دبي اكرث من 
482 مليون درهم حيث �شهدت الدائرة ام�س ت�شجيل 44 مبايعة بقيمة 
ماليني   109 بقيمة  لالأرا�شي  مبايعات   10 منها  دره��م  مليون   156
اأهم  47 مليون دره��م. وج��اءت  دره��م و34 مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 
الرابعة  دره��م يف منطقة حمي�شنة  65 مليون  بقيمة  الأرا���ش��ي  مبايعات 
تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة جبل على ال�شناعية الأوىل 
تليها مبايعة بقيمة 7 ماليني درهم يف منطقة مردف. وت�شدرت منطقة 
�شجلت  اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق  الأوىل  ال�شناعية  على  جبل 
مبايعتني بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة احلبية الثالثة بت�شجيلها 
3 ماليني درهم وثالثة يف البدع بت�شجيلها مبايعة  مبايعة واحدة بقيمة 
واحدة بقيمة 4 ماليني درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل 
جاءت مبايعة بقيمة 6 ماليني درهم مبنطقة برج خليفة كاأهم املبايعات 
تلتها مبايعة بقيمة 3 ماليني درهم يف منطقة برج خليفة واأخرا مبايعة 
بقيمة مليونني درهم يف منطقة برج خليفة. وت�شدرت منطقة مر�شى دبي 
املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق والفلل اإذ �شجلت 6 مبايعات بقيمة 
8 ماليني درهم وتلتها منطقة ور�شان الأوىل بت�شجيلها 4 مبايعات بقيمة 
مليون درهم وثالثة يف معي�شم الأول بت�شجيلها 4 مبايعات بقيمة 2 مليون 
درهم. و�شجلت الرهونات قيمة قدرها 326 مليون درهم منها 28 رهن 
اأرا�شي بقيمة 288 مليون درهم و28 رهن فلل و�شقق بقيمة 38 مليون 
درهم وكان اأهمها مبنطقة ال�شفوح الوىل بقيمة 78 مليون درهم واأخرى 

يف منطقة الرب�شاء جنوب الرابعة بقيمة 31 مليون درهم.

4 م�ساريع متخ�س�سة ل�ستدامة مياه الري

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ي�سارك بالقمة العاملية للمياه 2018

»اقت�سادية اأبوظبي« تنفذ 720 زيارة تفتي�ض ميداين

موا�سالت عجمان تنظم ور�سة عمل حول �سريبة القيمة امل�سافة واأذرب��ي��ح��ان  ال�سعودية 
الطاقة  يف  التعاون  تبحثان 
امل�سرتكة  وال�ستثمارات 

•• الريا�ض -وام:

والرثوة  وال�شناعة  الطاقة  وزي��ر  بحث 
بن  خ��ال��د  املهند�س  ال�����ش��ع��ودي  املعدنية 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ف��ال��ح يف ال��ري��ا���س ام�س 
بارفيز  الأذرب��ي��ج��اين  الطاقة  وزي��ر  م��ع 
البرتولية  ال�����ش��وق  اأو����ش���اع  ���ش��ه��ب��ازوف 
يف  امل�شتمر  والتح�شن  الأ�شعار  وانتعا�س 
تعزيز  اجلانبان  تطرق  كما  ا�شتقرارها. 
وال�شناعة  الطاقة  جم��الت  يف  التعاون 
البلدين  ب��ني  امل�شرتكة  وال���ش��ت��ث��م��ارات 
والزيت  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  ق��ط��اع��ات  يف 
جانب  اإىل  والأ�شمدة  والتعدين  وال��غ��از 
الطاقة  جم�����ايل  يف  ال����ت����ع����اون  ت���ع���زي���ز 
البدء  وم��ن��اق�����ش��ة  امل���ت���ج���ددة  وال���ط���اق���ة 
للتعاون يف جمال  بو�شع مذكرة تفاهم 
العلوم والتكنولوجيا والعمل على اإعداد 
ور�شة عمل بني الطرفني حول الطاقة 

والبيئة والقت�شاد الأخ�شر.
املحتملة  ال��ف��ر���س  ال����وزي����ران  ون��اق�����س 
اململكة لال�شتثمار  لل�شركات الكربى يف 
ال�شتثمار  اأو  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط  جم���ال  يف 
امل�شرتك بني �شركات البلدين يف اخلارج 
تاأ�شي�س فريق م�شرتك من  واتفقا على 
املو�شوعات  ح���ول  للتن�شيق  اجل��ان��ب��ني 

امل�شرتكة.

 

•• عجمان : الفجر

ال�����ش��ام�����ش��ي املدير  اأك������دت ر����ش���ا خ��ل��ف 
امل�شاندة  اخل��دم��ات  لقطاع  التنفيذي 
موؤ�ش�شة  يف  امل���������ش����اري����ع  وت����ط����وي����ر 
امل��وا���ش��الت ال��ع��ام��ة ����ش���رورة الطالع 
ع��ل��ى اأه���م ال��ت��ط��ورات ال��ق��ان��ون��ي��ة التي 
امل�شافة  القيمة  �شريبة  ب�شاأن  �شدرت 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى درا���ش��ت��ه��ا م��ن اجلوانب 

املتعددة  الج���راءات  حيث  من  العملية 
فهم  ي�شمن  ومب���ا  تطبيقها  وك��ي��ف��ي��ة 
املوؤ�ش�شة،  ملنت�شبي  بها  املنوطة  ا�ش�شها 
كما يتم الطالع على كافة الإجراءات 
الإدارية واملالية الواجب مراعاتها عند 
ي�شمن  مب��ا  ال�����ش��راء  اأو  البيع  عمليات 

حقوق البائع وامل�شرتي.
موؤ�ش�شة  ت��ن��ظ��ي��م  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
امل��وا���ش��الت ال��ع��ام��ة ور���ش��ة ع��م��ل حول 

ملوظفي  امل�������ش���اف���ة  ال��ق��ي��م��ة  ���ش��ري��ب��ة 
متتالية،  اأي������ام  ث����الث  مل����دة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
�شل�شلة  �شمن  الور�شة  ه��ذه  ت��اأت��ي  كما 
ال��دورات التدريبية وور�س العمل التي 
م�شتوى  ل��رف��ع  امل��وؤ���ش�����ش��ة  تنفذه���������ا 
قدراتهم  وت��ن��م��ي��ة  ال��ب�����ش��ري��ة  ال���ك���وادر 

املهنية. 
عا�شور  عامر  ال��دك��ت��ور  املحا�شر  ون��وه 
املن�شاآت  قيام  اأهمية  الور�شة على  اأثناء 

•• اأبوظبي  - الفجر

اأبوظبي للرقابة الغذائية  ي�شارك جهاز 
للقمة  ال�����ش��اد���ش��ة  ال�������دورة  ب��ف��ع��ال��ي��ات 
العاملية للمياه 2018 التي ت�شت�شيفها 
اأبوظبي  اأ�شبوع  فعاليات  �شمن  م�شدر، 
ل��ال���ش��ت��دام��ة، حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الفرتة  خ��الل  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى 
من 15 اإىل 18 يناير اجلاري يف مركز 
اأبوظبي للمعار�س، لت�شليط ال�شوء على 
اأبرز امل�شاريع والنماذج التي عمل اجلهاز 
ال�شتدامة  جم���الت  يف  تطويرها  على 

البيئية واملائية.
القا�شمي  را���ش��د  ث��ام��ر  امل��ه��ن��د���س  واأك����د 
امل��ت��ح��دث ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م اجل���ه���از، اأن 
امل�شاركة تاأتي لت�شليط ال�شوء على جهود 
اجلهاز يف تركيز برامج الدعم والتنمية 
الزراعية لتحقيق ال�شتدامة من خالل 
املالئمة  ال���زراع���ي���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اع��ت��م��اد 
للموارد  الأم����ث����ل  ال����ش���ت���خ���دام  ب���ه���دف 
للتغلب  الرامية  وم�شاريعه  الطبيعية، 
على حتديات رفع كفاءة ا�شتخدام املوارد 

امل��ائ��ي��ة يف ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي ب���الإم���ارة، 
ملواجهة  املتاحة  اخل��ي��ارات  كافة  وبحث 
هذه التحديات من خالل �شعيه احلثيث 
اإىل تر�شيد ا�شتخدام املياه يف هذا القطاع 
للمياه  الأك������رب  امل�����ش��ت��ه��ل��ك  ي��ع��د  ال�����ذي 
على  والعمل  املحلية،  الدرا�شات  بح�شب 
لزيادة  الأمثل  بال�شكل  منها  ال�شتفادة 
حتقيق  ي�شمن  مب��ا  ال���زراع���ي،  الإن���ت���اج 

ال�شتدامة املائية والزراعية.
اجل���ه���از  اأن  اإىل  ال���ق���ا����ش���م���ي  واأ�������ش������ار 
ي�شتعر�س من خالل م�شاركته هذا العام 
 Irrigation- ال���ري  ك��ف��اءة  من���وذج 
على  ي��ع��ت��م��د  efficiency والذي 
بكفاءة  ومي��ت��از  بالتنقيط  ال���ري  ن��ظ��ام 
يف  ويوفر   ،95% اإىل  ت�شل  عالية  ري 
امكانية  مع  والأ���ش��م��دة   املياه  ا�شتخدام 
اأثناء  الزراعية للنبات  القيام بالعمليات 
الرتب  جلميع  وي�شلح  ال���ري،  عمليات 
متو�شطة(،  طينية،  )رملية،  والأرا���ش��ي 
وري النباتات على فرتات زمنية متقاربة 
ومتوا�شل  ب���ط���يء  اإم������داد  حت��ق��ي��ق  م���ع 
بالت�شاوي  النباتات  جلميع  ال��ري  مبياه 
للنباتات،  امل���ائ���ي  الإج����ه����اد  ي��ق��ل��ل  مم���ا 
للزراعات  املنا�شب  الوحيد  النظام  وه��و 

نظام  ج��ان��ب  اإىل  امل��ح��م��ي��ة،  ال��ب��ي��وت  يف 
ا�شتخدام  ت��رب��ة لإع����ادة  ب���دون  ال���زراع���ة 
 soil less system املياه  وتدوير 
 ،and water recirculation
امل�شتخدمة  الطرق  اأهم  باأحد  للتعريف 
بدون  )ال��زراع��ة  احلديثة  ال��زراع��ات  يف 
اإعادة  خاللها  م��ن  ميكن  وال��ت��ي  ت��رب��ة( 
ا�شتخدام املياه يف النظام الزراعي وتقليل 
بعدة  النموذج  يتميز  حيث  ال�شتهالك، 
اإيجابيات كاإمكانية اإعادة ا�شتخدام املياه 
ا�شتهالك  من  يقلل  مما  مغلق  نظام  يف 
املياه والأ�شمدة، واحلفاظ على ا�شتدامة 
املوارد والبيئة، ودعم الإنتاجية من حيث 
النوع والكم بالإ�شافة اإىل التخل�س من 
وامللوحة  الأمرا�س  الرتبة مثل  م�شاكل 

والأع�شاب ال�شارة.
كذلك  تت�شمن  امل�����ش��ارك��ة  اأن  واأ����ش���اف 
م�شروع حمطات الري اجلماعي والذي 
املياه  لتوزيع  خالله  من  اجلهاز  يهدف 
التي ل يتوفر فيها م�شدر  امل��زارع  على 
للمياه اجلوفية املنا�شبة للري، من خالل 
حمطات الري اجلماعي، والتي يتم من 
خاللها التحكم يف توزيع املياه التي يتم 
جتميعها �شواء من مياه التحلية اأو الآبار 

•• دبي- وام:

للم�شوؤولية  “�شلكة”  ���ش��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 
الجتماعية والعالقات العامة عن اإطالق 
لريادة  دعما  ال�شت�شارية  اخلدمات  وقف 
بن  حممد  مركز  م��ع  بالتعاون  الأع��م��ال 
والهبة  الوقف  ل�شت�شارات  العاملي  را�شد 
وذل����ك م��ن خ���الل ت��وف��ر جم��م��وع��ة من 
وقفية  ب�����ش��ورة  الت�شالية  ال���ش��ت�����ش��ارات 
واملناطق  بدبي  الكويتي  الأعمال  ملجل�س 
ال�����ش��م��ال��ي��ة ال�����ذي ي��ع��م��ل ك��م��ن��ظ��م��ة غر 
ربحية حتت مظلة غرفة جتارة و�شناعة 
اإط��الق هذا الوقف املبتكر -  دبي. وياأتي 
الذي جاء بالتعاون مع مركز حممد بن 
والهبة  الوقف  ل�شت�شارات  العاملي  را�شد 
ال�شيخ  ال�شمو  قرار �شاحب  تزامنا مع   -
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
 2018 ع�����ام  ب����اإع����الن  اهلل”  “حفظه 
تقام  ليكون منا�شبة وطنية  زايد”  “عام 
ل��الح��ت��ف��اء ب��ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ش�����س امل��غ��ف��ور له 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 
 100 م���رور  ذك���رى  مبنا�شبة  ث���راه  اهلل 
تنظيم  لقانون  وتبعا  م��ي��الده  على  �شنة 

ال���وق���ف وال��ه��ب��ة ال����ذي اأ����ش���دره �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اإحياء  اإع���ادة  رع��اه اهلل بهدف  دب��ي  حاكم 

الوقف كاأداة تنموية للمجتمع.
عالمة  على  �شلكة  ح�شلت  لذلك  وتبعاً 
را�شد  ب��ن  م��ن مركز حممد  للوقف  دب��ي 
اأحد  والهبة،  الوقف  ل�شت�شارات  العاملي 
مبادرات حممد بن را�شد العاملية، تقديراً 
به  يحتذى  كنموذج  املجتمعية  مل�شاهمتها 

يف القطاع اخلا�س. 
وتاأتي هذه اخلدمة املجتمعية امل�شتدامة 
مع  بالتن�شيق  املبتكر  الوقف  ملفهوم  تبعاً 
مركز حممد بن را�شد العاملي ل�شت�شارات 
الوقف والهبة، حيث يتيح مفهوم الوقف 
اأنواع خمتلفة للوقف كاأداة  املبتكر ابتكار 
واملنتجات  اخل��دم��ات  خ��الل  م��ن  تنموية 
وغرها وعدم اقت�شار ذلك على الأ�شول 
الوقف  يف  احل������ال  ه����و  ك���م���ا  ال���ع���ق���اري���ة 

التقليدي.
الإداري يف  ال�شريك  الربيعان  �شعد  وقال 
ا�شت�شارات  �شلكة  تقدم   : “�شلكة”  �شركة 
امل�شوؤولية املجتمعية كجزء من خدماتها 

ال�شت�شارية للجهات اخلا�شة واحلكومية 
مبتكرة  ب����رام����ج  ت����ق����دمي  يف  ال����راغ����ب����ة 
وم�شتدامة يف خدمة املجتمع لذلك ياأتي 
هذا الوقف املبتكر مبا ين�شجم مع قيمنا 
وما ن�شجع خمتلف املوؤ�ش�شات على تبنيه 

.
واأ�شاف “ ن�شعد بكوننا اأول �شركة كويتية 
الرائدة،  الوقفية  املبادرة  ت�شارك يف هذه 

املزارع  على  وتوزيعها  املعاجلة،  املياه  اأو 
بوا�شطة  اأو  حتكم  م�شخات  خ��الل  م��ن 
مياه،  �شبكات  ع��رب  الأر���ش��ي��ة  اجل��اذب��ي��ة 
ال�شرف  م��ي��اه  م�����ش��روع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
اإخ�شاعها  يتم  والتي  املعاجلة  ال�شحي 
لعمليات فلرتة متطورة وتعقيم بتقنية� 
UV، حيث تعترب املياه املعاجلة منا�شبة 
لأغرا�س الزراعة وحتتوي على عنا�شر 
تقليل  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  للنبات  �شرورية 
الأ����ش���م���دة، وت��ت�����ش��ف نوعية  ا���ش��ت��خ��دام 
املياه ب�شالحيتها لري جميع املحا�شيل 
املقيد  ال���ش��ت��خ��دام غ��ر  وت��دخ��ل �شمن 
العاملية  ال�شحة  منظمة  بح�شب  للري 
التابعة  وال����زراع����ة  الأغ���ذي���ة  وم��ن��ظ��م��ة 

لالأمم املتحدة.

ال�شت�شارات  خدمات  تقدمي  �شيتم  حيث 
للمن�شات  وق��ف��ي��ة  ب�����ش��ورة  الت�����ش��ال��ي��ة 
اخلا�شة  املجتمعية  واملبادرات  الإعالمية 
الذي  ب��دب��ي  الكويتي  الأع��م��ال  مبجل�س 
هذه  ت��ك��ون  اأن  اآم��ل��ني  بع�شويته  نتمتع 
اخل����ط����وة من����وذج����اً م��ل��ه��م��اً لأك������رث من 

1700 �شركة كويتية عاملة بدبي«.
وقال الدكتور حمد احلمادي الأمني العام 
ملركز حممد بن را�شد العاملي ل�شت�شارات 
من  ال���ع���دي���د  “هناك  وال���ه���ب���ة  ال����وق����ف 
املجتمعية  واملبادرات  الإعالمية  املن�شات 
وا�شحة  ا�شرتاتيجيات  لو�شع  حاجة  يف 
وحتقيق  امل�شتهدف  جلمهورها  للو�شول 
اأه��داف��ه��ا ل���ذا ج���اءت ف��ك��رة اإط����الق وقف 
موؤ�ش�شة  وقامت   .. املجال  ه��ذا  يف  مبتكر 
�شلكة بتبني هذا الوقف من خالل تقدمي 
ملجل�س  وقفية  ب�شورة  الالزمة  اخلدمات 
..ويت�شح  ب��ال��دول��ة  ال��ك��وي��ت��ي  الأع���م���ال 
م���ن خ���الل ه���ذا ال��ن��م��وذج م���دى املرونة 
مقارنًة  املبتكر  ال��وق��ف  بها  يتحلى  التي 
املبتكر  ال��وق��ف  ففي  التقليدي،  بالوقف 
الفائ�شة  امل���وارد  من  اأي  ا�شتغالل  ميكن 
منها  لي�شتفيد  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ح��اج��ة  ع���ن 

للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
ال�شنوات  خ�����الل  ا����ش���ت���ط���اع  ال���غ���ذائ���ي���ة 
الأخرة اإطالق عدد من املبادرات املهمة، 
والتي تهدف لن�شر الوعي باأهمية املياه 
املزارعني  بني  عليها  احلفاظ  و���ش��رورة 
ب�شكل  امل�شتهلكني  وب��ني  خ��ا���س،  ب�شكل 
ا�شتدامة  على  للحفاظ  ودعوتهم  ع��ام، 
امل�����وارد امل��ائ��ي��ة ب���الإم���ارة، وح��م��ل��ت هذه 
واحللول،  الأف���ك���ار  يف  ت��ن��وع��اً  امل���ب���ادرات 
وركزت على اجلانبني الإمنائي والوقائي 
يف الت�شدي لكافة التحديات التي تواجه 
اأو تهدد م�شتقبل املياه العذبة يف الدولة، 
ع��دٍد من  امل��ب��ادرات على  ه��ذه  وا�شتملت 
الدرا�شات وامل�شاريع والقرارات وتعزيزها 

ب�شل�شلة من الإجراءات املتنوعة.

الآخرون ب�شورة وقفية«. وذكر اأمني عام 
www. امل��وق��ع الل���ك���رتوين  اأن  امل��رك��ز 

كافة  لتلقي  جاهز   MBRgcec.ae
واملوؤ�ش�شات  املهتمني  الأف��راد  ا�شتف�شارات 
ال��راغ��ب��ة يف احل�����ش��ول ع��ل��ى ع��الم��ة دبي 
را�شد  ب��ن  حممد  م��رك��ز  ويعمل  للوقف. 
على  والهبة  ال��وق��ف  ل�شت�شارات  العاملي 
للموؤ�ش�شات  ال��الزم��ة  ال�شت�شارة  ت��وف��ر 
احلكومية واخلا�شة يف تعزيز م�شاهمتها 
عالمة  خ���الل  م��ن  وتفعيلها  املجتمعية 
طيف  بناء  على  ي�شاعد  مما  للوقف  دب��ي 
من اخلدمات املجتمعية التي تتناول اأهم 
الفاعلة  املجتمعية  امل�شاركة  يف  الو�شائل 

للموؤ�ش�شات.
وتاأتي عالمة دبي للوقف �شمن امل�شاريع 
املبتكرة التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم �شمن الروؤية 
الأدوار  اأح��د  متثل  وه��ي  للوقف،  العاملية 
لإتاحة  املجتمعية  للم�شاركة  التحفيزية 
احلكومي  القطاعني  ملوؤ�ش�شات  الفر�شة 
واخلا�س للم�شاركة يف خدمة املجتمع عن 
اأ�شولها  من  جلزء  املبتكر  الوقف  طريق 

ل�شالح حاجات تنموية جمتمعية.

فاتورة  ب��اإ���ش��دار  لل�شريبة  اخلا�شعة 
حمددة  تفا�شيل  مت�شمنة  �شريبية 

وفقاً لالئحة التنفيذية، 
�شهادات  ت��وزي��ع  مت  ال��ور���ش��ة  نهاية  ويف 
ال��ت��ق��دي��ر ك��م��ا اأع������رب امل���وظ���ف���ني عن 
التي  والأط��روح��ة  بالور�شة  امتنانهم 
ق����دم����ت خ���الل���ه���ا ل���ل���وق���ف ع���ل���ى اأه����م 
ال�شريبة  لتطبيق  الداعمة  اخلطوات 

امل�شافة. 

•• اأبوظبي -وام:

منذ  اأبوظبي   - القت�شادية  التنمية  دائ��رة  نفذت 
ت��ط��ب��ي��ق ���ش��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����ش��اف��ة ع��ل��ى م�شتوى 
زيارة   720 اجل����اري  ي��ن��اي��ر  �شهر  مطلع  ال��دول��ة 
اأبوظبي   “ الإم������ارة  م��ن��اط��ق  يف  م��ي��داين  تفتي�س 
والعني والظفرة” بهدف التاأكد من تطبيق منافذ 
التجاوز  وعدم  �شليم  ب�شكل  ال�شريبة  لوائح  البيع 
من خالل رفع ال�شعار ب�شكل مبالغ فيه يوؤثر على 

حقوق امل�شتهلكني وقدرتهم ال�شرائية.
احلماية  اإدارة  مدير  القبي�شي  طار�س  اأحمد  وقال 
ال��ت��ج��اري��ة ب���الإن���اب���ة يف ال���دائ���رة ان���ه ي��ت��م تكليف 
باأهمية  املنافذ  وتنبيه  بتوعية  بالقيام  املفت�شني 
حددها  ال��ت��ي  ال�شريبة  ح���دود  بتطبيق  الل���ت���زام 
القانون بزيادة ال�شعار بن�شبة %5 فقط ول �شيما 
كبرا  اقبال  ت�شهد  التي  الكربى  البيع  منافذ  يف 
الزيارات  ه��ذه  اإن  واأ���ش��اف   . امل�شتهلكني  قبل  م��ن 
تاأتي يف اإطار خطة متكاملة حددتها الدائرة بهدف 
القيمة  ل�شريبة  ال�شليم  التطبيق  دورها يف  تعزيز 
امل�شافة حيث ت�شمنت اىل جانب الزيارات امليدانية 
التفتي�س  حمالت  من  العديد  تنفيذ  يومي  ب�شكل 

على منافذ البيع التي يتقدم امل�شتهلكون ب�شكاوى 
ب�شاأنها.

�شريبة  تطبيق  منذ  امل�شتهلكني  ���ش��ك��اوى  وب�����ش��اأن 
اأو�شح   ..  2018 يناير  اول  يف  امل�شافة  القيمة 
 352 ال��دائ��رة تلقت  ب��اأن  القبي�شي  اأح��م��د ط��ار���س 
���ش��ك��وى م��ن��ه��ا 182 ���ش��ك��وى م���وزع���ة ع��ل��ى 115 
الظفرة  يف  و5  العني  يف  و62  اأبوظبي  يف  �شكوى 
170 �شكوى غر م�شتوفية  الرد على  .. فيما مت 
امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات ال��ك��اف��ي��ة ك��ف��وات��ر معاملة 

ال�شراء وا�شتف�شارات عامة وغرها.
وردت  التي  امل�شتهلكني  �شكاوى  اأن  القبي�شي  وذك��ر 
امل�شافة  القيمة  ب�شاأن تطبيق �شريبة  الدائرة  اىل 
ت��ن��وع��ت م��و���ش��وع��ات��ه��ا ب��ني ارت��ف��اع ال���ش��ع��ار وعدم 
اعطاء فاتورة للم�شتهلك واحت�شاب قيمة ال�شريبة 
عند ال�شراء وعدم وجود رقم ال�شجل ال�شريبي يف 
من  اأع��ل��ى  مبلغ  احت�شاب  اىل  بالإ�شافة  ال��ف��ات��ورة 
قيمة ال�شريبة %5 يف فاتورة ال�شراء وعدم ارجاع 

املبالغ املتبقية يف فاتورة ال�شراء.
�شريع  ب�شكل  التفتي�س جتاوب  ان قريق  وا�شار اىل 
م��ع ك��اف��ة ال�����ش��ك��اوى امل��ك��ت��م��ل��ة ح��ي��ث ق���ام بزيارات 
 20 منها  خمالفة   27 مبوجبها  وح��رر  ميدانية 

خم��ال��ف��ة ح�����ش��ب ال��ب��ن��د 72 من 
لدى  املعتمد  امل��خ��ال��ف��ات  ج���دول 
ال���دائ���رة ب�����ش��اأن ف��ر���س ر���ش��وم اأو 
امل�شتهلك  على  اإ�شافية  خدمات 
بقيمة  ت���ب���داأ  وال���ت���ي  م����ربر  دون 
دره����م  ال�����ف   10 اىل  الف   3
والغ����الق و7 خم��ال��ف��ات ح�شب 
الل������ت������زام  ل�����ع�����دم   77 ال����ب����ن����د 
ال�شادرة  والتعاميم  بالتعهدات 
بالتعليمات  او  ال�����دائ�����رة  ع����ن 
ال�شادرة  وال�شوابط  وال�شروط 
 2000 عنها والتي ترتواح بني 

اىل 8 اآلف درهم والغالق.
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ����رة  اإن  القبي�شي  واأك����د 
التفتي�س  زي������ارات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  �شت�شتمر  اأب��وظ��ب��ي 
ال�شريع  وال��ت��ج��اوب  التفتي�س  وح��م��الت  امل��ي��داين 
امل�شتهلكني حمذرا  اأية �شكاوى تردها من قبل  مع 
ا�شتغالل  عواقب  من  البيع  منافذ  ذات��ه  الوقت  يف 
ت��ط��ب��ي��ق ���ش��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����ش��اف��ة ل��ل��ت��اأث��ر على 
مبالغ  ب�شكل  ال�شعار  رف��ع  خ��الل  م��ن  امل�شتهلكني 

فيه .

ت�شملهم  الذين  البيع  منافذ  جميع  على  اإن  وق��ال 
الت�شجيل  ���ش��ه��ادة  ا���ش��دار  يف  الت�شريع  ال�شريبة 
لل�شرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  نظام  عرب  ال�شريبي 
حيث مت تكليف املفت�شني خالل زياراتهم امليدانية 
بالتاأكد من ح�شول منافذ البيع على هذه ال�شهادة 
ال�شراء  ف���وات���ر  ال�����ش��ري��ب��ي يف  ال���رق���م  وت�����ش��ج��ي��ل 
البند  ح�شب  �شريحة  خمالفة  يعد  ذل��ك  وخ��الف 
رقم 77 جلدول املخالفات بعدم اللتزام بالتعهدات 

والتعاميم ال�شادرة عن الدائرة.

»�سلكة« الكويتية تطلق وقف اخلدمات ال�ست�سارية دعما لريادة الأعمال

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/226   
حمل  جمهول  ال�شكعة  معروف  متارا  اإليها  املنذر   . عجمان  م�شرف  املنذر: 
خطاب  خالل  من  املنذر  قدمها  التي  باخلدمات  لتزويدكم  اإ�شارة  الإقامة  
املنتهية  الجارة  ب�شيغة   2016-4-4 بتاريخ  الئتمانية   الت�شهيالت  عر�س 
بالتمليك مببلغ 2.68.000 مليونان و�شتمائة وثمانون الف درهم. لذلك فاإن 
اأ�شبوع من  اأعاله خالل  املبلغ  اإليها ب�شرورة قيامها ب�شداد  املنذر  املنذر ينذر 
كافة الجراءات  اتخاذ  اإىل  املنذرة  �شت�شطر  واإل  الإنذار  لهذا  الإعالن  تاريخ 

القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها قبل املنذر اإليها. 
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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ارتفاع �سايف اأرباح م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي 
% توزيعات نقدية اإىل 478 مليون ويقرتح 8 

•• ال�شارقة-الفجر:

حيث   ،2017 لعام  املالية  نتائجه  عن  الإ�شالمي  ال�شارقة  م�شرف  اأعلن 
حقق امل�شرف منواً ملحوظاً على �شعيد كافة اأن�شطة امل�شرف، فقد اأرتفع 
اإجمايل الأ�شول بن�شبة %14 لت�شل اإىل مبلغ 38.3 مليار درهم بنهاية 
راأ�س  املايل وتو�شيع قاعدة  بتعزيز مركزه  امل�شرف  2017،  كما قام  عام 
الأويل  مرتني  العام  بداية  منذ  راأ�شماله  بزيادة  امل�شرف  ق��ام  حيث  امل��ال، 
الأول من  ال��رب��ع  خ��الل  امل�شاهمني  اأ���ش��ه��م منحة على  ت��وزي��ع  خ��الل  م��ن 
اإ�شدار �شكوك  والثانية عن طريق   ،  2016 لعام  اأرب��اح  كتوزيعات  العام، 
مت  حيث  دره���م  مليون   266.8 مببلغ  ع��ادي��ة  اأ���ش��ه��م  اإىل  للتحول  قابلة 
حتويلها خالل الربع الأخر من العام. ونتيجة لذلك، فقد ارتفع راأ�شمال 
2.9 مليار درهم واإجمايل حقوق امل�شاهمني اإىل 5.5 مليار  امل�شرف اإىل 
2، ما ن�شبته  درهم ، ولي�شل معدل كفاية راأ���س امل��ال، وفقاً ملتطلبات بازل 
�شهدها  التي  الكبرة  الزيادة  من  الرغم  على  العام  نهاية  يف   21.14%
امل�شرف يف اإجمايل الأ�شول، وبذلك يحافظ م�شرف ال�شارقة الإ�شالمي 
ن�شبة كفاية  والعاملية من حيث  الإقليمية  البنوك  على مكانته يف مقدمة 
اإجمايل  ارتفعت  فقد  التمويل،  م�شادر  ل�شتخدامات  وتنويعاً  امل��ال.  راأ���س 
مليار   21.7 اإىل  لت�شل   27% بن�شبة  للعمالء  املمنوحة  الت�شهيالت 
درهم بنهاية عام 2017 مقارنة مببلغ 17.1 مليار درهم عن نهاية عام 
2016، كما ارتفعت ا�شتثمارات امل�شرف بن�شبة %23 لتبلغ 5.0 مليار 

درهم مقارنة مببلغ 4.1 مليار درهم عن العام ال�شابق.
وحتقيق  عمالئه  ق��اع��دة  تو�شيع  يف  الإ���ش��الم��ي  ال�����ش��ارق��ة  م�شرف  وجن��ح 
مبختلف  العمالء  ودائ���ع  م��ن  م��زي��د  ا�شتقطاب  يف  اإيجابية  من��و  م��ع��دلت 
 22% بن�شبة  العمالء  ودائ��ع  اإج��م��ايل  ارتفع  ال��ع��ام، حيث  خ��الل  اأنواعها 
مليار   18.3 مببلغ  مقارنة  دره��م  مليار   22.3 وق��دره  مبلغ  اإىل  لي�شل 
العمالء  مت��وي��الت  ن�شبة  بلغت  فقد  وب��ذل��ك   .2016 ع��ام  بنهاية  دره��م 
من  بكثر  اأق��ل  وه��ي   ،79.8% ن�شبته  ما  امل�شتقرة  التمويل  م�شادر  اإىل 
احلد الأدن��ى املطلوب من قبل امل�شرف املركزي ، مما يعزز قدرة امل�شرف 
التمويلية  اأن�شطته  لتو�شيع  التناف�شية  وقدرته  كبرة  منو  ن�شب  لتحقيق 
لكافة القطاعات القت�شادية وتعزيز م�شادر الدخل. وعلى �شعيد قائمة 
ن�شبتها  وب��زي��ادة  دره��م  مليار   1.49 الإي���رادات  اإجمايل  بلغ  فقد  الدخل، 
%8.4 مقارنة باإجمايل1.37 مليار يف العام ال�شابق، وكذلك بلغ �شايف 
مقارنة   4.9% ون�شبتها  وب��زي��ادة  دره��م  مليون   933.8 الت�شغيل  اأرب��اح 
مببلغ 890.4 مليون درهم يف العام ال�شابق. وبالرغم من ا�شتمرار �شيا�شة 
امل�شرف املتحفظة لتعزيز املخ�ش�شات ملواجهة اأي خماطر حمتملة والتي 
اأرباح  امل�شرف �شايف  فقد حقق  العام،  دره��م خالل  مليون   253.8 بلغت 
بلغت 477.7 مليون درهم بنهاية عام 2017 مقارنة ب� 462.9 مليون 
مقابل  دره��م   0.18 اإىل  ال�شهم  ربحية  لرتتفع   ،2016 ع��ام  عن  دره��م 
اأرباح  الإدارة توزيع  ال�شابق. ويقرتح جمل�س  العام  0.17 درهم يف  مببلغ 
التوزيعات  تلك  اعتماد  يتم  اأن  على  امل���ال،  راأ����س  م��ن   8% بن�شبة  نقدية 

باجتماع اجلمعية العمومية القادم.

�سمن اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة.. 
انطالق معر�ض اإيكووي�ست 2018 

•• اأبوظبي-وام:

افتتح معايل فالح حممد الأحبابي رئي�س دائرة التخطيط العمراين والبلديات 
فعاليات الدورة اخلام�شة  “تدوير”  اإدارة النفايات  اإدارة مركز  رئي�س جمل�س 
واإعادة  النفايات  اإدارة  قطاع  يف  املتخ�ش�س   2018 وي�شت  اإيكو  معر�س  من 
معر�س  ويعد   .« لال�شتدامة  اأبوظبي  “اأ�شبوع  فعاليات  �شمن  وذلك  التدوير 
اإيكووي�شت الذي ي�شتمر ملدة اأربعة اأيام يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س “ 
املعر�س الرائد يف جمال الإدارة امل�شتدامة للنفايات واإعادة التدوير  ادنيك” .. 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. ويجمع املعر�س الذي يتم تنظيمه 
بالتعاون مع مركز اإدارة النفايات - اأبوظبي “تدوير” كبار مزودي اخلدمات 
والتكنولوجيا املحليني والدوليني واأبرز القطاعات امل�شتهلكة للتكنولوجيا على 
امل�شتويني املحلي والإقليمي ف�شال عن تواجد خرباء القطاعني العام واخلا�س 
وذلك بهدف ا�شتعرا�س احللول لتحقيق اأف�شل ا�شتفادة من النفايات ومناق�شة 
اإىل موارد وا�شتخدام تقنيات  النفايات  التي حتول  ال�شرتاتيجيات والتقنيات 

اجليل اجلديد من اأجل ادارة م�شتدامة للنفايات.

دور  على  ال�سوء  ت�سلط  اإمباور 
البتكار يف جمال تربيد املناطق 

•• دبي-وام:

قدمت موؤ�ش�شة الإمارات لأنظمة التربيد املركزي “اإمباور” روؤًى واأفكاراً 
جديدة حول البتكار يف جمال تربيد املناطق ودوره يف تطوير املدن الذكية 

وذلك يف تقرير حالة القت�شاد الأخ�شر الذي اأطلق موخرا يف دبي. 
ومت خالل حفل اطالق التقرير منح اأحمد بن �شعفار الرئي�س التنفيذي 
لإمباور درعاً تكرميياً تقديراً لدعم موؤ�ش�شة اإمباور املتوا�شل وم�شاهمتها 

يف هذا التقرير كاأحد اجلهات الرعاية له واملعنية بتعزيز ال�شتدامة.

يف اإطار فعاليات اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة

�سركة »م�سدر« تك�سف عن »احلافلة امل�ستدامة« تعمل بالكهرباء كليًا
م�سممة للعمل يف املناخات احلارة وتقطع م�سافة 150 كيلومرتا يف كل عملية �سحن بالكهرباء

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأب��وظ��ب��ي لطاقة  ك�����ش��ف��ت ام�����س ���ش��رك��ة 
فعاليات  اإط��ار  يف  “م�شدر”،  امل�شتقبل 
اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة 2018، عن 
احلافلة امل�شتدامة تعمل كلياً بالكهرباء 
��د من���وذج���اً ل��ل��ج��ي��ل ال���ق���ادم من  ل��ت��ج�����شنّ

مركبات النقل اجلماعي امل�شتدامة. 
التجريبي  النموذج  ت�شميم  جرى  وقد 
م�شرتك  م�������ش���روع  اإط������ار  يف  ل��ل��ح��اف��ل��ة 
ب���ني ���ش��رك��ة م�����ش��در و���ش��رك��ة حافالت 
اأبوظبي  م���ن  ت��ت��خ��ذ  ال��ت��ي  ل��ل�����ش��ن��اع��ة، 
لها، وبالتعاون مع معهد م�شدر،  مقراً 
ي���ن���درج ���ش��م��ن ج��ام��ع��ة خليفة  ال�����ذي 

للتكنولوجيا. 
“�شيمنز”،  ����ش���رك���ة  وف�������رت  ح����ني  يف 
امل�شروع،  هذا  يف  التكنولوجي  ال�شريك 
امل���ح���رك ال�����ذي ي��ت��ي��ح ل��ل��ح��اف��ل��ة قطع 
150 كلم يف كل عملية �شحن،  م�شافة 
ووزن  ح��ج��م  زي�����ادة  اإىل  احل���اج���ة  دون 

البطاريات.
ق��ري��ب��اً جت��ري��ب احلافلة  ي��ت��م  و����ش���وف 
م�شدر  م����دي����ن����ة  ����ش���م���ن  اجل�������دي�������دة 
املهند�شون  ���ش��ي��ق��وم  ح��ي��ث  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
ونظمها  احلافلة  بطارية  اأداء  بتقييم 
الإمارات.  دولة  مناخ  الكهربائية �شمن 
اأبوظبي  م��رك��ز  زوار  ب��اإم��ك��ان  و�شيكون 
خالل  “اأدنيك”  ل��ل��م��ع��ار���س  ال��وط��ن��ي 
الطالع  لال�شتدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ش��ب��وع 

على “احلافلة امل�شتدامة” اجلديدة.  
ويف هذه املنا�شبة، قال يو�شف با�شليب، 
التطوير  لإدارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر 
العمراين امل�شتدام يف “م�شدر”: يرتبط 
احل�شرية  امل��ن��اط��ق  ا���ش��ت��دام��ة  ت��ع��زي��ز 
ب�شكل متزايد مبدى القدرة على توفر 
حلول مبتكرة يف جمال النقل. ويف هذا 
ال�شياق، �شوف تلعب مدينة م�شدر دوراً 
حمورياً يف التحول نحو اعتماد و�شائل 

اأك���رث ا���ش��ت��دام��ة. ومت��ث��ل احلافلة  ن��ق��ل 
امل�����ش��ت��دام��ة م��ث��اًل م��ه��م��اً ع��ل��ى احللول 
حملياً،  تطويرها  يجري  التي  املبتكرة 
اخلربات  بني  للتعاون  مميزاً  ومنوذجاً 
ي�شهم  اأن  ون��اأم��ل  والعاملية.  الإم��ارات��ي��ة 
مدينة  �شمن  اجلديدة  احلافلة  ت�شير 
م�شدر يف حتفيز املبتكرين يف الإمارات 
املعنيني بالتكنولوجيا النظيفة، وتعزيز 
املناطق  يف  الكهربائية  احل��اف��الت  اأداء 

احلارة.  
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال خ��ال��د ه��ا���ش��م املدير 
التنفيذي لقطاع النقل الربي يف دائرة 
النقل باأبوظبي: “نحن معجبون بهذه 
امل��ت��م��ي��زة، ونتطلع  امل�����ش��ت��دام��ة  احل��اف��ل��ة 
اختبارات  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  ق���دم���اً 
مبثابة  ه��ي  احلافلة  اأن  �شك  ل  الأداء. 
و�شيلة م�شتدامة للتعامل مع العراقيل 
العاملة  امل����رك����ب����ات  ت���واج���ه���ه���ا  ال����ت����ي 
بالكهرباء من حيث كفاءة ال�شتهالك، 
درج��ات احلرارة  ارت��ف��اع  ل�شيما يف ظل 
وتن�شم  ال�����ش��ن��ة.  ف���رتات  معظم  خ���الل 
احلافلة امل�شتدامة اإىل عدد من املبادرات 
يف جمال النقل امل�شتدام �شمن اأبوظبي 
والإم��������ارات، ف�����ش��اًل ع���ن مت��ا���ش��ي��ه��ا مع 
اأهداف تنويع امل�شادر التي اأقرتها روؤية 

الإمارات 2021«. 
 وي���ع���د ال���ن���ق���ل امل�������ش���ت���دام واح��������داً من 
�شيجري  ال��ت��ي  الرئي�شية  امل��و���ش��وع��ات 
اأب���وظ���ب���ي  “اأ�شبوع  خ������الل  ت���ن���اول���ه���ا 
�شيتم  حيث  ال��ع��ام،  ه��ذا  لال�شتدامة” 
تنظيم “منتدى التنقل” يف 18 يناير 
2018، بهدف جمع نخبة من اخلرباء 
امل��ب��ذول��ة يف  الأف���ك���ار واجل��ه��ود  ملناق�شة 
البحث  ذل����ك  ال��ت��ن��ق��ل، مب���ا يف  جم����ال 
اجل��دي��د ال���ذي اأط��ل��ق��ت��ه ���ش��رك��ة م�شدر 
لتمويل  بلومرغ  بالتعاون مع موؤ�ش�شة 
عر�س  �شيتم  كما  اجلديدة”.  الطاقة 
جمموعة متنوعة من املنتجات واحللول 

يف  امل�شتدام”  ال��ن��ق��ل  “منطقة  �شمن 
القمة العاملية لطاقة امل�شتقبل التي تقام 

يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.  
وم�����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال اإي�������اد الأن���������ش����اري، 
“حافالت  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
نكون  ب��اأن  ف��خ��ورون  نحن  لل�شناعة”: 
يف طليعة قطاع التنقل امل�شتدام يف دولة 
مع  والعمل  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
والعامليني  املحليني  ال�����ش��رك��اء  م��ن  ك��ل 
امل�شتدامة  احل��اف��ل��ة  ت�شميم  مت  ح��ي��ث 
ب�����ش��ك��ل ق��اب��ل ل��ل��ت��ط��وي��ر، ون��ت��ط��ل��ع اإىل 
النموذج  التجارية لهذا  اإب��راز اجل��دوى 

الأويل. 
الدولية  ل���ل���وك���ال���ة  ت���ق���ري���ر  وب��ح�����ش��ب 
تتخذ  ال��ت��ي  اآي��ري��ن��ا،  امل��ت��ج��ددة  للطاقة 
ي�شتحوذ  لها،  مقراً  م�شدر  مدينة  من 
قطاع النقل على %30 من ا�شتهالك 
الطاقة عاملياً، وهناك اعتماد عايل على 

احلافالت الكهربائية.
“توقعات  اآي��ري��ن��ا(ح��ول  تقرير  وي�شر 
حالة الألواح الكهربائية 2017 عاملياً” 
اإىل ت�شاعف عدد احلافالت التي تعمل 
اإىل  لي�شل  ع��امل��ي��اً  الكهرباء  ببطاريات 
حوايل 345 األف مركبة، وذلك خالل 

الفرتة من 2015 حتى 2016. 
وق����د ت��ع��ه��دت م����وؤخ����راً ع����دد م���ن املدن 
الأربعني  امل��دن  “�شبكة  �شمن  الأع�شاء 
ال��ق��ي��ادي��ة يف جم���ال احل���د م��ن ظاهرة 
 90 ت�شم  وال��ت��ي   ،C40 امل��ن��اخ«  تغر 
ب�شرائها حلافالت  العامل،  مدينة حول 
فقط  الكربونية  النبعاثات  من  خالية 

بعد عام 2025. 
وتت�شم احلافلة امل�شتدامة بهيكل خفيف 
الألومنيوم.  م��ن  م�شنوع  كونه  ال���وزن 
كما مت تزويدها ببطاريات بنظام تربيد 
املياه، وهي مثبتة يف اجلزء اخللفي من 
امل�شاحة.  امل��زي��د م��ن  ل��ت��وف��ر  احل��اف��ل��ة 
وميكن للحافلة اأن تقطع م�شافة 150 

غرفة راأ�ض اخليمة ودائرة التنمية القت�سادية تعززان التعاون بينهما
 •• راأ�ض اخليمة- الفجر 

����ع����ت غ���رف���ة راأ��������س اخل���ي���م���ة ودائ������رة  وقَّ
مذكرة  ب��الإم��ارة،  القت�شادية  التنمية 
وزيادة  امل�شرتك  التعاون  لتعزيز  تفاهم 
امل�شتدامة  القت�شادية  التنمية  معدلت 
يف راأ�س اخليمة، وذلك يف املقر الرئي�شي 
ل��ل��غ��رف��ة، وب��ح�����ش��ور ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
التنمية  دائ���رة  رئي�س  القا�شمي،  ك��اي��د 
الق��ت�����ش��ادي��ة ب����الإم����ارة، وحم��م��د علي 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  النعيمي،  م�شبح 
����ع التفاقية  راأ�����س اخل��ي��م��ة، ووقَّ غ��رف��ة 
ك���ل م���ن حم��م��د ح�����ش��ن ال�����ش��ب��ب، مدير 
بالوكالة،  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  غ���رف���ة  ع����ام 
مدير  النقبي،  ال�شايب  ود.عبدالرحمن 

عام دائرة التنمية القت�شادية.
القا�شمي،  كايد  بن  ال�شيخ حممد  وقال 
التنمية القت�شادية براأ�س  رئي�س دائرة 
اخليمة، اأن النظرة امل�شتقبلية لالرتقاء 
ببيئة اقت�شادية مناف�شة على امل�شتويني 
جهودنا  نكثف  يجعلنا  وال���دويل  املحلي 
بالتعاون من الطرفان لدعم بنود هذه 
التفاقية، وا�شتثمار جهود اجلانبني يف 
حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية حلكومة 
راأ�س اخليمة.  وقال حممد علي م�شبح 
النعيمي، رئي�س جمل�س اإدارة غرفة راأ�س 
اخليمة، اأن التفاقية تهدف اإىل حتقيق 
اأهداف الطرفني، من خالل التعاون يف 
معاجلة الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك، 
منها،  والإداري�����ة  والفنية  الق��ت�����ش��ادي��ة 
يت�شل  فيما  وامل�����ش��ورة  اخل���ربة  وت��ب��ادل 
يعزز  مب��ا  باخت�شا�شاتهما،  بقيامهما 
حتقيق امل�شلحة العامة لالإمارة وي�شهم 
يف قيامهما بدورهما يف حتقيق التنمية 

امل�شتدامة.
واعترب النعيمي اأن التفاقية تعد خطوة 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  �شعيد  ع��ل��ى  ه��ام��ة 
اأنها  يف  ثقته  عن  معرباً  اجلانبني،  بني 
�شتعزز العالقات امل�شرتكة، وتدفعها اإىل 
لأهمية اجلهتني  اأرف��ع، نظراً  م�شتويات 
القت�شادية  ال���ع���الق���ات  م��ن��ظ��وم��ة  يف 
بتوفر  الغرفة  التزام  موؤكداً  ل��الإم��ارة، 
كل الإمكانات والت�شهيالت التي ت�شاعد 
ال��ن��م��و والتطور  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ع��ل��ى 
لالأعمال  بيئة حمفزة  وت�شاهم يف خلق 

يف الإمارة والدولة.
عام  مدير  ال�شبب،  ح�شن  حممد  وق��ال 

غرفة راأ�س اخليمة بالوكالة، اأن الغرفة 
تلتزم برعاية م�شالح الإم��ارة التجارية 
الن�شاط  فروع  من  وغرها  وال�شناعية 
الق��ت�����ش��ادي وامل��ه��ن��ي واخل����دم����ات ذات 
ال�شلطات  م���ع  وال���ت���ع���اون  ب��ه��ا،  ال�����ش��ل��ة 
تنميتها  �شبيل  يف  املخت�شة  احلكومية 
وتطويرها، وذلك على النحو الذي يكفل 
واجتماعيا،  اقت�شاديا  املجتمع  تنمية 
كما تعني بالقيام باملهام التي من �شاأنها 
القت�شادية  الإم�������ارة  م��ك��ان��ة  ت��ر���ش��ي��خ 
واإبراز دورها كمركز من مراكز التجارة 
الفعاليات والربامج  والأعمال، وتنظيم 
التي يتطلبها الرتويج لقت�شاد الإمارة 

وموؤ�ش�شاتها التجارية داخليا وخارجيا.
ومن جهته اأكد د.عبد الرحمن ال�شايب 
ال��ن��ق��ب��ي، م��دي��ر ع����ام اق��ت�����ش��ادي��ة راأ�����س 
�شاأنها  م��ن  التفاقية  ه��ذه  اأن  اخليمة، 
الطرفان،  ب��ني  ال�����ش��راك��ة  ت��وط��ي��د  اأول 
امل�شلحة  ي��ح��ق��ق  ال��ت��ع��اون مب��ا  وت��ع��زي��ز 
لالإمارة من الناحية القت�شادية، ودعم 
اجلانبان  اتفق  حيث  الأع��م��ال،  جمتمع 
على العمل �شوياً لتنفيذ خطة م�شرتكة 
باأن  ثقة  بكل  ون��اأم��ل  املقبلة،  ال��ف��رتة  يف 
هذه التفاقية �شتحقق اأف�شل املخرجات 
على  بالنفع  يعود  مبا  املثمرة  والنتائج 

الإمارة.

تخطيط ا�سرتاتيجي وت�سريعات
التعاون  اإىل  امل����ذك����رة  ه�����ذه  وت����ه����دف 
والدرا�شة  امل�����ش��ورة  وت���ب���ادل  والتن�شيق 
بني الطرفني حول الأنظمة واخلدمات 
التي يتم تطويرها اأو اقرتاحها من قبل 
دور  ا�شتثمار  بهدف  الطرفني،  م��ن  اأي 
اجلهتني يف امل�شاهمة يف تنفيذ وحتقيق 
راأ�س  حلكومة  ال�شرتاتيجية  الأه���داف 
اخل��ي��م��ة، ك��م��ا ���ش��ي��ع��م��ل ال��ط��رف��ان على 
ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق يف حت�شني  زي�����ادة 
اخليمة  راأ���س  لإم��ارة  القت�شادي  الأداء 
اإع���داد وحتديث  العمل على  م��ن خ��الل 
ذات  ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ات  اأو  اخل����ط����ط 
الأه����داف  م��واءم��ت��ه��ا  ل�شمان  ال��ع��الق��ة 
اخليمة،  راأ����س  حلكومة  ال�شرتاتيجية 
ورفع  امل����ايل  التخطيط  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
التعاون  اإىل  بالإ�شافة  الإن��ف��اق،  ك��ف��اءة 
والتن�شيق لإ�شدار مبادرات ا�شرتاتيجية، 
م���ن ���ش��اأن��ه��ا حت�����ش��ني م��ن��اخ الأع���م���ال يف 
الإم������ارة وال���دول���ة ورف����ع م��ك��ان��ت��ه��م��ا يف 
والتن�شيق  والتعاون  التناف�شية،  تقارير 
وال�شوؤون  الأع����م����ال  ق���ط���اع  ت��ن��ظ��ي��م  يف 

القت�شادية. 
و�شيقوم الطرفان مبراجعة الت�شريعات 
عملهما،  ب��ن��ط��اق  ال�����ش��ل��ة  ذات  ال��ق��ائ��م��ة 
اإع��ادة �شياغتها  ب�شاأن  يلزم  واق��رتاح ما 

اأو اإدخ������ال حت�����ش��ي��ن��ات ع��ل��ي��ه��ا ت�����ش��ه��م يف 
حت�شني املوؤ�شرات والنتائج لدى الغرفة 
وال����دائ����رة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإن�����ش��اء جلنة 
ت�شهم  الطرفني  بني  م�شرتكة  قانونية 
القانونية  وامل�����ش��ك��الت  ال��ع��ق��ب��ات  ح��ل  يف 
القت�شادية  القطاعات  تواجه  قد  التي 
عملهما،  ب��ن��ط��اق  ال�شلة  ذات  املختلفة 
وتبادل امل�شورة واملعرفة حول املمار�شات 
املختلفة  امل��ج��الت  يف  املتميزة  الرقابية 
اخ���ت�������ش���ا����س كال  ن����ط����اق  ال����داخ����ل����ة يف 
باملمار�شات  يتعلق  ما  خا�شة  الطرفني، 
التجاري  كالغ�س  ال�����ش��ارة  القت�شادية 
والإغ�������راق والح���ت���ك���ار، وم���ا ق���د يظهر 
منهجية  لتحديد  و���ش��ول  ع��ق��ب��ات  م��ن 
تواجه  ال��ت��ي  العقبات  ح��ل  يف  مت�شابهة 
والبحوث  الدرا�شات  واإع��داد  الطرفني، 
ال���ت���ي تعنى  وال���ت���ق���اري���ر الق���ت�������ش���ادي���ة 
القت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  اأداء  ب��ت��ق��ومي 
وتوجيهها وتطويرها وت�شخي�س امل�شاكل 
وال�شعوبات التي تواجهها، وامل�شاركة يف 
حتليل  النتائج التي يتم التو�شل اليها. 

تنمية ال�شتثمار 
واتفق الطرفان على التعاون والتن�شيق 
يف اإي���ج���اد ب��ي��ئ��ة اق��ت�����ش��ادي��ة ت��ق��وم على 
وا�شتخدام  و���ش��ف��اف��ي��ت��ه��ا  امل��ع��ل��وم��ة  دق���ة 
ال�شركات  مي���ك���ن  مب����ا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

واملوؤ�ش�شات من ال�شتفادة منها، والوقوف 
اإمارة  املتوفرة يف  ال�شتثمار  على فر�س 
راأ������س اخل��ي��م��ة، وت���وف���ر م��ن��اخ منا�شب 
لال�شتثمار والت�شدير وذلك من خالل 
الت�شويقية  اخلطط  اإع��داد  يف  امل�شاهمة 
القت�شادي  الوعي  ون�شر  والرتويجية 
وال�شتثماري وعقد الندوات واملوؤمترات 
وامل���ع���ار����س ال���ت���ج���اري���ة  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
التي  ال�شراكات  وب��ن��اء  املعنية،  اجل��ه��ات 

ت�شهم يف تطوير ال�شتثمار.
التجارة اخلارجية

و����ش���ي���ع���م���ل ال����ط����رف����ان ع���ل���ى ال���ت���ع���اون 
وال��ت��ن�����ش��ي��ق يف ال���رتوي���ج لإم������ارة راأ�����س 
ت��ع��زي��ز مكانتها  وامل�����ش��اه��م��ة يف  اخل��ي��م��ة 
على اخلارطة ال�شتثمارية الدولية، عن 
وا�شتقطاب  حتفيز  على  العمل  ط��ري��ق 
ال�شتثمارات الأجنبية وت�شجيع وتنمية 
ال�شادرات املحلية والتبادل التجاري مع 
العربية والأجنبية، والعمل على   الدول 
الرتويج للبيئة الت�شريعية ال�شتثمارية، 
الت�شهيالت  ع���ل���ى  ال�������ش���وء  وت�����ش��ل��ي��ط 

واحلوافز املقدمة يف الإمارة. 
ال���ف���ع���ال���ي���ات وامل�������وؤمت�������رات وامل���ع���ار����س 

التجارية وال�شناعية وال�شياحية
التعاون  ع���ل���ى  ال����ط����رف����ان  ات���ف���ق  ك���م���ا 
الفعاليات املختلفة  والتن�شيق يف تنظيم 
م����ن م������وؤمت������رات ون����������دوات وم���ع���ار����س 
وامل�شاركة  و�شياحية،  و�شناعية  جتارية 
والرتويج  والدولية  املحلية  املحافل  يف 
للفر�س ال�شتثمارية والتجارية وتوعية 
ال��ق��ط��اع��ات امل�����ش��ت��ه��دف��ة، وامل�����ش��اه��م��ة يف 
حتفيز  وا�شتقطاب وا�شت�شافة الأحداث 

العاملية اإىل راأ�س اخليمة.
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 

وحا�سنات الأعمال
التعاون  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ط��رف��ان  واأك�����د 
الالزمة  الدرا�شات  اإع��داد  يف  والتن�شيق 
والعمل  اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع  دور  لتفعيل 
على حتفيز روح ريادة الأعمال وتوجيه 
واملتو�شطة  ال�شغرة  للم�شاريع  الدعم 
ال�شيا�شات  واقرتاح  الأعمال،  وحا�شنات 
بتطويرها  اخل��ا���ش��ة  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
ذات  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق  وتنميتها 
الخ���ت�������ش���ا����س، مب����ا ي�����ش��ه��م يف اإجن�����اح 
من  الأع����م����ال  رواد  اأن�����ش��ط��ة  وت���ط���وي���ر 
امل�شادر  م��ن  مبجموعة  دع��م��ه��م  خ���الل 

واخلدمات للعمل على ا�شتمرارها.
 

الأو�شط.  ال�����ش��رق  يف  امل�شتدامة  النقل 
ال�شراكات  اإب�����رام  ب����اأن  ث��ق��ة  ع��ل��ى  واإن���ن���ا 
وتوحيد اجلهود ميثل خطوة مهمة نحو 
البتكار،  ع��ل��ى  امل��ح��ل��ي  املجتمع  حتفيز 
امل�شتدامة خر مثال  ونرى يف احلافلة 
توفرت  م��ا  اإذا  حتقيقه  مي��ك��ن  م��ا  ع��ل��ى 
ال�شراكات والتقنيات والأفكار املنا�شبة«.

اعتماد  يف  رائ����دًة  م�شدر  مدينة  وت��ع��د 
اأطلقت  ح��ي��ث  امل�����ش��ت��دام  ال��ن��ق��ل  تقنيات 
النقل  ن���ظ���ام   2010 ع����ام  يف  امل��دي��ن��ة 
من  ي��ع��د  وال����ذي  ال�����ش��ري��ع،  ال�شخ�شي 
من  الكهربائية  املركبات  اأنظمة  اأوائ���ل 
ل  دون �شائق على م�شتوى العامل. وي�شكنّ
ال�����ش��م��ات املميزة  اإح�����دى  ال��ن��ظ��ام  ه���ذه 
مل��دي��ن��ة م�����ش��در، ح��ي��ث ق���ام ب��ن��ق��ل اأكرث 
 .2016 نهاية  �شخ�س يف  من مليوين 
مل�شروع  تقييم  عمليات  ح��ال��ي��اً  وجت���ري 
تو�شيع نظام النقل ال�شخ�شي ال�شريع. 

ومت ت�شميم احلافلة من خالل التعاون 
باحثو  �شاعد  حيث  م�����ش��در،  معهد  م��ع 
املعهد يف عمليات اختيار املكونات واملواد، 
واإدارة البطاريات، والتربيد، وا�شتهالك 
ودرا�شة  امل�������ش���ار،  وت��خ��ط��ي��ط  ال���ط���اق���ة، 

التاأثر على البيئة.    

التوقف  ح��ال  �شحن يف  لكل عملية  كلم 
امل��ت��ك��رر، واأك����رث م��ن ذل���ك ع��ن��د ال�شر 
املتوا�شل. وحتتوي احلافلة من الداخل 
على نظام تكييف للهواء متطور ونوافذ 
ينا�شب  مب��ا  األ��وان��ه��ا  تتغر  م����راآة  ذات 

احتياجات الإ�شاءة والتربيد.
كما اأن طول احلافلة امل�شتدامة اأقل من 
اإذ  التقليدية  الطابقني  ذات  احلافالت 
يبلغ طولها 10.5 مرت، وعر�شها 2.5 
 3.2 وارت��ف��اع��ه��ا  ت��ق��ري��ب��اً،  م��رت م�شابه 
اأق��ل مب��ق��دار م��رت تقريباً. وت�شم  م��رت 
27 مقعداً، وم�شاحة للوقوف  احلافلة 
اأر�شية  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  اآم�����ن،  ب�����ش��ك��ل 

منخف�شة ل�شهولة ال�شعود اإليها.   
الرئي�س  ن���ائ���ب  ت���روي���ج���ر،  اأويف  وق�����ال 
العمليات  ل��ق��ط��اع  الأول  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الرقمي  والت�شنيع  احل��رك��ة  واأن��ظ��م��ة 
“يجري  الأو����ش���ط:  ال�����ش��رق  �شيمنز  يف 
توظيف مثل هذه املحركات الكهربائية 
حول  عديدة  مناطق  يف  الكفاءة  عالية 
العامل، ت�شمل اأوروبا واأمريكا ال�شمالية 
بالتعاون مع  ونحن فخورون  وال�شني. 
�شركائنا هنا يف دولة الإم��ارات لتطوير 
احلافلة امل�شتدامة بهدف تعزيز و�شائل 

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/214   
املنذرة : �شنتميرت كيوب للعقارات. املنذر اإليهم : 1- ابراج املجد ملقاولت البناء 
�س .ذ.م.م 2- ال�شعيد ح�شن حممد غايل جمهول حمل الإقامة. فاإن املنذرة 
تاريخ  من  اليجارية  القيمة  لدفع  اإليها   للمنذر  العديل  الإنذار  هذا  تر�شل 
خالل  يف  وذلك  وامل�شاريف  الر�شوم  اإىل  بالإ�شافة  تاريخه  حتى   2017-12-9
30 يوما من تاريخه واإل �شوف تتخذ املنذرة جتاه املنذر اإليهم كافة الجراءات 
القانونية املنا�شبة لإخالء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة الر�شوم وامل�شاريف 
بالتعوي�س  ومطالبتهم  القانونية  والفائدة  عليهم  املرتتبة  الغرامات  وكافة 

املنا�شب عما فاتها من ك�شب وما حلقها من خ�شارة .
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



27

املال والأعمال
الثالثاء   16   يناير    2018  م   -   العـدد  12225  
Tuesday  16   January   2018  -  Issue No   12225
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يف  الدعوى 2017/1053 جتاري كلي - دبي

املدعي / بنك اك�شي�س املحدود بوكالة املحامي/مكتب خليفة بن هويدن للمحاماه 
بال   -2 �س.ذ.م.م  الغذائية  للمواد  انرتنا�شيونال  بال   -1 عليهم/  املدعي   / اليه  املعلن 

انرتنا�شيونال لتعليب ال�شماك �س.ذ.م.م 3- هارجيت �شينغ �شا�شاراندار �شينغ 
فقد  اعاله  الدعوى  يف  اخلربة  لعمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا يوم اخلمي�س  املوافق 2018/01/18  يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا لعقد 
الجتماع الول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي ، ديرة ، �شارع 
او من ميثلكم  يطلب ح�شوركم  لذا   .  119 رقم  مكتب   ، لالأعمال  الفجر  مبنى   ، املطار 
قانونا حل�شور الجتماع مع اإح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة 
اخلبر اول باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتالم 

امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �شعيد حممد ال�شارد الفال�شي 
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 دعوة حل�شور 
    االجتماع االول للخربة

فاهم القا�سمي يفتتح »�ستيل فاب 2018« يف اك�سبو ال�سارقة

وفد بحريني يطلع على م�ساريع ومبادرات »كهرباء ومياه دبي«

•• ال�شارقة-وام:

افتتح ال�شيخ فاهم بن �شلطان القا�شمي 
رئ��ي�����س دائ����رة ال��ع��الق��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
الرابعة  ال��دورة  فعاليات  ام�س  ال�شارقة 
ع�����ش��رة م��ن م��ع��ر���س الأع���م���ال املعدنية 
 ”2018 الأو�شط  ال�شرق  فاب  “�شتيل 
يف مركز اإك�شبو ال�شارقة و�شط م�شاركة 
نوعها يف  الأك��رب من  وا�شعة هي  دولية 
با�شتقطاب  ح��ي��ث جن��ح  احل���دث  ت��اري��خ 
اأك���رث م��ن 1000 ع��الم��ة جت��اري��ة من 

43 دولة من خمتلف اأنحاء العامل.
ال����ذي ي�شتمر  امل��ع��ر���س  اف��ت��ت��اح  ح�����ش��ر 
حتى 18 يناير اجلاري �شعادة عبد اهلل 
جتارة  غ��رف��ة  رئ��ي�����س  ال��ع��وي�����س  �شلطان 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شارقة  و�شناعة 
مركز اإك�شبو ال�شارقة وعدد من اأع�شاء 
�شيف  و���ش��ع��ادة  ال��غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  املدفع  حممد 
امل�شوؤولني  م��ن  وع���دد  ال�شارقة  اإك�شبو 
ال�شناعة يف  احلكوميني وممثلي قطاع 
الدولة وطيف وا�شع من رجال الأعمال 

وامل�شتثمرين ال�شناعيني.
ل ال�����ش��ي��خ فاهم  وع��ق��ب الف��ت��ت��اح جت����ونّ
ب��ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي ُي��راف��ق��ه رئي�س 
ال�شخ�شيات  من  وع��دد  ال�شارقة  غرفة 
امل��ع��ر���س الذي  اأرج�����اء  وامل�����ش��وؤول��ني يف 
ُيعترب احل���دث ال��ت��ج��اري الأ���ش��خ��م من 
نوعه يف جمال �شناعة املعادن وال�شلب 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  م�شتوى  على 
من  بدعم  اإك�شبو  مركز  ُينظمه  وال��ذي 
األف   24 م�شاحة  على  ال�شارقة  غرفة 
مرت مربع حيث تفقد خمتلف اأق�شامه 
وال��ت��ق��ى ع���دداً م��ن ال��ع��ار���ش��ني وا�شتمع 
منتجات  اأح���دث  ح��ول  ���ش��رح  اإىل  منهم 
وتقنيات �شناعة احلديد وال�شلب التي 

تعر�شها �شركاتهم.
واأثنى ال�شيخ فاهم بن �شلطان القا�شمي 
يف جذب  ال�شارقة”  “اك�شبو  على جناح 
العالمات  م����ن  ال����الف����ت  ال����ع����دد  ه�����ذا 
ال�شركات  اأه����م  م��ن  ون��خ��ب��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
�شناعة  جم����ال  يف  ال����رائ����دة  ال���دول���ي���ة 
فاب  “�شتيل  اإىل  وال�����ش��ل��ب  احل���دي���د 
ال�شارقة  م��ك��ان��ة  يعك�س  م��ا   ”2018
ومهم  ف��اع��ل  ك��م��رك��ز  الأوىل  ب��ال��درج��ة 
العاملية  امل��ع��ار���س  �شناعة  خ��ارط��ة  على 
على  املتنامية  احل���دث  اأه��م��ي��ة  وك��ذل��ك 

اأكد �شعادة عبداهلل �شلطان  ومن جانبه 
ال�شارقة  اك�شبو  مركز  حر�س  العوي�س 
املوؤ�ش�شات ال�شرتاتيجية العاملة  كاأحد 
و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  م��ظ��ل��ة  حت����ت 
ال�������ش���ارق���ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة اإم�����ارة 
ال�شارقة و�شمعتها كمركز عاملي واإقليمي 
والتجارية  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ل���ل���م���ع���ار����س 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ب�����ش��ك��ل ع����ام ان���ط���الق���اً من 
املعار�س  ���ش��ن��اع��ة  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ق��ن��اع��ة 
واملوؤمترات واأثرها املبا�شر والإيجابي يف 
اإىل  و�شوًل   .. القت�شاد  عجلة  ت�شريع 
حتقيق النمو امل�شتدام وفق روؤية القيادة 
املعار�س يف  لدور  نظراً  وذلك  احلكيمة 

ال�شعيدين الدويل والإقليمي واأهميته 
امل�شنعني  لأه����م  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  امل��ت�����ش��اع��دة 
مثالية  من�شة  اإىل  ل��ه  وحت��ونّ ال��ع��امل��ي��ني 
ال�شناعة  هذه  يف  والعاملني  للمهتمني 
لهم  تتيح  حيث  املنطقة  م�شتوى  على 
والتقنيات  امل��ع��دات  اأح����دث  ا�شتك�شاف 
والتطبيقات  وامل���ن���ت���ج���ات  امل���ت���ق���دم���ة 
تزايد  ظل  يف  خا�شة  وغرها  اجلديدة 
الطلب على منتجات  بتنامي  التوقعات 
الإنفاق  بفعل  وال�شلب  احل��دي��د  قطاع 
قطاعات  يف  امل�����ش��ت��م��ر  ال���ش��رتات��ي��ج��ي 
املنطقة  م�شتوى  على  التحتية  البنية 

ككل.

القت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  دع���م 
وتاأمني احتياجاتها وتطورها اإىل جانب 
دوره يف تن�شيط �شياحة الأعمال وحركة 
القطاعات  من  وغرها  الفنادق  اإ�شغال 

احليوية الأخرى.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة ���ش��ي��ف حممد 
امل���دف���ع اأن من���و اأع������داد ال��ع��ار���ش��ني يف 
 25 ب��ن�����ش��ب��ة   ”2018 ف����اب  “�شتيل 
بن�شبة  ال��ع��ر���س  م�شاحة  ورف���ع  ب��امل��ائ��ة 
على  املتزايد  الطلب  تعك�س  باملائة   50
امل���ع���دات امل���ت���ط���ورة ال���ت���ي ت�����ش��اع��د على 
والبنية  وال��غ��از  النفط  م�شاريع  تنفيذ 
التي  الكربى  وال�شتحقاقات  التحتية 

قطاع البنوك يدعم متا�سك 
اأ�سواق املال الإماراتية

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شواق املال الإماراتية التما�شك لليوم الثاين على التوايل بدعم من  وا�شلت 
قطاع البنوك بالإ�شافة اىل �شريحة من الأ�شهم القيادية الأخرى التي حققت 
مكا�شب جيدة المر الذي ي�شر وفقا ملعطيات التحليل الفني حمافظتها على 

قوتها وقدرتها على ال�شعود خالل الأيام القادمة.
قيمة  وبلغت  ال��ت��داول  �شهية  قوتها يف حت�شن  الأ���ش��واق على  و�شجع حمافظة 
 360 ام�س مقارنة  533 مليون درهم خالل جل�شة  املربمة نحو  ال�شفقات 
مليون درهم يف اليوم ال�شابق. وجنح املوؤ�شر العام ل�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
اخرتاق حاجز 4601 نقطة بنمو ن�شبته %0.37 وذلك يف اأعلى م�شتوى له 
منذ عدة �شهور.. ويف �شوق دبي املايل اأغلق املوؤ�شر العام على انخفا�س بن�شبة 
ا�شتمرار  اإن  ال�شوق  يف  و�شطاء  وق��ال  تقريبا.  نقطة   3496 عند   0.49%
الأ�شواق عند هذه امل�شتويات ي�شاهم يف زيادة التفاوؤل لدى امل�شتثمرين مبزيد 
بع�س  ل��ه  تعر�شت  ال��ذي  الرب���اح  اأن جني  الأ���ش��ع��ار موؤكدين  التح�شن يف  م��ن 
الأ�شهم كان طبيعيا بعد الرتفاع الذي �شهدته يف الأيام املا�شية. ووا�شل �شهم 
بنك دبي الإ�شالمي �شعوده بالغا م�شتوى 6.55 درهم .. كما عزز �شهم اإعمار 
بن�شبة  مكا�شب  دي��ار  �شهم  وحقق  دره��م   2.23 بلغ  بعدما  مكا�شبه  مولز من 
جاء  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �شوق  ويف  دره��م.   0.577 عند  مغلقا   1.2%
اأبوظبي الأول  العام من �شهم بنك  الدعم الأكرب لالإغالق الأخ�شر للموؤ�شر 
التجاري  اأبوظبي  بنك  �شهم  جانب  اىل  دره��م   11.10 اىل  جم��ددا  املرتفع 
التداول فقد  �شيولة  �شهدته  الذي  التح�شن  دره��م. ومع   7.30 اىل  ال�شاعد 
235 مليون  327 مليون �شهم مقارنة مع  ارتفع عدد الأ�شهم املتداولة اىل 
وكانت  �شفقة.   5475 نحو  املنفذة  ال�شفقات  ع��دد  وو�شل  ال�شابق  اليوم  يف 
اأ�شهم 21 �شركة اأغلقت على ربحية وذلك من اجمايل اأ�شهم 69 �شركة جرى 
تداولها ام�س يف حني انخف�شت اأ�شعار اأ�شهم 21 �شركة وحافظت اأ�شعار اأ�شهم 

15 �شركة على اأ�شعارها ال�شابقة.

تريليون درهم قيمة   8.7
التحويالت بني البنوك خالل 2017 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة عرب  العاملة يف  البنوك  املنفذة بني  التحويالت  اإجمايل قيمة  ارتفع 
 8.7 نحو  اىل  اإ�س”  تي  اإف  اإي  اأي��ه  “يو  املالية  للتحويالت  الإم���ارات  نظام 
%14.5 مقارنة مع قيمة  2017 بنمو ن�شبته  تريليون درهم خالل العام 
. وجاء النمو امل�شجل يف التحويالت بني  التحويالت امل�شجلة يف العام 2016 
البنوك مواكبا للن�شاط الذي ت�شهده القطاعات الإقت�شادية منذ بداية العام 
اجلاري وهو ما يعك�س توا�شل منو الإقت�شاد الوطني ب�شكل عام بن�شب جيدة. 
ويظهر الر�شد اخلا�س بحركة التحويالت بني البنوك اأن الربع الثالث من 
العام 2017 كان الأكرث ن�شاطا من حيث قيمة الموال املحولة بني اجلهاز 
ن�شبته  م��ا  ت�شكل  دره��م  تريليون   2.5 نحو  بلغت  وال��ت��ي  ال��دول��ة  يف  امل�شريف 

%28.7 من اجمايل التحويالت املنفذة خالل العام.
ويف الربع الأخر من العام املا�شي بلغت قيمة التحويالت بني اجلهاز امل�شريف 
العام  حت��وي��الت  اج��م��ايل  م��ن   26.4% ن�شبته  م��ا  اأي  دره��م  تريليون   2.3
2.2 تريليون درهم  باأكمله يف حني و�شلت قيمتها خالل الربع الثاين نحو 
القل   2017 العام  من  الأول  الربع  وك��ان  ال��ع��ام.  حتويالت  من   25.2%
1.8 تريليون درهم ت�شاوي  من حيث قيمة التحويالت البنكية والتي بلغت 

%20.7 من اجمايل التحويالت امل�شجلة خالل العام 2017.
اأما على امل�شتوى ال�شهري فقد ت�شدر �شهر اأكتوبر املا�شي قائمة الأكرث ن�شاطا 
636 مليار  من حيث التحويالت املنفذة بني اجلهاز امل�شريف وبقيمة بلغت 
درهم تاله �شهر يناير الذي و�شلت فيه القيمة اىل 620 مليار درهم يف حني 
مليار   587 ونحو  دره��م  تريليون   597.2 اغ�شط�س  خالل  القيمة  و�شلت 

درهم يف فرباير وتوزعت قيمة التحويالت الأخرى على بقية اأ�شهر العام.

»اأرا�سي دبي« تطلق خطتها 
للرتويج العقاري للعام 2018 

•• دبي -وام:

اأطلقت دائرة الأرا�شي والأمالك يف دبي خطة الرتويج العقاري ملركز ت�شجيع 
 .2018 لعام  ة  دبي  لأرا�شي  الرتويجية  ال��ذراع  العقاري  ال�شتثمار  وادارة 
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقدته الدائرة يف مقرها بدبي ام�س 
بح�شور �شعادة �شلطان بطي بن جمرن مدير عام اأرا�شي دبي و�شعادة ماجدة 
علي را�شد م�شاعدة املدير العام رئي�شة مركز ت�شجيع وادارة ال�شتثمار العقاري 
ونخبة من �شركاء املركز من املطورين ومكاتب اأمناء الرتويج العقاري. وقال 
�شلطان بن جمرن “ ي�شعدنا افتتاح هذا العام بلقاء مع ممثلي و�شائل الإعالم 
املحلية والعاملية لإطالعهم على خططنا امل�شتقبلية للرتويج للقطاع العقاري 

يف دبي.

تنتظرها املنطقة ويف مقدمتها “اك�شبو 
م�شاركة  امل��ع��ر���س  وي�شهد   .  »2020
ال�����رائ�����دة يف جمال  ال�������دول  ع�����دد م����ن 
من  وامل��ع��ادن  وال��ل��ح��ام  ال�شلب  �شناعة 
وتايوان  وتركيا  واإيطاليا  اأملانيا  اأبرزها 
بالإ�شافة  والإم����ارات  وال�شني  والهند 
وحل����ام  ل��ق�����س  اإي�������ش���ن  اإىل”معر�س 
�شركة  تنظمه  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  املعادن” 
ومعر�س  الأمل���ان���ي���ة  اإي�شن”  “مي�شي 
الذي يعد واحداً  “�شوي�شن و�شنايدن” 
للحام  الأوروب���ي���ة  التجمعات  اأك���رب  م��ن 
“اإيتا”  وراب��ط��ة  والت�شطيب  وال��ق��ط��ع 
اجلمعيات  اأ���ش��خ��م  اإح���دى  ُتعترب  ال��ت��ي 
العاملية املتخ�ش�شة يف �شناعة الأنابيب 

وذلك للمرة الثانية على التوايل.
دورته  يف  فاب”  “�شتيل  ي�شت�شيف  كما 
التوايل  على  الثامنة  وللمرة  احلالية 
اجلناح الأملاين الذي ي�شم حتت مظلته 
منتجاتها  ت��ع��ر���س  اأمل��ان��ي��ة  ���ش��رك��ة   16

املتميزة .
اأك�شبو  اإع�������الن  الأول  ال����ي����وم  و����ش���ه���د 
ال�شارقة عن اإطالق “جائزة �شتيل فاب 
- ال�شرق الأو�شط للم�شنعني 2019” 
تقديراً  للم�شنعني  منحها  �شيتم  التي 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  تبني  يف  جل��ه��وده��م 
الت�شنيع  متطلبات  لتطوير  و�شعيهم 

احلديثة .
“منتدى  امل��ع��ر���س  ج��ان��ب  اإىل  وي���ق���ام 
رعاية  حت��ت  للم�شنعني”  ف���اب  �شتيل 
ومركز  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة 
مل�شننّعي  امل��خ�����ش�����س  ال�����ش��ارق��ة  اك�����ش��ب��و 
املعادن و�ش�������ركات الهند�ش�������ة يف ال�شرق 

الأو�شط ...
 ك���م���ا ي��ت�����ش��م��ن امل����ع����ر�����س ع��������دداً من 
الفعاليات التي تهم �شريحة وا�شعة من 
احلديد  جم��ال  يف  والعاملني  املهتمني 
وال�شلب والق�س واللحام من بينها 13 
جتارب  تت�شمن  وتقنية  تطبيقية  ندوة 
التكنولوجية  الب��ت��ك��ارات  لأح���دث  حية 
يف �شناعة املعادن وال�شلب م�شاء يومي 

16 و17 يناير اجلاري .
كما يقام اإىل جانب “�شتيل فاب” معر�س 
الأو�شط”  ال�����ش��رق  وورل����د  “فا�شترنز 
املتخ�ش�س  التوايل  على  الثانية  للمرة 
�شناعة  وتكنولوجيات  التثبيت  بو�شائل 
احل��دي��د وال�شلب وامل��ع��ادن ال��الزم��ة يف 

جمال الإن�شاءات والبناء.

•• دبي -وام:

الع�شو  الطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  اأطلع 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب 
وم��ي��اه دب��ي م��ع��ايل ال��دك��ت��ور عبداحل�شني 
بن علي مرزا وزير �شوؤون الكهرباء واملاء 
يف مملكة البحرين - على راأ�س وفد رفيع 
اأه��م امل�شاريع وامل��ب��ادرات وال��ربام��ج التي   -
كجزء  ال�شتدامة  وتتبنى  الهيئة  تنفذها 
ا�شرتاتيجية  ط�����ورت  ح��ي��ث  روؤي���ت���ه���ا  م���ن 
لال�شتدامة  ال��ث��الث��ي��ة  الأب���ع���اد  ت��ت�����ش��م��ن 

القت�شادية والجتماعية والبيئية.
ع���ق���د يف جممع  ال������ذي   - ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
للطاقة  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  “حممد 
ال�شم�شية” الذي يعد اأكرب جممع للطاقة 
موقع  يف  ال��ع��امل  م�شتوى  على  ال�شم�شية 
�شعادة   - امل�شتقل  املنتج  ن��ظ��ام  وف��ق  واح���د 
وزارة  وكيل  النيادي  حامد  مطر  الدكتور 
ال��ط��اق��ة و���ش��ع��ادة حم��م��د ب��و���ش��ه��ري وكيل 
الكويت  دول����ة  يف  وامل�����اء  ال��ك��ه��رب��اء  وزارة 
وحممد بن عبد اهلل اأبو نيان رئي�س جمل�س 
ب��اور« . كما ح�شره من  “اأكوا  اإدارة �شركة 
جانب الهيئة املهند�س وليد �شلمان النائب 

التنفيذي للرئي�س لقطاع تطوير الأعمال 
النائب  الأك��رف  يو�شف  والدكتور  والتميز 
الأعمال  دع��م  لقطاع  للرئي�س  التنفيذي 
وامل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة وامل��ه��ن��د���س م����روان بن 
للرئي�س-قطاع  التنفيذي  النائب  ح��ي��در 
الإبتكار وامل�شتقبل واملهند�س جمال �شاهني 
احلمادي نائب الرئي�س - امل�شاريع اخلا�شة. 
واأكد الطاير التزام الهيئة الرا�شخ بتحقيق 
اأهداف ا�شرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 
2050 التي اأعلنها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س 
دبي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
اأهم  ع���ن  ���ش��ع��ادت��ه  وحت����دث  اهلل«.  “رعاه 
را�شد  ب��ن  حممد  جممع  م�شروع  مكونات 
ومراحل  ال�����ش��م�����ش��ي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  م��ك��ت��وم  اآل 
اإجن�����ازه واأه���داف���ه ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة منوها 
باأنه مت بنجاح ا�شتكمال املرحلة الأوىل من 
 2013 عام  ميجاوات   13 بقدرة  املجمع 
املجمع  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  ت�شغيل  ومت 
مار�س  ���ش��ه��ر  يف  م��ي��ج��اوات   200 ب���ق���درة 
من  تنفيذها  مت  وال��ت��ي   2017 ع���ام  م��ن 
خالل �شراكة هيئة كهرباء ومياه دبي مع 
باور”  “اأكوا  �شركة  قادته  الذي  الئتالف 

للم�شروع  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل���ط���ور  ال�����ش��ع��ودي��ة 
املقاول  الإ�شبانية  كيه”  اإ���س  “تي  و�شركة 
مليار   1.2 اإىل  ت�شل  وبتكلفة  الرئي�شي 
املرحلة  بناء  اأنه يتم حاليا  واأ�شاف  درهم. 
800 ميجاوات  الثالثة من املجمع بقدرة 
ع��ل��ى ث��الث��ة م��راح��ل وم�����ش��اح��ة ت��ب��ل��غ 16 
ت�شغيل  املتوقع  كيلومرتا مربعا حيث من 
اأول 200 ميجاوات يف �شهر اأبريل من عام 
ميجاوات   300 ت�شغيل  و�شيتم   2018
خالل الن�شف الأول من 2019 ومن ثم 
الن�شف  الأخ���رة خ��الل  م��ي��ج��اوات   300
الأول من 2020. وذكر اأن �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم قد اأعلن 
عن اأكرب م�شروع للطاقة ال�شم�شية املركزة 
موقع  يف  امل�شتقل  املنتج  بنظام  ال��ع��امل  يف 
واحد بقدرة 700 ميجاوات وبتكلفة ت�شل 
املرحلة  ���ش��م��ن  دره����م  م��ل��ي��ار   14.2 اإىل 
امل�شروع  تد�شني  و�شيتم  املجمع  يف  الرابعة 
على م��راح��ل ب���دءا م��ن ال��رب��ع الأخ���ر من 
ال��زائ��ر مركز  ال��وف��د  2020. وتفقد  ع��ام 
املخ�ش�س  ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  اخ��ت��ب��ارات 
والطاقة  الكهرو�شوئية  الأل���واح  لتقنيات 
اختبار  فيه  يتم  ال���ذي  امل��رك��زة  ال�شم�شية 

الكهرو�شوئية  الأل��واح  30 نوعا من  نحو 
متخ�ش�شة  ع���امل���ي���ة  �����ش����رك����ات  ق���دم���ت���ه���ا 
ب�شناعتها و�شت�شكل الختبارات - التي يتم 
اإجراوؤها - خط اأ�شا�س لتطوير موا�شفات 

ومعاير معدات الطاقة الكهرو�شوئية.
وت�شمل من�شات الختبارات التقنية مكعب 
املباين  يف  املدجمة  الكهرو�شوئية  الأل��واح 
ووح�����دة اخ��ت��ب��ار ل��ل��زواي��ا امل��ت��ع��ددة مليالن 

لالأ�شعة  ومتتبع  الكهرو�شوئية  ل��الأل��واح 
ال�����ش��م�����ش��ي��ة اأح�������ادي امل���ح���ور اإ����ش���اف���ة اإىل 
نتائج  و�شتمكن  امل��ح��ور  ثنائي  اآخ��ر  متتبع 
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  الختبارات  ه��ذه 
الأل���واح  تكنولوجيا  ا�شتخدام  تعزيز  م��ن 
وموثوقيتها  اأدائ��ه��ا  وفهم  الكهرو�شوئية 
الظروف  و���ش��م��ن  ال���ط���وي���ل  امل�����دى  ع��ل��ى 

املناخية يف دبي.

جمل�ض �سيدات اأعمال عجمان يعزز تعاونه مع غرفة �سناعة الأردن واملركز الوطني للتعبئة والتغليف
•• عجمان ـ الفجر 

ق����ام وف����د م���ن جم��ل�����س ���ش��ي��دات اعمال 
و�شناعة  جت���ارة  لغرفة  التابع  عجمان 
يف  ال�شناعة  غرفة  اإىل  ب��زي��ارة  عجمان 
بحث  بهدف  الها�شمية  الأردنية  اململكة 
ال��ت��ع��اون وت���ب���ادل اخل�����ربات مب���ا يخدم 
رواد ورائدات الأعمال. �شم وفد املجل�س 
اآل علي  اآم��ن��ة خليفة  ال��دك��ت��ورة  ���ش��ع��ادة 
عجمان  اع��م��ال  �شيدات  جمل�س  رئي�شة 
وع��ب��ر ال��ف��رج م�����ش��رف ���ش��ي��دات اعمال 
عجمان، والتقى وفد املجل�س مع �شعادة 
اإدارة  رئي�س جمل�س  الراغب  اأبو  عدنان 
قطاع  ومم���ث���ل  الردن  ���ش��ن��اع��ة  غ���رف���ة 

�شناعة التعبئة والتغليف و�شعادة حممد 
الغرفة  لرئي�س  الول  النائب  الرفاعي 
وممثل قطاع ال�شناعة احلرفية و�شعادة 
ماهر املحروق مدير عام غرفة ال�شناعة 
ناق�س  ال�����زي�����ارة  وخ������الل  الأردن.  يف 
الطرفان خالل اجتماع م�شرتك عقد يف 
مقر غرفة �شناعة الأردن األيات التعاون 
وخا�شة  اخل������ربات  وت����ب����ادل  امل�������ش���رتك 
وامكانية  والتغليف  التعبئة  جم��ال  يف 
ينظمها  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  امل�����ش��ارك��ة يف 
الطرفان. هذا وقام وفد املجل�س بزيارة 
والتغليف  للتعبئة  الوطني  امل��رك��ز  اإىل 
املركز  ودور  العمل  اآليات  لالإطالع على 
املحلية  امل��ن��ت��ج��ات  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف 

�شجود  املهند�س  املجل�س  وف��د  وا�شتقبل 
امل���رك���ز، ويعترب  ال���ب���الون���ة م���دي���ر ع����ام 
والتغليف مركز  للتعبئة  الوطني  املركز 
�شناعة  ل��غ��رف��ة  ت��اب��ع  متخ�ش�س  ف��ن��ي 
وامل�شورة  الن�شح  بتقدمي  معني  الأردن 
املتخ�ش�شة  واخل���دم���ات  وال���ش��ت�����ش��ارات 
لل�شناعيني يف جمال التعبئة والتغليف 
على  اآمنة  الدكتورة  واثنت  والت�شميم. 
جودة  ت��ع��زي��ز  يف  ودوره  امل���رك���ز  اأه��م��ي��ة 
المر  الأعمال  رواد  وم�شاريع  منتجات 
منتجاتهم،  تناف�شية  م��ن  ي��زي��د  ال���ذي 
التعاون  اآليات  بحث  مت  الزيارة  وخ��الل 
لدعم  م�شرتكة  ودورات  برامج   لتنفيذ 
وا���ش��ت��ف��ادة ���ش��ي��دات الع��م��ال يف عجمان 

اإىل  والتغليف.  م�شرة  التعبئة  مبجال 
تعاونه  تعزيز  على  حري�س  املجل�س  ان 
وخا�شة  اجلهات  خمتلف  مع  و�شراكاته 
زي���ادة ال��ت��ع��اون اخل��ارج��ي مب��ا ي�شب يف 
اأعمال  �شيدات  جمل�س  ع�شوات  متكني 

عجمان و�شاحبات رخ�س بدايات. 
ه���ذا وا���ش��ت��ع��ر���س وف���د جم��ل�����س �شيدات 
الن�شطة  خم���ت���ل���ف  ع���ج���م���ان  اع����م����ال 
على  املجل�س  ينفذها  التي  والفعاليات 
م���دار ال��ع��ام واخل���دم���ات امل��ت��ن��وع��ة التي 
ت�شتهدف �شيدات الأعمال، مثمنة جهود 
القيادة الر�شيدة يف توفر خمتلف �شبل 
الدعم ل�شيدات الأعمال والأ�شر املنتجة 
لي�شاهموا ب�شكل وا�شح يف الناجت املحلي 

يف  ب�شمتهن  الأع��م��ال  ���ش��ي��دات  ولت�شع 
خمتلف القطاعات واملجالت. 

اآمنة  الدكتورة  الزيارة وجهت  ويف ختام 
�شناعة  لغرفة  اجل��زي��ل  ال�شكر  خليفة 
الردن واملركز الوطني للتعبئة والتغليف 
على  واحل��ر���س  ال�شتقبال  ح��ف��اوة  على 
م�شلحة  يف  ت�شب  فاعلة  �شراكة  تكوين 
ك��اف��ة الط����راف. وت��ع��ت��ربزي��ارة املجل�س 
ل��الأردن الثانية  حيث قام بزيارة خالل 
والتقى  اإىل   2017 ن���وف���م���رب  ���ش��ه��ر 
“هيئة ال�شتثمار يف الأردن  خاللها مع 
تاأهيل  وجمعية  الردن  �شناعة  وغرفة 
وت��دري��ب امل���راأة الأردن��ي��ة وغ��رف��ة جتارة 

الردن«.

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/211   
املخطرة : �شركة ماجد الفطيم العقارية ذ.م.م. بوكالة املحمية  ديانا حممد حمادة. 
املخطر اإليه: �شركة �شايز ليف �شتايل للتجارة ذم م. يخطركم املنذر مبوجب هذا 
27-دي�شمرب   بتاريخ  دبي  مبحاكم  العديل  الكاتب  لدى  امل�شدق  العديل  الإخطار 
2017 باملحرر رقم 283841-1-2017 ب�شرورة قيامكم ب�شداد جميع املبالغ املرت�شدة 
يف ذمتكم والبالغة 336.982 درهم ثالثمائة و�شتة وثالثون الفا وت�شعمائة واثنان 
اأنها  واإل  الإنذار  لهذا  تبليغكم  تاريخ  من  يوما   30 خالل  وذلك  درهما  وثمانون 
للمطالبة  دبي  اإمارة  يف  املخت�شة  اجلهات  اأمام  �شدكم  دعوى  رفع  اإىل  �شت�شطر 

باخالئكم من العني املوؤجرة وتكبيدكم الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/686  عقاري كلي
اىل املدعي عليه/دار�شانا جاكاثربيا كاريا ا�شام جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
اأقام عليك  متويل م�شاهمة خا�شة وميثله:احمد مهر خمي�س عبيد بن م�شحار قد 
مو�شوعها  ال��ع��ق��ار  وت�شليم  الج����ارة  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شواغل ورد احليازة وال��زام املدعي عليها بدفع مبلغ وق��دره )235.410(  حالية من 
يوم  لها جل�شة  املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  والر�شوم  كتعوي�س  درهم 
الحد املوافق 2018/1/28  ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/1617  احوال نف�س م�شلمني

املدعي عليه / 1- حممد عبداهلل حممدي  جمهول حمل القامة  اىل 
مبا ان املدعي/ فوزية حممد احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
دعوى تطليق لل�شرر والهجران واثبات احل�شانة ونفقة البناء. وحددت 
لها جل�شة يوم  اخلمي�س املوافق  2018/1/11   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
رقم )7( يف مبنى الحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2859  مدين جزئي 

اىل املدعي عليه/1- فاتن فوزي عبداجليد قري�س جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  اق��ام  ف��وزي عبد اجليد قد  نا�شر  املدعي/منة اهلل  ان  املدعي/مبا  ان 
ب��ت��اري��خ:2018/1/4 احلكم  املحكمة حكمت  ب��ان  نعنلكم  اع��اله وعليه  امل��ذك��ورة 
اليمني احلا�شمة  املحكمة مبثابة احل�شوري بتوجيه  التايل حكمت  التمهيدي 
للمدعي عليها بال�شيغة الآتية)اق�شم باهلل العظيم بانني مل ا�شتلم من املدعية 
مبلغا ماليا قدره )18000( درهم وانه لي�س للمدعية اي م�شتحقات مالية يف 
اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  املحكمة  لها  وح���ددت  �شهيد(،  اق��ول  م��ا  على  واهلل  ذمتي 

 .ch2.D.18:املوافق:2018/1/18 ال�شاعة:08:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4049  جتاري جزئي

���س.ذ.م.م وميثله:/حممد �شاه عامل  العامة  البحر للتجارة  اىل املدعي عليه/ح�شان 
احمد ح�شني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك امل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة( 
وميثله:خالد خليفة حممد �شيف حثبور قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
والر�شوم  دره��م   )344.921.01( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام 
املطالبة وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/1/24  ال�شاعة �س ب لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2914  جتاري جزئي 
���س.ذ.م.م 2- غالم د�شتكر �شيخ )�شريك وكفيل �شامن(  املدعي عليه/1- كري�شتال نيون  اىل 
حممد  را�شد  وميثله:جابر  ال�شالمي  ابوظبي  املدعي/م�شرف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
يف    2018/1/3 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ال�شالمي  را���ش��د  جابر 
)كري�شتال  عليهما  املدعي  بالزام  ال�شالمي  ابوظبي  ل�شالح/م�شرف  اعاله  املذكورة  الدعوى 
نيون �س.ذ.م.م 2- غالم د�شتكر �شيخ )�شريك وكفيل �شامن( بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا 
بالر�شوم  ابوظبي ال�شالمي( مبلغ وقدره )315.870.62( درهم والزمتهما  للمدعي )م�شرف 
وامل�شاريف وخ�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة 
التايل لن�شر هذا العالن  اليوم  اعتبارا من  احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2295  جتاري  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- راجكو ترانكو�شو كو�شتا جيب كور�شنر  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/8/15  يف الدعوى املذكورة 
يوؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ذ.م.م  ال�شيارات  لتاجر  دب��ي  ل�شالح/�شركة  اع��اله 
للمدعية مبلغ )احدى ع�شر الف وت�شعمائة وثمانية ع�شر درهم( والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف:2016/10/31 وحتى متام ال�شداد والزمتها 
املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من  اتعاب  بامل�شروفات ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل 
طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2175  جتاري  جزئي 

اكافا لبيل  فالكياث  في�شل   -2 ���س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  دارت  رد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
كاندون - كفيل �شخ�شي ل�شركة رد دارت للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/9/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
اعاله ل�شالح/م�شرف الهالل �س.م.ع بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�شامن والتكافل 
للم�شرف املدعي مبلغ )اربعمائة وثمانية وثمانني الف ثمامنائة وثالثة وخم�شني درهم 
وت�شعني فل�شا( والزمتهما بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت 
ماعدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/4030  جتاري جزئي

ان  الق��ام��ة مب��ا  �شينغ جمهول حم��ل  �شام�شر  ك��وم��ار  �شاجان   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
حممد  عبداهلل  وميثله:ح�شن  احلمادي  ف�شل  عبداهلل  �شالح  جا�شم  املدعي/عدنان 
مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  العبدويل 
تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )80000( وق��دره 
املطالبة وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
اأو  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س   2018/1/21
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1892  جتاري كلي

اىل امل��دع��ي عليه/جمموعة ن��ي��ون الم����ارات وورل���د واي���د ����س.م.ح جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي/م�شاريع فلكناز العامه وميثله:ب�شار عبداهلل علي ابراهيم 
امل�شايبة قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
من  ���ش��ن��وي��ا   %12 مب��ع��دل  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وال��ف��ائ��دة  دره���م   )674.050( وق����دره  مبلغ 
. وح��ددت لها  الر�شوم وامل�شاريف  التام والزامه  ال�شداد  ت��اري��خ:2013/1/1 وحتى 
 Ch2.E.22 جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/1/17  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2509  جتاري كلي

���س.ذ.م.م 2- تو�س وورلدوايد م.د.م.���س 3- تو�س  العامة  املدعي عليه/تو�س للتجارة  اىل 
العامليه �س.م.ح 4- راما مانوهار رام�شانداين 5- منوهر رام�شد رام�شنداين 6- رام�شانداين 
ناراين رام �شاند جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع 
وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم  عليه مببلغ وقدره )12827966.41( 
املوافق  ي��وم الث��ن��ني  . وح���ددت لها جل�شة  ال��ت��ام  ال�����ش��داد  ت��اري��خ املطالبة وح��ت��ى  12% م��ن 
2018/1/29  ال�شاعة �س ب لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2454  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /1- يا�شر مثنى م�شعد احمد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
م�شرف المارات ال�شالمي �س.م.ع وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بالت�شامن والتكافل مببلغ 
من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )1975998.19( وق��دره 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2018/1/22 
ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2017/1064 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- فواز فوؤاد �شخا�شرو 

وميثله:حممد خليفة �شامل الغفلي 
باعالن املطعون �شده:1- اجمد بهجت عازار جمهول حمل القامة نعلنكم 
باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�شور اىل 

حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : �سافرون �سكاي للتجارة العامة �س.ذ.م.م    
العنوان : مكتب رقم M05 ملك احمد نور حممد علي الزرعوين عيال نا�شر - ال�شكل 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة : 748460  رقم القيد بال�شجل التجاري 
التاأ�شر يف  باأنه قد مت  : 1204914 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل 
دبي بتاريخ 2017/09/07  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/09/07  
لتدقيق  كوتاري  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
احل�سابات العنوان : مكتب رقم 6 و 7 ملك م�شاريع قرقا�س- بردبي- زريبة دويه هاتف: 
043526330فاك�س: 043526332 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/كوتاري لتدقيق احل�سابات 
ال��ع��ن��وان : م��ك��ت��ب رق���م 6 و 7 م��ل��ك م�����ش��اري��ع ق��رق��ا���س- ب���ردب���ي- زري��ب��ة دوي����ه هاتف: 
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  043526330ف��اك�����س: 043526332 مبوجب هذا 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  �سافرون �سكاي للتجارة 
  2017/09/07 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  ���س.ذ.م.م  العامة 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/09/07   وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : بلن�سى لاللكرتونيات �س ذ م م    
العنوان :  مكتب رقم 503 ملك حممد عبدالكرمي الزرعوين ديرة البطني ال�شكل 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة : 648153  رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 1069304 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
دبي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ 2017/12/24   دب��ي  ق��رار حماكم 
بتاريخ  2017/12/24  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
ملك   3 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون  وم�ساركوه حما�سبون  الكتبي  املعني  
 مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز الوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً    04-3215356 فاك�س: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
الوىل - هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  
بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  م    م  ذ  بلنى لاللكرتونيات �س 
2017/12/24  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/12/24   
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة:  ايتبلز للتجارة العامة �س.ذ.م.م
اخلليج  ب��ردب��ي  مكتوم  ال  را���ش��د  بنت  م��رمي  ال�شيخة  ملك   2206 مكتب  ال��ع��ن��وان: 
رقم  الرخ�شة: 612585   رقم  ذات م�شوؤولية حم��دودة.  القانوين:  ال�شكل  التجاري 
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1030730 مبوجب  التجاري:  بال�شجل  القيد 
املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  قد  باأنه  بدبي 
ل��دى كاتب  دب��ي بتاريخ 2017/11/23 واملوثق  ق��رار حماكم  اأع��اله، وذل��ك مبوجب 
مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2017/11/23 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل 
التقدم اإىل امل�شفي املعني ايه & ام الن�ساري لتدقيق احل�سابات  العنوان: مكتب 
 04-5515605 هاتف     - بور�شعيد   - لال�شتثمار  �شلطان  جمموعة  ملك   710 رق��م 
فاك�س: 5515606-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/ ايه & ام الن�ساري لتدقيق احل�سابات  
هاتف     - بور�شعيد   - لال�شتثمار  �شلطان  جمموعة  ملك   710 رق��م  مكتب  العنوان: 
5515605-04 فاك�س: 5515606-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية ايتبلز للتجارة العامة 
�س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/11/23 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/11/23  وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                          اىل املدعي عليه/ا�شا�س الحرتاف لالعمال الفنية �س.ذ.م.م  نعلنكم 
اأدن��اه وحددت املحكمة لها  املذكورة  العمالية  باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي 

جل�شة 2018/1/31   ال�شاعة 8:30

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
ايام على القل ويف حالة تخلفكم فان احلكم  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث 

�شيكون مبثابة ح�شوري. بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�شية
عمايل جزئي  12391/2017
عمايل جزئي 12392/2017

م
1
2

ا�شم املدعي
ح�شن ال�شعيد ح�شن بيومي
احمد ال�شيد حممود ال�شيد

مبلغ املطالبة
9779 درهم + تذكرة العودة 
9779 درهم + تذكرة العودة

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
يف  الدعوى 2017/1053 جتاري كلي - دبي

املدعي / بنك اك�شي�س املحدود بوكالة املحامي/مكتب خليفة بن هويدن للمحاماه 
بال   -2 �س.ذ.م.م  الغذائية  للمواد  انرتنا�شيونال  بال   -1 عليهم/  املدعي   / اليه  املعلن 

انرتنا�شيونال لتعليب ال�شماك �س.ذ.م.م 3- هارجيت �شينغ �شا�شاراندار �شينغ 
فقد  اعاله  الدعوى  يف  اخلربة  لعمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا يوم اخلمي�س  املوافق 2018/01/18  يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا لعقد 
الجتماع الول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي ، ديرة ، �شارع 
او من ميثلكم  يطلب ح�شوركم  لذا   .  119 رقم  مكتب   ، لالأعمال  الفجر  مبنى   ، املطار 
قانونا حل�شور الجتماع مع اإح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة 
اخلبر اول باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتالم 

امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �شعيد حممد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�شور 
    االجتماع االول للخربة

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
يف  الدعوى 2016/1654 ا�شتئناف جتاري - دبي

املدعي / �شركة هوايان ك�شينيا بيلدينغ ماتريال اند اكويبمنت�س كوملتد بوكالة املحامي/
لتجارة  الزاوية  الثاين/  امل�شتاأنف �شده   / اليه  املعلن  للمحاماة  العو�شي  مكتب عبداهلل 
املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء  ذ.م.م   البناء  ومواد  احلديدية  الدوات 
يف    2018/01/18 املوافق  اخلمي�س   يوم  حددنا  فقد  اعاله  الدعوى  يف  اخلربة  لعمال 
متام ال�شاعة العا�شرة والن�شف �شباحا لعقد الجتماع الول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا 
مكتب   ، لالأعمال  الفجر  مبنى   ، املطار  �شارع   ، ديرة   ، دبي   - ال�شارد  مكتب   : يف  الكائن 
رقم 119 . لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع مع اإح�شار كافة 
ا�شتف�شارات  اية  ب�شاأن  باأول  اول  اخلبر  مراجعة  وعليكم   ، بالدعوى  املتعلقة  امل�شتندات 

وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �شعيد حممد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�شور 
    االجتماع االول للخربة

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 يف  الق�شية  رقم 2017/2673  ت ج  ال�شارقة   

املرفوعة من بنك ام القيوين الوطني �شد: �شومبال �شاروار �شامويل 
وحيث انه وقد مت ندب اخلبر / ح�شني �شامل الها�شمي يف الدعوى اعاله وعليه 
يعلن ال�شيد/ �شومبال �شاروار �شامويل وذلك حل�شور اجتماع اخلربة  املزمع عقده 
يوم الثنني 22 يناير 2018 يف متام ال�شاعة 5:30 م�شاء ، وذلك مبكتبنا بدبي - بردبي 
�شارع خالد بن الوليد  - بجانب القن�شلية امل�شرية - بناية احمد لوتاه ، بنف�س 
البناية متجر براند فور لي�س الطابق الثالث مكتب رقم : 308 ، الرجاء احل�شور يف 
املوعد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ويف حالة تخلفكم عن احل�شور فاأن 

اخلربة �شوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتندات 
اخلبري امل�شريف واحل�شابي 
ح�شني �شامل الها�شمي             

          دعوة اجتماع اخلربة

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 يف  الق�شية  رقم 2017/5548  ت ج  ال�شارقة   

املرفوعة من بنك ام القيوين الوطني �شد: ماري جاين �شيلفا �شرتي فيليال 
وحيث انه وقد مت ندب اخلبر / ح�شني �شامل الها�شمي يف الدعوى اعاله وعليه 
اخلربة   اجتماع  حل�شور  وذلك  فيليال  �شرتي  �شيلفا  جاين  ماري  ال�شيد/  يعلن 
املزمع عقده يوم الثنني 22 يناير 2018 يف متام ال�شاعة 5:30 م�شاء ، وذلك مبكتبنا 
بدبي - بردبي �شارع خالد بن الوليد  - بجانب القن�شلية امل�شرية - بناية احمد 
 ،  308 : الثالث مكتب رقم  الطابق  لي�س  براند فور  البناية متجر  بنف�س   ، لوتاه 
الرجاء احل�شور يف املوعد املحدد وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ويف حالة تخلفكم 

عن احل�شور فاأن اخلربة �شوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتندات 
اخلبري امل�شريف واحل�شابي 
ح�شني �شامل الها�شمي             

          دعوة اجتماع اخلربة
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2017/44 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري عنوانه : امارد بي- ديرة- بور�شعيد- بناية الربن�س بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة الني�شان لل�شياحات هاف: 042946945 متحرك: 0508650437 املنفذ �شده : حممد عاطف ابراهيم 
حممد ابراهيم واخرون  عنوانه :امارة دبي منطقة جبل علي �شارع ال�شيخ حممد بن زايد جممع دبي لال�شتثمار 
 2018/01/24 املوافق  الربعاء  يوم  انه يف   0506536898 0557777435 متحرك:  1202 متحرك  العقارة رقم 
ال�شاعة 00.00 �شباحاً ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى 
 )www.emiratesauction.ae( اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
% من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة  وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع 
ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات : او�شال العقار: حق منفعة على عقار املنطقة 
جممع دبي لال�شتثمار الول رقم الر�س 352 رقم املبنى 1202 ال�شماحة 1090.57 مرت مربع القيمة التقديرية 

: 5000000 درهم ويباع لعلى عطاء  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم ) 189  / 2018)
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه: ادي �شيابوترا �شافنيل
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )40،158.00( درهم نتيجة الإخالل 
اأ�شبوع من  ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 
19771/ خ�شو�شي/ D / دبي ( من نوع ) ني�شان اك�س تريل _ ا�شتي�شن ( واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم ) 176  / 2018)
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه: ترين�س �شاو اناجن
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )22،795.00( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�شبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد 
رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ 
واملمولة   ) �شالون   - ك��ورول  تويوتا   ( ن��وع  ( من  دب��ي   /  C 94593/ خ�شو�شي/   (

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم ) 183  / 2018)
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه: �شاجد حممد نواز حممد
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )47،984.28( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�شبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد 
ال�شيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �شي�شطر  الن�شر  تاريخ 
49732/ خ�شو�شي/ D / دبي ( من نوع ) فورد ادج- ا�شتي�شن ( واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم ) 209  / 2018)
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه: حممد عارف حممد اعجاز
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )27،130.00( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�شبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد 
رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ 
واملمولة   ) �شالون  �شيفيك-  هوندا   ( ن��وع  من   ) دب��ي   /  H خ�شو�شي/   /25397  (

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم ) 214  / 2018)
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه: نورمان علي خان حممد علي خان
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )18،390.00( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�شبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد 
ال�شيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �شي�شطر  الن�شر  تاريخ 
( واملمولة  ا�شتي�شن  ( من نوع ) هيونداي توك�شان-  C / دبي  28972/ خ�شو�شي/ 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم ) 215  / 2018)
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م  
املنذر اإليه: ويرا�شات علي �شاه

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )20،438.00( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�شبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد 
ال�شيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �شي�شطر  الن�شر  تاريخ 
77064/ خ�شو�شي/ L / دبي ( من نوع ) هوندا �شيتي - �شالون ( واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم ) 175  / 2018)
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليها: بي ام وي لتاجر ال�شيارات �س ذ م م 
تنذر  املنذره املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )36،726.86( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�شبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد 
ال�شيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �شي�شطر  الن�شر  تاريخ 
68373/ خ�شو�شي/ M / دبي ( من نوع ) كيا ريو - �شالون ( واملمولة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 اإخطار عديل بالن�شر

رقم ) 182  / 2018)
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه: زكريا عثمان ا�شماعيل عرفات
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )20،227.00( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�شبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد 
رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ 
واملمولة   ) �شالون  تيدا-  ني�شان   ( ن��وع  من   ) عجمان   /  B خ�شو�شي/   /23405  (

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم ) 187  / 2018)
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليها: �شمره ن�شر.
تنذر  املنذره املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )41،458.97( درهم نتيجة الإخالل 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 19398/ 
خ�شو�شي/ B / عجمان ( من نوع ) جي ام �شي �شيرا – بيك اب كابينة مزدوجة( 

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم ) 172  / 2018)
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه: حممد ان�س حممد كويا
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )46،309.67( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�شبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد 
ال�شيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �شي�شطر  الن�شر  تاريخ 
 ) �شالون   -COROLLA تويوتا   ( ن��وع  من   ) دب��ي   /  N خ�شو�شي/   /32670

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم ) 174  / 2018)
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه: بدر الدين امر الدين حممد حممد
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )45،578.28( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�شبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد 
ال�شيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �شي�شطر  الن�شر  تاريخ 
40359/ خ�شو�شي/ Q / دبي ( من نوع ) ني�شان تيدا - �شالون ( واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 اإخطار عديل بالن�شر

رقم ) 179  / 2018)
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليها: را�شيلي غي�شتيدا مادارانغ
تنذر  املنذره املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )2،451.00( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�شبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد 
ال�شيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �شي�شطر  الن�شر  تاريخ 
60296/ خ�شو�شي/ ابي�س / ال�شارقة ( من نوع ) هايونداي جيتز- �شالون ( واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 اإخطار عديل بالن�شر

رقم ) 211  / 2018)
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليها: جنم الليل لل�شحن البحري ذ م م
تنذر  املنذره املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )3،721.00( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�شبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد 
ال�شيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �شي�شطر  الن�شر  تاريخ 
21665/ خ�شو�شي/ I / دبي ( من نوع ) ني�شان بيك اب ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 اإخطار عديل بالن�شر
رقم ) 35029  / 2017)

امل��نذر  :  بنك ابوظبي الول
املنذر اإليها: دي ان كيه فاوندي�شن اويل امبيك�س م م ح

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )42،099.83( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�شبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد 
ال�شيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �شي�شطر  الن�شر  تاريخ 
71756/ خ�شو�شي/ ابي�س / ال�شارقة ( من نوع ) �شوزوكي �شياز  - �شالون( واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم ) 193  / 2018)
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه: عبدال�شالم �شيبو �شالم اي اي
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )50،234.91( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�شبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد 
ال�شيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �شي�شطر  الن�شر  تاريخ 
86297/ خ�شو�شي/ الفئة الثانية / ال�شارقة ( من نوع ) ني�شان مورانو- ا�شتي�شن ( 

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم ) 208  / 2018)
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه: حممد �شاه فحد الطاف ح�شني
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )23،400.00( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�شبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد 
ال�شيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �شي�شطر  الن�شر  تاريخ 
47702/ خ�شو�شي/ P / دبي ( من نوع ) ني�شان التيما- �شالون ( واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم ) 212  / 2018)
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه: ن�شر اهلل �شريف عبداجلبار
نتيجة  دره��م  وق���درة )114،301.00(  ���ش��داد مبلغ  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع 
من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم 
) 25129/ خ�شو�شي/ Q / دبي ( من نوع ) تويوتا RAV4 - ا�شتي�شن ( واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/44 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري عنوانه : امارد بي- ديرة- بور�شعيد- بناية الربن�س بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة الني�شان لل�شيارات هاف: 042946945 متحرك: 0508650437 املنفذ �شده : حممد كا�شف ابراهيم 
حممد ابراهيم واخرون عنوانه :امارة دبي منطقة جبل علي �شارع ال�شيخ حممد بن زايد جممع دبي لال�شتثمار 
العقارة رقم 1202 متحرك 0557777435 متحرك: 0506536898 انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/01/24 
ال�شاعة 00.00 �شباحاً ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى 
 )www.emiratesauction.ae( اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
% من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة  وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20 
املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه  من  ولكل 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات : او�شال العقار: حق منفعة  ايام  وامل�شارييف خالل ع�شرة 
على عقار املنطقة جممع دبي لال�شتثمار الول رقم الر�س 352 رقم املبنى 1202 ال�شماحة 1090.57 مرت مربع 

القيمة التقديرية : 5000000 درهم ويباع لعلى عطاء  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2017/44 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري عنوانه : امارد بي- ديرة- بور�شعيد- بناية الربن�س بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة الني�شان لل�شيارات هاف: 042946945 متحرك: 0508650437 املنفذ �شده : حممد كا�شف ابراهيم 
حممد ابراهيم واخرون عنوانه :امارة دبي منطقة جبل علي �شارع ال�شيخ حممد بن زايد جممع دبي لال�شتثمار 
العقارة رقم 1202 متحرك 0557777435 متحرك: 0506536898 انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/01/24 
ال�شاعة 00.00 �شباحاً ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى 
 )www.emiratesauction.ae( اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة  وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع 
ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات : او�شال العقار: حق منفعة على عقار املنطقة 
القيمة  مربع  مرت   1090.57 ال�شماحة   1202 املبنى  رق��م   352 الر���س  رق��م  الول  لال�شتثمار  دب��ي  جممع 

التقديرية : 5000000 درهم ويباع لعلى عطاء  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/210   
املخطرة : �شركة ماجد الفطيم لال�شتثمارات مردف ذ م م بوكالة املحامية ديانا حممد 
حمادة . املخطر اإليه : �شركة جوميه جلف ذ م م . يخطركم املنذر مبوجب هذا الإخطار 
العديل امل�شدق لدى الكاتب العديل مبحاكم دبي بتاريخ 14 �شبتمر 2017 باملحرر رقم 
201091-1-2017 ب�شرورة قيامكم ب�شداد جميع املبالغ املرت�شدة يف ذمتكم والبالغة 
وت�شعون  وواحد  واربعمائة  الفا  ع�شر  وثالثة  ومائة  مليون  واحد   .1.113.491.52
درهما واثنان وخم�شمون فل�شا وذلك خالل 30 يوما من تاريخ تبليغكم لهذا الإنذار 
واإل انها �شت�شطر اىل رفع دعوى �شدكم اأمام اجلهات املخت�شة يف اإمارة دبي للمطالبة 

باإخالئكم من العني املوؤجرة وتكبيدكم الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12225 بتاريخ 2018/1/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1/227   

املنذر: اأحمد علي ح�شن الزرعوين : اإماراتي اجلن�شية وميثله  بالتوقيع ال�شيد – اأحمد احل�شيني عبد املنعم  ال�شويني مبوجب وكالة 
م�شدقة اأ�شول بالكاتب العدل يف دبي مبحرر رقم 159588 -1-2017 بتاريخ 19-7-2017 العنوان: اإمارة دبي منطقة عود ميثاء مبنى 
عود ميثاء بالزا خلف فندق موفنبيك رقم الأر�س 265-319 مكتب رقم 304 الهاتف 0588561679 . املنذر اإليه: حممد  جنيد لتجارة 
اللكرتونيات �س.ذ.م.م العنوان : امارة دبي املرر بناية اأحمد الزرعوين مقابل حمراب م�شلى العيد بجانب فندق حياة ريجن�شي 
رقم الأر�س 117-666 الهاتف : 0507831374 1- بتاريخ �شابق ا�شتاجر املنذر اإليه من املنذر مكتب رقم 308  والكائن يف بناية اأحمد 
الزرعوين القائمة  على قطعة الأر�س رقم 0-242  ورقم البلدية 666-117 مبنطقة املرر بدبي مبوجب عقد ايجار ينتهي بتاريخ 
بتاريخ 3-11-2017 بقيمة  ال�شيكات رقم 000003  القيمة اليجارية مبوجب  �شداد  اإليه ممتنع عن  املنذر  اأن  2-7-2018 2- وحيث 
الف ومائتني  بقيمة قدرهم 5.250 خم�شة  بتاريخ 2018-1-3  ورقم 000004  درهم  الفا ومائتني وخم�شون  قدرهم 5.250 خم�شة 
وخم�شون درهم ال�شادرة من بنك راأ�س اخليمة الوطني. 3- وحيث ان قانون وتنظيم العالقة بني موؤجري وم�شتاجري العقارات يف 
دبي رقم 26 ل�شنة 2007 املعدل بالقانون رقم 33 ل�شنة 2008 ن�س يف املادة 25 فقرة 1-اأ علي:  يكون للموؤجر طلب اخالء امل�شتاأجر من 
العقار عند انتهاء عقد اليجار يف اأي من احلالت التالية : اأ اإذا مل يقم امل�شتاأجر  ب�شداد بدل اليجار اأو اأي منه خالل ثالثني يوما 
من تاريخ اخطار املوؤجر له بال�شداد وذلك ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك . 4- وحيث اأن املنذر مت�شرر اأ�شد ال�شرر من بقاء 
احلال كما هو عليه.  ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرورة ت�شديد القيمة اليجارية املرتتبة عليه من ال�شنة اجلارية يف مدة اق�شاها 30 
يوما من تاريخ ا�شتالمه هذا الإنذار وال �شي�شطر املنذر اآ�شفا لتخاذ الجراءات القانونية والق�شائية الالزمة للمطالبة باإخالء 
العني املوؤجرة وت�شليمها للمنذر خالية من ال�شواغل باحلالة التي ت�شلمها عليها وت�شليم جميع املفاتيح و�شداد امل�شتحقات اليجارية 
املرت�شدة بذمته حتى تاريخ الإخالء التام مع اإ�شالح ما قد يكون حلق بها من �شرر وت�شوية ح�شاب املاء والكهرباء عن مدة �شغلها 

للعني مع التعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر مع حتميل املنذر اإليه كافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12225 بتاريخ 2018/1/16     
يعلن مكتب / اإم اإيه اإف للتدقيق واملحا�شبة وال�شت�شارات املالية

عن حل وت�سفية �سركة جودة ال�ساعة للتجارة ) �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 
بناءاً على اجتماع اجلمعية العمومية غر العادية امل�شدق لدى الكاتب العدل دبى حتت رقم 
�شركة  امل�شماه  ال�شركة  وت�شفية  حل  تقرر  فقد    2017 اأكتوبر   31 بتاريخ   2017/1/237018
جودة ال�شاعة للتجارة �س ذ م م   – رخ�شة جتارية رقم 566516 وب�شفتى امل�شفى املعني من 
اأعاله فعلى كل من له حق  اليه  امل�شار  العمومية  بناءا على اجتماع اجلمعية  ال�شركاء  قبل 
ال�شركة املذكوره مراجعة امل�شفى خالل خم�شة واأربعون يوماً من تاريخ ن�شر  اأو ذمة لدى 
العالن واإل �شقط حقه فى املطالبة بعد انق�شاء املهلة املذكوره - للمراجعة العنوان : اإمارة 
دبى - منطقة اخلليج التجارى - �شارع البراج – برج املنارة - الطابق الثامن ع�شر - مكتب 
رقم 1812. اإمارة راأ�س اخليمة – منطقة املعمورة – بناية الرمي – الطابق ال�شاد�س – مكتب 

رقم 607 تليفون : 04-4328643 ، 07-2267600
قطاع ال�سوؤون التجارية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية



طـــــــــــــــب

30
ابتعد عن الدهون امل�سبعة والكربوهيدرات املكررة وال�سكر امل�ساف

داء الكبد الدهني .. الأعرا�ض والت�سخي�ض والعالجات
اأك��رب ع�شو داخ��ل اجل�شم ويتوىل مئات  الكبد 
ل ال���غ���ذاء اإىل  ال��وظ��ائ��ف احل��ي��وي��ة ك����اأن ي��ح��ونّ
ويزيل  ال��ك��ول�����ش��رتول،  ويفكك  ط��اق��ة،  م�شدر 
التي  الربوتينات  وُي�شننّع  ال���دم،  م��ن  ال�شموم 
��ن جت��لنّ��ط ال����دم. ل��ك��ن ت��رتاك��م الدهون  حُت�����شنّ
داخل الكبد على نحو خطر لدى عدد مقلق 
الدهني غر  الكبد  داء  ُيعترب  النا�س، لذا  من 
الكحويل ال�شبب الأول لأمرا�س الكبد املزمنة 
على  ينعك�س  اأن����ه  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال���ع���امل،  يف 

اأمرا�س القلب.
ت����ق����ول ال����دك����ت����ورة ك���اث���ل���ني ك��������وري، م���دي���رة 
م�شت�شفى  يف  ال��ده��ن��ي(  الكبد  م��ر���س  )ع��ي��ادة 
ما�شات�شو�شت�س العام: )يزيد داء الكبد الدهني 
القلب  باأمرا�س  غر الكحويل خطر الإ�شابة 
التقليدية  اخل��ط��ر  ع��وام��ل  ع��ن  النظر  بغ�س 
الأخرى مثل ارتفاع �شغط الدم والكول�شرتول. 
القلب  ا�شطراب  يكون  املر�شى،  اإىل  بالن�شبة 
اأبرز عامل قاتل وي�شبنّب اأكرث من %25 من 

حالت الوفاة(.

اأثر البدانة
داء  �شون  الأطباء ي�شخنّ 1980، كان  قبل عام 
اكت�شف  لكن  ن���ادرة.  ح��الت  يف  الدهني  الكبد 
العلماء اأن فائ�س الدهون يف اجل�شم وال�شكري 
املر�س حتى  ه��ذا  ر  اإىل تطونّ اأي�شاً  ي��وؤدي��ان  قد 
الكحول. حني  �شرب  املر�شى من  ُيكرِث  لو مل 
اأي�شاً. عموماً،  ي�شمن النا�س، يت�شخم كبدهم 
ي�����ش��اب ن�����ش��ف م��ر���ش��ى ال�����ش��ك��ري ب����داء الكبد 

الدهني غر الكحويل.
حت���ت امل��ج��ه��ر، ت�����ش��ب��ه ال���ده���ون ال��ت��ي ترتاكم 
الدهني  ال��ك��ب��د  داء  م���وؤ����ش���رات  ال��ك��ب��د  داخ�����ل 
املرتبط بالكحول. يرتفع معدل الكول�شرتول 
امل�شابني  ل����دى  اأي�������ش���اً  ال��ث��الث��ي��ة  وال�����ش��ح��وم 
باملر�س. لكن ل تظهر هذه امل�شكلة لدى جميع 
امل�شابني بال�شكري والبدانة واختالل م�شتوى 
مبر�س  امل�شابني  بع�س  ي��واج��ه  ول  ال��ده��ون. 
اأياً من عوامل اخلطر هذه، ما  الكبد الدهني 
ي�شر اإىل دور اجلينات وعوامل اأخرى يف هذا 

املجال.

م�سكلة يف الت�سخي�س
الدهني غر  الكبد  داء  الأوىل من  املرحلة  يف 
ال��ك��ح��ويل، ت��رتاك��م ال��ده��ون يف خ��الي��ا الكبد 
م الكبد(. ل ترتافق  ى هذه احلالة )ت�شحنّ وُت�شمنّ
هذه امل�شكلة مع اأي اأعرا�س ويكت�شفها الطبيب 
ال����دم م�شتويات  ف��ح�����س  ي��ر���ش��د  ح���ني  غ��ال��ب��اً 
يح�شل  ق��د  اأو  ال��ك��ب��د،  اأن��زمي��ات  م��ن  مرتفعة 
الت�شخي�س عن طريق امل�شادفة خالل فح�س 
الطبيب  ي��ط��ل��ب  اأن  ث���م مي��ك��ن  اآخ�����ر.  ل�����ش��ب��ب 
حمتملة  م�شاكل  ل�شتبعاد  اإ�شافية  فحو�شاً 
اأخرى مثل التهاب الكبد )ج( الذي ينجم عن 

. فرو�س معنينّ
ال�شوتية  فوق  باملوجات  الكبد  ت�شوير  يك�شف 
تركيبة  يف  وت��غ��ي��راً  ال��ك��ب��د  م  ت�شحنّ م��وؤ���ش��رات 
الكبد. لكن يتطلب الت�شخي�س النهائي اإجراء 
اإب��رة يف  فح�س خزعة الكبد ال��ذي ي�شمل د���سنّ 
اجل��ان��ب الأمي���ن م��ن البطن وا���ش��ت��خ��راج جزء 

�شغر من ن�شيج الكبد لفح�شه حتت املجهر.
من  تخلو  ل  ل��ذا  غازية،  جراحة  الكبد  خزعة 

م�شاعفات. لكنها اأ�شبحت ماألوفة ن�شبياً اليوم 
وميكن اإجراوؤها من دون املبيت يف امل�شت�شفى. 
يف م��ا ي��خ�����س ف��ح�����س اخل���زع���ة، ي��ت��وق��ف قرار 
بدانة  بينها  م��ن  ع���دة،  ع��وام��ل  على  الطبيب 
موؤ�شرات  اأو  بال�شكري  اإ���ش��اب��ت��ه  اأو  ال�شخ�س 

اأخرى على وجود خطب يف الكبد.
40% من  ���س ح��ت��ى  ي��ت��ع��رنّ ال���وق���ت،  مب�����رور 
امل�شابني بالكبد الدهني غر الكحويل ل�شكٍل 
اأكرث خطورة منه: التهاب الكبد الدهني غر 
الدهون  ت�����وؤدي  احل���ال���ة،  ه����ذه  ال���ك���ح���ويل. يف 
معظم  يواجه  ل  الكبد.  التهاب  اإىل  املرتاكمة 
البع�س  اأن  م��ع  اأع���را����س  اأي  حينها  امل��ر���ش��ى 
اجلزء  يف  وان��زع��اج  بتعب  �شعوره  ع��ن  يتحدث 

العلوي من البطن.
الكحويل،  غ��ر  ال��ده��ن��ي  الكبد  ال��ت��ه��اب  غ���داة 
ب يف الكبد. ويزيد التلينّف  يتطور تلينّف اأو تندنّ
اإىل  الكبد  داء  وي��و���ش��ل  الكبد  ���ش��رط��ان  خطر 
مراحله الأخرة. اإىل جانب التهاب الكبد )ج( 
تلينّف  ُيعترب  بالكحول،  املرتبط  الكبد  وت�شرر 
ال��ك��ب��د امل��رت��ب��ط ب��ال��ت��ه��اب ال��ك��ب��د ال��ده��ن��ي غر 
الكحويل اأحد الأ�شباب الرئي�شة لزرع الكبد يف 
زي��ادة احل��الت، يتوقع  املتحدة. ومع  الوليات 
الدهني  الكبد  م�شاعفات  ت�شبح  اأن  اخل��رباء 

خالل  اجلراحة  تلك  لإج��راء  الأول  ال�شبب 
ع�شر �شنوات.

اأثر اأمرا�س القلب
اإىل  م�����ت�����زاي�����دة  اأدل����������ة  ت�������ش���ر 
وج������ود راب������ط ق�����وي ب����ني داء 
الكحويل  غر  الدهني  الكبد 
التي  اخل����ط����رة  وال�������ش���ف���ائ���ح 
القلب.  �شرايني  داخل  ترتاكم 
اللتهابية  ���ب���ات  امل���ركنّ ت������وؤدي 
ها  ي�شخنّ عنا�شر  من  وغرها 

ال���ك���ب���د امل����ل����يء ب���ال���ده���ون اإىل 
ي�شرنّ  ال���ذي  ال�����ش��راي��ني  ت�شلنّب 

ال�شرايني  من  الداخلية  باجلهة 
ويجعل الدم اأكرث عر�شة للتخرث، 

م���ن ث���م ي������وؤدي ه����ذا اخل��ل��ي��ط من 
جلطة  اأو  ق��ل��ب��ي��ة  ن���وب���ة  اإىل  ال���ع���وام���ل 

دماغية.
ياأخذ معظم امل�شابني بنوبة قلبية اأو الأ�شخا�س 
الأكرث عر�شة للنوبات اأدوية �شتاتني لتخفي�س 

اأثراً  الكبد  ت�شرر  ُيعترب  الكول�شرتول.  معدل 
ل  لكن  ال�شتاتني.  لأدوي���ة  �شائع  غ��ر  جانبياً 
اآمنة بالن�شبة اإىل امل�شابني  تزال هذه الأدوي��ة 
قد  اأن��ه��ا  حتى  ال��ك��ح��ويل،  غ��ر  الكبد  بالتهاب 

ن الو�شع وفق بع�س البحوث. حت�شنّ

فقدان الوزن وعالجات اأخرى
ز عالج مر�س الكبد الدهني غر الكحويل  يركنّ
اأو  الكبد  يف  امل��رتاك��م��ة  ال��ده��ون  تخفيف  على 
الوقاية منها، ذلك من خالل معاجلة الأ�شباب 
يف  الدهون  زي��ادة  ال�شكري،  البدانة،  الكامنة: 

الدم.
قليلة،  كانت  اإن  حتى  الكيلوغرامات،  ف��ق��دان 

ُيحِدث فرقاً مهماً. لحظت درا�شة 
جملة  يف  ُن�������ش���رت  ح���دي���ث���ة 

الباطني  للطب  )ج��ام��ا( 
ت������راج������ع م�������ش���ت���وي���ات 

الكبد  يف  ال�����ده�����ون 
بني  ت���رتاوح  بن�شبة 
لدى  و%40   35

�س  �شخا لأ ا

مكثنّفة  اأو  معتدلة  مت��اري��ن  يف  �شاركوا  ال��ذي��ن 
وزن���ه���م. تو�شح  م��ن  3 و%6  ب��ني  وخ�����ش��روا 
اأن  ال���وزن، ميكن  ل��و مل نخ�شر  ك���وري: )حتى 
الكبد.  ال���ده���ون يف  ن�����ش��ب��ة  ال��ري��ا���ش��ة  ت��خ��ف��ف 
الأيروبيك  متارين  مبمار�شة  مر�شاي  اأو�شي 

ت�شعني دقيقة على الأقل اأ�شبوعياً(.
يف ما يخ�س احلمية الغذائية، ت�شبه التو�شيات 
الأطباء  بها  ين�شح  ال��ت��ي  تلك  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
للوقاية من اأمرا�س القلب: الإكثار من تناول 
يف  الكاملة  واحل��ب��وب  والفاكهة  اخل�����ش��راوات 
مقابل الكتفاء بكميات ب�شيطة من الربوتينات 

غر الدهنية مثل الأ�شماك والدجاج.
الدهون  ا�شتهالك  م��ن  اأي�����ش��اً  حت��دنّ  اأن  يجب 
احلليب  وم�شتقات  )ال��ل��ح��وم  امل�شبعة 
املكررة  وال��ك��رب��وه��ي��درات  وال��ب��ي�����س( 
)ك����ل م���ا ه���و م�����ش��ن��وع م���ن طحني 
�شيما  ل  امل�شاف،  وال�شكر  اأبي�س( 
امل�شروبات الغازية و�شوائل اأخرى 

غنية بال�شكر.
يحدنّ  اأن  يجب  اآخ���ر،  �شعيد  على 
الدهني  الكبد  مب��ر���س  امل�����ش��اب��ون 
���ش��رب الكحول  ال��ك��ح��ويل م���ن  غ���ر 
بالتهاب  م�شاب  ك��ل  ي�شطر  بينما 
اإىل  ال����ك����ح����ويل  ال���ك���ب���د غ����ر 
بالكامل.  الكحول  جتنب 
م���ن امل��ف��ي��د اأي�������ش���اً اأن 
ي�����ع�����ال�����ج امل����ر�����ش����ى 
ال�شكري  م�شاكل 
�شغط  وارت���ف���اع 

الدم.

فوائد ال�سويا يف عالج �سرطان الثدي
طاملا ُربطت مركبات ال�شويا بعدد من الفوائد ال�شحية، من 
بينها التخفيف من اأعرا�س الدورة ال�شهرية احلادة، كنوبات 
احلر. اجلديد يف هذا املجال اأن عدداً من البحوث الراهنة 
اأن اجليني�شتني، مركب يف ال�شويا، يحمي جينة  اإىل  ي�شر 

تكبح منو الأورام ال�شرطانية.
وهي  الآي�����ش��وف��الف��ون��ات،  اإىل  الكثرة  ال�شويا  ف��وائ��د  تعود 
مركبات م�شتخرجة من النباتات ت�شبه الإ�شرتوجني وتوؤثر 
اأظهرت  كذلك  تناولها.  عند  الإ���ش��رتوج��ني  م�شتقبالت  يف 
امل�شتخرجة  الآي�شوفالفونات  بني  رابط  وجود  عدة  تقارير 
من ال�شويا وبني تراجع ظهور �شرطان الثدي جمدداً، مع 

اأن فوائدها الفعلية ما زالت قيد الدرا�شة والتقييم.
لل�شرطان  تو�شان  مركز  اأخ���راً  اأج���راه  جديد  بحث  ت��ن��اول 
اآي�شوفالفونات  )اأح��د  اجليني�شتني  دور  اأري��زون��ا  جامعة  يف 

ال�شويا( املحتمل يف وقف منو اأورام �شرطان الثدي.
اإ.  ي���ذك���ر ال���دك���ت���وران دون���ات���و ف. روم���ان���ي���ول���و واأورن����ي����ال 

اأن  ال��درا���ش��ة،  ال��ل��ذان ق��ادا  اجليني�شتني يوؤدي �شيلمني، 
عالقته  يف  حامياً  دوراً 

 ،BRCA1 م�����ع 
تكبح  ج��ي��ن��ة  وه�����ي 

منو الأورام.

منو  ز  ي���ع���زِّ  BRCA1 )اإ����ش���ك���ات( 
ال�شرطان

ال���ت���ام���وك�������ش���ي���ف���ني، اأح��������د حم���ر����ش���ات 
الإ�شرتوجني )اأي اأنه يعمل بالحتاد مع 
م�شتقبالت الإ�شرتوجني(، دواء ُي�شتخدم 
لكن  تفاديه.  اأو  ال�شرطان  لعالج  غالباً 
الثدي  ���ش��رط��ان  اأورام  م��ن  ك��ب��راً  ع����دداً 

ما  الإ���ش��رتوج��ني،  م�شتقبالت  �شلبي  يكون 
يجعل هذا العالج الهرموين غر فاعل مبا 

م�شتقبالت  تعبر  اإىل  تفتقر  الأورام  ه��ذه  اأن 
الإ�شرتوجني.

م�شتقبل  اإىل  ال���ث���دي  ���ش��رط��ان  ي��ف��ت��ق��ر  ل  ع��ن��دم��ا 

الربوج�شترون  م�شتقبل  اإىل  ب��ل  فح�شب،  الإ���ش��رتوج��ني 
اأي�شاً، ف�شاًل عن تعبر جينة ترتبط بدورها بنمو ال�شرطان، 

ُيدعى )ثالثياً �شلبياً(.
الثالثي  ال��ث��دي  �شرطان  حالة  )يف  روم��ان��ي��ول��و:  د.  يو�شح 
لذلك  م�شتهدفة(.  كيماوية  ع��الج��ات  تتوافر  ل  ال�شلبي، 
�شيئة، مبا  نتائج  اإىل  ال�شرطان غالباً  النوع من  ي��وؤدي هذا 
نتيجة  املتوافرة.  العالجات  معظم  ويقاوم  جداً  عدائي  اأنه 
م التو�شل اإىل طريقة جديدة لعالج نق�س  لذلك، رمبا يقدنّ
غياب م�شتقبل الإ�شرتوجني للباحثني و�شائل مبتكرة تتيح 

لهم مواجهة هذا املر�س.
توؤدي جينة BRCA1 دوراً رئي�شاً يف منو �شرطان الثدي. 
يف اجل�شم ال�شليم، تقوم بدور كابح، فتحمي من منو الأورام 

ال�شرطانية. ولكن عندما )تختل( هذه اجلينة، 
وج���ه  يف  دف�������اع  خ����ط  اأول  ي�����ش��ع��ف 

ال�شرطان.
اأخ���رى، توؤثر  يف ح���الت 
امل����ث����ي����ل����ة اجل���ي���ن���ي���ة 
)ع���م���ل���ي���ة 

تت�شل فيها جزيئات الكربون الفائ�شة باجلينات( يف ن�شاط 
BRCA1، ما يجعلها )ت�شكت(. نتيجة لذلك، ت�شبح هذه 

اجلينة عاجزة عن كبح الأورام.

)اإخراج BRCA1 عن �شمتها(
���ز ال��ب��اح��ث��ون ع��ل��ى ال��ع��الق��ة ب��ني م�شتقبل  يف ال��درا���ش��ة، ركنّ
الهيدروكربون العطري )بروتني تن�شطه عوامل م�شرطنة 

.BRCA1 بيئية مثل دخان التبغ( وجينة
الن�شيط  ال��ع��ط��ري  ال��ه��ي��دروك��رب��ون  م�شتقبل  اأن  لح��ظ��وا 
اخلاليا  يف  ت����اأث����ره����ا  وي���ب���ط���ل   BRCA1 )ي�������ش���ك���ت( 
ال�شرطانية، ما يتيح بالتايل لالأورام فر�شة النمو والنت�شار 

بحرية.
الأحوال  يف  تتفاعل   BRCA1 اأن  رومانيولو  د.  يو�شح 
الإ�شرتوجني-األفا.  م�شتقبل  م��ع  الطبيعية 
ُترغم هذه اجلينة على  ولكن عندما 
)ال�شكوت(، يختل اأي�شاً رابطها 
الإ���ش��رتوج��ني- م�شتقبل  م��ع 

الأدوية  ت�شبح  لذلك  األفا. 
ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع�������ادًة على 
 BRCA1 ب��ني  التفاعل 
الإ�شرتوجني- م�شتقبل  وبني 
اأحدها(  )وال��ت��ام��وك�����ش��ي��ف��ني  األ���ف���ا 

غر فاعلة.
وفريقه  روم���ان���ي���ول���و  د.  اأراد  ل���ذل���ك 
تعطيل  ي�شتطيعون  كانوا  اإذا  ما  معرفة 
العطري  الهيدروكربون  تاأثر م�شتقبل 
 BRCA1 الن�شيط بغية ال�شماح جلينة

با�شتعادة وظائفها الطبيعية.

ا���ش��ت��ه��الك ال�����ش��وي��ا ط���وال احل��ي��اة وتراجع 
ال�شرطان

ال�شويا.  من  امل�شتخرج  اجليني�شتني  دور  ياأتي  هنا 
يوؤكد د. رومانيولو اأن ا�شتهالك الأطعمة التي حتتوي 

على ال�شويا بانتظام يرتبط برتاجع خطر �شرطان الثدي. 
د الباحثني بدليلهم الرئي�س. ل هذا العن�شر الذي زونّ و�شكنّ

الن�شاء  حالة  يف  احلياة  ط��وال  ال�شويا  ا�شتهالك  )يرتبط 
ل  وي�شكنّ ال����ث����دي.  ����ش���رط���ان  خ���ط���ر  ب����رتاج����ع  الآ����ش���ي���وي���ات 
اجليني�شتني الآي�شوفالفون الأبرز يف ال�شويا، ف�شاًل عن اأنه 

يعوق بفاعلية مثيلة احلم�س النووي(، وفق د. رومانيولو.
اأجرى الفريق جتارب يف املخترب م�شتخدماً خاليا �شرطانية 
من اأورام ثدي ب�شرية، ما دفعهم اإىل العتقاد اأن اجليني�شتني 
رمبا يكون فاعاًل يف )اإخراج جينة BRCA1 عن �شمتها(، 

كما هو متوقع.

ا�شتعمال اجليني�شتني  اإم��ك��ان  الأول��ي��ة  اجل��ه��ود  ه��ذه  ت��وؤك��د 
 BRCA1 جلينة  ال�شماح  بغية  الثدي  �شرطان  ع��الج  يف 
بينها  التفاعل  وجت��دي��د  ل����الأورام  ككابح  عملها  مبوا�شلة 
اأي�شاً  الإطار  ويتيح هذا  الإ�شرتوجني-األفا.  وبني م�شتقبل 

للتاموك�شيفني بالتاأثر بفاعلية يف الأورام ال�شرطانية.
اإذا كانوا  اكت�شاف ما  د. رومانيولو وفريقه بعد ذلك  ينوي 
على  ُيجرونها  جت��ارب  يف  النتائج  ه��ذه  حماكاة  ي�شتطيعون 
الفئران، اآملني )يف حال حققت التجارب الإ�شافية النجاح 
اإىل جتارب  ذل��ك  بعد  الن��ت��ق��ال  م��ن  يتمكنوا  ب���اأن  امل��رج��و( 

�شريرية على الب�شر.
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م����ن كل  ���س��خ�����س  ي�������س���اب   
العامل  حول  را�سدين  ثالثة 
ب����داء ال��ك��ب��د ال��ده��ن��ي غري 
اإنها حالة �سامتة  الكحويل: 
باأمرا�س  وثيق  ارتباط  ولها 
الأعرا�س  اإىل  نظرة  القلب. 

والت�سخي�س والعالجات.
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وائل �سرف: انتظروين 
يف )رائحة الروح(

ن�سوى م�سطفى تطلب 
املزيد من )�سيلفي مع املوت(

�شرف  وائ��ل  ال�شوري  املمثل  ن�شر 
مواقع  اأح����د  ع��ل��ى  �شفحته  ع���رب 
له  ���ش��ورة  الجتماعي،  التوا�شل 
قريباً  )ان��ت��ظ��روين  عليها:  وع��لنّ��ق 
مب�����ش��ل�����ش��ل )رائ����ح����ة ال�������روح( مع 

املخرجة �شهر �شرميني، والكاتب 
اأيهم عر�شان، ومدير اإدارة الإنتاج 

عبد املعني املوحد(.
كان �شرف انتهى من ت�شوير دوره 
يف م�����ش��ل�����ش��ل )ه����وا اأ����ش���ف���ر(، من 

اأحمد  واإخ��راج  تاأليف علي وجيه، 
�شالف  وبطولة:  اأحمد،  اإبراهيم 
ف����واخ����رج����ي، وي����و�����ش����ف اخل������ال، 
ويامن  ب���ي���ك،  حت�����ش��ني  ون����ادي����ن 

حجلي، وفادي اإبراهيم.

م�شطفى  ن�شوى  الفنانة  طلبت 
تقدمي مو�شم جديد من عر�شها 
امل�����ش��رح��ي )���ش��ي��ل��ف��ي م���ع امل����وت( 
�شيما  ل  مم���ك���ن،  وق����ت  ب����اأق����رب 

جناح���اً  حقق  الأول  امل��و���ش��م  اأن 
جيداً.

املو�شم  ي��ك��ون  اأن  طلبت  ن�����ش��وى 
املقبل،  ال��رب��ي��ع  خ���الل  اجل��دي��د 

خ�����ش��و���ش��اً اأن���ه���ا ت��ت��ف��او���س مع 
الف�شائية  امل���ح���ط���ات  اإح��������دى 
امل�شرحية  عر�س  حقوق  ل�شراء 

وت�شويرها تلفزيونياً.

اعتذار هند �سربي 
اعتذرت الفنانة هند �شربي ل�شركة )بي لينك( واملنتج حممد م�شي�س عن 
عدم احل�شور يف ال�شباق الرم�شاين املقبل، مف�شلة العمل على م�شروعني 

جديدين اأحدهما يف ال�شينما امل�شرية والآخر يف ال�شينما التون�شية.
كانت �شربي مر�شحة للم�شاركة يف امل�شل�شل اجلديد مع ظافر العابدين، 

وبعد اعتذارها اأ�شند دور البطولة اإىل الفنانة ال�شابة يا�شمني �شربي.

طارق لطفي .. )حتت ال�سفر(
ال�شفر(،  )حت��ت  اجل��دي��د  ال��درام��ي  مل�شل�شله  التح�شر  لطفي  ط��ارق  ب��داأ 

املقرر عر�شه يف رم�شان املقبل.
ومل ي�شتقر الفنان امل�شري على البطلة التي �شت�شاركه يف العمل اجلديد 
حتى الآن بانتظار النتهاء من كتابة ال�شيناريو، فيما �شيكثف الت�شوير من 
لعدم  الت�شوير  تاأجيل  بعد  العر�س، خ�شو�شاً  للحاق مبوعد  الأول  اليوم 

اإجناز ال�شيناريو.

�سخ�سية )كرمية( يف )�سابع جار( حققت جناحا كبريا

�سفاء جالل: ل ي�ستطيع اأحد اأن يفر�ض نف�سه على اجلمهور

حول  ال��ف��ع��ل  ردود  ت��ل��ق��ي��ت  ك��ي��ف   •
�شخ�شية )كرمية( يف )�شابع جار(؟

ب�����ردود ال��ف��ع��ل التي  - ���ش��ع��ي��دة ج����داً 
تابعتها حول �شخ�شية كرمية والتي 
ف���وج���ئ���ت ب��ح��ج��م��ه��ا وب�������ش���دق مل 
يف  مقلنّة  اأنني  خ�شو�شاً  اأتوقعها، 
الدور  اعتربت هذا  لذا  اأعمايل. 
مبنزلة حتد كبر يل اأو �شهادة 
اإىل اأن  م��ي��الد ج��دي��دة ن��ظ��راً 
لكرمية خ�شو�شيتها وحتتاج 
لت�شل  تناولها  يف  دق��ة  اإىل 
ويحبها  اجل���م���ه���ور  اإىل 

ويتعاطف معها. 
احتاج ذلك اإىل جمهود 
لالإم�شاك  مني  كبر 
ال�شخ�شية  مبفاتيح 
هذا  على  وتقدميها 
لقى  ال���ذي  النحو 
جماهرياً  ق��ب��وًل 

عري�شاً اأ�شعدين.

بداية  عن  حدثينا   •
اختيارك للعمل.

- كان الختيار من خمرجات 
العمل الثالث اللواتي عر�شن 
قراأت  وعندما  ال�شيناريو،  علينّ 
ولفتاً.  خُمتلفاً  وج��دت��ه  ال���دور 
اأول  م����ن  ج���ذب���ن���ي  ب���اخ���ت�������ش���ار، 
�شت لتقدميه من  قراءة، ثم حتمنّ

دون نقا�س.

يف  ان��ت��ب��اه��ك  ل��ف��ت  ال����ذي  • م��ا 
�شخ�شية كرمية؟

- نفتقد منذ زمن بعيد اإىل مثل 
امل�شل�شالت  م��ن  ال��ن��وع��ي��ة  ه���ذه 
تفا�شيل  ب��ر���ش��د  ت��ه��ت��منّ  ال���ت���ي 
مطروحة  ت��ع��د  مل  اإذ  ح��ي��ات��ن��ا، 
اأب���رزه���ا عالقات  ل��ع��ل  درام����ي����اً، 

اجلرة.
�شخ�شية  ي��خ�����سنّ  م���ا  يف  اأم�����ا   
ك��رمي��ة ف���ال���دور م��ك��ت��وب ب�شكل 
رائع، ما مثنّل حتدياً يل كما اأ�شرت 
اأتابع تفا�شيل ال�شخ�شية  �شلفاً، ورحت 
ونوعية  ال�شوت  ون��ربة  ال��ك��الم  طريقة  م��ن 
امل�شتخدمة  والأك�����ش�����ش��وارات  و�شعرها  مالب�شها، 
وغرها من اأمور تر�شم )كرمية( كما جاءت يف ال�شيناريو 
التي دخلت  املمر�شة  اإىل كرمية  وحتولتها من هند فتاة ليل 

قلوب اجلميع.

�شعوبة؟ بها  وجدت  التي  امل�شاهد  اأكرث  هي  • ما 
- م�شاهد البكاء و)النكد( خالل الأحداث، خ�شو�شاً م�شهد 
اإىل  احتاج  اإذ  واملواجهة،  حقيقتها  على  ال�شخ�شية  ظهور 
�شادق  ب�شكل  املُ�����ش��اه��د  اإىل  لي�شل  الإح�����ش��ا���س  م��ن  درج���ة 

ب�شكل جيد رغم  اأنني جنحت يف جت�شيدها  اأت�شور  ومعرب. واحلمد هلل، 
ق�شوتها.

اأمني  واأي��نت  ي�شري  هبة  هن  خمرجات  ثالث  مع  العمل  كان  كيف   •
ونادين خان؟

اإدارة  حتت  العمل  بينها  ومن  خمتلفة  كانت  اأ�شرت  كما  كلها  التجربة   -
ثالث خمرجات، وب�شدق �شعدت جداً بالتعاون معهن وكان لهن جمهود 

وا�شح يف الوقوف على تفا�شيل ال�شخ�شية، 
العمل  ت�شمن  ل��ذا  بها.  اخل��ا���س  الطابع  اإ�شافة  منهن  ك��ل  وا�شتطاعت 
ثمة  باخت�شار،  كرمية.  دور  تفا�شيل  خ�شو�شاً  العامة،  الروؤية  يف  تنوعاً 

روؤية واحدة اتفقن عليها وُنفذت بدقة.

كيف  ال�شا�شة.  اإىل  العائلية  الدراما  اأع��اد  العمل  هذا  اأن  اإىل  اأ�شرت   •
ق ذلك يف ظل الت�شنيف العمري؟ يتحقنّ

داخل  ومطروحة  وخمتلفة  متنوعة  العمل  ناق�شها  التي  املو�شوعات   -
كثر من البيوت امل�شرية، وت�شنيفه عمرياً م�شاألة ل تعيبه ولكنها تنبه 
الأ�شرة  اإىل  موجه  املُ�شل�شل  اأن  ينفي  ل  وه��ذا  العائلة،  اإر�شاد  اأهمية  اإىل 

كلها.

املجتمعية؟ للقيم  ام  هدنّ باأنه  وو�شفه  العمل  انتقد  البع�س  • ولكن 
اأن  ي��رى  ثمة من  يتفقوا.  ول��ن  واح��د  راأي  على  يوماً  النا�س  يتفق  - مل 
تربيته اأبناءه هي الأف�شل، واأن امل�شل�شالت حتر�س وتعلم الرذيلة وكاأننا 
ونحن من نخرتعها،  ق�شايا  ول  م�شاكل  بال  الفا�شلة  املدينة  نعي�س يف 
كم  وعلى  العمل  على  اأثنى  عري�س  جمهور  ثمة  الكالم  ه��ذا  مقابل  ويف 
امل�شداقية يف طرح الق�شايا وك�شفه كثراً من امل�شاكل التي مترنّ بها الأ�شر 

امل�شرية.

اأثارت اجلدل على مواقع التوا�شل. فكيف  • م�شاركة ابنتك يف امل�شل�شل 
تلقيت الأمر؟

- انق�شم اجلمهور بني الإعجاب باأدائها وعدم الإعجاب، �شخ�شياً مل اأرغب 
اإىل جمهود  �شهلة، ويحتاج  لي�س خطوة  لأن��ه  التمثيل  يف دخولها جمال 
اأن يفر�س نف�شه على اجلمهور يف  كبر. ولكن عموماً، ل ي�شتطيع اأحد 

هذا املجال من دون موهبة.

التجربة؟ يف  راأيها  هو  • ما 
- رغم حبها للتمثيل لكنه بالن�شبة اإليها اأمر مرهق، كما اأن املو�شوع �شابق 
اأنها رمبا  اأعتقد  لتقرر، ومن مالحظاتي  زال��ت �شغرة  لأوان��ه لأنها ما 
تف�شل الوقوف خلف الكامرا ككاتبة اأو خمرجة اأو غرهما من جمالت 

مرتبطة بالعمل الفني ولي�س التمثيل.

عن  بعيداً  الأعمال  وعر�س  لرم�شان  امل��وازي  للمو�شم  تقييمك  ما   •
ال�شهر الف�شيل؟

- ف��ك��رة ع��ظ��ي��م��ة. م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري ع��ر���س امل�����ش��ل�����ش��الت خ����ارج املو�شم 
ول  امل�شل�شالت  ك��م  يف  كثافة  رم�شان  يف  لأن  ك��ث��راً،  اأف�شل  الرم�شاين 
اأك��رث من  يتابع  اأن  اليوم  ط��ول  ك��ان متفرغاً  �شخ�س مهما  اأي  ي�شتطيع 
ثالثة اإىل اأربعة اأعمال، وقد يعجبه منها اثنني فقط، الأمر الذي يظلم 
الأعمال الأخرى واملجهود املبذول فيها. لذا نكت�شف بعد رم�شان اأن ثمة 
م�شل�شالت جيدة ولكنها ظلمت ب�شبب وقت العر�س. وهي يف املقابل حتقق 

يف املو�شم املوازي ن�شبة م�شاهدة كبرة لتوافر م�شاحة جيدة لها.

جالل؟ �شفاء  جديد  هو  • ما 
عقب النتهاء من ت�شوير م�شاهدي يف )�شابع جار( اأ�شتعد خلو�س جتربة 
مفاجاأة  لت�شكل  الآن،  بتفا�شيلها  اأب��وح  لن  وخمتلفة  جديدة  م�شرحية 

للجمهور.

جنحت �سفاء جالل يف ا�ستعادة مكانتها الفنية بقوة بعد فرتة 
من الغياب، من خالل �سخ�سية كرمية يف م�سل�سل )�سابع جار(، 
التي حظيت بردود فعل اإيجابية ملا تتمتع به من خفة ظل 

وتلقائية. 
عن )كرمية بنت عفاف(، التي دخلت �سريعًا اإىل قلوب 
بات  الذي  جمهورها  وبالتبعية  امل�سل�سل،  يف  جريانها 
ينتظر اإطاللتها على اأحّر من اجلمر التقينا الفنانة 

�سفاء جالل.
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امل�سي خطر على ال�سحة يف هذه احلالت!
دت درا�شة علمية، اأنَّ امل�شي ورغم فوائده العظيمة، اإل اأننّه يكون يف بع�س  اأكنّ
الدرا�شة،  يف  الربيطانيون  الباحثون  و�شرح  �شاحبه.  على  وب��اًل  احل��الت 
عرب  لل�شحة،  م�شًرا  الطلق  ال��ه��واء  يف  ه  ال��ت��ن��زُّ م��ن  جتعل  التي  الأ���ش��ب��اب 
الإيجابي  التاأثر  يحينّد  امللوَّث  الهواء  اأن  يثبت  هام  ا�شتنتاج  اإىل  التو�شل 

ه يف الهواء الطلق. للتنزُّ
ا يبلغون من العمر اأكرث من 60 عاًما، 40  �شملت الدرا�شة 119 �شخ�شً
اأ���ش��ح��اء و40 منهم ي��ع��ان��ون م��ن م��ر���س الن�����ش��داد ال��رئ��وي، و39  منهم 
الثالث  املجموعات  وتناوبت  القلب،  الرتوية يف  نق�س  يعانون من مر�س 
على امل�شي يف حديقة هايد بارك ويف �شارع اأك�شفورد املزدحم، لفرتة متتد 

من ثالثة اإىل ثمانية اأ�شابيع.
املكانني وللم�شاركني يف  ال�شحية لكال  امللوثات واملوؤ�شرات  وبقيا�س تركيز 
املوؤ�شرات  من  زاد  ب��ارك  هايد  يف  امل�شي  اأننّ  اتنّ�شح  نزهة،  كل  بعد  الدرا�شة 
احليوية الإيجابية لدى الأ�شحاء ومر�شى الرئة والقلب، وتردنّت احلالة 
الأ�شخا�س  املوؤ�شرات احليوية( لدى  قيا�س  للجميع )من خالل  ال�شحية 
اأنَّ  اأننّه رغم  د خرباء الدرا�شة  . واأكنّ اأك�شفورد املكتظنّ الذين مت�شوا يف �شارع 
ا على  اأي�شً املوؤ�شرات ونتائجها توؤثر  اأنَّ هذه  اإل  ال�شن،  البحث تناول كبار 
يف  ب��دين  ن�شاط  اأي  جتنب  على  اجلميع  مطالبني  ع��م��وًم��ا،  النا�س  بقية 

املناطق املزدحمة التي يكون فيها التلوث يف اأعلى م�شتوياته.

قريبا.. وداعا لعمليات زراعة القلب
زرع  اإج��راء عمليات  كامل عن  ب�شكل  التوقف  اأن يجري  توقع خبر طبي 
م�شاعدة  يف  للتقنية  امل��ح��دود  ال��دور  ب�شبب  �شنوات   10 غ�شون  يف  القلب 

املر�شى، وظهور تقنيات حديثة اأخرى للعالج.
ي��د اجلراحني،  ع��ل��ى  ع��ام��ا،   50 ق��ب��ل  ال��ق��ل��ب  ل���زرع  اأول عملية  واأج���ري���ت 
"التلغراف"  �شحيفة  نقلته  ما  وفق  وي�شتبلي،  و�شتيفن  برنار،  كري�شتيان 

الربيطانية.
ووفقا لل�شحيفة، �شترتاجع عمليات زرعة القلب مع بروز تقنيات حديثة 

للعالج نثل ال�شخ ال�شناعي وعالج اخلاليا اجلذعية.
األ��ف عملية زرع �شنويا يف بريطانيا   15 اإج��راء  الوقت احل��ايل  وميكن يف 
لأ�شخا�س حتت �شن اخلام�شة وال�شتني، لكن القلوب املتوفرة يف البالد ل 

تتجاوز 150 يف ال�شنة الواحدة.
اأن عدد املر�شى  واأظهرت بيانات �شادرة عن اجلمعية الربيطانية للقلب، 
الذين ينتظرون عملية زراعة القلب ارتفع ب�162 يف املئة، خالل عقد من 

الزمن.
اأوك�شفورد، �شتيفن  "جون راد كليف" يف  ويقول الربوفي�شور يف م�شت�شفى 
املر�شى  فبع�س  القلب،  زراع��ة  لعملية  الكبار  املوؤيدين  من  "اأنا  وي�شتبي: 
يعي�شون ل�20 عاما بعد العملية يف �شحة ممتازة، لكننا ل ن�شتطيع �شوى 

عالج واحد يف املئة من املر�شى عرب هذه التقنية".
واأ�شاف: "خالل �شنوات، اأتوقع األ تعود ثمة اأي عمليات لزراعة القلب، اإل 

حني يتعلق الأمر بعمليات لقلوب ذات ت�شوهات خلقية".
واأ�شار اإىل اأن املزج بني تقنيات ال�شخ واخلاليا اجلذعية يف العالج، قد يكون 

بديال جيدا كما اأن من �شاأنه اأن ي�شاعد عددا اأكرب من املر�شى، م�شتقبال.
ال�شريان  ي�شاعد حقن خاليا جذعية، على عالج مر�س  اأن  املرتقب  ومن 
التاجي، يف فرتة مبكرة، فيكون ذلك عامال ي�شاعد املري�س على عدم بلوغ 

مرحلة يحتاج فيه اإىل زرع قلب كامل.

• من هو رئي�س الوزراء الربيطاين الذي وقع اتفاقية 
بلفا�ست ال�سهرية مع اجلي�س اجلمهوري اليرلندي؟

توين بلر
)احلمى  وب���اء  ال�سحي  احل��ج��ر  اأم���را����س  م��ن   •

ال�سفراء(، فلماذا ي�سمى بهذا ال�سم ؟
ي�شبب احلمى ال�شفراء نوعا من اجلراثيم التي يحملها البعو�س، واإذا 
اأ�شيب الإن�شان بهذه اجلراثيم فاإنها توؤثر على كبده فيدمر خالياه 

في�شاب الإن�شان بال�شفرار وي�شبح مثل امل�شاب بالرقان.
اخلليه؟ اأوليات  يف  اخللية  حجم  يبلغ  • كم 

من 0.1 اإىل 0.5 ميكرومرت يف املتو�شط
اوراقها  �سنتمرتا  ثمانني  ارتفاع  اىل  تنموا  نبتة   •
والثمرة  العقد  عند  متزاحمة  والزه����ار  م�سننة 

م�سننة امل�ساريع وتنموا يف الرتبة املاحلة فما هي ؟
ار�شية ال�شاق البي�شاء

للرتبة  جيداً  �شماداً  تعترب  الديدان  تاأكلها  التي  ال�شجر  اأوراق  ه�شم  عن  الناجتة  املخلفات  اأن  تعلم  • هل 
اأ�شهر من الأوراق التي التهمتها  اأن تغطي الأر�س بطبقة من ال�شماد خالل ثالثة  اأن الديدان ت�شتطيع  و 

خالل عام تقريباً. 
 • هل تعلم اأن اأطول احل�شرات عمراً من ف�شيلة اخلناف�س حتمل ا�شم � اخلنف�شاء الرائعة � اإذ اأن حتولها من 

طور الرقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �شنة كاملة. 
 • هل تعلم اأن اأقدم جي�س نظامي اأوربي هو احلر�س ال�شوي�شري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�شي�شه اإىل عام 

1400م. 
 • هل تعلم اأن اأكرب عدد حروف يف لغة هي حروف اللغة الكمبودية التي يبلغ عدد حروفها 72 حرف. 

• هل تعلم اأن ع�شر الفاكهة و حده اأو خملوط يجب تناوله يف احلال فالنتظار عليه يعر�س فيتاميناته 
لأك�شدة الهواء كما اأن بع�س الأنواع تف�شد ب�شرعة و يف مقدمتها ع�شر اجلزر 

 • هل تعلم اأن اأغرب اإح�شائية عن ال�شمنة اأفادت اأن م�شاهدة التليفزيون امللون توؤدي اإىل ال�شمنة املفرطة. 
 • هل تعلم اأن القطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع الثدييات. 

اأي  )ف��ورم��وزا(  ا�شم  م   1580 ع��ام  الربتغاليون  امل�شتك�شفون  عليها  اأطلق  ت��اي��وان  جزيرة  اأن  تعلم  • هل   
اجلميلة. 

جحا بائع احلظ
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فوائد ع�سري الكرز 
حديثة  درا�����ش����ة  وج�����دت 
الكرز  ع�شر  ت��ن��اول  اأن 
ب�شكل  ي�شاعد  الطبيعى 
�شغط  خ��ف�����س  يف  ك��ب��ر 
وقالت  امل���رت���ف���ع.  ال������دم 
الأ�شخا�س  اإن  ال��درا���ش��ة 
 60 ت�����ن�����اول�����وا  ال�����ذي�����ن 
الكرز  ع�����ش��ر  م���ن  م��ل��م 
املركز بعد تخفيفه باملاء 
قد  �شغطهم  اأن  وج���دوا 
�شبعة  بن�شبة  ان��خ��ف�����س 
ب��امل��ئ��ة يف غ�����ش��ون ثالث 
كافياً  هذا  وكان  �شاعات. 
ال�شابة  خ��ط��ر  خلف�س 

ب�شكتة دماغية بن�شبة 38 باملئة اأو مر�س القلب بن�شبة 23 باملئة.
اإن  وقال الباحثون يف جامعة نورثمربيا يف مدينة نيوكا�شيل الربيطانية 
الدم.  �شغط  لرتفاع  امل�شادة  الأدوي��ة  لتاأثر  م�شابه  تاأثر  الكرز  لع�شر 
-حام�س  الفينولية  ب��الأح��م��ا���س  ال��ك��رز  غنى  اإىل  ذل��ك  ال��ب��اح��ث��ون  وع���زا 

الكافيك وحام�س فانيليت�س- وهي من م�شادات الأك�شدة الطبيعية.

تلقائًيا  تتال�شى  ال��ت��ي  امل�شكالت  م��ن  ال��رق��ب��ة  ت�شنجات 
خالل عدة اأيام، ولكن لتخفيف الأمل الناجت عنها هناك 
دكتور كرمي  بها  ين�شح  اتباعها  الواجب  الن�شائح  بع�س 

ال�شكري ا�شت�شاري جراحة العظام واملفا�شيل.
ويقول دكتور ال�شكري: اإنَّ حت�شني و�شعية النوم له تاأثر 
كبر فيما يخ�س اآلم الرقبة حيث ي�شاعد اختيار فرا�س 
يف  �شالبة  اأقل  و�شادة  وا�شتخدام  الفقري  للعمود  مريح 

التخفيف من الأمل.
وين�شح بعمل كمادات دافئة ملدة 15 دقيقة لتقليل الأمل 
اأما يف حالة  كل �شاعتني وكذلك ال�شتحمام مباء داف��ئ، 
كمادات  بعمل  فين�شح  الرقبة  ع�شالت  يف  م  ت���ورنّ وج���ود 
الكمادات  يف  الراحة  يجد  البع�س  اأننّ  اإىل  وي�شر  ب��اردة، 

لهم  اأف�شل  ال��داف��ئ��ة  ال��ك��م��ادات  الآخ���ر  والبع�س  ال��ب��اردة 
لذلك يف حال عدم الراحة ميكن التبديل بني الإثنني.

على  ي�شاعد  الريا�شية  التمارين  ممار�شة  اأننّ  وي�شيف: 
وحتريكها  ال��رق��ب��ة  مت��دي��د  خ��الل  م��ن  الت�شنج  تخفيف 
ببطء يف خمتلف الجتاهات لإعادة الليونة اإليها، وكذلك 

بابة. تدليك العنق با�شتخدام الإبهام وال�َشنّ
ولتجنب ت�شنج الرقبة ين�شح باجللو�س بطريقة �شحيحة 
دون انحناء الراأ�س خا�شة عند اجللو�س لفرتات الطويلة 
الهاتف  ا���ش��ت��خ��دام  اأو  الكمبيوتر  اأم����ام  اأو  امل��ك��ت��ب  ع��ل��ى 

املحمول.
حقائب  وا�شتخدام  ثقيلة  اأوزان  حمل  بعدم  ين�شح  كما 

ا عن التي تعلق على الأكتاف. الظهر عو�شً

هل تعاين من اآلم الرقبة؟ اإليك احلل

فريق تابع للجي�س الهندي خالل موكب يوم اجلي�س يف نيودلهي يف 15 يناير 2018 حيث احتفلت الهند 
بالذكرى ال� 70 لت�سكيل جي�سها الوطني.  )ا ف ب(

اراد جحا ان يتاجر يف �شيئ جديد مل يتاجر فيه احد ..فعمل تاجرا للحظ ..نعم جل�س على قارعة الطريق 
التي لفت بعناية علب �شغرة وعلب كبرة واخذ ينادي عليها  الكارتون  وقد افرت�س امامه بع�س علب 
بدينار ..علبة بدينار فمر عليه جمموعة من النا�س وقفوا يتهام�شون فقال احدهم علبة �شغرة بدينار 
وعلبة كبرة بدينار فقال جحا نعم لذلك فانها جتارة احلظ ،فاقرتب احدهم وقال لك دينار فاعطني 
علبة فقال له اخرت انت وحظك فاختار الرجل علبة �شغرة وفتحها فوجد بها قطعة من احلرير ت�شاوي 
3 دينار ففرح لذلك فانده�س النا�س واقرتبوا واخذ كل منهم ي�شرتي علبة وب�شرعة انتهت اللعبة وقام 
جحا وم�شى تاركا النا�س كل منهم يفتح علبته ب�شرية تامة حتى يفرح مبا فيها وبالطبع هناك من فرح 
اإىل  الدينار لكن جحا ك�شب كثرا وعندما اجتمع اجلميع وذهبوا لي�شكوا جحا  قليال وهناك من خ�شر 
القا�شي مما فعله جحا نادي القا�شي على جحا و�شاأله ملا فعلت ذلك ..فقال جحا .. عفوا انها جتارة احلظ 
وان��ا قلت لهم ليختار كل منكم علبته فهذا حظه وان��ا مل ا�شحك عليهم بل قلت لهم ان فيها حظهم .. 
�شحك القا�شي وقال بالفعل هو مل يجربكم على ال�شراء ومل يكذب عليكم ولكن حكمنا على جحا بان ل 

يعمل بائع حظ مرة ثانية .


