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عمليات التجميل تهدده 

بفقدان اأنفه 
عاًما،  واجه ال�شاب الربازيلي رودريجو األفي�س، البالغ من العمر33 
اأنفه، رغم  والذي اأطلق عليه لقب “دمية كني الآدمي”، خطر فقدان 

اأنه اأنفق اأكرث من ن�شف مليون دولر على عمليات  التجميل لأنفه.
األ��ف��ي�����س، لأن���ه ل  اخل���وف وال��ق��ل��ق ال�����ش��دي��دان ي�شيطران الآن ع��ل��ى  
ي�شتطيع التنف�س جيًدا، بعد اإجراء ثالث عمليات يف اأنفه خالل 12 

اإىل 15 �شهًرا.
اإجراء  يف  يفكر  األفي�س  فاإن  الربيطانية،  ميل  ديلي  ل�شحيفة  ووفًقا 

اإ�شالح املوقف، واأن ُيجري عملية جديدة ت�شاعده على التنف�س .
اأن��ه ل ي�شتطيع فح�س رودري��ج��و ب�شبب �شغر  الأط��ب��اء  اأح��د  وك�شف 
اأنفه،  اأداة رفيعة داخل  اأنفه، حيث حاول الطبيب و�شع  حجم فتحة 
لكنه وجد اأن فتحة الأنف م�شدودة متاًما، الأمر الذي ي�شكل خطًرا 

على �شحته .
واأ�شاف الطبيب اأن العمليات اجلراحية املتتالية التي  قام بها األفي�س، 
رمبا تكون قد اأدت اإىل تدمري خاليا اجللد، حمذًرا من اأن اأي عملية 

جديدة  قد توؤدي اإىل موت هذه اخلاليا.
ح����د الربامج  وك����ان ���ش��ب��ي��ه دم��ي��ة ك���ني الآدم������ي، ظ��ه��ر  يف اإع�����الن لأ
التلفزيونية اخلا�شة بعمليات التجميل، حيث ا�شت�شار الأطباء حول 
:اإن  الفيديو  رودري��ج��و يف مقطع  وق��ال  اأنفه.  اإ�شالح  اإع��ادة  اإمكانية 
نتائج عمليات التجميل التي خ�شع لها هي اأ�شواأ �شيء قد تعر�س له 
اأن  لكنه يحاول  بالبكاء،  برغبة  ي�شعر  اأنه  على مدار حياته، م�شيًفا 
يتمالك نف�شه خا�شة بعد اأن اأبلغه الأطباء اأن لديهم اأخباًرا غري �شارة 

بالن�شبة له.

داخل  دبو�سًا    150
ج�سد مري�ض

 150 اأكرث من  اأن عرثوا على  اأث��ار رجل هندي حرية الأطباء، بعد 
يعرفوا كيف و�شلت  اأن  دون  اأنحاء ج�شده،  منت�شرة يف جميع  دبو�شاً 

اإىل هناك.
6 م�شت�شفيات واخل�شوع  وا�شطر باديرلل مينا )56 عاماً( لزيارة 
لثالث عمليات جراحية، لإزالة الدبابي�س من ذراعيه وقدميه وعنقه، 
للغاية،  �شدئاً  كان  منها  البع�س  دبو�شاً،   91 اإزال��ة  الآن متت  وحتى 
بعد اأن تركت داخل ج�شده منذ عدة اأ�شهر، بح�شب �شحيفة ديلي ميل 

الربيطانية.
اأي��اً من هذه  اأنه مل يغر�س  وي�شر مينا وهو من كوتا �شمايل الهند، 
اإليه، يف حني يقول  داخ��ل ج�شده، ول يعرف كيف و�شلت  الدبابي�س 
الدكتور لليت موهان بار�شار اإن عدم اإ�شابة مينا باأية اأ�شرار دائمة 

اأ�شبه باملعجزة.
للمري�س  اجلراحية  العمليات  اأجرى  الذي  بار�شار  الدكتور  واأ�شاف 
لنا،  بالن�شبة  كبرياً  حتدياً  باأمان  ج�شمه  من  الدبابي�س  اإخ��راج  �شكل 
خا�شة واأن بع�شها كان مغرو�شاً يف الرغامى واملري، وحتى يف ال�شريان 

ال�شباتي الذي يحمل الأوك�شجني اإىل الدماغ.
وكان مينا راجع امل�شت�شفى للمرة الأوىل، وهو ي�شكو من اآلم يف القدم 
الي�شرى، ووجد الأطباء نحو 75 دبو�شاً مغرو�شة يف مناطق متفرقة 
حماولته  اأث��ن��اء  وزن���ه،  م��ن  كيلوغراماً   30 نحو  وفقد  ج�شده،  م��ن 

العثور على جراح على ا�شتعداد للمخاطرة باإزالة هذه الدبابي�س.
مع  التعامل  الطبية  للعلوم  الآ�شيوي  املعهد  قبل  املطاف،  نهاية  ويف 
 90 اأك��رث من  اإزال���ة  3 عمليات جراحية، متت  احل��ال��ة، وعلى م��دى 
يزال  ول  جيدة،  ب�شحة  اإن��ه  الأط��ب��اء  ويقول  مينا،  ج�شد  من  دبو�شاً 

يتعافى من اآثار العمليات اجلراحية املعقدة.
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خمدر يدفع �سيدة للت�سرف بجنون
عر�س موقع الفيديوهات ال�شهري ليف ليك فيديو ل�شيدة تتحول ب�شكل 
مرعب حيث ينتف�س ج�شدها وهى جال�شة على الأر���س لتت�شرف بغرابة 

مريبة بعد تناولها خمدر الفالكا، باإحدى الوليات الأمريكية.
بج�شدها،  غ��ري متحكمة  الأر�����س  ع��ل��ى  ���ش��ي��دة جتل�س  ال��ف��ي��دي��و،  وي��و���ش��ح 
تناولها  بعد  وذل��ك  امل��ارة،  اأث��ارت ذعر  وتت�شرف بطريقة خميفة ومرعبة 

خمدر ""الفالكا" املحظور دولًيا.
خمدر  وه��و  بي"،  يف  بي  "األفا  العلمي  وا�شمه  �شناعي  خم��در  هو  الفالكا 

زهيد الثمن يتم ت�شنيعه يف ال�شني.
وبح�شب املعهد الأمريكي املعني بدرا�شة املخدرات، فاإن الفالكا ياأخذ �شكل 
حبيبات بي�شاء ذات رائحة كريهة والتي ميكن اأن توؤكل اأو ت�شتن�شق اأو حتقن 

اأو يتم تعاطيها عن طريق ال�شجائر الإلكرتونية.
وي�شبب الفالكا عند تعاطيه حالة من الهذيان ترتبط بالبارانويا والهلو�شة 

ال�شديدة، التي قد توؤدي اإىل ممار�شة العنف.
اإىل  اأن يوؤدي  املمكن  اإنه من  اإذ  اأ�شرارا خطرية لهذا املخدر  املعهد  ور�شد 
رفع درجة حرارة اجل�شم ب�شكل قد يوؤدي اإىل الوفاة، بالإ�شافة اإىل الإ�شرار 

ال�شديد بالكلى.
وحتديدا  املتحدة  الوليات  يف  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  يف  العقار  وانت�شر 
38 حالة تعاطي  الأغذية والأدوي��ة  اإدارة  يف ولي��ة فلوريدا، فقد ر�شدت 

للفالكا عام 2013 و228 حالة يف 2014.
واأكد تقرير حكومي يف فلوريدا اأن بلدة بروارد كونتي ت�شجل تقريبا ثالث 

حالت تعاطي كل يوم.

ال�سالحف ُتعّطل حركة الطائرات
تاأخريات  ع����دة  يف  ال�����ش��الح��ف  ت�����ش��ب��ب��ت 
يف ال��رح��الت اجل��وي��ة مب��ط��ار ج���ون اإف 

كينيدي الدويل.
الرحالت لفرتة وجيزة عندما  وتاأجلت 
زحفت اأكرث من 40 �شلحفاة من خليج 
ذكرته  مل���ا  وف���ًق���ا  امل���ط���ار،  اإىل  ج��ام��اي��ك��ا 

�شحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.
ه��ي��ئ��ة ميناء  ب��ا���ش��م  ال��ن��اط��ق��ة  وق���ال���ت 
ل�شحيفة  ال��ب��ي��ز  ���ش��ريي��ل  ن���ي���وي���ورك، 
نيويورك ديلي نيوز اإن بع�س الطائرات 
عالقة منذ فرتة وجيزة ومل يتم التمكن 
م��ن نقل ���ش��ي��ارات الأج���رة اإىل امل���درج اأو 
ال�شالحف  كانت  بينما  الطائرات  اإق��الع 

تقرتب.
لل�شالحف  ال�����ش��ن��وي��ة  ال��ه��ج��رة  وحت���دث 
البحرية يف اإطار طقو�س التع�شي�س من 

يونيو اإىل منت�شف يوليو من كل عام.
وقال ركاب بع�س الطائرات املتاأخرة اإنهم 
توقف  وراء  ال�شبب  يعرفون  يكونوا  مل 
رحالتهم لفرتة من الوقت، وات�شح بعد 
ذلك اأنه ب�شبب عبور ال�شالحف واأنه كان 
يجب النتظار. وجمع اأخ�شائيو الأحياء 
التي  احليوانات  املوانئ  هيئة  يف  الربية 
جتول بالقرب من املدرج ومت نقلهم اإىل 

مناطق اأكرث اأمًنا.

بيت الفن ينظم معر�ض 
من زمان 2 الفني

الفنانيني  م���ن  ن��خ��ب��ة  مب�����ش��ارك��ة 
وال�شيوف  اللبنانيني  الت�شكيليني 
العراق-   - ال�شعودية  م��ن  ال��ع��رب 
ن��ظ��م ملتقى  ال��ك��وي��ت،   - ���ش��وري��ة 
الألوان الفني معر�شا فنيا يف بيت 

الفن امليناء  طرابل�س.
امل���ل���ت���ق���ى حممد  و����ش���ك���ر رئ���ي�������س 
علو�س بعد جولة له على املعر�س 
ال��ق��ي��م��ني ع���ل���ى ب���ي���ت ال���ف���ن على 
انه  معترباً  الكرمية  الإ�شت�شافة 
بعد جناح ن�شخة معر�س من زمان 
"اردنا  ب���ريوت  الون��ي�����ش��ك��و  يف   2
طرابل�س  اإىل  امل��ع��ر���س  ن��ن��ق��ل  ان 
امل��ي��ن��اء التي  ال��ف��ي��ح��اء وم��ن��ط��ق��ة 
ت�شج بالفن والثقافة ،لكي نرتجم 
الفنية  ب��الأع��م��ال  ثقافتنا  دائ��م��ا 
وغريها،  ومنحوتات  ل��وح��ات  م��ن 
ول��ن��ج�����ش��د ب���وا����ش���ط���ة ال���ف���ن تلك 

ال�شور املختزنة يف الذاكرة ".
اعمال  ب��غ��دادي  هيثم  ق��دم  بعدها 
فنية ملدير بيت الفن الأ�شتاذ عبد 
املعر�س  وملن�شقة  يا�شني  النا�شر 
،ومت  م�شعود  با�شكال  الت�شكيلية 
ت���وزي���ع ����ش���ه���ادات ت��ق��دي��ري��ة على 
كان  ،وخ��ت��ام��ا  امل�شاركني  الفنانني 
ه��ن��اك ح��ف��ل ك��وك��ت��ي��ل ع��ل��ى �شرف 
احل�شور . اأما الفنانون امل�شاركون 
يف املعر�س فهم "جورج فيليب املّر، 
د. علي خالد عبا�س ، هيثم حيدر ، 
هيثم بغدادي، ب�شام ملوك ،ح�شان 
تهاين  تور�شيان،  اردميي�س   ، ع��واد 
طالل، دارين روكز ، عمران يا�شني 
كازازيان،  زوف��ي��ك  ���ش��وم��ر،  غ���ادة   ،
�شرياين،  ع��ب��ود  م�����ش��ع��ود،  ب�����ش��ك��ال 
ع�����ش��ام خ���ري اهلل ،ل��ي��دي��ا ب�����ارود ، 
م��ن��ى ال��غ��رب��ل��ي، ل��ي��ل��ي��ان خ�����وري ، 
م����ارال غ���ازاري���ان ، م���رمي ح��م��زة ، 
جهاد نا�شر الدين ، كرمي معتوق، 
رن��ده خري اهلل ، منى نور الدين ، 
هناء ب�شاطة ،د. �شبا زهري، �شالح 
ال���ه���ج���ر، ن��ه��ون��د ع�����ش��اف ، م���ازن 
احلميد ، روزان��ا اخلطيب ، مرينا 
مها  رم�شان،  جمد   ، ال�شاتر  عبد 
�شتار ، با�شم بلدي ، حممد خري�س 

، حممد جا�شم ، رباب مهدي .

ع�سفور ي�ستقر 
فوق راأ�ض مذيع

تعر�س مذيع تركي ملوقف حمرج 
على الهواء بعدما هبط طائر فوق 
راأ���ش��ه وا���ش��ت��ق��ر اأع����اله ل��ف��رتة من 
مع  ميدانية  مقابلة  خالل  الوقت 

�شيفه على الهواء.
وظهر املذيع متما�شكا ومل يكرتث 
اأن  امل��ق��اب��ل��ة دون  ب��ال��ط��ائ��ر واأك��م��ل 
راأ�شه  يعتلي  ال��ذي  بالطائر  يتاأثر 
ومل يحاول حتى اإبعاده بيده وكاأن 
الأخري  غ��ادر  حتى  يكن،  مل  �شيئا 

مكانه من تلقاء نف�شه.

وكثري منا يعاين احيانا من الإكتئاب . و دائماً ما جنهل 
ال�شبب وراء هذا ال�شعور، ونقف حائرين امامه . ولذلك 
بها  التي تقوم  الأ�شباب  اأن هناك بع�س  ت��درك  اأن  عليك 
بدون علم و توؤدي بك تلقائيا اإىل حالت الكتئاب.و لذلك 
اأو الإبتعاد عنها قدر الإمكان كي ل  يجب علينا جتُنبها 

ُي�شيبنا الإكتئاب .

: الطعام   1-
بالطبع ل يوؤدي الطعام اإىل الإكتئاب ، ولكن هناك بع�س 
وزيادتة  بالإكتئاب  ال�شعور  اإىل  بالفعل  ت��وؤدي  الأطعمة 
ال�شعور  اإىل  ي����وؤدي  امل��ف��رط  ال���ده���ون  ت��ن��اول  اإن  ،ح��ي��ث 
ب��الإك��ت��ئ��اب ، ول���ش��ي��م��ا ده����ون ال��وج��ب��ات ال�����ش��ري��ع��ة مثل 
املجمدة  الأطعمة  من  وغريها  مقليه  الن�شف  الأطعمة 

التي ن�شرتيها و اعتدنا عليها ل�شهوله حت�شريها .  
وهذا ما اأكدته درا�شة اجريت يف جامعة اإ�شبانيا اأن اأكرث 
الأ�شخا�س الذين يتناولون الدهون يف الوجبات ال�شريعة 
�شرعان ما ي�شيبهم الإكتئاب ، واأن الذين ي�شتخدمون يف 
اأكالتهم زيت الزيتون يتغلبون على ال�شعور بالكتئاب و 
اأف�شل  الوحدة ويتمتعون ب�شحه جيدة وبحاله مزاجية 

 .
: الإ�ضاءة   2-

التي حُتيط بك لها عامل كبري يف �شعورك  الإ���ش��اءة  اإن 
غرفتك  يف  ه��ادئ  �شوء  ت�شتخدم  كنت  .ف���اإذا  بالإكتئاب 
بالإكتئاب  �شت�شُعر  ما  �شرعان  اأن��ك  فاعلم  عملك  ومكان 

و ال��وح��دة وال�����ش��ج��ر اأي�����ش��اً . وه���ذا م��ا اأكدتة 
درا�شة جديدة لعلماء جامعة مقاطعة اأوهايو 
اخلافتة  ل��الأ���ش��واء  التعر�س  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة 

لياًل مثل اأ�شواء جهاز التلفاز قد يوؤدي 
لالإ�شابة  ت��وؤدي  باملخ  تغريات  حل��دوث 
مب�������ش���اك���ل ن��ف�����ش��ي��ة م���ث���ل الإك����ت����ئ����اب . 

الإ�شاءة  ا�شتخدام  بعدم  ين�شح  ول��ه��ذا 
املنخف�شه وا�شتخدام اأ�شواء متو�شطة . 

: -3النوم 
اإن النوم  عليه عامل اأ�شا�شي يف �شعور الإن�شان بالإكتئاب 
ن��وم منتظمه  ���ش��اع��ات  ف���اإذا كنت ل حت��اف��ظ على ع��دد   ،
ف��اإن هذا  لياًل  �شاعات يومياً   8 اإىل  �شاعات   7 وه��ي من 
�شوف يوؤدي بك اإىل الإكتئاب . ويجب اأي�شاً اأن يكون هذا 
النوم يف وقت مبكر كي حتافظ على نف�شك من الإكتئاب 
وال�شعور بالوحدة، وهذا ما اأكدته درا�شة جديدة لعلماء 
يقيهم من  وق���ت مبكر  ن���وم  يف  اأن  ك��ول��وم��ب��ي��ا،  ج��ام��ع��ة 

الإ�شابة بالإكتئاب و الأفكار الإنتحارية .
ملدة  ا�شتمرت  و  م��راه��ق   15659 ال��درا���ش��ة  ت�شمنت  و 
بني  بالإكتئاب  الإ�شابة  ن�شبة  حتديد  مت  حيث  عامني، 
اأظهرت  ،و  اأ�شباب حدوثها   املراهقني و حماولة معرفة 
ي��ن��ام��ون يف وق���ت متاأخر  ال��ذي��ن  امل��راه��ق��ني  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج 
ن�شبياً، عند اأو بعد منت�شف الليل يرتفع لديهم الإ�شابة 
الأفكار  ل��دي��ه��م  ت��رت��ف��ع  ك��م��ا   24% بن�شبة  ب��الك��ت��ئ��اب 

الذين  ب��امل��راه��ق��ني  م��ق��ارن��ة   20% بن�شبة  الإن��ت��ح��اري��ة 
يخلدون اإىل النوم يف وقت مبكر حوايل العا�شرة م�شاءاً .

: للإنرتنت  املفرط  -4ال�ضتخدام 
اإىل  بالإن�شان  ي���وؤدي  لالإنرتنت  املٌ��ف��رط  الإ���ش��ت��خ��دام  اإن 
مليول  اأح��ي��ان��اً  ي���وؤدي  كما  وال���وح���دة،  ب��الإك��ت��ئ��اب  ال�شعور 
و  احل��ا���ش��وب  ا�شتخدام  جتنب  عليك  .فيجب  اإن��ت��ح��اري��ه 
الإنرتنت لعدد �شاعات طويله .وتعلم اأن تتحكم يف وقتك 
اأكدته  الإن��رتن��ت ول تدعه ي�شلب وقتك. وه��ذا ما  اأم��ام 
درا�شة جديدة لعلماء جامعة ليدز اأن الإ�شتخدام املفرط 
ل�شبكة  الإنرتنت مرتبط بزيادة خطر الإ�شابة بالإكتئاب 
.  و اأظهرت النتائج اأن حوايل 1 .%2 من امل�شاركني يف 
ال�شتخدام  اأن  و  الإنرتنت  اإدم��ان  من  يعانون  النرتنت 
املفرط لالإنرتنت مرتبط بالإ�شابة بالكتئاب خ�شو�شاً 

بني الأفراد مبنت�شف العمر .

تناول ال�سلطة 
مفيد ل�سحة طفلك

ال�����ش��ل��ط��ة اخل���������ش����راء م����ن اأح����د 
م�شادر عن�شر احلديد الرئي�شية، 
تقريباً   75% ن�����ش��ب��ة  اأن  ح��ي��ث 
ُمركبة  ال����دم  ه��ي��م��وج��ل��وب��ني  م��ن 
م��ن احل���دي���د، وه���و امل�����ش��ئ��ول عن 
اإىل  الرئتني  من  الأك�شجني  نقل 
وبالتايل  اجل�����ش��م،  اأع�����ش��اء  ك��اف��ة 
لأداء  وحت���ف���ي���زه���م  ت��ن�����ش��ي��ط��ه��م 

وظائفهم احليوية املختلفة.
اإىل  يوميا  الطفل  ج�شم  ويحتاج 
الغذائية  العنا�شر  م��ن  ال��ع��دي��د 
وبكميات خمتلفة حتى ينمو ب�شكل 
�شحى و�شليم، فهناك عنا�شر يتم 
مواد  لتنتج  بينها  فيما  التداخل 
يقرب  م��ا  وه��ن��اك  اجل�شم،  تغذى 
حم�س  م���ث���ل  م���ع���دًن���ا،   28 م����ن 
الكال�شيوم،  الف�شفور،  الفوليك، 
املاغن�شيوم، التى يحتاجها اجل�شم 

اأغلب تلك العنا�شر فى  وتتواجد 
طبق ال�شالطة، لذلك فاإن تناول 
مكونا  يومًيا  ال�شالطة  من  طبق 
من الطماطم واخليار واجلرجري 
باألوانه واخل�س والب�شل  والفلفل 
الطفل  ج�����ش��م  ع���ل���ى  ي���ح���اف���ظ   ،
اإىل  الذهاب  ويجعله ي�شتغنى عن 

طبيب اجللد، وطبيب العيون.
اختيار  الم حماولة  على  وينبغي 
ال�شلطة  لتقدمي  طريقة  اف�شل 
اخل�����ش��راء ل��ك��ي جت��ع��ل��ه��ا حمببة 
على  ت��ق��دم��ه��ا  ك������اأن  ط��ف��ل��ه��ا  اىل 
هيئة ال�شكال املحببة اىل الطفل 
الرغبة  وت�شعل  انتباهه  فتجذب 
ل��دي��ه يف ت��ن��اول��ه��ا ب��ا���ش��ت��م��رار ول 
���ش��ك ان ه���ذا ي��ت��ط��ل��ب ب���ذل جهد 
م�شاعف من الم لكنه يف النهاية 

يوؤدي اىل فوائد كثرية لطفالها

مر�ض الكتئاب هو اكرث من ال�ضعور بوعكة او حزن �ضديد. الكتئاب هو 

من  اكرث  ي�ضيب  الح�ضائيات  وح�ضب  معقد  خطري،  منت�ضر،  مر�ض 

من   15%-25% به  وي�ضاب   . العامل  حول  �ضخ�ض  مليون   121

اجلديدة  النظرة  حيث  من  الرجال.  من  الن�ضاء و15%-10% 

ت��وازن  ع��دم  او  نق�ض  ع��ن  ن��اجت  يعترب  الكتئاب  ف��ان  واملعا�ضرة 

ت�ضمى  املواد  هذه  كافة.  واجل�ضم  باملخ  املوجودة  الكيميائية  باملواد 

�ضرطونني،  مثل  ع�ضبية  بني  كيماوية  ناقلت   ( نويروتران�ضميرتات 

نورابنفرين ودوبامني ( .  وهذا املر�ض ي�ضيب اجل�ضم كله : فهو ي�ضاهم 

يف رفع ن�ضبة التعر�ض ملر�ض القلب، يخل بعمل جهاز املناعة واأمور اأخرى 

. بال�ضافة اىل ذلك كلما بقي ال�ضخ�ض امل�ضاب بالكتئاب فرتة اكرب 

من دون علج، زاد و�ضعه �ضوءًا وقل احتمال تخل�ضه من املر�ض نهائيًا 

. دون علج للكتئاب قد تتفاقم المور وتوؤدي مل�ضاكل عائلية وا�ضرية 

)على الغلب م�ضاكل باحلياة الزوجية(، م�ضاكل بالعمل ومع ال�ضف فان 

البقاء  دون تلقي العلج قد يوؤدي للتفكري بالنتحار . 

تعريف على ا�سباب 
الإكتئاب وحاويل جتنبها
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�ش�ؤون حملية
ور�ضة عمل دولية نظمتها )الفاو( يف روما مب�ضاركة الإمارات و�ضبع دول حول العامل

واحات النخيل يف ليوا والعني تعترب مناطق زراعية ذات اإرث اإن�ساين

حديقة احليوانات بالعني ت�ستقبل اأكرث من 27 األف زائر يف اأيام عيد الفطر 

املفرق م�ست�سفى  يف  التداخلية  الأ�سعة  با�ستخدام  اإجراء   712

•• العني – الفجر

���ش��ارك��ت الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة جل��ائ��زة خليفة 
الزراعي  التمر والبتكار  الدولية لنخيل 
ذات  للمناطق  ال��زراع��ي��ة  ال��ع��م��ل  ب��ور���ش��ة 
العا�شمة  يف  عاملياً  الهام  الإن�شاين  الإرث 
ب���دع���وة م���ن منظمة  الإي���ط���ال���ي���ة روم�����ا 
الأغذية  ملنظمة  التابعة  جيا�س  واح���ات 
وال��زراع��ة ل��الأمم املتحدة )ال��ف��او( وذلك 
يوليو   01 – يونيو   28 ال��ف��رتة  خ��الل 
دول  �شبع  عن  ممثلني  بح�شور   ،2017
املغرب،  اجل��زائ��ر،  الإم����ارات،  تون�س،  ه��ي 
�شعادة  واأ���ش��ار  وال�����ش��ني.  ال��ي��اب��ان،  م�شر، 
ال��دك��ت��ور عبد ال��وه��اب اأم���ني ع��ام جائزة 
والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
ال����زراع����ي ب�����اأن ه����ذه امل�����ش��ارك��ة ت���اأت���ي يف 
اإط��ار ال��دور ال��ذي متثله الأم��ان��ة العامة 
العاملية  امل��ب��ادرة  ممثل  ب�شفتها  للجائزة 
الإن�شاين  الإرث  ذات  الزراعية  للمناطق 
المارات  دول��ة  يف   )GIAHS )جيا�س 

العربية املتحدة. 

واأ���ش��اف ���ش��ع��ادة الأم���ني ال��ع��ام ب���اأن ورقة 
اجلهود  ا�شتعر�شت  الم���ارات  دول��ة  عمل 
الخت�شا�س  ج��ه��ات  ك��اف��ة  ب��ذل��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
)هيئة ال�شياحة والثقافة باأبوظبي، جلنة 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة 
ب��ل��دي��ة مدينة  اأب���وظ���ب���ي،  وال���رتاث���ي���ة يف 
والأمانة  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  ال��ظ��ف��رة، 

ذاك  على  املحافظة  يف  للجائزة(  العامة 
واح����ات  يف  الإن�������ش���اين  ال����زراع����ي  الإرث 
العني  وواح�����ات  ال��غ��رب��ي��ة  باملنطقة  ل��ي��وا 
ابوظبي،  اإم����ارة  م��ن  ال�شرقية  باملنطقة 
الديناميكي  احل��ف��ظ  ت��ع��زي��ز  ح��ي��ث  م���ن 

للمواقع املعينة من خالل تنفيذ خمتلف 
ون�شر  العمل  ال����واردة يف خطة  ال��ت��داب��ري 
كيفية  على  والتعرف  امل�شتفادة،  الدرو�س 
اأف�شل واحلفاظ على  ب�شكل  امل��وارد  اإدارة 
تهدف  كما  للواحات،  امل�شتدامة  الزراعة 

هذه الور�شة اىل تبادل اخلربات يف تنفيذ 
بني  فيما  العمل  خطة  يف  فعالة  ت��داب��ري 
م��واق��ع ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي ل��ل��ر���ش��د البيئي 
النظام  اإط���ار  يف  الر�شد  اآل��ي��ات  وتطوير 

العاملي للر�شد البيئي.

•• العني – الفجر

ا�شتقبلت حديقة احليوانات بالعني خالل 
اأيام عيد الفطر ما يفوق 27 األف زائر يف 
الذي  "زوقانتك"  الكرنفايل  مهرجانها 
الحتفالت  من  )عيد  �شعار  حتت  اأقامته 

يف حديقة احليوانات بالعني ( .
وا�شعة  و  مميزة  جمموعة  املهرجان  ق��دم 
الحجام  ذات  امل��ج�����ش��م��ات  و  الأل���ع���اب  م��ن 
ال�شتمتاع  للزائر  اتاحت   التي  العمالقة 
م�شرحية  ع��رو���س  و  احتفالية  باأن�شطة 
متنوعة يف الهواء الطلق خالل ايام الفطر 

املبارك .
بفعاليات  احل�����ش��ور  اأ����ش���اد  ج��ان��ب��ه��م  م���ن   
جديدة  فكرتها  ج��اءت  التي  "زوقانتك" 

العمالقة  الح��ج��ام  حيث  م��ن  نوعها  م��ن 
ل���الأل���ع���اب مل ن��ع��ت��د ع��ل��ي��ه��ا يف ال���واق���ع ما 
 ، ف��ري��دي��ن  وم���رح  متعة  للمهرجان  ج��ع��ل 
الفعاليات  و  امل�شاحبة  للفقرات  بال�شافة 
خالل  مكثف  ب�شكل  اقيمت  التي  الرئي�شة 

ايام العيد . 
 و ذكر عمر البلو�شي مدير اإدارة الت�شويق 
ب��الن��اب��ة بحديقة  امل��وؤ���ش�����ش��ي  الت�����ش��ال  و 
احل��ي��وان��ات ب��ال��ع��ني ان احل��دي��ق��ة حتر�س 
املنا�شبات  تكون حا�شرة يف  ان  على  �شنويا 
املختلفة و بالتحديد يف العياد التي ت�شهد 
كبريا  جماهرييا  ح�شورا  احل��دائ��ق  فيها 
يتطلب منها تقدمي اف�شل الن�شطة �شواء 
الرئي�شة او اجلديدة ب�شكل م�شتمر ل�شمان 

املتعة و الت�شويق جلميع افراد العائلة .

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي  �شركة  من�شاآت  اأح��د  املفرق  م�شت�شفى  متكن   
اجراء   721 اجراء  للخدمات ال�شحية "�شحة" من 
الأول  الن�شف  خ��الل  التداخلية  الأ���ش��ع��ة  با�شتخدام 
�شحب اخلزعات  الإج�����راءات  ه��ذه  وت�شمل  ال��ع��ام،  م��ن 
وغريها،  الآلم  وت�����ش��ك��ني  واجل����راح����ة  ل��ل��ت�����ش��خ��ي�����س، 
وموؤخرا اأ�شبحت هذه التقنية بديال فعال للجراحات 
املفتوحة حيث تعتمد غالبا على ادخال الق�شطرة عرب 
با�شتخدام  ب��دق��ة  اجل��راح��ة  وروؤي����ة مو�شع  ال�����ش��ري��ان، 

خمتلف اأنواع الأ�شعة بح�شب متطلبات احلالة.
الأ�شعة  ا���ش��ت�����ش��اري  ب�����ش��اي��ح  ع���ب���داهلل  د.  و���ش��ح  وك��م��ا 
الأ�شعة  توفر  قائال:  املفرق،  م�شت�شفى  يف  التداخلية 
التداخلية حلول عالجية عديدة قد تكون حال فعال 
واآمنا يف بع�س احلالت بديال عن العمليات اجلراحية 
ال��ك��ب��رية، ف��ه��ي ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ���ش��رع��ة حت�����ش��ن املري�س 
الزمنية  باملدة  امل�شت�شفى مقارنة  مغادرة  على  وقدرته 

التي قد تتطلبها فرتة النقاهة بعد اجلراحة. 
م����ن متعددي  امل����ف����رق  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  اأط����ب����اء  وي��ل��ت��ق��ي 
عالج  خطط  ملناق�شة  اأ�شبوعيا  الطبية  التخ�ش�شات 
حالت الأورام املختلفة واإمكانية عالجها اأو ت�شخي�شها 
ب��ا���ش��ت��خ��دام الأ���ش��ع��ة ال��ت��داخ��ل��ي��ة، ���ش��واء ك���ان بتدمري 

اخلاليا ال�شرطانية بالتجميد اأو الت�شخني با�شتخدام 
ال���رتدد، ويف بع�س احل��الت يتم  ال��رادي��و عالية  اأ�شعة 
ا�شتبدال اجلراحة بالأ�شعة التداخلية يف حالة املر�شى 
العملية  قدرتهم على حتمل م�شاعفات  لعدم  امل�شنني 

اجلراحية.
تقدميها  ي��ت��م  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  اأن  ب�شايح  د.  واأ����ش���اف 
ب��ا���ش��ت��خ��دام الأ���ش��ع��ة ال��ت��داخ��ل��ي��ة ت��ت��ن��وع م��ن اخلدمات 
الت�شخي�شية كا�شتخراج خزعات  العالجية واخلدمات 
الع�شو  م��ن  م��ب��ا���ش��ر  ب�شكل  اأو  ب��ال��ق�����ش��ط��رة  ال��ف��ح�����س 
دون  م��ن  الأورام  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��رئ��ة  اأورام  لفح�س 
جراحة وامل�شاعدة يف حتديد العالج املالئم، اإىل جانب 
معاجلة م�شاكل ه�شا�شة العظام، وت�شكني الآلم بحقن 
تناول  املري�س  لتجنيب  مبا�شرة  الداخلية  الأع�����ش��اء 
ق��د متنعه م��ن مم��ار���ش��ة حياته ب�شكل  ال��ت��ي  امل��ه��دئ��ات 

طبيعي، ومعاجلة م�شاكل ارجتاع الكلى.
التداخلية  الأ�شعة  اأن  ب�شايح  د.  اأك��د  اآخ��ر  وم��ن جانب 
مل�شاكل  ال�شابق  التقليدي  الإج���راء  من  الن�شاء  جتنب 
ا�شتئ�شال  نزيف الرحم وال��ذي كان يعتمد غالبا على 
ومع  املتوا�شل،  النزيف  من  املري�شة  حلماية  الرحم 
ا�شتخدام تقنية الق�شطرة وادخالها عرب فتحة �شغرية 
يف ال��ف��خ��ذ مت��ر م��ن خ���الل ال�����ش��ري��ان حل��ق��ن الألياف 
تتمكن  النزيف  م�شكلة  واي��ق��اف  وتقلي�شها  الرحمية 

دون  م��ن  ف���ورا  الطبيعية  حياتها  م��زاول��ة  م��ن  امل����راأة 
الجناب  ميكنها  كما  امل�شت�شفى  يف  للمكوث  احل��اج��ة 

نظرا لعدم ا�شتئ�شال الرحم..
واأكد د. ب�شايح اأن جمال الأ�شعة التداخلية من املجالت 

الطبية احلديثة و�شريعة التطور والنمو، وحتمل معها 
ب�شكل  �شتقلل  م�شتقبلية  عالجية  بحلول  واع��دة  اآم��ل 
كبري من احلاجة للجوء للجراحة العامة، نظرا ملدى 

دقتها ون�شبة جناحها العالية.

بلدية مدينة العني تطلق مركز الدعم الهند�سي 
خلدمة املتعاملني وال�ست�ساريني واملقاولني

•• العني- الفجر

اأطلقت بلدية مدينة العني موؤخرا مركز الدعم الهند�شي بقطاع تخطيط  
املدن وامل�شاحة ، وال��ذي يهدف ب��دوره اإىل تقدمي  خدمة الرد على جميع 
اإىل  اإ�شافة    ، والعمالء  واملقاولني  الهند�شية لال�شت�شاريني  ال�شتف�شارات 
ال�شتثمارية  امل�شاريع  جلميع  وال���ش��ت�����ش��ارات   امل��الح��ظ��ات  ت��ق��دمي  خ��دم��ة 
الرامية  ال�شرتاتيجية   وذلك �شمن  اخلطط   ، اأوىل  وال�شكنية كمرحلة 
اإط��ار �شعي  النظام البلدي  لتب�شيط الإج��راءات واآلية �شري املعامالت ، يف 
اإمارة  احل��ي��اة يف  ج���ودة  ي��ع��زز  ال��ع��م��الء مب��ا  و  للمجتمع  خ��دم��ات  لتقدمي 

اأبوظبي حاليا و م�شتقبال . 
واأ�شار املهند�س �شهيل ثاين املهريي املدير التنفيذي لقطاع تخطيط املدن 
وامل�شاحة ، اأن  مركز الدعم الهند�شي ياأتي متا�شيا مع روؤية حكومة اأبوظبي 
يف توفري خدمات وحلول ذكية ومتكاملة خلدمة واإ�شعاد املتعاملني ، وذلك 
من خالل توفري بيئة منا�شبة  تخت�شر رحلة املتعامل  عرب نافذة ت�شمن 
مع  تتنا�شب  ومي�شرة  م�شهلة  اإج���راءات  وف��ق  ومعلومات   خدمات  تقدمي 
جميع املتعاملني ،  مبا يحقق القدرة ال�شتيعابية  ويحقق احللول املبتكرة 

الذكية مع مراعاة التطورات واملتطلبات.
املحادثة  نظام  تطبيق جتربة  على  حاليا   املركز  يعمل   ، املهريي  واأ���ش��اف 
جتربة  جن��اح  م��دى  لدرا�شة  الهند�شية،   ال�شتف�شارات  على  للرد  املرئية 
والذي   ، واملقاولني  ال�شت�شارية  املكاتب  بقية  على  تطبيقه  ليتم  النظام 
�شي�شاهم يف تقليل عدد الزيارات املتكررة للمركز وخف�س الوقت والتكلفة ، 
ليتم بعد ذلك  عقد ور�س عمل مع مكاتب ال�شت�شاريني واملعنيني للتدريب 

على النظام . 
املكانية   البيانات  اإدارة  الها�شمي مدير  املهند�س عدنان  اأف��اد    ومن جانبه 
و رئي�س فريق مركز الدعم الهند�شي،  باأنه مت ت�شكيل فريق عمل ملتابعة 
الفر�س التح�شينية ملركز الدعم الهند�شي والعمل على تقدمي املقرتحات 
الالزمة لتطوير العمليات وادخال احللول التقنية احلديثة والتي بدورها 
املركز  م�����ش��وؤول  اأك��د  و  كما    . املقدمة  اخل��دم��ة  م�شتوى  رف��ع  �شت�شاهم يف 
املهند�س حميد اليماحي ، بلغ  عدد املراجعني للمركز مبعدل 350 مراجعا 
ب�شكل يومي ، ويعمل املركز ح�شب اخلطة ال�شرتاتيجية  على تقلي�س  عدد 
املراجعني ، مع نهاية  العام احلايل لي�شل اإىل 20 مراجعا ،  كما  ومت يف 
وقت �شابق تدريب  جميع املعنيني بتقدمي اخلدمة من حيث  مدة الرد على 

ال�شتف�شارات   وتوافق ذلك مع  موؤ�شرات الداء .

اإهداء كتاب " اأهل الإمارات ثقافة املكان 
وذاكرة الزمان" ل�سفري الإمارات بلبنان

•• بريوت: الفجر

ت�شلم �شعادة حمد �شعيد ال�شام�شي �شفري دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
لبنان ن�شخة من كتاب " اأهل الإمارات ثقافة املكان وذاكرة الزمان " من 
موؤلفه الباحث وال�شحايف  ح�شن بحمد، بح�شور معايل وزير الإعالم 
من  وع��دد  الكعكي  ع��وين  ال�شحافة   ونقيب  الريا�شي  ملحم  اللبناين 

الإعالميني .
اجلهود  مثمناً  للموؤلف،  وتقديره  �شكره  عن  ال�شام�شي  ال�شفري  وعرب   
العلمية والبحثية التي يبذلها  يف �شبيل ت�شجيل ذاكرة التاريخ والرتاث 
بحمد  ح�شن  ال�شحايف  بذله  ال��ذي  الكبري  باجلهد  واأ���ش��اد  الإم���ارات���ي، 
مدير مركز عني لالإعالم والتوثيق لإجناز هذا الكتاب الذي يعد  باقة 
باأثمار املا�شي واأزهار احلا�شر واأطوار امل�شتقبل، وبالتايل قيمة للمكتبة 

العربية والإماراتية . 
من  ن�شخة  بتقدمي  �شعادته  عن  بحمد  ح�شن  املوؤلف  اأع��رب  جانبه  من 
كتابه اإىل �شعادة ال�شفري حمد ال�شام�شي، معترباً اأن الكتاب �شور الكثري 
قيم  نهلوا  ب��رج��ال   واحتفي  الإم����ارات،  املا�شية يف  احل��ي��اة  ع��ن م�شاهد 
ال�شيخ  املوؤ�ش�س  والت�شامح من معني  والعطاء  الكرم   و�شمائل  الأ�شالة 
"طيب اهلل ثراه"  فكانت م�شريتهم زاخرة  اآل نهيان،  زايد بن �شلطان 

باملحطات وال�شرب والكفاح .

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

اأعلن  العني  ال�شياحي مبدينة  القطاع  العاملني يف  العديد من  لقاء �شمن  يف 
برامج  ع��ن  للطريان  النيل  ب�شركة  والت�شويق  املبيعات  مدير  اأ���ش��رف  حممد 
مبدينة  ال�شياحة  تدعيم  اأج��ل  من  بتنفيذها  ال�شركة  �شتقوم  جديدة  �شياحية 

بفندق  ال��ذي عقد  اللقاء  وق��ال يف  العني 
اأيال جراند اإن مدينة العني لديها الكثري 
يف  ت�شاهم  التي  ال�شياحية  املقومات  من 
الدول  م��ن  خا�شة  الكثريين  ا�شتقطاب 

العربية واخلليجية .
ومن جانبه قال افتخار اأحمد خان مدير 
اأن  العني  مبدينة  اجلوية  النيل  حمطة 
ت�شهد  ���ش��وف  ال��ق��ادم��ة  القليلة  الأ���ش��ه��ر 
لي�س  ت�شهم  التي  الفعاليات  من  العديد 
يف  اأي�شا  ولكن  ال�شياحة  جم��ال  يف  فقط 
ال�شركة  ت�شعى  حيث  القت�شادي  املجال 
اإىل ا�شتقطاب العديد من رجال الأعمال 
اأعدتها  عرو�س  خالل  من  وامل�شتثمرين 

ال�شركة م�شبقا .
بالتعاون  اأ���ش��رف  اأ���ش��اد حممد  ه��ذا وق��د 
اآ�شيا  وخليج  للطريان  النيل  بني  القائم 
العاملة  املوؤ�ش�شات  مع  وال�شياحة  لل�شفر 
جميعها  ت�شعي  وال��ت��ي  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  يف 
ال�شياحي والقت�شاد ملدينة  اإىل الرتويج 

الواحات مدينة العني. 

نظمته النيل للطريان

لقاء �سم رجال الأعمال 
واملوؤ�س�سات للرتويج ال�سياحي 

والقت�سادي ملدينة العني



ي��ق��ول ال��ع��ل��م��اء اإن ت��ن��اول وج��ب��ة اإف���ط���ار ذات 
ك��رب��وه��ي��درات ع��ال��ي��ة ت�����ش��م��ل اخل��ب��ز واجلنب 
ق���رارات  ات��خ��اذ  على  ي�شاعدك  ق��د  واحل��ل��ي��ب، 

جيدة طوال اليوم.
ووج���د ال��ب��اح��ث��ون اأن ال��ذي��ن ي��ت��ن��اول��ون وجبة 
خفيفة يف ال�شباح مييلون اإىل قبول العرو�س 
املالية غري العادلة، واأ�شار العلماء اإىل اأن �شنع 
بكميات  يتاأثر  الأحيان  من  كثري  يف  القرارات 
وجبة  يف  املتواجدة  والربوتني  الكربوهيدرات 

الإفطار.
اأكرث ميال لرف�س  البحث  امل�شاركون يف  وكان 
وجبة  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا  امل��رب��ح��ة  غ��ري  ال�شفقات 
ذلك،  وم��ع  بالكربوهيدرات،  غنية  اإف��ط��اره��م 
منخف�شة  غ���ذائ���ي���ة  وج���ب���ة  ت���ن���اول���وا  ع��ن��دم��ا 
مائدة  على  الربوتينات  عالية  الكربوهيدرات 
الإف���ط���ار ك��ان��وا اأك���رث م��ي��ال ل��ق��ب��ول م��ث��ل هذه 

ال�شفقات.
ال����غ����ذاء على  ت���اأث���ري  ل��ت��ف�����ش��ري  ويف حم���اول���ة 
امل�����زاج، ق���ام ال��ب��اح��ث��ون ب��ق��ي��ا���س ت��رك��ي��ز امل���واد 

يتناولون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  دم  يف  الكيميائية 
منخف�شة  ن�شبا  حت��ت��وي  وج��ب��ات 

من الكربوهيدرات، والذين 
يتناولون وجبات غنية 

بالكربوهيدارت.
ووج�����د ال���ب���اح���ث���ون م���ن ج��ام��ع��ة ل���وب���ي���ك، يف 
من  عالية  كميات  ت��ن��اول��وا  ال��ذي��ن  اأن  اأمل��ان��ي��ا، 
اأقل  م�شتوى  على  يح�شلون  ال��ك��رب��وه��ي��درات 
من احلم�س الأميني امل�شمى بلتريو�شني، وهو 
ال��دم��اغ مثل  الكيميائية يف  امل��واد  مهم لإن��ت��اج 
"ر�شى" واأكرث  اأك��رث  يجعلنا  م��ا  ال��دوب��ام��ني، 

�شعادة.
ال��دوب��ام��ني قد  م��ن  اأع��ل��ى  ف��وج��ود م�شتويات 
ي�شمح لنا بالبتعاد عن �شفقة �شيئة، لأننا على 
ثقة باأننا �شُنكافاأ يف وقت لحق، لكن م�شتويات 
قرار  اتخاذ  اإىل  تدفعنا  املنخف�شة  الدوبامني 

ب�شاأن ما نحن بحاجة اإليه.
الباحثون  طلب  اجلديدة،  النظرية  ولختبار 
امل�شاركني ت�شجيل ما  من جامعة لوبيك، من 
ث��م طلب  ب��دق��ة،  لديهم على م��ائ��دة الإف��ط��ار 
منهم امل�شاركة يف "لعبة اإنذار"، وهي لعبة بني 

�شخ�شني، تعتمد على اإبرام �شفقة مالية.
وت���������ب���������ني 

اإفطار  ت��ن��اول��وا وج��ب��ة  ال��ذي��ن  م��ن   53% اأن 
العرو�س  رف�س  ق��رروا  الكربوهيدرات  عالية 
الذين  من   24% مع  باملقارنة  العادلة،  غري 
ت��ن��اول��وا وج��ب��ة اإف��ط��ار حت��ت��وي ن�شبة اأق���ل من 

الكربوهيدرات.
ومت تقدمي وجبة اإفطار تت�شمن ن�شبة عالية 
من الكربوهيدرات والربوتينات والدهون اإىل 
الدرا�شة،  يف  امل�شاركني  من  الأوىل  املجموعة 
من   80% ع���ل���ى  ال����وج����ب����ة  حت����ت����وي  ح���ي���ث 
الكربوهيدرات، و%10 من الدهون و10% 
فكانت  الثانية  املجموعة  اأما وجبة  بروتينات، 
الكربوهيدرات  م����ن   50% ع���ل���ى  حت���ت���وي 
الدهون،  الربوتني و%25 من  و%25 من 

وت�شمن كل اإفطار 850 �شعرة حرارية.
وبعد التجربة واملراقبة، تو�شل الباحثون اإىل 
اأن %69 ممن ح�شلوا على نظام غذائي عايل 
�شيئة، مقابل  الكربوهيدرات، رف�شوا �شفقات 
منخف�شة  اإفطار  وجبة  تناولوا  ممن   60%
الكربوهيدرات، وبذلك ي�شدد البحث اجلديد 
على اأن للمغذيات تاأثريا حادا على قراراتنا 
الجتماعية، ولها اآثار اأخرى 
على ال�شحة البدنية.

ي��خ��ت��ب��ئ مب���ن���زل م���ري�������س احل�����ش��ا���ش��ي��ة اأع������داء 
و�شعر  اللقاح  وحبوب  الغبار  مثل  به،  يرتب�شون 
حيث  جحيم،  اإىل  حياته  ُيحيل  مما  احليوانات، 
كالعط�س  با�شتمرار،  احل�شا�شية  اأعرا�س  تالزمه 
اأعدائه  حماربة  للمري�س  وميكن  العني،  وتهّيج 
الك�شوات  م��ث��ل  وال���ت���داب���ري،  الأ���ش��ل��ح��ة  ب��ب��ع�����س 

اخلا�شة واأنواع معينة من املكان�س الكهربائية.
رئي�س  ت�شوبربري،  تور�شنت  الربوفي�شور  وق��ال 
املوؤ�ش�شة الأوروبية لأبحاث احل�شا�شية: ‘اإن غبار 
امل��واد امل�شببة  املنزل قد يحتوي على العديد من 
احليوانات  و�شعر  الغبار  ع��ث  مثل  للح�شا�شية، 
وجراثيم العفن وحبوب اللقاح‘‘ بح�شب ‘‘وكالة 

الأنباء الأملانية‘‘.
ي��رتاك��م على  ال��غ��ب��ار ل  اأن  ت�����ش��وب��رب��ري،  واأ����ش���ح 
ال�شتائر  على  اأي�شا  ب��ل  ف��ق��ط،  والأث����اث  الأر����س 
وال�شجاد والأثاث املنجد والأ�شّرة، كما اأن مكونات 
األوان الغرف قد تت�شبب يف تهّيج اجللد واجلهاز 

التنف�شي، ومن ثم الإ�شابة باحل�شا�شية.
وال�شعال  العط�س  يف  احل�شا�شية  اأع��را���س  تتمثل 
اجللدي  والطفح  العني  وتهيج  الأن���ف  و�شيالن 
والربو التح�ش�شي، والتي تظهر على مدار ال�شنة 

اأو ب�شكل مو�شمي.
اأم����را�����س اجللدية  ق����ال ط��ب��ي��ب  وم����ن ج���ان���ب���ه، 
وال�شتاء  اخل��ري��ف  ف�شلي  ‘‘اإن  هاكلر:  اإي��ره��ارد 
بالن�شبة ملري�س  الأوق��ات احلرجة  اأك��رث  ميثالن 
من  الرغم  فعلى  املنزيل،  الغبار  �شد  احل�شا�شية 
اأن معظم عث الغبار املنزيل ميوت بفعل انخفا�س 
ن�شبة الرطوبة اأثناء الفرتات الدافئة، اإل اأن عبء 
ف�شالت  جت��ف  اأن  فبمجرد  ي����زداد؛  احل�شا�شية 
العث، فاإنها تنت�شر وتتطاير مثل جزيئات الغبار 
ال�شجاد  يف  كبري  ب�شكل  العث  الناعم‘‘.ويتجمع 
اأي�شا  تتجمع  حيث  ال��وث��رية؛  والأ����ش���ّرة  ال��ن��اع��م 
اجللدية،  والق�شور  الن�شيج  واأل��ي��اف  ال�شعريات 

التي يتغذى عليها عث الغبار املنزيل.
وحتول الك�شوات اخلا�شة املقاومة للعث املنزيل، 
املعروفة با�شم “Encasings”، بدون و�شول 
اجل��زي��ئ��ات م��ن ال��ف��را���س واأغ��ط��ي��ة ال�����ش��ري��ر اإىل 
قطع  ي��ت��م  نف�شه  ال��وق��ت  ويف  التنف�شي،  اجل��ه��از 
اإمدادات الغذاء عن عث الغبار املنزيل لعدم قدرته 
على الو�شول اإىل الق�شور اجللدية. ويوؤكد هاكلر 
بفر�س  اخلا�شة  الك�شوات  هذه  حتيط  اأن  اأهمية 

ال�شرير واملرتبة من جميع اجلوانب.

امل�����واد امل�شببة  اأك�����رث  ال��ل��ق��اح م���ن  وت���ع���د ح���ب���وب 
للح�شا�شية. وللحماية من دخول جزيئات حبوب 
ت��رك��ي��ب ح��واج��ز �شبكية  ي��ت��م  امل��ن��زل  اإىل  ال��ل��ق��اح 

خا�شة على اأُطر النوافذ.
فاإن  علمية،  لدرا�شات  وفقاً  اأن��ه  هاكلر،  واأو���ش��ح 
جزيئات  دخ��ول  منع  على  ت�شاعد  ال�شبكات  ه��ذه 
ومن   ،%  90 بن�شبة  ال��غ��رف  اإىل  اللقاح  حبوب 
يف  النوافذ  فتح  احل�شا�شية  مري�س  ي�شتطيع  ثم 
الوقت  ويف  الدافئة،  وال�شيفية  الربيعية  الأي��ام 

نف�شه يكون حممياً من حبوب اللقاح.

مكن�ضة بفلرت املاء
ملري�س  بالن�شبة  النظافة  اأه��م��ي��ة  ه��اك��ل��ر،  واأك���د 
ا�شتخدام  لأن  ونظرا  خا�شة.  ب�شفة  احل�شا�شية 
تطاير  عليه  يرتتب  العادية  الكهربائية  املكن�شة 
الأملاين  الطبيب  ين�شح  ل��ذا  الغبار،  من  العديد 
با�شتخدام املكن�شة املجهزة بفلرت املاء؛ حيث يتم 
�شحب الغبار يف حو�س ماء بدل من كي�س الغبار، 
وتنظيفها  الغبار  جزيئات  ترطيب  يتم  ثم  وم��ن 
ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري. ومت���ث���ل امل��ك��ن�����ش��ة امل��ج��ه��زة بفلرت 

اأي�شاً. منا�شباً  بدياًل   HEPA

�شحة وتغذية
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الإفطار الغني بالكربوهيدرات 
مينحك الثقة بالنف�ض

ملر�سى  احل�سا�سية.. )احرت�سوا( 
هذا العدو يرتب�ض بكم

الكرز  عن  ف�ضًل  املميز،  واخلوخ  اللذيذ،  وامل�ضم�ض  الغني،  الدراق  اأن  يف  �ضك  ل 
والنكتارين، تتيح لك ال�ضتمتاع بنكهات متنوعة وفريدة.

 ل ت�ضم هذه الفواكه، التي حتتوي على نواة، عددًا كبريًا من ال�ضعرات احلرارية، 
اإل اأنها حتفل بالفيتامينات واملواد املغذية. لذلك ل ترتددي يف تزيني الفطائر 
لإعداد  ا�ضتخدامها  اأو  �ضباحًا  اللنب  اإىل  اإ�ضافتها  اأي�ضًا  وميكنك  بها.  والتارت 
هي  كما  التهامها  ب�ضاطة  بكل  ت�ضتطيعني  اأو  الأط��ب��اق.  من  لذيذة  جمموعة 
لت�ضعري بع�ضارتها ت�ضيل على ذقنك. اإليك بع�ض الن�ضائح لختيار الأف�ضل بني 

هذه الفاكهة ال�ضيفية بفاعلية.

حتفل بالفيتامينات واملواد املغذية

ن�سائح لختيار اأف�سل الفاكهة ال�سيفية 
امل�ضم�ض

مو�شم هذه الفاكهة ق�شري. لذلك اأكرثي من امل�شم�س، الذي 
ميتاز بغناه باملواد املغذية وقلة �شعراته احلرارية. فتحتوي 

كل ثالث حبات من امل�شم�س الطازج )50 �شعرة 
الكمية  % من   40 ح��راري��ة( على نحو 

 ،A الفيتامني  املو�شى بها يومياً من 
علماً اأن هذا الفيتامني يحافظ على 
�شحة العينني. كذلك، ميّد امل�شم�س 
يعزز  الذي   ،C بالفيتامني  اجل�شم 

الذي  والبوتا�شيوم،  املناعي،  اجلهاز 
يبقي �شغط الدم منخف�شاً.

- مالحظة مهمة: ا�شرتي حبات م�شم�س 
كبرية وقا�شية بع�س ال�شيء يكون لونها اأ�شفر 

مائاًل اإىل الربتقايل. اأما حبات امل�شم�س الطرية واملليئة 
بالع�شارة، فيجب تناولها يف احلال وحفظها يف الرباد.

الكرز احللو
الكرز  م��ن  بقب�شة  احل���ارة  ال�شيف  اأي���ام  خ��الل  ا�شتمتعي 
احللو، الذي يحفل بالفيتامني C. فيحتوي كل كوب منه 
)مع النوى( على 16 % من الكمية اليومية املو�شى بها 
من الفيتامني C، ف�شاًل عن 3 غرامات من الألياف و87 

�شعرة حرارية فقط.
  -

مالحظة 
ت�شمل  م��ه��م��ة: 

ال��ك��رز احل��ل��و الكرز  اأن�����واع 
الأ�شود، الكرز الأ�شفر، وكرز لمربت. اأما الكرز احلام�س، 

يف  غالباً  ُي�شتعمل  لذلك  ه��و.  كما  لتناوله  ح��دة  اأك��رث  فهو 
ح�شوات الفطائر. اختاري حبات كرز �شلبة، ممتلئة، ملاعة، 
احفظي  كذلك  الطرية.  واملوا�شع  الر�شو�س  من  وخالية 

الكرز يف الرباد ما اإن تعودي من املتجر.

النكتارين
ي�����ن�����ت�����م�����ي ال�����������������دراق 
والنكتارين اإىل النوع 
اإل  ذات����������ه، 
ق�شرة  اأن 

الأخ�����������������������ري 
متيزه  الناعمة 

ع���ن ق�����ش��رة ال�����دراق 
ي�شكل  ب��ال��وب��ر.  املمتلئة 

غنياً  م�������ش���دراً  ال���ن���ك���ت���اري���ن 
اأن  ع���ن  ف�����ش��اًل   ،C ب��ال��ف��ي��ت��ام��ني 

حبة منه متو�شطة احلجم تزود اجل�شم بنحو 13 % من 
 ،A البوتا�شيوم والفيتامني  املو�شى بها يومياً من  الكمية 

وكل ذلك لقاء 62 �شعرة حرارية فقط.
- مالحظة مهمة: اختاري حبات نكتارين 
مت��ت��از ب��رائ��ح��ة ق��وي��ة وت�����ش��ع��ري��ن باأنها 
ال�شغط  ع��ن��د  ال�������ش���يء  ب��ع�����س  ط���ري���ة 
ع��ل��ي��ه��ا. ل ت��ع��ت��م��دي ع��ل��ى ال���ل���ون لأن 
تكت�شب  النكتارين  من  ع��دة  اأ�شنافاً 
ن�شوجها.  ق��ب��ل  الأح���م���ر  ال��ل��ون 
غري  نكرتيناً  ا�شرتيت  اإذا  اأما 
كي�س  يف  ف��اح��ف��ظ��ي��ه  ن��ا���ش��ج، 

ورقي خارج الرباد.

الدراق
املواد  م��ن  في�س  على  ال����دراق  يحتوي 
�شعرة  املتو�شطة احلجم )58  ال��دراق  فتزود حبة  املغذية. 
بها  امل��و���ش��ى  الكمية  % م��ن   17 بنحو  اجل�شم  ح��راري��ة( 
يومياً من الفيتامني C، ف�شاًل عن القليل من الفيتامني 

والبوتا�شيوم.  A
رائحة مميزة،  لها  دراق  اختاري حبات  - مالحظة مهمة: 
حلوة، ومنع�شة. عندما يكون الدراق نا�شجاً، ت�شعرين باأنه 
اأن  ال�شغط عليه برفق. وتذكري  ال�شيء عند  طري بع�س 
اأنواع  م��ن خ�شائ�س بع�س  ح  امل��ل��وَّ اأو  الأح��م��ر  ال���دراق  ل��ون 
اإىل مدى ن�شوجها. كذلك  اإ�شارة  ي�شّكل  الفاكهة ول  هذه 
الأوان  ال�شديد اخل�شار لأنه ُقطف قبل  ال��دراق  تفادي 
ولن ين�شج جيداً. ل ت�شغطي بقوة على حبات 
ا�شرتيت  واإن  ت��ت�����ش��رر.  ل��ئ��ال  ال�����دراق 
دراق��اً غري نا�شج، ف�شعيه على رف، 
م�شّكلة طبقة واحدة منه من دون 
انقليه  ين�شج،  وعندما  تكدي�شه. 
غ�شون  يف  وا�شتهلكيه  ال��رباد  اإىل 

اأ�شبوع.

اخلوخ

الداكن.  البنف�شجي  اللون  هو  الأل���وان  من  اخلوخي 
األوان عدة، مثل الأ�شود، الأبي�س،  ولكن للخوخ 

الأحمر، الوردي، وحتى الأخ�شر اإل اأن. لكن 
اخلوخ الداكن اللون )الأ�شود والبنف�شجي( 

ي�شم كمية اأكرب من م�شادات الأك�شدة، 
احلفاظ  يف  وت�شاهم  لونه  متنحه  التي 
الدماغ.  وت�����ش��ون  ال��ق��ل��ب  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى 
ف�����ش��اًل ع��ن ذل���ك، حت��ت��وي ح��ب��ة اخلوخ 
�شعرة   58 ع���ل���ى  احل���ج���م  امل��ت��و���ش��ط��ة 

حرارية فقط.
بطبقة  اخل��وخ  ميتاز  مهمة:  مالحظة   -

حتمي  مل��اع��ة  طبيعية  ف�شية  ���ش��م��ع 
خ�شارتها  دون  وحت���ول  ال��ق�����ش��رة 

امل��������اء. ل���ذل���ك اح���ر����ش���ي على 
اخ��ت��ي��ار ح��ب��ات خ���وخ م��ا زالت 
حتتفظ بهذه الطبقة: ت�شّكل 
هذه الطبقة اأي�شاً اإ�شارة اإىل 
اأن هذه الفاكهة مل تخ�شع 
اختفظي  مكثفة.  ملعاجلة 

باخلوخ النا�شج يف الرباد.
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العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2904  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شالون رويز للتجميل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/يحي فوزي �شليمان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
ع��وده مببلغ )2000 دره��م( والر�شوم  وت��ذك��رة  عمالية وق���دره���ا)95959 دره��م( 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    mb171070484ae:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف 
فاأنت  بالقاعة:ch1.A.1 لذا  ال�شاعة 8.30 �س  امل��واف��ق:2017/7/17  الثنني 
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�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3727  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شركة �شلواد للخدمات الفنيه ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد ن�شاأت عبدالعزيز علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13196 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
ال�شكوى:MB170665719AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/7/19 ال�شاعة 08.30 �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 ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4358  عمايل جزئي

ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  لل�شياحة  1-اونيك�س   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احمد   ب�شري  احمد  /عمري  املدعي 
درهم(   2000( وتذكرة عودة مببلغ  دره��م(   90.000( وقدرها  مب�شتحقات عمالية 
لها  وح���ددت    MB171498763AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
 ch1.A.5:بالقاعة 08.30 �س  ال�شاعة   2017/8/3 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة 
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 ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2532  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ك��رم ال�شيافة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /هاين 
مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  متويل  ب�شيوين  �شمري 
والر�شوم  دره���م(   1000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   24830( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وح���ددت    MB168632324AE/2017:ال�شكوى رق��م  وامل�����ش��اري��ف 
 ch1.A.5:جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/27 ال�شاعة 08.30 �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 ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3517  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى ديجبال �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /احمد حممود عبدالاله احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)20325 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2500 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb171687420ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الثنني املوافق:2017/7/24 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4557  عمايل جزئي

�س.ذ.م.م  الكهرميكانيكية  لالعمال  ريا�س   & 1-اع��ج��از   / عليه  املدعي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ن��ع��ي��م حم��م��د م�����ش��ك��ني  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   4940(
املوافق  الحد  يوم  لها جل�شة  ال�شكوى:MB172212112AE  وحددت 
2017/7/16 ال�شاعة 08.30 �س مبكتب القا�شي 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 ، وامرت بتق�شري مدة العالن  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4040  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل  املباين  اىل املدعي عليه / 1-عبداخلالق احمد لتنظيف 
القامة مبا ان املدعي /حممد اكمل اكرب علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )21450 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb172302449ae  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/27 ال�شاعة 08.30 �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 ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2485  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- كون�شوليدايتد انترينا�شيوال للمقاولت �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/12  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/لل �شينغ مالهو �شينغ بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي 
مبلغ )9118( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ 
قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي 
قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�شت  فيها  ن�شيبه  من 
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�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6334  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-طيف املدينة للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد بالل منظور احمد خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )12350 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB174897540AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/7/17 ال�شاعة 15.00 م�شاءا 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 ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5161  عمايل جزئي

القامة  حم��ل  جمهول  التوظيف  خل��دم��ات  دي��رك��ت  1-اينوفي�س   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مبا ان املدعي /عبداللطيف احمد عبد اللطيف عبدالرحيم  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )88747 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB17392097AE  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/18 ال�شاعة 08.30 �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 ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5277  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-تي اي اك�س اي �شي او ام انرتنا�شيونال للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /يل رينا اواو كاباموجنان  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)25725 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB173732736ae/2017:1000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى(
ال�������ش���اع���ة 8.30 �س  امل����������واف����������ق:2017/7/24  ي�����وم الث����ن����ني  ل���ه���ا ج��ل�����ش��ة  وح�������ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 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�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3584  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جاليبي ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /جومت 
جوفال  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها يطلب املدعي من عدالة املحكمة ت�شجيل 
الدعوى واعالن املدعي عليها ب�شورة من لئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي 
بالر�شوم  والزامها  دره��م(  بقيمة )2000  ع��ودة  وتذكرة  دره��م  اجمايل )26150(  مبلغ 
وامل�شاريف رقم ال�شكوىالعمالية:mb170231085ae  وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�س املوافق 2017/8/3 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 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 ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1585  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1-�شبازيو دي بيلي للتجارة العامة ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/هال خالد �شنينه  قد اأق��ام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)97765( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1789  ا�ستئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شالون برييل اوي�شرت لل�شيدات  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / مار�شيل لوبيز بيوت�شتا  قد ا�شتاأنف/ احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم 2016/2944 عمايل جزئي بتاريخ:2016/10/23     

وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/7/23 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/752  ا�ستئناف عمايل    

جمهول  �����س.ذ.م.م   العامة  للمقاولت  املر�شى   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
امل�����ش��ت��اأن��ف / ك��ري��ب��ج ج��ب��ار ع��ذاف��ة وميثله:علي  حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
بالدعوى رقم  ال�شادر  ا�شتاأنف/ احلكم  ال�شواب  قد  �شالح عبدالر�شول 

2016/6961 عمايل جزئي بتاريخ:2017/4/16     
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/7/23 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/798 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ ���ش��ده/1-  اوراك���ل خل��دم��ات رج��ال الع��م��ال  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/باتريك ليونايرى هابي كيبندو  قد اأقام 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وق��دره )4770( 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�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2131  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمهول  الالمعة لتجارة القم�شة  املنفذ �شده/1-البرة  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عرفان علي نفر علي �شاه  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8660( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة 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�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1941  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1-ان كية دي بيتزا �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  �شلبي   التنفيذ/امري حممد عنرت  ان طالب 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )72537( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )3755( 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1895  جتاري جزئي

بارواين  جيتيندرا   -2 �����س.ذ.م.م  للتجارة  �شتار  �شيلفر  نيو    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�س.ذ.م.م  تيليكوم  اك�شيوم  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ب��ارو  دا���س  ن��اراي��ان 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  م�شحار  بن  عبيد  خمي�س  مهري  وميثله:احمد 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما مببلغ وقدره )155.450 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام 
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق  2017/7/13   
اأو من ميثلك  Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1148  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  الراجحي لالن�شاءات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
قد  ال�شواب  عبدالر�شول  �شالح  وميثله:علي  العامة  واملقاولت  للنقليات  الذهبي  الب�شتان 
للمدعية مبلغ وقدره  بدفع  املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك 
التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %12 بن�شبة  معالفائدة  دره��م(   617845(
املوافق   اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.   ات��ع��اب  ومقابل  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
2017/7/20   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 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�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2099  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �شركة جولد ايه ايي م.د.م.�س جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/زاهد علي خان علي ا�شغر خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )95000 درهم(  والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. و�شمول 
املوافق   الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  ك��ف��ال��ة.  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة    2017/7/19
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�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1598  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- هاين لطفي عواد عبدالوهاب جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ عادل عبدالقادر ال�شديق عبده  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مببلغ وقدره )59574( دول امريكي او )219232.32( درهم والفائدة 
   2017/7/17 امل��واف��ق   الثنني  ي��وم   جل�شة  لها  وح��ددت  وامل�شاريف.  والر�شوم 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/265  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- مروان بن �شالح بن حمد اآل جهني جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ هاين ابراهيم ح�شن حممد   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )473600( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق  2017/7/18   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
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�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 
يف الطعن 2017/501 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- �شتاندرد بنك )م�شاهمة عامة(
وميثله:يو�شف حممد ح�شن حممد البحر 

باعالن املطعون �شدهم:1- جموهرات ال�شهباء �س.ذ.م.م 2- جرجنيت �شينغ كنوار 3- 
ماجنيت �شينع كانوار امريك �شينغ 4- كنوار �شيموان جيت �شينغ جرجنيت �شينغ كنوار 
5- جموهرات كانوار ���س.ذ.م.م )ف��رع( 6- جموهرات كانوار ���س.ذ.م.م 7- جموهرات 
كانوار ���س.ذ.م.م 8- كانوار للمجوهرات ذ.م.م 9- كانوار للمجوهرات جمهويل 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�سم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز
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اخلدمات  اإيرادات  درهم  مليار   2.50
احلكومية بالدرهم الإلكرتوين يف الربع الثاين 

•• اأبوظبي -وام:

حققت اإيرادات اخلدمات احلكومية بالدرهم الإلكرتوين منوا بن�شبة 25 
مليارين و542 مليونا  لتبلغ  احلايل  العام  من  الثاين  الربع  % خالل 
اأك��رث م��ن ملياري دره��م للفرتة  494 دره��م��ا مقارنة م��ع  األ��ف��ا و  و411 

نف�شها من عام 2016 .
اإىل  الإلكرتوين  املوقع  املنفذة عرب  اإي��رادات اخلدمات احلكومية  وو�شلت 
ال��ث��اين م��ن عام  ال��رب��ع  األ��ف��ا و182 دره��م��ا خ��الل  مليونا و461   958
نف�شها  للفرتة  اخلدمة  مراكز  عرب  املحققة  الإيرادات  بلغت  كما   2017

مليار و 583 مليونا و 950 األفا و 310 دراهم.
كما و�شل عدد التعامالت املنفذة عرب منظومة الدرهم الإلكرتوين خالل 
 965 و  األ��ف��ا   837 10 م��الي��ني و  2017 اإىل  ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ع��ام 
الربع  يف  معاملة   134 و  األ��ف��ا   966 و  م��الي��ني   9 ب���  م��ق��ارن��ة  معاملة 
الثاين من 2016 يف حني بلغ عدد اإ�شعارات ال�شتالم خالل الفرتة ذاتها 
األفا   141 ماليني   5 ب�  مقارنة   223 و  األفا   533 و  ماليني   5 اإىل 

و945 يف الربع الثاين من 2016 .
اإجمايل البطاقات امل�شدرة خلدمات الدرهم الإلكرتوين مليونني و  وبلغ 
2017 مقارنة  ع��ام  الثاين من  الربع  720 بطاقة خ��الل  و  األفا   730
اأما   2016 466 بطاقة يف الربع الثاين من  األف و   102 ب� مليونني و 
متو�شط �شرعة تنفيذ معامالت الدفع عرب �شبكة الدرهم الإلكرتوين فقد 
املعامالت عرب  تنفيذ  �شرعة  بينما و�شل متو�شط  ثانية فقط   1.02 بلغ 

اأجهزة نقاط البيع POS يف املنظومة اإىل 1.03 ثانية فقط.
وقال �شعادة �شعيد را�شد اليتيم وكيل الوزارة امل�شاعد ل�شوؤون املوارد وامليزانية 
يف وزارة املالية : تتميز منظومة الدرهم الإلكرتوين الذي اأطلقتها وزارة 
املالية بتكاملها مع �شبكات وو�شائل الدفع العاملية حيث ت�شكل من�شة مرنة 
تتكامل مع كافة تطبيقات احلكومة الإلكرتونية.. م�شريا اإىل اأن بطاقات 
الدرهم الإلكرتوين توفر اإمكانية �شداد اأكرث من 5،000 خدمة حكومية 
بني الوزارات واملوؤ�ش�شات الحتادية واملحلية والقطاع اخلا�س عرب خمتلف 
املحمول  الهاتف  مقدمتها  ويف  املنظومة،  تطبيقات  ت�شملها  التي  القنوات 
الإلكرتونية  اخلدمة  واأك�شاك  الإل��ك��رتوين،  واملوقع  الرقمية،  واملحفظة 

الذاتية.
ولفت اإىل اأن مركز الت�شال التابع ملنظومة الدرهم الإلكرتوين يعمل على 
توفري خدماته للمتعاملني حيث مت التعامل يف عام 2016 مع ما يقارب 

مكاملة وا�شتف�شار. األف   125،290
اإىل  بنجاح  عليها  ال��رد  مت  التي  وال�شتف�شارات  املكاملات  ن�شبة  و�شلت  كما 
اأكرث من %90 وجاءت هذه النتائج نتيجة لالهتمام الذي توليه الوزارة 
يف  �شاهم  مما  املقدمة،  احلكومية  اخلدمات  عن  املتعاملني  ر�شا  لتحقيق 
 1.46 اإىل  ت�شريع املدة الو�شطية لإجناز املعامالت عرب املنظومة لت�شل 

ثانية فقط.
واأ����ش���اف : ي��اأت��ي ت��ط��وي��ر منظومة ال��دره��م الإل���ك���رتوين ب��الن�����ش��ج��ام مع 
ا�شرتاتيجية الوزارة واأهدافها الرامية اإىل تطوير خطة ممنهجة للتحول 
نحو اخلدمات احلكومية الذكية واإدارة ر�شوم اخلدمات احلكومية وتطبيق 
حلول مبتكرة خلدمات الدفع والتح�شيل الآيل لر�شوم اخلدمات مما يرفع 

كفاءة وفعالية اأنظمة العمل املالية .
نتائج  اأن حت��ق��ق  ا���ش��ت��ط��اع��ت  الإل���ك���رتوين  ال���دره���م  اأن خ��دم��ة  اإىل  ول��ف��ت 
اإيجابية واإي��رادات مرتفعة منذ تاأ�شي�شها يف عام 2001 وحتى الآن حيث 
7 مليارات درهم حيث تعتمد  ال�  2016 حاجز  اإيراداتها يف عام  جتاوزت 
الدرهم  واملحلية على منظومة  والهيئات الحتادية  ال��وزارات  العديد من 
املتعاملني  ثقة  على  يوؤكد  مما  النقدي،  غري  للدفع  كو�شيلة  الإل��ك��رتوين 

باملنظومة واخلدمات الذكية التي توفرها وزارة املالية.
وقالت هناء الر�شتماين رئي�س قطاع اخلدمات امل�شرفية لالأفراد ملجموعة 
الإلكرتوين  الدرهم  يف  املالية  وزارة  مع  تعاوننا  اإن  الأول:  اأبوظبي  بنك 
امل�شرفية  واملنتجات  اخلدمات  ح��دود  تتخطى  ا�شرتاتيجية  �شراكة  ميثل 
املبتكرة والو�شائل  الأفكار  العديد من  التقليدية وذلك من خالل تقدمي 
واخلربات للعمالء . جدير بالذكر اأنه متت معاجلة اأكرث من 10 ماليني 
العام  ه��ذا  من  الثاين  الربع  يف  ب�شال�شة  معاملة   965 و  األفا   837 و 
بزيادة ن�شبتها %25 عن العام املا�شي واأن منظومة الدرهم الإلكرتوين 
ا�شتطاعت اأن حتقق نتائج اإيجابية واإيرادات مرتفعة ويعك�س الإقبال على 
هذه املنظومة ثقة املتعاملني باخلدمات الذكية التي توفرها الوزارة وتعمل 
ال��وزارات والهيئات  العديد من  ال��ذي دعا  الأم��ر  با�شتمرار  على تطويرها 
بالإ�شافة  النقدي،  غري  للدفع  كو�شيلة  اعتمادها  اإىل  واملحلية  الحتادية 

اإىل عدد من اجلهات اخلا�شة ومكاتب الطباعة.

�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي ميول 
ريال مليار   2.6 با�ستثمارات  م�سروعا   24

•• الريا�ض-وام: 

العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  التنمية  ���ش��ن��دوق  اإدارة  جم��ل�����س  اع��ت��م��د 
ال�شعودية متويل 24 م�شروعا تبلغ ا�شتثماراتها حوايل مليارين و 600 
مليون ريال. ونقلت وكالة الأنباء ال�شعودية " وا�س " عن املهند�س خالد بن 
اأن  اململكة  املعدنية يف  الفالح وزير الطاقة وال�شناعة والرثوة  عبدالعزيز 
�� تهدف اإىل  �� التي توزعت على العديد من القطاعات ال�شناعية  امل�شاريع 
تعزيز التنمية القت�شادية املتوازنة بني خمتلف مناطق ال�شعودية وتلبية 

متطلبات ال�شوق بجانب دعم م�شرية ال�شناعة الوطنية املتنامية.
اأن   ���� ال�شندوق  اإدارة  جمل�س  اجتماع  عقب  ل��ه  ت�شريح  يف   ���� الفالح  واأك���د 
ال�شندوق يعد �شريكا فاعال يف ا�شتمرار وجناح م�شرية التنمية ال�شناعية 

يف اململكة .
التوجهات  م��ع  تتوافق  متعددة  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  يعمل  اأن���ه  اإىل  م�شريا 
احلكومية التي تتبناها روؤية اململكة 2030 وتتج�شد يف برنامج التحول 

الوطني 2020 لتفعيل الدور اجلوهري املنوط به خالل الفرتة املقبل.
خالل  م��ن  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  من��و  حتفيز  يف  ال�����ش��ن��دوق  دور  اإىل  واأ���ش��ار 
القطاع  ه��ذا  يف  ال�شتثمار  زي���ادة  ب��ه��دف  ال���ش��ت�����ش��ارات  وت��ق��دمي  التمويل 

احليوي والإ�شهام يف دفع عجلة التقدم والزدهار ال�شناعي .
اإىل توفري منتجات ذات موا�شفات عاملية وجودة عالية تتواكب مع  داعيا 

متطلبات الأ�شواق املحلية والعاملية.

اخلليج للمالحة القاب�سة تطور عالمتها التجارية لتواكب خطتها ال�ساملة يف تو�سيع نطاق �سركاتها دوليًا
•• دبي – الفجر 

�س.م.ع  القاب�شة  للمالحة  "اخلليج  جمموعة  اأعلنت 
امل���ايل حت��ت رم��ز التداول   دب��ي  ���ش��وق  يف  امل��درج��ة   ،"
)GULFNAV( والتي تتخذ من دبي مقراً لها، 
املجموعة  مكانة  م��ن  ت��ع��زز  ج��دي��دة  ب��دء مرحلة  ع��ن 
وتزيد تناف�شيتها عاملياً من خالل الك�شف عن العالمة 
ال��ت��ج��اري��ة اجل���دي���دة ل��ه��ا ول��ل�����ش��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة والتي 
النمو  اأف��ق جديدة من  اإىل  املجموعة  نقل  �شت�شهم يف 
والتطوير امل�شتمر لت�شبح واحدة من اأف�شل املوؤ�ش�شات 
ابتكاراً يف القطاع ال�شناعي البحري املتخ�ش�س ، حيث 
من  ال�شركة  لتمكني  والدعم  اجلهود  كافة  ت�شافرت 
ال��ت��ح��ول يف ف��رتة وج��ي��زة م��ن خ��الل اع��ت��م��اده��ا خطة 
ا�شرتاتيجية قائمة على مفاهيم النهج ال�شامل وتدعم 
املنا�شبة  ال��ب��ي��ئ��ة  ال��ن��م��و وال��ت��ط��وي��ر وت��وف��ري  م�����ش��رية 

لالبتكار والبداع والأداء املتميز
ل�شرتاتيجية جمموعة  امتداداً  ومتثل هذه اخلطوة 
خدمات  ت��ق��دمي  يف   " القاب�شة  للمالحة  "اخلليج 
البحرية  واخلدمات  النقل  قطاع  يف  ومتنوعة  �شاملة 
من  ن��وع��ي��ة  قيمة  لتحقيق  ال�����ش��ف��ن،  وت�شغيل  واإدارة 
والقدرة  الت�شغيلية  والكفاءات  والأداء  التقييم  حيث 
ت�شعى  حيث  امل�شتهدفة.  اإجنازاتها  اإىل  الو�شول  على 
وال��ت��ج��دي��د وتوفري  ال��ت��ح��دي��ث  اإىل  امل��ج��م��وع��ة دوم����اً 
امل��ح��ل��ي��ة والعاملية  خ��دم��ات ع��ال��ي��ة اجل����ودة ل��ال���ش��واق 
مب�شتوى  لالإرتقاء  اأمامها  جديدة  فر�س  يفتح  مما 
وا�شتقطاب  احل��ال��ي��ني  لعمالئها  امل��ق��دم��ة  خ��دم��ات��ه��ا 

املزيد من العمالء اجلدد.
بروك  بن  �شعيد  اهلل  عبد  �شعادة  �شرح  ال�شدد  وبهذا 
احلمريي، رئي�س جمل�س الإدارة، قائاًل : اإن توجهات 
القيادة الر�شيدة يف دولة الإم��ارات ت�شع قطاع النقل 
وامل���الح���ة ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى راأ�������س اأول����وي����ات ال���ق���درات 
ونقدمها  ب��ه��ا  ن�شتثمر  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة 
النفط،  بعد  م��ا  مرحلة  يف  القادمة  ال�شابة  لأجيالنا 
تكون عالمتنا  ب��اأن  اأخذنا على عاتقنا  ذل��ك  اأج��ل  من 
التجارية اجلديدة  اأهم خطواتنا على ال�شعيد املوازي 
جتاه حتقيق الروؤية الوطنية ال�شاملة، والتي �شترتجم 
تو�شيع اأعمالنا واأن�شطتنا التجارية �شمن اإطار طموحنا 
نحو البتكار والتميز ولتطوير وتنويع ال�شتثمارات يف 
الدولة. ونحن على ثقة مبا لدينا من املوارد الهائلة 
على  ي�شاعدنا  ما  والعاملي؛  املحلي  بال�شوق  واملعرفة 
حتقيق اأعلى الأرباح يف خمتلف القطاعات التي نعمل 
العمل  لفريق  ال�شكر  بجزيل  اأت��ق��دم  اأن  واأري����د  ب��ه��ا. 
يف ال�����ش��رك��ة ال���ذي ح��ق��ق حت���ولت ك���ربى ع��ل��ى �شعيد 
ب��اأن نكون من  ربحيتها وخ��الل زمن قيا�شي، ونطمح 
اأهم رّواد قطاع النقل املالحة  البحري ولعباً رئي�شاً 

على امل�شتوى الإقليمي والعاملي.
ع�شو  بوعميم،  جمعة  خمي�س  �شعادة  ���ش��رح  ح��ني  يف 
التنفيذي  والرئي�س  املنتدب،  الع�شو  الإدارة،  جمل�س 
مل��ج��م��وع��ة اخل��ل��ي��ج ل��ل��م��الح��ة ال��ق��اب�����ش��ة ق���ائ���اًل: منذ 
تطوير  نحو  ال�شركة  يف  ج��دي��دة  ان��ط��الق��ة  ب��داأن��ا  اأن 
العمل، فقد جنحنا وبحمد اهلل  الأداء وتو�شيع نطاق 
الداخلية  امل��ح��اور  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  معاجلة  م��ن 
والإدارية التي مت�س جوهر قدرات ال�شركة وخدماتها، 
وكان حمور الت�شال املوؤ�ش�شي والعالمة التجارية يف 
�شميم اهتماماتنا، حيث اأن  الإقدام على اإجراء تطوير 
فعلي يف هذا املجال �شي�شهل على عمالئنا وم�شتثمرينا 
مواكبة املجالت اجلديدة واملنتجات املبتكرة التي نقوم 
ن�شمم عالمة جتارية  اأن  وبالتايل قررنا  بتطويرها. 
الت�شويقي  اأدائنا  تطوير  نواة  متثل  وع�شرية  جديدة 
البحري  للقطاع  املقدمة  املتنوعة  خدماتنا  وتعك�س 
وكذلك تعك�س ال�شراكات الدولية وال�شرتاتيجية مع 
مكانتنا  تعزيز  نحو  انطالق  نقطة  ومتثل  �شركائنا، 
امل�شتثمرين  طموحات  يلبي  ال��ذي  بال�شكل  ال�شوقية 
و�شركائنا  وع��م��الئ��ن��ا  ن��اح��ي��ة،  م���ن  الأ���ش��ه��م  وح��م��ل��ة 

التجاريني من ناحية اأخرى.
التجارية  للعالمة  الإط���الق  ه��ذا  بوعميم:  واأ���ش��اف 
الت�شال  يف  ج��دي��دة  مرحلة  ب��داي��ة  �شيكون  اجل��دي��دة 
للمجموعة  الذهنية  ال�شورة  بناء  لإع���ادة  الإع��الم��ي 
ككل وتكري�س مكانتها ال�شوقية كمزود متميز بخرباته 

الو�شول  توؤهله  عاملية  تناف�شية  ق���درات  ذو  الوطنية 
�شاملة مع  ا�شرتاتيجية  اأع��ددن��ا  وق��د  دول��ي��اً.  للعمالء 
النمو  موا�شلة  لنا  ت�شمن  ل����الأداء  قيا�س  م��وؤ���ش��رات 
والتقدم، وت�شمن حتقيق املزيد من العوائد ل�شركائنا 
ال�شامل  وبالتطوير  بنا  يثقون  الذين  اأ�شهمنا  وحملة 
الذي جتريه ال�شركة حالياً لت�شكل  جمموعة متكاملة 
�شركاءنا  ون��ع��د  املتخ�ش�شة،  املالحية  اخل��دم��ات  م��ن 
اأن تكون عالمتنا التجارية  وعمالءنا على حد �شواء، 
بحد ذاتها اإحدى اأهم الأ�شول التجارية لل�شركة على 

غرار كربى العالمات التجارية العاملية املوثوقة.

منو كبري وحتول جذري
وقد حققت ال�شركة من��واً كبرياً يف الأرب��اح ي�شري اإىل 
امل��ايل، �شجلت  للتقرير  ق��وي. حيث وفقاً  حتول مايل 
اإماراتي  8،8 مليون درهم  بلغت  اأرب��اح  ال�شركة �شايف 
من  الأول  ال��رب��ع  يف  اأم��ري��ك��ي(  دولر  م��ل��ي��ون   2،4  (
 6،3 ب���  مقارنة   39% ارت��ف��اع  بن�شبة   2017 ال��ع��ام 
اأمريكي(  دولر  مليون   1،7  ( اإم��ارات��ي  دره��م  مليون 
مت حتقيقها خالل الربع الأول من عام 2016. كما 
جنحت ال�شركة يف اإعادة جدولة الديون امل�شتحقة على 
�شفنها مما �شيمكن ال�شركة من اإعادة تركيز طاقاتها 
اإىل ا�شتك�شاف اآفاق جديدة للنمو والتو�شع يف العمليات 
واملجالت املختلفة يف اخلدمات واإ�شالح ال�شفن والنقل 

البحري املتخ�ش�س وال�شحن.

باإتخاذ  ح��ال��ي��اً  ال�����ش��رك��ة  ت��ق��وم  ا�شتباقية  خ��ط��وة  ويف 
الإج��راءات الالزمة فيما يتعلق باإ�شدار �شكوك وفقاً 
لل�شريعة الإ�شالمية بقيمة اإجمالية ل تزيد عن 250 
م��ل��ي��ون دولر ت��ق��ري��ب��اً م��ن خ���الل ط���رح ع���ام ي�شتحق 
ال�شداد ب�شعر ربحي ل يزيد عن %10. ومن جهته، 
علَق املهند�س عمر اأبو عمر، رئي�س العمليات البحرية 
لدى ال�شركة قائاًل : اإن الوقت احلايل هو اأف�شل وقت 
وجتديدها  القائمة  التجارية  العالمة  تقييم  لإع��ادة 
لتعك�س روؤيتنا وخططنا نحو النمو والتو�شع امل�شتقبلي 
حملياً واإقليمياً وعاملياً. ونحن واثقون من اأن العالمة 
احلالية،  اأعمالنا  متاماً  �شتخدم  اجل��دي��دة  التجارية 
امل�����ش��اه��م��ني وال�����ش��رك��اء م���ع التو�شع  وت���دم���ج ����ش���ورة 
الأن�����ش��ط��ة واخلدمات  ل���ه مب��ج��م��وع��ة م���ن  امل��خ��ط��ط 
البحرية ال�شاملة الأخرى، مع اللتزام املطلق بجودة 
وال�شالمة  لالأمن  العاملية  القواعد  واأعلى  اخلدمات 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة. ح��ي��ث ت��اأت��ي ه���ذه اخلطوة 
دلياًل على قدرة ال�شركة على البتكار والبداع والذي 
قيادة  يف  قدماً  لل�شري  احلثيثة  م�شاعينا  مع  يتزامن 

هذا امل�شار الت�شاعدي .

نحو النطلق عامليًا
ال�شركة  خ��ط��ط  ب��وع��م��ي��م  ت��ن��اول  اآخ����ر  �شعيد  وع��ل��ى 
الفر�س  لقتنا�س  ال����دوؤوب  و�شعيها  ال�شرتاتيجية 
اأجل  من  متنوعة  عاملية  ا�شرتاتيجية  �شراكات  وبناء 

قامت  حيث  الأع��م��ال.  متعددة  موؤ�ش�شة  اإىل  التحول 
ال�شركة بالدخول يف عدة �شراكات اإقليمية وعاملية من 
امتالك  جم��ال  يف  فقط  لي�س  خدماتها  تقدمي  اأج��ل 
واإدارة ال�شفن بل ويف جمالت عدة منها خدمات �شيانة 
وبناء وال�شفن والوكالت البحرية وال�شت�شارات الفنية 
واإدارة امل�شاريع البحرية. ما ي�شهم بدوره على حتقيق 
روؤية ال�شركة يف تنويع اأعمالها وزيادة الأ�شول والقيمة 
امل�شافة للم�شاهمني؛ لت�شبح ال�شركة بذلك "حمطة 
توقف �شاملة" لتقدمي خدمات بحرية متكاملة وفقاً 
لأعلى معايري اجلودة والأمن وال�شالمة العاملية. كما 
اأ�شار بوعميم اإىل اأن حجم اأ�شطول ال�شركة �شيت�شاعف 
خالل ال�شنوات الأربعة املقبلة لي�شم 20 باخرة بحلول 
ال�شركة  اأن  اإىل  لف��ت��اً   ،2020 م��ن  ال��ث��اين  الن�شف 
�شت�شلم 6 بواخر بواقع باخرة جديدة كل اأربعة اأ�شهر 

ابتداًء من الربع الثاين من العام 2018.
تعترب  القاب�شة"  للمالحة  "اخلليج  �شركة  اأن  يذكر 
من ال�شركات الرائدة يف قطاع املالحة والنقل البحري 
اأ�شطول  وت�شغيل  بامتالك  تقوم  �شركاتها  وجمموعة 
البرتولية و�شفن  الكيميائية واملنتجات  الناقالت  من 
تلتزم  البحرية.  واخل��دم��ات  البحرية  العمليات  دع��م 
الدولية  الإدارة  ق��ان��ون  م��ت��ط��ل��ب��ات  بتلبية  ال�����ش��رك��ة 
لعمليات اأمن ال�شفن ومنع التلوث والتحكم البيئي مبا 
يف ذلك المتثال جلميع القوانني واللوائح واملتطلبات 

الدولية املعمول بها . 

الأعمال تكاليف  % خف�ض   50

اخلليج للمالحة القاب�سة: زيادة الأ�سطول البحري اإىل 36 باخرة يف 2020
•• دبي – حم�صن را�صد 

جمل�س  ع�شو  بوعميم،  جمعة  خمي�س  �شعادة  ك�شف 
الإدارة، الع�شو املنتدب، والرئي�س التنفيذي ملجموعة 
اخلليج للمالحة القاب�شة ، هام�س املوؤمتر ال�شحايف 
36 باخرة  عن ارتفاع حجم الأ�شطول البحري اإىل 
باخرة حالياً، جازماً   12 بدًل من   ،2020 بحلول 
ب��واخ��ر ،  ب��ن��اء و���ش��راء  2017 و2018 ع��ام��ا  ب���اأن 
القاب�شة جنحت يف  للمالحة  �شركة اخلليج  اأن  كما 
خف�س تكاليف الأعمال على اأ�شطولها البحري نحو 

اأ�شعار م�شتقات النفط. تدين  ب�شبب  املئة  يف   50
الديون  خف�س  يف  جن��ح��ت  ال�����ش��رك��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
بن�شب كبرية جداً لأول مرة يف تاريخها رغم انتهاج 
نقداً،  دفعها  يف  ال��ت��ورط  دون  فقط  الت�شوية  م��ب��داأ 
الأجنبية  ال�شركات  لبع�س  ال�شركة  ديون  اأن  موؤكداً 
مت التفاق مع اإدارتها موؤخراً يف لندن على الت�شوية 
اإىل وج��ود خطة  دب��ي ،لفتا  التحكيم يف  عرب جل��ان 
ب�شكل كبري  الإي������رادات  م�����ش��ادر  ت��ن��وي��ع  اإىل  ت��ه��دف 
الكفاءة  ورف��ع  بحري  واإ�شالح  جزئية  خدمات  منها 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اأو���ش��ط��ي��اً،  و���ش��رق  خليجياً  والتو�شع 
مبداأ  ال�شركة  انتهاج  اإىل  م�شرياً  البواخر،  اإي���رادات 
عدم ال�شتحواذ على �شركات اأخري من خالل �شراء 
ع��ل��ى ان جمموعة  م���وؤك���دا   ، ال��ب��ور���ش��ة  الأ���ش��ه��م يف 
ت�شتهدف حتقيق معدل  القاب�شة،  اخلليج للمالحة 
اخلم�س  ال�شنوات  خ��الل  املئة  يف   300 بن�شبة  من��و 
داخل  لل�شركة  تو�شعات  وج��ود  اإىل  منوها   ، املقبلة 
اأن تكلفة  اأبو ظبي والفجرية وخورفكان،  الدولة يف 
فقط  وخورفكان  الفجرية  يف  ت�شل  التو�شعات  تلك 
اإىل 250 مليون درهم، بجانب التو�شعات اجلديدة 

يف اململكة العربية ال�شعودية وليبيا.
�شكوك  اإ���ش��دار  تعتزم  ال�شركة   : بوعميم  واأ���ش��اف 
جديدة بقيمة 250 مليون دولر يف �شبتمرب املقبل 
من  النتهاء  اإىل  لفتاً  جديدة،  �شفن  �شراء  لتمويل 
الإج����راءات ال��الزم��ة ل��الإ���ش��دار امل��زم��ع اإمت��ام��ه عرب 
طرح عام ي�شتحق ال�شداد خالل خم�س �شنوات ب�شعر 
ربحي ل يزيد عن ع�شرة يف املئة ومت اإ�شناد اإدارة هذا 

ال�شدار اإىل بنك اأبوظبي الأول.
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو  "الفجر"  واأبلغ 

لل�شركة خمي�س بوعميم ، اإىل اأن  الإعالن عن العالمة 
التابعة  ولل�شركات  الم  لل�شركة  اجلديدة  التجارية 
لها يعطي موؤ�شر ببدء مرحلة جديدة تزيد تناف�شية 
اإىل  املجموعة  نقل  يف  �شت�شهم  والتي  عاملياً  ال�شركة 
وك�شف  امل�شتمر.   والتطوير  النمو  من  جديدة  اأف��ق 
�شراكات  يف  للدخول  مناق�شات  وج��ود  ع��ن  بوعميم 
ا�شرتاتيجية مع �شركات دولية من ال�شعودية والهند 
و�شنغافورة لتو�شيع �شبكة خدماتها يف النقل البحري 
ال�شعي  اإط��ار  يف  اخلليج  منطقة  �شمن  للكيماويات 
لقتنا�س الفر�س وبناء �شراكات عاملية للتحول اإىل 

موؤ�ش�شة متعددة الأعمال .
يف  بالدخول  م��وؤخ��راً  قامت  ال�شركة  اأن  اىل  م�شريا 
خدماتها  ل��ت��ق��دمي  وع��امل��ي��ة  اإقليمية  ���ش��راك��ات  ع���دة 
لي�س فقط يف جمال امتالك واإدارة ال�شفن، بل ويف 
ال�شفن  وب��ن��اء  �شيانة  خ��دم��ات  منها  ع���دة  جم���الت 
واإدارة  الفنية  وال���ش��ت�����ش��ارات  ال��ب��ح��ري��ة  وال���وك���الت 
ال�شركة يف  ، وفيما يخ�س خطط  البحرية  امل�شاريع 
ال�شوق الإماراتي، قال اإنه من املخطط اإمتام تو�شعات 

جديدة يف اأبوظبي، والفجرية، وخورفكان.
الدخول  املقبلة  الفرتة  وخ��الل  ال�شركة  تعتزم  كما 
يف  تو�شعات جديدة يف ال�شعودية مع اعتزامها زيادة 

اإىل  حالياً   40% من  ال�شعودية  يف  الأع��م��ال  حجم 
%60 يف الفرتة املقبلة، وذلك من خالل زيادة عدد 
ناقالت البرتوكيماويات بينها وبني اأرامكو و�شابك ، 
كذلك هناك مباحثات لدخول ال�شوق الليبي، ولكن 
�شوؤال  على  ورداً   ، هناك  الأو���ش��اع  حت�شن  انتظار  يف 
اإن:  اأعمال ال�شركة بالأزمة القطرية، قال  عن تاأثر 
يف  حالياً  اأع��م��ال  اأي  لديها  لي�س  للمالحة  اخلليج 
قطر، ل�شيما اأن معظم اأعمالها ترتكز يف ال�شعودية، 
اآ�شيا،  و���ش��رق  واأم��ري��ك��ا،  ع��م��ان،  وخليج  والإم������ارات، 
متاماً  ملتزمة  ال�شركة  اأن  على   م��وؤك��دا   ، وال��ي��اب��ان 
يف  والقت�شادية  ال�شيا�شية  �شواء  ال��ق��رارات  بجميع 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
واأ�شار اىل ان �شركة اخلليج للمالحة القاب�شة توفر 
التابعة  �شركتها  خ��الل  من  البحري  النقل  خدمات 
وب��داأت عملياتها يف دبي  البحرية،  اخلليج للمالحة 
 8 منها  مركباً   12 ومتتلك   ،2003 ال��ع��ام  خ��الل 
وتعترب   ، طواقم  مراكب  ناقالت مواد كيماوية، و4 
البحري  والنقل  املالحة  قطاع  يف  الوحيدة  ال�شركة 
املدرجة بالبور�شة يف دولة الإمارات، وتّتخذ ال�شركة 
م��ن دب���ي م��ق��راً ل��ه��ا، م��ع وج���ود ف���رع ل��ه��ا يف اململكة 

العربية ال�شعودية.

العربي" 2017 ال�سفر  "جوائز  النرتنت" �سمن  عرب  �سفر  وكيل  "اأف�سل  بلقب  كوم" يفوز  دوت  "م�سافر 
•• ال�صارقة-الفجر: 

ح�شد موقع "م�شافر دوت كوم" الإماراتي املتخ�ش�س 
�شفر عرب  اأف�شل وكيل  ال�شفر، على جائزة  يف خدمات 
النرتنت يف ال�شرق الأو�شط لأول مرة له وذلك �شمن 
اأقيم  2017 الذي  العربي  ال�شفر  حفل توزيع جوائز 
يوم الثالثاء املا�شي املوافق 4 يوليو بفندق جي دبليو 
اأم��ام جمموعة  ماريوت دب��ي. وج��اء ذل��ك بعد مناف�شة 
من مواقع مزودي خدمات ال�شفر الرائدة يف املنطقة، 
اإب�����راز ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احلديثة  ح��ي��ث ا���ش��ت��ط��اع امل��وق��ع 
التي  واخلدمات  العرو�س  جانب  اإىل  بها،  يتميز  التي 
يقدمها للعمالء.  وقام م�شافر دوت كوم خالل الأ�شهر 
ال�شركة  �شمن  حمورية  بتغريات  املا�شية  ع�شر  الثنا 
ملركز  ال�شابق  امل��ايل  املدير  باريك  راجي�س  عينت  حيث 
دب���ي امل����ايل ال��ع��امل��ي مب��ن�����ش��ب رئ��ي�����س ت��ن��ف��ي��ذي جديد 
للمجموعة ف�شاًل عن افتتاح عدة مراكز خدمة عمالء 
يف دبي والهند ودول جمل�س التعاون اخلليجي، و�شهدت 
ال�شركة يف ال�شنوات الثالث املا�شية منواً ملحوظاً بلغ 

اأ�شعاف  واأرب��ع��ة   40% ح���وايل  امل��رك��ب  النمو  م��ع��دل 
400 موظف. ويف هذه  100 اإىل  عدد املوظفني من 
املنا�شبة، قال راجي�س باريك الرئي�س التنفيذي ل�م�شافر 
دوت كوم: متيز هذا العام بالن�شبة لنا بالنمو والتطوير 
بهذه اجلائزة  التحتية، ونحن فخورون جداً  يف بنيتنا 
مكانتنا  يعزز  الإنرتنت، مما  �شفر عرب  وكالة  كاأف�شل 
الرائدة يف منطقة ال�شرق الأو�شط. وتعد هذه اجلائزة 
ال�شاق والتفاين واللتزام من قبل  العمل  على  �شاهداً 
فرقنا يف املنطقة لتقدمي خدمات مت�شقة عالية اجلودة 
لعمالئنا.  امل��ت��ط��ورة  املطالب  تلبي  ومهنية  ومبتكرة 
ال�شركات  لتكرمي  من�شة  العربي  ال�شفر  جوائز  وتعد 
يف  وال�شيافة  ال�شفر  قطاعي  يف  امل�شلحة  واأ���ش��ح��اب 
ال�شرق الأو�شط لإجنازاتهم امل�شتمرة، و�شهدت العديد 
مبا  امل�شاركة  ال�شركات  حققتها  ال��ت��ي  الإجن����ازات  م��ن 
مطالب  لتلبية  ومبتكرة  متميزة  خدمات  من  قدمت 
عمالئها والجتاهات املتزايدة للتجارة الإلكرتونية يف 
املنطقة. وح�شر هذا احلدث اأكرث من 150 �شخ�شية 

بارزة من قطاع ال�شفر وال�شياحة يف ال�شرق الأو�شط.
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يف ختام برنامج البعثة التي نظمتها غرفة دبي بالتعاون مع وزارة القت�ضاد

البعثة التجارية الإماراتية تبحث ال�سراكات القت�سادية يف موناكو وني�ض
املن�ضوري: العلقات القت�ضادية بني الإمارات وفرن�ضا متينة وت�ضهد منوًا متوا�ضًل وتعاونًا ي�ضمل كافة القطاعات

الوطني الإحتادي ي�سارك يف اجتماع جلنة م�سائل ال�سرق الأو�سط للتنمية امل�ستدامة ب�ساأن املياه

األبان برازيلية اإىل الدول العربية خالل الأ�سهر اخلم�سة الأوىل من 2017 �سركات  �سادرات  دولر  مليون   15

•• دبي-الفجر:

برئا�شة  التجارية  ال��دول��ة  بعثة  اختتمت 
�شعيد  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان  امل���ه���ن���د����س  م����ع����ايل 
املن�شوري وزير القت�شاد زيارتها الر�شمية 
وجنوب  الإيطالية  الريفريا  منطقة  اإىل 
فرن�شا، بزيارة موناكو ومدينة ني�س، وعقد 
�شل�شلة من اللقاءات والجتماعات مع عدد 

من الهيئات والدوائر يف املدينتني.
ون��ظ��م��ت ه����ذه ال��ب��ع��ث��ة ال��ت��ج��اري��ة غرفة 
وزارة  م��ع  بالتعاون  دب��ي  و�شناعة  جت��ارة 
الق���ت�������ش���اد، خ����الل ال���ف���رتة م���ن 3 حتى 
الدولة  وف��د  بحث  حيث  يوليو،  م��ن   7
و�شبل  امل��ت��ن��وع��ة،  القت�شادية  ال�����ش��راك��ات 
اقت�شادية  جم����الت  يف  ال��ت��ع��اون  حت��ف��ي��ز 

حيوية تهم اجلانبني.
ال��ب��ع��ث��ة يف  اأوىل ج�����ولت  اخ���ت���ت���ام  وب���ع���د 
الوفد  انتقل  الإي��ط��ال��ي��ة،  ج��ن��وى  مدينة 
اجتماعات  عقد  حيث  موناكو  مدينة  اإىل 
م��ت��ن��وع��ة، واط��ل��ع ع��ل��ى ع��رو���س تعريفية 
ح����ول ال��ف��ر���س ال���ش��ت��ث��م��اري��ة وجم����الت 
الإم��ارات وموناكو  امل�شرتكة بني  التعاون 
من املجل�س القت�شادي يف موناكو وهيئة 

ال�شياحة مبوناكو واك�شبو موناكو.
جرميالدي  م��رك��ز  ذل��ك  بعد  ال��وف��د  وزار 
للموؤمترات واملعار�س ال�شهري يف موناكو، 
ح��ي��ث اط���ل���ع م���ن ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه على 
املركز،  ي�شت�شيفها  التي  الفعاليات  اب��رز 
وبني  بينه  التعاون  تن�شيق  كيفية  وناق�س 
اجلهات املعنية يف الدولة لتبادل اخلربات 

واملعارف.
ني�س  مدينة  اإىل  ذلك  بعد  الوفد  وانتقل 
الفرن�شية حيث �شارك يف موؤمتر "املدينة 
اأقيم على مدى  ال��ذي   ،"2017 املبتكرة 
مثل  الرقمية  التقنية  على  ورك��ز  يومني، 
وال�شبكات  الذكية  وال��دات��ا  ت�شني  البلوك 
الذكية والتحول الرقمي للخدمات واإدارة 
والريا�شة  واحل��م��اي��ة  والأم����ان  النفايات 
وح��ل��ول ال��ن��ق��ل امل��ب��ت��ك��رة. واأق���ي���م املوؤمتر 
وال�شناعة  القت�شاد  وزارة  رع��اي��ة  حت��ت 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع اإق��ل��ي��م جنوب 
ف��رن�����ش��ا، وب���ل���دي���ة ن��ي�����س وغ���رف���ة جت���ارة 
مثالية  من�شة  امل��وؤمت��ر  �شكل  حيث  ني�س، 

القطاعني  ممثلي  للقاء  ال��وف��د  لأع�شاء 
اإمكانية  العام واخلا�س يف فرن�شا، وبحث 
احللول  يف  م�شتقبلية  ���ش��راك��ات  تاأ�شي�س 

الذكية.
جتارة  غرفة  يف  امل�شوؤولني  الوفد  والتقى 
مطلعاً  ال��ف��رن�����ش��ي��ة،  وال����ري����ف����ريا  ن��ي�����س 
وباحثاً  ال�شتثمارية،  الفر�س  على  منهم 
الأعمال  جمتمعي  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تن�شيق 
زيارات  ينتقل يف  ان  قبل  اجلانبني،  ل��دى 
والعلوم  ال��ت��ق��ن��ي��ة  جم��م��ع  اإىل  م��ي��دان��ي��ة 
امل�شتقبلية، املتخ�ش�س يف م�شائل الأبحاث 
والتطوير فيما يتعلق بالتنمية امل�شتدامة. 
ريفريا  الأليانز  ا�شتاد  كذلك  الوفد  وزار 
املعايري  اأف�����ش��ل  وف��ق  ت�شييده  يتم  ال���ذي 
اإىل  ينتقل  ان  قبل  الطاقة،  واداء  البيئية 
ديلفال 27، الذي يعترب حا�شنة مرموقة 
الرعاية  جم���ال  يف  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ل��ل��م�����ش��اري��ع 

ال�شحية.
�شعيد  ب��ن  �شلطان  املهند�س  معايل  وق��ال 
املن�شوري وزير القت�شاد اإن دولة الإمارات 
الفرن�شية  واجلمهورية  املتحدة  العربية 
تتمتعان بعالقات اقت�شادية متينة قائمة 
امل�شالح  وحتقيق  والتعاون  النفتاح  على 
امل�شرتكة، حيث ت�شهم الرغبة املتبادلة يف 
التعاون، والقوا�شم  اأوجه  تطوير خمتلف 
وال�شيا�شات  ال��روؤى  يف  العديدة  امل�شرتكة 
اأوا�شر  توطيد  يف  للبلدين  القت�شادية 

ب�����ش��ورة م�شتمرة، وه��و ما  ال��ع��الق��ة  ه��ذه 
يعك�شه توقيع العديد من التفاقيات التي 
املجالت  يف  ال�شرتاتيجي  التعاون  عززت 

ذات الهتمام امل�شرتك.
بني  التجاري  التبادل  اأن  معاليه  واأو�شح 
املا�شية  ال�شنوات  خ��الل  اتخذ  اجلانبني 
ال�شراكة  عمق  على  ي��دل  اإيجابياً  منحًى 
برغم  البلدان  بها  يتمتع  التي  التجارية 
التجارة  حركة  �شهدتها  التي  التحديات 
اإج���م���ايل التجارة  ال��دول��ي��ة، ح��ي��ث و���ش��ل 
اخل���ارج���ي���ة غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة ب��ي��ن��ه��م��ا عام 
اأمريكي،  دولر  مليار   7.4 اإىل   2016
عام  دولر  م���ل���ي���ار   7.2 م����ن  ارت����ف����اع����اً 

.2015
ال�شتثمار  تدفقات  اأن  املن�شوري  واأ�شاف 
ب���دوره���ا معدلت  ت�����ش��ه��د  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
و����ش���ل ر�شيد  ح���ي���ث  اأي���������ش����اً،  م��ت��ق��دم��ة 
الإمارات  دولة  يف  الفرن�شية  ال�شتثمارات 
دولر  مليار   5.6 اإىل   2015 ع��ام  حتى 
اأمريكي، وتعمل يف الدولة اأكرث من 600 
جتارية  وك���ال���ة  و287  ف��رن�����ش��ي��ة  ���ش��رك��ة 
يف  الإماراتية  ال�شتثمارات  اأم��ا  فرن�شية. 
 2014 ع���ام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  فبلغت  فرن�شا 

اأكرث من 4.2 مليار دولر اأمريكي.
واأو������ش�����ح م����ع����ايل وزي�������ر الق���ت�������ش���اد اأن 
التجارية  البعثة  بها  قامت  التي  اجلولة 
الفرن�شي  اجل���ن���وب  مل��ن��ط��ق��ة  الإم���ارات���ي���ة 

التعاون  ل��ت��ع��زي��ز  م��ه��م��ة  ف��ر���ش��ة  مت��ث��ل 
القت�شادي بني دولة الإمارات وفرن�شا يف 
خمتلف القطاعات ذات الهتمام امل�شرتك، 
وخا�شة تلك املرتبطة بتعزيز التوجه نحو 
القائم  وامل�شتدام  املتنوع  املعريف  القت�شاد 
مثلت  حيث  والتكنولوجيا،  البتكار  على 
للتعاون  حيوية  من�شة  ال��زي��ارة  فعاليات 
جمالت  يف  اخل���ربات  وت��ب��ادل  امل�شتقبلي 
والبتكار  العلمي  والبحث  التكنولوجيا 
ال�شناعية  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال��ذك��ي��ة  وامل������دن 
واملتو�شطة  ال�شغرية  وامل�شاريع  احلديثة 
وري����ادة الأع���م���ال وال�����ش��ي��اح��ة، ف�����ش��اًل عن 
اجلهود  لدعم  مالئمة  مظلة  وف��رت  اأنها 
نطاق  ت��و���ش��ي��ع  اإىل  ال���رام���ي���ة  امل�����ش��رتك��ة 
التجارة وال�شتثمار ومد ج�شور التوا�شل 
ب��ني ق��ط��اع الأع���م���ال الإم���ارات���ي ونظريه 
ال��ت��ي تتمتع  ف��رن�����ش��ا  يف م��ن��ط��ق��ة ج��ن��وب 
التعاون  اأط����ر  لتنمية  ك��ب��رية  ب��اإم��ك��ان��ات 

القت�شادي بني البلدين. 
رئي�س  الغرير،  �شيف  ماجد  �شعادة  واأ�شار 
جمل�س اإدارة غرفة دبي اإن الزيارة حققت 
اأهدافها يف تو�شيع �شبكة عالقات جمتمع 
الريفريا  دبي مع نظرييه يف  الأعمال يف 
الإيطالية وجنوب فرن�شا، معترباً اإن هذه 
املنطقتني معروفتني بتوفر فر�س هائلة 
يف قطاعات رئي�شية لإمارة دبي كال�شياحة 
وال�شناعات  ال��ذك��ي��ة  واحل��ل��ول  والب��ت��ك��ار 

�شت�شنع  ال��ت��ي  القطاعات  وه��ي  التقنية، 
امل�شتقبل.

و�شعت  ال��غ��رف��ة  ان  اإىل  ال��غ��ري��ر  ول���ف���ت 
يف اع��ت��ب��اره��ا ك���ذل���ك ال��ع��م��ل ع��ل��ى جذب 
دبي،  اإىل  امل��ن��اط��ق  ه��ذه  م��ن  امل�شتثمرين 
ال�����واع�����دة التي  ال���ف���ر����س  ل���ه���م  م���ب���ي���ن���ًة 
تنتظرهم يف حال اتخاذهم دبي بوابة اإىل 
اأ�شواق املنطقة، م�شدداً على مزايا الإمارة 
القت�شادية  ال�شاحة  على  ال�شرتاتيجية 

العاملية.
اأ�شار �شعادة حمد بوعميم، مدير  وب��دوره 
ع���ام غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة دب���ي اإىل ان 
ف��رن�����ش��ا ت��ع��ت��رب م���ن ال�����دول امل��م��ي��زة على 
حيث  ل��دب��ي،  التجاريني  ال�شركاء  لئحة 
اح��ت��ل��ت امل��رت��ب��ة اخل��ام�����ش��ة ك��اأك��رب �شريك 
الأوروبي  دول الحت��اد  لدبي بني  جت��اري 
 5.7 اإىل  و�شلت  بقيمة   2016 العام  يف 
م��ل��ي��ار دولر ام��ري��ك��ي، مم��ا ي��ف��ر���س على 
اأكرث  لالوؤتقاء  م�شاعفة  ج��ه��وداً  الغرفة 
ب��ال��ع��الق��ات ال��ت��ج��اري��ة امل�����ش��رتك��ة، وبحث 

�شبل تطويرها وتنميتها.
تبذلها  التي  اجل��ه��ود  اإىل  بوعميم  ولفت 
جمتمع  ع��الق��ات  �شبكة  لتو�شيع  الغرفة 
العالقات  اإن  م��ع��ت��رباً  امل��ح��ل��ي،  الأع���م���ال 
الوطيدة هي مفتاح التكامل القت�شادي، 
اإن  وبوابة لل�شراكات القت�شادية، معترباً 
�شواء  البعثة  ه��ذه  خ��الل  الغرفة  �شركاء 
على  اأك���دوا  ني�س  اأو  موناكو  اأو  جنوى  يف 
الفر�س  لإيجاد  امل�شرتك  العمل  �شرورة 

التي تهم م�شالح جميع الأطراف.
التي نظمتها غرفة جتارة  البعثة  وتراأ�س 
و�شناعة دبي بالتعاون مع وزارة القت�شاد 
�شعيد  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان  امل���ه���ن���د����س  م����ع����ايل 
املن�شوري، وزير القت�شاد يف الدولة حيث 
�شعادة  كل من  التجارية  البعثة  وفد  �شم 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الغرير،  �شيف  ماجد 
بوعميم، مدير  و�شعادة حمد  دب��ي،  غرفة 
حممد  املهند�س  و�شعادة  دب��ي،  غرفة  ع��ام 
اأحمد بن عبد العزيز ال�شحي، وكيل وزارة 
و�شعادة  القت�شادية،  لل�شوؤون  القت�شاد 
مطارات  يف  الرئي�س  نائب  احل��اي،  جمال 
دبي، وال�شيد عبداهلل قا�شم، رئي�س جمل�س 

اإدارة "نتورك انرتنا�شونال".

•• جنيف-وام: 

�شاركت ال�شعبة الربملانية الإماراتية للمجل�س الوطني 
الأو�شط  ال�شرق  م�شائل  جلنة  اجتماع  يف  الإحت����ادي 
اإح���دى ال��ل��ج��ان ال��دائ��م��ة ل��الحت��اد ال��ربمل��اين الدويل 
الذي عقد يف جنيف خالل يومي 6 و 7 يوليو اجلاري 
مت خالله مناق�شة �شبل تعزيز دور الربملانات يف تنفيذ 

اأهداف التنمية امل�شتدامة ب�شاأن املياه.
ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف الجتماع �شعادة  مثل 
رئي�س  الإحت���ادي  الوطني  املجل�س  ع�شو  جا�شم  علي 
جمموعة الإحتاد الربملان الدويل حيث مت عقد ندوة 
الطاولة امل�شتديرة الثانية خالل الجتماع ناق�شت دور 
التنمية  اأه��داف  تنفيذ  لتحقيق  ال�شعي  يف  الربملانات 
امل�شتوى  على  باملياه  املتعلقة  والتحديات  امل�شتدامة 
العاملي واملنطقة العربية ونتائج �شعف تنفيذ اأهداف 
التنمية امل�شتدامة ب�شاأن املياه والو�شع الراهن للمياه 
يف  الربملانيني  ج��ه��ود  لتعزيز  وم��ق��رتح��ات  ال��ع��امل  يف 

تنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة ب�شاأن املياه.
يف  م�شاركتها  خالل  من  الربملانية  ال�شعبة  و�شاهمت 
الندوة يف طرح اأفكار جديدة وو�شع اآراء خالل جل�شات 

الندوة اأ�شاد بها امل�شاركون واملحا�شرون.
املجل�س  اأن  ال��ن��دوة  خ��الل  الربملانية  ال�شعبة  واأك���دت 
الوطني الحتادي على ا�شتعداد لدرا�شة مو�شوع فكرة 
الندوة  خالل  طرحت  التي  للمياه  الربملانية  ال�شبكة 
تر�شل  اأن  على  ميزانيتها  ع��ن  معلومات  ت��وف��ر  ح��ال 
الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��الحت��اد ال��ربمل��اين ال����دويل ر�شائل 
ال�شبكة  ه��ذه  مبيزانية  امل�شاركني  الأع�شاء  كافة  اإىل 

قبل  من  عليه  املوافقة  ثم  وم��ن  املقرتح  درا�شة  ويتم 
الربملانات.

الربملانية قدمت  ال�شعبة  اإن  علي جا�شم  �شعادة  وقال 
اأهداف  تنفيذ  يف  الربملانات  "دور  ح��ول  مداخلتها  يف 
التنمية امل�شتدامة ب�شاأن املياه" العديد من التو�شيات 
�شوابط  و���ش��ع  يف  �شت�شاهم  ال��ت��ي  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
زادت  التي  القائمة  امل�شاكل  ومعاجلة  املياه  ا�شتخدام 
اأغلب  الإن�����ش��ان والبيئة يف  امل��ي��اه على  �شح  ت��اأث��ري  م��ن 

مناطق العامل.
الفريدة  ال��دول��ة  جت��رب��ة  ع��ر���س  اإىل  �شعادته  واأ���ش��ار 
اأن دولة  اأو���ش��ح  امل��ي��اه خ��الل ال��ن��دوة حيث  يف جم��ال 
م�شروع  منها  امل�شاريع  م��ن  الكثري  اأج���رت  الإم����ارات 
من البلدان  العديد  يف  نفذ  الذي  الإمارات"  "�شقيا 
وغطى اأكرث من 8 ماليني �شخ�س يف 19 دولة حتى 
تعترب  املوؤ�ش�شة  اأن  اإىل  منوها   ..2016 اإبريل  �شهر 
من �شمن مبادرات دولة الإمارات ملعاجلة م�شكلة �شح 
املياه وعدم نظافتها بالعديد من الدول حيث طرحت 
جائزة عاملية بقيمة مليون دولر لإيجاد حلول دائمة 
مل�شكلة �شح املياه يف العامل ولإجراء بحوث لدعم انتاج 

املياه النظيفة با�شتخدام الطاقة ال�شم�شية.
كما لفت اإىل اأن الإمارات اأطلقت فكرة "القمة العاملية 
تناق�س  والتي  "م�شدر"  �شركة  من  برعاية  للمياه" 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  واحل��ل��ول  ال��ت��ح��دي��ات  خمتلف  �شنويا 
واملرتبطة  املنظمة  الت�شريعات  م��ن  ال��ع��دي��د  ا���ش��دار 
خالل  م��ن  القت�شادية  الناحية  م��ن  امل��ي��اه  مبو�شوع 
لت�شديرها  �شوابط  وو���ش��ع  وت�شديرها  امل��ي��اه  اإن��ت��اج 

للخارج .

اأن دول��ة الإم���ارات نفذت جت��ارب لتطوير  اإىل  م�شريا 
تتميز  التي  املنا�شبة  البيئة  وف��ق  ال��زراع��ي  الأ���ش��ل��وب 
�شدود كبرية  اإن�شاء  اإىل  بالإ�شافة  الإم��ارات  دولة  بها 
وا�شتخدام  الأم���ط���ار  م���ن  اجل��وف��ي��ة  امل���ي���اه  ل��ت��خ��زي��ن 

التقنية با�شتمطار ال�شحب بال�شيف.
وقال " ان دولة الإم��ارات العربية املتحدة من الدول 
الرائدة التي ت�شتخدم الطاقة النووية ال�شلمية لإنتاج 
الكهرباء ومتلك مفاعالت نووية �شلمية لإنتاج الطاقة 
ومتعددة  كثرية  م�شاريع  يف  ل�شتخدامها  الكهربائية 
واأي�شا ن�شتخدم اخلربات يف املراكز البحثية اأو املراكز 
املخت�شة لتبني مبادرات يف اإطار املياه ودرا�شة العوامل 

التي من �شاأنها امل�شاهمة يف حل هذه امل�شكلة".
العلم  تناولت  العديد من اجلل�شات  الندوة  وت�شمنت 
يف  والربملانيني  ال��ربمل��ان  ودور  الأمم  جلمع  كو�شيلة 
التنمية وحقوق  اأه��داف  ال�شاد�س من  الهدف  حتقيق 
التنمية  واأه��داف  ال�شحي  وال�شرف  املياه  الن�شان يف 
امل�����ش��ت��دام��ة وع�����دم ال��ت��م��ي��ي��ز ب���ني ال��ب�����ش��ر والل���ت���زام 
املتجدد بتنفيذ حقوق الإن�شان يف احل�شول على املياه 
واللوائح  وال�شيا�شات  والتقنيات  ال�شحي  وال�شرف 

املتعلقة باإعادة ا�شتخدام املياه العادمة.
ودع�����ا ���ش��ع��ادة ع��ل��ي ج��ا���ش��م ع�����ش��و امل��ج��ل�����س الوطني 
الحتادي خالل تعقيبه على جل�شات الندوة اإىل اإن�شاء 
مراكز علمية يف العديد من الدول وتدعيمها بالعلماء 
واخلرباء بالإ�شافة اإىل الدعم املادي لدعم جهودها يف 
الوطنية  الكوادر  البحوث والدرا�شات وتدريب  جمال 

يف البلد امل�شيف للمراكز .
ال�شيا�شات  ر���ش��م  يف  ال��ن��ظ��ر  اع�����ادة  ����ش���رورة  م���وؤك���دا 

التعليم احلديث  ال��دول مبا يتوافق مع  التعليمية يف 
خلدمة ا�شرتاتيجيات الدول وتطلعاتها امل�شتقبلية.

كما دعا �شعادة علي جا�شم اإىل م�شاهمة الربملانات يف 
اإطار  يف  امل��ب��ادرات  ودع��م  الوطنية  الت�شريعات  تطوير 
املياه وال�شتفادة الق�شوى من م�شادر املياه واملحافظة 
وعقد  اله��ت��م��ام  ه���ذا  ت��ع��زز  �شيا�شات  وان��ت��ه��اج  عليها 
العابرة  الأن��ه��ار  ا���ش��ت��دام��ة ج��ري��ان  ات��ف��اق��ي��ات حتفظ 
القت�شادية  امل���ج���الت  يف  م��ن��ه��ا  وال���ش��ت��ف��ادة  ل��ل��دول 
لها وفق  النهائية  امل�شبات  وال�شتفادة من  والزراعية 

التفاقيات الت�شريعية والدولية يف هذا الإطار.
جتارب  تناول  �شرورة  مداخالته  خ��الل  جا�شم  واأك��د 
وم��ب��ادرات العديد م��ن ال���دول يف جم��ال امل��ي��اه والتي 
املياه  نق�س  م�شكلة  حلل  حي  ومثال  من��اذج  اعتربها 
م�شاريع  ومتويل  املعلومات  تبادل  �شرورة  جانب  اإىل 

املياه .
داعيا اإىل درا�شة مو�شوع املياه درا�شة علمية من ناحية 
اإن�شانية وبيئية واأن تكون للدبلوما�شية الربملانية دور 
يف خمتلف املجالت القت�شادية والبيئية والجتماعية 

والثقافية والتنموية.
بتوجيه  ال���دويل  ال��ربمل��اين  الحت���اد  �شعادته  وط��ال��ب 
اإن�شاء  فكرة  وتبني  لدعم  الأع�شاء  للربملانات  ر�شائل 
يف  اأهدافها  تتلخ�س  التي  للمياه  الربملانية  ال�شبكة 
خالل  م��ن  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  يف  امل��ي��اه  اإدارة  حت�شني 
ليتم  التقديرية  التكلفة  وب��ي��ان  ال���دول  ب��ني  التعاون 
املعلومات  اإىل جمع  داعيا  املبادرة  ودع��م  الفكرة  تبني 
مراحل  تكون  حتى  لل�شبكة  العام  باملحتوى  اخلا�شة 

تنفيذ امل�شروع مكتملة.

•• دبي-وام:

اإىل  الربازيلية  الأل��ب��ان  �شركات  ���ش��ادرات  قيمة  بلغت 
الأوىل من  الأ�شهر اخلم�شة  - خالل  العربية  ال��دول 
حققت  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليون   15   -  2017 ال��ع��ام 
م���ن جمموع  امل���ائ���ة  30 يف  ب��ل��غ��ت  اأرب����اح����ا  خ��الل��ه��ا 
الربازيلية  الألبان  منتجي  رابطة  وقالت  ال�شادرات. 
�شادرات  حجم  اإن   - لها  بيان  يف   - لكتوز"  فيفا   "
اأكرث  بلغ  لكتوز"  "فيفا  يف  اأع�����ش��اء  ���ش��رك��ات  خم�س 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  منطقة  اإىل  ط��ن  من6.5 

اأفريقيا خالل الفرتة نف�شها.
وت��ع��د ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ث���اين اأك���رب م�����ش��ت��ورد ملنتجات 

الأل���ب���ان ال��ربازي��ل��ي��ة ب��ع��د اأم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة وتعترب 
والبحرين  والإم�������ارات  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة 
والكويت وعمان وليبيا وتون�س اأبرز امل�شتوردين لهذه 
ال�شعودية والإم��ارات على قائمة  تاأتي  املنتجات حيث 
اأكرث الدول امل�شتوردة يف املنطقة وذلك نظرا للكثافة 
الإم����ارات  ت�شكل  فيما  اململكة  يف  ال��ع��ال��ي��ة  ال�شكانية 
الدول  اإىل  امل��ن��ت��ج��ات  ت�شدير  لإع����ادة  رئي�شة  ب��واب��ة 
العربية الأخرى. وت�شمل منتجات الألبان الربازيلية 
ويتمتع  والق�شدة  املركز  واحلليب  احلليب  امل�شتوردة 
احلليب الربازيلي املركز بقدرة تناف�شية عالية نظرا 
ميثل  ح��ني  يف  ال��ربازي��ل  يف  ال�شكر  تكلفة  لنخفا�س 
التحدي  الربازيلية  الأل��ب��ان  منتجات  تكلفة  ارت��ف��اع 

الأكرب الذي تواجهه.
والرئي�س  العام  الأم��ني  حلبي  مي�شيل  الدكتور  وق��ال 
اإن  الربازيلية  العربية  التجارية  للغرفة  التنفيذي 
امل�شدرة  الربازيلية  الأل��ب��ان  منتجات  ���ش��ادرات  حجم 
خالل  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  اإىل 
اإىل  اأدى  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  اخلم�شة  الأ�شهر 
ومن  املنطقة  ه��ذه  يف  الربازيلية  املنتجات  �شوق  منو 
املتوقع اأن ي�شهد منوا متزايدا خالل ال�شنوات القليلة 
على  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  يف  ال��ط��ل��ب  ت��زاي��د  م��ع  املقبلة 
العاملية  ال�����ش��ادرات  حجم  وبلغ  الربازيلية.  املنتجات 
طن  األ��ف  لكتوز" 18  "فيفا  يف  الأع�شاء  لل�شركات 
خالل الأ�شهر اخلم�شة من العام 2017 بقيمة بلغت 

وترتبع اململكة العربية  اأمريكي  دولر  مليون   50.7
ال�شعودية والإمارات وكولومبيا وبوليفيا ورو�شيا على 
قائمة اأهم الدول امل�شتوردة ملنتجات الألبان الربازيلية 

يف الوقت احلايل.
ال�شناعيني  العام اجلاري ح�شورا قويا للقادة  و�شهد 
اأكرب  يعد  "جلفود" ال��ذي  معر�س  يف  ال��ق��رار  و�شناع 
الأو�شط  ال�����ش��رق  ال��غ��ذائ��ي��ة يف  ل��ل�����ش��ن��اع��ات  م��ع��ر���س 
اأق���ي���م يف دب���ي خ���الل ���ش��ه��ر ف���رباي���ر املا�شي.  وال�����ذي 
الإم��ارات وال�شعودية معر�س  وح�شر م�شتوردون من 
احتاد حمالت ال�شوبرماركت يف �شاو باولو الذي عقد 
خالل مايو املا�شي ويتوقع اخلرباء بروز اأهمية هذه 

ال�شركات خالل املرحلة املقبلة.

الحتاد للعطالت تو�سع نطاق خدماتها لت�سمل اململكة 
العربية ال�سعودية، والكويت، وُعمان، والبحرين

•• اأبوظبي-الفجر:

اأطلقت الحتاد للعطالت عملياتها يف اململكة العربية ال�شعودية، والكويت، 
وُع���م���ان، وال��ب��ح��ري��ن ل��ت��وف��ري ن��ط��اق وا���ش��ع م��ن خ��ي��ارات ب��اق��ات العطالت 

ول الأربعة. للم�شافرين يف الدُّ
العطالت  الذي حققه تقدمي ق�شم  النجاح  اأعقاب  وتاأتي تلك اخلطوة يف 
التابع لالحتاد للطريان على م�شتوى الإم��ارات العربية املتحدة، واململكة 

املتحدة، واأملانيا، والهند واأمريكا ال�شمالية. 
وجتدر الإ�شارة اإىل اأن الحتاد للعطالت، التي مت اإطالقها يف عام 2004، 
ا�شتثنائية لدى العديد من العالمات  باأ�شعار  توّفر باقات عطالت مميزة 

الفندقية الرائدة عاملًيا. 
الحتاد  رح���الت  م��نت  على  ال�شفر  ت��ذاك��ر  حجز  الآن  ال�شيوف  وب��اإم��ك��ان 
خدمة  م��ع  جنب  اإىل  جنًبا  ال��ط��ريان،  ���ش��رك��ات  م��ن  و�شركائها  ل��ل��ط��ريان 
الإقامة الفندقية، وتاأجري ال�شيارات، وو�شائل النقل، واجلولت والأن�شطة، 

التي تتوافر للحجز يف الوقت احلقيقي، باأف�شل الأ�شعار املُتاحة.
على  الوجهات  خيارات  من  لها  ح�شر  ل  ت�شكيلة  للعطالت  الحت��اد  توفر 
امتداد اأوروبا والأمريكيتني واآ�شيا واأ�شرتاليا واأفريقيا وعرب منطقة ال�شرق 
الفاخرة،  والعطالت  وال�شاطئية  العائلية  العطالت  م��ن  ب���دًءا  الأو���ش��ط، 
مروًرا بالعطالت الريا�شية، اأو باقات العطالت ال�شاملة للرحالت اجلوية 
وو�شائل النقل والإقامة الفندقية، وال�شرتاحة يف املدينة. وميكن لل�شيوف 
احل�شول على عطالت اأحالمهم براحة تامة وهم يف منازلهم عرب زيارة 
sa.holidays.etihad. للعطالت  ل��الحت��اد  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع 
احتياجاتهم  م��ع  تتنا�شب  �شة  خُم�شّ ع��ط��الت  ب��اق��ات  وت�شميم   ،com
الفردية.  ويتوافر فريق متكامل من خرباء ال�شفر على بعد مكاملة هاتفية، 

يتوىل تقدمي امل�شاعدة وتوفري اخلدمات ال�شخ�شية ل�شيوفنا املميزين. 
ويف هذا اخل�شو�س، قال دارن بي�شلي، املدير الإداري ملجموعة هال ال�شركة 
الأم لالحتاد للعطالت: "نوا�شل منّونا يف جميع اأنحاء املنطقة، مبا ي�شمن 
الوا�شعة  الت�شكيلة  اإىل  الو�شول  من  العمالء  من  جديدة  موجة  متكني 
والكبرية من باقات العطالت والإقامات الفندقية املعرو�شة عرب الحتاد 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  املُقيمني  بتمكني  �شعداء  ونحن  للعطالت. 
والكويت، وُعمان والبحرين من احل�شول على الأ�شعار الرائعة للعطالت 

يف اأكرث من 150 وجهًة حول العامل ".
وميكن لل�شيوف اجلمع بني عر�س برنامج رحالت التوقف التابع لالحتاد 
للطريان مع اأّي من باقات عطالت الحتاد للعطالت، ما من �شاأنه اأن يتيح 
الإقامات  العرو�س اخلا�شة على  اأبوظبي وال�شتفادة من  التوقف يف  لهم 
الفندقية التي توفر لهم الإقامًة ملدة ليلتني ب�شعر ليلة واحدة يف عا�شمة 

الإمارات العربية املتحدة.  

الكويت :  اإيكويت توقف عمليات الإنتاج يف 
م�سنع " الإيثيلني 2 " ب�سبب خلل فني

•• الكويت-وام:

دولة  يف   �� البرتوكيماويات  انتاج  يف  املخت�شة   �� ايكويت  جمموعة  اأوق��ف��ت 
الكويت ام�س م�شنع الإيثيلني 2 ب�شكل موؤقت نتيجة خلل فني.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن حممد ح�شني الرئي�س التنفيذي 
عمليات  ت�شتاأنف  املبدئي  التقييم  وف��ق  اأن��ه   .. ل��ه  ت�شريح  يف  للمجموعة 

الت�شغيل ب�شكل كامل خالل اأ�شبوعني .
مو�شحا اأن اإيقاف امل�شنع �شيوؤثر على العمليات الإنتاجية يف وحدات اأخرى 

يف مثل م�شنعي الإيثيلني جاليكول والبويل اإيثيلني.
واإعادة  اجلميع  �شالمة  �شمان  على  تن�شب  املجموعة  اأول��وي��ات  اأن  واأك���د 
الذي   ���  2 الإيثيلني  م�شنع  اأن  واأو���ش��ح  مم��ك��ن.  وق��ت  اأق���رب  يف  الت�شغيل 
ايكويت  لالأوليفينات �شمن جمموعة  الكويتية  ال�شركة  اإىل  ملكيته  تعود 
اأن جمموعة  األف طن مرتي �شنويا. يذكر   850 اإنتاجية  ��� يعمل بطاقة 
ايكويت تعد من اجلهات العاملية يف اإنتاج البرتوكيماويات وثاين اأكرب منتج 
العامل فيما متتلك جممعات �شناعية  لاليثيلني جاليكول على م�شتوى 
يف الكويت واأمريكا ال�شمالية واأوروبا لإنتاج اأكرث من خم�شة ماليني طن 
�شنويا من الإيثيلني و الإيثيلني جاليكول و البويل اإيثيلني و ترييفثالت 
البويل اإيثيلني. و يتم ت�شويق هذه املنتجات يف اآ�شيا والقارتني الأمريكيتني 
ايكويت  املجموعة  وت�شم  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  ومنطقة  واأوروب�����ا 
للبرتوكيماويات و�شركاتها التابعة بجانب ال�شركة الكويتية لالأوليفينات.

�سركات التكنولوجيا الكربى ترفع م�ستويات 
الطلب على امل�ساحات ال�سناعية بدبي

•• دبي-وام:

�شاهمت روؤية دبي بتنويع اقت�شادها وتر�شيخ مكانتها كمركز عاملي مزدهر 
لالأعمال يف ت�شريع وترية الن�شاط التجاري يف عدد من ال�شناعات املبتكرة 
ال�شناعية  امل�شاحات  على  الطلب  من  جديدة  موجة  حتفيز  اإىل  اأدى  مما 
وذل����ك وف��ق��اً لأح����دث ت��ق��اري��ر ���ش��رك��ة ك��الت��ون��ز ال���رائ���دة ع��امل��ي��اً يف جمال 
ال�شنوية  ن�شف  كالتونز  توقعات  ن�شرة  وت�شري  ال��ع��ق��اري��ة.  ال���ش��ت�����ش��ارات 
اخلا�شة ب�شوق العقارات ال�شناعية لفرتة �شيف 2017 اإىل ظهور موجة 
عدة  قبل  من  العام  من  الأوىل  ال�شتة  الأ�شهر  خ��الل  الطلب  من  جديدة 
�شركات مثل نون دوت كوم التي تعمل على افتتاح م�شتودع حديث مب�شاحة 
195 األف قدم مربع يف دبي اجلنوب يف حني تدر�س �شركة اأمازون خيارات 

م�شتودعات م�شممة ح�شب الطلب بعد قيامها ب�شراء �شوق دوت كوم. 
للخدمات  ال��ع��امل��ي  م��رك��زه��ا  لإن�����ش��اء  خططها  "�شيمنز" ع��ن  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
اللوج�شتية والتوزيع يف موقع اإك�شبو 2020 مما يوؤكد الأهمية اجلغرافية 
بالن�شبة  ف�شاعداً  الآن  من  املنطقة  ه��ذه  �شتكت�شبها  التي  ال�شرتاتيجية 

ل�شركات اخلدمات اللوج�شتية والتوزيع العاملية.
وقال في�شل دوراين رئي�س ق�شم الأبحاث لدى كالتونز: توا�شل دبي امل�شي 
قدماً يف خططها التنموية الطموحة الأمر الذي مّهد الطريق اإىل ظهور 
الكربى  العاملية  ال�شركات  تو�شع  اإىل  بالإ�شافة  ومبتكرة  جديدة  �شركات 
الإلكرتونية  التجزئة  �شركات  تعترب  املثال  �شبيل  فعلى  املحلية  ال�شوق  يف 
جديدة ن�شبياً يف املنطقة و�شتتطلب مراكز توزيع ومرافق لوج�شتية اأخرى 
ونتوقع اأن ن�شهد تزايداً يف الطلب من هذا القطاع مع ت�شارع وترية منوه 
وخا�شة يف املنطقة املحيطة مبطار اآل مكتوم الدويل وموقع اإك�شبو 2020 

حيث يرتكز ال�شواد الأعظم من الطلب على امل�شاحات ال�شناعية حالياً.
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يف جولة تعريفية ت�ضمل الكويت والبحرين وال�ضعودية وعمان

غرفة ال�سارقة ترّوج جلائزة "اأف�سل ع�سر من�ساآت خليجية"

جمارك دبي تطلع وفدا ًمن مركز دبي لالإح�ساء على املمار�سات املطبقة يف ابتكار اخلدمات احلكومية 

الإ�سالمي التعاون  منظمة  دول  يف  العمل  عن  عاطل  �ساب  مليون   73

العربية للطريان تبداأ رحالتها اإىل 
مطار �سحار الدويل يف �سلطنة ُعمان

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�شارقة  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة  ُت��ن��ظ��م 
ج����ول����ة ت���ع���ري���ف���ي���ة ع���ل���ى ع������دد م�����ن دول 
املرحلة  �شمن  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
من�شاآت  ع�شر  "اأف�شل  جلائزة  الرتويجية 
ال�شارقة  ج��ائ��زة  ف��ئ��ات  اإح����دى  خليجية" 
التي  ���س(  )ال�����ش��ارق��ة  الق��ت�����ش��ادي  للتميز 

اأطلقتها الغرفة مطلع العام اجلاري.
التي  اجل��ول��ة  خ���الل  م��ن  ال��غ��رف��ة  ت�شعى 
البحرين  ومم��ل��ك��ة  ال��ك��وي��ت  دول���ة  ت�شمل 
اململكة  ث���م  اأوىل  ك��م��ح��ط��ة  ال�����ش��ق��ي��ق��ت��ني 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة و���ش��ل��ط��ن��ة ع��م��ان يف 
�شركات  ت�����ش��ج��ي��ع  اإىل  لح���ق���ة،  م��رح��ل��ة 
ال�شقيقة  ال��دول  ه��ذه  يف  اخلا�س  القطاع 
اإىل  تهدف  التي  اجلائزة  امل�شاركة يف  على 
التحفيز على الإبداع يف خمتلف القطاعات 

القت�شادية.
العوي�س  ���ش��ل��ط��ان  ع��ب��د اهلل  ���ش��ع��ادة  واأك����د 
ال�شارقة  و���ش��ن��اع��ة  غ��رف��ة جت����ارة  رئ��ي�����س 
ال�شارقة  ج���ائ���زة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
للتميز القت�شادي، اأن تنظيم هذه اجلولة 
ال�شارقة  ب��ج��ائ��زة  ل��ل��ت��ع��ري��ف  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
للتميز القت�شادي، يندرج يف اإطار حر�س 
تنمية  يف  امل�شاهمة  على  ال�����ش��ارق��ة  غ��رف��ة 
ملوؤ�ش�شات  الق��ت�����ش��ادي  ال�����دور  وت��ط��وي��ر 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س وجم��ت��م��ع��ات الأع���م���ال 

اخلليجية.
اإن اإطالق فئة اأف�شل ع�شر  وقال العوي�س 
�شعي  م��ن  انطالقاً  ج��اء  خليجية  من�شاآت 

ال��غ��رف��ة وال��ت��زام��ه��ا ب��ت��ق��دمي ك��اف��ة �شبل 
موؤ�ش�شات  ت�����ش��ج��ع  ال��ت��ي  امل��م��ك��ن��ة  ال���دع���م 
ال��ع��رب��ي على  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف اخلليج 
الرتقاء بقدراتها التناف�شية لتكون قاطرة 
التنمية يف اقت�شاديات دول املجل�س والأداة 

الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.
واأ�شاف العوي�س اأن غرفة ال�شارقة ت�شعى 
ب�شكل حثيث وفق الروؤية احلكيمة للقيادة 
وبتوجيهات  الإم�����ارات  دول���ة  ال��ر���ش��ي��دة يف 
�شامية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
دور  تفعيل  اإىل  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
التكامل  م�������ش���رية  يف  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع 
الق��ت�����ش��ادي ل��ي�����س ع��ل��ى م�����ش��ت��وى اإم����ارة 
دول  م�شتوى  ع��ل��ى  ب��ل  فح�شب  ال�����ش��ارق��ة 
نظرائها  مع  التن�شيق  خالل  من  املجل�س، 

م��ن ال��غ��رف ال��ت��ج��اري��ة وال�����ش��ن��اع��ي��ة ومع 
الوطيد  وال��ت��ع��اون  اخلليجية  الحت����ادات 
القطاع  ان���دم���اج  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ي��ل  م��ع��ه��ا يف 
العاملي  الق��ت�����ش��اد  اخل��ا���س اخل��ل��ي��ج��ي يف 
وكفاءة  اأداء  وت��ط��وي��ر  تنمية  ط��ري��ق  ع��ن 
وتعزيز  القطاعات  خمتلف  يف  موؤ�ش�شاته 

معايري اجلودة والريادة والبتكار.
اإىل  اأم��ن��اء اجل��ائ��زة  واأ���ش��ار رئي�س جمل�س 
القت�شادي  للتميز  ال�����ش��ارق��ة  ج��ائ��زة  اأن 
املناخ  ل��ت��ه��ي��ئ��ة  ق�������ش���ارى ج���ه���ده���ا  ت���ب���ذل 
ال���ش��ت��ث��م��اري يف الإم�����ارة وت��ع��زي��ز قدراته 
التناف�شية ومتكينه من ال�شتفادة من قيم 
اجل���ودة وال���ري���ادة والب��ت��ك��ار، وق��د و�ّشعت 
العاملة  املن�شاآت  لت�شمل  مبادرتها  الغرفة 
يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ع��ل��ى م�����ش��ت��وى دول 
جمل�س التعاون لتح�شني الأداء من خالل 
والت�شجيع على رفع  التميز  تنفيذ منوذج 
م�����ش��ت��وى ال��ع��م��ل ومت���ك���ني من���و الأع���م���ال 
تعزيز  اإىل  و���ش��وًل  وال�شناعية  التجارية 
املنتجات  بجودة  والرت��ق��اء  التميز  ثقافة 

اخلليجية يف الأ�شواق العاملية.
من جانبها، اأو�شحت ندى الهاجري من�شق 
ع��ام اجل��ائ��زة، اأن ب��رن��ام��ج اجل��ول��ة ي�شمل 
امل�شوؤولني  م���ع  ال���ل���ق���اءات  م���ن  ع���دد  ع��ق��د 
والتميز واجلوائز  اجل��ودة  ب��اإدارة  املعنيني 
اخلليجية،  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف  يف 
تعريفية  ن����دوات  تنظيم  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
بالتعاون مع الغرف التجارية يف كل الدول 

التي �شيزورها وفد اجلائزة.
�شت�شتهدف  ال��ن��دوات  اإن  الهاجري  وقالت 

خمتلف  م��ن  ال��ك��ب��رية  اخلليجية  امل��ن�����ش��اآت 
القطاعات القت�شادية للتعريف باجلائزة 
و�����ش����رح ����ش���روط���ه���ا وم���ع���اي���ريه���ا واآل����ي����ات 
وامليداين  امل�����ش��ت��ن��دي  ال��ت��ق��دمي  وم��واع��ي��د 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ف��ي��ه��ا،  والت�شجيل  عليها 
للفائزين  املمنوحة  واملزايا  التقييم  اآليات 

يف هذه الفئة من اجلائزة.
ال�شارقة  غ��رف��ة  اأن  ال��ه��اج��ري  واأ���ش��اف��ت 
اأطلقت جائزة اأف�شل ع�شر من�شاآت خليجية 
جائزة  م���ن   2016 ع����ام  دورة  خ���ت���ام  يف 
ال�شارقة للتميز القت�شادي، بهدف اإ�شفاء 
من  وانطالقاً  اجلائزة،  على  اإقليمي  بعد 
حر�س الغرفة على تعزيز البيئة التناف�شية 
الفاعل  لالإ�شهام  اخلليجية  املن�شاآت  ب��ني 
اخلليجي  الق��ت�����ش��اد  ب������اأداء  الرت����ق����اء  يف 
القت�شادية  امل��ن�����ش��اآت  ك��ف��اءة  ورف���ع  ع��ام��ة 

التجارب  واأف�شل  املعرفة  وتبادل  الكربى 
واملمار�شات فيما بينها.

ُيذكر اأن جائزة ال�شارقة للتميز القت�شادي 
ت��رم��ي اإىل م�����ش��اع��دة امل��ن�����ش��اآت ال��ع��ام��ل��ة يف 
ع��ل��ى م�شتوى  وال���ع���ام  ال��ق��ط��اع اخل���ا����س 
التعاون  جم��ل�����س  ودول  ال�����ش��ارق��ة  اإم������ارة 
خالل  م��ن  الأداء  حت�شني  على  اخلليجي 
على  وت�شجيعهم  ال��ت��م��ي��ز،  من���وذج  تنفيذ 
رفع م�شتوى العمل ومتكني منو الأعمال 
�س  ال�شارقة  ال��ت��زام  خ��الل  من  التجارية، 
املعدة  والتقييم  ال��ت��دري��ب  اأدوات  بتوفري 
حمرتفني  وم�شت�شارين  خ��رباء  قبل  م��ن 

لتحقيق هذه الأهداف.
وت�����ش��م��ل اجل���ائ���زة ���ش��ت ف��ئ��ات ه���ي جائزة 
وجائزة  م��ن�����ش��اآت   10 لأف�����ش��ل  ال�����ش��ارق��ة 
ال�����ش��ارق��ة ل��ل��م�����ش��اري��ع ال��ن��ا���ش��ئ��ة يف دول���ة 
الإمارات العربية املتحدة وجائزة ال�شارقة 
لرواد الأعمال وجائزة ال�شارقة اخل�شراء 
الجتماعية  للم�شوؤولية  ال�شارقة  وجائزة 
خليجية،  م��ن�����ش��اآت  ع�شر  اأف�����ش��ل  وج���ائ���زة 
احلوكمة  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  اإىل  ت��ه��دف  وه���ي 
املوؤ�ش�شية وت�شجيع اعتماد معايري اجلودة 
م�شوؤولية  وت��ط��وي��ر  ال��ع��م��ل  واأخ���الق���ي���ات 
م��ن�����ش��اآت ال��ق��ط��اع اخل��ا���س جت���اه املجتمع، 
ال�شديقة  املمار�شات  ت�شجيع  اإىل  اإ�شافة 
القت�شادية  املن�شاآت  دور  وتعزيز  للبيئة، 
يف دف����ع ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة من 
خالل توفري الت�شهيالت واإطالق امل�شاريع 
وامل������ب������ادرات اجل����دي����دة وحت���ف���ي���زه���ا على 

موا�شلة النجاح وتقدير اإجنازاتها.

•• دبي-الفجر:

ا�شتقبلت جمارك دبي وفداً من مركز دبي 
لالإح�شاء لالطالع على اأف�شل املمار�شات 
ابتكار  جم�����ال  يف  امل���ط���ب���ق���ة  والن����ظ����م����ة 
اخلدمات احلكومية يف جمارك دبي، حيث 
ا�شتقبل الوفد الزائر ح�شام جمعة حممد 
وع���دد من  اخل��دم��ات،  ابتكار  اإدارة  م��دي��ر 

موظفي الإدارة.
�شم الوفد الزائر من مركز دبي لالإح�شاء 
وحدة  رئي�س  عبدالواحد  عبداهلل  نعيمة 
الرميثي  �شلطان  ومنى  والبتكار  الإب��داع 
ولوؤي  باملتعاملني  العناية  �شعبة  رئي�س 
اأنظمة جودة  اأول  اأخ�شائي  حممود حل�س 
ومتيز ومعتز باهلل حممد عمار  تنفيذي 

اإدارة امل�شاريع. 
ح�����ش��ام جمعة  رح����ب  ال���ل���ق���اء  ب���داي���ة  ويف 
اأف�شل  م�����ش��ت��ع��ر���ش��اً   ، ال���وف���د  ب���اأع�������ش���اء 
ابتكار  جم�����ال  يف  امل��ط��ب��ق��ة  امل���م���ار����ش���ات 
روؤية  حتقيق  يف  وم�شاهمتها  اخل��دم��ات 
اجلمركية  الإدارة  ت��ك��ون  ب����اأن  ال����دائ����رة 

للتجارة  ال���داع���م���ة  ال���ع���امل  يف  ال����رائ����دة 
امل�����ش��روع��ة، وت��اأت��ي ه���ذه ال���زي���ارة يف اإطار 
ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك، وت��ب��ادل اخل���ربات مع 
الدولة  م�شتوى  على  احلكومية  اجلهات 

مبا يخدم ال�شالح العام.
اإدارة  اأبرز مهام  اإىل  وتطرق ح�شام جمعة 
ابتكار اخلدمات ومنها اإعداد ا�شرتاتيجية 
ا�شرتاتيجية  واإع������داد  اخل���دم���ات  اب��ت��ك��ار 
واإدارة  العمليات  واإدارة  ال��ذك��ي  ال��ت��ح��ول 
اخلدمات وت�شميم التكنولوجيا والبيانات، 
واإدارة املعرفة، واأمتتة اخلدمات والعمليات 
والتطوير والتحديث، م�شرياً اإىل اأن هذه 
املهام اأفرزت خمرجات من اأبرزها حتقيق 
درهم  مليون  وفورات مالية بقيمة 214 
اأف�شل  ����ش���ن���وات، وت��ط��ب��ي��ق  ث����الث  خ����الل 
ال�شتثمارات،  وتوجيه  العاملية،  املمار�شات 
على  واحل�شول  العمالء،  �شعادة  وحتقيق 
والريادة  وحتقيق  عاملية،  واإ�شادات  جوائز 

اجلمركية.
وقال جمعة:" اإن دائرة جمارك دبي تلتزم  
ب��ت��وف��ري بيئة ع��م��ل حم��ّف��زة وق����ادرة على 

ن��ح��و م�شتويات  ال��ع��م��ل  ب��اآل��ي��ات  الرت���ق���اء 
احلكومية،   اخل���دم���ات  اب��ت��ك��ار  م���ن  ع��ل��ي��ا 
طبقتها  التي  الب��ت��ك��ارات  اأن   اإىل  م�شرياً 
ج���م���ارك دب���ي ع����ززت م���ن ري�����ادة الدائرة 
بح�شولها على اأهم واأكرب اجلوائز املحلية 
البتكارات  جمال  يف  والعاملية  والإقليمية 
دبي  ج��م��ارك  �شجلت  ح��ي��ث  واخل���دم���ات، 

اإجنازاً عاملياً جديداً يف البتكار بح�شولها 
معتمدة"  مبتكرة  "موؤ�ش�شة  �شهادة  على 
من املعهد العاملي لالبتكار لت�شبح بذلك 
العامل  م�شتوى  على  جمركية  جهة  اأول 
حت�شل على هذه ال�شهادة، ما يعد اإجنازاً 
الدائرة. كما  البتكار يف  مهماً يف م�شرية 
اعتماد   11 ع��ل��ى  دب���ي  ج���م���ارك  ح�����ش��ل��ت 
املعهد  من  م�شبوقة  غري  لبتكارات  عاملي 
العاملي لالبتكار، ومقره الوليات املتحدة 
ب��ع�����س هذه  ت�����ش��ن��ي��ف  ، ومت  الأم���ري���ك���ي���ة 
اأعلى  وه��و  الثالث   للم�شتوى  الب��ت��ك��ارات 
عدد  بلغ  كما   ، عاملياً  البتكار  يف  م�شتوى 
دبي  عليها جمارك  التي ح�شلت  اجلوائز 
اأك���رث م��ن 62 جائزة  يف جم��ال الب��ت��ك��ار 
العام  واإق��ل��ي��م��ي��ة وحم��ل��ي��ة م��ن��ذ  ع��امل��ي��ة 

.2016 عام  حتى   2010
واأ�شاف بناء على توجيهات مدير جمارك 
دبي مت تخ�شي�س 10 �شاعات �شهرياً لكل 
اإدارة من اإدارات الدائرة للخروج بابتكارات 
وتهدف  احل���ك���وم���ي���ة  اخل����دم����ات  ت��خ�����س 
ع��م��ل ج��دي��دة وتقدمي  ت��ب��ن��ي من����اذج  اإىل 

غ��ري م�شبوقة وخارج  م��ب��ادرات وخ��دم��ات 
يف  ي�شهم  م��ا  ال��ت��ق��ل��ي��دي،  التفكري  ن��ط��اق 
اإحداث نقلة نوعية يف منظومة اخلدمات 
جمارك  وخ��دم��ات  ع��ام  ب�شكل  احلكومية 
مبادرة  م��ع  مت��ا���ش��ي��اً  خ��ا���س،  ب�شكل  دب���ي 
ال�شندوق  خ����ارج  ب��ال��ت��ف��ك��ري   ،)X 10  (
مبتكرة  اآف�����اق  اإىل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  والأط������ر 
ت�شبح  اأن  ال��ق��ي��ادة يف  روؤي���ة  رح��ب��ة حتقق 
الإم��ارات رقم واحد على �شعيد موؤ�شرات 
على  موقعها  ودع���م  ال��ع��امل��ي��ة،  التناف�شية 
خارطة الريادة العاملية، حيث حققت دولة 
الإمارات تقدماً مهماً على موؤ�شر البتكار 
املرتبة  باحتاللها   2016 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي 
الأوىل عربياً، و41 عاملياً من حيث اأدائها 

ال�شامل على املوؤ�شر.
ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء ع��رب ال��وف��د ال��زائ��ر عن 
اإع��ج��اب��ه ب��الأن��ظ��م��ة امل��ب��ت��ك��رة مل���ا ل��ه��ا من 
املوؤ�ش�شي  العمل  �شري  على  ايجابي  تاأثري 
التن�شيق  زي����ادة  اآم��ل��ني  دب����ي،  يف ج��م��ارك 
ال���ط���رف���ني مب����ا يخدم  ب����ني  وال����ت����ع����اون 

الأهداف التطويرية للطرفني.

•• اأبيدجان - �صاحل العاج -وام:

البنك  جمموعة  رئي�س  ح��ج��ار  ب��ن��در  ال��دك��ت��ور  ك�شف 
الإ�شالمي للتنمية اأن دول منظمة التعاون الإ�شالمي 

ت�شم 73 مليون �شاب عاطل عن العمل .
البنك  ا���ش��ت��ق��ب��ال نظمه  وق���ال ح��ج��ار - خ���الل ح��ف��ل 
منظمة  خارجية  ل���وزراء  تكرميا  للتنمية  الإ�شالمي 
ال��ت��ع��اون الإ���ش��الم��ي يف اأب��ي��دج��ان - م��ن ب��ني ال�شباب 
يعي�س  العامل  يف  ن�شمة  مليار   1.75 عددهم  البالغ 
28.5 يف املائة بالدول  نحو  اأي  منهم  مليون   500
الأع�����ش��اء مبنظمة ال��ت��ع��اون الإ���ش��الم��ي وه��ن��اك 73 
مليون �شاب عاطل عن العمل يف دول املنظمة .. داعيا 
ال���دول الأع�����ش��اء يف منظمة ال��ت��ع��اون الإ���ش��الم��ي اإىل 
ومعاجلة  ال�شباب  وبطالة  الفقر  معاجلة  يف  التعاون 

البنك  جمموعة  رئي�س  وت��ن��اول  الأو����ش���اع.  ه�شا�شة 
خا�شة  برامج  و�شع  واأهمها  ال�شباب  دور  تعزيز  �شبل 
القت�شادي  التمكني  فر�س  وت�شهيل  بهم  للنهو�س 
لهم من خالل تعزيز نوعية التعليم واإن�شاء حا�شنات 
الأعمال لبناء قدرات ال�شباب يف ريادة الأعمال وت�شهيل 
بيئة  وحت�شني  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  متويل 
التنمية  ب��رام��ج  يف  ال�شباب  ودم��ج  التجارية  الأع��م��ال 
الجتماعية.  واأ�شار اىل ان البنك الإ�شالمي للتنمية 
اأج���ل تنمية ال�����ش��ب��اب ت�شمل  ن��ف��ذ ع���دة م���ب���ادرات م��ن 
برنامج دعم عمالة ال�شباب ومبادرة التعليم من اأجل 

العمل E4E وبرنامج حمو الأمية املهنية .
لفتا اىل اأن البنك يقوم حاليا مبراجعة م�شاريعه يف 
على  الرتكيز  مع  تعزيزها  ل�شمان  الأع�شاء  ال��دول 

بناء القدرات.

•• ال�صارقة-الفجر:

اقت�شادية  ناقلة  واأكرب  اأول  العربية للطريان،  اأعلنت 
عن  الأم�����س  يف  اأفريقيا،  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف 
وبهذه  ال����دويل،  �شحار  م��ط��ار  اىل  رح��الت��ه��ا  تد�شني 
دولية  ناقلة  اأول  ل��ل��ط��ريان  العربية  ت�شبح  ال��رح��ل��ة 

تهبط يف مطار �شحار الدويل.
رحالت  ث��الث  مب��ع��دل  �شحار  رح��ل��ة  ت�شغيل  و�شتتم 
اأي��ام الأح��د والأثنني والأرب��ع��اء، حيث تقلع  ا�شبوعياً، 
رح��ل��ة ال��ذه��اب م��ن م��ط��ار ال�����ش��ارق��ة ال����دويل يف متام 

ال�شاعة 8:00 لتحط يف مطار �شحار الدويل يف متام 
تقلع  فيما  املحلي.  بالتوقيت  دقيقة   8:40 ال�شاعة 
رحلة العودة من �شحار يف متام ال�شاعة 9:20 وت�شل 
بالتوقيت   10:00 ال�����ش��اع��ة  مت���ام  يف  ال�����ش��ارق��ة  اإىل 
مهمة  اإ�شافة  اجل��دي��دة  الوجهة  ه��ذه  وتعد  املحلي.  
والتي  ال�شلطنة  يف  ل��ل��ط��ريان  العربية  عمليات  اإىل 
على  و�شتعمل  و���ش��الل��ة.  م�شقط  اإىل  ح��ال��ي��اً  حت��ل��ق 
تعزيز فر�س ال�شياحة والتعاون التجاري بني البلدين 
ومريحة  مبا�شرة  �شفر  خ��ي��ارات  وتوفري  اخلليجيني 

ل�شكان وزوار ولية �شحار.   

بنك الإمارات دبي الوطني يوفر خدمات ع�سو تقا�ض 
ل�سركته "الإمارات دبي الوطني لالأوراق املالية"

•• دبي-وام: 

اأعلن بنك الإمارات دبي الوطني - املجموعة امل�شرفية الرائدة يف املنطقة 
- عن توفري خدمات ع�شو تقا�س ل�شركته التابعة "الإمارات دبي الوطني 
لالأوراق املالية" ما يجعل من �شركة الو�شاطة اأول ع�شو تداول يف اأ�شواق 

الأ�شهم بالدولة يقوم بالتوقيع مع البنك.
الدولة  يف  وال�شلع  املالية  الأوراق  هيئة  منح  اأعقاب  يف  الإع��الن  هذا  ياأتي 
بنك الإمارات دبي الوطني املوافقة الالزمة ملزاولة ن�شاط التقا�س وي�شبح 
والت�شوية  التقا�س  خدمات  بتوفري  يقوم  عام" لديها  تقا�س  "ع�شو  اأول 

للم�شاركني يف التداول يف اأ�شواق الأ�شهم يف الدولة.
واأقيم حفل التوقيع بح�شور كل من �شعادة الدكتورة مرمي بطي ال�شويدي، 
نائب الرئي�س التنفيذي للرتخي�س والرقابة والتنفيذ بدرجة وكيل وزارة 
م�شاعد بهيئة الأوراق املالية وال�شلع؛ وخالد ال�شيخ، مدير اإدارة الرتخي�س 
نائب  ال�����ش��رك��ال،  ال��رح��م��ن  عبد  وح�شن  وال�شلع  امل��ال��ي��ة  الأوراق  هيئة  يف 
الرئي�س التنفيذي - الرئي�س التنفيذي للعمليات ورئي�س قطاع العمليات 
يف �شوق دبي املايل ومرمي حممد فكري نائب الرئي�س التنفيذي-الرئي�س 
التنفيذي للعمليات ورئي�س قطاع التقا�س والت�شوية والإيداع يف �شوق دبي 
والإي��داع يف  والت�شوية  املقا�شة  اإدارة  رئي�س  املهريي،  املايل وحممد حارب 
الإمارات  بنك  امل�شوؤولني يف  كبار  املالية وعدد من  ل��الأوراق  اأبوظبي  �شوق 

دبي الوطني.
وقالت �شعادة الدكتورة مرمي بطي ال�شويدي ان توقيع هذه التفاقية ياأتي 
تفعيال لدور بنك المارات دبي الوطني ب�شفته اأول "ع�شو تقا�س عام" يف 
الأ�شواق املالية املحلية وا�شتكماًل ملنظومة العمل اخلا�شة باأع�شاء التقا�س 
واأع�شاء التداول وذلك يف �شياق ال�شعي املتوا�شل للنهو�س مب�شتوى الأداء يف 
الأ�شواق املالية يف الدولة والرتقاء بت�شنيفها اإىل مرتبة الأ�شواق املتقدمة 
ال�شرتاتيجيني  �شركائها  حلاجة  وتلبية  الكربى  العاملية  املوؤ�شرات  على 
وكافة املتعاملني. واأ�شافت د. ال�شويدي باأن الهيئة تتوقع باأن ي�شهم بنك 
المارات دبي الوطني ب�شفته ع�شو تقا�س عام يف حتقيق الأهداف املن�شودة 
من ت�شنيف ال�شركات كع�شو تداول وع�شو تداول وتقا�س ف�شاًل عن اأنه 
من  التحول  ب�شاأن  اجل��دي  للتفكري  الأخ���رى  الو�شاطة  �شركات  �شي�شجع 

ع�شو تداول وتقا�س اإىل ع�شو تداول.
واخلدمات  املنتجات  ورئي�س  تنفيذي  رئي�س  نائب  هندي  بن  ط��ارق  وق��ال 
اأن نقدم  ال�شت�شارية لدى جمموعة بنك الإم��ارات دبي الوطني: ي�شعدنا 
خدمات تقا�س ل�شركة الإم��ارات دبي الوطني ل��الأوراق املالية ففي الوقت 
اأ�شواق  يف  ب��ه  وم��وث��وق  حم��وري  كالعب  مكانتنا  بتعزيز  فيه  نقوم  ال��ذي 
الأ�شهم الإماراتية فاإننا نتطلع كذلك اإىل تزويد �شركات الو�شاطة الأخرى 
 .. املخاطر  واإدارة  تعامالتهم  لدعم  اخل��دم��ات  من  مبجموعة  ال��دول��ة  يف 
ونحن نعمل عن كثب مع عدد اآخر من الأع�شاء املحتملني ونتوقع اإ�شدار 
اأحمد  ب��دوره ق��ال مو�شى  اأخ��رى مبجرد تاأمني م�شاركني ج��دد.  اإع��الن��ات 
اإن هذه اخلطوة  املالية  ل��الأوراق  الوطني  دبي  الإم���ارات  �شركة  عام  مدير 
من �شاأنها اأن ت�شهم يف حت�شني جمموعة اخلدمات التي تقدمها الإمارات 
الت�شغيلية  الكفاءة  عن  ف�شاًل  عمالئها  اإىل  املالية  ل��الأوراق  الوطني  دبي 
ب�شكل عام يف قطاع الو�شاطة يف دولة الإمارات . ي�شار اإىل اأن الإمارات دبي 
الوطني لالأوراق املالية تعد حالياً اإحدى �شركات الو�شاطة يف الدولة حيث 
متتلك قاعدة متنوعة ومتنامية من العمالء مدعومة مبركز قوي خلدمة 
العمالء، وجمموعة من املدراء املخ�ش�شني للعالقات مع العمالء، واأ�شواق 

متعددة لال�شتثمار، ف�شاًل عن منتجات وخدمات اأخرى.

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
   اعالن حكم غيابي بالن�سر 

يف الدعوى 2017/4020 ايجارات  
مدعي/ موؤ�ش�شة البفته العقارية العنوان:امارة دبي ديرة منطقة فريج املرر - جوار 
�شفته   14 مكتب   1 طابق  ال��زرع��وين  احمد  حممد  عبداهلل  بناية   - الدبلومات  فندق 
موؤجر املحكوم عليه املطلوب اعالنه/رام �شينغ �شوخديف �شينغ العنوان:امارة دبي - 
منطقة املرقبات بناية البفته جراند ديرة - �شقة رقم 706 رقم مكاين: 95545 31067 

رقم الر�س: 0-330 �شفته م�شتاأجر.
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

بالزام املدعى عليه باخالء العني املوؤجرة
الزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ وقدره 25820 درهم قيمة ال�شيك املرجتع للفرتة من 
تاريخ 2017/3/10 حتى 2017/5/3 وما ي�شتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2017/5/4 

حتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع مبلغ وقدره 155000 درهم كاجرة �شنوية.
الزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ وقدره 1000 ردهم غرامة ال�شيك املرجتع

الزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ وقدره 1000 درهم غرامة عدم �شداد الجرة قبل انتهاء العقد
الزام املدعى عليه بت�شليم املدعية براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي

الزام املدعى عليه بامل�شروفات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/411  تنفيذ عقاري 
اىل املنفذ �شده/1-تاون �شنرت ماجنمنت ليمتد جمهول حمل القامة 
علي  وميثله:ح�شني  كليم�شون  ان����درو  التنفيذ/كليف  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
املذكورة اعاله  التنفيذية  اأق��ام  عليك الدعوى  عبدالرحمن لوتاه  قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )792721( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/797 تنفيذ مدين  
ال�شويدي   حميد  ارح��م��ه  حممد  ارح��م��ه  حممد  ����ش���ده/1-   املنفذ  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/جم��دي ع��و���س قطب 
عو�س وميثله:عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )23425( 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�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1648  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1-�شريين حممد خلدمات متابعه املعامالت �س.ذ.م.م 
اأقام   التنفيذ/يو�شف مطارى  قد  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )14933( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )1216( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/2158  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  خان اني�س الرحمن عبداللطيف جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �شديق نور الدين كوتي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(  وق��دره )179.000  املدعي عليه مببلغ  بالزام 
املحاماة الفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
يوم اخلمي�س املوافق  2017/7/13   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 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�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/1981  جتاري  جزئي 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ار�شيد  احمد  زك��ي  زي��د  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2016/11/22  يف الدعوى املذكورة اعاله 
يوؤدي  ب��اأن  عليه  املدعى  ب��ال��زام  ����س.ذ.م.م  ال�شيارات  لتاأجري  براي�س  ل�شالح/�شوبر 
للمدعية مبلغ )9175( درهم قيمة ال�شيك �شند الدعوى والفائدة بواقع 9% �شنويا 
من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك وحتى ال�شداد التام ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 
ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . 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�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/59  مدين كلي 

اىل املحكوم عليه/1- اك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة التجارية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/30  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/ديان فا�شيلف رايكوف لهذه ال�شباب بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي اىل املدعي مبلغ وقدره )1.247.800( درهم مع الفائدة القانونية بن�شبة %9 
متام  وحتى  يف:2017/2/8  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا  �شنويا 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  وامل�شاريف.  بالر�شوم  والزمتها  ال�شداد 
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�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/288  عقاري كلي

اآل رحمة جمهول حمل القامة مبا  ا�شماعيل مريزا  اىل املدعي عليه / 1-حممد 
ان املدعي /  بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدودة  وميثله:احمد ح�شن 
باإلزام املدعى عليهم  اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  اآل علي قد  رم�شان 
مببلغ وقدره )1.185.977.72 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام واحلكم للمدعي بكافة طلباته بالالئحة.
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/20   ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة : 
Ch 1.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 .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/372  عقاري كلي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ح�شني  عا�شق  ح�شني  1-�شيري   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /  ا�شيل للتمويل ا�شيل �س.م.خ وميثله:عبا�س مهدي ال�شيد خلف الطاهري  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ العقد والزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )588.192.06( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %7.79 
يوم  جل�شة  لها  التام.وحددت  ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا 
لذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  ال�شاعة 11.00 �س  املوافق 2017/7/20    اخلمي�س 
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�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/1824  جتاري كلي 
املدعي/ ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  العامة  للتجارة  تي  اف  وي  �شركة  عليه/1-  املدعي  اىل 

بان  نعلنكم  العبدويل  حممد  عبداهلل  وميثله:ح�شن  ذ.م.م  الغذائية  لل�شناعات  امل��اأك��ولت  بيت  �شركة 
املذكورة اعاله ل�شالح/�شركة بيت  الدعوى  بتاريخ 2017/2/27  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها 
الوىل  عليها  واملدعي  املدعية  بني  املربمة  التفاقية  اول:بف�شخ  ذ.م.م  الغذائية  لل�شناعات  املاأكولت 
امل��وؤرخ:2016/8/17 ثانيا:بالزام املدعي عليها الوىل ان توؤدي للمدعية  بتاريخ:2016/3/24 وملحقها 
الق�شائية  املطالبة  مبلغ  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )3.137.540( وق��دره  مبلغ 
يف:2016/11/22 وحتى متام ال�شداد وعلى ان ل تزيد الفائدة على مبلغ املق�شي به ومع الزامها بالر�شوم 
وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وبرف�س الدعوى قبل املدعي عليه الثاين. حكما 
التايل لن�شر هذا العالن  اليوم  مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1166  جتاري كلي

����س.م.ح 2- الطفل اجل��دي��د جمهويل حم��ل الق��ام��ة مبا  ب��وي  امل��دع��ي عليه / 1- نيو  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  املالكي  فندي  م�شتت  وميثله:عبا�س  ���س.م.ع  التجاري  دبي  املدعي/بنك  ان 
وقدره  مببلغ  والت�شامن  بالتكافل  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
وامل�شاريف  الر�شوم  والت�شامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  وال��زام  دره��م(   30.321.238/69(
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق يف:2016/12/15 وحتى ال�شداد التام �شم 
ملف النزاع رقم:2017/276 جتاري واملحال من مركز الت�شوية الوديه للمنازعات. وحددت 
 Ch 2.E.21 بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة    2017/7/27 املوافق   يوم اخلمي�س  لها جل�شة 
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�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1183  جتاري كلي

�شمد  علري�شا   -2 ����س.م.ح  ا�شو�شيي�شني  يونيان  كومري�شال   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�شاعتجيان جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك �شادرات ايران )الفرع الرئي�شي( 
بالت�شامن   )1،2( عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   8716250( وق���دره  مببلغ  والت�شامم 
والفائدة التاأخريية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني املوافق  2017/7/17  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.22 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�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/420  جتاري كلي

فالج  �شاكريد   -2 �����س.ذ.م.م  ال�����ش��ي��ارات  لتاأجري  لك�شري  اك�شيلين�س   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
لتاجري ال�شيارات �س.ذ.م.م/انف�شتيك لتاجري ال�شيارات الفخمه )�شابقا( 3- فراز باتيل اكرب 
اوف�شور  �شركة  وهي  ليمتيد  ترافاجلار  املدعي/�شركة  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  باتيل 
على  الت�شديق  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  البناي  علي  ح�شن  علي  وميثله:ح�شني 
حكم التحكم والزام املدعي عليهم بالت�شامن والنفراد ب�شداد مبلغ )11.970.939.05( درهم 
والفائدة بواقع 12% من تاريخ �شدور قرار التحكيم وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق  2017/7/19  ال�شاعة 9.30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�شور  Ch 1.B.8 لذا  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/617  مدين جزئي 
اىل املدعي عليه/1- غالم حنيف خواجه غالم �شبري جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/حممد ايهام البغدادي وميثله:�شمري حليم كنعان نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2016/5/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/

حممد ايهام البغدادي بحكمت املحكمة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )333.145( مبلغ 
وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامهما  به  املق�شي  املبلغ  ا�شل  يتجاوز  وال  ال�شداد  متام 
وخم�شمائة درهم اتعاب املحاماة. 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�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/251  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- حممد ر�شا حممد تقي را�شتي ا�شل جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ علي غفار علوي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها �شم ملف احلجز التحفظي 
املو�شوع  ويف  امل��دع��ي  ل�شالح  بينة  م�شتندات  م��ن  ب��ه  م��ا  واعتبار  م��دين  رق�����م:30/2017 
عليه  املدعي  ال��زام   ، م��دين  رق����م:30/2017  التحفظي  اج���راءات احلجز  احلكم:ب�شحة 
الدعوى  عن  املحاماة  واتعاب  م�شروفات  عن  ف�شال  عنه  املحاماة  واتعاب  مب�شروفاته 
املاثلة. وحددت لها جل�شة يوم  الحد املوافق  2017/7/23   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.21

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1278  مدين جزئي

ان  اغ�شتاين فرناندي�س جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1- ريجي  اىل 
املدعي/ ري�شارد دي�شوزا قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   )336576( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها 
وحددت  ال�شداد.   مت��ام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   95 بواقع  القانونية  والفائدة 
 Ch بالقاعة  8.30 �س  ال�شاعة     2017/8/10 امل��واف��ق   اخلمي�س  ي��وم  لها جل�شة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   1.B.10
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�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/254  مدين كلي

امل���زروع���ي جم��ه��ول حمل  امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1- اح��م��د م�شبح را���ش��د ع��ل��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ اكمل حممد �شيد احمد عامر قد اأقام عليك الدعوى 
وامل�شاريف.   والر�شوم  دره��م   )1350000( وق��دره  مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق  2017/7/18   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 2.E.21
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�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2013/107  تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ: جوكا�ضيان هارا�ض عنوانه :  خارج الدولة - ا�شرتاليا - وحملها املختار: مكتب المارات للمحاماة 
- امارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - ابراج الم��ارات - برج املكاتب - طابق 14 املنفذ �شده :�ضركة بيكوك فين�ضرز 
ليمتد عنوانه : امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - ابراج المارات - برج املكاتب - الطابق رقم 18 - مكتب 
�شركة بيكوك في�شرز ليمتد انه يف يوم الأربعاء املوافق 2017/07/19 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه  لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات 
للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين  www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل 
عن 20 % من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة 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�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع 
من املزايده ان يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التاليه لر�شوم املزاد ب�شرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ُع�شر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : نوع 
العقار: �شقة �شكنية - املنطقة اجلداف رقم الر�س: 460 - رقم املبنى: 2 ا�شم املبنى D1 - رقم الوحدة: 6202 - 

امل�شاحة: 300.64 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب� 4.206.876.00 درهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم 2015/11  انابات جتارية

�شده  املنفذ  الزرق  �شمري  ال�شتاذ  حماميه  مكتب  :علي  عنوانه  التجاري  ابوظبي  بنك  التنفيذ:  طالب 
:خليفة حممد عبدالعزيز بن ربيع املهريي واآخرون عنوانه : المارات - امارة دبي مدينة دبي - ابوهيل - 
ديره انه يف يوم الأربعاء املوافق 2017/07/19 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه  لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين  www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 
% من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة 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�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س 
غري ممنوع من املزايده ان يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التاليه لر�شوم املزاد ب�شرط ان ل تقل هذه 
الزيادة عن ُع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
امل�شاحة:  املرقبات -  املنطقة  العقار: ار�س وما عليها من بناء - رقم الر���س 622  املمتلكات : نوع  او�شاف 

1672.25 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب�� )63.000.000.00( درهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم 2016/76  بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: م�ضرف دبي عنوانه :  امارة دبي - بردبي �شارع ال�شيخ زايد مركز دبي التجاري - مكتب رقم 
25 املنفذ �شده :امري امني باردي�ضي حاجي امني باردي�ضي عنوانه : امارة دبي - منطقة الثنية الرابعة - عقار 
رقم 150 انه يف يوم الأربعاء املوافق 2017/07/19 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه  لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات 
وعلى موقعها اللكرتوين  www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
20 % من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة 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�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س 
غري ممنوع من املزايده ان يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التاليه لر�شوم املزاد ب�شرط ان ل تقل هذه 
الزيادة عن ُع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�شاف املمتلكات  : نوع العقار: ار�س وما عليها من بناء - املنطقة الثنية الرابعة - رقم الر�س 150 امل�شاحة 

2556.05 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب�� )45000.000.00( درهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم 2016/76  بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: م�ضرف دبي عنوانه :  امارة دبي - بردبي �شارع ال�شيخ زايد مركز دبي التجاري - مكتب رقم 
25 املنفذ �شده :امري امني باردي�ضي حاجي امني باردي�ضي عنوانه : امارة دبي - منطقة الثنية الرابعة - عقار 
رقم 150 انه يف يوم الأربعاء املوافق 2017/07/19 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه  لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات 
وعلى موقعها اللكرتوين  www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
20 % من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة 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�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س 
غري ممنوع من املزايده ان يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التاليه لر�شوم املزاد ب�شرط ان ل تقل هذه 
الزيادة عن ُع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�شاف املمتلكات  : نوع العقار: ار�س وما عليها من بناء - املنطقة الثنية الرابعة - رقم الر�س 150 امل�شاحة 

2556.05 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب�� )45000.000.00( درهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم 2016/583  تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ: بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع عنوانه : امارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - بجوار غرفة 
جتارة و�شناعة دبي املنفذ �شده :حممد ر�ضا خري اهلل ملكي تركي عنوانه : امارة دبي منطقة تالل المارات الثالثة 
�شارع 7 �شربينجز 9 تاون هاو�س 429-121 انه يف يوم الأربعاء املوافق 2017/07/19 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام 
الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادن��اه  لدى اجلهة التى انيط بها البيع 
)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين  www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي ال�شراء 
ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة 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�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايده ان يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التاليه لر�شوم املزاد ب�شرط ان ل 
تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�شاف املمتلكات  : نوع العقار: قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 6551 املنطقة الثنية الرابعة - رقم 

املبنى: 121/429 امل�شاحة: 241.28 مرت مربع - التقييم: )2.100.000( درهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم 2016/583  تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ: بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع عنوانه : امارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - بجوار غرفة 
جتارة و�شناعة دبي املنفذ �شده :حممد ر�ضا خري اهلل ملكي تركي عنوانه : امارة دبي منطقة تالل المارات الثالثة 
�شارع 7 �شربينجز 9 تاون هاو�س 429-121 انه يف يوم الأربعاء املوافق 2017/07/19 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام 
الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادن��اه  لدى اجلهة التى انيط بها البيع 
)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين  www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي ال�شراء 
ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة 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�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايده ان يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التاليه لر�شوم املزاد ب�شرط ان ل 
تقل هذه الزيادة عن ُع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�شاف املمتلكات  : نوع العقار: قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 6551 املنطقة الثنية الرابعة - رقم 

املبنى: 121/429 امل�شاحة: 241.28 مرت مربع - التقييم: )2.100.000( درهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
    الق�سية رقم 2065 �سنة 2017 جتاري كلي ال�سارقة

املدعي/بنك الحتاد الوطني
املدعى عليه/ حممد ها�شم عي�شى ها�شم العزيزي

بال�شارة اىل قرار ندبنا خبرياً يف الدعوى املذكورة اعاله نفيدكم علما بانه 
امل��واف��ق 2017/7/19 يف متام  الرب��ع��اء  ي��وم  تقرر عقد اجتماع اخل��ربة الول 
املطار مبنى  �شارع  دي��رة  دبي  ال�شارد  وذل��ك يف مكتب  �شباحاً   11:30 ال�شاعة 

الفجر لالعمال مكتب رقم 119 مقابل �شركة ارامك�س للربيد ال�شريع.
التوا�شل مب�شاعد اخلبري املخت�س/طارق جمال موبايل  لال�شتف�شار يرجى 

tarek.gamal@alsharid.com :0507919927 بريد الكرتوين

اإعالن مبوعد اجتماع 
اخلربة رقم )1(

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
يعلن املحا�شب القانوين واخلبري احل�شابي د. حممد عبداملنعم ماهر - ب�شفته 
ال�شيخ  ملالكها  القاب�شة  العاملية  املتحدة  ال�شواق  لل�شادة/�شركة  قانونياً  م�شفياً 
الت�شفية(  )قيد  ذ.م.م  ال��واح��د  ال�شخ�س  �شركة   - القا�شمي  �شلطان  ب��ن  فاهم 
العدل  العمومية بتاريخ 2017/7/5 واملوثق لدى كاتب  بناء على قرار اجلمعية 
حتت الت�شفية رقم 1703009637 فكل من له حقوق على ال�شركة املذكورة عليه 
الت�شال بامل�شفي القانوين على الرقام: هاتف: 026268223 فاك�س: 026265422 

�س.ب: 4229 ابوظبي حممول: 0506417108

امل�ضفي القانوين ل�ضركة ال�ضواق املتحدة العاملية القاب�ضة 
ملالكها ال�ضيخ فاهم بن �ضلطان القا�ضمي 

 �ضركة ال�ضخ�ض الواحد ذ.م.م حتت الت�ضفية القانونية
د.حممد عبداملنعم ماهر

اإعالن ت�سفية �سركة
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العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4301
املنذر : �شركة تطوير جممع دبي  لال�شتثمار ذ.م. بوكالة املحاميني بدر حممد القرقر واأحمد �شيف 
بن ماجد املطرو�شي املنذر اإليه: تاون �شنرت ماجنمنت قطعة رقم 1398 – 598 جمهول حمل الإقامة 
. فاإن املنذر تنذر املنذر اإليها من خاللها بتنفيذ ال�شروط  املن�شو�س عليها يف اتفاقية التطوير ومن 
ثم متنح املنذر اإليها فرتة زمنية وقدرها 30 يوما اعتبارا من تاريخ ا�شتالم اإنذار الإخالل ل�شداد مبلغ 
812.386.99 درهم ثمامنائة واثني ع�شر الف وثالثمائة و�شتة وثمانون درهم وت�شعة وت�شعون فل�شا 
على  املرتتبة  الغرامة  اإىل  بالإ�شافة  ر�شوم اخلدمة  امل�شتحقة عن  املبالغ  اإجمايل  مقابل  وذلك  فقط 
تاأخر ال�شداد واملح�شوبة حتى التاريخ املرجعي لهذا الإنذار ويف حال عدم التزام املنذر اإليها ب�شداد املبلغ 
امل�شتحق واملنوه عنه وذلك خالل الفرتة الزمنية املذكورة بعاليه يكون  ملوكلنا احلق الكامل يف ف�شخ 
اتفاقية التطوير دون احلاجة اإىل اأي اإنذار اأو ت�شرف اأخر والدخول وا�شتعادة حيازة العني املوؤجرة دون 
امل�شا�س مبا ن�س عليه هذا الإن��ذار ول يجوز اأن يوؤول اإنهاء التفاقية على اأنه اإ�شقاط اأو اإعفاء املنذر 
ولي�س  املثال  �شبيل  على  وهي  التاأجري  اتفاقية  مبوجب  املقررة  وامل�شئوليات  اللتزامات  من  اأي  اإليها 

احل�شر تعوي�س موكلنا عن كافة اخل�شائر املتكبدة من جراء الإنهاء املبكر لتفاقية التطوير.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4300

املنذر : �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م بوكالة املحاميني : بدر حممد القرق واأحمد �شيف 
اإر�شتقراط �شتار لتطوير العقارات قطعة رقم 1623-598 جمهول  اإليه:  بن ماجد املطرو�شي . املنذر 
اإليها عن اإخاللها بتنفيذ ال�شروط املن�شو�س عليها يف اتفاقية  حمل الإقامة فاإن املنذرة تنذر املنذر 
التطوير ومن ثم متنح املنذر اإليها فرتة زمنية  قدرها 30 يوم اعتبارا من ا�شتالم اإنذار الإخالل ل�شداد 
مبلغ 180353.16 درهم مائة وثمانون الف وثالثمائة وثالثة وخم�شون درهم و�شتة ع�شر فل�س فقط 
تاأخر  على  املرتتبة  الغرامة  اإىل  بالإ�شافة  ر�شوم اخلدمة  امل�شتحقة عن  املبالغ  اإجمايل  مقابل  وذلك 
املبلغ  ب�شداد  اإليها  املنذر  التزام  الإن��ذار ويف حال عدم  املرجعي لهذا  التاريخ  ال�شداد  واملح�شوبة حتى 
الكامل يف ف�شخ  املذكورة بعاليه يكون ملوكلنا احلق  الزمنية  امل�شتحق واملنوه عنه وذلك خالل الفرتة 
اأو ت�شرف  اأخر والدخول وا�شتعادة حيازة العني املوؤجرة  اإنذار  اأي  اتفاقية التطوير دون احلاجة اإىل 
دون امل�شا�س مبا ن�س عليه هذا الإنذار ول يجوز اأن يوؤول اإنهاء التفاقية على اأنه اإ�شقاط اأو اإعفاء املنذر 
ولي�س  املثال  �شبيل  على  وهي  التاأجري  اتفاقية  مبوجب  املقررة  وامل�شئوليات  اللتزامات  من  اأي  اإليها 

احل�شر تعوي�س موكلنا عن كافة اخل�شائر املتكبدة من جراء الإنهاء املبكر لتفاقية التطوير. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

انذار عديل
رقم 2017/4313

بالتوقيع  – باك�شتاين اجلن�شية وميثله  دي��راين هري�س ديهراين  املنذر: جاونتي 
التجاري.  – اخلليج  اإمارة دبي   : – براديب ديهراين باك�شتاين اجلن�شية عنوانه 
ال�شودان   – فقري  حممد  عبدالرحمن  حممد   – اإل��ي��ه  امل��ن��ذر   0502810808 ت: 
اإخالء  ب�شرورة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر  الإق���ام.  حم��ل  جمهول  عنوانه  اجلن�شية 
امل�شتحقات  و�شداد  عليها  ت�شلمها  التي  باحلالة  للمنذر  وت�شليمها  املوؤجرة  العني 
اإ���ش��الح م��ا ق��د يكون حلق  الي��ج��اري��ة املرت�شدة بذمته حتى ت��اري��خ الإخ���الء م��ع 
للعني  �شغله  م��دة  م��ن    والكهرباء وغريها  امل��اء  وت�شوية ح�شاب  تلف  بالعني من 
وذلك يف مدة اق�شاها 12 يوم من تاريخ الن�شر واإل �شوف ي�شطر املنذر اإىل اتخاذ 
اإليه كافة الر�شوم  كافة الإج��راءات القانونية التي حتفظ حقه مع حتميل املنذر 

وم�شاريف التقا�شي والفائدة القانونية واأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

اعالن بالن�سر
رقم 2017/4130

املنذر : حممد هادي حممد ر�شول اخلاجه . املنذر اإليه: ماهر حاج �شعد ال�شيخ �شعد 
قري�س: نتذركم ب�شداد الأجرة املقدرة حاليا مببلغ 28.950 درهم ثمانية وع�شرون الف 
العني  ب�شاأن  اليجاري  2016-2017  العام  امل�شتحقة من   درهما  وت�شعمائة وخم�شون 
املاأجورة املكتب رقم 204 ب بناية هادي بالزا الكائن على قطعة الأر�س رقم 671 لدى 
دائرة الأرا�شي والأمالك ورقمها 257/124 لدى البلدية ديرة �شارع الرقة اإمارة دبي 
وذيلك خالل مدة اأق�شاها ثالثون يوم من تاريخ ت�شلمكم هذا الإنذار واإل �شن�شطر 
لتخاذ الجراءات القانونية التي تكفل حق موكلنا يف مواجهتكم وف�شخ عقد اليجار 
واإخالء العني املاأجورة مع الزامكم ب�شداد كامل الأجرة وفواتري املياه والكهرباء حتى 

الإخالء التام والتعوي�س وحتميلكم الر�شوم وامل�شاريف .
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر 2017/4298
املنذر : موكي�س �شاندرا رات��وري – هندي اجلن�شية بوكالة املحامي : �شعيد مبارك الزحمي . املنذر 
اإليه: �شركة جمموعة مدى لال�شتثمار ال�شناعي والتجاري فرع دبي جمهول حمل الإقامة . ينذر 
اإىل  اإ�شافة  العقد  كامل  قيمة  وا���ش��رتداد   2016-5-18 يف  امل��وؤرخ  الإي��ج��ار  عقد  بف�شخ  اإليه  املنذر 
يف  الواقع   IMPRE  000-0014  )G14(العقار عن  دره��م   11351 ال�شمان  بدل  ا�شرتداد 
اإمارة دبي مب�شاحة 1135.05 قدم مربع والذي مت ا�شتئجار عن الفرتة الواقعة بني تاريخي 6-1-

احل�شري  الغر�س  اأن  حيث  درهم   227.010 مقداره  �شنوي  ببدل   2019-5-31 اإىل   2016
اأ�شيوى مل تتم املوافقة عليه  والذي لأجله قام امل�شتاأجر املخطر با�شتئجار العقار وهو اأقامه مطعم 
من اجلهة املخت�شة م�شدره الرتاخي�س وذلك ب�شبب عيوب عائدة للعقار ذاته ونخطركم ب�شرورة 
اإعادة كافة ال�شيكات امل�شلمة اإليكم اأو بدل ال�شيكات التي �شرفت اإ�شافة اإىل مبلغ ال�شمان خالل مدة 
مع  �شدكم  القانونية  الإج���راءات  كافة  لتخاذ  اآ�شفني  �شن�شطر  واإل  الإخطار  هذا  تبلغكم  �شهر من 

حتمل اليه ر�شوم وم�شروفات الق�شاة وكذلك اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

انذار عديل بالن�سر
2017/3980

اإماراتية  رقم  املنذر: فيجاي كومار وا�شانت راي باتيل بريطاين اجلن�شية هوية 
784196326836358 ب�شفتها البائع املنذر اإليها : مي يا�شني روؤوف كندية اجلن�شية 
الإقامة.  حمل  جمهول  العقار  امل�شرتية  ب�شفتها   784196349029214 رقم  هوية 
ينذر املنذر املنذر اإليها مبوجب هذا الإنذار ب�شرورة الآتي: �شداد مبلغ 12.001.60 
امل��ن��ذر  وذل��ك خالل  اإىل  ال��ف وواح��د دره��م و�شتون فل�شا  دره��م فل�س اثني ع�شر 
اتخاذ  اإىل  اآ�شفا  املنذر  �شوف ي�شطر  التزامكم  تاريخه ويف حال عدم  اأي��ام  من   7
كافة الإجراءات القانون لإلزامكم مبا �شبق وطلب التعوي�س واجلرب عن العطل 

وال�شرر وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف والأتعاب ور�شوم التقا�شي .
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4299

املنذر: �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م بوكالة املحاميني بدر حممد القرق واأحمد �شيف بن ماجد 
اإليه: ار�شتقراط �شتار لتطوير العقارات قطعة رقم 1421-598 جمهول حمل الإقامة.  املطرو�شي . املنذر 
فاإن املنذرة تنذر املنذر اإليها عن خاللها تنفيذ ال�شروط املن�شو�س عليها يف اتفاقية التطوير ومن ثم متنح 
املنذر اإليها فرتة زمنية  وقدرها 30 يوم اعتبارا من تاريخ ا�شتالم اإنذار الإخالل ل�شداد مبلغ 1.286.366.13 
وذلك  فقط  فل�شا  ع�شر  وثالثة  دره��م  و�شتون  و�شتة  وثالثمائة  الف  وثمانون  و�شتة  ومئتان  مليون  دره��م 
مقابل اإجمايل املبالغ امل�شتحقة عن ر�شوم اخلدمة ور�شوم ال�شرف ال�شحي بالإ�شافة اإىل الغرامة املرتتبة 
على تاأخر ال�شداد واملح�شوبة حتى التاريخ املرجعي لهذا الإنذار ويف حال عدم التزام املنذر اإليها ب�شداد املبلغ 
امل�شتحق واملنوه عنه وذلك خالل الفرتة الزمنية املذكورة بعالية يكون ملوكلنا احلق الكامل يف ف�شخ اتفاقية 
امل�شا�س  دون  املوؤجرة  العني  وا�شتعادة حيازة  والدخول  اأخر  ت�شرف  اأو  اإن��ذار  اأي  اإىل  دون احلاجة  التطوير 
اأي  اإليها  املنذر  اإع��ف��اء   اأو  ا�شقاط  اأن��ه  اإنهاء التفاقية على  ي��وؤول  اأن  الإن���ذار ول يجوز  مبا ن�س عليه ه��ذا 
من اللتزامات وامل�شئوليات املقررة مبوجب اتفاقية التاأجري وهي على �شبيل املثال ولي�س احل�شر تعوي�س 

موكلنا عن كافة اخل�شائر املتكبدة من جراء الإنهاء املبكر لإتفاقية التطوير.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
  تغيري ا�سم/ اأمين عمر البخيت عي�سه العامري

تقدم املواطن/ اأمين عمر البخيت عي�شه العامري  بطلب 
بتغيري  التوثيقات  ق�شم  البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

ا�شمه من )اأمين( اىل)عبداهلل(  
اإذا كان هناك ما مينع من  تقرر خماطبتكم لالإفادة عما 

تغيري ا�شمه من عدمه .
حممد ا�سرف البولقي  حممد �سعيد العدوي   

كاتب عدل   قا�سي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
 اعـــــــالن       

تقدم اإيل اأنا الكاتب العدل باإدارة الكاتب العدل والت�شديقات – خورفكان ال�شيد- 
ماجد عبداهلل �شلمان فرحان احلمادي – اجلن�شية الإمارات وطلب الت�شديق على 
�شاطئ  التجاري �شالون  الأ�شم  البالغة 100% يف  تنازل يف ح�شته  يت�شمن  حمرر 
خورفكان للحالقة ، ن�شاط الرخ�شة �شالون حالقة رجايل ، حمام مغربي للرجال 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف خورفكان رخ�شة مهنية رقم 549199 
ال�شيد:   . بخورفكان  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  14-10- 2008 يف  بتاريخ  ال�شادر 
طالل خمي�س را�شد خمي�س معيوف اجلن�شية الإمارات . ليكن معلوما للجميع باأن 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�شاء اأ�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان

                                                                                                    عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

 اعـــــــالن       
تقدم اإيّل اأنا الكاتب العدل باإدارة الكاتب العدل والت�شديقات – خورفكان  ال�شيد: 
عبداهلل علي �شعيد حممد النقبي : اجلن�شية : الإمارات وطلب الت�شديق على 
حمرر يت�شمن تنازل يف الأ�شم التجاري الراقي للعطور وال�شادرة من  دائرة 
بتاريخ  ال�شادر   747032 رقم  جتارية  رخ�شة  ال�شارقة  يف  القت�شادية  التنمية 
4-9-2016 من دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان اإىل ال�شيد : مرمي �شعيد 
علي النقبي اجلن�شية : الإم��ارات ليكن معلوما للجميع باأن الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن .
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي

                                                                                            الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

 اعـــــــالن       
ال�شيد:  والت�شديقات  - خورفكان.  العدل  الكاتب  ب��اإدارة  العدل  الكاتب  اأنا  اإيّل  تقدم 
خالد جنكي خري حممد دور حممد البلو�شي اجلن�شية الإماراتي وطالبا الت�شديق على 
حمرر يت�شمن تنازل يف الأ�شم التجاري الفن العربي لتجارة الك�ش�شوارات وال�شادرة 
من دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 616888 ال�شادر بتاريخ 
م�شود  حممد  ال�شيد  اإىل  ب��خ��ورف��ك��ان.  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ن   2012-1-11
�شاهريار حممد �شويحان مياه اجلن�شية الإمارات . ليكن معلوما للجميع باأن الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات دوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي

                                                                                            الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

تبليغ حكم بالن�سر
يف الدعوى 2016/1301 مدين »جزئي « 

اإىل املحكوم عليه: 3- اأم��رية جالل عبداهلل احل��اج  ناجي �شالح – �شارع ال�شيخ زايد 
 3902 رق��م  مكتب   39 الطابق  ت��اور  بيزن�س  �شيينجل  بناية  التجاري  اخلليج  منطقة 
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليكم  حكمت  قد   2017-5-30 بتاريخ  باأنه   علما  نحيطكم 
املحكمة  بالتايل: حكمت  يا�شني.  �شعيد ح�شني  ل�شالح في�شل  اأع��اله  بالرقم  املذكورة 
ب�شحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ يف 6-12-2004 واملت�شمن بيع مورث املدعي عليهم املدعو 
العقار  يا�شني  ح�شن  �شعيد  في�شل  املدعي  اإىل  �شالح  ناجي  احلاج  اهلل  عبد  – جالل 
اخلبري  وتقرير  الدعوى  هذه  �شند  البيع  وبعقد  ال�شحيفة  واملعامل  احل��دود  املو�شح 
واألزمت عليهم الر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة حكما قابال 

لال�شتئناف خالل 30 يوما  اعتبارا من اليوم التايل لإعالنكم بهذا التبليغ .
مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
اىل  ب��ال���ش��ارة  عليه  امل��دع��ى  البلو�شي  ع��ل��ي  �شلطان  ال�شيد 
ان��ت��داب��ن��ا ك��خ��ب��ري م���ن ق���ب���ل   حم��ك��م��ة اب���و ظ��ب��ي التجارية 
البتدائية    يف الدعوى رق���م2017/120 املقامة �شدكم من 
املدعي بنك الحتاد الوطني نود دعوتكم اىل اجتماع خربة  
الحد  ي��وم  ظهر  الن�شف  و  ع�شرة  الثانية   12:30 ال�شاعة  
2017/7/16 يف مكتبنا الكائن يف دبي  ديرة بور �شعيد بناية 
الوحدة الطابق 5 مكتب 504 ) هاتف 042959958( لتزويدنا 

مبا لديكم من م�شتندات متعلقة  بالدعوى اعاله.
اخلبري امل�ضريف - جمال خليل يا�ضني 

دعوة املدعى عليه لجتماع اخلربة

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
 دعوى رقم 2016/433 ا�ستئناف عقاري  

امل�شتاأنف �شده الثاين: ح�شن جراغعلي عرب مبا اأن هناك دعوى مرفوعة �شدكم 
من قبل امل�شتاأنف �شركة فالكن �شتي اوف  ندورز ذم م اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا 
خبريا م�شرفيا بالدعوى اأعاله مبوجب احلكم ال�شادر به فاإننا ندعوكم حل�شور 
الثانية ع�شر  ال�شاعة  املوافق 16-7-2017 يف متام  الأح��د  اجتماع  خربة وذلك يوم 
ظهرا مبقر مكتبنا انرتا لال�شت�شارات املالية . ذلك بالعنوان التايل: دبي حمي�شنة 
لتعليم  كلداري  الثالث مكتب 303 مقابل مركز  الطابق  امليزان  بناية  �شارع بريوت 
قيادة ال�شيارات. وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري تليفون 042206899 فاك�س 
اإىل  لديكم من م�شتندات مرتجمة  كافة ما  واإح�شار  الإط��الع  -42206877 يرجى 

العربية واحلر�س على احل�شور يف املوعد اأق�شاه .
اخلبري املحا�ضبي وامل�ضريف 
د. علي را�ضد الكيتوب 

اإعــــــالن بالن�سر

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
    يف الق�سية رقم 2017/876  جتاري كلي 

املرفوعة  من �شركة موت ما كدونالد ليمتد بوكالة ال�شويدي  وم�شاركوه �شد املدعي 
عليهم 1- رينج انرتنا�شونال لال�شت�شارات بوكالة حمدان الهرمي وم�شاركوه 2 رينج 
4 للتطوير �س.ذ.م.م بالإ�شارة اإىل كتاب حمكمة دبي البتدائية املوؤرخ يف 2017-7-4 
باأنه تقررعقد  اأعاله نحيطكم علما  املذكورة  الق�شية  تكليفي خبريا يف  واملت�شمن 
اجتماع اخلربة يف الق�شية املذكورة يوم اخلمي�س املوافق 13-7-2017 ال�شاعة 11:00 
�شباحا وذلك على العنوان التايل : مكتب اخلبري اأحمد ماجد لوتاه دبي بور�شعيد 
مبني دبي الوطنية للتاأمني اخلطوط القطرية : الطابق 3 مكتب 302 لذا ندعوكم 

للح�شور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة ما لديكم من م�شتندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
    يف الق�سية رقم 2017/716  جتاري كلي 

املرفوعة من: بنك ابوظبي التجاري  بوكالة: بيت احلكمة للمحاماة �شد: املدعي 
عليهم: 1- تو�س للتجارة العامة 2- تو�س العاملية 3- تو�س وورلد وايد جي ال تي 
عليهما  املدعي  �شاند   رام  ناراين  رام�شانداين   -5 رام�شنداين  رام�شند  منوهر   -4
الأول والرابع بوكالة عمر اآل عمر للمحاماة وال�شت�شارات القانونية بالإ�شارة اإىل 
الق�شية  تكليفي خبريا يف  واملت�شمن  البتدائية يف 2017-7-10  دبي  كتاب حمكمة 
املذكورة  الق�شية  باأنه تقرر عقد اجتماع اخلربة يف  اأع��اله نحيطكم علما  املذكورة 
يوم اخلمي�س املوافق 20-7-2017 ال�شاعة 11:00 �شباحا وذلك على العنوان التايل 
للتاأمني  الوطنية  دب��ي  مبني  بور�شعيد  دب��ي  ل��وت��اه  ماجد  اأح��م��د  اخلبري  مكتب   :
املذكور  املوعد  يف  للح�شور  ندعوكم  لذا   302 مكتب   3 الطابق  القطرية  اخلطوط 

وتقدمي كافة ما لديكم من م�شتندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
 اإعالن للح�سور امام اخلربة 

يف الدعوى رقم 2016/1395 جتاري جزئي  
– منطقة حرة �س . ذ.م.م املدعي عليه : موؤ�ش�شة  اإىل املدعي : القرم للتعليم 
هبتاجون للديكور مو�شوع الدعوى : مطالبة مالية . املدعي عليها – موؤ�ش�شة 
وحدد  اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اأق��ام��ت  امل��دع��ي��ة  اأن  حيث  للديكور  هبتاجون 
اخلبري يوم الأربعاء املوافق 12 يوليو 2017 ال�شاعة 2:00 ظهرا موعد لعقد 
اأو  �شخ�شيا  اخلبري  اأم��ام  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  واملعاينة  اخل��ربة  اجتماع 
بوا�شطة وكيل معتمد واإح�شار مذكرة لدفاعك و�شر من امل�شتندات ويف حالة 
الدعوى  الأعمال مو�شوع  اأعماله وذلك مبقر  �شيبا�شر اخلبري  عدم ح�شورك 

RES4-27 والكائنة يف �شقة ال�شيد عبد اهلل يف القرم ال�شرقي
اخلبري املهند�ضي املنتدب

اإعــــــالن بالن�سر

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
يف الدعوى رقم 2017/663 جتاري كلي  

�شاين  امل��دع��ي��ة  اأن  ح��ي��ث  ليمتد  اأوك�����ش��ن��ريز  واي����د  وورل����د  عليها  امل���دع���ي   اىل 
 2017-633 رقم  الدعوى  �شدكم  اأقامت  قد  ليمتد  ديفيلومبنت  انرتنا�شيونال 
اهلل  اإىل اخلبري احل�شابي علي عبد  العدوى  اإحالة  اأن��ه مت  كلي وحيث  جت��اري 
يف  احل�شابية  اخل��ربة  لجتماع  احل�شور  عليكم  يتوجب  ل��ذا  امل��رزوق��ي  �شلطان 
-20 املوافق  ي��وم اخلمي�س  ع�شر ظهرا  الثانية  ال�شاعة  وذل��ك يف مت��ام  الدعوي 
بناية  اأبو هيل  دبي بجوار مركز  باإمارة  الكائن  7-2017 يف مقر مكتب اخلبري 
الفاميد مقابل كنتاكي املدخل اخللفي الطابق الثاين مكتب رقم 201 موؤ�ش�شة 
وعليه   042650645 وفاك�س   042650665 هاتف  قانونيون  حما�شبون  املحيط 
يرجي احل�شور يف املوعد املحدد وتقدمي كافة ما لديكم من م�شتندات ويف حالة 

عدم ح�شوركم �شيتم امل�شي يف اإجراءات اخلربة احل�شابية يف الدعوى.
اخلبري احل�ضابي علي املرزوقي

اإعــــــالن اجتماع خربة

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
يعلن امل�شفي القانوين – الوحدة ملراجعة احل�شابات وال�شت�شارات الإدارية وميثلها 
ح�شن علي املرزوقي وذلك بناءا على قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية 
بحل   2017/1/73548 رق��م  حت��ت   2017/3/30 ب��ت��اري��خ  ال��ع��دل  ك��ات��ب  ل��دى  امل��وث��ق 
وتعيينه م�شفي  اأبوظبي  م.م  ذ.  املن�شاآت  لإدارة  �شي عمان  .تي.  اأي  �شركة  وت�شفية 
ق�شائي للقيام باأعمال التقدم بامل�شتندات الثبوتية خالل خم�شة واأربعون يوما من 
�شارع  اإم��ارة دبي  التايل:  العنوان  امل�شفي على  اإىل مكتب  الإع��الن  ن�شر هذا  تاريخ 
اأبو هيل – بناية الفهد  - الدور الأول – مكتب رقم 1 هاتف 042979412 اأو اإمارة 
اأبوظبي اخلالدية بناية هادي املن�شوري – امليزان مكتب رقم 3 اأ�شفل البناية بقالة 

املدينة الذهبية  هاتف 0504445030 �س ب 10441 .
امل�ضفي القانوين
الوحدة ملراجعة احل�ضابات

اإعــــــالن 
بحل وت�سفية �سركة وتعيني م�سفي

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

تنويه
بال�شارة اىل العالن ال�شادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12043 بتاريخ 2017/6/11 بخ�شو�س الرخ�شة 
التجارية )CN-1049147( بال�شم التجاري/بقالة زهرة غياثي تنوه دائرة التنمية القت�شادية بانه ورد 

خطاأ يف العالن امل�شار اليه اعاله :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/را�شد حممد حممد حممد الق�شيلي املن�شوري من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ را�شد حممد حممد حممد الق�شيلي املن�شوري من 0% اىل %100
وال�شحيح هو

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/را�شد حممد علي حممد الق�شيلي املن�شوري من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ را�شد حممد علي حممد الق�شيلي املن�شوري من 0% اىل %100

لذا وجب التنويه
ن�شر  تاريخ  من  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل  هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02808/2017 �سكني   

ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00032/2017  �سكني ايجارات بالن�سر
للو�شاطة   24�شفن  و  �شحاده  م�شطفي  خالد  وبا�شل  جنحو  روي   : �شده  املنفذ  اإىل 
العقارية �س . ذ.م جمهول حمل الإقامة . حيث تقدم طالب التنفليذ  اأمل كمال الدين 

فرج ال�شادر ل�شاحله احلكم الدعوى املذكورة اأعاله والقا�شي بالأتي: 
عليهما  للمدعي  احل�شوري  ومبثابة  الأول  عليه  للمدعي  ح�شوريا  اللجنة  حكمت 
والثاين  الأول  عليهما  امل��دع��ي  ب��اإخ��الء  الأ���ش��ل��ي��ة  ال��دع��وى  يف  اأول  وال��ث��ال��ث��ة  ال��ث��اين 
 2016-10-23 امل��وؤرخ  اليجار  وعقد  بال�شحيفة  واملبنية  التداعي  مو�شوع  العني  من 
خالد  با�شل  الثاين  عليه  املدعي  ال��زام   -2 للمدعية.  ال�شواغل  من  خالية  وت�شليمها 
التداعي  للعني مو�شوع  امل�شتحقة  الأج��رة  للمدعية قيمة  ي��وؤدي  اأن  �شحادة  م�شطفي 
عن الفرتة من 29-10-2016 وحتى متام الإخالء الفعلي بواقع الأجرة ال�شنوية مبلغ 
115.000 درهم  3- والزمته بالر�شوم وامل�شاريف وثانيا ويف الدعوي املتقابلة برف�شها 
احلكم  هذا  بتنفيذ  مكلفون  اإنكم  نعلمكم  لذلك  وامل�شاريف.  الر�شوم  رافعها  والزمت 
خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة 

املبينة �شوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03581/2017 جتاري   

ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03563/2017  جتاري ايجارات بالن�سر
اإىل املنفذ �شده : جريفينغ انرتنا�شيونال للتجارة العامة �س .ذ.م.م جمهول حمل 
الإقامة . حيث تقدم طالب التنفيذ – طارق عثمان اأحمد الفقيه العمودي. ال�شادر 
ل�شاحله احلكم يف الدعوى املذكورة اأعاله والقا�شي بالأتي: 1- ما ي�شتجد من 
قيمة ايجارية حتى الإخالء الفعلي .2- بالزام املدعي عليها باإخالء العني املوؤجرة 
وت�شليمها للمدعي خالية من �شواغلها . 3- بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره 
اآلف ومائتان واثنان وع�شرون درهما للفرتة من 1-3-2017 وحتى  7222 �شبعة 
تاريخ 22-4-2017 بالإ�شافة اإ لى ما ي�شتجد من ايجار حتى تاريخ الإخالء التام 
4- بالزام املدعي عليها بر�شوم وم�شاريف الدعوى مع الزامها باأن ت�شلم للمدعي 
براءة  ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتري امل�شتحقة على املاأجور حتى تاريخ 
خم�شة  خالل  احلكم  هذا  بتنفيذ  مكلفون  اإنكم  نعلمكم  لذلك  الفعلي.  الإخ��الء 
املبينة  املهلة  خ��الل  التنفيذ  عن  امتناعكم  ح��ال  ويف  الن�شر  تاريخ  من  ي��وم  ع�شر 

�شوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذه 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03616/2017 جتاري   

ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03917/2017  جتاري ايجارات بالن�سر
اإىل املنفذ �شده : العناية الأف�شل خلدمات  تنظيف املباين وامل�شاكن �س . 
ذ.م.م جمهول حمل الإقامة . حيث تقدم طالب التنفيذ – اأم بي اأم العقارية 
ذ م م ال�شادر ل�شاحله احلكم يف الدعوى املذكورة اأعاله والقا�شي بالأتي: 
1- الزام املدعي عليها باإخالء العني املوؤجرة  2- الزام املدعي عليها ب�شداد 
مبلغ وقدرهم 23333 درهم كقيمة ايجارية للفرتة  من تاريخ 2016-5-31 
حتى 31-1-2017 وماي�شتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 1-2-2017 حتى 
تاريخ الإخالء الفعلي بواقع مبلغ وقدره 35000 درهم كاأجرة �شنوية والزام 
الزام   -3 دب��ي  كهرباء  هيئة  من  ذم��ة  ب��راءة  املدعية  بت�شليم  عليها  املدعي 
املدعي عليها بامل�شروفات. لذلك نعلمكم اإنكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم 
التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�شر  تاريخ  من  يوم  ع�شر  خم�شة  خالل 
خالل املهلة املبنية �شوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03700/2017 جتاري   

ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02921/2017  جتاري ايجارات بالن�سر
تقدم طالب  الإقامة حيث  لل�شلع. جمهول حمل  املزروعي   : املنفذ �شده  اإىل 
عبدالرحيم  وح�شني  بال�شالح  ح�شني  عبدالرحيم  عبدالرحمن   – التنفيذ 
ح�شني بال�شالح ال�شادر ل�شاحله احلكم يف الدعوى املذكورة اأعاله والقا�شي 
بالأتي: 1- ف�شال عن ما ي�شتجد منها حتى متام الإخالء والت�شليم 2- بالزام 
ال�شواغل   املدعيه خاليا من  اإىل  املوؤجر وت�شليمه  العقار  باإخالء  املدعي عليها 
الفرتة من 15-11-2016وحتى  اإليها مبلغ 52.133 دره��م عن  ت��وؤدي  وب��اأن   -3
19-4-2017 وباأن تقدم اإليها ما يفيد �شداد قيمة ما ا�شتهلكت من ماء وكهرباء 
خالل مدة �شغل العقار املوؤجر حتى متام الت�شليم 4- الزام املدعي عليه بر�شوم 
خالل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  اإنكم  نعلمكم  لذلك  ال��دع��وى.  وم�شاريف 
خم�شة ع�شر يوم من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة 

املبنية �شوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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للرتقاء ب�ضناعة الن�ضر وخدمة النا�ضرين يف الإمارات

جمعية النا�سرين الإماراتيني تعزز تعاونها مع هيئة ال�سارقة للكتاب

جمعية ال�سحفيني ومركز جنيف ينظمان برنامج تعزيز دور ال�سحفيني يف النهو�ض بحقوق الإن�سان

تتويج رباب عبد الناظر بطلة لتحدي القراءة العربي على م�ستوى تون�ض

•• ال�صارقة-الفجر:

واجلهات  املوؤ�ش�شات  خمتلف  م��ع  لعالقاتها  ت��ع��زي��زاً 
النا�شرين  جمعية  ع��ق��دت  الن�شر،  ب�شناعة  املعنية 
بني  اج��ت��م��اع��اً  للكتاب  ال�����ش��ارق��ة  وهيئة  الإم��ارات��ي��ني 
خاللها  م��ن  ميكن  ال��ت��ي  الو�شائل  لبحث  اجل��ان��ب��ني 
الإم���ارات والوطن  دول��ة  الن�شر يف  الرت��ق��اء ب�شناعة 
يف  الإم��ارات��ي��ني  النا�شرين  ح�شور  وتعزيز  ال��ع��رب��ي، 

املحافل الإقليمية والدولية. 
ال�شارقة  اأقيم يف مقر هيئة  ال��ذي  الجتماع  وخ��الل 
اأحمد العامري، رئي�س الهيئة،  للكتاب، ناق�س �شعادة 
و���ش��ع��ادة را���ش��د ال��ك��و���س، امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي جلمعية 
ب�شاأن  امل�شرتك  التعاون  �شبل  الإماراتيني،  النا�شرين 
يف  وخ�شو�شاً  والدولية،  والعربية  املحلية  امل�شاركات 
2018، اللذان  معر�شي باري�س و�شاو باولو للكتاب 
اإىل  اإ�شافة  ال�شارقة �شيف �شرف فيهما،  اإم��ارة  حتل 
للكتاب  ال�شارقة  هيئة  �شتقدمه  ال��ذي  الدعم  اأ�شكال 
اإىل النا�شرين وامل�شتثمرين يف مدينة ال�شارقة للن�شر 

اجلاري اإن�شاوؤها حالياً. 
ا�شتعداداتنا  ب��دء  م��ع  ال��ع��ام��ري:  اأح��م��د  �شعادة  وق��ال 
باري�س  معر�شي  يف  ال�شارقة  ل�شت�شافة  للتح�شري 
تطوير  اإىل  ن�شعى  املقبل،  العام  للكتاب  باولو  و�شاو 
لت�شليط  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع خمتلف  ال��ت��ع��اون 
ثقايف  ح�شور  من  الإم���ارة  به  حتفل  ما  على  ال�شوء 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  دع��م  ظل  يف  نوعه،  من  فريد 
املجل�س  القا�شمي، ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور 
الأعلى حاكم ال�شارقة، ويف نف�س الوقت اإبراز مالمح 
التوا�شل  ج�شور  ملد  باملنطقة،  املتطور  الن�شر  قطاع 
الإماراتيني  وامل��وؤل��ف��ني  ال��ن��ا���ش��ري��ن  م��ع  احل�����ش��اري 

ونظرائهم يف فرن�شا والربازيل وبقية دول العامل. 
تتطلع جمعية  الكو�س:  را�شد  �شعادة  قال  من جانبه 
النا�شرين الإماراتيني اإىل ال�شتفادة من خربة هيئة 
واملهرجانات،  امل��ع��ار���س  جم���ال  يف  للكتاب  ال�����ش��ارق��ة 
وع��الق��ات��ه��ا ال��ق��وي��ة م��ع ال��ن��ا���ش��ري��ن يف ال���ع���امل، من 
وزيادة  الن�شر  ق��ط��اع  تطوير  يف  م��ع��اً  امل�شاهمة  اأج���ل 
منافعه املعنوية واملادية التي توؤثر اإيجابياً يف العديد 

النا�شرين  متكني  وك��ذل��ك  الأخ���رى،  القطاعات  م��ن 
م�شاركاتهم  ت��و���ش��ي��ع  م���ن  اجل��م��ع��ي��ة  يف  الأع�������ش���اء 
و�شراء  لبيع  اأم��ام��ه��م  الفر�شة  واإت��اح��ة  اخل��ارج��ي��ة، 
تنظمها  التي  الفعاليات  يف  وامل�شاركة  الن�شر،  حقوق 

الهيئة داخل دولة الإمارات وخارجها. 
النا�شرين  جمعية  م�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ان  وات��ف��ق 
خالل  من  اخلارجية  الكتب  معار�س  يف  الإماراتيني 
اجلمعية  تقوم  اأن  على  للكتاب،  ال�شارقة  هيئة  جناح 
برت�شيح ع�شرة نا�شرين للم�شاركة يف معر�شي باري�س 
لبيع  اأمامهم  الفر�شة  واإت��اح��ة   2018 باولو  و�شان 
لع�شرة  اختيارها  اإىل  اإ�شافة  الكتب،  حقوق  و���ش��راء 

كتب �شدرت حملياً من اأجل ترجمتها اإىل الفرن�شية 
الهيئة،  قبل  م��ن  وتوزيعها  وطباعتها  والربتغالية 
“األف عنوان وعنوان”، يف هذين  وبدعم من مبادرة 

املعر�شني. 
باملعار�س  اخلا�س  جناحها  يف  اجلمعية  و�شتحر�س 
للكتاب  ال��دويل  ال�شارقة  معر�س  وخ�شو�شاً  املحلية، 
تواجد  على  للطفل،  ال��ق��رائ��ي  ال�����ش��ارق��ة  وم��ه��رج��ان 
امل�شاركة  ي�شتطيعون  ل  ال��ذي��ن  النا�شرين  م��ن  ع��دد 
وت�شويق  لبيع  اأم��ام��ه��م  الفر�شة  واإت��اح��ة  مبفردهم 
من  ع��دد  ب��دع��وة  اجلمعية  �شتقوم  كما  اإ���ش��دارات��ه��م، 
التي  التدريبية  ال��دورة  حل�شور  النا�شرين  اأع�شائها 

مع  بالتعاون  �شنوياً  للكتاب  ال�شارقة  هيئة  تنظمها 
جامعة نيويورك اأبوظبي، لتنمية وتطوير قدراتهم. 
تاأ�ش�شت  التي  الإماراتيني  النا�شرين  جمعية  وتهدف 
الن�شر  ق��ط��اع  وتطوير  خ��دم��ة  اإىل   2009 ال��ع��ام  يف 
يف دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، والرت���ق���اء به، 
التاأهيل  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  النا�شر  ب��دور  والنهو�س 
على  اجلمعية  وتعمل  كفاءته.  ترفع  التي  والتدريب 
الإم����ارات،  ب��دول��ة  الن�شر  ق��ط��اع  يف  العاملني  رع��اي��ة 
وحت�����ش��ني ����ش���روط امل��ه��ن��ة وال���ق���وان���ني اخل��ا���ش��ة بها 
املعنية بالن�شر داخل  بالتن�شيق والتعاون مع اجلهات 

الدولة وخارجها.

حلقوق  ج��ن��ي��ف  وم��رك��ز  ال�شحفيني  جمعية  ب����داأت 
الإن�����ش��ان واحل����وار ال��ع��امل��ي ام�����س يف ف��ن��دق رادي�شون 
بلو مبدينة دبي لالإعالم برناجما تدريبيا لأع�شاء 
النهو�س  يف  ال�شحفيني  دور  تعزيز  ح��ول  اجلمعية 
اإدري�س  ب��ح��ق��وق الإن�����ش��ان وذل����ك ب��ح�����ش��ور ال�����ش��ف��ري 
اجل���زائ���ري امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز ج��ن��ي��ف حلقوق 
الإن�شان واحلوار العاملي و�شعادة حممد يو�شف رئي�س 

جمعية ال�شحفيني.
ي�شتمر  ال��ذى  التوعوي  التدريبي  الربنامج  ي�شلط 
املحا�شرات  من  منوعة  باقة  على  ال�شوء  اي��ام  اربعة 
ماهية  ح��ول  وا�شحة  �شورة  تقدمي  �شاأنها  من  التي 
تلعبه  الذي  الكبري  وال��دور  واأهميته  الإن�شان  حقوق 
يف تر�شيخ مفهومي الأمن وال�شالم ومقاومة الت�شدد 
اأ�شا�س  على  والتفرقة  العن�شرية  ونبذ  وال�شطهاد 

اجلن�س والدين وغريه.
يلقيها  م��ت��ن��وع��ة  ال���ربن���ام���ج حم���ا����ش���رات  وي�����ش��م��ل 
والقانون  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  جم���ال  يف  متخ�ش�شون 

الإ�شالمي والقانون الإن�شاين والدويل. و�شدد اإدري�س 
اجلزائري يف كلمته الرتحيبية ببداية الربنامج على 
اأه��م��ي��ة ح��ق��وق الإن�������ش���ان يف ح��ف��ظ احل���ق���وق و�شون 
ال��ربن��ام��ج الرامية  اأه���داف  اإىل  ال��ك��رام��ات ..م�����ش��ريا 
اإىل تقدمي �شورة وا�شحة حول هذا املو�شوع وتعزيز 
اإميانا بقدرتهم على  دور ال�شحفيني يف النهو�س به 
القيام بذلك ودورهم يف التغيري والتاأثري على الراأي 

العام يف جمتمعاتهم.
الربنامج  ���ش��ل�����ش��ل��ة حم���ا����ش���رات  اجل����زائ����ري  ود����ش���ن 
واحلوار  الإن�����ش��ان  حل��ق��وق  جنيف  م��رك��ز  مبحا�شرة 

العاملي: الغر�س الربنامج، الأهداف.
����ش���وب م���وؤ����ش�������س ومدير  ب���ي���ري  ال����دك����ت����ور  و�����ش����ارك 
Horizon Learning Link ورئي�س اأفريقيا 
اخلا�س  ال���دويل  العهد  ب��ع��ن��وان  حم��ا���ش��رة  يف   21
باحلقوق املدنية وال�شيا�شية يف حني �شاركت كاميليا 
كيميليفا املديرة التنفيذية لأكادميية جنيف للقانون 
حما�شرتني  يف  الإن�شان  وحقوق  وال��دويل  الإن�شاين 

الأوىل بعنوان �شكوك الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان: 
والثانية  وامل��ع��اه��دات  امل��ي��ث��اق  على  القائمة  الآل��ي��ات 
قدم  كما  والأداء..  الهيكل  الإن�����ش��ان:  حقوق  جمل�س 
اإدري�������س اجل���زائ���ري حم��ا���ش��رة الإج������راءات اخلا�شة 
املكلفني  وح��دود عمل  نطاق  الإن�شان:  ملجل�س حقوق 

بوليات.
احلاجي  عثمان  للربنامج  الثاين  اليوم  يف  وي�شارك 
موؤ�ش�س مركز حقوق الإن�شان بجامعة جينان وخبري 
هما  مبحا�شرتني  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  م�شتقل 
الإن�شان  ح��ق��وق  ملجل�س  ال�شاملة  ال��دوري��ة  امل��راج��ع��ة 
اأو غري  ال���ق�������ش���ري  الخ���ت���ف���اء  ح������الت  وحم���ا����ش���رة 

الطوعي.
املركز  رئي�س  امل��ي��داين  اأم��ني  حممد  كذلك  و�شيقدم 
ال��ع��رب��ي ل��ل��رتب��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��ان��ون الإن�����ش��اين ال���دويل 
وح��ق��وق الإن�����ش��ان حم��ا���ش��رت��ني الأوىلن���ظ���ام حقوق 
الإ�شالم  والثانية  العربية  ال��دول  جامعة  يف  الإن�شان 
الإن�����ش��ان يف منظمة  الإن�����ش��ان: نظام حقوق  وح��ق��وق 

التعاون الإ�شالمي. ويف ثالث اأيام الربنامج �شي�شارك 
الإقليمي  ال���ق���ان���وين  امل��ن�����ش��ق  م��ك��ي  ع��م��ر  ال��ق��ا���ش��ي 
اللجنة  يف  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  ملنظمة 
ال��دول��ي��ة ب��ت��ق��دمي حم��ا���ش��رة ب��ع��ن��وان ال��ت��ف��اع��ل بني 
الإن�شان:  حقوق  وقانون  ال��دويل  الإن�شاين  القانون 
ال��ن��زاع��ات امل�شلحة غ��ري ال��دول��ي��ة ..ك��م��ا يقدم  ح��ال��ة 
جنيف  جامعة  العلمية  الدرا�شات  معهد  يف  املحا�شر 
العربي  العامل  يف  والبحوث  الدرا�شات  مركز  ومدير 
حما�شرتني  عبيدي  ح�شني  الدكتور  املتو�شط  ودول 
ال��ق��ائ��م��ة على  ال��ن��م��ط��ي��ة  ال��ق��وال��ب  الوىل م��ك��اف��ح��ة 
الإ�شالموفوبيا  بني  الإ���ش��الم:  حول  الإع��الم  و�شائل 
والتطرف و الثانية حرية الراأي والتعبري. ويف اليوم 
ال���راب���ع والأخ�����ري ل��ل��ربن��ام��ج ���ش��ي��ق��دم رئ��ي�����س حترير 
“احلرية” حما�شرة  اجلزائرية  اليومية  ال�شحيفة 
الإن�شان  ح��ق��وق  لق�شايا  الإع��الم��ي��ة  التغطية  ع��ن 
يف  ال�شحافية  الكتابة  تقنيات  عن  اخرى  وحما�شرة 

جمال حقوق الإن�شان. 

التعليم  وزير  �شليم خلبو�س  توج معايل 
الرتبية  وزي���ر  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل 
رباب مبارك  الطالبة  تون�س  بالإنابة يف 
الناظر بلقب بطلة حتدي القراءة  عبد 
م�شتوى  على  الثانية  دورت���ه  يف  العربي 
حفل  يف  وذل���ك  التون�شية  اجل��م��ه��وري��ة 
اأقيم يف ف�شاء امل�شرح البلدي بالعا�شمة 

تون�س.
ح�������ش���ر احل����ف����ل م����ع����ايل حم���م���د زي���ن 
الثقافية  ال���������ش����وؤون  وزي������ر  ال���ع���اب���دي���ن 
م�شروع  ع���ام  اأم���ني  ال�شام�شي  وجن���الء 

حت�����دي ال�����ق�����راءة ال���ع���رب���ي وع�������دد من 
م�شوؤويل وزارة الرتبية وفريق التحدي 
املدار�س  وم���دراء  الطلبة  اأم���ور  واأول��ي��اء 

وامل�شرفني.
وكرم معايل الوزير بطلة حتدي القراءة 
اجلمهورية  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  ال���ع���رب���ي 
الناظر  رب����اب م���ب���ارك ع��ب��د  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 
الطالبة يف ال�شف الأول الثانوي مبعهد 

مدنني .
عبداملهدي  ف�����وزي  الأ����ش���ت���اذ  ك����رم  ك��م��ا 
كاأف�شل  ال���ك���اف  ولي�����ة  م���ن  ال����رح����ايل 

التعليمية  املناطق  م�شتوى  على  م�شرف 
يف تون�س.

وق���ال���ت جن����الء ال�����ش��ام�����ش��ي اأم�����ني عام 
م�شروع حتدي القراءة العربي “ �شعدنا 
وال�شعبي  ال��ر���ش��م��ي  ال��ت��ف��اع��ل  ب��ح��ج��م 
لالأ�شقاء يف تون�س اخل�شراء مع م�شروع 
حتدي القراءة العربي منذ دورته الأوىل 
التون�شي  الع��ت��زاز  حجم  لحظنا  وق��د 
بالهوية العربية واهتمامهم بلغتهم الأم 
وهو اأمر لي�س بغريب على دولة اأجنبت 
العديد من العلماء وال�شعراء املرموقني 
�شباب  ب��اأن  ون��رى   .. التاريخ  م��دار  على 
ال��ت��ح��دي مقبلني  امل�����ش��ارك��ني يف  ت��ون�����س 
على مرحلة من التطور والإب��داع الذي 
يحاكي تاريخ بالدهم وعراقتها متمنني 
واملدر�شة  امل��ت��م��ي��ز  وامل�������ش���رف  ل��ل��ب��ط��ل��ة 
املتميزة التوفيق يف املرحلة النهائية من 
نهاية  دب��ي  يف  �شتنعقد  التي  الت�شفيات 

العام اجلاري«.
بطلة  لتتويج  اخل��ت��ام��ي  احل��ف��ل  و���ش��ه��د 
ال����ق����راءة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى تون�س  حت����دي 
تكرمي معايل حممد زين العابدين وزير 
ال�شوؤون الثقافية يف تون�س لباقي الطلبة 
الع�شرة الأوائل على م�شتوى اجلمهورية 
من اأ�شل 390 طالباً وطالبة �شاركوا يف 
الرتتيب  على  وه��م  الوطنية  النهائيات 
حنني بو�شا�س الطالبة بال�شف ال�شاد�س 
بالق�شرين  الأوىل  احل�����ي  مب���در����ش���ة 
ال�شف  يف  الطالبة  ال��رباح  يو�شف  ورمي 
ال�شوايي مبدينة  ال�شاد�س مبدر�شة نهج 
ال�شف  الطالب يف  املحرزي  ت��وزر وجهاد 
الثاين ثانوي باملعهد النموذجي مبدينة 
يف  الطالبة  اجلحمو�شي  ونور  القريوان 
ال�شف الثالث ثانوي باملعهد النموذجي 
مبدينة اأريانة وهنية م�شعودي الطالبة 
الدين  خري  مبدر�شة  الثامن  ال�شف  يف 
و�شم�س  ال���ق�������ش���ري���ن  مب���دي���ن���ة  ب���ا����ش���ا 
الثامن  ال�����ش��ف  يف  ال��ط��ال��ب��ة  ب��ال��ط��ي��ب 
ب��الإع��دادي��ة ال��ن��م��وذج��ي��ة مب��دي��ن��ة قبلي 

وجزال العايدي الطالب بال�شف الرابع 
بالإعدادية النموذجية مبدينة القريوان 
الثالث  ال�شف  الطالبة يف  واإ�شراء عماد 
مبدر�شة املنارة بالعا�شمة تون�س وو�شال 
ال��راب��ع يف  ال�شف  الطالبة يف  احل��ام��دي 

مدر�شة الر�شاد مبدينة القريوان.
م�شاركة  التون�شية  اجلمهورية  و�شهدت 
130281 طالباً وطالبة  ما جمموعه 
يف حتدي القراءة العربي بدورته الثانية 
�شبقت  التي  الت�شفيات  مرحلة  وك��ان��ت 
تتويج الأوائل انعقدت على مدار 3 اأيام 
يف العا�شمة حتت اإ�شراف وزارة الرتبية 
وفريق حتدي القراءة من دولة الإمارات 
.. ومتت عملية التحكيم للطلبة واملدار�س 
وامل�شرفني بهدف اختيار املراكز الع�شرة 

الأوىل على م�شتوى اجلمهورية واأف�شل 
بالذكر  جدير  مدر�شة.  واأف�شل  م�شرف 
اأن م�شروع حتدي القراءة العربي الذي 
اأط��ل��ق��ه ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” يف �شبتمرب من العام 2015 ميثل 
اإق��ل��ي��م��ي ع��رب��ي لت�شجيع  اأك���رب م�����ش��روع 
القراءة لدى الطالب يف العامل العربي 
و���ش��وًل لإب����راز ج��ي��ل ج��دي��د م��ت��ف��وق يف 
جمال الطالع والقراءة و�شغف املعرفة.
العربي  ال��ق��راءة  م�شروع حت��دي  ويعترب 
لدولة  املرموقة  للجهود  نوعية  اإ�شافة 
حميطها  خ��دم��ة  �شعيد  على  الإم����ارات 
العربي حيث يهدف اإىل ت�شجيع القراءة 

ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��دام وم��ن��ت��ظ��م ع���رب نظام 
العام  املتابعة للطلبة طيلة  متكامل من 
جمموعة  اإىل  بالإ�شافة  هذا  الأكادميي 
والت�شجيعية  املالية  احلوافز  من  كبرية 
للمدار�س والطلبة وامل�شرفني امل�شاركني 

من جميع اأنحاء العامل العربي.
اإحداث  ح��ول  امل�شروع  ر�شالة  وتتمحور 
ال��ق��راءة ع��رب و���ش��ول م�شروع  نه�شة يف 
حتدي القراءة العربي اإىل جميع الطلبة 
العربي ويف مرحلة  ال��وط��ن  م��دار���س  يف 
لحقة اأبناء اجلاليات العربية يف الدول 
من  العربية  اللغة  ومتعلمي  الأجنبية، 

غري الناطقني بها.
الوعي  تنمية  اإىل  امل�����ش��روع  ي��ه��دف  ك��م��ا 
ال��ع��ام ب��واق��ع ال��ق��راءة ال��ع��رب��ي و�شرورة 

متقدم  موقع  اإىل  للو�شول  به  الرت��ق��اء 
الت�شامح  ق��ي��م  ن�شر  ج��ان��ب  اإىل  ع��امل��ي��اً، 
الآخ��ر نتيجة للرثاء  والع��ت��دال وقبول 
اإ�شافة   .. القراءة  حتققه  ال��ذي  العقلي 
اإىل تكوين جيل من املتميزين واملبدعني 
القادرين على البتكار يف جميع املجالت 
والعمل على تطوير مناهج تعليم اللغة 
ال��ع��رب��ي��ة يف ال���وط���ن ال��ع��رب��ي ب���الإف���ادة 
يف  امل��ت��واف��رة  البيانات  تقومي  نتائج  م��ن 
وتقدمي  العربي  القراءة  م�شروع حتدي 
اأ�ش�س علمية  اأُمن��وذج متكامل قائم على 
لت�شجيع م�شروعات ذات طاَبع مماثل يف 
حركة  تن�شيط  واأخ���رياً  العربي  ال��وط��ن 
والن�شر  والطباعة  والرتجمة  التاأليف 

مبا يرثي املكتبة العربية.

نادي ال�سارقة لل�سحافة يعزز 
قدرات الطالب الإعالمية

حلكومة  الإع��الم��ي  للمكتب  ال��ت��اب��ع   - لل�شحافة  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي  ينظم 
مدار�س  من  وطالبة  طالبا   25 ل�  ال�شيفي  التدريب  برنامج   - ال�شارقة 
الفرتة  واحل��ادي ع�شر خالل  والعا�شر  التا�شع  ال�شف  الدولة من طالب 
من 9 يوليو اجلاري حتى 12 اأغ�شط�س املقبل مبعدل ثالثة اأيام ا�شبوعيا 

مبقر املكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة.
يركز التدريب الذي يقدمه نبيل عطا م�شاعد مدير التحرير التنفيذي 
جلريدة اخلليج على الرتبية الإعالمية وتعزيز قدرات الطالب الإعالمية 
يف مواجهة ال�شائعات والأخبار املغلوطة كمحور رئي�س للتدريب اإ�شافة اإىل 
تدريبهم على التعامل مع كافة الو�شائل الإعالمية وتعريفهم باأ�شا�شيات 

العمل ال�شحفي.
اإن  ال�شارقة  حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب  مدير  ع��الي  �شعيد  ط��ارق  وق��ال 
تركيز نادي ال�شارقة لل�شحافة على حمور الرتبية الإعالمية ياأتي توافقا 
الرتبوية  املوؤ�ش�شات  كافة  تبذلها  التي  الكبرية  الإيجابية  اجل��ه��ود  م��ع 
ق���ادر على قيادة  اإع��الم��ي متمكن  الإم��ارات��ي��ة لإي��ج��اد جيل  والإع��الم��ي��ة 

العملية العالمية وفق اأ�ش�س �شليمة وقيم الإعالم اليجابية.
باملعارف  الطلبة  التدريبية ت�شاهم يف تزويد  ال��دورة  اأن  اإىل  ولفت عالي 
الإعالمية وحت�شينهم من العواقب ال�شلبية التي قد ترتتب على تداول 
الأخبار واملعلومات املغلوطة والتعامل اخلاطئ معها ون�شرها دون التاأكد 

من �شحتها .
م�شرياً اإىل اأن التطور الكبري يف و�شائل الت�شال و�شرعة انت�شار املعلومات 

يحتم التوعية امل�شتمرة للن�سء وت�شكيل الوعي الإعالمي.
تنظيم  على  م�شتمرة  ب�شورة  يعمل  لل�شحافة  ال�شارقة  ن��ادي  اأن  واأ�شاف 
الأن�شطة والربامج والأحداث التفاعلية واحلمالت التوعوية التي تهدف 
اأ�شكالها  اإىل ن�شر الوعي املجتمعي باأهمية ال�شحافة الإيجابية مبختلف 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  ع��رب  خا�شة  للمعلومات  ال�شحيح  ال��ت��داول  و���ش��رورة 

الجتماعي.
اإىل  لل�شحافة  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي  م��دي��رة  ال���دح  ه���دى  اأ����ش���ارت  م��ن جانبها 
اخلطط امل�شتقبلية للنادي وفق اأطر زمنية التي ت�شتهدف تنفيذ العديد 
من الأن�شطة املوجهة للن�سء �شواًء يف التدريب اأو التوعية اأو العمل على 

اكت�شاف قدراتهم ومواهبهم الإعالمية وتنميتها.
يف  ال�شيفي  للتدريب  الرئي�شي  امل��ح��ور  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة  اأن��ه  اىل  ون��وه��ت 
ال��ت��دري��ب من  بنود  �شمن  فرعي  اآخ��ر  هناك حم��ور  الإع��الم��ي��ة  الرتبية 
عامة  ب�شورة  ال�شحفي  العمل  ومبادئ  باأ�شا�شيات  الطالب  تعريف  �شاأنه 
مع تنظيم زيارات ميدانية ملوؤ�ش�شات �شحفية واإعالمية للتعرف عن قرب 
ال�شارقة  نادي  تبني  اإىل  اإ�شافة  والإعالمي  ال�شحفي  العمل  فنيات  على 

لل�شحافة للمتميزين من الطالب لرعاية موهبتهم منذ ال�شغر.
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بعد 30 عاما: فرقة )يو2( تغني من
 جديد )جو�سوا تري( يف جولة اأوروبية

لطاملا رّكزُت على �ضماع حد�ضي واإرواء عط�ضي اإىل التعّلم

اإيفا هريزيغوفا: اأعترب نف�سي امراأة مبدعة
نظرك؟ يف  اجلميلة  املراأة  موا�شفات  هي  • ما 

- اإنها املراأة الأنيقة يف مظهرها ويف ت�شرفاتها وثقافتها 
اأي�شاً. ويجب اأن تتحلى مب�شتوى من ال�شجاعة والأمان. 

اأح��ب ه��ذه اجل��وان��ب اجلمالية 
التي تنطبع يف ذاكرة النا�س.

املو�شة  عامل  تغرّي  هل   •
ببداياتك  مقارنًة  ك��ث��رياً 

خالل الت�شعينيات؟
يقت�شر  مل  لكن  ن��ع��م،   -

املو�شة،  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ي��ري 
العامل  ت���غ���رّي  ف���ق���د 

كله بطريقة جذرية. اأ�شبح كل �شيء جديداً. رمبا يعني 
تكرث  لكن  بال�شياع،  البع�س  ي�شعر  اأن  اجلديد  الو�شع 
الفر�س راهناً وت�شمح بظهور مواهب جديدة. اإنه و�شع 

مثري لالهتمام.

يف  فيلماً  للتو  و����ش���ّورِت  كعار�شة  عملك  تتابعني   •
جمموعة  وابتكرِت  الأم،  بلدك  الت�شيكية،  اجلمهورية 
اأ�شبحت  ب��اأن م�شاغلك  ت�شعرين  ب��ك. هل  اأزي��اء خا�شة 

مفرطة؟
�شماع  رّك��زُت على  ام��راأة مبدعة. لطاملا  نف�شي  اأعترب   -
حد�شي واإرواء عط�شي اإىل التعّلم. لكني اأركز على م�شاألة 
ل  واحدة يف كل مرة واأعطيها كامل طاقتي ووقتي. اأف�شّ
اأن اأحافظ على تركيزي. اأكرث ما اأحبه اأن اأروي 
ق�شة بطريقة ب�شرية، عن طريق ال�شينما اأو 
الأزي���اء. تربز  اأو عر�س  الت�شميم  اأو  ال�شور 
وجهات نظر خمتلفة يف العامل نف�شه وميكن 
اأن ن�شتعمل و�شائل خمتلفة لطرح الق�ش�س. 

اإنه عامل مبهر!

اخلطوة  اأخ������ذ  ع���ل���ى  وال�������دك  ���ش��ّج��ع��ك   •
ذكريات  اأي  باري�س.  اإىل  وامل��ج��يء  احلا�شمة 

حتملينها عن تلك املرحلة؟
- اخ��ت��ارت��ن��ي وك��ال��ة ا���ش��م��ه��ا )غ����ال( لبدء 
عمري  ك��ان  فرن�شا.  يف  املهنية  م�شريتي 
16 عاماً ومل حتبذ اأمي فكرة رحيلي اإىل 
مكان بعيد يف ذلك العمر املبكر. لكن اعترب 
والدي اأن الرتبية التي تلّقيُتها ت�شمح يل 
بتدبر اأموري. كان يجب اأن تقتنع اأمي. مل 
لأنني  الت�شجيع  اإىل  م��ن حت��ت��اج  اأن���ا  اأك���ن 
اأردُت اأن اأرحل. لطاملا كنت م�شتقلة ومل 

اأخف يوماً من التغيري.

والدك؟ من  تعّلمِته  الذي  • ما 
لطاملا  ك���ث���رية.  اأم�������وراً  ت��ع��ّل��م��ُت   -
البداية،  يف  ق���دوت���ي.  اع��ت��ربُت��ه 
عّلمني اأن اأبذل ق�شارى جهدي 
وقوة  بال�شجاعة  اأحت��ل��ى  واأن 
الإرادة. كان �شخ�شاً براغماتياً 
اأف����ك����اراً خالقة  ول��ط��امل��ا ح��م��ل 
ما  لتحقيق  ي��ل��زم  م���ا  ب��ك��ل  وق����ام 
�شوؤونه  ت��دّب��ر  يجيد  ك���ان  ي���ري���ده. 
بيديه.  الأ����ش���ي���اء  ي�����ش��ن��ع  اأن  وي��ح��ب 
اأطّبق فل�شفته: اأع�شق الطبخ واكت�شاف 
اأقوم  الأط��ب��اق. كذلك  وابتكار  امل��اأك��ولت 

باأ�شغال يدوية كثرية يف منزيل.

العامل  ك�����ان  ك���ي���ف  م��ه��ن��ت��ك،  ب����داي����ة  يف   •
غ���ادرِت  ح��ني  امل��راه��ق��ة  ���ش��ن  اكت�شفِته يف  ال���ذي 

ت�شيكو�شلوفاكيا؟
- اأتذكر تلك املرحلة كلها. كان ذلك العامل ملّوناً. 
رمبا اأبدو �شطحية حني اأقول هذا الكالم لكن 
كانت الأ�شياء رمادية يف بلدي: النا�س، املنازل، 
ال��واج��ه��ات... اأو ب��الأح��رى ال��واج��ه��ة لأن��ن��ا مل 
فرن�شا،  يف  للجميع!  واح���داً  متجراً  اإل  منلك 
كانت الأ�شياء كافة ت�شّج بالفرح. لكني ل اأقول 

اأ�شنع  اأك��ون مميزة، كنت  �شيئة. كي  اإنني ع�شُت طفولة 
اأثوابي بنف�شي. لطاملا متتعُت ِبح�ّس اإبداعي.

اإىل الوراء، هل كنت  اأن تعودي بالزمن  • لو ت�شّنى لك 
لتختاري هذه املهنة التي اأو�شلتك اإىل القمة؟

- مل اأ�شاأ يوماً اأن اأ�شبح غنية اأو م�شهورة، بل كان الهدف 
ثقافات  واكت�شاف  بال�شفر  يتعلق  اإيّل  بالن�شبة  الأ�شا�شي 
ح�شلُت  ف�شويل.  واإرواء  جديدة  لغات  وتعّلم  خمتلفة 
على فر�شة هائلة. لكني ما كنُت لأختار هذه املهنة اليوم 
اأ�شاء ولدّي  اأ�شافر متى  ام��راأة خمتلفة.  اأ�شبحُت  لأنني 
هذا  يف  ما  اأف�شل  اإعطائهم  على  واأح��ر���س  اأولد  ثالثة 
العامل. ل اأريد اأن يعملوا يف جمال املو�شة، لكني اأريدهم 
ويجولوا  متعددة  لغات  ويتعلموا  انفتاحهم  يطوروا  اأن 
اأق�شى حد ويح�ّشنوا نف�شهم.  اإىل  العامل كي ي�شتفيدوا 

ال�شفر يغّذي الروح!

يومك  يكون  كيف  الأ���ش��واء،  حتت  تكونني  ل  حني   •
املثايل؟

)ت�شحك(.  متاأخر  لوقت  بالنوم  امل��ث��ايل  يومي  اأب���داأ   -
اأ�شتيقظ مبت�شمة يف هذه احلالة  النوم يغرّي كل �شيء! 
�شيء  ك��ل  يل  فيبدو  طباعي،  يف  ال��ن��وم  قلة  ت��وؤث��ر  بينما 
مرعباً! يف حياتي اليومية، ل �شيما مع الأولد، نرك�س 
اليوم  ي�شمل  امل�����ش��اء.  يف  ب��الإن��ه��اك  ن�شعر  ث��م  با�شتمرار 
املثايل اأي�شاً جتارب ممتعة وب�شيطة مثل �شرب نقيع من 

الزجنبيل والليمون ملمار�شة التاأمل.

هذه  ط����وال  امل��و���ش��ة  ع���امل  يف  ت��األ��ق��ك  ���ش��ر  ه���و  • م���ا 
الفرتة؟

- ل اأعرف بكل �شراحة. يف اأعماقي، اأظن اأن احلظ له 

دور كبري يف هذا القطاع لأن كل �شيء يتوقف على نظرة 
ال�شغف والدقة  اأن م��ب��ادئ  اأظ���ن  ذل���ك،  الآخ��ري��ن. ع��دا 
ك�شب  على  �شاعدتني  وال��دي  من  تعّلمُتها  التي  والقوة 

تقدير الآخرين.

جمالية؟ ن�شيحة  تقّدمي  اأن  ميكن  هل  النهاية،  • يف 
- اأنا من�شبطة جداً منذ �شغري. ل ميكن التخلي طبعاً 
تطبيق  اأح��اول  الراهن،  الوقت  الب�شرة. يف  تنظيف  عن 
الن�شائح  اإح��دى  تتعلق  ياباين.  كتاب  قراأتها يف  ن�شائح 
ب��ع��د ده���ن كرمي  ال��وج��ه  ���ش��اخ��ن��ة ع��ل��ى  ب��و���ش��ع من�شفة 
الرتطيب كي يخرتق املنتج اأعماق الب�شرة. جّربوا هذه 

الطريقة و�شتالحظون الفرق!

خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي
با�شم  ُيعَرف  ال��ذي كان  البلد  اإيفا هريزيغوفا يف  ول��دِت 
اإيطايل  مار�شياج  غريغوريو  وزوج��ه��ا  ت�شيكو�شلوفاكيا 

وتعي�س راهناً يف لندن. 
حول خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي تقول: )اإنه 

�شوؤال �شعب. �شّوتُت لقرار البقاء يف الحتاد الأوروبي.
املع�شكرين مل يعرف حقيقة  من  اأي��اً  ب��اأن  �شعرنا  لكننا   
ما يح�شل، لذا كان اخليار �شعباً. اخرتُت البقاء �شمن 
اأف�شل  اأن الوحدة تعطي  اأظن  الحت��اد الأوروب��ي لأنني 

النتائج. 
اأّي��د معظم الربيطانيني خ��روج بلدهم من  لكن بعدما 
القارة.  يف  �شليماً  لي�س  ال��و���ش��ع  اأن  لح��ظ��ن��ا  الحت����اد، 
واإبراز  الو�شع  تغيري  اإىل  بريطانيا  خ��روج  ي��وؤدي  رمب��ا 
يدفع  اأن  من  مفر  ل  لكن  عقود.  منذ  القائمة  امل�شاكل 
من  ب��د  ل  نف�شه.  ال��وق��ت  يف  باهظاً  ثمناً  الربيطانيون 

عبور هذه املرحلة(.

بداأت فرقة الروك اليرلندية 
يوم  اأوروب������ي������ة  ج���ول���ة  يو2 
األبوم  اإىل  ب��ال��ع��ودة  ال�����ش��ب��ت 
تناول  ال��ذي  ت��ري(  )جو�شوا 
عالقة احلب والكراهية التي 
ربطتها باأمريكا ودفع بها اإىل 
النجومية عند طرحه  دائرة 

قبل 30 عاما.
يقودها  التي  الفرقة  وت��وؤدي 
املغني بونو البالغ من العمر 
باأكمله  الأل���ب���وم  ع��ام��ا   57
�شخ�س  م��ل��ي��ون   2.4 ل��ن��ح��و 
جولتها  خ��الل  ع�شاقهم  م��ن 
اأغاين  بينها  م��ن   2017 يف 
اأور  )وذ  مثل  جن��اح��ا  حققت 

وذاوت يو(.
األبومات الفرقة  اأكرث  وُطرح 
عندما   1987 يف  م��ب��ي��ع��ا 

رئي�شا  ري���ج���ان  رون���ال���د  ك���ان 
للوليات املتحدة ومارجريت 
ث��ات�����ش��ر رئ��ي�����ش��ة ل����ل����وزراء يف 

بريطانيا.
وا���ش��ُت��ل��ه��م��ت ب��ع�����س اأغ�����اين 
الأل��ب��وم م��ن رح��الت ق��ام بها 
وال�شلفادور  لنيكاراجوا  بونو 
ال�شيا�شة  ت���اأث���ري  راأي  ح��ي��ث 
املتحدة  للوليات  اخلارجية 
اأخرى  اأغ��ان  تناولت  يف حني 
املناجم  عمال  اإ���ش��راب  تاأثري 

يف بريطانيا يف الثمانينيات.
تري(  )جو�شوا  األ��ب��وم  ومثل 
ال�������ذي ب������اع اأك�������رث م����ن 25 
تناول  اأوج  ن�����ش��خ��ة  م���ل���ي���ون 
اجتماعية  لق�شايا  ال��ف��رق��ة 
و�شيا�شية من خالل مو�شيقى 

الروك.

ال��راب��ع��ة  ع��م��ر  يف 
والأربعني،

امل���م���ث���ل���ة  ت�������ربع   
وال���ع���ار����ض���ة اإي��ف��ا 
ه�����ريزي�����غ�����وف�����ا يف 

جتديد نف�ضها.
مع  م�ضّوقة  مقابلة   

امراأة مميزة...

ـِ كيم  النجمة �سيلينا غوميز ُتطيُح ب
كاردا�سيان وتتفّوق عليها!

�شخ�شيات  اأغنى  جتمُع  لئحة  غوميز،  �شيلينا  العاملّية  النجمة  ت�شّدرت 
من  جن��وم   10 الالئحة  وت�شّم  الإجتماعي.  التوا�شل  م��واق��ع  اأح��د  على 
عامل الغناء وتلفزيون الواقع والريا�شة والزياء، حيث ترّبعت على عر�س 
ال�شدارة النجمة العاملّية �شيلينا غوميز ب�ِ 550 األف دولر عن كل تدوينة 

تن�شرها ملتابعيها الذين و�شل عددهم اىل 122 مليوناً.
اأما جنمة تلفزيون الواقع كيم كاردا�شيان، فاحتّلت املرتبة الثانية، ب�ِ 500 
األف دولر عن كّل تدوينة تن�شرها ملتابعيها الذين و�شل عددهم اىل 100 

مليوناً.
400 األف  وجاء جنم كرة القدم كري�شتيانو رونالدو ، يف املرتبة الثالثة ب�ِ 
 104 اىل  ع��دده��م  و�شل  ال��ذي��ن  ملتابعيه  ين�شرها  تدوينة  ك��ّل  ع��ن  دولر 

مليوناً.
جيرن،  كيندال  جيرن،  كايلي  اأي�شاً  الالئحة  ت�شّم  اأجنبّي،  موقع  وبح�شب 

كلوي وكورتني كاردا�شيان، كارا ديليفني، جيجي حيدولريون جيم�س.
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اأطعمة وم�سروبات يجب جتنبها حال الإ�سابة بالتهاب املعدة
يعانى الكثري من الأ�شخا�س من اآلم التهاب املعدة ، والتى عادة ما حتدث 
فى  ت�شاهم  التى  الأطعمة  تناول  اأو   ، التوتر  اأو  النف�شية  ال�شغوط  ب�شبب 
زيادة التهابها، ومن اأبرز الأطعمة التى يجب اأن يتجنبها مري�س التهاب 

املعدة وفقا ملوقع " the health " الطبى:
 ، املعدة  بطانة  التهاب  حترك  الدهنية  الأطعمة  الد�شمة:  الأطعمة   1
الدهنية  الأح��م��ا���س  على  حتتوى  التى  الأطعمة  ع��ن  المتناع  م��ن  ولب��د 
املقلى  وال��دج��اج  املقلية  وال��ف��ط��ائ��ر  املقلى  والبي�س  الب�شل  حلقات  مثل 
املخبوزة،  البحرية  واملاأكولت  واملكرونة  الأبي�س  واخلبز  البطاطا  ورقائق 
التى تهيج بطانة املعدة احل�شا�شة، كما اأن الأطعمة الدهنية قد ترفع �شغط 

الدم اأو توؤدى اإىل ال�شمنة واأمرا�س القلب.
 ، املعدة  التهاب  اأع��را���س  تفاقم  قد  احل��ارة  الأطعمة  احل��ار:  الطعام   2
احلارة  وال�شل�شة  واخل���ردل  احل���ار  الفلفل  م��ع  الغذائية  وال���ش��ت��ع��دادات 
ت��زداد �شوءا، كما  اأو  املعدة  التهاب  اإىل  قد ي�شبب ارجت��اع احلم�س وي��وؤدى 
اأن الأطعمة احلارة اأكرث عر�شة للهجوم على بطانات املعدة ال�شعيفة التي 

ت�شررت بالفعل من التهاب املعدة.
املزمن، فمن  املعدة  التهاب  النباتات: عندما تعانى من نوبات  3 اخل�شر، 
الطماطم  وحلقات  وال��ث��وم  الب�شل  مثل  النى  اخل�شار  جتنب  امل�شتح�شن 
الطعام جيدا  م��ن طهى  ال��ت��اأك��د  ل��ذا يجب  والأمل،  ح��رق  ي�شبب  ق��د  لأن���ه 

وتقطيعه اإىل حلقات �شغرية جدا لي�شهل عملية اله�شم.
والغازية  الكحولية  امل�شروبات  جميع  واحلم�شية:  الغازية  امل�شروبات   4
للتهاب  التعر�س  وعند   ، امل��ع��دة  التهاب  تطوير  وت�شبب  ال��ده��ون  عالية 
ميكن  التى  وامل�شروبات  الكحولية،  امل�شروبات  جميع  جتنب  يجب  املعدة، 
اأن تهيج املعدة احل�شا�شة وت�شمل امل�شروبات الغازية وع�شائر احلم�شيات، 

وينبغي اأي�شا جتنب القهوة.

ملر�سى الكلى.. تعرف على الأطعمة املفيدة وامل�سرة ل�سحتك
الكلى  تت�شرر  وح��ني  والقلب،  العظام  �شحة  يف  رئي�شًيا  دوًرا  الكلى  تلعب 
مثل  عنه م�شاعفات  ينتج  الهامة، مبا  الأدوار  هذه  اأداء  يف  ق�شور  يحدث 

ارتفاع �شغط الدم، وفقر الدم، و�شعف العظام، ف�شاًل عن تلف الأع�شاب.
ا يف احلفاظ على �شحة الكلى،  اأن يلعب دوًرا هامًّ وميكن للنظام الغذائي 
ت�شاعد يف احلفاظ على  التي  بالأطعمة  رايت" قائمة  "اإيت  ويقدم موقع 
الكلى ب�شحة جيدة، مبا ميّكنها من اأداء وظائفها احليوية على النحو الأمثل 
النخفا�س  ويعرف  الكلى.  مري�س  ت�شر  التي  بالأطعمة  اأخ��رى  وقائمة 
التدريجي يف وظائف الكلى با�شم مر�س الكلى املزمن، حيث ت�شبح الكلى 
بكامل طاقتها.  التي ترتاكم يف اجل�شم  النفايات  ق��ادرة على ت�شفية  غري 
الأط��ع��م��ة عالية  ت��ن��اول  م��ن  ب��احل��د  امل��زم��ن  الكلى  م��ر���س  وين�شح مر�شى 
ال�شوديوم  عالية  والأطعمة  والبقوليات  النباتي  والربوتني  البوتا�شيوم 
والف�شفور. وت�شمل هذه الأطعمة البطاط�س والطماطم وال�شبانخ والبنجر 
واملوز والربتقال والكيوي واخلوخ والفواكه املجففة وال�شكولتة واملك�شرات 
اأن تت�شبب هذه  املمكن  ال�شويا ومنتجاته. ومن  الغازية ولنب  وامل�شروبات 
الأطعمة يف م�شاعفات ملري�س الكلى، مثل: ف�شل القلب، وه�شا�شة العظام، 
وارتفاع �شغط الدم. ويف املقابل، هناك الكثري من الأطعمة املفيدة ملر�شى 
الكلى، مثل: التفاح، والتوت، والعنب، والبطيخ، واخل�س، واخليار، والب�شل، 
واملكرونة،  والأرز،  والليمون،  وال��ربوك��ل��ي،  والقرنبيط،  واجل���زر،  وال��ث��وم، 

والفا�شوليا اخل�شراء، وزيت ال�شمك، والبي�س.

اخلل؟ نهر  ي�ضمى  النهار  • اأي 
على  ك��دلل��ة  ال�شهد  اأو  الع�شل  م��ن  نهر  ب��اأن��ه  النيل  نهر  يو�شف  ق��د 
عذوبة مياهه .. وعلى العك�س من النيل هناك نهر من اخلل وهو نهر 
) الريو - فيناجرى ( الذى يوجد فى كولومبيا .. وهو جزء من النهر 
اأن الأ�شماك ل ت�شتطيع  الأك��رب امل�شمى كوكا .. وقد بلغ من ملوحته 
العي�س فيه وعندما حلل العلماء مياهه كيميائياً وجدوا اأنها حتتوى 
اأج��زاء من  على اأحد ع�شر ج��زءاأ من حام�س الكربيتيك وعلى ت�شعة 
حام�س الهيدروكلوريك فى كل 1000 جزء من املاء ... ويرجع �شبب 
بالقرب من بركان ي�شمى بركان )  اأنه يجرى  اإىل  النهر  ملوحة هذا 

بورا�شيه ( .
العامل؟  يف  اأفعى  اأطول  طول  هو  • ما 

 اأطول اأفعى يف العامل هي اأفعى الأنكوندا اأو باء املاء هي اأطول الأفاعي 
اإنها تعي�س يف اأنهار وم�شتنقعات جنوب اأمريكا قد ي�شل طولها اإىل 36 
قدما رغم كونها غري �شامه اإل اأنها متيت �شحاياها  بوا�شطة ع�شرهم 

تلتف الأنكوندا حول ج�شم ال�شحية وتع�شرهم حتى متيتهم خنقا

بح�راً ع�شر  �ش�تة   : هو  ال�شعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 
الت�شمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�س  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  • هل 

حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 
الهدف على  النظر  لت�شديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 

الأر�س على  اجلاذبية  �شد�س  ت�شاوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 
بالقرياط املا�س  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 

ذيله  قطع  اذا  ميوت  احل�شان  اأن  تعلم  • هل 
حلمه  يف  عظمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�شلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

ينام عندما  واحدة  عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 
ال�شمع حا�شة  متتلك  ل  والأفعى  والذبابة  ال�شلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

الفك ع�شلة  هي  الإن�شان  ج�شم  يف  ع�شلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�شم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى الأذن  من  �شمعاً  اأ�شعف  الي�شرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 
والق�شدة  والزبدة  البي�س  و�شفار  احلوت  كبد  وزيت  ال�شمك  زيت   ، يف  املوجود  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 
النمو  عملية   يعوق  ونق�شه  الطفل  لنمو  لزم  والكمرثى  واجل��زر  الأوراق  طويلة  ال�شفراء  واخل�شروات 
والفراط يف تناوله ي�شبب �شغطا متزايد يف الدماغ ودوار و�شداع وت�شاقط ال�شعر وي�شقق اجللد وال�شفاه 

ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�شل

القمر ال�صديق 

الثالثاء   11   يوليو    2017  م   -   العـدد  12067  
Tuesday  11   July   2017  -  Issue No   12067

زيت الزيتون 
زي������ت ال���زي���ت���ون 
اأح����������د اأف���������ش����ل 
ال������������������زي������������������وت 
ال�����ط�����ب�����ي�����ع�����ي�����ة 
لل�شحة  املفيدة 
ب�������ش���ف���ة ع���ام���ة، 
يف�شل  ل����ذل����ك 
ا������ش�����ت�����خ�����دام�����ه 
من  امل���ط���ب���خ  يف 

بفوائد  اجل�شم  لإم��داد  ال�شلطة  واأط��ب��اق  الغذائية  للوجبات  اإ�شافته  خ��الل 
�شحية عديدة. 

ويقول الدكتور اأحمد اخلطيب، اأخ�شائي التغذية العالجية وعالج ال�شمنة 
من  جمموعة  على  يحتوي  ال��زي��ت��ون  زي��ت  اإن  ال��ق��اه��رة،  جامعة  وال��ن��ح��اف��ة، 
الفيتامينات مثل فيتامني اأ،ود، ، ك ، ه�، مما يجعل تناوله مفيد جدا ل�شحة 
الزيتون  زيت  لإ�شافة  فوائد �شحية عديدة  هناك  قائال،  ا�شتكمل  الإن�شان. 
للوجبات الطعام واأهمها، اأن اإ�شافة زيت الزيتون للوجبات اأو طبق ال�شلطة، 
ت�شاهم يف انخفا�س م�شتوى الكول�شرتول ال�شار باجل�شم، لذلك يف�شل تناوله 
للمر�شى الذين يعانون من ارتفاع م�شتوى الكول�شرتول ال�شار، حلمايتهم 
من الإ�شابة مب�شاكل ارتفاع الكول�شرتول مثل ت�شلب ال�شرايني وغريها من 
والدهون  الكول�شرتول  مر�شى  اأحمد،  الدكتور  وين�شح  ال�شحية.   امل�شاكل 
ال��زي��وت غ��ري ال�شحية والهتمام  ا���ش��ت��خ��دام  ا���ش��ت��ب��دال  ب�����ش��رورة  ال��ث��الث��ي��ة، 

امل��ن��ام��ة: م��ع ارت��ف��اع درج���ات احل����رارة، يزداد 
اجلراري  الإج��ه��اد  خلطر  الإِْن�����َش��ان  تعر�س 
الدكتور  يقول  الإط��ار  ه��ذا  ب�شكل كبري. ويف 
���اري الأط����ف����ال  ���ت�������شَ جم�����دي ب���������دران، ا����شْ
للح�شا�شية  امل�شرية  اجلمعية  وع�شو 
تعر�شاً  ال��ف��ئ��ات  اأك����رث  اإن  وامل��ن��اع��ة: 
لالإجهاد احلراري، ربات البيوت يف 
املطابخ، والأطفال الر�شع، ل�شدة 
بارتفاع  وت��اأث��ره��م  ح�شا�شيتهم 
درج����������ات احل�������������رارة، وك����ذل����ك 
ال�شن،  وكبار  ال�شغار،  الأط��ف��ال 
ومر�شى الربو ال�شعبي حيث يفاقم 
اجلو احلار ل�شيما الزائد منه هوؤلء جميعاً.
وطالب بدران بالعودة اإىل ا�شتخدام املروحة، 

ال�شخ�س  الهواء حول  لقدرتها على حتريك 
وعلى اْلَب�َشَرة، لفتاً اإىل اأهمية تنظيف الوجه 
تنتقل  ل  َحتَّى  لهوائها،  التعر�س  قبل  َجيَِّداً 
الأتربة وحبوب اللقاح اإىل الأنف اأو العينني، 
من  وتنظفها  ب�شيانتها  الهتمام  جانب  اإىل 
الداخل واخلارج يوميا َحتَّى ل ت�شبح و�شيلة 
ل�شخ الأتربة وامللوثات وم�شببات احل�شا�شية 

يِف بيئة املحيطني بها.
يِف  والطيور  باحليوان  للرفق  الدعوة  ووج��ه 
لنف�س  يحتاج  اأن���ه  واإدراك  احل���ار،  اجل��و  ه��ذا 
احتياجات الإِْن�َشان من املاء لل�شرب وللتهوية، 
اأوعية  امل���اء يف  وَدَع����ا اإىل ت��وف��ري ك��م��ي��ات م��ن 
امل�شاحات  ويف  امل���ن���ازل  اأ���ش��ط��ح  ف����وق  ك���ب���رية 

املفتوحة للطيور واحليوانات.

وقال خبري املناعة: اإن اجلو احلار والحرتار 
احلراري ب�شفة عامة ي�شبب التوتر واعتالل 
واجلفاف  والغ�شب  بالإحباط  ال�شعور  امل��زاج 
ة مع زيادة الرطوبة وغياب ثقافة �شرب  َخا�شَّ
الن�شاط  وقلة  ال�����ش��داع  اإىل  ��اَف��ة  ب��الإِ���شَ امل���اء، 
البدين والقت�شادي، حيث ينزوي البع�س يف 
اأو يقومون  بيوتهم هرباً من حرارة الطق�س 

باإَِجاَزات مفتوحة.
وقال بدران: اإن كمية اإفراز العرق من ج�شم 
خمتلفة  ع��وام��ل  ة  ِع���دَّ على  تعتمد  الإِْن�����َش��ان 
اأه���م���ه���ا: درج����ة ح�����رارة اجل����و م���ع الرطوبة 
والتي  باجل�شم  ال�����ش��وائ��ل  وك��م��ي��ة  الن�شبية، 
ي�شربها ال�شخ�س، ودرجة ال�شمنة، والعوامل 

الوراثية، ومواقف التوتر والقلق.

ن�سائح لتجنب  الإجهاد احلراري

منغ منغ، واحد من اثنني من دببة الباندا ال�ضينية يلهو يف جممع خارجي يف حديقة حيوان زولوجيت�ضر غارتن يف برلني. )ا ف ب(

كان القمر نائما حينما �شمع بكاًء عالياً ونحيبا فاأطل بهدوء ووقار لريى من الذي يبكي، فراأى ارنوب ال�شغري، 
فحزن من اجله و�شاأله ما بك؟ فقال ارنوب: ا�شعت طريقي ول اراه، الظالم �شديد..كيف اعرف البيت ..فقال 
القمر �شاأ�شاعدك ثم نه�س القمر من فرا�شه ووقف عاليا فانار الطريق لرنوب وا�شرع اىل بيته فرحا، وقبل ان 
يذهب القمر اىل فرا�شه �شمع �شراخا من نوع اخر، انه �شراخ فزع وهلع وخوف، فنظر فراأى غزالة ف�شاألها ما 
بها فقالت: الثعلب يطاردين ول ا�شتطيع الختباء فهو يراين فقال لها �شاأ�شاعدك، وا�شرع بالدخول اىل فرا�شه 
مرة اخرى واختباأ فعم الظالم املكان وا�شتطاعت الغزالة ان ت�شل ايل بيتها يف الظالم بدون ان يراها الثعلب 
،ظن القمر بانه �شينام نوما عميقا لكنه �شمع �شراخ اخر فقد كان الدب ال�شود الكبري ي�شرخ لن ابنه خرج 
ومل يعد ول ي�شتطيع روؤيته يف الظالم فخرج القمر من فرا�شه مرة اخري وظهر بكل و�شوح لينري الغابة للدب 
الكبري ليبحث عن ابنه ويف نف�س الوقت �شرخ علي �شديقته ال�شحابة وقال لها ابحثي معي عن الدب ال�شغري 
راأته فوقفت فوقه و�شرخت وقالت  ال�شحابة تطري من مكان ايل مكان حتى  امل�شكينة فخرجت  لن�شاعد امه 
ايها الدب ال�شغري ام�شي ورائي و�شت�شل لمك وبالفعل م�شت ال�شحابة وخلفها الدب ال�شود ال�شغري حتي كاد 
يقرتب من امه وهنا ظهر الثعلب فا�شرعت ال�شحابة لت�شكب مائها فوق الثعلب وت�شايقه وتوؤخره قليال حتي 
و�شل الدب الكبري اىل ابنه فلم يجد الثعلب مفرا من الهروب و�شحكت ال�شحابة عليه ب�شدة و�شكرها القمر 
فقالت له اين مل افعل �شيئا فانت من قدم خدماته الكثرية لل�شغار و�شاقف الن هنا للحرا�شة ريثما ترتاح 

قليال وذهب القمر للنوم ووقفت ال�شحابة تت�شنت عليها ت�شمع من يناديها لت�شاعده .


