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فوائد اإزالة الدهون بالليزر

الدهون  واإزال���ة  التجميل  جراحة  اأ�ستاذ  عنب،  اأ���س��رف  الدكتور  ق��ال 
من  يتم  ج��راح��ي  غ��ر  ع��اج  ه��و  بالليزر،  اجل�سم  نحت  اإن  بالليزر، 
ال�سحوم  اأي  الدهنية  اخلايا  لقتل  التربيد  تقنية  ا�ستخدام  خال 

املرتكزة دون اإ�سابة اجللد اأو الأن�سجة الأخرى يف اجل�سم.
اجل�سم  من  اخلايا  هذه  طرح  واأ�ساف يف مقابلة مع “اإرم نيوز” اأن 
يتم ب�سورة تدريجية وخال عدة اأ�سابيع، والنتائج حتى الآن م�سجعة 
حيث تتناق�ص �سماكة ال�سحم مبعدل %25 بعد كل جل�سة ويرتاوح 

عدد اجلل�سات ما بني 1-3 بح�سب درجة الرتاكم ال�سحمي.
وتابع عنب اأن نحت اجل�سم هو الإجراء الأكرث فاعلية، واأف�سل اأ�سلوب 
الدهون  التخل�ص من  الراغبني يف  الأ�سخا�ص  ي�ساعد  غر جراحي 
التخل�ص منها  اأج�سامهم، وي�سعب  املرتاكمة يف مناطق حمددة من 
اأ�ستاذ  وا�ستطرد  الريا�سة.  ممار�سة  اأو  غذائي  نظام  اتباع  مع  حتى 
جراحة التجميل واإزالة الدهون بالليزر اأن من مميزات هذه التقنية، 
التعايف �سريعة  اأمل ودون تخدير وفرتة  اإزال��ة الدهون تكون دون  اأن 

دون احلاجة اإىل ق�ساء وقت بعد النتهاء من الإجراء.

جهاز ثوري قادر على تنحيف اأي بطن
ابتكر جمموعة من العلماء جهاًزا، و�سف ب�الثوري، قادر على تنحيف 
البطن بغ�ص النظر عن حجمه ولاأبد، اإل اأن العاج باجلهاز باهظ 

الثمن، اإذ تكلف اجلل�سة الواحدة 300 جنيه اإ�سرتليني.
وتقول �سيدة اإن معدتها مل تكن يوًما م�ستوية بدون ترهات، وعلى 
بع�ص  متتلك  كانت  اأن��ه��ا  اإل  نحيًفا،  ج�سًدا  متتلك  اأن��ه��ا  م��ن  ال��رغ��م 
ل�سكل ج�سمها  بالن�سبة  بطنها منحتها مظهًرا غر لئق  ال��ربوز يف 

الرفيع، وكانت اأمها دائًما ما تناديها بالبدينة.
بارًزا،  املعدة  نتوء  ك��ان  عاماً   25 العمر  من  بلغت  عندما  واأ�سافت: 

الأمر الذي كان ي�سايقني كثًرا.
وتقول املراأة اإنها مل تكن بالفعل بدينة، ولكنها كانت تكره النتوءات 
البارزة يف بطنها ب�سدة، وكانت تت�ساءل ملاذا متتلك �سديقاتها معدة 

خالية من الرتهات بينما هي ل؟.
امل�سطحة كل �سيء بدًءا من حمية تخلي�ص  وجربت احلاملة بالبطن 
اجل�سم من ال�سموم املعروفة با�سم “رجيم الديتوك�ص” اإىل التمارين 

الريا�سة وال�سيام، ح�سب قولها.
اتباع نظام رجيم غر عقاين،  الع�سرينات من عمرها، حاولت  ويف 
حيث مل تكن تتناول وجبة الإفطار يف ال�سباح يف حماولة للحفاظ 

على ا�ستقامة بطنها.
وتذكر اأن اإحدى �سديقاتها اأخربتها باأن البطن بحجم وعاء �سغر، 
وو�سع الكثر من الطعام فيها يجعلها تكرب يف احلجم، لذلك حاولت 

الأكل مثل الطيور، وجتويع نف�سها، ولكن النتوء ظلت موجودة.
كانت  وبينما  التجميل،  عمليات  بع�ص  اإج��راء  ا  اأي�سً اأنها حاولت  كما 
تبحث عن كتاب حول مكافحة ال�سيخوخة، عر�ص عليها جراح جتميل 
اأجرت العملية  اإج��راء عملية ت�سبه �سفط الدهون. وقد  يف نيويورك 

لكن نتائجها مل تكن بال�سكل املطلوب.

اإحذر من جرعات الفيتامني "C" الزائدة!
ُيعّد الفيتامني "C" من املُكّمات الغذائّية املُفيدة للج�سم ل�سّيما يف 
اأو الوقاية  اأو العناية بالب�سرة وال�سعر  جمال الوقاية من النفلونزا 
ق��د ت�سر  ال��زائ��دة منه  اأن اجل��رع��ات  اإل  ال�سرطان،  اأن���واع  م��ن بع�ص 
من  ملغم   90 من  باأكرث  ُين�سح  ل  التغذية  خ��رباء  ووف��ق  باجل�سم، 

فيتامني "C" للرجل واأقل من ذلك للمراأة، كجرعة يومّية.
فاإن  بال�سحة،  املعني  "بولد�سكلي"،  م��وق��ع  ن�سره  تقرير  وبح�سب 
اإىل بع�ص الأعرا�ص  ت��وؤدي  "C" قد  اجلرعات الزائدة من فيتامني 
اجلانبية التي قد تعود بال�سرر على اجل�سم، وت�سمل تلك الأعرا�ص 

ما يلي:
 ،"C" الغثيان والإ�سهال: يف حالة تناول جرعات زائدة من فيتامني

خا�سة اإذا مت تناول تلك اجلرعات على معدة فارغة.
طفح جلدي: من الأعرا�ص ال�سارة لزيادة معدلت فيتامني "C" يف 
اجل�سم هو ظهور طفح جلدي، يف �سورة ح�سا�سية للجلد، وهي تظهر 
على الأخ�ص يف الأطفال الر�سع. الإره��اق: من الأعرا�ص التي تدل 
بالإرهاق،  ال�سعور  اأي�ساً  اجل�سم  "C" يف  فيتامني  ن�سبة  زي��ادة  على 

والذي قد يتطور اإىل نوع من الدوار والنعا�ص يف بع�ص الأحيان.
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كيف ميكن التغلب على "فوبيا الطريان" ؟
 بالرغم من ال�سعادة التي ي�سعر بها البع�ص عند توجهه للمطار لل�سفر اإىل 
بلد اأخر وق�ساء اإجازة ممتعة مع الأهل والأ�سدقاء خال العطلة ال�سيفية، 
ي�سعر الآخرون بالقلق، بل ورمبا يف بع�ص الأحيان ي�سعر بالرعب من ركوب 
الطائرة. تعرف هذه احلالة با�سم "فوبيا الطران" وتكاثرت اأعداد الذين 
حوادث  عن  املفزعة  الأخبار  انت�سار  بعد  خا�سة  احلالة،  هذه  من  يخ�سون 
هذه  تعزيز  اإىل  اأدت  التي  العوامل  اأه��م  بني  من  وك��ان  الطائرات.  �سقوط 
الظاهرة تركيز و�سائل الإعام على حالت �سقوط الطائرات اأو اختفائها، 
الأم����ر ال���ذي ج��ع��ل ال��ع��دي��د الأ���س��خ��ا���ص مي��ت��ن��ع��ون ع��ن رك���وب الطائرات، 
احلالة  ه��ذه  وتنتج  الإم��ك��ان.  ق��در  اأخ���رى  و�سائل  ا�ستخدام  اإىل  وال��ت��وج��ه 
النف�سية بالن�سبة لبع�ص الركاب ب�سبب الغمو�ص الذي يلف عملية الهبوط 
يف  وال�سباب،  الرعدية  العوا�سف  عرب  وال��ط��ران  اجلوية  وال�سطرابات 
حني اأن كل هذه الأمور تعد اأ�سياء طبيعية. هنا علينا اأن نذكر اأن احتمالية 
اأن ميوت الن�سان يف حادث طران هي تقريبا 1 من 11 مليون فقط، بينما 
 ،5000 ك��ل  ب��ني  م��ن   1 ه��ي  �سيارة  ب��ح��ادث  ال�سخ�ص  اأن مي��وت  احتمالية 
اإىل  ب��و���س��وح  ي��وؤ���س��ر  وه���ذا  الأوىل،  م��ن  بكثر  اأك���رب  ن�سبة  بالتاأكيد  وه���ذه 
وللتغلب  الطائرات.  ا�ستخدام  �سامة  اإىل  وي�سر  الطائرات  ح��وادث  ندرة 
العاج  لتلقي  العديدون  يلجاأ  الطائرات  من  ال�سديد  اخل��وف  حالة  على 
النف�سي، حيث ي�ستعني الطب النف�سي بتقنيات عديدة كالتاأمل وال�سرتخاء 
واخليال املُوّجه. اأي�سا اختيار �سركة الطران الأن�سب يبعث على الكثر من 
الراحة النف�سية، لذا على اجلميع الرتوي قبل التوجه اإىل �سركة طران 
معينة. ومن الأمور املهمة اأي�سا اأن تناول وجبة غنية بالعنا�سر الغذائية قد 
اأثناء الرحلة. ويجب جتُنب �سرب امل�سروبات التي حتتوي  ي�ساعد يف النوم 
على الكافيني، والتي تعمل على زيادة التوتر، وا�ستبدالها باملاء، وقد تكون 
بع�ص الأدوية من احللول املنا�سبة اأي�سا يف بع�ص احلالت، مثل املهدئات. 

وقد ي�ساعد اختيار املقعد البعيد عن النافذة يف تخفيف حدة التوتر.

جوليا كاري ينتظر مولودها الثالث
 The late late show اأّكد مقدم برنامج
جامي�ص كوردنخرب حمل زوجته املمثلة 
جوليا كاريو اأعلن اأنه من املتوقع اأن تلد 
الثنائي يف  ت���زوج  وق��د  الأول.  ك��ان��ون  يف 

ايلول 2012 ولهما �سبي وفتاة. 
وفقرة  ب��رن��اجم��ه  ت��ق��دمي  اىل  اإ����س���اف���ة 
Carpool Karaokeالتي لقت جناحاً 
الن�سخة  لتقدمي  ك��وردن  ي�ستعد  كبراً، 
املقبل   Grammys حفل  م��ن  ال�ستني 
الثاين  ك��ان��ون  �سهر  يف  �سيجري  وال���ذي 
2018. يذكر اأنها لن تكون املرة الوىل 
جوائز  حفلة  جامي�ص  فيها  يقدم  التي 
اأن ق����ّدم ح��ف��ل ال���ت���وين عام  ف��ق��د ���س��ب��ق 

2016 ولقى جناحاً كبراً.

حبيبة �سابقة لـ جورج كلوين تك�سف �سّرًا عنه
للنجم  ال�سابقة  احلبيبات  اإح��دى  ع��ادت 
العاملي جورج كلوين اإىل الظهور يف العلن 
بعد ولدة تواأمه، حتديداً ك�سفت كارول 

رادزيويل معلومات تتعلق بحياتهما . 
وق���ال���ت ال�����س��ح��اف��ي��ة وال���ك���ات���ب���ة خال 
م�ساركتها يف برنامج "ريل هاو�ص وايفز 
خا�ست  اإن���ه���ا  �سيتي"  ي����ورك  ن��ي��و  اأوف 

عاقة مع املمثل يف العام 2000 .

تطوير عالجات العقم.. 
تعزز فر�ص احلمل  �ص 23

هل روائح الطعام 
تزيد ال�سمنة؟

�سم  اإن  اأم���ري���ك���ي���ون  ع��ل��م��اء  ق����ال 
ال���ط���ع���ام ق��ب��ل ت���ن���اول���ه، مي��ك��ن اأن 
اأن  اعتبار  ال�سمنة، على  اإىل  يوؤدي 
تخزين  على  اجل�سم  ي�ساعد  ذل��ك 

مزيد من ال�سعرات احلرارية.
ن�سرتها  درا���س��ة  يف  العلماء  واأ���س��ار 
جامعة كاليفورنيا الأمريكية، اإىل 
جتربة  على  ا�ستندت  الدرا�سة  اأن 
�سم  ت��اأث��ر  وكيفية  ال��ف��ئ��ران،  على 

الطعام على حجم اأج�سادها.
العلماء  ب���اأن  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت 
ال�سم  ح���ا����س���ة  ب��ت��ع��ط��ي��ل  ق����ام����وا 
ال�سمينة،  ال���ف���ئ���ران  ب��ع�����ص  ع��ن��د 
الذي  نف�سه  ال��ط��ع��ام  واأط��ع��م��وه��ا  
يتم  ال���ت���ي مل  ل���ل���ف���ئ���ران  ق����دم����وه 

تعطيل حا�سة ال�سم لديها.
وقالت اإن النتيجة كانت �سادمة، اإذ 
اأن الفئران التي كانت حا�سة ال�سم 
يف  وزن��ه��ا،  انخف�ص  معطلة  لديها 
الفئران  جم��م��وع��ة  وزن  زاد  ح��ني 

الأخرى.
يعني  “هذا  ال��درا���س��ة:  واأ���س��اف��ت 
يوؤدي  تناوله  قبل  الطعام  �سم  اأن 
ال�سعرات  م��ن  م��زي��د  ت��خ��زي��ن  اإىل 
احل����راري����ة ول��ي�����ص اح������رتاق تلك 
البحث  باأن  واأو�سحت  ال�سعرات”. 
قد ي�ساعد يف التو�سل لعاج ي�ساعد 
م�سكات  مع  التعامل  على  النا�ص 
تناول الطعام، والأ�سخا�ص الذين 
وقال  وزنهم.  اإنقا�ص  اإىل  ي�سعون 
يف  امل�سارك  ديلني،  ان��درو  الدكتور 
اإن زي���ادة الوزن  ال��درا���س��ة:  اإع����داد 
بعدد  تتعلق  م�ساألة  جم��رد  لي�ست 
اأج�سامنا،  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  ال�����س��ع��رات 
فاإننا  لذلك  دخولها،  بكيفية  لكن 
التجربة على  تلك  يف حال عممنا 
الب�سر، فاإننا �سننجح يف اإنتاج دواء 
مينع دخول ال�سعرات للج�سم، دون 
باأن  اأعتقد  ال�سم،  يوقف حا�سة  اأن 

هذا الأمر �سيكون رائًعا.

اأول اأتوبي�ص 
باملقلوب يف العامل

ن�سر موقع "فرال ميجا" املخت�ص 
واملميزة  النادرة  الفيديو  مبقاطع 
حافلة  اأول  يظهر  ف��ي��دي��و  مقطع 
مقلوبة فى العامل، والتى �سممها 
ن�سف  تركيب  طريق  ه��ن  اأخ���وان، 
حافلة  ج�سم  على  باملقلوب  حافلة 
ت��ق��ل��ي��دي��ة. ل��ت�����س��ب��ح احل��اف��ل��ة فى 
الذى  املبهر  ال�سكل  بهذا  النهاية 
ن����ال ���س��ع��ب��ي��ة ك���ب���رة، ح��ي��ث عكف 
و  و�ستيف" 55  "بريت  الأخ����وان 
56 عاماُ ملدة 6 اأ�سهر كاملة حتى 

انتهيا من فكرتهما بنجاح.

: بذكاء  خفيفة  وجبة   .1
ت��ن��اول وج��ب��ات خفيفة  التوقف ع��ن  اأح��د يطلب منك  ل 
متاما ولكن  بدل من ذلك تناول الطعام بذكاء، فاجلميع 
اأن  �ساأنه  ال�سريعة من  اأن الوجبات  اأن��ت  يعلم  مبا فيهم 
ت�سعر  اأن��ت  الوقت  نف�ص  وف��ى  الكثر  وزن��ك  اإىل  ي�سيف 
نن�سحك   لذلك  الرئي�سية  الوجبات  بني  كثرا  باجلوع 
الغنية بالربوتني مثل  زبدة  بتناول  الوجبات اخلفيفة 

الفول ال�سوداين والفواكه واملك�سرات .
لتتناول الطعام اأثناء م�ساهدة التلفاز :  .2

 اأثبتت الأبحاث اأنه اإذا كنت ت�ستهلك الع�ساء اخلا�ص بك 
اأو اأي وجبة اأخرى اأثناء م�ساهدة التلفزيون، ميكنك اأن 
تاأكل ما ي�سل اىل ٪40 �سعرى حراري اأكرث من املعتاد 
اأو  اأو قراءة كتب  التلفاز  بالأن�سغال مب�ساهدة  ، لين�سح 

غر ذلك اأثناء تناول الطعام .
وزنك يوميا : من  التحقق   .3

اأن احلفاظ على اختبار وزنك على اأ�سا�ص منتظم  يعطيك  
اإنذار دائم  ما اإذا كان  يتزايد يوما بعد يوم،  �سيكون ذلك  
الغذائية  امل��واد  واختيار  الأك��ل  على  لل�سيطرة  لك  دافعا 

اخلا�سة بك اأكرث بحكمة.
: الأ�سبوع  يف  مرات  ثاث  التمرن    .4

ت�ساعدك  ���س��وف   ، منتظم  ب�سكل  الريا�سة  ممار�سة  اإن 
على احل�سول على كتلة الع�سات، الأمر الذي �سيوؤدي 

بدوره اإىل ت�سريع عملية التمثيل الغذائي 
اخلا�ص بك.

�سهوتك  زادت  ك��ل��م��ا  ع��ق��ل��ك  ا���س��غ��ل   .5
للطعام :

ال�سديدة  اأن الرغبة  اأثبتت الأبحاث  وقد 
 ، دق��ائ��ق   5 م��ن  اأك���رث  ت�ستمر  للطعام  ل 

كل ما حتتاجه هو جمرد �سبط النف�ص 
ع����ن طريق  ع���ق���ل���ك  ق���ل���ي���ا، حت����وي����ل 
ا�ستدعاء �سديقك مثا  باحلديث معه 

اأو التفكه نن�سى الطعام!.
: الإفطار  وجبة  فى  ماترغب  تناول   .6

الإفطار  وج��ب��ة  تخطي  اإىل  مييلون  ال��ن��ا���ص   .
اخلا�سة بهم من اأجل انقا�ص وزنه، والتي ل يقرتح على 
الإطاق. مثل هوؤلء النا�ص يف نهاية املطاف على تناول 
املزيد من الوقت متاأخر! LOL! تناول وجبة الإفطار 
اليوم!  بقية  بعيدا عن  اجل��وع  اآلم  على  واحل��ف��اظ  ب��اذخ 

تناول جميع الوجبات يف الوقت املنا�سب.
عن تناول الكحوليات : الكف   .7

الكحوليات  بغ�ص النظر عن نوعها من �ساأنه اأن ي�سيف 
لكنها    ، �سغر  �سئ  وكاأنها  تبدو  قد   ، الكثر  وزن��ك  اإىل 
، اذا كنت تقلع عن الكحوليات  ت�سيف الكثر  جل�سمك 

ب�سكل منتظم ف�سرتى النتائج يف غ�سون اأ�سبوعني.

يف اليوم : مرتني  الفاكهة  تناول   .8
تناول الفاكهة مرتني باإنتظام يوميا تبقي بطنك ممتلئا 
و  فيه،  املرغوب  غر  الطعام  تناول  عن  بعيدا  وتبقيك  

الفواكه غنية بالألياف، و�سوف تكون جيدة جل�سمك.
من النوم : كاف  ق�سط  اأخذ    .9

على  ج�سمك  ي�ساعد  النوم  من  اليومية  ح�ستك  اإكمال 
الذى  التوتر  وع��دم  الغذائى  التمثيل  وانتظام  ال��راح��ة 

يدفعك لتناول ال�سكريات بكرثة .
: ر�سيقا  نف�سك  ت�سور   .  10

اإن لعبة العقل تق�سى باأن ترى نف�سك ر�سيقا ، وبالتاىل 
�سي�سعى ج�سمك اأن ي�سل لل�سورة التى ر�سمها عقلك .

اإليك اأهم اأ�سباب التهاب 
اجليوب الأنفية املزمن 

الكثر  �سائعة ت�سيب  الأنفية حالة  التهاب اجليوب 
املختلفة  الطق�ص  تقّلبات  مع  خ�سو�ساً  النا�ص  من 
اأو م��ع ال��ت��ع��ّر���ص ال���زائ���د لأ�سعة  م��ن م��و���س��م لآخ���ر 
ال�سم�ص احلارة اأو تكون على �سكل ح�سا�سية متكررة 
احلدوث. والتهاب اجليوب يعني التهاب يف البطانة 
املحيط  العظمي  والهيكل  الأنف  للجيوب يف  املكّونة 
بها وح��دوث جفاف كبر يف مم��ّرات الأن��ف، وتراكم 
بع�ص الفطرّيات والبكتريا فيها مّما ي�سبب �سعوراُ 
بعدم الرتياح يف التنّف�ص مع تهّيج وا�سح بالأع�ساء 

املحيطة كالعيون والبلعوم والوجه عاّمة.
الأنفية  اجليوب  للتهاب  ال�سائعة  الأ�سباب  وت�سمل 

املزمن ما يلي:
ت�����س��د زي�����ادات تلك  اأن  حل��م��ي��ة الأن������ف.. مي��ك��ن   1-

الأن�سجة املمرات الأنفية اأو اجليوب الأنفية.
حمفزات  ت�����س��م��ل  احل�������س���ا����س���ي���ة..  ت���ف���اع���ات   2-

احل�سا�سية العدوى الفطرية للجيوب الأنفية.
اأو  يعيق  اأن  ميكن  الأن��ف��ي..  احلاجز  انحراف   3-
املتقو�ص -احلاجز بني فتحتي  الأنفي  ي�سد احلاجز 

الأنف- ممرات اجليوب الأنفية.

-4 اإ�سابات الوجه.. ميكن اأن ي�سبب ك�سر اأو حتطيم 
عظم الوجه ان�سداد ممرات اجليوب الأنفية.

ميكن اأن توؤدي م�ساعفات  الأخرى..  الأمرا�ص   5-
اأو فرو�ص  املعدي  اأو ارجتاع املريء  الكي�سي  التليف 
الأم���را����ص  اأو   )HIV( ال��ب�����س��ري��ة  امل��ن��اع��ة  ن��ق�����ص 
ان�سداد  اإىل  امل��ن��اع��ي  ب��اجل��ه��از  امل��رت��ب��ط��ة  الأخ������رى 

الأنف.
ت�سبب  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ن��ف�����س��ي..  اجل��ه��از  ع���دوى   6-
التهاب  ال����ربد-  -وغ��ال��ًب��ا  التنف�سي  اجل��ه��از  ع���دوى 
ت�سريف  وحتجز  الأنفية  اجليوب  اأغ�سية  و�سماكة 
املخاط، مما يهيئ البيئة لنمو البكتريا. وميكن اأن 
اأو فطرية  اأو بكترية  تكون هذه العدوى فرو�سية 

يف طبيعتها.
ميكن  الق�ص..  حمى  مثل  احل�سا�سية  اأمرا�ص   7-
احل�سا�سية  لأم��را���ص  امل�ساحبة  اللتهابات  ت�سد  اأن 

اجليوب الأنفية.
-8 خايا اجلهاز املناعي.. يف ظروف �سحية معينة، 
اليوزينيات  ت�سمى  مناعية  خايا  ت�سبب  اأن  ميكن 

)احلم�سات( التهاب اجليوب الأنفية. 

كلنا يرغب فى اإنقا�ص الوزن وي�سعى لذلك بجد 
اإنقا�ص  حبوب  بتناول  كثريا  نف�سه  ويرهق   ،
الوزن والتمارين ال�ساقة ، ويق�سى وقتا كثريا فى 

الغذائى  النظام  الريا�سية والبحث عن  ال�ساالت 
اأ�سهل  الوزن  اإنقا�ص  ولكن   ، الوزن  الإنقا�ص  املثاىل 

من ذلك بكثري ، ولن ي�ستغرق منك هذا الوقت اأو 
اجلهد الذى كنت تفعله فى ال�سابق :

 10 هنا  لك  نف�سك جمعنا  من خالل موقع ثقف 
وزنك  تخفيف  على  �ست�ساعدك  ه��ام��ة  ن�سائح 

ب�سهولة وي�سر :

لتخفيف  ن�سائح   10
الوزن ب�سرعة و�سهولة 
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�ش�ؤون حملية

ا�ستجابة لدعوة اأولياء اأمور الطلبة امل�ساركني بالربنامج

وزارة "الثقافة" ترفع �سن امل�ساركني يف "�سيف ثقايف" اإىل 22 عاما

مبادرة لإ�سعاد العاملني وتقدمي اأف�سل الرعاية ال�سحية للمر�سى

ور�سة حول املنحوتات احلركية �سمن معر�ص جوجنهامي اأبوظبي "م�سارات اإبداعية"

•• اأبو ظبي - الفجر

الوطني  الربنامج  يف  امل�ساركني  والطالبات  ال��ط��اب  اأم���ور  اأول��ي��اء  اأ���س��اد 
بكافة  امل��ع��رف��ة  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  تنظمه  ال���ذي  ثقايف"  "�سيف 
املنظمة  العليا  اللجنة  التي تقوم بها  الكبرة  الثقافية باجلهود  مراكزها 
للربنامج، والقائمون على الور�ص يف كافة املراكز الثقافية املنت�سرة يف ربوع 
الدولة والكتاب والفنانني والأكادمييني امل�سرفون على الور�ص والدورات 
والفنون  امل�سرحية  الفنون  يف  ثقايف"  "�سيف  يقدمها  التي  املتخ�س�سة 
واأدب  والرواية  الق�سرة  والق�سة  ال�سعر  الإبداعية يف  والكتابة  الب�سرية 
الطفل، اإ�سافة اإىل الفنون املو�سيقية موؤكدين اأنها املرة الأوىل الذي ت�سهد 
فيها الإجازة ال�سيفية هذه الور�ص التي تركز على اك�ساف ميول وهوايات 
باأ�سلوب علمي دقيق يوفر  اأجل تطويرها وتنميتها  اأبنائهم من  ومواهب 

للطلبة املوهوبني �سبل الك�سف عن اإبداعاتهم.
اأولياء الأمور باأهمية رفع �سن القبول بهذه الدورات والور�ص  كما طالب 
الفر�سة لأبنائهم من طلبة اجلامعات  22 عاما لإتاحة  اإىل  املتخ�س�سة 
ل��ال��ت��ح��اق ب��ال��ربن��ام��ج ال���ذي ي��ع��د ب��ح��ق ن��اف��ذة ل��ك��ل م��وه��ب��ة يف املجالت 
الأربعة التي يقدمها، خا�سة يف الفنون امل�سرحية واملو�سيقية التي يقدمها 
وزارة  طالبوا  كما  اجلميع،  لهم  ي�سهد  واأك��ادمي��ي��ون  وخ���رباء  خم��رج��ون 
الثقافة وتنمية املعرفة برعاية املوهوبني منهم بعد انق�ساء فرتة "�سيف 
ثقايف" لتطوير قدراتهم، موؤكدين على ثقتهم التامة يف الربنامج الوطني 
واأن  امل�ساركني،  لكافة  ع��ام  ب�سكل  والثقافية  املعرفية  التنمية  يف  ودوره 
التفاعل الإيجابي بينهم وبني امل�سرفني على الربنامج يف املراكز الثقافية 
كان له بالغ الأثر يف اختيار الور�سة التي ميكن اأن تفيد الأطفال وال�سباب. 
حيث حر�ست كافة املراكز الثقافة التابعة لوزارة الثقافة وتنمية املعرفة 
يف اأبوظبي وعجمان واأم القيوين والفجرة ودبا الفجرة وم�سايف وراأ�ص 
الربنامج  امل�ساركني يف  للطلبة  يوم مفتوح  تنظيم  على  والظفرة  اخليمة 
"�سيف ثقايف" واأولياء الأمور على ال�سواء خال الأ�سبوع الأول  الوطني 
الطاب  اآراء  على  للوقوف  للربنامج،  الرئي�سية  الفعاليات  انطاق  من 
واأولياء الأمور واقرتاحاتهم وال�ستماع اإىل اآرائهم التي ت�سب يف تطوير 
فكر الربنامج الذي يهدف يف املقام الأول اإىل اكت�ساف املواهب ورعايتها 
باعتبار ذلك من اأهم اأهداف وزارة الثقافة وتنمية املعرفة، كما مت تقدمي 
املختلفة  الور�ص  طبيعة  حول  ا�ستف�سارات  كافة  على  والإج��اب��ة  املعلومات 
واأ�سلوب اإدارتها واخلرباء الذين يديرونها، اإ�سافة اإىل التطرق لأ�ساليب 
الك�سف عن  تطوير قدرات ومواهب وهوايات اأبنائهم، واأتاحت لهم كافة 

املعلومات التي حتوي تفا�سيل الربنامج وخططه الزمنية.
اأولياء  ملطالب  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  ا�ستجابت  اأخ��رى  جهة  ومن 
 22 اإىل  الأمور وقررت رفع �سن القبول بالربنامج الوطني �سيف ثقايف 
عاماً بدًل من 17 عاما، مع احلر�ص على قبول كافة الراغبني يف امل�ساركة 
اأن الباب  اأع���وام، موؤكدة   7 امل��دار���ص الذين جت��اوزوا  من الأط��ف��ال وطلبة 
للم�ساركة لتطوير قدراتهم  املوهوبني من طاب اجلامعات  اأمام  مفتوح 
املقبل،  اأغ�سط�ص  من   10 �ست�ستمر حتى  التي  الور�ص  كافة  الإبداعية يف 
مبا يحقق جملة من اأهداف الوزارة والتي ياأتي على راأ�سها متكني ال�سباب 
من ممار�سة هواياتهم من خال توفر البيئة املنا�سبة لهم، ورفع م�ستوى 
وال�سباب على  الطلبة  اإط��اع  اإىل  اإ�سافة  واملعريف عندهم،  الثقايف  الوعي 

الثقافية  للموؤ�س�سات  ال�ستطاعية  الرحات  وتنظيم  الهادفة  الربامج 
الثقافية  ال��دول��ة  مبعامل  وتعريفهم  مداركهم  لتنمية  العلمية  وامل��راك��ز 

والعلمية الرائدة.
وعلى �سعيد مت�سل زاد الإقبال ب�سكل ملحوظ على الور�ص املتخ�س�سة من 
اأكد الفنان  جانب عدد كبر من الطلبة ول�سيما الور�ص امل�سرحية حيث 
واملخرج ح�سن رجب امل�سرف على الور�سة امل�سرحية مبركز عجمان الثقايف 
اأن اليوم الثالث من الور�سة �سهد م�ساعفة الرقم الذي بداأت به الور�سة 
حيث تخطى العدد اأكرث من 50 طالبا من خمتلف الأعمار، مو�سحاً اأن 
عددا كبرا منهم مل يكن يعلم عن امل�سرح الكثر بل اإن بع�سهم مل يح�سر 
اأعماًل م�سرحية على الإطاق فيما ت�سم الور�سة عددا من املواهب التي 
مار�ست الفعل امل�سرحي يف املدر�سة، وهو ما ا�ستلزم اأن ت�سع الور�سة هدفاً 
رئي�سياً لها وهو التعريف بامل�سرح وما به من عنا�سر خمتلفة، واأهمية كل 
عن�سر، ومن ثم النطاق اإىل الكتابة للم�سرح ودور املمثل واملخرج، حتى 
ت�سل الدورة مبنت�سبيها يف الأ�سبوع الأول اإىل ثقافة م�سرحية ميكن البناء 

عليها يف الدرو�ص العملية خال الأ�سابيع املقبلة.
واأ�ساف ح�سن رجب اأن ال�سغف الذي لحظه خال الأيام الأوىل م�سجع 
للغاية وميكن اأن نخرج بعدد غر قليل من املواهب امل�سرحية التي ميكن 
اأن تكون رافداً مهماً للم�سرح الإماراتي يف ال�سنوات املقبلة، م�سيفاً اأن قيام 
وزارة الثقافة بتنظيم هذه الدورات املتخ�س�سة بال�سيف يف كافة مراكزها 
يعد خطوة مب�سرة للغاية فهو ا�ستثمار لاإجازة ال�سيفية من جانب وفر�سة 
لتقدمي الثقافة امل�سرحية باأ�سلوب علمي لاأجيال اجلديدة، موؤكداً اأن هذا 
مفيد يف كافة الأحوال، فمن نكت�سف موهبته ميكن ا�ستثمارها من خال 
لعامل  املوهبة فهو مك�سب مهم  به  تتوافر  اأك��رث تخ�س�سا، ومن ل  ور���ص 
امل�سرح كجمهور واع وحمب لهذا الفن العريق، فاأبو الفنون يفتح ذراعيه 

دائما للجميع.
ور�سة  على  امل�سرف  �سكر  الكرمي  عبد  الت�سكيلي  الفنان  اأك��د  جانبه  وم��ن 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  اأن  ال��ث��ق��ايف،  اأب��وظ��ب��ي  مب��رك��ز  الب�سرية  ال��ف��ن��ون 
تقدم  ومنهجية، بحيث  اأك��رث تطوراً  الور�سة  تكون  اأن  رك��زت على  املعرفة 
اأكرث  للفن الب�سري ب�سكل عام، والر�سم واللوحة ب�سورة  منهجاً مب�سطاً 
الت�سكيلي  الفن  بقيمة  الوعي  درج��ة  رف��ع  على  العمل  خ��ال  تركيزاً، من 
التدريب  اإىل  النطاق  ثم  الطلبة، ومن  نفو�ص  قيم اجلمال يف  واإع��اء 
تزخر  التي  امل��واه��ب  اكت�ساف  فنية متكننا من  اأع��م��ال  اإن��ت��اج  على  العملي 
وتزايد  الور�سة  على  الإقبال  اأن  موؤكداً  الإم���ارات،  وجامعات  مدار�ص  بها 
الأعداد يوماً بعد يوم يدل على رغبة امل�ساركني يف تطوير مهاراتهم، وهو 
اأو  املنظمة  اللجنة  �سواء  ثقايف  �سيف  على  القائمني  كافة  عليه  يعمل  ما 
اأهم التحديات  اخلرباء والفنانون الذين يديرون الور�ص املختلفة. وعن 
التي يواجهها من خال اإ�سرافه على ور�سة الفنون الب�سرية اأو�سح عبد 
الدورة  يف  امل�ساركني  اأعمار  يف  الكبر  الفارق  يف  تتمثل  اأنها  �سكر  الكرمي 
ال�ستفادة  اأي�سا، ولكل منهم رغبة يف  و�سباب  ال�سن  اأطفال �سغار  فهناك 
ال�سغار  لتعريف  الأول  خمتلفني  م�ستويني  على  نعمل  ول��ذا  ال��دورة  من 
باأعمال ب�سيطة تتيح لهم  باللوحة والأل��وان وتنمية خيالهم ومطالبتهم 
اإمكاناتهم يف  �سنا فرنكز على تقيم  الأكرب  اأما  باأيديهم،  للر�سم  الفر�سة 
البداية ثم نعمل على تطويرها و�سقلها ب�سكل اأكرث عمقا كي نحقق اأكرب 
ا�ستفادة ممكنة، م�سيفا اأن املوهبة ل نعرف �سنا معينا، وميكن مل�سها عند 

الكبر وال�سغر على ال�سواء.
املو�سيقية  الفنون  ور���س��ة  على  امل�سرف  �سامي  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ق��ال  فيما 
املو�سيقى كن�ساط  اإن دخول  الثقايف  بربنامج �سيف ثقايف مبركز الظفرة 
�سمن الربنامج ال�سيفي ميثل تطورا هائا لأنه لأول مرة ميكن لطاب 
املدار�ص ان يتعرفوا على املو�سيقى وما بها اإبداع وجماليات ترتقى بالذائقة 
املو�سيقية  الألت  على  لاأطال  للطلبة  فر�سة  فالور�سة  ولذا  الب�سرية، 
والتدريب على العزف عليها والتعرف اإىل ال�سلم املو�سيقى وقراءة النوتة 
اأنه  موؤكدا  املو�سيقى،  عن  املهمة  املعلومات  من  ذلك  غر  اإىل  املو�سيقية، 
و�سع ت�سورا عاما للور�سة منذ يومها الأول يقوم على ا�ستيعاب ودمج كافة 
امل�ساركني بها من هواة املو�سيقى من خال املعلومات النظرية والتدريب 
النغمات  اإدراك  الأذن على  البيانو وتدريب  املختلفة ول�سيما  الآلت  على 

املو�سيقية وكيفية التفريق بينها.
املو�سيقية و�سقلها يف  املواهب  الور�سة فر�سة جيدة للتقاط  اأن  واأ�ساف 
بالدورة عدد كبر من  يوجد  اأكرث تخ�س�سا، حيث  دورات  امل�ستقبل عرب 
الطلبة من خمتلف املراحل ال�سنية، ونتائج الأيام ال�سابقة مب�سرة للغاية، 
حيث مل�ص حالة من الجتهاد والرغبة يف تعلم املزيد عند اأغلب امل�ساركني 
وهو ما يدفعه ملزيد من اجلهد لتلبية حاجة امل�ساركني يف املعرفة والثقافة 
اجلانب  بهذا  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  باهتمام  م�سيدا  املو�سيقية، 
بالذائقة  الرت��ق��اء  املو�سيقى ودوره���ا يف  ي��وؤك��د على قيمة  ال��ذي  احل��ي��وي 

العامة للمجتمعات.

•• العني-الفجر:

يف مبادرة لإ�سعاد العاملني واأ�سرهم نظمت جمموعة م�ست�سفيات ميديور 
�سم جميع  لقاًء  فياليل   �سم�سر  الدكتور  املجموعة  رئي�ص  وبرعاية من 
اأرون  الدكتور  ومنهم  الإدارة  على  القائمني  يتقدمهم  واأ�سرهم  العاملني 
جاهنجر  ويا�سر  العمليات  مدير  عام  ونو�سر  امل�ست�سفى  مدير  مينون 
حيث  احلكومي  والت�����س��ال  الت�سويق  مدير  ه�سام  وعقيل  الإدارة  مدير 
بالعمل  الرتقاء  يف  ت�سهم  التي  والأفكار  الآراء  تبادل  على  اللقاء  حر�ص 
بنظام  العمل  اأهمية  على  املجموعة  رئي�ص  اأك��د  حيث  املجموعة.   داخ��ل 
الفريق وقال اأن هذا من �ساأنه تنمية روح التعاون للعمل اجلماعي وتعزيز 

روح النتماء للموؤ�س�سة الطبية التي يعمل بها اجلميع.
من جانبه اأعرب مدير امل�ست�سفي الدكتور اأرون مينو عن تفاوؤله باأن مثل 
هذه املبادرات �سوف ت�سهم وب�سكل فعال يف عملية التطوير والتي تنعك�ص 
وقال  على وجه اخل�سو�ص  العني  ومدينة  الإم���ارات  ايجابا على جمتمع 
اأن الهدف الأ�سمى للموؤ�س�سة ال�سحية هو خدمة املري�ص وتقدمي اأف�سل 
الهدايا  اللقاء ت�سمن تقدمي  اأن  بالذكر  . واجلدير  له  ال�سحية  الرعاية 

التذكارية للم�ساركني واأ�سهم.

•• اأبوظبي - الفجر

 مب�ساركة جمموعة من الأطفال واملبتدئني من عمر 
اأقيمت يف منارة ال�سعديات ور�سة  12 �سنة،  6 وحتى 
وذلك  النحت"،  ال��ر���س��م-  "التحرك-  ب��ع��ن��وان  ع��م��ل 
بالتزامن  يقام  ال��ذي  العام  الربنامج  فعليات  �سمن 
اإبداعية:  "م�سارات  اأبوظبي  جوجنهامي  معر�ص  مع 

تفاعل، ت�سكيل، تواجد". 
وا�ستك�سف الأطفال خال الور�سة هذا النوع املختلف 
ت�سميم  الأط��ف��ال يف  ���س��ارك  النحت، حيث  م��ن فنون 
و�سناعة منحوتات متحركة، ل تت�سم فقط باإمكانية 
ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ح��رك، ب���ل ب��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ت�سميم 

الر�سومات ب�سورة ذاتية يف نف�ص الوقت.
جاءت هذه الور�ص الفنية التفاعلية �سمن برنامج عام 
يقام بالتزامن مع معر�ص م�سارات اإبداعية، املعر�ص 
تنظمه  ال���ذي  اأب��وظ��ب��ي  جوجنهامي  ملقتنيات  ال��ث��اين 
للجمهور  ليقدم  والثقافة،  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة 
املعر�ص،  واأف��ك��ار  الفنية  اجل��وان��ب  ا�ستك�ساف  فر�سة 

حوارية  وجل�سات  عمل  ور���ص  من  الربنامج  ويتكون 
واأم�سيات فنية وثقافية ودورات تدريبية. وي�ستهدف 

ال��ربن��ام��ج اج���ت���ذاب ط��ي��ف وا���س��ع م��ن اجل��م��ه��ور من 
واأولياء  ويافعني  اأطفال  من  العمرية،  الفئات  جميع 

اأمور ومعلمني. 
وت��رت��ب��ط ك��ل ور���س��ة بعمل ف��ن��ي م��ع��ني م��ن املعر�ص، 
والأفكار  املوا�سيع  مع  التفاعل  للم�ساركني  يتيح  مبا 

اخلا�سة بالعمل الفني ب�سكل اأعمق. 
والعائات  ل��اأط��ف��ال  الأخ���رى  الفعاليات  تتيح  كما 
اأفكارهم،  م���ن وح���ي  ف��ن��ي  ع��م��ل  اإب�����داع  امل�����س��ارك��ة يف 
عرب  املعر�ص  اأف��ك��ار  ا�ستك�ساف  فر�ص  اإىل  بالإ�سافة 
ت��رك��ز على جوانب  ال��ت��ي  العمل  ور����ص  م��ن  جمموعة 
خمتلفة من العملية الإبداعية، مثل احلركة والأداء 

وال�سوت والنحت. 
وت��ق��ام ي���وم ال�����س��ب��ت ال���ق���ادم 15 ي��ول��ي��و، ور���س��ة عمل 
بعنوان "و�سعية - �سورة - ر�سم" لاأطفال واملبتدئني 
من �سن 6 وحتى 12 �سنة، يختربون خالها ماب�ص 
تناكا  الفنان  اأعمال  بوحي من  ال�سوء  م�سنوعة من 
اأت�سوكو، و�سيتم ت�سوير الأطفال اأثناء ارتدائهم تلك 
املاب�ص امل�ساءة والتقاط ال�سور الفوتوغرافية لهم، 
ملونة  فنية  لوحات  لعمل  بعد  فيما  ت�ستخدم  والتي 

�سبه جتريدية.

تلبيًة ملتطلبات املناطق ال�سكنية 
بلدية مدينة العني تطرح م�ساريع 

اأ�سواق جمتمعية بقيمة 17 مليون درهم
•• العني - الفجر  

جمتمعية  اأ���س��واق  وت�سغيل  اإن�����س��اء  م�ساريع  ال��ع��ني  بلدية مدينة  ط��رح��ت 
كل من منطقة  اخلا�ص، يف  القطاع  وامل�ستثمرين من  للمطورين  جديدة 
 17 تتجاوز  للم�سروعني  و  بتكلفة اإجمالية   ، وع�سارج  ال�سمايل  اليحر 
مليون درهم ، و تاأتي هذه امل�ساريع �سمن الحتياجات املجتمعية و اخلدمية  

تلبيًة  ملتطلبات املناطق ال�سكنية من اخلدمات التجارية املتنوعة . 
واأو�سح  ال�سيد بدر العامري امل�سرف العام  ملكتب الإ�ستثمار ببلدية مدينة 
العني ، ت�سمل م�ساريع الأ�سواق املجتمعية املطروحة  اأعمال ت�سميم وبناء 
اليحر  منطقة  م��ن  ك��ل  يف  املجتمعي  ال�سوق  م�سروع  وا�ستثمار  وت�سغيل 
املزايدة   وت�ستمر  املا�سي   يونيو  منذ  الطرح  مت  حيث   ، وع�سارج  ال�سمايل 
حتى نهاية اأغ�سط�ص ، مما يج�سد روؤية حكومة اأبوظبي الهادفة اإىل توطيد 
التعاون مع القطاع اخلا�ص،  بهدف دفع  عجلة التنمية ال�ساملة وتطوير 
من  املجتمع،  يتطلبها  التي  اجلديدة  امل�ساريع  وا�ستحداث  العامة  املرافق 
املراكز  �سبكة من  بناء  اإىل  البلدية  منها  تهدف  وق��واع��د  خ��ال حم��ددات 
اأجل  من  عدة  ت�سويقية  خيارات  لإتاحة  الوا�سعة  اخلدمة  ذات  املجتمعية  

تقدمي خدمات ع�سرية متكاملة وباأ�سلوب ح�ساري وفقاً ملعاير عاملية.
واأ�ساف العامري ، �ست�سمل الأ�سواق املجتمعية  العديد من املرافق اخلدمية 
لتوفر  العاملية   واملوا�سفات  املعاير  لأرف��ع  وفقاً  والرتفيهية  والت�سويقية 
بدورها احتياجات املت�سوقني كافة، حيث ت�ستهدف هذه الفر�سة  ال�سركات 
املحلية  و العاملية العاملة يف جمالت ال�ستثمار والأن�سطة التجارية ، بحيث 
تتما�سى الأعمال التطويرية   مع  الهوية  اجلغرافية  والطابع اجلمايل 
ملدينة العني   ومطابقة لكودات البناء  لإر�ساء م�ساريع التنمية امل�ستدامة  
وفق معاير عاملية تتما�سى مع طموحات  جمتمع املدينة وتطلعات �سكانها 

يف الزدهار واحلياة املتكاملة واخلدمات الع�سرية.
 اجلدير بالذكر اأن  م�ساريع الأ�سواق املجتمعية التي ت�سعى بلدية مدينة 
املناطق  ه��ذه  لتزويد  تاأتي    ، املدينة  مناطق  من  ع��دد  يف  لتنفذيها  العني 
املجتمع  احتياجات  لتلبية  و   ، التجارية  والأن�����س��ط��ة  اخل��دم��ات  مبختلف 
التنمية  و  التجارية  احلركة  تن�سيط  اإىل   ،اإ�سافة  عالية   وج��ودة  بكفاءة 
القت�سادية و امل�ساهمة يف تعزيز مظهر املدينة من خال معاير تخطيط 

وت�سميم مميزة .

فعالية  للحيونات" ت�ست�سيف  الإمارات  "حديقة 
ثقافية لزيادة وعي الأطفال حول احلياة الربية

•• اأبوظبي – الفجر

لوزارة  ال�سنوي  احلدث  للحيوانات  الإم��ارات  وحديقة  منتجع  ي�ست�سيف   
يوليو   من  ع�سر  ال�ساد�ص  يف  لاأطفال  املخ�س�ص  والبيئة  املناخي  التغر 

اجلاري . 
ويركز احلدث على التوعية باحلياة الربية ويت�سمن العديد من الأن�سطة 

الرتفيهية. 
وتقدم احلديقة يف هذا اليوم فعاليات ت�سمل جولة للتعرف على خمتلف 
اإىل جل�سة رواية ق�س�ص وعر�ص  اأن��واع احليوانات يف احلديقة. بالإ�سافة 

تفاعلي توعوي عن البيئة. 
كما �سي�ستمتع الزوار بتجربة الرق�ص على اأنغام الطبول الإفريقية.

وق���ال م��دي��ر احل��دي��ق��ة ول��ي��د ���س��ع��ب��ان : ن��ح��ن ن��ح��اول اأن ن��دم��ج العن�سر 
الأطفال.  من  زوارن���ا  معظم  اأن  خا�سُة  املقامة،  الفعاليات  مع  التعليمي 
التعلم  يف  ال�سيف  لف�سل  الأطفال  ا�ستغال  من  نتاأكد  اأن  املهم  فمن  لذا 
وامل�ساركة بفعاليات مفيدة. فهناك الكثر من الأمور التي ميكن معرفتها 
ب�سكل  الفعاليات م�سممة  فاإن  الربية، ومن هنا  حول احليوانات واحلياة 

يجمع بني الرتفيه والتعليم. 



�سار عدد الأحام التي تتحقق اليوم اأكرب بكثر. ففي 
اأقل من ع�سر �سنوات، ارتفع معدل جناح التخ�سيب 
مبا  برمينغهام  يف  األب��ام��ا  جامعة  يف  الأن��ب��وب  يف 
يفوق ال�سعف. ويعزو مدير الق�سم الطبيب ج. رايت 
بايت�ص اجلزء الأكرب من هذا النجاح اإىل التحديثات 
هذه.يذكر:  التخ�سيب  عملية  ع��ل��ى  ط����راأت  ال��ت��ي 
عام  العاج. يف  دورات  يف  ج��داً  كبراً  �سوطاً  قطعنا 
فر�سهن  ُتعترب  اأربٍع  كل  من  امراأة  كانت   ،2002
اليوم  �سرنا  لكننا  �سهر.  غ�سون  يف  حتمل  ك��ب��رة 

ال�50  ن�سبة  نتخطى 
مع  ال�����س��ه��ر  يف   %

ال���ت���خ�������س���ي���ب يف 
الأن�������������ب�������������وب. 

م�سائل  ب�ساأن  ال��وع��ي  تنامي  اأن  مو�سحاً  وي�سيف 
العقم وانت�سار املعلومات عن احللول املحتملة �ساهما 
اأي�ساً يف تثقيف النا�ص و�سّجع عدداً اأكرب من املر�سى 

على الطاع على اخليارات املتاحة اأمامهم.

تنامي الفر�ص
ه����ذا  زال  م�����ا 
ال������ق�������������س������م، 
يقّدم  ال����ذي 
رع��������اي��������ة 

يعمل  ���س��واء،  ح��د  على  والن�ساء  ل��ل��رج��ال  �سخ�سية 
فر�ص  بالتايل  معززاً  العقم،  عاجات  تطوير  على 
احل��م��ل واإجن������اب اأط���ف���ال اأ����س���ح���اء. وم���ن جمالت 
 PCOS-II جت���رب���ة  ي��خ��و���س��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ب���ح���ث 
امل��ع��اه��د الوطنية  ت��رع��اه��ا  ال��ت��ي  امل���راك���ز  امل��ت��ع��ددة 
فمويني،  دواءي����ن  التجربة  ه��ذه  تخترب  لل�سحة. 
والليرتوزول   )Clomid( الكلوميفني  �سيرتات 
اأكرث فاعلية يف  اأيهما  )Femara(، بغية حتديد 
حتفيز الإبا�سة وحت�سني اخل�سوبة يف حالة الن�ساء 
اللواتي ل يحظني بدورة �سهرية منتظمة، يواجهن 
خلًا يف عملية الإبا�سة، اأو يعانني اإ�سارات اإىل خلل 
هرموين.يوؤكد بايت�ص: ي�سعدنا اأن ن�سّكل جزءاً من 
هذا الفريق. فما من مركز اآخر ي�سارك يف هذه 
اأعتقد  ال�سرقي.  اجلنوب  منطقة  يف  التجربة 
اأنها و�سيلة ممتازة تتيح لنا حت�سني خياراتنا 
يف  للن�ساء  اأف�سل  رع��اي��ة  وت��ق��دمي  العاجية 
اختبارات  التجربة  ه��ذه  وت�سمل  األباما”. 
اخل�سوبة الأ�سا�سية للرجال والن�ساء وتقّدم 

اأربعة اأ�سهر من العاج.
من التطورات الثورية الأخرى التي يتحدث 
الزراعة.  قبل  اجليني  الفح�ص  بايت�ص  عنها 
اجلنني  تعر�ص  احتمال  من  الفح�ص  ه��ذا  يتحقق 
يو�سح  املحتملة.  النمو  وا���س��ط��راب��ات  ل��اأم��را���ص 
اإىل  الفح�ص  ه���ذا  خ���ال  م��ن  ن�سعى  “ل  ب��اي��ت�����ص: 
ت�سميم الأطفال اأو اختيار لون اأعينهم اأو �سعرهم، 
عدد  م��ن  التحقق  اإىل  الفح�ص  ه���ذا  ي��ه��دف  ب��ل 
النمو  م�ساكل  وت��ف��ادي  الطبيعي  ال�سبغيات 
اخل���ط���رة ب��غ��ي��ة ت��ع��زي��ز ف��ر���ص اإن���ت���اج ذرية 

طبيعية �سليمة”.
الت�سديد على  اإىل  ي�سارع بايت�ص بعد ذلك 
حمل  ح���الت  �سمان  على  الق�سم  ح��ر���ص 
يف  األب��ام��ا  جامعة  اأن  اإىل  في�سر  �سليمة. 
برمينغهام ت�سر على تفادي اإجناب ثاثة 
ح��الت حمل مماثل  اأن  اأك���رث، علماً  اأو  ت��وائ��م 

ت�سّكل خطراً على الأم والأجنة على حد �سواء.

اخل�سوبة بعد ال�سرطان
يواجهون  ال��ذي��ن  الأزواج  م�ساعدة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
�سعوبة يف الإجناب، يرّكز بايت�ص وزميلته الطبيبة 
مل�ساعدة  ط��رق  اإىل  التو�سل  على  م��اك��ارن  جانيت 
قدراتهم  حيال  يقلقون  ال��ذي��ن  ال�سرطان  مر�سى 
يف  األب��ام��ا  جامعة  ت�سارك  امل�ستقبل.  يف  الإجن��اب��ي��ة 
برمينغهام يف ور�سة العمل الوطنية للتعاون الطبي 
واخل�سوية يف حالة مر�سى ال�سرطان، وهو برنامج 
تنظمه املعاهدة الوطنية لل�سحة ويهدف اإىل تطوير 
تقنيات حت�ّسن فر�ص الإجناب يف حالة َمن خ�سعوا 
اأو العاج بالأ�سعة  لعاجات مثل العاج الكيماوي 

اللذين يلحقان اأذى كبراً باخل�سوبة.
ال�سرطان،  ع��اج��ات  حت�����ّس��ن  م��ع  ب��اي��ت�����ص:  ي�سيف 
عي�ص  املر�سى  باإمكان  ف�سار  الناجني.  ع��دد  ارتفع 

اإجناب  يف  منهم  كبر  ع��دد  ويرغب  طبيعية.  حياة 
الأطفال.يخرب هذا الطبيب اأن احلل الأكرث جناحاً 
يقوم على ا�ستعادة اخل�سوبة. فمع هذا احلل، ت�سمح 
للزوجني  بها  ع  امل��ت��ربَّ املنوية  وال�سوائل  البوي�سات 
احلمل  جت��رب��ة  ب��اخ��ت��ب��ار  ال��ع��اج  ب�سبب  العقيمني 
على  والن�ساء  ال��رج��ال  ي�ستطيع  كذلك  والإجن����اب. 
ح��د ���س��واء ال���س��ت��ف��ادة م��ن جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
مبا  بايت�ص،  وف��ق  اخل�سوبة،  على  احلفاظ  تقنيات 
اأو  الأجنة،  البوي�سات،  املنوي،  ال�سائل  فيها تخزين 

املبي�ص قبل البدء بعاج ال�سرطان.
تقدماً حفظ  والأك���رث  الأح���دث  التقنيات  ه��ذه  من 
اأن�سجة املبي�ص بالربودة. خال هذه التقنية، يعمد 
اخلرباء اإىل ا�ستئ�سال مبي�ص املراأة وجتليده. وبعد 
الأن�سجة  زرع  ُي��ع��اد  بنجاح،  ال�سرطان  ع��اج  اإن��ه��اء 
�سحيح  امل���راأة.  ج�سم  يف  املتبقي  املبي�ص  يف  املجلدة 
اأن هذه التقنية اأدت اإىل اإجناب نحو 24 حالة حمل 

فقط، اإل اأن بايت�ص يوؤكد اأنها واعدة، وخ�سو�ساً يف 
الإجناب  يعتربن  اللواتي ل  وال�سابات  الن�ساء  حالة 
اأولوية راهناً، اإل اأنهن يردن اختبار الأمومة لحقاً.

الذين طلبوا  املر�سى،  غالبية  اأن  اإىل  بايت�ص  ي�سر 
على  احلفاظ  تقنيات  عن  معلومات  على  احل�سول 
قرروا  ال�سرطان،  لعاج  اخل�سوع  قبل  اخل�سوبة 
عدم اللجوء اإىل احلفاظ على اخل�سوبة اأو ا�ستخدام 
با�ستعمال  التقليدية  الأنبوب  يف  التخ�سيب  تقنية 
اختار عدد �سغر تخزين  املقابل،  اأجنة مثلجة. يف 
ال��ب��وي�����س��ات اأو اأن�����س��ج��ة امل��ب��ي�����ص. ول��ك��ن ل ب��د من 
هوؤلء  مع  املتوافرة  اخليارات  مناق�سة  اإىل  الإ�سارة 
ي�ساهمان  اأ�سئلتهم  ع��ن  الأج��وب��ة  وت��ق��دمي  املر�سى 
يف ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ب��ع�����ص خم��اوف��ه��م ح���ي���ال عاج 
ال�سرطان. يوؤكد بايت�ص: نريد م�ساعدة النا�ص على 
ال�ستمتاع  اإىل  ال�سرطان  من  النجاة  من  النتقال 

بالإجناب.

مبجرد  ال��ن��وم  اإىل  اخل��ل��ود  حلم  اأن  كما  الكثرين،  تزعج  م�سكلة  الأرق 
اأي�ساً من  مام�سة الفرا�ص يعترب �سعب املنال بالن�سبة لعدد كبر 

النا�ص.
فاإذا كنت ممن يق�سون وقتاً طويًا يف الفرا�ص باحثني عن 

النوم الهانئ، فاإليك عدد من الأطعمة التي ت�ساعد على 
ال�ستغراق يف النوم ب�سرعة مذهلة،

 اإ�سافة اإىل اأنواع اأخرى من الأطعمة يتعني عليك 
ال���ن���وم، وف���ق م��اج��اء يف موقع  ق��ب��ل  جتنبها مت��ام��اً 

كالآتي: وهي  بال�سحة  "بولد�سكاي" املعني 

اأف�سل االأطعمة لنوم هانئ:
– احلليب:   1

يحتوي احلليب على مركب الرتبتوفان الذي ي�ساعد اجل�سم 
على ال�سرتخاء، كما ي�ساعد على اإنتاج هرمون ال�سروتونني املهدئ.

احللوة البطاطا   -  2
لحتوائها على الكربوهيدرات املعقدة والبوتا�سيوم، فاإن البطاطا احللوة 

من الأطعمة التي ت�ساعد على النوم.

املوز  -  3
يحتوي املوز على املاغني�سيوم والبوتا�سيوم امل�ساعدين على النوم ب�سكل 

اأف�سل.

الكرز  -  4
ي�ساعد تناول حفنة من الكرز قبل النوم 
اأ�سرع،  ب�سكل  ال��ن��وم  اإىل  اخل��ل��ود  ع��ل��ى 
لأن��������������ه ي���ح���ف���ز 
هرمون  اإف����راز 
امل����ي����ات����ون����ني 
ي�سبب  وال�����ذي 
الإح�������������س������ا�������ص 
ليًا  ب��ال��ن��ع��ا���ص 

يف الظام.

الكينوا  -  5
حت������������������ت������������������وي 
على  ال����ك����ي����ن����وا 
ك���رب���وه���ي���درات 

معقدة، لذا فهي ت�ساعد على النوم ب�سكل اأ�سرع.
اأما الأطعمة وامل�سروبات التي يجب تفاديها ليًا فهي:

الكحولية امل�سروبات   -  1
تت�سبب امل�سروبات الكحولية يف اإف�ساد النوم بكرثة ال�ستيقاظ ليًا.

القهوة  -  2
اأ�سواأ ما  تعد القهوة وم�سروبات الطاقة التي حتتوي على الكافيني من 

ميكن تناوله قبل النوم، لذا ين�سح بتجنبها ليًا.

احلارة بالتوابل  الغنية  االأطعمة   -  3
يوؤدي تناول الأطعمة الغنية بالتوابل احلارة اإىل ارجتاع حم�ص املعدة، ما 

ي�سبب ا�سطرابات باملعدة تعيق ال�سرتخاء والنوم.

– الثوم:  1
اإىل  امل��ه��رو���ص  ال��ث��وم  م��ن  اإ���س��اف��ة ف�ص �سغراً 
طبق ال�سلطة، واآخر اإىل قطعة اللحم يف املقلي، 
اأو اإىل طبق البطاط�ص املهرو�سة: هذه اجلرعات 
ال�سغرة من الثوم لن توؤثر على رائحة الفم، 
خ�سو�ساً اإذا ما اأزيل اللّب من داخل الف�سو�ص، 
تاأثرها  ول��ك��ن  ال��ه�����س��م،  ي��ك��ون �سعب  وال����ذي 
يف  ه��و  وال��ث��وم  �سحتك،  ع��ل��ى  عظيماً  �سيكون 
اإذ  ال�سكري؛  ملر�سى  الكبر  احلامي  احلقيقة 
ي�ساعد الكبد على تنظيم ال�سكر الزائد يف الدم، 
تدفق  امل�ساعدة على  القلب من خال  ويحمي 

الدم.

– ال�سبانخ:  2
كثراً ما كان يقال عن نبات ال�سبانخ اإنه البطل 

الغني باحلديد، 
وهو  ليبويك،  األفا  بحم�ص  غني  كذلك  ولكنه 
التي توؤثر على  القوية  الأك�سدة  اأحد م�سادات 

معدل حرق ال�سكر يف الدم.
اإىل  وب����الإ�����س����اف����ة 

ذلك، فاإنَّ نبات ال�سبانخ يحّفز جتديد الألياف 
الع�سبية، ويحمي العينني والقلب.

– االأفوكادو:  3
رغ��������������م اأن�������ه�������ا 

لية  عا “
ال���������س����ع����رات 
احلرارية”، 
تتميز  ف��ه��ي 

ب���������ف���������وائ���������د 
غ����������ذائ����������ي����������ة 

ا�����س����ت����ث����ن����ائ����ي����ة، 
ب����ف���������س����ل غ����ن����اه����ا 

القابلة  ب����الأل����ي����اف 
للذوبان؛ مما يجعلها م�ساّداً لل�سكري وم�ساّداً 
اأنها تكبح ال�سهية. وفاكهة  للكولي�سرتول، كما 
العف�ص  الأك�����س��دة  الأف���وك���ادو غنية مب�����س��ادات 
برت�سيب  ت���ق���وم  ف��ي��ن��ول��ي��ة  م�����ادة  “وهي 
حتمي  اأن��ه��ا  كما  الربوتني”، 

القلب ب�سكل جيد.

 –  4
ال�سوفان:

ح���������������������ان 
ال�������وق�������ت 
لت������خ������اذ 
ق�������������رارات 
ج��������������ّي��������������دة 
التغذية  ب�����س��اأن 
واأهمها  ال�سليمة، 
فطور  وج���ب���ة  ت����ن����اول 
على  ال�������س���ب���اح  يف  ج���ي���دة 

فنجان  ب��ت��ن��اول  الك��ت��ف��اء  ولي�ص  امل��ث��ال،  �سبيل 
قهوة �سريع. �ساندوي�ص من ال�سوفان مع اجلنب 

قليل الد�سم يعترب وجبة �سحية.
للذوبان،  القابلة  بالألياف  جداً  غني  ال�سوفان 
لل�سكري  وم�ساد  لل�سهية،  ق��وي  كابح  اأن��ه  كما 

والكولي�سرتول، 
ويحتوي على الرتيغونيلني، وهو املرّكب الذي 
ال�سكر  م�ستويات  تنظيم  على  اجل�سم  ي�ساعد 

ب�سكل اأف�سل.

– الليمون:  5
اإ�سافة ب�سع قطرات من الليمون اإىل ال�سلطات، 
يعمل  الأ�سماك  اأطباق  اإىل  الليمون  �سرائح  اأو 

على تخفي�ص م�ستويات ال�سكر يف وجباتك.
م�ستويات  تخفي�ص  ع��ل��ى  ال��ل��ي��م��ون  وي�����س��اع��د   

ال�سكر يف الدم ب�سكل كبر،
تناول  ال���رغ���ب���ة يف  ���ب  ع��ل��ى جت���نُّ وي�������س���اع���دك   
الوجبات اخلفيفة؛ وبالتايل عدم زيادة الوزن، 

بح�سب “توب �سانتيه”.

�شحة وتغذية

23

تعرف على اأف�سل واأ�سواأ 
الأطعمة وامل�سروبات قبل النوم

التحكم  على  ت�ساعد  اأطعمة   5
مب�ستوى ال�سكر يف الدم

القليل  اإىل  اأح��ي��ان��ًا  حتتاج   
اأو  حلمك،  لتحقق  العلوم  من 
على االأقل هذا ما يعتقده َمن 
وعلم  العقم  ق�سم  اإىل  يلجاأ 
يف  التنا�سلي  ال�سماء  الغدد 
جامعة اأالباما يف بريمينغهام 
بحثًا عن االأجوبة، امل�ساعدة، 

واالأمل.

تتميز بع�ص االأطعمة بقدرتها على كبح امت�سا�ص ال�سكر من قبل اجل�سم 
بكميات كبرية، وهي بالتايل مفيدة جدًا ملر�سى ال�سكري، والذين يتبعون 

ف عليها يف القائمة االآتية: ِحْمَيات غذائية، تعرَّ

تنامي الوعي وانت�سار املعلومات �ساهم يف تثقيف النا�ص

تطوير عالجات العقم.. تعزز فر�ص احلمل 
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العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3148  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول حمل  العايل لتجارة اللكرتونيات  املدعي عليه / 1-النجم  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /بيجو ن��ي��اجن��ارا ك��وجن��ي ب��ال��و  ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)96000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB170597983AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000(
وح������ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم اخل��م��ي�����ص امل��������واف��������ق:2017/7/20 ال�����س��اع��ة 8.30 �ص 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3895  عمايل جزئي

����ص.ذ.م.م جمهول  الفنية  للخدمات  غ��ام  �ساهد  / 1-حممد  عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  ان��ور  قد  حمل القامة مبا ان املدعي /عبدال�ستار حممد 
وتذكرة عوده  درهم(  وقدرها)14313  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها 
مببلغ )800 درهم( رقم ال�سكوى:MB170904446AE/2017  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الحد املوافق:2017/7/16 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4142  عمايل جزئي

�سركة  عبدالغفور  ابراهيم  ملالكها  افينيو  ب��اي  نونو  1-مطعم   / عليه  املدعي  اىل 
رحيم  /ك��ام��ران  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  الواحد  ال�سخ�ص 
م��ال��ك ع��ب��دال��رح��ي��م  ق��د اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م(  ع��وده مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)11.430.5  عمالية 
ال�ساعة 8.30 �ص  امل���واف���ق:2017/7/23  ي��وم الح��د  وامل�ساريف  وح��ددت لها جل�سة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1212  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- مطعم فورن بيك اخل�سم املدخل/2-مطعم امونه اك�سرب�ص  جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/فهد عبداحلميد عبداملوىل طلبه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/1  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/فهد عبداحلميد 
يوؤديا  ب��اأن  عليهما  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����س��وري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  طلبه  ع��ب��دامل��وىل 
للمدعي مبلغ )20124 درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت 
واعفت  امل�سروفات  باملنا�سب من  والزمتها  اخر  بخدمة �ساحب عمل  التحق  قد  التنفيذ 
املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابا 
التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم  اليوم  لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1883  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1-براق الرمال للخدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام   قد  ح�سني   �سبر  ح�سني  التنفيذ/ديل�ساد  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )14590( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1221( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1581  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  مدنية  اعمال   - �سياح  ابو  �سده/1-كافتريا  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/تامر فرج حممد ابراهيم  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10107(
مبلغ )909( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2195  تنفيذ عمايل 

���ص.ذ.م.م جمهول حمل  لل�سياحة  ان�سنتف  املنفذ �سده/1-جلوبال  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/كري�ستينا جونزالي�ص �ساريبونغ  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )44672( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )3850( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/417  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سلمى حبيب �سيخ حممد خالد �سديق  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / فريبا نو�سروان اف�سون وميثله:عبداهلل 
ح�سن احمد طاهر  قد ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/2007 
مدين جزئي .وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/7/17 ال�ساعة 
او  ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  10.00 �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/271  تنفيذ �سرعي 
اىل املنفذ �سده/1-�سار اجادا�ص هريدا�سان جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
الكبان  حممود  عبداملجيد  وميثله:ريا�ص  �سوجونان  يف  كي  التنفيذ/�سنيحا 
ال�سادر يف  لتنفيذ احلكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  قد 
الدعوى رقم:54/2015 احوال نف�ص غر م�سلمني ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)132.666( القا�سي بالزام املنفذ �سده وفقا ملا ورد مبنطوقه �ساما للر�سوم 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  ال�ستحقاق.   تاريخ  من  وامل�ساريف 
يوما من   15 خ��ال  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/74  ا�ستئناف مدين    

ان  الق��ام��ة مب��ا  راخ��ي��م��وف جمهول حم��ل  اكمل  ���س��ده/ 1-  امل�ستاأنف  اىل 
قد  مبا�سري   حممد  ح�سن  وميثله:�ساح  او�سيا  رييكا  ليا   / امل�ستاأنف 
جزئي  م���دين   2016/1250 رق���م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احل��ك��م   / ا���س��ت��اأن��ف 
بتاريخ:2017/1/18 .وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/7/26 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1690 تنفيذ جتاري

البدنية  ل��ل��ي��اق��ة  دي  ام  اي  ���س��رك��ة  ���س��ده��م��ا/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
ال��دح جمهويل  �����ص.ذ.م.م  2- عي�سى حممد ع��ب��داهلل حممد 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���س��رك��ة ن��ي��ت ان���د نت 
نخطركم  اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي  ���ص.ذ.م.م 
حجز  اىل  جت��اري  رق�����م:4/2017  التحفظي  احلجز  بتحويل 

تنفيذي وذلك للعلم مبا جاء به.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1591 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- كامكو للمقاولت العامة �ص.ذ.م.م - فرع دبي  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جرمن للمقاولت املعدنية ذ.م.م 
املبلغ  املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وقدره )733427.3( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2049  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ادفينجر �سيتي للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2- حممد نياز باين ماجنلور 
جاينار كفيل �سخ�سي )ادفينجر �سيتي للتجارة العامة �ص.ذ.م.م( جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي/م�سرف الهال �ص.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهما والثاين بالت�سامم والت�سامن مببلغ وقدره )481.162.13 درهم(  والر�سوم 
لها جل�سة  وح��ددت  كفالة.  املعجل با  بالنفاذ  و�سمول احلكم  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  8.30 �ص  ال�ساعة  امل��واف��ق  2017/8/9   الرب��ع��اء  ي��وم 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة ملف الدعوى من مكتب 

اإدارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/416  ا�ستئناف عقاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- تريدينت انرتنا�سيونال هولدينجز �ص.م.ح جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / ابراهيم علي يو�سف ادج وميثله:�ساحلة 
خليفة لحج خليفة الب�سطي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
ل��ه��ا جل�سه  ب���ت���اري���خ:2016/7/24 .وح����ددت  ك��ل��ي  رق���م 2016/117 ع��ق��اري 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/7/26 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/32  تظلم عقاري

اىل املتظلم �سده / 1-فرقان حنيف باريخ حممد جمهول حمل القامة مبا ان 
اللنجاوي  احمد  احمد علي  �سيد عمر عبا�ص جياين وميثله:حممد   / املتظلم 
قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاه ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر برف�ص 
احلجز التحفظي وا�سدار المر بتوقيع احلجز التحفظي على الفيا والر�سوم 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/7/16   ال�ساعة 11.00 �ص 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1145  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- خمزن خو�سال ���ص.ذ.م.م 2- غاندي ديليب كومار خو�سالدا�ص ب�سفته 
املدعي/بنك اخلليج  ان  ���ص.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا  كفيل و�سامن خمزن خو�سال 
الول فرع دبي وميثله:عبا�ص مهدي ال�سيد خلف الطاهري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )721854.57( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 18٪ �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام. 
 Ch 2.E.22 وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق  2017/7/24  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3459  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-م�سبح الدرمكي للتجارة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
احمد جميل فهيم م�سطفى  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها يطلب املدعي من عدالة 
املحكمة ت�سجيل الدعوى واعان املدعي عليها ب�سورة من لئحتها واحلكم بالزامها 
درهم(   2000( عودةمببلغ  وتذكرة  دره��م   )20400( اجمايل  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB171039037AE/2017  وحددت لها 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا  ال�ساعة 08.30 �ص  املوافق 2017/7/19  جل�سة يوم الربعاء 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/175  عقاري كلي 

امل��دع��ي/م�����س��رف دب��ي �ص.م.ع  امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- �ستيفن ج��ون بيلينج جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
اآل علي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/25  يف  وميثله:احمد ح�سن رم�سان 
الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/م�سرف دبي �ص.م.ع اول بعدم قبول الدعوى من املدعي الثاين )م�سرف 
دبي( لرفعها من غر ذي �سفة - ثانيا:بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك عن الوحدة العقارية مو�سوع 
الدعوى رقم 805 الطابق رقم 8 بناية البحر املتو�سطى رقم الر�ص 18 - مدينة دبي الريا�سية والزام املدعي 
عليه بت�سليمها خالية من ال�سواغل ورد احليازة للمدعي الول )م�سرف المارات ال�سامي �ص.م.ع( وحمو 
القيد الذي فحواه )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك ل�سالح املدعي عليه طبقا 
لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة الواردة ب�سهادة ملكية العقار ورف�ص ما عدا ذلك 
من طلبات والزمت املدعي عليه امل�ساريف ومبلغ 1000 درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري 
قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/179  عقاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- بروانه ا�سمعيل خ�سروى برغاين جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
اول  ����ص.م.ع  دب��ي  ل�سالح/م�سرف  اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/5/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
بعدم قبول الدعوى من املدعي الثاين )م�سرف دبي( لرفعها من غر ذي �سفة - ثانيا:بف�سخ اتفاقية 
الجارة املنتهية بالتملك عن الوحدة العقارية مو�سوع الدعوى رقم 1010 الطابق رقم 10 بناية البحر 
املتو�سطى باملبنى رقم 1- رقم الر�ص 18 - مدينة دبي الريا�سية والزام املدعي عليها بت�سليمها خالية من 
ال��ذي فحواه  القيد  ���ص.م.ع( وحمو  ال�سامي  الم��ارات  للمدعي الول )م�سرف  ال�سواغل ورد احليازة 
الجارة  لعقد  عليها طبقا  املدعي  ل�سالح  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  )تخ�سع 
املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة الواردة ب�سهادة ملكية العقار ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات 
والزمت املدعي عليه امل�ساريف ومبلغ 1000 درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابا 
ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا العان �سدر  اليوم  اعتبارا من  لا�ستئناف خال ثاثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2017/42 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ ���س��ده/1- جرالد فاريل 2- ه��ازل م��وراي ف��اري��ل  جمهويل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة 

وميثله:احمد ح�سن رم�سان اآل علي.
القيمة  ل�سداد  اعانكم  ب��ت��اري��خ:2017/6/21  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
ت��اري��خ الع���ان وال  ي��وم م��ن  بها )6.826.430.1( دره���م خ��ال 30  امل��ط��ال��ب 
امل���ادة 295 من  امل��زاي��دة وف��ق��ا لن�ص  ادن���اه بطريق  او���س��اف��ه  امل��ب��ني  العقار  بيع 
رقم   - الول  املنطقة:معي�سم   - العقار:ار�ص  )ن��وع  املدنية  الج��راءات  قانون 

الر�ص:865 - م�ساحة العقار:807.50 مرت مربع(
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1325  جتاري كلي
����ص.ذ.م.م 2- ح�سن حممود عبد ربيع ب�سفته مدير  انتر يرز  ت�سييد  �سركة  املدعي عليه / 1-   اىل 
و�سامن  �سريك  ب�سفته   - ب��در  احمد  عي�سى  راف��ت   -3 �����ص.ذ.م.م  ي��رز  انتر  ت�سييد  ل�سركة  و�سامن 
ل�سركة ت�سييد انتر يرز �ص.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك الحتاد الوطني �ص.م.ع 
وميثله:فهد �سلطان علي لوتاه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ 
املدعي عليه الوىل ب�سمان  التي حت�سلت عليه  امل�سرفية  الت�سهيات  دره��م( قيمة  وق��دره )734798 
وكفاله املدعي عليه الثاين والثالث والر�سوم الداريه والفوائدة املرتتبة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2017/5/17 وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق  2017/7/20   ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 

اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2016/105 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �سده/1- راميوند هوجن هوجن 2- اميا هوجن هوجن  جمهويل 
الو�سط  ال�سرق  �سي  بي  ا���ص  ات�ص  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 

املحدودة وميثله:احمد ح�سن رم�سان اآل علي.
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2017/7/4 اعانكم ل�سداد قيمة املطالبة 
التنفيذ  ملف  يف  التبليغ  تاريخ  من  �سهر  خال  دره��م   )6.375.000( وقدرها 
اعاه وال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من 
رقم   - الول  املنطقة:معي�سم   - العقار:ار�ص  )ن��وع  املدنية  الج��راءات  قانون 

الر�ص:952 - م�ساحة العقار:661.10 مرت مربع(
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/496  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- كو�سي للنقل العام �ص.ذ.م.م 2- �سيخ حممد �سريف دركا�ص كونهي احمد 
3- حليمة �سعدية حممد �سريف جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك برودا وميثله:�سعيد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم  مبارك عبيد احمد الزحمي قد 
بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )14.721.743.31 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
ا�سدرت  قد  املحكمة  ب��ان  واعانكم  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   ٪12 والفائدة 
تقريره  واودع  املهمة  با�سر  وق��د  املحا�سبي  اخلبر  بندب  بجل�سة:2017/5/18  متهيدي  حكما 
مبلف الدعوى. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق  2017/7/17  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1980  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- كافتريا الكوخ العربي �ص.ذ.م.م 2- نا�سر اتونتا فيدا ابو - ب�سفته 
املدعي/بنك  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  �����ص.ذ.م.م  العربي  ال��ك��وخ  لكافيرتيا  �سامن 
الحتاد الوطني �ص.م.ع وميثله:فهد �سلطان علي لوتاه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(    206.959.14( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة 
تاريخ ال�ستحقاق:2017/4/20 وحتى  القانونية بواقع 12٪ من  املحاماة والفائدة  واتعاب 
8.30 �ص  ال�ساعة    2017/7/20 امل��واف��ق   اخلمي�ص  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�سداد 
بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم 
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حماكم دبي البتدائية
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الإمارات تت�سدر املركز الأول عربيا يف تدفقات ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر خالل 2016 

الزراعة يف اأبوظبي .. مبادرات لتعزيز كفاءة ا�ستخدام املوارد املائية وحتقيق ال�ستدامة

هزاع بن زايد: مبادرات »اأدنوك« وخططها 
املقبلة تعزز قوة القت�ساد الوطني

•• اأبوظبي-وام:

ت�سدرت دولة المارات املركز الول عربيا يف 
تدفقات ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر الواردة 
اإىل الدول العربية بقيمة 9 مليارات دولر 
“ خال  دره�����م  م��ل��ي��ار   33.3 “ ت��ق��ري��ب��ا 
الثاين  املركز  تلتها م�سر يف   2016 العام 
ال�سعودية  8.1 مليار دولر وج��اءت  بقيمة 
يف املرتبة الثالثة بقيمة 7.45 مليار دولر 

ولبنان 2.5 مليار دولر.
الدول  يف  ال�ستثمار  مناخ  تقرير  وبح�سب 
املوؤ�س�سة  ال�سادر عن   2017 لعام  العربية 
وائتمان  ال����س���ت���ث���م���ار  ل�����س��م��ان  ال���ع���رب���ي���ة 
ال�سادرات “�سمان” الذي اأطلقته املوؤ�س�سة 
من مقرها يف دول��ة الكويت ام�ص فان دول 
العربية  املجموعات  اأداء  ت�سدرت  اخلليج 
كما ارتفع اأداوؤها ب�سكل طفيف مقارنة بعام 
امل�سرق  دول  ح��ل��ت  امل��ق��اب��ل  ويف   ..  2015
العربي ف�ي املرتبة الثانية عربيا مع ارتفاع 
اأدائها وجاءت دول املغرب العربي ف�ي املرتبة 

الثالثة عربيا.
املوؤ�سر ي�ساعد متخذي  اأن  التقرير  واأو�سح 
القرار على حتديد مكامن القوة وال�سعف 
لكل دولة اأو جمموعة جغراف�ية معينة على 
�سعيد جاذبيتها لا�ستثمار الأجنبي املبا�سر 
املكونات  اأو  الفرعية  للموؤ�سرات  بالن�سبة 
يف  ي�سهم  ومب���ا  ال��ع��ام  ل��ل��م��وؤ���س��ر  الرئي�سية 
���س��ي��اغ��ة ال�����س��ي��ا���س��ات واق�����رتاح الإج������راءات 

الازمة لتح�سني مناخ ال�ستثمار.

اآخر  على  اعتمد  ال���ذي   - التقرير  واأظ��ه��ر 
البيانات ال�سادرة عن موؤمتر الأمم املتحدة 
بيانات  وق��اع��دة  اأن��ك��ت��اد  والتنمية  للتجارة 
م�����س��اري��ع ال���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���س��ر يف 
العامل وم�سادر وطنية اأخرى - اأن تدفقات 
ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر الواردة اإىل الدول 
العربية �سهدت ارتفاعا بن�سبة 25 % اإىل 
30.8 مليار دولر عام 2016 مقارنة مع 

24.6 مليار دولر عام 2015.
اأن  ت���ق���ري���ره���ا  يف  امل���وؤ����س�������س���ة  واأو�����س����ح����ت 
العربية  ال���دول  اإىل  ال����واردة  ال���س��ت��ث��م��ارات 
الإجمايل  م��ن   %  1.8 ن�سب�ته  م��ا  مثلت 
عام  دولر  م��ل��ي��ار   1774 ال��ب��ال��غ  ال��ع��امل��ي 
الدول  اإج��م��ايل  % م��ن  و4.8   ..  2016
لنف�ص  دولر  مليار   646 ال��ب��ال��غ  النامية 

العام.
�سهد   2016 ال����ع����ام  اأن  اإىل  واأ�������س������ارت 
املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  تركز  توا�سل 
ال����������وارد ف�������ي ع������دد حم�������دود م�����ن ال������دول 
الإمارات  من  كل  ا�ستحوذت  حيث  العربية 
من   80% نحو  على  وال�سعودية  وم�سر 

الإجمايل.
و�سهدت اأر�سدة ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر 
التقرير  اإىل الدول العربية ح�سب  الوافدة 
وبح�سة  دولر  مايني   807 من  ارتفاعا 
البالغ  ال���ع���امل���ي  الإج����م����ايل  م���ن   %  3.3
 ..2016 ع�����ام  دولر  ت���ري���ل���ي���ون   25.2
الأر�سدة  ت��رك��زت  التدفقات  ���س��اأن  و�ساأنها 
ف�ي عدد حمدود من الدول حيث ا�ستحوذت 

على  وم�سر  والإم����ارات  ال�سعودية  م��ن  ك��ل 
54.2 % من الإجمايل.

ال�ستثمار  ت��دف��ق��ات  ���س��ج��ل��ت  امل��ق��اب��ل  ويف 
الأجنبي املب�ا�سر ال�س�ادر من الدول العربية 
مليار   31.3 اإىل   %  14 بن�سبة  تراجعا 
 2.2 ب��ل��غ��ت  وب��ح�����س��ة   2016 ع���ام  دولر 
% م��ن الإج��م��ايل ال��ع��امل ال��ب��ال��غ 1542 
مل�يار دولر.. و8.2 % من اإجمايل الدول 
لعام  دولر  م��ل��ي��ار   383 ال��ب��ال��غ  ال��ن��ام��ي��ة 

.2016

ومثلت الإمارات وال�سعودية وقطر و�سلطنة 
التقرير  ح�سب  التوايل  على  ولبنان  عمان 
من  ال�سادرة  للتدفقات  الرئي�سية  امل�سادر 
.. يف   2016 % لعام   74 بن�سبة  املنطقة 
�سادرة  تدفقات  ع��ودة  الكويت  �سهدت  حني 
�سعيد  على  اأم��ا  دولر..  مليار   6.3 بقيمة 
املبا�سرة  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات  اأر����س���دة 
ال�����س��ادرة م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ف��ق��د بلغت 
 2016 ع��ام  بنهاية  دولر  مليار   352.4
ومثلت 1.4 % من الإجمايل العاملي البالغ 
ووفق   .2016 عام  دولر  تريليون   25.2
الأجنبي  ال�ستثمار  اأ���س��واق  بيانات  ق��اع��دة 
املبا�سر �سهد عام 2016 قيام 616 �سركة 
اأجنبيا  ا�ستثماريا  م�سروعا   773 باإن�ساء 
جديدا يف الدول العربية بتكلفة ا�ستثمارية 
تقدر ب� 94 مليار دولر وفرت ح�سب نف�ص 
115 الف فر�سة  التقديرات ما يزيد عن 

عمل.
مقدمة  يف  حلت  م�سر  اأن  التقرير  واأو�سح 
بقيمة  ل��ل��م�����س��روع��ات  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ة  ال������دول 
 %  44.3 وب��ح�����س��ة  دولر  م��ل��ي��ار   40.9
ت��ل��ت��ه��ا ال�����س��ع��ودي��ة بح�سة  م���ن الإج����م����ايل 
12.8 % ثم الإمارات بح�سة 10.6 %. 
وت�سدرت ال�سني قائمة اأهم امل�ستثمرين يف 
وبن�سبة  29.5 مليار دولر  بقيمة  املنطقة 

الإم����ارات  تلتها  الإج��م��ايل  % م��ن   31.9
بلغت  وبح�سة  دولر  مليار   15.2 بقيمة 
 7 امل��ت��ح��دة بنحو  ال��ولي��ات  % ث��م   16.4

.% مليارات دولر وبح�سة بلغت 7.6 
العربي  ال�ستثمار  م�ساريع  �سعيد  وع��ل��ى 
 91 ق��ي��ام   2016 ع���ام  �سهد  ف��ق��د  البيني 
�سركة عربية باإن�ساء 142 م�سروعا جديدا 
يف امل��ن��ط��ق��ة خ�����ارج ح�����دود دول���ه���ا وق����درت 
التكلفة ال�ستثمارية لتلك امل�سروعات بنحو 
22.2 مليار دولر حيث وفرت نحو 26.6 

الف فر�سة عمل جديدة.
العربية  ال�����دول  ق��ائ��م��ة  م�����س��ر  وت�������س���درت 
% من   60.4 امل�ستقبلة با�ستحواذها على 
 23.4 بح�سة  ال�سعودية  تلتها  الإج��م��ايل 

.% % ثم الأردن بح�سة 3.4 
ويف املقابل ت�سدرت الإمارات الدول امل�سدرة 
بح�سة بلغت 69.4 % من الإجمايل تلتها 
ال�سعودية بح�سة 20.9 % ثم م�سر 3.7 

.%
ا�ستقطابه  يف  الأه��م  العقارات  قطاع  ويعد 
حظي  حيث  البينية  العربية  للم�سروعات 
مليار   18.13 قيمتها  بلغت  با�ستثمارات 
من   %  85.2 ن��ح��و  تبلغ  وبح�سة  دولر 
الإجمايل تاه قطاع الغذاء والتبغ والطاقة 

املتجددة والت�سالت.

•• اأبوظبي-وام:

ينفذ ج��ه��از اأب��وظ��ب��ي ل��ل��رق��اب��ة ال��غ��ذائ��ي��ة ح��زم��ة من 
املائية  امل��وارد  ا�ستدامة  حتقيق  اإىل  الهادفة  املبادرات 
وتعزيز كفاءة ا�ستخدامها يف القطاع الزراعي وحتقيق 

ال�ستفادة املثلى من املياه لزيادة الإنتاج الزراعي.
ويبذل اجلهاز جهودا كبرا يف تر�سيد ا�ستهاك املياه 
املبتكرة يف  امل��ب��ادرات  الزراعة عرب تنفيذ عدد من  يف 
امل�ستهلك  يعد  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل  ت�سر  معطيات  ظ��ل 

الأكرب لها يف الدولة.
وت�ستعر�ص وكالة اأنباء الإم��ارات “ وام “ من خال 
هذا التقرير اأبرز املبادرات التي ينفذها جهاز اأبوظبي 
املائية  امل����وارد  ا���س��ت��دام��ة  ل�سمان  ال��غ��ذائ��ي��ة  للرقابة 

وحتقيق ال�ستفادة املثالية لها يف القطاع الزراعي.
وب�������ادر اجل����ه����از ب����اإط����اق م�������س���روع ل��ق��ي��ا���ص معدل 
الإم���ارة بهدف  م��زارع  للمياه يف  ال�ستهاك احل��ايل 
معرفة ال�ستهاك الفعلي لها نتيجة ظروف ندرتها 
اإيجاد  ي�ستوجب  ما  امللوحة..  ن�سبة  وارت��ف��اع  عموما 
برامج من �ساأنها اأن تعمل على تر�سيد ا�ستهاك مياه 

الري يف املزارع كافة.
م��ن خال  ال���س��ت��ه��اك  قيا�ص  اجل��ه��از عملية  ون��ف��ذ 
كعينة  اخ���ت���رت  م���زرع���ة   200 ع�����دادات يف  ت��رك��ي��ب 
ب��الإم��ارة ومت  ال��زراع��ي��ة  املناطق  م��وزع��ة على  اختبار 

ت�سنيف املزارع اإىل 3 فئات.
عليها  تبنى  اأ���س��ا���ص  نقطة  امل�����س��روع  ه��ذا  نتائج  وتعد 

اخلطط والربامج التي من �ساأنها تر�سيد ال�ستهاك 
من املياه يف قطاع الزراعة بالإمارة.

ك��م��ا ن��ف��ذ ج��ه��از اأب��وظ��ب��ي ل��ل��رق��اب��ة ال��غ��ذائ��ي��ة درا�سة 
تزويد  املعاجلة حيث مت  ال�سحى  ال�سرف  على مياه 
نوعية  اأن  النتيجة  وكانت  املياه  بهذه  مزرعة   143
�سمن  وت��دخ��ل  املحا�سيل  جميع  ل���ري  ت�سلح  امل��ي��اه 
ال�سحة  منظمة  ح�سب  للري  املقيد  غر  ال�ستخدام 
منتجات  اأن  كما  وال���زراع  الأغ��ذي��ة  ومنظمة  العاملية 
حما�سيل املزارع التي ت�ستخدم مياه ال�سرف ال�سحي 
املعاجلة �ساحلة لا�ستهاك الآدمي كم�سدر م�ستدام 

فى الزراعة.
و�سعى اجلهاز اأي�سا اإىل تعزيز ا�ستدامة املوارد املائية 
اجليدة  الزراعية  املمار�سات  مفهوم  ن�سر  خ��ال  من 
 “ “ جلوبال جاب  لتطبيق موا�سفة  باإعداد م�سروع 
كموا�سفة عاملية رائدة يف املمار�سات الزراعية اجليدة 
يف  املتبعة  ال��زراع��ي��ة  امل��م��ار���س��ات  حت�سني  ع��ل��ى  تعمل 

املزرعة يف مراحل الإنتاج الزراعي كافة.
و�سجع اجلهاز على التوجه نحو منتجات زراعية ذات 
خال  من  اأكرب  ت�سويقية  وقابلية  اقت�سادية  جدوى 
املهمة  البيئية  امل��وارد  على  حتافظ  حما�سيل  زراع��ة 

مثل املياه والرتبة وتائم متطلبات البيئة املحلية.
ويف ظل هذا التوجه .. جاء قرار منع ت�سويق اأعاف 
املياه اجلوفية وحتقيق  ا�ستنزاف  الرود�ص للحد من 
عليها  حفاظا  الطبيعية  للموارد  امل�ستدامة  التنمية 
العائد  �سعيفة  اأن��ه��ا  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ق��ب��ل  ل��اأج��ي��ال 

القت�سادي قيا�سا مبحا�سيل اأخرى.
كميات  ي�ستهلك  الرود�ص  اأن  حديثة  درا�سات  واأثبتت 
كبرة من املياه تقدر بنحو 93 مليار جالون �سنويا 
املحا�سيل  قائمة  يت�سدر  ما جعله  اأبوظبي  اإم��ارة  يف 
التي توؤثر ب�سورة �سلبية على املوارد املائية وخمزونات 

املياه اجلوفية.
ويتجه اجلهاز نحو ال�ستعا�سة عن حم�سول الرود�ص 
ب��الأع��اف امل�����س��ت��وردة م��ن اخل���ارج وم��ن ث��م ت�سجيع 
حتتاج  ل  وال��ت��ي  للملوحة  املتحملة  الأع���اف  زراع���ة 
اإىل كميات كبرة من املياه لتوفر كميات تتنا�سب مع 
حاجة ال�سوق مبا ي�سمن عدم تاأثر الرثوة احليوانية 
بذلك انطاقا من �سعي اجلهاز لتوفر كل الإمكانات 
اإمارة  يف  احليوانية  ال��رثوة  قطاع  لتطوير  ال��ازم��ة 

اأبوظبي كما ونوعا.
ووف��ر اجل��ه��از 4 اأن���واع اأخ���رى م��ن الأع���اف كبدائل 
لأعاف الرود�ص وتباع الأعاف امل�ستوردة التي حر�ص 
اجلهاز على توفرها ملاك احليوانات بجميع مراكز 
مدعوم  ب�سعر  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  يف  الأع�����اف  ت��وزي��ع 

وتتميز بجودتها الغذائية.
اإىل حت�سني  اأي�����س��ا  م��ب��ادرات��ه  اجل��ه��از �سمن  وع��م��د 
التقنيات  ف��اخ��ت��ي��ار  ال���ك���ف���اءة  ل���رف���ع  ال�����ري  ���س��ب��ك��ات 
لزيادة  الرئي�سة  احللول  اأح��د  يعد  املنا�سبة  الزراعية 

كفاءة ا�ستخدام املياه يف الزراع.
وتتنوع هذه التقنيات على طول �سل�سلة الإنتاج ابتداءا 
الزراعي  الو�سط  باختيار  م��رورا  البذور  تقنيات  من 

اإىل اختيار  ال��ري و���س��ول  ا�ستغال وح��دة  الأك��ف��اأ يف 
�سبكات الري املنا�سبة.

التي نفذها  امل��ب��ادرات  اأح��د  ال��ذك��ي  ال��ري  ويعد نظام 
ا�ستدامة  لتعزيز  الغذائية  للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از 

املوارد املائية.
ويتيح ا�ستخدم نظام الري الذكي معرفة ن�سبة املياه 
ن�سبة رطوبتها  اإىل  ا�ستنادا  الرتبة  اإليها  التي حتتاج 
املزروعة  ل��ل��م��ح��ا���س��ي��ل  ال����ري  اح��ت��ي��اج��ات  وم��ع��رف��ة 
وذلك  امل��ح��ا���س��ي��ل  ون����وع  ال��زراع��ي��ة  امل��وا���س��م  بح�سب 
با�ستخدام جم�سات ل�سلكية تعمل عن طريق الأقمار 

ال�سناعية.
ووف��ق��ا ل��ل��ن��ظ��ام .. ي��ت��م رب���ط �سبكة ال���ري ال��ك��ل��ي��ة يف 
املزرعة الواحدة بنظام ت�سغيل اإلكرتوين اأوتوماتيكي 
للمناخ  تبعا  ال��ري  عملية  اإمت��ام  العتبار  بعني  ياأخذ 
ونوع املح�سول.كما يعمل اجلهاز على تبني التقنيات 
ا�ستخدام  يف  العالية  الكفاءة  ذات  واملنا�سبة  احلديثة 
والزراعة  املحمية  الزراعة  تقنيات  الري خا�سة  مياه 

املائية والزراعة يف بدائل الرتبة.
اجلانب  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  يغفل  ومل 
التوعوي �سمن مبادراته لتعزيز ا�ستدامة املوارد املائية 
حيث ين�سق مع اأ�سحاب العاقة على م�ستوى الإمارة 
ا�سرت�سادية  وزي����ارات  ت��وع��وي��ة  وور����ص  ن���دوات  لعمل 
بهدف  املياه  ا�ستخدام  تر�سيد  امل��زارع حول  لأ�سحاب 
ن�سر مفهوم ال�ستخدام الأمثل للموارد املائية املتاحة 

وامل�ستخدمة فى الزراعة وكيفية احلفاظ عليها.

•• اأبوظبي-وام: 

اأك����د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ه����زاع ب��ن زاي����د اآل 
التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان 
�سركة  م���ب���ادرات  اأن  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة 
اأدنوك”   “ الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول 

قوة  تعزز  املقبلة  وخططها  اجل��دي��دة 
وتنويع  ومناعته  الوطني  القت�ساد 
التفوق  م����ن  م���زي���د  ن���ح���و  خ���ي���ارات���ه 
وعامليا. اإقليميا  والتناف�سية  والريادة 

وق����ال ���س��م��وه - مب��ن��ا���س��ب��ة اإط�����اق “ 
جديدة  م���ب���ادرات  ب��رن��ام��ج  اأدنوك” 

ا�سرتاتيجيتها  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  ي���ه���دف 
منوذجها  اإىل  وي�ستند   2030 ل��ع��ام 
ا�سرتاتيجية  اإن   - امل����رن  الت�سغيلي 
اإم����دادات  ت��وف��ر  اإىل  ت�سعى  ال�سركة 
كبرة  خطوة  يف  الغاز  من  م�ستدامة 
الآفاق  وفتح  امل�ساريع  يف  لا�ستثمار 

مل��زي��د م��ن ع��م��ل��ي��ات ال���س��ت��ك�����س��اف برا 
القت�ساد  اإن   : �سموه  وبحرا.واأ�ساف 
ت�سكل  ال������ذي  الإم������ارات������ي  ال���وط���ن���ي 
قدرته  يثبت  اأعمدته  اأح��د  “اأدنوك” 
بركب  واللحاق  التطور  على  الفائقة 

التكنولوجيا للحفاظ على الريادة .

جديدة اأفكارا  " ت�ستعر�ص  دبي  " مطارات 
•• دبي-وام: 

ا�ستعر�ص “ اأ�سبوع 10 اإك�ص هاك ويك “ - الذي نظمته “ مطارات دبي 
“ يف املبنى 3 مبطار دبي الدويل - اأفكارا فريدة قابلة للتطوير من �سانها 

�سمان تفوق الإمارة يف قطاع الطران.
و�سهدت الفعاليات - التي �ساركت فيها خمتلف اجلهات العاملة يف مطار 
مل�ساريع  وجم�سمات  من��اذج  ا�ستعرا�ص   - ال�سرتاتيجيون  وال�سركاء  دب��ي 
بناء مطارات جديدة مبوا�سفات تكنولوجية خيالية تتيح للمطار التو�سع 
تلقائيا ح�سب احلاجة ونقل ال�سحن بوا�سطة و�سائط نقل ذكية وت�سخر 
ا�ستخدام  با�ستخدام م�سادر غر تقليدية وتعظيم ال�ستفادة من  الطاقة 

البيانات الت�سغيلية للمطار وغرها من الأفكار.
واحلوكمة  املوؤ�س�سي  ال�سمان   - الأول  الرئي�ص  نائب  اجلوكر  ماجد  وق��ال 
“ يعترب ه��ذا الأ�سبوع ج��زءا من  دب��ي  اإك�ص يف م��ط��ارات   10 رئي�ص فريق 
ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  اك�ص   10 مبادرة  يف  دب��ي  مطارات  م�ساهمة 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 

حاكم دبي “رعاه اهلل« .
م�سرا اإىل اأن ممثلي اجلهات املعنية قدموا وبحثوا بع�ص الأفكار اخلاقة 
مطارات  عرب  للم�سافرين  ال�سفر  جتارب  اأف�سل  لتوفر  الذكية  واحللول 

دبي مما يوؤهل دبي ل�سباق املدن الأخرى بع�سر �سنوات ».
واأكد اجلوكر اأن من �ساأن هذه املبادرات امل�ساهمة يف جعل مطار دبي الأكرث 

تف�سيا بالن�سبة للم�سافرين.

بلدية دبي تنجح يف تر�سيد النفقات مبقدار 154 
مليونا وزيادة اإيراداتها بقيمة 108 ماليني درهم

•• دبي-وام: 

 154 مب��ق��دار  النفقات  تر�سيد  يف  دب��ي  بلدية  يف  امل��ب��اين  اإدارة  جنحت 
م��ل��ي��ون دره���م وزي����ادة اإي�����رادات ال��ب��ل��دي��ة مب��ق��دار 108 م��اي��ني درهم 
وذلك عرب مبادرة الإدارة الذكية امل�ستدامة لنواجت احلفريات. واأرجعت 
تلك  بالبلدية  امل��ب��اين  اإدارة  م��دي��ر  امل��ا  عبدالرحمن  ل��ي��ايل  املهند�سة 
النتائج اإىل ال�ستغال الأمثل لنواجت احلفريات واإع��ادة تدويرها بدل 
من اإر�سالها للمكبات كنفايات ل ميكن ال�ستفادة منها كما كان معمول 
به يف ال�سابق ..اإ�سافة اإىل تقليل كلفة البناء من خال تقليل كلفة نقل 
الرمال واإجراء عملية التوريد والنقل يف ذات املنطقة وباأق�سر م�سافة 

.Gis ووقت ممكن من خال ا�ستخدام تقنيات
عن  الناجتة  ال��رم��ال  ت���داول  تنظيم  على  تقوم  الإدارة  اإن  امل��ا  وق��ال��ت 
اأعمال احلفر والبناء ب�سكل فني رقابي وبجودة عالية وذلك من خال 
واإىل جميع  عليها من  والإ�سراف  الرمال  وتوريد  نقل  ت�ساريح  اإ�سدار 
املواقع الإن�سائية يف الإمارة بعد ا�ستيفاء ال�سرتاطات الازمة ..اإ�سافة 
النقليات  �سركات  بع�ص  قبل  املرتكبة من  التجاوزات  تقليل حالت  اإىل 
ما يوؤثر يف حماية البيئة ورفع كفاءة البناء حيث يتم نقل الرمال من 
ال�سواطئ  اإىل  اأو  البلدية  مكبات  اإىل  اأو  اآخ��ر  اإىل  الإن�ساء  حتت  موقع 
اأو اإىل مكان اآخر حتدده البلدية بهدف  ح�سب نوعية الرمال وجودتها 
ال�ستغال الأمثل للموارد واإدارتها مبا يعود بالنفع على املجتمع ومبا 

يحقق مبداأ ال�ستدامة.
من جانبه قال املهند�ص عبداهلل ال�سيزاوي رئي�ص ق�سم الإ�سراف الهند�سي 
اإن املبادرة �ساهمت يف حتقيق ال�ستدامة بجميع جوانبها  باإدارة املباين 
املالية  البيئية وال�ستدامة  وا�ستدامتها وال�ستدامة  املجتمعية  ال�سعادة 
من  الثانية  اخلوانيج  مبنطقة  املواطنني  اأرا���س��ي  ت�سويه  على  وعملت 
4 مايني مرت مكعب وتر�سيد نفقات مبقدار  خال توريد ما يقارب 

54 مليون درهم على البلدية ..
اإ�سافة اإىل توريد ما يقارب مليون مرت مكعب من الرمال اإىل م�ساكن 
 11 امل��واط��ن��ني مب��ق��دار نحو  اأي بتوفر م��ايل على  امل��واط��ن��ني جم��ان��ا 
مليون درهم اإىل جانب تلبية احتياجات الدوائر احلكومية من الرمال 
مل�ساريعهم من البنى التحتية حيث مت توريد نحو 9 مايني مرت مكعب 

قيمتها 89 مليون درهم.
واأك���د ال�����س��ي��زاوي ال���دور البيئي ال���ذي تلعبه امل��ب��ادرة م��ن خ��ال تقليل 
ثاين  م��ن  ط��ن  األ��ف   56 تقليل  يف  �ساهمت  بعدما  الكربونية  الب�سمة 
ال�ساطئية  الرمال  على  املحافظة  اإىل  اإ�سافة   CO2 الكريون  اأك�سيد 
من خال توريد ثاثة مايني مرت مكعب من الرمال اإىل ال�سواطئ 
اإىل  ال��رم��ال  م��ن  م��رت مكعب  13 مليون  اأن��ه مت حتويل نحو  مو�سحا 
الع�سوية  والنفايات  اخلطرة  النفايات  ودفن  لتغطية  البلدية  مكبات 
واملخلفات اإ�سافة اإىل توريد 5 مايني مرت مكعب من الرمال لغر�ص 

ردم املواقع املهجورة واملتوقف العمل بها.
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ا�ستعرا�ص اأجندة اأعمال الدورة اخلام�سة املرتقبة ملجل�ص 
اأبوظبي اليابان القت�سادي يف طوكيو

اجلابري رئي�سا تنفيذيا لـ " كوغنيت " اأمل  " تعني  " مبادلة 

••اأبوظبي-وام: 

الهاجري  حم��م��د  ���س��ي��ف  م���ع���ايل  ب��ح��ث 
رئي�ص دائرة التنمية القت�سادية اأبوظبي 
مبكتبه ام�ص مع معايل يو�سوكي تاكاغي 
والتجارة  القت�ساد  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر 
الدولة  ي��زور  ال��ذي  الياباين  وال�سناعة 
القت�سادي  التعاون  تعزيز  �سبل  حاليا 
ب��ني اجلانبني  امل�����س��رتك  وال���س��ت��ث��م��اري 
والطاقة  ال�سحة  جم���الت  يف  وخ��ا���س��ة 
واملعرفة  التكنولوجيا  ون��ق��ل  والتعليم 
نتائج  ����س���وء  يف  وذل������ك  الق���ت�������س���ادي���ة 
الدورات ال�سابقة ملجل�ص ابوظبي اليابان 

القت�سادي.
ح�����س��ر الج���ت���م���اع ����س���ع���ادة خ��ل��ي��ف��ة بن 
بالإنابة  ال��دائ��رة  وكيل  املن�سوري  �سامل 
و�سعادة عبداهلل �سعيد الدرمكي الرئي�ص 
لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  ل�����س��ن��دوق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
عبدالكرمي  را����س���د  و����س���ع���ادة  امل�����س��اري��ع 
ل�سوق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ال��ب��ل��و���س��ي 

اأبوظبي لاأوراق املالية و�سعادة املهند�ص 
جمال �سامل الظاهري الرئي�ص التنفيذي 
ل�سركة �سناعات و�سعادة كاجني فوجيكي 

�سفر اليابان لدى الدولة.
تطورات  م��ن��اق�����س��ة  الإج���ت���م���اع  وت����ن����اول 
والتعاون  ال�سراكة  عاقات  وم�ستجدات 
القت�سادي بني ابوظبي واليابان وبحث 
اىل  وتطويرها  بتنميتها  الكفيلة  ال�سبل 

اآفاق اأو�سع.
اآلية  ب���ح���ث  ك���م���ا رك�����ز الج���ت���م���اع ع���ل���ى 
اليابان  اب��وظ��ب��ي  جم��ل�����ص  دور  ت��ط��وي��ر 
العاقات  م�ستوى  تعزيز  القت�سادي يف 
وخا�سة  اجل���ان���ب���ني  ب���ني  الق���ت�������س���ادي���ة 
من  كل  يف  املتاحة  ال�ستثمارية  امل�ساريع 
اب��وظ��ب��ي وال��ي��اب��ان وذل���ك يف ظ��ل انعقاد 
الدورة القادمة للمجل�ص يوم 19 يوليو 
طوكيو  اليابانية  العا�سمة  يف  اجل���اري 
تعزيز  اىل  ال��رام��ي��ة  م�ساعيه  مل��وا���س��ل��ة 
التبادل  وتنمية  القت�سادية  العاقات 
بني  وال�ستثمارات  واخلدمات  التجاري 

البلدين.
و معايل  ال��ه��اج��ري  �سيف  وات��ف��ق معايل 
وزير الدولة ل�سوؤون القت�ساد والتجارة 
وال�����س��ن��اع��ة ال���ي���اب���اين واأع�������س���اء وفدي 
ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��رتك��ي��ز خال 
اخلام�سة  ال��دورة  واجتماعات  مباحثات 
ملجل�ص ابوظبي اليابان القت�سادي على 
تعزيز التعاون وتفعيل التن�سيق امل�سرتك 
واملتو�سطة  ال�سغرة  امل�ساريع  جمال  يف 

والقطاع املايل.
ال���ه���اج���ري رئي�ص  ���س��ي��ف  واأك������د م���ع���ايل 
ابوظبي  ام���ارة  ح��ر���ص حكومة  ال��دائ��رة 
على موا�سلة م�ساعيها الرامية اىل تعزيز 
والتي  اليابان  القت�سادية مع  عاقاتها 
ال�سرتاتيجيني  �سركائها  اأهم  اأحد  تعد 
ت�سجيع  اأه���م���ي���ة  م��و���س��ح��ا  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ال�سديقني  البلدين  يف  اخلا�ص  القطاع 
من  العاقات  هذه  تعزيز  يف  للم�ساهمة 
مبنية  ا�سرتاتيجية  �سراكات  بناء  خال 
ع��ل��ى امل�����س��ال��ح امل�����س��رتك��ة مب�����������������ا يحقق 

البلدين  ق��ي��ادت��ي  وط���م���وح���ات  اه�����داف 
ال�سديقني.

اأبوظبي  اإم����ارة  يف  “اإننا  معاليه  وق���ال 
مقبلون  الر�سيدة  قيادتها  وبتوجيهات 
ع��ل��ى م��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن ب��ن��اء اقت�ساد 
مبا  وامل��ع��رف��ة  التكنولوجيا  على  ي�ستند 
القطاعات  ال�ستدامة يف خمتلف  يحقق 
لأه���داف  ت��رج��م��ة  وذل���ك  النفطية  غ��ر 
القت�سادية  اأب��وظ��ب��ي  روؤي����ة  وحم����ددات 
2030 والتي تعد الركيزة الرئي�سة نحو 
فتح افاق او�سع من ال�ستثمارات النوعية 
التي ت�ستهدف القطاعات ال�سرتاتيجية 

املعتمدة على التكنولوجيا والبتكار«.
ال���دائ���رة باهتمام  واأ����س���اد م��ع��ايل رئ��ي�����ص 
عاقاتها  تعزيز  على  ال��ي��اب��ان  وح��ر���ص 
م��ع دول��ة الم���ارات مم��ا يعك�ص م�ستوى 
والقت�سادية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال���ع���اق���ات 
امل��ت��ن��ام��ي خ���ال ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة بني 

البلدين ال�سديقني ..
م��وؤك��دا اه��ت��م��ام وح��ر���ص ح��ك��وم��ة امارة 
اب��وظ��ب��ي ع��ل��ى خ��ل��ق امل��زي��د م��ن الفر�ص 
اأن  �ساأنه  ملا من  اليابان  ال�ستثمارية مع 
تنفيذ  نحو  توجهاتها  ترجمة  يف  ي�سهم 
م�����س��اري��ع��ه��ا ال��ت��ن��م��وي��ة يف ال���ع���دي���د من 

القطاعات.
واأو�������س������ح م���ع���ال���ي���ه اأه���م���ي���ة م���ث���ل ه���ذه 
امل�سوؤولني  كبار  ب��ني  املتبادلة  ال��زي��ارات 
ت�سهم  اأن  �ساأنها  والتي من  البلدين  من 
اخلطط  ع���ل���ى  اجل����ان����ب����ني  اط��������اع  يف 
ت�ستهدفها  التي  وال�ستثمارية  التنموية 
تكامل  م��ن  يعزز  مم��ا  وابوظبي  اليابان 
تبنى  فاعلة  �سراكات  خلق  نحو  البلدين 
امل�سرتكة وحتقق الهداف  امل�سالح  على 

املرجوة للبلدين ال�سديقني.
من جانبه اعرب معايل يو�سوكي تاكاغي 
والتجارة  القت�ساد  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر 
بزيارة  �سعادته  عن  الياباين  وال�سناعة 
دولة المارات قبل انعقاد اعمال جمل�ص 
والتي  الق���ت�������س���ادي  ال���ي���اب���ان  اب���وظ���ب���ي 
ت��اأت��ي يف اإط���ار ح��ر���ص واه��ت��م��ام حكومة 

اجلانبني  بني  العاقات  بتطوير  ب��اده 
ال�سركاء  اه���م  ت��ع��د م��ن  ك���ون الم������ارات 
م�سادر  ت��وف��ر  يف  ل��ل��ي��اب��ان  الرئي�سيني 
الطاقة وال�ستثمار يف عدة جمالت منها 
الطاقة والتعليم وال�سحة والتي توليها 
وذلك  ك��ب��رة  رغ��ب��ة  اليابانية  ال�سركات 
اأبوظبي  جمل�ص  دور  تفعيل  خ��ال  م��ن 

اليابان القت�سادي.
واأ�سار الوزير الياباين اىل اأهمية انعقاد 
ابوظبي  مل��ج��ل�����ص  اخل���ام�������ص  الج���ت���م���اع 
ال���ي���اب���ان الق���ت�������س���ادي ..م����وؤك����دا دعمه 
لكافة املو�سوعات املطروحة على جدول 
اأع��م��ال��ه يف ظ��ل اه��ت��م��ام ح��ك��وم��ة باده 
يف ت��ع��زي��ز ع��اق��ات��ه��ا الق��ت�����س��ادي��ة مع 
القطاعات  ع���دد م��ن  اب��وظ��ب��ي يف  ام����ارة 
التكنولوجيا  م���ث���ل  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال�سغرة  وال�سركات  والطاقة  املتقدمة 
على  تركيزها  اىل  بالإ�سافة  واملتو�سطة 
بال�سيا�سات  م��رت��ب��ط��ة  جم����الت  ث��اث��ة 

والت�سريعات اخلا�ص بهذه القطاعات.
تاكاغي  ي��و���س��وك��ي  م��ع��ايل  وا���س��ت��ع��ر���ص 
والتجارة  القت�ساد  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر 
وال�سناعة الياباين خال الجتماع �سبل 
تعزيز التعاون بني باده وامارة ابوظبي 
قطاع  يف  الثنائي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ب�ساأن 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از وال���س��ت��ف��ادة م���ن خربة 
دول��ة الم��ارات يف تقدمي الدعم لليابان 
 2025 اإك�سبو  اأو�ساكا  ا�ست�سافة  لطلب 
دبي  ا�ست�سافة  خ��ال  الثنائي  والتعاون 

اأك�سبو 2020.
التجارة  ح��ج��م  اج���م���ايل  ان  اىل  ي�����س��ار 
مع  بلغ  وال��ي��اب��ان  اب��وظ��ب��ي  ب��ني  البينية 
مليارات   9 ح��وايل   2016 العام  نهاية 
على  م����وزع����ة  دره�������م  م���ل���ي���ون  و980 
9 م��ل��ي��ارات و81 م��ل��ي��ون درهم  ح���وايل 
واردات ابوظبي من اليابان و50 مليونا 
و311 الف درهم �سادرات ابوظبي غر 
النفطية اىل اليابان و6 مايني و573 
الف درهم اعادة ت�سدير من ابوظبي اىل 

اليابان.

•• اأبوظبي-وام: 

ال�ستثمار  �سركة   - مبادلة  لا�ستثمار  مبادلة  اأعلنت 
ال�سرتاتيجي التي تتخذ من اأبوظبي مقرا لها - ام�ص 
عن تعيني اأمل اجلابري يف من�سب الرئي�ص التنفيذي 
“ اآي  �سركة  امل�سرتك مع  امل�سروع   - ل�سركة كوغنيت 
بي اإم وات�سون “ واملزود احل�سري حللول “ وات�سون “ 

التكنولوجية يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
التنفيذي  الرئي�ص  نائب  من�سب  اجلابري  و�سترتك 
التابعة  اإجن�����ازات  ال��ب��ي��ان��ات  لنظم  اإجن�����ازات  ل�سركة 
ت���وف���ر خدمات  وامل��ت��خ�����س�����س��ة يف جم����ال  ل�����م��ب��ادل��ة 
تكنولوجيا املعلومات واحلو�سبة ال�سحابية واخلدمات 
امل�����دارة مل��راك��ز ال��ب��ي��ان��ات وذل����ك ل��ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى مهام 
العام  املدير  من�سب  �سغلت  اأن  بعد  اجلديد  من�سبها 
يونيو  منذ  موؤقتة  لفرتة  كوغنيت  ل�سركة  بالنيابة 
مبن�سبه  امل��ل��ح��ي  خ��ال��د  �سيحتفظ  ف��ي��م��ا   ..2016
مطلع  منذ  �سغله  وال��ذي  لإجن���ازات  تنفيذي  كرئي�ص 

العام اجلاري.
وقال خالد عبداهلل القبي�سي الرئي�ص التنفيذي لقطاع 

وتكنولوجيا  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة  ال���ط���ران  ���س��ن��اع��ة 
املعلومات والت�سالت يف مبادلة اإن اجلابري �ساهمت 
بدور حموري يف تعزيز اأن�سطة مبادلة يف هذا القطاع 
لأك���رث م��ن ع��ق��د م��ن ال��زم��ن .. وت���ط���ورت م�سرتها 
يف  املتميزات  ال��رائ��دات  اإح���دى  لتغدو  �سريعا  املهنية 

جمال التكنولوجيا.
امل�ساريع  اإح�����دى  ت��ع��د  ك��وغ��ن��ي��ت  ���س��رك��ة  اأن  واأ����س���اف 
تعترب  فيما   .. وطموحا  متيزا  الأك���رث  ال�ستثمارية 
اجلابري ال�سخ�سية املثالية لقيادة ال�سركة التي توفر 

حلول اآي بي اإم وات�سون التكنولوجية يف ال�سوق.
بالنيابة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ب�سفتها  اجل��اب��ري  وا�سطلعت 
ل�����س��رك��ة ك��وغ��ن��ي��ت ب����دور ه���ام يف ق���ي���ادة م�����س��رة منو 
للرتكيز  املتخ�س�سني  فريق من  مع  والعمل  ال�سركة 
دولة  يف  وات�������س���ون  اإم  ب���ي  اآي  م��ن��ت��ج��ات  ت��وف��ر  ع��ل��ى 
الأو�سط  ال�سرق  ومنطقة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

و�سمال اأفريقيا.
وخال فرتة عملها يف هذا املن�سب .. اأعلنت اجلابري 
املعريف  التعلم  ق��درات  وات�سون مع  عن برجمة حلول 
تطبيق  اأول  اإط���اق  بعد  فيما  ليتم  العربية  باللغة 

مبا�سر ناجح باللغة العربية من اآي بي اإم وات�سون.
كما �ساهمت اجلابري يف وقت �سابق يف دعم حمفظة 
با�سم  �سابقا  امل��ع��روف  القطاع  �سمن  مبادلة  اأ���س��ول 
ق��ط��اع ���س��ن��اع��ة ال���ط���ران واخل���دم���ات ال��ه��ن��د���س��ي��ة يف 

مبادلة .
و�ساهمت منذ ان�سمامها يف عام 2007 بدور مهم يف 
الإ�سراف على املبادرات الرئي�سية لاأعمال والربامج 
احلكومية مبا يف ذلك املبادرات التي اأطلقتها اإجنازات 
حيث متت اإعارتها لاإ�سراف عليها وكذلك دعم و�سع 
اململوكة  التوطني يف �سركة �سرتاتا للت�سنيع  برنامج 

ل�مبادلة .
واأعربت اأمل اجلابري عن اعتزازاها مبن�سبها اجلديد 
وتطلعها اإىل تعزيز الأ�س�ص التي اأر�ساها فريق كوغنيت 
من الكوادر املتميزة ذوي اخلربة لتنفيذ املهمة املوكلة 
اإليها من قبل مبادلة واملتمثلة يف تر�سيخ نهج التنويع 

القت�سادي.
وات�سون نظام حو�سبة متميز  اإم  بي  اآي  ومتثل حلول 
ي��ق��وم ع��ل��ى م��ع��اجل��ة ال��ل��غ��ة ال��ب�����س��ري��ة وال��ت��ع��ل��م الآيل 
من  ك��ب��رة  كميات  م��ن  والأف���ك���ار  امل��ع��رف��ة  ل�ستنباط 

البيانات غر املنظمة.
ويعترب تاأ�سي�ص �سركة كوغنيت خطوة بالغة الأهمية 
ودول  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ت�سعى  حيث 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  اجل���وار 
لا�ستفادة من خدمات احلو�سبة املعرفية التي تقدمها 
القطاعات  من  وا�سعة  جمموعة  عرب  وات�سون  �سركة 

لتحفيز القت�سادات النامية وتعزيز الرفاه.

اأ�سواق املال الإماراتية تغلق على 
مكا�سب بقيادة �سهم اإعمار

•• اأبوظبي-وام:

ام�ص على مكا�سب جيدة  تعاماتها خال جل�سة  الإماراتية  اأ�سواق  اأنهت 
بدعم من توا�سل امل�سرتيات النتقائية على �سريحة من الأ�سهم املدرجة 
�سمن قطاعي البنوك والعقار بالإ�سافة لبع�ص الأ�سهم ال�سغرة التي تقل 

قيمتها عن الدرهم.
وجنح املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل يف حتقيق منو بن�سبة %0.64 بالغا 
املالية  ل��اأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  العام  املوؤ�سر  اأغلق  نقطة يف حني   3439
جل�سة  مع  مقارنة   0.24% ن�سبتها  بزيادة  نقاط   4408 م�ستوى  عند 

اأم�ص الول.
الأ�سواق  لكن  جيد  حت�سن  يف  الأ�سهم  اأ�سعار  اإن  ال�سوق  يف  و�سطاء  وق��ال 
لزالت بحاجة اىل ارتفاع �سهية التداول ب�سكل عام وذلك من اأجل منحها 

القوة الازمة لانطاق نحو م�ستويات جديدة.
معربني عن اعتقادهم باأن مو�سم اف�ساح ال�سركات عن بياناتها املالية عن 
الربع الثاين من العام اجلاري والذي �سيبداأ خال الأيام القليلة القادمة 

�سيكون حمفزا لاأ�سواق.
ويف اطار احلديث عن �سهية التداول فقد بلغت قيمة ال�سفقات املربمة يف 
ال�سوقني 304 مايني درهم وو�سل عدد الأ�سهم املتداولة 245 مليون 

�سهم نفذت من خال 3971 �سفقة.
اأن �سهم اعمار كان يف مقدمة ال�سهم  ويظهر الر�سد اليومي للتعامات 
انعك�ص  7.78 درهم وهو ما  ارتفع اىل  الدعم لاأ�سواق حيث  التي قادت 
ايجابيا على غالبية بقية اأ�سهم القطاع العقاري ومنها اعمار مولز ال�ساعد 

اىل 2.46 درهم وداماك 3.45 درهم وارابتك 3.42 درهم .
كما �سجلت اأ�سهم القطاع البنكي مكا�سب جيدة بقيادة بنك الإم��ارات دبي 
الوطني 8.10 درهم وتبعه يف نف�ص الإجتاه �سهم بنك دبي الإ�سامي اىل 

5.70 درهم.
اىل  التجاري  اأبوظبي  بنك  �سهم  �سعد  املالية  ل��اأوراق  ابوظبي  �سوق  ويف 

7.07 درهم.
ي�سار اىل اأن عدد الأ�سهم املتداولة بلغ ام�ص 63 �سهما ارتفعت اأ�سعار اأ�سهم 
34 منها يف حني ا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 13 �سركة وانخف�ست اأ�سعار اأ�سهم 

16 �سركة.

اأرامكو ال�سعودية �ستلبي كامل 
متطلبات اآ�سيا من النفط يف اأغ�سط�ص 

•• نيودلهي-�سنغافورة-رويرتز:

اأرامكو  العماقة  ال�سعودية  النفط  �سركة  اإن  الثاثاء  ام�ص  قالت م�سادر 
�ستورد كافة متطلبات النفط اخلام لعمائها يف الهند وجنوب �سرق اآ�سيا 

يف اأغ�سط�ص اآب اإىل جانب اأربعة عماء يف �سمال اآ�سيا.
اأكرب م�سدر للنفط يف العامل، ت�سعى للحفاظ  اأن ال�سعودية،  ويو�سح هذا 
اأكرب منو للطلب  اآ�سيا وهي املنطقة التي ت�سهد  على ح�ستها ال�سوقية يف 

يف العامل.
ال�سعودية ال�سادرات لأوروبا والوليات املتحدة لالتزام باتفاق  وتخف�ص 
امل�ستقلني  املنتجني  اأوب��ك وعدد من  الإنتاج املربم بني منظمة  تخفي�سات 

من بينهم رو�سيا.
وقال اأحد امل�سادر لن يكون هناك خف�ص لاإمدادات يف اأغ�سط�ص اآب حتى 
يف  للعماء  الثقيل  واخل��ام  املتو�سط  العربي  اخل��ام  مثل  الأثقل  اخلامات 

جنوب �سرق اآ�سيا.
اآ�سيا على القل الإم��دادات التي طلبها  و�سيت�سلم اأحد امل�سرتين يف �سمال 

من اخلام العربي الثقيل بالكامل.
ويعد هذا عدول عن تخفي�ص الإمدادات لهوؤلء العماء يف الن�سف الأول 
من العام مع خف�ص اأرامكو اإنتاج اخلام الثقيل الأرخ�ص لالتزام بح�ستها 

من اإنتاج اأوبك.
فيما  خ�سم  باأقل  اآب  اأغ�سط�ص  يف  الثقيل  العربي  اخل��ام  ال�سعودية  وتبيع 

يزيد على ثاث �سنوات.
التي  الثقيلة  الأو�سط  ال�سرق  اأوبك لرتفاع �سعر خامات  واأدت تخفي�سات 
حتتوي على ن�سبة عالية من الكربيت وهو ما دفع �سركات التكرير يف اآ�سيا 

للبحث عن بدائل من رو�سيا واأفريقيا والوليات املتحدة.
الوليات  م��ن  اخل���ام  م��ن  �سحنة  اأول  الهند  ا���س��رتت  املا�سي  الأ���س��ب��وع  ويف 

املتحدة وتعتزم �سركات التكرير الهندية �سراء املزيد.
وقال اأحد امل�سادر اإن ال�سعودية توا�سل توريد كميات اأكرث قليا من اخلام 
اأكرب  اليابان،  يف  ال�سوقية  ح�ستها  ال�سعودية  اليابان.وزادت  اإىل  اخلفيف 
اأ�سواقها يف اآ�سيا يف الن�سف الأول من العام احلايل. وبلغت واردات اليابان 
من اخلام ال�سعودي يف الفرتة من يناير كانون الثاين اإىل يونيو حزيران 

1.3 مليون برميل يوميا بزيادة 7.7 يف املئة عنها قبل عام.

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1324  جتاري كلي

املاجد  �سامل  �سيف  نبيله   -2 ����ص.ذ.م.م  اي��راين  اب�سار  مطعم   -1  / عليهم  املدعي  اىل 
املطرو�سي 3- ح�سن غامر�سا بردبار جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك دبي 
التجاري �ص.م.ع وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن باأن يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 
)1.968.604.29 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه والفائدة القانونية بواقع 
با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   ٪12
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق  2017/7/24  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1428  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- ترا�ست �سبيد للتجارة ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
احمد  وميثله:منى  ذ.م.م  وامل��ع��دات  لل�سيارات  املركزية  املدعي/�سركة  ان  مبا 
عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
والر�سوم  دره��م(   751.292( وق��دره  مببلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعي 
وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة ال��ت��اخ��ري��ة ب��واق��ع 12٪ م��ن تاريخ 
املوافق   ي��وم اخلمي�ص  لها جل�سة  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�سداد  ال��دع��وى وحتى  رف��ع 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  ���ص   9.30 ال�ساعة    2017/7/27
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

       اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/919  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سركة ايتزا بيتزا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ال�سركة العربية 
املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  قد  ارامتك   - للتكنولوجيا  المريكية 

حكمت بتاريخ  2017/6/13 احلكم التمهيدي التايل:
�ساحب  احل�سابي  اخلبر  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
الدور باجلدول ما مل يتفق الطرفان على تعيينه خال ا�سبوع تكون مهمته الطاع على ملف 
الدعوى وما به من م�ستندات وما ع�سى ان يقدم له من ا�سول م�ستندات والنتقال اىل ال�سركة 
املدعية وال�سركة املدعى عليها والطاع على �سجاتهم ودفاترهم احل�سابية املنتظمة الورقية 
واللكرتونية وبيان طبيعة العاقة بينهما و�سند ذلك من ا�سول م�ستندات املجحودة وحددت 
مبلغ ثاثة الف درهم كامانه للخبر وكلفت املدعي ب�سدادها . وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

Ch 1.c.14 الثاثاء املوافق 2017/8/15 ال�ساعة 8:30 �سباحاً يف القاعة
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1410  جتاري  جزئي 

نادوفيلبارا جوفيندان  الفعاليات 2- جاياثري  املحكوم عليهما/1- غلوياز لدارة  اىل 
املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  ب��اردواج جمهويل حمل القامة نعلنكم  اليات 
للتمويل  اخلليج  ل�سالح/�سركة  اع���اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/6/14 ب��ت��اري��خ 
�ص.م.خ.ب بالزام املدعى عليهما بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا مبلغ ثاثمائة واربعة 
القانونية  والفائدة  فل�ساً  و�سبعون  وت�سعة  دره��م  ع�سر  وثمانية  وثمامنائة  الف  ع�سر 
ال�سداد  الق�سائية احلا�سل يف 2017/4/19 وحتى متام  املطالبة  تاريخ  بواقع 9٪ من 
والزمت املدعى عليهما بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
لا�ستئناف خال ثاثني  قابا  . حكما مبثابة احل�سوري  ذلك من طلبات  عدا  ما 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��ان �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مب�ساركة املئات من مالكي النخيل واالأ�سر املنتجة

بدء العد العك�سي لإنطالق مهرجان الذيد للرطب مبو�سم واعد
-العوي�ص: غرفة ال�سارقة حري�سة على االرتقاء بالواقع التجاري وال�سناعي يف املنطقتني ال�سرقية والو�سطى

 دبي الذكية ت�سارك يف موؤمتر وقمة م�سوؤويل نظم اإزري 2017 بكاليفورنيا 

•• ال�سارقة-الفجر:

ال�سارقة  و���س��ن��اع��ة  غ��رف��ة جت����ارة  اأع��ل��ن��ت 
فعاليات  لإنطاق  العك�سي  العد  ب��دء  عن 
“مهرجان الذيد للرطب” بدورته الثانية 
يف 20 يوليو اجلاري، موؤكدة اكتمال كافة 
التح�سرات وال�ستعدادات لتنظيم مو�سم 
جديد وواعد بالأن�سطة املبتكرة وامل�سابقات 

امل�سوقة على مدى ثاثة اأيام.
الذي  املهرجان  الغرفة عن جناح  وك�سفت 
الثقايف  ال��ذي��د  ن���ادي  يف  فعالياته  �ستقام 
مالكي  م��ن  امل��ئ��اآت  با�ستقطاب  الريا�سي، 
النخيل والأ�سر املنتجة اإىل جانب عدد من 
اجلهات الر�سمية، معززاً مكانته كاأحد اأبرز 
املدرجة  والرتويجية  ال�سياحية  املبادرات 
دعم  اإىل  الهادفة  فعالياتها  خ��ارط��ة  على 
ال�سرقية  املنطقتني  يف  التنمية  م�����س��رة 

والو�سطى من اإمارة ال�سارقة.
واأك��دت الغرفة اأن الدعم الذي حظيت به 
الدورة  لتنظيم  التح�سر  خ��ال  الغرفة 
اأو  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  ���س��واء  الثانية 
م��ن م��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص وكذلك 
اأن  تثبت  وامل���زارع���ني،  املنطقة  اأع��ي��ان  م��ن 
مدينة  مكانة  تر�ّسيخ  يف  جن��ح  امل��ه��رج��ان 
الزراعية وحتديداً يف جمال زراعة  الذيد 
النخيل التي ت�ستهر تاريخياً بجودة وتنوع 
بقطاع  املهتمني  بثقة  حظي  كما  اأ�سنافه، 
الرثوة الزراعية وجمتمع الأعمال وبدعم 
الو�سطى  امل��ن��ط��ق��ت��ني  اأه�����ايل  م���ن  وا����س���ع 

وال�سرقية.
ج��اء ذل��ك خ��ال م��وؤمت��ر �سحفي عقدته 
غرفة ال�سارقة ممثلة باللجنة التنظيمية 
النادي  مقر  يف  الثاثاء  ام�ص  للمهرجان 
ب��ال��ذي��د، ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة ن��ا���س��ر م�سبح 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����ص  ع�����س��و  ال��ط��ن��ي��ج��ي 
ال�سارقة، بال�سافة اىل �سعادة �سامل حممد 
بن هويدن رئي�ص جمل�ص ادارة نادي الذيد 
اأحمد  حممد  و�سعادة  الريا�سي،  الثقايف 
اأمني م�ساعد املدير العام لقطاع الت�سال 
ال���غ���رف���ة، وحم��م��د م�سبح  يف  والأع����م����ال 
الذيد  يف  ال��غ��رف��ة  ف���رع  م��دي��ر  الطنيجي 
م��ن�����س��ق ع�����ام امل����ه����رج����ان، وخ���ل���ي���ل حممد 
املن�سوري ع�سو اللجنة التنظيمية رئي�ص 
اللجنة املالية للمهرجان، واإبراهيم را�سد 
اجلروان مدير اإدارة العاقات القت�سادية 
والت�سويق يف غرفة ال�سارقة، بح�سور عدد 
بلديات  وم��ن  الر�سمية  ال�سخ�سيات  م��ن 
وممثلي  وال�سرقية  الو�سطى  املنطقتني 

و�سائل الإعام.

اهتمام خا�ص
العوي�ص  �سلطان  بن  عبداهلل  �سعادة  واأك��د 
رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�سناعة 
ال�����س��ارق��ة، ح��ر���ص غ��رف��ة ال�����س��ارق��ة على 
يف  وال�سناعي  التجاري  بالواقع  الرت��ق��اء 
اإمارة  من  والو�سطى  ال�سرقية  املنطقتني 

يف  اأ�سواقهما،  تناف�سية  وتعزيز  ال�سارقة 
للم�ساهمة  ال�����دوؤوب  ال��غ��رف��ة  �سعي  اإط����ار 
بتحقيق  الإم���ارة  روؤي��ة  الفاعلة يف حتقيق 
مناطق  ج��م��ي��ع  يف  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

ال�سارقة من دون ا�ستثناء اأو متييز.
طّورت  ال�سارقة  غرفة  اإن  العوي�ص  وق��ال 
امل��خ�����س�����ص لدعم  م���ب���ادرات���ه���ا  ب���رن���ام���ج 
ال�سرقية  املنطقتني  يف  التنمية  م�����س��رة 
والو�سطى، ان�سجاماً مع توجيهات �ساحب 
الدكتور �سلطان بن حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
القا�سمي ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم اإمارة 
ال�����س��ارق��ة، ب��اإي��اء اه��ت��م��ام خ��ا���ص بهاتني 
الجتماعية  ال�سعد  كافة  على  املنطقتني 
والثقافية  وامل��ع��ي�����س��ي��ة  والق���ت�������س���ادي���ة 

والرتاثية.
واأ�ساف العوي�ص اأن الغرفة اأطلقت يف العام 
تركز  مبتكرة  اقت�سادية  فعاليات  املا�سي 
على تن�سيط احلركة التجارية وال�سناعية 
الفر�ص  وم�ساعفة  املنطقتني  ه��ات��ني  يف 
بيئتهما  وحت�����س��ني  ف��ي��ه��م��ا  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
“مهرجان  بينها  م��ن  وك���ان  التناف�سية، 
م��ا حتّول  �سرعان  ال��ذي  ال��ذي��د للرطب” 
ال�����س��ن��وي��ة على  اأب�����رز الأح������داث  اأح����د  اإىل 
خارطة فعاليات الغرفة، وخا�سة يف �سوء 
النجاح الباهر الذي حققته الدورة الأوىل 
الجتماعي  امل�ستوى  على  امل��ه��رج��ان  م��ن 

والقت�سادي والإعامي.
اإدارة الغرفة  واأعرب �سعادة رئي�ص جمل�ص 
تقوم  ال��ذي  الأ�سا�سي  ل��ل��دور  تقديره  ع��ن 
ب���ه و����س���ائ���ل الإع�������ام امل���رئ���ي���ة وامل����ق����روءة 
وامل�سموعة والرقمية ك�سريك ا�سرتاتيجي 
واأن�سطة  فعاليات  على  ال�سوء  ت�سليط  يف 
غرفة ال�سارقة ومن بينها مهرجان الذيد 
ل��ل��رط��ب، م��ث��م��ن��اً ج��ه��ود الإع�����ام يف دفع 
م�سرة التنمية يف خمتلف مناطق الإمارة 
والو�سطى،  ال�سرقية  املنطقتني  وحتديداً 
ال�سارقة من مزايا  ملا تتمتع به  والرتويج 
ومقومات ا�ستثمارية يف خمتلف القطاعات 

القت�سادية.

فر�ص واعدة
اأمني  اأحمد  �سعادة حممد  اأكد  من جهته، 
الت�سال  ل��ق��ط��اع  ال���ع���ام  امل���دي���ر  م�����س��اع��د 
و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  يف  والأع������م������ال 
ال�سارقة يف تنظيم  ال�سارقة، م�سي غرفة 
املهرجان بوترة �سنوية وتطوير فعالياته 
ع��ام��اً بعد ع��ام واإخ���راج���ه ب��ال�����س��ورة التي 
قطاع  يف  العريقة  ومكانتها  بالذيد  تليق 
الرثوة الزراعية، من خال تبّني املبادرات 
الإبداعية واملبتكرة، والعمل بروح الفريق 
ال�سرتاتيجيني  ال�����س��رك��اء  م���ع  ال���واح���د 
ال���ف���اع���ل���ة، وم���وا����س���ل���ة حتفيز  واجل����ه����ات 
والأجانب  املواطنني  الأعمال  ورواد  رجال 
وت�سجيعهم على اإطاق امل�ساريع التنموية 
ال�ستثمارية  ال��ف��ر���ص  م���ن  وال���س��ت��ف��ادة 
امل��ت��اح��ة يف خورفكان  ال��واع��دة واحل��ي��وي��ة 

وكلباء والذيد وغرها من مدن املنطقتني 
حتقيق  اإىل  و���س��وًل  والو�سطى،  ال�سرقية 
على  اإيجاباً  تنعك�ص  التي  النتائج  اأف�سل 
ال��واق��ع��ني الق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي يف 

املنطقتني وت�سهم يف اإ�سعاد �سكانها.
زي���ارة  اإىل  امل��ه��رج��ان��ات  رواد  اأم����ني  ودع����ا 
مهرجان الذيد للرطب لا�ستمتاع برونقه 
ال���رتاث���ي وال��ث��ق��ايف ال��ف��ري��د وال����س���رتاك 
مب�����س��اب��ق��ات��ه امل��ت��ن��وع��ة. ك��م��ا ح��ث جمتمع 
الأعمال على زيارة املهرجان للتعرف على 
الزراعة  جم��ال  يف  ال�ستثمارية  الفر�ص 
وال�سناعة والتجارة وال�سياحة، معرباً عن 
احلكومية  املوؤ�س�سات  جلميع  الغرفة  �سكر 
�سواء  للمهرجان  دعمهم  على  واخل��ا���س��ة 
وال�سريك  والبيئة،  املناخي  التغر  وزارة 
لاإعام،  ال�����س��ارق��ة  م��وؤ���س�����س��ة  الع���ام���ي 
وهيئة  ل���ات�������س���ال،  ال�������س���ارق���ة  وم����رك����ز 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه ال�����س��ارق��ة، وب��ل��دي��ة مدينة 
الذيد  ون��ادي  الذيد،  وبلدية  دبا احل�سن، 
خال  اأم��ني  �سكر  وق��د  الريا�سي،  الثقايف 
ال�سارقة  ب�جمعية  املتمثلني  الرعاة  كلمته 
اخلر�سانية  للمنتجات  وت���وب  التعاونية، 
والو�سطى  ال�سرقية  املنطقتني  واأع���ي���ان 
اأك��دوا حر�سهم  الذين  العاديني  والأف���راد 
على امل�ساهمة يف اإجناح املهرجان يف دورته 
الثانية �سواء من خال امل�ساركة يف احلدث 
اأو رعايته اأو دعمه ب�ستى الو�سائل والطرق 

مبا فيها املبادرات التطوعية.

اإ�سافة نوعية
الطنيجي  قال حممد م�سبح  من جانبه، 
مدير فرع غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة 
اإطاق  اإن  املهرجان،  عام  من�سق  الذيد  يف 
مهرجان الذيد للرطب جاء بهدف جعله 
اإ�سافة نوعية لإرث دولة الإم��ارات ب�سفة 
اخل�سو�ص،  وج�����ه  ع���ل���ى  وال����ذي����د  ع���ام���ة 
اأبرز حمطات حركة �سناعة  اأحد  وجلعله 
امل���ه���رج���ان���ات والأن�������س���ط���ة ال����رتاث����ي����ة يف 

ال�سارقة.
الذيد  م��ه��رج��ان  اأن  ال��ط��ن��ي��ج��ي  واع���ت���رب 
انعك�ص من  م��ا  وه��و  ق��وي��اً  انطلق  للرطب 
خال جناحه يف ا�ستقطاب اأكرث من خم�سة 
اأن  اإىل  الأوىل، م�سراً  بدورته  زائ��ر  اآلف 
اأكرث  على  ت��ط��وراً  �سهدت  الثانية  ال���دورة 
الغرفة  م��ن ح��ر���ص  ان��ط��اق��اً  م��ن �سعيد 
و�سمعته  امل��ه��رج��ان  مبكانة  الرت��ق��اء  على 
والرتاثي  والجتماعي  القت�سادي  ودوره 
احليوي، لي�ص ملجرد كونه ُيعنى مبنتج اأو 
بثمرة لها عاقة وثيقة وارتباط قوي يف 
اأبناء الإمارة وثقافتهم وتاريخهم،  نفو�ص 
بل ملا مُيثله من فر�سة ل�ستعرا�ص جانب 
م�سيء من تراث الأجداد الذي نفخر به، 
وكذلك كونه بداية حلقبة اأزهى يف جمال 
ن�ساطاً  لتغدو  وتطويرها  النخيل  زراع���ة 
دخًا  يوؤمن  وجتارياً  و�سناعياً  ا�ستثمارياً 
جمزياً لأهايل املنطقة واأبنائها على املدى 

البعيد.
واأث���ن���ى ال��ط��ن��ي��ج��ي ع��ل��ى ت�����س��اف��ر اجلهود 
بني خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�سة 
و�سيادة روح التعاون والتن�سيق فيما بينها 
لإجناح دورة املهرجان الثانية التي �سهدت 
والأ�سر  النخيل  مالكي  ع��دد  يف  ت�ساعفاً 
واإن  املهرجان  اأن  موؤكداً  امل�ساركة،  املنتجة 
كان يحمل ا�سم الذيد اإل اأنه ُيعنى باملنطقة 
مفتوح  فيه  امل�ساركة  وب��اب  ككل  الو�سطى 
اإمارات  املزارعني من خمتلف  اأم��ام جميع 
الإماراتي  ال��رتاث  اأن  اعتبار  على  الدولة 
واحد والهدف التنموي للمهرجان واحد.

واأعرب الطنيجي عن �سكره لكافة اجلهات 
التي �ساهمت ب�سكل فاعل يف �سبيل اإجناح 
البيئة  وزارة  م�ساركة  على  مثنياً  احل��دث، 
وال��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي ب��ج��ن��اح خ��ا���ص ب��ه��ا اإىل 
اإىل  امل�����س��اب��ق��ات،  يف  كمقيم  دوره����ا  ج��ان��ب 

جانب كل الرعاة والداعمني.

اإنعا�ص احلياة االقت�سادية
املن�سوري  حممد  خليل  اأك���د  جهته،  م��ن 
اللجنة  رئي�ص  التنظيمية  اللجنة  ع�سو 
ل��ل��م��ه��رج��ان، ع��ل��ى دور الإع�����ام  امل���ال���ي���ة 
و�سمعة  مب���ك���ان���ة  الرت������ق������اء  يف  امل�����وؤث�����ر 
اإنعا�ص  على  اإيجاباً  ينعك�ص  مبا  املهرجان، 
ال�سرقية  املنطقة  يف  القت�سادية  احل��ي��اة 
وال��و���س��ط��ى م��ن ال�����س��ارق��ة، ومب��ا ي�سهم يف 
�سون الرتاث العريق ل�سكان هذه املنطقة، 
اإىل جانب دوره يف تطوير عنا�سر اجلودة 
امل��زارع��ني على  النخيل وحتفيز  زراع��ة  يف 
كونه  ع��ن  ع��دا  واملناف�سة،  التمّيز  حتقيق 
املزارعني  ب��ني  للتوا�سل  حقيقية  حمطة 
لتبادل  وف��ر���س��ة  وال��ت��ج��ار  وال�����س��ن��اع��ي��ني 

اخلربات والتعرف على اأف�سل املمار�سات.
اللجنة  ت��ق��دي��ر  ع���ن  امل��ن�����س��وري  واأع������رب 
واأعيان  ل��رج��الت  للمهرجان  التنظيمية 
ال�سارقة  اإم������ارة  م���ن  ال��و���س��ط��ى  امل��ن��ط��ق��ة 
الذين  و���س��رك��ات  موؤ�س�سات  م��ن  ول��ل��رع��اة 
�سخي  م���ادي  دع��م  بتقدمي  جميعاً  ب���ادروا 
على  حر�سهم  م��ن  ان��ط��اق��اً  للمهرجان 
امل�ساهمة الفاعلة يف اإجناح احلدث وتعزيز 

التعاون مع الغرفة.
ب��������دوره، اأك������د ����س���ع���ادة ����س���امل حم���م���د بن 
الذيد  ن��ادي  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  ه��وي��دن 
النادي  اأ�سرة  ترحيب  الريا�سي،،  الثقايف 
مهرجان  م��ن  الثانية  ال���دورة  با�ست�سافة 
ت�سخر كل  للرطب وحر�سها على  الذيد 
ما يلزم من اإمكانات وطاقات لدى النادي 
ل��دع��م واإجن����اح ه���ذا احل����دث، ال���ذي اأثبت 
البالغة  واأهميته  الأوىل  دورت��ه  جناحه يف 
كحاجة اجتماعية واقت�سادية ل غنى عنها 
لتن�سيط احلركة الثقافية وحتريك عجلة 
التنمية امل�ستدامة على اأكرث من �سعيد يف 

واحدة من اأعرق مناطق اإمارة ال�سارقة.
وق���ال ب��ن ه��وي��دن اإن م��ن اأه���م الأه����داف 
ال��ذي��د توحيد  ن���ادي  ت��اأ���س�����ص عليها  ال��ت��ي 

والت�سامن،  ال��ت��ع��اون  روح  وب���ث  ال��ك��ل��م��ة 
ون�سر الثقافة العامة والإ�سهام يف خمتلف 
واإيجاد  الج��ت��م��اع��ي،  الإ����س���اح  ����س���روب 
النادي  منت�سبي  جلميع  الكافية  الفر�ص 
الريا�سية  واج���ب���ات���ه���م  ب�������اأداء  ل��ي��ق��وم��وا 
هذه  من  انطاقاً  اأن��ه  م�سيفاً  والثقافية، 
التزامه  النادي  الأهداف والثوابت، ُيجدد 
بدعم هذا املهرجان وغره من الفعاليات 
والريا�سية  والج���ت���م���اع���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وال��ب��ي��ئ��ي��ة والإن�������س���ان���ي���ة وغ����ره����ا ب����روح 
الت�سامن والواجب الجتماعي، مبا يخدم 
يف  التنمية  م�سرة  ويدعم  اأهلنا  م�سلحة 
رئي�ص  ودولتنا.واأ�ساف  واإمارتنا  منطقتنا 
النادي ان املهرجان يف ن�سخته الوىل للعام 
ك��ب��راً لي�ص على  امل��ا���س��ي ���س��ه��دت جن��اح��اً 
م�ستوى اإمارة ال�سارقة وح�سب وامنا على 
ومناطقها  الدولة  ام��ارات  جميع  م�ستوى 
املهرجان  ���س��ج��ل  ح���ي���ث  ك����اف����ة،  وم���دن���ه���ا 
بارزاً، و�سهدت ن�سخته  ح�سوراً جماهرياً 
اإ������س�����ادات م���ن ج��م��ي��ع اجلهات  ال�����س��اب��ق��ة 
واملن�سقني  التنظيم  بح�سن   والط�����راف 
بن  واعترب  باملهرجان،  اخلا�سة  واللجان 
هويدن ان املهرجان هذا العام من�سة من 
مزارع  واأ�سحاب  ملُ��اك  الت�سويق  من�سات 
وال�سرقية  الو�سطى  املنطقتني  النخيل يف 
ال�سمالية،  والم�����ارات  ال�����س��ارق��ة  وم��دي��ن��ة 
الرطب  لأ�سناف  املبا�سر  التعريف  واأي�ساً 
الرطب،  ملنتجات  الت�سويق  وكفاءة  وجودة 
غرفة  دور  ع��ل��ى  كلمته  خ���ال  اث��ن��ى  ك��م��ا 
وت�سجيع  امل��ه��رج��ان  تنظيم  يف  ال�����س��ارق��ة 
وتوظيف  توفر  واأك��د  بالرطب،  املهتمني 
كافة المكانيات لنجاح تتويج الذيد التي 

تعد نواة لتاريخ الرطب باملنطقة.

تعظيم العائد اال�ستثماري
اأبرز  اأح��د  للرطب  ال��ذي��د  مهرجان  ويعد 
ال�سارقة  غ��رف��ة  تنظمها  ال��ت��ي  الفعاليات 
يف  الق��ت�����س��ادي��ة  الفعاليات  ب��رام��ج  �سمن 
النخيل  مل����اك  وم��ن�����س��ة  الإم��������ارة،  م����دن 
عليها،  القائمة  وال�سناعات  بها  واملهتمني 
لتبادل الآراء واخلربات يف  وكذلك منرباً 
العائد  وتعظيم  الإن��ت��اج  كفاءة  رف��ع  �سبيل 

ال�ستثماري  للنخيل.
التي  الثانية  دورت���ه  يف  امل��ه��رج��ان  وي�سمل 
يوليو   22-20 ال����ف����رتة  خ�����ال  ت���ق���ام 
اجلاري، العديد من الفعاليات ومن اأهمها 
وم�سابقة  ع����ذج  واأك�����رب  ال���رط���ب  م��زاي��ن��ة 
���س��ل��ة فواكه  اأج���م���ل  ال��ل��ي��م��ون وم�����س��اب��ق��ة 
�ست للن�ساء فقط، اإىل جانب العديد  ُخ�سّ
املهرجان  و�سوق  الرتاثية  الفعاليات  من 
اأن�سطة  امل��ه��رج��ان  يت�سمن  كما  وامل�����س��رح. 
ترويجية للزراعات ال�سيفية املحلية التي 
واملاجنا،  كالليمون  املنطقة  ب��ه��ا  ت�ستهر 
وذلك بهدف فتح املجال اأمام اأكرب �سريحة 
من املزارعني للم�ساركة وعر�ص منتجاتهم 

وال�ستفادة من املهرجان.

•• دبي-وام: 

العاملي  املوؤمتر  اأعمال  يف  الذكية  دبي  مكتب  �سارك 
اإزري اللذين  اإزري وقمة م�سوؤويل نظم  مل�ستخدمي 
كاليفورنيا  بولية  دييغو  �سان  ا�ست�سافتهما مدينة 

الأمركية خال يومي 9 و10 يوليو اجلاري.
تراأ�ص وفد مكتب دبي الذكية �سعادة الدكتورة عائ�سة 
بنت بطي بن ب�سر مدير عام مكتب دبي الذكية التي 
افتتحت قمة م�سوؤويل نظم اإزري مقدمة ورقة عمل 

�ساملة حول خطط وروؤى مكتب دبي الذكية.
وت��ن��اول��ت خ��ال ال��ورق��ة جت��رب��ة املكتب ال��رائ��دة يف 
تطبيق اأحدث التكنولوجيا واآخر التقنيات احلديثة 
وامل��ب��ت��ك��رة يف خ��دم��ة ج��م��ه��ور م��دي��ن��ة دب���ي يف اإطار 
تنفيذ روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل التي ت�ستهدف حتويل اإمارة دبي 

اإىل املدينة الأذكى والأ�سعد على وجه الأر�ص.
كما �سلطت �سعادتها ال�سوء خال جل�سة نقا�سية اإىل 
جانب جاك داجنرموند الرئي�ص التنفيذي ملعهد اإي 
اإ�ص اآر اآي ال�سوء على جتربة دبي الرائدة يف تطبيق 
نظم املعلومات اجلغرايف جي اآي اإ�ص وذلك يف املن�سة 
الرائدة دبي بال�ص كنموذج والتي تعد حا�سنة بيانات 
ملا  الإم��ارة  دبي والعمود الفقري للتحول الذكي يف 
لها من دور حموري يف اإجناز عملية تكامل البيانات 
البيانات  تبادل  وت�سهيل  القرار  �سنع  عملية  ودع��م 
واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  وامل�سرتكة  املفتوحة 
والأفراد لت�سهم بدورها يف التحول الرقمي لإمارة 

دبي بالكامل.
ون��اق�����س��ت ���س��ع��ادة م��دي��ر ع����ام م��ك��ت��ب دب����ي الذكية 
“ا�سرتاتيجية دبي للبلوك ت�سني والتي تهدف اإىل 
على  احلكومية  املعامات  من  باملائة   100 اإجن��از 
واإىل   2020 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول  ت�سني  ال��ب��ل��وك  �سبكة 
اجل��ه��ات اخلا�سة  ت�سني يف  ال��ب��ل��وك  ن��ظ��ام  اع��ت��م��اد 
وتاأ�سي�ص من�سة عاملية للبلوك ت�سني يف دبي ي�ستفيد 

منها العامل باأ�سره.
ب�سر  بن  بطي  بنت  عائ�سة  الدكتورة  �سعادة  وقالت 
اإن اأهمية م�ساركتنا يف املوؤمتر والقمة تاأتي كونهما 

التكنولوجيا  اأح����دث  ع��ل��ى  ل��اط��اع  خ�سبة  بيئة 
والبتكارات يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية .

مثالية  ف��ر���س��ة  ي�����س��ك��ان  احل���دث���ني  اإن  واأ����س���اف���ت 
مع  ال�سرتاتيجية  وال�����س��راك��ات  الأع��م��ال  لتطوير 
املجال  ه��ذا  يف  العاملة  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ه��ات  نخبة 
وتبادل اخلربات واملعارف املتخ�س�سة والطاع على 
جتارب املدن الأخرى يف هذه ال�سناعة مبا ي�سهم يف 
حتقيق روؤية دبي الذكية 2021 واأو�سحت اأن هناك 
الرائدة  والم���ارات  دب��ي  بتجربة  ملحوظا  اهتماما 
يف  الكبرة  وم�ساهمتها  الذكية  للمدن  التحول  يف 

متكني العامل الذكي وتطويع التكنولوجيا املتقدمة 
امل��دع��وم��ة ب��ط��رق الب��ت��ك��ار اجل��ي��وم��ك��اين يف تقدمي 

اأف�سل اخلدمات للجمهور.
واأ�سارت اإىل مناق�ستهم خال جل�سات املوؤمتر �سبل 
امل�ساريع  يف  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  ه���ذه  ت��وظ��ي��ف 
ا�سقاط  وط�����رق  ل����ام����ارة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  واخل���ط���ط 
التجارب الناجحة من دول العامل املختلفة يف دولة 

المارات.
يف ذات ال�سياق اطلع وفد “دبي الذكية” على اأحدث 
املعلومات  ن��ظ��م  اإ�����ص  اآي  ج��ي  ال��ت��ق��ن��ي��ات يف جم���ال 
اإليه  اآخ���ر م��ا تو�سلت  ت��وظ��ي��ف  اجل��غ��راف��ي��ة و���س��ب��ل 

التكنولوجيا يف هذا املجال .
اأنحاء  ب��اأه��م اخل���رباء م��ن جميع  ال��وف��د  التقى  كما 
حول  والأف�����ك�����ار  الآراء  م��ع��ه��م  وت���ب���ادل���وا  ال���ع���امل 
من  وال�ستفادة  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تطبيق 
حت��ل��ي��ل ن��ظ��م ال��ب��ي��ان��ات امل��ك��ان��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة ودوره����ا 
القرار  �سنع  عملية  ودع���م  ال�سيا�سات  �سياغة  يف 
وارتباطها املبا�سر بجودة اخلدمات الذكية املقدمة 

للمتعاملني.
و�سارك يف موؤمتر اإزري الدويل ما يقارب 16 األف 
املعلومات اجلغرافية  زائر وخمت�ص يف جمال نظم 
اأنحاء العامل حيث تعد تكنولوجيا نظم  من جميع 
املعلومات اجلغرافية والبيانات اجلغرافية من اأهم 
م����وارد الأع���م���ال ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ن ح��ي��ث توفر 
من  ال��ق��رار  �سناع  متكن  دقيقة  وبيانات  معلومات 
ر�سم ال�سيا�سات املنا�سبة وت�سهم يف تطوير اخلدمات 

با�ستخدام املواقع امل�ستندة واخلرائط التفاعلية.

ت�سرفات  درهم  مليون   732
العقارات يف دبي

•• دبي-وام:

حققت الت�سرفات العقارية يف دائرة الرا�سي والماك يف دبي اكرث من 
732 مليون درهم.

درهم  مليون   375 بقيمة  مبايعة   245 ت�سجيل  ام�ص  ال��دائ��رة  و�سهدت 
منها 26 مبايعة لاأرا�سى بقيمة 82 مليون درهم و219 مبايعة لل�سقق 

والفلل بقيمة 293 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 14 مليون درهم فى منطقة اخلوانيج 
الثالثة  دره��م فى منطقة احلبية  13 مليون  بقيمة  تليها مبايعة  الأوىل 
لا�ستثمار  دب��ي  جممع  منطقة  فى  دره��م  مليون   7 بقيمة  مبايعة  تليها 

الثاين.
وت�سدرت منطقة اليفره 2 املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 10 
الثالثة بت�سجيلها  12 مليون درهم وتلتها منطقة احلبية  مبايعة بقيمة 
3 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة فى وادي ال�سفا 5 بت�سجيلها 3 

مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.
اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 
 5 تلتها مبايعة بقيمة  املبايعات  كاأهم  مايني درهم مبنطقة برج خليفة 
مايني درهم فى منطقة برج خليفة ومبايعة بقيمة 5 مايني يف منطقة 

مر�سى دبي.
وت�سدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق 
منطقة  تلتها  دره���م  م��ل��ي��ون   41 بقيمة  مبايعة   34 �سجلت  اإذ  وال��ف��ل��ل 
فى  وثالثة  دره��م  مليون   37 بقيمة  مبايعة   30 بت�سجيلها   2 الياي�ص 

الرب�ساء جنوب الرابعة بت�سجيلها 21 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم.
رهونات   22 منها  دره��م  مليون   357 ق��دره��ا  قيمة  ال��ره��ون��ات  و�سجلت 
 57 بقيمة  38 رهونات فلل و�سقق  و  دره��م  300 مليون  بقيمة  اأرا���س��ى 
درهم  174 مليون  بقيمة  ند ح�سة  اأهمها مبنطقة  كان  و  دره��م،  مليون 

واأخرى فى منطقة الرب�ساء جنوب الثانية بقيمة 33 مليون درهم.

طريان الإمارات : مل يطراأ اأي تغيري على �سيا�سة 
التوظيف ولي�ص هناك برنامج خلف�ص اأعداد العاملني

•• دبي-وام:

التوظيف  �سيا�سة  على  تغير  اأي  ي��ط��راأ  مل  اأن���ه  الإم�����ارات  ط���ران  اأك���دت 
بال�سركة ولي�ص هناك برنامج خلف�ص اأعداد العاملني فيها.

وقال متحدث با�سم طران الإمارات يف بيان نحن جنري با�ستمرار مراجعة 
جلميع اأوجه عملياتنا وفقا لأف�سل املمار�سات مبا يف ذلك هيكلة خمتلف 
الدوائر واأنظمتها ولي�ص هناك اأي اختاف اأو تغير يف �سيا�ساتنا املتبعة يف 

هذا ال�ساأن على مدى ال�سنوات املا�سية .
واأ�ساف لقد �سهدت عمليات التوظيف بع�ص التباطوؤ وفقا ملتطلبات عملياتنا 
ونتيجة لعتماد تقنيات جديدة وانتهاج �سبل مبتكرة لتحقيق ال�ستخدام 
الأمثل ملواردنا الب�سرية احلالية لكننا على الرغم من ذلك ل نتوقف عن 

التوظيف يف العديد من القطاعات التي تتطلب عاملني جددا.

ارتفاع الدولر اأمام الني يف �سوق طوكيو 
•• طوكيو -وام: 

ارتفع الدولر الأمركي يف طوكيو ام�ص متخطيا عتبة 114 ينا مدعوما 
بارتفاع اأ�سعار الفائدة الأمريكية مع حت�سن مماثل يف �سوق الأ�سهم.

موجة  نتيجة  اأي�سا  الزخم  يكت�سب  ال��دولر  اأن  طوكيو  يف  حمللون  وق��ال 
�سراء من امل�ستوردين اليابانيني وا�ستمرار الإجتاه ال�سعودي ملوؤ�سر نيكاي.. 

و�سجلت قيمة العملة الأمريكية يف تعامات ام�ص 114.3 ين.
وينتظر جتار �سوق العمات �سهادة جانيت يلني رئي�سة البنك الإحتياطي 

الفيدرايل الأمركي اليوم الأربعاء وغدا اخلمي�ص .
ويتوخى معظم امل�ستثمرين الإبتعاد عن املخاطرة لهذا ليتوقع حمللون اأن 
يتجاوز الدولر الأمركي جمال 115 ينا ول�سيما مع غياب العديد من 

حمفزات ال�سراء القوية.
وتراجع اليورو ب�سكل طفيف مقابل الدولر والني يف تداولت �سوق طوكيو 

لي�سل اإىل 1.1390 دولر و130.21 ين.
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العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بانحالل �سركة
ا�س���م ال�سركة : جاويد و�سكيب للتجارة العامة )�ص.ذ.م.م(

ابراهيم  حممد  اهلل  عبد  ملك   9 رق��م  مكتب   : عن�وانها   653506  : الرخ�س��ة  رق��م 
القيد  رق��م  حم���دودة   م�سئولية  ذات   : القانوين  ال�سك�ل  البطني   - دي��رة  امل��رزوق��ي- 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1075721  : التجاري  بال�سجل 
 ، اع��اه  املذكور  ال�سركة  بانحال  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  قد   ، باأنه 
وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/06/11( 
وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/06/11( وعلى من لديه اعرتا�ص 
او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - 
رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ص )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان .
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بانحالل �سركة
ا�س���م ال�سركة : هاتندو للتجارة )�ص.ذ.م.م(

رقم الرخ�س��ة  : 558003 عن�وانها : مكتب رقم 102 ملك �سديق احمد الطوا�ص – 
ديرة – عيال نا�سر ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة  رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 76577 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها بانحال ال�سركة املذكور اعاه ، وذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/06/05( وامل�سدق لدى 
او مطالبة  بتاريخ )2017/06/05( وعلى من لديه اعرتا�ص  العدل  الكاتب  ال�سيد 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ص )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان .
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بتعيني م�سفي
يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات ا�س����م امل�سفي : 

عن���وان����ه :مكتب )10-9( ملك مركز منت لاعمال  - رقة البطني مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني

" )�ص.ذ.م.م(  العامة  للتجارة  و�سكيب  " جاويد  بت�سفية  للقيام  اعاه  املذكور  امل�سفي 
وعنوانها  : مكتب رقم 9 ملك عبد اهلل حممد ابراهيم املرزوقي- ديرة - البطني وذلك 
مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/06/11( وامل�سدق 
لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/06/11( وعلى من لديه اعرتا�ص او مطالبة 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني 
امل�ستندات  كافة  معه  م�ستحبا   )04 –  2223773( فاك�ص   )04 –  2226266(  : هاتف   -

والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان .
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بتعيني م�سفي
ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات

عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لاعمال  - رقة البطني مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني 
امل�سفي املذكور اعاه للقيام بت�سفية " هاتندو للتجارة " )�ص.ذ.م.م( وعنوانها  : مكتب 
القرار  مبوجب  وذل��ك  نا�سر  – عيال  – دي��رة  الطوا�ص  احمد  �سديق  ملك   102 رق��م 
ال�سيد  لدى  وامل�سدق   )2017/06/05( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر 
الكاتب العدل بتاريخ )2017/06/05( وعلى من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم اىل 
 : - هاتف  البطني  رق��ة   - 9( ملك مركز منت لاعمال  املعني يف مكتب )10-  امل�سفي 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�ستحبا   )04  –  2223773( فاك�ص   )04  –  2226266(

الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان .
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
بناءا على احلكم التمهيدي ال�سادر من حمكمة العني البتدائية بتاريخ 2017/2/27 رقم الق�سية 
2016/112 جتاري كلي - وتعيني م�سفياً ق�سائياً ملوؤ�س�سة اناقة القفطان املغربي لازياء )حتت 
وتلك   CN-1166754 التجارية  رخ�ستها  رقم  ابراهيم  مراد  جمعه  خالد  ملالكها/  الت�سفية( 
العبد علي  الق�سائي/ عو�ص  امل�سفي  انا  التجاري لها لذا اعلن  ال�سجل  الرخ�سة تعترب مبثابة 

العامري باين اقوم حاليا باجراءات ت�سفية وحل �سركة الواقع  فعلياً وال�سركاء هم:
 1- خالد جمعه مراد ابراهيم 2- �سارة حممد عبداحلق

من له مطالبات او م�ستحقات للمن�ساه املذكورة اعاه مراجعتنا خال مهلة )45( يوما من 
تاريخ ن�سر هذا العان ومراجعتنا على عنوان مكتبنا ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات - 
الدين اليوبي -  �سارع �ساح  املدينة -  العني  - منطقة و�سط  الكائن مبدينة   - العني  فرع 
مقابل م�سجد ال�سيخة �سامة غرباً بناية بن فا�سل املزروعي - ميزان 1 مكتب رقم 1 تلفون 

03/7511565 رقم الفاك�ص 03/7518565 الهاتف املتحرك رقم050/6183882
املغربي لازياء  القفطان  اناقة  ملوؤ�س�سة  العامري ذ.م.م  العبد علي  الق�سائي/ عو�ص  امل�سفي 

)حتت الت�سفية( )�سركة الواقع بني ال�سريكني املذكورين( )حتت الت�سفية(
مكتب ال�سرق االو�سط لتدقيق احل�سابات - فرع العني

اإعالن حل وت�سفية �سركة
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     
ا�سم ال�سركة:  زار اقوزا لالحذية  �ص.ذ.م.م

ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�سكل  ال�سغاية   - ع��ب��دال��رزاق  عبدالرحمن  ملك   4 حم��ل  ال��ع��ن��وان: 
 1048565 التجاري:  بال�سجل  القيد  رقم    629165 الرخ�سة:  رقم  م�سوؤولية حم��دودة. 
ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
وعلى من  بتاريخ  2017/02/16  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2017/02/16
لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �سكور بل�ص لتدقيق احل�سابات 
العنوان: مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - 
بور�سعيد -  هاتف  2973060-04 فاك�ص: 2973071-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�سم امل�سفي/�سكور بل�ص لتدقيق احل�سابات 

العنوان: مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
- ديرة - بور�سعيد -  هاتف  2973060-04 فاك�ص: 2973071-04  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه 
دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  ���ص.ذ.م.م  زار اقوزا لالحذية   لت�سفية 
بتاريخ 2017/02/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/02/16 
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم 2015/11  انابات جتارية
�سده  املنفذ  الزرق  �سمر  ال�ستاذ  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�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه  لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين  www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 
٪ من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص 
غر ممنوع من املزايده ان يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التاليه لر�سوم املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه 
الزيادة عن ُع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
امل�ساحة:  املرقبات -  املنطقة  العقار: ار�ص وما عليها من بناء - رقم الر���ص 622  املمتلكات : نوع  او�ساف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بانحالل �سركة
ا�س���م ال�سركة : �سركة دي�سبلي كون�سبت�ص للتجارة   )ذ.م.م(

رقم الرخ�س��ة : 733073 عن�وانها : مكتب رقم 3408 ملك ناريندراكومار رامي�سجيندرا 
رافال – اخلليج التجاري ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة  رقم القيد بال�سجل 
، قد مت  باأنه  التنمية القت�سادية بدبي  دائ��رة  : 1168647 مبوجب هذا تعلن  التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اع��اه  امل��ذك��ور  ال�سركة  بانحال  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سر 
لدى  وامل�سدق   )2017/05/09( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/05/09( وعلى من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم 
اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني -  هاتف 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  – 04( م�ستحبا معه   2223773( فاك�ص   )04 –  2226266(  :

الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان .
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بتعيني م�سفي
ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات

عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لاعمال  - رقة البطني مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني 
" )ذ.م.م(  للتجارة  كون�سبت�ص  دي�سبلي  " �سركة  بت�سفية  للقيام  اع��اه  املذكور  امل�سفي 
وعنوانها  : مكتب رقم 3408 ملك ناريندراكومار رامي�سجيندرا رافال – اخلليج التجاري  
 )2017/05/09( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار  مبوجب  وذلك 
اعرتا�ص  لديه  من  وعلى   )2017/05/09( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى  وامل�سدق 
 - لاعمال  منت  مركز  ملك   )9  -10( مكتب  يف  املعني  امل�سفي  اىل  التقدم  مطالبة  او 
رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�ص )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان .
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم 2016/90  بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: بنك امل�سرق عنوانه : امارة دبي ، ديرة بور�سعيد بناية البزن�ص بوينت مكتب رقم 401 خلف 
وكالة الني�سان لل�سيارات - هاتف:04/2946945 هاتف: 0508650437 املنفذ �سده :موك�ص �سارما �سر�ص �سارما 
عنوانه : امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد منطقة الثنية اخلام�سة بناية ات�ص دي ا�ص تاو رقم 1 الطابق 
ال�ساعة 5.00  املوافق 2017/07/19  الأربعاء  يوم  انه يف   .12605 - رقم مكاين 74214  رقم 1710  املكتب   17
ادناه امام اجلهة  التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه  م�ساء ويف اليام الثاث 
www.emiratesauction.  التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
ae ( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن 20 ٪ من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : مكتب املنطقة الثنية 
اخلام�سة رقم الر�ص 952 رقم املبنى 1 ا�سم املبنى ات�ص دي ا�ص تاور رقم العقار 1710 امل�ساحة 97.18 مرت 

مربع - املقدره ب�� 732.225 درهم.  ماحظة: يدفع املبلغ فوراً
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم 2016/90  بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: بنك امل�سرق عنوانه : امارة دبي ، ديرة بور�سعيد بناية البزن�ص بوينت مكتب رقم 401 خلف 
وكالة الني�سان لل�سيارات - هاتف:04/2946945 هاتف: 0508650437 املنفذ �سده :موك�ص �سارما �سر�ص �سارما 
عنوانه : امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد منطقة الثنية اخلام�سة بناية ات�ص دي ا�ص تاو رقم 1 الطابق 
ال�ساعة 5.00  املوافق 2017/07/19  الأربعاء  يوم  انه يف   .12605 - رقم مكاين 74214  رقم 1710  املكتب   17
ادناه امام اجلهة  التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه  م�ساء ويف اليام الثاث 
www.emiratesauction.  التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
ae ( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل يقل عن 20 ٪ من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : مكتب املنطقة الثنية 
اخلام�سة رقم الر�ص 952 رقم املبنى 1 ا�سم املبنى ات�ص دي ا�ص تاور رقم العقار 1710 امل�ساحة 97.18 مرت 

مربع - املقدره ب�� 732.225 درهم.  ماحظة: يدفع املبلغ فوراً
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

يف الدعوى رقم 2017/120 جزئي جتاري
انتدابنا  اىل  بال�سارة  عليه  املدعى  املنهايل  �سامل  طال  ال�سيد  
كخبر من قبل حمكمة ابو ظبي التجارية البتدائية يف الدعوى 
رقم2017/120 املقامة �سدكم من املدعي بنك ابو ظبي التجاري 
نود دعوتكم اىل اجتماع خربة  ال�ساعة 12:00  الثانية ع�سرة ظهر 
يوم الحد 2017/7/16 يف مكتبنا الكائن يف دبي  ديرة بور �سعيد 
بناية الوحدة الطابق 5 مكتب 504 ) هاتف 042959958( لتزويدنا 

مبا لديكم من م�ستندات متعلقة  بالدعوى اعاه
اخلبري امل�سريف - جمال خليل يا�سني 

دعوة املدعى عليه لجتماع اخلربة

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2015/1271  تنفيذ جتاري   
مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2014/1032 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ 

املننفذ به وقدره )1537786( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف.
طالب الإعان:طالب التنفيذ:ناتوار و�سركاه )ت�سامنية(

املطلوب اعانه:املنفذ �سده:1- �سحر احمد عي�سى زوجة عبدالقادر ندمي قبان
جمهول حمل القامة

مو�سوع العان: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ال�سهم العائدة 
دبي  �سوق  �سركة   - �سهم  للتمويل 741.13  ام��اك  )�سركة  ادن��اه  بياناتها  واملبينة  للمنفذ �سده 
مايل 2.262 �سهم - �سركة المارات لات�سالت املتكاملة دو 562 - �سركة موانئ دبي العاملية 195 
�سهم - دبي لا�ستثمار 25732 �سهم - �سركة متويل 1.1849 �سهم( وفاءا للمبلغ املطالب به وقدره 

)1537786( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

انذار عديل بالن�سر 
رقم 2017/4351   

املنذر : حممد جمال حممد خليفه �سقر املري . املنذر اإليه : برفني نورتها 
ل ورين�ص جمهول حمل الإقامة. يتوجه املنذر اإىل املنذر اإليه بهذا الإنذار 
املرجتعة  ال�سيكات  قيمة  وه��ي   15000 مبلغ  �سداد  ب�سرورة  عليه  للتنبيه 
 17883 رق��م  اجلنائية  الق�سية  مو�سوع  املنذر  اإىل  اإليه  املنذر  من  امل�سلمة 
ل�سنة 2017 جزاء دبي وذلك خال مهلة اأق�ساها 15 يوم من تاريخ اإعانه 
القانونية  الإج����راءات  كافة  باتخاذ  املنذر  يقوم  ف�سوف  واإل  الإن���ذار  بهذا 
الكفيلة بحفظ حقوقه وذلك عن طريق اللجوء اإىل اجلهات الق�سائية مع 
اإلزام املنذر اإليه بكافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية مع التعوي�ص املنا�سب 
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

انذار عديل بالن�سر 
رقم 2017/4302   

املنذر: بنك اأبوظبي التجاري �ص م ع بوكالة املحامي عبداهلل خمي�ص الناخي . 
املنذر اإليه : �سيمون كريج جوردون اجلن�سية  بريطاين جمهول حمل الإقامة 
. حيث اأن املنذر ينذركم ب�سرورة �سداد املرت�سد يف ذمتكم وقدره 69.212.94 
ت�سعة و�ستون الفا ومائتان واثني ع�سر درهما واأربعة وت�سعون فل�سا خال 30 
يوم من ن�سر هذا الإنذار حتت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية لبيع ال�سيارة 
�سنة  رمادي  اللون  دبي   E85381 من نوع اودي ايه 3 خ�سو�سي رقم اللوحة

ال�سنع 2016 مع حتميلكم اأي م�ساريف اأو ر�سوم اأو اتعاب حماماة. 
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
 اعـــــــالن    

انه يف يوم الثاثاء املوافق 2017/7/11   
اإم���ارات���ي���ة اجلن�سية ج����واز �سفر   ال��ك��ت��ب��ي  ال�����س��ي��دة- ع��ل��ي��اء ع��م��ر ع��ب��ي��د  ب����اأن  ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا للجميع 
التنمية   606352 رق��م  رخ�سة  وال�سيل  العبايات  خلياطة  هيل  اأب��و  مالك  وب�سفتها   LP9J44059
تنازلت عن ح�ستها  باأنها  وال�سيل  العبايات  التجاري : خياطة  دبا احل�سن ون�ساطه  القت�سادية فرع 
حممد  الرحمن  ميزان  يف اأبو هيل خلياطة العبايات وال�سيل البالغة 100 % وذلك لل�سيد – حممد 
ال�سكل  تغير  مع    784198406153605 رق��م  هوية  بطاقة  اجلن�سية  بنغادي�ص  بيباري  �سوكور 
القانوين من موؤ�س�سة فردية اإىل وكيل خدمات حملي. وللمالك واملتنازل اإليه – حممد ميزان الرحمن 
حممد �سوكور بيباري بنغادي�ص اجلن�سية  بطاقة هوية رقم 784198406153605  وللمتنازل اإليه 
مطلق احلرية  يف الت�سرف يف ح�سته امل�سار اإليها اأعاه وله حق الت�سرف فيها ت�سرف املالك يف ملكه . 
وعما بن�ص املادة 16 الفقرة 3 من القانون الحتادي رقم 22 ل�سنة 1991 يف �ساأن الكاتب العدل .فقد 
اقت�سي ن�سر هذا الإعان للعلم وعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا الإجراء اأن يقوم باملراجعة 

اإىل كاتب العدل خال اأ�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل �ست�ستكمل الإجراءات القانونية.
الكاتب العدل   

حمكمة دباحل�سن الحتادية البتدائية   

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة دبا احل�سن البتدائية   

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
 اعـــــــالن       

تقدم اإيّل اأنا الكاتب العدل باإدارة الكاتب العدل والت�سديقات – خورفكان ال�سيد- 
عبد الغفور زمور الدين دهايل – اجلن�سية بنغادي�ص وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن تنازل يف ح�سته البالغة 100٪ يف الأ�سم التجاري الق�سر العربي ملقاولت 
والأر�سيات  التك�سية  اأ���س��ب��اغ  �ساد�سة  فئة  م��ق��اولت  الرخ�سة  ن�ساط  والأ���س��ب��اغ 
واملرخ�ص من دائرة التنمية القت�سادية يف خورفكان رخ�سة جتارية رقم 734708 
ال�سادر بتاريخ 19-5-2015 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان اإىل ال�سيد : 
منر اأحمد حممد ح�سني اجلن�سية باك�ستان . ليكن معلوما للجميع باأن الكاتب 
العدل يف مدينة  خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء اأ�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا الإعان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

 اعـــــــالن       
اأنا الكاتب العدل باإدارة الكاتب العدل والت�سديقات خورفكان ال�سيد-  تقدم اإيل ّ 
عادل حممد عبد اهلل حمدون احلنطوبي اجلن�سية الإمارات وطالبا الت�سديق على 
احلجر  تركيب  لأعمال  ال�سعب  الرقم  التجاري  ال�سم  يف  تنازل  يت�سمن  حم��رر 
وال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 747306 
 : ال�سيد  اإىل  بخورفكان.  القت�سادية  التنمية  دائ��رة   2016-9-1 بتاريخ  ال�سادر 
باأن  للجميع  معلوما  ليكن  الم����ارات.  اجلن�سية  م�سامطه  �سليمان  علي  فاطمة 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان. 
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل بخورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 95

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد – ح�سن  علي اأحمد عبد اهلل اآل علي اإماراتي 
اجلن�سية تنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪ اإىل ال�سيد – حامد عبدالرحمن 
عبد اهلل العبيديل اإماراتي اجلن�سية بن�سبة 100٪ يف موؤ�س�سة اندك�ص للخياطة 
 . ال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  ال�سادرة   216352 برقم  املرخ�سة 
وعما بن�ص املادة 14 فقرة  5 من القانون الحتادي رقم 4 ل�سنة 2013 يف �ساأن 
الكاتب العدل . فقد اقت�سي ن�سر هذا الإعان للعلم واأنه �سوف يتم الت�سديق 
على الإجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعان  فمن لديه اأي 

اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك .
الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1191
يرغب  اجلن�سية  اإم��ارات��ي   اأهلي  اخلياط  عبيد  اأحمد  را�سد  ال�سيد-  اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
للتنظيف  ز�ست  امل�سماة  التجارية  الرخ�سة  يف   ٪5 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
على النا�سف وخدمات الغ�سيل رخ�سة رقم 524117 وذلك اإىل ال�سيد- �سلطان اأحمد �سابزواري 
ا�سرتايل  اجلن�سية ويرغب ال�سيد – م�سعود �سبزوازي اأفغاين اجلن�سية يف البيع والتنازل عن 
على  للتنظيف  ز�ست  امل�سماة  الرخ�سة  يف   ٪90 البالغة  ح�سته  كامل  من   ٪40 ح�سته  من  جزء 
�سابزواري  اأحمد  – �سلطان  ال�سيد  اإىل  وذل��ك   524117 رقم  رخ�سة  الغ�سيل  وخدمات  النا�سف 
اإىل موؤ�س�سة فردية وكيل  اأعمال مهنية  �سركة  القانوين من  ال�سكل  تغير  ا�سرتايل اجلن�سية. 
خدمات. وعما بن�ص املادة 14 فقرة 5 من اأحكام القانون الحتادي رقم 4 ل�سنة 2013 يف �ساأن 
الكاتب العدل. فقد اقت�سي ن�سر هذا الإعان للعلم واأنه �سوف يتم الت�سديق على الإجراء امل�سار 

اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعان.
  الكاتب العدل 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1189

البيع والتنازل عن جزء 51٪ من كامل  – �سيني اجلن�سية يرغب يف  ال�سيد- هوجناجن لياجن  باأن  ليكن معلوما للجميع 
ح�سته البالغة 100 وذلك اإىل ال�سيد – خليفة حممد خليفة �سامل بو غامن ال�سويدي اإماراتي اجلن�سية وحيث اأن ال�سيد – 
هوجناجن لياجن �سيني اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل  عن جزء  15٪ من كامل ح�سته البالغة 100٪ وذلك اإىل ال�سيد 
والتنازل عن جزء  البيع  – هوجناجن لياجن �سيني اجلن�سية يرغب يف  ال�سيد  اأن  �سيقييانغ �سيني اجلن�سية وحيث  ليانغ 
34٪ من كامل ح�سته البالغة 100٪ وذلك اإىل ال�سيد : لينج جوجننك �سيني اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية امل�سماة ق�سر 
اخلليج لتجارة مواد البناء تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سةرقم 540984 . تعديات اأخرى مت تغير ال�سكل القانوين 
من وكيل خدمات اإىل ذ م م. مت تغير الأ�سم التجاري من الأ�سم التجاري القدمي ق�سر اخلليج لتجارة مواد البناء لي�سبح 
الأ�سم التجاري اجلديد ق�سر البناء لتجارة مواد البناء ذ م م تعديات اأخري مت تغير ال�سكل القانوين من وكيل خدمات 
اإىل ذم.م . مت تغير الأ�سم التجاري من الأ�سم التجاري القدمي – ق�سر اخلليج لتجارة مواد البناء لي�سبح الأ�سم التجاري 
اجلديد ق�سر البناء لتجارة مواد البناء ذ م م وعما بن�ص املادة 14 فقرة 5 من اأحكام القانون الحتادي رقم 4 ل�سنة 2013 يف 
�ساأن الكاتب العدل. فقد اقت�سي ن�سر هذا الإعان للعلم واأنه �سوف يتم الت�سديق على الإجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من 

تاريخ هذا الإعان فمن لديه اأي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة الكاتب العدل املذكور لإتباع الإجراءات القانونية.  
  الكاتب العدل 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1188

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد- عبد العزيب فاداكي كوليات هندي اجلن�سية  يرغب النازل 
وبيع كامل ح�سته البالغة 100 ح�سة اإىل ال�سيد- خالد عبداهلل ابراهيم جمعه احلو�سني اإماراتي 
اجلن�سية يف الرخ�سة املهنية كافتريا باب الربكة ترخي�ص رقم 572185 تعديات اأخرى تنازل 
فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  وتغير  خدمات  وكيل  وان�سحاب  لأخ��ر  الرخ�سة  �ساحب 
بوكيل خدمات اإىل موؤ�س�سة فردية. وعما لن�ص املادة 14 الفقرة 4 من القانون الحتادي رقم 4 
ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب العدل. فقد اقت�سي ن�سر هذا الإعان للعلم واأنه �سوف يتم الت�سديق 
على الإجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعان فمن لديه اأي اعرتا�ص على ذلك 

عليه مواجهة مكتب الكاتب العدل املذكور لإتباع الإجراءات القانونية. 
مكتب  الكاتب العدل 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1190

 – – عادل جاهاجنر جاهاجنر جول�سان  ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد 
باك�ستاين اجلن�سية وترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة ٪100 
اجلن�سية  باك�ستانية  �سيخ  ال��دي��ن  امتياز  �سيخ  نو�سني   – ال�سيدة  اإىل  وذل��ك 
اأروم��ا مبوجب رخ�سة جتارية رقم 555856  وذلك يف الرخ�سة مطعم مدينة 
وعما بن�ص املادة 14 فقرة  5 من القانون الحتادي رقم 4 ل�سنة 2013 يف �ساأن 
الكاتب العدل . فقد اقت�سي ن�سر هذا الإعان للعلم واأنه �سوف يتم الت�سديق 
على الإجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعان  فمن لديه اأي 

اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك .
  الكاتب العدل 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك :  التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 100666   
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

اأن��د  جون�سون بازا ،  نيو برنزويك ، نيو جر�سي ،   وعنوانه : وان جون�سون 
08933 7001- الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 2010/7/29 وامل�سجلة حتت الرقم : 95970 
�سورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف: 2017/10/02 وحتى تاريخ: 2027/10/02.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

EAT 33687

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك :  التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 100667   
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

اأن��د  جون�سون بازا ،  نيو برنزويك ، نيو جر�سي ،   وعنوانه : وان جون�سون 
08933 7001- الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 2010/7/29 وامل�سجلة حتت الرقم : 95971 
�سورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف: 2017/10/02 وحتى تاريخ: 2027/10/02.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

EAT 33688

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 100293   
باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون 

اأن��د  جون�سون بازا ،  نيو برنزويك ، نيو جر�سي ،   وعنوانه : وان جون�سون 
08933 7001- الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 2009/09/29 وامل�سجلة حتت الرقم : 97044 
�سورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف: 2017/09/23 وحتى تاريخ: 2027/09/23.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

EAT 33821

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068 دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�ساد 
اإدارة العالمات التجارية

الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02875/2017 �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 03/00207/2017  �سكني ايجارات بالن�سر

اأح��م��د، جمهول  املنعم مت��ام  اأح��م��د عبد  ���س��ده- ح�سني  املنفذ  اإىل 

– ج���ون ب���اول دونلي  حم��ل الإق���ام���ة ح��ي��ث ت��ق��دم ط��ال��ب التنفيذ 

ال�سادر �ساحله احلكم يف الدعوى املذكورة اأعاه والقا�سي بالأتي: 

1- الزامل املوؤجر يف باأن يوؤدي للم�ستاأجر مببلغ 100000 درهم 2- 

اإلزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى . لذلك نعلمكم اإنكم 

مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خال خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر 

ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

الإجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذه. 

 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03301/2017 جتاري   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01515/2017  جتاري ايجارات بالن�سر

اإىل املنفذ �سده – روؤية جديدة لتجارة املواد الإعانية �ص .ذ.م .م وفادي يو�سف 
– �سنتيمرت  التنفيذ  الإقامة  حيث تقدم طالب  �سفيق يو�سف جمهول حمل 
كيوب للعقارات �ص .ذ.م. وميثاء علي عبداهلل العوي�ص ال�سادر ل�ساحله احلكم 
اإل��زام املدعي عليهما ب�سداد  اأعاه والقا�سي بالتي : 1-  يف الدعوى املذكورة 
الذمة من  ب��راءة  التام مع تقدمي  الإخ��اء  ي�ستجد من 2-3-2017 وحتى  ما 
املاء والكهرباء .2- اإلزام املدعي عليهما باإخاء املاأجور.3- اإلزام املدعي علهيما 
وحتى   2017-3-2 ي�ستجد من  وما   22800 بقيمة  اليجارية  امل�ستحقات  �سداد 
الإخاء التام مع تقدمي براءة الذمة من املاء والكهرباء .4- الزامهما بغرامة 
التنفيذ وما  ر�سوم  ب�سداد  املنفذ �سدهما  ال��زام  دره��م 5-  بقيمة 1000  ال�سيك 
ي�ستجد من  ر�سوم وم�ساريف 6- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوي. 
من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��ال  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  اإنكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذه. 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

اعالن حكم بالن�سر

 اإعالن حكم غيابي 

يف الدعوى  رقم 02/03677/2017  ايجارات   
م.م 2- برهان حممد  .ذ.  �ص  للعقارات   ال�سويب  الإع��ان 1-  املحكوم طالب   
– عود ميثاء بناء مي�سون هاتف  ب��دري العنوان : بر دبي  �سعيد  حممد علي 
كومار  – بيجو   1 اإعانه  املطلوب  عليه  املحكوم   04357800 –  0558975549
دبي  ال��ع��ن��وان  .ذ.م.م  ���ص  الفنية  للخدمات  كري�سنا  ه���اري   -2 �سا�سي  �سا�سي 
�سابقا   102 رق��م  �سقة   312-342 رق��م  اأر����ص  – قطعة  الكبر  ال�سوق  دب��ي  ب��ر 
احل�سوري  مبثابة  اللجنة  حكمت   2017-7-2 بجل�سة  ال�سادر  احلكم  منطوق 
القيمة  درهم   11.825 وقدرهم  مبلغ  ب�سداد  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام 
ب�سداد  الزامهما  معا   2015-9-29 ولغاية   2015-6-20 من  للفرتة  اليجارية 
2000 درهم غرامة ارجتاع ال�سيكني وامل�سروفات . وحيث اأن القانون قد الزم 
باإعان احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم 

متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

اعالن حكم بالن�سر

يف الدعوى  رقم 02031882017  ايجارات   
م  .ذ  �ص  للعقارات  كويب  �سنتيمرت   -1 الإع��ان  له طالب  املحكوم 
.م 2- ميثاء علي عبداهلل العوي�ص . املحكوم عليه املطلوب اإعانه 
اأحمد �سديق . منقو احلكم ال�سادر  اأنور  اأحمد �سديق  – ف�سيل 
بجل�سة 24-5-2017 حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : اأول: باإلزام 
للفرتة   15158 بقيمة  اليجارية  امل�ستحقات  ب�سداد  عليه  املدعي 
ال�سيك  بغرامة  اإلزامه  مع   2017-1-30 ولغاية   2016-11-22 من 
القانون قد  اأن  املرجتع بقيمة 1000 والر�سوم وامل�ساريف .. حيث 
الزم باإعان احلكم  الغيابي للمحكوم عليه متهيدا لي�سبح نهائيا 

يف حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد املقررة قانونا. 

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   مركز ف�س املنازعات اليجارية

اعالن حكم بالن�سر

يف الدعوى  رقم 02031852017  ايجارات   

املحكوم له طالب الإعان 1- �سنتميرت للعقارات �ص ذ م م 2- ميثاء 

: جو�سلني  اإعانه  املطلوب  عليه  املحكوم   . العوي�ص  عبداهلل  علي 

 2017-5-24 بجل�سة  ال�����س��ادر  احل��ك��م  منطوق   . ك��اواج��ا���ص  ب���ادوا 

اأول: بالزام املدعي عليه ب�سداد  حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري 

 2016-10-19 م��ن  ل��ل��ف��رتة   6050 بقيمة  الي��ج��اري��ة  امل�ستحقات 

القانون قد  اأن  وامل�ساريف. حيث  الر�سوم  ولغاية 7-11-2016 مع 

األزم باإعان احلكم الغيابي للمحكوم عليه متهيدا لي�سبح نهائيا 

يف حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد املقررة قانونا. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/04918/2017  �سكني 
اإىل املدعي عليه: ماجنونات جاجناياه كيمباياه جاجناياه مبا اأن املدعي فهد 
بن عبدالرحمن حمد عبداهلل اآل ثاين قد اأقام �سدكم الدعوى 04918-02-

ماليه  مطالبة  بالتايل-  اإلزامكم  بطلب  املركز  اأم��ام  ايجارات  �سكني   2017
اأنه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016-3-25 
وحتى 27-4-2016 – مطالبة مالية الزامه ب�سداد مبلغ بدل اأجرة �سهرين 
كتعوي�ص مبلغ 13333 ثاثة ع�سر الف وثاثمائة وثاث وثاثون درهما. 
وقررت  الدعوى.  وم�ساريف  بر�سوم  عليه  املدعي  الزام  مالية  – مطالبة 
اللجنة الق�سائية اإعانكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنني املوافق 17-

بالدائرة  ال�ساد�سة   اللجنة  الق�سائية  اللجنة  اأمام  م  ال�ساعة 2:30   2017-7
الدعوى  لنظر  اليجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  مبقر  واملنعقدة  البتدائية 
وقد اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اإىل ثاثة اأيام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديك من دفاع وم�ستندات. يتم 

اإ�سدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اأي ختم اأو توقيع . 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1192

بنغادي�ص   – الرحمن  �سديق  ح�سني  زاك���ر   – ال�سيد  ب���اأن  للجميع  معلوما  ليكن 

اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪ وذلك اإىل ال�سيد – 

عبدالرحيم عبد الرزاق بنغادي�ص اجلن�سية يف بقالة قمر اخلان مبوجب رخ�سة رقم 

746757 تعديات: وعما بن�ص املادة 14 فقرة 5 من اأحكام القانون الحتادي رقم 4 

ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب العدل. فقد اقت�سي ن�سر هذا الإعان للعلم واأنه �سوف يتم 

الت�سديق على الإجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعان .

مكتب  الكاتب العدل 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

اإعالن  - مكتب اإدارةالدعوى- مذكرة اعالن موعد جل�سة بالن�سر للح�سور 
امام مكتب ادارة الدعوى -  رقم 2016/179 جتاري كلي

اإىل املدعي عليهم 1- �سركة ال�سعبية الهند�سة ذ م م مديرها عبد ال�سكور قمر الدين غازي 2- �سابيا انرجي 
�ص م ح مديرها انامه الكا�سندر 3 ال�سعبية مارين مديرها عبد ال�سكور قمر الدين غازي وواداكي براميل ماثيو 
الك�سندر 4- عبدال�سكور قمر الدين غازي 5- جاكادي�سان كورياكوت 6- واداكي برامبيل ماثيو الك�سندر حيث اأن 
املدعي : بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص م ع . قد اأقام عليكم الدعوى رقم 179-2016 جتاري كلي وعليه يقت�سي 
ح�سوركم اإىل حمكمة راأ�ص اخليمة اأمام مكتب اإدارة الدعوى ال�ساعة التا�سعة �سباحا يوم الثنني املوافق 17-
اأو  7-2017 وذلك لاإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور 
اأول  فيه  الدعوى غيابيا بحقك طالبا  �ستبا�سر نظر  املحكمة  ف��اإن  اأع��اه  املحدد  الوقت  اإر�سال وكيل عنك يف 
الت�سريح بت�سجيل دعوانا املاثلة وحتديد اأقرب جل�سة ممكنة لنظر مو�سوعها واإعان املدعي عليه ب�سورة من 
لئحتها وتاريخ اأول جل�سة لنظر مو�سوعها . ثانيا: الق�ساء ب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�سادر مبوجب 
الأمر على عري�سة رقم 8374-2017 حجز حتفظي جتاري بحدود املبلغ املطالب به ال�سادر عن مقام قا�سي 
الأمور امل�ستعجلة يف راأ�ص اخليمة املوقر. ثالثا : الق�ساء باإلزام املدعي عليه باأن يوؤدي للبنك املدعي  قيمة مبلغ 
وقدرهم 2.422.917.76 درهم مليونني واأربع مائة واثنني وع�سرين األف وت�سع مائة و�سبعة ع�سر درهم و�ستة 
و�سبعني فل�سا بالإ�سافة اإىل الفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد . 

رابعا : الق�ساء باإلزام املدعي عليه بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
 مكتب اإدارة الدعوي

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
�سادرة عن اخلبري احل�سابي �ساكر فريد عبدالرحمن زينل

الإقامة  ال�سيارات جمهول حمل  لتاأجر  زد  تو  اأي  – فرم  ال�سادة  الأوىل  عليها  املدعي  اإىل 
الإقامة  حمل  جمهول  ح�سن  عبدالقادر  ح�سن  عبدالرحمن  ال�سيد-  الثاين:  عليه  واملدعي 
باأنه قد مت تكليفنا مبهمة اخلربة احل�سابية يف الدعوى رقم 89-2017 نزاع تعيني  نعلمكم 
احلمادي  – يو�سف  ال�سادة  من  �سدكم  واملقامة  البتدائية  دب��ي  مبحكمة  كلي  جت��اري  خرب 
للمحاماة  ندعوكم ب�سفتكم طرفا يف الق�سية امل�سار اإليها اأعاه باحل�سور اإىل مكتبنا رقم 
503 بناية بوهليبه �سارع املرقبات ديره دبي وذلك يف متام ال�ساعة 12:00 من ظهر يوم الثنني 
املوافق 17 يوليو 2017 وذلك لاإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات يف حال 
�سنبا�سر  فاإننا  املحدد  الوقت  يف  عنكم  قانوين  وكيل  اإر���س��ال  ع��دم  اأو  احل�سور  عن  تخلفكم 

اإجراءات اخلربة ونقدم تقريرينا للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة .
اخلبري احل�سابي / �ساكر فريد عبدالرحمن زينل 
تليفون 042204660

تبليغ ح�سور جل�سة خربة ح�سابية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
يف الدعوى رقم 2017/270 جتاري جزئي العني

على  بناء  العزيزي  حممد  را�سد  الفوار  �سمه  عليه  املدعي   : اإليه  املعلن 
تكليفنا من قبل حمكمة  العني املوقرة لأعمال اخلربة يف الدعوي اأعاه 
حددنا يوم اخلمي�ص املوافق 20-7-2017 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا 
لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف العني مقابل 
مركز اجليمي التجاري كارفور دائرة الق�ساء مقر اإدارة اخلرباء الطابق 
الجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم  ممن  اأو  ح�سوركم  يطلب  ل��ذا  الأول. 

املذكور مع اإح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى. 
اخلبري- �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي
رقم القيد بوزارة العدل 449

دعوة حل�سور الجتماع الول للخربة

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
الدعوى رقم 2017/827 جتاري كلي

الإ�سامي  اأبوظبي  م�سرف   : املدعي  اخلاجة.  طاهر  يو�سف  املنتدب:  اخلبر 
املدعي عليهما 1- جي تي ات�ص جلوبال تريد هاو�ص .�ص .ذ.م.م 2- كور�ص �سيد 
واملرفوعة  اأع��اه  املذكورة  الدعوى  ندبنا خبرا ح�سابيا يف  مو�سى منتظر. مت 
منتظر  مو�سي  �سيد  وكور�ص  م  م  ذ  �ص  هاو�ص  تريد  جلوبال  ات�ص  تي  جي  �سد 
وعليه ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة اأو من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف 
مقر مكتبنا على العنوان املو�سح اأدناه وذلك يوم الثنني املوافق 2017-7-17 
يف متام ال�ساعة 12:00 ظهرا ويجي منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبة 
الطابق   4 رقم  بوابة  دبي مركز حمرعني  لدفاعكم عند ح�سوركم لاجتماع. 

الأول مكتب رقم -17B1 هاتف : 042681300 فاك�ص : 042681300 
اخلاجة  حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون اداريون 

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
انذار عديل بالن�سر   

رقم 2017/4267  
املنذر: بنك اأبوظبي التجاري �ص م ع. بوكالة املحامي/ عبداهلل خمي�ص الناخي �سد املنذر اإليها 
: البداع لتاأجر احلافات وال�سيارات �ص ذ م م. بالإ�سارة اإىل طلب قر�ص متويل ال�سيارة وذلك 
لتمويل �سراءكم لل�سيارة من نوع ن�سيان �سني 5.1 خ�سو�سي رقم اللوحة Q 88306 دبي اللون 
ونتيجة  عليكم  الواجبة  ال�سهري  الأق�ساط  �سداد  عن  تخلفتم  فاإنكم   2016 ال�سنع  �سنة  ابي�ص 
الفا ومائة وخم�سة دراهم  وق��دره 30.105.42 درهم ثاثون  فاإنه تر�سد بذمتكم مبلغا  لذلك 
واأثنان واأربعون فل�سا حيث امتنعتم عن ال�سداد بالرغم من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم 
لذلك فاإن املخطر يخطركم للمبادرة اإىل �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم وقدره 30.105.42 درهم 
ثاثون الفا ومائة وخم�سة دراهم واثنان واربعون فل�سا كما يف تاريخ 12-6-2017 حتت طائلة 
  Q 88306 اتخاذ الجراءات لبيع ال�سيارة املرهونة من نوع ن�سيان �سني 5.1 خ�سو�ص رقم اللوحة
دبي اللون ابي�ص �سنة ال�سنع 2016 بعد انق�ساء 7 اأيام  من تاريخ ا�ستامكم لهذا الخطار �سندا 

لن�ص املادة 172 من قانون املعامات التجارية .
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



اأ�سدرت اأكادميية ال�سعر يف جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية 
امللك  عبد  الدكتور  االأ�ستاذ  ملوؤلفه  لل�سعر«  اجلديد  »التحليل  كتاب  باأبوظبي 

مرتا�ص.
وميثل االإ�سدار معاجلة حتليلية عرب 5 م�ستويات نقدية ل� 5 ق�سائد قدمها �سعراء 
يف  دور  لها  وكان  ال�ساد�ص  مو�سمه  يف  ال�سعراء  اأمري  برنامج  من  االأخرية  املرحلة 
العبداهلل  حيدر  ال�سعودي  ال�ساعر  حينها  به  ظفر  الذي  باللقب  الفائز  حتديد 
وحل  الثاين  املركز  على  خليفة  ع�سام  الدكتور  امل�سري  ال�ساعر  ح�سل  فيما   ..
ال�ساعر املوريتاين حممد ولد اإدوم يف املركز الثالث وجاء ال�ساعر العراقي نذير 
ال�سميدعي رابعا بينما كان املركز اخلام�ص من ن�سيب ال�ساعرة ال�سودانية مناهل 

فتحي واملركز ال�ساد�ص لل�ساعر ال�سوري م�سعب بريوتية.

ثقافة وفن�ن
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واأو����س���ح ال��دك��ت��ور م��رت��ا���ص ع�����س��و جلنة 
حتكيم برنامج اأمر ال�سعراء منذ مو�سمه 
الكتاب جاءت  اأن فكرة   2007 الأول عام 
يقوم  التي  النقدية  التجربة  نقل  بهدف 
بها مرجتا على الهواء مبا�سرة للق�سائد 
امللقاة اإىل �سكل مكتوب ي�ستفيد منه القراء 

كمرجع لهم يغني مكتبة القارئ العربي.
وراأى اأن �سعراء املرحلة الأخرة اجتهدوا 
وبرعوا  ال�سعرية  من  راق  م�ستوى  لبلوغ 
غر  على  العمودية  ق�سائدهم  قر�ص  يف 
عمود ال�سعر التقليدي وهي امل�ساألة الفنية 
ال��ت��ي ك���ان اأول م��ن اأث���اره���ا ون��ظ��ر ل��ه��ا يف 
املرزوقي  اأبوعلي  العربي  النقدي  الفكر 
�سرح  لكتابه  الكبرة  املنهجية  املقدمة  يف 

اأ�سعار احلما�سة لأبي متام.

قدموا  ال�سعراء  ه��وؤلء  اأن  املوؤلف  واعترب 
ال�سفوف  ����س���دي���دة  ���س��ع��ري��ة  م��و���س��وع��ات 
موغلة  التعمية  يف  �ساربة  اللطف  بالغة 
عن  ب��ه��ا  ي��ب��ت��ع��دوا  اأن  دون  ال���ت���ه���ومي  يف 
اأو  الفهم  على  يجعلها �سعبة  ال��ذي  احلد 
تقع  فكانت  املتلقي  اإدراك  على  م�ستحيلة 
يف م��ن��ت�����س��ف ال��ط��ري��ق ب���ني ال��ف��ه��م والا 
فهم با�ستثناء ق�سيدة ولد اإدوم التي كانت 
ولي�ص خروجا  املو�سوع  اقت�ساها  مبا�سرة 
الق�سيدة  ل��ك��ت��اب��ة  ال��ف��ن��ي��ة  الأ����س���ول  ع���ن 

احلديثة.
وت�سمن الكتاب يف بدايته مقدمة منهجية 
الأول:  ال�سعر  قبل  م��ا   “ بعنوان  مطولة 
“ ت��ط��رق ف��ي��ه��ا املوؤلف  ال��ن�����س��اأة وال��ت��ك��ون 
والن�ساأة  ال��ع��رب��ي  ال�سعر  عمر  لإ�سكالية 

ومو�سوعات  ال�����س��ع��ري��ة  ل��ن��ظ��ام  الأوىل 
الأرجاز الأوىل وال�سروع يف تق�سيد ال�سعر 
ال�سورة  م��ن  اأ���س��ب��ق  الإي���ق���اع  اأن  وم�����س��األ��ة 
الفنية يف ال�سعر وال�سر العظيم يف ال�سعر 
الكتاب  ه����ذا  ���س��ن��اع��ة  ل��ف��ك��رة  اإ����س���اف���ة   ..
ال�سعراء  ه�����وؤلء  ���س��ع��ري��ات  يف  واجل���دي���د 
يف  اجل��دي��د  ع��ن  ف�سا  ال�سباب  اخلم�سة 
اعتمادها  مت  التي  التحليلية  الإج����راءات 

يف الكتاب.
للمعاجلة   5 ال�����  امل�����س��ت��وي��ات  وت�����س��م��ن��ت 
وهو  الأول  امل�ستوى  للق�سائد  التحليلية 
ال�سعرية  اللغة  بنية  حتليل  يف  التعاطي 
العبداهلل  حيدر  م��ن  لكل   5 ال���  للق�سائد 
ونذير  اإدوم  ول��د  وحممد  خليفة  وع�سام 
راأى  حيث  بروتية  وم�سعب  ال�سميدعي 

بناء  اإىل  العودة  بو�سعه  الأدي��ب  اأن  املوؤلف 
فيزينه  ال��ق��راء  ب��ني  ين�سره  اأن  قبل  ن�سه 

وينمقه اإىل اأن ير�سى عليه ب�سكل تام.
ومت��ح��ور امل�����س��ت��وى ال��ث��اين ح���ول جتليات 
الإج������راء  اأي  ال��ل��غ��ة  ���س��ع��ري��ة  ال����دول����ة يف 
ال���ت���داويل ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي ل��ل��ق�����س��ائ��د.. حيث 
يق�سم  ال�سعري  الن�ص  اأن  م��رت��ا���ص  راأى 
“التداول  اأولهما  على  يطلق  ق�سمني  اإىل 
ل  �سعري  ن�ص  عن  عبارة  وه��و  الأ�سغر” 
الق�سم  اأم��ا  واح���دة  جملة  حجمه  يتجاوز 
الأكرب”  “التداول  عليه  فيطلق  ال��ث��اين 

ون�سه ال�سعري يكون طويا.
احليززة  تعاطي  الثالث  امل�ستوى  وع��ال��ج 
حيث  والتفعيل  التفاعل  ب��ني  امل��دون��ة  يف 
ي�ستخدم املوؤلف م�سطلح احليز عو�سا عن 

ال�سردية  التحليات  يف  الف�ساء  م�سطلح 
واملق�سود بكلمة احليززة هنا اأي األ نهاية 
اأنه من خال  املوؤلف  اإذ يذكر  الت�سور  يف 
املعاجلة  يف  يتو�سع  اأن  اأراد  امل�ستوى  ه��ذا 
اأن�ساأ  لذلك  الأدبية  للن�سو�ص  التحليلية 
م��ن خاله  ي���رى  ال���ذي  احل��ي��ز  م�سطلح 

معنى الفراغ املفتوح.
وي���اأت���ي امل�����س��ت��وى ال���راب���ع ب��ع��ن��وان تعاطي 
والتخفي  التجلي  بني  املدونة  يف  الأزمنة 
وتعني  ال�سيمائية  الأزمنة  مفهوم  اإ�ساءة 
الأزمنة حتليل التاأثرات الزمنية الكامنة 
مند�ساتها  وتفجر  اللفظية  ال�سمات  يف 
مع  تفاعاتها  وتق�سي  متثانها  وتقفي 
ال�سمات  ب��و���س��اط��ة  وذل����ك  ب��ع�����ص  بع�سها 
الدالة  وغ���ر  �سيمائيا  ال���دال���ة  اللفظية 

اأمرها  ال��زم��ن يف ظ��واه��ر  ت��ق��ل��ي��دي��ا ع��ل��ى 
وجتليات �ساأنها.

بعنوان  اخل���ام�������ص  امل�����س��ت��وى  ج����اء  ف��ي��م��ا 
النغم  امل����دون����ة:  يف  الأوق����ع����ة  ���س��ي��م��ائ��ي��ة 
املوؤلف  فيه  وعالج   .. والتناغم  والتنغيم 
وثراوؤها  ال��ع��رب��ي��ة  يف  امل��ت��واق��ع��ة  الأب��ن��ي��ة 
الق�سائد  يف  الإيقاعية  واللعب  ال�سوتي 
وت��ب��ادل جماله  الإي��ق��اع  وت��ف��اع��ل  اخلم�ص 
بني عنا�سر ال�سمات اللفظية ذات الأ�سوات 

املتقاربة اأو املت�سابهة.
للكتاب  النا�سرة  ال�سعر  اأكادميية  وتعترب 

الأوىل من نوعها يف العامل العربي وحازت 
املوروثني  على  املحافظة  يف  ال��ري��ادة  على 
ال�سعر  مكانة  وت��ع��زي��ز  وال��ع��رب��ي  ال�سعبي 
ب��ح��ث��ي��ة وعلمية  اأك���ادمي���ي���ا وف���ق م��ع��اي��ر 

دقيقة.
وتقع اإ�سدارات الأكادميية يف اإطار الكتب 
ذات القيمة الأدبية والثقافية والتاريخية 
وال��ع��ل��م��ي��ة و���س��اه��م��ت ح��ت��ى ال���ي���وم برفد 
املكتبة العربية ب� 160 اإ�سدارا متخ�س�سا 
وبحوث  ونبطي  ف�سيح  �سعر  دواوي��ن  من 

خمت�سة ودرا�سات اأدبية نقدية وحتليلية.

���س��ي��د م�سطفى  ���س��ري��ف  ال��ط��ال��ب  ت����وج 
دورته  العربي يف  القراءة  لتحدي  بطًا 
التعليم  ق��ط��اع  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة 
الأزهري بجمهورية م�سر العربية حتت 
ال�ستاذ  الأك����رب  الإم�����ام  ف�سيلة  رع��اي��ة 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د ال��ط��ي��ب ���س��ي��خ الأزه����ر، 
وح�سور الأ�ستاذ الدكتور عبا�ص �سومان 
وكيل الأزهر ال�سريف، والدكتور حممد 
اأب����و زي���د الأم�����ر رئ��ي�����ص ق��ط��اع املعاهد 
الأزه��ري��ة، وجن��اء ال�سام�سي اأم��ني عام 
ال��ع��رب��ي، وعدد  ال��ق��راءة  م�سروع حت��دي 
م��ن م�����س��وؤويل ال��ق��ط��اع وف��ري��ق التحدي 
املعاهد  وم����دراء  الطلبة  اأم����ور  واأول���ي���اء 

وح�سد من العلماء واملفكرين.
�سومان  عبا�ص  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  وك���رم 
وك���ي���ل الأزه�������ر ال�����س��ري��ف ب��ط��ل حتدي 
م�سطفى  �سيد  �سريف  العربي  ال��ق��راءة 
ال��ط��ال��ب يف ال�����س��ف ال���ث���اين ع�����س��ر من 
نال  فيما  الأزه���ري���ة،  ال��ق��اه��رة  منطقة 
الأزهرية  �سويف  بني  منطقة  م�سرفو 
ع��ل��ى م�ستوى  م�����س��رف  اأف�����س��ل  ج���ائ���زة 

الأزهر ال�سريف.
وق���ال���ت جن����اء ال�����س��ام�����س��ي اأم�����ني عام 
م�������س���روع حت����دي ال����ق����راءة ال���ع���رب���ي اإن 
م��وؤ���س�����س��ة الأزه�����ر ال�����س��ري��ف ك��ان��ت على 
للغة  املتميزة  احلا�سنة  ولزال��ت  ال��دوام 
عنها  ال��دف��اع  ح�سون  واإح����دى  العربية 
متابعة  واإن  عليها،  واحل��ف��اظ  ون�سرها 
الدكتور  ال�ستاذ  الأك��رب  الإم���ام  ف�سيلة 
واهتمامه  الأزه����ر  �سيخ  ال��ط��ي��ب  اأح��م��د 
ودعمه  العربي  القراءة  حتدي  مب�سروع 
وب�سكل  اأ���س��ه��م  ف��ي��ه  امل�����س��ارك��ني  للطلبة 
اأكرث  ق���راءة  ب��اإمت��ام  جناحهم  يف  مبا�سر 
من خم�سني كتاباً بل جتاوز بع�سهم 75 
املتميز  وامل�سرف  للبطل  متمنني   ، كتاباً 

ك��ل ال��ت��وف��ي��ق يف امل��رح��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة من 
نهاية  دب��ي  يف  �ستنعقد  التي  الت�سفيات 

العام اجلاري«.
كما كرم �سومان يرافقه الدكتور حممد 
اأب����و زي���د الأم�����ر رئ��ي�����ص ق��ط��اع املعاهد 
الأوائل  الع�سرة  الطلبة  باقي  الأزه��ري��ة 
وهم على الرتتيب الطالب باهر حممد 
مبنطقة  العا�سر  ال�سف  يف  عجيلة  اأب��و 
عبد  اآي��ة  والطالبة  الأزه��ري��ة،  ال�سرقية 
احلادي  ال�سف  يف  الفتاح  عبد  احلميد 
ع�����س��ر مب��ن��ط��ق��ة ال���غ���رب���ي���ة الأزه�����ري�����ة، 
والطالبة �سحى طارق �سوقي يف ال�سف 
الأزهرية،  اجليزة  ع�سر مبنطقة  الثاين 
وال��ط��ال��ب عمر حم��م��ود اأح��م��د ���س��امل يف 

الإ�سكندرية  مبنطقة  ال�ساد�ص  ال�سف 
اأ�سامه  خ��دي��ج��ة  وال��ط��ال��ب��ة  الأزه����ري����ة، 
حم��م��د ���س��ي��د يف ال�����س��ف احل�����ادي ع�سر 
مبنطقة بني �سويف الأزهرية، والطالبة 
مروة عيد �سيد عثمان يف ال�سف الثاين 
الأزهرية،  ���س��وي��ف  ب��ن��ي  مبنطقة  ع�سر 
ال�سف  يف  حممد  يا�سر  عمار  والطالب 
الإ�سكندرية  مب��ن��ط��ق��ة  ع�����س��ر  ال����ث����اين 
ع��ث��م��ان عبداهلل  وال���ط���ال���ب  الأزه����ري����ة، 
مبنطقة  ع�سر  الثاين  ال�سف  يف  عثمان 
�سهيلة  وال��ط��ال��ب��ة  الأزه����ري����ة،  اأ���س��ي��وط 
العا�سر  ال�سف  يف  عبدالرحيم  رم�سان 
على  ع��اوة  الأزه��ري��ة  اأ�سيوط  مبنطقة 
ت���وزي���ع ����س���ه���ادات ال��ت��ق��دي��ر ع��ل��ى 540 

طالبا وطالبة و�سلوا اإىل النهائيات من 
خمتلف املناطق واملحافظات.

العربية  م�����س��ر  ج���م���ه���وري���ة  و����س���ه���دت 
النتائج  ع���ن  الإع������ان  ق��ب��ل  م��رح��ل��ت��ني 
 2،908،416 ف��ي��ه��ا  ���س��ارك  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
املراحل  م���ن خم��ت��ل��ف  وط���ال���ب���ة  ط��ال��ب��ا 
الدرا�سية ومن القطاع احلكومي وقطاع 
املعاهد الأزهرية، ونفذت املرحلة الثالثة 
من الت�سفيات عرب اأربع جلان من فريق 
.. وقد  ال��ت�����س��ف��ي��ات  ب����اإج����راء  ال��ت��ح��دي 
الطلبة  لتحكيم  جل��ان  ث��اث  خ�س�ست 
وجلنة واحدة لتحكيم امل�سرفني واملعاهد 
اأن  بالذكر  جدير  النهائية.  واملناف�سات 
م�����س��روع حت���دي ال���ق���راءة ال��ع��رب��ي الذي 

اأط��ل��ق��ه ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
“رعاه  رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 
اهلل” يف �سبتمرب من العام 2015 ميثل 
اإق��ل��ي��م��ي ع��رب��ي لت�سجيع  اأك���رب م�����س��روع 
القراءة لدى الطاب يف العامل العربي 
و����س���وًل لإب�����راز ج��ي��ل ج��دي��د م��ت��ف��وق يف 
جمال الطاع والقراءة و�سغف املعرفة.

العربي  ال��ق��راءة  حت��دي  م�سروع  ويعترب 
لدولة  املرموقة  للجهود  نوعية  اإ�سافة 
حميطها  خ��دم��ة  �سعيد  على  الإم�����ارات 
العربي حيث يهدف اإىل ت�سجيع القراءة 
ب�����س��ك��ل م�����س��ت��دام وم��ن��ت��ظ��م ع���رب نظام 
العام  املتابعة للطلبة طيلة  متكامل من 

الأكادميي، هذا بالإ�سافة اإىل جمموعة 
والت�سجيعية  املالية  احلوافز  من  كبرة 
للمدار�ص والطلبة وامل�سرفني امل�ساركني 

من جميع اأنحاء العامل العربي. 
اإحداث  ح��ول  امل�سروع  ر�سالة  وتتمحور 
ال��ق��راءة ع��رب و���س��ول م�سروع  نه�سة يف 
حتدي القراءة العربي اإىل جميع الطلبة 
مرحلة  ويف  العربي،  الوطن  مدار�ص  يف 
لحقة اأبناء اجلاليات العربية يف الدول 
من  العربية  اللغة  ومتعلمي  الأجنبية، 

غر الناطقني بها.
الوعي  تنمية  اإىل  امل�����س��روع  ي��ه��دف  ك��م��ا 
و�سرورة  العربي،  ال��ق��راءة  ب��واق��ع  ال��ع��ام 
متقدم  موقع  اإىل  للو�سول  به  الرت��ق��اء 

الت�سامح  ق��ي��م  ن�����س��ر  ج��ان��ب  اإىل  ع��امل��ي��اً، 
الآخ��ر نتيجة للرثاء  والع��ت��دال وقبول 
العقلي الذي حتققه القراءة اإ�سافة اإىل 
واملبدعني  املتميزين  م��ن  ج��ي��ل  ت��ك��وي��ن 
القادرين على البتكار يف جميع املجالت 
اللغة  والعمل على تطوير مناهج تعليم 
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 
م�سروع حتدي القراءة العربي، وتقدمي 
اأ�س�ص علمية  قائم على  اأُمن��وذج متكامل 
لت�سجيع م�سروعات ذات طاَبع مماثل يف 
حركة  تن�سيط  واأخ���را  العربي،  الوطن 
والن�سر  والطباعة  والرتجمة  التاأليف 

مبا يرثي املكتبة العربية.

»اأكادميية اأبوظبي« ت�سدر كتاب »التحليل اجلديد لل�سعر «

تتويج �سريف م�سطفى بطال لتحدي القراءة العربي على م�ستوى قطاع التعليم الأزهري يف م�سر

 جداريات عجمان تربز تاريخ الإمارة العريق 
فنانني   7 ر�سمها  يف  ي�سارك  التي   - عجمان  ج��داري��ات  ت��ربز 
الأ�سيلة  العريق وهويتها  الإم��اراة  تاريخ   - عامليني وحمليني 

ونواحي احلياة فيها .
وي�سفى م�سروع جداريات عجمان - الذي اأجنزت دائرة البلدية 
والتخطيط بعجمان 80 % منه حتى الآن - مل�سات جمالية يف 

�سوارع الإمارة وعلى مبانيها مبناطقها كافة.
واأكد �سعادة عبد الرحمن حممد النعيمي مدير عام الدائرة اأن 
امل�سروع اأطلق حتت رعاية كرمية وبدعم كبر من ال�سيخ را�سد 
بن حميد النعيمي رئي�ص الدائرة حلر�سه على تبني امل�ساريع 
وتعك�ص  ل���اإم���ارة  مم��ي��زة  ب�سمة  ت�سنع  ال��ت��ي  ك��اف��ة  امل��ب��ت��ك��رة 
املدن  اأهم  اإح��دى  لتكون  توؤهلها  والتي  لها  الإيجابية  ال�سورة 

ال�سياحية يف العامل.
اأ�سهموا يف اإجناح هذا  7 فنانني عامليني وحمليون  اأن  واأو�سح 
ال�سيد  العاملي  والفنان  �سكتو  الفرن�سي  الفنان  وه��م  امل�سروع 
والفنان رامي الزغوي والفنان �سياء عام والفنانة فاطمة اآل 
علي والفنان ماجد اأحمد والفنانة جوليا بالتعاون مع �سركة 
اأن الفريق امل�سرف على امل�سروع  نحت للت�سميم .. منوها اإىل 

و�سع خطة دقيقة لختيار نوعية جداريات مميزة.
ر�سمة  اأول  اإجن���از  ا�ستطاعت  الإم���ارة  اأن  اإىل  النعيمي  واأ���س��ار 
منطقة  يف  بالكامل  مبنى  واجهة  على  ر�سمت  الأب��ع��اد  ثاثية 
م�ستوى  على  نوعها  من  لوحة  اأك��رب  لتكون  بعجمان  النخيل 

دولة الإمارات وهي عبارة عن ا�سم عجمان باللغة الإجنليزية 
حيث جنح الفنان الفرن�سي �سكتو يف اإمتام هذه الر�سمة املميزة 
باأ�سلوب غر تقليدي ويف مدة زمنية قيا�سية حتدى فيها عن�سر 
الوقت لتخرج هذه اللوحة باأف�سل حلة ممكنة وجتذب اأنظار 

اجلميع اليها لي�ستمتعوا باألوانها اجلذابة و�سكلها املميز.
عمر  ب��ن  اأح��م��د  حممد  املهند�ص  الدكتور  اأو���س��ح  جانبه  م��ن 
امل��ه��ري امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة التحتية 
بالدائرة رئي�ص فريق م�سروع جداريات عجمان اأن امل�سروع هو 
جزء من م�سروع نب�ص عجمان الذي يهدف لتحقيق التنمية 

امل�ستدامة وتعزيز معاير وجودة احلياة يف الإمارة .
وبني اأن امل�سروع ي�سر وفق اخلطة الزمنية املو�سوعة له حيث 
متكن الفنان رامي الزغوي من اإمتام لوحة خيل �سكيب ل�سمو 
يعد  ال��ذي  النعيمي ويل عهد عجمان  بن حميد  عمار  ال�سيخ 
اأجمل اخليول على م�ستوى العامل واأبرز خيول مربط عجمان 
والذي ا�ستطاع حتقيق اإجنازات عاملية يف عدة بطولت مهمة .

اأجنز حتفة فريدة  ال�سيد  العاملي  الفنان  اأن  اإىل  ونوه املهري 
له  املغفور  مقولة  لتت�سمن  العربي  اخل��ط  با�ستخدام  ر�سمت 
األقاها  التي  ث��راه  اآل نهيان طيب اهلل  زاي��د بن �سلطان  ال�سيخ 
الأول  الوطني  البيئة  ي��وم  مبنا�سبة  اهلل  رحمه  كلمته  خ��ال 
واأجدادنا على هذه  اآباوؤنا  لقد عا�ص  فيها  قال  والتي   1998
الأر�ص وتعاي�سوا مع بيئتها يف الرب والبحر واأدركوا بالفطرة 

منها  ياأخذوا  واأن  عليها  للمحافظة  احلاجة  املرهف  وباحل�ص 
الأجيال  ف��ي��ه  جت��د  م��ا  فيها  وي��رتك��وا  ف��ق��ط  احتياجهم  ق���در 

القادمة م�سدر للخر ونبعا للعطاء .
واأو�سح املهري اأن فريق العمل ركز على اللوحات التي ت�سمل 
يف  الإيجابية  الثقافة  وتغر�ص  الوعي  وتعزز  املهمة  املوا�سيع 

�سكان الإمارة وزوارها.
اأجن��ز ج��داري��ة مميزة على �سكل  الفنان �سياء ع��ام  اأن  واأف���اد 
الإيجاب  ق�����س��ي��دة ط��اق��ة  ك��ل��م��ات  ح���روف  م��ن  ت�سكلت  دوام����ة 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل والتي حتث 
العزم والأمل  بالإيجابية يف كل وقت وتعزز قوة  التحلي  على 

والرجاء وتدعو للعمل وتبني جزائه عند اهلل تعاىل.
املتبقية  اللوحات  اإجن��از  �سيعملون على  الفنانني  اأن  اإىل  ون��وه 
كافة خال الأيام القليلة املقبلة لتقدمي روؤية مميزة عن اإمارة 
عجمان حيث �ستعمل الفنانة فاطمة اآل علي على اإجناز لوحة 
اأحمد  الفنان ماجد  �سي�سعى  فيما  ال�سعبية  الألعاب  تعرب عن 
لإمتام جدارياته التي تعرب عن هوية الإم��ارة والتي �سرت�سم 
على اأعمدة ج�سر ال�سيخ حميد و�ستت�سمن عبارات وطنية فيما 
با�ستخدام  اخلا�ص  باأ�سلوبها  جدارية  جوليا  الفنانة  �ستنجز 
نهاية  يف  بالكامل  �سينجز  امل�سروع  اأن  موؤكدا  املبهجة  الأل��وان 

�سهر يوليو اجلاري.
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قدمت ق�سة مع الفنانة �سعاد عبداهلل يف م�سل�سل )كان يف كل زمان(،

اإلهام الف�سالة: حتى الآن اأ�سعر 
باأنني مل اأحقق كل طموحاتي الفنية

الف�سالة التي �ساركت يف م�سل�سات )اليوم الأ�سود(، و)كان يف كل 
ال�سام  ا�ستدلت مب�سل�سل )كنة  زم��ان(، و)�سوف حتت حرير(، 
وال�سامية( الذي كان له ح�سور قوي عندما ُعر�ص على قناة 
)اأم بي �سي(، قائلًة: )كان النا�ص ي�ساألونني يف ال�سارع: اأين 

اأنت هذا العام، ومَل ل نراك؟
اأم��ر طبيعي  اأنني م��وج��ودة، لكن ه��ذا  اأ���س��رح لهم   وكنُت 
حيث اإن الكثر من اجلمهور يختار القناة التي يتابعها 
يف رم�سان، ويركز على الأعمال التي يريد م�ساهدتها، 
اأن ال�سهر تتخلله الكثر من اللتزامات  ف�سًا عن 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة، ول��ذل��ك م��ن ال�����س��ع��ب اأن 

ي�ساهد اجلمهور كل ما يريد(، 
ال�ساحة  ج��ع��ل  ال��ق��ن��وات  ت��ع��دد  اأن  اإىل  ولف��ت��ًة 

تتطلب مزيداً من الأعمال الدرامية.
اإنها قدمت ق�سة  وم�ست الف�سالة تقول 
م�سل�سل  يف  عبداهلل  �سعاد  الفنانة  مع 

)كان يف كل زمان(، 
وتعتز بها جداً ملا فيها من اأحداث 
ثرية، بينما �ساركت يف )اليوم 
اأ�سا�سي،  ب�����س��ك��ل  الأ�����س����ود( 
دوره��������ا  اأن  م�����ع�����ت�����ربًة 
متاماً  ج���دي���داً  ك����ان 
وحافًا باملفاجاآت، 
اإىل  م�������������س������رًة 
م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
)���س��وف حتت 
ح���������ري���������ر( م���ع 
املخرج حممد دحام 
والفنانني  ال�����س��م��ري 
خ����ال����د اأم��������ني وع����ب����داهلل 
وكوكبة  ال�سطي،  وف��وز  ال��ب��ارون 

كبرة اأخرى،
غريبة  )ليلى(  ب�سخ�سية  �سعادتها  مبديًة   
الأطوار التي مرت يف ثاث حقبات خمتلفة، 
والدلوعة  واحلنونة  والعا�سقة  )الطيبة  فهي 

واملنتقمة واأم املوؤامرات(،
 مبينًة اأن هذا الكاراكرت من ال�سخ�سيات املهمة 
تتطلب  لأنها  م�سرتها،  على مدى  قدمتها  التي 

من املمثلة اأن تغر )ماحمها النف�سية(، 
يعتمد  وه��ذا  واآخ���ر،  وق��ت  معها بني  فنياً  وتتلون 
ع��ل��ى ق����درات ف��ن��ي��ة م��ه��م��ة ي��ج��ب ت��واف��ره��ا لدى 

الفنان.
ح�سورها  اأن  ال���ف�������س���ال���ة  واع�����ت�����ربت 
يف ال�����س��اح��ة مل ي��ت��اأث��ر ع��ل��ى الإط����اق 

ب�سبب  وذل��ك  امل�سل�سات،  ع��دد  وت��راج��ع  ال��درام��ي  الإن��ت��اج  بانخفا�ص 
حيث  من  جت�سدها  التي  وال�سخ�سيات  الأدوار  اختيار  على  حر�سها 

املرحلة العمرية والتقاليد الجتماعية التي تتوافق معها،
لها  امل��وؤل��ف��ني  بع�ص  يكتب  ق��د  مرحلة  اإىل  و�سلت  اأن��ه��ا  ع��ن  ف�سًا   
�سخ�سيتها التي جت�سدها يف بع�ص الأعمال، كما حدث يف )�سوف حتت 

حرير(، 
وخ�سو�ساً بعد جناح م�سل�سل )حرب القلوب(.

ال��و���س��ط، ولذلك  م��ن جيل  ال�ساحة  الآن يف  ال��وح��ي��دة  )اأن���ا  واأردف����ت: 
اأي  دون  م��ن  العمر  يف  ك��ب��رة  اأو  �سغرة  �سخ�سية  جت�سيد  اأ�ستطيع 

م�سكلة(،
 م�����س��ددة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ف��ن��ي ال���ذي تقدمه 

للجمهور.
اأعمال  بعملها مع ثاثة خمرجني خمتلفني يف ثاثة  يتعلق  ما  ويف 
تقدمها،  ال��ت��ي  لل�سخ�سيات  والإت���ق���ان  ال��رتك��ي��ز  عملية  يف  وت���اأث���ره 
اأو�سحت الف�سالة اأن تغير املخرجني من عمل اإىل اآخر بالن�سبة اإىل 

املمثل هو اأمر طبيعي، 
اأعماًل عديدة من قبل هوؤلء  اأنها قّدمت  اعتادت عليه ل�سيما  واأنها 

املخرجني �سواء دحام اأو املقلة اأو العلي، 
لكن الأمر يعود اإىل قدرات املمثل املحرتف الذي يقف اأمام الكامرا، 
اأنها را�سية متاماً على كل  اإىل  اأدوات��ه ب�سكل جيد، لفتة  وهو ميتلك 

خطوة قدمتها حتى الآن.
طموحاتي  كل  اأحقق  مل  باأنني  اأ�سعر  الآن  )حتى  الف�سالة:  وتابعت 

الفنية، مهما قدمت وو�سلت من م�ستوى فني، 
�سا�سة رم�سان،  ع��ل��ى  ال��ظ��ه��ور  م��ن احل��ت��م��ي  اأن���ه  ه���ذا ل يعني  ول��ك��ن 
والدليل اأنني يف العام املا�سي مل اأظهر اإل يف �سدا�سية درامية واحدة 

)روح روحي((، 
اأن ت�سور م�سل�سل )اليوم الأ�سود(  اأنها كان من املفرت�ص  م�سرًة اإىل 

العام املا�سي، لكنه تقرر تاأجيله.
واأ�سافت الف�سالة: )لقد جاءين بديًا من )اليوم الأ�سود( م�سل�سان، 

لكنني مل اأقبل بهما،
 لعدم اقتناعي بامل�ستوى الذي كانا عليه، ل�سيما اأن الأعمال الرم�سانية 
ب�سورة  الفنان  يظهر  اأن  وُيفرت�ص  اجلميع،  فيه  يتناف�ص  �سباقاً  تعد 

تليق مبا قدمه �سابقاً، واإل فمن الأف�سل له عدم الظهور، 
خطواته  الفنان  انتقاء  اأهمية  على  م�سددة  الغياب(،  ف�سلُت  ولذلك 

التي يقدمها للجمهور.
مواقعها  على  زمائها  بع�ص  على  ورده��ا  تعليقها  ع��دم  على  وتعليقاً 

ال�سخ�سية، 
اأرد م��ن خال  ك��م��ا ك���ان ي��ح��دث يف ال�����س��اب��ق، ق��ال��ت ال��ف�����س��ال��ة: )مل 

الإن�ستغرام اإل مرتني اأو ثاثاً فقط، 
وكان ل بد من ذلك، 

ولكن الآن احلمد هلل لدي جمهور كبر، 
ومل يعد اأحد يزعجني باأي طريقة، كما طبقُت املثل امل�سري )اأذن من 

طني واأخرى من عجني((.

رم�����س��ان بثالثة  )اأم���ر ط��ب��ي��ع��ي... ظ��ه��وري يف   
ردها  معر�ص  يف  الف�سالة،  اإل��ه��ام  اإنها  اأع��م��ال(. 
املو�سم  يف  وجوه  بثالثة  م�ساركتها  اعترب  من  على 
م�سيفة:  االإ�سراف،  من  نوعًا  املن�سرم  الرم�ساين 
عدد  و�سار  ومتعددة،  كثرية  الدرامية  )االأعمال 
القنوات الف�سائية كبريًا، ومن ثم ال اأجد مبالغًة 
ثالث  من  اأُطل  حني  الفنية  لقدراتي  ا�ستهالكًا  اأو 

نوافذ درامية(!

مي �سليم: مل اأندم على امل�ساركة يف )واكلينها والعة(

)يل  يعني  ال��ع��ي��د 
يل(

يف البداية تقول مي 
�سليم يف ت�سريحات 
خ������ا�������س������ة اإن������ه������ا 
مع  ال��ع��ي��د  ق�ست 
يل(،  )يل  اب��ن��ت��ه��ا 
على  وح����ر�����س����ت 
فرتة  تعّو�سها  اأن 
ان�سغالها بالت�سوير 
ط����������������وال ال�������ف�������رتة 
امل��ا���س��ي��ة، وت��اب��ع��ت اأن 
العيد بالن�سبة لها يعني 
هي  يل(  و)يل  ال���ع���ائ���ل���ة 

البهجة بالن�سبة لها.
كانت  اإن  وع��ّم��ا  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 
م�سل�سل  جت���رب���ة  ع���ل���ى  ن���دم���ت 
اأنها  اأ���س��ارت اىل  وال��ع��ة(،  )واكلينها 
ذاته  ح��ّد  يف  العمل  لأن  تندم  مل 

بعد  الف�سائيات  على  ُيعر�ص  اأن  املفرت�ص  وم��ن  جيد، 
�سهر رم�سان، وتابعت اأن عدم حتقيق امل�سل�سل امل�ساهدة 
لأن���ه ُع��ر���ص ع��ل��ى م��وق��ع غ��ر م��ع��روف، ب��الإ���س��اف��ة لأن 
اأو ل هي جتربة  الإن��رتن��ت  امل�سل�سل عرب  جتربة عر�ص 
الإنتاج قّررت  �سركة  العربي، ولكن  الوطن  جديدة على 

اأن تخو�سها لأن امل�ستقبل لاإنرتنت.

تاأجيل األبومها )وال كلمة(
األبومها اجلديد )ول كلمة(، جم��ّدداً حيث  وعن تاأجيل 
من املفرت�ص اأن ُيطرح يف اإطار خطة العيد لاألبومات، 
لكن فوجئ جمهورها باأن �سركة مزيكا )عامل الفن( مل 
تعود  الألبومات  ط��رح  مواعيد  ب��اأن  مي  عّلقت  تطرحه، 
اأّي  لل�سركة املنتجة، التي تدر�ص ت�سويق الأعمال، نافيًة 
خافات بينها وبني �سركة )مزيكا(، لفتًة اإىل اأنها كانت 

بالتاأكيد تتمّنى طرح الألبوم يف العيد.
من جهة اأخرى، تبداأ مي �سليم جتربة �سينمائية جديدة، 
ولكن هذه املرة مع املخرج �سامح عبدالعزيز من خال 
الفرتة  ت�سويره خال  تبداأ  ال��ذي  وبركة(،  فيلم )خر 

املقبلة.

هل ندمت الفنانة مي �سليم على جتربتها يف )واكلينها والعة( خا�سة بعد عر�سه على االنرتنت يف جتربة جديدة وخمتلفة، فيما مل ُيعر�ص على القنوات 
الف�سائية يف �سهر رم�سان الكرمي، وهل تتعّمد �سركة االإنتاج التي تتعاون معها اأن توؤخر األبومها اجلديد؟

اأ�سئلة كثرية نحاول اأن نعرف اإجاباتها من مي �سليم التي انتهت اأخريًا من اإجازة العيد.

رمي البارودي ت�ستعد لـ )حليمو(
ل�ستئناف  �سعيد  حممد  امل��خ��رج  اإ���س��ارة  ال��ب��ارودي  رمي  الفنانة  تنتظر 
ت�سوير فيلم )حليمو اأ�سطورة ال�سواطئ(، الذي يجمعها بالفنان طلعت 
زكريا وعدد من الأ�سماء بينهم نرمني ماهر وبيومي فوؤاد والراق�سة 
دينا وكرمي اأبو زيد واأميمة طلعت زكريا وطاهر بدر وعدد من الوجوه 
ال�سابة، وهو من تاأليف حممد ف�سل، جدير بالذكر اأن ت�سوير الفيلم 

توقف اأكرث من مرة لأ�سباب خمتلفة.
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الزيوت الأ�سا�سية املفيدة ل�سحة القلب
الأ�سا�سية،  ال��زي��وت  اأن  الطبى   "  THE HEALTH" م��وق��ع  ذك��ر 
املعروف اأي�سا با�سم الزيوت املتطايرة، يتم تقطرها من الزهور واجلذور 
الأمد  الطويل  التعر�ص  اأن  اإىل  البحوث  وت�سر  النباتات،  م��ن  وال��ن��ب��اح 
القلب  �سحة  على  اإي��ج��اب��ى  ت��اأث��ر  ل��ه  ي��ك��ون  اأن  ميكن  الأ�سا�سية  للزيوت 

والأوعية الدموية. ومن اأبرز الزيوت املعروفة هى:
الكافور. الين�سون. البابوجن.

التعر�ص  اأن  اإىل  ي�سر  الطبية  تايبيه  بحثا فى جامعة  اأن  املوقع  واأ�ساف 
على  اإيجابى  تاأثر  له  يكون  اأن  ميكن  الأ�سا�سية  للزيوت  الأم��د  الطويل 
الأ�سا�سية  الزيوت  اأن  الباحثون  ووج��د  الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب  �سحة 
�ساعدت على خف�ص معدل �سربات القلب و�سغط الدم، كما اأن هناك اأنواعا 

اأخرى من الزيوت الطيارة ت�ساعد على �سحة القلب ومنها:
فى  ون�سرها  وال�سحة،  ال�سفاء  ف��ى  ا�ستخدم  وق��د  ال��اف��ن��در:  زي��ت   1-
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ا���س��رتخ��اء،  اأك���رث  ال�سعور  على  ي�ساعدك  اأن  ميكن  ال��ه��واء 
التخل�ص  على  ي�ساعد  ا�ستن�ساقه ميكن  اأن  كما  ال�سرتخاء،  امل�ساعدة على 
من ال�سعال والزدح��ام. -2 زيت البابوجن: زيت البابوجن من�سط ه�سمى، 
ومهدئ، وم�سادة للح�سا�سية ومطهر، وجميع هذه ال�سفات جتعله واحدا 
من اأف�سل الزيوت مع عدد من الفوائد ال�سحية الأخرى، وو�سع اثنني اأو 
ثاث قطرات من زيت البابوجن فى وعاء مليئة باملاء ال�ساخن، وا�ستن�ساقه 

ي�ساعد على حت�سني �سحة القلب والأوعية الدموية

تعرف على وظيفة ال�سفائح الدموية فى ج�سم الإن�سان
على  وت�ساعد  الإن�سان،  دم  فى  امل��وج��ودة  اخلايا  اأه��م  من  الدموية  ال�سفائح 
urmc.rochester. م��وق��ع  ذك���ره  م��ا  وح�سب  ال��ن��زي��ف،  على  ال�سيطرة 
edu، فاإن ال�سفائح الدموية عبارة عن خايا دم �سغرة ت�ساعد اجل�سم على 

ت�سكيل جلطات لوقف النزيف. - ما هى وظيفة ال�سفائح الدموية 
وفى حالة تلف اأحد الأوعية الدموية فاإن اجل�سم ير�سل اإ�سارات يتم التقاطها 
من ال�سفائح الدموية لوقف النزيف، وت�سمى هذه العملية "الت�ساق"، وذلك 
خمالب  تنمو  فاإنها  الإ�سابة  موقع  اىل  الدموية  ال�سفائح  و�سول  عند  لأن 
لزجة ت�ساعد على اللتزام، كما اأنها تر�سل اإ�سارات كيميائية جلذب املزيد من 

ال�سفائح الدموية لترتاكم على اجللطة.
-ما هو املعدل الطبيعى لعدد ال�سفائح الدموية

البي�ساء  ال���دم  خ��اي��ا  م��ع  العظام  ن��خ��اع  ف��ى  ال��دم��وي��ة  ال�سفائح  ت�سنيع  يتم 
واحلمراء، حيث يعترب نخاع العظام هو املركز ال�سفنجى داخل عظام الإن�سان، 
لكل  األ��ف��ا   450 اإىل  األ��ف��ا   150 ه��و  ال��ع��ادى  الدموية  ال�سفائح  ع��دد  ويعترب 
ميكروليرت من الدم، ويزداد خطر النزيف العفوى اإذا انخف�ص عدد ال�سفائح 
ال�سفائح  يكون عدد  ولكن عندما  األفا،   20 اإىل  اآلف   10 اأق��ل من  الدموية 

الدموية اأقل من 50 األف من املرجح اأن يكون النزيف اأكرث خطورة.
-انخفا�ص عدد ال�سفائح الدموية

فى حالة انخفا�ص عدد ال�سفائح الدموية يوؤدى ذلك اإىل نزيف داخلى حتت 
اأو خارجى، وقلة ال�سفائح الدموية قد يكون  اجللد يظهر فى �سورة كدمات 
ناجت عن العديد من الظروف والأمرا�ص املختلفة مثل بع�ص الأدوية اأو احلمل 

اأو مر�ص )ال�سرطان، الكلى، اللتهابات(.
- زيادة عدد ال�سفائح الدموية

فى حالة زيادة عدد ال�سفائح الدموية يوؤدى ذلك اإىل جلطات فى الدم التى 
"العدوى  اأ�سبابها  يكون  وق��د  القلب،  اأو  ال��دم��اغ  اإىل  ال��دم  تدفق  منع  ت�سكل 

الفرو�سية اأو اللتهابات بع�ص اأنواع ال�سرطان بع�ص الأدوية".

• هل �سيح اأن االأر�ص يف دورانها حول ال�سم�ص اأ�سرع 
من دورانها حول نف�سها ؟

 نعم ، ف�سرعة دوران الأر�ص حول ال�سم�ص تبلغ 19 ميًا يف الثانية ) 
اأي 1140 ميًا يف الدقيقة ( يف حني تبلغ �سرعة دورانها حول نق�سها 
17 ميًا يف الدقيقة ، اأي اأن �سرعة دوران الأر�ص حول ال�سم�ص تبلغ 
حوايل 60 �سعفاً من دورانها حول نف�سها ومما ُيذكر اأن الأر�ص تتم 
دورة كاملة حول نف�سها يف حوايل 24 �ساعة ) 23 �ساعة و 56 دقيقة 

( وتتم دورة كاملة حول ال�سم�ص يف حوايل 365 يوماً .
العامل؟ يف  ال�سالالت  • اأعلى 

اجلنوبية  اجل��زي��رة  يف  �سوزولند  �سالت  هي  العامل  �سالت  اأعلى 
لأي�سلندا

• نقار اخل�سب ينقر جذوع االأ�سجار لي�سع بي�سه يف الثقوب 
حلمايتها ... فما هي �سرعة نقار اخل�سب يف النقر ؟

�سرعته اأكرث من 8 مرات يف الثانية اأي حوايل 500 مرة يف الدقيقة 

يلتئم. حتى  مرات  عدة  جرحه  ي�سمد  �سائًا  تفرز  بغدد  مملوء  فهو  الدائم  �ساحه  القط  • ل�سان 
وعيدان  ال��ط��ني  با�ستعمال  امل��ك�����س��ورة  ق��دم��ه  بتجبر  ق��ام  ط��ائ��ر  ع��ن  �سمع  اأن���ه  الباحثني  اأح���د  روى   •

احلطب.
بق�سرها.  ناأكلها  اأن  ينبغي  ولذلك  ق�سرها  يف  يوجد  الفاكهة  فيتامينات  من  جزء  • اأكرب 

بع�ص  اأن  كما  الهواء  لأك�سدة  فيتاميناته  يعر�ص  فالأنتظار  ب�سرعه  تناولة  يجب  وحده  الفاكهة  • ع�سر 
الأنواع تف�سد ب�سرعه واأهمها اجلزر. 

عندما  املخ  يفرزها  لاأمل  م�سكنة  كيمائية  مواد  على  حتتوي  اأنها  تبني  الب�سر  دموع  حتليل  ال  خل  • من 
يبكي الأن�سان.

اأر�سا.  ي�سقط  اأن  قبل  �ساعات  لب�سع  واقفاً  يظل  فانه  واقف  وهو  الفيل  مات  • اإذا 
كيلومرتات   8 م�سافة  على  من  �سماعه  ميكن  الأ�سد  • زئر 

اخلم�سني.  �سن  حتى  التكاثر  على  قادرة  وتظل  عاما   75 حتى  تعي�ص  • النعامة 
اأيام.   10 من  يتاألف  الأ�سبوع  كان  الفرعونية  م�سر  • يف 

نف�سها.  �سته�سم  فاإنها  واإل  اأ�سبوعني  كل  جديدة  خماطية  بطانة  تفرز  اأن  الإن�سان  معدة  على  • يتعني 
النمل  م�ستعمرات  على  غ��ارات  ي�سن  لأنه  وذلك  ال�سفاح(  )النمل  با�سم  ي�ستهر  النمل  من  نوع  هناك   •
العمل  على  وي��ج��ربه  النمل  ذل��ك  م��ن  ع��ددا  يقتاد  ث��م  حمتوياتها  وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  ل��ه  امل��ج��اورة 

كعبيد لديه! 

الطيب واخلبيث
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فوائد م�سروب الين�سون 
اأحمد  ال���دك���ت���ور  اأو�����س����ح 
اخل�����ط�����ي�����ب، اأخ���������س����ائ����ي 
وعاج  العاجية  التغذية 
ال�سمنة والنحافة، جامعة 
فوائد  هناك  اأن  القاهرة، 
لتناول  ع����دي����دة  ���س��ح��ي��ة 
الدافئ  الين�سون  م�سروب 
واأهمها، اأنه م�سكن لاأمل، 
اأمل  تهدئة  على  وي�ساعد 
عند  "املغ�ص"  ال���ب���ط���ن 

الأطفال، يف حالة معاناة الطفل من الإ�سابة بنزلت الربد، وكذلك يقلل 
اأمل البطن التي تتعر�ص لها ال�سيدات فرتة الدورة ال�سهرية.

عن  الناجتة  احل��ل��ق،  التهابات  ع��اج  يف  الين�سون  م�سروب  ت��ن��اول  ويفيد 
الإ���س��اب��ة ب��ن��زلت ال���ربد والأن��ف��ل��ون��زا، وك��ذل��ك يف ح��ال��ة اإ���س��اب��ة ال�سخ�ص 
ال�سعال  الأمل  ح��دة  وتقليل  بلغم،  ل��وج��ود  وامل�ساحب  ال�سديد  بال�سعال 

ال�سديدة.
املفيد  الين�سون  م�سروب  بتناول  بالهتمام  اأحمد،  الدكتور  ين�سح  لذلك 
ل�سحة الكبار والأطفال، بدل من امل�سروبات الغنية بالكافيني، التي يت�سبب 

الإفراط يف تناولها يف الإ�سابة ببع�ص الأ�سرار ال�سحية العديدة.

 هناك بع�ص املر�سى يعانون من اآلم الأذن ب�سكل 
الدوية  معها  تفلح  ل  احل��الت  بع�ص  ويف  دوري، 

ب�سبب تكرار حالت اللتهابات. 
وتختلف طبيعة الأمل من حالة لأخرى قد ي�ساب 
ب�سكل متقطع، ويف  اأو  اليوم  ب��اآلم ط��وال  البع�ص 
درجة  يف  ارت��ف��اع��اً  ذل��ك  ُي�ساحب  احل���الت  معظم 

احلرارة، اأو فقداناً موؤّقتاً لل�ّسمع.
 medical" وعلى غر املعتاد ذكر بح�سب موقع
news today" اأن هناك ن�سائح منزلية لها 

يف  نلخ�سها  الأذن  اآلم  تخفيف  يف  �سريع  مفعول 
النقاط التالية:

- و�سادة التدفئة الكهربائية: ين�سح بو�سع الو�سادة 
ال�ساخنة على الأذن ملدة 20 دقيقة ب�سرط �سبط 
درجة احلرارة بحيث ل تكون �ساخنة جدا، واأي�سا 

بعدم النوم فوق الو�سادة احلرارية.
اأن توؤدي نف�ص الغر�ص عن  كذلك ميكن للربودة 
طريق و�سع مكعبات ثلج يف قطعة قما�ص وو�سعها 

اأ�سفل الأذن ملدة 20 دقيقة.

عرب  الأذن  اآلم  تخفيف  على  ي�ساعد  -التدليك: 
تدليك ع�سات الفك والرقبة.

تقليل  ي�ساعد على  يوميا  ال��ث��وم  ت��ن��اول  -ال��ث��وم:  
الأمل، حيث يعترب بديًا طبيعًيا للم�ساد احليوي، 

ويحارب العدوى وي�سفي اللتهابات.
�سبيًها  م��ف��ع��وًل  الب�سل  ي����وؤدي  ك��ذل��ك  -ال��ب�����س��ل: 
ل��ل��ث��وم، لأن���ه حم���ارب ل��ل��ع��دوى، ومي��ك��ن ا�ستخدام 
ملدة  ل��اأذن  كقطرة  تدفئتها  بعد  الب�سل  ع�سارة 

دقائق.  10

تعاين من اآلم الأذن؟..
ا�ستخدم الب�سل والثوم لعالجها

فنان ير�سم برج ايفل على تروكاديرو بالزا يف وقت مبكر من ال�سباح يف باري�ص. )ا ف ب(

مبلغ  اغرا�سهم مقابل  للنا�ص  اهلل فيحمل  ق�سمه  ير�سى مبا  احدهما طيب  الأ���س��واق  اأح��د  رج��ان يف  تقابل 
ب�سيط او يقوم باداء بع�ص العمال يف املحال باأجر، اما الخر فهو خبيث يتل�س�ص على النا�ص رمبا ي�ستطيع 
ان ي�سرق �سيئا او يحاول ان يعمل يف املحال الكبرة املزدحمة لي�ستطيع اي�سا ان ي�سرق ما تطوله يداه.. تقابل 
الرجان يف دكان واحد فقد ا�ستاأجرهما �ساحب الدكان لتنظيف خمازنه واخذ يراقب الطيب واخلبيث. اخذ 
الرجل اخلبيث يتجول يف املخازن وكلما راأى �سيئا �سغرا غاليا اخذه وو�سعه يف جيبه او �سدره وكلما راأى �سيئا 
يوؤكل تناول منه حتى امتاأت معدته بل لقد جل�ص لأخذ ق�سط من النوم اما الطيب فكان يعرف ان اهلل هو 
الذي يراه فعمل بهمة ون�ساط وامانة حتى انتهي من التنظيف والرتتيب والتحميل يف الوقت الذي �سبع فيه 
اخلبيث نوما فلما ا�ستيقظ �ساأل ان كان �ساحب الدكان جاء فقال الطيب مل يح�سر ومل يرك نائما .. هنا دخل 
�ساحب الدكان فما كان من اخلبيث ال ان تظاهر بانهاء اخر عمل يف يده ثم جل�ص على الر�ص وقال كفاين 
تعبنا اليوم كثرا وجعنا اي�سا ف�سحك �ساحب الدكان وقال نعم �ساأح�سر الطعام حال .. و�سفق بيديه فدخل 
رجان عماقان هما ولديه وقال لهما هذا يريد ان ياأكل ويرتاح وا�سار على الطيب وذاك يريد ان ياأكل ويرتاح 
وينظف نف�سه ..وا�سار على اخلبيث فاأخذا الرجل الطيب اإىل الدكان وقدما له الطعام ال�سهي وفرا�سا للراحة 
ومبلغا حمرتما نظر تعبه ،ثم دخا وام�سكا باخلبيث وقلباه راأ�سا على عقب فاأوقعاه كل ما يف جبيه و�سدره 
ثم نف�ساه جيدا من كل ما �سرقه وبعد ذلك لقناه در�سا قويا واعطياه �سربا مربحا كاد ان ي�سيبه بعاهات 
خمتلفة ومن ثم القياه خارج الطريق ووقف احدهما ليعلن ان هذا الرجل ل�ص وافاق وحذار من التعامل معه 
مما دفع الرجل اخلبيث ان يجري م�سرعا خارج ال�سوق قبل ان يتكاتل عليه الخرون اما الطيب فقد طلبه 

�ساحب الدكان عاما لديه باأجر جيد جزاء امانته وطيبته .


