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�أكل �لفو�كه و�خل�ضرو�ت يقلل توتر �ملر�أة 

الفواكه  م��ن  7 ح�ص�ص  اإىل   5 اأك��ل  اإن  ج��دي��دة  اأب��ح��اث  نتائج  قالت 
نحو  على  الُعمر  منت�صف  يف  امل���راأة  توتر  يقلل  يومياً  واخل�����ص��روات 
واالكتئاب،  والقلق  الغ�صب  ن��وب��ات  التوتر  اأع��را���ص  وت�صمل  ف��ّع��ال. 
ترتبط  اأنها  كما  البدنية،  ال�صحة  على  اآث��ار   3 ال���  االأع��را���ص  ولهذه 

بزيادة الوزن والبدانة.
عند اأكل 3 اإىل 4 ح�ص�ص من اخل�صروات فقط يف اليوم الواحد يقل 

التوتر بن�صبة 18 باملائة 
تبني  با�صرتاليا  �صيدين  جامعة  يف  اأُج��ري��ت  التي  الدرا�صة  وبح�صب 
اأن اأكل 4 ح�ص�ص من الفواكه يومياً يقلل التوتر بن�صبة 12 باملائة 
الفواكه يقلل  5 ح�ص�ص من  واأن كل  الفواكه.  تاأكل  مقارنة مبن ال 

التوتر بن�صبة 14 باملائة.
اإ���ص��اف��ة اخل�����ص��روات اإىل ه���ذه امل��ع��ادل��ة يقلل  اأن  واأظ���ه���رت ال��ن��ت��ائ��ج 
احتماالت التوتر على نحو فّعال، فعندما تاأكل املراأة 7 ح�ص�ص من 
وعند  باملائة.   23 بن�صبة  التوتر  يقل  اليوم  والفواكه يف  اخل�صروات 
اأك��ل 3 اإىل 4 ح�ص�ص م��ن اخل�����ص��روات فقط يف ال��ي��وم ال��واح��د يقل 

التوتر بن�صبة 18 باملائة.
باأمرا�ص  يرتبط  امل��زم��ن  ال��ت��وت��ر  اأن  اإىل  الطبية  ال��ت��ق��اري��ر  وت�صري 
ال�صكري وارتفاع �صغط الدم. ومتتاز الدرا�صة اال�صرتالية باعتمادها 
على قاعدة بيانات وا�صعة ت�صمنت البيانات ال�صحية واجلمع الغذائية 

ل� 276 األف امراأة. 

دو�ء لالكتئاب يحارب ورم �لربو�ضتاتا 
قال باحثون من جامعة وا�صنطن اإنهم تو�صلوا اإىل اإمكانية ا�صتخدام 
دواء م�صاد لالكتئاب لوقف انت�صار �صرطان الربو�صتاتا. وينت�صر هذا 
النوع من االأورام ب�صرعة اإىل العظام عادة بف�صل اإنزمي معني ي�صّمى 
MAOA، متّكن الباحثون من اكت�صافه والتعّرف اأي�صاً على الدواء 

الذي يثّبطه.
 90 ت��ع��ود  "كان�صر"  دوري���ة  ن�صرتها  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  نتائج  وبح�صب 
باملائة من الوفيات الناجتة عن �صرطان الربو�صتاتا اإىل انت�صاره اإىل 

العظام.
ُت�����ص��ت��خ��دم ل��ع��الج االكتئاب  وت��ب��ني اأن اأح���د االأدوي�����ة ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي 
اإنزمي  ن�����ص��اط  وق���ف  ي�صتطيع  "كلورجيلني"  وا���ص��م��ه  ���ص��ن��وات  م��ن��ذ 
MAOA، ويعني ذلك كبح انت�صار �صرطان الربو�صتاتا اإىل العظام، 

ومنع ال�صرطان من التحول اإىل ورم قاتل.

متجر يبيع �ضر�ويل جينز مع نو�فذ 
اأثار متجر نورد�صرتوم للت�صويق على االإنرتنت موجة من التعليقات 
�صروال جينز مزود  فريداً من نوعه، وهو عبارة عن  لعر�صه منتجاً 

مبا ي�صبه النوافذ عند الركبتني.
�صركة  ت�صنيع  من  وه��و  جينز،  م��وم  ين  كلري  ا�صم  ال�صروال  ويحمل 
"توب �صوب" ومت تزويده باألواح من البال�صتيك عند الركبتني ت�صبه 
دوالر،   95 نورد�صرتوم  على  الواحد  ال�صروال  �صعر  ويبلغ  النوافذ، 

بح�صب موقع وكالة يو بي اأي االإخبارية.
وحظي هذا ال�صروال باإعجاب العديد من م�صتخدمي مواقع التوا�صل 
االجتماعي منذ طرحه للبيع، حيث علقت اإحدى امل�صتخدمات بالقول 

: ابتكار وت�صميم مميز للحفاظ على الركبتني واإظهار جمالهما.
البال�صتيكية،  بالبيوت  الت�صميم  ه��ذه  اأخ���رى  م�صتخدمة  و�صبهت 
فهي  زم��ن،  منذ  االبتكار  ه��ذا  مثل  بانتظار  كانت  اإنها  ثالثة  وقالت 
التنانري  ارت��داء  اإىل  دون احلاجة  ركبتيها  اإظهار  ق��ادرة على  �صتكون 

الق�صرية.
املوقع  على  للبيع  املنتج  هذا  لطرح  �صعادتها  م�صتخدمة عن  وعربت 
حيث قالت قبل ب�صع �صنوات عندما مت طرح قمي�ص يظهر املرفقني 
ت�صاءلت متى �صيتم ت�صميم �صروال م�صابه، وبعد طول انتظار، متكنت 
من �صراء هذا ال�صروال، وال اأطيق االنتظار حتى اأرتديه مع القمي�ص 

خارج املنزل.
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�ضوين تطور تقنية لل�ضحن �لال �ضكلي بني �لهو�تف
جلهاز  تتيح  لتقنية  جديدة  اخ��رتاع  ب��راءة  اليابانية  �صوين  �صركة  �صجلت 
اللوحي �صحن بطاريته  اأو احلا�صوب  الذكي  الهاتف  اإلكرتوين معني مثل 

ال�صلكيا من جهاز اإلكرتوين اآخر.
وت�����ص��ف ب����راءة االخ�����رتاع ط��ري��ق��ة ل��ن��ق��ل ال��ط��اق��ة ال���ص��ل��ك��ي��ا ب��ني االأجهزة 
با�صتخدام تقنية االت�صال قريب املدى )اأن اأف �صي(، ومل حتدد ما اإن كانت 
هذه االأجهزة يجب اأن تكون بال�صرورة هواتف، وا�صتخدمت بدال من ذلك 

تعبري جهاز اإلكرتوين ا�صتهالكي متنقل.
واأطلقت ال�صركة على الرباءة ا�صم تنظيم نقل الطاقة والبيانات يف جمال 
االت�����ص��االت ال��ق��ري��ب ، وك��ان��ت ت��ق��دم��ت ب��ه��ا اإىل مكتب ب����راءات االخ���رتاع 
والعالمات التجارية االأمريكي يف نوفمرب ت�صرين الثاين 2016 قبل اأن 

حت�صل على حقوقها مطلع ال�صهر اجلاري.
واأو�صحت �صوين يف ملف براءة االخرتاع اأن التقنية تقوم على العمل عرب 
على  واح��د  نظام هوائيات  يكون هناك  اأن  على  الهوائيات،  اأنظمة متعددة 
االأقل يف اجلهاز االإلكرتوين الإدارة وامتام عملية ا�صتقبال واإر�صال الطاقة 

الكهربائية والبيانات ال�صلكيا يف جمال ات�صال قريب.
التحكم به عرب واجهة ر�صومية متكن  الهوائيات �صيتم  اأن نظام  واأ�صافت 
امل�صتخدم من اختيار اجلهاز االإلكرتوين االآخر الذي �صيتم تبادل الطاقة 
الكهربائية اأو البيانات معه ال�صلكيا، كما �صتمكنه من اإدارة عملية التبادل.

املختلفة  االإلكرتونية  االأجهزة  من  �صبكة  الإن�صاء  اإمكانية  التقنية  وتوفر 
لتبادل الطاقة الكهربائية اأو البيانات اأو اأي منهما يف وقت واحد ال�صلكيا، 

ويتم التحكم بذلك عرب الواجهة الر�صومية املوجودة يف كل جهاز.
تقنية  اأو  فاي  واي  �صبكة  ا�صتخدام  التقنية ميكنها  اأن  اإىل  كذلك  واأ�صارت 
بني  االت�صال  عملية  الإمت��ام  القريب  امل��دى  ات�صاالت  �صريحة  اأو  بلوتوث 
امل�صتخدمة �صيوؤثر  ال�صبكة  اأو  التقنية  اأن نوع  الهوائيات ال�صلكيا، م�صيفة 

على �صرعة وكفاءة نقل الطاقة والبيانات.

مغامر ي�ضبح يف 
مياه �ضد جارفة

موقع  ع��ل��ى  ن�صر  ف��ي��دي��و  مقطع  اأظ��ه��ر 
يوتيوب االإلكرتوين، حلظة قيام مغامر 
اأح���د  اأ���ص��ف��ل  ب���ال���ن���زول اإىل  ن��ي��وزل��ن��دي 

ال�صدود وال�صباحة يف مياهه اجلارفة. 
ال��رج��ل وهو  ال��ف��ي��دي��و،  وي��ظ��ه��ر مقطع 
نيهوتبو  ل���وي���ر  ���ص��د  اأ���ص��ف��ل  اإىل  ي���ن���زل 
وي��ح��م��ل ط���وق جن���اة ق��ب��ل اأن ي��ن��زل اإىل 
يف  النجاة  ط��وق  مب�صاعدة  وي�صبح  املياه 

املياه التي جرفته بعيداً على الفور. 
اأح����د االأ���ص��خ��ا���ص ال��ذي��ن �صهدوا  وق����ال 
املغامرة باأن املغامر جنح يف اخلروج من 
اأن  دون  ال�صد  اأعلى  اإىل  وال�صعود  املياه 
ي�صاب باأي اأذى، واأنه كرر املغامرة ثالث 

مرات متتالية. 
ولقي مقطع الفيديو رواج��اً كبرياً على 
امل�صاهدات  اآالف  على  وح�صل  االإنرتنت 
وت�صاربت  قليلة،  ب�����ص��اع��ات  ن�����ص��ره  ب��ع��د 
ردود اأفعال املتابعني بني موؤيد ومعار�ص 
ملا قام به املغامر، وفق ما ورد يف موقع يو 

بي اآي االإلكرتوين.  

��ضت�ضر �لطبيب �إن كنت تعاين 
�أيًا من هذه �لأعر��ض �ص 23

ملاذ� ترتدي �أمري�ت 
ديزين نف�ض �للون؟

ديزين  اأف���الم  ع�صاق  م��ن  كنت  اإذا 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت جناحاً  ال��ك��رت��ون��ي��ة 
اأنحاء  جميع  يف  ال��ن��ظ��ري  منقطع 
اأن�������ك الحظت  ب����د  ف����ال  ال�����ع�����امل، 
اأن م��ع��ظ��م اأم�����ريات ه���ذه االأف����الم 
يرتدين اأثواباً باللون االأزرق، فما 

هو ال�صبب وراء ذلك؟
�صندريال واجلميلة النائمة واأرييل 
ويا�صمينة واإل�صا، على �صبيل املثال 
ال احل�صر، جميعهن ارتدين اأثواباً 
بالون االأزرق ال�صماوي، ولي�ص هذا 
االأمر من قبيل ال�صدفة، فمنتجو 
هذه االأفالم لديهم ر�صالة يرغبون 
امل�صاهدين،  ج��م��ه��ور  اإىل  بنقلها 
وال����ذي����ن ع������ادة م����ا ي���ك���ون���ون من 

االأطفال.
ويف الوقت الذي ت�صتخدم االألوان 
ال�صخ�صيات  مل���الب�������ص  ال���ق���امت���ة 
ال�صريرة يف اأفالم ديزين، نالحظ 
اأن �صخ�صيات االأمريات التي متثل 
ج���ان���ب اخل�����ري يف ه�����ذه االأف������الم 
امل�صتق  االأزرق  ب���ال���ل���ون  ت��ك��ت�����ص��ي 
ل�صهولة  وذل���ك  ال�صماء،  ل��ون  م��ن 
مل��ا متثله  اجل��م��ه��ور،  م��ع  التوا�صل 
للجمال  رمز  من  الزرقاء  ال�صماء 
موقع  بح�صب  وال�����ص��ح��ر،  وال��ن��ق��اء 

ديلي ريكورد.
املديرة  اإي�صيمان  ليرتي�ص  وتقول 
اإن  كولور  بانتون  ملعهد  التنفيذية 
اال�صرتاتيجية  ه��ذه  تتبع  دي���زين 
للون  الطبيعي  ميلنا  مع  للتفاعل 
ال�صماء  اإىل  ن��رن��و  فنحن  االأزرق، 
فاللون  دائم،  ب�صكل  اإليها  ونتطلع 

االأزرق يبعث على الثقة والقوة.
وعلى الرغم من اأن متييز مالب�ص 
االأط����ف����ال ح��دي��ث��ي ال������والدة ع���ادة 
اللون  اختيار  اأ�صا�ص  على  يتم  م��ا 
لالإناث،  والزهري  للذكور  االزرق 
توؤكد على  اأن  اأرادت  دي��زين  اأن  اإال 
اأن بطالت اأفالمها فتيات يجمعن 
بني اجلمال واالأنوثة واخلري من 
ج��ه��ة، وب���ني ال��ق��وة وال���ق���درة على 
مواجهة االأ�صرار من جهة اأخرى. 

�أكرب لوحة من علب 
�لكول �لفارغة 

دخلت �صركة كوكا كوال للم�صروبات 
لالأرقام  غيني�ص  ���ص��ج��ل  ال��غ��ازي��ة 
ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة ب��ع��دم��ا ق���ام ف��رع��ه��ا يف 
العبوات  اآالف  با�صتخدام  بلغاريا 
لت�صكيل  كوال  الكوكا  من  الفارغة 
اأكرب لوحة ف�صيف�صائية يف العامل. 
بلغاريا  يف  كوكا  �صركة  ف��رع  جمع 
معدنية  ع���ب���وة   72000 ن���ح���و 
الكوكا كوال،  فارغة من  وزجاجية 
وقام موظفو الفرع بو�صع العبوات 
ع��ل��ى ���ص��ك��ل زج���اج���ة ���ص��خ��م��ة من 
امل�صروبات الغازية كتب يف و�صطها 

كلمة بلغاريا. 

�أعر��ض تدل على �حرت�قك نف�ضيًا ب�ضبب �لعمل

يف �ضبعينيات القرن املا�ضي، ابتكر علماء النف�س 

م�ضطلح »االحرتاق النف�ضي« للإ�ضارة اإىل التبعات 

يف  انهماكه  ج��راء  امل��رء  ت�ضيب  التي  النف�ضية 

من  ذل��ك  له  ُيعر�ضه  وم��ا  مفرط،  ب�ضكل  العمل 

توترات و�ضغوط.

عليه  ال�ضهل  من  اأن  االإن�ضان  َيْح�َضب  وقد 

ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأع���را����س امل��ع��ان��اة م��ن هذه 

اأن  اإىل  ي�ضريون  لكن خرباء كثريين  احلالة. 

ذلك لي�س باالأمر الي�ضري يف غالبية االأحيان.

العلمات  اأب��رز  من  ع��ددًا  هنا  ن�ضتعر�س  ول��ذا، 

التي ي�ضري وجودها اإىل اأنك تعاين من تلك االآالم 

النف�ضية املربحة.

 -1 ال�صخرية املفرطة:
اإذا وجدت نف�صك ت�صخر من كل �صيء ويف كل االأوقات على 
نحو مل تعتده من قبل، فينبغي اأن تتوقف لربهة للتفكري 
يف ما اإذا كنت متر بوقٍت ع�صيب يف عملك، اأدى بك اإىل اأن 

ت�صبح على هذه ال�صاكلة.
الهروب: يف  الرغبة   2-

ُتلقي بكل �صيء جانباً؟ وهل  هل وجدت نف�صك تتوق الأن 
اأح�ص�صت يوماً باأنك تهفو حلجز بطاقة �صفر اإىل اأي مكان 
اأف��ك��اٌر مثل ه��ذه قد ت�صكل  ع��ودة؟  بعيد، ذهاباً فقط دون 
-براأي اخلرباء- عالمة وا�صحة على اأنك اأ�صبحت فري�صًة 
ل�صغوط متفاقمة ناجمة عن انهماكك يف العمل على نحو 

مبالٍغ فيه.
ال�صهلة: املهام  مع  بارتباك  التعامل   3-

وقد  نف�صك  اأن جت��د  باخلطر  امل��ن��ذرة  العالمات  ب��ني  م��ن 
اأ�صبحت تتعامل بارتباك مع ما كنت تتقنه يف ال�صابق. كاأن 
ق��ادر على تذكر  اأو غري  الن�صيان،  �صريع  اأن��ك �صرت  جتد 
»االح���رتاق  اأع��را���ص  بع�ص  كله  ه��ذا  ومي��ث��ل  التفا�صيل. 

النف�صي« ب�صبب العمل.
الدوام: على  بالتعب  ت�صعر   4-

مكانك  يف  البقاء  تف�صيلك  ذل��ك،  على  املوؤ�صرات  بني  من 
دون حراك، على اأن تقوم -مثاًل- بتم�صية ق�صرية يف يوٍم 
�صحو، اأو اكت�صافك اأن نيلك ق�صطاً من الراحة ال يك�صبك 

اأبداً �صعوراً باالنتعا�ص واليقظة والتنبه.
دائماً: بال�صخط  ت�صعر   5-

النف�صي«، فغالباً ما �صتجد نف�صك  اأ�صابك »االح��رتاق  اإذا 
وقد اأ�صبحت مفعماً بال�صعور باأن كل من حولك يف مكان 
اأو  روؤ���ص��اء  ك��ان��وا  ���ص��واء  جمحف  ب�صكل  يعاملونك  العمل، 

مروؤو�صني، وهو ما يجعلك �صاخطاً طوال الوقت تقريباً.

قدراتك: يف  تت�صكك   6-
من  املتفاقمة  و�صغوطه  املتزايدة  العمل  اأع��ب��اء  تقلل  قد 
ثقتك يف نف�صك، وجتعلك ت�صعر -كما تقول جملة »تامي« 
االأمريكية- باأنك ال تتحلى باأي ميزات مهنية، اأو حِتّد من 

قدرتك على تقدير ما حتققه يف عملك من اإجنازات.
الوقت: طوال  باملر�ص  ت�صعر   7-

م��ن ���ص��اأن امل��ع��ان��اة م��ن االإره����اق ال��ب��دين وال��ذه��ن��ي ب�صبب 
االإفراط يف العمل اإ�صعارك باأعرا�ص مر�صية حقيقية مثل 
متاعب يف  اأو  التنف�ص،  يف  �صيٍق  اأو  ي��زول،  اأن  ياأبى  �صداٍع 

اله�صم.
بني اجلهد الع�صلي والنف�صي ي�صقط االإن�صان

فعل  ردة  ي��ك��ون  ف��ق��د   ، غ��ام�����ص  و  �صعب  تعريفه  ال��ت��ع��ب 
و  ال��راح��ة  اىل  اجل�صم  حلاجة  طبيعية  و  �صليمة  ج�صدية 
لبداية  موؤ�صر  و  اإن��ذار خطر  التعب  يكون  قد  و   ، الهدوء 

اأنهيار ج�صدي او حالة مر�صية .
التعب اجليد :

ع�صالت  ت�صغيل  اىل  اإن�����ص��اين  ن�صاط  و  عمل  ك��ل  يحتاج 
و   . الن�صاط  ق��وة  و  العمل  ن��وع  وف��ق  حتريكها  و  اجل�صم 
به  القيام  االن�صان  ي�صتطيع  كي  يحتاج  اجل�صدي  املجهود 
اىل قوة . هذه القوة يوفرها ا�صتهالك حمروقات اجل�صد 
التي ت�صتلزم ا�صتغالل اوك�صجني اجل�صم وفق حدة العمل و 
املجهود الع�صلي الذي يبذل من اأجل ذلك ، فاإذا ما تخطى 
هذا العمل درجة معينة ) وهذه تختلف من �صخ�ص اىل 
وعلينا   . بالظهور  التعب  يبداأ   ) اجل�صم  بنية  اآخ��ر ح�صب 
اال نن�صى ان للعمل الفكري تاأثريه املبا�صر على ع�صالت 
ال  بعمل  يقوم  فكل من  البديهيات  لهذه  تبعاً  و   ، اجل�صد 
كل  ا�صتنزاف  اىل  �صي�صطر  اجل�صدية  قدراته  مع  يتوافق 
في�صاب  جت��اوزه��ا  ي��ح��اول  اح��ي��ان��ا  و  الع�صلية  امكانياته 

باإرهاق م�صتمر و تعب دائم ، وال تتمكن ال��دورة الدموية 
ب�����ص��ب��ب ال�����ص��ع��ف ال���ع���ام ب��اجل�����ص��د م���ن خ��دم��ة الع�صالت 
ال��ن��وع من  . ه��ذا  ق��درات��ه��ا و طاقاتها  ب��ق��وة وف��ق  العاملة 
ياأتي  " الأن��ه  اجليد  " التعب  االط��ب��اء  عليه  اطلق  التعب 
العمل  بعد  اال�صرتخاء  و  الراحة  اىل  اجل�صم  من  كدعوة 

امل�صني الإعادة تكوين قواه . 
التعب ال�صيء :

اما التعب ال�صيء لي�ص �صوا االرهاق اجل�صدي الذي يتولد 
اإما عن �صبب مادي بحت او عن ن�صاط فكري او عن راحة 
درجة  اىل  لي�صل  االره���اق  ه��ذا  فيتطور   . احياناً  طويلة 
تدخل  ي�صتوجب  ح��اداً  مر�صياً  مظهراً  فيها  يوؤخذ  عالية 
 ، ال�صيء  النوم  و لالإرهاق مظاهر كثرية منها   . الطبيب 
االنحطاط التام الفكري و اجل�صدي عند اال�صتيقاظ من 

النوم . 
اإنذارات االإرهاق :

قد ياأتي االرهاق قبل االنفلونزا ، التهاب الرئتني ، التهاب 
الدموية  االوردة  ع��وار���ص  و   ، القلبية  االم��را���ص   ، الكبد 
اإرهاق �صديد و لل�صرطان تعبه  اإجمااًل م�صدر  التي تكون 

و اإرهاقه .
او يرافقه تعب  ي�صبقه  و  اإال  م��ر���ص  م��ن  م��ا  ع��ام  وب��وج��ه 
�صديد و اإرهاق كبري . حتى االمرا�ص النف�صية لها تعبها 

القاتل .
و اول ما يجب اللجوء اليه عند االح�صا�ص باإرهاق تام ، هو 
التاأكد ان  العامة و ذلك بغية  القيام بالتحاليل املخربية 
ن�صب الكال�صيوم ، البوتا�صيوم ، و ال�صكريات يف اجل�صم هي 
درجة طبيعية ، اإذ ان كل نق�ص فيها ي�صبب اإرهاقاً �صديداً 
، و يف حال �صلبية هذه التحاليل يجب البحث عن الدوافع 

املر�صية الفعلية .

تناول حبات �لعنب كاملة 
قد يهدد حياة طفلك 

ح������ذرت ال���راب���ط���ة االأمل����ان����ي����ة الأط���ب���اء 
حّبات  اإعطاء  من  واملراهقني  االأطفال 
العنب الكاملة لالأطفال ال�صغار، نظراً 
االختناق،  خلطر  ُتعر�صهم  ق��د  الأن��ه��ا 

الذي يهدد حياتهم. 
واأو���ص��ح��ت ال��راب��ط��ة اأن االأط��ع��م��ة هي 
امل�������ص���وؤول���ة ع����ن ن���ح���و ن�����ص��ف ح����االت 
االأطفال  ت�صيب  التي  االختناق، 
م�صرية  اخلام�صة،  �صن  حت��ت 
يحتل  ال��ع��ن��ب  اأن  اإىل 
الثالثة  امل����رت����ب����ة 
املواد،  ه��ذه  ب��ني 
ا�صتناداً  وذل����ك 
درا��������ص�������ة  اإىل 

ا�صكتلندية. 
الباحثون  واأو���ص��ح 
اأن  اال�����ص����ك����ت����ل����ن����دي����ون 

ال�صغار  ل��الأط��ف��ال  ال��ه��وائ��ي��ة  ال�����ص��ع��ب 
تكون �صغرية و�صيقها، ف�صاًل عن عدم 
عملية  الإمت��ام  لديهم  االأ�صنان  اكتمال 

امل�صغ ب�صكل �صحيح.
منعك�ص  اأن  االأ�صباب  هذه  اإىل  وُي�صاف 
ال�صغار مل يكتمل  البلع لدى االأطفال 
االإ�صابة  خ��ط��ر  م���ن  ي���زي���د  ي���ع���د، مم���ا 

باالختناق. 
الطفل  ت����ن����اول  يف  اخل����ط����ر  وي���ت���م���ث���ل 
قد  ال��ع��ن��ب  ح��ّب��ات  اأن  للعنب  ال�����ص��غ��ري 

تكون اأكرب من جمرى الهواء للطفل.
ال�صلبة  االأج�����ص��ام  ال��ع��ك�����ص م��ن  وع��ل��ى 
يتطابق  امل���ك�������ص���رات،  م��ث��ل  ال�����ص��غ��رية 
والرخو  ال���ن���اع���م  اخل����ارج����ي  ال�����ص��ط��ح 
حلّبة العنب مع االأن�صجة مكونا �صدادة 
للهواء بحيث يتم اإغالق جمرى الهواء 

ب�صكل تام.
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�ش�ؤون حملية

�ضمن ملتقى فعاليات العني ال�ضكاين

�ل�ضتخد�م �جلائر للمياه .. وحفر �لآبار �لع�ضو�ئية و�لإ�ضر�ف يف ��ضتخد�م �ملياه تت�ضدر �ملناق�ضات 
مدير عام بلدية العني يعلن عن خطط لتطوير منتجع املبزرة اخل�ضراء واإعادة مدينة األعاب الهيلي لرونقها

�لعني للتوزيع تنظم مبادر�ت لت�ضجع موظفيها على �لقر�ءة

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

االآبار  وح��ف��ر  للمياه  اجل��ائ��ر  اال���ص��ت��خ��دام 
ال�صطح  ع��ل��ى  لتظهر  ع����ادت   الع�صوائية 
على   باحلفاظ  املطالبة  ليتم  جديد  م��ن 
خمزون املياه واحلد من االإ�صراف يف هذا 
اجلانب خا�صة اأن البع�ص يلجاأ اإىل حفر 
االآبار الع�صوائية من اأجل بيع املياه ولي�ص 
لال�صتخدام اخلا�ص به يف الزراعة وتربية 
ال��ت�����ص��اوؤالت قوبلت  ه��ذه  اأن  اإال  احل��ي��وان 
ليوؤكدوا  احل�����ص��ور  بع�ص  م��ن  ب��ال��رف�����ص 
اأن املياه املتوفرة ال تكفي حاجة مزارعهم 
احليوانات  تربية  وكذلك  النخيل  خا�صة 
ل��ي��ب��ادر اأح���د احل�����ص��ور ب��ال��ق��ول اأن جميع 
يتم  ل��ل��م��ي��اه  ال�صخ�صية  اال���ص��ت��خ��دام��ات 

�صراوؤها بعيدا عن االآبار.
جاء ذلك يف ملتقى العني ال�صكاين لقطاع 
و�صط املدينة الذي ي�صكل بدايات امللتقيات 
العام احلايل وعقد يف م�صرح بلدية العني 
الدكتور  ال��ب��ل��دي��ة  ع����ام  م���دي���ر  ب��ح�����ص��ور 
واحد  ق��ي��ادات  اإىل  اإ�صافة  النعيمي  مطر 
وع�����ص��رون م��ن م��وؤ���ص�����ص��ات م��دي��ن��ة العني 
جاءوا لالإجابة على ا�صتف�صارات املواطنني 
والعمل على حل امل�صاكل التي يتم طرحها 
اأث���ن���اء امل��ل��ت��ق��ى ح��ي��ث اأك����د م�����ص��ئ��ول هيئة 
الع�صوائية   االآب�����ار  ح��ف��ر  اأن  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ئ��ة 
و���ص��وء ا���ص��ت��خ��دام امل��ي��اه واال����ص���راف فيها 
اإىل  امل�صكلة م�صريا  ه��ذه  وراء ظهور  ك��ان 
اأن جميع االآب��ار القدمية حفرت بطريقة 
البع�ص  اأن  اإىل  اإ���ص��اف��ة  م��درو���ص��ة  غ���ري 
ب��ط��ري��ق��ة جائزة  ي�����ص��ت��خ��دم ه����ذه االآب������ار 
اإج����راءات ملنع  ات��خ��ذت  اأن احلكومة  وق��ال 
االإ�صراف يف املياه وكذلك عدم تلوثها. كما 

تناول بع�ص احل�صور امل�صاكل املوجودة يف 
م�صروع منطقة  غنيمة ليكون يف مقدمة 
هذه امل�صاكل ال�صرف ال�صحي . كما اأ�صار 
جديدة  م��ن��اط��ق  ه��ن��اك  اأن  اإىل  ال��ب��ع�����ص 
اإ���ص��اف��ة اإىل عدم  ب��ه��ا م�����ص��اج��د  ال ت��وج��د 
البع�ص  التجارية وت�صاءل  وجود املحالت 
ال�صوارع  على  املما�صي   بع�ص  وج��ود  ع��ن 
على  خطورة  ت�صكل  اأنها  وق��ال  الرئي�صية 
املما�صي  ب��ت��وف��ري  م��ط��ال��ب��ا  م�صتخدميها 

التي تخدم �صكان املناطق.
ك��م��ا ت�����ص��اءل اأح����د احل�����ص��ور ع���ن حدائق 
القطاع الغربي وقال اأنها ال تلقى االهتمام 
الكايف مطالبا بو�صع نظام يعيد اإىل هذه 
اجلميع  ي�صعى  وبالتايل  رونقها  احلدائق 

اإىل ارتيادها.
الغاز  ا���ص��ط��وان��ات  ح��ول  ���ص��وؤال  على  وردا 
قال ممثل �صركة برتول اأبوظبي الوطنية 
)اأدن��وك( اأن توزيع اال�صطوانات يتم وفق 
الكثافة ال�صكانية وحاجة اجلمهور م�صريا 
اإىل اأن مدينة العني ت�صم واحدا واأربعون 
حمطة للبرتول مت توزيعها ح�صب كثافة 
ال�صكان يف كل منطقة وقال اأن �صبعني يف 
املائة من هذه املحطات متكاملة اخلدمات 
مت  اأك�صرب�ص  حمطات  وج��ود  اإىل  اإ�صافة 

اإن�صاوؤها للتزود بالوقود.
ملدير  ا�صتف�صارا  احل�صور  اأح��د  وج��ه  كما 
عام البلدية حول منتجع مبزرة اخل�صراء 
اأك��د مدير عام  به حيث  االهتمام  وكيفية 
ه��ن��اك خ��ط��ط لتطوير  اأن  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ة 
اأن���ه من  اإي����اه  ه���ذا املنتجع ال��ه��ام وا���ص��ف��ا 
اأهم املنتجعات ال�صياحية باملدينة واأ�صاف 
طرحها  ي��ت��م  ����ص���وف  اأرا�����ص����ي  ه���ن���اك  اأن 
 ، الهام  املنتجع  ه��ذا  لتطوير  لال�صتثمار 
عمليات  اأن  البلدية  ع��ام  مدير  اأعلن  كما 

منتجع  على   تقت�صر  ال  �صوف  التطوير 
األعاب  مدينة  اإىل  متتد  ب��ل  فقط  امل��ب��زرة 
وجود  اإىل  البلدية  ت�صعى  حيث  الهيلي 
�صركاء لتطوير هذه املدينة الهامة  والتي 

كانت االأهم على م�صتوى دولة االإمارات.
العني  ن�������ادي  ح�����ول  ������ص�����وؤال  ع���ل���ى  ورداً 
نخريات  بن  حمد  اأك��د  الثقايف  الريا�صي 
اأن  للنادي على  املنتدب  الع�صو  العامري  
هناك تو�صعات لت�صمل ا�صتاد هزاع لتكون 
املقرر  م��ن  ح��ي��ث  ���ص��ي��اح��ي  ج���ذب  منطقة 
ا�صتقطاب  يف  ت�صهم  ب��خ��دم��ات  ت��زوي��ده��ا 
الكثريين من حمبي وع�صاق نادي العني 
امل��ن��ت��دب ح��م��د نخريات  واأ�����ص����ار ال��ع�����ص��و 
العامري اإىل م�صروع تطوير فروع النادي 
– وزاخ���ر –  لت�صمل )م��زي��د – وال��ي��ح��ر 
املزيد  امل�����ص��روع  يت�صمن  ح��ي��ث   ) وامل���ق���ام 
والريا�صية  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
اأن����ه مت اعتماد  وال��ع��ائ��ل��ي��ة، م���وؤك���دا ع��ل��ى 
امل����وازن����ات اخل��ا���ص��ة ب���ذل���ك اإ����ص���اف���ة اإ لى 
والتي  االإن�صائية  الت�صاميم  من  االنتهاء 

�صيتم تنفيذها مبا�صرة .
التي  االإج����راءات  ا�صتعرا�ص  ه��ذا وق��د مت 
 2016 ل��ع��ام  ال�صابق  امللتقي  يف  ات��خ��ذت 
اعتماد  ه����ذه االج��������راءات  ت�����ص��م��ن  ح��ي��ث 
م�صروع نفق النباغ �صمن ميزانية 2017 
ت��ن��ف��ي��ذه م���ن خ���الل �صركة  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى 

اأبوظبي للخدمات العامة م�صاندة .
كما اأعلن عن وجود مقرتح لتحويل الدوار 
تقاطع  اإىل  الع�صكرية  زاي��د  لكلية  املقابل 
اإ�صارات �صوئية اإىل جانب اأنه مدرج �صمن 
م�صاريع قطاع البنية التحتية امل�صتقبلية.

اأنه  املتخذة  االإج����راءات  �صمن  اأع��ل��ن  كما 
ال�صعبية  مم�صى  اإن��ارة  درا�صة  عمل  �صيتم 

املحاذي للوادي .

وب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��اإن�����ص��اء حمالت 
والفواكه  اخل�������ص���روات  ل��ب��ي��ع  م�����ص��غ��رة 
واالأ�صماك يف منطقة ال�صعبية مت التاأكيد 
منت�صف  يف  جت�����اري  ����ص���وق  وج�����ود  ع��ل��ى 
تخطيط  ق��ط��اع  واأك����د  ال�صكنية  املنطقة 
ع���دم وج����ود حاجة  اإىل  وامل�����ص��اح��ة  امل����دن 

الإ�صافة �صاحات جتارية جديدة .
وحول ال�صكوى يف اإ�صراك عمالء ات�صاالت 
اأكد  العميل  اإىل  الرجوع  دون  خدمات  يف 
لالت�صاالت  االإم�����ارات  موؤ�ص�صة  م�صئول 
االإطالق  على  وارد  غ��ري  اأن���ه   ، ات�����ص��االت 
اأي����ة خ���دم���ة  دون  اأي ع��م��ي��ل يف  اإ�����ص����راك 

موافقة �صرحية من قبله.
با�صتخدام  اخل���ا����ص���ة  ال�����ص��ك��وى  وح�����ول 
اأم��ام احل��دائ��ق خا�صة  النارية  ال��دراج��ات 
مديرية  م�صئول   اأك��د  ه��زاع  فلج  حديقة 
الرقابة  اأنه مت تكثيف  العني على  �صرطة 
من  للحد  املخالفني  و�صبط  وال��دوري��ات 

مثل هذه التجاوزات .
وح����ول امل��ط��ال��ب��ة ب��اإن�����ص��اء ع���ي���ادة �صحية 
�صركة  م�����ص��ئ��ول  اأك����د  ال��ف��وع��ة  منطقة  يف 
على  �صحة  ال�صحية  للخدمات  اأبوظبي 
ب��ل��غ عددهم  ال��ف��وع��ة  م��ن��ط��ق��ة  ���ص��ك��ان  اأن 
العدد  وه���و  ن�صمة  اآالف  �صتة  ي��ق��ارب  م��ا 
املن�صاأة  ه���ذه  م��ث��ل  ب��اإق��ام��ة  ي�صمح  ال����ذي 
ال�صحية مطالبا بتخ�صي�ص االأر�ص التي 
عليها م�صريا  ال��ع��ي��ادة  ه��ذه  اإق��ام��ة  ميكن 
اخلدمات  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل 
ال�صحية حاليا من  خالل مركزي الهيلي 
وامل�صعودي والرعاية ال�صحية االأولية اإىل 
اإم��ك��ان��ي��ة احل�����ص��ول ع��ل��ى اخلدمات  ج���ان 
مب�صت�صفي  ال���ط���وارئ  ح��ال��ة  يف  ل�صحية 
ما  الفوعة  منطقة  عن  تبعد  التي  العني 

يقرب من خم�صة ع�صرة دقيقة.

م�������ص���روع غنيمة  م����ن  االن���ت���ه���اء  وح������ول 
وال��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى ���ص��الح��ي��ة امل�����ص��اك��ن قال  
م�صئول �صركة اأبو ظبي للخدمات العامة 
امل�صروع  م��ن  االأوىل  املرحلة  اأن  م�صاندة 
يف  ا���ص��ت��الم��ه��ا  مت  م�صكن   600 ت�صمن 
دي�صمرب من عام 2015 كما مت االنتهاء 
من  يناير  يف  التنفيذ  ح�صن  �صمان  م��ن 
العام املا�صي اإ�صافة اإىل اأنه مت زيارة جميع 
امل�صاكن للح�صول على �صهادات ال�صيانة . 
هذا وقد �صارك يف امللتقى اإىل جانب بلدية 
العني جمل�ص اأبو ظبي للتعليم �صركة اأبو 
البيئة  هيئة  ال��ع��ني  �صرطة  �صحة   ظبي 
ال�����ص��ئ��ون البلدية  ل��ل��ت��وزي��ع دائ����رة  ال��ع��ني 
لالت�صاالت  االإم���������ارات  ���ص��رك��ة  وال���ن���ق���ل 
للرقابة  ظ��ب��ي  اأب���و  ج��ه��از    . دو  املتكاملة 
 ، االقت�صادية  التنمية  – دائ��رة  الغذائية 
االأوقاف اإدارة االإقامة و�صئون االأجانب – 
هيئة اأبو ظبي لل�صياحة والثقافة ، مركز 
و�صركة   . االأج���رة  ب�صيارات  النقل  تنظيم 
اأب����و ظ��ب��ي ل��ل��خ��دم��ات – م�����ص��ان��دة مركز 
اإدارة النفايات اأبو ظبي – تدوير موؤ�ص�صة 
االإمارات لالت�صاالت – ات�صاالت- �صركة 
 – ال�صحي  ال�����ص��رف  اأب���و ظبي خل��دم��ات 
العمراين  للتخطيط  ظ��ب��ي  اأب���و  جمل�ص 
برتول  �صركة  ل��الإ���ص��ك��ان  ظبي  اأب���و  هيئة 
اأب��و ظبي  اأدن��وك هيئة  اأب��و ظبي الوطنية 

للموارد الب�صرية .
ت�صمن اللقاء قيام مدير عام بلدية العني 
املتميزة  ال�صخ�صيات  م��ن  ع���دد  ب��ت��ك��رمي 

بتقدمي الدروع التي توؤكد متيزهم.
واحل�صور  البلدية  ع��ام  مدير  تفقد  كما 
اأثنى  ح��ي��ث  للملتقى  امل�����ص��اح��ب  امل��ع��ر���ص 
لتوؤكد  ج��اءت  التي  امل�صاركات  جميع  على 

حر�ص اجلميع على التميز.

•• العني - الفجر

نظمت �صركة العني للتوزيع اإحدى �صركات هيئة مياه 
وكهرباء اأبوظبي عدة مبادرات ت�صجع موظفيها على 
، وا�صتجابة لقرار  القراءة  القراءة  تزامناً مع �صهر 
عام  ك��ل  م��ن  م��ار���ص  �صهر  باعتماد  ال����وزراء  جمل�ص 
التنمية  منها على حتقيق  ، و حر�صاً  للقراءة  �صهراً 

امل�صتدامة يف املجاالت كافة .
فيها  واملتعاملني  املوظفني  للتوزيع  العني  �صجعت 
انطالقا  ح��ي��اة،  كاأ�صلوب  ال��ق��راءة  ثقافة  تبني  على 
بني  الثقافة  ن�صر  يف  اجلهود  بتكثيف  اهتمامها  من 
خمتلف فئات املجتمع ، حيث اأقامت معر�صاً للكتاب 
مكتبة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  لل�صركة  ال��رئ��ي�����ص��ي  امل��ب��ن��ى  يف 
املكتبة عر�ص فيه عدد من الكتب التاريخية واالأدبية 

ال�صرية  كتب  اإىل  باالإ�صافة  وال��رواي��ات  املن�صورات  و 
الذاتية .

ال�صركة  مكتبة  ل��زي��ارة  املوظفني  ال�صركة  دع��ت  كما 
ق��ي��م��ة ومتنوعة  ف��ي��ه��ا جم��م��وع��ة  ع��ر���ص��ت  وال���ت���ي 
اال���ص��ت��ع��ارة جلميع  ن��ظ��ام  فيها  اأت��اح��ت   ، الكتب  م��ن 
ت�صهم  التي  ال��ق��راءة  على  منها  ت�صجيعاً   ، املوظفني 
يف تنمية الوعي ون�صر الثقافة ، يف حني ي�صم املوقع 
قناة  يوفر  ما  ال�صركة  اإ���ص��دارات  االإلكرتوين جميع 

اإ�صافية مهمة للثقافة واالطالع .
"�صهر  ال�صركة يف  ويف هذا االإط��ار ت�صمنت مبادرات 
القراءة" اأي�صاً قراءة عدد من ملخ�صات الكتب حول 
وتطوير  االإيجابية  و  واالإب����داع  االبتكار  و  ال�صعادة 
على  وعر�صها  امللخ�صات  تلك  مناق�صة  مع   ، ال��ذات 

املتعاملني عن طريق برامج التوا�صل االجتماعي .

�ضامل بن ركا�ض يفتتح فعاليات 
يوم �لثقافة يف ق�ضر �ملعرفة

•• العني - الفجر

افتتح ال�صيخ �صامل حممد بن ركا�ص العامري حفل فعاليات يوم الثقافة 
ال��ع��ني، وت�صمن  امل��ع��رف��ة مبدينة  اأق��ي��م يف م��در���ص��ة ق�صر  ال���ذي  ال��ع��امل��ي 
امل�صاركني  ال��دول  طلبة  قدمها  ومو�صيقية  تراثية  ولوحات  فنية  فقرات 
يف الفعاليات، اإىل جانب اإلقاء ق�صائد �صعرية يف حب االإم��ارات وقيادتها 

الر�صيدة. 
التنوع  فيها على ميزة  اأكد  ركا�ص  بن  �صامل  لل�صيخ  كلمة  وتخلل احلفل 
الثقايف الرائع على ار�ص دولة االإمارات وبالتايل تر�صيخ ثقافة ومفهوم 
الثقايف  املعر�ص  افتتح بن ركا�ص  ال�صعوب. كما  االإن�صانية بني  العالقات 
واالجتماعي الأعمال الطلبة الذي �صمل حتف ومنحوتات ولوحات واأعمال 
فنية وحت�صري املاأكوالت ال�صعبية، حيث ج�صد خالله الطالب والطالبات 

طبيعة وتراث ومعامل اأوطانهم. 
ح�صر حفل االفتتاح رئي�ص جمل�ص اإدارة املدر�صة اإبراهيم حجازي ومدير 
وذوي  واأه��ايل  واملدر�صني  ال�صخ�صيات  من  وع��دد  حجازي  خليل  املدر�صة 

الطالب وجمع من املدعوين.

كلية �لعلوم بجامعة �لإمار�ت تنظم �للقاء 
�لثاين للجان �ل�ضحة و�ل�ضالمة يف �جلامعات

•• العني - الفجر

ا�صت�صافت كلية العلوم بجامعة االإمارات " اأعمال االجتماع الثاين ملنظمة 
من  ممثلني  مب�صاركة  ال��دول��ة  يف  البيئية  وال�صحة  لل�صالمة  اجلامعات 
باحلرم  املعلومات  تقنية  مببنى  االم��ارات،  يف  والدولية  املحلية  اجلامعات 
اجلامعي، بح�صور االأ�صتاذ الدكتور اأحمد مراد عميد كلية العلوم ، وممثلي 
ال�صالمة  اللجان واخل��رباء بهدف تبادل اخلربات واملعرفة حول مفاهيم 

وال�صحة البيئية من خالل جتارب اجلامعات املختلفة.
و�صالمة  ل�صحة  ت��ويل  الكلية  ترحيبه:  كلمة  يف  العلوم  كلية  عميد  وق��ال 
املختربات  الكلية ت�صم  اأن  اأولوية هامة وق�صوى، حيث  الفنية  املختربات 
كما  الدولية،  وال�صحة  ال�صالمة  معايري  اأعلى  ذات  املتخ�ص�صة  العلمية 
املراجعة  اإىل  تهدف  وال�صالمة  ال�صحة  يف  متخ�ص�صة  فنية  جلنة  ت�صم 
ي�صمن  مبا  العلمية  املختربات  و�صالمة  �صحة  على  واالإ���ص��راف  ال��دوري��ة 

الكفاءة العالية يف العملية التعليمية.
واأ�صار عميد الكلية باأن االجتماع الثاين للمنظمة يركز على مقارنة اأنظمة 
اإدارة ال�صحة وال�صالمة املعمول بها يف خمتلف اجلامعات بالدولة، والتعرف 
يف اأنظمة  والتطوير  التح�صني  على  ي�صاعد  مم��ا  املختلفة  التجارب  على 
ال�صحة وال�صالمة، وبناء منظومة متكاملة ت�صم خمتلف مفاهيم ال�صحة 

وال�صالمة املعمول بها عاملياً.  
املوا�صيع  من  ع��دداً  اللقاء  يف  امل�صاركني  واخل��رباء  اللجان  ممثلي  وناق�ص 
لة، منها التعرف على اآخر م�صتجدات تطبيق اأنظمة واإدارة  ّ الهامة ذات ال�صِ
ال�صحة وال�صالمة يف خمتلف اجلامعات امل�صاركة باالإ�صافة اإىل ا�صتعرا�ص 
ال�صعوبات امل�صرتكة والتي تواجه اأنظمة ال�صحة وال�صالمة كاإدارة النفايات 

وخا�صة النفايات الطبية واالإ�صعاعية. 
ال�صحة  مفاهيم  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  املجتمعون  اأك���د  ال��ل��ق��اء  ن��ه��اي��ة  ويف 
وال�صالمة مبعايريها الدولية وتطويرها مبا ينا�صب التطور املت�صارع الذي 

ت�صهده �صتى جماالت العلوم املختلفة. 



غ�صل القولون و�صيلة وقائية �صل�صة ومدرو�صة وعميقة لتنظيف 
القدمية  الع�صور  اإىل  املمار�صة  ه��ذه  تعود  الغليظة.  االأم��ع��اء 

وت�صتفيد اليوم من تقنية ت�صمن �صالمة املري�ص وراحته.

اأنها  مع  االأ�صحاء  االأ�صخا�ص  ت�صتهدف  تقنية  القولون  غ�صل 
امل�صابني  اأي�����ص��اً  ت��ف��ي��د 
متنوعة  باأمرا�ص 
الربو  )م��ث��ل 

واحل�صا�صية واال�صطرابات اجللدية وال�صدفية والتهاب اجللد 
يواجه  والتهابها، وكل من  املفا�صل  باأوجاع  اأو  واالإك��زمي��ا...(، 
الليلة  منذ  ال��ن��وم  نوعية  )تتح�صن  واالأرق  النف�صي  ال�صغط 
يفيد غ�صل  امل�صنني،  اإىل  و�صواًل  االأوالد  من  ب��دءاً  االأوىل...(. 

القولون كل من يريد حت�صني نوعية حياته.

اأهمية العلج
كل يوم يّت�صخ القولون ويفقد فاعليته بفعل التلوث وال�صغط 
النف�صي و�صوء النظام الغذائي. يواجه اجل�صم كله حالة ت�صمم 
تدريجية من �صاأنها اأن ت�صعف الو�صع ال�صحي. لذا ميكن اأن 
ا�صطرابات  عن  م�صوؤواًل  القولون  ات�صاخ  يكون 
متنوعة ت�صيب االأجهزة اله�صمية والبولية 

والتنف�صية والع�صبية وحتى الب�صرة.
بالتخل�ص  ال���ق���ول���ون  غ�����ص��ل  ي�����ص��م��ح 
الربازية  وامل������واد  امل��خ��ل��ف��ات  م���ن 
ت�صبب  ال�����ت�����ي  وال������روا�������ص������ب 
والطفيليات  احل�����ص��ا���ص��ي��ة 
الن�صاط  وي��ج��دد  وال�����ص��م��وم، 
جهاز  وي����ح����ّف����ز  ال���ع�������ص���ل���ي، 
االأمعاء،  تفريغ  ويح�ّصن  املناعة، 
الكيلوغرامات  بع�ص  فقدان  وي�صّهل 
�صيتجدد  ال��ط��ري��ق��ة  ب��ه��ذه  ال����زائ����دة. 
التوازن بني امت�صا�ص املغذيات وتفريغ 

املخلفات ويتح�صن الو�صع ال�صحي العام.

منافع التقنية

و�صيلة تنظيف وقائية: تتح�ّصن وظيفة القولون عند تنظيفه 
وي�صبح اأقل عر�صة ال�صطرابات متعددة. ُيعترب غ�صل القولون 
اإدراجه  عند  فاعليته  وت���زداد  مفيدة  �صحية  خطة  م��ن  ج���زءاً 
�صمن مقاربة �صليمة ت�صمل التم�صك بحمية �صحية ون�صاطات 

ج�صدية وا�صتعادة التوازن النف�صي والعاطفي.
الو�صع  ع��ن  ال��ق��ول��ون  غ�صل  يك�صف  ا�صتق�صائية:  و�صيلة   -
وجود  ال��ربازي��ة،  امل���واد  )طبيعة  اله�صمي  للجهاز  الوظيفي 

غازات وطفيليات(.
- مقاربة تكميلية ملمار�صات اأخرى: يكون غ�صل القولون مفيداً 
اتباع  اأو  ال�صموم  من  اجل�صم  لتنظيف  ع��الج  اأخ��ذ  مع  تزامناً 

حمية غذائية اأو االنقطاع عن االأكل لفرتة.

تفا�ضيل اجلل�ضة
- اال�صتعداد للجل�صة: قبل يومني من موعد اجلل�صة، احر�ص 
اأك����ل الربوتينات  ت���ن���اول وج���ب���ات خ��ف��ي��ف��ة وام��ت��ن��ع ع���ن  ع��ل��ى 
احليوانية وم�صتقات احلليب والغلوتني )قمح، خبز، ب�صكويت، 
اإذا  النيئة  والفاكهة  ا�صتهالك اخل�صراوات  فطائر...( وخفف 
الكاملة  احلبوب  تتناول  اأن  االأف�صل  من  بنفخة.  ت�صاب  كنت 
واخل�صراوات والفاكهة املطبوخة. قبل ليلة من العالج، تناول 
ملعقة كبرية من بذور الكتان )بعد نقعها م�صبقاً مباء �صاخن( 
اأكلك  اأن يبقى  لت�صهيل تفريغ االأمعاء. يف يوم اجلل�صة، يجب 

خفيفاً.
- م�صار اجلل�صة: يتمدد املري�ص ويتخذ و�صعية مريحة على 
ويغ�صل  امل�صتقيم  يف  معّقماً  اأن��ب��وب��اً  الطبيب  ي��د���ّص  ث��م  ظهره 
املنطقة ب�صائل ترتاوح كميته بني ن�صف ليرت و3 ليرتات، على 

حرارة ثابتة وحمّددة م�صبقاً.

- عدد اجلل�صات: يتوقف عددها على حاجة كل �صخ�ص. تتطلب 
وث���الث جل�صات  ب��ني جل�صتني  )ال��ت��ن��ظ��ي��ف(  م��ن  م��رح��ل��ة  اأول 
اخل�صوع  ميكن  ثم  اأ�صبوعياً(  واح��دة  )مبعدل  ج��داً  متقاربة 

جلل�صة اأو اثنتني يف ال�صنة كتدبري وقائي.

منافع متعددة
تتعدد املنافع املبا�صرة وغري املبا�صرة لغ�صيل القولون:

العام. الو�صع  • حت�ّصن 
واخلّفة. بالراحة  • �صعور 

الوزن. فقدان  ثم  اخل�صر  حميط  • تراجع 
الع�صلية. التقل�صات  وزيادة  البطن  • تن�صيط 

املو�صعية. االلتهابات  • تخفيف 
الطفيليات. من  • التخل�ص 

• حت�ّصن و�صع الب�صرة والدورة الدموية يف االأع�صاء ال�صفلية 
والوظائف الكلوية...

املغذيات. امت�صا�ص  • ت�صهيل 
الطبيعية. املناعة  • حتفيز 

االأمعاء. حركة  • تنظيم 

�شحة وتغذية
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وال�ضاقني: الذراعني  يف  �ضعف   1

ال����ذراع����ني،  يف  خ�����در  اأو  ب�����ص��ع��ف  ����ص���ع���رت  اإذا 
االأمر  ه��ذا  ي�صّكل  فقد  ال��وج��ه،  اأو  وال�����ص��اق��ني، 
كان  اإذا  خ�صو�صاً  دم��اغ��ي��ة،  �صكتة  اإىل  اإ����ص���ارة 

اخلدر يف اأحد جانبي اجل�صم.
كذلك، اإن عجزت عن احلفاظ على توازنك، اأو 
�صعرت بدوار، اأو واجهت �صعوبة يف امل�صي، ت�صري 
ل�صكتة  تعر�صك  اح��ت��م��ال  اإىل  االأع���را����ص  ه��ذه 

دماغية.
اإن ع��ج��زت ف��ج��اأة عن  امل�����ص��اع��دة ب�صرعة  اط��ل��ب 
اأو �صعرت  األيم،  اأُ�صبت ب�صداع  اأو  الروؤية جيداً، 
بت�صو�ص الذهن، اأو واجهت �صعوبة يف الكالم اأو 
تيتلبوم:  جاكوب  املقيم  الطبيب  يذكر  الفهم. 
فمن  ب��اك��راً،  ال��دم��اغ��ي��ة  ال�صكتة  اكُت�صفت  )اإن 

املمكن عك�ص تاأثرياتها(.
ال تنتظر موعدك يف عيادة الطبيب، بل ات�صل 
م�صاداً  دواء  اأخ����ذت  اإن  االإ����ص���ع���اف.  ب��خ��دم��ات 
ظهور  بعد  �صاعات   4.5 غ�صون  يف  للجلطات 
االإ�صابة  خ��ط��ر  م��ن  حت���ّد  االأوىل،  االأع���را����ص 

باإعاقة طويلة االأمد جراء ال�صكتة الدماغية.

ال�ضدر: اأمل   2
عندما تعاين اأمل ال�صدر، من االأف�صل اأن تكون 
اأن  ال�صروري  )من  الحقاً.  تندم  لئال  حري�صاً 
ترافق  اإذا  ال�صدر، خ�صو�صاً  اأمل يف  اأي  يخ�صع 
ن��ف�����ص، وغثيان،  ت���ع���رق، و���ص��غ��ط، و���ص��ي��ق  م���ع 
ح�صبما  احل����ال(،  يف  طبي  اخت�صا�صي  لتقييم 
)املجموعة  اأغ��اروال من  �صيلبي  الدكتور  يوؤكد 

الطبية الواحدة( يف العا�صمة وا�صنطن.
ي�صّكل اأمل ال�صدر اأو ال�صعور ب�صغط 

مر�ص  اإىل  اإ����ص���ارة  ال�����ص��در  يف 
اأحياناً،  قلبية  نوبة  اأو  القلب 

ينتابك  ك���ان  اإن  خ�����ص��و���ص��اً 
ع��ن��دم��ا مت��ار���ص اجل��ه��د اأو 
ي�صري  لكنه  ن�صطاً.  ت��ك��ون 
ا�صطرابات  اإىل  اأي�������ص���اً 
لها  دخ����������ل  ال  اأخ���������������رى 

املثال،  �صبيل  على  بالقلب. 
عار�صاً  ي��ك��ون  رمب��ا 

حل������������االت 

خطرية اأخرى، من بينها حتّرك جلطة دموية 
يف الرئة، وفق تيتلبوم.

ودام  ال�صدر،  يف  ثقل  اأو  ب�صيق  �صعرت  اإن  اإذاً، 
ال�صعور اأكرث من ب�صع دقائق اأو اختفى ثم عاود 
الظهور، فاطلب امل�صاعدة وال حتاول اأن تتحمله 

اإىل اأن يزول.

من  اخللفية  اجلهة  يف  واأمل  م�ض�س   3
اأ�ضفل ال�ضاق:

اإن���ه اأح���د اأع��را���ص االإ���ص��اب��ة بجلطة دم��وي��ة يف 
الوريدي  التخرث  ُت��دع��ى ه��ذه احل��ال��ة  ال�����ص��اق. 
العميق. تظهر اأحياناً بعد جلو�صك فرتة طويلة، 
خ�صو�صاً اإن كنت ت�صافر م�صافات طويلة اأو كنت 

مري�صاً وطال البقاء يف ال�صرير.
اإذا كنت تعاين فعاًل جلطة دموية، ي�صتّد االأمل 
عندما تقف اأو مت�صي. كذلك تالحظ تورماً يف 
اأنها حتمر، وت��زداد م�ص�صاً،  ال�صاق، ف�صاًل عن 

وت�صبح اأكرث انتفاخاً من ال�صاق االأخرى.
م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ي اأن ت�����ص��ع��ر ب��ب��ع�����ص امل�����ص�����ص يف 
ال�صاقني بعد التمرن. ولكن اإن الحظت احمراراً 
واالأمل،  ال���ت���ورم  م��و���ص��ع  ب���ح���رارة يف  و���ص��ع��رت 

فات�صل بطبيبك.
ُيدعى  م��ا  اإىل  اأي�����ص��اً  باللجوء  تيتلبوم  ين�صح 
�صاقك  اأ�صابع  ثنيت  )اإذا  يقول:  اإ�صارة هومنز. 
اإىل االأع���ل���ى و���ص��ع��رت ب����اأمل، ف��ه��ذه اإ����ص���ارة اإىل 
اح��ت��م��ال ت��ع��ر���ص��ك جل��ل��ط��ة دم���وي���ة. ول��ك��ن ال 
بحرارة  �صعرت  اإذا  االأعرا�ص.  هذه  على  تعتمد 
اجلانبني،  اأحد  على  وتورماً  احمراراً  والحظت 

فاق�صد غرفة الطوارئ يف اأقرب م�صت�صفى(.
من االأهمية مبكان اكت�صاف 
ال���دم���وي���ة قبل  اجل��ل��ط��ة 
واإعاقتها  ان��ف�����ص��ال��ه��ا 
تدفق الدم، ما يوؤدي 

اإىل م�صاعفات.

يف  دم   4
البول:

اإن الحظت وجوده  اأ�صباب عدة.  البول  للدم يف 
ظهرك،  اأو  خا�صرتك  يف  �صديد  ب��اأمل  و�صعرت 
فاإنك تعاين على االأرج��ح ح�صى الكلى. تتاألف 
االأمالح  م��ن  �صغرية  ب��ل��ورة  م��ن  الكلية  ح�صاة 
واالأمالح املعدنية تتكّون يف الكلية وتنتقل عرب 

القناة التي حتمل البول.
ال�صينية  باالأ�صعة  ل�صورة  الطبيب  ُيخ�صعك 
التحقق من  ال�صوتية بغية  املوجات ما فوق  اأو 
احل�صى، معتمداً على مقدار �صئيل من االأ�صعة 
اأما  اإع��داد �صور عن بنى داخ��ل اجل�صم.  بهدف 
فيقّدم  ال�صوتية  ف��وق  م��ا  ب��امل��وج��ات  الت�صوير 

ال�صور باعتماده على املوجات ال�صوتية.
اأك��رب ج��زء م��ن ح�صى الكلى ع��رب اجل�صم  مي��ّر 
موؤملة جداً.  العملية  هذه  اأن  اإال  نتبّول.  عندما 
احل�صى  اإزال����ة  اإىل  اأح��ي��ان��اً  الطبيب  وُي�صطر 

بوا�صطة اجلراحة.
حاجة  وانتابتك  البول  يف  دم��اً  الحظت  اإذا  اأم��ا 
وترية  ازدادت  اأو  التبول،  اإىل  ومتكررة  ملحة 
دخولك احلمام، اأو متلكك �صعور بحريق موؤمل 
االأرج��ح عدوى حادة  التبول، فتعاين على  عند 
يف  تيتلبوم.  ي�صري  ح�صبما  الكلية،  اأو  املثانة  يف 
هذه احلالة، ال تنتظر زيارة الطبيب، خ�صو�صاً 

اإن اأُ�صبت باحلمى.
تكون  فقد  اأمل،  ب���اأي  ت�صعر  ومل  دم���اً  راأي���ت  اإذا 
هذه اإ�صارة اإىل �صرطان الكلية اأو املثانة. لذلك 

ا�صت�صر طبيبك من دون تاأخري.

ال�ضفري:  5
يف  التنف�صية  امل�صاكل  معاجلة  ال�����ص��روري  م��ن 
ال�صفري )�صمعت �صوت  اإذا كنت تعاين  احل��ال. 

�صفري عند التنف�ص(، فزر الطبيب.
التنف�ص  عملية  ت��زداد  �صريع،  تقييم  دون  )م��ن 
�صعوبة. وال �صك يف اأن عواقب ا�صطراب مماثل 
ب�صرعة(،  وُي��ع��ال��ج  ُي��ق��ّي��م  اأن مل  ك��ارث��ي��ة  ت��ك��ون 

ح�صبما ي�صدد اأغاروال.
اأو مر�ص  ال��رب��و،  اإىل  ال�صفري  ه��ذا  يعود  رمب��ا 
ملواد  التعر�ص  اأو  ح��ادة،  ح�صا�صية  اأو  ال��رئ��ة،  يف 
االأ�صباب  يحّدد  اأن  الطبيب  ي�صتطيع  كيماوية. 

وطريقة العالج.
ك��ن��ت تعاين  اإن  امل���ث���ال،  ���ص��ب��ي��ل  ع��ل��ى   
يف  متخ�ص�ص  ير�صم  اأرج��ي��اً،  رب���واً 
الرئة  اأم���را����ص  اأو  احل�صا�صيات 
التحكم  ت�صاعدك يف  لك خطة 

يف املر�ص واحلد من نوباته.
ال�صفري  يعود  رمب��ا  كذلك 
التهاب  اأو  ال��رئ��ة  ذات  اإىل 
ال�����ص��ع��ب ال���ه���وائ���ي���ة. هل 
يرتافق مع خروج خماط 
عندما  اأخ�صر  اأو  اأ�صفر 
ت�صعل؟ وهل تعاين دوماً 
النف�ص؟  �صيق  اأو  احلمى 
يف ه��ذه احل��ال��ة، ت��ع��اين على 

ويتحّول  يتطور  هوائية  �صعب  التهاب  االأرج��ح 
اإىل  تتوّجه  اأن  ال�صروري  رئ��ة. )وم��ن  ذات  اإىل 

عيادة الطبيب(، وفق تيتلبوم.

انتحارية: اأفكار   6
اأنك  تظّن  اأو  وال�صيق  بالياأ�ص  ت�صعر  كنت  اإن 
فقدت كل �صبب ملوا�صلة العي�ص، فاطلب العون. 

تخطي  يف  اخت�صا�صي  اإىل  التحدث  ي�صاعدك 
هذه االأزمة.

عيادة  اأو  م�صت�صفى  يف  ال��ط��وارئ  غرفة  اق�صد 
عامة يف م�صت�صفى لالأمرا�ص النف�صية. 

اخت�صا�صي  اأو  ط��ب��ي��ب  اإل��ي��ك  ي��ت��ح��دث  وه��ك��ذا 
ط��ب��ي، وي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ح��ي��ات��ك، وي�����ص��اع��دك يف 

اجتياز االأوقات الع�صيبة.

ب��خ��ط��وط الطوارئ  ك��ذل��ك مي��ك��ن��ك االت�����ص��ال 
املخ�ص�صة حلاالت مثل حالتك. 

ت��ك��ون ه����ذه اخل���ط���وط ع�����ادًة جم��ان��ي��ة وتقّدم 
�صبعة  �صاعة  االأربع والع�صرين  اخلدمات طوال 

اأيام يف االأ�صبوع. كذلك،
 تبقى هذه االت�صاالت �صرية، لذلك ال ترتدد يف 

البوح باأفكارك كافة وما يعتمل يف داخلك.

منافع متعددة لتنظيف االأمعاء الغليظة

غ�ضل �لقولون .. يح�ضن نوعية حياتك

��ضت�ضر �لطبيب �إن كنت تعاين �أيًا 
من هذه �لأعر��ض

ال ي�ضري معظم االآالم واالأوجاع اإىل م�ضكلة خطرية. ولكن من ال�ضروري اأال 
تتجاهل بع�ضها. ا�ضت�ضر الطبيب اإن كنت تعاين اأيًا من االأعرا�س التالية:
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�أ�ضغال �ل�ضارقة تنجز �ضوق �جلمعة 
يف مليحة بتكلفة 10 ماليني درهم

•• ال�صارقة -وام: 

العامة بال�صارقة �صوق اجلمعة اجلديد يف منطقة  اأجن��زت دائ��رة االأ�صغال 
مليحة بالقرب من مدينة الذيد بكلفة 10 ماليني درهم تنفيذا لتوجيهات 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ص 
االأعلى حاكم ال�صارقة بتوفري كافة متطلبات واحتياجات املواطنني واإن�صاء 
واأكد  واال�صتهالكية.  التجارية  اخلدمات  توفري  يف  ت�صهم  خدمية  مرافق 
املهند�ص علي بن �صاهني ال�صويدي رئي�ص دائرة االأ�صغال العامة بال�صارقة 
اأن ال�صوق �صت�صكل مق�صدا للمواطنني من كل اإمارات الدولة ومن ال�صياح 
القادمني اإليها اأي�صا وذلك ملوقعها احليوي املهم يف موقع و�صطي يف قلب 
االإم��ارة بني �صرقيها وغربيها وقربها مع كافة مدنها وكذلك وقوعها يف 
منطقة و�صطية مع بقية اإمارات الدولة. وتتخ�ص�ص ال�صوق ببيع املنتوجات 
املناطق  م��ن  ت��اأت��ي  التي  ال��ط��ازج��ة  واخل�����ص��راوات  ال��ف��واك��ه  املحلية خا�صة 
الزراعية القريبة لل�صوق ا�صافة اىل �صناعات الفخار وال�صجاد . من جانبه 
ال�صوق اجلديد  اأن  االأف��رع  اإدارة  يعروف مدير  بن  املهند�ص حممد  او�صح 
يعترب مرفقا خدميا متطورا مبوا�صفات عاملية وميتد على م�صاحة ثالثة 
االف و 300 مرت مربع على طريق ال�صارقة كلباء بجوار منطقة اخي�صر 
لكل متجر..  60 مرتا مربعا  45 حمال جتاريا مب�صاحة  ال�صوق  وت�صم 
وذات  ومميز  متنا�صق  �صكل  على  تكون  بحيث  امل��ح��الت  ه��ذه  ت�صميم  ومت 
مراعاتها  اإىل  باالإ�صافة  الرتاثي  الطراز  من  م�صتوحاة  تراثية  واجهات 
كافة ا�صرتاطات االأمن وال�صالمة وتزويدها بغرف خدمات باالإ�صافة اىل 
كذلك  وي�صتمل  خدمية  مرافق  وجممع  للن�صاء..  واآخ��ر  للرجال  م�صلى 
امل�صتقبلية  للزيادة  قابلة  170 موقفا  بعدد  �صيارات  امل�صروع على مواقف 

مع مواقف خا�صة بذوي االحتياجات اخلا�صة.

» تنمية �ملجتمع «تطلق »�ل�ضنعة « على �لهو�تف 
�لذكية لدعم منتجات �لأ�ضر وذوي �لحتياجات

•• دبي -وام:

الهواتف  “ على  “ ال�صنعة  م�صروع  اإط��الق  عن  املجتمع  تنمية  وزارة  اأعلنت 
  www.alsanaa.ae عنوان  حتت  اإل��ك��رتوين  موقع  اإىل  اإ�صافة  الذكية 
املنتجة  االإم��ارات��ي��ة  واالأ���ص��ر  االحتياجات  ذوي  منتجات  وت��روي��ج  دع��م  بهدف 
وابتكار قنوات اإ�صافية ت�صاهم يف تعزيز الدخل وتوفري حياة كرمية.. ويعد “ 
ال�صنعة “ نتاجا لعمل يدوي متجدد ومبتكر الأ�صر اإماراتية منتجة وطاقات 
ذوي االحتياجات .. حيث �صيكون له دور يف اإبراز مواهبهم وطاقاتهم وتعزيز 
دورهم يف املجتمع وثقتهم باأنف�صهم كاأفراد م�صاهمني وم�صاركني يف التنمية 
يف  م�صاهمة  ال�صنعة  منتجات  املجتمع  اأف��راد  اقتناء  يعترب  كما  االقت�صادية. 
دعم ورفع امل�صتوى املعي�صي لالأ�صر وذوي االحتياجات العاملني على امل�صروع. 
وقالت معايل جنالء بنت حممد العور وزيرة تنمية املجتمع اإن الوزارة - ويف 
 2021 االإم���ارات  ل��روؤي��ة  الوطنية  االأج��ن��دة  اأه���داف  اإط��ار خططها لتحقيق 
الرامية اإىل تعزيز التما�صك املجتمعي عرب االرتقاء مب�صتوى وجودة خدماتها 
التكنولوجيا  وت�صخري  املتاحة  الو�صائل  جميع  من  اال�صتفادة  على  حتر�ص   -
امل�صاركة  على  وحتفيزها  املختلفة  املجتمع  فئات  لتمكني  واملبتكرة  احلديثة 
الفاعلة يف التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة. واأ�صافت معاليها اإن اإطالق التطبيق 
الذكي الذي يواكب متطلبات احلكومة الذكية ين�صجم متاما مع روؤية واأهداف 
الوزارة يف تطوير خدماتها ب�صورة مبتكرة وفق اأرقى املعايري العاملية فتكون 
هذا  اأن  اإىل  م�صرية   . املختلفة  و�صرائحه  وفئاته  املجتمع  اأف��راد  الإ�صعاد  �صببا 
االحتياجات  وذوي  املنتجة  االأ�صر  تقدمه  ملا  وا�صعا  انت�صارا  �صيحقق  التطبيق 
و�صيلة  و�صيكون  االإت��ق��ان  عالية  بجودة  اأناملهم  اأبدعتها  و�صلع  منتجات  من 
لتطوير قدراتهم االإنتاجية وم�صاركتهم الفعلية يف م�صرية التقدم واالزدهار . 
وياأتي التطبيق �صمن مبادرات الوزارة املتنوعة الهادفة اإىل اإبراز مواهب ذوي 
االحتياجات وحتفيزهم على اإطالق طاقاتهم الكامنة وت�صريع وترية دجمهم 
يف املجتمع. وت�صعى ال��وزارة من خالله اإىل ت�صجيع االأ�صر االإماراتية املنتجة 
ال�صنع  يدوية  منتجات  تنفيذ  يف  واالبتكار  االإب���داع  على  االحتياجات  وذوي 

تتنا�صب مع جميع االأذواق وتكون انعكا�صا للموروث االإماراتي االأ�صيل.

و�حة دبي لل�ضيليكون ت�ضعى ل�ضتقطاب �ل�ضركات 
�لأملانية خالل معر�ض »�ضيبت 2017« يف هانوفر

•• دبي-وام:

ت�صارك �صلطة واحة دبي لل�صيليكون - الهيئة التنظيمية لواحة دبي لل�صيليكون 
“�صيبت  معر�ص  يف  ال��راب��ع��ة  للمرة   - املتكاملة  التكنولوجية  احل���رة  امل��دي��ن��ة 
2017” العاملي املتخ�ص�ص يف قطاع التقنيات الرقمية. ومن املقرر اأن يجري 
املعر�ص التجاري يف مدينة هانوفر االأملانية بني 20 – 24 مار�ص و�صتت�صمن 
و�صتقدم  متعددة.  وجل�صات  لل�صركات  وفعاليات  وم��وؤمت��رات  معر�صا  الفعالية 
اال�صتثمار  فر�ص  من  جمموعة  الفعالية  خ��الل  لل�صيليكون  دب��ي  واح��ة  �صلطة 
القاعة  الواقع يف   A12 االأمل��اين عرب جناحها رقم  االأعمال  واحلوافز ملجتمع 
ورواد  امل�صتثمرين  من  للزوار  الواحة  لعرو�ص  بالرتويج  �صتقوم  حيث   4 رقم 
عدنان  وق��ال  العاملية.  ال�صركات  يف  التنفيذيني  وكبار  القرار  و�صناع  االأع��م��ال 
جمعة البحر نائب الرئي�ص - اإدارة الت�صويق واالت�صال املوؤ�ص�صي يف �صلطة واحة 
دبي لل�صيليكون - ان اأملانيا تتمتع ب�صمعة طيبة يف جمال االأبحاث والتطوير يف 
القطاع التكنولوجي مما ي�صهم يف ر�صم اآفاق امل�صهد التكنولوجي على امل�صتوى 
الدويل . م�صريا اىل ان معر�ص �صيبت ا�صبح من اأهم الفعاليات �صمن اأجندتنا 
ال�صنوية ويعترب من�صة مثالية متكن �صلطة واحة دبي لل�صيليكون من ت�صليط 
ال�صوء على عرو�صها املميزة التي تلبي كافة احتياجات ال�صركات التقنية ورواد 
ال�صرق  منطقة  يف  و�صركاتهم  اأعمالهم  تاأ�صي�ص  اإىل  يتطلعون  الذين  االأعمال 
اأك��رب معر�ص  لل�صيليكون يف  دب��ي  واح��ة  �صلطة  اأن م�صاركة  واأ���ص��اف  االأو���ص��ط. 
لتكنولوجيا املعلومات يف العامل �صيدعم الروؤية الطموحة لقيادتنا الر�صيدة يف 
حتويل اإمارة دبي اإىل اأذكى واأ�صعد مدينة يف العامل كما �صنقوم با�صتعرا�ص مركز 
التكنولوجي لريادة االأعمال ديتك اململوك بالكامل من �صلطة واحة دبي  دبي 
املنطقة  االأكرب من نوعها يف  التكنولوجية  لل�صيليكون والذي يعترب احلا�صنة 
ويحت�صن 18 �صركة نا�صئة اأملانية حاليا وباالإ�صافة اإىل ذلك �صنقوم بالتعريف 
مب�صروع �صيليكون بارك اأول م�صروع من نوعه ملدينة ذكية متكاملة يتم اإن�صاوؤها 

حاليا يف واحة دبي لل�صيليكون.

 •• اأبوظبي – الفجر: 

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  م���ن  ك���ل  وّق�����ع 
والتجارة  لال�صتثمار  العربي  وامل�صرف 
مدير  اتفاقية  “امل�صرف”  اخل��ارج��ي��ة 
ح�����ص��اب ال�����ص��م��ان ال��ع��ق��اري مم��ا يجعل 
ح�صابات  لفتح  ر�صميا  معتمدا  امل�صرف 

ال�صمان يف اإمارة اأبوظبي.
مدينة  بلدية  جانب  من  االتفاقية  وقع 
عي�صة  ال��وه��اب  عبد  املهند�ص  اأب��وظ��ب��ي 
اجلابري املدير التنفيذي لقطاع خدمات 
امل�صرف  ج��ان��ب  وع��ن  ب��االإن��اب��ة  البلدية 
وقعها في�صل كلداري الرئي�ص التنفيذي 
ح�صني  التوقيع  ح�صر  كما   ، للم�صرف 
اجلنيبي مدير اإدارة ت�صجيل العقارات يف 
بلدية مدينة اأبوظبي واأحمد الرفاعي - 
الرئي�ص التنفيذي للعمليات يف امل�صرف 
كل  التنفيذيني يف  امل�صوؤولني  وعدد من 

من بلدية مدينة اأبو ظبي وامل�صرف.  
 واأك�����د امل��ه��ن��د���ص ع��ب��د ال���وه���اب عي�صة 
ق���رار  ت��ط��ب��ي��ق  اأن  اأب���وظ���ب���ي  اجل����اب����ري 
جت�صيدا  ياأتي  العقارية  ال�صوق  تنظيم 
والنقل  البلدية  ال�صوؤون  دائ��رة  حلر�ص 
واإيجاد   ، العقاري  القطاع  تنظيم  على 
للوائح  وفقا  من�صبط  ا�صتثماري  مناخ 
متطلبات  مع  تتفاعل  ومعايري  وا�صحة 
املهن  يف  العاملني  واح��ت��ي��اج��ات  ال�����ص��وق 

العقارية ، ويف الوقت ذلك يعك�ص رغبة 
حقوق  حفظ  يف  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
بالقطاع  امل�����ص��رتك��ني  االأط�����راف  ج��م��ي��ع 
واالإيجابية  بالفائدة  يعود  مبا  العقاري 
على اجلميع ، و توفري مظلة ت�صريعية 
يف  العاملني  االأط����راف  جلميع  �صامنة 

القطاع العقاري. 
اأن البلدية قطعت �صوطا كبريا  واأو�صح 
باملطورين  خا�صة  تراخي�ص  اإ���ص��دار  يف 
وت�صجيل  ال��ع��ق��اري  ال���ت���داول  مل��م��ار���ص��ة 
ال���ب���ن���وك لغر�ص  اأم����ن����اء احل�������ص���اب م���ع 
ظل  يف  امل�����ص��روع  �صمان  ح�صاب  تطبيق 
اجلديد  القانون  وقيم  وتعليمات  لوائح 

ف���رق عمل  ال��ب��ل��دي��ة  ح��ي��ث  خ�ص�صت   ،
خا�صة لتطبيق القانون بناء على القرار 
مبارك  ���ص��ع��ادة م�صبح  اأ����ص���دره   ال����ذي 
املرر املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي 
ب��االإن��اب��ة وال���ذي ج��اء حت��ت ال��رق��م رقم 
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لعام 2015.
البلدية على توثيق  واأع��رب عن حر�ص 
عالقاتها مع البنوك الرائدة يف الدولة 
امل�صرف  مع  االتفاقية  هذه  تاأتي  والتي 
ال�صراكة  ع��الق��ات  لتعزيز  �صمنها  م��ن 
الرقابة  وكذلك  الوطنية  املوؤ�ص�صات  مع 
واالإ�صراف على جميع االأمور ذات ال�صلة 

بالعمل يف قطاع االأرا�صي والعقارات مبا 
ي��دع��م ال��ن��م��و امل�����ص��ت��دام يف ه���ذا القطاع 
اإليه  اال���ص��ت��ث��م��ارات  ج��ذب  على  وي�صجع 
املحلية  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وي���ع���زز 
االإم���ارة،  القت�صاد  التناف�صية  وال��ق��درة 
ال�صرور  دواع��ي  اأن��ه من  ولهذا، م�صريا  

ت�صجيل
 امل�صرف كاأحد مديري ح�صابات ال�صمان 
العقاري يف اإمارة اأبوظبي نظراً ملا يتمتع 
به من خربة طويلة يف جمال القوانني 
العقاري  ب��ال�����ص��وق  م��ت��ع��م��ق��ة  وم��ع��رف��ة 
ع���ل���ى تقدمي  وال�����ق�����درة  واح���ت���ي���اج���ات���ه 
لتطوير  ال��الزم��ة  امل�صرفية  اخل��دم��ات 

هذا القطاع احليوي.
اأن هذه  امل�صرف  اأكد  ذاته  ال�صعيد  على 
االتفاقية مع بلدية مدينة اأبوظبي تاأتي 
اإىل تعزيز  الهادفة  ا�صرتاتيجيته  �صمن 
عالقات ال�صراكة والتعاون مع املوؤ�ص�صات 
ال��ت��زام��ه بدعم  ال��ك��ربى وامل��ه��م��ة �صمن 
النه�صة التنموية ال�صاملة التي ت�صهدها 
اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي وامل�����ص��اه��م��ة ال��ف��ع��ال��ة يف 
اإر�صاء وتطبيق القوانني التي من �صاأنها 
جماالت  وفتح  العقارية  ال�صوق  تنظيم 
وقيم  ملعايري  وفقا  منتظمة  ا�صتثمارية 
للتداول  ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ري   ، اال����ص���ت���دام���ة 
العقاري تت�صف باأعلى درجات ال�صالمة 

واالأمان .

القطاع  تنظيم  يف  االت��ف��اق��ي��ة  وت�����ص��اه��م 
اأب��وظ��ب��ي وحتديث  اإم�����ارة  ال��ع��ق��اري يف 
االإجراءات واخلدمات املتعلقة باالأرا�صي 
وب�صفة  م��ت��ك��ام��ل��ة  ب�����ص��ورة  وال���ع���ق���ارات 
وت�صجيل  اعتماد  عملية  تنظيم  خا�صة 
العقاري  التطوير  م�صاريع  الوحدات يف 
باالإمارة يف مرحلة البيع على املخطط، 
امل�صتثمرين  مل�صالح  احلماية  يوفر  مبا 

وجميع االأطراف ذات العالقة.
من جهته اأعرب ال�صيد اأحمد الرفاعي - 
الرئي�ص التنفيذي للعمليات يف امل�صرف 
مدينة  بلدية  مع  بالتعاون  �صعادته  عن 
اأبوظبي من خالل توقيع هذه االتفاقية 
والتي �صتقوم بت�صهيل وتطوير املعامالت 
واخلدمات املتعلقة باالأرا�صي والعقارات 
ذات  االأط������راف  وج��م��ي��ع  للم�صتثمرين 

العالقة.
وي�����ه�����دف امل���������ص����رف م�����ن خ������الل ه���ذه 
خ��دم��ة ح�صابات  ت��ق��دمي  اإىل  االت��ف��اق��ي��ة 
املالية  واحل����ل����ول  ال���ع���ق���اري  ال�����ص��م��ان 
وخا�صة  ع��م��الئ��ه  اإىل  ب��ه��ا  امل��رت��ب��ط��ة 
ي�صاهم  مما  منهم  العقاريني  املطورين 
امل�صتثمرين  م�����ص��ال��ح  ع��ل��ي  ب��امل��ح��اف��ظ��ة 
واملطورين ويعزز الثقة بالعمل يف املجال 
النه�صة  ب��دع��م  ي�����ص��اه��م  ال��ع��ق��اري مم��ا 
االإمارات  دولة  ت�صهدها  التي  العمرانية 

العربية املتحدة .

بلدية مدينة �أبوظبي و»�مل�ضرف « يوقعان �تفاقية مدير ح�ضاب �ل�ضمان �لعقاري

�لقمة �لعاملية لل�ضناعة و�لت�ضنيع تعقد �ضر�كة مع حتالف �ضناعة �مل�ضتقبل 

كهرباء �ل�ضارقة تنتهي من تركيب �أجهزة ك�ضف �لت�ضربات يف 150 م�ضجد� 
التي تعاين  الت�صربات الداخلية  م�صاكل 

منها املباين التابعة لهم.
واأك�����د اأن ت��ط��وي��ر اجل���ه���از اجل���دي���د مت 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ف��ري��ق  ب���ني  ب��ال��ت��ع��اون 
ب��ح��ث��ي م���ن اجلامعة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة وف���ري���ق 
اتفاقية  اإط������ار  يف  وذل�����ك  االأم���ري���ك���ي���ة 
الهيئة مع جامعة  التي وقعتها  التعاون 
ال�����ص��ارق��ة واجل��ام��ع��ة االأم��ري��ك��ي��ة بهدف 
ت��ط��وي��ر جم����االت ال��ع��م��ل ب��ال��ه��ي��ئ��ة من 

خالل االعتماد على البحث العلمي.
املال  ع�صام  املهند�ص  اأو���ص��ح  جانبه  من 
االأ�صا�صي  الغر�ص  اأن  املياه  اإدارة  مدير 
هو  الت�صربات  ك�صف  جهاز  تركيب  م��ن 
والتجارية  احلكومية  اجلهات  م�صاعدة 
يف  العامة  واملرافق  وامل�صاجد  وال�صكنية 
ال��ت�����ص��رب��ات من  ك�صف وحت��دي��د م��واق��ع 
ت��ن��ب��ي��ه وع���ر����ص بيانات  اإ����ص���دار  خ���الل 
ال�صلة  ذات  القرارات  اإتخاذ  يف  م�صاعدة 

بالت�صربات.
الت�صربات  ك�����ص��ف  اأن��ظ��م��ة  اأن  واو����ص���ح 
مفيدة  ت��ع��ت��رب  االأن����اب����ي����ب  خ���ط���وط  يف 
وفعالية  االإنتاجية  تعزيز  يف  مل�صاهمتها 
الوقت  وتوفري  والتوزيع  النقل  اأنظمة 
الذي يتم ا�صتغراقه يف الفح�ص اليدوي 
االأنظمة  ه��ذه  ف��اإن  وبالتايل  التقليدي 
واحللول  التقنيات  اأه��م  م��ن  ال��ي��وم  تعد 
خطوط  ت�������ص���رب���ات  ل��ك�����ص��ف  امل���ب���ت���ك���رة 

االأنابيب.
اأن���ه بعد  اأك����دت  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
تخفي�ص  اجل���دي���د مت  اجل���ه���از  ت��رك��ي��ب 

•• ال�صارقة -وام: 

ال�صارقة من  انتهت هيئة كهرباء ومياه 
تركيب اجلهاز املبتكر لك�صف الت�صربات 
الداخلية وغري املرئية يف 150 م�صجدا 
بهدف  وذل������ك  ح��ك��وم��ي��ا  م��ب��ن��ى  و20 
تر�صيد اال�صتهالك واحلفاظ على املياه 

من الهدر.
را�صد  املهند�ص  الدكتور  �صعادة  واأو���ص��ح 
الليم رئي�ص هيئة كهرباء ومياه ال�صارقة 
من  ال��ع��دي��د  بتنفيذ  ب����ادرت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 
توزيع  �صبكات  واإدارة  ملراقبة  امل�صاريع 
ون��ق��ل امل���ي���اه ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ل��رف��ع كفاءة 
ال�����ص��ب��ك��ة وت��ق��ل��ي��ل ال��ف��اق��د وم����ن خالل 
ا�صتخدام  ت��ط��وي��ر  مت  م��ب��ت��ك��ر  من�����وذج 
جهاز التحكم يف تدفقات املياه املدفوعة 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  وامل�����ص��ت��خ��دم  م�����ص��ب��ق��اً 
الت�صربات  وك�صف  قيا�ص  بغر�ص  العامل 
الداخلية والذي قدمته الهيئة كم�صروع 
�صمن  الطاقة  وزارة  واعتمدته  ابتكاري 
اال�صرتاتيجية الوطنية لالبتكار وحقق 
ك�صف  جم��ال  يف  ومب�صرة  واع���دة  نتائج 

الت�صربات الداخلية وغري املرئية.
حاليا  ت�����ص��ع��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
التجريبي  امل�������ص���روع  ه����ذا  يف  ل��ل��ت��و���ص��ع 
احلكومية  املباين  كافة  لتغطية  الرائد 
الذين  وامل�صرتكني  وامل�صاجد  وامل��دار���ص 
وذلك  املياه  من  عايل  اإ�صتهالك  لديهم 
فاقد  معدالت  وتخفي�ص  ك�صف  بغر�ص 
امل�������ص���رتك���ني يف حل  امل����ي����اه وم�������ص���اع���دة 

40 باملائة من املياه يف املباين احلكومية 
يف  باملائة  و20  امل�صاجد  باملائة يف  و30 

املباين ال�صكنية .
منوها باأن خطة الهيئة تهدف لرتكيب 
م�صجد   1000 يف  اجل���دي���د  اجل���ه���از 
والهيئات  ال���دوائ���ر  وج��م��ي��ع  ب��ال�����ص��ارق��ة 

احلكومية.
واأو�صح اأن اجلهاز اجلديد يتيح حتديد 
وتنظيم  ل��ل��م�����ص��رتك��ني  امل����ي����اه  ك���م���ي���ات 
اإمكانية متابعة قراءة  مواعيدها ويتيح 
االأوق��ات ويحتوي  اال�صتهالك يف جميع 
تخزين  خاللها  م��ن  يتم  �صريحة  على 

يف زي�����ادة ال���ق���درة ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة. ويف اإط���ار 
التحوالت ال�صناعية الكبرية التي ي�صهدها 
من  اال�صتفادة  على  فرن�صا  تعمل  ال��ع��امل، 
اإنرتنت  لتقنيات  التكنولوجية  االإمكانات 
الع�صر  واب���ت���ك���ارات  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  االأ����ص���ي���اء 
وزيادة  التميز  لتحقيق  اجل��دي��د  الرقمي 
على  التناف�صية  الفرن�صية  ال�صركات  قدرة 
ال�صعيد العاملي، وبناء �صناعات قائمة على 
التي  واملبتكرة  املتطورة  احللول  توظيف 
وب�����ص��ك��ل ج���ذري ط��ري��ق��ة ممار�صتنا  ت��غ��ري 
الأعمالنا وطرق ابتكار احللول ال�صناعية. 
�صركائنا  كافة  التعاون مع  لنا من  بد  وال 
ال��ع��ام واخلا�ص  ال��ق��ط��اع��ني  ال��ع��امل��ي��ني يف 

لتحقيق هذا النمو. 
لل�صناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  اأن  يف  ���ص��ك  وال 
وال��ت�����ص��ن��ي��ع ت��وف��ر امل��ن�����ص��ة امل��ث��ال��ي��ة لهذا 
التعاون، حيث تتبنى القمة جمموعة من 
ال��روؤى واالأه��داف الطموحة التي تتوافق 

متاماً مع اأهدافنا. 
لل�صناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  م���ع  و���ص��ن��ع��م��ل 
موحدة  عاملية  معايري  لتبني  والت�صنيع 
جهود  ودف���ع  اجل��دي��د  ال�صناعي  للتحول 

التعاون الدويل.
الرئي�ص  العلماء،  �صلطان  �صليم  بدر  وقال 
التنفيذي ل�صركة �صرتاتا للت�صنيع ورئي�ص 
اللجنة التنظيمية للقمة العاملية لل�صناعة 

••  باري�س، فرن�صا-الفجر: 

والت�صنيع  لل�صناعة  العاملية  القمة  وقعت 
مذكرة تفاهم مع حتالف �صناعة امل�صتقبل 
امل�صتدام  النمو  فر�ص  لتطوير  الفرن�صي 
تقنيات  با�صتخدام  ال�صناعي  القطاع  يف 

التحول ال�صناعي اجلديدة. 
ووق�������ع م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م مم���ث���ل���ون عن 
اجل��ان��ب��ني خ���الل اج��ت��م��اع رف��ي��ع امل�صتوى 
عقد يف العا�صمة الفرن�صية باري�ص، حيث 
اأن تتبنى  ا�صتعر�ص اجلانبان احلاجة اإىل 
ال�صركات ال�صناعية نهجاً حتولياً لتتمكن 
ال��ن��م��و واالزده��������ار يف ع�صر  م���ن حت��ق��ي��ق 

التحول الرقمي والتكنولوجيا احلديثة.
ووق�����ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ك���ل م���ن فيليب 
دارمايان، رئي�ص حتالف �صناعة امل�صتقبل؛ 
الرئي�ص  ال��ع��ل��م��اء،  ���ص��ل��ط��ان  ���ص��ل��ي��م  وب����در 
للت�صنيع”  “�صرتاتا  ل�صركة  التنفيذي 
العاملية  للقمة  التنظيمية  اللجنة  ورئي�ص 
�صعادة  ب��ح�����ص��ور  وال��ت�����ص��ن��ي��ع،  ل��ل�����ص��ن��اع��ة 
مع�صد حارب مغري جابر اخلييلي �صفري 

الدولة لدى اجلمهورية الفرن�صية.
وتاأ�ص�ص حتالف �صناعة امل�صتقبل يف يوليو 
ا�صرتاتيجية  ل��ي��دع��م   2015 ال��ع��ام  م��ن 
اجلديد”  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  ال�����ص��ن��اع��ة  “وجه 
يف  الفرن�صية  اجلمهورية  اأطلقتها  ال��ت��ي 
قطاع  مكانة  تعزيز  بهدف   2013 العام 
ع�صر  يف  دوره  ودع��م  الفرن�صي  ال�صناعة 
امل�صتقبل  �صناعة  حتالف  ويهدف  العوملة. 

املتخ�ص�صة  املهنية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  جمع  اإىل 
والتكنولوجيا  ال�����ص��ن��اع��ة  ق��ط��اع��ي  م���ن 
وتقنيني،  اأكادمييني  �صركاء  مع  الرقمية 
مم��ا ي�����ص��اع��د ع��ل��ى اإب�����رام ���ص��راك��ات ت�صهم 
يف  رائ���دة  ك��دول��ة  فرن�صا  مكانة  تعزيز  يف 
ويوفر  اجل��دي��د.  ال�صناعي  التحول  تبني 
الالزم  ال��دع��م  امل�صتقبل  �صناعة  حت��ال��ف 
لل�صركات لتنفيذ اإجراءات التحول يف بنية 
وعمليات  التنظيمية،  وهياكلها  اأعمالها، 
ال��ت�����ص��م��ي��م ال�����ص��ن��اع��ي وال���ت�������ص���وي���ق، مما 
ميكنها من حتقيق اأف�صل ا�صتفادة ممكنة 
من التطبيقات التقنية اجلديدة وتقنيات 

اإنرتنت االأ�صياء ال�صناعية.
ويف هذا ال�صدد، قال �صعادة مع�صد حارب 
لدى  ال��دول��ة  �صفري  اخلييلي  جابر  مغري 
عالقات  �صت�صكل  الفرن�صية:  اجلمهورية 
التعاون طويلة االأمد التي تتمتع بها دولة 
دافعاً  الفرن�صية  االإم��ارات مع اجلمهورية 
قوياً لدعم تبادل املعرفة بني دولتينا وذلك 
مع �صعي الدولتني لتبني تقنيات وابتكارات 
اأن  يف  �صك  وال  الرابعة.  ال�صناعية  الثورة 
القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع �صتوفر 
بني  اخل��ربات  لتبادل  هامة  عاملية  من�صة 
ومن  دولتينا  من  ال�صناعي  القطاع  ق��ادة 
كافة دول العامل، و�صت�صاهم يف اعادة بناء 

االزدهار االقت�صادي العاملي.
قال  التفاهم،  مذكرة  توقيع  على  وتعليقاً 
�صناعة  حت��ال��ف  رئي�ص  دارم���اي���ان،  فيليب 
امل�صتقبل: يعترب االبتكار العامل االأ�صا�صي 

الدول وال�صركات  والت�صنيع: يعترب تبني 
وت�صجيع  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  الأح�����دث 
النمو  ع��وام��ل حتقيق  اأه���م  م��ن  االب��ت��ك��ار 
التحول  تقنيات  اأ�صبحت  فقد  واالزده���ار، 
ال�صناعية اجلديدة متطلباً اأ�صا�صياً لزيادة 
العاملي.  امل�صتوى  على  التناف�صية  ال��ق��درة 
حتالف  مثل  العاملية،  املوؤ�ص�صات  وت�صطلع 
دعم  على  يعمل  وال��ذي  امل�صتقبل  �صناعة 
اأ�صا�صي يف  العاملي، بدور  التجاري  التعاون 
فيه  مل��ا  احلديثة  التقنيات  ه��ذه  ا�صتغالل 
خ���ري امل��ج��ت��م��ع م���ن خ����الل ت��وف��ري فر�ص 

العمل وحت�صني معايري املعي�صة. 
ال�����ص��راك��ة مع  ن��ع��ق��د ه����ذه  اأن  وي�����ص��ع��دن��ا 
اإىل  نتطلع  كما  امل�صتقبل،  �صناعة  حتالف 
جديدة  �صبل  الإي���ج���اد  امل�����ص��رتك  ال��ت��ع��اون 
للرتويج لالبتكار التكنولوجي يف القطاع 

ال�صناعي.
العاملية  للقمة  االفتتاحية  ال��دورة  وتعقد 
باري�ص  ج��ام��ع��ة  يف  والت�صنيع  لل�صناعة 
27 وحتى  م���ن  اأب���وظ���ب���ي  ال�������ص���ورب���ون-  
القمة  وت���ع���ت���رب   .2017 م����ار�����ص   30
يف  االقت�صاد  وزارة  ب��ني  م�صرتكة  م��ب��ادرة 
املتحدة  االأمم  وم��ن��ظ��م��ة  االإم������ارات  دول���ة 
يف  وت�صارك  اليونيدو،  ال�صناعية  للتنمية 
االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  ا�صت�صافتها 
ال�صمو  اأب��وظ��ب��ي، حت��ت رع��اي��ة �صاحب   –
ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، ويل 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات  عهد 

امل�صلحة. 

ب��ي��ان��ات اال���ص��ت��ه��الك يف االأوق���ات  جميع 
املختلفة واإمكانية الرجوع اإليها للتعرف 
واكت�صاف  اال����ص���ت���ه���الك  اأمن������اط  ع��ل��ى 
املياه  ا���ص��ت��خ��دام��ات  وتنظيم  الت�صربات 
بن�صبة  اال���ص��ت��ه��الك  ف��ات��ورة  وتخفي�ص 

كبرية.
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طرق دبي تنجز ر�ضف طرق د�خلية يف
 16 منطقة �ضكنية بتكلفة 835 مليون درهم

•• دبي-وام:

 16 الداخلية يف  ال��ط��رق  وامل��وا���ص��الت بدبي ر�صف  ال��ط��رق  اأجن���زت هيئة 
منطقة �صكنية بتكلفة 835 مليون درهم.

املمزر  منطقتي  يف  داخلية  طرقا  املقبل  اأب��ري��ل  �صهر  يف  الهيئة  و�صتفتتح 
والنهدة االأوىل بتكلفة 118 فيما العمل جار حاليا لتنفيذ ر�صف طرق يف 
ند ال�صبا الرابعة بتكلفة 89 مليون درهم ويتوقع اإجنازها يف نهاية العام 

احلايل.
لهيئة  املديرين  جمل�ص  ورئي�ص  العام  املدير  الطاير  مطر  �صعادة  واأ���ص��ار 
اخلم�صية  اخلطة  �صمن  تاأتي  امل�صاريع  ه��ذه  اأن  اإىل  وامل��وا���ص��الت  الطرق 
2012 ��� 2016 التي اعتمدها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل لر�صف 
بتكلفة تقدر  دبي  اإم��ارة  ال�صكنية يف  املناطق  الداخلية يف عدد من  الطرق 
بنحو مليار درهم وذلك انطالقا من حر�ص �صموه على تطوير وحت�صني 
يف  والعمراين  ال�صكاين  واالنت�صار  التمدد  احتياجات  لتلبية  الطرق  �صبكة 

االإمارة وحتقيق ال�صعادة والرفاهية لل�صكان.
واو�صح الطاير ان الهيئة �صتفتتح ال�صهر املقبل م�صروع الطرق الداخلية 
هي  مناطق  الأرب���ع  تق�صيمها  مت  التي  االأوىل  والنهدة  امل��م��زر  منطقتي  يف 
�صمال وجنوب �صارع القاهرة يف املنطقة 134 و�صمال وجنوب �صارع بغداد 
يف املنطقة 231 وبلغت تكلفة 

امل�صروع 118 مليون درهم.
ت�صمن  امل�صروع  اأن  اإىل  م�صريا 
مب�صارين  ف��ردي��ة  ط��رق  تنفيذ 
واأخرى مزدوجة يف االجتاهني 
مع  ك���ي���ل���وم���رتا   20 ب����ط����ول 
الطرق  ل�صبكة  �صامل  تطوير 
القائمة يف تلك املناطق اإ�صافة 
اأماكن  وتنظيم  تخ�صي�ص  اإىل 
باإن�صاء  ال���������ص����ي����ارات  مل����واق����ف 
اإ����ص���ارة  30 م��وق��ف��ا وت���رك���ي���ب 
�صارع  ع��ل��ى  ج���دي���دة  ���ص��وئ��ي��ة 
ان�صيابية  حت�صني  بهدف  عمان 
احل�����رك�����ة امل�������روري�������ة مل����داخ����ل 
وخمارج منطقة النهدة االأوىل مع اللوحات االإر�صادية والعالمات االأر�صية 
املرورية  ال�صالمة  و���ص��ائ��ل  جميع  لتوفري  املنا�صبة  امل��روري��ة  واالإ����ص���ارات 
اأع��م��ال االإن����ارة جلميع  اإجن���از  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ط��رق  اخل��ا���ص��ة مب�صتخدمي 
االأمطار  م��ي��اه  لت�صريف  متكاملة  و�صبكة  املنطقة  يف  الداخلية  ال��ط��رق 
القائمة  اخلدمات  خلطوط  حماية  توفري  مع  ال�صحي  لل�صرف  واأخ��رى 

واأعمال معابر اخلدمات امل�صتقبلية.
وقال ان اإجناز اأعمال الطرق يف منطقتي املمزر والنهدة االأوىل �صي�صهم يف 
حتقيق ان�صيابية يف جميع ال�صوارع الداخلية يف املنطقتني وت�صهيل عملية 

الدخول واخلروج من املنطقتني.
واأو�صح الطاير اأن الهيئة اأجنزت ر�صف طرق داخلية يف 16 منطقة �صكنية 
�صمن اخلطة اخلم�صية 2012 � 2016 بتكلفة 835 مليون درهم حيث 
اأجنزت الهيئة يف عام 2013 م�صاريع ر�صف طرق داخلية يف ثالث مناطق 
ومنطقة  الرابعة  ال��ق��وز  ومنطقة  الثالثة  الق�صي�ص  منطقة  ه��ي  �صكنية 
الهيئة من  انتهت   2014 ع��ام  ويف  دره��م  مليون   61 بتكلفة  �صعبية حتا 
ر�صف طرق داخلية يف �صت مناطق �صكنية هي منطقتا القوز الثانية والثالثة 
واخلوانيج االأوىل ومناطق الرب�صاء االأوىل والثانية والثالثة وبلغت تكلفة 
امل�صاريع قرابة 335 مليون درهم ويف عام 2015 مت اإجناز م�صروع طرق 
داخلية يف مناطق الورقاء االوىل والثانية والثالثة والرابعة بتكلفة 157 
مليون درهم ويف عام 2016 مت ر�صف طرق داخلية يف منطقة املحي�صنة 
الثانية ومنطقة عود املطينة الثانية بتكلفة 164 مليون درهم م�صريا اإىل 
 89 ال�صبا الرابعة بتكلفة  اأن العمل جار حاليا لتنفيذ ر�صف طرق يف ند 

مليون درهم ومن املتوقع اإجنازها يف نهاية العام احلايل.

»�قت�ضادية دبي« حتتفل مبرور 25 عاما على تاأ�ضي�ضها
•• دبي -وام:

االقت�صادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ������رة  حت��ت��ف��ل 
موؤ�ص�صة  ت�صمل  التي  وموؤ�ص�صاتها  بدبي 
امل�صاريع  ل��ت��ن��م��ي��ة  را�����ص����د  ب����ن  حم���م���د 
ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة وم��وؤ���ص�����ص��ة دبي 
لتنمية ال�صادرات وموؤ�ص�صة دبي لتنمية 
اإن�صائها  على   25 بالذكرى  اال�صتثمار 
اقت�صادية  وت���ع���د   .1992 ع����ام  م��ن��ذ 
الن�صاط  تنظيم  بها  املنوط  اجلهة  دبي 
االقت�صادي يف اإمارة دبي واملعنية بدعم 
والنمو  االق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ن��وي��ع  م�����ص��رية 
امل�����ص��ت��دام وال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة يف االإم�����ارة من 
خالل ت�صهيل مزاولة االأعمال وحماية 
ودعم  وامل�صتهلك  التجارية  التعامالت 
ال�صغرية  وامل�����ص��اري��ع  االأع����م����ال  ري�����ادة 
اخلارجية  التجارة  وترويج  واملتو�صطة 
وال��ت�����ص��دي��ر وج�����ذب روؤو��������ص االأم������وال 
املعرفة  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي��ة  واال����ص���ت���ث���م���ارات 

واالبتكار.
وق���������ال م�����ع�����ايل حم����م����د ب�����ن ع����ب����داهلل 
الوزراء  جمل�ص  �صوؤون  وزي��ر  القرقاوي 
وامل�صتقبل اإن النه�صة االقت�صادية التي 
�صهدتها دولة االإمارات العربية املتحدة 
واإمارة دبي خ�صو�صا على مدى ال�صنوات 
لتوجهات  جت�����ص��ي��دا  ���ص��ك��ل��ت  امل��ا���ص��ي��ة 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ب��ق��ي��ادة  ال��دول��ة 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة 
حفظه اهلل وجاءت نتاجا لروؤية �صاملة 
متكاملة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
املدن  مقدمة  يف  دب��ي  و�صعت  التي  اهلل 
حيث  االقت�صادية  وال��ع��وا���ص��م  العاملية 
تبنى �صموه نهجا م�صتقبليا ال�صت�صراف 
الفر�ص والتحديات وا�صتباقها باحللول 
لتحقيق  ال����الزم����ة  االأدوات  وت���وف���ري 

التقدم.
�صموه  توجيهات  اأن  القرقاوي  واأ�صاف 
واأ�صلوبه الفريد واملتميز يف قيادة العمل 
مكانة  تعزيز  يف  اأ�صهمت  الفريق  ب��روح 
االإمارة حيث تعمل كافة اجلهات يف دبي 
�صمن منظومة عمل م�صتقبلية متكاملة 
م��ك��ان��ت��ه��ا كوجهة  ل��رت���ص��ي��خ  وم��ب��ت��ك��رة 
االأجنبية  اال���ص��ت��ث��م��ارات  جل���ذب  ع��امل��ي��ة 
مبا  االقت�صادي  التنويع  جهود  وتدعم 
ي�����ص��ه��م يف ا���ص��ت��دام��ة ال��ن��م��و واالزده�����ار 
اأف�صل  م�صتقبل  و�صناعة  وا�صت�صراف 
جاذبية  يف  عامليا  االأوىل  دبي  فيه  تكون 
اال�صرتاتيجية  االقت�صادية  القطاعات 
وت���وف���ري خ���دم���ات ف��ائ��ق��ة اجل�����ودة وفق 

اأرقى املعايري العاملية.
االإمارات  يف  التميز  م�صرية  اإن  واأ�صاف 
���ص��ه��دت حم��ط��ات م��ت��ع��ددة و���ص��وال اإىل 
واإن  ال��راب��ع  جيلها  يف  التميز  منظومة 
امل��ت�����ص��ارع الذي  ال��ت��ط��ور االق���ت�������ص���ادي 
املا�صية  القليلة  العقود  خالل  �صهدناه 
كبري  وج��ه��د  �صاملة  ل��روؤي��ة  نتاجا  ج��اء 
لعبت  دب��ي  م�صتوى  وعلى  العمل  لفرق 
اأ�صا�صيا  دورا  االقت�صادية  التنمية  دائرة 
دبي  ����ص���ورة  وب���ن���اء  ت�صكيل  يف  ومم���ي���زا 
التجارية  والفر�ص  لال�صتثمار  كوجهة 

واالقت�صادية وعا�صمة عاملية للت�صوق.
واأ�صاد معاليه بجهود ودور دائرة التنمية 
االقت�صادية يف دبي بالعمل �صمن فريق 
التنمية  لدائرة  املوؤ�ص�ص  ال�صاب  العمل 
ال��ع��م��ل على  اذ مت  ب��دب��ي  االق��ت�����ص��ادي��ة 
وروح  واأخ��وي��ة  مبحبة  متميزة  م�صاريع 
ال��ف��ري��ق ال���واح���د وق���د اك�����ص��ب��ت��ن��ي هذه 
امل�����ص��رية ال��ع��دي��د م���ن اخل�����ربات واالآن 
ومبنا�صبة مرور 25 عاما على تاأ�صي�ص 
التقدم  م��ن  م��زي��دا  لها  نتمنى  ال��دائ��رة 
واالزدهار واأن ت�صهم يف �صناعة م�صتقبل 

اأكرث اإ�صراقا يف كافة املجاالت.
من جانبه قال �صعادة عي�صى عبدالفتاح 
كاظم حمافظ مركز دبي املايل العاملي 
مركز  ���ص��ل��ط��ة  اإدارة  جم��ل�����ص  ورئ��ي�����ص 
اإجن�����ازات دائرة  اإن  ال��ع��امل��ي  امل����ايل  دب���ي 
ال�صنوات  خ���الل  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
خ�صو�صا  للفخر  حم��ل  املا�صية  ال�25 
حكومة  تطلعات  حتقيق  يف  م�صريتها 
دع��م م�صرية اجلودة  اإىل  ال��رام��ي��ة  دب��ي 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  وت��ط��ب��ي��ق  وال��ت��م��ي��ز 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������ارات  دول�����ة  يف 
بادر  ال��ذي  العمل  حيث كنت من فريق 
بطرح املبادرات يف هذا املجال.. وي�صكل 
االأعمال  قطاع  متيز  بجوائز  الفائزون 
ال�صركات  اأداء  لقيا�ص  به  مثاال يحتذى 
وحمفزا خلو�ص �صباق التميز باالإ�صافة 
معايري  تبني  على  غريهم  حتفيز  اإىل 
التطور  م���ن  امل���زي���د  اجل�����ودة وحت��ق��ي��ق 
اإط����الق جائزتي  و���ص��اه��م  واالزده�������ار.. 
دبي للجودة والتنمية الب�صرية وبرنامج 
دبي للخدمة املتميزة يف تر�صيخ مفهوم 
اجل����ودة وال��ت��م��ي��ز ك��ح��اف��ز ل��ل��م��زي��د من 
النمو والتطور يف قطاع االأعمال بهدف 

حتقيق التنمية امل�صتدامة«.
وه���ن���اأ ����ص���ع���ادة حم��م��د ب���ن ع��ل��ي را�صد 
العبار رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة اإعمار 
االحتفال  على  دبي  اقت�صادية  العقارية 
تاأ�صي�صها  ع���ل���ى  ع����ام����ا   25 مب�������رور 
..م��ع��رب��ا ع���ن ���ص��ع��ادت��ه ب���اأن���ه ك���ان اأحد 
االأوىل مع  ب��داي��ات��ه��ا  م��ن��ذ  م��وؤ���ص�����ص��ي��ه��ا 
فريق ي�صم ع��ددا حم��دودا من االأفراد 
ال��ذي��ن ع��م��ل��وا ب��ك��ل ج��د وال���ت���زام ووفق 
دائما  مقتدين  ال�صفافية  معايري  اأعلى 
بالروؤى احلكيمة والتوجيهات ال�صديدة 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.

وما  ك��ان��ت  دب��ي  اقت�صادية  اأن  واأ���ص��اف 
الرئي�صية  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ب���واب���ة  زال�����ت 
قطاعاته  مب��خ��ت��ل��ف  االأع����م����ال  ل���ع���امل 
دائرة  اأف�صل  بلقب   2005 ع��ام  لتتوج 
الرافدة  جل��ه��وده��ا  ت��ق��دي��را  ح��ك��وم��ي��ة 
وتوا�صل  امل�����ص��ت��دام��ة.  التنمية  مل�����ص��رية 
دب����ي وم��وؤ���ص�����ص��ات��ه��ا رحلة  اق��ت�����ص��ادي��ة 
اخلدمات  من  باقة  تقدمي  عرب  التميز 
االأعمال  ملجتمع  امل�صافة  القيمة  ذات 
من م�صتثمرين ورواد اأعمال وم�صنعني 
حمليني عالوة على دورها اجلوهري يف 
تعزيز ال�صراكات البناءة بني القطاعني 

العام واخلا�ص.
عام  مدير  القمزي  �صامي  �صعادة  وق��ال 
اإن���ن���ا ن��ح��ت��ف��ل اليوم  اق��ت�����ص��ادي��ة دب�����ي.. 
املبذولة  25 عاما م��ن اجل��ه��ود  مب��رور 
ال��ت��ن��وي��ع االق��ت�����ص��ادي ورفع  يف جم���ال 
حيث  دب���ي  ب���اإم���ارة  التناف�صية  ال���ق���درة 
حققنا العديد من االجنازات واملبادرات 
تنمية  اآل����ي����ة  دع���م���ت  ال���ت���ي  امل���ت���ن���وع���ة 
اقت�صادية م�صتدامة يف دبي مبنية على 
قاعدة متنوعة من االأن�صطة االقت�صادية 

ذات القيمة امل�صافة املرتفعة.
تعتمد  دب����ي  اق��ت�����ص��ادي��ة  اأن  واأ�����ص����اف 
االأعمال  لبيئة  امل�صتمر  التطوير  نهج 
ومواكبة البنية التحتية العالية اجلودة 
لت�صمن احلفاظ على القدرة التناف�صية 
روؤية  الدوؤوب لتحقيق  والعمل  لالإمارة 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  وت���وج���ي���ه���ات 
دبي  لتكون  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
املف�صل  امل���ك���ان   2021 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
ومدينة  وال�����ص��ي��اح��ة  وال��ع��م��ل  ل��ل��ع��ي�����ص 
ذك��ي��ة وم�����ص��ت��دام��ة وم��رك��زا حم��وري��ا يف 

االقت�صاد العاملي.
على  جنحت  دبي  اقت�صادية  اأن  واأو�صح 
اإط��ار عام  25 عاما يف تطوير  ال�  مدى 
االأمر  دبي  الإم��ارة  التناف�صية  لل�صيا�صة 
ال����ذي ���ص��اه��م يف ارت���ق���اء ال���دول���ة اعلى 
الدولية  التناف�صية  تقارير  يف  امل��رات��ب 
اىل  ..م�صريا  تقي�صها  التي  وامل��وؤ���ص��رات 
جهودها  �صتوا�صل  دب��ي  اقت�صادية  ان 
امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  اإىل  الرامية 
واآمنة  ت��ن��اف�����ص��ي��ة ���ص��ح��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  وخ��ل��ق 
املالئمة  االأط������ر  ت��ط��وي��ر  ع���رب  وذل�����ك 
منهجية  يف  املمار�صات  اأف�صل  وتطبيق 
العمل لديها ومواكبة كل جديد لتلبية 
االأعمال  ورج��ال  امل�صتثمرين  متطلبات 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  ب�������اأداء  ل���الرت���ق���اء 
كوجهة  الدولة  مكانة  وتعزيز  احليوية 
ا�صتثمارية بارزة وتر�صيخها على قائمة 
واالقت�صادية  ال��ت��ج��اري��ة  امل���راك���ز  اأه����م 
بالتعاون  وذل����ك  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
االحتادية  اجل��ه��ات  جميع  م��ع  امل�صتمر 
واملحلية وال�صراكة مع القطاع اخلا�ص.

واأ�صار اإىل اأن اقت�صادية دبي تعد اجلهة 
احلكومية االأوىل التي عززت من ريادتها 
من  احلكومي  العمل  من��اذج  تطوير  يف 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة متكاملة  اإط����الق  خ���الل 
ملجتمع  تقدمها  التي  لتعهيد اخلدمات 
اإيجابا  انعك�صت  وال��ت��ي  واالأع��م��ال  امل��ال 
عرب االرتقاء مب�صتوى وجودة اخلدمات 
امل�صتثمرين  م��ن  للمتعاملني  امل��ق��دم��ة 
املحلية  وال�����ص��رك��ات  االأع����م����ال  ورج�����ال 
االأداء  تعزيز  اإىل  باالإ�صافة  وال��دول��ي��ة 
بني  ال�صراكة  وتفعيل  واخل��دم��ي  امل��ايل 
ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���ص مب��ا ي�صب 
الوطني وتطوير  يف م�صلحة االقت�صاد 
تتمتع  ال��ت��ي  التناف�صية  االأع��م��ال  بيئة 
بها االإمارة. واأكد القمزي اأن اقت�صادية 
التنمية  مب�صرية  لالنتقال  تطمح  دب��ي 
ال�صاملة وامل�صتدامة يف دبي اإىل مراحل 
على  ترتكز  والرخاء  النمو  من  جديدة 
االبتكار واالإنتاجية العالية لكل من راأ�ص 
ملمار�صة  مثالية  بيئة  يف  والعمالة  امل��ال 

االأعمال هي االأف�صل يف العامل.

 18 يف  دب��ي  اقت�صادية  م�صرية  وب���داأت 
1992 مب��وج��ب ال��ق��ان��ون رقم  م��ار���ص 
املغفور  اأ���ص��دره  ال��ذي   1992 ل�صنة   1
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  مكتوم  ال�صيخ  ل��ه 
رحمه اهلل لتكون اقت�صادية دبي اجلهة 
االأن�صطة  م����زاول����ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  امل���خ���ول���ة 
االقت�صادية  احلركة  وتفعيل  التجارية 

يف اإمارة دبي.
جهودها  اأوىل  دب���ي  اق��ت�����ص��ادي��ة  وب����داأت 
اإطالق  وذل��ك عرب   1994 نوفمرب  يف 
جائزة دبي للجودة وبرنامج دبي لتقدير 
اجلودة بهدف ت�صجيع اجلهات املختلفة 
على تطبيق مفاهيم ومبادئ اجلودة يف 
وحتفيزها  واإجراءاتها  عملياتها  جميع 
عالية  ومنتجات  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  على 
العمالء  وتوقعات  رغبات  تلبي  اجل��ودة 
ل��ت��ك��ون اجل����ودة اأ���ص��ل��وب ح��ي��اة يف اإم���ارة 
املتحدة.  العربية  االإم���ارات  ودول��ة  دب��ي 
اقت�صادية  روئ  �صمن  االإط����الق  وك���ان 
دب��ي مل��ا ي�صهده ال��ع��امل م��ن ت��ط��ورات يف 
جميع املجاالت خا�صة يف جمال اجلودة 
ولتعزيز حركة  واالت�صاالت  واملعلومات 
احل�صاري  والتطور  االقت�صادي  النمو 

الذي ت�صهده الدولة.
واأطلقت اقت�صادية دبي يف عام 2002 
ب��رن��ام��ج دب���ي ل��ل��خ��دم��ة امل��ت��م��ي��زة الذي 
تلتزم  ال��ت��ي  للمن�صاآت  الع�صوية  مينح 
التعامل  مبعايري الربنامج واأخالقيات 
حيث يح�صل كل ع�صو على �صهادة تبني 
مدى متيز املن�صاأة عن غريها ..ويهدف 
ومكافاأة  وت��ق��دي��ر  لت�صجيع  ال��ربن��ام��ج 
امل��ن�����ص��اآت ال��ت��ي ت��دع��م ت��وج��ه دب���ي نحو 
للمن�صاآت  وال���رتوي���ج  وال��ت��م��ي��ز  اجل����ودة 
ل��ت��ح�����ص��ني نوعية  ت���ب���ذل ج���ه���دا  ال���ت���ي 
اأف�صل  اخلدمة املقدمة للزبائن واإب��راز 
االإنتاجية  لتعزيز  االإداري����ة  املمار�صات 
الذي  للنجاح  ..ون��ظ��را  العمل  وك��ف��اءة 
ت��ك��ل��ل م���ن خ���الل ج���ائ���زة دب���ي للجودة 
اأف�صل  جائزة  نيل  من  اجلائزة  متكنت 
جت��رب��ة اإداري�����ة يف ب��رن��ام��ج دب���ي ل���الأداء 
كما   1999 ل��ع��ام  امل��ت��م��ي��ز  احل��ك��وم��ي 
املتميزة على  حاز برنامج دبي للخدمة 
برنامج  اإداري��ة يف  اأف�صل جتربة  جائزة 
دب����ي ل�������الأداء احل���ك���وم���ي امل��ت��م��ي��ز لعام 
دب���ي يف  اق��ت�����ص��ادي��ة  ود���ص��ن��ت   .2003
يف  الب�صرية  التنمية  م��ب��ادرات   2002
الب�صري  العن�صر  تطوير  اأجل  من  دبي 
ملواكبة  وذل�����ك  ب��امل��ج��ت��م��ع  وال���ن���ه���و����ص 
االقت�صاد  ي�����ص��ه��ده��ا  ال��ت��ي  ال���ت���ط���ورات 
اال�صرتاتيجية  خطتها  م��ع  وب��ال��ت��وازي 
حقيقية  ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  اأج������ل  وم�����ن 
متوازنة اأكرث �صمولية وتكامال ..وتبنت 
املبادرة م�صاريع طموحة هي جائزة دبي 
للتنمية الب�صرية وبرنامج اال�صتثمار يف 
للطلبة  وع��د  وبرنامج  الب�صرية  امل��وارد 
املتفوقني واملوهوبني وبرنامج القيادات 
ال����واع����دة وب���رن���ام���ج ال��ن��ه��و���ص ب���امل���راأة 

وقاعدة معلومات اخلريجني.
22 ع��ام��ا ���ص��اه��م��ت هذه  وع��ل��ى م���دى 
الربامج واجلوائز التي تقع حتت مظلة 
جوائز متيز قطاع االأعمال على حتقيق 
اأبرزها  ال��ع��دي��د م��ن االجن������ازات مت��ث��ل 
يف ت��دري��ب اأك���رث م��ن 2000 ج��ه��ة يف 
م��ع��اي��ري ج��ائ��زة دب���ي ل��ل��ج��ودة وتدريب 
دبي  جائزة  مقيمي  من  مهني   2500
ل��ل��ج��ودة وت��دري��ب م��ا ي��زي��د على 300 
مت�صوق �صري من املخت�صني يف حتديد 
مدى كفاءة املن�صاآت التجارية وتطبيقها 
ملعايري اجلائزة كما كرمت جوائز التميز 
400 جهة  اأك���رث م��ن  االأع��م��ال  لقطاع 

�صمن جوائز التميز لقطاع االأعمال.
واأط��ل��ق��ت اق��ت�����ص��ادي��ة دب���ي م��رك��ز متيز 
ال��ع��امل��ي واجلائزة  االإ���ص��الم��ي  االأع��م��ال 
ال��ع��امل��ي��ة االإ����ص���الم���ي���ة ل���الأع���م���ال حتت 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  وذل������ك  م��ظ��ل��ت��ه��ا 
را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  �صاحب 
رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 

ال����وزراء ح��اك��م دب��ي جلعل دبي  جمل�ص 
و�صمن  االإ�صالمي  لالقت�صاد  عا�صمة 
ا�صرتاتيجيتها الهادفة اإىل تو�صيع نطاق 
االأن�صطة االقت�صادية االإ�صالمية ..ومت 
االإ�صالمية  العاملية  “اجلائزة  اإط���الق 
لتعزيز  ���ص��ن��وي��ة  ك��م��ب��ادرة  لالأعمال” 
اأف�صل املمار�صات والتميز بني املنظمات 
االأعمال  ممار�صة  جمال  يف  واملوؤ�ص�صات 

على اأ�صا�ص القيم االإ�صالمية.
ومتا�صيا مع �صيا�صة حكومة دبي الرامية 
الفر�ص  ورف��ع  االقت�صادية  التنوع  اإىل 
اال�صتثمارية يف االإمارة قامت اقت�صادية 
دبي من خالل قنواتها املتعددة مبا فيها 
ال�صيا�صات  وحت��ل��ي��ل  ال���درا����ص���ات  ق��ط��اع 
اال�صرتاتيجية  و�صياغة اخلطة  باإعداد 
 1996 دب��ي  الإم����ارة  االأوىل  التنموية 
ومتثلت   21 ال��ق��رن  ن��ح��و   2000  –
�صيا�صة  اإط���ار  و���ص��ع  يف  االأوىل  امل��رح��ل��ة 
وت���ط���وي���ر مناخ  اال����ص���ت���ث���م���ار  ت�����ص��ج��ي��ع 
والتنويع  االإنتاجية  وحت�صني  االأع��م��ال 
الثانية  املرحلة  وا�صتهدفت  االقت�صادي 
تو�صيع االنتاج االإقليمي وقاعدة ال�صوق 
والبحث  اال�صتثمارات  ت�صجيع  وكذلك 
ع��ن ال��ك��ف��اءات وغ��ط��ت امل��رح��ل��ة الثالثة 
اأن�صطة  ومم��ار���ص��ة  اال�صتثمار  ت�صجيع 
عن  والبحث  التكنولوجيا  على  ترتكز 

الكفاءات.
م�صمى  ت��ع��دي��ل   1997 ال���ع���ام  و���ص��ه��د 
اقت�صادية دبي من الدائرة االقت�صادية 
ليعك�ص  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  اإىل 
ذل����ك دوره������ا امل����ح����وري واحل��ق��ي��ق��ي يف 
..ويف  دب��ي  الإم��ارة  االقت�صادية  التنمية 
يف  دب��ي  اقت�صادية  �صاهمت  ال��ع��ام  نف�ص 
دعم وتاأ�صي�ص ال�صركات امل�صاهمة العامة 
ال��وق��ت احلا�صر  ال��ت��ي حت��ت��ل يف  ب��دب��ي 
املحلي  ال�صعيد  ع��ل��ى  م��رم��وق��ة  م��ك��ان��ة 
والعاملي وذلك تلبية لالأهداف التنموية 
الر�صيدة يف حكومة  القيادة  وتوجيهات 
دبي الرامية اإىل حتويل االإمارة كمركز 

عاملي لال�صتثمار واالأعمال.
يوليو  يف  دب�����ي  اق���ت�������ص���ادي���ة  وط����رح����ت 
1999 م�صروع القيام بالعمل التجاري 
ان��ط��الق��ا م��ن امل��ن��زل ان��ط��الق لت�صجيع 
العمل  مم��ار���ص��ة  على  امل��واط��ن  ال�صباب 
ال��ت��ج��اري ب��ه��دف دع���م وم�����ص��ان��دة دور 
اخلا�ص  القطاع  يف  الوطنية  ال��ك��ف��اءات 
تعزز من  اآليات عمل  توفري  من خالل 
االآليات  ت��ل��ك  وت�����ص��م  ال��ن��ج��اح.  ف��ر���ص 
والتدريب  بالرتخي�ص  ترتبط  جوانب 
ال��ف��ن��ي��ة وتعزيز  وامل�����ص��ان��دة  وال��ت�����ص��وي��ق 
بنجاح  التفاعل  على  املواطنة  ال��ق��درات 
م���ع م��ع��ط��ي��ات ال��ع��م��ل ال���ت���ج���اري. وقد 
وحدة  تاأ�صي�ص  امل�صروع  ه��ذا  ع��ن  انبثق 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع  تنمية 
موؤ�ص�صة  اىل  ت���ط���وي���ره���ا  مت  وال����ت����ي 
م�صتقلة با�صم موؤ�ص�صة حممد بن را�صد 
للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة واحلقت 
باقت�صادية دبي يف العام 2008. وفازت 
اإدارية  جتربة  كاأف�صل  انطالق  رخ�صة 
يف برنامج دبي لالداء احلكومي املتميز 

لعام 2002.
 2005 واأع���دت اقت�صادية دب��ي يف ع��ام 
اإم�����ارة دبي  ت��ن��اف�����ص��ي��ة  ع���ن  اأول درا����ص���ة 
ال��ع��امل��ي للتنمية  امل��ع��ه��د  ب��ال��ت��ع��اون م��ع 
ب�����ص��وي�����ص��را. واح���ت���وى تقرير  االإداري������ة 
ت��ل��ك ال��درا���ص��ة ع��ل��ى ك��م ك��ب��ري ومتنوع 
ل�صناع  توفرت  واالأف��ك��ار  املعلومات  من 
و�صكل  ب�����االإم�����ارة.  ال����ق����رار  وم���ت���خ���ذي 
اقت�صادية  قامت  ال��ذي  ال��راأي  ا�صتبيان 
دب������ي ب�������اإع�������داده يف اأو�������ص������اط امل�������دراء 
القطاع  �صركات  واأ�صحاب  التنفيذيني 
 70% دبي حوايل  العاملة يف  اخلا�ص 
اإ�صتند  التي  واملعلومات  امل��دخ��الت  م��ن 
هذا  نتائج  وم��ن  التقرير.  ذل��ك  عليها 
دبي  اقت�صادية  ودع���م  اق���رتاح  امل�����ص��روع 
لتنفيذ امل�صروع على امل�صتوى االحتادي 
ح���ي���ث مت ان�������ص���اء ال���ه���ي���ئ���ة االحت����ادي����ة 

للتناف�صية واالإح�صاء.
ويف العام 2006 قامت اقت�صادية دبي 
ب��ت��اأ���ص��ي�����ص اإم��ك��ري��دي��ت ل��ت��ت��وىل تقدمي 
خ����دم����ات امل���ع���ل���وم���ات االئ���ت���م���ان���ي���ة ويف 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  اأ����ص���در   2008 ال��ع��ام 
مكتوم  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ص��ي��خ 
االإمارات  �صركة  اعتماد  ب�صاأن  مر�صوما 
“اإمكريديت”  االئتمانية  للمعلومات 
املعلومات  ب���ت���ق���دمي  خم��ت�����ص��ة  ك��ج��ه��ة 
املر�صوم  ج��اء  حيث  دب��ي  يف  االئتمانية 
وال�صوابط  ب��امل��ع��اي��ري  لل�صركة  م��ل��زم��ا 
امل���ع���ت���م���دة م����ن ق���ب���ل اق���ت�������ص���ادي���ة دبي 
عن  ال�����ص��ادرة  والتعليمات  واالإر����ص���ادات 
اأثناء  االإم��ارات  لدولة  املركزي  امل�صرف 

تداول املعلومات االئتمانية.
اقت�صادية  دور  ات�صع   2008 العام  ويف 
م�صوؤولية  بتويل  تكليفها  مت  حيث  دبي 
والتنظيم  اخل����ط����ط  ج���م���ي���ع  و�����ص����ع 
ب��اإم��ارة دبي  ل���الأداء االق��ت�����ص��ادي  الكلي 
وتعزيز  مهامها  تنفيذ  على  واالإ���ص��راف 
حتقيق  ل�صمان  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
اأه�����داف اخل��ط��ة اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة لدبي 
وان�صمت موؤ�ص�صات ملظلتها بحيث تقوم 
التنمية  ب��امل�����ص��اه��م��ة وت��ع��زي��ز  ك��ل م��ن��ه��ا 
موؤ�ص�صة  وه���ي  ل���الإم���ارة  االق��ت�����ص��ادي��ة 
دبي لتنمية ال�صادرات وموؤ�ص�صة حممد 
ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع  لتنمية  را���ص��د  ب��ن 
للفعاليات  دب��ي  وموؤ�ص�صة  واملتو�صطة 

والرتويج التجاري.
دبي  حكومة  اأعلنت   2012 ال��ع��ام  ويف 
عن اإن�صاء مكتب دبي للتناف�صية ليتوىل 
التناف�صية  �صوؤون  كافة  اإدارة  م�صوؤولية 
اخلا�صة باإمارة دبي وذلك بالتن�صيق مع 
والدولية  واالإقليمية  املحلية  اجل��ه��ات 
للتناف�صية.  االإم����ارات  جمل�ص  وخا�صة 
تقارير  ومتابعة  بر�صد  املكتب  ويعنى 
وتقدمي  وحتليلها  الدولية  التناف�صية 
من  التي  باملبادرات  والقيام  املقرتحات 
تناف�صية  م�صتوى  ورف��ع  حت�صني  �صاأنها 
دولة االإمارات العربية ب�صكل عام واإمارة 
دبي ب�صكل خا�ص. وكرم �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص 
اأبريل عام  حاكم دبي اقت�صادية دبي يف 
اأف�����ص��ل جهة  ب��ج��ائ��زة  ل��ف��وزه��ا   2013
لعام  املتو�صطة  اجل��ه��ات  ع��ن  حكومية 
لالأداء  دب��ي  برنامج  يف  وذل���ك   2012

احلكومي املتميز.
اقت�صادية  ف��ازت  اجلوائز  �صعيد  وعلى 
دب���ي ع��ل��ى ع���دد م��ن اجل���وائ���ز الدولية 
اللتزامها  التقدير  و�صهادات  واملحلية 
الت�صغيلية  واجل�����ودة  ال��ت��م��ي��ز  مب��ع��اي��ري 
“االعرتاف  �صهادة  م��وؤخ��را  نالت  حيث 
املنظمة  قبل  من  متنح  التي  بالتميز” 

االأوروبية الإدارة اجلودة.
وح�����ازت اأي�����ص��ا ع��ل��ى ���ص��ه��ادات يف نظام 
الأنظمة   9001 اآي�����زو  وه���ي  االآي������زو: 
لنظام   14001 اآي�����زو  اجل�����ودة  اإدارة 
لنظام   18001 اآي���زو  البيئية  االإدارة 
اآيزو  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  اإدارة 
اآيزو  العمالء  خ��دم��ة  مليثاق   10001
اآيزو  العمالء  �صكاوى  الإدارة   10002
10004 ملراقبة وقيا�ص ر�صا العمالء 
املعلومات  اأم���ن  الإدارة   27001 اآي���زو 
ملعايري   CEN TS 16555 واآي���زو 

اإدارة االبتكار.
التنمية  دائ��������رة  اإجن����������ازات  وت�����ت�����واىل 
25 عاما  االقت�صادية بدبي على مدى 
خالل  م��ن  بالتف�صيل  ���ص��رده��ا  و�صيتم 
حتقيقه  مت  ما  تغطي  اأ�صبوعية  �صل�صلة 
الت�صجيل  ق��ط��اع  م��ن  ك��ل  نتائج يف  م��ن 
الرقابة  ق��ط��اع  ال��ت��ج��اري  وال��رتخ��ي�����ص 
وموؤ�ص�صة  امل�صتهلك  وحماية  التجارية 
امل�صاريع  ل��ت��ن��م��ي��ة  را�����ص����د  ب����ن  حم���م���د 
ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة وم��وؤ���ص�����ص��ة دبي 
لتنمية ال�صادرات وموؤ�ص�صة دبي لتنمية 

اال�صتثمار.

عي�صي عبد الفتاح كاظم حممد بن علي را�صد العبارحممد بن عبداهلل القرقاوي �صامي القمزي
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�لإمار�ت بال�ضد�رة يف �لتحول نحو �لطاقة �ملتجددة و�لنظيفة
•• دبي -وام:

العاملية يف  االم���ارات اجلهود  دول��ة  تقود 
وامل��ت��ج��ددة من  النظيفة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
يف  وا�صتثماراتها  ا�صرتاتيجياتها  خ��الل 

هذا املجال.
واح���دة من  امتالكها  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
م�صتوى  على  النفط  احتياطيات  اأك���رب 
ا�صتعدت  االإم�����ارات  دول���ة  اأن  اإال  ال��ع��امل 
مبكرا لوداع اآخر برميل نفط .. وت�صعى 
اإىل  ل��روؤي��ة االإم����ارات  االأج��ن��دة الوطنية 
االعتماد  وزي��ادة  م�صتدامة  بيئة  حتقيق 
التنمية  وتطبيق  النظيفة  الطاقة  على 

اخل�صراء.
وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي يف تقرير 
ل��ه��ا ان دول����ة االم������ارات ر���ص��خ��ت خالل 
االأعوام املا�صية مكانتها الريادية العاملية 
على  وعكفت  املتجددة  الطاقة  قطاع  يف 
م�صادر  لتنويع  نوعية  م�صاريع  تنفيذ 
ا���ص��ت��غ��الل الطاقة  ال��ط��اق��ة م���ن خ���الل 
ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  �صيما  وال  امل��ت��ج��ددة 
نطاق  �صمن  االإم�����ارات  دول���ة  تقع  حيث 
االإ�صعاع  حجم  وي�صل  ال�صم�صي  احل��زام 
اإىل  دب�����ي  يف   GHI ال���ع���امل���ي  االأف����ق����ي 
املربع  للمرت  �صاعة  واط  كيلو   2،200
االإ�صعاع  ح��ج��م  ي�����ص��ل  ب��ي��ن��م��ا  ال���ع���ام  يف 
 1،900 اإىل   DNI املبا�صر  الطبيعي 
العام  يف  امل��رب��ع  للمرت  �صاعة  واط  كيلو 
ومي��ك��ن ا���ص��ت��خ��دام ه���ذه االأ���ص��ع��ة الإنتاج 
الطاقة با�صتخدام كل من تقنية اخلاليا 
الكهرو�صوئية وتقنية الطاقة ال�صم�صية 

املركزة.
و او�صح التقرير ان ا�صرتاتيجية االإمارات 
من  مزيجا  ت�صتهدف   2050 للطاقة 
والنووية  امل���ت���ج���ددة  ال���ط���اق���ة  م�������ص���ادر 
حتقيق  ل�صمان  النظيفة  واالأح��ف��وري��ة 
االقت�صادية  االح��ت��ي��اج��ات  ب���ني  ت�����وازن 
الدولة  ت�صتثمر  واأن  البيئية  واالأه���داف 
 2050 600 م��ل��ي��ار دره����م ح��ت��ى ع���ام 
الطاقة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  ت��ل��ب��ي��ة  ل�����ص��م��ان 
اقت�صاد  يف  ال��ن��م��و  ا���ص��ت��دام��ة  و���ص��م��ان 
اإىل  اال�صرتاتيجية  تهدف  كما  الدولة.. 
رفع كفاءة اال�صتهالك الفردي واملوؤ�ص�صي 
يعادل  وف��ر  وحتقيق  باملائة   40 بن�صبة 

700 مليار درهم حتى عام 2050.
ت��ع��د من  دب����ي  ال��ت��ق��ري��ر اىل ان  وا����ص���ار 
قطاع  تطوير  يف  ال��رائ��دة  الذكية  امل���دن 
يف  وال�صباقة  والبديلة  املتجددة  الطاقة 
اب��ت��ك��ار ط���رق واأ���ص��ال��ي��ب ح��دي��ث��ة لتعزيز 
ا�صتهالك  وتر�صيد  الطاقة  قطاع  كفاءة 
بديلة  ح��ل��ول  واإي��ج��اد  الطبيعية  امل����وارد 
عن الطاقة التقليدية مبا يدعم حتقيق 
وتهدف  االإم���ارة..  يف  امل�صتدامة  التنمية 
النظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي   2050
مكتوم  اآل  را�����ص����د  ب����ن  حم���م���د  ال�����ص��ي��خ 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ص ال����دول����ة رئ��ي�����ص جمل�ص 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل اإىل تنويع 
م�����ص��ادر ال��ط��اق��ة يف االإم�����ارة وت��وف��ري 7 
م�صادر  م��ن  دب��ي  يف  الطاقة  م��ن  باملائة 
 2020 ع���ام  ب��ح��ل��ول  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
و75   2030 ع��ام  بحلول  باملائة  و25 

دبي  وتعد   .2050 ع��ام  بحلول  باملائة 
تطلق  التي  املنطقة  يف  الوحيدة  املدينة 
م���ث���ل ه�����ذه اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة ال����واع����دة 
مب�����ص��ت��ه��دف��ات حم�����ددة وب��ن��ط��اق زمني 
حتى  ال��ط��اق��ة  م�صتقبل  م��الم��ح  ي��ر���ص��م 
اال�صرتاتيجية  2050..وتتكون  ع���ام 
البنية  ه���ي  رئ��ي�����ص��ي��ة  م�������ص���ارات   5 م���ن 
والتمويل  الت�صريعية  والبنية  التحتية 
وتوظيف  وال���ك���ف���اءات  ال����ق����درات  وب���ن���اء 
مزيج الطاقة ال�صديق للبيئة.. وتندرج 
ال��ت��ح��ت��ي��ة مبادرات  ال��ب��ن��ي��ة  م�����ص��ار  حت��ت 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  جممع  مثل 
ل��ل��ط��اق��ة ال�����ص��م�����ص��ي��ة وال�����ذي ي��ع��د اأكرب 
م�صتوى  على  ال�صم�صية  للطاقة  م�صروع 
اإىل  العامل يف موقع واح��د بطاقة ت�صل 
 2030 ع��ام  بحلول  ميجاوات   5000
وبا�صتثمارات ت�صل اإىل 50 مليار درهم.
كهرباء  ه��ي��ئ��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  وح�����ول 
الطاقة  ق����ط����اع  ل���ت���ع���زي���ز  دب�����ي  وم����ي����اه 
�صعيد  ���ص��ع��ادة  ق���ال  والنظيفة  امل��ت��ج��ددة 
الرئي�ص  املنتدب  الع�صو  الطاير  حممد 
ان  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
ال�صديدة  والتوجيهات  الثاقبة  ال��روؤي��ة 
ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم���م���د بن 
طريق  خ��ارط��ة  ت�صكل  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د 
م�صرية  يف  ب��ه  ت��ه��ت��دي  ون��ربا���ص��ا  للهيئة 
وم�صاريعنا  الطموحة  ومبادراتنا  عملها 
روؤية  حتقيق  يف  للم�صاهمة  التطويرية 
اأن  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي   2021 االإم�����ارات 
تكون دولة االإمارات العربية املتحدة من 
 2021 ع��ام  بحلول  العامل  دول  اأف�صل 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي   2021 دب���ي  وخ��ط��ة 
م�صتدامة  ذك��ي��ة  م��دي��ن��ة  دب���ي  ت��ك��ون  اأن 
نظيفة  بيئية  عنا�صر  ذات  م��وارده��ا  يف 
االإمارة  مكانة  وتعزيز  وم�صتداة  �صحية 
كمركز عاملي للمال واالأعمال وال�صياحة 
ومنوذج يحتذى يف حتقيق اأعلى معايري 
ن�����ص��ب��ة الطاقة  ال��ط��اق��ة وزي������ادة  ك���ف���اءة 
الهيئة على حتقيق  املتجددة. كما تعمل 
على  الطلب  اإدارة  ا�صرتاتيجية  اأه���داف 
بن�صبة  ال��ط��ل��ب  لتقليل  وامل��ي��اه  ال��ط��اق��ة 
30باملائه بحلول 2030 وا�صرتاتيجية 
احل���د م��ن االن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة التي 
املائة  16يف  بن�صبة  خف�صها  اإىل  تهدف 
حتى عام 2021 بهدف جعل دبي �صمن 
امل��دن االأق��ل يف  املرتبة االأوىل عامليا بني 

الب�صمة الكربونية.
جممع  اأن  اإىل  ال��ط��اي��ر  ���ص��ع��ادة  واأ����ص���ار 
للطاقة  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
عن�صر  الهيئة  ت��ن��ف��ذه  ال���ذي  ال�صم�صية 
ا�صرتاتيجية  حت��ق��ي��ق  ���ص��ي��اق  يف  ف���اع���ل 
ومبادرة   2050 النظيفة  للطاقة  دب��ي 
م�صتدامة”  لتنمية  اأخ�����ص��ر  “اقت�صاد 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  اأط��ل��ق��ه��ا ���ص��اح��ب  ال��ت��ي 
حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل م��ك��ت��وم رع����اه اهلل 
االإمارات  دول��ة  يف  اأخ�صر  اقت�صاد  لبناء 
اأن  منوها  امل�صتدامة  التنمية  وحتقيق 
واعدة  ا�صتثمارية  فر�صا  ي��وف��ر  املجمع 
ل��ت��ع��زي��ز ال�����ص��راك��ات واال����ص���ت���ث���م���ارات يف 
ال��ق��ط��اع��ني العام  ب���ني  ال��ط��اق��ة  جم����ال 
واخلا�ص حيث تطرح الهيئة م�صروعات 

املجمع وفق منوذج املنتج امل�صتقل.

وا�صار التقرير اىل اأكرب م�صروع للطاقة 
ال�صم�صية يف العامل يف موقع واحد حيث 
ال�صمو  �صاحب   2012 يناير  يف  اعلن 
عن  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
اإطالق جممع حممد بن را�صد اآل مكتوم 
ل��ل��ط��اق��ة ال�����ص��م�����ص��ي��ة وال�����ذي ي��ع��د اأكرب 
العامل  يف  ال�صم�صية  الطاقة  م�صروعات 
يف موقع واحد وفق نظام املنتج امل�صتقل 
77 كيلومرتا  وميتد على م�صاحة تبلغ 
مربعا و�صتبلغ قدرته االإنتاجية 1000 
ميجاوات بحلول عام 2020 و�صوال اإىل 
 2030 ع��ام  بحلول  ميجاوات   5000
با�صتثمارات اإجمالية ت�صل اإىل 50 مليار 
درهم.. و�صي�صهم املجمع عند اكتماله يف 
تخفي�ص اأكرث من 6.5 مليون طن من 

انبعاثات الكربون �صنويا.
الهيئة  اط���ل���ق���ت   2016 ي���ون���ي���و  ويف 
مرحلة جديدة بتقنية الطاقة ال�صم�صية 
املركزة بعد النجاح الذي حققته دبي يف 
الكهرو�صوئية  ال�صم�صية  الطاقة  جمال 
م�صروع  م��ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  و���ص��ت��دخ��ل 
الت�صغيل  حيز  املركزة  ال�صم�صية  الطاقة 
اىل  ل��ل��و���ص��ول   2021 اإب���ري���ل  ب��ح��ل��ول 
بحلول  التقنية  بهذه  ميجاوات   1000

عام 2030.
التخزين  تقنية  امل�����ص��روع  و�صي�صتخدم 
احل��راري ملدة زمنية ت��رتاوح بني 8 اإىل 

العوامل  م��راع��اة  م��ع  يوميا  �صاعة   12
رفع  يف  ي�صهم  م��ا  واالق��ت�����ص��ادي��ة  الفنية 
اإمدادات  وتوفري  االإنتاج  وفعالية  كفاءة 
ل�صعادة  حتقيقا  الطاقة  م��ن  م�صتدامة 
امل���ج���ت���م���ع. واأ������ص�����اف ال���ت���ق���ري���ر ان�����ه مت 
اإط�����الق م��رك��ز ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر يف 
التنفيذ  مرحلة  يف  حاليا  وه��و   2014
بحلول  اأق�����ص��ام��ه  جميع  تكتمل  اأن  على 
مركز  اأع��م��ال  وتتمحور   ..2020 ع��ام 
اأربعة جماالت  والتطوير حول  البحوث 
الكهرباء  اإنتاج  ت�صمل  رئي�صية  ت�صغيلية 
البحوث  �صرتكز  ال�صم�صية  الطاقة  من 
عدد  على  عاملية  موؤ�ص�صات  مع  بالتعاون 
من املجاالت اأبرزها درا�صة تقنية االألواح 
الكهرو�صوئية واحلد من اآثار الغبار على 
كفاءتها واأداءها واختبار موثوقيتها على 
الطويل بهدف تطوير موا�صفات  املدى 

ومعايري تتالئم مع البيئة املحلية.
ك��م��ا ع��م��ل��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى اإن�����ص��اء مركز 
تفاعلي لالبتكار جمهز باأحدث التقنيات 
والنظيفة  امل��ت��ج��ددة  ل��ل��ط��اق��ة  احل��دي��ث��ة 
لتعزيز م�صتوى الوعي يف املجتمع حول 
امل��ت��ج��ددة وامل�����ص��ت��دام��ة و�صقل  ال��ط��اق��ة 
تناف�صية  وت��ع��زي��ز  ال��وط��ن��ي��ة  ال����ق����درات 
ري���ادي مبتكر  بت�صميم  وذل��ك  االأع��م��ال 
ي�صم طابقا اأر�صيا واأربع طوابق بارتفاع 
ب���اأح���دث  90 م������رتا. وامل�����رك�����ز جم���ه���ز 

و�صيكون  والنظيفة  امل��ت��ج��ددة  التقنيات 
للطاقة  وم����ع����ر�����ص  م���ت���ح���ف  مب���ث���اب���ة 

ال�صم�صية والطاقة املتجددة.
وت���ع���م���ل حم���ط���ة ����ص���خ وحت���ل���ي���ة امل���ي���اه 
ال�صم�صية  ال�����ط�����اق�����ة  ب����ا�����ص����ت����خ����دام 
ال��ك��ه��رو���ص��وئ��ي��ة يف جم��م��ع حم��م��د بن 
ال�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د 
 Reverse العك�صي  التنا�صح  بتقنية 
ال�صم�صية  وال���ط���اق���ة   Osmosis
اإن��ت��اج��ي��ة تبلغ  ب���ق���درة  ال��ك��ه��رو���ص��وئ��ي��ة 
األ��ف جالون   11 نحو  م��رتا مكعبا   50
ي��وم��ي��ا ح��ي��ث ي��اأت��ي ه���ذا امل�����ص��روع �صمن 
البحوث  تعزيز  جم��ال  يف  الهيئة  جهود 
والتطوير كما يهدف اإىل تزويد من�صاآت 
امل��ج��م��ع مبياه  يف  وال���ت���ط���وي���ر  ال��ب��ح��ث 
الهيئة  وتتعاون  اجل���ودة.  عالية  ال�صرب 
البحث  الأغ��را���ص  العاملية  املوؤ�ص�صات  مع 
العلمي يف جمال حتلية املياه با�صتخدام 

الطاقة ال�صم�صية.
وح����ظ����ي م���������ص����روع جم���م���ع حم���م���د بن 
منذ  ال�صم�صية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�صد 
االإعالن عنه باهتمام كبري من املطورين 
مهمة  عرو�صا  الهيئة  وتلقت  العامليني 
من عدة جهات عاملية تعمل يف هذا املجال 
احليوي االأمر الذي يعك�ص ثقة واهتمام 
امل�صروعات  ه���ذه  م��ث��ل  يف  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 

ال�صخمة التي تتبناها حكومة دبي.

�لفريق �لتنفيذي ملوؤ�ضر�ت �لطاقة يف �لأجندة 
�لوطنية يناق�ض خطة حتقيق �مل�ضتهدفات

•• اأبوظبي-وام:

اجتماعه  خالل  الوطنية  االأجندة  يف  الطاقة  ملوؤ�صرات  التنفيذي  الفريق  ناق�ص 
الثاين برئا�صة �صعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة خطة حتقيق 
امل�صتهدفات. ومت خالل االجتماع الذي عقد بح�صور �صعادة �صعيد حممد الطاير 
الع�صو املنتدب واملدير العام لهيئة كهرباء ومياه دبي متابعة ما مت االتفاق عليه يف 
االجتماع االأول وا�صتعرا�ص اخلطط املقرتحة مل�صارات العمل اخلا�صة باملوؤ�صرات 
الوطنية املناطة بالفريق التنفيذي لتحقيق م�صتهدفات االأجندة الوطنية بن�صبة 
وت�صمل املوؤ�صرات الوطنية التي ي�صرف عليها   . 100باملائة بحلول العام 2021 
الطاقة  م�صاهمة  يقي�ص  حيث  النظيفة  الطاقة  ا�صهام  ن�صبة  موؤ�صر  ال��ف��ري��ق: 
الدولة، وموؤ�صر كثافة  املنتجة يف  الكهربائية  الطاقة  النظيفة يف اجمايل خليط 
ا�صتهالك الطاقة ويعك�ص جهود الدولة يف جمال رفع كفاءة اال�صتهالك، واأي�صا 
الدولة  جهود  يعك�ص  وال��ذي  للفرد  الكربون  اأك�صيد  ث��اين  انبعاث  معدل  موؤ�صر 
خلف�ص انبعاثات غاز ثاين اك�صيد الكربون. ومت خالل االجتماع ا�صتعرا�ص عدد 
من املبادرات التي تقوم بها الدولة على امل�صتوى االحتادي واملحلية لزيادة م�صاهمة 
الطاقة النظيفة وتقليل االنبعاثات كمبادرة حتفيز ا�صتخدام ال�صيارات الكهربائية 
يف الدولة ومبادرة تعزيز ا�صتخدام التكيف املناطقي ومبادرة ف�صل انتاج املاء عن 
انتاج الكهرباء وا�صتخدامات الطاقة ال�صم�صية يف حمطات حتلية املياه . كما اطلع 
احل�صور على م�صتجدات م�صروع �صويحان لطاقة ال�صم�صية وغري ذلك من م�صاريع 
الطاقة ال�صم�صية يف الدولة.. واأقر الفريق خالل االجتماع الفرق الفرعية املنبثقة 
من الفريق التنفيذي ومهامها والتي ت�صمنت م�صاركة القطاع اخلا�ص ال�صناعي 
الإعداد خطة اإدارة الطلب على الطاقة يف القطاع ال�صناعي. واأكد �صعادة الدكتور 
مطر حامد النيادي اأهمية العمل يف الفريق التنفيذي لتحقيق موؤ�صرات الطاقة 
و اعتربه خطوة رائدة لتحقيق اأجندة الدولة بروؤية م�صتقبلية طموحة و يدعم 
توجهات الدولة وفق منهجية را�صخة لت�صكيل م�صتقبل م�صتدام حيث يعد قطاع 
الطاقة يف دولة االمارات من اأهم القطاعات احليوية التي توؤثر ب�صكل وا�صح على 
االم��ارات جهود كبرية جلعل هذا  دولة  وتبذل  الدولة  واقت�صاد  والبيئة  املجتمع 
القطاع اأكرث ا�صتدامة من خالل تنويع م�صادر الطاقة واإدخال املزيد من م�صادر 

الطاقة النظيفة اىل مزيج الطاقة يف دولة االمارات.

لر�ضن �آند توبرو تفوز بعقد  خدمات 
متكاملة يف م�ضروع �ضكك �حلديد �لقطرية 

•• دبي -الفجر:  

فازت �صركة الر�صن اآند توبرو للكهرباء واالأمتمة الكائن مقرها  يف املنطقة احلرة 
���� ذراع التعاقد لالإئتالف الهندي  مبنطقة جبل علي، االإمارات العربية املتحدة 
الر�صن اآند توبرو ���� بعقد تقدمي خدمات متكاملة يف م�صروع �صكك احلديد القطرية 
�صنوات   5 ملدة  وتكليف و�صيانة   وتكامل  واختبار  وتركيب  توريد  ي�صمل  وال��ذي 
وذلك ل�صبكة وا�صعة الأمتتة البناء واأنظمة التحكم باك�ص لعدد 37 حمطة. وقد 
اأعلنت ال�صركة عن ال�صفقة  التي تبلغ قيمتها حوايل 278 مليون ريال قطري 
واأنها  ال�صديدة،  الدولية  املناف�صة  على  ف��ازت  “باأنها  قائلة  دوالر  مليون   76.5
اخلا�صة  اأعمالها  لتو�صيع  توبرو  اآن��د  الر�صن  �صركة  ا�صرتاتيجية  مع  مزامنة  يف 
ب�صبكات ال�صكك احلديدية يف منطقة ال�صرق االأو�صط.  الر�صن اآند توبرو، التي 
تعمل يف اأكرث من 30 بلداً يف جميع اأنحاء العامل، و لديها اإيرادات تفوق ال 15 

توبرو  ان��د  الر�صن  و�صركة  دوالر.  مليار 
ال�صناعية  املجموعات  اأك��رب  من  واح��دة 
بنية  م�����ص��روع��ات  ت�����ص��ارك يف  ال��ه��ن��دي��ة 
اأ�صا�صية يف منطقة اخلليج.  واأحد اأهداف 
تقليل  هو  الدوحة  مرتو  م�صروع  اإقامة 
اأعداد ال�صيارات يف �صوارع العا�صمة بنحو 
األ���ف ���ص��ي��ارة ي��وم��ي��ا. وك���ان مركز   190
اأن  اأعلن  التكنولوجية  لالبتكارات  قطر 
على  اأم�صى  ال��دوح��ة  يف  ال�صيارة  راك���ب 
�صاعات   109 نحو   2016 العام  مدى 
يف ال��زح��م��ة، ومي��ث��ل ه���ذا امل���ع���دل زي���ادة 
بنحو �صبع �صاعات عن العام الذي �صبق، 
وتاأمل �صركة �صكك احلديد القطرية اأن 
املرتو  �صخ�ص  مليون   1.65 ي�صتخدم 

ومعقبا على هذا  �صنويا بحلول 2031. 
واالأمتمة  للكهرباء  توبرو  اآند  �صركة الر�صن  رئي�ص  بهارجافا،  ال�صيد  قال  الفوز 
اإن قدرة ال�صركة االأ�صا�صية الإدارة امل�صاريع، واملعرفة يف جمال االإن�صاء والهند�صة 
من  وذل��ك  متفوق  لنظام  متكاملة  حلول  تقدمي  من  متكننا  �صوف  التطبيقية 
اأربعة عقود بدعم جمموعة من  خالل اال�صتفادة من قدراتنا املثبتة على مدى 
ال�صيانة  لتقدمي خدمات  بكفاءة عالية  �صركتنا  تتمتع  املهند�صني ذوي اخل��ربة. 
الوقائية والت�صحيحية لتحقيق اأق�صى قدر من االأداء وجهوزية اأنظمة االأمتتة 
بناء  االأوىل  �صت�صهد  املرتو يف مرحلتني:  م�صروع  بناء  و�صيتم  التحكم.  ومعدات 
ثالثة من اأ�صل اأربعة خطوط االأحمر والذهبي واالأخ�صر وبناء عدد 37 حمطة 
8.7 كم من اجل�صور.   االأن��ف��اق وعلى بعد  111 كيلومرت من  متتد على ط��ول 
اأغ�صط�ص  بحلول  املحطات  جميع  ت�صليم  مع  االأوىل  املرحلة  من  االنتهاء  �صيتم 

2018 ليبداأ الت�صغيل الر�صمي بحلول نهاية 2019.

مو�نئ دبي �لعاملية ت�ضارك يف موؤمتر 
�ل�ضياحة �لبحرية �لعاملي بفلوريد�

•• دبي-وام:

مبدينة  العاملي  البحرية  ال�صياحة  موؤمتر  يف  العاملية  دبي  موانئ  �صاركت 
املوؤمتر  و�صكل  االأم��ري��ك��ي��ة.  املتحدة  ب��ال��والي��ات  فلوريدا  والي��ة  يف  ميامي 
الطالع  مثالية  فر�صة  البحرية  ال�صياحة  بقطاع  املتخ�ص�ص  واملعر�ص 
وامل�صاريع  دبي  يف  البحرية  ال�صياحة  مبقومات  العاملية  ال�صياحة  �صركات 
الواعدة التي تطورها موانئ دبي العاملية حالياً، ويف مقدمتها مارينا ميناء 

را�صد الذي �صيتم افتتاح مرحلته االوىل اأول يونيو املقبل. 
دعم  جلنة  وف��د  �صمن  امل��وؤمت��ر  يف  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  م�صاركة  وج���اءت 
لالإقامة  العامة  االإدارة  ت�صم يف ع�صويتها  التي  بدبي  البحرية  ال�صياحة 
و���ص��وؤون االأج��ان��ب يف دب��ي، �صياحة دب��ي االأح��وا���ص اجلافة بدبي وطريان 
االإم��ارات. و او�صح حممد املناعي املدير التنفيذي مليناء را�صد ان اللجنة 
يف  ال�صياحة  �صركات  مع  اللقاءات  من  العديد  املوؤمتر  هام�ص  على  عقدت 
العامل وم�صغلي البواخر ال�صياحة بهدف الرتويج لدبي كمركز لل�صياحة 

البحرية يف املنطقة.

»�ضروق« تعزز �مل�ضهد �ل�ضياحي �لبيئي يف كلباء باإطالقها »نزل �لرفر�ف«
•• ال�صارقة-الفجر:

على  ال��ق��ائ��م��ة  ا�صرتاتيجيتها  اإط����ار  يف 
توفري وجهات �صياحية رائدة وم�صتدامة 
ال�صارقة،  اإم������ارة  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف  يف 
لال�صتثمار  ال�������ص���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن���ت 
هيئة  مع  وبالتعاون  �صروق،  والتطوير 
البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�صارقة، 
عن نزل الرفراف، م�صروعها ال�صياحي 
البيئي االأحدث الواقع يف مدينة كلباء، 
والذي ي�صكل باكورة امل�صاريع ال�صياحية 

اجلديدة للهيئة لعام 2017.
موؤخراً  با�صرت  اأن��ه��ا  ���ص��روق  واأو���ص��ح��ت 
يعد  ال����ذي  الرفراف”،  “نزل  اإن�����ص��اء 
من  وع�����ص��ري��اً  ف��اخ��راً  م�����ص��روع �صيافة 
فئة اخلم�صة جنوم مغطى بخيام، يوفر 
جت��رب��ة اإق���ام���ة ف���ري���دة ���ص��م��ن حممية 
اأ�صجار القرم يف طبيعة كلباء ال�صاحرة، 
متوقعة اإمتام امل�صروع بالكامل وت�صليمه 
العام  م���ن  االأول  ال��ن�����ص��ف  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل 

اجلاري.
فاخرة،  خيمة   20 امل�����ص��روع  ويت�صمن 
�صباحة خا�ص،  يتمتع كل منها بحو�ص 
نزالئها  ملنح  خ�صي�صاً  اخليام  و�صممت 
واخل�صو�صية،  ال����راح����ة  م����ن  امل����زي����د 
يف وق���ت ت��وف��ر اإط�����الالت م��ذه��ل��ة على 
اأ�صجار  غ��اب��ة  وع��ل��ى  ال��ه��ن��دي  امل��ح��ي��ط 

القرم املحيطة بامل�صروع.
وراحة  الفخامة  اأج���واء  تعزيز  وبهدف 
الرفراف”  “نزل  ���ص��ي��وف��ر  ال�����ص��ي��وف، 
يف  ال�صحية  وال��ل��ي��اق��ة  ل��ل��ي��وغ��ا  م���رك���زاً 
اإىل جمموعة  باالإ�صافة  الطلق،  الهواء 

مكتب  ت�صمل:  التي  العامة  املرافق  من 
ا�صتعالمات، و�صالة ا�صتقبال، ومطاعم، 

واأماكن ترفيهية خارجية.
من  ب��ال��ع��دي��د  امل��ن��ط��ق��ة  زوار  وي��ت��م��ت��ع 
الن�صاطات التي يوفرها مركز االأن�صطة 
لع�صاق  الفر�صة  يتيح  الذي  اخلارجية، 
امل����غ����ام����رات اخل���ارج���ي���ة خل���و����ص عدد 
م��ن ال��ت��ج��ارب ال��ف��ري��دة، ال��ت��ي تت�صمن 
التجديف عرب اأ�صجار القرم، والرحالت 

وركوب الدراجات اجلبلية.
معايري  اأعلى  باعتماده  امل�صروع  ويتميز 
ال��ب��ن��اء االأخ�����ص��ر واال���ص��ت��دام��ة، وميتاز 
�صالمة  على  للغاية  املنخف�ص  بتاأثريه 
الطبيعي،  وج��م��ال��ه��ا  امل��ح��ي��ط��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
و�صيقدم لنزالئه وزواره جتربة �صيافة 
اال�صرتخاء  فر�صة  ومينحهم  ممتعة، 

واال�صتمتاع ب�صحرالطبيعة.
وقال �صعادة مروان بن جا�صم ال�صركال، 
ال�صارقة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر 
متتلك   : �صروق  والتطوير  لال�صتثمار 
اإمارة ال�صارقة مقومات وموارد طبيعية 
وجهة  منها  جتعل  متنوعة،  وت�صاري�ص 
وت�صعى  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ف���ري���دة  ���ص��ي��اح��ي��ة 
ال�صياحية  م�صاريعها  خالل  من  �صروق 
التي تطلقها يف خمتلف مناطق االإمارة 
االأماكن  ه��ذه  على  ال�صوء  ت�صليط  اإىل 

وجلب حركة ال�صياحة اإليها.
واأ�صاف ال�صركال: تتبنى �صروق توجهاً 
امل�صاريع  �صل�صلة من  اإن�صاء  نحو  را�صخاً 
ال�صياحية والرتفيهية البيئية امل�صتدامة 
يف االإمارة، كان اأبرزها م�صروعا مليحة 
وكلباء  واالأث����ري����ة،  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ل��ل�����ص��ي��اح��ة 

قدماً  من�صي  واليوم  البيئية،  لل�صياحة 
نزل  م�صروع  ع��رب  النهج  ه��ذا  تعزيز  يف 
ن�صبة  ت�صميته  ج���اءت  ال���ذي  ال��رف��راف، 
يف  يعي�ص  ال����ذي  ال���رف���راف،  ط��ائ��ر  اإىل 
فيها،  مم��ي��زة  اأي��ق��ون��ة  ويعترب  املحمية، 
�صيافة  جت��رب��ة  امل�����ص��روع  �صيقدم  ح��ي��ث 

راقية تلبي متطلبات اال�صتدامة.
امل�صروع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  راع���ي���ن���ا  واأو������ص�����ح: 
ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة، ح��ي��ث قررنا 
خارج  والتجهيز  البناء  اأع��م��ال  تتم  اأن 
املكونات  ن��ق��ل  ب��ع��ده��ا  ل��ي��ت��م  امل��ح��م��ي��ة 
امل�صروع،  م��وق��ع  يف  وتركيبها  اجل��اه��زة 
للفك  ق��اب��اًل  بكونه  اأي�صاً  يتميز  ال��ذي 
البيئة  ي��ج��ن��ب  م���ا  ال���رتك���ي���ب،  واإع�������ادة 
عملية  خم��ل��ف��ات  للمنطقة  الطبيعية 
طرق  توفري  على  حر�صنا  كما  ال��ب��ن��اء، 
الناجمة  النفايات  م��ن  للتخل�ص  اآم��ن��ة 
واإع��ادة تدوير  االإن�صائية،  العمليات  عن 
ك���ل م���ا مي��ك��ن ت���دوي���ره م��ن��ه��ا، و�صواًل 
للبيئة  ���ص��دي��ق��ة  اأن�����واع  ا���ص��ت��خ��دام  اإىل 
وانتهاء  واخل���ر����ص���ان���ة،  االإ���ص��م��ن��ت  م���ن 
بالتمديدات واالأجهزة الكهربائية التي 
والتي  امل�����ص��روع،  يف  ا�صتخدامها  �صيتم 
حتقق اأعلى ا�صرتاطات اال�صتدامة واأقل 
اأثر يف البيئة املحيطة، ما يعني بالتايل 
للم�صروع  الكربونية  الب�صمة  تخفي�ص 

اإىل اأدنى حد ممكن.
من جهتها، قالت �صعادة هنا ال�صويدي، 
رئي�صة هيئة البيئة واملحميات الطبيعية 
يف ال�صارقة: ياأتي تعاوننا مع �صروق يف 
اإجناز هذا امل�صروع املميز يف اإطار حر�صنا 
القيمة يف  الطبيعية  امل��وارد  اإتاحة  على 

ال���زوار، مع توفري  اأم��ام  اإم��ارة ال�صارقة 
ل�صمان  عليها  احل��ف��اظ  درج����ات  اأع��ل��ى 
و�صنعمل  القادمة،  لالأجيال  ا�صتدامتها 
ع��ل��ى ت��ق��دمي ال��دع��م ال����الزم للهيئة يف 
اإدارة مرافق امل�صروع الطبيعية، وحماية 
االأ�صا�ص  ت�����ص��ك��ل  ال��ت��ي  ال���ق���رم  اأ����ص���ج���ار 
املحمية  تعد  حيث  للم�صروع،  الطبيعي 
القرم،  اأ���ص��ج��ار  اأق���دم  ل��ع��دد م��ن  موطناً 
لي�ص يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة 

فح�صب، بل يف دول املنطقة ككل.
مع  “اتفقنا   : ال�������ص���وي���دي  واأ����ص���اف���ت 
)�صروق( اأن يتم بناء النزل على قاعدة 
مرتفعة عن االأر�ص، حتى ال تت�صبب يف 
اإف�صاد مناطق تع�صي�ص ال�صالحف، التي 
لها،  طبيعياً  م���اأوى  املنطقة  م��ن  تتخذ 
كما �صتعمل ال�صركة امل�صغلة على توفري 
الالزمة  والعناية  ال�صرورية  احلماية 
امل�صروع  ي��ج��ع��ل  م���ا  وه����و  ل��ل�����ص��الح��ف، 
ميتثل الأعلى املعايري يف املحافظة على 

البيئة الطبيعية الفريدة للمنطقة«.
يف  ال��ق��رم  اأ���ص��ج��ار  اأن حممية  اإىل  ي�صار 
طبيعية  كمحمية  اأُعلنت  كلباء  مدينة 
مب��وج��ب امل��ر���ص��وم االأم������ريي رق���م 27 
�صاحب  ع���ن  ال�������ص���ادر   2012 ل�����ص��ن��ة 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ص��ل��ط��ان بن 
حممد القا�صمي، ع�صو املجل�ص االأعلى 
املحمية  وتتميز  ال�صارقة،  اإم���ارة  حاكم 
مب��وق��ع��ه��ا اجل���غ���رايف ع��ل��ى خ���ور كلباء، 
حيث تقع اأخف�ص نقطة يف املحمية على 
بعد ميلني من البحر وتبلغ 23 مرتاً.

للمحمية  االإج��م��ال��ي��ة  امل�����ص��اح��ة  وت��ب��ل��غ 
ويتكون  م��رب��ع��اً،  م���رتاً  كيلو   4.997

اأولهما:  ج��زاأي��ن،  م��ن  البيئي  نظامها 
اأ���ص��ج��ار ال��ق��رم ال��ت��ي متتاز  بيئة غ��اب��ات 
ب��ارت��ف��اع��ه��ا ال�����ص��اه��ق ن��ح��و 8 اأم���ت���ار، 
االأ�صجار  ه��ذه  تنمو  حيث  و�صالبتها، 
االأك�صجني  م���ع���دالت  ذات  ال���رتب���ة  يف 
مللوحة  بتحملها  وت��ع��رف  امل��ن��خ��ف�����ص��ة، 
م��ي��اه ال��ب��ح��ر، وت�����ص��اع��د اأ���ص��ج��ار القرم 
كذلك على ا�صتقرار ال�صاحل عن طريق 
التي  التعرية  اأ���ص��رار عوامل  احل��د من 
ت�صببها العوا�صف، واالأمواج، والتيارات، 

واملد واجلزر.
اأم�����ا اجل�����زء ال���ث���اين م���ن امل��ح��م��ي��ة فهو 
�صناعياً،  اأن�صئت  التي  املت�صلة  البحرية 
الطحالب  تكاثر  بكثافة  تتميز  وال��ت��ي 
اإمت����ام عملية  ال��ه��ام��ة وال�����ص��روري��ة يف 
الغذاء  ل��ت��وف��ري  ال�������ص���وئ���ي،  ال��ت��م��ث��ي��ل 

الوفري لالأحياء البحرية.
من  خمتلفة  اأن��واع��اً  املحمية  وحتت�صن 
اأهمها  ال���ن���ادرة،  واحل���ي���وان���ات  ال��ط��ي��ور 
اخل�صراء  ال��ب��ح��ري��ة  ك��ل��ب��اء  ���ص��الح��ف 
املنقار،  و���ص��ق��ري��ة  ال����راأ�����ص  و���ص��خ��م��ة 
والثعالب والزواحف وال�صقور والن�صور 
اكت�صب  التي  الرفراف،  وطيور  والبوم، 

النزل ا�صمه منها.
امل��ح��م��ي��ة �صمن  ت�����ص��ج��ي��ل  اع��ت��م��اد  ومت 
اتفاقية حماية االأرا�صي الرطبة رام�صار 
لف�صائل  دعمها  ب�صبب   ،2013 �صنة 
اأنها  م��ه��ددة م��ن ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة، كما 
متتلك اأهمية عاملية كبيئة مهمة لتكاثر 
الطيورالنادرة،حيث  اأن��واع  من  العديد 
لطائر  تكاثر  كموقع  بانفرادها  متيزت 

الرفراف املطوق العربي.
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العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
 يف الدعوى رقم : 2016/4661 جتاري ال�شارقة      

اىل املدعي عليه :  ال�صركة ال�صعبية الهند�صية  
مبا اأن املدعي / �صركة بي اأوبي بي لتاأجري املعدات الثقيلة ذ م م   

قد اقام �صدكم الدعوى امل�صار اليها اعاله ، وحكمت حمكمة ال�صارقة االبتدائية املوقرة 
بتعييني كخبري حما�صبي للنظر يف اأمر الدعوى ، وحيث انكم مل حت�صروا اجتماع اخلربة 
ال�صابق  يتوجب عليكم احل�صور اىل مكتب اخلبري املحا�صبي/ الهام رمزي ال�صواديف ،  
على عنوانه التايل : بر دبي - �صارع منخول - من دوار ال�صطوة - الهنا �صنرت  - اأمام 
 كارفور - مكتب 228 ، 229 )عمر ن�صري ملراجعة احل�صابات(  - هاتف : 04-3888996 ، 
فاك�ص : 388997-04  -  وذلك  يوم االربعاء  املوافق 2017/3/29  يف متام ال�صاعة 00 : 12 

ظهرا ، وتقدمي كافة الوثائق وامل�صتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى 
خبري حما�شبي  / الهام رمزي ال�شواديف     

 اإعالن باحل�شور
 اأمام مكتب اخلبري احل�شابي

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/1674   

املخطر : �صتاندرد ت�صارترد بنك 
املخطر اليه : ال�صيد/ علي ح�صني دباجي - اأمريكي اجلن�صية 

اىل املنذ اليه ال�صيد/ علي ح�صني دباجي ، يكلفك املخطر / �صتاندرد ت�صارترد بنك ب�صداد مبلغ املديونية كما 
هو يف 2017/2/10 و قدره 1.420.981.50 درهم اإماراتي )مليون واأربعمائة وع�صرون الف وت�صعمائة وواحد 
وثمانون درهم اإماراتي و 50 فل�ص( مبوجب اتفاقية الت�صهيالت املوؤرخة يف 2008/8/5 خالل ثالثني )30( 
يوما من تاريخ ن�صر هذا االإخطار �صندا الحكام املادة )144( من قانون االجراءات املدنية، ويف حالة اإخفاق 
املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني )30( يوما املذكورة ، فان املخطر �صيتخذ االجراءات القانونية 
الالزمة ملبا�صرة اجراءات نزع ملكية الوحدة رقم )1204( بالطابق رقم )12( ، والبالغ م�صاحتها )91.51 مرت 
مربع( ، يف املبنى رقم )4( وامل�صمى )�صاوث ريدج 4( ، املقام على قطعة االر�ص رقم )201( ، والكائن يف منطقة 
برج خليفة ، اإمارة دبي ، االإم��ارات العربية املتحدة ، واملرهونة ل�صالح املخطر وحجزها وبيعها وفق اأحكام 

القانون رقم 14 ل�صنة 2008 ب�صاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي.  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : ثنك ون لل�ضفر وال�ضياحة - �س ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 413 - مكتب ملك عبداهلل حممد عبداهلل مو�صى - بردبي - عود ميثاء 
-  ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 649099  رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1070360 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري 
يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2017/3/6  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/3/6 وعلى من 
ي�ضرى و�ضركاه لل�ضت�ضارات  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص  لديه 
وتدقيق احل�ضابات  العنوان : مكتب  رقم 703 ملك ي�صرى عادل امني - بردبي - اخلليج 
امل�صتندات واالأوراق  :         م�صطحباً معه كافة  الفاك�ص  - التجاري  الهاتف :  

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/ي�ضرى و�ضركاه لل�ضت�ضارات وتدقيق احل�ضابات  
 ال��ع��ن��وان : م��ك��ت��ب  رق���م 703 م��ل��ك ي�����ص��رى ع���ادل ام���ني - ب��ردب��ي - اخل��ل��ي��ج - التجاري
الفاك�ص :             مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية  الهاتف:  
لل�ضفر  ون  ثنك  لت�صفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
بتاريخ 2017/3/6  ق��رار حماكم دبي  وال�ضياحة - �س ذ م م  وذل��ك مبوجب 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/3/6  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
 مذكرة اإعالن بالن�شر بقرار االإحالة  

يف الدعوى 2017/07 ا�شتئناف مدين
اىل امل�صتاأنف �صدهما : 1- احمد عبد العزيز العجي 

2- حممد �صم�ص الدين عبد العزيز العجي 
حيث ان امل�صتاأنف : بنك راأ�ص اخليمة 

قد اقام عليكم اال�صتئناف رقم 2017/07 ا�صتئناف مدين 
وعليه يقت�صي ح�صورك لدى حمكمة ا�صتئاف راأ�ص اخليمة يف الدعوى املقامه 
بحقك يوم االحد املوافق 2017/3/26م ال�صاعة التا�صعة �صباحا  وذلك لالإجابة 
عن  تخلفك  حالة  ويف  ودف���وع  بيانات  م��ن  لديك  م��ا  وت��ق��دمي  اال�صتئناف،  على 
احل�صور اأو اإر�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد اأعاله فاإن املحكمة �صتبا�صر نظر 

الدعوى غيابيا.  
                         عوين اجلرجاوي - مدير الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

 يف الدعوى رقم  2017/163  تنفيذ عقاري 
اىل املنفذ �صده/1- كايزن ديفيلومبنت�ص - م م ح   2- كيه دي باكا 59 ليمتد - جمهويل حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �صركة جلوبال ريل ا�صتيت لالإيجارة والتمويل - �ص م ب وميثله 
رقم  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  باحلكم  نعلنكم   - التميمي  الفا�صلي  ح��م��ادي  االأم���ري  عبد  ع�صام   :
االحد  ي��وم  عقاري  ا�صتئناف   2015/50 و   25 رق��م  باال�صتئناف  واملعدل  كلي   عقاري    2012/926
بتاريخ 2009/9/13 باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك :  1- باإلزامكم بالت�صامن ب�صداد مبلغ وقدره 
)38468710( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�صداد وت�صليمه اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا االع��الن  2- الزامكم برد ال�صيك رقم 269 
وامل�صحوب على بنك ابوظبي الوطني.    وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2015/1476 تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: �صركة اخلليج العلمية  -  عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - املنطقة احلرة جلبل علي - اأر�ص رقم اإي دبليو 

تي اإيه 80 - �صارع رقم 624 - �ص ب : 17010 - هاتف : 048815270 
املنفذ �صده : نادية عبد الرحيم رفيق اأبو حجلة ب�صفتها ال�صخ�صية وب�صفتها امل�صجل باإ�صمها املوؤ�ص�صة  الفردية/ املوؤ�ص�صة 
 : 72 - فاك�ص  اآر  االإم���ارات - �صارع رق��م -2 فيال رق��م  ت��الل  دب��ي -  اإم���ارة    : العلمية للمختربات  -  عنوانه  اخلليجية 
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2017/3/29 ال�صاعة 5.00 م�صاء   -   050/6241967  : موبايل   04-3682552
بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ص��اف��ه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف 
البيع)�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء 
ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه 
301 من قانون االإج��راءات املدنية  معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : ح�صة املنفذ �صدها / 
نادية عبدالرحيم رفيق ابو حجلة يف العقار )قطعة ار�ص ف�صاء( - رقم االر�ص : 44 - املنطقة : الثنية الرابعة - م�صاحة 

احل�صة : 90.23/83 قدرم مربع واملقدرة قيمتها ب����� )16000000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2016/166 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ص م ع 

 عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �صارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين   
املنفذ �صده : حممد بوثيلوت ا�صار ينتا فيدي - واآخرون 

 )JV-T09E2TH014( 014 عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - قرية جمريا - فيال رقم
احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2017/3/29 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  يقل عن  تاأمني ال  ايداع  ال�صراء  راغبي  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  االأ�صا�صي قبل دخول  الثمن 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : اأر�ص وما 
عليها من بناء - املنطقة : الرب�صاء جنوب اخلام�صة - رقم االر�ص : 490 - امل�صاحة : 300 مرت مربع ، التقييم : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    2500000
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2016/166 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ص م ع 

 عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �صارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين   
املنفذ �صده : فريوز بوتيلوت ا�صارينتا فيدي - )طبقا ملا هو وارد يف افادة اجلن�صية واالقامة(   واآخرون  - فريوز بوثيلوت 
 )JV-T09E2TH014( 014 ا�صار ينتا  فيدى ) طبقا   - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - قرية جمريا - فيال رقم 
اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2017/3/29 املوافق  االرب��ع��اء   ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  يقل عن  تاأمني ال  ايداع  ال�صراء  راغبي  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  االأ�صا�صي قبل دخول  الثمن 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : اأر�ص وما 
عليها من بناء - املنطقة : الرب�صاء جنوب اخلام�صة - رقم االر�ص : 490 - امل�صاحة : 300 مرت مربع ، التقييم : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    2500000
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2016/8  بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ص م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة -  �صارع االحتاد - بناية بنك دبي التجاري بجوار ديرة �صيتي �صنرت- الطابق الثالث 
املنفذ �صده : �صعيد �صالح �صعيد ال�صواد  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيافة - بناية ويل�صون - مكتب 

رقم 103 - يعمل لدى �صركة �صعد وخليل ل�صيانة املباين 
اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2017/3/29 املوافق  االرب��ع��اء   ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
يربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ص  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  االأ�صا�صي  الثمن 
من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ص 
وما عليها من بناء - املنطقة : القوز ال�صناعية الرابعة - رقم االر�ص : -5 - امل�صاحة : 3623.03 مرت مربع 

واملقدرة قيمتها ب���� )20000000( درهم   - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2014/335 تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: الف باء ملقاوالت البناء - ذ م م  -  عنوانه : اإمارة دبي  - ال�صطوة - بناية ال�صيخة فاطمه حممد 
�صليمان - بجانب م�صجد القادري - مقابل بنك )االإمارات دبي الوطني( - الطابق الثاين - مكتب رقم 22 - 23  
اإم��ارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - ابراج  املنفذ �صده : املا�صة انرتنا�صيونال للتطوير العقاري - ذ م م  - عنوانه :  
الريف - مقابل مارينادبي - مابني التقاطع 5 ، 6  - انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/3/29 ال�صاعة 5.00 
م�صاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط 
بها البيع )�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص  االأ�صا�صي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  اي��داع  ال�صراء  راغبي 
على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية 
املزاد  التالية لر�صوم  ايام  الع�صرة  الثمن خالل  ان يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من  جلل�صة 
ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة 
وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : عبارة عن �صقة �صكنية - املنطقة : معي�صم االول - امل�صاحة : 91.97 مرت مربع 
- رقم االر�ص : -3 رقم املبنى  : 3 - ا�صم املبنى : الجو في�صتا - �صي - رقم الوحدة : 2003 - القيمة الكلية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم.   593973
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده    

فى الدعوى رقم  2016/8  بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ص م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة -  �صارع االحتاد - بناية بنك دبي التجاري بجوار ديرة �صيتي �صنرت- الطابق الثالث 
املنفذ �صده : �صعيد �صالح �صعيد ال�صواد  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيافة - بناية ويل�صون - مكتب 

رقم 103 - يعمل لدى �صركة �صعد وخليل ل�صيانة املباين 
اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2017/3/29 املوافق  االرب��ع��اء   ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة االمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
يربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ص  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  االأ�صا�صي  الثمن 
من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ص 
وما عليها من بناء - املنطقة : القوز ال�صناعية الرابعة - رقم االر�ص : -5 - امل�صاحة : 3623.03 مرت مربع 

واملقدرة قيمتها ب���� )20000000( درهم   - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2016/166 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ص م ع 

 عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �صارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين   
املنفذ �صده : فريوز بوتيلوت ا�صارينتا فيدي - )طبقا ملا هو وارد يف افادة اجلن�صية واالقامة(   واآخرون  - 

 )JV-T09E2TH014( 014 عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - قرية جمريا - فيال رقم
اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2017/3/29 املوافق  االرب��ع��اء   ي��وم  ان��ه يف 
وعلى  للمزادات  االم��ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  االأ�صا�صي قبل دخول  الثمن  من 
من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على 

ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة.  وفيما يلي او�صاف املمتلكات : 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2016/55 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - فرع  

 عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �صارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين   
املنفذ �صده : كاندال اإنريجي اأند كيميكالز - م د م �ص  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ابراج بحريات جمريا - ار�ص 
رقم جي ال تي بي ات�ص -2 تي 1 اي - فورت�صن ايكزيكتيف تاور - وحده رقم 2701  - انه يف يوم االربعاء املوافق 
املو�صحة  العقار  اقت�صى احلال �صيجرى بيع  ان  التالية  الثالث  5.00 م�صاء ويف االيام  ال�صاعة   2017/3/29
www.( للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين  االم��ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�صافه 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف 
وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�صر  امل��زاد ب�صرط اال تقل هذه  التالية لر�صوم  ايام  الع�صرة 
املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية 
اخلام�صة - رقم االر�ص : 1069 - رقم املبنى : -1 ا�صم املبنى : فورت�صن ايكزيكتيف تاور - رقم العقار : 2701 - 

امل�صاحة : 1878 قدم مربع - مببلغ 1306522 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1680   

املنذر  : بنك دبي اال�صالمي - �ص م ع 
املنذر اليه : بريو بيو�ص باراي   - جمهول حمل االقامة 

اليه باالتي :  اوال - �صداد مبلغ املديونية والبالغ  املنذر  املنذر  ينذر 
مل  اإذا   - ثانيا   - القانونية   املواعيد  خ��الل  يف  دره��م   38620 قيمته 
املحكمة  اىل  باللجوء  املنذر  يقوم  �صوف  املبلغ  ب�صداد  اليه  املنذر  يقم 
ال�صيارة املرهونة 88490 خ�صو�صي دبي ماركة  املخت�صة لالذن ببيع 
هيونداي اك�صنت موديل  2015 - له وفاءا للدين امل�صتحق على املنذر 

اليه والبالغ قيمته 38620 درهم  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2016/55 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - فرع  

 عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - �صارع املنامه - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين   
املنفذ �صده : كاندال اإنريجي اأند كيميكالز - م د م �ص  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ابراج بحريات جمريا - ار�ص 
رقم جي ال تي بي ات�ص -2 تي 1 اي - فورت�صن ايكزيكتيف تاور - وحده رقم 2701  - انه يف يوم االربعاء املوافق 
املو�صحة  العقار  اقت�صى احلال �صيجرى بيع  ان  التالية  الثالث  5.00 م�صاء ويف االيام  ال�صاعة   2017/3/29
www.( للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين  االم��ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�صافه 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�صا�صي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف 
وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الثمن  الثمن على ان يقوم بايداع كامل  الزيادة  عن ع�صر  امل��زاد ب�صرط اال تقل هذه  التالية لر�صوم  ايام  الع�صرة 
املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية 
اخلام�صة - رقم االر�ص : 1069 - رقم املبنى : -1 ا�صم املبنى : فورت�صن ايكزيكتيف تاور - رقم العقار : 2701 - 

امل�صاحة : 1878 قدم مربع - مببلغ 1306522 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/54  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-بريان ادوارد كولفري جمهول حمل االقامة 
اإبراهيم   : وميثله  ال�صويلي  ف��رج  ح�صني  /قا�صم  امل�صتاأنف  ان  مبا 
 : رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد   - املال  اإبراهيم  ح�صن 
2016/1466 مدين جزئي - وحددت لها جل�صه يوم االثنني  املوافق 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة    2017/3/20
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/491  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- �صركة عرب البحار خلدمات التوزيع  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ قهرمان لتجارة ال�صياج واال�صالك ال�صانكة - �ص 
اأق��ام عليك الدعوى  ذ م م وميثله : حامد ج��واد عطية اخل��زرج��ي  قد 
ومو�صوعها املطالبة ا�صرتاد  ال�صيكات   وحددت لها جل�صة يوم االربعاء  
املوافق  2017/3/22  ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/289  جتاري كلي               

املدعي/  ان  االقامة مبا  ال�صري  جمهول حمل  / 1-عبداهلل جمعة  عليه  املدعي  اىل 
القب�صة العاملية ملقاوالت البناء - �ص ذ م م وميثله : اأحمد علي حممد من�صور الزيودي   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل  
درهم(   902.495( وق��دره  مبلغ  اىل  باال�صافة  دره��م(   139.246.210( وق��دره  مببلغ 
وامل�صاريف  والر�صوم  للموقع  الفعلي  االخ��الء  وحتى   2017/1/1 من  اعتبارا  �صهريا 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها 
جل�صة يوم االثنني  املوافق  2017/3/27  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/254  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-بال انرتنا�صيونال للمواد الغذائية - �ص ذ م م  2- هارجيت �صينغ 
اي  �صي  اي  �صي  اي  بنك  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مب��ا  �صينغ جمهويل حم��ل  �صا�صاراندار 
املحدودة وميثله : ها�صم مالك عبا�ص البلو�صي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )14.720.000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
التام  ال�صداد  وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
يوم  جل�صة  لها  وح���ددت    -  317/2016 بالرقم  ال��ت��ج��اري  التحفظي  احلجز  وتثبيت 
فاأنت  Ch2.E.21 لذا  بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �ص  املوافق  2017/3/30   اخلمي�ص   
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/384  ا�شتئناف جتاري   
م   م  ذ   - التجارية  و�صنائي  ح�صن  1-���ص��رك��ة  ���ص��ده/  امل�صتاأنف   اىل 
جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�صتاأنف /ب��ن��ك ���ص��ادرات اإي���ران - 
ال��ف��رع ال��رئ��ي�����ص��ي   ق��د ا���ص��ت��اأن��ف  احل��ك��م ال�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رق��م : 
2016/773 جتاري كلي بتاريخ 2017/2/23    وحددت لها جل�صه يوم 
االح��د   املوافق 2017/4/30   ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/410  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ونفيلد لتاأجري احلافالت  2- حممد هارون خان حممد رئي�ص  
بال�صاحنات  للنقل  خ��ان  وع��امل  الغفور  امل��دع��ي/ عبد  ان  االق��ام��ة مبا  جمهويل حمل 
اأق��ام عليك  الثقيلة واخلفيفة - ذ م م وميثله : اإبراهيم علي املو�صى احلمادي -   قد 
والت�صامم   والتكافل  بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
 %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   75.000( وق��دره  مببلغ 
من تاريخ  اال�صتحقاق  وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم االربعاء   املوافق  
اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.6 بالقاعة  �ص   8.30 ال�صاعة    2017/3/29
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 
اإدارة  الدعوى من مكتب  احالة ملف  باأنه مت  االأق��ل )علما  اأي��ام على  بثالثة  اجلل�صة 

الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/666 تنفيذ جتاري
������ص.ذ.م.م - فرع  ال��ع��ام��ة  ل��ل��م��ق��اوالت  الغفلي  امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1-  اىل 
الب  التنفيذ/ماترييال  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول   - دبي 
وميثله:عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )59859(
املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/665 تنفيذ جتاري

االقامة  حم��ل  جمهول  بورجو�ص  ج��اك��وب  ليزيل  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/�ص �ص لوتاه العقارية ���ص.ذ.م.م وميثله:عبداهلل 
خمي�ص غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )12866( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1687   

املنذر  : بنك دبي اال�صالمي - �ص م ع 
 املنذر اليه :  �صركة تاج الراحة لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �ص ذ م   - 

جمهول حمل االقامة  - ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال - �صداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 97316 درهم يف خالل املواعيد 
القانونية  - ثانيا - اإذا مل يقم املنذر اليه ب�صداد املبلغ �صوف يقوم املنذر 
باللجوء اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع ال�صيارة املرهونة ماركة ني�صان 
�صنرتا رقم 55284 خ�صو�صي دبي موديل 2015   له وفاءا للدين امل�صتحق 

على املنذر اليه والبالغ قيمته 97316  درهم  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1685   

املنذر  : بنك دبي اال�صالمي - �ص م ع 
 املنذر اليه :  �صركة تاج الراحة لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �ص ذ م   - 

جمهول حمل االقامة  - ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال - �صداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 77937 درهم يف خالل املواعيد 
القانونية  - ثانيا - اإذا مل يقم املنذر اليه ب�صداد املبلغ �صوف يقوم املنذر 
باللجوء اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع ال�صيارة املرهونة  رقم 62465 
خ�صو�صي دبي ماركة ني�صان �صني موديل 2014   له وفاءا للدين امل�صتحق 

على املنذر اليه والبالغ قيمته 77937  درهم  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/1682
املنذر  : بنك دبي اال�صالمي - �ص م ع 

املنذر اليه : فا�صل غيث �صاحت الدعوم   - جمهول حمل االقامة 
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :  

اوال - �صداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 45410 درهم يف خالل املواعيد 
القانونية  - ثانيا - اإذا مل يقم املنذر اليه ب�صداد املبلغ �صوف يقوم املنذر 
باللجوء اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع ال�صيارة املرهونة رقم 66250 
خ�صو�صي دبي ماركة تويوتا كامريي  موديل 2013 -  له وفاءا للدين 

امل�صتحق على املنذر اليه والبالغ قيمته 45410 درهم  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/1691
املنذر  : بنك دبي اال�صالمي - �ص م ع 

املنذر اليه :�صركة امرباطور امل�صرق للتجارة العامة - �ص ذ م   - جمهول 
حمل االقامة   - ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :  

خالل  يف  دره���م   208032 قيمته  وال��ب��ال��غ  امل��دي��ون��ي��ة  مبلغ  ���ص��داد   - اوال 
�صوف  املبلغ  ب�صداد  اليه  املنذر  يقم  اإذا مل   - ثانيا   - القانونية   املواعيد 
يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع ال�صيارة املرهونة 
ل��ه وفاءا    - م��ودي��ل 2011  ب��ور���ص كايني  م��ارك��ة  دب��ي  25547 خ�صو�صي 

للدين امل�صتحق على املنذر اليه والبالغ قيمته 208032 درهم  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/1681
املنذر  : بنك دبي اال�صالمي - �ص م ع 

املنذر اليه : فا�صل غيث �صاحت الدعوم   - جمهول حمل االقامة 
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :  

اوال - �صداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 19568 درهم يف خالل املواعيد 
القانونية  - ثانيا - اإذا مل يقم املنذر اليه ب�صداد املبلغ �صوف يقوم املنذر 
باللجوء اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع ال�صيارة املرهونة رقم 83709 
للدين  وف��اءا  له    - تويوتا يريي�ص موديل 2011  دبي ماركة  خ�صو�صي 

امل�صتحق على املنذر اليه والبالغ قيمته 19568 درهم  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/1683
املنذر  : بنك دبي اال�صالمي - �ص م ع 

املنذر اليه : ابراهام كورفيال  - جمهول حمل االقامة 
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :  

خالل  يف  دره���م   134274 قيمته  وال��ب��ال��غ  امل��دي��ون��ي��ة  مبلغ  ���ص��داد   - اوال 
�صوف  املبلغ  ب�صداد  اليه  املنذر  يقم  اإذا مل   - ثانيا   - القانونية   املواعيد 
يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع ال�صيارة املرهونة 
رقم 82330 خ�صو�صي دبي ماركة ليك�صي�ص 350  موديل 2015 -  له وفاءا 

للدين امل�صتحق على املنذر اليه والبالغ قيمته 134274 درهم  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/1684
املنذر  : بنك دبي اال�صالمي - �ص م ع 

املنذر اليه : حممد ندمي تينجا كردان كرتي  - جمهول حمل االقامة 
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :  

اوال - �صداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 42643 درهم يف خالل املواعيد 
القانونية  - ثانيا - اإذا مل يقم املنذر اليه ب�صداد املبلغ �صوف يقوم املنذر 
باللجوء اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع ال�صيارة املرهونة رقم 22639 
خ�صو�صي دبي ماركة تويوتا ك��وروال  موديل 2013 -  له وف��اءا للدين 

امل�صتحق على املنذر اليه والبالغ قيمته 42643 درهم  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1690   

املنذر  : بنك دبي اال�صالمي - �ص م ع 
 املنذر اليه :  �صركة تاج الراحة لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �ص ذ م   - 

جمهول حمل االقامة  - ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
خالل  يف  دره���م   301244 قيمته  وال��ب��ال��غ  امل��دي��ون��ي��ة  مبلغ  ���ص��داد   - اوال 
�صوف  املبلغ  ب�صداد  اليه  املنذر  يقم  اإذا مل   - ثانيا   - القانونية   املواعيد 
يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع ال�صيارة املرهونة  
رقم 95338 خ�صو�صي دبي ماركة ني�صان ميكرا  موديل 2015   له وفاءا 

للدين امل�صتحق على املنذر اليه والبالغ قيمته 301244  درهم  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1692   

املنذر  : بنك دبي اال�صالمي - �ص م ع 
 املنذر اليه :�صركة اك�صي�ص لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة  - �ص ذ م - 

جمهول حمل االقامة  - ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
خالل  يف  دره���م   210468 قيمته  وال��ب��ال��غ  امل��دي��ون��ي��ة  مبلغ  ���ص��داد   - اوال 
�صوف  املبلغ  ب�صداد  اليه  املنذر  يقم  اإذا مل   - ثانيا   - القانونية   املواعيد 
يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع ال�صيارة املرهونة    
66783 خ�صو�صي دبي ماركة مر�صيد�ص �صربانرت  موديل 2014   له وفاءا 

للدين امل�صتحق على املنذر اليه والبالغ قيمته 210468  درهم  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1678   

املنذر  : بنك دبي اال�صالمي - �ص م ع 
املنذر اليه : عامر م�صتاق حممد م�صتاق - جمهول حمل االقامة    

ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال - �صداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 57016 درهم يف خالل املواعيد 
يقوم  ���ص��وف  املبلغ  ب�صداد  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  يقم  مل  اإذا   - ثانيا   - القانونية  
ال�صيارة املرهونة رقم  املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع 
15643 خ�صو�صي دبي ماركة هوندا �صيتي موديل 2016   له وفاءا للدين 

امل�صتحق على املنذر اليه والبالغ قيمته 57016  درهم
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/1679   

املنذر  : بنك دبي اال�صالمي - �ص م ع 
املنذر اليه : روالن ا�صماعيل �صعب  - جمهول حمل االقامة    

ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
خالل  يف  دره���م   94498 قيمته  وال��ب��ال��غ  امل��دي��ون��ي��ة  مبلغ  ���ص��داد   - اوال 
�صوف  املبلغ  ب�صداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا   - ثانيا   - القانونية  املواعيد 
دبي  خ�صو�صي   20726 رقم  املخت�صة  املحكمة  اىل  باللجوء  املنذر  يقوم 
له   -  2009 ماركة  املرهونة  ال�صيارة  ببيع  ل��الذن   BMW 530 موديل 

وفاءا للدين امل�صتحق على املنذر اليه والبالغ قيمته 94498  درهم
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2016/6246   

املنذر:  م�صرف االإمارات االإ�صالمي 
املنذر اإليه :  كابيل فيجايان فاياالمربون  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )85،641.00( درهم 
نتيجة االإخالل ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  
وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإجراءات 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 27296/ خ�صو�صي /O/ دبي ( من نوع 
)رينو كوليو�ص – ا�صتي�صن( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر
 يف  الدعوى 2017/42  تظلم �شرعي   

اىل املتظلم �صده / 1- نوال قرمادى جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم/ 
م�صطفى حممد احمد الباز وميثله : اأمل خمي�ص دروي�ص حممد البلو�صي   
قد اأقام عليكم التظلم املذكور اأعاله ومو�صوعه تظلم من قرار االمر على 
عري�صة )�صرعي( رقم 158/2017 والر�صوم وامل�صاريف.   وحددت لها جل�صة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/3/21   ال�صاعة 11.00 �صباحا  بالقاعة  رقم )2(   
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة ب���� 3  اأيام على االأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/97  مدين كلي   

االقامة  ال�صيوى  جمهول حمل  ال��دامي  عبد  / 1- حمدى جماهد  عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي / �صليم نواز خان وميثله : حممد اأحمد حممد عبداهلل  قد اأقام عليك 
 1.000.000( وق��دره  مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها   ال��دع��وى 
املحاماة والفائدة  درهم( كتعوي�ص )مبلغ مليون درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
12% من تاريخ 2013/1/31 وحتى ال�صداد التام والزامه برد ال�صيك رقم 00069 بتاريخ 
2013/11/7 او�صداد قيمته مببلغ وق��دره )550.000 دره��م(.  وح��ددت لها جل�صة يوم 
Ch2.E.21  لذا فاأنت  الثالثاء املوافق 2017/3/21   ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة : 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2016/2717  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- ن�صيب خان كل بهرام جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/عبدالغفور 
لتجارة الديزل �ص.ذ.م.م وميثله:ابراهيم علي املو�صى احلمادي نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ل�صالح/عبدالغفور  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/2/9 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها 
درهم  للمدعية مبلغ )150000(  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  ���ص.ذ.م.م  الديزل  لتجارة 
�صنويا من   %9 بواقع  والفائدة  الدعوى  �صند  ال�صيك  قيمة  دره��م(  الف  وخم�صون  )مائة 
تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك وحتى ال�صداد التام ف�صال عن الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة 
لال�صتئناف خالل ثالثني  قابال  . حكما مبثابة احل�صوري  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صيخ حممد اظهر جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
م�صطفى  عبدامللك  وميثله:حممد  ����ص.م.ع   االإ�صالمي  االم���ارات  م�صرف    /
االجارة  اتفاقية  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اهلي 
العقارية  الوحدة  بت�صليم  عليه  املدعي  وال��زام  ومالحقها  بالتمليك  املنتهية 
رق����م:2212 مبنى ب��اال���ص ت���اورز ت��ي 2 - منطقة ن��د ح�صة - ار����ص رق���م:593 
والزامه مببلغ وق��دره )405049/18( دره��م. وح��ددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
فاأنت  لذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  ال�صاعة 08.30 �ص  املوافق 2017/3/28   
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/124  عقاري كلي

  / املدعي  ان  االقامة مبا  �صوخي جمهول حمل  �صينغ  1-ه��اردي��ب   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  قد  علي  ال  رم�صان  ح�صن  وميثله:احمد  ����ص.م.ع   اال�صالمي  االم���ارات  م�صرف 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1.020.091.28( 
درهم )مليون وع�صرون الف وواحد وت�صعون درهم وثمانية وع�صرون فل�ص( والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من املطالبة وحتى ال�صداد التام وف�صخ اتفاقية 
االجارة واحلكم للمدعيان بكافة طلباتهما يف الالئحة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  09.30 �ص  ال�صاعة     2017/3/21 املوافق 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/136  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-تو�صيف اقبال حممد احمد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/  م�صرف االم��ارات اال�صالمي ���ص.م.ع  وميثله:حممد عبدامللك م�صطفى اهلي قد 
بالتمليك  املنتهية  االج��ارة  اتفاقية  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
وبالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )2.636.799/62( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد. وحددت لها جل�صة 
لذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  �ص   09.30 ال�صاعة   2017/3/28 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/1277  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- اوجا جوما�صينكو  جمهول حمل االقامة مبا ان 
امل�صتاأنف / عمر توفيق عبد القادر ح�صونه وميثله:ابراهيم علي املو�صى 
احلمادي  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2015/1666 

جزئي بتاريخ:2015/11/9     
وحددت لها جل�صه يوم االربعاء املوافق 2017/5/3 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/499  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  ايجكو للمقاوالت ذ.م.م 2-ايجكو لهند�صة امليكانيكا والكهرباء 
�ص.ذ.م.م 3- �صركة الهدى للمقاوالت ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
لوتاه بي �صي جاز ذ.م.م )فرع دبي( قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي 
عليهما بالت�صامن والت�صامم والتكافل بن يوؤديا للمدعية بان توؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره )210.707.50( درهم والفائدة القانونية بواقع 12%.  وحددت لها جل�صة يوم 
Ch 1.B.8 لذا فاأنت  بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ص  املوافق  2017/4/5    االرب��ع��اء   
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/574  جتاري جزئي

بن  اال�صعد  حممد   -2 ذ.م.م  العامة  للتجارة  دوف  جولدن  �صركة    -1  / عليه  املدعي  اىل 
عالله الفاهم جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ ادلينا جروب لال�صترياد والت�صدير 
�صليمان وميثله:ابراهيم مو�صى  ا�صرف عديل حممد  والتجارة �ص.م.م - وميثلها/حممد 
علي مراد البلو�صي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  امريكي  دوالر   )14.522( وق��دره 
تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم االربعاء   املوافق  2017/4/5   
ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/131 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  البلو�صي  �صنقور  ب��الل  علي  عمر  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ص.م.ع وميثله:عبداهلل 
خمي�ص غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
دره��م اىل  وق��دره )467697.08(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/3313 تنفيذ جتاري
فاروق   -2 ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  اخلليج  ا�صوار  �صركه  �صده/1-  املنفذ  اىل 
لوتاه  �ص  التنفيذ/�ص  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  القا�صم  ابراهيم 
اآل علي  الناخي  ���ص.ذ.م.م وميثله:عبداهلل خمي�ص غريب  للخر�صانة اجلاهزة 
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
به وقدره )68643.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11972 بتاريخ 2017/3/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/350 تنفيذ جتاري

اجلابري جمهول حمل  �صعيد خليل  احمد  �صده/1- عواطف  املنفذ  اىل 
والتجارة  لال�صتثمار  العربي  التنفيذ/امل�صرف  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
اآل  الناخي  غريب  خمي�ص  وميثله:عبداهلل  ���ص.م.ع  )امل�صرف(  اخلارجية 
بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  علي 
او خزينة  التنفيذ  وق��دره )820320.24( درهم اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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ثماين حلقات تاأهل عنها 16 مت�ضابقا ومت�ضابقة اإىل الدور ن�ضف النهائي

 من�ضد �ل�ضارقة �ل�ضغري 3 يختتم �ملرحلة �لثانية بتاأهل مرمي علي ورمي رفاعي

 �لرت�ث مبنى ومعنى �ضعار �لن�ضخة �خلام�ضة ع�ضرة من �أيام �ل�ضارقة �لرت�ثية

بهدف اكت�ضاف املواهب الفنية واالإبداعية ال�ضابة:

�لثقافة تنظم ور�ضة م�ضرحية بعنو�ن ��ضتوديو �ملمثل على م�ضرح �م �لقيوين 

•• ال�صارقة-الفجر:

برنامج  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  على  ال�صتار  ���ِدَل  اأُ����صْ
م��ن�����ص��د ال�����ص��ارق��ة ال�����ص��غ��ري 3 ب��ت��اأه��ل م���رمي علي 
حم��م��د، م��ن م��در���ص��ة ال��ه��ج��رة ال��ن��م��وذج��ي��ة، ورمي 
اأداء الفت  رفاعي، من مدر�صة النور الدولية، بعد 

اأثبتا من خالله متّتعهما بخامات �صوتية وقدرات 
بطاقتني  اآخ���ر  ح�صد  م��ن  مكنتهما  مم��ي��زة،  فنية 

موؤهلتني للدور ن�صف النهائي.
ْت امل�صرتكة دانا عرابي، من مدر�صة اال�صتقالل  واأدَّ
اخلا�صة، خالل احللقة، اأن�صودة ك�صفت من خاللها 
عن موهبتها التي نالت عليها ثناء اجلمهور وجلنة 

عبداهلل  خديجة  م��ن  ك��ل  َم  ق���دَّ ح��ني  يف  التحكيم. 
من مدر�صة جمانة بنت اأبي طالب، وحممد �صقر، 
من مدر�صة الفرقان، اأن�صودتني متميزتني اأطربتا 
را�صد  م��ن  ك��ل  التحكيم.واأظهر  وجل��ن��ة  اجل��م��ه��ور 
عبد  وم��رمي  الفار�صي،  �صلمان  مدر�صة  من  ر���ص��اد، 
ال��ه��ج��رة النموذجية،  ال��ع��زي��ز ع��ل��ي، م��ن م��در���ص��ة، 

النموذجية،  ال�صيماء  مدر�صة  من  في�صل،  و�صيخة 
اإم���ك���ان���ات ���ص��وت��ي��ة وح�������ص���وراً م��ت��م��ي��زاً ح�����ازوا من 
خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ت�����ص��ج��ي��ع اجل��م��ه��ور واإط�������راء جلنة 
احلكم.وباأداء متمّكن اأّدى �صياء الدين ناجي، من 
ا�صتح�صان  نالت  اأن�صودة  الفار�صي،  �صلمان  مدر�صة 
حني  يف  اجل��م��ه��ور،  معها  وت��ف��اع��ل  التحكيم  جلنة 

النهائي،  قبل  ال��دور  اإىل  املتاأهلة  امل�صرتكة  اأثبتت 
التاأهل،  بطاقة  بخطف  ج��دارت��ه��ا  ال��رف��اع��ي،  رمي 
م��ن خ��الل اأن�����ص��ودة َك�����َص��َف��ْت فيها ع��ن ق��وة �صوتها 
علي  مرمي  امل�صرح.واختمت  على  ح�صورها  وثبات 
احللقة،  النموذجية،  الهجرة  مدر�صة  من  حممد، 
باأداء جميل اأظهر موهبتها التي مكنتها من خطف 

الثامنة.وي�صار  احللقة  عن  الثانية  التاأهل  بطاقة 
اإىل اأن احللقة الن�صف نهائية للربنامج �صتبث يوم 
اجلمعة املقبل، 24 مار�ص، على تلفزيون ال�صارقة، 
ال��ع��ا���ص��رة م�����ص��اًء )10:00(  ال�����ص��اع��ة  ع��ن��د مت���ام 
بالتوقيت املحلي لدولة االإمارات، وُتعاد يوم ال�صبت 

عند ال�صاعة الثانية ظهراً )02:00(.

•• ال�صارقة-الفجر:

اأيام  جم���دداً  اإليكم  تعود   ، ومعنى  مبنى  ال���رتاث  �صعار:  حت��ت 
ال�����ص��ارق��ة ال��رتاث��ي��ة يف ن�صختها اخل��ام�����ص��ة ع�����ص��رة، وذل���ك من 
ال�صارقة  معهد  من  بتنظيم  املقبل،  اإبريل  ال22من  اإىل  ال�4 
والباحثني  ال���رتاث  وع�صاق  اجلمهور  �صيكون  حيث  ل��ل��رتاث، 
وال���زوار م��ن داخ��ل وخ���ارج ال��دول��ة، على موعد م��ع حزمة من 
يف  والهادفة،  اجلاذبة  املتنوعة  والربامج  واالأن�صطة  الفعاليات 
ومناطق  م��دن  اإىل  باالإ�صافة  ال�صارقة،  بقلب  ال��رتاث  منطقة 
وفنون  �صعبية  ا���ص��ت��ع��را���ص��ات  تت�صمن  ك��اف��ة،  ال�����ص��ارق��ة  اإم����ارة 
واأن�صطة  وب��رام��ج  تراثية،  وتقليدية  �صعبية  واأل��ع��اب  متنوعة، 
ثقافية، باالإ�صافة اإىل االأ�صواق واملاأكوالت ال�صعبية، واملعار�ص، 
والفعاليات اليومية ذات الطابع العائلي والثقايف واالجتماعي 

والرتاثي.
وقال �صعادة الدكتور عبد العزيز امل�صلم، رئي�ص معهد ال�صارقة 
اإن  ال��رتاث��ي��ة،  ال�����ص��ارق��ة  الأي����ام  العليا  اللجنة  رئ��ي�����ص  ل��ل��رتاث، 
ال�صارقة الرتاثية يف كل عام يحمل يف طياته معاٍن  اأي��ام  �صعار 
ومفاهيم عميقة وا�صرتاتيجية، تت�صمن جت�صيداً وجتلياً لكثري 
ا�صتمرار  ي�صهم يف  ال��رتاث، مبا  من معامل ومالمح وتفا�صيل 
ونقله  ال��رتاث و�صونه  ب��دوره احليوي يف احلفاظ على  املعهد 
لالأجيال، وجاء ال�صعار هذا العام الرتاث مبنى ومعنى ، ليوؤكد 
اأن تراثنا ال يعني فقط تلك املباين مبظهرها اخلارجي،  على 
على الرغم من اأهميته، بل يتجاوز ال�صعار فكرة ومفهوم املبنى 

توؤكد  التي  العميقة  املفاهيم  وخمتلف  والتجليات  املعنى  اإىل 
على اأننا من خالل تلك املباين واملفاهيم واملعاين ن�صتطيع اأن 
ننجح يف اإعادة بناء احلياة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية 
لكل منطقة ومكان فيه مبنى، حيث يحمل كل جزء فيه معنى 
ووظيفة ودور يعك�ص حلد كبري كيف كنت حياة ال�صكان حينها. 
املثال قبل  �صبيل  فعلى  ل��الأي��ام،  �صعار  ع��ام هناك  وتابع: يف كل 
املا�صي كان  العام  اأ�صالتنا، ويف  نبع  تراثنا  ال�صعار،  عامني كان 
�صعار االأيام، بالرتاث ن�صون الطبيعة، وهذا العام هو، الرتاث 
ترجمته  على  نعمل  ج��دي��د،  �صعار  ع��ام  ك��ل  ويف  ومعنى،  مبنى 
وهدفنا،  بعملنا  باالرتقاء  اال�صتمرار  يف  ي�صهم  مبا  وتطبيقه 
وحتقيق نتائج حقيقية ت�صاف اإىل ر�صيدنا يف النجاح الذي ال 

يقف عن حد معني، بل ي�صتمر مفتوحاً على اأفق بال حدود.
واأ�صاف: نفخر ونعتز بكل ذلك الدعم الالحمدود الذي نحظى 
�صلطان بن حممد  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  به من قبل �صاحب 
ي�صكل  حيث  ال�صارقة،  حاكم  االأعلى،  املجل�ص  ع�صو  القا�صمي، 
حافزاً  والتف�صيلية  الدقيقة  وال��رع��اي��ة  واملتابعة  ال��دع��م  ه��ذا 
النجاح والتميز واالإب��داع يف  املزيد من  اأجل حتقيق  كبرياً من 
يحتل  تراثنا  اأ�صبح  فقد  ب��ه،  والتعريف  ال���رتاث  الأج��ل  علمنا 

مكانة كربى يف امل�صهد الرتاثي العاملي. 
بلغت  التي  م�صوارها  يف  الرتاثية  ال�صارقة  اأي��ام  اأن  اإىل  ولفت 
زاخرة  ومميزة  مهمة  ثقافية  تظاهرة  تعترب  عاماً،   15 اليوم 
بالن�صاط  املليئة  ال��رتاث��ي��ة  واالأن�����ص��ط��ة  وال��ربام��ج  بالفعاليات 
واحل��ي��وي��ة وامل��ع��رف��ة وال��ت�����ص��ل��ي��ة وال��رتف��ي��ه، وق��ي��م��ة ح�صارية 

االإمارات  دول��ة  اإىل  ال�صارقة  اإم��ارة  تقدمها  ومعنوية  وثقافية 
والعامل العربي، وحمفل ثقايف مهم للرتاث ال�صعبي واملوروث 
املهرجانات  تنظيم  يف  ُي��ح��ت��ذى  من���وذج  اأن��ه��ا  ك��م��ا  احل�����ص��اري، 
وجوه  م��ن  ح��ي��وي��اً  وج��ه��اً  ومت��ث��ل  ال��ك��ربى،  ال�صعبية  الثقافية 
الرتاث الثقايف االإماراتي، مبا توفره من مناخ منا�صب جلميع 
ال��زوار، وخربات متكنهم من ا�صتك�صاف جماليات حياة املا�صي 

عرب اأن�صطة متعددة تلبي تطلعات اأبناء االإمارات نحو احلفاظ 
على العادات والتقاليد االأ�صيلة واملوروث ال�صعبي االإماراتي. 

العربية  االإم���ارات  اأهمية ك��ربى يف دول��ة  اإن للرتاث  واأ���ص��اف: 
املتحدة، وياأتي يف مقدمة االأوليات دائماً، فمنذ البدايات االأوىل 
لتاأ�صي�ص الدولة كان االهتمام بالرتاث ياأتي يف عمق الربجمة 
الثقافية، كما اأن الدعم املادي للرتاث كان يف ذروته دائماً، وما 

فرتاثنا  والتاريخ،  ال��رتاث  وروع��ة  املا�صي  عبق  من  ننهل  زلنا 
اأ�صالتنا وجذورنا وهويتنا وخ�صو�صيتنا. واأكد اأن املعهد ي�صعى 
من خالل اأيام ال�صارقة الرتاثية، اإىل التعريف باملوروث املادي 
على  تطلعاته  يف  مرتكز  جيل  خلق  يف  ي�صاهم  مب��ا  وامل��ع��ن��وي، 
اأهمية  بيعن االع��ت��ب��ار  اآخ���ذاً  االأ���ص��ال��ة، وع��ل��ى خ���ربات عريقة، 

و�صرورة تعزيز فر�ص التوا�صل بني االأجيال.
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•• اأم القيوين - الفجر:

رفع  ع��ل��ى  امل��ع��رف��ة  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ح��ر���ص  اإط����ار   يف 
من  واملبدعني  املوهوبني  واكت�صاف  والفني  الثقايف  امل�صتوى 
ور�صة  ال����وزارة  نظمت  امل�����ص��رح��ي،  امل��ج��ال  يف  خا�صة  ال�صباب 
القيوين  اأم  م�صرح  على  املمثل(  )ا�صتوديو  بعنوان  تدريبية 
الثقايف، يديرها وي�صرف عليها الفنان عبد اهلل �صالح، حيث 
تقدم للم�صاركة بها عدد كبري من ال�صباب وطالب اجلامعات 
واملدار�ص، مت ت�صفيتهم اإىل 16 �صخ�صا منهم 7 من ال�صباب 
فوق �صن 18 عاما و9 من طالب املدار�ص الذين تقل اأعمرهم 
 27 ال��دورة حتى  16 �صنة، وت�صتمر املرحلة االأوىل من  عن 

من ابريل املقبل باإنتاج عمل م�صرحي متكامل يظهر قدرات 
امل�صاركني يف الدورة ومدى ا�صتفادتهم من التدريب النظري 
اأ�صبوعيا.وقالت  اإي���ام  خم�صة  م��دى  على  امل�صتمر  والعملي 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  وكيل  ال�صابري  عفراء  �صعادة 
من  واملبدعني  املوهوبني  برعاية  امل�صتمر  ال��وزارة  اهتمام  اإن 
ال�صباب على م�صتوى الدولة يف املجاالت الفنية واالأدبية هو 
اأحد اهم اأدوار وزارة الثقافة ويحظى بدعم وم�صاندة م�صتمرة 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  معايل  جانب  م��ن 
م�صرحية  ور�صة  تنظيم  اأن  موؤكدة  املعرفة،  وتنمية  الثقافة 
لل�صباب ا�صتديو املمثل يركز على رعاية املوهوبني والراغبني 
يف تطوير ملكاتهم االإبداعية يف جماالت امل�صرح، حيث متتلك 

الوزارة عددا كبريا من امل�صارح، اإ�صافة اإىل اأن ق�صم امل�صرح يف 
وزارة الثقافة به عدد كبري من جنوم امل�صرح االإماراتي الذين 
ودم��اء جديدة  اأجيال جديدة  لتقدمي  يبذلون جهودا كبرية 

للم�صرح االإماراتي.
ور�صة  اأن  �صالح  اهلل  عبد  وامل��خ��رج  الفنان  اأك��د  وم��ن جانبه   
ا�صتديو املمثل فتحت ابوابها مع بداية �صهر القراءة، اإي مع 
بداية �صهر مار�ص، على م�صرح ام القيوين وتقدم للور�صة عدد 
كبري من الطلبة وال�صباب، ثم اختيار 16 من ال�صباب الذين 
الذات،  تطوير  يف  والرغبة  واملوهبة،  اجلدية  فيهم  توافرت 
وامل�صرحي  الثقايف  الوعي  م�صتوى  رفع  اإىل  الور�صة  وتهدف 
لدى هوؤالء ال�صباب، واإلقاء ال�صوء على امل�صرح الذي يعد اأبا 
االإم��ارات��ي ب�صفة خا�صة  امل�صرح  الفنون، واالإ���ص��اءة على  لكل 
املنطقة  م�صتوى  على  ���ص��واء  مت��ي��زه  خ�صو�صية  م��ن  ل��ه  مب��ا 

اخلليج اأو على امل�صتوى العربي.
الور�صة تنعقد  اأن  اأكد  ا�صتوديو املمثل  اأ�صلوب عمله يف   وعن 
ال�صابعة م�صاء،  الرابعة بعد الظهر وحتى ما بعد  يوميا من 
متارين  على  املا�صيني  االأ���ص��ب��وع��ني  خ��الل  ال��ور���ص��ة  ورك���زت 
واالإل��ق��اء ومتارين  التخيل  القدرة على  يف االرجت��ال وتنمية 
بالثقافة  امل�����ص��ارك��ني  ت��ع��ري��ف  اإىل  اإ���ص��اف��ة  احل��رك��ي  التعبري 
امل�صرحية وتفا�صيل الوظائف وامل�صوؤوليات وطبيعة االأدوار على 
خ�صبة امل�صرح والتي تتكامل فيما بينها لتقدمي عمل م�صرحي 
ناجح، موؤكدا اأن امل�صاركني وعلى مدى الفرتة املا�صية تعرفوا 
بالفعل على اأ�صا�صيات العمل امل�صرحي، وك�صفت التمارين عن 
اجلوانب االإبداعية يف كل منهم، والتي �صيتم الرتكيز عليها 
الور�صة  اأن  �صالح  اهلل  عبد  امل��ق��ب��ل��ة.واأو���ص��ح  امل��رح��ل��ة  خ��الل 
�صتنتقل اإىل ال�صارقة ملتابعة اأيام ال�صارقة امل�صرحية والتعرف 
على العرو�ص االحرتافية املقدمة، و�صرح تفا�صيل كل منها 
ومن  امل�صرحي،  االإنتاج  مع  مبا�صر  واحتكاك  عملية  كتجربة 

ثم العودة اإىل م�صرح اأم القيوين لكي تدخل الدورة مرحلتها 
الثانية بامل�صاركة يف اإنتاج عمل م�صرحي متكامل، م�صريا اإىل 
انه اختار م�صرحية الكتيبة 190 للكاتب طالل حممود مبا 
حتتويه من م�صاهد وطنية واعتزاز بالوطن وقيادته، والفخر 
بالدفاع عن ترابه وال�صهادة يف �صبيله، لكي يقدمها الطالب 
يف نهاية الدورة بتقدميها للجمهور كتتويج جلهودهم خالل 

مراحل الدورة املختلفة.
التدريب  يف  خا�صا  اأ�صلوبا  تعتمد  الور�صة  اأن  �صالح  واأ�صاف 
يركز على ان يعطي كل �صاب من امل�صاركني �صهادة حتتوي 10 
حماور رئي�صية، بحيث تر�صد كل ما يتعلق   بانتظامه داخل 
الور�صة ومنها االلتزام وال�صلوك، واجلدية، وامل�صتوى الثقايف، 

والتعاون مع زمالئه، واال�صتيعاب واالبتكار واملوهبة والتطور، 
على ان يتعرف كل طالب على م�صتواه يف هذه املحاور ب�صفة 
مل  بالور�صة  امل�صاركني  معظم  ان  م��وؤك��دا  لتطويره،  يومية 
ي�صبق لهم الوقوف على امل�صرح يف اعمال احرتافية من قبل. 
واأكد �صالح اأنه اأدار ونظم اأكرث من 28 ور�صة م�صرحية من 
قبل قدمت للجمهور ع�صرات من جنوم امل�صرح احلاليني، واأنه 
من  واح��دا  يعد  امل�صرح  فنون  على  ال�صباب  تدريب  اأن  يعترب 
التي يركز من خاللها على �صخ دم��اء جديدة  اأه��داف��ه  اأه��م 
يف امل�صهد امل�صرحي با�صتمرار حتى يحتفظ امل�صرح االإماراتي 
اأو�صع من اجلمهور  واأن يجتذب قطاعات  املرموقة،  مبكانته 

حتى ت�صل ر�صالته ال�صامية اإىل اجلميع.



بحبك(  )قلها  اجلديدة  اأغنيتها  اأ���ض��داء  اأن  وهبي  هيفاء  النجمة  اأّك��دت 
اإيجابية، فاجلمهور اأجمع على جمالها وغرابتها، وهو اأهم جزء يف جناحها، 

مو�ضحًة اأنها اأحبتها م�ضمونًا ونوع مو�ضيقى جديدًا.
اإىل احلب يف حياتها وم�ضاركتها الدرامية  اللبنانية  الفنانة   كذلك تطّرقت 
يف رم�ضان املقبل، ف�ضًل عن ت�ضامنها مع عمرو دياب... وغريها من موا�ضيع يف 

حديث عرب االذاعة..

ورد �خلال: �ضنو�جه �لنحطاط بكل �ضي
عرب  اخل���ال  ورد  اللبنانية  املمثلة  علقت 
ح�صابها اخلا�ص على اأحد مواقع التوا�صل 
االجتماعي على واقع ال�صاحة الفنية اليوم 
وكتبت: )رح ن�صّل نواجه االنحطاط بكل 
ن�صل  ورح  يعملو..  اإّن���و  عقلنا  بيقدر  �صي 
نعمل فن حلو ميحي الب�صاعة والرخ�ص..

ب��ت��زي��د وث��ق��اف��ت��ن��ا بتكرب(.  ق��ي��م��ت��ن��ا  ه��ي��ك 
االجتماعية  امل��واق��ع  رواد  معها  وت��ف��اع��ل 
واأث��ن��وا على اإ���ص��راره��ا على احل��ف��اظ على 
ال��ق��ي��م��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ل���الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة يف 

لبنان.
ا���ص��ت��ذك��رت وال��ده��ا ال�صاعر  ك��ان��ت اخل���ال 
الثالثني،  ذك��رى رحيله  اخل��ال يف  يو�صف 
اأرف��ق��ت��ه��ا بتعليق جاء  ل��ه  ون�����ص��رت ���ص��ورًة 
رحيلك  على  عاماً   30  -  1987 )اآذار  فيه: 
رجاًل  تفتقد  لكنها  ه���ي...  ه��ي  احل��ي��اة   ..

مثلك.. فقط! ال�صاعر يو�صف اخلال(.

�إيهاب توفيق و�أغنية منفردة
ي�صتعد الفنان امل�صري اإيهاب توفيق لت�صجيل اأغنية منفردة جديدة يطلقها 
خالل احتفاالت الربيع لتكون اأول اأغنية يطرحها بعد األبومه االأخري الذي 

مل يحقق رد فعل جيداً.
التي  اجلديدة  اأغانيه  اختيار  االأغنية  حت�صري  مع  بالتزامن  يبا�صر  اإيهاب 
�صيت�صمنها االألبوم، فيما �صينتجه على نفقته اخلا�صة و�صيوؤجل التعاقد مع 

اأية �صركة توزيع اإىل حني اإنهاء االألبوم.

لطيفة تغني من �أحلان كاريكا
تعقد الفنانة لطيفة جل�صات عمل مع الفنان ع�صام كاريكا لال�صتقرار على 
األبومها اجلديد بتوقيعه، بعد جناح تعاونها االأخري يف  اأحلان �صيت�صمنها 

اأغنية )ياللي( التي قدمتها كدويتو مع املغني ال�صعبي اأحمد �صيبة.
طرحه  يتوقع  فيما  بعد،  االأل��ب��وم  اأغ���اين  يف  اختياراتها  حت�صم  مل  لطيفة 
اأكرث من حلن  يف االأ�صواق قبل نهاية العام اجل��اري، بينما قدم لها كاريكا 

جديد.

فــن عــربـــي
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تختار موا�ضيع الأغانيها تكون ل�ضان حال امل�ضتمع

»قلها  قدمت  وهبي:  هيفاء 
بحبك« ب�ضدق و�إح�ضا�ض

ب�صدق  بحبك(  )قلها  اأغ��ن��ي��ة  ق��ّدم��ت  اأن��ه��ا  اإىل  وه��ب��ي  هيفاء  \اأ����ص���ارت 
واإح�صا�ص، و�صحكتها التي تظهر فيها تعرّب من خاللها عن راأيها، 

موؤكدة )اأن الكذب اأ�صبح جزءاً كبرياً من هوية النا�ص وهي 
مقتنعة بهذا االأمر، وهذه هي نظرتها عن احلب راهناً(.
ل�صان  اأنها تختار موا�صيع الأغانيها تكون  هيفاء قالت 
الذي  )ب�صراحة(  برنامج  �صمن  ذل��ك  امل�صتمع،  ح��ال 
تقّدمه االإعالمية باتري�صيا ها�صم، وهي �صاألتها كيف 
نت قلبها كي ال يعود قاباًل للك�صر؟ فاأجابت: )من  ح�صّ
اإنني  ق��ال  وم��ن  للك�صر؟  ق��اب��اًل  يعد  مل  قلبي  اإن  ق��ال 

�صاأ�صمح الأي �صخ�ص باأن يك�صره جمدداً؟(.
وحول اأ�صباب عدم احتفالها مبنا�صبة عيد احلب اأخرياً، 

نهائياً؟  حياتها  م��ن  ملغاة  اأو  م��وؤّج��ل��ة  ال����زواج  ف��ك��رة  وه��ل 
من  اأجمل  واحلياة  ال�صاأن  هذا  يف  التحدث  اأري��د  )ال  اأجابت: 

دونهم( )اأي الرجال(، موجهة حتية اإىل زميلتها نوال 
الزغبي الأن لها الراأي نف�صه.

األبوم وم�ضل�ضل
عن األبومها اجلديد، اأّكدت هيفاء اأنه �صي�صدر 

يف 25 يونيو، وهو من اإنتاجها و�صتن�صره 
على قناتها الر�صمية عرب )يوتيوب(.

اأما امل�صل�صل الذي ت�صوره االآن، فك�صفت 
اإنتاج  م���ن  ب��ع��ن��وان )احل���رب���اي���ة(  اأن����ه 
رم�صان  يف  و�صيعر�ص  �صاهني  مم��دوح 

يف  م�صاركتها  ع��ن  اأ�صيع  م��ا  وك��ل  املقبل، 
م�صيفة  �صحيح،  غ��ري  اأخ���رى  م�صل�صالت 
اأن��ه��ا ب����داأت م��ن��ذ اأ���ص��ب��وع ت�����ص��وي��ر فيلمها 

اإخراج  م��ن  واح����دة(  )ث��ان��ي��ة  ال�صينمائي 
حممد �صامي واإنتاج حممد ال�صبكي.

وهل �صحيح اأنها ا�صرتطت على املنتج 
املخرج  ي��ك��ون  ب����اأن  ال�صبكي  حم��م��د 

�صرورة  ف�صاًل عن  �صامي،  حممد 
مل�صتحقاتها  ����ص���م���ان���ة  وج��������ود 

العقد  اأن  اأّك��دت هيفاء  املادية؟ 
دائماً،  يحميها  توّقعه  ال��ذي 

حماميها  اأن  اإىل  م�����ص��رية 
قام بالواجب يف هذا ال�صاأن 
الأنها  خ��ائ��ف��ة  لي�صت  وه���ي 

منتجني  م�����ع  ت���ت���ع���ام���ل 
حمرتمني.

ه����������ل ت�����ب�����دي 
ه�����ي�����ف�����اء 

املمثلة على هيفاء الفنانة، لذا تغيب عن اإحياء احلفالت راهناً؟ اأجابت 
اأنها تهتم باملجالني وكل عمل ياأخذ وقته، كا�صفة اأنها 
خ�صو�صاً  خمتلفة،  بطريقة  للظهور  ر  تتح�صّ
م��ع اق����رتاب ط���رح األ��ب��وم��ه��ا اجل��دي��د ووعدت 

جمهورها بعا�صفة قادمة.
وح���ول ال��ه��ا���ص��ت��اغ ال���ذي اأط��ل��ق��ه حمبوها 
 ، ) حمر اأ _ خط _ هبي و _ ء هيفا #(
االأ�صخا�ص  من  غ�صبهم  عن  معربين 
ال�����ذي�����ن ي���زع���ج���ون���ه���ا ع���ل���ى م���واق���ع 
اأ���ص��ب��ح��ت تعرف  ال���ت���وا����ص���ل، وه����ل 
اجلهة وراء احلمالت امل�صيئة لها؟

االأم�����ور  اأن  اإىل  ه��ي��ف��اء  ل��ف��ت��ت   
�صاكرة  ال���ن���ه���اي���ة  يف  ت��ن��ك�����ص��ف 
تتجاهل  ال  ومل��اذا  اجلمهور. 
اإل����ي����ه����ا عرب  امل�������ص���ي���ئ���ني 
مواقع التوا�صل؟ رّدت 
اأنها عندما ترى اأن 
بني  ن�صبت  ح��رب��اً 
وبني  م��ع��ج��ب��ي��ه��ا 
اإليها،  امل�صيئني 
لت�صع  ت���ت���دّخ���ل 
للمو�صوع،  ح�����داً 
ه����ذه  اأن  م�������وؤك�������دة 
غالبية  تعي�صها  املعاناة 

الفنانات.

زملء
كانت هيفاء قّدمت واجب العزاء ل�صم�ص 
االأغنية جنوى كرم، واأّكدت يف هذا املجال 
يبادلونها  ال��ذي��ن  االأ���ص��خ��ا���ص  اأن��ه��ا حت���ّب 
ب�����دا الفتاً  ك���ذل���ك  امل���ح���ب���ة واالح����������رتام. 
بعد  دي���اب  ع��م��رو  ال��ن��ج��م  م��ع  ت�صامنها 
�صريين  من  لها  تعّر�ص  التي  االإ�صاءة 
عبد الوهاب، فهل هذا الت�صامن هو 
من عبد  انتقاماً  اأو  بدياب  حتبباً 
الوهاب التي اأ�صاءت اإليها كثرياً 
بال�صوء؟  عنها  وتكلمت  �صابقاً 
اأج���اب���ت ه��ي��ف��اء: ه��ل ان��زع��ج اأي 
ن�����ص��َرت �صورة  ع��ن��دم��ا  ���ص��خ�����ص 
لفنان كبري وحمرتم كعمرو دياب 
موؤكدة  )احرتامي(؟  عليها  وعلقْت 
اأن����ه ي�����ص��ت��اأه��ل االح������رتام ك��ل��ه، وثمة 

اأ�صخا�ص ي�صاركونها الراأي نف�صه.
املوقوف  ملجرد  �صعد  م��ن  موقفها  وح��ول 
بتهمة اغت�صاب يف فرن�صا، اأّكدت اأنها �صمعت 
فيلماً  اأن  وراأت  املو�صوع  عن  الكثري  وق���راأت 
ُفربك لزميلها ف�صخ�ص بهذا النجاح ال ميكن 
اأن يخاطر بنف�صه ويتجاهل كل ما و�صل اليه. 
التحقيقات  اأن  لو  حتى  معه  ت�صامنها  واأك���دت 
اأظهرت اأنه مذنب، فهي لن تقتنع بذلك، ومتنت 

اأن يخرج من هذه املحنة.
�صليم  الفنان  اأغنية  يف  ا�صمها  ذك��ر  وع��ن 
قالت  ب���ّي(،  ي��ا  )اآه  اجل��دي��دة  ع�صاف 
واأحببتها،  اأغنيته  )جميلة  هيفاء: 
بقية  م���ع  م��ق��ارن��ة  يف  ي�����ص��ع��ن��ي  واأن 
املمثلة  اأما عن  الفتيات فكرة لذيذة(. 
ماغي بو غ�صن وذكرها هيفاء وهبي يف 
ب�صكل  عنها  والتحدث  اإطالالتها  غالبية 
اأ�صارت  اإيجاباً،  منها  تغار  اأنها  وع��ن  جميل 

هيفاء اإىل اأنها اأحّبت تطور ماغي ويلفتها فيها اأنها مت�صاحلة جداً مع 
نف�صها، وهي حترتمها وحتبها، متمنية اأن يجمعها عمل معها.

وعن مطالبة جمهور هيفاء باأن تختار النجمة نان�صي عجرم لغناء �صارة 
م�صل�صلها الرم�صاين )احلرباية(، رّحبت النجمة بالفكرة كثرياً وقالت: 

)مل ال؟(.
هل �صرنى هيفاء يف الدراما اللبنانية؟ 

توّجهت الفنانة يف هذا املجال اإىل املنتجني والكّتاب اللبنانيني ليقدموا 
لها ن�صاً خا�صاً بها، وهي م�صتعدة لقراءته. هيفاء التي تعترب اأحد اأكرث 
االأ�صخا�ص الداعمني لنقابة الفنانني املحرتفني يف لبنان مادياً، ولكنها 
اأموراً  تقدم  النقابة  اأن  ال�صياق  ه��ذا  يف  اأّك��دت  املو�صوع،  بهذا  جتاهر  ال 

جميلة للفنانني اللبنانيني وت�صمن حقوقهم ويجب اأن حُترتم.

هيفاء ماجيك
)هيفاء ماجيك( �صخ�صية مهوو�صة بهيفاء وهبي، وهو �صاب تخلى عن 
قالت  ال�صاأن،  هذا  الفنانة. يف  ن�صخة من  اإىل  احلقيقية وحت��ّول  هويته 
هيفاء اإن هذه حرية �صخ�صية، م�صيفة اأن حتّول اأي �صخ�ص اإىل ن�صخة 
عنها اأمر يعجبها، خ�صو�صاً اإن كان هذا املو�صوع ي�صعد ال�صخ�ص املعني 
احلكم  اأن يرتكوا  النا�ص  اأح���داً. وطلبت من  ي��وؤذي  ال  ك��ان  اإن  ذه  ولينفِّ
واأ�صافت:  بع�صاً.  بع�صهم  لُيحا�ِصبوا  ُيخلقوا  للله الأنهم مل  على هوؤالء 
وال  نعمة،  يل  النا�ص  وح��ب  اأب��داً  تزعجني  ال  ماجيك  هيفاء  )�صخ�صية 
اأمانع اأن األتقي اأي �صخ�ص يحبني(. كذلك تطرقت اإىل معر�ص الر�صام 
من  ا�صتوحاها  ولوحات  ر�صومات  يعر�ص  حيث  ب��ريوت  يف  حالل  �صربل 
جمال هيفاء واإطالالتها وكليباتها، وهو م�صروع كان حلماً بالن�صبة اإليه، 

موؤكدة اأنها �صتزور املعر�ص.

م�ضممون اأو�ضلوا ا�ضم لبنان اإىل العاملية
اإيلي �صعب و�صربل زوي وزهري مراد، من هو امل�صّمم الذي ا�صتطاع اأن 
ي�صبه بت�صاميمه روح هيفاء وهبي؟ اأجابت الفنانة اللبنانية: )اأحرتمهم 

جميعاً، وهم اأ�صدقائي، ولكل م�صمم منهم ب�صمته اخلا�صة(.
وتابعت: )اإيلي �صعب هو املعلم. اأما �صربل زوي فاأحب طريقة ر�صمه يل 
اأفكاره وجنونه، و�صهدت على جتربته. ويبقى زهري مراد ملك  وتلفني 
اإىل  لبنان  ا�صم  اأو�صلوا  جميعهم  عموماً،  اجلميلة.  الطويلة  الف�صاتني 

العاملية(.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

فهد-بن-غراب

ال���ّرواي���ع ذَْرب  َم���َع���ا  ���ص��اي��ر 

ذاي���ع و   ْ بّ�����نينِ ��ْي��تنِ��ُه��ْم  ���صَ يل 

اي���ع ال��������ّ ������ّلْ  كنِ يف  احل�����ّب 

ب��اي��ع و  ����ص���اري  ل���ه  وال���ّن���ا����س 

نايع و  ��ْد  ��ْب��عنِ منِ غ���دا  وال���ّل���ي 

�د  ْبعنِ منِ نَ�����ّبْ  اإْل��ُه�����ْم  ونِْق����روم/ن 

بت�صه�د  ْلُه�ْم  ْلَها  كنِ والّنا�س 

�د  اْموكَّ ذنِك�����ر/ن  ب�ه  من�صو�ْس 

يُ�����ورنِد  ْي��ر و َح���ّدْ  ��دنِ وَح����د/ن ���صنِ

ينِ�َصتَ�ّد َم��ْل�����زُوْم  ب�ه  ��وق  ال�����صّ

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

كل عام و كل �َصْهر و كل يوم

                                   كل �صاعة كل وقت و ثانية

جعلني وياك فالدنيا �ْصلوم

                                    ما تكّدرنا احلياة الفانية !!

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريف الوثبة

اثمان ! 
احل�������ب ل������ه ل����ث����م����ان م����دف����وع����ة ا����ض���ن���اف

وان�������ض���اف ظ���ل���م  ب���ه���ا  ال���دن���ي���ا  ت����ع����رف  وان 

ح����ب����ك م����ع����ذب����ن����ي م������ع ال�����������وزن وال�����ق�����اف

م�����ن ي������وم ح���ب���ي���ت���ك وان��������ا ����ض���اه���ر ال���غ���اف

م���ا خ����اف م ال���رف���ق���ى، ب�����س اغ���ي���اب���ك اآخ����اف

ا����ض���ع���اف ع�������ض���رة  غ����رين����ا  ت����ه����وى  ك���ن���ت  ان 

ال���ك���ل���م���ة ال����ل����ي ت����ل����زم ال���ع���ا����ض���ق اخ�������لف..

م��������اح��������د م��������اب��������ني اخل���������لي���������ق ك���ل���ف���ه���ا

ل���ن�������ض���اف ق���������رب، وظ���ل���م���ه���ا م������ا ان���ع���رف���ه���ا

م��������ا ت����ك����ف����ي اجم������لت������ه������ا م��������ع ����ض���ح���ف���ه���ا

اط����������ري خ�����ي�����االت�����ك م������ع ال�����ل�����ي و����ض���ف���ه���ا

ت����ق����رتف����ه����ا وال  ال�����غ�����ي�����ب�����ة  ت�������ن�������وي  ال 

ح�����ب�����ك م�����ع�����ي م�������ا ي����ن����ت����ق����ا�����ض����ك و����ض���ف���ه���ا

حت���رتف���ه���ا!  ، جت�����رح�����ه  ال�����ل�����ي  وال�����ن�����ظ�����رة 

 ريــتـ�يــت

يا حممد يافخر كل القياده

كل يوم مير و ن�ضوفك �ضعيد

مثلك انته للكرم و الطيب عاده

عيد ميلدك ترى لل�ضعب عيد

***

كل عام وانت بخري وايامك اعياد

حممد ا�ضل املرجله والعوايد

يف يوم ميلدك حتييك االجماد

انت ال�ضموخ و�ضيخ االجماد زايد

البيت مت�حد
ه�����ذا م���ك���ان احل����ي����اة وجم���م���ع ال���ق���اده

مل���ي�������لده اإال  ���ض��ه��ي��������د  م����ن����ّا  راح  م�������ا 

واخل���������ري وال������ع������ز وحم�����م�����د م������ع حم��م��د

واح�������ة ك�����رام�����ه وع�������ام اخل������ري ي��ت��ج��دد

�سمو الفريق ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان

كلنا خليفة
اأنورت دارك وغّرد طري االفراح ابغ�ضونه

يع�ضقونه �ضعبه  كل  باللي  مليون  مرحبا 
من يزفّون اخلرب باّنك رجعت وبال�ضلمة..

الغمامه وب��ل  ع��دد  �ضّدن  ال  مليون  مرحبا 
حممد احلاي العكربي

�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم )فزاع(

ي����وم م��ي��لد اأب���وخ���ال���د ن�����ض��ري ال��دي��ن

حمتفلني ه���ال���ي���وم  يف  اأرك�������ان  اأرب������ع 

احلّيني م��ع  توجد  ماهي  �ضفات/ن  ل��ه 

عني م��ن  يحفظه  اأهلل  اأب��وخ��ال��د  ك��ن 

ن��خ��وه ق��ب��ل ي��ول��د �ضيخ اإن���ول���د ف��ي��ه 

ال���ف���خ���ر وال����وف����ا وال����ع����ز وال���ت���اري���خ

التوبيخ ي�����ض��ت��اه��ل  ع��ل��ي  ي��ع��ار���س  م��ن 

ح��ا���ض��ده ق�����ادم/ن م���ن ك��وك��ب امل��ري��خ

مبنا�شبة عيد ميالد اأ�شد الإمارات، الأب احلاين، �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل ورعاه، 
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