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انقرا�ض الدينا�ضورات اأدى اإىل تنّوٍع يف ال�ضفادع

اأظهرت درا�صة علمية حديثة اأن اختفاء الدينا�صورات عن وجه الأر�ض 
فتح الباب لل�صفادع للتكاثر والتنّوع.

فقبل 66 مليون �صنة، ارتطم جرم ف�صائي بكوكب الأر�ض ق�صى على 
ثالثة اأرباع الأنواع احلية فيه، لكن ع�صرة اأنواع من ال�صفادع متكنت 
من ال�صمود يف تلك الظروف القا�صية على احلياة، بح�صب الدرا�صة 

املن�صورة يف جملة اجلمعية الأمريكية للعلوم.
وم���ن ب��ن ه���ذه الأن�����واع ال��ن��اج��ي��ة، متكنت ث��الث��ة اأن����واع م��ن التنّوع 
اآلف  ب�صتة  ال�صفادع  اأن��واع  ع��دد  وال��ي��وم، يقدر  الأر����ض.  والتكاثر يف 
و700. وبح�صب العلماء، ت�صعة اأع�صار ال�صفادع املوجودة اليوم لديها 

جذور وراثية ت�صل اإىل تلك الأنواع الثالثة.
وقال ديفيد بالكربن امل�صوؤول يف متحف التاريخ الطبيعي يف فلوريدا 
واأحد معدي الدرا�صة "ال�صفادع موجودة منذ اأكرث من 200 مليون 
الذي  الكبري  ال��ت��ن��ّوع  ه��ذا  ت�صهد  مل  اأن��ه��ا  تظهر  درا�صتنا  لكن  �صنة، 
انقرا�ض  بعد  �صوى  اليوم  املوجودة  ال�صفادع  معظم  ظهور  اىل  اأدى 

الدينا�صورات".
واأ�صاف "هذا الكت�صاف مل يكن متوقعاً" لأن العلماء كانوا يظنون اأن 
ال�صفادع تطّورت وتنّوعت يف اآخر الع�صر الطبا�صريي، اأي قبل 150 
اأن ال�صفادع ا�صتفادت  66 مليوناً. وك�صفت الدرا�صة  مليون �صنة اإىل 

من انقرا�ض الدينا�صورات لت�صكن يف مواطنها املهجورة.
وا�صتندت هذه الدرا�صة التي �صارك فيها باحثون يف الوليات املتحدة 
وال�صن اإىل اأكرب قاعدة معلومات عن ال�صفادع. واأخذت عينات وراثية 

من 156 نوعاً اأ�صيفت اإىل 145 موجودة اأ�صاًل، ومتحجرات.

�ضرق رافعة لريكب بها اإىل منزله
القب�ض على رجل وهو  الأمريكية،  فلوريدا  ال�صرطة يف ولية  األقت 

يقود رافعة �صوكية �صرقها من اأحد املواقع، متجهاً اإىل منزله. 
اأوقف براديل بريفوت )43  وقالت �صرطة بورت اأوراجن باأن �صرطياً 

عاماً( وهو يقود الرافعة ال�صوكية امل�صروقة. 
اإىل  ك��ان متوجهاً  ب��اأن��ه  ب��ريف��وت  ق��ال  ل��ه،  ال�صرطة  ا�صتجواب  ول��دى 

منزله ف�صعر بالتعب وقرر اأن ي�صتعري الرافعة للو�صول اإىل منزله. 
الأوىل  امل��رة  تكن  مل  الرافعة  �صرقة  ب��اأن  تبن  معه،  التحقيق  وبعد 
بالن�صبة ل�بريفوت، ففي 2016 قام ب�صرقة رافعة �صوكية من خلف 
متجر يف منطقة دايتونا بيت�ض وا�صتخدمها لنقل بع�ض ال�صناديق اإىل 
مطعم بوب اإيفانز.  ويذكر باأن ال�صرطة األقت القب�ض على بريفوت 
اآلية من موقع عمل، ومن  امل�صهود، ووجهت له تهمة �صرقة  باجلرم 
اأم��ام املحكمة خ��الل وق��ت ق�صري، بح�صب ما ورد يف  اأن ميثل  املزمع 

موقع يو بي اآي الإلكرتوين. 

�ضرطي ميلك اأكرب جمموعة لقطع "هيلو كيتي"
اأنه  اإذ  ال�صغريات،  الفتيات  ياباين متقاعد حفيظة  �صرطي  يثري  قد 

ميلك اأكرب جمموعات لألعاب هيلو كيتي يف العامل.
ما�صايو غوجني )67 عاماً( الذي اأم�صى حياته وهو يالحق املجرمن 
بات يكر�ض وقته جلمع �صخ�صيات هيلو كيتي. وهو ميلك راهناً اأكرث 
ين  30 مليون  الإجمالية بحواىل  قيمتها  تقدر  اآلف قطعة   5 من 
)266 األف دولر( وقد �صجل ا�صمه يف نوفمرب 2016 يف مو�صوعة 

غيني�ض لالأرقام القيا�صية.
طوكيو  �صاحية  يف  يوت�صوكايدو  يف  بيت  يف  ال�صابق  ال�صرطي  ويوؤكد 
�صيده خ�صو�صاً لعر�ض كنزه هذا الذي ي�صتقطب الكثري من ال�صياح 

كيتي هي مبثابة حب حياتي.
و�صوقت دمى هيلو كيتي التي ت�صنعها �صركة �صانريو اليابانية، للمرة 
الأوىل يف اليابان �صنة 1974. ولقيت هذه ال�صخ�صية جناحاً جتارياً 
اإىل  ن��وم  مالب�ض  م��ن  منها،  امل�صتقة  املنتجات  م��ئ��ات  فقدمت  عاملياً 

حقائب يدوية.
عندما   2014 �صنة  عاملية  �صجة  اأث���ارت  ق��د  �صانريو  �صركة  وك��ان��ت 
ك�صفت اأن �صخ�صية هيلو كيتي ل ترمز اإىل قطة كما كان يظن بل اإىل 

فتاة �صغرية فرحة ومرحة قلبها من ذهب .
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اكت�ضاف ن�ضخة مقلدة لوجه حاكمة قدمية 
توفيت �صيدة ت�صاو يف الع�صرينات من عمرها قبل نحو 1700 عام، ويعتقد 
اأنها حكمت واديا يف �صحراء بريو القدمية حيث عرث على رفاتها مدفونا 

مع اأ�صلحة ومتعلقات ذهبية.
لكن ميكن الآن اإلقاء نظرة خاطفة على الكاهنة ال�صابقة من خالل روؤية 
ن�صخة مقلدة من وجهها اأزاح م�صوؤولو الثقافة وعلماء الآثار ال�صتار عنها 
. وقالت وزارة الثقافة يف بريو اإن الن�صخة املقلدة، التي �صممت با�صتخدام 
تقنية الت�صوير ثالثية الأبعاد وعلم الآثار ال�صرعي، اعتمدت على الهيكل 
ع�صرة  اإع��داده��ا  وا�صتغرق  الإث��ن��وج��رايف  وال��ب��ح��ث  ت�صاو  ل�صيدة  العظمي 

اأ�صهر.
واح��دة من  الهدف هو جعل  اإن  �صولر  دي��ل  �صلفادور  الثقافة  وزي��ر  وق��ال 
اأف�صل الكت�صافات الأثرية يف بريو قريبة من العامل وتذكري البريوفين 

برتاثهم الثقايف الغني.
وقال الوزير عن الوجه البي�صاوي ال�صكل ذي عظام الوجنتن البارزة وقد 

و�صع فوقه تاج ذهبي اأهميته كبرية للغاية حقا.
فيه  ي���رى  وج���ه  وه���و  وج��ه��ه��ا،  ل��ل��ع��امل  ن��ع��ر���ض  اأن  الآن  واأ����ص���اف ميكننا 

البريوفيون اأنف�صهم.
باأن  الع��ت��ق��اد   2005 ع��ام  يف  املحنطة  ت�صاو  �صيدة  رف���ات  اكت�صاف  وب���دد 
 100 عامي  ب��ن  ت�صيكاما  وادي  يف  عا�ض  ال��ذي  ال��ق��دمي  مو�صي  جمتمع 
و700 بعد امليالد كان جمتمعا اأبويا. وعرث على عدد من مومياوات ن�صاء 
�صيا�صية  مكانة  اإىل  ت�صري  متعلقات  مع  قبور  يف  منذئذ  املحنطات  املو�صي 

ودينية رفيعة.

توقف لإ�ضالح عجلة 
�ضيارته فربح مليون دولر

قال رجل من ولية نيويورك الأمريكية 
فوزه  يف  كبرياً  دوراً  لعبت  ال�صدفة  ب��اأن 
والتي  اليان�صيب،  يف  الكربى  باجلائزة 

تبلغ قيمتها مليون دولر اأمريكي.
�صيارته  ع��ج��الت  اإح���دى  ف��رغ��ت  اأن  بعد 
م���ن ال���ه���واء، ت��وج��ه اأن���ط���وين اإي���ف���ارون 
ال�صيانة  لإج�����راء  خمت�صة  ور���ص��ة  اإىل 
يان�صيب  تذكرة  ب�صراء  قام  وهناك  لها، 
بال�صدفة.  وقال اإيفارون معلقاً على ما 
حدث: توقفت عند حمطة �صتيوارت مللئ 
اأن  يل  وخطر  بالهواء،  �صيارتي  عجالت 
اأ�صرتي تذكرة يان�صيب، واخرتت تذكرة 
ت�صرتي  عمتي  لأن  ك��ا���ص��وورد  ن���وع  م��ن 
منها دائماً. واأ�صاف اإيفارون: مل اأ�صدق 
ب���اأين ف��زت ب��اجل��ائ��زة ال��ك��ربى يف بداية 
اليان�صيب  مركز  اإىل  وتوجهت  الأم���ر. 
اأخي للتاأكد من ذلك. لقد كانت  برفقة 

مفاجاأة رائعة.
م��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب���اأن اإي���ف���ارون بداأ 
ال�صغرية  م�صاريعه  لتنمية  بالتخطيط 
زمن  م��ن��ذ  بتحقيقها  ي��ح��ل��م  ك���ان  ال��ت��ي 
طويل، بح�صب ما ورد يف موقع يو بي اآي 

الإلكرتوين. 

حمالت �ضعبية ملواجهة 
حوادث ال�ضري يف فل�ضطني

ارتفاعاً ملحوظاً  �صهدت فل�صطن 
حوادث  نتيجة  ال�صحايا  ع��دد  يف 
اجلاري،  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  ال�صري 
فل�صطينياً،   58 وف����اة  اإىل  واأدت 
�صري خالل  ح���وادث  17 يف  منهم 
وعيد  امل�����ب�����ارك  رم���������ص����ان  ����ص���ه���ر 

الفطر.
�صهد  ال�صعيد،  الفطر  عيد  وك���ان 
ح����ادث ���ص��ري م�����روري م����روع على 
مدينتي  ب���ن  ال���وا����ص���ل  ال��ط��ري��ق 
اأم  وف��اة  اإىل  اأدى  ونابل�ض،  القد�ض 
واأطفالها اخلم�صة اإىل جانب �صائق 
املركبة العمومية، على ذات ال�صارع 
الذي �صهد قبل اأ�صبوع فقط م�صرع 

ثالث فتيات فل�صطينيات.
واأ���������ص��������ارت م�����������ص�����ادر ال�������ص���رط���ة 
"عدد  اأن  اإىل  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، 
احلوادث منذ بداية العام اجلاري 
 58 ع��ن��ه��ا  ن��ت��ج��ت   ،5630 ب��ل��غ 
كانت  منها  حالة   34 وف��اة،  حالة 
اإىل  اأدت  اخلارجية  الطرقات  على 
بينهم  م��واط��ن��اً،   4574 اإ���ص��اب��ة 
�صهد  فيما  ح��رج��ة،  اإ���ص��اب��ة   78
1000 حادث �صري  �صهر رم�صان 

ت�صببت ب�11 وفاة".
و���ص��ه��دت الأي�����ام امل��ا���ص��ي��ة حمالت 
���ص��ع��ب��ي��ة و���ص��رط��ي��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة من 
بقوانن  الل����ت����زام  ع����دم  خم���اط���ر 
املواطنن  م��ن  ع��دد  ووث��ق  ال�صري، 
ال�صرطة  قامت  مرورية  خمالفات 
وحترير  مبتابعتها  الفل�صطينية 
ونا�صدت  مل��رت��ك��ب��ي��ه��ا،  خم���ال���ف���ات 
ال�������ص���ائ���ق���ن ب���������ص����رورة الل����ت����زام 

بالقوانن.
ال�صرطة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  ول��ف��ت 
الفل�صطينية، لوؤي زريقات، اأن "مت 
حترير خمالفات بناًء على م�صور 
وفيديوهات و�صلت جلهاز ال�صرطة 
الفل�صطينية من قبل املواطنن يف 
وبيت حلم  كل من مدينة اخلليل 
واأري���ح���ا، ومت م��الح��ق��ة ح��اف��ل��ة يف 
نابل�ض كان قد وثق �صاب جتاوزها 
�صاب  وتوقيف  امل��روري��ة،  للقوانن 
وهو  نف�صه  لت�صوير  نتيجة  اأخ���ر 
ال�����ص��ري ويعر�ض  ق��وان��ن  ي��خ��ال��ف 
للخطر يف  الآخرين  حياته وحياة 

�صلفيت".
و���ص��ه��دت الأي�����ام امل��ا���ص��ي��ة حمالت 
���ص��ع��ب��ي��ة و���ص��رط��ي��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة من 
بقوانن  الل����ت����زام  ع����دم  خم���اط���ر 
املواطنن  م��ن  ع��دد  ووث��ق  ال�صري، 
ال�صرطة  قامت  مرورية  خمالفات 
وحترير  مبتابعتها  الفل�صطينية 
ونا�صدت  مل��رت��ك��ب��ي��ه��ا،  خم���ال���ف���ات 
ال�������ص���ائ���ق���ن ب���������ص����رورة الل����ت����زام 

بالقوانن.

يخفف من البوا�صري وعوار�ض ال�صاقن الثقيلتن.
يف  خ�صو�صاً  الدموية،  ال��دورة  احلام�ض  الليمون  يح�ّصن 
الفالفونويد  مركبات  فتقوي  الدقيقة.  الدموية  الأوعية 
من  وحت��د  الدموية  الأع��وي��ة  جوانب  عليها  يحتوي  التي 
نفاذيتها. اأما خال�صته فتحتوي على الكومارين، التي حتد 
من كثافة احلد وت�صهل بالتايل جريانه. يف حالة النوبات 
الليمون  زيت  اثنتن من  اأو  تناول قطرة  احل��ادة، ميكنك 
اأو  مرتن  الطعام  زي��ت  اأو  الع�صل  من  قليل  مع  الأ�صا�صي 
فت�صتطيع  للوقاية،  اأما  اأ�صبوع.  خالل  يومياً  مرات  ثالث 

تناول قطرتن يومياً طوال اأ�صبوعن اأو ثالثة.
ي�صاعد يف اإزالة ال�صموم من الكبد.

اأع��ب��اء ف�صالت ف�صل  ي��رزح حتت  اأو  ك��ان كبدك بطيئاً  اإذا 
عالج  فال  بالدهون،  الغنية  الأطعمة  اأو  الطويل  ال�صتاء 
ي�صاهي ع�صري الليمون احلام�ض. يو�صح اخلرباء يف هذا 
املجال اأن الليمون يحفز اإفراز ال�صفراء، في�صاعد بالتايل 
الدهون والتخل�ض منها،  الكبد. كذلك ي�صاهم يف تفكيك 

ما يجعل عملية اله�صم اأ�صهل.
يقي من الأمرا�ض القلبية الوعائية.

غني  احل��ام�����ض  ال��ل��ي��م��ون  اأن  اإىل  الخت�صا�صيون  ي�صري 
عرب  الكول�صرتول  م��رور  من  حتد  التي  الذوابة  بالألياف 
تفكيك  ال�صفراء،  اإنتاج  بتحفيزه  ي�صهل،  كذلك  الأم��ع��اء. 
الكول�صرتول اإىل اأحما�ض �صفراوية والتخل�ض منه.  يعزز 
هذه العملية الفيتامن C الذي يتوافر بكميات كبرية يف 
الليمون احلام�ض )52 مل/100 غ(. ميكنك تناول نقوع 
الليمون احلام�ض اأو قطرتن اأو ثالث من زيته الأ�صا�صي 
الليمون  ع��ن ع�صري  ف�����ص��اًل  ث��الث��ة،  اأو  اأ���ص��ب��وع��ن  ط���وال 

الطازج ع�صري ليمونة اأو اثنتن يومياً يف كوب من املاء.
يحد من ارتداد اأحما�ض املعدة والغثيان.

قد يبدو ذلك م�صتغرباً، اإل اأن الليمون احلام�ض يحد من 
التي  بالبوتا�صيوم  مب��ادة  غناه  اإىل  ن��ظ��راً  امل��ع��دة  حمو�صة 
املعدة.  حتمي  م���ادة  ���ص��رتات،  اإىل  الليمون  حم�ض  حت��ول 
احلمو�صة  م��ن  احل���د  يف  ال��ل��ي��م��ون  ع�صري  ينجح  ل��ذل��ك، 
املرتفعة يف املعدة، خ�صو�صاً احلمو�صة الناجتة من التنقل 
ك��ذل��ك، ينجح ع�صري  ال��ن��ق��ل.  و���ص��ائ��ل  ط��وي��اًل يف خمتلف 
غثيان  الغثيان، خ�صو�صاً  الليمون احلام�ض يف احلد من 
احلامل  امل��راأة  ت�صرب  اأن  فيكفي  احلمل.  حالة  يف  ال�صباح 

قلياًل من ع�صري الليمون املمزوج يف كوب من املاء.
يقي من الأخماج ويق�صي على البكترييا.

فاعاًل،  مطهراً  الأ�صا�صي  احلام�ض  الليمون  زي��ت  ُيعترب 
خ�صو�صاً بن�صره يف الهواء مدة ربع �صاعة مرتن اأو ثالث 
يومياً. كذلك، يحفز الفيتامن C الذي يحتوي عليه جهاز 
املناعة. ويختلف اأ�صلوب تناول الليمون احلام�ض باختالف 
اخلمج، فيمكن طالء زيته على اجل�صم اأو تناول نقوعه اأو 
ع�صريه والتم�صم�ض به )قطرة من زيته الأ�صا�صي متزج 
ا�صتعماله  ميكنك  ك��ذل��ك،  ال�صتعمال(.  قبل  ب��امل��اء  ج��ي��داً 
رائحة  ومن  بنقاوته  ت�صك  ماء  البكرتيا يف  للتخل�ض من 

الفم الكريهة.
يوقف نزف اجلروح ال�صغرية.

الدموية  ال�����دورة  ي�����ص��رع  احل��ام�����ض  ال��ل��ي��م��ون  اأن  �صحيح 
اجلروح  على  و�صعه  عند  النزف  يوقف  لكنه  تناوله،  عند 
عن�صراً  ُيعترب  ال���ذي  بالكال�صيوم،  غني  فهو  ال�����ص��غ��رية. 
املثايل للعناية  ال��دم. لذلك، يكون احلل  اأ�صا�صياً يف تخرث 

بالفم يف حالت مثل التهاب اللثة.
ُيعالج الب�صرة الدهنية ويعيد اإىل ال�صعر بريقه.

ي�صبط الليمون احلام�ض الزهم يف الب�صرة وال�صعر ويعزز 
الأف�صل  الأن�صجة. قد يكون من  الدموية ويجدد  ال��دورة 

الأ�صا�صي الذي  الليمون الطازج، ل زيته  ا�صتخدام ع�صري 
بالب�صرة  للعناية  ال�����ص��وء.  جت��اه  احل�صا�صية  ع��ايل  ُيعترب 
منه  �صغرية  ملعقة  نحو  الليمون  ع�صري  اإ�صافة  ميكنك 

اإىل قناع من الأفوكا الطازج.
مالحظات مهمة

الأ�صا�صي  احلام�ض  الليمون  زي��ت  ت��ن��اول  ب��ع��دم  ُين�صح   -
خالل الأ�صهر الثالثة الأوىل من احلمل. ميكن بعد ذلك 
مرات   4 اأو   3 �صاعة،  رب��ع  )م��دة  اجل��و  لتنقية  ا�صتعماله 

يومياً(.
الإ�صابة  حالة  يف  مزعجاً  احلام�ض  الليمون  يكون  قد   -

بقرحة املعدة.
- من ال�صروري عدم اخللط بن الليمون ولبخات املعدة 

التي حتتوي على اأمالح الأملنيوم.
- تفاَد خلط الزيت الأ�صا�صي باأدوية م�صادة للتخرث.

كنت  اإن  ك��ع��الج  احل��ام�����ض  الليمون  ت�صتخدم  األ  يجب   -
تعاين من ح�صى يف ال�صفراء.

حملول ينقي الدم
املقادير

- ملعقة كبرية من ع�صري الليمون احلام�ض.
- ملعقة �صغرية من زيت الزيتون.

- ر�صة من م�صحوق الزجنبيل.
الطريقة

- اخلط املكونات كافة معاً واأ�صف اإليها كوب ماء.
الع�صل  م��ن  قليل  باإ�صافة  املحلول  ه��ذا  حتلية  ميكنك    -

اإليه.
طوال  �صراب  اأو  طعام  اأي  تناول  قبل  �صباح  كل  ا�صربه    -

اأ�صبوع.
-  ي�صاعدك هذا املحلول على تنقية ج�صمك من ال�صموم.

طول فرتة القيلولة
 يهدد بال�ضكري

ي�صري النعا�ض املفرط اأثناء النهار وطول فرتة 
القيلولة اإىل اأ�صياء كثرية، منها ما تقوله نتائج 
درا�صة يابانية جديدة تفيد باأن طول القيلولة 
يرتبط بتزايد خطر الإ�صابة مبر�ض ال�صكري 
من النوع2. ُعر�صت نتائج هذه الأبحاث موؤخراً 
الأوروبية  للرابطة   51 ال�  ال�صنوي  املوؤمتر  يف 

ملر�ض ال�صكري يف ا�صتوكهومل.
الوليات  يف  الوطنية  ال��ن��وم  موؤ�ص�صة  بح�صب 
امل��ت��ح��دة ت�����ص��اع��د ال��ق��ي��ل��ول��ة ال��ت��ي ت��ب��ل��غ مدتها 
واليقظة  امل��زاج  حت�صن  على  دقيقة   30-20
عن  القيلولة  ت��زي��د  ع��ن��دم��ا  ذل���ك  م��ع  والأداء، 
10-20 دقيقة ميكن اأن توؤثر �صلباً على طول 

وعمق ال�صتغراق يف النوم لياًل.
ب��ح�����ص��ب ال����درا�����ص����ة ال���ي���اب���ان���ي���ة ال���ت���ي اأع���ده���ا 
ال��ربوف��ي�����ص��ور ت��وم��وه��ي��د ي���ام���ادا م���ن جامعة 
طوكيو ميكن اأن تك�صف قيلولة النهار عن مدى 

خطر الإ�صابة بال�صكري من النوع2.
املفرط  النعا�ض  اأن  الدرا�صة  نتائج  اأفادت 

بزيادة  يرتبطان  القيلولة  وط��ول 
من  بال�صكري  الإ���ص��اب��ة  خم��اط��ر 
النوع2 بن�صبة 52 باملائة. تو�صل 
من  النتيجة  هذه  اإىل  الباحثون 

درا�صات   10 ن��ت��ائ��ج  حتليل  خ���الل 
األف   261 اأك��رث من  بيانات  اأخ��رى �صملت 

�صخ�ض.
من العوامل امل�صببة ملر�ض ال�صكري قلة الن�صاط 

البدين، والوزن الزائد، و�صوء التغذية.
اأ�صار الباحثون اإىل اأن احلاجة اإىل قيلولة ميكن 
اأن ي�صببها نق�ض النوم اأثناء النهار، لكن هناك 
القيلولة  حت���ول  اإىل  ت����وؤدي  اجل�����ص��م  يف  اآل���ي���ات 
ن��وم عميق، ترتبط ه��ذه الآل��ي��ات مبخاطر  اإىل 

الإ�صابة بال�صكري.

ال �سك يف اأن كرثًا ممن يقدمون عالجات تزيل ال�سموم 
من اجل�سم يتحدثون عن خ�سارة الوزن، اإال اأن وعودهم 

الوعود  اإطالق  اإىل  ننجر  لن  لذلك،  ت�سدق.  ما  نادرًا 
ي�ساعدك  احلام�ض  الليمون  اأن  والتاأكيد  الكاذبة 
يتمتع  لكنه  الزائدة.  الكيلوغرامات  فقدان  على 

لالأخماج  م�سادة  اإيجابية  بتاأثريات  بالتاأكيد 
ويح�سن بال �سك الدورة الدموية.

جنوم  من  بكثري  مرتبطًا  الليمون  ا�سم  ب��ات 
هوليوود اليوم، الأنهم يزعمون اأنه �ساعدهم يف 
خ�سارة الوزن. اإال اأن هذا النوع من احلم�سيات، 

تقديرًا  ي�ستحق  الهيمااليا،  جبال  يف  ولد  الذي 
يوؤدي  ال  اأنه  فمع  واأ�سنافه.  اأنواعه  مبختلف  اأكرب 

اأنه  اإال  الوزن(،  اإليه غالبًا )خ�سارة  الغر�ض الذي ن�سب 
يتحّول يف حاالت كثرية اإىل عالج ناجح.

الليمون… عالج 
لأمرا�ض كثرية
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�ش�ؤون حملية
لبحث �سبل التعاون امل�سرتك

فريق بحثي من كلية العلوم بجامعة الإمارات وجامعة نيومك�ضيكو الأمريكية يزور وكالة الإمارات للف�ضاء

بعد و�سولهم  ل� 3250  طلب م�ساركة

الربنامج وور�ض  دورات  جميع  يف  ثقايف" وان�ضمامهم  لـ"�ضيف  املنت�ضبني   اعداد  اكتمال  "الثقافة" تعلن 

  76،163  األف �سائح خليجي زاروا �سلوفينيا يف 2016

ليوبليانا ترتبع مدن العامل كوحدة من اأف�ضل الوجهات ال�ضديقة لركوب الدراجات الهوائية 

فح�ض النظر  يف مركز امل�ضرف التخ�ض�ضي لالأطفال ميّكن طفل من روؤية اأمه بو�ضوح للمرة الأوىل 

•• العني - الفجر

للتعاون بن جامعة الإمارات ووكالة الإمارات  تعزيزاً 
العلوم  كلية  م��ن  م�����ص��رتك  علمي  وف���د  زار  ل��ل��ف�����ص��اء، 
فيزياء  تكنولوجيا  اأب��ح��اث  وم��رك��ز  الإم����ارات  بجامعة 
الف�صاء من جامعة نيومك�صيكو الأمريكية، مقر وكالة 
الثالثاء  اأبو ظبي، �صباح  اإم��ارة  الإماراتية يف  الف�صاء 
الأ�صتاذ  بح�صور   ،2017 اجل���اري  يوليو   4 امل��واف��ق 
واخلبري  العلوم،  كلية  عميد   – م��راد  اأحمد  الدكتور 
ال��ربوف��ي�����ص��ور ج��ري��ك ت��اي��ل��ور – م��دي��ر م��رك��ز اأبحاث 
نيومك�صيكو  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ف�����ص��اء  ف��ي��زي��اء  تكنولوجيا 

الأمريكية والوفد املرافق. 
واأو���ص��ح الأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د م��راد – عميد كلية 
العلوم بجامعة الإمارات اأن الهدف من هذه الزيارة هو 
اإقامة ال�صراكات الدولية يف جمال القطاع الف�صائي ما 
عرب  الف�صائي  القطاع  يف  ومكانتها  الدولة  دور  يعزز 
الأبحاث العلمية امل�صرتكة مع املراكز البحثية الدولية، 
والذي بدوره ي�صهم يف الرتقاء مب�صتويات التعليم يف 
والريا�صيات  والهند�صة  والتكنولوجيا  العلوم  مناهج 
والف�صاء، بالإ�صافة اإىل ال�صتعانة باخلريجن للعمل 
املوؤهلة  الوطنية  ال��ك��وادر  وتوظيف  الف�صاء  قطاع  يف 
يف ه��ذا امل��ج��ال م��ن خ��الل توفري خ��دم��ات دع��م رفيعة 
عرب  ال�صفافية  معايري  اأعلى  على  وت�صتحوذ  امل�صتوى 

جامعة الإمارات.
وجرى خالل الزيارة ا�صتعرا�ض اأبرز الأبحاث العلمية 
التي جتريها كلية العلوم يف جامعة الإمارات واملت�صلة 

التعاون  �صبل  ب��ح��ث  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ف�����ص��اء،  ب��ع��ل��وم 
العلمي والبحثي امل�صرتك مع وكالة الإمارات للف�صاء 

وذلك يف اإطار التوجه ال�صرتاتيجي للجامعة الوطنية 
اأح��دث املعارف والعلوم  يف تعزيز دوره��ا يف انتاج ونقل 

امل�صتوين  على  املجتمع  خلدمة  العلمي  البحث  ع��رب 
املحلي والدويل.  

•• اأبوظبي – الفجر

اخلمي�ض  اأم�ض  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اأعلنت 
بالربنامج  امل�صاركن  املحددة من  الأع��داد  اكتمال  عن 
ال�صيخ  م��ع��ايل  رع��اي��ة  ثقايف" حت��ت  "�صيف  ال��وط��ن��ي 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
منت�صب    3250 امل�صاركة  طلبات  ع��دد  و�صل  اأن  بعد 
اأطلقته الوزارة بجميع مراكزها  من اجلن�صن والذي 
املنت�صرة يف انحاء الدولة  وي�صتمر حتى 10 اأغ�صط�ض 
مواهبهم  تنمية  يف  ال�صباب  دع��م  على  وي��رك��ز  ال��ق��ادم 
واملو�صيقى  امل�صرحية  ال��ف��ن��ون  جم���الت  يف  الب��داع��ي��ة 
والفنون الب�صرية والكتابة الإبداعية بهدف التوظيف 
الأمثل لطاقات ال�صباب يف الجازة ال�صيفية واكت�صاف 

املوهوبن.
ب��دوره��ا اأك����دت ���ص��ع��ادة ع��ف��راء ال�����ص��اب��ري وك��ي��ل وزارة 
اأن ما �صهدته املراكز الثقافية  الثقافة وتنمية املعرفة 
يف  للت�صجيل  واملخ�ص�ض  املا�صي  ال�صبوع  م��دار  على 
اإق��ب��ال كبري م��ن اجلمهور  ث��ق��ايف م��ن  ب��رن��ام��ج �صيف 
على الت�صجيل فاق التوقعات يوؤكد الوعي الكبري لدى 
اأول��ي��اء الم���ور  وال��ط��الب يف اختيار ال��ربام��ج الهادفة 
ومواهبهم  اب��ن��ائ��ه��م  م���واه���ب  اك��ت�����ص��اف  يف  ورغ��ب��ت��ه��م 
املتخ�ص�صة  اجل��ه��ات  خ��الل  م��ن  وتنميتها  ال�صخ�صية 
ويدلل ذلك على ثقتهم الكبرية يف دور وزارة الثقافة 
وتنمية املعرفة يف الرتقاء بالقطاع الثقايف يف الدولة 
مما ي�صعرنا مبدى ج�صامة هذه امل�صوؤولية الواقعة على 

عاتقنا ويجعلنا حر�صن على اجناح الربنامج. 
اأن ت�صع  ال��وزارة حر�صت على  اأن  ال�صابري   واأ�صافت 

الربنامج  م��ن  الوىل  ال���دورة  لتخرج  اإمكاناتها  كافة 
يليق  الذي  وال�صكل  ثقايف" بال�صورة  "�صيف  الوطني 
اأن�صطته لت�صمل كافة  به كربنامج وطني �صخم متتد 
مواهب  تنمية  باأهمية  يليق  واي�����ص��ا  ال��دول��ة  مناطق 
واكت�صاف املبدعن من ابناء الوطن واملقيمن، م�صرية 
اإىل اأن الربنامج يحظى باهتمام كبري ومتابعة م�صتمرة 
من جانب معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
ب�صورة  معاليه  يتابع  وال��ذي  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
للربنامج  حتى  الدقيقة  التفا�صيل  كافة  يومية  �صبه 
معاليه  يتوانى   ول  املجتمع  اإىل  �صورة  باأف�صل  ي�صل 

عن تقدمي كافة انواع الدعم الالزم لإجناح الربامج. 
وعلى �صعيد مت�صل اأو�صح  يا�صر القرقاوي مدير اإدارة 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  ب���وزارة  الثقافية  الفعاليات 
نوعية  نقلة  ي�صكل  ثقايف  �صيف  الوطني  الربنامج  اأن 
املواهب  اكت�صاف  على  العمل  خاللها  من  يتم  جديدة 
امل��ب��دع��ة ل���دى اأب���ن���اء ال��وط��ن وامل��ق��ي��م��ن ع��ل��ى اأر�صها  
امل�صرحية  الفنون  يف  خا�صة  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  م��ن 
الإبداعية  وال��ك��ت��اب��ة  الب�صرية  وال��ف��ن��ون  وامل��و���ص��ي��ق��ى 
وغريها من املجالت البداعية مبختلف اأنواعها ومن 
ثم العمل على �صقل هذه املواهب وتنميتها من خالل 

الرتبوية  الط���ر  اأح���دث  وف��ق  و�صينفذ  املتخ�ص�صن 
والك��ادمي��ي��ة امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي ي��ت��م م��ن خ��الل��ه��ا العمل 
ف��راغ الطالب  اأوق��ات  ل�صغل  املنا�صب  املناخ  على توفري 
والطالبات خالل العطلة ال�صيفية مبا يفيد يف تكوين 
موهبتهم  و�صخ�صيتهم ويوؤهلهم لن يكونوا مبدعن 
ومن ثم اع�صاء فاعلن وموؤثرين يف �صناعة امل�صتقبل 
ب���ال���وزارة ق��ادري��ن على  ال��ث��ق��ايف وامل��ع��ريف مم��ا يجعلنا 

اكت�صاف جيل جديد من املواهب ودعمهم.
خالل  ا�صتقباله  مت  ال��ذي  العدد  اأن  القرقاوي  وك�صف 
ايام الت�صجيل على الدورات والور�ض املتخ�ص�صة جتاوز 
3250 منت�صباً يتم توزيعهم ح�صب ميولهم الإبداعية 
واختياراتهم يف ا�صتمارة طلب امل�صاركة وح�صب الطاقة 
جميع  ت��ب��داأ  ان  ع��ل��ى  ب��امل��راك��ز  ل���ل���دورات  ال�صتيعابية 
الفنون  جم��الت  يف  الثقافية  املراكز  بجميع  ال���دورات 
من  والكتابة  الب�صرية  والفنون  واملو�صيقى  امل�صرحية 

مطلع ال�صبوع القادم .
وقال القرقاوي اأن الربنامج يهدف اإىل الرتكيز على 
دعم الروح البتكارية والبعد عن التقليدية، واكت�صاف 
امل���واه���ب يف ك��اف��ة امل���ج���الت الب���داع���ي���ة  م���ن ال�صباب 
والجيال اجلديدة يف الفئات العمرية املختلفة  متهيداً 
لرعايتهم من قبل وزارة الثقافة خالل فرتة ال�صيف 
�صيف  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ال�صيفية  الج���ازة  انتهاء  وب��ع��ده 
ال�صريحة املهمة يف املجتمع عن  ثقايف يركز على تلك 
الربامج  خالل  من  الرعاية  من  املزيد  منحها  طريق 
ثقافية  و  فنية  وجبة  تقدمي  اإىل  ترمي  التي  املتنوعة 
ومعرفية وترفيهية متكاملة ل�صبابنا يف كل مكان على 

اأر�ض الدولة. 

•• دبي - الفجر

املدن  �صمن  ليوبليانا  ال�صلوفينية  العا�صمة  تربعت 
البنية  م�صتوى  �صعيد  ع��ل��ى  ع��امل��ي��اً  الأوائ�����ل  ال��ع�����ص��ر  
التحتية والوجهات الأكرث تف�صياًل لركوب الدراجات 
ب��ب��ي��ئ��ة خ�صراء  ل��ي��ل��وب��ل��ي��ان��ا  ت��ت��م��ت��ع  ال��ه��وائ��ي��ة،ح��ي��ث 
هذه  مع  ين�صجم  بنمط  م�صممة  وم��راف��ق   م�صتدامة 
الريا�صة ال�صعبية،من جانب اآخر  جاءت 136 مدينة 
،الذي   2017 ملوؤ�صر كوبنهاجن  العامل موافقة  حول 
وريا�صي  ل��ه��واة  واحل��ا���ص��ن��ة  ال�����ص��دي��ق��ة  ب��امل��دن  يعنى 

الدراجات الهوائية.
اأوروبا اخل�صراء عام  وح�صدت ليوبليانا لقب عا�صمة 
ن�صبة  رفع  اأجل  من  متزايد  دعم  تلقت  2016،كما 
راكبي الدراجات الهوائية على مدى ال�صنوات القليلة 
املا�صية،وهذا بدوره ي�صهل من اإمكانية اإقامة  م�صاريع 
تو�صعية ت�صاهم يف بناء مناخ مثايل للهواة والريا�صين 
اللقب  ليوبليانا  التي منحت  التحكيم  ،وتوقعت جلنة 

%30 من معدل  %20 و  ب��اأن ت�صل ح�صتها مابن 
راكبي الدراجات الهوائية على ال�صعيد الدويل .

امل�صارات  م��ن  كيلومرت   230 ليوبليانا  يف  وت��ت��واج��د 
عام  ال��ه��وائ��ي��ة،وم��ن��ذ  ال���دراج���ات  لأن�����ص��ط��ة  املخ�ص�صة 
ميزات  م���ن  ال���ص��ت��ف��ادة  م��واط��ن��ي��ه��ا  مت��ك��ن   2011
اخلدمة  ذات  التقا�صم  نظام  عرب  ال��دراج��ات  ا�صتئجار 

الذاتية الذي يعرف با�صم " بي�صيكيلج".
و  51 حم��ط��ة  ال���راه���ن   ال��وق��ت  �صلوفينيا يف  وت�����ص��م 
رحلة  4 مالين  اأكرث من  �صهدت  وقد  دراجة،   510
منذ اأن بداأت عملها. ويف �صياق مت�صل زار ما جمموعه 
التعاون  جمل�ض  دول  م��ن  ���ص��ائ��ح  األ���ف    76،163
اإىل  اأدى  مم��ا   ،2016 ع���ام  يف  �صلوفينيا  اخل��ل��ي��ج��ي 
الزوار  2015.،وت�صدر  ب�  زي��ادة قدرها ٪10 مقارنة 
 43،483 اإىل  و�صل  بعدد  الأوىل  املرتبة  ال�صعودين 
زائر ، وهو ما ميثل زيادة بن�صبة ٪11،5 بالنظر اإىل 
العام الفائت،اأما �صياح الإمارات العربية املتحدة فحلوا 

ثانيا  يليهم الزوار من الكويت.

•• اأبوظبي - الفجر

متّكن طفل يعاين من متالزمة داون ويبلغ عمره 
للمرة  بو�صوح  والدته  وجه  روؤية  من  �صنوات   5
الأوىل عند زيارته لعيادة العيون يف مركز امل�صرف 
التخ�ص�صي لالأطفال، حيث قامت والدته بزيارة 
ابنها ل  ب��اأن  �صعرت  اأن  بعد  املركز لفح�ض نظره 

ي�صتطيع الروؤية بو�صوح.
اأخ�صائية  ح�صن،  حممد  منى  الدكتورة،  وقالت 
لالأطفال  التخ�ص�صي  امل�صرف  مركز  يف  العيون 
ال�صحية  للخدمات  اأبوظبي  �صركة  من�صاآت  اأح��د 
اأنه  تبن  الطفل  على  الك�صف  "عند  "�صحة"، 
الروؤية.  يف  ح��اد  وت�صو�ض  نظر   ق�صر  من  يعاين 
وبناًء عليه قمت بتجربة عد�صات ت�صحيح النظر 
نظر  و�صعها  ف���ور  اأن���ه  امل��ف��اج��اأة  وك��ان��ت  للطفل، 
الطفل اإىل وجه والدته وارت�صمت ابت�صامة كبرية 
ع��ل��ى وج��ه��ه وك��اأن��ه ي���رى وج��ه��ه��ا ب��و���ص��وح للمرة 
تتمالك  مل  التي  وال��دت��ه  مبعانقة  وق��ام  الأوىل. 

نف�صها من الفرح. بل اأنه رف�ض اإزالة النظارة عن 
وجهه عند انتهائي من الفح�ض."

واأ�صافت الدكتورة منى "تظهر هذه احلالة مدى 
ل��الأط��ف��ال ب�صكل  ال��ع��ي��ون  اإج����راء فح�ض  اأه��م��ي��ة 
الأطفال  من   20% تقريباً  يعاين  حيث  دوري، 
امل�صرف  مركز  يف  العيون  عيادة  يراجعون  الذين 
بعد  اأو  النظر  ق�صر  م��ن  ل��الأط��ف��ال  التخ�ص�صي 
من  العديد  ويف  ال��روؤي��ة،  يف  الت�صو�ض  اأو  النظر 
احلالت يتفاجاأ الأهل بالنتائج لأن الطفل الذي 
يعاين من م�صاكل يف النظر ل يعلم باأنه ل يرى 
اأو ي�صتكي من ذلك، وقد  جيداً وبالتايل ل يعرب 
الراأ�ض  اأخرى مثل الأمل يف  تظهر عليه عوار�ض 
اأو ح��ت��ى تدين  اأو ال��ت��ع��ب ال�����ص��ري��ع ع��ن��د ال���ق���راءة 
م�صتواه الدرا�صي وذلك نتيجة لعدم قدرته على 

الروؤية."
وتو�صي اجلمعية الأمريكية لطب عيون الأطفال 
باإجراء فح�ض العيون عند الولدة ولالأطفال ما 
بن 6 اأ�صهر اإىل �صنة ومرة اأخرى يف مرحلة ما 

�صنوات   3 عمر  الطفل  بلوغ  عند  ال��درا���ص��ة  قبل 
بالإ�صافة اإىل اإجراء الفح�ض عند دخول الطفل 
يف  م�صاكل  اأي  ع��ن  للك�صف  وذل���ك  امل��در���ص��ة  اإىل 

النظر يف وقت مبكر وت�صحيحها قبل تفاقمها. 
واأ���ص��اف��ت ال��دك��ت��ورة م��ن��ى ق��ائ��ل��ة : ي��وف��ر مركز 
امل�صرف التخ�ص�صي لالأطفال جمموعة متكاملة 
ت�صمل  التي  والعالجية  الوقائية  اخل��دم��ات  من 
وعالج  ت�صخي�ض  ال��وق��ائ��ي��ة،  ال��ع��ن  ف��ح��و���ص��ات 
م�صاكل النظر، فح�ض وحتديد قيا�صات النظارات 
الطبية، ت�صخي�ض وعالج م�صاكل العن مثل املياه 
البقعي  وال�صمور  العن  عد�صة  واع��ت��ام  ال��زرق��اء 
واعتالل �صيك�صة ال�صكري والتهابات العن وعالج 
اأو  اأم��را���ض  عن  الناجتة  العن  م�صاكل  ومتابعة 
حالت مزمنة ، فعلى �صبيل املثال لدينا يف املركز 
عيادة متخ�ص�صة ملتالزمة داون وتعد هذه الفئة 
اأكرث عر�صة لالإ�صابة مب�صاكل يف النظر لذا يتم 
التن�صيق بن عيادة متالزمة داون وعيادة العيون 

لفح�ض ومتابعة حالة الأطفال.

جامعة الغرير تفوز لل�ضنة الثانية على 
التوايل باأف�ضل ابتكار يف جائزة حمدان 

•• دبي-الفجر

هناأت اأ�صرة جامعة الغرير طالب كلية الهند�صة باجلامعة "رامي �صالحات" 
ح�صوله على جائزة حمدان بن را�صد لالأداء التعليمي املتميز يف فئة " اأف�صل 
"رامي  ن��ال  اأن  فبعد  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين  للعام   2017 علمي"  ابتكار 
�صالحات" جائزة  2016  بفئة اأف�صل اخرتاع عن ابتكاره التقني اجلديد 
كلية  طالب  متكن  واملطبوعة،  اللكرتونية  امل�صتندات  ومعاجلة  لتحليل 
اإبتكار جديد  اإثر  2017 على  الفوز بجائزة  الغرير من  الهند�صة بجامعة 
 Smart Security System( يتمثل يف نظام اأمن املعلومات الذكي

.)””Triple S
 Cyber وي���ق���وم الب���ت���ك���ار ال��ت��ق��ن��ي اجل���دي���د، مب��ن��ع جم��رم��ي الن���رتن���ت
ال�صبكة  على  القائمة  واخلدمات  التطبيقات  اإخرتاق  من   Criminals
  Smart Security System املعلوماتية  النرتنت ، حيث ي�صتخدم
عدد من التحديات الأمنية لتوفري اأق�صى ما ميكن من احلماية الإلكرتونية 
ولكن باأب�صط امل�صتويات من التعقيد الربجمي واحل�صابي )الأجلوريثمي(.  
"رامي �صالحات" اأنه  اأكد الطالب  وعن نفعية البتكار وجدواه يف ال�صوق، 
خ�صو�صا   ،”Cyber Trust“ الأمنية  والثقة  الق�صوى  احلماية  يوفر 
واخلدمات  الإل��ك��رتون��ي��ة  البنكية  اخل��دم��ات  مثل  احل�صا�صة،  للتطبيقات 
للموؤ�ص�صات  الإل��ك��رتون��ي��ة  ل��ل��م��واق��ع  اأم���ن  م�����ص��در  ي�صكل  ك��م��ا  احل��ك��وم��ي��ة، 
واجلوازات  الإقامة  اإدارة  مثل:  والدوائر  وال�صركات  واجلامعات  احلكومية 
واملرور والرتخي�ض و�صركات الكهرباء والتاأمن وغريها. وعرب الطالب رامي 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  اأول، لدولة  وامتنانه  �صكره  �صالحات عن عميق 
وت�صجيعهم  واملتفوقن  للمبدعن  ورعايتهم  اجلائزة  على  القائمن  ولكل 
ملا قدموه  الغرير  وثانيا، جلامعة  والإب��داع،  الإبتكار  لروح  وامل�صتمر  الدائم 
من دعم لحمدود ولم�صروط، وت�صخريهم كل الإمكانات لت�صجيع الطلبة 

على التميز والإ�صعاع، متمنيا للجامعة مزيداً من التاألق وال�صعاع.

يف اإطار فعاليات مو�سم �سيف اأبوظبي 2017
مدينة العني ت�ضهد عرو�ضًا تفاعلية 

احتفاًل بكاأ�ض العامل لالأندية
•• اأبوظبي - الفجر

تفاعلين  عر�صن  تنظيمها  عن  والثقافة  لل�صياحة  اأبوظبي  هيئة  اأعلنت 
احتفاًل بالن�صخة الرابعة ع�صرة من كاأ�ض العامل لالأندية "فيفا" يف بوادي 
8 ي��ول��ي��و، وم��ن 3 اإىل 5  م��ول مبدينة ال��ع��ن خ��الل ال��ف��رتة م��ن 6 اإىل 
اأغ�صط�ض املقبل وذلك تزامناً مع قرب موعد انطالق فعاليات مو�صم �صيف 

اأبوظبي 2017.
العرو�ض  من  كامل  �صهر  مع  موعد  على  و�صكانها  الإم���ارة  زوار  و�صيكون 
2017، الذي  اأبوظبي  العائلية �صمن فعاليات مو�صم �صيف  والن�صاطات 
بي  "اإم  جمموعة  مع  بالتعاون  والثقافة  لل�صياحة  اأبوظبي  هيئة  تنظمه 
بروجيكت"  "األكيمي  و�صركات  الفعاليات،  تنظيم  جمال  يف  �صي" الرائدة 

و"ياك اإيفنت�ض" و"اأوبريوي ميدل اإي�صت اإيفنت�ض". 
اأجواٍء مليئة  اإىل الرتويج لكاأ�ض العامل لالأندية �صمن  ويهدف العر�صان 
العاملية،  الريا�صية  الفعاليات  اأ�صخم  اإحدى  لكونه  نظراً  واملرح،  بالت�صلية 
لع�صاق  تتيح  التي  وامل�صابقات  الن�صاطات  من  �صل�صلة  الفعاليات  وتتخلل 
الريا�صة اختبار معلوماتهم ومهاراتهم يف كرة القدم، وليقوموا بعد ذلك 
بت�صجيل ر�صيدهم من خالل التطبيق الذكي الر�صمي ملعرفة ترتيبهم بن 
بقية املتناف�صن على م�صتوى الدولة، ما ي�صفي جواً من املناف�صة الودية 

خالل فرتة العرو�ض.
اجلارية  التح�صريات  م��ع  ال�صنة  ل��ه��ذه  اأب��وظ��ب��ي  �صيف  مو�صم  وي��ت��زام��ن 
ل�صت�صافة مباريات كاأ�ض العامل لالأندية "فيفا" 2017 الذي �صتتناف�ض 
بطل  لقب  نيل  بهدف  القارية  بالبطولت  الفائزة  العاملية  الأن��دي��ة  فيه 
العامل لالأندية. و�صتقام مباريات كاأ�ض العامل لالأندية "فيفا" على اأر�ض 
زايد يف مدينة  اأبوظبي وملعب هزاع بن  الريا�صية يف  زايد  ملعب مدينة 
امل��ق��ب��ل، ح��ي��ث �صتكون  16 دي�صمرب  6 ول��غ��اي��ة  ال��ف��رتة م��ن  ال��ع��ن خ���الل 
انطالقة املو�صم مع عرو�ض متجولة تت�صمن باقة من الأن�صطة التفاعلية 

والرتفيهية لكافة اأفراد العائلة من خمتلف الأعمار. 
ويقدم "مو�صم �صيف اأبوظبي 2017" باقة متنوعة من الن�صاطات املرحة 
والتفاعلية على م�صتوى كافة اأنحاء الإمارة لل�صكان والزوار على حد �صواء، 
وامل�صرحية  الرتفيهية  العرو�ض  ي�صم  م�صوق  برنامج  �صمن  تاأتي  والتي 
اإ�صافة اإىل الن�صاطات ذات الأجواء الفريدة يف املراكز التجارية والعرو�ض 
 20 بن  ما  الفرتة  وذل��ك يف  الأعمار،  لكل  واجلوائز  امل�صوقة  الرتويجية 

يوليو و20 اأغ�صط�ض املقبل.



اأو ركوب الدراجة التي تقوم بها  هل بداأت ت�صاأم متارين امل�صي 
البدنية  اللياقة  �صف  يف  لت�صارك  الوقت  حان  رمبا  مبفردك؟ 
من  القريب  الجتماعي  املركز  اأو  املحلي  الريا�صي  النادي  يف 
منزلك. ول �صك يف اأن التمّرن مع اآخرين يف �صف ي�صرف عليه 
الريا�صي،  بربناجمك  الل��ت��زام  يف  ي�صاعدك  حم��رتف  م��درب 

الذي ُيعترب عاماًل مهماً يف احلفاظ على �صحة قلبك.

الأداء  برنامج  يف  قلب  طبيبة  وا�صفي،  ميغان  الدكتورة  تذكر 
التابع  ال��ع��ام  ما�صات�صو�صت�ض  م�صت�صفى  يف  ال��وع��ائ��ي  القلبي 
كلما  الإن�صان تطول،  اأن حياة  جلامعة هارفارد: )ندرك جيداً 
اإىل  بها  ل  تتو�صّ التي  الطريقة  لكن  البدنية(.  لياقته  ازدادت 
اأن تبلغها. رغم ذلك، متتاز  لياقة مماثلة غري مهمة، فالأهم 
وتتبع  خمتلفة  اأ���ص��ك��اًل  تتخذ  التي  البدنية،  اللياقة  �صفوف 
م�صتويات حدة متفاوتة، بخ�صائ�ض حمددة ت�صاعدك يف حتقيق 

هذا الهدف.

رفع نب�ض القلب
فئة  ك��ب��ريت��ن:  فئتن  يف  الريا�صية  ال�صفوف  معظم  ي��ن��درج 

ت�صمل متارين اأيروبيك )اأنواع متارين تقوي القلب وحت�ّصن 
تعزيز  ترّكز على  واأخ��رى  التنف�ض(،  عملية 

القوة واملرونة.
ُت�����ع�����ت�����رب ������ص�����ف�����وف مت�����اري�����ن 
طريقة  اأف�������ص���ل  الأي����روب����ي����ك 

القلبية  ال��ل��ي��اق��ة  ل��ت��ح�����ص��ن 

)مثل  معتدلة  اإىل  خفيفة  ب��ن  حدتها  وت����رتاوح  التنف�صية. 
الرق�ض اأو متارين الأيروبيك املائية( وعالية )ركوب الدراجة 
اإ�صافية  للح�صول على معلومات  بوك�صينغ(.  الكيك  اأو  الثابتة 

راجع ما يلي:
60 دقيقة، وجتمع عادًة  اإىل   30 تدوم غالبية هذه ال�صفوف 
�صبيل  على  ن�صطة.  راح���ة  وف���رتات  احل��دي��ة  ع��ايل  ن�صاط  ب��ن 
امل��ث��ال، ت��رك�����ض يف م��ك��ان��ك م���دة دق��ي��ق��ة لتنتقل ب��ع��د ذل���ك اإىل 
ثانية  لع�صرين  اأخ���رى  اإىل  جهة  م��ن  بطيئة  بخطوات  القيام 
تقريباً. ويجب اأن يكون هدفك طوال فرتة التمرن اإبقاء نب�ض 
التمرن  ُتدعى  التي  الإ�صرتاتيجية،  توؤدي هذه  قلبك مرتفعاً. 
بامل�صي  اأق�صر، مقارنًة  اأف�صل خالل فرتة  لياقة  اإىل  بفوا�صل، 
وفق وترية واحدة، ح�صبما توؤكد الدكتورة وا�صفي. كذلك ي�صمل 
بع�ض ال�صفوف ا�صتخدام اأوزان خفيفة اأو اأربطة مقاِومة بغية 

اإ�صافة بع�ض متارين القوة اإىل الربنامج.

احلفاظ على القوة
اأ�صا�صية  وال��ت��وازن خطوة  امل��رون��ة،  ال��ق��وة،  على  ُيعترب احلفاظ 
لتبقى م�صتقاًل وتتفادى ال�صعف مع التقدم 

يف ال�صن. اأما اإن كنت معر�صاً ل�صطرابات قلبية، فت�صكل اليوغا 
الدرا�صات  اأظ��ه��رت  فقد  ل��ك،  منا�صبن  خيارين  ت�صي  وال��ت��اي 
اأنهما يخف�صان �صغط الدم وغريه من عوامل اخلطر املرتبطة 
بع�ض  ي�صري  ذل��ك،  على  ع��الوة  الوعائية.  القلبية  ب��الأم��را���ض 
اأعرا�ض ا�صطراب  اأن اليوغا ت�صاهم يف احلد من  اإىل  البحوث 
نظم القلب الذي ُيدعى الرجفان الأذيني، يف حن يح�صن التاي 

ت�صي قوة التحمل يف حالة َمن يعانون ق�صور القلب.

زخماً  ريا�صي  �صف  يف  امل�صاركة  متنحك  ذل��ك،  اإىل  بالإ�صافة 
الزمالء،  اإىل  التعرف  باملو�صيقى،  ال�صتمتاع  اأن  مب��ا  نف�صياً، 
واتباع توجيهات املدرب متّدك بالدافع الالزم ملوا�صلة التمّرن. 
اإر�صادات مهمة ب�صاأن طريقة  كذلك يقّدم لك املدرب املحرتف 
اأداء احلركة ال�صحيحة و�صكلها املنا�صب، ما يحول دون تعّر�صك 

لالإ�صابات.

م�ساوئ حمتملة
اإىل  بالإ�صافة  ال�صلبية.  الأوج��ه  ريا�صي بع�ض  لاللتزام ب�صف 
الكلفة، يتطّلب منك التوجه اإىل مكان ما يف وقت حمدد جهداً 
اأكرب من جمرد انتعال احلذاء الريا�صي واخلروج 

من املنزل.
ي��ب��ذل البع�ض جهداً  ق��د  ف�����ص��اًل ع��ن ذل���ك، 
ال�صف،  يف  زمالئهم  مل��ج��اراة  م�صاعفاً 

ح�صبما حتذر وا�صفي.
ل���ذل���ك ت��ن�����ص��ح: )اأ�����ص����ِغ اإىل 
وتريتك  وات����ب����ع  ج�����ص��م��ك 
اخلا�صة). ومن ال�صروري 
اأن تتوّقف يف احلال اإن 
ب��دوار، ت�صو�ض  �صعرت 

الذهن، اأو اإنهاك.
كل  ع�����ل�����ى  ك�������ذل�������ك 
�صخ�ض بلغ منت�صف 
العمر اأو تخطاه اأو 
م�صاكل  ي��ع��اين 
اأن  �����ص����ح����ي����ة 
ي���������ص����ت���������ص����ري 
قبل  ال��ط��ب��ي��ب 
ال���������ب���������دء ب���������اأي 

برنامج ريا�صي.

التمارين الأكرث رواجاً
الريا�صية، فاخرت �صفاً  التمارين  اأن مار�صت  ي�صبق لك  اإن مل 
للم�صنن  اأو  للمبتدئن  املخ�ص�صة  ال�صفوف  تتبع  للمبتدئن. 
ومنخف�صة  �صهلة،  لطيفة،  اعتبارها  وميكن  اأبطاأ  وت��رية  ع��ادًة 
اأما �صفوف التمارين القلبية العالية احلدية )كتلك  احلدية. 
اأو   Pump م��ث��ل مت��اري��ن  ع���ب���ارات  و���ص��ف��ه��ا  ت�صمل يف  ال��ت��ي 
با�صتثناء  اجل��م��ي��ع،  اإىل  بالن�صبة  �صعبة  فُتعترب  الح��ت��ك��اك(، 
اإن كنت  البدنية.  اأهمية كبرية على لياقتهم  رمبا َمن يعلقون 
متلك اأي اأ�صئلة، فال ترتدد يف التحدث اإىل املدرب. اإليك بع�ض 

اخليارات الأكرث رواجاً:

متارين االأيروبيك
الذي  امل��اء  يف  التمّرن  على  تقوم  املائية:  الأيروبيك  متارين   -
يغمرك حتى اخل�صر اأو العنق. وت�صمل اأحياناً ال�صتعانة باأوزان 
داء  يعانون  َم��ن  التمارين  من  النوع  ه��ذا  يالئم  ع��وم.  واأدوات 

املفا�صل وغريه من ا�صطرابات املفا�صل والع�صالت.
- زومبا: يجمع هذا النوع من التمارين خطوات من جمموعة 

التقليدية، ويعتمد عادًة على املو�صيقى  متنوعة من الرق�صات 
ال�صن  يف  للمتقدمن  خم�ص�صة  منه  ُن�صخة  وثمة  الالتينية. 

ُتدعى زومبا غولد.
- ركوب الدراجة الثابتة: ي�صمل هذا التمرين اجلماعي فرتات 
من الدو�ض البطيء وال�صريع على دراجة ثابتة اأثناء ال�صتماع 

اإىل املو�صيقى.
ت�صديد  الريا�صة  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ي�صمل  بوك�صينغ:  الكيك   -
ال��ل��ك��م��ات، ال���رك���الت، وغ��ريه��م��ا م��ن ح��رك��ات يف مت��ري��ن قلبي 

ي�صتهلك كثرياً من الطاقة.

التمّطط والقوة
- اليوغا: جتمع بن التمطط وو�صعيات التوازن مع التحكم يف 

النف�ض، ال�صرتخاء، والتاأمل.
- التاي ت�صي: يتبع جمموعات من احلركات البطيئة الر�صيقة 
التنف�ض بعمق وتركيز  م��ع  وت��رتاف��ق  وق��وف��اً  ع���ادًة  ُت���وؤدى  التي 

الوعي.
احلدية  منخف�صة  مت��اري��ن  ع��ل��ى  يعتمد  ب��ي��الت:  ب��رن��ام��ج   -
ُتوؤدى  وحركات متطط ترّكز على تقوية الع�صالت يف اجلذع. 

هذه التمارين على �صجادة ريا�صية، وتتطّلب معدات خا�صة.

- الكيوي
با�صتخدام  ال��ك��ي��وي  تق�صري  اإىل  ال��ك��ث��ريون  ي��ل��ج��اأ 
يخ�صرون  جتعلهم  الطريقة  هذه  اأن  اإل  ال�صكن، 
اأجزاء كبرية من الثمرة الداخلية، وبدًل من ذلك، 
با�صتخدام  الكيوي  العلوي من حبة  اجلزء  يقطع 
الثمرة  لف�صل  ملعقة  ت�صتخدم  ثم  ومن  ال�صكن، 

عن الق�صرة اخلارجية.

- الرمان

من  الكثري  يف  وي�صتخدم  �صهية،  فاكهة  ال��رم��ان 
و�صفات الطعام، اإل اأن تق�صريه ي�صكل مع�صلة لدى 
الكثريين، لأن حبات الرمان تكون متكد�صة داخل 
حماولة  عند  املالب�ض  تلوث  اأن  وميكن  الق�صرة، 
ال��رم��ان هي  لتق�صري  واأف�����ص��ل طريقة  اإخ��راج��ه��ا، 
ومن  عر�صي،  ب�صكل  املنت�صف  من  الرمانة  قطع 
واأخرياً  البع�ض،  بع�صها  عن  القطاعات  اإبعاد  ثم 
من  ن�صف  كل  ل�صربها  خ�صبية  ملعقة  ا�صتخدام 

الأعلى.

- املاجنو
ال��ت��ي ي�صعب  اللينة  ال��ف��واك��ه  م��ن  اأي�����ص��اً  امل��اجن��و 
تقطيع  هي  للتق�صري  طريقة  واأف�صل  تق�صريها، 
ثم  وم��ن  املنت�صف،  من  ط��ويل  ب�صكل  املاجنا  حبة 
ا�صتخدام كاأ�ض زجاجي لف�صل الق�صرة عن الثمرة 

الداخلية.

- الربتقال
معدودة  ث����وان  ���ص��وى  حت��ت��اج  ل  ب�صيطة  ط��ري��ق��ة 
ي�صتخدم  ح��ي��ث  ال��ربت��ق��ال،  ع��ن  ال��ق�����ص��رة  لف�صل 
ق�صرة  لتقطيع  بال�صتيكاً  يكون  اأن  يف�صل  �صكن 
الربتقالة من املنت�صف على �صكل دائرة كاملة دون 
الو�صول اإىل الثمرة، ومن ثم تف�صل الق�صرة باليد 

ب�صهولة.

- الفراولة
ف�صل  عند  الفراولة  حبة  ن�صف  نخ�صر  ما  غالباً 
اجل����زء ال��ع��ل��وي الأخ�����ص��ر ع��ن��ه��ا، ول��ت��ج��ن��ب ذلك، 
الفراولة من  ق�صة نظيفة، تخرتق حبة  ت�صتخدم 

الأ�صفل لالأعلى لتف�صل القمع الأخ�صر ب�صهولة.

- البطيخ
التي  الب�صيطة  الطريقة  هذه 

تق�صري  ع��ل��ى  ت�����ص��اع��د 

وتقطيع البطيخ يف وقت واحد.
ت��ق�����ص��م ال��ب��ط��ي��خ��ة ب�����ص��ك��ل ط���ويل اإىل ق�����ص��م��ن يف 
جانبيه  من  منهما  ن�صف  كل  يقطع  ثم  البداية، 
اللب  يف�صل  ذلك  بعد  منا�صبة،  �صكينة  با�صتخدام 
�صكل  على  ويقطع  البطيخة،  ق�صرة  ع��ن  الأح��م��ر 
�صبكة من املربعات، قبل اأن تقلب داخل ال�صحن اأو 

الوعاء البال�صتيكي.

�شحة وتغذية
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اإحذروا تناول هذه الفواكة بهذه الطريقة

ي�������س���اع���دك رف����اق����ك يف 
البدنية  اللياقة  �سفوف 
يف ال��ن��ادي ال��ري��ا���س��ي يف 
حما�ستك،  على  احلفاظ 
امل�����دّرب  اأن  ع���ن  ف�����س��اًل 
احلركات  يعّلمك  املحرتف 
لك  يتيح  مما  ال�سحيحة، 

تفادي االإ�سابات.

اإتزان  للفاكهه فوائد كثرية تعمل على  الفاكهة ؟ فال جدال ان   من منا ال يع�سق تناول 
الفيتامينات و املعادن باجل�سم ب�سورة تدعو اإىل االإهتمام بتناولها ب�سورة م�ستمرة و دون 
اأكدت ان هناك اأخطائا قد نقوم بها دون ق�سد،  اإن كانت اأحدث االأبحاث قد  اإنقطاع، و 
فتت�سبب فى فقدان الثمرة لت�سبة كبرية من الفوائد التى يحتاج اليها اجل�سم، لذلك قررنا 

ان نقدم لك اأف�سل الطرقالإعداد الفاكهه ب�سورة �سليمة قبل تناولها ...

جتمع عادًة بني ن�ساط عايل احلدية وفرتات راحة ن�سطة

كيف جتني فوائد �ضفوف اللياقة البدنية؟
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العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3574  عمايل جزئي
العقارية جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / 1-�صمارت �صيرتون للو�صاطة 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  مبا ان املدعي /ان�ض عدنان �صردار  قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   96888( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB171805923AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
 ch1.A.2:بالقاعة ال�صاعة 08.30 �ض  املوافق 2017/7/19  الربعاء  يوم  جل�صة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4717  عمايل جزئي
������ض.ذ.م.م جمهول  الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  ع��ب��داهلل  1-ا���ص��م��اع��ي��ل   / امل��دع��ي عليه  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /���ص��ي��د ع��ب��دال�����ص��ل��م��ان ���ص��ي��د ع��ب��دال��ق��دو���ض  قد 
اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
)39500 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )1000 دره���م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف رقم 
املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB173440002AE:ال�صكوى
فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   ch1.A.5:بالقاعة ال�صاعة 08.30 �ض   2017/7/13
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4118  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صوابي للخدمات الفنية والتنظيف �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  القامة مبا ان املدعي /ا�صد علي ادال �صري  قد 
 700( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   17343( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb170081176ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة ال�صاعة 08.30 �ض  املوافق 2017/7/12  الربعاء  يوم  جل�صة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
وامرت   ، الأق���ل   على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

املحكمة بتق�صري مدة العالن.
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4497  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-برامي لين للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /نظم البوهيان زمري الدين بوهيان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )18.695 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
ال�صكوى:MB172522852AE  وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2017/7/12 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
وامرت   ، الأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

املحكمة بتق�صري مدة العالن.
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4143  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اختيار النا�ض للخدمات الفنية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق���ام عليك الدعوى  امل��دع��ي /ع��ب��دال��غ��ف��ار رح��ي��م بخ�ض  ق��د  الق��ام��ة مب��ا ان 
وتذكرة  درهم(   12.390.3( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
لها جل�صة يوم  وامل�����ص��اري��ف.  وح���ددت  وال��ر���ص��وم  دره���م(  ع���ودة مببلغ )2000 
الربعاء املوافق 2017/7/12 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 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 الأقل ، امرت بتق�صري املدة.
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5147  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ني�صار نور للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /افتخار احمد �صاكر  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   15488( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB173962043AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
لذا  القا�صي  مبكتب  �ض   08.30 ال�صاعة   2017/7/12 املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1272  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تيك ويزن للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  ار�صاد حممد ر�صيد  قد  املدعي /حممد  ان  مبا 
 800( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   19906( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
  AE168358309MB:درهم( والر�صوم وامل�صاريف يف ال�صكوى العمالية رقم
�ض   08.30 ال�����ص��اع��ة   2017/7/25 امل���واف���ق  ال���ث���الث���اء  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ، علما بان مت النتهاء من التحقيق واعيدت للمرافعة  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4360  عمايل جزئي

�ض.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  عبدالعزيز  اف�صال  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /رفاقت علي احمد علي  قد اأقام عليك 
درهم(   18431( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف  وحددت لها جل�صة يوم 
الحد املوافق 2017/7/16 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 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 الأقل   .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

اعلن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2017/1206  عمايل جزئي 

اىل املدعي عليه/1-ال�صدرة لل�صيانة العامة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
بتاريخ 2017/4/27   املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم  �صجاد جم�صيد 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/�صجاد جم�صيد بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ )13.596 درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه على الدرجة ال�صياحية 
امل�صروفات  من  وباملنا�صب  اخ��ر  عمل  رب  ل��دى  بالعمل  املدعي  يلتحق  م��امل  عينا 
ذلك من طلبات. حكما مبثابة  عدا  ما  ورف�صت  منها  ن�صيبه  املدعي من  واعفت 
لن�صر  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما 
هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
       اإعادة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4668  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-موؤ�ص�صة ا�صيا لتنظيف املباين واملكاتب جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /جميب الرحمن م�صطفى ما�صرت  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )13960 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
ال�صكوى:MB172706223AE  وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
لها جل�صة يوم الربعاء املوافق:2017/7/12 ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب القا�صي 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 الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ، مع تق�صري مدة العالن.
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
       اإعادة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2191  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مركز املوارد الفنية خلدمات �صيانة ال�صيارات جمهول حمل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  القامة مبا ان املدعي /احمد جعفر جعفر  قد 
يقابلها  او ما  املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )52000 درهم( وتذكرة عوده 
  MB170894949AE:مبلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى
ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب  امل���واف���ق:2017/7/20  ي��وم اخلمي�ض  لها جل�صة  وح��ددت 
القا�صي 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 الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

       اإعادة اعلن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4376  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ام ا�ض ا�ض خلدمات حرا�صة البنية جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /غالم مرت�صى حممد يو�صف  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )14900 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )800 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb172742313ae  وحددت 
لها جل�صة يوم الحد املوافق:2017/7/9 ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب القا�صي لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

اعلن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2017/468  عمايل جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-مطعم ت�صت اوف فيم جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/4/9  يف الدعوى املذكورة اعاله 
توؤدي للمدعي  بان  املدعي عليها  بالزام  ل�صالح/جبينجا فين�صينت جريميياه 
مبلغ )28025 درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا وهو مبلغ 
)2000 درهم( ما مل يكن قد التحق بخدمة �صاحب عمل اخر والزمت املدعي 
ثالثن  خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  بامل�صاريف.  عليها 
ال�صمو  با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع��الن �صدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
اعلن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2017/2306  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-جالك�صي مك�صه لتجارة املالب�ض اجلاهزة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/11  يف الدعوى 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  اي�صيور  ل�صالح/فا�صل  اع��اله  املذكورة 
اىل  العودة  وتذكرة  دره��م(  دره��م  واربعون  ت�صعة  وثمامنائة  الف  ع�صر  و�صبعة  )مائة 
موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �صاحب عمل اخر 
من  ذلك  عدا  ما  فيها  ن�صيبه  من  املدعي  واعفت  امل�صروفات  من  باملنا�صب  والزمتها 
من  اعتبارا  يوما  ثالثن  خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات. 
اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

       اإعادة اعلن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4115  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رويال ابروفيد خلدمات تنظيف املباين �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  املدعي /ريتا جاكوب امبوي  قد  ان  القامة مبا 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )4320 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB172870284AE/2017  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�صة يوم الربعاء املوافق:2017/7/12 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ، وامرت بتق�صري املدة .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
       اإعادة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3402  عمايل جزئي
����ض.ذ.م.م جمهول حمل  املباين  اىل املدعي عليه / 1-لك��ي باث خلدمات تنظيف 
القامة مبا ان املدعي /ن�صيم ح�صن حممد �صريف  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
 2000( وتذكرة عوده مببلغ  دره��م(   12135( وقدرها  املطالبة مب�صتحقات عمالية 
وحددت    MB170111522AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م( 
 ch1.A.2:لها جل�صة يوم الحد املوافق:2017/7/16 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2127  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- عن املها للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/براديب رامناري�ض ماوريا  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13743( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )1163( 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2124  تنفيذ عمايل 
����ض.ذ.م.م جمهول حمل  العام  للنقل  لينك  ���ص��ده/1- عمان  املنفذ  اىل 
اأق��ام  عليك  القامة مبا ان طالب التنفيذ/ا�صف خان الي�ض خان  قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )14878(
مبلغ )1242( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1887  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- رو�صان راتوري خلدمات التنظيف �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/غالم عبا�ض غالم حممد  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7437( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1862  تنفيذ عمايل 
�����ض.ذ.م.م  ب��احل��اف��الت  ال��رك��اب  ت��راول��ي��د���ض لنقل  املنفذ ���ص��ده/1-  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ن��ا���ص��ر اح��م��د حممد 
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  قد  �صديقي  
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18075( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )1449( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/373  تنفيذ عقاري 
اىل املنفذ �صده/1- احمد �صعيد عبيد بن طار�ض الظاهري جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�صركة موارد للتمويل �ض.م.خ وميثله:حبيب حممد �صريف 
اع��اله والزامك بدفع  املذكورة  التنفيذية  اأق��ام  عليك الدعوى  امل��ال  قد  عبداهلل 
املبلغ املنفذ به وقدره )5020( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ، تنفيذ ما 
جاء يف اتفاقية �صلح رقم:800/2017 يف النزاع رقم:222/2016 نزاع عقاري.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

اعلن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2017/199  مدين جزئي 

اىل املدعي عليه/1-ماموكا مات�صابريز 2- مي�صال ليوزي جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي/جانة دوريني رادوى نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ 2017/4/17 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/جانة دوريني رادوىبحكمت 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي بالت�صامن للمدعية مبلغ مقداره )250.000( درهم 
والفائدة بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�صائية يف:2017/1/5 وحتى ال�صداد التام 
على ال تتجاوز ا�صل الدين املق�صي به وكذا الزامها بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 
خم�صمائة درهما مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

       مذكرة اعلن متنازع �شده بالن�شر
                يف  الدعوى 2017/137  نزاع تعيني خربة جتاري

اىل املتنازع �صده / 1-بارا�ض انرتنا�صيونال م.د.م.�ض 2- وحيد جوادزاده جمهويل 
حمل القامة مبا ان املتنازع / قا�صم عبا�ض جنفي ا�صل وميثله:علي ا�صماعيل 
خبري  بندب  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اجل��رم��ن   ابراهيم 
متخ�ص�ض مع الزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.وحددت 
امل�صلح   ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب  املوافق 2017/7/11    الثالثاء  لها جل�صة يوم 
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 الأقل .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

الت�شويات    الودية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

مذكرة اإعادة اعلن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1244  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صركة واحة الحالم لقطع غيار ال�صيارات �ض.ذ.م.م  
جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / �صركة روب��رت بو�ض جي ام بي 
اج وميثله:�صيف �صعيد را�صد الغبار ال�صام�صي  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم 

ال�صادر بالدعوى رقم 2015/796 جتاري جزئي بتاريخ:2016/8/15     
وحددت لها جل�صه يوم الثنن  املوافق 2017/8/7 ال�صاعة 10.30 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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املال والأعمال
حمد ال�ضرقي يعتمد الهيكل التنظيمي اجلديد ملوؤ�ض�ضة الفجرية للموارد الطبيعية

جمموعة �سيتي الند حت�سل على متويل بقيمة 142.74 مليون دوالر اأمريكي ال�ستكمال تطوير م�سروع �سيتي الند مول

�ضفقة التمويل متت مبوجب حتالف بني بنك الإمارات دبي الوطني وبنك برقان الكويتي
تاأجري 30 % من م�ساحات التجزئة املتاحة يف املول، مبا يعك�ض اهتمامًا الفتًا من جانب متاجر التجزئة

•• الفجرية-وام:

املجل�ض  ع�صو  ال�صرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اعتمد 
الفجرية  ملوؤ�ص�صة  اجل��دي��د  التنظيمي  الهيكل  ال��ف��ج��رية  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
والدارية  التنظيمية  املوؤ�ص�صة  جاهزية  رف��ع  بهدف  الطبيعية  للموارد 
ا�صرتاتيجية  اأه����داف  م��ن  بها  يت�صل  وم��ا  امل�صتهدفة  خططها  لتنفيذ 
واإ�صعاد   2040 ال��ف��ج��رية  واإم�����ارة   2021 الإم�����ارات  ل��روؤي��ة  لتحقيق 
ال�صعادة  مفاهيم  تر�صيخ  اإىل  الهادفة  اخلدمات  كافة  وتوفري  املتعاملن 

وتعزيزها لت�صبح ممار�صة وثقافة يومية يف العمل. 
اإدارات  اأرب���ع  م��ن  املوؤ�ص�صة  تتاألف  اجل��دي��د  التنظيمي  الهكيل  ومب��وج��ب 
�صبع مكاتب وخم�صة  اإىل  اإ�صافة  15 ق�صما  ينطوي حتتها ما جمموعه 
اأق�صام منف�صلة جديدة تتبع �صعادة مدير عام املوؤ�ص�صة وجمل�ض الإدارة. 
البيئة وال�صحة   : اأق�صام  التنظيم اجلديد  الهيكل  بناء على  وا�صتحدثت 
واخلدمات  امل�صاريع،  ومكتب  والتدقيق  اللوجي�صتي،  والدعم  وال�صالمة، 

املكانية، بالإ�صافة اىل تطوير ق�صم الت�صال املوؤ�ص�صي.
اإدارة موؤ�ص�صة  رئي�ض جمل�ض  الأفخم  �صيف  املهند�ض حممد  �صعادة  واأك��د 
للموؤ�ص�صة  اجل�ديد  التنظي�مي  الهيك�ل  ان  الطبيعية  للموارد  الفجرية 
يهدف اإىل متكينها من حتقيق غاياتها واأهدافها ال�صرتاتيجية املحدثة 

يف �صوء روؤية حكومة الفجرية وتوجهاتها ال�صرتاتيجية.
واأ�صار الأفخم اإىل اأن الهيكل اجلديد اأفق�ي اأكرث من ال�صابق مبعنى اأنه 
ي�صاع�د عل�ى تدعي�م عملي�ة امل�صارك�ة ف�ي �صنع القرار من جانب مديري 

الإدارات وم�صوؤويل الأق�صام ، وعليه فاإن اختزال امل�صافة الراأ�صية بن قمة 
والإبداع  للمبادرة  املوؤ�ص�صة  اأمام موظفي  الفر�صة  الهيكل مينح  وقاعدة 
والبتكار ، وهي عنا�صر هامة يف حتقيق التميز املوؤ�ص�صي يف اأية موؤ�ص�صة 

حكومية .
الهيكل  اإن  للموؤ�ص�صة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ق��ا���ص��م  ع��ل��ي  امل��ه��ن��د���ض  ���ص��ع��ادة  وراأى 
ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  ترجمة  ياأتي  للموؤ�ص�صة  اجلديد  التنظيمي 
حاكم الفجرية املبا�صرة يف ا�صت�صراف امل�صتقبل و تر�صيخ البتكار واإ�صعاد 
املتعاملن بو�صفها نهجاً للعمل احلكومي ، بالإ�صافة اإىل تقدمي خدمات 
ذكية اإبداعية اإىل جميع فئات املجتمع، اعتمادا على اأنظمة تقنية متطورة 
ومبتكرة وفق اأف�صل املعايري العاملية ، ف�صاًل عن الهتمام بتعزيز م�صاركة 
اإم��ارات��ي��ة متميزة  قيادية  ك���وادر  ب��ن��اء  والج��ت��ه��اد يف  الوطنية  ال��ك��ف��اءات 

وابرازها، وحتقيق ال�صعادة يف العمل.
فاإن  الفجرية  حاكم  ال�صمو  �صاحب  توجيهات  �صوء  يف  اأن��ه  قا�صم  واأك��د 
املوؤ�ص�صة �صتعمل بت�صكيلتها الإدارية اجلديدة على حتقيق الأهداف املكّلفة 

بها قانونا .
م�صددا على اأن اجلهود م�صتمرة يف احلفاظ على البيئة و�صون مكت�صبات 
اأمام  وق��ال: نحن جميعا  والزده����ار،  ال��ري��ادة  وموا�صلة م�صرية  ال��دول��ة 
املراكز  اإىل  للو�صول  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  م�صوؤولية  نتحمل  وطنية  مهمة 
، كما ن�صعى لتحقيق ال�صتثمار الأمثل يف اخلربات  وعامليا  الأوىل دولياً 
الر�صالة  اي�صال  و  الإم��ارات  دولة  الأخ�صر يف  القت�صاد  لقيادة  املواطنة 

ال�صامية يف املحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية لأجيال امل�صتقبل.

•• دبي-الفجر:

اإح��دى جمموعات   ك�صفت �صيتي لند ج��روب ، وهي 
التطوير العقاري الرائدة يف دولة الإمارات، اليوم عن 
ا�صتكمال �صفقة كربى للح�صول على متويل بقيمة 
م�صروع  ل�صتكمال  اأمريكي  دولر  مليون   142.74
330 مليون دولر،  �صيتي لند مول البالغة تكلفته 
الإم���ارات م�صتوحى  ت�صوق يف  اأول مركز  يعد  وال��ذي 
امل��ج��م��وع��ة ع��ل��ى التمويل  ال��ط��ب��ي��ع��ة. وح�����ص��ل��ت  م���ن 
’بنك الإم�����ارات دب���ي الوطني  ب��ن  مب��وج��ب حت��ال��ف 
و�صتوظف  الكويتي؛  برقان  وبنك  ال�صفقة(  )مدير 
املجموعة هذا التمويل لتغطية تكاليف اإن�صاء امل�صروع 
عام  دب��ي يف  الكربى يف  الت�صوق  �صيغدو وجهة  ال��ذي 

.2018
وبهذه املنا�صبة، قال ال�صيد فهيم الدين �صرف الدين، 
جمموعة  اإدارة  جمل�ض  وع�صو  التنفيذي  الرئي�ض 
�صيتي لند : اإن تاأمن التمويل اجلديد ميثل اإجنازاً 
وبنك  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك  ثقة  يعك�ض  مهماً 
لند  ’�صيتي  يج�صده  ال��ذي  امل��رم��وق  باملفهوم  برقان 
�صعداء  ونحن  ملجموعتنا.  املتمّيزة  مول‘ والإمكانات 

جداً بالزخم الكبري الذي �صيح�صده امل�صروع، خا�صة 
والتزام  و�صاق،  قدم  على  اإن�صائه  اأعمال  ا�صتمرار  مع 
فيه؛  بال�صتثمار  الإقليمية  التجزئة  عالمة  كربيات 
ونتطلع قدماً اإىل موا�صلة تطوير امل�صروع لي�صتقبل 

زواره يف عام 2018.
ب����دوره، ق���ال ���ص��الح حم��م��د اأم����ن، م��دي��ر جمموعة 
دبي  الإم���ارات  بنك  يف  لل�صركات  امل�صرفية  اخلدمات 
�صيتي  م�صروع  من  ج��زءاً  نكون  اأن  ي�صعدنا  الوطني: 
فريد؛  ا�صرتاتيجي  مب��وق��ع  يتميز  ال���ذي  م��ول  لن��د 
عام  يف  ر�صمياً  افتتاحه  اإىل  ال�صرب  ب��ف��ارغ  ونتطلع 
2018. وميثل ’�صيتي لند مول‘ م�صروعاً م�صتداماً 
وجهة  يغدو  واأن  م�صتقرة  ع��ائ��دات  يحقق  اأن  نتوقع 

ت�صوق فاخرة يف دبي.
الرئي�ض  ال����ق����ا�����ص����م،  اأح�����م�����د  ق�������ال  ج����ان����ب����ه،  م�����ن 
كابيتال:  الوطني  دب��ي  الإم����ارات  التنفيذي ل�صركة 
ال��ذي �صيمثل  امل�����ص��روع  م��ن ه��ذا  نفخر لكوننا ج���زءاً 
دبي،  يف  الت�صوق  وجهات  قائمة  ت��رثي  قّيمة  اإ�صافة 
املرموقة  املكانة  على  جم��دداً  �صتربهن  خطوة  وه��ي 
ل���الإم���ارة ك���واح���دة م��ن اأف�����ص��ل وج��ه��ات ال��ت��ج��زئ��ة يف 

املنطقة.

اأي�صاً، قال رائد الهقهق، نائب  وتعليقاً على اخلطوة 
الرئي�ض التنفيذي يف بنك برقان : ي�صعدنا امل�صاهمة يف 
تطوير م�صروع ’�صيتي لند مول‘ الفريد؛ ونوؤكد اأن 
بتمكن عمالئه من تنفيذ  ’بنك برقان‘ يلتزم دوماً 
منو  تعزيز  يف  ت�صهم  التي  ال�صرتاتيجية  م�صاريعهم 

وتقّدم املجتمعات املحلية يف اأنحاء املنطقة.
لتاأجري  اتفاقيات  ع��ّدة  توقيع  مت  اأخ��رى،  ناحية  من 
امل�صاحات املتاحة للتاأجري يف ’�صيتي لند  من   30%
 350 امل��ط��اف  بنهاية  امل�����ص��روع  و�صيت�صّمن  مول‘؛ 
6 اأجنحة ذات ت�صاميم متنوعة.  متجراً تتوزع حول 
و�صوبرماركت  متاجر هايربماركت  �صل�صة  وتعتزم 
كارفور ، التابعة ل�صركة ماجد الفطيم، افتتاح متجر 
هايربماركت �صخم على م�صاحة 100 األف قدم مربع 
افتتاح �صالت  �صيتم  ذل��ك،  امل��ول. ع��الوًة على  �صمن 
�صا�صات عر�ض حتت   10 ’�صينما ڤوك�ض‘ التي ت�صم 
اإدارة جمموعة ماجد الفطيم، ف�صاًل عن توافر باقة 

متنوعة من املطاعم واملقاهي واملفاهيم الراقية.
قدم  على  م��ول  لن��د  �صيتي  ت�صييد  اأع��م��ال  وتتوا�صل 
مليون   2،2 ق��دره��ا  اإجمالية  م�صاحة  �صمن  و���ص��اق 
اإل التي  اإل  ���ص��رك��ة ج��ي  اإ����ص���راف  ق���دم م��رب��ع وحت���ت 

تتوىل اإدارة امل�صروع. من جهة ثانية، يتم حالياً اإجناز 
الأعمال امليكانيكية والهند�صّية وال�صحية يف خمتلف 
ل�صتكمال  الأع��م��ال  تركيز  مت  وق��د  امل�صروع.  مناطق 
متجر  �صت�صم  والتي  امل��ول،  �صمن  الرئي�صية  املناطق 
اإ�صافة  العائلي،  الرتفيه  ومناطق  الهايربماركت، 
اإىل اإجناز اأ�صا�صات املمر الدائري املقو�ض الذي يزدان 
بارك،  ���ص��ن��رتال  بحديقة  ويحيط  خ�صبية  بلم�صات 

والذي يعد املنطقة املميزة الرئي�صية �صمن املول.
كما و�صي�صتمل �صيتي لند مول، الذي يعد اأول وجهة 
ت�صوق م�صتوحاة من الطبيعة يف العامل، على حديقة 
 200 م�صاحة  ت�صغل  التي  بارك‘ املفتوحة  ’�صنرتال 
امل�صروع  عنا�صر  اأه��م  �صتمثل  والتي  مربع  ق��دم  األ��ف 
تزويد  املهم يف  ودوره��ا  املعمارية  الهند�صة  من حيث 

املت�صوقن بتجربة فريدة و�صط الطبيعة.
م��ول نقطة جذب  �صيتي لن��د  يغدو  اأن  املتوقع  وم��ن 
رئي�صية ملختلف امل�صاريع واملجتمعات ال�صكنية املجاورة 
ملنطقة دبي لند مثل املرابع العربية وجمان والرباري 
لل�صكان  �صيوفر  كما  وغريها؛  �صيتي  وفالكون  وليان 
القاطنن قرب طريق ال�صيخ حممد بن زايد جتربة 

ت�صوق فاخرة على بعد م�صافة 30 دقيقة فقط.

تعد من اأحدث امل�سروعات ال�سكنية التي نفذتها ال�سركة باالإمارة
وحدة   157 العقارية" ت�ضلم  اخليمة  "راأ�ض 

�ضكنية فاخرة يف ميناء العرب لأ�ضحابها 
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

 اأع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة راأ�����ض اخل��ي��م��ة ال��ع��ق��اري��ة، اإح����دى اأه����م ���ص��رك��ات التطوير 
املالية،  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوق  واملدرجة يف  بالدولة،  العقاري  وال�صتثمار 
عن ت�صليم فلل "بريمودا" اأحدث امل�صروعات ال�صكنية التي نفذتها ال�صركة 
اإليها، حيث توفر  اأ�صحابها الذين با�صروا بالنتقال  اإىل  العرب،  يف ميناء 
جمموعة منتقاة من اأروع الفيالت ال�صكنية واملنازل الريفية التي يرتاوح 
عدد غرف النوم بها من -2 6 غرف، اإ�صافة اإىل غرف اخلدم وال�صائقن 

يف الوحدات املكونة من 5 و6 غرف نوم.
اخليمة،  براأ�ض  العرب  ميناء  يف  تقع  التي  الراقية،  ال�صكنية  الفلل  وت�صم 
 157 اخليمة،  راأ���ض  اإم���ارة  تطوير  عملية  من  حيوياً  ج��زءاً  ت�صكل  والتي 
وحدة �صكنية من الفيالت الفاخرة واملنازل الريفية، ومن املتوقع اأن ت�صاهم 
هذه الفلل يف زيادة الإقبال على العقارات التي تطرحها �صركة راأ�ض اخليمة 

العقارية ملا تقدمه من خيارات متويل مي�صرة جلميع الأفراد.
واأ�صار حممد القا�صي، الع�صو املنتدب والرئي�ض التنفيذي لراأ�ض اخليمة 
يعد  ب��ريم��ودا، حيث  فلل  اجل��دد يف  باملقيمن  نرحب  اأن  ي�صرنا  العقارية: 
ت�صليمنا للفلل اإىل اأ�صحابها جناحاً مميزاً يف عمليات التطوير، اإ�صافة اإىل 
اأن جميع الفلل مت اإن�صاءها وفقاً لأرقى املعايري املتبعة عاملياً يف هذا املجال، 
كما اأن الإقبال الذي لقته هذه الفلل من قبل الأفراد يعترب دلياًل وا�صحاً 
واإدراج  وت��ق��دمي  ب��وع��وده��ا،  الإي��ف��اء  على  ال�صركة  وق���درة  بنا،  ثقتهم  على 

منتجات عقارية فاخرة جديدة اإىل ال�صوق املحلي.
واأ�صاف: اأن هذه الفلل �صت�صاهم بدور حيوي يف تطوير م�صاريع جديدة يف 
راأ�ض اخليمة، بعد ان�صمامها اإىل حمفظة م�صاريع ال�صركة، حيث تعد فلل 
بريمودا م�صروعاً فريداً من نوعه يف الإمارة. ونحن على ثقة باأن ت�صليمنا 
للفلل �صيقدم فر�صة ا�صتثنائية للعمالء املرتقبن لها ليتعرفوا بدقة اإىل 
منازلهم الفاخرة امل�صتقبلية التي �صي�صكنونها. وبن القا�صي: اأن �صركة راأ�ض 
اخليمة العقارية حظيت على مدار ال�صنوات املا�صية باهتمام كبري من قبل 
العمالء، واأ�صبحوا ي�صكلون �صركاء ا�صرتاتيجين لل�صركة ملا لهم من تاأثري 
ي�صرتون  باتوا  حيث  وامل�صتثمرين،  والأف���راد  الأط��راف  باقي  على  اإيجابي 
نقدمه  الكبرية مبا  ثقتهم  على  ي��دل  م�صروع نطرحه مما  اأي  يف  جم��دداً 
اإىل ما  بالإ�صافة  العقارية،  العاملية  املوا�صفات  اإىل  من منتج فخم يرتقي 
نقدمه من اإجراءات وخدمات ما بعد البيع املي�صرة �صمن حمفظة عقاراتنا 
العرب  ميناء  م�صروع  يف  بريمودا  فلل  وتقع  الأذواق.   جميع  تراعي  التي 
الذي ي�صكل جزءاً حيوياً من عملية تطوير راأ�ض اخليمة بقيمة ا�صتثمارات 
تقدر ب� 5 مليارات درهم اإماراتي على مدى ال�صنوات ال� 5 املقبلة، والذي 
يقع على بعد 45 دقيقة فقط من مطار دبي الدويل، وي�صمن هذا املوقع 
املتميز بالإ�صافة اإىل م�صاريع الرتفيه املخطط لها جناح املنتجعات املعلن 

عنها والفر�ض ال�صتثمارية امل�صتقبلية.

اأخبار ال�ضاعة .. ثقة دولية 
متزايدة بالقت�ضاد الإماراتي

•• اأبوظبي-وام:

وقوته  الإم��ارات��ي  لالقت�صاد  املتميزة  باملكانة  ال�صاعة  اأخبار  ن�صرة  اأ�صادت 
حتتية  لبنية  الدولة  امتالك  يوؤكد  ما  به  الدولية  الثقة  وتزايد  وتنوعه 
متطورة يف املجالت كافة جعلتها حتظى باإ�صادات دولية وا�صعة بف�صل قدرة 

اقت�صادها على التكيف مع التطورات القت�صادية العاملية.
" قالت تتواىل  الإم��ارات��ي  بالقت�صاد  " ثقة دولية متزايدة  وحتت عنوان 
بالقت�صاد  ت�صيد  والتي  عريقة  دولية  موؤ�ص�صات  عن  ال�صادرة  ال�صهادات 
القت�صادية  التطورات  التكيف مع  ق��درة على  به من  يتميز  ملا  الإم��ارات��ي 
ال��رتك��ي��ز على  ت��ط��ور م�صتمر وخ��ا���ص��ة جل��ه��ة  ال��ع��امل��ي��ة ومب���ا ي�صهده م��ن 
يواكب  ال��ذي  املعرفة  اقت�صاد  على  القائمة  اجلديدة  النوعية  القطاعات 

توجه الدولة ملرحلة ما بعد ع�صر النفط. 
واأ���ص��اف��ت ال��ن�����ص��رة ال�����ص��ادرة ع��ن م��رك��ز الإم������ارات ل��ل��درا���ص��ات والبحوث 
اأول  ال��ذي �صدر  التقرير  ال�صهادات جاء يف  اأح��دث هذه  اأن  الإ�صرتاتيجية 
املالية  املتانة  اأن  موؤكدا  الئتماين  للت�صنيف  موديز  وكالة  عن  اأم�ض  من 
وتعك�ض  للغاية  مرتفعة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  والقت�صادية 
الكبري ف�صال عن  اقت�صادها  الدخل وحجم  الكبري يف م�صتويات  الرتفاع 

احتياطياتها الهائلة من النفط ذات التكلفة ال�صتخراجية املنخف�صة .
ت��رج��ع -وفقا  الإم���ارات���ي  امل��ت��م��ي��زة لالقت�صاد  امل��ك��ان��ة  ه���ذه  اأن  واأو���ص��ح��ت 
للتقرير- اإىل امتالك دولة الإمارات بنية حتتية متطورة يف املجالت كافة 
وبف�صل ال�صيا�صة الفعالة املتبعة يف مواجهة تدين اأ�صعار النفط من خالل 
للقطاع  القوي  النمو  اإىل  اإ�صافة  القت�صادية  الإ�صالحات  اأجندة  ت�صريع 
غري النفطي ودوره يف حتفيز النمو القت�صادي والتح�صن املتوقع يف و�صع 
املوازنة وميزان املعامالت اجلارية وغريها الكثري من املوؤ�صرات التي توؤكد 
اأقوى  متاثل  للغاية  مرتفعة  مرتبة  يف  وت�صعه  الإم��ارات��ي  القت�صاد  ق��وة 

القت�صادات العاملية مثل هولندا وال�صويد يف تقييمات وكالة موديز.
الثقة الدولية به هو  اأن ما يوؤكد قوة القت�صاد الإماراتي وتزايد  وذكرت 
الآونة  يف  دولية  وموؤ�ص�صات  جهات  عن  ال�صادرة  الدولية  التقارير  تعدد 
املختلفة  الق��ت�����ص��ادات  يف  والنمو  التطور  مظاهر  تقي�ض  وال��ت��ي  الأخ���رية 
فقد ت�صدرت الإمارات بقية الدول العربية يف تدفقات ال�صتثمار الأجنبي 
الأجنبية  ال�صتثمارات  اإجمايل  %23 من  ن�صبة  وا�صتحوذت على  املبا�صر 
النقد  " �صندوق  العربية يف تقرير �صدر موؤخرا عن  ال��دول  اإىل  املبا�صرة 

العربي " حول حمددات ال�صتثمار الأجنبي يف الدول العربية. 
واأ�صافت اأن الإمارات احتلت املرتبة الأوىل عامليا يف ثمانية موؤ�صرات تناف�صية 
من بينها الكتاب ال�صنوي للتناف�صية العاملي وموؤ�صر البتكار العاملي وتقرير 
موؤ�صرات  وهي  العاملية  املواهب  تناف�صية  وموؤ�صر  العاملي  وال�صفر  ال�صياحة 
تعك�ض يف جمملها قوة القت�صاد الإماراتي من ناحية و�صالمة ال�صيا�صات 
ثانية وجناحها يف  ناحية  الدولة من  تتبناها  التي  القت�صادية  واخلطط 

توظيف مواردها القت�صادية بكفاءة عالية من ناحية ثالثة.
اأن��ه��ا ق��دم��ت من��وذج��ا ناجحا لدول  اإن���ه يح�صب ل��دول��ة الإم�����ارات  وق��ال��ت 
النفط  اأ�صعار  تقلبات  عن  بعيدا  الدخل  م�صادر  تنويع  كيفية  يف  املنطقة 
لتاأمن الدميومة لتقدمها احل�صاري يف كل جمالت التنمية القت�صادية 
اإىل مرحلة ما  والجتماعية ومت�صي الآن بخطى ثابتة وواثقة لالنتقال 
بعد النفط التي عرب عنها بو�صوح �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة قبل �صنوات  نهيان ويل عهد 
خالل كلمته اأمام الدورة الثالثة للقمة احلكومية يف دبي والتي قال فيها 

�صموه :اإننا �صنحتفل يف عام 2050 بت�صدير اآخر برميل نفط.

رحلة يومية ثانية لطريان الإمارات اإىل بروك�ضل نهاية اأكتوبر القادم

موانئ دبي العاملية تبداأ الت�ضغيل املبدئي ملحطة الركاب ال�ضياحية يف ميناء ليما�ضول

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ط���ريان الإم������ارات ام�����ض ع��ن خ��ط��ط لتعزيز 
يومية  خدمة  باإ�صافة  بروك�صل  اإىل  املقعدية  ال�صعة 
ثانية اإىل العا�صمة البلجيكية اعتباراً من 29 اأكتوبر 

القادم . 
الطلب  لتلبية  اجلديدة  اخلدمة  عن  الإع��الن  ياأتي 
نقلت  الجت��اه��ن حيث  اخل��ط يف  ه��ذا  على  املتنامي 
ط��ريان الإم����ارات اأك��رث م��ن ن�صف مليون راك��ب بن 
اإىل  الأوىل  اليومية  دبي و بلجيكا منذ بدء خدمتها 

بروك�صل 5 �صبتمرب 2014. 
و�صاهمت عمليات طريان الإمارات يف بلجيكا يف تعزيز 
والتوظيف  وال�صتثمار  والتجارة  ال�صياحة  قطاعات 
اأت���اح���ت م���زي���دا م���ن خ���ي���ارات ال�����ص��ف��ر والراحة  ك��م��ا 

للبلجيكين وامل�صافرين القادمن من دول اأخرى. 

دبي  بن  ثانية  يومية  رحلة  الناقلة  اإط��الق  ويج�صد 
وبروك�صل ثقتها بالإمكانات التي يوفرها هذا اخلط 
ياأتي  كما  ال��دول��ة،  اقت�صاد  على  الإيجابي  وانعكا�صه 
النمو يف  للمزيد من  تلبية للطلب احل��ايل وحتفيزا 

امل�صتقبل.
اأن جت��ل��ب ال��رح��ل��ة ال��ي��وم��ي��ة اجلديدة  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
املزمعة ما يزيد على 50 األف �صائح اإ�صايف من خمتلف 
ي��در ع��ائ��دات �صياحية  اإىل بلجيكا، م��ا  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
كما  دولر.   110 مالين  من  باأكرث  تقدر  اإ�صافية 
ال�صادرات  من  مزيد  نقل  اجل��دي��دة  اخلدمة  �صتتيح 
املتحدة على  العربية  الإم��ارات  اإىل دولة  من بلجيكا 
منت طائرات البوينج 300ER-777 ذات اجل�صم 
كالأدوية  العطب  �صريعة  املنتجات  واأهمها  العري�ض 
وال�صوكولتة بالإ�صافة اإىل قطع غيار ال�صيارات كما 

حتفز التجارة بن بروك�صل ودبي.

•• قرب�س-وام :

�صهدت "موانئ دبي العاملية-ليما�صول" بدء الت�صغيل 
املبدئي ملحطة الركاب ال�صياحية يف امليناء والتي تتميز 
بتطورها وقدرتها على مناولة اأكرب ال�صفن ال�صياحية 
ب��دء عملياتها يف  ت��اري��خ  م��ن  اأ�صهر  ب�صعة  بعد  وذل��ك 
اجلديدة  ال�صياحية  ال��رك��اب  حمطة  ومتتد  قرب�ض. 
ال�صيف  ف�صل  خ���الل  ر�صميا  افتتاحها  �صيتم  ال��ت��ي 
اجلاري على م�صاحة 7 اآلف مرت مربع وت�صم �صبعة 

مرا�ض.
وتوفر املحطة التي �صتعمل على مدار ال�صاعة خدمات 
من  تتخذ  التي  ال��رك��اب  �صفن  مناولة  تتيح  متكاملة 
امليناء نقطة انطالق وعودة اإ�صافة اإىل مناولة ال�صفن 

العابرة ما ي�صمن تعزيز جتربة العمالء.
العاملية-ليما�صول"  دب���ي  "موانئ  حم��ط��ة  وت�����ص��م��ل 
ومرا�صي  وج��زر  م��ّد  ب��دون  م��رتا   11 غاط�صا بعمق 
الركاب  �صفن  با�صتقبال  ت�صمح  م��رت   400 ب��ط��ول 

ال�صياحية.
وتعّد حمطة الركاب ال�صياحية يف موانئ دبي العاملية-
حمطات  حمفظة  اإىل  ال��ث��ال��ث��ة  الإ���ص��اف��ة  ل��ي��م��ا���ص��ول 
"موانئ دبي العاملية"  الركاب ال�صياحية التي ت�صّغلها 

ع��امل��ي��ا وال���ت���ي ت�����ص��م ك���ال م���ن م��ي��ن��اء را����ص���د يف دبي، 
وكينكيال م��ارت��ن يف الأرج��ن��ت��ن. وك��ان��ت م��وان��ئ دبي 
اتفاقيتي  املا�صي  ال��ع��ام  اأب��ري��ل  يف  وق��ع��ت  ق��د  العاملية 
تتعلقان  القرب�صية  احلكومة  مع  منف�صلتن  امتياز 
ليما�صول  ميناء  لالأن�صطة �صمن  التجاري  بالت�صغيل 

يف جزيرة قرب�ض.
وحازت موانئ دبي العاملية - ليما�صول على عقد امتياز 
ملدة 25 عاماً مينحها حقوقا ح�صرية لت�صغيل املحطة 

اأن�صطتها  ت�صتمل  والتي  الأغ��را���ض  متعددة  البحرية 
وال�صحن  العامة  والب�صائع  ال�صائبة  الب�صائع  مناولة 
اإىل جانب ت�صغيل حمطة الركاب.  بالدحرجة رو-رو 
ماريتامي  اأو  اأن��د  "بي  �صركة  ح�صلت  الوقت  ذات  ويف 
ال�صركة  وه���ي  ال��ب��ح��ري��ة  امل��الح��ة  قرب�ض" خل��دم��ات 
التابعة اململوكة بالكامل ل�موانئ دبي العاملية املحدودة 
احل�صري  للت�صغيل  ع��ام��اً   15 مل��دة  امتياز  عقد  على 

لقوارب القطر واإر�صاد ال�صفن يف ميناء ليما�صول.

الرئي�صية  ال��وج��ه��ات  اأك���رب  اإح���دى  ليما�صول  وتعترب 
املتو�صط  ال��ب��ح��ر  ع��ل��ى  ال�صياحية  ال���رح���الت  ل��ق��ط��اع 
لل�صفن  ر�صو  ميناء  اأول  ت�صبح  اأن  باإمكانية  وتتمتع 
تتيح  كما  ال�صوي�ض  قناة  من  خروجها  بعد  ال�صياحية 
املحطة �صرعة النقل اإىل املطارات الدولية يف كل من 
لرنكا وبافو�ض، وبالنظر اإىل الأحوال اجلوية اجليدة 
الرحالت  ج��ان��ب  اإىل  ال��ث��ق��ايف  والإرث  ال��ع��ام  ط����وال 
والفعاليات املتوا�صلة فاإن قرب�ض وليما�صول تقدمان 

للم�صافرين جتربة ل ُتن�صى.
الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �صليم  بن  اأحمد  �صلطان  واأ�صار 
اإىل  العاملية  التنفيذي ملجموعة موانئ دبي  والرئي�ض 
ليما�صول  تعزيز مكانة ميناء  اأهمية هذه اخلطوة يف 
مع  القت�صادية  وال�صراكات  الثنائي  التعاون  وتقوية 
احليوية  التحتية  البنى  تطوير  يف  ي�صهم  ما  قرب�ض 
ودعم منو القت�صاد القرب�صي يف اإطار دور املجموعة 
يف ت�صدير معارفها العاملية ومتكن �صركائها العاملين 
م��ن ال���ص��ت��ف��ادة م��ن خ��ربات��ه��ا وم��ن جت��رب��ة الإم����ارات 
عموما ودبي على وجه اخل�صو�ض التنموية الناجحة 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  وذلك عمال بتوجيهات �صاحب 
بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 

الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل".
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املال والأعمال

مبعدل خم�ض رحالت اأ�سبوعيًا 

العربية للطريان تبداأ رحالتها اىل طرابزون الرتكية

كهرباء دبي تطلق خدمة حا�ضبة �ضم�ض دبي للطاقة

بالتعاون مع "موا�سفات" ومب�ساركة الدوائر االقت�سادية و"اأبوظبي للجودة"

وزارة القت�ضاد تنظم ور�ضة عمل حول تطوير اآليات الرقابة على اإطارات املركبات 
حملة تفتي�سية على االإطارات يف كافة اإمارات الدولة تنطلق االأ�سبوع املقبل

•• ال�شارقة-الفجر:

اقت�صادية  ناقلة  واأكرب  اأول  العربية للطريان،  اأعلنت 
يف ال�صرق الأو�صط و�صمال افريقيا، عن بدء رحالتها 
تركية  وجهة  كاأحدث  تركيا  يف  طرابزون  مدينة  اإىل 

للناقلة الإماراتية. 
وت�صتقطب هذه الوجهة املبا�صرة اجلديدة امل�صافرين 
الذين يتطلعون اإىل زيارة املدينة ال�صاحلية التاريخية 
اخلالبة  الطبيعة  اكت�صاف  اإىل  بالإ�صافة  تركيا،  يف 

حلو�ض البحر الأ�صود.
طرابزون  وج��ه��ة  رح���الت  للطريان  العربية  وت�صغل 
والإثنن  الأحد  اأيام  اأ�صبوعياً،  مبعدل خم�ض رحالت 
اأيام  يف  الرحلة  تقلع  واجلمعة.  والأرب��ع��اء  والثالثاء 
الإثنن والأربعاء واجلمعة من مطار ال�صارقة الدويل 
21:45 وتهبط يف مطار طرابزون  ال�صاعة  يف متام 
من  املحلي  بالتوقيت   00:20 ال�صاعة  يف  ال���دويل 
ال��ع��ودة م��ن طرابزون  ال��ت��ايل. وتنطلق رح��الا  ال��ي��وم 
ال�صارقة  م��ط��ار  يف  ل��ت��ه��ب��ط   01:00 ال�����ص��اع��ة  ع��ن��د 
05:15 بالتوقيت املحلي. ويف يوم الثالثاء  ال�صاعة 
 13:15 ال�صاعة  ال�صارقة  مطار  من  الطائرة  تقلع 

15:50؛  ال�����ص��اع��ة  وت��ه��ب��ط يف م��ط��ار ط���راب���زون يف 
ال�صاعة  ط��راب��زون يف  ال��ع��ودة من مطار  رحلة  لتعاود 
ال�صاعة  يف  ال�����ص��ارق��ة  م��ط��ار  يف  وت��ه��ب��ط   16:30
20:45 بالتوقيت املحلي. وتقلع رحالت يوم الأحد 

من ال�صارقة يف ال�صاعة 16:35 وتهبط يف طرابزون 
19:10؛ وتقلع من طرابزون يف ال�صاعة  يف ال�صاعة 
يف ال�صارقة يف ال�صاعة 00:05 من  لتحط   19:50

اليوم التايل بالتوقيت املحلي.

وقال عادل العلي، الرئي�ض التنفيذي ملجموعة العربية 
للم�صافرين فر�صة  تتيح مدينة طرابزون  للطريان: 
ال�صاحلية  امل��ن��اط��ق  على  للتعرف  نوعها  م��ن  ف��ري��دة 
التاريخية  امل���وان���ئ  اأق�����دم  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف  ال��رتك��ي��ة 

امل�صتخدمة يف البالد.   
اجلديدة  الوجهة  هذه  افتتاح  يعك�ض  العلي:  واأ�صاف 
�صياحية  خ��ي��ارات  بتوفري  ل��ل��ط��ريان  العربية  ال��ت��زام 
العربية  الإم��������ارات  ل��ل��م�����ص��اف��ري��ن م���ن دول����ة  مم��ي��زة 
املتحدة، واإننا واثقون من اأن الوجهة اجلديدة �صتوفر 
مل�صافرينا عطالت مميزة و�صتعمل على تعزيز التبادل 

التجاري وال�صياحي بن البلدين .
وتزخر مدينة طرابزون التي تطل على البحر الأ�صود 
مبعامل ثقافية واأثرية فريدة من نوعها، من �صمنها 
الأ�����ص����واق ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وال���واج���ه���ات امل��ع��م��اري��ة. وتقع 
طرابزون يف اأق�صى �صمال �صرق تركيا، وتتميز باإيقاع 
املدن  يف  الع�صرية  احل��ي��اة  �صخب  ع��ن  ب��ع��ي��داً  ه���ادئ 

الرتكية الرئي�صية مثل اإ�صطنبول واأنقرة.  
هذا وت�صغل العربية للطريان رحالتها اإىل 130 وجهة 
الأو�صط  ال�صرق  يف  تنت�صر  عمليات  مراكز  خم�ض  من 

و�صمال افريقيا. 

•• دبي-وام:

اأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي عرب موقعها 
الإل����ك����رتوين خ���دم���ة ح��ا���ص��ب��ة ���ص��م�����ض دبي 
قرارهم  اتخاذ  يف  املتعاملن  لدعم  للطاقة 
برتكيب الألواح ال�صم�صية فوق اأ�صطح املباين 
ومعلومات  تف�صيلية  مقارنات  توفري  عرب 
اإ�صافية بكل �صهولة وي�صر وبا�صتخدام اأدوات 

مبتكرة.
الع�صو  الطاير  حممد  �صعيد  �صعادة  وق��ال 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  املنتدب 
ومياه دبي "نعمل يف هيئة كهرباء ومياه دبي 
وفق الروؤية ال�صديدة لقيادتنا الر�صيدة التي 
بها يف م�صرية  ت�صكل خارطة طريق نهتدي 
الرامية  وم�����ص��اري��ع��ن��ا  وم���ب���ادرات���ن���ا  ع��م��ل��ن��ا 
دبي  واإم������ارة  ال���دول���ة  تناف�صية  ت��ع��زي��ز  اإىل 
حتقيق  يف  واإيجابي  فعال  ب�صكل  وامل�صاهمة 
اأطلقها �صاحب  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  دب��ي  م��ب��ادرة 
مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 
اأذكى  اإم��ارة دبي  حاكم دبي رع��اه اهلل جلعل 
واأ�صعد مدينة يف العامل وخطة دبي 2021 
اأن تكون دبي مدينة م�صتدامة  الرامية اإىل 
يف مواردها ذات عنا�صر بيئية نظيفة �صحية 

وم�صتدامة".
واأو�صح الطاير اأن حا�صبة �صم�ض دبي للطاقة 
للمتعاملن  الهيئة  تقدمها  مبتكرة  خدمة 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  اإن���ت���اج  يف  ال���راغ���ب���ن 
ب��ا���ص��ت��خ��دام الأل�����واح ال��ك��ه��رو���ص��وئ��ي��ة �صمن 
املتعامل  ي�صتطيع  حيث  دب��ي  �صم�ض  مبادرة 

لدى  امل�صجل  ح�صابه  رق���م  اإدخ����ال  مب��ج��رد 
وحتديد  املبنى  موقع  على  التعرف  الهيئة 
���ص��ط��ح��ه ع���رب خ��ري��ط��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة وم����ن ثم 
وعدد  لال�صتخدام  القابلة  امل�صاحة  ح�صاب 
هذه  ت�صتوعبها  ال��ت��ي  ال�صم�صية  الأل������واح 
الألواح  لتلك  الإنتاجية  وال��ق��درة  امل�صاحة 
وبا�صتخدام   .. �صنوي  اأو  �صهري  اأ�صا�ض  على 
املتعامل  ي�صتطيع  مبتكرة  تفاعلية  اأدوات 
ر�صم امل�صاحة التي يرغب يف ال�صتفادة منها 
ل�صطح  الإج��م��ال��ي��ة  ب��امل�����ص��اح��ة  ال��ت��ق��ي��د  دون 

املبنى.
تتيح  التفاعلية  اخلريطة  تلك  اأن  واأ���ص��اف 
للمتعامل الوقوف على العديد من املعلومات 
م����واق����ع حم����ط����ات �صحن  م���ث���ل  الأخ����������رى 
الأخ�صر  ال�����ص��اح��ن  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال�����ص��ي��ارات 
ومواقع الألواح ال�صم�صية التي قام متعاملو 

دبي  �صم�ض  مبادرة  �صمن  برتكيبها  الهيئة 
النتائج من  اإمكانية م�صاركة  اإىل  بالإ�صافة 

خالل �صبكات التوا�صل الجتماعي.
وتابع الطاير "حتر�ض الهيئة على الإ�صهام 
يف حتقيق ريادة اإمارة دبي يف جميع املجالت 
عرب توفري خدمات نوعية ومبتكرة ترتجم 
و�صعتها  متكاملة  ا�صت�صرافية  ا�صرتاتيجية 
والتقنيات  احل��ل��ول  اأف�صل  لتطبيق  الهيئة 
املتطورة  ال��ع��امل��ي��ة  وال����ربام����ج  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
الر�صيدة يف تبني  القيادة  ان�صجاماً مع نهج 
اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  والبتكار  الإب��داع 
م��ن خالل  عاليتن  وك��ف��اءة  ب��ج��ودة  الذكية 
احلديثة  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات  الأم���ث���ل  ال����ص���ت���خ���دام 
�صعادة  يحقق  مب��ا  لها  املنا�صب  والتوظيف 

النا�ض".
ملبادرة  ت��اأت��ي دع��م��اً  اأن ه���ذه اخل��ط��وة  واأك����د 

ال�صتدامة بن  لثقافة  دبي تر�صيخاً  �صم�ض 
اأو���ص��اط املتعاملن يف اإم��ارة دب��ي من خالل 
امل�صتدامة  احل��ل��ول  تبني  ع��ل��ى  ت�صجيعهم 
الكهربائية  ل��ل��ط��اق��ة  ال��ن��ظ��ي��ف  والإن�����ت�����اج 
با�صتخدام الطاقة ال�صم�صية وحتويلهم من 
العتماد  وزي����ادة  منتجن  اإىل  م�صتهلكن 
ع��ل��ى امل�������ص���ادر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة بهدف 
احلفاظ على البيئة �صحية ونظيفة و�صمان 
دعماً  املقبلة  ل��الأج��ي��ال  م�����ص��ت��دام  م�صتقبل 
ا�صرتاتيجية  حتقيق  يف  احلثيثة  جلهودنا 
تهدف  التي   2050 النظيفة  للطاقة  دب��ي 
اىل توفري 75 يف املائة من الطاقة يف دبي 

من م�صادر نظيفة بحلول عام 2050.
ب�صكل  ت�صهم  اأن اخلدمة  اإىل  الطاير  واأ�صار 
تركيب  على  املتعاملن  ت�صجيع  يف  ملمو�ض 
الكهرباء  لإن��ت��اج  ال�صم�صية  الطاقة  اأنظمة 

عرب  مالية  وف����ورات  لهم  وحت��ق��ق  النظيفة 
انخفا�ض قيمة فاتورة الكهرباء ورفع قيمة 
تقليل  يف  امل�صاهمة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ع��ق��ار 
على  واحلفاظ  الكربونية  النبعاثات  ن�صبة 
البيئة عرب اإنتاج الطاقة من م�صادر نظيفة 
ومن ثّم دعم اقت�صاد دبي و�صمان م�صتقبل 

م�صتدام لالإمارة.
الو�صول  يف  الراغبن  للمتعاملن  وميكن 
اإىل خدمة حا�صبة �صم�ض دبي للطاقة زيارة 
دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  الر�صمي  امل��وق��ع 

�صمن قائمة مبادرات الهيئة الذكية. 
كما توفر الهيئة جميع املعلومات وال�صروط 
على  ال�صم�صية  الأل�����واح  ل��رتك��ي��ب  ال��الزم��ة 
اأ�صطح الأبنية بالإ�صافة اإىل اأ�صماء املقاولن 
الأنظمة  املعتمدين لرتكيب  وال�صت�صارين 

الكهرو�صوئية عرب موقعها الإلكرتوين .

•• اأبوظبي –الفجر:

الإمارات  هيئة  مع  بالتعاون  القت�صاد  وزارة  نظمت 
الرقابة  ح��ول  عمل  ور���ص��ة  واملقايي�ض  للموا�صفات 
الآليات  واأح����دث  امل��رك��ب��ات،  اإط����ارات  ال��ت��ج��اري��ة على 
دولة  اأ�صواق  مبختلف  تطبيقها  يف  املتبعة  والو�صائل 
التعرف  باأهمية  امل�صتهلك  توعية  و�صبل  الإم����ارات، 

على طرق ال�صراء الآمن عند اقتناء الإطارات.
ت���راأ����ض الج��ت��م��اع ���ص��ع��ادة ح��م��ي��د ب��ن ب��ط��ي املهريي 
امل�صتهلك  وحماية  ال�صركات  لقطاع  امل�صاعد  الوكيل 
بوزارة القت�صاد، وح�صره جمعة مبارك فريوز مدير 
اإىل جانب ممثلن  بالوزارة،  التجارية  الرقابة  اإدارة 
ودوائر  واملقايي�ض،  للموا�صفات  الإم���ارات  هيئة  عن 
الدولة،  اإم�����ارات  خمتلف  يف  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 

وجمل�ض اأبوظبي للجودة واملطابقة.
وقال �صعادة حميد بن بطي املهريي اإن وزارة القت�صاد 
يف  التجارية  الرقابة  منظومة  تعزيز  على  حري�صة 
والتن�صيق  بالتعاون  وذل��ك  م�صتمرة،  ب�صورة  الدولة 
املعنية  �صركائها من اجلهات احلكومية  مع خمتلف 
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وي��ن الحت�����ادي وامل��ح��ل��ي، ل��ت��وف��ري بيئة 
ا�صتهالكية اآمنة ومتكن املمار�صات التجارية ال�صليمة 
يف كافة اأ�صواق الدولة و�صمان حماية امل�صتهلكن من 
خمتلف اأ�صناف الغ�ض التجاري اأو خمالفة املوا�صفات 

املعتمدة يف جميع ال�صلع واملنتجات واخلدمات. 
واأ�صاف �صعادته اأن تنظيم هذه الور�صة ياأتي انطالقاً 
من الأهمية التي حتظى بها �صلعة اإط��ارات املركبات 

امل�صتهلك،  ب�����ص��الم��ة  امل��ب��ا���ص��ر  ارت��ب��اط��ه��ا  اإىل  ن��ظ��راً 
ذات  اجلهات  بن  م�صتمرة  ب�صورة  التعاون  يتم  ل��ذا 
ال��رق��اب��ة عليها مبا  ل��ت��ط��وي��ر و���ص��ائ��ل  الخ��ت�����ص��ا���ض 
ي��ع��زز حماية اأ���ص��واق ال��دول��ة م��ن الإط����ارات ال��ت��ي ل 
مطابقتها  ع��دم  نتيجة  ال�صالمة  متطلبات  ت�صتويف 
الغ�ض  لعمليات  تعر�صها  اأو  املعتمدة  للموا�صفات 

التجاري.
للموا�صفات  الإم���ارات  لهيئة  ال�صكر  �صعادته  ووج��ه 
وجمل�ض  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  ودوائ����ر  وامل��ق��اي��ي�����ض 
الإيجابي  تفاعلهم  على  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي 
التي  الور�صة  هذه  بعقد  القت�صاد  وزارة  مبادرة  مع 
ت��ه��دف اإىل ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة واخل����ربات ب��ن اجلهات 
اأح���دث الآل��ي��ات املتبعة يف  ال��رق��اب��ي��ة ل��الط��الع على 
امل�صتهلكن  توعية  على  والعمل  الإط����ارات،  مراقبة 
ومن  منها،  التحقق  وكيفية  املعتمدة  ب��امل��وا���ص��ف��ات 
احلرارة  درج��ة  وت�صنيف  الفرتا�صي  العمر  اأهمها 
وموؤ�صر الحتكاك، ف�صاًل عن اأهمية اتباع ممار�صات 
ال�صراء ال�صليمة، ويف مقدمتها احلر�ض على ال�صراء 
م��ن اأم���اك���ن م��وث��وق��ة واحل�����ص��ول ع��ل��ى ف���ات���ورة بيع 
الوعي  تعزيز  اأن  م��وؤك��داً  �صنة،  مل��دة  �صمان  و���ص��ه��ادة 
املخالفة  ال�صلع  م��ن  امل�صتهلك  يحمي  ال�صتهالكي 

واملغ�صو�صة ويعزز جهود الرقابة احلكومية.
القت�صاد  اأن  املهريي  اأو�صح  اأي�صاً،  ال�صدد  هذا  ويف 
القت�صادية  وال���دوائ���ر  "موا�صفات"  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الإط����ارات  على  والتفتي�ض  للرقابة  حملة  �صتطلق 
خاللها  يتم  امل��ق��ب��ل،  الأ���ص��ب��وع  منت�صف  م��ن  اب��ت��داء 

تكثيف اجلولت امليدانية للمفت�صن والفاح�صن من 
الإطارات  بيع  منافذ وحم��ال  على  امل��ذك��ورة  اجلهات 
وم���راك���ز اخل���دم���ة وم�����ص��ت��ودع��ات ال��ت��خ��زي��ن، بهدف 
املوا�صفات  لكافة  ومطابقتها  �صالمتها  من  التحقق 
الإطارات"  الرقابة على  "لئحة  ال��واردة يف  املعتمدة 
والتي مت اعتمادها من جمل�ض ال��وزراء بالقرار رقم 
4 ل�صنة 2012، وت�صمل موا�صفات الإطار اجلديد 
و�صروط التخزين وخدمات ال�صيانة وغريها، موؤكداً 
املخالفة  املن�صاآت  م��ع  ال��ت��ه��اون  يتم  ل��ن  اأن���ه  �صعادته 
و�صيتم اتخاذ التدابري والإجراءات والعقوبات بحقها 

وفقاً لأحكام القانون.
الإمارات  لهيئة  تقدميياً  عر�صاً  الور�صة  وت�صمنت 
على  ال��رق��اب��ة  لئ��ح��ة  ح��ول  واملقايي�ض  للموا�صفات 
الإط���ارات  لت�صجيل  املتبعة  والإج�����راءات  الإط�����ارات، 
والتطبيقات  ال��و���ص��ائ��ل  واأح����دث  تخزينها  و���ص��روط 
والرقابة،  الفح�ض  عمليات  تنفيذ  يف  املتبعة  الذكية 
حيث تهدف الالئحة حماية امل�صتهلك من الإطارات 
املخالفة ومن ثم امل�صاهمة يف تقليل احلوادث املرورية 
عن  الناجتة  البيئية  وال��ت��اأث��ريات  املالية  واخل�صائر 
ا�صتخدامها، ف�صاًل عن توفري نظام موحد للتعرف 
للموا�صفات  امل��خ��ال��ف��ة  اأو  امل��ط��اب��ق��ة  الإط�����ارات  ع��ل��ى 
املنظومة  ب�صورة �صهلة وفعالة، مبا يزيد من كفاءة 

الرقابية على هذه ال�صلعة.
وب���ن ال��ع��ر���ض اآل���ي���ة ال��ت�����ص��ج��ي��ل ال��ت��ي ت��ن�����ض عليها 
الالئحة، حيث يجب اأن تكون الإط��ارات ال��واردة اإىل 
الدولة حا�صلة على �صهادة املطابقة اخلليجية التي 

ت�صدرها هيئة التقيي�ض لدول جمل�ض التعاون لدول 
اختبار  تقارير  من  التحقق  وبعد  العربية.  اخلليج 
املنتج، تتم طباعة مل�صق يحمل رقماً مميزاً وخمزناً 
اإطار  ل��ك��ل  وذل���ك  "موا�صفات"،  ب��ي��ان��ات  ق��واع��د  يف 
اإلكرتونية  �صريحة  املل�صق  ويت�صمن  الدولة،  يدخل 
اأبعاد  ت�صمل  التي  املعتمدة  املوا�صفات  على  حتتوي 
الإط�����ار وال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة وب��ل��د امل��ن�����ص��اأ والإط����ار 
الداخلي وت�صنيف درجة احلرارة ومعامل الحتكاك 
وال�صحب وغريها من البيانات التي ميكن مقارنتها 
مع املعلومات املوجودة على ال�صطح اجلانبي لالإطار 
للتاأكد تطابقها. كما اأو�صح العر�ض �صروط التخزين 
امل��ع��ت��م��دة، م��ث��ل ����ص���رورة ال��ت��خ��زي��ن يف م��ك��ان جاف 
الإطارات  الهواء، وحماية  ومعتدل احلرارة ويدخله 
تتجاوز  واأل  الكيميائية،  امل��واد  اأو  ال�صم�ض  اأ�صعة  من 
الإط��ار وتاريخ  املبن على  ال�صنع  تاريخ  الفرتة بن 

البيع 24 �صهراً. 
واملقايي�ض  للموا�صفات  الإم����ارات  هيئة  واأو���ص��ح��ت 
واملفت�صن  للفاح�صن  ذك��ي��اً  تطبيقاً  ط����ورت  اأن��ه��ا 
املل�صق  �صحة  عن  الك�صف  عملية  ي�صهل  امليدانين 
ووجود ال�صرائح الإلكرتونية املعتمدة فيه واملو�صولة 
بقواعد بياناتها، ويتم ربطه باأجهزة م�صح اإلكرتونية 
تفح�ض تلك ال�صرائح بكفاءة عالية، حيث يتم م�صح 
اأو م�صتودع  الإط���ارات يف حمل  جمموعة كبرية من 
للك�صف  قليلة  ث��وان  وخ��الل  جماعية  ب�صورة  معن 
مطابقة  غ��ري  اأو  مغ�صو�صة  اإط�����ارات  اأي  وج���ود  ع��ن 

للموا�صفات. 

ال�ضركاء ال�ضرتاتيجيون يدعمون "مفاجاآت �ضيف 
دبي" لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة �ضيفية للت�ضوق

•• دبي-وام:

عززت موؤ�ص�صة دبي للمهرجانات والتجزئة اإحدى موؤ�ص�صات دائرة ال�صياحة 
والت�صويق التجاري "دبي لل�صياحة" يف الدورة الع�صرين ملفاجاآت �صيف دبي 
عالقتها مع �صركائها الإ�صرتاتيجين لرت�صيخ مكانة دبي كوجهة �صيفية 
�صياحية  املدينة من مقومات  به  ملا تزخر  والت�صوق وذلك  لل�صياحة  رائ��دة 

رائعة وجتارب ت�صوق مميزة يف مراكز ت�صوق متتاز بالفخامة والرقي.
وتزايدت �صهرة مفاجاآت �صيف دبي عند انطالقتها الأوىل يف عام 1998 
لت�صبح اليوم اأحد الأحداث املهمة يف جدول فعاليات دبي ال�صنوية ومو�صما 
اإىل مو�صم  ال�صيف  ي�صاهم يف حتويل ف�صل  ال��ذي  التجزئة  واع��دا لقطاع 

مفعم بالت�صوق والت�صويق واملرح .
�صعار  يوليو حتت  الأول من  دبي2017 يف  انطالق مفاجاآت �صيف  ومع 
احلملة الت�صويقية ا�صتمتعوا ب� 6 اأ�صابيع من التنزيالت" هناك الكثري من 
العرو�ض الرتويجية والفعاليات امل�صوقة بانتظار زوار دبي والتي �صت�صتمر 
حمالت  الإ�صرتاتيجيون  ال�صركاء  يقدم  حيث  القادم  اأغ�صط�ض   12 حتى 
وتنظيم جمموعة من  ا�صت�صافة  عن  ف�صال  هائلة  وتخفي�صات  ترويجية 

الفعاليات والأن�صطة وور�ض العمل املمتعة واملفيدة.
وقال �صعيد حممد مع�صم الفال�صي مدير تنفيذي اإدارة التجزئة وال�صراكات 
الإ�صرتاتيجية يف موؤ�ص�صة دبي للمهرجانات والتجزئة اإن ال�صراكة املتميزة 
وال��ف��ري��دة ب��ن ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام واخل���ا����ض ت�����ص��اه��م يف اإجن����اح الأح����داث 
�صيف  مفاجاآت  ول�صيما  با�صتمرار  نطلقها  التي  الرتويجية  والعرو�ض 
دبي. حيث اأن املحافظة على م�صتويات النمو يف قطاع التجزئة خالل ف�صل 
الت�صوق  مراكز  ومرتادي  دبي  زوار  عدد  زي��ادة  خالل  من  تتحقق  ال�صيف 
العرو�ض  املبيعات، وتتكامل  وانعكا�ض ذلك على حجم  التجارية  واملحالت 
الرتويجية مع تنوع الفعاليات لتقدمي جتربة خمتلفة ملن يختارون دبي 

وجهة لهم خالل ف�صل ال�صيف.
الإ�صرتاتيجين  ال�صركاء  من  املقدم  الكبري  الدعم  ان  الفال�صي  واأ���ص��اف 
تقدمها  التي  التجارب  تنويع  والإب��داع يف  التميز  نحو  امل�صتمرة  وامل�صاعي 
املوؤ�ص�صة لزوار دبي واملت�صوقن كل عام �صاهمت يف توجيه الهتمام خالل 
هذه الدورة من مفاجاآت �صيف دبي نحو قطاع التجزئة ب�صكل اأكرب وهو ما 
يظهر من خالل �صعار احلدث لهذا العام وهو "ا�صتمتعوا ب�� 6 اأ�صابيع من 
الرتويجية  العرو�ض  ما بن  فريدة متزج  لهم جتربة  التنزيالت" لنتيح 
املدينة تنب�ض باحلياة واحليوية خالل  والفعاليات الرتفيهية مبا يجعل 
ال�صركاء من دعم وتعاون مثمر. وت�صم قائمة  ال�صيف وذلك مبا يقدمه 
ال�����ص��رك��اء الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ن مل��وؤ���ص�����ص��ة دب���ي ل��ل��م��ه��رج��ان��ات وال��ت��ج��زئ��ة لعام 
وباري�ض  الر�صتماين  الواحد  عبد  وجمموعة  الإم��ارات  طريان   :2017
ف�صتيفال  ودب��ي  العقارية  الفطيم  وماجد  مولز  واإعمار  واإينوك  غالريي 

�صيتي ومريكاتو ونخيل مولز و�صوق دبي احلرة ومرا�ض وات�صالت.
وعرب ال�صيخ ماجد املعال نائب رئي�ض اأول طريان الإمارات لدائرة العمليات 
التجارية عن ثقته بان حتقق دورة 2017 ملفاجاآت �صيف دبي مزيدا من 
النجاح بف�صل ما توفره من اأن�صطة وفعاليات وعرو�ض يف مراكز الت�صوق 

وخمتلف مرافق املدينة .
منوها اىل اأن العديد من امل�صافرين اإىل دبي على منت طائرات الإمارات 
خالل هذه الفرتة وخ�صو�صا العائالت من دول جمل�ض التعاون اخلليجي 
ال�صقيقة ياأتون لال�صتفادة من اأف�صل العرو�ض وال�صتمتاع بعطلة ال�صيف 
ما ي�صهم يف تر�صيخ مكانة دبي كمركز لعدد كبري من الأحداث والفعاليات 

العائلية اجلذابة.
دبي  �صوق  املوؤ�ص�صاتية  اخلدمات   - الرئي�ض  اأول  نائب  تهلك  �صالح  واك��د 
ال��زوار من  التي جتذب  الفعاليات  ان �صوق دبي احلرة تلتزم بدعم  احلرة 
خمتلف اجلن�صيات والبلدان ول�صيما خالل مفاجاآت �صيف دبي. وب�صفتنا 
اأن  ي�صعدنا  فاإنه  والتجزئة  للمهرجانات  دبي  ملوؤ�ص�صة  اإ�صرتاتيجيا  �صريكا 
نكون من امل�صاهمن يف اإجناح الدورة الع�صرين لهذا احلدث ال�صيفي املميز 

بالإ�صافة اإىل املهرجانات والأحداث التي تنظمها على مدار العام.
يف  املوؤ�ص�صي  الت�صال  اأول  رئي�ض  نائب  علي  بن  اأحمد  د.  اك��د  جانبه  من 
الفعاليات  اأب��رز  اإح��دى  تعترب  دب��ي  �صيف  مفاجاآت  ان  ات�صالت  جمموعة 
املرتقبة يف دولة الإمارات العربية املتحدة وجتتذب مالين الزوار املحلين 
اأنحاء العامل لق�صاء جتربة حافلة بالفعاليات  والإقليمين ومن خمتلف 
ومن   .. ال�صيف  اأ�صهر  خ��الل  اجل��وائ��ز  ورب��ح  الت�صوق  وفر�ض  الرتفيهية 
امل�صوؤولية  اإطار  ات�صالت لهذا احلدث يف  خالل موا�صلة رعاية جمموعة 
املجتمعية وال�صراكة ال�صرتاتيجية مع موؤ�ص�صة دبي للمهرجانات والتجزئة 
ت�صرفت ات�صالت بان تكون جزءا من الفعاليات الوطنية التي تهم العمالء 
من جهة وت�صهم من جهة اأخرى يف تعزيز القت�صاد الوطني واإبراز ال�صورة 
احل�صارية واملكانة املتفردة للدولة يف امل�صهد العاملي لل�صياحة والرتفيه من 

جهة اأخرى.
التنفيذي ملجموعة  الرئي�ض  الفال�صي  �صيف حميد  �صعادة  ذكر  من جانبه 
اينوك ان حدث مفاجاآت �صيف دبي اأر�صى معايري عاملية جديدة يف قطاع 
1998 ولطاملا كانت  جتارة التجزئة باملنطقة منذ انطالقته الأوىل عام 
للمهرجانات والتجزئة وقدمت  دبي  ملوؤ�ص�صة  ا�صرتاتيجيا  "اينوك" �صريكا 
يعد من  ال��ذي  ال�صنن  دب��ي على مر  اأي�صا حل��دث مفاجاآت �صيف  دعمها 

الروافد الهامة لنمو قطاعي ال�صياحة وجتارة التجزئة يف الإمارة.
بدوره اكد مي�صال عياط الرئي�ض التنفيذي للعربية لل�صيارات يف جمموعة 
بعالقة  ترتبط  لل�صيارات  العربية  ان  ال�صمالية  الر�صتماين  الواحد  عبد 
�صراكة طويلة الأمد مع موؤ�ص�صة دبي للمهرجانات والتجزئة منذ ن�صاأتها يف 
عام 1996 ومع فعاليات مفاجاآت �صيف دبي منذ اإطالقه يف العام 1998 
.. ونعمل �صويا لتحقيق مهمة واح��دة األ وهي دعم روؤي��ة احلكومة جلعل 
اأكرب وجهة �صياحية يف العامل ويلعب حدث مفاجاآت �صيف دبي دورا  دبي 
ال��ذي ي�صتمر ل�صتة  واأن هذا احل��دث  الهدف ل�صيما  مهما يف حتقيق هذا 

اأ�صابيع ي�صتقطب اآلف الزوار اإىل املدينة �صنويا.
وتهدف العربية لل�صيارات لدعم مفاجاآت �صيف دبي واإبرازه كحدث رائد 
العرو�ض  توفري  طريق  عن  وذل��ك  العاملية  التجزئة  فعاليات  اأجندة  على 

واحلمالت الرتويجية للعمالء عرب موديالت ني�صان واإنفينيتي ورينو.
�صركات  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  الفهيم  الرحيم  عبد  حممد  واأك���د 
الوجهات  اأك��رب  كواحدة من  نف�صها  اأثبتت  دبي  اأن مدينة  باري�ض غالريي 
ال�صيفية املف�صلة عامليا واأنها �صوف ت�صتقبل اأعدادا كبرية من ال�صياح هذا 
العام وهو ما يعني بالن�صبة لغالبية جتار التجزئة مواجهة حتدي القبال 
املتجر  قلب  يف  الت�صوق  بتجربة  الت�صحية  دون  العمالء  اأع��داد  يف  الكبري 
الذين  املجاورة  ال��دول  ال�صياح ل�صيما من  نتوقع تدفقا كبريا من  ونحن 

يعتربون دبي وجهة مثالية للت�صوق والرتفيه.
وتوقع ارتفاع ن�صبة املبيعات خالل فعاليات مفاجاآت �صيف دبي هذا العام 
والتجزئة  للمهرجانات  دبي  ملوؤ�ص�صة  بال�صكر  ..متوجها  باملائة   15 بن�صبة 
الت�صوق  م��راك��ز  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  ج���دا جنبا  وح��ي��وي��ا  ب��ن��اء  دورا  لعبت  ال��ت��ي 
اأمرا  والت�صلية  والرتفيه  الت�صوق  جلعل  ال�صلة  ذات  الأخ��رى  والقطاعات 

ممكنا خالل مفاجاآت �صيف دبي.
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املال والأعمال
يونيكاي لالأغذية تفتتح اأكرب من�ضاأة للتوزيع يف الإمارات ال�ضمالية مع »راكز« 

اتفاق هو االأكرب من نوعه على م�ستوى �سناعة تربيد املناطق عامليا

"اإمباور" توقع اأكرب �ضفقة توريد اأجهزة تربيد ت�ضل اإىل 200,000  طن تربيد 
مع "تراين" يف نهاية املوؤمتر الدويل لتربيد املناطق الذي اأقيم يف اأمريكا

اأحمد بن �سعفار: اأجهزة التربيد التي مت االتفاق على تزوديها ،هي ذات كفاءة عالية وفائقة اجلودة وت�ستخدم اأحدث غاز تربيد �سديق للبيئة

طريان الإمارات ت�ضري رحالت اإىل هانوي من دون توقف

العام التقا�ض  خدمة  لتوفري  جاهزيته  املالية" يوؤكد  لالأوراق  "اأبوظبي 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

اإحدى  تعترب  والتي  لالأغذية،  يونيكاي  �صركة  وقعت 
�صريعة  الإ�صتهالكية  ال�صلع  منتجات  �صركات  اأك���رب 
الأو�صط  ال�����ص��رق  منطقة  يف   )FMCG( ال��ت��داول 
و���ص��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا، اإت��ف��اق��ي��ة م��ع ه��ي��ئ��ة م��ن��اط��ق راأ����ض 
اأك����رب من�صاأة  اخل��ي��م��ة الإق��ت�����ص��ادي��ة )راك�����ز( لإن�����ص��اء 
لتخزين وتوزيع منتجاتها يف الإمارات ال�صمالية. وقد 
متت مرا�صم توقيع الإتفاقية يف مقر )راكز( الرئي�صي 
يونيكاي  �صركة  م��ّث��ل  حيث  املا�صي  يوليو   3 بتاريخ 
ال�صّيد نرياج فوهرا ومّثل )راكز( ال�صّيد رامي جاّلد. 

وبهذه املنا�صبة �صّرح فوهرا، املدير التنفيذي ل�صركة 
يونيكاي لالأغذية، بقوله: نحن �صعداء جداً باتخاذنا 
اأح��دث مرافقنا يف  تاأ�صي�ض  املهمة وهي  هذه اخلطوة 
اإمارة راأ�ض اخليمة، مما يتيح لنا فر�صة كبرية لتعزيز 
ف��وه��را: ما  واأدل����ف  ال�صمالية  الإم�����ارات  ت��واج��دن��ا يف 
�صجعنا اأكرث يف اتخاذ القرار هو ما ت�صهده اإمارة راأ�ض 
اخليمة من منو اقت�صاعي مت�صارع، كما اأننا فخورين 
اأك��رث املناطق  اإح���دى  بالعمل م��ع )راك���ز( وال��ت��ي تعد 

بداية  اأن  م�صيفاً   ، املنطقة  يف  جن��اح��اً  الإق��ت�����ص��ادي��ة 
عمليات امل�صتودع اجلديد �صتبداأ هذا العام.

امل���دي���ر التنفيذي  ن��اح��ي��ت��ه رّح����ب رام����ي ج�����اّلد،  م���ن 
ملجموعة )راكز) وهيئة املنطقة احلرة براأ�ض اخليمة 
وهيئة راأ�ض اخليمة، بان�صمام �صركة يونيكاي لالأغذية 
الإمارات  للتوزيع يف  مقٍر  اأكرب  واإن�صائها  )راك��ز(  اإىل 
ا�صتمرارية  يف  الهيئة  ال��ت��زام  واأّك����د  كما   ، ال�صمالية 
اأنواعها  ب�صّتى  لل�صركات  ا�صتثنائية  خ��دم��ات  توفري 
ا�صتثمارية  اأعمالها يف بيئة  واأحجامها لتو�صيع نطاق 

فّعالة من حيث التكلفة.
واأ����ص���اف ج����الد: ���ص��ت��ك��ون ي��ون��ي��اك��اي ل��الأغ��ذي��ة بكل 
األف من   13 ال�  لل�صركات  الإ�صافات  اأهم  اأحد  تاأكيد 
واأ�صار  (راك���ز)،  راي��ة  حتت  املن�صوية  القطاعات  كافة 
هو  لنا  الأغ��ذي��ة  �صركات  عمالقة  اأح��د  اختيار  اأن  اإىل 
ال�صرتاتيجي ومتّيز  اأهمية موقعنا  اأكرث على  تاأكيد 
لتاأ�صي�ض  اإج��راءات��ن��ا  و�صهولة  اللوج�صتية  اإمكاناتنا 
ال�صركات اأو فروعها يف بيئة ا�صتثمارية تتمتع بفعالّية 

التكلفة والكفاءة.
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ���ص��رك��ة ي��ون��ي��ك��اي ل��الأغ��ذي��ة هي 

اإحدى اأكرب �صركات منتجات الأغذية يف الدولة والتي 
تخدم �صريحة �صخمة من امل�صتهلكن منذ 40 عاماً. 
الألبان  وا�صعة من منتجات  ال�صركة جمموعة  وتنتج 

وامل��ث��ل��ج��ات وامل��رط��ب��ات وامل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ومتتلك 
�صبكة توزيع متكاملة ت�صمل الإمارات و�صلطنة ُعمان 

وغريها يف اأنحاء منطقة اخلليج وال�صرق الأو�صط.

•• دبي-الفجر:

املركزي  التربيد  لأنظمة  الإم����ارات  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
يف  املناطق  التربيد  خلدمات  م��زود  اأك��رب  "اإمباور"، 
ال���ع���امل، ع���ن ت��وق��ي��ع��ه��ا لت���ف���اق م���ع ���ص��رك��ة "تراين" 
ل�"اإمباور"  ت��ربي��د خ��ا���ص��ة  اأج��ه��زة  ل��ت��وري��د  ال��ع��امل��ي��ة، 
الأك��رب من نوعها على م�صتوى  وذل��ك يف �صفقة هي 
�صناعة تربيد املناطق وذلك يف نهاية املوؤمتر الدويل 
اأري���زون���ا،  اأق���ي���م يف  ال����ذي  امل��ن��اط��ق  ل��ت��ربي��د  ال�108 

الوليات املتحدة الأمريكية.
30جهاز  بتزويد  تراين  �صركة  �صتقوم  التفاق  ووفق 
ت���ربي���د ���ص��دي��ق��ل��ل��ب��ي��ئ��ة لإم����ب����اور وب���ط���اق���ة ت�����ص��ل ل� 
100،000 طن تربيد، كما تت�صمن ال�صفقة حقوق 
طن  ب�100،000  اإ�صافية  تربيد  30اأجهزة  �صراء 
يف  الأ�صخم  ال�صفقة  يجعلها  مما  امل�صتقبل،  تربيديف 

هذا املجال.
لإمباور:  التنفيذي  �صعفار،الرئي�ض  بن  اأحمد  وق��ال 
ن��ح��ن ���ص��ع��داء ح��ق��ا ب���اجن���از ه���ذا الت���ف���اق م���ع �صركة 
ذات  التربيد  اأجهزة  من  ع��دد  لتوريد  العاملية  تراين 
التقنية  اإم��ب��اور  اأ�صول  ج��ودة عالية لتكون ج��زءا من 
املتقدمة، والتي �صيكون لها دور كبري يف دعم م�صرية 
الطلب  ازدي���اد  م��ع  يتنا�صب  ال�صركة مب��ا  وت��ق��دم  من��و 
الكبرية  وال��زي��ادات  حاليا  املناطق  تربيد  خدمة  على 
املتوقعة م�صتقباًل نتيجة ثقة العمالء بجودة اخلدمة 
وتكلفتها، وكذلك نتيجة ملوقع اإمباور الريادي العاملي 

يف هذه ال�صناعة.
اأمريكا  وقال دايف ريجنريي، رئي�ض �صركة تراين يف 
تلتزم  واأفريقيا:  الأو�صط  وال�صرق  واأوروب��ا  ال�صمالية 
وفعالة  مبتكرة  وخ��دم��ات  منتجات  ب��ت��ق��دمي  ت��راي��ن 
خف�ض  على  املوؤ�ص�صات  مل�صاعدة  الطاقة  ا�صتهالك  يف 
تاأثريها البيئي وحتقيق اأهدافها يف جمال ال�صتدامة 
مع  ب��ال��ع��م��ل  ���ص��ع��داء  ريجيرني:"نحن  ".واأ�صاف 

يف  املناطق  تربيد  خل��دم��ات  م��زود  اأك��رب  "اإمباور"، 
خف�ض  يف  اأه��داف��ه��ا  حت��ق��ي��ق  يف  للم�صاهمة  ال���ع���امل، 
انبعاثات الكربون من خالل ا�صتخدام اجليل اجلديد 
من غازات التربيد الذي ي�صمن كفاءة عالية ويت�صدى 
لظاهرة الإحتبا�ض احلراري العاملية )GWP(. اإننا 
لها  اإم��ب��اور  �صيكون  م��ع  ال�����ص��راك��ة  ه��ذه  اأن  ثقة  على 

تاأثري بيئي وا�صع واإيجابي.
مع  تزامناً  ال�صفقة  "اإمباور" عن هذه  اإع��الن  وياأتي 
والذي  اأعمالها  يف  الكبري  النمو  عن  موؤخراً  اإعالنها 
اأدى اإىل ازدي��اد عدد املباين التي تقوم بتوفري خدمة 
عام  بنهاية  مبنى   920 ل�  لي�صل  لها  املناطق  تربيد 
ليتجاوز  ال�صركة  عمالء  ع��دد  يف  وارت��ف��اع   ،2016
اأنها  موؤخرا  ال�صركة  اأعلنت  كما  عميل،   65،000
يف  م��وزع��ة  ت��ربي��د  حمطة   69 وادارة  بت�صغيل  ت��ق��وم 
اأنابيب  خمتلف مناطق دبي، حيث جتاوز طول �صبكة 
اإمباور املخ�ص�صة لنقل خدمات تربيد املناطق لأكرث 

من 236 كم.

وتابع اأحمد بن �صعفار: واحدة من اأهم ميزات الأجهزة 
اجل��دي��دة ال��ت��ي مت الت��ف��اق ع��ل��ى ���ص��رائ��ه��ا ه��ي كونها 
العامليةوت�صتخدم  البيئية  امل��ع��اي��ري  لأع��ل��ى  مطابقة 
الذي  الأم���ر  وه��و  للبيئة،  �صديق  غ��از تربيد  اأح���دث 
ي�صكل اأولوية لنا يف جميع �صفقات ال�صراء التي نقوم 
وال�صديقة  املتقدمة  التقنيات  ا�صتخدام  لأن  بعقدها، 
والتي  اإم���ب���اور  ر���ص��ال��ة  م��ن  اأ���ص��ا���ص��ي  ج���زء  للبيئةهو 
وتقليل  الكربونية  النبعاثات  ن�صبة  خف�ض  تت�صمن 
ا���ص��ت��ه��الك امل��ي��اه وال��ط��اق��ة، وذل���ك م��ن خ���الل توفري 
�صديقة  وباأنها  بالكفاءة  متتاز  فعالة  تربيد  خدمة 

للبيئة بذات الوقت".

اجلديدة  الأج��ه��زة  اإم��ب��اور  ت�صتخدم  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
التي مت التفاق عليها يف م�صاريع ال�صركة يف مناطق 

تيكوم �صي، ومركز دبي املايل العاملي، ومنطقة النتاج 
العالمي العاملية، وفندق �صاطئ جمريا.

املناطق  �صركة تربيد  اأكرب  كوننا  �صعفار:  بن  واختتم 
يف العامل فهذا الأمر هو مدعاة لفخرنا وهو يحملنا 
م�صوؤولية كبرية بذات الوقت، لناحية احلفاظ وتعزيز 
القدامى  عمالئنا  جلميع  امل��ق��دم��ة  خ��دم��ات��ن��ا  ج���ودة 
واجل�����دد. وامل�����ص��وؤول��ي��ة ت��ت�����ص��اع��ف م��ع ال���وق���وف على 
حقيقة اأن قطاع خدمة تربيد املناطق ما يزال ميلك 
ومن  امل�صتقبلي.  والنمو  للتطور  جدا  كبرية  امكانات 
بف�صل  للعاملية  و�صلت  رائ��دة  وطنية  ك�صركة  واجبنا 
جودة اخلدمات التي نقدمها اأن نقود التحول احلا�صل 
ل���ص��ت��خ��دام ه���ذه اخل���دم���ة ع��امل��ي��ا وب�����ص��ك��ل خ��ا���ض يف 
منطقة اخلليج. ويف هذا الإطار، نعتمد اأعلى معايري 
اختيارنا  عند  البيئية  والفعالية  وال��ك��ف��اءة  اجل���ودة 
املتزايدة.  ال�صركة  احتياجات  بتوفري  يقوم  لأي مورد 
اليوم والذي نقوم بتوقيعه  والتفاق الذي نعلن عنه 
مع �صركة "تراين" العاملية يلبي احتياجات ال�صركة يف 
جمال اأجهزة التربيد خالل الفرتة احلالية والقادمة 
خدمات  ج���ودة  وحت�صن  الإ���ص��ت��م��راري��ة  لنا  وي�صمن 
"اإمباور" بال�صكل الذي ير�صي جميع عمالء ال�صركة 

و�صركائنا على حد �صواء. 

اإىل  "اإمباور"  ل�صركة  الإنتاجية  ال��ق��درة  وت�صل  ه��ذا 
اأك����رث م���ن م��ل��ي��ون وم��ئ��ت��ن وخ��م�����ص��ن األ����ف ط���ن من 
�صديقة  مناطق  تربيد  خدمات  تقدم  وهي  التربيد. 
دب��ي مثل  اإم���ارة  ال��ب��ارزة يف  امل�صاريع  للبيئة لعدد من 
جمموعة جمريا وجمريا بيت�ض ريزيدن�ض ومركز دبي 
الطبية  دبي  ومدينة  التجاري  واخلليج  العاملي  املايل 
ودي�صكفري  ج��م��ريا  ونخلة  ج��م��ريا  ب��ح��ريات  واأب����راج 
ب��ط��وط��ة م���ول وح���ي دب���ي للت�صميم  ج���اردن���ز واب����ن 

واملنطقة العاملية لالإنتاج الإعالمي وغريها. 

•• دبي-وام:

ب����داأت ط����ريان الإم������ارات اع��ت��ب��اراً م��ن م��ط��ل��ع يوليو 
اجلاري ت�صغيل رحالتها اليومية بن دبي والعا�صمة 
و�صول  ي�صهل  ما  توقف  دون  من  هانوي  الفيتنامية 
الركاب من دبي ووجهات اأخرى يف اأوروبا اإىل فيتنام 
هانوي  اإىل  امل�����ص��اف��ري��ن  ع��ل��ى  الآن  ي��ت��ع��ن  ل��ن  ح��ي��ث 
مبقدار  الرحلة  زم��ن  يخت�صر  ما  يانغون  يف  التوقف 

�صاعتن و30 دقيقة.
الدويل  دب��ي  394" مطار  كيه  "ئي  الرحلة  وت��غ��ادر 
ن���وي باي  اإىل م��ط��ار  3:30 ف��ج��را وت�����ص��ل  ال�����ص��اع��ة 
1:05 بعد الظهر بالتوقيت املحلي،  الدويل ال�صاعة 
وت�����ص��غ��ل ط����ريان الإم������ارات ع��ل��ى ه���ذا اخل���ط املبا�صر 
طائرات البوينج300ER-777 بتق�صيم الدرجتن 
يف  م���ق���ع���داً  و386  الأع����م����ال  رج�����ال  درج�����ة  يف   42
ال�صياحية وت�صتوعب هذه الطائرات نحو 20 طنا من 

ال�صحنات يف كل اجتاه. 

م��ن مطار  395" فتقلع  كيه  "ئي  ال��ع��ودة  اأم��ا رحلة 
1:30 فجرا  ال�صاعة  ال��دويل يف هانوي يف  باي  نوي 
5:05 ���ص��ب��اح��ا، وق���د مت  ال�����ص��اع��ة  دب���ي  اإىل  ل��ت�����ص��ل 
اختيار مواعيد الرحالت لإتاحة املجال اأمام العمالء 
اأوروبا  يف  متعددة  وجهات  واإىل  من  �صفرهم  ملوا�صلة 
التعاون اخلليجي مع توقف ق�صري يف  ودول جمل�ض 
دب��ي. وتوفر ط��ريان الإم���ارات لعمالئها ع��ددا كبريا 
من خيارات ال�صفر عرب �صبكة عاملية تغطي اأكرث من 

دولة.  83 يف  وجهة   150
"اأف�صل ناقلة  ون��ال��ت ط��ريان الإم����ارات م��وؤخ��را لقب 
ت�صوي�ض"  اأدف���اي���زر  ت��ري��ب  "جوائز  �صمن  ال��ع��امل  يف 
اجلائزة  اإىل  وب��الإ���ص��اف��ة  العاملية  اجل��وي��ة  للناقالت 
الأك��رب حيث  الفائز  الإم���ارات  الرئي�صة كانت ط��ريان 
ح�صدت اأربع جوائز اأخرى هي: اأف�صل ناقلة كربى- 
ال�صرق الأو�صط واأفريقيا اأف�صل درجة �صياحية اأف�صل 
درجة اأوىل واأف�صل ناقلة عاملية وذلك من بن قائمة 

�صمت 10 �صركات طريان.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية جاهزيته على خمتلف 
امل�صتويات التقنية واللوج�صتية اخلا�صة لتوفري خدمة 
التقا�ض العام يف بادرة تعد الأوىل من نوعها يف املنطقة 
املوافقة  وال�صلع  املالية  الأوراق  هيئة  منح  بعد  وذل��ك 
لبنك المارات دبي الوطني ملمار�صة الن�صاط الذي جاء 
بعد انتظار طويل منذ اإقرار التعديالت املتعلقة بعمل 
ت�صنيف هذه  والتي جرى مبوجبها  الو�صاطة  �صركات 
ال�صركات بح�صب اخلدمة التي تقدمها وهي اإما ع�صو 
املنتظر  وم��ن   . فقط  ت���داول  اأو ع�صو  وت���داول  تقا�ض 
على  ال��وط��ن��ي  دب��ي  الم����ارات  بنك  ح�صول  ي�صاهم  اأن 
ترخي�ض كاأول ع�صو تقا�ض عام يف اأ�صواق املال املحلية 
الو�صاطة  �صركات  من  عدد  لتحول  الطريق  متهيد  يف 
ال�صغرية اىل ع�صو تداول المر الذي ي�صاهم يف تقليل 

الكلفة الت�صغيلية عليها ويعزز من مالءتها املالية .
اأنظمته  اأن جميع  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوق  واأك��د 

لتقدمي  جاهزة  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  تواكب  التي 
اإمتام  ب��ع��د  ال��ع��ام  ال��ت��ق��ا���ض  ع��م��ل ع�صو  ي�صهل  م��ا  ك��ل 
هذه  بتقدمي  املعني  الع�صو  م��ع  ال��الزم��ة  الإج�����راءات 
على  احل�صول  متطلبات  اأن  ال�صوق  واأ�صاف  اخلدمة. 
رئي�صة  معايري  ثالثة  ت�صمل  اخلدمة  لهذه  ترخي�ض 
وهي تعبئة النموذج املعد لهذا الن�صاط والذي يحتوى 
على املعلومات اخلا�صة بع�صو التقا�ض وذلك بالإ�صافة 
اىل تقدمي خطاب ال�صمان الالزم والذي ت�صل قيمته 
كله احل�صول على  ذل��ك  وقبل  دره��م  25 مليون  نحو 

موافقة هيئة الأوراق املالية وال�صلع .
امل�صتقبلية  ال�صوق  ا�صرتاتيجية  اأه��داف  اأهم  ومن  هذا 
اإىل جذب  بالإ�صافة  ال�صوقية واملنتجات،  القيمة  زيادة 
اإطار  �صمن  امل�صتثمرين  م��ن  اأك��رب  جمموعة  وتفعيل 
ت��ع��زي��ز ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة مل��م��ار���ص��ة الأع���م���ال وجذب 
ال�صتثمارات يف الإمارة مبا ين�صجم مع حر�ض ال�صوق 
الإمارة  املالية يف  تنمية وتطوير قطاع اخلدمات  على 
حتقيق  نحو  اأب��وظ��ب��ي  خطة  بربنامج  ال��ت��زام��ه  �صمن 

منظومة مالية تدعم م�صرية التنمية يف الإمارة.
العام  التقا�ض  ع�صو  خدمة  ت�صهد  اأن  ال�صوق  وت��وق��ع 
ن�����ص��اط��ا خ���الل ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة وذل����ك ن��ظ��را حلاجة 
العديد من �صركات الو�صاطة لهذه اخلدمة المر الذي 
يعني زيادة حجم التداول بعد حترر �صركات الو�صاطة 
ال�صمان  التداول من  اىل ع�صو  بالتحول  ترغب  التي 
البنكي الذي كان ملزمة بتقدميه يف نظام عمل �صركات 

الو�صاطة ال�صابق .
بنك  م��ن��ح��ت  وال�����ص��ل��ع  امل��ال��ي��ة  الأوراق  ه��ي��ئ��ة  وك���ان���ت 
املوافقة الالزمة ملزاولة ن�صاط  الوطني  الم��ارات دبي 
التقا�ض والقيام بدور "ع�صو تقا�ض عام" يف الأ�صواق 
حت�صل  جهة  اأول  البنك  يكون  وبذلك  املحلية.  املالية 
الإمارات  بدولة  املالية  الأ���ص��واق  يف  املوافقة  ه��ذه  على 
ال��ب��ن��ك ال�صروط  ا���ص��ت��وف��ى  اأن  ب��ع��د  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
يف  املوافقة  وج��اءت  الهيئة.  ل��دى  الالزمة  واملتطلبات 
يف  املالية  الأ���ص��واق  اأداء  لتطوير  الهيئة  حر�ض  اط��ار 
التي  خططها  �صمن  امل��ت��وا���ص��ل��ة  وم��ب��ادرات��ه��ا  ال��دول��ة 

خالل  امل��ال��ي��ة  الأ����ص���واق  بت�صنيف  الرت���ق���اء  ت�صتهدف 
الفرتة القادمة .

املكتب التنفيذي للوزاري العربي للمياه يتابع اخلطة 
التنفيذية ل�ضرتاتيجية الأمن املائي يف املنطقة

•• القاهرة-وام:

الثاين  اجتماعه  للمياه  العربي  ال��وزاري  للمجل�ض  التنفيذي  املكتب  عقد 
ع�صر ام�ض برئا�صة وزير املوارد املائية العراقي بجمهورية العراق الدكتور 
ح�صن اجلنابي وم�صاركة الدول الأع�صاء يف املكتب وهي ال�صعودية والأردن 

وموريتانيا و�صلطنة عمان وفل�صطن وال�صودان بالإ�صافة اإىل العراق.
واأكد الدكتور ح�صن اجلنابي - يف كلمته اأمام اجلل�صة الفتتاحية لالجتماع 
العلمية  الفنية  اللجنة  اأعدتها  التي  ال��ق��رارات  م�صاريع  مناق�صة  اأن��ه مت   -
ال�صت�صارية التابعة للمجل�ض يف اجتماعها اخلام�ض ع�صر على مدى الأيام 
اأكرث  الأعمال والذي يت�صمن  املا�صية واخلا�صة مب�صاريع جدول  الثالثة 
جمال  يف  امل�صرتك  العربي  العمل  ق�صايا  خمتلف  تتناول  بندا   22 م��ن 
الأمن  ل�صرتاتيجية  التنفيذية  تنفيذ اخلطة  متابعة  ويف مقدمتها  املياه 
املائي يف املنطقة العربية ملواجهة التحديات واملتطلبات امل�صتقبلية للتنمية 
يف  الرائدة  العربية  ال��دول  وم�صاريع  جت��ارب  عر�ض  جانب  اإىل  امل�صتدامة 

جمال املوارد املائية .
وذكر اجلنابي ان الجتماع ناق�ض بندا حول دعم حقوق العراق يف حو�صي 
نهري دجلة والفرات اإىل جانب التح�صري العربي للمنتدى العاملي الثامن 

للمياه ومتابعة تنفيذ خطة التنمية امل�صتدامة 2030 فيما يخ�ض املياه.
لل�صوؤون  امل�صاعد  العام  الأم��ن  علي  ح�صن  كمال  ال�صفري  اأك��د  جانبه  من 
من  ع���ددا  ناق�ض  الج��ت��م��اع  اأن  كلمته  يف  العربية  باجلامعة  القت�صادية 
الق�صايا التي تهم الأمة العربية ويف مقدمتها ق�صية الأمن املائي وكيفية 
على  والعمل  املختلفة  م�صادرها  من  املياه  وتوفري  املتاحة  املياه  ا�صتغالل 
ا���ص��ت��دام��ة ه��ذه امل�����ص��ادر .واأ����ص���اف اأن اج��ت��م��اع ال��ي��وم ه��و لإع����داد م�صاريع 
التا�صعة للمجل�ض  ال���دورة  اأع��م��ال  امل��درج��ة على ج��دول  والبنود  ال��ق��رارات 

الوزاري العربي للمياه املقررة غدا اخلمي�ض .
موؤكدا اأن هذه املو�صوعات مرتبطة بتنفيذ اخلطة التنفيذية ل�صرتاتيجية 
الأمن املائي يف املنطقة العربية وتنفيذ خطة التنمية امل�صتدامة 2030 يف 
جمال املياه بالإ�صافة اإىل مناق�صة املبادرة الإقليمية للرتابط بن قطاعات 
امل�صائل  من  واح��دة  باعتبارها  العربية  ال��دول  يف  وال��غ��ذاء  وامل��ي��اه  الطاقة 

املهمة من اأجل توفري الأمن الغذائي يف املنطقة .
م�صددا على اأن الأمن الغذائي لن يتحقق اإل بتوافر الأمن املائي وتوفري 

امل�صادر املائية للم�صاريع الزراعية .
والإ�صكان  البيئة  اإدارة  مدير  اهلل  ج��اب  جمال  الدكتور  او�صح  جانبه  من 
الوزاري  للمجل�ض  الفنية  الأمانة  العربية مدير  باجلامعة  املائية  وامل��وارد 
عدة  غ��دا  �صتناق�ض  للمجل�ض  ال��وزاري��ة  ال���دروة  ال���دورة  ان  للمياه  العربي 
اخلطة  يف  الأول��وي��ة  ذات  امل�صاريع  تنفيذ  متابعة  اأهمها  م��ن  مو�صوعات 
الدول  بن  ال�صراكة  ودور  العربي  املائي  الأم��ن  ل�صرتاتيجية  التنفيذية 
امل�صاريع  ه��ذه  تنفيذ  وت���رية  ت�صريع  يف  وال��دول��ي��ة  القليمية  وامل��ن��ظ��م��ات 
لال�صتفادة من الفر�ض اجلديدة املتاحة يف اإطار اأجندة التنمية امل�صتدامة 

. باملياه  املرتبطة   2030

ت�ضرفات  درهم  مليون   529
العقارات يف دبي 

••  دبي-وام:

حققت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�صي والأمالك بدبي اأم�ض اكرث 
من 529 مليون درهم حيث �صهدت الدائرة ت�صجيل 183 مبايعة بقيمة 
و  مليونا   118 بقيمة  لالأرا�صي  مبايعة   22 منها  دره��م  مليون   376

درهم. مليون   258 بقيمة  والفلل  لل�صقق  مبايعة   161
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�صي بقيمة 20 مليون درهم فى منطقة الثنية 
الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم يف منطقة القوز ال�صناعية 

الثالثة ثم مبايعة بقيمة 13 مليون درهم يف منطقة معي�صم الأول.
 3 �صجلت  اإذ  املبايعات  املناطق من حيث عدد   2 اليفرة  وت�صدرت منطقة 
2 بت�صجيلها  مبايعات بقيمة 3 مالين درهم وتلتها منطقة وادي ال�صفا 
مبايعات بقيمة 7 مالين درهم وثالثة يف معي�صم الأول بت�صجيلها 2   3

مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.
اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 24 
مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 
مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا واأخريا مبايعة بقيمة 9 مالين درهم 
يف منطقة برج خليفة. وت�صدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث 
عدد مبايعات ال�صقق والفلل اإذ �صجلت 34 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم 
درهم  مليون   35 بقيمة  مبايعة   18 بت�صجيلها  ح�صة  ند  منطقة  وتلتها 

درهم. مليون   31 بقيمة  مبايعة  وثالثة يف مر�صى دبي بت�صجيلها 14 
رهونات   23 منها  دره��م  مليون   153 قدرها  قيمة  الرهونات  و�صجلت 
 47 37 رهونات فلل و�صقق بقيمة  و  106 مالين دره��م  اأرا���ض بقيمة 
 20 بقيمة  الثالثة  ال�صناعية  القوز  مبنطقة  اأهمها  وك��ان  دره��م،  مليون 

مليون درهم واأخرى يف منطقة الثنية الرابعة بقيمة 19 مليون درهم.

حتديث  م�ضروع  "�ضلينجا�ض" ت�ضتكمل 
خزانات الوقود يف مطار اآل مكتوم الدويل

•• دبي-وام:

حتديث  م�صروع  "اينوك"  ملجموعة  التابعة  �صلينجا�ض  �صركة  ا�صتكملت 
الزمني  اإط��ار اجل��دول  ال��دويل �صمن  اآل مكتوم  ال��وق��ود يف مطار  من�صاآت 
املحدد مما يعك�ض الدور املحوري الذي ت�صاهم به ال�صركة يف تطوير م�صاريع 
البنية التحتية يف دولة الإمارات العربية املتحدة. ويت�صمن امل�صروع حزمة 
من اأعمال التجديد وال�صيانة مبا يف ذلك الأعمال امليكانيكية والكهربائية 
وامل��دن��ي��ة ف�����ص��اًل ع��ن ام����داد خ��ط��وط الأن��اب��ي��ب خلم�صة ���ص��ه��اري��ج لوقود 
الطائرات اإذ �صت�صاهم اأعمال ال�صيانة والتجديد خلزانات وقود الطائرات 
يف احلد من انبعاث الأبخرة املت�صاعدة الأمر الذي �صيعود مبردود اإيجابي 

على تقلي�ض النفقات على املدى الطويل ودعم ال�صتدامة والبيئة.
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العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
      مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5684  عمايل جزئي
امل��ع��ام��الت جم��ه��ول حمل  ال���رائ���دة لتخلي�ض  امل��دع��ي عليه / 1-اخل����ربة  اىل 
قد  الف��ن��دي   نا�صر مهدي حممد م�صطفى  /احمد  املدعي  ان  الق��ام��ة مبا 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
وامل�صاريف رقم  والر�صوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   12446(
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت    mb174440076ae:ال�صكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة م�صاءا   15.00 ال�صاعة   2017/7/12
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2119  تنفيذ عمايل 
الق��ام��ة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  ب��ون  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام   قد  ع��امل   �صيد  العامل  التنفيذ/�صفيع  طالب  ان 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14226( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )1179( 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1984  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- بر احلكمان لل�صيافة جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�صرييبان �صياكوت )بعد ال�صالم فاطمة(  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )14723(
مبلغ )1224( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2123  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- كويك & �صبيد للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول 
اأقام   قد  بينالك   �صابنو  التنفيذ/ميديك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/618  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- زه����رة ال��ن��ور �������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل القامة 
عليك  اأق����ام   ق��د  طفيل   حممد  طفيل  التنفيذ/كا�صف  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�صافة  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )28887.7(
مبلغ )2133( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1973  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- هوك اي خلدمات احلرا�صة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام   قد  ف���اروق   ف��اروق حممد  التنفيذ/وا�صيد  ان طالب  الق��ام��ة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�صافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )15240( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   )1267( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
       مذكرة اعلن متنازع �شده بالن�شر

                يف  الدعوى 2017/60  نزاع تعيني خربة عقاري
اىل املتنازع �صده / 1-�صيدة �صميم بانو جمهول حمل القامة مبا ان املتنازع / 
�صركة مارينا تريي�ض �ض.ذ.م.م وميثلها قانونا مديرها/حممد بن حبيب بن 
اأقام عليك الدعوى  حممد علي كوكر وميثله:ناديا عبدالرزاق حممدي  قد 
بالر�صوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�ص�ض  خبري  بندب  املطالبة  ومو�صوعها 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2017/7/19   
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  امل�صلح   مبكتب  �ض   8.30 ال�صاعة 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

الت�شويات     الودية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

       مذكرة اإعلن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1431  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- احمد مبارك �صعيد مبارك العرميي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بريجلو بابي �صوجنات وميثله:عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن 
بن ن�صيب  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
 ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   69.000.00( وق��دره 
من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم  الربعاء املوافق  
2017/7/19   ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.10 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 القل .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
اعلن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2016/1830  مدين جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-ناثر نافع رزوقي جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/3/6  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/عبدالرحمن 
ن�صيب للمحاماة وال�صت�صارات القانونية بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
مقداره )40.000( درهم والفائدة بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد 
التام على ال تتجاوز ا�صل الدين املق�صي به وكذا الزامه بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن 
ال�صيخ  ال�صمو  با�صم �صاحب  الع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
اعلن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2017/1225  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1-ناظم ا�صعد ا�صعد طاهر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/م�صرف 
المارات ال�صالمي �ض.م.ع وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/

املدعي  للم�صرف  ي���وؤدي  ب��ان  امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام  ����ض.م.ع  ال�صالمي  الم���ارات  م�صرف 
)م�صرف المارات ال�صالمي �ض.م.ع( مبلغ )443230( درهم والفائدة بواقع 9٪ �صنويا 
الر�صوم  عن  ف�صال  التام  ال�صداد  وحتى  يف:2017/4/10  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من 
وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
       اإعادة اإعلن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1842  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  �صركة النخبة ملقاولت البناء ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ فينيك�ض كونكريت برودكت�ض - فرع من وايف ال�صناعية �ض.ذ.م.م وميثله:روكز 
جورج حبيقة قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
واتعاب  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليها  املدعي  وت�صمن   )60912( وق��دره  مبلغ  للمدعية 
بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪12 الفائدة  املحاماة 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق  2017/7/11   ال�صاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

       اإعادة اإعلن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1169  جتاري كلي

احمد عبداهلل  اك�صربي�ض موؤ�ص�صة فردية وميثلها مالكها/ابت�صام  ريان    -1 / املدعي عليه  اىل 
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  الظنحاين  احمد  ع��ب��داهلل  احمد  ابت�صام   -2 الظنحاين  احمد 
املدعي/م�صرف المارات ال�صالمي �ض.م.ع وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )566585.05( 
درهم قيمة املديونية املرت�صدة يف ذمتها ل�صالح امل�صرف املدعي والزامهما بالغرامة التاأخريية 
الر�صوم  ك��اف��ة  ال��ت��ام وحتميلهما  ال�����ص��داد  ت��اري��خ املطالبة وح��ت��ى  اع��ت��ب��ارا م��ن  ب��واق��ع 9٪ وذل���ك 
   2017/7/20 امل��واف��ق   اخلمي�ض  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.   ات��ع��اب  ومقابل  وامل�صاريف 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30 ال�صاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
       اإعادة اإعلن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/1184  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-  موؤ�ص�صة انرت �صيل موؤ�ص�صة فردية وميثلها مالكها ال�صيد/جميل 
احمد حممد عزام 2- جميل احمد حممد حزام جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/
م�صرف المارات ال�صالمي �ض.م.ع وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )565700.16 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والزام املدعي عليهما بالغرامة التاأخريية 
املوافق  2017/7/20    التام.  وح��ددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض  ال�صداد  بواقع 9٪ وحتى 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30 ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

       اإعادة اإعلن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1075  جتاري كلي

زين  �صعيد  زي��ن  �صعيد   -2 �����ض.ذ.م.م  للتجارة  اوت��ل��ي��ت  م���ودا    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الزبيدي جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/م�صرف الم��ارات ال�صالمي �ض.م.ع 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي قد 
والتكافل مببلغ وقدره )97072227 درهم(  بالت�صامن  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والزام املدعي عليهما بالغرامة التاأخريية بواقع 
املوافق   ي��وم الثنن  لها جل�صة  ال��ت��ام.  وح��ددت  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  9٪ من 
2017/7/24   ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.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 الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
مذكرة اعلن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/347  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ابراهيم ا�صماعيل فريوز مبارك اخلتال  جمهول 
�ض.م.ع  ال���ص��الم��ي  ابوظبي  م�صرف   / امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
القرار/  ا�صتاأنف  قد  ال�صالمي   را�صد  جابر  حممد  را�صد  وميثله:جابر 
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2016/947 جتاري جزئي بتاريخ:2017/2/20      
وحددت لها جل�صه يوم الثنن  املوافق 2017/8/14 ال�صاعة 10.30 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1767  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- نيل اند هامر للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
حممد  وميثله:عبدالعزيز  الفنيه  للخدمات  ه��ده  بن  خالد  املدعي/موؤ�ص�صة  ان  مبا 
عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مببلغ وقدره )107.239 درهم(  والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ:2015/4/13 وحتى ال�صداد التام. وحددت لها 
جل�صة يوم الربعاء املوافق  2017/7/12  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 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 الأقل  . 
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
اعلن حم�شر حجز بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2013/586  تنفيذ عقاري 

اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- ب��اف��اري��ا ج��ل��ف ���ص��ان��دوف��ال ليمتد جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/براين كالرك  نعلنكم بانه مت احلجز على 
اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن عقار مبنطقة الرب�صاء جنوب الرابعة 
املنفذ به  املبلغ  املبنى:SGT10 وذل��ك يف ح��دود  رقم الر����ض:546 رقم 
مفعوله  ولنفاذ  فيه  جاء  مبا  للعلم  درهموذلك   )3185916.16( وق��دره 

قانونا بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ:2017/7/2. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

       اإعلن �شحيفة التما�ص اعادة النظر
                 يف  الدعوى 2017/1  التما�ص اعادة نظر جتاري

اىل امللتم�ض ���ص��ده / 1- ف��ار���ص��ام غ��اري��ب��ي��ان  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املازمي   حممد  م��راد  حممد  وميثله:من�صور  داوود  حممد  ع�صام  امللتم�ض/ 
لها ملحكمة  اع��اله وح��ددت  املذكورة  الدعوى  اق��ام عليكم  امللتم�ض  بان  نعلنكم 
 ch2.E.22:جل�صة يوم الثنن املوافق:2017/8/7 ال�صاعة:9:30 �ض بالقاعة
والتي يتوجب عليكم ح�صورها ونخطركم بانه لكم احلق بتقدمي ما لديكم من 
مذكرات او م�صتندات موقع عليها منكم ويف حالة تخلفكم عن احل�صور فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

اعلن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2017/185 طعن مدين

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- قيدار نزار حميد )والد املتويف( ب�صفته من ورثة املرحوم 

نا�صر نزار حميد وميثله:احمد علي �صالح نا�صر املازمي 
املازمي  ه��الل  �صليمان  نا�صر  عبدالرحمن  ���ص��ده:1-  املطعون  باعالن 
املذكور  الطعن  اأق��ام عليكم  الطاعن  باأن  نعلنكم  جمهول حمل القامة 
للرد على  وذل��ك  التمييز  اىل حمكمة  عليكم احل�صور  ويتوجب  اأع��اله 

�صحيفة الطعن املقدمة �صدكم .
رئي�ص الق�شم  

حماكم دبي

 حمكمة    التمييز
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

       اإعادة اإعلن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1790  جتاري جزئي

ان  الق��ام��ة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  بلو�صومز  1-  مطعم �صريي   / املدعي عليه  اىل 
املدعي/ املدينة للتغليف �ض.ذ.م.م وميثله:علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة ب�صم ملف النزاع رقم:2017/467 جتاري والزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )12.085( والفائدة القانونية 12٪ ت�صمن املدعي عليها 
الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق  2017/7/11   
ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 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 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2101  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �صركة اك�صنتيال تداول ال�صرق الو�صط 2- اك�صنتيال ميدي�صت 
للو�صاطة التجارية �ض.ذ.م.م 3- اك�صنتيال ميدي�صت لال�صتثمار �ض.ذ.م.م 4- اك�صنتيال 
ميدي�صت للو�صاطة التجارية �ض.ذ.م.م )فرع(  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
قيمة  مببلغ  مطالبة  دع��وى  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  بوبي�صكو  اني�صورا 
لها  وح��ددت  دره��م.  الم��ارات��ي )27000(  بالدرهم  يعادله  وما  امريكي  دول   )75000(
جل�صة يوم الربعاء املوافق  2017/7/19  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 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 الأقل . 
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

اعلن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2017/371  جتاري جزئي 

ان  الق��ام��ة مب��ا  زاده جمهول حم��ل  ع��ل��ي��ه/1-ن��وال علي يو�صف علي  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/بنك دبي ال�صالمي �ض.م.ع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ 2017/4/25 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/بنك دبي ال�صالمي �ض.م.ع 
ال�صكر  م��ن  ج���رام  كيلو   )38.937.2( ق��دره��ا  كمية  بتوريد  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  ال��دع��وى  من  ال�صق  ه��ذا  م�صروفات  والزمتها  للمدعي 
يوما  ثالثن  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  ه��ذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
       اعلن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/148  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- موؤ�ص�صة جمال احلبتور للعقارات جمهول حمل القامة 

مبا ان املدعي/لويجي �صانتورو
وميثله:احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي .

الدعوى  ب��ت��اري��خ:2017/7/3 يف  املنعقدة  ق��ررت بجل�صتها  املحكمة  بان  نعلمكم 
الدعوى  يف  املنتدب  اخل��ب��ري  ال�صيد  تقرير  ب���ورود  اخ��ط��ارك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة 
وق��د حت��ددت جل�صة ي��وم اخلمي�ض امل����واف����ق:2017/7/13 ال�����ص��اع��ة:11:00 �ض 

بالقاعة:ch1.B.8 للتعقيب على التقرير.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   

اعلن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2017/596  جتاري جزئي 

بي  لي��ه  و�صريك  م��دي��ر  ب�صفته   - ب��اب��ا  ط��ه  ال��دي��ن  ���ص��الح  عليهما/1-خلدون  املحكوم  اىل 
ال�صيكات جمهويل حمل  ���ض.ذ.م.م ب�صفتها م�صدرة  ايه بي كون�صبت  ���ض.ذ.م.م 2-  كون�صبت 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/4/13  يف الدعوى املذكورة 
بان  بينهما  فيما  بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام  اول  �صلمان  �صفيق  ل�صالح/عفيف  اعاله 
يوؤديا للمدعي مبلغ )200000( درهم قيمة ال�صيكن �صند الدعوى والفائدة القانونية بواقع 
التام ف�صال عن الر�صوم وامل�صاريف  9٪ �صنويا من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك وحتى ال�صداد 
وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة - ثانيا:رف�ض طلب تثبيت المر رقم 134 ل�صنة 2017 
ال�صادر مبنع املدعي عليه الول من ال�صفر. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4169   
املنذر : بنك دبي ال�صالمي 

املنذر اليه / �صادي ا�صامه متويل ح�صن ال�صيخ 
نتيجة  درهم   )68.415.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر ،  وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )38872/خ�صو�صي/O/دبي( من نوع )فولك�ض واجن جولف - 
املنذر مع  قبل  ل�صاحلكم من  واملمولة  لون )ف�صي(  �صالون( موديل )2012( 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4142   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / نعيم احمد حممد رفيق 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )42.552.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  وال    ، الن�صر  تاريخ  ا�صبوع من 
على ال�صيارة رقم )95640/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي لن�صر 
- �صالون( موديل )2014( لون )ف�صي( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4153   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / حممد �صبتان �صيد عطاء حممد �صاه 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )26.035.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  وال    ، الن�صر  تاريخ  ا�صبوع من 
على ال�صيارة رقم )73257/خ�صو�صي/M/دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي لن�صر 
- �صالون( موديل )2010( لون )ف�صي( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4158   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / هارون �صهرزاد اخرت اخرت ح�صن 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )75.328.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر ،  وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )16679/خ�صو�صي/P/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �صالون( 
موديل )2011( لون )ابي�ض( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4149   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / ن�صيم خان جان�ض خان 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )26.394.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر ،  وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )19052/خ�صو�صي/D/دبي( من نوع )هوندا �صيفيك - �صالون( 
موديل )2008( لون )ف�صي( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4165   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه / وحيد خان نياز 

اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )56.673.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  وال    ، الن�صر  تاريخ  ا�صبوع من 
على ال�صيارة رقم )48225/خ�صو�صي/L/دبي( من نوع )A4 اأودي - �صالون( 
موديل )2010( لون )ابي�ض( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4156   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / حممد كل اخرت منري 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )22.954.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر ،  وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )81092/خ�صو�صي/O/دبي( من نوع )مازدا 6 - �صالون( موديل 
)2009( لون )ابي�ض( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4160   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / بي ام وي لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )40.182.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  وال    ، الن�صر  تاريخ  ا�صبوع من 
على ال�صيارة رقم )68372/خ�صو�صي/M/دبي( من نوع )كيا ريو - �صالون( 
موديل )2013( لون )ف�صي( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4151   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / ابرار احلق حممد �صليم 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )13.412.01( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر ،  وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )28676/خ�صو�صي/F/دبي( من نوع )هوندا �صيفيك - �صالون( 
موديل )2008( لون )ازرق( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4162   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / عبدالوهاب حافظ للتنظيف واخلدمات الفنية - �ض ذ م م 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )40.765.06( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر ،  وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
با�ض(   - اورف��ان  )ني�صان  نوع  )95022/خ�صو�صي/B/دبي( من  رقم  ال�صيارة 
موديل )2009( لون )ابي�ض( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4148   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / رحمان يو�صف حممد يو�صف 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )32.629.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر ،  وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )36108/خ�صو�صي/B/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �صالون( 
موديل )2010( لون )اأخ�صر( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4167   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / اعطاء الرحمن ا�صتياق
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )28.704.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر ،  وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )12134/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )ني�صان التيما - �صالون( 
موديل )2008( لون )ا�صود( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4154   
املنذر : �صتاندرد ت�صارترد بنك 

املنذر اليه / براكا�ض بهاي�صاند فورا بهاي�صاند راي�صي فور. 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )89.611.74( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  وال    ، الن�صر  تاريخ  ا�صبوع من 
 - CR-V على ال�صيارة رقم )70156/خ�صو�صي/Q/دبي( من نوع )هوندا 
املنذر مع  ا�صتي�صن( موديل )2015( لون )ا�صود( واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4161   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / تو�صيف جبار عبداجلبار 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )38.150.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر ،  وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
تيدا-هات�صباك(  )ني�صان  نوع  من  )56545/خ�صو�صي/F/دبي(  رقم  ال�صيارة 
موديل )2009( لون )اأحمر ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4152   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / �صنتو�ض كومار لواناجوان 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )68.577.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  وال    ، الن�صر  تاريخ  ا�صبوع من 
 - ارتيجا  )�صوزوكي  نوع  رقم )54890/خ�صو�صي/C/دبي( من  ال�صيارة  على 
ا�صتي�صن( موديل )2015( لون )رمادي( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4157   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / براكا�ض ناجاراجان ناجاراجان 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )25.416.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر ،  وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
�صالون(   - فيجو  )فورد  نوع  )76299/خ�صو�صي/O/دبي( من  رقم  ال�صيارة 
موديل )2011( لون )ا�صود( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4148   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / اعجاز علي بانوار غالم حيدر 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )49.479.27( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر ،  وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )49344/خ�صو�صي/P/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �صالون( 
موديل )2010( لون )ابي�ض( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4166   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / عماد حمدي حممد عبدالعزيز �صالح 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )41.649.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر ،  وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )18960/خ�صو�صي/K/دبي( من نوع )ني�صان التيما - �صالون( 
موديل )2012( لون )ف�صي( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4168   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / هاري كاجي جوروجن 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )15.981.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  وال    ، الن�صر  تاريخ  ا�صبوع من 
على ال�صيارة رقم )85970/خ�صو�صي/M/دبي( من نوع )تويوتا كورول 1.6 
- �صالون( موديل )2008( لون )ف�صي( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4159   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / علي عا�صم �صريف عبا�صي حممد �صريف 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )33.732.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر ،  وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )75235/خ�صو�صي/B/دبي( من نوع )هوندا �صيفيك - �صالون( 
موديل )2008( لون )ازرق( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4150   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / لدل �صاحب ل�صو �صيخ با�صو لدل 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )71.232.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر ،  وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
- �صالون(  اكورد  نوع )هوندا  رقم )91520/خ�صو�صي/F/دبي( من  ال�صيارة 
موديل )2012( لون )رمادي( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4164   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / حممد مون�صيل بوتوفيتيل حممد بوتوفيت
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )15.486.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر ،  وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )94387/خ�صو�صي/F/دبي( من نوع )ني�صان التيما - �صالون( 
مع  املنذر  قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  ابي�ض(  )ل��وؤل��وؤي  ل��ون   )2007( موديل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4143   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / حممد عمران م�صتاق احمد 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )30.531.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر ،  وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )60229/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �صالون( 
موديل )2009( لون )ابي�ض( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12063 بتاريخ 2017/7/6   
 انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/4155   
املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 

املنذر اليه / يونيك فلورا لالعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م 
اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )49.321.19( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر  وال    ، الن�صر  تاريخ  ا�صبوع من 
 VIEW )فوتون  نوع  من  )96898/خ�صو�صي/F/دبي(  رقم  ال�صيارة  على 
املنذر مع  - با�ض( موديل )2015( لون )ابي�ض( واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



ي�صهد كل اأ�صبوع ميّر ترويجاً لنوع غذائي جديد )يكون اأحياناً 
الكثري عن )خبز  م�صراً( على موقع )اإن�صتغرام(. ن�صمع راهناً 
يحظى  ال��ذي   ،)mermaid toast( املحم�ض(  احل��وري��ة 
ابتكرته  ال��ذي  اخلبز،  من  النوع  ه��ذا  ي�صبه  كثريين.  باإعجاب 
الأزرق  م��ن  امل��ت��درج��ة  ب��األ��وان��ه  واغ،  اأدل����ن  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�صممة 
والأخ�����ص��ر امل��ح��ي��ط امل�����ص��ط��رب، وت��ع��ود األ���وان���ه ه���ذه اإىل مادة 
اخلارقة،  الطحالب  هذه  مزايا  اأن  يتبن  وهكذا  ال�صبريولن. 
ال�صنوات  خ��الل  ال��ب��اردة  م�صروباتنا  ف��وق  ر�صها  اع��ت��دن��ا  ال��ت��ي 
وم�صادات  بالربوتينات  غناها  على  تقت�صر  ل  املا�صية،  القليلة 
اأي�صاً ممتعة ومتنح الأطعمة  الأك�صدة والأم��الح املعدنية، فهي 
�صكاًل مميزاً. وها هي تنتقل اليوم اإىل م�صاحيق العناية بالب�صرة 

على غرار �صائر الطحالب واأع�صاب البحر.
التجميل  منتجات  ملنح  ُت�صتخدم  البحرية  النباتات  اأن  �صحيح 
عقود،  منذ  ب���)اجل��ي��ل(  �صبيهة  تركيبة  الغذائية(  )واملنتجات 
ولكن يف عام 2017، �صهدت املختربات ثورة: بداأت الطحالب 

تغزو طاولت الباحثن كما لو اأنها موجة ت�صونامي عاتية.
ل�صتخراج  الطحالب  ه��ذه  تقطري  على  اليوم  الباحثون  يعمل 
الكرميات  الطبية، ف�صاًل عن  املنتجات  اإىل  واإ�صافتها  فوائدها 
والرتكيبات  ال�صم�ض،  اأ�صعة  م��ن  ال��واق��ي��ة  واملنتجات  املنحفة، 
الطحالب  ُتعترب هذه  ال�صموم. كذلك  تنظف اجل�صم من  التي 
التي حت��ارب عالمات  املنتجات  ع��امل  اجل��دي��د يف  النجم  راه��ن��اً 

ال�صيخوخة.

الطحالب  اأو خ�صراء، حتّقق هذه  بنية،  اأو  كانت حمراء،  �صواء 
بع�صها  ي�صتطيع  امل��ث��ال،  �صبيل  على  الأه��م��ي��ة.  بالغة  اإجن����ازات 
امت�صا�ض الأ�صعة ما فوق البنف�صجية، ما يحمي بالتايل الب�صرة 
من م�صار ال�صم�ض ويقيها يف الوقت عينه خطر عدم التحمل، 
الآخر  بع�صها  وينجح  الكيماوية.  الأل��ي��اف  مع  احل��ال  هي  كما 
على  باحلفاظ  للب�صرة  وي�صمح  الأك��واب��وري��ن  اإن��ت��اج  حتفيز  يف 
رطوبتها على الأمد الطويل. كذلك ين�صط عدد من الطحالب 
اإذاً، توؤثر الطحالب  عملية جتديد اخلاليا واإفراز الكولجن. 
وقدرتها  دفاعها  اأ�صاليب  ع��ن  ف�صاًل  ك��اف��ة،  الب�صرة  اآل��ي��ات  يف 
ع��ل��ى ا���ص��ت��ع��ادة ط��اق��ت��ه��ا. ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، ي�����ص��اه��م غ��ن��ى هذه 
الدهنية،  اأوميغا3-  باأحما�ض  املغذية اخلارقة( اخللوي  )املواد 
والفيتامينن  مل�صاء(،  الب�صرة  تبقي  )التي  املتعددة  ال�صكريات 
ال�صيخوخة،  عالمات  من  احلد  يف  النباتية  والعنا�صر   ،Eو  A

من التجاعيد اإىل خ�صارة الكثافة.

اإ�صالح ذاتي
ي���ويل ال��ب��اح��ث��ون اه��ت��م��ام��اً ك���ب���رياً ب��ال��ط��ح��ال��ب ال��ت��ي تتعر�ض 
لإجهاد موؤك�صد عاٍل على غرار ب�صرتنا اإمنا اأ�صد �صوءاً. تتعر�ض 
لتغريات م�صتمرة  التيارات  ت�صبح مع  التي  املجهرية  الطحالب 
يف ال�صغط واحلرارة، يف حن تواجه تلك التي تعلق بال�صخور 
تبدلت كبرية يف الرطوبة نتيجة حلركة الأمواج. اأما تلك التي 
يف  ال�صمود  اإىل  فُت�صطر  �صخوره،  وعلى  ال�صاطئ  قرب  تعي�ض 

وجه اجلفاف وكميات الأ�صعة ما فوق البنف�صجية ال�صخمة التي 
تن�صب عليها. وكي تتمكن هذه الطحالب من مقاومة العوامل 
اإ�صالح  لها  تتيح  اآل��ي��ات  ط��ّورت  القا�صية،  وال��ظ��روف  الطبيعية 
بالتحديد.  الباحثن  اهتمام  يثري  ما  الآليات هي  وهذه  ذاتها. 
يف جمال ا�صتعمال الطحالب يف الرعاية ال�صحية، حتقق فرن�صا 
العالج  م��ع  ال��ط��وي��ل  تاريخها  بف�صل  ك��ب��رياً  ت��ق��دم��اً  خ�صو�صاً 
البحري )thalassotherapy(. وت�صّكل منطقة بريتاين، 
حيث تلتقي تيارات بحرية كثرية وت�صّكل �صواطئ عدة حمميات، 
وحو�ض اإنتاج واأبحاث معروفاً عاملياً، خ�صو�صاً بالن�صبة اإىل دور 
التجميل الآ�صيوية. وي�صكل ا�صتخال�ض فوائد الطحالب حمور 
عمل �صركة Thalgo التي اأ�ص�صها قبل 50 �صنة �صيديل جنح 
يف قطع جوانب الطحالب اخللوية لتحرير املواد الن�صطة فيها 
وك�صف قدراتها.لكن اجلديد يف هذا املجال اأن �صركات منتجات 
 Thalgo، Daniel مثل  واملتخ�ص�صة،  العريقة  التجميل 
Jouvance، La Mer، وBiotherm، مل تعد الوحيدة 
املهتمة يف الآونة الأخرية بالنباتات البحرية. على �صبيل املثال، 
ال��ت��ي تبحث عن  ف��ريم��ون��ت،  Tata Harper م��ن  اأ���ص��اف��ت 
ابتكاراتها  اآخر  اإىل  العامل،  مناطق  �صتى  يف  الن�صطة  منتجاتها 
الواكامي،  ال�����ص��ي��خ��وخ��ة  ل��ع��وام��ل  امل�����ص��ادة  ال���زي���وت  يف جم���ال 
املي�صو.  ن��راه يف ح�صاء  ال��ذي  الطحالب  م��ن  البني  ال��ن��وع  ذل��ك 
جداً  غنية  لأنها  الطحالب  هذه  ت�صتخدم  اأنها  ال�صركة  تو�صح 
حاجز  اإ�صالح  يف  فاعاًل  دوراً  ت��وؤدي  التي  الدهنية،  بالأحما�ض 
الب�صرة واحلد من اللتهاب. كذلك ت�صاهم يف احلد من عالمات 
ال�صيخوخة: تخف�ض اإنتاج الربوجريين، وهو الربوتن امل�صوؤول 
عن �صيخوخة اجل�صم، وتن�صط عملية الأي�ض يف اخلاليا امل�صنة، 
واأخرياً، ت�صبط ن�صاط اجلذور احلرة يف الب�صرة التي تخرج عن 

ال�صيطرة مع التقدم يف ال�صن.
تتمتع  الأهمية،  والبالغة  الكثرية  الفوائد  هذه  اإىل  بالإ�صافة 
ال��ط��ح��ال��ب ب��خ��ا���ص��ي��ة اأخ�����رى ت��ث��ري اه��ت��م��ام ���ص��رك��ات منتجات 
بع�ض  اإن  الب�صرة، حتى  مع  الكبري  التوافق احليوي  التجميل: 
كانت  ال��ع��امل،  ب��دء  حيوي(.منذ  )تطابق  ع��ن  يتحدث  العلماء 
خاليا ت�صبح يف ماء البحر. نتيجة لذلك، تخرتق املواد البحرية 
الن�صطة الب�صرة ب�صهولة وميت�صها اجل�صم من دون عوائق لأنه 
ياألفها. وينطبق ذلك، مثاًل، على الكولجن البحري. لذا تبدو 
�صركات منتجات التجميل مقتنعة جداً بخا�صية الطحالب هذه، 
حتى اإن كثرياً منها عقد حتالفات مع �صركات تنتج الطحالب، 
مثل Algues & Mer التي ا�صتحوذت عليها اأخرياً �صركة 
اأن  على  العلماء  الأولية.ُيجمع  امل��واد  تنتج  التي   ،Solabia
والغذاء،  الأدوي��ة،  الإن�صان يف جم��الت  م�صتقبل  ي�صّكل  املحيط 
ي�صتخدم  ل  كذلك  جيد.  خرب  ه��ذا  اأن  يف  �صك  ول  والتجميل. 

يتعدى  ل  بل  الطحالب،  من  متنوعة  جمموعة  اليوم  الإن�صان 
امل�صتعمل اليوم ب�صع مئات. لكن العلماء جنحوا يف حتديد اأكرث 
من 25 األف نوع من اأع�صاب البحر، يف حن اأن عدد الطحالب 
املجهرية ل ُيح�صى، مع اأن بع�ض الباحثن ُيقدر عددها بنحو 
وب�صرتنا  الطحالب ل�صحتنا عموماً  األف.باخت�صار، حتمل  مئة 
خ�صو�صاً فوائد حمتملة كبرية. ومن املتوقع األ ي�صهد التقدم، 
والذي  املجال،  التجميل يف هذا  �صركات منتجات  ال��ذي حققته 
ت�صارع يف ال�صنوات الع�صر الأخرية، تباطوؤاً يف امل�صتقبل القريب.

لئحة من منتجات الطحالب )ال�صحرية(
البحر،  وم����اء  ال��ط��ح��ال��ب،  م���ن  ر  م��ت��ط��وِّ خ��ل��ي��ط  • ط��ب��ي��ع��ي: 
 Crème des Vagues :اآليات الب�صرة والنباتات ين�صط 

.Algologie من
نوع  ع��ل��ى  ه����ذا  ال��ل��ي��ل��ي��ة  ال��ع��ن��اي��ة  ك����رمي  ي��ح��ت��وي  • ل��ي��ل��ي: 
 Aquasource اخل���الي���ا:  جت�����ّدد  ز  ي���ع���زِّ ال��ط��ح��ال��ب  م���ن 

.Biotherm من   Everplump Night
اإىل  ن��ظ��راً  ال�صحة  حت�ّصن  �صبريولن  خال�صة  لل�صحة:   •
حمتواها الكبري من الربوتينات، والكال�صيوم، واحلديد، البيتا-

 Laboratoires من   Blue Dose وغريها:  كاروتن، 
.Gilbert

وال�صكريات  الناعم  ال��ل��وز  زي��ت  م��ن  منتج  مل�صاء:  لب�صرة   •
 BB Masque Nuit التجاعيد:  متل�ض  التي  البحرية 

.Algotherm من
مب�صادات  الغني  ال�صبريولن  على  يحتوي  خ���ارق:  غ��ذاء   •
الأك�صدة، والفيتامينن A وE، والأمالح املعدنية، والأحما�ض 
 Enissa كرمي  للب�صرة:  فاعل  عالج  باخت�صار  اإن��ه  الدهنية. 

.Monop‘ Beauty من
مدعمة  اجل��ب��ل  واإك��ل��ي��ل  ال��ب��اب��وجن  خ��ال���ص��ة  • ل���الإ����ص���الح: 
 Shampooing :بال�صبريولن بغية اإ�صالح ال�صعر التالف

.UVBIO من   à la Spiruline Bio
• رفاهية: ي�صّم خليطاً عجيباً يحتوي على مواد بحرية ن�صطة 
من   Sérum Hydratant Revitalisant مركزة: 

.La Mer
بغية  الب�صرة  يف  بروتيناً   64 تن�ّصط  تركيبة  التقنية:  • عايل 
 Crème Prodige des ال�صيخوخة:  عالمات  حماربة 

.Thalgo من   Océans
يف  وال��واك��ام��ي  اأ�صا�صية،  وزي���وت  نباتياً،  زي��ت��اً   17 ح��ي��وي:   •
من   Beautifying Face Oil اخل��ف��ة:  بالغة  تركيبة 

.Tata Harper
املعدنية  الأم������الح  ال��ط��ح��ال��ب  حت��م��ل  ل���الإج���ه���اد:  م�����ص��اد   •
ي�صاعد  الذي  املغنيزيوم  عن  ف�صاًل  اخلاليا،  اإىل  والأوك�صجن 
 Gommage Corps ال����ص���رتخ���اء:  ع��ل��ى  ال��ع�����ص��الت 
 Vivifiant aux Algues de l‘Atlantique et

.REN من   au Magnésium

ي���رتاف���ق ح����ّب ال�����ص��ب��اب م���ع ن���وع���ن من 
الإ�صابات: ت�صري الإ�صابات الحتبا�صية 
اإىل الروؤو�ض ال�صوداء والبي�صاء التي 
ترتبط برتاكم الإفرازات الدهنية 
الإ�صابات  اأم���ا  ال��ب�����ص��ي��الت.  يف 
التهاب  عن  فتنجم  اللتهابية، 
�صطحية  ف��ت��ك��ون  ال��ب�����ص��ي��الت، 
اأو  حمراء  حبوب  �صكل  وتتخذ 
عميقة  ت�صبح  لكنها  بي�صاء، 
و���ص��ل��ب��ة اأي�����ص��اً وت�����ص��ب��ب الأمل 
اأك�����رث م���ن ال��ع��ق��د والأك���ي���ا����ض. 
م���ن معاجلة  ب���د  ع��ل��ي��ه، ل  ب���ن���اء 
اأبكر  يف  ال�����ص��ب��اب  ح���ب 
مرحلة ممكنة عرب 
عالجات  اختيار 
اإنها  م��ن��ا���ص��ب��ة. 
ال�����ط�����ري�����ق�����ة 
ال�����وح�����ي�����دة 
من  ل���ل���ح���ّد 
ت  با لتها ل ا

والندوب.

ا�صتكمال العالج
التقنيات  ت���ت���ع���ّدد 
بتخفيف  ت�صمح  ال��ت��ي 
ح������ّدة ح����ب ال�������ص���ب���اب، من 
بينها التق�صري والليزر، لكنها 
ل���ي�������ص���ت ح����ل����وًل 

تعطي  اأن  قبل  طويل  وق��ت  اإىل  حتتاج  ب��ل  �صحرية 
مفعولها. اإذا مل يثبت العالج فاعليته خالل �صهرين 
نوعية  ينا�صب  ل  اأن���ه  ذل��ك  يعني  اأ���ص��ه��ر،  ث��الث��ة  اأو 

الب�صرة، وتربز احلاجة حينها اإىل تغيريه.
تتعّلق اأهم خطوة با�صتكمال اخلطة العالجية حتى 
يعود  ال�صباب  ح��ب  لأن  ع��دة  اأ�صهر  على  ام��ت��دت  ل��و 
ا�صت�صارة  بد من  ل��ذا ل  العالج.  وق��ف  للظهور عند 
اإذا  العالمات.  اأوىل  ظهور  منذ  اجللد  اخت�صا�صي 
الخت�صا�صي  ي�صف  رمبا  خفيفاً،  ال�صباب  حب  كان 
امل�صاء ف�صاًل عن كرمي  ُي�صتعمل يف  كرمياً عالجياً 
يلجاأ  معتدلة،  احلبوب  كانت  واإذا  لل�صباح.  مرّطب 
و�صفة  ت��ت��ط��ّل��ب  مو�صعية  ع��الج��ات  اإىل  ال��ط��ب��ي��ب 
اإنتاج  تخفيف  اإىل  ال��ك��رمي��ات  ه���ذه  ت��ه��دف  ط��ب��ي��ة. 

الإفرازات الدهنية.

عالجات باالأدوية
الخت�صا�صي  ي�صف  ح���ّدة،  احل��ب��وب  اأك���رث  ملعاجلة 
احليوية  امل�صادات  اأب��رزه��ا  الفم،  عرب  توؤخذ  اأدوي���ة 
التي تدخل �صمن فئة ال�صيكلن وت�صتطيع مكافحة 
هذه  ا�صتعمال  ميكن  ل  لكن  اجللدية.  اللتهابات 
امل�صادات احليوية وحدها لأنها ل تعطي اأي مفعول 
اأن يتزامن العالج  الب�صرة الدهنية. لذا يجب  على 

مع كرمي ي�صتهدف الإفرازات الدهنية الفائ�صة.
الخت�صا�صي  ي��ق��رتح  اأن  مي��ك��ن  اآخ����ر،  �صعيد  ع��ل��ى 
على ال�صابات والن�صاء عالجاً هرمونياً كحبوب منع 

احلمل.

اأثر اأ�سلوب احلياة
ال�صباب  ح���ب  م��ع��اجل��ة  يف  خ��ي��ار  اأي  ي��ن��ج��ح  مل  اإذا 
احلاد، ميكن اأخذ دواء الإيزوتريتينوين لكن يجب 
ا�صتعماله كملجاأ اأخري لأنه يرتافق مع اآثار جانبية 

ب�����ارزة وق���د ي�����ص��ب��ب ت�����ص��وه��ات ل���دى اجل��ن��ن خالل 
باأ�صلوب  ال�����ص��ب��اب ع��م��وم��اً  ي��رت��ب��ط ح��ب  احل���م���ل.ل 
ميكن  ال��ت��ي  الفاعلة  اخل��ط��وات  تتعدد  لكن  احل��ي��اة 
اتخاذها لتح�صن الو�صع، من بينها تنظيف الوجه 
دهن  قبل  وجتفيفه  جيداً  و�صطفه  وم�صاًء  �صباحاً 
منتجات  ا�صتعملي  ال�����ص��ب��اب.  حل��ب  امل�����ص��اد  ال��ك��رمي 
العدائية  امل�صتح�صرات  وجتنبي  الب�صرة  جتفف  ل 
التي حتتوي على �صابون ُمَطّهر. على �صعيد اآخر، 
العميقة  اأن تتالعبي باحلبوب، ل �صيما  ل حتاويل 

حتى  �صوءاً،  و�صعها  بزيادة  �صتجازفن  لأن��ك  منها، 
اأنها �صتلتهب وُتخّلف ندوباً دائمة.

كذلك، ل تبالغي يف تق�صري الب�صرة وو�صع الأقنعة 
كي ل ت�صطر اإىل الدفاع عن نف�صها عرب اإنتاج كمية 
اأي�صاً من  اإ�صافية من الإف��رازات الدهنية. ح��ذاري 
اآثار ال�صم�ض وال�صغط النف�صي وال�صكريات ال�صريعة 
ال�صباب.  ح��ب  تفاقم  اإىل  ت���وؤدي  ال��ع��وام��ل  ه��ذه  لأن 
�صائلة وخالية  اأخرياً، اختاري م�صتح�صرات ماكياج 

من م�صببات احل�صا�صية.

كيف تتعاملي مع م�ضكلة حب ال�ضباب؟

ال��ط��ح��ال��ب خ�����س��راء، 
وهي  البحار،  يف  وتنبت 
وتتمّتع  التقنية،  عالية 
تتيح  خ��ارق��ة  ب��ق��درات 
ب�سرتنا  ح��م��اي��ة  ل��ه��ا 
م���ن ت����اأث����ريات ال��زم��ن 
امل�سرة... اإليك ملحة عن 

هذه الثورة.

 رغم توافر جمموعة وا�سعة من العالجات الفاعلة، ال ي�ست�سري البع�ض االأطباء ملعاجلة 
التخّل�ض من هذه  لكن ال ميكن  ال�سحيح.  بالعالج  االآخر  البع�ض  يلتزم  ال�سباب وال  حب 

احلبوب الب�سعة وجتّنب الندوب من دون تلقي عالج منا�سب ومنتظم.

الطحالب .. قدرات خارقة حلماية الب�ضرة من تاأثريات الزمن امل�ضرة

مــــــــــــــراأة
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كيفياجن تاتليتوغ يقا�ضي 
مذيعة لرتويجها �ضائعات

م�ضاهد  و�ضط  ت�ضيع  الأفكار   ...Free Fire
الفو�ضى والعنف واأ�ضوات الر�ضا�ض املتطاير

ال��ف��ي��ل��م م���ن ب��ط��ول��ة ب���ري لر����ص���ون، واأرم�����ي هامر، 
و�صارلتو كوبلي، وجاك رينور، و�صيليان مرييف، و�صام 
ريلي، وغريهم. تبدو الأجواء فيه مب�ّصطة يف اأف�صل 
 The Nice الأح��وال وكاأنها م�صهد حم��ذوف من 
�صاين  اأخ��رج��ه  ال��ذي  اللطفاء(  )ال�صبان   Guys

بالك وُيعترب اأكرث متعة بكثري.
)هامر(  واأورد  )لر����ص���ون(  جو�صتن  م��ن  ك��ل  ينّظم 
)كوبلي(  امل��ت��غ��ط��ر���ض  ف��رين��ون  ب��ن  اأ���ص��ل��ح��ة  �صفقة 
اجلمهوري  اجلي�ض  يف  وع�صو  اإف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  م��ن 
ال�صيطرة  ع��ن  الو�صع  يخرج  )م���رييف(.  الإي��رل��ن��دي 
حن يتعّرف �صائق فرينون )جاك رينور( اإىل ال�صائق 
بعدما  ق���ذراً  الآخ���ر )���ص��ام ري��ل��ي(، وي��ع��ت��ربه �صخ�صاً 
ال�صابقة  الليلة  خ��الل  ليلي  ملهى  يف  ن�صيبته  هاجم 

ويبداأ اجلميع فجاأًة بتبادل اإطالق النار.

فو�سى

مكان  يبدو  م�صوقة:  جوانب  كله  الفيلم  يت�صّمن  ل 
اإذ تكتفي  وم���رب���ك���اً،  ف��و���ص��وي��اً  ال���ن���ار  اإط�����الق  ت���ب���ادل 
الدماء  يف  وال��غ��ارق��ة  وال��ق��ذرة  املتعّرقة  ال�صخ�صيات 
ي�صرخ  امل��دّم��ر.  امل�صنع  اأر���ض  على  وتتلوى  بالزحف 
اأح���ده���م وي��ق��ول اإن����ه مل ي��ع��د ي��ع��رف ال��ط��رف الذي 
اأي�صاً:  امل�صاهدين  اإىل  ال�صعور  هذا  �صينتقل  يوؤيده. 
لن نعرف الطرف الذي يوؤيده اأي �صخ�ض يظهر على 
تلك  اأ���ص��اًل. و�صط  ذل��ك  نهتم مبعرفة  ول��ن  ال�صا�صة 
الأنقا�ض كلها وتبّدل الولءات، ي�صتحيل اأن نفهم ما 

ن�صاهده اأو نهتم مبا يح�صل.
اإميي  الدائمة  م�صاعدته  مع  ال�صيناريو  ويتلي  كتب 
ج��ام��ب وي��ه��دف احل���وار اإىل اإ���ص��ف��اء ج��و ج���اذب على 
اأفالم الع�صابات، لكن ت�صيع قيمة الأفكار والعبارات 
الر�صا�ض  واأ�صوات  والعنف  الفو�صى  م�صاهد  و�صط 

املتطاير.
ال�صخ�صيات  م��ن  جمموعة  الفيلم  �صانعو  ا�صتعمل 

القذرة والو�صيعة التي ل تّت�صم باأي خ�صائ�ض بارزة 
باأي  نهتم  اأن  ي�صتحيل  وا���ص��ح��ة.  دواف����ع  حت��م��ل  ول 
اأي  يف  م�صكلة  ال��و���ص��ع  ه��ذا  وي��ط��رح  منها  �صخ�صية 

فيلم.
القتل،  اأو   حن يتعّر�ض كل �صخ�ض منهم لالإ�صابة 
تديل ال�صخ�صيات الأخرى بتعليقات لذعة. ت�صطبغ 
الأجواء كلها ب�صخرية متتد اأي�صاً اإىل حالت احلياة 
اأ�صبحت  والقتل  الدماء  وك��اأّن م�صاهد �صفك  وامل��وت، 

مدعاة لل�صحك.
يعر�ض  ع��م��ل  اأول   Free Fire ف��ي��ل��م  ُي��ع��ت��رب  ل 

يبقى عماًل  لكنه  �صاخرة وغري مربرة  م�صاهد عنف 
اأفالم  ي�صبه  اأن  ف��ي��ح��اول  امل�����ص��م��ون،  وف����ارغ  ُم��ق��ّل��داً 
تارانتينو اأو اأعماًل مثل Goodfellas الذي يكّرم 
اأفالم الع�صابات من اأيام ال�صبعينيات، لكنه ل يتمتع 
اأ�صكال التعذيب الروحي الذي يقدمه  باأي �صكل من 
مارتن �صكور�صيزي )علماً باأنه املنتج التنفيذي يف هذا 
الفيلم( ول ي�صمل اأياً من عالمات الذكاء التي يّت�صم 
ي��ق��دم حماكاة  اأن  ي��ح��اول  ب��ل  ت��اران��ت��ن��و،  كويننت  بها 
�صاخرة واأن يكّرم هذا النوع ال�صينمائي يف اآن لكنه ل 

ي�صتطيع التوفيق بن هذه الأهداف املت�صاربة.

ي�صتعد النجم الرتكي كيفياجن تاتليتوغ لتخاذ اإجراءات 
قانونية �صد مذيعة يف اإحدى القنوات الرتكية.

غ�صب  تاتليتوغ  كيفياجن  اأن  الرتكية  امل��واق��ع  وك�صفت 
ب��رن��اجم��ه��ا حول  ب�صكل ك��ب��ري مم��ا ق��ال��ت��ه الأخ�����رية يف 

بالنجمة  جتمعه  ال��ت��ي  امل�����ص��اه��د  بع�ض  م��ن  ان��زع��اج��ه 
"ج�صور  م�����ص��ل�����ص��ل  يف  ب��وي��وك�����ص��ت��ون  ت���وب���ا  ال���رتك���ي���ة 
واجلميلة".من ناحيته، اأكّد بطل امل�صل�صل عرب ح�صابه 
كل  اأن  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  اأحد  على  الر�صمي 
يندرج  امل���ذي���ع���ة  ق��ال��ت��ه  م���ا 
واأنه  ال�صائعات  �صمن خانة 
ق�صائية  دع��وى  رفع  يعتزم 
�صدها. وتعاطف عدد كبري 
النجم  م���ع  اجل��م��ه��ور  م���ن 

الرتكي.
اآخ���������ر، نفى  وم������ن ج����ان����ب 
ت��ات��ل��ي��ت��وغ م����ا ت������ردد حول 
بعد  لل�صعف،  اأج���ره  زي���ادة 
م�صاركته يف بطولة م�صل�صل 
واجلميلة"،  "ج�صور 
يتعاقد  مل  اأن�����ه  م��و���ص��ح��ا 
على بطولة م�صل�صل جديد 
اأجره.  زي��ادة  حتى ي�صرتط 
يف املقابل، اأكد كيفياجن اأنه 
ت��ع��اق��د ع��ل��ى ب��ط��ول��ة فيلم 
التح�صري  ب�صدد  اأم��ريك��ي 

له.
تاتليتوغ  اأ���ص��ار  تركيا،  ويف   
ال��ع��دي��د من  تلقى  اأن���ه  اإىل 
العرو�ض ال�صينمائية، لكنه 

مل يح�صم قراره ب�صاأنها.

 )BlackPanther(فيلم
بدور العر�ض يف فرباير 2018

تنتظر �صالت ال�صينما العاملية 
الدراما  املقبل فيلم  يف فرباير 
العلمي  واخل����ي����ال  والإث�����������ارة 
 ،)Black Panther(
ال��ذي اأخ��رج��ه امل��خ��رج ال�صهري 
ري�������������ان ج������وج������ل������ري، وك����ت����ب 
ال�����ص��ي��ن��اري��و اخل����ا�����ض ب����ه جو 

روبرت كويل و�صتان يل.
الفيلم  ب��ط��ول��ة  يف  وا�����ص����رتك 
بو�صيمان  ����ص���ادوي���ك  ال��ن��ج��وم 
ب��ي ج����وردون ولوبيتا  وم��اي��ك��ل 
ن����ي����وجن����و ودان������������اي ج����وري����را 
وم�����ارت�����ن ف����رمي����ان ودان���ي���ي���ل 
با�صيت  واآجن������ي������ال  ك����ال����وي����ا 
وف���وري�������ص���ت واي���ت���ك���ر واأن������دي 

�صركي�ض وغريهم.
م����ن ق�صة  ال��ف��ي��ل��م  وي��ن��ط��ل��ق 
)ت�������������ص������ال( م�����ل�����ك واك�������ان�������دا 
الإف�����ري�����ق�����ي�����ة، ال�����ت�����ي ي���ت���وىل 
م�صوؤولية احلكم فيها، ويتحتم 
اأر����ض بالده  ال��دف��اع ع��ن  عليه 
ب��ف��ع��ل تدخالت  ال���ت���م���زق  م���ن 
ع��داء من الداخل واخل��ارج. الأ

الفيلم  اأح������داث  ت�����ص��وي��ر  ومت 
ال�صعبية  ك��وري��ا  ج��م��ه��وري��ة  يف 

والوليات املتحدة.

تعك�ض طريقة املخرج بن ويتلي اململة يف ا�ستعرا�ض املعارك 
امل�سلحة يف فيلم Free Fire )نار جمانية( جمّرد تدريب 

ذاتي وفارغ امل�سمون يف النوع ال�سينمائي واالأ�سلوب.
البارعني  املمثلني  من  ع��دد  بجمع   Free Fire يكتفي 
وجعلهم  ال�سبعينيات،  اأي��ام  من  قبيحة  ثيابًا  واإلبا�سهم 
طوال  قدمي  م�سنع  يف  توقف  بال  النار  اإط��الق  يتبادلون 
�ساعة ون�سف �ساعة. هذا هو ملّخ�ض الفيلم بكل ب�ساطة! 

يا له من عمل ممتع!.

 )�ضتار تريك( يعود اإىل 
ال�ضا�ضات يف اخلريف القادم

بعد 50 �صنة على تاأليف م�صل�صل "�صتار تريك" ال�صهري للخيال العلمي، 
25 �صبتمرب القادم اإىل �صا�صة التلفزيون  يعود هذا العمل التلفزيوين يف 
عرب حمطة "�صي بي اإ�ض" الأمريكية و"بيل ميديا" الكندية واإىل حمبيه 

يف العامل اأجمع عرب خدمة "نتفليك�ض".
اأن بث امل�صل�صل اجلديد  "نتفليك�ض" يف بيان،  واأو�صح الفرع الفرن�صي من 
15 حلقة �صيجري على مرحلتن. "�صتار تريك دي�صكوفري" املوؤلف من 

�صبتمرب   25 من  اعتبارا  اثنن،  كل  �صتعر�ض  الأوىل  الثماين  فاحللقات 
حتى 6 نوفمرب. ثم لبد من النتظار حتى يناير 2018 مل�صاهدة احللقات 
الأوىل من  احللقات  بث  على  عاما   50 بقليل من  اأك��رث  وبعد  اجل��دي��دة. 
امل�صل�صل الأ�صلي عام 1966، جتري اأحداث العمل اجلديد يف مركبة اأخرى 
اآخر ل يديره القبطان جيم�ض تيبرييو�ض  "دي�صكفري" مع طاقم  ا�صمها 
كريك وم�صاعده �صبوك. وجتري املغامرات اجلديدة قبل 10 �صنوات من 
اأ�صارت  التي  "نتفليك�ض"،  وفق  الأ�صلي،  امل�صل�صل  القبطان كريك يف  مهام 
الكواكب املتحدة. وك�صف  "حقبة ل مثيل لها ر�صمت تاريخ" فدرالية  اإىل 
عن بع�ض النجوم اجلدد يف �صريط ترويجي ن�صر على "يوتيوب".وعلى مرِّ 
ال�صنوات، اأف�صت �صل�صلة "�صتار تريك" اإىل �صتة م�صل�صالت تلفزيونية و13 

فيلما �صينمائيا واألعاب فيديو متعددة، عرب اأجيال عدة.

مغني الراب دي جي خالد 
يطرح األبومًا جديدًا

الذي  "دي جي خالد" األبومه اجلديد  بلقب  املعروف  ال��راب  اأطلق مغني 
�صل�صلة  اأغنية، ت�صمل   23 "Grateful"، والذي يت�صمن  يحمل عنوان 
ذا  وت�صان�ض  نيكي ميناج وفيت�صر  بينهم  التعاونات مع جنوم وجنمات  من 

رابر.
اأيام  التي طرحها دي جي خالد منذ ب�صعة  الأغنية  الألبوم  كما يت�صمن 
والتي  تايلر،  وبراي�صون  ريهانا  مع  ديو  وهي   ،"Wild Thoughts"

تت�صمن مو�صيقى اأغنية النجم كارلو�ض �صانتانا ال�صهرية "ماريا ماريا".
املتحدة  الوليات  بلويزيانا يف  نيواأورليانز  اأن دي جي خالد ولد يف  يذكر 
اإىل  ي�صل  اأن  وا�صتطاع  ه��ن��اك،  وت��رع��رع  فل�صطينين،  لأب��وي��ن   1975
باملال  ثريا  منه  جعلت  وا�صعة  جناحات  وحقق  قيا�صي،  زم��ن  يف  ال�صدارة 

وال�صهرة. وهو يعتز بهويته العربية.
وكان اللقب الذي ا�صتهر به الفنان املعروف هو هجوم عربي، اإل اأنه عمد اإىل 

التخلي عن هذا ال�صم امل�صتعار يف اأعقاب �صربات 11 �صبتمرب الإرهابية.
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اإفراط كبار ال�ضن يف تناول الأدوية يبطئ حركتهم
ما  اأو  الأدوي���ة،  تناول  الإف���راط يف  ال�صن من  كبار  اأمريكية  درا�صة  ح��ّذرت 
يف  مب�صكالت  الظاهرة  هذه  لرتباط  الدوائي”،  ب�”الإفراط  طبياً  يعرف 
�صرعة  على  ال�صلبي  ولتاأثريها  والعجز،  وال�صعف  ال�صقوط  مثل  احلركة 
امل�صي لديهم. وعّرفت الدرا�صة التي اأجراها باحثون يف اجلمعية الأمريكية 
العلمية  الدورية  يف  املا�صي  ال�صبوع  نتائجها  ون�صروا  ال�صيخوخة،  لطب 
تناول  الذي يطلق على  بامل�صطلح  الدوائي(  )الإف��راط  للجمعية، ظاهرة 

املري�ض اأكرث من 5 اأدوية خمتلفة ب�صكل منتظم.
اأن���ه كلما زاد ع��دد الأدوي����ة ارت��ف��ع اح��ت��م��ال الإ�صابة  ال��ب��اح��ث��ون،  واأ���ص��اف 
الأدوية  تداخل  احتمال  اإىل  اإ�صافة  اجلرعة،  يف  والأخ��ط��اء  جانبية،  باآثار 
املري�ض، وي�صاعف من م�صكالت  وتعار�صها، مبا ينعك�ض �صلباً على �صحة 
ال�صحة  لتقييم  مف�صلة  امتحانات  امل�����ص��ارك��ون  ون��ظ��م  والتنقل.  احل��رك��ة 
ويف  الدرا�صة،  بداية  يف  والتنقل  احلركة  على  وال��ق��درة  والعقلية  البدنية 
الباحثون  قام  الأخ��رى،  التقييمات  بن  ومن  للمتابعة،  ال�صنوية  املواعيد 
و�صائل  امل�صاركن  من  اأي  ي�صتخدم  ومل  للم�صاركن،  امل�صي  �صرعة  بقيا�ض 
م�صاعدة للم�صي مثل الع�صي اأو املرافقن، كما ُطلب من امل�صاركن ال�صري 

بن�صق عادي يف ممّر خا�ض طوله 20 قدماً، وال�صري وهم يتحدثون.
واأجرى فريق البحث مقابالت مع امل�صاركن للتعرف على حالتهم الطبية، 
482 م�����ص��ارك��اً يف  ال���ق���رارات، وم��ن ب��ن  وق��درت��ه��م على التفكري وات��خ��اذ 
الدرا�صة، ا�صتخدم %34 منهم اأكرث من 5 اأنواع من الأدوية خالل فرتة 
 %  10 ت��ن��اول  فيما   ،2016 حتى   2011 م��ن  ا�صتمرت  التي  ال��درا���ص��ة 
منهم اأكرث من 8 اأدوي��ة، مبا يف ذلك املكمالت الغذائية واأدوي��ة الأمرا�ض 
املزمنة. وخل�ض الباحثون اإىل اأن تعدد الأدوية يجعل امل�صنن اأكرث عر�صة 
ل�صغط الدم املرتفع، وف�صل القلب الحتقاين، وال�صكري، والنوبات القلبية، 
من  تعترب  والتي  جيد،  ب�صكل  امل�صي  على  ال��ق��درة  اأن  اإىل  اأي�صاً  وتو�صلوا 
عالمات ال�صحة اجليدة لكبار ال�صن، قد تتاأثر با�صتخدام الأدوية املتعددة.

عوامل ت�ضاعدك على جتنب م�ضاعفات الروماتويد
الروماتويد من الأمرا�ض املناعية املزمنة التى لها العديد من امل�صاعفات 
وفى  ج��ي��د،  ب�صكل  لل�صحة  الن��ت��ب��اه  ي��ت��م  مل  اإذا  اجل�����ص��م  ع��ل��ى  ال�صحية 
الأمرا�ض  ق�صم  ورئي�ض  اأ�صتاذ  حممود  ع��ادل  الدكتور  يقدم  ال�صدد  ه��ذا 
الروماتيزمية واملناعية بكلية الطب جامعة عن �صم�ض، عدًدا من الن�صائح 
املر�ض  م�صاعفات  وجت��ن��ب  ج��ي��دة،  ب�صحة  للتمتع  ال��روم��ات��وي��د  مل��ر���ص��ى 

وتت�صمن الآتى:
مع  املفا�صل  على  م�صاعًفا  حماًل  ي�صكل  لأن��ه  ال���وزن،  زي��ادة  جتنب   .1

وجود اللتهابات الناجتة عن املر�ض.
2.احلر�ض على احلركة وحتريك املفا�صل فهى مهمة جًدا وت�صاعد على 

تقليل اللتهاب وحت�صن اأعرا�ض املفا�صل.
احلرارية  ال�صعرات  وجتنب  العيد  فى  متوازنا  �صحيا  طعاما  3.تناول 

الزائدة لعدم زيادة الوزن.
الأدوي���ة  م��ن  مرهقة  ت��ك��ون  لأن��ه��ا  ال��ط��ع��ام،  م��ن  امل��ع��دة  اإره���اق  4.جتنب 
اخل��ا���ص��ة ب��امل��ر���ض وه�����ذا ���ص��ي��ن��ت��ج ع��ن��ه اإره������اق ���ص��دي��د ل��ل��م��ع��دة وح����دوث 

م�صاعفات �صحية.
املناعية. الأمرا�ض  جلميع  مهم  عامل  هى  النف�صية  5.الراحة 

والعظام. للمفا�صل  جيدة  فهى  الريا�صة  6.ممار�صة 
ومعتدل. �صحى  ب�صكل  7.اجللو�ض 

والنوم الراحة  من  كاٍف  ق�صط  8.اأخذ 

اخر؟ نهار  اىل  نهار  من  تنتقل  االأماكن  اي  • يف 
هناك اأماكن حمدودة يف عاملنا الأر�صي اإذا اجتزنا خطاً وهميا ننتقل 
اإىل الأخ��ر ترى هذا اخلط مر�صوم على اخلرائط وي�صمى  اليوم  من 
اإىل  ال�صمال  م��ن  ال��ه��ادي  املحيط  يقطع  وه��و  ال���دويل  التوقيت  خ��ط 
باأربع وع�صرين �صنة  الواقع �صرقي هذا اخلط  الق�صم  اجلنوب يتقدم 
عن الق�صم الواقع اإىل الغرب منه اإذا قطعت هذا اخلط بوا�صطة �صفينة 
اأو تخ�صر نهارا بح�صب الجت��اه الذي  اأو طائرة فاإنك قد تك�صب نهار 

ت�صلك  
 • ما�سبب جفاف الطق�ض يف ال�سحراء؟

هناك �صحاري عديدة على جانبي خط ال�صتواء ي�صيطر اجلفاف على 
ري��اح رطبة  وبالتايل ما من  بعيد منها  الرياح تهب  املناطق لن  تلك 
مطر  اآخ���ر  على  �صنه   400 ح���وايل  م��ر  لقد  امل��ط��ر  لتمنحها  ت�صلها 

عرفته �صحراء اأتاكاما يف ت�صيلي  

كبري جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�صل  روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�ض  اأن  تعلم  • هل 
اجل�صم وزن  من  باملائة   90 حوايل  يكّون  املاء  اأن  تعلم  • هل 

اأو  ال�صاعة  يف  خفقة   432. اأو  الدقيقة  يف  خفقة   72 اىل  ي�صل  القلب  خفقات  معّدل  اأن  تعلم  هل   •
ال�صنة يف   37843200

325غم  املتو�صط فهو  اأما وزنه   . اأبعاده  اآخر وكذلك  القلب يختلف من �صخ�ض اىل  اأن حجم  • هل تعلم 
بالن�صبة للرجال اأما متو�صط وزنه عند الن�صاء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم اجل�صم ووزنه

من  كبرية  كمّية  حت��وي  -ال��ب��ن��دورة-  والطماطم  احلم�صيات  وبالأخ�ض  كافة  الفواكه  اأن  تعلم  هل   •
ل اأكل اخل�صروات احلاوية على الفيتامن طازجة لغناها بالفيتامن فيتامن ج ويف�صّ

املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�ض واللحم والأجا�ض والفول واحلنطة  اأن نق�ض فيتامن ب  • هل تعلم 
غري امل�صّنعة واحلبوب كالفا�صولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�صّوه وي�صبب تهيجات وا�صطرابات 

يف الأع�صاب وام�صاكا حاّدا 
الدموية  ال��دورة  وتنظيم  الكل�ض  يف  وي�صاهم  للج�صم  عنه  غنى  ول  حيوي   2 ج  فيتامن  اأن  تعلم  • هل 

ونق�صه يوؤّدي اىل مر�ض ال�صقربوط والنزلت ال�صدرية على اأنواعها

اخلنف�ساء
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فوائد ال�ساي االخ�سر

اكت�صفها  وال��ت��ي  �صينن�صي�ض  كاميليا  �صجرة  م��ن  الأخ�����ص��ر  ال�����ص��اي  ي��اأت��ي 
امليالد وهي �صجره ت�صبه  433 قبل  ال�صيني �صن نونغ عام  المرباطور 
داكنة  خ�����ص��راء  اوراق  ول��ه  ق��دم��ا   30 ارت��ف��اع  حتى  ينمو  وق��د  ال�صنديان 
وزهور بي�صاء �صفافة. يعترب ال�صاي الخ�صر من اهم م�صادر فيتامن �صي 
بالإ�صافة اىل احتوائه على العديد من املقومات الغذائية. ال�صاي الخ�صر 
هو اي�صا م�صدر جيد للربوتينات املركبه والحما�ض المينيه كالثيانن. 

الدرا�صات  اثبتت  فينول�ض فقد  ال�صاي الخ�صر على مادة بويل  ولإحتواء 
هذه  تقوم  ال�صرطان.  من  الوقايه  يف  ودوره���ا  امل��ادة  ه��ذه  علي  تركز  التي 
املادة بدور م�صادات التاأك�صد مما مينع تكوين خاليا �صرطانية كما يحفز 

عمليات التنقية الطبيعيه يف اجل�صم ومنع منو الورام. 
وبالرغم من ان خوا�ض ال�صاي الخ�صر العالجية قد تكون فعالة يف حالت 
بال�صرورة  القولون والرئتن فانها ل ت�صتهدف  املعده والتهابات  �صرطان 
جميع انواع ال�صرطان. كما اثبتت درا�صات اخرى متعلقة بخوا�ض ال�صاي 
مما  ال��دم  يف  الكولي�صرتول  ن�صبة  تقليل  يف  فعال  ان��ه  العالجية  الخ�صر 

يقاوم امرا�ض القلب وي�صاعد يف انقا�ض الوزن.

ل��ل��ق��اح الإن��ف��ل��ون��زا )غري  اج��ت��ازت ل�صقة ح��اق��ن��ة 
موؤملة( اختبارات �صالمة مهمة يف اأول جتربة على 
اإبرة   100 على  الل�صقة  حت��ت��وي  حيث  الب�صر؛ 

�صبيهة بال�صعر تخرتق �صطح اجللد.
ال�صتخدام،  ب�صهولة  اجل��دي��دة  الل�صقة  وتتميز 
�صاأن  باأنف�صهم، ومن  بحيث ميكن للنا�ض ل�صقها 
�صهولة ال�صتخدام اأن ت�صاعد على حت�صن املزيد 
اأولئك  وبينهم  الإن��ف��ل��ون��زا،  �صد  الأ�صخا�ض  م��ن 
خرباء  ق��ال  ح�صبما  احلقن،  من  يخافون  الذين 

لدورية )لن�صيت( الطبية.
التقليدي، ل حتتاج  الإنفلونزا  لقاح  وعلى عك�ض 
اأن  الل�صقة اإىل حفظها داخل الثالجة؛ ما يعني 

تخزينها  من  �صهولة  بكل  �صتتمكن  ال�صيدليات 
على الأرفف كي ي�صرتيها النا�ض.

اللقاح  يوفرها  التي  املناعة  نف�ض  الل�صقة  وتقدم 
ب��الأمل، ح�صبما قال  ال�صعور  التقليدي، لكن دون 
بولية  اإمي��وري  املنتج اجلديد من جامعة  معدو 
جورجيا الأمريكية ومعهد جورجيا للتكنولوجيا، 

املمول من املعهد الأمريكي لل�صحة الوطنية.
وق���ال ك��ب��ري ال��ب��اح��ث��ن، م���ارك ب��راو���ص��ن��ي��ت��ز، وهو 
ك��ذل��ك م�������ص���وؤول ب�����ص��رك��ة ت��ري��د احل�����ص��ول على 
اإذا  احل��دي��ث��ة:  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ه���ذه  لإنتاج   ال��ت�����ص��ري��ح 
اإبر  ه��و  ���ص��رتاه  م��ا  املجهر  الل�صقة حت��ت  و�صعت 

�صغرية للغاية.

اأن  �صاأنها  الل�صقة اجلديدة من  اإن  وقال خرباء: 
الإنفلونزا  لقاحات  حقن  و�صائل  يف  ث��ورة  حت��دث 
احلاجة  من  الرغم  على  اللقاحات،  من  وغريها 
اإىل اإجراء مزيد من الختبارات ال�صريرية خالل 
الل�صقة  ا�صتخدام  على  للموافقة  املقبلة  الأع��وام 

على نطاق وا�صع.
واأك��دت نادين روفايل من جامعة اإمي��وري يتعن 
علينا التخطيط لأخذ اللقاح يف املنزل ويف اأماكن 

العمل، وحتى توزيعه عرب الربيد.
ومن املمكن اأن يكون تداول الل�صقة منا�صبا للغاية 
بكل  تخزينها  لإمكانية  نظراً  النامية  ال��دول  يف 

اأمان ملدة ت�صل اإىل عام دون و�صعها يف الثالجة.

قريبًا.. ل�ضقة غري موؤملة لعالج الإنفلونزا

عار�سة ازياء تعر�ض زيا من ت�سميم امل�سمم العاملي اإيلي �سعب �سمن ا�سبوع املو�سة )خريف و�ستار 2017-2018( يف براي�ض )ا ف ب(

 حدث يف ذات يوم ان قتل احد ال�صخا�ض الغنياء فاألقت ال�صرطة القب�ض على احد الرجال العاملن عنده 
واتهمته بقتله وحكمت عليه باملوت بال�صيف ولن ال�صاب امل�صكن مل ي�صتطع ان يتبث براءته فقد ا�صت�صلم 
لمر اهلل، ويف يوم تنفيذ حكم الع��دام بهذا ال�صاب اتى النا�ض من كل انحاء املدينة مل�صاهدة تنفيد احلكم 
فيه بقطع رقبته بيد ال�صياف، وجاء ال�صياف بال�صاب ثم اركن رقبته على قطعة اخل�صب التي تدخل فيها 
رقاب املحكوم عليهم وانت�صب يف ا�صتعداد لتنفيذ احلكم حن جاءت خنف�صاء طائرة ووقفت على رقبة ال�صاب 
فازاح ال�صياف �صيفه والتقط اخلنف�صاء وو�صعها على راحة يده حتى طارت فهو ل يريد قتلها لنهم يف هذه 
املدينة يعتربون قتل اخلنف�صاء نذير �صوؤم خا�صة وانها ح�صرة بريئة، ا�صتعد ال�صياف مرة اخرى لقطع رقبة 
ال�صاب وهنا وعندما رفع �صيفه جاءت اخلنف�صاء مرة ثانية لتحط على رقبة ال�صاب امل�صكن الذي ينتظر املوت 
فتوقف ال�صياف ليلتقط اخلنف�صاء وي�صعها على راحة يده لتطري، ثم تاأهب مرة ثالثة لقطع رقبة ال�صاب 
وقد بداأ النا�ض بالهمهمة وا�صدار ال�صوات ا�صتعجابا ملا يحدث ويف هذه املرة وعندما هم بقطع رقبة ال�صاب 
جاءت اخلنف�صاء للمرة الثالثة ومل تكن وحدها بل مع اثنتن وحطتا على رقبة ال�صاب فا�صتعجب ال�صياف 
التقاطهم وو�صعهم على راحة يده لي�صاعدهم على الطريان وبعد ان انهي مهمته وهم بتطبيق  واخذ يف 
القانون برز من ي�صرخ ويقول توقف فاذا ملكهم املحبوب الذي كان يقف متنكرا بن افراد ال�صعب وقال: 
اح�ص�صت مما حدث برباءة هذا ال�صاب فكوا وثاقه واذهبوا بحثا عن القاتل احلقيقي.. ومل متر اليام حتى 

قب�صت ال�صرطة على الفاعل احلقيقي ومنذ يومها واخلنف�صاء هي نذير اخلري و�صعار هذه املدينة.


