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التمرين على معدة خاوية اأف�ضل لإنقا�ص الوزن

اإذا كنت تت�ساءل اأيهما اأف�سل: الأكل قبل التدريب، اأم ممار�سة التمارين 
حا�سمة:  اإجابة  جديدة  درا�سة  قّدمت  خاوية؟  معدة  على  الريا�سية 
الطويل.  امل���دى  على  ل�سحتك  اأف�����س��ل  خ��اوي��ة  م��ع��دة  على  التمرين 
دون  التمرين  عند  اجلينات  تفاعل  بتحليل  الدرا�سة  اأبحاث  اهتمت 
اأكل وتاأثري ذلك على الأن�سجة الدهنية يف اجل�سم، وتبني اأن ان�سغال 
بع�ض  يعيق  التمرين  قبل  اأكلتها  التي  الوجبة  مع  بالتعامل  اجل�سم 

الفوائد خا�سة اإذا كنت ت�ستهدف اإنقا�ض الوزن.
واأفادت نتائج الدرا�سة التي ن�سرتها دورية "املجلة الأمريكية للتمثيل 
الغذائي ووظائف الأع�ساء" باأن جتّنب الأكل قبل ممار�سة التمارين 
حرق  عملية  تفيد  اجلينات  من  معينة  با�ستجابات  ي�سمح  الريا�سية 

الدهون، وبناء اأن�سجة الع�سالت مكانها.
يعانون  الذين  الأ�سخا�ض  من  جمموعة  الدرا�سة  جتارب  يف  و�سارك 
ي�ساعد على  التمرين على معدة خاوية  اأن  وتبني  ال��وزن،  زي��ادة  من 
حرق مزيد من الدهون، وبالتايل ت�سهيل عملية التخ�سي�ض واإنقا�ض 
"باث" الربيطانية  اأجريت يف جامعة  التي  الدرا�سة  وتعترب  ال��وزن. 
عند  اجلينات  ا�ستجابة  على  ال�سوء  ت�سلط  التي  نوعها  من  الأوىل 

التمرين على معدة خاوية.  

دهون اأوميغا6 لي�ضت �ضحية للن�ضاء 
حّذرت نتائج درا�سة كندية جديدة من اأ�سرار كرثة ا�ستهالك اأحما�ض 
ووجد  النباتي.  وال�سمن  ال��زي��وت  يف  توجد  التي  الدهنية  اأوميغا6 
الباحثون اأن هذه النوعية من الدهون التي يتم اإدراجها �سمن قائمة 
وعدم  الك�سل  اإىل  امل��راه��ق��ات  ميل  تزيد  اأن  ميكن  ال�سحية  ال��ده��ون 
احلركة، اإىل جانب اأنها تزيد خطر الإ�سابة بال�سكري لدى ال�سيدات. 
وت�سري هذه النتائج عك�ض التيار ال�سائع يف ال�سنوات الأخرية بالن�سبة 
اأحما�ض  املزيد من  ا�ستهالك  والتي حتث على  الغذائية،  للتو�سيات 
بكرثة يف  توجد  التي   3 اأوميغا  اأحما�ض  اأن  اأن  ويبدو  و6.  اأوميغا3 
الأ�سماك الدهنية وزيت الزيتون واملك�سرات هي املفيدة وحدها ل�سحة 

القلب والدماغ.
اأجريت يف جمعة بريت�ض كولومبيا  التي  الدرا�سة اجلديدة  وبح�سب 
بينات  على  العتماد  مت  بيوكيم�سرتي  نيوتري�سنال  دوري��ة  ون�سرتها 
دهون  ا�ستهالك  ب��ني  ال��رب��ط  دول���ة، ومت   21 م��ن  وت��غ��ذوي��ة  �سحية 
لأول  باملراهقات  اخلا�ض  واحلركة  الن�ساط  م�ستوى  وبني  اأوميغا6 
 11( بيناتهن  حتليل  مت  الالتي  الفتيات  ُعمر  متو�سط  وبلغ  م��رة، 
ورقائق  "الكراكرز"  اإع���داد  يف  النباتية  ال��زي��وت  وُت�ستخدم  ع��ام��اً(. 
البطاط�ض ال�سيب�ض والربغر وكثري من املنتجات الغذائية امل�سّنعة، 

اإىل جانب اأنه يتم العتماد عليها يف الطهي باملنازل.
من اأ�سهر زيوت الطهي النباتية: زيوت الذرة وعباد ال�سم�ض والكانول، 

وزيت فول ال�سويا، وال�سمن النباتي.

ن�ضائح يف الرحلت الطويلة للأطفال
مع حلول ف�سلي الربيع وال�سيف تنطلق الكثري من الأ�سر يف رحالت 
ال�سياحية لال�ستجمام  ال�سواطئ واملنتجعات  اإىل  �سياراتها  على منت 

وق�ساء اأوقات ممتعة. 
 )AvD( وخالل رحالت ال�سيارة الطويلة يو�سي نادي �سيارات اأملانيا
ت��رتاوح بني ربع ون�سف �ساعة كل �ساعتني، وذلك  باأخذ فرتة راح��ة 
لإتاحة الفر�سة لالأطفال ملمار�سة احلركة بانتظام من ناحية، وكي ل 

ي�ساب البالغون بتورم ال�ساقني من ناحية اأخرى. 
كما اأن فرتات الراحة املنتظمة حتول دون اأن يتعر�ض قائد ال�سيارة 
الذي يرفع خطر وقوع  الأم��ر  القيادة،  اأثناء  لثوان معدودة  للنعا�ض 

حادث. 
يتم  ب��اأن  الأمل���اين   )ADAC( ال�سيارات ن��ادي  ين�سح  وم��ن جانبه، 
الراحة فقط ولي�ض  اأثناء فرتات  وال�سراب لالأطفال  الطعام  تقدمي 
اأثناء القيادة، نظراً لأنه من املمكن اأن يتعر�ض الطفل خلطر الختناق 
بفعل الطعام اأو ال�سراب اأو يتعر�ض لالإ�سابة بفعل الزجاجة اأو امللعقة 
التوازن  حا�سة  اكتمال  ع��دم  وب�سبب  م��ث��اًل.  بقوة  ال�سيارة  كبح  عند 
والذي  ال�سفر،  ب���دوار  لالإ�سابة  ُعر�سة  اأك��رث  الأط��ف��ال  يعد  لديهم 
تتمثل اأعرا�سه يف الدوار والغثيان وال�سداع. ولتجنب هذه الأعرا�ض، 
ينبغي األ يتناول الطفل اأي اأطعمة دهنية اأثناء الرحلة واأل يقراأ اأو 

يلعب على الهاتف الذكي اأو اجلهاز اللوحي اأثناء القيادة. 
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امللب�ص احلريرية ل حتمي الطفل من الإكزميا
يتعّر�ض كثري من الأطفال واملراهقني اإىل الإكزميا، وهي نوع من ح�سا�سية 
والتهاب اجللد يوؤدي اإىل جفاف الب�سرة والحمرار واحلّكة. الإكزميا غري 
معدية، لكنها ت�سبب اإزعاجاً كبرياً. وقد وجدت درا�سة �سريرية جديدة اأن 
ارتداء الأطفال مالب�ض حريرية ل ي�ساعد على عالج اأو تخفيف الإكزميا 

كما كان ُيعتقد.
ت�سيبهم  الذين  الأطفال  يرتدي  اأن  على  حتّث  الطبية  التو�سيات  وكانت 
الإكزميا وهم يف ُعمر بني �سنة و5 �سنوات املالب�ض احلريرية اأو القطنية 
لتخفيف احلّكة وعالج الإكزميا. وتت�سمن التو�سيات اأي�ساً جتّنب ارتداء 
ح�سا�سية  تفاقم  اأن  ميكن  اأن�سجة  اأي��ة  اأو  ال�سوف  من  امل�سنوعة  املالب�ض 

اجللد.
لكن وفقاً للدرا�سة التي ن�سرتها جملة "بلو�ض" الطبية مت التحقق �سريرياً 
300 طفل  �سارك فيها  من مدى �سحة هذا العتقاد عن طريق جتربة 

م�ساب بالإكزميا من بريطانيا، اأعمارهم بني �سنة و15 �سنة.
على  واأ���س��رف  اأ�سهر،   6 ا�ستمر  مل��دة  الدرا�سة  يف  امل�ساركني  مراقبة  ومت��ت 
التجربة باحثون من جامعة نوتنجهام، وتبني اأن ارتداء املالب�ض احلريرية 

ل ُيعترب و�سيلة عالجية لالإكزميا، ول يوؤدي اإل اإىل فروق ب�سيطة جداً.
وتعترب الدرا�سة الربيطانية هي الأوىل بهذا احلجم الكبري من امل�ساركني 
التي حُتقق يف مدى �سدق الفكرة التي �ساعت لفرتة وت�سمنتها التو�سيات 

الطبية عن فائدة ارتداء مالب�ض من حرير يف عالج الإكزميا.
الإ�سابة  عند  اجللد  ح��ّك  ت��ف��ادي  على  الطبية  التو�سيات  حت��ّث  ال��ع��الج. 
وا�ستعمال  احل��رارة،  وم�سادر  اللتهاب،  م�سادر  عن  والبتعاد  بالإكزمياً، 
حبوب  واإ�سافة  الإك��زمي��ا،  حلّكة  امللطفة  الطبيعية  والعالجات  الكرميات 

ال�سوفان وع�سب البابوجن اإىل ماء ال�ستحمام. 

الطابعات الثلثية الأبعاد 
تدخل عامل ال�ضوكولتة

ال�سوكولتة  لت�سنيع  م��ي��ام  م�سنع  يف 
متخ�س�سة  طباعة  اآلة  تقوم  البلجيكية 
ال�سائلة  ال�سوكولتة  من  طبقات  ب�سخ 

لت�سكل ج�سماً ثالثي الأبعاد.
وبداأ م�سنع ميام ومعناه لذيذ بالفرن�سية 
العمل قبل ثالثة اأ�سهر وخرج من عباءة 
خمترب فن الطهو الذكي يف جامعة ليج 
ال��ق��ري��ب��ة.  وي���ق���وم خم��ت��رب ف���ن الطهو 
يف  التكنولوجيا  ا�ستخدام  ع��ن  باأبحاث 
اأربع  وي�سغل  وامل�سروبات  الأغذية  قطاع 

اآلت طباعة متخ�س�سة ثالثية الأبعاد.
ال�سوكولتة  من  اأ�سكاًل  ال�سركة  وتنتج 
الثالثية،  الأب����ع����اد  ب��ت��ق��ن��ي��ة  م��ط��ب��وع��ة 
وحلوى  ال�����س��وك��ولت��ة  قطع  تنق�ض  كما 
بح�سب  ���س��ع��ارات  اأو  ب��ر���س��ائ��ل  امل���اك���رون 
ال�سوكولتة  وت�����س��ب��ح  ال���زب���ائ���ن.  ط��ل��ب 
اآلة  لالأكل مبجرد خروجها من  جاهزة 
ما  ت�ستغرق  ق��د  عملية  وه���ي  ال��ط��ب��اع��ة 
وترد  �ساعات.   وث��الث  دقائق  ع�سر  بني 
و�سركات  ف��ن��ادق  م��ن  لل�سركة  الطلبات 
واأف����راد. وت��ت��ف��اوت الأ���س��ع��ار ب�سكل كبري 
لنوع  بالإ�سافة  وال�سكل  احلجم  بح�سب 

ال�سوكولتة املطلوبة.

اف�ضل التدابري للوقاية من 
التهاب املعدة و الأمعاء �ص 23

فنانة مكياج تبدع 
مناذج خادعة للب�ضر

مت�سي فنانة مكياج كندية �ساعات 
ط��وي��ل��ة وه����ي حت����ول وج��ه��ه��ا اإىل 
با�ستخدام  مده�سة  فنية  ل��وح��ات 
وُيخّيل  الب�سري،  اخل��داع  مفهوم 
للوهلة  اللوحات  هذه  اإىل  للناظر 
اأنها خ�سعت للتعديل على  الأوىل 

برنامج الفوتو�سوب.
عاماً(   31( ت�سوي  ميمي  ودخلت 
وهي معلمة �سابقة عامل التجميل 
قبل نحو 3 �سنوات فقط، وح�سرت 
درو�ساً يف بالند�ض ماكدونالد، وهي 
التجميل  لتعليم  حملية  مدر�سة 
من  لتتمكن  ف��ان��ك��وف��ر،  مدينة  يف 
تعلم اأ�سول هذه احلرفة، وقطعت 
وباتت  ذل����ك،  ب��ع��ي��دة يف  اأ����س���واط���اً 
اليوم ت�ستخدم مهاراتها يف حتويل 
وجهها اإىل لوحات فنية ل ت�سدق، 

بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
اأر����س���م  "عندما  م��ي��م��ي  وت����ق����ول 
اأ�ستوحي  الب�سري  اخلداع  لوحات 
املحيطة،  البيئة  من  ع��ادة  الإلهام 
واأن��ا اأح��اول اأن ل اأنظر اإىل اأعمال 
املكياج  جم����ال  يف  اآخ���ري���ن  ف��ن��ي��ني 
اأك��رث من ال��الزم، واأحت��دى نف�سي 
خا�ض  وف��ري��د  اأ�سيل  عمل  لإن��ت��اج 

بي".
لوحاتها  بف�سل  ميمي  وح��ظ��ي��ت 
امل��ده�����س��ة ل��ل��خ��داع ال��ب�����س��ري على 
األ���ف متابع على   140 م��ن  اأك���رث 
الجتماعي  ال����ت����وا�����س����ل  م����وق����ع 
على  املاليني  اأثنى  كما  اإن�ستغرام، 
مواقع  على  ن�سرت  التي  اأعمالها 
التوا�سل الجتماعي، ومع ذلك ل 
ت�سديق  يرف�سون  الكثريون  يزال 
هذه  م���ث���ل  اإب��������داع  ب����الإم����ك����ان  اأن 
بربامج  ال�ستعانة  دون  الأع��م��ال 

حترير ال�سور على الكمبيوتر.
ال�ستعانة  ت��ن��ف��ي  م��ي��م��ي  اأن  اإل 
اآخر  ب��رن��ام��ج  اأي  اأو  ب��ال��ف��ت��و���س��وب 
اإنها  تقول  حيث  ال�سور،  لتحرير 
���س��اع��ات ط��وي��ل��ة يف و�سع  مت�����س��ي 
امل��ك��ي��اج ب��ا���س��ت��خ��دام جم��م��وع��ة من 
الأعمال  بع�ض  وحتتاج  الفرا�سي، 

اإىل 5 �ساعات كاملة لإجنازها.

رائدا ف�ضاء يتفقدان 
املركبة �ضويوز 

تفقد رائدا ف�ساء اأمريكي ورو�سي  
التي  ����س���وي���وز  ال���ف�������س���اء  م���رك���ب���ة 
الدولية  الف�ساء  ملحطة  �ستقلهما 
ت�����س��ت��غ��رق �ست  ���س��ري��ع��ة  يف رح���ل���ة 

�ساعات.
وي���ب���داأ ف���ي���ودور ي��ورت�����س��ي��خ��ني من 
وكالة الف�ساء الحتادية الرو�سية 
الطريان  اإدارة  م��ن  في�سر  وج���اك 
)نا�سا(  الأم���ري���ك���ي���ة  وال���ف�������س���اء 
ت�ستمر  اأن  يتوقع  التي  مهمتهما 
ملدة اأربعة اأ�سهر ون�سف ال�سهر يوم 

اخلمي�ض 20 اأبريل ني�سان.

على اأبواب ال�ضيف.. علجات منزلية فّعالة ل�ضربات ال�ضم�ص 

الأطباء  يو�صي  ال�صيف  ف�صل  حلول  ق��رب  مع 
ب�صرورة اأخذ الحتياطات الالزمة لذلك لتجنب 

ما ميكن اأن يوؤدي مل�صكالت �صحية خطرية.
وعندما ي�صاب �صخ�س ب�صربة ال�صم�س عليك اأن 
تاأخذه اإىل الظل واأن تعر�صه لهواء بارد واحلر�س 
على ارتدائه املالب�س الف�صفا�صة وا�صتخدام املاء 

البارد، ثم اأخذه اإىل امل�صت�صفى يف اأ�صرع وقت.
يف  ت�صاعد  التي  والأطعمة  الطرق  بع�س  وهناك 

منع �صربة ال�صم�س:

املاجنو اخلام
خذ -2 3  ثمرات من املاجنو ثم اغليها 
واتركها ت��ربد ثم �سع اللب يف ك��وب من 
ب��اإ���س��اف��ة ملعقة ���س��غ��رية من  امل����اء وق���م 
ملعقة  واأ���س��ف  املحم�ض  وال��ك��م��ون  امل��ل��ح 
ثم  ال�سكر وقم مبزج اخلليط جيًدا  من 
تناوله مرتني يف اليوم، فاإنه ي�ساعد على 

اإبقاء اجل�سم بارداً.

ع�صري الكزبرة
ال���ك���زب���رة  اأوراق  م����ن  جم���م���وع���ة  ����س���ع 
املاء  ك��وب من  الطازجة يف اخل��الط مع 
وام��زج��ه��ا ج��ي��ًدا وت���ن���اول ك��وب��اً م��ن هذا 
الع�سري وميكنك اإ�سافة ع�سري الليمون 

اإليه، حيث يحافظ على برودة اجل�سم.

ع�صري الريحان
الريحان واحد من اأف�سل الأع�ساب لأنه 
ي�ساعد على احلفاظ على برودة اجل�سم.

ال��ري��ح��ان يف  اأوراق  ���س��ع جم��م��وع��ة م��ن 
اخلالط ثم امزجها جيًدا، وا�سرب كوباً 
ع��ن��دم��ا ت�سل  الع�سري خ��ا���س��ة  ه���ذا  م��ن 

حرارة ال�سيف اإىل ذروتها.

الب�صل
املنزلية  ال���ع���الج���ات  اأف�����س��ل  م���ن  واح����د 
ب��ارًدا وملنع �سربة  للحفاظ على ج�سمك 
اأي  يف  ي�ستهلك  اأن  ميكنه  حيث  ال�سم�ض 
اأف�سل  اخل��ام  الب�سل  تناول  ولكن  �سكل 

طرق منع �سربة ال�سم�ض.

زبدة احلليب
الذي  الربوبيوتيك  على  يحتوي  اللنب 
ي�ساعد على توفري الطاقة والفيتامينات 
العرق،  عند  عموًما  تفقد  التي  وامل��ع��ادن 
وك�����وب م���ن زب�����دة احل��ل��ي��ب ل��ي�����ض فقط 
يرطب اجل�سم ولكن يوفر املواد الغذائية 

الالزمة.

ماء جوز الهند
الطبيعية  ال���ط���رق  اأف�����س��ل  م���ن  واح�����دة 
ل��رتط��ي��ب اجل�����س��م لأن���ه���ا ت�����س��اع��د على 
الطبيعية  ب��ال��ك��ه��رب��اء  اجل�����س��م  ت���زوي���د 

وتوفر الطاقة الالزمة.

اأوراق النعناع
النعناع ي�ساهم يف تربيد اجل�سم، ا�سرب 
ب�سع اأوراق النعناع يف اخلالط  مع كوب 

من املاء.
 وا�سرب كوباً من هذا الع�سري مع ن�سف 
ملعقة �سغرية من ال�سكر فاإنه ي�ساعد يف 

خف�ض حرارة اجل�سم.

بذور ال�صمر
م���ن بذور  ���س��غ��رية  3-4 م��الع��ق  ان��ق��ع 
ال�سمر يف املاء بني ع�سية و�سحاها، وقم 
ال�����س��ب��اح، وهذا  امل���اء يف  و���س��رب  ب�سغطه 

ي�ساعد على منع �سربة ال�سم�ض.

اأعرا�س
عندما  الإن�����س��ان  ال�سم�ض  �سربة  ت�سيب 
لفرتة  احل���ارة  ال�سم�ض  لأ���س��ّع��ة  يتعّر�ض 
اأو  ال�سارع  اأثناء تواجده يف  ن�سبياً  طويلة 
بدنية  باأعمال  قيامه  اأو  العامة  الأ���س��واق 
حتت اأ�سعة ال�سم�ض عالية احلرارة كعّمال 
البناء اأو املهند�سني اّلذين يق�سون اأغلب 
اأوقات  يف  ال�سم�ض  اأ���س��ع��ة  حت��ت  اأوق��ات��ه��م 
الظهرية، وتزداد ن�سب الإ�سابة ب�سربات 
تتواىل  ال��ذي  ال�سيف  ف�سل  يف  ال�سم�ض 
درج��ات احل��رارة فيه بالرتفاع يف معظم 
والإفريقية  الآ���س��ي��وّي��ة  ال��ع��رب��ّي��ة  ال����دول 
وع��ل��ى راأ���س��ه��ا دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ذات 

احلرارة ال�سديدة والرطوبة العالية . 
و�سربة ال�سم�ض هي حالة طبّية خطرية 
ت�����س��ي��ب راأ���������ض الإن���������س����ان وت����������وؤّدي اإىل 
م�ساعفات �سحّية �سعبة قد تودي بحياته 
وتنجم  �سريع،  ب�سكل  اإ�سعافه  يتّم  مل  اإذا 
عن ف�سل املركز املنّظم للحرارة باملخ، مما 
يوؤّدي لرتفاع درجة حرارة اجل�سم ب�سكل 
 . كبري دون وجود تعّرق على ج�سده اأبداً 
اأعرا�ض اإ�سابة ال�سخ�ض ب�سربة ال�سم�ض 

ارتفاع درجة حرارة اجل�سم ب�سكل وا�سح 
اح���م���رار اجل��ل��د م���ع ج��ف��اف يف مظهره. 

ال�سداع يف بع�ض احلالت . 
ال�سعور بالغثيان والرغبة يف التقيوؤ . 

الدوخة " دوار الراأ�ض " . 
ال�سعف العام يف ع�سالت اجل�سم . 

هبوط مفاجئ ورمّبا فقدان الوعي . 

�سرعة وعمق يف عملّية التنف�ض . 
ت�سارع ملحوظ يف دقات القلب . 

حدوث ت�سنجات ع�سلّية اأحياناً . 
وميكن اأن تتال�سى هذه الأعرا�ض ويعود 
اأن  قبل  الطبيعية  حالته  اإىل  ال�سخ�ض 
من  ذاتها  بالأعرا�ض  وي�ساب  الكّرة  تعاد 

جديد . 
ب�سربة  الإ���س��اب��ة  ال�سم�ض  �سربة  ع��الج 
ببطء؛  معها  التعامل  يجوز  ل  ال�سم�ض 
الإ�سعافات  الإ���س��راع يف ع��دد من  اإذ يجب 
اأن  اإىل  امل�����س��اب  ل��ت��اأم��ني �سالمة  الأول��ّي��ة 

يعر�ض على الطبيب املخت�ض. 
وم����ن ه����ذه الإ����س���ع���اف���ات م���ا ي��ل��ي : نقل 
اإىل  ال�سم�ض  ب�سربة  امل�����س��اب  ال�سخ�ض 
. خلع مالب�ض  ب�سرعة  اأق��ل ح��رارة  مكان 

امل�ساب لتربيد ج�سده .
 ا���س��ت��ل��ق��اء امل�����س��اب ع��ل��ى ظ��ه��ره م���ع رفع 
ق��ل��ي��اًل ع���ن م�ستوى  ال����راأ�����ض وال��ك��ت��ف��ني 
اجل�سم .  اإعطاء امل�ساب " اإذا كان يف وعيه 
خلف�ض  مثّلجاً  م�سروباً  اأو  مرّبداً  " ماًء 
�سرب  ���س��رورة جتنب  م��ع  ح���رارة اجل�سم 
املنبهات وامل�سروبات ال�ساخنة، اأما اإذا كان 
امل�ساب فاقداً للوعي فيجب ر�ض ماٍء بارد 
على وجهه وكامل ج�سمه اأو م�سح جميع 
بوا�سطة قطن  البارد  باملاء  اأجزاء ج�سمه 
امل�ساب  نقل  يف  الت�سريع  ب��امل��اء.  مغط�ض 
مراعاة  مع  حالته  ملتابعة  امل�ست�سفى  اإىل 
ت��ك��ي��ي��ف اجل���و ب���ه���واء ب����ارد اأث���ن���اء عملية 

النقل.

ال�ضاي يوؤذي الأ�ضنان 
اأكرث من القهوة!

ت�����وؤذي  ال���ق���ه���وة  اأّن  امل����ع����روف  م����ن 
البقع  ظ���ه���ور  وت�����س��ب��ب  الأ�����س����ن����ان 
ال���داك���ن���ة ع��ل��ي��ه��ا لح���ت���وائ���ه���ا على 
هو  �سي�سدمكم  ما  ولكن  الكافيني. 
اأكرث  �سلبية  ت��اأث��ريات  له  ال�ساي  اأّن 

على جمال الأ�سنان!
النا�ض ميتنعون  اأّن بع�ض  اإىل  ُي�سار 
وي�ستبدلونها  ال��ق��ه��وة  ���س��رب  ع���ن 
الأخري  ه��ذا  اأّن  منهم  ظّناً  بال�ساي 

يحتوي على كمية كافيني اأقّل.
ن�سرها  ح����دي����ث����ة  درا�������س������ة  ول����ك����ن 
اأّن  ت���ب���ني   WebMD م����وق����ع 
التانينات  الأح����م����ا�����ض،  جم���م���وع 
وال������ك������روم������وج������ني... ه������ذه امل������واد 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة جم��ت��م��ع��ة ت������وؤدي اإىل 

خراب الأ�سنان وا�سفرارها.
وال���الف���ت يف ه���ذه ال��درا���س��ة ه��و اأّن 
الأول يف  ال��ع��ن�����س��ر  الأح��م��ا���ض ه��ي 
تلّون الأ�سنان وتبني اأن اأوراق ال�ساي 

فيها اأنواع عدة من الأحما�ض.
اجلدير ذكره، اأّن الأحما�ض ت�سعف 
ل��الأ���س��ن��ان وجتعلها  ال��واق��ي��ة  امل��ي��ن��ا 
مادة  ه��ي  التانينات  اأّن  كما  ه�����ّس��ة. 
اأي�ساً  ال��ن��ب��ي��ذ  يف  م���وج���ودة  ن��ب��ات��ي��ة 

وتعترب عدواً لالأ�سنان البي�ساء.
مينا  ت�����س��ع��ف  ال��ق��ه��وة  اأّن  ح���ني  يف 
اأّنها  اإّل  ك��ال�����س��اي  مت��ام��اً  الأ���س��ن��ان 
اأق����ّل ما  ت��ان��ني  حت��ت��وي ع��ل��ى ن�سبة 
يعني اأّنها ل توؤثر على لون الأ�سنان 

كال�ساي.
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�ش�ؤون حملية

�ضامل بن ركا�ص العامري يفتتح اأول مركز لل�ضحة اجللدية يف العني

كرمها مركز اخلرايف بح�صور �صيخة ال�صباح

الدكتورة منال رفيق جعرور تهدي فوزها بجائزة الأم املثالية لل�ضيخة فاطمة بنت مبارك

اأرا�ضي دبي تنظم حملة للتربع بالدم 
لدعم اأطفال الثل�ضيميا

•• العني- الفجر

افتتح ال�سيخ �سامل بن حممد بن ركا�ض العامري، اأول 
لل�سحة اجللدية  اأوب��اج��ي  زي��ن  الدكتور  ف��روع مراكز 
وال��ع��ن��اي��ة ب��ال��ب�����س��رة يف م��رك��ز ال��ه��ي��ل��ي م���ول مبدينة 

العني.
وعرب �سامل بن ركا�ض عن �سعادته لنقل الدكتور زين 
وال�سحة  بالب�سرة  للعناية  احلديثة  خرباته  اوباجي 
اجللدية اىل دولة الإم��ارات ومدينة العني مبا تتمتع 
به من بنية حتتية و�سياحية حديثة وارتفاع م�ستوى 
على  �سيوفر  امل��ت��ق��دم  امل��رك��ز  ه��ذ  وج���ود  واأن  املعي�سة، 
ال�سفر  وع��ن��اء  التكاليف  تخفيف  ال��دول��ة  يف  املقيمني 

وال�ستفادة من هذه اخلربات ب�سهولة حملياً.
الرئي�ض  القبي�سي،  م��و���س��ى  ب��ن  ���س��ي��اح  م��ه��ا  واأك�����دت   
التنفيذي ملجموعة "بن مو�سى"، باأن اجتاه املجموعة 
لال�ستثمار يف قطاع ال�سحة اجللدية والعناية بالب�سرة 

املتنوعة  ال�ستثمارية  للمحفظة  قّيمة  اإ�سافة  ي�سكل 
كمجموعة   1979 ع��ام  يف  تاأ�س�ست  التي  للمجموعة 
ا�سرتاتيجية حمددة  روؤي��ة  �سركات وطنية تعمل وفق 
لدعم القت�ساد الوطني للدولة. واأو�سحت باأن افتتاح 
ي��اأت��ي ل��ريف��ع عدد  ال��ع��ني  ال��ف��رع اجل��دي��د للمركز يف 
التابعة  بالب�سرة  للعناية  اأوباجي  زين  الدكتور  مراكز 
بني  ت��ت��وزع  ال��دول��ة  يف  م��راك��ز  اإىل خم�ض  للمجموعة 
املجموعة  تدير  كما  للعني،  بالإ�سافة  ودب��ي  اأبوظبي 
م�سقط �سمن  ال��ع��م��ان��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  اآخ����ر  م���رك���زاً 

خططها للتو�سع يف املنطقة اخلليجية. 
ب��ن حممد  ���س��امل  ب��ن  ال�سيخ م��ب��ارك  ح�سر الف��ت��ت��اح 
مو�سى  بن  �سياح  مها  وال�سيدة  العامري،  ركا�ض  بن 
مو�سى"  "بن  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  القبي�سي، 
والدكتور  للمركز،  التجارية  العالمة  حقوق  مالكة 
زين اأوباجي، اخلبري العاملي للعناية بالب�سرة، وموؤ�س�ض 
ال�سخ�سيات  م��ن  وجمموعة  اجل��ل��دي��ة،  ال�سحة  علم 

يف  اجللدية  بال�سحة  واملعنيني  وال�سيوف  املجتمعية 
مدينة العني.

ب��ال��ب�����س��رة وال�سحة  ال��ع��ن��اي��ة  وي�����س��ك��ل الإن���ف���اق ع��ل��ى 
املنطقة،  املعدلت يف  اأعلى  اأح��د  الإم���ارات  اجللدية يف 
امل��ا���س��ي ع��ن �سركة  لتقرير ���س��ادر يف ف��رباي��ر  ووف��ق��اً 
التحليلية،  انرتنا�سيونال" لالأبحاث  مونيتور  "يورو 
والرعاية  التجميل  ل�سوق  التجزئة  قيمة  بلغت  فقد 
التعاون اخلليجي  ال�سخ�سية يف منطقة دول جمل�ض 
 10 ن�سبته  بنمو   ،2016 عام  يف  دولر  مليار   9.3
% مقارنًة بعام 2015. وتوقع التقرير حتقيق منو 
لت�سل  امل�ستهلكني  اإنفاق  معدلت  يف  وق��وي  مت�ساعد 

اإىل 13.6 مليار دولر تقريباً بحلول عام 2020.
اإن�ساف  ق��ال��ت  امل��رك��ز،  وخ��دم��ات  املتبع  النهج  وح���ول 
اأوباجي يف العني،  دراج��ي، مديرة مركز الدكتور زين 
العناية  الأطباء وخ��رباء  العديد من  املركز ي�سم  باأن 
م��ت��ع��دد التخ�س�سات  ف��ري��داً  ن��ه��ج��اً  ب��ال��ب�����س��رة، وي��ت��ب��ع 

ل��ت��ق��دمي اأرق����ى م�����س��ت��وي��ات ال��ع��ن��اي��ة اجل��ل��دي��ة و�سحة 
الب�سرة ح�سب الطلب للمر�سى، كما يجمع بني اخلربة 
التقنيات  اأح���دث  وا�ستخدام  والتجميلية،  العالجية 
ال��ع��الج��ي��ة وال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة، ف�����س��اًل ع���ن امل��ن��ت��ج��ات ذات 
املتخ�س�سة  واخلدمات  والعالجات  العالية،  الفعالية 

الأخرى.
يذكر اأن مركز الدكتور زين اأوباجي لل�سحة اجللدية 
وال��ع��ن��اي��ة ب��ال��ب�����س��رة ي���ق���دم جم��م��وع��ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 
مبمار�سات  املت�سلة  والعالجية  ال�ست�سارية  اخلدمات 
وار�سادات حتقيق ال�سحة اجللدية، كما ي�سم نخبة من 
الأطباء واملتخ�س�سني الذين يقدمون خدماتهم وفق 
اأوباجي،  زين  الدكتور  و�سعها  التي  العلمية  املنهجية 
موؤ�س�ض علم ال�سحة اجللدية العاملي، ومطور العديد 
بالب�سرة   العناية  ومنتجات  العالجية  الرتكيبات  من 
يف معهد اأوباجي لل�سحة اجللدية يف الوليات املتحدة 

الأمريكية.

•• الكويت-الفجر :

 اأه���دت الم��ارات��ي��ة ال��دك��ت��ورة م��ن��ال رفيق 
جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  جعرور 
مركز  رئ��ي�����ض  داون  مل��ت��الزم��ة  الم�������ارات 
عن  داون  الفائزة  متالزمة  ذوي  تطوير 
بجائزة  املتحدة   العربية  الم���ارات  دول��ة 
والتي   - الذهنية  لالإعاقات  املثالية  الأم 
الوطن  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  اأم����ه����ات  ���س��م��ل��ت 
العربي -  فوزها وتقديرها وتكرميها اإىل 
رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
الأعلى  الرئي�سة  ال��ع��ام،  الن�سائي  الحت��اد 
املجل�ض  رئي�سة  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة 
الأعلى لالأمومة والطفولة " اأم الإمارات 
كما   ، الدولة  يف  الن�سائي  العمل  " رائدة 
واعتزاز  وفخر  حب  حتية  ل�سموها  رفعت 

من جميع الأمهات بهذه املنا�سبة .
اإدارة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  ن��ائ��ب  ت��ك��رمي  ومت 
جمعية المارات ملتالزمة داون والفائزات 
اأق���ام���ه م��رك��ز اخل����رايف لأن�سطة  يف ح��ف��ل 
بح�سور  ب���ال���ك���وي���ت  امل���ع���اق���ني  الط����ف����ال 
ال�سيخة �سيخة العبداهلل ال�سباح الرئي�ض 
الريا�سي  ال��ك��وي��ت��ي  ل���ل���ن���ادي  ال���ف���خ���ري 
للمعاقني الكويتية و�سعادة �سبيكة اجلا�سر 
الطفل  �سند  موؤ�س�سة  ادارة  رئي�ض جمل�ض 
املعاق و�سعادة عائ�سة ال�سامل الأمني العام 

جلائزة الأم املثالية .
جعرور ،  رف��ي��ق  م��ن��ال  وقالت الدكتورة 
ال��ت��ي يحتفل بها  امل��ن��ا���س��ب��ة  ن���رى يف ه����ذه 
ثمينة  املثاليات فر�سة  الكويت بالأمهات 
للتعبري عن عظيم تقديرنا وحبنا ووفائنا 
دعم لت�سجيع  م���ن  ق��دم��ت��ه  مل���ا  ل�����س��م��وه��ا، 
يوم  حتقق يف كل  ومتكينها كي  امل�������راأة 
ب��ه��ا اىل �سالمل  ي�����س��ع��د  اجن�����ازا ج���دي���دا 
عالية  وطننا  راي���ة  املجد والقمة ويرفع 
خ���ف���اق���ة، ح��ي��ث ت��ع��ت��رب ���س��م��وه��ا ال���ق���دوة 

والرمز لنه�سة املراأة الإماراتية ال�ساخمة 
والنموذج احلي الأ�سيل لقدرة املراأة على 
الطموحات. وحت��ق��ي��ق  وال��ع��م��ل   الإجن�����از 
اإن تاريخ �سموها احلافل بالإجنازات التي 
ابتداًء  خا�ض،  ب�سكل  امل���راأة  على  انعك�ست 
من حملتها يف حمو الأمية و�سرورة تعليم 
لالإجنازات  الأ�سا�ض  حجر  البنات  وو�سع 
العظيمة التي حققتها املراأة، وما نراه الآن 
دور  تر�سيخ  يف  ث��م��ار  جهودها  اإل  ه��و  م��ا 
املراأة العظيم يف بناء الأجيال وامل�ساركة يف 

�سنع القرارات يف الدولة
جعرور اإن  رفيق  منال  واأ�سافت الدكتورة 
بنت مبارك �سربت  ال�سيخة فاطمة  �سمو 
امل��ث��ل وال���ق���دوة م��ع رف��ي��ق ال����درب الوالد 
املوؤ�س�ض املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان طيب اهلل ثراه، وقدمت لدولتنا 
الغالية جياًل نعتز ونفتخر به يبني ويكمل 
اأن  اىل  م�سرية  والج����داد،  الآب���اء  م�سرية 
�سموها،  درب  على  مت�سي  الإم����ارات  بنت 
بقيمها  وتهتدي  خطاها  تلم�ض  وحت���اول 

ومبادئها الإن�سانية الرفيعة.
جعرور مبا  رفيق  منال  وا�سادت الدكتورة 
م��ن ج��ه��ود حثيثة لدعم  ���س��م��وه��ا  ت��ب��ذل��ه 
وت��ب��ن��ي خم��ت��ل��ف امل����ب����ادرات ال���رام���ي���ة اإىل 
تعزيز دور املراأة والم يف التنمية امل�ستدامة 
واإتاحة  الأم  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  ب���ال���دول���ة 
الفر�سة لها لرتبي اأبناءها اأح�سن تربية، 
المارات  بنت  حت�سده  ما  اأن  اىل  م�سرية 
اليوم امنا هو غر�ض طيب ل�سموها وثمرة 
مبوؤ�سرات  اليوم  تكلل  طويلة  عمل  رحلة 

و�سعبنا  الإم��������ارات  اأم����ه����ات  ل��ك��ل  ����س���ع���ادة 
رفيق  م��ن��ال  واأ�سافت الدكتورة  الطيب. 
اأن  املنا�سبة  بهذه  ت�سريحاتها  جعرور يف 
يف  وق��دوة  العطاء،  �سيدة  الإمارات"  "اأم 
التفاين والت�سحية من اأجل الوطن، وبناء 
الأجيال، ا�ستطاعت اأن تقدم منوذجاً عاملياً 
متميزاً يف دعم وتنمية قدرات وطموحات 
بها  والنتقال  الإماراتية،  امل��راأة  واإمكانات 

اإىل املراكز الأوىل عاملياً .
جعرور التحية  م��ن��ال  ال��دك��ت��ورة  ووج��ه��ت 
والتقدير لكل الأمهات وا�سادت بر�سالتهن 
الجيال  واع���داد  ال��وط��ن  بناء  يف  الكبرية 
القيم  الم���ان���ة وزرع  ع��ل��ى ح��م��ل  ال���ق���ادرة 
املباركة  امل�����س��رية  واك��م��ال  فيهم  احل��م��ي��دة 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قيادة  حتت 

بن زايد ال نهيان رئي�ض الدولة " حفظه 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  " واخ��وان��ه  اهلل 

اع�ساء املجل�ض الأعلى حكام المارات.
رفيق  م����ن����ال  وج�����ه�����ت ال�����دك�����ت�����ورة  ك����م����ا 
واج����الل  واك����ب����ار  اج�����الل  جعرور حتية 
اىل ك��ل ام��ه��ات ال�����س��ه��داء الب����رار الالئي 
الوطن  ح���ب  الأم���ث���ل���ة يف  اأروع  ���س��رب��ن 
كلمته،  لإع���الء  الت�سحيات  ت��ه��ون  وك��ي��ف 
موؤكدة انهن مناذج م�سيئة لالأمومة مبا 
ات�سمن به من ت�سحية وبذل وعطاء، وملا 
والوطنية  الثبات  يف  درو����ض  �سطرنه من 
والتالحم وحب الوطن وغر�ض قيم الوفاء 
يف  حم��ف��ورة  ا�سمائهن  و�ستبقى  وال����ولء، 
تاريخ الإم��ارات، بعد ان اثبنت بحق عمق 
الماراتية  امل�����راأة  ل���دى  ال��وط��ن��ي  ال��وع��ي 
امل�سرف  النموذج  تقدم  اأن  ومقدرتها على 
ت�سريح  خ������الل  ذل������ك  ج������اء   . ل������ك������ل اأم 
من  ت��ك��رمي��ه��ا  مبنا�سبة  م��ن��ال  ال��دك��ت��ورة 
املعاقني  الطفال  لأن�سطة  اخل��رايف  مركز 
لالإعاقات  املثالية  الأم  بجائزة  بالكويت 
الذهنية من الكويت ودول اخلليج وبع�ض 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة وع���دده���ن 19 ف���ائ���زة ، 
للعام اخلام�ض على  املركز  ينظمها  والتي 
بذلن حياتهن يف  اأمهات  لتكرمي  التوايل، 
الإعاقة وتوجت  ذوي  من  اأبنائهن  خدمة 
رفيق جعرور  منال  ال��دك��ت��ورة  الم��ارات��ي��ة 
نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية المارات 
ذوي  تطوير  مركز  رئي�ض  داون  ملتالزمة 
دولة  باجلائزة عن  داون للفوز  متالزمة 

المارات.
وتقام اجلائزة بهدف ت�سليط ال�سوء على 
اأول���ي���اء اأم����ور الع���اق���ات ال��ذه��ن��ي��ة واإب����راز 
دوره��م يف املجتمع، ف�سال عن تعزيز دور 
الأمهات وت�سجيعهن على العطاء والعمل 
الجتماعي لإبراز دورهن يف حت�سني حياة 

ابنائهن من ذوي العاقة.

•• دبي - الفجر

نظمت دائرة الأرا�سي والأمالك يف 
بالدم،  للتربع  حملة  م��وؤخ��ًرا،  دب��ي 
و�سارك بها عدد كبري من موظفيها 

وموظفاتها ومتعامليها.
وكانت اأرا�سي دبي قد ا�ستعدت لهذا 
احلدث بن�سر التوعية بني موظفيها 
يف خمتلف الإدارات، لإظهار الفوائد 
املتربع،  ع��ل��ى  ت��ع��ود  ال��ت��ي  ال�سحية 
واخلري الذي يقدمه من اأجل اإنقاذ 
حياة املر�سى املحتاجني يف خمتلف 
املوؤ�س�سات ال�سحية يف الإمارة، وعلى 
امل�سابني  الأط��ف��ال  التحديد  وج��ه 

مبر�ض الثال�سيميا.
اإدارة  وق���ال���ت دع����اء دب�����الن، م��دي��ر 
املوؤ�س�سي  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
يف دائ�����رة الأرا�����س����ي والأم������الك يف 
على  موظفينا  توعية  دبي:"تاأتي 
قائمة اهتماماتنا، لت�سجيعهم على 
الذي  املجتمع  اإىل  النتماء  تعزيز 

يعملون فيه، يف الوقت الذي ن�سهم 
الجتماعية،  الق�سايا  ب��دع��م  ف��ي��ه 

والوقوف اإىل جانب املحتاجني. 
نركز  احل����م����الت،  ه�����ذه  م���ث���ل  ويف 
واأهميته  بالدم  التربع  فوائد  على 
الأطفال  حاجة  وخا�سة  للمر�سى، 
لنقل  الثال�سيميا  مبر�ض  امل�سابني 
ال����دم ب��ا���س��ت��م��رار. وت��ع��ت��رب حمالت 
الأن�سطة  ���س��م��ن  ب����ال����دم  ال����ت����ربع 
امل�ستمرة التي تنظمها اأرا�سي دبي يف 
اإطار برناجمها املنتظم للم�سوؤولية 

ي�ستمل  ال��ذي  املوؤ�س�سية  املجتمعية 
على الكثري من الفعاليات واملبادرات 
ال�سرائح  خمتلف  خلدمة  املوجهة 

التي ت�ستحق الدعم وامل�ساعدة.
ا جانًبا من  وتعك�ض هذه احلملة اأي�سً
اخلطط امل�ستقبلية التي مت و�سعها 
بالتعاون مع هيئة ال�سحة، لتنظيم 
حمالت التربع ب�سفة دورية وبواقع 
اأطفال  ل�����س��ال��ح  ال�����س��ن��ة  يف  م��رت��ني 

التال�سيما.
ي�سار اإىل اأن مر�ض الثال�سيميا هو 
ي�سيب  وراث��ي  ا�سطراب  عبارة عن 
انخفا�ض  اإىل  وي���وؤدي  ال��دم،  خاليا 
م�����س��ت��وى ال��ه��ي��م��وغ��ل��وب��ني وع����دد 
ك��ري��ات ال���دم احل��م��ر امل�����س��وؤول��ة عن 
عالمات  وتعتمد  الأك�سجني.  حمل 
واأع����را�����ض ال��ث��ال���س��ي��م��ي��ا ع��ل��ى نوع 
الإح�سا�ض  وم��ن��ه��ا  امل���ر����ض،  و����س���دة 
ال���ع���ام، و�سيق  وال�����س��ع��ف  ب��ال��ت��ع��ب 
الب�سرة والريقان  التنف�ض و�سحوب 

وت�سوهات عظام الوجه، وغريها.

�ضوؤون ال�ضواحي ت�ضتقبل وفد هيئة تنمية املجتمع
 •• ال�شارقة –الفجر:

من  بال�سارقة وفداً  والقرى  ال�سواحي  �سوؤون  دائرة  ا�ستقبلت 
هيئة تنمية املجتمع يف دبي وذلك بهدف الطالع على جتربة 
ومتابعة  ال�سواحي  جمال�ض  على  الإ�سراف  جمال  يف  الدائرة 

�سوؤون ذوي املتوفني املواطنني يف اإمارة ال�سارقة.
ا�ستقبل الوفد كل من  خمي�ض بن �سامل ال�سويدي ع�سو املجل�ض 
التنفيذي رئي�ض دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى وال�سيخ ماجد 
والقرى  ال�سواحي  �سوؤون  دائ��رة  مدير  القا�سمي  �سلطان  بن 
وعبداهلل �سليمان الكابوري مدير اإدارة �سوؤون املجال�ض بالإنابة 
احلكومي  الت�سال  اإدارة  مدير  ال��زرع��وين  اأحمد  واإ�سماعيل 
بالإنابة فيما �سم وفد  هيئة تنمية املجتمع كل من حريز املر 
بن حريز املدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الجتماعية 
املجتمعي  ال��ت��الح��م  اإدارة  م��دي��ر  احل��ارث��ي  ب��ك��ار  ي��راف��ق��ه هنى 

وحميد ال�سام�سي رئي�ض ق�سم الربامج املجتمعية . 
وا�ستهل اللقاء بكلمة ترحيبية من خمي�ض بن �سامل ال�سويدي 
ع�سو املجل�ض التنفيذي رئي�ض دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى 
اإطار  يف  تاأتي  التي  الزيارة  بهذه  �سعادته  اأع��رب خاللها عن   ،
والتجارب يف  وتبادل اخلربات  املوؤ�س�سات  بني  التوا�سل  تعزيز 

املجالت امل�سرتكة بني اجلانبني .
املجال�ض  �سوؤون  اإدارة  مدير  الكابوري  �سليمان  عبداهلل  وق��دم 
الإ�سراف  يف  ال��دائ��رة  دور  ح��ول  ال��زائ��ر  للوفد  عر�ساً  بالإنابة 
على جمال�ض ال�سواحي واأهداف واخت�سا�سات املجال�ض واأبرز 
اخلدمات والأن�سطة والفعاليات التي مت تنظيمها خالل الفرتة 
اإدارة  مدير  ال��زرع��وين  اأحمد  اإ�سماعيل  ق��دم  بعدها   ، املا�سية 
الت�سال احلكومي بالإنابة عر�ساً عن دور الدائرة يف متابعة 
�سوؤون ذوي املتوفني املواطنني يف اإمارة ال�سارقة والتي تت�سمن 

خدمات تنظيم العزاء وا�ستقبال طلبات معاجلة وت�سوية �سداد 
الوفد  واأط��ل��ع  كما   ، املع�سرين  امل��ت��وف��ني  للمواطنني  ال��دي��ون 

مويلح  �ساحية  جمل�ض  م��راف��ق  ع��ل��ى  تعريفية  ج��ول��ة  خ���الل 
اإحدى املجال�ض التابعة لدائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى .

تنظمه غرفة جتارة و�صناعة اأبوظبي
ملتقى ومعر�ص العني للم�ضاريع ال�ضغرية 

واملتو�ضطة ينطلق غدًا مبركز العني للموؤمترات 
قطاعًا   17 من  واأجنبية  وطنية  �صركة   150

تعر�س اأحدث منتجاتها وخدماتها  
•• العني - الفجر

اأعمال وفعاليات الدورة  تبداأ �سباح غٍد الإثنني مبركز العني للموؤمترات 
الذي  واملتو�سطة،  ال�سغرية  للم�ساريع  العني  الثانية من ملتقى ومعر�ض 
تنظمه غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي مب�ساركة 150 �سركة باملعر�ض و20 

متحدثاً بامللتقى، وي�ستمر هذا احلدث الهام ملدة يومني . 
مللتقى ومعر�ض  الثانية  ال��دورة  اأن  اأبوظبي  واأعلنت غرفة جتارة و�سناعة 
م�ساركة  ت�سهد  ���س��وف   2017 وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية  للم�ساريع  ال��ع��ني 
تواجه  التي  التحديات  اأهم  للحديث عن  يومني  على مدى  20 متحدثاً 
اإىل  اإ�سافة  املجال،  واأهم الجتاهات يف هذا  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
ال�سباب  وحث  خارجها  اأو  الدولة  داخ��ل  �سواء  وجتاربهم  خرباتهم  عر�ض 
الإب��داع والبتكار وتلبى متطلبات  على الدخول يف م�سروعات ترتكز على 

ال�سوق املحلية .
واأكد �سعادة حممد هالل املهريي مدير عام غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي 
اإط��ار مبادرات الغرفة لعام  اأن امل�ساركة يف هذا احلدث �ستكون جمانية يف 
ال�سغرية  امل�ساريع  واأ���س��ح��اب  ال�سباب  الأع��م��ال  ل���رواد  منها  دع��م��اً  اخل��ري 
واملتو�سطة يف دولة الإمارات العربية املتحدة. وجاءت هذه اخلطوة ترجمة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  للمبادرة 
ليكون  الإم���ارات  2017 يف  ع��ام  "حفظه اهلل" لتخ�سي�ض  الدولة  رئي�ض 
�سعاره "عام اخلري"، وكذلك تاأكيداً من غرفة اأبوظبي وحر�ساً منها على 
القيام مب�سوؤوليتها املجتمعية جتاه قطاع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف 
الدولة وم�ساهمة منها لدعم رواد الأعمال وال�سباب وحتفيزهم على تعزيز 

م�ساهمتهم يف الأن�سطة القت�سادية واخلدمية يف الدولة. 
كما اأكد املهريي اأن تنظيم غرفة اأبوظبي لهذا امللتقى مبدينة العني ياأتي 
يف  املواطنني  الأع��م��ال  رواد  ت�سجيع  اإىل  الرامية  ا�سرتاتيجيتها  اإط��ار  يف 
الدولة ملمار�سة الأعمال التجارية واخلدمية وتاأ�سي�ض م�ساريعهم اخلا�سة 
ومبا ي�سهم يف دعم خطط وروؤية اأبوظبي القت�سادية، م�سرياً اإىل اأن هذا 
احلدث ياأتي �سمن ا�سرتاتيجية غرفة اأبوظبي التي تركز على توفري طرق 
وو�سائل النجاح لرواد الأعمال الإماراتيني واإر�ساء ثقافة الإبداع والبتكار 

يف هذا القطاع احليوي.
للتوا�سل  من�سة  يعترب  العني  مبدينة  واملعر�ض  امللتقى  اإن  املهريي  وق��ال 
الأعمال  ورواد  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية  للم�ساريع  ال��داع��م��ة  اجل��ه��ات  ب��ني 
املهتمني وفر�سة ل�ستعرا�ض منتجات موؤ�س�سات وم�ساريع الأعمال الرائدة 
يف الإمارات . ويت�سمن برنامج امللتقى لهذا العام عدداً من الأن�سطة التي 
املالية  والإدارة  ال�ستثمارات  ت�سمل جل�سات عمل متخ�س�سة حول تطوير 
و�سائل  ودور  والرتويج  الت�سويق  واإدارة  واملتو�سطة  ال�سغرية  للموؤ�س�سات 
امل�ساريع  متويل  وو���س��ائ��ل   ، وا���س��ع  لنطاق  للو�سول  الجتماعية  الإع���الم 

بالإ�سافة اإىل مو�سوعات مهمة لأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة. 
وي�سارك يف جل�سات امللتقى 20 متحدثاً بارزاً. 

 ويوفر هذا احلدث فر�سة مميزة لكت�ساف ال�سركات واملوؤ�س�سات اجلديدة 
والتوا�سل املبا�سر مع رواد الأعمال ال�سباب يف دولة الإمارات والتعرف على 
وكذلك  امل�سروعات،  ه��ذه  يف  النجاح  من  املزيد  لتحقيق  املنا�سبة  احللول 
فر�سة مميزة لرواد الأعمال املواطنني لبحث التعاون مع جمموعة متميزة 
من ال�سركات واملوؤ�س�سات، و�سيكون من بني هذه ال�سركات واملوؤ�س�سات هيئات 
اإىل تقدمي  حكومية وم�سارف و�سركات متويل حملية كربى التي ت�سعى 
تقدمي  على  القائمة  اجل��ه��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  اإ���س��اف��ة  مت��وي��ل  منتجات 
خدمات على غرار موؤ�س�سات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت واملوؤ�س�سات 
العني  وم��ع��ر���ض  ملتقى  تنظيم  وي��اأت��ي   . اللوج�ستية  واخل��دم��ات  امل��ال��ي��ة 
مركز  يف  يقام  وال��ذي  الثانية  ن�سخته  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع 
العني للموؤمترات يومي 17 و 18 اأبريل 2017 مب�ساركة 150 �سركة 
وموؤ�س�سة متثل 17 قطاعاً خمتلفاً، وياأتي تنظيم هذا احلدث الهام اإمياناً 
باأهمية تطوير وتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة وال�سركات النا�سئة يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة. وتعمل غرفة اأبوظبي مع عدد من اجلهات 
الر�سمية واخلا�سة ليلعب هذا احلدث دوراً بارزاً يف م�سرية تطوير وتنمية 

احلركة القت�سادية يف اإمارة اأبوظبي.  
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وجود فائ�ض اأو عدم توازن الأحما�ض 
املعدة  تنتجها  ال��ت��ى  ال��ه��ا���س��م��ة 

ميكن اأن ي�سبب اأملا،
ورائحة  وغثيان،  وغ���ازات،   
الفم الكريهة وغريها من 

الأعرا�ض، 
�سائعة  م�����س��ك��ل��ة  ومت���ث���ل 
ت����وؤث����ر ع���ل���ى ال���ن���ا����ض من 

جميع الأعمار.
ويعانى كثري من الأ�سخا�ض 
من م�ساكل احلمو�سة والتى 
اإىل وج��ود فائ�ض من  قد ت�سري 

املعدة"،  "حم�ض 
الأطعمة  وت��ن��اول 
بالتوابل،  الغنية 
ممار�سة  وع�����دم 
ال������ري������ا�������س������ة، 
وال������������ع������������ادات 
الغذائية غري 
امل���ن���ت���ظ���م���ة، 
والإج����ه����اد، 
�سرب  اأو 
الكحول.

وفى هذا 
 ، ق ل�سيا ا

ك�سف 
املوقع 
ال����ط����ب����ى 
مريكى  لأ ا

“Health Food Star”، عن 4 و�سفات 
طبيعية للتخل�ض من احلمو�سة، وت�سمل:

الريحان و�صفة   .1
وط���اردة  م��ه��دئ��ة  بخ�سائ�ض  ال��ري��ح��ان  يتميز 
الفورى  العالج  لك  تعطى  اأن  وميكن  للغازات 

من احلمو�سة والغثيان.
اأوراق  بع�ض  ت��ن��اول  يتم  بب�ساطة  الو�سفة:   -

الريحان للتخل�ض من احلمو�سة.
وثمة خيار اآخر،

 حيث يتم غلى 3-5 اأوراق الريحان يف كوب من 
دقائق، وميكن  مل��دة ب�سع  ين�سج  امل��اء ثم ندعه 

حتليته بالع�سل، مع جتنب اإ�سافة احلليب.

القرفة و�صفة   .2
القرفة جيدة ل�سحة اجلهاز اله�سمى، وتعمل 
مبثابة منظم طبيعى ملعدل للحمو�سة وت�ساعد 

على اإزالة غازات املعدة.
من  �سغرية  ملعقة  ن�سف  اإ�سافة  الو�سفة:   -

كوب  فى  القرفة  م�سحوق 
من امل��اء، و و�سعه على 

لب�سع  ليغلى  النار 
تناول  و  دقائق، 

�������������س������������اى 

اليوم  ف���ى  م�����رات  ث����الث  اإىل  م���رت���ني  ال��ق��رف��ة 
للتخل�ض من احلمو�سة، كما ميكن اأي�ساً اإ�سافة 

م�سحوق القرفة اإىل احل�ساء اأو ال�سلطة.

التفاح خل  و�صفة   .3
على الرغم من اأنه حم�سى فى الطبيعة، اإل اأن 

خل التفاح له تاأثري قلوى، 
حيث اإنه ي�ساعد فى عالج حمو�سة املعدة.

- الو�سفة: بب�ساطة يتم مزج واحد اأو اثنني من 
املالعق ال�سغرية من اخلام،

 مع فلرتة خل التفاح فى كوب من املاء، و�سربه 
ال��ي��وم قبل وجبات  اأو م��رت��ني ف��ى  م��رة واح���دة 

الطعام.

القرنفل و�صفة   .4
املعدة  حمو�سة  تخفيف  على  ي�ساعد  القرنفل 
ل��ل��ري��اح لأنه  ال��ط��ارد  ت��اأث��ريه  وال���غ���ازات ب�سبب 

يزيد من حم�ض الهيدروكلوريك فى املعدة.
- الو�سفة: يتم م�سغ 2 اإىل 3 ف�سو�ض بدقة 
اأنه  اإىل  اإ����س���اف���ة  احل��م��و���س��ة  م���ن  ل��ل��ت��خ��ل�����ض 
واآلم  الكريهة  ال��ف��م  رائ��ح��ة  ي��زي��ل 

الأ�سنان.

عالجك من الطبيعة

 4 و�ضفات �ضحرية للتخل�ص من حمو�ضة املعدة

�صيوعًا  اأكرث  والأمعاء  املعدة  التهاب 
يف ال�صتاء:

تكاثر  بالنا�ض  والخ��ت��الط  ال���ربد  ي��ع��ّزز 
الفريو�سات وقد تكون قلة التهوئة عاماًل 
�سعوبة  الفريو�سات  جتد  اأي�ساً.  م��وؤث��راً 
ت���رتاج���ع قوتها  ل����ذا  م���ق���اوم���ة احل����ر  يف 
نلتقط  اأن  ميكن  ذل���ك،  م��ع  ال�سيف.  يف 

التهاب املعدة والأمعاء على مّر ال�سنة!

التقيوؤ هو املوؤ�صر الأ�صا�صي:
لكنها  م��األ��وف��ة  التقيوؤ  ح���الت  ت��ك��ون 
ت��رتاف��ق اأي�����س��اً م��ع الإ���س��ه��ال القوي 
اإن����ت����اج  اأو  ال��������رباز  يف  دم  وظ����ه����ور 
اأح��ي��ان��اً. ترتافق  اإف����رازات خماطية 
ه���ذه الأع���را����ض غ��ال��ب��اً م��ع اأوج����اع 
البطن  يف  وت�������س���ن���ج���ات  ع�����س��ل��ي��ة 
وفقدان ال�سهية وال�سداع والتعب 
اخلفيفة.  واحل���م���ى  والأوج���������اع 
ف��ج��اأًة وقد  امل��وؤ���س��رات كلها  تظهر 

يخ�سر املري�ض جزءاً من وزنه.

الطعام الفا�صد قد يكون ال�صبب:
التهاب  كان  اإذا  م�ستحيلة  الفر�سية  هذه 
الفريو�ض  لأن  فريو�سياً  والأم��ع��اء  املعدة 
نقله  ميكن  ول  اجل�سم  خ���ارج  ي�سمد  ل 

يحمل  ب�����س��خ�����ض  الح��ت��ك��اك  ع���رب  اإل 
ال��ع��دوى. اأم��ا ح��الت اللتهاب 

امل��رت��ب��ط��ة ب���امل���اأك���ولت 
ال�������ف�������ا��������س�������دة، 

ن  فتكو

جرثومية بطبيعتها. تدخل هذه احلالة 
يف خانة اللتهابات الغذائية ال�سامة.

ل داعي ل�صت�صارة الطبيب دومًا:
م���ع���ظ���م  يف 

والأمعاء  املعدة  التهاب  يختفي  الأحيان، 
اأربعة  اأو  ثالثة  بعد  تلقائياً  الفريو�سي 
اأيام من دون دواء. ل داعي لأخذ الأدوية 
التي تبطئ تفريغ الأمعاء لأنها ل ت�سمح 
من  خليط  اأخ��ذ  ميكن  ال�سفاء.  بت�سريع 
الطني الأخ�سر )ملعقة �سغرية يف كوب 
م��اء، ث��الث م��رات ي��وم��ي��اً( لتنظيم 
اللتهاب  ك��ان  اإذا  لكن  اله�سم. 
احلاجة  ت�����ربز  ج����رث����وم����ي����اً، 
حيوي  م�������س���اد  اأخ�������ذ  اإىل 
اأيام.  وع�سرة  ثمانية  ب��ني 
امل�سكلة  ا�ستمرت  واإذا 
الأوجاع  وبقيت 

قوية وظهر دم يف الرباز، يجب ا�ست�سارة 
الطبيب.

يجب الكتفاء باأكل اجلزر والأرز:
ه�����ذان ال�����س��ن��ف��ان م���ف���ي���دان ل��ك��ن ميكن 
ال��ده��ن��ي��ة )عجل،  ال��ل��ح��وم غ���ري  ت���ن���اول 
امل�سوية والأ�سماك غري  اأو  دج��اج، حب�ض( 
امل�سوي  واخل���ب���ز  وال��ن�����س��وي��ات  ال��ده��ن��ي��ة 

ومرق اخل�سراوات...
)بال  بحمية  الل��ت��زام  يجب  باخت�سار،   
روا�سب( لتجنب تن�سيط القولون. ويجب 
اأيام  3 و5  ب��ني  اله�سمي  اإراح���ة اجل��ه��از 
الأخرى  امل��اأك��ولت  ت��ن��اول  ا�ستئناف  قبل 

تدريجاً.
 اإذا مل تخّف امل�سكلة، ميكن تناول اأوعية 
����س���غ���رية م����ن ط����ع����ام الأط����ف����ال 

امله�سوم م�سبقاً.

جت������ّن������ب ب���ع�������س 
املاأكولت:

ك��ي ل ت��ط��ول فرتة 
ال������س�����ط�����راب�����ات، 
م������ن الأف���������س����ل 
الم���ت���ن���اع عن 
الفاكهة  اأك���ل 

واخل���������س����راوات، واحل���ل���ي���ب، والأج����ب����ان 
الدهنية،  وال��ل��ح��وم  ب��ال��ك��رمي��ا،  امل��خ��ّم��رة 
واللحوم  بال�سل�سة،  الغنية  والأط���ب���اق 
)بطاطا  وال���ده���ون  وال��ب��ي�����ض،  امل������رّبدة، 
م���ق���ل���ي���ة، زب���������دة، ����س���ل�������س���ات ج�����اه�����زة(، 
واملثلجات،  وال�����س��وك��ولت��ة،  واحل��ل��وي��ات، 
ي�ستعيد  اأن  اإىل  واخل�������ل...  وال���ت���واب���ل، 

اجل�سم و�سعه الطبيعي!

تناول امل�صروبات الغازية مفيد:
على عك�ض الأفكار املوروثة يف هذا املجال، 
م�����س��روب غازي  ب��ت��ن��اول  احل��ل  ل يق�سي 
)ول��و مل يكن ف���واراً!( لأن��ه ي��وؤذي املعدة. 
الغازي. يف  املاء  ينطبق الأمر نف�سه على 
املقابل يجب اأن نعتاد على �سرب املاء مع 

قليل من ال�سكر.

غ�صل اليدين يحمي من العدوى:
الأهمية  ب��ال��غ  ال��ي��دي��ن  غ�سل  اأن  �سحيح 
لكن يجب اأن يرتافق مع خطوات وقائية 
باملر�سى،  الح��ت��ك��اك  جتنب  مثل  اأخ���رى 

وغ�سل الفاكهة واخل�سراوات جيداً، 
وت��ن��ظ��ي��ف امل���رح���ا����ض مب����اء ج��اف��ي��ل بعد 
مالب�سه  وغ�����س��ل  امل��ري�����ض  ي�ستعمله  اأن 
وَكّيها  ي�����س��ت��ع��م��ل��ه��ا  ال���ت���ي  والأق���م�������س���ة 

لتعقيمها.

املحفزات احليوية �صرورية:
املعدة والأم��ع��اء، ل  التهاب  بعد نوبة من 
يتمّكن  املعوية كي  البيئة  بد من جتديد 
نف�سه يف وجه  ع��ن  ال���دف���اع  م��ن  اجل�����س��م 
ال��ف��ريو���س��ات الأخ�����رى وي��ح��ت��م��ي م��ن اأي 
اله�سم.  وظيفة  يف  حمتملة  ا�سطرابات 
بيئة  اإن�����س��اء  احل��ي��وي��ة  امل��ح��ف��زات  ت�سمن 

عالية اجلودة.

تتفاقم امل�صكلة مع امل�صنني: �صحيح!
امل�سنون اأ�سعف من غريهم، لذا قد يوؤدي 
اإىل  والتقيوؤ  الإ�سهال  ب�سبب  امل��اء  فقدان 

جفاف اأج�سامهم بوترية اأ�سرع. 
على  ن�سّجعهم  اأن  ي��ج��ب  ال�����س��ب��ب،  ل��ه��ذا 
�سرب ال�سوائل بانتظام لأن �سعور العط�ض 

لديهم �سعيف.
ترطيب  اإع���ادة  يف  م�ساعدتهم  ميكن  اأو   
اجل�سم عرب حماليل ُتباع يف ال�سيدليات 
�سكل مغلفات يجب تذويبها يف ماء  على 
م��ع��دين ع��ل��ى م���ر ال���ي���وم. ت���ربز احلاجة 

اأحياناً اإىل دخول امل�ست�سفى.

اف�ضل التدابري للوقاية من 
التهاب املعدة و الأمعاء

ما  وُمْعٍد.  مزعج  لكنه  احلالت  معظم  يف  حميدًا  والأمعاء  املعدة  التهاب  يكون 
اأف�صل التدابري التي ميكن اتخاذها للوقاية منه اأو التخل�س من الأعرا�س عند 

ظهورها؟
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العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2465   

املنذر : حبيب بنك اي جي زيوريخ   
املنذر اليها : احمد �سحي للتجارة العامة - �ض ذ م م 

درهم   )68.109.21( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )61921/خ�سو�سي/O/دبي( من 
نوع )تويوتا هاي اي�ض - فان ثالجة( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2467   

املنذر : حبيب بنك اي جي زيوريخ   
املنذر اليها : احمد �سحي للتجارة العامة - �ض ذ م م 

درهم   )61.470.58( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )17277/خ�سو�سي/O/دبي( من 
نوع )تويوتا هاي اي�ض - فان ثالجة( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2464   

املنذر : حبيب بنك اي جي زيوريخ   
املنذر اليها : احمد �سحي للتجارة العامة - �ض ذ م م 

درهم   )73.827.62( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )17273/خ�سو�سي/O/دبي( من 
نوع )تويوتا هاي اي�ض - فان ثالجة( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2466   

املنذر : حبيب بنك اي جي زيوريخ   
املنذر اليها : احمد �سحي للتجارة العامة - �ض ذ م م 

درهم   )54.954.54( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )29487/خ�سو�سي/O/دبي( من 
نوع )تويوتا هاي اي�ض - فان ثالجة( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2439   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :م�سطفى فتحي عبداملجيد حممد ن�سار

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )34.138.20( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )7405/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع )هوندا 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  �سالون(    - �سيفيك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2440   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :زهري فا�سل ياغي

درهم   )45.685.23( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )87757/خ�سو�سي/D/دبي( من 
قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  ا�ستي�سن(    -  35 اك�ض  )انفينيتي جيه  نوع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2442   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :نور�ض غ�سان الع�ض

درهم   )60.382.22( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )79652/خ�سو�سي/P/دبي( من 
نوع )هوندا اكورد - �سالون(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2444   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه : عبد اجلليل لعالوي

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )83.518.05( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )86192/خ�سو�سي/B/دبي( من نوع )فورد 
كافة  املنذر مع حفظ  واملمولة ل�ساحلكم من قبل  ا�ستي�سن(    - اك�سبلور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2441   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :�سابر قادروف

درهم   )120.162.16( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )17441/خ�سو�سي/S/دبي( من نوع )بي ام 
املنذر مع حفظ  واملمولة ل�ساحلكم من قبل  ا�ستي�سن(    -  5 اك�ض  دبليو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2443   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :نبيه غ�سبي �سبع 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )36.313.99( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )36850/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع )بي ام 
دبليو 323 - �سالون(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2448   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :ناتوفيتي �سوادكاران كانان

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )61.654.48( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )4736/خ�سو�سي/G/دبي( من نوع )تويوتا 
برادو - ا�ستي�سن(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2463   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:احلقائق للمقاولت - �ض ذ م م 

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )8972.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )86102/خ�سو�سي/B/دبي( من نوع )ني�سان 
التيما 2.5 - �سالون(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2459   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:علي عبد الرازق علي يا�سني

درهم   )42.451.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)83432/خ�سو�سي/C/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )تويوتا كامري - �سالون(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2453   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:وقا�ض احمد ار�ساد احمد

درهم   )56.415.35( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)73329/خ�سو�سي/E/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )تويوتا كامري - �سالون(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2454   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:�سابر ح�سني ف�سل ح�سني 

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )7098.99( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خ��الل 
نوع  م��ن  )39433/خ�سو�سي/D/دبي(  رق��م  ال�����س��ي��ارة  على  التنفيذية 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  �سالون(    - لن�سر  )ميت�سوبي�سي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2462   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:لت�ض درايف لتاأجري ال�سيارات 

درهم   )12.393.13( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )78001/خ�سو�سي/G/دبي( من 
نوع )ني�سان ميكرا - �سالون(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2458   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: �سريمني �سالكازانوف 

درهم   )54.672.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )65789/خ�سو�سي/E/دبي( من نوع )هوندا 
اكورد - �سالون(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2457   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:راجا مغريي غالم حيدر 

درهم   )67.999.21( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )75830/خ�سو�سي/K/دبي( من 
نوع )تويوتا ك��ورول(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2461   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: جلوبال انرجيا لتجارة الوقود - �ض ذ م م 

درهم   )111.535.9( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)16715/خ�سو�سي/G/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )تويوتا كامري - �سالون(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2451   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:حممد زبري حممد ابراهيم 

درهم   )20.769.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )34759/خ�سو�سي/N/دبي( من 
نوع )ميت�سوبي�سي لن�سر - �سالون(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2456   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:حممد حممود عثمان حممد

درهم   )34.366.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)20842/خ�سو�سي/P/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )تويوتا ياري�ض - �سالون(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2460   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه: امل ال�سوري لتجارة ال�سماك - �ض ذ م م 

درهم   )41.136.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )75172/خ�سو�سي/M/دبي( من نوع )�سي 
ام �سي فرييكا - �ساحنة براد(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2452   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه :عبدول مالك حممد عدنان مال اهلل 

درهم   )32.322.25( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )37587/خ�سو�سي/D/دبي( من 
نوع )هوندا اكورد - �سالون(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2455   

املنذرة/دنيا للتمويل - ذ م م 
املنذر اليه:يا�سر ابراهيم حفيظ اخرت 

درهم   )37.515.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )99710/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )هوندا 
�سيفيك(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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»اأبوظبي خلدمات حقول النفط« تفتتح 
م�ضنع »اأدو�ص للخدمات الفنية« يف الروي�ص 

•• اأبوظبي-وام:

ادو�ض  م�سنع  “اأدو�ض”  النفط  حقول  خلدمات  اأبوظبي  �سركة  افتتحت 
و�سيانة  ت�سنيع  جمال  يف  املتخ�س�ض  الروي�ض  مبنطقة  الفنية  للخدمات 
معدات النفط والغاز والذي يقع يف قلب حمور عمليات ا�ستخراج النفط 
�سركة  مع  بالتعاون  وذل��ك  الإم���ارات  يف  البرتوكيماويات  وت�سنيع  والغاز 

جون كرين و�سركة امري�سون .
“اأدو�ض”  ح�سر الفتتاح �سعادة جمال م�سلم مكتوم املزروعي نائب رئي�ض 
املواد  رئي�ض  نائب  اأ�سد  يون�ض حممد  و  ال�سركة  �سحادة مدير عام  وزه��ري 
الأو�سط  ال�سرق  رئي�ض  لييوفيلد  وم��ارك  ب��روج  ب�سركة  امل�سرتيات  واإدارة 
واإفريقيا يف �سركة امير�سون و�ستيفانو رو�سي مدير عام الإدارة يف �سركة 

جون كرين وعدد من ال�سخ�سيات من خمتلف القطاعات ذات ال�سلة .
وقال جمال املزروعي اإن ا�ستثمارات ال�سركة امل�ستمرة �سهدت منوا وا�سحا 
يف الآونة الأخرية ف�سال عن اإ�سافة جمالت خمتلفة يف ت�سنيع و�سيانة 

معدات النفط والغاز والبرتوكيماويات . 
املنطقة ي�سم  امل�سنع اجلديد الذي يعد الأول من نوعه يف  اأن  اإىل  ولفت 
حمطة خدمة لكل من املعدات الثابتة والدوارة بجانب كونه موطنا ملانعات 
الت�سرب اخلا�سة باأدو�ض كلينغر اإ�سافة اإىل مركز خلدمة ال�سمامات حيث 

يتم اإجراء معظم اأنواع �سيانة واإ�سالح ال�سمامات .
اجلديدة  للم�ساريع  الأ�سا�سية  اخلدمات  على  اجلديد  امل�سنع  ي�سمل  كما 
الآلت  وت�سنيع  الن�سهار  مثل  اخلدمات  ذلك  يف  مبا  ال�ستدامة  ل�سمان 
واإدارة حافة الأنابيب من اأجل �سمان عدم الت�سرب يف مرافق العميل من 

خالل اإدارة الو�سالت املغلقة مبا يف ذلك التتبع الكامل .
للتوزيع  اأدن���وك  �سركاء  اأه��م  م��ن  م��ن  تعد  التي   � اأدو����ض  وت��وف��ر جمموعة 
وغ�سيل  ال��وق��ود  تعبئة  حم��ط��ات  ملعظم  وامل���وردي���ن  امل��زودي��ن  باعتبارهم   �
املخ�س�سة  والت�سليح  الت�سنيع  خدمات   � الدولة  يف  و�سيانتها  ال�سيارات 
ت�ستد  التي  الأ�سا�سية  الت�سنيع  ق��درات  اإىل  اإ�سافة  والغاز  النفط  ل�سناعة 
احلاجة اإليها يف �سناعة احلفر والإنتاج ال�سريع حيث ترتاوح قدراتها بني 
الآلت الب�سيطة التي تعمل يدويا اإىل الأكرث تطورا ومراكز ت�سنيع الآلت 
املخ�س�ض  الت�سنيع  مرفق  مثل  متعددة  خدمات  وتقدم  امل��ح��اور  متعددة 

خلزانات الوقود حتت الأر�ض مزدوجة اجلدران وغريها.

مذكرة تفاهم بني »دبي للمراأة« و»دبي املايل « لتفعيل 
التمثيل الن�ضائي يف جمال�ص اإدارة ال�ضركات املدرجة

•• دبي-وام:

اأطر  لتعزيز  تفاهم  مذكرة  امل��ايل  دب��ي  و�سوق  للمراأة  دب��ي  موؤ�س�سة  وقعت 
ال�سراكة ال�سرتاتيجية بينهما يف جمال دعم ومتكني املراأة يف قطاع املال 
ال�سركات  اإدارة  جمال�ض  يف  م�ساركتها  م�ستوى  رف��ع  خ��الل  من  والأع��م��ال 

امل�ساهمة العامة الإماراتية واملدرجة يف �سوق دبي املايل.
زايد  ال�سيخ من�سور بن  املذكرة بتوجيهات ورعاية حرم �سمو  ياأتي توقيع 
ال��وزراء وزير �سوؤون الرئا�سة �سمو ال�سيخة  اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�سة جمل�ض الإمارات للتوازن بني 

اجلن�سني رئي�سة موؤ�س�سة دبي للمراأة.
املري  غ��امن  �سعادة منى   .. للمراأة  دب��ي  موؤ�س�سة  التفاهم عن  وق��ع مذكرة 
رئي�سة جمل�ض الإدارة الع�سو املنتدب للموؤ�س�سة .. فيما وقعها عن �سوق دبي 
املايل �سعادة عي�سى عبد الفتاح كاظم رئي�ض جمل�ض الإدارة لل�سوق وبح�سور 
م�سوؤويل اجلانبني. ياأتي توقيع املذكرة يف اإطار تبادل اخلربات واملعارف بني 
الطرفني يف جمال التطوير املهني يف اأ�سواق املال مع تعزيز بحث اخلدمات 
الإدارة  جمل�ض  لع�سوية  الرت�سح  على  امل��راأة  ت�سجيع  يف  ي�سهم  مبا  املالية 
�سوق  مع  النوعي  التعاون  املري  منى  �سعادة  وثمنت  القيادية.  وللمنا�سب 
باعتبارها  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  اأهمية عقد هذه  .. موؤكدة  املايل  دبي 
ت�سكل اأ�س�سا قوية للم�سي قدما يف اجلهود الرامية اإىل رفع م�ساركة املراأة 

يف جمال�ض اإدارة ال�سركات امل�ساهمة املدرجة يف الأ�سواق املالية.
امل��ايل ياأتي انطالقا من الهتمام  اإن التعاون مع �سوق دبي  امل��ري   وقالت 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بنت  منال  ال�سيخة  �سمو  توليه  ال��ذي  الكبري 

للمراأة وحر�سها الدائم على تعزيز ح�سورها يف جمال�ض اإدارة ال�سركات.
اقت�سادية مهمة  موؤ�س�سة  التفاهم مع  ملذكرة  املوؤ�س�سة  توقيع  اأن  واأ�سافت 
ك�سوق دبي املايل يدعم مبادرتها الرائدة يف متثيل املراأة يف جمال�ض الإدارة 
اإقليميا وعامليا يف تطبيق قرار متثيل العن�سر  والتي عززت مكانة الدولة 
حتقيقا  احلكومية  وال�سركات  الهيئات  جميع  اإدارات  جمال�ض  يف  الن�سائي 
لهدف زيادة متثيل الن�ساء اإىل %20 يف جمال�ض اإدارات ال�سركات امل�ساهمة 

العامة بحلول العام 2020.
 واأ�سارت رئي�سة جمل�ض الإدارة الع�سو املنتدب ملوؤ�س�سة دبي للمراأة اإىل اأن 
اخلطوة اجلديدة تعك�ض مدى جهود املوؤ�س�سة املتوا�سلة نحو تعزيز امل�ساركة 
الفعالة للمراأة يف املجال القت�سادي ودخولها عامل املال والأعمال وحتقيق 
الأكرب  احل�����س��ور  مل��ب��داأ  تر�سيخا  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  م�سبوقة يف  غ��ري  جن��اح��ات 
ال�سركات  اإدارة  وحت��دي��دا  الإدارة  جمال�ض  يف  الإم��ارات��ي��ة  للمراأة  واملتميز 

امل�ساهمة العامة املدرجة يف �سوق دبي املايل.
واأكدت املري اأن مو�سوع متثيل الن�ساء يف جمال�ض اإدارات ال�سركات املدرجة 
مهم للغاية وبدون �سك �ستفتح هذه ال�سراكات ال�سرتاتيجية اآفاقا جديدة 
لع�سوية جمال�ض  الرت�سح  ن�سبة  برفع  �سيا�سة خا�سة  و�سع  على  للتعاون 
القت�سادية  ال��ك��ف��اءة  كبري يف حتقيق  اأث���ر  م��ن  ل��ذل��ك  مل��ا  ال�����س��رك��ات  اإدارة 

وبالتايل امل�ساهمة يف اقت�ساد الدولة وحتقيق التنمية ال�ساملة.
التي تقوم بها  الكبرية  اأثنى �سعادة عي�سى كاظم على اجلهود   من جانبه 
لتوؤهلها لأن ت�سبح  العاملة  باملراأة  الرتقاء  اأجل  للمراأة من  دبي  موؤ�س�سة 
ع�سوا فعال يف جمال�ض الإدارة. واأعرب عن ترحيب �سوق دبي املايل بالتعاون 
جمالت  خمتلف  يف  امل���راأة  متكني  جهود  لتعزيز  للمراأة  دب��ي  موؤ�س�سة  مع 
الأعمال بوجه عام ويف جمال�ض اإدارات �سركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف 
ال�سوق على وجه اخل�سو�ض يف اإطار ال�سيا�سات الوطنية وتوجيهات القيادة 
اجلن�سني  بني  التوازن  بتحقيق  الكفيلة  ال�سبل  كل  توفري  ب�ساأن  الر�سيدة 
واقع  اأن  واأ�ساف  الإماراتية.    للمراأة  اأكرب  اأم��ام ح�سور  الطريق  ومتهيد 
احلال اأن للمراأة الإماراتية تاريخ حافل بالنجاحات وما حتققه ال�سيدات يف 
الإمارات من متيز وح�سور فاعل يف جميع املجالت هو مبثابة اإرث عريق 
ال�سابقة  الع�سور  يف  التقليدية  الأعمال  يف  امل�ساركة  من  بداية  به  نفتخر 
الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  اإجن��ازات حفزتها  اليوم من  نعي�سه  ما  اإىل  و�سول 
الإم����ارات  ق��دم��ت  الإم�����ارات حيث  دول���ة  تاأ�سي�ض  امل����راأة منذ  ب�����س��اأن متكني 
الإم��ارات��ي��ة نظرياتها  امل��راأة  �سبقت  املجال بحيث  ه��ذا  منوذجا يحتذى يف 
اإدارة  اأو  العام  العمل  اأو  التعليم  �سواء على �سعيد  العربية  ال��دول  بقية  يف 

ال�سركات واملجموعات العائلية اأو تويل املنا�سب الوزارية والربملانية.

التزامًا منها لتوطيد العالقة بني التاجر وامل�صتهلك يف دبي

اقت�ضادية دبي متكنت من حل �ضكاوى 
ت�ضــل اإىل 92 األــف منـذ عــام 2010

لوتاه: نقدم الأف�صل للتجار ونحمي امل�صتهلكني
�صواًء املحليني اأو العامليني تعزيزًا ملكانة دبي العاملية

ال����ق����م����زي: ن���دع���م 
مم���ار����ص���ة الأع���م���ال 
بيئة  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
التناف�صية  ت�صودها 
وال�������ص������ت������دام������ة

»العربية للمزادات« ت�ضتقطب 1500 م�ضارك يف اأول مزاد لها يف البحرين 
ال�����س��وق ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة م���ن ���س��م��ع��ة وبنية 
خمتلف  اإق��ام��ة  على  م�سجعة  تنظيمية 

الفعاليات مبا فيها املزادات العلنية .
امل��ن��اع��ي ���س��ع��ب ال��ب��ح��ري��ن بنتائج  وه��ن��اأ 
املزاد الأول على الأرقام املميزة للوحات 
ال�سيارات وبالنجاح الفائق لهذا احلدث 
املزادات  �سوق  ب��اأن  تفاوؤله  عن  معربا   ..
يف  ق��وي��ا  حت��رك��ا  �سي�سهد  ال��ب��ح��ري��ن  يف 
���س��واء على  امل��زاي��دة  امل�ستقبل يف جم��ال 
الأرق�����ام امل��م��ي��زة ل��ل��وح��ات ال�����س��ي��ارات اأو 
ع��ل��ى ال��ع��ق��ارات ب��ال���س��ت��ف��ادة م��ن خربة 
على  ت��زي��د  ال��ت��ي  للمزادات”  “العربية 
ال�سركة  من  اكت�سبتها  والتي  �سنة   14

•• ال�شارقة-وام:

حققت العربية للمزادات جناحا باهرا يف 
اأول مزاد علني يقام يف مملكة البحرين 

على الأرقام املميزة للوحات ال�سيارات.
وذكرت ال�سركة التي تاأ�س�ست موؤخرا يف 
املنامة حتت مظلة “الإمارات للمزادات” 
ال�����س��رك��ة الم����ارات����ي����ة امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
العلنية  امل�����زادات  وتنظيم  اإدارة  جم���ال 
والإلكرتونية يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
اأرب��اح��ا فاقت  الأول حقق  م��زاده��ا  اإن   ..
التوقعات بلغت مليون و752 األف دينار 
40 رقما  ب��ي��ع  ب��ح��ري��ن��ي م���ن ح�����س��ي��ل��ة 

مميزا للوحات ال�سيارات.
ح�سورا  ا�ستقطب  م��زاده��ا  اأن  واأ�سافت 
م�سارك   1500 نحو  اإىل  و�سل  كبريا 
و�����س����ط ت��ن��ظ��ي��م م��ت��م��ي��ز ووف�������ق اأرق������ى 
الآليات  لكافة  والتقان  العاملية  املعايري 
واإدارة  ت��ن��ظ��ي��م  يف  امل��ت��ب��ع��ة  وال�����س��واب��ط 
باإ�سادة  ح��ظ��ي  ك��م��ا  احل��دي��ث��ة  امل������زادات 
وال�سركاء  امل�����زاد  يف  امل�����س��ارك��ني  وث���ن���اء 

ال�سرتاتيجيني .
املناعي  م��ط��ر  ع���ب���داهلل  ����س���ع���ادة  وق�����ال 
املنتدب  والع�سو  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
لالإمارات للمزادات اإن جناح املزاد الذي 
هو  ل��ل��م��زادات  العربية  واأدارت����ه  نظمته 
لنطالق  م��ب�����س��رة  وب���داي���ة  ال��غ��ي��ث  اأول 
وترية عمل العربية للمزادات يف مملكة 
ال��ب��ح��ري��ن خ��ا���س��ة يف ظ��ل م��ا مت��ت��از به 

اأن  اإىل  واأ�سار   . للمزادات  الإم���ارات  الأم 
املقبلة  �ستعمل خالل  للمزادات  العربية 
امل��زادات يف البحرين  على تن�سيط �سوق 
ثانوي لالأرقام  �سوق  بالتوازي مع خلق 
املحافظة  مع  ال�سيارات  للوحات  املميزة 
على ارتفاع اأ�سعارها ب�سكل مدرو�ض يلبي 
ورغبات  ال��ر���س��م��ي��ة  اجل��ه��ات  متطلبات 
حمبي  ح��ق��وق  ي�����س��ون  ومب���ا  املتعاملني 
امل�ستثمرين يف  اأو  املميزة  الأرق��ام  اقتناء 
هذا املجال . وذكر اأن العربية للمزادات 
املقبلة  ال��ف��رتة  يف  اآخ����ر  م����زادا  �ستنظم 
بحلة جديدة ت�سمن حتقيق جناح يفوق 
لتحافظ  الأول  امل��زاد  يف  املحقق  النجاح 

لها  ت�سمن  التي  �سمعتها  على  ال�سركة 
املنطقة  يف  التو�سعية  خطتها  ا�ستكمال 
والعامل بعد جناحها عن جدارة يف اإثبات 
وجودها يف كل من الإم��ارات وبريطانيا 

وم�سر وقطر والبحرين .
املرحلة  ل��ل��م��زادات يف  ال��ع��رب��ي��ة  وت��رك��ز 
على  ال��ب��ح��ري��ن  يف  ع��م��ل��ه��ا  م���ن  الأوىل 
تنظيم واإدارة املزادات على الأرقام املميزة 
نطاق  يت�سع  اأن  على  ال�سيارات  للوحات 
امل�����زادات  ل��ي�����س��م��ل  م�ستقبال  خ��دم��ات��ه��ا 
واملقتنيات  امل���رك���ب���ات  وب���ي���ع  ال��ع��ق��اري��ة 
الل��ت��زام بنهج  ت��رك��ز على  وغ��ريه��ا كما 
التميز والبتكار يف تنظيم مزادات علنية 

•• دبي-الفجر:: 

اأك���د ���س��ع��ادة �سامي ال��ق��م��زي، م��دي��ر عام 
اق��ت�����س��ادي��ة دب����ي، ع��ل��ى ال�����دور احليوي 
وحماية  ال���ت���ج���اري���ة  ال���رق���اب���ة  ل���ق���ط���اع 
دبي  اإم�����ارة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف  امل�ستهلك 
املحلي  الأ���س��ع��دة  جميع  على  التجارية 
والإقليمي والعاملي، حيث يتوىل القطاع 
امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني وجتار  م�����س��وؤول��ي��ة ت��وع��ي��ة 
كما  وم�سوؤولياتهم،  بحقوقهم  التجزئة 
ين�ساأ  ما  بالتعامل مع  املعنية  اأنه اجلهة 

من نزاعات يف هذا ال�سدد. 
الرقابة  ق��ط��اع  ي��دع��م  ال��ق��م��زي:  وق����ال 
ممار�سة  امل�ستهلك  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
ت�سودها  ب��ي��ئ��ة  يف  ال��ت��ج��اري��ة  الأع����م����ال 
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة وال����س���ت���دام���ة، ح��ي��ث يلتزم 
يف  العادلة  التجارة  مبمار�سات  القطاع 
دبي من خالل توعية امل�ستهلكني وجتار 
حقوقهم  ح����ول  وال���ب���ائ���ع���ني  ال��ت��ج��زئ��ة 
امل�ستهلكني  وم�����س��اع��دة  وم�����س��وؤول��ي��ات��ه��م، 
ال���ت���ج���ار، والبت  م���ع  ال���ن���زاع���ات  يف ح���ل 
يف ���س��ك��اوى امل��م��ار���س��ات ال��ت��ج��اري��ة غري 
العادلة، وتنظيم الأن�سطة التجارية وفق 

مبادئ القانون.
جهودنا  ت�����س��ت��م��ر  ال���ق���م���زي:  واأ������س�����اف 
املقدمة  اخل�����دم�����ات  م�������س���ت���وى  ل����رف����ع 
احلركة  على  واحلفاظ  العمالء  لإ�سعاد 
ال��ت��ج��اري��ة ل��دب��ي وي���اأت���ي ذل���ك يف اإط���ار 
الر�سيدة  ح��ك��وم��ت��ن��ا  ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ 
الرامية اإىل الرتقاء مب�ستوى اخلدمات 
يف الإمارة، وقام قطاع الرقابة التجارية 
وحماية امل�ستهلك من خالل مبادرة “كن 
كم�ستهلك”،  حقوقك  واع��رف  حق  على 
امل�ستهلك  ب��ت��وع��ي��ة  اخل���ا����س���ة  احل��م��ل��ة 
خ��الل خمتلف  م��ن  وواج��ب��ات��ه  بحقوقه 
من  امل�ستهلكني،  �سكاوى  وتلقي  القنوات 
األ��ف �سكوى منذ   92 ح��ل م��ا يزيد ع��ن 

اطالقها عام 2010 .
وم����ن ج��ان��ب��ه، ق����ال حم��م��د ع��ل��ي را�سد 
الرقابة  لقطاع  التنفيذي  املدير  لوتاه، 
امل�����س��ت��ه��ل��ك: يعمل  ال��ت��ج��اري��ة وح��م��اي��ة 
ال�سركات  ال���ت���زام  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال��ق��ط��اع 
ب��ال��ق��وان��ني ال��ت��ج��اري��ة واحل���ف���اظ على 
حقوق امل�ستهلكني، والتاأكد من ارتباطها 
تت�سل  وا���س��ح��ة  وت��وج��ي��ه��ات  ب�سيا�سات 
يتمكن  بحيث  القت�سادية  بالقطاعات 
اجلميع من بدء ن�ساطاتهم بكل �سهولة 

ل��ت��وج��ي��ه��ات احلكومة  وت��ن��ف��ي��ذا  وي�����س��ر. 
الر�سيدة، تتمثل مهامنا يف تقدمي اأف�سل 
احللول واخلدمات للتجار وامل�ستثمرين 
�سواًء املحليني اأو العاملي لت�سهيل احلركة 

التجارية ومزاولة الأعمال يف دبي.
دبي  اقت�سادية  يف  نلتزم  لوتاه:  واأ�ساف 
التاجر  ب��ني  ال��ع��الق��ة  وت��وط��ي��د  بتنظيم 
م�����س��ت��وى اخلدمات  ورف����ع  وامل�����س��ت��ه��ل��ك، 
ال�سراكة  وتعزيز  للمتعاملني،  املقدمة 
اقت�ساد  تنمية  يف  الأع��م��ال  جمتمع  م��ع 
التجارة  ق���ط���اع  دور  ج���ان���ب  اإىل  دب�����ي، 
خا�سة  باأهمية  يحظى  ال��ذي  والتجزئة 
الرقابة  ونعمل يف قطاع  دب��ي.  اإم���ارة  يف 
التجارية وحماية امل�ستهلك على تقدمي 
والعمل  دوري  ب�سكل  امل���ب���ادرات  اأف�����س��ل 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه���داف���ن���ا ال��ت��ي ت��ت��م��ث��ل يف 
اقت�سادية  بدور  والتعريف  التوعية  رفع 
الأعمال  تنظيم مزاولة  املتكامل يف  دبي 

والتنمية امل�ستدامة يف اإمارة دبي.
الذاتي،  املفت�ض  م��ب��ادرة  القطاع  ود���س��ن 
العامل،  م�ستوى  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
التجارية  ال���رق���اب���ة  ق��ط��اع  ي��ق��وم  ح��ي��ث 
مفت�سني  ب��ت��اأه��ي��ل  امل�����س��ت��ه��ل��ك  وح��م��اي��ة 
للتفتي�ض  اخلا�سة  ال�سركات  يف  ذات��ي��ني 
ذاتيا على �سركاتهم والتاأكد من التزامها 
بالنظم والقوانني. ومت تاأهيل اأكرث من 
32 جمموعة جتارية،  803 مفت�ض يف 
مفت�سني  تعيني  روات���ب  احلملة  ووف���رت 
�سنويا  دره�����م  م��ل��ي��ون   139 ب����  ت���ق���در 

بن�سبة  ال��غ��رام��ات  خف�ض  يف  و���س��اه��م��ت 
الرقابة  ق��ط��اع  واأط��ل��ق   . ٪90 ال���  ت��ف��وق 
التجارية وحماية امل�ستهلك بوابة حماية 
الإلكرتونية،  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق 
لت�سجيل  العامل  يف  ذكي  نظام  اأول  وهي 
�سكاوى التعدي على العالمات التجارية 
اإلكرتونياً  الفكرية  امللكية  ق�سايا  وفتح 
املخالفة  املواقع  على  ميدانياً  والتحرك 
دون احلاجة لزيارة الدولة اأو اقت�سادية 
 -2014 دب���ي. ويف ال��ف��رتة ب��ني ع��ام��ي 
معدل  اأع���ل���ى  ال���ق���ط���اع  ح��ق��ق   ،2016
ل�سبطيات الب�سائع املقلدة على م�ستوى 
تعدى  ح��ي��ث  الأو����س���ط،  ال�����س��رق  منطقة 
مليون   168.9 امل�سادرة  الب�سائع  عدد 
 2.37 ت��ت��ج��اوز  بقيمة  م��ق��ل��دة،  ق��ط��ع��ة 
مليار درهم.  واأكد لوتاه اأن هذه اجلهود 
الرقابة  ف��ري��ق  ع��م��ل  م��ه��ام  ت��اأت��ي �سمن 
التجارية وحماية امل�ستهلك يف اقت�سادية 
دبي وخططها الرامية اإىل احلفاظ على 
حقوق امللكية الفكرية لل�سركات العاملية، 
مما ينعك�ض اإيجاباً يف حماية امل�ستهلكني 
والتدلي�ض  ال��ت��ج��اري  الغ�ض  عملية  م��ن 
وح����ف����ظ ح����ق����وق اأ�����س����ح����اب ال���ع���الم���ات 
دبي  مكانة  تعزيز  وب��ال��ت��ايل  ال��ت��ج��اري��ة، 
امل��ع��روف��ة ك��م��رك��ز جت���اري م��رم��وق على 

امل�ستوى املحلي والعاملي.
ومت تفعيل نظام ميداين الذكي للرقابة 
حيث  التجارية،  املن�ساآت  على  امليدانية 
التخطيط  م��ن  املفت�سني  النظام  ميكن 

لزياراتهم وال�ستفادة من تقنيات املواقع 
اجل��غ��راف��ي��ة وحت��ري��ر حم��ا���س��ر ال�سبط 
اأي  لطباعة  احل��اج��ة  دون  الإل��ك��رتون��ي��ة 
وان�سراف  ح�����س��ور  رب����ط  ومت  ورق������ة. 
الفعالية  ل��زي��ادة  وذل��ك  بالنظام  املفت�ض 
الرقابية يف امليدان. ود�سن القطاع اأي�ساً 
نوعها  م���ن  الأوىل  امل�����س��ت��ه��ل��ك،  ب��ط��اق��ة 
يف ال���ع���امل، ب��ال�����س��راك��ة م���ع ���س��رك��ة فيزا 
اأول  الإ�سالمي. وهي  العاملية وبنك دبي 
خا�سية  توفر  املنطقة  يف  ائتمان  بطاقة 
على   4% بن�سبة  ال��ن��ق��دي  ال����س���رتداد 
جميع امل�سروفات الأ�سا�سية كم�سروفات 
ال�سيارات  و����س���ي���ان���ة  ال�������س���وب���رم���ارك���ت 
وفواتري الكهرباء والوقود و�سالك ونول 
ودور ال�سينما. وقامت البطاقة با�سرتداد 
يف  للم�ستهلكني  دره��م  مليون  من  اأك��رث 

اأول 7 اأ�سهر من اإطالقها.
وحر�ساً على تعزيز التناف�ض بني املن�ساآت 
التجارية لتقدمي الأف�سل للم�ستهلكني، 
ال�سديقة  املن�ساآت  موؤ�سر  القطاع  اأطلق 
يقي�ض  ���س��ن��وي  م��وؤ���س��ر  ه��و  للم�ستهلك، 
املقدمة  اخل��دم��ات  عن  امل�ستهلكني  ر�سا 
ب��ن��اء ع��ل��ى املعايري  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض  يف 
املنتج،  ج�����ودة  امل���ن���ت���ج،  ���س��ع��ر  ال���ت���ال���ي���ة: 
ال��ر���س��ا خ��دم��ات م��ا ب��ع��د ال��ب��ي��ع، و�سوح 
القيمة  ال�����س��م��ان،  و���س��ي��ا���س��ة  اخل���دم���ة 
وتقوم  ع��ام  ب�سكل  والر�سا  امل���ال،  مقابل 
جتارية  من�ساأة  اأف�سل  بتكرمي  ال��دائ��رة 
املناف�سة  املن�ساآت  لت�سجيع  قطاع  كل  يف 

على الرتقاء بجودة اخلدمة. كما د�سن 
املوؤ�سر  امل�ستهلك،  ثقة  م��وؤ���س��ر  ال��ق��ط��اع 
انطباعات  ي��ع��ك�����ض  ال����ذي  الق��ت�����س��ادي 
ع����ن توفر  وت�������س���ورات���ه���م  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة، وال���ظ���روف املادية  ال��ف��ر���ض 
ال�سخ�سية، و�سلوكهم حول ال�سياء التي 
يحتاجون او يرغبون ب�سرائها، مما يبني 
للقطاع اخلا�ض توجهات امل�ستهلك جتاه 
ال���س��ت��ه��الك اأم الدخ�����ار، وي��ت��م اإط���الق 

املوؤ�سر ب�سكل ربع �سنوي.
ال�ست�ساري  امل��ج��ل�����ض  ال���ق���ط���اع  ود����س���ن 
حل���م���اي���ة امل���ل���ك���ي���ة ال���ف���ك���ري���ة، امل����ب����ادرة 
العامل،  م�ستوى  على  نوعها  من  الأوىل 
ب��ال�����س��راك��ة م���ع ال���ق���ط���اع اخل���ا����ض من 
ال��ع��الم��ات التجارية يف  اأ���س��ح��اب ك��ربى 
ل��ت��وح��ي��د اجل��ه��ود للق�ساء  دب����ي،  اإم�����ارة 
واعداد  امل��ق��ل��دة   الب�سائع  ظ��اه��رة  على 
حقوق  جم��ال  يف  املتخ�س�سة  ال��درا���س��ات 
املحلي  ال�سوق  وفلرتة  الفكرية،  امللكية 
باإمارة دبي والإمارات من هذه الظاهرة 
دولة  تناف�سية  رف��ع  وب��ال��ت��ايل  ال�سلبية، 
الإمارات يف املوؤ�سرات العاملية، وا�ستدامة 
وتعزيز  القت�سادية،  واحلركة  الأعمال 
ال�ستثمارية  ب���امل���ك���ان���ة  ال���ت���ج���ار  ث���ق���ة 
يف  العاملية  املحطة  باعتبارها  ل��الإم��ارة 
املجل�ض  اأع�ساء  وميثل  التجزئة.  جت��ارة 
القطاعات  م���ن   12 اإىل   10 ب���ني  م���ا 
القت�سادية وهم من اأ�سحاب العالمات 
والأزياء،  ال�سيارات،  التجارية من قطاع 
وال��ع��ط��ور، وم����واد ال��ب��ن��اء، وق��ط��اع املواد 
القطاعات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�ستهالكية، 
ب��اإم��ارة دب���ي.  واأ���س��در املجل�ض  احليوية 
العطور  جم��ال  يف  متخ�س�سة  درا�ستني 

وم�ستح�سرات التجميل املقلدة.
ثقافة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ال����ق����ط����اع  وع����م����ل 
امل�ستهلكني من خمتلف الفئات العمرية، 
التجارية  ال���رق���اب���ة  ق���ط���اع  اأط���ل���ق  ل����ذا 
وحماية امل�ستهلك على مبادرة امل�ستهلك 
ميداين  توعوي  برنامج  وه��و  ال�سغري، 
املدار�ض  يف  الأط���ف���ال  ل��ت��وع��ي��ة  م�ستمر 
امل�����س��ت��ه��ل��ك بطريقة  وواج���ب���ات  ب��ح��ق��وق 
م��رح��ة خ��ارج��ة ع��ن امل��األ��وف وذل���ك عرب 
ع��ر���ض ق���وان���ني ح��م��اي��ة امل�����س��ت��ه��ل��ك من 
خالل ق�س�ض ق�سرية مر�سومة، واألعاب 
انتباه الطفال، ويهدف  تفاعلية جتذب 
الربنامج لبناء اللبنة الأ�سا�سية يف اإعداد 

جيل واعي من امل�ستهلكني يف امل�ستقبل.

�سريحة  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  واإل��ك��رتون��ي��ة 
ب��ي��ع و�سراء  ال���راغ���ب���ني يف  م���ن  وا���س��ع��ة 
مملكة  يف  وال�سيارات  وال�سلع  العقارات 
جتاري  بن�ساط  تتمتع  ال��ت��ي  البحرين 

وا�ستثماري م�سجع .
للمزادات  الإم�����ارات  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
الإم��������ارات  يف   2004 ع�����ام  ت���اأ����س�������س���ت 
بيع  م���زادات  واإدارة  تنظيم  اإىل  وتهدف 
ت�سفية  وم�ساريع  والعقارات  ال�سيارات 
الأموال يف اإطار ال�سراكة بني القطاعني 
احلكومي واخل��ا���ض وذل��ك ع��رب تنظيم 
مزادات علنية اأو اإلكرتونية على موقعها 

الإلكرتوين .
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الإمارات ت�ضت�ضيف للمرة الأوىل الجتماعات 
ال�ضنوية للمعهد الدويل للأوزان واملقايي�ص

•• دبى-وام:

ال�سنوية  الجتماعات  با�ست�سافة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ف��ازت 
لهيئات املرتولوجيا الإقليمية لعام 2019 للدول الأع�ساء باملعهد الدويل 
له  باري�ض مقرا  الفرن�سية  العا�سمة  يتخذ من  ال��ذي  واملقايي�ض  ل��الأوزان 
منطقة  يف  الجتماعات  ه��ذه  ت�ست�سيف  دول��ة  اأول  الم���ارات  بذلك  لتكون 

ال�سرق الو�سط.
وق����ال ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل ع��ب��د ال���ق���ادر امل��ع��ي��ن��ي م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة الإم�����ارات 
الدويل  باملعهد  الأع�ساء  ال��دول  اإن  “موا�سفات”  واملقايي�ض  للموا�سفات 
ل��الأوزان واملقايي�ض اأجمعت على قبول الدعوة املوجهة من دولة الإمارات 
العربية املتحدة ممثلة يف هيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�ض ل�ست�سافة 
وذلك   2019 لعام  القليمية  املرتولوجيا  لهيئات  ال�سنوية  الجتماعات 
خالل الجتماع ال�سنوي لهيئات املرتولوجيا القليمية الذي عقد يف مقر 
املعهد يف باري�ض مب�ساركة اأكرث من 30 دولة من الدول الع�ساء يف املعهد 

الدويل.
واأكد �سعادة املعيني اأن ا�ست�سافة الدولة لهذه الجتماعات الدولية املهمة 
�سيوفر فر�سة لتعريف دول العامل بالتطور الذي ت�سهده الإمارات يف جمال 
لل�سناعات  القيا�سات  ملجالت  العلمي  البحث  وب��رام��ج  واملعايرة  القيا�ض 

الدقيقة، مثل ال�سناعات اللكرتونية وال�سناعات الكيميائية وغريها.
اإبراز  يف  �ست�سهم  املهم  ال��دويل  احل��دث  ا�ست�سافة هذا  اأن  �سعادته  واأ�ساف 
الريادة الإقليمية للدولة كمركز عاملي واإقليمي مرموق للتجارة وال�سناعة 
وت�سجيع  بتبني  احلثيثة  ال��دول��ة  جهود  على  ال�سوء  ت�سليط  اإيل  اإ�سافة 
بن�سر  ال��دول��ة  جهود  على  ال�سوء  وت�سليط  الدولية  والأنظمة  املمار�سات 
التوعية باأهمية التقيي�ض الدويل ودوره يف التنمية القت�سادية وال�سناعية 

والتجارة الدولية.
عرب  اخل���ربات  ل��ت��ب��ادل  الفر�سة  �ستتيح  ال��ل��ق��اءات  اأن  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 
مع  الآراء  وت��ب��ادل  الدولية،  وال��وف��ود  اخل��رباء  بني  �ستعقد  التي  اللقاءات 
ما  ب��ال��دول��ة  والقت�سادية  ال�سناعية  القطاعات  خمتلف  م��ن  امل�ساركني 
ل  و�سيلة  واتخاذه  ككل  واملنطقة  بالدولة  التقيي�ض  ثقافة  ويدعم  �سيعزز 

غنى عنها يف التنمية ال�سناعية والتجارية وغريها.
ال��دول��ي��ة يف جمالت  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  تطبق  ال��دول��ة  اأن  �سعادته  واأك���د 
وامل�ستهلكني  املتعاملني  حقوق  حماية  اىل  تهدف  التي  القانونية  القيا�ض 
اعدتها هيئة  برامج  خ��الل  ال��دول��ة من  ا���س��واق  القيا�سات يف  دق��ة  ل�سمان 
واملقايي�ض  ل��ل��م��وا���س��ف��ات  الم������ارات 
مع  بالتعاون  تطبيقها  على  وتعمل 
ال�سركاء الرئي�سيني وجهات الرقابة 
الربامج  ه����ذه  وت�����س��م��ل  ال���دول���ة  يف 
ذات  القانونية  القيا�ض  ادوات  جميع 
التاأثري على �سحة و�سالمة وحقوق 
العبوات  على  وال��رق��اب��ة  امل�ستهلكني 

املعباأة م�سبقاً.
اأمينة  امل��ه��ن��د���س��ة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
زينل مدير اإدارة املقايي�ض يف الهيئة، 
ال�سنوي  الج���ت���م���اع  خ����الل  مت  اأن�����ه 
القليمية  امل���رتول���وج���ي���ا  ل��ه��ي��ئ��ات 
من  ال��ع��دي��د  مناق�سة   2017 ل��ع��ام 
بتطوير  املتعلقة  الهامة  املو�سوعات 
اتفاقية  م��راج��ع��ة  على  والت��ف��اق  الع�����س��اء  ال���دول  يف  القيا�ض  اإم��ك��ان��ي��ات 
العرتاف املتبادل باإمكانيات القيا�ض واملعايرة »CIPM-MRA » كما 
مت الطالع على تقارير اجنازات التجمعات القليمية الدولية وخ�سو�سا 

املتعلقة بالبحث العلمي واختبارات املقارنات البينية ملعايري القيا�ض.
الفنية  اللجان  معظم  واأمانة  رئا�سة  حاليا  تتوىل  الم��ارات  اأن  واأو�سحت 
من  ال��دول��ة  ب��ه  تتمتع  مل��ا  نظرا  للمرتولوجيا  اخلليجي  للتجمع  التابعة 
امكانيات وكفاءات ب�سريه وفنية متميزة وملا متتلكه الدولة من خمتربات 

معايره ت�ساهي اأف�سل املختربات العاملية يف جمالت القيا�ض واملعايرة.

بدء اأعمال البناء يف م�ضروع »بلووم 
هايت�ص« بدبي لتوفري 686 وحدة �ضكنية 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �سركة بلووم العقارية، عن بدء اأعمال البناء الرئي�سية مل�سروع بلووم 
هايت�ض، وهو م�سروع متعدد ال�ستخدامات يف قرية جمريا �سريكل يف دبي. 
وعيَّنت بلووم �سركة بيكون لالإن�ساءات، لتنفيذ اأعمال البناء التي من املتوقع 
انتهاوؤها يف الربع الثاين من 2019. و�سيوفر امل�سروع ما جمموعه 686 
وثالث  وغرفتني  واح��دة  وغرفة  الإ�ستديو  بني  ما  ت��رتاوح  �سكنية  وح��دة 
غ��رف ن��وم م��ن خ��الل ب��رج��ني مبنيني ف��وق اأرب��ع��ة ط��واب��ق ت��وف��ر مواقف 
لل�سيارات.  وقال �سامح مهتدي، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة بلووم القاب�سة 
ي�سكل بدء اأعمال البناء الرئي�سية مل�سروع بلووم هايت�ض خطوة مهمة نحو 
اإجناز هذا امل�سروع الطموح الذي يتميز بت�سميمه املعماري املتميز واأ�سعار 
وحداته التي تنا�سب اأ�سحاب الدخل املتو�سط، وموقعه املثايل الذي ي�سمن 

�سهولة الو�سول اإىل جمموعة وا�سعة من اخلدمات والت�سهيالت.

نظمت ملتقى خورفكان القت�صادي الأول بعنوان »اإ�صهامات عام اخلري«

غرفة ال�ضارقة: ملتزمون بدعم م�ضالح جمتمع الأعمال يف جميع مناطق الإمارة
اأطلقت مبادرة »من خري م�صانعنا« تت�صمن اإقامة معر�س يخ�ص�س ريعه لالأعمال اخلريية
ال�ضيخ �ضعيد القا�ضمي: هذه الأن�ضطة ت�ضجع رجال الأعمال على اإقامة م�ضاريع تخدم املجتمع
العوي�ص: ن�ضعى لتطوير بيئة الأعمال املحلية وحتقيق الأبعاد املرجوة منها اقت�ضاديًا و�ضياحيًا واجتماعيًا

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  و���س��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة  اأك�����دت 
الأعمال  جمتمع  م�سالح  بدعم  التزامها 
و�سعيها  ال�سارقة،  اإم��ارة  مناطق  جميع  يف 
القت�سادية  الأن�����س��ط��ة  لتطوير  ال����دوؤوب 
تناف�سيته ل�سيما  للقطاع اخلا�ض وتعزيز 
يف امل��ن��ط��ق��ت��ني ال�����س��رق��ي��ة وال��و���س��ط��ى من 
الفر�ض  الإم�������ارة، م���ن خ����الل م�����س��اع��ف��ة 
واحلوافز  امل���زاي���ا  وت���ق���دمي  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
بالتعاون  الأع��م��ال  رواد  ورع��اي��ة  امل�سجعة 
الغرفة عن  واأعلنت  مع اجلهات املخت�سة. 
خري  “من  بعنوان  جديدة  مبادرة  اإط��الق 
معر�ض  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ت��ت��م��ث��ل  م�سانعنا”، 
اخلريية،  لالأعمال  ريعه  يخ�س�ض  خريي 
ال�سناعية يف  املن�ساآت  وتعر�ض من خالله 
اإطار  الإم��ارة منتجاتها و�سلعها، وذل��ك يف 
املواطنني  ل��ت��ح��ف��ي��ز  ال���رام���ي���ة  م��ب��ادرات��ه��ا 
القطاع  وم��وؤ���س�����س��ات  ب��ال��دول��ة  وامل��ق��ي��م��ني 
خلدمة  التطوع  على  ال�سارقة  يف  اخلا�ض 

املجتمع يف عام اخلري.
ج�������اء ذل�������ك خ�������الل م���ل���ت���ق���ى خ����ورف����ك����ان 
الغرفة  نظمته  ال��ذي  الأول”  القت�سادي 
ومبادرات  اإ�سهامات  ع��ن��وان  حت��ت  م��وؤخ��راً 
من  نخبة  مب�ساركة   ،2017 اخل��ري  ع��ام 
القت�ساد  وزارة  يف  وامل�����س��وؤول��ني  اخل���رباء 
وال��ل��ج��ن��ة امل��ح��ل��ي��ة ل���ع���ام اخل����ري يف اإم�����ارة 
القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ودائ������رة  ال�����س��ارق��ة 
ال�����س��ارق��ة وجمعية  ال�����س��ارق��ة وج��ام��ع��ة  يف 
الذي  امللتقى  وح�سر  اخل��ريي��ة.  ال�سارقة 
اأقيمت فعالياته يف فندق اأو�سيانيك مبدينة 
خورفكان، ال�سيخ �سعيد بن �سقر القا�سمي 
نائب رئي�ض مكتب �سمو احلاكم يف مدينة 
�سلطان  اهلل  ع���ب���د  و����س���ع���ادة  خ����ورف����ك����ان، 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العوي�ض 
النقبي  �سامل  و�سعادة  ال�سارقة،  و�سناعة 
والزراعة،  البلديات  ���س��وؤون  دائ���رة  رئي�ض 
بطي  ب��ن  ع��ل��ي  �سلطان  امل�ست�سار  و���س��ع��ادة 
املهريي اأمني عام املجل�ض التنفيذي لإمارة 
العليا  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة  رئ��ي�����ض  ال�����س��ارق��ة 
جا�سم  حممد  �سيف  و�سعادة  اخل��ري،  لعام 
امل��دف��ع ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز اك�سبو 
للمعار�ض  العربي  الحتاد  رئي�ض  ال�سارقة 
وامل�����وؤمت�����رات ال���دول���ي���ة، و����س���ع���ادة حممد 
ال��ع��ام لقطاع  امل��دي��ر  اأم���ني م�ساعد  اأح��م��د 
ال�سارقة،  غ��رف��ة  يف  والأع���م���ال  الت�����س��ال 
غرفة  فروع  اإدارة  مدير  املن�سوري  وخليل 
خورفكان،  م��دي��ن��ة  ف���رع  م��دي��ر  ال�����س��ارق��ة 
وع����دد م���ن امل�����س��وؤول��ني ومم��ث��ل��ي اجلهات 
احلكومية يف الإم��ارة. واأثنى ال�سيخ �سعيد 
بن �سقر القا�سمي نائب رئي�ض مكتب �سمو 
مبادرة  على  خورفكان،  مدينة  يف  احلاكم 
خورفكان  ملتقى  بتنظيم  ال�سارقة  غرفة 
القت�سادي الأول، موؤكداً اأن هذا النوع من 
للمنطقة  اإعالمياً  زخماً  يعطي  الأن�سطة 
ال�ستثمار  ف��ر���ض  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وي�����س��ل��ط 
الأعمال  رج���ال  ي�سجع  مب��ا  فيها،  امل��ت��اح��ة 
ت��خ��دم املجتمع من  اإق��ام��ة م�����س��اري��ع  ع��ل��ى 

جميع النواحي.
هذه  اأن  القا�سمي  �سعيد  ال�سيخ  واع��ت��رب 
التنموية  واخل��ط��ط  وامل�����س��اري��ع  امل���ب���ادرات 
خلورفكان وخمتلف مناطق ومدن الإمارة، 
مل تاأِت من فراغ، واإمنا هي ترجمة للروؤية 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض 
�سمّوه  وتوجيهات  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى 
امل�ستدام  ال��ت��ط��وي��ر  ب�������س���رورة  ال�����س��دي��دة 
جلميع مناطق الإمارة، مبتابعة حثيثة من 
�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان 
ال�سارقة  حاكم  نائب  العهد  ويل  القا�سمي 

رئي�ض املجل�ض التنفيذي لإمارة ال�سارقة.

تطوير بيئة الأعمال
���س��ع��ادة عبد اهلل �سلطان  اأك���د  م��ن ج��ان��ب��ه، 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض  ال���ع���وي�������ض 
هذا  تنظيم  اإن  ال�سارقة،  و�سناعة  جت��ارة 
خورفكان،  يف  ن���وع���ه  م���ن  الأول  امل��ل��ت��ق��ى 
ور�سالتها  ال��غ��رف��ة  روؤي����ة  اإط����ار  يف  ي��ن��درج 
وا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا اجل����دي����دة ال���ت���ي اأول����ت 
والعمل  وال��ت��ع��اون  للتن�سيق  كبرية  اأهمية 
امل�سرتك مع اجلهات احلكومية وال�سركاء 
م�سالح  رعاية  �سبيل  يف  ال�سرتاتيجيني، 
بغر�ض تطوير  الأعمال اخلا�سة  قطاعات 
ا�ستثماراتها  وتنمية  القت�سادية  اأن�سطتها 

ول�سيما يف املنطقتني ال�سرقية والو�سطى 
من الإم��ارة. وقال العوي�ض اإن هذا امللتقى 
فروع  �سرعت  جديدة  م�ساريع  ب��اك��ورة  هو 
الإم���ارة،  م�ستوى  على  بتنظيمها  الغرفة 
املحلية  الأع�����م�����ال  ب��ي��ئ��ة  ت���ط���وي���ر  ب���ه���دف 
اقت�سادياً  منها  امل��رج��وة  الأب��ع��اد  وحتقيق 
ال�سوء  ت�سليط  عرب  واجتماعياً  و�سياحياً 
ال�ستثمارية  والفر�ض  املقومات  اأبرز  على 

التي تزخر بها مدن ال�سارقة.
الأول من  احل��دث  تنظيم هذا  اأن  واأ�ساف 
ي��ن��درج �سمن اجلهود  ن��وع��ه يف خ��ورف��ك��ان 
خدمات  ع��ل��ى  ال�����س��وء  لت�سليط  ال��ه��ادف��ة 
والتعرف  لها،  التابعة  واملوؤ�س�سات  الغرفة 
الأخرى  احلكومية  اجل��ه��ات  خطط  على 
وم�ساريعها احلالية وامل�ستقبلية، والوقوف 
القطاع  ت����واج����ه  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  ع���ل���ى 
بالفر�ض  الأع��م��ال  رواد  وتعريف  اخلا�ض 

ال�ستثمارية املتاحة يف مدينة خورفكان.
خورفكان  مدينة  اأن  اإىل  العوي�ض  واأ���س��ار 
احليوية  ال���ب���ح���ري���ة  امل���ن���اف���ذ  اأح������د  ت���ع���د 
وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��دول��ة الإم������ارات عامة 
ع��ل��ى وج���ه اخل�سو�ض،  ال�����س��ارق��ة  واإم�����ارة 
واإحدى اأهم مدن املنطقة تاريخياً، وهو ما 
يجعلها متثل قيمة م�سافة �سمن م�ساعي 
ال�ستثماري  ب��ال��رتوي��ج  امل��ع��ن��ي��ني  وج��ه��ود 
وال�سياحي لالإمارة ل�ستقطاب امل�ستثمرين 
ورج�������ال الأع�����م�����ال م����ن خم��ت��ل��ف اأق���ط���ار 

العامل.
تنظيم  اأن  ال�سارقة  غرفة  رئي�ض  واع��ت��رب 
ومبادرات  “اإ�سهامات  عنوان  حتت  امللتقى 
القطاع  ت�سجيع  بهدف  ج��اء  اخلري”  ع��ام 
اإي�����الء ج����زء م���ن اهتمامه  اخل���ا����ض ع��ل��ى 
العمل  ق���ي���م  وت���ع���زي���ز  امل��ج��ت��م��ع  خل���دم���ة 
ال�سامية  القيم  م��ع  ان�سجاماً  التطوعي، 
 2017 ع��ام  اأعلنت  التي  الإم���ارات  لدولة 
اإن غرفة  ال��ع��وي�����ض  وق����ال  ل��ل��خ��ري.  ع���ام���اً 
ترتجم  التي  لروؤيتها  وجت�سيداً  ال�سارقة 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض 
الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة، ح��ظ��ي��ت ب�سرف 
احل�����س��ول ع��ل��ى ج���ائ���زة ال�����س��ارق��ة للعمل 
حري�سة  وه���ي   ،2016 ل��ع��ام  ال��ت��ط��وع��ي 
على موا�سلة العمل اجلاد يف هذا الجتاه، 
معلناً عن اإطالق مبادرة متزج بني تكري�ض 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وخدمة  امل�����س��وؤول��ي��ة  م��ف��اه��ي��م 
الأع����م����ال ودع���م���ه حت���ت عنوان  جم��ت��م��ع 
والتي  م�سانعنا”،  خ���ري  م���ن  “مبادرة 
ال�سناعية  امل��ن�����س��اآت  خ��الل��ه��ا  م��ن  ت��ع��ر���ض 
معر�ض  يف  و�سلعها  منتجاتها  الإم����ارة  يف 
املقبلة  ال��ف��رتة  يف  تنظيمه  �سيتم  خ���ريي 

ويخ�س�ض ريعه لالأعمال اخلريية.
واأعرب العوي�ض عن اأمله باأن يخرج امللتقى 
ب����روؤى وا���س��ح��ة امل��ع��امل ل��ت��ع��ري��ف القطاع 
يف  امل�ستقبلية  التنموية  بالربامج  اخلا�ض 
مدينة خورفكان، وال�ستفادة من العرو�ض 
ال���ت���ي ���س��ت��ق��دم ل������رواد الأع�����م�����ال، م���وؤك���داً 
اإمكانياتها  كافة  لت�سخري  الغرفة  ا�ستعداد 
املنت�سبني  اأع�سائها  دور  لإجن��اح  وقدراتها 
امل�ساركة  يف  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  ممثلي  م��ن 
ت�سهدها  ال��ت��ي  التنمية  مب�سرية  بفاعلية 

اإمارة ال�سارقة.

م�صرية التنمية
اأك����دت ه��ن��د ي��و���س��ف ال��ي��وح��ة م��دي��ر اإدارة 
وزارة  يف  اخل���ارج���ي���ة  ال���ت���ج���ارة  ���س��ي��ا���س��ات 
القت�ساد، على اأهمية دور القطاع اخلا�ض 
امل�سرية  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س��ي  ك�����س��ري��ك 
اأن  اإىل  الإم���ارات، م�سرية  لدولة  التنموية 
مبادرة   11 على  ت�سرف  القت�ساد  وزارة 
ال�سرتاتيجية  امل���ب���ادرات  �سمن  م��درج��ة 
مع  بالتعاون  املجتمعية  امل�سوؤولية  مل�سار 
خمتلف اجلهات املعنية من جهات حكومية 
احت���ادي���ة وحم��ل��ي��ة ومم��ث��ل��ني م��ن القطاع 

اخلا�ض.
املبادرات  ه��ذه  تفا�سيل  اليوحة  و�سرحت 
الذكية  امل��ن�����س��ة  اإط�����الق  ت��ت��م��ث��ل يف  ال��ت��ي 
والإح�سائيات  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة 
املجتمعية،  امل�����س��وؤول��ي��ة  ح����ول  ال��وط��ن��ي��ة 
املجتمعية،  للم�سوؤولية  الوطني  وامل��وؤ���س��ر 
امل�سوؤولية  ل��ن��ت��ائ��ج  ال�����س��ن��وي  والإع��������الم 
الجتماعية، وعالمة امل�سوؤولية املجتمعية، 
والمتيازات  املجتمعية،  امل�سوؤولية  وج��واز 
اجتماعياً،  امل�����س��وؤول��ة  ل��ل�����س��رك��ات  امل��ال��ي��ة 
والإف�ساح الإلزامي للم�سوؤولية املجتمعية، 
التن�سيقي  واملنتدى  امل�سوؤولة،  وامل�سرتيات 
ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وجل������ان عمل 

امل�سوؤولية املجتمعية.
 

خلوة اخلري
من جانبها، دعت �سحر اأحمد العوبد نائب 
لإمارة  اخل��ري  لعام  املحلية  اللجنة  رئي�ض 
ال�����س��ارق��ة، م��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض يف 
جهودها  م�����س��اع��ف��ة  اإىل  ال�����س��ارق��ة  اإم�����ارة 
امل�سارات  حتقيق  يف  ال��ف��اع��ل��ة  للم�ساهمة 
ال�ست التي تتمحور حولها “خلوة اخلري” 
توجيهات  ت��رج��م��ة  �سبل  ت�ستعر�ض  ال��ت��ي 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة وروؤي��ت��ه��ا ل��و���س��ع اإطار 

تنموي م�ستدام للخري يف الإمارات.
ال�ستة خللوة  امل�سارات  العوبد  وا�ستعر�ست 
اخل����ري وال���ت���ي ي��ت�����س��م��ن ك���ل واح�����د منها 
مبادرات عديدة، وهي م�سار خدمة الوطن 
الذي يركز على تر�سيخ قيم العطاء لدى 
الجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  وم�����س��ار  ال�����س��ب��اب، 
لل�سركات الذي يتمحور حول اآليات حتفيز 
التنمية،  يف  للم�ساهمة  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع 
وم�سار الدور التنموي للموؤ�س�سات الإن�سانية 
الإن�سانية  املوؤ�س�سات  لتوجيه  يهدف  الذي 
اإىل  بالإ�سافة  الدولة،  يف  تنموية  مل�ساريع 
وطنية  مظلة  ي�سكل  ال��ذي  التطوع  م�سار 
وم�سار  التطوعي،  العمل  على  ل��الإ���س��راف 
الإعالم الذي يتعامل مع الإعالم ك�سريك 
يف بناء ثقافة العطاء وتعزيز دعائم اخلري، 
الذي  الت�سريعية  املنظومة  م�سار  واأخ���رياً 
للتطوع  احت���ادي  اإط���ار  تطوير  على  يركز 

وامل�سوؤولية الجتماعية والوقف.

ال�صراكة املجتمعية
ويف ال�سياق عينه، اأكد �سعادة خلفان �سالح 

احلريثي مدير اإدارة الفروع يف دائرة 
التنمية القت�سادية، حر�ض الدائرة 

والتزامها بتنفيذ العديد من املبادرات 
التي تعود باخلري على جمتمع الإمارات 
عموماً وال�سارقة خ�سو�ساً متا�سياً مع 

اإعالن القيادة الر�سيدة 

عام 2017 عامًا للخري يف الدولة.
يف  تعمل  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  واأ���س��ار احلريثي 
منها  واإمياناً  ال�سرتاتيجية  خطتها  اإط��ار 
باأهمية ال�سراكة املجتمعية بني القطاعني 
اأفراد  ب��ني  والتالحم  واخل��ا���ض  احلكومي 
القطاع  مع  التعاون  تعزيز  على  املجتمع، 
للم�ساهمة  لهم  الفر�ض  واإت��اح��ة  اخل��ا���ض 
املجالت  �ستى  يف  اخل���ري  ع���ام  يف  ال��ف��اع��ل��ة 
اإمارة  جمتمع  وتنمية  حت�سني  �سبيل  ويف 
الت�سدي  يف  امل�ساركة  خ��الل  من  ال�سارقة 
اأو  ���س��واء الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  ملختلف 
مبادرات  اإىل  لفتاً  البيئية.  اأو  الإن�سانية 
ال�����دائ�����رة خ�����الل ع�����ام اخل�����ري ت���رك���ز على 
اأب��رزه��ا فئة  ف��ئ��ات اجتماعية حم���ددة م��ن 
اإىل  املتقاعدين  العمل وفئة  العاطلني عن 
جانب اأ�سحاب الرخ�ض املنزلية والطالب 

الدار�سني.

كاأ�س عام اخلري
واأعرب �سعادة الدكتور علي عبيد الزعابي 
املدير  مل�����س��اع��د  وامل�����ايل  الإداري  ال��ن��ائ��ب 
ل�سوؤون الفروع جامعة ال�سارقة، عن �سكره 
ل��ل�����س��ي��خ ���س��ع��ي��د ب���ن ���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي على 
ال�سارقة  غ��رف��ة  ولرئي�ض  امللتقى  ح�سور 
اإ�سهامات  اأبرز  على تنظيم احلدث، معدداً 
خالل  خورفكان  يف  ال�سارقة  جامعة  ف��رع 
الربع الأول من “عام اخلري” يف اجلوانب 
والإدارية  واملجتمعية  والطالبية  البيئية 

والأكادميية. 
ون����وه ال��زع��اب��ي مب���ب���ادرة ���س��ن��دوق طالب 
العلم الذي ي�سهم يف متويله رجال الأعمال 
العديد من  والقطاع اخلا�ض والذي يتيح 
ت��ق��دم��ه��ا اجلامعة  ال��ت��ي  ال��ط��الب��ي��ة  امل��ن��ح 
بالتعاون  خ��ا���ض  بنكي  ح�ساب  خ��الل  م��ن 
م��ع غ��رف��ة ال�����س��ارق��ة وال��ب��ل��دي��ة وم�سرف 
اأن فرع  اإىل  واأ���س��ار  الإ���س��الم��ي.  ال�����س��ارق��ة 
اجتماعية  اجلامعة بخورفكان �سكل جلاناً 
بهدف توطيد العالقة مع املجتمع املحلي 
ل��ل��ت��وا���س��ل البناء  ول��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة ج�����س��ر 
اأن  اإىل  لف��ت��اً  امل��ج��ت��م��ع،  خ��دم��ة  �سبيل  يف 
كاأ�ض  بتنظيم  �سيقومون  اجلامعة  ط��الب 
ت�سكيل  جانب  اإىل  للموؤ�س�سات  اخل��ري  ع��ام 

جمل�ض ا�ست�ساري للفرع.

ا�صتدامة اخلري
الناعور  �سعيد  ���س��امل  اع��ت��رب  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
ال�سارقة اخلريية فرع  اإدارة جمعية  مدير 
رافداً  اأ�سبح  العمل اخلريي  اأن  خورفكان، 
اأ�سا�سياً من روافد التنمية الب�سرية وطاقة 
و�سمة ح�سارية  املح�سنون،  يبذلها  خالقة 
ب������ارزة ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات ال���ت���ي حت���ر����ض على 
ال��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي ب��ني اأف���راده���ا وعلى 
اإليه،  للمحتاجني  الإن�ساين  العطاء  دع��م 
اأن العمل اخلريي بات ي�سمل كل  مو�سحاً 
�سورة  ب��اأي  املجتمع  خدمة  يف  ي�سهم  عمل 
دائرته  ات�سعت  اأن  بعد  ال�سور، خا�سة  من 
م��ن ن��ط��اق الأق�����ارب والأرح������ام واجل���ريان 
الدائرة  اإىل  املحلية  املجتمعات  متجاوزة 
اإىل  ام��ت��دت  اأن  ال��ت��ي م��ا لبثت  الإق��ل��ي��م��ي��ة 

النطاق العاملي.
واأك���د ال��ن��اع��ور على ���س��رورة ال��و���س��ول اإىل 
العمل  يف  ال����س���ت���دام���ة  م���ف���ه���وم  حت��ق��ي��ق 
اأح�سن  امل��������وارد  ا����س���ت���غ���الل  اأي  اخل������ريي 
ا�ستغالل مع عدم امل�سا�ض بحقوق الأجيال 

املقبلة.
ا�ستدامة  يعني  امل��ف��ه��وم  ه��ذا  اأن  مو�سحاً 
اجل��م��ع��ي��ات اخل���ريي���ة وحم��اف��ظ��ت��ه��ا على 
اأهدافها احلالية وامل�ستقبلية وحتديداً من 
خالل ا�ستدامة التدفق املايل لها، وهو ما 
مع  ب��ال��ت��وازي  تعمل  مالية  خطة  يتطلب 
اخلطة ال�سرتاتيجية، م�ستعر�ساً يف ختام 
تقوم  التي  وامل�ساريع  العمال  اأب��رز  كلمته 

بها جمعية ال�سارقة اخلريية.

تنمية املجتمع
اك���د ���س��ع��ادة حم��م��د اأح��م��د اأم����ني م�ساعد 
والأع��م��ال يف  الت�سال  لقطاع  العام  املدير 
غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة ال�����س��ارق��ة، حر�ض 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف  ر���س��ال��ت��ه��ا  اأداء  ع��ل��ى  ال��غ��رف��ة 
وامل�ساهمات  واخل��دم��ات  الأع��م��ال  ت��ق��دمي 
التطوعية واملادية واللوج�ستية يف املجتمع، 
وعلى موا�سلة نهجها املرتكز على حتقيق 
مظلة  ت�سمل  بحيث  وال��ت��ن��اغ��م  التجان�ض 
متنوعة  ت�����س��ن��ي��ف��ات  وامل�������س���ان���دة  ال����دع����م 
لها  تكون  التطوعي  العمل  م��ن  ومتعددة 
ل�سالح  م�سافة  وقيمة  اإيجابية  انعكا�سات 
خ��دم��ة وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع امل����دين وجلميع 
�سرائحه وفئاته يف كل املجالت، اإىل جانب 
خدمة  يف  الرئي�سي  اخت�سا�سها  ممار�سة 
وم�ساندة قطاع الأعمال اخلا�ض يف اأعماله 

القت�سادية وال�ستثمارية.
ال��غ��رف��ة جتاه  اأن ج��ه��ود  اإىل  اأم���ني  واأ����س���ار 
ب��ف��وزه��ا باملركز  ت��ت��وج��ت  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع 
التطوعي  للعمل  ال�سارقة  الأول يف جائزة 
ب��دورت��ه��ا ال��راب��ع��ة ع�����س��رة ل��ع��ام 2016، 
���س��م��ن ف��ئ��ة )اأف�������س���ل ج��ه��ود ح��ك��وم��ي��ة يف 
التطوعية(،  الأعمال  يف  امل�ساهمات  جمال 
وذلك تقديراً جلهودها اجلليلة والداعمة 
م�ستوى  على  واخل��ريي  التطوعي  للعمل 
من  باأكرث  الغرفة  �ساهمت  حيث  ال��دول��ة، 
املا�سي  العام  خ��الل  تطوعياً  عماًل   143
مليون   19 م�ساهماتها  قيمة  وجت����اوزت 

درهم.
ال��غ��رف��ة املتمثلة  اأم���ني روؤي����ة  وا���س��ت��ع��ر���ض 
الأعمال  ملجتمع  النمو  حم��رك  تكون  ب��اأن 
وجعل ال�سارقة مركزاً عاملياً يف ظل اقت�ساد 
املعرفة،  ع��ل��ى  ق���ائ���م  م�����س��ت��دام  ت��ن��اف�����س��ي 
ور�سالتها الرامية لت�سهيل ازدهار قطاعات 
من  ق��درات��ه��ا  وت��ع��زي��ز  بال�سارقة  الأع��م��ال 
ال�ساأن  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  التن�سيق  خ���الل 

القت�سادي با�ستخدام اأف�سل املمار�سات. 
ال�سرتاتيجية  الأه�����داف  ا�ستعر�ض  ك��م��ا 
ل��ل��غ��رف��ة وامل���وؤ����س�������س���ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ومن 
اأب����رزه����ا م��رك��ز اك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة ومركز 
اك�سبو خورفكان ومركز ال�سارقة للتحكيم 
لتنمية  ال�سارقة  ومركز  ال��دويل  التجاري 
ال�سادرات ومركز حا�سنات اأعمال ال�سارقة 
و�سبكة جائزة ال�سارقة للتميز القت�سادي 
والتطوير  ل��ل��ت��دري��ب  ال�����س��ارق��ة  وم���رك���ز 
والعرو�ض  القطاعية  العمل  وجمموعات 
الرتويجية ونادي رجال الأعمال ال�سحي.

م��ن ج��ه��ت��ه، اأك����د خ��ل��ي��ل امل��ن�����س��وري مدير 
فرع  م��دي��ر  ال�����س��ارق��ة  غ��رف��ة  ف����روع  اإدارة 
خورفكان، حر�ض فرع الغرفة يف خورفكان 
ع��ل��ى م�����س��اع��ف��ة ج���ه���وده ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 
العمل  خ��الل  من  ال�سارقة  غرفة  ور�سالة 
ال�ستثمار  ف��ر���ض وجم����الت  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
والتعاون مع �سركاء الغرفة لدعم جمتمع 
الأعمال املحلي زيادة معدلت منو خمتلف 
العمل  جانب  اإىل  القت�سادية،  القطاعات 
تطوير  ع��ل��ى  ال��ق��ط��اع  م��وؤ���س�����س��ات  ت�سجيع 
املجتمعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  م�ساهمتها 
امللتقى جل�سات  وتخلل  التطوعي.  والعمل 
نقا�ض مفتوح بني احلا�سرين واملتحدثني. 
كما كّرم ال�سيخ �سعيد بن �سقر القا�سمي يف 
امللتقى  امل�ساركني يف  امللتقى  ختام فعاليات 

بح�سور �سعادة رئي�ض غرفة ال�سارقة.
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» تنظيم الت�ضالت « و»التنمية القت�ضادية « يف دبي توقعان اتفاقية تعاون

الدار العقارية واإعمار للرتفيه توقعان اتفاقية لفتتاح اأول مقر لـ »كيدزينيا« يف اأبوظبي 

يف  ال��ع��امل  م�ستوى  على  الأوىل   10 ال�� 
بقطاع  اخلا�سة  امل��وؤ���س��رات  م��ن  العديد 
الت�سالت بحلول العام 2021.. فيما 
ي�سكل اجلاهزية ال�سبكية اأحد املوؤ�سرات 
الهامة التي يتم قيا�سها �سنويا من قبل 
املنتدى القت�سادي العاملي وهو يت�سمن 

53 موؤ�سرا فرعيا .
واأ���س��اف اأن��ن��ا يف م��راك��ز ال�����س��دارة عامليا 

ور����ض عمل  تنظيم  ب��ج��ان��ب  واخل�����ربات 
حتقيق  خ���دم���ة  يف  ت�����س��ب  وف���ع���ال���ي���ات 
اأهداف املوؤ�سر وتوفري املعلومات املتعلقة 

مبوؤ�سرات الأداء املوؤ�س�سية.
امل�سمار  ���س��ل��ط��ان  م���اج���د  ���س��ع��ادة  وق�����ال 
يف  الت�سالت  لقطاع  العام  املدير  نائب 
ا�سرتاتيجية  تتبنى  الهيئة  اإن   .. الهيئة 
املراكز  اإىل  الو�سول  تقوم على  وا�سحة 

���س��م��ن اأرب����ع����ة م����وؤ�����س����رات ف���رع���ي���ة هي 
تكنولوجيا  ت��ع��زي��ز  يف  احل��ك��وم��ة  جن���اح 
وا�ستخدام  وامل���ع���ل���وم���ات  الت���������س����الت 
واأهمية  احلكومة  وكفاءة  التكنولوجيا 
بجانب  احلكومة  روؤي��ة  يف  التكنولوجيا 
املتحرك  ال��ه��ات��ف  تغطية  ن�سبة  م��وؤ���س��ر 

بالن�سبة لل�سكان.
مع  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

»واحة الزاوية« تطرح 400 قطعة
 اأر�ص للمواطنني يف »�ضيتي �ضكيب اأبوظبي« 

•• اأبوظبي-وام:

للمواطنني مب�ساحات  اأر���ض  400 قطعة  الزاوية”  “واحة  �سركة  تطرح 
وذل��ك �سمن   2017 اأبوظبي  �سكيب  �سيتي  م�ساركتها يف  خمتلفة خالل 
بني  الفقع  منطقة  يف  ال��واق��ع  الزاوية”  “واحة  مل�سروع  الثالثة  املرحلة 
مدينة العني ودبي التي متثل حويل 7 باملائة من امل�ساحة الإجمالية فيما 
�سلمت ال�سركة 1000 قطعة اأر�ض للم�سرتين من اإجمايل 5700 قطعة 

مباعة.
وقال خلدون �سالح مدير عام “واحة الزاوية” يف موؤمتر �سحفي عقدته 
 3 748 فيال يف  بيع  م��ن  الن��ت��ه��اء  اإن���ه مت  اأب��وظ��ب��ي  ال�سركة مبقرها يف 
م�ساريع وهي اأرياف ون�سائم والواحة ليفينج حيث با�سر املقاول الرئي�سي 
للم�سروع اأعمال البناء يف الفلل على اأن يبداأ الت�سليم بحلول الربع الأخري 

. من عام 2018 
اإىل  اإ�سافة  تت�سمن م�ساحات خمتلفة  الثالثة  املرحلة  اأرا�سي  اأن  واأ�ساف 
ف�سال  دره��م  مليون   1.1 م��ن  ت��ب��داأ  التي  للمواطنني  املنا�سبة  اأ�سعارها 
 8 ومل��دة  مي�سر  ب�سكل  بالتملك  الراغبني  للمواطنني  التمويل  توفري  عن 
�سنوات وبدون فوائد .. و�سيتوىل مالك اأرا�سي املرحلة الثالثة بناء وتنفيذ 
من  املعتمدة  البناء  وموا�سفات  �سروط  �سمن  ال�سكنية  وفللهم  وحداتهم 

اجلهات املعنية يف اأبوظبي.
النهائية  الت�ساميم  من  النتهاء  على  تعكف  ال�سركة  اأن  �سالح  واأو���س��ح 
م��رب��ع �سمن  م��رت  األ���ف   18 ال��ت��ج��اري مب�ساحة  ال�سوق  م�سروع  لإط���الق 
الزاوية وهو عبارة عن مركز جتاري تراثي  مل�سروع واحة  الثالثة  املرحلة 
الرتفيهية  والأن�����س��ط��ة  وال��ف��رو���س��ي��ة  ال�����س��ي��د  م��ع��دات  لبيع  حم���ال  ي�سم 

والرتاثية ال�سحراوية.
اأعمال البنية التحتية بامل�سروع ت�سري وفق اجلدول الزمني  اأن  اإىل  ولفت 
اخلا�سة  التحتية  البنية  اع��م��ال  تنفيذ  امل���ق���اولت  ���س��رك��ة  ت��وا���س��ل  ح��ي��ث 

بال�سرف ال�سحي وت�سريف المطار والطرق الداخلية يف امل�سروع.
معر�ض  يف  العقاري”  للتطوير  ال��زاوي��ة  “واحة  مب�ساركة  يتعلق  وفيما 
�سيتي �سكيب اأبوظبي الذي تنطلق فعالياته يف 18 اأبريل اجلاري يف مركز 
اأبوظبي للمعار�ض .. قال مدير عام ال�سركة اإن هذا احلدث يعد املعر�ض 
عام  ب�سكل  وال��دول��ة  خا�ض  ب�سكل  اأبوظبي  م�ستوى  على  الأه���م  العقاري 
اأبوظبي  الهامة يف  العقارية  امل�ساريع  الأن�سب لإطالق  املن�سة  حيث ميثل 
الذين  ال���زوار  اأم���ام  لها  وال��رتوي��ج  القائمة  ال�سركة  مب�ساريع  والتعريف 

يطلعون على امل�ساريع املعرو�سة.
ي�سجع  مما  ن�سطة  حركة  ي�سهد  اأبوظبي  يف  العقاري  ال�سوق  اأن  واأ���س��اف 
على اإطالق م�ساريع عقارية ويعزز من ثقة املواطنني وامل�ستثمرين يف هذا 

ال�سوق الهام والكبري .
•• اأبوظبي-وام:

وق��ع��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ت��ن��ظ��ي��م قطاع 
القت�سادية  التنمية  ودائ��رة  الت�سالت 
يف دبي اتفاقية تهدف اإىل تعزيز التعاون 
والتن�سيق يف جمالت املوؤ�سرات الوطنية 
اجلاهزية  ب��موؤ�سر  املتعلقة  امل�����س��رتك��ة 

ال�سبكية.
ويج�سد توقيع التفاقية اأهمية التن�سيق 
الوطنية  املوؤ�سرات  ب�ساأن  اجلانبني  بني 
وح��ر���س��ه��م��ا ع��ل��ى اي��ج��اد ���س��راك��ة حتقق 
الإمكانات  م���ن  ال��ق�����س��وى  ال����س���ت���ف���ادة 
واخل����������ربات امل����ت����اح����ة ل���دي���ه���م���ا وذل�����ك 
اإىل رف��ع نتائج دول���ة الإم����ارات  و���س��ول 
املتعلقة  امل�سرتكة  الوطنية  املوؤ�سرات  يف 
اإىل  اإ�سافة  ال�سبكية  اجلاهزية  ب��موؤ�سر 
اأهداف الأجندة الوطنية للدولة  تنفيذ 
حتتية  وبنية  م�ستدامة  بيئة  لتحقيق 

متكاملة.
وتن�ض التفاقية على ت�سكيل فريق عمل 
لتحقيق  وال��دائ��رة  الهيئة  بني  م�سرتك 
ال�سبكية  اجل���اه���زي���ة  م���وؤ����س���ر  اأه�������داف 
والعمل على تطبيق مبادرات متكن من 
بقطاع  اخلا�سة  الفرعية  املوؤ�سرات  رفع 
ال�سبكية  اجلاهزية  موؤ�سر  يف  الأع��م��ال 
اأحدهما  اأو  الطرفان  فيها  يوؤثر  والتي 
ب�سكل مبا�سر.. فيما �سيعمل الفريق على 
وال�سرتاتيجيات  العمل  خطط  تطوير 
املعلومات  ت���ب���ادل  م��ن��ه��ج��ي��ات  وو����س���ع 

واملحلية  الحت��ادي��ة  احلكومية  اجلهات 
ا�سرتاتيجيتنا  م��ن  اأ�سا�سيا  ج���زءا  يعد 
امل�ستهدفات  هذه  اإىل  للو�سول  الرامية 
التنمية  دائ��رة  مع  التفاقية  تاأتي  فيما 
النهج  لهذا  تكري�سا  دبي  القت�سادية يف 
 .. املن�سودة  الغاية  حتقيق  نحو  وخطوة 
لفتا اإىل اأن هذه اجلهود ت�سب يف خدمة 
تعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة على 
رواد  ا���س��ت��ق��ط��اب  امل��ن��ط��ق��ة يف  م�����س��ت��وى 
الأعمال وجذب ال�ستثمارات يف خمتلف 

املجالت القت�سادية.
م�ساعد  القا�سم  خ��ال��د  ق��ال  جانبه  م��ن 
امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل�����س��وؤون الق��ت�����س��ادي��ة اإن 
التفاقية �ساملة وتغطي جميع جمالت 

التعاون .
م�سريا اإىل اأنها تعزز جهود اجلانبني يف 
�سبيل خلق بيئة م�ستدامة وبنية حتتية 

متكاملة.
اإىل  ت�سعى  دب��ي  اقت�سادية  اأن  واأ���س��اف 
ومتكاملة  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة  ت��وف��ري 
تفت�سيه  ملا  وفقا  املبتكرة  اخلدمات  من 
جميع  ت��ق��دمي  بجانب  العمل  م�سلحة 
اخل������دم������ات ال����ت����ي ت���ل���ب���ي اح���ت���ي���اج���ات 

امل�ستثمرين ورجال الأعمال.
الت���ف���اق���ي���ة يج�سد  ت��وق��ي��ع  ب�����اأن  ون�����وه 
العمل  ع��ل��ى  الر�سمية  اجل��ه��ات  ح��ر���ض 
م���ع���ا وال������س�����ه�����ام يف حت���ق���ي���ق ال�����روؤي�����ة 
ال�سرتاتيجية الهادفة اإىل تعزيز مكانة 

الدولة وجهة ا�ستثمارية مف�سلة.

•• اأبوظبي-وام:

ال��ع��ق��اري��ة واإع���م���ار للرتفيه  ال�����دار  وق��ع��ت 
اأول مقر لكيدزانيا  �سراكة لفتتاح  اتفاقية 
ثمانية  م�ساحة  على  اأب��وظ��ب��ي  بالعا�سمة 
الف و 200 مرت مربع يف يا�ض مول املقرر 
افتتاحه بحلول العام القادم. واأو�سح جا�سم 
بو�سبيع الرئي�ض التنفيذي لإدارة الأ�سول 
ل�سركة الدار العقارية ان يا�ض مول يحظى 
رئي�سي  مركز  اأول  باعتباره  خا�سة  باأهمية 
دوماً  ونحر�ض  يا�ض  ج��زي��رة  على  للت�سوق 
ل�ستقطاب  هادفة  ا�سرتاتيجية  و�سع  على 
اأرقى العالمات التجارية وتقدمي التجارب 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة ال���رائ���دة ع��امل��ي��اً وال��ت��ي تعك�ض 
املعايري العالية وامل�ستدامة التي مت و�سعها 
اإعمار  مع  �سراكتنا  تعك�ض  واأ�ساف  للمول. 
للرتفيه لتقدمي اأول كيدزانيا اإىل العا�سمة 
التزام يا�ض مول بتقدمي جتارب فريدة من 
نوعها جلميع اأفراد الأ�سرة �سواء كانوا من 
اأو ال�سياح يف اأبوظبي. من جانبها  املقيمني 
التنفيذي  الرئي�ض  الدو�سري  ميثاء  اأ�سارت 

ان كيدزانيا جنحت  اإعمار للرتفيه  ل�سركة 
منذ افتتاحها يف دبي مول برت�سيخ مكانتها 
تعليمية  جت��رب��ة  ت��ق��دم  ا�ستثنائية  كوجهة 
لهم  وت��ق��دم  ل��الأط��ف��ال  متكاملة  وترفيهية 
فر�سة اكت�ساب مهارات وخربات جديدة عرب 
الن��خ��راط يف جت��ارب حتاكي ال��واق��ع الذي 
يعي�سه الكبار، الأمر الذي ي�ساعد يف تنمية 
م��ع��ارف��ه��م يف اأج����واء حت��ف��ل يف ال��وق��ت ذاته 
اإطالق  بالت�سلية والرتفيه. واأ�سافت ميثل 
للتزامنا  جت�سيداً  م��ول  يا�ض  يف   كيدزانيا 
الرا�سخ بالتعاون الوثيق مع اأبرز املطورين 
يف املنطقة مثل الدار العقارية، لنعمل معاً 
لالأطفال  م��ت��ك��ام��ل��ة  ت��ق��دمي جت��رب��ة  ع��ل��ى 
والعائالت.  كما تعك�ض هذه اخلطوة اأي�ساً 
اأه��م��ي��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ط��م��وح��ة التي 
تنتهجها كيدزانيا يف املنطقة، واملرتكزة على 
حتقيق  ي�سمن  مبا  البّناءة  ال�سراكات  عقد 
و�ستعمل  ال��������زوار.  جل��م��ي��ع  اأف�������س���ل  ق��ي��م��ة 
التي  الرتفيه  جتربة  اإث���راء  على  كيدزانيا 
ل��زواره وجزيرة  يقدمها كل من يا�ض مول 

يا�ض التي تقدم وجهات ترفيهية عاملية .

»ا�ضتثمر يف ال�ضارقة« حتلق يف 3 
قارات على منت »العربية للطريان«

•• ال�شارقة -وام:

املبا�سر  الأج��ن��ب��ي  لال�ستثمار  ال�سارقة  ملكتب  التجارية  ال��ع��الم��ة  اتفقت 
ا�ستثمر يف ال�سارقة التابع حلكومة ال�سارقة و�سركة العربية للطريان على 
و�سع ا�سم و�سعار مكتب ا�ستثمر يف ال�سارقة على طائرات ومراكز عمليات 
اآ�سيا  يف  اإليها  الناقلة رحالتها  ت�سرَي  التي  الوجهات  للطريان يف  العربية 
واأوروبا واأفريقيا ودول جمل�ض التعاون اخلليجي والهند واأوروبا واململكة 

املغربية.
3 ق��ارات يف العامل على  وتاتي التفاقية فى اط��ار حملة ترويجية تغطي 
اجلانبني  ب��ني  اتفاقية  اإط���ار  يف  وذل���ك  ل��ل��ط��ريان  العربية  ط��ائ��رات  م��نت 
ت�ستهدف ت�سويق مناخ الأعمال يف الإمارة وتعزيز تدفق ال�ستثمار الأجنبي 

اإليها.
ال�سارقة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة  امل��دي��ر  ال�����س��رك��ال  ب��ن ج��ا���س��م  م����روان  ورَح����ب 

لال�ستثمار والتطوير �سروق بالتفاقية مع العربية للطريان .
موؤكداً اأن الناقلة كانت على الدوام من الداعمني الكبار للنمو القت�سادي 

يف ال�سارقة ومَثلت طوال م�سريتها اأحد حمركات هذا النمو.
من جانبه قال عادل علي الرئي�ض التنفيذي ل�سركة العربية للطريان ُتعد 
اأحدث مثال  والعربية للطريان  ال�سارقة  ا�ستثمر يف  التفاقية بني مكتب 
يف  العامة  واملوؤ�س�سات  احلكومية  الهيئات  جهود  بني  الرائع  التكامل  على 
 13 اإىل  املتجهة  الناقلة  طائرات  حمل  يف  يتمثل  ما  وه��و  ال�سارقة  اإم��ارة 
الطائرات  اىل  ا���س��اف��ة  اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف  وج��ه��ة  و16  ال��ه��ن��د  يف  وج��ه��ة 
ال�سارقة معربا عن  ا�ستثمر يف  ل�سعار مكتب  واأوروب��ا  املغرب  اإىل  املنطلقة 
الرتويج  �سعيد  على  اإيجابية  نتائج  عن  �ستثمر  احلملة  هذه  بقدرة  ثقته 

لإمارة ال�سارقة يف املناطق امل�ستهدفة.
واعرب حممد جمعة امل�سرخ مدير مكتب ا�ستثمر يف ال�سارقة عن تطلعه اىل 
هذه التفاقية لرت�سيخ التعاون القائم بينهم من خالل التعريف بعالمة 
ا�ستثمر يف ال�سارقة يف عدد من الأ�سواق الدولية الرئي�سة ما يدعم اأهدافنا 

الرامية اإىل ترويج الإمارة ا�ستثمارياً على اأو�سع نطاق.

مركز دبي املايل العاملي ي�ضتعر�ص نتائج م�ضاورات جلنة اإدارة الرثوات
•• دبي-الفجر:

مركز  يف  ال�����رثوات  اإدارة  جل��ن��ة  ق��دم��ت 
�سعادة  اإىل  ت��ق��ري��راً  ال��ع��امل��ي  امل���ايل  دب���ي 
ع��ي�����س��ى ك����اظ����م، حم���اف���ظ م���رك���ز دبي 
اأن  يف  املركز  اأهمية  ي��ربز  العاملي،  امل��ايل 
ال�سركات  ملكاتب  اإقليمياً  مركزاً  ي�سبح 
الناجت  م��ن  ل�٪60  وم�����س��دراً  العائلية، 
املحلي الإجمايل ومورد عمل لأكرث من 
اقت�سادات  العاملة يف  القوى  80٪ من 
اإدارة  وق��دم��ت جلنة  الأو����س���ط.  ال�����س��رق 
الرثوات التابعة ملركز دبي املايل العاملي، 
 ،2016 اأغ�����س��ط�����ض  اأن�����س��ئ��ت يف  وال���ت���ي 
وا�سعة  ا�ست�سارة  عمليات  بعد  التقرير 
النطاق مت خاللها ا�ستك�ساف جمموعة 
م����ن امل�����ج�����الت: ����س���ن���ادي���ق الئ���ت���م���ان، 
بعمليات  املتعلقة  والق�سايا  واملوؤ�س�سات؛ 
مركز  يف  امل�ستمرة  وال�سيانة  الإن�����س��اء 
لل�سريعة  والمتثال  العاملي؛  امل��ايل  دبي 
الإ���س��الم��ي��ة، واأق�����س��ام م��رك��ز دب���ي املايل 
العاملي والهياكل خارج املركز؛ ف�سال ًعن 
ا�ستعرا�ض النتائج والرتتيبات احلالية. 
وبهذه املنا�سبة قال �سعادة عي�سى كاظم: 
ال��رثوات يف مركز  اإدارة  اإن�ساء جلنة  مت 

دبي املايل العاملي العام املا�سي من اأجل 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة راهنة  م��ن��اق�����س��ة وو����س���ع 
لإدارة الرثوات يف  املركز. ول يقت�سر دور 
احللول والإ�سالحات الهيكلية اجلديدة 
ما  تر�سيخ  ع��ل��ى  اللجنة  ح��ددت��ه��ا  ال��ت��ي 
بل  وتعزيز منوه وح�سب،  املركز  يقدمه 
لل�سركات  الأع���م���ال  ت�سهيل  يف  ي�ساهم 
التي تتخذ من مركز دبي املايل العاملي 

مقراً لها اأو تتطلع لالن�سمام اإليه.
واأ�������س������اف �����س����ع����ادت����ه: ���س��ت�����س��ه��م ه���ذه 
امل�ستمر  ال��ت��ع��زي��ز  دع���م  يف  ال��ت��و���س��ي��ات 
رائداً  اإقليمياً  م��رك��زاً  باعتباره  للمركز 
يف جمال اإدارة الرثوات ومن�سة متميزة 
يف جم����ال ت��خ��ط��ي��ط ت��ع��اق��ب الأج���ي���ال 
العائلية  ال�سركات  مكاتب  يف  الوظيفي 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  منطقة  يف 
واللذان يعتربان من العنا�سر املهمة يف 

. ا�سرتاتيجيتنا لعام 2024 
مركز  يقدمه  ما  تعزيز  اإىل  وبالإ�سافة 
ال���دويل  للمجتمع  ال��ع��امل��ي  امل����ايل  دب���ي 
اللجنة  ال���رثوات، تقوم   اإدارة  يف جم��ال 
ال�سرتاتيجيات  واق�������رتاح  ب�����س��ي��اغ��ة 
باملركز  املتعلقة  والأه���داف  وال�سيا�سات 
اإىل املجل�ض الأعلى  والتي يتم تقدميها 

العاملي لعتمادها واإىل  املايل  ملركز دبي 
العاملي، و�سلطة  �سلطة مركز دبي املايل 
ت�سوية  و�سلطة  امل��ال��ي��ة  للخدمات  دب��ي 
التنفيذ،  وع��ن��د  ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا.  امل���ن���ازع���ات 
�ستعمل ا�سرتاتيجية جلنة اإدارة الرثوات 

يف مركز دبي املايل العاملي على ما يلي:
• و���س��ع م��رك��ز دب����ي امل����ايل ال��ع��امل��ي يف 
توفر  التي  الق�سائية  ال�سلطات  طليعة 
�سركات  هيئة  يف  وم��رن��ة  حديثة  هياكل 

وعمليات ائتمان وموؤ�س�سات 
• توفري اإطار عمل فعال لو�سع هياكل 

�سليمة لإدارة ال�سركات العائلية 
• ت�سهيل الرتتيبات والتكاليف الإدارية 
احل��ال��ي��ة مل��رك��ز دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي، دون 

امل�سا�ض مبعايريه القائمة. 
ل�ستقطاب  م��ت��م��ي��زة  من�سة  ت��وف��ري   •
تاأ�سي�ض  اأج�����ل  م���ن  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ع���ائ���الت 
ت��رت��ي��ب��ات تخطيط  ���س��رك��ات��ه��م وو����س���ع 
التعاقب الوظيفي، ول�سيما اإذا ا�ستكملت 

بالتدابري التي اأو�ست بها اللجنة.
• توفري بيئة مواتية للمكاتب العائلية 

املنفردة.
وبالإ�سافة اإىل م�ساهمة املكاتب العائلية 
الإجمايل،  املحلي  الناجت  يف  املنطقة  يف 

�سيتم حتويل  اأن��ه  اإىل  التقديرات  ت�سري 
اأ�سول بقيمة تريليون دولر من اجليل 
الثاين من ال�سركات العائلية اإىل اجليل 

الثالث يف غ�سون العقد املقبل.
م�ست�سار  را���س��ل  دي��ف��ي��د  ق���ال  جهته  م��ن 
اإدارة  جلنة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ملكي، 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  “توفر  ال���������رثوات: 
املايل  دبي  ملركز  والقانونية  التنظيمية 
املكاتب  ميّكن  رائ���داً  عمل  اإط���ار  العاملي 

العائلية من العمل مبرونة. 

ال�ستعرا�ض  ع���م���ل���ي���ات  ج��م��ع��ت  وق�����د 
وامل���راج���ع���ة ال��وا���س��ع��ة ال���ت���ي ق���ام���ت بها 
خمتلف  م��ن  ري��ادي��ة  �سخ�سيات  اللجنة 
وال�سركات  ال��������رثوات  اإدارة  ����س���رك���ات 
القانونية الإقليمية والدولية بالإ�سافة 

اإىل �سلطة دبي للخدمات املالية.
يف  مبا  امل�ست�سارين  كبار  اللجنة  وت�سم 
وكبار  واملحا�سبني  املحامني  كبار  ذل��ك 
مركز  �سلطة  يف  التنفيذيني  امل�سوؤولني 

دبي املايل العاملي ومكتب املحافظ.

حرة راأ�ص اخليمة حت�ضد خم�ضة جوائز مرموقة للَتميُّز احلكومي
•• راأ�س اخليمة – الفجر

بن  �سعود  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  ك��رم 
راأ�ض  اإم���ارة  عهد  ويل  القا�سمي  �سقر 
امل��ن��ط��ق��ة احل����رة براأ�ض  اخل��ي��م��ة ه��ي��ئ��ة 
عدد  يف  الأول  امل��رك��ز  لنيلها  اخل��ي��م��ة  
برنامج  ج���وائ���ز  ���س��م��ن  ال���ف���ئ���ات،  م���ن 
ال�سيخ �سقر للتميز احلكومي يف �سنتها 

احلادية ع�سرة.
اأقيم  ال��ذي  اجل��وائ��ز  توزيع  �سهد حفل 
ح�سور  اخليمة  راأ����ض  غرفة  مباين  يف 
امل�سوؤولني وممثلي  عدد كبري من كبار 
ال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة ب��ح��ك��وم��ة راأ�����ض 
اخل���ي���م���ة. وق�����ام ���س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
بتكرمي  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن 
بهيئة  والتطوير  الب�سرية  امل��وارد  اإدارة 
املنطقة احلرة براأ�ض اخليمة حل�سولها 
“الوحدة  ف��ئ��ة  يف  الأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى 

احلكومية التنظيمية املتميزة«.
عائ�سة  الأ�����س����ت����اذة  اجل����ائ����زة  ت�����س��ل��م��ت 
الب�سرية  امل���وارد  اإدارة  م��دي��رة  �سليمان 
هيئة  ح�سلت  كما  بالهيئة،  والتطوير 
امل��رت��ب��ة الأوىل  امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة ع��ل��ى 

للموظفة  املتميز”  امل��ي��داين  “املوظف 
���س��ل��ي��م��ان حم���م���د، وع���ل���ى املركز  م��ن��ى 
ال���ث���اين يف ف��ئ��ة اأف�����س��ل م��رك��ز خلدمة 

العمالء. 
اأحمد بن �سقر القا�سمي،  وقال ال�سيخ 
املنطقة  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 

خدمة  يف  م��وظ��ف  “اأف�سل  ج��ائ��زة  يف 
هبة  امل����وظ����ف����ة  ون���ال���ت���ه���ا  العمالء” 
احلناوي. كما نالت الهيئة املركز الأول 
يف فئة اأف�سل موظف يف مركز الإت�سال 
وف��از بها املوظف حممد ن��ور، وح�سلت 
الثاين يف فئة  املركز  على  اأي�ساً  الهيئة 

احلرة براأ�ض اخليمة : نت�سرف يف هيئة 
ننال  باأن  براأ�ض اخليمة  املنطقة احلرة 
حكومية  هيئة  كاأف�سل  الأوىل  املرتبة 
فئة  يف  خ�سو�ساً  اخليمة  راأ����ض  ب��اإم��ارة 
كدعماً  ت��اأت��ي  لكونها  ال��ع��م��الء  خ��دم��ة 
بالإلتزام  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  ل��ت��وج��ه��ن��ا  ق���وي���اً 

اأق�سى  ه��ي  عمالئنا  راح���ة  ت��ك��ون  ب���اأن 
على  ح�����س��ول��ن��ا  اإن  اأول���وي���ات���ن���ا.  واأه�����م 
اأن  ه��ذه اجل��وائ��ز  يعني الكثري، ولب��د 
اأع���رب ه��ن��ا ع��ن اع���ت���زازي ب�����اإدارة امل���وارد 
الب�سرية والتطوير املتميزة دوماً باإدارة 
وكذلك  العمل  وفريق  �سليمان  عاي�سة 
ب���امل���وظ���ف���ني امل��ت��م��ي��زي��ن ل���دي���ن���ا: هبة 
احل��ن��اوي وحم��م��د ن��ور وم��ن��ى �سليمان 
الأخ����رى  الإدارات  مم��ث��ل��ي  م���ن  وع����دد 

لكونهم اأمثلة حية للتميز.
التي  اجل���وائ���ز  اأن  ال��ق��ا���س��م��ي  واأ����س���اف 
ح�سلت عليها هيئة املنطقة احلرة هي 
الهيئة  العاملني يف  مبثابة حتفيز لكل 
التميز  ث��ق��اف��ة  اإمن�����اء  يف  ل��ال���س��ت��م��رار 

لديهم. 
قائال:  ت�����س��ري��ح��ات��ه  ����س���م���ّوه  واخ���ت���ت���م 
احلثيثة  جم��ه��ودات��ن��ا  ُتثمر  اأن  نتطلع 
اخلدمات  اأف�سل  ت��ق��دمي  يف  الهيئة  يف 
امل�ستويات  مع  تتوافق  والتي  لعمالئنا، 
يف  ن�ستمر  اأن  ع��ل��ى  ال��رف��ي��ع��ة،  ال��ع��امل��ي��ة 
احل�سول، ول�سنواٍت طويلٍة قادمة، على 
املوؤ�س�سات  قبل  من  التقديرات  اأف�سل 

املحلية والعاملية املرموقة. 
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العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   7930  / 2017 (

امل��نذر   :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليه :  حممد اأحمد حممد ح�سن املنيفي .

درهم   )214،543.02( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
اأبوظبي ( من  ال�سيارة رقم ) 64369/ خ�سو�سي/الفئة 6 /  التنفيذية على 
نوع ) لكزي�ض ES350  _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   7942  / 2017 (

امل��نذر   :  بنك اأبوظبي التجاري
املنذر اإليه :  حممد نعيم خان مري قادر خان

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )59،873.99( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 15261/ خ�سو�سي/الفئة 13 / اأبوظبي ( من 
نوع ) كيا �سول _  �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9084  / 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه : حممد الهيثم عبدالرحيم حممد خالد

تنذر املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )79،168.13( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
اأبوظبي( من  الفئة 8 /  ال�سيارة رقم ) 14203/ خ�سو�سي/  التنفيذية على 
نوع ) كيا �سرياتو _ �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9082  / 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :   ن�سيم بديع �سويدان  

درهم   )63،210.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه   امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 91005/ خ�سو�سي/ الفئة A / عجمان  ( من 
نوع ) ني�سان التيما _ �سالون   ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9087  / 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :   حممد اأف�سل غالم ح�سني      . 

درهم   )71،345.85( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه   امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 68740/ خ�سو�سي/ الفئة الوىل / ال�سارقة  ( 
من نوع ) تويوتا كامري _ �سالون   ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   7933  / 2017 (

امل��نذر   :  م�سرف المارات ال�سالمي
املنذر اإليها :  م�سطفى لتاجري ال�سيارات ذ م م )جمهول حمل الإقامة (

ينذر  املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )44،781.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 31050/ خ�سو�سي/الفئة B / عجمان( من نوع ) هيونداي 
النرتا - �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9083  / 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  حممد عظيم الدين غالم رحمن                        

تنذر املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )36،207.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
ابوظبي( من  الفئة 9 /  ال�سيارة رقم ) 81707/ خ�سو�سي/  التنفيذية على 
نوع ) تويوتا كامري _ �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   7932  / 2017 (

امل��نذر   :  بنك اأبوظبي التجاري
املنذر اإليه :  هزار ابراهيم البراهيم

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )28،314.72( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
B / عجمان( من  ال�سيارة رقم ) 17984/ خ�سو�سي/الفئة  التنفيذية على 
نوع ) تويوتا ياري�ض- �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2447   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :�سيماء حممود حممد علي 

درهم   )28.497.36( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )29889/خ�سو�سي/N/دبي( من 
نوع )لكزي�ض اي ا�ض 350 - �سالون(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2450   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه : فاروق كوتاموف 

درهم   )66.955.24( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )27091/خ�سو�سي/P/دبي( من 
نوع )ني�سان التيما - �سالون(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2446   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :�سديق احمد الربكاوي.

درهم   )32.896.97( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )12342/خ�سو�سي/L/دبي( من 
نوع )لكزي�ض ISF- �سالون(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2437   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :عبداهلل �سعيد فهم ح�سني.

درهم   )61.034.79( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )72832/خ�سو�سي/E/دبي( من 
نوع )ني�سان تيدا - هات�سباك(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2445   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه : �سلطانبيك تورينيازوف

درهم   )25.204.36( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )34813/خ�سو�سي/O/دبي( من 
نوع )مازدا 6 - �سالون(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2438   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه :امين حممد ربحي يو�سف �سطاره

درهم   )83.506.51( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  امل��ن��ذر   ينذر 
نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
)58435/خ�سو�سي/M/دبي(  رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات 
من نوع )دودج ت�سارجر -�سالون(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2449   

املنذر/بنك ابوظبي الوطني   
املنذر اليه : راجي�ض �سيكا �سوامي 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )48.421.64( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )58326/خ�سو�سي/J/دبي( من نوع )ني�سان 
�سني - �سالون(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2016/515 تظلم جتارى               
م 2-عمر ها�سم  م  ذ   - بارترنز منطقة حرة  تكنولوجي  �سركة   -1  / املتظلم �سده  اىل 
للمحاماة  وم�����س��ارك��وه  /ال��ب��ح��ر  التظلم  اأن  الق��ام��ة مب��ا  ال��ربزجن��ي جم��ه��ويل حم��ل 
وال�ست�سارات القانونية - ل�ساحبه/ يو�سف حممد ح�سن البحر -موؤ�س�سة فردية وميثله 
: يو�سف حممد ح�سن حممد البحر - قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه 
بتقدير  اخلا�ض   2016/699  : رق��م  عري�سة   على  الم��ر  يف  ال�سادر  ال��ق��رار  من  تظلم 
وامل�ساريف.   والر�سوم  كلي  جت��اري   870/2010 رق��م  بالدعوى  اخلا�ض  املحاماة  اتعاب 
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/4/19  ال�ساعة 9.30 �سباحا بالقاعة رقم 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch2.E.22
لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/1502  ا�شتئناف جتاري   

 اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-كازابر�ستيج خلدمات ت�سميم احلدائق - �ض ذ م م  
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة دبي لتاأجري ال�سيارات - 
احلكم  ا�ستاأنف  قد   - املطوع  حممد  ح�سن  عبدالرحمن   : وميثله  م  م  ذ 
بتاريخ 2016/10/5  : 2016/1147 جتاري جزئي  بالدعوى رقم  ال�سادر 
 10.00 ال�ساعة    2017/5/24 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/741  جتاري جزئي              

ورئي�ض  مالك  وب�سفته  ب�سخ�سه   - عبدالوهاب  ع��واد  لطفي  1-هانى   / عليه  املدعي  اىل 
ليمتد   فانيان�ض  كابيتال  �ستار  �سركة  وم��دي��ر  وم��ال��ك   ، ليمتد  بنك  �ستار  اإدارة  جمل�ض 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ خالد احمد حممد احمد عبدالرحمن -  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )124.825.00 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ ا�ستحقاق  �سهادة اليداع يف 
لها  وح��ددت  املعجل بالكفالة.    بالنفاذ  و�سمول احلكم  التام  ال�سداد  2015/2/26 وحتى 
جل�سة يوم الثنني  املوافق 2017/4/17 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل )علما بانه مت احالة ملف الدعوى من مكتب 

اإدارة الدعوى اىلحمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1793  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-باك غازي للنقل الربي العام - �ض ذ م م  جمهول حمل 
اأقام  ق��د    - امل��دع��ي / مالك حممد خالد مالك عطا حممد  ان  الق��ام��ة مب��ا 
 13783( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م(   800( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م( 
الحد   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   )AE169008380MB( رقم  العمالية 
املوافق 2017/4/30  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/1308 جتاري جزئي                                                
بديع  م 2-حم��م��د حممد  م  ذ  ���ض   - البناء  مل��ق��اولت  ري��ف��ون  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  عبدالعزيز 
لتاأجري  ال��ع��م��ران  ل�����س��ال��ح/م��ن��ار  اع���اله  امل���ذك���ورة  ال��دع��وى  2016/1/11 يف  ب��ت��اري��خ 
ال�سقالت - وميثلها مالكها/ ماهر بن �سامل بن هندي احلربي : بالزام املدعي عليهما 
بالت�سامن باأداء مبلغ 89.362.77 درهم للمدعية والفائدة بواقع 9٪ �سنويا من تاريخ 
درهم  الف  ومبلغ  بامل�ساريف  بالت�سامن  والزمتهما  ال�سداد  2016/5/21 وحتى متام 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
   يف  الدعوى 2017/204  جتاري كلي

اىل اخل�سم املدخل / 1- املرابي للتجارة العامة - �ض ذ م م جمهول حمل القامة 
: عبدالرحمن ح�سن حممد  و�سركاهم وميثله  اخ��وان  �سفيع  املدعي/  ان  مبا 
املطوع - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بوقف 
ا�سترياد وا�ستعمال منتجات )املدعية )احمد فود( وخماطبة اجلمارك واملوانئ 
ودائرة التنمية القت�سادية ووزارة القت�ساد لتنفيذ ذلك والر�سوم وامل�ساريف 
ال�ساعة 9.30  املوافق 2017/4/16  والت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�سة يوم الح��د 
�ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/818   تنفيذ جتاري  
�سليم  م 2-اأنطوان  م  ذ   - العام  للنقل الربي  الأ�سد  �سركة  املنفذ �سدهما/1-  اىل 
العنيني ب�سفته �سريكا ومديرا �سركة الأ�سد للنقل الربي العام - ذ م م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/علبة الزهور العاملية وميثله : �سفيع حممد 
اإبراهيم - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن 
الدعوى وقدره )1961540(  ال�سيك �سمد  املنفذ به لقيمة  املبلغ  والت�سامم بدفع 
رقم  التحفظي  احل��ج��ز  2-رف�����ض  املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  جت��اري.  حتفظي  حجز   2015 ل�سنة   137
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2016/2484   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- القافلة لل�سحن والتخلي�ض اجلمركي - ذ م م  جمهول 
م  م  ذ  لل�سحن - �ض  التنفيذ/ار�ض جلوبال  ان طالب   حمل القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املطوع  عبدالرحمن ح�سن حممد   : وميثله 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13897( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2016/1084  ا�شتئناف جتاري   

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  دو�سا  1-عليا  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
امل�ستاأنف /فادي �سومل - قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
: 2015/947 جتاري كلي  بتاريخ 2016/7/13   وحددت لها جل�سه 
بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/5/24 املوافق  الربعاء  يوم 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   7934  / 2017 (

امل��نذره :  ا�سول �سركة متويل �ض م خ 
املنذر اإليها :  ابولو للخدمات البحرية )جمهول حمل الإقامة (

درهم   )103،818.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  امل��ن��ذره  تنذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 31634/ خ�سو�سي/ابي�ض / ال�سارقة( من نوع 
املنذر مع  – ا�ستي�سن واج��ن  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  ب��رادو  ) تويوتا 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9096  / 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :   ثروفاين ملقاولت ال�سيانة العامة . 

درهم   )66،960.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 83552/ خ�سو�سي/ الفئة B / عجمان  ( من 
نوع )  فوتون _ حافلة  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9086  / 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :   �سين�سو للخياطة وجتارة املالب�ض اجلاهزة . 

درهم   )43،240.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 44612/ خ�سو�سي/ الفئة اأبي�ض / ال�سارقة  ( 
من نوع )  ني�سان جوك _ �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9100  / 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :   ال�سيان منجمنت �ض .م. ح / �سلطه املنطقة احلره  بعجمان 

درهم   )92،570.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 98642/ خ�سو�سي/ الفئة B / عجمان ( من 
نوع ) هوندا اكورد  _ �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9092  / 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه : رافيندر جيت �سينغ اندريجت �سينغ

تنذر املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )12،410.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 14558/ خ�سو�سي/ الفئة 2 / ال�سارقة( من 
نوع ) ني�سان �سني 1.6 _ �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9078  / 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها : عبدالودود ملقاولت ال�سيانه العامة 

درهم   )44،145.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 23769/ خ�سو�سي/ الفئة B / عجمان ( من 
نوع ) تويوتا كامري _ �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   7939  / 2017 (

امل��نذر   :  بنك اأبوظبي التجاري
املنذر اإليها :  البعد الثامن للمقاولت العامة وادارة العقارات  )جمهول حمل 
الإقامة(  ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )21،256.00( درهم 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 75050/ عمومي/الفئة 2 / اأبوظبي( من نوع 
) تويوتا هايلوك�ض – بيك اب كابينه مزدوجه( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9094  / 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :   حار�ض باركود التافيدا ابوبكر    . 

درهم   )14،640.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه   امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 21584/ خ�سو�سي/ الفئة اأبي�ض / ال�سارقة  ( 
من نوع ) تويوتا ياري�ض _ �سالون   ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   7935  / 2017 (

امل��نذر   :  بنك ابوظبي التجاري
املنذر اإليه :  طارق بحريي ) جمهول حمل الإقامة (

درهم   )252،449.26( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
اأبوظبي( من  التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 81944/ خ�سو�سي/الفئة 16 / 
واملمولة ل�ساحلكم من قبل   ) ا�ستي�سن   اي-  اك�ض 35-5  دبليو  ام  بي   ( ن��وع 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9098  / 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :  باب املندو�ض ملقاولت الملنيوم والزجاج                        

درهم   )61،901.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 23789/ خ�سو�سي/ الفئة 1 / ال�سارقة( من 
نوع ) تويوتا هيلوك�ض _ بيك اب �سحن  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   7937  / 2017 (

امل��نذر   :  بنك اأبوظبي التجاري
املنذر اإليه :  رودريجو تولبوت دي جوزمان ) جمهول حمل الإقامة (

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )47،661.44( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 50280/ خ�سو�سي/الفئة 6 / اأبوظبي( من نوع 
) تويوتا ك��ورول1.8- �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   7941  / 2017 (

امل��نذر   :  بنك اأبوظبي التجاري
املنذر اإليها :  ليلتي لتجارة العطور

درهم   )80،161.89( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
A / عجمان( من  التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 69383/ خ�سو�سي/الفئة 
مع  املنذر  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة   ) ا�ستي�سن   - ار يف  �سي  هوندا   ( ن��وع 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9101  / 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :   ا�سرف علي ارباب علي  

درهم   )17،963.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه   امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 40385/ خ�سو�سي/ الفئة اأبي�ض / ال�سارقة  ( 
من نوع ) ني�سان فري�سا  _ �سالون   ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9095  / 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه : جيلبريت �سارا�سوا روك�سا�ض

تنذر املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )10،338.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
اأبوظبي( من  الفئة 6 /  ال�سيارة رقم ) 84561/ خ�سو�سي/  التنفيذية على 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   ) �سالون    _ �سيفيك  هوندا   ( ن��وع 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9090  / 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه : طارق احمد عبدالروؤوف خليل

تنذر املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )32،949.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 54328/ خ�سو�سي/ الفئة اخ�سر / اأبوظبي( من نوع ) بي ام 
دبليو اي523 _ �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9099  / 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :   العلم خلدمات تنظيف املباين ومكافحة احل�سرات  

اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )5228.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذره  تنذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 17304/ خ�سو�سي/ الفئة 2 / ال�سارقة  ( من 
نوع )  ني�سان تيدا _ �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   22350  / 2016 (

امل��نذر   :  م�سرف المارات ال�سالمي
املنذر اإليها :  رجنيتا ا�سوك جاديكار 

درهم   )22،413.97( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 95154/ خ�سو�سي/الفئة 11 / اأبوظبي ( من 
نوع ) ني�سان تيدا _ هات�سباك   ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9088  / 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :   غالم م�سطفى حممد اأنور  . 

درهم   )80،917.12( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه   امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 16702/ خ�سو�سي/ الفئة الوىل / ال�سارقة  ( 
من نوع )  تويوتا برادو _ ا�ستي�سن  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9080  / 2017 (

امل��نذره :  ا�سول �سركة متويل . 
املنذر اإليها :  البيت الماراتي ل�سيانه املباين  

درهم   )56،325.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 61645/ خ�سو�سي/A / عجمان ( من نوع ) 
اأب ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ  تويوتا هايلوك�ض _ بيك 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   7940  / 2017 (

امل��نذر   :  بنك ابوظبي التجاري
املنذر اإليه :  ح�سن عبداهلل ال�سيد ح�سن الها�سمي

درهم   )103،741.96( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 37173/ خ�سو�سي/الفئة 9 / اأبوظبي( من نوع 
) هوندا اكورد - �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9089  / 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :  طاهر جميد ملقاولت التك�سية والر�سيات                        

درهم   )22،070.81( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 67228/ خ�سو�سي/ الفئة 1 / ال�سارقة( من 
نوع ) فود رينجر – بيك اب �سحن  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9097  / 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه : بندارام ثريادي تي بندارام

نتيجة  درهم   )8031.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 18617/ خ�سو�سي/ الفئة 10 / اأبوظبي( من 
مع  املنذر  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة   ) �سالون   ايفيو _  �سيفرليه   ( نوع 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   9091  / 2017 (

امل��نذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :   �سيد �سابر عبا�ض �سيد نا�سر عبا�ض ريزيف     . 

درهم   )32،640.66( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه   امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 31309/ خ�سو�سي/ الفئة B / عجمان  ( من 
مع  املنذر  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة   ) �سالون    ياري�ض _  تويوتا   ( ن��وع 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11996 بتاريخ 2017/4/16   
اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )   7931  / 2017 (

امل��نذر   :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اإليه :  حممد اأحمد حممد ح�سن املنيفي .

درهم   )214،543.02( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 38522/ خ�سو�سي/الفئة 14 / اأبوظبي ( من 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   ) ا�ستي�سن   _ تاهو  �سيفرليه   ( ن��وع 

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

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم



ثقافة وفن�ن
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بعد غياب دام 17 �صنة:

ال�ضينما التون�ضية يف الربجمة الر�ضمية ملهرجان كان
- »على كف عفريت« لكوثر بن هنية يف م�صابقة »نظرة ما«

برعاية حمدان بن حممد بن را�صد 

معر�ص دبي الدويل للخط العربي يطلق فعالياته للجمهور
•• دبي-الفجر:

والفنون  ل��ل��ث��ق��اف��ة  دب����ي  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
ب�سوؤون  املعنية  الهيئة  للثقافة(،  )دب��ي 
الإم���ارة،  وال���رتاث يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة 
التا�سعة  الن�سخة  فعاليات  انطالق  عن 
من معر�ض دبي الدويل للخط العربي 

ام�ض 15 اأبريل للجمهور.
 وي�ستمر ه��ذا احل��دث ال��ذي يقام حتت 
ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة 
بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ض 

من  الثالثني  حتى  التنفيذي،  املجل�ض 
�سهر اأبريل اجلاري يف مركز وايف بدبي. 

وقالت لطيفة بن دميثان،
 الرئي�ض التنفيذي لل�سعادة والإيجابية 
دبي  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  �سمو  مكتب  وم��دي��ر 
للثقافة ونائب رئي�ض جلنة معر�ض دبي 

الدويل للخط العربي:
 اإن هذا املعر�ض الذي ميثل ختام مو�سم 
مكانة  ي��ك��ت�����س��ب   ،2017 ال��ف��ن��ي  دب����ي 
خ��ا���س��ة ل�����دوره امل��ه��م يف احل���ف���اظ على 
ال���رتاث الإ���س��الم، الأم���ر ال���ذي يرتجم 

دبي  جلعل  ال��ر���س��ي��دة  قيادتنا  ت��وج��ه��ات 
الإ�سالمي.  عا�سمة مزدهرة لالقت�ساد 
وم���ن خ���الل ع��ر���ض اأع���م���ال لأك����رث من 
50 فناًنا عاملًيا يف جمال اخلط العربي 
ترتاوح  خم�س�سة  اأق�����س��ام  ث��الث��ة  ع��رب 
بني الكال�سيكية و احلديثة و الزخارف 
، وامل��ج��م��وع��ة اخل��ا���س��ة مل��ع��ايل الأدي����ب 
الفر�سة  ���س��ت��ت��اح  امل�����ر،  اأح���م���د  حم��م��د 
اخلط  روائ����ع  ل�ستك�ساف  ال����زوار  اأم����ام 
اأ�سهر  م��ن  نخبة  اأبدعتها  التي  العربي 

اخلطاطني حول العامل . 

و�سيتم خالل املعر�ض تنظيم 24 ور�سة 
ع��م��ل وحم��ا���س��رة ح���ول اخل���ط العربي 
واحلديثة،  التقليدية  وا���س��ت��خ��دام��ات��ه 
اأ�ستوديو  ع��م��ل  ور����س���ة  اأب����رزه����ا  وم����ن 
كر�ستيان  مع  بالتعاون  للت�سميم  اأبجد 
�سركي�ض حول تخطيط احلرف العربي، 
جواد  حم��م��د  اخل��ط��اط  �سينظم  بينما 
كتابة  ط��ري��ق��ة  ح���ول  ع��م��ل  ور����س���ة  زاده 

�سورة الفاحتة بطرق خمتلفة،
 اأما اخلطاط حممد �سفرباتي ف�سيقدم 
خاللها  ي�����س��ت��ع��ر���ض  م��ت��م��ي��زة  ور�����س����ة 
جت��رب��ة ك��ت��اب��ة ال���ق���راآن ال��ك��رمي برواية 
الربوفي�سور  ي��ت��ن��اول  ح���ني  يف  ور������ض، 
حما�سرته  يف  اأوغ����وردرم����ان  م�سطفى 
حتولت وتطورات خط الن�ستعليق لدى 
حما�سرة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ع��ث��م��ان��ي��ني 
اخلطاط خالد اجلالف الذي �سيتحدث 

عن الأندل�ض واخلط العربي. 
ال��ت��ي ي�سرف  وم��ن خ��الل ور���س��ة العمل 

عليها طارق عرتي�سي، 
ت�سميم  على  املعر�ض  جمهور  �سيتعرف 
اخلط العربي يف الأماكن العامة، ونظًرا 
لن��ت�����س��ار خ��ط ال��ث��ل��ث ال���ع���ادي واجللي، 
�سرتكز ور�سة العمل التي يقيمها حممد 
يامان على هذا النوع من اخلطوط على 
الدكتورة  تقدم  التحديد. يف حني  وجه 
نادين �ساهني ور�سة عمل حول ت�سميم 

اخلط الطباعي العربي للمبتدئني.

عقد  ي�ستم  للربنامج،  مميزة  وكاإ�سافة 
املر  م��ع��ايل حممد  ب��ني  ح��واري��ة  جل�سة 
والأ���س��ت��اذ حممد اأوزج����اي ح��ول اخلط 

العربي،
 اإىل جانب جل�سة نقا�سية اأخرى تتناول 

ا�ستخدام اخلط يف الأماكن العامة.
وي���ب���دي ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى م��ع��ر���ض دبي 
وا�سًحا  اهتماًما  العربي  للخط  الدويل 
ب��اجل��ان��ب الإب���داع���ي ع��ن ط��ري��ق توفري 
اأن�سطة  يقدم  للنا�سئة،  خم�س�ض  ق�سم 
ي�سم  اإذ  الأع������م������ار،  ل���ك���اف���ة  م���ت���ن���وع���ة 

ع��ل��ى كتب  ال��ق�����س��م مكتبة حت��ت��وي  ه���ذا 
باللغتني العربية والجنليزية لالأطفال 

والنا�سئة. 
بالإ�سافة اإىل تقدمي جمموعة من ور�ض 
مو�سوعات  تتناول  التي  الفنية  العمل 
الإ�سالمية،  الأمن�����اط  ت�سميم  م��ث��ل: 

هند�سة ال�سعر، طبقات املعاين، 
واملنظور،  النمط  �سور،  يف  كلمات  عمل 
الإيجابية  الأع���م���ال  واأخ������رًيا  ال��ن��ح��ت، 

وال�سلبية.
اإىل  ت��ه��دف  للثقافة  دب���ي  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

تعزيز امل�سهد الثقايف يف الإمارة، وت�سليط 
ال�����س��وء ع��ل��ى ت��راث��ه��ا ال��غ��ن��ي م��ن خالل 
جم���موعة متنوع�����ة من ال��مبادرات التي 

يتم تنظيمها عل����ى م���دار الع������ام. 
وهذه هي الن�سخة الثانية التي تنظمها 
ال��دويل للخط  الهيئة من معر�ض دبي 
العربي لتحقيق مهمتها التي تركز على 
بناء ج�سور احلوار البناء بني احل�سارات 

والثقافات املختلفة،
 واإطالق املبادرات التي تعود بالنفع على 

املواطنني واملقيمني والزوار.
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ق�صة واقعية
روائ���ي طويل  فيلم  ك��ف عفريت«  »ع��ل��ى   
من اإنتاج �سركة »�سيني تيلي فيلم« تون�ض 
واإخراج  �سيناريو  فرن�سا،  تانيت  واأف���الم 
كوثر بن هنية، وبطولة مرمي الفرجاين 
وغ���امن ال����زريل ون��ع��م��ان ح��م��دة وحممد 
داود  واأني�سة  العرفاوي  و�ساذيل  العكاري 

ومراد غر�سلي.
   واأكدت كوثر بن هنية، اأّن ق�سة الفيلم 
م�ستوحاة من ق�سة واقعية اأثارت اجلدل، 
و�سغلت اهتمام الراأي العام منذ فرتة، يف 
اإىل حادثة اغت�ساب فتاة من قبل  اإ�سارة 
التي حفت بهذه  اأمن، واملالب�سات  عويْن 
ا�ستعانت  اأّن���ه���ا  اإىل  واأ����س���ارت  احل���ادث���ة،  
وا�سرتجعت  احل���ادث���ة  ه����ذه  ب��ت��ف��ا���س��ي��ل 
الفتاة  عا�ستها  ال��ت��ي  الليلة  تلك  وق��ائ��ع 

ح�سب تعبريها.
  واأ�سافت املخرجة التون�سية، اأّنها تاأمل 
التون�سية،  القاعات  يف  فيلمها  عر�ض  يف 
جلنة  اإىل  القادمة  الفرتة  يف  و�ستّقدمه 

اختيار الأف��الم امل�ساركة يف »اأي��ام قرطاج 
ال���دورة  يف  اإدراج�����ه  ق�سد  ال�سينمائية« 

القادمة للمهرجان .
   واختارت كوثر بن هنية موقع ت�سوير 
واح��د هو مركز الأم��ن حيث تدخل هذا 
ال���ك���ادر ���س��خ�����س��ي��ات وت���خ���رج م��ن��ه ح�سب 

ال�سياق الدرامي لتطور الأحداث.
هنية  بن  كوثر  املخرجة  اأّن  اإىل  ي�سار     
مهرجان  يف   2014 �سنة  ق��دم��ت  ك��ان��ت 
الأول  العاملي  العر�ض  ال�سينمائي،  ك��ان 
م�سابقة  خ���ارج  ت��ون�����ض  ���س��الط  لفيلمها 
بني  م��ن  وك���ان  للمهرجان،   67 ال����دورة 
الأق�سام  �سمن  عر�سها  مت  اأف��الم  ت�سعة 
املوازية باقرتاح من جمعية ن�سر ال�سينما 

امل�ستقلة اأ�سيد .
من  اأي�سا  م�ستلهم  تون�ض«  و«���س��الط     
اأرداف  واقعية ملجهول كان ي�سرب  ق�سة 
، يف غ��ال��ب الأحيان  ب��اآل��ة ح���ادة  ال��ن�����س��اء 
على  لهن  عقابا  �سكني،  اأو  حالقة  �سفرة 
لبا�سهن املغري وهو يجول �سوارع تون�ض 

على منت دراجة.

الأفالم املتناف�صة
   وكان منظمو مهرجان كان ال�سينمائي، 
قد ك�سفوا عن 18 فيلما �سيتناف�سون يف 

امل�سابقة الر�سمية . 
وم���ن ب���ني الأف������الم امل��خ��ت��ارة ه��اب��ي اآند 
بغايلد  وذي  هانيكه،  مايكل  للنم�ساوي 
ورودان  ك���وب���ول  ���س��وف��ي��ا  ل��الأم��ري��ك��ي��ة 
ل��ل��ف��رن�����س��ي ج����اك دوي�����ون ولم�����ان دوبل 

لفران�سوا اأوزون.
اأي�سا  امل���خ���ت���ارة  الأع����م����ال  ب���ني     وم����ن 
هاينز  ت����ود  ل���الأم���ري���ك���ي  ون����در�����س����رتاك 
مي�سال  ل���ل���ف���رن�������س���ي  رودوت�������اب�������ل  ول������و 
بار  ب���امت���ان  و120  ه��ازان��اف��ي�����س��ي��و���ض 
ذي  واإن  كاميو  روب���ان  للفرن�سي  مينوت 
ف��اي��د ل��ل��م��خ��رج الأمل����اين-ال����رتك����ي فاحت 

اأكني.
املمثلون  ك���ان  م��ه��رج��ان  وي�����س��ارك يف     
فينيك�ض  وج���واك���ني  ب��ات��ي�����س��ون  روب�����رت 

وكري�سنت  مور  وجوليان  فاريل  وكولني 
دان�ست واإيل فانينغ والنجمة الأ�سرتالية 
نيكول كيدمان والفرن�سية اإيزابيل اإوبري 

واملخرج جان لوي ترانتينيان.

»زيزو« يف نيويورك
   ويف �سياق مت�سل باحل�سور ال�سينمائي 
ي�سارك  ال��دويل،  امل�ستوى  على  التون�سي 
ال��ف��ي��ل��م ال���روائ���ي ال��ط��وي��ل زي���زو لفريد 
بوغدير يف الدورة 24 ملهرجان ال�سينما 
من  �ستلتئم  التي  بنيويورك،  الإفريقية 
ال�سريط  وهو   ، القادم  مايو   29 اإىل   3
الطويل الوحيد الذي �سيمثل دول املغرب 

العربي يف هذه التظاهرة.
   �سريط زيزو الذي يتطّرق فيه �ساحبه 
�ساخر،  باأ�سلوب  ال�سيا�سية  الق�سايا  اإىل 
كان ح�سل على جائزة اأف�سل فيلم عربي 
الدويل  ال�سينمائي  القاهرة  يف مهرجان 
ك��م��ا مّت ع��ر���س��ه يف   ،2016 ن��وف��م��رب  يف 
الدورة الأخرية لأيام قرطاج ال�سينمائية 

وذلك  تكرمي  ق�سم  امل�سابقة �سمن  خارج 
يف اإطار الحتفال بخم�سينية املهرجان.

ال���ذي �سيعر�ض يف      واإىل ج��ان��ب زي���زو 
املهرجان،  خ��الل  مانهاتن  يف  منا�سبتني 
ي�����س��ارك اأي�����س��ا يف ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة التي 
القارة  اأف�سل الأفالم من  تعر�ض �سنويا 
لن  الثورة  ال�سينغايل  الفيلم  الإفريقية، 
ال�سابة  للمخرجة  التلفاز  على  بثها  يتم 
فاز  اأن  ل��ه  �سبق  ���س��ري��ط  وه���و  ث��ي��ام،  اآوا 
لأيام  اخل��ا���س��ة  التحكيم  جل��ن��ة  ب��ج��ائ��زة 
ال�سابعة  دورت��ه��ا  يف  ال�سينمائية  ق��رط��اج 

والع�سرين دورة 2016.
ال�سينما  مهرجان  فعاليات  وتنطلق      
3 مايو القادم  الإفريقية بنيويورك يوم 
م��رك��ز لينكولن  ري���د يف  وال����رت  مب�����س��رح 
املتحدة،  ال���ولي���ات  يف  الأول  ب��ال��ع��ر���ض 
للمخرج  ف��اي��ا  اإف��ري��ق��ي  اجل��ن��وب  للفيلم 
اآك����ني اأوم��وت��و���س��و، وه���و ���س��ري��ط ي�سور 
اأجانب يف  الإيديولوجي لثالثة  ال�سراع 

قطار ي�سري باجتاه العا�سمة.

للمهرجان  الخ���ت���ت���ام���ي  ال���ع���ر����ض  اأم�����ا 
للفيلم  الأول  العاملي  بالعر�ض  ف�سيكون 
ال��ذي يعد  اآم��ورا كيالبي  اآوي��ر  الأثيوبي 
ال�سريط الروائي الطويل الأول للمخرج 

�سيومهون ي�سمان،
 يروي من خالله ق�سة اختفاء ابن زعيم 

يف زمن الديكتاتورية.
املهرجان،  ه���ذا  ب��رن��ام��ج  ت�سمن  ك��م��ا     
الق�سرية  الأ�سرطة  العديد من  م�ساركة 

والوثائقية، 
م��ن��ه��ا نيجرييا  اإف��ري��ق��ي��ا  ب��ل��دا   25 م���ن 

وال�سودان وم�سر وتنزانيا وغانا ورواندا 
ومدغ�سقر،  و���س��ريال��ي��وين  وب��وت�����س��وان��ا 
يف  مقيمني  لأف���ارق���ة  اأف����الم  ع��ن  ف�سال 

جاماييك وهايتي وترينيداد.   
حول  ملتقى  اأي�����س��ا  ب��ن��ي��وي��ورك  وينتظم 
م�سارات  والل������ت������زام:  ال���ف���ن  م���و����س���وع 

�سخ�سية،
���س��ي�����س��ارك ف���ي���ه ف���ن���ان���ون م����ن خمتلف 
الخت�سا�سات، اإىل جانب معر�ض رقمي 
ب��ع��ن��وان ال��واق��ع الف��رتا���س��ي م��ن خالل 

الرق�ض واحلركة.

- الفيلم م�صتوحى من ق�صة واقعية تتمثل يف حادثة 
اغت�صاب فتاة من قبل عويْن اأمن

- الفيلم الروائي »زيزو« لفريد بوغدير يف مهرجان ال�صينما 
الإفريقية بنيويورك

الفجر - تون�س - خا�س

يف  جديد  من  ح�صورها  التون�صية  ال�صينما  ت�صجل  طويل،  غياب  بعد     
امل�صاركة  خالل  من  �صنة،   17 غياب  بعد  كان  ملهرجان  الر�صمية  امل�صابقة 
الطابع  وذات  اجلريئة  بالأفالم  يهتم  ق�صم  وهو  ما«  »نظرة  م�صابقة  يف 
الأ�صيل.   فقد مت اختيار الفيلم التون�صي »على كف عفريت« للمخرجة 
التون�صية كوثر بن هنية ، يف الربجمة الر�صمية للدورة 70 ملهرجان كان 
ال�صينمائي الذي �صيعقد من 17 اإىل 28 مايو القادم. ويتناف�س فيلم كوثر 

بن هنية على نيل جوائز هذه امل�صابقة اإىل جانب 15 فيلما اآخر.

ح�صور تون�صي يف مهرجان كان الدويل

كوثر بن هنية عند تتويجها يف مهرجان قرطاج ال�صينمائي

زيزو يف نيويورك

ق�صة واقعية يف قالب روائي



جيني اإ�ضرب تخو�ص ال�ضباق الرم�ضاين بثلثة اأعمال
)ب����رغ����م ال�����ظ�����روف ال��ع�����س��ي��ب��ة يف 
ال�سورية  الدراما  �سورية، توا�سل 
للغاية،  ال�����ق�����وي  ح���������س����وره����ا 
للواقع  ومواجهتها 
امل��������ف��������رو���������ض 
ع�������ل�������ي�������ه�������ا(! 
الفنانة  اإن����ه����ا 
جيني  ال�����س��وري��ة 
عن  معربًة  اإ���س��رب، 
بفنون  اف����ت����خ����اره����ا 
بلدها، ومعتزًة بحالة 
الدراما ال�سورية التي 
ال�سنوات  يف  ظ���ه���رت 
اخلم�ض املا�سية بحالة 
قوية  واإبداعية  فنية 
ومتفائلًة  ج������داً، 
الأعمال  بتلك 
ال����������������ت����������������ي 
���س��ت��اأت��ي يف 
مل�ستقبل  ا

القريب.
اإ��������������س�������������رب 
حتدثت يف هذا 
اأنها  ع��ن  احل����وار 
تعر�ست  ق���د  ك���ان���ت 
قبل مدة غري ق�سرية 
دفعها  ����س���ري،  حل�����ادث 
اإىل الع��ت��ذار ع��ن عدم 
جمموعة  يف  امل�����س��ارك��ة 
من الأعمال التلفزيونية 
عليها،  ُع���ر����س���ت  ال����ت����ي 

حتى  عافيتها  ت�ستعيد  ك���ادت  م��ا  لكنها 
ت��زاول احل�سور  اإذ  ن�ساطها،  اإىل  رجعت 
وامل�ساركة يف اأعمال درامية من املقرر اأن 

تخو�ض املناف�سة الرم�سانية املقبلة.
ووا����س���ل���ت اأ�����س����رب: )احل�������ادث امل�����روري 
ح���رم���ن���ي م����ن امل�������س���ارك���ة يف ع�����دد من 
الأع���م���ال ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ال��رائ��ع��ة منها 
و)زواج  اأوىل(  �سنة  )ج����ريان  م�سل�سل 
)وردة  م�سل�سل  وكذلك  ن�سوان(،  جنان 
����س���ام���ي���ة(، ل��ك��ن��ن��ي ع������دُت جم�������دداً اإىل 
من  ع���دداً  اختياري  خ��الل  م��ن  ال�ساحة 
الفرتة  ف��ف��ي  اأي�����س��اً،  امل��ه��م��ة  الن�سو�ض 
ت�سوير  اأوا�������س������ل  زل������ت  م����ا  احل���ال���ي���ة 
)بقعة  ال�سهري  امل�سل�سل  يف  م�����س��اه��دي 
متنوعة  جمموعة  �ساأقدم  وفيه  �سوء(، 
التي  الق�سة  بح�سب  ال�سخ�سيات  م��ن 

تتناولها احللقة(.
وا����س���ت���ط���ردت: )ك����ذل����ك ان��ت��ه��ي��ت قبل 
امل�سل�سل  يف  م�ساهدي  ت�سوير  من  م��دة 
احللقات  ذي  الج��ت��م��اع��ي  ال��ك��وم��ي��دي 
املنف�سلة املت�سلة )هواج�ض عابرة(، من 
تاأليف واإخ��راج مهند فطي�ض، مب�ساركة 
نخبة من النجوم، وفيه اأج�سد �سخ�سية 
ترف�ض  التي  الفقرية  الفتاة  )جيجي( 
العرتاف بواقعها اأمام اجلميع، مدعية 

اأنها تنتمي اإىل بيئة غنية(.
واأردف����ت: )ك��ذل��ك، كنت ق��د فرغت من 
م�سل�سل  يف  اأي�����س��اً  م�����س��اه��دي  ت�����س��وي��ر 
يحمل  منف�سلة  ح��ل��ق��ات  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
ع���ن���وان )���س��ب��اب��ي��ك( م���ن اإخ�����راج �سامر 
الكّتاب  من  جمموعة  وتاأليف  برقاوي، 

ومب�ساركة  عبا�ض،  ب�سار  اإ���س��راف  حت��ت 
�سالفة  بينهم  م��ن  ال��ن��ج��وم  م��ن  نخبة 
كندا  ب�سار،  كاري�ض  كو�سا،  ب�سام  معمار، 
ح��ن��ا واأح��م��د الأح���م���د(، م��وا���س��ل��ًة: )يف 
تتزوج  فتاة  �سخ�سية  اأج�سد  العمل  هذا 
اأحد املطاعم  من �ساب يعمل موظفاً يف 
رجاًل  ج��ع��ل��ه  اإىل  فت�سعى  )غ���ر����س���ون(، 
مهماً يف املجتمع ون�سله من حياة الفقر 
املفارفة امل�سحكة يف  التي يعي�سها، لكن 
الأمر اأنه يغار وب�سدة من البغبغاء الذي 

متتلكه يف البيت(.
اأع��م��ال��ه��ا اجلديدة  اإىل  اإ���س��رب  واأ����س���ارت 
الأخرى التي ُتعر�ض حالياً، بقولها: )يف 
�سا�سة  على  يل  ُيعر�ض  احلالية  الفرتة 
)اأبوظبي دراما( م�سل�سل )رابو�ض(، من 
تاأليف �سعيد حناوي واإخراج اإياد نحا�ض، 
ب�سام  بينهم  النجوم  من  باقة  مب�ساركة 
عمايري،  عبداملنعم  عرفة،  اأم��ل  كو�سا، 
كندة حنا، فايز قزق، مرح جرب، حممد 

حداقي وبيري داغر(.
ومنتقلًة من الدراما اإىل امل�سرح، اأ�سارت 
جيني اإ�سرب اإىل عودتها اإىل اأبي الفنون 
ب��ع��د ان��ق��ط��اع ط���وي���ل، ب���ال���ق���ول: )رمبا 
وع�سقي  حبي  م��دى  البع�ض  ي��ع��رف  ل 
العمل  ظ��روف  ب�سبب  لكنني  للم�سرح، 
طويلة،  ف��رتة  عنه  ابتعدت  التلفزيوين 
ل��ك��ن��ن��ي يف ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة ���س��اأع��ود اإىل 
الوقوف جمدداً فوق اخل�سبة مع املخرج 
�سامل اجلنيبي من خالل م�سرحية )باي 
�سمن  عر�سها  �سيتم  والتي  تفي(،  ب��اي 

فعاليات مهرجان )ليايل ال�سارقة((.

فــن عــربـــي
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اأعمل بروح الفريق دومًا

حممد حماقي: لن اأخو�ص جتربة ال�ضينما اإل بعمل ممتع وقوي
-احر�س على تقدمي اأعمال قوية وحمرتمة تر�صي اجلمهور

حقق الفنان حممد حماقي جناحات متتالية لقدرته على تدقيق اختياراته الفنية، لذلك جتده يلعب منفردًا يف مكانة خا�صة به 
األبومه  األبوماته. حماقي يكثف العمل على  اأفلت من ظاهرة ت�صريب  اأية مناف�صة، حتى يكاد يكون املطرب الوحيد الذي  ومن دون 
اجلديد وبداأ باختيار اأغانيه ومن املقرر طرحه يف ال�صيف املقبل. وبعيدًا عن الغناء ي�صتعد لفيلم يخو�س من خالله اأوىل بطولته 
ال�صينمائية، كذلك يح�صر لتقدمي برنامج ولكنه يتكّتم عن تفا�صيله. مع حماقي كان هذا احلوار للتحدث عن تفا�صيل هذه امل�صاريع.

األبومك  تفا�صيل  ح��ول  الإن��ت��اج  �صركة  مع  اختلفت  هل   •
املقبل؟

ه���ذا ك���الم ع���ار م��ن ال�����س��ح��ة، لأن )جن����وم ري���ك���وردز( ال��ت��ي تهتّم 
ولها  املو�سيقى  جم��ال  يف  الكربى  ال�سركات  اإح��دى  باألبومي 

بتكرار تعاوين معها  �سعيد  واأن��ا  جتارب كثرية ناجحة، 
واإ�سناد املهمة اإليها. وبعيدا ًعن العالقة املهنية التي 

�سداقة  ثمة  كمطرب  عليها  بالقيمني  جتمعني 
امل�ساكل  اأح���ب  ل  بطبعي  واأن���ا  بيننا،  وط��ي��دة 

واحلمدهلل مل يرتبط ا�سمي باأية م�سكلة مع 
اأحد �سابقاً.

لذا  ال�صيف،  مبو�صم  تتفاءل  هل   •
قررت طرح األبومك خالله؟

- اأط��ل��ق��ت الأل����ب����وم امل��ا���س��ي )ع���م���ره ما 
يغيب( منذ عامني يف مو�سم ال�سيف 

هلل  واحلمد  م�سادفًة، 
ردود  ح��ّق��ق 

فعل قوية ون�سب م�ساهدة عالية على )اليوتيوب(، لذلك تفاءلت جدا 
مع  اتفقت  اجلديد  لالألبوم  بالتح�سري  بداأنا  وعندما  التوقيت،  بهذا 

)جنوم ريكوردز( على طرحه ال�سيف املقبل.

عليه؟ العمل  تطورات  اآخر  • ما 
وموزعني،  ���س��ع��راء،  م��ع  عمل  جل�سات  اأع��ق��د   -
وم��ل��ح��ن��ني يف الأ���س��ت��ودي��وه��ات اخل��ا���س��ة بهم، 
لو�سع اخلطوط العري�سة اخلا�سة بالألبوم، 
خ�����س��و���س��اً اأن��ن��ي ح��ري�����ض دوم����اً ع��ل��ى تقدمي 
اأعمال قوية وحمرتمة تر�سي اجلمهور من 
عن  ب��ع��ي��داً  حت��ل��ق  خمتلفة  مو�سيقى  خ���الل 

ال�سائد واملتداول.

فريق  م��ع  التعاون  على  حتر�س  مل��اذا   •
العمل نف�صه يف األبوماتك؟

اأنها  - )الكيمياء( بيننا اأحد اأبرز الأ�سباب، خ�سو�ساً 
ت�سنع اأعماًل ناجحة، �سواء كان ذلك مع توما، اأو متيم، 
اأو طارق مدكور، ونحاول راهناً تركيز جهدنا معاً كي نقدم 
اأفكاراً جديدة. حتى اللحظة اخرتت خم�ض اأغاٍن قررت �سمها 
اإىل الألبوم. لكن هذا الأمر ل مينع اأنني عندما اأجد 
اأو ملحن مل  �ساعر  اأو  م���وزع  م��ن  ج��ي��دة  اأف���ك���اراً 
اأتعاون معهم �سابقاً اأرف�سها، لأن العمل اجليد 
اأوىل  ك��ان �ساحبه يف  اإن  نف�سه حتى  يفر�ض 

جتاربه الفنية.

هذه  ت�صجيل  م��ن  انتهيت  ه��ل   •
الأغاين؟

- ك����ال، ب���ل ح�����س��م��ت اخ��ت��ي��ار الأغ�����اين. 
عموماً، ما يجهله كثريون اأن الت�سجيل 
و�سخ�سياً  الأل��ب��وم،  يف  مرحلة  اأ���س��ه��ل 
اأ���س��ج��ل اأغ����اين الأل���ب���وم م���رة واح���دة. 
ثم  التفكري  مرحلة  الأ�سعب  ويبقى 

الختيار، وكيفية ر�سم �سكل الألبوم.

ت�صّدر  حول  فعلك  رد  كان  • ما 
)عمره ما يغيب( قوائم الأكرث 

م�صاهدة على )اليوتيوب(؟
عندما  ي�سعد  العامل  يف  فنان  اأي   -
األبومه  اأغاين  اأن م�ساهدات  يعرف 
املئة  ت���خ���ط���ت  )ي����وت����ي����وب(  ع���ل���ى 
من  ع��ام  خ��الل  م�ساهدة  مليون 

�سدوره. 
ع���ل���ي���ه، ك���ن���ت يف ق���م���ة ال���ف���رح 
بنجاح الألبوم لأنه ل يخ�سني 
العمل  ف����ري����ق  ب�����ل  وح���������دي، 
بروح  اأع��م��ل  بطبعي  واأن���ا  كله، 

الفريق دوماً.

بعد.  تطرحهما  مل  املا�صي  الألبوم  من  اأغنيتان  • ثمة 
هل �صت�صمهما اإىل الألبوم اجلديد؟

- لدى اأغنيتان من الألبوم ال�سابق ولكني حتى الآن مل اأحدد 
م�سريهما لأن امل�ساألة تتعلق ب�سكل الألبوم عموماً، لذا علينا 

اأن نرى اإن كانتا تتوافقان معه.

متثيل  ل��دورات  خ�صوعك  حول  اأقاويل  ت��رددت   •
خالل الفرتة الراهنة ا�صتعدادا لفيلمك املقبل.

- خ�سعت فعاًل ل��دورات متثيل عدة خالل الفرتة الفائتة 
وانتهيت منها، ذلك لأكون م�ستعداً خلو�ض جتربة التمثيل، 

واأنا متمّكن من اأدواتي.

• ولكن تاأجّل الفيلم كثريًا. هل معنى 
ذلك اأنه �صريى النور قريبًا؟

تتقّيد  ل  الفنية  الأع���م���ال   -
اأعمل  معينة.  مب��واع��ي��د 
مثلما  ال���ف���ي���ل���م  ع����ل����ى 
األبومي  ع��ل��ى  اأ���س��ت��غ��ل 
اجل��دي��د، واأرك���ز جيداً 
من  ويف  تفا�سيله  يف 
بطولته،  �سي�ساركني 
ول������ن اأخ������و�������ض ه���ذه 
بعمل  اإل  ال���ت���ج���رب���ة 

ممتع وقوي.

الفيلم؟ منتج  • من 
من�سور  ول��ي��د  ���س��ي��ت��وىل   -

ف��ه��و �سديق  ال��ف��ي��ل��م،  اإن���ت���اج 
اأكرث  منذ  معاً  نعمل  يل  مقرب 

العمل  اأن  واأعتقد  ع��ام��اً،   12 من 
بيننا ي�سهد نوعاً كبرياً من التفاهم 

والتقارب يف وجهات النظر.

الواقع  تلفزيون  • اأين و�صل برنامج 
اخلا�س مبحمد حماقي الذي يقدمه 

مع الإعالمي ممدوح مو�صى؟ 
-اأقّدر ملمدوح مو�سى تعبه ال�سديد يف هذا 
اإذ ���س��ّور م��ادة خا�سة ب��ي ت�سل  ال��ربن��ام��ج، 

اإىل �سنة ون�سف �سنة، ومن املقرر اأن ي�سهد 
ال�سخ�سية  ح��ي��ات��ي  ع���ن  ت��ف��ا���س��ي��ل  ال��ع��ر���ض 

واملهنية ل يعرفها عني جمهوري(.
نحن يف املراحل النهائية اخلا�سة بالعمل راهناً، 
امل��ادة اخلا�سة  %07 من  وانتهينا من مونتاج 

به.
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العلمات الأوىل لـح�ضى الُكلى
اأ�سفل  ب��اأمل  ال�سعور  يف  الكلى  ح�سى  مل�سكلة  الأوىل  العالمات  اأه��ّم  تتمّثل 
اأن  املنطقة من اجل�سم، ومُيكن  بهذه  اأنها توجد  باعتبار  والظهر،  البطن 
يكون الأمل حاداً ومفاجئاً، مع ال�سعور مبوجات اأمل اأ�سفل الظهر اأو البطن، 
املنطقة  وبالتايل يجب على من ي�سعر مبوّجة مفاجئة من الأمل يف تلك 
مل�ساكل  ع��الم��ات  م��ن  تت�سابه  العالمة  ه��ذه  اأن  خا�سًة  الطبيب  مراجعة 

�سحية اأخرى تتلّخ�ض يف الآتي:
لنوع  تتعّر�ض  البول  جم��رى  يف  احل�سوة  ت�سّكل  نتيجة  البول:  تغريات   -
من التاآكل وتخرج اأجزاء �سغرية جداً منها عند التبول، ومُيكن مالحظة 
ح�سوة  وج��ود  وعند  ورائحته،  البول  ل�سكل  ذل��ك  ي�سببها  التي  التغريات 
بالكلى يظهر قليل من الدم اأحياناً مع البول، وي�سري ذلك لوجود التهاب 
ب�سبب احل�سوة، كما يكون لون البول غامقاً اأو مياًل اإىل الحمرار. واأحياناً 

تكون رائحته كريهة.
- اأمل التبول وعدد مراته: ميكن اأن ت�سبب ح�سوة الكلى نوعاً من اللتهاب 
يف املثانة، ويوؤدي ذلك اإىل زيادة عدد مرات التبول، وال�سعور باأمل عند اإفراغ 

املثانة.
اأعرا�ض �سبيهة بالإنفلونزا: نتيجة اللتهاب الذي ت�سببه احل�سوة قد    -
حتدث اأعرا�ض �سبيهة بالإنفلونزا، مثل ارتفاع احلرارة، وارتعا�ض اجل�سم 
وال�سداع، لكن ما ميّيز هذه الأعرا�ض وجود انتفاخ باملعدة والبطن واأمل 

عند اأ�سفل البطن والظهر، واأحياناً قد يحدث قيء.

الفقراء اأكرث عر�ضة للآلم املزمنة
�سيوعا بني  الأك���رث  ه��و  امل��زم��ن  الأمل  اأن  ع��ن  النقاب  درا���س��ة طبية  ك�سفت 

الفقراء، مقارنة باأقرانهم من الأثرياء.
وقال الدكتور" جرول بروكوبزيك" اأ�ستاذ م�ساعد علم الجتماع يف جامعة 
من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ض  اأن  اإىل  تو�سلنا  لقد  "بافالو" الأمريكية: 
املزمنة  ل��الآلم  هدفا  ي�سبحون  قد  وال��رثوة  التعليم  م�ستويات  انخفا�ض 
من  حتد  والتي  الآلم  تلك  عن  الناجمة  الإع��اق��ات  عن  ف�سال  ال�سديدة، 
املنزلية  كالأعمال  الهامة  اليومية  املهام  لأداء  اليومي  ون�ساطهم  قدرتهم 

العادية.
اأكرث  بيانات  حتليل  على  عاما   12 م��دار  على  عكفت  قد  الدرا�سة  وكانت 
اأن  خاللها  لحظوا  عاما   51 ال���  اأعمارهم  تخطت  �سخ�ض  األ��ف   19 من 
الأ�سخا�ض الذين حظوا بن�سبة تعليم منخف�سة كانوا اأكرث عر�سة لالأمل 

املزمن بن�سبة 370 % ، مقارنة بالأ�سخا�ض الذين اأكملوا تعليمهم.
ال�����س��دي��دة والإع���اق���ات وحالت  ب��ني الآلم  ارت��ب��اط��ا  اأن ه��ن��اك  كما وج���دوا 
الوفاة وبني الفئات الأقل تعليما التي تعاين اأي�سا من م�سكالت اقت�سادية 

واجتماعية اأكرب بكثري من اأقرانهم من املتعلمني.
اإج��راء املزيد من الأبحاث ملعرفة  اإىل  " بروكوبزيك" على احلاجة  و�سدد 
اأ�سباب الأمل املزمن والآلية التي جعلته الأكرث �سيوعا بني الفقراء والأقل 

تعليما من كبار ال�سن يف الوليات املتحدة.

ملاذا يعترب البعو�س اخطر على الإن�صان من احليوان ؟
حيوانات  ك��ل  م��ن  الن�سان  حياة  علي  خطرا  ا�سد  البعو�ض  ل�سعة  ان 
الر�ض ،فقد ثبت ان %50من حالت الوفاة ب�سبب المرا�ض ي�سببها 
(والوبئة  املالريا  -حمي  ال�سفراء  )احلمي  مثل  وامرا�سه  البعو�ض 
التي يت�سبب بها البعو�ض تق�سي علي الف من الب�سر قبل ان ي�ستطيع 

الطب التغلب عليها .
ملاذا نرى قطعان احليوانات تنق�صم فريقني عند املرعي ؟

عندما تذهب احليوانات ايل املرعي تنق�سم جمموعتني ،وبينما تقف 
جمموعة عند مدخل املرعي للحرا�سة تذهب املجموعة الخري لكي 
ترعي يف امان حتي ت�سبع وترتوي فتح�سر لتذهب املجموعة الخري 
ي��ت��ب��ادل اجل��م��ي��ع احلرا�سة  وامل����اء وه��ك��ذا  ل��ت��اأخ��ذ ن�سيبها م��ن الك���ل 

والطعام.

�� اأن ما يحدثه 0.47 ليرت من البرتول من انفجار يعادل ما يحدثه وزن 0.45 كغ من الديناميت
�� اأن هنالك نوعا من الورود يف جزر الهاواي يتفتح م�سدرا دويا قويا . وقد اأطلق على

هذه الوردة با�سم ال�سجرة املفرقعة النارية
�� اأن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�سقط يف بحر و�سيع لطفا على �سطحه

�� اأن �سوء ال�سم�ض ل يتخلل مياه البحر اأكرث من 400 م
�� اأن عدد البالد يف �سمال خط ال�ستواء ثالثة اأ�سعاف ون�سف عدد البالد جنوب خط ال�ستواء 

�� ان احل�سرة املعروفة با�سم اليع�سوب ت�ستطيع التقاط فري�ستها بت�سكيل اأرجلها ، و�سمهم على �سكل �سله
ال�ساعة  بلوغ  ، ولكن فقط قبل  ال�ساد�ض ع�سر ب�سرب زوجاتهم  القرن  انه كان ي�سمح للرجال النكليز يف   ��

العا�سرة م�ساء

الل�ص املجهول
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الفلفل احلار يقوي املناعة
جم�����ل�����ة  اأوردت 
)فرويندين( الأملانية، 
اأن الطعام احل��ار ميد 
اجل�سم بفوائد �سحية 
ج���ّم���ة، خ��ا���س��ة ال���ذي 
الفلفل  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
الفلفل  اأو  الأ������س�����ود 
على  ي���ع���م���ل  احل���������ار، 
املناعة،  ج��ه��از  ت��ق��وي��ة 

مما ي�ساعد على مواجهة نزلت الربد وان�سداد الأنف مثاًل، كما اأنه ي�ساعد 
على تن�سيط عملية اله�سم، مما يقي من الإم�ساك.

يف  ي�سهم  احل���ار،  الطعام  اأن  الإن��رتن��ت  على  موقعها  يف  املجلة  واأو���س��ح��ت 
�سبط م�ستوى الأن�سولني، بالإ�سافة اإىل اأنه يعمل على حتفيز عملية حرق 

الدهون بف�سل الطاقة، التي يتم ا�ستهالكها بفعل التعرق.
ك��ذل��ك ي��ح��ت��وي ال��ف��ل��ف��ل احل����ار ع��ل��ى م����ادة )ك��اب�����س��ي�����س��ني(، ك��م��ا يحتوي 
اإف��راز هرمون  الأ�سود على مادة )بيربين( وكالهما يعمالن على  الفلفل 
)الإندورفني( املعروف )بهرمون ال�سعادة(، مما ي�ساعد على حت�سني املزاج 

وا�سرتخاء اجل�سم.

الذى  الوقت  الأمريكيني فى  األزهامير على املاليني من  يوؤثر مر�ض 
وت�سري  القادمة،  القليلة  ال�سنوات  تت�ساعف معدلته خالل  اأن  يتوقع 
زيادة  وبني  لفرتات طويلة  النوم  بني  وجود عالقة  باإمكانية  البحوث 

خطر الإ�سابة باخلرف.
ويتوقع اأن ي�ساب اأكرث من 46 مليون �سخ�ض باخلرف فى جميع اأنحاء 
العامل ليت�ساعف هذا العدد بواقع ثالثة اأ�سعاف بحلول عام 2050.

5 ماليني �سخ�ض  اأكرث من  املتحدة يقدر حاليا وجود  الوليات  وفى 
ي��ع��ان��ون م��ن م��ر���ض األ��زه��امي��ر، حيث تلعب ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��وام��ل فى 
مقدمتها التقدم فى العمر، دورا فى اإ�سابة �سخ�ض من بني كل 3 من 
من  اآخر  �سكل  اأو  األزهامير  مبر�ض  باإ�سابته  متاأثرا  حتفه  ال�سن  كبار 
اأك��دت فيه الأب��ح��اث على  ال��ذى  اأ�سكال اخل��رف. ياأتى ذل��ك فى الوقت 
العبء املاىل والقت�سادى لتكاليف الرعاية ال�سحية ملر�سى األزهامير 
على كاهل القت�ساد الأمريكى والأ�سر الأمريكية، لت�سل تكلفة الرعاية 
ي�سل  فيما  �سنويا،  دولر   5000 اأكرثمن  الزهامير  ملري�ض  ال�سحية 

 236 من  يقرب  ما  الأمريكى  القت�ساد  كاهل  على  الفت�سادي  العب 
مليار دولر.

وت�سري الدرا�سة اجلديدة التي اأجريت على نطاق وا�سع مع اأمناط النوم 
املختلفة لفرتات طويلة، قد يزيد من خطر الإ�سابة بالزهامير وخرف 

ال�سيخوخة.
وقاد الفريق البحثى الدكتورة "�سودها �سي�سادرى" اأ�ستاذ علم الأع�ساب 
البيانات  الأمريكية، حيث قامت بفح�ض �سجالت  بو�سطن  فى جامعة 
الطبية لأكرث من 5209 من الرجال والن�ساء الذين ترتاوح اأعمارهم 
بني 30 و62 الذين يعي�سون فى بلدة فرامنجهام، ليتم تقييم عوامل 
اخل��ط��ر لأم��را���ض القلب والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة ب��ني الأ���س��خ��ا���ض الذين 

ي�سطرون للنوم لأكرث من 9 �ساعات.
وقد طلب من امل�ساركني يف الدرا�سة تدوين �ساعات النوم فى الليل، حيث 
لوحظ اأن الأ�سخا�ض الذين داأبوا على النوم لأكرث من 9 �ساعات يوميا 
كانوا الأكرث عر�سة لالإ�سابة باخلرف واألزهامير بن�سبة بلغت 33%.

النوم لفرتات طويلة يجعل ال�ضخ�ص اأكرث عر�ضة للإ�ضابة باخلرف

فتاة تلتقط �صورة �صيلفي مع �صائق مر�صيد�س فورمول واحد الربيطاين لوي�س هاميلتون لدى و�صوله اإىل 
حلبة البحرين الدولية قبل الدورة الثالثة من �صباق اجلائزة الكربى. )رويرتز(

داأب احد الل�سو�ض على مراقبة احدى الفلل الفخمة لو�سع خطة ل�سرقتها ولكن لال�سف كان دائما ي�ستمع 
ل�سوات �سخب و�سحكات ومو�سيقى ت�سدر منها وبعد مرور وقت لي�ض بالق�سري قام هذا الل�ض بالذهاب اإىل 
مركز ال�سرطة وقدم بالغ ازعاج اإىل ال�سلطات املحلية يتهم فيها ا�سحاب الفيال بال�سجيج والزعاج والت�سبب 
يف قلة راحته وعلى الفور وكما املتبع يف مثل تلك احلالت قام احد ال�سباط ب�سحبة �سرطيني بالذهاب اإىل 

الفيال يف نف�ض التوقيت الذي حدده الل�ض وطلبا مقابلة �ساحبة البيت .
ا�ستقبلت �ساحبة البيت العجوز ال�سابط برتحاب وا�ستعداد للم�ساعدة فقال لها ال�سباط انه اآ�سف ليخربها 
املتزايدة،  ب�سبب حفالتها  الليل  ازعاج �سديد له طوال  بت�سببها يف  للق�سم تفيد  ب�سكوى  بتقدم احد اجلريان 
هنا �سحكت �ساحبة البيت واخذته بهدوء اإىل خارج باب الفيال وقالت له يا بني انظر حولك ماذا ترى.. نظر 
ال�سابط فوجد ان املنطقة تقريبا خالية ال من جمموعة من الفيالت الفخمة متناثرة هنا وهناك وان كانت 
تلك املراأة تقيم حفال كل �ساعة فلن يوؤثر على اأي من تلك الفلل البعيدة، فت�ساءل عما يق�سده ال�ساكي فقالت 
اعياد ميالد  فيديو  �سرائط  بت�سغيل  اق��وم  وكنت  الفيال  على مراقبة  داأب  ل�ض  انه  ال�سابط  بب�ساطة ح�سرة 
ابنائي حتى يح�ض بوجود انا�ض هنا، فاأنا اعي�ض لوحدي كما ترى من فرتة لخرى وهو ل يدري ذلك ويريد 
الل�ض.. خرج  اإىل لعبة  الذي فطن  ال�سابط  ال�سرقة.. و�سحكت و�سحك معها  ننام مبكرا حتى ي�ستطيع  ان 
ال�سابط وذهب ملكتبه وطلب عمل بحث عن ا�سم امل�ستكي بل وقام باأخذ ب�سماته يف احلال بعد �سوؤال امل�سوؤولني 
واكت�سف ال�سابط عددا كبريا من الق�سايا م�سجلة بناء على ب�سمات ذلك الل�ض املتعجل والذي كان دائما يهرب 
يف الوقت املنا�سب، فتقدم منه وقال لو مل تتعجل �سرقة تلك الفيال ما ك�سفت نف�سك، ون�سكرك انك اتيت اإىل 

هنا فقد تعبنا يف البحث عن الل�ض املجهول.


