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الفتيات البدينات عر�ضة 

لالكتئاب 
تو�ضل بحث �إىل �أن �لفتيات �للو�تي يعانني من �لبد�نة �أكرث عر�ضة 
من  و�مل��ر�ه��ق��ة  �لطفولة  مرحلة  خ��ال  باالكتئاب  �الإ���ض��اب��ة  خلطر 

قريناتهن �للو�تي يزن �أقل.
�ألف   144 22 در��ضة �ضاركت فيها يف �ملجمل  و�أظهر حتليل بيانات 
فتاة �أنه باملقارنة مع �لفتيات �للو�تي يتمتعن بوزن �ضحي، فاإن ن�ضبة 
�أو  باالكتئاب  �ل�ضمنة  م��ن  يعانني  �ل��ات��ي  �لفتيات  �إ���ض��اب��ة  �حتمال 

ت�ضخي�ص �إ�ضابتهن باالكتئاب يف �مل�ضتقبل تزيد بن�ضبة 44 يف �ملئة.
لكن ال يبدو �أن جمرد �لزيادة يف �لوزن ولي�ضت �لبد�نة فقط، توؤثر 
�رتباط  يكن هناك  باالكتئاب كما مل  �لفتيات  �إ�ضابة  �حتماالت  على 

بني زيادة �لوزن و�الكتئاب لدى �لفتيان.
حمكمة  جت��ارب  �لتحليل  يف  �ملُت�ضمنة  �الأ�ضغر  �ل��در����ض��ات  تكن  ومل 
�أو  �الكتئاب  ت�ضبب  قد  �ل�ضمنة  كانت  �إن  الإث��ب��ات  م�ضممة  �ل�ضيطرة 
كيفية حدوث ذلك �أو �لدور �لذي قد يلعبه �جلن�ص يف ذلك. لكن كبري 
�لباحثني �ضايلني �ضوتاريا من كلية لندن �مللكية قال �إن من �ملحتمل 
�أن يكون لدى �لفتيان و�لفتيات ت�ضور�ت خمتلفة عن �ضورة �جل�ضد 

قد تف�ضر جانبا من �لنتائج على �الأقل.
هناك  �أن  "رغم  �الإل��ك��روين  �ل��ري��د  ع��ر  ر�ضالة  يف  �ضوتاريا  وق���ال 
عدد� من �لعو�مل ميكن و�ضعها يف �حل�ضبان، فمن �لو��ضح �أن هناك 
ب�ضكل  �أج�ضامهن  لتكون  �لفتيات  على  �إ�ضافية  �جتماعية  �ضغوطا 

حمدد. وتزد�د هذه �ل�ضغوط على مو�قع �لتو��ضل �الجتماعي".
و�أ�ضاف �أن �لفتيات �للو�تي يعانني من عدم �لر�ضا عن �أج�ضادهن قد 
يعانون  �لذين  �لفتيان  نتيجة لذلك. لكن  باأعر��ص �الكتئاب  ي�ضنب 

من زيادة �لوزن �أو �ل�ضمنة قد يفكرون ب�ضكل خمتلف يف حجمهم.

اأعرا�ض غري متوقعة 
مل�ضكالت قلبية خطرية

�آالم���ا يف  ���ض��وى  �لقلب ال ت�ضمل  �أع��ر����ص م��ر���ص  �أن  ك��ث��ريون  يعتقد 
"غري متوقعة"  �ل�����ض��در، لكن ه��ن��اك ع��ام��ات  �جل��ان��ب �الأي�����ض��ر م��ن 
�لع�ضلة  �ضحة  �عتال  على  موؤ�ضر�  تكون  وقد  �الإن�ضان،  على  تظهر 

�حليوية.
�ملوؤ�ضر�ت  من  جمموعة  �إىل  �لطبي  �ألريت"  "�ضاين�ص  موقع  و�أ���ض��ار 
�لتي يتجاهلها كثريون، ولكنها تعد عامات على وجود خلل يف �ضحة 

�لقلب.
وطبقا للموقع، فاإن �أخ�ضائيني يعترون جتعد �ضحمة �الأذن من بني 
�الأعر��ص �ملقلقة، وتعرف يف �لو�ضط �لطبي ب�"عامة فر�نك"، ن�ضبة 

�إىل �لطبيب �الأمريكي �ضاندرز فر�نك �لذي �كت�ضفها �أول مرة.
�لوريدي، وهو مر�ص  �لت�ضلب  �أعر��ص  �ملتجعدة من  �ل�ضحمة  وتعد 

�ضرياين يوؤثر على �الأوعية �لدموية.
يف  ويظهر  �لبثور،  ي�ضبه  �أ�ضفر  ورم  ظهور  فهو  �ل��ث��اين،  �ملوؤ�ضر  �أم��ا 
عدة مناطق من �جل�ضم مثل �لركبة، وال يكون موؤملا، �إال �أنه ال ينبغي 

�إهماله على �الإطاق.
ويجري ر�ضد هذه �لبثور يف �لغالب لدى �الأ�ضخا�ص �لذين يعانون 
و�ل��ذي يعرقل  �لدم"،  ب�"فرط كولي�ضرول  من مر�ص جيني يعرف 

�لتدفق يف �ل�ضر�يني �لتي تنقل �لدم �إىل ع�ضلة �لقلب.
لتاأخذ  �نحناء �الأظافر  �لقلب على �الأ�ضابع عر  وقد تظهر متاعب 
�أن  �أكرث �ضمكا، ويكمن �ل�ضبب يف هذ� �لتحّول  �ضكا مقو�ضا وت�ضبح 

�الأوك�ضجني ال ي�ضل ب�ضكل كاف �إىل �الأ�ضابع.
وميكن �أن تظهر �أعر��ص �أمر��ص �لقلب عن طريق هالة حول قزحية 

�لعني، ف�ضا عن تلّون �ل�ضفاه بلون �أزرق.
وين�ضح �الأطباء من تظهر عليه هذه �الأعر��ص �أن يزور طبيبا، حتى 
و�إن ك��ان ال ي�ضعر ب��االأمل، من ج��ّر�ء �لتغري �ل��ذي ط��ر�أ على منطقة 

من ج�ضمه.
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اخل�ضوبة تزعج ال�ضني
م�ضعى  يف  ���ض��ن��و�ت،   3 قبل  �لوحيد  �لطفل  �ضيا�ضة  ع��ن  �ل�ضني  تر�جعت 
لت�ضجيع مو�طنيها على �الإجناب، لكن عدد �ملو�ليد �جلدد مل يرتفع بال�ضكل 

�ملطلوب وهو ما يثري خماوف ب�ضاأن �لهرم �ل�ضكاين للبلد �الآ�ضيوي.
وبح�ضب ما نقلت �ضحيفة "نيويورك تاميز"، فاإن تعديل �ضيا�ضة �الإجناب 
مل يلق �لتفاعل �ملطلوب، ولذلك من �لو�رد �أن تقر �حلكومة �ضيا�ضة جديدة 
ت�ضمح باإجناب �أكرث من طفلني، على �عتبار �أن �لر�جع �ل�ضكاين قد يوؤثر 

على �لنمو �القت�ضادي للباد.
وقت  �أك��رث من طفل، يف  ينجب  على من  غ��ر�م��ات  تفر�ص  �ل�ضني  وكانت 
�أو تقنيات لوقف  �الإجها�ص  �إىل  ن�ضاء كثري�ت يلجاأن  �ضابق، وهو ما جعل 

�حلمل.
�ل�ضني،  يف  �حلاكم  �ل�ضيوعي  للحزب  �لتابعة  "�ل�ضعب"  �ضحيفة  وكتبت 
موؤخر�، �أن م�ضاألة �الإجناب مل تعد م�ضاألة عائلية فقط بل �أ�ضحت ق�ضية 

دولة باأكملها.
�حلكومة  �ل��ب��اد،  و�ضط  �ضان�ضي،  �إقليم  حكومة  دع��ت  �ملا�ضي،  يوليو  ويف 
�ملركزية يف بكني �إىل �إلغاء كافة �لقيود �ملفرو�ضة على �خل�ضوبة و�ل�ضماح 

للمو�طنني باإجناب �لعدد �لذي يريدونه من �الأطفال.
وناق�ضت جل�ضة ت�ضريعية �ضابقة يف �ل�ضني، خال �لربيع �ملا�ضي، مقرحا 
جمرد  ت��ز�ل  ال  �مل�ضودة  لكن  �الإجن���اب،  على  �ملفرو�ضة  �لقيود  كافة  لرفع 
م�ضروع يف بلد هو �الأكرث �ضكانا يف �لعامل مبا يزيد عن مليار و400 مليون 

ن�ضمة.
ف��االإح��ج��ام عن  ي��ك��ون كافيا بح�ضب خ���ر�ء،  ق��د ال  �لقيود  لكن رف��ع ه��ذه 
�الإجن��اب ال يعود �إىل �لقيود �حلكومية فقط، بل يجد عو�مله �ملف�ضرة يف 

جو�نب �أخرى، مثل �الأمور �ملادية وتغري منط �حلياة.

وات�ضاب ي�ضتعد لإطالق 
ميزة اأمنية مهمة

و�ت�ضاب  تطبيق  �أن  تقنية  تقارير  ذك��رت 
�مل�ضتخدم  م��ي��زة مت��ّك��ن  الإط����اق  ي��ت��ج��ه 
�أ�ضخا�ص  مع  مبحادثاته  �الحتفاظ  من 
قام بحظرهم �أو بالتبليغ عنهم. و�ضتتيح 
باملحادثات  �الح��ت��ف��اظ  �مل��رت��ق��ب��ة  �مل���ي���زة 
�الأمر  تعلق  �ضو�ء  و�لتبليغ،  �حلظر  بعد 
مبحادثات فردية، �أو يف �إطار جمموعات 
"�إنديان  موقع  نقل  م��ا  ووف��ق  و�ت�����ض��اب. 
يف  ���ض��ت��ت��وف��ر  �مل���ي���زة  ف�����اإن  �إك�ضري�ص"، 
نظام  "بيتا" م��ن  �ل��ت��ج��ري��ب��ي  �الإ����ض���د�ر 
 .2.18.246 �آن������دروي������د  �ل��ت�����ض��غ��ي��ل 
�لذين  �الأ�����ض����خ����ا�����ص  �مل����ي����زة  وت�������ض���اع���د 
يتعر�ضون للتهديد �أو �البتز�ز يف من�ضة 
�لر��ضل على �الحتفاظ بدليل ملمو�ص 
بعد  حتى  �ل�����ض��رط��ة،  �إىل  ي��ق��دم��وه  حتى 
حجب �الأ�ضخا�ص �لذين يقومون بذلك.  
بالر�ضائل  �الح��ت��ف��اظ  عملية  و���ض��ت��ك��ون 
�ضهلة، �إذ يتوجب على �مل�ضتخدم �أن يفتح 
�ملحادثة ثم ي�ضغط على "�إظهار �ملت�ضل" 
وعندئذ ميكنه �أن يقوم باحلظر و�لتبليغ، 
ت�ضاأله  معرو�ضة  ر�ضالة  �إىل  �النتباه  مع 
ي��رغ��ب فعا يف حذف  �إذ� ك��ان  ح��ول م��ا 

�لر�ضائل �أو �الحتفاظ بن�ضخة عنها.

الفو�ضفور.. ماذا 
يفعل للج�ضم؟ 

طعامهم  �ل���ن���ا����ص  ي���ت���ن���اول  ح����ني 
�أو  على مذ�قه  �لغالب  يركزون يف 
د�ئما  يلتفتون  ال  لكنهم  مكوناته، 
�لتي  �لعنا�ضر  على  �ح��ت��و�ئ��ه  �إىل 
ب�ضورة  ليعمل  �جل�ضم  يحتاجها 
�خلر�ء  ين�ضح  ول��ذل��ك  طبيعية، 
�لفو�ضفور  �أم���اح  على  باحلر�ص 

يف �لغذ�ء.
خايا  كافة  يف  �لفو�ضفور  ويوجد 
�جل�����ض��م ل����دى �الإن�������ض���ان ك��م��ا �أن���ه 
من  ب���امل���ئ���ة   85 ق�����ر�ب�����ة  ي�������ض���ك���ل 
�ل��ع��ظ��ام و�الأ���ض��ن��ان وم���ن �ملعروف 
تنظيم  يف  م��ه��م��ا  دور�  ي����وؤدي  �أن����ه 
�ل���ط���اق���ة و�ل���ت���ح���ك���م يف �ل���ده���ون 

و�لكربوهيدر�ت.
حموريا  دور�  للفو�ضفور  �أن  ومب��ا 
بع�ص  وتنظيم  �جل�ضم  تقوية  يف 
خر�ء  فاإن  �لكيميائية،  تفاعاته 
�ل�ضحة يو�ضون بعدد من �الأطعمة 
منه،  مهمة  معدالت  حتتوي  �لتي 

وفق ما نقلت "بولد �ضكاي".
غنيا  غ��ذ�ًء  �الإن�ضان  يتناول  وحني 
هذ�  ف���اإن  و�لكال�ضيوم  ب��ال��روت��ني 
توفري  �إىل  م��ب��ا���ض��ر  ب�ضكل  ي����وؤدي 
�ملادة  ه��ذه  لكن  �لفو�ضفور،  �أم��اح 
حدود  يف  ظ��ل��ت  �إذ�  م��ف��ي��دة  ت��ك��ون 
نق�ضت  �أو  ز�دت  �إذ�  �أم��ا  �الع��ت��د�ل 
ي�ضاب  �جل�����ض��م  ف����اإن  ك��ب��ري  ب�ضكل 
و�الإرهاق  �الأمل  مثل  با�ضطر�بات 

و�أمر��ص �لقلب.
وي�����وج�����د �ل���ف���و����ض���ف���ور ب����ك����رثة يف 
�ل���ل���ح���وم و�ل�������ض���م���ك و�ل�����دو�ج�����ن 
و�ملك�ضر�ت  و�لفا�ضوليا  و�الأل��ب��ان 
�أغ����ذي����ة غري  �أن  ك��م��ا  و�ل���ب���ي�������ص، 
�أي�ضا  حت��ت��وي  ب���ال���روت���ني  غ��ن��ي��ة 
على �الأم��اح �ملفيدة مثل �لفو�كه 

�ملجففة و�لثوم و�لبطاط�ص.
�أن  �إىل  �ل�����ض��ح��ة  خ������ر�ء  وي���ن���ب���ه 
يوؤدي  ق��د  �لفو�ضفور  م��ن  �الإك��ث��ار 
�ل��ك��ل��ى، ك��م��ا قد  �إىل م�����ض��ك��ات يف 
�جل�ضم  �����ض���ت���ف���ادة  �أي�������ض���ا  ي���رب���ك 
م���ن م���ع���ادن م��ه��م��ة م��ث��ل �حلديد 

و�ملغنزيوم و�لكال�ضيوم.

طفل ال�ضطح.. م�ضهد 
مرعب انتهى بعمل بطويل

ب�ضكل  �نت�ضر  فيديو،  ر�ضد مقطع 
يف  �الجتماعية  �مل��و�ق��ع  على  كبري 
ك��ن��د�، ط��ف��ا ���ض��غ��ري� و�ق��ف��ا على 
�ضقف �أحد �ملنازل، �الأمر �لذي كاد 

يعر�ص حياته خلطر �ملوت.
�ضغري،  �ضبي  �لفيديو  يف  ويظهر 
يرتدي �حلفا�ضات، و�قفا بطريقة 
�أح����د �ملنازل  ���ض��ق��ف  خ��ط��رية ع��ل��ى 

�ملتو�جدة يف هاملتون باأونتاريو.
�لذي  �ل��ط��ف��ل،  �ل��ن��ا���ص  ومل��ح بع�ص 
كاد يلقى حتفه لو �ضقط من فوق 
على  �ل��ن��د�ء  يف  و���ض��رع��و�  �ل�ضقف، 

�ل�ضلطات لطلب �مل�ضاعدة.

تناول فنجانني من القهوة 
يوؤثر على النوم ل�ضنوات

ي��ل��ج��اأ �ل��ك��ث��ريون �إىل �ح��ت�����ض��اء ك���وب �أو 
بهدف  �ل�ضباح،  عند  �لقهوة  من  �أك��رث 
��ضتعادة �لن�ضاط و�لتغلب على �ل�ضعور 
كوريا  يف  حديثة  در��ضة  لكن  بالنعا�ص، 
فنجانني  ت��ن��اول  �أن  ك�ضفت  �جلنوبية، 
م���ن �ل��ق��ه��وة ب�����ض��ك��ل ي���وم���ي، مي��ك��ن �أن 
ل�ضنو�ت  �لنوم  �أمن��اط  على  �ضلباً  يوؤثر 

طويلة.
�أن  �ضيوؤول،  باحثون من جامعة  ووجد 
�مل���د�وم���ة ع��ل��ى �ح��ت�����ض��اء �ل��ق��ه��وة ب�ضكل 
يومي، ميكن �أن يوؤدي �إىل تقل�ص جزء 
�لنوم،  �أمن����اط  يف  يتحكم  �ل��دم��اغ  م��ن 
�ضعوبة  �ضبب  ذل���ك،  يف�ضر  �أن  ومي��ك��ن 

�لنوم لدى بع�ص كبار �ل�ضن.
و�كت�ضف �لباحثون �أن �الأ�ضخا�ص �لذين 
-فنجانني  ب��اع��ت��د�ل  �لقهوة  يحت�ضون 

يف �ل���ي���وم- و�ل���ذي���ن ُي���ك���رثون م��ن هذ� 
�مل�ضروب، ملدة 30 عاماً �أو �أكرث، لديهم 
من  �أ�ضغر  �ل��دم��اغ،  يف  �ضنوبرية  غ��دة 
�أولئك �لذين نادر�ً ما يحت�ضون �لقهوة. 
بحجم  ع�ضو  ه��ي  �ل�ضنوبرية  و�ل��غ��دة 
�ملخ،  منت�ضف  يف  ت��ق��ع  �ل��ب��ازي��اء  ح��ب��ة 
�ملياتونني  �مل�ضمى  �ل��ه��رم��ون  وتطلق 
عندما يحني وقت ر�حة �جل�ضم و�لنوم، 
وكلما كانت �لغدة �أ�ضغر كلما قل �إنتاج 
�ملياتونني، بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل 

�لريطانية.
معروف  �لكافيني  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�أن  �إال  �الأج����ل،  ق�ضري  كمحفز  م�ضبقاً 
�لدر��ضات  م��ن  �أن  تعد  �ل��در����ض��ة،  ه��ذه 
�الأوىل �لتي ت�ضري �إىل �أنه قد يكون له 

تاأثري�ت طويلة �ملدى على �لدماغ.

�أج��ري��ت يف جامعة فرجينيا  در����ض��ة  نتائج  �أظ��ه��رت  فقد 
يف �لواليات �ملتحدة �إىل �أن ترك �أوقات �لعمل مفتوحة، 
يزيد من م�ضتويات �لتوتر، ويجعل �ملوظفني �أكرث عزلة، 
وقام  �الجتماعية،  حياتهم  �إي��ق��اع  على  �ضلباً  ي��وؤث��ر  كما 
جمموعة من �لباحثني بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا، 
�أنهم  و�كت�ضفو�  �جلامعة،  موظفي  على  در����ض��ة  ب��اإج��ر�ء 
ت�ضر  �لتي  �لقلق،  م��ن  مرتفعة  م�ضتويات  م��ن  يعانون 

ب�ضحتهم.
يت�ضفحون  �لذين  �ملوظفني،  �أن  �إىل  �لدر��ضة  وخل�ضت 
�ضباحاً،  ��ضتيقاظهم  ف��ور  �أو  �ل��ن��وم،  قبل  �لعمل  ر�ضائل 
عن  �لناجم  �ل�ضغط  ب�ضبب  و�لقلق  لاإجهاد  معر�ضون 

طلبات �لعمل.
�أ�ضتاذ يف كلية بامبلني  ويف هذ� �ل�ضدد قال وليام بيكر، 
الإد�رة �الأعمال بجامعة فريجينيا، �إن �ملطالب �لتناف�ضية 
يف �لعمل ت�ضكل مع�ضلة للموظفني، وهو ما يثري م�ضاعر 
يوؤثر  و  للخطر،  عر�ضة  �أك��رث  ويجعلهم  لديهم،  �لقلق 

على حياتهم �ل�ضخ�ضية.
وعدم  �ل��ف��ر�غ،  �أوق����ات  ع��ن  �لعمل  بف�ضل  بيكر  وين�ضح 
�لعمل  �أوق����ات  خ���ارج  �الإل��ك��رون��ي��ة  �الت�����ض��االت  متابعة 
�مل���ع���ت���ادة، ب��ح�����ض��ب م���ا ن�����ض��ره م��وق��ع ج��ام��ع��ة فريجينيا 

للتكنولوجيا.
ور�ضدت �لدر��ضة �لتي �أجر�ها بيكر بالتعاون مع باحثني 
كولور�دو  بلكني، وجامعة  ليوبا ي.  ليهاي:  من جامعة 
من  تو�ضكي  و���ض��ارة  ك���ون���روي،  �أ.  �ضامانثا  �حل��ك��وم��ي��ة: 
جامعة فرجينيا، ردود فعل �ملوظفني بعد �أن طلب منهم 

�لعمل  م��ن  �ل���و�ردة  �الإل��ك��روين  �ل��ري��د  ر�ضائل  ت�ضفح 
��ن��و� م��ن �لتو�ضل  خ���ارج ���ض��اع��ات �ل����دو�م �مل��ع��ت��ادة، �إذ مت��كَّ
طو�ل  �لر�ضائل  على  باالطاع  �ملوظفني  توكيل  �أن  �إىل 
كافيني  كانا  تقع على عاتقهم،  �لتي  و�مل�ضوؤولية  �لوقت، 
جلعلهم ي�ضعرون باملزيد من �لتوتر و�لقلق، ف�ضًا عن 
و�لتوتر  �الإج��ه��اد،  م�ضتويات  و�رت��ف��اع  �ضحتهم،  تدهور 

لدى �ضركاء حياتهم �أي�ضاً.
�مل�ضاء، ويف عطل  �لذين عملو� يف  �أولئك  �أن  �إىل  �إ�ضافة 
�الأرق،  من  لل�ضكوى  عر�ضة  �أك��رث  كانو�  �الأ�ضبوع،  نهاية 
و�ل�ضد�ع، و�لتعب و�لقلق، وم�ضكات �ملعدة. كما �رتبطت 
�أي�ضاً  �لدموية  و�الأوع��ي��ة  و�لقلب  �لع�ضات،  م�ضكات 

بالعمل خارج �ضاعات �لعمل �لعادية.
متابعة  تتطلب  �لوظيفة  طبيعة  كانت  "�إذ�  بيكر:  وقال 
�الأمر  تو�ضيح  ينبغي  وق��ت،  كل  يف  �الإل��ك��روين  �لريد 
ب�ضكل ر�ضمي منذ �لبد�ية.. الأن معرفة ذلك م�ضبقاً، من 
�ضاأنه �أن يقلل من �لقلق لدى �ملوظفني، وُيح�ضر �أفر�د 

�الأ�ضرة لتفهم طبيعة �لعمل ومتطلباته".
ال تاأخذ عملك �إىل �لبيت.. و�إاّل �ضتدفع �لثمن باهظاً!

هل تاأخذ عملك معك �إىل �لبيت؟ هل ت�ضتمر يف �لعمل 
حتى و�أنت مع �أ�ضرتك يف �أوقات �لفر�غ؟ �إذن فاأنت تعّر�ص 
�ضحتك �إىل �خلطر وفق ما �أكدته در��ضة جديدة �ضادرة 
ع��ن ج��ام��ع��ة زي���وري���خ، �ع��ت��م��دت حتليل ب��ي��ان��ات 1916 

موظفاً.
كثري من �لنا�ص ال يف�ضلون بني عملهم �ملهني و�الأوقات 
مكاتبهم  م���غ���ادرة  ب��ع��د  ف��ت��ج��ده��م  ل��ل��ر�ح��ة،  �ملخ�ض�ضة 

�الإلكروين  لت�ضفح بريدهم  �أخ��رى  ليًا مرة  يدخلون 
�ملهني �أو يجرون �ت�ضاالت مهنية وهم بني �أفر�د �أ�ضرتهم. 

�ليوم هناك در��ضة جديدة توؤكد �أخطار هذ� �ل�ضلوك.
�لدر��ضة �جلديدة �ل�ضادرة من جامعة زيوريخ، و�ملن�ضورة 
�أن  توؤكد  �ضايكولوجي" �لعلمية،  �أن  "بيزني�ص  دوري��ة  يف 
من ال يف�ضل بني �لعمل ووقت �لفر�غ، ُي�ضاب باالإنهاك 

على نحو �أ�ضرع ويّعر�ص �ضحته للخطر.
بقيادة  باحثون،  ع��دة  �أجن��زه��ا  �لتي  �ل��در����ض��ة  و�عتمدت 
��ضتبيان  بيانات  در��ضة  على  فيبفر،  �أريانة  �لنف�ص  عاملة 
�أملانيا  ب���دول  خمتلفة  ق��ط��اع��ات  يف  م��وظ��ف��اً،  ل�1916 
من   50% م��ن  �أك��رث  �أن  بّينت  �إذ  و�ضوي�ضر�.  و�لنم�ضا 

�ملوظفني يعملون 40 �ضاعة �أ�ضبوعياً �أو �أكرث.
على  وطرحوها  �لباحثون  �عتمدها  �لتي  �الأ�ضئلة  ومن 
�ملوظفني �لذين �ضملتهم �لدر��ضة، ما يتعّلق بعدد �ملر�ت 
�لتي ي�ضطرون فيها �إىل ��ضتكمال �لعمل يف منازلهم �أو 
�لعمل يف عطل نهاية �الأ�ضبوع، وكذ� كيف تن�ضغل �أذهانهم 

بالعمل يف �أوقات خم�ض�ضة للفر�غ.
 ،experto ووفق معلومات نقلها �ضابقا �ملوقع �الأملاين
�أوقات �لعمل و�أوق��ات �ال�ضرخاء،  فاإن عدم �لف�ضل بني 

تكون له عو�قب �ضلبية على �ل�ضحة �لنف�ضية لاإن�ضان.
و�لنف�ضي  �ل��ذه��ن��ي  ب��اال���ض��ت��ع��د�د  �خل���ر�ء  ين�ضح  ل��ذل��ك 
�لطريق  كالتفكري يف  �ل��دو�م،  نهاية  قبيل  �لفر�غ  لوقت 
�مل��رء بعد نهاية  �إليه  �ل��ذي �ضيذهب  �ملكان  �أو  �لبيت  �إىل 
�لدو�م، وبرك م�ضاغل �لعمل يف مكانه وعدم �أخذها �إىل 

�لبيت.

درا�ضة: العمل خارج اأوقات الدوام م�ضر لك ولعائلتك

حذرت درا�سة اأمريكية من املخاطر، التي قد تنتج عن عدم 
الربيد  ت�سفح  اأن  اإذ  اخلا�سة،  واحلياة  العمل  بني  الف�سل 
االلكرتوين اخلا�ص بالعمل خارج اأوقات الدوام، قد ي�سبب 

العديد من امل�سكالت ال�سحية واالجتماعية واالأ�سرية 
على حد �سواء. بدون �سك قد �سبق لك اأن الحظت اأن 
اأوقات  املنزل، والقيام به خارج  اإىل  العمل معك  جلب 

متعددة  اأ�سكاال  لك  اأن يجلب  �ساأنه  من  املحددة،  العمل 
عن  العمل  اأوق���ات  ف�سل  ع��دم  اأن  اإذ  ال�سداع.  من 

اأوقات الفراغ قد يكون امل�سوؤول عن ارتفاع م�ستويات 
�ستنعك�ص حتما على  والتي  لديك،  واالإجهاد  القلق 
حياتك ال�سخ�سية والعائلية وهو ما اأكدته درا�سة 

اأمريكية حديثة.
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�ش�ؤون حملية

�سمن برنامج ال�ستقبال الطلبة واأولياء االأمور

جامعة الإمارات ت�ضتقبل 3715 طالبًا وطالبة من امل�ضتجدين وتعقد لهم ور�ض عمل حول اآلية ت�ضجيل امل�ضاقات

لدعم االبتكار وتكنولوجيا املعرفة

جامعة اأبوظبي تطرح 6 برامج بكالوريو�ض جديدة يف فرعها بدبي

للعام الرابع على التوايل

غرفة اأبوظبي حتتفل بتخريج 310 م�ضاركني يف برنامج  تدريب خريجي القانون املواطنني

الذكي الدخول  من�سة  عرب  متوفرة  خدمة   11

بلدية مدينة العني تكمل 100 % من التحول الرقمي يف رحلة املوؤجر لتوثيق العقود

•• العني - الفجر

طلبتها  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  جامعة  ��ضتقبلت 
وطالبًة  طالباً   3715 ع��دده��م  و�ل��ب��ال��غ  �مل�ضتجدين 

للعام �جلامعي �جلديد 2019-2018.
للطلبة  خ���ا����ض���اً  ب���رن���اجم���اً  �جل���ام���ع���ة  ن��ظ��م��ت  وق�����د 
�مل�ضتجدين ت�ضمن ��ضتقبال �لطلبة و�أولياء �الأمور يف 

�لوحد�ت �ل�ضكنية، وعقد ور�ص عمل حول �آلية ت�ضجيل 
�ل�ضكن  بطلبة  خا�ضة  و�أن�ضطة  وفعاليات  �مل�����ض��اق��ات، 
متنوعة  و�أن�ضطة  �جلامعة  مبباين  تعريفية  وج��ول��ة 
بالكلية �جلامعية،  �الأمور. وتعريفهم  و�أولياء  للطلبة 

ووحدة �الإعد�د �ملهني، وق�ضم �حلياة �جلامعية.
ر�ضائل  باإر�ضال  و�لت�ضجيل  �لقبول  با�ضرت عمادة  كما   
ن�ضية �إىل �لطلبة �ملر�ضحني للقبول يف �لعام �جلامعي 

�لتي  و�ل��رغ��ب��ات  �لتخ�ض�ضات  وف��ق   2019/2018
�خ��ت��اره��ا �ل��ط��ل��ب��ة   كما ق��ام��ت �جل��ام��ع��ة ب��ات��خ��اذ كافة 
�الإج�������ر�ء�ت و�ل��ت��د�ب��ري �ل���ازم���ة ف��ي��م��ا ي��خ�����ص قبول 
وت�����ض��ج��ي��ل �ل��دف��ع��ة �جل���دي���دة ل��ه��ذ� �ل���ع���ام م���ن خال 
و�ختبار�ت  �جل��دد  �لطلبة  ��ضتقبال  لرنامج  �إعد�دها 
�الإجنليزية  و�للغة  �لعربية  �للغة  يف  �مل�ضتوى  حتديد 

و�لريا�ضيات.

وق�����د ب���ل���غ ع�����دد �ل��ط��ل��ب��ة �مل���ق���ب���ول���ني يف ك��ل��ي��ة �لطب 
�لهند�ضة  91 طالب وطالبة، وكلية  �ل�ضحية  و�لعلوم 
�لربية  وكلية   ،690 �ملعلومات  تقنية  وكلية   ،462
�لعلوم  وكلية   ،204 و�لزر�عة  �الأغذية  وكلية   ،135
 ،387 �لعلوم  وكلية   ،814 و�الجتماعية  �الإن�ضانية 
 427 �لقانون  505، وكلية  �الإد�رة و�القت�ضاد  وكلية 

طالب وطالبة.

•• اأبوظبي- الفجر

�أطلقت "جامعة �أبوظبي" 6 بر�مج بكالوريو�ص جديدة 
توجهات  م��ع  �ن�ضجاماً  �ملبتكرة  �لعلمية  �ل��ر�م��ج  م��ن 
حكومة دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف دعم �البتكار 

وتكنولوجيا �ملعرفة و�لتطور �لتقني.
بر�مج  مل��ج��م��وع��ة  �أبوظبي"  "جامعة  ط����رح  وي����اأت����ي 
بدبي  �الأك��ادمي��ي��ة �جل��دي��دة يف فرعها  �ل��ب��ك��ال��وري��و���ص 
�لتطور  �لعمل يف ظل  و�ضوق  �لع�ضر  ملتطلبات  مو�كبًة 
�ل��ع��امل��ي، و�رت���ق���اًء مب��خ��رج��ات �لتعليم �الأك��ادمي��ي��ة مبا 
ي�ضمن �أجيااًل من �خلريجني ذوي �لكفاء�ت �الأكادميية، 
و�ضماناً جلودة �لتعليم، �إ�ضافة �إىل �الرتقاء باملخرجات 

�لعملية لبناء م�ضتقبل علمي ومهني �أف�ضل.
�لبكالوريو�ص  ب��ر�م��ج  م��ن  �جل��دي��دة  �لباقة  وت�ضمنت 
و�إد�رة  و�البتكار،  �الأعمال  وري��ادة  �الإع��ام،  تخ�ض�ضات 
�لت�ضميم  �مل��ع��م��اري��ة، وه��ن��د���ض��ة  و�ل��ه��ن��د���ض��ة  �الأع���م���ال، 

�لد�خلي، وتكنولوجيا �ملعلومات.  
�أبوظبي":  "جامعة  مدير  �أحمد،  وق��ار  �لدكتور  وق��ال 
�أه�������د�ف  و�����ض����ع  ع���ل���ى  �أب����وظ����ب����ي  ج���ام���ع���ة  "حتر�ص 
�آليات تنفيذية ثابتة عر �لتوجهات  ��ضر�تيجية وفق 
�لتي حتددها حكومة دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف 

جماالت �لتعليم و�لربية و�لتاأهيل �ملهني، �إ�ضافة �إىل 
�لتوجهات �لعاملية يف تكنولوجيا �ملعرفة وريادة �الأعمال 
و�البتكار، مما ي�ضمح جلامعة �أبوظبي باأن تتبو�أ مكانتها 

�لبارزة على �ل�ضعيد �الأكادميي و�ملعريف و�ملهني".
�لتو�ضعية  م�ضريتنا  خ��ال  من  ن�ضعى  �إننا  و�أ�ضاف:" 
تناف�ضية  ل��ارت��ق��اء مب�ضتوى  ي��ل��زم  م��ا  ك��ل  ت��وف��ري  �إىل 
�جلامعة على �مل�ضتوى �ملحلي و�الإقليمي و�لعاملي، حتت 
�لر�ضيدة  �لقيادة  ِقبل  رعاية كرمية ودعم م�ضتمر من 
لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي ت�ضجع على �لعلم 

�لربية  قطاع  تطوير  �أولوياتها  بني  وت�ضع  و�ملعرفة، 
�إطار  يف  �ملعطيات  كافة  در����ض��ة  �إىل  و���ض��واًل  و�لتعليم، 
�لتي  �مل�ضتمر  و�لنمو  �الأك��ادمي��ي  �لتمّيز  ��ضر�تيجية 

�عتمدتها "جامعة �أبوظبي" منذ �نطاقتها".
�إبر�هيم �ضيد�وي مدير فرع  �لدكتور  من جانبه، قال 
�لر�مج  طبيعة  "تاأتي  دب��ي:  يف  �أبوظبي"  "جامعة 
�جلامعة  تعتمدها  �ل��ت��ي  �الأك��ادمي��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  وج���ودة 
ترجمًة للدر��ضات �لعلمية �ملكثفة �لتي �أجرتها �جلامعة 
لت�ضخي�ص �ملتطلبات �حلالية و�مل�ضتقبلية ل�ضوق �لعمل، 

وتعك�ص �لتوجهات �حلكومية يف �إعد�د جيل من �ل�ضباب 
�خلريجني قادر على �مل�ضاهمة يف و�ضع �قت�ضاد �لدولة 
للطلب  و����ض��ت��ج��اب��ًة  �ل��ع��امل��ي��ة،  �مل�ضتقبل  خ��ارط��ة  ع��ل��ى 
�مل��ت��ن��ام��ي م��ن��ذ �إط�����اق ف��رع��ه��ا يف دب����ي �أو�خ������ر �لعام 
�ل�ضمالية  �إم��ارة دبي و�الإم���ار�ت  �ملا�ضي من �لطلبة يف 
�لدر��ضة �ضمن تخ�ض�ضات متنوعة من  لانخر�ط يف 

�لر�مج �لتي تطرحها �جلامعة".
"جامعة  �نطاق  �أن  �إىل  �ضيد�وي  �لدكتور  �أ���ض��ار  كما 
للتعليم  نوعية  �إ�ضافة  يعد  �أبوظبي" منذ عام 2003 
�الأخرى،  �خلا�ضة  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  بجانب  �لعايل 
حيث ح�ضلت على �ملرتبة 16 يف فئة �أف�ضل �جلامعات 
عاملياً  �لعا�ضر  و�مل��رك��ز  �ل��ع��امل،  م�ضتوى  على  �خلا�ضة 
عن  نقًا  وذل��ك  للطلبة،  �لثقافية  �خللفيات  تنوع  يف 
لعام  ت�ضنيفها  يف   »QS �ضيموند  »كوكاريللي  موؤ�ض�ضة 
�هتمام �جلامعة يف خلق بيئة من  يعك�ص  2019، مما 
�لت�ضامح  م��ن��اخ  بها  ت��رج��م  للطلبة  و�لتميز  �الإب����د�ع 

ملجتمع دولة �الإمار�ت.
يبلغ عدد طلبة �جلامعة �ليوم 7500 طالب وطالبة 
و�لدبلوم  �لبكالوريو�ص  يف  برناجماً   44 موزعني على 
و�ملاج�ضتري و�لدكتور�ه بفروع �جلامعة باأبوظبي ودبي 

و�لعني ومركزها يف �لظفرة. 

يف  �أم�ص  م�ضاء  �أبوظبي  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
مبنى �لغرفة حفل تخريج �لدفعة �لر�بعة من برنامج 
�إد�رة خدمات  تدريب خريجي �لقانون، و�لذي نظمته 
�أكادميية  �الأع�ضاء و�خلدمات �لقانونية، بالتعاون مع 

�الإمار�ت �لتابعة للغرفة.
ح�����ض��ر �حل��ف��ل ���ض��ع��ادة حم��م��د ه���ال �مل���ه���ريي مدير 
�ملدر�ء  وع��دد من  �أبوظبي،  عام غرفة جت��ارة و�ضناعة 
دور�ت  يف  و�مل�ضاركون  �لغرفة  قطاعات  يف  �لتنفيذيني 

�لرنامج.
ع��ام غرفة  �مل��ه��ريي مدير  �ضعادة حممد ه��ال  وق��دم 
ب��د�ي��ة حفل  �أل��ق��اه��ا يف  �ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي خ���ال كلمته 
�ل��ت��خ��ري��ج، �ل��ت��ه��اين ل��ل��خ��ري��ج��ني، وق����ال: ن��ب��ارك لكم 
�إمتام متطلبات برنامج تدريب خريجي �لقانون، هذ� 
�ل���ذي ج��اء ك��م��ب��ادرة م��ن قبل غرفة  �ل��رن��ام��ج �ملميز 
�أبوظبي، و�لذي يعتر جزء�ً من �لدور �لذي تقوم به 
يف �ضبيل دعم وتنمية مهار�ت �لقوى �لعاملة �ملو�طنة، 
حيث ��ضتهدف �لرنامج خريجي تخ�ض�ضات �لقانون 
و�ل��ع��ام��ل��ني يف �مل��ج��ال �ل��ق��ان��وين م��ن م��و�ط��ن��ي دولة 
�أمامهم  �لفر�ضة  و�إت��اح��ة  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت 
لا�ضتفادة من �خلر�ت �لتي متتلكها غرفة �أبوظبي، 
لتكون هذه �ملبادرة �ضمن �مل�ضوؤولية �ملجتمعية للغرفة، 

وم�ضاهمتها يف تقدمي جيل جديد موؤهل تاأهيًا علمياً 
ل�ضوق �لعمل، و�لذي من �ضاأنه �أن يعزز تنمية ر�أ�ص �ملال 

�لب�ضري �ملو�طن وتطوير كفاء�ته وقدر�ته. 
ك��م��ا �أك���د �مل��ه��ريي ع��ل��ى �أن �ل��ه��دف �ل��رئ��ي�����ض��ي لغرفة 
�أبوظبي من تنظيم مثل هذه �لر�مج هو �مل�ضاهمة يف 
ومبا  �ملو�طنني،  �لقانونيني  من  جيل  وتدريب  تاأهيل 
تاأ�ضي�ص  خ��ال  م��ن  �ملهنة  ه��ذه  ممار�ضة  م��ن  ميكنهم 
م��ك��ات��ب ل��ل��خ��دم��ات و �ال���ض��ت�����ض��ار�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة ل��ه��م يف 
يف  �ملو�طنني  �لقانونيني  م�ضاهمة  من  ويعزز  �لدولة، 

دعم م�ضرية �لتنمية �القت�ضادية و�الجتماعية يف �إمارة 
�أبوظبي ودولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، موؤكد�ً على 
�لر�مج  ت�ضتمر يف تنظيم مثل هذه  �لغرفة �ضوف  �أن 
لدعم عملية �لتطوير �ملهني �ملتو��ضل من خال �ضقل 
مهار�ت �لقانونيني �ملو�طنني وتنمية معارفهم بكل ما 

هو جديد يف جمال �لعلوم �لقانونية. 
و�خلدمات  �الأع�ضاء  �إد�رة خدمات  �أن  بالذكر  �جلدير 
للعام  �لرنامج  ه��ذ�  تنظم  �أبوظبي  بغرفة  �لقانونية 
�إىل  )م��ن �جلامعة  �ضعار  �ل��ت��و�يل، حت��ت  على  �ل��ر�ب��ع 

���ض��وق �ل��ع��م��ل(، وذل���ك يف �إط���ار ج��ه��وده��ا ل��دع��م تنمية 
�أبوظبي،  �إم����ارة  يف  �مل��و�ط��ن��ة  �لعاملة  �ل��ق��وى  م��ه��ار�ت 
يف  و�لعاملني  �ل��ق��ان��ون  تخ�ض�ضات  خريجي  وخ��ا���ض��ة 
�الإد�ر�ت �لقانونية يف خمتلف موؤ�ض�ضات �لدولة، و�إتاحة 
لا�ضتفادة  �خلريجني  م��ن  �جل��دي��د  للجيل  �لفر�ضة 

و�لتاأهيل و�كت�ضاب �خلرة و�ملعرفة �ملتخ�ض�ضة.
�أبوظبي و�لعني،  310 متدربني من مدينتي  و�ضارك 
�الإد�ر�ت  يف  �جل���دد  و�لعاملني  �ل��ق��ان��ون  خريجي  م��ن 
ب��رن��ام��ج تدريب  �ل���دول���ة، يف  �ل��ق��ان��ون��ي��ة مب��وؤ���ض�����ض��ات 
�ملو�د  حم��ت��وي��ات  وت��رك��زت   ،2018 ل��ع��ام  �لقانونيني 
�آليات تطبيق  ملو��ضيع  و�لعلمي  �لعملي  �لتدريب  على 
�لت�ضريعات �خلا�ضة، و�ضو�بط �ضياغة �لعقود �الإد�رية 
ودورة  �لقانونية،  �مل��ذك��ر�ت  �ضياغة  ومعايري  و�أ�ض�ص 
�مل�ضت�ضار �لقانوين �ملعتمد، وقدمها خر�ء يف �لقانون 

وكبار �الأ�ضتاذة �لقانونيني.
�أبوظبي  ويف نهاية �حلفل قام �ضعادة مدير عام غرفة 
�لرنامج  يف  �مل�ضاركني  على  �لتخرج  �ضهاد�ت  بتوزيع 
�ملهنية  �ل��ن��ج��اح و�ل��ت��وف��ي��ق يف ح��ي��ات��ه��م  ل��ه��م  ر�ج���ي���اً 
�لتي  و�مل���ه���ار�ت  ب��اخل��ر�ت  ي�ضهمو�  و�أن  و�ل��وظ��ي��ف��ي��ة 
�كت�ضبوها يف تعزيز م�ضرية �لبناء و�لنماء ورقي �لوطن 

ورفعته.  

•• العني - الفجر

 100% ن�ضبة  �لعني  مدينة  بلدية  �أكملت 
�مل��وؤج��ر فيما  �ل��رق��م��ي لرحلة  �ل��ت��ح��ول  م��ن 
ذلك  ، جاء  �اليجارية  �لعقود  توثيق  يتعلق 
بعد �إ�ضافة خدمة ت�ضجيل عقد �إد�رة �لعقار 
لزيارة  �حل��اج��ة  دون  و  �إل��ك��رون��ي��اً  بامللكية 
خلدمات  �ل��دخ��ول  وي��ت��م   ، �لبلدية  مكاتب 
�ل��ت�����ض��ج��ي��ل يف خدمة  م����ن خ�����ال  ت���وث���ي���ق 
و   )   Smart Pass  ( �ل��ذك��ي  �ل��دخ��ول 
�اللكرونية  �خل���دم���ات  ل��ب��و�ب��ة  �ل���دخ���ول 
�لتخطيط  ل��د�ئ��رة  �الل���ك���روين  �مل��وق��ع  يف 

�لعمر�ين و �لبلديات.
بتوفري  �ل���ع���ني  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ق���ام���ت  و 
�خلدمات  بو�بة  على  رقمية  خدمة    11
رحلة  لت�ضبح  �لعقود  لتوثيق  �اللكرونية 
�لورثة  �أو  �ل�ضركات  �أو  �ضو�ء �الفر�د  �ملوؤجر 
�ضمن 5 مر�حل �أ�ضا�ضية تبد�أ بتفعيل ح�ضاب 
��ضتخد�م خدمات ت�ضجيل �لعقود �اليجارية 
و من ثم �در�ج �لعقار و يليه ت�ضجيل �لعقار 
و �ن�ضاء �إد�رة عقار بامللكية و �أخري�ً �ملبا�ضرة 
هذه  جميع  تعتمد  حيث   ، �لعقود  ب��اإ���ض��د�ر 
زي��ارة مر�كز �خلدمة يف  دون  ف��ور�ً  �ملر�حل 
�حل�ضاب  رب��ط  �لنظام  يتيح  كما   ، �لبلدية 

بالنيابة  �الع���م���ال  ب��ه��ذه  ل��ل��ق��ي��ام  مب���ن���دوب 
�لربط  عملية  تتم  و   ، �لعقار  �ضاحب  ع��ن 
�ل�ضخ�ضي  �حل�����ض��ور  ب����دون  و  �إل��ك��رون��ي��اً 
�أن  �ملتوقع  من  و   ، �لبلدية  �خلدمة  ملكاتب 
ت�ضل �خلدمات �إىل 16 خدمة متوفرة عر 

�ملن�ضة مع نهاية �ضهر �ضبتمر �ملقبل.
و�أو�����ض����ح����ت �مل���ه���ن���د����ض���ة ����ض���ام���ة دروي�������ص 
 ، �لتقني  �لتخطيط  ق�ضم  رئي�ص  �لظاهري 
مدير م�ضروع ت�ضجيل �لعقود �الإيجارية �أن 
خدمة  باإ�ضافة  قامت  �لعني  مدينة  بلدية 
ي�ضدر  �ل��ذي  و  بامللكية  �يجار  عقد  ����ض��د�ر 
5 دقائق ب�ضكل جماين و بدون  يف �قل من 
�أي ر�ضوم و ي�ضرط �ضحة �لبيانات و �مللكية 
 ، �لبلدية  يف  �الأر��ضي  �إد�رة  بنظام  لاأر�ص 
�ملوؤجرين من  تتوفر �خلدمة جلميع  حيث 
يتمكن  عليه  و   ، ورث���ة  و  ���ض��رك��ات  و  �ف����ر�د 
تاأجري  �ملوؤجر من خال هذه �خلدمة من 

�لعقار مبا�ضرة .
�أك����دت �ل��ظ��اه��ري ب��اأن��ه مت ت��ط��وي��ر نظام  و 
ت�ضجيل �لعقود �اليجارية لريتبط مبا�ضرة 
�لعني  �ضركة  و  �القت�ضادية  �لتنمية  بد�ئرة 
للتوزيع و بذلك ت�ضبح ال حاجة لزيارة هذه 
�ملميز�ت  �إىل جانب  �لعقود  �جلهات لتوثيق 
�لذكي  �ل����دخ����ول  م��ن�����ض��ة  ت���وف���ره���ا  �ل���ت���ي 

 ، تفعيل �حل�ضاب   بعد  �مل�ضتاأجر  و  للموؤجر 
ح��ي��ث مي��ك��ن حت��دي��ث رب���ط ح�����ض��اب توثيق 
بالدخول �لذكي و طباعة �لعقد عر ر�بط 
ي�ضل بر�ضالة ن�ضية ق�ضرية و �ر�ضال بيانات 
�لتنمية �القت�ضادية و �ضركة  �لعقد لد�ئرة 
�لنظام  يوفر  كما   ، مبا�ضر  للتوزيع  �لعني 
�لعقود  بيانات  و  �مل�ضجلة  بالعقار�ت  تقارير 
�لتاأكد  خا�ضية  جانب  �إىل   ، عقار  ك��ل  على 
 ، �مل��زورة  �لعقود  تفادي  و  �لعقد  من �ضحة 
كما يقوم �لنظام بت�ضجيل بيانات �لقاطنني 
�لعقود  ت�ضجيل  ك��ذل��ك  و  �مل�����ض��ت��اأج��ري��ن  و 
مبا�ضرة بدون �حل�ضور �ل�ضخ�ضي و حتى يف 

حاالت �لتو�جد خارج �لدولة . 
مدينة  ب��ل��دي��ة  �أن  �ل���ظ���اه���ري  �أ����ض���اف���ت  و 
من  جمموعة  �ضابق  وق��ت  يف  قدمت  �لعني 
بتوثيق  �الل��ك��رون��ي��ة �خل��ا���ض��ة  �خل���دم���ات 
�لعقود �اليجارية متثلت يف تفعيل خدمات 
�أ�ضبح من �ملمكن  توثيق �اللكرونية حيث 
دف���ع �ل��ر���ض��وم م��ب��ا���ض��رة م��ن خ���ال �لنظام 
�اللكرونية  �خل��دم��ات  جميع  ��ضتخد�م  و 
ت��وف��ري خ��دم��ة �در�ج  ، ك��ذل��ك مت  �مل��ت��وف��رة 
�ل���ع���ق���ار�ت و �ل����وح����د�ت �الي���ج���اري���ة ب���دون 
ل���زي���ارة م��ك��ات��ب �خل��دم��ة �لبلدية  �حل��اج��ة 
حيث ت�ضل ر�ضالة ن�ضية بت�ضجيل �لطلب و 

و دفع  �لعقار  بت�ضجيل  �أخرى  ر�ضالة ن�ضية 
�إىل ج��ان��ب ت�ضجيل   ، �مل��وق��ع  �ل��ر���ض��وم ع��ر 
�لعقار�ت و �لوحد�ت �اليجارية ، �لتي متكن 
�حل�ضول  و  �لعقار  ت�ضجيل  م��ن  �مل�ضتخدم 
على �ضهادة �فادة بت�ضجيل �لعقود مبا�ضرة و 
ب�ضكل فوري ، باالإ�ضافة خلدمة �إيد�ع ر�ضيد 
يف ح�ضاب �ملوؤجر ال�ضتخد�مها يف دفع ر�ضوم 
ت�ضجيل �لعقود ، و يتم �ر�ضال ر�ضالة ن�ضية 
جاءت  و   ، �ملتبقي  �لر�ضيد  و  �ملبلغ  ب��اي��د�ع 
ه���ذه �خل��دم��ة نتيجة �الإق���ب���ال �ل��ك��ب��ري من 
�ملاك و�ملوؤجرين. �جلدير بالذكر �أن بلدية 

يف  للت�ضجيل  حملة  �أط��ل��ق��ت  �ل��ع��ني  مدينة 
   Smart Pass ( من�ضة �لدخول �لذكي
( حلث �جلمهور و �ملتعاملني من ��ضتخد�م 
خدمات متعددة للجهات �الحتادية و �ملحلية 
�ضمن ��ضم م�ضتخدم و رمز دخ��ول و�ح��د و 
ذلك من خال �لت�ضجيل ملرة و�ح��دة فقط 
، و مت توفري عدد من من�ضات �لت�ضجيل يف 
مبنى بلدية مدينة �لعني و �ملر�كز �لتجارية 
يف �ملدينة لت�ضهيل عملية �لت�ضجيل و تقدمي 
توجهات  ح�ضب  م�ضتوى  باأف�ضل  �خلدمات 

�حلكومة �لر�ضيدة .

الدفاع املدين يحث احلجاج على 
اللتزام باإر�ضادات ال�ضالمة العامة

ب��اأب��وظ��ب��ي، �حل��ج��اج على  �مل���دين يف منطقة �ل��ظ��ف��رة   �ل��دف��اع   �إد�رة  حثت 
و�لتعرف  و�الزدح��ام،  �لتد�فع  وجتنب  �لعامة،  �ل�ضامة  ب�ضروط  �اللتز�م 

�إىل خمارج �لطو�رئ �ثناء �أد�ء �ملنا�ضك.
على  كتيبات  �لغويفات،  مبركز  �ملنافذ  �إد�رة  مع  بالتعاون  �الإد�رة  ووزع��ت 
�حلجاج �ملغادرين عر منفذ �لغويفات �إىل �الأر��ضي �ملقد�ضة عن متطلبات 
�الزدحام،  عند  �لت�ضرف  كيفية  تو�ضح  و�إر���ض��اد�ت  �ل�ضامة  و�حتياجات 
وطرق �الإخاء عند �حلاجة، مقابل �إجر�ء تطبيق عملي بتدريب �حلجيج 

على ��ضتخد�م طفايات �حلريق.
و�أكد �ملقدم ر�ئد على �ملهريي، مدير �إد�رة �لدفاع �ملدين يف �لظفرة باالإنابة، 
خال  م��ن  للحجيج  و�لتوعية  �خل��دم��ات  بتقدمي  و�ال�ضتعد�د  �جلاهزية 
تكامل �الأدو�ر بني �جلهات �ملعنية يف مو�ضم �حلج، لتقدمي كل �أ�ضكال �لدعم 
و�مل�ضاعدة للقو�فل �لعابرة للمنطقة �لغربية، �ضمن نطاق �لعمل �جلماعي 
�لتاأكيد على �حلجاج �الحتفاظ  �لتوعية  �لو�حد. وت�ضمنت  �لفريق  وروح 
�إىل  �ملوؤدية  لطرق  ومعرفة  بحماتهم،  �خلا�ضة  �الت�ضال  و�أرق��ام  بعنو�ن 
�أو �حلافات  خميماتهم، و�أخذ �حليطة و�حلذر عند ركوب قطار �مل�ضاعر 
و�اللتز�م  للم�ضاة  �ملخ�ض�ضة  �ل��ط��رق  يف  �جللو�ص  وع���دم  منها،  و�ل��ن��زول 

بالنظم و�الإر�ضاد�ت �ل�ضادرة من �ل�ضلطات �ملخت�ضة.

احتفاًء مبئوية زايد
ر تنّظم  عمرة  موؤ�ض�ضة الأوقاف و�ضوؤون الق�ضّ
زايد  للق�ضر والأيتام وذوي الدخل املحدود

ز�يد" �حتفاًء  "عمرة  ر" مبادرة  �لق�ضّ و���ض��وؤون  �الأوق���اف  "موؤ�ض�ضة  تنّظم 
ر و�الأيتام وذوي �لدخل �ملحدود �إىل بيت  مبئوية ز�يد الإيفاد عدد من �لق�ضّ
�هلل �حلر�م الإد�ء منا�ضك �لعمرة، وذلك يف �إطار حزمة �لفعاليات و�ملبادر�ت 

�لتي تنظمها �ملوؤ�ض�ضة يف عام ز�يد.
ر و�الأيتام وذوي �لدخل  وتهدف �ملبادرة �إىل �إر�ضال 100 معتمر من �لق�ضّ
�ملحدود يف عدة حمات الأد�ء منا�ضك �لعمرة، ت�ضجيعاً للتعارف و�لتاقي 
تبني  �لتي  �حلميدة  و�الأخ���اق  �لنبيلة  �لقيم  ملنظومة  وتر�ضيخاً  �لبّناء، 
جمتمعات �ضليمة مر�حمة و�أوطاناً م�ضتقرة تتطلع بعني �الأمل و�لتفاوؤل 

نحو �مل�ضتقبل. 
وتاأتي مبادرة "عمرة ز�يد" يف �إطار �ضل�ضلة �ملبادر�ت �لتي تطلقها موؤ�ض�ضة 
ر خال �لعام �جلاري لاحتفاء باإرث �لعطاء �لذي  �الأوقاف و�ضوؤون �لق�ضّ
�أر�ضى دعائمه �ملغفور له باإذن �هلل �ل�ضيخ ز�يد بن �ضلطان �آل نهيان رحمه 
ر، ومبادر�ت  �هلل؛ ومنها مبادر�ت �لوقف �لتعليمي و�لدر��ضات �لعليا للق�ضّ
�ملري �لرم�ضاين وك�ضوة �لعيد و�لعيدية، باالإ�ضافة �إىل �ملبادر�ت �لتطوعية 
�الجتماعية  �مل�ضوؤولية  دور  لتفعيل  �ملوؤ�ض�ضة  �ضركاء  مع  �لتعاون  و�تفاقات 
�لوقف  ثقافة  ون�ضر  و�الإن�����ض��اين  �خل���ريي  �لعمل  تطوير  يف  للموؤ�ض�ضات 

ومتكني �ملجتمع بكافة فئاته.
 " ر:  وقال �ضعادة علي �ملطوع �الأمني �لعام ملوؤ�ض�ضة �الأوقاف و�ضوؤون �لق�ضّ
عام ز�يد �لذي �أعلنه �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص 
�لهادفة  مبادر�تها  لتعزيز  �ملوؤ�ض�ضات  ملختلف  فر�ضة  �هلل،  حفظه  �لدولة 
�إطاق  ي��اأت��ي  �الإط����ار،  ه��ذ�  ويف  �ملختلفة.  فئاته  ومتكني  �ملجتمع  خلدمة 
باإرث  ز�يد" �لتي حتتفي  "عمرة  ملبادرة  ر  �لق�ضّ �الأوق��اف و�ضوؤون  موؤ�ض�ضة 
�لقائد �ملوؤ�ض�ص وتر�ّضخ �لقيم �لعليا �لتي تاأ�ض�ضت عليها دولة �الإمار�ت من 
�لت�ضامح و�لتاقي و�النفتاح على خمتلف �لثقافات مع �لتم�ّضك باالأخاق 

�حلميدة و�لهوية �لوطنية." 
و�أّكد �ملطوع �حلر�ص على متكني و�إ�ضعاد كافة فئات �ملجتمع؛ مبا يف ذلك 
و�إ�ضعارهم  �أمنياتهم،  وحتقيق  �مل��ح��دود،  �ل��دخ��ل  وذوي  و�الأي��ت��ام  ر  �لق�ضّ
وموؤ�ض�ضات  �أف��ر�د  من  فئاته  بكل  لهم  �ملجتمع  ودع��م  وم�ضاندة  بتقديرهم 
ب��ب��ن��اء جمتمع   2021 دب���ي  خ��ط��ة  �أه����د�ف  ع��ل��ى حتقيق  �إي��ج��اب��اً  ينعك�ص 
الأف����ر�د مم��ّك��ن��ني م��ل��وؤه��م �لفخر  ي��ك��ون م��وط��ن��اً  �آم���ن  م��ت��اح��م متما�ضك 
و�ل�ضعادة يحافظون على هويتهم ويوؤمنون باالإيجابية و�لتفاوؤل بامل�ضتقبل 

كاأ�ضلوب حياة.



ق�سور الب�سرة
�ل�ضابون  وجتّنبي  �ال�ضتحمام  بعد  بعناية  طفلك  ب�ضرة  رّط��ب��ي 
للوقاية  كحولية.  مب��و�د  �لغنية  و�لعطور  �لب�ضرة  يجفف  �ل��ذي 
من هذه �مل�ضكلة، �دهني كرمياً مرّطباً �ضائًا على ج�ضمه وكرمياً 
�آخر للمناطق �جلافة �أو �لوجه. �حر�ضي على تخفي�ص حر�رة ماء 

�ال�ضتحمام بدرجة ب�ضيطة.

التهاب اجللد التاأتبي
ي��رت��ك��ز ع���اج ه���ذه �حل��ال��ة ع��ل��ى و���ض��ف��ة �ل��ط��ب��ي��ب �ل����ذي يو�ضي 
�لهي�ضتامني  م�ضاد�ت  �أو  �لكورتيزون  من  م�ضنوع  بكرمي  عموماً 
ب�ضرة  بنوعية  خا�ضة  منتجات  ��ضتعملي  �حلّكة.  لتخفيف  �أحياناً 
طفلك وتاأكدي من عدم �حتو�ئها على م�ضببات ح�ضا�ضية �أو مو�د 

عطرية.
يحتّك  جتعليه  وال  ج���د�ً  �ضاخنة  غ��رف��ة  يف  �لطفل  و���ض��ع  جتنبي 
�اللتهابية  و�لعنا�ضر  �ال�ضطناعية  و�مل����و�د  بال�ضوف  م��ب��ا���ض��رًة 
ي �أظفاره مبا يكفي  وم�ضببات �حل�ضا�ضية... لتجنب �خلدو�ص، ق�ضّ

ف. و�حر�ضي على �أن ياأخذ حّماماً �ضريعاً ود�فئاً بهام ُملطِّ

حب ال�سباب لدى املولود اجلديد
ال  بعناية.  ب�ضرته  و��ضطفي  دهني  ب�ضابون  �لطفل  وج��ه  نّظفي 
تلقائياً.  �ضتتا�ضى  الأن��ه��ا  تفركيها  وال  �حل��ب��وب  على  ت�ضغطي 
عاجاً  �الأطفال  طبيب  ي�ضف  �أن  ميكن  �ل�ضباب،  حب  ��ضتمر  �إذ� 
ملنع  �تخاذها  ميكن  وقائية  ت��د�ب��ري  م��ن  م��ا  لاأ�ضف  لكن  خا�ضاً. 

ظهور حب �ل�ضباب.

�سقوق
�دهني كرمياً ت�ضحيحياً م�ضنوعاً من عنا�ضر زهيدة مثل �لنحا�ص 
و�لزنك و�ملنغنيز. للوقاية من هذه �مل�ضكلة، ��ضتعملي كرمياً و�قياً 

بعد �ال�ضتحمام.

طفح احلفا�ص
طفلك  لب�ضرة  ت�ضمحي  �أن  يجب  �لفطرية،  �اللتهابات  لتجنب 

�أب�ضط  تعاجلي  �أن  ويجب  �أم��ك��ن،  �إذ�  حفا�ص  دون  من  بالتنف�ص، 
ب�ضكل متكرر  �حل��ف��ا���ص  تغيري  ع��ل��ى  ج��ل��دي وحت��ر���ض��ي  �ح��م��ر�ر 
حملول  �أو  ن����اعم  وك����رمي  فاتر  مب��اء  �لطفل  م��وؤخ��رة  وتنظيف 
��ف. ك��ذل��ك، �ده��ن��ي ع��ل��ى ب�����ض��رت��ه م��ره��م��اً ُم��رّط��ب��اً وكرمياً  ُم��ن��ظِّ
فا�ضت�ضريي  بالقيح،  مليئة  ج��ي��وب  ظ��ه��رت  �إذ�  �أم���ا  ت�ضحيحياً. 

�لطبيب.
على  يحتوي  و�ق��ي��اً  كرمياً  �دهني  �جلر�ثيم،  تكاثر  من  للوقاية 
لطفلك  و�خ��ت��اري  �لزنك،  �أك�ضيد  مثل  وم�ضافات  و�مل��اء  �لدهون 

حفا�ضات تتمتع بقدرة �مت�ضا�ص عالية.

قبعة املهد
�دهني مرهماً دهنياً على فروة ر�أ�ص طفلك ودعيه يعطي مفعوله 
�ليوم  �ضباح  يف  ن��اع��م  ب�ضامبو  �ل��ر�أ���ص  �غ�ضلي  ث��م  �ل��ل��ي��ل.  ط���و�ل 
�لتايل. �ضتتا�ضى �لق�ضور ب�ضهولة بعدما ت�ضبح طرية. �أما �إن مل 
تختف فا�ضت�ضريي �لطبيب. للوقاية من هذه �مل�ضكلة، ال ترددي 

يف تدليك جمجمة طفلك بنعومة �أثناء توزيع �ل�ضامبو.

�شحة وتغذية
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امليكروبية  البيئة  اأن  املعروف  من 
يف  حم��وري��ًا  دورًا  ت���وؤدي  امل��ع��وي��ة 
ال  ال��ع��ام،  ال�سحي  الو�سع  تنظيم 
�سيما تخزين الدهون. لكن اإىل اأية 
درجة تتاأثر العمليات التي تنعك�ص 
بالعوامل  ال��ده��ون  ت��راك��م  ع��ل��ى 
احلمية  مثل  والبيئية  الوراثية 

الغذائية؟

كيف تتعاملي مع م�ضاكل طفلك اجللدية؟

�جلر�ثيم  جمموعات  �أهمية  �ليوم  متز�يدة  �أدل��ة  تك�ضف 
�ملعوية((  �مليكروبية  )�لبيئة  )�أي  �الأم��ع��اء  يف  �مل��وج��ودة 
�أن  حتى  �ل��ع��ام��ة.  �ل�ضحة  ج��و�ن��ب  خمتلف  �إىل  بالن�ضبة 
الأنها  َمْن�ضّي(  )ع�ضو  مبنزلة  �عترتها  �ملر�جعات  �إحدى 
�أي�ص �جل�ضم  �لكيماوية يف  وتوؤثر عملياتها  ن�ضيطة جد�ً 

بطر�ئق متعددة.
من  باحثون  قرر  �ل�ضبب،  لهذ� 

كوليدج  )ك���ي���ن���غ���ز  ك���ل���ي���ة 
بريطانيا  يف  ل����ن����دن( 

بالعو�مل  �ل��ت��دق��ي��ق 
�لتي توؤثر يف ن�ضاط 

�ملعوية  �جلر�ثيم 
ترتبط  ك��ون��ه��ا 
خا�ص  ب�����ض��ك��ل 
ب�����اك�����ت�����������ض�����اب 
�ل�������������������������������وزن 

وتوزيعه يف �جل�ضم.
�الأي�ضية  �مل��رّك��ب��ات  �لعلماء  ح��ّل��ل  �ل��ه��دف،  ه��ذ�  لتحقيق 
عمليات  تنتجها  �لتي  �جلزيئات  جمموعة  )�أي  �لر�زية 
�أي�ضية حمددة( لدى �لتو�ئم لفهم طريقة تاأثري �لعمليات 
�لكيماوية �حلا�ضلة يف �الأمعاء يف توزيع �لدهون، ال �ضيما 

تر�كمها حول �خل�ضر.
لن�ضوء  خطر  عامل  �خل�ضر  حول  �لدهون  فائ�ص  ُيعتر 
م�����ض��اك��ل �أي�����ض��ي��ة ك��ال��ب��د�ن��ة و�ل�����ض��ك��ري. جنحت 
وفريقها  ميني  كري�ضتينا  �لرئي�ضة  �مل�ضرفة 
ُتعّدد  بيانات  ق��اع��دة  بجمع  �لبحث  م��ر  على 
�الأي�ضية  و�مل���رّك���ب���ات  �مل���ع���وي���ة  �جل���ر�ث���ي���م 

�ملر�بطة يف ما بينها.
 كذلك �أجابو� عن �ل�ضوؤ�ل �لتايل: )�أيهما 
تاأثريه �أكر يف �لعمليات �لكيماوية 
�لور�ثية  �ملو��ضفات  �الأم��ع��اء؟  يف 
�أم �خليار�ت �لغذ�ئية؟(. وُن�ضرت 
�إليها  ���ل���و�  ت���و����ضّ �ل���ت���ي  �ل��ن��ت��ائ��ج 
�ل����ور�ث����ة  يف جم���ل���ة )ع����ل����م 

�لطبيعي(.
ت���������ق���������ول م�����ي�����ن�����ي: 
لنا  )������ض�����م�����ح�����ت 
�ل����������در������������ض����������ة 
بفهم  �ضريعاً 
�ل�����ت�����د�خ�����ل 
بني  �لقائم 
�مل����اأك����والت 
�ل��������������ت��������������ي 

ن�ضتهلكها 
طريقة  وب��ني 

�لدهون يف �جل�ضم، ف�ضًا عن  �الأمعاء ومنو  تفكيكها يف 
�نعكا�ضاتها على �ملناعة و�اللتهابات. 

من خال حتليل �ملرّكبات �الأي�ضية �لر�زية، ح�ضلنا على 
ملحة عن �ضحة �جل�ضم و�لعمليات �ملعقدة �لتي حت�ضل يف 

�الأمعاء(.

االآليات املعوية تتاأثر باحلمية ال اجلينات
جمعت ميني وزماوؤها يف �لبد�ية عّينات من 786 تو�أماً 
�أُِخذت  �لن�ضاء.  فئة  �إىل  ينتمون  منهم   4.39% وك��ان 
 1116 وُح��ّل��ل  �ل��ري��ط��اين  �ل��ت��و�ئ��م  �ضجل  م��ن  �لعّينات 

مرّكباً �أي�ضياً. 
ثم تكررت نتائج �لتحليل �الأويل �ضمن جمموعة �إ�ضافية 
ك��ان��و� من  م��ن��ه��م   3.89%( ت���و�أم���اً   230 م��ن  م��وؤل��ف��ة 

�لن�ضاء(.
�ملعوية  �لعمليات  م��ن   9.71% �أن  �لتحليات  ك�ضفت 

فقط يتاأثر بالعو�مل �لور�ثية.
بالعو�مل  �الآل��ي��ات  تلك  من   7.76% يتاأثر  �ملقابل،  يف   

�لبيئية، ال �ضيما �حلمية �لغذ�ئية.
�إىل  �ل��ن��ت��ائ��ج و�ع����دة الأن��ه��ا ت�ضري  �ل��ب��اح��ث��ون ه���ذه  يعتر 
ونعطيها  ج�ضمنا  يف  �ملعوية  �لعمليات  ُن��غ��رّي  �أن  �إمكانية 

منحًى �ضحياً، 
�ل��ده��ون يف مناطق مثل  ت��ر�ك��م  م��ا مينع 

�حلمية  تعديل  خ��ال  م��ن  �خل�ضر 
�لغذ�ئية بكل ب�ضاطة.

ي��ق��ول ت��ي��م ���ض��ب��ي��ك��ت��ور، �أحد 
�لدر��ضة  ع��ل��ى  �مل�����ض��رف��ني 

)جمموعة  ورئ����ي���������ص 
ب��ح��وث �ل��ت��و�ئ��م( يف 

)كينغز  كلية 

لاهتمام  �مل��ث��ري  �لبحث  ه��ذ�  )يك�ضف  ل��ن��دن(:  ك��ول��ي��دج 
�مليكروبات  تنتجها  �لتي  �لكيماوية  �لعنا�ضر  �آالف  �أهمية 
�ل�ضحة  �إىل  بالن�ضبة  �لطعام  ��ضتهاك  على  رد�ً  �ملعوية 

و�لوزن(.

اأنباًء �سارة
ف �ملرّكبات �الأي�ضية  جمع �لباحثون �أي�ضاً قاعدة بيانات َت�ضِ
�ملعوية  �جل��ر�ث��ي��م  ع��ن  �ل��ر�زي��ة، ف�ضًا 

و�لعنا�ضر �لكيماوية �لتي تتفاعل يف ما بينها.
الإجر�ء  مفيدة  �ملعلومات  ه��ذه  تكون  ب��اأن  �لعلماء  ياأمل   
�لبيئة  ت��اأث��ري  ط��ري��ق��ة  ب��ف��ه��م  ت�ضمح  م�ضتقبلية  �أب���ح���اث 

�مليكروبية �ملعوية يف �ل�ضحة بدرجة �إ�ضافية.
ي�ضيف �لباحثون �أن �لدر��ضات �ملقبلة قد تعزل �لعنا�ضر 
�لكيماوية �لتي ت�ضتطيع �أن حُت�ّضن �لعمليات �لكيماوية يف 

�أمعائنا.
�لعمليات  �إن  �لقائلة  �ملعلومة  )نعتر  �ضبيكتور:  يو�ضح   
تتاأثر  مم��ا  �أك��رث  ناأكله  مب��ا  تتاأثر  �الأم��ع��اء  يف  �لكيماوية 
طر�ئق  �بتكار  �إز�ء  �ملجال  تفتح  كونها  �ضار  نباأً  بجيناتنا 

عدة ال�ضتعمال �لغذ�ء كدو�ء.
 حتى �أن �لعنا�ضر �لكيماوية �لتي ت�ضهم يف حت�ضني �ضحتنا 
�أو  �لذكية  �ملر�حي�ص  يف  م�ضتقبًا  ُت�ضتعَمل  قد  �الأي�ضية 

على �ضكل ورق ذكي للحّمام(.
كذلك،

�أن  زي��ري��ر  جونا�ص  �ل��در����ض��ة  على  �الأول  �مل�ضرف  ي�ضرح   
فهم �لعو�مل �لقادرة على تغيري ن�ضاط �لبيئة �مليكروبية 
�ملعوية مفيد جد�ً يف خ�ضم �مل�ضاعي �لر�مية �إىل حت�ضني 
�لعاجات �لتي ت�ضتطيع �لوقاية من �أمر��ص مثل �لبد�نة 

و�ل�ضكري:
ُنغرّي  �أن  ن�ضتطيع  �أن��ن��ا  �جل��دي��دة  �ملعلومة  ه��ذه  )تعني   
ز�وية  من  �لبد�نة  حت��ّدي  ونو�جه  �ملعوية  �لبيئة 
للتعديل  قابلة  بعو�مل  ترتبط  جديدة 
و�مليكروبات  �لغذ�ئية  �حلمية  مثل 

�ملوجودة يف �الأمعاء.
 �إنها فك�������رة مثرية لاهتم�����ام! على 
عك�������ص �جلينات و�لنزعة �لفطرية 
�لبطن،  �ل��ده��ون ح��ول  �إىل جتميع 
�ملعوية  �مل��ي��ك��روب��ات  ت��ع��دي��ل  مي��ك��ن 
�أو  �الأدوي����ة  �أو  �حليوية  باملحفز�ت 

�حلميات �لغنية باالألياف(.

اأبحاث م�ستقبلية ت�سمح بفهم طريقة تاأثري البيئة امليكروبية املعوية يف ال�سحة 

تعديل احلمية الغذائية ي�ضاعد على التخل�ض من دهون البطن

الثالثاء  14   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12403  
Tuesday   14   August   2018  -  Issue No   12403



24 الثالثاء  14   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12403  
Tuesday   14   August   2018  -  Issue No   12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�صط�س 2018 العدد 12403



الثالثاء  14   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12403  
Tuesday   14   August   2018  -  Issue No   12403 25

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
�ل�ضادة / �ل�ضرح للمقاوالت - �ص ذ م م 

ب�ضفتكم �ملتنازع �ضدها يف �لدعوى رقم 2018/256 نز�ع تعيني خرة جتاري 
�ملو�ضوع : �لدعوة �ىل ح�ضور �جتماع خرة حما�ضبية 

نود �الفادة بانه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي �البتد�ئية �ملوقرة - للقيام مبهمة �خلرة 
�حل�ضابية يف �لدعوى رقم )2018/256 نز�ع تعيني خرة جتاري( وبناء عليه فاننا نرغب 
يف �الجتماع بكم يف مقر مكتبنا �لكائن مبنطقة �لنهدة 2 )دبي( �ضارع بغد�د مقابل مدر�ضة 
�اللفية بجانب كليات �لعليا للطالبات - بناية مركز باتنيوم لاعمال - �لطابق �لر�بع- 
مكتب رقم )406( هاتف رقم 2344403-04 فاك�ص رقم 2344330-04 يف يوم �الثنني �ملو�فق  
2017/8/19 م - يف متام �ل�ضاعة 11.00 �ضباحا ،  وذلك ملناق�ضة مو�ضوع �لدعوى �ملذكورة 
يف  دفاعكم  حتقق  �لتي  �لثبوتية  و�الور�ق  �مل�ضتند�ت  كافة  ��ضطحاب  يرجى  ل��ذ�  �ع��اه 

ح�ضور موكلكم �و من ينوب عنكم.
النظم للمحا�سبة والتدقيق 
اخلبري احل�سابي/ماجد حممد فهاد تربان 

اإعالن املدعي عليها بالن�صر
مبوعد اجتماع اخلربة   

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��ضم �ل�ضركة : اي ار بي حللول الربامج - �ص ذ م م   
ديرة    - �لعارف - �حلمرية  1 - ملك حمد عبد�لكرمي ن�ضر �هلل  : مكتب رقم  �لعنو�ن 
�ل�ضكل �لقانوين : ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�ضة : 743886  رقم �لقيد بال�ضجل 
قد مت  باأنه  بدبي  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  1194049  مبوجب   : �لتجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، �أع��اه  �ملذكورة  �ل�ضركة  باإنحال  لديها  �لتجاري  �ل�ضجل  يف  �لتاأ�ضري 
بتاريخ   دب��ي  �لعدل حماكم  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق  بتاريخ  2018/5/6   دب��ي  ق��ر�ر حماكم 
�سكور  �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني  �أي �عر��ص  2018/6/28  وعلى من لديه 
ر��ضد  بن  موؤ�ض�ضة حممد  914 ملك  رقم  : مكتب  �لعنو�ن  لتدقيق احل�سابات   بل�ص 
 لدعم م�ضاريع �ل�ضباب - ديرة - بور �ضعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 04-2973071 
م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر 

هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��ضم �مل�ضفي : �سكور بل�ص لتدقيق احل�سابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ض�ضة حممد بن ر��ضد لدعم م�ضاريع �ل�ضباب - ديرة - 
بور �ضعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 2973071-04 - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�ضفي �ملذكور �أعاه لت�ضفية  
اي ار بي حللول الربامج - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2018/5/6  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/6/28  وعلى 
من لديه �أي �عر��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�الأور�ق  �مل�ضتند�ت  كافة  معه  م�ضطحباً  �أع��اه،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2017/873 تنفيذ مدين 
�ىل �ملنفذ �ضده/1- �م ئي للتطوير - �ص ذ م م  - جمهول حمل �القامة  
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ مكتب �ملحامون �ملتحدون - وميثلها �ملحامي / 
علي  حممد  عبد�هلل   / وميثله  �ل�ضام�ضي  �ل���زري   علي  حممد  عبد�هلل 
�لزري �ل�ضام�ضي ،   نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�ضة وهي 
�لر�بعة  �حلبية  منطقة   )5( �الر���ص  رقم   : بياناتها  عقار�ت  عن  عبارة 
 )617/909/816/714/712( �ل��وح��د�ت   )RED RASIDENCE( �ملبنى 
وفاء ملبلغ �ملطالبة وقدره )160757.18( درهم ، بناء على قر�ر �ملحكمة 

�ل�ضادر بتاريخ 2018/7/26   
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5255 (

�ملنذر :  يو�ضف �حمد زمني بيما - بوكالة �ملحامي / عبد�حلكيم حبيب من�ضور بن حرز 
�ملنذر �ليه :حممد ��ضف �ضلطان - باك�ضتاين �جلن�ضية ، وقادة �مللكية للو�ضاطة �لعقارية 

�لعنو�ن : جمهول حمل �القامة 
بالنيابة عن موكلنا نخطركم ب�ضد�د باقي مبلغ �اليجار �مل�ضتحق بذمتكم عن مدة �يجار �لع�ضرة ��ضهر 
�ملا�ضية من 2017/7/1 �ىل 2018/4/30 و�لبالغ قدره 25.000 درهم )خم�ضة وع�ضرون �لف درهم( ، 
وعن �ملدة �لعقدية �لاحقة من تاريخ 2018/5/1 �ىل 2018/6/30 و�لبالغ قدره )5.000( )خم�ضة 
�الف درهم( خال مدة 30 يوما من تاريخ �العان بالن�ضر ويف حال عدم ت�ضديدكم �ملبلغ خال �ملدة 
�ملحددة فان �ملخطر �ضيقوم باتخاذ �الجر�ء�ت �لازمة الخاءكم من �ملحل �مل�ضتاأجر مع مطالبتكم 
بقيمة �اليجار �مل�ضتحق عليكم وما ي�ضتجد من �يجار حتى تاريخ �الخاء �لفعلي وحتميلكم م�ضاريف 

��ضاح �ون وجدت و�ية م�ضروفات �خرى نتيجة ذلك و�لتعوي�ص.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5231(

�ملنذر : عفر�ء نا�ضر حارب �جلاف 
�ملنذر �ليه : ويرمان لتنظيم �ملعار�ص - �ص ذ م م - رخ�ضة رقم )764912( 

�إعان بالن�ضر 
�ضد�د �لقيمة �اليجارية �مل�ضتحقة على �ملكتب ، و�لبالغ قدرها 37.975 )�ضبعة وثاثون 
�لف وت�ضعمائة وخم�ضة و�ضبعون درهم(  وذلك خال �ضهر ، وكذلك �ضد�د ر�ضوم �ل�ضيك 
/ �ل�ضيكات �ملرجتعة وفقا لن�ص عقد �اليجار �ملرم ، و�إال �ضوف ن�ضطر �آ�ضفني القامة 
دعوى �مام مركز ف�ص �ملنازعات �اليجارية للمطالبة باالخاء و�ضد�د كافة �مل�ضتحقات 
�اليجارية وفقا للعقد و�لقانون ، مع ما ي�ضتجد منها ، مع قيمة �لفو�تري �ال�ضتهاكية 
�لقانونية حتى  و�لزيادة  و�ل�ضر�ئب   ، �لق�ضائية  �لر�ضوم   ، �لتعوي�ضات   ، �مل�ضروفات   ،

تاريخ �الخاء �لتام مع ت�ضليم �ملكتب  خايل من �ل�ضو�غل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5232(

�ملنذر : �ضيخة نا�ضر ر��ضد لوتاه 
�ملنذر �ليه : �ضالو مي�ضرييت ن�ضبان �لن�ضائي 

�إعان بالن�ضر 
�ضد�د �لقيمة �اليجارية �مل�ضتحقة على  �ملحل ، و�لبالغ قدرها 48.182 )ثمانية و�ربعون 
�ل�ضيك /  ر�ضوم  �ضد�د  ، وكذلك  �ضهر  دره��م( وذل��ك خال  �ثنان وثمانون  �لف ومائة 
�آ�ضفني القامة  و�إال �ضوف ن�ضطر   ، �ل�ضيكات �ملرجتعة وفقا لن�ص عقد �اليجار �ملرم 
دعوى �مام مركز ف�ص �ملنازعات �اليجارية للمطالبة باالخاء و�ضد�د كافة �مل�ضتحقات 
 ، �مل�ضروفات   ، �ال�ضتهاكية  �ل��ف��و�ت��ري  قيمة  م��ع   ، و�ل��ق��ان��ون  للعقد  وفقا  �الي��ج��اري��ة 
�لتعوي�ضات ، �لر�ضوم �لق�ضائية ، �لزيادة �لقانونية حتى تاريخ �الخاء �لتام مع ت�ضليم 

�ملحل  خايل من �ل�ضو�غل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5242(

�ملنذر : ورثة نا�ضر ر��ضد لوتاه 
�ملنذر �ليه : مطعم �ضفاء د�يل - �ص ذ م م 

�إعان بالن�ضر 
�ضد�د �لقيمة �اليجارية �مل�ضتحقة على �ل�ضقة ، و�لبالغ قدرها 20.000 )ع�ضرون �لف 
درهم(  وذلك خال �ضهر ، وكذلك �ضد�د ر�ضوم �ل�ضيك / �ل�ضيكات �ملرجتعة وفقا لن�ص 
عقد �اليجار �ملرم ، و�إال �ضوف ن�ضطر �آ�ضفني القامة دعوى �مام مركز ف�ص �ملنازعات 
�اليجارية للمطالبة باالخاء و�ضد�د كافة �مل�ضتحقات �اليجارية وفقا للعقد و�لقانون 
�لر�ضوم   ، �ل�ضر�ئب   ، �لتعوي�ضات   ، �مل�ضروفات   ، �ال�ضتهاكية  �لفو�تري  قيمة  مع   ،
�لق�ضائية ، و�لزيادة �لقانونية حتى تاريخ �الخاء �لتام مع ت�ضليم �ل�ضقة  خايل من 

�ل�ضو�غل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5236(

�ملنذر : ورثة نا�ضر ر��ضد لوتاه 
�ملنذر �ليه : مطعم �ضفاء د�يل - �ص ذ م م 

�إعان بالن�ضر 
�ضد�د �لقيمة �اليجارية �مل�ضتحقة على �ل�ضقة ، و�لبالغ قدرها 25.000 )خم�ضة وع�ضرون 
�لف درهم( وذلك خال �ضهر ، وكذلك �ضد�د ر�ضوم �ل�ضيك / �ل�ضيكات �ملرجتعة وفقا 
�آ�ضفني القامة دع��وى �م��ام مركز ف�ص  ، و�إال �ضوف ن�ضطر  �مل��رم  لن�ص عقد �اليجار 
�ملنازعات �اليجارية للمطالبة باالخاء و�ضد�د كافة �مل�ضتحقات �اليجارية وفقا للعقد 
 ، �ل�ضر�ئب   ، �لتعوي�ضات   ، �مل�ضروفات   ، �ال�ضتهاكية  �لفو�تري  قيمة  مع   ، و�لقانون 
�لر�ضوم �لق�ضائية ، �لزيادة �لقانونية حتى تاريخ �الخاء �لتام مع ت�ضليم �ل�ضقة  خايل 

من �ل�ضو�غل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5235(

�ملنذر :  �بر�هيم نا�ضر ر��ضد لوتاه  
�ملنذر �ليه : كافترييا ها بالويكند - ذ م م م  - رقم رخ�ضة )764243( 

�إعان بالن�ضر 
ور�ضوم  �مل�ضافة  �لقيمة  �ضريبة  مع  �ملحل  على  �مل�ضتحقة  �اليجارية  �لقيمة  �ضد�د 
القامة  �آ�ضفا  ي�ضطر  �ضوف  و�إال   ، �ضهر  خ��ال  �الخ��رى  و�لر�ضوم  �ل�ضحي  �ل�ضرف 
دع���وى �م���ام م��رك��ز ف�����ص �مل��ن��ازع��ات �الي��ج��اري��ة للمطالبة ب��االخ��اء و���ض��د�د كافة 
�لر�ضوم  �ن��و�ع  وجميع  و�مل�ضروفات   ، �ال�ضتهاكية  و�لفو�تري  �اليجارية  �مل�ضتحقات 

و�ل�ضر�ئب حتى تاريخ �الخاء �لتام مع ت�ضليم �ملحل خايل من �ل�ضو�غل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5230(

�ملنذر : عفر�ء نا�ضر حارب �جلاف 
�ملنذر �ليه : ماجكو للمقاوالت - �ص ذ م م  - رخ�ضة رقم )727449( 

�إعان بالن�ضر 
�ضد�د  وك��ذل��ك   ، �ضهر  خ��ال  وذل��ك   ، �ملكتب  على  �مل�ضتحقة  �الي��ج��اري��ة  �لقيمة  ���ض��د�د 
ر�ضوم �ل�ضيك / �ل�ضيكات �ملرجتعة وفقا لن�ص عقد �اليجار �ملرم ، و�إال �ضوف ن�ضطر 
�آ�ضفني القامة دعوى �مام مركز ف�ص �ملنازعات �اليجارية للمطالبة باالخاء و�ضد�د 
 ، �ال�ضتهاكية  �لفو�تري  ، مع قيمة  و�لقانون  للعقد  وفقا  �اليجارية  �مل�ضتحقات  كافة 
، �لزيادة �لقانونية حتى تاريخ �الخاء  ، �لر�ضوم �لق�ضائية  ، �لتعوي�ضات  �مل�ضروفات 

�لتام مع ت�ضليم �ملكتب �حلايل خايل من �ل�ضو�غل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5233(

�ملنذر : �ضيخة نا�ضر ر��ضد لوتاه  
�ملنذر �ليه : بقالة وجد�ن - �ص ذ م م  - رق�ضة رقم )200659( 

�إعان بالن�ضر 
)�ضتة   56.000 ق��دره��ا  و�ل��ب��ال��غ   ، �مل��ح��ل  على  �مل�ضتحقة  �الي��ج��اري��ة  �لقيمة  ���ض��د�د 
وخم�ضون �لف درهم( وذلك خال �ضهر ، و�إال �ضوف ن�ضطر �آ�ضفني القامة دعوى 
�مل�ضتحقات  كافة  و�ضد�د  باالخاء  للمطالبة  �اليجارية  �ملنازعات  �مام مركز ف�ص 
 ، �مل�ضروفات   ، �ال�ضتهاكية  �لفو�تري  ، مع قيمة  و�لقانون  للعقد  �اليجارية وفقا 
�لقانونية مع ت�ضليم �ملحل  �لزيادة  ، و�ل�ضر�ئب   �لر�ضوم �لق�ضائية   ، �لتعوي�ضات 

خايل من �ل�ضو�غل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5237(

�ملنذر : ورثة نا�ضر ر��ضد لوتاه 
�ملنذر �ليه : �ضالون مري�كل لوجن للتجميل 

�إعان بالن�ضر 
�ضد�د �لقيمة �اليجارية �مل�ضتحقة على �ملحل ، و�لبالغ قدرها 13.750 )ثاثة ع�ضرة �لف 
و�ضبعمائة وخم�ضون درهم( وذلك خال �ضهر ، وكذلك �ضد�د ر�ضوم �ل�ضيك / �ل�ضيكات 
�ملرجتعة وفقا لن�ص عقد �اليجار �ملرم ، و�إال �ضوف ن�ضطر �آ�ضفني القامة دعوى �مام 
مركز ف�ص �ملنازعات �اليجارية للمطالبة باالخاء و�ضد�د كافة �مل�ضتحقات �اليجارية 
    ، �لتعوي�ضات   ، �مل�ضروفات   ، �ال�ضتهاكية  �لفو�تري  قيمة  مع   ، و�لقانون  للعقد  وفقا 
�ل�ضر�ئب ، �لر�ضوم �لق�ضائية ، و�لزيادة �لقانونية حتى تاريخ �الخاء �لتام مع ت�ضليم 

�ملحل خايل من �ل�ضو�غل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5234(

�ملنذر : �بر�هيم نا�ضر ر��ضد لوتاه 
�ملنذر �ليه : �لتوت �الأ�ضود كافية - رقم رخ�ضة )767963( 

�إعان بالن�ضر 
و�إال �ضوف   ، �ملحل وذلك خال �ضهر  �مل�ضتحقة على  �لقيمة �اليجارية  �ضد�د 
للمطالبة  �اليجارية  �ملنازعات  �م��ام مركز ف�ص  دع��وى  �آ�ضفا القامة  ي�ضطر 
و�ضد�د  �الخ��اء  مع  �اليجارية  �مل�ضتحقات  و  �اللتز�مات  كافة  ب�ضد�د  بالز�م  
و�لفو�تري �ال�ضتهاكية ، و�مل�ضروفات و�لر�ضوم حتى تاريخ �الخاء �لتام مع 

ت�ضليم �ملحل خايل من �ل�ضو�غل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
اعادة اعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية بالن�صر 

 يف الدعوى رقم 2018/2031 مدين جزئي 
بناء على طلب مكتب �د�رة �لدعوى يف حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية

�ىل �ملدعى عليها / �ضركة ريجاليا - ذ م م 
بوز�رة  �لدولة  ق�ضايا  �إد�رة  عنها  وتنوب  )عجمان(  �لعامة  �ملو��ضات  موؤ�ض�ضة   : �ملدعية  �قامت 

�لعدل - �لدعوى رقم )2018/2031( مدين جزئي عجمان
�ملو�ضوع: �لز�م �ملدعي عليها ب�ضد�د مبلغ وقدره )350000 درهم( )ثاثمائة وخم�ضون �لف درهم( 
وهو �ملبلغ  �ملتبقي من قيمة �التفاقية و�ملر�ضد يف ذمة �ملدعي عليها و�لز�م �ملدعي عليها بالر�ضوم 

و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�نت مكلف باحل�ضور �مام حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية يوم �لثاثاء �ملو�فق 2018/9/4 
�ل�ضاعة 8.30 �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 

كافة �مل�ضتند�ت وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاه بو�ضفك �ملدعي عليه. 
حرر بتاريخ : 2018/8/6 

 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/695 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليهم/1- �ضر�ج �لغرب للتجارة �لعامة - �ص ذ م م 2-�ضيد جمتبى �ضيد عبا�ص 
 - �ضادقي  حممد  م��ري  عبا�ص  �ضيد  جمتبى  �ضيد  �ر���ض��ان  3-�م���ري  �ضادقي  حممد  م��ري 
جمهويل حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/5/10  
يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�ضالح/ بنك �ضادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�ضي( بالز�م �ملدعي 
عليهم بان يوؤدو� بالت�ضامن و�لتكافل فيما بينهم للبنك �ملدعي مبلغ 41518 درهم )و�حد 
و�ربعون �لف وخم�ضمائة وثمانية ع�ضر درهم( و�لفائدة بو�قع 9% �ضنويا من تاريخ �ملطالبة 
و�مل�ضاريف  �لر�ضوم  عن  ف�ضا  �ل�ضد�د  مت��ام  وحتى  2018/3/4م  يف  �حلا�ضل  �لق�ضائية 
ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�ضوري قابا لا�ضتئناف 
خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العان �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو 

�ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2018/538(
�ملنذر :  ورثة نا�ضر ر��ضد لوتاه 

�ملنذر �ليه : بيلتون فاينن�ضال لا�ضهم ، �الإم��ار�ت - ذ م م - فرع دبي 
)رخ�ضة رقم 585530( 

�عان بالن�ضر 
دي�ضمر   31 يف  �لعقد  �نتهاء  تاريخ  حتى  عليه  �ملر�ضدة  باملطالبات 
2018 م ومتام �خاوؤه للمكتب وعدم تر�ضد �ية مطالبات �خرى هي 

38.500 درهم )ثمانية وثاثون �لف وخم�ضمائة درهم(  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��ضم �ل�ضركة : نيو جا�ص لاللكرتونيات - �ص ذ م م  
�لعنو�ن : حمل رقم 6 ملك حممد �ضريف و�حمد عبد�لرحيم �لفهيم - ديرة - �لبطني  
�ل�ضكل �لقانوين : ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�ضة : 204264  رقم �لقيد بال�ضجل 
�لتجاري : 44228  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�ضري 
يف �ل�ضجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�ضركة �ملذكورة �أعاه ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ  2018/1/4  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/1/4  وعلى 
لتدقيق  دوكيوبيليتي  �ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��ص  �أي  لديه  من 
ب��رج خليفة -    - دي��ار للتطوير - بردبي  رق��م 1006 ملك  �لعنو�ن : مكتب  احل�سابات  
هاتف : 4421762-04   فاك�ص : 4421764-04 م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��ضم �مل�ضفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات  
 �لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة -  هاتف : 04-4421762  
بدبي  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   -  04-4421764  : فاك�ص 
نيو جا�ص لاللكرتونيات -  باأنه قد مت تعيني �مل�ضفي �ملذكور �أعاه لت�ضفية  

�ص ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/1/4  و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/1/4  وعلى من لديه �أي �عر��ص �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاه، م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�صر

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم 2018/83  جتاري جزئي - ال�صارقة 

  اإعالن املدعي عليه بورود التقرير 
�ىل �ملدعى عليها / ر�دينات حول �لعامل للتجارة �لعامة 

حيث �ن �ملدعي / �ضركة مطاحن �ملحيط - ذ م م 
قد �قامت عليك �لدعوى رقم �عاه. 

وبتاريخ 2018/7/19 م ورد تقرير �خلرة و�ودع ملف �لدعوى  
لذلك يقت�ضي ح�ضوركم �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �جلزئية �لثالثة(  يف متام �ل�ضاعة �لثامنة 
لديكم من  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  وذلك لاجابة  2018/9/12م   يوم  �ضباح  و�لن�ضف من 
بيانات ، وال�ضتام ن�ضختكم من �لتقرير و�لتعقيب عليه ،  ويف حال تخلفكم  عن �حل�ضور �و 

عدم �ر�ضال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �ضتبا�ضر نظر�لدعوى يف غيابكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 
 اأمني �صر الدائرة    

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
 اإعادة اإعالن بالن�صر 

 الدعوى رقم 2018/4657 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية 
�ىل �ملدعى عليه : �ضونو خاتري �وم باركا�ص 

نعلمك بان �ملدعي : ن�ضر �بر�هيم �حمد �بر�هيم  
يف �لدعوى رقم  2018/4657 �لد�ئرة �ملدنية �جلزئية �لثانية

قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �عاه تطالب فيها : 
�لز�م �ملدعي عليه بادء� مبلغ وقدره )99000( درهم �ملودعة يف ح�ضابه لدى بنك �الإمار�ت دبي 

�لوطني �ىل �ملدعي ، و�لز�مه بالر�ضوم  و�مل�ضروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ل�ضارقة �الحتادية  �لثانية مبحكمة  �ملدنية �جلزئية  �لد�ئرة  �مام   باحل�ضور  �نتم مكلفون 
�البتد�ئية   قاعة 151 بتاريخ 2018/9/16 ، وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاه - 

بو�ضفك مدعي عليه - حترير�  2018/8/12
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

     املو�صوع - الأ�صماء
�ضعيد حممد  �آمنه  �ملدعوة/  بان  ر����ص �خليمة  د�ئ��رة حماكم  تعلن 
ال�ضمها  �ل�ضهرة  م�ضمى  تعديل  بطلب  تقدمت   ، �لزعابي  �لعلجيم 
من )�لعلجيم( �ىل )�لعلكيم( ، ليكون ��ضمها بعد �لتعديل / �منه 
�ضعيد حممد �لعلكيم �لزعابي.  و�ن من له م�ضلحة يف �العر��ص 
ق�ضم  �م��ام  �الع��ان  تاريخ  يوما من  يتقدم خ��ال خم�ضة ع�ضر  �ن 

�ال�ضهاد�ت و�لتوثيقات يف حمكمة ر��ص �خليمة.
قا�سي حمكمة را�ص اخليمة االبتدائية 
عمرو ال�سعيد ابو اخلبري 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/324  مدين كلي
دب��ي( جمهول حمل  �ن�ضورن�ص كومباين )ف��رع  �ىل �ملدعي عليه / 1-�م��ريك��ان الي��ف 
�لريامي  مطر  علي  وميثله:ح�ضن  �ضامبيون  �ي�ضينام  /جفتى  �ملدعي  �ن  مبا  �القامة 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ )2000000( 
دوالر �و مايعادله بالدرهم )7340000( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لتام.وحددت لها جل�ضة  �ل�ضد�د  �الي���د�ع:2015/4/7 وحتى  �لقانونية بو�قع 12% من 
�ل�ضاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch2.E.21  لذ� فاأنت  �ملو�فق:2018/8/26  يوم �الحد 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/988  مدين جزئي

�ىل �خل�ضم �ملدخل/ 1- يو�ضف عدنان �ضعبان �ضايف جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/حممد و�ثق جا�ضم �ملهد�وي وميثله:�حمد علي حممد من�ضور �لزيودي قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )23600( 
�ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م 
�ل�ضاعة  �ملو�فق 2018/8/27  �الثنني  يوم  لها جل�ضة  �لتام. وح��ددت  �ل�ضد�د  وحتى 
8.30 �ص بالقاعة Ch 2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة 

�أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

اقت�ضادية دبي : 52 باملائة زيادة يف عدد �ضكاوى 
املن�ضاآت التجارية خالل الن�ضف الأول من 2018

•• دبي -وام:

وحماية  �لتجارية  �لرقابة  لقطاع  �لتجارية  �ملن�ضاآت  �ضكاوى  ق�ضم  ��ضتقبل 
للمن�ضاآت  ���ض��ك��وى   790 ب��دب��ي  �الق��ت�����ض��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ����رة  يف  �مل�ضتهلك 
 52% بلغت  زي��ادة  بن�ضبة   2018 ع��ام  �الأول من  �لن�ضف  خ��ال  �لتجارية 
و�أك���دت   .2017 ع���ام  م��ن  �الأول  �لن�ضف  يف  ���ض��ك��وى   520 بنحو  م��ق��ارن��ة 
ف�ص  يف  �مل��م��ار���ض��ات  �أف�ضل  �إت��ب��اع  على  حر�ضها  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة 
تعزيز  وبالتايل  �لتجارية،  �حلقوق  على  و�حلفاظ  �لتجارية  �ل�ضكاوى  وحل 
�حلركة �القت�ضادية يف دبي، ورفع مكانته كبيئة مثالية لا�ضتثمار و��ضتد�مة 

�الأعمال.
على  دب��ي  باقت�ضادية  �مل�ضتهلك  وح��م��اي��ة  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��رق��اب��ة  ق��ط��اع  ويعمل 

�خلا�ضة  �لتجارية  �ل�ضكاوى  ��ضتام 
ب���اخل���اف���ات ب���ني �ل���ت���ج���ار م���ن د�خ���ل 
وخارج دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
وع��م��ل �ل��ت�����ض��وي��ات �ل��ودي��ة ب�����ض��رط �أن 
�مل�ضكو  يكون  و�أن  جتارياً  �لنز�ع  يكون 
جتارية  ����ض���رك���ة  �أو  م��وؤ���ض�����ض��ة  ع��ل��ي��ه 
يكون  و�أال  دبي،  �قت�ضادية  يف  م�ضجلة 
�لنظر  �أو قيد  �لبت فيه  �لنز�ع قد مت 
�أو  قانونية  �أو  ق�ضائية  جهة  �أي  �أم��ام 

�إد�رية �أخرى.
و��ضتحوذ قطاع �خلدمات على �حل�ضة 
�لكرى من �ل�ضكاوى �لتجارية بو�قع 
�ل�ضكاوى،  �إج����م����ايل  م���ن   41.1%

 ،11% بن�ضبة  �الإلكرونيات  ثم  ومن 
و�ملو�د �لغذ�ئية %6.6، ومو�د �لبناء %5.4، و�ل�ضحن %4.9، و�لديكور 
وتوريد   ،1.4% و�الأث�����اث   ،1.9% و�ل�����ض��ي��ار�ت   ،3.9% �ل��ب��ن��اء  و�أع���م���ال 
�لعمالة %1.1، وتخلي�ص �ملعامات بن�ضبة %0.8، و�الك�ض�ضو�ر�ت وتاأجري 
ما  وتوزعت   0.3% �ملعد�ت  وتاأجري  منهما  لكل   0.6% بن�ضبة  �ل�ضيار�ت 

ن�ضبته %19.7 على �لقطاعات �الأخرى.
بو�قع  ن�ضبة  �أعلى  �الإمار�تية  �ل�ضركات  ت�ضدرت  �مل�ضتلمة  �ل�ضكاوى  وبح�ضب 
وتلتها  �ملحلي،  �مل�ضتوى  على  �لتجاري  �ملن�ضاآت  �ضكاوى  �إجمايل  من   46%
 ،8% بن�ضبة  �ل�ضعودية  �ل�ضركات  %13، ومن ثم  بو�قع  �لهندية  �ل�ضركات 
و�ل�ضركات �مل�ضرية مبعدل %4، و�ضكلت هذه �ل�ضركات ما ن�ضبته %71 من 

�إجمايل �ضكاوى �ملن�ضاآت �لتجارية �مل�ضتلمة على م�ضتوى دولة �الإمار�ت.
خال  �مل�ضتلمة  �ل�ضكاوى  �أب���رز  م��ن  �الت��ف��اق  ب�ضروط  �الل��ت��ز�م  ع��دم  ويعتر 
�إجمايل  م��ن   59.2% ن�ضبتها  بلغت  ح��ي��ث   ،2018 م��ن  �الأول  �لن�ضف 
 ،20.9% بنحو  �لعقد  ب�ضروط  �الل��ت��ز�م  وع��دم  �لتجارية،  �ملن�ضاآت  �ضكاوى 
وعدم   ،1.6% �ل�ضمان  ب�ضروط  �اللتز�م  وع��دم   ،5.1% �لتجاري  و�لغ�ص 
�اللتز�م باملو��ضفات و�ملقايي�ص %1.3، وعدم �اللتز�م بخدمة ما بعد �لبيع 
�إ�ضافية  ر�ضوم  وفر�ص   0.5% �لتجاري  بالن�ضاط  �اللتز�م  وع��دم   ،1.1%
 ،0.3% �الأ���ض��ع��ار  بقائمة  �الل��ت��ز�م  وع���دم   ،0.4% �ملنتج  �أو  �خل��دم��ة  على 
وبلغت �أنو�ع �ل�ضكاوى �الأخرى ما ن�ضبته %9.6.وقال عبد�هلل �ل�ضحي، نائب 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �لرقابة �لتجارية وحماية �مل�ضتهلك �ن د�ئرة �لتنمية 
دبي  جت��ار  بني  و�حليادية  �ل�ضفافية  تعزيز  على  حتر�ص  بدبي  �القت�ضادية 
�ىل  ..م�ضري�  �لدولة وخارجها  د�خل  �الأعمال من  �ضر�ئح جمتمع  وخمتلف 
�ن قطاع �لرقابة �لتجارية وحماية �مل�ضتهلك متكن من حل �ضكاوى متو�ضط 

قيمة �لنز�عات �ملالية فيها �إىل نحو 250 �ألف درهم.

برنامج “�ضفقات” يعَزز اعتماد تقنية 
الطاقة ال�ضم�ضية يف دبي

•• دبي-الفجر: 

بعد �لنجاح �لكبري �لذي حققه م�ضروع “�ضفقات” يف مدينة حتا، و�لذي مت 
640 فيا �ضكنية، �عتمدت  �أ�ضطح  �ألو�ح طاقة �ضم�ضية على  مبوجبه تركيب 
�إمارة دبي تو�ضيع تنفيذ هذه �ملبادرة �لر�ئدة لت�ضمل مبان وفيات جديدة، حيث 
�ضيدعم برنامج “�ضفقات” تركيب �ألو�ح �لطاقة �ل�ضم�ضية على �أ�ضطح �ملباين يف 
عموم دولة �الإمار�ت، مع مر�عات تركز �لطلب حالياً على مدينة حتا و�لفيات 
�لتي تعمل يف دولة  �أحد �لر�مج �لهامة  “�ضفقات”  �ل�ضكنية يف دبي.ويعتر 
ووفق حمدد�ت ��ضر�تيجية دبي  �الإمار�ت حتت مظلة مبادرة “�ضم�ص دبي”، 
�ملتكاملة للطاقة 2030، و��ضر�تيجية دبي للطاقة �لنظيفة 2050، وروؤية 
تركيب  �أن جدوى  �أ�ضا�ص  على  “�ضفقات”  برنامج  ويعمل   .2021 �الإم��ار�ت 
�ضتتحقق  �لتي  �ل��وف��ور�ت  كانت قيمة  �ل�ضم�ضية حتدث فقط يف حالة  �الأل��و�ح 
على  �لتكلفة  لتكون  �لت�ضغيلي،  عمرها  خ��ال  �لتجهيز�ت  تكلفة  م��ن  �أك���ر 
�مل�ضتهلك �لنهائي يف كل �ضفقة �أقل من حالة عدم تركيب �الأل��و�ح �ل�ضم�ضية.
�لرئي�ص �لتنفيذي ملركز دبي �ملتميز  وتعليقاً على ذلك، قال “�يفانو �ينيلي”، 
“لطاملا كان حتقيق �ال�ضتد�مة مرتبطاً ب�ضكل  ل�ضبط �لكربون “كربون دبي”: 
مبا�ضر بالتكاليف، ومن هذ� �ملنطلق �عتمدنا مبد�أ �لتعهيد �جلماعي، و�لذي 
يتم مبوجبه توفري منتجات حتقق توفري�ً طويل �الأمد ومتتاز بكفاءة �لطاقة 

يف �لوقت ذ�ته، وذلك من خال من�ضة “�ضفقات«. 
�ملباين  م��ن  للمزيد  �ل�ضم�ضية  �ل��ط��اق��ة  ت��وف��ري  “ي�ضري  “�ينيلي”:  و�أ���ض��اف 
و�لفيات عر من�ضة “�ضفقات” �ىل �لتز�يد �مل�ضتمر يف �لطلب على م�ضادر 
�لطاقة �ملتجددة. وي�ضرنا �أن نعمل على تلبية هذ� �لطلب و�أن ن�ضجع �ملزيد من 

�لنا�ص على تبني ��ضتخد�م �لطاقة �ل�ضم�ضية عر من�ضة “�ضفقات««. 
و�الألو�ح �ل�ضم�ضية هي �ألو�ح �ضوئية تعمل على توليد �لطاقة �لكهربائية من 
من  �لقادمة  �حل��ر�ري��ة  �لطاقة  لتحويل  �ل�ضم�ضية  �خل��اي��ا  ��ضتخد�م  خ��ال 
ميكن  مبا�ضر�ً  كهربائياً  تيار�ً  �ل�ضم�ضية  �خلايا  وتولد  كهرباء.  �إىل  �ل�ضم�ص 

��ضتخد�مه يف ت�ضغيل �الأجهزة �لكهربائية �أو �إعادة �ضحن �لبطاريات.
ومن �ملتوقع �أن ي�ضاهم ت�ضغيل هذه �الألو�ح يف �لفيات يف �نخفا�ص ي�ضل حجمه 
�إىل 50 طن من �النبعاثات �لكربونية، وهو ما يعادل زر�عة 500 �ضجرة، فيما 
من �ملتوقع �أن ي�ضاهم تركيب �الألو�ح على �أ�ضطح �ملباين يف تخفي�ص �النبعاثات 

�لكربونية مبقد�ر 130 طن �أو ما يعادل زر�عة 1،300 �ضجرة.
حالة  يف  جتميعها  و�إع��ادة  تفكيكها  ب�ضهولة  �ل�ضم�ضية  �لطاقة  معد�ت  وتتميز 
�النتقال ملنزل �أو حتى بلد �آخر، كما �أنها توفر �لطاقة �ل�ضم�ضية الأ�ضحاب �ملنازل 
�أو �أرباب �لعمل، مما ميكنهم من حتقيق وفور�ت يف فو�تري �لكهرباء تتيح لهم 
توفري �ملعد�ت �لازمة. ويتوفر متويل لتوفري �ملعد�ت �لازمة بدون فائدة، 
وعاك�ص،  وهيكل،  �ضم�ضياً،  لوحاً   14 من  كل  �ملعد�ت  جمموعة  تت�ضمن  حيث 
وظل �ضم�ضي، و�لكابات. وعلى �مل�ضري �أي�ضاً دفع ر�ضوم مبادرة “�ضم�ص دبي” 
و�أخذ �ملو�فقات �لازمة.وت�ضعى من�ضة “�ضفقات” �إىل بناء م�ضتقبل م�ضتد�م 
من خال م�ضاعدة كربون دبي على ت�ضريع حتول دولة �الإمار�ت �إىل مقومات 

�القت�ضاد �الأخ�ضر.

فور اإعالنها عن نتائجها املالية للربع الثاين من العام اجلاري 

اخلليج للمالحة القاب�ضة تعزز اأ�ضطولها برتقية �ضاملة وفق 
املعايري اجلديدة للمنظمة البحرية الدولية 

وفد ق�ضم تاأهيل وت�ضجيل ال�ضت�ضاريني واملقاولني 
يف بلديـة دبي يزور دائرة التخطيط العمراين والبلديات 

»�ضندوق خليفة« مول 1364 م�ضروعا العام املا�ضي

•• دبي -الفجر: 

للماحة  �خلليج  جمموعة  �أعلنت 
يف  �مل���درج���ة  “�ص.م.ع”،  �ل��ق��اب�����ض��ة 
رم���ز  حت����ت  �ملايل”  دب������ي  “�ضوق 
 )GULFNAV( �ل������ت������د�ول 
و�ل���ت���ي ت��ت��خ��ذ م���ن دب���ي م���ق���ر�ً لها، 
�الول  للن�ضف  �ملالية  نتائجها  ع��ن 
من عام 2018 حيث بلغت خ�ضائر 
درهم،  مليون   14،761 �ملجموعة 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رة ذ�ت���ه���ا م���ن �لعام 
�أرباح  2017 و�لتي �ضهدت حتقيق 

بقيمة 19،029 مليون درهماً. 
�أعلنت  �ملالية  نتائجها  على  وتعقيباً 
مرحلية  �لنتائج  ه��ذه  �أن  �ل�ضركة 
خ��ا���ض��ة ب��ال��رب��ع �حل���ايل م��ن �ل�ضنة 
�ملر�حل  ع��ل��ى  �أث�����ر  �أي  ل��ه��ا  ول��ي�����ص 
�الأ�ضباب  وم��ن  �ل�ضنة،  من  �لقادمة 
�لت�ضوية  �لنتائج  ل��ه��ذه  �لرئي�ضية 
�لقانونية  �لنهائية الآخر منازعاتها 
�ل�ضركة  على  م�ضتحقة  كانت  �لتي 
منذ عهد �الإد�رة �ل�ضابقة مع �إحدى 
�نتهت  �ل�����ض��ي��ن��ي��ة ح��ي��ث  �ل�����ض��رك��ات 
�لت�ضوية بدفع مبلغ 8 مايني دوالر 
�أمريكي  دوالر  م��ل��ي��ون   19 م��ق��اب��ل 
�ىل  �إ�ضافة  �لدفع.  م�ضتحقة  كانت 
�إدخال ناقلتني للبروكيماويات �ىل 
�ل�ضيانة  الإج����ر�ء  �جل���اف  �حل��و���ص 
تتم  و�لتي  لهما  �الإلز�مية  �لدورية 
،ه�����ذ� و�ضملت  ���ض��ن��و�ت  ك���ل خ��م�����ص 
عمليات �ل�ضيانة �إجر�ء ترقية كبرية 
للناقلتني بهدف رفع مكانة �ل�ضركة 
�لعاملية،  �الأ�����ض����و�ق  يف  �ل��ت��ن��اف�����ض��ي��ة 
م��ن خ���ال �إع��ت��م��اد خ��ط��ط وبر�مج 
�لبيئية  بالقو�نني  �لكلي  لالتز�م 
�الإنبعاثات  م����ن  ل��ل��ح��د  �ل���دول���ي���ة 
و�أهد�فها  �ملناخي  و�لتغري  �لدفيئة 
و2030   و2025   2020 ل������ 
و�مل�ضتقبلي  �ل�����ف�����وري  و�ل����ت����ح����ول 
�لبيئة الأ�ضطول  �لب�ضمة  للحد من 

و�لعمليات  �ل���ب���ح���ري  �مل���ج���م���وع���ة 
تزويد  �ىل  �إ�ضافة  للبحار.  �لعابرة 
�ضتعمل  حديثة  بتقنيات  �لناقلتني 
 ، �لت�ضغيلية  �لنفقات  تخف�ص  على 
ونتيجة لتلك �لنفقات �مل�ضاف �إليها 
�ل�ضفينتني  ت���اأج���ري  ع���و�ئ���د  ت��وق��ف 
خ�����ال ف�����رة �ل�������ض���ي���ان���ة؛ �أظ���ه���رت 
�لنتائج �ملالية لل�ضركة للربع �لثاين 

من �لعام �حلايل تلك �خل�ضائر.
وح����ول ه���ذه �ل��ن��ت��ائ��ج ���ض��رح �ضعادة 
ب���وع���م���ي���م، ع�ضو  ج��م��ع��ة  خ��م��ي�����ص 
�ملنتدب  �ل��ع�����ض��و  �الإد�رة  جم��ل�����ص 
ملجموعة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  و�ل���رئ���ي�������ص 
قائًا:  �لقاب�ضة،  للماحة  �خلليج 
�إظ��ه��ار �ضجاتنا  �ل��رغ��م م��ن  “على 
�أنها  �إال  �لربع،  لهذ�  خ�ضائر  �ملالية 
البد  ك��ان  خطوة  جوهرها  يف  متثل 
مكا�ضب  حت��ق��ي��ق  �أج������ل  م����ن  م��ن��ه��ا 
م�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ���ض��ت��ف��ت��ح �مل���ج���ال �أم����ام 
�ل�ضركة لانطاق بقوة يف �ل�ضنو�ت 
�لقادمة. و�أهم ما قمنا باإجنازه هو 
�إن��ه��اء �ل��ن��ز�ع �ل��ق��ان��وين م��ع �إحدى 
�ل�ضركات �ل�ضينية و�لتي تعود لعام 
2014، و�ل��ذي جنحنا خاله من 
قيمة  خف�ضت  ت�ضوية  �إىل  �لو�ضول 
مايني   8 �إىل  به  �ملتعلقة  �ملطالبة 
نهائي  وب�ضكل  بذلك  لنغلق  دوالر، 
�لتي  و�مل���ط���ال���ب���ات  �مل���ن���ازع���ات  ب����اب 
ت��ك��ب��دت��ه��ا �ل�����ض��رك��ة يف م��رح��ل��ة ما 

كما  �الإد�رة.  وتغيري  �لهيكلة  قبل 
�لتي  �الأع��ب��اء  م��ن  نهائياً  تخل�ضنا 
ت��ل��ك �ملطالبات  ت��رت��ب ع��ل��ى  ك��ان��ت 
مو�رد  ��ضتنزفت  و�لتي  و�ملديونيات 
�ل�ضركة من خال �لفو�ئد و�الأعباء 

�ملالية �لقانونية«.
يعتر  �آخر  “�أمر  بوعميم:  و�أ�ضاف 
ه��ام��اً خ�ض�ضنا  ����ض��ت��ث��م��اري��اً  �إن��ف��اق��اً 
�إير�د�ت  من  كبرية  مالية  مبالغ  له 
�ل�����ض��رك��ة خ����ال ه����ذ� �ل���رب���ع، وهو 
�ضفننا  ت����وق����ف  ف������رة  �����ض���ت���غ���ال 
ل��ل�����ض��ي��ان��ة �الإل���ز�م���ي���ة، و�ل���ت���ي تتم 
ترقية  الإج����ر�ء  ���ض��ن��و�ت،  ك��ل خم�ص 
وتطوير نوعي، حيث قمنا بركيب 
م�����ض��ف��اة ل��ل��غ��از �مل��ن��ب��ع��ث م���ن ع���ادم 
�نبعاث  ن�����ض��ب��ة  ت��خ��ف�����ص  �مل���ح���رك���ات 
�لكريت، كما �أ�ضفنا �أجهزة متطورة 
ملعاجلة مياه �ل�ضابورة ومنع �لتلوث 
�ل��ن��اجت ع��ن��ه��ا، لت�ضبح  �ل��ب��ي��ول��وج��ي 
�لعاملية  �ملعايري  �ضفننا متو�فقة مع 
�لبحرية  �مل��ن��ظ��م��ة  ت��ف��ر���ض��ه��ا  �ل��ت��ي 
�الأف�ضلية  لنا  ي�ضمن  ما  �لدولية. 
يف �حل�����ض��ول على ع��ق��ود ج��دي��دة يف 
�الأوروبي  �أ�ضو�ق قوية مثل �الحت��اد 
�أن  يتوقع  �لتي  �ل�ضمالية،  و�أمريكا 
تن�ضحب منها �لعديد من �ل�ضركات 
�ل��ت��ي ل���ن ت��ك��ون ق�����ادرة ع��ل��ى حتمل 
نفقات �لتو�فق مع �ملو��ضفات �لفنية 
�جل����دي����دة. م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة قمنا 
ومتطورة  حديثة  م���ر�وح  بركيب 
��ضتهاك  م���ن  ت��ق��ل��ل  ل��ل��م��ح��رك��ات 
قررنا  وق���د   .5% بن�ضبة  �ل���وق���ود 
�ل��ق��ي��ام ب��ه��ذه �خل��ط��وة حاليا ك��ي ال 
ن���دف���ع �ل��ث��م��ن الح����ق����اً؛ م���ن خال 
��ضطر�رنا �إىل ��ضتعمال وقود �أعلى 
�ضعر�ً و�أق��ل ت��و�ف��ر�ً يف �الأ���ض��و�ق من 
�أقل  ن�ضبة  �ل��ذي يحتوي على  �لنوع 
�ملخاطرة  وب��ال��ت��ايل  �ل��ك��ري��ت،  م��ن 
باأن تكون ترتفع فاتورتنا �لت�ضغيلية 
و�ح���ت���م���ال ت��وق��ف ���ض��ف��ن��ن��ا م���ن دون 

�نتظار  م��ال��ي��ة يف  �إي������ر�د�ت  حت��ق��ي��ق 
ح�ضولها على �لوقود �جلديد«.

�ل�ضحن  ق���ط���اع  يف  �مل����ع����روف  وم����ن 
�الإلز�مية  �ل�����ض��ي��ان��ة  �أن  �ل��ب��ح��ري 
�ل�����ض��ام��ل��ة ل��ل�����ض��ف��ن ت��ت��م ك���ل خم�ص 
�ضنو�ت؛ وتتوقف خالها �ل�ضفن يف 
�حلو�ص �جلاف مدة �ضهرين باحلد 
عو�ئد  �أي  حتقيق  دون  م��ن  �الأدن���ى 
�حلال  بطبيعة  ي��وؤث��ر  وه���ذ�  مالية، 
على بند �الإير�د�ت يف �لنتائج �ملالية، 
وهو �أمر ماألوف يف �ضناعة �ل�ضحن 
�إد�رة �خلليج  �لبحري. وقد �ختارت 
بالذ�ت  �ل��ت��وق��ي��ت  ه����ذ�  ل��ل��م��اح��ة 
�الأ�ضطول  ت��رق��ي��ة  تنفيذ  �أج���ل  م��ن 
لتحّول فرة �النتظار وعدم حتقيق 
�إير�د�ت ت�ضغيلية �إىل فر�ضة لتعزيز 
ق�������در�ت ���ض��ف��ن��ه��ا مب����ز�ي����ا ج���دي���دة؛ 
عر  �لت�ضغيلية  كفاءتها  م��ن  ترفع 
خال  �ل��وق��ود  ��ضتهاك  تخفي�ص 
وكذلك  �لقادمة.  �خلم�ص  �ل�ضنو�ت 
لل�ضركة  �لتابعة  �ل�ضفن  تتو�فق  كي 
م����ع �مل���ع���اي���ري �ل���ب���ي���ئ���ي���ة �جل����دي����دة 
مياه  ومعاجلة  �لغازية  لانبعاثات 
تناف�ضيتها  ي�ضمن  م��ا  �ل�����ض��اب��ورة، 
�لدول  �أ�ضو�ق  يف  للعمل  و�أف�ضليتها 

�ملتقدمة كاالحتاد �الأوروبي و�أمريكا 
عو�ئد  حتقيق  وبالتايل  �ل�ضمالية، 
�ل�ضابقة،  �لفر�ت  من  بكثري  �أعلى 
�لت�ضغيلي  �لعمر  زي���ادة  ع��ن  ف�ضًا 
لل�ضفن ورفع �لعائد على �ال�ضتثمار 

�ملخ�ض�ص المتاكها.
جدير بالذكر �أن �لفريق �لفني من 
�لقاب�ضة  �خل��ر�ء يف �ضركة �خلليج 
للماحة قام بتبني تلك �الإجر�ء�ت 
�أ�ضطول  يف  �لرئي�ضة  و�ل��ت��ع��دي��ات 
متعمقة  در�������ض�����ة  ب���ع���د  �ل�������ض���رك���ة؛ 
�لبروكيماوية  �مل��و�د  �ضحن  ل�ضوق 
و�مل�ضتقات �لبرولية عاملياً، يف �ضوء 
�ال�ضر�طات و�ملعايري �جلديدة �لتي 
�لدولية  �لبحرية  �ملنظمة  تفر�ضها 
و�أمريكا،  �الأوروب�����ي  �الحت���اد  ودول 
�لعديد  خ���روج  يف  �ضتت�ضبب  و�ل��ت��ي 
من �ل�ضركات من �ل�ضوق ب�ضبب عدم 
�ملعايري.  تلك  مو�كبة  على  قدرتها 
�إنتاج  ف�ضًا عن �الأزم��ة �ملتوقعة يف 
و�رتفاع  �لكريت  منخف�ص  �لوقود 
“وبذلك  بوعميم  و�أو���ض��ح  ���ض��ع��ره. 
ف���اإن �خ��ت��ي��ار ه���ذ� �ل��ت��وق��ي��ت بالذ�ت 
و�لتطوير  �لرقية  عملية  الإج���ر�ء 
لل�ضركة،  م����زدوج����ة  ف���ائ���دة  مي��ث��ل 

�لعائد  �الأوىل متمثلة يف رفع قيمة 
المتاك  �ملخ�ض�ص  �ال�ضتثمار  على 
�ل�ضفن عر زيادة عمرها �لت�ضغيلي 
�لتي  �ل�ضاملة  �ل�ضيانة  خ��ال  م��ن 
�إج���ر�وؤه���ا، و�ل��ث��ان��ي��ة �حل�ضول  ي��ت��م 
على عقود جديدة طويلة �الأمد من 
�ل�ضركات �لقيادية �ملنتجة للم�ضتقات 
�ضتبحث عن  و�لتي  �لبروكيماوية، 
لن  و�لتي  للبيئة  �ل�ضديقة  �ل�ضفن 
�الأ�ضو�ق  ل��دخ��ول  حظر  �أي  ت��و�ج��ه 

�مللتزمة بتلك �ملعايري.«
��ضتهاك  ن�����ض��ب��ة  خ��ف�����ص  وي�����ض��اع��د 
�لوقود ل�ضفن �ضركة �خلليج باإ�ضافة 
بتحقيق  لها  ت�ضمح  تناف�ضية  ميزة 
وتقدمي  �أع�����ل�����ى،  �أرب���������اح  ه���و�م�������ص 
�لذين  مناف�ضيها  من  �أف�ضل  �أ�ضعار 
لفاتورة  �أك�����ر  م��ب��ال��غ  ���ض��ي��دف��ع��ون 
و�الأهم  �لكريت،  منخف�ص  �لوقود 
�أن �خل��ل��ي��ج للماحة  ذل���ك ه��و  م��ن 
���ض��ت��ك��ون ج��اه��زة ل��ال��ت��ز�م بخف�ص 
تت�ضبب  �لتي  �ل��غ��از�ت  �نبعاث  ن�ضبة 
يف ظ���اه���رة �الح��ت��ب��ا���ص �حل������ر�ري، 
�الإمار�ت  دولة  م�ضتهدفات  وحتقيق 
يف ه���ذ� �مل��ج��ال ل���اأع���و�م 2020 و 

2025 وحتى عام 2030.

•• اأبوظبي –الفجر:

��ضتقبلت د�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات يف �أبوظبي 
تاأهيل وت�ضجيل �ال�ضت�ضاريني و�ملقاولني  وفد� من ق�ضم 
يف بلدية دبي، و�لذي تاأتي زيارته �ضمن خطة عمل ت�ضعى 
�إىل تبادل �خلر�ت و�ملعارف بني �ملعنيني بتطوير حزمة 
�خلدمات �خلا�ضة باال�ضت�ضاريني و�ملقاولني و�ملهند�ضني، 

وكذلك تطبيق �لقر�ر �الحتادي من وز�رة �لتغري �ملناخي 
و�لبلديات يف كل من �إمارة �أبوظبي و�إمارة دبي.

�إىل �الط����اع على  �ل�ضعي  �إط����ار  �ل���زي���ارة يف  ه���ذه  ت��اأت��ي 
ت��اأه��ي��ل وت�ضنيف �ال���ض��ت�����ض��اري��ني و�مل��ق��اول��ني يف  م��ع��اي��ري 
�إمارة �أبوظبي، و�الطاع على �جلهود �ملبذولة يف �لد�ئرة 
بخدمات  �خلا�ضة  �الإج��ر�ء�ت  و�ضبط  وت�ضهيل  لتطوير 
ت�ضنيف �ملقاولني ومكاتب �ال�ضت�ضارية وقيد �ملهند�ضني، 

�القت�ضادي،  للنمو  �ملحفزة  �لبيئة  تعزيز  �إىل  باالإ�ضافة 
وخ���ل���ق م���ن���اخ م���ث���ايل ل��ا���ض��ت��ث��م��ار، ومم���ار����ض���ة خمتلف 

�الأن�ضطة �القت�ضادية مبا يخدم �لتناف�ضية �لعاملية.
ك��م��ا ت��ن��درج �ل���زي���ارة يف �إط����ار ت��ب��ادل �خل����ر�ت �ملت�ضلة 
بت�ضهيل تنظيم مز�ولة �ملهن �لهند�ضية، وتخفيف �الأعباء 
�ملتطلبات  تقليل  �ملهنيني من خال  �لفئة من  عن هذه 
و�مل��ع��اي��ري، وذل���ك م��ن خ��ال ت��ق��دمي ح��زم��ة �لت�ضهيات 
�لتي تتعلق باإجر�ء�ت ت�ضتهدف ت�ضهيل مز�ولة �الأعمال 
وتقليل تكلفتها، وخلق بيئة ��ضتثمارية جاذبة وم�ضجعة 
�ملكاتب  �أ���ض��ح��اب  م��ن  لكل  �الأع��م��ال وجناحها  على من��و 

�ال�ضت�ضارية و�ضركات �ملقاوالت. 
�لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئ���رة  حر�ص  �ل��زي��ارة  تعك�ص  كما 
�لعمل  وركائز  �أ�ض�ص  تعزيز  على  �أبوظبي  يف  و�لبلديات 
�آفاق �لعمل  �أن يفتح  �حلكومي �مل�ضرك �لذي من �ضاأنه 
�ملن�ضق و�ملتكامل يف ما بينها، ويعززه مبختلف �لو�ضائل، 
ق���در�ت �ملخت�ضني يف جمال  ب��ن��اء  وب��ال��ت��ايل �الإ���ض��ه��ام يف 
�إىل  باالإ�ضافة  و�مل��ق��اول��ني،  �ال�ضت�ضاريني  ت�ضنيف  عمل 
 دعم وتعزيز مكانة �الإم��ار�ت كوجه متميزة لا�ضتثمار. 
وق����د ���ض��ك��ل��ت ه����ذه �ل����زي����ارة ك��ذل��ك ف��ر���ض��ة ل��وف��د ق�ضم 
دبي  بلدية  يف  و�ملقاولني  �ال�ضت�ضاريني  وت�ضجيل  تاأهيل 
م��ن �الط���اع على جت��رب��ة �ل��د�ئ��رة وم�����ض��ارك��ة �خلر�ت 
�ملت�ضلة  �الأن���ظ���م���ة  ت��ط��ب��ي��ق  م���ن  �مل�����ض��ت��ف��ادة  و�ل����درو�����ص 

بالت�ضنيف هذه �لفئة من �ملهنيني يف بلدية دبي. 
�ل�ضياق ذ�ت��ه، على �الإط��ار �لعام �لذي  وتعرف �لوفد، يف 

و�ملقاولني  �ال�ضت�ضاريني  ت�ضنيف  يف  �ل��د�ئ��رة  تعتمده 
�أبوظبي  �إم��ارة  روؤي��ة  وتطوير  تعزيز  يف  و�أ�ضلوب  كمنهج 
�لر�مية �إىل �إر�ضاء �أ�ض�ص بيئة ��ضتثمارية متو�زنة بروؤية 
م�ضتقبلية متكاملة ت�ضمن الأبوظبي �لقدرة على �ملناف�ضة 

على �ل�ضعيدين �الإقليمي و�لدويل. 
وعلى هام�ص �لزيارة �لتي قام بها وفد بلدية دبي، �لتابع 
�ضرح  و�ملقاولني،  �ال�ضت�ضاريني  وت�ضجيل  تاأهيل  لق�ضم 
�ل�ضيد حممد �خل�ضر، �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتطوير 
�لعمر�ين بالد�ئرة بالقول: �إن �للقاء �لذي عقدناه �ليوم 
�لد�ئرة  مع وفد بلدية دبي منحنا فر�ضة مل�ضاركة روؤية 
باإمارة  و�مل���ق���اول���ني  �ال���ض��ت�����ض��اري��ني  بت�ضنيف  �خل��ا���ض��ة 
�أف�ضل �ملمار�ضات ون�ضتند �إىل  �أبوظبي، و�لتي نتبع فيها 

�أعلى �ملعايري.
ك��ذل��ك فر�ضة  �ل���زي���ارة  �ضكلت  ل��ق��د  و�أ����ض���اف �خل�����ض��ر: 
�ال�ضت�ضاريني  ت�ضنيف  جم���ال  يف  �ل��ت��ح��دي��ات  مل��ن��اق�����ض��ة 
�آليات  خ��ال  م��ن  لرفعها  �لكفيلة  و�ل�ضبل  و�مل��ق��اول��ني، 
�لتنموية  �مل�ضاعي  بف�ضلها  تتحقق  ومتنوعة  م��ت��ع��ددة 

�لهادفة �إىل حتقيق نه�ضة �قت�ضادية �ضاملة.
وتابع بالقول: �إننا على يقني من �أن تعاوننا مع نظر�ئنا 
�أث����ر �إي��ج��اب��ي ع��ل��ى م�ضاعينا  يف �إم�����ارة دب���ي ���ض��ي��ك��ون ل��ه 
�مل�������ض���رك يف جمال  ب��ال��ع��م��ل  �ل��ن��ه��و���ص  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة 
ت�ضنيف �ال�ضت�ضاريني و�ملقاولني، وبالتايل حتقيق �أعلى 
�لر�ضيدة  �إليه قيادتنا  ملا تطمح  �لتكامل وفقاً  م�ضتويات 

يف �الإمار�ت.

•• ابوظبي-وام:

بلغ عدد �مل�ضاريع �لتي مولها �ضندوق خليفة لتطوير �مل�ضاريع �لعام �ملا�ضي 
�جمايل  و�ضل  فيما  �ل�ضناعية..  للم�ضاريع   27% منها  م�ضروعا   1364
قيمة �لتمويل للم�ضاريع �لتي و�فق عليها �ل�ضندوق �إىل ما يزيد عن 1.6 
تاأ�ضي�ضه عام  �ل��ذي حققه منذ  �لتطور  مليار دره��م يف خطوة تعك�ص مدى 
2007.و قال �ضعادة عبد �هلل �ضعيد �لدرمكي �لرئي�ص �لتنفيذي ل�ضندوق 
خليفة لتطوير �مل�ضاريع يف حو�ر مع وكالة �أنباء �المار�ت �إن �ل�ضندوق عمل 
منذ تاأ�ضي�ضه على تقدمي �لدعم �ملعنوي و�ملادي الأ�ضحاب �مل�ضاريع �ل�ضغرية 
“برنامج  من  �ال�ضتفادة  فر�ضة  م�ضاريع،   1407 منح  حيث  و�ملتو�ضطة، 
�لع�ضوية” �خلا�ص به، ف�ضًا عن ��ضتفادة �مل�ضاريع �لتابعة له من �خلدمات 

�ملتكاملة �لتي يقدمها �ل�ضندوق با�ضتثناء �لقرو�ص.
�إمياناً  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  �مل�����ض��اري��ع  تنمية  �إىل  �ل�����ض��ن��دوق  ي�ضعى  كما 
�لتنوع  حيث  من  بالنمو،  �الآخ��ذ  �لدولة  �قت�ضاد  على  تاأثريها  مب��دى  منه 
م�ضتوى  ورف��ع  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  و�مل�ضاهمة يف  �لعمل  وزي��ادة فر�ص 

�لتناف�ضية.
وتتوزع �مل�ضاريع �ملمولة من �ل�ضندوق يف خمتلف �أرجاء دولة �الإمار�ت، حيث 
ت�ضتحوذ �أبوظبي على �لن�ضبة �الأكر من �مل�ضاريع، �إ�ضافة �إىل جمموعة من 

�مل�ضاريع �ملمّولة يف باقي �إمار�ت �لدولة.
ك��ب��رية للتنوع  �أه��م��ي��ة  ن���ويل يف ���ض��ن��دوق خليفة  �ن��ن��ا  �ل��درم��ك��ي  و�����ض���اف 
و�نطاقاً  �لدولة،  يف  �لقطاعات  كافة  يف  �مل�ضاريع  ندعم  حيث  �القت�ضادي 
لل�ضركات  و�القت�ضادية  �الجتماعية  �لتنمية  تعزيز  ب�ضرورة  �إمياننا  من 
�ل�ضغرية و�ملتو�ضطة �لقائمة يف �ملناطق �ل�ضمالية، نعمل على دعم وتطوير 
و�مل�ضاريع  �لتجارية،  و�الأع��م��ال  و�لرجمة،  �ل��زر�ع��ة،  قطاعات  يف  �مل�ضاريع 
�ملت�ضلة بالذكاء �ال�ضطناعي و�البتكار و�ملنتجات �ال�ضتهاكية وغريها من 
�لقطاعات �لتي ت�ضكل يف �الإمار�ت �ل�ضمالية بيئة خ�ضبة لتطورها و��ضتد�مة 
جناحها. كما �أننا فخورون جد�ً بال�ضركات �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة �لتي قدمنا 
و��ضتمر�ريتها،  جناحها  ل�ضمان  منوها  مرحلة  يف  و�ضاعدناها  �لدعم  لها 

و���ض��اع��دت يف  ك��ب��ري�ً،  �جتماعياً  �أث����ر�ً  ت��رك  �أن  ب��دوره��ا  ��ضتطاعت  و�ل��ت��ي 
حت�ضني دخل رو�د �الأعمال �الإمار�تيني �مل�ضتفيدين منها.وتابع:نهدف �ليوم 
�ل�ضنو�ت  يف  �أن�ضاأناها  �لتي  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  �ل�ضركات  عدد  زي��ادة  �إىل 
مع  �أرباحها،  هو�م�ص  وزي��ادة  ��ضتمر�ريتها  من  و�لتاأكد  �ملا�ضية،  �لعديدة 
حر�ضنا وتوجهنا �لو��ضح نحو خلق �مل�ضاريع �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة �لنوعية، 
�ملحددة  �خلفيفة  و�ل�ضناعات  و�لتكنولوجيا،  �حل��ي��اة،  كعلوم  جم��االت  يف 
�ضندوق  �أن  �مل�ضنعة.و�أ�ضاف  �لكبرية  �ل�ضركات  �إىل  قيمة  ت�ضيف  قد  �لتي 
خليفة يو��ضل تطوير خدماته بهدف تهيئة وتعزيز بيئة �الأعمال �أمام رو�د 
�الأعمال و�أ�ضحاب �مل�ضاريع �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة ومتكينهم من �لقيام بدور 
�يجابي يف دعم �قت�ضاد دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، م�ضري� �ىل �أن جناح 
رو�د �العمال يركز على �لدور �الأكادميي بتوفري �لدور�ت �ملنا�ضبة يف تاأهيل 
وتطوير رو�د �العمال.وب�ضاأن بر�مج متويل �ل�ضندوق، قال �ضعادته �إن خطة 
�ملنا�ضب  �لتاأهيل  ترتكز على توفري  �لعمل �ال�ضر�تيجية ل�ضندوق خليفة 
�ل�ضغرية  للم�ضاريع  و�للوج�ضتي  �لفني  �ل��دع��م  يليها  �لتمويل،  ث��م  �أوال، 
�لنظري، حيث  �ثبتت جناحاً منقطع  �لتي  و�ملتو�ضطة، وهي �ال�ضر�تيجية 
وهي  نوعها،  من  فريدة  متويلية  بر�مج  �ضبعة  تطوير  على  �ل�ضندوق  قام 
برنامج “خطوة” �لذي يعمل على دعم �مل�ضاريع �ملتناهية �ل�ضغر و�مل�ضاريع 
�ملنزلية �لتي متلك بعد�ً �جتماعيا. وبرنامج “بد�ية” �لذي يدعم �مل�ضاريع 
�لنا�ضئة �لتي تندرج �ضمنها م�ضاريع �البتكار و�مل�ضاريع �لتي ت�ضهم يف تطوير 
�مل�ضاريع  �لذي يحقق جناحا فيما يخ�ص  “زيادة”  �لتكنولوجيا. وبرنامج 
�ملقامة و�لتي تتطلب تو�ضعة خارج �لدولة وحتقق ق�ض�ص جناح باهرة، كما 
ي�ضاهم �لرنامج يف تو�ضعة �مل�ضاريع �لنا�ضئة، �إ�ضافة �إىل برنامج “زرعي” 
�لقائم على ت�ضجيع �ملو�طنني �لعاملني يف قطاع �لزر�عة، من خال توفري 
بتقنيات  تعمل  متطورة  م���ز�رع  �ىل  �لتقليدية  مز�رعهم  لتحويل  فر�ضة 
�أحو��ص  طريق  عن  و�ل��زر�ع��ة   aqua ponikملائية� كالزر�عة  حديثة 

. hydro ponik الأ�ضماك�
على  �لت�ضديد  يف  ومرونة  مي�ضره  قرو�ضا  يقدم  �ل�ضندوق  ك��ان  �إذ�  وفيما 
ح�ضب نوعية �مل�ضاريع و�لقطاع �مل�ضتهدف، قال �لدرمكي �إن �ضندوق خليفة 

يتوىل تقدمي �لدعم �لتمويلي للم�ضاريع �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة يف �لدولة.
و حول تقيمه لدور �ل�ضندوق يف دعم �مل�ضاريع �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة خال 
�لفرة �ملا�ضية، �أكد �لدرمكي �أن �ل�ضندوق يقوم بتنفيذ �ضل�ضلة من �ملبادر�ت 
و�لفعاليات و�مل�ضابقات لت�ضجيع �الأفكار �الإبد�عية �ضمن قطاعات خمتارة، 
ن�ضر  �ب��ت��د�ًء من  �ملتاحة،  �لطرق  ب�ضتى  �الأع��م��ال  رو�د  دع��م  يعمل على  كما 
�ملو�طنني، وت�ضجيعهم على  �أو�ضاط  �الأعمال و�لرويج لها يف  ريادة  ثقافة 
�إىل  و���ض��واًل  �لتقليدية،  �لوظيفة  ع��ن  كبديل  �خلا�ضة  �أعمالهم  تاأ�ضي�ص 
بيئة  خللق  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  بامل�ضاريع  خا�ضة  ��ضر�تيجيات  تطوير 
و�ال�ضر�تيجيني، مرور�ً  �لرئي�ضيني  �ل�ضركاء  مع  بالتعاون  مبتكرة  �أعمال 
�لتي  �لتوجيه  وخ��دم��ات  �لتدريبية  �ل��ر�م��ج  م��ن  متنوعة  حزمة  بتوفري 
تاأ�ضي�ص  بكيفية  و�ملعرفة  �لازمة  باملهار�ت  �العمال  رو�د  تزويد  ت�ضتهدف 
بر�مج  �ل�ضندوق  يوفر  ذل��ك،  ك��ل  �إىل  و�إ���ض��اف��ة  �مل�ضاريع،  وتطوير  و�إد�رة 
متويلها  على  �ملو�فقة  متت  �لتي  �مل�ضاريع  دعم  وخدمات  خمتلفة  متويلية 
بني  �لتعاون  �آل��ي��ات  �لع�ضوية«وعن  “برنامج  حت��ت  �ملن�ضوية  �مل�ضاريع  �أو 
و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  �مل�ضاريع  ودع��م  لتحفيز  �القت�ضاد  ووز�رة  �ل�ضندوق 
قال �إن وز�رة �القت�ضاد تعد �ل�ضريك �لرئي�ص ل�ضندوق خليفة منذ تاأ�ضي�ضه، 
�لقو�نني  �إ���ض��د�ر  خ��ال  من  مائمة  عمل  بيئة  توفري  على  حر�ضت  فقد 
“�مل�ضاريع  كقانون  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  للم�ضاريع  �لد�عمة  و�لت�ضريعات 
با�ضت�ضارة  �ل��وز�رة  قامت  كما  “�الإفا�ص”،  وقانون  و�ملتو�ضطة”  �ل�ضغرية 
�مل�ضاريع  �إ�ضد�ر قانون  �أثناء مرحلة  �ملعنية،  �ملوؤ�ض�ضات  �ل�ضندوق وخمتلف 
�ل�ضغرية و�ملتو�ضطة، و�أثناء تطوير �لتعريف �ملوحد لها. من ناحية �أخرى، 
و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  و�ملن�ضاآت  �مل�ضاريع  �ل�ضندوق ع�ضو�ً يف جمل�ص  يعتر 
لتنمية  �ال�ضر�تيجية  و�خل��ط��ط  �ل�ضيا�ضات  وت��ط��وي��ر  و���ض��ع  يف  �ملخت�ص 
�لدولية  �لزيار�ت  من  عدد  يف  �أي�ضاً  �ل�ضندوق  و�ضارك  و�ملن�ضاآت،  �مل�ضاريع 
�لر�ضمية �لتي نظمتها �لوز�رة، ويف �ملحادثات �لتي تتم مع �لوفود �لر�ضمية 
�لتي تزور �لدولة، ف�ضًا عن م�ضاركته يف ملتقى �ال�ضتثمار �ل�ضنوي �لذي 
�لدولية حتت  �ملعار�ص  �لعديد من  ويف   ، �ملا�ضي  �إبريل  يف  �ل��وز�رة  نظمته 

مظلة وز�رة �القت�ضاد.
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�ضنغهاي ت�ضت�ضيف معر�ض دبي للعقارات 31 اأغ�ضط�ض 
•• دبي -وام:

�أغ�ضط�ص   31 �ل��ف��رة م��ن  تنظم د�ئ���رة �الأر�����ض���ي و�الأم����اك يف دب��ي خ��ال 
للعقار�ت  �لثامنة ملعر�ص دبي  �ل��دورة  �ملقبل فعاليات  �ضبتمر   2 �إىل  �جل��اري 

يف �ضنغهاي �لتي تقام للمرة �لثانية يف 
للمعار�ص  �إيفربر�يت  �ضنغهاي  مركز 

و�ملوؤمتر�ت.
�ل���د�ئ���رة  �أع���ل���ن���ت   .. �ل�������ض���دد  ه����ذ�  يف 
“�ضومان�ضا”  �ضركة  م��ع  تعاونها  ع��ن 
�ملعر�ص  ه����ذ�  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ل��ل��م��ع��ار���ص 
�ل���ع���ق���اري �ل���ف���ري���د م����ن ن���وع���ه �ل����ذي 
�ضي�ضارك فيه �أف�ضل مطوري �لعقار�ت 
الإب���������ر�ز م���ك���ان���ة دب�����ي ك���وج���ه���ة مثلى 
�مل�ضتثمرين  �أم��ام  �لعقاري  لا�ضتثمار 
�الأر��ضي  ل��د�ئ��رة  ووف��ق��ا   . �ل�ضينيني 
�مل�ضتثمرون  ���ض��خ  دب���ي  يف  و�الأم������اك 
مليار   14.3 �إىل  ي�ضل  ما  �ل�ضينيون 
درهم يف �ضوق �لعقار�ت بدبي ويحتلون 

 10 �أك��رث  قائمة  على  متقدمة  مرتبة 
�أي�ضا زيادة تعاماتهم  �إقباال على �ال�ضتثمار يف دبي .. ومن �ملتوقع  جن�ضيات 
و�ضولهم  ل��دى  دخ��ول  ت��اأ���ض��ري�ت  �ل�ضينيني  �ملو�طنني  منح  بف�ضل  �لعقارية 
رئي�ضة مركز  �لعام  �ملدير  م�ضاعدة  ر��ضد  علي  �ضعادة ماجدة  .وقالت  دبي  �إىل 
�إد�رة وت�ضجيع �ال�ضتثمار يف �لد�ئرة �إن دبي تعد و�حدة من �أكرث �ملدن جاذبية 
للم�ضتثمرين �الأجانب وتبحث �أر��ضي دبي د�ئما عن طرق لتعزيز مكانة �الإمارة 

من �أجل حتقيق �لنمو �مل�ضتد�م لقطاعها �لعقاري.
�ضيعر�ضون  �الإم���ار�ت  من  عامليني  مطورين  للعقار�ت  دب��ي  معر�ص  و�ضيجمع 
�مل�ضتثمرين لاختيار  �أمام  �مل�ضاريع �لتي توفر �الآالف �لوحد�ت �ملتاحة  مئات 

منها مبا يف ذلك �ل�ضقق و�ملنازل �ل�ضكنية و�لفلل و�لعقار�ت �لتجارية .

مليار درهم �ضادرات اأع�ضاء غرفة   4.2
راأ�ض اخليمة  يف الن�ضف الأول2018

••  راأ�س اخليمة  الفجر

�أعلنت غرفة ر�أ�ص �خليمة �أن عدد �ضهاد�ت �ملن�ضاأ �لتي �أ�ضدرتها بلغ خال �ل�ضتة 
�أ�ضهر �الأوىل من �لعام �جلاري 13،900 �ضهادة، وبلغت قيمة �ضادر�ت �أع�ضاء 

�لغرفة 4.2 مليار درهم يف �لن�ضف �الأول 2018.
�خلدمات  لقطاع  �لعام  �ملدير  م�ضاعد  �ل�ضميلي،  ر��ضد  �أحمد  �لدكتور  وق��ال 
�إن �ضهر مار�ص ��ضتحوذ على  �لتجارية وتطوير �الأعمال بغرفة ر�أ�ص �خليمة، 
�لن�ضف  خال  �ضهادة   2،597 بعدد  �ملن�ضاأ  �ضهاد�ت  �إ�ضد�ر  من  �الأك��ر  �لعدد 
���ض��ه��ادة، م��ن ثم   2،375 ب��اإ���ض��د�ر  �ل��ع��ام �جل���اري، يليه �ضهر مايو  �الأول م��ن 
�ضهر �أبريل بعدد 2،360 �ضهادة، وبعدها �ضهر يناير 2،305 �ضهادة، من ثم 
�ضهر  �ضهاد�ت يف  �أق��ل  �أ�ضدرت  �ضهادة، يف حني   2،294 باإ�ضد�ر  �ضهر فر�ير 
يونيو بعدد 1،969 �ضهادة.و�أ�ضاف �ل�ضميلي، �أن �أكرث �لدول �لتي يتم �إ�ضد�ر 
تليها  �ضهادة،   3،387 بعدد  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  لها هي  �ملن�ضاأ  �ضهاد�ت 
�ضلطنة عمان بعدد 1،106 �ضهاد�ت، من ثم �لبحرين بعدد 988 �ضهادة، من 
�الإمار�ت  لدولة  �ل�ضادرة  �ل�ضهاد�ت  ثم  وم��ن  �ضهادة،   898 بعدد  �لكويت  ثم 
ثم  �ضهادة، من   695 بعدد  �لهند  بعدها  �ضهادة،   791 بعدد  �ملتحدة  �لعربية 
لباقي  �ل�ضادرة  �ملن�ضاأ  �ضهاد�ت  بلغ عدد  �ضهادة، يف حني   682 بعدد  �أ�ضر�ليا 
رئي�ص ق�ضم  �ضهادة.وقالت رجاء حممد بن جمعه،   5،353 يقارب  �ل��دول ما 
�ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  �إن  �خليمة،  ر�أ����ص  بغرفة  �القت�ضادية  �ل��در����ض��ات 
ت�ضدرت �لدول مبجموع 1،5 مليار درهم لت�ضاهم ب� %38 من قيمة �ضادر�ت 
 ،7% 312 مليون درهم بن�ضبة م�ضاهمة  �أع�ضاء �لغرفة، تليها �لهند بقيمة 
من ثم م�ضر بقيمة 222 مليون درهم، وبعدها �ل�ضلع �مل�ضدرة لدولة �الإمار�ت 
بقيمة  �لعر�ق  تليها  دره��م،  �ألف  و545  213 مليون  بقيمة  �ملتحدة  �لعربية 
213 مليون و 303 �ألف درهم، ثم �لكويت بقيمة 207 مليون درهم، وبلغ 

جمموع باقي �لدول 1،4 مليار درهم م�ضكلة بذلك ما ن�ضبته 34%.
�ملن�ضاأ  ل�����ض��ه��اد�ت  �مل�����ض��درة  �لب�ضائع  ب��اأن��و�ع  يتعلق  فيما  �أن���ه  رج���اء  و�أ���ض��اف��ت 
�ل�ضادرة عن غرفة جتارة و�ضناعة ر�أ�ص �خليمة خال �لن�ضف �الأول من �لعام 
�أبرزها م�ضنوعات من  وك��ان  �ملنتجات،  �لعديد من  توزعت على  �حل��ايل، فقد 
�حلجر و�جل�ص و�الإ�ضمنت و�حلرير �ل�ضخري، وم�ضنوعات �خلزف، و�لزجاج 
�أي  �ل�ضادرة،  �ل�ضهاد�ت  �إجمايل عدد  %22 من  بن�ضبة  �ضاهمت  وم�ضنوعاته 
باإ�ضد�ر 2،995 �ضهادة من�ضاأة بقيمة 423 مليون درهم، تليها منتجات �ملعادن 
�لعادية وم�ضنوعاتها بعدد 2،222 �ضهادة بقيمة 368 مليون درهم، من ثم 
2،074 �ضهادة  منتجات �ل�ضناعات �لكيماوية و�ل�ضناعات �ملرتبطة بها بعدد 
بقيمة 409 مليون درهم، �أما من حيث �لقيمة ت�ضدرت �لعربات، و�لطائر�ت، 
بن�ضبة  درهم م�ضاهمة  949 مليون  بقيمة  �ملماثلة  �لنقل  و�لبو�خر، ومعد�ت 
�ملنتجات  تليها  �لغرفة،  الأع�ضاء  �مل�ضدرة  �لب�ضائع  قيمة  �إجمايل  من   24%
�آالت  ثم  من   ،14% بن�ضبة  �ضاهمت  �أي  دره��م  مليون   554 بقيمة  �ملعدنية 
�ل�ضوت،  و�إذ�ع��ة  ت�ضجيل  و�أجهزة  و�أج��ز�وؤه��ا،  �آلية، ومعد�ت كهربائية  و�أجهزة 
)�لتلفزيون(،  �ملرئية  �الإذ�ع���ة  يف  و�ل�ضورة  �ل�ضوت  و�إذ�ع���ة  ت�ضجيل  و�أج��ه��زة 

و�أجز�ء ولو�زم هذه �الأجهزة بقيمة 540 مليون درهم.

»امانات القاب�ضة« ت�ضجل منوا يف اأرباحها ال�ضافية للن�ضف الأول من العام 2018 بواقع 12ا%  

»اأدنوك للتوزيع« ت�ضجل منوًا قويًا يف اأرباح الربع الثاين والن�ضف الأول من عام 2018

كهرباء دبي توقع اتفاقية مع “دو” لتوفري عرو�ض ح�ضرية ملتعاملي الهيئة

اأكرث من مليار درهم ت�ضرفات العقارات يف دبي ام�ض

•• دبي-الفجر: 

�لقاب�ضة  �أم���ان���ات  ���ض��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
��ضتثمارية  �ضركة  �أكر  “�أمانات”، 
�ل�ضحية  �ل����رع����اي����ة  ق���ط���اع���ي  يف 
�لتعاون  جمل�ص  دول  يف  و�لتعليم 
�خلليجي، �ليوم عن نتائجها �ملالية 
للن�ضف �الأول �ملنتهي يف 30 يونيو 
�ل�ضركة  ���ض��ج��ل��ت  ح���ي���ث   2018
�أ���ض��ه��ر �الأوىل  من���و خ���ال �ل�����ض��ت��ة 
من �لعام �جل��اري، حيث بلغ �ضايف 
 27.9 �مل��ذك��ورة  للفرة  �أرب��اح��ه��ا 
ن�ضبته  بنمو  �إمار�تي  دره��م  مليون 
%12 مقارنة بالفرة نف�ضها من 
�لعام 2017  مدفوعا مبا حققته 
�ضركات  ��ضتثمار�ت يف  �ل�ضركة من 

ر�ئدة خال �لفرة.
�ل�ضركة  �ي����ر�د�ت  �رتفعت  ح��ني  يف 
�إمار�تي  دره��م  مليون   51.9 �إىل 
مقارنة   7.4% ن�ضبتها  ب���زي���ادة 
 2017 �ل��ع��ام  م��ن  �ل��ف��رة  بنف�ص 
�مل�����ض��ت��م��ر يف ح�ضة  ل��ل��ن��م��و  ن��ت��ي��ج��ة 
�ل�ضركات  �رب��������اح  م����ن  �ل�������ض���رك���ة 
زي��ادة بلغت  �حلليفة و�لتي �ضجلت 
�الأول  بالن�ضف  مقارنة   42.2%
2017. �ن �لنمو يف ح�ضة �أمانات 

كان  �حلليفة  �ل�ضركات  �رب���اح  م��ن 
�ال�ضتثمار�ت  م��ن  ل�ضل�ضلة  نتيجة 
�أمانات  نفذتها  ر�ئ����دة  ���ض��رك��ات  يف 
�لعام  م���ن  �الول  �ل��ن�����ض��ف  خ����ال 
ح���ي���ث ق���ام���ت ب���اال����ض���ت���ح���و�ذ على 
جامعة  “�ضركة  يف   35% ح�ضة 
مار�ص  يف  �لقاب�ضة”  �أب���وظ���ب���ي 
زي��ادة ح�ضتها  �ىل  ��ضافة   2018
يف “�ضركة تعليم �لقاب�ضة” بن�ضبة 

%5.3 يف دي�ضمر 2017.
 2018 �الأول  �ل��ن�����ض��ف  و����ض���ه���د 
�ضفقاتها  ث��اين  “�مانات”  �جن���از 
�ال���ض��ت��ث��م��اري��ة ل���ه���ذ� �ل����ع����ام، عر 
��ضتحو�ذها يف يونيو 2018  على 

“نورث  م���در����ض���ة  وم���ب���اين  �أر�������ص 
يف   NLCS ك��ول��ي��ج��ي��ي��ت«  ل��ن��دن 
دب����ي، م��ق��اب��ل م��ب��ل��غ وق�����دره 360 
م���ل���ي���ون دره������م �إم������ار�ت������ي و�ل�����ذي 
�أ�ضول  ق���اع���دة  ت��ن��وي��ع  يف  ���ض��اه��م 
�لبنية  يف  �ال�ضتثمار  ع��ر  �أم��ان��ات 
هذه  �ن  كما  �ملتخ�ض�ضة.  �لعقارية 
�ل�ضفقة �ضتحقق دخل ثابت وعائد 
�ضاأنه  جمدي لل�ضركة  و�ل��ذي من 
�الأرباح  وت��وزي��ع��ات  �ل��ع��و�ئ��د  تنمية 
هذه  ��ضتكمال  وم��ع  للم�ضاهمني. 
قد  “�مانات”  ت���ك���ون  �ل�����ض��ف��ق��ة، 
 705 �����ض���ت���ث���م���رت م����ا جم���م���وع���ه 
مليون دره��م �إم��ار�ت��ي يف ع��دد من 
�ل�����ض��ف��ق��ات �ال���ض��ر�ت��ي��ج��ي��ة خال 
�لن�ضف �الأول من �لعام �حلايل، ما 
يرفع �حلجم �الإجمايل ال�ضتثمار�ت 
�ل�ضركة منذ تاأ�ضي�ضها وحتى نهاية 
مليار   1.5 �إىل  �مل���ذك���ورة  �ل��ف��رة 
درهم �إمار�تي، ت�ضكل ن�ضبة 58% 
�إج��م��ايل ر�أ�����ص م��ال��ه��ا و�لبالغ  م��ن 

2.5 مليار درهم �إمار�تي. 
�أمانات  �ن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر  وم���ن 
على  باال�ضتحو�ذ  يوليو  يف  ق��ام��ت 
جامعة  م���ل���ك���ي���ة  م�����ن   100%
تعد  و�ل��ت��ي  دب���ي  “ميديل�ضك�ص” 

فرع جلامعة “ميديل�ضك�ص” لندن 
 369 ق��ي��م��ت��ه��ا  ب��ل��غ��ت  يف ���ض��ف��ق��ة 
مليون درهم �إمار�تي وبذلك تكون 
��ضتثمار  يف  جن��ح��ت  ق���د  �أم����ان����ات 
لغاية  م���ال���ه���ا  ر��������ص  م����ن   73%

�غ�ضط�ص 2018.
خ���ال  “�مانات”  ق����ام����ت  ك���م���ا   
�حلايل  �ل��ع��ام  م��ن  �الأول  �لن�ضف 
فائ�ص  ع���ل���ى  �ل���ع���ائ���د  ت��ن��م��ي��ة  يف 
ما  �ل�ضركة  حققت  حيث  �ل�ضيولة 
ن�ضبته %3.43 يف �لن�ضف �الأول 
 3.24% بن�ضبة  مقارنة   2018

للفرة نف�ضها 2017.
�لنتائج  على  تعليقه  معر�ص  ويف 
ق���������ال �ل���������ض����ي����د ح�����م�����د ع�����ب�����د�هلل 
�إد�رة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  �ل�����ض��ام�����ض��ي 
�الأد�ء  “�ن  “�أمانات”:  ���ض��رك��ة 
�لن�ضف  خ��ال  “�مانات”  ل�  �مل��ايل 
�لعام �حل��ايل دليل على  �الأول من 
�ال�ضتثمارية  ��ضر�تيجيتنا  جن��اح 
ظهرت  ما  �ضرعان  �لتي  وفعاليتها 
نتائجها وترجمت يف منو�ً م�ضتمر�ً 
�أم���ان���ات كافة  يف �الأرب������اح. مت��ت��ل��ك 
�مل����ق����وم����ات ل��ت��ح��ق��ي��ق �مل����زي����د من 
�ل���ت���ق���دم يف ظ���ل ���ض��ع��ي��ه��ا �ل������دوؤوب 
ن��ح��و ب��ن��اء حم��ف��ظ��ة م��ت��ن��وع��ة من 

�ل�������ض���رك���ات �ل�����ر�ئ�����دة �ل���ع���ام���ل���ة يف 
قطاعي �لرعاية �ل�ضحية و�لتعليم 
�لتعاون  �أ�ضو�ق دول جمل�ص  �ضمن 
على  ون��ح��ن  وخ��ارج��ه��ا.  �خلليجي 
ث���ق���ة ب���ق���درت���ن���ا ع���ل���ى �ل���ع���م���ل مع 
يف  م�ضافة  قيمة  خلق  يف  �ضركائنا 
م�ضتد�م  منو  حتقيق  ويف  �ضركاتنا 
تطوير  يف  �مل�ضاهمة  و  مل�ضاهمينا 
ه����ذي����ن �ل����ق����ط����اع����ني �حل���ي���وي���ني 
قال  ».ب����دوره  جمتمعاتنا  ل�ضالح 
نائب  فايالي�ل،  �ضم�ضري  �ل��دك��ت��ور 
و�لع�ضو  �الإد�رة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
“منذ  “�أمانات”:  ل�ضركة  �ملنتدب 
�أغ�ضط�ص  ول���غ���اي���ة  �ل���ع���ام  م��ط��ل��ع 

�أم��ان��ات جمموعة  2018 �جن��زت 
من �ل�ضفقات �ملجدية مببلغ 1.1 
نهجها  وتعزز  �إمار�تي  درهم  مليار 
�ال�ضتثماري �لن�ضط عر �ال�ضتحو�ذ 
ع��ل��ى �أ���ض��ول ع��ال��ي��ة �جل����ودة قادرة 
على �لنمو وحتقيق عو�ئد جمدية. 
ومع ��ضتكمال �ال�ضتثمار يف جامعة 
“ميديل�ضك�ص” دبي  يرتفع �حلجم 
�الإجمايل ال�ضتثمار�ت �ل�ضركة �إىل 
ر�أ�ضمالنا  م��ن   73% ن�ضبته  م��ا 
�ملدفوع. و�ضن�ضتمر يف �لركيز على 
وقدر�تنا  خر�تنا  م��ن  �ال���ض��ت��ف��ادة 
مل�ضاعدة �ضركاتنا على تعزيز �لنمو 

وحتقيق قيمة م�ضتد�مه«.
�بريل  ���ض��ه��ر  يف  �أم�����ان�����ات  ق���ام���ت 
ع����ن  ب�������������االإع�������������ان   ،2018
�ال�ضتثمارية  �����ض���ر�ت���ي���ج���ي���ت���ه���ا 
�ملحدثة �لتي ت�ضب �ضمن فل�ضفتها 
خال  م��ن  �لن�ضطة  �ال�ضتثمارية 
ملكية  يف  �ال���ض��ت��ث��م��ار  ن�ضبة  زي����ادة 
�ل�����ض��رك��ات ع���ر �ال���ض��ت��ح��و�ذ على 
ح�ض�ص  �و  م��وؤث��رة  �أقلية  ح�ض�ص 
�أكرثية يف �ضركات ر�ئ��دة عاملة يف 
قطاعي �لرعاية �ل�ضحية و�لتعليم 
�لتعاون  �أ�ضو�ق دول جمل�ص  �ضمن 

�خلليجي وخارجها.

•• اأبو ظبي-الفجر: 

�أعلنت �أدنوك للتوزيع، �ل�ضركة �الأكر على م�ضتوى �لدولة يف قطاع �لوقود 
ومتاجر �لتجزئة، عن نتائجها �ملالية للن�ضف �الأول من عام 2018، و�لتي 
�أنها ت�ضري بخطى ثابتة وفقاً خلطة �لنمو �ملو�ضوعة و�لتي تركز  ت�ضري �إىل 
�لت�ضغيلية يف خمتلف  �لتكاليف  كفاءة  �الأرب��اح وحت�ضني  زي��ادة هو�م�ص  على 

�أعمالها.
يونيو   30 �ملنتهية يف  �الأوىل  �ل�ضتة  �الأ�ضهر  للتوزيع خال  �أدن��وك  و�ضّجلت 
بزيادة  �أي  دره���م،  مليار   2.608 بقيمة  �إجمالية  �أرب��اح��اً   2018 ع��ام  م��ن 
قبل  �الأرب���اح  و�رتفعت  �ملا�ضي،  �لعام  من  نف�ضها  �لفرة  عن   24% قدرها 
خ�ضم �ل�ضريبة و�ال�ضتهاك و�الإطفاء �إىل 1.443 مليار درهم، بنمو قدره 
%30، فيما بلغ �ضايف �لربح 1.124 مليار درهم، م�ضجًا �رتفاعاً بن�ضبة 
%18. كما حققت �ل�ضركة تقدماً قوياً يف تعزيز �لتدفق �لنقدي �حلر بلغت 
درهم(  مليار   1.111( �إىل  ي�ضل  ما  �أي  �ضنوي  �أ�ضا�ص  على   72% ن�ضبته 

وذلك حتى 30 يونيو من هذ� �لعام.
�لعام �حل��ايل، حيث �رتفع  وي�ضري هذ� �لتقدم على نتائج �لربع �لثاين من 
 ،2017 عام  �لثاين من  بالربع  %24 مقارنة  بن�ضبة  �ل�ضركة  �أرب��اح  �ضايف 
�لربح  هام�ص  ب��ذل��ك  لريتفع   ،33% بن�ضبة  �الإج��م��ال��ي��ة  �الأرب����اح  و�رت��ف��ع��ت 
�الإجمايل �إىل %25 مقارنة ب� %22 حققتها �أدنوك للتوزيع خال �لربع 

�لثاين من �لعام �ملا�ضي.

وحافظ �الأد�ء �ملايل لل�ضركة خال �لن�ضف �الأول من عام 2018 على قوته 
بالرغم من حتديات �ل�ضوق، وبلغ �إجمايل مبيعات �لوقود خال هذه �لفرة 
مع  باملقارنة   1% ن�ضبته  طفيف  بانخفا�ص  وذل���ك  ل��ر،  مليون   4.763

�لفرة نف�ضها من �لعام �ملا�ضي.
وحول هذه �لنتائج، قال �ملهند�ص �ضعيد مبارك �لر��ضدي، �لرئي�ص �لتنفيذي 
�الأول  و�لن�ضف  �لثاين  �لربع  نتائج  “توؤكد  للتوزيع:  �أدنوك  ل�ضركة  باالإنابة 
من عام 2018 على جناح جهودنا لتحقيق �ال�ضر�تيجية �ملو�ضوعة، حيث 
عليها  تقوم  �لتي  �لرئي�ضية  �ل��ث��اث  �ل��رك��ائ��ز  دع��م  يف  ج��ي��د�ً  تقدماً  �أح��رزن��ا 
ومبادر�ت  �لنفطية،  وغري  �لنفطية،  �ملنتجات  ت�ضمل:  و�لتي  ��ضر�تيجيتنا 
�أدنوك للتوزيع حتقيق نتائج مالية قوية  �ملالية. كما تو��ضل  تعزيز �لكفاءة 
مدعومة بتح�ضني هو�م�ص �لربح وتعزيز �لكفاءة �ملالية للتكاليف �لت�ضغيلية، 
 190 بتوفري حو�يل  و�ملتمثل  �ملعلن  و�ثقة نحو هدفنا  ن�ضري بخطى  حيث 
وك�ضركة مدرجة  �لنفقات.  خ��ال خف�ص  2018 من  ع��ام  دره��م يف  مليون 
�لتز�مها  للتوزيع  �أدن���وك  تو��ضل  �ملالية،  ل���اأور�ق  �أبوظبي  �ضوق  يف  حديثاً 
�لر�أ�ضمالية،  باال�ضتثمار�ت  يتعلق  ما  يف  �الن�ضباط  م�ضتويات  �أعلى  بتطبيق 
وهو ما �ضاهم يف خف�ص ميز�نية �الإنفاق �لر�أ�ضمايل ب�ضكل كبري مقارنًة بعام 
2017، وقد حققنا ذلك مع ��ضتمر�رنا يف تو�ضعة �ضبكة حمطاتنا ودون �أي 

تاأثري على �ل�ضامة �أو جودة �خلدمات وجتربة �لعماء«.
زيادة  يف  م��ه��م��اً  ت��ق��دم��اً  ل��ل��ت��وزي��ع  �أدن����وك  حققت  �لت�ضغيلية،  �ل��ن��اح��ي��ة  وم���ن 
تركيزها على تعزيز جتربة �لعماء وتو�ضعة منتجاتها وخدماتها يف جمال 

�لوقود وغريه، حيث جنحت �ل�ضركة خال �لربع �لثاين يف تنفيذ عدد من 
�ختيار  �إمكانية  للعماء  تتيح  �لتي  فليك�ص  �إطاق خدمة  �ملبادر�ت ت�ضمنت 
طريقة �لتزود بالوقود عر �خلدمة �ملتميزة �أو �خلدمة �لذ�تية، �إ�ضافة �إىل 
�ك�ضر�ص  بالتجزئة هما جيان  للبيع  �إط��اق عامتني جتاريتني جديدتني 
 Oasis Café and( ومقهى وخمبز �لو�حة )Geant Express(
كما �فتتحت 8 حمطات خدمة جديدة و10 متاجر جتزئة يف   .)Bakery

خمتلف �إمار�ت �لدولة منذ �لربع �لثاين من �لعام �ملا�ضي.
�أما على �ل�ضعيد �لتكنولوجي، قامت �أدنوك للتوزيع خال �لربع �لثاين من 
 ،)RFID( تقنية  تدعم  �إ�ضافية  ذكية  �ضريحة   70،000 بركيب  �لعام 
 180،000 �إىل  �الآن  �إىل  تركيبها  مت  �لتي  �ل�ضر�ئح  ع��دد  �إج��م��ايل  لي�ضل 
�ضريحة، وذلك �ضمن خدمات حمفظة �أدنوك �لذكية �لتي توفر حلول دفع 

عاملية �مل�ضتوى تتيح للعماء �إمكانية �لتزود بالوقود ب�ضرعة و�ضهولة �أكر.
من  �الأول  �لن�ضف  م��دى  على  للتوزيع  �أدن��وك  “�ضهدت  �لر��ضدي:  و�أ���ض��اف 
يف  �لتجزئة  ق��ط��اع  م�ضاهمة  �رت��ف��ع��ت  حيث  ع���ام،  ب�ضكل  ق��وًي��ا  �أد�ًء   2018
%39، وحققنا  �الأرب��اح قبل خ�ضم �ل�ضريبة و�ال�ضتهاك و�الإطفاء بن�ضبة 
�ملرحلة  وركزنا خال هذه  لل�ضركات.  �لوقود  %5 يف مبيعات  بن�ضبة  زي��ادة 
�ملتطلبات  م��ع  لتتما�ضى  �ل��ت��ج��اري��ة  �أع��م��ال��ن��ا  م��رون��ة  وت��ع��زي��ز  �ل��ع��م��اء  على 
�ملتغرية لل�ضوق، ونحن و�ثقون من قدرة �ل�ضركة على تنفيذ خطة �الأعمال 
2018 وما بعده، حيث ن�ضري بخطى ثابتة نحو تر�ضيخ مكانة �أدنوك  لعام 

للتوزيع ك�ضركة وقود ومتاجر جتزئة عاملية �مل�ضتوى«.

•• دبي-وام:

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي �تفاقية مع �ضركة �الإمار�ت 
وخ�ضومات  ع��رو���ص  لتوفري  دو  �ملتكاملة  ل��ات�����ض��االت 
�ضتطلقه  �ل��ذي  ديو�”  “متجر  �ضمن  �لهيئة  ملتعاملي 
عدد  م��ع  بالتعاون  وذل���ك  �ل��ذك��ي  تطبيقها  ع��ر  �لهيئة 

من �ضركات �لقطاعني �حلكومي و�خلا�ص وذلك للمرة 
�الأوىل على م�ضتوى �لدو�ئر �حلكومية يف �لدولة.

�لطاير  ���ض��ع��ادة �ضعيد حم��م��د  ك��ل م��ن  �الت��ف��اق��ي��ة  وق���ع 
ومياه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �ملنتدب  �لع�ضو 
دبي وعثمان �ضلطان �لرئي�ص �لتنفيذي ل�ضركة �الإمار�ت 
لات�ضاالت �ملتكاملة دو.وقال �لطاير “ي�ضعدنا �ن�ضمام 

�ل�ضركات  لقائمة  �ملتكاملة  لات�ضاالت  �الإم��ار�ت  �ضركة 
هيئة  ملتعاملي  خا�ضة  وخ�ضومات  ع��رو���ض��اً  توفر  �لتي 
�لذي �ضتطلقه  “متجر ديو�”  كهرباء ومياه دبي �ضمن 
�لر�مية  م�ضاعيها  �إط��ار  يف  �لذكي  تطبيقها  عر  �لهيئة 
�إىل تر�ضيخ مكانتها كجزء من حياة جميع �أفر�د �ملجتمع 
توفر �حتياجاتهم وتتخطى توقعاتهم من خال تقدمي 
خدمات ذ�ت قيمة م�ضافة ت�ضهل حياتهم وتعزز جهودنا 
لتحويل دبي �إىل �ملدينة �الأذكى و�الأكرث �ضعادة يف �لعامل 
�ن�ضجاماً مع روؤية وتوجيهات �لقيادة �لر�ضيدة لارتقاء 
وخطة  �ملجتمع  �ضعادة  لتحقيق  �حلكومية  ب��اخل��دم��ات 
دبي 2021 �لتي تهدف �إىل �أن تكون دبي �ملكان �ملف�ضل 

للعي�ص و�لعمل و�ملق�ضد �ملف�ضل للز�ئرين«.
لات�ضاالت  �الإم���ار�ت  �ضركة  جهود  على  �لطاير  و�أث��ن��ى 
على  ..م���وؤك���د�  متميزة  وط��ن��ي��ة  كموؤ�ض�ضة  دو  �ملتكاملة 
�ملوؤ�ض�ضات  ب���ني  و�ل��ت��ك��ام��ل  �جل���ه���ود  ت�����ض��اف��ر  �����ض����رورة 
�حلكومية و�خلا�ضة لتعزيز �خلدمات �لتي حتقق �ضعادة 

�ملتعاملني و�ملجتمع ب�ضكل عام.
من جهته قال عثمان �ضلطان “حر�ضت �ضركة �الإمار�ت 
�بتكار قنو�ت  �ملتكاملة منذ �نطاقتها على  لات�ضاالت 
�لتو��ضل مع عمائها ومعرفة  تتيح لها  وطرق جديدة 
ن�ضعى  حيث  عالية  وج��ودة  ب�ضرعة  وتلبيتها  متطلباتهم 
�إىل  دوم��اً  ت�ضعى  ر�ئ��دة  �إىل تعزيز موقعنا ك�ضركة  دوم��اً 

خدمات  ح���دود  خ���ارج  عمائها  م��ن  مقربة  على  �لبقاء 
�إىل  �ل��ه��ادف��ة  ��ضر�تيجيتنا  م��ع  ومت��ا���ض��ي��اً   .. �الت�����ض��ال 
توفري خدمات �ت�ضال خم�ض�ضة تنا�ضب خمتلف �ضر�ئح 
ع��م��ائ��ن��ا وت����رثي جت��رب��ت��ه��م م��ع��ن��ا ع��ق��دن��ا �ل��ع��دي��د من 
�ل�ضر�كات �ملميزة مع جهات خمتلفة عر �لقطاعني �لعام 
و�خلا�ص وي�ضعدنا توقيع هذه �التفاقية مع هيئة كهرباء 
ومياه دبي لتزويد متعامليها بعرو�ص وخ�ضومات خا�ضة 
�ضمن “متجر ديو�” �لذي �ضتوفره على تطبيق �لهيئة 
على  �لقائم  نهجنا  مبو��ضلة  ملتزمون  ونحن   .. �لذكي 
ت�ضمني عن�ضر �البتكار يف جميع �خلدمات و�حللول �لتي 
بتحقيق  �ملتمثل  �لنهائي  هدفنا  �إىل  للو�ضول  نقدمها 

�أق�ضى درجات ر�ضا �لعماء«.
جاء عقب ��ضتطاع  “متجر ديو�”  �أن �إطاق  ي�ضار �إىل 
و�أفر�د  و�ل�ضركاء  �ملتعاملني  وماحظات  الآر�ء  �لهيئة 
�مل��ج��ت��م��ع ب�����ض��ك��ل ع���ام ل��ل��ت��ع��رف �إىل م��ق��رح��ات��ه��م حول 
�لهيئة  توفرها  �أن  ميكن  �لتي  �مل�ضافة  �لقيمة  خدمات 
“متجر  ي��ه��دف  ك��م��ا  �ملعنيني  ���ض��ع��ادة  ت��ع��زي��ز  يف  وت�ضهم 
ديو�” �إىل ت�ضجيع متعاملي �لهيئة على ��ضتخد�م تطبيق 
مثل  �لعاملية  �ملن�ضات  �أ�ضهر  يدعم  �ل��ذي  �لذكي  �لهيئة 
�أندرويد ويوفر جميع خدمات �لهيئة على  �آي.�أو.�أ���ص و 
مد�ر �ل�ضاعة دون �حلاجة لزيارة مر�كز �إ�ضعاد �ملتعاملني 

�لتابعة للهيئة.

••دبي- وام:

حققت �لت�ضرفات �لعقارية يف د�ئرة �الأر��ضي 
و�الأماك يف دبي �كرث من مليار درهم حيث 
132 مبايعة  �لد�ئرة �م�ص ت�ضجيل  �ضهدت 
بقيمة 486 مليون درهم منها 48 مبايعة 
309 مايني درهم و84  لاأر��ضي بقيمة 
مليون   177 بقيمة  و�لفلل  لل�ضقق  مبايعة 

�أه���م م��ب��اي��ع��ات �الأر��ضي  دره���م.وق���د ج���اءت 
بقيمة 188 مليون درهم يف منطقة �ليفرة 
20 مليون درهم يف  2 تليها مبايعة بقيمة 
منطقة �لر�ضاء جنوب �لر�بعة تليها مبايعة 
و�دي  منطقة  يف  دره���م  م��ل��ي��ون   16 بقيمة 

�ل�ضفا 3.
وت�ضدرت منطقة و�دي �ل�ضفا 3 �ملناطق من 
مبايعة   30 �ضجلت  �إذ  �ملبايعات  ع��دد  حيث 

منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   48.1 بقيمة 
حد�ئق �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بت�ضجيلها 3 
12 مليون درهم وثالثة يف  مبايعات بقيمة 
و�دي �ل�ضفا 5 بت�ضجيلها مبايعتني بقيمة 5 
مايني درهم.�أما فيما يتعلق باأهم مبايعات 
بقيمة  مبايعة  ج���اءت  ف��ق��د  و�ل��ف��ل��ل  �ل�ضقق 
47 مليون درهم مبنطقة برج خليفة كاأهم 
مايني   10 بقيمة  مبايعة  تلتها  �ملبايعات 

و�أخ����ري�  �الأوىل  ج��م��ري�  م��ن��ط��ق��ة  يف  دره����م 
مبايعة بقيمة 6.4 مليون درهم يف منطقة 
برج خليفة  ت�ضدرت منطقة  2.وقد  جزيرة 
�مل��ن��اط��ق م���ن ح��ي��ث ع����دد م��ب��اي��ع��ات �ل�ضقق 
و�لفلل �إذ �ضجلت 13 مبايعة بقيمة 76.4 
مليون درهم وتلتها منطقة �خلليج �لتجاري 
مليون   11 بقيمة  مبايعات   10 بت�ضجيلها 
بت�ضجيلها  �الوىل  ور���ض��ان  يف  وث��ال��ث��ة  دره���م 

درهم.و�ضجلت  مليون   2 بقيمة  مبايعات   6
درهم  مليون   525 قدرها  قيمة  �لرهونات 
منها 16 رهونات �أر��ضي بقيمة 49 مليون 
درهم و33 رهونات فلل و�ضقق بقيمة 476 
م��ل��ي��ون دره����م ك����ان �أه��م��ه��ا مب��ن��ط��ق��ة نخلة 
جمري� بقيمة 281 مليون درهم و�أخرى يف 
95 مليون  بقيمة  �لتجاري  منطقة �خلليج 

درهم.

نريفانا لل�ضفر وال�ضياحة تفوز بجائزة 
اأف�ضل وكالة �ضفر عربية

• •اأبوظبي-الفجر: 

�أف�ضل  بجائزة  و�ل�ضياحة  لل�ضفر  نريفانا  �ضركة  ف��ازت 
وكالة �ضفر و�ضياحة على �مل�ضتوى �الإقليمي و�لعربي .

�لتنفيذي  �لرئي�ص  �لعلي  عمر  �ل�ضيد  �جلائزة  وت�ضلم 
لل�ضفر  ن��ريف��ان��ا  �ضركة  ل��دى  و�الت�����ض��االت  للم�ضاريع 
�الإعام  جو�ئز  توزيع  حفل  خ��ال  وذل��ك   ، و�ل�ضياحة 
�أقيم يف مدينة  و�ل��ذي   2018 لعام  �لعربي  �ل�ضياحي 

�ضالة ب�ضلطنة عمان.
�لرفاعي  �لدكتور طالب  و�ضارك يف �الحتفال كا من 
�ل�ضابق، و �لدكتور  �لعاملية  �ل�ضياحة  �أمني عام منظمة 
�الإ�ضي�ضكو،  منظمة  ع��ام  مدير  �لتويجري  عبد�لعزيز 
�ليحيائي  �ضلطان  و�ل��دك��ت��ور  ف��ر����ص،  د�ن���ا  و�الأم�����رية 

جانب  �إىل  �ل�ضياحي  ل��اإع��ام  �ل��ع��رب��ي  �مل��رك��ز  رئي�ص 
روؤ�ضاء هيئات �ل�ضياحة يف م�ضر وتون�ص و�لكويت، كما 
�الجتماعي  و�لتو��ضل  �الإع���ام  و�ضائل  ممثلو  ���ض��ارك 
�ل�ضعودية و�لكويت و�الإم��ار�ت و�لبحرين و�لعر�ق  من 
وتون�ص  و�جل��ز�ئ��ر  و�ل�����ض��ود�ن  وم�ضر  و�الأردن  ولبنان 

و�ملغرب.
و�أعرب �لعلي عن �ضعادته باحل�ضول على هذه �جلائزة 

بقوله .
 �أن �ل�ضركة نالت �جلائزة عن جد�رة و��ضتحقاق مل�ضريتها 
�لناجحة وعاقتها �ملتميزة مع عمائها و�إرتكازها على 

ثاثية �ملهنية و�مل�ضد�قية و�ل�ضفافية.
�ملركز  �ح��ت��ف��ال  يف  للم�ضاركة  �ضعادته  ع��ن  �أع���رب  كما 
على  �ضنو�ت  ع�ضر  مب��رور  �ل�ضياحي  ل��اإع��ام  �لعربي 

�ل�ضياحة  وز�رة  مع  بالتعاون  وذل��ك   . �ملركز  �إنطاقة 
�أغ�ضط�ص   14-11 من  �لفرة  خ��ال  ظفار،  وبلدية 

�جلاري.
�لعربي حتتفي  �ل�ضياحي  �الإع���ام  ج��و�ئ��ز  “ �أن  وق��ال 
بالتميز يف �لقطاعات �ملختلفة ومتنح �لفائزين تقديًر� 
عامليا . وكم �ضعدنا وت�ضرفنا باحل�ضول على مثل هذه 
على  وت�ضميمنا  �لتز�منا  تقدر  �لتي  �ملرموقة  �جلائزة 
ا  منح �ضيوفنا جتارب �ضياحية مميزة وم�ضممة خ�ضي�ضً

لتائم �حتياجاتهم وتطلعاتهم«.
يذكر �أن نريفانا لل�ضفر و�ل�ضياحة تعد و�حدة من �أهم 
ومنطقة  �الم���ار�ت  دول��ة  يف  و�ل�ضياحة  �ل�ضفر  �ضركات 
خطط  وف��ق  تعمل  �نها  كما  �الأو���ض��ط  و�ل�ضرق  �خلليج 

تو�ضعية مدرو�ضة لفتح مكاتب لها فى معظم �لعامل. 
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العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/1625  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �ضامل �حمد �ضالح علي �ضالح �ملحرزي جمهول حمل �القامة مبا 
�ل�ضيار�ت ذ.م.م وميثله:حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى  �م لتاأجري  �ن �ملدعي/�ر بي 
برهان �لها�ضمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وقدره )�ربعة وع�ضرون �لف وخم�ضمائة( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام و�ضمول �حلكم بالنفاذ 
�ل�ضاعة 8.30  �ملو�فق 2018/9/12  �ملعجل با كفالة. وح��ددت لها جل�ضة يوم �الربعاء 
�ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2628  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-قمر �لزمان �لعامليه للنقل �لري �ص.ذ.م.م 2- �ضوهدري �ضاهني 
�لرملي  �مل��دع��ي /�حل��ج��ر  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  �ضريف مهر جم��ه��ول حم��ل  �ضابر ح��اج��ي 
�أقام  ق��د  �مل��ط��وع  حممد  ح�ضن  وميثله:عبد�لرحمن  ������ص.ذ.م.م  �ل��ب��ن��اء  م���و�د  ل��ت��ج��ارة 
 )10.400( وق��دره  مببلغ  عليهم  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �ل��دع��وى  عليك 
درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ال�ضتحقاق وحتى 
�ل�ضد�د �لتام و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة.وحددت لها جل�ضة يوم �لثاثاء 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذ�    ch1.C.13:بالقاعة ���ص  �ل�����ض��اع��ة:08:30  �مل���و�ف���ق:2018/8/28 
�و م�ضتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�ضور 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2796  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-جر�غ �لكروميكانيكال و�ل�ضيانة �لعامة �ص.ذ.م.م جمهول 
ح�ضن  وميثله:�حمد  ����ص.ذ.م.م  �ي  �م  بي  /هيبورث  �ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل 
حممد عبد�هلل �ملازمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م   )232890.95( وق��دره  مببلغ  عليها 
لها  �لتام.وحددت  �ل�ضد�د  وحتى  �لدعوى  �قامة  تاريخ  من  �ضنويا   %12 و�لفائدة 
  ch1.C.13:جل�ضة يوم �الثنني �ملو�فق:2018/9/17 �ل�ضاعة:08:30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2273  جتاري جزئي

�لدرمكي جمهول حمل  ح��م��د�ن خمي�ص  ع��ب��د�هلل  / 1-ح��م��د�ن  �مل��دع��ي عليه  �ىل 
���ض��اه بيك  ���ض��امل ج��اب��ر �لقبي�ضي ومي��ث��ل��ه:���ض��اره  �مل��دع��ي /ف��ه��د  �الق���ام���ة مب��ا �ن 
�أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه  �لبلو�ضي قد  حممد 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م   )115.000( وق��دره  مببلغ 
�الثنني  ي��وم  جل�ضة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�ضد�د  وحتى  �ال�ضتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9
�ملو�فق:2018/9/24 �ل�ضاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.12  لذ� فاأنت مكلف 
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2460  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد�لرحمن علي عبد�لرحمن عبد�هلل علي جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /�مر�ن �ضيخ �يوب قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )109000( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف 
و�ت���ع���اب �مل���ح���ام���اة.وح���ددت ل��ه��ا ج��ل�����ض��ة ي���وم �الرب���ع���اء �مل������و�ف������ق:2018/9/19 
�ل�ضاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.13  لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1439  جتاري كلي

�القامة  �لفا�ضي جم��ه��ول حم��ل  ر����ض��د  �ضعيد  ق��رو����ص  1-ث���اين   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�بر�هيم  ��ضماعيل  وميثله:علي  ����ص.ذ.م.م  �لبناء  مل��ق��اوالت  ر�ي��ز  /ه��اي  �ملدعي  �ن  مبا 
مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �جل��رم��ن 
 %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م   )1.046.947.90( وق��دره 
�الربعاء  ي��وم  جل�ضة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�ضد�د  وحتى  �لق�ضائية  �ملطالبة  تاريخ  من 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch2.E.22:بالقاعة ���ص  �ل�����ض��اع��ة:09:30  �مل����و�ف����ق:2018/9/5 
�و م�ضتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�ضور 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1503  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�فانت �ص.م.ح 2- م�ضعود حممد علي معزى نيا 3- ر�مني م�ضعود معزى نيا، 
4- مرجان �لغرب للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م ، 5- حممد ر�ضا علي يادكارى 6- كويك �ك�ضن للتجارة 
�لعامة �ص.ذ.م.م -�ضابقا بلو فليم للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م - حاليا 7- مهدي ميكائيل ق�ضاب ز�ده 
�أقام  �لرئي�ضي( قد  �ي��ر�ن )�لفرع  �ملدعي /بنك �ضادر�ت  �ن  علمد�ري جمهول حمل �القامة مبا 
بالتكافل و�لت�ضامن مببلغ  بالز�م �ملدعي عليهم 1.2.3.4.5  عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة 
وقدره )674420.39( درهم وبالتكافل و�لت�ضامن مع �ملدعي عليهم 6.7 يف حدود مبلغ )450.000( 
درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �التفاقية بو�قع 12% من تاريخ:2018/5/31 
�ل�����ض��اع��ة:09:30 �ص  �مل���و�ف���ق:2018/9/27  ي��وم �خلمي�ص  �ل��ت��ام.وح��ددت لها جل�ضة  �ل�ضد�د  وحتى 
بالقاعة:ch2.E.21  لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1639  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ضركة �المار�ت للوكاالت �لتجارية ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
���ص.م.ع وميثله:موزة عبيد ربيع �خلظر  �لوطني  �الم��ار�ت دبي  �ملدعي /بنك  �ن  مبا 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �حلكم ب�ضحة وثبوت �حلجز �لتحفظي �ل�ضادر يف 
�لتظلم رق��م:344/2018 جتاري )�المر على عري�ضة رق��م:186/2018 جتاري( �ملوقع 
على �ل�ضحابات �ملركبات و�ملنقوالت و�ملعد�ت و�ال�ضهم و�ل�ضند�ت �لعائدة للمدعي عليها 
لها جل�ضة  �لر�ضوم.وحددت  ب�ضد�د  �ملدعي عليها  �لز�م  �لتجارية  عاوة على رخ�ضتها 
بالقاعة:ch2.E.22  لذ�  �ل�����ض��اع��ة:09:30 ���ص  �مل���و�ف���ق:2018/9/12  �الرب��ع��اء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1471  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�يه �ر جيه لتكنولوجيا �ملياة ذ.م.م 2- �يه �ر جيه �لقاب�ضة �ص.ذ.م.م 3- م�ضاريع ��ضو�ق �ضاحل بحر عمان 
)�ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة( 4- �ضهاب �حمد رم�ضان جمعه - وب�ضفته من ورثة �ملرحوم �حمد رم�ضان جمعه �بر�هيم 
5- حممد �حمد رم�ضان جمعه - وب�ضفته من ورثة �ملرحوم �حمد رم�ضان جمعه �بر�هيم 6- فار�ص �حمد رم�ضان جمعه 
وب�ضفتها   - �بر�هيم  �حمد رم�ضان جمعه  �بر�هيم 7- غاليه  �حمد رم�ضان جمعه  �ملرحوم  ورثة  وب�ضفته من   - �بر�هيم 
�ملرحوم  ورث��ة  من  وب�ضفتها   - �بر�هيم  جمعه  رم�ضان  �حمد  ماريه   -8 �بر�هيم  جمعه  رم�ضان  �حمد  �ملرحوم  ورث��ة  من 
�حمد رم�ضان جمعه �بر�هيم  9- فاطمه �حمد رم�ضان جمعه �بر�هيم - وب�ضفتها من ورثة �ملرحوم �حمد رم�ضان جمعه 
�بر�هيم  10- عليه �حمد رم�ضان جمعه �بر�هيم - وب�ضفتها من ورثة �ملرحوم �حمد رم�ضان جمعه �بر�هيم جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /�لبنك �لعربي �ملتحد وميثله:موزة عبيد ربيع �خلظر قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة 
و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م   )18845822.86( وق��دره  مببلغ  �لت�ضامم  و�لتكافل  بالت�ضامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبه �لق�ضائيه وحتى �ل�ضد�د �لتام.وحددت لها جل�ضة يوم �الثنني �ملو�فق:2018/9/3 
�ل�ضاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch2.E.22  لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/78  عقاري كلي
�وك���ي 3- زركون  �ب���ي���ودون  ت��وف��ي��ق  �ب��ر�ه��ي��م 2-  �مل��دع��ي عليه / 1- ع��ب��د�ل��وه��اب �دىب���اي���و  �ىل 
�ص.ذ.م.م  بروكري  بروبريتيز  �ملدعي/فالكو  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  ليمتد  هولدينجز 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لريامي  علي مطر  وميثله:ح�ضن 
و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  درهم   )120.000( وقدره  مبلغ  مت�ضامنني  و�لثاين  �الول  عليهما 
�لثالثه  �لتام و�لز�م �ملدعي عليها  �ل�ضد�د  �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ:2017/3/28 وحتى 
مببلغ وقدره )40.800( درهم و�لفائدة 12% من تاريخ:2017/3/30 وحتى �ل�ضد�د �لتام و�ضمول 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بات كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2018/9/4 �ل�ضاعة 
8.30 �ص بالقاعة Ch 1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
حالة  ويف  �الأق��ل  على  �أي��ام  بثاثة  �جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2018/876  جتاري جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1-م�ضاريع ر�ديا ���ص.ذ.م.م 2- علي ح�ضن حميد�وى جمهول حمل 
�القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/5/8  يف �لدعوى 
عليهما  �ملدعي  بالز�م  �لرئي�ضي  �لفرع   - �ي��ر�ن  �ضادر�ت  ل�ضالح/بنك  �ع��اه  �ملذكورة 
�ير�ن(  ���ض��ادر�ت  )بنك  �ملدعي  للبنك  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  و�لت�ضامم  بالت�ضامن 
مبلغ )285000( درهم قيمة �ل�ضيك �ضند �لدعوى و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �ضنويا 
من تاريخ ��ضتحقاق �ل�ضيك وحتى �ل�ضد�د �لتام ف�ضا عن �لر�ضوم و�مل�ضاريف ومبلغ 
لا�ضتئناف  قابا  �حل�ضوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  ثاثمائة 
با�ضم �ضاحب  �لتايل لن�ضر هذ� �الع��ان �ضدر  �ليوم  �عتبار� من  خال ثاثني يوما 

�ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1577  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1-عابد ح�ضني حممد جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/7/24  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�ضالح/
حممد عمر�ن �ضهز�د خو�ضي حممد بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي �ىل �ملدعي مبلغ 
�ل�ضد�د  ت��اري��خ:2017/4/15 وحتى  �ضنويا من  مقد�ره )70000( درهم وفائدة %9 
و�لزمته بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ضت 
ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العان �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 

حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2017/1633  جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه/1-�ل�ضندوق �لذهبي للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م 2- بهمن علي ��ضاين 
�ملدعي/بنك �ضادر�ت  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  �آف��ا رجن��ري جمهول حم��ل  �ل��ه حاجي  3- عبد 
�لدعوى  بتاريخ 2018/4/30  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  نعلنكم  �ي��ر�ن 
�ملذكورة �عاه ل�ضالح/بنك �ضادر�ت �ير�ن بالز�م �ملدعي عليهم جميعا بالت�ضامن بان 
�ضنويا على  بو�قع %9  و�لفائدة  للمدعي مبلغ وقدره )52.736.324.75( درهم  ي��وؤدو� 
و�لزمتهم  �لدعوى �حلا�ضل يف:2017/7/20  لتاريخ رفع  �لتايل  �ليوم  �ملبلغ من  ذلك 
قابا  �حل�ضوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومبلغ  �مل�ضاريف 
لا�ضتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العان �ضدر با�ضم 

�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
       مذكرة اعادة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/337  مدين كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لينا ري ديل رو�ضاريو جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /جمال 
عبد�لرز�ق حممد �جلرف - ب�ضفته �ل�ضخ�ضية وب�ضفته �ضاحب مركز �جلرف �لطبي قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن و�لتكافل فيما 
بينهم بان يوؤدو� للمدعي ب�ضخ�ضه وب�ضفته مالك ملركز �جلرف �لطبي مبلغ )4.873.745( 
درهم و�لفائدة بو�قع 9% �ضنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام.وحددت لها جل�ضة 
فاأنت  ل��ذ�    ch2.E.21:بالقاعة �ص  �ل�ضاعة:09:30  �مل���و�ف���ق:2018/8/26  �الح��د  ي��وم 
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/517  مدين جزئي

�ن  �ىل �ملدعي عليه / 1-حممد منور �ضوكت علي جمهول حمل �القامة مبا 
�ملدعي /باباجى بهال ب�ضفته من ورثة �ملتويف �بينا�ص بابجي �ضار�ن بهال قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن و�لتكافل 
فيما بينهم باد�ء مبلغ )200.000( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �ضنويا 
من تاريخ �حلكم نهائيا و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماه.وحددت لها جل�ضة 
  ch2.D.17:بالقاعة �ل�ضاعة:08:30 �ص  �ملو�فق:2018/8/28  �لثاثاء  يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2399  مدين جزئي

�القامة مبا  �ضينغ جمهول حمل  �ضوكهجيت  �ضينغ  �ضوريندير   -1  / �ملدعي عليه  �ىل 
�أقام  قد  �حمد  علي  ح�ضني  وميثله:حممود  �ال�ضبال  ح�ضن  عبد�هلل  �ملدعي/�منه  �ن 
بالت�ضامن  و�لثانيه  �الول  �ملدعي عليهما  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  عليك 
و�لت�ضامم بان يوؤدو� للمدعية مبلغا وقدره )30.000( درهم تعوي�ضا جابر� عما حلق 
بها من ��ضر�ر مادية ومعنوية و�لز�م �ملدعي عليهما بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2018/8/30 �ل�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور 
لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/6959  عمايل جزئي
������ص.ذ.م.م جمهول  �لفنية  ل��اأع��م��ال  �ل��ذه��ب��ي��ة  1-�مل���ز�ي���ا   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / حم��م��د و�رث حم��م��د ���ض��ري��ف ق��د �أق����ام عليك 
�مل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )13074  �ل����دع����وى وم��و���ض��وع��ه��ا 
و�مل�������ض���اري���ف رقم  و�ل���ر����ض���وم  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م  وت����ذك����رة  دره������م( 
�ل�ضكوى:MB183116952AE  وحددت لها جل�ضة يوم �لثاثاء �ملو�فق 
2018/8/14 �ل�ضاعة 10.00 �ص بالقاعة:ch1.A.4 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور 
م�ضتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/283 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �ضده/1- ديان �وبرى بومان جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/متويل 
)�ضركة م�ضاهمة حا�ضة( وميثله:نا�ضر مال �هلل حممد غامن قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�و  �لتنفيذ  �ملنفذ به وقدره )34933.40( درهم �ىل طالب  �ملبلغ  �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع 
عن  �لدعوى  ط��ريف  بني  �ملرمة  وماحقها  �ملنتهية  �اليجار  �تفاقية  بف�ضخ   - �ملحكمة  خزينة 
�ل�ضقة �ي �ضى 1 - �ف �ر �يه - بي 5 - 406 �ضركة �ملدينة �لعاملية ذ.م.م نخيل ذ.م.م و�لز�م �ملدعي 
عليه بت�ضليم �لوحدة للمدعية خالية من �ل�ضو�غل و�لغاء ��ضارة �لقيد �لعقاري �لو�ردة ب�ضهادة 
بالتملك طبقا لعقد  �ملنتهية  �لعقار �ىل ترتيبات �الجارة  �مللكية ب�ضطب عبارة )تخ�ضع ملكية 
�الجارة �ملنتهي وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة( �لو�ردة ب�ضهادة ملكية �لعقار �ل�ضادرة من د�ئرة 
�الر��ضي وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/175 تنفيذ عقاري

�ن طالب  �القامة مبا  �لعقارية جمهول حمل  ك��ر�ون  د�م��اك  �ضركة  ���ض��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�عاه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �لنابل�ضي  ح�ضن  نبيه  �لتنفيذ/منذر 
خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )772116( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك 
�ملحكمة - �وال:بعدم قبول �لدعوى قبل �ملدعي عليها �لثانية لرفعها على غري ذي �ضفة - 
ثانيا:بانف�ضاخ �تفاقية �لبيع و�ل�ضر�ء مو�ضوع �لدعوى وبالز�م �ملدعي عليها �الوىل بان توؤدي 
للمدعني مبلغ )693.786( درهم و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية �حلا�ضل 
يف:2017/9/12 وحتى �ل�ضد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليها �الوىل بالر�ضوم و�مل�ضاريف و�لف 
�لتنفيذية بحقك يف  �الج��ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل 

حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2016/1200 تنفيذ مدين
�لتوريد  �ضركة   -2 �����ص.ذ.م.م  �لعاملية  �ل��ذه��ب  ف��و�ك��ه  ���ض��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
و�خلدمات �لفنية ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ضركة 
�ل�ضارقة للتاأمني و�عادة �لتاأمني وميثله:ريا�ص عبد�ملجيد حممود �لكبان 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )5407690( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه 
�اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  فان 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1149  ا�صتئناف جتاري    

����ص.ذ.م.م  �اللكرونيات  لتجارة  مق�ضد   -1 ���ض��ده/  �مل�ضتاأنف  �ىل 
/بنك  �مل�ضتاأنف  �ن  �القامة مبا  �ضور�ن�ضون جمهول حمل  �الن   -2
�ل�ضادر  ����ض��ت��اأن��ف/ �حل��ك��م  ق��د  �لرئي�ضي(  )�ل��ف��رع  �ي���ر�ن  ���ض��ادر�ت 
بالدعوى رقم 2017/1248 جتاري كلي بتاريخ:2018/5/22 وحددت 
�ل�ضاعة 10.00 �ضباحا   لها جل�ضه يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/9/12 
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �و من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1021  ا�صتئناف جتاري    

للمو�ضيقى  �ي��ه جيه  ب��و ج��ودة 2-  ف���وؤ�د ج��ورج  ���ض��ده/ 1-  �مل�ضتاأنف  �ىل 
�مل�ضتاأنف /�حلبتور  �ن  ����ص.م.ح جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا  و�حل��ف��ات 
��ضتاأنف/  قد  �ملو�ضى �حلمادي  ���ص.ذ.م.م وميثله:�بر�هيم علي  لل�ضيافة 
�حلكم �ل�ضادر بالدعوى رقم 2017/3453 جتاري جزئي بتاريخ:2018/5/9 
وحددت لها جل�ضه يوم �الحد �ملو�فق 2018/9/23 �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  

   يف  الدعوى 2018/34  تظلم عقاري
�ىل �ملتظلم �ضده / 1-هوو يونيفري�ضال ليمتد جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملتظلم 
ليمتد  ه��ول��دجن��ز  ت��ي  كيه  ج��ي  )���ض��اب��ق��ا(  ليمتد  تيكنولوجيز  كنج  ج��ل��وب��ال  �ضركة   /
)حاليا( و�مل�ضجلة يف �ضجات موؤ�ض�ضة )�لتنظيم( �لعقاري با�ضم �ضركة جلوبال كينج 
�لتظلم  �أقام عليكم  قد  �ضيفان  بن  �حمد  �بر�هيم  ليمتد وميثله:غازي  تيكنولوجي�ص 
�ملذكور �عاه ومو�ضوعه تظلم من �لقر�ر �ل�ضادر رقم 2018/15 حجز حتفظي عقاري  
و�لر�ضوم و�مل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم �الحد �ملو�فق 2018/8/26 �ل�ضاعة 11.00 
�ص بالقاعة : Ch 1.A.5  لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
       اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/111  ا�صكالت عقارية
�ىل �مل�ضت�ضكل �ضده:ح�ضن عبا�ص علي �لهزمي

جمهول حمل �القامة
مبا �ن �مل�ضت�ضكل:فار�ص نو�ز لاعمال �لفنيه �ص.ذ.م.م

وميثله:غازي �بر�هيم �حمد بن �ضيفان
نعلنكم بانه قد حتددت جل�ضة يوم �الحد �ملو�فق:2018/8/26 �ل�ضاعة:11:00 
عليكم  يتوجب  و�ل��ت��ي  �ع���اه  �ال���ض��ك��ال  يف  للنظر   ch1.A.5:بالقاعة ���ص 
نفاذ  مع  غيابكم  يف  ق��ر�ر  �ضي�ضدر  �حل�ضور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�ضورها 

�أثره �لقانوين بحقكم . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     

   يف  الدعوى 2018/419    تظلم جتارى               
�ىل �ملتظلم �ضده / 1- هيلينا �يل�ضابت �ضتينباك 2-ندمي �أحمد �ن�ضاري   جمهويل 
حمل �القامة مبا �أن �لتظلم /�نوف 8 �نريرز - �ص ذ م م وميثله / �ضاح ح�ضن 
حممد مبا�ضري - قد �قام عليك �لتظلم �ملذكور �عاه ومو�ضوعه تظلم من �لقر�ر 
�ل�ضادر يف  �لدعوى رقم 641/2018 �مر على عري�ضة جتاري و�لر�ضوم و�مل�ضاريف.  
وحددت لها جل�ضه يوم �الحد  �ملو�فق 2018/8/26  �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.5 رق��م 
�يام  بثاثة  �جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �أو  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

على �الأقل ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     

   يف  الدعوى 2018/415  تظلم جتارى               
�دي��ب ع��ادل عكاوى 2-روال خمايل حرب جمهويل حمل  �ملتظلم �ضده / 1-  �ىل 
�حمد  منى   / وميثله  ع  م  ���ص   - �لوطني  �الحت���اد  بنك  �لتظلم/  �أن  مب��ا  �الق��ام��ة 
ومو�ضوعه  �ع��اه  �مل��ذك��ور  �لتظلم  عليك  �ق��ام  ق��د   - �ل�ضابغ  يو�ضف  عبد�لعزيز 
تظلم من �لقر�ر �ل�ضادر يف  �لدعوى رقم 657/2018 جتاري و�لر�ضوم و�مل�ضاريف.  
وحددت لها جل�ضه يوم �الحد �ملو�فق 2018/8/26  �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.5 رق��م 
�يام  بثاثة  �جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �أو  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

على �الأقل ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري   
            رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     

   يف  الدعوى 2018/440  تظلم جتارى               
�ىل �ملتظلم �ضده/1- نوجيت �ضينغ �ناند   جمهول حمل �القامة مبا �أن �لتظلم /مد�ر 
�الإمار�ت ملو�د �لبناء - �ص ذ م م  قد �قام عليك �لتظلم �ملذكور �عاه ومو�ضوعه بالغاء 
�لقر�ر �ملتظلم منه و�لق�ضاء جمدد� مبنع �ملتظلم �ضده )نوجيت �ضينغ �ناند - هندي 
مع  �ملحكمة  خزينة  �ضفره  ج��و�ز  و�إي���د�ع  �لدولة  �ر��ضي  خ��ارج  �ل�ضفر  من  �جلن�ضية( 
تعميم �الأمر باملنع من �ل�ضفر على جميع منافذ �لدولة �لرية و�لبحرية و�جلوية. 
وحددت لها جل�ضه يوم �الحد  �ملو�فق 2018/8/26  �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا بالقاعة رقم 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.5
�الأق��ل ويف  �ي��ام على  �أو م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة  لديك من مذكر�ت 

حالة تخلفك فاإن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري
            رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/3600 جتاري جزئي 

�أن �ملدعي /  �ىل �ملدعي عليه/1- �م �يه بي �نترييرز - �ص ذ م م   جمهول حمل �القامة مبا 
�مكون - �ص ذ م م وميثله / يو�ضف حممد ح�ضن حممد �لبحر - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
م   م  ذ  �مكون �ص  �ع��اه ل�ضالح/  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ  2018/2/28  يف  �ملنعقدة  بجل�ضتها 
ت��وؤدي للمدعية / �مكون - �ص ذ م  ب��ان  �ي��ه بي �نترييرز - �ص ذ م م  �م  بالز�م �ملدعي عليها / 
�لفا و�ضبعمائة و�ضبعمائة وثاثة در�هم  ، مبلغ وقدره )162.703.40( مائة و�ثنان و�ضتون  م 
، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية �حلا�ضل  �إمار�تيا  و�ربعون فل�ضا 
بالر�ضوم  �ملبلغ �ملق�ضى به و�لزمتها  �ل�ضد�د على �ن ال تزيد من  يف 2017/10/25 وحتى متام 
و�مل�ضاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�ضوري قابا لا�ضتئناف 
�ل�ضمو  �ضاحب  با�ضم  �ضدر  �الع��ان  هذ�  لن�ضر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثاثني  خال 

�ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/84 ا�صتئناف تظلم جتاري 

�ىل �مل�ضتاأنف �ضده/ 1- ��ضفيني و�ليا �ضوريندر و�ليا  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �مل�ضتاأنف /جي ��ص بي باور لتجارة �ملعد�ت - �ص ذ م م   
قد ��ضتاأنف �حلكم �ل�ضادر بالدعوى رقم 2017/722 جتاري وحددت 
لها جل�ضه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/8/29  �ل�ضاعة 17.30 م�ضاء�  
ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �و من ميثلكم  بالقاعة رقم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

يف  الدعوى 2018/2544  جتاري جزئي 
م  جمهول حمل  م  ذ  ���ص   - �لبناء  مل��ق��اوالت  ت���اورز  عليه /1-تك�ضا�ص  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق��ام عليك  م قد  م  ذ  �لغرير لان�ضاء�ت خر�ضانة - �ص  �مل��دع��ي/  �ن  �الق��ام��ة مبا 
�لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
بو�قع %9  �ملبلغ  �لقانونية على هذ�  �لفائدة  �ىل  باال�ضافة  دره��م(   472.052.50(
�ل��ز�م �ملدعي عليها بكافة  �لتام مع  �ل�ضد�د  �ضنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى 
�لر�ضوم و�مل�ضروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�ضة يوم �الحد  �ملو�فق  
2018/9/9  �ل�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/815 مدين جزئي                                                

 �ىل �ملحكوم عليه/1- حممد علي بن حممد ب�ضري 2-يلا �ضيارة - �ص ذ م م   
�ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �القامة  حمل  جمهويل 
بتاريخ  2018/5/22 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�ضالح/ رويال �ند �ضن 
دبي(  م )ف��رع  م ب  - �ص  �ملحدودة  �الأو�ضط(  )�ل�ضرق  للتاأمني  �لاين�ص 
برف�ص �لدعوى و�لزمت �ملدعية بامل�ضروفات.   حكما مبثابة �حل�ضوري 
قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� 
�العان �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/7577  عمايل جزئي             

�ملباين  وتنظيف  �حل�ضر�ت  مكافحة  خلدمات  /1-تايجر  عليه  �ملدعي  �ىل 
- �ص ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �ضهيل �ضتار عبد�ل�ضتار 
-  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها 
)5790 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ورقم 
�الحد   ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت   )MB182772573AE(ل�ضكوى�
�ملو�فق 2018/9/2 �ل�ضاعة 8.30 �ص  بالقاعة Ch1.A.2  لذ� فاأنت مكلف 
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/7056  عمايل جزئي             

م    م  ذ  �ص   - �مل��وؤج��رة  �ل��رك��اب باحلفات  لنقل  �ل�ضعبية   -1 / �ملدعي عليه   �ىل 
�أقام  جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / �ضاه و�يل خ��ان فتح ج��ان - ق��د 
 42000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����ض���وم و�مل�����ض��اري��ف ورقم 
�ل�ضكوى)MB183552592AE( وحددت لها جل�ضة يوم �الحد  �ملو�فق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�    Ch2.E.22 ب��ال��ق��اع��ة  ����ص    8.30 �ل�����ض��اع��ة   2018/9/2
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2015/651   تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �ضده/1- جمموعة 32 �لعقارية �ملحدودة  جمهول حمل �القامة 
وكيا عن  ب�ضفته   - �أجلو  ر�يف  كاماند�ر  �لتنفيذ/ن�ضيبوف  �ن طالب  مبا 
�أق��ام عليك  ب��در حممد علي �لقرق - قد  / عبد�هلل ييف حاجي وميثله / 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )1978510.90(
�ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
 دعوى حل�صور اجتماع خربة 

يف الدعوى رقم 2018/2741 جتاري جزئي  ال�صارقة
�ل�ضيد/ كوجنادى كوجنو كوجنو جايكوب - مالك �ضركة �ل�ضابر ل�ضيانة لوحات �لتحكم 
�لكهربائية ب�ضفتكم �ملدعي عليه : -  باال�ضارة �ىل �ملو�ضوع �عاه ، فاإننا نحيطكم علما بانه 
قد تقرر موعد �جتماع �خلرة يف �لدعوى �ملذكورة �عاه يوم �الحد �ملو�فق 2018/8/26 
�ل�ضاعة �خلام�ضة م�ضاء ، على �ن يكون مكان �الجتماع �ملحدد مبقر مكتب �خلبري �حل�ضابي 
�ل�ضيد/ ي�ضرى عادل :-  عنو�ن �ملكتب :- �إمارة دبي - �ضارع �ل�ضيخ ز�يد - �خلليج �لتجاري - 
برج �ونتاريو - �مام فندق �وبر�ي )�لطابق �ل�ضابع( مكتب رقم 703 -  يرجى �لتكرم باحل�ضور 
تخ�ص  �لتي  �لثبوتية  �مل�ضتند�ت  بكافة  وتزويدنا  �عاه  �ملقرر  �ملوعد  يف  مكتبنا  مقر  �ىل 

�لدعوى�ملاثلة على �ن تكون كافة �مل�ضتند�ت مرجمة �ىل �للغة �لعربية ح�ضب �الأ�ضول. 
اخلبري احل�صابي / ي�صرى عادل 
مدقق ح�صابات بوزارة القت�صاد رقم 495 
خبري ح�صابي معتمد لدى وزارة العدل رقم 386

اإعــــــالن بالن�صــر 

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

الدعوى رقم 2018/591 جتاري كلي 
دعوة حل�ضور �جتماع �خلرة �حل�ضابية 

�ملدعية / �ضركة فاريتي لادو�ت �حلديدية 
�ىل : �ملدعي عليهما : 1( بر�يت �ملونيوم تريدينج م م ح  -  و 2( فيني فيجايان ، 

بناء على تكليفنا للقيام باأعمال �خلرة �حل�ضابية بالدعوى �عاه ، �ملقامة من : �ضركة 
 )12( �ل�ضاعة  وذل��ك يف مت��ام  خ��رة  ندعوكم الجتماع   - ل���ادو�ت �حلديدية  فاريتي 
حما�ضبون  �ل�ضايغ  )وليد  �ل�ضارقة  مكتبنا  مبقر  وذل��ك   ،  2018/8/28 بتاريخ  ظهر� 
قانونيون( " �ضارع �مللك عبد�لعزيز )�جلو�ز�ت( - بجو�ر �ضيتي بنك - بناية �ضيدلية 
�لفجر - مكتب رقم 301 ، هاتف : 5736924-06 ، فاك�ص : 5736925-06 ،  وهاتف : 

4820532-050  ، وذلك لتقدمي دفاعكم وم�ضتند�تكم يف �لدعوى. 
اخلبرياحل�صابي املنتدب/ وليد اإبراهيم ال�صايغ  

اإجتمــــــاع خبـــــــرة 

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
يف  الدعوى 2018/1905 جتاري جزئي ال�صارقة 

�ملدعي / م�ضرف �لهال - �ص م ع 
بوكالة �ملحامي / �لدكتور عبد�لعزيز �ل�ضام�ضي للمحاماة و�ال�ضت�ضار�ت �لقانونية 

�ملدعي عليها �الوىل/ نو�ل �حمد عبد�لرحمن حممد �ل حممد 
�ملدعي عليه �لثاين / �ضفيان حممد �ضعيد يو�ضف حمد�ن 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة �ل�ضارقة �ملوقرة العمال �خلرة يف �لدعوى �عاه فقد حددنا 
للخرة  �الأول  �الجتماع  لعقد  �ضباحا    11.00 �ل�ضاعة  متام  يف   2018/8/19 �ملو�فق  �الحد  يوم 
وذلك مبقر مكتبنا �لكائن يف : مكتب �ل�ضارد - دبي ، ديرة ، �ضارع �ملطار ، مبنى �لفجر لاأعمال ، 
مكتب رقم 119. لذ� يطلب ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونا حل�ضور �الجتماع �ملذكور مع �إح�ضار 
��ضتف�ضار�ت  �ية  ب�ضاأن  باأول  �وال  �خلبري  مر�جعة  وعليكم   ، بالدعوى  �ملتعلقة  �مل�ضتند�ت  كافة 

وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��ضتام �مل�ضتند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري/ �صعيد حممد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد بوزارة العدل 449 

 دعوة حل�صور
   الجتماع الأول للخربة

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5269(

�ملنذر : حممد بن �أحمد بن �ضعيد �لقا�ضمي - �ملوؤجر 
�ملنذر �ليه : �ضامل علي عبد�هلل �ضرور �لبلو�ضي - �مل�ضتاأجر - جمهول حمل �القامة 

يف  ب��د�أ  �ضنة  مل��دة  �ي��ج��ار  عقد  وذل��ك مبوجب   ، �لثالثة  �ل��ق��وز  و�لكائنة مبنطقة   )633-202( رق��م  �ل��وح��دة  �ليه  �مل��ن��ذر  ��ضتاأجر 
2017/9/18 حتى 2018/9/17 ، باإجمايل �جرة �ضنوية قدرها 46.000 درهم )�ضتة و�ربعون �لف درهم( ، تخلف �ملنذر �ليه عن 
�ضد�د جزء من جملة مبلغ �الإيجارة نتيجة �ضيكات بلغت قيمتها 36.800 درهم ، حيث �ن �ملنذر �ليه مل يقم ب�ضد�د �الجرة ، بل ومل 
ي�ضتجب لكل حماوالت �ملنذر لت�ضوية �لو�ضع و�ضد�د �ملتاأخر�ت ، وظل حائز� للعني �ملوؤجرة منتفعا بها دون �ضد�د �ملقابل ، ورغم 
متابعات ومر�جعات �ملنذر ظل �ملنذر �ليه يعاطل ممتنعا عن �ل�ضد�د لذ� فان �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه ب�ضد�د �الجرة �مل�ضتحقة و�لبالغ 
قدرها 36.800 درهم  حمت�ضبة من تاريخ �ال�ضتحقاق حتى تاريخ نهاية �لفرة �اليجارية يف 2018/9/17 وما ي�ضتجد من �يجار 
من تاريخ 2018/9/18 حتى �ل�ضد�د و�الخاء �لفعلي باال�ضافة �ىل ر�ضوم �رجتاع �ل�ضيكات وتقدمي بر�ءة ذمة من �لكهرباء و�ملياه 
، ور�ضوم �النذ�ر �لعديل ور�ضم �ضريبة �لقيمة �مل�ضافة حتت طائلة �خاء �لعني �ملوؤجرة ، ويف حالة عدم �لوفاء بذلك خال )30( 
ثاثني يوما من تاريخ �النذ�ر �ضي�ضطر �ملنذر �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة بال�ضد�د وباالخاء ، طبقا لن�ص �ملادة 
رقم 25 من �لقانون رقم 33 ل�ضنة 2008 �خلا�ص بتعديل بع�ص �حكام �لقانون رقم 26 ل�ضنة 2007 و�ملر�ضوم رقم 26 ل�ضنة 2013 

ب�ضاأن تنظيم �لعاقة بني موؤجري وم�ضتاأجري �لعقار�ت بدبي.  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/385   عمايل كلي 
�ىل �ملدعي عليه / 1- عمر غل بادو خور�ضيد �أحمد ب��ادو  جمهول حمل �القامة مبا 
�ل��دع��وى ومو�ضوعها  �أق���ام عليك  ق��د  م   م  ذ  ���ص   - د�م���اك بيزن�ص فيليج  �مل��دع��ي/  �ن 
�ملطالبة  بالغاء ت�ضريح �لعمل �جلديد �ل�ضادر للمدعي عليه من وز�رة �ملو�رد �لب�ضرية 
�لعمل يف جمال  و�لتوطني و�ملتعلق بعمله لدى �ضركة �عمار وذلك نفاذ ل�ضرط عدم 
جل�ضة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.    �تعاب  ومقابل  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  للمدعية  مناف�ص 
لذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  ���ص   10.30 �ل�ضاعة   2018/9/20 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ص  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1036  احوال نف�س م�صلمني                 

د���ض��وق��ي  جمهول  �ب���و  ع��ل��ي  ع��ل��ي  �ل��دي��ن  �ضعد  �مل��دع��ي عليه / 1-  �ىل 
�أق���ام عليك �لدعوى  ق��د  �مل��دع��ي/ �مينة ملهلهل   حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
ومو�ضوعها دعوى طاق )خلع(.   وحددت لها جل�ضة يوم �الحد  �ملو�فق  
�الأح���و�ل  مبنى  يف   )9( رق��م  بالقاعة  ���ص   8.30 �ل�ضاعة    2018/8/26
�ل�ضخ�ضية يف منطقة �لقرهود  لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك 
للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2669 تنفيذ جتاري

حمل  جم��ه��ول  ������ص.ذ.م.م  �ضنكا�ص  �ضنغنت�ضر  ����ض���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/��ضتارتا �ص.م.ح قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)146309.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان 
�ملحكمة �ضتبا�ضر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2867 تنفيذ جتاري
�����ص.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �الب��ي�����ص  �ل�����ض��ر�ع  ���ض��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ل�ضد�قه لتاأجري �الالت 
و�ملعد�ت �ص.ذ.م.م وميثله:يو�ضف حممد ح�ضن حممد �لبحر قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة    �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )57000.98(  به 
وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  

   يف  الدعوى 2018/59  تظلم مدين
�ىل �ملتظلم �ضده / 1-�ص �ص لوتاه �لعقارية ���ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�ملذكور  �لتظلم  عليكم  �أق��ام  قد  كالديرون  با�ضكو�ل  / جوزيف  �ملتظلم  �ن  مبا 
�ل�����ض��ادر يف �الم���ر على عري�ضه مدين  �ل��ق��ر�ر  �ع���اه وم��و���ض��وع��ه تظلم م��ن 
�ملو�فق  �لثاثاء  رقم 61/2011  و�لر�ضوم و�مل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم 
فاأنت مكلف  لذ�    Ch 1.C.15  : بالقاعة  �ل�ضاعة 11.00 �ص   2018/8/28
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور 
م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/778  ا�صتئناف عمايل    

�ىل �مل�ضتاأنف �ضده/ 1- حممد حم�ضن �حمد خليل جمهول حمل 
�الق��ام��ة مب��ا �ن �مل�����ض��ت��اأن��ف /�����ص �م �ر ل��ل��ت��ج��ارة �ل��ع��ام��ة �����ص.ذ.م.م 
�حلكم  ��ضتاأنف/  قد  ��ضعدي  خلفان  ح�ضن  �ضهيل  وميثله:خديجة 
�ل�����ض��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 10199-2017 ع��م��ايل ج��زئ��ي وح���ددت لها 
�ضباحا    11.00 �ل�ضاعة   2018/9/13 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ص  ي��وم  جل�ضه 
بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �و من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر 
          يف الدعوى رقم 2018/147  بيع عقار مرهون   

، رقم  ، �لطابق 6  مو�ضوع �لق�ضية:طلب �ذن بيع مال مرهون عبارة عن �ل�ضقة 611 
�ملبنى:1 ، �لعنرة بي 12 ، على قطعة �الر����ص:1113 ، نخلة �جلمري� ، دبي ، و�حلكم 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�����ض��اري��ف  و�ل��ر���ض��وم  �ل��ائ��ح��ة  يف  طلباته  بكافة  �لتنفيذ  لطالب 
 ، �مل��ح��دود  �الو���ض��ط  �ل�ضرق  �ضي  ب��ي  ����ص  �ت�ص  �لتنفيذ:بنك  �الإع��ان:ط��ال��ب  - طالب 
�ملطلوب �عانه:�ملنفذ �ضده:1- �نطوين فر�نتزي�ص جمهول حمل �القامة - مو�ضوع 
�العان : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�ضة وهي عبارة عن �ضقة �ضكنية - 
�ملنطقة:نخلة جمري� - رقم �الر�ص:1113 - رقم �ملبنى:1 - ��ضم �ملبنى:�لعنرة - ب 12 
- رقم �لوحدة:611 - رقم �لطابق:6 - �مل�ضاحة:203.17 مر مربع وفاء للمبلغ �ملطالب 

به )2630075( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  
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اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/89  عقاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه/1-�ملا�ضة ورلد و�يد ريل ��ضتيت ليمتد )�ضركة �جنبية( جمهول حمل �القامة 
�ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  بني  نيك  طيب  حممد  �مل��دع��ي/�ر���ص  �ن  مبا 
بتاريخ 2018/4/29  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�ضالح/�ر�ص حممد طيب نيك بني ببطان 
عقد �لبيع رقم:)يورو/1309/2012( �ملوؤرخ يف:2012/9/24 و�ملحرر بني �ملدعي و�ملدعي عليها 
و�لز�م هذه �الخرية ب�ضد�د مبلغ مقد�ره )1043932( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من 
تاريخ �ملطالبة �حلا�ضل يف:2018/2/19 وحتى �ل�ضد�د �لتام وبالز�م �ملدعي عليها بان بالر�ضوم 
و�مل�ضاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ضت ما عد� ذلك . حكما مبثابة �حل�ضوري 
قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العان �ضدر با�ضم 

�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/585  عقاري كلي

بروبريتيز  )�منيات  با�ضم  و�ملعروفة   - �مل��ح��دودة  �ضتة  للعقار�ت  1-�منيات   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ل�ضاد�ضة �ملحدودة و�منيات بروبريتيز �ضيك�ص ليمتد( 2- �وي�ضر للتطوير �لعقاري �ص.ذ.م.م - 
حاليا - موؤ�ض�ضة �منيات للتطوير �لعقاري - فرع و�ملعروفة بامنيات بروبريتيز �ملحدودة )�ضابقا( 
3- زينب تقى علي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /جوجن بايك ىل وميثله:ريا�ص عبد�ملجيد 
حممود �لكبان قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بف�ضخ �تفاقية �لبيع و�ل�ضر�ء �ملرم 
ومبلغ )1.203.424.52(  درهم  وقدره )12.034.275(  عليهما مببلغ  �ملدعي  بالز�م  بينهم  فيما 
و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  كتعوي�ص  دره��م   )49.225.368.75( وق��دره  ومبلغ  �لت�ضجيل  ر�ضوم  دره��م 
و�ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة 9% م��ن ت��اري��خ رف��ع �ل��دع��وى وح��ت��ى �ل�����ض��د�د �ل��ت��ام و���ض��م��ول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل با كفالة.وحددت لها جل�ضة يوم �الحد �ملو�فق:2018/8/26 �ل�ضاعة:09:30 �ص 
بالقاعة:ch1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/560  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-د�فال بر�فني �ضاندر� �ضاه 2- تيجال دهافال �ضاه جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /متويل م�ضاهمة خا�ضة وميثله:نا�ضر مال �هلل حممد غامن قد �أقام عليك �لدعوى 
و�ملدعي  �ملدعية  بني  �ملرمة  بالتمليك  �ملنتهية  �اليجارة  �تفاقية  بف�ضخ  �ملطالبة  ومو�ضوعها 
و�لزماهما  يف:2014/12/4  �مل��وؤرخ  �لتعديل  وملحق  وماحقها  ب��ت��اري��خ:2007/10/15  عليهما 
بت�ضليم �لعقار خاليا من �ل�ضو�غل ورد حيازته �ىل �ملدعية و�لغاء ��ضارة �لقيد �لعقاري و�لز�مهما 
مو�ضحة  �لطلبات  )جميع  و�التعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م   )112.890( وق��دره  بتعوي�ص 
تف�ضيليا يف �ضحيفة �لدعوى(.وحددت لها جل�ضة يوم �الحد �ملو�فق:2018/8/26 �ل�ضاعة:09:30 
�ص بالقاعة:ch1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 
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جائزة حمدان بن حممد للت�ضوير ت�ضعد جمهورها 
بـ»الأمل« وتطلق مفاجاأة »الت�ضوير اجلوي«

اختتمت فعاليات 10 اأيام من م�ساركتها �سيف �سرف معر�ص �ساوباولو للكتاب

�ضارقة الإمارات يف الربازيل.. رحلة 12 األف كيلو مرت للحوار واملعرفة

حممد  بن  حمد�ن  جلائزة  �لعامة  �الأم��ان��ة  �أعلنت 
�ل�ضوئي  للت�ضوير  �ل��دول��ي��ة  مكتوم  �آل  ر����ض��د  ب��ن 
عن حماور دورتها �لثامنة �لتي تاأتي حتت عنو�ن 
“�لت�ضوير  مفاجاأة  �ط��اق  جانب  �ىل  “�الأمل” 

�جلوي«.
�لعام  �الأم��ني  ثالث  بن  خليفة  علي  �ضعادة  وك�ضف 
للمحور  �مل�ضاحبة  �مل��ح��اور  عناوين  ع��ن  للجائزة 
�لرئي�ضي ..معتر� �أن �جلائزة تو��ضل للعام �لثاين 
على �لتو�يل مو�كبتها للت�ضارع �لتقني وم�ضتجد�ت 
حماور  بتطعيم  وذل��ك  �لعاملية  �لت�ضوير  �ضناعة 
بالفيديو”  �جل���وي  “�لت�ضوير  مب��ح��ور  �جل��ائ��زة 
و�لذي يفتح �ملجال للت�ضوير من خال “�لدرون” 
وغريه من �لطائر�ت وفق �ضروط و�ضو�بط خا�ضة 
�ملتحرك  �لب�ضري  �الإب��د�ع  الأ�ضحاب  �لفر�ضة  ملنح 
بعد �لنجاح �لافت ملحور �لفا�ضل �لزمني “�لتامي 

�ل�ضابقة. �لدورة  الب�ص” يف 
�لتامي  �أ���ض��د�ء  باهتمام  “ ر�قبنا  ثالث  �ب��ن  وق��ال 
تتويج  وحتى  �إط��اق��ه  منذ  �ملا�ضية  �ل���دورة  الب�ص 
جنوم  �أب��رز  من  �أعمالهم  كانت  حيث  به  �لفائزين 
�حلفل �خلتامي للدورة �ل�ضابعة “�للحظة” .. هم 
هذ�  يف  الأعمالهم  وفقا  فعا  �الإ���ض��ادة  ي�ضتحقون 

�لت�ضوير  �ضناعة  ع��امل  يف  ن�ضبيا  �جل��دي��د  �مل��ج��ال 
و�الكت�ضاف  بالتجديد  �جلمهور  �ضغف  ومل�ضنا   ..
�لت�ضوير �جلاذبة لاهتمام  ومعا�ضرة م�ضتجد�ت 
ف��ع��ق��دن��ا �ل��ع��زم ع��ل��ى �إط����اق ه���ذ� �مل��ح��ور �ملفاجئ 
�لتقنية  �مل��ت��ط��ل��ب��ات  ك��اف��ة  و����ض��ت��ك��م��ل��ن��ا  و�جل�����ريء 
وفريد  جديد  ف�ضاء  ملنح  به  �خلا�ضة  و�لقانونية 
م��ن ن��وع��ه الإب���د�ع���ات �مل�����ض��وري��ن �ل�����ض��غ��وف��ني بفن 

�ملناظر �لعلوية«.
رئي�ضا  “�الأمل” ج��اء حم���ور�  �خ��ت��ي��ار  �ن  و�أ���ض��اف 
على  وتنعك�ص  �لب�ضر  يت�ضاركها  عامليًة  لغًة  كونه 
تربينا  لقد   “ ..وق����ال  �ليومية  حياتهم  م��ك��ون��ات 
ما   .. �أرقبها  ب��االآم��ال  �لنف�ص  “�أعلل  مفهوم  على 
�أن  عرفنا  ث��م  �الأمل”  ف�ضحُة  ل��وال  �لعي�ص  �أ�ضيق 
هذ� �ل�ضعور �الإن�ضاين حمفور يف �لثقافات �لقدمية 
و�حل��دي��ث��ة وه���و ���ض��ل��وك م��ط��ل��وب وحم��م��ود يف كل 
�لعقل  يف  �لطبيعي  مكانه  يتخذ  وعندما  �لعقائد 
ي�ضكل طريقة خا�ضة يف �لتفكري تنتج �أروع �لنتائج 
على �ل�ضعيد �لب�ضري “ ..وتوقع �أن تكون عملية 
�لرجمة �لفوتوغر�فية ملفهوم “�الأمل” من �أروع 
�أنحاء  كل  من  �مل�ضورون  يخو�ضها  �لتي  �لعمليات 
�ملناف�ضة  ق��ادرة على  �أعمال  لتقدمي  �ضاعني  �لعامل 

ملر�كز  و���ض��واًل  و�ل��ت��ك��ر�ر  �لنمطية  �أ���ض��ق��ف  وك�����ض��ر 
�لتتويج.

و�أ�ضار �بن ثالث �إىل �أنه مت حترير �جلائزة �لكرى 
�الرتباط  من  دوالر  �أل��ف   021 قيمتها  و�لبالغة 
باملحور �لرئي�ضي منذ �لدورة �ل�ضابقة حيث �أ�ضبح 
باإمكان �ملحكمني �ختيار �ل�ضورة �لفائزة باجلائزة 
�ملطروحة  �مل���ح���اور  م���ن  حم����ور  �أي  م���ن  �ل���ك���رى 
�لذي  �مل��رك��ز  ه���ذه  ع��ل��ى  �ملناف�ضة  ل��ن��ط��اق  تو�ضيعا 

يطمح القتنا�ضه �جلميع.
�أنه للعام �لثالث على �لتو�يل ي�ضتمر حمور  و�أفاد 
لاإمكانات  وم�ضتخرجا  خمتر�  م�ضور”  “ملف 
�لق�ض�ضية لدى �مل�ضور و�لقدر�ت �ل�ضردية ليبقى 
�حلرية  م�ضاحة  مبثابة  “�لعام”  �الأخ���ري  �مل��ح��ور 
�الإب���د�ع���ي���ة �ل�����ض��رف��ة �ل��ت��ي ت��ك�����ض��ر ج��م��ي��ع �الأط���ر 
و�لقو�لب حيث يبحر كل م�ضور باأ�ضرعته �خلا�ضة 
م�ضتهدفا �ملر�فئ �لتي مل يكت�ضفها �أحد �ضو�ه �ضو�ء 
ب��ال��ل��ون��ني �الأب��ي�����ص و�الأ����ض���ود �أو م��ن خ���ال طيف 

�الألو�ن �لكامل.
�أن �ملو�ضم �لثامن ي�ضهد �لظهور �لثاين  ولفت �إىل 
�ضناع  “جائزة  هما  �خل��ا���ض��ة  �جل��و�ئ��ز  يف  لفئتني 
�ل�ضخ�ضية  و”جائزة  �لفوتوغر�يف”  �مل��ح��ت��وى 

ت�ضتهدف  حيث  �لو�عدة”  �لفوتوغر�فية  �ملوؤ�ض�ضة 
و�ملروجني  و�ملدونني  و�لنا�ضرين  �ملحّررين  �الأوىل 
و�ضناع �ملحتوى �لفوتوغر�يف �ملطبوع -�الإلكروين 
و�أ�ضحاب  و�مللمو�ص  �لو��ضح  �الإيجابي  �لتاأثري  ذو 
يف  و�أ�ضهمت  �لفوتوغر�فيا  ع��امل  �أغنت  موؤ�ض�ضات 
�أي�ضا  �ليوم ويدخل فيها  �إىل ما هو عليه  و�ضوله 
�أ���ض��ح��اب �الأب��ح��اث و�الخ���ر�ع���ات �مل��وؤث��رون بينما 
من  �ل�ضاعدة  �ل�ضخ�ضيات  الإح��دى  �لثانية  متنح 
�ل�ضباب �أو �ملوؤ�ض�ضات �لفوتوغر�فية �لنا�ضئة و�لتي 
ت�ضكل ظاهرة يف عملها �أو يف ظروفها �أو يف �أفكارها 
ومتثل �أما و�عد� ل�ضناعة �لفوتوغر�فيا يف بلدها 
�جلائزة  بجانب  �أج��م��ع  �ل��ع��امل  يف  �أو  منطقتها  �أو 
�أ���ض��ه��م��ت يف  مُت��ن��ح ل�ضخ�ضيات  و�ل��ت��ي  �ل��ت��ق��دي��ري��ة 
ت��ط��وي��ر ف���ن �ل��ت�����ض��وي��ر وق���دم���ت خ���دم���ات جليلة 
هذه  �أم���ور  زم��ام  ت�ضلمت  �لتي  �جل��دي��دة  لاأجيال 
�لر�ضالة �لفنية �ل�ضامية من خال عد�ضة �الإبد�ع 

لتنال جائزة �لتقدير.
�مل�ضاركات  ت�ضتقبل  �جلائزة  �أن  �إىل  �الإ���ض��ارة  جتدر 
يف �مل��ح��اور �مل���ذك���ورة ح��ت��ى منت�ضف ل��ي��ل ي���وم 13 
�أكتوبر �ملقبل بتوقيت �الإمار�ت على �ملوقع �لر�ضمي 
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حتى ل يبقى الآخر جمهوًل
كثريون تناولو� ق�ضية 
جو�نبها  م��ن  �لثقافة 
�ملختلفة و�أ�ضاوؤو� على 
و�أهميتها  ف���و�ئ���ده���ا 
عنو�ن  �أي  �أن  ل��درج��ة 
ي�ضري �إىل هذ� �ملو�ضوع 
ب��ات وك��اأن��ه ت��ك��ر�ر لكل 
�ل�ضابق.  يف  ق��ي��ل  م���ا 
�أن  �حل����ق����ي����ق����ة  ل����ك����ن 
�مل�ضاحات  م��ن  �ل��ك��ث��ري 
�ل�����ت�����ي ت���ت���ع���ل���ق ب���ه���ذه 
غري  ز�ل��ت  ال  �لق�ضية 
ف��االأدب على  مكت�ضفة، 
وبو�ضفه  �ملثال،  �ضبيل 
حالة ال نهائية �الأبعاد، 

يحتاج منا �أن نقر�أه وفقاً ل�ضمات �ملرحلة و�ضروطها و�حتياجاتها وهي 
�ضمات و�ضروط متجددة متنح �لقر�ءة نتائج جديدة يف كل مرة. 

قبل  ل��اآخ��ر  �كت�ضاف  عملية  �الأ���ض��ا���ض��ي��ة،  جو�نبها  �أح���د  يف  �لثقافة 
�ملعلومة، عملية بناء عاقة مع �لكاتب قبل �لكتاب �أو �ملحتوى مهما 
قيمة  فا  �جلانب.  �أحادية  ولي�ضت  �ضر�كة  حالة  �إنها  ت�ضنيفه،  كان 
للحكايات �لتي حتملها �لكتب �إذ� �قتلعناها من �ضياق جتربة �لكاتب 
�ل�ضخ�ضية، �أو �إذ� عزلناها عن طبيعة �ملرحلة �لتي �أنتجتها بظروفها 
كاأننا  معها  نتفاعل  مل  و�إذ�  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة،  و�الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
يتو�ضط  عملية  نتاج  �إنها  و�ضخ�ضياتها،  �أبطالها  مثل  متاماً  نعي�ضها 
فيها �لكاتب بني ذ�ته و�أمته، وبني هذه �الأمة و�الأمم �الأخرى. حتى 
�ل�ضري �لذ�تية لاأبطال ورموز �لتاريخ، كانت يف حقيقتها �ضرد�ً ل�ضري 
�ل�ضعوب و�الأمم يف كافة حاالتها، يف كفاحها وطموحها، يف �أحامها 
و�آالمها ، لذ� لي�ص �ملهم فقط ماذ� نقر�أ وماذ� نكتب و�إمنا كيف وملاذ� 

نقر�أ ونكتب. 
نحن نقر�أ لَنكت�ضف، ونكتب لُنكت�َضف، وميكننا �لقول �إن �الإن�ضان �بتكر 
يبقى  و�الأه���م، حتى ال  �ل��زم��ن،  يبتلعه  وال  ح��ي��اً   يبقى  �لكتاب حتى 

جمهواًل لاآخرين.
نحن �ليوم باأم�ص �حلاجة �إىل ��ضتعادة هذه �لوظيفة للثقافة و�لكتاب، 
�لكر�هية  مبعاجلة  كفيلة  �الآخ���ر  معرفة  ب��ه��دف  �ل��ق��ر�ءة  �أن  ون���رى 
و�لتطرف و�لتنكر حلق من ال نعرفهم باحلياة. من �ل�ضهل �أن نكره 
يكفي  �لكر�هية،  لهذه  �لكافية  �الأ�ضباب  تتو�فر  لو مل  �ملجهول حتى 
�أال تربطنا به �أي عاطفة حتى نتعامل مع حزنه و�آالمه ومعاناته با 
مباالة، فاالإن�ضان بفعل �لعادة يتفاعل فقط مع معاناة من يعرفهم، 
حتى لو كانت هذه �ملعرفة �أو عدمها نتاج �ل�ضدفة فقط، وهذ� دليل 
طبيعة  وحت��دد  �لب�ضر  وج���د�ن  ت�ضكل  باتت  �ل�ضدفة  �أن  على  ���ض��ادم 

م�ضاعرهم جتاه �الآخرين. 
هذ� �ملفهوم للثقافة و�لكتاب هو جوهر روؤية �ل�ضارقة بقيادة �ضاحب 
�ملجل�ص  ع�ضو  �لقا�ضمي،  حممد  بن  �ضلطان  �لدكتور  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
�الأعلى حاكم �ل�ضارقة، وهو غايتها من �حلر�ك �لثقايف �لدويل �لذي 
�إمارة �ل�ضارقة هذ� �لعام  متار�ضه منذ عقود و�لذي جتلى يف ح�ضور 
كانت �ضيف مميز على  وقبله  باولو،  �ضاو  �ضرف على معر�ص  �ضيف 
معر�ص باري�ص �لدويل للكتاب، و�ضتحل يف �لعام �لقادم �ضيف �ضرف 
على معر�ص نيودلهي �لدويل للكتاب ومعر�ص تورينو للكتاب �أي�ضاً. 
هذ� �حل�ضور لل�ضارقة له �أبعاده وهي جتاوز حو�جز �جلغر�فيا و�للغة، 

حو�جز �ضنعتها �ل�ضدفة لنتجاوزها باالإر�دة و�ل�ضرورة �الإن�ضانية. 
ومفاهيم  بجن�ضيات  متباعدة،  م�ضاحات  يف  ُخلقنا  بال�ضدفة  فنحن 
�حلياة،  طورنا  ب���االإر�دة  لكن  مبتاينة.  ومعتقد�ت  وب��األ��و�ن  خمتلفة 
ب��االإر�دة و�لرغبة يف �ك�ضتاف �ملجهول �نتقل �الإن�ضان من �لعر�ء �إىل 
وبنى  �لكهوف  غ��ادر  �ل�ضدفة  على  �ل�ضرورة  وعي  بتغليبه  �لكهوف، 
بال�ضدفة،  �الإن�ضان  �ضّلم  لو  �لكو�كب،  و�كت�ضف  و�ضنع  و�خرع  �ملدن 
ملا و�ضلنا �إىل ما نحن عليه، و�إذ� بقينا ن�ضّلم بال�ضدفة �لتي �أوجدت 
�الختافات بيننا فاإن هذ� �لتطور �ملادي يكون با معنى الأنه يفقده 

�لبعد �الإن�ضاين وي�ضعف مقومات بقائه.
فهمنا  ول��و  �الخ��ت��اف��ات،  م��ع  �لتعامل  يف  طريقتنا  ن��ط��ور  �أن  علينا 
�أ�ضبابها �حلقيقية �ضنكت�ضف �أنها �ضر ثر�ء وجمال �للوحة �الإن�ضانية. 
تخيلو� �أنكم تنظرون �إىل لوحة من لون و�حد وبنف�ص �لدرجة، �أين 
�جلمال فيها بدون �ختاف وتباين �الألو�ن؟ �ألي�ص هذ� �الختاف يف 
�لثقافات هو �ضر �ندها�ضنا  مبو�ضيقى و�ضعر و�أغنيات �الآخرين؟؟  �أال 
نفرح وننبهر ب�ضماع �ملو�ضيقى �لاتينية �أو �ل�ضرق �آ�ضيوية �أو �الأوربية، 
�أال ن�ضدو كلمات �ضعر�ئهم ونرددها يف حزننا وفرحنا وحاالت �لع�ضق 
من  وهل  ورو�ياتهم؟  بق�ض�ضهم  ذ�كرتنا  تزخر  �أال  و�الأمل؟  و�لوجد 
�ملقابل  يف  نحب  وال  �لدرجة  لهذه  �الآخ��ري��ن  �أعمال  نحب  �أن  �ملنطق 
�لدبلوم�ضية  �ل��ع��اق��ات  �ضعيد  على  حتى  �أنتجوها؟  �ل��ذي��ن  �لنا�ص 
�إال مبعرفة  �أن تنجح  �ل��دول، كيف لها  و�ل�ضيا�ضية و�القت�ضادية بني 

تر�ث �الآخر وثقافته وتاريخه.
 ال �أبالغ �إذ� قلت �إن �الإجابة على هذه �الأ�ضئلة كان ميكن �أن تر�ها يف 
جناح �ل�ضارقة �مل�ضارك �ضيف �ضرف معر�ص �ضاوباولو �لدويل للكتاب، 
�ملجتمع  م��ن  و�لتفاعل  �ل�ضغف  ي��رى  �أن  ح�ضر  م��ن  لكل  ممكناً  ك��ان 
يف  �جلمال  ر�أينا  وح�ضارتنا،  وثر�ثنا  لكتبنا  قر�ئتهم  يف  �لر�زيلي 
�لتناغم �لثقايف بني �الإمار�ت و�لر�زيل، ر�أينا ما ال ميكن �أن تر�ه عني 
بينهما،  و�حل��و�ر  �ل�ضعوب  �لثقايف يف عاقات  �لبعد  �أهمية  تب�ضر  ال 
ر�أينا دولة �الإمار�ت تنرث ر�ضائل �النفتاح �حل�ضاري و�الإن�ضاين �ضعر�ً 

ونرث�ً و�أدباً وغناًء وثر�ثاً.
وتعمل ومتار�ص  تعي�ص  002 جن�ضية،  �أك��رث من  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف 
يف  و�مل��و�ئ��د  �ملنا�ضبات  نت�ضارك  �ل��ع��امل،  يف  مثيله  قل  بتناغم  حياتها 
لثقافتنا   بقر�ئتهم   �لعامة،  و�الأماكن  �لعمل  يف  و�الأحاديث  �ملطاعم 
وقر�ئتنا  لثقافتهم، و�ضلنا بعاقتنا �إىل درجات جديدة من �الن�ضجام، 

وهذ� ما �أر�ه �ضرورة عاملية حتى ال يبقى �الآخر جمهواًل!
طورها  �لتي  �لو�عي  �الإن�ضاين  �لتبادل  �أ�ضكال  �أرق��ى  هي  �لثقافة  �إن 
حو�جز  �لثقافة  تتجاوز  مل  و�إذ�  �لتاريخية،  م�ضريتهم  عر  �لب�ضر 

�ل�ضدفة، فهي يف تعار�ص مع وظيفتها �الأ�ضا�ضية قبل كل �ضيء.

• بقلم: فاهم بن �سلطان القا�سمي 
رئي�س دائرة العالقات احلكومية يف ال�سارقة

•• �ساوباولو-الفجر:

مر  كيلو  �أل��ف   21 �أك��رث من  على بعد 
�ل�ضارقة، ��ضطف جمهور من  �إم��ارة  من 
�لعربي  للخط  من�ضة  �أم��ام  �لر�زيليني 
بخط  مكتوبة  �أ�ضمائهم  على  للح�ضول 
و�ل��ن�����ض��خ، فيما كانت  و�ل���دي���و�ين  �ل��ث��ل��ث 
�لر�زيليات ير�ضمن على �أيديهن باحلناء 
ويتعلمن فنون �ضناعة �لتلي و�ل�ضفيفة. 

�لثقافة  ع���ا����ض���م���ة  ق����ل����ب  ويف  ه����ن����اك 
�أ�ضرعت  ���ض��اوب��اول��و،  والي����ة  �ل��ر�زي��ل��ي��ة 
�لثقافة  على  و��ضعاً  باباً  �ل�ضارقة  �إم���ارة 
�لر�زيليون  ودخل  و�لعربية،  �الإمار�تية 
�ضرف  �ضيف  �الإم����ارة  باختيار  ي��رح��ب��ون 
52 ملعر�ص �ضاوباولو �لدويل  �ل��دورة �ل� 
للكتاب، حيث حتولت �ضو�رع �لوالية �إىل 
�ل�ضعبي  و�لغناء  �لعزف  لفرقة  كرنفال 
�ل�ضامبا  �إيقاعات  و�متزجت  �الإم��ار�ت��ي، 
و�لغو��ضني  �ل��ب��ح��ارة  رق�����ص  تعابري  م��ع 
و�ل�ضيندو  و�ملزمار،  �لطنبورة،  �آالت  على 

)�لطبل �لكبري(.
�أ�ضرفت  �ل���ذي  �إم����ارة �ل�����ض��ارق��ة  يف ج��ن��اح 
من  للكتاب  �ل�ضارقة  هيئة  تنظيمه  على 
و�ضط �ملعر�ص رفرف علم دولة �الإمار�ت 
�ملتحدة عالياً، فيما كان يجتمع  �لعربية 
و�لفنانني  و�مل��ث��ق��ف��ني  �ل��ك��ت��اب  ع�����ض��ر�ت 
ن����دو�ت تتناول  �الإم��ار�ت��ي��ني و�ل��ع��رب يف 
�الإمار�تي،  و�مل�ضرح  و�لفن،  �الأدب،  و�ق��ع 
�لرتغالية  �للغة  �إىل  مرجماً  وتعر�ضه 
و�لقر�ء  باملثقفني  �جلناح  يحت�ضد  حيث 

�لر�زيليني. 
م��د�ر ع�ضرة  وعلى  �ل�ضارقة  حت��ّول جناح 
�أيام �إىل من�ضة لتاقي �لثقافة �لر�زيلية 
وبات  و�لعربية،  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لثقافة  م��ع 
�أ�ضكال �لتقارب  نافذة حلو�ر مفتوح على 
و�لتو��ضل، �إذ وقف �لر�زيليون يحملون 
�مل���ي���ك���روف���ون���ات وي����ق����ّدم����ون م���د�خ���ات 
و�لت�ضابه  �لتماثل  حجم  فيها  يك�ضفون 

بني �لثقافتني �لر�زيلية و�الإمار�تية. 
خ����ال ن�����دوة ت���ن���اول���ت ح�����ض��ور �ل����ر�ث 
�ملحلي،  �الأدب  يف  �الإم����ار�ت����ي  �ل�����ض��ع��ب��ي 
مد�خلة  �لر�زيليني  �الأطفال  �أح��د  قدم 
�لكاتب  ع���ر����ض���ه  م����ا  �أن  ف���ي���ه���ا  ي����وؤك����د 
�الإمار�تية  و�ل��ك��ات��ب��ة  �ل��ظ��اه��ري،  ح���ارب 

�ل�ضعبية  �حلكاية  ح��ول  زرع���وين  �أ�ضماء 
ويربون  يعي�ضونه  ما  مياثل  �الإمار�تية 
عليه يف �لر�زيل حيث ال ز�لو� ي�ضتمعون 
�إىل حكايات �جلد�ت، ويعي�ضون تفا�ضيل 

�خليال فيها. 
�جلمهور  ب����ني  �ل���ت���ف���اع���ل  ه�����ذ�  م���ث���ل  يف 
�حت�ضد  �الإمار�تيني،  و�لكّتاب  �لر�زيلي 

�لر�زيليني  ب���ال���ق���ر�ء  �ل�����ض��ارق��ة  ج���ن���اح 
ن�ضخ  ع��ل��ى  للح�ضول  �مل��ع��ر���ص  زو�ر  م��ن 
�الإمار�تيني  �لكّتاب  موؤلفات  عن  موقعة 
�لرتغالية،  �للغة  �إىل  حديثاً  �ملرجمة 
من  مقاطع  �ل�ضعر�ء  مع  ي��ق��ر�أون  وقفو� 
تذكارية  ���ض��ور�ً  ويلتقطون  ن�ضو�ضهم، 
�لتي  �الإمار�تية  �لثقافة  بنافذة  �حتفاًء 

فتحتها �أمامهم هيئة �ل�ضارقة للكتاب. 
�ل�ضارقة يف نقل �ضورة حلر�ك  مل تكتِف 
�لكتابة و�لن�ضر �إىل �لر�زيليني وح�ضب، 
و�إمن����ا ع��ر���ض��ت ���ض��ورة م��ت��ك��ام��ل��ة ملجمل 
و�لتنموي  و�الإب���د�ع���ي  �مل��ع��ريف  �حل����ر�ك 
�لذي تقوده �الإمارة يف م�ضروعها �لثقايف 
 02 �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف  ����ض���ارك  �إذ  �ل���ك���ب���ري، 

�الإم���ار�ت،  ودول���ة  �ل�ضارقة  م��ن  موؤ�ض�ضة 
�أرك��ان �جلناح خم�ض�ضاً  فكان و�ح��د من 
�لدكتور  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  ملوؤلفات 
���ض��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���ض��م��ي، ع�ضو 
�ل�ضادرة  �ل�ضارقة  حاكم  �الأعلى  �ملجل�ص 
ب��ال��ل��غ��ة �ل���رت���غ���ال���ي���ة، و�أج���ن���ح���ة د�ئ�����رة 
�لنا�ضرين  وجمعية  بال�ضارقة،  �لثقافة 
�الإمار�تيني، و�حتاد كتاب و�أدباء �الإمار�ت، 
ود�رة �لدكتور �ضلطان �لقا�ضمي، ومبادرة 
�أل��ف ع��ن��و�ن وع��ن��و�ن وثقافة ب��ا حدود، 
ف���ي���م���ا جت���ل�������ص ع���ل���ى �جل����ه����ة �الأخ��������رى 
جمل�ص  من  حرفيات  �إم��ار�ت��ي��ات  �ضيد�ت 
�ل�ضارقة  ومعهد  �ملعا�ضرة  للحرف  �إرث��ي 
�لتلي  م����ن  ق���ط���ع���اً  ي��ن�����ض��ج��ن  ل����ل����ر�ث 
�أيدي  على  باحلناء  وير�ضمن  و�ل�ضفيفة 
�ملحاذي  �جل���ان���ب  وع���ل���ى  �ل���ر�زي���ل���ي���ات، 
ل��ه��ن ت��ع��ر���ص جم��م��وع��ة ك��ل��م��ات �أح����دث 
�إ�ضد�رتها لاأطفال و�ليافعني، ويعر�ص 
بجانبه �ملجل�ص �الإمار�تي لكتب �ليافعني 

مبادر�ته �لثقافية و�الأدبية.
�إىل  �لر�زيلي  �جلمهور  �ل�ضارقة  �أخ��ذت 
ذ�ك��رة �ل��ر�ث �الإم��ار�ت��ي، وما و�ضلت له 
من نه�ضة وتطور �ليوم، ففي �لوقت �لذي 
كان �لنا�ضرون �لر�زيليون يجتمعون مع 
�الإمار�تية  �لثقافية  �مل��وؤ���ض�����ض��ات  ممثلي 
�أف���ق ت��ع��اون وع��م��ل م�����ض��رك، كان  لفتح 
يروي  �لها�ضمي  طار�ص  و�لعازف  �لفنان 
�للوؤلوؤ  �ل���ع���ود ح��ك��اي��ات ���ض��ي��د  �آل����ة  ع��ل��ى 
�الأو�ئل  �الإمار�تيني  �ل�ضيادين  ومعاناة 

للجمهور �لر�زيلي. 
�ل��ط��ري�ن �إىل  ���ض��اع��ة م��ن  خم�ضة ع�����ض��رة 
�ل���ق���ارة �ل��ات��ي��ن��ي��ة ك��ان��ت ك��اف��ي��ة لت�ضع 
�ل�ضارقة �جلمهور �لر�زيلي على مقربة 
م���ن ث��ق��اف��ة وح�������ض���ارة دول�����ة �الإم�������ار�ت 
وتبهرهم باللغة و�لر�ث و�لفن و�لغناء، 
موؤ�ض�ضات  م��ن   51 ممثلي  فيها  حملت 
�الإم����ارة و�ل��دول��ة، و�أك���رث م��ن 02 كاتباً 
من  �ل��ن�����ض��خ  و�آالف  �إم����ار�ت����ي����اً،  ون���ا����ض���ر�ً 
�أعمال �أربعني كاتباً ترجمت �أعمالهم �إىل 
�لرتغالية، ور�ضالة و�حدة كتبها �ضاحب 
�ل�ضمو حاكم �ل�ضارقة منذ �أعلن م�ضروع 
�لثقايف قبل خم�ضة عقود، وقرر  �الإم��ارة 
�ضبيل  و�الأدب  و�ل��ف��ن  �مل��ع��رف��ة  ت��ك��ون  �أن 

�حلو�ر �الأول مع ثقافات �لعامل كلها.
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)رحيم(؟ عر�ص  �أعقبت  �لتي  �لفعل  ردود  توقعت  • هل 
مع  �لنجاح  ق  ُيحقِّ �أن  �أمت��ّن��ى  فنياً  جيد  عمل  على  �أو�ف���ق  عندما   -
�جلمهور، فا �أحد باإمكانه �أن يتوقع رد فعل �جلمهور. ير�ضد �لفنان 
عموماً موؤ�ضر�ت عدة من �ضيناريو وفريق عمل و�ضركة منتجة وغريها 
كافة  �لظروف  و�الإب��د�ع. هذه  للعمل  بيئة منا�ضبة  توفر  تفا�ضيل  من 
تو�فرت يف )رحيم( لكن �آر�ء �ملتابعني �جليدة جاءت �أكر بكثري مما 

توقعت، خ�ضو�ضاً مع ترقب تطور�ت �الأحد�ث.

�لتعاون مع �ملخرج حممد �ضامة قبل بد�ية  • لكنك قلقِت من 
�لت�ضوير.

�أعرفه،  �أكن  �أنني مل  و�ل�ضبب  بذلك الحقاً،  و�أخرته  فعًا،   -
مع  لكن  �إىل خمرج خم�ضرم.  يحتاج  �ل�ضيناريو  ب��اأن  و�ضعرت 
�أن لدى �ضامة قدرة توؤهله  �أول م�ضهد �ضورته تيقنت من 
فنياً الإخر�ج �لعمل و�أنه ميلك خرة مهمة رغم �ضغر �ضنه، 

وهو ما ظهر على �ل�ضا�ضة.
 مل يتوقع كثريون �أن يكون �لعمل بهذه �الحر�فية من 
م�ضروع  عن  كم�ضوؤول  �الأوىل  للمرة  نف�ضه  م  يقدِّ خمرج 
مهم، وهو �أمر مل يرتبط مب�ضاهد �حلركة فح�ضب بل 

بالتجربة كلها.

�ل�ضيويف؟ رحاب  ل�ضخ�ضية  ��ضتعددت  • كيف 
يف  قّدمتها  �لتي  �ملجهدة  �الأدو�ر  �أك��رث  �أح��د  ه��و   -
�لتي  �لتناق�ضات  ب�ضبب  ذل��ك  �لفنية،  م�ضريتي 
يف  م��ا  ع��ك�����ص  ت��ظ��ه��ر  ف��ه��ي  �ل�ضخ�ضية،  حتملها 
قناعاتها  تناق�ص  باأفعال  وتقوم  د�ئماً،  د�خلها 
باالإ�ضافة  ر�ضا،  غري  عن  زوجها  كام  وتنفذ 
�لب�ضاطة  م��ن  حت��ّول��ت  �ل��ت��ي  ماب�ضها  �إىل 
ذلك  ث��ري��ة...  �أ�ضبحت  بعدما  �ملبالغة  �إىل 
بالتفا�ضيل،  و�هتماماً  تركيز�ً  تطّلب  كله 

خ�ضو�ضاً يف �ملامح يف �مل�ضاهد كافة.

تكن  مل  �ل��������دور  م�������ض���اح���ة  ل���ك���ن   •
كبرية.

- مل �أتعامل يوماً مع �أية �ضخ�ضية 
ب��ح��ج��م م�����ض��اح��ت��ه��ا، وه�����ذ� �الأم����ر 
بد�ياتي  م��ن��ذ  �أم����ام����ي  و���ض��ع��ت��ه 
�ل��ف��ن��ي��ة. ال ي��ق��ا���ص �ل����دور بعدد 
م�������ض���اه���ده ب����ل ب����ت����اأث����ريه يف 
جم��������ري��������ات �الأح�����������������د�ث، 
و�الأدو�ر يف )رحيم( تكمل 
�ضخ�ضية  بع�ضاً.  بع�ضها 
موؤثرة يف تطور�ت  رح��اب 
متحم�ضة  كنت  ل��ذ�  �لعمل، 

فيه  ودوري  �مل�ضل�ضل  على  �الإج��م��اع  ي�ضبه  ما  ثمة  هلل  و�حلمد  لتقدميها، 
�ضو�ء من �لنقاد �أو �جلمهور.

�لعمل؟ نهاية  لها  تعر�ضت  �لتي  �النتقاد�ت  عن  • ماذ� 
- �لنهاية لي�ضت من �خت�ضا�ضي، وترتبط باملوؤلف وروؤيته يف �لتعامل مع 

�الأحد�ث.
 �ضخ�ضياً، �أرى �أن تعاطف �جلمهور مع رحيم وما تعر�ص له يف �الأحد�ث 
�لطبيعية  �لنهاية  �أنها  �ل�ضخ�ضية  قناعتي  لكن  �لنهاية.  �نتقاد  �ضبب  هو 

لاأحد�ث و�الأكرث منطقية.

جال.  يا�ضر  م��ع  �ل��ت��ع��اون  يف  �إيجابية  �أج���و�ء  ع��ن  د�ئ��م��اً  تتحدثني   •
�أخرينا عنها.

- يا�ضر ممثل حمرف ولطاملا حتدثت عن ثقتي يف �أنه �ضيرز يف �لوقت 
�ملنا�ضب و�ضيح�ضل على �ملكانة �لتي ي�ضتحقها، وكو�لي�ص �لعمل معه ممتعة 
فهو �ضخ�ص ودود ويهتّم بزمائه، وعاقتنا تتجاوز حدود �لعمل و�أعتره 

مبنزلة �الأخ يل.

�لعائلي(؟ )باحلجم  م�ضل�ضل  يف  �مل�ضاركة  عدم  عن  �عتذ�رك  �ضبب  • ما 
- كنت �أمتنى �لعمل مع �لفنان يحيى �لفخر�ين، فهو جنم كبري وجتاربه 

�لدر�مية حتظى بن�ضب م�ضاهدة جيدة، 
لكن ظروف �لت�ضوير يف مدينة مر�ضى علم و�ال�ضطر�ر �إىل �ملكوث فيها 
�مل�ضل�ضل، ال  على  دون مو�فقتي  �مل�ضاهد حاال  غالبية  عدة الإجن��از  �أ�ضهر�ً 
)�الأب  م��ن  �ل��ث��اين  �جل���زء  يف  دوري  بت�ضوير  مرتبطة  كنت  �أن��ن��ي  �ضيما 

�لروحي( وكنت وقعت عقد �مل�ضاركة يف )رحيم(.

�العتذ�ر؟ عن  بالندم  �ضعرت  • هل 
- �أثق باأن �لن�ضيب يذهب �إىل �ضاحبه، و�عتذرت عن �أكرث من عمل ولي�ص 
�ضيوؤثر  كان  �آخر  م�ضروع  باأي  �الن�ضغال  الأن  فح�ضب،  �لعائلي(  )باحلجم 
�ضلباً يف ت�ضوير )رحيم(، لذ� كنت حري�ضة على �أن �أركز يف دوري و�أتفرغ 

له كي يخرج ب�ضورة جيدة.

�ل�ضينما؟ عن  • ماذ� 
- �أ�ضتاق �إليها و�أمتنى �لعودة �إليها يف �أقرب وقت. �أقر�أ م�ضروعاً �ضينمائياً 

جديد�ً وبعد �النتهاء منه �أحدد موقفي.

)�الأب �لروحي( 
عّرت دنيا عبد �لعزيز عن �ضعادتها بالنجاح �لكبري �لذي يحققه م�ضل�ضل 
)�الأب �لروحي( وو�ضفته باأنه )جتربة ��ضتثنائية(، موؤكدة �أن �جلزء �لثاين 

حافظ على جناح �جلزء �الأول، وهو �أمر يح�ضب لل�ضانعني.
يف  �جلمهور  مع  و�رتبط  كبرية  م�ضاهدة  ن�ضبة  ق  حقَّ �مل�ضل�ضل  �أن  و�أك��دت 
و�لت�ضويق  �الأح���د�ث  تطور�ت  �أن  مو�ضحة  رم�ضان،  خ��ارج  در�م��ي  مو�ضم 
�لقيمني على  �جتهاد  �إىل جانب  �لعمل،  رئي�ضان يف جناح  �ضببان  �مل�ضتمر 

�مل�ضل�ضل خلروجه ب�ضورة م�ضرفة.

 )رحاب( من اأكرث االأدوار املجهدة التي قّدمتها يف م�سريتي الفنية

دنيا عبدالعزيز: مل اأتعامل يومًا 
مع اأية �ضخ�ضية بحجم م�ضاحتها

يا�ضمني عبدالعزيز تغري جلدها 
يف املو�ضم الرم�ضاين 2019

�لذي  �جلديد،  م�ضل�ضلها  حت�ضري�ت  عبد�لعزيز  يا�ضمني  �لنجمة  تو��ضل 
يعر�ص يف رم�ضان �ملقبل، ومل ت�ضتقر على ��ضمه حتى �الآن، وقالت بع�ص 
بطولة  خفية"،  "عو�مل  م�ضل�ضل  مبوؤلفي  ت�ضتعني  يا�ضمني  �إن  �مل�����ض��ادر 
�إم��ام، و�ل��ذي عر�ص يف رم�ضان �ملا�ضي، وهم حممود  �لفنان �لكبري عادل 
حمد�ن و�أمني جمال وحممد حمرز، ومت �لتعاقد معهم مع �جلهة �ملنتجة 

للم�ضل�ضل، وهي �ضركة "�ضيرنجي" وميلكها تامر مر�ضي.
وقررت بطلة �لعمل �أن تغري جلدها يف �ملو�ضم �لرم�ضاين 2019، وتبتعد 
عن �لكوميديا متاما، حيث تدور �أحد�ث �لعمل يف �إطار در�مي، ويبد�أ موؤلفو 
�أن هناك جل�ضات  �مل�ضل�ضل كتابة �حللقات �الأوىل خال �الأي��ام �ملقبلة، كما 
لاتفاق  مر�ضي  تامر  و�ملنتج  ويا�ضمني  �مل�ضل�ضل  موؤلفي  بني  �ضرية  عمل 

و�ال�ضتقر�ر على �خلطوط �لعري�ضة و�لفكرة �لرئي�ضية للم�ضل�ضل.
"هربانة  م�ضل�ضل  �لدر�مية  عبد�لعزيز  يا�ضمني  �أعمال  �آخ��ر  �أن  �إىل  ي�ضار 
منها"، للمخرج معتز �لتوين، �لذي عر�ص يف رم�ضان قبل �ملا�ضي، وقدمت 
خاله 30 �ضخ�ضية خمتلفة، ما بني �لفاحة و�ملثقفة و�ملتحررة و�ل�ضعبية 
و�ضائقة �لتوك توك، و�ضاركها يف �مل�ضل�ضل نخبة من جنوم �لكوميديا، منهم 
�لفنان م�ضطفى خاطر وحممد حممود وفادية عبد�لغني، وهو من تاأليف 

خالد جال، و�إخر�ج معتز �لتوين.

الفائت يف م�سل�سل  الرم�ساين  ال�سباق  العزيز يف  �ساركت دنيا عبد 
الفنانة  تتحدث  احلوار  هذا  يف  جالل.  يا�سر  بطولة  من  )رحيم( 
امل�سرية عن امل�سل�سل وكوالي�ص الت�سوير، وتك�سف �سبب اعتذارها 

عن عدم العمل مع الفنان القدير يحيى الفخراين.

ي�ستعد ال�سدار اخر البوماته )لو عمري يرجع(

�ضامو زين : اأريد العودة بقوة اإىل �ضماء 
وف�ضاء الأغاين ال�ضورية

 )ل�����و ع����م����ري ي�����رج�����ع... هو 
 11 �لرقم  �ضاحب  �الألبوم 
�لغنائي، و�آخر  يف ر�ضيدي 
�الأ�ضو�ق  يف  �ضاأطرحه  ما 
بعد عاقة فنية جمعتني 
ومنها  مزيكا،  �ضركة  مع 
جديد  عهد  بد�ية  �ضتكون 

لطرح �الأغاين �ل� )�ضنغل((
ه���ذ� بع�ص مم��ا ���ض��ّرح به 
�ملقيم   - �ل�����ض��وري  �ل��ف��ن��ان 
زين  ����ض���ام���و   - م�����ض��ر  يف 
��ضتعد�ده  ع��ن  ك�ضف  حيث 
لطرح  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل���ف���رة  يف 
�جلديد  �ل��غ��ن��ائ��ي  �أل���ب���وم���ه 
)لو  ب��ع��ن��و�ن   2018 ل�ضيف 

عمري يرجع(.
 و�أو���ض��ح زي��ن: )ه��ذ� �ال�ضد�ر 
يل  �أل��ب��وم  �آخ��ر  �ضيكون  �لغنائي 
متعاوناً  �الأ���ض��و�ق  يف  �ضاأطرحه 
م��ع ���ض��رك��ة م��زي��ك��ا، ب��ع��د عاقة 
عاماً،   12 ط��و�ل  جمعتنا  طيبة 
�إذ قررت �العتماد يف �لفرة �ملقبلة 
)�ل�ضنغل( فقط.  �الأغ��اين  ط��رح  على 
�لرقم  �ضاحب  �الألبوم  �إىل  وبالعودة 
11 يف ر�ضيدي �لفني فهو ي�ضم 
�أغ����ان م��ت��ن��وع��ة متاماً  ث��م��اين 
جميعها ذ�ت طابع و�ضبغة 
تعاونت  ب��ح��ت��ة،  م�����ض��ري��ة 

فيها مع نخبة من �ل�ضعر�ء و�مللحنني، منهم تامري 
ح�ضني، علي �ضعبان، طارق توكل، �أ�ضامة عبد�لهاي، 

حممد عاطف، �إ�ضام زكي وغريهم(.
�ملقبلة  �إىل توجهه يف �لفرة  و�أكمل �ضامو م�ضري�ً 
نحو �لغناء باللون �ل�ضامي، بقوله: )بالتعاون مع 

�ضركة �إنتاج جديدة، 
�أغنية  �أول  �ضاأطلق  �ملقبل،  �أكتوبر  ومع بد�ية �ضهر 
�ضبغة  ذ�ت  �ضتكون  حيث  م�ضريتي،  يف  يل  �ضورية 
�أن  وق���ررت  مكّثف  ب�ضكل  ف��ك��رت  الأن��ن��ي  �ضو�حلية، 
يكون توجهي �لفني و�لغنائي يف �لفرة �ملقبلة �إىل 

باد �ل�ضام كافة. 
�الأغاين  �ضماء وف�ضاء  �إىل  بقوة  �لعودة  �أري��د  نعم، 
�ل�ضورية �لتي �أعرف باأين ق�ضرت يف حقها، و�أريد 
�أن �أبني فيها فكر�ً جديد�ً كما فعلت خال وجودي 
هنا يف م�ضر �لتي منحتني �لكثري، و�أمتنى من كل 
ر�ضا  وت��ن��ال  �ضائبة  ه��ذه  خطوتي  ت��ك��ون  �أن  قلبي 

جمهوري(. 
ويف ما يخ�ص ن�ضاطه على �ضعيد �حلفات، �أعلن 
�ضامو: )يوم 2 �أغ�ضط�ص �ملقبل �ضاأكون متو�جد�ً يف 
تون�ص للم�ضاركة يف �أوبريت غنائي خا�ص بالقد�ص، 
�لفنان  مع  بديو  �لغناء  �أت�ض������ارك  �أن  �ل�ضرف  ويل 
�ل��ع��م��اق ل��ط��ف��ي ب��و���ض��ن��اق م��ن ���������خ��ال �أغ��ن��ي��ة يا 

وطن. 
وبع����دها، بت���������اريخ 19 �أغ�ضط�����ص �أي�ض�����اً، �ض������اأكون 

متو�ج�����د�ً يف �الأردن الإح����ياء حف�ل غنائي �أي�ض���اً(.
وعن جديده يف عامل �الأفام �ل�ضينمائية، �أو�ضح: 
)�ضاأبا�ضر يف �لفرة �ملقبلة ت�ضوير فيلم �ضينمائي 
جديد من �إنتاج حممد ح�ضيني يحمل عنو�ن حتت 

�أذك��ر منهم  �ملطر، ومن بطولة نخبة جنوم منهم 
�إميان �لعا�ضي، منة ف�ضايل، �للبناين با�ضم مغنية 
�لفيلم،  يف  معنا  ب��وج��وده  حقيقة  ي�ضرفني  �ل���ذي 

�ضالح  دينا  �الإعامية  زوجتي  م�ضاركة  �إىل جانب 
كممثلة معي للمرة �الأوىل جم�ضدة دور بطولة(.
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الأ�ضعة املقطعية قد تزيد 
من خطر اأورام املخ

�ال�ضتخد�م  �ضائعة  �ملقطعية،  �الأ�ضعة  �أن  جديدة  �أمريكية  در��ضة  �أظهرت 
�ملخ، وذلك يف �لوقت �لذى  �أور�م  �لت�ضوير �لطبي، قد تزيد من خطر  يف 
ب�ضكل كبري خال   )CT( ملحو�ضب� �ملقطعي  �لت�ضوير  ��ضتخد�م  ز�د فيه 

�لعقدين �الأخريين.
و�أو�ضح �لباحثون �أنه يف �لوقت �لذى ح�ضنت فيه فحو�ص �الأ�ضعة �ملقطعية 
ب�ضكل كبري قدر�ت �لت�ضخي�ص، فاإنها �أي�ضا تقدم جرعات �إ�ضعاعية �أعلى من 
�آخر، لذلك، فاإن توفري �حلماية من �الإ�ضعاع هي م�ضدر قلق،  �إختبار  �أى 
خا�ضة بني �الأطفال، �لذين تلقو� جرعات �إ�ضعاعية مرتفعة ، حيث يكونو� 
�أكرث عر�ضة لاإ�ضابة باالأور�م �خلبيثة ذ�ت �ل�ضلة باالإ�ضعاع بني �لبالغني 
.. ويعد �ضرطان �لدم و�أور�م �لدماغ �خلبيثة �الأكرث �ضيوعا و�لناجمة عن 

�لتعر�ص للن�ضاط �الإ�ضعاعى �ضو�ء بني �الأطفال �أو �ل�ضباب �أو �لبالغني .
�أور�م  خماطر  بتقييم  )نيويورك(  جامعة  �لطب  كلية  فى  �لباحثون  وقام 
�لدماغ وخماطر �ضرطان �لدم )�للوكيميا( بعد تعر�ص �الأطفال لاإ�ضعاع 

من �الأ�ضعة �ملقطعية .
على  ح�ضلو�  هولندًيا  طفًا  و394  �أل��ف��ا   168 على  �الأب��ح��اث  و�أج��ري��ت 
و�حد �أو �أكرث من �الأ�ضعة �ملقطعية بني عامي 1979 – 2012، ووجدت 
�لدر��ضة �أن حو�دث �ل�ضرطان �أعلى 1.5 مرة من �ملتوقع، جلميع �أنو�ع �أور�م 
منف�ضل،  ب�ضكل  �خلبيثة  وغري  �خلبيثة  �لدماغ  والأور�م  جمتمعة  �لدماغ 

ولوحظ �أن هناك تاأثري جلرعة �الإ�ضعاع على �لدماغ.

اللحوم امل�ضنعة تقود اإىل » نوبات اجلنون«
�الأ�ضخا�ص  �أن  �ضخ�ص،   1000 م��ن  �أك���رث  على  �أج��ري��ت  در����ض��ات  ك�ضفت 
�لذين يتناولون �للحوم �مل�ضنعة �أكرث عر�ضًة لنوبات �جلنون ثاث مر�ت 

ون�ضف.
باحثو  �أجر�ها  �لتي  �لدر��ضة  عن  �لريطانية،  ميل  ديلي  �ضحيفة  ونقلت 
�لن�ضاط،  يف  و�لهو�ص  �الكتئابي  �جلنون  نوبات  �أن  هوبكنز،  ج��ون  جامعة 

ت�ضل �إىل حالة من �الهتياج وعدم �لقدرة على �لنوم.
وتابعت �ل�ضحيفة -يف تقرير ترجمته "عاجل"- �أن هذه �حلالة هي جزء 
من �ال�ضطر�ب �لثنائي �لقطب، �لذي يطلق عليه "�كتئاب هو�ضي"؛ حيث 
�ص �لباحثون �أن �لنر�ت ت�ضتخدم يف حفظ �للحوم �مل�ضنعة وت�ضيبه  �ضخَّ
�لذين  دم  د�خ��ل  �أك��ر  بن�ضبة  يوجد  �ل��ن��ر�ت  �أك�ضيد  �أن  و�أك���دت  ببكترييا، 

يعانون من ��ضطر�ب ثنائي �لقطب.
�لطب  كلية  يولكن، من  روب��رت  �لدكتور  للدر��ضة  �لرئي�ضي  �لكاتب  وق��ال 
�ل��ت��دخ��ات غذ�ئية  تك�ضف  ق��د  �ل��در����ض��ة  "�إن  ه��وب��ك��ن��ز:  ج��ون��ز  ب��ج��ام��ع��ة 
�لذين  �أول��ئ��ك  ل��دى  �لهو�ص  نوبات  ح��دوث  �حل��د من خطر  للم�ضاعدة يف 

يعانون من ��ضطر�ب ثنائي �لقطب �أو �ملعر�ضني لنوبات �لهو�ص".
والختبار �آثار �لنر�ت، قام �لباحثون باإ�ضافتها �إىل وجبات فئر�ن �لتجارب؛ 
حيث نتج عنها حاالت من �الهتياج و�جلنون و�لن�ضاط �ملفرط بعد �أ�ضابيع 

من �إجر�ء �لتجربة.

؟  ال�سريك  عرف  من  اأول  • من 
-هم �لرومان يف روما و�ل�ضريك كلمة التينية تعني �لد�ئرة 

املجال�ص  على  ب��رمل��ان  كلمة  اأط��ل��ق  م��ن  اأول  م��ن   •
الوطنية وجمال�ص االأمة ؟

- هم �لفرن�ضيني و�أ�ضلها بارل وتعني كام 
؟ الربيد  طوابع  ا�ستخدمت  العامل  يف  دولة  اأول  • ماهي 

-هي بريطانيا يف عهد �مللكة فكتوريا 
؟  الكعك  �سنع  من  اأول  • من 

-هم �لقدماء �مل�ضريني 
؟  اليدوية  ال�ساعة  ا�ستعمل  من  اأول  • من 

-هم �جلنود �لريطانيني .
؟  املعلقة  بابل  حدائق  بنى  • من 

- هو �مللك �الأ�ضوري نبوخذ ن�ضر �لثاين 

�خلوف  عند  لي�ص  ولكن  دموع  له  تنزل  �لتم�ضاح  و�أن  �ضعيد�ً.  يكون  عندما  ذنبه  يهز  �لكلب  �أن  تعلم  • هل 
�أو �الأمل، �إمنا عندما يكون ياأكل �ضيئاً �أكر من �ت�ضاع فتحة فمه، و�أن �لقط يقو�ص ظهره عند �خلوف. 

�لتي  و�ل�ضفادع  �لبحرية  �ل�ضفادع  هي  �لرمائية  �حليو�نات  من  جمموعات  ثاث  هناك  �أن  تعلم  • هل 
تعي�ص غالباً على �لياب�ضة وال ذيل لها. و�ل�ضمندرية، و�حليو�نات �حلجرية. 

�إىل  تعود  �لياب�ضة فهي  تعي�ص على  �أنها  �لرمائية، ورغم  من �حليو�نات  1040 جن�ضاً  �أكرث من  • هناك 
�ملاء ملو�ضم �ملعا�ضرة، حيث ت�ضع �لبيو�ص هناك. 

 200 �أو   150 �إىل  �أطول حياة قد ت�ضل  �أن �لفيل يعي�ص  �أن من بني �حليو�نات �لثدية يعتقد  • هل تعلم 
 100 �أكرث من  �أي�ضاً  �ضنة، و�حل�ضان يعي�ص �أحياناً فوق �ل�50 عاماً. ومن بني �لطيور فاإن �لن�ضور تعي�ص 
�ضنة. �أما بطل �حلياة �لطويلة فهي �ل�ضلحفاة، فهناك �ضلحفاة م�ضهورة جد�ً تدعى �ضلحفاة موي�ضيو�ص عا�ضت 

بكل تاأكيد 152 �ضنة ومنهم من يعي�ص �أكرث من 200 �ضنة. 
• هل تعلم �أن �لكنغر يعتر �أحد �أغرب و�أقدم �أجنا�ص �حليو�نات �ملوجودة على �الأر�ص �ليوم. وهو يتو�جد 
بكرثة يف ��ضر�ليا، وي�ضتهر بجر�به �ملوجود على بطنه �لذي يحمل فيه �ضغريه بعد �لوالدة. يقف �لكنغر 
�أمامية ق�ضرية ذ�ت خمالب �ضغرية، ورج��ان خلفيتان  �أرج��ل  �لنمو بطول حو�يل مرين. ولديه  �ملكتمل 

طويلتان جد�ً وهما �للتان متكنان �لكنغر من �لقفز مل�ضافات طويلة ت�ضل �أحياناً �إىل 6 �أمتار. 
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االأنانا�ص 

�الأغذية  بفو�ئد  �ملخت�ص   ،"Health" �الأمريكي  �لطبي  �ملوقع  �أو�ضح 
و�لعاجات �لطبيعية، �أن �الأنانا�ص من �ملغذيات �لقوية �لتي ال غنى عنها 
للج�ضم، حيث �إنه يحتوي على �إنزمي �لروميلني وفيتامني C، وكاهما 

يعمان على �إز�لة �ل�ضموم وفى عملية �ل�ضفاء من �جل�ضم.
و�أ�ضار �خلر�ء �إىل �أن �الأنانا�ص يقلل �اللتهاب الأنه يحتوي على �لروميلني، 
وهو �الإنزمي �لذي له تاأثري م�ضاد لالتهابات، وي�ضاعد على �لتخل�ص من 
�الأن�ضجة  كل  ي�ضيب  �لذي  �اللتهاب  �ل�ضموم من �جل�ضم عن طريق وقف 

و�الأع�ضاء يف �جل�ضم.
ولفتو� �إىل �أنه ميكن �إدخال �الأنانا�ص يف �لروتني �ليومي كعاج الإ�ضابات 
�إنه  �لباحثون،  و�أ���ض��اف  و�الأمل،  �الل��ت��ه��اب  م��ن  �حل��د  طريق  ع��ن  �ملفا�ضل 
ي�ضاعد على فقد�ن �لوزن، حيث �إنه يحتوي على �الألياف، و�لتي تعمل على 

بطء عملية �له�ضم وتطيل �ل�ضعور باالمتاء.

فتاة تقدم الطعام اإىل زرافة خالل ح�سور معر�ص والية نيو جري�سي يف اأوغ�ستا ، نيو جري�سي. )رويرتز(

كثري�ً ما م�ضى �بر�هيم عر �ضو�رع �لبلدة وهو مي�ضك مزمار� ويعزف عليه �أحلانه �جلميلة فيبت�ضم له �لنا�ص 
ويلتف حوله �الطفال ورمبا �ضمعنا بع�ص تغريد �لطيور ي�ضاحبه.. يف �ضباح كان جميا ر�ئعا خرج �الطفال 
يلعبون وي�ضحكون ويجرون هنا وهناك حتى د�خل �لغابة �جلميلة كنا ن�ضمع ��ضو�تهم و�ضحكاتهم وعندما 
حان موعد �لغد�ء عاد �جلميع �ال وردة.. �ين وردة، من ر�أى وردة.. تلك �جلميلة �ين تكون مل تعرف �مها �و 
ت�ضمع �جابة فقد �جاب �جلميع بانهم مل يرو� وردة منذ �ل�ضباح فقد تفرقو� عند �لغابة ومل تظهر مرة �خرى.. 
خرج �جلميع كبار� و�ضغار� للبحث عن وردة قبل �ن يحل �لظام وقد حزن �جلميع لغياب تلك �لطفلة �لرقيقة 
و�خذ �جلميع ينادي- عند �لغابة وعند �لنهر وعند �ضفح �جلبل لكن �ين وردة؟. وجاء �بر�هيم مبزماره �جلميل 
�لقوي ودخل �لغابة و�ضار مي�ضى و��ضدقاءه وهو يعزف �حلانه �جلميلة ويقول لو �ضمعتها وردة �ضتنادي علي 

فهي د�ئما تفعل ذلك.
 مر وقت طويل ��ضاب �جلميع �لقلق فيه قبل �ن ي�ضمع �بر�هيم �ضوتا �ضعيفا ياأتيه من بعيد في�ضري جتاهه 
ويعزف ويعزف وي�ضتمع حتى �قرب �ل�ضوت �كرث وبالفعل كانت وردة ب�ضوتها �ل�ضغري �لرقيق لكنه متعب، لقد 

وقعت يف حفره الحد �ل�ضيادين وبداًل من �ن ت�ضطاد �حلفرة حيو�نا �ضغري�ً ��ضطادت وردة.
 تعاون �جلميع يف �خر�جها وحملها �إىل �مها و�حلمد هلل فقد كانت �حلفرة لينه ومليئة بالطني فلم ت�ضب ورده 
باأذى لكنها ��ضيبت باخلوف و�لذعر �لذي ز�ل مع �ضماعها �ضوت �ملزمار وقالت عندما �ضمعت �ضوت �ملزمار عاد 

�يل �المل وردت يل روحى ..كم �ع�ضق �ضوته حتى ولو كان د�خل حفرة من �لطني.

ك�ضفت در��ضة حديثة �أجريت يف جامعة )تك�ضا�ص �الأمريكية( عن �أن 
تناول �الألبان كاملة �لد�ضم مثل �حلليب و�لزبادي و�جلبنة و�لزبدة، 

ميكن �أن توفر وقاية �ضد �جللطات.
و�أظهرت �لدر��ضة �أن تناول �ألبان كاملة �لد�ضم مثل �حلليب و�لزبادي 
و�جلبنة و�لزبدة ال يق�ضر �أعمار كبار �ل�ضن من 65 �ضنة فما فوق 
وال توجد عاقة بني دهون �الألبان و�أمر��ص �لقلب و�جللطة.  فيما 
�أكدت مار�ضيا �وتو رئي�ضة �أحد �أع�ضاء فريق �لباحثني “�أن �لنتائج 
يقلل  �أن  ميكن  �الأل��ب��ان  يف  �ملوجود  �لدهني  �حلم�ص  �أن  �إىل  ت�ضري 
خطر �لوفاة باأمر��ص �لقلب و�الأوعية �لدموية وخا�ضة �جللطة”. 
و�أ�ضافت، �أن نتائج �لدر��ضة “ال ت�ضند فح�ضب بل تعزز �لكم �ملتز�يد 
�ل�ضائع،  �ل�ضد من �العتقاد  �الألبان، على  �أن دهن  �الأدل��ة على  من 

كبار  يف  �ل��وف��اة عموماً  �أو  �لقلب  �الإ���ض��اب��ة مب��ر���ص  ي��زي��د خطر  ال 
�ل�ضن”.

تزيد  �ضخ�ص   3000 �ضملت  �لدر��ضة  �إن  نيوزويك:  جملة  وقالت 
�ضجل   1992 ع��ام  �لدر��ضة  ب��د�أت  وح��ني  �ضنة،   65 على  �أعمارهم 
منتجات  من  خمتلفة  دهنية  �أحما�ص  ثاثة  م�ضتويات  �لباحثون 

�الألبان يف دمهم ومرة �أخرى بعد �ضت �ضنو�ت و13 �ضنة.
ومل يجد �لباحثون �أي عاقة بني �الأحما�ص �لدهنية و�رتفاع خطر 
�أحد �الأحما�ص يرتبط بتقليل خطر �لوفاة باأمر��ص  �إن  �لوفاة بل 
�لقلب و�الأوعية �لدموية. ي�ضاف �إىل ذلك �أن خطر �الإ�ضابة بجلطة 
يقل بن�ضبة 42 يف �ملئة لدى �الأ�ضخا�ص ذوي �مل�ضتويات �ملرتفعة من 

�الأحما�ص �لدهنية نتيجة ��ضتهاكهم �الألبان.

منتجات الألبان تقي من اجللطات


