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ملاذا ي�صكو االأطفال من اآالم املفا�صل؟

عندما ي�صكو الطفل من اأوجاع يف ال�صاق اأو املفا�صل يثري الأمر انتباه 
الأبوين، وعادة ما يكون التف�صري اإن هذه الآلم مرتبطة بنمو اجل�صم 
وزيادة الطول. لكن على الأبوين النتباه لبع�ض العالمات التي قد 

تعني �صيئاً يحتمل اخلطورة.
وت�صري التقارير الطبية اإىل اأن 30 باملائة من الأطفال يف �صن املدر�صة 
ي�صكون من اآلم املفا�صل، واأن ن�صف هذه احلالت على الأقل ي�صّنف 

باعتباره من الآلم مرتبطة بالنمو.
وت�صبب الأوجاع املرتبطة بالنمو اآلما يف ع�صالت مناطق الفخذ غالباً 
ال�صروري  من  لذلك  احلو�ض.  اأعلى  عند  اأو  الركبة،  خلف  وخا�صًة 
النتباه اإذا كانت اللم يف مناطق اأخرى، فقد تكون اإ�صارة اإىل التهاب 

املفا�صل اأو مر�ض الذئبة اأو �صرطان الدم اأو مر�ض لمي.
عالمات اأوجاع النمو:

* حتدث الأوجاع خالل امل�صاء والليل عادة، وتنتهي مع ال�صباح.
* تكون الأوجاع �صديدة مبا يكفي ل�صتيقاظ الطفل من النوم.

* ت�صيب الأوجاع ال�صاقني عادة ولي�ض �صاقاً واحدة.
* حتدث الأوجاع خالل عدة لياٍل متتالية.
* ت�صاحب الآلم نوبات من ال�صداع عادة.

وقد ترتبط هذه الأوجاع يف كثري من الأحيان بالأن�صطة البدنية مثل 
الرك�ض اأو القفز اأو الت�صلق والتي حتدث خالل النهار.

تخفيف الآلم. من الإجراءات التي تخّفف اأوجاع منو العظام احلّمام 
الأمل  ك��ان  اإذا  امل�صكنات  اأو  ال��داف��ئ��ة،  وال��ك��ّم��ادات  والتدليك،  ال��داف��ئ، 

�صديداً وم�صحوباً ب�صداع.

كرة القدم توقع االأطفال 
االأفارقة يف �صراك العبودية

القارة  يف  الأط��ف��ال  اآلف  اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  "�صن"  �صحيفة  ذك���رت 
لالإجتار  �صبكات  �صحايا  وي�صبحون  للن�صب،  يتعر�صون  ال�صمراء 
بالب�صر، ب�صبب وكالء كرة مزيفني، يوهمونهم بالن�صمام اإىل اأندية 

اإجنليزية بارزة.
وين�صط بع�ض املحتالني على �صبكات التوا�صل الجتماعي ل�صتقطاب 
كبرية  مبالغ  عائالتهم  م��ن  ويطلبون  ك��روي��ا،  امل��وه��وب��ني  الأط��ف��ال 

مقابل اإر�صالهم اإىل بريطانيا ودول اأوروبية اأخرى.
وي�صتغل الن�صابون وجود جنوم اأفارقة مرموقني يف الأندية الأوروبية 
لإيهام عائالت الأطفال باإمكانية خو�ض جتارب مماثلة، لكن احللم 

غالبا ما ينتهي بكابو�ض مروع.
فحني يدفع اأهايل ال�صغار الأموال، يتم اأخذهم اإىل دول جماورة اأو 
اأنهم �صينتظرون هناك �صدور تاأ�صرية ال�صفر، لكنهم  بعيدة، بذريعة 
يجدون اأنف�صهم عالقني بدون وثائق تثبت هويتهم، اأو اأموال تعيدهم 

اإىل موطنهم.
ويف هذا املاأزق، يتم اإجبار الأطفال على امتهان الدعارة اأو الجتار يف 
اأنف�صهم وقد باتوا عبيدا  اأخرى يجد الأطفال  املخدرات، ويف حالت 

فيما كانوا يتطلعون اإىل النجومية الكروية والرواتب املجزية.
يف  امل��ت��اج��رون  ي�صتهدف  بيبل"،  "�صنداي  ن�صرته  حتقيق  وبح�صب 
الن�صب  حيل  اإىل  اللجوء  خ��الل  م��ن  �صنويا  طفل  األ��ف   15 الب�صر، 

املذكورة.
واأو�صح رئي�ض ق�صم الأمن يف الحتاد الدويل لكرة القدم، وهو عن�صر 
�صابق يف ال�صرطة الدولية "اإنرتبول"، كري�ض اإيتون، اأن اآلف الأطفال 

يقعون يف فخ هذه احليلة �صنويا.
واأ����ص���اف اأن الأط���ف���ال ي��ت��ل��ق��ون وع����ودا ل��الل��ت��ح��اق ب��اأن��دي��ة ال����دوري 
الإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از، وه���و م��ا دف���ع ع���دة اأن���دي���ة اإىل اإط����الق حمالت 

للتوعية، ولكنها مل تتم يف اإطار تن�صيق مع احتاد الكرة الإفريقي.
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»حدث يف برلني«.. عمل روائي 
عن ماآ�صي ال�صعوب وطغاة التاريخ 
الروائي  ينطلق  الع�صرين  القرن  ثالثينيات  يف  العامل  عرفها  وقائع  من 
امل�صري ه�صام اخل�صن يف �صرد اأحدث رواياته )حدث يف برلني( التي تتناول 
م�صائر ال�صعوب ومدى ارتباطها باأفكار وقرارات قادتها وزعمائها الذين 

يرى املوؤلف اأن التاريخ خلدهم رغم طغيانهم وتنا�صى �صحاياهم.
كتب  حيث  املقدمة  يف  الأوىل  ال�صطور  منذ  الفكرة  لهذه  املوؤلف  ويوؤ�ص�ض 
اأنني �صحايا الب�صر عر التاريخ،  بعيد  من  �صياأتينا  ال�صمع،  ا�صرتقنا  "لو 
ي�صكون ظلم نظرائهم الذين ا�صتظلوا بوجوبية ما اقرتفوه من ب�صاعات.. 
�صيوؤرقنا الأنني بع�ض الوقت، ثم �صيخفت �صريعا حني حتيل ذاكرتنا اأولئك 

ال�صحايا لأرقام م�صل�صلة يف مدونة الزمن".
تبداأ اأحداث الرواية م�صاء التا�صع من نوفمر ت�صرين الثاين 1938 وهي 
"ليلة الكري�صتال" والتي بداأت فيها موجة  اأملانيا با�صم  الليلة املعروفة يف 

عنف �صد اليهود حتت حكم اأدولف هتلر.
واأ�صرته  مائري  اليهودي  الرهونات  متجر  �صاحب  تعر�ض  الليلة  ه��ذه  يف 
الأ�صرة  دافع عن  �صميدت  الأمل��اين  ال�صرطة  لكن جارهم �صابط  لالعتداء 

وهو التعاطف الذي اأفقده عمله لحقا.
اإذ وقع الختيار  الرواية  ابنتا اجلرنال �صميدت هما بطلتا  ليليان وهيلدا 
العام  الأم��ن  ال�صباط بجهاز  اأحد كبار  على ليليان للعمل �صكرترية لدى 

للرايخ لكن بعد هزمية هتلر تتحول اإىل العمل يف بنك.
ت�صتمر الأحداث و�صول اإىل انق�صام اأملانيا واإقامة جدار برلني يف 1961 
ح��ي��ن��ه��ا ت��ق��رر ال�����ص��ق��ي��ق��ة ال�����ص��غ��رى ه��ي��ل��دا الن��ت��ق��ال م���ع ح��ب��ي��ب��ه��ا عازف 

ال�صاك�صفون اإىل اأملانيا ال�صرقية حيث ينتميان باأفكارهما.

خطاأ فادح لوزير بحق زوجته
وقع وزير اخلارجية الريطاين اجلديد، 
م��وؤخ��را، يف خطاأ حمرج  جريمي هانت، 
اإن  ق��ال  ح��ني  ب��ك��ني،  يف  ر�صمي  باجتماع 
اأن��ه��ا �صينية،  ي��اب��ان��ي��ة، يف ح��ني  زوج��ت��ه 
و�صط  املوقف  ا�صتدرك  ما  �صرعان  لكنه 

�صحك يف القاعة.
وكان هانت يف اجتماع مع نظريه ال�صيني 
زوجته  ع��ن  يتحدث  اأن  واأراد  ي��ي،  وان���غ 
الرتباط  درج���ة  يظهر  حتى  ال�صينية 
الوثيق بالبلد الآ�صيوي، لكن العك�ض هو 

الذي ح�صل.
واليابان  ال�صني  العالقات بني  وتكت�صي 
ح�����ص��ا���ص��ي��ة ك������رى، ف��ع��ل��ى ال����رغ����م من 
زال����وا  م���ا  ال�����ص��ي��ن��ي��ني  اأن  اإل  حت�����ص��ن��ه��ا، 
الياباين  الح���ت���الل  ���ص��ن��وات  ي��ت��ذك��رون 
مل��ن��اط��ق  م��ن ب��الده��م خ��الل ثالثينيات 

واأربعينيات القرن املا�صي.
اأول زي��ارة له اإىل ال�صني  واأج��رى هانت 
خلفا  الريطانية  اخلارجية  توليه  منذ 
ل��ب��وري�����ض ج��ون�����ص��ون، و���ص��ط م�����ص��اع من 
ل��ن��دن اإىل ت��ع��زي��ز ع��الق��ات��ه��ا ب��ب��ك��ني يف 
الحتاد  من  لالن�صحاب  ا�صتعدادها  ظل 
المتيازات  من  ع��دد  وخ�صارة  الأوروب���ي 

مع جريانها.

خرب حمزن لع�صاق 
غاالك�صي نوت

ت��ع��ت��زم ���ص��رك��ة ���ص��ام�����ص��ون��غ اإط���الق 
اإ�صدار جديد من هاتف "غالك�صي 
خطوة  يف  املقبل،  نوت 9" ال�صهر 
تقارير  انت�صار  مع  بالتزامن  تاأتي 
توجه  ع�����ن  ت���ت���ح���دث  اإع����الم����ي����ة 
العمالق الكوري لإلغاء هذه الفئة 

من الأجهزة.
نقلت  م��ا  وف���ق  �صام�صونغ  وت��ف��ك��ر 
"ذا  الكوري  املوقع  عن  "فورب�ض" 
التجارية  العالمة  اإلغاء  يف  بيل"، 
نهائي،  ب�صكل  نوت"  "غالك�صي 
الأمر  لهذا  ر  حت�صّ ال�صركة  وب��اأن 

منذ اأكرث من عام.
هذا  وراء  الكامنة  الأ���ص��ب��اب  وم��ن 
القرار، انخفا�ض اأرباح بيع الهاتف 
مع  الرتقية،  دورات  تاأخري  ب�صبب 
احتفاظ العمالء باأجهزتهم لفرتة 
�صام�صونغ ثالث  واأ�صدرت  اأط��ول. 
جديدة  ت�صويقية  دعائية  اإعالنات 
نوت  "غالك�صي  املنتظر  لهاتفها 
تك�صف  اأن  يفرت�ض  وال���ذي   ،"9
عر  اأغ�صط�ض   9 يف  عنه  ال��ن��ق��اب 
حيث   ،Unpacked ح�����دث 
التجارية  العالمة  م�صري  يعتمد 
اإىل حد كبري على رد فعل العمالء 

على الهاتف.
وك����ان����ت م���ع���ل���وم���ات ������ص�����ادرة عن 
مواقع تقنية قد اأ�صارت اإىل تعديل 
يتمثل  ال��ق��ادم،  الهاتف  يف  ج���ذري 
 4000 ب�����ص��ع��ة  ب���ط���اري���ة  ب���دم���ج 
ال�صمود  على  ق��ادرة  اأمبري،  ميلي 
م�صاهدة  خ���الل  ���ص��اع��ة   25 مل���دة 
لل�صا�صة،  �صطوع  ب��اأع��ل��ى  الفيديو 
بطارية  ���ص��ع��ة  اأك����ر  يجعلها  مم��ا 
اأي هاتف  ال�صركة �صمن  تطرحها 
ت�صكل  اأنها  كما  اإنتاجها،  من  ذك��ي 
لبطارية  بالن�صبة  ك��ب��ريا  حت�صنا 
"غالك�صي  امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام  ج��ه��از 
نوت 8"، والذي كان يدعم بطارية 

ب�صعة 3300 ميلي اأمبري.

م�صرع 13 بينهم 
عري�س يف حادث �صري 
ق���ال���ت احل���ك���وم���ة ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ة يف 
لق�����وا  ���ص��خ�����ص��ا   13 اإن  ب�����ي�����ان، 
ح��ت��ف��ه��م، واأ���ص��ي��ب اأرب���ع���ة اآخ����رون 
�صغرية  حافلة  ا�صطدمت  عندما 
تقل �صيوفا يف طريقهم اإىل حفل 

زفاف بو�صط فيتنام ب�صاحنة.
العري�ض  ت���ّق���ل  احل���اف���ل���ة  وك���ان���ت 
واأف�����راد اأ���ص��رت��ه م��ن اإق��ل��ي��م كواجن 
بنه  ال��ع��رو���ض يف  م��ن��زل  اإىل  ت���ري 
دنه خالل ال�صاعات الأوىل من يوم 

الزفاف، وفق ما نقلت رويرتز.
احل���ادث  يف  "قتل  ال��ب��ي��ان:  وق����ال 
ال���رك���اب ع��ل��ى الفور.  ع�����ص��رة م���ن 
ولقي ثالثة بينهم العري�ض حتفهم 

وهم يف طريقهم للم�صت�صفى".

هل االأدوية امللّينة عالج 
فّعال لالإم�صاك؟

الإم�صاك من اأكرث امل�صاكل ال�صحية �صيوعاً 
ال���ت���ي ت�����ص��ي��ب الإن�������ص���ان ول����و م����رة واح����دة 
�صرتات  وت���ع���ت���ر  الأق��������ل.  ع���ل���ى  ح���ي���ات���ه  يف 
يف  امل�صتخدمة  امل���واد  اأك���رث  م��ن  املغني�صيوم 
اأدوية الإم�صاك امللينة �صواء كانت على �صكل 
كب�صولت اأو فّوار. لكن اإىل اأي مدى تعتر 
اآثار  لها  وه��ل  ف��ّع��ال��ة؟  املغني�صيوم  ���ص��رتات 

جانبية؟
جذب  طريق  عن  املغني�صيوم  �صرتات  تعمل 
امل��اء اإىل الأم��ع��اء، م��ا يجعل ال���راز اجلاف 
طرياً وي�صّهل خروجه، ومن هنا تاأتي ت�صمية 
لي�ض  املغني�صيوم  ل��ك��ن  "ملني".  ب���  ال����دواء 
عالجاً جيداً لالإم�صاك املزمن لأن الأمر يف 

هذه احلالة يتطّلب �صرب الكثري من املاء.
�صرتات  ت����ن����اول  ي�������وؤدي  اأخ���������رى،  ب�����ص��ي��غ��ة 
املغني�صيوم لفرتة طويلة اإىل جفاف اجل�صم، 

والإخ������الل ب��ال��ت��وازن ال��ك��ه��رب��ي ل���ه. وحتث 
تو�صيات ا�صتخدام الأدوية امللينة على �صرب 

املزيد من املاء على مدار اليوم.
املغني�صيوم،  ���ص��رتات  ع��ن  امل��زي��د  ولتو�صيح 
ي�صف الأطباء هذا الدواء لتنظيف القولون 
ق��ب��ل ال��ع��م��ل��ي��ات اجل���راح���ي���ة، ول���ذل���ك لهذا 

الدواء تاأثري قوي اإذا مت تناول الكثري منه.
حماذير. ل تنا�صب الأدوي��ة امللينة )�صرتات 
اأحد  لديك  ك��ان  ف���اإذا  اجلميع،  املغني�صيوم( 
الإم�صاك  ع��الج  ينبغي  ل  التالية  امل�صاكل 

بدواء يعتمد على مادة �صرتات املغني�صيوم:
* اأمرا�ض القلب اأو تلف يف ع�صلة القلب.

* ا�صطرابات الكلى.
* ارتفاع م�صتوى املغني�صيوم اأو البوتا�صيوم.

* انخفا�ض م�صتوى الكال�صيوم.
* ان�صداد القولون.

الراأ�ض  جانب  على  يكون  ال�صعر  ت�صاقط  من  الآخ��ر  والنوع 
وهو  ال�ّصد"،  "ثعلبة  مبر�ض  وي�صمى  ال��راأ���ض،  مقدمة  يف  اأو 
الأكرث �صيوعا لدى الأطفال، وخا�صة لدى البنات. ويحدث 
اإ���ص��اءة معاملة  ب�صبب  ع���ادًة  ال�صعر  ف��ق��دان  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 
ع��ن طريق  اأو  ال��ق��وي  التم�صيط  خ���الل  م��ن  م��ث��ال  ال�����ص��ع��ر، 
تع�صبني  وعندما  املنا�صبة.  غري  ال�صعر  ُع�صابات  ا�صتخدام 
�صعر طفلتك على �صكل ذيل ح�صان اأو جديلة اأو �صفرية فقد 
�صعرها  كان  اإذا  الطفلة  لدى  ال�صعر  اإىل فقدان  ذلك  ي��وؤدي 
النف�صي،  التوتر  ال�ّصد" اأي�صا  "ثعلبة  اأ�صباب  ومن  ح�صا�صا. 
القوي،  ال�صامبو  مثل  الكيميائية  امل���واد  ا�صتخدام  وك��ذل��ك 
اأنها  اأن املنتجات ال�صناعية الأخرى التي من املفرت�ض  كما 
خم�ص�صة ل� "العناية بال�صعر" قد ت�صبب كذلك �صررا كبريا 

ل�صعر الطفل اأو الطفلة.

و�صفات طبيعية للعالج
- تقويه اجلهاز املناعي باأكل اأطعمة �صحية: اإذا مت ت�صخي�ض 
داء "الثعلبة البقعي" لدى طفلك فقم بالرتكيز على تقويه 
جهازه املناعي، وبهذا يتم جتنب ا�صتخدام الأدوية اخلطرة. 
على الطفل عدم تناول الوجبات الغذائية اجلاهزة الفقرية 
�صناعيا  املنتجة  املنتجات  ت��ن��اول  وع���دم  الغذائية  بالقيمة 
مثل: احللويات وال�صكر والكاكاو وم�صتقات الألبان وال�صجق 
واملعجنات املعّلبة... اإىل اآخره، بل من الأف�صل اأن تختفي هذه 
ا�صتبدال  ويجب  باأكملها.  العائلة  طعام  قائمة  من  الأغذية 
على  حتتوي  وجبات  من  يتكون  �صحي  غذائي  بنظام  ذل��ك 
الفواكه الطازجة والفواكه املجففة واخل�صروات والبطاطا 
باقتناء  وقم  واجل��وز(.  والك�صتناء  )البندق  مثل  واملك�صرات 
ويحبها  ول��ذي��ذة  وج��ب��ات خفيفة �صحية  ع��ل��ى  ت��ذل��ك  ك��ت��ب 

الأطفال يف الوقت نف�صه.
- التدليك بالزيوت النباتية: قم بتدليك فروة راأ�ض طفلك 
بلطف وذلك با�صتخدام مزيج من الزيوت النباتية املتوفرة، 

ال��زع��رت، وق��م بخلطه يف زي��وت ذات ج��ودة عالية  مثل زي��ت 
دير  ت�صينرتوم  نقل موقع  م��ا  وف��ق  العنب،  ب��ذور  زي��ت  مثل 

غيزوندهايت الإلكرتوين.
وال�صامبو  ال�����ص��ع��ر  وف��ر���ص��اة  ب��امل��ن��ا���ص��ف  ال��ت�����ص��ارك  - جت��ن��ب 
الكيميائي: ويف حالة "ثعلبة ال�صد"، ُكن حذرا عند مت�صيط 
الطفل.  �صعر  جتفيف  اأو  بالفر�صاة  طفلتك  اأو  طفلك  �صعر 
بال�صعر،  ال�صارة  ال�صعر  ُع�صابات  ا�صتخدام  عدم  ينبغي  كما 
اأي�صا  يف�صل  ال�صارة.  بال�صعر"  "العناية  منتجات  وجتنب 
�صامبو يحتوي على مواد طبيعية ويكون خالياً  البحث عن 
من املواد الكيميائية. - قم بتغيري �صرا�صف ال�صرير وغ�صلها 
ب��ان��ت��ظ��ام: ويف ح��ال��ة ال��ع��دوى الفطرية يف ف���روة ال��راأ���ض ل 
ت�صمح لطفلك اأو طفلتك با�صتعمال امل�صط اأو فر�صاة ال�صعر 
وقم  الآخ����رون.  الأ���ص��رة  اأف����راد  ي�صتعملها  ال��ت��ي  املنا�صف  اأو 
بانتظام بتغيري �صرا�صف ال�صرير وغ�صلها باملاء ال�صاخن جدا 

للتاأكد من خلوها من اجلراثيم الفطرية.

اأ�صباب تعر�ض ق�صريي القامة لل�صلع املبكر
مبكر  وقت  يف  بال�صلع  لالإ�صابة  معر�صون  القامة  ق�صريو 
لأمرا�ض  اأي�صا  ومعر�صون  ال��رج��ال،  من  غريهم  من  اأك��رث 
خطرية. فما هي الأ�صباب العلمية لذلك؟ وكيف ميكن اتخاذ 

الحتياطات ملنع ظهور مثل تلك الأمرا�ض؟
الرجال  اأن  اإىل  الأملانية  بون  جامعة  اأجرتها  درا�صة  اأ�صارات 
ق�صريي القامة معر�صون اأكرث من غريهم لل�صلع يف وقت 
مبكر. وقام الباحثون بتحليل عينات جينية لأكرث من 20 
ل�صقوط  تعر�صوا  امل�صاركني  اأن  البيانات  واأثبتت  رجل.  األف 
على  ع���الوة  اجل�صد  على  خمتلفة  ت��غ��ريات  م��ع  مبكر  �صعر 
اإ�صابتهم باأمرا�ض لها عالقة بال�صلع، ح�صب ما ذكرت دورية 

الدرا�صة.  نتائج  ن�صرت  كومونيماي�صن" التي  "نايرت 
اأن درا�صات علمية  اأخ��رى ذكر موقع جامعة بون  ومن جهة 
�صابقة كانت تو�صلت اإىل اأن الرجال ممن يعانون من ت�صاقط 

القلب  لأم��را���ض  اأي�����ص��ا  يتعر�صون  م��ا  غالبا  املبكر  لل�صعر 
جاءت  اجلديدة  الدرا�صة  اأن  يبدو  و  الرو�صتات.  و�صرطان 

لتوؤكد ما و�صلت اإليه الدرا�صات ال�صابقة. 
ركز الباحثون يف درا�صتهم على حتليل بيانات جينية حلوايل 
األف رجل يعانون من ال�صلع املبكر. وينحدر امل�صاركون   11

من 7 بلدان.
ورئي�صة  ب��ون  جامعة  يف  الجتماعية  اجل��ي��ن��ات  ع��امل��ة  ت��ق��ول 
"ا�صتطعنا  �صتيفاين هايلمان هاميباخ:  الدكتورة  الباحثني، 
�صاعدت  امل����وروث����ي  امل��ج��م��وع  ت���غ���ريا يف   63 ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
"بع�ض  ف��اإن  الباحثة  ح�صب  و  املبكر".  ال�صعر  ت�صاقط  على 
باأعرا�ض واأمرا�ض مثل  التغريات اجلينية كانت لها عالقة 
اجل�صم ال�صغري والتعر�ض ملراهقة مبكرة والإ�صابة باأمرا�ض 

�صرطان خمتلفة".
ال�صعر وخطر  ت�صاقط  اأك��د اخل��راء وج��ود عالقة بني  كما 
مل  اأن��ه  بيد  ال��رو���ص��ت��ات.  �صرطان  مبر�ض  املبكرة  الإ���ص��اب��ة 
يكن �صهال اإثبات وجود عالقة بني ت�صاقط ال�صعر والإ�صابة 
ع��ل��ى ج��ي��ن��ات تقل�ض خطر  ال��ت��ع��رف  اإذ مت  ال��ق��ل��ب،  مب��ر���ض 
تزيد من  هناك جينات  كانت  املر�ض يف حني  بهذا  الإ�صابة 
خطر الإ�صابة به. من جهة اأخرى عرث الباحثون على "�صلة 
ح�صب  املفا�صل"،  �صماكة  ومر�ض  الفاحتة  الب�صرة  لون  بني 
درا�صات  معهد  مدير  نوتن،  ماركو�ض  الروفي�صور  ق��ال  ما 
ما  "هذا  وي�صيف:  ب��ون.  جامعة  ل��دى  الإن�صانية  اجلينات 
لل�صعر  مبكر  ت�صاقط  م��ن  ي��ع��ان��ون  مم��ن  ال��رج��ال  اأن  يثبت 

ميكنهم ال�صتفادة من اأ�صعة ال�صم�ض والفيتامني دي". 
التي  اجلزئيات  اآليات  حتديد  على  الآن  الباحثون  و�صيعمل 
توؤثر على ت�صاقط ال�صعر املبكر والت�صبب يف اأمرا�ض اأخرى. 
لكن ذلك ل يجب اأن يثري الهلع ح�صب الروفي�صور نوتن: 
"خطر الإ�صابة بالأمرا�ض �صئيل، لأن ت�صاقط ال�صعر لي�ض 
اأخرى  اأع��را���ض  هناك  الأع��را���ض.  بقية  ع��ن  منعزل  عر�صا 

متنوعة لها".

اأخطاء قد ت�صيبك اأنت اأو طفلك بال�صلع!

والعدوى  �صخ�ض  لأي  يحدث  قد  )الثعلبة(  ال�صعر  ت�صاقط 
الفطرية يف فروة الراأ�ض ت�ؤدي اإىل فقد �صديد ل�صعر الأطفال. 
ب�صبب  مثال  وينتقل  حمبذ،  غري  لكن  خطري  غري  املر�ض  هذا 
الت�صارك يف م�صاط ال�صعر واملنا�صف. وهنا اأ�صهل طرق ال�قاية 
والعالج الطبيعي. عندما يك�ن فقدان ال�صعر على �صكل دائرة 
هذا  يحدث  وقد  البقعية"،  "الثعلبة  مبر�ض  ي�صمى  بقعة  اأو 

املر�ض لدى الأطفال اأو الكبار، وتظهر البقعة ال�صلعاء 
�صابق  دون  ومن  احلالت،  معظم  يف  مفاجئ  ب�صكل 

اإنذار: اأي ل حتدث اأي حكة اأو اأمل اأو احمرار. 
وحل�صن احلظ اأن ال�صعر ينم� عادًة خالل 

معاجلة.  اأية  دون  من  واحدة  �صنة 
معروف  غييري  امليير�ييض  هييذا  �صبب 

�صببه  يييكيي�ن  قيييد  ولييكيين 
املناعي  اجلييهيياز  �صعف 
اإ�صابته  اأو  الطفل  لدى 

ب�صدمة نف�صية.
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�ش�ؤون حملية

اجلهود التطوعية واالأعمال اخلريية يف حما�صرة مبجل�س حممد بن ركا�س باليحر

موظفو خدمات املزارعني يزورون �صرح زايد املوؤ�ص�س

بالتعاون مع اأكادميية تكامل ومعهد التكن�ل�جيا التطبيقية

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ينفذ 8 ور�س عمل �صيفية خالل يوليو 

•• العني - الفجر

ا���ص��ت�����ص��اف جم��ل�����ض ال�����ص��ي��خ حم��م��د ح��م��د ب��ن ركا�ض 
لإمارة  الوطني  ال�صت�صاري  املجل�ض  ع�صو  العامري 
اأب���و ظ��ب��ي مب��دي��ن��ة ال��ي��ح��ر، ن���دوة ب��ع��ن��وان " اجلهود 
حا�صر  والإن�صانية"،  اخلريية  والأع��م��ال  التطوعية 
النعيمي،  علي  ب��ن  عبدالعزيز  الدكتور  ال�صيخ  فيها 
بح�صور ال�صيخ الدكتور �صامل بن ركا�ض ع�صو املجل�ض 
ال�صخ�صيات  ���ص��اب��ق��اً، وع���دد م��ن  ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
دولة  م��ن  و�صيوف  ال�صباب   م��ن  وجمع  واملتطوعني 

البحرين ال�صقيقة.
ب���ن رك���ا����ض باملحا�صر  ال�����ص��ي��خ حم��م��د  ب���داي���ة رح���ب 
زاي���د بن  ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأن  م���وؤك���داً  وال�����ص��ي��وف، 
�صلطان اآل نهيان � طيب اهلل ثراه � اأر�صى دعائم العمل 
التطوعي واخلريي وترك ب�صمات وا�صحة على العمل 
الإن�صاين حملياً وعاملياً. واأ�صاف بن ركا�ض: اإن العمل 
اأ�صبح مدر�صة تتناقله الأجيال  اخلريي يف الم��ارات 
جياًل بعد جيل حيث البذل والعطاء يف كافة املجالت، 

وهذا نهج ت�صري عليه قيادتنا الر�صيدة حفظها اهلل.
ثم كانت حما�صرة ال�صيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي 
التطوعي  العمل  الذي �صدد فيها على تر�صيخ ثقافة 
التي  املميزة  امل��ب��ادرات  خ��الل  من  الإن�صاين  والعطاء 
امل�صاكل  لبع�ض  اإيجاد احللول  ب�صكل فعال يف  ت�صاهم 
اأن  اإىل  م�صرياً  وال�صحية.  والقت�صادية  الجتماعية 
العمل الإن�صاين واخلريي التي تقدمه دولة الإمارات 
والخالق  ال��دي��ن  م��ب��ادىء  م��ن  ن��اب��ع  و�صعباً  حكومة 
والرتاث التي تربى عليها جمتمعنا مل�صاعدة الأخرين  
املحا�صر  واعتر  والدين.   اجلن�ض  النظر عن  بغ�ض 
خالل  م��ن  اإل  تتم  اأن  ميكن  ل  الب�صرية  التنمية  اأن 
الإن�صان، والعمل التطّوعي هو اأ�صا�ض من اأ�ص�ض هذه 
املجتمعات احلديثة   اأن  النعيمي   د.  واعتر  التنمية. 
بكّل الأعمال التطوعّية حيث  اأكرث اهتماماً  اأ�صبحت 
نواحي  خمتلف  لت�صمل  التطوع  اأن���واع  دائ��رة  اّت�صعت 

احلياة. 
يف  ال�صخ�صية  جت��ارب��ه  بع�ض  امل��ح��ا���ص��ر  ع��ر���ض  ك��م��ا 
بها مع  ق��ام  التي  وامل��ب��ادرات  التطوعي  العمل  جم��ال 

اأبناء الأمارات يف عدد من الدول.

على  ف��اأك��دوا  ع��دد من احلا�صرين  الندوة  و�صارك يف 
ال���ب���ذل وال��ع��ط��اء يف م�����ص��رية اخل���ري والن�����ص��ان��ي��ة يف 
الإم������ارات، م�����ص��ددي��ن ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل التطوعي 

التم�صك  جانب  اإىل  والنفتاح  والت�صامح   واخل��ريي 
ال�صيخ  معاملها  اأر���ص��ى  التي  الإن�صانية  ال�صفات  بكل 

زايد، رحمه اهلل. 

النعيمي  عبدالعزيز  الدكتور  ال�صيخ  قدم  اخلتام  ويف 
ال�صيخ  م���ع  "حلق  اجل���دي���د  ك���ت���اب���ه   احل�������ص���ور  اإىل 

الأخ�صر".

•• اأبوظبي - الفجر 

مركز  م���وظ���ف���ي  م����ن  وف������د  زار 
خدمات املزارعني باأبوظبي �صرح 
 ، املا�صي  اخلمي�ض  املوؤ�ص�ض  زاي��د 
وذلك للتعرف على معامل ال�صرح 
الذي يعتر منارة ثقافية جت�صد 
م�صرية املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ 
طيب  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د 
حمطات  وت�����ص��ت��ع��ر���ض  ث����راه  اهلل 
قائد  ت��اري��خ  امللهمة  الرحلة  ه��ذه 
الأم���ه وروؤي���ت���ه، وق��ي��م��ه، ومبادئه 
التجارب  م��ن  �صل�صلة  خ��الل  م��ن 

التفاعلية ال�صخ�صية.
وجتول موظفو املركز يف حمطات 
خمتلفة من ال�صرح حيث �صاهدوا 
ن��ادرة واق��وال مقتب�صة من  �صوراً 
املغفور  حلظات مف�صلية يف حياة 
�صفاته  ت�����رز  زاي������د  ال�����ص��ي��خ  ل����ه 
ال�صخ�صية، وهواياته، ومعتقداته 
ال�صا�صة  ع���ل���ى  ُع���ر����ص���ت  وال����ت����ي 
مركز  يف  امل����وج����ودة  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة 
مواقفه  ع��ل��ى  وت��ع��رف��وا  ال������زوار، 
الق�ص�ض  ع��ن ط��ري��ق  واجن���ازات���ه 

التي ترويها اجلولت الثقافية.
اجلنيبي  حم���م���د  ن���ا����ص���ر  وق������ال 
ال���رئ���ي�������ض ال���ت���ن���ف���ي���ذي ب���الإن���اب���ة 
املوؤ�ص�ض  زاي������د  ����ص���رح  "ميثل 
ل���ذك���رى م��وؤ���ص�����ض دولة  ت��خ��ل��ي��داً 
الإم��������������ارات ال����ع����رب����ي����ة امل���ت���ح���دة 

ال��ع��ط��رة واح��ت��ف��اًء ب��اأث��ره الطيب 
املمتدة  واإجن��ازات��ه  النبيلة  وقيمه 
والعاملي  امل��ح��ل��ي  امل�����ص��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
وروؤي����ت����ه ال��ق��ي��ادي��ة امل��ل��ه��م��ة لكل 
الأجيال، موؤكداً اأن ال�صرح اإ�صافة 
واحل�صارية  الثقافية  للمقومات 

بها  تتمتع  التي  الناعمة  وال��ق��وة 
ال���دول���ة، ك��م��ا اأن����ه وج��ه��ة وطنية 
ت��وف��ر ل��الأج��ي��ال امل��ق��ب��ل��ة وال����زوار 
على  التعرف  فر�صة  وال�صائحني 
م���ا اأجن�����زه ال�����ص��ي��خ زاي����د لوطنه 

واأمته ولالإن�صانية كلها. 

واأ�صاف اأن الزيارة اأثرت كثرياً يف 
املوظفني فبخالف  نفو�ض جميع 
اأن��ه��ا مت��ث��ل متعة ل��ل��زائ��ري��ن  هي 
ون�صتلهم  نتعلم منه جميعاً  در�ض 

من  وكفاحه  زاي��د  ال�صيخ  جتربة 
متطورة،   ع�صرية  اأم��ة  بناء  اأج��ل 
رحم اهلل ال�صيخ زايد وجزاه خرياً 

عن كل ما قدمه لوطنه و�صعبه.

مع  بالتعاون  الغذائية  للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  جهاز  نفذ 
التكنولوجيا  اأكادميية تكامل مبدينة م�صدر ومعهد 
يوليو  خ���الل  زاي����د،  ب��ن  التطبيقية مب��دي��ن��ة حم��م��د 
الفائت، 8 ور�ض عمل توعوية �صيفية، ا�صتهدفت نحو 
200 طالب وطالبة ما دون �صن اأربعة ع�صر عاماً من 
مرتادي املراكز ال�صيفية التي تنظمها هذه املوؤ�ص�صات 
وموظفات  موظفي  م��ن  نخبة  مب�صاركة  التعليمية، 
اجل���ه���از، ب��ه��دف ت��وع��ي��ت��ه��م مب���ج���الت ع��م��ل اجلهاز 
ال�صالمة  ومعايري  بقواعد  واإدراك��ه��م  وعيهم  وتعزيز 

الغذائية.
ور�صة  ع��ل��ى  اجل��ه��از  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ور���ض  وا�صتملت 
امل�صاركني  ت��ع��ري��ف  خ��الل��ه��ا  مت  ال�����ص��غ��ري،  ال��ن��ح��ال 
الع�صل،  نحل  تربية  عملية  يف  امل�صتخدمة  ب����الأدوات 
الع�صل  ا�صتخراج  واأدوات  الواقية  واملالب�ض  كاخلاليا 
الع�صل،  ف����رز  ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا  ب��ع��م��ل��ي��ة  م���ن اخل���الي���ا 
التي  ال��ع�����ص��ل  اأن�����واع  ب��اأه��م  تعريفهم  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
تنتجها اإمارة اأبوظبي من خالل النحالني املواطنني 
اإىل جانب  الأب���ح���اث وال��ت��ط��وي��ر يف اجل���ه���از،  وق�����ص��م 
توعيتهم باأهم الإجنازات التي حققتها اإمارة اأبوظبي 

يف جمال نحل الع�صل.
خا�ض  التي  ال�صغري  املحلل  ور���ص��ة  اجل��ه��از  ق��دم  كما 

فيها امل�صاركون جتربة التحليل املخري والتعلم على 
اأدوات وتقنيات املختر وطرق ا�صتخدامها يف التحاليل 

بالإ�صافة اإىل اإجراءات الأمن وال�صالمة التي حتافظ 
على �صالمة املحلل، لتوعية هذه ال�صريحة املهمة من 
حول  وتثقيفهم  البيطرية  العلوم  باأهمية  املجتمع 
ب��ني الإن�����ص��ان واحل��ي��وان وطرق  الأم��را���ض امل�صرتكة 

مكافحتها والوقاية منها.
وت�����ص��م��ن��ت ال���ور����ض ك��ذل��ك ور����ص���ة امل��ف��ت�����ض ال�صغري 
ال�صالمة  اأ�صا�صيات  على  امل�صاركون  فيها  تعرف  التي 
التعرف  الغذائية، وطرق  املن�صاآت  املتبعة يف  الغذائية 
اإىل  بالإ�صافة  وت�صويبها،  اخلاطئة  املمار�صات  على 
واأهمية  وحمتوياتها  الغذائية  بالبطاقة  تعريفهم 
وعيهم  لتعزيز  غذائي،  منتج  اأي  �صراء  قبل  قراءتها 
باملمار�صات الغذائية اجليدة خالل عملية الت�صوق ما 

ي�صمن �صالمتهم.
الرامية  ال��ور���ض �صمن خ��ط��ط اجل��ه��از  ه���ذه  وت��اأت��ي 
لن�صر التوعية الغذائية بني اأفراد وموؤ�ص�صات املجتمع 
املحلي وتعزيز منظومة ال�صالمة الغذائية يف الدولة 
�صل�صلة  خ��الل  من  امل�صتهلك  �صالمة  على  واحل��ف��اظ 
ممثال  اجلهاز،  ينفذها  التي  التوعوية  الأن�صطة  من 

بقطاعاته املختلفة ب�صكل م�صتمر.

 خليفة بن حممد ي�صيد باإطالق م�صروع 
�صواعد االإ�صعاف  التطوعي

واجب  جمعية  رئي�ض  نهيان  اآل  خالد  ب��ن  حممد  ب��ن  خليفة  ال�صيخ   اأ�صاد 
التطوعية مب�صروع �صواعد الإ�صعاف ل�صتقطاب متطوعني من املواطنني 
واملقيمني لتدريبهم وتاأهيلهم على التعامل مع احلالت الطبية الطارئة، 
وامل�صابني  للمر�صى  ال�صحية  الرعاية  بتقدمي  للبالغات،  وال�صتجابة 
بالطريقة ال�صحيحة حلني و�صول طواقم الإ�صعاف واذي �صتنفذه مديرية 
الطوارئ وال�صالمة العامة لقطاع العمليات املركزية، �صمن منظومة عمل 

�صرطة اأبوظبي يف حت�صني م�صتويات 
ال�صالمة، وتطوير وحتديث خدمات 

الإ�صعاف.
 " التطوعي  امل�صروع  ب��دور  اأ���ص��اد   كما 
على  احلفاظ  " يف  الإ�صعاف  �صواعد 
الأم������ن وال�������ص���الم���ة، وخ��ف�����ض زمن 
ال�صتجابة خلدمات الإ�صعاف، وتقليل 
الوفيات وخف�ض امل�صاعفات الناجتة 
عن احلالت الطارئة، وتعزيز العمل 

الإن�صاين لدى املجتمع.
 واأثنى على اهتمام امل�صروع با�صتقطاب 
اأبوظبي  اإم��ارة  �صكان  من  املتطوعني 
ممن ل تقل اأعمارهم عن 18 عاماً، 

" بتدريبهم على الإ�صعافات الأولية  " �صواعد الإ�صعاف  وباهتمام م�صروع 
من  املتطوعني  متكني  على  وتركيزهم  والإجن��ل��ي��زي��ة،  العربية  باللغتني 
تن�صيطية  دورات  اإىل  واإخ�صاعهم  الطارئة،  الطبية  احل��الت  مع  التعامل 

متوا�صلة للحفاظ على مهاراتهم.
وف��رق��ه��م يف  الإم����ارات  كلنا  ط��اق��ة متطوعي جمعية  ت�صخري  ع��ن   واأع����رب 
الأع�صاء  الراغبني من  التطوع اىل ت�صجيل  امل�صروع موجها فريق  خدمة 
ال�صيخ خليفة بن حممد  " .  وكان  " �صواعد اخلري  يف التطوع يف م�صروع 
" كلنا �صرطة  اآل نهيان قد ت�صلم الع�صوية رقم )100( ملبادرة  بن خالد 
يف  اأبوظبي،  ل�صرطة  العام  القائد  الرميثي  خلفان  حممد  اللواء  من   ،"
مبنى القيادة العامة لل�صرطة، بح�صور اللواء مكتوم علي ال�صريفي مدير 
" يعك�ض  �صرطة  " كلنا  ملبادرة  الن�صمام  اأن  اأبوظبي.  موؤكدا  �صرطة  ع��ام 
اإمارة  الأمن والطماأنينة يف  املزيد من  بامل�صوؤولية مبا يحقق  ال�صعور  قيم 
اأبوظبي،  ولتكون واحدة من اأكرث مدن العامل �صعادة ورفاهية ومنواً ورخاًء، 
م�صرياً �صموه اإىل اأن املبادرة حظيت باهتمام جمتمعي كبري، ليكون اأفراد 
املجتمع العون وال�صند لرجال ال�صرطة يف القيام مب�صوؤولياتهم وواجباتهم 
ال�صرطية والأمنية ، وتكّر�ض املبادرة نهج القيادة الر�صيدة يف حر�صها على 
غر�ض قيم التعاي�ض ال�صلمي والت�صامح يف نفو�ض جميع اأفراد املجتمع مما 

�صينعك�ض اإيجاًبا على حا�صرهم وم�صتقبلهم.

جمم�عة بريد الإمارات تهدي اأول اإ�صدار طابع تذكاري ل�صغار ه�اة جمع الط�ابع
اإقبال كبري على الطوابع الربيدية التذكارية التي 
حتمل �صور رئي�صي دولة االإمارات وال�صني ال�صعبية 

 
•• دبي - الفجر 

�صهدت مكاتب بريد الإمارات اإقباًل كبرياً من املتعاملني على �صراء الطوابع 
الريدية التذكارية التي مت اإ�صدارها مبنا�صبة مرور 34 عاماً على اقامة 
وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني  الدبلوما�صية  العالقات 
ال�صني ال�صعبية واحتفاًء بزيارة فخامة الرئي�ض ال�صيني "�صي جني بينغ" 

التاريخية للدولة.
واختها  ���ص��ن��وات(   8( ال�صويدي  حميد  عي�صى  اأ���ص��م��اء  الطفلة  كانت  فقد 
العذبة  10�صنوات( من مدر�صة   ( ال�صويدي  الطفلة عفراء حميد عي�صى 
– دبي، اأول امل�صتلمني ملجموعة الطوابع التذكارية من  للتعليم الأ�صا�صي 
ال�صيد عبيد حممد القطامي املدير التنفيذي التجاري بالوكالة ملجموعة 
بريد الإمارات وبح�ص�ور ال�صيد يو�صف اخلاجه مدير تنفيذي اأول لعمليات 
الريد والتجزئة من مقر هواة طوابع الإمارات مبكتب بريد ديرة الرئي�صي 
خالل  من  التذكارية  الطوابع  ل�صتالم  جاهدة  اأ�صماء  �صعت  حيث  بدبي، 
الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  عر  الإم��ارات  بريد  جمموعة  مع  التوا�صل 

ومركز الت�صال للمجموعة. 
بينغ"  ج��ني  "�صي  ال�صيني  الرئي�ض  فخامة  زي���ارة  "اإن  القطامي:  وق��ال 
املميز  الإ�صدار  هذا  من  جعلت  وجدها  التي  واحلفاوة  للدولة  التاريخية 
زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  الدولة �صاحب  الذي يحمل �صورة لرئي�ض 
اآل نهيان، حفظه اهلل، والطابع الآخر يحمل �صورة رئي�ض جمهورية ال�صني 
ال�صني  وجمهورية  الإم����ارات  دول��ة  اأع���الم  طابع  اىل  بالإ�صافة  ال�صعبية 
جمع  ه��واة  م��ن  فئاته  بجميع  اجلمهور  م��ن  ك��ب��رياً  اإق��ب��اًل  يجد  ال�صعبية 
الطوابع اأو من غري الهواة". واأكد باأن ا�صدارات بريد الإمارات من الطوابع 
ت�صمل  خلدمتهم  خا�صة  منافذ  عر  واملهتمني  للهواة  متوفرة  التذكارية 
واأ�صاف  التذكارية.  الطوابع  والبومات حفظ  الطوابع  اأدوات هواية جمع 
الطوابع  جمع  هواية  على  ت�صجع  الإم���ارات  بريد  جمموعة  ب��اأن  مو�صحاً 
واجلامعات  املدار�ض  واملعار�ض يف  املحا�صرات  تنظيم  الريدية من خالل 
ومن خالل امل�صاركة يف املعار�ض املحلية والدولية للطوابع الريدية. ومن 
جانبه اأو�صح ال�صيد يو�صف اخلاجه باأن طوابع الحتفال مبرور 34 عاماً 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني  الدبلوما�صية  العالقات  اقامة  على 
وجمهورية ال�صني ال�صعبية متوفرة يف جميع مكاتب طوابع الإمارات ب�صعر 
3 دراهم للطابع الواحد، بالإ�صافة اإىل مغلف اليوم الأول لالإ�صدار الذي 

يبلغ قيمته 13 درهم. 
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تتعدد الإجراءات التي ميكن اللجوء اإليها 
من  احلميد،  الرو�صتات  ت�صخم  ملعاجلة 
البخار  ي�صتعمل  ن�صبياً  بينها عالج جديد 
وتخفيف  ال���رو����ص���ت���ات  ح��ج��م  ل��ت��ق��ل��ي�����ض 
يتخّل�ض  العالج  هذا  اأن  تبنّي  الأع��را���ض. 
الرو�صتات  ن�صيج  ف��ائ�����ض  م��ن  بفاعلية 

ويرتاجع احتمال اأن ي�صبب اآثاراً جانبية.
اإىل  احل��م��ي��د  ال��رو���ص��ت��ات  ت�صخم  ي�صري 
اأن  دون  الرو�صتات من  غ��دة  زي��ادة حجم 
حالة  اإن��ه��ا  ب��ال�����ص��رط��ان.  امل�صكلة  ت��رت��ب��ط 
�صائعة لدى الرجال مع التقدم يف ال�صن. 
تقع غ��دة ال��رو���ص��ت��ات حت��ت امل��ث��ان��ة وميّر 

اأي  املثانة،  البول من  الذي ينقل  الأنبوب 
الإحليل، يف و�صط الرو�صتات.

احلميد  ال��رو���ص��ت��ات  ت�صخم  ي�صبب  ق��د 
اإذا  الأع���را����ض،  بع�ض  الأوىل  م��راح��ل��ه  يف 
ُوجدت. لكن توؤدي زيادة حجم الرو�صتات 
البول  تدفق  اإع��اق��ة  اإىل  الوقت  م��رور  مع 
هذا  نتيجة  م�صاكل  وتن�صاأ  الإحليل  ع��ر 

الو�صع.

التحكم بالأعرا�ض
تتعدد اأعرا�ض ت�صخم الرو�صتات احلميد 
ال�صائعة، من بينها احلاجة املتكررة واملُلّحة 

بالتبول،  ال���ب���دء  و���ص��ع��وب��ة  ال��ت��ب��ول،  اإىل 
املتقطع،  التبول  اأو  ال��ب��ول  تدفق  و�صعف 
عن  العجز  اأو  لياًل  التبول  وت��رية  وزي���ادة 

تفريغ املثانة بالكامل.
احلميد  الرو�صتات  ت�صخم  ع��الج  ي��رّك��ز 
ال�صائع  من  لذا  بالأعرا�ض،  التحكم  على 
ظهورها.  حتى  العالج  املر�صى  يوؤخر  اأن 
قد تكون الأدوية فاعلة ملعاجلة اأي ت�صخم 
اإذا  لكن  الرو�صتات.  اأو معتدل يف  خفيف 
زادت حدة الأعرا�ض اأو اإذا مل يكن الدواء 
ك��اف��ي��اً ل��ل��ت��ح��ك��م ب��ه��ا، مي��ك��ن ال��ل��ج��وء اإىل 

اجلراحة.

جراحة
معاجلة  على  ال��ق��ادرة  الإج�����راءات  تتعدد 
يق�صي  احل���م���ي���د.  ال���رو����ص���ت���ات  ت�����ص��خ��م 
ن�صيج  ف���ائ�������ض  ب��ا���ص��ت��ئ�����ص��ال  م��ع��ظ��م��ه��ا 
ي�صتعمل  ع��ل��ي��ه.  ال��ق�����ص��اء  اأو  ال��رو���ص��ت��ات 
اأو  الليزر  اأج��ه��زة  م��ث��اًل  ال��ع��الج��ات  بع�ض 
من  ال��رو���ص��ت��ات  حل���رق  كهربائية  حلقة 

الداخل اإىل اخلارج. 
املياه  اإىل عالج  اأي�صاً  اليوم ميكن اللجوء 
لت�صغري  البخار  ي�صتعمل  ال��ذي  احلملية 

الرو�صتات.
ُي�صتعمل العالج بالبخار ل�صتهداف ت�صخم 
الرو�صتات احلميد خالل جراحة تقت�صر 
على اأقل من 15 دقيقة ول تتطلب املبيت 
اإدخال  يتم  ال��ع��الج،  خ��الل  امل�صت�صفى.  يف 
اإبرة رفيعة يف الإحليل قبل تثبيتها داخل 
تنتج  ث��واٍن،  ت�صع  الرو�صتات. خالل  غدة 
البخار داخل الرو�صتات  الإب��رة كتلة من 
يبلغ عر�صها نحو 2 �صنتم. يق�صي البخار 
على كل ن�صيج يلم�صه، ما ي�صمح بالتخل�ض 

يكون  الذي  الرو�صتات  ن�صيج  فائ�ض  من 
الرو�صتات  ت�صخم  اأعرا�ض  عن  م�صوؤوًل 

احلميد.
لعالج  املحتملة  اجلانبية  الآث���ار  تتوقف 
املنتقاة.  العملية  ن���وع  ع��ل��ى  ال��رو���ص��ت��ات 
ع���م���وم���اً، ق���د ت�����ص��م��ل م�����ص��اع��ف��ات العالج 
التقليدي التهاب امل�صالك البولية والنزف 
معاك�ض  باجتاه  املنوية  احليوانات  وتدفق 
ن��ح��و امل��ث��ان��ة ب���دل خ��روج��ه��ا م���ن الع�صو 
الذكري خالل القذف، و�صعف النت�صاب، 
على  ال�صيطرة  ف��ق��دان  ن���ادرة  ح���الت  ويف 
مرور  مع  الرو�صتات  منو  وجت��ّدد  املثانة 

الوقت.
الآث��ار اجلانبية لأن  ع��دد من تلك  يظهر 
العالج ي�صبب �صرراً يف الأع�صاب املحيطة 

بغدة الرو�صتات. 
عند ا�صتعمال العالج بالبخار، يكون خطر 
لأن  �صئياًل  امل�����ص��اع��ف��ات  لتلك  ال��ت��ع��ر���ض 
اإىل  ت�صل  ل  ال��ع��الج  يبثها  التي  احل���رارة 
الأع�صاب، ما يعني اأنها تبقى �صليمة. مع 
اأن ي�صاب املري�ض بالتهابات.  ذلك، ميكن 
خالل فرتة معينة بعد العالج، قد تتفاقم 
هذا  ي��دوم  ل  لكن  موؤقتاً.  التبول  م�صاكل 

الأثر اجلانبي يف معظم احلالت.
لذا  ن�صبياً  جديداً  بالبخار  العالج  ُيعتر 
مل يح�صل العلماء بعد على بيانات طويلة 
الأم������د ع���ن ن�����ص��ب��ة جن���اح���ه. ل��ك��ن خالل 
هذا  فيها  ا�صُتعمل  التي  الثالث  ال�صنوات 
العالج على نطاق وا�صع، اأثبتت الدرا�صات 
اأن الرجال الذين يتلقون العالج بالبخار 
لأعرا�ض  تاماً  غياباً  اأو  تراجعاً  ي�صجلون 
اأو   90 يف  احل��م��ي��د  ال��رو���ص��ت��ات  ت�صخم 

احلالت. من   59%

مثبطات  متنع  قد  للخطر،  عر�صة  الأكرث  الأ�صخا�ض  اإىل  بالن�صبة 
يزال  ل  لكن  حياتهم.  وتنقذ  قلبية  بن�بات  اإ�صابتهم   PCSK9

احل�ص�ل على هذه الأدوية املكلفة �صعبًا.
دوائني  على  والييدواء(  الغذاء  )اإدارة  �صادقت  �صن�ات،  ثالث  منذ 
اخلم�صني  تف�ق  بن�صبة  ال�صيئ  الك�ل�صرتول  م�صت�يات  لتخفي�ض 
واإيف�ل�ك�ماب  )برال�نت(  األريوك�ماب  الييدواءان،  ينتمي  املئة.  يف 
 .PCSK9 ريباثا(، اإىل فئة جديدة من الأدوية املعروفة مبثبطات(

ُيعطى الن�عان على �صكل حقنة ذاتية مرة اأو مرتني يف ال�صهر.

البداية لذا  اأنزعج من حالتي يف  اأربع �صن�ات. مل  �ُصّخ�ض لدّي ت�صخم الربو�صتات احلميد منذ 
ي�صّبب  ال�صطراب  هذا  بداأ  لكن  والنتظار.  ال��صع  مبراقبة  ال�صحية  الرعاية  مقدم  اأو�صاين 
البخار  ي�صتعمل  �صمعُت عن عالج جديد  نناق�ض خيار اجلراحة.  وبداأنا  الآن  امل�صاكل  بع�ض  يل 

ل�صتهداف ت�صخم الربو�صتات احلميد. هل ه� فاعل وهل يعطي اأي اآثار جانبية؟

هل ه� فاعل وهل يعطي اأي اآثار جانبية؟

عالج ت�صّخم الربو�صتات احلميد عن طريق البخار!

الذين  الأ���ص��خ��ا���ض  الأدوي�����ة  م��ن  ال�����ص��ك��ل  ه���ذا  ي�صتهدف 
ي�صجلون م�صتويات مرتفعة من الكول�صرتول رغم تعديل 
وممار�صة  الغذائية  احلمية  طريق  )عن  حياتهم  اأ�صلوب 
الريا�صة( واأخذ اأعلى جرعة من اأدوية ال�صتاتني الفاعلة 
اآخر �صنتني،  الكول�صرتول. يف  اأخ��رى لتخفي�ض  اأدوي��ة  اأو 
 PCSK9 اأن مثبطات  وا�صعتني  درا�صتني  نتائج  ك�صفت 
خطر  ت���خ���ف���ي�������ض  يف  جن����ح����ت 

القلبية  النوبات  بالقلب، مثل  الإ�صابة مب�صاكل مرتبطة 
واجللطات الدماغية، بن�صبة 15%.

اأ���ص��ت��اذ ط��ب يف  ك��ان��ون،  كري�صتوفر  ال��ق��ل��ب  ي��ق��ول طبيب 
اأن  الآن  )ن��ع��رف  ه��ارف��ارد:  جلامعة  التابعة  الطب  كلية 
هذه الفئة من الأدوية متنع احلوادث القلبية، حتى اأنها 
كانون  اعتر  ال��ظ��روف(.  بع�ض  يف  الوفاة  خطر  ُتخّف�ض 
اأي�صاً نتائج درا�صة حديثة عن دواء 
))جتربة  األ��ريوك��وم��اب 
اأودي�صي((  ن��ت��ائ��ج 

واعدة جداً.

تراجع حالت ال�فاة
اأُ�صيبوا  ك��ان��وا  �صخ�ض  األ���ف   19 ن��ح��و  ال��ب��اح��ث��ون  راق���ب 
حديثاً بنوبة قلبية اأو ذبحة �صدرية غري م�صتقرة )تفاقم 
اأمل ال�صدر يف اأوقات الراحة لدرجة اأن يحتاج املري�ض اإىل 
دخول امل�صت�صفى( وكانوا ياأخذون اأ�صاًل اأعلى جرعات من 

اأدوية ال�صتاتني.
طوال  وهمياً  دواًء  اأو  األ��ريوك��وم��اب  دواء  امل�صاركون  اأخ��ذ   
الذين  الأ���ص��خ��ا���ض  اإىل  بالن�صبة  تقريباً.  ���ص��ن��وات  ث��الث 
ل��دي��ه��م يف البداية  ال�����ص��ي��ئ  ال��ك��ول�����ص��رتول  ب��ل��غ م�����ص��ت��وى 
األريوكوماب  دواء  اأ�صهم  فوق،  وما  ملغ/دي�صليرتاً   100
%29 مقارنًة مبفعول  بن�صبة  الوفاة  يف تخفي�ض خطر 

الدواء الوهمي. 
ُي�صّجع الأطباء الناجني من النوبات القلبية على تخفي�ض 
م�����ص��ت��وى ال��ك��ول�����ص��رتول ال�����ص��ي��ئ ل��دي��ه��م اإىل م��ع��دل 70 
متو�صط  ت��راوح  الدرا�صة،  هذه  يف  اأق��ل.  اأو  ملغ/دي�صليرت 
اأخ����ذوا دواء  ال��ذي��ن  ل���دى الأف�����راد  ال��ك��ول�����ص��رتول ال�صيئ 

األريوكوماب بني 40 و50 ملغ/دي�صليرتاً.

دواء باهظ الثمن
ل ي����زال ارت���ف���اع ك��ل��ف��ة ه���ذه الأدوي������ة ال��ف��اع��ل��ة ي��ح��ّد من 
ا�صتعمالها حتى الآن. يبلغ �صعر اجلملة اخلا�ض باإمدادات 
واحد من الدوائني نحو 14500 دولر يف ال�صنة، مع 
ال�صركات  )اأي  ال�صيدليات  م��دي��ري  اأن 
ب�صاأن  تتفاو�ض  التي  الو�صيطة 
�صركات  م���ع  الأ����ص���ع���ار 
ت�����ص��ن��ي��ع الأدوي�����ة 
عن  ن�����ي�����اب�����ًة 
اأرب�������������������������اب 
ال������ع������م������ل 
و����ص���رك���ات 
 ) مني لتاأ ا
ي���دف���ع���ون 
ك���ل���ف���ة اأق�����ل 
 .30% بن�صبة 

الأطباء  م��ن  ال�����ص��رك��ات  ه��ذه  تطلب  التكاليف،  لح��ت��واء 
لأخذ  منا�صباً  مر�صحاً  يكون  ال��ذي  املري�ض  ُي��ح��ددوا  اأن 

.PCSK9 مثبطات
ي��ح��م��ل��ون �صكاًل  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���ض  ال��ف��ئ��ة   ت�صمل ه���ذه 
كول�صرتول  ف��رط  )اأي  الكول�صرتول  ارتفاع  من  م��وروث��اً 
مرتبط  قلبي  مب��ر���ض  امل�صابني  وجميع  العائلي(  ال���دم 
بت�صلب ال�صرايني تزامناً مع ت�صجيل م�صتوى كول�صرتول 
�صيئ مبعدل 70 ملغ/دي�صليرتاً رغم اأخذ جرعات كبرية 

من اأدوية �صتاتني خمتلفة.
يو�صح كانون: 

)اإذا واجه ال�صخ�ض م�صكلة ب�صبب اأخذ اأدوية ال�صتاتني يف 
املا�صي، يجب اأن نذكر اجلرعة التي كان يتلقاها وتواريخ 
ن��وع �صتاتني  امل��ري�����ض على دوائ���ني م��ن  اأخ��ذه��ا ورد فعل 
اأحياناً(. يجب  اأدوي��ة خمتلفة  اأو حتى ثالثة  الأق��ل  على 
اأن يكون جّرب اإ�صافة دواء اإيزيتيميب )زيتيا( لتخفي�ض 

الكول�صرتول اأي�صاً.
تخفي�ض  اأهمية  تاأكيد  )اأودي�����ص��ي(  جتربة  نتائج  اأع���ادت 
النوبات  م��ن  ل��الح��ت��م��اء  ال�صيئ  ال��ك��ول�����ص��رتول  م�صتوى 

القلبية املتكررة.
 اإنها معلومات مهمة لتذكري الأ�صخا�ض الذين ي�صجلون 
م�����ص��ت��وي��ات م��ق��ل��ق��ة م���ن ال��ك��ول�����ص��رتول ال�����ص��ي��ئ م���ن دون 
معدل  اإىل  ال��ت��ن��ب��ه  ب�����ص��رورة  قلبية  ب��ن��وب��ات  ي�����ص��اب��وا  اأن 

الكول�صرتول يف ج�صمهم.
الأ�صخا�ض  من  ال�صغرية  الفئة  هذه  اإىل  تنتمي  كنت  اإذا 
منا�صبني  مر�صحني  وُي��ع��َت��رون  للخطر  عر�صة  الأك���رث 
فرقاً  حُت�����ِدث  اأن  مي��ك��ن��ك   ،PCSK9 م��ث��ب��ط��ات  لأخ����ذ 

حقيقياً عر ا�صتباق امل�صكلة.
يقول كانون: )اكت�صفنا اأن املري�ض الذي يتفاو�ض مبا�صرًة 
اأك��رث مما  ينجح  ال��ع��الج  لتلقي  ال�صيدليات  م��دي��ري  م��ع 

يفعل حني يتكل على تقييم الطبيب وحده(.

تعطى على �صكل حقنة ذاتية مرة اأو مرتني يف ال�صهر

اأدوية لتخفي�س م�صتويات الكول�صرتول ال�صيئ بن�صبة تفوق الـ50 %
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العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3192  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���ص��ده/1- يلال �صيارة - ذ م م جمهول حمل الق��ام��ة مبا 
ان طالب التنفيذ/ حممد �صعيد تاج حممد افريدى  قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )8389( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   4594 مبلغ  اىل 
�صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/3167  تنفيذ عمايل 

م   جمهول  م  ذ  �ض   - الفنية  للخدمات  ���ص��ده/1- كري�ض  املنفذ  اىل 
اأقام  ي����اداف  ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ ج��ام��وان��ت 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )12342( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   1064 مبلغ  اىل  بال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/7648  عمايل جزئي             

م م  جمهول حمل  ذ  ���ض   - الفنية  ل��الأع��م��ال  بنيان  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ول��ي��د ال�صيد ع��ب��داهلل م��ه��ران - ق��د اأق���ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )13299 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
الحد  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB183674192AE(ال�صكوى
املوافق 2018/9/2  ال�صاعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/6843  عمايل جزئي             

القامة  اك�����ص��ر���ض  جم��ه��ول حم��ل  ل��ي��اري  امل��دع��ي عليه /1- مطعم  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي / اح��م��د خ��ال��د ج���ول���زار خ����ان  ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )13833 درهم( وتذكرة 
ورقم  املحاماة.   واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة 
الثالثاء  يوم  جل�صة  لها  وحددت   )MB182854162AE(ال�صكوى
فاأنت  لذا    Ch1.A.4 بالقاعة  �ض    10.00 ال�صاعة   2018/8/7 املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/2530   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صدهم/1- �صركة داى مارين داى - �ض ذ م م  2-حممد علي 
م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  كوثر  3-ق�صر  ع�صار  عمو  حاجي  م�صطفى 
اي���ران -   التنفيذ/ بنك ���ص��ادرات  جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
الفرع الرئي�صي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6701638.20( درهم بالت�صامن والتكافل اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/48   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صدهما/1- كومري�صال يونيان اأ�صو�صيي�صني - �ض م ح 2-علري�صا 
بنك  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  �صاعتجيان  �صمد 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  - قد  الرئي�صي  الفرع   - اي��ران  ���ص��ادرات 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والت�صامم  بالت�صامن  وال��زام��ك��م  اع��اله  امل��ذك��ورة 
وقدره )15301729( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : املنطق للتجارة - �ض ذ م م    
العنوان : مكتب 805 ملك ال�صيخة مرمي بنت را�صد بن �صعيد ال مكتوم - ديرة - 
البطني - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة : 241615 رقم 
القيد بال�صجل التجاري : 62137  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
اأعاله،  ال�صركة املذكورة  باإنحالل  ال�صجل التجاري لديها  التاأ�صري يف  باأنه قد مت 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/3/4  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ  2018/3/4  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
ملك   3 رق��م  مكتب   : العنوان  قان�ني�ن  حما�صب�ن  وم�صارك�ه  الكتبي  املعني 
 مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز الوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04-3215356 فاك�ض: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/الكتبي وم�صارك�ه حما�صب�ن قان�ني�ن
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
الوىل - هاتف  3215355-04 فاك�ض: 3215356-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  
بتاريخ   دب���ي  حم��اك��م  ق����رار  مب��وج��ب  وذل����ك  م   م  ذ  �ض   - للتجارة  املنطق 
2018/3/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/3/4  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�صتندات والأوراق  اأع��اله، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                       يف الدعوى رقم  2018/375  تنفيذ عقاري 
راجاين  علي  جعفر  2-ح�صنني  راج��اين  علي  ح�صن  علي  جعفر  علي  1-اك��ر   / �صدهم  املنفذ  اىل 
3-موؤ�ص�صة ايرما للعقارات جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ وانغ �صيو �صيونغ وميثله 
/ احمد ح�صن علي ها�صم - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1714990( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  اأول : عدم قبول الدعوى 
بالن�صبة للمدعي عليها الرابعة لرفعها على  غري ذي �صفة - ثانيا : ببطالن مذكرة التفاق املرمة 
عني  العقارية  ال��وح��دات  عن  املدعي  وب��ني  وال��ث��اين  الأول  عليهما  املدعي  بني   2007/8/27 بتاريخ 
التداعي والزام املدعي عليهم الأول والثني والثالث مت�صامنني برد مبلغ 1383520 درهم - مليون 
وثالثمائة ثالث وثمانون الف وخم�صمائة وع�صرون درهما - للمدعي فائدة على هذا املبلغ بواقع 
9% �صنويا من تاريخ  2016/5/11 حتى متام ال�صداد والزمتهم امل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/3050 مدين جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- قدير ح�صني �صبري ح�صني  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
�صريف  ل�صالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2018/6/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
ح�صني ب�صفته من ورثة املتويف �صميم ح�صني �صريف ح�صني )اأب( - اأول : بعدم قبول الدعوى 
لرفعها على غري ذي �صفة بالن�صبة للمدعي عليها الثالثة  ثانيا : بالزام املدعي عليهما الأول 
والثانية بالت�صامن بان يوؤديا للمدعني الدية ال�صرعية مبلغ 200000 درهم مائتني الف درهم 
توزع بينهم وفقا لالن�صية ال�صرعية والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة 
امل�صاريف  والزمتهما  به  املق�صى  املبلغ  ا�صل  يتجاوز  ال  على  ال�صداد  متام  وحتى  الق�صائية 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل  وخم�صمائة درهم مقابل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2510  جتاري جزئي              

ان  اىل املدعي عليه / 1-الريامي بيلدرز - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
اإ�ض ايه وميثله / �صعيد مبارك عبيد احمد الزحمي -  اإن يف بيكارت  املدعي/ 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)94.500 دره���م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% من 
املوافق   الثنني   يوم  لها جل�صة  وح��ددت  التام.   ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.C.13 ب��ال��ق��اع��ة  ���ض   8.30 ال�����ص��اع��ة    2018/9/10
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/682  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1-موؤ�ص�ض تو فا�صت لتاأجري ال�صيارات وميثلها مالكها مانع حممد 
كدفور املهريي اماراتي اجلن�صية جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�صركة اخلليج 
للتمويل �ض.م.خ نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/6/27  يف 
عليها  املدعي  بالزام  ���ض.م.خ  للتمويل  اخلليج  ل�صالح/�صركة  اعاله  املذكورة  الدعوى 
بان توؤدي لل�صركة للمدعية مبلغ )اربعمائة وثمانية وثالثون الفا وثمامنائة وت�صعة 
رفع  من  �صنويا   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  فل�صا(  و�صتون  و�صبعة  درهما  وثالثون 
الدعوى يف  2017/20/8 وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليها امل�صاريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
ال�صيخ  ال�صمو  با�صم �صاحب  الع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1436  ا�شتئناف عمايل    

جمهول  �������ض.ذ.م.م  الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  �صيلر   -1 ���ص��ده/  امل�����ص��ت��اأن��ف  اىل 
ب���ورادارن  ب����ورادان كري�صنان  /راج��ي�����ض  امل�صتاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
الزرعوين  حممد  عبدالعزيز  ا�صماعيل  وميثله:خالد  كري�صنان  رام��ان 
جزئي  عمايل   2018/1921 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف/  قد 
بتاريخ:2018/5/29 وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�ض  املوافق 2018/8/2 
ال�صاعة 11.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�صي ح�صوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/4879   

 املنذر/عبداهلل عمر �صليمان اجلبعي
املنذر اليه: ذا دون لتاأجري بيوت العطالت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ينذر املنذر املنذر اليه ل�صداد اجرة ال�صقة رقم )506( الكائنة مبنطقة وادي 
ال�صفاء 2 مبنى مزايا )24( املقامة على القطعة الر�ض رقم )1407( بلدية 
رقم )7640-643( امل�صتحقة منذ تاريخ:2018/6/15 خالل �صهر ويف حالة 
عدم ال�صداد �صوف اأتخذ الج��راءات القانونية يف مواجهتك لخالئك من 

ال�صقة مع �صداد املتاأخرات وحتميلك الر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة: ت�ل تري لتجارة الخ�صاب - �ض ذ م م    
را�صد  ع��ب��دال��واح��د  ملك   107 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان:     667478 الرخ�صة:  رق��م 
رقم  حم��دودة  م�صئولية  ذات  القانوين:  ال�صكل   - الكبري  ال�صوق   - �صبيب  بن 
بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن    1092172 التجاري:  بال�صجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�صركة  الغاء الرتخي�ض اخلا�ض  بانهاب�صدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�صادية بدبي من خالل الريد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�صر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/4099  جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- موؤ�ص�صة فينك�ض لتاأجري ال�صيارات - ملالكها / عبدالرحمن احمد 
حممد فا�صل - )ا�صد( 2-عبدالرحمن احمد حممد فا�صل ا�صد جمهويل حمل القامة 
املذكورة  الدعوى  يف   2018/5/1 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
اعاله ل�صالح/  بنك دبي ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة - بالزام املدعي عليه الثاين 
ب�صخ�صه وب�صفته مالك املدعي عليها الأوىل بان يوؤدي اىل امل�صرف املدعي مبلغ مقداره 
424148 درهم )اربعمائة واربعة وع�صرون الفا ومائة وثمانية واربعون درهما( والزمته 
بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1350  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- تو�ض للتجارة العامة - �ض ذ م م 2-منوهر رام�صند رام�صنداين 
- ب�صفته المني 3-رام�صانداين ناراين رام �صاند - ب�صفته المني  جمهويل حمل 
ا���ض بي �صي - ف��رع دب��ي وميثله / احمد ح�صن  امل��دع��ي/ بنك ات�ض  الق��ام��ة مبا ان 
رم�صان اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
بالت�صامن والت�صامم  مببلغ وقدره )10.285.453.62 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة  12% من املطالبة وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة 
لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  9.30 �ض  ال�صاعة  املوافق  2018/9/17   الثنني    يوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1132  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه/ 1- بال انرتنا�صيونال للمواد الغذائية - �ض ذ م م 2-بال انرتنا�صيونال 
لتعليب ال�صماك - �ض ذ م م  3-اودي�صي لتعهدات تزويد ال�صفن - �ض ذ م م 4-زهرة ال�صرق 
�صينغ  م 6-هارجيت  م  ذ  �ض   - الغذائية  امل��واد  للتجارة  5-كابيتال  م  م  ذ   - الغذائية  للمواد 
- فرع  �صي  بي  ا���ض  ات�ض  بنك  املدعي/  ان  القامة مبا  �صينغ جمهويل حمل  ان��دار  �صا�صار 
دبي وميثله/ احمد ح�صن رم�صان اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بالت�صامن والت�صامن مببلغ وقدره )1648167585 درهم( والر�صوم  املدعي عليهم  بالزام 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من املطالبة وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها 
جل�صة يوم الثنني  املوافق  2018/8/27 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2538  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1-عمر جمعه حمكوم جمعه ال�صود  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ موارد للتمويل - �ض م خ وميثله/ عي�صى �صامل اأحمد احلر�صي 
املهري -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )117051 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
املعجل بال  بالنفاذ  �صمول احلكم  و  التام  ال�صداد  الدعوى وحتى  اإقامة  تاريخ 
ال�صاعة 8.30  امل��واف��ق  2018/8/13   ي��وم الثنني   كفالة.  وح��ددت لها جل�صة 
�ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/6445  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- الفار�ض امللكي ملقاولت البناء - ذ م م - فرع دبي   جمهول 
اأق��ام عليك  املدعي/جاتيندر كومار فيجاي كومار   قد  اأن  القامة مبا  حمل 
درهم(   5192( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
ال�صكوى  رق���م  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م(  وت���ذك���رة 
املوافق  الح�����د  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   )MB182299438AE(
فاأنت مكلف  Ch1.A.4  لذا  بالقاعة  ال�صاعة 10.00 �صباحا     2018/8/26
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 يف الدعوى رقم 2018/401 تنفيذ عقاري

حمل  جم��ه��ول  باقب�ض   حممد  عمر  حممد  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
م  م  ذ  �ض   - العقارية  دام��اك  التنفيذ/�صركة  ان طالب  القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى  الكتبي - قد  وميثله / هند حميد علي غدير 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)2378140( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/2691   تنفيذ جتاري  

م  اأدفان�صد جريمن للتكنولوجيا - �ض  ايه جي تي  املنفذ �صده/1-  اىل 
ح - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صر الدولية 
لالأنظمة وميثله / ح�صن علي مطر الريامي - قد اأقام عليك الدعوى 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)449325.12( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/3199  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- يلال �صيارة - ذ م م   جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ ح�صني ن��واز حممد ن��واز خ��ان   قد اأق��ام عليك 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )8374( وق���دره  ب��ه 
بال�صافة اىل مبلغ 4597 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/4104  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1-�صركة ال�صعلة لتاأجري ال�صيارات ذ.م.م وميثلها مديرها/ممتاز علي 
�صاه طاهر �صاه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�صركة اخلليج للتمويل �ض.م.خ 
املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  امل��ال  ابراهيم  ح�صن  وميثله:ابراهيم 
بتاريخ  2018/5/30 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/�صركة اخلليج للتمويل �ض.م.خ 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية )�صركة اخلليج للتمويل( مبلغ )429.131.69( 
درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ ال�صتحقاق يف:2017/4/16 وحتى متام ال�صداد 
والزمت املدعي عليها بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد  ال�صمو  هذا الع��الن �صدر با�صم �صاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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قطاع اخلدمات ي�صتح�ذ على 28.3 % من ال�صكاوى

»اقت�صادية دبي« تتلقى 14,970 �صكوى 
للم�صتهلكني خالل الن�صف االأول من عام 

% عن 2017  23 بزيادة   2018
•• دبي-الفجر:

تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�صتهلك يف دائرة التنمية القت�صادية 
 2018 ع��ام  من  الأول  الن�صف  يف  للم�صتهلكني  �صكوى   14،970 بدبي 
مبعدل 2495 �صكوى �صهرياً وبزيادة قدرها %23 مقابل الفرتة ذاتها 
من عام 2017. وتوؤكد هذه النتائج الدور الفعال الذي تقوم به اقت�صادية 
دبي يف حفظ حقوق امل�صتهلكني ومدى متكنها من ن�صر ثقافة امل�صتهلكني 
يف دبي، بالإ�صافة اإىل جهودها يف تعزيز املكانة التجارية لالإمارة باعتبارها 

مق�صداً اآمناً ل�صراء الأفراد من مقيمني اأو �صياح.
اخلدمات  قطاع  �صكاوى  لت�صكل  القطاعات  خمتلف  بني  ال�صكاوى  وتتوزع 
يليه  ال�صكاوى،  %28.3 من  املقدمة مبعدل  ال�صكاوى  الأ�صد من  ح�صة 
 ،8.9% ال�صيارات بنحو  %17.8 ثم قطاع  قطاع الإلكرتونيات مبعدل 
 ،3.4% الأث����اث  ق��ط��اع  يليه   ،4% بن�صبة  وامل�����ص��ت��ل��زم��ات  وامل��ن�����ص��وج��ات 
 ،2.8% بن�صبة  وال�����ص��ح��ن   3.2% والك�����ص�����ص��وارات  اجل��اه��زة  وامل��الب�����ض 
وور�ض ت�صليح ال�صيارات مبعدل %1.6 والديكور و�صيانة املباين 0.9%، 
على   10.3% يعادل  ما  املتبقية  الن�صبة  وتوزعت   ،0.6% وال�صالونات 

القطاعات الأخرى.
لت�صمل عدم   2018 عام  الأول من  الن�صف  ال�صكاوى يف  وتنوعت ق�صايا 
وتلى   ،28.9% وه��ي  ن�صبة  اأعلى  بلغت  بحيث  التفاق  ب�صروط  الل��ت��زام 
امل�صافة  القيمة  �صريبة  ث��م  وم���ن   ،19.4% ال��ن��ق��دي  ال����ص���رتداد  ذل���ك 
التجاري  والغ�ض   ،8.5% بن�صبة  املنتج  يف  خلل  ووج��ود   ،8.9% مبعدل 
بنحو  وال�صتبدال   ،4.3% ال�صمان  ب�صروط  الإل��ت��زام  وع��دم   ،5.4%
اأعطال  ووجود   ،2.4% اإ�صافية  ر�صوم  اإ�صافة  �صكاوى  و�صكلت   ،3.5%
 ،2.1% بن�صبة  املنتج  تلف وك�صور يف  %2.2، ووج��ود  يف اجلهاز مبعدل 
العرو�ض  ب�صروط  اللتزام  %1.3، وعدم  الأ�صعار  بقائمة  اللتزام  وعدم 
الرتويجية %1.2، وعدم اللتزام بخدمة ما بعد البيع %1.1، ورف�ض 
اإ�صالح جهاز %0.5، وخياطة املالب�ض ب�صكل �صي %0.3، وعدم اللتزام 
بالن�صاط التجاري، وعدم توافق �صيا�صة املحل مع القانون مبعدل 0.1% 
لكل منهما، و�صراء ذهب واأملا�ض به غ�ض بنحو %0.04، وتوزعت ال�صكاوى 

بن�صبة %8.8 على ق�صايا اأخرى.
التجارية  الرقابة  لقطاع  التنفيذي  املدير  لوتاه،  را�صد  علي  حممد  وقال 
وحماية امل�صتهلك يف دائرة التنمية القت�صادية بدبي: ن�صعى يف اقت�صادية 
من  التاجر  وبني  بينه  العالقة  وت�صهيل  امل�صتهلك،  ثقافة  تعزيز  اإىل  دبي 
يف  واحل��ي��ادي��ة  ال��وع��ي  م��ن  عالية  ثقافة  ذات  مثالية  جت��اري��ة  بيئة  خ��الل 
اإجراءات البيع وال�صراء يف قطاع جتارة التجزئة ب�صكل خا�ض، متبعة بذلك 
اأرقى املعايري واملمار�صات العاملية، حيث يعد قطاع التجزئة من القطاعات 

الرئي�صية، واملحرك الأ�صا�صي لعجلة القت�صاد املحلي.
واأ�صاف لوتاه: »اأ�صهمت املبادرات التوعوية التي نفذتها اقت�صادية دبي مع 
بداية العام 2017 ولغاية الآن، �صاهمت يف متكني اأكر قدر من امل�صتهلكني، 
باإمارة  والرئي�صية  احليوية  املناطق  التواجد يف خمتلف  وذلك من خالل 
ثقافة  ن�صر  على  والعمل  املجتمع،  �صرائح  اإىل جميع  الو�صول  بهدف  دبي 
حول  ا�صتف�صاراتهم  على  وال��رد  مالحظاتهم  على  والتعرف  امل�صتهلكني، 
واآلية  البيع،  بعد  م��ا  وخ��دم��ة  ال�صمان  ب�صيا�صة  املتعلقة  الق�صايا  بع�ض 

ال�صرتداد النقدي، وغريها من الق�صايا الهامة«.
مبعدل  امل�صتهلكني  �صكاوى  ت�صدرت  الماراتية  اجلن�صية  اأن  لوتاه  وذك��ر 
عام 2018،  من  الأول  الن�صف  خالل  جن�صيات   5 اأعلى  بح�صب   34%
مبعدل  امل�صرية  واجلن�صية   ،13% بنحو  الهندية  اجلن�صية  ث��م  وم��ن 

.5% الأردنية  واجلن�صية   ،7% ال�صعودية  واجلن�صية   ،10%

خدمات اإلكرتونية وذكية يف نادي دبي لالأعمال

»اقت�صادية دبي« وجمموعة »طالل اأبو غزالة«
 تقدمان 33 خدمة نوعية ملجتمعات االأعمال يف دبي

-باقة اخلدمات املتميزة ت�صاهم يف تط�ير تناف�صية دبي وا�صتدامة اأعمالها

خالل منتدى ديكاثل�ن الطاقة ال�صم�صية – ال�صرق الأو�صط

هيئة كهرباء ومياه دبي وجمل�س االإمارات لالأبنية اخل�صراء 
ي�صلطان ال�صوء على اأهمية التحول نحو املباين اخل�صراء

-�صعيد الطاير: ن�صرت�صد بروؤى القيادة الر�صيدة لإطالق مبادرات تهدف اإىل تر�صيخ دعائم ال�صتدامة

•• دبي-الفجر:

اأعلنت دائرة التنمية القت�صادية يف 
طالل  جمموعة  مع  بال�صراكة  دب��ي 
اأبو غزالة الدولية، انطالق العمل يف 
“نادي دبي لالأعمال” بحلة جديدة 
م�صبوقة،  غ���ري  ن��وع��ي��ة  وخ����دم����ات 
حيث يقدم النادي حالياً 33 خدمة 
دبي  يف  الأع��م��ال  ملجتمعات  متميزة 
العاملية،  امل��م��ار���ص��ات  لأف�����ص��ل  وف��ق��اً 
وياأتي ذلك كثمرة التعاون امل�صرتك 
واملجموعة  دب�����ي  اق���ت�������ص���ادي���ة  ب����ني 
الهادفة اإىل تعزيز اخلدمات وحتقيق 
اأعلى معايري التميز والرتقاء باأداء 

بيئة الأعمال. 
وتاأتي هذه النطالقة مبثابة قفزة 
نوعية حتققها كل من اقت�صادية دبي 
وجمموعة اأبو غزالة يف جمال تعزيز 
امل��ق��دم��ة للعمالء،  ج���ودة اخل��دم��ات 
دبي،  يف  الأع��م��ال  م��زاول��ة  وت�صهيل 
وبالتايل  ال�صتثمار،  م��ن��اخ  وتنمية 
جذب املزيد من ال�صتثمارات وتعزيز 
النمو القت�صادي لإمارة دبي ودولة 

الإمارات على وجه العموم.
ل��الأع��م��ال منفذاً  ن����ادي دب���ي  ي��وف��ر 
واحداً يتم من خالله تقدمي خدمات 
دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة حتت 
غزالة،  اأب���و  ط���الل  جم��م��وع��ة  اإدارة 
املجموعة  خ��دم��ات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
بعناية  اخ���ت���ريت  وال���ت���ي  اخل���ا����ص���ة 
لتلبي كافه احتياجات العمالء حتت 
���ص��ق��ف واح����د ح��ي��ث ���ص��ي��ق��دم النادي 
ق��ي��م��ة م�صافة،  ذات  خ��دم��ات  ع����دة  
درا�صات  ال�صركات،  حوكمة  ومنها: 
العمل،  وخ��ط��ط  اقت�صادية  ج���دوى 
ا�صتبيانات،  درا�صات  �صوقية  واأبحاث 
والرتاخي�ض،  الأن�����ص��ط��ة  وت��ن��ظ��ي��م 

اخلطط  وت��ط��وي��ر  امل��خ��اط��ر،  واإدارة 
التنظيم  ودرا����ص���ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، 
اجل����ودة،  ن��ظ��م  وخ���دم���ات  الإداري، 
والتدقيق  اخل����ارج����ي،  وال���ت���دق���ي���ق 
الداخلي، وم�صك الدفاتر املحا�صبية 
وتنظيمها، وت�صفية ال�صركات، تقييم 
النافية  التقارير  واإع���داد  الأع��م��ال، 

للجهالة، واإعادة هيكلة ال�صركات. 
اأب����و غزالة،  ال��دك��ت��ور ط���الل  وق����ال 
رئي�ض وموؤ�ص�ض جمموعة طالل اأبو 
غزاله الدولية: “اإن املجموعة بلغت 
م�صتوى جديد من التميز والريادة، 
وه���ذا جلي م��ن خ��الل اإط���الق مثل 
ب���ني القطاع  امل��ت��م��ي��ز  ال��ت��ع��اون  ه���ذا 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����ض م��ت��م��ث��اًل بهذا 
ال���ن���ادي، وه����ذا ي��ع��زز ح��ر���ص��ن��ا على 
التميز  م��ن  امل��زي��د  وت��ق��دمي  تطوير 
عاملياً  مناف�ض  ومب�صتوى  بخدماتنا 
ويدعونا بالتاأكيد لتبني العديد من 
املبادرات واحللول التي تعنى بخدمة 
الأعمال  ورج����ال  ع��ام��ة  احل��ك��وم��ات 
ملتزمني  خ���ا����ص���ة،  وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
ب����ذل����ك ال���������ص����ري ب���خ���ط���ى را����ص���خ���ة 
ت��ل��ب��ي تطلعات  و���ص��ري��ع��ة  ودق��ي��ق��ة، 

وروؤى جمتمع الأعمال، وتن�ض على 
با�صتخدام  والبتكار  الب���داع  تعزيز 
املعلومات  تكنولوجيا  اأدوات  اأح��دث 
والت�����ص��الت امل��ت��اح��ة، وت��وف��ري كافة 
المكانيات الذكية واحلديثة لتعزيز 
ال�صعادة  وحتقيق  املتعاملني  جتربة 

لهم«.
ت���ق���دمي هذه  اأن  غ���زال���ة  اأب�����و  واأك������د 
امل�صتوى  ب��ه��ذا  جمتمعة  اخل���دم���ات 
�صي�صهم يف رفع التناف�صية وا�صتدامة 
بالإمارة  النادي  خالل  من  الأعمال 
الأخ���رى.  ال���دول  جميع  اإىل  ومنها 
و�����ص����ريف����ع م�������ص���ت���وى ال���ث���ق���ة ل���دى 
بقدرة  الأع��م��ال  ورج��ال  امل�صتثمرين 
خمتلف  على  التناف�صية  املجموعة 
الأ���ص��ع��دة وذل���ك م��ن خ���الل �صعينا 
اإليه  ت��و���ص��ل��ن��ا  م���ا  اأه�����م  اإدراج  اإىل 
امل�صتثمر  ي��ح��ت��اج��ه��ا  خ���دم���ات  م���ن 
املتبعة  املمار�صات  ب��اأرق��ى  وتقدميها 

خلدمة عمالئنا.
ب�صراكتها  دب��ي  اقت�صادية  وتفتخر 
احلالية مع جمموعة اأبو غزاله التي 
باقة  توفري  ف��وري يف  ب�صكل  با�صرت 
ت�صاهم  التي  املتميزة،  من اخلدمات 

تناف�صية  ت��ط��وي��ر  يف  ف���ع���ال  ب�����ص��ك��ل 
اأعمالها، حيث  وا�صتدامة  دبي  اإمارة 
�صتقدم املجموعة م�صوؤولية الإ�صراف 
اليومية وت�صغيل نادي دبي  والإدارة 
لالأعمال، اإىل جانب تطبيق معايري 
العاملي  ال��ن��ج��وم  ت�����ص��ن��ي��ف  ب��رن��ام��ج 
مكتب  عن  ال�صادرة  اخلدمة  ملراكز 

رئا�صة الوزارة. 
تلبية  اإىل  دب���ي  اق��ت�����ص��ادي��ة  وت�صعى 

ط��م��وح��ات وت��وق��ع��ات ع��م��الئ��ه��ا من 
اأ���ص��ح��اب ال��رخ�����ض ال��ت��ج��اري��ة، وما 
اليوم يف نادي دبي لالأعمال  نقدمه 
يفوق التوقعات، حيث ميتلك النادي 
التي  املبتكرة  اخل��ي��ارات  من  العديد 
ال��رخ�����ص��ة من  اأم����ام ���ص��اح��ب  ت�صهل 
ف�صاًل  ال��ت��ج��اري،  ن�صاطه  مم��ار���ص��ة 
عن ذلك تتوفر �صل�صلة من اخلدمات 
ال����ت����ي ت���ه���م اأ�����ص����ح����اب ال�������ص���رك���ات 

اجلديدة، واخلدمات الإ�صافية التي 
لتوفري  واح���دة  من�صة  حت��ت  تتوفر 

اجلهد والوقت اأمام املتعاملني. 
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، ت��وف��ر جم��م��وع��ة اأبو 
الفكرية،  امل��ل��ك��ي��ة  خ���دم���ات  غ���زال���ه 
التجارية  العالمات  ومنها: ت�صجيل 
وب����راءات الخ���رتاع وح��ق��وق امللكية، 
التجارية،  ال���ع���الم���ات  ا���ص��ت�����ص��ارات 
القانونية  اخل��دم��ات  اإىل  بالإ�صافة 
مراجعة  ال�صركات،  تاأ�صي�ض  ومنها 
مكاتب  خدمات  ا�صت�صارات  العقود، 
العدل، التعديات )عالمة التجارية( 
ك��م��ا ت��ق��دم امل��ج��م��وع��ة خ��دم��ات بناء 
التدريب  ت�����ص��م��ل  وال���ت���ي  ال����ق����درات 
امل����ج����ال الق����ت���������ص����ادي وامل�������ايل،  يف 
كما  الإداري.  امل���ج���ال  يف  ال��ت��دري��ب 
تقدم املجموعة اخلدمات ال�صريبية 
امل�صافة  ال�صريبة  ا�صت�صارات  منها 
وال�صريبة النتقائية، بالإ�صافة اإىل 
خ��دم��ات ال��رتج��م��ة، وال��ت��ي تت�صمن 
والرتجمة  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  ال��رتج��م��ة 

العامة.

•• دبي-الفجر:

ال�صتدامة  ثقافة  لن�صر  جهودها  �صمن   
كهرباء  هيئة  نظمت  اخل�����ص��راء،  وامل��ب��اين 
بالتعاون مع جمل�ض الإمارات  ومياه دبي، 
ديكاثلون  “منتدى  اخل�����ص��راء،  ل��الأب��ن��ي��ة 
الأو�صط”  ال�����ص��رق   – ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة 
الذي اأكد على اأهمية ت�صريع التحول نحو 
املباين �صفرية الطاقة من خالل ت�صليط 
للجامعات  العاملية  امل�صابقة  على  ال�صوء 
الطاقة  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��دة  امل���ن���ازل  لت�صميم 
ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  )دي��ك��اث��ل��ون  ال�صم�صية 
هيئة  تنظمها  ال��ت��ي  الأو���ص��ط(  ال�صرق   –
كهرباء ومياه دبي عر �صراكة بني الهيئة 
الأعلى للطاقة يف دبي مع وزارة  واملجل�ض 
ال���ط���اق���ة الأم���ري���ك���ي���ة، وت�����ص��ت�����ص��ي��ف دبي 
الأوىل  امل�صابقة؛  م��ن  متتاليتني  دورت���ني 
يف ���ص��ه��ر ن��وف��م��ر امل��ق��ب��ل مب�����ص��ارك��ة 18 
13 دولة حول العامل،  فريقاً جامعياً من 
والثانية يف عام 2020 تزامناً مع معر�ض 

اإك�صبو 2020 دبي. 
ح�صر املنتدى �صعادة �صعيد حممد الطاير، 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  املنتدب  الع�صو 
كهرباء ومياه دبي، و�صعادة/ �صعيد العبار، 
الإم������ارات  جم��ل�����ض  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
را�صد،  علي  وفي�صل  اخل�����ص��راء؛  لالأبنية 
مدير اإدارة الطلب على الطاقة يف املجل�ض 
م�صطفى،  ودينا  دب��ي؛  يف  للطاقة  الأع��ل��ى 
اإك�صبو  يف  ال����ص���ت���دام���ة  ع��م��ل��ي��ات  رئ��ي�����ض 
مدير  ب��و���ص��م��رة،  وع��ل��ي��اء  دب����ي؛   2020
ال���ص��ت��دام��ة يف ���ص��رك��ة ب����رتول الإم������ارات 
التنفيذيون  وال��ن��واب  )اي��ن��وك(؛  الوطنية 
كهرباء  هيئة  يف  الرئي�ض  ون��واب  للرئي�ض 
يف  الأع�صاء  ال�صركات  وممثلو  دبي،  ومياه 

جمل�ض الإمارات لالأبنية اخل�صراء، اإ�صافة 
امل�صاركة  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��ف��رق  م��ن  ع���دد  اإىل 
ال�صرق   – ال�صم�صية  الطاقة  ديكاثلون  يف 
عرو�صاً  ق��دم��وا  ال��ذي��ن   2018 الأو���ص��ط 
ي�صاركون  التي  امل�صروعات  حول  تقدميية 
بها يف امل�صابقة التي تنظم يف جممع حممد 
ال�صم�صية من  اآل مكتوم للطاقة  را�صد  بن 
كما    .2018 ن��وف��م��ر   29 اإىل   14
بعنوان  نقا�صية  جل�صة  ال���ن���دوة  ت�صمنت 
�صفرية  امل��ب��اين  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  “ت�صريع 
الطاقة  دي���ك���اث���ل���ون  خ����الل  م���ن  ال���ط���اق���ة 

ال�صم�صية – ال�صرق الأو�صط”.
يف كلمته الفتتاحية يف املنتدى، قال �صعادة 
الطاير: “تكت�صب هذه الدورة من امل�صابقة 
تنظم  اأنها  اإىل  فبالإ�صافة  خا�صة،  اأهمية 
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  الأوىل  للمرة 
زايد”  “عام  خ��الل  تنظم  فهي  واإفريقيا، 
ال��ذي نحتفي خالله مب��رور مئة عام على 
املوؤ�ص�ض  الوالد  باإذن اهلل  له  املغفور  ميالد 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه، الذي ر�صخ مبادئ التنمية امل�صتدامة 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وتوا�صل 
ممثلة  الر�صيدة  قيادتنا  بعده  من  امل�صرية 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ب�صيدي 
اهلل،  الدولة حفظه  رئي�ض  نهيان،  اآل  زايد 
و���ص��ي��دي ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه 
بن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل، 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان، ويل عهد  اآل  زاي���د 
هيئة  ويف  امل�صلحة.  للقوات  الأعلى  القائد 
الروؤى  بهذه  ن�صرت�صد  دبي  ومياه  كهرباء 
لإطالق مبادرات تهدف اإىل تر�صيخ دعائم 
اإط�����ار ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة دبي  ال���ص��ت��دام��ة يف 

اإىل  التي تهدف   2050 النظيفة  للطاقة 
دب��ي من م�صادر  %75 من طاقة  توفري 
ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة ب��ح��ل��ول ع���ام 2050، 
الطاقة  لتوفري  م�صتدام  من��وذج  وتاأ�صي�ض 
الإ�صرار  دون  الق��ت�����ص��ادي  ل��ل��ن��م��و  داع����م 
التوجه  ه���ذا  ون��دع��م  وم���وارده���ا.  بالبيئة 
للطاقة  رائ�������دة  م�������ص���روع���ات  خ�����الل  م����ن 
اأبرزها جممع حممد  والنظيفة،  املتجددة 
ال�صم�صية،  للطاقة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
اأك����ر م�����ص��روع��ات ال��ط��اق��ة ال�����ص��م�����ص��ي��ة يف 
طاقته  و�صتبلغ  واح���د(،  موقع  )يف  العامل 
عام  بحلول  ميجاوات   5000 الإنتاجية 
اكتماله يف خف�ض  2030، و�صي�صهم عند 
6.5 مليون طن من النبعاثات  اأكرث من 
الطاير  �صعادة  ���ص��ن��وي��اً«.واأ���ص��ار  الكربونية 
املبنى  اإن�����ص��اء  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل 
�صيحمل  وال���ذي  للهيئة  اجل��دي��د  الرئي�ض 
اأعلى واأكر واأذكى  ا�صم »ال�صراع« و�صيكون 
العامل،  يف  الطاقة  �صفري  حكومي  مبنى 
ال�صتدامة  م��ع��امل  م��ن  م��ع��ل��م��اً  و�صي�صكل 
فح�صب،  الإم�����ارات  دول���ة  اأو  دب���ي  يف  لي�ض 
واإمنا على م�صتوى العامل. كما يعد املبنى 
حكومي  مبنى  اأول  للهيئة  التابع  امل�صتدام 
مبنى  واأك���ر  الإم�����ارات،  دول���ة  م�صتدام يف 
الت�صنيف  على  يح�صل  العامل  يف  حكومي 
اخل�صراء  ب��امل��ب��اين  اخل���ا����ض  ال��ب��الت��ي��ن��ي 
امل���ب���اين اخل�صراء  م��ق��ي��ا���ض جم��ل�����ض  وف���ق 
ي�صلط  اأن  وي�صعدنا  املتحدة.  ال��ولي��ات  يف 
جمل�ض الإمارات لالأبنية اخل�صراء ال�صوء 
الطاقة  �صفرية  املباين  على مفهوم  اليوم 
ل�صرتاتيجيات  ق��وي��اً  راف���داً  ميثل  وال���ذي 

التنمية امل�صتدامة يف دولة الإمارات. 
اأطلقت  “يف هذا الإط��ار،  واأ�صاف �صعادته: 
ال���ه���ي���ئ���ة ع�����دة م�����ب�����ادرات ل��ل��م�����ص��اه��م��ة يف 

�صعادة  والأك���رث  الأذك���ى  املدينة  دب��ي  جعل 
جهودنا  و���ص��م��ن  ال���ع���امل،  يف  وا����ص���ت���دام���ة 
الطاقة  اإن����ت����اج  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني  لإ�����ص����راك 
“�صم�ض  م��ب��ادرة  الهيئة  اأطلقت  النظيفة، 
دبي” عام 2015 لت�صجيع اأ�صحاب املنازل 
ال�صم�صية  الأن��ظ��م��ة  تركيب  على  وامل��ب��اين 
الكهرو�صوئية وربطها ب�صبكة الهيئة. وقد 
حققت املبادرة جناحاً كبرياً، حيث مت حتى 
ب�صبكة  1130 مبنى  اأك��رث من  الآن ربط 
اإجمالية  اإنتاجية  بقدرة  دب��ي  يف  الكهرباء 
طلبات  ولدينا  م��ي��ج��اوات،   49 اإىل  ت�صل 
اأخ����رى ب��ق��درة اإج��م��ال��ي��ة ت��زي��د ع��ن 300 
ميجاوات، وتهدف دبي اإىل تركيب الألواح 
ال�صم�صية الكهرو�صوئية على اأ�صطح جميع 

مباين الإمارة بحلول عام 2030”.
هيئة  “توفر  ب��ال��ق��ول:  ���ص��ع��ادت��ه  واخ��ت��ت��م 
ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي ك���ل م���ا ي��ل��زم لنجاح 
 – ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  دي��ك��اث��ل��ون  تنظيم 
ال�����ص��رق الأو����ص���ط يف دول���ة الإم�����ارات التي 
للمبدعني  وحا�صنة  لالإبداع  من�صة  باتت 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  م���ن  ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن  ووج���ه���ة 
امل��ن��ا���ص��ب��ة لأتقدم  ه����ذه  واأن���ت���ه���ز  ال���ع���امل. 
واملتطوعني  وال�����ص��رك��اء  ل��ل��رع��اة  ب��ال�����ص��ك��ر 
واملنظمني وكل من له دور يف تنظيم هذه 
تناف�صية  والأك��رث  الأك��ر  العاملية  امل�صابقة 
وي�صرين  العاملية،  اجلامعات  بني  وحت��دي��اً 
اأن اأدع����وك����م ل����زي����ارة م���وق���ع امل�����ص��اب��ق��ة يف 
جممع حممد بن را�صد اآل مكتوم للطاقة 
 29 اإىل   14 م���ن  ال���ف���رتة  يف  ال�����ص��م�����ص��ي��ة 
الت�صميمات  املقبل لالطالع على  نوفمر 
بفرق  واللتقاء  الذكية،  للمنازل  املبتكرة 
العمل من الطلبة اجلامعيني من خمتلف 

اأنحاء العامل”.
العبار:  ���ص��ع��ي��د  ���ص��ع��ادة  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه، 

لالأبنية  الإم�������ارات  جم��ل�����ض  يف  »ي�����ص��رف��ن��ا 
ال���داع���م���ني  اأح�������د  ن����ك����ون  اأن  اخل���������ص����راء 
الطاقة  دي��ك��اث��ل��ون  مل�����ص��اب��ق��ة  ال��ر���ص��م��ي��ني 
تعد  وال��ت��ي  الأو���ص��ط،  ال�صرق   - ال�صم�صية 
مبادرة مهمة لدفع عجلة البتكار وتعزيز 
امل���ب���اين �صفرية  م���و����ص���وع  ح����ول  احل������وار 
الطاقة يف دولة الإمارات واملنطقة، واأتطلع 
ل  ونتائجها،  امل�صابقة  مراحل  متابعة  اإىل 
القادم  اإع��داد اجليل  اإىل  اإنها تهدف  �صيما 
ال�صتدامة،  جم����ال  يف  ال��ف��ك��ر  ق�����ادة  م���ن 
التنمية  تعزيز  يتمثل يف  امل�صرتك  فهدفنا 
احللول  ن��رى  اأن  امل�صجع  وم��ن  امل�صتدامة، 
لتحقيق  ال��ط��الب  ي�صممها  التي  املبتكرة 

هذا الهدف«.
امل�صابقة  »ت��وؤك��د  ال��ع��ب��ار:  ���ص��ع��ادة  واأ����ص���اف 
�صفرية  امل��ب��اين  مفاهيم  تطبيق  ج���دوى 
الطاقة يف دولة الإمارات من خالل تقدمي 
درا�صات حالة قابلة للتطبيق مع موؤ�صرات 
اأن  اأداء ق��اب��ل��ة ل��ل��ق��ي��ا���ض، وم���ن ���ص��اأن ذل���ك 
ي�صاعد يف يوؤكد اأن الوقت منا�صب لالنتقال 
مب���ف���ه���وم امل����ب����اين ���ص��ف��ري��ة ال���ط���اق���ة من 
مرحلة »التبني املبكر« اإىل مرحلة »التبني 
ال�صائد«. ومن خالل مركز التميز للمباين 
فاإننا  للمجل�ض،  ال��ت��اب��ع  ال��ط��اق��ة  �صفرية 
نوفر من�صة مهمة للموؤ�ص�صات احلكومية، 
والأك��ادمي��ي��ني، وال��ق��ط��اع اخل��ا���ض للتعلم 
وتبادل املعارف حول كيفية تطوير مباين 
الزمني  الإط����ار  ب��ح��ل��ول  ال��ط��اق��ة  �صفرية 
تعزيز  وموا�صلة   ،2050 ع��ام  يف  العاملي 
الإم��ارات يف  الرائدة لدولة  العاملية  املكانة 
جمال املباين امل�صتدامة. كما �صي�صهم املركز 
يف دع���م اأه�����داف روؤي����ة الإم������ارات 2021 
بالتزامات  وال��وف��اء  ال�صتدامة،  جم��ال  يف 

الدولة اخلا�صة باتفاقية باري�ض«.

دبي للطاقة ت�صجل رقمًا قيا�صيًا 
يف حجم اخليارات املفتوحة 

 •• دبي-وام:

اأعلنت بور�صة دبي للطاقة DME اأول بور�صة دولية يف منطقة ال�صرق 
الأو�صط لعقود الطاقة الآجلة وال�صلع ام�ض عن ت�صجيل رقم قيا�صي جديد 
يف حجم اخليارات املفتوحة Open Interest للعقد الآجل خلام عمان 

بلغ 71،586 عقدا ام�ض.
يعادل  وال��ذي  املفتوحة  اخل��ي��ارات  اجلديد يف حجم  الرقم  ه��ذا  ويتخطى 
حوايل 71.5 مليون برميل من النفط اخلام الرقم القيا�صي ال�صابق الذي 

كان قد �صجل يف 31 مايو 2018 وبلغ 69،183 عقدا.
وي�صلط هذا الرقم القيا�صي اجلديد ال�صوء على حجم الثقة التي اكت�صبتها 
بور�صة دبي للطاقة يف اأو�صاط املتداولني من خمتلف اأنحاء العامل ف�صال 
عن كفاءة عمليات تداول النفط اخلام من �صراء وحتوط من خالل نافذة 

التداول الأكرث ن�صاطا يف اأ�صواق ال�صلع يف املنطقة.
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مب�صاركة ع�صرات مراكز الت�ص�ق واآلف املحال التجارية

تزخر بكرنفاالت و�صحوبات على 21 �صيارة 
فاخرة ورحالت ومنح مدر�صية ال�صارقة تزيح 

ال�صتار عن عرو�س �صيف 2018 اليوم 
•• ال�شارقة-الفجر:

“عرو�ض �صيف ال�صارقة 2018”،  ُيزاح ال�صتار اليوم الأربعاء عن فعاليات 
ال���ذي تنظمه غ��رف��ة جتارة  ن��وع��ه  ال��ت��ج��اري وال�صياحي الأك���ر م��ن  احل���دث 
الرتويجية  الفعاليات  من  متنوعة  بباقة  ويزخر  �صنوياً،  ال�صارقة  و�صناعة 
مو�صم  ط���وال  الإم�����ارة  وزوار  ���ص��ك��ان  ت�صتهدف  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  وال��ك��رن��ف��الت 

ال�صيف.
ال�صارقة  �صيف  ع��رو���ض  يف  وت�����ص��ارك 
التي ت�صتمر لغاية 16 �صبتمر املقبل، 
املحال  واآلف  الت�صوق  مراكز  ع�صرات 
التجارية التي بادرت اإىل الت�صجيل يف 
ال�صارقة  غرفة  لدى  ال�صيف  عرو�ض 
الرتويجية  عرو�صها  اأق���وى  واإط���الق 
على اأفخر العالمات التجارية العاملية 
اأنواع الب�صائع ال�صتهالكية  وخمتلف 
مقارنة مبوا�صم الت�صوق الأخرى التي 

ت�صهدها ال�صارقة على مدار العام.
ال�صارقة  ���ص��ي��ف  “عرو�ض  وحت���ف���ل 
مظلة  حت���ت  ت���ق���ام  ال���ت���ي   ”2018
الذي  ال�صارقة”  ���ص��ي��ف  “مهرجان 

ت���ن���ظ���م���ه ه���ي���ئ���ة الإمن������������اء ال����ت����ج����اري 
وال�صياحي بال�صارقة للعام الثاين على التوايل، باملفاجاآت ال�صارة واحل�صومات 
الكرى، بالإ�صافة اإىل مئاآت اجلوائز القّيمة التي تت�صمن عدد من ال�صيارات 
حممولة  كومبيوتر  واأج��ه��زة  امل��در���ص��ي��ة  وامل��ن��ح  �صياحية  ورح���الت  ال��ف��اخ��رة 

وغريها الكثري.
ال�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  ع��ام  مدير  اأم��ني  اأحمد  حممد  �صعادة  وق��ال 
ال�����ص��ارق��ة ه��ي واح���دة م��ن الأح����داث ال�صنوية  اإن ع��رو���ض �صيف  ب��ال��وك��ال��ة، 
الرئي�صية على اأجندة فعاليات الغرفة التي تندرج يف اإطار مهامها املحورية 
اإمارة  اقت�صاد  وتنويع  وتطوير  تنظيم  يف  فّعال  ب�صكل  امل�صاركة  اإىل  الرامية 
ال�صارقة وامل�صاهمة يف تنمية خمتلف القطاعات ب�صكل م�صتدام ويف مقدمتها 

قطاعات التجارة وال�صناعة وال�صياحة.
املوا�صم  اأب��رز  اإح��دى  باتت  ال�صارقة  اأن عرو�ض �صيف  اأم��ني  واأ���ص��اف حممد 
الق��ت�����ص��ادي��ة واأك���رثه���ا ن�����ص��اط��اً على 
خمتلف  تنتظره  وحدثاً  ال�صعد  كافة 
ال���ق���ط���اع���ات، ع�����دا ع����ن حت����ّول����ه اإىل 
ل�صكان  وم�����ص��وق��ة  ج���اذب���ة  م��ن��ا���ص��ب��ة 
الإم�����ارة وزواره�����ا ن��ظ��راً مل��ا ت��زخ��ر به 
مميزة  وتراثية  ترفيهية  اأن�صطة  من 
قّيمة،  وج���وائ���ز  م��غ��ري��ة  وح�����ص��وم��ات 
معرباً عن �صكر الغرفة لكافة ال�صركاء 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني ال��ذي��ن اأ���ص��ه��م��وا يف 
اجلديدة  الن�صخة  ه��ذه  انطالق  دع��م 

من عرو�ض ال�صيف بنجاح.
را�صد  اإب����راه����ي����م  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
العالقات  اإدارة  م���دي���ر  اجل���������روان 
القت�صادية والت�صويق يف غرفة ال�صارقة، اإن عرو�ض ال�صيف �صتنطلق اليوم 
هيئة  م��ع  بالتن�صيق  ال�صارقة  اإم���ارة  م�صتوى  على  الت�صوق  م��راك��ز  ك��اف��ة  يف 
الإمناء التجاري وال�صياحي، ودائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة وجمموعة 
املفاجاآت  العديد من  يحمل  احل��دث  اأن  موؤكداً   ، الت�صوق  مراكز  عمل قطاع 
القّيمة  اجلوائز  مبئاآت  الفوز  بفر�ض  �صيحظون  الذين  للمت�صوقني  ال�صارة 
اإطالقها  لزبائنها مب��وازاة  التجزئة  ومتاجر  الت�صوق  مراكز  �صتمنحها  التي 
“حملة تخف�صيات  العرو�ض الرتويجية واحل�صومات وخا�صة خالل  اأف�صل 
اجلاري،  اأغ�صط�ض   21-19 الفرتة  خ��الل  �صتقام  التي  الكرى”  ال�صيف 
وذلك اإىل جانب باقة من الفعاليات والأن�صطة التي تهدف اإىل ن�صر البهجة 
يف اأجواء الإمارة واإ�صفاء مزيد من املتعة وال�صرور على العطلة ال�صيفية يف 
ال�صارقة مبا ُي�صهم يف اإ�صعاد �صكان الإمارة وزوارها.وتعتر “حملة تخفي�صات 
اأيام ع�صية عيد الأ�صحى املبارك،   3 ال�صيف الكرى” التي تقام على مدى 
ت�صهد  ال�صارقة حيث  الرتويجية �صمن عرو�ض �صيف  املبادرات  اأهم  اإح��دى 
التنمية  دائ��رة  مع  بالتن�صيق  وذل��ك   ،80% لغاية  ن�صبتها  ت�صل  ح�صومات 
القت�صادية بال�صارقة، حيث ت�صمل جميع مراكز الت�صوق وحمالت التجزئة 
عن  مول”  “ميغا  ال�صرقية.واأعلن  واملنطقة  الو�صطى  واملنطقة  بال�صارقة 
تنظيم �صحوبات يومية على 20 �صيارة ابتداء من 9 اأغ�صط�ض خالل حملة 
م��ن خالل  متنوعة  يومية  ج��وائ��ز  وم��ن��ح   2018 ال�����ص��ارق��ة  �صيف  ع��رو���ض 
املول مع عر�ض ترفيهي  كرنفال يف  عر�ض  اإىل  بالإ�صافة  واربح”،  “ام�صح 
يومي لالأطفال طيلة �صهر اأغ�صط�ض.فيما اأعلن “�صيتي �صنرت ال�صارقة” عن 
منح جائزة كرى عبارة عن منحة درا�صية بقيمة 50 األف درهم، بالإ�صافة 
اإىل �صحوبات يومية على جهاز كمبيوتر حممول وذلك على مدار 31 يوماً، 
اإىل جانب تنظيم م�صابقات عائلية لختبار املعلومات حيث �صتكون امل�صابقات 
بني عائلتني و�صتحظى العوائل الرابحة بجوائز عينية قيمة، بالتزامن مع 
“�صحارى �صنرت” عن منح  اأعلن  “حملة العودة اإىل املدار�ض”.كما  اإطالقه 
عدد من اجلوائز الكرى لزواره خالل عرو�ض �صيف ال�صارقة 2018، من 
بينها �صيارة راجن روفر من نوع فيالر موديل 2018، ورحلة ل�صخ�صني اإىل 
نيويورك، ورحلة اأخرى ل�صخ�صني اإىل ميالن، و�صيجرى ال�صحب بتاريخ 15 
لالأطفال  ترفيهي  وعر�ض  كرنفال  عر�ض  تنظيم  اإىل  بالإ�صافة  اأغ�صط�ض، 
6” عن  “زيرو  مركز  اأعلن  املقبل.بينما  اأغ�صط�ض   30-26 الفرتة  خ��الل 
تنظيم عر�ض كرنفال مع عر�ض ترفيهي لالأطفال خالل الفرتة 24 يوليو 

اجلاري ولغاية 24 اأغ�صط�ض املقبل.

بالتعاون مع دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة

مدينة ال�صارقة للن�صر تطلق للمرة االأوىل
 الرخ�صة املزدوجة لل�صركات مبزايا حمفزة للم�صتثمرين

-تتيح لل�صركات ال�صتفادة من الفر�ض ال�صتثمارية يف املنطقة احلرة والأ�ص�اق املحلية

املن�صة الإلكرتونية خلدمات ال�صيافة تعر�ض ج�لت �صياحية وثقافية اأ�صيلة يط�رها ويق�دها مر�صدون اإماراتي�ن

دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي تتعاون مع 
»اإير بي اإن بي« العاملية للرتويج لـ »جتارب اإماراتية«

ت�صهياًل لرحلة املتعامل
اقت�صادية عجمان ترفع عدد مراكز اخلدمة اإىل 7 مراكز  

•• ال�شارقة-الفجر:

التابعة  للن�صر،  ال�����ص��ارق��ة  م��دي��ن��ة  وق��ع��ت 
حرة  منطقة  اأول  للكتاب،  ال�صارقة  لهيئة 
دائ���رة  م��ع  ال���ع���امل،  وال��ط��ب��اع��ة يف  للن�صر 
اتفاقية  ال�صارقة،  يف  القت�صادية  التنمية 
لل�صركات  امل���زدوج���ة  ال��رخ�����ص��ة  لإط�����الق 
للن�صر  ال�صارقة  مدينة  يف  وامل�صتثمرين 
الإم�������ارة،  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  الأوىل  ل��ل��م��رة 
اإ����ص���اف���ة نوعية  ال��رخ�����ص��ة  وت��ع��ت��ر ه����ذه 
جديدة للمزايا ال�صتثمارية التي تقدمها 

املدينة.
وت��ت��ي��ح ال��رخ�����ص��ة امل���زدوج���ة ال��ت��ي حت�صل 
ال�صركة مبوجبها على موافقتني اإحداهما 
املنطقة احلرة والأخرى  اإدارة  �صادرة عن 
القت�صادية  التنمية  دائ����رة  ع��ن  ����ص���ادرة 
الفر�ض  م�����ن  ال�����ص����ت����ف����ادة  ب���ال�������ص���ارق���ة 
ال�صتثمارية  التي تعر�صها املنطقة احلرة 
اأ�صواق دولة الإمارات  اأعمالها يف  ومزاولة 

العربية املتحدة.
اأهم  اأح��د  للن�صر  ال�صارقة  مدينة  وتعتر 
الكتاب  ل�صناع  اجل��دي��دة  العاملية  امل��راك��ز 
والن�صر، وياأتي اإطالق هذه الرخ�صة �صمن 
جهود مدينة ال�صارقة للن�صر لتوفري مزايا 
وحوافز نوعية لتعزيز البيئة ال�صتثمارية 
وا�صتقطاب  الن�صر  �صناعة  يف  للعاملني 
والكّتاب  وامل�صممني  النا�صرين  من  املزيد 
خمتلف  من  الطباعة  و�صركات  واملوزِّعني 
دول العامل، ملبا�صرة اأعمالهم فيها والتو�صع 
والعاملية. والإقليمية  املحلية  الأ���ص��واق   يف 
هيئة  رئي�ض  العامري،  اأحمد  �صعادة  وقال 
»ا���ص��ت��ط��اع��ت مدينة  ل��ل��ك��ت��اب:  ال�����ص��ارق��ة 
من  قليلة  اأ���ص��ه��ر  خ��الل  للن�صر  ال�����ص��ارق��ة 
اأو�صاط �صناعة  تر�صيخ مكانتها �صريعاً يف 
الن�صر، لي�ض على ال�صعيد الإقليمي فقط، 

واإمنا على ال�صعيد العاملي اأي�صاً«.
الرخ�صة  »ت�����ص��م��ح  ال���ع���ام���ري:  واأ�����ص����اف 
»ال�صارقة  ل�����ص��رك��ات  اجل���دي���دة  امل���زدوج���ة 
مزايا  م��ن  ب��ال��ك��ام��ل  ب��ال���ص��ت��ف��ادة  للن�صر« 
وجودها �صمن منطقة حرة، حيث اإمكانية 
%100 من قبل  بن�صبة  ال�صركات  متلك 

امل�صتثمرين الأجانب، 
�صريبية،  اإع������ف������اءات  ع���ل���ى  واحل���������ص����ول 
وال�صتفادة من البنية التحتية واخلدمات 
املدينة  توفرها  التي  املتطورة  اللوج�صتية 
لهم، يف وقت ميكن لهم ترويج خدماتهم 
ال�صارقة  م���دن  خم��ت��ل��ف  يف  وم��ن��ت��ج��ات��ه��م 
املرونة  الإم����ارات، وتتيح لهم ه��ذه  ودول��ة 
تعزيز مبيعاتهم يف �صوق ن�صر حملية يزيد 
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مليون درهم(«.
هذه  ت�صهم  اأن  »نتوقع  العامري:  واأو�صح 
النا�صرين  م��ن  امل��زي��د  ج���ذب  اخل��ط��وة يف 
العربي  الوطن  من  القطاع  يف  والعاملني 
واإطالق  ملوؤ�ص�صاتهم  مقر  لفتتاح  والعامل 
للن�صر،  ال�����ص��ارق��ة  م��دي��ن��ة  م���ن  اأع��م��ال��ه��م 

لي�صبحوا جزءاً من ق�صة جناحها«.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال �����ص����ع����ادة ����ص���ل���ط���ان بن 
التنمية  دائ�����رة  رئ��ي�����ض  ال�����ص��وي��دي،  ه���ده 
الق���ت�������ص���ادي���ة ب���ال�������ص���ارق���ة: »ن�������ص���ع���ى يف 
اقت�صاد  تنمية  اإىل  ال�صارقة(  )اقت�صادية 
وت�صهيالت  خ����دم����ات  وت����وف����ري  الإم���������ارة 
تطوير  خ��الل  من  للم�صتثمرين  متميزة 
اأف�����ص��ل اخل���دم���ات، مب���ا ي�صمن  وت���وف���ري 
بالر�صا  �صعورهم  ويعزز  تطلعاتهم  تلبية 

عند تعاملهم مع الدائرة«.
مع  اتفاقيتنا  »ت��اأت��ي  ال�صويدي:  واأ���ص��اف 
الرخ�صة  لتفعيل  للن�صر  ال�صارقة  مدينة 
حر�صنا  اإط������ار  يف  امل����زدوج����ة  ال���ت���ج���اري���ة 
ع���ل���ى ب���ن���اء ع����الق����ات ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة مع 
الإمارة،  يف  احلكوميني  �صركائنا  خمتلف 
املعريف  اقت�صادها  تطوير  يف  وم�صاهمتنا 
القائم على البتكار، مبا يعود بالنفع على 
الن�صر  الأخ��رى، فقطاع  القطاعات  جميع 
الإمارة  لقت�صاد  احليوية  القطاعات  من 

واأهدافها القائمة على تنويع املوارد«.
مناخاً  ال�صارقة  »ت��وف��ر  ال�����ص��وي��دي:  واأك���د 

���ص��دي��ق��اً ل��الأع��م��ال م��ا ج��ع��ل م��ن��ه��ا وجهة 
ت�صهم هذه  اأن  ونتوقع  جاذبة لال�صتثمار، 
يف  النمو  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  يف  التفاقية 

الإمارة«.
���ص��امل، مدير  �صامل عمر  ق��ال  م��ن جانبه، 
املدينة  »مت��ث��ل  للن�صر:  ال�����ص��ارق��ة  م��دي��ن��ة 
احلرة  املناطق  ع��امل  يف  ا�صتثنائية  جتربة 
امل��زدوج��ة هي  الرخ�صة  اأن  كما  العامل،  يف 
اأي�صاً بادرة فريدة من نوعها، تدعم جهود 
الأ�صماء  اأف�����ص��ل  ا�صتقطاب  ن��ح��و  امل��دي��ن��ة 
ال��ع��امل��ي��ة يف ���ص��ن��اع��ة ال��ن�����ص��ر، م���ا يرثي 
خ�صو�صية اإمارة ال�صارقة يف عامل الثقافة 

والأدب ».
واأ�����ص����اف: »اأب�������رز ال���ت���ع���اون امل�����ص��ت��م��ر مع 
العديد  الإم������ارة  احل��ك��وم��ي��ة يف  ال���دوائ���ر 
م���ن ال��ن��ت��ائ��ج الإي��ج��اب��ي��ة ل��ل��م��دي��ن��ة، مثل 
ال�صتثمارية  واحل��واف��ز  الت�صهيالت  منح 
دائرة  تعتر  ال�����ص��ي��اق،  ه��ذا  ويف  اجل��اذب��ة، 
ا�صرتاتيجياً  �صريكاً  القت�صادية  التنمية 
ت�صريع  يف  حم���وري���اً  دوراً  ت��ل��ع��ب  اإذ  ل��ن��ا، 
الرخ�ض  ب���اإ����ص���دار  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الإج��������راءات 

حزمة  وتوفر  املدينة،  ل�صركات  التجارية 
اآخرها  ك��ان  التي  املتكاملة،  اخلدمات  من 

الرخ�صة املزدوجة«.
و�صيتم يف الأيام القليلة املقبلة النتهاء من 
اآلية العمل والإجراءات اخلا�صة با�صتخراج 
هذه الرخ�صة بالتعاون مع دائرة التنمية 
القت�صادية واطالع ال�صركات وامل�صتثمرين 
والقوانني  اخل���ط���وات  ب��ك��اف��ة  امل��دي��ن��ة  يف 
دولة  اأعمالهم وجتارتهم يف  �صري  ل�صمان 

الإمارات العربية املتحدة.
اإطار  يف  للن�صر  ال�����ص��ارق��ة  م��دي��ن��ة  وت��ع��م��ل 
تر�صيخ  نحو  اأ���ص��م��ى  وه���دف  �صاملة  روؤي���ة 
مكانتها لت�صبح مركزاً رائداً على م�صتوى 
اأعمال  ازده����ار  حتقيق  يف  ي�صهم  ال��ع��امل، 
الطباعة والن�صر، ومن�صًة لالإبداع جلميع 
العاملني يف هذا املجال من خالل �صل�صلة 
املتطورة  واخل�����دم�����ات  الم����ت����ي����ازات  م����ن 
بيئة  �صمن  منا�صبة  ب��اأ���ص��ع��ار  وامل��ت��واف��رة 

جاذبة للم�صتثمرين. 
�صاحب  من  بتوجيهات  املدينة  وتاأ�ص�صت 
الدكتور �صلطان بن حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
الأع���ل���ى حاكم  امل��ج��ل�����ض  ال��ق��ا���ص��م��ي، ع�صو 
األف   42 م�صاحة  على  ومت��ت��د  ال�����ص��ارق��ة، 
املوؤ�ص�صات  من  العديد  وت�صم  مربع  مرت 
واجل���ه���ات ال��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��اع ال��ن�����ص��ر مثل 
اللغوي  وال���ت���ح���ري���ر  ال���رتج���م���ة  م���ك���ات���ب 
الغرافيكي،  الت�صميم  و���ص��رك��ات  والأدب����ي 
وت���ق���دم م���ي���زة اإمت������ام اإج���������راءات اإ����ص���دار 
�صاعة،   24 خ��الل  التجارية  الرتاخي�ض 
التقنيات  ب����اأح����دث  امل���دي���ن���ة  جت��ه��ي��ز  مت 
اإىل  والن�صر  الطباعة  جم��ال  يف  املتطورة 
حمتويات  يت�صمن  ب��ي��ان��ات  م��رك��ز  ج��ان��ب 
اللغات بحيث  مبختلف  كتاب  مليون   16
ب�صهولة  طباعتها  اإع��ادة  للنا�صرين  ميكن 

وحتديثها والتعديل عليها. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

– اأبوظبي و«اإي��ر بي  الثقافة وال�صياحة  تتعاون دائ��رة 
اإن بي«، املن�صة الإلكرتونية العاملية خلدمات ال�صيافة، 
يف مبادرة جديدة للرتويج لرامج اجلولت ال�صياحية 

والثقافية يف اأبوظبي »جتارب اإماراتية«.
الثقافة  دائ��رة  اأطلقتها  التي  اإماراتية،  جت��ارب  وتوفر 
وال�����ص��ي��اح��ة - اأب��وظ��ب��ي، ب��اق��ة خم��ت��ارة م��ن 20 جولة 
ثراء  ي��ق��دم��ون  م��واط��ن��ون  وي��ق��وده��ا  ي�صممها  ورح��ل��ة 

وعراقة الثقافة والرتاث والتاريخ الإماراتي.
واأدرج���ت اإي��ر ب��ي اإن ب��ي ه��ذه اجل���ولت �صمن قائمتها 
ت�صميم  م��ن  واأن�صطة  رح��الت  تعر�ض  التي  »جت���ارب« 
العامل.  اأنحاء  خمتلف  يف  حمليني  م�صيفني  وتقدمي 
امل�صرتكة توفري جميع اجلولت  املبادرة  وت�صمن هذه 
ال�20 من »جتارب اإماراتية« للمرة الأوىل عر من�صة 

اإير بي اإن بي التي حتظى ب�صعبية وانت�صار عاملي. 
وقال �صعادة �صلطان املطوع الظاهري، املدير التنفيذي 
ل��ق��ط��اع ال�����ص��ي��اح��ة يف دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة – 
اأب��وظ��ب��ي: »ي��اأت��ي التعاون م��ع »اإي���ر ب��ي اإن ب��ي« لعر�ض 
اإماراتية« �صمن من�صتها الإلكرتونية  جولت »جتارب 
العاملية امتداداً جلهودنا املتوا�صلة والتزامنا بالرتويج 
اأبوظبي، وتقدميها  للمقومات ال�صياحية والثقافية يف 

وبينما  امل�صتهدفني.  ال����زوار  م��ن  ممكن  ق��ط��اع  لأك���ر 
اأب��وظ��ب��ي ���ص��ن��وي��اً مب��الي��ني ال�����ص��ي��اح الراغبني  ت��رح��ب 
الأ�صيل،  وت��راث��ه��ا  وتقاليدها  تاريخها  ا�صتك�صاف  يف 
ُيعتر التوا�صل املبا�صر مع املر�صدين املواطنني اأف�صل 
املحلي واملواقع  املجتمع  للتعرف عن قرب على  و�صيلة 
يف  الرتاثية  والفنون  واحل��رف  والأن�صطة  التاريخية 
و�صت�صاهم  اإماراتية«.  اأبوظبي، وهو ما توفره »جتارب 
مبادرتنا اجلديدة يف تعزيز الطلب على هذه التجارب 
اأنحاء  خمتلف  يف  املحتملني  ال��زوار  على  عر�صها  عر 
العامل«.واأو�صح الظاهري: نثق اأن هذا التعاون �صي�صّلط 
املزيد من ال�صوء على وجهتنا، و�صيمنحنا قنوات فعالة 
لنقل ر�صالتنا اإىل خمتلف الأ�صواق العاملية، و�صي�صاعد 
ب��ال��ت��ايل ع��ل��ى زي�����ادة ع����دد ال������زوار وت��ن�����ص��ي��ط احلركة 
ال�صرتاتيجية. اأهدافنا  الإمارة وحتقيق  ال�صياحية يف 

منها  ورحلة  20 جولة  اإماراتية حالياً  وتوفر جت��ارب 
ال�صيدات  م��ع  مميزة  وجت��رب��ة  ال��ع��ود  بيت  زوار  جتربة 
ال�صور  والتقط  الإماراتي  البيت  وجتربة  الإماراتيات 
�صاعات،  اأرب����ع  م��دت��ه��ا  ت�صوير  ج��ول��ة  وه���ي  ل��ل��ذك��رى، 
ورحالت �صفاري يف ال�صحراء وجولة زايد، التي تاأخذ 
�صهدت  ال��ع��ني  مدينة  يف  تاريخية  م��واق��ع  اإىل  ال��زائ��ر 
ال�صيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  م�صرية  يف  خالدة  مواقف 
وميكن  ث���راه.  اهلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د 

وت�صوق  وت�صوق  ا�صتك�صاف  بتجارب  ال�صتمتاع  اأي�صاً 
�صناعة  حرفة  وجولة  اأبوظبي  يف  التقليدية  الب�صائع 
ال�صنادل التقليدية، وهي جولة برفقة مر�صد مواطن 
يف م�صنع الدانة لالأحذية، و«اأ�صهر املاأكولت التقليدية 
التمور  م�صنع  العني:  منطقة  وا�صتك�صف  اأبوظبي  يف 
وال�صوق التقليدي وجتربة الكثبان وطيور الفالمنغو.

كما تت�صمن هذه التجارب احلرف اليدوية الإماراتية 
التقليدية وجولة جتربة تناول الطعام وجتربة ال�صجاد 
والقطع العتيقة ورحلة اللوؤلوؤ وعبايات بت�صميم مذهل 
التقليدية  الإماراتية  اليدوية  واأ�صعار مميزة واحلرف 
الإ�صالمية  ال��ع��م��ارة  ال��ن�����ص��اء وج��ول��ة  ال��ت��ي مت��ار���ص��ه��ا 
الكبري وجتربة جامع  زاي��د  ال�صيخ  – جامع  احلديثة 
هادي  اأبوظبي.وقال  يف  والق�صور  الكبري  زاي��د  ال�صيخ 
ال�صرق  ب��ي« يف منطقة  اإن  بي  »اإي��ر  ع��ام  مو�صى، مدير 
الأعمال  تنمية  وح����دة  ورئ��ي�����ض  واإف��ري��ق��ي��ا،  الأو����ص���ط 
ال��ت��ج��اري��ة »���ص��ع��داء ب��ه��ذا ال��ت��ع��اون م��ع دائ����رة الثقافة 
على تطوير وتنمية  للعمل معاً  – اأبوظبي  وال�صياحة 
مهارات وخرات املر�صدين على املن�صة العاملية »اإير بي 
اإن بي«. تتيح »جت��ارب« املن�صة العاملية »اإي��ر بي اإن بي« 
الفر�صة اأمام املر�صدين لتبادل اخلرات مع امل�صيفني 
اأمام  ا�صتثنائية  كوجهة  لأب��وظ��ب��ي  للرتويج  املحليني 
امل���الي���ني م���ن ال�����زوار وامل�����ص��اف��ري��ن م���ن ج��م��ي��ع اأرج����اء 

اأو  الأ�صيل  التقليدي  الطهي  خالل  من  �صواء  العامل، 
اأبرز  من خالل نظرة عن كثب من داخ��ل املدينة على 
املعامل واملواقع ال�صياحية والثقافية والرتاثية. ونوؤكد 
اأّن هذا التعاون �صي�صهم وبال �صك يف حتفيز منو اأعداد 
الذي  النجاح  بعد  ال��ع��امل، وبخا�صة  ح��ول  م��ن  ال���زوار 

�صهده برنامج »جتارب« يف اإمارة دبي«.

•• عجمان-الفجر:

القت�صادية  التنمية  دائ���رة  �صعي  اإط���ار  يف   
تنفيذاً  امل��ت��ع��ام��ل  رح��ل��ة  لت�صهيل  ب��ع��ج��م��ان 
الدائرة  وقعت  الر�صيدة  القيادة  لتوجيهات 
اتفاقية تعهيد خدمات الدائرة  مع كل من 
م��رك��ز م��ع��ام��الت خل��دم��ات رج���ال الأعمال 
الهاج�ض  وم���رك���ز  ال���ت���ج���اري���ة  وامل���ع���ل���وم���ات 
خل���دم���ات رج�����ال الأع����م����ال ل��ت��ق��دمي بع�ض 
خدمات الرتاخي�ض والت�صاريح القت�صادية 
ب���ني الدائرة  اإل���ك���رتوين  م���ن خ���الل راب����ط 
»معامالت«  اخل���دم���ات  م���رك���زي  م���ن  وك���ال 
مراكز  اىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ه���ذا  و«ال���ه���اج�������ض«، 

ت��ع��ج��ي��ل وت�����ص��ه��ي��ل، لي�صبح  ل����دى  اخل���دم���ة 
القطاع اخلا�ض يعمل بعدد 4 مراكز خدمة 
اإىل جانب املراكز التابعة للدائرة مبا�صرة يف 
ومركز  باحلميدية  املتعاملني  اإ�صعاد  مركز 
التنمية  دائرة  وفرع  �صند مبنطقة م�صفوت 
القت�صادية مبقر دائرة البلدية والتخطيط 
بن  اهلل  عبد  ���ص��ع��ادة  امل��ن��ام��ة.وق��ال  مبنطقة 
نا�صر النعيمي، م�صاعد املدير العام ل�صوؤون 
الدائرة:  يف  والرقابة  القت�صادي  الت�صجيل 
التنمية  دائ���رة  حر�ض  التفاقيتان  »تعك�ض 
القت�صادية على توثيق التعاون مع القطاع 
ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  وتاأ�صيل  اخل��ا���ض 
الجراءات  تب�صيط  على  العمل  بهدف  معه، 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��دمي اخل��دم��ة ك��ام��ل��ة حتت 
�صقف واحد من اأجل التطور ل�صمان الفر�صة 
التناف�صية من خالل زيادة عدد املراكز التي 
لحتياجات  تلبية  ال���دائ���رة،  خ��دم��ات  ت��ق��دم 
الإمارة.  امل�صتثمرين يف  املتعاملني وتطلعات 
اإ�صراك القطاع اخلا�ض  حيث ارتاأت الدائرة 
الرتاخي�ض  خ���دم���ات  م���ن  ع����دد  ت���وف���ري  يف 
مبراكزه  اإلكرتونياً  القت�صادية  والت�صاريح 
املنت�صرة يف الإمارة اإمياناً منا باأهمية �صمان 
وت�صهيل  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  امل��ت��م��ي��زة  اخل���دم���ة 
م��زاول��ة الأن�����ص��ط��ة الق��ت�����ص��ادي��ة يف الإم����ارة 
ح��ت��ى اأ���ص��ب��ح ع���دد م��راك��ز ال��ق��ط��اع اخلا�ض 
مراكز.واأ�صاف  اأرب��ع��ة  اخل��دم��ة  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
النعيمي: اأن الدائرة تلتزم يف اطار التفاقية 
م��ع��ام��الت خلدمات  م��رك��ز  م��ن  ك��ل  بتمكني 
ومركز  التجارية  واملعلومات  الأعمال  رجال 
ال���ه���اج�������ض خل����دم����ات رج������ال الأع�����م�����ال من 
التابعة  الإلكرتونية  الأنظمة  على  الدخول 
الرتاخي�ض  خ���دم���ات  ب��ع�����ض  ل��ت��ق��دمي  ل��ه��ا 
مراكز  عر  وذل��ك  القت�صادية،  والت�صاريح 
الأنظمة  اإج���������راءات  ومب���وج���ب  خ��دم��ت��ه��ا  
الر�صوم  حت�صيل  ع��ن  ف�صاًل  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
دون  ال��الزم��ة  واملتطلبات  الوثائق  وا�صتالم 
والتعليمات  والأن��ظ��م��ة  بالقوانني  الإخ���الل 
�صيعمل  التفاقية،  ومبوجب  عليها.  املتفق 
فريق  بتوفري  والهاج�ض  معامالت  م��ن  ك��ل 
املتفق  ل��ت��ق��دمي اخل����دم����ات  م���وؤه���ل م�����درب 

باملتطلبات  ال��وف��اء  م��ع  ال���دائ���رة،  م��ع  عليها 
وال����ص���رتاط���ات امل��ع��م��ول ب��ه��ا وف����ق معايري 
حم����ددة ت��ل��ت��زم ب��ج��ودة اخل��دم��ة ع��ل��ى اأرقى 
يف  اأن��ه  نا�صر:  بن  اهلل  عبد  امل�صتويات.واأفاد 
اإطار نظام التعهيد بالدائرة مت تكليف فريق 
الت�صجيل  اإدارة  موظفي  م��ن  امل�صرفني  م��ن 
مراكز  بكافة  للتواجد  ب��ال��دائ��رة  ال��ت��ج��اري 
ب���ه���دف الإ�����ص����راف ع��ل��ى اخلدمة  اخل���دم���ة 
وحل  ال�صعوبات  تذليل  ثم  ومن  وم�صتواها 
اأي����ة م�����ص��ك��الت ق��د ت��ع��وق ت��ق��دمي اخلدمات 
متابعة  وك��ذل��ك  امل��راك��ز،  بتلك  للمراجعني 
اإ�صدار املعامالت يف املراكز اأوًل باأول ل�صمان 
ال��ن��ظ��م وال���ل���وائ���ح املعمول  ب��ك��اف��ة  الل���ت���زام 

بها ل��دى ال��دائ��رة و�صري الإج���راءات ب�صورة 
ق��ان��ون��ي��ة ك��ام��ل��ة ، وك��ذل��ك م��ت��اب��ع��ة معايري 
ت��ق��دمي اخل���دم���ة ل��ل��م��راج��ع��ني،  م���وؤك���داً اأن 
الدائرة تتطلع بثقة حيال اتفاقيتي تفوي�ض 
اخل��دم��ات ب��اع��ت��ب��اره��م��ا دف��ع��ة ق��وي��ة باجتاه 
الكامل  الإل��ك��رتوين  التحول  م�صرية  تعزيز 
اخل���دم���ات، مب��ا ي�صب يف خدمة  ت��ق��دمي  يف 
املتعاملني  جت��رب��ة  لإث���راء  ال��دائ��رة  م�صاعي 
املحلية  ال�صتثمارية  بالبيئة  الثقة  وتعزيز 
الوجهات  م�����ص��اف  يف  ع��ج��م��ان  ت�صع  وال��ت��ي 
اجل���اذب���ة ع��ل��ى خ���ارط���ة ال���ص��ت��ث��م��ار حملياً 
ومكانتها  فر�صتها  على  ويحافظ  واإقليمياً 

التناف�صية .
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املال والأعمال

ويل عهد عجمان ي�صتقبل وفدًا �صينيًا من مقاطعة هونان 

جي اإيه �صي اأب�ظبي تن�صم اإىل املنطقة احلّرة ملطارات اأب�ظبي

�صركة اخلدمات اللوج�صتية العاملية هي اجلهة الـ 223 التي ت�صّجل يف املنطقة احلّرة ملطارات اأبوظبي

•• عجمان-وام:

عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�صيخ  �صمو  اأك��د 
الإمارات  دول��ة  اأن  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  عجمان 
ع��ام��ة وع��ج��م��ان خ��ا���ص��ة ا���ص��ت��ط��اع��ت ت��ف��ع��ي��ل عملية 
اآفاق  وفتح  كافة  وامل��ي��ادي��ن  القطاعات  يف  ال�صتثمار 
امل�صتقبلية  ال��ن��ظ��رة  ي��خ��دم  مب��ا  للم�صتثمرين  اأو���ص��ع 
لتطوير ال�صناعة والقت�صاد وتنفيذ واإقامة م�صاريع 
امل��ق��وم��ات واحلوافز  ب��ك��ل  ���ص��ن��اع��ي��ة ك���رى ورف���ده���ا 
امل�صتثمرين  ل�صتقطاب  ت��ه��دف  ال��ت��ي  والت�صهيالت 
�صيا�صة  بف�صل  وذل��ك  امل�صاريع  تلك  وازده��ار وتطوير 
وت�صخر  ال��دول��ة  تتبناها  ال��ت��ي  الق��ت�����ص��ادي  الن��ف��ت��اح 

جميع الإمكانات لتعزيز م�صرية القطاع اخلا�ض.
ديوان  يف  مبكتبه  ���ص��م��وه  ا�صتقبال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
ورجال  م�صتثمرين  �صم  �صينيا  وف��دا  ام�ض  احل��اك��م 
القانونية  وال�صوؤون  ال�صالمة  عن  وم�صوؤولني  اأعمال 

ع�صو  قوان�صون  هوانغ  برئا�صة  هونان  مقاطعة  من 
اللجنة الوطنية املدير العام جلنة ال�صوؤون ال�صيا�صية 

والقانونية يف املقاطعة.
 .. ال�صيني  بالوفد  اللقاء  م�صتهل  يف  �صموه  ورح���ب 
ال�صينية  اخل��رات  ال�صتفادة من  اأمله يف  عن  معربا 
والقت�صاد  وال�صناعة  وال�صتثمار  التجارة  جمال  يف 
و�صوؤون ال�صالمة والأمن وال�صوؤون القانونية وتوطيد 
عهد  ويل  �صمو  ه��ون��ان.وق��ال  مقاطعة  م��ع  العالقات 
المارات  ل��دول��ة  ال�صيني  الرئي�ض  زي���ارة  اإن  عجمان 
م���وؤخ���را اأك����دت ق���وة وم��ت��ان��ة ع��الق��ات ال�����ص��داق��ة بني 
ال��ب��ل��دي��ن م���ن خ���الل ت��وق��ي��ع ال��ع��دي��د م���ن اتفاقيات 
التعاون يف املجالت كافة.وحث �صموه الوفد ال�صيني 
على مزيد من ال�صتثمار يف عجمان من خالل تنفيذ 
م�صاريع ا�صتثمارية وجتارية وخا�صة يف جمال تقنية 
وال�صالمة  والنظيفة  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
والأمن و�صرورة ال�صتفادة من الت�صهيالت واحلوافز 

التي تقدمها الدوائر واملوؤ�ص�صات والهيئات احلكومية 
الدولة  تقام يف  التي  املعار�ض  وامل�صاركة يف  واخلا�صة 
اإقامة  عامة وعجمان خا�صة.ودعا �صموه اىل �صرورة 
الإماراتيني  الأع��م��ال  رج���ال  ب��ني  م�صرتكة  م�صاريع 
على  وال��رتك��ي��ز  ال��ط��رف��ان  منها  ي�صتفيد  وال�صينني 
ال�صالمة  جم���الت  يف  وخ��ا���ص��ة  املختلفة  ال�����ص��ن��اع��ات 

والأمن وغريها.
وتعزيز  الثنائي  ال��ت��ع��اون  �صبل  بحث  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 
ال�صالمة  ���ص��وؤون  جم��الت  يف  اجلانبني  ب��ني  العالقة 
والأمن والعمل على تطويرها وا�صتعرا�ض العديد من 
الأفكار واملقرتحات وامل�صاريع امل�صتقبلية يف ظل املناخ 
من  عجمان  اإم���ارة  ت��وف��ره  ال��ذي  املتميز  ال�صتثماري 
والالزمة  املتكاملة  التحتية  والبنية  اخلدمات  خالل 
�صواء  القطاعات  جميع  يف  امل�صاريع  ه��ذه  مثل  لقيام 

كانت خدمية اأو يف جمال ال�صالمة والأمن.
وركز اللقاء على املزايا العديدة التي تقدمها عجمان 

ال�صرتاتيجية  موقعها  خالل  من  ا�صتثماري  كمركز 
اللوج�صتية  وال����ق����درات  امل��ت��م��ي��زة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ى 

املتقدمة وتنوع املوارد.
وا���ص��ت��م��ع ���ص��م��و ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان م���ن ال���وف���د اإىل 
ال��زي��ارة والتي تت�صمن  اأه���داف ه��ذه  �صرح واف ح��ول 
عامة  الإم����ارات  يف  ال�صتثمارية  الفر�ض  ا�صتك�صاف 
وع��ج��م��ان خ��ا���ص��ة وال���ت���ي ت�����ص��ه��د من����وا م��ل��ح��وظ��ا يف 
اأن  ال�صيني  الوفد  رئي�ض  القطاعات.واأو�صح  خمتلف 
وتوطيد  التعاون  وتطوير  تقوية  الزيارة  من  الهدف 
العالقات بني مقاطعة هونان واإمارة عجمان وتنفيذ 
م�صاريع من خالل ال�صركات ال�صينية الراغبة بالعمل 

يف ال�صوق الإماراتي عامة.
الغمال�صي  اب��راه��ي��م  اأح��م��د  ���ص��ع��ادة   .. ال��ل��ق��اء  ح�صر 
يو�صف حممد  و�صعادة  العهد  �صمو ويل  رئي�ض مكتب 
من  وعدد  وال�صيافة  الت�صريفات  عام  مدير  النعيمي 

كبار امل�صوؤولني .

•• اأبوظبي-الفجر:

اأع���ل���ن���ت م�����ط�����ارات اأب����وظ����ب����ي ال����ي����وم عن 
اأبوظبي«،  �صي  اإي���ه  »ج��ي  �صركة  ان�صمام 
على  الرائدة  اللوج�صتية  اخلدمات  �صركة 
خلدمات  م��راف��ق��ه��ا  اإىل  ال��ع��امل،  م�صتوى 

ال�صحن باملنطقة احلّرة ملطارات اأبوظبي.
�صركة  اأن  اإىل  اأبوظبي  م��ط��ارات  واأ���ص��ارت 
بخدماتها  تتميز  اأبوظبي«  �صي  اإي��ه  »ج��ي 
ع���ال���ي���ة امل�������ص���ت���وى وت�������ص���ع���ى م�����ن خ���الل 
ملطارات  احل������ّرة  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  ان�����ص��م��ام��ه��ا 
جتربة  م�����ص��ت��وى  ت���ع���زي���ز  اإىل  اأب���وظ���ب���ي 
مناطق  اأي  اإىل  الب�صائع  ونقل  عمالئها، 
ح���ّرة اأخ���رى يف ال��دول��ة دون احل��اج��ة اإىل 

دفع ر�صوم جمركية.
املنطقة  اأن  اأب��وظ��ب��ي  واأو���ص��ح��ت م��ط��ارات 
احل����ّرة مل��ط��ارات اأب��وظ��ب��ي ت��وف��ر ع���دد من 
الأجنبية  امل��ل��ك��ي��ة  اإت���اح���ة  ت�����ص��م��ل  امل���زاي���ا، 
بن�صبة %100، واإعفاءات بن�صبة %100 
م��ن ال�����ص��ري��ب��ة ل��ل�����ص��رك��ات والأف������راد. كما 
تعفى ال�صركات امل�صجلة يف املنطقة احلّرة 
من دفع اأي ر�صوم ا�صترياد اأو ت�صدير، ول 
ت��ف��ر���ض اأي ق��ي��ود ع��ل��ى اإع����ادة راأ�����ض املال، 
وترخي�ض  ت�صجيل  اإىل خدمات  بالإ�صافة 
�صريعة وب�صيطة. كما اأن ال�صركات العاملة 
اأب��وظ��ب��ي لها  م��ن املنطقة احل��رة مل��ط��ارات 
ي�صمح  مم��ا  رخ�صتني  ام��ت��الك  �صالحية 
لهم ت�صغيل عملياتها خارج نطاق املنطقة 

احل����رة. ودف��ع��ت ه���ذه امل���زاي���ا ال��ع��دي��د من 
ال�������ص���رك���ات يف ال���ق���ط���اع ال��ل��وج�����ص��ت��ي من 
ت�صغيل عملياتها يف املنطقة احلرة ملطارات 
ارت��ف��اع عددها  اإىل  اأ���ص��ه��م  اأب��وظ��ب��ي، مم��ا 
مع  ب��امل��ق��ارن��ة  ال���ع���ام  ه���ذا   50% بن�صبة 

.2017
 224 اإج��م��ايل يبلغ  وج��رى ت�صجيل ع��دد 
امل��ن��ط��ق��ة احلّرة  41 دول���ة يف  ���ص��رك��ة م��ن 
مكانتها  ي��ع��ك�����ض  م���ا  اأب���وظ���ب���ي،  مل����ط����ارات 
املتميزة كوجهة رئي�صية لل�صركات العاملية.

وبهذا ال�صدد، قال عادل الطاهري املدير 
ملطارات  احل���ّرة  للمنطقة  ب��الإن��اب��ة  ال��ع��ام 
ملطارات  احلّرة  املنطقة  »ر�صخت  اأبوظبي: 
اأبوظبي مكانتها كمركز رئي�صي لالأن�صطة 
اأبوظبي،  ب���اإم���ارة  امل��ت��ن��وع��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
مل���ا ت��ق��دم��ه م���ن خ���دم���ات ومرافق  وذل����ك 
اللوج�صتي،  بالقطاع  لل�صركات  ا�صتثنائية 
القطاعات احليوية الأخرى  والعديد من 
التي تعزز احلركة التجارية بني الأ�صواق 
�صركة  م��ع  ال��ع��م��ل  اإىل  ونتطلع  ال��ع��امل��ي��ة. 

ان�صمامها  خ����الل  م���ن  ����ص���ي(  اإي�����ه  )ج����ي 
اأب��وظ��ب��ي، حيث  مل��ط��ارات  للمنطقة احل���ّرة 
ال�صركة نحو  �صتدعم تلك اخلطوة جهود 

تعزيز خدماتها«.
اإري��ك�����ص��ون املدير  ق��ال غ���وران  م��ن جانبه، 
اأبوظبي«:  ���ص��ي  اإي����ه  »ج���ي  ل�����ص��رك��ة  ال��ع��ام 
»جاءت تلك اخلطوة لتدعم م�صاعينا جتاه 
حتقيق الأهداف ال�صرتاتيجية لعمالئنا، 
وذل������ك م����ن خ�����الل ت����ق����دمي  ق���ائ���م���ة من 
واملمار�صات،  املعايري  اأعلى  وفق  اخلدمات 

حيث نعمل على تلبية احتياجاتهم وتعزيز 
خالل  من  الأ���ص��واق  اإىل  و�صولهم  �صرعة 
دعمنا املتوا�صل على مدار ال�صاعة وطيلة 
اأبوظبي  الأ�صبوع عر مكتبنا مبطار  اأي��ام 
1994، وال��ي��وم حققنا  ال��دويل منذ ع��ام 
اإجنازاً جديداً بت�صجيل �صركتنا يف املنطقة 
اأبوظبي يف خطوة جديدة  احل��ّرة ملطارات 

ت�صهم يف خف�ض التكاليف لعمالئنا«.
اأبوظبي  مل��ط��ارات  احل���ّرة  املنطقة  وتعتر 
اأبوظبي،  اإحدى ال�صركات التابعة ملطارات 
اأبوظبي  مل��ط��ار  وامل�����ص��غ��ل��ة  امل��ال��ك��ة  اجل��ه��ة 
الدويل، ومطار البطني للطريان اخلا�ض 
ال�����دويل. وت��وف��ر املنطقة  ال��ع��ني  وم��ط��ار 
اأب��وظ��ب��ي ح��ل��وًل متميزة  احل����ّرة مل��ط��ارات 
بالكامل،  امل���ج���ه���زة  وم���ك���ات���ب  ل��ل�����ص��رك��ات 
ال���ط���ائ���رات وم�����ص��اح��ات خا�صة  وح��ظ��ائ��ر 
لوجهات البيع بالتجزئة ووحدات تخزين 
القطاعات  من  متنوعة  جمموعة  تنا�صب 
املنطقة  اأن  اإىل  الإ�صارة  التجارية.وجتدر 
احل���ّرة مل��ط��ارات اأب��وظ��ب��ي ال��واق��ع��ة مبطار 
اأب��وظ��ب��ي ال���دويل تعد الأك���ر م��ن ناحية 
العمليات الت�صغيلية، وتوفر مرافق عاملية 
امل�صتوى وبنية حتتية متميزة عر خم�صة 
م�صاحة  ع���ل���ى  مت���ت���د  جت����اري����ة  ق���ط���اع���ات 
املنطقة  وتت�صمن  مربع  كيلومرت   10.6
وقرية   ،T3 ب��ارك  بيزن�ض  اللوج�صتية،  
الفالح،  وم��ن��ط��ق��ة  اجل��ن��وب��ي��ة،  ال���وج���ه���ة 

ومدينة املطار.

•• عجمان-وام:

والتنظيم  الأرا�صي  دائ��رة  رئي�ض  النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  ال�صيخ  اأك��د 
على  وا�صعا  اقبال  ي�صهد  الإم��ارة  العقاري يف  ال�صوق  اأن  العقاري يف عجمان 
احلر  التملك  م�صاريع  يف  اجلاهزة  العقارية  والوحدات  والبنايات  الأرا�صي 
مو�صحا اأن ال�صوق العقاري يف عجمان يعرف ا�صتقرارا ملحوظا بالنظر اإىل 
امللكية  اأط��راف  التي حتمي جميع  والت�صريعات  القوانني  اأهمها  عدة عوامل 
امل�صتثمرين  التي تبنتها حكومة عجمان حلماية حقوق  امل�صرتكة واملبادرات 
واملالك ف�صال عن ت�صليم عدد من امل�صاريع ال�صخمة التي �صاهمت يف حت�صني 
م�صتوى اخلدمات والبنية التحتية.واأكد اأن حجم التداولت العقارية خالل 
الن�صف الأول من العام اجلاري قدر بنحو 2 مليار درهم و ذلك يف 57 منطقة 
وبواقع 1146 �صفقة عقارية حيث تعتر منطقة اليا�صمني ومنطقة التلة 
2 الأعلى تداول باإجمايل 400 مليون درهم عن 162 ت�صرف كما �صهدت 
ال�صيخ  الف�صاء.وثمن  الأرا�صي  على  عاليا  طلبا  وم�صفوت  املنامة  منطقتي 
عبدالعزيز بن حميد النعيمي م�صروع ت�صنيف املباين واملكاتب العقارية الذي 
اأطلقته الدائرة موؤخرا حيث يعتر هذا امل�صروع الأول من نوعه عامليا موؤكدا 
اأن اإمارة عجمان متتلك كافة املقومات التي توؤهلها لأن تكون اأول مدينة يف 
العامل تنفرد بهذا امل�صروع وت�صنف مبانيها ومكاتبها العقارية �صمن معايري 
بال�صوق  لالرتقاء  بعناية  و�صممت  عامليني  بخراء  بال�صتعانة  و�صعها  مت 

كممار�صة  العالقة  ذوي  و  املتعاملني  بني  والثقة  ال�صفافية  وتعزيز  العقاري 
متميزة ومباردة نوعية جت�صد روؤية و تطلعات القيادة الر�صيدة.واأ�صار رئي�ض 
الدائرة اىل ان م�صروع ت�صنيف املباين واملكاتب العقارية بعجمان يركز يف املقام 
الأول على اللتزام بالقانون وامل�صوؤولية املجتمعية واملظاهر اجلمالية وجودة 
املرافق واخلدمات م�صريا ايل ان امل�صروع له م�صتقبل زاهر ومتميز للقطاع 
العاملية  العقارية  ال��ري��ادة  نحو  قوية  وانطالقة  عجمان  اإم���ارة  يف  العقاري 
والتميز يف اإ�صعاد املتعاملني من خالل تقدمي خدمات تناف�صية وتهيئة بيئة 
اأكد حر�ض  ا�صتثمارية م�صتدامة ت�صمن حقوق جميع الأط��راف املعنية.كما 
الدائرة على �صمان ال�صفافية يف ال�صوق العقاري وتعزيز الكفاءة احلكومية 
لتحقيق الريادة يف اإ�صعاد املتعاملني حيث مت اطالق مبادرة احلا�صبة العقارية 
التي تعد خدمة الكرتونية جمانية �صممت لإعطاء قيمة تقديرية لالأرا�صي 
الف�صاء يف امارة عجمان بطريقة مبتكرة مربوطة مبا�صرة بنظام الت�صرفات 
العقاري من خالل  ال�صوق  اأ�صعار  على  امل�صتمر  التحديث  وت�صمن  العقارية 
املوقع الر�صمي للدائرة اأو تطبيقها الذكي .وقال ال�صيخ عبدالعزيز بن حميد 
العقاري طبقت نظام جمعيات املالك  الأرا�صي والتنظيم  دائرة  اإن  النعيمي 
تطبيق  على  العمل  فيما يجري  احل��ر  التملك  م�صاريع  كبري من  ع��دد  على 
النظام  ه��ذا  ي�صاهم  حيث   . الم���ارة  يف  العقارية  امل�صاريع  كافة  على  النظام 
�صاكني  واجل��وار بني  التعاي�ض  ال�صكن وح�صن  ج��ودة  ب�صكل كبري يف حت�صني 
العقار الواحد موؤكدا ان احتاد املالك باملجمعات ال�صكنية يف عجمان يخ�صع 

لقوانني وا�صحة ويهدف بالأ�صا�ض اإىل ال�صتفادة من كل املرافق واخلدمات 
التي ت�صنف �صمن نطاق امللكية امل�صرتكة.وا�صار اىل ان الو�صطاء العقاريني 
واملكاتب العقارية لهم دور هام يف انعا�ض ال�صوق العقاري حيث تعتمد الدائرة 
ن�صاطاتهم  ملمار�صة  وتدريبهم  تاأهيلهم  على  وتعمل  ع��ق��اري  مكتب   700
باحرتافية و كفاءة عالية حيث قامت الدائرة بتخريج اآخر دفعة هذا العام 
الهمية  اىل  زايد.ونبه  بعام  احتفال  وذل��ك  زاي��د اخلري”  “عام  �صعار  حتت 
العقارية  البوابة اللكرتونية للمكاتب  الدائرة مل�صروع  التي توليها  الكبرية 
اإىل  اأدى  العقارية يف مكان واحد مما  التي جتمع كافة خدمات الرتاخي�ض 
اإمكانية انهاء معامالت املكاتب العقارية يف فرتة زمنية ل تتعدى 5 دقائق 
دون احلاجة ملراجعة الدائرة.ومن بني اخلدمات الإلكرتونية التي تقدمها 
البوابة �صهادة قيد مكتب عقاري، وبطاقة مزاولة ن�صاط عقاري ،وت�صاريح 
الإعالنات العقارية ، بالإ�صافة اإىل اإمكانية الت�صجيل يف الدورات التدريبية 
اإ�صافة خدمات  التخ�ص�صية التي تطرحها الدائرة فيما يجرى العمل على 
حميد  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال�صيخ  ال��ع��ق��اري��ني.واع��ل��ن  للمطورين  ال��رتاخ��ي�����ض 
النعيمي اأن دائرة الأرا�صي والتنظيم العقاري ب�صدد اإطالق عدد من امل�صاريع 
واملبادرات التي تعزز التناف�صية يف ت�صجيل الأمالك وحت�صن بيئة ال�صتثمار 
العقاري كمبادرة اأمني الت�صجيل ، رهنك يف بنكك ، وال�صجل الذكي ، واخلبري 
من  وغريها  عقاري  توا�صل  وم��ب��اردة  امليدانية  ال��زي��ارات  واأمت��ت��ة   ، العقاري 

املبادرات امل�صاندة.

االإمارات ت�صجل منو 14 باملئة يف التوظيف عرب 
االإنرتنت يف الن�صف االأول من 2018 

•• دبي-وام:

�صجلت الإمارات العربية املتحدة منوا بن�صبة %14 يف التوظيف عر الإنرتنت 
خالل الن�صف الأول من عام 2018 يف �صوء املبادرات احلكومية الأخرية التي 
تهدف اإىل ت�صريع وترية التقدم يف حتقيق اأهداف الأجندة الوطنية وذلك تبعا 
ملوؤ�صر مون�صرت للتوظيف MEI وكان �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
 2017 مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي تعهد عام 
بت�صريع وترية التقدم يف حتقيق اأهداف الأجندة الوطنية وا�صتجابة ملا اأ�صار به 
الإمارات  لروؤية  الطموحة  الأه��داف  لتلبية  احلكومي  الت�صريع  برنامج  �صمم 
2021 مع الرتكيز على العديد من ال�صناعات والقطاعات مبا يف ذلك البنية 
التحتية واخلدمات الذكية والطاقة كما اأعلنت مبادرة “نب�ض دبي” العام املا�صي 
و�صداد  البيانات  اإىل  الو�صول  لل�صكان  تتيح  افرتا�صية  من�صة  �صت�صت�صيف  اأنها 
الفواتري عر الإنرتنت وتعتر هذه املبادرة هي اخلطوة الأوىل نحو اإن�صاء دولة 
الإمارات العربية املتحدة الذكية وامل�صتدامة التي تعهدت باإنهاء ا�صتخدام طريقة 
املعامالت الورقية بحلول عام 2021 ومت تنفيذ 120 مبادرة رئي�صية يف 30 

من القطاعات الوطنية املهمة حتى اليوم.
الهادئ  واملحيط  اآ�صيا  ملون�صرت  التنفيذي  الرئي�ض  موخريجي  اأبهيجيت  وق��ال 
وال�صرق الأو�صط تعليقا على موؤ�صرات التوظيف اجلديدة يف مون�صرت ان نتائج 
موؤ�صر مون�صرت للتوظيف اتت انعكا�صا لقوة اأداء ال�صوق الإماراتي يف الن�صف الأول 
من العام منذ اإطالق املبادرات احلكومية الرئي�صية وتهدف الأجندة الوطنية اإىل 
تنويع م�صادر اقت�صاد البالد والرتقاء مبركز الإمارات كوجهة مف�صلة لالأعمال 
الرجمية  والأدوات  الرجميات  جمال  يف  املهن  �صجلت  وقد  العاملية  والتجارة 
والت�صالت ارتفاعا مذهال و�صل اإىل %14 يف الن�صف الأول من عام 2018 
مما يدل على تزايد الطلب على وظائف هذه القطاعات. واأ�صاف موخريجي انه 
لي�ض من املفاجئ اأن نرى جمال الت�صالت يف مقدمة املجالت املتطورة خالل 
التكنولوجيا  تعد  حيث  موؤخرا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  يف  احلا�صل  التحول 
جزءا اأ�صا�صيا من روؤية 2021 وتوا�صل املبادرات الذكية التي اأطلقتها الإمارات 
العربية املتحدة بدفع عجلة التوظيف يف هذا القطاع ومنها برنامج موؤ�ص�صة دبي 
اكت�صاب  العربي على  ال�صباب  الذي ي�صاعد  “مليون مرمج عربي”  للم�صتقبل 
املهارات الالزمة لوظائف قطاع تكنولوجيا املعلومات. وت�صمل ال�صناعات الأخرى 
امل�صاهمة يف ا�صتمرار منو الن�صف الأول من �صوق الإمارات العربية املتحدة ال�صلع 
املعلبة  والأغذية  التداول  �صريعة  ال�صتهالكية  ال�صلع  فيها  -مبا  ال�صتهالكية 
والأدوات املنزلية واملالب�ض واملن�صوجات واجللود والأحجار الكرمية واملجوهرات- 
بالإ�صافة اإىل الإنتاج والت�صنيع واخلدمات املالية للموؤ�ص�صات والتي حققت زيادة 

قدرها %14 و%12 و%9 على التوايل.

جهاز �صراف اآيل  5261
 يف االإمارات مع نهاية يونيو املا�صي 

•• اأبوظبي-وام:

الإمارات  دول��ة  يف  العاملة  للبنوك  التابعة  الآيل  ال�صراف  اأجهزة  عدد  ارتفع 
اإىل 5261 جهازا يف نهاية يونيو املا�صي بزيادة قدرها 42 جاهزا مقارنة ب� 
5219 جهازا يف ال�صهر ذاته مع العام 2017 وذلك وفقا لأحدث الإح�صاءات 

التي اأ�صدرها اليوم م�صرف الإمارات املركزي.
الدولة  يف  البنوك  ل��دى  الآيل  ال�صراف  اأج��ه��زة  يف  ال��زي��ادة  ا�صتمرار  ويعك�ض 
حر�ض اجلهاز امل�صريف على موا�صلة جهوده الهادفة اىل اأمتتة خدماته ومبا 
ي�صهل على العمالء حيث تعتر هذه اخلدمة امل�صرفية من اأهم اخلدمات التي 

تقلل الوقت واجلهد على العمالء يف اإمتام اإجراءات ال�صحب واليداع.
وعلى �صعيد التطورات التي �صهدها اجلهاز امل�صريف اأظهرت اإح�صاءات امل�صرف 
املركزي اأن عدد البنوك الوطنية انخف�ض من 23 اإىل 22 بنكا مع نهاية �صهر 
يونيو املا�صي وذلك نتيجة عملية الندماج التي متت بني بنكي اخلليج الأول 
واأبوظبي الوطني والذي اأ�صفر عن بروز الكيان اجلديد املتمثل يف بنك اأبوظبي 
الأول.وانخف�ض عدد فروعها من 816 اإىل 755 فرعا يف فرتة الر�صد ذاتها 
كما انخف�ض عدد وحدات اخلدمة امل�صرفية اللكرتونية التابعة لهذه البنوك 
من 36 اإىل 32 وحدة وعدد مكاتب ال�صرافة من 61 اإىل 48 مكتبا مع نهاية 
�صهر يونيو املا�صي.وبقي عدد بنوك دول جمل�ض التعاون اخلليجي العاملة يف 
 6 وه��و  اجل��اري  العام  الثاين من  الربع  نهاية  امل�صتوى يف  نف�ض  ال��دول��ة عند 
بنوك لها 4 فروع فيما ارتفع عدد البنوك الأجنبية من 20 اإىل 21 بنكا بينما 
انخف�ض عدد فروعها من 81 اإىل 77 فرعا وعدد وحدات اخلدمة امل�صرفية 
اللكرتونية من 29 اىل 21 وحدة.ومع نهاية الربع الثاين من العام 2018 
بلغ عدد املن�صاآت املالية الأخرى التي تخ�صع لرتخي�ض ورقابة امل�صرف املركزي 
12 بنك اأعمال و99 مكتب متثيل و26 �صركة متويل و128 �صرافة و11 

مكتبا للو�صاطة يف تداول العمالت والتو�صط يف عمليات ال�صوق النقدية.

ارتفاع راأ�س مال واحتياطيات 
البنوك اىل 330.2 مليار درهم 

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع اجمايل راأ�ض املال والحتياطيات للبنوك العاملة يف الدولة اىل 330.2 
 4.4% ن�صبته  بنمو   2018 ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  ال��رب��ع  نهاية  دره��م يف  مليار 

مقارنة مع الفرتة نف�صها من العام 2017.
امل��رك��زي فقد �صهدت ن�صبة  ال�����ص��ادرة ع��ن م�صرف الم����ارات  ل��الأرق��ام  ووف��ق��ا 
كفاية راأ�ض املال ارتفاعا بن�صبة %3.4 خالل الربع الثاين من العام اجلاري 
اإل   ،2017 العام  املقابل من  الربع  %0.5 خالل  ن�صبته  بانخفا�ض  مقارنة 
% مقارنة باحلد الأدن��ى لن�صبة   12.37 اأعلى بكثري من ن�صبة  اأنها ل تزال 
ال�صق الأول من راأ���ض امل��ال وق��دره %8.5 وذل��ك وفقا ملا هو من�صو�ض عليه 
3.وكانت امل�صارف العاملة يف الدولة  يف لوائح امل�صرف املركزي ومبادئ بازل 
بداأت بتطبيق مبادئ بازل 3 اعتبارا من دي�صمر 2017 وذلك حل�صاب ن�صبة 
راأ�ض  املالءة  املركزي.وحت�صب  امل�صرف  ا�صتنادا اىل توجيهات  املال  راأ�ض  كفاية 
لكل  املخاطر  ب��اأوزان  املخاطر مرجحة  النك�صاف على  كن�صبة من  البنك  مال 
الأ�صول.ومن �صاأن ارتفاع ن�صبة املالءة املالية للبنوك توفري حماية للمودعني 
الهدف  نف�ض  وهو  القت�صاد  املايل يف  وكفاءة اجلهاز  املايل  ال�صتقرار  وتر�صخ 

الذي و�صعت لأجله مبادئ بازل 3.
ي�صار اإىل اأن اجمايل اأ�صول البنوك العاملة يف الدولة بلغت يف نهاية الربع الأول 
2.749 تريليون درهم بنمو ن�صبته %1.1 مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام 
2017.و�صهد الئتمان امل�صريف ارتفاعا اىل 1.622 تريليون درهم يف نهاية 
الربع الثاين من العام 2018 بنمو ن�صبته %3.4 مقارنة مع الربع ذاته من 

العام 2017. كما ارتفعت قيمة الودائع اىل 1.684 تريليون درهم.

"دائرة ارا�صي عجمان" : ال�صوق العقاري يف االإمارة ي�صهد اإقبااًل وا�صعًا على م�صاريع التملك احلر
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العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/3128  تنفيذ عمايل 
جمهول  ����ض.ذ.م.م  العامة  للمقاولت  دمل��ا  مباين  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/حم��م��د ه��ن��ائ��ي ع��ب��دامل��غ��ن��ي ج���اب اهلل 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )63608( درهم اىل طالب 
خلزينة  ر�صوم  دره��م   )1273( مبلغ  اىل  بال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
بحقك يف حالة  التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/2231  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- م�صت�صفى ليف لين �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ فيفيك �صارما وميثله/ا�صماء علي حم�صن امل�صعبي 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ  قد 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )342090( درهم اىل طالب  املنفذ 
بال�صافة اىل مبلغ )23800( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2575 تنفيذ جتاري
القامة  حمل  جمهول  كنعاين  رامي�صبهاي  فلي�ض  �صده/1-  املنفذ  اىل 
مرت�صى  وميثله:حممد  م.م.ح  دياموندز  التنفيذ/ايكو  طالب  ان  مبا 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الها�صمي  ب��ره��ان  مرت�صى  يعقوب 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )559007( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2143 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- مديح بن خليل ال�صعال جمهول حمل القامة مبا 
احمد  وميثله:منى  ����ض.م.ع  الوطني  الحت���اد  التنفيذ/بنك  طالب  ان 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صباغ  يو�صف  عبدالعزيز 
دره��م اىل  وق��دره )372055.10(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2048 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- النجمة املا�صية للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- النجمة املا�صية 
ذ.م.م 4-  العامة  للتجارة  املا�صي  الهالل  )ف��رع( 3-  ���ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة 
ديليب كومار لل �صاند 5- بوجا ب��ارواين دليب كومار جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل �ض.م.ع قد اأقام عليك الدعوى 
به وقدره )10772836(  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2735 تنفيذ جتاري
���ض.ذ.م.م 2- عبدالرحمن علي  العلنية  للمزادات  �صركة الحت��اد  املنفذ �صده/1-  اىل 
علي  يون�ض  را�صد  التنفيذ/احمد  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  العيان  نا�صر 
مرزوق قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7760( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   1- بالزام املدعي عليهما 
بالت�صامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ )�صتة الف ومائة درهم( والفائدة القانونية بواقع 
والزمتهما  ال�صداد  متام  وحتى  يف:2017/11/21  احلا�صل  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %9
املحكمة  ف��ان  وعليه  كفالة  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  ب�صمول  وام���رت  بامل�صروفات 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2018/2065 تنفيذ جتاري
ع��ل��ي جم��ه��ول حمل  اب��راه��ي��م  ع��ل��ي  ����ص���ده/1- عبدالعظيم  امل��ن��ف��ذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبداهلل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
عليك  اأق��ام  قد  املرزوقي  �صامل  حممد  �صامل  وميثله:عبداهلل  اجلطيلي 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اول:برف�ض  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   )17471121(
الطعن بالتزوير وب�صحة امل�صتند املوؤرخ:2013/7/16 وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

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

 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/1208 تنفيذ �شرعي

اىل امل��ن��ف��ذ �����ص����ده/1- ���ص��ي��ف ���ص��امل ع��ب��ي��د ف�����ص��ل جم��ه��ول حمل 
بو�صاري  حممد  خلفان  التنفيذ/ا�صمهان  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
مت  بانه  نعلنكم  املهريي  امل��ي��دور  بطي  خ��ادم  احل��اج  وميثله:احمد 
الثالثة ورقهما 676  الكائنة مبنطقة جمريا  احلجز على الر���ض 
بناء على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ:2018/7/16 ويف حالة م�صي 

الفرتة القانونية �صيتم الت�صرف بالعقار.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/366  ا�شتئناف مدين    
القامة  حمل  جمهول  راينيو  بيكا  �صيمو   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
وميثله:عبداهلل  ���ض.م.ح  لل�صيارات  عماد  /�صركة  امل�صتاأنف  ان  مبا 
ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف/  قد  ال�صويدي  عبداهلل  عبدالوهاب  علي 
يوم  ل��ه��ا جل�صه  وح����ددت  ج��زئ��ي  م���دين  رق���م 2017/27  ب��ال��دع��وى 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة   2018/8/7 املوافق  الثالثاء  
ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5557  عمايل جزئي
ن���ادر خ��ان جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه / 1-عبدالنا�صر  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  �����ض.ذ.م.م  الفنية  ال��واح��ده لالعمال  اليد   / امل��دع��ي 
والر�صوم  دره���م(   6500( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
وامل�صاريف  رقم ال�صكوى:MB182150171AE وحددت لها جل�صة يوم 
الحد املوافق 2018/8/26 ال�صاعة 10.00 �ض بالقاعة:ch1.A.4 لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/6723  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الفار�ض امللكي ملقاولت البناء - فرع دبي جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / هابي هارميت �صينغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )5125 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
 mb182296220ae:ال�صكوى رق���م  وامل�����ص��اري��ف   وال��ر���ص��وم  دره�����م(   
�ض   08.30 ال�����ص��اع��ة   2018/8/28 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/5665  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ال��ن��دمي ل��ت��ج��ارة ال��دي��زل ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل القامة 
مب����ا ان امل����دع����ي / اح���م���د ح�����ص��ن��ني ف��ت��ح��ي ����ص���ع���ودي ق����د اأق�������ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى 
رقم  دره�������م(   34516( وق����دره����ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�����ص��ت��ح��ق��ات  امل���ط���ال���ب���ة  وم���و����ص���وع���ه���ا 
لها  وح��ددت  وامل�صاريف  الر�صوم  وال��زام��ه   MB182506323AE:ال�صكوى
جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/8/7 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان املدعي قدم عدل 

لطلباته لي�صبح املبلغ املطالبة به وهو )34516( درهم �صامل الر�صوم وامل�صاريف.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/945  احوال نف�س م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1- حممد افتخار حممد اقبال  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ارلني اي�صكولنو فيرير وميثله:حممد احمد علي احمد 
اللنجاوي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالطالق لل�صرر 
الثالثاء  يوم   لها جل�صة  املحاماة. وح��ددت  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
املوافق  2018/8/7   ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )7( يف مبنى الحوال 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا  القرهود  مبنطقة  ال�صخ�صية 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/956  احوال نف�س م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1- حممد غازي ال�صيخ خ�صور  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/رجاء لغليمى وميثله:نوال حممد �صيف البادي ظفوري  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها نفقة زوجية. وحددت لها جل�صة يوم  
)9( يف  رق��م  بالقاعة  8.30 �ض  ال�صاعة     2018/8/14 امل��واف��ق   الثالثاء 
ال�صخ�صية مبنطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�صور  مبنى الح��وال 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/81  ا�شكاالت �شرعية

اىل امل�صت�صكل �صده:فار�صا �صوبراماين راجو
جمهول حمل القامة

مبا ان امل�صت�صكل:كريان بهاجات كاد افاكوتي كاكو�صتا كاد افاك
وميثله:را�صد عبداهلل علي هوي�صل النعيمي

ن��ع��ل��ن��ك��م ب��ان��ه ق���د حت����ددت ج��ل�����ص��ة ي���وم ال��ث��الث��اء امل������واف������ق:2018/8/7 
والتي  اع��اله  ال�صكال  يف  للنظر   )2( رق��م  بالقاعة  �ض  ال�صاعة:11:00 
يتوجب عليكم ح�صورها ويف حالة تخلفكم عن احل�صور �صي�صدر قرار 

يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1339  جتاري كلي

ابوطالب  ���ض.ذ.م.م 2-  العقارية  املدعي عليه / 1-املا�صة انرتنا�صيونال للو�صاطة  اىل 
العقارية  للو�صاطة  انرتنا�صيونال  املا�صه  مدير  ال�صخ�صية  ب�صفته  طالبي  ال��ه  �صكر 
������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ت��اي��ج��ر ال��ع��ق��اري��ة ق��د اأق���ام عليك 
يوؤديا  بان  والت�صامم  بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )1.010.577.55( وقدره  مببلغ 
12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 
2018/9/20 ال�صاعة 09.30 �ض بالقاعة:ch2.E.21  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2200  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد علي اهلل رخاء جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /مازن جميل الهندي قد 
 R اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة ب�صحة ونفاذ عقد بيع مركبة رقم )36385( خ�صو�صي دبي
كاديلك ا�صكاليد اللون ا�صود �صنة 2008 بقيمة مبلغ )29000( درهم وخماطبة هيئة الطرق واملوا�صالت 
دبي لت�صجيل ال�صيارة يف ا�صم املدعي عليه بدون ح�صوره واكمال الجراءات الر�صمية لت�صجيلها يف ا�صمه 
للمدعي  للت�صريح  دبي  بامارة  واملوا�صالت  الطرق  العدم خماطبة هيئة  للمدعي ويف حال  الت�صريح  او 
بنقل ملكية ال�صيارة املذكورة حتت ا�صم املدعي عليه ويف كل احلالت نقل كافة املخالفات التي ترتبت على 
وحتى  يف:2018/3/10  ال�صيارة  بيع  تاريخ  منذ  امل��روري  عليه  املدعي  ملف  اىل  املدعي  ملف  من  ال�صيارة 
تاريخ نقل امللكية الفعلي والزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف.وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 
2018/8/7 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch2.D.19  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
اأيام على الأقل ، ويف  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2381  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اخلطوط الربعة لل�صناعات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ا�ض ا�ض ايه بي �صويدي�ض �صتيل م.م.ح وميثله:فتوح يو�صف حممد 
املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  الن�صار قد  ح�صني 
ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )135.732( مببلغ 
وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة 
لذا    ch1.C.12:بالقاعة �ض   08.30 ال�صاعة   2018/9/17 املوافق  الثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2292  جتاري جزئي

����ض.ذ.م.م  البناء  م��واد  لتجارة  انرتنا�صونال  1-�صن�صري   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
قد  .م.م  التجارية  �صار�صانوال  /�صركة  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
)350000( درهم والر�صوم وامل�صاريف والفائدة 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/9/4 ال�صاعة 08.30 
�ض بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/59  ا�شكاالت عمالية
مو�صوع الق�صية اإ�صكال يف التنفيذ رقم:908/2018 تنفيذ عمايل

 لوقف الجراءات التنفيذية
طالب الإعالن:م�صت�صكل:اك�صكيوترز لالر�صيات واحلوائط

املطلوب اعالنه:امل�صت�صكل �صده:1 عامر �صلمان فاروق حممد فارق
جمهول حمل القامة

مو�صوع العالن:
ال�صاعة:08:30 �ض  امل��واف��ق:2018/8/14  الثالثاء  بانه قد حتددت جل�صة يوم  نعلنكم 
والتي يتوجب عليكم ح�صورها ويف  ال�صكال اعاله  للنظر يف   ch1.C.15:بالقاعة

حالة تخلفكم عن احل�صور �صي�صدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/58  ا�شكاالت عمالية

مو�صوع الق�صية اإ�صكال يف التنفيذ رقم:682/2018 تنفيذ عمايل
 لوقف الجراءات التنفيذية

طالب الإعالن:م�صت�صكل:اك�صكيوترز لالر�صيات واحلوائط
املطلوب اعالنه:امل�صت�صكل �صده:1 رياتول اأريج الدين بهور الدين

جمهول حمل القامة
مو�صوع العالن:

ال�صاعة:08:30 �ض  امل��واف��ق:2018/8/14  الثالثاء  بانه قد حتددت جل�صة يوم  نعلنكم 
والتي يتوجب عليكم ح�صورها ويف  ال�صكال اعاله  للنظر يف   ch1.C.15:بالقاعة

حالة تخلفكم عن احل�صور �صي�صدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1973 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- مايانك �صينغ انيل �صينغ جمهول حمل القامة 
عليك  اأق���ام  ق��د  �صاوانت  �صوري�ض  التنفيذ/�صوبري�ض  طالب  ان  مب��ا 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )29774( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1597  جتاري جزئي 
���ض.ذ.م.م جمهول  املدعي عليه/1-�صمارت تات�ض خلدمات رجال العمال  اىل 
بان  نعلنكم  الهنداوي  جا�صم  عبدالكرمي  املدعي/علي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
املذكورة  الدعوى  يف    2018/6/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
اعاله ل�صالح/علي عبدالكرمي جا�صم الهنداوي بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ )ثمانية واربعني الف وخم�صمائة درهم( والزمتها بامل�صروفات. 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما 
اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2492  جتاري جزئي
دبي  املالحية  لل�صيانة واخلدمات  البحرية  �صركة اخلليج   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ذ.م.م - جيمو�ض دبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�صبيد بال�صت للتجارة 
بالزام املدعي عليه مببلغ  اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  ���ض.ذ.م.م قد 
والفائدة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  دره���م   )126.375.00( وق���دره 
التام. وحددت لها جل�صة  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية 
يوم الحد املوافق 2018/8/5 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4848   

املنذر : �صتاندرد ت�صارترد بنك  
�صانكرانار   ميالركودي  �صي�صادري  �صي�صادري  ميالركودي  ارون   : اليه  املنذر 
درهم   )26.787.00( وق���دره  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر   -
بالتق�صيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الق�صاط  ب�صداد  الخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات 
 C( ن��وع  م��ن  )76415/خ�صو�صي/L/دبي(  رق��م  ال�صيارة  على  التنفيذية 
مر�صيد�ض 200   �صالون( موديل )2012( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�صاحلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4843   

املنذر : �صتاندرد ت�صارترد بنك  
املنذر اليه : دافيد مريا�ض 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )127.780.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )58128/خ�صو�صي/L/دبي( من نوع )فورد اك�صبلورر - ا�صتي�صن( 
موديل ) 2014 (  لون )ا�صود(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4840   

املنذر : �صتاندرد ت�صارترد بنك  
املنذر اليه : زين الدين حميد تايال برييكالم 

نتيجة  درهم   )48.901.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )40795/خ�صو�صي/G/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �صالون( 
موديل ) 2015 (  لون )ابي�ض(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4851   

املنذر : �صتاندرد ت�صارترد بنك  
املنذر اليه : �صاتوروكان دوراي دوراي 

نتيجة  درهم   )38.077.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع 
 - النرتا  )هيونداي  نوع  من  )73020/خ�صو�صي/P/دبي(  رقم  ال�صيارة  على 
�صالون( موديل ) 2015 (  لون )ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4847   

املنذر : �صتاندرد ت�صارترد بنك  
املنذر اليه : اكمل با�صا ا�صلم 

نتيجة  درهم   )40.684.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - لن�صر  )ميت�صوبي�صي  نوع  من  )22462/خ�صو�صي/K/دبي(  رقم  ال�صيارة 
�صالون( موديل ) 2014 (  لون )اأ�صود(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4837   

املنذر : �صتاندرد ت�صارترد بنك  
املنذر اليه : خالد بن طارق علي طارق 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )107.139.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )45958/خ�صو�صي/J/دبي( من نوع )تويوتا برادو - ا�صتي�صن( 
موديل ) 2011 (  لون )ابي�ض لوؤلوؤي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4850   

املنذر : �صتاندرد ت�صارترد بنك  
املنذر اليه : ميهو�ض خالد حممد خالد 

درهم   )45.049.00( وق���دره  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
نتيجة الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط 
امل��ن��ذر لتخاذ  �صي�صطر  وال  ال��ن�����ص��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ���الل  وذل����ك 
الجراءات التنفيذية على ال�صيارة رقم )42957/خ�صو�صي/D/دبي( من 
واملمولة  لون )ف�صي(    -  )2016( اإ�صتي�صن( موديل   - افنزا  )تويوتا  نوع 
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4833   

املنذر : �صتاندرد ت�صارترد بنك  
املنذر اليه : �صتار وان �صيبيلج - �ض ذ م م 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )129.873.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع 
 - دبليو  ام  بي   X6( نوع  من  )5317/خ�صو�صي/L/دبي(  رقم  ال�صيارة  على 
ا�صتي�صن( موديل ) 2011 (  لون )ابي�ض(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4839   

املنذر : �صتاندرد ت�صارترد بنك  
املنذر اليه : نيمي�ض الفني روبريت فرا�صري

نتيجة  درهم   )80.133.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع 
 - اك�صبلورر  ) فورد  نوع  ال�صيارة رقم )27846/خ�صو�صي/N/دبي( من  على 
ا�صتي�صن( موديل ) 2015 (  لون )ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4842   

املنذر : �صتاندرد ت�صارترد بنك  
املنذر اليه : حممود احمد احمد ال�صي�صي 

نتيجة  درهم   )77.876.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )85041/خ�صو�صي/B/دبي( من نوع )فورد فيوجن - �صالون( 
موديل ) 2014 (  لون )ابي�ض(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4841   

املنذر : �صتاندرد ت�صارترد بنك  
املنذر اليه : عبدالقهري حاجي ا�صالم 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )179.482.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع 
لكزي�ض -   LX570( من نوع )دبي/L/على ال�صيارة رقم )8164/خ�صو�صي
ا�صتي�صن( موديل ) 2013 (  لون )ابي�ض لوؤلوؤي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4845   
املنذرة : �صركة احلليل اأوريك�ض للتمويل - �ض م خ 

املنذر اليها : فوزيه خليل �صالكارا 
درهم  �صداد مبلغ وقدره )17.820.705.00(  ب�صرعة  اليها   املنذر  املنذرة  تنذر 
بالتق�صيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الق�صاط  ب�صداد  الخ���الل  نتيجة 
املنذر لتخاذ الجراءات  �صي�صطر  الن�صر، وال  تاريخ  ا�صبوع من  وذلك خالل 
ال�صيارة رقم )16830/خ�صو�صي/6/ابوظبي( من نوع )مازدا  التنفيذية على 
6 - �صالون( موديل ) 2009 (  لون )اأحمر(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4846   
املنذرة : �صركة احلليل اأوريك�ض للتمويل - �ض م خ 

املنذر اليها : حممد �صريف باليتارامال موكولكال 
درهم  �صداد مبلغ وقدره )17.820.705.00(  ب�صرعة  اليها   املنذر  املنذرة  تنذر 
بالتق�صيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الق�صاط  ب�صداد  الخ���الل  نتيجة 
املنذر لتخاذ الجراءات  �صي�صطر  الن�صر، وال  تاريخ  ا�صبوع من  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم )50647/خ�صو�صي/12/ابوظبي( من نوع )بي ام 
دبليو اك�ض 5 - اإ�صتي�صن( موديل ) 2005 (  لون )بيج(  واملمولة ل�صاحلكم من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4849   

املنذرة  : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : �صتالين�ض الكرتوميكانيكل - �ض ذ م م  

تنذر املنذرة املنذر اليها  ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )29.216.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
اإ�صتي�صن(  ال�صيارة رقم )19488/خ�صو�صي/E/دبي( من نوع )رينو دا�صرت - 
موديل ) 2015 (  لون )ارزق(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4832   

املنذر :  م�صرف ابوظبي ال�صالمي  
املنذر اليهار : مدينة ال�صالمي للمواد الغذائية - �ض ذ م م 

نتيجة  درهم   )21.291.60( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )84470/خ�صو�صي/C/دبي( من نوع )تويوتا هاي اي�ض - فان 
ثالجة( موديل ) 2014 (  لون )ابي�ض(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/4827    

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي  
املنذر اليها  : جنمة لهور للنقليات - �ض ذ م م   

نتيجة الخالل  درهم  وق��دره )241.902.00(  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  ال�صيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�صهرية  الق�صاط  ب�صداد 
تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على كل ال�صيارات املمولة 
ل�صاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�صيارات التالية:  1- ال�صيارة رقم )77370/نقل عام/دبي( 
من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت( )موديل 2015-لون ابي�ض( ، 2- ال�صيارة رقم )77312/نقل 
عام/دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت( )موديل 2015-لون ابي�ض( ، واملمولة ل�صاحلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4844   

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي  
املنذر اليه : ه�صام عبداهلل الوا�صطي 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )518.880.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 -  VOGUE روفر  )رجن  نوع  من  )78848/خ�صو�صي/L/دبي(  رقم  ال�صيارة 
ا�صتي�صن( موديل ) 2016 (  لون )ازرق(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4830   

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي  
املنذر اليه : ليكهانت نيوباين للتموين الغذائي - �ض ذ م م 

نتيجة  درهم   )72.874.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )87415/خ�صو�صي/N/دبي( من نوع )ني�صان �صنرتا - �صالون( 
موديل ) 2015 (  لون )احمر( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4838   

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي  
املنذر اليه : يامي يامي للتجارة 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )172.631.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع 
 - اك�صبلور  ف��ورد   ( نوع  من  )22312/خ�صو�صي/O/دبي(  رقم  ال�صيارة  على 
ا�صتي�صن( موديل ) 2014 (  لون )ا�صود(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4829   

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي  
املنذر اليه : �صوبر ماركت وملحمة بيت الكرم - ذ م م 

نتيجة  درهم   )36.077.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )90783/الفئة1/خ�صو�صي/ ال�صارقة( من نوع )ني�صان اورفان - 
فان �صحن( موديل ) 2016 (  لون )ابي�ض(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4834   

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي  
املنذر اليه : البحر الكبري للتجارة العامة 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )166.783.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك خالل 
ا�صبوع من تاريخ الن�صر، وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - دينايل  يوكن  )جم�صي  نوع  من  )4394/خ�صو�صي/G/دبي(  رقم  ال�صيارة 
ا�صتي�صن( موديل ) 2015 (  لون )ا�صود(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/4826    

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي  
املنذر اليها  : جنمة لهور للنقليات - �ض ذ م م   

الخالل  نتيجة  دره��م   )104.564.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�صيارات وذلك خالل ا�صبوع من تاريخ 
الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على كل ال�صيارات املمولة ل�صاحلكم 
وبيعها باملزاد ومنها ال�صيارات التالية :  1- ال�صيارة رقم )72541/نقل عام/دبي( من نوع 
)تويوتا هايلوك�ض - بيك اب( )موديل 2015-لون ابي�ض( ، 2- ال�صيارة رقم )72474/نقل 
واملمولة  ابي�ض(   2015-ل���ون  اب( )موديل  بيك   - هايلوك�ض  )تويوتا  ن��وع  ع��ام/دب��ي( من 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ص���م ال�صركة : الدراقة العاملية لالدوات املنزلية “ )�ض.ذ.م.م(  
رقم الرخ�ص��ة : 242945 عن�وانها : حمل رقم 11 ملك عبد الرحمن عبد الرزاق عبد 
– ال�صغاية  ال�صك�ل القانوين : ذات م�صئولية حم��دودة  رقم القيد  الرحمن ابراهيم 
بال�صجل التجاري : 47992  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد 
مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بانحالل ال�صركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب 
القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء بتاريخ )2018/06/28( وامل�صدق لدى 
مطالبة  او  اع��رتا���ض  لديه  من  وعلى    )2018/06/28( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�صيد 
التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
– 04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات  – 04( فاك�ض )2223773  -  هاتف : )2226266 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ص����م امل�صفي : يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بتعيني 
امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية » الدراقة العاملية لالدوات املنزلية » )�ض.ذ.م.م( 
وعنوانها  : حمل رقم 11 ملك عبد الرحمن عبد ال��رزاق عبد الرحمن ابراهيم – 
بتاريخ  لل�صركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�صادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  ال�صغاية  
)2018/06/28( وامل�صدق لدى ال�صيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/06/28(   وعلى 
من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
 منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( 
م�صتحبا معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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اإطالق  املعرفة عن  الثقافة وتنمية  وزارة  اأعلنت 
ه�ية وروؤية جديدة ملهرجان الربدة الدويل ليك�ن 
حدثا دوليا ونافذة حتتفي باحل�صارة الإ�صالمية 
وامل��صيقى  الثقافة  يف  املتمثلة  مظاهرها  وتربز 
والفن والهند�صة املعمارية الإ�صالمية والقت�صاد 
اإىل  املهرجان  ي�صعى  حيث  الإ�صالمي  الإبييداعييي 
بالفن�ن  يعنى  عاملي  حدث  كاأهم  مكانته  تر�صيخ 

الإ�صالمية.

•• ال�شارقة-الفجر:

تقدم ال�صارقة خالل فعاليات اختيارها �صيف �صرف الدورة 
امل�صهد  للكتاب،  ال���دويل  ب��اول��و  ���ص��او  م��ن معر�ض   25 ال��� 
الثقايف املحلي بتنوعاته، واختالفاته، واأجنا�صه، امل�صرحية، 
جناح  ي�صت�صيف  حيث  والرتاثية،  وال�صعرية،  والروائية، 
اإماراتياً،  ومبدعاً  20مثقفاً  احل��دث  يف  امل�صارك  الإم���ارة 
ليفتح لهم بوابة اللتقاء الثقايف واحل�صاري مع نظرائهم 
التجربة  على  ويطلعوهم  الالتينية،  القارة  مثقفي  من 

الأدبية الإماراتية ب�صكلها اخلا�ض، والعربية بعمومها.  

ح�ار ح�صاري
الالتيني يتوىل نخبة  الثقايف  اأي��ام احل��دث  امتداد  وعلى 
من املثقفني الإماراتيني من �صعراء وروائيني ومو�صيقيني 
على  والعربي  الإم��ارات��ي  الأدب  �صرد مالمح  وم�صرحيني 
ح�صارّي  �صجال  يف  ال��الت��ي��ن��ي،  والأدب  الثقافة  جمهور 
والتعاون  املعرفة  نافذة تدعم ج�صور  يفتحوا من خالله 

الدويل، وتخدم احلراك الثقايف العاملي. 

�صلطان العميمي: كلنا �صفراء ح�صارتنا والثقافة 
لغة على اجلميع اأن يتحدث بها 

من جانبه اأكد الروائي �صلطان العميمي اأن اإمارة ال�صارقة 
لها ح�صورها الواثق وامل�صّرف يف جميع املحافل الثقافية 
املّرة  لي�صت  ه��ذه  اأن  اإىل  م�صرياً  ال��ع��امل،  ح��ول  تقام  التي 
الأوىل التي نتواجد فيها حتت مظلة اإمارة ال�صارقة على 
�صعيد الأحداث الثقافية العاملية لفتاً اإىل جتربة ح�صور 
الإم��ارة �صيفاً مميزاً على معر�ض باري�ض الدويل للكتاب 
الثقافة  م�صتوى  ع��ل��ى  ���ص��دى  م��ن  الإم�����ارة  حققته  وم���ا 

الأوروبية.
وتاريخنا  ح�����ص��ارت��ن��ا  ���ص��ف��راء  ك��ل��ن��ا  العميمي:”  وت���اب���ع 
والعربي، ونحن يف  الإماراتي  والثقايف  واملعريف  الإن�صاين 
امل�صاركة  املقدرات جميعها، فما هذه  الرازيل منثل تلك 
اإل جتاوباً مع دورنا كاأدباء الذي يتمثل يف اإطالع اجلمهور 
ي�صهم يف  بامل�صامني، مبا  الغزيرة  ثقافتنا  على  الالتيني 
ف��ت��ح ن��اف��ذة ح���وار ن��اج��ح��ة وك��ب��رية، وي��ع��ّرف رواد الأدب 
وما  العربية  الثقافة  على  الالتينية  ال��ق��ارة  يف  والثقافة 
ت��وؤك��د يف م�صمونها على  ك��ن��وز وج��م��ال��ي��ات  م��ن  ب��ه  تعبق 
التنمية  م�صرية  يف  اأ�صا�صية  مرتكزات  والأدب  الثقافة  اأن 
على  يجب  ���ص��روري��ة  لغة  وه��ي  للمجتمعات  احل�����ص��اري��ة 

اجلميع اأن يتحدث بها«.

�صيخة املطريي: ال�صارقة قبلة املثقفني والأدباء 
العامليني

وم���ن ج��ه��ت��ه��ا، اأو���ص��ح��ت ال�����ص��اع��رة والإع���الم���ي���ة �صيخة 
والعربية  الإماراتية  والثقافة  الأدب  ح�صور  اأن  املطريي 
به  تتمتع  ال��ذي  الكبري  الثقل  يوؤكد  ال�صارقة  اإم���ارة  عر 
ال�صارقة  اأن  اإىل  م�صرية  ال��ع��امل��ي،  امل�صتوى  على  الإم����ارة 
باتت ومن خالل جهودها الثقافية الكبرية قبلة املثقفني 

والأدباء من جميع اأنحاء العامل. 
�صيفاً  ال�����ص��ارق��ة  خ��الل ح�صور  “كنت  امل��ط��ريي:  وق��ال��ت 
مميزاً على معر�ض باري�ض الدويل للكتاب اأ�صاهد الوجوه 
وهي تراقب الرتجمات التي تدلهم على معاين الكلمات 
يف  الده�صة  اأ�صت�صعر  عليهم  ق�صائدي  اأق��راأ  واأن��ا  العربية 
امل��ف��ردات وه��ذا يدل  ت��ذّوق  وجوههم وم��دى �صعادتهم يف 
على اأن جمال الأدب والثقافة ل حّد له، والإن�صان التّواق 
اأن  فيه  �صك  ويلم�صه، ومما ل  ي��راه  اأ�صناف اجلمال  لكل 
اإماراتيني يف معر�ض �صاو باولو ي�صمح  وجودنا كمثقفني 
الأخرى  والأدب��ي��ة  الثقافية  التجارب  على  ب��الط��الع  لنا 
ويك�صف لنا عن جماليات ن�صتلهم منها منجزات وم�صاريع 

اأدبية قادمة«. 

حبيب غل�م العطار: القارة الالتينية ترتاح على 
اإرث �صخم من الإجنازات الثقافية

وبدوره، قال املمثل والكاتب الدكتور حبيب غلوم العطار 
اأن تواجد املثقف الإماراتي والعربي على حد �صواء يف هذه 
املحافل الثقافية والأدبية التي تقام على م�صتوى العامل 
يفتح املجال وا�صعاً لكت�صاب اخلرات وتبادل املعارف بني 

خمتلف الثقافات. 
واأ�صاف غلوم:” �صيكون اللقاء فر�صة لنتوا�صل من خالل 
واحدة من اأرقى الأ�صاليب واأكرثها جماًل األ وهي الكلمة 
و�صا�صعة  رحبة  فالثقافة  الفكرة،  وجمال  اللحن  وعذوبة 
الأ�صرار  واكت�صاف  بالتعّلم  الرغبة  حول  اجلميع  وجتمع 
احل�صارة  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر  الأخ������رى،  احل�����ص��ارات  واأغ������وار 
اإرث��اً كبرياً حيث جند يف  الثقافية للدول الالتينية جند 
�صخم  تاريخ  الالتينية  امل�صرحية  التجربة  عند  توقفنا 
من الإجنازات وم�صرية متكاملة من اجلمال، الأمر الذي 
تربوا  وك��ت��اب  ومثقفني  اأدب���اء  بجموع  لقائنا  م��ن  يجعل 
اإثراء  اأث��ره يف  اأم��ر يف غاية الأهمية ول��ه  على ه��ذا الإرث 
جتاربنا ومنحنا اإ�صافات اإيجابية تخدم م�صروعنا الثقايف 

الإماراتي والعربي«. 

اأ�صماء الزرع�ين: الإبداع يخدم فكرة التعاي�ض 
وال�صالم بني �صكان العامل

اأن ح�صور  ال��زرع��وين،  اأ�صماء  الكاتبة  اأك��دت  وم��ن جهتها 
اإم����ارة ال�����ص��ارق��ة مب��ا متثله م��ن ع��راق��ة واأ���ص��ال��ة فكرية 
بتجلياته  والإم���ارات���ي  العربي  احل�صور  يعك�ض  وتراثية 
والثقافة  الأدب  جمهور  اأم���ام  ب��امل��ف��ردات  امل��ل��يء  وتاريخه 
اأن الفر�صة التي  والفنون يف القارة الالتينية، لفتة اإىل 
امل�صاركة  الإماراتيني خالل  واملبدعني  املثقفني  اأمام  تتاح 
املهم على  الأثر  الدولية كبرية ولها  الثقافية  املحافل  يف 

خراتها ومعارفها الإبداعية والإن�صانية على حد �صواء.
بتجلياتها  والثقافة  وال��ف��ن  الأدب  الزرعوين:”  وق��ال��ت 
مع  يت�صارك  اأن  عليه  فالإن�صان  لها  ح��دود  ل  الأ�صا�صية 
فنية  ومعارف  خ��رات  من  ميلكه  ما  كل  الإن�صان  نظريه 
�صكان  كل  جتمع  �صفيفة  لغة  اإيجاد  له  ليت�صنى  واإبداعية 
امل��ع��م��ورة ح���ول ج��م��ال واح����د وم��ع��ن��ى واح����د لن�صهم من 
خالل ما نطرحه من كلمات و�صطحات مو�صيقية وفنية 
الأفعال  بهذه  لنوؤكد  وال�صالم  التوازن  اإنتاج حالة من  يف 
اأن املكون الأ�صا�صي الذي يجمع متذوقي الإبداع والثقافة 
واحد واأ�صا�صي ويخدم فكرة التعاي�ض وال�صالم بني �صكان 

العامل«. 

طار�ض الها�صمي: امل��صيقى العربية واخلليجية 
ت�صكل لغة خطاب اإن�صاين راقية

وبدوره اأ�صار املاي�صرتو واملوؤلف وامللحن الإماراتي طار�ض 
التي  الفعاليات  �صمن  ت��اأت��ي  م�صاركته  اأن  اإىل  الها�صمي 
يجعلها  ال���ذي  الأم����ر  ل��ل��رتاث  ال�����ص��ارق��ة  معهد  ينظمها 
العربي  املو�صيقي  ال��رتاث  من  جانب  عن  للك�صف  فر�صة 
والفن  الثقافة  رواد  من  الكثري  اأن  مو�صحاً  والإم��ارات��ي، 
العامليني والالتينيني يعلمون حقيقة التاريخ الذي تتمتع 

به املو�صيقى ال�صرقية يف الوطن العربي. 
وقال طار�ض: تنقل ال�صارقة املثقفني الإماراتيني والعرب 
اإىل �صاو باولو، لتك�صف تاريخنا وتراثنا ومو�صيقانا، فما 
اأروق��ة املعر�ض على الآلت  اأن يتعرف العابرون يف  اأجمل 
ت�صري  كما  ف��ال��ع��ود  ال�����ص��رق،  يف  ازده����رت  ال��ت��ي  املو�صيقية 
اآلف  اإىل خم�صة  التاريخية يعود اكت�صافه الأول  الدلئل 
اإىل جانب الرتاث  عام قبل امليالد يف �صمال �صورية. هذا 
العربية واخلليجي على  املنطقة  ال�صمعي الذي تزخر به 
الأمر  راقية،  اإن�صاين  ي�صكل لغة خطاب  �صواء والذي  حّد 
املثقفني  م��ن  الأج��ي��ال اجل��دي��دة  ي�صمح يف تعريف  ال��ذي 

واملبدعني الالتينيني على تاريخنا وتراثنا املو�صيقي«.

حمد بن �صراي: ح�ص�ر ال�صارقة يف الربازيل يدعم 
روابط ال�صداقة والتعاون مع الثقافة الالتينية 

ومن جانبه اأ�صار الدكتور حمد بن �صراي، اأ�صتاذ التاريخ 
�صيف  ال�صارقة  اإم���ارة  حلول  اأن  اإىل  الإم���ارات  جامعة  يف 
واحداً  يعّد  ال��ذي  ال��دويل  باولو  �صاو  على معر�ض  �صرف 
من املحافل الثقافية والأدبية يف العامل والقارة الالتينية 
ثقايف  عبور  كبوابة  واأهميتها  الإم���ارة  مكانة  على  ي��وؤك��د 

وتاريخي يف املنطقة العربية وال�صرق الأو�صط.
وق��ال بن �صراي:” يحفل تاريخ دول��ة الإم���ارات العربية 
املتحدة باملعارف والعلوم والآثار التي تدلل على اأن دولة 
تعتر  كونها  ال�صارقة  واإم��ارة  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
والأوروبية  الإفريقية  ال��ق��ارة  ب��ني  و�صل  حلقة  تاريخياً 
ن��اه��ي��ك ع��ن وق��وع��ه��ا ع��ل��ى ���ص��واح��ل م��ائ��ي��ة مهمة تعتر 
العامليتني  والثقافة  التجارة  ا�صرتاتيجية حلراك  ممرات 

الأمر الذي اأك�صبها مكانة مهمة يف العامل«.
اأبناء  املثقفة من  النخب  اأن وج��ود  اإىل  واأ���ص��ار بن �صراي 
باولو  ���ص��او  معر�ض  يف  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
الوطن،  اأبناء  وعلوم  رّواده على خ��رات  اط��الع  ي�صهم يف 
كما ي�صهم يف فتح املجال اأمامهم ليتعرفوا اإىل كنوز لغوية 
بتدعيم  ي�صمح  ما  وغريها،  ومو�صيقية  وفنية  ومعرفية 
رواب����ط ال�����ص��داق��ة وال��ت��ع��اون ب��ني جميع الأط�����راف ومن 

خمتلف احلقول. 

واأكدت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية 
كبار  ا�صتقطاب  يف  ال��دويل  ال��ردة  مهرجان  اأهمية  املعرفة 
املخ�صرمني  وال�صعراء  والفنانني  واملزخرفني  اخلطاطني 
الإ�صالمي  الفن  ن�صر روعة  العامل بهدف  اأنحاء  من جميع 
وجمالياته ب�صكل تف�صيلي .. م�صرية اإىل اأن الن�صخة القادمة 
من املهرجان �صتقام يف الرابع ع�صر من �صهر نوفمر املقبل 
ب�صكل  الإ���ص��الم��ي��ة  ال��ف��ن��ون  اإخ����راج  يف  امل��ه��رج��ان  و�صي�صاهم 
متجدد ناب�ض باحلياة يخاطب الروح والوجدان ويعر عن 

الواقع.
اأف�صل العقول امللهمة  اإن املهرجان �صيجمع  وقالت معاليها 
اأفكار  ل�صناعة م�صتقبل الفن الإ�صالمي من خالل �صياغة 
املا�صي  بني  نحو مي��زج  على  البتكار  ح��دود  تتخطى  وروؤى 
واحلا�صر ليعيد اإىل الفن الإ�صالمي حيويته وروحه وي�صكل 
بادرة على طريق اإحيائه ويرز عظمة احل�صارة الإ�صالمية 

واإن�صانيتها وقدرتها على البداع يف كل الع�صور .
و�صل�صلة  يت�صمن جل�صات حوارية  املهرجان  اأن  اإىل  واأ�صارت 
بني  التوا�صل  تعزيز  بهدف  الفنية  واللقاءات  املعار�ض  من 
الفنون  جم���ال  يف  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث  وت�صجيع  ال��ف��ن��ان��ني 
الإ�صالمية وفتح اآفاق واعدة اأمام م�صاريع فنية تعزز مكانة 
دور  اإىل  لفتة   .. املعا�صرة  الفنون  يف  الإ�صالمية  الفنون 
الردة يف تعزيز قيم الت�صامح والعتدال التي اأر�صى دعائمها 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه 

زايد الو�صطية اإىل العامل حتمل يف  ر�صالة  الردة  “ لتكون 
طياتها جانبا ثقافيا يعزز من الرتابط والتوا�صل بني الفن 

الإ�صالمي وغريه من الفنون العاملية.
الدويل  ال����ردة  م��ه��رج��ان  اأن  اإىل  ال��ك��ع��ب��ي  م��ع��ايل  ون��وه��ت 
العديد  على  و�صموله  لتفرده  نظرا  خا�صة  باأهمية  يحظى 
من املجالت الثقافية والفنية حيث يطلع بدور حموري يف 
دعم فنون اللغة العربية وخا�صة ال�صعر والفنون ال�صالمية 
الردة  يكت�صب  كما   .. والزخرفة  العربي  املتمثلة يف اخلط 
ومزخريف  ل�صعراء  فر�صة  فهو  املحلي  امل�صتوى  على  اأهمية 
املختلفة  الفنية  املدار�ض  على  ليطلعوا  الإم��ارات  وخطاطي 
وا�صعة  خ��رة  ي�صيف  ما  وه��و  العاملية  الزخرفية  جم��ال  يف 
خ�صبة  بيئة  ت�صكيل  ع��ل��ى  وي�����ص��اع��د  الإم��ارات��ي��ة  ل��ل��م��واه��ب 

لالبداع واإخراج مواهبهم اإىل النور«.
ا�صتك�صافية يف  ال��دويل رحلة  ال��ردة  اأن مهرجان  واأو�صحت 
فريدة  اأع��م��ال  عر�ض  خ��الل  م��ن  الإ�صالمية  الفنون  ع��امل 
وع�����ص��ري��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت����روي ���ص��ف��ح��ات ط��وي��ل��ة م���ن ف�صول 
روائع  لب��راز  فر�صة  ويقدم  العريقة  الإ�صالمية  احل�صارة 
واملزخرفني  واحلرفيني  واخلطاطني  الفنانني  واب��داع��ات 
للمعار�ض  خم�ص�صة  م�صاحات  خ��الل  م��ن  اجل��م��ه��ور  اأم���ام 
وور�ض عمل .. م�صرية اإىل اأن املهرجان يتيح لنخبة املبدعني 
من  الإ���ص��الم��ي  ال��ف��ن  وع�����ص��اق  ال��ث��ق��ايف  بالقطاع  واملهتمني 
الآراء  وت���ب���ادل  ال��ل��ق��اء  وال���ع���امل  الو����ص���ط  ال�����ص��رق  منطقة 

ووجهات النظر ومناق�صة اآخر امل�صتجدات وامل�صاريع املتعلقة 
بالفن الإ�صالمي.

الإ���ص��الم��ي يف حماربة  ال��ف��ن  اأه��م��ي��ة  الكعبي على  و���ص��ددت 
العقول  النفو�ض وي�صقل  الفن يهذب  املتطرفة لأن  الأفكار 
وقبول  للتعاي�ض  م�صرتكة  ف�صاءات  ويوجد  ال�صلوك  ويغري 
الآخر وما اأحوج الأمة العربية وال�صالمية اإىل تفعيل هذا 
بالقيم  التم�صك  اإىل  احلاجة  باأم�ض  لأننا  الفن  من  النوع 
احل�صارات  ع��ل��ى  املنفتحة  الإ���ص��الم��ي��ة  للفنون  اجل��م��ال��ي��ة 
الدويل  ال��ردة  اأن مهرجان  م��وؤك��دة   .. الأخ���رى  والثقافات 
ال�صباب  وج��دان  يف  والتنوير  والت�صامح  الأم��ل  زرع  يحاول 
والتاأ�صي�ض مل�صاحات م�صرتكة من التفاهم والو�صطية بعيدا 

عن الأفكار املت�صددة.
ودعت الفنانني اإىل تطويع التطبيقات احلديثة وا�صتخدامها 
يف ال��ف��ن ال���ص��الم��ي لب��ت��ك��ار م��دار���ض فنية ج��دي��دة تظهر 
تفاوؤلها  عن  ..م��ع��رة  واخل��ط  والزخرفة  الر�صم  جماليات 
الدويل  ال���ردة  مهرجان  خ��الل  عاملية  �صبابية  مب�صاركات 
ال��ف��ن الإ���ص��الم��ي وت�صكل فر�صة لإح��ي��اء روائ��ع��ه يف  ت��رثي 
بني  الوعي  وتن�صر  والعاملية  الإ�صالمية  العربية  املجتمعات 
ال�صوء  وت�صلط  الإ�صالمية  الفنون  اأهمية  ح��ول  اجلمهور 
على م�صامينها وقيمها ودورها الإيجابي يف توطيد التعاون 

مع دول العامل.
وي��رك��ز م��ه��رج��ان ال����ردة ال����دويل ب��روؤي��ت��ه اجل���دي���دة على 

ثالثة عنا�صر اأ�صا�صية هي : خلق الوعي الثقايف من خالل 
للمهرجان  وال��رتوي��ج  ثقافية  تفاعلية  من�صات  ا�صتحداث 
املعرفة  يف  يتمثل  ال��ث��اين  والعن�صر  ال��ع��امل  لغات  مبختلف 
الفن  ح��ول  نقا�صية  ح���وارات  �صل�صلة  اإق��ام��ة  ع��ر  الثقافية 
الإ�صالمية  الثقافة  عن  دوري��ة  ن�صرات  واإ���ص��دار  الإ�صالمي 
الردة  مهرجان  فنون  يف  م�صتدام  تعليمي  برنامج  واإقامة 
وتنظيم ور�ض متخ�ص�صة ت�صتهدف خمتلف �صرائح املجتمع 
والعن�صر الأخري هو احل�صور العاملي وذلك بتنفيذ �صراكات 
اخلط  جمال  يف  تدريب  ومعاهد  دولية  فنية  موؤ�ص�صات  مع 
ال��ع��رب��ي وال��ف��ن ال���ص��الم��ي وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى وج���ود ال�صباب 
املمار�صات احلديثة  اأف�صل  العامل وتوفري  اأنحاء  من جميع 
ذوي  جلنة  اأع�����ص��اء  واخ��ت��ي��ار  ممكن  ع��دد  اأك���ر  ل�صتقطاب 
دول  خم��ت��ل��ف  م���ن  ا?�ض?مي  ب��ال��ف��ن  وخ�����رة  اخ��ت�����ص��ا���ض 

العامل.
وي�صكل مهرجان الردة الدويل ج�صرا ثقافيا وفنيا يتجاوز 
التوا�صل  تعزيز  اأداة مهمة يف  ليكون  واملكان  الزمان  ح��دود 
للفنون  والتكامل  التنوع  العامل وفنونها ويرز  مع ثقافات 
ا�صرتاتيجية  خطة  و�صع  يف  املهرجان  وي�صاهم  الإ�صالمية. 
الإ�صالمي  للفنون  الأج��ل تبحث عن فر�ض جديدة  طويلة 
بناء  خالل  من  امل�صتمر  التغري  ي�صوده  متجدد  عامل  و�صط 
الثقافية  والفعاليات  املحافل  اأه��م  مع  العالقات  من  �صبكة 

التي تعنى بجماليات وروعة الفن الإ�صالمي.

يف حديثهم عن اختيار الإمارة �صيف �صرف معر�ض �صاو باول� للكتاب ٢٥

مثقفون اإماراتيون: ال�صارقة فتحت اأمامنا بوابة االلتقاء احل�صاري مع العامل

وزارة الثقافة تطلق هوية وروؤية جديدة ملهرجان الربدة الدويل

 املمثل والكاتب الدكتور حبيب غلوم العطار

املاي�صرتو واملوؤلف وامللحن الإماراتي طار�ض الها�صمي 

الدكتور حمد بن �صراي ال�صاعرة والإعالمية �صيخة املطريي الروائي �صلطان العميمي الكاتبة اأ�صماء الزرعوين
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كارول �صماحة تك�صف عن اأف�صل 
هدايا عيد ميالدها!

�صاركت اجلمهور  �صماحة،  ك��ارول  اللبنانية  الفّنانة  مع عيد ميالد  تزامناً 
�صورة لبنتها "تال" عر ح�صابها اخلا�ض على موقع التوا�صل الجتماعي. 
وعّلقت كارول على ال�صورة  باأّنها ح�صلت على اأف�صل هدية مبنا�صبة عيد 

ميالدها من ابنتها "تال".
ال�صاد�ض �صمن قائمة  �صاحة الرتتيب  ك��ارول  احتّلت  الآخ��ر،  على اجلانب 

الفّنانني العرب على ال�صاحة العاملية.
وقد اأطلقت كارول منذ ما يقرب من اأ�صبوع فيديو كليب بعنوان "�صحابي"، 
و�صّورته يف منزل َجّدها القدمي املهجور؛ حتى يتنا�صب مع حالة احلنني 

بالأغنية.

كارمن �صليمان تتاألق باأوىل 
حفالتها يف طابا

 ،"Arab idol" �صليمان، جنمة برنامج  امل�صرية كارمن  الفنانة  اأحيت 
حفاًل غنائًيا �صمن فعاليات مهرجان "ليايل طابا هايت�ض". كارمن، قالت 
ت��زور جنوب  م��رة  ولأول  تغني يف طابا  م��رة  لأول  "اإنها  احلفل:  بداية  يف 
يف  ت�صاهدها  كانت  كما  ال�صكل  بهذا  جميلة  اأنها  تتخيل  تكن  ومل  �صيناء، 

ال�صور".
اأغانيها  اأف�صل  كارمن �صليمان، قدمت خالل احلفل جمموعة مميزة من 

كما قدمت اأغنية "م�ض هتكلم"، و�صط تفاعل كبري من اجلمهور معها.
"حبيبي وم�ض حبيبي،  التي قدمتها كارمن خالل حفلها:  الأغ��اين  ومن 
يا نا�صيني اأنا فاكرك، خال�ض مليت، ح�صن دافى، اأنا قد كالمي"، وطلبت 
امل�صرح،  اإىل  ال�صعود  ج��اد،  م�صطفى  امللحن  زوجها  من  �صليمان،  كارمن 

و�صكرته على دعمه الدائم لها، وغنت له "ربنا يخليك لقلبي".

)قلب اأمه( يقدم ك�ميديا حقيقية نابعة من القلب

نور قدري: اريد ان ا�صنع م�صرية فنية حافلة باالأدوار واالإجنازات
النقاد  ع��دد من  فيه  اأثنى  ال��ذي  الوقت  يف 
على تاألقها يف الأداء التمثيلي يف خطواتها 
الفنانة  قالت  ال�صهرة،  طريق  على  الأوىل 
ال�صابة نور قدري: )اأنا �صعيدة جداً بدوري 
)ع���وامل  اإم�����ام  ع����ادل  ال��زع��ي��م  م�صل�صل  يف 
ُع��ر���ض يف رم�����ص��ان املا�صي،  ال���ذي  خ��ف��ي��ة( 

وحاز اإعجاباً وا�صعاً(.

���ق ق���دري،   ف��ق��د ق���ال ن��ق��اد ف��ن��ي��ون اإن ت���األُّ
ليف  نايل  )���ص��رتداي  برنامج  يف  قبُل  من 
ا�صكت�صات  ع��ل��ى  يعتمد  ال����ذي  ب��ال��ع��رب��ي(، 
متثيلية كوميدية، هو ما قادها اإىل الوقوف 

اأمام الزعيم يف )عوامل خفية(.
املثال،  �صبيل  على  قا�صم،  حممود  الناقد   
ب�صكل  ق���دري  ال�صابة  الفنانة  ب����اأداء  اأ���ص��اد 

وا�صحاً  ك��ان  تفوقها  اأن  اإىل  م�صرياً  كبري، 
الفتاة  )���ص��اب��ري��ن(،  �صخ�صية  خ���الل  م��ن 
حبيبها  م��ن  ب��ال��زواج  حتلم  ال��ت��ي  امل�صرية 
�صابط الأمن الوطني، لت�صجل هي والنجم 
ف��ت��ح��ي ع��ب��دال��وه��اب اأع��ل��ى م�����ص��اه��دة على 
موقع اليوتيوب، لفتاً، اإىل مهارة اأداء نور 
اأي�صاً يف دور )عاليا( يف فيلم )قلب  قدري 
ُي��ع��ر���ض ح��ال��ي��اً ع��ل��ى �صا�صات  اأم����ه(، ال���ذي 
دور  جت�صد  حيث  ال�صينمائي،  العر�ض  دور 
بال�صركة  وت��ع��م��ل  م���اج���د،  ه�����ص��ام  خ��ط��ي��ب��ة 
الأمل��ان��ي��ة لإب�����ادة احل�����ص��رات، وت��ن��ق��ل مدى 
من  امل�صري  ال�صعب  يعانيها  التي  املعاناة 
اإىل  بالإ�صافة  اململة،  ال�صركة  تلك  ر�صائل 
امل��ف��ارق��ات ال��ك��وم��ي��دي��ة ال��ت��ي حت���دث بينها 

وبني ه�صام و�صيكو.
 من ناحيتها،علقت نور قدري على اأدوارها 
الأخرية بقولها اإن هالة التاألق التي تعي�صها 
يف هذه الفرتة تلقي عليها م�صوؤولية اأكر يف 
خطواتها املقبلة �صواء يف ما يتعلق باختيار 
الأدوار، اأو بتجويد الأداء، مبينة اأنها تريد 
اأن ُتثبت قدميها يف ال�صاحة الفنية، وتقدم 
خاللها  من  لت�صنع  اأي�صاً  متنوعة  اأدواراً 

م�صرية فنية حافلة بالأدوار والإجنازات. 
اأن )عوامل خفية(، قدمها  واأ�صافت قدري 
اأم��ه(، فهو  اأم��ا فيلم )قلب  ب�صكل خمتلف، 
يقدم كوميديا حقيقية حتى النخاع، ونابعة 
من القلب، موؤكدة، اأنها �صوف تعمل خالل 
الفرتة املقبلة، على اختيار اأدوارها بعناية.

اعتدت اأن اأ�صتغل حتت ال�صغط ب�صبب �صيق ال�قت لأنتهي من الت�ص�ير

نيللي كرمي: التقييم ال يكون 
دائمًا لل�صانع بل للجمهور

ات����ه����ام  وج��������دت  ك����ي����ف   •
باأنه  )اخ��ت��ف��اء(  م�صل�صل 
التدخني  ع���ل���ى  ي�����ص��ج��ع 

وتعاطي املخدرات؟
امل�صل�صل  ي�����ص��ج��ع  ل   -
املخدرات  ت��ع��اط��ي  ع��ل��ى 
وامل�صاهد  التدخني،  اأو 
املوجودة  بهما  املتعلقة 
مرتبطة  ال���ع���م���ل  يف 
الزمنية  ب����ال����ف����رتة 
فيها  ت���������دور  ال�����ت�����ي 
الأح����داث وال��ت��ي مل 
حمالت  اأي  ت�صهد 
مل�����ك�����اف�����ح�����ة ه����ات����ني 
واحلقيقة  الآف����ت����ني. 
اأمر  امل�صل�صل  انتقاد  اأن 
لأن  اإيل  بالن�صبة  م�صتغرب 
تدّخن  املجتمع  يف  كبرية  ن�صبة 
يعني  الدراما  وع��دم ظهورها يف 
ال���واق���ع، فيما من  اإخ��ف��اءه��ا م��ن 

الواجب اأن ننقل احلقيقة.
ق���دم���ت ����ص���اب���ق���اً م�����ص��ل�����ص��ل )حتت 
املخدرات  ت��ع��اط��ي  ع��ن  ال�����ص��ي��ط��رة( 
امل��ج��ت��م��ع، وتلقيت  وخ��ط��ورت��ه ع��ل��ى 
بعدما  امل�صوؤولة  اجلهات  من  �صكراً 
وج����دت ت��ف��اع��اًل م���ن اجل��م��ه��ور مع 
كثرية  ر���ص��ائ��ل  اأن  واأت���ذك���ر  ال��ع��م��ل، 
اإن امل�صل�صل كان �صبباً  و�صلتني تقول 
ك��ث��ريي��ن ويف معرفة  يف حت���ول ح��ي��اة 
عائالت اأن اأبناءها مدمنون وبدوؤوا يف 

عالجهم فعاًل.

التهام؟ هذا  واجه  امل�صل�صل  • لكّن 
املجهود  ع��ن  التغا�صي  م��ن  ا�صتغرب   -
املبذول يف الت�صوير واملعاجلة، والرتكيز 
على التدخني فح�صب وتقييم العمل على 
�صخ�صيات  م  نقدِّ لك،  ذكرت  كما  اأ�صا�صه. 
عر�ض  دوره�������ا  وال�����درام�����ا  امل���ج���ت���م���ع،  يف 
باإيجابياتها  ال�صا�صة،  على  النماذج  ه��ذه 

و�صلبياتها.

لت�صوير  رو���ص��ي��ا  اخ�����رتت  اأن�����ك  د  ت�����ردَّ  •
امل�صاهد اخلارجية.

البلد  اأمي����ن م��دح��ت  ���ص��ي��ن��اري��و  د  ي���ح���دِّ - مل 
واختيار  اخل��ارج��ي،  اجل��زء  لت�صوير  املطلوب 
الرو�صية  ال��ل��غ��ة  اأج���ي���د  ل��ك��وين  رو���ص��ي��ا ج����اء 

ب��ط��الق��ة، وك����ي ل ن���ذه���ب اإىل ب��ل��د رمب����ا ل 
اأجيد لغته، وهو اأمر مت بالتوافق مع ال�صركة 

املنتجة واملخرج.

هناك؟ الت�صوير  يف  �صعوبات  وجدت  • هل 
الوحيدة  ال�صعوبة  الطق�ض  ب���رودة  ك��ان��ت   -
اخلارجية  م�صاهدنا  �صّورنا  واجهتنا.  التي 
يف مو�صكو يف درجات حرارة حتت ال�صفر على 
مدار اأ�صبوع، ورغم اأنني ع�صت يف رو�صيا فاإنني 

مل اأزر العا�صمة �صابقاً.

• كيف وجدت مقارنة اجلمهور بني )ن�صيمة( 
و�صخ�صية )ذات( التي قدمتها �صابقاً؟

تظهر  مل  حملها.  يف  املقارنة  اأن  اأعتقد  ل   -
�صنوات  ث���الث  مل���دة  ���ص��وى  ن�صيمة  �صخ�صية 
التي  )ذات(  م��ن  العك�ض  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ت��ق��ري��ب��اً 
1952حتى  ث�����ورة  م���ن  امل��رح��ل��ة  يف  ع��ا���ص��ت 
ث��م، الو�صع  2011. من  25 يناير يف  ث��ورة 
خمتلف، ول اأنكر اأن اجلمهور اأ�صبح ينجذب 
مل�صاهدتها  اأك��رث من غريها  الفرتة  اإىل هذه 
ومعرفة تفا�صيلها ب�صبب قلة احلوادث فيها، 
لي�ض يف م�صر فح�صب بل يف اخل��ارج اأي�صاً يف 

�صكل من احلنني اإىل املا�صي.

مع  ال���ت���ع���ام���ل  يف  ���ص��ع��وب��ة  وج������دت  ه����ل   •
ال�صخ�صيتني؟

على  الت�صوير  ب��داي��ة  م��ن��ذ  حري�صة  ك��ن��ت   -
الف�صل الكامل بينهما والتعامل مع كل منهما 
عالقة  واأل  م�صتقل  م�صل�صل  يف  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
اإجهاداً  يل  �صبب  ما  البع�ض،  ببع�صهما  لهما 
على امل�صتوى البدين والنف�صي. لكن النتيجة 
كانت جيدة بالن�صبة اإيل من ردود الفعل التي 

و�صلتني عن امل�صل�صل.

الذين  ال��ف��ن��ان��ني  ال��ب��ع�����ض  ي��ن��ت��ق��د  ل��ك��ن   •
اأن  معتراً  الإعمال  ب�صخ�صيتني يف  يظهرون 
الرغبة يف احل�صور هي ال�صبب الوحيد لهذا 

الأمر؟
- الفي�صل دائماً يف الأحداث وطبيعتها، وهل 
اأم ل، ويف )اختفاء(  بالدورين  القيام  تتطلب 
على  ق��ائ��م  اأن���ه  �صتجد  العمل  ت�صاهد  عندما 
ال�صكل،  يف  ال�صخ�صيتني  ب��ني  الت�صابه  فكرة 
لذا كان من الطبيعي اأن اأوؤديهما للمتطلبات 

الدرامية.

ق�صة  �صرقة  حول  التهامات  اأزعجتك  • هل 

العمل؟
- علمت بها خالل الت�صوير من ال�صيناري�صت 
اهتمام،  اأي  اأع��ط��ه��ا  مل  لكني  م��دح��ت  اأمي���ن 
خ�صو�صاً اأن ثالثة اأ�صخا�ض تقريباً ادعوا اأن 

العمل ماأخوذ من ق�ص�صهم.

باأنهم  ف��ن��ان��ني  ت�����ص��ري��ح��ات  وج���دت  • ك��ي��ف 
الرقم واحد يف ن�صب امل�صاهدة؟

- اأي �صخ�ض عندما يقدم عماًل جديداً �صواء 
الرقم  يكون  اأن  اإىل  ي�صعى  غ��ريه  اأو  الفن  يف 
اأم��ر ل ميكن قيا�صه بالكالم بل  واح��د، وه��و 
دائماً  ي��ك��ون  ل  والتقييم  امل��ب��ذول،  باملجهود 

لل�صانع بل للجمهور.

بع�ض  ت��ظ��ل��م  اأح���ي���ان���اً  ال��ت��ق��ي��ي��م��ات  ل��ك��ن   •
الأعمال.

العمل ككل،  اإىل  تنظر  اأن  التقييمات يجب   -
والتعميم باأن هذا امل�صل�صل اأو ذاك �صيئ يظلمه 
اآراء  وج���ود  ك��ذل��ك  ن�صبية.  تبقى  الآراء  لأن 
التجربة قد  ي�صكِّل �صورة ذهنية عن  م�صبقة 

تكون لها اآثار �صلبية يف امل�صاهد.

مع  خ�����ص��و���ص��اً  ف���ي���ك،  ذل����ك  ي���وؤث���ر  • وه����ل 
ا�صتمرار الت�صوير بالتزامن مع العر�ض؟

- ل اأفكر يف هذا الأمر اإطالقاً، ول اأ�صمح لأي 
راأي باأن يوؤثر يف عملي، خ�صو�صاً اأنني اعتدت 
الوقت  �صيق  ب�صبب  ال�صغط  حتت  اأ�صتغل  اأن 

لأنتهي من الت�صوير.

عن  اب����ع����دك  ه����ل  ال������درام������ا  يف  ع���م���ل���ك   •
ال�صينما؟

اأن  ال�صينما بدليل  الدراما مل ت�صغلني عن   -
خالل  اإي��ط��ايل  م�صري  لفيلم  م�صروع   ل��دي 

الفرتة املقبلة..
 ن��ع��م��ل ع��ل��ي��ه م��ن��ذ ف���رتة م��ع خم���رج م�صري 
م���ن خالله  وي���خ���و����ض  اي��ط��ال��ي��ا  ي��ع��ي�����ض يف 

جتربته الأوىل،
اأبو  كاملة  املخرجة  م��ع  اآخ���ر  م�صروع  وث��م��ة   
ذك����ري وه���و ف��ي��ل��م )ل��ي��ل��ة احل��ن��ة( رمب���ا نبداأ 
خالل  ع��دة  ت��اأج��ي��الت  عقب  ق��ري��ب��اً  ت�صويره 

الفرتة املا�صية.
الأعمال  تقدمي  اإىل  ال�صينما  يف  دائماً  اأ�صعى 
التي تعجبني واقتنع بها .. ما ي�صتغرق وقتا 
العمل.. وال�صتقرار على  اختيارير  احيانا يف 

كما اأنني ارف�ض امل�صاركة يف اأعمال جتارية ل 
ت�صيف مل�صريتي الفنية اي �صيء.

يف م�صل�صل )اختفاء( الذي عر�صته ال�صا�صات اأخريًا، قّدمت نيللي كرمي 
الت�ايل يف م��صم رم�صان بطلة درامية  ال�صاد�ض على  للعام  نف�صها 

قادرة على املناف�صة بق�ة.
 يف هذا احل�ار تتحدث النجمة امل�صرية عن )اختفاء( والنتقادات 
�صهدتها  التي  الأجيي�اء  اإىل  معها  نظرة  ونلقي  لها،  تعر�ض  التي 

ك�الي�ض الت�ص�ير.
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العمل الأكرث من 45 �صاعة باالأ�صبوع 
يزيد خطر االإ�صابة بال�صكري

ك�صفت درا�صة كندية، حديثة عن اأن العمل لأكرث من 45 �صاعة يف الأ�صبوع 
الن�صاء  لدى  ال�صكري  مر�ض  من  الثاين  بالنوع  الإ�صابة  خطر  من  يزيد 
بن�صبة تفوق ال� %51 مقارنة بالن�صاء الالتي يعملن بيت 35 و 40 �صاعة 
يف الأ�صبوع. وحلل القائمون على الدرا�صة بيانات اأكرث من 7000 عامل 

بعد متابعتهم لأكرث من 12 �صاعة.
واأ�صارت الدرا�صة، اإىل اأن ن�صبة التوتر العالية من اأهم الأ�صباب التي توؤدي 
اأن �صاعات العمل الطويلة بجانب الأعمال  اإىل  لالإ�صابة بال�صكري، لفتة 

املنزلية تدفع الن�صاء لالإفراط يف تناول الطعام اأكرث من الرجال.

ريا�صة �صحرية تخل�صك من الكر�س بـ10 دقائق
ت�صكل دهون البطن اأو الكر�ض كما يطلق عليها البع�ض، م�صدر اإزعاج وقلق 
لكثري من النا�ض خا�صة الرجال، والأمر ل يقف عند املظهر غري املرغوب 

فيه، بل يتخطى ذلك لكونه خطرا يهدد ال�صحة ورمبا احلياة باأكملها.
ال��داخ��ل��ي��ة، حيث حتيط  اجل��ل��د  بعمق يف طبقات  ت��رتاك��م  البطن  ف��ده��ون 
باأع�صاء اجل�صم املوجودة يف هذه املنطقة م�صببة اأمرا�ض القلب وال�صكري 

وارتفاع �صغط الدم وال�صرطان وما اإىل ذلك.
ال�صحري،  احلل  اإليك  املزعجة،  الدهون  هذه  من  يعانون  ممن  كنت  ف��اإذا 
األ وهو ممار�صة ريا�صة ركوب الدراجات الهوائية، ح�صب ما جاء يف موقع 
بكونة  الهوائية  الدراجة  ركوب  ويتميز  بال�صحة.  املعني  �صكاي"  "بولد 
ن�صاطا بدنيا �صهال ميكن القيام به ب�صكل يومي، حيث ي�صتفيد اجل�صم منه 
على  العمل  يف�صل  لكن  فقط،  دقائق   10 مل��دة  يومياً  ركوبها  مت  لو  حتى 
زيادتها تدريجياً للح�صول على عظيم الفائدة يف اإنقا�ض_الوزن والتمتع 
ال�����ص��ع��رات احلرارية  ال���دراج���ات يف ح���رق  ب�صحة ج��ي��دة. وي�����ص��اه��م رك���وب 
والدهون املوجودة باجل�صم كله، وبالتايل يتم التخل�ض من دهون منطقة 

البطن، ما يوؤدي اإىل تنحيف اخل�صر والتخل�ض من الكر�ض.
الريا�صة يف �صد ع�صالت اجل�صم كله مبا فيها الفخذان  كما ت�صاهم هذه 
الوزن،  اإنقا�ض  يف  م�صاهمتها  عن  ف�صال  ال��ي��دان،  وحتى  والبطن  وال�صاق 
لتعزيز  الالزمني  والن�صاط  احليوية  اجل�صم  ومنح  املفا�صل،  اآلم  وع��الج 

طاقة اجل�صم خا�صة اإذا متت املواظبة على ممار�صتها يومياً.
وين�صح اخلراء بركوب الدراجات ب�صكل مكثف مرة اأو مرتني اأ�صبوعيا مع 
اللتزام مبمار�صة هذه الريا�صة يومياً قدر امل�صتطاع، كما ن�صحوا مبمار�صة 
ما يعرف بالتدريب امل�صتقطب، والذي ُيعرف اأي�صا بقاعدة 20/80 حيث 
ما،  ح��د  اإىل  ب�صرعة منخف�صة  ال��دراج��ه  رك��وب  وق��ت  م��ن   80% تق�صي 

مقابل زيادة الكثافة يف ال�%20 املتبقية من وقت التدريب.
اأق�صى  الن�صاط والطاقة واحلما�صة لبذل  ال�صخ�ض  وهذه الطريقة متنح 
جهد عندما يحني وقت ال�%20 مما يحقق اأف�صل النتائج يف التخل�ض من 

دهون البطن كما اأنه ميهد الطريق حلياة اأكرث ر�صاقة يف اأ�صرع وقت.
كما تو�صي جمعية الوقاية من الأمرا�ض بركوب الدراجات الهوائية ملدة 
15 دقيقة يف اليوم لتقليل دهون البطن ب�صرعة منقطعة النظري، لكنها 
حال  مكثف  ب�صكل  الريا�صة  هذه  ممار�صة  قبل  الطبيب  با�صت�صارة  تن�صح 

اإ�صابة ال�صخ�ض باأي نوع من الأمرا�ض.

من ه� ما�صبريو؟
ه���و م�����ص��ت�����ص��رق ف��رن�����ص��ي در������ض ال��ل��غ��ات ال�����ص��رق��ي��ة ف�����ص��ل��ع يف اللغة 
الهريوغليفية وان�صاأ املعهد الفرن�صي بالقاهرة وعمل مديرا للمتحف 
الآثار  لدرا�صة  امل�صرية  للبعثة  كرئي�ض  م�صر  قدم  قد  وك��ان  امل�صري 
كما ان له جهودا يف الك�صف عن بع�ض الثار امل�صرية واأهمها مومياء 
يف  الرئي�صية  ال�����ص��وارع  اح��د  على  ا�صمه  اأط��ل��ق  كما  ال��ث��اين،  رم�صي�ض 

القاهرة واملطلة على كورني�ض النيل. 
من ه� ج�تنربج ؟

الطباعة باحلروف  اخ��رتاع  اليه يف  الف�صل  امل��اين يرجع  هو خم��رتع 
املتحركة.

ماهما الدولتان اللتان حتمالن ا�صم معادن ؟
الدولة  ،اما  النحا�ض  ا�صمها الالتينيي كيريو�ض  هما قر�ض ويعني 
اي  ارج��ان��ت  ال�صبانية  م��ن  م�صتق  وا�صمها  الرجنتني  فهي  الخ���ري 

الف�صة. 

- اأن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني )ب( اإذا ما و�صعت حوايل
�صاعتني يف �صوء النهار

النحا�ض يف نف�ض قطر  الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �صلك من  اللحية لدى  اأن �صعر   -
�صعره

- اأن الكاأ�ض ال�صميك معر�ض للك�صر اأكرث من الكاأ�ض الرقيق فيما اإذا و�صع به م�صروب �صاخن
الأر����ض حول  بها  ت��دور  التي  ال�صرعة  ب�صبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 اأك��رث من  ي�صتمر  الك�صوف ل  اأن   -

ال�صم�ض.
- اأن الغاز يف طبيعته غاز ل رائحة له ، ولكن ت�صاف اإليه هذه الرائحة لدى ت�صفيته وتخزينه من اأجل عامل 

الأمان واحلماية لالنتباه اإليه
- اأن طائر الكيوي هو الطائر الوحيد التي تقع فتحة اأنفه يف مقدمة منخاره

- اأن املاء البارد هو اأخف من املاء ال�صاخن
- اأن مايخ�ض اجلمل من مفردات وتعابري يف اللغة العربية يقرب من 1000 كلمة

- اأن البعد بني ال�صم�ض والأر�ض يعادل 385 �صعفا من بعد الأر�ض عن القمر

ملك الغابة و�شبله املفقود
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ف�ائد ال�صاي 
ا�صرتالية  درا����ص���ة  اأظ���ه���رت 
له  ال�����ص��اي  ���ص��رب  اأن  حديثة 
ع���ل���ى �صحة  ك���ب���رية  ف����ائ����دة 
ال��ع��ظ��ام ، ف��ه��و ي�����ص��اع��د على 
ت���ق���وي���ت���ه���ا وال�����وق�����اي�����ة من 
بينها  ب��ال��ك�����ص��ور،  الإ����ص���اب���ة 

ك�صور عظام الفخذ.
وقال القائمون على الدرا�صة 
م����ن ج���ام���ع���ة ف���ل���ي���ن���درز، ان 
تناول ثالثة اأكواب فقط من 
ال�صاي يوميا ترتبط بحماية 
العظام  ك�صور  م��ن  الإن�����ص��ان 

بن�صبة ت�صل اىل 30%.
وت�صري الأبحاث العاملية اإىل اأن اأكرث من 200 مليون �صخ�ض حول العامل 
، تعاين  واأوروب��ا  املتحدة  الوليات  العظام، ويف  يعانون من مر�ض ه�صا�صة 
%30 من الن�صاء يف فرتة ما بعد �صن الياأ�ض من املر�ض ، بينهن 40% 
على الأقل عر�صة لالإ�صابة بك�صر يف العظام يف حياتهن نتيجة لذلك، بينما 

تبلغ فر�ض تعر�ض الرجال امل�صنني للك�صور 30%.
تقوي  ال�����ص��اي  يف  امل��وج��ودة  الفالفونويد  م��رك��ب��ات  اأن  الباحثون  ويعتقد 
العظام من خالل ت�صريع بناء خاليا العظام اجلديدة وتبطيء يف الوقت 

نف�صه تاآكل اخلاليا املوجودة.

طائر الن�ر�ض يف حماولة ل�صطياد فري�صته بالقرب من ميناء جزيرة بالرتوم �صمال غرب اأملانيا )ا ف ب(

ارتعد الثعلب وهو ي�صمع زئري الأ�صود فقد كان عالياً جداً واي�صاً غا�صباً جداً .. �صاأل نف�صه يا ترى ماذا حدث 
مايل ا�صمع الأ�صود تزاأر وهى غا�صبة �صاأذهب لأعرف فاأنا ل ا�صتطيع ان اجل�ض وانتظر.

ذهب الثعلب اإىل عرين الأ�صود وهو يحاول معرفة الأخبار وحني و�صل وجد امامه الأ�صد الكبري وهو �صديقاً 
له ف�صاأله بقلق: مايل اراكم تزاأرون هل حدث �صيئاً؟ فقال الأ�صد اختفى �صبلي ال�صغري .. ل تقف امامي هكذا 

اذهب وابحث عنه.. اذهب واأل قتلتك، يجب ان تبحث الغابة كلها عن ابني.
 جرى الثعلب من امام الأ�صد واخذ ي�صرخ وهو يف الطريق عن ال�صبل ال�صغري ال�صائع وكلما تقابل مع احد 
ال�صبل  �صاأل هل وجدمتوه ولكن اجلميع كانوا يجيبون بالنفي والغابة كلها من�صغلة بالبحث عن  احليوانات 
املياه  وو�صط  ال�صجريات  بني  وحتتها..  الأ�صجار  ف��وق  فيه  وبحثت  ال  مكاناً  احليوانات  ت��رتك  مل  ال�صغري.. 
ال�صحلة، من اطراف الغابة لأطرافها ومن �صرقها اإىل غربها ولكن دون فائدة واجتمع اجلميع حول الأ�صد 
اإىل غابتنا �صيادون اليوم ول حتى ام�ض..  ي��اأت  يقولون رمبا وقع يف يد �صياد!  ف�صرخ ال�صقر وق��ال: ل مل 
اأي حيوان  فقال القرد رمبا �صقط يف النهر فرد التم�صاح وقال ل.. ا�صرف على النهر بنف�صي مل ي�صقط فيه 
اليوم. ف�صرخ الأ�صد وقال ح�صناً هل تبخر ابني يف الهواء ايها املغفلون.. �صمت اجلميع رمبا خوفاً منه ورمبا 
احرتاماً لدموع الأم املنكوبة.. وو�صط هذا ال�صمت املطبق جاء ال�صبل ال�صغري ووقف و�صط الزحام وهو يقول 
ماذا حدث ملاذا تبكون، انده�ض اجلميع وتعجبوا ثم نظروا اإىل الأ�صد وهم يكتمون �صحكاتهم خوفاً من الأ�صد 
الذي برزت عيناه وهو ينظر اإىل �صبله الذى كان يبكيه منذ حلظات.. �صرخ فيه اين كنت ايها ال�صقي؟ فقال: 
كنت انام يف التجويف اعلى ال�صجرة من اخللف، كم كان النوم فيه دافئاً ومريحاً ومازلت اح�ض برغبتي يف النوم 
لي�صتكمل  فت�صلق فروعها ودخل يف جتويف عميق  ال�صجرة  والتف خلف  بهدوء  ال�صبل  ان�صحب  اخ��رى..  مرة 
نومه تاركاً امه واباه واحليوانات كلها ت�صحك وت�صحك حيث �صرخ الثعلب وقال كان ينام فوق راأ�ض ابيه وهو 
ل يح�ض بذلك، يا له من غبي، اآه كم هو غبي .. ومل يقل كلمته الثالثة فقد لطمه الأ�صد لطمة قوية فقتله يف 
احلال فقد ظن ان الأ�صد يق�صده هو بالغباء ول يق�صد ابنه وعندما عاتبته زوجته قال: هذ ال�صبل من ظهر 

ذاك الأ�صد. ول ي�صح ان يو�صف بالغباء ابداً.. فهل دفع الثعلب حياته ثمناً لغبائه ام غباء الأ�صد؟.

اأك����دت درا���ص��ة ملجموعة م��ن ال��ب��اح��ث��ني الإ���ص��ب��ان وج���ود عالقة 
مبا�صرة بني مدة النوم وتراكم الكول�صرتول يف ال�صرايني، وهو 
وال�صكتات  القلبية  بالنوبات  لالإ�صابة  اأ�صا�صيًّا  ع��ام��اًل  يعد  م��ا 

الدماغية.
الدرا�صة  فاإن  الإ�صبانية   "ABC" ذكرت �صحيفة  ما  وبح�صب 
التي اأقيمت على عينة من 2000 �صخ�ض ُتراِوح اأعمارهم بني 
وجود  ثبت  ج��ي��دة؛  ب�صحة  يتمتعون  جميعهم  �صنة،  و60   40

عالقة بني نوعية النوم واأمرا�ض الأوعية الدموية.
وحللت الدرا�صة حتلياًل �صاماًل العالقة بني عدد �صاعات النوم 
مثالية  مدة  اإيجاد  هو  الهدف  وكان  الأ�صخا�ض.  لهوؤلء  الليلي 
ل��ل��ن��وم؛ مل��ن��ع ت��راك��م ال��ك��ول�����ص��رتول يف الأوردة ال���ذي ي����وؤدي اإىل 

اأمرا�ض ت�صلب ال�صرايني اخلطرة.
وقالت ال�صحيفة: "ينبغي النوم لياًل ملدة 7 �صاعات على التوايل 

ت��راك��م لويحات  اأك���رث؛ لأن ه��ذا يبطئ  اأق���ل م��ن ذل��ك ول  لي�ض 
الكول�صرتول يف ال�صرايني، ومن ثم يقلل خطر الإ�صابة باأمرا�ض 

القلب والأوعية الدموية".
املتخ�ص�صني  م��ن  ف��ري��ق  م��ن  فرانكو"  "بيلني  الطبيب  وق���ال 
)اأحد  الع�صيدية  اللويحة  ظهور  "اإن  الدرا�صة:  عن  امل�صوؤولني 
اأنواع ت�صلب ال�صرايني( هو عامل خطر وحا�صم لأمرا�ض القلب 
امل�صار  تعرقل  اأن  ميكن  اللويحات  هذه  لأن  الدموية؛  والأوعية 

اأمام الدماء، وهو ما يت�صبب يف حدوث النوبات القلبية".
اأدل���ة ج��دي��دة لأه��م��ي��ة النوم  وت�صاهم ه��ذه ال��درا���ص��ة يف ت��ق��دمي 
على  اأجريت  التي  الأبحاث  اأظهرت  حيث  الإن�صان؛  �صحة  على 
بالبدانة  ترتبط  �صاعات،   7 النوم عن  قلة  اأن ق�صر  ال�صنني  مر 
8 �صاعات(  امل��دد الطويلة )اأك��رث من  ال��دم، واأن  وارت��ف��اع �صغط 

تزيد الإ�صابة مبر�ض ال�صكري من النوع الثاين.

تعرف على �صاعات النوم املثالية ملنع ت�صلب ال�صرايني


