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العي�ش بالقرب من املطاعم يجعلك �سمينًا

�أو �سمنتك.  حتى �ملحيط �لذي تعي�ش فيه، قد يحدد درجة ر�ساقتك 
�ل�ساالت  من  بالقرب  يعي�سون  من  �أن  بريطانية  در��سة  ك�سفت  فقد 
�لريا�سية يتمتعون بوزن �أقل وخ�سر �أنحف، على عك�ش �أولئك �لذين 

يعي�سون بالقرب من مطاعم �لوجبات �ل�سريعة.
وحّلل �لباحثون بيانات خا�سة بالوزن وقيا�ش �خل�سر ون�سبة �لدهون 
و70  الأكتتر من 400 �ألتتف رجل و�متتر�أة تتتر�وح �أعمارهم بني 40 
و2010   2006 عامي  بني  جمعت  بيانات  ��ستخدمو�  كما  عتتامتتاً. 
مثل دخل �الأ�سرة و�أنو�ع �لطعام و�خليار�ت �ملتاحة ملمار�سة �لريا�سة 
يف �أمتتتاكتتتن قتتريتتبتتة متتن �ملتتتنتتتازل متتثتتل �لتت�تتستتاالت �لتتريتتا�تتستتيتتة و�مل�سابح 

و�ملالعب.
و�حدة  من�ساأة  للم�ساركني  �أتيحت  �ملتو�سط،  �أنه يف  �لدر��سة  ووجتتدت 
و�حتتد من  تزيد عن كيلومر  تقع على م�سافة ال  �لتمارين  ملمار�سة 
�ملنزل، و�أن نحو ثلث �مل�ساركني ال يجدون مكاناً ملمار�سة �لريا�سة بهذ� 
�لقرب من منازلهم.  كما وجد �لباحثون �أن �مل�ساركني يف �ملجمل عليهم 
�ل�سريعة،  للوجبات  مطعم  لبلوغ  فقط  كيلومر   1.1 م�سافة  قطع 
ن�سف  متتن  �أكتتر  يبعد  ال  �لوجبات  هتتذه  لتقدمي  مطعماً  هناك  و�أن 
�لدر��سة  وتو�سلت  �مل�ساركني.  من  ُخم�ش  نحو  منازل  عن  كيلومر 
�إىل �أن �سهولة �لو�سول الأماكن ممار�سة �لتمرينات تعني �لتمتع بوزن 
�سحي �أكر.  وك�سفت �لدر��سة عن �أن �أوز�ن �مل�ساركني �لذين �أتيحت 
لهم �ستة �أماكن على �الأقل ملمار�سة �لتمرينات �لريا�سية، �أقل ممن ال 
توجد �أماكن كهذه قرب بيوتهم. كما كانت خ�سورهم �أنحف مبقد�ر 
 0.81 مبقد�ر  �أقتتل  لديهم  �جل�سم  دهتتون  ون�سبة  �سنتيمر   1.22
�لوقت نف�سه كانت خ�سور من يعي�سون على بعد  يف  �ملتو�سط.  % يف 
كيلومرين على �الأقل من مطعم للوجبات �ل�سريعة �أنحف مبقد�ر 
ن�سف  متتن  �أقتتتل  بعد  على  يعي�سون  مبتتن  متتقتتارنتتة  �سنتيمر   0.26

كيلومر من مطعم لهذه �لوجبات. 

عّمال البناء االكرث تعر�سًا ل�سرطان الرئة 
ج�سيمات  �أن  من  و�الإن�ساء�ت  �لبناء  لقطاع  �الأملانية  �لر�بطة  حذرت 
�لغبار �ل�سغرية يف �أماكن �لبناء ميكن �أن ت�سكل خطورة كبرية على 
�ل�سحة، ال�سيما �جل�سيمات �ملحتوية على مادة �لكو�رتز �لتي ميكن �أن 

توؤدي �إىل �الإ�سابة ب�سرطان �لرئة.
و�أ�تتتستتتارت �لتتر�بتتطتتة �إىل �أن �لتتنتتوعتتيتتات �الأختتتترى متتن �لتتغتتبتتار ميكن �أن 
�أخرى  نوعيات  �أو  �لتتعتتدوى  متتن  خمتلفة  نوعيات  حتتدوث  يف  تت�سبب 
وحذرت  لتتالأنتتف.  �ملبطن  �ملخاطي  �لغ�ساء  ك�سرطان  �ل�سرطان  متتن 
�لر�بطة من �أن عّمال �لبناء مبا فيهم �لنجارين و�حلجارين، وكذلك 
�لر�سامني وم�سممي �لديكور �لد�خلي ميثلون �لفئة �الأكر عر�سة 
�لوقاية  �الأ�سخا�ش  لهوؤالء  �أنه ميكن  �لر�بطة  و�أكتتدت  لهذ� �خلطر. 
من ذلك من خالل ��ستخد�م نوعيات �الآالت �ل�سليمة خالل �لعمل، 
لتنظيف  مدمج  �سفط  نظام  حتتوي  مثاًل  �آالت  هناك  �أن  �إىل  الفتة 
�أن يرتدي هوؤالء  �أي�ساً على �سرورة  �أ�سطح �لعمل. و�سددت �لر�بطة 
مالب�ش  عن  بعيد�ً  �إبقائه  �أهمية  موؤكدة  للتنف�ش،  و�قياً  �الأ�سخا�ش 

�لعمل �لعادية، ل�سمان عدم و�سول �أي غبار �إىل �ملالب�ش �لعادية. 

روبوت لكي وطي املالب�ش
��ستعر�ست �سركة �أمريكية نا�سئة روبوتاً جديد�ً قادر�ً على طي �ملالب�ش 
�سخ�ش  كتتل  حلم  ليحقق  بالب�سر،  مقارنة  عاليتني  ومتتهتتارة  ب�سرعة 

ك�سول يعترب م�ساألة طي �ملالب�ش مهمة �سعبة و�ساقة ومملة.
ويعمل �لروبوت بالطريقة و�لكيفية �لتي تعمل بها �لطابعات، حيث 
�لورق  ي�سع  كما  متاماً  طيها  �ملتتر�د  �ملالب�ش  قطعة  �مل�ستخدم  ي�سع 
د�خل �لطابعة. وقالت �ل�سركة �ملُ�سنعة فولدي ميت �لتي تتخذ من 
دقائق   4 نحو  تاأخذ  قطعة  �أي  طي  عملية  �إن  لها،  مقر�ً  كاليفورنيا 
فقط من بدء و�سعها د�خل �ملاكينة وحتى خروجها مطوية ومكوية.

وما يوؤخذ على �لروبوت حجمه �لكبري �مل�ساوي حلجم غ�سالة �ملالب�ش 
عقب  �ملطوية  �ملالب�ش  لو�سع  �أرفتتف  على  الحتو�ئه  نظر�ً  �ل�سغرية، 
ومن  �لتجريبية  �لتتروبتتوت يف مرحلته  يتتز�ل  ال  منها طيها.  �النتهاء 
�ملتوقع طرحه باالأ�سو�ق يف وقت متاأخر من �لعام �ملقبل، و��ستعر�ست 
�ل�سركة �لروبوت خالل م�ساركتها فعاليات موؤمتر �سي �إي �إ�ش 2018 
�ملنعقد حالياً يف ال�ش فيغا�ش. ومن �ملتوقع �أن تطرحه �ل�سركة بحلول 

عام 2019 ب�سعر 1000 دوالر تقريباً
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اأظافر ا�سطناعية حتميك من ال�سم�ش 
على  قتتتادرة  ذكتتيتتة  ��سطناعية  �أظتتافتتر  عتتن  �سهرية  فرن�سية  �سركة  ك�سفت 
تنبيه �الأ�سخا�ش باأنهم معر�سني ملخاطر �الإ�سابة بحروق �ل�سم�ش، نظر�ً 

لق�سائهم فر�ت طويلة حتت �أ�سعة �ل�سم�ش.
و�أو�سحت �سركة لوريال �ل�سهرية �أن �الأظافر عبارة م�ست�سعر�ت �سغرية جد�ً 
�لبنف�سجية  �الأ�سعة فوق  لتك�سف عن  �الإبهام  م�سممة لو�سعها على ظفر 
ب�سبب  خلطر  معر�سة  ب�سرتهم  بتتاأن  مرتديها  لتخرب  �جللد،  يف  ون�سبتها 

ق�سائهم فر�ت طويلة الأ�سعة �ل�سم�ش.
وقالت �ل�سركة �إن منتجها �ل�سابق وهو عبارة عن ال�سقات ي�سعها �ملرتدي 
على جلده، �أدت �إىل توعية وتنبيه %34 من �الأ�سخا�ش ب�سرورة ��ستخد�م 
كرمي و�قي من �أ�سعة �ل�سم�ش، ونحو %37 ب�سرورة �لوقوف حتت �لظل 

با�ستمر�ر.
من  جمموعة  ويت�سمن  ملم،   2 �لذكي  �ال�سطناعي  �لظفر  �سمك  ويبلغ 
بطارية،  دون  من  ويعمل  �ل�سيليكون،  ومو�سالت  �ال�ست�سعارية  �الأجتتهتتزة 
�ملوجودة  تلك  مثل  ممغنطة  متا�ش  رقاقة  عرب  �لذكي  بالهاتف  ويرتبط 

د�خل بطاقات �الئتمان.
و�أو�سحت لوريال �أن �لتطبيق قادر على تخزين بيانات عدة �سهور، ليظهر 
�لوقت.  متتد�ر  على  �مل�ستخدم  لها  يتعر�ش  �لتي  �ل�سم�ش  �أ�سعة  وكم  حجم 
 40 ب�سعر   2019 عام  بحلول  �لذكية  �الأظافر  لطرح  �ل�سركة  وتخطط 
باحثني يف  متتع  بالتعاون  �الأظتتافتتر  هتتذه  لتتوريتتال �سممت  �أن  ُيتتذكتتر  دوالر. 
جامعة نورث و�سرن يف �إلينوي �الأمريكية، وك�سفت عنه خالل م�ساركتها 
يف  حالياً  �ملنعقد   2018 لعام  �ال�ستهالكية  لالإلكرونيات  معر�ش  �أكتترب 
ال�ش فيغا�ش و�مل�ستمرة فعالياته حتى 12 يناير )كانون �لثاين( �جلاري، 

وذلك بح�سور 200 �ألف �سخ�ش.

ال�سني حتجب 128 
األف موقع اإلكرتوين 
�لتت�تتستتني �جلديدة  �أنتتتبتتتاء  قتتالتتت وكتتالتتة 
�إن  بيانات حكومية  نقاًل عن  �سينخو�، 
�ألف موقع   128 �ل�سني حجبت نحو 
على  2017، الحتو�ئها  �إلكروين يف 

مو�د بذيئة ومعلومات �أخرى م�سيئة.
�لتتت�تتتستتتادرة عتتتن �ملكتب  ووفتتتتق �الأرقتتتتتتتام 
و�ملن�سور�ت  �الإباحية  ملكافحة  �لقومي 
�ل�سلطات  �تتتستتتادرت  �لتتقتتانتتونتتيتتة،  غتتتري 
قانوين  غتتري  من�سور  مليون   30.9
�سخ�ش   1900 وخ�سع   ،2017 يف 

لعقوبات جنائية .
وت�سدد �ل�سني �لرقابة على حمتويات 
للحفاظ  جتتتهتتتود  �إطتتتتتتار  يف  �الإنتتتترنتتتتت 
�الجتماعي  �ال�ستقر�ر  ت�سميه  ما  على 
وت�ستهدف �ملحتوى �لبذيء و�الإباحي، 
�لقانوين  غتتتري  �لتتنتت�تتستتر  �إىل  �إ�تتتستتتاًفتتتة 

لالأخبار.

كيف يرى امل�سابون 
بعمى االألوان 

�الإيطايل  و�ملتت�تتستتور  �لتتفتتنتتان  نتت�تتستتر 
ديتتفتتيتتد �تتستتا�تتستتو، عتترب حتت�تتستتابتته على 
�للقطات  �إن�ستغر�م، جمموعة من 
ملتت�تتستتروع ممتتيتتز يتتحتتاول متتن خالل 
يعانون  من  حتتول  �لوعي  يزيد  �أن 
بتتت�تتتستتتريتتتة، مثل  �إ�تتتتتستتتتتكتتتتتاالت  متتتتتن 
عمى �الألتتتتو�ن، متتن نتتوع نتتتادر مثل 
هذ�  �سا�سو:  ويتت�تتستترح  تريتانوبيا. 
�لتتنتتوع متتن متتر�تتش عتتمتتى �الألتتتتتو�ن، 
يعدل �سكاًل نادر�ً من �للون �لناجم 
عن عدم �حل�سا�سية لل�سوء �الأزرق، 
مما ي�سبب �الرتباك بني �الأخ�سر 
�حلال  طبيعة  باالإ�سافة  و�الأزرق، 
�لتتتتدرجتتتتات �حلتتتتمتتتتر�ء �لتي  لتتتتتلتتك 
�أمتنى  هتتتذه،  �تتستتوري  يف  �سرونها 
هتتتتتوؤالء  يتتتتترى  كتتتيتتتف  تتتت�تتتستتتعتتترو�  �أن 
متتن حولهم،  �لتتعتتامل  �الأ�تتستتختتا�تتش 
�لتفا�سيل بعيونهم،  و�أن ت�ساهدو� 
�سعورهم  �إدر�ك  متتتن  وتتتتقتتتربتتتو� 
جمموعة  يلي  وفيما  و�ختالفهم. 

خمتارة من �ل�سور.

الدوام ال�سارم يحدث 
خلاًل باحلياة اخلا�سة

ذكتتتتترت در��تتتتستتتتة �أجتتترتتتتهتتتا �ملتتتبتتتادرة 
�الأملانية لل�سحة و�لعمل �أن �لتو�زن 
بتتتني �لتتعتتمتتل و�حلتتتيتتتاة �خلتتا�تتستتة ال 
�إذ�  يتترتتتبتتط كتتتثتتتري�ً مبتت�تتستتاألتتة متتتا 
�أو جزئي.  بتتدو�م كامل  كنت تعمل 
فتتاملتت�تتستتاألتتة �ملتتهتتمتتة هتتنتتا هتتتي متتتا �إذ� 
كانت �ساعات عملك تت�سم باملرونة 
متتن عتتدمتته.  و�أو�تتستتحتتت �لدر��سة 
�لذين  �ملتتوظتتفتتني  متتن   64% �أن 
لي�ش لديهم مو�عيد عمل �سارمة 
يقولون �إن هناك تو�فقاً كبري�ً بني 
لكن  �خلتتا�تتستتة.  وحتتيتتاتتتهتتم  عملهم 
من �لناحية �الأختترى هذه �لن�سبة 
تقل �إىل %45 بني �أولئك �لذين 
مرنة  عمل  مو�عيد  لديهم  لي�ش 
ويعملون كل �لوقت �أي دو�م كامل، 
كما �أن هذه �لن�سبة جاءت مت�سابهة 
�لذين  �لتتعتتامتتلتتني  بتتني   )47%(
�لتتتتتتدو�م �جلزئي  بتتنتتظتتام  يتتعتتمتتلتتون 
بدون مو�عيد عمل مرنة. وطبقاً 
%52 من  لتتلتتدر��تتستتة، فتتتتاإن نتتحتتو 
�لذين  �سو�ء  �مل�سح  �سملهم  �لذين 
لديهم عمل خا�ش �أو ممن يعملون 
مملوكة  موؤ�س�سات  �أو  �تتستتركتتات  يف 
عمل  مبو�عيد  يتمتعون  الأختتريتتن 
�لعاملني  مرنة،%72 من هوؤالء 
بينما  مرنة،  عمل  مو�عيد  لديهم 
�لعمل من  لديهم خيار  ن�سبة من 
مبو�عيد  �لتقيد  بتتتدون  �أو  �ملتتنتتزل 
�أجتتل هذه  %28. من  بلغت  فقد 
�الأملانية  �ملتتبتتادرة  قتتامتتت  �لتتدر��تتستتة، 
�آر�ء  با�ستطالع  و�لتتعتتمتتل  لل�سحة 
�ألفني من �لعاملني بالقطاع  نحو 
و�الأ�سخا�ش  و�حلتتكتتومتتة  �خلتتا�تتش 

�لذين لديهم عمل خا�ش. 

ال�سخونة لعالج تيب�ش 
ع�سالت موؤخرة العنق 

"�سنيورين  جمتتتتلتتتتة  �أوردت 
تتتتطتتتبتتتيتتتقتتتات  �أن  ر�تغيرب" 
�ل�سخونة تعالج تيب�ش ع�سالت 
�لزجاجة  مثل  �لعنق،  متتوؤختترة 
�ل�ساخنة  و�لتتتِقتتتربتتتة  �لتت�تتستتاختتنتتة 
حتى  �أو  �ل�ساخنة  و�لال�سقات 
باالإ�سافة  �لتتت�تتتستتتاختتتن،  �لتتتد�تتتش 
�ملحفزة  �ملتتر�هتتم  ��ستعمال  �إىل 
�لتتدم.  ولتجنب تيب�ش  ل�سريان 
عتت�تتستتالت متتتتوؤختتتترة �لتتعتتنتتق من 
�الأملانية  �ملجلة  تن�سح  �الأ�سا�ش، 
�لنف�سي  �لتتتتتوتتتر  بتتاالبتتتتتعتتاد عتتن 

�الإمكان،  قتتدر  �لع�سبي  و�ل�سد 
وحتتمتتايتتة �لتترقتتبتتة متتتن �لتتتتربودة 
�ل�سديدة،  �لهو�ئية  و�لتتتتتيتتار�ت 
منا�سبة  متترتتتبتتة  عتتلتتى  و�لتتتتنتتتتوم 
توفر �لر�حة للعنق.  وبالن�سبة 
ملتتوظتتفتتي �لتتعتتمتتل �ملتتكتتتتتبتتي، يجب 
حتافظ  جلو�ش  و�سعية  �ختيار 

�لفقري،  �لعمود  �سحة  على 
متتتتتتتتع فتتتتتتتتتتتتتر�ت ر�حتتتتتتتتتتة، 

تقنيات  وممتتتتتار�تتتتتستتتتتة 
ومتارين  �ال�سرخاء، 

�الإطالة بانتظام. 

و�عياً عن طريق هزه  �ل�سخ�ش  كان  �إذ�  ما  تفقد  1.�أواًل 
من �أكتافه و�سوؤ�له ب�سوت عال ما �إذ� كان بخري.

�ملحلي  بتتالتترقتتم  �تتت�تتستتل  �لتت�تتستتختت�تتش،  يتتتتتفتتاعتتل  مل  2.�إذ� 
لالإ�سعاف �أو �طلب هذ� من �سخ�ش �آخر.

3.�بد�أ بال�سغط على �ل�سدر على �لفور. �سع �مل�ساب على 
ظهره على �سطح متما�سك، �نحن بجو�ر كتفه و�سع ر�حة 
يديك يف منت�سف خط تخيلي بني �حللمتني. و�سع �ليد 
�الأخرى فوق �الأوىل. ثم ��سغط مبعدل 100 �إىل 120 
�سغطة يف �لدقيقة. و�ملوقع �ملحدد لل�سغطات �أقل �أهمية 

من فعل �ل�سغط نف�سه.
بتتد�أت قو�ك تخور،  و�إذ�  �ل�سغط.  �أال توقف  �ملهم  4.ومن 

�طلب من �أحد �ملارة �أن يحل حملك.
�لذي �سيتوىل منك �الإ�سعافات  �جلديد  �ل�سخ�ش  5.على 
�الأولتتتيتتتة �لتتتنتتتزول عتتلتتى ركتتبتتتتتيتته عتتلتتى �جلتتانتتب �الآختتتتر من 
�ل�سحية، ثم ينبغي على كليكما �لعد تنازلياً حتى �لتبديل: 
"ثالثة �ثنني و�حد..". يعيد �ل�سغط على �لقلب �لدورة 
�ملتبقي يف  �الأوك�سجني  �ملخ  �إىل  �إي�سال  يتيح  �لدموية، ما 

ج�سم �ل�سحية.
6.ينبغي �أن يتو��سل �ل�سغط حتى ت�سل �سيارة �الإ�سعاف 

ويتوىل �مل�سعفون �ملهمة.
�تتستتختت�تتش يف  �ألتتتتف   70 نتتحتتو  �أن  �إىل  �لتتتتتقتتديتتر�ت  وتتت�تتستتري 
 65 منهم  ويتوفى  �سنوياً،  فتتجتتاأة  قلوبهم  تتوقف  �أملانيا 
�ألتتتف تتتقتتريتتبتتاً. وال يتتجتتري �تتستتوى ثتتلتتث متتن كتتل �ملتتتتارة غري 

بح�سب  �الأولتتيتتة،  �مل�ساعدة  طبي،  تدريب  على  �حلا�سلني 
موؤ�س�سة �لقلب.

ما هي اأعرا�ض ال�سكتة القلبية
حتى يبقى ج�سم �الإن�سان على قيد �حلياة تتكاتف �لعديد 
بانتظام  د�ختتلتته للعمل  �ملتتوجتتودة  �الأجتتهتتزة �حلتتيتتوّيتتة  متتن 
�لقيام  �الأجهزة م�سوؤوٌل عن  وتناغم، وكل جهاز من هذه 
هو  �لع�سبي  �جلهاز  فمثاًل:  �ملهّمات،  من  عدد  �أو  مبهّمة 
�مل�سوؤول عن نقل �ل�سّياالت �لع�سبّية �إىل �لدماغ، و�جلهاز 
يقوم  كما  �ملنت�سبة  �لقامة  �جل�سم  يعطي  �لتتّذي  �لعظمي 
بحماية بع�ش �الأع�ساء �حليوية �ملهمة يف �جل�سم كالقلب 
�لذي يحميه �لقف�ش �ل�سدري، و�جلهاز �لدور�ين �مل�سوؤول 
�أنحاء  جميع  �إىل  و�الأك�سجني  �لغذ�ئية  �ملتتو�د  �إي�سال  عن 

�جل�سم و�ملتكّون من �لقلب ب�سكٍل رئي�سّي.
 وع�سلة �لقلب من �أهم �الأع�ساء �حليوية د�خل �جل�سم، 
�أجز�ء  جميع  �إىل  �حلتتيتتاة  ت�سخ  نب�ساته  متتن  نب�سة  فكّل 
�جل�سم، لكن يف كثري من �الأحيان من �ملمكن �أن يتعّر�ش 
�لتتتتتي قتتد تودي  �إىل بع�ش �العتتتتتتتالالت و�ملتت�تتستتاكتتل  �لتتقتتلتتب 
تباطوؤها،  �أو  �لقلب  دقتتتات  يف  كالت�سارع  �الإنتت�تتستتان،  بحياة 
و�ل�سكتة �لقلبية �لتي هي من �أخطر �مل�ساكل �لتي يتعّر�ش 

لها �لقلب.
مفاجئ  ب�سكٍل  �لقلب  نب�ش  توّقف  هي  �لقلبّية  و�ل�سكتة 
وغري متوّقع، مما يوؤدي �إىل توّقف و�سول �لدم �إىل �لدماغ 

�لقلبّية  و�ل�سكتة  �جل�سم،  د�خل  �حليوّية  �الأع�ساء  وباقي 
خطرية جد�ً؛ فهي توؤّدي �إىل �لوفاة يف حال عدم عالجها 

يف غ�سون دقائق معدودة.
ومن �جلدير بالذكر �أّن هناك �ختالف بني �ل�سكتة �لقلبية 
و�لنوبة �لقلبية؛ فال�سكتة �لقلبّية هي توّقف ع�سلة �لقلب 
�لقلبية  �لنوبة  بينما  مفاجئ،  ب�سكٍل  �لنب�ش  عن  كاملًة 
�لتتدم، وميكن  �لقلب عن �سخ  هي توقف جزء من ع�سلة 
بالنوبة  �إ�سابته  �أثناء  �لقلبية  بال�سكتة  �الإن�سان  �أن ي�ساب 
معّر�سون  �لتترجتتال  �أّن  كما  منها،  �ل�سفاء  بعد  �أو  �لقلبية 

ْعفي �لن�ساء. لالإ�سابة بال�سكتة �لقلبية �سِ

الأ�سخا�ض الأكرث عر�سًة للإ�سابة بال�سكتة القلبّية 
بحالة  �الإ�سابة  مثل:  �لقلبي،  �لنظام  يف  ��سطر�ب  وجود 
�الأ�سباب  �أهتتم  من  �مل�سكلة  هذه  وتعّد  �لبطيني،  �لرجفان 
�لبطينني  قتتدرة  عتتدم  ب�سبب  �لقلبية،  بال�سكتة  لالإ�سابة 
ب�سكل  �رجتافهما  وبالتايل  طبيعي،  ب�سكل  �لنب�ش  على 
كبري وغري منتظم مّما يوؤّدي �إىل �أن ي�سّخ �لقلب �لدم �إىل 
�جل�سم ب�سكل �أقل من �ملعتاد �أو يف بع�ش �الأحيان ال ي�سخ 
�لدم �إطالقاً. وجود م�ساكل يف �لنظام �لكهربائي للقلب. 
باأمر��ش  �ل�سخ�ش  �إ�تتستتابتتة  تتتتوؤّدي  قتتد  �الأحتتيتتان  بع�ش  يف 
معّينة �إىل �إ�سابته بال�سكتة �لقلبية، وهذه �الأمر��ش مثل: 
�أمر��ش �لقلب، ومر�ش �ل�سريان �لتاجي. �لقيام مبجهود 

بدين كبري جد�ً.

ماذا تفعل عندما ي�ساب �سخ�ش اأمامك ب�سكتة قلبية؟

القلبي الرئوي ل�سخ�ض قد يكون  اأداء الإنعا�ض  يعّد 
اأ�سيب ب�سكتة قلبية مبثابة حتد لأي �سخ�ض، �سيما 

النفخ عرب الفم ل�سخ�ض غريب.
وت�سري موؤ�س�سة القلب الأملانية اإىل اأنه عندما يتوقف 

قلب �سخ�ض ما، يكون ال�سغط على ال�سدر اأهم 
وبدونه  الرئوي.  القلبي  الإنعا�ض  يف  اإجراء 

ياأتي املوت �سريعًا.
اإجراءات احلفاظ  اأداء  يتم  ويف حال مل 

على احلياة، فاإن فر�ض ال�سحية للنجاة 
دقيقة،  ك��ل   %  10 ب��واق��ع  تنخف�ض 

وي��ح��دث امل���وت غ��ال��ب��ًا خ���لل ع�سر 
اأغمي  اإذا  وبالتايل  فقط.  دقائق 
على  �سقط  اأو  م��ا  �سخ�ض  ع��ل��ى 

اأن يفعله  الأر�ض، هذا ما يجب 
القلب  طبيب  بح�سب  امل���رء، 

الأملاين ديرتي�ض اأندر�سني:
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�ش�ؤون حملية

يف حفلت اأم�سيات يف حديقة اأم الإمارات 

جاويد علي ياأ�سر جمهور اأبوظبي بروائع االأفالم الهندية  
النجم التون�سي بو�سناق يختتم فعاليات »اأم�سيات« مب�ساركة 16 مو�سيقيا

للطلبة املتفوقني يف الوليات املتحدة الأمريكية

جامعة االإمارات ت�ست�سيف اجلل�سة التعريفية لربنامج حممد بن زايد للمنح الدرا�سية 

لتعزيز دور املدر�سة وت�سجيع اأولياء الأمور 

التعليم واملعرفة تنظم ور�سة تدريبية ملدراء م�سروع املدار�ش املجتمعية 

•• اأبوظبي - الفجر

برنامج  �سل�سلة  متتن   �لثانية  �حلفلة  �أم�ش  �أول  �أقيمت 
د�ئرة  تنظمه  �لتتذي  �ملو�سيقية  للحفالت  "�أم�سيات" 
�الإمار�ت،  �أم  حديقة  يف  �أبوظبي   – و�ل�سياحة  �لثقافة 
حتت رعاية �سمو �ل�سيخة �سم�سة بنت حمد�ن بن حممد 
�أحد  علي،  جاويد  �لهندي  �ملغني  �أحيى  حيث  نهيان،  �آل 

�لهندية،  �ل�سينما  يف  �ملو�سيقية  �خللفيات  مطربي  �أبتترز 
حفاًل ر�ئعاً �حتفاًء باملو�سيقى يف تر�ث  �لب�سرية �مل�سرك.  
و�أ�سر جاويد �جلمهور باأد�ئه �لذي تخللته �أغاٍن تقليدية 
و�أغاين �الأفالم �لهندية �ملقّدمة بعدد من �للغات ومنها 
�لهندية، و�لبنغالية، و�الأوردية، و�لكاناد�ية، و�لتاميلية، 
على  �أغتتاين  تركز  و�الآ�سامية.  و�ملر�ثية،  و�لتيلوغوية، 
جاويد على �إي�سال معاين �حلب و�ال�ستياق و�لقرب من 

�حلبيب، يف �أغاين تتجاوز مو��سيعها �حلدود و�لفو�رق، 
باالإ�سافة �إىل �أغاين �الأفالم �لهندية �لتي تظهر �لتاأثري 
و��سعة  ب�سعبية  وحتتتظتتى  �ملتتعتتا�تتستترة،  للتعابري  �ملتتلتتحتتوظ 
�لتقليدية  �ملو�سيقى  بني  �لفريد  ملزجها  �جلمهور،  بني 
�لتقليدية  باملو�سيقى  و�حتتتتتفتتاًء  و�ل�سعبية.  و�حلتتديتتثتتة 
برنامج  تو��سل  �الأو�سع،  �ملنطقة  يف  �ملنت�سرة  و�ملعا�سرة 
�لنجم  �لثامنة م�ساًء مع  �الأربعاء عند  "�أم�سيات" �أم�ش 

�حيا�الأم�سية  �لتتتذي  بو�سناق  لطفي  �لكبري  �لتون�سي 
�لثالثة و�خلتامية �إىل جانب 16 مو�سيقياً.  ي�سار �إىل �أّن 
لطفي بو�سناق و�حد من �أهم �أ�ساطني �لغناء و�ملو�سيقى 
"بافاروتي  لقب  عليه  �أُطتتلتتق  حيث  �الأو�تتستتط،  �ل�سرق  يف 
�ملو�سيقي  �الإنتتتتتاج  متتن  وفتتري  ق�سط  يف  و�ساهم  تون�ش"، 
�لذي يتنوع بني �أغاين �لطرب، و�الأنا�سيد، و�أغاين �لفن 

�ل�سعبي �لعربي �حلديث.

•• العني - الفجر

نظمت جامعة �الإمار�ت بالتعاون مع جامعة نيويورك 
حممد  �ل�سيخ  "برنامج  عن  تعريفية  جل�سة  �أبوظبي، 
بن ز�يد للمنح �لدر��سية للطلبة �ملتفوقني"، بح�سور 
ل�سوؤون  – نائب مدير �جلامعة  �لكعبي  �لدكتور علي 
�ملديرة   – يو  �سي  ديتتان  و�ل�سيدة  و�لت�سجيل،  �لطلبة 
�ملجتمعية،  ز�يتتد  بن  حممد  �ل�سيخ  لرب�مج  �لتنفيذية 
وعدد من طلبة �جلامعات �حلكومية، يف م�سرح �ملبنى 

�لهاليل باحلرم �جلامعي.
�لثالثة  �ل�سنة  طلبة  ��ستقطاب  �إىل  �لربنامج  ويهدف 
و�لطلبة  �الأكتتادميتتيتتة،  �لتخ�س�سات  لكافة  و�لتتر�بتتعتتة 
�ملوؤ�س�سات  ملختلف  �لتتهتتمتتم،  �أ�تتستتحتتاب  متتن  �جلتتامتتعتتيتتني 
�لربنامج تطوير  يت�سمن  �لدولة، حيث  �لتعليمية يف 

مهار�ت �لتفكري �لنقدي، و�لكتابة، و�إد�رة �حلو�ر، وفن 
�خلطابة باللغة �الإجنليزية، ف�ساًل عن تطوير �ملهار�ت 

�لريادية للطلبة.
وتتتختتلتتلتتت �ملتتحتتا�تتستترة تتتقتتدمي عتتر�تتش فتتيتتديتتو تعريفي 
ز�يد  بتتن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بتترنتتامتتج  عتتن 
�لتتقتتائتتد �الأعلى  نتتائتتب  �أبتتتو ظتتبتتي  نتتهتتيتتان ويل عتتهتتد  �آل 
�ملتفوقني  للطلبة  �لدر��سية  -للمنح  �مل�سلحة  للقو�ت 
جتربة  و��ستعر��ش  �الأمتتريتتكتتيتتة،  �ملتحدة  �لتتواليتتات  يف 
فيه،  للم�ساركة  �الإعتتتتد�د  وكيفية  �ملتت�تتستتاركتتني،  �لطلبة 
��ستف�سار�ت  �الإر�تتستتاد�ت و�الإجتتابتتة عتتن  و�الطتتتالع على 

و�أ�سئلة �لطلبة حول هذه �ملنح.
و�أو�سحت ديان �سي يو" �أن هذ� �لربنامج ياأتي يف �سياق 
تطبيق روؤية �سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان يف 
�مل�ستقبل  لقادة  �ملتميز  �لعلمي  للتدريب  فر�ش  خلق 

�ل�سخ�سية  �ملتتهتتار�ت  �لتتربنتتامتتج  ويتتعتتزز  �ملجتمعات،  يف 
حتديات  خلق  يف  وي�سهم  �مل�ستقبل،  لتتقتتادة  و�ملتتعتترفتتيتتة 
علمية ومعرفية تهدف �إىل تطوير وحت�سني �خلرب�ت 
فر�سة  وهتتتو  �آمتتنتتة،  بيئة  يف  �ملنطقة  يف  �لطلبة  لتتتدى 
�جلامعات  من  �لعديد  يف  �ل�سابة  �لقياد�ت  الكت�ساف 

و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية يف دولة �الإمار�ت"
وعتترب �لتتطتتالتتب عتتبتتد�هلل �حلتتمتتودي و�لتتطتتالتتبتتة فاطمة 
�حلمادي من جامعة �الإمار�ت عن �سعادتهما بامل�ساركة 
�أتاح لهما فر�سة �لتعرف على  يف هذ� �لربنامج �لذي 
�أو�سع  منظور  من  متنوعة،  ومتتهتتار�ت  متعددة  ثقافات 
يجعل من �مل�ستقبل رحلة غنية بالتحديات يف �قت�ساد 

عاملي قائم على �ملعرفة.
20 طالبا  يتتوفتتر فتتر�تتش تر�سيح عتتدد  �لتتربنتتامتتج  هتتذ� 
وطالبة للم�ساركة فيه وميتد ملدة 10 �أيام ، كما يوفر 

تفاعلية  تعليمية  جتربة  �لعا�سر،  عامه  يف  �لربنامج 
ممتتتيتتتزة، تتتتتت�تتستتمتتن در��تتتستتتة متت�تتستتاقتتات عتتلتتمتتيتتة تخت�ش 
�ملهار�ت  �لريادة وتعزيز  �إىل جانب خ�سائ�ش  بالقيادة 
�لدر��سة  فرة  ومتتد  �لثقايف،  و�لتبادل  �الجتماعية، 
�مل�ساقات  لدر��سة  �ل�سفر  يتخللها  �أ�سهر،   8 �إىل  فيه 
�الأمريكية،  �ملتحدة  �لتتواليتتات  يف  نيويورك  جامعة  يف 
بتتاالإ�تتستتافتتة �إىل زيتتتتتارة  متتقتتر هتتيتتئتتة �الأمم �ملتتتتتحتتدة يف 
�ل�سياحية  و  �لتتثتتقتتافتتيتتة  و�ملتتتو�قتتتع  نتتتيتتتويتتتورك،  متتديتتنتتة 
و�ملر�كز �لعلمية يف �ملدينة ، وبعد هذه �لزيارة يح�سل 
�لطالب على �سهادة �إجناز باالإ�سافة �إىل منحة در��سية 
ي�ستقبل  كما   ، نيويورك  �ملاج�ستري يف جامعة  لدر��سة 
�لهمم، من  �أ�سحاب  �ملتميزين ومن  �لطلبة  �لربنامج 
جامعة �الإمار�ت، وجامعة ز�يد، وكليات �لتقنية �لعليا، 

وجلميع �جلن�سيات يف �لدولة. 

•• ابوظبي - الفجر

�لتتتتتعتتلتتيتتم و�ملتتتعتتترفتتتة ور�سة  نتتظتتمتتت د�ئتتتتتترة 
�ملجتمعية  �ملد�ر�ش  م�سروع  ملدر�ء  تدريبية 
مدر�سة،  متتتديتتتر   15 عتتتتددهتتتتم  و�لتتتبتتتالتتتغ 
�لف�سل  يف  �ملتت�تتستتروع  نتتتتتائتتج  تقييم  بتتهتتدف 
�الإيجابيات  على  و�لوقوف  �الأول  �لدر��سي 
و�لتحديات �لتي و�جهت �ملد�ر�ش، وذلك يف 
�إطار مو�كبة خطط د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة 
�أد�ء  حتتت�تتستتني  �إىل  �لتتتر�متتتيتتتة  وتتتوجتتهتتاتتتهتتا 
�للقاء  �ملدر�سية. ح�سر  و�مل�ساريع  �لرب�مج 
�لتت�تتستتريتتاين، وكيل  �لتتدكتتتتتور يو�سف  �تتستتعتتادة 
ونا�سر  بتتاالإنتتابتتة،  و�ملتتعتترفتتة  �لتعليم  د�ئتتترة 
�لال�سفية  �الأن�سطة  ق�سم  رئي�ش  خمي�ش 

يف �لد�ئرة.
و��ستعر�ست �لور�سة �لتدريبية �أبرز �إجناز�ت 
�لف�سل  خالل  �ملجتمعية  �ملد�ر�ش  م�سروع 
�لدر��سي �ملا�سي، باالإ�سافة �إىل ��ستعر��ش 
نتتقتتاط �لتتقتتوة و�الإجنتتتتتاز و�لتتتتتحتتديتتات �لتي 
و�جهت فرق �لعمل يف �لفرة �ملا�سية، وقام 
�الأن�سطة  �أهم  با�ستعر��ش  �ملد�ر�ش  مديرو 
�الأن�سطة  �لتي مت تنفيذها و�لت�ساور حول 
�سيعاود  �لتتذي  للم�سروع  �إ�سافتها  �ملقرح 
�لثاين  �لدر��سي  �لف�سل  بد�ية  ن�ساطه مع 
�ل�سكانية  �ملجتمعات  خدمة  بهدف  وذلتتك 

�ملحيطة باملد�ر�ش.
وتقوم د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة بتنفيذ �لدورة 
�ملجتمعية  �ملتتد�ر�تتش  م�سروع  متتن  �جلتتديتتدة 
 15 يف   ،2018/2017 �لدر��سي  للعام 
مدر�سة باأبوظبي و�لعني ومنطقة �لظفرة، 
بو�قع خم�ش مد�ر�ش يف كل منطقة، بهدف 
�ال�ستفادة من �لبنية �لتحتية لهذه �ملد�ر�ش 
وما بها من من�ساآت ريا�سية وقاعات جمهزة 
و�لرفيهية،  �لتعليمية  �ملتتعتتد�ت  بتتاأحتتدث 
�ملحيطة بها من خالل  �ملجتمعات  خلدمة 
تنظيم بر�مج وفعاليات بعد �ساعات �لدو�م 
�ملدر�سي تتنا�سب مع �حتياجات ومتطلبات 
جميع فئات �ملجتمع، وذلك يف �إطار م�ساعي 

�لد�ئرة �لهادفة �إىل �إطالق قدر�ت �الإن�سان 
لتتبتتنتتاء جمتتتتتمتتع �ملتتعتترفتتة بهويته  ومتتتكتتيتتنتته 

وقيمه وجذوره �حل�سارية.
�ل�سليمه  �لبيئه  �ملجتمعيه  �ملد�ر�ش  وتوفر 
ريا�سيه  �تتستتو�ء  خمتلفه  �ن�سطه  ملتتمتتار�تتستته 
وثتتقتتافتتيتته وعتتلتتمتتيتته وفتتنتتيتته وتتتعتتتتترب �حلل 
�لتي تقل فيها �خلدمات  للمناطق  �المثل 
�لوجهه  تتتكتتون  لكي  للمجتمع  �لرفيهيه 

�الوىل يف تلك �ملناطق.
�تتستتعتتادة �لتتتدكتتتتتتتور يو�سف  �لتتتدكتتتتتتتور  و�أكتتتتتد 
و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئتتترة  وكيل  �ل�سرياين، 
مبختلف  �ملتتجتتتتتمتتع  �إقتتتتبتتتتال  �أن  بتتتتاالإنتتتتابتتتتة، 
�إطالق  �ملجتمعية منذ  �ملد�ر�ش  فئاته على 
ُيعد   ،2015 عتتتام  كتتامتتل  ب�سكل  �ملتت�تتستتروع 
و�مل�سوؤولية  و�لتتوعتتي  �لن�سج  على  متتوؤ�تتستتر 
و�سعيهم  �ملجتمع  �أفتتتتر�د  بتتهتتا  يتمتع  �لتتتتتي 
�إىل حتقيق �الرتقاء مبهار�تهم وقدر�تهم، 
م�سرية �إىل �أن �مل�سروع يتما�سى مع �سيا�سة 
تنمية  حتتول  �ملتتتتتمتتحتتورة  �لتتر�تتستتيتتدة  قيادتنا 

�الإن�سان �الإمار�تي.
وقتتتتتتتال �لتتتت�تتتتستتتتريتتتتاين: متتتت�تتتتستتتتروع �ملتتتتتد�ر�تتتتتش 
�لتعليم  د�ئتتترة  م�ساعي  يعك�ش  �ملجتمعية 

باملهار�ت  �ملتتجتتتتتمتتع  جتتتهتتيتتز  �إىل  و�ملتتعتترفتتة 
يف  للم�ساهمة  �لعالية  و�لد�فعية  �لالزمة 
حر�ش  ويرجم  وتقدمه،  جمتمعهم  بناء 
�لد�ئرة على تر�سيخ قيم وتقاليد �ملجتمع 
وغر�ش  تتتر�ثتته،  على  و�ملحافظة  �الإمتتار�تتتي 
روح �النتماء و�ملو�طنة من خالل �مل�ساركة 
يف جمموعة و��سعة من �لن�ساطات �لثقافية 
و�لتتريتتا�تتستتيتتة، كتتمتتا �أنتتتته يتتتتتو�فتتق متتتع خطة 
�أبوظبي و�لتي جعلت من �لتنمية �لب�سرية 
بتتنتتاء نظام  �أهتتتم ركتتائتتزهتتا، و�ملتتتتتطتتلتتعتتة �إىل 
ويو�زي  �لع�سرية  �ملعايري  يو�كب  تعليمي 
�إدر�كاً  �لعامل،  يف  �لتعليمية  �لنظم  �أف�سل 
�سبابها،  بتمِكني  رهتتن  �مل�ستقبل  �أن  منها 
وت�سليحهم بالعلم و�ملعرفة، ورفع قدر�تهم 

لكي يتمكنو� من �ملناف�سة حملياً ودولياً. 
د�ئرة  م�ساعي  �ملجتمعية  �ملتتد�ر�تتش  وتدعم 
بني  �لعالقة  توطيد  يف  و�ملتتعتترفتتة  �لتعليم 
�لطلبة و�أولياء �أمورهم، و�الإد�رة �ملدر�سية 
�ملباين  دور  تفعيل  طتتريتتق  عتتن  و�ملتتعتتلتتمتتني، 
�ملتتدر�تتستتيتتة، عتتقتتب �لتتتتتدو�م، وجتتعتتلتتهتتا مر�كز 
تكون  بتتحتتيتتث  متتتتتطتتورة  جمتمعية  ختتدمتتة 
و�الإبد�ع  �لعلمي  لالإ�سعاع  منارة  �ملدر�سة 

�حل�ساري يف �ملجتمع �ملحلي �ملحيط.
ويت�سمن م�سروع �ملد�ر�ش �ملجتمعية حزمة 
تعزيز  يف  ت�سهم  �لتي  و�ملتتز�يتتا  �لفو�ئد  من 
�لتتتتتالحتتم �ملتتجتتتتتمتتعتتي، متتنتتهتتا �إيتتتجتتتاد متتتو�رد 
�مل�ستوى  عتتلتتى  للم�ساركة  متتوؤهتتلتتة  ب�سرية 
الأفر�د  �لفر�سة  و�إتتتاحتتة  و�لتتتدويل،  �ملحلي 
�ملدر�سية  �ملن�ساآت  من  لال�ستفادة  �ملجتمع 
بعد �لدو�م �ملدر�سي، باالإ�سافة �إىل �الرتقاء 
�مل�ساكل  متتن  و�حلتتتد  �الإمتتتار�تتتتي  باملجتمع 
�الجتتتتتمتتاعتتيتتة وختتلتتق جتتتو متتتن �الألتتتفتتتة بني 

�لطالب وويل �الأمر.
�لعالقة  تتتتعتتتزيتتتز  يف  �ملتتتت�تتتتستتتتروع  ويتتت�تتتستتتهتتتم 
�لتتطتتالتتب وويل �الأمتتتتر  بتتتني  �الجتتتتتمتتاعتتيتتة 
و�ملتتدر�تتستتة، و�إثتتتتتر�ء �ملتتعتترفتتة لتتتدى �لطالب 
بامل�ساركة يف مر�كز ما بعد �لدو�م �ملدر�سي، 
و�إتاحة �لفر�سة �أمام �أولياء �الأمور مل�ساركة 
باالإ�سافة  �ملختلفة،  �الأن�سطة  يف  �أبنائهم 
بالتعامل  �الجتماعية  �لرو�بط  تعزيز  �إىل 
كتت�تتستتركتتاء للمدر�سة يف  �أولتتتيتتتاء �الأمتتتتور  متتع 

�لعملية �لربوية.
وت�سمل �لفعاليات و�الن�سطة �لتي تقدمها 
�ملد�ر�ش �ملجتمعية ب�سكل يومي للم�ساركني، 

تتتدريتتبتتات تتتعتتلتتيتتم �تتستتبتتاحتتة، وتتتعتتلتتيتتم �للغة 
ومهار�ت  �حلا�سوب،  ومهار�ت  �الإجنليزية، 
وور�تتتتش فتتنتتيتتة، ومتت�تتستتاعتتدة �لتتطتتالب يف حل 
قدم،  كتترة  وتتتدريتتبتتات  �ملدر�سية،  �لتتو�جتتبتتات 
�تتستتلتتة، وتتتتدريتتتبتتتات متتائتتيتتة، ومتارين  وكتتتترة 
هتتو�ئتتيتتة، وور�تتتش علمية، و�ألتتعتتاب دفتتتاع عن 
�لتتنتتفتت�تتش، و�لتتتتتتتدريتتتب عتتلتتى كتتتتتابتتة و�إلتتتقتتتاء 
�لتت�تتستتعتتر، ومتت�تتستترحتتيتتات، و�جلتتمتتبتتاز حركي، 
وحما�سر�ت يف �لتثقيف �ل�سحي، وحلقات 
باالإ�سافة  و�الجتماعي،  �الأ�سري  لالإر�ساد 

�إىل بر�مج �أخرى متنوعة.
وحتظى �ملد�ر�ش �ملجتمعية باإ�سر�ف تربوي 
�لتعليم و�ملتتعتترفتتة من  وقتتيتتادي متتن د�ئتتترة 
خالل توفري �لعنا�سر �لربوية �ملتخ�س�سة 
و�فر�د  �لطلبة  على  لالإ�سر�ف  و�إعتتد�دهتتم 
�ملقدمة،  �الأن�سطة  يف  �مل�ساركني  �ملجتمع 
�ملُقدمة  و�لتتفتتعتتالتتيتتات  �الأنتت�تتستتطتتة  وقتتتيتتتادة 
د�خل �ملدر�سة �ملجتمعية، ومت �نتقاء كو�در 
�ملن�ساآت  الإد�رة  وموؤهلة  ُمتمكنة  �إ�سر�فية 
�ملهار�ت يف جمال عملها،  و�ملر�فق، متتلك 
و�لتفاعل  �لتو��سل  مهار�ت  �إىل  باالإ�سافة 

مع �ملجتمع. 
�ملتتتتد�ر�تتتتش  متتتت�تتتتستتتتروع  �أن  بتتتتالتتتتذكتتتتر  جتتتتديتتتتر 
لروؤية  حقيقياً  جت�سيد�ً  ُي�سكل  �ملجتمعية، 
حول  �ملتتتتتمتتحتتورة  و�ملتتعتترفتتة  �لتعليم  د�ئتتتترة 
وثقافياً  �جتماعياً  ملتقى  �ملتتدر�تتستتة  جعل 
ولت�سجيع  �ملتتحتتلتتي،  �ملجتمع  فتتئتتات  جلميع 
�ملن�ساآت  متتن  لتتال�تتستتتتتفتتادة  و�الأ�تتتستتتر  �لطلبة 
نتائج  �أظتتهتترت  وقتتد  �لتتتدو�م،  بعد  �ملدر�سية 
�لدور�ت �ل�سابقة من �مل�سروع تفاعاًل كبري�ً 
و�سكان  �الأمتتتتور  و�أولتتتيتتتاء  �لطلبة  ِقتتبتتل  متتن 

�الأحياء �ل�سكنية.
للم�سروع  �لتتقتتادمتتة  �خلتتطتتة  ح�سب  و�سيتم 
�ملحلية  و�ملوؤ�س�سات  �لتتدو�ئتتر  مع  �لتو��سل 
و�أن�سطة  بتتتر�متتتج  لتتتتتوفتتري  �لتتتعتتتالقتتتة  ذ�ت 
وختتتدمتتتات خمتتتتتلتتفتتة د�ختتتتتل تتتلتتك �ملتتتد�ر�تتتش 
جلتتتتتذب �ملتتجتتتتتمتتع ولتتتكتتتي حتتتتقتتتق �ملتتتتد�ر�تتتتش 

�ملجتمعية �الهد�ف �ملرجوة منها.

خلل م�ساركته يف موؤمتر زايد لل�سلم بالهند

خالد الظنحاين: ال�سيخ زايد 
�سانع احلب وال�سالم العاملي

•• كرياال- الفجرية –الفجر 

�أكد �ل�ساعر �الإمار�تي خالد �لظنحاين رئي�ش جمعية �لفجرية �الجتماعية 
�هلل  بتتاإذن  له  �ملغفور  �أن  ز�يتتد،  �سفر�ء  ملبادرة  �لتنفيذي  �لرئي�ش  �لثقافية، 
ثتتر�ه، �سخ�سية عاملية  نهيان، طيب �هلل  �آل  �سلطان  ز�يتتد بن  �ل�سيخ  تعاىل 
تتبو�أه  فيما  �لف�سل  يعود  ولتته  �لتاريخ،  يف  تتكرر  ولتتن  نوعها  من  فريدة 
�الإمار�ت �ليوم من مكانة وحظوة بني �الأمم، جاءت نتيجة �لعمل �لدوؤوب 

و�الجتهاد �مل�ستمر من قبل هذ� �لقائد �ملخل�ش لوطنه و�أمته. 
و�أو�سح �أن �ل�سيخ ز�يد �سانع �حلب و�ل�سالم �لعاملي، كان، طيب �هلل ثر�ه، 
�الإمتتار�ت باخلري  �سيوخ وقبائل  �سعى بني  �إذ  �لوفاق،  �لنا�ش يف  �أجمل  من 
فاأّلف بني قلوبهم و�أن�ساأ دولة �الإحتاد، و�أ�سهم يف �لتوفيق بني ملوك وروؤ�ساء 
�أنه  �لتعاون �خلليجي"، يف حني  "جمل�ش  �إن�ساء  �لعربية ومت  دول �خلليج 
�أول من يبادر يف �مل�ساحلة بني �لقادة �لعرب، ويحر�ش على جمعهم على 
�أبتترز �ل�سباقني يف مد يد �لعون لكل حمتاج يف  كلمة و�حتتدة. كما �أنه �أحد 
م�سارق �الأر�تتش ومغاربها من دون متييز بني عرق �أو لون �أو معتقد، فقد 

كان "رحمه �هلل" حمباً للنا�ش جميعاً.
�ل�سيخ  ملتتوؤمتتتر  �لثقافية  �جلل�سة  يف  �لظنحاين  م�ساركة  ختتالل  ذلتتك  جتتاء 
ز�يد �لعاملي �لثالث لل�سالم بالهند �لذي �نعقد موؤخر�ً يف جامعة �لثقافة 
�الإ�سالمية �لعاملية بوالية كري�ال �لهندية حتت �سعار "من �أجل عامل خال 
من �الإرهاب"، و�لذي ياأتي تخليد�ً لذكرى �لر�حل �ل�سيخ ز�يد، طيب �هلل 
ثر�ه، �لذي نذر نف�سه خلري �الإن�سانية و�سعادة �لب�سرية.  و�أ�سار �لظنحاين 
�إىل �أن �ل�سيخ ز�يد �هتم بالثقافة منذ بو�كري تاأ�سي�ش دولة �الحتاد حيث 
ود�ر  باأبوظبي،  �لثقايف  �ملجمع  �أبتترزهتتا،  �لثقافية،  �ملوؤ�س�سات  باإن�ساء  �أمتتر 
�إذ كان ميتلك  للكتاب وغريها،  �لدويل  �أبوظبي  �لوطنية ومعر�ش  �لكتب 
ب�سرية متوقدة حت�سب للم�ستقبل حيث �لعلم و�لثقافة هي مفتاح �ل�سعوب 
�إىل �لتقدم �الإن�ساين و�حل�ساري، كما كان، رحمه �هلل، �ساعر�ً من �لطر�ز 
�لتي  �لفرو�سية  �سفات  وهي  �ل�سعري،  و�الإبتتتد�ع  �لقيادة  بني  جمع  �الأول، 

جعلته يدون �أجمل ق�سيدة يف �لتاريخ �حلديث وهي دولة �الإمار�ت.

برعاية �سعيد بن طحنون 
مبادرة ملة فرح  تنطلق 20 فرباير لرت�سيخ قيم 

الت�سامح والعمل اخلريي لدولة االإمارات اإقليميًا ودوليًا
•• العني  - الفجر

تنظم �مياتا للموؤمتر�ت مبادرة �إن�سانية خرية ت�ساهم يف تعزيز �لدور�لذي 
و�لدويل  �الإقليمي  �ل�سعيدين  �ملتحدة على  �لعربية  �الإمتتار�ت  دولة  تلعبه 

و�ل�سعادة  �لتتتتت�تتستتامتتح  قتتيتتم  متتتكتتني  يف 
بني �ل�سعوب،حيث تاأتي هذه �حلملة 
�لنبيلة حتت ��سم "ملة فرح" �ملتز�منة 
مع 2018 عام ز�يد. وتتجلى �أهد�ف 
�ملبادرة يف �إدخال �لبهجة و�لفرح �إىل 
لقاء  عرب  �لتتدولتتة  ومقيمي  مو�طني 
يتتجتتمتتع �الأهتتتتتتل بتتتتاالأهتتتتل و�لتتتتذيتتتتن مل 
�أحبائهم  ت�سمح لهم ظروفهم بروؤية 
منذ �سنو�ت عدة. وبرعاية من معايل 
�سعيد بن طحنون بن حممد  �ل�سيخ 
فرح"  "ملة  متتتبتتتادرة  نتتهتتيتتان،تتتاتتتي  �آل 

يف  �لعميق  �إمياننا  من  معاليه:�إنطالقاً  قال  �ملنا�سبة  وبهذه  �الإمتتتار�ت،  يف 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة باأن �أي عمل يجب �أن يتحلى باأبعاد �إن�سانية 
�أ�سيلة تدعم جهودنا �مل�ستمرة يف ن�سر فكر �لتاآخي و�لعمل �الن�ساين بكل 
�أمنيات  لتحقيق  منا  "،�سعياً  فتترح  "ملة  مبادرة  رعاية  على  معانيه،�أقدمنا 
�لتتعتتائتتالت و�الأفتتتتتتر�د �لتتقتتاطتتنتتني د�ختتتتل �لتتتدولتتتة وختتارجتتهتتا،بتتلتتقتتاء بع�سهم 
�أهلهم  نفو�سهم،مب�ساهدة  تعم  �لفرحة  طويل،وجعل  غياب  بعد  �لبع�ش 
و�أقاربهم �ملتلهفني ملالقاتهم و�ل�سعور بنب�ش �حلياة و�حلنني من جديد. 
ونوه معاليه �إىل مدى حر�ش دوله �الإمتتار�ت يف مد يد �لعون و�لعمل مع 
�ملنظمات �الأهلية و�ملدنية و�جلمعيات �خلريية �ملنت�سرة يف �ملنطقة و�لعامل 
�مل�سافات  تقريب  �إىل  تهدف  �لتي  �الإن�سانية  �ملتتبتتادر�ت  روح  الإر�تتستتاء  ،وذلتتك 

و�لعالقات �ملتبادلة بني �ل�سعوب قاطبة. 
من جانبها �أكدت �ال�ستاذة : نادية خو�لدة مدير �ملبادرة  بقولها: �إننا نثمن 
ونقدر �لدور �لر�ئد �لذي توليه دوله �الإمار�ت �لر�سيدة وقيادتها �حلكيمة 
�لعمل  بر�مج  يف  بعطاء  و�مل�ساركة  �مللهوف  و�إغاثة  �ل�سالم  قو�عد  بناء  يف 
فرح" �لنابعة  "ملة  متتبتتادرة  عتتن  ر�سمياً  �أعلنا  �ملنطلق  هتتذ�  �الإنتت�تتستتاين،ومتتن 
ذويها  ملعانقة  تتطلع  �لتي  �الأ�تتستتر  �إلتتيتته  ت�سبو  متتا  تلبي  نبيلة  غتتايتتات  متتن 
�إىل  �لتوق  مع  ملر�آههم  �ساحت  �لتي  وعيونهم  �سوقهم  عن  و�أبنائها،ف�ساًل 
�ساعة �للقاء. و�أعربت  خو�لدة على مدى عزمها و�سغفها للعمل و�لتعاون 
�أكمل وجه ،موجه  يف خ�سم  مع �جلهات �ملعنية الإجنتتاح هذه �ملبادرة على 
�آل  حممد  بتتن  طحنون  بتتن  �سيعد  �ل�سيخ  ملعايل  �خلتتا�تتش  �سكرها  حديثها 
نهيان و�لرعاة و�لقائمني على مبادرة "ملة فرح". كما �ستنطلق �ملبادرة  يف 
��ستقبال �الأهايل من �ملطار  �ملبادرة  2018 ،و�سي�سم جدول  20 فرب�ير 
بقافلة من �ل�سيار�ت وبوجود جمموعة من �ل�سحفيني و�لنا�سطني،تليها 
عقد حفل ر�سمي بارز يف �إحدى �ساالت مدينة �لعني مع تقدمي حزمة من 
�لهد�يا لالأمهات و�الأطفال من قبل �لرعاة. و�سيتم �لقيام بجولة �سياحية 
�ملكانة  �ل�سوء على  لت�سليط  �لدولة  وفعاليات ترفيهية للم�ساركني �سمن 
و�أ�سرهم  �لقادمني  �الإن�ساين،وتعريف  �لعمل  جمال  يف  لالإمار�ت  �لعاملية 
على �ملعامل �ل�سياحية و�لتاريخية و�ملر�فق �حلديثة �لتي تزخر بها �لدولة 

يف جميع �أرجائها.



يكون �ل�سد�ع يف بع�ش �الأحيان عر�ساً م�ساحباً ملر�ش ما، 
وتارة �أخرى يكون هو ذ�ته �ملر�ش مثل �ل�سد�ع �لن�سفي، 
ببع�ش  �آثتتاره  من  �لتخفيف  �أو  مو�جهته  ميكن  ولكن 

�خلطو�ت �ل�سهلة �لتي ال حتتاج الأدوية.
ميكن  باأنه  “فرويندين” �الأملانية  جملة  و�أفتتتادت 
�مل�سكنات  من  وغتتريه  �الأ�سربين  عن  �ال�ستغناء 
بالبد�ئل  �لتتت�تتتستتتد�ع  ومتتتو�جتتتهتتتة  �لتتتتدو�ئتتتتيتتتتة 

�لطبيعية �لتالية:

ال�سداع العادي
�ل�سو�ئل  نق�ش  يعترب  �ملتتاء:   1-
�الأ�سباب  �أكتتتتر  متتن  �جلتت�تتستتم  يف 
�تتستتيتتوعتتاً لتتلتت�تتستتد�ع. وهتتنتتا ميكن 
متتو�جتتهتتة �لتت�تتستتد�ع متتن خالل 

تناول كوبني كبريين من �ملاء.
مع  �ملطحونة  �لقرفة  من  �سغرية  ملعقة  مزج  يتم  �لقرفة:   2-
لب�سع  �جلتتبتتني  على  �خلليط  يو�سع  ثتتم  �ملتتتاء،  متتن  �سغرية  ملعقة 

دقائق.
�لبار��سيتامول؛  ي�ساهي  تاأثري  له  �لنعناع  زيت  �لنعناع:  زيت   3-
لتتتذلتتتك ميتتكتتن متتو�جتتهتتة �لتتت�تتتستتتد�ع متتتن ختتتتالل تتتدلتتيتتك �ل�سدغني 

بقطر�ت من زيت �لنعناع.

ال�سداع الن�سفي
ب�سر  يتم  حيث  �سحرياً،  عالجاً  �لليمون  ق�سر  يعترب  �لليمون:   1-

ق�سر �لليمون وو�سعه على �جلبني لب�سع دقائق.
منه. �سغريتني  ملعقتني  ب�سرب  وذلك  �لتفاح:  خل   2-

�لبابوجن  �أو  �لزعر  �أو  كايني  فلفل  مثل  �لطبية:  �الأع�ساب   3-
�أو �ل�سمر.

وبارد،  �ساخن  �لتبادلية،  �حلمامات  تعد  �لتبادلية:  �حلمامات   4-
�سالحاً فعااًل للتخل�ش من �ل�سد�ع �لن�سفي.

 0.2 على  �سم   1 مبقد�ر  زجنبيل  قطعة  ب�سر  يتم  �لزجنبيل:   5-
لتتر متتن �أي نتتتوع تف�سله متتن �لتتعتت�تتستتائتتر، ثتتم �تتُستتربتته دفتتعتتة و�حتتتدة. 
وُيتت�تتستتاعتتد هتتذ� �ملتت�تتستتروب �أيتت�تتستتاً يف عتتالج حتتتاالت �لتت�تتستتد�ع �مل�ساحب 

لنزلة �لربد.

ال�سداع امل�ساحب لنزلة الربد
�لناجم  �ل�سد�ع  عالج  يف  �حلار  �لفلفل  ي�ساعد  �حلار:  �لفلفل   1-

عن نزالت �لربد، وكذلك يف حترير �جليوب �الأنفية.
حترير  يتم  حيث  �لنعناع،  زيت  با�ستن�ساق  وذلك  �ال�ستن�ساق:   2-

�جليوب �الأنفية؛ ومن ثم �لتخل�ش من �ل�سد�ع.
-3 �لفانيليا: �سرب كوب من �ملاء مع ملعقة �سغرية من م�ستخل�ش 

�لفانيليا �لطبيعية ي�ساعد يف عالج جميع �أنو�ع �ل�سد�ع تقريباً.

�شحة وتغذية
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تكميم املعدة جراحة تقّل�ض حجم املعدة، فل يتبقى �سوى %15 
تقريبًا من حجمها الأ�سا�سي. ت�ساعد هذه اجلراحة َمن يخ�سعون 
لها على ال�سعور بال�سبع ب�سرعة اأكرب وتفادي الإفراط يف الأكل 
اإىل حد كبري. ولكن عليك بعد اجلراحة اأن تتبع نظامًا غذائيًا 
الأ�سغر.  املعدة  حجم  مع  والتكّيف  التعايف  للج�سم  يتيح  �سارمًا 
اأن  اجلراحة  لهذه  يخ�سعون  َمن  على  يجب  ذل��ك،  على  ع��لوة 
ما  اإليك  حياتهم.  طوال  اأكرب  بوترية  اأ�سغر  وجبات  يتناولوا 

يجب اأن تتوقعه مع نظام تكميم املعدة الغذائي.

بدائل طبيعية لعالج ال�سداع العادي 
والن�سفي وامل�ساحب لـ »نزالت الربد«

على  لت�سبح  �ملتتعتتدة  �جلتتتر�ح  يقّل�ش  �ملتتعتتدة،  تكميم  جتتر�حتتة  يف 
�لتترجتتوع عنها،  كتتبتترية منها. ال ميكن  �أجتتتتز�ء  بتتاإز�لتتة  كتتم  �سكل 
�أكتتر من وزن  �أو   60% �الإن�سان يف خ�سارة نحو  ت�ساعد  وهي 
ج�سمه �لز�ئد. كذلك حتد من قدرة �جل�سم على �إنتاج هرمون 
جوع ُيدعى غريلني. نتيجة لذلك، ي�سعر معظم َمن يخ�سعون 

لتكميم �ملعدة بجوع �أقل بعد �جلر�حة.
مل�ساعدة  وم�سمم  �ملر�حل  متعدد  �لغذ�ئي  �ملعدة  تكميم  نظام 
�ملري�ش على �ال�ستعد�د للجر�حة، و�لتعايف، و�النتقال �إىل منط 

حياة يقوم على �لغذ�ء �ل�سحي.
قتتد يتتثتتري نتتظتتام تكميم �ملتتعتتدة �لتتغتتذ�ئتتي �أيتت�تتستتاً �هتتتتتمتتام َمتتتن ال 
يريدون  َمتتن  �أو  �ملتتعتتدة  تكميم  جلتتر�حتتة  �خل�سوع  ي�ستطيعون 
على  �الإقتتتتد�م  قبل  حياتهم  منتتط  يف  عالجية  تتتبتتدالت  جتتتربتتة 
وُن�سر يف جملة   2011 عام  �أُجتتري  بحثاً  لكن  هذه �جلر�حة. 
)جر�حة �ل�سمنة( �أ�سار �إىل �أن جر�حة تكميم �ملعدة ت�سبب عوز�ً 

يف �ملو�د �ملغذية يف �جل�سم.
ل �لبع�ش  لذلك، بدل جتربة نظام تكميم �ملعدة �لغذ�ئي، يف�سّ
باالأطعمة  و�اللتتتتتز�م  يتناولها  �لتي  �حل�س�ش  حجم  من  �حلتتد 

�ل�سحية فح�سب.

املراحل
�أخري�ً  ميّر �لنظام �لغذ�ئي باأربع مر�حل كي يتمكن �ل�سخ�ش 
�سيو�ظب عليه  �لذي  �ل�سلبة  �الأطعمة  �إىل نظام  �النتقال  من 
ملا تبقى من حياته. كذلك يفر�ش بع�ش �الأطباء على �ملري�ش 
تكميم  قبل  �ل�سحة  حت�سني  بغية  �جلر�حة  قبل  خا�ساً  نظاماً 

�ملعدة.
�لنظام  تفا�سيل  طبيبه  مع  يناق�ش  �أن  �سخ�ش  كل  على  ولكن 
�لغذ�ئي �ل�سحي قبل �جلر�حة، ال �سيما �أنه يختلف باختالف 

�ملر�سى.

املرحلة الأوىل: ال�سوائل ال�سافية
تكميم  نتتظتتام  متتن  �الأوىل  �ملتترحتتلتتة  تتتتتدوم 

�ملتتعتتدة �لتتغتتذ�ئتتي �أ�تتستتبتتوعتتاً تتتقتتريتتبتتاً بعد 
�جلتتر�حتتة. ختتالل هتتذه �لتتفتترة، عليك 
�أن ت�ستهلك �ل�سو�ئل �ل�سافية فح�سب. 
رطوبة  عتتلتتى  �حلتتفتتاظ  ي�سهم  كتتذلتتك 
�ل�سفاء  عتتمتتلتتيتتة  تتت�تتستتريتتع  يف  �جلتت�تتستتم 
�لغثيان  �الأعتتر��تتش، مثل  و�حلتتد من 

و�لتقيوؤ.
�ل�سو�ئل  بتتنتتظتتام  �اللتتتتتتتتتز�م  �أن  �تتستتحتتيتتح 

�أن  �إال  �سعباً،  يكون  قد  �لغذ�ئي  �ل�سافية 
�الأيام  يف  ُيذكر  بجوع  ي�سعر  ال  �ملر�سى  معظم 

�لتي تلي �جلر�حة. عليك �أن تتفادى:
مثل  �لكافيني،  على  حتتوي  �لتي  �مل�سروبات   •

�ل�ساي و�لقهوة.

�لفاكهة. كع�سائر  بال�سكر،  �لغنية  • �مل�سروبات 
�لغازية. • �مل�سروبات 
�ملكربنة. • �مل�سروبات 

�خلتتالتتيتتة من  �ل�سافية  �لتت�تتستتو�ئتتل  تتتتتتنتتاول  �أن  �ملتتقتتابتتل، يجب  يف 
�ل�سكر. و�إىل جانب ما ال يقل عن ثمانية �أكو�ب من �ملاء يومياً، 

ي�سمل نظام �ل�سو�ئل �ل�سافية:
• �جليلو.

• �ملرق.
�لكافيني. من  �خلاليان  �ل�ساي  �أو  • �لقهوة 

�ل�سكر. من  �خلالية  • �مل�سا�سات 

املرحلة الثانية: الأغذية ال�سائلة
بعد �أ�سبوع �إىل 10 �أيام من �جلر�حة، يبد�أ معظم َمن يخ�سعون 
جلر�حة تكميم �ملعدة بال�سعور باجلوع من جديد. خالل هذه 
�ملرحلة، تنتقل �إىل غذ�ء �سائل بالكامل غني بالربوتني. يجب 
�ل�سحية.  �ملغذية  �ملتتو�د  من  جمموعة  تناول  �لهدف  يكون  �أن 
ولكن من �ل�سروري جتّنب �الأطعمة �لغنية بال�سكر و�ملاأكوالت 

�لتي ال متلك قيمة غذ�ئية كبرية.

ت�سمل الأطعمة التي يجب تفاديها:
�الأطعمة �لغنية بال�سكر.

�الأطعمة �لغنية بالدهون، كاللنب �لكامل �لد�سم.
�الأطعمة �لتي حتتوي على قطع، كح�ساء �خل�سر�و�ت.

�أن  �لثانية  �ملتترحتتلتتة  بلغو�  متتن  على  ينبغي  ذلتتتك،  على  عتتتالوة 
�إىل  �لتتربوتتتني  و�إ�سافة  �ملتتاء  من  كبرية  كميات  �سرب  يو��سلو� 
غتتذ�ئتتهتتم بتت�تتستترب م�سحوق �لتتتربوتتتتني. ولتتكتتن �حتتر�تتش عتتلتتى �أن 
�ساٍف  ب�سائل  وخملوطاً  �ل�سكر  من  خالياً  �مل�سحوق  هذ�  يكون 

�أو كامل.
غر�ماً   20 تناول  هدفك  يكون  �أن  يجب 
و�ق�سر  يتتتتومتتتتيتتتتاً.  �لتتتتربوتتتتتني  متتتتن 
كوب  ن�سف  على  ��ستهالكك 
من �ل�سائل يف كل وجبة. 
�الأطعمة  تتت�تتستتمتتل 
من  �خلتتتتتالتتتتتيتتتتتة 

�ل�سكر:
�أنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو�ع   •
�حل�ساء �لقليلة 
من  �لتتتكتتتثتتتافتتتة، 
بتتتتيتتتتنتتتتهتتتتا 

�حل�ساء �لق�سدي.
و�ل�سوربيه. و�ملثلجات،  �ل�سكر،  من  �خلايل  • �لكا�سرد 

�ملخففة. • �لع�سائر 
�مل�ساف. �ل�سكر  من  �خلايل  �لتح�سري  �ل�سريع  • �لفطور 

�حل�ساء. يف  جد�ً  �لطرية  • �لنودلز 
و�لد�سم. �ل�سكر  من  �خلالية  �للنب  �أو  �ملثلجات  • �أنو�ع 

باملاء. و�ملخففة  �ل�سكر  �لقليلة  �لتفاح  • �سل�سة 
�لثالث، ت�ستطيع  �أو بد�ية �الأ�سبوع  �لثاين  نحو نهاية �الأ�سبوع 
متتن دون مو�جهة  كثافة  �الأكتتتر  �ملتتهتترو�تتستتة  �الأطتتعتتمتتة  �إ�تتستتافتتة 
�لغنية  �الأطتتعتتمتتة  تتتفتتادي  يف  ت�ستمر  �أن  عليك  ولتتكتتن  �ملتت�تتستتاكتتل. 

بال�سكر و�لدهون.
ف�ساًل عن �الأطعمة �لتي ��ستطعت تناولها باأمان �سابقاً، ميكن 

�أن ت�ستهلك �ليوم:
• �للبنة.

�ملخفف. • �ل�سوفان 
�ملهرو�سة. �حللوة  • �لبطاطا 

�ملهرو�سة. • �لبطاطا 
و�ملعلب. �ملهرو�ش  �لدجاج  �أو  �لتونة  • �سمك 

�الأطفال. • �أطعمة 
من  خالية  تكون  �أن  ب�سرط  �ملهرو�سة  و�الأطعمة  �لع�سائر   •

�ل�سكر �أو حتتوي على كمية قليلة منه.
�ملخفوق. • �لبي�ش 

�ملهرو�ش. �الأبي�ش  • �ل�سمك 
خالل هذه �ملرحلة، يجب �أن ت�سعى �إىل ��ستهالك 60 �إىل 80 
غر�ماً من �لربوتني يومياً. وُتعترب �للبنة، و�لبي�ش، و�ل�سمك 
على  ح�سولك  وت�سمن  بال�سبع  ت�سعر  وكتتي  بالربوتني.  غنية 
كمية كافية من �لربوتني، �حر�ش على تناول �الأخري يف �جلزء 

�الأول من �لوجبة.
ولكن يلزم �أال حتتوي كل وجبة على ما يفوق ن�سف كوب من 
�ل�سو�ئل، ما يعني �أن عليك تناول عدد من �لوجبات �ل�سغرية.

املرحلة الثالثة: الأطعمة الطرية
�الأطعمة  �إىل  �ملتتعتتدة  تكميم  جلتتر�حتتة  يخ�سعون  َمتتتن  ينتقل 
�أن  ينبغي  �لتتغتتذ�ئتتي.  نظامهم  متتن  �لثالثة  �ملرحلة  يف  �لطرية 
و�أن  يتتوم  كل  �لربوتني  من  80 غر�ماً  �إىل   60 تناول  تو��سل 
حتافظ على رطوبة ج�سمك. ميكنك تناول كل ما ي�سمله نظام 

�لطعام �ملهرو�ش. ولكن تفاَد:
بال�سكر. �لغنية  • �الأطعمة 

• �خلبز.
وبذورها. و�لفاكهة  �خل�سر�و�ت  • ق�سور 

و�لزبدة. �لزيوت  خ�سو�ساً  �لدهنية،  • �الأطعمة 
�الأبي�ش. و�الأرز  �لبي�ساء  • �ملعكرونة 

متتتنتتحتتك �الأطتتتعتتتمتتتة �لتتتطتتتريتتتة �لتتغتتنتتيتتة بتتتالتتتربوتتتتني و�ملتتتتتو�د 
بع�ش  �إليك  �ل�سفاء.  عملية  وت�سّرع  بال�سبع  �سعور�ً  �ملغذية 

�خليار�ت:
�لدهون. �لقليلة  �لباردة  • �للحوم 

�لطري. • �ل�سمك 
�لد�سم. �لقليل  • �جلنب 

من  �أو  بق�سره  م�سلوقاً  �أو  خمتتفتتوقتتاً  كتتان  �تتستتو�ء  �لبي�ش،   •
دونه.

�لطرية. • �خل�سر�و�ت 
قطع  على  حتتوي  �لتي  �حل�ساء  �أنتتو�ع  فيها  مبا  �حل�ساء،   •

طرية.
من �ل�سروري مو��سلة �سرب خليط �لربوتني �ليومي وق�سر 
��ستهالك �لكافيني على كوب �أو �ثنني من �لقهوة يومياً، �إن 

�سمح لك �لطبيب بذلك.

املرحلة الرابعة: الأطعمة ال�سلبة
�أ�سابيع من �جلر�حة، ت�ستطيع �النتقال باأمان  �أربعة  بعد نحو 
�ملعدة  تكميم  نتتظتتام  يثري  َمتتن  بتتاإمتتكتتان  �ل�سلبة.  �الأطتتعتتمتتة  �إىل 

�لغذ�ئي �هتمامهم �تباع �ملرحلة �لر�بعة خل�سارة �لوزن.
يحب �أن يو��سل �جلميع �سرب خليط �لربوتني و�حل�سول على 
60 �إىل 80 غر�ماً من �لربوتني يومياً. كذلك من �ل�سروري 
قبل  �ل�سرب  بالتوقف عن  رطباً  بقاء ج�سمك  على  �أن حتر�ش 

�لوجبة. من  دقيقة   30
�ملتتتتتعتتددة �ملخ�س�سة  �لتتفتتيتتتتتامتتيتتنتتات  تتتتنتتتاول  يتت�تتستتّكتتل  كتتذلتتك قتتتد 
من هذه  جتتزء�ً  �لطبيب  ن�سحك  كما  �لتتوزن  جلر�حات خف�ش 
وجبات  بثالث  �اللتز�م  على  نظامك  يرتكز  �أن  يجب  �ملرحلة. 
�ل�سروري  من  �أي�ساً  وهنا  خفيفتني.  ووجبتني  يومياً  �سغرية 
�ملعاجلة  و�الأطعمة  بال�سكر  �لغنية  �خلفيفة  �لوجبات  تفادي 

�لقليلة �الألياف.

اأطعمة يجب تناولها
�أن  �أنو�ع �لطعام. عليك  ت�ستطيع يف هذه �ملرحلة تناول معظم 
�ملرحلة  متتن  بالربوتينات  �لغنية  �الأطعمة  ��ستهالك  تو��سل 

�لثالثة، ف�ساًل عن �أطعمة مثل:
�لد�سم. �لقليلة  �لبلدية  • �جلبنة 

• �ل�سمك.
�لدهون. من  �خلايل  • �للحم 

• �خل�سر�و�ت.
�لفاكهة. من  �سغرية  • كمية 

�أطعمة يجب تفاديها
تفاَد �حل�سول على �ل�سعر�ت �حلر�رية من �مل�سروبات. ال متنح 
كذلك  �ل�سلبة،  �الأطعمة  كما  عينه  بال�سبع  �ل�سعور  �مل�سروبات 
ت�سبب نق�ساً يف �ملو�د �ملغذية. ت�سمل �الأطعمة �الأخرى �لتي يلزم 

جتّنبها:
�لبي�ساء. و�حلبوب  • �خلبز 

بال�سكر. �لغنية  �خلفيفة  • �لوجبات 
�لبطاطا. رقاقات  مثل  �ملغلفة،  • �الأطعمة 

�لطهو. • زيوت 
�لغازية. • �مل�سروبات 

• �حللوى.
�حلر�رية. بال�سعر�ت  �لغنية  • �الأطعمة 

نظام غذائي يتيح للج�سم التعايف والتكيف مع حجم املعدة ال�سغر

بعد عملية تكميم املعدة.. ما هي املاأكوالت املنا�سبة
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العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11455  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لن�سر �لذهبي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �ش.ذ.م.م جمهول حمل 
�أقام عليك �لدعوى  �القامة مبا �ن �ملدعي /حممد عبد�هلل متويل عبد�حلليم قد 
عودة  وتذكرة  درهتتم(   14.158( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها 
 MB178640682AE:مببلغ )2000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى
وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/1/31 �ل�ساعة 08.30 �ش مبكتب �د�رة 
�لدعوى لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11398  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ل�سرح للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
�لدعوى ومو�سوعها  �أقتتام عليك  قد  �سباق  ز�خر حممد  /�حمد عبد�جلبار خليفه 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )261100 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
لها  وحتتددت   mb178194944ae:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهتتم 
جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2018/1/21 �ل�ساعة 9.30 �ش بالقاعة:ch1.B.10 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �الأقتتل، ويف حالة تخلفك فاأن  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10602  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-كونكورد د�سريبيو�سن للتجارة �لعامة �ش.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /فادي عبد�لعزيز �سايف قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )276384 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000( 
لها  وحتتددت   mb177796730ae:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهتتم 
جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2018/1/21 �ل�ساعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �الأقتتل، ويف حالة تخلفك فاأن  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7651  عمايل جزئي

�تتش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة  �لفنية  �بتتر�ر لالعمال  �ىل �ملدعي عليه / 1-�سيد 
مبا �ن �ملدعي /بالل ح�سني علي �حمد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  عتتودة  وتتتذكتترة  درهتتتم(   18222( وقتتدرهتتا  عمالية  مب�ستحقات 
جل�سة  لها  وحتتددت   mb175599060ae:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
لذ�   ch1.B.10:بالقاعة �ش   09.30 �ل�ساعة   2018/1/11 �ملو�فق  �خلمي�ش  يتتوم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �الأقتتل، ويف حالة تخلفك فاأن  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/13118  عمايل جزئي
�ىل �ملتتدعتتي عليه / 1-قتتلتتعتتة �ملتتديتتنتتة لتتلتتمتتقتتاوالت �تتتتتش.ذ.م.م جمتتهتتول حمل 
�القتتامتتة مبتتا �ن �ملتتدعتتي /نتتيتتاز �حتتمتتد حمتتمتتد �قتتبتتال ختتتان قتتد �أقتتتتام عليك 
 17158( وقتتتدرهتتتا  عتتمتتالتتيتتة  مب�ستحقات  �ملتتطتتالتتبتتة  ومتتو�تتستتوعتتهتتا  �لتتتدعتتتوى 
عتتتودة مببلغ )2000 درهتتتتم( و�لتتر�تتستتوم و�ملتت�تتستتاريتتف رقم  درهتتتتم( وتتتتذكتتترة 
�الحد  يتتتوم  جل�سة  لتتهتتا  وحتتتتددت    MB990202689AE:ل�سكوى�
�ملو�فق 2018/2/11 �ل�ساعة 08.30 �ش بالقاعة ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12462  عمايل جزئي
�تتش.ذ.م.م جمهول  �لفنية  للخدمات  �ملا�سي  1-�ل�سروق   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام  حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /حممود عادل جابر حافظ عبد�هلل قد 
 5700( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
عتتتودة مببلغ )2000 درهتتتتم( و�لتتر�تتستتوم و�ملتت�تتستتاريتتف رقم  درهتتتتم( وتتتتذكتتترة 
�الربعاء  يتتوم  جل�سة  لها  وحتتددت    MB179018862AE:ل�سكوى�
�ملو�فق 2018/1/31 �ل�ساعة 08.30 �ش مبكتب �د�رة �لدعوى لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12357  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-توب فيت العمال تنفيذ �لت�سميم �لد�خلي �ش.ذ.م.م 
�ساه قد  �سو�سيهو�ر  /�سيتار�م جوبتا  �ملدعي  �ن  �القامة مبا  جمهول حمل 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لتتدعتتوى  عليك  �أقتتتام 
)4517 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم 
�لثالثاء  يتتوم  جل�سة  لها  وحتتددت    MB990015740AE:ل�سكوى�
�ملو�فق 2018/2/6 �ل�ساعة 08.30 �ش مبكتب �د�رة �لدعوى لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11905  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سامي حممد �لبند�ري �حل�سري جمهول حمل �القامة 
�لدعوى  عليك  �أقتتتام  قتتد  �تتتتش.ذ.م.م  �لعامه  للتجاره  /�ل�سامل  �ملتتدعتتي  �ن  مبتتا 
و�لر�سوم  درهتتتم(   5000( وقتتدرهتتا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها 
يوم  لها جل�سة  �ل�سكوى:mb178709342ae  وحددت  رقم  و�مل�ساريف 
�الربعاء �ملو�فق 2018/1/31 �ل�ساعة 08.30 �ش مبكتب �د�رة �لدعوى لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10691  عمايل جزئي
�ن  مبا  �القتتامتتة  حمل  جمهول  �تتتش.ذ.م.م  للتنظيف  1-�سربتا   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي /جوفيلني مارجالو �بيالنو�سا قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  عتتودة  وتذكرة  درهتتم(   12500( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وحتتتددت    MB178090985AE:ل�سكوى� رقتتم  و�مل�ساريف  و�لتتر�تتستتوم 
�د�رة �لدعوى  �ل�ساعة 08.30 �ش مبكتب  �ملو�فق 2018/1/31  جل�سة يوم �الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لتتذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12338  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-رينا �نتونيتي بر�كامونتي بابا�ش جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /�سركة نافايد� �سوليو�سنز & �سريفي�سز م.د.م.�ش وميثله:�سعاد 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لتتدعتتوى  عليك  �أقتتام  قد  عبد�لغني  عبد�لعزيز  حممد 
و�تعاب  و�ملتت�تتستتاريتتف  و�لتتر�تتستتوم  درهتتتم(   12500( وقتتدرهتتا  عمالية  مب�ستحقات 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2018/2/6 �ل�ساعة 08.30 �ش بالقاعة ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  متتذكتتر�ت  متتن  لديك  متتا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  متتن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2017/976 طعن جتاري

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/1- بنك �المار�ت دبي �لوطني �ش.م.ع

وميثله:حبيب حممد �سريف عبد�هلل �ملال 
ر��سد   -2 عمر�ن  عبد�هلل  ر��سد  عبد�لعزيز  �سدهما:1-  �ملطعون  باعالن 
عبد�هلل عمر�ن �ل�سام�سي جمهويل حمل �القامة نعلنكم باأن �لطاعن �أقام 
عليكم �لطعن �ملذكور �أعاله ويتوجب عليكم �حل�سور �ىل حمكمة �لتمييز 

وذلك للرد على �سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/382  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- تريند ميدل �ي�ست جي �ل تي جمهول حمل �القامة مبا 
�ملال   عبد�هلل  �سريف  حممد  وميثله:حبيب  بارينتي  �لتنفيذ/ماتيو  طالب  �ن 
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
باال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهتتم   )449086( وقتتدره  به 
�ىل مبلغ )20891( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15  �الجتتر�ء�ت 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

       مذكرة اعالن متنازع �شده بالن�شر
                يف  الدعوى 2017/445  نزاع تعيني خربة جتاري

كتتارل مور�سنري 3- �حمد  م.م.ح 2-  �ملتنازع �سده / 1-غا�سرمي تيك  �ىل 
حممد يو�سف علي عبد�هلل �للنجاوي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملتنازع 
عليك  �أقتتام  قد  فتتور   ريا�ش  بال�سيد  ممثلة  �نرنا�سيونال  بروجي�سي�ش   /
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�س�ش مع �لز�م �ملدعي عليهم 
بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2018/1/23   �ل�ساعة 8.30 �ش مبكتب �مل�سلح  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

الت�شويات  الودية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/139  ا�شتئناف جتاري    
حمل  جمتتهتتول  ليمتد  هولدينجز  ��تتش  �م  ��تتش   -1 �تتستتده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
/ عارف بخاري رحمن وميثله:�سليمان �سالح  �مل�ستاأنف  �ن  �القامة مبا 
رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لتتقتتر�ر/  ��ستاأنف  قد  �ل�سبلي   �سامل  علي 

2015/1124 جتاري كلي بتاريخ:2017/1/19     
وحددت لها جل�سه يوم �الحد  �ملو�فق 2017/1/21 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  متتن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رقتتم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/4048 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- �سانينغ �ك�سو 2- �سركة و�حة �الحالم لقطع غيار 
�ل�سيار�ت �ش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة 
�ل�سام�سي  �لغبار  ر��سد  �سعيد  �ج وميثله:�سيف  �م بي  روبرت بو�ش جي 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )55596.20( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2905  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه/علي ح�سن حممد حممد جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
�سعيد ها�سم حممد �بو�لعال قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )9000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم 
�الحد �ملو�فق 2018/1/21  �ل�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.B.10 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11004  عمايل جزئي
�القامة  حمل  جمهول  �تتتش.ذ.م.م  �ل�سيار�ت  لتاجري  1-فيت   / عليه  �ملدعي  �ىل 
عليك  �أقتتام  قد  �سعدين  �حمد  عبد�لرحمن  عبد�لغفار  �ملدعي /حممود  �ن  مبا 
وال  درهتتم(   23300( وقدرها  عمالية  �ملطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  �لدعوى 
يوم  لها جل�سة  رقم:AE178333729MB وحددت  بتذكرة عودة  يرغب 
�الربعاء �ملو�فق 2018/1/31 �ل�ساعة 08.30 �ش مبكتب �د�رة �لدعوى لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12019  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-برين فريز لديكور �لد�خلي ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /يو�سف برحيلة قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )6500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 
�ملو�فق  �الحتتد  يتتوم  جل�سة  لها  وحتتتددت   mb178803440ae:ل�سكوى� رقتتم 
2018/1/28 �ل�ساعة 08.30 �ش بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
للمحكمة  م�ستند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  من ميثلك 
�أيتتام على �الأقتتل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة  قبل �جلل�سة بثالثة 

ح�سوري ، علما بان �لدعوى �حيلت �ىل �لد�ئرة �جلزئية �لعمالية �خلام�سة .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12280  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ف �سي �ل للخدمات �لفنية �تتش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�لتتدعتتوى ومو�سوعها  عليك  �أقتتتام  قتتد  متتتر�د  �حتتمتتد حممد  /�سبري  �ملتتدعتتي  �ن  مبتتا 
وتذكرة عودة مببلغ )3000(  درهتتم(  وقدرها )14387  �ملطالبة مب�ستحقات عمالية 
لها  وحتتددت   mb177436528ae:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهتتم 
جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/1/31 �ل�ساعة 08.30 �ش مبكتب �د�رة �لدعوى لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �الأقتتل، ويف حالة تخلفك فاأن  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/9605  عمايل  جزئي 

بان  نعلنكم  �القامة  حمل  جمهول  �لفلبيني  �لطبي  �ملركز  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/10/17  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
�ملدعى  بالز�م  �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  ديتتزون  كايرون  ل�سالح/جون 
�و  عينا  لوطنه  �لتتعتتودة  وبتذكرة  درهتتم   )19607( مبلغ  للمدعي  تتتوؤدي  بتتاأن  عليها 
نقد� ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل �خر عند تنفيذ هذ� �حلكم وباملنا�سب من 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  . حكما مبثابة �حل�سوري  و�مل�سروفات  �لر�سوم 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4927  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  �تتتش.ذ.م.م  للتجميل  ديفاز  �سالون  �تتستتده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سبنم فردو�ش ظفر �حمد  قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  باال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهتتم   )10541(
مبلغ )977( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/5265  تنفيذ عمايل 

�تتتش.ذ.م.م جمهول  �لبناء  ملتتقتتاوالت  و�لتتنتتور  �لندى  �تتستتده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمتتل �القتتتامتتتة مبتتا �ن طتتالتتب �لتتتتتنتتفتتيتتذ/حمتتمتتود حمتتمتتد فتتهتتمتتي �حمد 
�أقتتام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك  �جلناينى  قد 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )6700( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة باال�سافة �ىل مبلغ )1411( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/5170  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  �تتتش.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �ملفرد  �تتستتده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد ظهري �سودري �سغري ح�سني  قد 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )6750( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�سافة 
�ملحكمة  فتتان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�تتستتوم  درهتتتم   )758( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �اللتتتتتز�م  عتتدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الجتتتتر�ء�ت  �ستبا�سر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/5367  تنفيذ عمايل 

وميثلها/يا�سر   - ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �لقا�سم  طه  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
��سامة �لقا�سم �ل�سيخ طه جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/
ناديا �ل�سهابي وميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان �لها�سمي  
�ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقتتام  عليك  قد 
�ملنفذ به وقدره )183921.90( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الجتتتر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

من�سور بن حممد يكرم خريجي رواد االأعمال يف الدفعة الثالثة من »اأكادميية دبي لريادة االأعمال« •• دبي -وام:

كرم �سمو �ل�سيخ من�سور بن حممد 
�آل مكتوم، خريجي رو�د  ر��سد  بن 
“�لعام  �لثالثة  �الأعمال يف �لدفعة 
�أكادميية  من  و2017”   2016
دبتتتتتي لتتتتريتتتتادة �الأعتتتتتمتتتتتال، �لتتتتتتذر�ع 
�لتتتتتعتتلتتيتتمتتيتتة ملتتوؤ�تتستت�تتستتة حمتتمتتد بن 
�ل�سغرية  �مل�ساريع  لتنمية  ر��تتستتد 
موؤ�س�سات  �إحتتتتتتدى  و�ملتتتتتتتو�تتتستتتطتتتة، 

�قت�سادية دبي.
و�تتستتمتتل �لتتتتتختتريتتج جمتتمتتوعتتة من 
�لتحقو�  �لتتتذيتتتن  �الأعتتتتمتتتتال  رو�د 
باالأكادميية للح�سول على و�حدة 
من �ل�سهاد�ت �لتالية: دبلوم ريادة 
�الأعمال، �ل�سهادة �ملهنية لل�سيافة 
“�ساهد  بتترنتتامتتج  �ملتتطتتاعتتم،  و�إد�رة 
و�ملن�سة  و�البتكار”،  �الإبتتد�ع  على 

�ملرنة الإطالق �مل�ساريع.
تتويج  �لتتتتتختتريتتج مبتتثتتابتتة  ويتتتاأتتتتي 
للذين �سعو� �إىل تطوير مهار�تهم 
لتحقيق �لتميز و�البد�ع و�لتناف�ش 

يف دخول ميادين �لعمل.
وكتتتتترم �تتستتمتتو �لتت�تتستتيتتخ متتنتت�تتستتور بن 
�خلريجني  متتتتتن   260 حمتتتمتتتد 
ختتتالل �حلتتفتتل �لتتتتذي �أقتتيتتم م�ساء 
�أم�ش �الول يف مركز دبي �لتجاري 
�سامي  �تتتستتتعتتتادة  بتتحتت�تتستتور  �لتتتعتتتاملتتتي 
�قت�سادية  عتتتتام  متتديتتر  �لتتتقتتتمتتتزي، 
�جلناحي،  �لتتبتتا�تتستتط  وعتتبتتد  دبتتتتي؛ 
حممد  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �ملتتديتتر 
بتتتتتن ر��تتتتتستتتتتد لتتتتتتتنتتتمتتتيتتتة �ملتتت�تتتستتتاريتتتع 
من  وعتتتدد  و�ملتتتتتو�تتستتطتتة،  �ل�سغرية 
دبي  �قت�سادية  يف  �مل�سوؤولني  كبار 
جمموعة  جانب  �إىل  وموؤ�س�ساتها، 
قطاع  يف  �الأعتتتتتتتمتتتتتتتال  رو�د  متتتتتن 
و�ملتو�سطة.  �لتت�تتستتغتترية  �ملتت�تتستتاريتتع 
�الأكادميية  �سركاء  �سموه  كرم  كما 
�ملعرفة  هتتيتتئتتة  وهتتتتم  �لتتتتتعتتلتتيتتم،  يف 
وجامعة  �لتتتبتتت�تتتستتتريتتتة،  و�لتتتتتتتنتتتمتتتيتتتة 
دبتتتي، و�أكتتادميتتيتتة �الإمتتتتتار�ت الإد�رة 
�سييد  وجمتتتتمتتتتوعتتتتة  �لتتت�تتتستتتيتتتافتتتة، 
لتطوير ريادة �الأعمال، و�ملجموعة 

�لدولية لتدريب �الأعمال.   
وقال �سعادة �لقمزي �ن �قت�سادية 
دبتتتتي ومتتوؤ�تتستت�تتستتاتتتهتتا حتتتر�تتش على 
�ملتتتثتتتالتتتيتتتة جلميع  �لتتبتتيتتئتتة  تتتهتتيتتئتتة 
�لفئات �لر�غبة يف �إقامة م�ساريعها 
�خلتتا�تتستتة عتتلتتى �أر�تتتتتش دبتتتتتي، ومن 

دبي  �أكتتادميتتيتتة  تلعب  �ملنطلق  هتتذ� 
حتتيتتويتتاً يف  �الأعتتتمتتتال دور�ً  لتتتريتتتادة 
و�لر�غبني  �لفكر  �أ�سحاب  تاأهيل 
ملم�ش  ذ�ت  مب�ساريع  �خلتتتروج  يف 
وقيمة م�سافة لالقت�ساد  �إبد�عي 
�الأكادميية  �أن  �إىل  م�سري�  �ملحلي، 
حققت نقلة نوعية منذ �نطالقتها 
متكنت  �إذ   ،2017 �لتتعتتام  وحتتتتتى 
�ملتتتتتتتدربتتتني لديها  متتتن رفتتتتع عتتتتدد 
�أعتتتو�م   3 ختتتالل   200% بن�سبة 
 2480 عتتتتتددهتتتتتم  لتتتيتتتبتتتلتتتغ  فتتتقتتتط 

وتعزيز �ملمار�سة و�لتوعية باأن�سطة 
�الأعمال  قطاع  يف  �لفكرية  �مللكية 
�مل�ساريع  �أ�تتتستتتحتتتاب  وبتتتتاالأختتتت�تتتتش 
من  وذلتتتك  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية 
�لرب�مج  من  �سل�سلة  تهيئة  خالل 
وتقدميها  �ملتخ�س�سة  �لتدريبية 
يف جمال �مللكية �لفكرية، وبالتايل 
دعم �البتكار عرب قطاعات �مل�ساريع 
وم�ساعدة  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية 
رجتتتتتتتتتال �الأعتتتتتتتمتتتتتتتال �لتتتطتتتمتتتوحتتتني 
�إىل  و�إبتتد�عتتهتتم  �أفتتكتتارهتتم  لتحويل 

2017، وهذ�  عتتام  ختتالل  متدرباً 
�لطيبة  و�ل�سمعة  �ملكانة  يدل على 
يف  �الكادميية  بهما  تتمتع  �للتني 
متتتن جانبه،  �لتتتتتعتتلتتيتتمتتي.  �لتتو�تتستتط 
قتتتال عتتبتتد�لتتبتتا�تتستتط �جلتتنتتاحتتي �ننا 
نتت�تتستتكتتر �تتستتمتتو �لتت�تتستتيتتخ متتنتت�تتستتور بن 
حمتتمتتد بتتن ر��تتستتد �آل متتكتتتتتوم على 
�لتتتكتتترمي حلتتفتتل تخريج  حتت�تتستتوره 
�لتتدفتتعتتة �لتتثتتالتتثتتة الأكتتتادميتتتيتتتة دبي 
لريادة �الأعمال” للعامني 2016 
يوؤكد  �لتتتتتتذي  �الأمتتتتتتتر  و2017، 

�لثانية  �لتتتدفتتتعتتتة  يف  �خلتتتريتتتجتتتني 
و�لبالغ عددهم 150 ر�ئد �أعمال 

يف عام 2015.
ووقتتتتتعتتتتتت متتتوؤ�تتتستتت�تتتستتتة حمتتتتمتتتتد بن 
�ل�سغرية  �مل�ساريع  لتنمية  ر��تتستتد 
و�ملتتتتتتتو�تتتستتتطتتتة، وقتتتتطتتتتاع �لتتترقتتتابتتتة 
�لتتتتتجتتاريتتة وحتتمتتايتتة �ملتت�تتستتتتتهتتلتتك يف 
�تتتفتتاقتتيتتة تعاون  �قتتتتت�تتستتاديتتة دبتتتتي، 
للملكية  �سنغافورة  �أكتتادميتتيتتة  متتع 
دبي  “مركز  الإطتتتتتتالق  �لتتفتتكتتريتتة 
لتطوير  �لفكرية”  لتتلتتمتتلتتكتتيتتة 

حر�ش �سموه �مل�ستمر على مو�كبة 
قطاع  يف  �حلتتتا�تتتستتتلتتتة  �لتتتتتتتتتطتتتتور�ت 
و�ملتو�سطة،  �لتت�تتستتغتترية  �ملتت�تتستتاريتتع 
تعطينا  �لتي  �لتوجيهات  وتقدمي 
�ملتتزيتتد متتن �جلهود،  �لتتد�فتتع لبذل 
و�أ�سحاب  �لتت�تتستتبتتاب  دعتتتم  �إطتتتتار  يف 
�لطموح من �لر�غبني يف �لدخول 
قيمة  وذ�ت  نتتتوعتتتيتتتة  مبتتت�تتتستتتاريتتتع 
للدولة  �ملحلي  و�لناجت  لالقت�ساد 

و�إمارة دبي على وجه �لتحديد.
و�أعرب عن �سعادته بتخريج 260 

ر�ئتتد ور�ئتتتدة �أعتتمتتال من 4 بر�مج 
�سعو�  حتتيتتث  متتتتتنتتوعتتة،  تخ�س�سية 
�إىل �الطالع  �لتدريب  طيلة فرة 
�لعمل،  �تتتستتتوق  متت�تتستتتتتجتتد�ت  عتتتلتتتى 
�الأعمال  و�النتتختتر�ط يف جمتتتاالت 
�أر�ش  �لعمالء على  و�لتو��سل مع 
�لتتتتو�قتتتتع متتتن ختتتتالل �ملتتت�تتتستتتاركتتتة يف 

�أكادميية دبي لريادة �الأعمال.
�مل�ساركني  عتتتتدد  �أن  �إىل  متت�تتستتري� 
�لتتثتتالتتثتتة منتتتا مبعدل  �لتتتدفتتتعتتتة  يف 
بعدد  متتقتتارنتتة   72% �إىل  يتت�تتستتل 

�أعتتمتتال نتتاجتتحتتة.  ويتتهتتدف “مركز 
�إىل  �لفكرية”  لتتلتتمتتلتتكتتيتتة  دبتتتتتي 
و�لقطاع  �خلا�ش  �لقطاع  �إ�تتستتر�ك 
�حلكومية  و�لتتهتتيتتئتتات  �الأكتتتادميتتتي 
�لتي  �ال�تتستتر�تتتيتتجتتيتتات  و�تتتستتتع  يف 
حتقق �أف�سل ��ستجابة الحتياجات 
�الأد�ء  تتتعتتزيتتز  وبتتالتتتتتايل  �ملتتجتتتتتمتتع، 
�الأعمال  قتتطتتاعتتات  يف  و�ل�سفافية 
عتتلتتى متت�تتستتتتتوى �إمتتتتتارة دبتتتي ودولتتتة 
و��ستقبلت  عتتتمتتتومتتتاً.  �الإمتتتتتتتتتتار�ت 
�الأكادميية خالل �لعامني 2016 
 4840 عتتن  يقل  ال  متتا  و2017 
متدرب، حيث قامت بتخ�سي�ش ما 
تدريب  برنامج   166 عن  يقل  ال 
�الأعتتتمتتتال  رو�د  لتتتتتمتتكتتني  متتتتتتتنتتتوع، 
�ملتتتتو�طتتتتنتتتتني متتتعتتترفتتتيتتتاً وعتتتمتتتلتتتيتتتاً، 
وتتت�تتستتجتتيتتعتتهتتم بتتا�تتستتتتتختتد�م �أحتتتتدث 
�لتي  و�لعملية،  �لنظرية  �لو�سائل 
رو�د  متتهتتار�ت  تطوير  على  تعتمد 
�لتي  �الإمكانيات  وتقييم  �الأعمال، 

لديهم يف تد�سني م�ساريعهم.
خريجي  متتتن   45% نتتحتتو  وقتتتتتام 
�لدفعة �حلالية بتد�سني م�ساريعهم 
يف جمتتتتاالت خمتتتتتلتتفتتة متتثتتل قطاع 
و�ملطاعم،  و�لتت�تتستتيتتافتتة  �لتتتتتجتتزئتتة، 
�لتعليم،  وقطاع  �لتدريب  وقطاع 
و�لتتقتتطتتاع �لتترقتتمتتي، وغتتتريهتتتا من 
�لقطاعات، وقد منت هذه �الأرقام 
بخريجي  متتقتتارنتتة   17% بن�سبة 
�لذي يعك�ش  �الأمر   ،2015 �لعام 
�لتتتتدور �اليتتجتتابتتي، وكتتفتتاءة بر�مج 
�الأعمال،  لتتتريتتتادة  دبتتتي  �أكتتادميتتيتتة 
لتتالنتتختتر�ط يف عامل  تعطي  �لتتتتتي 
�لنجاحات  وحتتتتقتتتيتتتق  �الأعتتتتتمتتتتتال، 

�ملن�سودة. 
لريادة  دبتتتتي  �أكتتتادميتتتيتتتة  وتتت�تتستتاهتتم 
�خلريجني  تتتعتتريتتف  يف  �الأعتتتتمتتتتال 
و�لتعرف  �الأعتتمتتال  ريتتتادة  مبفهوم 
على قطاع جتارة �لتجزئة و�إد�رتها، 
�لعمل،  ختتتطتتتة  و�تتتتستتتتع  وكتتتيتتتفتتتيتتتة 
و�ملحا�سبة  �ملالية  �ملحا�سبة  وتعلم 
�لت�سويق  نظم  ومعرفة  �الإد�ريتتتتة، 
و�لت�سويق  �لتتتتت�تتستتويتتقتتيتتة،  و�لتتبتتيتتئتتة 
�لرقمي، وتعريف �ل�سوق، وجتزئة 
�لتت�تتستتوق، و�تتستتلتتوك �ملتت�تتستتري، وفهم 
�لتنظيمية،  �ملتتتعتتتمتتتاريتتتة  �ملتتتتبتتتتادئ 
و�ل�سلوك �جلماعي و�الأد�ء، وتاأثري 
�ل�سخ�سية و�لقيادية يف  �لعالقات 

�إعد�د�ت �مل�ساريع.

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

�الأعمال  رو�د  جذب  على  �لركيز  ��ستمر�ر  �حلتترة  عجمان  منطقة  �أعلنت 
�جلدد يف �القت�ساد �لذي ميتد عرب �لتجارة �الإلكرونية و�خلدمات عرب 
�أدى �إىل تدفق قوي لال�ستثمار�ت يف �ملنطقة �حلرة يف عام  �مل�سهد �لعاملي 

2017، مما دعم ب�سكل كبري ��سر�تيجيتها للنمو يف �لعام �ملا�سي.
كما �أ�سارت منطقة عجمان �حلرة يف بيان لها بعد �ملر�جعة �لد�خلية الأعمالها 
يف عام 2017 �أنها حافظت على وترية منوها يف جذب �ال�ستثمار�ت وكان 
�ملنطقة  �لتنوع �جلغر�يف لال�ستثمار�ت يف   2017 عام  �إجنتتاز�ت  �أهتتم  من 

�حلرة.
وقال �ل�سيد في�سل �لنعيمي، �ملدير �لتنفيذي لقطاع �ملبيعات و�لت�سويق يف 
منطقة عجمان �حلرة: “باالإ�سافة �إىل �لنمو يف �الأرقام �ملطلقة، كان عام 
2017 عاما بارز� ل�سببني رئي�سيني: �الأول هو تنويع كبري لال�ستثمار�ت 
حيث ��ستهدفنا �أ�سو�قا جديدة، وثانيا كان تركيزنا على �القت�ساد �جلديد، 
ومتتا حققناه  و�خلتتدمتتات.  �لرقمية  �الأعتتمتتال  ريتتادة  �سيما عرب �سناعات  ال 
يف  �ملتنامية  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ل�سركات  قطاع  مع  روؤيتنا  مو�ءمة  هو 
�لعامل من خالل �لركيز على منطقة عجمان �حلرة كموقع مثايل لهذه 
�ل�سركات �لتي تتطلع نحو منطقة �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا و�سبه 

�لقارة �لهندية و�أفريقيا«.
يف  �ال�ستثمار  ��ستمر�رية  على  �حلتتفتتاظ  يف  فيه  ن�ستمر  �لتتذي  �لتتوقتتت  »يف   

•• ال�شارقة -وام: 

�القت�سادية  �لتنمية  متتوؤ�تتستتر�ت  بال�سارقة  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئتتترة  �أ�تتستتدرت 
و�الجتماعية يف �إمارة �ل�سارقة من عام 2010 �إىل 2016. ويتميز هذ� �الإ�سد�ر 
و�لذي يعترب �الأول من نوعه بجمع �ملتغري�ت و�ملوؤ�سر�ت �القت�سادية و�الجتماعية 
لالأعو�م �خلم�سة معاً ليتيح للمهتمني من م�ستثمرين ورو�د �أعمال ومتخ�س�سني 
مبفهومها  �لتنمية  حتقيق  يف  �مل�ساهمة  بهدف  �الإمتتارة  �قت�ساد  جمريات  معرفة 
�ل�سامل و�لو��سع ودعم �لروؤية �لفريدة ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن 
حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�ش �الأعلى لالحتاد حاكم �ل�سارقة يف خلق بيئة تنموية 
تتيح بناء جيل ي�ستلهم روح �لتميز من قيادة حكيمة ت�سر�سد مبكت�سبات �ملا�سي 
وطموحات �مل�ستقبل. وحر�ست �لد�ئرة من خالل �الإ�سد�ر على تقدمي تف�سيل عن 
حركة �لنمو �ل�سكاين و�جلانب �الجتماعي مع منو �لقطاعات �القت�سادية لتبني 
ملتخذي �لقر�ر �مل�سار�ت �لتي تاأخذها �لقطاعات �القت�سادية و�الجتماعية معاً كما 

�أ�سو�قنا �لتقليدية، فاإن غزونا لالأ�سو�ق �جلديدة خالل عام 2017 �ساعدنا 
على تنويع توقعات �أعمالنا«. وتعمل منطقة عجمان �حلرة حاليا على فتح 
�لن�سف  ويف  �أوروبتتتا.  وكذلك  �آ�سيا  و�سرق  و�سط  بلد�ن  يف  �لت�سويق  مر�كز 
�لثاين من �لعام، قامت منطقة عجمان �حلرة بعر�ش حملة ترويجية يف 

�إيطاليا لعر�ش مقرحاتها �ال�ستثمارية على �مل�ستثمرين �الأوروبيني.
و�أ�ساف قائال: “�إن حر�سنا على �ال�ستفادة من �ال�ستثمار�ت من �الأ�سو�ق 
رعاية  تلقينا  هتتذ�،  جانب  �إىل  جديدة.  بخدمات  �أي�سا  ��سُتكمل  �جلديدة 
تقدمي  �أ�تتستتا�تتش  على  �لتتر�ئتتدة  ال�سر�تيجيتنا  م�ستثمرينا  متتن  م�ستمرة 
مثالية  ��ستثمارية  حتتتزم  عتتر�تتش  عتتلتتى  ت�ستند  متترنتتة  ��ستثمارية  عتترو�تتش 
�إعادة  خدمات  �حلتترة  �ملنطقة  بتتد�أت  كما  و�ملتو�سطة.  �ل�سغرية  للم�ساريع 

توطني �ل�سركات �لتي ت�ستهدف �سركات �الأوف�سور �لعاملية هذ� �لعام. 
�لتي  �خلتتدمتتة  لتتهتتذه  قتتويتتة  ��ستف�سار�ت  “لدينا  في�سل:  �ل�سيد  و�أ�تتستتاف 
�ملتحدة  �لعربية  �الإمتتار�ت  لدولة  تاأييد�  نعتربها  و�لتي  موؤخر�  �أطلقناها 

كوجهة ��ستثمارية مالئمة لالأعمال«.
وقال �ل�سيد ريت�سي �سومايا، مدير �ملبيعات يف منطقة عجمان �حلرة: �إننا 
كنا قادرين على ت�سعيد تركيز �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �لعديد من 
�الأ�سو�ق �لعاملية مب�ساعدة مكاتبنا �ملحلية �ملوجودة يف �لعديد من �الأ�سو�ق. 
وحقيقة �أن منطقة عجمان �حلرة توفر خيار� ��ستثماريا مرنا كان حافز� 
رئي�سيا يف �إثارة �الهتمام بني �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة �لعاملية للنظر 

يف �النتقال �إىل �ملنطقة �حلرة.

قامت �لدر��سة بربط 4 موؤ�سر�ت رئي�سية هي �ملوؤ�سر�ت �القت�سادية و�الجتماعية 
مع موؤ�سر�ت حركة �لرخ�ش و موؤ�سر�ت �حل�سابات �لقومية ثم موؤ�سر�ت �ال�ستثمار 
يف ر�أ�ش �ملال �لثابت وتعوي�سات �مل�ستغلني يف �الإمارة. وقال �سعادة �سلطان عبد�هلل بن 
هدة �ل�سويدي رئي�ش د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بال�سارقة �إن �إمارة �ل�سارقة حققت 
�لتي  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  �الألفية قبل موعدها وجتاوزت عدد�ً من  �أهد�ف 
و�سعتها منظمة �الأمم �ملتحدة من خالل تبنيها منوذجا �قت�ساديا تنمويا فريد� 
�ل�سارقة ظهرت نتائجها يف زيتتادة �لطلب على  �إمتتارة  يعتمد على روؤيتتة وتوجهات 
بيئة �الأعمال يف �الإمارة. و�أ�ساف �أن موؤ�سر�ت جودة �حلياة يف �الإمارة و�لتوجهات 
�حلكيمة ل�ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة باالإ�سافة �إىل �ملتابعة �مل�ستمرة و�حلثيثة 
ونائب حاكم  �لقا�سمي ويل عهد  �سلطان  بن  �سلطان بن حممد  �ل�سيخ  �سمو  من 
�ل�سارقة الإجر�ء�ت �لعمل ودعم فر�ش �لتح�سني �مل�ستمر ببيئة �الأعمال باالإمارة 
�أعتتد�د �لرخ�ش  �لعمل �القت�سادي وزيتتادة  �لرئي�سية لتطوير  �أهم �ملحفز�ت  متثل 

ورفع معدالت �ال�ستثمار ومنو �لناجت �ملحلي لالإمارة يف �لفرة �الأخرية.

الرتكيز على التجارة الإلكرتونية وغزو الأ�سواق النامية  

حرة عجمان حافظت على منوها وا�ستقطاب املزيد من روؤو�ش االأموال 2017

مطارات دبي وجمموعة اآي تي بي تطلقان عالمة جتارية جديدة للم�سافرين

» » التنظيم والرقابة « ي�سارك يف » اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة 2018 

اقت�سادية ال�سارقة ت�سدر موؤ�سرات التنمية االقت�سادية واالجتماعية يف االإمارة

•• دبي-وام: 

�أطلقت مطار�ت دبي بالتعاون مع 
�الإعالمية  بتتي  تتتي  �آي  جمتتمتتوعتتة 
بي  �إكتتت�تتتش  دي  �أوت  تتتتامي  متت�تتستتروع 
لتتتتتتتوفتتتري فتتتر�تتتستتتة �إ�تتتتتتستتتتتتر�ك 89 
متتلتتيتتون متت�تتستتافتتر عتتترب متتطتتار دبي 
�لدويل �سنويا للتعرف على �أحدث 
�ملحالت  تقدمها  �لتتتتتي  �لتتعتترو�تتش 
�لتجارية ومنافذ �لطعام يف وقتها 
�مل�سافرون  و�سي�ستفيد  �لتتفتتعتتلتتي. 
�لتتذيتتن ميتترون عتترب جميع مباين 
�بتتتتتتتتتد�ء متتتن فرب�ير  دبتتتتي  متتتطتتتار 
�ملتتقتتبتتل متتن فتتر�تتستتة �لتتتتتعتترف على 
تقدمها  �لتتتتتتتي  �لتتتعتتترو�تتتش  �أحتتتتتدث 
�لتجارية  �لطعام و�ملحالت  منافذ 
يف وقتتتتتهتتا �لتتفتتعتتلتتي بتتاالإ�تتستتافتتة �إىل 
�لتجارب  عتتلتتى  �لتتتتتعتترف  �إمتتكتتانتتيتتة 
�ملتاحة  �لتترفتتيتتهتتيتتة  و�الأنتتت�تتتستتتطتتتة 
�جلديد   �لتتتتتطتتبتتيتتق  عتتتترب  وذلتتتتتتك 
و�ملجلة    Time Out DXB

�ل�سهرية �لتي حتمل �ال�سم ذ�ته.
�ل�سوء  �لتتتتتطتتبتتيتتق  هتتتتذ�  ويتت�تتستتلتتط 

�لو�جهة  باعتباره  �تتستتيء  كتتل  على 
�الأبتتتتتترز ملتتتطتتتار دبتتتتي ومتتديتتنتتة دبي 
�لعرو�ش  متتن  بتتتدء�  وذلتتتك  نف�سها 
باملدينة و�سوال  �ملتاحة  و�الأن�سطة 
�أو  و�ملنتجات  �لفنادق  �أف�سل  �إىل 
�أحتتتتدث �ملتتطتتاعتتم �جلتتديتتدة ف�سال 
�ل�سوء  �سي�سلط  �لتطبيق  �أن  عن 
باإعتباره  �لتتتدويل  دبتتي  مطار  على 
بتتل وجهة يف  د�ختتل مدينة  مدينة 

حد ذ�ته.
�لرئي�ش  نائب  بتتاري  وقتتال يوجني 
يف  �لتتتتتجتتاريتتة  لتتلتت�تتستتوؤون  �لتنفيذي 
تطبيق  فتتتكتتترة  �إن  دبتتتتي  متتتتطتتتتار�ت 
هي   Time Out DXB
نوعها  متتن  �أوىل  �إ�تتستتافتتيتتة  ختتطتتوة 
�إعادة  �سمن مهمتنا �ل�ساعية نحو 
يعي�سها  �لتتتتتي  �لتتتتتجتتربتتة  تتت�تتستتكتتيتتل 
�ملتتطتتار ومدينة  �ملتت�تتستتافتترون د�ختتتل 

دبي.
متتتتتن جتتتانتتتبتتته قتتتتتتال عتتتلتتتي عتتتكتتتاوي 
�لرئي�ش �لتنفيذي ملجموعة �آي تي 
بي �الإعالمية  حملت كلمة �ساحب 
�آل  �ل�سيخ حممد بن ر��سد  �ل�سمو 

•• اأبوظبي -وام: 

و�لرقابة  �لتنظيم  مكتب  ي�سارك 
لال�ستد�مة  �أبوظبي  �أ�سبوع   “ يف 
�سركة  تتتنتتظتتمتته  �لتتتتذي   “  2018
�مل�ستقبل  لتتتتطتتتتاقتتتتة  �أبتتتتتوظتتتتتبتتتتتي 
من  �لتتتتفتتتترة  ختتتتتالل  “م�سدر” 
�جلتتتاري حتت  يناير   20 �إىل   13
�ل�سمو  ل�ساحب  �لكرمية  �لرعاية 
نهيان  �آل  ز�يتتد  بتتن  حممد  �ل�سيخ 
�لقائد  نتتائتتب  �أبتتوظتتبتتي  عتتهتتد  ويل 

�الأعلى للقو�ت �مل�سلحة.
معر�ش  يف  �ملتتتتكتتتتتتتتتب  ويتتتتت�تتتتتستتتتتارك 
يعد  �لتتتذي  للمياه  �لعاملية  �لقمة 

�ملتخ�س�سة  �ملتتتعتتتار�تتتش  �أهتتتتم  �أحتتتتد 
�ملياه  ��تتستتتتتد�متتة  تتتعتتزيتتز  يف جمتتتال 
ومناق�سة  عليها  �ملحافظة  وطتترق 
�لتحديات �لتي تو�جه قطاع �ملياه 
يف  �ملكتب  ي�سارك  كما  �ملنطقة.  يف 
و�لقمة  �الأ�تتستتبتتوع  فتتعتتالتتيتتات  بتتقتتيتتة 
�لعاملية لطاقة �مل�ستقبل مب�ساهمات 
متنوعة يف قطاع �لطاقة �ملتجددة 
و�إعادة  و�ملياه  و�لكهرباء  و�لنووية 
للزو�ر  ويتتتقتتتدم  �لتتنتتفتتايتتات  تتتتدويتتتر 
و�مل�ساركني نبذة حول �لدور �لذي 
يقوم به لدعم قطاع �لطاقة و�ملياه 
وخدمات �ل�سرف �ل�سحي باعتباره 
و�لتنظيمية  �لتتترقتتتابتتتيتتتة  �لتتهتتيتتئتتة 

رئي�ش  �لدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم 
دبتتتي رعاه  �لتتتتتوزر�ء حتتاكتتم  جمل�ش 
�لدولة  روؤيتتتتتة  طتتترح  �إطتتتتتار  يف  �هلل 

�أبوظبي.  �إمتتتتارة  يف  �لتتقتتطتتاع  لتتهتتذ� 
على  �ملكتب  يعلن  �أن  �ملتتقتترر  ومتتن 
�أهم  عن  �الأ�سبوع  فعاليات  هام�ش 
�ملتتت�تتتستتتاريتتتع و�لتتتترب�متتتتج و�ملتتتتبتتتتادر�ت 
�لعام  ختتالل  تنفيذها  �سيتم  �لتي 
تتتتدعتتتم  بتتتتتتر�متتتتتتج  وهتتتتتتتي   2018
و��ستهالك  وتوليد  �إنتتتتتاج  ق�سايا 
�لكهرباء و�ملياه و�ل�سرف �ل�سحي 
�إطتتتتار دوره  �أبتتوظتتبتتي يف  �إمتتتتتارة  يف 
لتتتتتاأمتتني متت�تتستتادر �لطاقة  �لتتر�متتي 
�ل�سحي  �ل�سرف  وخدمات  و�ملياه 
وحماية  متتت�تتتستتتتتتتد�متتتة  بتتتطتتتريتتتقتتتة 
�حل�سول  يف  �مل�ستهلكني  م�سالح 
وباأ�سعار  ممتتتيتتتزه  ختتتتدمتتتتات  عتتتلتتتى 

لنا  كبرية  حتديات    2021 لعام 
تدفعنا للعمل مبزيد من �جلدية 

و�البتكار.

متتنتتا�تتستتبتتة.  وقتتتال متتعتتايل �ملهند�ش 
د�ئرة  رئي�ش  �ملتترر  مر�سد  عوي�سة 
�لتنفيذي  �ملجل�ش  ع�سو  �لطاقة 
رئي�ش جمل�ش �إد�رة مكتب �لتنظيم 
�أبوظبي  �أ�تتستتبتتوع  �إن   “ و�لتترقتتابتتة 
عامليا  متتتنتتترب�  تتتتعتتتد  لتتتال�تتتستتتتتتتد�متتتة 
و�خلرب�ت  �الأفكار  وتبادل  للحو�ر 
�ال�سر�تيجية  �ل�سر�كات  وتعزيز 
و�لتنمية  �لتتبتتيتتئتتة  قتت�تتستتايتتا  لتتدعتتم 
�ملتجددة  و�لتتتطتتتاقتتتة  �ملتتت�تتتستتتتتتتد�متتتة 
و�ملياه وفر�سة لت�سجيع �ال�ستثمار 
�لتتتطتتتاقتتتة  و�البتتتتتتتتتتتكتتتتتار يف جمتتتتتتتال 
�ملتجددة على �مل�ستويني �حلكومي 

و�خلا�ش«.
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املال والأعمال

مركز اأبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ينظم 
برنامج تاأهيل واإعداد ال�سهادة االحرتافية للمحكمني

•• ابوظبي-وام:

– �أحد مبادر�ت غرفة  �لتجاري  و�لتحكيم  للتوفيق  �أبوظبي  ينظم مركز 
جتارة و�سناعة �أبوظبي بالتعاون مع مركز �لتحكيم �لتجاري لدول جمل�ش 
�لتعاون لدول �خلليج �لعربية خالل �لفرة من 21 �ىل 24 يناير �جلاري 

تت برنامج تاأهيل و�إعد�د �ل�سهادة �الحر�فية للمحكمني.
ويتكون �لربنامج تت �لذي بد�أ �ملركز ت�سجيل �لر�غبني يف �مل�ساركة فيه للعام 
للم�سارك  �ملر�حل  �إجنتتاز هذه  �ست مر�حل مرتبطة وي�سمح  تتت من  �حلايل 
حمكمي  بجدول  معتمد  كمحكم  �لقيد  من  متكنه  �سهادة  على  باحل�سول 

مركز �لتحكيم �خلليجي وحمل �لبطاقة �لر�سمية �خلا�سة بذلك.
�لعربية  بدول �خلليج  �لوطنية  �لكو�در  تاأهيل  �إىل  �لربنامج  ويهدف هذ� 
�لعاملني  �لتحكيمي لدى  �الأد�ء  �لتحكيم، ورفع م�ستوى  للعمل يف جمال 
و�ملهتمني ب�سوؤون �لتحكيم، حتت �إ�سر�ف علمي من �سعادة �لدكتور جمدي 
�إبر�هيم قا�سم �ملدير �لتنفيذي للمركز. وقال �سعادة حممد هالل �ملهريي 
ياأتي  �جلتتتاري  للعام  �لتتربنتتامتتج  هتتذ�  تنظيم  �إن  �أبتتوظتتبتتي  عتتام غرفة  مدير 
�أهم ما  �أن  �لتحكيم، كما  �ملهتمني مبجال  �لعديدة من  ��ستجابة للطلبات 
مييز هذ� �لربنامج وجود نخبة خمتارة من �ملدربني �ملتخ�س�سني يف هذ� 
وطبيعته  بالتحكيم  تتعلق  �لتي  �لتاأهيلية  باملرحلة  �لتتدورة  وتبد�أ  �ملجال. 
و�سو�بط  �لتحكيم  �تفاق  ت�سمل  و�لتي  �الأوىل  �ملرحلة  تليها  �لقانونية، 
�تفاق  و�تتستتور  �لتحكيم  بتتاتتتفتتاق  �لتعريف  خاللها  يتتجتتري  �لتتتتتي  �سياغته 
�لتحكيم  �تفاق  و�آثتتار  �سحته  و�سروط  �لتحكيم  �تفاق  و�سو�بط  �لتحكيم 
و�إد�رة  �إجتتر�ء�ت  �لثانية  �ملرحلة  تتناول  بينما  �لتحكيم،  ��ستقاللية  ومبد�أ 
ومنهجية  �لتحكيم  بحكم  �لثالثة  �ملرحلة  تتعلق  بينما  �لتحكيم،  دعتتوى 
�إ�سد�ره و�أ�سول �سياغته، �أما �ملرحلة �لر�بعة فتتعلق بتنفيذ �أو بطالن حكم 

�لتحكيم، وتنتهي باملرحلة �خلام�سة بتناول �ملحاكمة �ل�سورية �لعلمية.

% مكا�سب »ناميك�ش« خالل  17.6
 30 جل�سة و14.5 % لـ »برنت«

•• اأبوظبي-وام:

30 جل�سة عمل يف حني منا خام  % خالل   14.5 ك�سب خام برنت نحو 
�ملحللني  من  �لعديد  توقعات  و�سط   17.6% بن�سبة  �المريكي  ناميك�ش 

با�ستمر�ر �الرتفاع �ىل حاجز 73 دوالر� على �ملدى �لق�سري.
�لعام  منذ  �الأعتتلتتى  �مل�سجلة  بالن�سب  �لنفط  حققها  �لتتتتتي  �ملكا�سب  وتتتعتتد 
2014 ،كما تعترب �لزيادة �لتي �سهدتها �الأ�سعار منذ بد�ية �سهر دي�سمرب 
�ملا�سي وحتى تاريخ �ليوم �الأكرب خالل هذه �لفرة �لق�سرية مقارنة مع 

. �ملكا�سب �مل�سجلة يف �ل�سهور �ملا�سية من �لعام 2017 
وكان �سعر خام برنت �رتفع من 60.44 دوالر يف بد�ية �سهر دي�سمرب �ىل 
بتوقيت  �لثانية  �ل�ساعة  يناير   10 �م�ش  بتاريخ  دوالر   69.2 فوق حاجز 
�المتتار�ت يف حني قفز �سعر خام ناميك�ش �الأمريكي يف نف�ش فرة �ملقارنة 

من 53.90 دوالر �ىل 63.4 دوالر.
�لعو�مل  �لعديد من  �لنفط بدعم  �لتي �سجلها  �ل�سعرية  �لقفز�ت  وجاءت 
ذ�ت �لعالقة بال�سوق �لنفطي نف�سه، و�خرى ذ�ت �سلة بحالة عدم �ال�ستقر�ر 

�لتي تعي�سها بع�ش �لدول �ملنتجة لهذه �ل�سلعة �ال�سر�تيجية.
وكان �أع�ساء منظمة �لدول �مل�سدرة للنفط “�وبك” �تفقو� بالتعاون مع 
بع�ش كبار �ملنتجني �مل�ستقلني خالل �سهر �كتوبر �ملا�سي على متديد �لعمل 
باتفاقية خف�ش �الإنتاج �لتي كان من �ملقرر �ن تنتهي يف مار�ش �ملقبل وذلك 
حتى نهاية �لعام 2018 �الأمر �لذي �ساهم يف منح �ل�سوق �لنفطي �لعاملي 
�القت�ساد  منو  ن�سب  يف  �لتح�سن  �ساهم  فقد  كذلك   . �لتتتتتو�زن  من  �ملزيد 
�لنفط  �لطلب على  زيتتادة  �ملتقدمة يف  �ل�سناعية  �لتتدول  �لعاملي خا�سة يف 

منذ بد�ية �لعام 2017 ما �أنعك�ش باأثاره �الإيجابية على �أ�سعار �لنفط .
�مل�سدرة للنفط فقد تر�جع  �لدول  �ل�سادرة عن منظمة  �الأرقتتام  وبح�سب 
برميل  متتلتتيتتون   32.448 �ىل  �وبتتتتك  الأعتت�تتستتاء  �لتتيتتومتتي  �الإنتتتتتتتاج  متتعتتدل 
مقارنة  تقريبا  برميل  �لتتف   133 ومبتتقتتد�ر  �ملا�سي  نوفمرب  �سهر  ختتالل 
معدل  وو�سل  �ل�سابق.  �أكتوبر  �سهر  ختتالل  برميل  مليون   32.581 مع 
�لتخفي�ش يف �نتاج �ملنظمة خالل �سهرين “�كتوبر ونوفمرب” نحو 284 
�لف برميل يوميا يف خطوة تعك�ش �لتز�م �الأع�ساء باتفاقية خف�ش �الإنتاج 

و�لتي جرى �التفاق على متديدها حتى دي�سمرب �ملقبل.

»االحتادية للتناف�سية واالإح�ساء«
 تطلق االإطار الوطني جلودة البيانات االإح�سائية 

•• دبي-وام:

�أعلنت �لهيئة �الحتادية للتناف�سية و�الإح�ساء عن �إطالق �الإطار �لوطني 
�الأدلة  �سل�سلة  �سمن   18 رقم  �الإ�سد�ر  وهو  �الإح�سائية  �لبيانات  جلتتودة 
�أحدث  على  تعتمد  و�لتي  دوري  ب�سكل  �لهيئة  تن�سرها  �لتي  �الإح�سائية 
�ملنهجيات  عمل  فتتريتتق  ويتتقتتوم   . عامليا  �ملتبعة  و�لنظم  و�ملقايي�ش  �ملتتبتتادئ 
�الإح�سائية يف �لهيئة �الحتادية للتناف�سية و�الإح�ساء بالتعاون مع خرب�ء 
مر�كز �الح�ساء �ملحلية يف دولة �الإمار�ت باإعد�د هذه �الأدلة �لفنية �سمن 
�أهد�ف و�أولويات �لهيئة يف �سبيل �لتطوير �مل�ستمر للعملية �الإح�سائية يف 
�لدولة و�عتماد �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية وتوفريها لل�سركاء من موؤ�س�سات 
�لقطاع �حلكومي �الحتتتادي و�ملحلي و�خلا�ش. وقال �سعادة حممد ح�سن 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �الإح�ساء و�لبيانات �لوطنية �إنه من �أهم �لعو�مل 
علمي  ب�سكل  �لبيانات  توفر  هتتو  �لتتعتتامل  يف  دولتتة  �أي  تناف�سية  تدعم  �لتي 
دولة  �أن  �إىل  ..الفتا  عامليا  بها  �ملعرف  و�ملقايي�ش  �لنظم  وبح�سب  ودقيق 
تقوم  حيث  �ملنطقة  دول  معظم  عن  متيزها  بخ�سو�سية  تتمتع  �الإمتتتار�ت 
�لعمليات  يف  بامل�ساهمة  �ملحلية  �الإح�سائية  و�الإد�ر�ت  �ملر�كز  من  �لعديد 
ومكثف  م�ستمر  وب�سكل  نعمل  لهذ�  ون�سرها  �لبيانات  وجمع  �الإح�سائية 
�أحدث  �عتماد  و�ملحلية على  �سركائنا يف �جلهات �حلكومية �الحتادية  مع 
�لبيانات  جتتودة  ل�سمان  وذلتتك  عامليا  بها  �ملتتعتترف  �الإح�سائية  �الأ�ساليب 
�إعتتد�د �لدليل من  �أنه مت  �إىل  وتوفرها بح�سب �ملقايي�ش �لدولية .  ولفت 
قبل فريق خرب�ء �جلودة يف �لهيئة �الحتادية للتناف�سية و�الإح�ساء و�ملر�كز 
�الإح�سائية �ملحلية يف �لدولة حيث يهدف هذ� �الإطار �إىل تعزيز وتطوير 
�لنظام  وحتتوكتتمتتة  �ملعتمدة  �لر�سمية  �الإحتت�تتستتائتتيتتة  �لعملية  جتتتودة  و�إد�رة 
�الإح�سائي �لوطني لتوفري �الإح�ساء�ت �لدقيقة ل�سانعي �لقر�ر ور��سمي 
�ل�سيا�سات �لعامة ولكافة �مل�ستخدمني .. كما يرتكز �أي�سا على �أبرز �الأدلة 

و�الأطر �لدولية و�الإقليمية �خلا�سة بجودة �لبيانات �الإح�سائية.

اأحمد بن �سعيد ي�سهد افتتاح مركز عمليات ريت�سمونت ال�سوي�سرية يف  دافزا  
•• دبي-وام:

�آل  �سعيد  بتتن  �أحتتمتتد  �ل�سيخ  �سمو  �سهد 
مكتوم رئي�ش هيئة دبي للطري�ن �لرئي�ش 
�الأعلى ملجموعة طري�ن �الإمار�ت رئي�ش 
�سلطة �ملنطقة �حلرة مبطار دبي  د�فز�  
�فتتتتتتتتاح متتركتتز عتتمتتلتتيتتات  ريتتتتت�تتستتمتتونتتت  - 
�ل�سوي�سرية  �لتتفتتاختترة  �ل�سلع  جمموعة 
��سر�تيجية  �أهتتمتتيتتة  يكت�سب  و�لتتتذي   -
كونه �الأحدث و�الأكر تطور� يف �ملنطقة 
�حلتتتتترة. حتت�تتستتر حتتفتتل �الفتتتتتتتتاح كتتتل من 
مدير  �لزرعوين  حممد  �لدكتور  �سعادة 
عام  د�فز�  و�سعادة مايا جوهري تي�سايف 
و�لدكتور  �لدولة  لدى  �سوي�سر�  �سفرية 
�لعمليات  مدير  توميت  �أف.  كري�ستوف 
�إىل جانب  دبي  ريت�سمونت  يف جمموعة 
و�ملديرين  �ملتتت�تتتستتتوؤولتتتني  كتتتبتتتار  متتتن  عتتتتدد 

�لتنفيذيني من د�فز� و ريت�سمونت .
د�فز�  بني  �لتكاملية  �لعالقة  عن  ونتج 
�الإقليمي  �ملرفق  هذ�  بناء  ريت�سمونت  و 
مبو��سفات  ت�سميمه  مت  �لتتذي  �حلديث 
فنية متعددة وغري تقليدية حيث يتميز 
�ال�ستد�مة  متتعتتايتتري  الأحتتتتدث  مبتتر�عتتاتتته 
و�للو�ئح �خل�سر�ء ليكون �سديقا للبيئة 
�لتقني  �مل�ستويني  على  تتتطتتور�  و�الأكتتتر 
�ملركز  عمل  نطاق  و�سيتمحور  و�الأمني. 
�ل�سركات  خمتلف  متطلبات  تلبية  على 
�سيعمل  حتتتيتتتث  لتتلتتمتتجتتمتتوعتتة  �لتتتتتتتابتتتعتتتة 
عتتلتتى تتت�تتستتمتتيتتم وتتت�تتستتنتتيتتع وتتتتوزيتتتع وبيع 
�ملجوهر�ت و�ل�ساعات و�ملنتجات �جللدية 
و�الك�س�سو�ر�ت  و�ملالب�ش  �لكتابة  و�أدو�ت 
تقع  �لتتتتتي  �لتجارية  للعالمات  �لتابعة 
حتت مظلة جمموعة ريت�سمومنت . كما 
�خلدمات  متتن  جمموعة  �ملتتركتتز  �سيوفر 
�ملاركات  كتتتل  تتتقتتدمتتهتتا  �لتتتتتي  �لتترئتتيتت�تتستتيتتة 
�ملجموعة  �ملن�سوية حتت جناح  �لفاخرة 
�آربلز  �آند  مبا فيها كارتييه و فان كليف 
�أكر  و�لتي ت�سم  بتتالن وغريها  متتون  و 
ي�سهم  �أن  ويتتتتتوقتتع  حمتتتتال.   100 متتتن 
�ملركز �جلديد يف تعزيز نطاق �لعمليات 
�لت�سغيلية و�الإد�رية يف �الأ�سو�ق �لرئي�سة 

بتتاالإ�تتستتر�ف على  يتتقتتوم  كتتونتته  �ملنطقة  يف 
�الإقليمية  �للوج�ستية  �لعمليات  �إد�رة 

�لعالية .
خدمة  ت�سمل  �أقتت�تتستتامتتا  �أيتت�تتستتا  ويت�سمن 
و�إد�رة  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لعمالء 
�ملتتر�فتتق وحمتتتال �لتتتتتجتتزئتتة �لتتتتتي متلكها 
�إ�سافة  �ملنطقة  يف  �ملجموعة  وتتتديتترهتتا 
�لب�سرية  و�ملتتتو�رد  �الإد�ريتتتة  �ل�سوؤون  �إىل 
�ل�سيخ  �سمو  وقتتتال  �لتتتتتابتتعتتة.  ل�سركاتها 
بتوجه  نتتترحتتتب    : �تتستتعتتيتتد  بتتتتن  �أحتتتتمتتتتد 
وتو�سيع  منوها  تعزيز  نحو  ريت�سمونت 
�لتتتتت�تتستتغتتيتتلتتيتتة حمليا  عتتمتتلتتيتتاتتتهتتا  نتتتطتتتاق 
و�إقتتلتتيتتمتتيتتا �نتتطتتالقتتا متتتن دبتتتي متتتا يوؤكد 
جاذبية �الإمارة �ملميزة باإعتبارها موطنا 
�لتتفتتاختترة يف  �لتتعتتالمتتات �لتجارية  الأكتترب 
�لعامل . و�أ�ساف �سموه :  �إن هذه �خلطوة 
�ملا�سيني  �لتتعتتقتتديتتن  متتتتدى  عتتلتتى  تتتتوؤكتتتد 
�لتز�م دور  د�فز�  �ملحوري يف حتفيز منو 
وزيادة  �ملبا�سرة  �الأجنبية  �ال�ستثمار�ت 
تدفقها �إ�سافة �إىل تناف�سيتها �لعالية يف 
�إمارة  �لتنويع �القت�سادي يف  دعم م�سار 
دبي وتعزيز جاذبيتها كمركز عاملي لنمو 
و�أثنى   . �الأجنبية  �ال�ستثمار�ت  و�زدهتتار 
�ملناطق  بتتني  �ملثمر  �لتعاون  على  �سموه 
�جلن�سيات  متتتتتعتتددة  و�لتت�تتستتركتتات  �حلتتترة 
بني  �لتكاملية  �لتتعتتالقتتة  مقدمتهم  ويف 
�أ�تتستتفتترت عن  و�لتتتتتي  ريت�سمونت  و  د�فتتتز� 
حتقيق نتائج �إيجابية للغاية على �سعيد 
خلق بيئة ��ستثمارية تناف�سية وم�سجعة 
�لت�سغيلي  �لنطاق  وتو�سيع  تطوير  على 
�ل�سركات  تلك  لتو�جد  و�ال�سر�تيجي 

يف �ملنطقة.
�لدكتور حممد  �أعرب �سعادة  من جانبه 
�لتتتزرعتتتوين عتتتن �تتستتعتتادتتته بتتالتتتتتعتتاون مع 
مركز  وبتتتتنتتتتاء  تتتتطتتتويتتتر  يف  ريتتتتت�تتستتمتتونتتت 
مر�فقه  و�إنتتت�تتتستتتاء  �جلتتتديتتتد  عتتمتتلتتيتتاتتتهتتا 
تلبي  و�لتتتتتتتتتي  تتتتكتتتنتتتولتتتوجتتتيتتتا  �ملتتتتتتتتتطتتتتورة 
لل�سركة  �ملتنامية  �لت�سغيلية  �ملتطلبات 
ومتتثل ملعايري ولو�ئح �ل�سلطات �ملحلية 

ومتطلبات �لت�سميم �لد�خلي.
�ملركز  �إنتتت�تتتستتتاء  عتتمتتلتتيتتة  �أن  �إىل  ولتتتفتتتت 

اختتام فعاليات ملتقى االإمارات لالآفاق االقت�سادية 2018  •• اأبوظبي -وام:

�ختتمت �م�ش فعاليات �لدورة �خلام�سة 
�القت�سادية  لتتتالآفتتتاق  �الإمتتتتتتار�ت  مللتقى 
�سانت  فتتتنتتتدق  يف  عتتقتتد  �لتتتتتذي   2018
�سمو  رعتتايتتة  حتتتت  �لتت�تتستتعتتديتتات  ريجي�ش 
�ل�سيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش 

�ملجل�ش �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي.
الإمارة  �القت�سادية  �لتنبوؤ�ت  تقرير  ويف 
�أبتتتوظتتتبتتتي �لتتتتذي قتتدمتتت نتتتتتائتتجتته د�ئتتتترة 
�لتتتتتنتتمتتيتتة �القتتتتت�تتستتاديتتة �أبتتوظتتبتتي خالل 
جتتلتت�تتستتات �لتتتتتدورة �خلتتامتت�تتستتة متتن �مللتقى 
�لنمو  متتعتتدل  يبلغ  �أن  �لتتتد�ئتتترة  تتتوقتتعتتت 
الإمارة  �الإجتتمتتايل  �ملحلي  للناجت  �ملركب 
�لفرة  خالل  �لثابتة  باالأ�سعار  �أبوظبي 
من 2018 – 2021 حو�يل 3.0 % 
للناجت  �ملتتركتتب  �لنمو  معدل  ي�سل  فيما 
 %  1.6 �لتتنتتفتتطتتي  �ملتتحتتلتتي �الجتتتتمتتتتايل 
ومعدل منو �لناجت �ملحلي �الجمايل غري 

.% �لنفطي 4.2 
�أهم  تقريرها  يف  �لتتد�ئتترة  و��ستعر�ست 
�لتحديات �لتي و�جهت �القت�ساد �لعاملي 
خالل �الأعو�م �الأخرية و�لتي من �أبرزها 
عجز �لتجارة عن مو�كبة �لنمو يف �لناجت 
�ملحلي وتباطوؤ �النتاجية وتقلبات وعدم 

�لعامل  دول  �قت�ساد�ت  كتتربى  ��ستقر�ر 
�خلارجية  و�ملتغري�ت  �لعو�مل  مو�سحة 
الإمارة  �ملحلي  �القت�ساد  يف  �أثتتترت  �لتي 
�خلارجي  �لطلب  يف  وخل�ستها  �أبوظبي 
�لنفطية  غتتري  �ل�سلعية  �لتت�تتستتادر�ت  على 
�ال�ستثمار�ت  وتدفقات  �لنفط  وعائد�ت 

�الجنبية غري �ملبا�سرة و�لطلب �ملحلي.
تقريرها  يف  �بوظبي  �قت�سادية  و�أبتتتدت 
�إمارة  �إقت�ساد  تطلعها ال�ستمر�ر حتقيق 
ن�سبيا  م�ستقرة  منتتو  متتعتتدالت  �أبتتوظتتبتتي 
�ل�سنو�ت �خلم�ش �لقادمة يف ظل  خالل 
�القت�سادية  �الأنتت�تتستتطتتة  متتن  عتتتدد  تتتعتتايف 
�لنمو  هتتذ�  يقود  فيما  �أبوظبي  �إمتتارة  يف 
�لعالية  �ملعرفية  �لقيمة  ذ�ت  �الأن�سطة 
�أبتتتوظتتتبتتتي وفق  و�ملتت�تتستتتتتهتتدفتتة يف ختتطتتة 
�القت�سادية  �أبتتوظتتبتتي  روؤيتتتتتة  حمتتتتتدد�ت 

.  2030
�لتنبوؤ�ت  �أهتتتتم  �إىل  �لتتتتد�ئتتتترة  و�أ�تتتتستتتتارت 
�أبتتتوظتتتبتتتي يف عام  �القتتتتت�تتستتاديتتة الإمتتتتتتارة 
معدل  حتتتقتتيتتق  �أبتتتترزهتتتتا  ومتتتتن   2018
�القت�سادية  �الأن�سطة  الأهم  مرتفع  منو 
غري �لنفطية وحتديد� �لت�سييد و�لبناء 

�لعقارية  و�الأنتت�تتستتطتتة   %  4.3 بن�سبة 
و�لتاأمني  �ملتتالتتيتتة  و�الأنتت�تتستتطتتة   %  3.7
 4.3 �لتحويلية  و�ل�سناعات   %  4.8
% وخدمات �الأعمال 5.1 % و�لفنادق 

. % و�ملطاعم 7.5 
�قت�ساد  �آفتتتتاق  الإ�تتستتتتت�تتستتر�ف  وتتتو�تتستتيتتحتتا 
 2021-2018 للفرة  �أبوظبي  �إمارة 
�القت�سادية  �لتتتتتنتتمتتيتتة  د�ئتتتتتترة  عتتر�تتستتت 
�أبوظبي �أهم �لتطور�ت �القت�سادية �لتي 
�أبتتوظتتبتتي خالل  �إمتتتتارة  �قتتتتت�تتستتاد  حققها 
�لفرة من 2012 – 2016 وو�سفته 
�خلارجية  �لتتتتتحتتديتتات  رغتتتتم  بتتاملتت�تتستتتتتقتتر 
�أد�ء عتتتدد متتن �الأنتت�تتستتطتتة غري  وتتتبتتاطتتوؤ 
�لنمو  متتعتتدل  �أن  �إىل  ولفتت  �لنفطية. 
�ملركب للناجت �ملحلي �الجمايل باال�سعار 
�لتتثتتابتتتتتة المتتتتتارة �بتتوظتتبتتي ختتتتالل نف�ش 
بتتلتتغ معدل  % فتتيتتمتتا   4.2 بتتلتتغ  �لتتفتترة 
�الجمايل  �ملحلي  للناجت  �ملتتركتتب  �لنمو 
�لنفطي باال�سعار �لثابتة لالمارة خالل 
نف�ش �لفرة بلغ 2.9 % كما بلغ معدل 
�الجمايل  �ملحلي  للناجت  �ملتتركتتب  �لنمو 
�لتتثتتابتتتتتة خالل  بتتاالأ�تتستتعتتار  �لنفطي  غتتري 

 %  5.1 حتتتتتو�يل   2016  –  2012
�إىل  �أبتتوظتتبتتي  �قت�سادية  تقرير  ونتتتوه   .
�رتفاع ن�سبة م�ساهمة �لقطاع �خلا�ش يف 
�لناجت �ملحلي �الإجمايل باالأ�سعار �جلارية 
 2015 –  2012 �لتتفتترة متتن  ختتالل 
 2015 لتتتلتتتعتتتام   %  34 �إىل  و�تتتتستتتتوال 
�ل�سلعية  �لتت�تتستتادر�ت  ن�سبة  بلغت  فيما 
�ملحلي  �لناجت  من  كن�سبة  �لنفطية  غري 
خالل  �جلتتاريتتة  باالأ�سعار  �لنفطي  غتتري 
– 2016 حو�يل   2013 �لتتفتترة متتن 
�ل�سلعية  �ل�سادر�ت  بلغت  % فيما   4.8
�ملحلي  �لناجت  من  كن�سبة  �لنفطية  غري 
�الإجمايل باالأ�سعار �جلارية خالل نف�ش 

.% �لفرة 2.9 
�ال�ستثمار  ر�تتستتيتتد  �رتتتتفتتتاع  �إىل  و�أ�تتتستتتار 
�الأجنبي �ملبا�سر يف �الإمارة خالل �لفرة 
منو  مبتتتعتتتدل   2016  –  2012 متتتن 
مركب بلغ 11.8 % مو�سحا �أن ن�سيب 
�جمايل  متتتن  �لتتتتتحتتويتتلتتيتتة  �لتت�تتستتنتتاعتتات 
حتتجتتم �ال�تتستتتتتثتتمتتار �الجتتنتتبتتي �ملتتبتتا�تتستتر يف 
و182  متتلتتيتتار�   19 بتتلتتغ   2016 �لتتعتتام 
مليون درهم فيما بلغ ن�سيب �ل�سناعات 

�لتتنتتفتتط �خلتتتتام و�لغاز  �ال�تتستتتتتختتر�جتتيتتة  
9 مليار�ت  �لعام  �لطبيعي  خالل نف�ش 
و273 مليونا و�الأن�سطة �ملالية و�أن�سطة 

�لتاأمني 14 مليار� و762 مليونا.
ويف هذ� �ل�سدد �أو�سح تقرير �لد�ئرة �أن 
توؤكد  تعك�ش حقيقة هامة  �الأرقتتتام  هتتذه 
�لذي  و�ال�ستقر�ر  �مل�ستمر  �لتطور  على 
و�لذي  �أبتتوظتتبتتي  �إمتتتارة  �قت�ساد  ي�سهده 
�جلاذبة  �القتتتتت�تتستتاد�ت  �أكتتر  �أحتتد  �أ�سبح 
لتتال�تتستتتتتثتتمتتار�ت �الأجتتنتتبتتيتتة �ملتتبتتا�تتستترة بعد 
�لتتر�تتستتيتتدة يف  قتتيتتادتتتهتتا وحكومتها  جنتتتاح 
وتنمية  �الأعتتمتتال  بيئة  تناف�سية  تعزيز 

�مل�سروعات غري �لنفطية.
�أهم ما مييز عامي  �أن  وجاء يف �لعر�ش 
�لتتتتتتتتتطتتتتور�ت  تتتتلتتتك  و2017   2016
�ل�سريعة يف �سوق �لنفط �لعاملي وذلك مع 
زيتتادة �ملعرو�ش من �لنفط �خلتتام ب�سكل 
كبري و�لذي مل يقابله طلب كاف يف تلك 
�أ�سعار  تتتر�جتتع  على  �نعك�ش  ممتتا  �لتتفتترة 
�لنفط �لعاملية مل�ستويات قيا�سية. و�أكدت 
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية يف عر�سها �أن 
�إمنتتتا تعك�ش  تلك �الأرقتتتتام و�الإحتت�تتستتاء�ت 
�سالبة ومتانة �أ�سا�سيات �القت�ساد �لكلي 
�سهد  و�لتي  �ملا�سية  �لفرة  يف  لتتالإمتتارة 
ختتاللتتهتتا �القتتتتت�تتستتاد �لتتعتتاملتتي �لتتعتتديتتد من 
�جليو�سيا�سية  و�لتتتتتحتتديتتات  �لتت�تتستتدمتتات 

و�القت�سادية .

بجولة  �الفتتاح  حفل  ختتالل  �مل�سوؤولون 
�ملتتركتتز و�طتتلتتعتتو� على ور�ش  على متتر�فتتق 
�لتي عقدت خالل  �لعمالء  عمل خدمة 

�ليوم.
مركز  يف  �لعمالء  ختتدمتتة  ق�سم  ويتتتتتوىل 
�سمان  متت�تتستتوؤولتتيتتة  ريت�سمونت  ختتدمتتات 
�لفاخرة  �ل�سلع  �سيانة  عمليات  �إجتتتر�ء 
�لعائدة للعمالء باأ�سرع وقت ممكن وهو 
�لعالمة  ختتدمتتة  متطلبات  ي�ستكمل  متتا 
كما  �ل�سركة.  بها  تعرف  �لتي  �لتجارية 
باإد�رة  �ملعلومات  تكنولوجيا  ق�سم  يقوم 
�ملو�قع  لكافة  و�ل�سبكات  �لتحتية  �لبنية 
�ملنافذ  ذلتتك  يف  مبتتا  للمجموعة  �لتابعة 
�لتجارية يف �ملنطقة يف حني يتوىل مركز 
خدمات �ملباين و�ملكاتب �سوؤون تخطيط 
و�سيانة  �الأثتتتتتاث  و�إد�رة  �ملتتكتتاتتتب  وبتتنتتاء 

و�خلدمات �الإد�رية وخدمات �ل�سفر.
يف  �للوج�ستية  �خلتتتدمتتتات  ق�سم  ويتتقتتوم 
�لربجميات  �أحتتتدث  باإ�ستخد�م  �ل�سركة 
�إجتتتتر�ء  لتت�تتستتمتتان  �ملتخ�س�سة  و�حلتتتلتتتول 
�لتتهتتائتتلتتة الإ�تتستتتتتري�د وتخزين  �لتتعتتمتتلتتيتتات 
�لفاخرة  ريت�سمونت  منتجات  وتتتوزيتتع 

ب�سكل �سل�ش.

�إجتتر�ء �سل�سلة من ور�ش �لعمل  ت�سمنت 
�لتتتتتفتتاعتتلتتيتتة و�لتتتتلتتتتقتتتتاء�ت بتتتتني �خلتتتتترب�ء 
�لت�سميم  لتتو�تتستتع  و�لتتدولتتيتتني  �ملحليني 
و�سوال  �لكلي  �ملفهوم  تطوير  متتن  بتتدء� 
�إىل �لر�سومات �لنهائية للم�سروع ف�سال 
للعمليات  �لتقنيات  �أحتتدث  ��ستري�د  عن 
�للوج�ستية و�لت�سغيلية من جميع �أنحاء 
�لتكنولوجيا  �أحتتتدث  و��ستخد�م  �لتتعتتامل 
�ملبنى  كتتتافتتتة جتتتو�نتتتب  تتتتو�فتتتق  لتت�تتستتمتتان 
�ملمار�سات  و�أفتت�تتستتل  �ملتتعتتايتتري  �أعتتلتتى  متتع 

�لدولية.
وقال :  �إن مركز �لعمليات �جلديد ميثل 
�ملتينة  �ال�تتستتر�تتتيتتجتتيتتة  �لتت�تتستتر�كتتة  نتتتتتاج 
�لتتتتتتتي جتتتمتتعتتنتتا متتتع ريتتتتت�تتستتمتتونتتت و�لتي 
هدفنا  حتقيق  �إىل  ختتاللتتهتتا  متتن  ن�سعى 
و�الزدهار  �لنمو  عجلة  دفع  يف  �مل�سرك 
�القت�سادي و�لتز�ما بر�سالتنا �ملتمحورة 
حول �مل�ساهمة يف تعزيز �قت�ساد �لدولة 
عتتتترب تتتتوفتتتري حتتتلتتتول متتتتتكتتامتتلتتة جلذب 
باأن  منا  و�إميتتانتتا  �الأجنبية  �ال�ستثمار�ت 
لتطوير  �ل�سبيل  هتتي  �ملتعاملني  �سعادة 
يف   �سنو��سل  �ال�سر�تيجية  �سر�كاتنا 
د�فتتتتتتز�  تتتقتتدمي �لتتتدعتتتم وتتتتوفتتتري �لبنية 

�لالزمة  و�خلتتتدمتتتات  �ملتتالئتتمتتة  �لتحتية 
لكافة �سركائنا وعلى ر�أ�سهم  ريت�سمونت  
�لتي متثل عملياتها �ل�سل�سة و�إنتاجيتها 
�لعالية �أهمية بالغة بالن�سبة لنا يف �لوقت 
�لت�سغيلية  �أعتتمتتالتتهتتا  فيه  تتتتتتو�فتتق  �لتتتذي 

ب�سكل تام مع روؤيتنا �لطموحة .
كري�ستوف  �لتتتدكتتتتتتتور  �أ�تتتستتتار  جتتهتتتتته  متتتن 
توميت �إىل �أن �فتتاح مبنى مركز عمليات 
للبيئة  �ل�سديق  ريت�سمونت  جمموعة 
ريت�سمونت  تاريخ  يف  مهما  ف�سال  ميثل 
�سروره  .. معربا عن  و�ملنطقة ككل  دبي 
حتت  �جلتتديتتد  �لعمليات  متتركتتز  بافتتاح 
�آل  �سعيد  بتتن  �أحتتمتتد  �ل�سيخ  �سمو  رعتتايتتة 
حممد  �لدكتور  �سعادة  وبح�سور  مكتوم 

�لزرعوين.
�ملتتوؤلتتف من   - �جلتتديتتد  �ملتتركتتز  وي�ستمل 
بناء  م�ساحة  على  و�ملمتد  طو�بق  ثالثة 
�إجمالية تبلغ 4،500 مر مربع - على 
�للوج�ستية  للعمليات  �إقتتلتتيتتمتتي  متترفتتق 
ومتتتكتتتاتتتتب ومتتتتركتتتتز لتتتلتتتبتتتيتتتانتتتات ومتتتركتتتز 
�الإلكرونية  بالتجارة  ختتا�تتش  للتوزيع 
ومر�كز خلدمة �لعمالء و�ل�سيانة تقدم 
ختتدمتتاتتتهتتا الأكتتتر متتن 20 دولتتتة . وقام 

•• دبي-وام:

�مل�ستقبلية  �لعقود  دبي  نا�سد�ك  تطلق 
عتتلتتى �الأ�تتتستتتهتتتم �ملتتتفتتتردة ملتتجتتمتتوعتتة جي 
يناير   16 �إعتبار� من  �ملالية  �أت�ش  �إف 
من  �مل�ستثمرين  متكني  بهدف  �حلايل 
�تتتختتاذ متتر�كتتز بتتنتتاء عتتلتتى نتت�تتستتاط �سعر 
�سهم �ل�سركة �لتي تتخذ من �لبحرين 

مقر� لها.
�ملالية  �أتتت�تتش  �إف  وتتتعتتد جمتتمتتوعتتة جتتي 
�لتي  �متتتار�تتتتيتتتة  غتتتري  �تتستتركتتة  �أول  هتتتي 
تطرح �لبور�سة عقود� م�ستقبلية على 
�أ�سهمها وقامت جمموعة جي �إف �أت�ش 
�سوق  بتتاإدر�ج ثانوي الأ�سهمها يف  �ملالية 
�الأكر  �أ�سهمها  كانت  �ملتتايل حيث  دبتتي 
باأي  مقارنة  �لقيمة  حيث  متتن  تتتتد�وال 

�سركة �أخرى يف عام 2017.
�أت�ش  �إف  جتتي  �إ�تتستتافتتة جمموعة  وتتتعتتد 
نا�سد�ك  �سوق  تو�سعات  �أحتتتدث  �ملالية 
�ل�سركات  عتتدد  لي�سل  للم�ستقات  دبتتي 

�ملدرجة يف �الإمار�ت و�لتي ميكن تد�ول 
�ملفردة  الأ�تتستتهتتمتتهتتا  �مل�ستقبلية  �لتتعتتقتتود 
�سوق  �فتتاح  مت  حيث  �سركة   17 �إىل 
�مل�ستقبلية  �لتتعتتقتتود  لتتتتتد�ول  �مل�ستقات 
�سبتمرب  يف  �تتستتركتتات  �سبع  �أ�تتستتهتتم  عتتلتتى 

.2016
و�ستقدم �سعاع كابيتال خدمات �سناعة 
�إف  جتتي  جمموعة  �أ�سهم  على  �ل�سوق 
�ل�سيولة  حتتركتتة  لت�سهيل  �ملالية  �أتتت�تتش 
حتتيتتث تتتتقتتتدم هتتتتذه �خلتتتتدمتتتتات جلميع 
�ملفردة  لتتالأ�تتستتهتتم  �مل�ستقبلية  �لتتعتتقتتود 
�ملتد�ولة يف �لبور�سة حيث جتذب �سوق 
كبري�  ن�ساطا  للم�ستقات  دبي  نا�سد�ك 
من جانب �مل�ستثمرين �لذين يحققون 
لتعظيم  �ملالية  �لتتر�فتتعتتة  متتن  ��ستفادة 

�لعائد �ملايل لعمليات تد�ولهم.
�لتنفيذي  �لرئي�ش  علي  حتتامتتد  وقتتتال 
لنا�سد�ك دبي �إن �إ�سافة جمموعة جي 
�إف �أت�ش �ملالية �إىل �سوقنا تعد �خلطوة 
�الأوىل يف م�سار �لتو�سع �لذي �سي�سمل 

�ل�سركات  من  ملزيد  �مل�ستقبلية  �لعقود 
�لتعاون  جمتتلتت�تتش  متتنتتطتتقتتة  يف  �لتتكتتائتتنتتة 
دولة  ختتتارج  �أختتتترى  وبتتلتتد�ن  �خلليجي 
�ملتحدة يف ظل منو  �لعربية  �الإمتتتار�ت 

من�سة �لتد�ول.
و�تتتستتتتتتتطتتتلتتتق نتتتتا�تتتتستتتتد�ك دبتتتتتتي �لتتتعتتتقتتتود 
دبي  ل�سوق  �لتتعتتام  للموؤ�سر  �مل�ستقبلية 
�أبوظبي  لتت�تتستتوق  �لتتعتتام  �ملتتتايل و�ملتتوؤ�تتستتر 

لتتالأور�ق �ملالية خالل �لربع �الأول من 
عام 2018.. فيما تعد �لبور�سة على 
ل  ملوؤ�سر�ت  �مل�ستقبلية  �لعقود  حت�سري 

�إم �إ�ش �سي �آي.

نا�سداك دبي تطلق العقود امل�ستقبلية على اأ�سهم جمموعة جي اإف اأت�ش املالية 16 يناير 
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اقت�سادية ا�ست�ساري ال�سارقة تناق�ش ان�سطة قطاع املوانئ البحرية واجلمارك يف االإمارة اخلليجية  التقيي�ش  هيئة 
االحتاد  مع  التعاون  تبحث 
للبرتوكيماويات  اخلليجي 

•• الريا�س -وام: 

بتتتحتتتث متتتتعتتتتايل نتتتبتتتيتتتل بتتتتن �أمتتتتتتتني مال 
لدول  �لتقيي�ش  لهيئة  �لتتعتتام  �الأمتتتتني 
جمتتلتت�تتش �لتتتتتتتعتتتاون متتتع �لتتتدكتتتتتتتور عبد 
�لتتتتتوهتتتتتاب �لتتت�تتتستتتعتتتدون �الأمتتتتتتتتني �لتتتعتتتام 
للبروكيماويات  �خلليجي  لتتالحتتتاد 
و�لكيماويات جماالت �لتعاون �مل�سرك 

و�ُسبل تعزيزها وتطويرها.
�للقاء  ختتالل   - �جلتتانتتبتتان  و��ستعر�ش 
بالريا�ش  �لهيئة  مقر  يف  جتترى  �لتتذي 
بتتحتت�تتستتور متتت�تتتستتتوؤويل �جلتتهتتتتتني - دور 
و�أنتت�تتستتطتتة كتتتل متتنتتهتتمتتا و�لتتقتت�تتستتايتتا ذ�ت 

�الهتمام �مل�سرك و�أ�ساليب دعمها.
جتدر �الإ�سارة �إىل �أن �الحتاد �خلليجي 
ومقره  و�لكيماويات  للبروكيماويات 
2006م  �أُطتتلتتق يف عتتام  يف مدينة دبتتي 
لتتلتتقتتطتتاع يف منطقة  كتتمتتنتتظتتمتتة ممتتثتتلتتة 
�الهتمامات  تتتتتتبتتنتتى  �لتتعتتربتتي  �خلتتلتتيتتج 
�مل�سركة لل�سركات �الأع�ساء يف �الحتاد، 
بتتاالإ�تتستتافتتة �ىل �لتت�تتستتركتتات �لتتعتتامتتلتتة يف 
و�ل�سناعات  �لتتكتتيتتمتتاويتتات  �إنتتتتتاج  قتتطتتاع 
وت�ساهم  لتتتهتتتا.  �ملتت�تتستتانتتدة  و�خلتتتتدمتتتتات 
�ل�سركات �الع�ساء جمتمعًة باأكر من 
%95 من جممل �إنتاج �لكيماويات يف 

دول �خلليج �لعربي.

مليار درهم النقد املتداول   67.5
بني �سكان االإمارات خارج البنوك

•• اأبوظبي-وام:

�رتفع �جمايل ر�سيد �لنقد �ملتد�ول خارج �لبنوك �لعاملة يف دولة �الإمار�ت 
�ىل 67.5 مليار درهم خالل ع�سرة �سهور من �لعام 2017 بنمو ن�سبته 
5.2 مليار درهم مقارنة مع �جمايل �لر�سيد يف  %8.3 وبزيادة قدرها 
�لنقد  ويعد   . درهتتم  مليار   62.3 �ىل  و�سل  و�لتتذي   2016 �لعام  نهاية 
�ملتد�ول خارج �لبنوك و�حد� من �لعنا�سر �لتي يتاألف منها عر�ش �لنقد 
ن1  و�لذي ي�سمل �ي�سا ،�لنقد �مل�سدر و�لنقد يف �لبنوك باالإ�سافة للود�ئع 
�لنقدية وذلك بح�سب ت�سنيفات م�سرف �الإمار�ت �ملركزي. وتعك�ش �لزيادة 
يف �لنقد �ملتد�ول خارج �طار �جلهاز �مل�سريف �حتياجات �الأفر�د و�ملوؤ�س�سات 
لهذه �ل�سيولة من �أجل �الإنفاق على متطلبات �حلياة �ليومية كما �أنها تعد 
موؤ�سر� على �لن�ساط �جليد �مل�سجل يف �لعديد من �لقطاعات �الإقت�سادية. 
�أن  �الإمتتار�ت  �سكان  يتد�ولها  �لتي  �ل�سيولة  موؤ�سر�ت  ر�سد حركة  ويظهر 
�ل�سيولة �لتي  �الأكتتر ن�ساطا يف قيمة  2017 كان  �لعام  �لربع �الأول من 
جرى تد�ولها بعيد� عن �لبنوك حيث �رتفع �لر�سيد يف نهاية مار�ش �ىل 
62.3 مليار درهتتم يف دي�سمرب من �لعام  65.4 مليار درهتتم مقارنة مع 
2016. وتو��سلت �لزيادة يف �ل�سيولة �لنقدية يف �لربع �لثاين ما رفع من 
�جمايل �لر�سيد �ىل 67.4 مليار درهم يف نهاية �سهر يونيو ،لكن بد�ية 
64.4 مليار  �لنقدية �ىل  �ل�سيولة  تقل�سا يف حجم  �سهدت  �لثالث  �لربع 
�أن تعاود �الرتفاع جمدد� يف �سهر �كتوبر وت�سعد �ىل م�ستوى  درهم قبل 
67.5 مليار درهم خالل �سهر  65.1 مليار درهم ،ثم تقفز جمدد� �ىل 
نوفمرب �ملا�سي. ي�سار �ىل �أن عر�ش �لنقد )ن1( �سهد زيادة يف ع�سرة �سهور 
من �لعام 2017 مبقد�ر 16.2 مليار درهم حيث �رتفع �جمايل �لر�سيد 
من 474.1 مليار درهم �ىل 490.3 مليار درهم يف نهاية �سهر نوفمرب 

�ملا�سي وفقا الإح�ساء�ت م�سرف �الإمار�ت �ملركزي.

»يو بي بي كابيتال لال�ستثمار« ت�ستحوذ على 
ح�سة من اأ�سهم »بامل هيلز للتعمري« يف م�سر

•• دبي-وام:

�أعلنت جمموعة “�الحتاد �لعقارية” �أنها قامت من خالل �سركة “يو بي 
�لذر�ع �ال�ستثمارية �لتابعة لها و�ململوكة بن�سبة  بي كابيتال لال�ستثمار” - 
%100 للمجموعة - باال�ستحو�ذ على ح�سة ��سر�تيجية تبلغ 5.68% 
من  تتخذ  �لتي  �ش.م.ع”  للتعمري  هيلز  “بامل  �سركة  �أ�سهم  �إجمايل  من 

جمهورية م�سر �لعربية مقر� لها .
وقال �أحمد يو�سف خوري �لرئي�ش �لتنفيذي ملجموعة “�الحتاد �لعقارية 
تعترب بامل هيلز للتعمري من �أبرز �سركات �لتطوير �لعقاري و�أكرها   :“
حيوية يف جمهورية م�سر �لعربية ومن هذ� �ملنطلق ياأتي ��ستحو�ذنا على 
هذه �حل�سة �ال�سر�تيجية يف �ل�سركة ليمثل خطوة جديدة �سمن �خلطة 
�الحتاد  جمتتمتتوعتتة  تنتهجها  �لتتتتتي  و�لتتطتتمتتوحتتة  �ل�ساملة  �ال�تتستتر�تتتيتتجتتيتتة 
�إىل تعزيز ��ستثمار�تها د�خل وخارج دولة �الإمار�ت  �لعقارية و�لتي ترمي 
و�لدخول  �أعمالها  وتو�سيع  �إيتتر�د�تتتهتتا،  م�سادر  وتنويع  �ملتحدة  �لعربية 
�أ�سو�ق وقطاعات جديدة. و�أ�ساف: يف �لوقت �لذي تقف فيه �الحتاد  �إىل 
�إىل  ن�سعى  فاإننا  و�لنمو  �لتطور  �أعتاب مرحلة جديدة من  على  �لعقارية 
�أ�سول هامة  �ال�ستحو�ذ على  �ملتنامية عرب  �ال�ستثمارية  تعزيز حمفظتنا 
تتميز بتنوعها وحيويتها ومنوذج �أعمالها �لناجح �الأمر �لذي يعك�ش ثقتنا 
�لكبرية بقوة و�أد�ء �سركة بامل هيلز للتعمري وقدرتها على مو��سلة منوها 
منطقة  يف  �لعقاري  �لقطاع  يف  هتتام  �إقليمي  العتتب  �إىل  لتتحول  �مل�سطرد 
 “ للتعمري  هيلز  “بامل  �سركة  �أن  يذكر  �أفريقيا.  و�سمال  �الأو�سط  �ل�سرق 
قد حققت خالل �لت�سعة �أ�سهر �الأوىل من �لعام 2017 �إير�د�ت بلغت نحو 
4.8 مليار جنيه يف حني بلغ �سايف �أرباحها نحو 467 مليون جنيه للفرة 
ذ�تها من �لعام كما �رتفعت �ملبيعات �جلديدة بن�سبة %44 للفرة ذ�تها 
مقارنة بالفرة �ملقابلة من �لعام �ل�سابق لت�سل �إىل �أكر من 8.1 مليار 
مليار   2.3 على  مليار جنيه موزعاً   1.64 �ل�سركة  ر�أ�سمال  ويبلغ  جنيه 

�سهم بقيمة �إ�سمية تبلغ جنيهني لل�سهم �لو�حد.

ماليني درهم قيمة   305
ت�سرفات العقارات يف دبي ام�ش

•• دبي -وام:

حققت �لت�سرفات �لعقارية يف د�ئرة �الأر��سي و�الأمالك يف دبي �أكر من 
مبايعة   163 ت�سجيل  �م�ش  �لتتد�ئتترة  �سهدت  حيث  درهتتم  ماليني   305
بقيمة 242 مليون درهم منها 10 مبايعات لالأر��سي بقيمة 55 مليون 

درهم و 153 مبايعة لل�سقق و�لفلل بقيمة 187 مليون درهم 
وجاءت �أهم مبايعات �الأر��سي بقيمة 25 مليون درهم يف منطقة منخول 
8 ماليني درهم فى منطقة �لرب�ساء جنوب �لر�بعة  تليها مبايعة بقيمة 

تليها مبايعة بقيمة 8 ماليني درهم فى منطقة �حلبية �لثالثة.
�إذ �سجلت  وت�سدرت منطقة نخلة جمري� �ملناطق من حيث عدد �ملبايعات 
3 مبايعات بقيمة 2 مليون درهم وتلتها منطقة و�دي �ل�سفا 6 بت�سجيلها 
بت�سجيلها   2 �ليفرة  فتتى  وثالثة  درهتتم  ماليني   3 بقيمة  و�حتتتدة  مبايعة 

مبايعة و�حدة بقيمة 2 مليون درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�سقق و�لفلل جاءت مبايعة بقيمة 4 ماليني 
 4 بقيمة  مبايعة  تلتها  �ملبايعات  كتتاأهتتم  �الأوىل  �خلتتتري�ن  مبنطقة  درهتتم 
ماليني درهم فى منطقة و�دي �ل�سفا 7 و�أخري� مبايعة بقيمة 4 ماليني 

درهم يف منطقة نخلة جمري�.
وت�سدرت منطقة �خلليج �لتجاري �ملناطق من حيث عدد مبايعات �ل�سقق 
منطقة  وتلتها  درهتتم  مليون   36 بقيمة  مبايعة   28 �سجلت  �إذ  �لفلل  و 
�ملركا�ش بت�سجيلها21 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة يف �خلري�ن 

�الأوىل بت�سجيلها 15 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.
�أر��سى  13 رهن  63 مليون درهم منها  �لرهونات قيمة قدرها  و�سجلت 
بقيمة 43 مليون درهم و 21 رهن فلل و�سقق بقيمة 20 مليون درهم و 
كان �أهمها مبنطقة �ل�سغايه بقيمة 12 مليون درهم و�أخرى فى منطقة 

و�دي �ل�سفا 6 بقيمة 7 ماليني درهم .

•• ال�شارقة -وام:
�القت�سادية  �لتتتت�تتتتستتتتوؤون  جلتتتنتتتة  بتتحتتثتتت 
�ملجل�ش  يف  و�ملتتتتتالتتتتتيتتتتتة  و�لتتت�تتتستتتنتتتاعتتتيتتتة 
�ال�تتستتتتت�تتستتاري الإمتتتتتتارة �لتت�تتستتارقتتة خالل 
د�ئرة  يف  �مل�سوؤولني  مع  �أم�ش  �جتماعها 
بال�سارقة  و�جلتتمتتارك  �لبحرية  �ملتتو�نتتئ 
خمتلف ما �سهده قطاع �ملو�نئ �لبحرية 
�ل�سارقة من تطور  �إمتتارة  و�جلمارك يف 
و�خلطط  �أنتت�تتستتطتتتتته  خمتتتتتلتتف  يف  كتتبتتري 
و�لرب�مج �لطموحة �لتي مكنت �لد�ئرة 
�أف�سل  �إىل  بتتختتدمتتاتتتهتتا  �الرتتتتتقتتتتاء  متتتن 
�للجنة  مع  �الجتماع  وياأتي  �مل�ستويات. 

يف �إطار �ال�ستعد�د ملناق�سة �سيا�سة د�ئرة 
�ملتتتو�نتتتئ �لتتبتتحتتريتتة و�جلتتتمتتتارك يف �إمتتتارة 
�ال�ست�ساري  �ملجل�ش  جل�سة  يف  �ل�سارقة 
�لتي �ستعقد �ليوم و�لوقوف على طبيعة 
�لتتتتتي تقدمها  �خلتتدمتتات و�لتتتتت�تتستتهتتيتتالت 
لرفد �حلركة �لتجارية. ح�سر �الجتماع 
�سلطان  بتتن  �هلل  عتتبتتد  بتتن  ختتالتتد  �ل�سيخ 
�لبحرية  �ملو�نئ  د�ئتترة  رئي�ش  �لقا�سمي 
عبد�لرحمن  متتري  و�جلتتمتتارك وحمتتمتتد 
مدير د�ئرة �ملو�نئ �لبحرية و�جلمارك 
وحممد جمعة بن هندي رئي�ش �للجنة 
�للجنة  متتقتترر  �لنقبي  �لتتهتتنتتاوي  ور��تتستتد 

حممد  وجا�سم  �لتتدوختتي  عمر  وحمتتمتتد 
�لطنيجي  �لتتقتتابتت�تتش  و�تتستتالتتح  �لبلو�سي 
وحممد  �لنعيمي  عبد�هلل  وعبد�لعزيز 
عبيد �ل�سام�سي �أع�ساء �للجنة وحممد 
�للجان  �تتتستتتوؤون  قتت�تتستتم  رئتتيتت�تتش  بتتوختتلتتف 
باملجل�ش. و�أكد �ل�سيخ خالد بن عبد �هلل 
بن �سلطان �لقا�سمي خالل �الجتماع �أن 
د�ئرة �ملو�نئ �لبحرية و�جلمارك خطت 
ختتتطتتتو�ت �تتستتريتتعتتة نتتحتتو تتتطتتويتتر �لعمل 
�ل�سركات  وجتتتتذب  متتر�فتتقتتهتتا  مبتتختتتتتلتتف 
�لعاملية ال�ستخد�م مو�نئ �إمارة �ل�سارقة 
و�المتياز�ت  �لت�سهيالت  منحهم  متتع 

�ل�سحن  �رتفاع حركة  �ساهمت يف  و�لتي 
�ملتتتتو�نتتتتئ عمال  و�لتتتتتتتتتتتد�ول يف خمتتتتتلتتف 
�ل�سيخ  �لتت�تتستتمتتو  �تتتستتتاحتتتب  بتتتتتوجتتيتتهتتات 
�لقا�سمي  حممد  بتتن  �سلطان  �لتتدكتتتتتور 

ع�سو �ملجل�ش �الأعلى حاكم �ل�سارقة.
وتتتتنتتتاول �أعتت�تتستتاء �ملتتجتتلتت�تتش �لتتعتتديتتد من 
باآليات  �خلا�سة  و�الخت�سا�سات  �ملتتهتتام 
ود�ئرة  �لبحرية  �ملو�نئ  د�ئتترة  �لعمل يف 
�القت�ساد  يف  �لتتتد�ئتتترة  ودور  �جلتتتمتتتارك 
�لهيكتل  فتى  �لتنميتة  وحتقيتق  �لوطنتي 
�لتطرق  بخالف  لتتالإمتتتتتارة  �القت�سادي 

�إىل كافة خدماته و�أعمالها �لت�سغيلية.

خلل م�ساركتها بالقمة العاملية للمياه 2018

هيئة البيئة – اأبوظبي ت�سع مفهوم املخزون اال�سرتاتيجي للمياه يف دائرة ال�سوء
•• اأبوظبي-الفجر: 

– �أبتتتتوظتتتتبتتتتي  �لتتتتبتتتتيتتتتئتتتتة  تتتتتتقتتتتتوم هتتتيتتتئتتتة 
�لتخزين  م�سروع  �إمتتتتام  عتتن  بتتاالإعتتالن 
�ال�تتستتر�تتتيتتجتتي لتتلتتمتتيتتاه �لتتعتتذبتتة، وذلك 
�ل�ساد�سة  بتتتتالتتتتدورة  متت�تتستتاركتتتتتهتتا  ختتتتالل 
�ملنعقدة   ،2018 للمياه  �لعاملية  للقمة 
�لفرة  يف  للمعار�ش  �أبوظبي  مركز  يف 
بني 15 و 18 يناير حتت مظلة �أ�سبوع 
م�سروعها  لت�سع  لال�ستد�مة،  �أبوظبي 
�لتت�تتستتوء على م�ستوى  د�ئتتترة  �لتتر�ئتتد يف 
عتتاملتتي عتترب هتتتذه �حلتتتدث �لتتتتدويل �لذي 
�الأعمال  وقتتتتادة  �لتتتعتتتامل،  زعتتمتتاء  يجمع 
و�الأكادمييني  و�ملتخ�س�سني،  و�خلرب�ء، 
�ملتتهتتتتتمتتني بتتقتت�تتستتايتتا �ملتتتيتتتاه متتتن خمتلف 

�أنحاء �لعامل.

– �أبوظبي،  �لتتبتتيتتئتتة  هتتيتتئتتة  و�تتستتتتتكتت�تتستتف 
و�سركاء  �أبوظبي،  وكهرباء  مياه  وهيئة 
�مل�سروع �لر�ئد  �لنقاب عن هذ�  �مل�سروع 
بتتعتتد �تتستتنتتو�ت متتن �لتتعتتمتتل عتتلتتى تطويره 
وتنفيذه، و�لتي بد�أت منذ عام 2002، 
ومن �ملوؤمل له �أن يغدو معيار�ً منوذجياً 
�ل�سحر�وية  �ملتتنتتاطتتق  يف  �ملتتتيتتتاه  الإد�رة 
�لقمة  يف  م�ساركتها  ختتالل  ومتتن  عاملياً. 
هتتتتتذ� �لتتتتعتتتتام، تتتتهتتتدف هتتيتتئتتة �لتتبتتيتتئتتة – 
باحلاجة  �لتتتوعتتتي  زيتتتتتادة  �إىل  �أبتتتوظتتتبتتتي 
��سر�تيجي  خمتتزون  توفري  �إىل  �مللحة 
�ملناطق  يف  �سيما  ال  �لتتعتتذبتتة،  �ملتتيتتاه  متتن 
�ملبتكر  وبالنهج  �لقاحلة،  �ل�سحر�وية 
�لذي تتبعه �أبوظبي يف هذ� �ل�سياق من 
على  �ملتتقتتام  �ملتتعتتر�تتش  يف  ختتتالل جناحها 
هام�ش �لقمة مع جل�سة نقا�ش مفتوحة  

�لتت�تتستتوء عتتلتتى متتفتتهتتوم �ملخزون  تتت�تتستتّلتتط 
�ال�سر�تيجي وتو�سيح جو�نبه �ملتعددة. 
ُت�ستخدم  �لهيئة عر�ساً  و�ست�سم من�سة 
فيه �سا�سة تفاعلية ل�سرد مر�حل �لنمو 
�لذي  �ملتتذهتتل  و�الجتماعي  �القت�سادي 
�سهدته وت�سهده �إمارة �أبوظبي، وكذلك 
لتتلتتمتتحتتافتتظتتة عليه  �ملتتتبتتتذولتتتة  �جلتتتتهتتتتود 

و�سمان ��ستد�مته.
�سعادة  قالت  �مل�ساركة  على هذه  وتعليقاً 
�لعام  �الأمتتتتتتني  �ملتتتتبتتتتارك،  ختتلتتيتتفتتة  رز�ن 
متتن خالل  – �أبتتوظتتبتتي:  �لتتبتتيتتئتتة  لهيئة 
ننتهجه  �لتتذي  �لتفاعلي  �الأ�تتستتلتتوب  هتتذ� 
�لتتزو�ر روؤيتتة و��سحة  �إك�ساب  �إىل  نهدف 
�لتو�زن بني  �أهمية حتقيق  و�ساملة عن 
مو�ردنا �لطبيعية و�لتنمية �القت�سادية 
�أف�سل  فهم  حتقيق  و�إىل  و�الجتماعية، 

و�أعتتتمتتتق ملتت�تتستترية �زدهتتتتتار �أبتتوظتتبتتي �لتي 
�لتو�زن  ذلتتك  �إحتتتد�ث  متتبتتد�أ  قامت على 
و�اللتز�م �لتام من كافة �جلهات �ملعنية 
�سبيل  و�لتتتتتتتعتتتاون يف  �ملتت�تتستترك  بتتالتتعتتمتتل 

حتقيقه. 
�لقمة  لتتنتتا  “تتيح  �تتستتعتتادتتتهتتا:  و�أ�تتستتافتتت 
�أبوظبي من�سة دولية  �لعاملية للمياه يف 
مما  �لتتتتروؤى،  وم�ساركة  �الأفتتكتتار  لتبادل 
ي�ساهم يف و�سول ر�سالتنا �إىل �جلمهور 
�ملحلي و�الإقليمي و�لتتدويل يف وقت تلّح 
�ملائية  �ملتتتتو�رد  حماية  �إىل  �حلتتاجتتة  فيه 
�الأ�تتستتا�تتستتيتتة يف كتتتل متتتكتتتان. ونتتتاأمتتتل من 
خالل م�ساركتنا هذ� �لعام �أن نتمكن من 
�سبل  �ملزيد من  �أمتتام  �آفتتاق جديدة  فتح 
خمتلف  بتتني  �جلتتهتتود  وت�سافر  �لتعاون 
�لقطاعات حملياً ودولياً ل�سالح �جلميع 

�لو��سعة  �ل�سر�ئح  وكافة  �ملياه  قطاع  يف 
�مل�ستفيدة منه«.

�ملتتتتيتتتتاه متتتتن هيئة  و�تتتستتتيتتت�تتتستتتارك ختتتتتترب�ء 
– �أبوظبي وهيئة مياه وكهرباء  �لبيئة 
يوم  �ملتتتفتتتتتتتوحتتتة  �جلتتلتت�تتستتة  �أبتتتوظتتتبتتتي يف 
�أ�سئلة  عتتلتتى  فتتيتتهتتا  يتتجتتيتتبتتون  يتتنتتايتتر   17
�إمارة  با�سر�تيجية  �ملتعلقة  �حل�سور 
�أبوظبي الإد�رة �ملو�رد �ملائية وم�ستقبلها 
�ل�سعيد  عتتتلتتتى  �ملتتحتتتتتمتتلتتة  و�أ�تتتستتتد�ئتتتهتتتا 

�لعاملي.
– �أبوظبي بزو�رها  ترحب هيئة �لبيئة 
يف �ملن�سة رقم 4240 يف �لقاعة رقم 4 
يف �لفرة 15 – 18 يناير 2018 من 
�خلام�سة  ولغاية  �سباحاً   10 �ل�ساعة 
م�ساًء ما عد� يوم �خلمي�ش لغاية �لر�بعة 

ع�سر�ً.

•• دبي-وام:

ذر�ع   - �جلتتتوي  لل�سحن  �الإمتتتتتار�ت  �ختتمت 
عام   - �الإمتتتتتار�ت  لتتطتتري�ن  �لتتتتتابتتعتتة  �ل�سحن 
يف  قتتويتتا  منتتو�  و�سجلت  تتتام  بنجاح   2017
يف   - �ل�سحنات  �إجمايل  بلغ  حيث  عملياتها 
دبي  متتطتتار  يف  �لرئي�سيني  �لناقلة  متتركتتزي 
�لتتتتدويل و دبتتتي ورلتتتد �تتستتنتتر�ل - �أكتتتر من 
نقلها  مت  �ل�سحنات  متتن  طتتن  متتلتتيتتون   2.5
140 وجتتهتتة ختتالل رحالت  �أكتتتر متتن  �إىل 

منتظمة �أو ت�سارتر يف �لعام �ملا�سي .
مو�كبة  �لتتتعتتتام  ختتتتالل  �لتتنتتاقتتلتتة  وو��تتتستتتلتتتت 
و�إطالق  �لعاملية  �ل�سحن  �سوق  يف  �لتغري�ت 
حلول متخ�س�سة خلدمة �سناعات متعددة 
�لبنية  تطوير  يف  �ال�ستثمار  يف  و��ستمرت 
�لتحتية. و�أطلقت �الإمار�ت لل�سحن �جلوي 
�سحن  حلول  جمموعة   2017 عتتام  ختتالل 
كافة  �لتتعتتمتتالء  متطلبات  تلبي  متخ�س�سة 
ويلز  �الإمتتتتتتار�ت  و  فتتارمتتا  �الإمتتتتتتار�ت  �سملت 
و �الإمتتتتتتتتار�ت فتتريتت�تتش . وحتتظتتيتتت �الإمتتتتتتار�ت 
�الأدوية  ملناولة  �ملخ�س�سة  �ملن�ساأة   - فتتارمتتا 
�حل�سا�سة للحر�رة من �ملن�ساأ وحتى وجهتها 
�لنهائية - باإقبال كبري من قبل �لعمالء يف 
�سحنات  �سجلت  حيث  �لتتعتتامل  �أنتتحتتاء  جميع 
 38 �لتي جتترى نقلها منتتو� بن�سبة  �الأدويتتتة 
وتعاونت  �خلدمة.  هذه  �إطتتالق  منذ  باملائة 
 DuPont �لتتنتتاقتتلتتة متتع �تتستتركتتة دوبتتتونتتتت 
لتطوير منتجات �الأغلفة �لبي�ساء �ملتفوقة 
�لتي   White Cover Xtreme
خمتلف  يف  لل�سحنات  ق�سوى  حماية  توفر 
�الأحو�ل �جلوية �سو�ء و�سط �حلر�رة �لعالية 
�ملرتفعة.  �لرطوبة  �أو  �ل�سديدة  �لتتربودة  �أم 
وحتظى من�ساآت �الإمار�ت لل�سحن �جلوي يف 
دبي باالعتماد و�مل�سادقة مبوجب توجيهات 

�لتوزيع �جليد  ملمار�سات  �الأوروبتتتي  �الحتتتاد 
لال�ستخد�م  �لطبية  للمنتجات    GDP
�لتز�م  �العتتتتتمتتاد  هتتذ�  يتتوؤكتتد  حيث  �لب�سري 
�لتت�تتستتارمتتة يف نقل  بتتالتتتتتوجتتيتتهتتات  �لتتنتتاقتتلتتة 
و�ساعدت  �لتتتدو�ئتتتيتتتة.  �ملتتنتتتتتجتتات  ومتتتنتتتاولتتتة 
جمموعة منتجات �الإمار�ت فري�ش من جهة 
�أخرى �ملنتجني يف جميع �أنحاء �لعامل على 
و�ملنتجات  و�لزهور  و�خل�سار  �لفاكهة  نقل 
�الأ�سماك  ذلتتتتتك  يف  مبتتتتا  �لتتتعتتتطتتتب  �تتستتريتتعتتة 
�لطازجة و�للحوم. ونقلت �الإمار�ت لل�سحن 
�جلتتتوي ختتتالل عتتتام 2017 متتا يتتزيتتد على 
285 �ألف طن من �ملنتجات �سريعة �لعطب 
ك�سفت  حتتتني  ختتتطتتتوطتتتهتتتا.. يف  �تتستتبتتكتتة  عتتترب 
�لناقلة يف فرب�ير �ملا�سي �لنقاب عن مل�سق 
�ل�سحن  �إحتتتدى طتتائتتر�ت  لتتتوردة على  �سخم 
�ل�سحن  م�ساهمة  الإبتتر�ز  وذلتتك  لها  �لتابعة 
نقلت  كتتتمتتتا  �لتتتتتزهتتتتتور.  �تتستتنتتاعتتة  �جلتتتتتتوي يف 
�إطالقها  متتنتتذ  �جلتتتتوي  لل�سحن  �الإمتتتتتتتار�ت 
�سهريا  �تتستتيتتارة   150 نتتحتتو  ويتتلتتز  �الإمتتتتتتار�ت 
ذروة مو�سم  ختتالل  ولي�ش  �لتتعتتام  متتد�ر  على 

باالإ�سافة  �لتتنتتاقتتلتتة  تتتعتتاونتتت  حتتيتتث  �ل�سيف 
�أبتترز م�سنعي  �الأفتتتر�د مع  �لعمالء من  �إىل 
وموزعي �ل�سيار�ت لنقل �ل�سيار�ت �لفارهة. 
ومع �سعيها �لد�ئم �إىل توفري حلول �ساملة 
لل�سحن �جلوي  �الإمتتتار�ت  فتتاإن  ومتخ�س�سة 
على ��ستعد�د د�ئم ملو��سلة تلبية �حتياجات 
�لتتعتتمتتالء يف �تتستتنتتاعتتات �أختتتتترى مبتتتا يف ذلك 
يف  �لناقلة  و�أبتترمتتت  �الإلتتكتترونتتيتتة.  �لتجارة 
��سر�تيجية  ت�سغيلية  �سر�كة  �ملا�سي  مايو 
مع ناقلة �ل�سحن �لعاملية كارغولوك�ش حيث 
تتعاون �لناقلتان حاليا يف عدد من �جلو�نب 
و�لنقل  �حلتتجتتوز�ت  ت�سمل  �لتي  �لت�سغيلية 
�مل�سرك ورحالت �ل�سحن �لعار�سة ت�سارتر 
 .. مركزيهما  عتترب  �ل�سحنات  نقل  ومتابعة 
عن  �ملا�سي  �أكتوبر  يف  �لناقلتان  �أعلنت  كما 
عقد �تفاقية رمز م�سرك لرحالت �ل�سحن 
لل�سحن �جلتتوي منذ  �الإمتتتار�ت  ت�سغل  حيث 
يوليو �ملا�سي طائرة بوينج 747  م�ستاأجرة 
من كارغولوك�ش . ووقعت �الإمار�ت لل�سحن 
�جلتتوي مذكرة تفاهم مع مركز حممد بن 

�ل�سريك  مبوجبها  �أ�سبحت  للف�ساء  ر��سد 
�ملتطور  �ملتتركتتز  لتتهتتذ�  �ملف�سل  �للوجي�ستي 
�لتتفتت�تتستتاء و�لتقنية  لتتبتتحتتوث وتتتطتتويتتر عتتلتتوم 
�أي�سا  �لناقلة  وقعت  كما  دبتتي..  يف  �ملتقدمة 
مذكرة تفاهم مع دبي كومري�سيتي لتطوير 
�الإلكرونية  �لتجارة  لقطاع  جديدة  حلول 
للتجارة  دبي كمركز  وتر�سيخ مكانة  �لعاملي 
لل�سحن  �الإمتتتار�ت  وت�ستخدم  �الإلكرونية. 
�جلوي طاقة �ل�سحن �لتي يوفرها �أ�سطول 
طتتتري�ن �الإمتتتتار�ت �ملتتكتتون متتن 254 طائرة 
 14 ت�سغل  كما   .. ذ�ت ج�سم عري�ش  ركتتاب 
 F777 بتتويتتنتتج  طتتائتترة   13 �سحن  طتتائتترة 

. 747-ERF400 وطائرة بوينج
�سحن  رحتتتتالت  تتت�تتستتيتتريهتتا  �إىل  وبتتاالإ�تتستتافتتة 
 12 متتن  �بتتتتتد�ء  لوك�سمبورغ  �إىل  منتظمة 
يونيو �ملا�سي ز�دت �لناقلة خدماتها يف هوجن 
كوجن من 22 �إىل 26 رحلة �أ�سبوعيا.. فيما 
خالل  نقلها  جتترى  �لتتتتتي  �ل�سحنات  �سملت 
�لفارهة  و�لتت�تتستتيتتار�ت  �خلتتيتتول   2017 عتتام 
وحمركات  �لتتثتتقتتيتتلتتة  و�ملتتتتعتتتتد�ت  و�لتتتيتتتختتتوت 

�لطائر�ت. وت�ساهم �الإمار�ت لل�سحن �جلوي 
يف ت�سهيل حركة �لتجارة �لعاملية من خالل 
155 وجهة عرب قار�ت  �إىل  �ل�سحنات  نقل 
تتتختتدم طائر�تها  حتتني  �لتت�تتستتت.. يف  �لتتعتتامل 
وجهة   40 متتن  �أكتتتتر  لل�سحن  �ملخ�س�سة 
منتظمة.  برحالت  �لعامل  �أنتتحتتاء  جميع  يف 
وتلتزم �الإمار�ت لل�سحن �جلوي بالتميز يف 
توفرها حيث جتلى  �لتي  �خلتتدمتتات  جمتتال 
�ملتتتوؤمتتتتر�ت و�ملعار�ش  �لتتعتتديتتد متتن  ذلتتتك يف 
�لتي  �جلو�ئز  و�سملت  بال�سناعة.  �خلا�سة 
 2017 عتتتام  ختتتالل  �لتتنتتاقتتلتتة  عليها  حتتتتازت 
جائزة �أف�سل ناقلة �سحن يف �ل�سرق �الأو�سط 
�سمن جو�ئز ناقالت �لعام لل�سحن �ل�سنوية 
كارغو  �إيتتتتر  جمتتلتتة  منحتها  �لتتتتتي   2017
نيوز يف �لعا�سمة �لربيطانية لندن وجائزة 
�أف�سل ناقلة �سحن يف �ل�سرق �الأو�سط �سمن 
�الآ�سيوية  و�الإمتتتد�د  �ل�سحن  �سل�سلة  جو�ئز 
كارغو  �سحيفة  منحتها  �لتي   AFSCA
 DHL نتتيتتوز �آ�تتستتيتتا يف �تتستتنتتغتتافتتورة وجتتائتتزة

للثقة و�لتميز .  Care

 االإمارات لل�سحن اجلوي تنقل اأكرث من 2.5 مليون طن اإىل 140 وجهة خالل 2017 
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العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/4026 تنفيذ جتاري
عبد�حل�سني  وحيد   -2 ذ.م.م  �لتجارية  �وليا  �سركة  �تتستتده/1-  �ملنفذ  �ىل 
تنها جمهول  ميثم جمتبى   -4 جتتالل فخر�ئي  3- حممد جعفر  �سيائي 
�أقتتام عليك  قد  �يتتر�ن  �لتنفيذ/بنك �سادر�ت  �ن طالب  �القامة مبا  حمل 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
)11833004.26( درهم بالت�سامن و�لتكافل �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/3721 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- كد�بور�تكت عمر كي بابو جمهول حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/هري�ش د�ر�سان �سينغ دي �سينغ نرو�ين وميثله:ر��سد 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أقتتام  قد  تهلك  حممد  عبد�لرز�ق 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )469435( درهم �ىل طالب 
�الجتتتر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فتتان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/4220 تنفيذ جتاري
�ىل �ملتتنتتفتتذ �تتتستتتده/1- كتتريتت�تتستتتتتال �لتتفتتا �تتتتتتش.ذ.م.م - فتتترع دبتتتي جمهول 
�سنز  �سوليو  �سبالي  ��تتش  بي  �لتنفيذ/يو  طالب  �ن  مبا  �القتتامتتة  حمل 
�أقتتام عليك  قد  لوتاه  دبتتي وميثله:ح�سني علي عبد�لرحمن  فتترع  �نتتك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  درهم   )141665.86(
�اللتز�م  عتتدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الجتتتر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/293  ا�شتئناف تظلم جتاري    

�القامة  حمتتل  جمهول  �تتتتش.ذ.م.م  �سناء  مركز   -1 �تتستتده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
مبا �ن �مل�ستاأنف / بنك �بوظبي �لتجاري �ش.م.ع وميثله:علي ��سماعيل 
�بر�هيم �جلرمن  قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/451 

تظلم جتاري     
وحددت لها جل�سه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/2/7 �ل�ساعة 17.30 م�ساء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/723  تظلم جتاري
�ىل �ملتظلم �سده / 1-�سركة �سي�ستم لالن�ساء�ت �ش.ذ.م.م 2- فادي حممود �سهاب �لدين 
3- ناجي حممود �سهاب �لدين جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملتظلم / �لبنك �لعربي 
�ملتحد وميثله:موزة عبيد ربيع �خلظر قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�سوعه 
تظلم من �لقر�ر �ل�سادر يف �المر على عري�سة رقم 520/2017 حجز حتفظي جتاري 
و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2018/1/28 �ل�ساعة 08.30 
�ش بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيتتام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/123  تظلم مدين

�ىل �ملتظلم �سده / 1-عالء �لدين �سهاب �لعبد �جلدوع جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملتظلم / �المار�ت خلدمات رجال �العمال قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور 
�عاله ومو�سوعه تظلم على �المر على عري�سة رقم 600/2017. وحددت لها 
 Ch  : بالقاعة  �ش   11.00 �ل�ساعة   2018/1/23 �ملو�فق  �لثالثاء  يتتوم  جل�سة 
B.6.1  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل 

، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/384  ا�شتئناف عقاري    
نتتا�تتستتري  جمتتهتتول حمتتل �القتتامتتة مبا  نتتظتتام �ساحب  �مل�ستاأنف �تتستتده/ 1-  �ىل 
لتتلتتتتتطتتويتتر �لتتعتتقتتاري متت�تتستتاهتتمتتة مقفلة فتتترع دبي  �بتتيتتار  �تتستتركتتة  �ملتت�تتستتتتتاأنتتف /  �ن 
عتتقتتاري كلي  بتتالتتدعتتوى رقتتم 471/2016  �لتت�تتستتادر  �لتتقتتر�ر/ �حلتتكتتم  ��ستاأنف  قتتد 

بتاريخ:2017/8/23     
�سباحا    10.00 �ل�ساعة   2017/1/24 �ملتتو�فتتق  �الربتتعتتاء   يتتوم  لها جل�سه  وحتتددت 
بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/756  ا�شتئناف مدين    

حمل  جمهول  �سر�مبيكال   �بوبكر  عبد�ل�سالم   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�القامة مبا �ن �مل�ستاأنف / مركز رفرن�ش بوينت لتعليم �ملو�سيقى و�لرق�ش 
- موؤ�س�سة فردية وميثله:بدر عبد�هلل خمي�ش عبد�هلل قد ��ستاأنف / �حلكم 

�ل�سادر بالدعوى رقم 2016/2153 مدين جزئي بتاريخ:2017/6/3     
وحددت لها جل�سه يوم �الحد  �ملو�فق 2018/1/28 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  متتن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رقتتم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2150  ا�شتئناف جتاري    
م�سئولية  ذ�ت  )موؤ�س�سة  و�لعالجية  لل�سحية  �طل�ش   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�مل�ستاأنف / ماجنو ر�ما�ساندر�ن م م  �ن  حمتتدودة(  جمهول حمل �القامة مبا 
ر�ما�ساندر�ن وميثله:�مل خمي�ش دروي�ش حممد �لبلو�سي قد ��ستاأنف �لقر�ر/ 

�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/1538 جتاري كلي بتاريخ:2017/11/15     
وحددت لها جل�سه يوم �الحد �ملو�فق 2017/1/28 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رقم 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1733  ا�شتئناف جتاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- كوبار� كونهي مون �سد هارتان  جمهول حمل �القامة 
ر��سد  وميثله:جابر  �تتتش.م.ع  �ال�سالمي  �المتتتار�ت  م�سرف   / �مل�ستاأنف  �ن  مبتتا 
حممد جابر ر��سد �ل�سالمي قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 

2017/1402 جتاري كلي بتاريخ:2017/9/12     
وحددت لها جل�سه يوم �الحد �ملو�فق 2017/1/28 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رقم 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2054  ا�شتئناف عمايل    

�القامة مبا  1- تري��سريت�ش جلف  جمهول حمل  �مل�ستاأنف �سده/  �ىل 
�ن �مل�ستاأنف / �حمد خليفه كلفوت متعب �لقبي�سي  قد ��ستاأنف/ �حلكم 

�ل�سادر بالدعوى رقم 931/2017 عمايل جزئي بتاريخ:2017/1/30     
وحددت لها جل�سه يوم �الثنني  �ملو�فق 2018/1/22 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  متتن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رقتتم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2689  مدين جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لنجمه �ل�سريعه لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة �ش.ذ.م.م 
�سابقا - وحاليا - �نور حممد لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة �تتش.ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/نعيم ح�سني جوالن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهتتم   )25000( وقتتدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائيه وحتى �ل�سد�د �لتام . وحددت لها جل�سة 
يوم �الثنني �ملو�فق 2018/1/29 �ل�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch2.D.17 لذ� فاأنت 
�و  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  مكلف باحل�سور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  �الأقتتل  على  �أيتتام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2207  جتاري كلي 

�تتش.ذ.م.م 2- هاري�ش كومار  �لعامة  للتجارة  �المتتري  تاج  �ملدعي عليه/1-  �ىل 
فاجناين - ب�سفته مدير تاج �المري للتجارة �لعامة ذ.م.م وب�سفته كفيل و�سامن 
للقر�ش جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/بنك برود� وميثله:�سعيد مبارك 
عبيد �حمد �لزحمي قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعنلكم بان �ملحكمة 
مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �لتايل  �لتمهيدي  �حلكم  بتتتتتاريتتخ:2018/2/28  حكمت 
�ساحب  �ملخت�ش  �مل�سريف  �خلبري  بندب  �ملو�سوع  يف  �لف�سل  وقبل  �حل�سوري 
�جلل�سة،  بتلك  �ل�سادر  �حلكم  منطوق  وفتتق  مهمته  وتتتكتتون  بتتاجلتتدول  �لتتتدور 
�ل�ساعة:09:30  �ملتتو�فتتق:2018/1/15  �الثنني  يوم  �ملحكمة جل�سة  لها  وحتتددت 

�خلبري.  �مانة  �ملدعي  �سد�د  عدم  حالة  يف   ch2.E.22:سباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/792  جتاري كلي

�ن  �القتتامتتة مبتتا  �تتتتش.ذ.م.م جمتتهتتول حمتتل  �لعامة  للتجارة  عليه/كليك  �ملتتدعتتي  �ىل 
�ملدعي/بنك �سادر�ت �ير�ن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  عليهم مببلغ وقدره )85.565.652.04( درهم 
و�لفائدة �لتاخريية �التفاقية بو�قع 15% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام. 
بالقاعة  �تتش   9.30 �ل�ساعة    2018/1/31 �ملتتو�فتتق  �الربتتعتتاء  يتتوم  جل�سة  لها  وحتتتددت 
Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2285  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه /1- �سركه هي�سكا خلدمات �لنفط و�لغاز ذ.م.م 2- عبد�لرحمن 
�سينوت تريوتاميل جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�سامي عبد�هلل لطف 
عليهما  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقتتام  قد  �لزبريي 
بالت�سامن مببلغ وقدره 4.786.671 درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من تاريخ ��ستحقاق �ل�سيك يف:2017/6/30 وحتى �ل�سد�د �لتام. 
بالقاعة  �ل�ساعة 9.30 �ش  �ملو�فق 2018/1/15  وحددت لها جل�سة يوم �الثنني 
Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �أيتتام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/293  ا�شتئناف تظلم جتاري    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �زياء �سناء �تتش.ذ.م.م 2- ��سماعيل حممد بهاتي 
عبد�حل�سني 3- حممد ��سماعيل حممد 4- حزيفة ��سماعيل حممد 5- 
�مل�ستاأنف / بنك  �ن  ��سماعيل حممد جمهول حمل �القامة مبا  مف�سل 
قد  �جلرمن   �بر�هيم  ��سماعيل  وميثله:علي  �تتش.م.ع  �لتجاري  �بوظبي 

��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/451 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�سه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/2/7 �ل�ساعة 17.30 م�ساء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4025  جتاري جزئي
ذ.م.م  دبتتي  �ملالحية  و�خلتتدمتتات  لل�سيانة  �لبحرية  �خلليج  عليه/�سركة  �ملتتدعتتي  �ىل 
جيمو�ش دبي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�ي يف جيه مانوبورت لوج�ستيك�ش 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي  �تتش.ذ.م.م قد 
للمدعيه مبلغ وقدره )140.513( درهم و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام 
يوم  جل�سة  لها  وحتتددت  و�التتتعتتاب.  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليها  �ملدعي  و�لتتز�م  �ل�سد�د 
�الثنني �ملو�فق 2018/1/15  �ل�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2516  جتاري كلي

�القامة  حمل  جمهول  �ل�سغري  عبد�هلل  بن  �سالح  بن  عليه/حممد  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/ريان حممد بن عبد�لعزيز �ل�سعيد وميثله:عبد�هلل خمي�ش غريب 
�ملدعي عليه  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقتتام عليك  �ل علي قد  �لناخي 
مببلغ وقدره )563081( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها 
جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2018/1/15  �ل�ساعة 9.30 �ش بالقاعة Ch1.B.8 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2343  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/حممود حممد علي �حمد جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
�حلكم  ومو�سوعها  �لتتدعتتوى  عليك  �أقتتتام  قتتد  �ملتتال  حممد  �حمد  حممود  فاطمة 
بها  ت�سبب  �لتي  باملخالفات  و�لتتز�متته  �ل�سركة  �د�رة  من  �الول  عليه  �ملدعي  بعزل 
لل�سركة و�لز�م �ملدعي عليهم بالر�سوم و�مل�ساريف )علما بانه مت تعديل �لطلبات(. 
بالقاعة  9.30 �ش  �ل�ساعة  �ملو�فق 2018/1/18   يوم �خلمي�ش  لها جل�سة  وحتتددت 
Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/672  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/تامر �بر�هيم �حمد من�سى جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
�سركة متويل م�ساهمة خا�سة وميثله:�حمد مهري خمي�ش عبيد بن م�سحار قد �أقام 
�ملوؤرخة:2008/8/13  �الجارة  �تفاقية  بف�سخ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
مبلغ  ودفع  �ل�سو�غل  �لوحده مو�سوعها خاليه من  بت�سليم  عليها  �ملدعي  و�لتتز�م 
وقدره )3.719.807( درهم كتعوي�ش و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
بالقاعة  �تتش   9.30 �ل�ساعة    2018/1/21 �ملتتو�فتتق  �الحتتد  يتتوم  جل�سة  لها  وحتتتددت 
Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/697  عقاري كلي
�ىل �ملدعي عليه/ر�م �سند�ين نارين ر�م �سند جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
�أقام  قد  م�سحار  بن  عبيد  خمي�ش  مهري  وميثله:�حمد  خا�سة  م�ساهمة  متويل 
�ملوؤرخة:2008/6/3  �الجتتارة  �تفاقية  بف�سخ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
 )1.096.332( وقتتدره  مبلغ  بدفع  عليها  �ملدعي  و�لتتز�م  �لعقار مو�سوعها  وت�سليم 
لها جل�سة  وحتتددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  كتعوي�ش  درهم 
يوم �الحد �ملو�فق 2018/1/21  �ل�ساعة 9.30 �ش بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3503  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه /1- ليتل مور �ش.ذ.م.م 2- حممد �سيد زين �لق�سا�سى جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/�مباكت لتجارة �ملو�د �لغذ�ئيه �ش.ذ.م.م قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما 2،1 بالتكافل و�لت�سامن فيما بينهما مببلغ 
�لتاخريية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )74.951.57( وقدره 
�الحد  يتتوم  جل�سة  لها  وحتتددت  �لتتتتتام.  �ل�سد�د  وحتى  �ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بو�قع 
�ملو�فق 2018/1/28 �ل�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2343  جتاري كلي
حمل  جمتتهتتول  ذ.م.م  و�ل�سحن  لل�سياحة  ر�يتتتدر  �سكاي   -1/ عليه  �ملتتدعتتي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/فاطمة حممود �حمد حممد �ملال قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة باخر�ج �ملدعي عليه من �ل�سركة وحذف ��سمه من �ل�سجل 
�لتجاري و�لرخ�سة �لتجارية و�سائر �ل�سجالت و�الور�ق �لر�سمية و�لز�مه بدفع 
�لغر�مات و�ملخالفات �ملالية �لتي ت�سبب بها لل�سركة و�لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم 
و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ش �ملو�فق 2018/1/18 �ل�ساعة 9.30 
قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch2.E.21 بالقاعة  �ش 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  متتذكتتر�ت  متتن  لديك  متتا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/569  عقاري كلي
�ىل �ملدعي عليه /1- فريدريك �جنيل فر�جنوي�ش بورتولوين جمهول حمل �القامة 
�لناخي �ل  �تتش.م.ع وميثله:عبد�هلل خمي�ش غريب  �ن �ملدعي/بنك دبي �ال�سالمي  مبا 
و�ملدعي  �ملدعي  بني  �لعقد  بف�سخ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لتتدعتتوى  عليك  �أقتتام  قد  علي 
�لربح  لتتفتتو�ت  كتعوي�ش  درهتتتم   )291.667( وقتتتدره  مببلغ  عليه  �ملتتدعتتي  و�لتتتتز�م  عليه 
�ال�سر�ر  عن  كتعوي�ش  درهتتم   )4.839.819( وقتتدره  ومبلغ  تتتتاريتتتخ:2016/9/11  حتى 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة )جميع 
�لطلبات مو�سحة تف�سيليا يف �سحيفة �لدعوى(. وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 
2018/1/21 �ل�ساعة 9.30 �ش بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  متتذكتتر�ت  متتن  لديك  متتا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3703  جتاري جزئي
خرم  جمال  همايون   -3 جمايل  حممد  �هلل  نعمت   -2 ترين  عتتبتتد�هلل  عليه/�سهيل  �ملتتدعتتي  �ىل 
�تتش.ذ.م.م حاليا جمهول  لل�سحن  ترب  تر�ن�ش   - �سابقا   - �تتش.ذ.م.م  للهو�تف  4-�سهيل عبد�هلل 
حممد  وميثله:�بر�هيم  �لرئي�سي  �لفرع   - �يتتر�ن  �تتستتادر�ت  �ملدعي/بنك  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�حمد حممد �لقا�سم قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم 4،3،2،1 
بالتكافل و�لت�سامن فيما بينهما مببلغ وقدره )312648.28( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة �لتاخريية �التفاقية بو�قع 15% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام. . 
وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2018/1/21  �ل�ساعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.12 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3944  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه /1- مطحنة ح�سن �سقر موؤ�س�سة فردية وميثلها/من�سور ح�سن �سامل 
�سقر �ل�سام�سي 2- �سمري كاد�مبوت حيدرو�ش 3- حممد بن غليطه خلدمات �لتغليف 
�تتتش.ذ.م.م  �لتجارية  �لتتر�بتتيتتة  �ملدعي/�سركة  �ن  مبتتا  �القتتامتتة  حمتتل  جمهول  �تتتتش.ذ.م.م 
وميثله:روؤيا عبد�هلل حممد �لعو�سي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )262.812( درهم 
�ال�ستحقاق:2017/2/20  تاريخ  و�لفائدة 9% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
 8.30 �ل�ساعة  �ملو�فق 2018/1/14  �الحتتد  يوم  لها جل�سة  وحتتددت  �لتام.  �ل�سد�د  وحتى 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch1.C.12 لذ�  بالقاعة  �ش 
على  �أيتتام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3905  جتاري جزئي

�ن  �القتتتامتتتة مبتتا  �سليمان جمتتهتتول حمتتل  تتتوفتتيتتق  �ملتتدعتتي عليه /1- طتتتارق ختتالتتد  �ىل 
�أقام  قد  �لهرمودي  علي  ر�سول  حممد  وميثله:عبد�هلل  �لوطني  �الحتتتاد  �ملدعي/بنك 
 )198.173( وقتتتدره  مببلغ  عليه  �ملتتدعتتي  بتتالتتز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لتتدعتتوى  عليك 
�لدعوى  رفتتع  تاريخ  من   %8.5 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تتتعتتاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهتتم 
وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ش �ملو�فق 2018/2/8 �ل�ساعة 8.30 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch1.C.14 لذ�  بالقاعة  �ش 
على  �أيتتام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3989  جتاري جزئي
�تتش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن  �ىل �ملدعي عليه /1- �كو�تك للتجارة �لعامة 
�أقام  �ل�سويدي قد  �تتش.ذ.م.م وميثله:�سعيد جمعه �سعيد  �ملدعي/�مل�سرق �نرنا�سيونال 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )59800( درهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  عليك 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د 
بالقاعة  �ش   8.30 �ل�ساعة   2018/1/15 �ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�سة  لها  وحتتددت  �لتام. 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.12
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3955  جتاري جزئي
�ن  �تتش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا  �لعاملية  �ملدعي عليه /1- �خلليج جيوتي  �ىل 
�أقام عليك  �لريامي قد  ذ.م.م وميثله:ح�سن علي مطر  �ملدعي/�لنمر لتجارة �حلديد 
�ملدعي عليها مببلغ وقدره )156.624.84( درهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د 
�لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 
�أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �ش   8.30 �ل�ساعة   2018/1/17
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3783  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه /1- مرمي عبد�هلل �ساملني �سهد�د جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
�آر بي �م لتاجري �ل�سيار�ت ذ.م.م وميثله:حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان �لها�سمي 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )31070(  قد 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د 
�ملو�فق  يوم �خلمي�ش  لها جل�سة  كفالة. وحتتددت  �ملعجل بال  بالنفاذ  و�سمول �حلكم  �لتام 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �ش   8.30 �ل�ساعة   2018/2/8
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1542  جتاري جزئي 
بان  نعلنكم  �القتتامتتة  حمل  جمهول  ذ.م.م  �ل�سوكوال  فن  با�سن  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  �ملتتذكتتورة  �لتتدعتتوى  يف    2017/8/15 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة 
ل�سالح/�ملدينة للتغليف �ش.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )ثمانية 
ع�سر �لف و�ربعمائة وثالثة وخم�سني درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ 
�ال�ستحقاق �حلا�سل يف:2016/8/23 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها بامل�سروفات ومببلغ 
لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  درهتتم  خم�سمائة 
با�سم �ساحب  �لتايل لن�سر هذ� �العتتالن �سدر  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثني يوما 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/3347  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �سركة توما�ش بنيت �خلليج ذ.م.م جمهول حمل �القامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/12/6  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�سالح/�المانة للتوريد�ت �لفنية �ش.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها )�سركة توما�ش بنيت 
�خلليج ذ.م.م ( بان توؤدي للمدعية )�المانة للتوريد�ت �لفنية �ش.ذ.م.م ( مبلغ وقدره 
)137.634( درهم و�لفائدة بو�قع 9% �سنويا من تاريخ:2017/10/3 وحتى �ل�سد�د �لتام 
و�لزمتها بامل�ساريف و�لر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� 
ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1343  جتاري جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- مديح بن خليل �ل�سعال جمهول حمل �القامة نعلنكم بان 
�ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/10/24 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة 
�عاله ل�سالح/بنك �الحتاد �لوطني �ش.م.ع بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك 
�ملدعي مبلغ )308.411.10( درهم وفائدة 9% �سنويا ب�سيطة من:2017/4/16 
حتى �ل�سد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليه بامل�سروفات و�لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/3009  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �بر�ر �حمد منظور �حمد جمهول حمل �القامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/9/26  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�سالح/حممد جمال حممد خليفة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
)مبلغ ثمانية ع�سر �لف و�ستمائة درهم( و�لزمته بامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2937  جتاري جزئي 
�ملحكمة  بان  للعلب ذ.م.م جمهول حمل �القامة نعلنكم  �ملتحدة  �ل�سركة  �ملحكوم عليه/1-  �ىل 
�لتاج  ل�سالح/�سركة  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2017/11/6  يف  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
�لذهبي لتجارة مو�د �لتغليف ذ.م.م وميثلها �سيجا �سليم �سار�ال بالز�م �ملدعي عليها )�ل�سركة 
ذ.م.م  �لتغليف  متتو�د  لتجارة  �لذهبي  �لتاج  )�سركة  للمدعية  تتتوؤدي  بتتان  ذ.م.م(  للعلب  �ملتحدة 
�لقانونية بو�قع 9% من  ( مبلغ وقتتدره )29.050 درهتتم( و�لفائدة  �سار�ال  �سليم  �سيجا  وميثلها 
تاريخ:2017/8/22 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها بالر�سوم  و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل 
لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلتتك  عتتد�  ما  ورف�ست  �ملحاماة  �تعاب 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2659  جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- حممود عبد�لقادر حممد �الخر�ش جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/م�سرف �لهالل �ش.م.ع نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 
بالز�م  �تتش.م.ع  �لهالل  ل�سالح/م�سرف  �عتتاله  �ملتتذكتتورة  �لدعوى  يف    2017/10/29
�ملدعي عليخ بان يوؤدي �ىل �لبنك �ملدعي مبلغ مقد�ره )45070.75( درهم و�لزمته 
ما عد�  �ملحاماة ورف�ست  �تعاب  درهم مقابل  و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة  بالر�سوم 
يوما  ثالثني  ختتالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلتتك 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2773  جتاري جزئي 
�م  �ملدعي/بنك  �ن  �ملدعي عليه/1- حار�ش زبري زبري جمهول حمل �القامة مبا  �ىل 
�ل�سام�سي  �لعمر�ن  عمر�ن  عبد�هلل  حمد  وميثله:عبد�هلل  �تتش.م.ع  �لوطني  �لقيوين 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/12/5  يف �لدعوى �ملذكورة 
يوؤدي للبنك  بان  �ملدعي عليه  بالز�م  �تتش.م.ع  �لوطني  �لقيوين  �م  �عاله ل�سالح/بنك 
من  �سنويا   %9 بو�قع  �لب�سيطة  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   )27.630.78( مبلغ  �ملدعي 
تاريخ �ال�ستحقاق �حلا�سل يف:2011/12/20 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بامل�سروفات 
�ملتتحتتامتتاة. حتتكتتمتتا مبتتثتتابتتة �حلتت�تتستتوري قابال  �تتتعتتاب  ومتتبتتلتتغ خم�سمائة درهتتتتم متتقتتابتتل 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/3157  جتاري جزئي 
�م  �ملتتدعتتي/بتتنتتك  �ملتتدعتتي عتتلتتيتته/1- حممد من�سور حممد جمتتهتتول حمتتل �القتتامتتة مبتتا �ن  �ىل 
بان  نعلنكم  �ل�سام�سي  �لعمر�ن  �لوطني �ش.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن  �لقيوين 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/10/17  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/بنك 
�م �لقيوين �لوطني �ش.م.ع بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ )ت�سعة ع�سر �لف 
بو�قع %9  �لب�سيطة  �لقانونية  و�لفائدة  وت�سعمائة و�سبعة وخم�سني درهم و�ستة و�ستني فل�سا( 
�سنويا من تاريخ �ال�ستحقاق �حلا�سل يف:2018/12/20 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بامل�سروفات 
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  �العتتالن  هتتذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4001  جتاري جزئي
وير  �ملدعي/تايجر  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  �حيب  عليه/فدوى  �ملدعي  �ىل 
ملف  ب�سم  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لتتدعتتوى  عليك  �أقتتتام  قتتد  ذ.م.م  �لعامه  للتجاره 
�لنز�ع رقتتم:2017/70 نز�ع مدين و�لتتز�م �ملدعي عليها بدفع مبلغ )11.950( درهم 
�لدعوى.  عتتن  �ملرتبة  و�مل�ساريف  و�لتتر�تتستتوم  �ملطالبة  تتتاريتتخ  متتن   %9 �لتتفتتائتتدة  متتع 
بالقاعة  �ش   8.30 �ل�ساعة    2018/1/16 �ملتتو�فتتق  �لثالثاء  يتتوم  جل�سة  لها  وحتتددت 
Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1386  جتاري كلي

�سركة   -2 حمتتتدودة(  م�سوؤولية  )ذ�ت  �ملطابع  خلتتدمتتات  �خلليج  عليه/�سركة  �ملتتدعتتي  �ىل 
مطبعة غدير ذ.م.م 3- �سركة �ل موندو لتجليد �لكتب )ذ�ت م�سوؤولية حمدودة( 4- �سركة 
تت�سي للطباعة و�لن�سر )ذ�ت م�سوؤولية حمدودة( 5- ح�سن علي دكروب ب�سفته �ل�سخ�سية 
حمل  جمتتهتتول  دكتتتروب  حممد  علي   -6 �ملتتطتتابتتع  خلتتدمتتات  �خلليج  �سركة  متتديتتر  وب�سفته 
�أقام  قد  لوتاه  عبد�لرحمن  علي  وميثله:ح�سني  فرن�سا  بنك  �ملدعي/بلوم  �ن  مبا  �القامة 
درهم  وقتتدره )812.688(  عليها مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  عليك 
�ل�سد�د  وحتى  �ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
بالقاعة  �تتش   9.30 �ل�ساعة    2018/1/31 �ملتتو�فتتق  �الربتتعتتاء  يتتوم  لها جل�سة  وحتتتددت  �لتتتتتام. 
Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1770  جتاري كلي 
�ند�سريز  بيفري�ج  �ند  فود  ويلي  �سيلي   -2 �تتتش.ذ.م.م  �لتجارية  ويلي  �سيلي  �سركة  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�ش.ذ.م.م 3- ت�سيلي ويلي لل�سناعات �لغذ�ئية م.م.ح 4- �ساتي�سا فينكاتار�مانا 5- مامتا �ساتي�سه كومبا�سى 
جاجاناث جانيجا جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/بنك ر��ش �خليمة �لوطني �ش.م.ع وميثله:عبد�هلل 
حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�سام�سي مبا �ن �ملدعي/بنك ر��ش �خليمة �لوطني �ش.م.ع قد �قام �لدعوى 
�ملحكمة  حكمت  �لتايل  �لتمهيدي  �حلكم  بتتتتتاريتتخ:...  حكمت  �ملحكمة  بتتان  نعنلكم  وعليه  �عتتاله  �ملتتذكتتورة 
ح�سوريا وقبل �لف�سل يف �ملو�سوع بندب �خلبري �مل�سريف �ملخت�ش �ساحب �لدور باجلدول وتكون مهمته 
كاالتي:�الطالع على ملف �لدعوى وم�ستند�تها وماع�سى �ن يقدمه �خل�سوم و�النتقال �ىل مقر �ملدعية 
و�ملدعي عليها �ن لزم �المر و�الطالع على �ملر��سالت �لورقية و�اللكرونية �ن وجدت �ل�سجالت و�لدفاتر 
�لتجارية �لورقية و�اللكرونية وحددت �مانة خربة وقدرها 10000 و�لزمت �ملدعي ب�سد�دها، وحددت لها 

 .ch2.E.22:ملحكمة جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق:2018/2/21 �ل�ساعة:09:30 �سباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                       �ىل �ملدعي عليه/مركز 6 �سيجما خلدمات �لتدريب �الد�ري  جمهول حمل 
�القامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت 

�ملحكمة لها جل�سة 2018/1/16  �ل�ساعة 8:30  

من   لديكم  متتا  تتتقتتدمي  وعليكم  قتتانتتونتتاً  ميثلكم  متتن  �و  باحل�سور  �ملحكمة  وكلفتكم 
�ىل  باال�سافة  �القتتل  على  �يتتام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت 

�لر�سوم و�مل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر �حلكم مبثابة �حل�سوري .
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
12711/2017/13
12907/2017/13
12713/2017/13

م
1
2
3

��سم �ملدعي
حمزة �سعيد �جلز�ر

حممد عبد�لعال �حمد عبد�لعال
غ�سان حممد منري عابد

مبلغ �ملطالبة
115000 درهم + تذكرة �لعودة
313000 درهم + تذكرة �لعودة
12713 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر

�ىل �ملدعي عليه/ �سركة �يكاي لالعمال �لفنية �تتش.ذ.م.م جمهول حمل �القامة نعلنكم 
باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�سة  

2018/1/17 �ل�ساعة 8:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 
قبل �جلل�سة بثالث �يام على �القل باال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
عمايل جزئي 11671/2017
عمايل جزئي 11667/2017
عمايل جزئي 11665/2017
عمايل جزئي 11673/2017
عمايل جزئي 11675/2017
عمايل جزئي 11676/2017
عمايل جزئي 11664/2017

م
1
2
3
4
5
6
7

��سم �ملدعي
عبد�لرز�ق يا�سني مياه

حممد مزمل حق جور� ميا
حبيب مياه �ساهد �حلق
كمال مياه مف�سل مياه

حممد �سومون مياه عثمان علي
مانيك ميا عبد�حلكيم �سركار

�بوطاهر �سكيد�ر عبد�لرحيم �سكيد�ر

مبلغ �ملطالبة
17279 درهم + تذكرة �لعودة
12939 درهم + تذكرة �لعودة
17158 درهم + تذكرة �لعودة
16645 درهم + تذكرة �لعودة
16812 درهم + تذكرة �لعودة
12808 درهم + تذكرة �لعودة
13730 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 2018/6
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ ع�سام حمدو �ل�سلح �سوري �جلن�سية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  يف �لربكة ملقاوالت �لنجارة �مل�سلحة مبوجب 
�جلن�سية  �سوري  �لفندي  تر�ك  معتز  �ل�سيد/  �ىل  وذلك   530526 رقم  مهنية  رخ�سة 

تعديالت �خرى تنازل �ساحب �لرخ�سة الخر.
وعمالبن�ش �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  
على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ش 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
ملك   7 رقتتم  مكتب  �لتتعتتنتتو�ن:  والتدقيق   للمحا�سبة  �مل�سفي/�سوان  ��سم 
فاك�ش:   04-2662790 هتتاتتتف   �خلبي�سي  �لتتبتتحتتر-  عتتبتتد�لتترحتتمتتن  حمتتمتتد 
باأنه قد  بدبي  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  2662793-04 مبوجب هذ� 
�أعتتاله لت�سفية   ات�ض اي اف اي لتجارة العطور  مت تعيني �مل�سفي �ملذكور 
بتاريخ  دبي  قتتر�ر حماكم  وذلتتك مبوجب  التجميل �ض ذ م م  وم�ستح�سرات 
بتاريخ 2017/12/26   دبي  �لعدل حماكم  كاتب  و�ملوثق لدى   2017/12/26
وعلى من لديه �أي �عر��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أعتتاله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة:ات�ض اي اف اي لتجارة العطور وم�ستح�سرات التجميل �ض ذ م م  
�لتتعتتنتتو�ن: حمتتل رقتتتم 1 متتلتتك عتتبتتد�هلل حمتتمتتد يتتو�تتستتف �ال�تتستتلتتي- �ل�سغاية �ل�سكل 
بال�سجل  �لقيد  رقتتم    505343 �لرخ�سة:  رقتتم  حمتتدودة.  م�سوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
�لتجاري: 1138040 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/12/26 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��ش  �أي  لديه  من  وعلى   2017/12/26
عبد�لرحمن  حممد  ملك   7 رقم  مكتب  �لعنو�ن:  والتدقيق   للمحا�سبة  �سوان 
�لبحر- �خلبي�سي هاتف  2662790-04 فاك�ش: 2662793-04 م�سطحباً معه كافة 

�مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
�لعنز هاتف   ديتترة- هور  �ل�سعايل-  �لعنو�ن: مكتب رقم 204 ملك عبد�هلل 
�لتنمية  د�ئتتتترة  تعلن  هتتتذ�  مبتتوجتتب   04-2389722 فتتاكتت�تتش:   04-2389721
�القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية   جيوين 
بتاريخ 2017/10/16  دبتتي  قتتر�ر حماكم  وذلتتك مبوجب  م م  ذ  للتجارة �ض 
من  وعلى    2016/10/16 بتاريخ  دبتتي  حماكم  �لتتعتتدل  كاتب  لتتدى  و�ملتتوثتتق 
�لكائن  مكتبه  �ملعني يف  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عر��ش  �أي  لديه 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12221 بتاريخ 2018/1/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة:  جيوين للتجارة �ض ذ م م  
�لعنو�ن: مكتب خا�ش ملك - ند �ل�سبا �ل�سكل �لقانوين: ذ�ت م�سوؤولية حمدودة. 
هذ�  مبوجب   1130908 �لتتتتتجتتاري:  بال�سجل  �لقيد  رقتتم    704068 �لرخ�سة:  رقتتم 
�لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قتتد  بتتاأنتته  بدبي  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئتتترة  تعلن 
بتاريخ  دبتتي  قتتر�ر حماكم  �أعتتاله، وذلتتك مبوجب  �ملتتذكتتورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها 
وعلى   2017/10/16 بتاريخ  دبتتي  حماكم  �لعدل  كاتب  لتتدى  و�ملوثق   2017/10/16
من لديه �أي �عر��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني اجلريودي للتدقيق 
�لعنز  هتتور  ديتترة-  �ل�سعايل-  عبد�هلل  ملك   204 رقتتم  مكتب  �لعنو�ن:  واملحا�سبة 
هاتف  2389721-04 فاك�ش: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية



�م�ش  بال�سارقة  �لثقافة  د�ئتترة  رئي�ش  �لعوي�ش  عبد�هلل  �سعادة  �فتتح 
“ للفنان �ل�سود�ين �لر�حل عثمان وقيع �هلل  “ �لبعد �لر�بع  معر�ش 
�سمن فعاليات مهرجان �لفنون �الإ�سالمية “�أثر” �لذي تنظمه �إد�رة 
�ل�سارقة  متحف  يف  �لع�سرين  دورتتتته  يف  بتتالتتد�ئتترة  �لثقافية  �لتت�تتستتوؤون 

للخط.
ح�سر �الفتتاح معايل حممد �ملر و�سعادة عبد�لعظيم �ل�سادق �لكاروري 
�إبر�هتتتتتتيم  وحمتتتتتمد  دبتتي  يف  �ل�ستتتتتتود�ن  جلمهورية  �لتتعتتام  �لقن�سل 
�لثقافية  �لتت�تتستتوؤون  �إد�رة  ومتتديتتر  للمهرجان  �لتتعتتام  �ملن�سق  �لقتتتتتتت�سري 
للمتاحف �ىل جانب  �ل�سارقة  بالد�ئرة ومنال عطايا مدير عام هيئة 

�أ�ساتذة �خلط يف مركز �ل�سارقة لفن �خلط �لعربي و�لزخرفة وبيوت 
يف  �لفنانني  متتن  وجمع  و�لتتتتدور�ت  �لتتور�تتش  يف  و�مل�ساركني  �خلطاطني 
�خلط و�لت�سكيل و�إعالميون و�جلمهور �ملهتم باخلط �لعربي وقاماته 

ورموزه.
وي�سلط �ملعر�ش �ل�سوء على جتربة عربية ر�ئتتدة يف فن �خلط �لذي 
�ملُحّدث  ذ�ت �الجتتتاه  �لر�حل  �ل�سود�ين  �لفنان  �أعمال  ي�سم عدد� من 
ينتمي  ملبدع  و�لفكري  �لفني  �لن�ساط  وحقيقة  �ل�سود�ن  يف  و�لريادي 
�إىل �حلالة �لت�سكيلية �لفاعلة عربيا و�ملزدهرة ح�ساريا ويعترب قامة 

موؤثرة يف �أجيال عديدة من �أبناء بلده.

•• ابوظبي - الفجر

�لثقافة  د�ئتترة  تنظمها  �الإمار�ت” �لتي  “مو�سيقى من  �سل�سلة  تعود   
�لفنان  يحييه  بحفل  يناير   14 يتتوم  م�ساء  �أبتتوظتتبتتي   – و�ل�سياحة 

�الإمار�تي في�سل �ل�ساري و�ملغني �ل�سوري عبود ب�سري. 
يقدم �لثنائي حفاًل غنائياً من وحي �أ�سعار �ملغفور له باإذن �هلل �ل�سيخ 

ز�يد بن �سلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه”.
�ملو�سيقية  �مل�سروعات  من  �الإمار�ت”  من  “مو�سيقى  �سل�سلة  وتعترب 
�لو�عدة �لتي تهدف �إىل �جلمع بني �ملو�سيقيني يف �الإمتتار�ت و�ل�سرق 
�ملو�سيقية  �لتقاليد  على  للحفاظ  جديدة  طرق  عن  للبحث  �الأو�سط 

�لغنية وجتديدها. 
ويحتفي �حلفل، بانطالق “عام ز�يد”، �إذ يقدم �لفنان في�سل �ل�ساري 

وفرقته �ملو�سيقية، �أغاين تر�ثية خمتلفة باإيقاعات حديثة من �أ�سعار 
�ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، “طيب �هلل ثر�ه”.

ويقدم �حلفل مزيجاً غنائياً فريد�ً ي�سمل �إبد�عات �سوتية من �لطر�ز 
متفردة  مو�سيقية  لغة  تعترب  �لتي  �ملو�سحات  بينها  من  �الأندل�سي، 
بالثقافة  �ملو�سحات  متتزج  حماولة  يف  �حلفل  �أ�سالة  وتتمثل  بذ�تها. 
وتعك�ش  �مل�ستويات.  �أعتتلتتى  �إىل  بها  و�لتتو�تتستتول  �الإمتتار�تتتيتتة  �ملو�سيقية 
�الأ�ساليب �لغنائية �ملتنوعة �لتي �سيتم تقدميها يف هذ� �حلفل، تقاليد 
تتمتع  �لتي  �لر�ئعة  �الإبد�عية  �لتتقتتدرة  عن  ف�ساًل  �الإمتتتار�ت،  وهوية 

بها.
�لثقافية،  �لفعاليات  �أبتترز  �الإمتتار�ت من  �سل�سلة مو�سيقى من  وتعترب 
�لثقافة  د�ئتتتترة  تتتقتتدمتته  �لتتتذي  �ملتتو�تتستتيتتقتتي  �لتت�تتستتنتتوي  �لتتربنتتامتتج  �سمن 
و�ل�سياحة – �أبوظبي، �إىل جانب مو�سم مو�سيقى �أبوظبي �لكال�سيكية 

وبيت �لعود و�سل�سلة �حلفالت �ملو�سيقية �أم�سيات. 

لزو�ر  يتيح  متكاماًل،  مو�سيقياً  بانور�مياً  م�سهد�ً  معاً  ت�سكل  و�لتي 
و�ملعا�سرة،  �لكال�سيكية  �ملو�سيقى  �ستك�ساف  فيها  و�ملقيمني  �أبوظبي 

و�الآالت �ملو�سيقية �ملرتبطة بها. 
�لتقاليد  عتتلتتى  �حلتتفتتاظ  �إىل  �لتت�تتستتنتتوي  �ملو�سيقي  �لتتربنتتامتتج  ويتتهتتدف 

لالأجيال  �ملو�سيقي  للتعبري  من�سة  وتتتقتتدمي  �لتتعتتريتتقتتة،  �ملو�سيقية 
�ل�ساعدة. 

يقام �حلفل على م�سرح �أبوظبي �لوطني يف �ل�ساعة �لثامنة م�ساء يوم 
�الأحد 14 يناير 2018.

•• نيودلهي-الفجر:

ا�ستعر�ست هيئة ال�سارقة للكتاب خلل م�ساركتها يف فعاليات الدورة اخلام�سة والع�سرين من معر�ض نيودلهي الدويل 
للكتاب، فر�ض التعاون والعمل امل�سرتك مع النا�سرين الهنود، لتطوير �سناعة الكتاب بني الثقافة العربية والهندية، 
ورفد القراء الناطقني مبختلف اللغات ال�سائعة يف الهند باأحدث الإ�سدارات يف امل�سهد الثقايف الإماراتي والعربي.

واأكد ح�سور الهيئة ال�سنوي يف املعر�ض الذي يتوا�سل يف العا�سمة الهندية حتى ال�ساد�ض ع�سر من يناير اجلاري، 
على عمق العلقات التي تربط بني جمهورية الهند والعامل العربي، وكذلك تاريخ العلقات الإماراتية الهندية 

والتي �سبقت قيام الحتاد يف العام 1971، وتاأ�س�ست على التجارة لتنطلق منها اإىل خمتلف املجالت احليوية.

ثقافة وفن�ن

30
خلل م�ساركتها يف معر�ض نيودلهي الدويل للكتاب

هيئة ال�سارقة للكتاب تبحث فر�ش التعاون مع النا�سرين الهنود
وحظي جناح هيئة �ل�سارقة للكتاب باإقبال كبري 
و�لنا�سرين،  �لهندية،  �لثقافية  �لنخب  متتن 
و�ملفكرين، و�الأكادمييني، و�الإعالميني، وحتى 
مزيد  �كت�ساف  يف  �لر�غبني  �مل�ستثمرين  من 
�لتي ميكن �ال�ستفادة منها، من  �لفر�ش  من 
خالل مدينة �ل�سارقة للن�سر، �لتابعة للهيئة، 
يف ظل حر�ش جمموعات ودور �لن�سر �لهندية 
على �لتو�جد يف �مل�سهد �لثقايف �خلليجي من 
�لهندية  �جلاليات  مع  �لتو��سل  ت�سهيل  �أجل 

�ملتو�جدة يف دول جمل�ش �لتعاون.
عبد  �أحمد  �لدكتور  �سعادة  �لهيئة  جناح  وز�ر 
�لدولة لدى جمهورية  �سفري  �لبنا،  �لرحمن 
�ساحب  كتتتتتاب  متتن  ن�سخة  ت�سلم  حيث  �لهند 
حممد  بتتن  �سلطان  �لتتدكتتتتتور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�لقا�سمي، ع�سو �ملجل�ش �الأعلى حاكم �ل�سارقة 
عن من�سور�ت �لقا�سمي  �ُدين” �ل�سادر  “�إين 

يف �لعام 2017.
مع  �جتماعات  �سل�سلة  ختتالل  �لهيئة  وبحثت 
�لتتفتتر�تتش �لتي  �لتتهتتنتتود  �لتتنتتا�تتستتريتتن  نخبة متتن 
توفرها مدينة �ل�سارقة للن�سر، على م�ستوى 
�أبرز  وكتتان  و�لت�سميم،  و�لتتتتتوزيتتع،  �لطباعة، 
�للقاء�ت مع د�ر ن�سر “نا�سيونال بوك تر�ست 
�ملتتتتو�رد  تنمية  لتتتتتوز�رة  �لتتتتتابتتعتتة  �إنديا”  �أوف 

�لب�سرية و�حلكومة �لهندية.
و�إىل جانب �لتو�جد �لكبري من قبل �لنا�سرين 
�الحتاد  باختيار  �حتفلو�  �لذين  �الأوروبتتيتتني، 
نيودلهي،  متتعتتر�تتش  �تتستترف  �تتستتيتتف  �الأوروبتتتتتتتي 
وتغرّي  “�لبيئة  ملو�سوع  �ملعر�ش  �ختيار  منح 
�إ�سايف لدور ن�سر عاملية  �ملناخ”، عن�سر جذب 
تتناول  �لتي  �ملتتوؤلتتفتتات  �إ�تتستتد�ر  يف  متخ�س�سة 
هيئة  لتبادر  و�لتلوث،  و�ملناخ،  �لبيئة،  �سوؤون 
معها  �أيتت�تتستتاً  �لتتتتتو��تتستتل  �إىل  للكتاب  �لتت�تتستتارقتتة 
�ل�سارقة  معر�ش  يف  �ملتت�تتستتاركتتة  �إىل  ودعتتوتتتهتتا 
�لقر�ئي  �ل�سارقة  ومهرجان  للكتاب،  �لتتدويل 

للطفل. 
وقتتتال �تتستتعتتادة �أحتتمتتد �لتتعتتامتتري، رئتتيتت�تتش هيئة 
يتجاوز  �سكان  عتتدد  “مع  للكتاب:  �لتت�تتستتارقتتة 

ن�سمة، تظل �لهند مق�سد�ً مميز�ً  مليار   1.3
�ملعريف  لال�ستثمار  �لن�سر  بقطاع  للعاملني 
�ل�سكان،  متتن  �لكبري  �لتتعتتدد  هتتذ�  و�لتتثتتقتتايف يف 
و��ستقطاب �أكرب عدد منهم �إىل �لكتاب، لذلك 
�لتتتتتتتو�جتتتد يف معر�ش  �لتتهتتيتتئتتة عتتلتتى  حتتتر�تتش 
مع  متا�سياً  �مل�ساركة  وتاأتي  �سنوياً،  نيودلهي 
�سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  روؤيتتة 
�الأعلى  �ملجل�ش  ع�سو  �لقا�سمي،  حممد  بتتن 
�لتعاون،  جمتتتتاالت  لتتبتتحتتث  �لتت�تتستتارقتتة،  حتتاكتتم 
ومتتتد متتزيتتد متتن جتت�تتستتور �لتتعتتمتتل �ملتت�تتستترك مع 

�لنا�سرين حول �لعامل«. 
�لتاريخية  �لتتتعتتتالقتتتات  �أن  �لتتتعتتتامتتتري  و�أكتتتتتتد 

�لوثيقة �لتي تربط بني �لعرب و�لهنود، جتعل 
�أ�تتستتهتتل، ومتنحهم  �لتتتتتو��تتستتل بتتني �جلتتانتتبتتني 
فتتر�تتستتاً �أكتتترب و�أو�تتتستتتع لتتلتتتتتعتتاون، ختت�تتستتو�تتستتاً يف 
ظل تو�جد جاليات هندية كبرية يف �ملنطقة، 
مبختلف  �لتت�تتستتادرة  �لكتب  قتتتر�ءة  �إىل  تتطلع 
�أن  �إىل  �ملنت�سرة يف بلدها �الأم، م�سري�ً  �للغات 
الفتتاح  �لهندية  �لن�سر  بتتدور  ترحب  �لهيئة 

فروع لها يف مدينة �ل�سارقة للن�سر.     
وعقدت �لهيئة عدد�ً من �للقاء�ت و�الجتماعات 
مع �لنا�سرين �مل�ساركني، وم�سوؤويل �ملوؤ�س�سات 
خمتلف  متتن  �لنا�سرين  وجمعيات  �لثقافية 
�لتتتعتتتديتتتد من  �إىل  �إ�تتتستتتافتتتة  �لتتتتعتتتتامل،  �أنتتتتحتتتتاء 

�لثقايف  بالعمل  �ملعنية  �لر�سمية  �ل�سخ�سيات 
�مل�ساركة  ��ستمار�ت  ووزعت  �لكتاب،  وب�سناعة 
للكتاب،  �لتتتدويل  �ل�سارقة  معر�ش  جتتو�ئتتز  يف 
ومعر�ش �ل�سارقة لر�سوم كتب �لطفل، ومنحة 
للرجمة،  “ترجمان”  وجتتتائتتتزة  �لتترجتتمتتة، 

�الأكرب من نوعها يف �لعامل.
وي�سكل معر�ش نيودلهي �لدويل للكتاب �لذي 
نا�سر�ً   886 �لعامل م�ساركة نحو  ي�سهد هذ� 
يعر�سون  وختتارجتتهتتا، ممتتن  �لهند  د�ختتتل  متتن 
�أحدث �إ�سد�ر�تهم على م�ساحة تتجاوز 548 
�آفاق �سوق  �ألف قدم مربعة، من�سة الكت�ساف 
�لن�سر �لو�عدة يف �لهند و�لدول �ملجاورة لها، 

يحتل  �لتتتذي  �لهندي  �القت�ساد  قتتوة  وت�سهم 
�لقوة  زيتتادة  يف  حالياً،  عاملياً  �ل�سابعة  �ملرتبة 
يجذب  ما  وهو  �لهنود،  للمو�طنني  �ل�سر�ئية 
�جلهات �ملعنية بالن�سر لال�ستفادة من فر�ش 

�لنمو �ملتوقعة.
يتتذكتتر �أن هتتيتتئتتة �لتت�تتستتارقتتة لتتلتتكتتتتتاب كتتانتتت قد 
بد�أت عملها يف دي�سمرب 2014، وتعمل على 
�الإبد�عية  �ل�سناعات  يف  �ال�ستثمار  ت�سجيع 

وزيادة ح�ستها، وتوفري من�سة فكرية للتبادل 
�ل�سعوب  بتتتني  و�لتتتثتتتقتتتايف  و�لتتتفتتتكتتتري  �ملتتتعتتتريف 
�أهمية  و�لتاأكيد على  و�لثقافات،  و�حل�سار�ت 
�ملجتمع يف  �لتتوعتتي يف  ن�سر  و�أثتتتتره يف  �لتتكتتتتتاب 
�ملعرفة،  م�سادر  وتتتنتتوع  �لتقني  �لتطور  ظتتل 
و��ستقطاب �ملعنيني بقطاع �لثقافة بوجه عام 
و�لن�سر و�لطباعة و�لرجمة و�لتوثيق بوجه 

خا�ش �إ�سافة �إىل ُكّتاب �الأطفال.
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احتفاًء بعام زايد 

�سل�سلة »مو�سيقى من االإمارات« تعود 
مع في�سل ال�ساري وعبود ب�سري

افتتاح معر�ش »البعد الرابع« �سمن 
مهرجان الفنون االإ�سالمية بال�سارقة
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مي عز الدين تبتكر 
و�سيلة جديدة

 للتوا�سل مع جمهورها

ر�سالة رومان�سية من الفنانة اأينت 
عامر لزوجها يف عيد ميالده

�لدين، عن خو�سها جتربة جديدة مع جمهورها من  �مل�سرية مي عز  �لفنانة  �أعلنت 
�الأطفال، عربت من خاللها عن ع�سقها �لكبري لهم وحلمها باالأمومة. 

مي عز �لدين، د�سنت عرب �سفحتها �ل�سخ�سية مبوقع �لتو��سل �الجتماعي، مفاجاأة 
�الأطفال  "بحب  �لدين(، وعلقت عليها قائلة:  �أطفال مي عز  ��سم )عامل  حتمل 

قوي ول�سه ربنا ما رزقني�ش و�حلمد هلل من �أول عمر �لطفل �لر�سيع �للي �أهله 
بيحب عمر  �للي  �لطفل  ولغاية  الأنهم من جمهوري  ��سمي  على  م�سمينه 

و�سلمى و�سخ�سية ن�سمة �لتخينة وغريه، بح�ش �إين قريبة من �الأطفال 
ودي نعمة بحمد ربنا عليها الأنها قلياًل ملا حت�سل �لفنانة".

و�أ�سافت: "ع�سان كده كل �سهر هت�سور مع طفل �سورة مع م�سّور 
حتكون  �سدفة،  �تقابلنا  لو  موبايل  �سورة  جمتترد  م�ش  حمتترف 

يبعت  عايز  �للي  �لعمر،  ذكتترى مني مدى  معاه،  تعي�ش  حاجة 
وحتكون  �لها�ستاج...  على  ين�سرها  طفلته  �أو  طفله  �سورة 
�تتستتورة و�حتتتتدة كتتل �سهر"، وحتت�تتستتدت �لتتفتتكتترة �لتتعتتديتتد من 
�أخرى تو��سل مي  �أثنت عليها.من ناحية  �لتي  �لتعليقات 
ت�سوير م�ساهدها يف م�سل�سل "ر�سايل"، �لذي �سوف تناف�ش 

من  وهتتو  �ملقبل،  رم�سان  يف  �لدر�مية  �الأعتتمتتال  خالله  من 
تاأليف حممد �سليمان عبد�ملالك، و�إخر�ج �إبر�هيم فخر.

�حتتتتتفتتلتتت �لتتفتتنتتانتتة �ملتت�تتستتريتتة �أينت 
وو�لد  زوجتتهتتا  متتيتتالد  بعيد  عتتامتتر 
�بتتنتتتتتهتتا متتتديتتتر �لتتتتت�تتستتويتتر حممد 
حمبيها  �ساركت  �أيتتنت  �لعرب.  عز 
يف لتتقتتطتتة متتتن عتتيتتد �ملتتتيتتتالد عرب 
�لتو��سل  متتتوقتتتع  عتتلتتى  حتت�تتستتابتتهتتا، 
�الجتتتتتتتمتتتاعتتتي، و�لتتتتتتتي ظتتهتتر فيها 
زوجها وهو يقبلها، وحازت �ل�سورة 
على �لعديد من �لاليكات، ومتنى 

لهما �جلمهور �ل�سعادة.
"�أنت  قائلة:  زوجها  عايدت  �أيتتنت 
حياتي  يف  يل  ح�سل  �سيء  �أف�سل 
�أحتتتبتتتك و�أمتتتتنتتتى لتتتك عتتيتتد ميالد 

�سعيد و�أماين جديدة تتحقق".
�أينت عامر تزوجت من حممد عز 
و�أجنبت   2014 عتتتام  يف  �لتتتعتتترب 
�إنها  منه �بنتها �أينت، وقالت �أينت 

تتمنى �إجناب �سقيق البنتها...

حلياتهم؟ يخططون  �لذين  �لفنانني  من  �أنِت  • هل 
�أر�هتتا منظمة جتتد�ً، وكل �سيء ي�سري يف  �إىل حياتى �خلا�سة،  بالن�سبة   -
طريقه وموعد �ملحدَدين، لكن �لفن - يف تقديري ال يعرف �لتخطيط، 
�أن �لتخطيط لي�ش يف  الأننا نعمل غالباً يف �آخر وقت، وعرفُت بالتجربة 

م�سلحتي كممثلة.

حمزة(؟ )�سنطة  �الأخري  فيلمك  على  �الأفعال  ردود  ر�أيِت  • وكيف 
بهذ�  �سعيدة  و�أنتتا  �الأفعال طيبة،  ردود  - �حلمد هلل، 

�لفيلم الأنه منا�سب لكل �أفر�د �الأ�سرة، وير�سم 
�لتتبتت�تتستتمتتة عتتلتتى وجتتتتوه �لتتنتتا�تتش، وهتتتو فيلم 

)اليت كوميدي( مو�سوعه ب�سيط.

ل�سخ�سية  ��تتتستتتتتتتعتتتد�دك  كتتتتان  وكتتتيتتتف   •
�لن�سابة؟

هي  حمزة(  )�سنطة  يف  �أمينة  �سخ�سية   -
كلها  ع�سابة  يف  متتوجتتودة  م�سرجلة  بنت 

رجال، لذلك حاولُت �أال �أظهر �أنوثتي يف حركة 
و�أركب  �جلينز  �رتتتتدي  �لتتوقتتت  وطتتتو�ل  �جل�سم، 
�لع�سابة  �أكون م�سابهة الأفتتر�د  موتو�سيكل حتى 

�لتي �أنتمي �إليها، وال �أختلف عنهم.

�سعوبة  وجتتدِت  • وهتتل 
يف قيادة �ملوتو�سيكل؟

مدرب  هتتنتتاك  كتتتتان   -
خا�ش �ساعدين يف 

�مل�ساهد،  هتتتذه 
لكن �سعوبة 

لفيلم  �
تعود 

�إىل عدم ت�سويره يف وقت و�حد، مبعنى �أن هناك م�ساهد قمنا بت�سويرها 
�أكملنا ت�سوير  ب�سهور  �لفيلم وبعدها  �ل�ستاء، ثم توقف  �لتتربد يف  يف عز 

�مل�ساهد يف �ل�سيف.
نية  لديكما  فهل  عمل،  من  �أكتتر  يف  هالل  حمادة  مع  تعاونِت  �أنتتِت   •

لتكوين دويتو فني معاً؟
- وجتتدُت ر�حتتة كبرية جتتد�ً يف تعاوين مع حمادة يف )طاقة �لتتقتتدر(، ثم 
معه  �أتقابل  �أن  وقبل  فنية،  كيمياء  بيننا  وحدثت  حمزة(،  )�سنطة  فيلم 
كنُت �أ�سمع �أنه جدع وجمتهد جد�ً يف عمله، وي�سعدين �أن �أتعاون معه يف 

�أكر من عمل.

حمزة(؟ )�سنطة  �أغاين  بع�ش  غناء  ت�ساركيه  مل  • وملاذ� 
- خ�سُت هذه �لتجربة يف �أحد �مل�سل�سالت، ولن �أكررها مرة �أخرى، 

فاأنا ل�سُت مطربة، وتركت هذ� �الأمر لنا�سه و�ملتخ�س�سني فيه.

• هل تعار�ش فيلم )�سنطة حمزة(، عندما ُعر�ش، مع )�خللية( 
و)�لكنز(؟

�لفيلمني،  هذين  عتتن  خمتلفة  نوعية  حتتمتتزة(  )�سنطة  بتتد�يتتًة،   -
مو�سم  �أي  �أن  على  عتتتالوة  معهما،  مناف�سة  يف  يكن  مل  وبتتالتتتتتايل 
�سينمائي يحتاج �إىل �أن نقدم �أكر من لون من �الأفالم، فبجانب 
�الأفالم �جلادة و�لعميقة ملاذ� ال نقدم �ملو�سوعات )�لاليت 
جمهوره  لتتتته  نتتتتتتوع  وكتتتتتتل  كتتتتومتتتتيتتتتدي(، 

ومتذوقوه.

�ملا�سي  رمتتت�تتتستتتان  يف  قتتتدمتتتِت   •
مرة  الول  �تتستتعتتبتتيتتة  �تتستتختت�تتستتيتتة 
)فتتتتتتاطتتتتتتيتتتتتتمتتتتتتا(.. هل  وهتتتتتتتتتي 
تتتتكتتترري  �أن  �ملتتتمتتتكتتتن  متتتتتن 

�لتجربة؟
ف�سخ�سية  ال،  ومَل   -
م�سل�سل  يف  فاطيما 
)�حلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالل( 
حتدياً  كتتتانتتتت 
بتتتتالتتتتنتتتت�تتتتستتتتبتتتتة 
 . . . يّل �إ
و�حلتتتتتتتتمتتتتتتتتد هلل 
حققت  فتتتتلتتتتقتتتتد 
جيدة.  �أفعال  ردود 
و�أمتتتنتتى تتتقتتدمي هذ� 
بعد مرور  لكن  �لتتلتتون، 
فتتتتتترة، حتتتتتتتى ال �أجتتتتتدين 
�لنوعية  هتتتذه  يف  حمتتا�تتستترًة 
عندما  فتتتمتتتثتتتاًل  �الأدو�ر.  متتتتن 
يف  �ل�سعيدية  �ل�سخ�سية  قتتدمتتُت 
دكتور يحيى  م�سل�سل )ده�سة( مع 
�لفخر�ين عر�ش علي بعد ذلك عدة �أعمال من هذه 
و�الأمر  فيها،  �مل�ساركة  عتتدم  عن  و�عتتتتتذرُت  �لنوعية، 
ذ�ته تكرر يف م�سل�سالت �لت 60 حلقة، بعدما قدمت 

)�آدم وجميلة(.

نعمان(؟ �حلاج  )عائلة  م�سل�سل  عن  • وماذ� 

- بالفعل تعاقدُت على هذ� �مل�سل�سل، وبد�أت ت�سويره، و�أنا �سعيدة بالتعاون 
مع كل فريق �لعمل فيه، بد�ية من �ملخرج �أحمد �سفيق و�ملوؤلف جمدي 
بالنجوم �سالح عبد�هلل وتيم ح�سن ومنال �سالمة وهبة  �سابر ومتترور�ً 

جمدي وغريهم.

فيه؟ دورك  طبيعة  • وما 
- �أقدم �سخ�سية مذيعة تقارير يف برنامج )توك �سو(، وهي من دمياط.

عن  حدثينا  )ت�سيللو(،  م�سل�سل  بعد  ح�سن  تيم  مع  �لتعاون  • تكررين 
هذ� �لتعاون؟

)ت�سيللو(،  م�سل�سل  ختتالل  تيم ح�سن من  مع  �الأول،  لقائي  كتتان  فعال   -
و�لذي �ساركت فيه ك�سيفة �سرف، وهو حقق �سدى جيد�ً على م�ستوى 
نتعاون من  �ن  )�لفي�ش بوك( طلبو� منا  �لعربي و�جلمهور على  �لعامل 

جديد، ووجدت �أن م�سل�سل )�حلاج نعمان( فر�سة لتحقيق ذلك.

�ملقبلة؟ �لفرة  خالل  لها  رين  حت�سِّ �أخرى  �أعمال  هناك  • هل 
- �أكتفي يف �لوقت �حلايل بت�سوير م�سل�سل )�حلاج نعمان(، خا�سة بعد 

�ملجهود �لذي بذلته هذ� �لعام يف ت�سوير م�سل�سلني وفيلم، 
يف  عنها  �ن�سغلت  �لتي  �بنتي  متتع  �لتتوقتتت  معظم  �أق�سي  �أن  �أحتتتاول  حيث 

�لفرة �ملا�سية.

بداأت بت�سوير م�سل�سل )عائلة احلاج نعمان(

ي�سرا اللوزي: )�سنطة حمزة( ر�سم الب�سمة على وجوه النا�ش

على رغم اأنها منظمة جدًا يف حياتها ال�سخ�سية، ك�سفت الفنانة امل�سرية ي�سرا اللوزي النقاب عن اأنها على النقي�ض 
ذ غالبًا يف اآخر وقت(، ومو�سحًة اأن  يف الفن، معتربًة )اأن التخطيط ل ي�سلح مع الفن، خ�سو�سًا اأن كل �سيء ُينفَّ

التخطيط يف خطواتها الفنية ي�سبب لها تعب الأع�ساب، ولن يكون يف م�سلحتها كممثلة.
اللوزي حتدثت عن جت�سيدها ل�سخ�سية )الن�سابة( لأول مرة يف فيلم )�سنطة حمزة(، الذي عر�ض يف �سباق 
عيد الأ�سحى املا�سي، مف�سيًة ال�سر وراء )الكيمياء( التي جتمعها مع املطرب واملمثل امل�سري حمادة هلل. كما 
تطرقت اإىل تفا�سيل اأحدث م�سروعاتها الدرامية ولقائها الثاين مع تيم ح�سن يف )عائلة احلاج نعمان(... وهذه 

تفا�سيل احلوار:
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ملر�سى العيون والتهابات املفا�سل.. 
الفراولة هي احلل الطبيعي

�أنها تعزز �سحة  غنية باملو�د �مل�سادة لالأك�سدة، ما يعني  تعد “�لفر�ولة” 
 ،Cجلتت�تتستتم، وحتتتتتتوي �أيتت�تتستتاً عتتلتتى �لتتفتتيتتتتتامتتيتتنتتات و�ملتتتعتتتادن متتثتتل فيتامني�

و�لبوتا�سيوم، و�ملنجنيز، و�الألياف �لغذ�ئية، و�ملغني�سيوم.
فو�ئد  ��تتستتتتتعتتر�تتش  �الأمتتريتتكتتي،  �لتتطتتبتتي   ”OrganicFacts“ متتوقتتع 

�لفر�ولة كاالآتي:

�لعناية بالعيون
�لعني هو وجود �جلذور  �ملتعلقة  تقريباً  �مل�ساكل  �لرئي�سي جلميع  �ل�سبب 
�حلرة �لناجمة عن نق�ش بع�ش �لعنا�سر �لغذ�ئية، مع زيادة �لعمر وعدم 

وجود �ملو�د �لغذ�ئية.
وحم�ش  �لفالفونويد�ت،  مثل  �الأك�سدة  م�ساد�ت  على  الحتو�ئها  ونظر�ً 

�اليالجيك، ميكن �أن ت�ساعد على جتنب م�ساكل �لعني.

تعزز �ملناعة
و�مليكروبات،  �لعدوى،  �سد  للج�سم  �الأول  �لدفاع  خط  هو  �ملناعي  �جلهاز 
وي�ساعد يف عالج  �ملناعي،  يعزز �جلهاز  �لفر�ولة  �ملوجود يف   C وفيتامني 

�ل�سعال و�لربد.

عالج �لتهاب �ملفا�سل
�لع�سالت  ت�ساعد يف عالج تنك�ش  �لتي  �الأك�سدة  �لفر�ولة غنية مب�ساد�ت 
و�الأنتت�تتستتجتتة، وجتتتفتتيتتف �لتت�تتستتو�ئتتل بتتتني �ملتتفتتا�تتستتل، وتتتتر�كتتتم �ملتتتتتو�د �ل�سامة 

و�الأحما�ش.

ن�سائح للتخل�ش من احلمو�سة
بعد  مبا�سرة  �ال�ستلقاء  �أو  كبرية  وجبات  تناول  نتيجة  �حلمو�سة  حتتتدث 

تناول �لطعام، كما يوؤدي تناول بع�ش �الأطعمة �إىل �ل�سعور باحلمو�سة.
وميكن �لتخل�ش من �الرجتاع �حلم�سي عن طريق عدة ن�سائح ي�ستعر�سها 
موقع "ميدكال نيوز تود�ي"، ومنها �لتخل�ش من �لوزن �لز�ئد و�حلفاظ 

على �لوزن �ملثايل للج�سم لتخفيف �ل�سغط د�خل �ملعدة.
كما ين�سح �ملوقع بتجنب �لتدخني و�لتقليل من تناول �لكافيني و�مل�سروبات 

�لغازية.
ا عن ثالث وجبات  �ليوم عو�سً بتناول وجبات �سغرية على مد�ر  وين�سح 

كبرية.
كما ميكن �لتحكم يف �حلمو�سة من خالل �لبعد عن �الأطعمة مثل �لثوم 
و�ملقلية  �لدهنية  و�الأطعمة  و�لتو�بل  و�حلم�سيات  و�لنعناع  و�ل�سكوالتة 

و�حلارة.
�ل�سعور بحرقة �ملعدة  �لتقليل من  وهناك بع�ش �مل�سروبات �لتي ت�سهم يف 

�مل�ساحبة للحمو�سة مثل �لزجنبيل و�لنعناع و�حلليب وع�سري �جلزر.
�الأدوية  �إىل  �للجوء  �لوقائية، ميكن  �الإجتتتر�ء�ت  �إذ� مل تفلح هذه  و�أختترًي� 

�لتي ت�ساعد على �لتخل�ش من �حلمو�سة.

عام  مات  الذي  الجنليزي  العاملي  الديب  هو  • من 
؟ امل�سرح  خ�سبة  على  1870م 

ت�سارلز ديكنز
؟ اجلولن  معنى  ما  �سوريا  يف  اجلولن  ه�سبة  • تقع 

�لر�ب و�حل�سى
رئا�سة  تتوىل  الأمريكي  التاريخ  يف  امراأة  اأول  من   •

جمل�ض النواب وذلك اإثر انتخابات نوفمرب 2006م؟
نان�سي بيلو�سي.

•  ما ا�سل هذا املثل اأعطاين اأبي كرمًا ومل اأقدم له 
عنقودًا واحدًا ؟

�رميني
الفنلندية؟ توروكو  ت�ستهر  •  مباذا 

�سناعة �ل�سفن

�أن  قبل  ولكن  بال�سلل  الإ�سابتها  ب�سرعة ومييل  �الأع�ساب  يدخل خاليا  �لكحول هو خمدر،  �أن  تعلم  • هل 
يقوم �ملخدر بال�سلل فاإنه ينبه خاليا �الأع�ساب وي�سعها يف حالة من �الإثتتارة و�لتهيج. كيف يوؤثر �لكحول 
على �لدماغ؟ �لتاأثري �الأول هو �ل�سعور بالتنبه فيت�سارع �لعمل و�لكالم وتزد�د �لب�سرة �حمر�ر�ً ويرتفع �سغط 
باالأمزجة  �لتحكم  فقوة  بال�سلل  للدماغ  �لعليا  �لوظائف  ت�ساب  ثم  و�لتنف�ش.  �لقلب  دقتتات  وتت�سارع  �لتتدم 

ت�سيع. 
�أربعة.  �الإن�سان  ج�سم  يف  �لقلب  �سمامات  عدد  �أن  تعلم  • هل 

حتى  لالأعلى  رجاله  ترفع  ثم  ظهره  على  باإ�سجاعه  يكون  عليه  للمغمى  �الأويل  �ال�سعاف  �أن  تعلم  • هل 
ينزل �لدم �إىل �لر�أ�ش وتعود �لدورة �لدموية للعمل من جديد، وين�سق حملول �لن�ساء �إن وجد �أو �أي عطور 
�أخرى. ويحدد �سبب �الإغماء بو��سطة �لنظرة �ملتفح�سة للم�ساب وما حوله ومن لون وجه �مل�ساب. وبعد �أن 
�ملغمى عليه  و�إذ� بد� على وجه  �أفاق  �إذ�  �مل�ساب يفح�ش بدقة، ثم يدفاأ قلياًل ويعطي �سو�ئل �ساخنة  ميدد 

�الإرهاق فهذ� يعني �أنه م�ساب باالختناق فيقت�سي ذلك نقله �إىل مركز �سحي. 

الفار�س واحلاكم الظامل
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ع�سر الليمون يغ�سل الكبد 

�لطبيعية مبركز  بالنباتات  و�لعالج  �لتغذية  كاترين مورو خبرية  تن�سح 
�لزر�عة �لفرن�سي، باأن ع�سر �لليمون على طبق وجبة �لفطار �ل�سباحية 
ي�سمح بغ�سل �لكبد من كل بقايا �لطعام طول �ليوم، كما ي�ساعد على �سيولة 

�لدم يف �جل�سم.
�ملوجودة يف   3 – باأوميجا  �لغنية  �الأطعمة  بتناول  ن�سحت �خلبرية،  كما 
�للفت و�لفاكهة و�خل�سرو�ت �لطازجة  �الأ�سماك وزيت �جلوز وزيت نبات 

و�لكركم و�جلنزبيل و�لقرفة وجوزة �لطيب مع �سرب �ملاء بانتظام.
وركتتتزت �خلتتبتترية على �تتستترب �لتت�تتستتاي �الأختت�تتستتر لتتفتتو�ئتتده �لتتعتتديتتدة للدورة 

�لدموية و��ستبعاد �لف�سالت.

يجعلهم  ما  و�ملغ�ش؛  �النتفاخات  من  �الأطتتفتتال  �أغلب  يعاين 
يتتكتترون �لتتبتتكتتاء ويتتعتتجتتزون عتتن �لتتنتتوم �لتتهتتانتتئ؛ وذلتتتك نتيجة 
دخول �لهو�ء يف معدتهم خالل �لر�ساعة، �سو�ء كانت طبيعية 

�أو �سناعية.
ويتتقتتدم �لتتدكتتتتتور �إيتتهتتاب �الإمتتتتام �أختت�تتستتائتتي �أمتتتر��تتتش �الأطفال 
وحديثي �لوالدة عدة ن�سائح ت�ساعد على حماية �لر�سيع من 
�ملغ�ش وتغنيه عن �الأدوية، ويف مقدمتها �إر�ساع �لطفل جيًد� 
ملتتدة 10 دقتتائتتق على �الأقتتتل متتن �لتتثتتدي �لتتو�حتتد؛ ل�سمان 
�لغني  �لتتر�تتستتعتتة  نتتهتتايتتة  لتتتنب  �إىل  �لتتتو�تتتستتتول 

بالعنا�سر �لغذ�ئية �ملفيدة للطفل.
كتتمتتا يتتنتت�تتستتح مبتت�تتستتاعتتدة �لتتطتتفتتل على 
�إىل  �لتتلتتنب  و�تتستتول  ل�سمان  �لتتتتتجتت�تتستتوؤ 

�لر�ساعة  و�سعية  بتح�سني  ين�سح  كما  �لهو�ء.  وختتروج  �ملعدة 
مبو�جهة  وجهه  يكون  و�أن  جيًد�،  �لتنف�ش  عليه  ي�سهل  بحيث 

�لثدي، وتنظيف �أنفه.
تتا يف  �أيتت�تتسً يتتوؤثتتر  تتتتتتنتتاولتته �الأم  �لتتتتذي  �لتتطتتعتتام  �أن  �إىل  ويتت�تتستتري 
�لد�سم،  �لطعام  مثل  �النتفاخ،  يف  يت�سبب  �أن  وميكن  �لطفل، 
و�لتت�تتستتوكتتوالتتته، و�ملتتو�لتتح، و�ملتتيتتاه �لتتغتتازيتتة، و�لكافيني، وهتتو ما 
�لتتطتتفتتل من  يتطلب متتن �الأم جتتتنتتب هتتتذه �الأطتتعتتمتتة حلتتمتتايتتة 

�ملغ�ش.
�أن متارين �لبطن وتدليكها للطفل ي�ساعد يف  �إىل  كما ي�سري 

ر�حة �ملعدة وتخفيف �الأمل.
�الأقل؛  على  ب�ساعة  �لر�سعتني  بني  بالتفريق  كذلك  وين�سح 

ل�سمان حت�سني عملية �له�سم.

ن�سائح حلماية ر�سيعك من املغ�ش

�سياح يف طريقهم اإىل مهبط طائرات الهليكوبرت قبل اإجلئهم بوا�سطة مروحية بعد ت�ساقط الثلوج 
الكثيفة والنهيارات الثلجية يف منطقة زيرمات ال�سوي�سرية.    )ا ف ب(

يف �حدى �ملدن �ل�سينية حدث قدميا �ن جاءهم حاكما ظاملا �ر�د �ن ميتلك �هل �ملدينة مثلما ميتلك �خليول 
و�جلو�هر و�المو�ل فاأعلن �حكاما قا�سية عليهم و��ستعبدهم، والنهم �سعفاء وفقر�ء مل ي�ستطع �ن يقف �مامه 

�حد.
وجاء يوم �سمع �جلميع عن فار�ش خرج يف �لليل على قافلة �حلاكم ونهب كل مافيها وعندما �نتهى هذ� �لنهار 
�لفقر�ء نقود� لي�سرو� بها ما ي�سد جوعهم ومينحهم دو�ء ي�سفي  �البتتو�ب ليال ليعطي  كان هناك من يدق 
باية  ينطقو�  لكنهم مل  �مل�ساكني  �لفقر�ء  ي�سرق �حلاكم ويعطي  و��ستمر �حلال هكذ�.. هناك من  �مر��سهم، 
كلمة فقد �خفى كل منهم �ل�سر ظنا �نه ياأتي �ليه وحده فقط، بعد ذلك ��سبح ذلك �لغريب يدفع �ليهم باور�ق 
كتب فيها من يف ��ستطاعته �ن يقف معه وي�سانده للق�ساء على �لظلم و�لظامل فلياأتي �إىل ��سفل �جلبل وينتظر 

هناك فجر�.
قبيل �لفجر كان �لفار�ش يختبئ هناك فهو يعرف مبدى �خلوف �لذي يتلب�ش قلوب �هل �ملدينة ولذلك فهو 

�ي�سا يعرف متاما �نه لن ياأتي �ليه �حد و�ن �أتي �سيكون �حلاكم نف�سه.
ذلك  بذبح  قتتال-  لي�ستمتع -كما  �لقا�سي  �ملغرور  �مللك  �سيء فخرج  �مللك عن كل  �خرب  وبالفعل هناك خائن   
�لفار�ش �ل�سجاع، بل �ق�سم �نه �سيقطعه ��سالء و�سمنح �هل �ملدينة كال منهم قطعة من ج�سد �لفار�ش، وجاء 
�حلاكم مبجموعة من رجاله �خلونة فوقف يلتفت ميينا وي�سار� بحثا عن �لفار�ش لكن �حد رجاله قال: �لوقت 
مبكر ياموالي لنختباأ ونفاجاأهم جميعهم، وتفرق �جلميع ليختباأ كل منهم يف مكان وهذ� ما كان يريده �لفار�ش 
�لذي يعرف عمله جيد�، وعندما مر �لوقت وبد�أ نور �لنهار يظهر، كان هناك رجال يجرجر جثثا ويرمي بها 
فوق بع�سها �لبع�ش، لكنه كان قد قيد �حدهم وتركه جانبا ثم جره خلف ح�سانه حتى و�سط �ملدينة و�علن 
لهم موت �مللك، وقال: �ما هذ� فانتم �حر�ر فيه �نه �خلائن �لذي ينقل ��سر�ركم �إىل �حلاكم فاأنهالت �اليدي 
ت�سرب وته�سم عظام ذلك �خلائن وذهب رجال كر �إىل ��سفل �جلبل لينظرو� �حلاكم م�سرجا يف دمائه فهللو� 
وتكاثفو� وخرجو� جميعهم �إىل ق�سره لينظفوه من باقي �خلونة و�ق�سمو� وتعاهدو� على عدم �خلوف و�نه لن 

يحكمهم ظامل منذ ذلك �لوقت.


