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ب�صمة العرق اأدق من ب�صمة الوجه

متكن جمموعة من الباحثني، بجامعة األباين الأمريكية، من تطوير 
ب�صمة  خللال  مللن  ال�صخ�ص،  هللويللة  على  للتعرف  جللديللدة؛  طريقة 
اأن لكل �صخ�ص ب�صمة مميزة لعرقه، من خال  اأثبتوا  عرقه، حيث 

حتليل جمموعة من مكونات عرق الأ�صابع.
الأمينية  الأحما�ص  اأن  اإىل  الفريق،  اأجراها  التي  الدرا�صات،  اأ�صارت 
املكونة جللد اأطراف الأ�صابع، حتتوي على تركيبات مميزة، وتختلف 
ال�صخ�ص،  لعرق  ب�صمة  على  احل�صول  وبالتايل  لاأ�صخا�ص،  تبًعا 
من خال م�صت�صعر �صغري، يتم و�صعه على اأي جهاز، مثل الهواتف 
خال  ال�صخ�ص،  اأ�للصللابللع  مللن  الللعللرق  هللذا  بتحليل  �صيقوم  الللذكلليللة، 
قيامه بالأن�صطة املختلفة، حيث اإن الكف يحتوي غدد عرقية مفرزة 
فيها  يكون  التي  املناطق  يف  تتواجد  وهي   eccrine glands
 TNW بللعلل�للص اللل�للصلليء، وفللًقللا ملللا جلللاء علللللى مللوقللع اجللللللد �صميكاً 

التقني.
وباعتبار اأن معدلت تركيز العرق الذي يتم اإفرازه، تختلف بح�صب: 
اأثبت  اجلن�ص والعرق وال�صن واأ�صلوب التغذية واحلياة، فاإن الفريق، 
العرق،  ب�صمة  نف�ص  لديهما  يللكللون  اأن  �صخ�صني  لأي  ميكن  ل  اأنللله 

وبالتايل، تعترب هذه الب�صمة مميزة لهوية ال�صخ�ص.
تكوين  اأنلله مت  األللبللاين،  بجامعة  اأ�صتاذ م�صاعد  جللان هالميك،  واأكللد 
منط لكل �صخ�ص، من خال متابعة اإفرازات ج�صمه العرقية، خال 
هوية  على  التعرف  ال�صهل  من  ي�صبح  وبالتايل  املختلفة،  الللظللروف 

ال�صخ�ص، من ب�صمة عرقه.
واأو�صح هالميك، اأن التقنية �صت�صهل على ذوي الحتياجات اخلا�صة 
كلمات  بحفظ  اأنف�صهم  اإرهللاق  دون  خ�صو�صيتهم،  على  يحافظوا  اأن 
مرورهم، وكذلك �صتتيح للم�صتخدمني العاديني طبقة حماية اأف�صل، 

واأكرث تاأميًنا من ب�صمات الوجه والعني والإ�صبع.

ابن الثالثة يتحدث عن ال�صيا�صة على يوتيوب
عن  يختلف  العمر،  من  الثالثة  يف  فل�صطيني،  طفل  الفاخوري  زيللاد 
نظرائه يف اأن لديه موهبة تكرار الكلمات واحلركات التي ينطقها اأو 
يفعلها والده وهو يلتقط له فيديوهات لي�صعها على قناة حتمل ا�صم 

زياد تي.يف على موقع يوتيوب.
الآونة  التوا�صل الجتماعي يف  �صهرة كبرية على مواقع  زياد  وحقق 
التي  الفيديوهات  الأخللرية، منطلقا من قناته على يوتيوب، بف�صل 

ينتجها له والده وين�صرها على املوقع.
واحلللللوار اخلا�ص  ال�صيناريو  زيللللاد،  واللللد  الللفللاخللوري،  ثللائللر  ويللكللتللب 
حالية  �صيا�صية  ق�صايا  يللتللنللاول  مللا  علللادة  واللللذي  طفله  بفيديوهات 

واأمورا تتعلق ب�صوؤون احلياة اليومية.
األوف  قليلة،  اأ�صابيع  زيللاد، يف غ�صون  فيديوهات  و�صرعان ما جذبت 
على  املتعددة  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  واملعجبني  املتابعني 

النرتنت.
وفيما يتعلق بكيفية قيام طفل يف الثالثة بهذه الأمور قال والده ثائر 
الفاخوري لتلفزيون رويرتز "كنا ناحظ عليه انه حكى ب�صن مبكر، 
اجتماعي كثري مع النا�ص، لدرجة انه بريوح مع النا�ص، مع اأي �صخ�ص 
حتى لو ما بيعرفه. بريوح بيحكي معاه من اأول حلظة بيلتقي فيه هو 

واإياه، في�ص عنده اأي اإ�صكالية، في�ص عنده اأي خوف من النا�ص".
واأ�صاف "كنت اأرجع من �صغلي ع البيت اأ�صوفه داميا فاحت التليفون ع 
بيعملوا  ما  نف�ص  فيهم  وبيقلد  اليوتيوبرز  اليوتيوب، وحتديدا على 
على  يطلع  انلله  ممكن  انلله  موهبة  عنده  انلله  ف�صفت  حكيهم.  وبيعيد 

يوتيوبر اأو �صغات زي هيك".
واأو�صح الفاخوري الأب اأن النجاح الذي حتقق بعد ن�صره اأول فيديو 
لطفله يف اأكتوبر ت�صرين الأول �صجعه على موا�صلة اإنتاج فيديوهات 
له واإن�صاء قناة تلفزيونية له على يوتيوب وقال "ملا �صفت اأول فيديو 
له انت�صر كالنار يف اله�صيم زي ما بيقولوها يف كل املواقع مع انه كان 
فيديو �صغري ما كان له معنى كبري اأو �صي يعني فلقيته انت�صر وين ما 

كان، فقررت اإين اأن�صئ له قناة يوتيوب".

اخلميس   16   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12175  
Thursday  16   November   2017  -  Issue No   12175

ربع مواقع الرتاث الطبيعي مهددة باخلطر
ذكر الحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة اأن التغري املناخي زاد ب�صدة عدد 
اأ�صبحت مهددة باخلطر على مدار  التي  الطبيعي  العاملي  الللرتاث  مواقع 

الثاث �صنوات املا�صية.
وقال الحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة اإن اأكرث من ربع هذه املواقع 
عددها  البالغ  العاملي  الللرتاث  ملواقع  املتحدة  الأمم  قائمة  على  املندرجة 
حيث جتاوزت واحد من كل �صبعة مواقع  للخطر  معر�صة  موقعاً   241

يف عام 2014.
ت�صررت  كما  ت�صرراً،  الأكللرث  اجلليدية  والأنللهللار  املرجانية  ال�صعب  وتعد 

اأي�صاً الأهوار واملناطق املتجمدة بالقطب ال�صمايل.
والذي  �صوي�صرا،  ومقره  الطبيعة  على  للحفاظ  الللدويل  الحتللاد  واأ�للصللدر 
املهددة بالنقرا�ص، تقريره خال لقاء للمندوبني  العاملية  الأنللواع  يتتبع 

يف موؤمتر الأمم املتحدة للتغري املناخي يف بون باأملانيا.
واأدى ارتفاع درجات حرارة املحيطات اإىل ابي�صا�ص اأجزاء كبرية من ال�صعاب 
يف احليد املرجاين العظيم بالقرب من اأ�صرتاليا، وهو الأكرب عاملياً، وكذلك 

جزيرة األدابرا املرجانية يف املحيط الهندي واحلاجز املرجاين يف بليز.
اأنهار جليدية مدرجة على  ذوبللان  اأي�صاً يف  وت�صبب دفء درجللات احلللرارة 
قائمة الرتاث العاملي يف اأعلى قمة باإفريقيا يف حديقة كيليمانغارو الوطنية 
يف تنزانيا وكذلك يف منطقة يوجنفراو األت�ص ال�صوي�صرية التي ت�صم اأكرب 

نهر جليدي يف منطقة الألب.
العاملي بالحتاد  اللللرتاث  يللراأ�للص برنامج مللواقللع  الللذي  بللادمللان،  وقللال تيم 
الدويل للحفاظ على الطبيعة: تلعب مواقع الرتاث العاملي الطبيعية دوراً 

حا�صماً يف دعم القت�صادات املحلية و�صبل العي�ص.
اأن  مللدمللرة ميكن  تللداعلليللات  يللكللون لت�صررها  اأن  وبللالللتللايل ميكن  واأ�للصللاف 

تتجاوز قيمتها اجلمالية والطبيعية ال�صتثنائية.

انت�صال 14 جثة 
متفحمة من واد 

ذكرت ال�صلطات املك�صيكية، اأنه مت العثور 
على 14 جثة متفحمة على الأقل يف واد 

على عمق 400 مرت جنوبي الباد.
وقال املتحدث الأمني الإقليمي، روبرتو 
األفاريز هرييديا اإن "رفات ب�صرية كانت 
موجودة ومت انت�صالها من الوادي الواقع 

يف كوباناتوياك بولية جرييرو.
ال�صرطة  اأن  "نوروي�صت"  مللوقللع  وذكلللر 
اجلثث،  يحرقون  اأ�صخا�ص  على  عللرثت 
تبادل  يف  الللل�لللصلللرطلللة  مللللن   5 واأ�لللصللليلللب 
لإطاق النار اأثناء ماحقتهم للم�صتبه 
اأنلللله مل يتم  امللللوقلللع، رغلللم  بللهللم، بح�صب 

اعتقال اأحد.
وقللالللت ملل�للصللادر يف الللطللب اللل�للصللرعللي يف 
مدينة �صيلبان�صينغو اإن اجلثث نقلت اإىل 

هناك م�صاء الحد املا�صي وحتى اأم�ص.
وتعد جرييرو واحدة من املناطق الأكرث 
ا�صتباكات  تللدور  حيث  املك�صيك،  يف  عنفاً 
متكرر،  ب�صكل  املللخللدرات  ع�صابات  بللني 
معظم  ُقطعت  اإخبارية،  تقارير  وح�صب 

اجلثث، وحتلل الكثري منها.  

قمة عاملية 
ملكافحة ال�صرطان 
اجلللتلللملللع قللللللادة وملللل�للللصللللوؤولللللون من 
فللى مك�صيكو  الللعللامل  اأنللحللاء  جميع 
للقادة  ال�صنوية  القمة  يف  �صيتى  
العامل  يف  الللل�لللصلللرطلللان  مللللكلللافلللحلللة 
والنظر  اللللوعلللي  ملل�للصللتللوى  للللرفلللع 
اجلديدة  والتقنيات  الأبللحللاث  يف 

ملحاربة املر�ص.
احلا�صرين  اأبلللللرز  بلللني  ملللن  وكللللان 
بينا  اإنللريللكللي  املك�صيكي  الللرئلليلل�للص 
تاباري  اأوروجلللواي  ورئي�ص  نييتو، 
للليللتلليللثلليللا ملكة  وامللللللللكلللة  فلللازكللليلللز، 

اإ�صبانيا.
وعلللقلللدت الللقللمللة هللللذا اللللعلللام حتت 
التغيري"  تلللقلللود  "املدن  عللللنللللوان 
الللقللادة املحليني  بللهللدف ملل�للصللاعللدة 
علللللى الللتللفللاعللل ملللع املللجللتللمللعللات يف 
املدن يف حماولة لزيادة اللتزامات 
ال�صرطان  مللن  الللوقللايللة  يف جمللال 

والرعاية بحلول عام 2025.
قليا  عللللددا  اإن  املللنللظللمللون  وقللللال 
فللحلل�للصللب ملللن �للصللكللان امللللللدن خلللارج 
املرتفع  الللللدخللللل  ذات  الللللبلللللللللدان 
يح�صلون على عاج عايل اجلودة 

لل�صرطان.
وهلللللو طبيب  فللا�للصللكلليللز،  وحتللللللدث 
اإىل  �صابق، خللال الجللتللمللاع ودعللا 
وال�صتجابة  امللل�للصللاركللة  مللن  مللزيللد 

على كافة امل�صتويات.
ال�صحة  مللنللظللمللة  بلليللانللات  وتلل�للصللري 
 2015 علللام  اأنلللله يف  اإىل  الللعللامللليللة 
وفاة  حللالللة  مللللليللون   8.8 حللدثللت 
كما  اللل�للصللرطللان.  �صببها  الللعللامل  يف 
حالة  يف  ال�صبب  هو  ال�صرطان  اأن 
واحدة تقريبا من كل �صت وفيات.

لهذه االأ�صباب ال 
تاأكل ب�صرعة

حلللّذرت نتائج درا�للصللة جللديللدة من 
ب�صرعة،  لللاأكللل  ال�صلبية  الآثلللللار 
الإ�صابة  خمللاطللر  زيللللادة  وخللا�للصللة 
بللاأمللرا�للص الللقلللللب وزيلللللادة حميط 
اخللل�للصللر. ونللّبللهللت اللللدرا�لللصلللة التي 
القلب  جمعية  موؤمتر  يف  ُعر�صت 
اأعماله  �صيختتم  الللذي  الأمريكية 
�صرعة  اأن  اإىل  كاليفورنيا  يف  غللداً 
مبتازمة  ترتبط  الطعام  تللنللاول 
ومتازمة  الللللغللللذائللللي.  الللتللمللثلليللل 
الللغللذائللي هللي جمموعة  الللتللمللثلليللل 
اأمرا�ص ال�صكري وال�صغط والقلب 
واإذا  الللوزن،  وزيللادة  والكول�صرتول 
يعني  اأو ثاثة  اثنان  اجتمع منها 
وتقّدر  باملتازمة.  الإ�للصللابللة  ذلللك 
التقارير الطبية اأن عدد امل�صابني 
 10 يللرتاوح بني  بها حللول العامل 
بع�ص  ال�صكان يف  باملائة من  و84 
الدرا�صة  اأجريت  وقد  املجتمعات. 
باليابان،  هللريو�للصلليللمللا  جللامللعللة  يف 
اأكلللرث من  الللبللاحللثللون  وتللتللبللع فيها 

األف �صخ�ص ملدة 5 اأعوام.

ملاذا يفقد الرجل الوزن اأ�صرع من املراأة؟
من ال�صحيح اأن الرجل يفقد الوزن اأ�صرع 
مللن امللللراأة، ويللرجللع ذلللك اإىل عللدة فوارق 
ج�صمانية، لكن باإمكان املراأة اأن تن�ّصط 
من  لتزيد  الغذائي  التمثيل  عملية 
حرق ال�صعرات احلرارية. اإليك 
ملللللللاذا يللفللقللد الللللرجللللل اللللللوزن 
اأ�لللصلللرع، وكلليللف ميللكللن حرق 

املزيد من ال�صعرات؟
عادة ج�صم الرجل اأكرب من 
على  ويحتوي  امللللراأة،  ج�صم 
وت�صاعد  اأكللللللرث،  علل�للصللات 
زيادة  على  الع�صات  كللرثة 
العائد من عملية التخ�صي�ص 
عللللن طلللريلللق حلللللرق ملللزيلللد من 

الدهون عند القيام بن�صاط بدين.
الكبري  اجل�صم  اأن  قللاعللدة  وتنطبق 
يحرق �صعرات حرارية اأكرث على كل 
القامة. مبعنى  من ق�صار وطللوال 
اأنه عندما يكون وزن الإن�صان 70 
596 �صعرة  اأن يحرق  كغم ميكنه 

فاإذا  كم،   6 مل�صافة  الرك�ص  عند  حرارية 
 710 يحرق  كغم   84 اجل�صم  وزن  كللان 
للللللملل�للصللافللة نف�صها  الللركلل�للص  عللنللد  �للصللعللرة 
الأملللر  يختلف  ول  نللفلل�للصللهللا.  وبللاللل�للصللرعللة 
اأو  الللوزن هو ال�صمنة  اإذا كان �صبب زيللادة 

الطول.
اأكرث  �صعرات حرارية  الرجل يحرق  لكن 
الأكرب  ع�صاته  علللدد  ب�صبب  املللللراأة  مللن 

ولي�ص فقط نتيجة فارق احلجم املعتاد.
ب�صيغة اأخرى كلما زادت الع�صات حجماً 
املزيد  حرق  اجل�صم  ا�صتطاع  كلما  وعللدداً 
بدين،  بن�صاط  القيام  عند  ال�صعرات  من 

وينطبق ذلك على املراأة والرجل.
للللللذا، عللنللدمللا تلللريلللد امللللللللراأة زيللللللادة حرق 
اأكرث  نتائج  وحتقيق  احلللراريللة  ال�صعرات 
التخ�صي�ص ميكنها  فاعلية من حمللاولت 
الع�صات،  وبناء  حلللرق  بتمارين  القيام 
الأيلللروبلللك، مع  اأو متللاريللن  الللركلل�للص،  اأو 
حتقيق  ل�صمان  التمارين  على  املواظبة 

النتائج.

تت�صبب  اللللذاكلللرة  يف  ملل�للصللاكللل  اأوًل:  اأحللللد  الللزهللاميللر  يللعللّد 
بالت�صوي�ص على احلياة اليومية.

ثانياً: وجود حتديات يف التخطيط اأو يف حّل امل�صاكل.
ثالثاً: �صعوبات يف اإنهاء املهام، �صواًء يف البيت اأو العمل اأو 

حتى يف اأوقات الفراغ.
رابعاً: ارتباك يف التعامل مع الزمان واملكان.

الللبلل�للصللريللة، كالألوان  اللل�للصللور  فللهللم  ملل�للصللاكللل يف  خللاملل�للصللاً: 
والعاقات املكانية.

�صاد�صاً: �صعوبات يف اإيجاد الكلمات اأو الأفكار اأثناء احلديث 
والكتابة.

وفقدان  العتيادي  مكانها  غري  يف  الأ�صياء  و�صع  �صابعاً: 
القدرة على اإعادة اخلطوات ال�صابقة.

اإ�للللصللللدار الأحللللكللللام واتخاذ  ثلللاملللنلللاً: �للصللعللف الللللقللللدرة علللللى 
القرارات.

تا�صعاً: الن�صحاب من العمل ومن الأن�صطة الجتماعية.
عا�صراً: تغريات يف املزاج نحو الأ�صواأ.

ويقول الدكتور كيت باك، رئي�ص ق�صم جراحة الأع�صاب 
يف اأحد امل�صت�صفيات يف الوليات املتحدة، للم�صدر ال�صابق اإن 
اأمل الباحثني الآن هو القدرة على الو�صول اإىل الأ�صخا�ص 
يكون  باملر�ص، حتى  الإ�صابة  اأعرا�ص  لديهم  بداأت  الذين 
قد  والللذي  بالعاج،  للتدخل  اأف�صل  فر�صة  الأطباء  لدى 

يكون ناجعاً يف هذه الفرتة املبكرة.

نبك الزهامير هذه املادة تجُ
اأن حتفز  بللاإمللكللانللهللا  بللاحللثللون عللن مللكللونللات غللذائلليللة  ك�صف 
من  واحلماية  الللدمللاغ  خايا  يف  الذاتية  التنقية  عمليات 
-باركن�صون،  الرعا�ص  ال�صلل  اأو  الزهامير  مثل  اأمللرا�للص 
وذلك من خال مادة موجودة يف القمح ذات تاأثري اإيجابي 

على وظيفة الدماغ.
العاملي  اليوم  اأيلول  �صبتمرب  يعترب21   1994 �صنة  منذ 
املللللليللارات يف  ا�صتثمار  الللرغللم مللن  الللزهللاميللر. وعلى  ملر�ص 
بعيد  يلللزال  ل  عللاجلله  اأن  اإل  ال�صنني،  مللر  على  الللبللحللوث 
املنال. لذلك، يبقى من الأهمية البحث عن �صبل الوقاية 

من املر�ص قدر الإمكان.
اأن يت�صاعف عدد مر�صى اخلرف بن�صبة  ويتوقع اخلرباء 
قد ت�صل اأربعة اأ�صعاف يف ال�صنوات الثاثني املقبلة. ويرجع 
ذلك اأ�صا�صاً اإىل الرتفاع املتزايد يف متو�صط الأعمار ب�صكل 
خطر  يتزايد  وال�صتني،  اخلام�صة  �صن  جتللاوز  فعند  عللام. 
الإ�صابة مبر�ص الزهامير ب�صكل كبري. ففي الوقت الذي 
تقدر فيه ن�صبة امل�صابني الذين تقل اأعمارهم عن 70 عاماً 
يف اأملانيا بحوايل 2 يف املائة فقط، فاإن املر�ص ي�صيب اأكرث 
من 40 يف املائة من الأ�صخا�ص الذين تزيد اأعمارهم عن 

الن�صاء  ي�صيب  املر�ص  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر  �صنة.   90
ب�صكل اأكرب، اإذ ي�صكلن اأكرث من ثلثي احلالت.

حياة طويلة بذاكرة جيدة
اأبحاث حديثة  ت�صري  املر�ص،  هللذا  الوقاية من  اأجللل  ومللن 
اإىل مادة �صبريميدين،  وهي عبارة عن عديد الأمني الذي 
املللادة ترتاجع يف  اخللوية. هذه  الأي�ص  ي�صارك يف عملية 
بكميات كبرية يف  توجد  ولكنها  الوقت،  مللرور  اجل�صم مع 
بذور القمح وفول ال�صويا. لذلك، يقرتح العلماء ا�صتخدام 

املادة كمكمل غذائي.
نتائج مثرية لاهتمام يف  �صبريميدين  اأظهرت مادة  وقد 
التجارب املختربية. فعلى �صبيل املثال، اأطالت املادة العمر 
الذاكرة  فللقللدان  عملية  واأوقللفللت  الفاكهة  لللذبللاب  املللتللوقللع 
ن�صره  الللذي  التقرير  يف  جللاء  ما  ح�صب  بالعمر،  املرتبطة 
موقع جمله "فوكو�ص" الأملانية. ويبدو اأي�صاً اأن لهذه املادة 
تاأثرياً اإيجابياً على ذاكرة الإن�صان اأي�صاً، ح�صب جتارب يف 

م�صت�صفى "�صاريتيه" بالعا�صمة الأملانية برلني.
مللن جهتها علللربت مللديللرة الأبلللحلللاث، اأغللنلليلل�للص فلللللول، عن 
تفاوؤلها، حيث قالت: لقد متكنا من اإظهار اأن اأداء الذاكرة 
الكب�صولت  تناول  من  اأ�صهر  ثاثة  مللرور  بعد  حت�صن  قد 

املحتوية على مادة ال�صريمييدين.

احذر.. هذه ع�صر عالمات قد تّدل على االإ�صابة بالزهامير

ال�سن. فعالوة على غياب  يتقدمون يف  خيف من  وتجُ الأطباء  تقلق  التي  الأمرا�ض 
تت�سع  باتت  به  الإ�سابة  رقعة  اأن  كما  �سحاياه.  عدد  عام  كل  يرتفع  له،  عالج 

وت�سمل حتى ال�سباب.
اأكرث  الزهامير  يعّد  ال��ذي  اخل��رف،  مبر�ض  امل�سابني  عدد  ي�سل  اأن  املتوقع  من 

 ،2050 عام  مليون  و115.4   ،2030 عام  مليون   65.7 اإىل  �سيوعًا،  اأنواعه 
واأن  خا�سة  للخوف،  تدعو  اأرقام  العاملية.  ال�سحة  منظمة  تقديرات  ح�سب 

جمعية الزهامري العاملية ت�سري اإىل اأن هذا املر�ض مل يعد حكرًا على من هم 
به تقل عن  م�سابني  اأمريكي  األف   200 يقارب  ما  فاأعمار  �سنة،  فوق 65 

�سنة.  65

وح�سب تعريف اجلمعية، فالزهامري عبارة عن مر�ض عقلي ي�سيب الذاكرة 
والتفكري وال�سلوك، ويعّد الن�سيان اأكرب اأعرا�سه. ولالأ�سف ل يوجد عالج 

ال�سحية. ومن خطورة  الرعاية  بل فقط  املر�ض،  يق�سي على هذا 
الزهامري اأنه قد يوؤدي اإىل الق�ساء على حياة امل�ساب به، فهو 

�ساد�ض �سبب للوفاة يف الوليات املتحدة. ون�سر موقع "�سي 
اإن اإن" الإلكرتوين يف ن�سخته الدولية تقريرًا عن ع�سرة 

بالزهامير،  م�سابًا  يكون  قد  اأنه  اإىل  �ساحبها  تنبه  اأعرا�ض 
جمعية  معطيات  اإىل  تعود  التي  القائمة  وهي 

الزهامري العاملية على موقعها الإلكرتوين:
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�ش�ؤون حملية

ملتقى ال�سركاء ال�سرتاتيجيني ببلدية العني يناق�ض العديد من امل�سروعات يف لقائه الثالث

مدير عام البلدية يدعو جميع ال�صركاء اال�صرتاتيجيني لتعزيز املعايري امل�صرتكة وااللتزام مبعايري اجلودة

حديقة احليوانات بالعني تنظم ملتقاها االأول ل�صركاء �صون الطبيعة بح�صور موؤ�ص�صات البيئة واحلياة الربية

تنظمه جامعة الإمارات

مدينة خورفكان حتت�صن املوؤمتر الدويل الثاين يف علوم الريا�صيات البحتة

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

ال�صركاء  ملتقى  اأملل�للص  الللعللني  مللديللنللة  بلللللديللة  نظمت 
ال�صرتاتيجيني الثالث لهذا العام بح�صور مدير عام 
البلدية الدكتور مطر النعيمي وروؤ�صاء الأق�صام اإ�صافة 
ال�صت�صارية  املكاتب  ال�صرتاتيجيني من  ال�صركاء  اإىل 
النعيمي  الدكتور مطر  البلدية  عام  اأ�صاد مدير  حيث 
التي حققتها  بدور ال�صرتاتيجيني يف م�صرية النجاح 
البلدية وقال اإن التعاون القائم بني كل هوؤلء �صاهم يف 

تطوير الأداء ببلدية العني.
املعايري  تعزيز  اأجلللل  مللن  التفاعل  اإىل  اجلميع  ودعلللا 
بكل  م�صيدا  بلللالأداء  الرتللقللاء  ت�صهم يف  التي  امل�صرتكة 

من �صاهم يف اللتزام مبعايري اجلودة.
البلدية ويف  قيادات  دار بني  الللذي  احلللوار  وا�صتعر�ص 
ال�صرتاتيجيني  وال�صركاء  الأق�صام  روؤ�صاء  مقدمتهم 
حيث اأكد احلوار على اأن ال�صركاء ال�صرتاتيجيني هم 

دعامة قوية يف عمليات التطوير.
تنفذ �صمن  التي  امل�صاريع  ا�صتعر�ص احلللوار  هذا وقد 
مليارات  اأربللعللة  اإىل  ت�صل  بتكلفة  الللعللني  بلدية  خطة 
م�صروع  ع�صرين  من  النتهاء  مت  درهللم  مليار  ون�صف 
منها حيث مت طرح م�صاريع ا�صتثمارية مبنطقة  الهيلي 
اأخرى  اإىل م�صاريع  اإ�صافة  واليحر ونعمة  وال�صليمات 
داخللل احلدائق حيث مت موؤخرا  اأن�صاء مطاعم  ت�صمل 

توقيع عقود لإن�صاء كافترييات ودور للح�صانة.
ال�صعوبات  تللذللليللل جميع  اأهللملليللة  علللللى  احلللللوار  واأكللللد 
التي تواجه ال�صركاء ال�صرتاتيجيني حيث يتم حاليا 
الرتكيز على �صيانة وتطوير الطرق الداخلية اإ�صافة 

اإىل تطوير الأفاج.
كما تناول احلوار ا�صتحداث برنامج النافورة لخت�صار 
الللوقللت وتقليل الللفللرتة الللزمللنلليللة لإنللهللاء املللعللامللات ، 
من  لأكللرث  البناء  نظام  تعديل  احلللوار  ا�صتعر�ص  كما 
املقاولني وطالب احلوار  يوؤثر على  الللذي  الأمللر  مللرة 

بالتعرف على اخلطط امل�صتقبلية .

و�صمن  ا�صتعر�صت  قللد  الللعللني  مللديللنللة  بلللللديللة  وكللانللت 
بينها  من  ليكون  امل�صاريع  من  العديد  املقام  املعر�ص 
ليكون  الللزعللفللرانلله  �للصللوق  وتلل�للصللغلليللل  واإدارة  ا�للصللتللثللمللار 
درهم  مللللليللون   209 اإىل  ت�صل  بتكلفة  تللراثلليللا  �للصللوقللا 
تراثي  �صوق  لتكون  الف�صاء  م�صاحات  ا�صتغال  ليتم 
اإعادة  جانب  اإىل  ال�صكنية  الوحدات  اإقامة  اإىل  اإ�صافة 
تاأهيل وتطوير �صوق هيلي الرميلة لتكون واحدة من 
تتنا�صب  ع�صرية  ب�صورة  املتكاملة  املجتمعية  الأ�صواق 
اإىل  امللل�للصللروع  هللذا  تكلفة  لت�صل  املجتمع  واحللتلليللاجللات 

ثمانية ع�صر مليون واربعمائة الف درهم.
نعمة  �صوق  تاأهيل وتطوير  البلدية لعللادة  ت�صعى  كما 
درهم  اللللف  ومللائللتللا  مللايللني  اأربللعللة  اإىل  ت�صل  بتكلفة 
جمتمعي  "اأ" ك�صوق  ال�صامات  �صوق  تطوير  وكذلك 
درهم  الف  و�صتمائة  ثمانية مايني  اإ لى  ت�صل  بتكلفة 
اإ�صافة اإىل تطوير �صوق �صعباب ال�صخر بتكلفة ت�صل 
اللللف درهللللم  ومل يتوقف  اأربلللعلللة مللايللني ومللائللتللا  اإىل 
برنامج م�صاريع بلدية العني عند هذا احلد حيث يتم 

)بوتيك  العني  مدينة  بللواحللات  تراثية  فنادق  تطوير 
هوتيل- واحة العني ( بتكلفة ت�صل اإىل ثمانية مايني 
ت�صمل  اأخللرى  تراثية  فنادق  اإىل تطوير  اإ�صافة  درهللم 
مايني  ثللمللانلليللة  اإىل  تلل�للصللل  بتكلفة  املللعللرت�للص  واحللللة 
اأي�صا بنف�ص التكلفة وواحة  درهم وكذلك واحة هيلي 

القطارة.
معار�ص  اإقامة  اإىل  خطتها  �صمن  البلدية  ت�صعى  كما 
لل�صيارات بتكلفة ت�صل اإىل مائة و�صبعة ع�صرة مليون 
درهم . كما يتم تطوير مما�صي وحدائق املدينة لت�صمل 
اإىل جانب  اللللورد  ومطاعم حديقة  �صوب  كللويف  اإقللامللة 

حديقة الطوية وحديقة الوادي.
كللمللا تلل�للصللعللى الللبلللللديللة اإىل تللطللويللر ملل�للصللار اللللدراجلللات 
"ا�صرتاحة البطني" بطول ثاثة وع�صرون كيلومرتا 
باملنطقة التي تقع بني الدهماء والبطني وال�صامات 
الللتللي مت  امللل�للصللالللخ اجلللديللدة  ا�صتثمار  اإيل جللانللب  هلللذا 
واملدينة  واللل�للصللامللات  ملل�للصللاكللن  منطقة  يف  اإنلل�للصللاوؤهللا 

ال�صناعية والقوع. 

••  العني –  الفجر

عر�صت  الطبيعة  ل�صون  الأول  �صركائها  ملتقى  يف 
حللديللقللة احللليللوانللات بللالللعللني جتللاربللهللا ومللبللادراتللهللا يف 
 ، الللعللامل  حللول  بالنقرا�ص  املللهللددة  الف�صائل  حماية 
حيث خرج امللتقى الذي اأقيم على م�صرح مركز ال�صيخ 
كان  الفارقة  النتائج  بعدد من  ال�صحراء  لعلوم  زايللد 
اأبرزها �صراكة احلديقة مع حممية ليوا للحياة الربية 
ممثلني  ال�صركاء  جلهود  بال�صافة  كينيا  بجمهورية 
يف �صندوق �صحارى ل�صون الطبيعة وجمموعة عمل 
المارات للبيئة وجمعية المارات للحياة الفطرية-
امللتقى  وانللطلللللق  الللربيللة.  للحياة  الللعللاملللي  اللل�للصللنللدوق 

مع  احلديقة  نفذتها  التي  املوظفني  تللبللادل  بتجربة 
مراقبة  على  اعللتللمللدت  والللتللي  الكينية  للليللوا  حممية 
احلوافر  وذوات  الفيلة  هللي  حيوانات  اربللعللة  ودرا�للصللة 
وال�لللصلللود ووحلليللد الللقللرن البلليلل�للص وال�لللصلللود ،و تاأتي 
الطرفني  بني  �صراكات  �صل�صلة  �صمن  التجربة  هللذه 
املحمية  ابرمتها احلديقة مع  باتفاقية   2013 منذ 
البحاث  واجلللراء  الللدعللم  تقدمي  على  تن�ص  الكينية 
امليدانية ومراقبة احليوانات وتقدمي الرعاية الطبية 

والأمن للحيوانات يف مواطنها الطبيعية. 
كللمللا ا�للصللفللر امللللللتللقللى علللن جتللربللة �للصللنللدوق �صحارى 
والتي  والنيجر  ت�صاد  جمهوريتي  يف  الطبيعة  ل�صون 
طائر  فناء  خطورة  ارتفاع  عن  ال�صندوق  فيها  �صرح 

نتيجة  كبري  ب�صكل  النللقللرا�للص  بللداأ يف  الللذي  العقاب 
لأعداد  بال�صافة  متعددة  لغللرا�للص  اجلائر  ال�صيد 
غزال الداما التي ي�صعب حتديدها نتيجة لختاف 
روايات ال�صكان عن وجوده ، فيما ل يتعدى وجود مها 

ابوعد�ص يف برية النيجر وت�صاد ال�صتني مها. 
وعر�صت جمموعة عمل المارات للبيئة اح�صائياتها 
الناجحة يف تر�صيد الرثوات والتخل�ص من املخلفات 
التي انخف�صت من 2009 اىل 2015 بفارق يفوق 
�للصللتللة مللايللني ملللن الللنللفللايللات علللللى ملل�للصللتللوى الدولة 
م�صروع  يف  بالعني  احليوانات  حديقة  �صاهمت  ،فيما 
من  باكرث    "  2017 واحللد  ملجتمع  واحللد  "جذر 
الذي  الللورقلليللة  املخلفات  مللن  كيلوغرام  الف  ثاثة 

جمع  يف  املوؤ�ص�صات  اإ�للصللراك  بهدف  املجموعة  اطلقته 
املللخلللللفللات الللورقلليللة حلليللث تللاأهلللللت احلللديللقللة لزراعة 
�صجرتني با�صمها يف احلفل ال�صنوي لزراعة ال�صجار 
التخل�ص  يف  جللهللودهللا  نظري  الللقللادم  دي�صمرب  خللال 
جمعية  عر�صت  جانبها  ومللن  الوراق.   من  الر�صيد 
للحياة  العاملي  الفطرية-ال�صندوق  للحياة  المللارات 
المارات  دولللة  يف  اخلفافي�ص  حللول  ابحاثها  الللربيللة 
وهي  نوعا   1240 عددها  يبلغ  التي  احلجر  وجبال 
على  الف�صائل  تنوعا من حيث  القوار�ص  اكرث  ثاين 
م�صتوى العامل .وقد بلغ عددها ح�صب الدرا�صات 66 
خفا�صا يف العامل العربي و 19 يف جبال احلجر و9 يف 

دولة المارات.    

•• العني - الفجر

الدكتور  الأ�للللصللللتللللاذ  �لللصلللعلللادة  رعللللايللللة  حتللللت 
الللبلليلللللي - مللديللر جامعة  حمللمللد علللبلللداهلل 
ق�صم  املتحدة- ينظم  الللعللربلليللة  الإمللللللارات 
جامعة  يف  العلوم  بكلية  الريا�صيات  علوم 
 22-19 ملللللن  اللللللفلللللرتة  يف  الإملللللللللللللللارات 
الثاين  اللللدويل  املللوؤمتللر  اجلللللاري،  نوفمرب 
روؤية  �صمن  البحتةوذلك  الريا�صيات  يف 
املجتمع  اإثللراء  يف  اجلامعة   وا�صرتاتيجية 
الدويل مبختلف املعارف. و�صيعقد املوؤمتر 
اأو�للصلليللانللك-خللورفللكللان، يف مدينة  يف فللنللدق 

خورفكان. 
واأو�صح الأ�صتاذ الدكتور اأحمد مراد -عميد 

وع�صو  الإملللللارات،  جامعة  يف  العلوم  كلية 
هذا  تنظيم  بلللاأن  الإملللللارات  علماء  جمل�ص 
املوؤمتر ياأتي �صمن توجهات الكلية يف دعم 
البحث العلمي يف الكلية واجلامعة باعتبار 
الأ�صا�صية  الللعلللللوم  اأحلللد  الللريللا�للصلليللات  علللللم 
والهامة التي تلعب دوراً كبرياً يف تطبيقات 
خمتلف العلوم التطبيقية والهند�صية، كما 
ياأتي هذا املوؤمتر التخ�ص�صي اإمياناً يف دور 
الكلية يف اإثراء املعرفة العلمية يف جمتمع 
الإمللللللللارات ملللن خللللال ا�للصللتلل�للصللافللة خلللرباء 
العامل  دول  خمتلف  من  دوليني  وباحثني 
يف تخ�ص�ص اجلرب. واأ�صار عميد الكلية باأن 
الكلية لديها خطة ا�صرتاتيجية تهدف اإىل 
ا�صت�صافة وتنظيم املوؤمترات العلمية التي 

املختلفة  الوطنية  ال�صرتاتيجيات  تخدم 
والتكنولوجيا  الللعلللللوم  �للصلليللا�للصللة  وتلللدعلللم 
والبتكار.  و�صي�صارك يف املوؤمتر ما يقارب 
من �صبعني باحثاً يف الريا�صيات بتخ�ص�ص 
اجلرب وموا�صيع متعلقة يف نظريات الزمر 
واحللللللللقلللات، ملللن علل�للصللريللن دولللللة خمتلفة، 
هيئة  اأع�صاء  من  الباحثني  اإىل  بالإ�صافة 
التدري�ص يف اجلامعات املحلية والإقليمية.

و�صيقدم املوؤمتر حما�صرات علمية من قبل 
ونظريات  علم اجلرب  اأ�صاتذة متميزين يف 
الزمر واحللقات، و�صيتطرق لأهم الق�صايا 
البحثية يف هذا املجال املتخ�ص�ص، و�صيتم 
والرباهني  العلمية  النتائج  اأهللم  مناق�صة 
حلقة  و�صتخ�ص�ص  املللوا�للصلليللع،  هلللذه  حلللول 

درا�لللصللليلللة حللللول تللطللبلليللقللات علللللم اجلللللرب يف 
املجالت املختلفة. 

ومن املحاور املهمة التي �صيتناولها املوؤمتر، 
عللر�للص نللظللام الللرتملليللز اللللذي يعترب جزءاً 
و�صيناق�ص  احلديثة،  الت�صالت  اأمللن  من 
بناء  توؤثر يف  التي  العوامل  اأهم  امل�صاركون 
نللظللام تللرملليللز اّمللللن. وملللن اأهلللم املتحدثني 
الأ�صتاذ  املللللوؤمتللللر:  هللللذا  يف  الللرئلليلل�للصلليللني 
-من  جريجورت�صك  رو�صت�صلفا  الللدكللتللور 
الوليات  يف   A & M تك�صا�ص  جللامللعللة 
املتحدة المريكية، والأ�صتاذ الدكتور �صهام 
يف   VII بللاريلل�للص  جامعة  -مللن  مي�صناجر 
جي�صربز  اإريللك  الدكتور  والأ�صتاذ  فرن�صا، 

من جامعة فريج يف بلجيكا.

خالل ور�سة عمل نظمها قطاع املدار�ض اخلا�سة و�سمان اجلودة 
دائرة التعليم واملعرفة تعلن عن تخ�صي�ص 

ثالث قطع اأرا�صي تعليمية لبناء مدار�ص خا�صة 
تطبق املنهاجني الربيطاين واالأمريكي

•• اأبوظبي - الفجر

اأعلنت دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي عن فر�ص ا�صتثمارية جديدة يف قطاع 
املدار�ص اخلا�صة من خال تخ�صي�ص اأرا�صي تعليمية لتطوير وبناء مدار�ص 
اأن  �صاأنها  من  والتي  والأمريكي  الربيطاين  املنهاجني  تطبق  جديدة  خا�صة 

توفر 4600 مقعداً درا�صياً يف العا�صمة اأبوظبي.
اأبوابها ل�صتقبال الطلبة  اأن تفتح  وت�صم املدار�ص اجلديدة والتي من املتوقع 
املنهاج  �صتطبق  املقطع  منطقة  يف  مدر�صة   2021-2020 الأكللادميللي  العام 
الأمريكي �صتوفر 900 مقعدا درا�صياً، فيما �صت�صتوعب املدر�صة الأخرى التي 
وذلك يف مدينة خليفة.  درا�صياً  �صتطبق املنهج الأمريكي اأي�صاً 0015 مقعداً 
 2200 ف�صت�صتوعب  الربيطاين  املنهاج  �صتطبق  والتي  الثالثة  املدر�صة  اأمللا 

مقعداً درا�صياً وت�صّيد يف مدينة خليفة اأي�صاً.
املللدار�للص اخلا�صة  التي نظمها قطاع  العمل  الإعلللان خللال ور�للصللة  هللذا  جللاء 
و�صمان اجلودة بالدائرة لعدد كبري من امل�صتثمرين وامل�صغلني والذين �صيتم 
اختيار ثاثة من املوؤهلني منهم لتطوير وبناء واإدارة تلك املدار�ص وذلك ح�صب 

اإمكاناتهم وجودة العرو�ص املقدمة من قبلهم.
قطع  على  احل�صول  ومتطلبات  �للصللروط  مناق�صة  الللور�للصللة  خللال  جللرى  وقللد 
ال�صتيعابية  املللدر�للصللة  طاقة  مللن   40% ن�صبة  تخ�صي�ص  مت  وقللد  الأرا�للصللي، 

الواقعة يف منطقة املقطع لطلبة اأ�صحاب الهمم. 
واأو�صح الدكتور طارق العامري، مدير اإدارة تطوير الأعمال يف قطاع املدار�ص 
اخلا�صة و�صمان اجلودة بالدائرة اأنه بالنظر اإىل ن�صبة منو الطلبة والتي تقدر 
واملعرفة  التعليم  بدائرة  املدار�ص اخلا�صة  فاإن قطاع  �صنوياً،  املائة  بخم�صة يف 
التعليمية  الأغللرا�للص  ذات  الأرا�للصللي  من  املزيد  تخ�صي�ص  على  العمل  يوا�صل 
اأبللوظللبللي. وقال  اإملللارة  لبناء مللدار�للص خا�صة جللديللدة يف مللواقللع مميزة �صمن 
اأن  نللرى  ومازلنا  للم�صتثمرين،  مق�صداً  اأبوظبي  تعترب  العامري:  الدكتور 
ال�صتثمار يف املدار�ص اخلا�صة ي�صهد ازدهاراً كبرياً يف الإمارة، ومن هنا تركز 
اأهمية ت�صجيع ال�صتثمار من خال توفري  التعليم واملعرفة على  روؤيللة دائللرة 
للم�صتثمرين  مميزة  مواقع  يف  املدر�صية  للم�صاريع  جديدة  ا�صتثمارية  فر�ص 
املوؤهلني، مما ي�صاعدهم يف احلفاظ على جودة م�صتوى التعليم الذي تقدمه 
املدار�ص اخلا�صة والرتقاء مب�صتوى جميع الطلبة. واأ�صاف مدير اإدارة تطوير 
الأعمال: انطاقاً من روؤية دائرة التعليم واملعرفة حول الرتقاء بجودة التعليم 
لل�صروط  امل�صتثمرين  عرو�ص  ا�صتيفاء  �للصللرورة  اأولوياتنا  �صمن  ن�صع  فاإننا 
املخطط  خمرجات  على  بناءاً  و�صعت  والتي  الدائرة  ت�صعها  التي  واملتطلبات 
الرئي�صي ال�صامل للمدار�ص اخلا�صة مع الأخذ بعني العتبار معايري العر�ص 
اأجمع احل�صور  العمل فقد  امل�صتثمرين عن نتائج ور�صة  اآراء  والطلب. وحول 
على اأهمية ال�صفافية التي مل�صوها من م�صوؤويل قطاع املدار�ص اخلا�صة خال 

اللقاء وتقديرهم الكبري لذلك.
وكان �صمن احل�صور ال�صيد حممد ال�صّما، �صريك ورئي�ص جمل�ص اإدارة اأمناء 
مدر�صة انرتنا�صيونال كوميونيتي يف اأبوظبي والذي قال عن هذه الور�صة: لقد 
كانت ور�صة العمل مثمرة ومفيدة وقد ح�صلت على املعلومات التي اأجابت على 
جميع اأ�صئلتي. واأتطلع الآن اإىل ا�صتيفاء ال�صروط املطلوبة من قطاع املدار�ص 
اخلا�صة و�صمان اجلودة لأمتكن من الفوز باإحدى الأرا�صي. لقد اأثار انتباهي 
ال�صرط اخلا�ص باحت�صان املدر�صة اجلديدة الواقعة يف منطقة املقطع ملا ت�صل 
واأرى  الهمم،  اأ�صحاب  لطلبة  ال�صتيعابية  قدرتها  من  باملئة   40 اإىل  ن�صبته 
اأنه بالرغم من اأن الفكرة رائعة، اإل اأنها تعني القيام مبجهود كبري من اأجل 
حتقيقها. وميكننا يف هذا ال�صعيد ال�صتفادة من اخلربات والتجارب الرتبوية 
جمال  يف  الدولية  املمار�صات  اأف�صل  على  والتعرف  وعللامللليللاً،  حملياً  ال�صابقة 
والو�صائل  الطرق  باأف�صل  وتطبيقها  الهمم  اأ�صحاب  من  الطلبة  مع  التعامل 
التنفيذي  الرئي�ص  اأوزرال،  نياي  ال�صيدة  اأ�صادت  جانبها  من  لدينا.  املمكنة 
لأكادميية الدار بحر�ص دائرة التعليم واملعرفة على الرتقاء بجودة التعليم يف 

جميع املدار�ص اخلا�صة باأبوظبي مبختلف م�صتويات ت�صنيفها. 
وقالت: اإن جودة التعليم اأمر ل يجب اإغفاله اأبداً مهما كان ت�صنيف املدر�صة. 
وميكنني اأن اأرى بو�صوح مدى التطور والتح�صن يف م�صتوى التعليم على مر 
املدار�ص  اأبنائهم يف  ت�صجيل  الآن يف�صلون  المللور  اأولياء  اأ�صبح  ال�صنني. وقد 
اأن  اأمتللنللى  اإنللنللي  وحقيقة  املللرتللفللع.  اأدائللهللا  ونتائج  الطيبة  ب�صمعتها  املللعللروفللة 
حتى  لديها  التعليم  جللودة  تطوير  يف  املتو�صط  التقييم  ذات  املللدار�للص  ت�صتمر 
ت�صل اإىل م�صتوى املدار�ص احلا�صلة على تقييم متميز مبا ي�صب يف م�صلحة 
الدولية  فريجينيا  مللدر�للصللة  مللالللك  املللزروعللي،  علي  الللدكللتللور  الطلبة.  جميع 
العمل  ور�صة  ح�صور  من  الأ�صا�صي  هدفه  اأن  اأو�للصللح  الإدارة،  جمل�ص  ورئي�ص 
كان اللتقاء بامل�صتثمرين الآخرين والتوا�صل معهم، وقال: كنت اأريد اأن اأرى 
اأنني  واأعللرتف  اللقاءات،  مثل هذه  بح�صور  املهتمة  واجلهات  الأ�صخا�ص  عدد 
العمل:  بور�صة  راأيلله  املزروعي حول  واأ�صاف  الكبري،  باحل�صور  فعًا  منده�ص 
لقد كان لقاء مو�صعاً ووا�صحاً مت من خاله الرد على اأ�صئلتنا املختلفة. واإنني 
و�صاأبذل ق�صارى جهدي للح�صول  امل�صروع دون �صك،  بامل�صاركة يف هذا  مهتم 
و�صمان  اخلا�صة  املللدار�للص  قطاع  مللن  املنظمون  فتح  اللقاء  نهاية  ويف  عليه. 
اجلودة باب الأ�صئلة للح�صور، حيث متت الإجابة على ا�صتف�صارات امل�صتثمرين 
املختلفة �صعياً نحو ت�صجيعهم على تقدمي اأف�صل العرو�ص باأف�صل الطرق مع 

اللتزام بال�صروط واملتطلبات التي و�صعتها الدائرة.
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اإخبارية  وق�س�ض  �سحافية  عناوين  بالغت 
يف  والكتئاب  احلمل  منع  حبوب  بني  تربط 
الهلع  فانت�سر  جديدة،  درا�سة  نتائج  حتليل 
بع�ض  اأ�ساء  بعدما  الن�ساء. ذلك  من  بني عدد 
وجعلوها  الدرا�سة  نتائج  تف�سري  ال�سحافيني 
لتناول  نتيجة  الكتئاب  خطر  ب��اأن  توحي 
حبوب منع احلمل يفوق ما ذكره الباحثون يف 

درا�ستهم.

و�صـــائل منــــــع احلمــل الهــرمـــونيـــة ال ت�صـــّبب االكتــئـــاب
ُن�صرت درا�صة تربط بني حبوب منع احلمل والكتئاب 
يف جملللللة )غلللاملللا( للللللطللب الللنللفلل�للصللي الللل�لللصلللادرة عن 
)اجلمعية الطبية الأمريكية(، ومل تثبت اأن و�صائل 
وي�صري  الكللتللئللاب،  ت�صّبب  الللهللرمللونلليللة  احلللمللل  مللنللع 
وجللود عاقة  اإثللبللات  عللن  تعجز  اأنللهللا  اإىل  ت�صميمها 

�صببية بني الظاهرتني.
على  امل�صرفون  يلللدرك 

بناًء  ذلللك  نفرت�ص  اأن  وميكن  الواقع  هللذا  الدرا�صة 
يرتّدد  مل  ذلللك  مللع  ي�صتعملونها.  الللتللي  اللغة  على 
بع�ص ال�صحافيني يف اعتبار و�صائل منع احلمل �صبباً 

لاكتئاب.
الدرا�صة التي ل تخلو من ال�صوائب )نادراً ما تكون 
جمموعة  حتليل  عموماً  جتيد  مثالية(  الللدرا�للصللات 
�صنوات وحتاول  الن�صاء خال فرتة �صت  وا�صعة من 
بللحللثللي مللهللم يرتبط  تلللقلللدم يف جمللللال  اإحلللللللراز 
ملللنلللع احلمل  وو�للللصللللائللللل  بلللالكلللتلللئلللاب 

الهرمونية.
الباحثون  اكت�صف 
 %2.2 اأن 
الن�صاء  من 
اللللللللللواتللللي 
ي�صتعملن 

و�لللللصلللللائلللللل 
منع احلمل 
لهرمونية  ا
كللللللللللل �للللصللللنللللة 
يلللل�للللصللللبللللحللللن 
اأكللللللللللرث مللليلللًا 
نوع  اأخلللللذ  اإىل 
م�صادات  ملللن 
الكلللللللللتلللللللللئلللللللللاب 
ملللللللللللقلللللللللللارنلللللللللللًة 
من  بل%1.7 
الللللنلللل�للللصللللاء 
اللواتي ل 
ي�صتعملن 
الو�صائل.  تلللللك 
يف ما يخ�ص الكتئاب، 
 %0.3 لللللدى  �للُصللّخلل�للص 
مللللللن الللللنلللل�للللصللللاء اللللللللللواتللللي 
منع  و�للللصللللائللللل  يلل�للصللتللعللملللللن 
مقارنًة  الللهللرمللونلليللة  احللللملللل 
بل0.28% من اللواتي ميتنعن 

عنها.
مللا مللن اخللتللافللات كربى 
الفئتني  بللللللني 

ا�صتناداً  ال�صتنتاج  هذا  اإىل  التو�صل  ميكن  ل  ولكن 
اإىل التغطية الإعامية لهذا املو�صوع. قبل م�صاهدة 

التقارير الإخبارية، ل بد من حتليل الدرا�صة.
راجلللع الللبللاحللثللون يف اللللدمنلللارك �للصللجللات تللعللود اإىل 
امللراأة بني عمر اخلام�صة ع�صرة  و61997  مليون 
و2013،   1995 عاَمي  بني  والثاثني  والرابعة 
ملللعللرفللة ملللدى ارتلللبلللاط ا�صتعمال  الللبلليللانللات  فللحللللللللوا 
بلللاأخلللذ م�صادات  الللهللرمللونلليللة  و�للصللائللل مللنللع احلللمللل 
الكتئاب وت�صخي�ص الكتئاب يف م�صت�صفى لاأمرا�ص 

النف�صية.
احلمل  منع  و�صائل  تقريباً  الن�صاء  ن�صف  ا�صتعمل 
مللدة من  اأو قبل  الللدرا�للصللة  فللرتة  الهرمونية خللال 
انطاقها، مبا يف ذلك حبوب منع احلمل التي ُتوؤَخذ 
عرب الفم والرقع واحللقات املهبلية واحلقن واللولب 
فيما  الهرمونية(،  باللفائف  ُيعَرف  ما  )اأو  الرحمي 
مل ت�صتعمل الن�صاء املتبقيات اأي و�صائل هرمونية ملنع 

احلمل.

�سوء اختيار املجموعة املرجعية
منع  و�صائل  ي�صتعملن  اللواتي  الن�صاء  مقارنة  كانت 
من  جلللزءاً  ي�صتعِمْلَنها  ل  بن�صاء  الهرمونية  احلمل 
اأخطاء الدرا�صة. قد تربز اختافات كربى طبعاً بني 
ال�صحية  الرعاية  تلقي  م�صتوى  على  املجموعتني 

وال�صتعداد لأخذ الأدوية.
متيل املراأة التي تاأخذ احلبوب اإىل ا�صت�صارة الطبيب 
منع  و�صائل  ل�صتعمال  طبية  و�صفة  يعطيها  الللذي 
تاأخذ حبة يومية.  اأن  يفر�ص عليها  احلمل ونظاماً 

عند مللقللارنللة هللذه املللللراأة بللاأخللرى ل تاأخذ 
احللللللبلللللوب، قللللد نلللاحلللظ اأن 

الأخرية ل تواظب على 
اأو ل  الللطللبلليللب  زيلللللارة 
وقد  بانتظام  تقابله 
ا�صتعداداً  اأقلللل  تللكللون 

لأخذ الدواء.
الأوبئة  علماء  ي�صعر 
بقلق من اأن تف�ّصر تلك 
الختافات اأّي تفاوت 
يف معدل الكتئاب بني 
الن�صاء  جملللملللوعلللَتلللي 
متناق�صاً  بلللاعلللتلللبلللاره 

مللللللع اأثللللللللللر و�للللصللللائللللل 
مللللللنللللللع احللللللملللللل 

 . نية مو لهر ا

ب�صكل  حللوا  الللدرا�للصللة  على  امل�صرفني  اأن  اإىل  ُي�صار 
خا�ص اأثر ا�صتعمال نوع من م�صادات الكتئاب )دواء 
يجب اأن ي�صفه الطبيب وقد ل تكون املراأة التي تنفر 

من حبوب الأدوية م�صتعّدة لأخذه(.
الللبللاحللثللون جمللمللوعللة مرجعية  يللخللتللار  اأن  يلل�للصللعللب 
منا�صبة ولكن من الأف�صل يف هذه احلالة اأن حت�صل 
اللفائف  ي�صتعملن  اللللللواتللي  الللنلل�للصللاء  ملللع  املللقللارنللة 
الللنللحللا�للصلليللة )�للصللكللل ملللن و�للصللائللل مللنللع احللللملللل غري 
اأوبئة يف  الهرمونية( بح�صب ت�صيل�صي بولي�ص، عامِلة 
معهد )غومتا�صر( الذي يجري البحوث عن ال�صحة 

الإجنابية وو�صائل منع احلمل.
النحا�صية  اللللللفللائللف  تلل�للصللتللعللمللل  الللتللي  املللللللراأة  تللتللابللع 
الأ�صرتوجني  مللثللل  هللرمللونللات  ملللع جتللنللب  تللزامللنللاً 
اأخذ �صكل من و�صائل منع احلمل  والربوج�صتريون 
اكت�صفت  املا�صي،  وحتر�ص على مقابلة الطبيب. يف 
التي قارنت بني ن�صاء ياأخذن حبوب منع  الدرا�صات 
اأن  النحا�صية  اللفائف  ي�صتعملن  واأخللريللات  احلمل 
املراأة التي تاأخذ احلبوب لي�صت اأكرث عر�صة لفقدان 

رغبتها اجلن�صية.

ن�سبة اخلطر احلقيقية
تقديرات  بلل�للصللاأن  دقلليللقللني  ال�صحافيني  بع�ص  كلللان 
اختار كثريون  اأدرجوها يف ق�ص�صهم.  التي  املخاطر 
اإىل طللريللقللة تطّور  يلل�للصللري  الللللذي  الللنلل�للصللبللي  اخلللطللر 
بللدرجللات مللتللفللاوتللة �صمن جمللمللوعللة معينة  املللر�للص 
مقارنًة باأخرى. ل ي�صري اخلطر الن�صبي اإىل احتمال 

الإ�صابة بخطٍب ما.
للل�للصللرح نلل�للصللبللة اخلللطللر احلللقلليللقلليللة، تللقلل�للصللي طريقة 
امل�صتغرب  من  ولكن  املطلق  اخلطر  بتف�صري  مفيدة 
املقاربة )قال  ال�صحافيني عن هذه  اأن يغفل بع�ص 
ومللا من  �صائكة  امل�صاألة  اإن  اخلللرباء  لأحللد  �صحايف 
م�صاحة كافية يف املقالة ل�صرح اخلطر املطلق. اأظن 
لأن اخلطر  العام  اللللراأي  بحق  �صلوك جمحف  اأنلله 
املطلق طريقة فاعلة لفهم احتمال الإ�صابة مبر�ص 

معنّي(.
بن�صبة  )زيللللادة  مرتفعاً  الن�صبي  اخلللطللر  يللبللدو  قللد 
احتمال  يكون  لكن  الكتئاب!(،  حالت  يف   %80
اأ�صارت  الدرا�صة مثًا،  الأويل متدنياً. يف  الكتئاب 
ح�صاباتي اإىل اأن امراأة �صت�صتعمل م�صاداً لاكتئاب 
من بني 300 امراأة ي�صتعملن و�صائل منع احلمل 

الهرمونية.
اأو مللرفللو�للصللة يف  مللقللبللولللة  الن�صبة  هلللذه  تللكللون  قللد 
اأن ي�صيء  نظرك ولكن من غري املقبول يف نظري 
ال�صحافيون نقل نتائج الدرا�صة بهذه الطريقة. 
الدرا�صات  دقيقة حول  تقارير  ن�صتحق جميعاً 
العلمية كي نتمّكن من اتخاذ قرارات مبنية 

على الوقائع ب�صاأن اأج�صامنا واحلبوب التي ناأخذها.

م�سادات الكتئاب
و�صائل  ت�صتعمل  الللتللي  املللللراأة  اأن  الللبللاحللثللون  اكت�صف 
اأخذ  اإىل  ميًا  اأكللرث  تكون  الهرمونية  احلمل  منع 
ت�صتعمل  ل  التي  بللاملللراأة  مقارنًة  الكتئاب  م�صادات 
تلللللك الللو�للصللائللل. لللكللن لحللظللت الللدرا�للصللات اأن ن�صف 
الأ�صخا�ص الذين ياأخذون تلك امل�صادات ي�صتعملونها 

لغايات تختلف عن معاجلة الكتئاب.
ميللكللن و�لللصلللف مللل�لللصلللادات الكلللتلللئلللاب ملللعللاجلللة الأمل 
وفرط  النللتللبللاه  نق�ص  وا�للصللطللراب  الللنللوم  وم�صاكل 
اجلهاز  م�صاكل  وحتى  الن�صفي  واللل�للصللداع  الن�صاط 

اله�صمي وامل�صالك البولية.

ا�ستبعاد الن�ساء
عند حتليل اأي درا�صة ملعرفة م�صتواها، من املفيد اأن 
نحدد الفئات التي ا�صتبعدها الباحثون من الدرا�صة. 
يف هلللذه احللللاللللة، ا�للصللتللثللنللوا الللنلل�للصللاء يف فلللرتة احلمل 
وطوال �صتة اأ�صهر بعد الإجناب. اأقدم الباحثون على 
هذه اخلطوة )لتخفيف اأثر اكتئاب ما بعد الولدة( 

بح�صب قولهم.
الدرا�صة  نتائج  ت�صّرر  من  بقلق  بولي�ص  ت�صعر  لكن 
ت�صتعمل  التي ل  املللراأة  ب�صبب هذه اخلطوة: )تكون 
و�للصللائللل مللنللع احلللمللل الللهللرمللونلليللة اأكللللرث ملليللًا اإىل 
احلمل غري املق�صود، ما يعني زيادة احتمال الإ�صابة 
باكتئاب ما بعد الولدة اأو اأنواع اأخرى من الكتئاب 

خال فرتة احلمل، ل �صيما اإذا 
حملت املراأة من دون 

تخطيط م�صبق(.

اإىل  الآن  لننتقل  الللدرا�للصللة.  �للصللوائللب  مللن  جلللزء  اإنللله 
كتبوا  الللذيللن  ال�صحافيون  ارتكبها  الللتللي  الأخللطللاء 

عنها.

اأخطاء كربى
و�صائل  ا�صتعملت  الللتللي  امللللللراأة  اأن  الللدرا�للصللة  ذكللللرت 
تلقي  اإىل  ميًا  اأكللرث  كانت  الهرمونية  احلمل  منع 
بن�صبة  بالكتئاب  الإ�صابة  اأو  اكتئاب  مب�صاد  و�صفة 
40%. لكن حتّدث بع�ص املن�صورات الإخبارية عن 
خاطئة.  معلومة  اإنللهللا   :%80 بن�صبة  عامة  زيلللادة 
الن�صاء،  من  فرعية  مبجموعة  الن�صبة  هذه  ترتبط 
بني عمر اخلام�صة ع�صرة والتا�صعة ع�صرة، ل �صيما 
اللواتي ي�صتعملن جمموعة خمتلطة من حبوب منع 

احلمل.
الكتئاب  خطر  يحت�صبوا  اأن  ال�صحافيون  اأراد  لللو 
اإىل كل امراأة ت�صتعمل جمموعة  الإجمايل بالن�صبة 
خمللتلللللطللة ملللن حللبللوب مللنللع احللللملللل، كلللان يللجللب اأن 
يذكروا اأن تلك احلبوب قد تزيد احتمال ت�صخي�ص 

الكتئاب بن�صبة %10.
رمبللا تتقّبل امللللراأة التي تللاأخللذ احلللبللوب هللذا اخلطر 
بالتقارير  قرارها  يتاأثر  اأن  ميكن  لكن  ترف�صه،  اأو 

الإعامية التي تفتقر اإىل الدقة.
اأ�للصللكللال و�للصللائللل مللنللع احلمل  يف الللدرا�للصللة، تللبللنّي اأن 
اإىل  احلاجة  اأو  الكتئاب  اإىل  امليل  بللزيللادة  املرتبطة 
اأخذ م�صادات الكتئاب تتعلق بالو�صائل التي حتتوي 
علللللى هللرمللون الللربوجلل�للصللتللني حلل�للصللراً. �للُصللّجلللللت اأكرب 
15 و19  الزيادات لدى ن�صاٍء يرتاوح عمرهّن بني 
عاماً، علماً اأن الن�صاء يف هذا العمر ي�صبحن اأكرث 

عر�صة لعوامل اخلطر التي ت�صّبب الكتئاب.

•• اأبوظبي-الفجر: 

معر�ص  اإطللاق  دبي” عن  بل�ص  “ايفينت  �صركة  اأعلنت 
م�صممي الأزياء مبنطقة  اأبوظبي” لأهم  بل�ص  “فا�صن 
دول اخلليج العربية وذلك خال الفرتة من 62  اإىل 

الق�صر. باب  فندق  يف  اجلاري  82 نوفمرب 
و  الللعللبللايللات  لأفللخللم  عللرو�للص  الفعاليات  و�صت�صهد 
اجلابيات و القفاطني والف�صاتني و املجوهرات 
الأزيللللللاء  قللبللل رواد �للصللنللاعللة  امللل�للصللمللمللة ملللن 
اماليا  ت�صاميم  منها  والعربية  اخلليجية 
ديزاين و اأزياء اليجرا وعبايات الرو�صة 
اإىل  بللالإ�للصللافللة  ونلللون وكلليللال ومنو�ص 
جمموعة اوابيد و اوجايا وال اتيت 
بوتيك  مللوفلليللنللغ  و  فللويلل�للص  ون 
واأزيللللاء ادور و اللليللز اف انللد ار 
كوتور  ملللا�لللص  و  اللللهلللاملللللللي 
فريال  و  بوتيك  وليلي�ص 
وجموهرات  الب�صتكي 
ياتاجان وفنيتيان.   
ال�صركة  واأعلللللللنلللت 
للمعر�ص  املللنللظللمللة 
ان الدخول جماين ، حيث باإمكان ال�صيوف 
الإطاع على ت�صكيلة مذهلة من العامات 
للماب�ص  الع�صرية  و  املتميزة  التجارية 
والكلللل�للللصلللل�للللصللللوارات واللللعلللطلللور وامللللكللليلللاج و 
والتعرف  بللالللبلل�للصللرة،  والللعللنللايللة  التجميل 
علللللى نللخللبللة امللل�للصللمللمللني الإمللللاراتلللليللللني و 

اخلليجيني. 
وذكرت ال�صركة  ان معر�ص فا�صن بل�ص 
الذي  نللوعلله  مللن  الأول  يعترب  اأبللوظللبللي 
يلل�للصللم جمللمللوعللة ملللن اأفلللخلللم الأزيللللللاء 
اخلليجية والعربية واأجود اأنواع العود 

والعطور يف العا�صمة.

الطريقة ال�صحية للتخل�ص 
من البثور يف املنزل

البثور  اإزاللللة  حماولة  اإن  جيلبريت:  اإيللريللن  اجللدية  الأمللرا�للص  طبيبة  قالت 
اأو ظهور  اإىل تلف يف اجللد  تللوؤدي  اأن  وحب ال�صباب يف ظروف منزلية، ميكن 

ندبات اأو الإ�صابة بعدوى جلدية.
املنزل، ن�صحت جيلبريت  البثور يف  للتخل�ص من  ال�صحيحة  الطريقة  وحول 
اأو  بورقة،  ثلج  قطعة  لف  طريق  عن  املخاطر،  هللذه  من  للحد  اجللد  بتربيد 
ا�صتخدام �صريحة مربدة من اخليار، وا�صتخدام مرهم م�صاد للبكترييا اإذا كان 

هناك احمرار يف املنطقة اجللدية امل�صابة بالبثور، بح�صب "رو�صيا اليوم".
وتن�صح الطبيبة برتك البثور وعدم مل�صها، والنتظار لتختفي من تلقاء نف�صها 

وعدم التدخل للتخل�ص منها؛ ملا يف ذلك من اأ�صرار على اجللد.

اإطالق معر�ص »فا�صن بل�ص اأبوظبي 
اجلاري نوفمرب   26 يف    »2017
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العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10178  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وحيد زاهد للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقلللام عليك الدعوى  مبللا ان املللدعللي /نلللدمي عبا�ص بللخللاري فللرمللان علي �للصللاه قللد 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )14045 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB177790298AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهللم(   2000(
بالقاعة  �ص   08.30 ال�صاعة   2017/12/10 املوافق  الحللد  يللوم  جل�صة  لها  وحللددت 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9449  عمايل جزئي

�لللص.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  ابوعو�ص لاعمال  املدعي عليه / 1-حممد  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�صريف علي علي حممود ا�صماعيل قد اأقام عليك الدعوى 
تذاكر  مللع  درهللللم(   3533( وقللدرهللا  عمالية  مب�صتحقات  املللطللالللبللة  ومللو�للصللوعللهللا 
رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهللم   )2000( عينا  يقابلها  ما  او  موطنه  اىل  ال�صفر 
الربعاء  يوم  لها جل�صة  ال�صكوى:MB177235488AE/2017  وحددت 
مكلف  فاأنت  لللذا   ch1.A.1 بالقاعة  �ص   08.30 ال�صاعة   2017/12/13 املوافق 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9946  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ج�صراخلليج لاعمال الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ويل رحمان حممد يو�صف خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )17789 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB177493249AE  وحددت لها 
 ch1.A.1 جل�صة يوم الربعاء املوافق 2017/12/13 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لللذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10841  عمايل جزئي
الثقيلة واخلفيفة  بال�صاحنات  املواد  لنقل  ال�صام�صي  / 1-فا�صل  املدعي عليه  اىل 
�للللللللص.ذ.م.م جمللهللول حملللل القلللاملللة مبلللا ان امللللدعلللي /ملللللريزا حمللمللد زيلللللارت كل 
عللمللاللليللة وقدرها  املللطللالللبللة مب�صتحقات  ومللو�للصللوعللهللا  اللللدعلللوى  عللللليللك  اأقللللام  قللد 
رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهللم(   2000( مببلغ  عللودة  وتللذكللرة  درهللم(   243892(
املوافق  الربللعللاء  يللوم  جل�صة  لها  وحللددت    MB175796879AE:ال�صكوى
2017/11/29 ال�صاعة 08.30 �ص مبكتب القا�صي لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2345  عمايل جزئي

للللللزجللاج واللللومللنلليللوم جمللهللول حمللل القامة  املللدعللي عليه / 1-الللريللامللي  اىل 
حممد  ح�صن  وميثله:احمد  الجنللوفللان  كللومللاران  /ثريوت�صندور  املللدعللي  ان  مبللا 
علللبلللداهلل امللللازملللي قلللد اأقلللللام عللللليللك اللللدعلللوى ومللو�للصللوعللهللا املللطللالللبللة مب�صتحقات 
املحاماة  واتلللعلللاب  وامللل�للصللاريللف  واللللر�لللصلللوم  درهلللللم(   131.406( وقلللدرهلللا  عللمللاللليللة 
والللفللائللدة الللقللانللونلليللة 12% مللن تللاريللخ اقللامللة الللدعللوى وحللتللى اللل�للصللداد الللتللام رقم 
الربعاء  يوم  لها جل�صة  ال�صكوى:MB170565842EA/2017  وحددت 
مكلف  فاأنت  لللذا   ch1.A.5 بالقاعة  �ص   08.30 ال�صاعة   2017/11/22 املوافق 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9467  عمايل جزئي
مبا  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  لان�صاءات  فيبينا  1-�صركة   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي /اخيل �صانكارات موهانان قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  عللودة  وتذكرة  درهللم(   10448( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وحلللددت    MB176925251AE:ال�صكوى رقللم  وامل�صاريف  والللر�للصللوم 
القا�صي لذا  ال�صاعة 08.30 �ص مبكتب  املوافق 2017/11/29  جل�صة يوم الربعاء 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10361  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دميه الوادي للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /عمار جعفر رابح علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  عللودة  وتذكرة  درهللم(   38000( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
مع ا�صتدعاء ال�صاهدة نهى ال�صادق بابكر بال رقمها 0553769886 ، مبلغ 18000 
  MB177667124AE:درهم بدل القامة والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى
ال�صاعة 08.30 �ص مبكتب  املوافق 2017/11/29  الربعاء  يوم  لها جل�صة  وحللددت 
القا�صي لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9388  عمايل جزئي

جمهول  ذ.م.م   �للص  الفنية  للخدمات  �صرتنث  1-�للصللوبللر   / عليه  املللدعللي  اىل 
حمللل القلللاملللة مبللا ان املللدعللي /�لللصلللريام اهلل حمللمللد �للصللبللحللان قللد اأقللللام عليك 
الللللدعللللوى ومللو�للصللوعللهللا املللطللالللبللة مبلل�للصللتللحللقللات عللمللاللليللة وقللللدرهللللا )17879 
درهلللللم( وتلللذكلللرة علللللودة مبللبلللللغ )2000 درهلللللم( واللللر�لللصلللوم واملللل�لللصلللاريلللف رقم 
ال�صكوى:MB177078269AE  وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء املوافق 
باحل�صور  مكلف  فاأنت  لللذا  القا�صي  مبكتب  �ص   08.30 ال�صاعة   2017/12/5
م�صتندات  او  مللذكللرات  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ، علما بان الدعوى جددت من 

ال�صطب .

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10295  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ادوان�ص مالتي تيك للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
الللدعللوى ومو�صوعها  اأقلللام عليك  املللدعللي /رام دولرى مللاىل قللد  القللامللة مبللا ان 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )10211 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb177703412AE  وحددت لها 
 ch1.A.1 جل�صة يوم الربعاء املوافق 2017/12/20 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لللذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10706  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اورنللغ �صيف لنقل املللواد البرتولية �للص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد عارف جمعه باز قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )22480 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�صكوى:MB178358224AE  وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2017/12/6 ال�صاعة 08.30 �ص مبكتب القا�صي لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8337  عمايل جزئي
املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ناناي  ين  كو�صينا  1-مطعم   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�صوعها  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد  ابيبي  وولدي�صينبيت  /اريجاهيجن 
وقللدره )1000 درهم(  درهللم( وتذكرة عودة مببلغ  مب�صتحقات عمالية وقدرها )7250 
والر�صوم وامل�صاريف يف ال�صكوى رقم:AE176456869MB  وحددت لها جل�صة 
يوم الثاثاء املوافق 2017/12/12   ال�صاعة 08.30 �ص مبكتب القا�صي لذا فاأنت مكلف 
م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور 
فللاأن احلكم �صيكون  الأقللل، ويف حالة تخلفك  اأيللام على  للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

مبثابة ح�صوري )علما باأن الدعوى جددت من ال�صطب(. 
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9280  عمايل جزئي
الركائز  وتثبيت  ال�صا�صات  لعمال حفر  1-دافن�صي جيوتكنيكال   / عليه  املدعي  اىل 
�ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /ر�صا ال�صيد معاطي الزيات قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )3520 درهم( وتذكرة عودة 
  MB177145915AE:مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى
ال�صاعة 08.30 �ص مبكتب  املللوافللق 2017/11/22    الربللعللاء  يللوم  لها جل�صة  وحللددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك  القا�صي لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
الأقللل، ويف حالة  اأيللام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة  من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2781  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- هايتك انرتيورز �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/8/13  يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�صالح/لتهي�ص كاين بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )57583 درهم( 
وبالفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�صداد التام 
قابا لا�صتئناف  . حكما مبثابة احل�صوري  وامل�صروفات  الر�صوم  وباملنا�صب من 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/4562  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- ملتياين للعطات �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/9/11  يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�صالح/عبدالغفور عبدالرحمن بحكمت املحكمة مبثابة احل�صوري بالزام املدعى 
عليها باأن توؤدي للمدعي تذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�صياحية عني او 
امل�صروفات  باملنا�صب من  والزمتها  اخر  يلتحق بخدمة �صاحب عمل  ما مل  نقدا 
واعفت املدعي من ن�صيبه منها . حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/8966  عمايل  جزئي 

�للللص.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  ملللقللاولت  القمة اخللل�للصللراء  عللللليلله/1-  املللدعللي  اىل 
الدعوى  اقللام   املللدعللي/ متار جني قد  ان  املدعي/متار جني مبا  ان  القللامللة مبا 
املذكورة اعاه وعليه نعنلكم بان املحكمة حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري وقبل 
الف�صل يف املو�صوع با�صتجواب املدعي فيما ورد با�صباب هذا احلكم وحددت لذلك 
جل�صة:2017/11/5 وملخاطبة وزارة املوارد الب�صرية والتوطني ملوافاة املحكمة بعقد 
العمل او عر�ص العمل املعتمد لديهم واعتربت النطق بهذا احلكم اعانا للخ�صوم 
 ، الن�صر  طريق  عللن  التمهيدي  باحلكم  عليها  املللدعللي  بللاعللان  املللدعللي  وكلفت  بلله 
وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الحد املوافق:2017/11/19 ال�صاعة:08:30 �صباحا 

يف مكتب القا�صي. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10042  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صاطئ النيل لاعمال الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ابراهيم ال�صعيد علي املهدي البدوي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  درهللم(   30934( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB177496982AE  وحددت لها 
جل�صة يوم الحد املوافق 2017/12/10 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/4628  تنفيذ عمايل 
اي�صت( - منطقة  اأنللد روجللر�للص جللروب )ملليللدل  �للصللده/1- بيرب�ص  املنفذ  اىل 
�صربل كفورى  التنفيذ/  ان طالب  القللامللة مبا  م   جمهول حمل  م  ذ   - حللرة 
وميثله / حكمت حممود فيا�ص -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18445( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة. بال�صافة اىل مبلغ 734 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3137   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- جوان جاكينتا ر�صمى وليام�ص  جمهول حمل 
التجاري - فرع  قد  التنفيذ/بنك ابوظبي  القامة مبا ان طالب 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1575118.64( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3272   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- فريد اقبال �صيخ تنوير الدين  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف الهال - �ص م ع  قد اأقام 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعللاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املنفذ به وقدره )76966.31( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية  الجللللراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فللان  وعليه  املحكمة.  
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3308   تنفيذ جتاري  
املهريي  جمهول  بللال مبارك  �صامل  �صيخة  �للصللده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف الهال - �ص م ع   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة  التنفيذ  به وقللدره )91449.66( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3293   تنفيذ جتاري  
الزعابي - جمهول  ابراهيم  علي  علي ح�صن  املنفذ �صده/1-  اىل 
اأقام  قللد  الللهللال   التنفيذ/م�صرف  ان طالب  القللامللة مبللا  حمللل 
املبلغ  بدفع  والللزامللك  اعللاه  املللذكللورة  التنفيذية  الللدعللوى  عليك 
املنفذ به وقدره )630097.38( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3515   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- طارق حكيم عبداحلكيم خان  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/مدر�صة الإمارات الدولية اخلا�صة - 
�ص ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )30661( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خال  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3269   تنفيذ جتاري  
كابيلي�ص  جمهول حمل  دوكلللولن  �للصللده/1- روي  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�ص �ص لوتاه العقارية -  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة  التنفيذ  به وقللدره )5644( درهللم اىل طالب  املنفذ 
التنفيذية  الجللراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه 
املذكور خال 15 يوما  بالقرار  بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3271   تنفيذ جتاري  
اىل املللنللفللذ �لللصلللده/1- حبيب عللمللر فللاروقللي عللمللر  جمللهللول حمل 
اأقام  قد    - العقارية  لوتاه  �ص  التنفيذ/�ص  ان طالب  القامة مبا 
املبلغ  بدفع  والللزامللك  اعللاه  املللذكللورة  التنفيذية  الللدعللوى  عليك 
خزينة  او  التنفيذ  طللالللب  اىل  درهلللم   )21991( وقلللدره  بلله  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مدير »اقت�صادية عجمان« : القطاع ال�صناعي
 باالإمارة يحتل املرتبة االأوىل يف الناجت املحلي لالإمارة

•• عجمان-وام:

اأكد �صعادة علي عب�صي النعيمي مدير دائرة التنمية القت�صادية بعجمان 
ايجابية كبرية  املا�صية تطورات  ال�صنوات  الإمللارة حقق خال  اقت�صاد  ان 
ومنوا م�صطردا م�صتندا اإىل ا�صرتاتيجية قوية اقت�صادية واعدة تقوم على 
تنويع م�صادر الدخل وتو�صيع القاعدة الإنتاجية، مبا يعزز خطط التنمية 

امل�صتدامة و ينطلق نحو اقت�صاد املعرفة القائم على الإبداع والبتكار.
وقال �صعادته اإن النمو الكبري يف اأداء العديد من القطاعات القت�صادية يف 
اإمللارة عجمان ُيبني قوة اقت�صاد الإمللارة، وجناح اجلهود املبذولة لتحويل 
يف  التنوع  لتعميق  فر�صة  اإىل  القت�صاديات  تطور  تواجه  التي  التحديات 
تللنللوع م�صاهمة  مللدى  اجنلللازه يظهر  مللا مت  ان  القللتلل�للصللاد. مو�صحا  هيكل 
القطاع  يحتل  حيث  الإملللارة  اقت�صاد  يف  املختلفة  القت�صادية  القطاعات 
لإمارة  املحلي  الللنللاجت  ثلث  مللن  بللاأكللرث  وي�صاهم  الأوىل  املرتبة  ال�صناعي 
يف  واملتطورة  احلديثة  ال�صا�صية  البنية  توافر  مللدى  يعك�ص  مما  عجمان 
حلجم  نظرا  انلله  واأو�للصللح   . ال�صناعي  القطاع  اليها  يحتاج  التي  الإملللارة 
الت�صهيات املقدمة من دائرة التنمية القت�صادية بعجمان واملناخ الداعم 
كافة  بتوفري  الللدائللرة  قيام  و  الللواعللدة  ال�صتثمارية  والفر�ص  لا�صتثمار 
وال�صتثمارية  القت�صادية  اأن�صطتهم  لبدء  للطاحمني  اجلاذبة  املقومات 
ي�صتطيعون  امل�صتثمرين  فللان  ومقيمني  مواطنني  مللن  عجمان  اإملللارة  يف 
اللوحية وموقع  والأجهزة  الهواتف  الذكي علي  الدائرة  ا�صتخدام تطبيق 
الدائرة على �صبكة النرتنت لاإطاع على كافة املعلومات والبيانات عن 
م�صتوى وحجم التقدم القت�صادي يف الإمارة ومعرفة الوقائع وامل�صتندات 
واخلطوات املطلوبة لبدء اأي ن�صاط اقت�صادي يف الإمارة . وقال انه نتيجة 
ملا قامت به الدائرة من تب�صيط لاإجراءات املرتبطة بالرخ�ص القت�صادية 
�صهولة  ملوؤ�صر  دوللليللا   35 الللل  املرتبة  لتحتل  الإمللللارة  ترتيب  حت�صن  فقد 
اإمارة  عللن   2016 لللعللام  اللللدويل  البنك  ا�للصللدره  اللللذي  الأعللمللال  ممار�صة 
عجمان كما ارتفعت الثقة يف مناخ العمال بالإمارة خال الن�صف الثاين 
ذلك  اأن  اإىل  واأ�للصللار  نقطة.   116 ايل  موؤ�صرها  لي�صل   2016 العام  من 
التي  البيئة القت�صادية احلا�صنة لاأعمال  امل�صتثمرين يف  يدل على ثقة 
توفرها اإمارة عجمان، وذلك بف�صل التوجهات ال�صديدة حلكومة عجمان 
املقدمة  الت�صهيات  وحللجللم  القللتلل�للصللاد،  لتطوير  �صاملة  خللطللط  بللو�للصللع 
يف  وال�صناعية  واملهنية  التجارية  الأعمال  مزاولة  و�صهولة  للم�صتثمرين، 
�صبيل دفع عجلة النمو القت�صادي امل�صتدام، وتر�صيخ مكانة الإمارة كوجهة 
اقت�صادية مف�صلة على م�صتوى الدولة واملنطقة. واأو�صح النعيمي ان ذلك 
حتقق اأي�صا نتيجة للتحول الكبري والطفرة الهائلة يف اخلدمات احلكومية 
التي تقدمها الدائرة ومن خال ر�صالتها التي ت�صعى جاهدة لتحقيقها من 
اأجل العمل على تنمية اقت�صاد الإمارة وتوفري خدمات وت�صهيات متميزة 

للم�صتثمرين من خال كوادر ب�صرية موؤهله باأحدث التقنيات.

» اديبك 2017 « من�صة عاملية لطرح 
ابتكارات قطاع النفط والغاز

•• اأبوظبي-وام: 

للبرتول  الللدويل  اأبوظبي  وموؤمتر  وم�صاركون يف معر�ص  م�صوؤولون  اأكللد 
النفط  البتكار يف قطاع  ثقافة  تر�صخ  الإملللارات  دولللة  اأن   2016 اأديللبللك 
تعزيز  يف  لاإ�صهام  املبتكرة  املبادرات  من  العديد  تبني  على  وتعمل  والغاز 
اأثر جوهري على ا�صتدامة قطاع الطاقة يف امل�صتقبل  اأدائلله ما �صيكون له 
واحلفاظ عليه ..م�صريين يف الوقت نف�صه اإىل اأن البتكار ركيزة اأ�صا�صية يف 

عمل خمتلف موؤ�ص�صات القطاع بالدولة.
ويج�صد “اأديبك 2017 “ الذي ت�صت�صيفه اأبوظبي وتختتم اأعماله اليوم، 
املكانة الرائدة التي حتتلها دولة الإمارات على �صعيد تر�صيخ ثقافة البتكار 
يف قطاع النفط والغاز حيث وفرت من�صة مثالية ملختلف ال�صركات املحلية 
والإقليمية والعاملية لعر�ص اأحدث ما تو�صلت اإليه التكنولوجيا احلديثة 
يف القطاع . وقال م�صوؤولو عدد من الأجنحة امل�صاركة يف “اأديبك” وزوار 
املعر�ص ان ا�صت�صافة الدولة لهذا احلدث العاملي الرائد والأعداد الكبرية 
من ال�صركات واملوؤ�ص�صات املحلية والعاملية امل�صاركة والتي تتناف�ص يف عر�ص 
اأحدث ما تو�صلت اإليه التكنولوجيا يف قطاع النفط والغاز يعك�ص مكانتها 
على خارطة البتكار العامل. وقال علي خليفة ال�صام�صي الرئي�ص التنفيذي 
وموؤمتر  معر�ص  رئي�ص  املللحللدودة  البرتولية  للعمليات  اليا�صات  ل�صركة 
اديبك لعام 2017 اإن الهدف الذي ي�صعى اليه اديبك هو ان يكون موؤمترا 
مركزيا جامعا ملختلف اجلهات ذات العاقة بقطاع النفط والغاز ومن�صة 
لكبار املدراء التنفيذين يف القطاع حيث ميكنهم من حتديد و�صقل مامح 
اديبك  موؤمتر  اأن  اإىل  ولفت   . عليها  والتاأكيد  ال�صرتاتيجية  توجهاتهم 
اأهللم �صناع  العاقات مع  �صبكة من  اإقامة  لللزواره من خال  يقدم فر�صا 
فيما  اليها  التطرق  ي�صبق  مل  معارف  واكت�صاب  الطاقة  قطاع  يف  الللقللرار 
يخ�ص التقنيات اجلديدة والتوا�صل مع كبار املدراء التنفيذيني العاملني 
معلومات  اىل  اإ�صافة  مهمة  حتليلية  معلومات  على  للح�صول  القطاع  يف 

ودرا�صات حول ال�صوق .

مطار اأبوظبي ين�صم اإىل مبادرة دولية 
لدعم اال�صتدامة يف قطاع الطريان

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلن مطار اأبوظبي الدويل عن ت�صجيله يف مبادرة دولية لدعم ال�صتدامة 
يف قطاع الطريان لي�صبح بذلك املطار الأول على م�صتوى منطقة ال�صرق 

الأو�صط الذي ين�صم ملثل هذه املبادرة.
يف  �صيبول  مطار  اأطلقها  دوللليللة  مللبللادرة  املللطللارات  ا�صتدامة  وثيقة  تعد  و 
اأم�صرتدام ترتبط بالتطورات اجلارية على غرار اأهداف التطوير امل�صتدام 
الدويل  امللللدين  الللطللريان  منظمة  ومللوؤمتللر   COP21و املتحدة  للللاأمم 

“اإيكاو” عن تخفي�ص النبعاثات يف قطاع الطريان.
ويعد مطار اأبوظبي الدويل املطار الوحيد يف املنطقة و واحدا من املطارات 
ال 23 حول العامل الذين وقعوا على هذه الوثيقة التي يطبقها عدد من 
املطارات الرائدة منها مطار لندن هيرثو ومطار ام�صرتدام �صيبول ومطار 

بري�صبني.

علي الكعبي يف حوار مع »وام«: 2.6 مليار درهم حتويالت 
االإمارات لدول التعاون من الر�صوم اجلمركية خالل عامني

•• اأبوظبي-وام:

بلغ اإجمايل الر�صوم اجلمركية التي حولتها 
الهيئة الحتادية  “ممثلة يف  الإمللارات  دولة 
لدول  الللتللعللاون  جمل�ص  للللدول  للجمارك” 
التي  والب�صائع  ال�صلع  على  العربية  اخلليج 
دخلت اإىل تلك الدول عرب املنافذ اجلمركية 
بلللللالإملللللارات حلللللوايل 2.6 مللللليللار درهلللللم، يف 
للر�صوم  املبا�صر  الآيل  التحويل  نظام  اإطللار 
اجلمركية بني دول املجل�ص، وذلك خال اأول 
2015 وحتى نهاية  اأكتوبر  “نهاية  عامني 
اأكتوبر 2017” من تطبيق النظام اجلديد 
اآلية  بديًا عن  الر�صوم  لتحويل  اآيل  كنظام 
الذي  الوقت  ياأتي هذا يف  اليدوية.  املقا�صة 
بلغت فيه قيمة حتويات دول جمل�ص التعاون 
لدولة الإمارات من الر�صوم اجلمركية على 
ال�صلع والب�صائع التي دخلت اإىل الدولة عرب 
الفرتة  خللال  اخلليجية  اجلمركية  املنافذ 
املذكورة 202 مليون درهم فقط، مما يعني 
اأن اإجمايل املبالغ املحولة عرب النظام الآيل 
مليار   2.8 مللن  اأكلللرث  يبلغ  الللطللرفللني  لكا 
درهللم. وقللال معايل املفو�ص علي بن �صبيح 
الكعبي رئي�ص الهيئة الحتادية للجمارك، يف 
حوار خا�ص مع وكالة اأنباء الإمارات “وام”، 
التعاون  لدول جمل�ص  التحويات  اإن حجم 
خللللال الللعللامللني امللللذكلللوريلللن يللعللكلل�للص الللللدور 
النظام،  الإمللارات يف تطبيق  املحوري لدولة 
للللدول  الأوىل  اللللدخلللول  بلللوابلللة  بللاعللتللبللارهللا 
جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، ومن 
النظام مثل دفعة  الإملللارات  فللاإن تطبيق  ثم 
التعاون  قوية �صاهمت يف جناح دول جمل�ص 
للر�صوم  املللبللا�للصللر  الللتللحللويللل  اآللليللة  تطبيق  يف 
اجلللمللركلليللة بللاعللتللبللارهللا جتللربللة رائلللللدة على 
اململكة  اأن  واأ�صاف معاليه  املنطقة.  م�صتوى 
احل�صة  على  ا�صتحوذت  ال�صعودية  العربية 
التي  الر�صوم اجلمركية  اإجمايل  الأكرب من 
حولتها دولللة الإمللارات لللدول اخلليج خال 
العامني املا�صيني، وبلغ ن�صيبها من اإجمايل 
1.3 مليار درهم، تعادل ن�صبة  تلك الر�صوم 
%50 من اإجمايل حتويات الدولة لدول 
جمل�ص التعاون. واأ�صار اإىل اأن �صلطنة عمان 
قيمتها  بلغت  بح�صة  الثاين  املركز  يف  حلت 
 17.5% ن�صبة  متثل  درهللم،  مليون   456
املحولة من  الر�صوم اجلمركية  اإجمايل  من 
جاءت  بينما  التعاون،  جمل�ص  لللدول  الللدول 

تقدر  بح�صة  الثالث  املركز  الكويت يف  دولللة 
قيمتها بل 328.8 مليون درهم، متثل ن�صبة 
%12.7، وجاءت مملكة البحرين يف املركز 
الأخلللري بح�صة مللن الللر�للصللوم املللحللولللة بلغت 
تعادل  فللقللط،  درهللللم  مللللليللون   101 قيمتها 
الدولة  اإجمال حتويات  %3.9 من  ن�صبة 
من الر�صوم اجلمركية لدول املجل�ص خال 

العامني املذكورين.
املبا�صر  الآيل  التحويل  نللظللام  تطبيق  وعللن 
للر�صوم اجلمركية بني دول جمل�ص التعاون 
لدول اخلليج العربية قال معاليه اإنه مت يف 
نهاية عام 2015 بناء على مبادرة اإماراتية 
خللاللل�للصللة تللقللدمللت بللهللا الللهلليللئللة الحتلللاديلللة 
اجلمركي  الحتللللللاد  هلليللئللة  اإىل  للللللجللمللارك 
2013، وهللي تنطلق من  عللام  اخلليجي يف 
ال�صمو  ل�صاحب  الللذكلليللة  احلللكللومللة  مللبللادرة 
اللل�للصلليللخ حمللمللد بللن را�للصللد اآل مللكللتللوم، نائب 
رئي�ص الدولة، رئي�ص جمل�ص الوزراء، حاكم 
التحويل  نللظللام  اإن  وقلللال  اهلل«.  “رعاه  دبللي 
دول  بللني  اجلمركية  للر�صوم  املبا�صر  الآيل 
املجل�ص يعني انتقال املقا�صة اليدوية للر�صوم 
املبا�صر  الآيل  التحويل  نظام  اإىل  اجلمركية 
لتلك الر�صوم، مما يعني اخت�صار زمن حتويل 
الر�صوم اجلمركية امل�صتحقة للدول الأع�صاء 
عدة  ي�صتغرق  كللان  اأن  بعد  واحلللد  �صهر  اإىل 
اأ�صهر ورمبا �صنة اأو اأكرث لإقرار تلك الر�صوم 
والتدقيق عليها واعتمادها، ومن ثم حتويلها 
يدوياً. واأ�صاف معايل املفو�ص رئي�ص الهيئة 
اإن دولة الإمارات، يف اإطار ع�صويتها الفاعلة 
الللدويل، توؤكد  يف منظومة العمل اجلمركي 
التجارة  تي�صري  اتفاقية  التزامها مبتطلبات 
ال�صادرة عن منظمة التجارة العاملية، ولدينا 
قناعة كاملة باأن تنفيذ اأحكام تلك التفاقية 
القيام بدورها  اإدارات اجلمارك على  ي�صاعد 
للوكالت  والللتللنللظلليللمللي  واللللرقلللابلللي  الأملللنلللي 
احلللكللوملليللة، ويللعللزز يف نللفلل�للص الللوقللت حركة 
والأفراد.  الب�صائع  انتقال  وي�صهل  التجارة 
اتخذت  الوطني،  ال�صعيد  على  اأنلله  واأو�للصللح 
بالتعاون  للللللللجلللملللارك،  الحتللللاديللللة  الللهلليللئللة 
ذات  اجلللهللات  املحلية  اجلللمللارك  اإدارات  مللع 
الللعللديللد ملللن اخللللطلللوات لتنفيذ  اللللعلللاقلللة، 
بينها  ومللن  التجارة،  تي�صري  اتفاقية  اأحللكللام 
و�صع ا�صرتاتيجية جمركية موحدة، وتنفيذ 
اجلمركية  امللللنلللافلللذ  للللدعلللم  خللملل�للصلليللة  خللطللة 
باأحدث اأجهزة الفح�ص والتفتي�ص، وتطوير 

نهج دولة الإمارات يف ال�صيا�صات والإجراءات 
الواحدة،  النافذة  نظام  واإطللاق  اجلمركية 
وتطبيق برنامج امل�صغل القت�صادي املعتمد.

الللدويل، قامت  امل�صتوى  اأنلله على  اإىل  ولفت 
الحتادية  الهيئة  الإملللارات، ممثلة يف  دولللة 
للللللللجلللملللارك، بللتللوقلليللع اتلللفلللاقللليلللة العللللللرتاف 
القت�صادي  امللل�للصللغللل  نللظللام  �للصللمللن  املللتللبللادل 
توقيع  وكذلك  اجلنوبية،  كوريا  مع  املعتمد 
خللطللة عللمللل اتلللفلللاق العلللللرتاف املللتللبللادل مع 
املقرر  اأنلله من  مللوؤكللدا  ال�صعودية،  اجلللمللارك 
العرتاف  اتفاقيات  نطاق  تو�صيع  موا�صلة 
املتبادل مع ال�صركاء الإقليميني والدوليني، 
و�صيتم تقييم التقدم املحرز يف هذه املجالت 
امل�صلحة،  اأ�صحاب  مع  امل�صتمر  احلللوار  عرب 
للدولة  التناف�صية  القدرة  ت�صنيفات  ور�صد 
التقارير  يف  اجلمركية  الكفاءة  موؤ�صرات  يف 

والتقييمات الدولية امل�صتقلة.
واأ�صار الكعبي اإىل اأن دولة الإمارات العربية 
ا�صت�صافة  اتللفللاقلليللة  ملللوؤخلللراً  وقللعللت  املللتللحللدة 
�صمال  ملنطقة  املقدرة  لبناء  الإقليمي  املكتب 
الأدنللى والأو�صط، ول �صك  اأفريقيا وال�صرق 
يف  دورهلللا  لها  �صيكون  ال�صت�صافة  هللذه  اأن 
اجلمارك  منظومة  يف  الدولة  مكانة  تعزيز 
مبحاور  الوطني  اللللتللزام  واإظللهللار  العاملية، 
التعاون الإقليمي والتنمية، وتطوير معايري 
القدرة  امل�صرتكة، ف�صًا عن حت�صني  العمل 

التنموية للمنطقة.
تزايداً  امللللراقلللبلللون  يلللللحللظ  الللكللعللبللي:  وقللللال 
احلكومات  مللن  العديد  اإدراك  يف  ملحوظاً 
على م�صتوى العامل، وخ�صو�صاً يف منطقتنا 
الللعللربلليللة، لأهللملليللة دور اجلللمللارك يف حماية 
تزايد  التجارة يف ظل  املجتمع وتي�صري  اأمن 
خمللاطللر الإرهللللللاب الللعللاملللي واتلل�للصللاع نطاقه، 

وانت�صار النزاعات وال�صطرابات ال�صيا�صية.
واأ�للللصللللاف: انللعللكلل�للص هلللذا الهللتللمللام يف تبني 
العديد من اإدارات اجلمارك خلطط تطوير 
م�صتقبلية �صيكون لها اأثرها البالغ يف تعزيز 
كما  واملجتمعات،  للللللدول  الأمللنلليللة  املنظومة 
التجارة  تي�صري  يف  البالغ  اأثرها  لها  �صيكون 

وحتقيق الرفاهية والرخاء لل�صعوب.
قبل  مللن  املللتللزايللد  الإدراك  اأن  معاليه  واأكلللد 
حتقيق  يف  اجلمارك  دور  لأهمية  احلكومات 
فلللر�لللصلللة ذهبية  يلللعلللد  الللل�لللصلللاملللللللة،  الللتللنللملليللة 
وبرامج  خللطللط  لتنفيذ  اجلللمللارك  لإدارات 
الأداء  الرتقاء مب�صتوى  ت�صاهم يف  متطورة 

وتب�صيط الإجراءات وتعزيز مبادئ احلوكمة 
الهدف  اإىل  و�للصللوًل  والللنللزاهللة،  وال�صفافية 
من�صقة  اإدارة  احللللدود  اإدارة  وهللو  الأ�للصللمللى، 
اأمللنللهللا وتي�صر  حتللفللظ للللللدول واملللجللتللمللعللات 

انتقال حركة الأفراد والب�صائع.
وذكر معايل علي الكعبي اأن القيادة احلكيمة 
يف دوللللة الإملللللارات الللعللربلليللة املللتللحللدة، بنفاذ 
بلل�للصللريتللهللا وقللدرتللهللا الللفللريللدة علللللى قلللراءة 
اأدركللللللت مبكراً  لللله،  امللل�للصللتللقللبللل والللتللخللطلليللط 
اأن  ميكن  التي  امل�صتقبلية  التحديات  حجم 
تواجه قطاع اجلمارك يف الدولة، لذا وجهت 
الأداء اجلمركي  الرتقاء مب�صتوى  ب�صرورة 
عرب  عللامللليللاً  الأوىل  امللللراكلللز  اإىل  اللللدوللللة  يف 
املكانة  العتبار  بعني  تاأخذ  للتطوير  خطط 
املتزايدة لدولة الإمارات يف خريطة التجارة 
امل�صتقبلية يف  التطورات  العاملية، ف�صًا عن 

جمال اجلمارك على ال�صعيد العاملي.
الر�صيدة  لقيادتنا  حتقق  بالفعل،  واأ�للصللاف: 
تللبللواأت دولللة الإمارات  للله، حيث  ما خططت 
هيئات  فعالية  موؤ�صر  يف  عاملياً  الأول  املركز 
للتقرير  وفلللقلللاً  2017م  للللعلللام  اجللللملللارك 

ال�صادر من املعهد الدويل للتنمية الإدارية.
وقال اإنه على الرغم من الإجنازات الكبرية 
التي حققها قطاع اجلمارك يف دولة الإمارات 
وتي�صري  املللجللتللمللع  اأملللللن  حللمللايللة  جمللللال  يف 
الللتللجللارة، فلللاإن ملل�للصللرية الللتللطللويللر والإجنللللاز 
والكثري  الكثري  اأمامنا  ومللازال  تتوقف،  لن 
لتحقيقه يف ظل الع�صر الرقمي الذي بداأت 
ماحمه يف الت�صكل، اإ�صافة اإىل تزايد وترية 

التحديات واملناف�صة والتغيري. 
اأن  القريب  امل�صتقبل  يف  املتوقع  من  وتللابللع: 
والروبوتات  ال�للصللطللنللاعللي  اللللذكلللاء  يللتللوىل 
الللعللديللد مللن الللوظللائللف الأ�للصللا�للصلليللة وحتليل 
العملية  اإدارة  يف  القرارات  واتخاذ  املعلومات 
ال�صلطة  ملللن  يللعللنللي احلللللد  اللللتلللجلللاريلللة، مبلللا 
الللبلل�للصللري. ويف هذا  الللتللقللديللريللة والللتللدخللل 
يف  �صباقة  احلكيمة  قيادتنا  كللانللت  اللل�للصللدد، 
ا�صتحدثت  حيث  كعادتها،  امل�صتقبل  قلللراءة 
والعلوم  ال�صطناعي  للذكاء  وزراء  مللوؤخللراً 
املتقدمة، لتحقيق الأ�صبقية لدولة الإمارات 
الهيئة  اأن  علللللللى  و�للللصللللدد  املللللجللللال.  هلللللذا  يف 
اجلمارك  واإدارات  للللللجللمللارك  الحتللللاديللللة 
بو�صع اخلطط الازمة  املحلية تقوم حالياً 
اللللذكلللاء ال�للصللطللنللاعللي يف مراحل  لللتللوظلليللف 
الللعللمللللليللة اجللللملللركللليلللة و�لللصلللا�لللصلللل الإملللللللداد 

والتوريد. وبني معاليه اأن الهيئة الحتادية 
للجمارك تقوم بالتعاون مع اإدارات اجلمارك 
ت�صتهدف  جمركية  من�صة  بتطوير  املحلية 
على  الدولة،  يف  اجلمركية  الأنظمة  توحيد 
اأن يللتللم ربلللط تلللللك املللنلل�للصللة ملل�للصللتللقللبللًا على 
توا�صل  والللدويل. كما  الإقليمي  ال�صعيدين 
لل�صراكة  فعالية  اأكلللرث  نهج  تطوير  الهيئة 
املقرر  ومللن  واخلللا�للص،  العام  القطاعني  بني 
اأن ت�صدر الهيئة قريباً دعوة اإىل امل�صتوردين 
وامل�صدرين من القطاع اخلا�ص، وامل�صاركني 
يف �صل�صلة التوريد العاملية، للم�صاركة بن�صاط 
يف املجموعة ال�صت�صارية للقطاع اخلا�ص يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة. 
بالغ  املجموعة  لتلك  يكون  �صوف  واأ�للصللاف: 
الأثلللللر يف تللطللويللر اللل�للصلليللا�للصللات والإجلللللللراءات 
كبرية  فر�صة  لنا  �صتوفر  حيث  امل�صتقبلية، 
لفهم متطلبات قطاع الأعمال ب�صكل اأف�صل، 
امل�صتقبلية  الللتللغلليللريات  تللوقللع  علللن  فلل�للصللًا 
والنقل،  اللوج�صتية  واخلللدمللات  لللاأعللمللال 
دوره  فهم  على  اخلا�ص  القطاع  ت�صاعد  كما 
نحو  على  والللتللجللاريللة  الأمللنلليللة  املنظومة  يف 

اأف�صل.
اإذا  قائًا:  الكعبي حللواره  وختم معايل علي 
بناء  تواجدنا وم�صاهمتنا يف  اأن نطور  اأردنللا 
اأكرث  خللدمللات  نللقللدم  اأن  فعلينا  امللل�للصللتللقللبللل، 
فعالية من خال اإقامة مركز خدمة �صامل، 
والب�صري  ال�صطناعي  الللذكللاء  بللني  يجمع 
وي�صمح  للللللمللخللاطللر،  الللل�لللصلللاملللل  والللتللقلليلليللم 
وال�صركاء  للهيئات  ويوفر  امللللوارد  مب�صاركة 
نقطة ات�صال واحدة، كما يجب علينا اإجناز 
وم�صاركة  اجلمركية،  لاأنظمة  اأف�صل  ربط 
�صركاء  مللع  امل�صنفة  املللعلللللومللات  مللن  املللزيللد 
مللوثللوقللني، وا�للصللتللغللال اللللقلللوى الللعللاملللللة يف 
البيانات  حتللللليللل  مللثللل  جللللديللللدة،  جملللللالت 
لقطاع  امل�صافة  القيمة  لتعظيم  وغللريهللا، 

اجلمارك.

�سمن وفد دولة الإمارات

وفد �صيدات اأعمال عجمان ي�صارك يف امللتقى واملعر�ص العاملي ل�صيدات االعمال يف البحرين
•• عجمان ـ الفجر :

تراأ�صت الدكتورة اآمنه خليفة اآل علي ع�صو 
جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�صناعة عجمان 
ورئي�ص جمل�ص �صيدات اأعمال عجمان، وفد 
دولة الإمللارات امل�صارك يف امللتقى واملعر�ص 
العمال  ورائللللدات  ل�صيدات  الللثللاين  العاملي 
املجال  يف  “املراأة  �صعار  حتللت  البحرين  يف 
�صيدات  جمعية  تنظمه  والللذي  الهند�صي” 
امل�صارك  الوفد  و�صم  البحرينية،  الأعللمللال 
وجمل�ص  المللللارات  اأعللمللال  �صيدات  جمل�ص 
اأعلللملللال عللجللمللان وجمللللل�للص �صيدات  �للصلليللدات 
واملعر�ص  امللتقى  وينظم  ابللوظللبللي.  اعللمللال 
العاملي الثاين ل�صيدات  العمال يف البحرين 
برعاية كرمية وح�صور من �صاحبة ال�صمو 
اآل  ابللراهلليللم  بللنللت  �صبيكة  الأملللللرية  امللللللكللي 
خليفة قرينة ملك مملكة البحرين ، رئي�صة 

املجل�ص العلى للمراأة البحرينية.
فعالة  توا�صل  قناة  لإيجاد  امللتقى  ويهدف 
امل�صاريع  �صاحبات  العللمللال  �صيدات  تربط 
ال�صغرية واملتو�صطة بع�صهن ببع�ص، واإبراز 
اهللم الللتللجللارب لللرائللدات العللمللال ودورهن 
احللليللوي يف الللقللطللاع القللتلل�للصللادي واخلروج 
دور  تنمية  يف  ت�صب  وتللو�للصلليللات  مبللبللادرات 

�صيدات ورائدات العمال ب�صكل عام.  
عنوان  حتللت  جل�صات  عللدة  امللتقى  وتللنللاول 
اإ�للصللاءات املللراأة املهند�صة واملللراأة واللهام يف 
عللامل العللمللال وملللبلللادرات عاملية يف جمال 
اإىل  “من حا�صنات العمال  ريللادة العمال 

التنمية  بعنوان  جل�صة  وكذلك  امل�صرعات” 
وجل�صة  اللل�للصللنللاعللة  جمللللال  يف  امللل�للصللتللدامللة 
الهند�صة اإىل ريادة العمال، وح�صر اعمال 
العربية  اللللدول  خمتلف  مللن  وفلللود  امللتقى 
والجللنللبلليللة وملل�للصللوؤولللني وخلللرباء ومعنيني 

بقطاع املراأة وريادة العمال.
اآمللنللة خليفة على اهمية  الللدكللتللورة  واأكلللدت 
رائدات  دور  ريلللادة  تعزيز  يف  ودوره  امللتقى 
العمال يف الوطن العربي وتوحيد الروؤى يف 
كافة اخلطط امل�صتقبلية مبا يدعم م�صرية 
يف  م�صاهمتهن  من  ويزيد  العمال  �صيدات 

امللتقى  اأن  مللو�للصللحللة  القللتلل�للصللادي،  الللنللاجت 
املمار�صات  لأفلل�للصللل  دولللليلللة  مللنلل�للصللة  يللعللتللرب 
والتجارب مبا ُي�صجع ويدعم اأعمال �صيدات 
رائللدات العمال وكذلك يزيد من تبادل  و 

اخلربات والآراء بني كافة امل�صاركات.
ب�صكل  العربية  احلكومات  بجهود  واأ�للصللادت 
بلل�للصللكللل خلللا�لللص يف دعم  علللللام واخلللللليللجلليللة 
ملل�للصللرية �للصلليللدات الأعلللملللال ل�للصلليللمللا يف ظل 
الللنللمللو املللتلل�للصللارع مللل�للصللاريللع �للصلليللدات العمال 
والاحمدودة  الللكللبللرية  اجلللهللود  وثللمللنللت   .
يف  العمال   ل�صيدات  الر�صيدة  القيادة  من 

دوللللة المللللارات مللن خللال تللوفللري خمتلف 
ا�للصللكللال الللدعللم الللتللدريللبللي والللفللنللي وايجاد 
ال�صغرية  بامل�صاريع  �صناديق متويل خا�صة 
بتمكني  معنية  بللرامللج  وتللوفللري  واملتو�صطة 
اأعمال  جمال�ص  خال  من  اقت�صاديا  املللراأة 
�لللصللليلللدات العللللمللللال يف خمللتلللللف الإملللللللارات. 
وخللللال اعلللملللال امللللللتللقللى قلللام وفلللد جمل�ص 
التعاون  بللبللحللث  عللجللمللان  اعلللملللال  �للصلليللدات 
امل�صاركة،  اجلللهللات  خمتلف  مللع  واللل�للصللراكللة 
والتعرف على برامج متكني املراأة العاملة يف 
خمتلف الدول العربية اإىل جانب التعريف 

باأهم خطط وبرامج جمل�ص �صيدات اعمال 
عجمان امل�صتقبلية. هذا وا�صتقبل وفد دولة 
عبداهلل  عبدالر�صا  ال�صيد  �صعادة  المللارات 
�للصللفللري دوللللللة المللللللللارات يف مملكة   خلللللوري 
ال�صفارة،  م�صيدا بجهود  البحرين يف مقر 
امللللللراأة الملللاراتللليلللة ودورهلللللا اللللبلللارز يف دعم 
القت�صاد. كما وجهت الدكتورة اآمنه خليفة 
جمعية  رئي�صة  نا�ص  فريال  ل�صعادة  ال�صكر 
وع�صوات  الللبللحللريللنلليللة  العلللملللال  �للصلليللدات 
للموؤمتر  املنظمة  واللجنة  الدارة  جمل�ص 

وثمنت دورهم يف اجناح فعاليات املوؤمتر.

اتفاقية تاريخية بني »بوينج« و»فالي دبي« ل�صراء 225 طائرة من طراز 737 ماك�ص بـ 27 مليار دوالر
الطائرات  علللدد  جتللللاوزت  قللد  ال�صفقة 
اأعلنت عن �صرائها يف معر�ص دبي  التي 
 75 اآنلللللذاك  2013 وبلللللغللت  للللللطللريان 
طائرة من طراز ماك�ص و11 طائرة من 

اجليل التايل من 800-737.
وقلللللال �للصللمللو اللل�للصلليللخ اأحلللملللد بلللن �صعيد 
للطريان  دبلللي  هيئة  رئلليلل�للص  مللكللتللوم  اآل 
اللللرئللليللل�لللص الأعلللللللللللى مللللجلللملللوعلللة طللللريان 
الإمارات رئي�ص جمل�ص اإدارة فاي دبي: 
نحن �صعداء با�صتمرار �صراكتنا الطويلة 

وال�صرتاتيجية مع �صركة بوينج.
 737 طللللائللللرات  اإن  �لللصلللملللوه:  واأ�للللصللللاف 
اأر�صت قواعد النجاح لنموذج  ماك�ص قد 
عملياتنا مما اأتاح لنا املرونة يف عمليات 
لبناء  املللجللال  اأمللامللنللا  واأفلل�للصللح  الت�صغيل 
 44 95 وجهة يف  �صبكة طللريان ت�صمل 
دولة حول العامل. واختتم �صموه بالقول 
عرب  اللل�للصللفللر  مللتللطلللللبللات  مللعللرفللة  اإن   :
اأ�صلوب مبتكر لت�صميم  �صبكتنا وتقدمي 
املق�صورة وتطوير منتج فريد من نوعه 
توقعات  جتللللاوز  علللللى  �للصللاعللدنللا  ل�صوقنا 

عمائنا يف جتربتهم للطريان معنا.
من جهته قال كيفن مكالي�صرت الرئي�ص 
بوينج  للل�للصللركللة  الللتللنللفلليللذي  والللرئلليلل�للص 
التفاق  هللذا  اإن  الللتللجللاريللة:  للللللطللائللرات 
على  يعتمد  قيا�صيا  رقما  يحطم  الللذي 

•• دبي -وام: 

اأعلنت �صركتا بوينج وفاي دبي ام�ص- 
علللللللى هلللامللل�لللص فلللعلللالللليلللات ملللعلللر�لللص دبي 
اتفاقية  اإبلللرام  عللن   -  2017 للطريان 
225 طائرة من طراز  تاريخية ل�صراء 
ت�صل  اجللمللاللليللة  بللقلليللمللة  مللاكلل�للص   737

اإىل27 مليار دولر.
�صراء  تت�صمن  التي  ال�صفقة  وتعد هذه 
ماك�ص   737 طلللراز  مللن  طللائللرة   175
اإ�صافية  طللائللرة   50 للل�للصللراء  وخللليلللارات 
مللن نف�ص الللطللراز الأ�للصللخللم مللن نوعها 
حيث  مللن  الللواحللد  املمر  ذات  للطائرات 
القيمة الإجمالية وعدد الطائرات التي 

ت�صرتيها �صركة طريان يف املنطقة.
�صت�صتلم   .. التللفللاقلليللة  هلللذه  ومبللوجللب 
 737 50 طائرة من طللراز  فاي دبي 
ماك�ص 10 الطراز الحللدث والأكللرب يف 
الأقل  تعترب  والتي  ماك�ص   737 عائلة 

تكلفة للمقعد الواحد يف كل ميل.
وقالت فاي دبي اإن الطائرات املطلوبة 
تللتللنللوع بلللني مللاكلل�للص 8 ومللاكلل�للص 9 مما 
الطائرات  مللن  عائلة  دبللي  فللاي  مينح 
بالإ�صافة  امل�صرتكة  العالية  املزايا  ذات 

لتكلفة ت�صغيل منخف�صة.
وتللللكللللون فلللللاي دبلللللي مللللن خلللللال هذه 

دبللي وغريها  فللاي  مع  املتينة  �صراكتنا 
مللن �للصللركللات الللطللريان الللرائللدة يف هذه 
املنطقة .. و مع منوذج عمل فاي دبي 
فاإننا  الطموحة  النمو  وخطط  الثابت 
حتلق  الطائرات  هللذه  روؤيللة  اإىل  نتطلع 

من دبي لبقية العامل.
737 ماك�ص  اأن طائرات  جدير بالذكر 
الللطللائللرة الأكلللللرث مللبلليللعللا يف تاريخ  هلللي 

بللويللنللج حلليللث جتللللاوز جمللمللوع الطلبات 
 92 ملللن  لأكلللللرث  طلللائلللرة  اآلف  اأربللللعللللة 
الللعللامل .. وت�صم  �للصللركللة طللللريان حلللول 
التقنيات  اأحلللللدث  مللاكلل�للص  عائلة737 
التي تت�صمن حمركات عالية الأداء من 
من  وغلللريهلللا   »LEAP-1B طلللللراز« 
من  م�صتوى  اأعلى  لتقدمي  التح�صينات 

الكفاءة والعتمادية والراحة للركاب.

وكللانللت فلللاي دبلللي قللد اأعلللللنللت عللن اأول 
طراز  من  طائرة   50 ل�صراء  لها  طلب 
737-800 يف العام 2008 وهي اأول 
العامل تدخل ت�صميم  �صركة طللريان يف 
الآن  وحتى  اخلدمة  يف  اإنللرتيللرز  �صكاي 
طائرة   63 با�صتام  دبللي  فللاي  قللامللت 
من طراز 737-800 وثاث طائرات 

من طراز 737 ماك�ص.
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�صفري الدولة ي�صهد انطالق امللتقى 
اال�صتثماري للرثوة احليوانية يف موريتانيا

•• نواك�صوط -وام:

�صهد �صعادة عي�صى عبداهلل م�صعود الكلباين �صفري الدولة لدى اجلمهورية 
الإ�صامية املوريتانية اأعمال “امللتقى ال�صتثماري للرثوة احليوانية” التي 
عقدت بح�صور الوزير الأول املوريتاين ال�صيد يحيى ولد حدمني يف ق�صر 
امللتقى بال�صراكة بني احلكومة  املوؤمترات يف العا�صمة نواك�صوط. وينظم 
جتارة  وغرفة  الللزراعللي  والإمنلللاء  لا�صتثمار  العربية  والهيئة  املوريتانية 
العربية.  اخلليج  لللدول  التعاون  جمل�ص  غللرف  واحتللاد  ال�صارقة  و�صناعة 
وتقدمي  الرثوة احليوانية  الوطنية يف جمال  باملقدرات  للتعريف  وي�صعى 
ومدونته  ال�صتثمار  مبناخ  التعريف  عن  ف�صا  للتمويل  جاهزة  م�صاريع 
والت�صهيات التي متنحها للم�صتثمرين. ح�صر افتتاح اأعمال امللتقى �صعادة 
عبد اهلل �صلطان العوي�ص رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة 
الهيئة  وذكللرت  موريتانيا.  لللدى  املعتمدين  وال�صفراء  اللللوزراء  من  وعللدد 
املبادرات  لكل  ياأتي دعما  امللتقى  اأن  الزراعي  والإمنللاء  العربية لا�صتثمار 
العربية التي تعمل على ت�صجيع ودعم ال�صتثمار يف املجال الزراعي. ومن 
هذا املنطلق تدرك اجلهات املنظمة اأهمية دورها يف ح�صد اأ�صحاب امل�صلحة 
الواعدة  ال�صتثمارية  الفر�ص  على  الطللاع  بغر�ص  العربية  املنطقة  يف 

والتحديات التي تواجه قطاع الرثوة احليوانية.

»تنمية نفط عمان« ت�صارك 
يف معر�ص وموؤمتر »اأدبيك«

•• اأبوظبي - وام:

 “  2017 “ اأديللبللك  للبرتول  اللللدويل  اأبللوظللبللي  ومللوؤمتللر  ي�صهد معر�ص 
مركز  يف  “اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي  بللرتول  �صركة  ت�صت�صيفه  الللذي   -
وكبار  الللقللرار  �صانعي  مللن  الآلف  مب�صاركة  للمعار�ص  الوطني  اأبوظبي 
م�صاركة  اليوم-  ويختتم  العاملي  والغاز  النفط  قطاع  يف  واخلللرباء  القادة 

مميزة من �صركة تنمية نفط عمان.
وقال املهند�ص عبد الأمري عبد احل�صني العجمي املدير التنفيذي ل�صوؤون 
اخلارجية يف �صركة نفط عمان يف ت�صريح لوكالة اأنباء الإمارات “وام” اإن 
ال�صركة ت�صارك �صنويا يف احلدث الذي يعترب من�صة دولية للتقاء ال�صركات 
وتبادل اخلربات يف جمال النفط والغاز وقطاع الطاقة كونه متخ�ص�صا يف 
ال�صركات  اأف�صل ممار�صات  على  الطاع  وي�صهم يف  البرتولية  ال�صناعات 
اإليه التكنولوجيا  اآخر ما تو�صلت  الأخللرى وتبادل اخلربات والتجارب يف 

النفطية والتعرف على اأحدث التقنيات البتكارية.
عمل  ورقللة   20 مللن  بللاأكللرث  ت�صارك  عمان  نفط  تنمية  �صركة  اأن  واأو�للصللح 
تنفذها  التي  امل�صاريع  اأهللم  باملعر�ص  جناحها  يف  وت�صتعر�ص  املللوؤمتللر  يف 
بال�صراكة مع �صركة جا�ص بوينت �صولر يف م�صروع مراآة للطاقة ال�صم�صية 
العامل حيث ي�صتفيد  ال�صم�صية يف  الطاقة  اأكللرب حمطات  والللذي يعد من 
من الطاقة ال�صم�صية يف توليد البخار ل�صتخدامه يف عمليات ا�صتخا�ص 

النفط و�صتبلغ طاقته 1021 ميجاواط حراري.
اأكللرب كمية من  ا�صتكماله  2015 عند  عللام  بللداأ  الللذي   - امل�صروع  و�صينتج 
الطاقة عند الذروة مقارنة باأي م�صروع للطاقة ال�صم�صية يف العامل ويولد 
كمية طاقة هائلة للم�صتهلكني تفوق ما تنتجه حمطات الطاقة ال�صم�صية 
الأخرى يف العامل بجانب ا�صهامه يف خف�ص انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون 
باأكرث من 300 األف طن �صنويا ويولد ما معدله �صتة اآلف طن من البخار 
ال�صم�صي كل يوم مما يوفر كمية كبرية من البخار املطلوب يف “حقل اأمل” 

الذي تديره �صركة تنمية نفط عمان.

» بنك االإمارات دبي الوطني« يفتتح اأول 
فرع رقمي يقدم خدمات م�صرفية مبتكرة

•• دبي-وام:

غري  بخدمات  الرقمية  فروعه  اأول  الوطني”  دبللي  الإملللارات  “بنك  افتتح 
ورقية مبركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�ص. اإفتتح الفرع اجلديد ه�صام 
عبداهلل القا�صم نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة الع�صو املنتدب يف جمموعة بنك 
الإمارات دبي الوطني و �صعادة هال �صعيد املري املدير العام ل�صلطة مركز 
دبي التجاري العاملي املدير العام لدائرة ال�صياحة والت�صويق التجاري بدبي 
اأول فرع رقمي  الرئي�ص التنفيذي ملركز دبي التجاري العاملي. ياأتي اإطاق 
للبنك يف اإطار حر�صه على توفري تكنولوجيا بلم�صة ب�صرية لتمكني اخلدمة 
الذاتية واحللول امل�صرفية املعززة، مدعومة بالتكنولوجيا الرقمية. ي�صمل 
الفرع اجلديد خدمات م�صرفية وحلول دفع �صل�صة وان�صيابية تتيح للعماء 
واحل�صول  امل�صرفية  بالتعامات  املتعلقة  اخللليللارات  من  وا�صعة  جمموعة 
على منتجات جديدة . ومن املقرر اأن يفتتح اأبوابه على مدار ال�صاعة طوال 
اأيام الأ�صبوع. وقال ه�صام عبداهلل القا�صم: ينفذ بنك الإمارات دبي الوطني 
يف  العمليات  منظومة  لتحديث  التكنولوجيا  يف  ا�صرتاتيجية  ا�صتثمارات 
بنك  اإىل  حتولنا  عجلة  يدفع  مبا  اخللفية  الدعم  ومكاتب  اخلدمة  مراكز 
ذكي ومت�صل بامتياز �صمن اقت�صاد ذكي بالكامل وذلك يف اإطار هدف وا�صح 
لتبوء موقع الريادة يف قطاع ال�صريفة الرقمية داخل دولة الإمارات واملنطقة 
عموما ويج�صد افتتاحنا لفرعنا الرقمي بخدمات غري ورقية مبداأنا الذي 
مدعومة  ومتطورة  ع�صرية  م�صرفية  بتجربة  العماء  تزويد  اإىل  يهدف 

بعنا�صر ب�صرية مميزة.

دائرة املالية املركزية تعقد ور�صة تعريفية ب�صريبة القيمة امل�صافة يف بلدية ال�صارقة
•• ال�صارقة-الفجر:

بال�صارقة  املركزية  املالية  دائللرة  عقدت 
القيمة  بلل�للصللريللبللة  تللعللريللفلليللة  ور�للللصللللة 
اأول من  اللل�للصللارقللة،  بلللللديللة  امللل�للصللافللة يف 
اأم�ص الثاثاء، من اأجل تعريف اجلهات 
باآليات  اللل�للصللارقللة  اإملللللارة  يف  احلللكللوملليللة 
الدكتور  خالها  قللدم  حيث  تطبيقها، 
الدرا�صات  م�صت�صار  احللل�للصلليللنللي،  فلللاح 
اأو�صح  حما�صرة  الدائرة،  يف  والأبحاث 
خالها طبيعة �صريبة القيمة امل�صافة 
وقيمتها  واأهللملليللتللهللا  بللهللا  واللللتلللعلللريلللف 
وتطبيقاتها وخمتلف املعلومات حولها، 
ال�صريبة مطلع  العمل يف  �صيبداأ  حيث 

العام املقبل. 
الريادي  الدور  اإطار  الور�صة يف  وجاءت 
املالية املركزية يف  الللذي تقوم به دائللرة 
حكومة ال�صارقة، بالتن�صيق مع اجلهات 
كما  ال�صارقة،  بلدية  ومنها  احلكومية، 
ال�صتعدادات  اإطللللار  يف  الللور�للصللة  جلللاءت 
الأ�صا�صية  املتطلبات  لتهيئة  احلكومية 
الثقافة  ونللل�لللصلللر  اللللتلللطلللبللليلللق  لللعللمللللليللة 
قدرات  مللن  تعزز  بطريقة  ال�صريبية، 
اآلية تطبيق  اجلهات احلكومية يف فهم 
املنظومة ال�صريبية يف حكومة ال�صارقة، 
للجهات  مللوحللد  منهجي  اإطلللار  و�صمن 

احلكومية.
وتلل�للصللمللنللت الللور�للصللة علللدة حملللللاور، من 
القيمة  �صريبة  واأهمية  مفهوم  بينها: 

امل�صافة، وعر�ص جمموعة من املقارنات 
القيمة  العاملية حول �صريبة  بالتجارب 
ومميزات  وخ�صائ�ص  ومبادئ  امل�صافة، 
�للصللريللبللة الللقلليللمللة امللل�للصللافللة، وامللللللربرات 
لتطبيق  ال�للصللرتاتلليللجلليللة  والأهللللللللداف 

�صريبة القيمة امل�صافة يف الدولة.
التعريف  الللور�للصللة  ت�صمنت  ذللللك  اإىل 
ل�صريبة  اللللقلللانلللونللليلللة  بللالللتلل�للصللريللعللات 
بالإ�صافة  الللدولللة،  يف  امل�صافة  القيمة 
القيمة  �صريبة  نظام  يف  الت�صجيل  اإىل 

امل�صافة يف الهيئة، والفاتورة ال�صريبية 
وال�صلع واخلدمات  ال�صريبي،  والإقرار 
امل�صافة  القيمة  ب�صريبة  كلياً  امل�صمولة 
يف الدولة، وال�صلع واخلدمات امل�صمولة 
بن�صبة ال�صفر ل�صريبة القيمة امل�صافة 
امل�صتثناة  الدولة، وال�صلع واخلدمات  يف 
من �صريبة القيمة امل�صافة يف الدولة، 
الأ�صول  ونظام  الراأ�صمالية  والأ�للصللول 
الراأ�صمالية، والغرامات والعقوبات ذات 
ال�صلة بتطبيق �صريبة القيمة امل�صافة 

% النمو يف ا�ستجابة املوردين خالل الأ�سهر الثالثة املا�سية  املعيني: 100 

»موا�صفات«: 18 األف طلب للبطاقة الذكية الإطارات املركبات يف الدولة 
•• دبي-الفجر:

للموا�صفات  الإمللللللللارات  هلليللئللة  �للصللهللدت 
من  لفتاً  اإقللبللاًل  موا�صفات،  واملقايي�ص 
املللركللبللات يف  اإطلللللارات  منتجي ومللللوردي 
لان�صمام  طلللللبللات  لللتللقللدمي  الللللدولللللة، 
الإطارات  تتبع  منظومة  يف  والت�صجيل 
اعتمادها  مللنللذ  مللوا�للصللفللاتللهللا،  وتللدقلليللق 
مطلع  الللهلليللئللة  اإدارة  جمللللل�للص  قللبللل  مللن 
يف  الزيادة  بلغت  اإذ  املا�صي،  يونيو  �صهر 
ا�صتجابة املوردين للنظام نحو 100% 

خال الأ�صهر الثاثة املا�صية.
واأفلللللاد �للصللعللادة عللبللد اهلل املللعلليللنللي، مدير 
املوردين  طلبات  عللدد  بلللاأن  الهيئة،  عللام 
الإطلللارات عن  تتبع  نظام  وامل�صجلني يف 
 ،»RFID« الللذكلليللة  ال�صريحة  طللريللق 
بلغ 17 األفاً و 838 مورد مت ت�صجيلهم 
املا�صية، وبزيادة  خال الأ�صهر الثاثة 
ت�صكل نحو ال�صعف تقريباً، مقارنة مع 
9 اآلف و 774 معاملة مت ت�صجيلها يف 

الربع الثاين من العام اجلاري.
واأكد �صعادته اأن ال�صتجابة ال�صريعة من 
منظومة  اإىل  لان�صمام  املللورديللن  قبل 
حجم  تقليل  يف  ت�صهم  الإطللللارات،  تتبع 
الللنللفللايللات الللنللاجتللة عللن تللدويللر اإطللللارات 
واملركبات  ال�صاحنات  فيها  املركبات، مبا 
معاجلتها،  ملللعلللدل  وزيلللللللادة  اخلللفلليللفللة، 
م�صتهدفات  من  رئي�صاً  جللزءاً  يلبي  مبا 
2021، بحيث ت�صل  الأجندة الوطنية 

الللنللاجتللة عن  الللنللفللايللات  مللعللاجلللة  ن�صبة 
%75 يف  نللحللو  اإىل  املللركللبللات  اإطللللللارات 

الدولة.
للموا�صفات  الإمللللللللارات  هلليللئللة  وكلللانلللت 
واملللقللايلليلل�للص مللوا�للصللفللات، قلللررت يف وقت 
�صابق من العام اجلاري، تركيب �صرائح 
ال�صيارات  اإطلللللللارات  يف  اإللللزامللليلللة  ذكلليللة 
بللالللدولللة، بللهللدف الللتللحللقللق مللن �صامة 
الإطارات، ومنع التاعب بها، والإ�صهام 
ب�صكل مبا�صر يف تقليل حللوادث الطرق، 
اإطللللارات  الللتللي حتلللدث ب�صبب ا�للصللتللخللدام 
وما  تللدويللرهللا،  مللعللاد  اأو  ال�صنع،  رديللئللة 
يرتبط بذلك من تهديدات على �صامة 
العامة  واملمتلكات  الطرق،  م�صتخدمي 

واخلا�صة.
قاعدة بيانات

)بطاقة  اأن  اإىل  املعيني  �للصللعللادة  واأ�لللصلللار 
تت�صمن   )RFID الإطللللللار-  تللعللريللف 
تداولها  يللتللم  اللللتلللي  الإطللللللللارات  جللملليللع 
تكون  بحيث  الللدولللة،  اأ�للصللواق  وبيعها يف 
بيانات  بقاعدة  مرتبطة  الإطللارات  هذه 
ودخولها  ا�لللصلللتلللريادهلللا  مللنللذ  ملللركلللزيلللة، 
ت�صويقها  حتى  اجلمركية  املللنللافللذ  عللرب 
والتجزئة  اجلملة  جتللار  على  وتوزيعها 
يحمل  حيث  امل�صتهلك،  اإىل  وو�صولها 
كلللل اإطللللللار رقلللملللاً تلل�للصللللل�للصللللليللاً واحلللللللداً ل 
ملللنللع عللمللللليللات التاعب  تلللكلللراره  ميللكللن 

بالإطارات.
ا�صطاحاً  املعروفة  الذكية  وال�صريحة 

بطاقة  �لللصلللملللن  ملللللزروعلللللة   RFIDبل
ابتكارات  ثللمللرة  وتللعللد  الإطللللللار،  بلليللانللات 
الن�صف الأول من  خال  “موا�صفات” 
العام اجلللاري، وهي و�صيلة ت�صاعد على 
�للصللمللان �للصللامللة الإطلللللارات املللتللداولللة يف 
اأ�صواق الدولة، وت�صهم يف حماية الأرواح 

واملمتلكات العامة واخلا�صة.
رقم ت�صل�صلي

اجلديدة  التقنية  اأن  �صعادته  واأو�للصللح 
تلل�للصللمللل جللملليللع الإطللللللللارات املللللوجللللودة يف 
بقاعدة  مرتبطاً  ويكون  الدولة،  اأ�صواق 
الإطارات  ا�صترياد  بيانات مركزية، منذ 
ت�صويقها  حللتللى  اجلللمللركلليللة  املللنللافللذ  يف 
والتجزئة،  اجلملة  جتار  على  وتوزيعها 

ت�صل�صلياً  رقللمللاً  اإطللللار  كللل  يحمل  حلليللث 
لت�صبح بذلك  تللكللراره،  واحلللداً ل ميكن 

عمليات التاعب بالإطارات م�صتحيلة.
للموا�صفات  الإملللارات  هيئة  وا�صتعانت 
بتقنيات  “موا�صفات”  وامللللقلللايللليللل�لللص 
حماية  للل�للصللمللان  ملل�للصللعللى  يف  حلللديلللثلللة، 
من  كذلك،  والتجار  امل�صتهلكني،  حقوق 
وجود اإطارات معاد تدويرها يف الأ�صواق 
املللحللللليللة، وملللن خمللاطللر �للصللراء اإطللللارات 
بال�صورة  للللللمللوا�للصللفللات،  مطابقة  غللري 
التي ت�صهم ب�صكل مبا�صر يف تقليل ن�صب 
حوادث الطرق، التي تنتج عن ا�صتخدام 

اإطارات رديئة اأومتدنية اجلودة.
ولفت �صعادة املعيني اإىل اأن عدم ح�صول 
الإطار على �صهادة مطابقة من موا�صفات 
يعر�ص  الأ�للصللواق،  يف  للبيع  طرحه  قبل 
الأ�صواق،  من  املنتج  �صحب  اإىل  التاجر 
الهيئة  بوا�صطة  تفتي�ص  فللرق  جتللري  اإذ 
دوائر  مثل  ال�صرتاتيجيني  و�صركائها 
التنمية القت�صادية والبلديات وحماية 
مفاجئة  ميدانية  م�صوحات  امل�صتهلك، 
الإطللللارات،  بيع  منافذ  على  وع�صوائية 
واحل�صول على عينات وفح�صها للتاأكد 
القيا�صية  للموا�صفات  مطابقتها  مللن 

الإماراتية.
“موا�صفات”،  واعترب �صعادة مدير عام 
التحقق  لإمكانية  امل�صبقة  الإتللاحللة  اأن 
للموا�صفات  الإطلللللللارات  مللطللابللقللة  ملللن 
القيا�صية الإماراتية ميثل ميزة اإ�صافية 

ت�صاعدهم  للم�صتهلكني،  تللوفللريهللا  مت 
علللللى اتللخللاذ قلللرار �للصللراء الإطللللللارات من 
ال�صرتاطات  اإىل  بالإ�صافة  هذا  عدمه، 
احللللا�لللصلللملللة يف علللمللللللليلللة نلللقلللل وتللللوزيللللع 
املوزعني  اإىل  املللنللتللجللني  مللن  الإطللللللارات 
ولكل  التخزين،  وم�صتودعات  والتجار، 
هذه الإجللراءات �صوابط جادة ت�صب يف 
النهاية يف مبداأ حماية حقوق امل�صتهلك، 
وتعزيز معايري جودة احلياة يف الدولة.

ت�صديد الرقابة
علللللى لئحة  اللللتلللعلللديلللات  وتلل�للصللتللهللدف 
عمليات  على  الرقابة  ت�صديد  الإطللارات 
تخزين  اأماكن  وت�صمل  والتداول،  البيع 
وكيفية  الللللللدولللللللة،  داخلللللللل  الإطللللللللللللارات 
ت�صجيل  ا�للصللرتطللت  كللذلللك  الللتللخللزيللن، 
الإطارات اجلديدة ب�صورة اإلزامية لدى 
يقدم  واأن  اخلليجية،  التقيي�ص  هيئة 
للمنتج،  معتمد  اختبار  تقرير  امل�صتورد 
غلللراملللات  اإىل  امللللخلللاللللفلللني  ويلللتلللعلللر�لللص 

وعقوبات اأخرى.
و�صرح �صعادة املعيني اأن املخالفات املقررة 
مللن قللبللل جمللللل�للص اللللللوزراء املللوقللر بحق 
خمالفات  عن  عبارة  املخالفني،  التجار 
اأو  املوؤ�ص�صة  اإ�صعار  من  تبداأ  ت�صاعدية، 
املخالفة،  بللوجللود  الإطلللللارات  بيع  منفذ 
املللللورد مهلة ثاثة  اإثللرهللا  وميللنللح علللللى 
الإجلللراءات  لو�صع  الهيئة  ملراجعة  اأيللام 
اأن جترى يف مدة ل  الت�صحيحية، على 

تتجاوز اأ�صبوعاً واحداً.

•• اأبوظبي-وام:

وقعت �صركة برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” ام�ص 
اتفاقية مع ال�صركة الوطنية ال�صينية للبرتول “�صي 
التعاون يف عللدة جمللالت ت�صمل  تغطي  اإن بي �صي” 

م�صاريع لتطوير الغاز البحري واحلم�صي.
وقع التفاقية معايل الدكتور �صلطان اأحمد اجلابر، 
وجمموعة  لأدنللللوك  التنفيذي  الرئي�ص  دوللللة  وزيلللر 
الوطنية  اللل�للصللركللة  رئلليلل�للص  يلللللني  واجن  و  �للصللركللاتللهللا، 

ال�صينية للبرتول.
و�صملت التفاقية اإمكانية م�صاركة موؤ�ص�صة البرتول 
زاكوم  حللقللول  امللتلليللاز  حللقللوق  يف  ال�صينية  الللوطللنلليللة 
الغاز  وم�صاريع تطوير  وبوح�صا  ال�صيف  واأم  العلوي 
احلم�صي يف حقلي حيل وغ�صه، اإ�صافة اىل امل�صاريع 

املرتبطة بها.
وقللللال مللعللايل الللدكللتللور �للصلللللطللان اأحلللملللد اجللللابلللر: يف 
 2030 املتكاملة  ا�صرتاتيجيتها  تنفيذ  جهود  اإطللار 
�صراكات  اإقللامللة  اأدنلللوك على  الللذكللي، حتللر�للص  للنمو 

احتياطيات  مللن  قيمة  اأقلل�للصللى  حتللقللق  ا�صرتاتيجية 
النفط والغاز وتعزز الإيرادات من الأ�صول واحلقول.  
واأ�صاف: فيما مت�صي اأدنوك يف جهودها لتنفيذ روؤية 
املللرونللة والتناف�صية  الللكللفللاءة وتللعللزيللز  بللرفللع  الللقلليللادة 
وزيادة النمو، نتطلع اإىل التعاون والعمل مع �صركاء 
ا�صرتاتيجيني ميتلكون القدرة للم�صاهمة فتح اأ�صواق 
بدور  للقيام  ال�للصللتللعللداد  ولللديللهللم  ملنتجاتنا  جللديللدة 
وتطوير  وتدريب  املعرفة  نقل  عرب  خلرباتنا  مكّمل 
املبتكرة  التكنولوجيا  وتللوظلليللف  الللوطللنلليللة  كلللوادرنلللا 
م�صاريع  يف  الهند�صية  الللطللرق  واأحللللدث  واملللتللطللورة 
هدفنا  حتقيق  يف  ت�صاعدنا  م�صرتكة  م�صالح  حتقق 
ال�صتك�صاف  جمللال  يف  اأعمالنا  من  الربحية  بللزيللادة 

والتطوير والإنتاج مبا يعزز العائد القت�صادي. 
اتفاقية  املا�صي  فرباير  يف  وقعت  قد  اأدنلللوك  وكانت 
امتياز مع موؤ�ص�صة البرتول الوطنية ال�صينية بن�صبة 
�صركة  تديرها  التي  الربية  اأبوظبي  حقول  يف   8%
اأدنوك الربية، وت�صري التفاقية ملدة 40 عاما تبداأ 

اعتباراً من 1 يناير 2015.

لل�صرائب  الحتادية  الهيئة  قيام  �صوء 
بفتح الت�صجيل ل�صريبة القيمة امل�صافة 
يف اأكتوبر املا�صي، و�صمن خطة التوعية 
التي  تطبيقها،  واإجللللللراءات  بقوانينها 
اأطلللللقللتللهللا احلللكللومللة الحتلللاديلللة ممثلة 
الحتلللاديلللة  والللهلليللئللة  امللللالللليلللة  وزارة  يف 

لل�صرائب منذ �صهر مار�ص 2017.
مهمات  بني  من  اأن  اإىل  ال�صايغ  ولفت 
الللللدائللللرة بللللذل كلللل اجللللهلللود ملللن اأجلللل 
امل�صافة،  القيمة  ب�صريبية  التعريف 
وتللو�للصلليللح كلللل ملللا يلل�للصللتللوجللب، كلللي يتم 
الللتللعللامللل مللعللهللا مللن قللبللل اجلللملليللع بكل 
و�صوح ودقة، بدءاً من عمليات الت�صجيل، 

مروراً بكل التفا�صيل املتعلقة بها.
واأ�صار الدكتور فاح احل�صيني، م�صت�صار 
اأن  اإىل  الدائرة  يف  والأبحاث  الدرا�صات 
دائرة املالية املركزية تبنت ا�صرتاتيجية 
املالية  وزارة  مللع  بالتن�صيق  وا�للصللحللة، 
واجلهات  لل�صرائب  الحتادية  والهيئة 
احلكومية يف حكومة ال�صارقة، تتمحور 
وتهيئة  والللتللوعلليللة  الللثللقللافللة  ن�صر  حلللول 
املللتللطلللللبللات ال�للصللا�للصلليللة الللتللي تللعللزز من 
قللللدرات اجلللهللات احلللكللوملليللة يف تفعيل 
الت�صجيل،  ومنهجية  التطبيق  عملية 
واإعداد الإقرارات ال�صريبية واملعاجلات 
املللحللا�للصللبلليللة، واإجللللللللللراءات ال�للللصللللرتداد، 
ال�صلع واخلدمات  اإىل عر�ص  بالإ�صافة 
امل�صمولة بال�صريبة واملعفاة واخلا�صعة 

اإىل ن�صبة ال�صفر.

اللللور�لللصلللة متت  نللهللايللة  الللللدولللللة، ويف  يف 
وال�صتف�صارات  الأ�للصللئلللللة  على  الإجللابللة 

التي تقدم بها امل�صاركون. 
وقلللللال �لللصلللعلللادة ولللليلللد الللل�لللصلللايلللغ، مدير 
اإن هذه  امللللركلللزيلللة:  املللاللليللة  علللام دائلللللرة 
فريق  قللدم  جلللداً، حيث  الللور�للصللة مهمة 
الوافية  املعلومات  خالها  من  الدائرة 
�صريبة  حللول  والأ�صا�صية  وال�صرورية 
تعريفها  ي�صهم يف  امل�صافة، مبا  القيمة 
على  الللور�للصللة  جلللاءت  وقللد  وتو�صيحها، 

املن�صوري يرتاأ�ص وفدا اقت�صاديا اإىل اأ�صرتاليا ونيوزيلندا االأ�صبوع املقبل
اأوكلللانلللد، حلليللث يتم  الللوفللد اإىل مللديللنللة 
القت�صادية  اللللللجللنللة  اجللتللمللاعللات  عللقللد 
ونيوزيلندا،  الإملللللللللارات  بلللني  امللل�للصللرتكللة 
فلل�للصللًا عللن علللدد مللن اللللللقللاءات الوزارية 
الأعمال  رجلللال  واجللتللمللاعللات  والللر�للصللملليللة 
عللللللللاوة علللللللللى جللللللللولت علللللللللى علللللللدد من 
حا�صنات الأعمال ومراكز البتكار وريادة 
الأعمال يف نيوزيلندا. ي�صم الوفد �صعادة 
املللهللنللد�للص حمللمللد اأحللمللد بللن عللبللد العزيز 
لل�صوؤون  القت�صاد  وزارة  وكيل  ال�صحي، 
الدكتور  معايل  ويح�صرها  القت�صادية، 
عبيد احلريي �صامل الكتبي �صفري الدولة 
لدى اأ�صرتاليا و�صعادة �صالح اأحمد �صامل 
اللللللزرمي اللل�للصللويللدي �للصللفللري اللللدوللللة لدى 

نيوزيلندا .
كما ي�صم الوفد حممد حمدان الزعابي، 
بللللوزارة  الللتللجللاري  اللللرتويلللج  اإدارة  مللديللر 
القللتلل�للصللاد، وممللثلللللني علللن كلللل ملللن هيئة 
املركزي  الإمللللللللارات  ومللل�لللصلللرف  اللللتلللاأملللني 
وعدد  اللل�للصللادرات،  لتنمية  دبللي  وموؤ�ص�صة 

ال�صركات  الأعلللملللال وممللثلللللي  رجللللال  ملللن 
اللللدوللللة. وقللللال معايل  ال�للصللتللثللمللاريللة يف 
اإن هذه  املللنلل�للصللوري  �للصللعلليللد  بلللن  �للصلللللطللان 
احلكومية  امل�صاعي  اإطللار  يف  تاأتي  الزيارة 
القت�صاد  وزارة  تقودها  التي  املتوا�صلة 
لتطوير العاقات القت�صادية والتجارية 
بني دولللة الإملللارات وخمتلف دول العامل 
التي  واخلللربات  املعارف  اأف�صل  واكت�صاب 
تدعم اجلهود التنموية، ف�صًا عن تعزيز 
اخلارجية  الأ�للصللواق  يف  الللدولللة  تناف�صية 
الإماراتي،  للمنتج  جللديللدة  اأ�للصللواق  وفتح 
ورفع جاذبيتها ال�صتثمارية على ال�صعيد 
العاملي. واأكد معاليه اأن هذه الزيارة التي 
تكت�صب  اأوقيانو�صيا  منطقة  اإىل  تتوجه 
بلله كل  اإىل مللا تتمتع  نللظللراً  بلللارزة،  اأهمية 
اأ�للصللرتاللليللا ونلليللوزيلللللنللدا مللن اقت�صاد  مللن 
متقدم وجتارب تنموية رائدة يف عدد من 
التعاون  ج�صور  ملد  ن�صعى  حيث  املجالت، 
معهما يف القطاعات احليوية التي تخدم 
الأجلللنلللدة القللتلل�للصللاديللة للللللجللانللبللني، �صواء 

وتبادل  احلللكللومللي  الللتللعللاون  �صعيد  علللللى 
�صراكات  بللنللاء  �صعيد  علللللى  اأو  اخلللللربات، 

فعالة بني جمتمعات الأعمال.
اللجنة  علللقلللد  اأن  امللللنللل�لللصلللوري  واأو�لللللصلللللح 
القلللتللل�لللصلللاديلللة املللل�لللصلللرتكلللة ملللللع كلللللل من 
الأهم  املحطة  يعد  ونيوزيلندا  اأ�صرتاليا 
مللن خالها  �صيتم  الللزيللارة، حيث  خللال 
خطط  وفللق  للتعاون  مف�صل  اإطلللار  و�صع 
تللتللم متابعتها  زمللنلليللة  وا�للصللحللة وجلللللداول 
اإىل  للو�صول  مدرو�صة  موؤ�ص�صية  باآليات 
نتائجها املرجوة والبناء على خمرجاتها، 
الأمللر الذي ي�صهم يف اإطللاق مرحلة من 
وال�صراكة  التعاون  من  ومتميزة  جديدة 
الدولتني  وهلللاتلللني  الإملللللللارات  دولللللة  بلللني 
الللل�لللصلللديلللقلللتلللني. واأكللللللللد مللللعللللايل الللللوزيللللر 
تللنللملليللة البلللتلللكلللار وريلللللادة  اأن  املللنلل�للصللوري 
واملتو�صطة  ال�صغرية  وامل�صاريع  الأعللمللال 
�صتكون حموراً اأ�صا�صياً يف برنامج الزيارة، 
�صواء من خال بنود اللجان القت�صادية 
امليدانية  الزيارات  اأو من خال  امل�صرتكة 

•• اأبوظبي-وام: 

اإىل  مو�صعة  زيللارة  القت�صاد  وزارة  تنظم 
يف  املقبل،  الأ�صبوع  ونيوزيلندا  اأ�صرتاليا 
الفرتة من 20 اىل 24 نوفمرب اجلاري 
برئا�صة  وجتلللاري  ر�صمي  وفللد  مب�صاركة   ،
وزير  املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان  معايل 
الأول  الجتماع  عقد  يتخللها  القت�صاد 
للجنة القت�صادية امل�صرتكة مع ا�صرتاليا 
مع  امل�صرتكة  للجنة  ال�صاد�صة  والللللدورة 

نيوزلندا.
وت�صمل فعاليات الزيارة عدداً من املحطات 
الرئي�صية، تبداأ من مدينة ملبورن بولية 
تنظيم  يتم  حيث  الأ�للصللرتاللليللة،  فيكتوريا 
عدد من اللقاءات الر�صمية وزيارات رجال 
الأعمال، ومن ثم ينتقل الوفد اإىل مدينة 
�للصلليللدين بلللوليلللة نلليللو�للصللاوث ويلللللللز حيث 
القت�صادية  اللجنة  اجتماعات  عقد  يتم 

امل�صرتكة بني دولة الإمارات واأ�صرتاليا.
فيتوجه  الللنلليللوزيلللللنللدي  اجللللانلللب  يف  اأمللللا 

يف  النا�صئة  وامل�صاريع  البتكار  حلا�صنات 
املعرفة  ونقل  ال�صراكة  لتعزيز  نيوزيلندا 
وتبادل اخلربات يف هذا املجال احليوي يف 

اقت�صاد البلدان الثاثة.
التعاون  حمللللللاور  ان  مللعللاللليلله  واأ�لللللصلللللاف 
�صت�صمل عدداً من القطاعات الأخرى، من 
اأبرزها قطاع الطريان املدين الذي يلعب 
التجاري  التبادل  تعزيز  يف  حمورياً  دوراً 
وال�صتثماري وال�صياحي واملعريف بني دولة 
الإمارات وهذه املنطقة الإقليمية التي تعد 
ذات  القطاعات  عن  ف�صًا  ن�صبياً،  بعيدة 
لدولة  القت�صادية  الأجللنللدة  الأولللويللة يف 
الإملللارات، مثل الللزراعللة والأمللن الغذائي 

واخلدمات املالية والتعليم وغريها.
التجاري  التبادل  اإجمايل حجم  اأن  يذكر 
غلللللري اللللنلللفلللطلللي بلللللني دولللللللللة الإملللللللللللارات 
واأ�صرتاليا بلغ يف عام 2016 نحو 10.4 
بلغ  فيما  دولر،  مليار   2.8 درهللم  مليار 
يف  نيوزيلندا  مع  التجاري  التبادل  حجم 

العام نف�صه نحو 2.3 مليار درهم.

اأدنوك توقع اتفاقية اإطارية مع ال�صركة الوطنية ال�صينية للبرتول 
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ت�سارك يف مناق�سات لأرامكو

% من حجم اأعمالنا يف القطاع البحري النفطي زاخر مارين: ال�صوق ال�صعودي ت�صتحوذ على 40 
•• اأبوظبي-الفجر:

اأفللللاد علللللي حلل�للصللان الللعلللللي نللائللب رئي�ص 
مارين  زاخلللللر  �للصللركللة  اإدارة  جمللللل�للص 
ال�صعودي  الللل�لللصلللوق  اأن  الإملللللاراتللللليلللللة 
ي�صتحوذ على %40 من حجم اأعمال 
ان  ويتوقع  الللراهللن  الوقت  يف  ال�صركة 
ترتفع هذه الن�صبة اىل %60 يف العام 

.2019
وذكر العلي يف حديث لو�صائل الإعام 
فعاليات  يف  املللل�لللصلللاركلللة  هلللامللل�لللص  علللللللى 
اأن  اأمللل�لللص   2017 اديلللبللليلللك  مللعللر�للص 
 5 عدد  يف  مب�صاركات  تقدمت  ال�صركة 
طرحتها  التي  الهامة  املناق�صات  مللن 
والتي  موؤخرا  ال�صعودية  اأرامكو  �صركة 
-2018 الفرتة  يف  تنفيذها  �صيجري 

.2019
ال�صوق  يف  نلللتلللواجلللد  العلي:”  وقلللللال 
لدينا  حيث  عللامللاً   15 منذ  ال�صعودي 
بارجة   23 لنا  وتعمل  رئي�صي،  مكتب 
و�صفينة بحرية و 5 من�صات بحرية يف 
بالتعاون  البحرية  البرتولية  امل�صاريع 

مع �صركة ارامكو وال�صركات الأخرى.
وا�صاف:” لدينا تواجد يف م�صر عرب 
مكتب متثيلي لل�صركة يتوىل ال�صراف 
اأفللريللقلليللا، اىل  اأعللمللالللنللا يف  علللللى جميع 
جانب توجهنا للعمل يف ليبيا وتنزانيا 
و مناق�صة احل�صول على مناق�صات يف 
نحو  اعمالنا  يف  نتجه  كما  موزمبيق، 
�صرق  ودول  ال�صيني  و  املاليزي  ال�صوق 

اآ�صيا«.
بت�صميم  تقوم  ال�صركة  ان  العلي  وذكر 
وبلللنلللاء مللنلل�للصللات تللتللنللا�للصللب ملللع جميع 
املن�صات  �للصللواء  الللعللمللاء  ا�للصللتللخللدامللات 
املن�صات  اأو  اللللبلللرتولللليلللة  اللللبلللحلللريلللة 
الطاقة  توليد  عمليات  يف  امل�صتخدمة 
الرياح،  طللاقللة  با�صتخدام  الكهربائية 
وهلللللللذه الخللللللللرية تللنللتلل�للصللر يف الللللللدول 

الوروبية .
العام  ي�صهد  اأن  تللوقللعللاتلله  عللن  واعللللرب 
املن�صات  علللللى  ن�صطة  حللركللة   2018
يف  ا�صتغالها  يللجللري  الللتللي  الللبللحللريللة 
توليد الطاقة الكهربائية عرب الرياح، 
حلليللث يللعللتللزم الحتللللاد الوروبللللللي طرح 

»ات�صاالت« و »دو« ت�صددان 6.5 مليار درهم 
قيمة حق االمتياز احلكومي خالل 9 اأ�صهر

•• اأبوظبي-وام: 

�صددت �صركتا ات�صالت و دو نحو 6.5 مليار درهم قيمة ر�صوم حق المتياز 
احلكومي خال الأ�صهر الت�صعة الأوىل من العام 2017 مقارنة بل 6.7 

مليار درهم يف الفرتة نف�صها من العام 2016.
و جاء النخفا�ص يف قيمة حق المتياز - الذي دفعته ال�صركتان - بعد قرار 
اجلاري  العام  بداية  اعتبارا من  القطاع  امل�صغلني يف  على  الر�صوم  توحيد 
%15 على الإيللرادات من املنتجات  اأ�صبحت تفر�ص ر�صوما بن�صبة  حيث 
واخلدمات املحلية لل�صركة و30 % على اأرباح ال�صركة مع اإعفاء اإيرادات 

العمليات الدولية من هذه الر�صوم.
كانت وزارة املالية قد حددت خال الفرتة من 2012 اإىل 2016 ر�صما 
بن�صب متفاوتة على ات�صالت ودو قبل اأن تقرر توحيده اعتبارا من العام 
2017 وحتى 2021 وذلك يف اطار تر�صيخ امل�صاواة يف معاملة احلكومة 
�صركة  الذي دفعته  بلغت قيمة حق المتياز  امل�صغلني. وتف�صيا فقد  مع 
المارات لات�صالت 4.94 مليار درهم يف الفرتة من يناير وحتى نهاية 
�صهر �صبتمرب املا�صي بانخفا�ص ن�صبته %3.5 تقريبا مقارنة مع 5.12 

مليار درهم خال الفرتة ذاتها من العام 2016.
املتكاملة  التلل�للصللالت  �صركة  �للصللددتلله  اللللذي  المللتلليللاز  حللق  قيمة  و�صلت  و 
العام  من  الأوىل  الت�صعة  الأ�صهر  خللال  درهللم  مليار   1.528 للحكومة 
اجلاري بانخفا�ص ن�صبته %4.7 باملقارنة مع 1.6 مليار درهم يف فرتة 
الر�صد نف�صها من العام 2016 . واأظهرت الأرقام ال�صادرة عن ال�صركتني 
الأ�صهر  47.7 مليار درهللم خللال  اإىل نحو  اليلللرادات و�صل  اإجللمللايل  اأن 
الت�صعة الوىل من العام اجلاري منها 38.2 مليار درهم ل�صركة المارات 

لات�صالت و9.55 مليار درهم ل�صركة الت�صالت املتكاملة دو.

اقت�صادية ال�صارقة توؤكد اأهمية االرتقاء باآليات 
العمل االقت�صادي يف ملتقى »�صناعة التغيري«

•• ال�صارقة-وام: 

“�صناعة  ملتقى  املل�للص  اللل�للصللارقللة  يف  القللتلل�للصللاديللة  التنمية  دائلللرة  نظمت 
التغيري” مب�صاركة العديد من اجلهات احلكومية واخلا�صة وذلك تاأكيدا 
من الدائرة على اأهمية التعاون والت�صاور مع املتخ�ص�صني وجت�صيدا منها 
عجلة  دفللع  يف  والتن�صيق  والللتللعللاون  التكامل  تعزيز  اإىل  الرامية  للجهود 
امللتقى عدد من  �صارك يف  الإمللارة.  القت�صادي يف  العمل  باآليات  الرتقاء 
ل�صرطة  الللعللامللة  الللقلليللادة  مللن  كللا  الإمللللارة �صمت  اجلللهللات احلكومية يف 
بال�صارقة  وامل�صاحة  التخطيط  ودائلللرة  ال�صارقة  مدينة  وبلدية  ال�صارقة 
مركز  يف  عقد  اللللذي  امللتقى  وتللنللاول  اللل�للصللارقللة.  و�صناعة  جتلللارة  وغللرفللة 
اجلواهر للموؤمترات واملنا�صبات العديد من املحاور املختلفة اأبرزها كيفية 
ال�صرتاطات  ال�صناعية وتطوير لئحة  املناطق  والأمللان يف  الأمللن  تعزيز 
احلفاظ  اأهمية  احلوارية  اجلل�صة  وناق�صت  ال�صناعية.  باملن�صاآت  اخلا�صة 
ال�صناعة  تنمية  يف  ال�صارقة  �للصللادرات  مركز  ودور  ال�صناعية  البيئة  على 
القت�صادية  التنمية  دائللرة  دور  اإىل  اإ�صافة  للم�صانع  الهند�صية  والنماذج 
الدائرة  اأهللداف  من  انطاقاً  ال�صناعية  ال�صتثمارات  تنمية  يف  بال�صارقة 
الرامية اإىل خلق توا�صل مبا�صر مع امل�صتثمرين ورجال الأعمال وعر�ص 
املجالت  �صتى  ويف  ال�صارقة  اإمللارة  يف  املتاحة  والتطوير  ال�صتثمار  فر�ص 

القت�صادية وامل�صاريع ال�صتثمارية.
التنمية  دائلللرة  اللل�للصللويللدي رئي�ص  بللن هللده  عللبللداهلل  �للصللعللادة �صلطان  وقلللال 
القت�صادية يف ال�صارقة ان الدائرة حتر�ص على و�صع خارطة لا�صتثمار 
ال�صناعي يف الإمارة بالتعاون مع اجلهات احلكومية املعنية .. مو�صحاً اأن 
مثل هذه اجلل�صات احلوارية من �صاأنها اأن تدعم امل�صاعي الرامية اإىل جذب 

املزيد من ال�صتثمارات اإىل الإمارة.

اخل�صو�ص  هللذا  يف  جللديللدة  مناق�صات 
ت�صل قيمتها اىل 400 مليار يورو.

وامللللراكلللب   اللل�للصللفللن  عللللدد  اأن  واأو�للللصللللح 
واملن�صات البحرية التي متلكها ال�صركة 

يبلغ 65 مركبا و 15 من�صة بحرية.
خال  ال�صركة  اعمال  حجم  ان  واعلن 
الللعللام اجلللللاري يللتللوقللع ان يللبلللللغ 250 
درهللللم  مللللللليلللون   920 دولر  مللللللليلللون 

الللعلللللي: �صهد معر�ص  وقلللال  امللاراتللي. 
املا�صيني  الللليلللوملللني  خلللللال  اديلللبللليلللك 
امل�صاريع ل�صركة  العان عن عدد من 
ال�صركات الأخرى  اأدنوك والعديد من 
ن�صيب يف  لللنللا  يللكللون  اأن  يللتللوقللع  الللتللي 
امل�صاريع  خللا�للصللة  مللنللهللا  عللللدد  تللنللفلليللذ 
ايجابي  مللوؤ�للصللر  وهلللذا  منها،  البحرية 
على حت�صن اأ�صواق النفط و تاأثري ذلك 

بالإيجاب على اأداء ال�صركات التي تقدم 
اخلدمات النفطية والبرتولية.

واأعللرب عن توقعاته ان حتقق ال�صركة 
اجلللللاري  اللللعلللام  خللللال  ايللجللابلليللاً  اأداءاً 
بلللاأداء  مللقللارنللة  ملحوظة  منللو  وبن�صبة 
ال�صركة خال العام املا�صي مع حت�صن 
الطلب  اإرتللفللاع  ومللعللاودة  النفط  اأ�صعار 

على اخلدمات البحرية البرتولية .

طالب املوردين ب�سروط اأف�سل للتعاقدات امل�ستقبلية تجُ

االأ�صواق االآ�صيوية تعزز النمو يف جتارة الغاز الطبيعي امل�صال
ال�سني ت�سبح قريبًا ثاين اأكرب م�ستورد للغاز الطبيعي امل�سال بعد اليابان والوليات املتحدة من اأهم املوردين

•• اأبوظبي-الفجر:

النفط  قطاع  يف  بللارزة  �صخ�صيات  قالت 
الأ�صواق  على  الطلب  تللزايللد  اإن  والللغللاز 
الغاز  على  ال�صني،  �صيما  ول  الآ�صيوية، 
الللطللبلليللعللي امللل�للصللال ملللن �للصللاأنلله دعلللم منو 
اللل�للصللوق اخلللا�للصللة بللهللذا امللل�للصللدر احليوي 
امل�صتوردين  اأن  اإل  الطاقة،  م�صادر  من 
احل�صول  اإىل  نف�صه  الللوقللت  يف  ي�صعون 
تلك  بح�صب  مللرونللة،  اأكلللرث  اأ�للصللعللار  على 
ت�صريحاتها  جلللاءت  الللتللي  ال�صخ�صيات 
�صمن فعاليات معر�ص وموؤمتر اأبوظبي 
 ،2017 اأديلللللبلللللك  للللللللبلللرتول  الللللللللدويل 
اأبوظبي  بللرتول  �صركة  ت�صت�صيفه  الللذي 
اأبوظبي  ملللركلللز  يف  اأدنللللللللوك  اللللوطلللنللليلللة 
الوطني للمعار�ص حتى اليوم اخلمي�ص، 
وذللللك حتللت رعللايللة كللرميللة مللن �صاحب 
نهيان  اآل  زايللد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو 

رئي�ص دولة الإمارات العربية املتحدة.
التنفيذي  الللنللائللب  فيغني  اأنللاتللول  وقلللال 
�صركة  لللدى  التجاري  الرئي�ص  للرئي�ص 
اإن  للطاقة،  الأمريكية  اإنللرجللي  ت�صنيري 
اآ�صيا ت�صتحوذ على 70 باملئة من واردات 
الغاز الطبيعي امل�صال يف العامل، متوقعاً 
اأن ت�صبح ال�صني، التي بداأت يف ا�صترياد 
 ،2006 العام  امل�صال يف  الطبيعي  الغاز 
اأكرب م�صتورد بعد اليابان مل�صدر الطاقة 
احليوي هذا “يف غ�صون عام اأو عامني” 
مع ا�صتمرار ال�صوق يف التو�صع، واأ�صاف: 
مليون   2.5 قللدره  مبعدل  ال�صوق  تنمو 
ال�صنوات  مللدى  على  تقريباً  �صنوياً  طن 
يف معدل  تللزايللداً  ونللرى  املا�صية،  الع�صر 
ال�صعف على مدى  النمو، قد يزيد عن 
املقبلة،  اخلم�ص  اإىل  الللثللاث  اللل�للصللنللوات 
ا�صتمرار  مع  بكثري  ذلللك  يتجاوز  ورمبللا 
النمو القت�صادي واحل�صري يف ال�صني، 
ومللللع تلللوا�لللصلللل حلللر�لللص احللللكلللوملللة على 
حت�صني جودة الهواء يف املناطق احل�صرية 

ومراقبة النبعاثات الكربونية.

من  تتخذ  الللتللي  “ت�صنيري”،  وتنخرط 
ولية تك�صا�ص مقراً، يف الأعمال التجارية 
املقام  يف  امل�صال  الطبيعي  بالغاز  املتعلقة 
الأول. وُيعترب فيغني اأحد اأبرز قادة قطاع 
�صل�صلة ح�صرية من  املتحدثني يف  الغاز 
بالتنفيذيني  اخلا�صة  النقا�ص  جل�صات 
الللقللرار، والللتللي تقام يف  مللن كبار �صاعي 
اأفلللكلللاره وعللار�للصللاً روؤاه  اأديلللبلللك، طلللارحلللاً 
للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي امل�صال يف 
م�صهد م�صتقبلي يت�صم بتدين م�صتويات 
اأن  الكربون وانخفا�ص التكلفة. وُيتوقع 
على  الطلب  بللتللزايللد  امل�صهد  هللذا  يت�صم 
النظيف،  الحلللرتاق  ذي  الطبيعي  الغاز 
فيما يتيح الغاز الطبيعي امل�صال طريقة 
موردين  من  الطلب  ذلللك  لتلبية  مرنة 
حتّول  مللع  املناف�صة،  على  قللادريللن  جللدد 
م�صّدري  اأحللللد  اإىل  املللتللحللدة  اللللوليلللات 

الطاقة املهمني يف العامل.
وم�صى فيغني اإىل القول: �صهدت اأ�صواق 
امل�صال  الطبيعي  والللغللاز  الطبيعي  الغاز 
بداأت   ،2016 العام  هائًا، ففي  حتوًل 
الأملللد  طللويللل  بللرنللامللج  تللنللفلليللذ  ت�صنيري 
للل�للصللادرات الللغللاز الللطللبلليللعللي امللل�للصللال من 
الربنامج  ي�صمل  ل  اأمريكية  وليللة   48
وليللتللي األ�للصللكللا وهللللللاواي، وهلللو اأمللللر مل 
يكن بالإمكان ت�صوره قبل ع�صر �صنوات، 
لللُيلل�للصللهللم يف اإحلللللداث تلللغلللرّيات وا�للصللعللة يف 
وال�صفقات  وتوجهاتها  الأ�للصللواق  ن�صاط 

التجارية التي يتم اإبرامها.
املوردين  بني  املتزايدة  املناف�صة  وحُتللدث 
يف الأ�صواق �صغوطاً قوية على امل�صرتين 
طويلة  توريد  عقود  اإبللرام  عن  لابتعاد 
كان  ما  وهللو  �صنوات،  لعدة  الأجللل متتد 
امل�صال؛  الطبيعي  الغاز  جتللارة  يف  �صائداً 

ال�صابق  كللانللوا يف  الللذيللن  فللامللل�للصللتللوردون، 
بلللاإبلللرام عللقللود تللقللّيللد ح�صتهم  يللرغللبللون 
مللن اإمللللدادات الللغللاز املللحللدودة وت�صمنها 
لللعللدة �للصللنللوات، بللاتللوا يللريللدون الآن عقد 
�صفقات ق�صرية الأجل كي يتمكنوا من 
ال�للصللتللفللادة مللن �للصللوق تلللزداد فيه املرونة 
الللتللنللافلل�للص. وُتللعللتللرب �صركة  وملل�للصللتللويللات 
طوكيو للغاز، من جانب ثاٍن، واحدة من 
امل�صال  الطبيعي  الللغللاز  م�صتوردي  اأكللرب 
يف الللعللامل، وبلللداأت قللدميللاً يف تللويل زمام 
الريادة يف هذا املجال منذ العام 1969، 
اليابان وبلداناً  اأ�صواق  اليوم  وهي تخدم 
عديدة اأخرى يف القارة الآ�صيوية، ولديها 
وتاياند  و�صنغافورة  ماليزيا  مكاتب يف 

واإندوني�صيا والفلبني وفيتنام.
مللللن جللللانللللبلللله، رّحلللللللب كلللونللليلللو نلللوهلللاتلللا، 
املوظفني  كللبللري  الإدارة،  جمل�ص  ع�صو 

لق�صم  التنفيذي  والرئي�ص  التنفيذيني، 
للغاز،  طوكيو  �صركة  يف  الطاقة  اأعللمللال 
البّناء”  الللنللقللا�للص  “م�صتوى  بلللارتلللفلللاع 
اأبرز  اأحللد  بو�صفه  اأديبك،  ُيحدثه  الللذي 
فعاليات النفط والغاز يف العامل، والأكرب 
وال�صرق  اإفريقيا  منطقة  يف  نللوعلله  مللن 
الأو�لللصلللط، وقلللال خلللال حللديللث للله على 
هام�ص احلدث الذي تنظمه �صركة “دي 
اإم جي للفعاليات، اإن �صركته بحاجة اإىل 
ال�صعي للح�صول على �صعر تناف�صي للغاز 
الطبيعي امل�صال كي تتمّكن من تقدميه 
واأ�صاف:  معقولة،  باأ�صعار  العماء  اإىل 
تطوير  يف  للغاز  طوكيو  �صركة  جنحت 
الطبيعي  والللغللاز  للغاز  القيمة  �صل�صلة 
ال�صتفادة  خللال  من  وتعزيزها،  امل�صال 
من اأ�صواق جديدة وزيادة القيمة املمنوحة 
لعمائها، ونتطلع يف اأديبك 2017 اإىل 
�صيما  ل  القطاع،  هذا  م�صتقبل  مناق�صة 
ح�صول  ي�صهل  �صلعة  بجعله  يتعلق  مللا 
امل�صتهلكني عليها، وكيف ُي�صبح املنتجون 
والعماء اأكرث اإبداعاً يف اكت�صاف فر�ص 
اللل�للصللوق وتللطللويللرهللا. ويدور  جللديللدة يف 
التوازن  اإيجاد  النقا�ص حول  الكثري من 
ارتفاع  اأدى  فقد  الأ�للصللواق،  يف  ال�صحيح 
دفع  اإىل  امللل�للصللال  الطبيعي  الللغللاز  اأ�للصللعللار 
موارد  ا�صتغال  اإىل  الللبلللللدان  مللن  كثري 
�صبق اإغفالها، وال�صتثمار يف بنية حتتية 
جديدة لا�صتخراج والت�صدير، ما جعل 
العر�ص ينمو اأ�صرع من الطلب. ويف هذا 
اأنلللاتلللول فلليللغللني اأن تربز  اللل�للصلليللاق تللوقللع 
احلللاجللة اإىل ملل�للصللادر تللوريللد جللديللدة يف 
الطلب  منو  لتلبية  الللقللادم  العقد  اأوائلللل 
يقوم  اأن  امللللرجلللح  ملللن  وللللكلللن  امللللتلللوقلللع، 
امل�صّدرون الأمريكيون بتو�صيع عملياتهم 
احلللاللليللة بللال�للصللتللفللادة ملللن بللنللى حتتية 
قائمة اأ�صًا، بدًل من اللتزام مب�صاريع 
ن�صهد  الللللقللللول:  اإىل  وانلللتلللهلللى  جللللديللللدة، 
�صرعة يف تطور ال�صوق العاملية يف الوقت 

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10705  عمايل جزئي
ان  القللامللة مبا  �لللص.ذ.م.م جمهول حمل  لل�صحن  املدعي عليه / 1-املللعللمللورة  اىل 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأقللام  قد  يللار  احمد  حممد  /ح�صنني  املدعي 
درهم(   2000( مببلغ  عللودة  وتذكرة  درهللم(   10800( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وحلللددت    MB178048803AE:ال�صكوى رقللم  وامل�صاريف  والللر�للصللوم 
 ch1.A.1 جل�صة يوم الربعاء املوافق 2017/12/20 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لللذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4700  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- �صاهيدا هازور للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول 
اأقام   قللد  �صاه  لل  احمد  التنفيذ/رفيق  طالب  ان  مبللا  القللامللة  حمللل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )18150( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�صوم خلزينة  درهللم   )1476( مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجلللراءات  �صتبا�صر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4710  تنفيذ عمايل 
حمل  جمللهللول  ذ.م.م  لللانلل�للصللاءات  فيبينا  �صركة  �للصللده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد حنيف لل خان قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)6271( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ 
�صتبا�صر  املحكمة  فللان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�للصللوم  درهللم   )734(
املذكور  بالقرار  اللللتللزام  عللدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجلللراءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3727  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  ذ.م.م  العامة  للتجارة  جريرك�ص  �للصللده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   قللد  غللامن  عللايللد  �صليمان  التنفيذ/ح�صن  طللالللب  ان  مبللا  القللامللة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )15567( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�صوم خلزينة  درهللم   )1291( مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجلللراءات  �صتبا�صر 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4572  تنفيذ عمايل 

�للص.ذ.م.م جمهول  اىل املنفذ �صده/1- �صركة �صي بي دي بروجيكت�ص 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اونكار �صينغ قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5120( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )676( 
درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4447  تنفيذ عمايل 

الفنية - ذ.م.م جمهول حمل  الفجران لاعمال  املنفذ �صده/1-  اىل 
نور  حمللمللد  الللديللن  حم�صن  التنفيذ/حممد  طللالللب  ان  مبللا  القللامللة 
والزامك  اعللاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقللام  عليك  ال�صام قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7364( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )874( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4516  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- 21 بي �صي دي للتجارة العامة �للص.ذ.م.م جمهول 
التنفيذ/�صيهاق م�صدق م�صدق علي قد  ان طالب  القامة مبا  حمل 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعللاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقللام  
املنفذ به وقدره )21746( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�صافة اىل مبلغ )1760( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجللراءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4025  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- علي اليو�صفي جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/طنجه للخياطة والتطريز قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
به وقللدره )1720( درهم  املنفذ  املبلغ  والللزامللك بدفع  اعللاه  املللذكللورة 
�صتبا�صر  املحكمة  فللان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  اللللتللزام  عللدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجلللراءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



28 اخلميس   16   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12175  
Thursday  16   November   2017  -  Issue No   12175

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12  جتاري كلي
اىل املدعي عليه /�صركة �صرتايف للدعم اللوج�صتي قطر �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/دمارا العاملية قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )5549852( ريال قطري او ما يعادله بالدرهم 
الماراتي وقدره )5626439( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
الثنني  يوم  جل�صة  لها  وحللددت  التام.  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12
فاأنت مكلف  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �ص  املوافق 2017/12/11  
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2294  جتاري كلي

�صينغ  جرميت   -2 �لللص.ذ.م.م  الرقمية  لاأنظمة  بيك�صيل  /�صركة  املدخل  اخل�صم  اىل 
هارنام �صينغ 3- جولديب �صينغ بالبري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/م�صرف 
اأقام  �للص.م.ع وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صامي قد  ابوظبي ال�صامي 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن و التكافل مببلغ 
ال�صداد  وحتى  املحاماة  واتللعللاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهللم   )16043549.48( وقللدره 
التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 
اأو  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �ص    2017/11/22
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3475  جتاري جزئي
القللامللة مبا  املحمد جمللهللول حمللل  البا�صط خمي�ص  1-عللبللد   / عليه  املللدعللي  اىل 
اأقللام عليك الدعوى  �لللص.ذ.م.م  قد  ال�صريع لتجارة الطللارات  ان املدعي/ الهدف 
والر�صوم  درهللم   )13305( وقللدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
وامل�صاريف والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.C.13 جل�صة يوم الثاثاء املوافق 2017/11/28 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لللذا 
حالة  ويف  الأقللل  على  اأيللام  بثاثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مللذكللرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1519  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عبدالعزيز �صونكل يو�صف جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ النجم العربي لتاأجري ال�صيارات واحلافات �ص.ذ.م.م وميثلها/�صمري 
وقدره  مببلغ  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأقللام  قد  ماجنول   كا�صاي 
)10020( درهم والفائدة والر�صوم وامل�صاريف.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء 
املوافق 2017/12/6 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف 
او  مللذكللرات  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3292  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /�صركة غام يا�صني حممد دين للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م 2- حممد 
جنيد غام يا�صني جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ماجي�صتي للخدمات الفنية 
�ص.ذ.م.م وميثلها/جهون بينتو الفون�صى بينتو وميثله:بدر عبداهلل خمي�ص عبداهلل قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )96500( 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهللم 
ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الثنني 
مكلف  فللاأنللت  لللذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �للص   8.30 ال�صاعة    2017/11/27 املللوافللق 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3569  جتاري جزئي
ابللوداملل�للص جمللهللول حمل  املللدعللي عليه /وريلللد عليان عللبللدالللكللرمي  اىل 
القللامللة مبللا ان املللدعللي/ادفلليللنللتلل�للصللر ون لللتللاأجللري اللل�للصلليللارات �للللص.ذ.م.م 
 )11800( وقللدره  مببلغ  املطالبة  ومو�صوعها  الللدعللوى  عليك  اأقللام  قد 
املوافق  الثاثاء  يللوم  جل�صة  لها  وحلللددت  وامل�صاريف.  والللر�للصللوم  درهللم 
2017/11/21  ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1155  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- اكول ناري�ص كومار �صورايل �صريك ومدير يف مركز �صبانتيك لل�صيارات جمهول 
امل�صتعملة  ال�صاحنات  لتجارة  �صابقا/املرياث  �للص.ذ.م.م  موتورز  املدعي/املرياث  ان  مبا  القامة  حمل 
وقطع الغيار �ص.ذ.م.م - ميثلها مديرها جورج توما�ص بوليموتيل توما�ص نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/7/20  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح//املرياث موتورز �ص.ذ.م.م 
�للص.ذ.م.م - ميثلها مديرها جورج توما�ص  الغيار  امل�صتعملة وقطع  ال�صاحنات  �صابقا/املرياث لتجارة 
بوليموتيل توما�ص بالزام املدعى عليها الوىل فقط بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )25.576( درهم 
وفائدة 9% عن التاخري ملللن:2017/2/19 وحتى ال�صداد التام ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات قبل 
قابا  . حكما مبثابة احل�صوري  امل�صاريف  بكامل  الوىل  عليها  املدعي  والزمت  الثاين  عليه  املدعي 
لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1117  جتاري  جزئي 

اىل املللدعللي عللللليلله/1- ا�للصللامللة يللو�للصللف ربلليللع علللللي جمللهللول حمللل القللامللة مبللا ان املدعي/بنك 
بنك  املدعي/  ان  مبا  اهلي  م�صطفى  عبدامللك  وميثله:حممد  �للص.م.ع  الوطني  دبللي  الملللارات 
المارات دبي الوطني �ص.م.ع قد اقام  الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعنلكم بان املحكمة حكمت 
الللدور باجلدول  املخت�ص �صاحب  امل�صريف  املحكمة بندب اخلبري  بللتللاريللخ:2017/11/13 حكمت 
وماع�صى  وم�صتنداتها  الدعوى  ملف  على  الطللاع  بعد  مهمته  تكون  الدعوى  هللذه  يف  خبريا 
او الكرتونية والنتقال اىل مقر املدعي  اليه اخل�صمان من حمللررات اخرى ورقية  ان يقدمه 
يرى  جهة  اي  اىل  النتقال  املاأمورية  اداء  �صبيل  يف  وللخبري  التجارية  دفاتره  على  لاطاع 
واتعاب اخلبري كلفت  امانة م�صروفات  اليها وقللدرت مبلغ ع�صرة الف درهم  النتقال  �صرورة 
املدعي ب�صدادها خزانة املحكمة ، وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الثنني املوافق:2017/11/20 
ال�صاعة:08:30 �صباحا يف القاعة:ch1.C.12 يف حال عدم �صداد المانة وجل�صة:2017/12/18 

يف حال �صدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/508  مدين كلي
اىل املدعي عليه /خلف احمد حممد احمد مو�صى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
املرزوقي وميثله:هاين رجب مو�صى عبداهلل اجل�صمي قد  يو�صف  احمد  احمد حممد 
املدعي  اىل  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأقللام 
بالت�صامن والتكافل مبلغ وقدره )1000.000( درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من 
واتعاب  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليهم  املدعي  والللزام  ال�صداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ 
املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2017/11/20  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/572  عقاري كلي

اأ�صان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ اىل املدعي عليه /دنيا جميل حمدي 
متويل م�صاهمة خا�صة وميثله:احمد مهري خمي�ص عبيد بن م�صحار قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ اتفاقية الجارة والزام املدعي عليها بدفع مبلغ 
املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم  كتعوي�ص  درهللم   )1.250.833( وقللدره 
املوافق  الثللنللني  يللوم  جل�صة  لها  وحلللددت  كفالة.  بللا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول 
2017/11/27  ال�صاعة 11.00 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/630  ا�شتئناف عمايل    
جمهول  ذ.م.م  انرتنا�صيونال  هيما�صكو   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
ا�صتاأنف/  قد  علي   �صيد  لقمان   / امل�صتاأنف  ان  القامة مبا  حمل 
جزئي  علللملللايل   8504/2017 رقللللم  بلللاللللدعلللوى  الللل�لللصلللادر  احللللكلللم 
بلللللتلللللاريلللللخ:2017/4/2  وحلللللددت لللهللا جللللل�للصلله يلللوم الحلللللد  املوافق 
 ch2.D.18 2017/12/10 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم
وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/629  ا�شتئناف عمايل    
جمهول  ذ.م.م  انرتنا�صيونال  هيما�صكو   -1 �للصللده/  امل�صتاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / رفيق ال�صام عبداجلبار موتابار  
عمايل   2017/8496 رقللم  بللالللدعللوى  اللل�للصللادر  احلكم  ا�صتاأنف/  قللد 

جزئي بتاريخ:2017/4/2     
وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2017/12/10 ال�صاعة 10.00 
او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رقم  بالقاعة  �صباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
       اإعادة اإعالن  بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/1423  احوال نف�س م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1- معز حامت وني�ص جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ فدوى 
حممد الطاهر عمر  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها تطليق لل�صرر والهجر نفقة 
العدة ونفقة املتعه واثبات ح�صانه ونفقة بنوة وم�صكن ح�صانه ونفقة زوجية �صابقة 
الر�صوم  بدفع  ا�صتقدامها  م�صاريف  ودفللع  اخلللادمللة  اجللرة  ودفللع  �صابقة  بنوة  ونفقة 
يوم   لها جل�صة  وحللددت  املدعية.  ولدة  موؤقتة ومب�صاريف  ونفقة  لللاولد  الدرا�صية 
الثاثاء املوافق  2017/11/28   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة رقم:)7( يف مبنى الحوال 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  .لللذا  القرهود  منطقة  يف  ال�صخ�صية 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3539 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1-ان فراتيك كنرتولز لاعمال الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م 2- �صوندار 
ماتان عن نف�صه وب�صفته �صريك واملدير املخول بالتوقيع عن �صركة ان فراتيك كنرتولز 
لاعمال الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م وكفيل �صامن للت�صهيات امل�صرفية جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي الوطني وميثله:نوال زايد �صاملني ظبيك 
بالت�صامن  والللزامللكللم  اعللاه  املللذكللورة  التنفيذية  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد  احلو�صني 
والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )840251.45( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة .وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/1280  احوال نف�س م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- طيب هومايو حممد هومايو  جمهول حمل القامة 
الللدعللوى ومو�صوعها دعوى  اأقلللام عليك  انلللور  قللد  املللدعللي/ عللزه  مبللا ان 
تطليق لل�صرر وت�صليم املدعية حقوقها ال�صرعية واثبات ح�صانه. وحددت 
بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ص  املوافق  2017/12/4    يللوم  الثنني  لها جل�صة 
رقم )6( يف مبنى الحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1524 تنفيذ مدين  
�للصللامللي حفيظ حمللمللد حفيظ جمللهللول حمل  املللنللفللذ �لللصلللده/1-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/اقبال بانو عبدالرحيم  قد اأقام عليكم 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعللاه  املللذكللورة  التنفيذية  الللدعللوى 
او خزينة املحكمة  .وعليه  التنفيذ  وقللدره )2330( درهم اىل طالب 
عدم  حللالللة  يف  بحقك  التنفيذية  الجللللراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فللان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

 ا�صلللم ال�صركة : “ غاية للتجارة “ )�ص.ذ.م.م(
رقم الرخ�صللة : 216835  عنلوانها : �صقة رقم 405 ملك ابراهيم علي تقي جعفر الزرعوين 
– ديرة - املرر ال�صكلل القانوين    : ذات م�صئولية حمدودة  رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  ، قد مت  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائللرة  تعلن  هللذا  47203  مبوجب   :
ال�صجل التجاري لديها بانحال ال�صركة املذكور اعاه ، وذلك مبوجب القرار ال�صادر من 
العدل  الكاتب  ال�صيد  وامل�صدق لدى  بتارخ )2017/10/04(  لل�صركاء  العمومية  اجلمعية 
املعني  امل�صفي  التقدم اىل  او مطالبة  بتاريخ )2017/10/04(  وعلى من لديه اعرتا�ص 
يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( 
فاك�ص )2223773 – 04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 

45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان 
دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

 ا�صلللم ال�صركة : “ بلو وينغ للتجارة العامة “ )�ص.ذ.م.م(
رقم الرخ�صللة : 729618 عنلوانها : مكتب رقم B1601 ملك ال�صيخ را�صد بن خليفة بن 
�صعيد اآل مكتوم – املركز التجاري الول ال�صكلل القانوين    : ذات م�صئولية حمدودة   رقم 
القيد بال�صجل التجاري : 1160317  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
باأنه ، قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بانحال ال�صركة املذكور اعاه ، وذلك 
مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء بتارخ )2017/10/05( وامل�صدق 
لدى ال�صيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/10/05(  وعلى من لديه اعرتا�ص او مطالبة 
التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني -  
هاتف : )2226266 – 04( فاك�ص )2223773 – 04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان
دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صلللم ال�صركة : “ �صن او�صيان ديفلبريز “ )�ص.ذ.م.م(
رقم الرخ�صللة : 693424 عنلوانها : مكتب 1112 ملك كريان ا�صوك كومارا م�صينغاوي – 
بردبي – املركز التجاري ال�صكلل القانوين : ذات م�صئولية حمدودة  رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1136121  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت 
مبوجب  وذلللك   ، اعللاه  املذكور  ال�صركة  بانحال  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
لدى  وامل�صدق   )2017/10/02( بتارخ  لل�صركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�صادر  القرار 
مطالبة  او  اعللرتا�للص  لديه  من  وعلى    )2017/10/02( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�صيد 
التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني 
امل�صتندات  – 04( م�صتحبا معه كافة  – 04( فاك�ص )2223773  -  هاتف : )2226266 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان
دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

 ا�صلللم ال�صركة : “ انكانتو لعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي “ )�ص.ذ.م.م( 
 رقم الرخ�صللة : 709099 عنلوانها : م�صودع 10 ملك عي�صى عبد الرحمن الدو�صري – 
جممع دبي لا�صتثمار ال�صكلل القانوين    : ذات م�صئولية حمدودة  رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1136121  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت 
وذلللك مبوجب   ، اعللاه  املذكور  ال�صركة  بانحال  لديها  التجاري  ال�صجل  التاأ�صري يف 
القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء بتارخ )2017/06/05( وامل�صدق لدى 
مطالبة  او  اعرتا�ص  لديه  من  وعلى    )2017/06/05( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�صيد 
التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ص )2223773 – 04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان
دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صللللم امل�صفي : يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات
عنلللوانلللله :  مكتب )10-9( ملك مركز منت لاعمال  - رقة البطني     مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بتعيني 
» )�لللص.ذ.م.م(  وعنوانها  : �صقة  املذكور اعاه للقيام بت�صفية » غاية للتجارة  امل�صفي 
رقم 405 ملك ابراهيم علي تقي جعفر الزرعوين – ديرة - املرر وذلك مبوجب القرار 
ال�صيد  لدى  وامل�صدق   )2017/10/04( بتارخ  لل�صركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�صادر 
التقدم  مطالبة  او  اعللرتا�للص  لديه  من  وعلى     )2017/10/04( بتاريخ  العدل  الكاتب 
اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني - هاتف 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  – 04( م�صتحبا معه   2223773( فاك�ص   )04 –  2226266(  :

الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان
 دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صللللم امل�صفي : يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات
هذا  مبوجب  البطني  رقللة   - لاعمال   منت  مركز  ملك   )9-10( مكتب   : عنلللوانلللله   
تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها 
بتعيني  امل�صفي املذكور اعاه للقيام بت�صفية “ بلو وينغ للتجارة العامة “ )�ص.ذ.م.م( 
وعنوانها  : مكتب رقم B1601 ملك ال�صيخ را�صد بن خليفة بن �صعيد اآل مكتوم – 
املركز التجاري الول وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء 
بتارخ )2017/10/05( وامل�صدق لدى ال�صيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/10/05( وعلى 
من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
 )04 – – 04( فاك�ص )2223773   منت لاعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 
تاريخ  يوما من   45 وذلك يف خال  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  م�صتحبا معه 

ن�صر هذا العان
 دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صللللم امل�صفي : يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات
عنلللوانلللله : مكتب )10-9( ملك مركز منت لاعمال  - رقة البطني مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بتعيني 
امل�صفي املذكور اعاه للقيام بت�صفية » �صن او�صيان ديفلبريز » )�ص.ذ.م.م( وعنوانها  : 
– املركز التجاري  وذلك  – بردبي  مكتب 1112 ملك كريان ا�صوك كومارا م�صينغاوي 
مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء بتارخ )2017/10/02( وامل�صدق 
لدى ال�صيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/10/02(   وعلى من لديه اعرتا�ص او مطالبة 
التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صتحبا   )04 –  2223773( فاك�ص   )04 –  2226266(  : هاتف   -

والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان
 دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صللللم امل�صفي : يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات
 عنلللوانلللله : مكتب )10-9( ملك مركز منت لاعمال  - رقة البطني مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بتعيني 
 « الداخلي  الت�صميم  تنفيذ  لعمال  انكانتو   « بت�صفية  للقيام  اعللاه  املذكور  امل�صفي 
– جممع  )�للص.ذ.م.م( وعنوانها  : : م�صودع 10 ملك عي�صى عبد الرحمن الدو�صري 
دبي لا�صتثمار وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء بتارخ 
)2017/06/05( وامل�صدق لدى ال�صيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/06/05( وعلى من 
مركز  ملك   )9  -10( مكتب  يف  املعني  امل�صفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�ص  لديه 
 )04 – – 04( فاك�ص )2223773  منت لاعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 
تاريخ  يوما من   45 وذلك يف خال  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  م�صتحبا معه 

ن�صر هذا العان
 دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )30176/ 2017 (

املللنذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :  القا�صم لتجارة احلا�صوب ذ م م .

درهم   )20،621.00( وقلللدرة  مبلغ  �للصللداد  ب�صرعة  اإليها  املللنللذر  املللنللذره  تللنللذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخللال  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 79014/ خ�صو�صي/ 2 / ال�صارقة ( من نوع ) 
كيا كارنز - ا�صتي�صن ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )30169/ 2017 (

املللنذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  �صكيل احمد حممد اكرب.

درهم   )82،657.78( وقلللدرة  مبلغ  �للصللداد  ب�صرعة  اإللليلله  املللنللذر  املللنللذره  تللنللذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخللال  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
نللوع )  ( من  دبللي   /  Q رقللم ) 39431/ خ�صو�صي/  ال�صيارة  التنفيذية على 
تويوتا كورول - �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )30194/ 2017 (

املللنذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :  �صاتيارايانا �صال �صوريا راو.

درهم   )36،647.00( وقلللدرة  مبلغ  �للصللداد  ب�صرعة  اإليها  املللنللذر  املللنللذره  تللنللذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخللال  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 82950/ خ�صو�صي/ 6 / ابوظبي ( من نوع ) 
املنذر مع حفظ  ا�صتي�صن ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل  هايونداي تو�صان - 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )30187/ 2017 (

املللنذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :  فوك�ص خلدمات التنظيف ومقاولت ال�صيانه العامه ذ م م.

درهم   )36،671.71( وقلللدرة  مبلغ  �للصللداد  ب�صرعة  اإليها  املللنللذر  املللنللذره  تللنللذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخللال  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 24690/ خ�صو�صي/ B / عجمان ( من نوع ) 
تويوتا هاي ا�ص - حافله ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )30238/ 2017 (

املللنذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  ني�صانتا �صرييرا كومارا كاننجارا

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )8،880.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخللال 
الإجلللللراءات  لتللخللاذ  املللنللذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تللاريللخ  مللن  اأ�للصللبللوع  خلللال 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 51128/ خ�صو�صي/ J / دبي ( من نوع ) مازدا 
6 - �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )30181/ 2017 (

املللنذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  جيجني�صكومار دهرياجال بارمار دهرياجال اي�صابهاي با .

درهم   )70،488.00( وقلللدرة  مبلغ  �للصللداد  ب�صرعة  اإللليلله  املللنللذر  املللنللذره  تللنللذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخللال  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 37448/ خ�صو�صي/ R / دبي ( من نوع ) فورد 
اك�صبلور- ا�صتي�صن ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )30156/ 2017 (

املللنذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  عابد غلزار غلزار احمد

درهم   )43،997.18( وقلللدرة  مبلغ  �للصللداد  ب�صرعة  اإللليلله  املللنللذر  املللنللذره  تللنللذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخللال  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 90913/ خ�صو�صي/ I / دبي ( من نوع ) تويوتا 
COROLLA X - �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )30185/ 2017 (

املللنذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  �صاهد اقبال قري�صي.

درهم   )27،378.00( وقلللدرة  مبلغ  �للصللداد  ب�صرعة  اإللليلله  املللنللذر  املللنللذره  تللنللذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخللال  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
نللوع )  ( من  دبللي   /  O رقللم ) 41094/ خ�صو�صي/  ال�صيارة  التنفيذية على 
تويوتا ياري�ص - هات�صباك ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )30165/ 2017 (

املللنذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  حممد ندمي حبيب احمد

درهم   )54،985.00( وقلللدرة  مبلغ  �للصللداد  ب�صرعة  اإللليلله  املللنللذر  املللنللذره  تللنللذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخللال  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
 ( نللوع  ( من  دبللي   /  P 19004/ خ�صو�صي/   ( رقللم  ال�صيارة  على  التنفيذية 
املنذر مع حفظ كافة  ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل  اكللورد - �صالون  هوندا 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )30183/ 2017 (

املللنذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  وقار احمد عبدال�صتار.

درهم   )24،300.00( وقلللدرة  مبلغ  �للصللداد  ب�صرعة  اإللليلله  املللنللذر  املللنللذره  تللنللذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخللال  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 18085/ خ�صو�صي/ J / دبي ( من نوع ) هوندا 
�صيفيك - �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )30164/ 2017 (

املللنذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  امتياز ال ح�صن �صيخ حفيظ ال ح�صن .

درهم   )16،965.00( وقلللدرة  مبلغ  �للصللداد  ب�صرعة  اإللليلله  املللنللذر  املللنللذره  تللنللذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخللال  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 53697/ خ�صو�صي/ ابي�ص / ال�صارقة ( من نوع 
) ني�صان التيما- �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )30171/ 2017 (

املللنذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  طارق �صالر حممد ب�صري

درهم   )38،713.00( وقلللدرة  مبلغ  �للصللداد  ب�صرعة  اإللليلله  املللنللذر  املللنللذره  تللنللذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخللال  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 74912/ خ�صو�صي/ 1 / ال�صارقة ( من نوع ) 
ميت�صوبي�صي باجريو - ا�صتي�صن ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )30158/ 2017 (

املللنذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  �صيجيل بادينهاري بورايل .

درهم   )29،840.30( وقلللدرة  مبلغ  �للصللداد  ب�صرعة  اإللليلله  املللنللذر  املللنللذره  تللنللذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخللال  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
 ( نللوع  ( من  دبللي   /  K ) 80425/ خ�صو�صي/  رقللم  ال�صيارة  التنفيذية على 
تويوتا ياري�ص - هات�صباك ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )30167/ 2017 (

املللنذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  حممد عرفات الدين �صودري بن حممد كمال الدين �صودري.

درهم   )15،259.81( وقلللدرة  مبلغ  �للصللداد  ب�صرعة  اإللليلله  املللنللذر  املللنللذره  تللنللذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخللال  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
 ( نللوع  ( من  دبللي   /  P 59906/ خ�صو�صي/   ( رقللم  ال�صيارة  على  التنفيذية 
تويوتا كامري - �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )30179/ 2017 (

املللنذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  نيل�صون جي ار دميالنتا باناكيوي .

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )9،152.00( درهم نتيجة 
الإخال ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خال 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 92561/ خ�صو�صي/ P / دبي ( من نوع ) �صيفرولية اوبرتا - 
�صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )30178/ 2017 (

املللنذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  حاجي �صم�ص خان حممد عظيم خان .

درهم   )64،608.00( وقلللدرة  مبلغ  �للصللداد  ب�صرعة  اإللليلله  املللنللذر  املللنللذره  تللنللذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخللال  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
 ( نللوع  ( من  دبللي   /  K ) 47751/ خ�صو�صي/  رقللم  ال�صيارة  التنفيذية على 
املنذر مع حفظ كافة  ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل  اكللورد - �صالون  هوندا 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )30172/ 2017 (

املللنذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  عبداحلميد حممد نا�صر .

درهم   )14،653.18( وقلللدرة  مبلغ  �للصللداد  ب�صرعة  اإللليلله  املللنللذر  املللنللذره  تللنللذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخللال  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
 ( نللوع  ( من  دبللي   /  P 75856/ خ�صو�صي/   ( رقللم  ال�صيارة  على  التنفيذية 
تويوتا كامري - �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )30184/ 2017 (

املللنذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  �صكوما كر�صتيان اوبي.

درهم   )26،980.00( وقلللدرة  مبلغ  �للصللداد  ب�صرعة  اإللليلله  املللنللذر  املللنللذره  تللنللذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخللال  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
 ( نوع  من   ) دبي   /  P ال�صيارة رقم ) 65594/ خ�صو�صي/  التنفيذية على 
املنذر مع حفظ كافة  واملمولة ل�صاحلكم من قبل   ) �صيتي - �صالون  هوندا 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل     

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )30178/ 2017 (

املللنذره  :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  ميان كوماري كارا �صوباراو كارا .

درهم   )38،285.00( وقلللدرة  مبلغ  �للصللداد  ب�صرعة  اإللليلله  املللنللذر  املللنللذره  تللنللذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخللال  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
 ( نللوع  ( من  دبللي   /  G رقللم ) 11046/ خ�صو�صي/  ال�صيارة  التنفيذية على 
�صوزوكي �صويفت - هات�صباك ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3511  جتاري جزئي
حجو  عمار  �صركة   -2 الرفاعي  حجو  اخلالد  حممد  1-عمار   / عليه  املدعي  اىل 
�صعود  املدعي/  ان  القامة مبا  �للص.ذ.م.م جمهول حمل  املاب�ص اجلاهزة  لتجارة 
املطالبة  ومو�صوعها  الللدعللوى  عليك  اأقلللام  قللد  اليا�صي   ابللراهلليللم  �صيف  ابللراهلليللم 
بت�صليم دفاتر وم�صتندات وفواتري جتارية و�صيك والر�صوم وامل�صاريف والتعاب.  
بالقاعة  �ص   8.30 ال�صاعة   2017/12/6 املللوافللق  الربللعللاء  يللوم  جل�صة  لها  وحللددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/335  جتاري كلي 
 - �صدقي  غام  عبدالعلي   -2 �لللص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  فول�ص  �صركة  عليهم/1-  املحكوم  اىل 
ب�صفته مدير �صركة فول�ص للتجارة العامة و�صخ�صه جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2016/7/28  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/بنك �صادرات 
ايران بحكمت املحكمة مبثابة احل�صوري اول:بالزام املدعي عليهما الوىل والثاين بالت�صامن 
بان يوؤدوا للمدعي مبلغ )3.671.444.85( درهم )فقط ثاثة مايني و�صتمائة واحد و�صبعون 
الف واربعمائة واربعة واربعون درهما وخم�صة وثمانون فل�صا(   والفائدة بواقع 9% �صنويا على 
درهم  الف  ومبلغ  امل�صاريف  عن  ف�صا  التام  ال�صداد  حتى   2015/11/25 تاريخ  من  املبلغ  ذلك 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/683  احوال نف�س م�شلمني 

اىل املدعي عليه/1- ريجول كي عبداهلل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/حممد �صكري كاريبودي 
املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  نا�صر  اآل  انوهي  احمد  يو�صف  وميثله:عبداهلل  عبداهلل 
بتاريخ 2017/10/26  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/حممد �صكري كاريبودي عبداهلل بحكمت املحكمة 
عبداهلل  كي  ريجول  عليها  عبداهلل/على/املدعي  كاريبودي  �صكري  حممد  للمدعي  احل�صوري  مبثابة 
بالتي 1- بالزام املدعي عليها بتمكني املدعي من روؤية وا�صطجاب ابنته زولفا فاطمة يوم اجلمعة من 
كل ا�صبوع من ال�صاعة الثالثة بعد الظهر وحتى ال�صاعة الثامنة م�صاء ويف العطات ال�صيفية منا�صفة 
بني الطرفني يكون الن�صف الول من العطلة للمدعي ويف عيدي الفطر وال�صحى يكون للمدعي حق 
الروؤية يف اليوم الثاين من ال�صاعة العا�صرة �صباحا وحتى ال�صاعة الثامنة م�صاء من نف�ص اليوم على ان 
يتم ال�صتام والت�صليم للمح�صونة مبركز رعاية الطفل ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك 2- الزام 
املدعي عليها باملنا�صب من الر�صوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : فريقو للنقل بال�ساحنات الثقيلة - ذ م م   
العنوان : ملك كوبيز انرتبراي�ص ليمتد - مكتب رقم 407 - منطقة املركز التجاري  
الأول - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 765921  رقم القيد 
بدبي  القت�صادية  التنمية  دائللرة  تعلن  هذا  مبوجب    1246003  : التجاري  بال�صجل 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحال ال�صركة املذكورة اأعاه، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/10/31 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  وعلى من  بتاريخ  2017/10/31  
حيدر  ملك   3408 رقللم  مكتب   : العنوان  احل�سابات   لتدقيق  قايد  �سركة  املعني 
علي كيد زوهري كيد زوهري بيديف - اخلليج التجاري -  هاتف  4215777-04 فاك�ص: 
 )45( وذلك خال  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  5448819-04  م�صطحباً 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12175 بتاريخ 2017/11/16   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي/�سركة قايد لتدقيق احل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد زوهللري كيد زوهللري بيديف - اخلليج 
دائرة  تعلن  هللذا  مبوجب   04-5448819  : فاك�ص   04-4215777 هللاتللف    - الللتللجللاري 
لت�صفية  اأعللاه  املللذكللور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية 
دبي  قللرار حماكم  وذلللك مبوجب  م   م  ذ   - الثقيلة  بال�ساحنات  للنقل  فريقو 
بتاريخ 2017/10/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/10/24 
مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعللرتا�للص  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية



•• ال�صارقة-الفجر:

اإعللداد جيل من  على  امل�صتمر  من حر�صها  انطاقاً 
�صجايا  اأعلنت  الفنية،  املحافل  خمتلف  يف  املبدعني 
ل�صناعة  قرن  ربع  ملوؤ�ص�صة  التابعة  ال�صارقة،  فتيات 

الثالثة  اللللدورة  تنظيم  عن  واملبتكرين،  الللقللادة 
ملللن ملللللتللقللى الللفللنللون، خلللال اللللفلللرتة املمتدة 
بهدف  اجلللللللاري،  91-62 نللوفللمللرب  بلللني  ملللا 
املختلفة،  الللفللنلليللة  بلللالأ�لللصلللالللليلللب  تللعللريللفللهللم 

التعبري  علللللى  وتللدريللبللهللم 
وروؤاهم  اأفللكللارهللم  عللن 

توظيف  خلللال  مللن 
يف  التجهيز  تقنيات 

الفراغ. 
لهذا  امللتقى  وينظم 
مع  بالتعاون  الللعللام، 
نلللا�لللصلللئلللة الللل�لللصلللارقلللة، 
وملللللللراكلللللللز اأطلللللفلللللال 
وموؤ�ص�صة  ال�صارقة، 
فللللللللن، وملللفلللو�لللصللليلللة 
ال�صارقة،  مللر�للصللدات 
مللللبللللادرات  اإطلللللللار  يف 
�لللللصلللللجلللللايلللللا فللللتلللليللللات 
الرامية  اللل�للصللارقللة 

قدراتهم  لكت�صاف  واليافعني  الأطفال  توجيه   اإىل 
فنية  اأعمال  اإىل  اأفكارهم  وحتويل  اخلا�صة،  الفنية 

معربة.
ملللللهللمللاً ومبدعاً  الللفللنللون ملل�للصللدراً  ويلل�للصللكللل ملللللتللقللى 
قلللللادراً علللللى رفلللد امللل�للصللهللد الإملللاراتلللي مبللواهللب فنية 

ودولة  ال�صارقة  اإمللارة  لتمثيل  موؤّهلة  جديدة،  �صابة 
الإمارات العربية املتحدة يف خمتلف املحافل املحلية 

والعاملية.
التعاون بني  امللتقى فر�صة قيمة لتعزيز  كما ي�صكل 
رعاية  اإىل  ال�صاعية  املجتمعية،  املوؤ�ص�صات  خمتلف 
بهم  والرتللقللاء  املتنوعة،  مواهبهم  ودعلللم  املبدعني 
خمتلف  يف  ال�صارقة  اإملللارة  ورائللللدات  رواداً  ليكونوا 
ميادين احلياة، وفتح اآفاق وا�صعة اأمامهم، وت�صجيعهم 

على تطوير مهاراتهم ومواهبهم املختلفة.
موؤ�ص�صة  اللل�للصللارقللة  فللتلليللات  �صجايا  وتللعللد 
الفتيات  مللواهللب  تنمية  رائلللدة يف 
 81 اإىل   31 علللملللر  ملللللن 
خمتلف  يف  وذلللللللك  عللللامللللاً 
وقد  الإبداعية،  الف�صاءات 
تاأ�ص�صت عام 4002 كاإدارة 
ثم  الأطللفللال  مراكز  �صمن 
ا�صتقلت عن مراكز الأطفال 
بللللقللللرار   2102 علللللللام  يف 
�صاحب  قللريللنللة  مللن  اإداري 
ال�صارقة،  حلللاكلللم  اللل�للصللمللو 
بنت  جواهر  ال�صيخة  �صمو 
رئي�ص  الللقللا�للصللمللي،  حمللمللد 
ل�صناعة  قرن  ربع  موؤ�ص�صة 

القادة واملبتكرين.

•• ال�صارقة -الفجر:

انطالقًا من �سعيه اإىل دعم املبادرات اخلريية واملجتمعية، جنح بينايل ال�سارقة لالأطفال الذي تنظمه مراكز اأطفال ال�سارقة، 
فنيًا  عماًل   38 ببيع  اأبوظبي” 2017،  “فن  معر�ض  يف  م�ساركته  خالل  واملبتكرين،  القادة  ل�سناعة  قرن  ربع  ملوؤ�س�سة  التابعة 

خ�س�ض ريعها بالكامل لدعم الأطفال الالجئني يف خميم الزعرتي بالأردن عرب موؤ�س�سة القلب الكبري.
وت�سكل هذه الأعمال جزءًا من 64 عماًل فنيًا مت عر�سها يف املعر�ض، من بني الأعمال التي تاأهلت للم�ساركة يف الدورة اخلام�سة 
من البينايل، التي اأقيمت خالل الفرتة من 15 يناير اإىل 15 فرباير 2017، حتت �سعار “عامل كبري بحدود خيالك”، وت�سمنت 

ثالث فئات، هي: الت�ساميم املعمارية، والبيئة، والفنتازيا والواقع.

ثقافة وفن�ن
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خالل م�ساركته يف فن اأبوظبي 2017

بينايل ال�صارقة لالأطفال يخ�ص�ص ريع 38 
عماًل فنيًا لدعم االأطفال الالجئني يف االأردن

مدينة ال�صارقة لالإعالم ترعى قمة احتاد اإذاعات 
الدول العربية وجائزة »برودكا�صت برو«

للمو�سم الثالث على التوايل من ملتقى الفنون

»�صجايا فتيات ال�صارقة« ت�صتعد لرفد امل�صهد 
الفني االإماراتي مبواهب فنية جديدة

البينايل  جناح  زاروا  الذين  الأطفال  وا�صتمتع 
يف املللعللر�للص، بللجللدار الللللليللغللو الللتللفللاعلللللي، حيث 
كّونوا اأ�صكاًل خمتلفة من قطع الليغو، عك�صت 
يف  وبراعتهم  الرتكيب  يف  الكبرية  مهاراتهم 
والأ�صياء  املللعللامل  مللن  الللعللديللد  وتللكللويللن  تخيل 

امل�صتوحاة من البيئة املحيطة بهم. 
اللللدورة اخلام�صة  رئي�ص  كللرم،  بن  وقالت رمي   
بينايل  ير�صم  لاأطفال:  ال�صارقة  بينايل  من 
اإن�صانياً  منوذجاً  عام  كل  يف  لاأطفال  ال�صارقة 
حافا بالعطاء، يتجلى من خال دعم ق�صية 
قيم  مللع  متا�صياً  معينة،  واإن�صانية  جمتمعية 
بغر�صها  الر�صيدة  القيادة  جنحت  التي  اخلللري 
يف نفو�ص اأبناء الإمارات واملقيمني على اأر�صها، 
مع  الللتلل�للصللامللن  يف  ملل�للصللتللدامللاً  �للصلللللوكللاً  لت�صبح 

املت�صررين واملحتاجني يف كل مكان.
الذي  الدعم اخلريي  واأ�صافت بن كرم: متثل 
قللدملله بلليللنللايل اللل�للصللارقللة لللاأطللفللال يف اللللدورة 
املللا�للصلليللة، بللالللتللربع بللدفللع تللكللاللليللف علللاج اأحد 

العام  هللذا  ويف  بال�صرطان،  امل�صابني  الأطللفللال 
كر�صنا ريع مبيعات الأعمال الفنية امل�صاركة يف 
لدعم  الكبري  القلب  موؤ�ص�صة  ل�صالح  املعر�ص 
وتوفري  عنهم  للتخفيف  الاجئني،  الأطللفللال 

جانب من احتياجاتهم الأ�صا�صية.
العام  القيم  املللزروعللي،  دانللة  قالت  جانبها  مللن 
اخلام�صة:  بدورته  لاأطفال  ال�صارقة  لبينايل 
الدورة  �صمن  املتاأهلة  الفنية  الأعللمللال  متيزت 
اخرتنا  والللتللي  علللاٍل،  فني  مب�صتوى  اخلام�صة، 
منها 46 عمًا فنياً لعر�صها يف جناح البينايل 
اإقباًل  �صهد  اللللذي  اأبللوظللبللي،  “فن  معر�ص  يف 
كللبللرياً مللن اللللللزوار لللاطللاع عللللليللهللا، و�صنقوم 
املتبقية  الأعمال  بعر�ص  املقبلة  الفرتة  خال 
يف ال�صارقة ودبي كجزء من املزاد اخلريي لهذه 

الدورة.
فنية  فعالية  لاأطفال  ال�صارقة  بينايل  ويعد 
تاأ�ص�صت  للللللطللفللل،  خملل�للصلل�للصللة  دولللليلللة  ثللقللافلليللة 
وتوجيهات  لللللروؤى  تللنللفلليللذاً   8002 الللعللام  يف 

�للصللاحللب اللل�للصللمللو اللل�للصلليللخ الللدكللتللور �للصلللللطللان بن 
حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�صو  القا�صمي،  حممد 
اللل�للصللارقللة، ورعللايللة كللرميللة مللن قرينة �صاحب 
جواهر  ال�صيخة  �صمو  ال�صارقة،  حاكم  ال�صمو 
الأعلى  املجل�ص  رئي�صة  القا�صمي،  حممد  بنت 
ل�صوؤون الأ�صرة، وتنظمه مراكز اأطفال ال�صارقة 
القادة  ل�صناعة  قلللرن  ربلللع  ملوؤ�ص�صة  الللتللابللعللة   -

واملبتكرين.
اأبللوظللبللي من�صة مميزة  فللن  مللعللر�للص  ويللعللتللرب 
اأنواع  ملختلف  حيوية  كوجهة  باأبوظبي  حتتفي 
الللفللنللون املللعللا�للصللرة، ويلللقلللدم املللعللر�للص كلللل عام 
والنقا�صات  احللللللوارات  مللن  مللتللنللوعللاً  بللرنللاجمللاً 
الفن،  موؤثرة يف عامل  �صخ�صيات  تديرها  التي 
وجمللمللوعللة ملللن اللللعلللرو�لللص احللليللة والأعلللملللال 
الفنية املتميزة، �صواء يف منارة ال�صعديات، اأو يف 
املجتمع  مع  للتفاعل  العا�صمة  اأنحاء  خمتلف 
فى  اأبللوظللبللي  م�صاهمة  على  اللل�للصللوء  وت�صليط 

املجالت الثقافية والفنية.

اأعلللللللللنللللت ملللديلللنلللة اللللل�للللصللللارقللللة لللللاإعللللام 
عن  العاملية  احللللرة  املنطقة  “�صم�ص” 
لقمة  حرة  كمنطقة  وم�صاركتها  رعايتها 
اإذاعلللللات الللللدول الللعللربلليللة وجائزة  احتللللاد 
الو�صط” التي  لل�صرق  برو  “برودكا�صت 
منتجع  يف  الول  اأم�ص  فعالياتها  اأقيمت 

احلبتور غراند يف دبي.
واحت�صان  تنمية  على  “�صم�ص”  وتعمل 
امللللواهلللب واللللقلللوى الللبلل�للصللريللة الللعللاملللللة يف 
والريادة  والإبلللداعلللي  الإعلللاملللي  املللجللال 
والتدريب  التعليم  جمللال  يف  الإقليمية 
وتطوير  ودعللللم  والإبللللداعللللي  الإعلللاملللي 
املللحللتللوى الإعللللامللللي والإبلللللداعلللللي عايل 
لاإعام  مائمة  بيئة  وتللوفللري  اجللللودة 

والإبداع وال�صتثمار.
ت�صجيع  اإىل  اللل�للصللنللويللة  الللقللمللة  وتلل�للصللعللى 
البث  �للصللنللاعللة  يف  املللتللملليللزيللن  الأفلللللللللراد 
الأو�صط  ال�صرق  يف  والف�صائي  الإذاعلللي 
فر�ص  بللاإتللاحللة  وتتميز  اأفريقيا  و�صمال 
حيث  العاقات  وبناء  للتعارف  ح�صرية 
�للصللملللللت فللعللاللليللات الللقللمللة جمللمللوعللة من 
تقدمها نخبة  الللتللي  واجلللوائللز  الللنللدوات 
والإعامية  احلللكللوملليللة  اللللقللليلللادات  ملللن 
اأربع جل�صات  ويت�صمن موؤمتر هذا العام 
�صيتم  كما  متحدثاً   52 بح�صور  حلللوار 
61 جائزة خال احلفل ال�صنوي  توزيع 

الكبري.

وقام الأ�صتاذ �صهاب احلمادي مدير مدينة 
حفل  خلللال  �صم�ص  للللاإعلللام  اللل�للصللارقللة 
بتقدمي جوائز  بامل�صاركة  اجلوائز  توزيع 
 7102 اإنتاج فيلم ق�صري للعام  لأف�صل 

واأف�صل فيلم طويل للعام 7102.
هذه  يف  امل�صاركة  ت�صرنا  احلللمللادي  وقللال 
الللقللمللة املللتللنللوعللة وحللفللل اجللللوائلللز حيث 
ل�صناعة  الأ�صا�صي  الللداعللم  �صم�ص  متثل 
اجلائزة  رعاية  وي�صعدنا  والإعلللام  البث 

وامل�صاركة يف تتويج الفائزين باجلوائز.
واأ�للللصللللاف لللقللد اأحلللدثلللت �للصللملل�للص ثللللورة يف 
وهي  التقليدية  احللللرة  املللنللاطللق  مفهوم 
تلللللللتلللزم بلللاإتلللاحلللة ريلللللللادة الأعلللللملللللال اأملللللام 
ال�صغرية  وامللل�للصللاريللع  املللبللتللدئللة  امللل�للصللاريللع 
واملللتللو�للصللطللة واملللوؤ�للصلل�للصللات الللقللائللمللة كما 
خاقة  اإبداعية  بيئة  تطوير  اإىل  نهدف 
لبناء  العمل جاهدين  و  بالبتكار  تزدهر 
من  نظرائنا  مللع  ا�صرتاتيجية  �للصللراكللات 
واملبادرات  والأفلللكلللار  امللل�للصللاريللع  اأ�للصللحللاب 
الإبداعية  والأعللللمللللال  والخللتلل�للصللا�للصللات 
م�صتويات  اأعلللللى  لللبلللللوغ  �صعياً  واملللبللتللكللرة 

التميز.
جاهدة  ت�صعى  �صم�ص  اأن  احلللمللادي  واأكللد 
ال�صامل  التميز والنجاح  اأهداف  لتحقيق 
ورائدة  ذكية  مللن خللال تقدمي خللدمللات 
وموجهة للمجتمع لإلهام املواهب ال�صابة 
ت�صتقطب  مللديللنللة  فللهللي  الأعلللملللال  ورواد 

وت�صهم يف �صنع  الأعللمللال  ورواد  املللواهللب 
البنية  وتوفري  الإبللداعللي  العمل  جو من 
التحتية الإدارية والتكنولوجية الازمة 
اإبللداعللي يف  بناء جمتمع  التي تعمل على 
مللوقللع املللديللنللة واملللجللتللمللع الللرقللمللي على 
للتوا�صل  عمل  بيئة  وتللوفللري  الإنللرتنللت 

وامل�صاركة وتبادل اخلربات والأعمال.
احلللوار خال  �صل�صلة من جل�صات  وُتقام 
مو�صوعات  تلللتلللنلللاول  اللل�للصللنللويللة  الللقللمللة 
ثاث  وت�صتعر�ص  الللبللث  حلللول  متنوعة 
جل�صات حوار مو�صوعات خمتلفة تت�صمن 
عابر  م�صاهدين  جمهور  نحو  التوجهات 
للثقافات وحتديد اأمناط التوزيع العاملي 
الناجحة والفيديو عرب الإنرتنت كمعيار 
الت�صدي  وكيفية  التقنية  والثورة  جديد 
العمل  بلليللئللة  يف  اجلللللديللللدة  للللللتللحللديللات 

الإذاعي.
التنفيذيني  الروؤ�صاء  جل�صة  وت�صتعر�ص 
اإيقاع التغيري يف الإعام وتاأثريه  �صرعة 
لل�صنوات  الأعلللملللال  ا�للصللرتاتلليللجلليللات  علللللى 

الثاث املقبلة.
�صام  مللن  كللًا  املتحدثني  قائمة  وت�صمل 
ملجموعة  الللتللنللفلليللذي  الللرئلليلل�للص  بللارنلليللت 
�صتيوارت الرئي�ص  �صي” ومارتن  بي  “اإم 
�صوتامي  اأوربلللللللللت  للل�للصللبللكللة  اللللتلللنلللفللليلللذي 
و�للصللنللجللاي رايللنللا مللديللر علللام ونللائللب اأول 

رئي�ص جمموعة �صبكات فوك�ص.
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الغناء ملعبي، ول اأعرف ماذا ينتظرين يف املالعب الأخرى

نيللي مقد�صي: الفن بالن�صبة اإيّل نوع ولي�ص كّمًا

حققت الفنانة نيللي مقد�سي جناحًا لفتًا من خالل كليب )كنت 
اأمتنى( الذي قّدمت من خالله نف�سها كفنانة ا�ستعرا�سية حمرتفة، 

توؤدي خطوات راق�سة ومتقنة اإىل جانب ال�سوت اجلميل.
بها  متّر  التي  الظروف  فر�سْتها  البتعاد  من  فرتة  وبعد  مقد�سي، 
حا�سمة  عودتها  تكون  اأن  امل��رة  ه��ذه  ق��ررت  العربية،  املنطقة 
ونهائية، خ�سو�سًا اأنها كانت طوال الفرتة املا�سية تدر�ض الطريقة 
التي تعود من خاللها، وكان )كنت اأمتنى( الذي ا�ستغرق حت�سريه 
6 اأ�سهر كاملة واأرادْت اأن تقدم من خالله الفن الذي حتبه والذي 

ي�سبهها.

الفن ال�صتعرا�صي، ولكنها  اأنها تقّدم  اأكدت  يف هذا احلوار 
اأنها  تعترب  كانت  اإذا  حول  �صوؤال  على  التعليق  عدم  لْت  ف�صّ
تقّدم فئة الفن نف�صها التي تقّدمها هيفاء وهبي ومايا دياب 
نف�صها  ت�صّنف  اأنها ل  وذلللك من منطلق  فللار�للص،  ومللرييللام 
�صمن فئة معينة، وموؤكدة اأن كل فنانة ا�صتعرا�صية لها ما 

ميّيزها...

بلبلة  اأثلللار  الللذي  اأمتللنللى(  )كنت  كليب  اأخلللرياً  • طللرحللِت 
فنك،  حللق  يف  رين  تق�صّ اأنلللك  يلللرى  البع�ص  ولللكللن  كللبللرية، 
مللع اأنلللك ا�للصللم مللعللروف وملللوجلللود ولللله وزنللله علللللى ال�صاحة 

الفنية؟
ر بحّق فني، فاإنني اأعترب اأنه يفعل ذلك  - َمن يُقل اإنني اأق�صّ
اأكللون موجودة، و�صعيد بي  اأن  املحبة، لأنلله يحب  من قبيل 
كفنانة وباأعمايل، واأنا اأتفهم هذه الناحية. ول �صك يف اأنني 
اأوافقه الللراأي. ولكن لدّي جواب لكل َمن ي�صاأل عن غيابي 
ر لعمل  وهو اأنني ل اأغيب، بل اأكون خال هذه الفرتة اأح�صّ
عمل  على  ب�صهولة  احل�صول  بللالإمللكللان  لي�ص  لأن  جلللديللد، 
والتي  عنها  تتحدثني  كالتي  بلبلة  ُيللحللِدث  واأن  للز  مَتلليُّ فيه 
واأن  يومياً،  جديداً  عمًا  اأطللرح  اأن  باإمكاين  النا�ص.  مل�صها 
دائللمللاً، ولكن كل فنان لديه  اأتللواجللد  واأن  اأقللّدم عمًا عادياً 
ُير�صي  الللذي  الفن  يللقللّدم  فنان  وكللل  معينة،  ا�صرتاتيجية 

ذوقه ومزاجه. الفن بالن�صبة اإيّل نوع ولي�ص كّماً.
اأ�للصللهللر كللي تولد   3 اإىل  فللاإنلله احللتللاج  ويف مللا خلل�للّص الكليب، 
العمل  هذا  اإن  اأي  ْنتج.  ومُيَ ُي�صّور  كي  بعدها  ومن  الفكرة، 
وحت�صريها  الأغللنلليللة  اختيار  بللني  مللا  اأ�صهر   6 نحو  تطّلب 
واللل�للصللفللر اإىل تللركلليللا وو�للصللع اللل�للصللوت وملللن بللعللدهللا ت�صوير 

الكليب.
بل هو حفات  اأغنية فقط،  لي�ص  الفن  • لكن 

ومللهللرجللانللات واإطلللللالت اإعللاملليللة واأملللور 
اأخرى كثرية واأنِت ترّكزين على اأغنية 

وكليب خا�ص بها؟
- اأنا اأحتدث عن املرحلة احلالية، 

واأنا عدُت. يف الفرتة املا�صية 
الظروف  بلل�للصللبللب  ابللتللعللدُت 

العامل  بلللهلللا  ميلللللّر  اللللتلللي 
فنانون  هناك  العربي. 
مل يلللتلللاأثلللروا واأنلللللا من 
اللللللفلللللنلللللانلللللني اللللللذيلللللن 

باأن  اأ�للصللعللر  تلللاأّثلللروا، ومل 
الوقت كان منا�صباً لتقدمي 

هناك  اأن  حللني  يف  اأعلللملللال،  اأّي 
بهدف  ُتطرح  كانت  لغريي  اأعللمللاًل 

التواجد لي�ص اأكرث، ورمبا هم حمّقون 
اأكرث مني. يف الفرتة املا�صية كنُت يف حالة 

فلللرتة غيابي  اأن  اعلللتلللربوا  والللنللا�للص  لللب،  َتلللرقُّ
طالت، ولكنه كان قراري وكنت اأحاول اأن 

)اأروق( فكرياً وفنياً، اإىل اأن قررُت 

العودة بعمل )fresh( حاولُت من خاله تقدمي اجلديد 
واملميز. ولي�ص بال�صرورة، كي نتواجد اأن نحيي كل يوم حفلة 
�صيء  ل  ولكن  اي�صاً،  ممكن  الأمللر  هللذا  اأن  مع  ومهرجاناً، 
مينع من اإعادة ح�صاباتنا والعودة اىل احلفات واملهرجانات 
ابتعدُت،  باأنني  اأعللرتف  عللادي.  ب�صكل  الفنية  ال�صاحة  واإىل 
ولكن من حقي اأن اآخذ الوقت الكايف لأعرف ماذا ميكن اأن 
اأقّدم عند عودتي. ولكن بعد اليوم، لن اأغيب على الإطاق 
النا�ص  واأحلللب  واأحلللب عملي  الفن  اأحللب  لأنللنللي  اأبتعد،  ولللن 
والتواجد معهم يف حفات ومهرجانات، ونحن نعمل حالياً 
على هذا املو�صوع. وبعد عر�ص كليب )كنت اأمتنى(، تلقيُت 
اأربعة عرو�ص متثيلية، ومدير اأعمايل يتابع العرو�ص التي 
ال�صنة، ونحن نرتوى يف اختياراتنا،  راأ�ص  و�صلْتنا حلفات 

لكن كل هذه العرو�ص هي ثمرة جناح الكليب.
ميّر  التي  الظروف  مع  تعاطى  فنان  كل  اأن  اىل  • اأ�صرِت 
بللهللا اللللعلللامل الللعللربللي بللطللريللقللتلله اخلللا�للصللة، ولللكللن يللبللدو اأن 
ونحن  الفنانني،  غالبية  �صعف  نقطة  والأ�للصللواء  ال�صهرة 
�صاهدنا اأنه يف ظل الأزمة هناك فنانون مل يكتفوا بالغناء، 
بل اجتهوا اإىل التمثيل والتقدمي واإىل برامج الهواة الفنية. 
اأن  الفنان  من  ومطلوب  يرحم،  ل  الوقت  اأن  تعتقدين  األ 
اأنك  تعتقدين  األ  حللا�للصللراً...  يظل  كللي  و�صعه  يف  مللا  يعمل 

اأ�صعت الكثري من الفر�ص؟
- كا. كما و�صلتني عرو�ص اليوم، تلّقيُت عرو�صاً يف ال�صابق، 
ولكن هذا ل يعني اأنني �صاأخو�ص كل التجارب التي ُتعر�ص 
بللاأي دع�صة  اأقللوم  اأن  اأخللاف  اأنللا  اأخو�صها.  األ  اإذ ميكن  علّي، 
ناق�صة. اأعرف اأن الغناء ملعبي، ول اأعرف ماذا ينتظرين يف 
املاعب الأخرى. العرو�ص التي ت�صلني متثيلية، والتمثيل 
الوقت  ويف  عندي  لي�ص مرفو�صاً 
نف�صه اأنا ل�صُت معه. رمبا 
كممثلة  غللللداً  اأطلللللّل 
اقللللتللللنللللعللللُت  اإذا 

التي ت�صبهني.  الفكرة  ُتعر�ص علّي ووجللدُت  التي  بالأعمال 
تغني،  فنانة  ولكنني  التمثيل،  اأدر�لللص  ومل  ممثلة  ل�صُت  اأنللا 
اأدر�ص  وقّدمُت )كليب( فيه الكثري من ال�صتعرا�ص، لأنني 
يف  ي�صتغلون  كما  متللامللاً  �صوتي،  على  اأ�صتغل  كما  الرق�ص 
علّي مبوهبة  اأنعَم  اهلل  اأن  اأنف�صهم. احلمد هلل  على  اأوروبللا 
متكاملة اإىل حد ما، ورمبا تكون موهبة غريي ترتكز على 
ناحية واحدة، ورمبا هناك َمن هم اأقوى مني ورمبا َمن هم 

اأقل.
تق�صدين؟ • ماذا 

- م�صكلة الفنانات اأنهن ل ميلكن موهبَتْي الغناء والرق�ص 
يف وقت واحد، ورمبا هن ميلكن موهبة اأكرب من موهبتي، 
ولكن يف جمال واحللد ولي�ص يف املجالني، ورمبللا هناك َمن 
ورمبا  بها،  اأمتّتع  ل  اأنللا  التمثيل، يف حني  يتمتعن مبوهبة 
اإذ ميكن اأن تكون موهبة التمثيل موجودة عندي،  العك�ص. 
اأكت�صفها حتى الآن. اهلل ميّيز كل فنان مبوهبة  ولكنني مل 

معينة، واأنا مّيزين مبوهبتنْي، واأنا اأرّكز عليهما.
ا�صتعرا�صية؟ كفنانة  نف�صك  ت�صّنفني  • هل 

- اأنللللا ل اأ�للصللّنللف نللفلل�للصللي، ولللكللن مللنللذ اأن بلللللداأُت واأنللللا اأقللللّدم 
ال�صتعرا�ص. اأنا فنانة ا�صتعرا�صية )�صو عْيب(؟

عْيب؟ ال�صتعرا�ص  اإن  اأقل  • مل 
واأنا  موهبة  اأعللطللاين  اهلل  ملوهبتي.  معّيناً  خطاً  اخلللرتُت   -
وعملُت  البداية عفوية  كانت يف  الوقت.  عليها مع  ا�صتغلُت 
اأ�صّنف  اأنللا ل  اليوم.  اأفعل ذلك حتى  اأزال  على تنميتها ول 
لنف�صي  واأنا و�صعُت  الذين ي�صّنفون،  النا�ص هم  بل  نف�صي، 
هدفاً، وهذا كان طموحي وهو الوقوف على امل�صارح وتقدمي 

هذا النوع من الفن.
بينك  لبنان يجمع  ال�صتعرا�صي يف  الفن  اأن  يعني  • وهذا 

وبني هيفاء وهبي ومرييام فار�ص ومايا دياب؟
- وماذا عن كارول �صماحة؟ األي�صت فنانة ا�صتعرا�صية؟!

وهيفاء  مرييام  جانب  اإىل  ا�صمك  حللددُت  ولكن  طبعاً.   •
الغناء.  خللال  امل�صرح  على  برق�صهن  ُيعرفن  لأنهن  ومايا 

هل ت�صعرين باأنك مع هذه الفئة من الفنانات؟
لو(  و)جللي  بيون�صيه  فئات. هل  لي�صت  امل�صاألة  اأعللرف.  ل   -

ُتعتربان فئة؟!
ال�صتعرا�ص؟ تقّدمان  • هما 

- هل تريدين اأن ت�صعينا جميعاً يف فئة واحدة؟!
اأ�صاألك؟ • اأنا 

- اإذا كنت ت�صعني هذه الأ�صماء �صمن فئة واحدة ل باأ�ص، 
ولكن اأنا ل اأ�صّنف نف�صي �صمن فئة معّينة. اأنا 
�صمن  نف�صي  اأ�صع  ول  نف�صي  على  اأ�صتغل 

فئة. كل فنانة تتمّيز بلون معني. 
حلللتلللى اللللفلللن ال�للصلللللللللللللللللللللللللللللتللعللرا�للصللي له 
ا�صتعرا�صية  فنانة  وكللل  خ�صو�صية، 
كان  اإذا  اأعلللرف  ول  ميّيزها،  مللا  لها 
�صمن  جميعاً  ت�صنيفنا  بالإمكان 
فللئللة مللعللّيللنللة. ل يلللوجلللد جلللواب 

لدّي.

بعد انتهاء املخرج امل�صري بيرت ميمي من ت�صوير 
كافة م�صاهد فيلمه اجلديد )عقدة اخلواجة( الذي 
يعود من خاله الفنان امل�صري ال�صاب ح�صن الرداد 
ي�صتعد  اإنللله  قللال  اأخلللرى،  مللرة  ال�صينما  �صا�صة  اإىل 
خال الأيام املقبلة للبدء يف ت�صوير اأحدث اأعماله 
ال�صينمائية )حرب كرموز(، والذي ي�صم جمموعة 

كبرية من جنوم ال�صينما والدراما امل�صرية.
ال�صعبي يف  ا�صتقر على احلي  اأنلله  ميمي ك�صف عن 
)�صتوديو م�صر( لانطاق يف ت�صوير اأوىل م�صاهد 

فيلمه اجلديد، الللذي تللدور اأحللداثلله يف فللرتة حكم 
الإنكليزي،  والحتال  فللاروق  الراحل  م�صر  ملك 
املرحلة  الفتيات خللال هللذه  اإحللدى  حيث تتعر�ص 
حللللادث اغللتلل�للصللاب مللن قللبللل علللدد مللن جللنللود جي�ص 
والذي  ال�صرطة  �صباط  اأحلللد  ويظهر  الحللتللال، 
يللدعللى اجلللللرال يللو�للصللف امللل�للصللري، ويلل�للصللعللى طوال 
اأن  بعد  الفتاة  الدفاع عن هذه  اإىل  الفيلم  اأحللداث 

يتم اختطافها على اأيدي جنود الحتال.
جمموعة  مللع  تعاقد  ال�صبكي  حممد  العمل  منتج 

فتحي  �صلبي،  منة  بينهم  مللن  النجوم  مللن  كللبللرية 
عبدالوهاب، حممود حميدة، بيومي فوؤاد، روجينا 
كبري من  عللدد  اإىل  بللالإ�للصللافللة  خللاطللر،  وم�صطفى 
وحممود  رزق  علي  حممد  اأمللثللال  ال�صابة  الللوجللوه 

حجازي.
وو�صع ال�صبكي وميمي خطة زمنية للعمل لانتهاء 
منه يف اأ�صرع وقت ممكن حتى يت�صنى لأبطال العمل 
تنفيذ م�صروعاتهم الدرامية التي من املفرت�ص اأن 

يخو�صوا بها ال�صباق الرم�صاين املقبل.

تدور اأحداثه يف فرتة حكم امللك فاروق

فيلم )حرب كرموز(... يبداأ الت�صوير قريبًا
ناهد ال�صباعي �صعيدة بدورها يف م�صل�صل )هبة رجل الغراب(

اأعربت الفنانة امل�صرية ال�صابة ناهد ال�صباعي عن 
�صعادتها بدورها يف م�صل�صل )هبة رجل الغراب(، 
اأن  الللدور، خ�صو�صاً  الرغم من خوفها من  على 
هللنللاك الللكللثللري مللن الأ�لللصلللدقلللاء نلل�للصللحللوهللا بعدم 
امللل�للصللاركللة يف هللذا الللعللمللل. واأ�للصللافللت يف ت�صريح: 
ت�صبه  اأنها  هبة  �صخ�صية  يف  �صدين  �صيء  )اأكللرث 

�صندريا(.
ع�صقها  عللن  ال�صباعي  ك�صفت  اأخللللرى،  جهة  مللن 
الكدواين،  وماجد  حلمي  اأحمد  للفنانني  الفني 
فنانني  اأفللل�لللصلللل  تللعللتللربهللمللا  اأنللللهللللا  اإىل  لفلللتلللة 

واأن حلمي فنان  كوميديني يف م�صر، )خ�صو�صاً 
بيعرف ي�صحك اجلمهور، ولذلك اأحب دائماً اأن 
امل�صاهد  مع  �صادق  لأنلله  اأعماله  واأ�صاهد  اأتابعه 

الذي يحرتمه ب�صدة(.
وكلل�للصللفللت اللل�للصللبللاعللي علللن اأنلللهلللا ملللن مللواللليللد برج 
اجلللللللوزاء، وللللذللللك هلللي اأكللللرث تللعللقللا وحللكللمللة يف 
اأنني  علليللوبللي  )ملللن  م�صيفة:  اأدوارهلللللللا،  اخللتلليللار 
مزاجية، وهذا اأحياناً ي�صبب يل قلقاً وم�صايقات 
تلللاأخلللذ راأي  اأنلللهلللا  ملللع الآخللللريللللن(، وملل�للصللرية اإىل 
حتى  عليها،  يعر�ص  عمل  اأي  يف  دائللمللاً  والللدتللهللا 

تطمئن لظهورها.
علّي،  يعر�ص  عمل  اأي  اأخللو�للص  ل  )اأنلللا  وتابعت: 
املوافقة على  قبل  وقتاً طويًا  اآخذ  دائماً  لكنني 

العمل، ولذلك اأعمايل كلها عبارة عن حتد(.
فيلم  حالياً  ت�صتكمل  اأنللهللا  اإىل  ال�صباعي  ولفتت 
نف�صه  الوقت  يف  وتنتظر  الأمللريللكللاين(،  )اللعبة 
فريد  الللراحللل  الكبري  بالفنان  اخلللا�للص  الفيلم 
�صوقي بعد اختيار الفنان الذي �صوف يقوم باأداء 
الفيلم  اأن  علماً  �صوقي(،  فريد  )امللك  �صخ�صية 
من اإنتاج ناهد فريد �صوقي وق�صة ب�صري الديك.
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للوقاية  ن�صائح   10
والعالج من التهاب البول

نتيجة  الإن�صان  اإىل  تنتقل  بكتريية  لعدوى  نتيجة  البول  التهاب  يحدث   
عدة عوامل خطر من بينها عدم الهتمام بالنظافة ال�صخ�صية اأو الإ�صابة 

ببع�ص الأمرا�ص كال�صكري اأو الإيدز اأو ت�صخم الربو�صتاتا عند الرجال.
الإ�صابة  من  والللعللاج  للوقاية  ن�صائح  لين" عللدة  "هيل�ص  موقع  ويقدم 
للم�صاعدة على  املياه  �صرب كميات وفرية من  البول يف مقدمتها  بالتهاب 

التخل�ص من البكرتيا امل�صببة للتهاب البول على الأقل 2 لرت يومًيا.
وارتللداء ماب�ص داخلية قطنية غري  با�صتمرار،  املثانة  كما ين�صح بتفريغ 
�صيقة وتنظيف املنطقة احل�صا�صة بطريقة �صحيحة اأي من الأمام للخلف 
اإىل  البكرتيا  لدخول  ذلللك  يللوؤدي  ل  حتى  العك�ص  ولي�ص  للن�صاء  بالن�صبة 

اجل�صم.
للمثانة مثل  املهيجة  التدخني والكحوليات والأطعمة  كما ين�صح بتجنب 

الأطعمة احلارة وامل�صروبات الغازية.
وين�صح بتاول الأطعمة الغنية بفيتامني )ج(؛ حيث مينع منو البكرتيا يف 
امل�صالك البولية والأطعمة الغنية بالألياف والع�صائر الطبيعية وبالأخ�ص 

التوت الربي.
ويحذر من ا�صتخدام املنظفات التي حتتوي على العطور والكحول وين�صح 

با�صتخدام ر�صا�ص املاء بدل من حو�ص ال�صتحمام.

الع�صبي جهازك  حلماية  ن�صائح   6
يحتاج اجلهاز الع�صبي اإىل عناية وحماية للحفاظ على �صامته �صاأنه �صاأن 

باقي اأجهزة اجل�صم، كي ل يتاأذى وينتج عن ذلك خلل يف وظائف اجل�صم.
ويقدم دكتور عمرو ح�صن احل�صني ا�صت�صاري املخ والأع�صاب، عدة ن�صائح 
ت�صاعد على وقاية اجلهاز الع�صبي يف مقدمتها تزويده بالعنا�صر الغذائية 
فيتامني  على  حتتوي  التي  الأطعمة  ل�صيما  �صامته  على  حتافظ  التي 
الللفللوللليللك، عللرب الإكلللثلللار مللن تناول  6 وفلليللتللامللني د وحللملل�للص  12 وب  ب 

اخل�صراوات والفاكهة واحلبوب الكاملة.
كما ين�صح ب�صرب كميات وفرية من املاء للحفاظ على اجلهاز الع�صبي من 

ال�صطرابات وم�صكات الذاكرة التي حتدث نتيجة للجفاف.
ويحّذر من تناول امل�صروبات التي حتتوي على الكافيني وامل�صروبات الغازية 

لأنها ت�صّر ب�صامته.
الذهنية  التمارين  الع�صبي عرب جمموعة من  تن�صيط اجلهاز  كما ميكن 

مثل متارين الكتابة واألعاب الذكاء والرتكيز.
اجلهاز  �صحة  على  للحفاظ  كذلك  مفيدة  البدنية  الريا�صة  اأن  واأ�صاف، 
ي�صكان  لكونهما  الكحوليات،  وتللنللاول  التدخني  من  حللذر  كما  الع�صبي. 

خطًرا كبرًيا على �صامة اجلهاز الع�صبي.
التعر�ص لاإجهاد  الراحة وعدم  الكايف من  الق�صط  بتناول  ن�صح  واأخللرًيا 

ال�صديد النف�صي واجل�صدي.

العامل؟  يف  اأفعى  اأطول  طول  هو  • ما 
 اأطول اأفعى يف العامل هي اأفعى الأنكوندا اأو باء املاء هي اأطول الأفاعي 
اإنها تعي�ص يف اأنهار وم�صتنقعات جنوب اأمريكا قد ي�صل طولها اإىل 36 
قدما رغم كونها غري �صامه اإل اأنها متيت �صحاياها  بوا�صطة ع�صرهم 

تلتف الأنكوندا حول ج�صم ال�صحية وتع�صرهم حتى متيتهم خنقا
 • اأي النهار ي�سمى نهر اخلل؟

قد يو�صف نهر النيل باأنه نهر من الع�صل اأو ال�صهد كدللة على عذوبة 
مياهه .. وعلى العك�ص من النيل هناك نهر من اخلل وهو نهر ) الريو 
- فيناجرى ( الذى يوجد فى كولومبيا .. وهو جزء من النهر الأكرب 
اأن الأ�صماك ل ت�صتطيع العي�ص  امل�صمى كوكا .. وقد بلغ من ملوحته 
فيه وعندما حلل العلماء مياهه كيميائياً وجدوا اأنها حتتوى على اأحد 
حام�ص  من  اأجللزاء  ت�صعة  وعلى  الكربيتيك  حام�ص  من  جللزءاأ  ع�صر 
الهيدروكلوريك فى كل 1000 جزء من املاء ... ويرجع �صبب ملوحة 
هذا النهر اإىل اأنه يجرى بالقرب من بركان ي�صمى بركان )بورا�صيه(.

.1898 عام  يف  ماري  البولونية  وزوجته  بياركوري  الفرن�صي  الفيزيائي  اأكت�صفه  الراديوم  اأن  تعلم  • هل 

.1898 عام  يف  ماري  البولونية  وزوجته  بياركوري  الفرن�صي  الفيزيائي  اإكت�صفة  الراديوم  اأن  تعلم  • هل 
الربت  الفيزيائي  اجلن�صية  والمريكي  الأ�صل  الأملللاين  العامل  اإكت�صفها  الن�صبية  نظرية  اأن  تعلم  هل   •

اآني�صتاين الذي ن�صر هذه النظرية يف العام 1905 م.
.1939 العام  يف  الثانية  العاملية  احلرب  يف  كان  مرة  لأول  الرادار  ا�صتخدام  اأن  تعلم  • هل 

اأبداً. يبدو  فا  ال�صم�ص  خلف  القمر  نور  يحتجب  اأن  يعني  القمر  خ�صوف  اأن  تعلم  • هل 
اجلذر  عمليات  اإيجاد  وراء  واأنه  بالريا�صيات  بعلومه  ا�صتهر  اخلوارزمي  الإ�صامي  العامل  اأن  تعلم  • هل 

ويعطي املعادلت الريا�صية الأخرى واأنه هو مبتكر علم اجلرب.
هو  الفل�صفية  الكتب  من  وغريهما  والفلك  والطب  الكيمياء  كتب  له  ترجمت  من  اأول  اأن  تعلم  هل   •
اأبي �صفيان الأمري الأمللوي الذي زهد باخلافة حبا بالعلم وان�صرف يوؤلف  خالد بن يزيد بن معاوية بن 

ويرتجم كتب الكيمياء والعلوم املختلفة.

جحا املخادع
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فوائد الب�سل للدماغ
ك�صف العلماء اأن تناول الب�صل 
تطور  اىل  يللللللللوؤدي  بلللانلللتلللظلللام 
الإن�صان  لللدى  الفكرية  امللكة 
فلللهلللو يللنللظللف خلللايلللا اللللدملللاغ 
ويجددها، ما يوؤدي اىل حت�صن 
الذاكرة واإىل تغيريات عاطفية 

ايجابية.
وقد عرفت فوائد الب�صل منذ 
تركيبه  يف  يدخل  حيث  القدم، 
واملعادن  الفيتامينات  خمتلف 

ي�صاعد على  الإن�صان،  الأ�صا�صية يف غذاء  املفيدة. لذلك فهو من اخل�صار 
التخل�ص من اأمرا�ص عديدة ويقوي املناعة.

وتدخل يف تركيب الب�صل مركبات كربيتية، جتدد عند و�صولها اىل الدم 
التاأثري  وهللذا  فيه،  معينة  مناطق  على  تاأثريها  الدماغ من خال  ن�صاط 
يلللوؤدي اىل حت�صني الللذاكللرة وظللهللور مللزاج ايجابي لللدى الإنلل�للصللان. ويوؤكد 
املواد املفيدة يف الب�صل تبقى بعد معاجلته حراريا.  اأن ثلثي  العلماء على 

حتتوي اأوراق الب�صل اخل�صراء على فيتامني �صي وبروتينات و�صكريات.

تنتمي البطاطا احللوة اإىل النباتات ال�صتوية لأنها تن�صج يف هذا الوقت 
اأوراقها،  الأحيان  بع�ص  ويف  لاأكل  جذورها  ا�صتخدام  يتم  العام،  من 

ويتمتع هذا النوع بطعٍم حلو املذاق غني وم�صبع.
وللبطاطا فوائد �صحية عديدة؛ نظراً لأنها ل حتتوي على كمية كبرية 
ِرّيات على عك�ص الأنواع الأخرى؛ ِلَذا ميكن اعتبارها البديل  كَّ من ال�صُّ

الأف�صل ملن ُيَعايِن من اْرِتَفاع ال�صكر يف الدم.
ال�صحية  الفوائد  مللن  جمموعة  للَح  اأَْو�للصَ   organicfacts مللوقللع  

الهامة للبطاطا كالآتي:
كل  يف  وعالياً  غنياً  احللللللوة م�صدراً  البطاطا  تعد  الللربللو:  – عللاج   1
من فيتامني C وبيتا كاروتني؛ وبالتَّايل فاإن تناولها ي�صاعد يف عاج 

التهابات اجلهاز التنف�صي والربو.
احللوة  بالبطاطا  الللَعللايِل  الأللليللاف  حمتوى  اله�صم:  حت�صني   –  2
بجانب معادن اأخرى مثل: املاغني�صيوم، يجعله خياراً ممتازاً لتح�صني 

اله�صم، وحتتوي على الن�صا الذي يهدئ الأمعاء واملعدة، حتى تتمكن 
من جتنب اأَي �صعوبات يف اله�صم.

جيدة  كميات  على  احللوة  البطاطا  حتتوي  الوزن:  زيادة  – تعزيز   3
ال�صحية واملعادن وبع�ص  الفيتامينات  اإىل  ِبالإِ�َصاَفِة  املعقد،  الن�صا  من 

تكون منا�صبة  وبالتَّايل  الطاقة؛  الكثري من  توفر  التي  الربوتينات، 
لاأ�ْصَخا�ص الذين يتطلعون اإىل زيادة الوزن.

اً خ�صائ�ص م�صادة  4 – عاج اللتهاب: البطاطا احللوة لها اأَْي�صَ
وجود  اإىل  ذلك  ويرجع  املفا�صل،  التهاب  ة  وَخا�صَّ لالتهابات، 

مادة البيتا كاروتني، وفيتامني C، واملاغني�صيوم.
5 – تعزيز نظام املناعة: كون البطاطا غنية ِجّداً يف مادة 

اإىل  الَرِئي�ِصّية، جنباً  لاأك�صدة  َوُهَو م�صاد  كاروتني؛  بيتا 
جنب مع فيتامني C وB الفيتامينات املعقدة، واحلديد، 

والفو�صفور، فهي تعزز جهاز املناعة ب�صكل ممتاز.

ف عليه عالج طبيعي وفعال للربو.. تعرَّ

املمثلة جونو كيمبل لدى و�سولها حل�سور عر�ض فيلم )Wonder Wheel( يف نيويورك.   )رويرتز( 

وقف جحا ذات مرة و�صط ال�صوق يدعو النا�ص حوله ثم عا �صوته وهو يقول ايها النا�ص هل تعلمون ما 
�صاأقول لكم فرد احلا�صرون كا .. ل نعلم. فقال: اذا كنتم ل تعلمون فما فائدة الكام ثم غادر املكان، ويف 
اليوم التايل حدث نف�ص ما حدث ثم �صاألهم ال�صوؤال نف�صه فاأجابوه نعم نعرف. فقال ما دمتم تعلمون فما 
فائدة الكام وتركهم وغادر وهم يف حرية واتفقوا بعد ذلك ان يجيب ن�صفهم بنعم ون�صفهم با.. ويف اليوم 
الثالث وقف جحا ي�صاأل فاأجابه ن�صفهم نعلم والن�صف الآخر ل نعلم.. فقال جحا ح�صنا من يعلم يقول ملن ل 
يعلم ثم غادر املكان وقد �صخر من اجلميع .. ويف امل�صاء عند رجوعه لبيته وقف رجان �صخما اجلثة وقطعا 
عليه الطريق ف�صاأله احدهم وقد ا�صهر يف وجهة �صكينا: هل تعلم ما �صاأفعل بك فقال نعم اعلم.. ثم جره 
الخر وهو يلوح بقب�صته: وهل تعلم ما �صاأفعل بك: فقال: نعم اعلم.. ثم اردف وهو ينظر اإىل كي�ص يف يده 

وقال لكنكما ل تعلمون ماذا �صاأمنحكما..  انها اغلى هدية يف حياتي.
الرجان  الفائز.. اطاعه  اول هو  ياأخذه  اعينكم ومن  افتحا  3 ثم  اإىل  اعينكم و�صاأعد من واحد   اغم�صا 
.. طمعا واأغلقا اعينهما .. بداأ جحا يعد من واحد اإىل 3 وهو يبتعد ثم القى الكي�ص و�صطهما وفر هاربا 
فتعارك الأثنان حتى ادميا بع�صهما من يفتح الكي�ص وياأخذ ما فيه ثم قررا ان يتقا�صما ما فيه، وعندما 
النعال  بفردة من  وام�صك كل منهم  اغتاظا  نعل قدمي ممزق،  الكي�ص  كان يف  املفاجاأة فقد  �صلتهما  فتحاه 
عنه منذ  ورثته  ابللي  نعل  انلله  العايل  ب�صوته  ر�صاله  اليهما  ار�صل  فقد  امللا جحا  بها �صاحبه غيظا  ي�صرب 

ع�صرين عاما.


