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حل �شحري للنائمني بجوار ال�شخري

طورت �صركة متخ�ص�صة يف اإنتاج �صماعات الأذن، جهازا �صغريا ميكنه 
طم�س الأ�صوات املزعجة اأثناء النوم، مبا يف ذلك "ال�صخري" الذي قد 

يزعجك به من يرقد اإىل جوارك.
الذي  اجلهاز  ف��اإن  الأم��ريك��ي��ة،  بو�صت"  "وا�صنطن  �صحيفة  وح�صب 
النوم  اأثناء  الأذن  "بوز"، ويثبت داخل  �صركة  اأنتجته  ال�صماعة  ي�صبه 
ال��ك��اب وهدير  ون��ب��اح  ال�صخري  املزعجة مثل  الأ���ص��وات  و���ص��ول  ملنع 

ال�صاحنات.
و�صيطرح اجلهاز اجلديد يف الأ�صواق قريبا، على اأن يباع بنحو 250 
على  الطبية  الأدوات  اإن��ت��اج  �صركات  تت�صابق  ���ص��ن��وات،  ومنذ  دولرا. 
امليكانيكية،  والو�صائد  الأقنعة  مثل  ال�صخري  لوقف  و�صائل  تطوير 
العَر�س  بهذا  امل�صابني  اأجهزة خا�صة مبرافقي  تنتج  ما  ن��ادرا  لكنها 
املزعج. وك�صفت اإح�صاءات حديثة اأن نحو 60 باملئة من الأمريكيني 
البالغني يعانون من ا�صطرابات يف النوم كل ليلة تقريبا، مبا يف ذلك 

م�صكلة ال�صخري.

اأطعمة نباتية غنية بالكال�شيوم
من  م��ل��غ   1000 اإىل  ع��ام��اً  و50   19 ���ص��ن  ب��ني  ال�صخ�س  ي��ح��ت��اج 
الكال�صيوم يومياً. ويعترب هذا املعدن حيوياً ل�صحة العظام والأ�صنان. 
للكال�صيوم،  جيد  م�صدر  الألبان  ومنتجات  احلليب  اأن  املعرف  ومن 
�صرب  اإىل  احتياجاته عن طريقها  لكن يتطّلب ح�صول اجل�صم على 
احلليب 3 مرات يف اليوم، اأو تناول 3 ح�ص�س من الألبان والأجبان. 

اإليك م�صادر نباتية غنية بالكال�صيوم لتعتمد عليها مع احلليب:
 بذور ال�صيا. حتتوي امللعقتان على 179 ملغ من الكال�صيوم.

اللوز. يوفر مقدار الكوب من اللوز 385 ملغ من املعدن.
 241 على  املجّفف  التني  م��ن  ك��وب  م��ق��دار  يحتوي  امل��ج��ّف��ف.  التني 

ملغ.
275 و861  التوفو. يحتوي ن�صف الكوب من التوفو على ما بني 

ملغ من الكال�صيوم، ح�صب درجة �صابة التوفو.
 161 البي�صاء  الفا�صوليا  من  كوب  كل  يوفر  البي�صاء.  الفا�صوليا 

ملغ من الكال�صيوم.
بذور عّباد ال�صم�س. يحتوي مقدار كوب من بذور عباد ال�صم�س على 

ملغ.  109
الربوكلي. يوفر كل كوب من الربوكلي 100 ملغ من الكال�صيوم.
ال�صم�صم. حتتوي كل ملعقة من ال�صم�صم على 88 ملغ كال�صيوم.

ال��ب��ط��اط��ا احل����ل����وة. حت���ت���وي ك���ل ح��ب��ة ب��ط��اط��ا ع��ل��ى 68 م��ل��غ من 
الكال�صيوم.

ال�شاي لعالج احمرار العني
ميكنك ا�صتخدام ال�صاي الأخ�صر وزيت �صجرة ال�صاي لعاج التهاب 
باطن العني. زيت �صجرة ال�صاي دواء يق�صي على اجلراثيم، وم�صاد 
للفريو�صات، ومطّهر طبيعي يف الوقت نف�صه ي�صتطيع قتل اجلراثيم 
املوجودة يف العني على الفور. ولل�صاي الأخ�صر تاأثري مهدئ للعني، 
اإىل جانب اأنه يحتوي على مادة حتد من تهيج العني، وتعمل مركبات 
البكتريي  العني  التهاب  من  احلد  على  يحتويها  التي  الفافونويد 

والفريو�صي.
 لعاج التهاب العني:

* �صع كي�س ال�صاي الأخ�صر يف ماء �صاخن ملدة 10 اإىل 15 دقيقة.
* اأ�صف 3 قطرات من زيت �صجرة ال�صاي اإىل اخلليط.

* انتظر حتى يربد الكوب وي�صبح يف درج��ة ح��رارة الغرفة، ثم �صع 
كي�س ال�صاي الأخ�صر على عينيك.

* اترك كي�س ال�صاي الأخ�صر على عينيك ملدة 20 دقيقة، وكّرر نف�س 
�صاعة. العاج 3 اإىل 4 مرات يف اليوم، ليختفي اللتهاب خال 24 

* ي�صاعد هذا العاج اأي�صاً على عاج جفاف العني، وم�صكلة ت�صاقط 
الرمو�س.
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متى ت�شت�شري الطبيب عند تغري لون براز الطفل؟
يتاأثر لون براز الطفل بالطعام الذي يتناوله، لذلك ل تعترب تغريات اللون 
يكون م�صدره  قد  الأخ�صر  اللون  ح��الت معينة. مثا  اإل يف  للقلق  �صبباً 
كرثة اأكل اخل�صروات خا�صة الورقية، لكن اإذا كان هناك اإ�صهال فغالباً ما 

يكون التغري ب�صبب عدوى بكتريية.
احل�صا�صية  فهناك  اأي�صاً،  الإ�صهال  وراء  الوحيد  ال�صبب  البكرتيا  ولي�صت 
جتاه بع�س الأطعمة، اأو ت�صمم الطعام، اأو تناول م�صادات حيوية، اأو مر�س 

كرون الذي ي�صيب القولون.
اإذا  الأم  بطعام  ب��رازه  ل��ون  يتاأثر  الأول  عامه  الطفل  بلوغ  قبل  الر�صيع. 
كان ير�صع من حليب الثدي، وقد يتغري اللون اإىل الأخ�صر اإذا اأكلت الأم 
ي�صّكل  ال��ذي  الغذائي  املحتوى  اأن  اأي  مثًا.  )امل��ا���ص��رتد(  اخل��ردل  �صل�صة 
حليب الر�صاعة هو الذي يت�صبب يف تغري لون براز الر�صيع، وعادة ل ي�صكل 

تغري اللون قبل بلوغ العام الأول قلقاً.
ال��ف��ط��ام حتدث  بعد  للطفل  ال�صلبة  الأط��ع��م��ة  ت��ق��دمي  م��ع  ال��ف��ط��ام.  بعد 
كان  اإذا  لكن  ال�صطناعية.  امللونة  وامل��واد  الأطعمة  ب�صبب  اللون  تغريات 
هناك اإ�صهال، وبع�س الأعرا�س الأخرى مثل جفاف ال�صفاه، وزيادة التبول 
اأو انقطاعه، والإح�صا�س بالتعب وقلة القدرة على الن�صاط عليك احلذر من 

اجلفاف، ومراجعة الطبيب.
يتطّلب  الأط��ع��م��ة  غ��ري  ل�صبب  ال���رباز  ل��ون  �صحوب  الطبيب؟  ت��رى  متى 
اأما  البنكريا�س.  اأو  بالكبد  متعلقاً  ال�صبب  يكون  فقد  الطبيب،  ا�صت�صارة 
اللون الداكن للرباز فتنبغي مراقبته ملدة 12 �صاعة، فاإذا مل يتغري تنبغي 

روؤية الطبيب.
الرباز،  ل��ون  لتغري  امل�صاحبة  والأع���را����س  ال��ع��ام��ات  راق���ب  ع���ام،  وب�صكل 

وخا�صة: ارتفاع احلرارة، والقيء، و�صعف ال�صهية.

ما �شبب ارتباط االكتئاب 
ب�شعوبات النوم

اك��ت�����ص��ف ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة واروي����ك 
الربيطانية ال�صبب الذي يجعل م�صاعر 
لدى  النوم،  نوعية  على  توؤثر  الكتئاب، 
الأ���ص��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن الأرق 

خال الليل.
مناطق  ه���ن���اك  اأن  ال���ب���اح���ث���ون،  ووج�����د 
بالذاكرة  مرتبطة  ال��دم��اغ  يف  حم���ددة 
الذاتية  وال����ع����واط����ف  امل������دى  ق�������ص���رية 
ال�صلبية ومن بينها الكتئاب، وهي توؤثر 
ب�صكل مبا�صر على نوعية النوم، بح�صب 

�صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وياأمل الربوفي�صور جيان فنغ فينغ الذي 
اآف��اق جديدة  فتح  التجربة، يف  قاد هذه 
لعاج الآثار اجلانبية للنوم الناجتة عن 
اأدوية  اأو  عاجات  خ��ال  من  الكتئاب، 

جديدة.
"العاقة بني  ويقول الربوفي�صور فينغ 
وال��ن��وم مت��ت ماحظتها منذ  الك��ت��ئ��اب 
اأكرث من مئة عام، ولكننا متكنا الآن من 
امل�����ص��وؤول��ة عن  الع�صبية  الآي���ات  حت��دي��د 

هذه العاقة للمرة الأوىل".

حمية البحر املتو�شط 
لتخفيف ال�شدفية 

اتباع  اأن  اإىل  جديدة  درا�صة  ت�صري 
حمية البحر املتو�صط قد ي�صاعد يف 
حت�صني اأعرا�س مر�س ال�صدفية. 
وتقول الدكتورة �صيلني فان كبرية 
طبيبة  وه�����ي  ال����درا�����ص����ة  ب���اح���ث���ي 
يف  م��ون��دور  م�صت�صفى  يف  ج��ل��دي��ة 
كريتاي بفرن�صا يف ر�صالة بالربيد 
مر�س  "ال�صدفية  الإل����ك����رتوين 
عوامل  ت�����ص��ب��ب��ه  م���زم���ن  ال���ت���ه���اب 
املتو�صط  ال��ب��ح��ر  حمية  ب��ي��ئ��ي��ة... 
كبرية  كميات  بتناول  تت�صم  التي 
م������ن ال������ف������واك������ه واخل�������������ص������روات 
واحلبوب الكاملة والأ�صماك وزيت 
الزيتون البكر وخافه.. ميكن اأن 
ب�صبب  املزمن  اللتهاب  من  تقلل 
يف  لالتهاب  امل�صادة  اخل�صائ�س 

تلك الأطعمة".
وا�صتعانت الدكتورة فان وزماوؤها 
ك��ب��رية جت���رى يف فرن�صا  ب��درا���ص��ة 
احلميات  ع���ن  م��ع��ل��وم��ات  ج��م��ع��ت 
متطوعا   158361 يتبعها  التي 
ع����ل����ى م�������دى ع������ام������ني. واأر�������ص������ل 
ال�صدفية  عن  ا�صتبيانا  الباحثون 
الدرا�صة.  تلك  يف  امل�صاركني  لكل 
ال�صتبيان  على   35735 واأج��اب 
وقال 3557 منهم اإنهم م�صابون 
اإ�صابة  ح��ال��ة  وك��ان��ت  ب��ال�����ص��دف��ي��ة 

من هوؤلء حادة.  878
عن  معلومات  جمع  اإىل  واإ���ص��اف��ة 
امل�صاركون  يتناوله  ال��ذي  الطعام 
اأي�صا  الأ���ص��ل��ي��ة  ال��درا���ص��ة  جمعت 
احلياة  اأ�����ص����ل����وب  ع����ن  م���ع���ل���وم���ات 
مثل  الأخ���رى  ال�صحية  والعوامل 
وموؤ�صر  والتدخني  والعمر  النوع 
الن�صاط  وم���ع���دل  اجل�����ص��م  ك��ت��ل��ة 
والأوعية  القلب  واأمرا�س  البدين 

واأعرا�س الكتئاب.
وق���ي���م ال���ب���اح���ث���ون م����دى اق����رتاب 
من  للم�صاركني  الغذائية  العادات 
امل��ت��و���ص��ط. وخل�س  ال��ب��ح��ر  ح��م��ي��ة 
الباحثون اإىل اأن الأعرا�س احلادة 
لدى  ترجيحا  اأق��ل  كانت  للمر�س 
م��ن ي��ق��رتب ط��ع��ام��ه��م م��ن حمية 
ال��ب��ح��ر امل��ت��و���ص��ط وذل���ك ب��ع��د اأخذ 
متعلقة  واأخ�����رى  �صحية  ع��وام��ل 

باأ�صلوب احلياة يف احل�صبان.

الطق�س ال�شيئ يعّطل 
مطارات وقطارات لندن

واج�������������ه ال�������������ص������ي������اح الأج��������ان��������ب 
والربيطانيون الراغبون يف ق�صاء 
عراقيل  م����ن  اآخ������ر  ي���وم���ا  ع��ط��ل��ة 
اأدت  بعدما  بريطانيا،  يف  ال�صفر 
اإلغاء  اإىل  ال�صيئ  الطق�س  اأح���وال 
رح���ات ط���ريان وت��اأج��ي��ل رحات 

قطارات عرب بحر املان�س.
وبعد اأ�صبوع من موجة حر �صديدة، 
اجلمعة،  رع��دي��ة،  عوا�صف  ج���اءت 

موؤجلة رحات ال�صفر.

ال�شمك يقي من الزهامير 
للن�شاء ومن مر�س الكبد للرجال 

اأن تناول ال�صمك  ي�صري بحث جديد اإىل 
يقلل من خطر الوفاة املبكرة بن�صبة 

تقريباً.  40%
ووج�������������دت درا���������ص��������ة ����ص���ي���ن���ي���ة، 
الإلكرتونية  الن�صخة  ن�صرتها 
دي����ل����ي ميل  ����ص���ح���ي���ف���ة  م�����ن 
املعدلت  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
اأ�صماك  م���ن  امل��رت��ف��ع��ة 
ال���������ص����ل����م����ون وال�����ق�����د 
واحل��������������������دوق ت���ق���ل���ل 
م���������ن خ������ط������ر وف���������اة 
ال��ن�����ص��اء ج���راء مر�س 
الزهامير بواقع 38%، 
بينما يخف�س النظام الغذائي 
خطر  ال�صمك  على  القائم 
وف������اة ال����رج����ال ج����راء 
مر�س الكبد املزمن 

بن�صبة %37. حّلل الباحثون من جامعة ت�صيجياجن 
240729 رجًا و180580 امراأة منذ 16 عاماً. 
عن  للم�صاركني  ال��غ��ذائ��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  تقييم  وج���رى 
مراقبة  وكذلك  بالأطعمة  خا�صة  ا�صتبيانات  طريق 
 54230 ت��وف��ى  امل�����ص��ارك��ني  ال��ع��ام��ة. وم��ن  �صحتهم 

رجًا و30882 امراأة خال الدرا�صة.
تناولوا  الذين  الرجال  اأن  اإىل  اأي�صاً  النتائج  وت�صري 
 10% اأقل احتماًل بن�صبة  اأعلى من ال�صمك  كميات 
اأق��ل من  باملئة  و�صتة  ال��وف��اة ج��راء مر�س قلبي  م��ن 
ال��رئ��ة مقارنة  اأق���ل م��ن م��ر���س  ال�����ص��رط��ان و20% 

بهوؤلء الذين ياأكلون اأ�صماك اأقل.
وفاة  خطر  يقلل  ال�صمكي  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  اأن  كما 
وعندما   .10% بن�صبة  قلبي  مر�س  ج��راء  الن�صاء 
لدى   3 اأوم��ي��غ��ا  ك��م��ي��ات  بالتحديد  ال��ب��اح��ث��ون  ح��ل��ل 
لديهم  الذين  والن�صاء  الرجال  اأن  امل�صاركني، وجدوا 
ج��راء مر�س  للوفاة  اأق��ل عر�صة  اأعلى هم  م�صتويات 

قلبي بن�صبة 15 و %18 على التوايل.

الكندية  بتورونتو  مايكل  �صان  م�صت�صفى  باحثون يف  وقام 
بتحليل بيانات 21 درا�صة طبية �صارك فيها 940 امراأة 
ورجل تناولوا حوايل 130 غراماً من البقوليات يومياً، 
الوزن  اأن  وت��ب��ني لح��ق��اً  اأ���ص��اب��ي��ع.  �صتة  وذل���ك على م��دى 
الأوىل،  للوهلة  و  كيلوغراماً.   0.34 مب��ع��دل  انخف�س 
يبدو هذا النخفا�س قليًا، اإل اأن ما مييز هذه الدرا�صة 
اأن اخلا�صة بينت اأن البقوليات تقل�س من الوزن عو�س 
زيادته. ويعلق الدكتور را�صل دي �صوزا، من م�صت�صفى �صان 
مايكل، اأن امل�صاركني مل يتبعوا نظاماً غذائياً �صارماً ومل 

ي�صطروا لا�صتغناء عن اأغذية معينة.
من ياأكل البقوليات يعي�س اأطول!

واللحوم  الأ���ص��م��اك  يف  فقط  ال��ربوت��ني  وج���ود  يقت�صر  ل 
ولكن اأي�صا يف اأغذية نباتية مثل البقوليات. لكن ا�صتهاك 
ال��وف��اة مبكرا عك�س  ال��ربوت��ني احل��ي��واين ي�صاحبه خطر 
ا�صتهاك البقوليات الذي ي�صمن ل�صاحبه العي�س عمرا 

اأطول كما بينت درا�صة اأمريكية.
هارفرد  ط��ب  مدر�صة  يف  باحثون  بها  ق��ام  درا���ص��ة  خل�صت 
اأن  الأمريكية،  ما�صات�صو�صيت�س  بو�صنت، يف ولية  مبدينة 
ن�صبة خطر الوفاة اأعلى عند تناول الربوتينات احليوانية 

باملقارنة مع تناول الربوتينات النباتية.
درا�صته  يف  هارفرد  طب  مبدر�صة  الطبي  الفريق  واعتمد 
على بيانات 85 األف و13 امراأة من عام 1980 حتى عام 
 1986 عام  من  رجل   329 األف   46 وبيانات   ،2012
حتى عام 2012، من �صرائح اجتماعية خمتلفة. وخال 
مدة الدرا�صة تويف 36 األف و115 م�صاركا. 8 اآلف 851 
منهم توفوا نتيجة اأمرا�س القلب والأوعية الدموية، 13 
األف  و14  ال�����ص��رط��ان  م��ر���س  ب�صبب  ت��وف��وا  و159  األ���ف 

و105 �صخ�س توفوا نتيجة اأ�صباب اأخرى ح�صب ما ذكرته 
وكالة الأنباء الأملانية.

هذه  يف  امل�صاركني  وف��اة  لأ�صباب  الباحثني  مقارنة  وعند 
اإىل  الباحثون  الغذائي، تو�صل  الدرا�صة وبيانات نظامهم 
ال��ربوت��ني احليواين  ت��ن��اول  ب��ني كمية  ع��اق��ة  ه��ن��اك  اأن 
والأ�صخا�س  البدناء  الأ�صخا�س  عند  اأم��ا  الوفاة.  وخطر 
الذين ي�صتهلكون كمية كبرية من الكحول فاإن ن�صبة خطر 
مبقارنة  الباحثني  فريق  ق��ام  كما  ج��دا.  مرتفعة  ال��وف��اة 
النظام  يف  والنباتية  احليوانية  الربوتينات  كمية  تاأثري 
العتبار  بعني  واأخ��ذوا  الوفاة،  خطر  م�صار  على  الغذائي 
عوامل خطر اأمناط حياة مرتبط بتناول ال�صجائر و�صرب 
اأن  اإىل  العلماء  وتو�صل  احلركة.  وقلة  وال�صمنة  الكحول 
اتباع نظام غذائي ت�صل فيه ن�صبة الربوتينات احليوانية 
ال�صعرات  اإج��م��ايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف  ع�صرة  ن�صبة  امل�صتهلكة 
اثنني  بن�صبة  عام  ب�صكل  الوفاة  يزيد من خطر  احلرارية 
يف املائة، وعند امل�صابني مبر�س القلب والأوعية الدموية 

بن�صبة ثمانية يف املائة.
اإذا  املائة  يف  ع�صرة  بن�صبة  الوفاة  خطر  ينق�س  املقابل  يف 
احتوى النظام الغذائي على ثاثة يف املائة من الربوتني 
نظامه  يف  يعتمد  م��ن  اأن  بب�صاطة  يعني  ه���ذا  ال��ن��ب��ات��ي. 
ال��غ��ذائ��ي ع��ل��ى امل��زي��د م��ن ال��ربوت��ني ال��ن��ب��ات��ي يف وجباته 
"دي  اأطول ح�صب ما جاء يف موقع  الغذائية يعي�س عمرا 
فيلت" الأملاين. وين�صح الأطباء بتناول البقوليات ملا فيها 
من فوائد باعتبارها م�صادر جيدة للربوتني، حيث يحتوي 
100 غرام من الباقوليات على 9 غرامات من الربوتني 
ونحو 25 يف املائة من الكربوهيدرات بالإ�صافة اإىل ن�صبة 
كبرية من الفيتامينات وحمتوى ل باأ�س به املعادن ح�صب 

ما ذكره املوقع الأملاين املعتني بالتغذية "اأور غي�صماك".

البطاطا .. غذاء ال غنى عنه يف حياة ال�شعوب
كانت توجد اأنواع متعددة من البطاطا يف الأ�صواق الأوربية 
قبل دخول البطاطا التقليدية ال�صفراء ذات الق�صر البني، 
التي ا�صتطاعت غزو الأ�صواق. اأكرث ما مييز البطاطا من 
الأ�صناف القدمية هي األوانها املختلفة واأ�صمائها الغريبة، 
مثل ال�صويدي الأزرق واملجرية ال�صوداء وم�صت�صار الرايخ.

رافق مي�صائيل ليري�س من مدينة دو�صلدورف منذ ال�صغر 
والديه يف بيع اخل�صراوات يف �صوق املدينة ال�صعبي. وقرر 
البطاطا،  بيع  يف  التخ�ص�س  �صنوات  ع��دة  قبل  مي�صائيل 
مي�صائيل  يبيع  منها.  وال��ن��ادرة  القدمية  الأن���واع  وخا�صة 
اأكرث من 100 نوعا خمتلفا من البطاطا وحني انطلق يف 

بيعها تفاجاأ باإقبال املت�صوقني الكبري على ب�صاعته.
ينتج من بطاطا "�صنجاب بامبريغ" الزرقاء القليل فقط، 
اأخ���رى خارج  زراع��ت��ه��ا يف مناطق  ف��رتة ق�صرية مت  وقبل 
التقليدي  النوع  عن  قليا  وتختلف  منطقة "فرانكني"، 
متبا  مذاقا  حتمل  من بطاطا "�صنجاب بامبريغ" لكنها 
وقريبا من طعم البندق، وهذا ما �صجع البائع مي�صائيل 
من دو�صلدورف على اإ�صافة هذا النوع النادر من البطاطا 
من  امل��رق��ط  "احل�صان  بطاطا  اأم���ا  ب�صاعته.  قائمة  اإىل 
ماكلنبورغ" فتحمل كما يدل ا�صمها على �صكل مرقط من 
اللونني الأبي�س والبنف�صجي. وابتعد النا�س عن زراعة هذا 
يعيق  الذي  الغليظ  غافها  ب�صبب  البطاطا  من  ال�صنف 
و�صفافة  رخوة  البطاطا  هذه  وت�صبح  ب�صهولة.  تق�صريها 
عند طبخها طازجة، لكنها ت�صبح �صلبة عند تركها لتربد. 

اأما طعمها في�صابه طعم الك�صتناء احللوة.

وجبة يومية من البقوليات متنح �شعورًا بال�شبع طوال اليوم

اإذا اأردت اال�شتغناء عن نظم احلمية ال�شارمة والتخفيف من وزنك، 
فعليك بوجبة يومية من البقوليات، فهي كافية لتلبية احتياجات 

اجل�شم ومتنحه �شعورًا بال�شبع طيلة اليوم.
للتخفيف  �شارم  حمية  نظام  اتباع  النا�س  من  العديد  يحاول 

�شهلة،  طريقة  اكت�شفوا  كنديني  خببراء  اأن  بيد  الببوزن.  من 
االأمريكية  العلمية  املجلة  ن�شرتها  التي  الدرا�شة  فح�شب 

نوتري�شن"،  كلينيكال  اأوف  جورنال  "اأمرييكان 
والفا�شولياء  كالعد�س  البقوليات،  فاإن 

مكونات  هببي  واحلببمبب�ببس،  والبببببببازالء 
�شحية و حتتوي على م�شادر غذائية 

�شعورًا  تثري  البقوليات  اأن  الدرا�شة  وت�شري  هامة. 
بال�شبع طيلة اليوم، وبذلك ال ي�شطر ال�شخ�س اإىل تناول 

اأغذية اأخرى غنية بال�شعرات احلرارية.
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�ش�ؤون حملية
خالل الف�شل الدرا�شي االأول من العام االأكادميي املقبل

جامعة اأبوظبي تخ�ش�س 11.5 مليون درهم للمنح وامل�شاعدات املالية 
بن حرمل: اجلامعة قدمت 151 مليون درهم منحًا طالبية منذ تاأ�شي�شها

اأ�شدقاء ال�شرطة نخبة امل�شتقبل يزورون طريان �شرطة اأبوظبي

يف جمل�شه باليحر

حممد �شيف بن نعيف  يكّرم نائب رئي�س جمهورية اأر�س ال�شومال

•• اأبوظبي - الفجر

ع���ن تخ�صي�س  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  اأع��ل��ن��ت 
املنح  ل�����ربام�����ج  دره�������م  م���ل���ي���ون   11.5
الدرا�صية وامل�صاعدات املالية خال الف�صل 
الدرا�صي الأول من العام الأكادميي املقبل 
الدرا�صة  تنطلق  والذي   2019-2018
به يف 2 �صبتمرب املقبل، حيث من املقرر اأن 
1689 طالب وطالبة  ي�صتفيد منها نحو 
املالية  امل����وارد  ذوي  م��ن  اأو  امل��ت��ف��وق��ني  م��ن 
املحدودة ليتجاوز بذلك اإجمايل مبلغ املنح 
قدمتها  التي  املالية  وامل�صاعدات  الدرا�صية 
ذوي  م��ن  اأو  امل��ت��ف��وق��ني  للطلبة  اجل��ام��ع��ة 
انطاقها عام  املحدودة منذ  املالية  امل��وارد 
 151،365،315 عن  يزيد  ما   2003
 8643 منها حوايل  ا�صتفاد  درهم  مليون 
�صعيد  �صعادة علي  واأك���د  ط��ال��ب وط��ال��ب��ة.  
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الظاهري  حرمل  بن 
ا�صرتاتيجية  اأن  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة 
اجلامعة يف تخ�صي�س هذه املنح الدرا�صية 
وامل�صاعدات املالية اإمنا توؤكد التزام وحر�س 
من  للطلبة  تتيح  اأن  على  اأبوظبي  جامعة 
واملتفوقني  امل���ح���دودة  امل��ال��ي��ة  امل����وارد  ذوي 
فر�صة  وع���ل���م���ي���اً  اأك����ادمي����ي����اً  وامل����ب����دع����ني 
البكالوريو�س  برامج  اأح��د  �صمن  الدرا�صة 
وامل��اج�����ص��ت��ري ال��ت��ي ت��ط��رح��ه��ا اجل��ام��ع��ة يف 
فروعها باأبوظبي ودبي والعني، اإمياناً منها 
الوطني  وواجبها  املجتمعية  مب�صوؤوليتها 
يف فتح اآفاق اأرحب لعدد اأكرب من الطاب 
متابعة  اإىل  يطمحون  ال��ذي��ن  والطالبات 
درا�صتهم الأكادميية واإتباع م�صارات مهنية 
م��ن حت��ق��ي��ق طموحاتهم  واع����دة مت��ّك��ن��ه��م 
الإيجابية  وامل�����ص��ارك��ة  م��ه��ارات��ه��م  وت��ط��وي��ر 
الفاعلة يف بناء جمتمعاتهم ودعم م�صرية 

وامل�صتدامة  ال�صاملة  القت�صادية  التنمية 
بينما  امل��ت��ح��دة.  العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
ا�صتفاد 1،798 طالب وطالبة من 22.5 
للمنح  اجل��ام��ع��ة  خ�ص�صتها  دره���م  مليون 
الأكادميي  العام  خال  املالية  وامل�صاعدات 

اجلاري 2018-2017.
اجلامعة  ح����ر�����س  ح����رم����ل  ب����ن  واأو������ص�����ح 
���ص��ن��وي��اً ع��ل��ى ت���ق���دمي ف���ئ���ات م��ت��ن��وع��ة من 
املالية  وامل�صاعدات  الدرا�صية  املنح  برامج 
لت�صجيعهم  ت�صميمها  مت  وال��ت��ي  للطلبة 
الأكادميي  الأداء  يف  والتميز  التفوق  على 
وت�����ص��ج��ي��ل اإجن�������ازات ع��ل��م��ي��ة ت��رت��ك��ز على 
الإبداع والبتكار، حيث ت�صاهم برامج املنح 
ا�صتقطاب  يف  املالية  وامل�صاعدات  الدرا�صية 
الطلبة املتفوقني من خمتلف اأنحاء الدولة 
واإعدادهم وتاأهيلهم يف بيئة تعليمية تطبق 
العايل  التعليم  م��وؤ���ص�����ص��ات  اأرق����ى  م��ع��اي��ري 
اإىل اأن هذه الربامج تنق�صم  العاملية، لفتاً 
امل��ن��ح وه���ي: منحة �صمو  ف��ئ��ات م��ن   5 اإىل 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ 

جمل�س  رئي�س  الغربية  املنطقة  يف  احلاكم 
اجلامعة،  رئي�س  ومنحة  اجل��ام��ع��ة،  اأم��ن��اء 
الأكادميية،  وامل��ن��ح��ة  اجل��ام��ع��ة،  وم��ن��ح��ة 
ومنحة الريا�صيني، بالإ�صافة اإىل برنامج 

امل�صاعدات املالية.
وتتنوع املنح الدرا�صية والتي تقدمها جامعة 
وتت�صدرها  والطالبات  للطاب  اأبوظبي 
م��ن��ح��ة ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح��م��دان ب��ن زاي����د اآل 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
تقدم  والتي  اجلامعة  اأمناء  رئي�س جمل�س 
يف  املتفوقني  من  وطالبة  طالب  لع�صرين 
ل  م��دة  املنحة  وت�صتمر  ال��ع��ام��ة،  الثانوية 
اأو  الواحد  للطالب  �صنوات  اأرب��ع  عن  تزيد 
اأوًل،  اأي��ه��م��ا ي��ح��دث  ال��ت��خ��رج،  حتى م��وع��د 
ور�صوم  ال��درا���ص��ة  ر���ص��وم  املنحة  وتت�صمن 

ور����ص���وم اخلدمات  وال��ت�����ص��ج��ي��ل،  ال��ت��ق��دمي 
"منحة  متنح  بينما  وال�صحية،  الطابية 
رئي�س اجلامعة" للطاب احلا�صلني على 
اآخ���ر ثاث  % يف   97 م��ع��دل ل يقل ع��ن 
���ص��ن��وات م��ن ال��درا���ص��ة ال��ث��ان��وي��ة وتت�صمن 
ر�صوم  على   100% قيمته  خ�صماً  املنحة 
"منحة  وتقدم  اجلامعة،  ور�صوم  الدرا�صة 
بالتميز  يت�صفون  ممن  لطلبة  اجلامعة" 
الأكادميي والذين اأكملوا الدرا�صة الثانوية 
�صنتني  خ��ال  باجلامعة  والتحقوا  بتفوق 
"املنحة  اأما  من ا�صتكمال الثانوية العامة. 
املنتظمني  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ت���ق���دم  الأكادميية" 
ع��ل��ى معدلت  واحل��ا���ص��ل��ني  ال���درا����ص���ة  يف 
ف�صلني  مل��دة   3.60 ع��ن  تقل  ل  تراكمية 
هذه  قيمة  ت�صل  وق��د  متتاليني،  درا�صيني 

املنحة اإىل %20 من ر�صومهم اجلامعية، 
للطلبة  الريا�صيني"  "منحة  تقدم  بينما 
ال��ذي��ن ي��ت��م��ت��ع��ون مب���ه���ارات ع��ال��ي��ة ومتيز 
الأن�صطة  خمتلف  يف  وي�����ص��ارك��ون  ري��ا���ص��ي 
حيث  اجل��ام��ع��ة  تنظمها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
الدرا�صية  ال��ر���ص��وم  على  خ�صماً  مينحون 

ي�صل اإىل 25%.  
يوفر  املالية  امل�صاعدات  برنامج  اأن  ويذكر 
للطاب والطالبات من ذوي املوارد املالية 
امل����ح����دودة م�����ص��اع��دات م��ال��ي��ة ت�����رتاوح ما 
قيمة  م��ن  خ�صم   40% اإىل   10% ب��ني 
الر�صوم الدرا�صية وذلك بعد درا�صة �صاملة 
تقدمهم  ب��ع��د  الج��ت��م��اع��ي��ة  لأو����ص���اع���ه���م 
وا�صتيفاء  ب��اجل��ام��ع��ة  امل��ن��ح  مل��ك��ت��ب  ب��ط��ل��ب 

ال�صروط املطلوبة.

•• ابوظبي - الفجر

نخبة  ال�صرطة"  "اأ�صدقاء  ب��رن��ام��ج  ط���اب  ت���ع���ّرف 
اإدارة  ع��م��ل  م��ه��ام  اإىل   ، اأب��وظ��ب��ي  ب�صرطة  امل�صتقبل   
املركزية،  العمليات  اأبو ظبي، يف قطاع  �صرطة  طريان 

وجتربتها الرائدة يف تقدمي اخلدمات الإن�صانية.
وكان العقيد طيار عبيد حممد ال�صميلي، نائب مدير 
موؤكداً  الطلبة  التقى  اأب��وظ��ب��ي،  �صرطة  ط��ريان  اإدارة 
حر�س �صرطة ابوظبي على تعزيز امل�صوؤولية املجتمعية 
الإدارة  ومهام  عمل  بطبيعة  وتعريفهم  الطاب  لدى 

ودورها يف تقدمي اخلدمات املجتمعية.
اخت�صا�صات  تناول  تقدميياً  عر�صاً  الطاب  و�صاهد 
والإن������ق������اذ،  ال���ب���ح���ث  وع���م���ل���ي���ات  الإدارة  واأع������م������ال 
املروحيات  ع��ل��ى  اط���ل���ع���وا  ك��م��ا  اجل������وي،  والإ�����ص����ع����اف 
امل���ع���دات وم���ه���ام ك���وادره���ا الطبية.  ب���اأح���دث  امل��ج��ه��زة 
ق�صم  اأكد املقدم حممد علي الدرمكي رئي�س  و 
ال����ع����اق����ات ال���ع���ام���ة وال���ت���وج���ي���ه يف اإدارة  امل�����را������ص�����م 
اأهمية  واخل��دم��ات  والعاقات  العامة  بقطاع  املالية 
الزيارة يف تعريف امل�صاركني  بالإجنازات املتميزة التي 

التطورات  وم���دى  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رط��ة  ط���ريان  حتققها 
ال�صرطية  امل����ه����ام  اأداء  يف  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 
والإن�صانية.  وا�صطحبهم خال الزيارة النقيب �صاملني 

عبد اهلل ال�صام�صي، يف جولة داخل اأق�صام واأفرع الإدارة، 
من  الطائرات  جتهيز  يف  العمل  طبيعة  على  واطلعوا 
وقوع  ح��ال  يف  الت�صرف  وكيفية  ال�صيانة،  فريق  قبل 

حادث، والإج��راءات الوقائية التي يتوجب القيام بها، 
اأبوظبي،  �صرطة  ط���ريان  عمليات  غ��رف��ة  عمل  واآل��ي��ة 
ت��ل��ق��ي الباغات  ال���ط���ائ���رات ع��ن��د  واإج�������راءات حت���رك 
مهام  ت��ق��دمي  يف  الإدارة  ودور  احل�����وادث،  وق���وع  وق���ت 
البحث والإنقاذ، ونقل املر�صى وامل�صابني، والإجراءات 

الوقائية ال�صرورية. 
واأعربت مها زيد الها�صمي مدير فرع التوجيه الثقايف 
واملعنوي يف ق�صم العاقات الجتماعية والتوجيه باإدارة 
ال��ع��ام��ة  ع��ن تقديرها للربنامج  امل��را���ص��م وال��ع��اق��ات 
�صرطة  ط��ريان  اإدارة  نفذته   ال��ذي  املتميز  التثقيفي 
ابوظبي  يف ا�صتقبال ا�صدقاء ال�صرطة نخبة امل�صتقبل 
منت�صبي  اب��ن��اء  ت��وع��ي��ة  يف  ال��ك��ب��ري  ب��ال��دع��م  م�صيدة   ..
ويف  وطموحهم.  تطلعاتهم  ير�صي  ملا  اأبوظبي  �صرطة 
ختام الزيارة مت توزيع الهدايا التدكارية على الطلبة 

والتقاط ال�صور اجلماعية معهم.
ال�صرطة نخبة  اأ���ص��دق��اء  ب��رن��ام��ج  اأن   ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ويهدف  الجتماعية  العاقات  ق�صم  ينظمه  امل�صتقبل 
اأوق���ات  ف��راغ الأب��ن��اء  خ��ال العطلة ال�صيفية   ل�صغل 

باأن�صطة وبرامج  هادفة ومفيدة.

•• العني – الفجر

اأقام حممد �صيف بن نعيف العامري يف جمل�صه باليحر 
مبنطقة العني حفل تكرمي وا�صتقبال على �صرف نائب 
رئ��ي�����س دول���ة اأر�����س ال�����ص��وم��ال ع��ب��دال��رح��م��ن عبداهلل 
ال�صيلعي، بح�صور عدد من ال�صخ�صيات ورجال الأعمال 

واأبناء جالية جمهورية اأر�س ال�صومال يف الإمارات.
ال�صومال يف كلمة  اأر���س  رئي�س جمهورية  نائب  واأ�صاد 
المارات  مع  ب��اده  تربط  التي  املتميزة  بالعاقات  له 
الإماراتية  ال�صتثمارات  دور  مثمناً  الر�صيدة،  وقياتها 
امل�صاعدات  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ص��وم��ال،  اأر����س  جمهورية  يف 
الإمارات  حكومة  تقدمها  التي  والإمنائية  الن�صانية 
م�����ص��روع جتهيز  خ��ا���ص��ة  ال�����ص��وم��ال،  اأر�����س  �صعب  اإىل 
م��ي��ن��اء ب��رب��رة واإن�����ص��اء ال�����ص��دود والآب�����ار ال��ت��ي انع�صت 
العديد من املناطق الزراعية. موؤكداً اأن تاأ�صي�س مكتب 
اإىل  ال�صومال يف دبي يهدف  اأر���س  جت��اري جلمهورية 
تعزيز حركة التجارة وال�صتثمار بني البلدين.  ووعد 
كافة  بالعمل على تقدمي  ال�صومال  اأر�س  رئي�س  نائب 
الت�صهيات للم�صتثمرين ورجال الأعمال الإماراتيني.  
ال�صومال والوفد  اأر�س  نائب رئي�س جمهورية  وتوجه 
حممد  الدعوة  �صاحب  اإىل  والعرفان  بال�صكر  املرافق 
���ص��ي��ف ب���ن ن��ع��ي��ف ال���ع���ام���ري ع��ل��ى اأع���م���ال���ه اخلريية 
والن�صانية يف جمهورية اأر�س ال�صومال، والتي �صملت 
نادي  وتقدمي حافات مدر�صية وجتهيز  م�صاجد  بناء 
ريا�صي، معترباً اأن حممد �صيف بن نعيف خري ما يج�صد 
ال�صومال،  اأر���س  و�صعب  الإم���ارات  اأبناء  بني  ال�صداقة 

حيث كانت الإمارات اأول الدول  التي مدت يد امل�صاعدة 
من خال  امل�صروعات اخلريية والتنموية، ومعها عدد 
م��ن املواطنني واأه���ل اخل��ري. م��ن جهته رح��ب �صاحب 
الدعوة حممد �صيف بن نعيف بزيارة نائب رئي�س اأر�س 
ال�صومال والوفد املرافق، معترباً اأن �صيوف الدولة هم 

�صيوف جميع املواطنني، واأكد بن نعيف  اأن الإماراتيني 
عندما يق�صدون اأي بلد يف العامل ي�صار اإليهم  باملحبة  
اخلال�صة باأنهم "عيال واأبناء زايد"، وهم منارة  للخري 
والإن�صانية، نظراً ل�صمعة الإمارات على امل�صتوى الدويل 
والعربي والإ�صامي نظراً حلجم م�صاريعها الرائدة يف 

العون الإن�صاين والإغاثة  وعطاءاتها امل�صتمرة يف كافة 
املجالت اخلريية التي �صملت اأرجاء الأر�س. 

التذكارية،  ال�����دروع  ت��ب��ادل  ج���رى  احل��ف��ل  اخل��ت��ام  ويف 
اأر�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ���ص��رف  على  ع�صاء  م��اأدب��ة  واق��ي��م��ت 

ال�صومال والوفد املرافق.

دورات يف الفنون القتالية �شمن فعاليات املخيم 
ال�شيفي لالأطفال  بحديقة االإمارات للحيوانات

•• اأبوظبي- الفجر

يقدم املخيم ال�صيفي اخلا�س مبنتجع وحديقة الإمارات للحيوانات العديد 
من الأن�صطة التي جتمع ما بني العلم والت�صلية. وقد بداأت هذه الوجهة 
الآيكيدو،  ريا�صة  يف  دورات  امل�صاركني  الأع�صاء  مبنح  م��وؤخ��ًرا  ال�صياحية 
�صمن  الع�صكرية،  الفنون  اأهمية  على  ال�صوء  م�صلطًة  القتالية.  والفنون 
برنامج فريد من نوعه من �صاأنه ت�صجيع الأطفال على ري��ادة منط حياة 

اأكرث �صحة ون�صاط. 
وقد اأو�صحت اإدارة احلديقة باأن هذه الدورات �صتكون متاحة لاأطفال من 
عمر 4 �صنوات اإىل 14 �صنة، و�صتقام يف قاعة القرية الرتاثية يف منتجع 
اأ�صبوع.  ك��ل  وال��ث��اث��اء م��ن  الأح���د  ي��وم��ي  الإم�����ارات للحيوانات  وح��دي��ق��ة 
على  الرتكيز  مع  النف�س،  عن  الدفاع  تقنيات  الأط��ف��ال  خالها  و�صيتعلم 
اإ�صراف  حتت  ذلك  و�صيتم  احلرجة،  املواقف  يف  الت�صرف  وكيفية  التوازن 
الدفاع  كيفية  الأطفال  تعليم  الأن�صطة على  تقت�صر  مدرب حمرتف. ول 
اأج��زاء اجل�صم،  اأنف�صهم فح�صب، واإمن��ا متنحهم متريًنا �صامًا لكافة  عن 

وتعمل على تعزيز �صحتهم ولياقتهم البدنية. 
وحديقة  منتجع  لدى  الت�صويق  مديرة  املحمودي،  نعيمة  ال�صيدة  وقالت 
خميمنا  ي��ه��دف  اجل��دي��دة:  ال����دورات  ب�����ص��اأن  معلقة  للحيوانات  الإم�����ارات 
ال�صيفي لإ�صغال الأطفال مبا هو نافع خال العطلة ال�صيفية، ومينحهم 
الفر�صة للتفاعل مع الأطفال الآخرين، وي�صاهم يف تنمية ثقتهم باأنف�صهم، 

معزًزا مفاهيم الرتبية والحرتام واملواقف الإيجابية لديهم. 
اخلا�س  ال�صيفي  باملخيم  اخلا�صة  الباقات  اأ�صعار  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجت��در 
درهم   199 تبلغ  للحيوانات،  الإم���ارات  وحديقة  منتجع  ل��دى  بالأطفال 
من  لاأطفال  متاح  وهو  اأ�صبوعًيا.  اإمارتي  دره��م  و800  يومًيا،  اإم��ارات��ي 
عمر 4-14 عام. ويفتح اأبوابه يومًيا من ال�صبت اإىل اخلمي�س، من ال�صاعة 

الظهر.  بعد   2:00 ال�صاعة  وحتى  �صباًحا   8:00

انطالقة ناجحة لربنامج  حتدي القراءة ال�شيفي 
الذي تنظمه دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي

•• اأبوظبي- الفجر

اأطلقت دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي بنجاح برنامج حتدي القراءة 
اأرجاء  كافة  يف  املنت�صرة  للدائرة  التابعة  املكتبات  يف  يقام  ال��ذي  ال�صيفي 
الإمارة. و�صهد التحدي اإقباًل كبرياً من الأطفال حيث مت ت�صجيل م�صاركة 
400 طفًا الذين قراأوا اأعداداً كبرية من الكتب،  وتهدف هذه املبادرة التي 
تندرج �صمن فعاليات "مو�صم �صيف اأبوظبي 2018" وتتطلب قراءة 30 
كتاباً من حول العامل اإىل ت�صجيع الأطفال واليافعني على ال�صتفادة من 
وقتهم يف القراءة اأكرث خال العطلة ال�صيفية، بالإ�صافة اإىل ا�صتمتاعهم 
التي �صتتيح لهم فر�صة لقاء كتابهم  مبجموعة من الأن�صطة والفعاليات 
املف�صلني، والتعرف على اإنتاجات ثقافية ومعرفية عاملية.  وتقام فعاليات 
الوثبة،  "مكتبة  من  كل  يف  وتقام  املقبل؛  اأغ�صط�س   31 لغاية  الربنامج 
خليفة،  منتزه  مكتبة  الباهية،  حديقة  مكتبة  مزيد،  مكتبة  املرفاأ،  مكتبة 
ومكتبة زايد املركزية يف منطقة العني".  ويت�صمن الربنامج اإتاحة الفر�صة 
املكتبة  "اأمني  اأخ��رى، تت�صمن فعالية  اأن�صطة  الأطفال للم�صاركة يف  اأم��ام 
ال�صغري" التي تدعو الأطفال من �صن 8 اإىل 14 عاماً اإىل التقّدم بطلب 
للعمل كاأمناء مكتبة ل�صهر واحد يف املكتبة العامة الأقرب اإليهم. وفعاليات 
"الربنامج ال�صيفي "حول العامل" الذي يقدم جمموعة من ور�س العمل 
مبتكرة،  عمل  وور���س  الق�ص�س  ورواي���ة  اللغات  وتعليم  واحلرفية  الفنية 
وي�صع يف متناول ال�صباب واليافعني يف اأبوظبي فر�صاً كثرية حتّفزهم على 
اأ�صبوعية  الإبداع والتعّلم. كما تعتمد كل مكتبة م�صاركة موا�صيع ثقافية 
حتتفي ببلد اأو منطقة معينة، حيث يتعّلم الأطفال تفا�صيل اللغة والثقافة 

من خال اأن�صطة وور�س عمل وقائمة من الكتب العاملية. 



ح���اول���ت اأك�����رث م���ن م������ّرٍة اأن ت�����ص��ع��ي��ه يف 
ذاته  ال�صيناريو  لكّن  دون��ه��ا  م��ن  ال�صرير 
يتكّرر: ي�صتيقظ �صباحاً مبّلًا نف�صه. ل 
اإرادت��ه فهو يريد  اإىل غياب  ال�صبب  يعود 
حني  ي�صتيقظ  واأن  )كالكبار(،  يكون  اأن 
نوماً  ينام  لكّنه  التبّول  يف  برغبٍة  ي�صعر 

عميقاً جّداً.

رّد الفعل الالزم
احلّفا�صات  اإىل  اللجوء  اأّن  الأطّباء  يوؤكد 
تزعج  دام��ت ل  م��ا  �صّيئاً  اأم���راً  لي�س  ليًا 
وقبل  ب�صرٍب.  النتظار  يكفي  بل  طفلك، 
ُيعترب  ل  العمر،  م��ن  �صنوات  ال�صت  بلوغ 
لأّن  طبيعي،  غري  ت�صّرفاً  الليلي  التبّول 
بعد  املرحلة  ه��ذه  يف  يكت�صب  مل  اجل�صم 

ردود الفعل الازمة كي مينع ذلك.
ل يتلّقى الطفل الذي يبّلل نف�صه يف الليل 
اأّن  لُيعلمه  الدماغ  ير�صلها  التي  الإ���ص��ارة 
 15% يعاين  الواقع،  يف  ممتلئة.  املثانة 
من الأطفال �صل�س البول الليلي قبل بلوغ 
ال�صت �صنوات، وهذا ما ُيعرف با�صم �صل�س 

البول الليلي البتدائي.
لذلك، يقرتح الأطّباء التاأّكد مّما اإذا كان 
كان  اإذا  اأو  النهار،  يف  نف�صه  يبّلل  الطفل 
كان  اإذا  اأو  امل���اء،  لي�صرب  ل��ي��ًا  ي�صتيقظ 
وجود  اإىل  العامات  ه��ذه  ت�صري  ي�صّخر. 
م��ر���ٍس م���ا. ويف ح���ال غ��ي��اب��ه��ا، ل ب���ّد من 

نظافته  على  باحلفاظ  الطفل  يبا�صر  اأن 
خال الليل بعد فرتٍة ق�صريٍة.

ن�شائح
هل يريد طفلك التخّلي عن عادة التبّلل 
م�صاعدته.  ت�����ص��ت��ط��ي��ع��ني  ال�������ص���ري���ر؟  يف 
���ص��ّج��ع��ي��ه ك���ي ي�����ص��رب امل�����اء ج���ّي���داً خال 
امل��ق��اب��ل، ل  ب��ان��ت��ظ��ام. يف  ال��ن��ه��ار، فيتبول 
الوجبة  ت��ن��اول  بعد  ك��ث��رياً  ي�صرب  تدعيه 
اخلفيفة لأّن عليه الدخول اإىل املرحا�س 

مبا�صرًة قبل النوم.
اإىل  ال��دخ��ول  يكون  اأن  ���ص��رورة  اإىل  ُي�صار 
املرحا�س اأمراً �صهًا خال الليل. كذلك 
ير�صم  روزن���ام���ٍة  ب��اإق��ام��ة  الأط���ّب���اء  ين�صح 
يبّلل  اإذا مل  �صم�صاً  ي��وٍم  ك��ّل  عليها طفلك 
نف�صه وهو نائم، اأو غيمًة اإذا ح�صل العك�س. 
ويف نهاية الأ�صبوع، تعّدين ال�صمو�س معه 
يح�صل  ال��غ��ي��وم،  ع���دد  ع���دده���ا  ف���اق  واإذا 

طفلك على مكافاآٍت كّلما تقّدم.
اإيقاظ  ع���دم  اإىل  الأه����ل  الأط���ّب���اء  وي��ن��ّب��ه 
املرحا�س  اإىل  ا�صطحابه  بهدف  الطفل 
النوم،  يف  ا�صطرابات  له  ي�صّبب  ذلك  لأّن 
ولن ي�صمح له باكت�صاب رّد فعل كبح البول 
حينها، ولن يعتاد ال�صتيقاظ ليدخل اإىل 

املرحا�س بنف�صه.

�شل�س البول الليلي الثانوي

طويلة  م��ّدة  نظافته  على  طفلك  حافظ 
الآن يعود ويبّلل نف�صه ليًا. ُيطلق  لكّنه 
على هذه احلالة ا�صم �صل�س البول الليلي 
عامٍل  اإىل  ال�صبب  ي��ع��ود  وق���د  ال��ث��ان��وي. 
ما  مل���ر����سٍ  ع��ار���ص��اً  ك��ون��ه  اإىل  اأو  ن��ف�����ص��يٍّ 
بّد  الكلى. لذلك ل  اأمرا�س  اأو  كال�صّكري 

من ا�صت�صارة طبيب.
الليلي  ال��ب��ول  �صل�س  ا�صتمّر  ح��ال  يف  اأّم���ا 
ال�صت�صارة  فت�صهم  �صنوات،   6 عمر  بعد 
امل�صكلة وو���ص��ع احللول  اأ���ص��ا���ٍس  اإي��ج��اد  يف 

معّينة،  اأدوي���ٍة  اإىل  كاللجوء  لها  املنا�صبة 
نوم  ماب�س  يف  ا�صت�صعار  جهاز  و�صع  اأو 

الطفل ينذره حني يبداأ البول ي�صيل.
يعاين 1.5% من الأولد يف �صّن املراهقة 
الليلي،  ال��ب��ول  �صل�س  ال��ب��ل��وغ  م��رح��ل��ة  اأو 

ويكون ذلك وراثّياً غالباً.
امل���و����ص���وع مهّمًة  وُت��ع��ت��رب م��ن��اق�����ص��ة ه����ذا 
ي�صارك يف  اأن  الطفل  للغاية. كذلك على 
عملّية البحث عن حلوٍل مل�صكلته من دون 

اأن ي�صعر بالذنب.

مــنــ�عــــات

23

تعّلم اللغة لي�س م�شارًا هادئًا و�شل�شًا يف بع�س احلاالت... فيما يلي ن�شائح اخلراء 
للتحّكم يف بع�س املواقف احل�شا�شة اأو امل�شحكة اأو ال�شعبة اأو املتِعبة التي �شنتعّر�س 

لها يومًا ال حمالة!

يحافظ  كيف  طفلك  تعّلم 
النهار  خببالل  نظافته  على 
ال  لكّنه  طويل،  وقت  منذ 
يزال يحتاج اإىل حّفا�شة 
خبببالل الببلببيببل. هبببل هببذا 
ّل  حتحُ وكيف  خطري؟  االأمببر 

هذه امل�شكلة؟
يحافظ طفلِك البالغ من العمر 
اأربع �شنوات ون�شف ال�شنة على 
نظافته خالل النهار منذ اأن كان 
يف الثالثة من عمره، لكّنه ال بّد 

اأن يرتدي احلّفا�شة كّل ليلٍة.

ال يزال يحتاج اإىل حّفا�شة خالل الليل!

البول  �شل�س  يعانون  االأطفال  % من   15
الليلي قبل بلوغ ال�شت �شنوات

له قال  يحُ ما  كل  ر  يكرِّ  1
يف البداية، كان هذا املوقف ي�صحكك طبعاً، لكّنه 
البالغ  �صغريك  تعطني  حني  الآن!  يزعجك  ب��ات 
يف  م��ث��ًا  ب�صكويت  قطعة  ���ص��ه��راً   18 ال��ع��م��ر  م��ن 
له )خذ قطعة احللوى!(،  الع�صر وتقولني  فرتة 
�صيبداأ بتكرار كلمة )حلوى( على م�صامعك، فيثور 

جنونك!
مرحلة  يف  حتمية  خ��ط��وة  الكلمات  ت��ك��رار  ُيعترب 
الثالثة،  ال�����ص��ن��ة  ال�����ص��ف��ه��ي��ة. ح��ت��ى  ال��ل��غ��ة  ت��ط��وي��ر 
الأخطاء.  ويرتكب  متنوعة  بتجارب  الطفل  يقوم 
فُيكّرر الكلمات التي ت�صتعملينها اأمامه كي يتمّكن 
الكام  يكرر  ه��ل  طريقة.  باأف�صل  ت�صجيلها  م��ن 
اأعطيه  اأ�صئلتك؟  عن  يجيب  اأن  بدل  الببغاء  مثل 
اجلواب املنتظر لكن ل تطلبي منه اأن يكرره. من 
�صي�صتوعبه  ال�صحيح،  الكام  من��وذج  �صماع  خال 
عمر  بعد  امل�صكلة  هذه  ا�صتمرت  اإذا  لكن  تدريجاً. 

الأطفال.  طبيب  ا�صت�صارة  يف  ت��رتددي  ل  الثالثة، 
رمبا ل يتعرف ابنك اإىل الكلمات اأو ل يفهم معنى 

العبارات.

بذيئة كلمات  يقول   2
اإىل  الدخول  فرحة  من  ج��زءاً  النزعة  هذه  ت�صّكل 
اإىل  ت�صري  التي  الكلمات  فت�صبح  الأطفال،  رو�صة 
و�صع  اإنه  مفرداته.  يف  اعتيادية  والتغوط  التبول 

طبيعي ول نفع من معاقبة الطفل.
يف عمر الثالثة، ل يفهم الطفل بعد معنى التهذيب. 
معناها  يفهم  ل  التي  البذيئة  الكلمات  ت�صّكل  بل 
وكي  رف��اق��ه  اإزاء  نف�صه  يثبت  ك��ي  طريقة  جم���ّرد 
ي�صتغل رد الفعل الذي تنتجه تلك الكلمات. كلما 
اأ�صّريِت على اإعطائه املاحظات نف�صها حول هذا 
املو�صوع، �صيعيد الكّرة كي يلفت نظرك. ن�صيحة: 
جّربي الامبالة كرّد فعل على ما يح�صل. يرتفع 

اإذا  لكن  ال�صفهية.  ا�صتفزازاته  يوقف  اأن  احتمال 
اأمعن يف قول الكلمات البذيئة، ار�صمي له احلدود 
الازمة. ا�صرحي له اأن هذا ال�صلوك يزعج حميطه 

وي�صدم ال�صخ�س امل�صتهدف.

املتوا�شلة باأ�شئلته  ي�شايقك   3
مل��اذا ينام  اأول���د �صبياً؟  مل��اذا مل  اأم���ي،  ي��ا  اأخربيني 
هذا الرجل يف ال�صارع؟ ملاذا ميوت النا�س؟ ملاذا... 
اإن��ه و�صع  الكلمة منه!  اإل هذه  ت�صمعني  ع��دِت  ما 
قوقعته  م��ن  الطفل  ي��خ��رج  بعدما  ج���داً!  طبيعي 
�صيبداأ  الرابعة،  اأو  الثالثة  ال�صنة  العائلية، بحلول 

باإدراك طبيعة العامل الذي يحيط به تدريجاً.
وملا  الأم����ور.  بع�س  يفهم  ل  اأن���ه  الطفل  يكت�صف 
كانت لغته تزداد �صا�صة مع مرور الوقت، فيطرح 
اأنواع الأ�صئلة كافة التي ت�صاعده يف تطوير تفكريه 
الأ�صئلة؟  بع�س  يحرجك  هل  ومعارفه.  املنطقي 
حاويل األ تختبئي وراء اأجوبة على غرار )�صتفهم 
لحقاً(. �صي�صعر يف هذه احلالة بالإهانة و�صيظن 
اأنه اأقل م�صتوى منك، حتى اأنه قد يتخيل الأ�صواأ. 
ب�صيطة  ب��ك��ل��م��ات  اأ���ص��ئ��ل��ت��ه  ع��ن  جتيبي  اأن  ح���اويل 
األ تعرفني اجلواب؟  ومتما�صكة ومنا�صبة لعمره. 
ل ت�صعري بالذنب، فاأنِت ل�صِت مو�صوعة متنقلة! 
اع������رتيف ب���ك���ل ب�����ص��اط��ة ب����اأن����ك جت��ه��ل��ني اجل�����واب 
ب��ال��ب��ح��وث م��ع��ه. هل  ت��ق��وم��ي  اأن  واق��رتح��ي عليه 
ت�صعرين بالتعب اأو ل ي�صمح لك وقتك بالتوا�صل 
معه؟ اأخربيه بذلك بكل جراأة واقرتحي عليه اأن 

توؤّجلي التف�صري اإىل وقت لحق.

و�شوح بكل  يلثغ   4
لدى  النطق  م�صاكل  اأب�صط  اإح��دى  اللثغة  ُتعترب 

ي��ك��ون موقع  ح��ني  امل�����ص��ك��ل��ة  ه���ذه  ت��ظ��ه��ر  الأولد. 
الل�صان هابطاً جداً يف الفم، فيقع وراء الأ�صنان اأو 

بينها.
يزيد هذا الحتمال اإذا كان طفلك مي�ّس اإبهامه اأو 

لعبته القما�صية اأو ي�صتعمل امل�صا�صة.
عن  يتخلى  جتعليه  اأن  ح���اويل  ال��و���ص��ع،  مل��ع��اجل��ة 
ُتعاَلج  مل  اإذا  تدريجاً.  الإب��ه��ام  م�ّس  اأو  امل�صا�صة 
امل�صكلة بحلول ال�صنة اخلام�صة، خذي موعداً من 
اخت�صا�صي النطق كي ينّظم للطفل جل�صات اإعادة 

تاأهيل.
لن يوؤثر العاج يف حياة الطفل بل �صيجعله يقوم 
ببع�س الإمي��اءات، ويلعب بق�ّصة، ويطقطق ل�صانه 
اإنها  لتقوية ع�صات خّديه وزيادة مرونة ل�صانه. 

متارين م�صّلية وي�صهل تكرارها يف املنزل.

الكالم يف  يتلعثم   5
هل يتعرّث يف قول الكلمات فيتوقف ثم يكرر ال�صوت 
منوذجية  م��وؤ���ص��رات  اإن��ه��ا  متوا�صل؟  ب�صكل  نف�صه 
على م�صكلة التاأتاأة. يوؤثر ا�صطراب التوا�صل هذا 
يف الطاقة اللفظية بدرجات متفاوتة. ل يتلعثم 
الطفل مطلقاً حني يتلو ق�صيدة اأو يلعب وحده يف 
غرفته، لكن تّت�صح امل�صكلة حني ُيكّلم �صخ�صاً اآخر. 

هذه احلالة لي�صت خطرية بال�صرورة!
عقل  ي��ت��ط��ّور  ال�صنة،  ون�صف  ال�صنتني  عمر  قبل 
اإن��ه��ا مرحلة  ل�صانهم.  م��ن  اأ���ص��رع  ب��وت��رية  ال�صغار 
اأن  ميكن  لكن  عموماً.  طويًا  ت��دوم  ول  طبيعية 
اأحياناً،  لح��ق��ة  مرحلة  يف  ال��ت��اأت��اأة  م�صكلة  تظهر 
غ���داة ح��دث ���ص��ادم مثل تغيري م��ك��ان الإق��ام��ة اأو 
اأو ولدة طفل ج��دي��د... يف هذه  الوالدين  ط��اق 

احلالة، ل ترتددي يف ا�صت�صارة اأهل الخت�صا�س.

اإذا ا�صتمرت الأعرا�س طويًا، رمبا ينزعج الطفل 
كلما اأراد التكلم وقد ي�صعر باخلجل ويخ�صر ثقته 
يف نف�صه. �صيقّيم اخت�صا�صي النطق و�صع طفلك 
التوا�صل  لت�صهيل  ال��ازم��ة  الن�صائح  ويعطيك 

بينكما.
بينها  املجال، من  املفيدة يف هذا  تتعدد اخلطوات 
التكلم معه ببطء وا�صتعمال عبارات ق�صرية تزامناً 
ال�صخرية  عن  والمتناع  مبا�صرًة،  اإليه  النظر  مع 
عباراته،  اإمت����ام  وم�����ص��اع��دت��ه يف  ت��وب��ي��خ��ه،  اأو  م��ن��ه 
ف�����ص��ًا ع���ن م��ن��ح��ه ال���وق���ت ال���ك���ايف ك���ي ي�صرتيح، 
من  وال��ت��اأك��د  اإل��ي��ه،  لاإ�صغاء  ال��وق��ت  وتخ�صي�س 
اإع��ادة �صياغة كامه، واأخرياً  فهم ما يقوله عرب 
احلر�س على تهنئته مل�صاعدته على ا�صرتجاع ثقته 

يف نف�صه.

الوقت طوال  يرثثر   6

هل يرثثر طفلك يف ال�صف مع رفاقه ويخربهم 
لت�صخيم  داع�����ي  ل  ال����وق����ت؟  ط�����وال  ال��ق�����ص�����س 

املو�صوع!
رمبا ي�صجر يف املدر�صة اأو يحتاج بكل ب�صاطة اإىل 

التعبري عن م�صاعره جتاه ما يح�صل من حوله.
له  ا�صرحي  انتباهه،  زيادة م�صتوى  مل�صاعدته على 
املعّلمة،  �صرح  ي�صمع  مل  اإذا  يفّوتها:  التي  املنافع 
�صي�صطر اإىل الدر�س لوقت اإ�صايف لحقاً يف املنزل. 
ت�صمح هذه الطريقة بتحميله امل�صوؤولية من دون 
الآخرين  ي��رتك  ل  ك��ان  واإذا  ب��ال��ذن��ب!  ي�صعر  اأن 
يتكلمون على مائدة الطعام يف املنزل، اأعيدي �صرح 
القواعد الأ�صا�صية: يجب اأن يتعّلم اجلميع �صماع 
تكن  مل  اإذا  للتكلم.  دوره���م  وينتظروا  الآخ��ري��ن 
هذه اخلطوة كافية، حاويل اأن تتاأكدي من اأنه ل 
يخفي م�صاعر مثل الغ�صب اأو الغرية اأو العدائية 

اأو يحتاج اإىل جذب النتباه.

تكرار الكلمات خطوة حتمية يف مرحلة تطوير اللغة ال�شفهية

كيف تعلمي طفلك طريقة 
الكالم ال�شحيحة؟
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العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : �شكيلز تو �شاين لتنظيم الرحالت الرتبوية والرتفيهية - �س 
، ال�صكل  ذ م م  العنوان : مكتب رقم 2114 ملك جمموعة احلبتور - مر�صى دبي 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 757900  رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1227181   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحال ال�صركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/7/23  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى    2018/5/15
من�شور مال ملراجعة احل�شابات  العنوان : مكتب 301 اىل 305 ملك حممد الزبري 
علي - اخلليج التجاري/ا�صتدامه B  هاتف : 2838562-04  فاك�س : 04-3617679    
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ 

ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : من�شور مال ملراجعة احل�شابات  
التجاري/ا�صتدامه  اخلليج   - علي  الزبري  حممد  ملك   305 اىل   301 مكتب   : العنوان 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية   04-3617679  : فاك�س    04-2838562  : هاتف    B
�شكيلز تو  القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاه لت�صفية  
�شاين لتنظيم الرحالت الرتبوية والرتفيهية - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2018/7/23  دبي  حماكم 
2018/5/15 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف 
مكتبه 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 االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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  اال�شماء           
امل��دع��وة/ زينب  ب��اأن  راأ����س اخليمة  دائ���رة حماكم  تعلن 
جمعه حممد احلو�صني ، تقدمت بطلب تعديل املقطع 
الأول ل�صمها من )زينب( اإىل )�صيخة( ، ليكون ا�صمها 
بعد التغيري / �صيخة جمعة حممد احلو�صني ، وان من 
له م�صلحة يف العرتا�س ان يتقدم خال خم�صة ع�صر 
يوما من تاريخ العان امام ق�صم ال�صهادات يف حمكمة 

راأ�س اخليمة.
  قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
اياد حممد االإبراهيم اخلطايبة 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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  اال�شماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعوة/ مرمي �صامل 
جمعه ، تقدمت بطلب ا�صافت م�صمى ال�صهرة )البريق( 
ل�صمها ، ليكون ا�صمها بعد ال�صافة / مرمي �صامل جمعة 
ل��ه م�صلحة يف الع��رتا���س ان يتقدم  ال��ب��ريق - وان م��ن 
ت��اري��خ الع���ان ام��ام ق�صم  خ��ال خم�صة ع�صر يوما م��ن 

ال�صهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
  قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
اياد حممد االإبراهيم اخلطايبة 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإعالن بالن�شر

رقم )2018/4781 (
املنذر  / بيرت هومز - �س ذ م م 

املنذر اليه / �صور�س وان انفوتيك �صوليو�صنز - �س ذ م م - رخ�صة رقم )696715( 
املو�صوع : اإعان بالن�صر يف اإنذار عديل رقم )2018/1/126678( 

تخطر املنذرة / املنذر اليه ب�صرورة اخاء العني املذكورة لغر�س البيع وت�صليمها للمنذرة باحلالة 
مع  التام  الخ��اء  تاريخ  حتى  بذمته  املرت�صدة  اليجارية  امل�صتحقات  و�صداد   ، عليها  ت�صلمها  التي 
ا�صاح ما قد يكون حلق بالعني من تلف وت�صوية ح�صاب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �صغله للعني 
وذلك خال مدة اق�صاها 12 �صهر من تاريخ الن�صر ، واإل �صت�صطر املنذرة اآ�صفة اىل اتخاذ الجراءات 
للعطل  اجلابر  والتعوي�س  ايجارية  قيمة  من  ي�صتجد  وما  ذكر  مبا  وللمطالبة  الازمة  الق�صائية 
وال�صرر ، ويحتفظ املوؤجر بحقه كاما مبطالبة امل�صتاأجر بالتعوي�س والعطل وال�صرر على التاأخري 

يف اخاء العقار املذكور وحتميل املنذر اليه كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإعالن بالن�شر

رقم )2018/4780 (
املنذر  / بيرت هومز - �س ذ م م 

املنذر اليه / كادو غيم  - رخ�صة جتارية رقم )545428( 
املو�صوع : اإعان بالن�صر يف اإنذار عديل رقم )2018/1/128076( 

تخطر املنذرة / املنذر اليه ب�صرورة �صداد قيمة ايجار فرتة الثاثة ا�صهر النذار املن�صو�س عليها يف العقد البند 
العا�صر وقيمة الغرامة املتفق عليها وقدرها �صهرين من قيمة عقد الإيجار البند احلادي ع�صر بقيمة اجمالية 
وقدرها 51.494 درهم اإماراتي ،  و�صداد امل�صتحقات اليجارية املرت�صدة بذمته حتى تاريخ الخاء التام وت�صليم 
املاء  ح�صاب  وت�صوية  تلف  من  بالعني  حلق  يكون  قد  ما  ا�صاح  مع  عليها  ت�صلمها  التي  باحلالة  للمنذرة  العقار 
والكهرباء وغريها عن مدة �صغله للعني وذلك خال مدة اق�صاها ثاثني يوما من تاريخ الن�صر ، واإل �صت�صطر 
ايجارية  قيمة  م��ن  ي�صتجد  وم��ا  ذك��ر  مب��ا  وللمطالبة  ال��ازم��ة  الق�صائية  الج����راءات  ات��خ��اذ  اىل  اآ�صفة  امل��ن��ذرة 
والتعوي�س اجلابر للعطل وال�صرر ، ويحتفظ املوؤجر بحقه كاما مبطالبة امل�صتاأجر بالتعوي�س والعطل وال�صرر 

على التاأخري يف اخاء العقار املذكور وحتميل املنذر اليه كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/3906 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- انديال �صيبينغ بي يف تي ليمتد ب�صفتها  الناقل ومالك ال�صفينة راجيف 
م  جمهويل حمل  م  ذ  �س   - للماحة  �صرف  2-وك��ال��ة   V.SM285 رق��م  - رحلة  غاندي 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/5/29  يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�صالح / ذي . ليو . انديا ا�صورن�س كومباين ليمتد  - اأول : بعد �صماع الدعوىقبل 
املدعي عليها الثانية ، ثانيا : بالزام املدعي عليها الوىل ان توؤدي اىل املدعية مبلغ مقداره 
118032 درهما )مائة وثمانية ع�صر الفا واثنان وثاثون درهما( وفائدة 9% �صنويا من تاريخ 
2017/11/23 وحتى متام ال�صداد والزمتها بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  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 12390 بتاريخ 2018/7/30   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/381  ا�شتئناف تظلم جتاري 

املن�صوري  غالب  مطر  غالب  جمعة   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����ص��ت��اأن��ف /م�����ص��رف عجمان 
تظلم   2017/433  : رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد 
امل��واف��ق 2018/8/8  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�صه  جت���اري وح���ددت 
ال�صاعة 17.30 م�صاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7  وعليه يقت�صي 
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/3769  تنفيذ جتاري   

مو�صوع الق�صية:تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2017/686 جتاري كلي ، 
ب�صداد املبلغ املننفذ به وقدره )3162760( درهم �صاما للر�صوم وامل�صاريف.
طالب الإعان:طالب التنفيذ:�صركة اخلليج للقوالب اخلر�صانية اجلاهزة ذ.م.م

املطلوب اعانه:املنفذ �صده:1- ار بي ايه لا�صتثمار - منطقة حرة - موؤ�ص�صة فردية
جمهول حمل القامة

مو�صوع العان: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن العقارات 
املرفقة بياناتها 1- - رقم الر�س 118 مبنطقة ند ال�صبا الوىل 2- رقم الر�س 140 
مبنطقة ند ال�صبا الوىل 3- 116 رقم الر�س مبنطقة ند ال�صاب الوىل وذلك يف حدود 

مبلغ وقدره )3150882.30( درهم للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
يف  الدعوى 2018/1656 جتاري جزئي 

املدعي عليها /  كينت للتجارة العامة - ذ م م 
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �صدكم من قبل املدعي / ديال لتوريد احلديد ذ م م  

اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا خبريا حما�صبيا  مبوجب احلكم ال�صادر بالدعوى اأعاه 
فاإننا ندعوكم حل�صور اجتماع اخلربة  الأول وذلك يوم الأحد املوافق 2018/8/5 يف متام 
ال�صاعة احلادية ع�صر ظهرا ، مبقر مكتبنا انرتا لا�صت�صارات املالية وذلك بالعنوان التايل 
: دبي - حمي�صنة 4 - �صارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 ،،،   مقابل 
 : هاتف  التجاري  دبي   بنك  يوجد  البناية  وبذات  ال�صيارات  قيادة  لتعليم  كلداري  مركز 
042206899 ، 042206244 ، فاك�س : 042206877   يرجى الطاع و اإح�صار كافة ما لديكم 

من م�صتندات واحلر�س على احل�صور  يف املوعد اق�صاه. 
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
د. علي را�شد الكيتوب 

اإعالن بالن�شر
العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   

يف الدعوى رقم 2017/4262 مدين كلي
حمكمة ال�شارقة االبتدائية 

اإىل املدعي عليه / �صركة ال�صور لا�صتثمارات - �س ذ م م 
نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبريا عقاريا يف الق�صية اأعاه واملرفوعة �صدكم من / 
بنك دبي التجاري وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�صور اجتماع اخلربة 
املقرر عقده يوم الربعاء القادم املوافق 2018/8/8 يف متام ال�صاعة اخلام�صة والن�صف 
م�صاءا مبقر اخلبري الكائن ب�صارع املينا �صابقا )ابراهيم املدفع حاليا( - بناية بنك 
ابوظبي التجاري - الطابق الرابع - مكتب رقم )41( ، يرجى احل�صور باملوعد واملكان 
املحدد واإح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن 
احل�صور فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها لل�صاحيات املخولة لها قانونا - لا�صتف�صار 

الت�صال ب : 0507190170 
املحكم واخلبري املهند�س / عبداهلل خمي�س العقاد       

  اإعالن باحل�شور اأمام اخلربة

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
يف  الدعوى 2017/1542 جتاري كلي 

�صد املدعي عليهم : ميلينوم للحديد وال�صاكي  - �س ذ م م /
روبرت في�صل / مارون باتريك فرح

املقامة من : م�صرف ابوظبي ال�صامي 
مبا ان هناك دعوى مقامة �صدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم 2017/1542 جتاري 
كلي، وحيث انه مت ندبنا خبري م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاه فاننا وعما باحكام 
حل�صور  ندعوكم   ، املحاكم  امام  اخلربة  اعمال  بخ�صو�س  م   1992 ل�صنة  الثبات  قانون 
اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�صح 
، ويرجى  ال�صاعة 30 : 11 �صباحا  املوافق 2018/8/2 يف متام  ادناه وذلك يوم  اخلمي�س 
منكم اح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لاجتماع - دبي - 

مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، الطابق الرابع - هاتف : 04-2527888 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعالن بالن�شر

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
 اعالن ن�شرا        

اإىل املدعي عليه / �صركة قمة الإبداع ملقاولت البناء - ذ م م 
حيث اأن املدعي/ اأحمد علي �صعيد حممد بحبوح 

جلنة  لدى  تنفيذ     2018/68 بالرقم  ايجارية  دعوى  �صدكم  اأقام  قد 
ف�س  املنازعات اليجارية ببلدية مدينة خورفكان فيقت�صي ح�صوركم 
يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ  اأو  طلباتكم  لتقدمي  عنكم  وكيا  اأو  �صخ�صيا 
اأو  احل�صور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  الإعان.   تاريخ  من  يوم   15 مدة 
اإر�صال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة �صوف تقوم بنظر  عدم 

الدعوى يف غيابكم
عمر اأحمد علوان 
رئي�س ق�شم ال�شوؤون القانونية        

    االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  
العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   

 اإعالن حكم بالن�شر    
2018/104  جتاري جزئي 

املدعي :  على ابراهيم مالك مالك ال�صحي  ، اجلن�صية : الإمارات ، العنوان : الإمارات - اأبوظبي 
- مدينة خليفة - مدينة خليفة - 27233-1 ، رقم الهاتف : 97100971506425722+ -   اىل املدعي 
عليه : اخلرباء ، لرتكيب احوا�س ال�صباحة - �س ذ م م ، اجلن�صية : الإمارات - العنوان : الإمارات 
- راأ�س اخليمة - �صارع الفليه - مقابل حمطة برتول الإمارات - رقم الهاتف : 971502352925+ 

يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�صدرت بحقك وبتاريخ 2018/7/5 احلكم التايل:  حكمت املحكمة 
/ حكمت املحكمة :  بف�صخ عقد توريد وتركيب وجتهيز امل�صبح اخلا�س بفيا املدعي الذي انتظم 
اربعة  امل��دع��ي  اىل  دره��م   )54130( م��ق��داره  ماليا  مبلغا  ب��رد  عليها  امل��دع��ي  وال��زم��ت  اخل�صمني 
وخم�صون الف ومائة وثاثون درهما والقاء احلجز التحفظي على الرخ�صة التجارية للمدعي 
ما عدا  ورف�صت  امل�صروفات  املنا�صب من  عليها  املدعي  والزمت  به  املق�صى  املبلغ  وبحدود  عليها 
ذلك من طلبات.   حكما قابا لا�صتئناف خال ثاثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لاإعان 
به ، وبانق�صاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�صار اإليه فاإن املحكمة �صوف تتخذ الإجراءات 

القانونية لتنفيذه.
 رئي�س ق�شم الت�شجيل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
 اعـــــــالن 

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ 
الت�صديق على  الإم���ارات  وطلب   : ، اجلن�صية  الري�صي  �صلطان  اإبراهيم علي  حممد 
حمرر يت�صمن )تنازل(  يف ح�صته البالغة 100% يف ال�صم التجاري اخلرباء لتجارة 
الأبواب ، ن�صاط الرخ�صة بيع البوابات واحلواجز اللكرتونية - بالتجزئة ، واملرخ�صة  
من دائرة التنمية القت�صادية يف  خورفكان رخ�صة جتارية رقم 746112 ال�صادر بتاريخ 
2016/8/7 يف دائرة التنمية القت�صادية بخورفكان. اىل ال�صيد/ عبدالعزيز اإبراهيم 
علي �صلطان الري�صي - اجلن�صية : الإمارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العان.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   

اإعالن بالن�شر
رقم )2018/4757(

املنذرة / ايدج هايت انرتنا�صيونال - ذ م م 
وميثلها بالتوقيع املدير / حممد ا�صف جاويد عبدالعزيز 

املنذر اليها / يونايتد �صيكيوريتي - ذ م م 
املو�صوع / اإعان بالن�صر يف انذار عديل رقم )2018/1/153014( 

تنذر املنذرة / املنذر اليها ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتها وهي قيمة العقد املذكور والبالغ 
)258.614.74( مائتان وثمانية وخم�صون الف و�صتمائة واربعة ع�صر درهم بالإ�صافة اىل مبلغ 
)550( درهم حتى انتهاء امل�صروع ، وذلك يف خال مدة اق�صاها )3( ثاثة ايام من تاريخ ن�صر 
هذا الإعان، واإل �صت�صطر املنذرة اآ�صفة اىل اتخاذ كافة الجراءات الق�صائية للمطالبة مبا ذكر 
بالإ�صافة اىل التعوي�س اجلابر للعطل وال�صرر مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�صوم وم�صاريف 

التقا�صي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
 مكتب اإدارة الدعوى 
اإعادة اإعالن بالن�شر

الرقم 2018/81 جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/ هدى عبا�س خمي�س البلو�صي - اجلن�صية : الإمارات 

حيث ان املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني 
قد اقام الدعوى احلقوقية رقم 2018/81 جتاري كلي طلب الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ وق��دره  901.683.73 درهم )ت�صعمائة وواحد الفا و�صتمائة وثاثة وثمانون درهم وثاثة 
و�صبعون فل�س( والفائدة القانونية بواقع  12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام مع الزام 
املدعي عليها الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة لذا يقت�صى ح�صورك امام مكتب اإدارة الدعوى 
باملحكمة املدنية براأ�س اخليمة �صباح يوم الحد املوافق 2018/8/5 م ال�صاعة 9.00 التا�صعة �صباحا. 
لاجابة على الدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�صور او ار�صال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى غيابيا بحقك. 
حرر بتاريخ : 2018/7/29

مكتب اإدارة الدعوى/  حممود فائق عليان        

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
 مكتب اإدارة الدعوى 
اإعادة اإعالن بالن�شر

الرقم 2018/82 جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/ عارف حممد �صامل حممد ال�صعدي املن�صوري - اجلن�صية : الإمارات 

حيث ان املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني 
قد اقام الدعوى احلقوقية رقم 2018/82 جتاري كلي طلب الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )886.607.64 درهم( )ثمامنائة و�صتة وثمانون الفا و�صتمائة و�صتمائة و�صبعة درهم 
التام  ال�صداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  و�صتون فل�س(  وارب��ع 
ام��ام مكتب  يقت�صى ح�صورك  لذا   - املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  الر�صوم  عليها  املدعي  ال��زام  مع 
اإدارة الدعوى باملحكمة املدنية براأ�س اخليمة �صباح يوم الحد املوافق 2018/8/5 م ال�صاعة 9.00  
التا�صعة �صباحا. لاجابة على الدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن 
احل�صور او ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى غيابيا بحقك. 

حرر بتاريخ : 2018/7/29
مكتب اإدارة الدعوى/  حممود فائق عليان        

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4785(

املنذر : موؤ�ص�صة ارنكو للعقارات وميثلها ال�صيد/ حممد �صامي عو�س حممد رماده - م�صري اجلن�صية 
احمد  ال�صيد/ عبداهلل  وكيل عن  ب�صفته  املو�صى  احمد  نايف عبداهلل  ال�صيد/  رقم 2018/1/145263 من  توكيل خا�س  مبوجب 
املو�صى - مبوجب وكالة عامة رقم 2017/1/131425 ، عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - املنخول - �صارع املنخول - بناية جولدن �صاندز 

9 - الطابق الر�صي - موبايل رقم  0509041700 
املنذر اليه : مطعم ومقهى ماميكونيان 

وميثله قانونا ال�صيد/ عاكف وليد حممد اخلطيب - اجلن�صية : الدرن )جمهول حمل القامة( 
ال�صكنية  الوحدة  اإخ��اء    -: ب�صرورة  قانونا  ونفاذ مفعوله  فيه  للتنبيه عليها مبا  اليها  املخطر  الإن��ذار اىل  املخطرة هذا  توجه 
عبارة عن �صقة والكائنة اإمارة دبي ، بردبي ، املنخول ، �صارع املنخول - بناية جولدن �صاندز 12 حاليا ، �صقة رقم 203 وت�صليمها للمخطرة 
خاليا من ال�صواغل مع �صداد كامل القيمة اليجارية املرت�صدة بذمتها عن الفرتة اليجارية امل�صتحقة عن ال�صقة املذكورة من تاريخ 
2018/6/20 وحتى تاريخ الخاء الفعلي ودفع كامل ما ي�صتجد من فواتري الكهرباء واملياه وذلك خال ثاثون يوما من تاريخ النذار 
امل�صتاأجرة  القانونية لخاء  اتخاذ كافة الج��راءات  �صداد قيمة اليجار والخ��اء يحق معه للمخطرة  املدة دون  ويف حالة فوات هذه 
)املخطر اليها( من ال�صقة املوؤجرة وفقا لحكام القانون رقم 26 ل�صنة 2007 واملعدل لبع�س احكامه بالقانون رقم 33 ل�صنة  2008 ب�صاأن 

تنظيم العاقة بني موؤجرى وم�صتاأجري العقارات باإمارة دبي. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4786(

املنذر : موؤ�ص�صة ارنكو للعقارات وميثلها ال�صيد/ حممد �صامي عو�س حممد رماده - م�صري اجلن�صية 
احمد  ال�صيد/ عبداهلل  وكيل عن  ب�صفته  املو�صى  احمد  نايف عبداهلل  ال�صيد/  رقم 2018/1/145263 من  توكيل خا�س  مبوجب 
املو�صى - مبوجب وكالة عامة رقم 2017/1/131425 ، عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - املنخول - �صارع املنخول - بناية جولدن �صاندز 

9 - الطابق الر�صي - موبايل رقم  0509041700 
املنذر اليه : �صفن �صيز ل�صيانة واإ�صاح ال�صفن )�س ذ م م ( وميثلها قانونا ال�صيد/ اأ�صلى كريغ روز ، بريطاين اجلن�صية 

)جمهول حمل القامة( 
توجه املخطرة هذا الإنذار اىل املخطر اليها للتنبيه عليها مبا فيه ونفاذ مفعوله قانونا ب�صرورة :-  اإخاء الوحدة ال�صكنية عبارة 
عن �صقة والكائنة اإمارة دبي ، بردبي ، املنخول ، �صارع املنخول - بناية جولدن �صاندز 12 حاليا ، �صقة رقم 402  وت�صليمها للمخطرة 
خاليا من ال�صواغل مع �صداد كامل القيمة اليجارية املرت�صدة بذمتها عن الفرتة اليجارية امل�صتحقة عن ال�صقة املذكورة من 
تاريخ  2018/6/7  وحتى تاريخ الخاء الفعلي ودفع كامل ما ي�صتجد من فواتري الكهرباء واملياه وذلك خال ثاثون يوما من 
تاريخ النذار ويف حالة فوات هذه املدة دون �صداد قيمة اليجار والخاء يحق معه للمخطرة اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
احكامه  لبع�س  واملعدل   2007 ل�صنة   26 رق��م  القانون  لحكام  وفقا  املوؤجرتني  ال�صقتني  من  اليها(  )املخطر  امل�صتاأجرة  لخ��اء 

بالقانون رقم 33 ل�صنة  2008 ب�صاأن تنظيم العاقة بني موؤجرى وم�صتاأجري العقارات باإمارة دبي. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
اإنذار عديل بالن�شر
رقم )2018/1/4784(

املنذر :  عبداهلل علي احمد بن غليطة املهريي 
املنذر اليها : جرين ماوننت بي�صت للمقاولت - �س ذ م م 

املو�صوع / انذار بقيمة ايجارية متاأخرة + اإعادة املاأجور اىل احلالة التي كانت عليها - 
م�صتودع رقم 5 - راأ�س احلور ال�صناعية 

مبلغ  بواقع  املتاأخر  الي��ج��ار  �صداد  ب�صرعة  اليها  املنذر  على  املنذر  ينبه   -  : املو�صوع 
حتى  ي�صتجد  وما  دره��م  واربعون  و�صبعة  وخم�صمائة  الف  ع�صرون   )20.547( وق��دره 
متام ال�صداد ، عن الفرتة من تاريخ نهاية العقد احلا�صلة يف 2018/5/5 وحتى الن 
وقت  عليها  التي  احلالة  اىل  املوؤجرة  العني  وابعاده   ، ال�صداد  متام  حتى  ي�صتجد  وما 
التاأجري و�صداد كافة م�صاريف الت�صليح وذلك خال )30( يوم من تاريخ النذار واإل 

�صوف ن�صطر اىل اتخاذ الجراءات القانونية �صدكم.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   

       قائمة توزيع بالن�شر         
   يف  الدعوى 2016/159 تنفيذ عقاري        

اىل املطلوب اعانه  1- اريج ال�صباغ  ، 2-اياد ال�صباغ 
املنفذ �صده / 1- اي تي ايه �صتار للتطوير العقاري - ذ م م 

�صدها  املنفذ  قبل  من  املح�صلة  للمبالغ  توزيع  قائمة  حترير  مت  قد  باأنه  نخطركم 
)القائمة �صادرة يف التنفيذ رقم 629-2016 عقاري( واملبني فيها ما يلي :  

املبلغ املنفذ به : 154304 درهم 
املبلغ امل�صدد : 18268.34 درهم 

املبلغ امل�صتحق : 136035.66 درهم 
ن�صيبكم : 18769 درهم 

رقم  بالتنفيذ  �صادر  الن�صر  )ق��رار   .. قانونا  مفعوله  ونفاذ  فيه  مباجاء  للعلم  وذل��ك 
629-2016 عقاري( 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/1820 جتاري جزئي                               

ان  ���س ذ م م  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  ن��وف��ي��ك��وف -  امل��دع��ي عليه /1- مطعم  اىل 
اأع��اه وعليه نعلنكم باأن  املدعي/�صركة �صرفيو - �س ذ م م - قد اقام الدعوى املذكورة 
بندب اخلبري احل�صابي   : التايل  التمهيدي  بتاريخ 2018/7/26 احلكم  املحكمة حكمت 
املتخ�ص�س �صاحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته كالتي : الطاع على ملف الدعوى 
وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدمه اخل�صوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان 
لزم المر والطاع على املرا�صات الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�صجات والدفاتر 
التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها �صبعة الف درهم والزمت 
املدعي ب�صدادها.  وحددت لها املحكمة جل�صة يوم اخلمي�س املوافق  2018/8/2 يف حالة 
عدم �صداد امانة اخلربة ويف حالة �صداد المانة تنظر بجل�صة 2018/8/9 لإيداع التقرير 

.  Ch1.C.12 ال�صاعة 30 : 8 �صباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/1722 جتاري جزئي                               

اىل املدعي عليه /1-  ايتزا بيتزا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ال�صركة املتحدة 
اأع��اه وعليه  املذكورة  الدعوى  اق��ام  م م( قد  للنقل )ذ  ال�صيارات فرع من وايف  لتاأجري 
نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2018/7/26 احلكم التمهيدي التايل : بندب اخلبري 
احل�صابي املتخ�ص�س �صاحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته كالتي : الطاع على ملف 
الدعوى وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدمه اخل�صوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي 
عليها ان لزم المر والطاع على املرا�صات الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�صجات 
والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها ع�صرة الف درهم 
والزمت املدعي ب�صدادها.  وحددت لها املحكمة جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2018/8/2 يف 
حالة عدم �صداد امانة اخلربة ويف حالة �صداد المانة تنظر بجل�صة 2018/8/9 لإيداع 

.  Ch1.C.12 التقرير ال�صاعة 30 : 8 �صباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

"اإمباور" �شريك ا�شرتاتيجي 
ملعر�س "ويتيك�س 2018"

•• دبي-الفجر: 

مزود  اأك��رب  “اإمباور”  امل��رك��زي  التربيد  لأنظمة  الإم����ارات  موؤ�ص�صة  ت�صارك 
خلدمات تربيد املناطق يف العامل، ك�صريك ا�صرتاتيجي يف الن�صخة الع�صرين 
من معر�س تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة “ويتيك�س2018” الذي تنظمه 
هيئة كهرباء ومياه دبي يف الفرتة من 23 اإىل 25 اأكتوبر املقبل يف مركز دبي 
الدويل للموؤمترات واملعار�س. ويعترب معر�س “ويتيك�س” مبثابة من�صة عاملية 
واإدارة  والبيئة  والطاقة  املياه  بقطاعات  املتعلقة  التقنيات  اأح��دث  ل�صتعرا�س 

موارد الطاقة، ويجمع املعر�س نخبة 
م��ن اخل����رباء وامل��خ��ت�����ص��ني وم���زودي 
القرار  و�صناع  وامل�صتثمرين  احللول 
وامل�صتهلكني من القطاعني احلكومي 

واخلا�س.
خ���ال  م�����ن  “اإمباور”  وت�����ه�����دف 
اإىل  العاملي  احل��دث  بهذا  م�صاركتها 
ع��ر���س اأح����دث م��ا تو�صلت اإل��ي��ه  يف 
جم�����ال ت���ربي���د امل���ن���اط���ق، واحل���ل���ول 
املبتكرة وال�صديقة للبيئة التي تدعم 
للحفاظ  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية  اجل��ه��ود 
على املوارد الطبيعية وحماية البيئة 
التنمية  اأه�����داف  م��ع  تن�صجم  ال��ت��ي 
امل�صتدامة، كما تعترب فر�صة لت�صليط 

ال�صوء على واقع قطاع تربيد املناطق املتنامي باإطراد يف املنطقة. 
وقال اأحمد بن �صعفار الرئي�س التنفيذي ل� “اإمباور”: تاأتي  م�صاركة “اإمباور”،  
يف هذا املعر�س العاملي  تاأكيداً على التزامها املتوا�صل بتوفري خدمات تربيد 
املناطق رفيعة امل�صتوى يف دبي، ويعترب احلدث مبثابة من�صة ريادية  ن�صتعر�س 
املناطق، كما  التقنيات والبتكارات يف جمال حلول تربيد  اأح��دث  من خالها 
يعترب فر�صة لتبادل اخلربات والوقوف على اأبرز التحديات والعمل نحو اإيجاد 
حلول مبتكرة وفعالة لدعم اأهداف التنمية امل�صتدامة.واأكد بن �صعفار حر�س 
“اإمباور”  على امل�صاركة يف املعار�س واملوؤمترات التي تدعم م�صرية ال�صتدامة 
و�صعيها احلثيث لدعم جهود  “اإمباور”  اإىل جهود  الإم��ارات، م�صرياً  يف دولة 
الإمارات اإىل اأن ت�صبح واحدة من الدول الرائدة يف جمال تطوير املدن الذكية 
وامل�صتدامة على م�صتوى العامل حتقيقاً لروؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، بجعل دبي 
املدينة الأذكى والأ�صعد عاملياً، وخطة دبي 2021 باأن تكون دبي مدينة ذكية 
وم�صتدامة، ذات عنا�صر بيئية نظيفة، و�صحية، وم�صتدامة.وتتبنى “اإمباور” 
اأف�صل احللول والبتكارات يف جمال تربيد املناطق حيث حظيت خال ال�صنوات 
فازت  وقد  والعاملي.  املحلي  ال�صعيدين  على  متعددة  بجوائز  بالفوز  ال�صابقة 
موؤخراً بجائزتي البتكار الفخرية عن م�صروع “احلل ال�صامل لنظام العدادات 
با�صتخدام الذكاء ال�صطناعي AIMS 360« الأول عاملياً يف جمال تربيد 
املناطق وجائزة البتكار الفخرية “نظام التحكم الأمثل يف تدفق املياه املربدة 
وذلك  ملحطات املبدلت احلرارية با�صتخدام العمليات الإح�صائية الذكية”  ، 
يف حفل توزيع اجلوائز اخلا�س بالدورة ال� 109 للموؤمتر واملعر�س ال�صنوي 
انعقد  ال��ذي  الكندية،  فانكوفر  مدينة  يف  املناطق  لتربيد  الدولية  للجمعية 
خال الفرتة ما بني 11 اإىل 14 يونيو املنق�صي.واجلدير بالذكر، اأن القدرة 
الإنتاجية ل�صركة “اإمباور” ت�صل اإىل اأكرث من1،34 مليون طن من التربيد 
وتقدم ال�صركة خدمات تربيد مناطق �صديقة للبيئة لعدد من امل�صاريع البارزة 
يف اإمارة دبي مثل جمموعة جمريا وجمريا بيت�س ريزيدن�س ومركز دبي املايل 
واأب��راج بحريات جمريا ونخلة  العاملي واخلليج التجاري ومدينة دبي الطبية 
واملنطقة  للت�صميم  دبي  وحي  مول  بطوطة  وابن  جاردنز  ودي�صكفري  جمريا 

العاملية لاإنتاج الإعامي وغريها.

جرى ا�شتعرا�س  مناذج ناجحة لريادات االأعمال االإماراتية

دائرة �شوؤون ال�شواحي وجمل�س ال�شارقة لل�شباب ينظمان اجلل�شة الرابعة من 
جل�شات املعرفة يف ريادة االأعمال التحديات واحللول مبجل�س �شاحية مغيدر 

تاأ�شي�س فرع كلية طالل اأبو غزالة اجلامعية لالبتكار يف بغداد

•• ال�شارقة –الفجر:

نظمت دائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى يف اإطار تعاونها 
مع جمل�س ال�صارقة لل�صباب اللقاء الرابع من مبادرة 
»جل�صات املعرفة« والتي جرى اإطاقها بهدف توفري 
مناطق  خم��ت��ل��ف  يف  ال�����ص��ب��اب  ع��ق��ول  لل��ت��ق��اء  من�صة 
ت�صكل  ال��ت��ي  املعرفية  الم���ور  يف  والتباحث  ال�صارقة 

حاجة هامة يف ف�صاءات املعرفة والثقافة والأعمال.
الثانية  من حيث   وتعد اجلل�صة الرابعة التي حاكت 
جل�صات  لأه����داف  ت��وا���ص��ا  معلوماتها  وغ����زارة  ث���راء 
الرائد  لاإملام بالدور  من�صة  ت�صكل  وال��ت��ي  امل��ع��رف��ة 
ال�����ص��ب��اب خمتلف  امل�����ص��ارك��ني  واإك�����ص��اب  امل��ع��رف��ة  لن�صر 
املهارات و العديد املبادرات والنماذج ال�صبابية الواعدة 
الطاع  ع��ن  ف�صا  الأف��ك��ار  خمتلف  على  واإطلعهم 
ال�صباب  يقدمها  وال��ت��ي  املعرفية  ال��ربام��ج  اأخ���ر  على 
ومعارفهم  وخرباتهم  قراءاتهم  خ��ال  من  اأنف�صهم 
ال�صليمة  ب���اخل���ط���وات  ال�����ص��ب��اب  امل��ت��ن��وع��ة  لتعريف 

للو�صول مب�صاريعهم واأفكارهم اإىل الريادة .
املعرفة عنوان  الرابعة من جل�صات   وتناولت اجلل�صة 
)ري�����ادة الأع���م���ال ال��ت��ح��دي��ات واحل���ل���ول( واأق��ي��م��ت يف 

جمل�س �صاحية مغيدر مبدينة ال�صارقة.
ع�صو  ال�����ص��وي��دي  ���ص��امل  ب��ن  خمي�س  اجل��ل�����ص��ة  ح�صر 

املجل�س التنفيذي لإمارة ال�صارقة رئي�س دائرة �صوؤون 
ال�صواحي والقرى وال�صيخ ماجد بن �صلطان القا�صمي 
مدير دائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى وحممد اأحمد 
ب��ال��وك��ال��ة لغرفة جت���ارة و�صناعة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأم���ني 
ال�صارقة وع�صوا جمل�س  �صاحية مغيدر عبدالرحمن 
عبيد بن �صاحوه ونا�صر حممد �صعيد عا�صور واأع�صاء 
الدائرة  وك���وادر  لل�صباب  ال�صارقة  جمل�س  وع�صوات 
القت�صادي  بال�صاأن  واملعنيني  املدعوين  من  ولفيف 
نخبة  و  ال�صرف  �صيوف  ال�صباب  و  الأعمال  وري��ادات 

من �صباب الإمارات.
وحت������دث يف م���و����ص���وع ري��������ادات الأع�����م�����ال م����ن حيث 
ال�صباب  ال�صخ�صيات  م��ن  ع��دد  واحل��ل��ول  ال��ت��ح��دي��ات 
�صعيد  م��ن  ك��ل  النقا�س  ت��ن��اول ج��وان��ب حم���اور  حيث 
�صراع  موؤ�ص�صة  يف  م�����ص��اري��ع  ت��ط��وي��ر  م��دي��ر  ال��ن��وف��ل��ي 
التقنيات  واحلا�صل على ماج�صتري يف البتكار واإدارة 
م��ن معهد م�����ص��در ب��ج��ان��ب حم��م��د ال�����ص��ره��ان مدير 
احلا�صل  وه���و  امل�صتقبل  دب���ي  م��وؤ���ص�����ص��ة  يف  م�����ص��اري��ع 
وماج�صتري  املدنية  الهند�صة  يف  البكالوريو�س  على 
موؤ�ص�صة  �صاحبة  العماري  وال��رمي  م�صدر  معهد  من 
من  الم��ارات��ي  لل�صباب  كنموذج  للزهور  باقة  تطبيق 
اأ�صحاب امل�صاريع كما وحتدثت اأي�صا كنموذج لل�صباب 
وال�صغرية  املتو�صطة  امل�صاريع  يف  ال��رائ��د  الم��ارات��ي 

وكذلك  ق�صة  ا�صتديو  موؤ�ص�صة  �صاحبة  العلي  �صيخه 
ملهرجان  ع��ام  ومدير  اأعمال  رائ��دة  الن�صاري  جن��اء 

ال�صارقة لريادة الأعمال.
التي قدموا  امل��ح��اور  م��ن  ع��دد  امل�صاركون يف  وحت��دث 
العمال  ري���ادات  تنمية  نحو  الكبرية  خرباتهم  فيها 
للم�صاركة  ال�صباب  وحافزية  القت�صادي  القطاع  يف 
باأفكارهم يف امل�صاريع املتو�صطة وال�صغرية حيث �صمل 
حماور احلديث التطرق اإىل حتديات ال�صباب يف جمال 
ريادة الأعمال واملهارات الواجب اكت�صابها لابداع يف 
جمال ريادة الأعمال ف�صا عن كيفية تطوير امل�صاريع 
التي تقع  التحديات  ملواجهة  واإيجاد احللول  القائمة 
األية دمج املهارات وال�صغف  يف طريقها والو�صول اإىل 

يف جانب من جوانب ريادة الأعمال وتنميتها .
وتفاعل احل�صور ل�صيما ال�صباب مع خمتلف حماور 
اجل��ل�����ص��ة واأب������دوا ث��ق��ت��ه��م ب���ق���درات ال�����ص��ب��اب يف طرح 
املحلي  راف��دا لاقت�صاد  التي متثل  املتنوعة  امل�صاريع 
قبل  م��ن  امل��ق��دم  الكبري  بالدعم  اإ�صادتهم  ع��ن  ف�صا 
رواد  ليكونوا من  لهم  ال�صباب  م�صاريع  دعم  �صناديق 
ورائ�����دات الع���م���ال يف الم�����ارات وا���ص��ت��م��ع��وا باهتمام 
للنماذج الماراتي التي جرى تقدميها وخرباتهم يف 
جم��ال ال��دخ��ول اإىل ع��امل ري���ادات الأع��م��ال مب�صاريع 

ب�صيطة �صرعان ما منت وتقدمت.

نهاية  يف  ال�صويدي  �صامل  ب��ن  خمي�س  �صعادة  اأث��ن��ى  و 
اجلل�صة الثالثةعلى اجلهود املبذولة من ِقبل ال�صباب 
و حر�صهم على ال�صتفادة من اخلربات و ن�صر العلم 
بالنتاجية  ع��اق��ة  ل��ه  م��و���ص��وع  يف  ل�صيما  وامل��ع��رف��ة 
موؤكدا  ال�صتثمار   جمال  يف  الواعدة  امل�صاريع  وط��رح 
على اأهمية مو�صوع اجلل�صة يف عنوان ريادات الأعمال 
وم��ا ق��دم��ه امل�����ص��ارك��ون وامل�����ص��ارك��ات م��ن من���اذج واعدة 
لا�صتثمار ومن معلومات قيمة يف هذا املجال واأ�صار 
ال�صويدي باأن اأبناء وبنات المارات قادرون على النجاح 
يف م�صاريعهم ليكونوا من رواد اأعمال اإىل رجال اأعمال 
يف ظل الدعم الكبري املقدم من احلكومة والت�صريعات 

التي متنحهم قدرا كبريا من النمو والنجاح.
اأ�صار ال�صيخ ماجد بن �صلطان القا�صمي مدير  بدوره 
عنوان  اأهمية  اإىل  وال��ق��رى  ال�صواحي  ���ص��وؤون  دائ���رة 
وارتباطها  ال�����ص��ب��اب  م��ن ج��ل�����ص��ات  ال��راب��ع��ة  اجل��ل�����ص��ة 
بريادات الأعمال لفتا اإىل اأن مت ا�صتعرا�س عدد من 
اأهمية  واإب��راز  الناجحة  الإماراتية  الريادية  الأعمال 
اقت�صاد  دعم  الريادية وم�صاهمتها يف  الأفكار  تطوير 

الدولة.
وق����ام ال�����ص��وي��دي وال�����ص��ي��خ م��اج��د ال��ق��ا���ص��م��ي بتكرمي 
م�صيدين  الثالثة  اجلل�صة  يف  وامل�����ص��ارك��ات  امل�صاركني 

مب�صتويات قدرتهم وجناحهم يف م�صاريعهم.

•• عمان –الفجر: 

ا�صتقبل �صعادة الدكتور طال اأبو غزالة 
يف مكتبه رئي�س جامعة البيان العراقية 
وذلك  العامري  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ 
ملتابعة اإجراءات تاأ�صي�س فرع كلية طال 
اأبو غزالة اجلامعية لابتكار يف جامعة 

البيان يف بغداد. 
لتاأ�صي�س  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ق��د مت  وك���ان 
بغداد خال  البيان يف  الكلية يف جامعة 
للجامعة يف مقرها يف  اأب��و غزالة  زي��ارة 

بغداد موؤخرا.
ون��اق�����س ال���ط���رف���ان اآل���ي���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ ومت 

الت���ف���اق ع��ل��ى ال���ربام���ج وامل���ن���اه���ج التي 
�صتطرح يف الكلية والتي �صتكون يف جمال 

العمال وتقنية املعلومات. 
غزالة  اأب���و  ط���ال  كلية  عميد  و���ص��ت��ق��وم 
الدكتورة  ع��م��ان  يف  لابتكار  اجلامعية 
منتهى بني هاين على متابعة الإجراءات 
الكلية يف  البيان لإن�صاء فرع  مع جامعة 

اجلامعة يف بغداد. 
وت��ع��د ه��ذه ال�����ص��راك��ة م��ع ال��ب��ي��ان واحدة 
من ال�صراكات التي تعمل كلية طال اأبو 
تنفيذها  على  لابتكار  اجلامعية  غزالة 
يف الإمارات العربية املتحدة، ويف رام اهلل 

يف فل�صطني. 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

يف  التجارية  واحلماية  الرقابة  اإدارة  نفذت 
راأ���س اخليمة زي��ارات رقابية على  اقت�صادية 
الأ�صواق بلغت 6153 خال الن�صف الأول 
اأي����ة ممار�صات  م��ن ال��ع��ام اجل�����اري، ل��ر���ص��د 
�صيا�صة  م��ع  تتما�صى  ل  �صلبية  �صلوكيات  اأو 

و�صمان  امل�صتهلك  حقوق  حماية  يف  الدائرة 
الإدارة  وك�صفت  جت��اه��ه��ا،  الأ����ص���واق  ال��ت��زام 
وجود خمالفات على الت�صاريح القت�صادية 
ك���اإع���ان ع��ن وجود  196 خم��ال��ف��ة،  ب��ل��غ��ت 
تنزيات اأو عرو�س خا�صة دون ح�صول على 
عرب  الب�صائع  وب��ي��ع  ال���دائ���رة،  م��ن  ت�صريح 
املركبات املتجولة يف الطرقات دون احل�صول 

وك��ذل��ك عدم  ال��دائ��رة،  م��ن  اإذن م�صبق  على 
مل�صقات  وو�صع  املعلنة،  بالأ�صعار  الل��ت��زام 
مزاولة  وا�صتمرار  ت�صريح،  ب��دون  اإعانية 
دون  ال��ل��ي��ل  منت�صف  ب��ع��د  امل��ح��ل  يف  ال��ع��م��ل 

ت�صريح، وغريها من املخالفات. 
الرقابة  اإدارة  مدير  البلو�صي  اأح��م��د  وذك��ر 
التفتي�س  ف����رق  ب����اأن  ال��ت��ج��اري��ة  واحل���م���اي���ة 

نفذت47 حملة رقابية ا�صتهدفت بها مواقع 
الإم���ارة ومت  الثقيلة يف  وامل��ع��دات  ال�صاحنات 
الإدارة  اأن  وك��م��ا  خم��ال��ف��ات،   6 فيها  ر���ص��د 
اأطلقت يف وقت �صابق مبادرة الرقابة الذاتية 
املن�صاآت  يف  العاملني  لتدريب  تهدف  والتي 
وبلغت  الت�صاريح،  اإج���راءات  على  التجارية 
عدد املن�صاآت التي �صملتها املبادرة 15 من�صاأة 

 30 بعد  تقييمهم  يتم  اأن  على  الإم����ارة،  يف 
ي���وم م��ن ان��ع��ق��اد امل���ب���ادرة ل��ل��ت��اأك��د م��ن مدى 
للت�صاريح.ومن  الرقابية  الإج��راءات  اإدراك 
اأ�صار خالد الكايل مدير �صعبة  اآخر  جانب 
الت�صاريح التجارية باأن الإدارة اأ�صرفت على 
�صحوبات بلغت 30 �صحبا، وبلغ اإجمايل قيمة 

اجلوائز  1،093،000درهم اإماراتي. 

•• دبي-وام:

كهرباء  هيئة  بنجاح  العاملي  امل�صاريع  اإدارة  معهد  ا�صاد 
الكفاءة من خ��ال توحيد عمليات  رف��ع  دب��ي يف  ومياه 
الهيئة  وح��ر���س  وال��ربام��ج  وامل�����ص��اري��ع  امل��ح��اف��ظ  اإدارة 
امل�صاريع  اإدارة  ممار�صات  اأف�صل  بتطبيق  اللتزام  على 
اأ�صهم يف زيادة الكفاءة  يف جميع عملياتها الأمر الذي 
التكاليف  وتقليل  املخاطر  واحلد من  البتكار  وتعزيز 
احلالة  درا�صة  ذل��ك يف  الإن��ت��اج.ج��اء  وحت�صني معدلت 

ال��ت��ي ن�����ص��ره��ا امل��ع��ه��د وال���ت���ي ت��ع��د ال���وح���ي���دة املتعلقة 
مبوؤ�ص�صة خدماتية حيث �صلطت الدرا�صة ال�صوء على 
جهود هيئة كهرباء ومياه دبي يف تطبيق ممار�صات اإدارة 

امل�صاريع.
املنتدب  الع�صو  ال��ط��اي��ر  حم��م��د  �صعيد  ���ص��ع��ادة  ق���ال  و 
“تنفيذاً  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
ل���روؤي���ة وت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة ن��ع��ت��م��د اأعلى 
معايري الكفاءة والعتمادية يف اإدارة جميع م�صروعات 
من  ال�صرتاتيجية  اأهدافها  لتحقيق  الهيئة  وعمليات 

واحللول  التقنيات  اأح���دث  وتطبيق  ا�صتقطاب  خ��ال 
يف  ال��ذك��ي  ال��ت��ح��ول  ل��دع��م  الهيئة  عمليات  خمتلف  يف 
اإمارة دبي والرتقاء بالأداء املوؤ�ص�صي حيث يتم حتديث 
وتوقعات  معطيات  وف��ق  دوري��ة  ب�صورة  الهيئة  خطط 
ا�صت�صراف  خ��ال  من  امل�صتقبلي  وال�صتهاك  الطلب 
التنموية  اخلطط  م��ن  امل�صتقاة  واملعلومات  امل�صتقبل 
ومعلومات  وبيانات  احلكومة  تر�صمها  التي  ال�صاملة 
م�����ص��اري��ع امل��ط��وري��ن وق��ط��اع الأع���م���ال وب��ي��ان��ات النمو 
م�صروع  م�����ص��اه��م��ات  م�صتعر�صا  وغريها”  ال�����ص��ك��اين 

“اإ�س. اإيه. بي” لتخطيط الأعمال ودمج احل�صابات يف 
البيانات  جميع  كفاءة  لتح�صني  موحدة  من�صة  توفري 
ودجمها واإعداد التقارير املتعلقة بها.ي�صار اإىل اأن هيئة 
كهرباء ومياه دبي اأول جهة يف منطقة ال�صرق الأو�صط 
يف تطبيق نظام “اإ�س. اإيه. بي” يف اإدارة املخاطر اإ�صدار 
امل�صتقاة  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  تتبنى  وهي   10.1
31000 واأحدث الأنظمة الإدارية  من �صهادة الآيزو 
لرتباطها  املوؤ�ص�صية  املخاطر  اإدارة  جمال  يف  املتكاملة 

الوثيق بالتخطيط والتوجه ال�صرتاتيجي للهيئة.

اقت�شادية راأ�س اخليمة تنفذ 6153 زيارة رقابية على االأ�شواق خالل الن�شف االأول

معهد عاملي ي�شيد بجهود “كهرباء ومياه دبي” يف تعزيز الكفاءة يف م�شروعاتها
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اإعالن بيع املوجودات يف التنفيذ 
رقم 2018/2347 بالن�شر 

اإىل املنفذ �صده : توتال �صوليو�صنز لتجارة مواد البناء - 
�س ذ م م -  �صبق وان فتح ملف تنفيذ رقم 2347/2018 وقد 
قرر قا�صي التنفيذ الت�صريح بخ�صم قيمة املحجوزات من 

اإجمايل املطالبة باأعلى �صعر والبالغ قدره  35000 درهم 
لذلك نعلمكم اإنكم مكلفون ب�صداد املبلغ املطالب به خال 
ا�صبوع يوم من تاريخ الن�صر ويف حال امتناعكم  عن �صداد 
التنفيذ  لطالب  الت�صريح  يتم  �صوف  ب��ه  املطالب  املبلغ 
اعتماده من  اعلى �صعر مت  بالت�صرف يف املحجوزات وفق 

قبل قا�صي التنفيذ.  
اإدارة تنفيذ االأحكام       

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1941  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ال�صعيد �صربي ال�صعيد امل�صري جمهول حمل القامة 
مب��ا ان امل��دع��ي/���ص��رك��ة ال��ت��م�����ص��اح ال��دول��ي��ة ل��ا���ص��ا���ص��ات وامل���ق���اولت املحدودة 
اأقام عليك الدعوى  وميثله:عبدالرحمن حممد عي�صى الناوري العامري قد 
والر�صوم  دره��م   )10.000( مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام. 
وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء املوافق 2018/8/28 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.12
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
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املال والأعمال

حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع 
تفتتح مركز “ذا كووركينج” بدبي

•• دبي-وام:

قامت موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة - اإحدى 
كووركينج”  “ذا  برتخي�س   - دب��ي  يف  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  موؤ�ص�صات 
عقب  وذل��ك  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب  لدعم  اأع��م��ال  كحا�صنة 
دبي مار�س  اإم��ارة  يف  الأعمال”  “مراكز حا�صنات وم�صرعات  ن�صاط  اإطاقها 
اجلناحي  البا�صط  عبد  �صعادة  دبي  تاون  داون  املركز يف منطقة  املا�صي.افتتح 
املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة 

يرافقه ال�صيخ خالد القا�صمي �صاحب م�صروع حا�صنة الأعمال.
الدعم  تقدمي  اإىل  الأعمال”  وم�صرعات  حا�صنات  “مراكز  ن�صاط  وي��ه��دف 
حا�صنات  عمل  وتنظيم  واملتو�صطة  ال�صغرية  للم�صاريع  واملتابعة  والتوجيه 
اإىل جانب  دبي  باإمارة  الرابع  امل�صتثمرة يف تقنيات اجليل  وامل�صرعات  الأعمال 

توفري البيئة املثالية لأ�صحاب امل�صاريع النا�صئة الإبداعية ملزاولة اأعمالهم.
حيث  الأعمال  ل��رواد  متكاملة  اأعمال  حا�صنة  كووركينج”  “ذا  مركز  ويعترب 
مبنية  عمل  م�صاحة  وتقدمي  التجارية  الأعمال  وتنمية  لتطوير  برامج  تقدم 
البداعية  التجارية  اأعمالهم  بتاأ�صي�س  الراغبني  للرواد  الع�صوية  نظام  على 
املختلفة وتوفري م�صاحات العمل املغلقة واملخ�ص�صة لل�صركات النا�صئة لتطوير 

م�صاريعها التجارية من خال التحاقها باإحدى برامج احلا�صنة التطويرية.
اإر�صادية لدعم املبتدئني يف  ويقدم املركز ور�س عمل ودورات تدريبية وبرامج 
جمال الأعمال املبتكرة خا�صة يف اجلانب التجاري من عملهم وخدمات الإر�صاد 
املجالت  خمتلف  يف  وامل��وج��ه��ني  امل�صت�صارين  م��ن  ع��دد  خ��ال  م��ن  والتوجيه 

مل�صاعدة رواد الأعمال على فهم التحديات وتخطيها يف جمال الأعمال.
كووركينج  “ذا  الأعمال  حا�صنة  افتتاح  اإن  اجلناحي  عبدالبا�صط  �صعادة  وقال 
اإىل تقدمي من�صة مثالية تعزز ريادة  الرامية  ا�صرتاتيجيتنا  اإط��ار  ياأتي يف   “
الأعمال واحت�صان املبتكرين ورواد الأعمال من اأ�صحاب الأفكار الإبداعية اإىل 
اإىل م�صروعات متميزة  اأفكارهم  روؤياهم وحتويل  جانب متكينهم من حتقيق 
على  القائم  املعرفة  اقت�صاد  بناء  يف  وت�صهم  امل�صتدامة  التنمية  عملية  تخدم 
افتتاح  اإن  القا�صمي  خالد  ال�صيخ  ق��ال  جانبه  والبتكار.من  الإب���داع  مفاهيم 
“ذا كووركينج” ياأتي دعما لن�صاط رواد الأعمال وذلك من خال التاأكد من 
املنا�صب والأدوات ال�صرورية لإن�صاء  ح�صولهم على القدر الازم من التعليم 
الأعمال والنتقال  لبدء  باعتبارها من�صة  دبي  اأعمال ناجحة والنطاق من 

اإىل العاملية.

مطار اأبوظبي الدويل ي�شتقبل رحلتني 
اأ�شبوعيا من مطار ع�شق اآباد الدويل

•• اأبوظبي-وام:

الرتكمان�صتانية  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  ت�صغيل  ع��ن  اأبوظبي”  “مطارات  اأعلنت 
لرحلتني اأ�صبوعيا من مطار ع�صق اآباد الدويل اإىل مطار اأبوظبي الدويل لرتبط 

بذلك العا�صمتني برحات جوية خال يومي اجلمعة والأحد.
وقال �صعود ال�صام�صي الرئي�س التنفيذي لل�صوؤون التجارية بالإنابة يف مطارات 
مكانة  الرتكمان�صتانّية  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  رح���ات  ت�صغيل  ي���ربز   : اأب��وظ��ب��ي 
ما  وهو  وال�صياح  الأعمال  رجال  من  امل�صافرين  لعبور  رئي�صية  كوجهٍة  اأبوظبي 
يوؤكد على التزامنا الرا�صخ بتوفري �صالت ا�صتقبال مريحة وعرو�س ا�صتثنائية 
للم�صافرين وي�صلط ال�صوء على جهودنا امل�صتمرة لتطبيق حلول �صفر ذكية وفق 
اأف�صل املعايري العاملية«.واأ�صاف “ جاءت تلك اخلطوة كجزء من ا�صرتاتيجيتنا 
ل�صتقطاب �صركات طريان تدعم النمو ال�صياحي يف اإمارة اأبوظبي، فنحن نتوقع 
املدينتني  بني  �صنويا  م�صافر   20،000 يقارب  ما  الرحات  هذه  ت�صتقطب  اأن 
لختبار  واأبوظبي  اآب��اد  ع�صق  مدينتي  بني  للم�صافرين  الفر�صة  نتيح  وبالتايل 
وال�صتمتاع  ال��دويل،  اأبوظبي  مطار  مرافق  عرب  وممتعة  مريحة  �صفر  جتربة 
�صهرت  اإيكاييف  والأعمال«.واأبدى  لل�صياحة  رائدة  كوجهة  اأبوظبي  تقدمه  مبا 
ممثل �صركة اخلطوط الرتكمان�صتانّية يف الإمارات تطلعه اإىل العمل جمدداً مع 
مطارات اأبوظبي من خال ت�صغيل رحات ال�صركة اجلوية اإىل العا�صمة اأبوظبي 
مرتني اأ�صبوعياً حيث �صتعزز هذه اخلطوة الربط بني كلتا الوجهتني كما �صتلعب 
دوراً رئي�صياً يف دعم جهودنا لتحقيق اأهدافنا ال�صرتاتيجية.واأو�صحت مطارات 
بني  اجلديدة  رحاتها  �صت�صغل  الرتكمان�صتانية  اجلوية  اخلطوط  اأن  اأبوظبي 
التي   ”800-737 “بوينج  واأبوظبي على منت طائرات من ط��راز  اآب��اد  ع�صق 
�صت�صم مقاعد لدرجة الأعمال والدرجة القت�صادّية و�صتقلع الرحلة رقم 825 
من مطار ع�صق اآباد الدويل اأيام اجلمعة ال�صاعة 13:00 بالتوقيت املحلي لتهبط 
الإياب  رحلة  ويف  املحلي  بالتوقيت   15:30 ال�صاعة  ال��دويل  اأبوظبي  مطار  يف 
�صتقلع الرحلة رقم 826 من مطار اأبوظبي الدويل ال�صاعة 17:00 بالتوقيت 
املحلي. بالتوقيت   19:30 ال�صاعة  ال��دويل  اآب��اد  لتهبط يف مطار ع�صق  املحلي 

 07:50 ال�صاعة  اآب��اد  827 من ع�صق  اأي��ام الأح��د �صتقلع الرحلة رقم  وخ��ال 
�صباحاً بالتوقيت املحلي لت�صل اإىل اأبوظبي ال�صاعة 10:20 بالتوقيت املحلي 
�صباحاً   11:50 ال�صاعة  اأبوظبي  من   828 رق��م  ال��ع��ودة  رحلة  يف  �صتغادر  ثم 

لت�صل اإىل مطار ع�صق اآباد الدويل ال�صاعة 14:20 ع�صرا.

دبي حتّقق منوًا بن�شبة 29 % يف ا�شت�شافة فعاليات
االأعمال خالل الن�شف االأول من عام 2018

» ديار للتطوير « حتقق عائدات بقيمة 314 مليون درهم يف الن�شف االأول من عام 2018

اجلامعة العربية توقع عقد امل�شاركة يف فعاليات معر�س "اك�شبو 2020 دبي"

•• دبي-الفجر: 

املكتب  لاأعمال”،  دب��ي  “فعاليات  اأع��ل��ن 
ال��ر���ص��م��ي جل���ذب ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل���وؤمت���رات 
والتابع لدائرة ال�صياحة والت�صويق التجاري 
ع����ن حتقيق  ل��ل�����ص��ي��اح��ة(،  )دب������ي  دب�����ي  يف 
عام  من  الأول  الن�صف  خ��ال  قوية  نتائج 
2018، حيث فازت املدينة ب� 125 عر�صاً 
لاأعمال،  وموؤمترات  فعاليات  ل�صت�صافة 
29 باملائة مقارنة  ما يعك�س زيادة ن�صبتها 
ب��ال��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام امل��ا���ص��ي. والتي 
وبرامج  واج���ت���م���اع���ات  م����وؤمت����رات  ت�����ص��م��ل 
حتفيزية من خمتلف اأنحاء العامل، مبا يف 
ذلك العرو�س التي مت التقدم ل�صت�صافتها 
يف الأعوام ال�صابقة، ومن املتوّقع اأن ت�صاهم 
 65 م��ن  اأك���رث  با�صتقبال  الفعاليات  ه��ذه 
األف م�صارك، واأن يبلغ تاأثريها القت�صادي 
500 مليون دره���م، م��ا ي��ع��ّزز من  ح���وايل 
ل�صت�صافة  رائ������دة  ك��وج��ه��ة  دب����ي  م��ك��ان��ة 

فعاليات الأعمال العاملية.
وح������ول ه�����ذه ال���ن���ت���ائ���ج الإي����ج����اب����ي����ة، قال 
ملوؤ�ص�صة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ك��اظ��م،  ع�����ص��ام 
“اإّن  وال��ت��ج��اري:  ال�صياحي  للت�صويق  دب��ي 
ا�صتقطاب  دب���ي يف  ح��ّق��ق��ت��ه  ال����ذي  ال��ن��ج��اح 
اأع�������داد م���ت���زاي���دة م���ن ف��ع��ال��ي��ات الأع���م���ال 
بها  تتمّتع  التي  الهائلة  الإمكانيات  يعك�س 
الإمارة، ويّدل على تكاتف جهود القطاعني 
ال��ع��ام واخل��ا���س م��ن اأج���ل ت��ع��زي��ز  مكانتها 
وقد  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  العاملي  ال�صعيد  على 
على  لاأعمال  دبي  فعاليات  مكتب  حر�س 
التعاون الوثيق مع ال�صركاء من اأجل اإبراز 

ال�صت�صافة،  ع��رو���س  ل��ت��ق��دمي  دب���ي  ق���درة 
التحتية  البنية  على  ال�����ص��وء  ت�صليط  م��ع 
ل�صت�صافة  وك���ذل���ك  ل��ل�����ص��ي��اح��ة  امل��ت��ط��ورة 
الفعاليات العاملية، اإىل جانب فر�س تبادل 
املعرفة يف دبي. ونحن ن�صكر جميع �صركائنا 
البّناء، ونتطّلع للعمل معهم  على تعاونهم 
م���ن اأج����ل ت��ع��زي��ز اجل���ه���ود ل��ل��م�����ص��اه��م��ة يف 

حتقيق اأهدافنا ال�صياحية الطموحة.« 
اجلاري،  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�صف  وخ��ال 
فعاليات  م��ن  ع���دد  با�صت�صافة  دب���ي  ف���ازت 
الرعاية  واأب��رزه��ا موؤمتر حوافز  الأع��م��ال، 
وكوجنر�س   ،2019 ب��ال�����ص��ني  ال�����ص��ح��ي��ة 
والكوجنر�س   2021 ال��ع��امل��ي��ة  ال���غ���رف���ة 
الفيزيائي  للعاج  الدويل  لاحتاد  العاملي 
لطب  ال��������دويل  وال����ك����وجن����ر�����س   2021
اجلهاز اله�صمي 2021، وكوجنر�س اآ�صيا 

واملحيط الهادئ لطب القلب 2023. 
كما عّزز املكتب جهوده خال الن�صف الأول 
فعاليات  على  ال�����ص��وء  لت�صليط  ال��ع��ام  م��ن 
للجمهور  تقّدمه  وم��ا  املدينة،  يف  الأع��م��ال 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، وذل��ك يف الوقت  من جميع 
ال���ذي ي��ح��ر���س امل��ك��ت��ب ع��ل��ى ب��ن��اء �صراكات 
ا�صرتاتيجية من �صاأنها امل�صاهمة يف تعزيز 
دب���ي. وح�صر  الأع��م��ال يف  فعاليات  جم��ال 
ممثلو ف��ع��ال��ي��ات دب���ي ل��اأع��م��ال اأك���رث من 
70 حدثاً جتارياً خال الن�صف الأول من 
القدرات  خالها  ا�صتعر�صوا  حيث  ال��ع��ام، 
واخل�����دم�����ات وال���ت�������ص���ه���ي���ات ال���ت���ي ُت���ق���ّدم 
العاملني يف قطاع  اآلف من   9 لأك��رث من 
احلوافز  وبرامج  والفعاليات  الجتماعات 

من جميع اأنحاء العامل. 
وبالتعاون مع  “اميك�س”  وخ��ال معر�س 
�صركة  �صملت  و���ص��ري��ك��اً،  معنية  ج��ه��ة   24
التجاري  ومركز دبي  “طريان الإمارات”، 
و”جمموعة   ،”2020 و”اإك�صبو  العاملي، 
دبي  “فعاليات  م��ك��ت��ب  ���ص��ّل��ط  جمريا”، 
لاأعمال” ال�صوء على جهود دبي للتحول 
اإىل مركز عاملي للمعرفة. كما نّظم املكتب 
 30 14 زي������ارة م��ي��دان��ي��ة ت��ق��ي��ي��م��ي��ة م���ع 
مدعوة  وف��ود   4 وا�صت�صاف  عمائها  م��ن 
136 منظماً من جميع اأنحاء  وباإجمايل  

العامل. 
اأي�صاً يف الن�صف الأول ثاث  ونّظم املكتب 
اأوروب����ا،  اأ����ص���واق  ت��روي��ج��ي��ة �صملت  ج���ولت 
ال�صمالية،  واأم��ري��ك��ا  اآ���ص��ي��ا،  ���ص��رق  وج��ن��وب 
وال���ت���ي ا���ص��ت��ق��ط��ب م���ن خ��ال��ه��ا اأك����رث من 
الأعمال.  ف��ع��ال��ي��ات  خم��ط��ط��ي  م��ن   400

اأن هذه املعار�س لعبت  وجتدر الإ�صارة اإىل 
القرار  ��ّن��اع  ���صُ ب���ني  ت��ف��اع��ل  كمن�صة  دوراً 
القدرات  ولإب��راز  والتعّلم،  املعرفة،  لتبادل 
اأنها  امل��دي��ن��ة، ف�����ص��ًا ع��ن  ب��ه��ا  ال��ت��ي تتمتع 
فر�صة لت�صليط ال�صوء على اخلدمات التي 

يوفرها مكتب فعاليات دبي لاأعمال.   
مدير  جاكوب�صن،  �صتني  ق��ال  جهته،  وم��ن 
يعد  لاأعمال”:  دب���ي  “فعاليات  م��ك��ت��ب 
النمو الذي حققه املكتب على �صعيد الفوز 
بعرو�س ا�صت�صافة فعاليات الأعمال خال 
مبثابة   2018 ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�صف 
التي  الطيبة  ال�صمعة  ع��ل��ى  ق��وي��ة  ���ص��ه��ادة 
ل�صت�صافة  كوجهة  عاملياً  دب��ي  بها  حتظى 

الفعاليات. 
مكانة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ع��م��ل  ن��وا���ص��ل  اإذ  واإن���ن���ا 
فعاليات  ل�صت�صافة  متميزة  كوجهة  دب��ي 

ت�صميم  ع���ل���ى  ن���ع���م���ل  ف���اإن���ن���ا  الأع������م������ال، 
جمموعة وا�صعة من املبادرات لبقية العام، 
املعار�س  اأب���رز  يف  امل�صاركة  �صت�صمل  وال��ت��ي 
ف�صًا  املتخ�ص�صة،  والأن�����ص��ط��ة  التجارية 
عن ا�صتقطاب املزيد من الجتماعات التي 
يتم من  ت�صم خ��رباء ومتخ�ص�صني، حيث 
والقدرات  التطّورات  اأح��دث  اإب��راز  خالها 

يف دبي.
“برنامج  �صاهم  فقد  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 
ب�صكل كبري  املكتب  اأطلقه  ال��ذي  ال�صفري” 
يف جناح املدينة يف التقدم بطلبات ا�صت�صافة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل���وؤمت���رات ال��دول��ي��ة. وي�صم 
الربنامج �صبكة مكّونة من 300 خبري بارز 
يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ميثلون 
العلمية  املجالت  ت�صمل  متنوعة،  قطاعات 
ال�صحية.  وال��رع��اي��ة  واملالية  والأك��ادمي��ي��ة 
الربنامج  �صاهم  املا�صي،  يناير  �صهر  ومنذ 

يف تاأمني 18 فعالية اأعمال للمدينة.
الفعاليات  م��ن  ع��دد  ُيعقد  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
اأع�����وام �صابقة،  ب��ه��ا يف  ال���ف���وز  ال��ت��ي ج���رى 
الدولية  للجمعية   57 ال�  الجتماع  ومنها 
القلب  وجمعية  والجتماعات،  للموؤمترات 
ال��ع��امل��ي��ة، وذل����ك يف وق���ت لح���ق م��ن العام 
اجلاري. و�صي�صهد العام اجلاري ا�صت�صافة 
اأمريكا  م����ن  امل����دع����وة  ال����وف����ود  م����ن  ع�����دد 
والهند،  اآ���ص��ي��ا  ���ص��رق  وج���ن���وب  ال�����ص��م��ال��ي��ة 
م�صاركته  على  اأي�صاً  املكتب  يعتمد  و�صوف 
يف املعار�س التجارية الرئي�صية مع ح�صور 
 IMEX م��ت��م��ي��ز م��ت��وق��ع يف م��ع��ر���ص��ي  
 ،  IBTM Worldو  America

واللذين �صُيعقدان بنهاية العام اجلاري. 

•• دبي-الفجر: 

الرائدة  ال�صركات  اإح��دى  للتطوير”،  “ديار  اأعلنت 
العقارات  اإدارة  وخدمات  العقاري  التطوير  مبجال 
يف دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ع��ن حتقيقها 
الأول من عام  الن�صف  اإيجابية خال  لنتائج مالية 

.2018
 314 ب��ل��غ��ت  ع���ائ���دات  للتطوير”  “ديار  و���ص��ج��ل��ت 
 30 املنتهية يف  ال��ف��رتة  ع��ن  اإم���ارات���ي  دره���م  مليون 
ب�0.7%  ي��ق��در  بانخفا�س  وذل���ك   ،2018 ي��ون��ي��و 
مقارنة مع 316 مليون درهم اإماراتي مت ت�صجيلها 
عن الفرتة ذاتها من العام املا�صي. فيما و�صل �صايف 
اأرباح ال�صركة خال الن�صف الأول من العام احلايل 
بانخفا�س  اإم��ارات��ي وذل��ك  65.2 مليون دره��م  اإىل 
عام  م��ن  الأول  الن�صف  اأرب����اح  ع��ن   2.6% ن�صبته 

.2017
ال��ق��ط��ام��ي، الرئي�س  ���ص��ع��ي��د  امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق���ال  وب���ه���ذه 
الأداء  “اإن  للتطوير”:  “ديار  ل�صركة  التنفيذي 
املايل للربع الثاين، والأ�صهر ال�صتة الأوىل من العام 
احلايل ب�صكل عام، هو انعكا�س للنتائج الإيجابية التي 
حققناها من خال اتباعنا لنموذج الأعمال امل�صتدام 
با�صرتاتيجيتنا  مدفوع  وهو  ال�صركة،  و�صعته  الذي 
الوا�صحة للنمو. ويف الوقت الذي نحقق فيه تقدًما 
كبرًيا يف م�صاريع ذي اآتريا وميدتاون، وفندق و�صقق 
من  واثقون  فاإننا  الرب�صاء،  ميلينيوم  دي��ار  فندقية 
يف  وال�صتمرار  ’ديار‘  حمفظة  تو�صعة  على  قدرتنا 
من  يعزز  مما  الإيجابية،  النتائج  من  املزيد  حتقيق 

مكانتنا كرواد لهذا القطاع.«
وق���ت اأع��ل��ن��ت دي���ار خ���ال ه���ذا ال�صهر ع��ن ال��ب��دء يف 
“ذي  م�����ص��روع  يف  ال�صكني  ال����ربج  ت�صليم  اإج������راءات 

اأتريا” والذي يعد امل�صروع الثاين يف 2018. حيث 
برج  على  ال�صتخدامات  متعدد  امل�صروع  ه��ذا  ي�صم 
الأربعة جنوم يف  ذات  الفندقية  لل�صقق  واآخ��ر  �صكني 
منطقة اخلليج التجاري. وقد �صلمت ال�صركة مطلع 
هذا العام الربجني ال�صكنيني يف م�صروع “مون روز” 

يف جممع دبي للعلوم.
ي�صار اإىل اأن “ديار للتطوير” �صركة مدرجة يف �صوق 
دبي املايل ميتلك فيها “بنك دبي الإ�صامي” ح�صة 
التطوير  ���ص��رك��ات  اإح���دى  ال�صركة  وت��ع��د  الأغ��ل��ب��ي��ة. 
ال���ع���ق���اري ال����رائ����دة يف دب����ي ومت��ت��ل��ك ال���ع���دي���د من 
امل�صاريع العقارية املنت�صرة يف عدد من املواقع البارزة 
ومناطق التطوير العقاري املتميزة يف الإم��ارة. وقد 
الطويلة  م�صريتها  خال  للتطوير”  “ديار  متكنت 
التجارية  العقارات  من  �صاملة  حمفظة  تقدمي  من 

وال�صكنية تتمتع باأعلى م�صتويات اخلدمة واجلودة.

•• القاهرة -وام:

وقع ح�صام زكي الأمني العام امل�صاعد جلامعة الدول العربية رئي�س مكتب 
الأمني العام ام�س مع جنيب العلي املدير التنفيذي ل�” اك�صبو 2020 

فعاليات  العربية يف  ال��دول  العامة جلامعة  الأمانة  عقد م�صاركة  دبي” 
املعر�س الدويل والذي يعقد خال الفرتة من 20 اأكتوبر 2020 حتى 

10 اأبريل 2021 بدبي.
ح�صر مرا�صم التوقيع �صعادة جمعة مبارك اجلنيبي �صفري الدولة لدى 

جلامعة  العامة  الأم��ان��ة  اأن  زك��ي  ح�صام  العربية.واأكد  م�صر  جمهورية 
املعر�س  ه��ذا  يف  متميزة  م�صاركة  حتقيق  على  �صتعمل  العربية  ال���دول 
واأنه  العاملي خا�صة  امل�صتوى  الفعاليات على  اأه��م  ال��ذي يعد من  ال��دويل 

يعقد ولأول مرة بدولة عربية.

•• ال�شارقة-وام:

اأ�صاد م�صوؤولون يف اإمارة ال�صارقة بالدور الكبري ل�صاحب 
القا�صمي  حم��م��د  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو 
ع�����ص��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة يف ت�����ص��ارع منو 
ع��ل��ى تطويرها  انعك�س  م��ا  اق��ت�����ص��اده��ا  وم��ت��ان��ة  الإم�����ارة 
وم�صتقرة  اآم��ن��ة  واق��ت�����ص��ادي��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة  بيئة  وت��وف��ري 
على  تعقيبا  ذل��ك  عاملية.جاء  اقت�صادية  مكانة  وحتقيق 
الت�صنيف الئتماين  اآند بورز”  “�صتاندرد  تثبيت وكالة 
ب��ال��ع��م��ل��ت��ني املحلية  ال�����ص��ي��ادي ط��وي��ل و ق�����ص��ري الأج�����ل 
 BBB+/A -2 والأجنبية لإمارة ال�صارقة عند درجتي
وذلك  م�صتقرة  م�صتقبلية  نظرة  ومنحها  ال��ت��وايل  على 
ب�صبب و�صعها املايل القوي وانخفا�س م�صتوى تعر�صها 
للمخاطر وتوقعها اأن يبلغ النمو القت�صادي يف الإمارة 
ت�صارع  ف�صا عن  و2021   2018 العامني  بني   2%

منو الناجت املحلي الجمايل يف العام 2018.
حلكومة  الإع��ام��ي  املكتب  عن  ال�صادر  للتقرير  وفقا  و 
ال�صارقة فاإن تثبيت الت�صنيف الئتماين من قبل وكالة 
العاملية  ال��وك��الت  اإح���دى  وه��ي  بورز”،  اآن���د  “�صتاندرد 
املوثوقة يف منح الت�صنيفات الئتمانية للدول وال�صركات، 
ويب�صر  والتنموية  القت�صادية  الإم��ارة  اإجن��ازات  يعك�س 
باملزيد من ال�صتثمارات والتطورات ما يوؤكد مكانة اإمارة 

ال�صارقة كوجهة ا�صتثمارية رائدة.
اأن تقرير وكالة  اأ�صحاب الخت�صا�س واخلربة  اعترب  و 
باأن الإم��ارة ما�صية بثبات وفق  اإق��رار  الت�صنيف العاملية 
ن��ه��ج اق��ت�����ص��ادي م���درو����س، ق��ائ��م ع��ل��ى و���ص��ع م���ايل قوي 
الدنيا  احل����دود  اإىل  امل��خ��اط��ر  م�صتويات  ف��ي��ه  تنخف�س 
اإمارة  يف  والقانونية  الت�صريعية  البيئة  اأهمية  موؤكدين 
ثقتهم،  وتعزز  امل�صتثمرين  حقوق  حتفظ  التي  ال�صارقة 
وم�صروعات البنية التحتية التي تتناول خمتلف مكونات 

القت�صاد، وت�صهم يف جذب روؤو�س الأموال الأجنبية.
�صاحب  ب�����دور  بورز”  اآن�����د  “�صتاندرد  ت��ق��ري��ر  ن����وه  و 
القت�صادية  الأه���داف  حتقيق  يف  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو 
اإىل  ال�صارقة م�صريا  لإم��ارة  الأم��د  والجتماعية طويلة 
اأن �صهولة توا�صل املواطنني مع القيادة يعزز ال�صتقرار 

املحلي والقت�صادي.
و اأكد هوؤلء امل�صوؤولون اأن النمو القت�صادي يف ال�صارقة 
و  دعمها  ع��رب  ال��ر���ص��ي��دة  للقيادة  ال��ف��ع��ال  ال���دور  يج�صد 
اهتمامها مبختلف الق�صايا التنموية والجتماعية التي 
ت�صغل املواطنني واملقيمني اإميانا منها باأن التوا�صل مع 
ما  كافة  الأ�صعدة  على  املحلي  ال�صتقرار  يحقق  النا�س 

ينعك�س على تعزيز التنمية امل�صتدامة يف الإمارة.
القا�صمي  اأح��م��د  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  ق���ال  ج��ان��ب��ه  ف��م��ن 
اأراد  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ب�صمة  جمموعة  رئي�س 

التوا�صل  على  ال�صارقة  ال�صمو حاكم  اإن حر�س �صاحب 
اأبنائه و تلم�صه كل �صغرية وكبرية  امل�صتمر و قربه من 
على  اإيجابا  انعك�س  واملقيمني  املواطنني  احتياجات  من 
الإمارة،  يف  النمو  وحتقيق  الأداء  ومتيز  العمل  تطوير 
الق�صري  امل��دي��ني  على  لأبنائها  الآم��ن��ة  احل��ي��اة  وت��وف��ري 

والبعيد.
تثبيت  اأن  اإىل  القا�صمي  اأحمد  بن  �صلطان  ال�صيخ  واأ�صار 
القوي  امل��ايل  ب�صبب و�صعها  ال��ذي جاء  الإم��ارة  ت�صنيف 
متانة  ي��وؤك��د  للمخاطر  تعر�صها  م�صتوى  وان��خ��ف��ا���س 
التنموية  براجمها  واأهمية  لل�صارقة  القت�صادية  البيئة 
والق��ت�����ص��ادي��ة يف حتقيق ا���ص��ت��ق��راره��ا، لف��ت��ا اإىل م��ا مت 
بيئة  توفر  التي  والت�صريعات  امل��ب��ادرات  م��ن  ا�صتحداثه 
اآمنة للم�صتثمر وحتقق الرخاء والعي�س الكرمي جلميع 
اأبناء ال�صارقة وتب�صر مب�صتقبل حافل بالعطاء والإجناز.

اأن  العاملية  الوكالة  تقرير  فيه  توقع  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف 
العامني  ب��ني   2% الإم����ارة  يف  الق��ت�����ص��ادي  النمو  يبلغ 
املحلي الإجمايل  الناجت  2018 و2021، وت�صارع منو 
اأحمد القا�صمي  ال�صيخ �صلطان بن  2018 نوه  العام  يف 
التي  ال��ك��ربى  القت�صادية  امل�صروعات  م��ن  العديد  اإىل 
الإمارة  يف  تنفيذها  وي��ج��ري  الأن�صطة  خمتلف  تتناول 
اإيجابية  موؤ�صرات  وفق  واخلا�س  العام  بتعاون قطاعيها 
اإىل  ل��ف��ت  وم�صتقبلها.و  الإم�����ارة  ح��ا���ص��ر  ع��ل��ى  تنعك�س 
تزايد الطلب على ال�صوق ال�صتثمارية لإمارة ال�صارقة و 
ا�صتقطابها كبار امل�صتثمرين من خمتلف اأنحاء العامل ملا 
تتمتع به الإم��ارة من بنية حتتية قوية ومبا لديها من 
قانونية حتفظ حقوق  وبيئة  ا�صتثمارية متميزة  حوافز 

امل�صتثمرين وتدعم اأهدافهم.
جمل�س  رئي�س  العوي�س،  �صلطان  ع��ب��داهلل  �صعادة  ق��ال  و 
وكالة  تاأكيد  اإن  ال�صارقة،  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
“�صتاندرد اآند بورز” ت�صارع منو الناجت املحلي لل�صارقة 
خال عام 2018 انعكا�س للم�صار الت�صاعدي لقت�صاد 
ال�صارقة،  حاكم  ال�صمو  �صاحب  روؤي��ة  اإط��ار  يف  ال�صارقة 
لتحقيق التنمية ال�صاملة وبناء اقت�صاد حديث وم�صتدام 

قائم على املعرفة والبداع والبتكار.
و اأ�صار اإىل املتابعة احلثيثة من قبل �صمو ال�صيخ �صلطان 
ال��ق��ا���ص��م��ي ويل ع��ه��د ونائب  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
القت�صادية  املنظومة  مع  ت��ام  بان�صجام  ال�صارقة  حاكم 
اقت�صاد  اأف�صل  لبناء  ال�صاعية  الإم��ارات  لدولة  ال�صاملة 
اإن الت�صنيف يحثنا على  واأ�صعد جمتمع.و قال العوي�س 
ال�صارقة  و���ص��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  يف  اجل��ه��ود  م�صاعفة 
ال�صركاء  مع  وبالتعاون  مظلتها  حتت  العاملة  واجلهات 
لاإمارة  التناف�صية  باملكانة  لارتقاء  ال�صرتاتيجيني، 
القت�صادية  ب��ي��ئ��ت��ه��ا  وت��ط��وي��ر  امل�����ص��ت��وي��ات  اأع���ل���ى  وف����ق 
اأعلى  حتقيق  م��ن  ومتكينها  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة  وج��اذب��ي��ت��ه��ا 

الت�صنيفات العاملية وتعزيز ا�صتدامتها املالية والتنموية.
رئي�س  ال�صويدي  هده  بن  عبداهلل  �صلطان  �صعادة  اأك��د  و 
دائرة التنمية القت�صادية يف ال�صارقة اأهمية الت�صنيفات 
الئتمانية لل�صارقة التي تعزز موقف الإمارة يف التعامل 
تعك�س  و  وحت��دي��ات��ه  الق��ت�����ص��ادي  امل�صتقبل  ف��ر���س  م��ع 
جوهر الإدارة احلكيمة واحرتافية القطاع العام وت�صهم 
اأن الروؤى الثاقبة  يف تعزيز وجذب ال�صتثمارات، موؤكدا 
يف  ف��ع��ال  دور  لها  ك��ان  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م  ال�صمو  ل�صاحب 

حتقيق تلك الأهداف.
الأثر  ل��ه  �صيكون  الإجن����از  ه���ذا  اإن  ال�����ص��وي��دي  واأ����ص���اف 
الإيجابي خال الأعوام املقبلة من حيث حجم الأعمال 
وامل�صروعات ويعزز من مكانة ال�صارقة كوجهة ا�صتثمارية 
مم��ي��زة واآم���ن���ة حت��ظ��ى ب��ث��ق��ة ع��امل��ي��ة م��ن ك���ربى �صركات 

وموؤ�ص�صات املالية العاملية.
و اأ���ص��ار اإىل اأن اإم����ارة ال�����ص��ارق��ة مب��ا اأظ��ه��رت��ه م��ن قدرة 
ب��ني م��ا حتققه م��ن من��و اقت�صادي  ف��ري��دة على اجل��م��ع 
قوي مب�صاهمة القطاع اخلا�س، واللتزام التام بحماية 
بتعاون  ج��اه��دة  تعمل  وال��رتاث��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل���وروث���ات 
ق��ط��اع��ات��ه��ا ع��ل��ى ت��وف��ري ال��ب��ي��ئ��ة ال���ص��ت��ث��م��اري��ة الأف�صل 

مل�صتثمريها.
الإمناء  هيئة  رئي�س  امل��دف��ع  جا�صم  خ��ال��د  �صعادة  ق��ال  و 
تقرير  نتائج  “تعك�س   : بال�صارقة  وال�صياحي  التجاري 
ل�صاحب  الثاقبة  ال��روؤي��ة  العاملي  بورز”  اآن��د  “�صتاندرد 
بالقطاعات  الرتقاء  اإىل  الرامية  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو 
القت�صادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  اإىل  و����ص���ول  ال��ت��ن��م��وي��ة 

امل�صتدامة يف اإمارة ال�صارقة«.
و لفت املدفع اإىل ما �صهدته الإمارة يف ال�صنوات القليلة 
اأ�صهمت  ال��ت��ي  قطاعاتها  م��ن  ال��ع��دي��د  من��و  م��ن  املا�صية 
ب�صكل كبري يف تعزيز الناجت الإجمايل املحلي منوها اإىل 
 3.8 من  باأكرث  الإم���ارة  يف  ال�صياحي  القطاع  م�صاهمة 
مليار درهم من اإجمايل الناجت املحلي البالغ 85 مليار 

درهم م�صكا ن�صبة %3.7 خال عام 2017.
ودعا جميع اجلهات واملوؤ�ص�صات املعنية يف اإمارة ال�صارقة 
ع��ل��ى جميع  ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق  ت��وط��ي��د ج�����ص��ور  اإىل 
امل�صتويات، يف اإطار حتقيق الأهداف امل�صرتكة وفق روؤية 
الإم��ارة امل�صتقبلية مبا ي�صهم يف خدمة الفرد واملجتمع، 
القت�صادية  وال��ن��ه�����ص��ة  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة  احل���رك���ة  ودف����ع 

امل�صتدامة يف ال�صارقة.
و ق���ال ���ص��ع��ادة ول��ي��د ال�����ص��اي��غ، م��دي��ر ع���ام دائ����رة املالية 
املركزية بال�صارقة اإن تثبيت وكالة “�صتاندرد اآند بورز” 
الأجل  وق�����ص��ري  ط��وي��ل  ال�����ص��ي��ادي  الئ��ت��م��اين  الت�صنيف 
بالعملتني املحلية والأجنبية لإمارة ال�صارقة عند درجتي 
على التوايل ومنحها نظرة م�صتقبلية   BBB+/A -2
م�صتقرة انعكا�س واقعي لا�صتقرار القت�صادي يف اإمارة 

التي تبذلها حكومة الإمارة  امل�صتمرة  ال�صارقة واجلهود 
لتح�صني بيئة ال�صتثمار.

ال�صارقة التي  اإمارة  اإىل امل�صروعات التنموية يف  وتطرق 
تدعم قدرتها على مواجهة املخاطر القت�صادية وحتقيق 
املوقف  اإىل  املدى الطويل، لفتا  التنموية على  اأهدافها 
املايل القوي لاإمارة ما جعل من اإمارة ال�صارقة اإحدى 
وعزز  الأع��م��ال  ورج��ال  للم�صتثمرين  املف�صلة  الوجهات 
امل�صتدام،  النمو  حتقيق  على  وقدرتها  باقت�صادها  الثقة 
احلكومي  القطاعني  ملوؤ�ص�صات  اأ�صا�صيا  ح��اف��زا  و�صكل 

واخلا�س لل�صري قدما على درب النمو والتميز.
و قال �صعادة علي ح�صني خليفة املزروع، مدير عام دائرة 
تطور  من  ال�صارقة  اإم���ارة  ت�صهده  ما  اإن  املالية  الرقابة 
واإجنازات حتققت بف�صل روؤية وتوجيهات ودعم متوا�صل 
وغري حمدود لكل القطاعات وجميع �صرائح املجتمع من 

قبل �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة.
ال�صارقة  الهيكلية القت�صادية لإمارة  اأن  املزروع  واأو�صح 
متتاز مب�صتوى عال من التنوع، اإذ ل تزيد ن�صبة م�صاهمة 
ال��ن��اجت املحلي  ب��امل��ائ��ة م��ن   20 اأي ق��ط��اع م��ن��ف��ردا ع��ن 
م�صاهما  ليكون  وال��غ��از  النفط  قطاع  وي��اأت��ي  الإج��م��ايل، 
للمخاطر  تعر�صها  ما يخف�س من  اقت�صادها  ثانويا يف 

نتيجة اأية تقلبات ت�صيب هذا القطاع.
ولديها  للت�صنيع  اإقليمي  مركز  ال�صارقة  اأن  اإىل  ولفت 
ع��زز من  م��ا  واحل���رة  ال�صناعية  املناطق  م��ن  ع��دد كبري 
خطط  اإىل  م�صريا  لا�صتثمار  ج��اذب��ة  كوجهة  مكانتها 
الثقافية  وم�����ص��روع��ات��ه��ا  ال�����ص��ي��اح��ي��ة  ال�����ص��ارق��ة  وب���رام���ج 

املتنوعة وتدين م�صتوى املخاطر يف جمال البنوك.
و ق���ال حم��م��د ج��م��ع��ة امل�����ص��رخ، امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملكتب 
اقت�صاد  “يت�صم  املبا�صر:  الأجنبي  لا�صتثمار  ال�صارقة 
ال�صارقة مبزيج متنوع قل نظريه يف املنطقة ت�صهم فيه 
القطاع  اأق��ل��ه��ا  لعل  م��ت��ف��اوت��ة،  بن�صب  ال��ق��ط��اع��ات  جميع 
فقط   3% اإىل  م�صاهمته  ن�صبة  و�صلت  ال��ذي  النفطي 
اإنتاجية  بقطاعات  مقارنة  الإج��م��ايل  الإم���ارة  ن��اجت  من 
اآخرى.” و لفت اإىل اأنه يف الوقت الذي تتدنى فيه ن�صبة 
ال�صناعي  القطاع  ن�صبة م�صاهمة  النفطي ت�صل  القطاع 
اإىل %17، بينما ي�صهم قطاع العقار والتجزئة ب�10% 
ي�صل  متوقع  متو�صط من��و  ظ��ل  الإم�����ارة.. ويف  ن��اجت  يف 
الفر�س  ت���زاي���د  ي��ت��وق��ع   ،2021 ع���ام  ح��ت��ى   2% اإىل 

ال�صتثمارية يف خمتلف القطاعات احليوية يف الإمارة.
اأك��رث وجهات الأعمال  اإح��دى  اأن ال�صارقة تعد  اإىل  ون��وه 
التي  والت�صهيات  للفر�س  ن��ظ��را  للم�صتثمرين  ج��ذب��ا 
وامل�صتقر  القوي  الئتماين  الت�صنيف  وي��اأت��ي  توفرها.. 
ال�����ذي ت��ت��م��ت��ع ب���ه ل���ي���وؤك���د ق�����درة الإم�������ارة ع��ل��ى اإط����اق 
مف�صا  خيارا  يجعلها  ما  الكربى  ال�صيادية  امل�صروعات 

للم�صتثمرين لتحقيق العوائد املجزية 

م�شوؤولون ي�شيدون بدور حاكم ال�شارقة يف ت�شارع منو االإمارة وحتقيق مكانة اقت�شادية عاملية

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
 مذكرة اإعالن موعد جل�شة بالن�شر بتعديل الطلبات 

الرقم 2018/104 منازعة اإيجارية
اىل املدعي عليهم 1- �صامل بن هادي بن علي ل�صلوم - اجلن�صية )ال�صعودية(  2- الأ�صيل ملواد 
البناء ملالكها فهد خالد خلوي �صريد املطريي  - اجلن�صية )كويتي(  3- حممد ح�صن حممد 
�صعيد بكار - اجلن�صية )اردين(  حيث ان ملدعيني : ورثة املرحوم حممد احمد �صعيد النقبي  

قد اقاموا عليكم الدعوى رقم 2018/104 منازعة اإيجارية 
وحيث تقدم املدعيني ب�صحيفة معدلة بالطلبات طلبوا يف ختامها : 

العني  باخاء  عليهم  املدعي  ال��زام   -2 جل�صة   لأق��رب  الثاثة  عليهم  املدعي  ا�صتدعاء   -1
امل��وؤرخ من  ال�صنوي  الإيجار  املدعي عليهم بدفع مبلغ  ال��زام  املوؤجرة وج��رد حمتوياتها  3- 
2016/12/7 حتى 2017/12/6 بواقع 5000 درهم كون الإيجار ال�صنوي 55000 درهم ومت دفع 
50000 درهم وتبقي منها 5000 درهم فقط يف ذمتهم.  4- الزام املدعي عليهم بدفع اجر املثل 
اليومي من تاريخ انتهاء العقد 2017/12/6 وحتى تاريخ الخاء الفعلي  5- الزام املدعي 

عليهم بت�صفية الكهرباء واملاء وال�صرف ال�صحي والت�صالت 
العقارية  امل��ن��ازع��ات  يف  الف�صل  جلنة  اخليمة  را���س  حمكمة  اىل  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه 
لاإجابة  وذلك  ع�صرا  اخلام�صة  ال�صاعة   2018/8/6 املوافق  الثنني  يوم  م�صاء  والإيجارية 
على الدعوى ، وتقدمي ما لديكم من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفكم عن احل�صور اأو اإر�صال 
والإيجارية  العقارية  امل��ن��ازع��ات  يف  الف�صل  ف��ان جلنة  اع��اه  امل��ح��دد  ال��وق��ت  يف  عنكم  وكيل 

�صتبا�صر نظر الدعوى غيابيا بحقكم. 
اأمني �شر / عارف االأمريي
جلنة الف�شل يف املنازعات العقارية واالإيجارية الثانية  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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املال والأعمال

»اقت�شادية اأبوظبي« تو�شع اأن�شطة "تاجر اأبوظبي" اإىل 1057 ن�شاطا

غرفة اأم القيوين تبحث التعاون مع هيئة التجارة اخلارجية اليابانية

ناق�س ق�شايا احللول الرقمية القمة العاملية لالقت�شاد االأخ�شر 2018 تحُ

الدورة اخلام�شة من القمة تركز على التفاعل بني احللول 
الرقمية وتطبيقاتها املبتكرة يف جمال التحول االأخ�شر

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت دائرة التنمية القت�صادية - اأبوظبي تو�صيع نطاق 
امل�صتفيدين من رخ�صة “ تاجر اأبوظبي” باإطاقها “ 
الباقة الذهبية “ منها لت�صمل اإىل جانب مواطني دولة 
ل��دول اخلليج  التعاون  الم��ارات مواطني دول جمل�س 
الدولة  مقيمي  م��ن  الأج��ان��ب  وامل�صتثمرين  العربية 
اإ�صافة اإىل تو�صيع الأن�صطة القت�صادية التي تغطيها 
الرخ�صة لت�صل اإىل اأكرث من1057 ن�صاطا اقت�صاديا 

اأعفيت من �صرط توفري مقر مادي للمن�صاأة.
كما و�صعت دائرة التنمية القت�صادية الأ�صكال القانونية 
امل�صموح بها �صمن رخ�صة “ تاجر اأبوظبي” اإىل ثاثة 
الواحد  ال�صخ�س  و�صركة  فردية  موؤ�ص�صة  وه��ي  اأن���واع 
ذ.م.م. ملواطني الدولة ومواطني دول جمل�س التعاون 
ذ.م.م.”  حم��دودة  م�صوؤولية  ذات  �صركة  و”  اخلليجي 

للمقيمني ك�صركاء مع مواطني الدولة.
وتاأتي هذه املبادرة الهامة �صمن املبادرات القت�صادية 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  موؤخرا  عنها  اأعلن  التي 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�صلحة رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي 
بهدف ت�صهيل ممار�صة الأعمال القت�صادية يف الإمارة 
واملتو�صطة  ال�صغرية  وامل��ن�����ص��اآت  الأع��م��ال  رواد  ودع���م 

والقطاع اخلا�س عموما.
وك��ان��ت ال���دائ���رة ق��د اأط��ل��ق��ت رخ�صة 
املا�صي  ال���ع���ام  اأبوظبي”  “تاجر 
ال����دول����ة بهدف  مل���واط���ن���ي  ح�����ص��ري��ا 
متكينهم من تاأ�صي�س �صركاتهم �صمن 
اقت�صادي دون احلاجة  100 ن�صاط 
كي  ملن�صاآتهم  م���ادي  مقر  وج���ود  اإىل 
بحيث  اأعمالهم  مزاولة  من  يتمكنوا 
اإيجار  عقد  تقدمي  �صرط  تتطلب  ل 
الأوىل  مرحلتها  يف  تاأ�صي�س  وع��ق��د 
نظام  عرب  اإلكرتونيا  اإ�صدارها  ويتم 
الدائرة  م��وق��ع  يف  ال���ذك���ي  ال���دخ���ول 

البيانات  اإدخ����ال  هما  فقط  خطوتني  يف  الإل���ك���رتوين 
والتدقيق.وقال  امل��راج��ع��ة  بعد  ال��دف��ع  عملية  واإج����راء 
التنمية  دائ���رة  رئي�س  ال��ه��اج��ري  حممد  �صيف  م��ع��ايل 
ا�صتكمال  تاأتي  املبادرة  هذه  اإن  اأبوظبي   - القت�صادية 
مل���ب���ادرات ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د اآل 
نهيان اإذ تهدف الدائرة من خالها اإىل تعزيز �صهولة 
مم��ار���ص��ة الأع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة يف اأب��وظ��ب��ي وم��ن �صاأنها 
اأعمالهم  وتاأ�صي�س  بال�صتثمار  الراغبني  مهام  ت�صهيل 
ال�صغرية  واملن�صاآت  الأع��م��ال  رواد  �صيما  ل  الإم���ارة  يف 
روافد  اأه���م  م��ن  ال�صريحة  ه���ذه  ب��اع��ت��ب��ار  وامل��ت��و���ص��ط��ة 

والجتماعية  القت�صادية  التنمية 
املحركات  اأح��د  وكونها  ال��دول��ة  يف 
لدفع  الرئي�صية  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
يف  ال��وط��ن��ي  اقت�صادنا  من��و  عجلة 

امل�صتقبل.
“تاجر  م������ب������ادرة  اأن  واأ��������ص�������اف 
خف�س  يف  ���ص��ت�����ص��اه��م  اأبوظبي” 
تكلفة بدء الن�صاط التجاري ب�صكل 
ال�صركات  اإع��ف��اء  خ��ال  م��ن  كبري 
وم�صاحة  ت��وف��ري مقر  ���ص��رط  م��ن 
املرتبطة  التكاليف  وجميع  عمل 
اأن  �صاأن هذه اخلطوة  بذلك ومن 
جهودهم  توجيه  م��ن  وال�صركات  الأع��م��ال  رواد  متكن 
اأعمالهم خال  املالية نحو دفع عجلة منو  ومواردهم 
م��راح��ل��ه��ا الأوىل وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى الب��ت��ك��ار مب��ا يعزز 
امل�صتمرة  القت�صادية  التنمية  م�صرية  يف  م�صاهمتهم 

يف اأبوظبي.
اأبوظبي  م���رك���ز  اأن  ال���ه���اج���ري  ���ص��ي��ف  م���ع���ايل  وذك�����ر 
ل��اأع��م��ال ال��ت��اب��ع ل��ل��دائ��رة اأع����د ب��اق��ة ذه��ب��ي��ة لقائمة 
الأن�صطة القت�صادية امل�صموح مبزاولتها �صمن رخ�صة 
الأعمال  ت�صمل �صبعة جمالت وهي  اأبوظبي”  “تاجر 
والأ�صر  والت�صغيل  واخل���دم���ات  وال��ت��ج��ارة  وامل���ق���اولت 

املنتجة والبيع والإ�صاح والنقل والإدارة وال�صت�صارات 
رجال  ت�صجع  ال��ب��اق��ة  ه��ذه  اأن  اإىل  وال��ت�����ص��م��ي��م.واأ���ص��ار 
الأعمال الذين ميار�صون اأعمالهم عرب و�صائل التوا�صل 
وبالتايل  جت��اري  ترخي�س  على  للح�صول  الجتماعي 
ذلك  مزايا  من  وال�صتفادة  كمن�صاأة  التعامل  ميكنهم 
وفتح  والت�صدير  ال�صترياد  اإمكانية  بينها  من  والتي 
والهيئات  املوؤ�ص�صات  مع  والتعاقد  م�صرفية  ح�صابات 
اأن  الهاجري  حممد  �صيف  معايل  احلكومية.واأو�صح 
تطوير وتو�صيع اأن�صطة رخ�صة “تاجر اأبوظبي” وفتح 
جمالتها للمواطنني والأجانب يعد نتيجة للنجاحات 
التي حققتها هذه املبادرة منذ اإطاقها نظرا لاإقبال 
بلغ  حيث  امل��واط��ن��ني  قبل  م��ن  اإ���ص��داره��ا  على  الكبري 
اإج��م��ايل ع���دد ال��رخ�����س ال�����ص��ادرة 1800 رخ�����ص��ة يف 
من  تقريبا   20% ن�صبته  ما  وهو  اأ�صهر  �صتة  غ�صون 
اإجمايل الرخ�س القت�صادية ال�صادرة يف اإمارة ابوظبي 
“تاجر  ل�  الذهبية  الباقة  ال��ف��رتة.وت��اأت��ي  نف�س  خ��ال 
اأطلقتها  ال��ت��ي  الأخ����رية  للمبادرة  ام��ت��دادا  اأبوظبي” 
بالتعاون مع  اأبوظبي”   - التنمية القت�صادية  “دائرة 
ت�صهيل  بهدف  الذكية”  واخل��دم��ات  الأن��ظ��م��ة  “هيئة 
للم�صتثمرين  القت�صادية  الرتاخي�س  اإ�صدار  عملية 
ع��رب منظومة  ال��ع��امل  اأي مكان يف  وم��ن  ف��وري  ب�صكل 

خدمات اأبوظبي احلكومية املوحدة “مت«.

•• اأم القيوين-وام:

التعاون  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  و���ص��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  بحثت 

حتقيق  بهدف  اليابانية  اخلارجية  التجارة  هيئة  مع 
امل�صرتك  التعاون  لتحفيز  امل�صرتكة  ال��روؤى  وتطوير 
ب��ني اجل��ان��ب��ني وخ��ا���ص��ة ب��ح��ث ب��ع�����س اجل���وان���ب ذات 

ال�صلة باملناخ ال�صتثماري. 
ب��ن نا�صر  ���ص��ع��ادة �صعيد  ا���ص��ت��ق��ب��ال  ج���اء ذل���ك خ���ال 
املدير  اآن��دو  ملا�صامي  القيوين  ام  التاي رئي�س غرفة 
افريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط  وال�����ص��رق  دب��ي  ملكتب  ال��ع��ام 
خلفان  بح�صور  اليابانية  اخلارجية  التجارة  بهيئة 
الغرفة وعبد  اإدارة  نائب رئي�س جمل�س  اأحمد م�صفر 
با�صم  و  ال��غ��رف��ة  ع���ام  م��دي��ر  ال�����ص��وي��دي  خمي�س  اهلل 
الزبيدي م�صت�صار الغرفة و�صامل را�صد العليلي مدير 

اإدارة املعلومات وعدد من م�صوؤويل الهيئة اليابانية.
ال��ذى ج��رى مبقر  واأو���ص��ح التاي خ��ال ال�صتقبال 
اأم ال��ق��ي��وي��ن متتلك ال��ع��دي��د من  اإم����ارة  ب���اأن  ال��غ��رف��ة 
املميزات واملقومات لتكون املناخ اخل�صب لإقامة املزيد 
من التعاون امل�صرتك بني اجلانبني ل �صيما واأن هنالك 
توجهاً بني الدولة واليابان لو�صع اآليات وا�صرتاتيجية 

م�صرتكة للتعاون التجاري والقت�صادي.
اليابان  بالتعاون مع  اأ�صاد خلفان م�صفر  و من جهته 
الأخ���رية م��ن حيث  ال�صنوات  التعاون يف  ه��ذا  وت��ط��ور 
وال�صتفادة  اخلا�س  القطاع  وتفاعل  ق��درات  تطوير 
يف  �صيما  ل  الطرفني  ل��دى  املتوفرة  الإمكانيات  م��ن 

املجال التقني واملناخ ال�صتثماري.
باأنه  اللقاء  ال�صويدي خال  واأو�صح عبد اهلل خمي�س 
�صبق للغرفة واأن �صاركت يف لقاءات مع رجال الأعمال 
بهذا  القت�صاد  وزارة  توجيهات  اط���ار  يف  اليابانيني 
ا�صتعداد تام لتطوير العاقات بني  ال�صاأن واأنها على 

القطاع اخلا�س يف كا الدولتني.
ومن جانبه اكد ما�صامي اآندو اأن هدف الزيارة ين�صب 
ع��ل��ى ت��وث��ي��ق ال��ع��اق��ات وت��ط��وي��ر اإم��ك��ان��ي��ات التعاون 
بني  م�صرتك  لقاء  عقد  اهمية  اىل  م�صريا  امل�صرتك 
رجال الأعمال اليابانيني ورجال الأعمال باأم القيوين 

لبحث جمالت التعاون القت�صادي والتجاري.
وق���د اط��ل��ع ال��وف��د ال��زائ��ر ع��ل��ى ال��ت��ط��ور القت�صادي 
بع�س  ا�صتعرا�س  خ��ال  م��ن  الإم����ارة  يف  وال�صياحي 
ال�صيد  ا�صتعر�س  الإم��ارة حيث  الوثائقية يف  الأف��ام 
�صامل العليلي جميع املقومات التي توفرها الغرفة يف 

جمال توجيه التعاون امل�صرتك بني القطاع اخلا�س.
التاي  نا�صر  بن  �صعيد  �صعادة  ق��دم  اللقاء  ختام  ويف 
لهيئة  دب��ي  ع��ام مكتب  م��دي��ر  اإىل  الغرفة  درع  ه��دي��ة 
التجارة اخلارجية اليابانية مبنا�صبة زيارته لاإمارة.

•• دبي-الفجر:

الأخ�صر  لاقت�صاد  العاملية  القمة  تركز 
2018 على التطورات احلا�صلة يف جمال 
ال�صتفادة  واإم��ك��ان��ي��ات  الرقمي  القت�صاد 
التحول الأخ�صر، وذل��ك يف  منه يف جمال 
التقنيات  ا�صتخدام  يف  املُ��َط��رد  النمو  �صوء 
الرقمية وتطبيقات الذكاء ال�صطناعي يف 

دعم وتعزيز القت�صادات.
الأخ�صر  العاملية لاقت�صاد  القمة  وت�صكل 
املعارف  لتبادل  هامة  ا�صرتاتيجية  من�صة 
التقنيات  ع���ل���ى  وال����رتك����ي����ز  واخل���������ربات 
الإح���ال���ي���ة ال���ت���ي م���ن ���ص��اأن��ه��ا دع����م منو 
الق��ت�����ص��اد الأخ�����ص��ر، مب��ا يف ذل���ك تعزيز 
والتوجه  عليها  واحل��ف��اظ  الطاقة  ك��ف��اءة 
امل���ت���ج���ددة. وتقام  ن��ح��و م�����ص��ادر ال��ط��اق��ة 
الدورة اخلام�صة من القمة برعاية كرمية 
من �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
رئي�س  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي-رع����اه اهلل، 
اأك��ت��وب��ر ال��ق��ادم يف  24 و25  وذل��ك يومي 
واملعار�س،  للموؤمترات  ال��دويل  دبي  مركز 
وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي واملنظمة 
مع  بالتعاون  الأخ�صر  لاقت�صاد  العاملية 
وتعقد  الدوليني.  ال�صركاء  من  جمموعة 
�صعار  ال��ق��م��ة حت���ت  م���ن  ال���ع���ام  ه����ذا  دورة 

»تعزيز البتكار، قيادة التغيري«.
نائب  الطاير،  �صعيد حممد  �صعادة/  وقال 
رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة بدبي ورئي�س 
العاملية  ل��ل��ق��م��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
الدورة  ه��ذه  »ت��اأت��ي  الأخ�����ص��ر:  لاقت�صاد 
�صيدي  توجيهات  مع  ان�صجاماً  القمة  من 
اآل  �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ملواكبة  اهلل،   رع����اه  دب����ي،  ح��اك��م  ال������وزراء 
امل�صتقبل  وا�صت�صراف  املت�صارعة،  املتغريات 
الرابعة،  ال�صناعية  وال���ث���ورة  و���ص��ن��اع��ت��ه، 
والإمل�����ام ب��ال��ت��ط��ورات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة حول 
التقنية،  ال��ت��ط��ورات  ت�صهم  ح��ي��ث  ال��ع��امل 
م�صرية  دفع  يف  منها،  الرقمية  وخ�صو�صاً 
ال��ت��غ��ي��ري وال��ت��ط��وي��ر، وال��ت��ي ُت��ع��د املحرك 
الذي  ف���ال���دور  ال��ن��م��و.  لعملية  ال��رئ��ي�����ص��ي 
ي�صاهم  لن  احلديثة  التقنيات  ه��ذه  تلعبه 
يف تغيري �صكل العامل الذي نعرفه فح�صب، 
ولكنها اأي�صاً �صتقود لبناء اقت�صادات اأكرث 

ا�صتدامة.« 
الو�صائط  ال��ق��م��ة  ت��ب��ح��ث  ���ص��ع��ادت��ه:  وق����ال 
ذلك  احل��دي��ث��ة مب��ا يف  وال��رق��م��ي��ة  التقنية 
ت�صني،  البلوك  وتقنية  الرقمية،  العمات 
وانرتنت  الآيل،  وال��ت��ع��ل��م  وال����روب����وت����ات، 
الأ�صياء. كما �صتناق�س الكيفية التي ميكن 
م���ن خ��ال��ه��ا ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة اأن 

لاقت�صاد  التحول  جهود  دع��م  يف  ت�صاهم 
بني  التفاعل  على  القمة  وتركز  الأخ�صر. 
يف  املبتكرة  وتطبيقاته  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
و�صتناق�س  الأخ�����ص��ر.  ال��ت��ح��ول  م���ب���ادرات 
القمة، التي حتظى بح�صور كبار اخلرباء 
البتكارات  اأح���دث  العامليني،  واملتحدثني 
ال��رق��م��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي ميكن 
الأخ�صر  النمو  ت�صريع عجلة  ت�صهم يف  اأن 
التي  الكيفية  وبحث  امل�صتدامة،  والتنمية 
الرقمية  امل��ه��ارات  بناء  خالها  م��ن  ميكن 
ال�����ازم�����ة لإجن��������از حت������ول م������رن وف���ع���ال 

لاقت�صاد الأخ�صر.
واأ����ص���اف ���ص��ع��ادة/ ال��ط��اي��ر: »ل��ق��د اأحدثت 

التكنولوجيا الرقمية احلديثة العديد من 
التغيريات اجلوهرية واأظهرت قدرتها على 
القت�صادي،  والنمو  التنمية  وتعزيز  دعم 
ال�صحي.  القطاع  وكذلك  البيئة  وحماية 
احلديثة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ف���امل���خ���رتع���ات 
وو�صوًل  ب��دون طيار  الطائرات  بداية من 
وقنوات  ب��ع��د  ع��ن  ال�صت�صعار  اأج��ه��زة  اإىل 
ب�صكل  ت�صهم  وغريها،  احلديثة  التوا�صل 
الطبيعية،  امل����وارد  ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز  ف��ع��ال يف 
ا�صتمرار  ظل  ويف  البيئة.  على  واملحافظة 
ال�صروري  من  فاإنه  التكنولوجي  التقدم 
لبناء  املبتكرة  الآليات  هذه  من  ال�صتفادة 
م�صتقبل اأخ�صر م�صتدام. مبا يعود بالنفع 
البيئية  ال��ن��واح��ي  خمتلف  على  وال��ف��ائ��دة 

والقت�صادية«. 
وت��اب��ع ���ص��ع��ادة ال��ط��اي��ر: »يف ال��وق��ت الذي 
عامًا  احلديثة  التكنولوجيا  فيه  تعترب 
فاإن  الأخ�������ص���ر،  ال��ن��م��و  لتحقيق  اأ���ص��ا���ص��ي��اً 
م�����ص��اه��م��ة ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل���ا����س 
ال��ازم هما من  اإ�صافة اإىل توفر التمويل 
الثورة  ه��ذه  لتطوير  الأ�صا�صية  ال��ع��وام��ل 
التعاون  خ��ال  م��ن  لنا  ومي��ك��ن  الرقمية. 
امل�صرتك اأن نن�صئ من�صة م�صرتكة لتبادل 
املمار�صات  اأف�صل  حول  واخل��ربات  الأفكار 
التكنولوجية  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا  اخل�������ص���راء 
هذا  ويف  للبيئة.  اأك���رب  حماية  يحقق  مب��ا 

ال��ع��امل��ي��ة لاقت�صاد  ال��ق��م��ة  الإط�����ار، مت��ث��ل 
الأخ�صر من�صة ا�صرتاتيجية مثالية ميكن 
اأن  املعنية  الأط����راف  جلميع  خالها  م��ن 
ا�صرتاتيجيات  لو�صع  وت��ت��ع��اون  تتوا�صل 
على  اخل�صراء  ال�صيا�صات  دعم  �صاأنها  من 

امل�صتوى العاملي«. 
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن القمة تركز يف دورتها 
ل��ه��ذا ال��ع��ام ع��ل��ى ث��اث��ة حم����اور رئي�صية 
والتحول  الأم��وال اخل�صراء،  روؤو���س  هي: 
املجتمعي.  وال��ت��ف��اع��ل  وال��ق��ي��ادة  ال��رق��م��ي، 
وجتمع القمة نخبة من امل�صوؤولني املاليني، 
ملناق�صة  والقادة،  واملفكرين  وامل�صتثمرين، 
ال�����ص��ب��ل ال���ت���ي مي��ك��ن م���ن خ��ال��ه��ا تعزيز 
تدفق روؤو�س الأموال اخل�صراء للم�صاريع 
امل�صتويني القليمي  للبيئة على  ال�صديقة 
والعاملي، والكيفية التي ميكن من خالها 

تقليل خماطر هذه ال�صتثمارات. 
و����ص���ت���ل���ق���ي ال���ق���م���ة ال���������ص����وء ع���ل���ى اأب������رز 
وتطبيقاتها  املبتكرة  احل��دي��ث��ة  التقنيات 
ال�صرتاتيجية، ف�صًا عن اأف�صل املمار�صات 
واآراء  روؤى  ا�صتعرا�س  خ��ال  م��ن  املتبعة 
امل�صاركني  املتخ�ص�صني  اأب���رز  م��ن  كوكبة 
لبناء  الفر�صة  �صتتيح  كما  فعالياتها،  يف 
خ������ربات وم����ع����ارف ج����دي����دة ق���ائ���م���ة على 
درا���ص��ات ح��الت واقعية يف جم��ال التحول 

الأخ�صر.

»غاز االإمارات« تطلق اأختاما جديدة 
ل�شمامات اأ�شطوانات الغاز امل�شال يف دبي 

•• دبي-وام:

اأعلنت “غاز الإمارات” - التابعة ملجموعة “اينوك” وبالتعاون مع موؤ�ص�صة 
اأ�صطوانات غاز  تزويد جميع  عن   - “اإمارات”  للبرتول  العامة  الإم��ارات 
�صمام  على  مثبت  جديد  با�صتيكي  تعبئة  بختم  دب��ي  يف  امل�صال  البرتول 
الأ�صطوانة.ياأتي ذلك امتدادا جلهود ال�صركتني نحو تعزيز معايري الأمان 
و�صمان حماية امل�صتهلكني وتزويدهم باأف�صل املنتجات مبا يتوافق مع اأعلى 
الأ�صطوانات  جميع  على  اجلديد  اخلتم  تطبيق  ال�صامة.وبداأ  ممار�صات 
ابتداء من 18 يوليو 2018 حيث تتميز الأختام اجلديدة بلونها الأحمر 
طبعة  وتت�صمن  “اإمارات”  اأو  الإمارات”  “غاز  اإم��ا  �صعار  حتمل  وبكونها 
الفا�صي  حميد  �صيف  �صعادة  ال�صتعمال.وقال  عند  تنزع  الأب��ع��اد  ثاثية 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة “اينوك” اإن توفري اأف�صل اخلدمات واملنتجات 
لعمائنا ياأتي متا�صيا مع توجهات حكومة دبي ويندرج �صمن ا�صرتاتيجيتنا 
املتمثلة يف اإياء �صامة امل�صتهلكني اأولوية ق�صوى ..م�صريا اإىل اأن اإطاق 
معايري  لأعلى  مواكبتنا  يف  �صي�صاهم  الغاز  لأ�صطوانات  اجلديدة  الأختام 

الأمان وال�صامة يف قطاع غاز البرتول امل�صال.
للمبيعات  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ع��ل��ي  ق��ا���ص��م  ع��ب��دال��رح��م��ن  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
اإن هذه املبادرة  التجارية يف موؤ�ص�صة الإمارات العامة للبرتول “اإمارات” : 
التي يتم تنفيذها بني اجلانبني ياأتي امتدادا لالتزام امل�صرتك باحلفاظ 

على �صامة عمائنا وحماية حقوق امل�صتهلكني.

�شندوق املعرفة : ال زيادة على القيمة االإيجارية على م�شتثمري االأرا�شي 
التعليمية التابعة للموؤ�ش�شة عن العام الدرا�شي 2018 -2019 

•• دبي-وام: 

اأكد ه�صام خليفة القيزي، املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة �صندوق املعرفة يف اإمارة دبي 
اأن املوؤ�ص�صة جمدت اأي زيادة يف القيمة الإيجارية امل�صتحقة عن اأ�صولها املوؤجرة 
وذلك   ،2019  -  2018 الدرا�صي  للعام  التعليمي  القطاع  يف  للم�صتثمرين 
القطاع  هذا  يف  ت�صغيلها  تكاليف  وخف�س  التعليمية  املوؤ�ص�صات  لدعم  كمبادرة 
احليوي املهم. وقال القيزي: “تاأتي هذه املبادرة يف اإطار اجلهود احلثيثة، التي 
تبذلها موؤ�ص�صة �صندوق املعرفة لدعم وتطوير القطاع التعليمي يف اإمارة دبي 
هذا  ال�صتثمار يف  ت�صجيع  اإىل  الهادفة  التوجهات احلكومية  مع  يتما�صى  مبا 
القطاع احليوي، واإ�صعاد امل�صتثمرين والطلبة واأولياء الأمور وجميع العاملني 
على  كثرية  بفوائد  يعود  ا�صتقرار  من  امل��ب��ادرة  ه��ذه  �صتحققه  مبا  القطاع  يف 
جميع هذه ال�صرائح .. ويف اإطار هذه املبادرة، �صتقوم املوؤ�ص�صة بتجميد اأي زيادة 
ل�صالح   2019-2018 املقبل  الدرا�صي  العام  من  ابتداء  م�صتحقة  اإيجارية 
ومراجعة  التعاقدات  جتديد  اأحكام  عليهم  تنطبق  الذين  م�صتثمريها،  جميع 
القيمة الإيجارية، على اأن يتم تاأجيل مراجعة هذه القيمة وتطبيق اأي زيادة 
م�صتحقة اإل بعد مرور املدة املُقررة ».واأو�صح اأن املبادرة تندرج �صمن الإ�صهامات 
امل�صتمرة للموؤ�ص�صة على خمتلف الأ�صعدة التزاماً بتوجهات القيادة الر�صيدة يف 
اإقامة �صراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع اخلا�س تقوم على توفري بيئة جاذبة 
لا�صتثمارات الناجحة يف القطاع التعليمي، مبا يحقق الأهداف ال�صرتاتيجية 

تعلن اأدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / �صبي�صايزد
خلدمات العامات التجارية بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم: 284673    بتاريخ:   17 / 12 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ص��م : �صوي�س جري�س اأي اآر األ .
وعنوانه:     هالدين �صرتا�س 5 ، 6340 بار ،  �صوي�صرا.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
�صرائح   ، الفوتوغرايف(  )للت�صوير  ك��ام��ريات   ، اإ���ص��ارة(  )اأ���ص��واء  وما�صة  اأ���ص��واء  البطاريات،  �صحن  اأج��ه��زة 
 ، باحلا�صوب  ملحقة  اأجهزة   ، اجتاهية  بو�صات   ، الكهربائية  البطاريات  �صحن  اأجهزة   ، اخللوية  الهواتف 
اإطفاء  اأجهزة   ، اإلكرتونية  اإعانات  لوحات   ، اأجهزة حا�صوب  بالكمبيوتر،  اأجهزة ملحقة   ، ذاك��رات حا�صوب 
اأجهزة تنظيم   ، الراأ�س  ، �صماعات  العاملي   املواقع  اأجهزة  نظام حتديد    ، اأواين زجاجية مدّرجة   ، احلريق 
احلرارة ، خوذ واقية لاألعاب الريا�صة ، اأجهزة ات�صال داخلي ، اأدوات قيا�س كهربائية ، اأدوات قيا�س ، اأجهزة 
مراقبة كهربائية ، اأقام اإلكرتونية )وحدات عر�س ب�صري( ، م�صغات الو�صائط املحمولة ، هواتف حممولة 
وماآخذ  قواب�س   ، ال�صورة  و  ال�صوت  اإ�صتقبال  اأجهزة   ، ال�صخ�صي  لا�صتخدام  احل��وادث  واقية من  اأجهزة   ،
واأدوات تو�صيل اأخرى )و�صات كهربائية( ، بطاريات �صم�صية ، اأجهزة ت�صجيل ال�صوت ، اأجهزة واآلت �صربرْ 
الفا�س  اأقرا�س  ، حمركات  ال�صرقة  ملنع  اأجهزة كهربائية   ، �صم�صية  ، نظارات  ال�صرعة  ، موؤ�صرات  الأعماق 

الكهربائية.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�صف العامة:  ر�صم دائرة بداخلها ر�صم خطوط تنهي اإىل دوائر �صغرية مظللة باللون الأ�صود ور�صومات 
ب�صكل  مميز  .

ال�ص��رتاطات:  
القت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العامات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  يوليو 2018 العدد 12390

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ را�صم حممد ابو النجا
بن�صر التعديات املو�صحة اأدناه على طلب ت�صجيل  العامة التجارية التالية:                   

املودعة حتت رقم : 205641       بتاريخ : 2014/02/04
امل�صجلة حتت رقم :                       بتاريخ: 2014/12/25 

با�ص��م:   خالد �صامل م�صبح حميد املهريي  
 وعنوانه: �س ب 31309، دبي، الإمارات العربية املتحدة

خدمات توفري الطعمة و امل�صروبات ، و خدمات اليواء املوؤقت
الواق�عة بالفئة   :  43

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية: )  0  ( – )  (
التعديات على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 

 1- تعديل �صكل العامة لي�صبح:    

اإدارة العالمات التجارية   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  يوليو 2018 العدد 12390

يعلن ق�صم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية: 

SUPER FIX Home Appliances Repair Services
املودعة حتت رقم : 269793  بتاريخ : 2017/03/14  

تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م
با�ص��م: �صونيل رامي�س خان �صقداين 

دابليو  �صانتاكروز  ماندير،  �صاماج  اآري��ا  خلف  الثالث،  الطابق   ،301 رق��م  �صقة  راجنيغاندا  وعنوانه: 
مومباي، الهند 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات 
اإن�صاء املباين و الإ�صاح و خدمات الرتكيب اأو التجميع

 الواق�عة بالفئة: 37
 SUPER FIX Home Appliances Repair( التجارية  العامة  العامة:  و�صف 
العربية  باللغة  تعني  �صعارالثاجة  مع  الاتينية  الأبجدية  من  بحروف  مكتوبة   )Services

املنزلية"  الأجهزة  اإ�صاح  خدمات  املمتازة  "ال�صيانة 
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  يوليو 2018 العدد 12390

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  دايودبوتا انرتنا�صيونال
بطلب لت�صجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283052           بتاريخ : 2017/11/18
با�ص��م: نوف اميون ا�س ايه

وعنوانه: 14 �صيمني دي�س اولك�س، 1228 بان - لي�س - اوتي�س، جنيف، �صوي�صرا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

امل�صتح�صرات ال�صيدلنية والبيولوجية؛ وامل�صتح�صرات ال�صيدلنية والبيولوجية على اأ�صا�س بويل ببتيدز، 
ال�صيدلنية  وامل�صتح�صرات  املناعية  العاجات  امل�صادة،  والأج�صام   احليوية  املوؤ�صرات  �صوبرياآنتيجن�س، 
واللتهابية  املناعية  الأم��را���س  من  والعاج  والإدارة  والوقاية  الت�صخي�س  يف  ل�صتخدامها  والبيولوجية 
اجللدية  والأم���را����س  التنف�صي  واجل��ه��از  التنف�صي  واجل��ه��از  والع�صبية  وامل��ع��دي��ة  وال��ف��ريو���ص��ي��ة  والأورام 
وال�صطرابات والظروف، العوامل العاجية والت�صخي�صية، وامل�صتح�صرات واملواد ل�صتخدامها يف العاجات 
التنف�صي،  اجلهاز  الهيكلي،  الع�صلي  اجلهاز  الع�صبية،  املعدية،  الفريو�صية،  الأورام،  التهابات،  املناعية، 
الأمرا�س اجللدية وال�صطرابات والظروف؛ الكيمياء احليوية، بويل ببتيدز، والأج�صام امل�صادة، والعامات 
احليوية و�صوبري اآنتيجن�س ل�صتخدامها يف الت�صخي�س والعاجات لاأمرا�س املناعية واللتهابية والأورام 
وال�صطرابات  اجللدية  والأم��را���س  التنف�صي  واجلهاز  التنف�صي  واجلهاز  والع�صبية  واملعدية  الفريو�صية 
الت�صخي�صية  احليوية  امل��وؤ���ص��رات  كوا�صف  الطبية؛  ل��اأغ��را���س  املهند�صة  اخللوية  العاجات  وال��ظ��روف. 
لاأغرا�س  احليوية  املوؤ�صرات  من  ا�صا�صاً  تتكون  التي  الت�صخي�س  اختبار  جمموعات  الطبية؛  لاأغرا�س 
الطبية  ل��اأغ��را���س  وال��ك��وا���ص��ف  املقاي�صات  م��ن  ت��ت��األ��ف  ال��ت��ي  البيوكيميائية  اخ��ت��ب��ار  جم��م��وع��ات  الطبية؛ 

والت�صخي�صية والعاجية بالفئة: 5
و�صف العامة: عبارة عن كلمة  GAMIFANT باأحرف لتينية باللون ال�صود 

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  يوليو 2018 العدد 12390

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية :
ADSAC نادي اأبوظبي للريا�صات اجلوية 

املودعة بالرقم : 291933   بتاريخ : 2018/05/8
باإ�صم نادي اأبوظبي للريا�صات اجلوية

وعنوانة :ابوظبي - ال�صميح - هاتف:0502996606 - �صندوق الربيد:136446 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41 خدمات ريا�صية جوية ، القفر باملظات ، البارا�صيلينج 
، الطريان اخلفيف ، الباراموتور.

و�صف العامة:ال�صعار يت�صمن طائرة مع خطوط ملونة بالزرق والبنف�صجي وكلمة ADSAC باللون 
باللغة  الكامل  ال�صم  ال�صعار  A ويت�صمن  يت�صمن جناح طائر مع احل��رف  زرق��اء كما  البي�س مع خلفية 

العربية والجنليزية .
 ، ابوظبي   ، نادي  الكلمات  املطالبة بحق ح�صري عن  للعامة يف جمملها مع عدم  ال�صرتاطات :احلماية 

الريا�صة اجلوية كل على حدة يف الو�صع العادي. 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  يوليو 2018 العدد 12390
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العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2388   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صدهما/1- �صركة الق�صر امللكي للتغليف - �س ذ م م 2-احمد لباي 
التنفيذ/�صركة  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهوىل  ثامبي   �صاتاك  ك��ولم 
قد   - املحرزي  �صيف علي  �صيخه حممد   / خ وميثله  م  �س   - للتمويل  اخلليج 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بالت�صامن  بدفع املبلغ 
او خزينة املحكمة.   التنفيذ  املنفذ به وق��دره )1037891.08( درهم اىل طالب 
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 12390 بتاريخ 2018/7/30   

       قائمة توزيع بالن�شر         
   يف  الدعوى 2016/92 تنفيذ عقاري        

اىل املطلوب اعانه  1- علي كمال �صاهر  
املنفذ �صده / 1- اي تي ايه �صتار دفلوبرز للتطوير العقاري - ذ م م 

�صدها  املنفذ  قبل  من  املح�صلة  للمبالغ  توزيع  قائمة  حترير  مت  قد  باأنه  نخطركم 
)القائمة �صادرة يف التنفيذ رقم 629-2016 عقاري( واملبني فيها ما يلي :  

املبلغ املنفذ به : 820506.80  درهم 
املبلغ امل�صدد : ل يوجد 

املبلغ امل�صتحق : 820506.80 درهم 
ن�صيبكم : 113207.71  درهم 

وذلك للعلم مباجاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا ..)قرار الن�صر �صادر بالتنفيذ رقم 629-
2016 عقاري( 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/703 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه /1 - اأقم�صة فيفا )�س ذ م م( 2-فيفا �صتار للتجارة العامة - �س ذ م م 3-هاري�س 
امرناين  فيكرام  5-ك��ريان  امرناين  هاري�س  امرناين  هاري�س  4-فيكرام  امرناين  ناريندا�س 
�صولين ليارام 6-فيفا فين�صور �س م ح  7-فيفا انرتنا�صونال - م م ح  جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي / بنك الفجرية الوطني - فرع دبي  وميلثه/ علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن 
- مبا ان املدعي / بنك الفجرية الوطني - فرع دبي  قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه 
املحكمة  حكمت   : التايل  التمهيدي  احلكم   2018/7/18 بتاريخ   حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ال��دور لاإطاع على ملف  املخت�س �صاحب  امل�صريف  املو�صوع بندب اخلبري  الف�صل يف  وقبل 
اخ��رى ومن  له اخل�صوم من م�صتندات  يقدمه  ان  وما ع�صى  به من م�صتندات  وما  الدعوى 
كافة الوراق التي تعيينه على اداء املاأمورية. وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الربعاء املوافق 

.Ch2.E.22 2018/9/19  ال�صاعة 30 : 09 �صباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/180  ا�شتئناف تظلم جتاري 

عبدالر�صيد   حممد  عبدالرقيب  حممد  �صده/1-  امل�صتاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /بنك دبي التجاري - �س 
م ع قد ا�صتاأنف   احلكم ال�صادر بالدعوى رقم : 2017/159 تظلم 
امل��واف��ق 2018/8/29   جت���اري. وح���ددت لها جل�صه ي��وم الرب��ع��اء  
ch1.B.7 وعليه يقت�صي  بالقاعة رقم  ال�صاعة 17.30 م�صاءا  
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/1348  ا�شتئناف جتاري   
واخلدمات  لل�صيانة  البحرية  اخلليج  1-���ص��رك��ة  ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
املاحية دبي  ذ م م - جيمو�س دبي جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف 
/ النور�س اك�صربي�س للنقل العام - �س ذ م م وميثله/ فتيحة حممد برجو 
ق��وراري -  قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 467/2018 جتاري 
جزئي - وحددت لها جل�صه يوم الثنني املوافق 2018/8/6  ال�صاعة 10.00 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �صباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1959  جتاري جزئي              

م  وميثلها مديرها  م  ذ   - التكييف  ملقاولت  امل�صرية كول   -1  / املدعي عليه  اىل 
ال�صيد/ ح�صام الدين احمد ال�صيد �صليمان  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
وميثلها  م  م  ذ   - والبا�صتيكه  الورقية  املخلفات  ت��دوي��ر  لع���ادة  امل�صتقبل  �صركة 
مديرها ال�صيد/ �صونيل مورليدار بهاجات وميثله / بدر حممد علي القرق   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�صداد 
مبلغ 16.000 درهم والر�صوم وامل�صاريف.  وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء املوافق 
2018/8/28 ال�صاعة 8.30 �س 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 12390 بتاريخ 2018/7/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2458  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �صركة الحتاد للبناء وال�صتثمار - ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ واتر�صيل ملقاولت املواد العازلة - ذ م م وميثله/ خليفة 
عبداهلل �صعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن او النفراد مببلغ وقدره )290208.86 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق 
امل��واف��ق  2018/8/13   ي��وم الث��ن��ني   ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�صة  وحتى ال�صداد 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة 
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 12390 بتاريخ 2018/7/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1952  جتاري جزئي              

عبدالكرمي  2-مق�صود  م  م  ذ  �س   - الفندقية  لل�صقق  ان��د  1-ه��اي   / عليه  املدعي  اىل 
م  �س   - للتمويل  �صركة اخلليج  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مبا  ال جمهويل حمل  فا�صائيو 
خ - فرع ل�صركة وميثله / علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )174.384.03 درهم( والر�صوم 
التام  ال�صداد  وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
املوافق   ي��وم الرب��ع��اء   املعجل با كفالة.  وح��ددت لها جل�صة  بالنفاذ  و �صمول احلكم 
اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  8.30 �س  ال�صاعة    2018/8/8
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 12390 بتاريخ 2018/7/30   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1916  جتاري جزئي              
ناير  كومار  2-ارون  م  م  ذ  �س   - الطبي  اطل�س  جنمة  1-م��رك��ز   / عليه  املدعي  اىل 
جاجنادهاران 3-داتا �صنرت تكنوليجي�س - �س ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان 
الدعوى ومو�صوعها  عليك  اأق��ام  قد   - دبي  فرع   - الوطني  الفجرية  بنك  املدعي/ 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(  وق��دره )232022  عليهم مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.C.13 جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق  2018/9/6  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
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 12390 بتاريخ 2018/7/30   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1304  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-م�صت�صفى ليف لين - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  م    م  ذ  �س   - �صباي  ايتك�س ميدكال  فارما  امل��دع��ي/  ان 
حجز   )221/2018( رقم  التحفظي  احلجز  وثبوت  ب�صحة  املطالبة   ومو�صوعها 
حتفظي جتاري والزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )912891.45 درهم( والر�صوم 
ال�صداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
التام.   وح��ددت لها جل�صة يوم الثاثاء  املوافق  2018/8/14  ال�صاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.15 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 فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2339   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- رو�صه را�صد حممد ها�صم را�صد اليا�صي  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف الهال - �س م ع وميثله 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - علي  اآل  الناخي  غريب  خمي�س  عبداهلل   /
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اه  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
)343896.49( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 2-بطان 
�صتبا�صر  املحكمة  النزاع  وعليه فان  اط��راف  امل��ربم بني  املرابحة  عقد 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2516   تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  عبدالرحمن   حممد  الدين  عماد  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
املو�صى  عبدالوهاب  عبدالعزيز  التنفيذ/عمر  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - اجل��رم��ن  ابراهيم  ا�صماعيل  علي   / وميثله 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )202169( 
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 12390 بتاريخ 2018/7/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2566   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صركة تربل M لاملنيوم والزجاج - ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/النور�س لطاء املعادن - �س ذم م 
وميثله / فتيحة حممد برجو قوراري - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )236103.50( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
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 12390 بتاريخ 2018/7/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2598  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- �صركة احمد بن د�صمال للمقاولت - ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ عامر �صديق حممد �صديق   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )10958( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�صافة 
اىل مبلغ 220 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 12390 بتاريخ 2018/7/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3163  تنفيذ عمايل 
م م فرع    ذ  ���س   - الل��ك��رتون��ي��ة  ال��دول��ي��ة لاجهزة  املنفذ ���ص��ده/1-  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ فائدة قا�صم حممد �صناعه   
املبلغ  املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وق��دره )18501( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   1496 مبلغ  اىل  بال�صافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/619  ا�شتئناف مدين    
ح��ار���س  جمهول حمل  ويليام  1-ج��ي��وف��ريي  ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
خليفة  خالد   / وميثله  بو�صيا  /نيكويل  امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة 
ب��ال��دع��وى رقم  ال�����ص��ادر  ا���ص��ت��اأن��ف احل��ك��م  ق��د  حممد �صيف حثبور 
املوافق  الثاثاء   يوم  لها جل�صه  وح��ددت  2018/102 مدين جزئي 
 ch1.C.11 رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة    2018/7/31
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/6799  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-بيج اند فت لتجارة الأغذية ال�صحية  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حممد عبدالبا�صط عبدالفتاح م�صطفي وميثله / ابراهيم ح�صن 
ابراهيم املا - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية 
وقدرها )34500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف  
واتعاب املحاماة ورقم ال�صكوى)MB99101433AE( وحددت لها جل�صة 
يوم اخلمي�س  املوافق 2018/8/2  ال�صاعة 8.30 �س  بالقاعة Ch1.A.1  لذا 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/7227  عمايل جزئي             

ان  القامة مبا  للمقاولت  جمهول حمل  ال�صريعة   -1/ عليه  املدعي  اىل 
املدعي / ظهور خان كل حممد   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )3000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( 
 )MB183707838AE/2018(والر�صوم وامل�صاريف ورقم ال�صكوى
وحددت لها جل�صة يوم الحد   املوافق 2018/9/2  ال�صاعة 8.30 �س  بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2
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 12390 بتاريخ 2018/7/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/7565  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1- ���ص��وب��ر ���ص��ت��ار خل��دم��ات ح��را���ص��ة الب��ن��ي��ة - ���س ذ م م  
اأقام  ان املدعي / جنيب ملك ط��ارق حممود   قد  جمهول حمل القامة مبا 
 17300( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
الثنني  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB183226702AE(ال�صكوى
املوافق 2018/8/13  ال�صاعة 8.30 �س  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1119  احوال نف�س م�شلمني                 
اىل املدعي عليه / 1- �صوهار بنت علي بن عمر با�صربين  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ حمد علي �صريف علي حممد الهرنكي املرزوقي وميثله/ عبداهلل 
يو�صف احمد انوهي اآل نا�صر - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  التطليق لل�صرر 
وا�صقاط احل�صانة وفقا لحكام القانون الحتادي رقم 28 ل�صنة 2005 وتعدياته 
- يف �صاأن الأحوال ال�صخ�صية ، مع الزام املدعي عليها الر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
ال�صاعة 8.30 �س  املوافق 2018/8/2  املحاماة.   وح��ددت لها جل�صة يوم اخلمي�س 
بالقاعة رقم )7( يف مبنى الأحوال 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 12390 بتاريخ 2018/7/30   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/4203  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- كيو تي �صي للمقاولت - ذ م م   جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي/حممد عبدالباري حممد ابو العا   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )39187 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB181672552AE( ال�صكوى  رق��م  وامل�صاريف   وال��ر���ص��وم  دره���م( 
وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/8/5  ال�صاعة 8.30 �صباحا  بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch2.E.22
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 12390 بتاريخ 2018/7/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2082   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صعيد را�صد احمد املحرزي  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/دار التمويل �س م م - وميثلها / حممد عبداهلل 
اأقام  القبي�صي وميثله / �صيخه حممد �صيف علي املحرزي - قد  جمعة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )76952.55( 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 12390 بتاريخ 2018/7/30   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2098  جتاري جزئي
ان  الق��ام��ة مبا  ال��رباع��م جمهول حمل  املدعي عليه / 1- هايرب ماركت  اىل 
املدعي/موؤ�ص�صة ال�صرتي للعطور قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
وامل�صاريف.  بالر�صوم  والزامه  درهم   )29.872.84( مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
 Ch وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/8/5 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
C.12.1 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 فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2043  جتاري جزئي
حمل  جمهول  امل��زروع��ي  �صعيد  عبداهلل  �صامل  عبداهلل   -1  / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/حممد عبدالرحمن بابكر �صعد قد اأقام عليك الدعوى 
والر�صوم  دره���م   )69000( مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
وامل�صاريف من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم 
الربعاء املوافق 2018/8/1 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 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 فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/2970  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- املركز املتخ�ص�س الطبي جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/جي�صا كو�صوبوراكال فاركي فاركي وميثله:ريا�س عبداملجيد 
حممود الكبان قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )48833.63( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )3293( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1830 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- �صركة دار التكافل للتاأمني واعادة التاأمني ال�صامي 
طوما�س  روي  التنفيذ/عي�صة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
)ب�صفتها ارملة املتويف/روي طوما�س وب�صفتها( قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )154610( 
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 12390 بتاريخ 2018/7/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/2419 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- عامر عي�صى مو�صى حممد العامري جمهول حمل 
والتجارة  لا�صتثمار  العربي  التنفيذ/امل�صرف  طالب  ان  مبا  القامة 
اخلارجية )امل�صرف( وميثله:عبا�س م�صتت فندي املالكي قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)6806634.73( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/383 تنفيذ عقاري
حاكمي  ف��وزي  حممد  رهيف  حممد   -2 علي  ابراهيم  احمد  ابراهيم  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
وميثله:خالد  العمادي  علي  دروي�س  التنفيذ/عبداهلل  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 

حممد �صعيد بوج�صيم
نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2009/95 عقاري كلي املعدل بال�صتئناف رقم:392 و 

636/2016 ا�صتئناف عقاري يوم الحد بتاريخ:2017/9/13   باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك:
بواقع 9% حتى متام  القانونية  والفائدة  درهم  وق��دره )921880(  ب�صداد مبلغ  بالزامكم   -1

ال�صداد وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو 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 12390 بتاريخ 2018/7/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
         يف الدعوى رقم 2017/228 بيع عقار مرهون

���س.م.ح جمهول حمل  اوي��ل فيلد �صبايز  �صبي�س  املنفذ �صده/1- وي�صت  اىل 
عي�صى  وميثله:حممد  الوطني  الفجرية  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة 
�صلطان ال�صويدي قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2018/7/23 اعانكم 
ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها )7000000( درهم خال �صهر من تاريخ التبليغ 
وفقا  امل��زاي��دة  بطريق  ال��ره��ن  حم��ل  العقار  بيع  وال  اع���اه  التنفيذ  ملف  يف 
لن�س املادة 295 من قانون الج��راءات املدنية )نوع العقار:مبنى على ار�س - 

.)S60307:املنطقة:جبل علي - رقم الر�س

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/47  بيع عقار مرهون

القامة مبا  زوي��د خليفه جمهول حمل  �صلطان  ���ص��ده/1- حليمة  املنفذ  اىل 
�صلطان  عي�صى  وميثله:حممد  ال��ت��ج��اري  اب��وظ��ب��ي  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان 
ل�صداد  اعانكم  بتاريخ:2018/7/24  البتدائية  دبي  حمكمة  قررت  ال�صويدي 
قيمة املطالبة وقدرها )1064416( درهم خال �صهر من تاريخ التبليغ يف ملف 
املادة  لن�س  املزايدة وفقا  الرهن بطريق  العقار حمل  بيع  وال  اعاه  التنفيذ 
295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار:ار�س - املنطقة:اجلافلية - رقم 

الر�س:101 - م�صاحة العقار:470.27 مرت مربع(.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/321  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صروان �صينغ لل �صينغ بهوجال - كفيا �صخ�صيا 
لا�صتثمار  العربي  /امل�صرف  امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
وال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة )امل�����ص��رف( ق��د ا���ص��ت��اأن��ف ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�صادر 
ب��ت��اري��خ:2018/2/14 وح��ددت لها  بالدعوى رقم 2017/753 جتاري كلي 
جل�صه يوم الثاثاء  املوافق 2018/9/18 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/636  ا�شتئناف جتاري    
حممد  اهلل  نعمت   -2 ت��ري��ن  ع��ب��داهلل  �صهيل   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
ايران  ���ص��ادرات  بنك  امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  جمايل 
رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  القرار/  ا�صتاأنف  قد  الرئي�صي(  )الفرع 
جل�صه  لها  وح���ددت  ب���ت���اري���خ:2018/3/25  ج��زئ��ي  جت���اري   2017/1604
ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم  املوافق 2018/9/10  يوم الثنني  
ch2.D.16 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 12390 بتاريخ 2018/7/30   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/636  ا�شتئناف جتاري    

ايه  ���س.ذ.م.م 2-  امل�صتاأنف �صده/ 1- جد حف�س للتحف والهدايا  اىل 
ان تي للهواتف ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف بنك 
ال�صادر  احلكم  القرار/  ا�صتاأنف  قد  الرئي�صي(  )الفرع  اي��ران  �صادرات 
بالدعوى رقم 2017/1604 جتاري جزئي بتاريخ:2018/3/25 وحددت 
�صباحا    10.00 ال�صاعة   2018/9/10 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�صه  لها 
ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.16 رقم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/7022  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-خالد مرياين لتجميل الرا�صي �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حممد بال حافظ حممد اقبال قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
 2000( مببلغ  عوده  وتذكرة  دره��م(   120000( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
  mb183224412ae:درهم(   والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة رقم ال�صكوى
�س   8.30 ال�������ص���اع���ة     2018/8/9 امل����واف����ق  اخل��م��ي�����س  ي�����وم  ج��ل�����ص��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
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 12390 بتاريخ 2018/7/30   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/6032  عمايل جزئي
الركائز  وتثبيت  ال�صا�صات  حفر  لعمال  جيوتكنيكال  1-داف�صني   / عليه  املدعي  اىل 
�������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / و���ص��ام حم��م��ود اح��م��د ح�صن قد 
 42000( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال���دع���وى  عليك  اأق����ام 
دره���م( وت��ذك��رة ع���وده مببلغ )2000 دره����م(   وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف وات��ع��اب املحاماة 
املوافق  الح���د  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    MB182702838AE:ال�صكوى رق��م 
اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch2.E.22:بالقاعة �س   8.30 ال�صاعة   2018/8/12
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 12390 بتاريخ 2018/7/30   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/6838  عمايل جزئي
ذ.م.م  الكهروميكانيكية  ل��اع��م��ال  او  ج��ي  ي��و  1-���ص��رك��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  ان املدعي / جوبي ميات بافوين قد  جمهول حمل القامة مبا 
درهم(   37248( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف   والر�صوم  دره���م(    ع��وده مببلغ )2000  وت��ذك��رة 
الثاثاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت    MB182883727AE:ال�صكوى رقم 
املوافق 2018/8/14   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/6033  عمايل جزئي

جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ال��ط��ري��ق  1-اف�����ص��اح   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  �صنا اهلل حممد رفيق قد  املدعي /  ان  حمل القامة مبا 
وتذكرة  دره���م(   28880( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
ع���وده مببلغ )2000 دره�����م(   وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف  وات��ع��اب امل��ح��ام��اة رقم 
الثنني  ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB182645406AE:ال�صكوى
املوافق 2018/9/10 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/7507  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-طوبا�س ل�صيانة املباين �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / ع�صام عادل توفيق الع�صري قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )11787 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم(   والر�صوم وامل�صاريف  رقم ال�صكوى:mb183924179ae وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/9/2 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة
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 12390 بتاريخ 2018/7/30   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/637  عمايل جزئي 
املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  )ف��رع(  لوجن  بيوتي  عليه/1-�صيما  املحكوم  اىل 
ل�صالح/خديجة  اع��اه  املذكورة  الدعوى  يف   2018/5/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
احل�صيني بحكمت املحكمة مبثابة احل�صوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)42.443( درهم )اثنان واربعون الف واربعمائة وثاثة واربعون درهم( والفائدة القانونية 
عنه بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية لل�صداد التام عدا الف�صل التع�صفي فمن 
التحقت  او مقابلها نقدا ما مل تكن قد  ع��ودة ملوطنها عينا  نهائيا وتذكرة  �صريورة احلكم 
بالعمل لدى �صاحب عمل اخر والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات ومبلغ ثاثة الف درهم 
قابا  احل�صوري  مبثابة  حكما  منها.  ن�صيبها  م��ن  املدعية  واع��ف��ت  املحاماة  ات��ع��اب  مقابل 
با�صم  �صدر  الع��ان  ه��ذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�صتئناف 

�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 12390 بتاريخ 2018/7/30   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

            يف الدعوى رقم 2018/143  بيع عقار مرهون   
وايقاع  التنفيذية  بال�صيغة  العقار  رهن  عقد  ا�صل  بتذييل  القرار  ا�صدار  الق�صية:  مو�صوع 
احلجز التنفيذي على العقار رقم 209 بالطابق رقم 2 مببنى يف ثرى تاور 1 م�صاحته:74.80 
مرت مربع واملواقف رقم 1 على قطعة الر�س رقم 898 مبنطقة الثنية اخلام�صة بامارة دبي 

نظري )3340.765.10( درهم.
�صده:1-  اعانه:املنفذ  املطلوب   - التجاري  ابوظبي  بنك  التنفيذ:  الإع��ان:ط��ال��ب  طالب 

عبدال�صام علي ابراهيم عبداهلل العيناتي - جمهول حمل القامة
مو�صوع العان: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة  عن �صقة �صكنية 
- املنطقة:الثنية اخلام�صة - رقم الر�س:898 - رقم ال�صقة:209 - امل�صاحة:74.8 مرت مربع 

وفاء للمبلغ املطالب به )334765( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/988  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-افاق ال�صرعة لتخلي�س املعامات جمهول حمل القامة 
مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د واث���ق جا�صم امل��ه��داوي ومي��ث��ل��ه:اح��م��د علي حممد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها مطالبة بالزام املدعي  من�صور الزيودي قد 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره��م   )23600( وق���دره  مببلغ  عليه 
والفائدة 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة يوم 
الثنني املوافق 2018/7/30 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch2.D.18  لذا 
بتقدمي ما لديك من  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2144 تنفيذ جتاري
�س.ذ.م.م  �صتيك هاو�س  بويز  & ك��او  كن�س  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�صركة العربية المريكية 
للتكنولوجيا )ارامتك( وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )145928.99( وق��دره  به 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات 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 12390 بتاريخ 2018/7/30   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2919 تنفيذ جتاري

املنفذ �صده/1- احمد حممد عبداهلل احلمادي جمهول  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/فرنا�س ابراهيم حكمت 
احلموري نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي 
عبارة عن مركبة حتمل رقم )42777( كود F دبي نوع لكز�س 

لون ابي�س وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2423 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- ع��ب��داهلل ع��ب��دال��رح��م��ن ���ص��ال��ح ع��ب��دال��رح��م��ن العبدويل 
لا�صتثمار  العربي  التنفيذ/امل�صرف  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
اأقام  قد  ال�صباغ  يو�صف  عبدالعزيز  احمد  وميثله:منى  اخلارجية  والتجارة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)279916.51( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  2- باحلاق حم�صر 
ال�صلح )اتفاقية الت�صوية( املوؤرخ يف:2017/9/11 مبح�صر جل�صة:2017/9/11 
اثبات حمتواه فيه وجعله يف قوة بالن�صد التنفيذي وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12390 بتاريخ 2018/7/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/2422 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- مطعم اب�صار ايراين �س.ذ.م.م 2- نبيلة �صيف �صامل 
القامة  حم��ل  جمهول  ب��ردب��ار  غامر�صا  ح�صن   -3 املطرو�صي  امل��اج��د 
احمد  وميثله:منى  ���س.م.ع  التجاري  دب��ي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صباغ  يو�صف  عبدالعزيز 
وق��دره )2066416.63( درهم اىل  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعاه 
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 12390 بتاريخ 2018/7/30   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/26  ا�شتئناف تنفيذ �شرعي    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صانديب �صانكارلل كيديا �صانكارلل مو جمهول 
وميثله:نا�صر  كيديا  �صانديب  بوجا  امل�صتاأنف/  ان  مبا  القامة  حمل 
ال�صادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  ق��د  الح��ب��اب��ي  عاي�س  بطي  ج��رم��ان 
يوم  جل�صه  لها  وح���ددت  �صرعية  ا���ص��ك��الت   2017-132 رق��م  ب��ال��دع��وى 
الثنني  املوافق 2018/8/6 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم )14( يف 
مبنى الحوال ال�صخ�صية مبنطقة القرهود 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 12390 بتاريخ 2018/7/30   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ص���م ال�صركة : “فالن�صيا �صكاي للتجارة العامة “ )�س.ذ.م.م(
رقم الرخ�ص��ة : 779863  عن�وانها : مكتب رقم 2303 ملك برمييم بزن�س �صبورت للتجارة 
العامة �س.ذ.م.م – بردبي – برج خليفه  ال�صك�ل القانوين    : ذات م�صئولية حمدودة  رقم 
القيد بال�صجل التجاري : 1279318  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 )2017/12/21( وامل�صدق 
لدى ال�صيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/12/21(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة 
البطني  رقة   - )10-9( ملك مركز منت لاعمال  املعني يف مكتب  امل�صفي  اىل  التقدم 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صتحبا   )04–2223773( فاك�س   )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 12390 بتاريخ 2018/7/30   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات ا�ص����م امل�صفي : 
عن���وان����ه : 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 
وعنوانها:  )�����س.ذ.م.م(   « العامة  للتجارة  �صكاي  فالن�صيا   « بت�صفية  للقيام  اع��اه  املذكور 
– برج  – بردبي  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  �صبورت  بزن�س  رق��م 2303 ملك برمييم  مكتب 
خليفه وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء بتارخ )2017/12/21( 
او  اعرتا�س  لديه  من  وعلى   )2017/12/21( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�صيد  لدى  وامل�صدق 
مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني 
- هاتف : )2226266 –04( فاك�س )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



ت�صبه  معدنية  روا�صب  عن  عبارة  الكلى  ح�صى 
يف  اأو  واح���دة  كلية  يف  تت�صكل  املل�صاء،  احل�صاة 

الكليتني معاً.
لكنها  ب��ارز  �صرر  اأي  ت�صبب احل�صى  ل  عموماً، 
اأن متّر  اأك���رب م��ن  ك��ان��ت  اإذا  م��وؤمل��ة ج���داً  ت�صبح 
ب�����ص��ه��ول��ة ع���رب امل�����ص��ال��ك ال���ب���ول���ي���ة. يف ح���الت 
مماثلة، قد ي�صطر طبيب امل�صالك البولية اإىل 
اأ�صغر  اإىل قطع  تفتيتها  اأو  الكلى  اإزال��ة ح�صى 

حجماً.

خماطر م�شاعفة
تعود  اإلكرتونية  �صحية  �صجات  العلماء  حّلل 
الرا�صدين  ف��ئ��ة  م��ن  �صخ�س  م��ل��ي��ون   13 اإىل 
قابلوا  كانوا  باأنهم  علماً  بريطانيا،  يف  والأولد 

اأطباءهم بني عاَمي 1994 و2015.

�صملت البيانات التاريخ العاجي اخلا�س ب�26 
األف فرد م�صاب مب�صكلة ح�صى الكلى، فقارنها 
نحو  اإىل  تعود  �صحية  ب�صجات  البحث  فريق 
الكلى  بح�صى  ي�صابوا  مل  �صخ�س  األف   260

)جمموعة مرجعية(.
اأنواع متعددة  اكت�صف التحليل وجود رابط بني 
م��ن امل�����ص��ادات احل��ي��وي��ة ال��ت��ي ُت��وؤخ��ذ ع��رب الفم 
وال�صيفالو�صبورين  ال�صلفوناميد  �صيما  )ل 
والنرتوفورانتوين  وال��ف��ل��ي��وروك��ي��ن��ول��ون��ات 
والبن�صلني وا�صع الطيف( وزيادة خماطر ح�صى 

الكلى.
حتى بعد ال�صيطرة على عوامل كال�صن والعرق 
واأدوي���ة  البولية  امل�صالك  وال��ت��ه��اب��ات  واجل��ن�����س 
زيادة  بقيت  اأخ���رى،  �صحية  وم�صاكل  خمتلفة 

ن�صبة اخلطر بارزة.

كان الأ�صخا�س الذين تلقوا م�صادات حيوية من 
مل�صكلة  مبرتني  عر�صة  اأك��رث  ال�صلفوناميد  نوع 
املجموعة  اإىل  باملنتمني  م��ق��ارن��ًة  الكلى  ح�صى 
البن�صلني  تلقوا  ال��ذي��ن  الأف���راد  اأم��ا  املرجعية. 
للم�صكلة  اأك���رث عر�صة  ف��ك��ان��وا  ال��ط��ي��ف،  وا���ص��ع 
بن�صبة %27. تبنّي اأن هذا الرابط كان الأقوى 

لدى الأولد واملراهقني.
الإ���ص��اب��ة بح�صى  ال��زي��ادة يف خطر  ه��ذه  بقيت 
ال��ك��ل��ى م��رت��ف��ع��ة ح��ت��ى ب��ع��د ���ص��ن��وات ع��ل��ى اأخذ 
امل�صادات احليوية، لكن اكت�صف الباحثون اأي�صاً 

اأن ن�صبة اخلطر ترتاجع مع مرور الوقت.

على االأطباء توخي احلذر
و�صفات  ن�صبة  اأن  الدرا�صة  على  امل�صرفون  ذك��ر 
امل��ن��ا���ص��ب��ة يف درا�صات  امل�����ص��ادات احل��ي��وي��ة غ��ري 

نتائجهم  اأن  ه��وؤلء  %30. يظن  بلغت  اأخ��رى 
الأطباء حني يختارون  ق��رارات  ُتوّجه  اأن  يجب 
اأبرز  كونهم  ل��اأولد  احليوية  امل�صادات  و�صف 

فئة تتلقى هذه الأدوية.
غريغوري  ال��درا���ص��ة  يف  الرئي�س  املحقق  ي��ق��ول 
اإعطاء  ط��ري��ق��ة  اأن  نتائجنا  )ت��ث��ب��ت  ت��ا���ص��ي��ان: 
قابًا  خ��ط��ر  ع��ام��ل  ت�صّكل  احل��ي��وي��ة  امل�����ص��ادات 
و�صف  اأمن���اط  تغيري  ي���وؤدي  ق��د  ل��ذا  للتعديل. 
التي  الكلى  ح�صى  م�صكلة  تراجع  اإىل  الأدوي���ة 
تتخذ راهناً منحًى وبائياً بالن�صبة اإىل الأولد(.

عرب  اأبحاثهم  نطاق  يو�ّصعون  الآن  العلماء  ب��داأ 
اإط���اق درا���ص��ات اأك��رب حجماً ك��ج��زٍء م��ن جهود 
احلا�صلة  التغريات  تاأثري  لفهم طريقة  مكثفة 
بح�صى  الإ�صابة  خطر  يف  امليكروبية  البيئة  يف 

الكلى.

دورًا  توؤدي  مئات اجلينات  اأن  البيولوجية، مبا  الف�شام  درا�شة تفا�شيل  ال�شعب  من 
فيه. لكن العلماء حددوا اأخريًا بع�س اأنواع اخلاليا وراء هذا املر�س. يذكر الفريق 
الدويل، بقيادة باحثني من معهد كارولين�شكا يف ال�شويد وجامعة كاروالينا ال�شمالية 
يف منطقة ت�شابيل هيل، اأن عملهم قد ي�شّهل ت�شميم جتارب تقود اإىل عالجات جديدة 
حم�شنة للف�شام. ميكننا العثور على تفا�شيل هذا التعاون املهم يف تقرير علمي نحُ�شر 

اأخريًا يف جملة )علم جينات الطبيعة(.

اإىل ظهور رابط بني  �شابقًا  واأ�شاروا  بامل�شادات احليوية.  التي تنت�شر طبيعيًا يف اجل�شم( تتاأثر  الدقيقة  الكائنات  امليكروبية )م�شتعمرات  البيئة  اأن  اأ�شاًل  يعرف اخلراء 
التغريات احلا�شلة يف البيئة امليكروبية املعوية وبني زيادة خماطر ح�شى الكلى.

لكن يك�شف البحث الذي نحُ�شر يف )جملة اجلمعية االأمريكية لطب اأمرا�س الكلى( للمرة االأوىل عن وجود رابط بني امل�شادات احليوية وبني ح�شى الكلى.

رابط بني امل�شادات احليوية وبني ح�شى الكلى

وموهن  ح��اد  الأم��د  عقلي طويل  الف�صام مر�س 
ي�صيب اأكرث من 21 مليون اإن�صان حول العامل. 
يعتربها  ب�صرية  �صلوك وخ�صائ�س  اأمن��اط  يعوق 
ك���ث���ريون مم���ن ل ي��ع��ان��ون��ه ب��دي��ه��ي��ة، ك������الإدراك، 
والتفكري، واللغة، وامل�صاعر، وامتاك )الإح�صا�س 
بالذات(.ت�صمل اأعرا�صه ال�صائعة الهلو�صات، التي 
اأم����وراً(  )ي���رى  اأو  اأ���ص��وات��اً  امل��ري�����س  فيها  ي�صمع 
اأي  اأنها غري موجودة، والأوه��ام،  يوؤكد الآخ��رون 

التم�صك مبعتقدات خاطئة.
اأن العاجات الطبية والدعم النف�صي  ل �صك يف 
ف��اع��ان. لكن امل�صي ق��دم��اً يف احل��ي��اة م��ع عبء 
رغم  املري�س،  على  ي�صعب  مماثل  موهن  مر�س 
واحلفاظ  م��وؤه��ات،  اأي  اكت�صاب  امل�صاعدة،  ه��ذه 

على وظيفة، والعي�س حياة مثمرة.

ي���ن���ز ه���ريل���ن���غ-ل���ي���ف���ل���ر، ب���اح���ث ب������ارز �����ص����ارك يف 
الف�صام،  ح��ول  الأخ����رية  ال��درا���ص��ة  تقرير  اإع����داد 
وبروف�صور م�صاعد وقائد جمموعة بحث يف ق�صم 
الفيزياء  وعلم  الطبية  الكيماوية  الأح��ي��اء  علم 
هذا  يف  يو�صح  كارولين�صكا.  معهد  يف  احل��ي��وي��ة 
ال�صاأن: )مع نتائج الدرا�صة، مننح املجتمع العلمي 
فر�صة لرتكيز جهوده حيث ميكنه جني الفوائد 

الق�صوى(.

اأدوات جديدة
تبني اأن من ال�صعب جداً حتديد اأ�صباب الف�صام. 
اأن عوامل عدة توؤدي دوراً يف هذا  يعتقد العلماء 
املر�س، من بينها التفاعل بني اجلينات والبيئة، 
التي ت�صمل مثًا م�صاكل عند الولدة اأو التعر�س 

لفريو�صات.
العوامل  كبرياً يف حتديد  الباحثون تقدماً  حقق 
اجلينية، اإذا اأخذنا يف العتبار مئات اجلينات التي 

ربطتها الدرا�صات اليوم بالف�صام.
ف�صعب  ب�صيط،  ت��اأث��ري  جينة  لكل  ك��ان  مل��ا  ول��ك��ن 
ع��ل��ى ال��ع��ل��م��اء حت��دي��د اجل��ي��ن��ات ال��ت��ي ي��ج��ب اأن 
وتطويرهم  البحثية  جتاربهم  يف  عليها  ي��رك��زوا 

العاجات.
كيفية  على  اهتمامها  اجل��دي��دة  ال��درا���ص��ة  �صبت 
ارتباط اأنواع اخلايا، التي ميكن ت�صنيفها وفق 
و�صارت جمالت  املر�س.  بهذا  اجلينات،  خرائط 
جديدة  اأداة  بف�صل  ال��ي��وم  ممكنة  ه���ذه  ال��ب��ح��ث 

ُتدعى )علم نوا�صخ اخللية الواحدة(.
يبّدل علم نوا�صخ اخللية الواحدة، وفق الباحثني، 
بتحديد  للعلماء  بال�صماح  الأحياء(  لعلم  )فهمنا 
ال��ت��ع��ب��ري اجل��ي��ن��ي يف اخلايا  م�����ص��ت��وي��ات  ك��م��ي��اً 

املنفردة.

خرائط التعبري اجليني
خرائط  الباحثون  ابتكر  اجل��دي��دة،  ال��درا���ص��ة  يف 
الدماغ  نوع من اخلايا يف  التعبري اجليني لكل 
وقارنوها مع لئحة مف�صلة ت�صم مئات اجلينات 

املرتبطة بالف�صام.
املحددة  اخلايا  اأن��واع  اكت�صاف  يف  هذا  �صاعدهم 
التي يكون لها امل�صاهمة الكربى على الأرج��ح يف 
هذا ال�صطراب، ف�صًا عن الأنواع الأقل تاأثرياً.

نتائج  اأن  الدرا�صة: )اكت�صفنا  يذكر معدو تقرير 
اجل��ي��ن��وم امل��ت��غ��رية ال�����ص��ائ��ع��ة وردت ب��ان��ت��ظ��ام يف 
خرائط اخلايا الهرمية، خايا العمود الفقري 
اأن�������واع اخلايا  امل��ت��و���ص��ط��ة، وب��ع�����س  ال��ع�����ص��ب��ي��ة 

يف  ظ��ه��رت  ق��ل��م��ا  اأن��ه��ا  اإل  امل��ت��و���ص��ط��ة،  الع�صبية 
خرائط اخلايا اجلنينية، وال�صلفية، والدبقية(.

لحظ الباحثون اأي�صاً اأن اأنواع اخلايا امل�صاهمة 
ترتبط ببنى واأجزاء معينة يف الدماغ وقد متار�س 

تاأثريات )خمتلفة(.
يتداخل  )مل  ال���درا����ص���ة:  ت��ق��ري��ر  م��ع��دو  ي�صيف 
الفقري  العمود  بخايا  املرتبط  اجليني  اخلطر 
الهرمية  اخلايا  خطر  مع  املتو�صطة  الع�صبية 
الع�صبية  واخل����اي����ا  ب��ال��غ��ل��وت��ام��ات  امل��رت��ب��ط��ة 
املتو�صطة، ما ي�صري اإىل اأن لأنواع اخلايا املختلفة 

اأدواراً خمتلفة بيولوجياً يف الف�صام(.
ويوؤكد هذا الفريق اأن هذه الكت�صافات قد ت�صّكل 

)خارطة طريق( لبلوغ عاجات جديدة.

اأدوية منف�شلة
يف  ���ص��ارك  ب��ارز  باحث  �صوليفان،  باتريك  يو�صح 
و�صع تقرير الدرا�صة وبرف�صور متخ�ص�س يف ق�صم 
علم الأوبئة الطبي وعلم الإح�صاءات البيولوجية 
يف معهد كارولين�صكا ويف ق�صم علم اجلينات وعلم 
النف�س يف جامعة كارولينا ال�صمالية: )ين�صاأ الآن 
ال�����ص��وؤال: ه��ل ترتبط اأن����واع خ��اي��ا ال��دم��اغ هذه 

بخ�صائ�س الف�صام ال�صريرية؟(.
كان  اإذا  ما  حتديد  يف  مثًا،  ال�صوؤال،  ه��ذا  ي�صهم 
رد الفعل جتاه العاج ي�صوء اإذا تعّطل نوع معني 

من اخلايا. كذلك قد يوؤدي تعطل نوع اآخر من 
تاأثريات جانبية طويلة الأمد، مثل  اإىل  اخلايا 

ال�صطرابات املعرفية.
)�صيكون  مو�صحاً:  �صوليفان  الربوف�صور  يتابع 
ل���ه���ذا ت���داع���ي���ات م��ه��م��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر عاجات 
ت��ن�����ص��اأ احلاجة  ق��د  امل���ث���ال،  �صبيل  ع��ل��ى  ج���دي���دة. 
اأن���واع اخلايا  ن��وع م��ن  اأدوي���ة منف�صلة لكل  اإىل 

املعنية(.

يعتقد الباحثون اأي�صاً اأنهم، بف�صل اأدوات جديدة 
ال����واح����دة، يتوقعون  ن��وا���ص��خ اخل��ل��ي��ة  م��ث��ل ع��ل��م 
التو�صل اإىل اإجنازات يف فهم التفا�صيل احليوية 
حل�����الت م��ع��ق��دة اأخ������رى، م��ث��ل ال���ك���اآب���ة احل�����ادة، 

والتوحد، وا�صطرابات الأكل.
هذا  )ي�صم  هريلنغ-ليفلر:  ال��ربوف�����ص��ور  يختم 
مرحلة مف�صلية يف كيفية ا�صتخدامنا الدرا�صات 
اجلينية الكبرية لنفهم طبيعة املر�س احليوية(.

ي�شيب اأكرث من 21 مليون اإن�شان حول العامل

العلماء يحددون اأنواع اخلاليا وراء مر�س الف�شام

طـــــــــــــــب
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م�صل�صل  جن���اح  ب���ني  اإل���ي���ك  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  ال���ف���ارق  • م���ا 
)ط���ري���ق( وجن����اح الأع����م����ال ال��ك��ث��رية الأخ������رى التي 

له؟ توليِت اإخراجها قبرْ
- كل جناح جديد يكون اأجمل من الذي �صبقه، ومعه 
اأ�صعر ب�صعوبة اخلطوة التي تليه، و)بتكون اإيدي على 
قلبي(، واأ�صعر باخلوف واأت�صاءل: هل يا ترى اخلطوة 
نّية على قاعدة ثابتة اأم  التالية �صحيحة؟ وهل هي َمبرْ
ل. وجناح م�صل�صل )طريق( حتديداً يعني يل الكثري، 
لأن���ه َع��َم��ٌل م��ن ب��ط��ول��ة جن��م��ني اأح��ب��ه��م��ا ك��ث��رياً، هما 
اأحرتمها  �صركة  اإنتاج  ومن  جنيم،  ونادين  فهد  عابد 
اأن��ه لي�س كبرياً  مع  روحياً  اأب��اً  واأعترب �صاحبها  كثرياً 
يف ال�صّن، واأق�صد �صادق ال�صباح، عدا اأنني تعاونُت فيه 
مع املُنرِْتجة ملى ال�صباح التي اأعتربها اأختاً يل. وجناح 
م�صل�صل )طريق( كان مزدوجاً لاإنتاج والإخراج، وهذا 
اأن  اإل  ِعرين مب�صوؤولية م�صاعفة. وهنا ل ميكنني  ُي�صرْ

اأمتنى كل اخلري للجهة املُنرِْتجة لأنها عائلتي 
الثانية. 

اأن النجاح الذي حّققه م�صل�صل  ول �صّك يف 
)ط�����ري�����ق( ي���رت���ب���ط يف الأ�����ص����ا�����س ب���رواي���ة 
امل�������ص���ري جنيب  ل�����اأدي�����ب  )ال���������ص����ري����دة( 
نف�س  اإىل  وال��دت��ي  تنتمي  ال���ذي  حم��ف��وظ، 
بلده، هذا الروائي الرائع الذي ح�صل على 
جائزة نوبل، والذي نفتخر كلنا به، والذي 
ب��ا���ص��م��ه الكبري،  ال�����ص��غ��ري  ا���ص��م��ي  ارت��ب��ط 
وهذا الأمر مدعاة فخر يل. فكرة الق�صة 

وم�����ص��م��ون��ه��ا واحل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا وعلى 
اأمانة يف عنقي، وجناح  جدلّيتها كانت 
اإي�صال  يف  جنحُت  اأنني  يعني  امل�صل�صل 
حمفوظ  جنيب  قالها  ال��ت��ي  الر�صالة 
عنها  التعبري  مّت  كان  والتي  ته  ق�صّ يف 
ما.  بطريقة  �صينمائي  فيلم  يف  اأي�صاً 
بال�صعادة  اأ���ص��ع��ر  ي��ج��ع��ل��ن��ي  ه���ذا  ك���ل 

واأقول: احلمد هلل. 
رهان  ه��ن��اك  • ك���ان 

ك������ب������ري 

ان�صحاب  خلفية  ع��ل��ى  )ط��ري��ق(  م�صل�صل  جن���اح  ع��ل��ى 
الثاين من م�صل�صل )الهيبة(  نادين جنيم من اجلزء 
واإع�����ان ان�����ص��م��ام��ه��ا اإل��ي��ه اإىل ج��ان��ب ع��اب��د ف��ه��د، يف 
ثانية جتاربهما الدرامية. فهل �صّكل هذا الأمر حتدياً 
ِرجة، خ�صو�صاً اأن املناف�صة  اإ�صافياً بالن�صبة اإليك كُمخرْ

كانت وا�صحة بني العملنَي؟
اأفكر يف كل  اأخ��رج��ُت م�صل�صل )ط��ري��ق(، مل  - عندما 
هذه التفا�صيل، �صواء لناحية ان�صحاب نادين جنيم من 
كها للثنائية مع تيم ح�صن، وم�صاركتها  )الهيبة( اأو تررْ
ل��� ع��اب��د ف��ه��د يف )ط���ري���ق(. ف��اأن��ا واف��ق��ُت ع��ل��ى اإخ���راج 
اإيل، ولأن  بالن�صبة  املو�صوع كان م�صوقاً  )طريق( لأن 
اإنتاجية  كلفة  لأعمالها  من  وَت�صرْ حم��رَتم��ة  ال�صركة 
فنية عالية، عدا اأنه يوجد 
ان�����������ص�����ج�����ام 

كبري بيني وبني ملى ال�صباح يف ثاين تعاون بيننا بعد 
م�صل�صل )�صمرا(. اإىل ذلك، فاإن مو�صوع امل�صل�صل �صّكل 
اأفّكر مبناف�صة  اأن  ، وكل ذلك قبل  اإيلَّ بالن�صبة  حتديا 
اإنتاج  ِك���ا ال��ع��م��لَ��نيرْ م��ن  )ال��ه��ي��ب��ة( م��ن ع��دم��ه��ا، لأّن 
ال�صركة نف�صها، وهما خمتلفان متاماً، ول ميكن لأي 

. ِتج عملنيرْ مت�صابهنيرْ �صركة اأن ُتنرْ
العملني؟ بني  الفارق  لك  يبدو  • وكيف 

- )الهيبة( له جمهوره ويتمّتع بقاعدة �صعبية عري�صة 
و�صاركترْ فيه جنمة كبرية جداً هي منى وا�صف  جداً 
واملمّثل تيم ح�صن، وهو عمل )اأك�صن( ت�صويقي بولي�صي 
َيعتمد على الإثارة والأحداث الكبرية، بينما )طريق( 
عمل درامي اجتماعي يتوّجه اإىل العائلة. كل عمل له 
وك��اه��م��ا حقق جناحاً  الآخ���ر  ع��ن  املختلف  ج��م��ه��وره 
نتعامل  ك�صركاء  لنا  جن��اح  هو  )الهيبة(  جن��اح  كبرياً. 
مع نف�س �صركة الإنتاج، وجناح )الهيبة( و)طريق( هو 
ونحن  ا�صمها  يكرب  تنجح  عندما  لأنها  لل�صركة  جناح 
فيه عند  فكرُت  ما  وك��ل  معنا.  تكرب  وه��ي  نكرب معها 
النا�س،  يحبه  نظيف  تنفيذ عمل  هو  اإخ��راج )طريق( 
عمل ي�صبهنا، من بطولة جنَمني جتمع بينهما كيمياء 

عالية جداً. 
ال�صوريني  ِرجني  للُمخرْ �صيطرة  هناك  اأن  تَرين  • هل 
وا�صحة  �صيطرة  بعد  خ�صو�صاً  العربية،  الدراما  على 

للنجوم ال�صوريني عليها؟
�صراكة  ب���ل  ���ص��ي��ط��رة،  ه���ن���اك  اإن  ال���ق���ول  مي��ك��ن  ل   -
ِرجني  املُخرْ من  الكثري  وهناك  ال�صوريني،  ِرجني  للُمخرْ
اأ���ص��م��ر ونادين  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني امل��ب��دع��ني ب��ي��ن��ه��م ف��ي��ل��ي��ب 
ِرجني  املُخرْ لبكي وغريهما والكام نف�صه ينطبق على 
اأو  ���ِرج م�صري  خُمرْ ه��ذا  يقال  اأن  اأح��ب  ول  امل�صريني. 
ِرج عربي، كما ل اأحب ت�صمية  �صوري اأو لبناين، بل خُمرْ
ع��م��ل م�����ص��رتك ب��ل ع��م��ل َج��م��اع��ي ي�����ص��ّم ل��غ��ة واح���دة 
واأ�صخا�صاً يجمع بينهم تاريخ واحد. هي �صراكة �صحّية 
للفنان  متنف�صاً  �صّكلت  الأط���راف،  لكل  ومفيدة 
عاناه  الذي  احل�صار  ب�صبب  ال�صوري 
َتراُجع  اإىل  اأدى  وال����ذي 
وكما  الإن��������ت��������اج. 
ال�صوريون  متّيز 
ب������ع�������������س  يف 
ال��������ن��������واح��������ي، 
ف���������ك���������ذل���������ك 
امل�����������ص�����ري�����ون 
نيون،  للبنا وا
ومت��������ك��������ن��������ت 
ال�  الأع�����م�����ال 
)ب������ان ع����رب( 
م�����������ن ج����م����ع 
من  املتمّيزين 
ك�������ل امل������ج������الت 
وم����������ن خم���ت���ل���ف 
ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة، 
اأعماًل  ق��ّدم��وا  ال��ذي��ن 
النا�س  اأَح���ّب���ه���ا  ن��اج��ح��ة 

و)ُترفع لها القبعة(.
ال���ت���ي  الأزم������������ة  ظ�����ل  يف   •
اأن  ت��ري��ن  ه��ل  ���ص��وري��ة،  تعانيها 
ل العمل  الفنان ال�صوري بات يف�صّ

خارج بلده لأنه ينال حقه اكرث؟
- على الإطاق. م�صل�صل )�صوق( عمل �صوري بحت من 
اإنتاج )اإميار ال�صام( وهي من اأهّم �صركات الإنتاج على 
ال�صاحة العربية، وُترَفع لها القبعة لناحية اختياراتها 
م�صاكل  من  وبالرغم  تقدمه.  الذي  ال�صخم  والإنتاج 
الت�صويق التي تتعّر�س لها الأعمال ال�صورية، وا�صلت 
الأعمال  م�صتوى  يف  ت��رتاج��ع  ومل  التحدي،  )اإمي���ار( 
ما  اأ�صخم  من  ُي��ع��ّدان  عملنَي  واأَنرْتجترْ  تقّدمها،  التي 
م  وُقدِّ النجاح،  حققا  وهما  العربية،  ال�صاحة  يف  اأُن��ت��ج 
ولكن من  ال�صورية.  الدراما  اأهم جنوم  من خالهما 
عن  بعيداً  اأف�صل  الو�صع  يكون  الت�صويقية،  الناحية 
بح�صور  ويتمتع  مدلًا  يبقى  ولكنه  ال�صوري،  العمل 
قوي. الأعمال ال�صورية التي ُعر�صت يف �صهر رم�صان 
�صا�صات  ع��ل��ى  ُت��ع��ر���س  مل  ولأن���ه���ا  امل��ن��اف�����ص��ة،  ت�صتحّق 
اأننا  هلل  احلمد  �صاأنها.  م��ن  يقلل  ل  ه��ذا  ف��اإن  عربية، 
�صمدنا بالرغم من اأننا ع�صنا حرباً تدور رحاها منذ 7 
�صنوات، ويف املقابل ل ميكن اأن ننكر اأن هناك تدنياً يف 
م�صتوى بع�س الأعمال الفنية، كما هي احلال بالن�صبة 

اإىل اأّي دراما عربية اأخرى.
الكوادر  لكل  متنف�صاً  �صّكلت  اأراب(  )ب��ان  ال�  والأعمال   
ت��ظ��ل ح��ا���ص��رة ع��ل��ى ال�صا�صات  ال�����ص��وري��ة ك��ي  ال��ف��ن��ي��ة 

العربية يف ظل الأزمة التي ع�صناها.
الرم�صاين  امل��و���ص��م  يف  اأ����ص���اب  وَم����ن  اأخ���ط���اأ  َم���ن   •

2018؟
م�صل�صل  ت�صوير  لأن  عمل،  اأي  اأ�صاهد  مل  ب�صراحة   -
)طريق( ا�صتمّر حتى 15 رم�صان، وبقيُت يف العمليات 
�ُصبات  حالة  يف  دخلُت  وبعدها  منه.   26 حتى  الفنية 
اأريده  اأعلى اجلبل. وكل ما  عميق يف �صيعة زوجي يف 
اأ�صتمتع  واأن  ال��ع��م��ل،  ع��ن��اء  ب��ع��د  ال���راح���ة  ه���و  ح��ال��ي��اً 
بنجاحي بهدوء. رمبا يف الفرتة املقبلة، وبعد م�صاهدة 
اأحّدد  اأن  اأ�صتطيع  اإع��ادة عر�صها،  عند  الأعمال  بع�س 
اأ���ص��اب، مع اأن راأي��ي ال�صخ�صي قد ل  َم��ن اأخطاأ وَم��ن 
يكون �صائباً، فاأنا ل�صُت حَكماً وقا�صياً لاأعمال، )لأين 

اأ�صغر من هيك(.
• هل �صحيح اأنه �صيكون هناك جزء ثاٍن من م�صل�صل 

)طريق(؟
- كا.

الأجزاء؟ فكرة  مع  اأنت  هل  املبداأ،  حيث  • من 
- لو مت منذ البداية التحديد باأن العمل �صيكون موؤلَّفاً 
من عدة اأجزاء، ويتناول مراحل تاريخية معّينة، اأو اأن 
فلَم  ج��زء،  م��ن  اأك��رث  فيه  يكون  اأن  يتحمل  مو�صوعه 
الأج���زاء وكنُت معها من خال  اأن��ا خ�صُت جتربة  ل. 
ُع��ر���س يف  ال����ذي  م�صل�صل )ال������ولدة م��ن اخل��ا���ص��رة( 
ث��اث��ة اأج����زاء، لأن���ه ك��ان��ت ه��ن��اك اأح���داث و�صخ�صيات 
وبيئات جديدة. ل ميكنني اأن اأقول اأنا مع اأو �صّد فكرة 
الأجزاء باملطلق، فلي�صت كل الأعمال تتحمل اأن تكون 
اأكرث من جزء واحد، وهناك اأعمال كثرية يل جنحترْ 
لُت عليها تقدمي  ورف�صُت اأن ُينَتج جزء ثاٍن منها، وف�صّ
جناح  ا�صتثمار  م��ن  اأف�����ص��ل  وه���ذا  خمتلف،  اآخ���ر  عمل 

العمل ب�صكل جماين. 
املقبلة؟ للفرتة  حت�صرياتك  • ما 

- اأنا ب�صدد التح�صري لعمل من اإنتاج �صركة ال�صّباح، 
وهو موؤلف من 60 حلقة، ومن كتابة كلوديا مر�صليان 
بالإ�صافة اإىل م�صروع اآخر يتم جتهيزه ل�صهر رم�صان 

.2019

لي�شت كل االأعمال تتحمل اأن تكون اأكرث من جزء واحد

ر�شــــا �شــــربتجي: كــــل جنـــــاح جـــديد
 يكــون اأجمـل مــن الــــذي �شبقـــه

اإلي�شا تطلق »كرهني« 
عرب تطبيق »اأنغامي«

اإلي�صا )كرهني( عرب تطبيق )اأنغامي(، وهي الأغنية الثانية التي  اأطلقت 
تطرحها الفنانة اللبنانية من األبوم )اإىل كل اللي بحبوين( الذي ي�صدر 

قريباً.
وتوزيع  �صليمان،  ف�صل  واأحل���ان  امل��وىل،  علي  ال�صاعر  توقيع  من  الأغنية 
�صقيقها كميل خوري. وقد ت�صدرت بعد طرحها موقع )تويرت( واأ�صبحت 

الها�صتاغ الأكرث تداوًل عليه يف لبنان والدول العربية.

رانيا يو�شف يف »ع�س 
الدبابري« و»دماغ �شيطان«

 
"ع�س  اجلديدين  فيلميها  م�صاهد  ت�صوير  يو�صف  رانيا  النجمة  ا�صتاأنفت 
الدبابري" و"دماغ �صيطان" مع با�صم �صمرة، وذلك بعد الإجازة الق�صرية 
التي ح�صلت عليها لل�صفر اإىل لبنان، حيث عادت لت�صوير الفيلمني بنف�س 

التوقيت، وكانت قد بداأت يف العملني ال�صهر املا�صي.
ويا�صر  عابد  �صيطان" �صلوى خطاب وعمرو  "دماغ  فيلم  بطولة  ي�صاركها 
الدايل  عمرو  تاأليف  من  وهو  خ��ريي،  ونادية  عبداهلل  واأ�صامة  الزنكلونى 
رانيا يو�صف  الثاين بني  التعاون  الفيلم  اإ�صماعيل، وي�صجل  واإخ��راج كرمي 
�صا�صة  على  اأخ���ريا  ع��ر���س  ال���ذي  "الدويل"،  م�صل�صل  بعد  �صمرة  وب��ا���ص��م 
و�صارة  كامل  جمدي  البطولة  في�صاركها  الدبابري"  "ع�س  اأما   ،ONE

�صامة وتاأليف حمدي يو�صف واإخراج عادل الأع�صر.
قنوات  �صبكة  على  امبارح"  "كاأنه  م�صل�صل  اأخ���ريا  يو�صف  لرانيا  وع��ر���س 

خليل. واأحمد  وفيق،  اأحمد  بطولته  فى  وي�صارك   ،osn

جمالها،  يف  قها  وَتفوُّ العالية  كفاءتها  �شربتجي  ر�شا  ْخِرجة  للمحُ �شَهد  يحُ  
اإخراجها خالل م�شريتها  عر جمموعة كبرية من االأعمال التي توّلت 
م�شل�شل  واآخرها  اخلا�شرة(  من  )الببوالدة  اأبرزها  كان  التي  الفنية، 
)طريق( الذي حّقق ن�شبة م�شاهدة عالية جدًا خالل عْر�شه يف �شهر 

رم�شان الفائت.
املحُْخِرج  و�شيطرة  )طريق(،  م�شل�شل  جناح  عن  حتدثْت  �شربتجي  ر�شا 
ال�شورية،  الدراما  وم�شتوى  امل�شرتكة،  االأعمال  وعن  عربيًا،  ال�شوري 

وحت�شرياتها.

توا�شل خو�س بروفات م�شرحية )كارمن(

ندى مو�شى �شعيدة بتجربتها 
يف م�شل�شل )باحلجم العائلي(

ال�صابة  امل�صرية  الفنانة  اأع��رب��ت 
�صعادتها  ع�����ن  م����و�����ص����ى  ن�������دى 
)باحلجم  م�صل�صل  يف  بتجربتها 

العائلي(،
ال��ذي تعاونت م��ن خاله   
ال����ث����ان����ي����ة مع  ل����ل����م����رة 
يحيى  الكبري  ال��ف��ن��ان 
حيث  ال������ف������خ������راين، 
الأوىل  جتربتها  كانت 
يف م�صل�صل )ده�صة( قبل 

�صنوات.
ح��ل��م طفولتها  اأن  ع��ل��ى  ن���دى  واأك�����دت 
ك���ان ال���وق���وف اأم����ام ال��ف��خ��راين، حيث 
خ�صبة  ع��ل��ى  الأوىل  ل��ل��م��رة  ���ص��اه��دت��ه 
حتى  ال�صنوات  وم��رت  القومي،  امل�صرح 
مت تر�صيحها مل�صل�صل )ده�صة( وبعدها 

)باحلجم العائلي(.
تدربت  اأن���ه���ا  اإىل  ال��ف��ن��ان��ة  واأ������ص�����ارت 
اليوغا  واأي�����ص��اً  ال�صامبا،  رق�صة  على 
 12 مل��دة �صهرين، وف��ق��دت م��ن وزن��ه��ا 

)�صتايل(  م���ن  وغ�����ريت  ك��ي��ل��وغ��رام��اً، 
ماب�صها وق�صة ال�صعر، لفتة اإىل اأنها 
فعلت كل هذا حتى تقدم �صخ�صية ر�صا 
مدربة الرق�س ب�صكل اأكرث م�صداقية، 
موؤكدة اأنها �صعدت جداً بهذه التجربة 
اأمام  الكثري والكثري بوقوفها  وتعلمت 
جنوم اأمثال يحيى الفخراين ومريفت 

اأمني.
مو�صى  ن��دى  ك�صفت  اآخ���ر،  جانب  على 
ع�����ن م���وا����ص���ل���ت���ه���ا خ����و�����س ب����روف����ات 

م�صرحية )كارمن( على م�صرح البالون 
اأن  م��ن��ري، م�صيفة  م����راد  امل���خ���رج  م���ع 
العرو�س  اإىل  ي��ن��ت��م��ي  ال���ع���م���ل  ه�����ذا 
واأن���ه���ا مت��ن��ت كثرياً  ال���ص��ت��ع��را���ص��ي��ة، 
العرو�س  م���ن  ال��ن��وع��ي��ة  ه���ذه  ت��ق��دمي 
ال��ت��ع��اون م��ع خم���رج م�صرحي  ك��ذل��ك 
من  تعتربه  وال���ذي  م��ن��ري،  مثل  كبري 
اأهم املخرجني املوجودين على ال�صاحة 
ال��ف��ن��ي��ة، ع��ل��م��اً اأن����ه م��ن امل��ق��رر عر�س 

امل�صرحية خال الأيام املقبلة.
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بعيًدا عن امل�شكنات.. اأ�شلحة ملحاربة ال�شداع
ميونيخ:  قالت غرفة ال�صيادلة بولية هي�صن الأملانية: اإنه ميكن حماربة 
ال�صداع باأ�صلحة اأخرى غري امل�صكنات، مثل اليوجا وممار�صة ريا�صات قوة 
التحمل )امل�صي واجلري وال�صباحة وركوب الدراجات الهوائية( على نحو 
 ،)Autogenic Training( ال��ذات��ي  التحفيز  وت��دري��ب  خفيف، 
)ممار�صة جمموعة من الت�صورات، التي حُتفز حالة ال�صرتخاء(، بالإ�صافة 

اإىل �صرب املاء بكرثة واأخذ ق�صط كاف من النوم.
تعاطي  ي��ج��وز  ع��ام ل  ب�صكل  اأن���ه  اإىل  الغرفة  اأ���ص��ارت  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 
والإيبوبروفني،  كالأ�صربين  الطبيب  و�صف  اإىل  حتتاج  ل  التي  امل�صكنات، 
ملدة تزيد عن 3 اأيام متتالية اأو 10 اأيام يف ال�صهر؛ نظًرا لأنه قد يكون لها 

اآثار جانبية، من بينها ال�صداع نف�صه.

النظام الغذائي ملنطقة البحر املتو�شط ينقذ حياتك ويطيل عمرك
منذ فرتة طويلة، ُيقال اإن زيت الزيتون عن�صر اأ�صا�صي يف النظام الغذائي 

ملنطقة البحر املتو�صط، وذلك خل�صائ�صه املفيدة لل�صحة.
والآن، تقول كل من �صارة برور، امل�صت�صارة الطبية، وجولييت كيلو، اأخ�صائية 
اإن   "Eat Better Live Longer" اجلديد  كتابهن  يف  التغذية، 

الزيت ميكن اأن ي�صيف �صنوات اأكرث اإىل حياتك.
ال�صائع يحتوي على م�صادات لاأك�صدة،  الطهي  اأن مكون  الكتاب  واأو�صح 
الإ�صابة  خطر  وتقليل  ال�صرطان  منو  اإبطاء  اأو  منع  يف  ت�صاعد  اأن  ميكن 
املر�صية  الأن���واع  اأك��رث  بع�س  اأي  الدماغية،  وال�صكتات  القلبية  ب��الأزم��ات 

القاتلة �صيوعا يف العامل.
وميكن اأن يقلل زيت الزيتون من التاأثريات ال�صارة للكولي�صرتول و�صغط 
الدم والأمرا�س املرتبطة بالعمر، واأن يح�صن الوظيفة الإدراكية، وفقا ملا 

يقوله اخلرباء.
لكل  �صعرة   100 احل��راري��ة،  ال�صعرات  مرتفع  باأنه  الزيتون  زي��ت  وُيعرف 
ملعقة طعام، لذلك ينبغي ا�صتهاكه باعتدال من خال تناول ملعقة طعام 

واحدة يف اليوم، وفقا للباحثتني.
اأي�صاً غني بالدهون الأحادية غري امل�صبعة، التي ت�صاعد على خف�س  وهو 
وال�صكتة  القلبية  ب��الأزم��ات  الإ���ص��اب��ة  خماطر  م��ن  وتقلل  الكولي�صرتول 
الدماغية. كما اأنه يحتوي على فيتامني E الذي يحافظ على �صحة اجللد 

والعينني ويقوي جهاز املناعة.
اإىل  الزيتون  زي��ت  ي��وؤدي  كيف  الوا�صح  غري  من  اأن��ه  الدرا�صات  واأو�صحت 
اأن الخ��ت��ب��ارات ت�صري اإىل اأن مادة  احل��د م��ن الأم��را���س، على ال��رغ��م م��ن 
ال�صرطان  اأن ت�صاعد يف احلد من تقدم  املوجودة فيه، ميكن  البوليفينول 

من خال عملها كم�صاد لاأك�صدة.
ويف املا�صي، ربطت الدرا�صات بني ا�صتهاك زيت الزيتون والأوعية الدموية 
ال�صحية، وانخفا�س خطر الإ�صابة باجللطة واحلد من فر�س الكتئاب، 
الإ�صابة  خم��اط��ر  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال�صحية،  ال��ك��ول��ي�����ص��رتول  وم�����ص��ت��وي��ات 
ي�صاعد  اأن  وميكن  األ��زه��امي��ر.  مبر�س  الإ�صابة  وح��الت  الثدي  ب�صرطان 
واللتهابات  الكبد  وتلف  البنكريا�س  التهاب  من  الوقاية  يف  الزيتون  زيت 
وذلك  نف�صها،  تدمر  ال�صرطانية  اإىل جعل اخلايا  ي��وؤدي  كما  الأمعاء،  يف 

لوجود مكون oleocanthal يف زيت الزيتون البكر املمتاز.

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�صخن حرارة ال�صم�س الهواء فيتحرك حمدث الرياح .تتحرك الرياح 
املناطق  يف  الأر�صية  الكرة  اأنحاء  خمتلف  فوق  جدا  �صخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  اقل  ي�صبح  ال��ذي  الهواء  ال�صم�س  ت�صخن  ال�صتوائية 
حتدث  الأخ���رى  هي  جديدة  هوائية  حتركات  حمدثة  ال�صتواء  خط 
حتركات جديدة وهكذا دواليك بحيث تلف حركة الرياح اأقا�صي الدنيا 

الأربع
 • ما �شبب ملوحة مياه البحر؟

مياه البحر ماحلة حلتوائها على ملح ذائبة غلبية هذا امللح هو ملح 
التي  الأن��ه��ار  مياه  امللح  ه��ذا  م�صدر  الب�صر  ي�صتخدمه  ال��ذي  الطعام 
التي  ال�صخور  ملح  اإذاب���ة  على  الأن��ه��ار  ه��ذه  تعمل  البحار  يف  ت�صب 

تعرت�س طريقها وحتمله اىل البحر 

املر�س ب�صبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�صور  اأن  تعلم  • هل 
الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 

مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�س  ان  تعلم  • هل 
ج�صر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يعود  العامل  يف  ج�صر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 

حجري فوق نهر ملي�س يف تركيا 
 4.5 مبقدار  البحر  �صطح  م�صتوى  عن  تنخف�س  منطقة  يف  يقع  بهولندا  بروتدام  مطار  اأن  تعلم  • هل 

مرت 
ميل  مليون   93 حوايل  تبعد  و  ال�صم�س  هي  الأر�س  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 

جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �صمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�صان  جلد  �صمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�صان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�صتثناء 

جفون العينني
�صنة ثاثني  املتو�صط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 

جحا والأرانب 
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فوائد اخلل
ك�صف باحثون �صينيون اأن اخلل باإمكانه 
ان ي�صاعد يف عاج م�صكلة موؤملة يعاين 
عليها  ويطلق  اله�صمي  اجل��ه��از  منها 

ا�صم التهاب القولون التقرحي.
والتهاب القولون التقرحي هو �صكل من 
وي�صبب  الأم��ع��اء  التهاب  مر�س  اأ�صكال 
املبطنة  الأغ�����ص��ي��ة  يف  م��زم��ن��ا  ال��ت��ه��اب��ا 

للقولون والأمعاء الغليظة.
ومكونه  اخل�����ل  اإن  ال���ب���اح���ث���ون  وق������ال 
اخلليك  ح���م�������س  وه�������و  الأ������ص�����ا������ص�����ي 
ك��ب��ري على  ب�صكل  ���ص��اع��د  )ال���ص��ي��ت��ي��ك( 
اأع���را����س التهاب  ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ح���دة 

ورد  ملا  طبقاً  الفئران،  على  اأج��ري��ت  التي  التجارب  يف  التقرحي  القولون 
بوكالة اأنباء ال�صرق الأو�صط.

واأو�صح الباحثون، وفقا ل�صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، اأنه يعتقد اأن 
معينة  بكترييا  من  مب�صتويات  مرتبط  التقرحي  القولون  التهاب  حدوث 
يف الأم��ع��اء، ووج��دوا اأن اخل��ل ال��ذي مت اع��ط��اوؤه لفئران التجارب زاد من 
م�صتويات البكترييا النافعة مثل ال�صيدوفيلي�س والبيفيدوبكترييا والتي 

�صاعدت بدورها يف حماربة البكترييا ال�صارة امل�صببة للمر�س.
الدرا�صات  امل��زي��د م��ن  اإج���راء  اإىل ���ص��رورة  ال��درا���ص��ة  القائمون على  واأ���ص��ار 

لتحديد فاعلية اخلل يف حماربة التهاب القولون التقرحي عند الإن�صان.

�شياح يلتقطون ال�شور اأثناء زيارتهم الن�شب التذكاري Three Charters يف بيونغ يانغ.   )ا ف ب(

اأن  وق��رر  رقيقة  رمادية  وانثى  ابي�س جميل  بذكر  الولود فجاء  الأران���ب  زوج��ا من  ال�صوق  ا�صرتى جحا من 
يربيهما يف البيت. وفى الطريق قرر اأن ي�صرتيح قليا فجل�س يف ظل �صجرة وو�صع �صلته التي كانت الرانب قد 
قر�صت جزءا منها على الر�س وو�صع فوق منها عمامته وجبته حتى ل تخرج الرانب من ال�صلة ثم فرد ج�صده 
على الر�س وا�صعا يده حتت راأ�صه كو�صادة واغم�س عينيه واأخذ يحلم بزوج الأرانب كيف �صريبيهما ثم يتوالد 
فياأتيان باأربعة ازواج وتتوالد تلك الزواج بعد ان تكرب فياأتوا بازواج كثرية من الرانب. اذن �صيتوالد الم والب 
والبناء و�صي�صدر عنه جمموعه كبريه يف فرته زمنية ق�صريه لن الرانب حتمل وتلد ب�صرعه و�صيخلى لهما 
عن غرفه كبرية يف بيته و�صيغرقهما بالطعام ليكربوا ويكتنزوا ويتوالدوا ويبيع منهم وي�صرتى زوجا من البط 
ليبي�س ويفق�س بطا �صغريا ويكرب ليبي�س اي�صا و�صي�صرتى بعد ذلك زوجا من الوز ثم من املمكن ان ي�صرتى 
معزة �صغريه حلوبا وتلد اي�صا ومتتلىء الغرفة لت�صبح غرفتني ثم ثاثا ثم قطعه ار�س كاملة ول ي�صتطيع ان 
يراعيها وحده فهناك زوجته واولده.ورمبا ياأتي بعاملني للنظافة والطعام واغم�س عينه ليحلم اكرث بذلك 
امل�صهد الرائع ملزرعته وقطعان املا�صية جتري فيها ومترح وت�صمن فيبيع البط والوز والدجاج والرانب فلن 
يكون بحاجة اليها لنه ا�صرتى ما�صية وهذه فعنده تكفي كثريا.. وا�صتيقظ من النوم مرتاحا مب�صوطا و�صعيدا 
جداً واخذ عمته وعباءته من ال�صلة ولب�صهما وحني جاء دور ال�صلة فوجىء بها خالية فقد قر�صها زوج الرانب 
وخرج منها هاربا اإىل تلك املزروعات اجلميلة ليعي�س هناك يلد ويتكاثر بعيدا عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�صه فاأخذ ي�صرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع حوله النا�س اخذ يقول يا وياه فقدت الرانب والوز 

والبط والغنم واملا�صية وفقدت نقودي كلها ورجعت كما كنت فقريا يا وياه.. واحاماه. 

يقي�س  اأن  ميكنه  للدم  اختبارا  العلماء  ط��ّور 
طول الفرتة املتبقية للحياة، يف اإطار التناف�س 
ل��ت��ط��وي��ر اأف�����ص��ل اآل����ة ح��ا���ص��ب��ة ع��م��ري��ة، حيث 
���ص��ي��ك��ون ال��ف��ح�����س ق�����ادرا ع��ل��ى حت��دي��د عمر 

اخلايا بدل من "العمر الزمني".
على  ييل  جامعة  من  الباحثني  فريق  ويوؤكد 
اأن قيا�صاتهم تقدم النتائج الأكرث دقة وعملية 

و�صهولة يف التف�صري حتى الآن.
ب�)عمر  العلماء  ي�صميه  ما  الختبار  ويقي�س 
ب�صاطة،  وبكل  لل�صخ�س،  ال��ظ��اه��ري(  النمط 
اإذا كان عمر النمط الظاهري لل�صخ�س اأعلى 
م��ن ع��م��ره ال��زم��ن��ي، فقد ي��ك��ون اأك���رث عر�صة 

للوفاة.
ويعمل الختبار عن طريق قيا�س 9 موؤ�صرات 
حل�صاب  ا�صتخدامها  ميكن  ال���دم،  يف  حيوية 
كم  اأي  م��ا،  �صخ�س  جل�صم  البيولوجي  العمر 
يف  بها  يعمل  التي  الطريقة  م��ن  عمره  يبدو 

مقابل طول املدة التي ق�صاها خارج الرحم.
وق����ال����ت ال����دك����ت����ورة م����ورغ����ان ل���ي���ف���ني، وهي 
اأخ�صائية يف علم الأمرا�س يف جامعة ييل، اإن 
الختبار ميكن ا�صتخدامه لتحديد الأ�صخا�س 
املعدل  م��ن  اأ���ص��رع  العمر  يف  يتقدمون  ال��ذي��ن 
الطبيعي، ما يعني اأنهم معر�صون خلطر اأكرب 

من املتوقع من املر�س والوفاة املبكرة.

اأنهم  يعتقدون  النا�س  اأن  اإىل  ليفني  واأ���ص��ارت 
ب�صحة جيدة حني يكونون يف مرحلة ال�صباب، 

لكن الأمر قد ل يكون كذلك بال�صرورة.
اأن ي�صاعد الختبار  وتاأمل ليفني وفريقها يف 
اجلديد من يقومون به على معرفة املخاطر 

ال�صحية التي تهددهم يف امل�صتقبل.
هدفها  اأن  ل��ي��ف��ني  ال����دك����ت����ورة  واأو�����ص����ح����ت 
ال��ت��ايل ه��و حت��دي��د ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت��دف��ع اإىل 
الأطباء  يتمكن  حتى  اخل��ل��وي��ة،  ال�صيخوخة 
عمرهم  اإط��ال��ة  على  مر�صاهم  م�صاعدة  م��ن 
اأو  الغذائي  النظام  حمية  تعديل  طريق  ع��ن 

ممار�صة الريا�صة.

فح�س دم جديد يحدد كم تبقى لك من العمر قبل املوت!


