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� 125ألف دوالر فاتورة
تعبئة مركبتها بالوقود

حكاية �شابة حتمل قلبها يف حقيبتها

خ�ضعت �سيدة مري�ضة يف بريطانيا ،م�ؤخرا ،لعملية جراحية فريدة
من نوعها ،وباتت تعي�ش اليوم بف�ضل بطاريات خارجية حتملها يف
حقيبة .وبح�سب ما نقلت �صحيفة "ديلي ميل" ،ف�إن �سلوى ح�سني،
البالغة م��ن العمر  39ع��ام��ا ،ه��ي الوحيدة التي تعي�ش بالطريقة
الطبية املذكورة يف بريطانيا.
وحتمل �سلوى ،وهي �أم لطفلني ،يف حقيبة ظهرها ،جهازا بطاريتني
ي��زن  6.8كيلوغرامات ،وه��و عبارة عن حم��رك كهربائي وم�ضخة
لدفع الهواء.
وتقوم البطاريات بدفع الهواء �إىل كي�س بال�ستيكي يف �صدر املري�ضة
عن طريق �أنابيب ،لأجل �إتاحة الدورة الدموية يف اجل�سم.
وبد�أت الق�صة املذهلة ل�سلوى قبل � 6أ�شهر ،حني �شعرت ب�ضيق حاد يف
التنف�س ،فقررت �أن تق�صد الطبيب لتت�أكد مما حل بها ،فوجدت �أنها
تعاين �ضعفا كبريا يف ع�ضلة القلب.
وبعد � 4أيام من الت�شخي�ص ،نقلت �سلوى �إىل م�ست�شفى للقلب بذل
فيه الأطباء جهدا كبريا حتى تتمكن من البقاء على قيد احلياة.
ووجد الأطباء �أن قلب �سلوى الذي يعاين ف�شال كبريا لن ي�ستفيد
من امل�ضخة ،كما �أن املري�ضة مل تكن يف و�ضع ي�سمح ب�أن جترى لها
عملية زراعة القلب.
و�إزاء هذا الو�ضع احل��رج ،واف��ق زوج �سلوى على �إم��داد زوجته بقلب
�صناعي ،وتبعا لذلك ،فقد �أزيح قلب �سلوى الطبيعي ومت و�ضع قلب
�صناعي يف مكانه ،لكنه يعمل ببطاريتني يف اخلارج.

التي تف ّعل عمل كريات الدم البي�ضاء

خلعته النه �أحبها �أكرث من �أهله

والأج�سام امل�ضا ّدة ،ولعل �أبرزها:

�أقدمت زوجة يف منطقة الباحة باململكة العربية ال�سعودية على خلع
زوجها؛ لأنه �أحبها �أكرث من �أمه و�أهله.
وطلبت الزوجة من القا�ضي خلع زوجها رغم تقدمي الزوج كل و�سائل
الراحة وفرو�ض احلب لها� ،إذ فوجئ الرجل البالغ  29عامًا ب�إ�صرار
زوجته على خلعه دون �سبب وا�ضح بالن�سبة له.
وحاول الزوج جاهدًا ال�صلح مع زوجته وت�سوية اخلالف بينهما� ،إال
�أن الزوجة �أ�صرت على موقفها ،رغم تربير ال��زوج للقا�ضي �أن��ه مل
يرف�ض لزوجته طل ًبا ق��ط ،وتنقل بها بني امل��دن والعوا�صم تنفي ًذا
لرغبتها وف�ضلها على نف�سه و�أهله.
و��س��أل ال��زوج زوج�ت��ه �أم��ام القا�ضي� :أمل �أت�خ� َّل ع��ن �أم��ي و�أه�ل��ي من
�أج �ل��ك؟ .لكنه ف��وج��ئ ب��رده��ا ب�ل��ى ،ك��ل م��ا ذك��ره �صحيح ،ورمب��ا كان
يتحمل �أعباء مالية يف �سبيل �إ�سعادي بالنزهة وال�سفر خارج البالد.
و�أ�ضافت موجهة كالمها للقا�ضي :ف�ضلني على �أهله ،ومن ال خري
فيه لأه�ل��ه ل��ن يكون فيه خ�ير يل ..فمن يتخ َّل ع��ن �أم��ه فمن غري
امل�ستبعد �أن يتخلى عن زوجته ،ولن �أنتظر حتى ي�أتي ذلك اليوم.
وبح�سب �صحيفة عكاظ املحلية ،اعتربت الزوجة �أن زوجها غري م�أمون
اجلانب ،و�أعادت له كامل املهر ،بعد �أن حكم القا�ضي ل�صاحلها.
وع��زا م�صدر ع��ديل خلع ال��زوج��ة� ،إىل وعيها بالعالقات الإن�سانية،
�إذ �شعرت باخلطر لإع�لاء زوجها من �ش�أنها وهي لي�ست قريبته ،يف
مو�ضحا �أن بع�ض الأزواج يت�صور �أن
مقابل تق�صريه يف حق والدته،
ً
الطاعة العمياء واالن�صياع للزوجة من لوازم احلب ودوام الع�شرة.

ال�سجن � 13ألف عام ًا ملحتال

ق�ضت حمكمة تايلندية ب�سجن �شخ�ص لأك�ث�ر م��ن � 13أل��ف عام،
لإدانته بجرائم االحتيال.
ووفقا ملا نقلته هيئة الإذاعة الربيطانية� ،أقر بوديت كيتيرتاديلوك،
ال �ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر  34ع��ام��ا ،ب ��أن��ه �أدار خ�ط��ة ل�لاح�ت�ي��ال ب�إقناع
م�ستثمرين بقدرته على حتقيق �أرباح وهمية.
واقتنع نحو � 40ألف �شخ�ص ب�ضخ ما يزيد عن  16مليون دوالر يف
�شركات بوديت ،لت�صل عدد ق�ضايا االحتيال �ضده �إىل  2653تهمة
االحتيال .واعرتف ال�شاب بجرائمه ،ما دفع املحكمة لتخفيف احلكم
عليه �إىل الن�صف ،لت�صبح مدة عقوبته � 6637سنة و�ستة �أ�شهر.
وم��ن املرجح �أن يق�ضي الرجل نحو  20عاما يف ال�سجن ،حيث �إن
ال�ق��ان��ون ال�ت��اي�لان��دي ي�ح��دد �� 10س�ن��وات ك��أق���ص��ى ع�ق��وب��ة جلرائم
الن�صب واالحتيال.
وغرمت املحكمة ال�شركتني ،اللتني ميلكهما بوديت 40 ،مليون دوالر
لكل منهما ،كما �ألزمته برد  17مليون دوالر ،ل�ضحاياه.

امر�أة تع�ض �شرطية

ق���ض��ت امل�ح�ك�م��ة اجل �ن��ائ �ي��ة ال �ك�ب�رى يف
ال �ب �ح��ري��ن ،بحب�س ف �ت��اة ك��ول��وم�ب�ي��ة 6
�أ� �ش �ه��ر ،ب�ع��د ع�ضها ي��د ��ش��رط�ي��ة ،كانت
ت�ن�ف��ذ الأوام � ��ر ب�ت��وق�ي��ف ال �ف �ت��اة؛ لعدم
دفعها ر�سوم جتديد �إقامتها.
وذكر تقرير �إخباري �أن :ال�شرطية كانت
مت��ار���س عملها امل �ع �ت��اد ،يف م�ب�ن��ى �إدارة
الهجرة واجل��وازات والإقامة ،ويف �أثناء
ذلك ح�ضرت املتهمة ،البالغة  25عامًا؛
لتجديد �إقامتها ،فطلب م�س�ؤول توقيف
امل�ج�ن��ي عليها؛ ك��ون�ه��ا مل ت���س��دد ر�سوم
جتديد الإق��ام��ة بعد انتهاء �إقامتها يف
البالد.
و�أ�ضاف تقرير موقع الأيام املحلي :فما
كان من ال�شرطية �إال التوجه للمتهمة
لتنفيذ �أوام��ر امل�س�ؤول ،و�أم�سكت يدها،
�إال �أن�ه��ا فوجئت بال�شابة مت�سك يدها
الي�سرى وتع�ضها بكل قوتها ،يف حماولة
للتمل�ص منها.
وقالت النيابة العامة �إن��ه يف الـ 30من
ي�ن��اي��ر ك��ان��ون ال �ث��اين  ،2017اعتدت
املتهمة على �سالمة املجني عليها� ،أثناء
ت�أديتها واجبها.

ت�ف��اج��أت ��س�ي��دة �أ��س�ترال�ي��ة بقيمة
ف��ات��ورة تعبئة مركبتها بالوقود،
حيث بلغ ثمنها � 125أل��ف دوالر
�أ�سرتايل� ،أي ما يعادل � 158ألف
دوالر �أمريكي.
وذك��ر موقع  Stuffالنيوزلندي
للأخبار الدولية ،نقلاً عن و�سائل
�إعالمية �أ�سرتالية� ،أن تينا تيان
ع �ب ��أت خ� ��زان م��رك�ب�ت�ه��ا بالوقود
م ��ن حم �ط��ة ت�ع�ب�ئ��ة داخ� ��ل مركز
خدمات كو�ستكو لتجارة التجزئة
يف العا�صمة الأ�سرتالية كانبريا،
ق �ب��ل �أن ت �ك �ت �� �ش��ف ب �ع��د � 3أي � ��ام
خ�ل�ال زي��ارت�ه��ا عائلتها يف والية
كوينزالند ،باملبلغ الكبري لفاتورة
الوقود .و�أ�شار املوقع �إىل �أن تلك
احلادثة ت�سببت يف �إيقاف بطاقة
ت �ي��ان االئ �ت �م��ان �ي��ة ،مم ��ا �أ�صابها
بال�صدمة وال�ضيق لعدم احتفالها
ب��إج��ازة الأع�ي��اد .وقالت تيان �إنها
ع �ب ��أت م��رك�ب�ت�ه��ا ق�ب��ل �أ�سبوعني،
ريا حول
وحتى الآن مل تل َق تف�س ً
ت���س�ج�ي��ل ال� �ف ��ات ��ورة ل� �ه ��ذا املبلغ
الكبري ،مبينة �أن حمطة كو�ستكو
�أبلغتها ع��ن حاجتهم لأ�سبوعني
�إ� �ض��اف �ي�ي�ن ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق يف الأم � ��ر،
والذي يعود �سببه خلط�أ من �أحد
�أفراد طاقم العمل باملحطة.

ريا
كل مو�سم �شتاء يحمل معه عد ًدا كب ً
من الفريو�سات ،التي تت�سبب بالإ�صابة
ب��ع��دد كبري م��ن الأم���را����ض� ،أب��رزه��ا:
الإنفلونزا ،والزكام ،والتهاب احللق.
لذا ،ينبغي الرتكيز على �أنواع الأطعمة

� 5أ�صناف غذائية لتقوية املناعة يف 2018
ط�ف�ي��ف) ،ويف�ضل ا�ستهالكه يف ال�ع��ام ذات��ه ال��ذي يتم
 1الكركمال �ك��رك �م�ين ال� ��ذي ي�ح�ت��وي��ه ال �ك��رك��م ،ي�ح�م��ي اخلاليا جمعه خاللهّ .
ولعل �أف�ضل �أنواع الع�سل و�أكرثها م�ضا ّدة
م��ن التلف ال��ذي ت�سببه اجل��ذور احل � ّرة ،وردود الفعل للبكترييا ،هي ع�سل الزعرت واخل��زام��ى – الالفندر.
ال�ضعيفة �ضد �أي عدوان يتعر�ض له اجل�سم (خ�صائ�ص وي�ضاف الع�سل �إىل منقوع �أنواع الأع�شاب� ،أو مع اجلبنة
م�ضا ّدة لاللتهابات) .وبالإ�ضافة �إىل خ�صائ�صه الأخرى البي�ضاء� ،أو احلليب بعد الطهو.
امل �ع��روف��ة يف حم��ارب��ة ال���س��رط��ان ،ف � ��إنّ ال�ك��رك��م يعتني منقوع منا�سب للم�ساء:
ب��الأم �ع��اء وي�ق�ل��ل اال� �ض �ط��راب��ات يف اجل �ه��از اله�ضمي ،عندما يحدث االلتهاب ،ا�صنعي منقوع �شاي الزعرت مع
الليمون ،وعندما يربد �أ�ضيفي الع�سل ،ولكن لأنَّ الع�سل
ويق�ضي على التهابات الأمعاء واملعدة.
مملوء بال�سكر ،فيف�ضل عدم الإفراط بتناوله.
كيف ت�ستفيدين من الكركم؟
ال يتم ا�ستيعاب الكركم عند تناوله منفردًا� ،إذ يجب �أن  3-فطر ال�شيتاكي
ً
مرتبطا مبوا ّد دهنية لتعزيز امت�صا�صه يف اجل�سم ،يطلق عليه "�أك�سري احل�ي��اة الطويلة" .وه��ذا الفطر
يكون
وم��ع ال�ف�ل�ف��ل الأ� �س��ود ل�ك��ي ي��زي��د ال�ب�ي�بري��ن فاعليته .غ �ن��ي مب �� �ض ��ادات الأك� ��� �س ��دة ،ون � ��وع خ��ا���ص م ��ن امل� ��واد
طازجا على �شكل جذور ،الكربوهيدراتية يدعى لنتينان ،وهو يحفّز نظام املناعة،
وينبغي التفكري بتناول الكركم
ً
و ُي�ستخدم كذلك يف العالجات الكيميائية لزيادة قوة
حيث يت ّم تق�شريه وتقطيعه �إىل قطع �صغرية.
ويكفي ر�شة واحدة من الكركم يت ّم �إ�ضافتها �إىل الأطباق مناعة اجل�سم.
كيف ن�ستفيد من فطر ال�شيتاكي؟
املختلفة يف اليوم.
ال ي�ؤكل ني ًئا على الإط�لاق� .أ�ضيفيه �إىل �أطباق اللحم
 2الع�سلعجة البي�ض والكريب .ويوجد
�إذا ك��ان هناك ع�لاج فاعل ت��وارث�ن��اه ع��ن اجل� �دّات ،فهو وال�صل�صة البي�ضاء ،مع ّ
طازجا يف مناطق عديدة ،وكذلك جمففًا ويعاد ترطيبه
ب��ال�ت��أك�ي��د ال�ع���س��ل حل ��االت ال�ت�ه��اب اجل �ه��از التنف�سي.
ً
فجزيئياته العديدة مثل الفيتامينات والبوليفينوالت بو�ضعه يف املاء الدافئ.
– �أو متعدد الفينوالت -والعنا�صر النزرة ،تعمل م ًعا ميكن تناوله مرة واحدة يف الأ�سبوع.
ب�شكل متّحد وم�ت�ن��اغ��م ،لتعطيه خ�صائ�صه ال�شافية  4-خملل امللفوف يف املطبخ الياباين
مثل جميع اخل�ضروات املخ ّمرة بالالكتيك ،ف�إنّ امللفوف
وامل�ضا ّدة للميكروبات واملحفّزة للج�سم.
ُيعترب قنبلة �صغرية من الربوبيوتيك ،وهي البكترييا
كيف ن�ستفيد من الع�سل؟
ً
ي�ج��ب ع��دم ت�سخني ال�ع���س��ل �إط�ل�اق��ا (�أو رمب��ا ب�شكل اجل� ّي��دة التي تعتني بالبيئة النباتية للأمعاء ،وتعزز

درا�سة تك�شف فائدة
مذهلة لل�سلطة
ترتبط ال�سلطة اخل�ضراء يف �أذهان اجلميع،
ب��احل �م �ي��ة ال �غ��ذائ �ي��ة ال �ه ��ادف ��ة �إىل تقليل
ال��وزن واحل�صول على ج�سد ر�شيق� ،إال �أن
درا�سة حديثة ك�شفت فائدة مذهلة جديدة
لتناولها .ففي جامعة ر�ش بوالية �شيكاغو
الأم�يرك �ي��ة ،تو�صلت �أخ���ص��ائ�ي��ة الأمرا�ض
امل��رت �ب �ط��ة ب��ال�ت�غ��ذي��ة ك��ارث��ا ك �ل�ير موري�س
وف��ري �ق �ه��ا� ،إىل راب ��ط ب�ي�ن ت �ن��اول ال�سلطة
اخل���ض��راء وق��وة ال��ذاك��رة وال��وع��ي ،ون�شرت
نتائجها يف �صحيفة نيورولوجي العلمية.
وح�سب �صحيفة نيوزويك الأمريكية ،قدرت
موري�س �أن م��ن يتناول وجبة �إىل وجبتني
يوميا من ال�سلطة اخل�ضراء املحتوية على
خ���ض��راوات ورق �ي��ة ،ميلك خم��ا �أ��ص�غ��ر �سنا
(�أك �ث�ر ��ش�ب��اب��ا) مب �ق��دار  11ع��ام��ا مم��ن ال

ي�أكلون �سلطة خ�ضراء.
و�شملت الدرا�سة � 960شخ�صا �سليما ترتاوح
�أعمارهم بني  58و 99عاما ،حيث وجهت
ل�ه��م �أ��س�ئ�ل��ة ع��ن ع��ادات �ه��م ال�غ��ذائ�ي��ة خالل
� 5سنوات ،وحت��دي��دا ما �إذا كانوا يتناولون
�سلطة حتتوي على خ�ضراوات مثل ال�سبانخ
والكرنب.
وع �ل ��ى م � ��دار �� �س� �ن ��وات ،خ �� �ض��ع املبحوثون
الختبارات تك�شف عن قوة ذاكرتهم و�إدراكهم،
من خاللها مت التو�صل للرابط بني تناول
ال�سلطة والوعي.
وق��ال��ت م��وري����س :ت �ن��اول خ �� �ض��راوات ورقية
يوميا ميكن �أن يكون طريقة ب�سيطة وفعالة
ل�ل�ح�م��اي��ة م��ن ف �ق��دان ال ��ذاك ��رة وال� �ق ��درات
الإدراكية الأخرى.

دفاعات نظام املناعة يف اجل�سم .كما �أنّ التخمري يزيد
كذلك من حمتوى فيتامني "�سي"  Cيف امللفوف ،وهذا
بدوره يعزز ن�شاط الكريات البي�ضاء ،اجلنود ال�صغرية
التي تدافع عن نظام املناعة.
كيف ن�ستفيد من خم ّلل امللفوف؟
طب ًعا يف�ضل تناوله غري مطبوخ – يباع يف ق�سم املواد
التموينية  -لأنّ الطهو يق�ضي على جزء من فوائده،
كما ميكن �إ�ضافته ني ًئا �إىل ال�سلطات و�إىل البطاطا
املطبوخة .ي�ؤكل مرة واح��دة يف الأ�سبوع� ،أو �أك�ثر فهو
خفيف و�سهل اله�ضم.
 5الثومالثوم م�ضا ّد للأك�سدة وامليكروبات ،ويحارب ال�سرطان
ويحارب الكول�سرتول ،وهو من الأطعمة فائقة القوة.
وق��د �أث�ب��ت ف��وائ��ده يف حم��ارب��ة ال�ع��دي��د م��ن الأمرا�ض
واالل�ت�ه��اب��ات ،بف�ضل حم�ت��واه م��ن م��ر ّك�ب��ات الكربيت.
وع�ل�اوة على ذل��ك ف ��إنّ ه��ذا امل�ضاد احل�ي��وي الطبيعي
يهاجم البكترييا ال�س ّيئة من دون امل�سا�س بتلك اجليدة.
كيف ن�ستفيد من الثوم؟
الطبخ يق�ضي على الأجزاء الن�شطة من الثوم ،ولذلك
يف�ضل �أكله ني ًئا� ،أو �إ�ضافته عند نهاية الطهو .وبالن�سبة
�إىل الذين ال ي�ستطيعون ه�ضمه ب�شكل جيد ،يف�ضل
تقطيعه �إىل ق�سمني ،وا�ستخراج بذرته و�سحقها لتحرير
اجلزيئات اجليدة .وكذلك ميكن ا�ستهالكه بالتناوب مع
ف�صيلة الثوميات الأخرى مثل الب�صل والكراث.
ف�ص من الثوم ني ًئا� ،أو ثالثة مطه ّوة يف اليوم.
ي�ؤكل ّ

يحبط حماولة
�سطو بكر�سي
يف م �� �ش �ه��د ب � �ط� ��ويل ف� ��ري� ��د من
ن��وع��ه ،مت�ك��ن رج ��ل �أم��ري �ك��ي من
�إح �ب ��اط حم��اول��ة ��س��رق��ة يف �أحد
املطاعم بوالية كاليفورنيا ،بعدما
ا�ستخدم كر�سياً يف ردع ل�ص �أثناء
��س�ط��وه ع�ل��ى امل �ط �ع��م .بينما كان
ي ��زور وال��دي��ه امل���س�ن�ين يف مدينة
ي��وب��ا ،ت��وج��ه دان �ي��ال ( 58عاماً)
�إىل مطعم وينديز لتناول الع�شاء
برفقة والديه احتفاء بعيد امليالد.
وق � ��ال دان� �ي ��ال ب� ��أن ��ه ك� ��ان يجل�س
ب���ص�ح�ب��ة وال ��دي ��ه �إىل طاولتهم
عندما اقتحم ل�ص مقنع بكي�س
بال�ستيكي املطعم ،و�أ�شهر �سكيناً
بوجه موظفة ال�صندوق .و�أ�ضاف
دان�ي��ال" :حاملا ر�أي��ت الل�ص يهدد
عاملة ال�صندوق هرعت من فوري
باجتاهه حام ً
ال الكر�سي وهويت
به على ر�أ��س��ه من اخللف" .وبعد
�أن تلقى الل�ص ال�ضربة على ر�أ�سه
�سقط على الأر���ض قبل �أن يغادر
امل �ك��ان ع�ل��ى ج �ن��اح ال���س��رع��ة ويفر
ب�سيارة كانت تنتظره خارج املطعم.
من جهتها ن�شرت ال�شرطة �صوراً
للم�شتبه ب��ه وط�ل�ب��ت مم��ن ميلك
�أي معلومات عنه الإدالء بها على
الفور ،وفق ما ورد يف موقع "يو بي
�آي" الإلكرتوين.

يقدم القهوة ملتطفل نام على �أريكته

ا�ستيقظ رجل �ستيني نيوزلندي ،ليجد �شاباً ينام على �إحدى الأرائك يف
منزله ،وبد ًال من �أن يطرده �أو ي�ستدعي له ال�شرطة ،تركه لينام بهدوء،
ثم قدم له كوباً من القهوة بعد ا�ستيقاظه.
وكان غوردون براير ( 60عاماً) ،ا�ستيقظ �صباح ال�سبت املا�ضي ،ليفاج�أ
ب�شاب ينام على الأريكة يف غرفة املعي�شة ،وبخالف ما ميكن �أن يفعل �أي
�شخ�ص �آخر يف مكانه ،ترك براير ال�ضيف املتطفل ليكمل نومه ،وتوجه
�إىل املطبخ لإعداد كوب من القهوة ،بح�سب ما �أوردت �صحيفة ديلي ميل
الربيطانية.
و�أ�شار براير� ،إىل �أنه مل ي�شعر بالقلق من وجود �شخ�ص غريب يف منزله،
لكنه كان ي�شعر بالقليل من الف�ضول ،مما دفعه �إىل التقاط بع�ض ال�صور
لل�شاب وهو نائم ،ون�شرها على ح�سابه يف في�س بوك ،طالباً امل�ساعدة يف
معرفة هويته.
ويف الوقت ال��ذي �أثنى العديد من متابعي براير على في�س بوك على
ت�صرفه النبيل� ،شعر العديد منهم باحلرية والف�ضول ،ملعرفة كيف
و�صل هذا ال�شاب �إىل منزل الرجل الريفي يف منت�صف الليل.
ويف نهاية املطاف� ،أيقظ ال�سيد براير ال�شاب ،وقدم له كوباً من القهوة،
ومن ثم عرف كيف انتهى به احلال يف املنزل ،حيث كان ال�شاب ويدعى
ل��وي����س ك��وي�ن��ز وه��و ط��ال��ب ج��ام�ع��ي يف ط��ري��ق ال �ع��ودة �إىل امل �ن��زل ،من
مهرجان ح�ضره يف مدينة جم��اورة ،وتقطعت به ال�سبل ،ليجد نف�سه
�أم��ام باب منزل براير ،وك��ان الباب مفتوحاً ،فما كان منه �إال �أن دخل،
وغط يف النوم على الأريكة.
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ديانا حداد تتجول مع �أغنياتها اخلليجية واللبنانية واملغربية وامل�صرية والعراقية و�سط تفاعل مع اجلمهور
برفقة فرقتها املو�سيقية بني جمموعة كبرية من �أغنياتها
•• دبي  -الفجر
اخلليجية وال���س�ع��ودي��ة واللبنانية وامل�غ��رب�ي��ة وامل�صرية
�أ�شعلت "برن�سي�سة الغناء العربي" الفنانة ديانا حداد والعراقية العربية ،و�سط تفاعل وغناء اجلمهور الذي مل
�أج ��واء الإحتفالية ال�ك�ب�يرة �أم ��ام اجل�م�ه��ور م��ن اخلليج يتوقف من الغناء معها مع جميع الأغنيات .وبني القدمي
وال��وط�ن��ي ال�ع��رب��ي ،وتنقلت على م��دار �ساعتني ون�صف واجلديد ،كانت رحلة "الربن�سي�سة" يف الإحتفالية من

الأغنيات التي نظمتها "مِ را�س" يف دبي ،والتي تعد من
�أجن��ح احل�ف�لات الغنائية اجل�م��اه��ري��ة يف ال�سيتي ووك
خالل العام  ،2017حيث �أعربت ديانا عن �سعادتها ب�أن
تختتم العام املن�صرم ،و�إ�ستقبال العام اجلديد 2018
مع جمهور وزوار مدينة دبي من اخلليج والوطن العربي،

متمنية �أن تكون �سنه كلها خري لها وللجمهور ،م�ؤكدة
�أنها كلها تفا�ؤل يف عام �سيحمل النجاح والفرح وال�سعادة
وال �� �س�لام ل�ك��ل ال �ع��امل ،وق��ام��ت ب��رف�ق��ة اجل�م�ه��ور بالعد
التنازيل للثواين الأخرية لإنتهاء العام  2017و�إ�ستقبال
العام اجلديد  2018ب�صوت واحد مع اجلمهور.

مركز الفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي يحت�ضن الن�سخة
الثالثة من مهرجان "�شورت بل�س �سويت" امل�سرحي

املهرجان يتيح الفر�صة للمواهب
امل�سرحية املحلية لعر�ض �إبداعاتهم
وتقدمي جتارب مميزة للجمهور
•• �أبوظبي  -الفجر

ك�شف "مركز ال�ف�ن��ون يف ج��ام�ع��ة ن �ي��وي��ورك �أبوظبي" ع��ن ا�ست�ضافته
لفعاليات مهرجان "�شورت بل�س �سويت" امل�سرحي ال�شهري عاملياً ،والذي
�سيت�ضمن �إقامة م�سابقة مب�شاركة ع�شر م�سرحيات متتد كل منها لـ10
دقائق �إىل جانب عر�ض م�سرحي �إ�ضايف ،وذلك على مدار يومي اجلمعة
 19يناير وال�سبت  20يناير .2018
و�سيحت�ضن مهرجان "�شورت بل�س �سويت" على م��دار يومني جمموعة
متنوعة م��ن امل���س��رح�ي��ات ال�ت��ي ت�لائ��م �أذواق خمتلف الأج �ي��ال والفئات
العمرية .كما �سيعمل املهرجان خالل جميع فعالياته على الرتكيز على
امل��واه��ب املحلية يف جم��ال التمثيل والكتابة والإخ ��راج امل�سرحي ،لت�شكل
ن�سخة امل�ه��رج��ان امل�ق��ام��ة يف �أب��وظ�ب��ي من�صة مثالية ال�ستعرا�ض �أعمال
امل��واه��ب املحلية .وتنطوي جميع ن�سخ املهرجان على � 3أه��داف رئي�سية
تتمثل بـح�صول امل�شاركني على جتربة �إيجابيةح�صول احل�ضور على جتربة
�إيجابية تقدمي م�ستويات مميزة من العرو�ض امل�سرحية
يُذكر �أن ه��ذه الفعالية العاملية انطلقت للمرة الأوىل منذ  15عاماً يف
مدينة �سيدين يف �أ�سرتاليا ،بينما ت�شهد �أبوظبي ا�ست�ضافة فعالياتها للمرة
الثالثة.
ً
ً
ً
ً
وقد حقق �شورت بل�س �سويت جناحا وانت�شارا عامليا مميزا منذ انطالقته
الأوىل ،حيث تقام فعالياته حالياً �ضمن  7بلدان يف  23مدينة يف خمتلف
�أنحاء العامل.
و�ستقام ع��رو���ض امل�ه��رج��ان يف القاعة ال��زرق��اء يف مركز الفنون بجامعة
نيويورك �أبوظبي ،والتي تتميز بكونها قاعة متعددة اال�ستعماالت ب�أجواء
تفي�ض باالبتكار .و�سيحظى ال ��زوار على م��دار يومي املهرجان بفر�صة
مميزة مل�شاهدة  10م�سرحيات متتد كل منها لـمدة  10دقائق .و�إىل جانب
ذلك� ،سيحت�ضن �شورت بل�س �سويت عر�ضاً �إ�ضافياً يُقام يوم ال�سبت 20
يناير عند ال�ساعة  3بعد الظهر ،مب�شاركة جمموعة من الفنانني اجلدد
وال�صاعدين ال��ذي��ن تنتمي �أعمالهم لنمط امل�سرح التجريبي ،والذين
�سي�ؤدون عرو�ضاً ال تقل �أهمي ًة وجودة عن باقي عرو�ض املهرجان.
وتنق�سم امل�سابقة �إىل جزئني رئي�سيني هما جائزة جلنة احلكم وجائزة
اجل�م�ه��ور .حيث تتخ�ص�ص جلنة احلكم باختيار �أف�ضل ممثل وممثلة،
و�أف�ضل ممثل �صاعد وممثلة �صاعدة ،و�أف�ضل موهبة ،و�أف�ضل كاتب،
و�أف���ض��ل خم��رج ،و�أف���ض��ل �شركة م�سرحية م�ستقلة ،و�أف���ض��ل م�سرحية.
بينما ي�ستلم اجلمهور ورقة ا�ستبيانية حال دخولهم �إىل "القاعة الزرقاء"
يتمكنون عربها من الت�صويت مل�سرحيتهم املف�ضلة عند نهاية العرو�ض.
ويف معر�ض حديثها عن الن�سخة املقبلة ،قالت زاكايا زفيتانوفيت�ش ،مدير
ن�سخة ع��ام  2018م��ن م�ه��رج��ان �سويت بل�س ��ش��ورت ب��أب��وظ�ب��ي :يقدّم
املهرجان فر�صة مثالي ًة الختبار خمتلف جوانب الأعمال امل�سرحية مثل
التمثيل والإخراج والكتابة وغريها� .إذ يوفر ما يلبي �أذواق وتطلعات جميع
ح�ضوره� ،سواء كانوا �أ�صحاب التاريخ الطويل يف عامل امل�سرح �أو من رواده
اجلدد.
و�أع ��رب بيل ب��راغ�ين ،امل��دي��ر الفني التنفيذي لـمركز الفنون يف جامعة
نيويورك �أبوظبي ،عن حما�سته مل�شاهدة ما يف �ستقدمه املواهب امل�سرحية
يف دولة الإمارات من �إبداعات ،وقال� :أ�سهم تعاوننا مع مهرجان �شورت بل�س
�سويت يف تكوين رواب��ط جديدة بني مركز الفنون والفنانني امل�سرحيني
املحليني ،ف�ض ً
ال عن كونه ي�شكل �إ�ضاف ًة مهم ًة لكوكبة الفنانني الوافدين
التي ي�ستقبلها امل��رك��ز .ونحن ف�خ��ورون ب�إتاحة املجال لفنانينا املحليني
لت�أدية �أعمالهم وتقدمي �إبداعاتهم على خ�شبة م�سرحنا.
يُذكر �أن مركز الفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي هو مركز م�شهور عاملياً
يحت�ضن العرو�ض الفنية التي يقدمها فنانون متميزون وحمرتفون من
�شتى �أنحاء العامل� ،إىل جانب م�شاركة الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س
واملجتمع الفني املحلي.

�إجنازات الفجرية االجتماعية الثقافية يف عام 2017
•• الفجرية  -الفجر

�شهدت جمعية الفجرية االجتماعية الثقافية جناحات
م�ضيئة خالل عام  ،2017حيث �أقامت  52فعالية
حم�ل�ي��ة ،و�أط �ل �ق��ت �أرب� ��ع م� �ب ��ادرات ن��وع �ي��ة ،و�شاركت
يف خ�م���س��ة حم��اف��ل دول �ي ��ة ،غ�ط��ت خم�ت�ل��ف الربامج
املجتمعية والتعليمية والثقافية والأدبية على امل�ستوى
املحلي والدويل؛ وات�سمت بطابع التنوع وال�شمولية.
و�أو��ض��ح خالد الظنحاين رئي�س اجلمعية� ،أن جمعية
الفجرية تعمل على م��دار العام بكل جهد و�إخال�ص
ل�ت�ق��دمي �أب ��رز ال���ص��ور و�أج �م��ل ال�ت�ظ��اه��رات الثقافية
ل�ل��وط��ن وال �ع��امل ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ال�ف�ع��ال�ي��ات التي
توا�صل تقدميها ب�شكل جديد وجذاب ،مبا حتمله من
املعرفة والفائدة املمزوجة باملتعة ملختلف فئات و�شرائح
املجتمع.
و�أ� �ش��ار الظنحاين �إىل �أن جن��اح اجلمعية وحتقيقها
مكانة م��رم��وق��ة على ال�صعيد املحلي وال�ع��امل��ي ،جاء
ب�ف���ض��ل ت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ح�م��د بن
حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية،
ودعم �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي
ويل عهد الفجرية ل��دور اجلمعية يف احل��راك الثقايف
يف ال��دول��ة عموماً و�إم ��ارة الفجرية خ�صو�صاً ،ون�شر
الثقافة والتوعية بني �أفراد املجتمع.
وق ��د ح �ف��ل ب��رن��ام��ج ج�م�ع�ي��ة ال �ف �ج�يرة االجتماعية
الثقافية لعام  ،2017بخطة ا�سرتاتيجية وتنفيذية
للعديد من الفعاليات املميزة� ،إذ �أطلقت جمموعة من
امل�ب��ادرات املجتمعية والثقافية ،مثل ،جمل�س الطفل
كمبادرة اجتماعية ثقافية خا�صة بالأطفال والأ�سرة؛
ت�ه��دف �إىل ب�ن��اء �شخ�صية ط�ف��ل مثقف وق �ي��ادي من
منظور �إم��ارات��ي ،وم �ب��ادرة "واحة حواء" ال�ت��ي ُتعنى
بالعن�صر الن�سائي عموماً وامل��ر�أة الإماراتية خ�صو�صاً
على م�ستوى �إم ��ارة ال�ف�ج�يرة وامل�ن��اط��ق التابعة لها،
و"املقهى الثقايف" كمبادرة ثقافية ت�سعى �إىل ا�ستقطاب
امل�ث�ق�ف�ين م��ن خ�ل�ال ال �ن��دوات والأم �� �س �ي��ات الثقافية

لالحتفاء ب ��الأدب ال�ع��رب��ي وب��امل�ب��دع�ين واملثقفني يف
الإم��ارة ،وم�ب��ادرة "وجوه �إماراتية" التي تهدف �إىل
�إب � ��راز امل �ب��دع�ين الإم ��ارات� �ي�ي�ن يف خم�ت�ل��ف املجاالت.
و�أطلقت اجلمعية �أي�ضاً م�سابقة لت�صميم �شعار جديد
خ��ا���ص ب�ه��ا ،وذل��ك يف �إط ��ار متثيل ر�ؤيتها يف حتقيق
ري ��ادة ثقافية وتنمية جمتمعية م�ستدامة ،وتعزيز
العمل االجتماعي والثقايف والرتبوي ل�شرائح املجتمع
كافة.
وا�ستكما ًال للجهود التي تبذلها اجلمعية يف التوا�صل
مع جمهور ال�شباب وحتفيزه على امل�شاركة الوطنية،
وق�ع��ت اجلمعية م��ع جامعة ال�ف�ج�يرة م��ذك��رة تفاهم
ب�ه��دف ال�ت�ع��اون العلمي وت�ع��زي��ز ال�ت�ب��ادل الأكادميي
بني اجلانبني يف خمتلف املجاالت ،وت�ضمنت املذكرة
تبادل اخل�برات الأكادميية والتدريبية ،ودعم البحث
العلمي .كما تواجدت اجلمعية بفاعلية يف املنا�سبات
ال��وط�ن�ي��ة ك��اف��ة ،ح�ي��ث اح�ت�ف��ت ب�ي��وم ال�ع�ل��م يف الثالث
من نوفمرب  ،2017وبيوم ال�شهيد يف  30نوفمرب،
وب��ال �ي��وم ال��وط�ن��ي ال �ـ  46ل��دول��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة يف الثاين من دي�سمرب ،عرب فعاليات ت�ستذكر
تاريخ الإمارات احلافل باملنجزات احل�ضارية ،وتكرمي
�شهداء الوطن ،و�إعالء قيم الوفاء والعطاء املتجذرة يف
املجتمع الإماراتي.
و�ضمن م�ب��ادرات�ه��ا ل��دع��م احل ��راك املجتمعي املحلي،
نظمت اجلمعية خالل فرتة ال�صيف فعاليات "ق ّيظ يف
الفجرية" للكبار والأطفال ،ا�شتمل على برامج خا�صة
للأطفال و�أخرى للكبار؛ ت�ضمنت �أربع جل�سات حوارية
يف خمتلف مناطق �إمارة الفجرية ،حتت �شعار "وطني
�سعادتي".
وقدّمت اجلمعية م�شاركة مميزة يف ال��دورة ال�سابعة
والع�شرين ملعر�ض �أب��وظ�ب��ي ال ��دويل للكتاب ،خالل
الفرتة من � 26أبريل وحتى الثاين من مايو ،2017
من خالل برنامج ا�شتمل على توقيع بع�ض الإ�صدارات
يف ج�ن��اح اجل�م�ع�ي��ة ،ف���ض� ً
لا ع��ن ال��زي��ارات التعريفية
لأج�ن�ح��ة ع��دد م��ن ال � ��وزارات وامل��ؤ��س���س��ات احلكومية

واملحلية وبحث �سبل التعاون معها ثقافياً وجمتمعياً.
و�أق� �ي� �م ��ت ال � � ��دورة ال �ث��ال �ث��ة م ��ن م �ن �ت��دى الفجرية
ال��رم���ض��اين خ�لال �شهر رم���ض��ان امل �ب��ارك يف خمتلف
مناطق الفجرية ،حتت رعاية ال�شيخ حممد بن حمد
ال�شرقي ويل عهد الفجرية ،وقدمت اجلمعية برناجماً
حاف ً
ال من الندوات احلوارية التي ا�ست�ضافتها جمال�س
الأحياء ،بالتعاون مع غرفة جتارة و�صناعة الفجرية،
حتت �شعار "وطني م�س�ؤول ّيتي" ،وبال�شراكة مع جمعية
الريا�ضيني وجمعية البدية للثقافة والفنون ال�شعبية
ون��ادي الفجرية العلمي ،وت�ضمنت  9ن��دوات حوارية
متنوعة املو�ضوعات.
ً
و��ض� ّم برنامج اجلمعية لعام � 2017أي�ضا فعاليات
متنوعة� ،أبرزها؛ حما�ضرة "الإمارات� ..أر�ض ال�سالم"
�ألقاها ال�شيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي
ال���ش�ي��خ الأخ �� �ض��ر ،ون� ��دوة "العربية ..ل�غ��ة احلياة"،
وحما�ضرة "قطرة ع�سل� ..أ�س�س ال��زواج الناجح"،
وفعالية (معكم وبكم نحتفل) ال�تراث�ي��ة ،ا�ستهدفت
املر�ضى وكبار ال�سن ،ون��دوة "ب�صمات من الإمارات"،
وندوة "�أثر القراءة يف م�سرية الكاتب الإماراتي ،وندوة
الفجرية ..تاريخ وعراقة ،وغريها.
ويف �إطار برناجمها الدويل� ،شاركت اجلمعية ك�ضيف
�شرف يف الدورة الرابعة من امللتقى الأدبي ال�شعري الذي
نظمه "منتدى �شعراء املهجر " CPMPبالعا�صمة
الفرن�سية باري�س ،وذل��ك يف اخلام�س والع�شرين من
نوفمرب املا�ضي ،كما نظمت اجلمعية من خالل مبادرة
"�سفراء زايد" فعاليات "الأيام الثقافية الإماراتية" يف
العا�صمة الإ�سبانية مدريد حتت رعاية �سمو ال�شيخ
حممد بن حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرية وبالتعاون
مع �سفارة الإمارات يف مدريد حملت �شعار "الإمارات..
ج���س��ر الثقافات" ،ا�ست�ضافتها م��ؤ��س���س��ات �إ�سبانية
عريقة ،مثل" ،البيت العربي" و"الأر�شيف التاريخي
الوطني" وجامعة "كمبلوتن�سي" املدريدية ،و�شارك
فيها نخبة م��ن املثقفني والأدب ��اء الإم��ارات�ي�ين ،وهم،
ال�شاعر خالد الظنحاين رئي�س اجلمعية ،وال�شاعر

الدكتور ط�لال اجلنيبي ،وال��روائ�ي��ة �إمي��ان اليو�سف،
وال�شاعرة الدكتورة نورة الكربي ،وذلك خالل الفرتة
من  16ـ � 18أكتوبر.
و�شاركت �أي�ضاً يف ملتقى "ابن بطوطة" الثقايف الذي
نظمته جمعية ال�صباح الثقافية يف مدينة بالريمو
ب�إقليم �صقلية ب�إيطاليا؛ حت��ت رع��اي��ة وزارة الرتاث
الثقايف الإي�ط��ال�ي��ة ،وذل��ك يف التا�سع والع�شرين من
يوليو املا�ضي .ف�ض ً
ال عن ذلك ،فقد �شاركت اجلمعية
يف املهرجان ال��دويل للق�صور ال�صحراوية بتطاوين
يف اجلمهورية التون�سية ،ك�ضيف �شرف ال��دورة 38
للمهرجان ،وال��ذي �أق�ي��م حت��ت رع��اي��ة وزارة ال�ش�ؤون
الثقافية التون�سية ،خالل الفرتة من  4 - 1مار�س،
يف ح�ين �أن�ه��ا مث ّلت دول��ة الإم� ��ارات �ضيف ال�شرف يف
فعاليات ال��دورة الثالثة للمهرجان الوطني لل�شباب
امل �ب��دع باململكة امل�غ��رب�ي��ة ال�ت��ي نظمها م�ن�ت��دى الفن
والإب � ��داع امل�غ��رب��ي يف م��دي�ن��ة مكنا�س ب ��إ� �ش��راف وزارة
الثقافة املغربية؛ و�شارك يف الفعاليات ال�شاعر خالد
الظنحاين رئي�س اجلمعية وال�شاعر عمر بن قاللة
العامري ومن�سق الرتاث علي عو�ض املنهايل.
ويف �سياق مت�صلُ ،ك ّرمت اجلمعية من قبل "منتدى
�شعراء املهجر"يف العا�صمة الفرن�سية باري�س ،وكرمتها
وزارة الرتاث الثقايف والفعاليات ال�سياحية الإيطالية
الثقافية بدرع الوزارة ،تقديراً لدورها الفاعل يف �إجناح
ملتقى "ابن بطوطة" الثقايف ،ال��ذي عقد يف مدينة
بالريمو بجزيرة �صقلية يف �إيطاليا ،كما كرم منتدى
الفن والإبداع املغربي اجلمعية بدرع ال�شرف؛ تقديراً
لدورها الفاعلفي امل�شاركة بفعاليات املهرجان الوطني
لل�شباب املبدع التي انعقدت يف مدينة مكنا�س باململكة
املغربية.
وت�س ّلمت اجلمعية ،درع الإب��داع والتميز من املجل�س
الإمنائي للمر�أة والأع�م��ال يف لبنان ،تقديراً للجهود
التي تبذلها يف جمال العمل الإن�ساين والثقايف ،وذلك
�ضمن مبادرات "املجل�س الإمنائي" التي ت�صب يف اليوم
العاملي للعمل الإن�ساين.

�شرطة العني تدعو قائدي الدراجات النارية �إىل االلتزام ب�شروط ال�سالمة العامة
•• العني  -الفجر

ح�ث��ت م��دي��ري��ة ��ش��رط��ة م�ن�ط�ق��ة ال �ع�ين ،
ب�شرطة �أبوظبي  ،م�ستخدمي الدراجات
ال�ن��اري��ة �إىل االل �ت��زام ب�شروط ال�سالمة
العامة  ،وقيادتها يف الأماكن املخ�ص�صة
مل�م��ار��س��ة ه ��ذه ال��ري��ا� �ض��ة  ،ح �ف��اظ �اً على
��س�لام��ة اجل�م�ي��ع ،وذل ��ك يف �إط� ��ار حملة
ال �ت��وع �ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ال �ت��ي مت اطالقها
م� ��ؤخ ��راً ل�ت�ع��زي��ز الإج � � ��راءات الوقائية،
وال�سالمة يف ف�صل ال�شتاء.
و�أك � ��د ال �ع �م �ي��د م���س�ل��م ال �ع��ام��ري مدير
امل��دي��ري��ة  ،احل��ر���ص على �سالمة قائدي
ال� ��دراج� ��ات ال �ن��اري��ة  ،وت�ه�ي�ئ��ة الأج � ��واء
املنا�سبة التي متكنهم من ممار�سة هذه
ال��ري��ا��ض��ة دون �أن ي���ش�ك�ل��وا �أي ��ة خطورة
ع�ل��ى ح�ي��ات�ه��م وح �ي��اة الأخ��ري��ن ،م�شرياً
�إىل التعاون مع �إدارة مرور العني بت�سيري
ال ��دوري ��ات الأم �ن �ي��ة و امل ��روري ��ة ودوري ��ة
رم��ال يف املناطق الرملية وال�صحراوية
لتقدمي اخلدمات ال�شرطية ملرتادي هذه
الأماكن والتوعية باال�ستخدام ال�صحيح
للدراجات.
و�أو�ضح �أن املديرية �أقامت خيماً متنقلة يف

امل �ن��اط��ق ال �ت��ي ي��رت��اده��ا ه ��واة الرحالت
ال�بري��ة ب�شكل ع��ام لتوعيتهم باجراءات
ال �� �س�لام��ة وال��وق��اي��ة ال ��واج ��ب اتخاذها
ل �� �ض �م��ان � �س�لام �ت �ه��م وت� �ق ��دمي الن�صح
والإر� �ش��اد ل�ه��م ،وح��ث ق��ائ��دي الدراجات
على القيادة الآمنة وعدم الت�سبب يف �أية
�إزعاج للأخرين.
�إىل ذلك دعا العقيد �أحمد الزيودي مدير
�إدارة امل��رور يف ال�ع�ين ق��ائ��دي الدراجات
النارية �إىل توخي احليطة واحلذر واخذ
االحتياطات ال�لازم��ة  ،وات�ب��اع القوانني

والنظم الالزمة ،واالل�ت��زام با�شرتاطات
ال�سالمة العامة ب��ارت��داء خ��وذة الر�أ�س
ون � �ظ� ��ارات ح �م��اي��ة ال� �ع�ي�ن م ��ن الهواء
والغبار ،و ح��زام الأم ��ان ل�ل��دراج��ات ذات
االطارات الأربعة.
وق��ال �إن قيادة بع�ض ال�شباب للدراجات

النارية بطي�ش وت�ه��ور و�إزع ��اج الأخرين
ملجرد التباهي ،يعد خمالفة لقانون املرور
 ،وتطبق عليهم العقوبات الواردة يف قانون
امل��رور االحت ��ادي ،مو�ضحاً �أن املخالفات
الأكرث انت�شاراً هي قيادة الدراجة النارية
بدون ا�ستخدام اخلوذة.

و�أك ��د احل��ر���ص ع�ل��ى مت�ك�ين ه ��واة قيادة
الدراجات النارية من ممار�سة هواياتهم
وا��س�ع��اده��م و املحافظة على �سالمتهم
و�سالمة الأخ��ري��ن ،وتوعيتهم بالقيادة
الآمنة وحثهم على االبتعاد عن املناطق
ال�سكنية والقريبة من املدار�س.
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تتعدّ د ال��ت��ج��ارب املعا�صرة
التي يرف�ض فيها امل�صابون
ب����أورام اخل�ضوع للجراحة
ويف�ضلون تغيري حميتهم
الغذائية و�أ�سلوب حياتهم
ويحققون ب��ه��ذه الطريقة
نتائج الفتة.

خطوات ب�سيطة ملحاربة االورام بعيدا عن اجلراحة
من الطبيعي �أن يخاف املري�ض عند ت�شخي�ص ورم لديه ،لكن
�سرعان ما يق ّيم خياراته املحتملة قبل اتخاذ ق��راره النهائي.
�أ�صيبت ام��ر�أة ب��ورم (ال�شوانوما) غري ال�سرطاين علماً ب�أنه
ي�صيب �أغلفة الأن�سجة التي حتيط بالأع�صاب .وملا كان ي�سبّب
ل�ه��ا الأع ��را� ��ض ،ف��أو��ص��اه��ا ال�ط�ب�ي��ب با�ستئ�صاله ع��ن طريق
اجلراحة .ا�ست�شارت املري�ضة ثالثة من �أهم اجلراحني وعلمت
�أن اجلراحة �ستكون معقدة و�ستحمل بع�ض املجازفات لأن الورم
كان ي�ضغط على �أع�صاب ذراعها ،وكان ميكن �أن تخ�سر ال�شعور
بيدها �إذا ُق��طِ ��ع ع�صب ع��ن ط��ري��ق اخل�ط��أ ،ف�شعرت باخلوف
والقلق.

التنظيف ،واكت�شفت خماطر العنا�صر التي تت�ألف منها ومل
تعد تتقبّل فكرة ا�ستعمالها على ب�شرتها �أو يف منزلها.
ث��م ب ��د�أت ت�ستبدل باملنتجات الغنية مب ��واد ك�ي�م��اوي��ة بدائل
طبيعية :ب��دل م��زي��ل ال��رائ�ح��ة ،ب ��د�أت ت�ستعمل ��ص��ودا اخلبز
ب�ع��د اال��س�ت�ح�م��ام وك��ان��ت النتيجة مم �ت��ازة .ولتنظيف املنزل،
ا�ستبدلت ب�أهم املاركات عنا�صر ب�سيطة مثل اخلل وبريوك�سيد
الهيدروجني .هدفت هذه اخلطة �إىل تنظيف اجل�سم من املواد
الكيماوية ال�سامة قدر الإمكان.الحقاً ،بد�أت املري�ضة تخ�ضع
جلل�سات �ساونا بالأ�شعة حتت احلمراء البعيدة لتفريغ ال�سموم
عرب العرق وجل ��أت �إىل ع�لاج ا�سمه (مو ّلد ال�شعاع اخلفيف)
لتجديد جهازها اللمفاوي بعدما تراكمت فيه املواد الكيماوية
و�أعاقت عمله.التزمت املري�ضة باحلمية التي تنظف اجل�سم
من ال�سموم بكل جدّية ،وبعد �ستة �أ�شهر اختفى الأمل يف ذراعها
بالكامل ومل تعد ت�شعر ب�خ��در يف �أ�صابعها .ك��ذل��ك ،تال�شت
�أوج ��اع ع��ام��ة �أخ ��رى ك��ان��ت ت�لازم�ه��ا .وب�ع��د م��رور �ستة �أ�شهر
�أخرى ،خ�ضعت جمدداً للفح�ص للتحقق من ورمها فاكت�شفت
�أنه اختفى بالكامل .مل ت�ستطع ت�صديق النتيجة!

جل�سات ا�سرتخاء
كانت املري�ضة حجزت بع�ض جل�سات اال��س�ترخ��اء والت�أهيل،
فغيرّ ذلك القرار حياتها .كانت فرتة النقاهة عبارة عن برنامج
ع�لاج��ي ك� ّل��ي ي�شمل تطهري اجل�سم وتهدئة العقل وجتديد
الروح� .أما احلمية فارتكزت على تناول م�أكوالت نيئة وتنظيف
اجل�سم من ال�سموم ،ف�ض ً
ال عن ممار�سة الت�أمل املكثف والتخ ّيل
لت�شغيل العقل.
بعد ثالثة �أي��ام من بدء الربنامج� ،شعرت املري�ضة با�سرتخاء عالج نظيف
�إ�ضايف والحظت �أن �صحتها تتح�سن وبد�أ الأمل يف ذراعها ّ
يخف .اعترب بع�ض الأطباء �أن اختفاء الورم يرتبط بانح�ساره عفوياً،
حني عادت �إىل منزلها ،قررت �أن تهتم بتح�سني �صحتها بنف�سها لكن تبدو املري�ضة مقتنعة ب�أن حميتها الغذائية والتعديالت
التي �أحدثتها يف �أ�سلوب حياتها كانت م�س�ؤولة عن التحوّل
عرب تطبيق تقنيات ال�شفاء الذاتي التي تع ّلمتها.
الإيجابي يف �صحتها .بح�سب ر�أي�ه��ا ،يرتبط ال��ورم بالتع ّر�ض
لعوامل بيئية حم��ددة لأنها مل تكن حتمل �أي قابلية وراثية
خطوات ب�سيطة
ً
ّ
ّ
تخ ّلت املري�ضة �أوال عن امل�أكوالت امل�صنعة يف مقابل الرتكيز على له .وحني نظفت البيئة املحيطة بها ،جنحت يف �شفاء نف�سها
ا�ستهالك امل�أكوالت الطبيعية والطازجة قدر الإمكان .كذلك ،ب�ن�ف���س�ه��ا� � .س��رع��ان م��ا ب� ��د�أت ت�ك�ت��ب ع��ن �أه �م �ي��ة جت�ن��ب امل ��واد
�أج��رت بحوثاً عن املنتجات املر ّكبة التي ت�ستعملها يومياً مثل الكيماوية ال�سامة.
مزيل الرائحة وال�شامبو وم�ستح�ضرات التجميل ومنتجات تبلغ املر�أة اليوم  64عاماً وتدافع عن احلياة ال�صحية النظيفة
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واخل �� �ض��راء ،وت��ري��د توعية ال�ن��ا���س ح��ول ال�سموم الكامنة يف
م��أك��والت�ه��م ومنتجاتهم امل�ن��زل�ي��ة لأن�ه��ا مقتنعة ب ��أن �إح ��داث
تعديالت ب�سيطة و�أ�سا�سية يف �أ�سلوب احلياة قد يقلب م�سار
�أي مر�ض .لكنها تدعو النا�س �إىل عدم انتظار ظهور الأمرا�ض
لتغيري منط حياتهم ،بل من الأف�ضل اتخاذ خطوات �إيجابية
قبل �أن يفوت الأوان.
 10ن�صائح لتنظيف �أ�سلوب احلياة
• تناول م�أكوالت ع�ضوية �أو خالية من املبيدات عند الإمكان،
رت منتجات طبيعية من �أ�سواق املزارعني� ،أو ازرع املنتجات
وا�ش ِ
يف حديقتك اخلا�صة.
• اق ��ر�أ �أغ�ل�ف��ة امل�ن�ت�ج��ات ال�ت��ي ت�شرتيها وجت � ّن��ب امل�ضافات
ال �غ��ذائ �ي��ة م �ث��ل ال �غ �ل��وت��ام��ات �أح� � ��ادي ال �� �ص��ودي��وم وال��ده��ون
املتحولة (زي ��وت مهدرجة ج��زئ�ي�اً) وم ��واد التحلية والأل ��وان
اال�صطناعية.
• ا��ش��رب م��اء ال�صنوبر بعد ت�صفيتها ب��دل امل��اء املعب�أ لأنه
يحتوي على ن�سبة �أق��ل م��ن اجل��راث�ي��م وامل�ل��وث��ات الكيماوية،
وا�ستعمل �أوعية زجاجية �أو فوالذية ومقاومة لل�صد�أ.
• اخ�ت��اري ن�سخاً طبيعية وخالية من امل��واد الكيماوية من
م�ستح�ضرات التجميل ومنتجات العناية باجل�سم :يجب �أن
حتتوي على �أقل عدد من املكوّنات و�أكرثها �أماناً.
• جت� ّن��ب عنا�صر ال�ب��اراب�ين وم ��واد (ثنائي �إي�ت��ان��ول �أمني)
الكيماوية (عنا�صر م�س�ؤولة عن ت�شكيل الرغوة يف ال�شامبوهات
ومنتجات تنظيف الأط �ف��ال) و(بوتيل هيدروك�سي تولوين)
(مادة مذيبة ُت�ستعمَل يف �أحمر ال�شفاه وطالء الأظفار).
ّ
(املعطرة) مثل ال�شامبوهات والكرميات
• حذار من املنتجات
والعطور .ميكن �أن حتتوي الروائح اال�صطناعية على عنا�صر
الفثاالت التي ت�ؤثر يف هرمونات اجل�سم ،ل��ذا اخ�تر منتجات

اجل��دران و�أغطية الأر�ضيات وال�سجاد اجلديد والطالء ،مَ ْ
ون
م�صنوعة من زيوت �أ�سا�سية طبيعية.
• ّ
نظفي منزلك مبنتجات طبيعية وغري �سامة مثل �صودا على فرا�ش م�صنوع من مواد طبيعية.
اخل�ب��ز وب�يروك���س�ي��د ال �ه �ي��دروج�ين ،وجت�ن�ب��ي م ��واد التبيي�ض • ابد�أ با�ستعمال �أغطية ومنا�شف م�صنوعة من اخليزران �أو
الغنية بالكلور واملواد املذيبة القوية والأمونيا واملنتجات التي القطن الع�ضوي.
ت�ستعمل الرتيكلو�سان امل�ضاد للجراثيم وال�شموع املزوّدة بعطور • تخ ّل�ص من املقايل غري الال�صقة لأنها تبث دخاناً �ساماً
عند ت�سخينها ،وا�ستعمل املعدات امل�صنوعة من حديد ال�سبك
ا�صطناعية ومنتجات غ�سل املالب�س وتلطيف اجلو.
• جت � ّن��ب امل��ر ّك �ب��ات ال�ع���ض��وي��ة امل �ت �ط�ّي�رّ ة امل ��وج ��ودة يف ورق �أو الفوالذ املقاوم لل�صد�أ �أو الزجاج.

اجلينات لي�ست امل�س�ؤولة عن ت�س ّو�س الأ�سنان لدى الأوالد
تو�صل الباحثون �إىل �أن اجلينات لي�ست امل�س�ؤولة عن ت�س ّو�س الأ�سنان لدى الأوالد ،مو�ضحني �أن تنظيف الأ�سنان بالفر�شاة لي�س
يف درا�سة جديدة ّ
املقاربة الوحيدة لتجنّب هذه امل�شكلة بل ال بد من �إيالء نوع البكترييا التي تتفاعل يف الفم من خالل بع�ض �أنواع الطعام االهتمام الالزم.
ت�ش ّكل �ضرورة تعليم الأوالد تنظيف �أ�سنانهم بالفر�شاة بانتظام اجلينات .لكن درا�سة ن�شرها �أخ�يراً �أندري�س غوميز وكارين
جزءاً ال يتجز�أ من تربيتهم .لكن البع�ض ،خ�صو�صاً الأطباء ،ما نيل�سون من معهد ج .كريغ فنرت يف �سان دييغو يف جملة Cell
زال ي�شتبه يف �أن عدداً من الأوالد حمكوم عليهم ،رغم تنظيفهم ُ Host and Microbeتظهر خط�أ هذه الفر�ضية.
�أ�سنانهم بانتظام ،مبعاناة ت�سو�س الأ��س�ن��ان .ت�شري الفر�ضية
وراء ه��ذا اخل��وف �إىل �أن بع�ض تراكيب اجلينات يدعم �أنواع جتربة
ي�ض ّم الفم �أن��واع�اً ع��دة من امليكروبات ،معظمها حميد .لكن
البكترييا امل�س�ؤولة عن ت�سو�س الأ�سنان.
و�إذا �صح ذلك ،فهذا �أمر م�ؤ�سف لل�صغار الذين يحملون هذه بع�ضها ي�شتهر ب��إف��رازه ف�ضالت حم�ضية عند تناول ال�سكر،

فت�ضعف ه��ذه احل�م��و��ض��ة الأ� �س �ن��ان ،م���س�ب�ب� ًة ال�ت���س��و���س .ويف هذا الأمر �إىل �أن �أي دور قد ت�ؤديه اجلينات يف �ضبط بيئة الفم لكن تنظيف الأ�سنان بالفر�شاة لي�س املقاربة الوحيدة .ال �شك
يف �أن �ضرورة تفادي الأطعمة الغنية بال�سكر جلية .ولكن يبدو
حماولة ملعرفة ما �إذا كانت جينات الأوالد ت�ؤدي دوراً يف ت�شجيع يرتاجع مبرور الوقت.
�أن الأطعمة الأخرى التي ي�ستهلكها الولد ت�سهم على الأرجح
هذه امليكروبات املنتجة للأحما�ض� ،أج��رى الدكتوران غوميز
يف �صوغ بيئته الفموية �أي�ضاً .ال تزال هذه امل�س�ألة حمور بحوث
التحكم يف منو البكترييا املالئمة
ونيل�سون جتربة �شملت توائم.
�ض ّم (امل�ت�ط��وع��ون) (مب��واف�ق��ة الأه��ل بالت�أكيد)  280ثنائياً �إذاً ،بدل �أن تدعم فكرة �أن ثمة �أوالداً حمكوماً عليهم بت�سو�س عدة .ولكن كما يف الأمعاء ،كذلك يف الفم :بد�أ الطب العلمي
من التوائم الأ�شقاء و 205من التوائم املتطابقني .تراوحت الأ�سنان مهما نظفوها بالفر�شاة� ،أو�ضحت النتائج �أن القدرة يدرك �أخرياً واقع �أن جمموعة البكترييا يف كليهما مهمة ،و�أن
�أعمارهم جميعاً بني خم�س و� 11سنة ،ومل يتناولوا امل�ضادات على التحكم يف منو البكترييا املالئمة متاحة للأوالد وذويهم .من املمكن التالعب بها ل�صالح امل�ضيف.
احل�ي��وي��ة خ�ل�ال الأ��ش�ه��ر ال�ستة ال���س��اب�ق��ةُ .ط�ل��ب م��ن الأوالد
االمتناع عن تنظيف �أ�سنانهم يف امل�ساء وال�صباح قبيل �أوقات
جمع البيانات املهمة.
يف تلك الفرتات ،عمد الباحثون �إىل م�سح �أثالم الأوالد اللثوية
(احل ّيز بني الأ�سنان واللثة الذي تتج ّمع فيه البكترييا) بغية
اكت�شاف ما يحتوي عليه.
ك��ذل��ك �ص ّنف �أط�ب��اء �أ��س�ن��ان ه ��ؤالء الأوالد وف��ق ث�لاث فئات:
خالية من �أية �إ�شارة �إىل ت�سو�س �أ�سنان حايل �أو �سابق� ،أو حتمل
�إ�شارات �إىل ت�سو�س حايل �أو �سابق ي�ؤ ّثر يف املينا (طبقة الأ�سنان
اخلارجية ال�صلبة)� ،أو حتمل �إ�شارات �إىل ت�سو�س اخرتق املينا
و�أ�صاب �أي�ضاً العاج حتته.
اكت�شف ال��دك�ت��وران غوميز ونيل�سون �أن ال�ت��وائ��م املتطابقني
يت�شاركون يف جمموعات بكترييا كثرية مل يت�شاطرها التوائم
الأ�شقاء� ،إال �أنها مل تكن من النوع امل�سبب للت�سو�س .عالوة على
ذلك ،جاءت �أوجه ال�شبه يف جمموعة بكترييا الأ�سنان الأقوى
بني مَن تراوحت �أعمارهم بني خم�س و�سبع �سنوات� ،أقل بروزاً
بني مَن بلغوا ال�سابعة �إىل التا�سعة من العمر ،والأكرث �ضعفاً
بني مَن كانوا يف التا�سعة �إىل احلادية ع�شرة من العمر .وي�شري
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العدد  12214بتاريخ 2018/1/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/734تنفيذ عقاري
اىل املنفذ ��ض��ده -1/حممد فايز حممد دول��ه جمهول حمل االقامة مبا ان طالب
التنفيذ/م�صرف االمارات اال�سالمي �ش.م.ع وميثله:احمد ح�سن رم�ضان ال علي قد
�أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )46350درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  -2بف�سخ العقد مو�ضوع الدعوى
وملحقاته (االجارة املنتهية بالتمليك) و�شطب عبارة (تخ�ضع ملكية العقار اىل ترتيبات
االجارة املنتهية بالتملك ل�صالح املدعي عليه طبقا لعقد االجارة املنتهي بالتملك املودع
لدى الدائرة عن وحدة التداعي وال��واردة يف �شهادة ملكية العقار ال�صادرة عن دائرة
االرا�ضي واالمالك .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة
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العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�شر
يف الدعوى  2017/672تظلم جتاري
اىل املتظلم �ضده �-1 /ساجد عمر مالك م�ؤ�س�سة املنطقة احلرة ا�س ا�س برتو م.م.ح جمهول
حمل االقامة مبا ان املتظلم  /اويلفيلد برتوليوم م.م.ح مالكها ومديرها ال�شيخ/عبداهلل
بن زايد ال نهيان وميثله:حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى برهان الها�شمي قد �أقام عليكم
التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/450حجز
حتفظي جتاري والر�سوم وامل�صاريف .وح��ددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2018/1/21
ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة  Ch 1.B.6 :لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على
الأقل  ,ويف حالة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .

رئي�س ال�شعبة
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العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/4030جتاري جزئي

اىل املدعي عليه�/ساجان كومار �شام�شري �سينغ جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي/عدنان جا�سم �صالح عبداهلل ف�ضل احلمادي وميثله:ح�سن عبداهلل
حممد العبدويل قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( )80000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %9
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة
يوم االحد املوافق  2018/1/14ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.12لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم
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العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/4017جتاري جزئي

اىل املدعي عليه�/شيلي ويلي فود �آن��د بيفرياج اند�سرتيز ���ش.ذ.م.م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ح��ول اخلليج لت�أجري م�ع��دات البناء ذ.م.م قد
�أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة برد مولد كهرباء ودفع مبلغ وقدره
( )4000درهم والفائدة والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب .وحددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2018/1/9ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.13لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اىل املدعي عليه -1 /ميديكا الين منطقة حرة ذ.م.م  -2مي انف�ست هولدينج
ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/عبداهلل حممد عبداهلل بجا�ش قد
�أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بت�صفية واح�لال ال�شركة فيما بني
املدعية وامل��دع��ي عليه والر�سوم وامل�صاريف .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني
املوافق  2018/1/15ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch2.E.22لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

يف الدعوى  2017/1717احوال مال امل�سلمني
اىل املدعي عليه  -1 /انطونيو �ست جيورجى ا�ستيفني جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل��دع��ي /زي�ن��ب ج�بري��ن م��وم��وين ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها
املطالبة بالطالق لل�ضرر والهجر وعدم االنفاق ونفقة زوجية ونفقة عدة ونفقة
متعة واجرة م�سكن والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم
االثنني املوافق  2018/1/15ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة رقم ( )3يف مبنى االحوال
ال�شخ�صية يف منطقة القرهود لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
�أيام على الأقل  ,ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم

يف الدعوى رقم  2017/110بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �ضده -1/حممد فرهاد عثمان جمهول حمل االقامة مبا ان طالب
التنفيذ/البنك العربي املتحد وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي.
ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ 2017/12/21:اعالنكم ل�سداد القيمة
املطالب بها ( )1.162.500درهم خالل  30يوم من تاريخ االعالن واال بيع العقار
املبني او�صافه ادناه بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة  295من قانون االجراءات
املدنية (نوع العقار�:شقة �سكنية  -املنطقة:برج خليفة  -رقم االر�ض - 156:رقم
املبنى - 2:ا�سم املبنى:دبي مول ال�سطن  -رقم الوحدة - 2109:رقم الطابق21:
 م�ساحة العقار 56.14:قدم مربع)رئي�س ال�شعبة
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العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3986جتاري جزئي
اىل املدعي عليه �-1 /شركة ت�يرازو دبي ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
جالك�سي للبول�سرتين ونظام التغليف �ش.ذ.م.م وميثله  /فتيحة حممد برجو قوراري
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�ضامن
مببلغ وقدره ( )400027.80درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد ال�ت��ام .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب�ع��اء املوافق
 2018/1/10ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.12لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعالن �أمر �أداء بالن�شر

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعالن �أمر �أداء بالن�شر

يف الدعوى � 2017/407أمر �أداء

يف الدعوى � 2017/376أمر �أداء

اىل امل��دع��ي عليه � -1 /شركة ال��رواب��ي لاللكرتونيات جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان املدعي/علي بن احمد بن نا�صر احلارثي .
ط �ل��ب ا� �س �ت �� �ص��دار �أم � ��ر �أداء ف �ق��د ق � ��ررت حم �ك �م��ة دب� ��ي االبتدائية
ب�ت��اري��خ� 2017/11/14:إل��زام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )150000درهم
للمدعي والر�سوم وامل�صاريف .
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اىل املدعي عليه  -1 /جينو موهنان موهانان جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي/جوباالن كري�شنا كوروب .
ط �ل��ب ا� �س �ت �� �ص��دار �أم � ��ر �أداء ف �ق��د ق � ��ررت حم �ك �م��ة دب� ��ي االبتدائية
ب �ت��اري��خ� 2017/9/12:إل ��زام امل��دع��ي عليه ب�سداد مبلغ ( )11000درهم
للمدعي والر�سوم وامل�صاريف .
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3884جتاري جزئي

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/4004جتاري جزئي
اىل املدعي عليه �-1 /شركة كون�سيب�شن للمقاوالت ذ.م.م  -2عائ�شة �صديق جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي /دا�شتيك لتجارة م��واد البناء ���ش.ذ.م.م وميثله:حممد
حمد م�سعود علي امل�سلم قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي
عليهما بالت�ضامن مببلغ وق��دره ( )3000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل
بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/1/9ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة
 Ch1.C.13لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1025جتاري جزئي
اىل املدعي عليه -1/لوران�س موري�س ويل�س جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
بنك اخلليج االول  -ف��رع دب��ي نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ
 2017/10/24يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/بنك اخلليج االول  -فرع دبي بالزام
املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ ( )142.021.04درهم وفائدة بن�سبة  %9من تاريخ
رفع الدعوى يف 2015/4/23:وحتى ال�سداد التام والزمت املدعي عليه بامل�صروفات
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اىل املدعي عليه �-1 /ساجد حممود حممد يو�سف جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /حممد دانيال بت منظور ح�سني بت قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها اخراج �شريك والر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2018/1/23ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة Ch1.C.12
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2181جتاري كلي

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
�إعادة �إعالن بالن�شر

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/257جتاري كلي
اىل املدعي عليه/براتيك للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م � -2ساكيت جينتال �سوبا�ش
�شانت جيندال � -3سوبا�ش ت�شاند ج��ورا الل جندال جمهول حمل االق��ام��ة مبا
ان املدعي�/سيتي بنك ان ايه وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن قد �أقام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم والتكافل
مببلغ وق��دره ( )11.681.206.015دره��م والر�سوم وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة
والفائدة  %9من تاريخ قيد النواع يف 2016/10/23:وحتى ال�سداد التام .وحددت
لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2018/1/8ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة Ch2.E.21
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/2213جتاري كلي

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2348جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/جيه �أيه دي  25انف�ستمنت ليمتد جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي/ا�س �آر جروب هولدجنز انك وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالت�صديق على حكم مركز دبي
للتحكيم ال ��دويل وال���ص��ادر يف ال��دع��وى ال�ت�ح�ك�ي�م�ي��ة 143/2014:بتاريخ22:
نوفمرب  2015والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة
يوم االربعاء املوافق  2018/1/10ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.B.8لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

اىل املدعي عليه -1 /جيت�س هو�سبتالتي منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل��دع��ي /االوروب �ي��ة لالغذية البحرية � ��ش.ذ.م.م ق��د �أق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وق��دره ( )50837دره��م والر�سوم
وامل�صاريف والفائدة بواقع  %18من تاريخ 2014/9/2:وحتى ال�سداد التام .وحددت
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/1/9ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة Ch1.C.12
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1806تنفيذ مدين

يف الدعوى رقم  2017/3439تنفيذ جتاري

يف الدعوى رقم  2015/503تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده -1/وجاهات علي م�سعود علي جمهول حمل االقامة مبا
ان طالب التنفيذ�/ساميه ا�صغر ا�صغر نواز خان ا�صغر وميثله:ا�سماعيل
ح�سن علي حممد اجلعبي قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )64046درهم اىل طالب
التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ ��ض��ده� -1/شركة عبا�س اميني � ��ش.ذ.م.م  -2عبا�س حممد ح�سن
اميني (مدير عبا�س اميني للتجارة) جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان طالب
التنفيذ/بنك �صادرات ايران وميثله:احمد علي مفتاح �صالح الزعابي قد �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )5608267.56درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اىل املنفذ �ضده -1/عبدالرحيم ح�سينار باالبرا باالبرا جمهول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�ؤ�س�سة ادواتي لتجارة ادوات التجميل
وميثلها مالكها/بدر بن وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع قد
�أق��ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )47461دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
.وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ �ضده -1/رالكو لل�صناعات �ش.م.ح  -2رامي�ش بابو �سي ات�ش �سويا
راو �شريوكورو جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/فار اي�ست �ستيل
(ف��رع من �شركة فاراي�ست التجارية ���ش.ذ.م.م) وميثله:عبدالرحمن ح�سن
حممد املطوع قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )158708درهم بالت�ضامن اىل طالب التنفيذ او خزينة
املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�شر
يف الدعوى  2017/156تظلم مدين
اىل املتظلم �ضده -1 /فدران دديك جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم � /سوزان
كاترين هيلجا فري�ش وميثله:ح�سني علي ح�سن علي البناي ق��د �أق��ام عليكم
التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه الغاء االمر املتظلم منه والق�ضاء جمددا مبنع
املتظلم �ضده من ال�سفر خارح الدولة والتعميم بذلك على كافة منافذ الدولة
واالمر بايداع جواز �سفره خزانة املحكمة والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/1/9ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة :
 Ch 1.B.6لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل  ,ويف
حالة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12214بتاريخ 2018/1/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/716تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �ضده -1/احمد عبدالرحيم العطار  -ب�صفته ال�شخ�صية جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/حم�سن لال�ستثمارات امل �ح��دودة وميثله:حكمت
حممود فيا�ض قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )3382096.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة -2
ف�سخ اتفاقيات البيع املربمة بني املدعي عليه االول وبني املدعيه بتاريخ2006/7/29:
عن الوحدات العقارية ارق��ام6001:و6002و 6010يف امل�شروع امل�سمى ذا �سكاي�سكريرب
.وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

يف الدعوى رقم  2017/3680تنفيذ جتاري

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�شر

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى  2017/665تظلم جتاري

يف الدعوى رقم  2017/4103تنفيذ جتاري

اىل املتظلم �ضده -1 /نعمت اهلل حبيب راهنما جمهول حمل االق��ام��ة مبا
ان املتظلم  /متام ا�سماعيل يون�س وميثله:ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان
قد �أق��ام عليكم التظلم امل��ذك��ور اع�لاه ومو�ضوعه تظلم من ال�ق��رار ال�صادر
يف الدعوى رقم  1024/2017امر على عري�ضة جتاري والر�سوم وامل�صاريف.
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2018/1/21ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة
 Ch 1.B.6 :ل��ذا ف��أن��ت مكلف باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام
على الأقل  ,ويف حالة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .

اىل املنفذ �ضده -1/حممد �صالح مبارك عبداهلل ال�شام�سي جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/م�صرف اب��وظ�ب��ي اال�سالمي
ومي�ث�ل��ه:ج��اب��ر را� �ش��د حم�م��د ج��اب��ر را� �ش��د ال���س�لام��ي ق��د �أق� ��ام عليك
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )287504.40درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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وزارة املالية تعتمد �أول
فاتورة �شراء ت�شمل �ضريبة القيمة امل�ضافة
•• �أبوظبي-الفجر:

ت�أكيداً على التزامها مبختلف �إجراءات
ال �ع �م��ل امل � ��ايل احل �ك ��وم ��ي وال �ق ��وان�ي�ن
وال �ت �� �ش��ري �ع��ات امل �ع �م ��ول ب �ه��ا يف دول ��ة
الإمارات العربية املتحدة� ،أ�صدرت وزارة
املالية �صباح ام�س �أول �أمر �شراء ي�شمل
�ضريبة القيمة امل�ضافة ،كما مت اعتماد
�أول ف��ات��ورة ��ش��راء �ضريبية وذل��ك على
النظام املايل االحتادي ،مع اتخاذ جميع
�إجراءات ال�صرف وال�سداد اخلا�صة بها،
لتكون ال��وزارة بذلك �أول جهة احتادية
تطبق االجراءات ال�ضريبية وت�صدر �أول
فاتورة �ضريبية يف عام .2018
و�أع� �ل� �ن ��ت وزارة امل ��ال �ي ��ة م � ��ؤخ � ��راً عن
حت��دي �ث �ه��ا ل �ل �ن �ظ��ام امل� � ��ايل االحت� � ��ادي
وجهوزيته الكاملة للتعامل مع جميع
الق�ضايا املالية املتعلقة ب�ضريبة القيمة
امل �� �ض��اف��ة ،ك �م��ا وف� ��رت ال� � ��وزارة نظاماً
وفريقاً متكام ً
ال للدعم الفني ،مع رقم
هاتفي خم�ص�ص ()600 533 336

لل��إج��اب��ة ع �ل��ى خم �ت �ل��ف ا�ستف�سارات
ومتطلبات اجلهات االحتادية املرتبطة
بالنظام املايل االحتادي ،واملتعلقة ب�أداء
تعامالت �ضريبة القيمة امل�ضافة.
ويف هذا ال�صدد �أكد �سعادة مرمي حممد
االمريي ،الوكيل امل�ساعد لقطاع االدارة
املالية العامة على امتثال الوزارة لكافة
الإجراءات والقوانني املعتمدة يف الدولة
ويف مقدمتها النظام ال�ضريبي.
وقالت �سعادتها“ :توا�صل وزارة املالية
ب ��ذل خم�ت�ل��ف اجل �ه��ود لتي�سري جميع
�إجراءات العمل املايل احلكومي وخا�صة
ت �ع��ام�ل�ات � �ض��ري �ب��ة ال �ق �ي �م��ة امل�ضافة،
وت�أتي ه��ذه الفاتورة لت�ؤكد على كفاءة
الإج� � ��راءات امل�ع�ت�م��دة يف ال �ن �ظ��ام املايل
االحت � ��ادي و��س�ه��ول�ت�ه��ا ،وه ��و م��ا عملت
وزارة املالية جاهدة لتحقيقه ،لتي�سري
ع�م�ل�ي��ات امل �� �ش�تري��ات ودورات ال�شراء
على جميع اجلهات االحتادية املرتبطة
بالنظام املايل االحتادي».
وب ��د�أ تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة
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يف  1ي�ن��اي��ر  2018وف �ق �اً لالتفاقية
املوحدة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
والتي ت�ضع �إط��ار عمل يو�ضح الأحكام
املتعلقة بالتعامالت التجارية بني دول
املجل�س .وع�ق��دت ك��ل م��ن وزارة املالية
والهيئة االحتادية لل�ضرائب على مدى

الأ� �ش �ه��ر امل��ا��ض�ي��ة جم�م��وع��ة م��ن ور�ش
ال�ع�م��ل وج�ل���س��ات االخ �ت �ب��ار والتدريب
ال �ع �م �ل��ي مل �� �س �ت �خ��دم��ي ال� �ن� �ظ ��ام امل� ��ايل
االحتادي باجلهات االحتادية هدفت

�إىل بناء الوعي حول النظام ال�ضريبي،
ودوره يف حتقيق ر�ؤية القيادة الر�شيدة
يف بناء اقت�صاد معريف م�ستدام للأجيال
القادمة.

تكري�س ًا لر�ؤيتها ب�أن تكون من ال�شركات القيادية عاملي ًا يف القطاع البحري

«اخلليج للمالحة القاب�ضة» تقرر زيادة ر�أ�سمالها عرب االكتتاب لي�صل �إىل مليار درهم
•• دبي-الفجر:

�أع �ل �ن ��ت � �ش��رك��ة “اخلليج للمالحة
القاب�ضة �ش.م.ع” يف �آخر ت�صريح لها
ع��ن ع��زم�ه��ا زي ��ادة ر�أ� ��س م��ال ال�شركة
بواقع  448,333,334درهم لي�صبح
ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر واملدفوع بعد
ال��زي��ادة مليار دره��م �إم��ارات��ي موزعة
ع �ل ��ى � 1,000,000,000سهم
وب�ق�ي�م��ة �إ��س�م�ي��ة دره ��م واح ��د لل�سهم
وب��دون ع�لاوة �إ��ص��دار؛ وذل��ك ا�ستناداً
�إىل ق��رار اجلمعية العمومية لل�شركة
وال��ذي مت ات�خ��اذه ب��الإج�م��اع يف يونيو
.2016
ومن املتوقع �أن يتم طرح هذا االكتتاب
يف ال ��رب ��ع الأول م ��ن ال �ع ��ام احل ��ايل؛
ح �ي��ث ت ��أت��ي ه ��ذه اخل �ط��وة ا�ستجابة
لرغبة كبار ال�شركاء اال�سرتاتيجيني
وامل�ستثمرين وامل�ساهمني بزيادة مقدار
ح�ص�صهم يف ال���ش��رك��ة ،وال �ت��ي حتقق
جن��اح��ات م��ال�ي��ة م�ت��وال�ي��ة ،و�ست�ساعد
زي��ادة ر�أ���س امل��ال ال�شركة على حتقيق
خططها التو�سعية وهو ما �سيعود على
امل�ساهمني باملزيد من الأرباح.
وقد جاء التوجه نحو زي��ادة ر�أ���س مال
ال �� �ش��رك��ة ت�ل�ب�ي��ة ل��رغ �ب��ة ال �ع��دي��د من
امل�ستثمرين وال�شركاء اال�سرتاتيجيني
ب � ��رف � ��ع ح� ��� �ص� �ت� �ه ��م يف امل � �ج � �م� ��وع� ��ة،
ون �ت �ي �ج��ة مل ��راج� �ع ��ة � �ش��ام �ل��ة خلطط
ال�شركة التو�سعية املبنية على �أ�س�س

ا�سرتاتيجية تعزز مكانتها التناف�سية
وتزيد من قيمة �أ�صولها التي ارتفعت
خالل عام  2017بن�سبة  12%مبا
ي �ق��ارب  117م�ل�ي��ون دره ��م �إماراتي
( 32مليون دوالر ام��ري�ك��ي) مقارنة
ب �ع��ام  ،2016ع �ل��ى �إث� ��ر ه ��ذا النمو
ارت�أى جمل�س �إدارة ال�شركة زيادة ر�أ�س
امل��ال باعتباره �إح��دى و�سائل التمويل
امل�ث�ل��ى وال �ت��ي ت��وف��ر ��س�ي��ول��ة مبا�شرة
تدعم خطط التطوير اال�سرتاتيجية
للمجموعة وال �ت��ي مت الإع�ل��ان عنها
�سابقاً م��ع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني،
حيث ت�سعى املجموعة �إىل م�ضاعفة
ع��دد ال�سفن يف �أ�سطولها لي�ضم 20
ب ��اخ ��رة ب �ح �ل��ول  ،2020وبالتايل
حتويلها �إىل حمطة توقف �شاملة ذات
ق��درات مهنية عالية خمت�صة بالنقل
واملالحة البحرية على م�ستوى العامل.
و�ستتيح عملية ال�ط��رح للم�ستثمرين
امل�ه�ت�م�ين وامل�ت��اب�ع�ين للتغري اجلذري
والنجاح الكبري الذي حققته املجموعة
خالل الفرتة املا�ضية فر�صة اال�ستثمار
واال�ستفادة من النمو امل�ستمر والزيادة
امل�ت�ط��ردة يف �أرب��اح�ه��ا وال�ت��ي �ستنعك�س
ب�شكل �إيجابي على امل�ساهمني.
وتعليقاً على ه��ذا القرار �صرح �سعادة
خمي�س جمعة بوعميم ،ع�ضو جمل�س
الإدارة ،ال�ع���ض��و امل �ن �ت��دب ،والرئي�س
التنفيذي ملجموعة اخلليج للمالحة
ال �ق��اب �� �ض��ة ،ق ��ائ�ل� ً
ا :م �ن��ذ �أن �أطلقنا

اال�سرتاتيجية اجل��دي��دة للمجموعة
يف يوليو  2016حت��ت �شعار “ر�ؤية
وا� �س �ع��ة ن �ح��و �آف � ��اق جديدة” ونحن
نوا�صل التو�سع والنجاح ال��ذي وعدنا
ب��ه م�ستثمرينا وحملة �أ�سهمنا يوماً
بعد يوم ،وخالل فرتة حمدودة متكنّا
من �إب��رام �شراكات وت�أ�سي�س حتالفات
ا�سرتاتيجية حققت لنا من� ّوا يف قيمة
�أ�سهمنا و�صلت �إىل .٪500
و�أ� � �ض� ��اف ب��وع �م �ي��م� :أ� �ص �ب �ح �ن��ا اليوم
مهيئني لتحقيق نقلة نوعية جديدة
يف قدراتنا املالحية ،حيث نعتزم زيادة
حجم �أ�سطولنا لي�صل �إىل  20باخرة
بحلول ال�ع��ام  ،2020وذل��ك لنواكب
النمو امل�ضطرد يف احتياجات املنطقة
على �صعيد نقل امل�شتقات البرتولية

والبرتوكيماوية ،والتي خ�ص�صت لها
دول اخل �ل �ي��ج �أك �ث�ر م��ن  140مليار
دوالر خالل ال�سنوات الع�شر القادمة،
وتنوي العديد من ال�شركات القيادية يف
جمال البرتوكيماويات تو�سيع معدالت
�إن�ت��اج�ه��ا ،وم��ن �أه�م�ه��ا ��ش��رك��ة �آرامكو
ال�سعودية التي �سرتفع طاقة التكرير
النفطية لديها م��ن  2.9مليون �إىل
 3.3مليون برميل من النفط يومياً
بحلول العام  .2020ونحن منتلك
ك��ل اخل�ب�رات ال�لازم��ة للح�صول على
ح�صة كبرية من هذه ال�سوق ،ونريد �أن
نكون على �أهبة اال�ستعداد بالإمكانات
وحجم الأ�سطول املنا�سب ملواكبة هذا
ال �ت��و� �س��ع ،ون �ع��د م���س�ت�ث�م��ري�ن��ا جم ��دداً
ب��امل��زي��د م��ن ال��رب�ح�ي��ة ال�ستثماراتهم
وموا�صلة النمو للإيرادات وفق اخلطة
املدرو�سة التي و�ضعها فريق اخلرباء يف
ال�شركة.
وع�ن��د �إك �م��ال ال���ش��رك��ة خل�ط��ة تو�سيع
�أ�سطولها ومعداتها الت�شغيلية ،ف�إنها
�ستتحول �إىل واحدة من �أكرب حمطات
ال �ت��وق��ف ال���ش��ام�ل��ة يف ك��اف��ة جماالت
اخل��دم��ات البحرية ،و�ستتمكن ب�شكل
�أف�ضل من حتقيق هدفها املعلن �سابقاً
بزيادة عوائدها بن�سبة  ٪300بحلول
العام .2021
وي �ع �ت�بر ق� ��رار ال �� �ش��رك��ة ب ��زي ��ادة ر�أ� ��س
امل��ال ،بناء على رغبة العديد من كبار
امل�ستثمرين وال�شركاء اال�سرتاتيجيني

ب��زي��ادة ح�ص�صهم يف �أ� �س �ه��م ال�شركة
لثقتهم ب�ع��وائ��ده��ا� ،إح ��دى الأ�ساليب
ال �ت �م ��وي �ل �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت � �ع� ��زز مكانتها
اال� �س �ت �ث �م��اري��ة .وذل� ��ك ��س�ي��وف��ر دعماً
�أك�بر ي�ضاف �إىل ما �أعلنت عنه �سابقاً
ع��ن نيتها ب�ط��رح ��ص�ك��وك ا�ستثمارية
وف� ��ق �أح � �ك� ��ام ال �� �ش��ري �ع��ة الإ�سالمية
ب�ق�ي�م��ة  250م �ل �ي��ون دوالرُ ،تطرح
على م��راح��ل وف�ق�اً ملتطلبات اخلطط
التو�سعية اال�سرتاتيجية للمجموعة،
من �أجل توفري �سيولة نقدية م�ستمرة
ت� �ع ��زز ك � �ف� ��اءة ال �� �ش ��رك ��ة يف التو�سع
مب�شروعاتها.
ح ��ول ت�ل��ك الإجن� � ��ازات ال �ت��ي حققتها
ال�شركة �أفاد بوعميم� :إن هذه النجاحات
ال�ت��ي �أجن��زت�ه��ا ال�شركة حالياً م��ا كان
ب��الإم�ك��ان حتقيقها ل��وال دع��م جمل�س
الإدارة وال�شركاء اال�سرتاتيجيني لنا
واجل �ه��ود ال�ب�ن��اءة ال�ت��ي يبذلها فريق
العمل لدينا ،ونفخر �أن فريقنا ي�ضم
نخبة م��ن �أف���ض��ل ال�ك �ف��اءات الوطنية
والدولية يف قطاع املالحة ،ممن لهم
ب��اع طويل وخ�برة عريقة يف ال�صناعة
البحرية ،و�سنوا�صل العمل دون كلل �أو
تعب من �أجل �أن نحافظ على مكانتنا
وجدارتنا بالثقة الكبرية التي �أوالنا
�إي��اه��ا م���س�ت�ث�م��رون��ا وح�م�ل��ة �أ�سهمنا،
و�سنوا�صل جناحاتنا على ال��رغ��م من
ال���ص�ع��وب��ات وال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تواجه
االقت�صاد العاملي وقطاع املالحة دولياً.

«طريان الإمارات» تو�سع �أ�سطولها وتنقل  59مليون راكب خالل 2017
•• دبي-وام:

بلغ ع��دد ال��رك��اب الذين نقلتهم “طريان
الإمارات” خ�لال ع��ام � 2017أك�ثر من
 59مليون راكبا  ..فيما حققت الناقلة
�إجن��ازات بارزة يف جمال تو�سيع �أ�سطولها
و�شبكة خطوطها واال�ستثمار يف حت�سني
وت�ط��وي��ر منتجاتها وخ��دم��ات�ه��ا املقدمة
لعمالئها ما يعزز مكانتها كرائدة عاملية
يف �صناعة الطريان.
وناولت “طريان االمارات” على رحالتها
امل� �غ ��ادرة م��ن دب ��ي �أك�ث�ر م��ن  35مليون
ح �ق �ي �ب��ة يف دب� ��ي �إىل خم �ت �ل��ف حمطات
�شبكة خ�ط��وط�ه��ا ال�ب��ال�غ��ة  156مدينة
يف  84دول��ة ع�بر ق ��ارات ال�ع��امل ال�ست..
ف�ي�م��ا ��س�ج�ل��ت م��ا م�ع��دل��ه  3600رحلة
رك��اب �أ�سبوعيا �أي �أك�ث�ر م��ن � 191ألف
رحلة خالل عام  2017وقطعت طائرات
�أ�سطولها  886مليون كيلومرت �أي ما
ي �ع��ادل � 16أل ��ف رح �ل��ة م��ن الأر� � ��ض �إىل
كوكب املريخ.
ووا�صلت الناقلة منوها امل�ضطرد وختمت
ع��ام  2017ب�صورة �أق��وى وم��رون��ة �أكرب
ملواجهة التحديات وحتقيق �أق�صى ا�ستفادة
م��ن ال�ف��ر���ص وزي� ��ادة ال �ع��ائ��دات وخف�ض
ال�ن�ف�ق��ات وا��س�ت�خ��دام التقنيات اجلديدة
جل�ع��ل �أع�م��ال�ه��ا وعملياتها �أك�ث�ر مرونة
م��ن دون امل�سا�س ب�ج��ودة اخل��دم��ات حيث
ح��ر��ص��ت ع�ل��ى ال��دخ��ول �إىل ع��ام 2018
ب �ت �ف��ا�ؤل وع��زمي��ة مل��وا��ص�ل��ة رف ��ع معايري
جتارب العمالء والأداء.
و�أ� �ض��اف��ت ط �ي�ران الإم � � ��ارات خ�ل�ال عام
� 2017إىل �أ�سطولها  21طائرة جديدة
منها  9ط��ائ��رات  A380و 12طائرة
بوينج  .. 777يف حني خرج من اخلدمة
 11طائرة قدمية ..فيما اختتمت العام
ب�أ�سطول مكون من  269طائرة وطلبيات
ل�شراء  243طائرة جديدة.
واحتفلت الناقلة مب��رور � 9سنوات على
دخ��ول ط��ائ��رات  A380اخل��دم��ة ..كما
احتفلت يف نوفمرب املا�ضي بت�سلم الطائرة
 A380رقم  100ما عزز مكانتها ك�أكرب
م�شغل ل�ه��ذا ال �ط��راز ال�ع�م�لاق يف العامل
ح�ي��ث ن�ق�ل��ت ط�ي�ران الإم� � ��ارات ع�ل��ى هذا
ال�ن��وع م��ن طائراتها  -منذ ب��دء دخولها
الأ�سطول يف عام � - 2008أكرث من 90

مليون راكب.
وت���ص��درت “طريان الإمارات” عناوين
الأخ � �ب� ��ار خ�ل��ال م �ع��ر���ض دب� ��ي ال� ��دويل
للطريان  2017عندما تقدمت بطلبية
ل�شراء  40طائرة بوينج  787درمياليرن
بقيمة  15.1م�ل�ي��ار دوالر �أم�ي�رك��ي ما
يعادل  55.4مليار درهم حيث �ست�ستخدم
ه� ��ذه ال� �ط ��ائ ��رات يف جت��دي��د الأ�سطول
و�ستحل حمل طائرات تخرج من اخلدمة
للمحافظة على �شباب الأ�سطول وخدمة
اخلطط امل�ستقبلية ملوا�صلة تو�سيع �شبكة
خطوط الناقلة العاملية.
و� �ش �ه��د ع� ��ام  2017اف �ت �ت��اح �أكادميية
الإم��ارات لتدريب الطيارين بهدف تلبية
ال �ط �ل��ب امل �ت �ن��ام��ي ع �ل��ى ال �ط �ي��اري��ن ذوي
الكفاءة حيث تعد الأكادميية واح��دة من
�أحدث املن�ش�آت التدريبية يف العامل وتقدم
خدمات متكاملة ت�شمل الدرا�سة النظرية
وال �ت��دري��ب ال�ع�م�ل��ي وال���س�ك��ن والرتفيه
يف م �ك��ان واح ��د ..ف�ي�م��ا يج�سد ا�ستثمار
طريان الإمارات يف �إن�شاء هذه الأكادميية
قوة التزامها نحو دعم وتدريب طيارين
خل ��دم ��ة ع �م �ل �ي��ات �ه��ا وجل� �ه ��ات �أخ� � ��رى يف
�صناعة الطريان.
وو�سعت طريان الإم��ارات �شبكة خطوطها
خ�لال ع��ام  2017لي�صل ع��دد املحطات
ال �ت��ي ت�خ��دم�ه��ا �إىل  156م��دي�ن��ة حيث
�أ�ضافت ثالث حمطات ركاب هي نيوارك
الواليات املتحدة عرب �أثينا وزغرب كرواتيا
وفنوم بنه كمبوديا ..يف حني عززت الناقلة
خطوطها القائمة بزيادة �أعداد الرحالت
�أو ا� �س �ت �خ��دام ط ��ائ ��رات �أك�ث��ر ��س�ع��ة على
العديد من خطوطها ما ي�ؤكد التزامها
بتوفري خيارات �سفر �أو�سع لعمالئها.
وزاد ع��دد املحطات التي تخدمها طريان
الإم � ��ارات ب�ط��ائ��رات�ه��ا � A380إىل 48
مدينة مع �إ�ضافة طوكيو وناريتا والدار
البي�ضاء و�ساو باولو وني�س وجوهان�سربغ
�إىل ��ش�ب�ك��ة خ �ط��وط ه ��ذه ال �ط��ائ��رة ذات
الطابقني ..كما زادت رح�لات «»A380
املنتظمة ع�ل��ى ال�ع��دي��د م��ن خطوطها ..
بينما �شغلت ه ��ذه ال �ط��ائ��رة مل ��رة واح ��دة
�إىل �أربع حمطات هي بو�سطن وكولومبو
ووار�سو والبحرين.
ويف يوليو املا�ضي دخلت طريان الإمارات
يف � �ش��راك��ة م�ه�م��ة م��ع ف�ل�اي دب ��ي �شملت

اتفاقية ل��رح�لات رم��ز م�شرتك وتن�سيق
ج��داول الرحالت وتعاون خلدمة عمالء
الناقلتني لل�سفر ب�سهولة �إىل �أك�ثر من
 200حم �ط��ة ت���ش�م�ل�ه��ا االت �ف��اق �ي��ة عرب
ال�شبكة امل�شرتكة ..بينما �أعلنت طريان
الإم��ارات وكوانتا�س يف �أكتوبر املا�ضي عن
متديد �شراكتهما الناجحة خم�س �سنوات
�أخرى حتى عام  2023مع تعديل �شبكة
اخل �ط��وط ال�ت��ي ت�شملها ات�ف��اق�ي��ة الرمز
امل �� �ش�ترك ل �ت��وف�ير م��زي��د م��ن الرحالت
واخلدمات لعمالء الناقلتني �إىل �أ�سرتاليا
ونيوزيلندا.
وت��وا� �ص��ل “الإمارات لل�شحن اجلوي”
القيام بدور مكمل يف عمليات الناقلة دائمة
ال�ت��و��س��ع ح�ي��ث نقلت خ�ل�ال ع��ام 2017
�أك�ث�ر م��ن  2.5م�ل�ي��ون ط��ن م��ن خمتلف
ال���ش�ح�ن��ات واب �ت �ك��رت ح �ل��وال متخ�ص�صة
جديدة يف ال�صناعة ..كما �شهدت الناقلة
مع �إطالق “الإمارات فارما” منوا بن�سبة
 38باملائة يف �شحنات الأدوية.
ودخلت الإم��ارات لل�شحن اجلوي وكارغو
ل��وك����س خ�ل�ال م��اي��و امل��ا� �ض��ي يف اتفاقية
�شراكة ت�شغيلية ا�سرتاتيجية تعد الأوىل
م��ن ن��وع �ه��ا يف ��ص�ن��اع��ة ال���ش�ح��ن اجلوي
حيث تتعاون الناقلتان مبوجبها يف عدد
من الأمور الت�شغيلية مبا يف ذلك حت�سني
ال���س�ع��ة م��ن �أ� �س��واق رئ�ي���س��ة واال�ستغالل

الأم� �ث ��ل ل�ل���ش�ب�ك��ة وحت �� �س�ين ال ��رب ��ط بني
خمتلف املحطات.
ووا� �ص �ل ��ت “طريان الإمارات” خالل
ع��ام  2017تركيزها على توفري �أف�ضل
اخلدمات لعمالئها وتطويرها با�ستمرار
ح �ي��ث ا� �س �ت �ه��ل ال� �ع ��ام مب�ت�ط�ل�ب��ات �أمنية
ف��وري��ة ل��دخ��ول ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �شملت
ح�ظ��ر ا��ص�ط�ح��اب الأج �ه��زة الإلكرتونية
ال�شخ�صية يف م�ق���ص��ورات ال��رك��اب حيث
تعاملت الناقلة ب�سرعة مع هذه املتطلبات
م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير خ��دم��ة ت�غ�ل�ي��ف ونقل
الكمبيوترات املحمولة والتابلت يف عنرب
ال���ش�ح��ن جم��ان��ا وت�سليمها ل�ل��رك��اب عند
الو�صول وكذلك توفري �أجهزة “تابلت”
على الطائرات ال�ستخدام ركاب الدرجتني
الأوىل ورجال الأعمال.
ويف مار�س املا�ضي �أطلقت طريان الإمارات
ال�صالون اجلوي بحلة وت�صميم جديدين
ع�ل��ى ط��ائ��رات  A380وال ��ذي يت�ضمن
مزايا وديكورات جديدة ومنطقة جلو�س
�أو� �س��ع ..فيما ك�شفت يف نوفمرب املا�ضي
ع��ن ت���ص�م�ي��م داخ �ل��ي وم �ن �ت �ج��ات جديدة
لطائراتها بوينج  300ER-777مبا
يف ذل��ك �أجنحة الدرجة الأوىل اجلديدة
ال�ت��ي مت�ت��از بت�صميم مبتكر وجتهيزات
م�ت�ط��ورة ت��وف��ر م�ستويات غ�ير م�سبوقة
من اخل�صو�صية والراحة والفخامة حيث

تتمتع با�ستقاللية تامة بف�ضل جتهيزها
ب ��أب��واب متتد م��ن الأر� ��ض وح�ت��ى ال�سقف
وتتميز بلم�سات ت�صميم �أنيقة ومرتفة
م �� �س �ت��وح��اة م ��ن �� �س� �ي ��ارات ال �ف �ئ��ة  Sمن
مر�سيد�س بنز.
وحت � �ت� ��وي م �ق �� �ص ��ورة ال � ��درج � ��ة الأوىل
اجلديدة على �ستة �أجنحة خا�صة فخمة
ت�ت�م�ت��ع مب��زاي��ا ف��ري��دة ت��رت �ق��ي مبعايري
�صناعة الطريان يف جماالت اخل�صو�صية
والرفاهية وت�ط��ور التقنيات امل�ستخدمة
حيث خ�ضعت املق�صورات الثالث الأوىل
ورج��ال الأع�م��ال وال�سياحية على �أحدث
طائرات الإمارات بوينج 300ER-777
وك��ذل��ك امل� �م ��رات واحل �م��ام��ات لربنامج
تطوير بتكلفة ماليني ال ��دوالرات �شمل
�أي�ضا ت�صاميم جديدة للمقاعد وترقية
نظام الرتفيه اجلوي يف جميع الدرجات.
وخ�لال عام  2017زاد عدد م�ستخدمي
الإن�ت��رن� ��ت ال�لا� �س �ل �ك��ي  Wi-Fiعلى
ط ��ائ ��رات الإم � � � ��ارات ع �ل��ى  10ماليني
م���س�ت�خ��دم م��ا ي �ع��زز �أه �م �ي��ة ال�ت��وا��ص��ل يف
الأج � � ��واء ..ف�ي�م��ا �أن �ه��ى ن �ظ��ام املعلومات
واالت �� �ص��االت وال�ترف �ي��ه اجل ��وي الفريد
« »iceع��ام  2017ب ��أك�ثر م��ن 3000
قناة ووا�صل اال�ستئثار للعام الثالث ع�شر
على التوايل بجائزة �سكاي تراك�س ك�أف�ضل
نظام ترفيه جوي يف العامل.

الفطيم ت�ستحوذ على متاجر مارك�س و�سبن�سر
لتجارة التجزئة يف هوجن كوجن وماكاو

•• دبي-الفجر:

�أك��دت عالمة مارك�س و�سبن�سر ام�س عملية بيع ونقل االمتياز التجاري
اخلا�صة مبتاجر العالمة للبيع بالتجزئة يف هوجن كوجن وماكاو ل�صالح
�شريك االمتيازات العريق للعالمة الفطيم .ومبوجب هذه ال�صفقة التي
مت �إبرامها يف  30دي�سمرب� ،ست�صبح جمموعة الفطيم �صاحبة االمتياز
التجاري اجل��دي��دة وال��وح�ي��دة لعالمة مارك�س و�سبن�سر يف ه��وجن كوجن
وم��اك��او .وانطلقت �شراكة الفطيم م��ع عالمة مارك�س و�سبن�سر يف عام
 1998حني مت افتتاح �أول متاجر العالمة يف دبي .وبعد �شراء جمموعة
الفطيم ملتاجر مارك�س و�سبن�سر ال�سبعة والع�شرين يف هوجن كوجن وماكاو،
�أ�صبحت املجموعة ت�شغل الآن  72متجراً م��ن متاجر عالمة مارك�س
و�سبن�سر موزعة على امتداد � 11سوقاً يف �آ�سيا وال�شرق الأو�سط.
ويف تعليقه على عملية البيع ،قال بول فري�ستون ،املدير الدويل لـمارك�س
و�سبن�سر :لقد قمنا ب�إعادة هيكلة �أعمالنا الدولية ب�شكل كبري ،مما �أدى
�إىل حت�سني الربحية وعزز مكانة ال�شركة نحو حتقيق النمو .ونظراً لكون
جمموعة الفطيم �إح��دى �شركات التجزئة ال��رائ��دة يف ال�ع��امل ،ومتتلك
ق��درات لوج�ستية كبرية وخ�برة حملية مهمة ،ف�إننا ن��رى يف املجموعة
ال�شريك الأمثل لتطوير وتو�سيع �أعمالنا يف هوجن كوجن وماكاو.
ومن جهته� ،صرح �ستيفن رايفيلد ،نائب رئي�س مارك�س و�سبن�سر وق�سم
الريا�ضة ومن��ط احلياة الع�صرية ل��دى الفطيم :ي�س ّرنا تعزيز �شراكتنا
طويلة الأمد مع عالمة مارك�س و�سبن�سر ،وتو�سعة �أعمالنا الدولية يف �سوق
هوجن كوجن وماكاو .وتتطلع الفطيم �إىل البناء على الأ�س�س املتينة التي
ر�سختها ،كما ن�سعى ملوا�صلة عملنا يف �إثراء حياة عمالئنا وتطلعاتهم عرب
توفري منتجات وخدمات عالية اجلودة يف هوجن كوجن وماكاو.
وت��أت��ي عملية البيع �ضمن �إط��ار ا�سرتاتيجية مارك�س و�سبن�سر القائمة
على مراجعة نهج �أعمالها ال��دول�ي��ة ،وال�ت��ي بد�أتها يف نوفمرب ،2016
حني طرحت ال�شركة فكرة الرتكيز ب�شكل �أكرب على �شراكاتها القائمة يف
جمال االمتياز وامل�شاريع امل�شرتكة وتقلي�ص االعتماد على الأعمال اململوكة
بالكامل يف الأ�سواق التي تغطيها العالمة.

 1.8مليار درهم قيمة ت�صرفات
العقارات يف دبي ام�س

•• دبي -وام:

حققت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك يف دبي �أكرث من
 1.8مليار درهم كان �أبرزها رهونات بقيمة  1.4مليار درهم من خالل
� 73إج��راء حيث �شهدت الدائرة ام�س ت�سجيل  86مبايعة بقيمة 400
مليون درهم منها  29مبايعة للأرا�ضي بقيمة  300مليون درهم و 57
مبايعة لل�شقق و الفلل بقيمة  100مليون دره��م .وج��اءت �أه��م مبايعات
الأرا�ضي بقيمة  42مليون درهم يف منطقة منخول تليها مبايعة بقيمة
 26مليون درهم يف منطقة الرب�شاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة
 26مليون درهم يف منطقة املركا�ض .وت�صدرت منطقة املركا�ض املناطق
من حيث عدد املبايعات �إذ �سجلت  5مبايعات بقيمة  70مليون درهم وتلتها
منطقة الرب�شاء جنوب الرابعة بت�سجيلها  5مبايعات بقيمة  78مليون
دره��م وثالثة يف وادي ال�صفا  6بت�سجيلها مبايعتني بقيمة  11مليون
درهم .وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 26
مليون دره��م مبنطقة املركا�ض ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15
مليون درهم يف منطقة املركا�ض و�أخريا مبايعة بقيمة  10مليون درهم
يف منطقة املركا�ض .وت�صدرت منطقة الثنية اخلام�سة املناطق من حيث
عدد مبايعات ال�شقق و الفلل �إذ �سجلت  14مبايعة بقيمة  12مليون درهم
وتلتها منطقة اخلليج التجاري بت�سجيلها  8مبايعات بقيمة  12مليون
درهم وثالثة فى مر�سى دبي بت�سجيلها  6مبايعات بقيمة  14مليون درهم.
و�سجلت الرهونات قيمة قدرها  1.4مليار درهم منها  32رهونات �أرا�ضي
بقيمة  1.36مليار دره��م و 41ره��ون��ات فلل و�شقق بقيمة  40مليون
درهم كان �أهمها مبنطقة �سيح �شعيب  1بقيمة  1.1مليار درهم و�أخرى يف
منطقة وادي ال�صفا  7بقيمة  135مليون درهم.

 7.8مليار درهم مكا�سب الأ�سهم
الإماراتية مع بداية تعامالت 2018

•• �أبوظبي -وام:

بد�أت �أ�سواق املال الإماراتية اجلل�سة الأوىل من تعامالت العام  2018على
ارتفاع وذلك بدعم من �شريحة الأ�سهم القيادية التي تركزت عليها غالبية
�سيولة التداول ،وربحت القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�شركات املتداولة نحو 7.8
مليار درهم يف ختام اجلل�سة .وارتفع امل�ؤ�شر العام ل�سوق �أبوظبي للأوراق
املالية اىل  4442نقطة بنمو ن�سبته  0.99%يف حني قفز امل�ؤ�شر العام
ل�سوق دبي املايل اىل  3411نقطة بزيادة ن�سبتها  1.22%مقارنة مع �آخر
اغالقاته يف العام  .2017ويف ظل املكا�سب القوية التي حققتها امل�ؤ�شرات
فقد جنحت بتخطي حاجز مقاومة جديد بح�سب معطيات التحليل الفني
الأم��ر الذي عزز من فر�ص �صعودها نحو م�ستويات �أعلى يف الأي��ام املقبلة
وفقا لر�أي العديد من الو�سطاء العاملني يف الأ�سواق  .وكان الو�سطاء قد
توقعوا يف وقت �سابق ب�أن ي�شهد العام  2018ن�شاطا جيدا للأ�سواق املالية.
و�شهدت جل�سة ام�س ع��ودة الن�شاط بقوة اىل �سهم اعمار ال��ذي �صعد اىل
م�ستوى  7.19دره��م بنمو ن�سبته  3.6%وه��و الأع�ل��ى منذ ع��دة ا�سابيع
و�سط ت��داوالت جت��اوزت قيمتها  35مليون دره��م ،كذلك فقد ارتفع �سهم
اع�م��ار للتطوير ال�ع�ق��اري اىل  5.29دره��م اىل ج��ان��ب �سهم اع�م��ار مولز
اىل  2.19دره��م  ..ومل يختلف الو�ضع بالن�سبة ل�سهم دام��اك املغلق عند
 3.33درهم وارابتك عند  2.39درهم .كذلك فقد �ساهم الأداء الإيجابي
ل�سهم بنك دبي الإ�سالمي املرتفع اىل  6.24درهم بالإ�ضافة اىل �سهم دبي
لال�ستثمار البالغ  2.42درهم يف تعزيز مكا�سب �سوق دبي املايل .ويف �سوق
�أبوظبي للأوراق املالية فقد جاء الدعم من �سهم الدار العقارية املرتفع اىل
 2.25درهم وذلك اىل جانب �سهم بنك �أبوظبي التجاري الذي �شارف على
ك�سر حاجز  7دراهم بعدما و�صل ام�س اىل  6.98درهم ..و�شهد �سهم منازل
املدرج �ضمن ال�سوق الثانية ن�شاطا كبريا بالغا  60فل�سا.
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«االحتادية للجمارك» تبحث
التعاون مع «الأمن الغذائي»

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل املفو�ض علي بن �صبيح الكعبي رئي�س الهيئة االحتادية
للجمارك ام�س يف مقر الهيئة ب�أبوظبي معايل مرمي بنت حممد �سعيد
ح��ارب امل�ه�يري وزي ��رة دول��ة “م�س�ؤولة ملف الأم ��ن ال�غ��ذائ��ي امل�ستقبلي
للدولة” حيث بحثا �سبل تعزيز التعاون امل�شرتك يف جمال الأمن الغذائي
لدولة الإمارات.
وتناول اللقاء ع��ددا من حم��اور العمل امل�شرتك �أب��رزه��ا دور اجلمارك يف
مراقبة ا�سترياد وت�صدير ال�سلع الغذائية وال�سلع والب�ضائع املمنوعة
واملقيدة واملقلدة ومكافحة الغ�ش التجاري املتعلق باملواد الغذائية �إ�ضافة
�إىل جماالت التعاون امل�ستقبلية.
و�أكد معايل الكعبي خالل اللقاء حر�ص الهيئة االحتادية للجمارك على
تعزيز ال�ت�ع��اون م��ع م�ؤ�س�سات ال��دول��ة ك��اف��ة ملواجهة التحديات الأمنية
واالقت�صادية خا�صة ما يتعلق منها بالأمن الغذائي.
م�شريا �إىل �أن وزارة الدولة امل�س�ؤولة عن ملف الأمن الغذائي متثل �شريكا
مهما للهيئة نظرا لدورها الهام واال�سرتاتيجي يف تعزيز الأمن القومي
لدولة الإمارات.
و�أو� �ض��ح معاليه �أن ق�ط��اع اجل�م��ارك يف ال��دول��ة يلعب دورا مهما يف دعم
منظومة الأم ��ن ال�غ��ذائ��ي وم��راق�ب��ة ح��رك��ة ال�سلع وال�ب���ض��ائ��ع الغذائية
الواردة �إىل الدولة وال�صادرة منها يف املنافذ احلدودية عرب جمموعة من
الإج��راءات التي ت�سهم يف �سرعة الإف�ساح عن ال�شحنات الغذائية ال�صادرة
وال ��واردة وتقدمي الت�سهيالت كافة وتذليل العقبات التي تواجه جتارة
الغذاء.
و�أ�شار �إىل �أن الدولة ملتزمة بتطبيق الدليل املوحد ملتطلبات ف�سح الب�ضائع
الأجنبية امل�ستوردة عرب نقاط الدخول الأوىل يف االحتاد اجلمركي لدول
جمل�س التعاون والدليل اخلليجي للرقابة على الأغذية امل�ستوردة الذي
ينظم الإج ��راءات اجلمركية اخلا�صة با�سترياد وت�صدير امل��واد الغذائية
�إ�ضافة �إىل تنفيذ تو�صية مديري عموم اجلمارك بدول جمل�س التعاون
ب�سرعة �إنهاء الإجراءات اجلمركية لف�سح املواد �سريعة التلف.
ويبلغ ع��دد ال�سلع وامل��واد الغذائية يف النظام املن�سق للتعرفة اجلمركية
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لعام  2017حوايل 1122
�سلعة منها � 317سلعة �أ�سا�سية معفاة من الر�سوم اجلمركية و� 805سلع
تخ�ضع لر�سوم جمركية بن�سبة  5يف املائة فقط.
ولفت معايل الكعبي �إىل �أنه يتم اعتماد �شهادة �صالحية ت�صدير املنتجات
ال��وط�ن�ي��ة ال�غ��ذائ�ي��ة ب�ين دول جمل�س ال�ت�ع��اون يف امل�ن��اف��ذ احل��دودي��ة كما
تقوم الهيئة بتعميم القرارات ال�صادرة من وزارة التغيري املناخي والبيئة
ب�ش�أن حظر امل��واد الغذائية �أو �إزال��ة احلظر �أو احلظر امل�ؤقت على املنافذ
اجلمركية �ضمن نظام التعاميم والذي �أ�سهم يف منع دخول �أي مواد غذائية
ممنوعة فور �صدور القرار .ونوه �إىل �أن الهيئة و�إدارات اجلمارك املحلية
قامت بتخ�صي�ص �أماكن مظللة ومكيفة يف املنافذ اجلمركية الرئي�سية
لتفتي�ش و�إنهاء الإج��راءات اجلمركية ل�شحنات امل��واد الغذائية خا�صة يف
مركز جمارك مينائي خليفة وجبل علي ومنفذ الغويفات كما يتم منح
الإر��س��ال�ي��ات التي حتتوي على احل�ي��وان��ات والطيور احلية واخل�ضروات
والفواكه الطازجة وامل�بردة وامل��واد الغذائية مبختلف �أ�شكالها الأولوية
وال�سرعة يف �إنهاء �إج ��راءات املعاينة والتفتي�ش يف احل��رم اجلمركي .من
جانبها �أ�شادت معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهريي بدور قطاع
اجلمارك يف تعزيز �أم��ن املجتمع وحمايته من املخاطر املتعلقة بالتجارة
ومراقبة حركة ال�سلع الغذائية  ..م�ؤكدة على دوره الهام يف حتقيق الأمن
الغذائي لدولة الإمارات من خالل الت�أكد من �سالمة و�أمن الأغذية الواردة
وال�صادرة وتوفري �إح�صائيات التجارة اخلارجية للدولة يف هذا ال�صدد.
و�أك ��دت معاليها على وج��ود �آف��اق وا�سعة للتعاون ب�ين الهيئة االحتادية
للجمارك وال��وزارة �سواء فيما يتعلق ب�إح�صائيات جتارة املواد الغذائية �أو
نظام الإنذار املبكر اخلا�ص ب�أ�سعار املواد الغذائية والربط الإلكرتوين يف
امل�ستقبل القريب.
و�أ��ش��ارت بيانات الهيئة االحت��ادي��ة للجمارك �إىل �أن حجم جت��ارة الدولة
اخلارجية من امل��واد الغذائية بلغت  320مليار دره��م خالل الفرتة من
� 2013إىل نهاية الن�صف الأول من عام  2017حيث بلغت قيمة الواردات
منها حوايل  238.4مليار درهم بينما بلغت قيمة ال�صادرات  41.6مليار
درهم و�إعادة الت�صدير حوايل  40مليار درهم.

كهرباء ال�شارقة تنجز �أكرث من
 51الف طلب لتو�صيل الغاز الطبيعي

•• ال�شارقة -وام:

�أجنزت هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة عددا من امل�شروعات احليوية لتمديدات
�شبكات الغاز الطبيعي يف عدد من مناطق الإمارة خالل عام  2017حيث
�أجنزت  51500طلب لتو�صيل خدمات الغاز الطبيعي.
و�شملت امل�شاريع التي مت تخدميها بتمديدات الغز الطبيعي م�شروع �إ�سكان
ال�شيخ زايد مبنطقة ال�سيوح  7وم�شروع تالل الإم��ارات مبنطقة جويزع
وم�شروع واحة ال�صجعة مبنطقة ال�صجعة وحتويل ال�سخانات الكهربائية
مل�ست�شفى اجل��ام�ع��ة وع��دد م��ن ال�ف�ن��ادق يف �إم ��ارة ال���ش��ارق��ة لتعمل بالغاز
الطبيعي مما ادى اىل خف�ض قيمة كميات الكهرباء التي ت�ستهلكها هذه
املن�ش�آت بن�سبة كبرية .و�أو�ضح �سعادة الدكتور املهند�س را�شد الليم رئي�س
هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة �أن الهيئة وفرت عدد من اخلدمات املتميزة
ل�سكان �إم��ارة ال�شارقة منها ادخال خدمة التوا�صل االجتماعي الوات�ساب
ال�ستقبال طلبات ومقرتحات و�شكاوى امل�شرتكني وذلك لتخفيف املكاملات
الواردة على مركز االت�صال كما مت تفعيل خدمة تقدمي طلب حتويل جهاز
الطبخ من الغاز امل�سال اىل الغاز الطبيعي على موقع الهيئة الر�سمي
وبلغت عدد املكاملات الواردة اىل مركز ات�صال ادارة الغاز الطبيعي والتي مت
الرد عليها  .81833و�أ�شار �إىل �أن التو�سع يف اال�ستفادة من م�شروع الغاز
الطبيعي وا�ستخداماته يف جماالت خمتلفة ي�أتي يف �إطار الر�ؤية احلكيمة
والتوجيهات ال�سديدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ب�ضرورة االهتمام مب�شروعات
البنية الأ�سا�سية وتوفري مقومات احلياة الكرمية لل�سكان يف جميع مناطق
الإم��ارة وت�شجيع ا�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحافظة على
البيئة والتي�سري على �سكان الإمارة وتقدمي �أف�ضل اخلدمات لهم.

موانئ دبي العاملية حتت�ضن �أول م�صنع للألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية يف جافزا

�سلطان بن �سليم :توفري بيئة ا�ستثمارية جاذبة ل�شركات الطاقة يتكامل مع برناجمنا الطموح للطاقة ال�شم�سية
دبي-الفجر:
يف �إط � ��ار ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ل���س�ي��ا��س��ة التفكري
اال�ستباقي و�سعيها �إىل تبني احللول
امل�ب�ت�ك��رة وال��ذك �ي��ة ل�ل�ب�ق��اء يف الطليعة
وحت�ق�ي��ق ت ��أث�ير �إي �ج��اب��ي ط��وي��ل الأمد
على االقت�صادات واملجتمعات ،احت�ضنت
م��وان��ئ دب��ي العاملية م��ن خ�لال منطقة
جبل علي احلرة التابعة لها “جافزا” �أول
م�صنع للألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية
يعمل بطاقة �إنتاجية ت�صل �إىل � 5آالف
ل��وح �شم�سي �شهرياً تكفي لتوليد 40
ميغاوات من الكهرباء.
وي�أتي جناح جافزا يف ا�ستقطاب �شركة
ماي�سون �سولر التي تعتزم رف��ع طاقة
م�صنعها االنتاجية �إىل  200ميغاوات
خ�لال ال�سنوات الثالث املقبلة ،ليكمل
جهود موانئ دبي العاملية يف دعم خطة
ال �ق �ي��ادة ل�ت�ح��وي��ل الإم � ��ارة �إىل مدينة
رائ� ��دة ع��امل�ي��ا يف جم ��ال ال �ط��اق��ة ،وفقا
ل�سلطان �أحمد بن �سليم ،رئي�س جمل�س
الإدارة وال��رئ�ي����س التنفيذي ملجموعة
موانئ دبي العاملية الذي علق قائال:
«مت�ي��ز ت��اري��خ الإم � ��ارات ب��ر�ؤي��ة قادتها
اال�ستباقية ،وميثل هذا امل�شروع خطوة
�أخ� ��رى ن�ح��و حت��وي��ل ه ��ذه ال ��ر�ؤي ��ة �إىل
واق� ��ع م�ل�م��و���س وي �ت �ك��ام��ل م��ع برنامج
موانئ دب��ي العاملية للطاقة ال�شم�سية،

امل �� �ش��روع ال��رائ��د وال�ط�م��وح ال ��ذي يعد
الأكرب من نوعه للألواح ال�شم�سية على
�أ�سطح املباين يف ال�شرق الأو�سط والذي
�أطلقناه ر�سميا يف �أكتوبر العام املا�ضي.
«ي���ش�ك��ل ب��رن��ام��ج م��وان��ئ دب ��ي العاملية
ل�ل�ط��اق��ة ال�شم�سية ج ��زءا م��ن مبادرة
� �ش �م ����س دب � ��ي ال ��ذك� �ي ��ة ال � �ه� ��ادف� ��ة �إىل
ت���ش�ج�ي��ع ا� �س �ت �خ��دام م �� �ص��ادر الطاقة
النظيفة وامل�ت�ج��ددة .فهو يتما�شى مع
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة دب ��ي امل�ت�ك��ام�ل��ة للطاقة
 2030وا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة دب ��ي للطاقة
ال �ن �ظ �ي �ف��ة  2050ال �ل �ت�ي�ن �أطلقهما
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جم�ل����س ال� � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي “حفظه
اهلل” وكذلك مع ر�ؤية الإمارات 2021
وخطة دبي. »2021
و�أكد بن �سليم التزام موانئ دبي العاملية
باال�ستدامة وبامل�ساهمة يف بناء اقت�صاد
�أخ �� �ض��ر م �� �س �ت��دام م ��ن �أج� ��ل م�ستقبل
م���ش��رق ل�ل�أج �ي��ال ال �ق��ادم��ة م��ن خالل
ب��رام��ج ك�ه��ذه وم��ن خ�ل�ال ت��وف�ير بيئة
ا��س�ت�ث�م��اري��ة م�ث��ال�ي��ة ت���ش�ج��ع ال�شركات
العاملة يف جمال الطاقة املتجددة على
االب�ت�ك��ار وال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر يف قطاع
الطاقة ال�شم�سية لتح�سني �أمن الطاقة
وتنويع م�صادرها “مبا ين�سجم مع قيمنا
و�سعينا �إىل ح�م��اي��ة البيئة م��ن خالل

تقليل انبعاثات ث��اين �أك�سيد الكربون
وحتقيق منو م�ستدام للمجتمعات «.
و��ش��دد على حر�ص م��وان��ئ دب��ي العاملية
ع �ل��ى ت��وف�ي�ر ال ��دع ��م ال �ل��ازم ل�شركات
الطاقة النظيفة لت�أ�سي�س �أعمالها يف
ج��اف��زا ومت�ك�ي�ن�ه��ا م��ن امل�ن��اف���س��ة عامليا
واال�ستحواذ على ح�صة من �سوق الطاقة
النظيفة عاملياً.
وت ��أك �ي��دا ع�ل��ى ري ��ادة “جافزا” يف هذا
املجال� ،أف�صح �ساي �أوزياهو ،مدير العام
�شركة ماي�سون �سولر ،عن عزم ال�شركة
نقل كافة عملياتها وا�ستثماراتها �إىل
ج��اف��زا خ�ل�ال الأع � ��وام امل�ق�ب�ل��ة لريتفع
ب��ذل��ك ح�ج��م ا��س�ت�ث�م��ارات�ه��ا يف دب��ي من

 5مليون دوالر حالياً �إىل  10مليون
دوالر .وقال يف هذا الإطار :نعمل حاليا
بكامل طاقتنا االنتاجية ولدينا طلبات
حتى نهاية نوفمرب املقبل حيث نقوم
بت�صدير منتجاتنا �إىل خم�ت�ل��ف دول
العامل حتت عالمة “�صنع يف االمارات”
بن�سبة � 30%إىل الأ� �س��واق الأوروبية
خ�صو�صاً الأملانية والبولندية فيما يتم
ت�صدير � 10%إىل ال�سوق ال�سعودي.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن ��ش��رك�ت��ه م�ه�ت�م��ة برفع
م �ب �ي �ع��ات �ه��ا يف ال� ��� �س ��وق امل �ح �ل��ي نظراً
للتوجهات احل�ك��وم�ي��ة بتنويع م�صادر
ال�ط��اق��ة وزي ��ادة االع�ت�م��اد على الطاقة
النظيفة �إ�ضافة �إىل البيئة اال�ستثمارية
املالئمة التي توفرها ج��اف��زا ,وق��ال �أن
ال�شركة ح�صلت على االعتماد الر�سمي
م��ن هيئة م�ي��اه وك �ه��رب��اء دب��ي لت�صبح
م� ��زوداً م�ع�ت�م��داً لل��أل��واح ال�شم�سية يف
ال�سوق املحلي منوهاً ب�أن متكني الأفراد
وال���ش��رك��ات يف دب��ي م��ن توليد الطاقة
ال���ش�م���س�ي��ة ل�ت�خ�ف�ي����ض ق �ي �م��ة فواتري
الكهرباء عرب تركيب �ألواح �شم�سية على
مبانيهم يعطي دفعة قوية لنمو �صناعة
الألواح ال�شم�سية و�سيحفز املدن والدول
االقليمية الأخرى على تبني منوذج دبي
يف ا�ستغالل طاقة ال�شم�س.
وتتميز منتجات ماي�سون �سولر بجودتها
العالية حيث متر عملية الت�صنيع بعدة

م��راح��ل ويتم فح�صها م��ن قبل خرباء
م�ت�خ���ص���ص�ين ل �ل �ت ��أك��د م ��ن �سالمتها
وعملها وفق ال�شكل املطلوب ،وقد حازت
ال�شركة على ع��دد من �شهادات اجلودة
العاملية منها� ،شهادة �إيزو يف نظام �إدارة
اجل � ��ودة ،و� �ش �ه��ادة ت�ط�ب�ي��ق املوا�صفات
الأوروب�ي��ة يف �صناعة الأل��واح ال�شم�سية
مب ��ا م �ك��ن ال �� �ش��رك��ة م ��ن ال ��دخ ��ول �إىل
ال�سوق الأوروب�ي��ة ب�سهولة خ�صو�صاً �أن
منتجاتها حتمل ع�لام��ة االم ��ارات مبا
مينح امل�ستهلكني مزيداً من الثقة.
وث� �م ��ن �� �س ��اي �أوزي � ��اه � ��و الت�سهيالت
واحل��واف��ز التي توفرها جافزا وموانئ
دب��ي العاملية لل�شركات العاملية م�ؤكداً
��ض��رورة العمل بخطى وا�ضحة وثابتة
ن�ح��و حت�ق�ي��ق ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك الذي
�سيحدث طفرة هائلة يف جمال ت�صنيع
�أل��واح الطاقة ال�شم�سية لتوليد طاقة
كهربائية من م�صادر نظيفة.
وجت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن برنامج موانئ
دب ��ي ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�ط��اق��ة ال�شم�سية على
�أ�سطح املباين هة م�شروع عاملي ي�شمل
�أع�م��ال مواتئ دب��ي العاملية يف الإمارات
وخ ��ارج �ه ��ا وي �ت��م ت �ن �ف �ي��ذه ع �ل��ى ثالث
مراحل .و�سينتج امل�شروع عند اكتماله
 100م �ي �غ��اوات ع�ب�ر حم�ف�ظ��ة �أعمال
املجموعة ال�ت��ي ت�شجع �أي�ضا عمالئها
على ا�ستغالل الطاقة النظيفة.

مع ال�شركاء الدوليني وم�ؤ�شر للنجاح
يف وق��ت ت�شهد فيه ال�ت�ج��ارة الدولية
ت�ب��اط��ؤا وان�خ�ف��ا��ض��ا يف �أ��س�ع��ار النفط
وهو ما يدل على قوة ومتانة اقت�صاد
الإمارة.
و�أ�شار �إىل �أن الت�أثري الإيجابي �سيبقى
م�ستمرا يف ال�سنوات املقبلة خا�صة على
�صعيد الأعمال وامل�شروعات اجلديدة
وح �ج��م اال� �س �ت �ث �م��ارات مم��ا ي �ع��زز من
ت��دف��ق اال� �س �ت �ث �م��ارات وي�ف�ت��ح الأب� ��واب
للتعامل مع امل�ؤ�س�سات املالية العاملية
وبثقة تنبع من ق��وة اقت�صاد ال�شارقة
وذلك بف�ضل الر�ؤى احلكيمة ل�صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة.
ون � ��وه ال �� �س��وي��دي ب� � ��أن ه� ��ذا التقييم
�سيدعم م�سرية القطاعات االقت�صادية
ال �ق��وي��ة يف ال �� �ش��ارق��ة مم ��ا ي �ع��زز دور
القطاع ال�صناعي وهو من القطاعات
احل �ي��وي��ة يف الإم � � ��ارة وال � ��ذي ي�سهم
بحوايل  17باملائة من �إجمايل الناجت
املحلي ل�ل�إم��ارة حيث ت�سعى الدائرة
�إىل توفري كافة اخلدمات والت�سهيالت
التي من �ش�أنها يف رفع ن�سب القطاعات
ال�صناعية يف ال�شارقة.
و�أو�ضح �أن تطبيق ال�ضريبة االنتقائية
�أو �ضريبة القيمة امل�ضافة التي دخلت
حيز التنفيذ يف يناير اجلاري �سي�سهم
يف م�ساعدة ال�شركات والأ� �س��واق على
تطبيق �أك�بر واعتماد �أف�ضل الأنظمة
املحا�سبية التي تتوافق مع ال�ضريبة

..م�ؤكدا �أن ال�ضريبة لن ت�ؤثر �أو تغري
من مكانة ال�شارقة باعتبارها مركزا
�إقليميا للأعمال كما �أن تطبيقها بتلك
الن�سب املعلن عنها ال ي��ؤث��ر يف املزايا
ال�ت�ن��اف���س�ي��ة ال �ت��ي ت��وف��ره��ا للأعمال
� � �س� ��واء م� ��ن ح� �ي ��ث امل� ��وق� ��ع و�سهولة
ال�ت���ص��دي��ر واال� �س �ت�ي�راد �أو م��ن حيث
تطور البنية التحتيــــة والت�شـــــريعية يف
الدولـــــة ب�شكل عام والإم��ارة على وجه
اخل�صو�ص.
و�أكد �أن النظام ال�ضريبي والإجراءات
ال �� �ض��ري �ب �ي��ة يف ال ��دول ��ة ج � ��اءت نتاج
درا�سات معمقة جلميع خيارات توفري
م�صادر متويل جديدة تتيح للحكومة
اال� �س �ت �م��رار يف ت �ط��وي��ر ب �ن �ي��ة حتتية
ت�ست�شرف امل�ستقبل وت�ضمن موا�صلة
حت���س�ين ج� ��ودة خ��دم��ات �ه��ا احلكومية
ل�ت�ح�ق�ي��ق ر�ؤى ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة يف
ت�سخري الإمكانيات للعمل على �إ�سعاد
�أف��راد املجتمع وهو ما ي�سهم يف تعزيز
املالءة املالية للدولة والإمارة.
ول �ف��ت ال �� �س��وي��دي اىل �أن اقت�صادية
ال �� �ش��ارق��ة م��ا� �ض �ي��ة يف رف� ��ع م�ستوى
خ ��دم ��ات� �ه ��ا وت ��وا� � �ص ��ل ال �� �س �ع��ي نحو
خ��دم��ات ذك �ي��ة ب�شكل ك��ام��ل لتح�سني
ب �ي �ئ��ة الأع � �م� ��ال ور�� �ض ��ا امل�ستثمرين
..م�شريا �إىل �أن مثل ه��ذه التقييمات
تعترب ح��اف��زا قويا للجهات والدوائر
احلكومية التي متار�س عملها لتوا�صل
ج �ه��وده��ا ن�ح��و ت �ق��دمي خ��دم��ات �أكرث
ك�ف��اءة لإب ��راز ال�شارقة كنموذج فريد
وبيئة ا�ستثمارية ناجحة.
ي�شار اىل �أن “موديز” منحت تقييم
ال �ق��وة االق �ت �� �ص��ادي��ة ل�ل���ش��ارق��ة درجة
“معتدل” وذلك على �أ�سا�س ديناميات
ال�ن�م��و ال�ق��وي��ة وارت �ف��اع ن�صيب الفرد
م��ن ال�ن��اجت املحلي الإج�م��ايل والقدرة
التناف�سية القوية ..وتعترب ال�شارقة
ثالث �أك�بر اقت�صاد يف الإم ��ارات حيث
ت �ع��دى االن� �ت ��اج امل �ح �ل��ي ح��اج��ز 150
مليار درهم يف العام .2016
ويعترب االع�ت�م��اد ال�ضعيف القت�صاد
ال �� �ش��ارق��ة ع �ل��ى ال �ن �ف��ط ب��امل �ق��ارن��ة مع
غ�يره��ا م��ن ال � ��دول امل �� �ص��درة للنفط
م�صدر قوة لها من الناحية االئتمانية
وحماية جزئية من تقلب �أ�سعار النفط
وت�ت��وق��ع “موديز” �أن ي��رت�ف��ع الناجت
املحلي الإج �م��ايل احلقيقي لل�شارقة
بنحو  2.7باملائة �سنويا يف العامني
 2018و  2019م��دف��وع��ا بارتفاع
ال �ن �� �ش��اط ال� �ت� �ج ��اري وال �� �س �ي��اح��ي يف
الإمارة.

رئي�س اقت�صادية ال�شارقة ي�ؤكد ال�سعي الدائم لإبراز الإمارة كنموذج فريد وبيئة اقت�صادية ناجحة

•• ال�شارقة -وام:

�أك ��د ��س�ع��ادة �سلطان ع �ب��داهلل ب��ن هده
ال� ��� �س ��وي ��دي رئ �ي ����س دائ � � ��رة التنمية
االقت�صادية يف ال�شارقة �أن البيانات
ال���ص��ادرة م��ن �شركة م��ودي��ز واخلا�صة
بت�صنيف الإم��ارة عند درجة  A3جاء
نتيجة للتدفقات النقدية االيجابية يف
ال�شارقة معززة بذلك موقف الإمارة
م ��ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات امل��ال �ي��ة وامل�صرفية
العاملية والإقليمية وحتديات امل�ستقبل
االق �ت �� �ص��ادي وت�ع�ك����س ج��وه��ر الإدارة
احل �ك �ي �م��ة واالح�ت�راف� �ي ��ة وامل�ستقبل
ال��واع��د ل�لا��س�ت�ث�م��ارات يف القطاعني
العام واخلا�ص يف ال�شارقة.
وقال ال�سويدي ان هذا الت�صنيف يعتمد
على ارتفاع الإيرادات احلكومية وثبات
م�ؤ�شرات املوازنة بالإ�ضافة اىل ن�صيب
ال �ف��رد م��ن ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي الإجمايل
املرتفع ن�سبيا وعلى ارت�ف��اع م�ؤ�شرات
الأعمال يف الإمارة والإج��راءات املتبعة
يف اق �ت �� �ص��ادي��ة ال �� �ش��ارق��ة واخلا�صة
ب �ت �� �س �ه �ي��ل ال�ت�راخ� �ي� �� ��ص يف الإم� � � ��ارة
والرتويج لها حمليا وعامليا ..
م���ش�يرا �إىل �أن ه��ذا التقييم �سيكون
ع� ��ام �ل�ا ذا ف� �ع ��ال� �ي ��ة ع ��ال� �ي ��ة جل ��ذب
اال� �س �ت �ث �م��ارات ي �� �ض��اف �إىل العوامل
املوجودة على الأر�ض يف �إمارة ال�شارقة
وم �ن �ه��ا �أن� �ه ��ا ب �ي �ئ��ة ج ��اذب ��ة للمعي�شة
وم��زاول��ة الأع�م��ال خا�صة يف ما يتعلق
بالر�سوم وتكاليف مم��ار��س��ة الأعمال
وم �ع��دالت ال�ت���ض�خ��م ال �ت��ي ال تتجاوز

 0.4باملائة وه��و ما تتميز به الإمارة
دوم��ا على امل�ستوى املحلي والإقليمي
كعامل ج��اذب لال�ستثمار وم��ا حتققه
من معدل منو قوي وم�ستقر يف الناجت
املحلي الذي تتنوع فيه م�ساهمة جميع
القطاعات.
و�أ� � �ض � ��اف ال �� �س ��وي ��دي ان الت�صنيف
الأخ�ي�ر م��ن �شركة “موديز” يربهن
ع�ل��ى �أن اق�ت���ص��اد ال���ش��ارق��ة مي��زج بني
التنوع والكفاءة وي�سهم يف تعزيز الثقة
للم�ستثمرين احلاليني ويفتح الآفاق
ملزيد من امل�ستثمرين .
يذكر �أن النمو املتوا�صل للناجت املحلي
يف �إم��ارة ال�شارقة والذي يقارب حاجز
ال� �ـ  90م �ل �ي��ار دره� ��م ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
متو�سط منو عدد القاطنني يف الإمارة
خالل الـ  5ال�سنوات املا�ضية ومبقدار
 12.6ب��امل��ائ��ة ��س��اه��م ب�شكل ك�ب�ير يف
زي��ادة التدفقات النقدية ال �سيما مع
تطور حركة ال�سفر وال�سياحة وزيادة
الإي � � ��رادات مب �ق��دار  2ب��امل��ائ��ة يف عام
 2016وزيادة تكوين ر�أ�س املال الثابت
بن�سبة  3.8باملائة م��ع من��و متوا�صل
ل�ل�ق�ط��اع��ات االق�ت���ص��ادي��ة ال �ق��اط��رة يف
ال�ع��ام � 2016أهمها قطاع ال�صناعة
التحويلية بن�سبة  10باملائة وزيادة
ا�ستثمارات البنية التحتية يف جمال
ال�ك�ه��رب��اء وامل �ي��اه وال �غ��از بنمو 21.3
باملائة والنقل والتخزين بن�سبة 9.1
باملائة واملعلومات واالت�صاالت بن�سبة
 5باملائة والأن�شطة العلمية والتقنية
بن�سبة  9.5باملائة مع زي��ادة كبرية يف

اال�ستثمارات وتكوين ر�أ�س املال الثابت
يف قطاع التعليم بن�سبة  24.1باملائة.
و�أو� � �ض� ��ح ال �� �س��وي��دي �أن امل�شروعات
الواعدة التي �أطلقتها �إم��ارة ال�شارقة
يف العامني الأخريين ومنها امل�شروعات
ال �ع �ق��اري��ة ال �ع �م�لاق��ة وت �ط��وي��ر �سوق
اجلبيل يف ال�شارقة و�إن�شاء �سوق احلراج
وم���ش��روع��ات مدينة ال�ت�لال العقارية
وت �ط ��وي ��ر ق �ل��ب ال �� �ش��ارق��ة والإن � �ف� ��اق
ع�ل��ى ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة والرتاثية
مثل بينايل ال���ش��ارق��ة و�أي ��ام ال�شارقة
الرتاثية يربهن على التنوع الكبري يف
الر�ؤية االقت�صادية لإمارة ال�شارقة مع
القدرة على اال�ستثمار وحتقيق �إيرادات
يف ق �ط��اع��ات مت �ت �ل��ك ال �� �ش��ارق��ة فيها
ميزة تناف�سية مثل الثقافة والتعليم
وال�تراث وقطاع ال�ضيافة كما يربهن
على جناح �سيا�سة الت�شبيك والرتويج
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مليار و 456مليون درهم قيمة م�شاريع هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي خالل 2017
•• �أبوظبي -وام:

ب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة م �� �ش��اري��ع ت �ط��وي��ر البنية
التحتية للماء والكهرباء التي نفذتها
هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي وجمموعة
�شركاتها خ�لال  2017ح��وايل مليار
و 456م �ل �ي��ون دره � ��م ب ��واق ��ع 713
مليون دره��م تكلفة  8م�شاريع ل�شركة
ال �ع�ين ل�ل�ت��وزي��ع و 359م�ل�ي��ون درهم
تكلفة  8م�شاريع ل�شركة �أبوظبي للنقل
وال�ت�ح�ك��م تران�سكو و 384.5مليون
درهم تكلفة  11م�شروعا يجري العمل
على تنفيذها من قبل �شركة �أبوظبي
للتوزيع.
وت�ع�م��ل ��ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي ل�ل�ت��وزي��ع على
تنفيذ جمموعة م��ن م�شاريع تطوير
البنية التحتية لقطاع امل��اء والكهرباء
يف مناطق متفرقة من �إم��ارة �أبوظبي
و�ضمن اخلطة اال�سرتاتيجية اخلم�سية
لل�سنوات “  “ 2020-2016الرامية
�إىل حتقيق ك�ف��اءة وا��س�ت��دام��ة خدمات
ت��وف�ير امل ��اء وال �ك �ه��رب��اء ل�ك��اف��ة �شرائح
امل�ستهلكني مب��ا ت��واك��ب ه��دف حكومة
�أب��وظ �ب��ي ب �� �ش ��أن ق �ط��اع م ��اء وكهرباء
و� � �ص� ��رف � �ص �ح��ي م� ��� �س� �ت ��دام ي�ضمن
اال�ستغالل الأمثل.
وتنبع �أهمية هذه امل�شاريع من توجهات
ال�شركة الرامية �إىل بناء �شبكة توزيع
م�ي��اه وك�ه��رب��اء ذك�ي��ة وم�ستدامة تلبي
ال �ط �ل ��ب وحت � ��ث ع �ل ��ى ت �ع ��زي ��ز ثقافة
الرت�شيد �إىل جانب �إع��داد خمططات
ال �ن �م��و ل���ش�ب�ك��ة ت��وزي��ع ت��دع��م التطور

العمراين واالقت�صادي لأبوظبي.
وت �ت��وىل ال�ه�ي�ئ��ة وجم �م��وع��ة �شركاتها
م�س�ؤولية تقدمي خدمات املاء والكهرباء
لإم ��ارة �أب��وظ�ب��ي وج��زء م��ن احتياجات
امل �ن��اط��ق ال �� �ش �م��ال �ي��ة وت �ن �ف �ي��ذ �سيا�سة
احل�ك��وم��ة جت��اه ال�ق�ط��اع وال�ع�م��ل على
تطويره واملحافظة على موارده وتوفري
فر�ص العمل لأبناء الدولة وتدريب قادة
امل�ستقبل وو�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية
وامل �� �ش��اري��ع ال �ع �م�لاق��ة ل�ت�ل�ب�ي��ة الطلب
املتزايد على املاء والكهرباء.
ومت �ك �ن��ت ال �ه �ي �ئ��ة م ��ن ق� �ي ��ادة اجلهود
التنموية واخلدمية �إىل م�ستوى يواكب
�أك�ث�ر امل�م��ار��س��ات العاملية مت�ي��زا يف هذا
امل �ج��ال ل�ي�ح�ت��ل ال �ق �ط��اع م��رت�ب��ة ثاين
�أكرب قطاع يف الإمارة بعد قطاع النفط
حيث ت�ضاعفت القدرة الإنتاجية لإمارة
�أبوظبي من املاء الكهرباء من3,537
م � �ي � �ج� ��اواط ي ��وم� �ي ��ا و 258مليون
جالون مياه يوميا ع��ام  2000لتبلغ
16,922ميجاواط ك �ه��رب��اء يوميا
و 960مليون جالون مياه يوميا.
وب��ذل��ت هيئة م�ي��اه وك �ه��رب��اء �أبوظبي
جهودا كبرية لتوفري احتياجات الزيادة
يف ال�سكان وال�ت�ط��ور امل�ت��زاي��د حيث مت
الإع�ل�ان م��ؤخ��را ع��ن تد�شني الت�شغيل
التجاري ملحطة املرف�أ للمنتج امل�ستقل
وال��ذي ي�سهم يف رفع القدرة الإنتاجية
�إىل  1702م�ي�ج��اواط م��ن الكهرباء
و�إن�ت��اج  52.5مليون جالون من مياه
البحر املحالة يف اليوم �أي ما يعادل “
 238,665مرت مكعب يوميا “ وذلك

يف �إط � ��ار ب��رن��ام��ج اخل���ص�خ���ص��ة ال��ذي
تنتهجه الهيئة ب�ه��دف ت��أم�ين القدرة
الإنتاجية للماء والكهرباء بال�شراكة
م��ع القطاع اخل��ا���ص مب��ا ي��واك��ب هدف
ح �ك��وم��ة �أب ��وظ� �ب ��ي ب �� �ش ��أن ق �ط ��اع ماء
وكهرباء و�صرف �صحي م�ستدام ي�ضمن
اال�ستغالل الأمثل للموارد.
وت �ع �م��ل ه � ��ذه امل �ح �ط��ة وف� �ق ��ا لتقنية
التنا�ضح العك�سي التي ت�سهم بدورها
يف تقليل احلاجة �إىل توليد الكهرباء
يف ال�شتاء م��ن التوربينات ذات الدورة
امل��رك �ب��ة ال �ت��ي ت �ع �م��ل ب��ال �غ��از وتقليل
تكاليف الوقود يف القطاع ب�شكل كبري
حيث ت�ستطيع تقنية التنا�ضح العك�سي
حت �ل �ي��ة امل� �ي ��اه دون احل ��اج ��ة لت�شغيل
حم �ط��ة الإن� �ت ��اج امل �� �ش�ترك  ..وتعترب
هذه اخلا�صية ميزة اقت�صادية توفرها
مرونة التنا�ضح العك�سي بحيث ت�ساعد

يف ت��ر��ش�ي��د ا� �س �ت �ه�لاك ال �غ��از يف ف�صل
ال�شتاء وتخف�ض التكلفة الكلية.
كما تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ م�شروع
ن ��ور �أب��وظ �ب��ي ك ��أك�بر حم�ط��ة م�ستقلة
للطاقة ال�شم�سية يف العامل ويت�ضمن
امل� ��� �ش ��روع �إن� ��� �ش ��اء وت� �ط ��وي ��ر ومتويل
وت �� �ش �غ �ي��ل و� �ص �ي��ان��ة حم �ط��ة للطاقة
ال�شم�سية با�ستخدام تكنولوجيا الطاقة
ال�ك�ه��رو��ض��وئ�ي��ة يف م�ن�ط�ق��ة �سويحان
على بعد ح��وايل  120ك��م م��ن مدينة
�أبوظبي بتكلفة �إجمالية ق��دره��ا 3.2
مليار دره��م وتبلغ ال�ط��اق��ة الإنتاجية
ل �ل �م �ح �ط��ة ن �ح ��و  1177م �ي �ج ��اوات
�أي ��ض�ع��ف م��ا تنتجه �أك�ب�ر حم�ط��ة يف
ال�ع��امل حاليا وه��ي حمطة كاليفورنيا
ل�ل�ط��اق��ة ال�شم�سية ال �ت��ي ت�ن�ت��ج حاليا
 550م�ي�غ��اوات .وم��ن املتوقع �أن تبد�أ
املحطة بتزويد ال�شبكة املحلية بالطاقة
الكهربائية خالل الربع الثاين من عام
 2019حيث �سي�سهم ه��ذا امل�شروع يف
تقلي�ص احلاجة ال�سترياد الغاز وحتقيق
وف ��ر يف ق �ط��اع امل � ��اء وال �ك �ه��رب��اء حاملا
تبد�أ املحطة بالإنتاج وحتقيق م�ساعي
حكومة �أبوظبي الهادفة لتنويع م�صادر
ال�ط��اق��ة وا��س�ت�خ��دام ال�ط��اق��ة املتجددة
ودع ��م اق�ت���ص��اد �إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي وخلق
فر�ص عمل لأبناء الدولة خ�صو�صا يف
املنطقة ال�شرقية من الإمارة .
وق ��د �أط �ل �ق��ت ال�ه�ي�ئ��ة مم�ث�ل��ة ب�شركتي
�أب ��وظ� �ب ��ي وال � �ع �ي�ن ل �ل �ت��وزي��ع م� �ب ��ادرة
“تر�شيد” التي تهدف �إىل تعزيز ثقافة
الرت�شيد بني �شرائح امل�ستهلكني بهدف

«اقت�صادية �أبوظبي» تبا�شر � 5شكاوي ب�ش�أن تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة
•• �أبوظبي-وام:

ت �ل �ق��ت دائ� � ��رة ال �ت �ن �م �ي��ة االقت�صادية
اب ��وظ� �ب ��ي ام� �� ��س م ��ن امل �� �س �ت �ه �ل �ك�ين 5
�شكاوي ب�ش�أن تطبيق �ضريبة القيمة
امل�ضافة بالدولة وبا�شرت على الفور
مبتابعتها من خالل التوا�صل املبا�شر
مع امل�ستهلكني �سواء باالت�صال املبا�شر
او عرب نظام ال�شكاوى املرتبط مبركز
ات�صال حكومة ابوظبي “”800555
وذلك لالطالع على تفا�صيل ال�شكاوى
وال�ب��دء ب ��إج��راءات التفتي�ش والرقابة
ب�ه��دف خم��ال�ف��ة اجل �ه��ات ال�ت��ي عمدت
ا� �س �ت �غ�ل�ال ت �ط �ب �ي��ق ال �� �ض��ري �ب��ة برفع
الأ�سعار ب�شكل مبالغ فيه.
وقال �أحمد طار�ش القبي�سي مدير ادارة
احلماية التجارية بالإنابة بالدائرة �إن
ال�شكاوى التي مت ا�ستالمها يف �أول يوم
عمل ه��ذا ال�ع��ام ب�ش�أن تطبيق �ضريبة
ال�ق�ي�م��ة امل���ض��اف��ة مت�ث�ل��ت يف ا�ستغالل
التجار ورفع الأ�سعار ب�شكل غري مربر
وع��دم اح�ت��واء الفاتورة على معلومات
مهمة مثل “ ال��رق��م ال�ضريبي وا�سم

امل �ن �� �ش ��أة وال �� �س �ع��ر االج� �م ��ايل و قيمة
ال �� �ض��ري �ب��ة وغ �ي��ره � ��ا» .و�أو�� � �ض � ��ح ان
الدائرة با�شرت فور ا�ستالم هذا النوع
م��ن ال���ش�ك��اوى ب�ت�ح��وي��ل ال�ط�ل�ب��ات اىل
فريق التفتي�ش امليداين مع االثباتات
والبيانات املر�سلة كالفاتورة او مو�ضوع
ال�شكوى وذلك بهدف الت�أكد من ر�صد
التجاوز وحترير املخالفات ح�سب بنود
جدول املخالفات املعتمد لدى الدائرة
 .و�أك � ��د ح��ر���ص ال ��دائ ��رة واهتمامها
مب�ت��اب�ع��ة ك��اف��ة ال���ش�ك��اوى ال�ت��ي تردها
ب�ش�أن خمالفات تطبيق �ضريبة القيمة
امل �� �ض��اف��ة وذل � ��ك ب �ه��دف اح� �ت ��واء �أي ��ة
جتاوزات غري قانونية بهذا ال�ش�أن من
�ش�أنها �أن ت�ؤثر على حقوق امل�ستهلكني
..م�شددا على ان الدائرة لن تتهاون مع
�أية خمالفة بهذا ال�ش�أن حيث مت م�سبقا
ن�شر العديد من التنبيهات والتحذيرات
لكافة منافذ البيع وال�شركات امل�سجلة
ل��دي�ه��ا ب��أه�م�ي��ة ال�ت���س��ري��ع بالت�سجيل
بالنظام ال�ضريبي املعتمد لدى الهيئة
االحت��ادي��ة لل�ضرائب  .وق��ال القبي�سي
�إن �أي م�ن���ش��أة ت �ق��وم بتح�صيل قيمة

ال �� �ض��ري �ب��ة وه� ��ي غ�ي�ر م���س�ج�ل��ة لدى
الهيئة �سيتم خمالفتها على الفور واذا
ثبت رفع ال�سعر ب�شكل مبالغ عن الفرتة
قبل التطبيق عرب الت�أكد من الفواتري
ال�سابقة �سيتم حترير املخالفة ح�سب
ال�ب�ن��د رق��م  77ح��ول “ ف��ر���ض ر�سوم
او خ ��دم ��ات ا� �ض��اف �ي��ة ع �ل��ى امل�ستهلك
دون مربر” واذا ثبت حت�صيل املن�ش�أة
من امل�ستهلك ر�سوم ال�ضريبة ولي�ست
مذكورة يف الفاتورة او الرقم ال�ضريبي
غري مذكور يتم حترير املخالفة ح�سب
البند رق��م  72ب�ش�أن “ ع��دم االلتزام
بالتعهد والتعاميم امل�ق��دم��ة للدائرة
او بالتعليمات وال���ش��روط وال�ضوابط
ال�صادرة عنها».
و�أك ��د م��دي��ر ادارة احل�م��اي��ة التجارية
ب��الإن��اب��ة ب��ال��دائ��رة ان ال��دائ��رة �ستقوم
فور ا�ستالمها ال�شكوى ب�إجراء الالزم
والزيارة يف نف�س يوم ا�ستالم ال�شكوى
وذلك لتدارك حجم ال�شكاوي املتوقعة
وع ��دم ت��أج�ي�ل�ه��ا ل�ل�ي��وم ال �ت��ايل نهائيا
..م �� �ش�ي�را اىل �أن اجل � ��والت اليومية
ل�ل�م�ف�ت���ش�ين � �س�ترك��ز ع �ل��ى �أه �م �ي��ة �أن

حتدد الفواتري الرقم ال�ضريبي وقيمة
ال �� �ض��ري �ب��ة واب �ل��اغ ا� �ص �ح��اب املحالت
وتوعيتهم بهذا ال�ش�أن  .و�أفاد القبي�سي
�أن �شكاوى امل�ستهلكني التي مت ا�ستالمها
اىل الآن تتلخ�ص يف رفع ا�سعار غ�سيل
ال�سيارات وعدم حتديد قيمة ال�ضريبة
يف ال �ف��ات��ورة ب��الإ��ض��اف��ة اىل رف��ع �سعر
ا�ضايف للوجبة يف بع�ض املطاعم بحجة
ارتفاع اال�سعار بالإ�ضافة اىل رفع �سعر
مواد غذائية يف احد منافذ البيع ب�سعر
يفوق قيمة ال�ضريبة املحدد بـ . % 5
ودعا �أحمد طار�ش القبي�سي امل�ستهلكني
اىل ال�ت��وا��ص��ل م��ع ال��دائ��رة م��ن خالل
مركز االت�صال حلكومة امارة ابوظبي
على الرقم  800555يف ح��ال ر�صد
�أي��ة خم��ال�ف��ات �صريحة ب���ش��أن تطبيق
� �ض��ري �ب��ة ال �ق �ي �م��ة امل �� �ض��اف��ة ..م� ��ؤك ��دا
ح��ر���ص ال ��دائ ��رة ع �ل��ى ال �ت �� �ص��دي ملثل
هذه التجاوزات من خالل تنفيذ خطة
التفتي�ش والرقابة التي �سرتكز ب�شكل
كبري على ال��زي��ارات امليدانية امل�ستمرة
يف كافة منافذ البيع على م�ستوى امارة
�أبوظبي.

تخفي�ض اال��س�ت�ه�لاك واحل �ف��اظ على
امل ��وارد الطبيعية ت�ع��زي��زا لال�ستدامة
وذل��ك ب��زي��ادة وع��ي امل�ستهلكني ب�آليات
ت��ر��ش�ي��د اال��س�ت�ه�لاك وت �ق��دمي امل�شورة
ال�ف�ن�ي��ة ح��ول ال�ت�م��دي��دات الكهربائية
وامل��ائ �ي��ة يف امل� �ن ��ازل ل�ت���ش�ج�ع�ي�ه��م على
اال�ستخدام الأمثل للمعدات والأجهزة
امل �ن��زل �ي��ة مب��ا ي���ض�م��ن ت �ع��زي��ز الكفاءة
وخ�ف����ض اال��س�ت�ه�لاك ب �ه��دف احلفاظ
على املوارد الطبيعية وتعزيز اال�ستخدام
الأمثل للماء والكهرباء مبا ي�ساهم يف
توفري املوارد املالية وا�ستدامة البيئة.
وت �ع��د ه�ي�ئ��ة م �ي��اه وك �ه��رب��اء �أبوظبي
م ��ؤ� �س �ـ �� �س��ة وط �ن �ي��ة مم �ل��وك��ة بالكامل
حل �ك��وم��ة �أب ��وظ� �ب ��ي ذات ا�ستقاللية
ق��ان��ون �ي��ة و�إداري� � � ��ة �أن �� �ش �ئ��ت يف مار�س
 1998لتتوىل تنفيذ �سيا�سات حكومة
�أبوظبي املتعلقة بقطاع املاء والكهرباء
وال�ت��ي ق��ادت ع�بر م�سريتها قطاع املاء
وال�ك�ه��رب��اء لي�صبح رائ ��دا يف مبادراته
و�إجن��ازات��ه  .وتلعب الهيئة وجمموعة
�شركاتها دورا ح�ي��وي��ا يف دع��م �أه ��داف
خ �ط��ة �أب ��وظ �ب ��ي خ��ا� �ص��ة ف �ي �م��ا يتعلق
ب�ضمان كفاءة وا�ستدامة خدمات توفري
املياه والكهرباء وحت�سني �إدارة الطلب
م ��ن خ�ل��ال ب �ن ��اء م �ن �ظ��وم��ة متكاملة
للماء والكهرباء بعنا�صرها املختلفة :
الطاقة النظيفة والتقليدية واملتجددة،
وت �ب �ن��ي احل �ل��ول امل �ب �ت �ك��رة وامل�ستدامة
و�إدارة ج��ان��ب ال �ع��ر���ض وال �ط �ل��ب على
املياه والكهرباء وتر�شيد اال�ستهالك يف
القطاعات املختلفة.

«طاقة» تربم اتفاقية ت�سهيالت
مالية بـ  4.6مليار درهم

•• �أبوظبي -وام:

�أبرمت �شركة �أبوظبي للطاقة “طاقة”
م��ع جم �م��وع��ة م��ن امل �� �ص��ارف اتفاقية
ت�سهيل ق��ر���ض ق�صري الأج ��ل مل��دة �سنة
واحدة بقيمة  4.6مليار درهم “ 1.25
مليار دوالر».
وج� � ��اء ك �� �ش��ف ال �� �ش��رك��ة ع ��ن اتفاقية
ال �ت �� �س �ه �ي�لات مب��وج��ب �إع� �ل��ان ر�سمي
�أف���ص�ح��ت ع�ن��ه ام ����س م��ن خ�ل�ال �سوق
�أب��وظ�ب��ي ل�ل ��أوراق امل��ال�ي��ة امل��درج��ة فيه
ا�سهمها �ضمن قطاع الطاقة.
و�أك��دت ال�شركة �أن الهدف من القر�ض
ه��و �إع ��ادة متويل �سندات بقيمة 750
م �ل �ي��ون دوالر ت���س�ت�ح��ق خ�ل��ال يناير
اجل � ��اري ،وذل � ��ك ب��الإ� �ض��اف��ة لأغرا�ض
ال�شركة الأخ��رى  .ي�شار اىل �أن �شركة
ابوظبي للطاقة “طاقة” تعد واحدة
م��ن ك�ب�رى ال���ش��رك��ات الإم��ارات �ي��ة التي
ت�ع�م��ل يف جم ��ال ال �ط��اق��ة وم ��درج ��ة يف
الأ��س��واق املالية  ،وبلغ �إجمايل ايرادات
ال�شركة خ�لال ال�شهور الت�سعة الأوىل
من العام  2017نحو  12.53مليار
درهم بنمو ن�سبته  3%مقارنة مع نف�س
الفرتة من العام .2016

وفد من «�أرامكو » ال�سعودية يزور هيئة كهرباء ومياه دبي
•• دبي -وام:

ا�ستقبل ��س�ع��ادة �سعيد حم�م��د الطاير
ال �ع �� �ض��و امل �ن �ت��دب ال��رئ �ي ����س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دبي يف مقر الهيئة
ال��رئ�ي���س��ي ب��دب��ي وف ��دا رف �ي��ع امل�ستوى
م ��ن � �ش��رك��ة “�أرامكو” ال�سعودية.
وتهدف الزيارة �إىل تعزيز التعاون بني
اجلهتني والتعرف على �أف�ضل التجارب
واخل �ب��رات وامل �م��ار� �س��ات ال�ع��امل�ي��ة لدى
ال�ه�ي�ئ��ة ل�لا��س�ت�ف��ادة م�ن�ه��ا �إ� �ض��اف��ة �إىل
�إج ��راء امل �ق��ارن��ات امل�ع�ي��اري��ة ح�ي��ث تعمل

الهيئة ع�ل��ى ت��وف�ير خ��دم��ات الكهرباء
وامل �ي��اه وف ��ق �أع �ل��ى م�ع��اي�ير التوافرية
واالعتمادية والكفاءة مبا يحقق �سعادة
املتعاملني واملعنيني كافة� .ضم وف��د “
�أرامكو “ خالد ال�سلويل رئي�س املدينة
ال �� �ص �ن��اع �ي��ة ل �ل �ط��اق��ة ون �ب �ي��ل �شع�شوع
مدير م�شروع ال�صناعية للطاقة وجاب
ك�ل�ك�م��ان ال �� �ش��ري��ك يف �آرث � ��ر دي .ليتل
وم ��دي ��ر مم��ار� �س��ات ال �ط��اق��ة وامل ��راف ��ق
ولوكا�س فيلوبيك  -امل�س�ؤول الرئي�سي
عن م�شروع مدينة الطاقة ال�صناعية يف
�شركة �آرثر دي .ليتل.

ورح��ب �سعادة �سعيد حممد الطاير يف
ب��داي��ة االجتماع بالوفد ال��زائ��ر م�ؤكدا
�أهمية التعاون املثمر بني اجلانبني يف
قطاعات الطاقة واملياه م�ستعر�ضا برامج
وخطط وم�شاريع الهيئة الهادفة �إىل
حتقيق توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
“حفظه اهلل” و�أخ�ي��ه و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س ال ��وزراء
ح��اك��م دب��ي “رعاه اهلل” لتعزيز ريادة
دولة الإمارات عامليا واالرتقاء مب�ستوى

الأداء والإن �ت��اج �ي��ة وج� ��ودة اخلدمات
امل� �ق ��دم ��ة ل �ل �م �ت �ع��ام �ل�ين ح �ي��ث ت� �ت ��واءم
ا�سرتاتيجية الهيئة مع مئوية االمارات
 2071ور�ؤية االمارات  2021وخطة
دب ��ي  2021ب �ه��دف ت ��أم�ي�ن م�ستقبل
��س�ع�ي��د وم �� �س �ت��دام وال��و� �ص��ول بالدولة
للمركز الأول يف املجاالت كافة.
م��ن ج�ه�ت��ه �أط �ل��ع وف ��د �أرام� �ك ��و �سعادة
��س�ع�ي��د حم �م��د ال �ط��اي��ر ع �ل��ى م�شروع
“مدينة الطاقة ال�صناعية” التي تبلغ
م�ساحتها  50كيلومرتا مربعا مبديا
رغبته يف التعاون مع الهيئة واال�ستفادة

م��ن خرباتها يف جم��ال الإن �ت��اج والنقل
والتوزيع التي تقوم بها الهيئة وفق �أعلى
املعايري العاملية .ح�ضر اللقاء من جانب
هيئة كهرباء ومياه دبي املهند�س وليد
�سلمان النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع
تطوير الأعمال والتميز واملهند�س را�شد
بن حميدان النائب التنفيذي للرئي�س -
ق�ط��اع ت��وزي��ع ال�ط��اق��ة وخ��ول��ة املهريي
ال �ن��ائ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل��رئ �ي ����س لقطاع
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة واالت �� �ص��ال احلكومي
وم��روان ال�صباغ نائب الرئي�س � -إدارة
خدمات التو�صيل وامل�شاريع.

27

واردات و�صادرات �أبوظبي من التبغ
عند م�ستوى ال�صفر خالل �أكتوبر املا�ضي

•• �أبوظبي -وام:

�أظهرت �أحدث الأرق��ام التي ي�صدرها مركز ابوظبي للإح�صاء �أن واردات
و�صادرات �إمارة �أبوظبي من التبغ اخلام واملواد امل�صنعة و�صلت اىل م�ستوى
“ال�صفر” تقريبا خالل �شهر �أكتوبر املا�ضي مع اقت�صار الن�شاط يف هذا
النوع من ال�سلع على جت��ارة �إع��ادة الت�صدير التي انخف�ضت ب��دوره��ا يف
ال�شهر ذات��ه اىل  45مليون دره��م وبن�سبة  51.5%مقارنة مع اكتوبر
من العام .2016
وعلى م�ستوى ال�شهور الع�شرة الأوىل من العام  2017فقد تراجعت
جت��ارة الإم ��ارة من التبغ “�صادرات ورادات و�إع ��ادة ت�صدير” اىل 391
مليون وبن�سبة  23%تقريبا مقارنة  506ماليني درهم يف الفرتة ذاتها
من العام . 2016
وجاء الرتاجع الكبري لتجارة �أبوظبي يف هذه ال�سلعة بعد بدء تطبيق دولة
الإمارات لل�ضريبة االنتقائية والتي �شملت بالإ�ضافة اىل التبغ وم�شتقاته
امل�شروبات الغازية وم�شروبات الطاقة بن�سب تراوحت بني  100%اىل
 50%على التوايل.
وتف�صيال فقد ك�شف مركز �إح�صاء �أبوظبي �أن جتارة اعادة الت�صدير من
التبغ وم�شتقاته بلغت يف ال�شهور الع�شرة االوىل من العام  2017نحو
 388مليون درهم بانخفا�ض ن�سبته  22%مقارنة بـ  497مليون درهم
يف العام . 2016
وبناء على ه��ذه الأرق��ام ف��إن جت��ارة �إع��ادة الت�صدير من التبغ وم�شتقاته
�شكلت  98.2%من �أجمال جتارة الإمارة من هذه ال�سلعة يف حني ُ�سجل
�أقل  2%لل�صادرات والواردات.
ومل تتجاوز قيمة واردات االم��ارة من التبغ وم�شتقاته  240الف درهم
خ�لال �شهر اكتوبر املا�ضي وه��ي قيمة متوا�ضعة للغاية ..كما تراجعت
قيمتها على م�ستوى ال�شهور الع�شرة الأوىل من العام املا�ضي اىل  3ماليني
درهم مقارنة مع  9ماليني درهم يف الفرتة نف�سها من العام .2016
وقال جتار جتزئة �إن تراجع جتارة الإم��ارة من التبغ وم�شتقاته ارتفعت
وتريتها منذ االعالن عن توجه الدولة نحو تطبيق ال�ضريبة االنتقائية
على هذه ال�سلعة متوقعني حدوث املزيد من الرتاجع يف املرحلة القادمة
بح�سب ما تظهره املعطيات على �أر�ض الواقع.
وك��ان��ت جت��ارة الإم ��ارة م��ن التبغ انخف�ضت يف ال�ف�ترة م��ن يناير وحتى
�سبتمرب من العام املا�ضي اىل  345.7مليون درهم وبن�سبة  20%وذلك
باملقارنة مع  413مليون درهم يف نف�س الفرتة من العام .2016
ووفقا للأرقام القيا�سية ال�شهرية ال�سعار امل�ستهلك التي ي�صدرها مركز
الإح�صاء فقد ارتفع الرقم القيا�سي ملجموعة التبغ من  107.4خالل
�شهر �سبتمرب املا�ضي اىل  202.8يف �شهر اكتوبر وهو ال�شهر الذي دخلت
فيه ال�ضريبة االنتقائية حيز التنفيذ.

«موارد الفجرية الطبيعية» تعرف املن�ش�آت
التعدينية ب�ضريبة القيمة امل�ضافة

•• الفجرية-وام:

نظمت م�ؤ�س�سة الفجرية للموارد الطبيعية ور�شة تعريفية حول �ضريبة
القيمة امل�ضافة يف مبنى بلدية الفجرية مب�شاركة  34من �أ�صحاب املن�ش�آت
التعدينية و العاملني باملجال يف بلدية الفجرية.
وج��اءت ه��ذه الور�شة التعريفية بهدف تعزيز ثقافتهم ال�ضريبية ورفع
الوعي حول القيمة امل�ضافة تزامنا مع بدء العمل بال�ضريبة.
وتناولت الور�شة �شرحاً مف�ص ً
ال حول �ضريبة القيمة امل�ضافة ومفهومها
و�أهميتها و�آل�ي��ات تطبيقها �إ�ضافة �إىل التعريف بالت�شريعات القانونية
ل�ضريبة القيمة امل�ضافة يف دول��ة الإم��ارات ،وكيفية الت�سجيل يف النظام
اخلا�ص بها و�آليات �إعداد وتقدمي الفاتورة ال�ضريبية والإقرار ال�ضريبي.
وذك��ر �سعادة املهند�س علي قا�سم مدير ع��ام م�ؤ�س�سة الفجرية للموارد
الطبيعية ان �ضريبة القيمة امل�ضافة تعد من الأدوات املالية ذات الأهمية
لتحقيق الأهداف االقت�صادية وجاء تنظيم الور�شة يف �إطار احلر�ص على
تعزيز ق��درات �أ�صحاب املن�ش�آت التعدينية يف فهم �آلية تطبيق املنظومة
ال�ضريبية متا�شيا مع �أه��داف الدولة يف ن�شر الوعي حول اليات �ضريبة
القيمة امل�ضافة.

بي.بي ت�ضيف بندا
بقيمة  1.5مليار دوالر لأرباحها

•• لندن-رويرتز:

من املنتظر �أن ت�ضيف �شركة بي.بي  1.5مليار دوالر كبند غري متكرر �إىل
�أرباح الربع الأخري من عام  2017نتيجة للقواعد اجلديد ل�ضرائب دخل
ال�شركات الأمريكية ،لتن�ضم بذلك �إىل مناف�ستها رويال دات�ش �شل.
وقالت ال�شركة الربيطانية التي تعمل يف قطاع النفط والغاز ام�س الثالثاء
�إن خف�ض �ضرائب دخل ال�شركات الأمريكية �إىل  21باملئة من  35باملئة
من املتوقع �أن يكون له �أث��ر �إيجابي على �أرباحها يف الواليات املتحدة يف
الأجل الطويل.
ل�ك��ن يف الأج� ��ل ال�ق���ص�ير�� ،س�ت��ؤث��ر ال���ض��رائ��ب املنخف�ضة ع�ل��ى الأ�صول
وامل�س�ؤوليات ال�ضريبية امل�ؤجلة التي تتحملها ال�شركة مما �سي�ؤدي �إىل
�إ�ضافة بند غري متكرر بقيمة  1.5مليار دوالر �إىل نتائج الربع الأخري
التي من املنتظر الإعالن عنها يف الثامن من فرباير �شباط.
وت�شري الأ��ص��ول ال�ضريبية امل�ؤجلة يف بع�ض احل��االت �إىل �سداد ال�شركة
ل�ضرائب �أكرث من املطلوبة منها مقدما وا�سرتدادها بعد ذلك يف �صورة
خ�صومات �ضريبية .ووفقا ملوقعها على الإن�ترن��ت ،ل��دى بي.بي عمليات
كبرية يف قطاع �إن�ت��اج النفط وال�غ��از يف خليج املك�سيك وعمليات النفط
ال�صخري الربية بالإ�ضافة �إىل امل�صايف التي ميكنها معاجلة ما ي�صل �إىل
� 746ألف برميل يوميا من النفط اخلام .كانت �شل قالت الأ�سبوع املا�ضي
�إنها �ست�ضيف بندا غري متكرر بقيمة ترتاوح بني  2.5-2مليار دوالر.
ويف  22دي�سمرب كانون الأول ،وقع الرئي�س الأمريكية دونالد ترامب قانون
�إ�صالح �ضريبي بقيمة  1.5تريليون دوالر خف�ض ال�ضريبة املفرو�ضة على
ال�شركات وطرح خف�ضا �ضريبيا م�ؤقتا لبع�ض الأ�شخا�ص والعائالت.
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�إخطار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2017 / 33670
املــنذره  :دنيا للتمويل ذ.م.م
املنذر �إليه  :مارتن ثيوجنو كينوثيا
تنذر املنذره املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة (  ) 29,978.00درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رق��م ( /28560خ�صو�صي/K/دبي ) من ن��وع (
مازدا � - 6صالون ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق
املنذر من �أي نوع كانت،،،

�إخطار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2017 / 33689
املــنذره  :دنيا للتمويل ذ.م.م
املنذر �إليه  :حممد جميل مظهر علي
تنذر املنذره املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة (  ) 48,199.74درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رقم ( / 52110خ�صو�صي/Q/دبي ) من نوع (
�شريي ئي � - 5صالون ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة
حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

�إخطار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2017 / 33693
املــنذره  :دنيا للتمويل ذ.م.م
املنذر �إليه  :حممد فيا�ض حممد ريا�ست
تنذر املنذره املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة (  ) 16,200.00درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رق��م ( /95728خ�صو�صي/N/دبي ) م��ن نوع
(تويوتا كوروال � -صالون ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة
حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

�إخطار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2017 / 33698
املــنذره  :دنيا للتمويل ذ.م.م
املنذر �إليه  :نيتيكا كاوال نعني �سينغ
تنذر املنذره املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة (  ) 69,726.35درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رقم ( /7359خ�صو�صي /H/دبي ) من نوع ( كيا
�سبورجت  -ا�ستي�شن ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق
املنذر من �أي نوع كانت،،،
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�إخطار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2017 / 31650
املــنذر  :حبيب بنك اي جي زيوريخ
املنذر �إليها � :سوي�س تك ذ م م
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( ) 35,940.39درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رقم ( /62177خ�صو�صي/الفئة  / 11ابوظبي )
من نوع ( ني�سان باترول  -ا�ستي�شن ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

�إخطار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2017 / 33681
املــنذره  :دنيا للتمويل ذ.م.م
املنذر �إليه  :حافظ حممد جواد علي �شميم علي خان
تنذر املنذره املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة (  ) 11,165.24درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رقم (  / 96045خ�صو�صي / M /دبي ) من نوع
( دودج كليرب  -هات�شباك ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة
حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

�إخطار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2017 / 33697
املــنذره  :دنيا للتمويل ذ.م.م
املنذر �إليه  :يو�سف جمال حاجي حممد جمال
تنذر املنذره املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة (  ) 20,644.24درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رقم (  / 70049خ�صو�صي / O /دبي ) من نوع
( ني�سان التيما � -صالون ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة
حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

�إخطار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2017 / 33683
املــنذره  :دنيا للتمويل ذ.م.م
املنذر �إليه  :اكرب قربانوف
تنذر املنذره املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة (  ) 121,782.00درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رقم ( /61680خ�صو�صي /P/دبي ) من نوع (
�شيفروليه كابتيفا  -ا�ستي�شن ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ
كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
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�إخطار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2017 / 35025
املــنذر  :بنك ابوظبي التجاري
املنذر �إليه � :سيد علي عبا�س بخاري �سيد تنوير ح�سني بخاري
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة (  ) 40,364.56درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رقم (  / 83716خ�صو�صي / T/دبي ) من نوع
(تويوتا كامري � -صالون ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة
حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

�إخطار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2017 / 35030
املــنذر  :بنك ابوظبي الأول
املنذر �إليه  :ع�صام نزار بدران
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة (  ) 162,277.14درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رق��م ( /73076خ�صو�صي/K/دبي ) م��ن نوع
(فولك�س واج��ن جولف � -صالون ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

�إخطار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2017 / 35022
املــنذر  :بنك ابوظبي الأول
املنذر �إليه  :ل�ؤل�ؤة دبي لت�أجري ال�سيارات
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة (  ) 52,228.88درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رقم ( /32518خ�صو�صي/ابي�ض/ال�شارقة ) من
نوع ( ني�سان تيدا  -هات�شباك ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ
كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

�إخطار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2017 / 35021
املــنذر  :بنك ابوظبي الأول
املنذر �إليه  :حممد ا�صواب
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة (  ) 81,593.36درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رقم ( /90274خ�صو�صي/A/ر�أ�س اخليمة ) من
نوع ( هوندا اكورد � -صالون ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ
كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
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�إخطار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2017 / 35026
املــنذر  :بنك ابوظبي التجاري
املنذر �إليه  :فريدريك ويبري
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة (  ) 24,936.38درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رقم (  / 69031خ�صو�صي /الفئة  / 12ابوظبي)
من نوع ( بيجو � - 2008صالون ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

�إخطار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2017 / 35024
املــنذر  :بنك ابوظبي التجاري
املنذر �إليه  :جيكو راجو توما�س راج
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة (  ) 53,675.32درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رق��م ( /34078خ�صو�صي/S/دبي ) من ن��وع (
ني�سان التيما � -صالون ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة
حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

�إخطار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2017 / 35023
املــنذر  :بنك ابوظبي التجاري
املنذر �إليه  :تيمبيكيلي اينجوجنو
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة (  ) 27,229.72درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رقم ( /36526خ�صو�صي/الفئة  / 10ابوظبي )
من نوع ( ميت�سوبي�شي الن�سر � -صالون ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

�إخطار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2017 / 35028
املــنذر  :بنك ابوظبي التجاري
املنذر �إليه  :كاترين �سينورو ديال كروز
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة (  ) 10,647.00درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رق��م ( /18806خ�صو�صي/E/دبي ) من ن��وع (
مازدا  - 2هات�شباك ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق
املنذر من �أي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12214بتاريخ 2018/1/3

الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3757تنفيذ جتاري
اىل امل�ن�ف��ذ � �ض��ده -1/ك��رو��س�ت��ا �سيا ل�لاغ��ذي��ة ��� -ش ذ م م جم�ه��ول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان طالب التنفيذ/مطعم بوب�س ف�ش ان��د �شيب�س باك�ست -
���ش ذ م م وميثله ��/س��ام��ي عبدالغفار ا�سماعيل ال�سيد  -ق��د �أق ��ام عليك
الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )214460.57دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ووق��ف احلجز
التنفيذي رق��م  347/2016تنفيذ جت��اري وع��دم االع�ت��داد ب��ه .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3

�إخطار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2017 / 35031
املــنذر  :بنك ابوظبي التجاري
املنذر �إليه  :جلوبومري بورجاريك
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة (  ) 43,680.16درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رقم (  / 37119خ�صو�صي /الفئة  / 2ال�شارقة )
من نوع ( فولك�س واجن جيتا� -صالون ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

�إخطار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2017 / 35027
املــنذر  :بنك ابوظبي التجاري
املنذر �إليه  :فريدريك ويبري
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة (  ) 32,395.22درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رقم ( /71806خ�صو�صي/الفئة  / 12ابوظبي )
من نوع ( بيجو � - 3008صالون ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

�إخطار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2017 / 35032
املــنذر  :بنك ابوظبي التجاري
املنذر �إليه  :ليتو ريفويروز باوتي�ستا
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة (  ) 50,369.81درهم
نتيجة الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط
وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات
التنفيذية على ال�سيارة رقم ( /84694خ�صو�صي/الفئة االوىل  /ال�شارقة)
من نوع ( هوندا اكورد � -صالون ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ
كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

الكاتب العدل

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/566عقاري كلي
اىل املدعي عليهما -1/حممد ر�ضا عبدالرحمان هومن زاده  -2فاطمة حممد ر�ضا
هومن زاده جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/امري ح�سني كرميي دو�ست قد اقام
الدعوى اعاله وعليه نعنلكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2017/12/27:احلكم التمهيدي
التايل:حكمت املحكمة بندب اخلبري العقاري املخت�ص �صاحب الدور بجدول خرباء
املحكمة لالطالع على اوراق الدعوى وما بها من م�ستندات و�صرحت للخبري املنتدب
االنتقال الية جهة يرى �ضرورة االنتقال اليها وتعينه على اداء ماموريته و�سماع اقوال
الطرفني و�شهودهما دون حلف ميني وقدرت امانة ( )20.000درهم على ذمة م�صاريف
واتعاب اخلبري وكلفت املدعي ايداعها خزينة املحكمة ,وحددت لها املحكمة جل�سة يوم
االربعاء املوافق 2018/1/10:ال�ساعة� 11:00:صباحا يف القاعة.ch1.B.8:
رئي�س الق�سم

الكاتب العدل

حماكم دبي االبتدائية
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مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
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مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى  2017/569عقاري كلي

يف الدعوى  2017/2676مدين جزئي

اىل املدعي عليه/فريدريك اجنيل فراجنوي�س بورتولوين جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي/بنك دبي اال�سالمي �ش.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي �آل علي قد �أقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليه والزام املدعي
عليه مببلغ وقدره ( )291.667درهم كتعوي�ض لفوات الربح حتى تاريخ 2016/9/11:ومبلغ
وق��دره ( )4.839.819دره��م كتعوي�ض عن اال�ضرار والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة (جميع الطلبات مو�ضحة تف�صيليا يف �صحيفة
الدعوى) .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2018/1/8ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة
 Ch1.B.8لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

اىل املدعي عليه/فرا�س �شميط جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ماجد

رئي�س الق�سم

الكاتب العدل

حممد روا� ��س ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة مببلغ وقدره
( )22000درهم والفائدة والر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء
املوافق  2018/1/9ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch2.D.17لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2768مدين جزئي

اىل املدعي عليه -1 /ب��واب��ة اخلليج العربي لتجارة املرطبات � ��ش.ذ.م.م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي� /شركة االحت��اد العقارية � ��ش.م.ع وميثله:عبداهلل
حممد حاجي علي العو�ضي قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
امل��دع��ي عليها ب���س��داد مبالغ م�ستحقة وق��دره��ا ( )19.000دره��م ب��اال��ض��اف��ة اىل
االج��ور االخ��رى مع الفائدة القانونية وقدرها  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/10ال�ساعة � 8.30ص
بالقاعة  Ch1.B.10لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على
الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

29
مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
�إعادة اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  /02/10516/2017جتاري
اىل املدعى عليه  :عبداهلل حممد ح�سني
مبا �أن املدعي  :باحل�صا للعقارات فرع من �شركة باحل�صا الدولية  -ذ م م
قد �أقام �ضدكم الدعوى / 02/10516/2017جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخالء عقار  -ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للم�أجور للفرتة من 2017/6/15
حتى  2017/12/1فرت�صد بذمته مبلغ  22356دره��م وميتنع عن ��س��داده رغ��م اخطاره
بال�سداد او الإخالء يف 2017/10/18
مطالبة مالية  -انه تر�صد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2017/6/15
وحتى  2017/12/1و رغم اخطاره يف  2017/10/18بالن�شر ميتنع عن ال�سداد
الزام بت�سليم م�ستندات  -ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه والبد من
تطهري امل�أجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية  -ما ي�ستجد من ايجار بواقع ( ) 4000درهم �شهريا وحتى االخالء الفعلي
مطالبة مالية -الزام املدعى عليه بر�سوم وم�صاريف الدعوى
وق��ررت اللجنة الق�ضائية �إع��ادة اعالنكم بالن�شر للح�ضور بجل�سة يوم االربعاء املوافق
 2018/1/10ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�ضائية (اللجنة اخلام�سة ) بالدائرة الإبتدائية
واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى  ،وقد �أمر بتق�صري مدة
امل�سافة اىل ثالثة اي��ام من تاريخ الن�شر .ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونا
وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

حماكم دبي

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
�إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/9787عمايل جزئي
اىل املدعي عليه �-1 /شركة اوميغا الين للخدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /م�صطفى �شحات �سيد �سليمان قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 60500درهم) وتذكرة عودة مببلغ ()2000
درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB177382299AE:وحددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2018/1/8ال�ساعة � 09.30ص بالقاعةch1.B.10:
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل ,ويف حالة
تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
�إعادة اعالن ح�ضور امل�ستانف �ضده بالن�شر
يف اال�ستئناف � /03/01243/2017سكني

اىل امل�ستانف �ضده  :اربيان جلف لل�شقق الفندقية الرب�شاء � -ش ذ م م
مبا �أن امل�ستانف  :عبدالقادر م�صطفى قدور  -وعبدالغني حممد مالح
قد �أقام �ضدكم اال�سئناف � /03/01243/2017سكني امام املركز بطلب بالتايل :
الغاء احلكم امل�ستانف والق�ضاء جمددا  -قبول اال�ستئناف �شكال  ،الغاء احلكم
امل�ست�أنف والق�ضاء جمددا بالطلبات الواردة يف الئحة دعواه
مطالبة مالية  -الزام املدعي عليه بر�سوم وم�صاريف الدعوى
وقررت اللجنة الق�ضائية �إعادة اعالنكم بالن�شر للح�ضور بجل�سة يوم االحد
املوافق  2018/1/7ال�ساعة 2.00م امام اللجنة الق�ضائية (اللجنة اال�ستئنافية
الثانية) بالدائرة اال�ستئنافية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية
لنظر ال��دع��وى  ،وق��د �أم��ر بتق�صري م��دة امل�سافة اىل ثالثة اي��ام م��ن تاريخ
الن�شر .ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من
دفاع وم�ستندات.

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  / 02/10145/2017جتاري
اىل املدعى عليه  :توتال هو�سبيتاليتي �سوليو�شنز خلدمات التموين � -ش ذ م م وميثلها
عبداللطيف كافيل فالبيل هندي اجلن�سية
مبا �أن املدعي  :كلثم احمد عبدالرحمن
قد �أق��ام �ضدكم الدعوى /02/10145/2017جت� ��اري ايجارات ام��ام املركز بطلب الزامكم
بالتايل
مطالبة مالية  -ال��زام املدعي عليها ب��ان ت ��ؤدي للمدعية مبلغ م�ق��داره  1845000درهم
والذي ميثل الدفعات الثانية والثالثة والرابعة من بدل االيجار امل�ستحق عن ال�سنة االوىل
من مدة العقد مو�ضوع الدعوى واملحرر عنها ال�شيكات الثالث املو�ضحة مبنت ال�صحيفة
والتي اعيدت دون �صرف م�ضافا اليها امل�صاريف البنكية التي تكبدتها املدعية من جراء
ارجتاع ال�شيكات دون �صرف واملتفق عليها بالبند (�أ) من االتفاقية املرفقة باالوراق.
مطالبة مالية -الزام املدعى عليه بر�سوم وم�صاريف الدعوى
وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�شر للح�ضور بجل�سة يوم االثنني املوافق 2018/1/8
ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�ضائية (اللجنة اخلام�سة ) بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة
مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى  ،وقد �أمر بتق�صري مدة امل�سافة اىل
ثالثة ايام من تاريخ الن�شر .ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم
من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � / 02/09611/2017سكني

اىل املدعى عليه  /دي �سي اي للمقاوالت � -ش ذ م
مبا �أن املدعي  /الند مارك لتجارة الكهروميكانيكية � -ش ذ م م
قد �أقام �ضدكم الدعوى �/ 02/09611/2017سكني ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية  -انه تر�صد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/9/21
وحتى  2017/2/28ورغم اخطاره باال�ستالم يف  2017/2/1مينتع عن ال�سداد وقد اخلي العقار
بتاريخ 2017/2/28
مطالبة مالية  -املدعي عليه ملزم طبقا للعقد ب�سداد مبلغ  %20قيمة ال�ضرائب مببلغ  218960درهم
مطالبة مالية  -املدعي عليه ملزم ب�سداد مبلغ الكهرباء وال�صرف ال�صحي مبقداره  960درهم
للغرفة باجمايل  46غرفة يف �سبعة ا�شهر مببلغ  309120درهم
مطالبة مالية  -املدعي عليه طبقا لل�شرط رقم  14بالعقد فانه ملزم بدفع غرامة ف�سخ العقد
بايجار �ستة ا�شهر مببلغ  547400درهم
مطالبة مالية  -املدعي عليه ملزم ب�سداد  100درهم م�صاريف الغاز كما هو من�صو�ص بالعقد
باجمايل  46غرفة و�سبعة ا�شهر مببلغ  32200درهم
مطالبة مالية -الزام املدعى عليه بر�سوم وم�صاريف الدعوى
وقررت اللجنة الق�ضائية اعالنكم بالن�شر للح�ضور بجل�سة يوم االربعاء املوافق 2018/1/10
ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�ضائية (اللجنة اخلام�سة) بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر
مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى  ،وقد �أمر بتق�صري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام
من تاريخ الن�شر .ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع
وم�ستندات.

ا�ســــم امل�صفي  :يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عنـــوانــــه  :مكتب ( )9-10ملك مركز منت لالعمال  -رقة البطني مبوجب هذا
تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه  ،قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
لديها بتعيني امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية « �آدمتك �سوفت وير �سلو�شنز
« (���ش.ذ.م.م) وعنوانها  :حمل رقم  15ملك حممد �سيف هنداوي – ديرة –
هور العنز وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ
( )2016/11/30وامل�صدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ ()2016/11/30
وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب ()9 -10
ملك مركز منت لالعمال  -رقة البطني  -هاتف  )04 – 2226266( :فاك�س
( )04 – 2223773م�صتحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك يف
خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1864تنفيذ مدين
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة راهنافارد همرا راه �آي ابري�شام طبقا للعقد راه نورد للتجارة
العامة �ش.ذ.م.م طبقا للرخ�صة التجارية  -2هادي راهنافارد طبقا للعقد هادي ايراج
ره��ان��اوارد طبقا لبطاقة الهوية ب�شخ�صه وب�صفته مدير و�شريك ل�شركة راه نورد
للتجارة العامه جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ�/آريا حممد مهدي تقوى
�شيخ وميثله�:سمرية عبداهلل علي قرقا�ش قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة
اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ( )237777دره��م بالت�ضامن  -2بف�سخ
عقد البيع امل�ؤرخ2014/4/24:اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/6703عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي ع�ل�ي��ه -1/ف��اي��ر ان�ترن��ا��ش��ون��ال ل�ل�خ��دم��ات � � ��ش.ذ.م.م جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان املدعي/عمر حممود م�صطفى حممود نعلنكم بان املحكمة حكمت
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/10/12يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/عمر
حممود م�صطفى حممود بالزام املدعى عليها ب�أن ت��ؤدي للمدعي مبلغ ()5527
درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او مايقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة
�صاحب عمل اخر والزمتها املنا�سب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه فيهات
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة
ا�ســـم ال�شركة � “ :آدمتك �سوفت وير �سلو�شنز “ (�ش.ذ.م.م)
رق��م الرخ�صــة  731670 :عنـوانها  :حمل رق��م  15ملك حممد �سيف هنداوي –
ديرة – هور العنز ال�شكـل القانوين  :ذات م�سئولية حم��دودة رقم القيد بال�سجل
التجاري  1165227 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه  ،قد مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذكور اعاله  ،وذلك مبوجب
القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ ( )2016/11/30وامل�صدق لدى
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ ( )2016/11/30وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة
التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب ( )9 -10ملك مركز منت لالعمال  -رقة البطني
 هاتف  )04 – 2226266( :فاك�س ( )04 – 2223773م�صتحبا معه كافة امل�ستنداتوالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
�إعادة اعالن بالن�شر

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى  2017/12269عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/11247عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1 /واحة الوفاء للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /احمد خليفة �سعيد بخيت قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 19095دره��م) وتذكرة عودة مببلغ وق��دره ()1500
درهم وبالر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى AE990186086MB:وحددت
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/2/6ال�ساعة � 08.30ص بالقاعةch1.A.2:
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل ,ويف حالة
تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

اىل امل��دع��ي عليه -1 /اح�م��د م�صطفى احمد حممد علي جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /االمارات للمزادات �ش.ذ.م.م قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 90000درهم) والر�سوم
وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB178349279AE:وحددت لها جل�سة
يوم االحد املوافق  2018/1/14ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة  ch1.A.2لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة
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حماكم دبي االبتدائية
العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/4826تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �ضده -1/ال�سدرة للنقل وخدمات حزم الب�ضائع جمهول حمل
االق��ام��ة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ا�شفاق حممد ري��ا���ض قد �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )8243درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل
مبلغ ( )817درهم ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى  2017/10379عمايل جزئي
اىل املدعي عليه �-1 /شركة الروي�س الهند�سية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /عبداهلل النعمان راكيك اال�سالم قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 4670دره��م) وتذكرة ع��ودة مببلغ(1500
درهم) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB177669855AE:وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق  2018/2/18ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة ch1.A.2
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل  ,علما بان
الدعوى واحيلت اىل الدائرة اخلام�سة وعلما بانها جددت من ال�شطب .
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم
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العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3882تنفيذ جتاري
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العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
انذار عديل بالن�شر
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املنذر � /شركة نا�صر بن عبداللطيف ال�سركال للعقارات � -ش ذ م م
املنذر اليه  /نعيم عبا�س برت لتجميل ال�ساحات اخلارجية والداخلية � -ش ذ م م
جمهول حمل االقامة)

املنذرين  :ورثة  /حممد ابراهيم حممد ال�سويدي
املنذر اليه  :ات�ش كيه جيه ار زد لتجارة االلكرتونيات � -ش ذ م م

اىل املنفذ �ضده -1/م�ؤ�س�سه برج الكويت التجاريه  -2حممد �شم�س مري البلو�شي ب�صفته
ال�شخ�صيه وب�صفته مالك امل�ؤ�س�سة املدعي عليها االوىل امل�سماه (م�ؤ�س�سه ب��رج الكويت
التجاريه) � -3سيد حممود �سيد حممد جاويد � -4سيد علي �سيد حممود جاويد جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب التنفيذ/بنك � �ص��ادرات اي��ران (ف��رع امل�ك�ت��وم) ق��د �أق��ام عليك
الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام املنفذ �ضده االول والثاين والثالث واخلام�س
بالت�ضامن والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )4144799.43درهم واملنفذ �ضدهم من
االول وحتى اخلام�س ب�سداد املبلغ املنفذ به بالت�ضامن والتكافل وقدره ( )2680550درهم
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
ال�سبت  25نوفمرب  2017العدد 12182
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ2017/06/29:م
املودعة حتت رقم275738 :
تاريخ �إيداع الأولوية 16 :يناير 2017
با�ســم :ابريكرومبي اند فيت�ش يورب ا�س ايه جي ال
وعنوانه :فيا موري 6850 ،مندري�سيو� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س؛ م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط؛ �صابون؛ عطور وزي��وت عطرية؛ م�ستح�ضرات جتميل؛ غ�سول (لو�شن) لل�شعر؛ منظفات
�أ�سنان؛ كرميات ا�ستحمام (غري طبية)؛ كرميات ال�شعر وكرميات جتميلية وكرميات ال�شم�س وكرميات
م��ا بعد التعر�ض لل�شم�س وك��رمي��ات م��ا بعد احل�لاق��ة وك��رمي��ات التنظيف وك��رمي��ات معطرة وكرميات
اال�ستحمام؛ لو�شن (غ�سول) للعناية باجلمال؛ هالم (جل) للوجه؛ م�ستح�ضرات حالقة؛ م�ستح�ضرات
ما بعد احلالقة؛ م�ستح�ضرات للعناية بالب�شرة؛ كرمي اجل�سم؛ غ�سول (لو�شن) اجل�سم؛ زي��وت للج�سم
(لال�ستخدام التجميلي)؛ مق�شرات للج�سم؛ مق�شرات للوجه (م�ستح�ضرات جتميل)؛ كرميات لليدين؛
غ�سول (لو�شن) لليدين؛ مرهم مرطب لل�شفاه (غ�ير طبي)؛ كرميات العناية بالب�شرة (م�ستح�ضرات
جتميل)؛ غ�سول العناية بالب�شرة (م�ستح�ضرات التجميل)؛ م�ستح�ضرات جتميل للعناية باجلمال؛ حجر
ال�شبة لأغرا�ض التجميل؛ م�ساحيق للج�سم؛ كرمي للعينني؛ كرميات وغ�سول لت�سمري الب�شرة؛ م�سحوق
التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي؛ م�ستح�ضرات تعطري
اجلو؛ بخور؛ مزيجات من �أوراق الورد املجففة املعطرة (روائح)؛ نا�شرات عطر من الق�صب؛ م�ستخرجات
عطرية؛ خال�صات �أثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �سائلة؛ بخاخات تعطري الغرف؛ �أكيا�س معطرة
للبيا�ضات؛ م�ستح�ضرات وعالجات لل�شعر؛ جل ت�صفيف ال�شعر وغ�سول ت�صفيف ال�شعر؛ م�ستح�ضرات
العناية بال�شعر ،لي�ست لأغرا�ض طبية؛ �شامبو؛ بل�سم ال�شعر؛ �صبغة �شعر؛ م�ستح�ضرات تنظيف ال�شعر
(�شامبو-بل�سم)؛ مواد تواليت؛ زيت ا�ستحمام؛ م�ستح�ضرات ا�ستحمام ،لي�ست لغايات طبية؛ م�ضادات للعرق
لال�ستخدام ال�شخ�صي؛ مزيل الروائح الكريهة لال�ستخدام ال�شخ�صي (عطور)؛ بخاخات للج�سم؛ مكياج؛
لوا�صق لتثبيت الرمو�ش امل�ستعارة؛ رمو�ش م�ستعارة؛ �أظافر م�ستعارة؛ لوا�صق لتثبيت ال�شعر امل�ستعار؛ ملمع
ال�شفاه؛ م�ستح�ضرات املكياج للوجه واجل�سم؛ غ�سوالت للج�سم؛ غ�سوالت للفم؛ لآل��ئ للحمام؛ فقاقيع
للحمام؛ م�ساحيق جتميلية للوجه؛ ظالل العيون؛ م�سحوق براق للوجه واجل�سم ؛ طالء ال�شفاه؛ م�سكرة؛
مل�صقات فنية للأظافر؛ ملمع الأظافر؛ مزيل طالء الأظافر؛ جل اال�ستحمام.
الواقـعة بالفئة3 :
و�صف العالمة :كتبت ع�ب��ارة " "A&F RISE & SPARKLEب��أح��رف التينية كما ه��و مبني يف
منوذج الطلب.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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العدد  12214بتاريخ 2018/1/3
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018 / 2
املنذر  /نبيل عبدالرحمن احمد عارف
بوكالة املحامي  /ح�سني لوتاه
املنذر اليه  /كوميوبرنت � -ش ذ م م
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2018 / 1
املنذر � /شركة مودرن لتجارة مواد البناء
بوكالة املحامي  /ح�سني لوتاه
املنذر اليه � /شركة ا�سكون كونرتاك�شنز �ش ذ م م
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العدد  12214بتاريخ 2018/1/3

العدد  12214بتاريخ 2018/1/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/4035تنفيذ جتاري

اىل املنفذ � �ض��ده� -1/شركة ال��راج�ح��ي ل�لان���ش��اءات  -ذ م م  -جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ�/شركة ثريفتي لت�أجري ال�سيارات
 ذ م م  -وميثله  /حبيب حممد �شريف عبداهلل املال  -قد �أق��ام عليكالدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )2084110.86درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3832تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده� -1/شركة رب�ض للمقاوالت  -ذ م م جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ/ايبكو للزيوت  -فرع � -شركة ايبكو للم�شاريع  -ذ م
م وميثله  /امريه را�شد حممد �سامل ال�صريدي  -قد �أقام عليك الدعوى
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()31244
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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داخلي
الفتق هو ب��روز ع�ضو �أو ن�سيج
ّ
ثقب يف ع�ضالت اجل�سم.
عرب ٍ
وت�شمل جراحة �إ�صالح الفتق �أو (رفو
الفتق) �إع���ادة الأن�سجة �إىل مكانها
ال�صحيح ،وخاللها يلج�أ اجل��راح �إىل
�شبكة لت�صحيح املنطقة ال�ضعيفة من
الن�سيج.

30

ّ
ال�شاقة
بن�شاطات كالتمارين
ال يالحظه البع�ض � اّإل حني يقوم
ٍ

الفتق� ..أنواعه و�أعرا�ضه وجراحات ا�صالحه
مت � ّر �سنة �أو اث�ن�ت��ان قبل ظ�ه��ور �أع��را���ض الفتق امللحوظة
واملزعجة وامل�ؤملة .وال يالحظ البع�ض الفتق � اّإل حني يقوم
بن�شاطاتٍ كالتمارين ال�شا ّقة مث ً
ال� .أ ّم��ا �أعرا�ضه وعوامله
التي ت�شري �إىل �ضرورة اخل�ضوع جلراحة فت�شمل:
• الأمل �أو االن ��زع ��اج ال �ن��اجت��ان ع��ن ال�ف�ت��ق ع�ل��ى املدى
الطويل.
• الأمل �أو االنزعاج املت�ضاربان مع الن�شاطات اليوم ّية.
• الأمل �أو االنزعاج املتفاقمان مع مرور الوقت.
• الأمل احلا ّد يف البطن والقيء.
• الفتوق الكبرية.
• الفتوق �سريعة النم ّو.
تتو�سع،
• الفتوق احلا�صلة يف �أماكن قد ت��زداد �سوءاً �أو ّ
كالفخذ.
• ال�ف�ت��وق ال�ت��ي ت�ضغط على الأع���ص��اب فت�س ّبب ته ّيجاً
وخدراً.
ربر
يف بع�ض احل ��االت ،ال ي�ح��دث الفتق �أع��را� �ض �اً ك��اف�ي� ًة ت ّ
التدخّ ل الط ّبي .لك ّنه ال يُ�شفى من دون جراحة ،لذا ت�صبح
�ضرور ّية عندما تتفاقم الأعرا�ض.
�أنواع اجلراحات
رفو الفتق (�إ�صالح الن�سيج):
�أق��دم �أن��واع ج��راح��ات الفتق وال ي��زال يُ�ستخدم
ح� ّت��ى ال �ي��وم .ي�ح��دث خ�لال��ه اجل � � ّراح �ش ّقاً
طوي ً
ال مبا�شر ًة فوق الفتق ث ّم ي�ستخدم
الأدوات اجلراح ّية ليفتح اجل��رح مبا
ف�ي��ه ال�ك�ف��اي��ة ح � ّت��ى ي�صل �إل �ي��ه .يف
املرحلة الثانية ،يعيد الن�سيج �أو
الع�ضو ال�شا ّذ �إىل مكانه الأ�صلي
ويزيل كي�س الفتق.
�أخ� � � �ي� � � ��راً ،يخيط

اجل � � ّراح ج��وان��ب الع�ضل امل�ف�ت��وح �أو ال�ث�ق��ب ال ��ذي ب��رز من
خالله الفتق ،ويحر�ص على التعقيم قبل �إغالق القطب.
ر�أب الفتق (الإ�صالح ال�شبكي):
يف هذه اجلراحة ،ال يغلق اجل ّراح الع�ضل املفتوح بالقطب،
يغطي الفتق ب�شبكة ّ
بل ّ
م�سطحة معقّمة م�صنوعة �إجما ًال
من البال�ستيك املرن كالبويل بروبيلني �أو ن�سيج احليوان.
يحدث اجل� � ّراح ثقوباً �صغري ٍة ح��ول الفتق ويخيط �شبكة
خم�ص�صة ل�ه��ذه احل��ال��ة بالأن�سجة ال�صحية ذات املحيط
ال�سليم.
ت�ستخدم الأن�سجة التالفة �أو ال�ضعيفة املحيطة بالفتق
من�صة دعم مق ّوية .يُذكر �أن ر�أب الفتق
خالل منوها ال�شبك َة ّ
يعرف بكونه �إ�صالح الفتق اخلايل من ال�ضغط.
�أنواع الفتق
تختلف �أن ��واع ال�ف�ت��ق ب��اخ�ت�لاف طبيعته .و ُت�ع�ت�بر الأن ��واع
الثالثة التالية �أكرثها �شيوعاً:
• الفتق ال ��ردود :ميكن دف��ع الفتق يف ه��ذه احل��ال��ة �إىل
الثقب الذي برز منه.
• الفتق غري الردود �أو املنحب�س :يف هذه احلالة ،ميتلئ
الع�ضو �أو �أن���س�ج��ة ال�ب�ط��ن بكي�س ال�ف�ت��ق وال مي�ك��ن �إع ��ادة
الأخري من الثقب الذي خرج منه.
• ال�ف�ت��ق امل�خ�ت�ن��ق :يعلق ج��زء م��ن الع�ضو �أو
الن�سيج داخ ��ل ال�ف�ت��ق وتنقطع ع�ن��ه �إم� ��دادات
ال��دم غ��ال�ب�اً .ويمُ �ك��ن �إج ��راء ج��راح�ت��ي الفتق
�إمّ ا عرب ٍّ
ري �أو باملنظار الذي ي�صل �إىل
�شق كب ٍ
الأن�سجة النازحة عرب ثالثة ج��روح �أو �أربعة
جماورة للفتق.
ي�ستعني الطبيب خالل اجلراحة مبنظار من
الألياف ال�ضوئ ّية يُ�س ّمى منظار البطن ويعمل
مبنزلة كامريا فيديو.
عمل ّية التعايف
قبل �أن يغادر املري�ض امل�ست�شفى ،ي�شرح له اجل ّراح
الن�شاطات التي ال ب ّد من جت ّنبها وم�دّة االبتعاد
عنها .يحتاج املري�ض عموماً من ثالثة �إىل �ستة
�أ��س��اب�ي��ع لي�شفى مت��ام �اً ب�ع��د خ�ضوعه جلراحة
ال�ف�ت��ق .ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ه��ذا ،يحتاج �إىل �أ�سبو ٍع
�أو اث �ن�ين ق�ب��ل ع��ودت��ه �إىل ال�ع�م��ل والن�شاطات
اليوم ّية.
م�ضاعفات
جلراحات �إ�صالح الفتق بع�ض الأعرا�ض اجلانب ّية
كما هي احلال مع العمل ّيات اجلراح ّية كافة .يبدو
ال�شقّ �أو اجلرح متو ّرماً �أو �أحمر اللون ب�شكل ملحوظ
�أحياناً .كذلك يكون م�ؤملاً ،خ�صو�صاً عند مل�سه.
ُت�ساعد الأدوي��ة امل�ضادّة لاللتهابات وم�س ّكنات الوجع يف

تقليل االلتهاب والأعرا�ض املرتبطة به .ميكن �أي�ضاً و�ضع
ال�ث�ل��ج ع�ل��ى م��و��ض��ع اجل��راح��ة م� �دّة  10دق��ائ��ق ك � ّل �ساع ٍة
لتخفيف االلتهاب.
ت�شمل امل�ضاعفات الأق� � ّل �شيوعاً �إمن��ا املحتملة واملخاطر
املرتبطة بجراح َتي �إ�صالح الفتق:
• العدوى.
• تلف الع�ضو �أو الن�سيج.
• تكرار الفتق �أو عودته.
• تك ّون الورم امل�صلي �أو كي�س �سوائل حتت �سطح اجللد.
• تلف الأع�صاب و�أملها اللذان ي�س ّببان وخزاً �أو خدراً.
• الإم�ساك وتراجع حركة الأمعاء.
• عدم القدرة على التب ّول �أو مواجهة �صعوب ٍة فيها.
• �سل�س البول �أو ت�س ّربه.
• ن��زف �أو ن��زف داخ �ل��ي وورم دم ��وي �أو جت� ّم��ع ال ��دم يف
اجلرح.
تو�سع الندبات والت�صاقها.
• ّ
• الفتق اجلراحي الذي يتط ّور عرب اجلرح.
• ت�ش ّكل نا�سور �أو فتحة غري طبيع ّية بني ع�ضوين.
• التهاب امل�سالك البول ّية.
• جلطة دمو ّية.
ٌ
�صعوبات يف التن ّف�س.
• التهابٌ رئويٌّ �أو عدوى الرئة �أو
• م�ضاعفات الكلى �أو ف�شلها.
• �أ ٌ
مل يف ال�شبكة املزروعة.
ا�ست�شارة الطبيب
بعد اخل�ضوع للجراحة ،عليك ا�ست�شارة الطبيب يف حال:
• بقي اجلرح ملتهباً وي�س ّبب �أملاً بعد �أكرث من ب�ضعة �أ ّيا ٍم
على اجلراحة ،خ�صو�صاً �إذا ازدادت حدة الأعرا�ض.
• ظهرت �أع��را���ض جديدة مل تكن م��وج��ود ًة يف ال�ساعات
التي تلت اجلراحة مبا�شرة.
• احل ّمى.
• تغيرّ لون الفتق املنتفخ ،خ�صو�صاً �إذا مال �إىل الأحمر
الغامق �أو البنف�سجي.
• ال�شحوب �أو تغيرّ لون اجللد.
• رائحة �أو �إفرازات من اجلرح :دم� ،أو قيح� ،أو �سائل
�ش ّفاف.
• مل َ
ي�شف جرح ال�شقّ .
• تو ّرم اخل�صيتني وت�ص ّلبهما.
• ال�ت�ه��اب و�أمل ال ي�ت�ج��اوب��ان م��ع الأدوي ��ة
والثلج.
• تق ّل�صات يف املعدة.
• غياب حركة الأمعاء ثالثة �أ ّيام �أو �أكرث.
• �أمل حا ّد يف البطن وقيء.
• �أمّ � ��ا امل���ض��اع�ف��ات الأك �ث�ر خ �ط��ور ًة والتي
ت �ت �ط � ّل��ب ال ��رع ��اي ��ة ال �ط �ب �ي��ة ال� �ف ��ور ّي ��ة فهي
االلتهاب �إج�م��ا ًال ال��ذي يحدث �أح�ي��ان�اً بعد �أ ّيا ٍم
�أو �أ�سابيع على اجلراحة.

عوامل اخلطر
ثمة عوامل ت�ضاعف خطر الإ�صابة بالأعرا�ض اجلانب ّية بعد
اجلراحة �أو ف�شل الأخرية� ،أبرزها:
• العمر.
• ال�سمنة.
• احلمل.
• التاريخ العائلي.
• املهنة.
• الإم�ساك.
• التدخني.
•

�ضغط الدم املرتفع.
• ا�ضطرابات يف الن�سيج ال�ضام.
• �سوء التغذية.
حقائقُ �سريعة
• ال ي�س ّبب الفتق ال�صغري �أيّ �أعرا�ض.
• ُت�ص ّنف ج��راح��ات الفتق عموماً ب�ين (رف��و الفتق) و)
ر�أب الفتق).
• يُعترب �إ�صالح الفتق جراحة اليوم الواحد� ،أي �أنّ املري�ض
يعود �إىل املنزل بعد ب�ضع �ساعاتٍ من اخل�ضوع لها.
• جراحتا الفتق �آمنتان وفاعلتان �إىل ح ٍّد ما.

�أ�سباب �ضمنية الرتفاع �ضغط الدم
معر�ض ًا الرتفاع �ضغط الدم من دون �أن تدرك ذلك؟ �إليك عدد ًا من الأمور التي ت�ؤدي �إىل هذا اال�ضطراب.
هل ميكن �أن تكون ّ
الأدوية
ي�ؤدي عدد كبري من الأدوية التي ال تتط ّلب و�صفة طبية �إىل
ارتفاع �ضغط الدم ،والأبرز يف هذا املجال م�ضادات االكتئاب
وحبوب منع احلمل ومزيالت االحتقان والبارا�سيتامول.
رمب � � ��ا ت � �ف� ��اج � ��أ �أي � �� � �ض � �اً
ح� � �ي � ��ن ت� � �ع � ��رف
�أنّ م�ضادات
االلتهاب غري

ال�ستريويدية تعزز هذه امل�شكلة .حتى �أنها ت�ؤثر يف فاعلية جون والثوم واجلنكة وجذر عرق ال�سو�س� .إذا كنت تتناول
بع�ض �أدوي��ة ال�ضغط .بناء عليه ،يجب �أن يراقب املر�ضى عالجاً الرتفاع �ضغط الدم� ،أب ِل ْغ طبيبك باملكمالت الع�شبية
�ضغط دمهم بانتظام �إذا ك��ان��وا ي ��أخ��ذون النابروك�سني �أو التي ت�أخذها.
الإيبوبروفني يومياً منذ فرتة طويلة.
احلرمان من النوم
ت�شري ال��درا� �س��ات �إىل �أن ال �ن��وم لأق ��ل م��ن ��س��ت ��س��اع��ات يف
املكمالت الع�شبية
تعطي ال�ع�لاج��ات الطبيعية �أح�ي��ان�اً جمموعة م��ن الآثار الليلة ي��رف��ع �ضغط ال��دم �أو ي��زي��د ارت �ف��اع ال�ضغط �سوءاً.
اجلانبية وي��ؤث��ر بع�ضها يف معدل �ضغط ال��دم �أو مفعول يظن الباحثون �أن النوم ال�سليم �ضروري لتنظيم هرمونات
�أدوي ��ة ال�ضغط .يجب التن ّبه حت��دي��داً م��ن خال�صة زهرة ال�ضغط النف�سي واحل�ف��اظ على �سالمة اجلهاز الع�صبي،
ع�ل�م�اً ب ��أن ه��ذي��ن ال�ع��ام�لَ�ين ي�سمحان بت�سجيل �ضغط دم
العطا�س وال�برت�ق��ال امل � ّر والأفيدرين
�صحي .لذا حاول �أن تنام �سبع �أو ثماين �ساعات يف الليلة.
واجل�ن���س�ن��غ وال �غ��رن��ا ون�ب�ت��ة �سانت
�شرب الفركتوز
يف عام  ،2010الحظت درا�سة �أجرتها جامعة (كولورادو)
�أن ال��رج��ال والن�ساء الذين ا�ستهلكوا كمية �إ�ضافية من
الفركتوز �أ�صبحوا �أكرث عر�ضة الرتفاع �ضغط الدم .لكن ال
يوافق بع�ض العلماء على هذا اال�ستنتاج بل يعتربون �أن
�ضغط الدم ال يرتفع �إال عند ا�ستهالك كميات مفرطة
من الفركتوز .والأخ�ير عن�صر �شائع يف امل�شروبات
الغازية وع�صائر الفاكهة وامل�شروبات الريا�ضية
وامل��اء املن ّكه .ه��ل تريد م�شروباً لتخفي�ض �ضغط
ال��دم؟ ن�شرت جامعة غ��رب �أ�سرتاليا �أدل��ة مفادها
�أن �شرب ثالثة �أكواب من ال�شاي الأ�سود يومياً قد
ي�ساهم يف تخفي�ض �ضغط الدم بدرجة ملحوظة.

الكوكايني ّ
واملن�شطات �إىل رفع م�ستوى �ضغط الدم� ،أو ميكن
�أن ي�ؤثر يف الأدوية التي ت�أخذها لل�سيطرة عليه.

ال�ضغط النف�سي
ت�ستمر البحوث عن الروابط القائمة بني ال�ضغط النف�سي
وبني م�ستوى �ضغط ال��دم .من املعروف �أن �ضغط الدم قد
يرتفع م�ؤقتاً يف الأوق��ات الع�صيبة .لكن مل ي ّت�ضح بعد ما
�إذا كان املزمن منه يرفع �ضغط ال��دم على امل��دى الطويل.
م��ع ذل��ك م��ن امل�لاح��ظ �أن ال�ضغط النف�سي ي��دف��ع النا�س
املواد غري امل�شروعة
�إىل الإفراط يف الأكل وال�شرب ويُخ ّف�ض مدة نومهم ،وهي
ي � � ��ؤدي ا� �س �ت �ه�لاك امل � ��واد غ�ي�ر امل �� �ش��روع��ة مثل عوامل قد ت�سبب ارتفاع �ضغط الدم.

خ�لال الأوق� ��ات الع�صيبة �أي���ض�اً ي�تراج��ع ميل ال�ن��ا���س �إىل
االعتناء بنف�سهم ،ما يعني �أنهم قد ميتنعون عن �أخذ �أدوية
ال�ضغط مث ً
ال .لكن ميكن تخفي�ض م�ستواه عرب تقنيات
تخفيف ال�ضغط النف�سي مثل التمارين اجل�سدية �أو الت�أمل.
ما املانع �إذاً من ح�صد هذه املنافع كلها دفع ًة واحدة؟
كلما زادت معلوماتنا عن العوامل التي ترفع �ضغط الدم،
�سي�سهل علينا جتنبها� .إذا ع�شنا لفرتة طويلة مبا يكفي،
�سيواجه  95%منا م�شكلة ارت�ف��اع �ضغط ال��دم .لكن من
خ�لال احلفاظ على �أ�سلوب حياة �صحي ،ميكن �أن ن� ّؤجل
تلك الزيادة احلتمية يف م�ستوى �ضغط الدم لأط��ول فرتة
ممكنة.
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ّ
تطل املم ّثلة داليدا خليل حالي ًا من خالل برنامج (ديو امل�شاهري) الذي حتاول عربه �أن تعبرّ عن موهبتها ال�صوتية ،مع �أنها
ْ
جمعت بينهما.
�سبق �أن غ ّن ْت يف �أكرث من منا�سبة ،كما مع الفنان زياد برجي يف الأعمال التي
ْ
�شاركت يف برنامج (رق�ص النجوم) ت�سعى �إىل �إثبات �أنها متعددة املواهب ،رق�ص ًا ومتثي ًال
ويبدو �أن داليدا التي �سبق لها �أن
وغناء ،و�أن تلفت الأنظار �إليها كفنانة �شاملة ميكنها �أن ت�ؤدي �أعما ًال ا�ستعرا�ضية تتيح �أمامها الفر�صة للتعبري عن كل
ً
مواهبها ...هي التي ترى �أن لديها م ّت�سعا من الوقت ل ُتت ّوج جنمة �صف �أول ،كون الطريق بنظرها ما زالت طويلة.
يف هذا احلوار ك�شفت داليدا خليل عن �أحالمها الفنية ،خ�صو�ص ًا �أنها خ ّريجة م�سرح ،وتطمح �إىل الوقوف على خ�شبته يف
فجر من خالله طاقاتها الفنية ،بعدما اكت�سبت اخلربة رق�ص ًا وت�سعى اليوم �إىل الغناء.
عمل ُت ِّ
ٍ

31

�أنا مم ّثلة ولن �أغيرّ ر�أيي فج�أة و�أبتعد عن التمثيل

داليدا خليــل :مـــا زالت تنتظــــرين م�ســـرية طويلـــة
• ت�شاركني حالياً يف برنامج الغناء اخلا�ص بامل�شاهري
(دي� ��و امل �� �ش��اه�ير) وق�ب�ل�ه��ا � �ش��ارك��تِ يف ب��رن��ام��ج الرق�ص
(رق ����ص ال �ن �ج��وم)� ،إىل ج��ان��ب ك��ون��ك مم�ث�ل��ة ،فهل
�أن� ��ت حت ��اول�ي�ن �أن ت�ث�ب�ت��ي ك ��ل ه ��ذه املواهب
لل ُم�شاهدين �أم لل ُم ْنتِجني؟
 (دي ��و امل���ش��اه�ير) ك ��ان ي���س�ت�ف�زّين منذبدء عر�ضه ،و�أن��ا �أحبه �أك�ثر من برنامج
علي
(رق����ص ال�ن�ج��وم) ،وعندما عُر�ضت ّ
امل �� �ش��ارك��ة يف (Dancing with
 )the Starsقلتُ لهم ملاذا ال �أ�شارك
يف ( .)Celebrity Duetsف�أنا
�أغ�ن��ي يف الأ��س��ا���س و�أح��ب الغناء ،و�شاءت
ال�صدف �أن �أكت�سب خربة كبرية بالرق�ص.
والآن �أن��ا �أغ�ن��ي و�أرق ����ص على امل���س��رح .خارج
�إط��ار التمثيل كان من امل�ستبعد �أن �أخو�ض �أي
جتربة غنائية ،وبرنامج (ديو امل�شاهري) يجمع بني
كل �شيء بطريق ٍة ت�ساعدين على تقدمي ا�ستعرا�ض يف
�أعمال م�سرحية ،ب�إذن اهلل و�إذا �سمحتْ الظروف
بذلك.
• هل نفهم �أن امل�سرح
اال� �س �ت �ع��را� �ض��ي هو
هدفك امل�ستقبلي،
وه � � � � � ��ل � � �س � �ي � �ظ� � ّ�ل
ال �ت �م �ث �ي��ل جمالك
الأ�سا�سي ومن بعده
الرق�ص والغناء؟
 امل �� �س��رح ه ��ديف منذالأ�سا�س ،ف�أنا خ ّريجة
م �� �س��رح ال� �ع ��ام 2009
ومل ُتتَح الفر�صة �أمامي
للم�شاركة يف �أي م�سرحية
غ�ن��ائ�ي��ة ح �ت��ى الآن� .أ�سعى
�إىل اكت�ساب اخلربة �سواء من
خ�ل�ال ال��رق ����ص �أو م��ن خالل
وق��ويف على امل�سرح �أو م��ن خالل
الغناء ،لأن كل هذه املجاالت ميكن
�أن ت�شكل �إ�ضافة يل وتفيدين يف
مرحلة الحقة كي �أق��ف على
امل�سرح و�أك��ون بكامل الثقة
ب ��أن �ن��ي ق� ��ادرة ع�ل��ى �إثبات
نف�سي و�أن �أجيد التعبري
يف املجاالت الثالثة.
• �أال حتلمني بخو�ض
جت � � ��رب � � ��ة الأف� � � �ل � � ��ام
اال� � �س � �ت � �ع� ��را� � �ض � �ي� ��ة
والفوازير؟
 ط�ب�ع�اً� ،أمت �ن��ى هذاالأم� � � � ��ر .وك� � ��ل ذل ��ك
يرتبط باملُنْتج الذي
ي ��راين يف ه��ذا النوع
م ��ن الأع� � �م � ��ال ،كما
بثقة النا�س بي وبالفن
ال ��ذي �أح ��ب �أن �أقدمه،
وك � � ��ل ذل � � ��ك ال ب � ��د �أن

يتحقق مع مرور الوقت.
ه ��ذا ي�ع�ن��ي �أن ال �ن��ا���س ي�ث�ق��ون ب��ك اليوم
• ه ��ل
كممثلة فقط؟
 ال �شك يف �أن النا�س يثقونبقدراتي كممثلة ،لأنني
جت� ��اوزتُ ع���ش��ر �سنوات
م��ن العمل واخلربة
و� � � � �ش� � � ��ارك� � � ��تُ
يف 20

م�سل�س ً
ال ،كل واح��د يختلف عن الآخ��ر ،كما �أنني ن ّوعتُ
يف الأدوار ال�ت��ي قدّمتُها وال�ت��ي راوح ��تْ ب�ين الكوميديا
والدراما.
وبالن�سبة �إىل الغناء ،هناك الكثري من الفنانني الذين
يغنون ،وغالبيتهم يتوجهون �إىل جم��ال التمثيل لأنهم
�أحبوه ،وحتى �أنهم يكررون التجربة �أكرث من مرة ،فما
الذي مينعنا نحن كممثلني �أو ممثالت من اقتحام املجال
الغنائي بحال جنحنا فيه ،و�أن نجَ ْ مع بني املجالني على
امل�سرح.
• نالحظ �أن املغنني واملغنيات ال ي�ت�رددون يف خو�ض
جت��رب��ة الغناء �أو �أي جت��رب��ة �أخ��رى �إىل ج��ان��ب جمالهم
الأ�سا�سي ،على عك�س املمثلني واملمثالت لناحية خو�ض
جتربة الغناء ب�شكل جدي وحمرتف؟
 املمثل ال��ذي ال جتربة ل��ه على امل�سرح وال��ذي تقت�صرجتربته على التمثيل التلفزيوينَ ،يدخل بيوت النا�س من
خالل ال�شا�شة ال�صغرية ،ولذلك يكون �أك�ثر خج ً
ال من
املمثل امل�سرحي ،كونه ال يكون على احتكاك مبا�شر مع
النا�س.
• م ��ا ر�أي � ��ك ب �ت �� �ص��رف��ات ب�ع����ض زم�ل�ائ ��ك يف (دي ��و
امل�شاهري) الذين ال يتق ّبلون النقد ،والذين
و� �ص��ل ب �ه��م الأم � ��ر �إىل ح��د التجريح
باللجنة؟
 �أ� �ش �ع��ر ب��اال� �س �ت �غ��راب مل��ا ح��دث!ولأنني �سبق �أن �شاركتُ يف برنامج
(رق�ص النجوم) ،ف�إنني �أعرف
�أ� �ص��ول ال�ل�ع�ب��ة و�أن� ��ه ي�ج��ب �أن
يكون بيننا وبني اللجنة (�أَخْ ذ
وع �ط��اء) ب�ع�ي��داً ع��ن الت�شنّجات
وجه
�أو الزعل من �أي انتقاد ُي ّ
�إلينا.
ن �ح��ن و�أع� ��� �ض ��اء اللجنة
نت�شارك معاً يف الربنامج،
ومن دون وجودهم ال معنى
ل �ن��ا ول� �ل�ب�رن ��ام ��ج .ويف حال
ت �غ � ّزل��وا ب �ن��ا وم��دح��ون��ا طوال
ال��وق��ت ف�ل�ا م�ع�ن��ى للربنامج،
وه� ��ذا الأم � ��ر مي �ك��ن �أن يدفع
امل�شاهدين �إىل تغيري املحطة،
وبالتايل ترتاجع ن�سبة امل�شاهدة.
ال ي�ج��وز ال�ت���ص��ادم م��ع اللجنة �أمام
امل�شاهدين� ،أو �أن يكون رد فعل البع�ض �سلبياً
جتاهها ،بل يجب �أن يكون �أكرث ه��دوءاً وتفهُّماً ،لأن دور
اللجنة هو ّ
ح�ضنا على تقدمي الأف�ضل يف احللقات املقبلة،
حتى لو كانت االنتقادات والتعليقات �سيئة.
يف النهاية ،الربنامج َيعتمد على الفن واله�ضامة ،وهدفنا
من امل�شاركة فيه �إن�ساين ولي�س �إظهار (الأن��ا م�ضخمة)
يوجه �إلينا انتقاداً �أو
من منطلق �أن��ه ال ميكن لأح��د �أن ّ
ُي� �دْيل بتعليق .م�شاركتي يف ب��رن��ام��ج (رق ����ص النجوم)
�ساعدتْني ك�ث�يراً يف (دي��و امل�شاهري) و�أ�ستطيع �أن �أقول
من خ�لال خربتي� ،إنني �س�أظل �إيجابية يف تعاملي مع
ان �ت �ق��ادات ال�ل�ج�ن��ة ويف ت�ق� ُّب��ل لتعليقاتهم ،ح�ت��ى حلظة
مغادرتي الربنامج.
• �أال ت�ستغربني عدم تقبل البع�ض للنقد بالرغم من
�أنهم ال ميلكون �أ�صواتاً جميلة؟

 ه��ذا الأم��ر يتعلق بـ (الأن��ا) امل��وج��ودة عند كل �شخ�ص،ف�إذا كنتُ �أعتقد (�أنا جايي من فوق) و�أظن �أنني �أم كلثوم
وجه �إ ّ
يل �أحد �أي كلمة �أو نقد ،فمن الأف�ضل
و�أرف�ض �أن ُي ِّ
�أال �أ�شارك يف الربنامج من الأ�سا�س.
• مع �أن��ك �شاركتِ يف  20م�سل�س ً
ال وجتربتك الفنية
مت�ت��د لنحو ع�شر � �س �ن��وات ،ول �ك��ن ع�ن��دم��ا ي�ت��م التحدث
ع��ن جن �م��ات ال �� �ص��ف الأول ب�ي�ن امل �م �ث�لات اللبنانيات،
ُيقال نادين الرا�سي ون��ادي��ن جنيم و�سريين عبدالنور.
بر�أيك ملاذا ال ي�شملك هذا الت�صنيف بالرغم من �أعمالك
الناجحة؟
 ك ��ل �� �ش ��يء ميكن�أن ي�ت�ح�ق��ق مع
ال ��وق ��ت� .أنا
�أع � � �ت �ب��ر
�أن� � � ��ه
ما

ت�شارك الفنان حممد رم�ضان فيلمه اجلديد

يا�سمني �صربي :دوري يف (الديزل) خمتلف وجديد
فور انت�شار �صور للفنانة امل�صرية ال�شابة يا�سمني �صربي ،عرب املواقع
الإعالمية ،خ�صو�صاً (في�س بوك) و(�إن�ستغرام) ،وهي متار�س ريا�ضة

اليوجا ،ح��ازت ال�صورة ن�صيباً كبرياً من االنت�شار والتعليقات ،منها
من كان م�ؤيداً ومعجباً بر�شاقتها واهتمامها بالريا�ضة ،ومنها من

كان معار�ضاً ،حيث يرى �أن يا�سمني معنية بن�شر كل تفا�صيل حياتها
ال�شخ�صيه �أكرث من الفنية.
يا�سمني ردت على االن�ت�ق��ادات بقولها �إنها حتب �أن ت�شارك حمبيها
ومتابعيها يف كل تفا�صيل حياتها� ،سواء ال�شخ�صية �أوالفنية ،م�شري ًة
�إىل �أن ه�ؤالء هم جمهورها الذين دائماً ما ي�س�ألونها عن �أمور خا�صة
بر�شاقتها وجمالها.
وعن �أعمالها الفنية قالت �صربي �إنها ت�شارك الفنان حممد رم�ضان
فيلمه اجلديد بعنوان (الديزل)،
وال��ذي يج�سد فيه رم�ضان دور (دوب�ل�ير) يف الأف�ل�ام ال�سينمائية،
وتلعب فيه يا�سمني �أمامه دور البطولة،
الفت ًة �إىل �أن ه��ذا التعاون مل يكن الأول بينهما ،بل �سبقه م�سل�سل
(الأ�سطورة) الذي �شارك فيه الثنائي وحققا جناحاً كبرياً.
وك�شفت يا�سمني اللثام عن �أن دوره��ا يف (ال��دي��زل) خمتلف وجديد،
وتتمني �أن ينال �إعجاب اجلمهور.
الفيلم بطوله فتحي عبد الوهاب وهنا �شيحة وتامر هجر�س و�شيماء
�سيف ،ومن ت�أليف �أمني جمال وحممود حمدان وحممد حمرز و�إخراج
كرمي ال�سبكي.

زال ��ت ت�ن�ت�ظ��رين م���س�يرة ط��وي�ل��ة ،وع �م��ري ال ي�سمح يل
ب��أن �أق��ا َرن بالأ�سماء التي ذكرتِها ،لأن كل واح��دة منهنّ
تكربين بـ � 7سنوات �أو � 10سنوات .ال يزال �أمامي مت�سع
من الوقت كي �أُت َّوج جنمة من جنمات ال�صف الأولَ ،
مل ال.
رمبا يتحقق ذلك يف عملي املقبل �أو الذي يليه ،امله ّم �أنني
موجودة و�أحاول �أن �أُ ْبرِز موهبتي يف الوقت املنا�سب.
• ول�ك��ن �أال تعتربين ان م�شاركتك رام ��ي ع�ي��ا���ش يف
م�سل�سل (�أمري الليل) ت�ؤكد �أنك جنمة �صف �أول؟
 طبعاً� .أن��تِ �أ�شرتِ �إىل ت�صنيف النا�س الذين يعتربون�أن نادين الرا�سي ونادين جنيم و�سريين عبدالنور هن
جنمات �صف �أول ،و�أنا �أقول �إن الطريق طويلة و�س�أ�صل
�إىل ما و�صلن �إليه.
• هل يزعجك ا�ستبعاد النا�س ال�سمك عن هذه
الأ�سماء؟
 هو ال يزعجني على الإطالق� .أنا يف املهنةمنذ � 10سنوات� .أن��ا مم ّثلة ول��ن �أغيرّ
ر�أيي فج�أة و�أبتعد عن التمثيل.
• ب �ع��دم��ا ان �ت �ه �ي��ت م ��ن ت�صوير
م�سل�سلني هما (� 50أل��ف) و(�سكت
ال � ��ورق) ،ه��ل �ستطلني يف رم�ضان
2018؟
 حتى الآن ال يوجد �أي �شيء يلوحيف الأف��ق� .أن��ا م�ستمرة يف (ديو
امل �� �ش��اه�ير) ب���ش�ك��ل �أ�سبوعي
و(م �ت��ل م��ا اهلل برييد).
يف حال و�صلني م�سل�سل
جميل ومكتوب بطريقة
جيدة فلن �أرف�ضه.
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الأعواد القطنية ال تزال �سببا رئي�سيا لثقب طبلة الأذن
�أفادت درا�سة لعينة من حاالت الطوارئ الطبية بالواليات املتحدة
�أن �أع��واد التنظيف القطنية ت�سببت يف عدد كبري من ح��االت ثقب
طبلة الأذن .و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن نحو  66باملئة من امل�صابني
بثقب يف طبلة الأذن �أدخلوا ”�أ�شياء“ يف �آذانهم وقرابة ن�صف هذه
احلاالت كانت ب�سبب ا�ستخدام �أعواد التنظيف القطنية.
وق��ال �إي��ري��ك ك��ارن��وي��ل وه��و طبيب �أن��ف و�أذن وحنجرة يف جامعة
تورونتو لرويرتز هيلث عرب الربيد الإلكرتوين “وفقا خلرباتنا
ف ��إن الأع ��واد القطنية وم��ا �شابهها م��ن منتجات تكون كثريا هي
الأداة التي ا�ستخدمها املر�ضى لتنظيف �آذانهم” .نخمن �أن �أغلبية
الإ�صابات وقعت ب�سبب حماولة املر�ضى التخل�ص من �شمع الأذن“.
وك�ت��ب ك��ارن��وي��ل وزم �ل �ا�ؤه يف دوري ��ة (ج��ام��ا ل�ط��ب الأن ��ف والأذن
واحلنجرة وجراحة الر�أ�س والعنق �أن طبلة الأذن تنقل الأ�صوات
من الأذن اخلارجية �إىل العظام داخل الأذن و�أن ثقب الطبلة ميكن
�أن ي�ؤدي �إىل فقدان ال�سمع.
و�أ�شار كارنويل �إىل �أن �أطباء الأنف والأذن واحلنجرة كثريا ما يرد

عليهم يف العيادات مر�ضى يعانون من ثقب يف طبلة الأذن لأ�سباب
من بينها التهابات الأذن �أو الإ�صابة.
و�أ�ضاف �أن درا�سته ركزت على الإ�صابات التي حتدث ثقبا يف طبلة
الأذن .وال يدرك مر�ضى كثريون �أنهم ميكن �أن يحدثوا �إ�صابة يف
القناة ال�سمعية �أو يدفعوا �شمع الأذن �إىل الداخل بل ورمبا يت�سببون
يف ثقب طبلة الأذن.
و�إىل جانب الأعواد القطنية ت�ضمنت الأ�شياء التي �أدخلها البع�ض
يف �آذانهم دبابي�س ال�شعر والأقالم الر�صا�ص و�أعواد تنظيف الأ�سنان
وغريها .وقال كارنويل ”�إذا �أردت ا�ستخال�ص �شيء من هذه املقابلة
وه��ذه املقالة فهي :رج��اء ال ت�ستخدم الأع ��واد القطنية لتنظيف
�أذنيك“ .و�أ�ضاف �أن مر�ضى كثريين يق�صدون عيادته لل�س�ؤال عن
الطريقة املثلى للتخل�ص من �شمع الأذن.
وتابع ”يتكون �شمع الأذن يف الثلث اخلارجي من القناة ال�سمعية
وهو قابل للذوبان يف املاء .لذا ميكن ملعظم النا�س ا�ستخدام قطعة
قما�ش بعد اال�ستحمام للتخل�ص من �شمع الأذن“.

تع ّرف على الأ�سباب امل�ؤدية الرتفاع �ضغط العني

يحدث ارتفاع �ضغط العني نتيجة حدوث خلل يف كمية ال�سائل الذي تفرزه
العني ،وعدم قدرة قنوات العني على �إخراج كمية هذا ال�سائل ،وب�سبب زيادة
كمية ال�سائل وجتمعه يف العني ي�ؤدي ذلك �إىل زيادة ال�ضغط على الع�صب
الب�صري وعلى �أن�سجة العني من الداخل.
وتكمن خطورته يف كونه من ال�صعب اكت�شافه ب�شكل مبكر قبل حدوث
ت�ضرر بالغ للعني ،وميكن �أن ت�صل م�ضاعفاته �إىل تلف الع�صب الب�صري
وفقدان الب�صر ب�شكل كلي.
وي�ستعر�ض موقع "هيلي�س الين" عدة �أ�سباب ت�ؤدي الرتفاع �ضغط العني،
ومنها التقدم يف العمر ،ووجود �أمرا�ض يف العني مثل القرنية ال�صغرية �أو
ق�صر النظر ،وكذلك حدوث تلف يف الأن�سجة �أو الإ�صابة بالأنيميا احلادة.
كما تلعب الوراثة والتاريخ العائلي دو ًرا يف الإ�صابة باملر�ض �أو وجود ان�سداد
يف القنوات التي تعمل على �إخراج ال�سائل من العني ،والتي قد يكون ال�سبب
يف حدوث ذلك وجود التهابات يف العني مثل التهابات القزحية.
وين�صح املوقع ب�ضرورة االنتباه لهذه امل�سببات واملتابعة الدورية والك�شف
الدوري عند طبيب العيون يف حالة وجود �أحد هذه امل�شكالت؛ لأن االكت�شاف
املبكر للمر�ض مع ا�ستخدام العالجات املنا�سبة يزيد فر�ص العالج.

ع�صريالليمون
ع�صري الليمون من
ال�ع���ص��ائ��ر ال�شهرية
ال� � �ت � ��ي ي� �ق� �ب ��ل على
ت � �ن� ��اول � �ه� ��ا ال � �ك � �ب ��ار
وال�صغار وعرف عن
كوب ع�صري الليمون
�أنه يهدئ الأع�صاب،
وي� �ن� ��� �ش ��ط ال � � � ��دورة
الدموية باجل�سم.
و�أكدت درا�سة حديثة
�إن ع�صري الليمون من �أهم الع�صائر التي حتتوى على العديد من العنا�صر
الغذائية وفوائدة ال حت�صى ،وعلى الرغم من ذلك ف��إن ع�صري الليمون
الدافئ يحتوى على فوائد م�ضاعفة منها-:
 1يقلل من خطر الإ�صابة بال�سرطان. 2يعزز جهاز املناعة. 3يقلل من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب. 4تنظيم عملية اله�ضم. 5ينقى اجل�سم من ال�سموم ويدر البول. 6مفيد ل�صحة ال�شعر والأظافر والعظام. 7-ي�ساعد على �إنقا�ص الوزن.

حتذير خطري :لعق مالعق الكعك
ي�صيب الأطفال بـالف�شل الكلوي

• ما �آخر �سورة مدنية ؟
�-سورة الن�صر

• من هو النبي الذي تربى يف بيت عدوه ؟
-مو�سى عليه ال�سالم

• من هو زعيم الأو�س ؟
� -سعد بن معاذ

• من هو زعيم اخلزرج ؟
�-سعد بن عبادة

• من هو حامل راية الأن�صار ؟
�-سعد بن معاذ

• من هو �شبيه املالئكة ؟
-عمران بن ح�صني

فواني�س عمالقة على �شكل كلب يف داليان ،مقاطعة لياونينغ ،ال�صني والعام اجلديد يف ال�صني هو عام الكلب( .رويرتز)

�أ��ص��درت وكالة املعايري الغذائية الربيطانية حتذي ًرا من ت��رك الأطفال
يلعقون ملعقة خليط الكعك ووعائه العميق.
بالت�سمم �أو
و�أكدت الوكالة �أ َّن هذا الت�صرف قد ي�ؤدّي �إىل �إ�صابة الأطفال
ُّ
النزيف املعوي �أو الإ�سهال والقيء امل�ستمر ب�سبب احتوائها على البكترييا
املعوية اخلطرية "�إيكوالي" التي تنتقل عرب الغذاء والتي تقود �أحيا ًنا �إىل
الإ�صابة بالف�شل الكلوي.
وقالت الوكالة ،بح�سب �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية� ،إ َّن ال�سبب ال
يعود �إىل البي�ض النيئ ،بينما ب�سبب الدقيق اخلام.
و�أ��ش��ارت �إىل �أ َّن التحذير جاء بعد تف�شي بكترييا �إيكوالي املميتة والتي
اكت�شف عالقتها بالدقيق اخلام ،داخل الواليات املتحدة الأمريكية.
وعلى �إثره قامت ال�سلطات الأمريكية ب�إعادة  10ماليني طن من الدقيق
اخلام ،لفح�صه ،والت�أ ُّكد من عالقته ببكترييا "�إيكوالي" اخلطرية.
وتهيب الوكالة بالوالدين عدم ترك �أطفالهما يتذوقون الكعك النيئ قبل
طهيه داخل الفرن ،و�إال �ستكون عواقبه وخيمة.
وج��اء ه��ذا ال�ق��رار بعد �إ�صابة الع�شرات ب�ساللة "�إيكوالي  "o121يف
�أم��ري�ك��ا ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،وع�ق��ب اخ�ت�ب��ارات مكثفة على مطحنة يف مدينة
كان�سا�س بوالية ميزوري.
وت��رت�ب��ط ه��ذه البكترييا ال�ق��ات�ل��ة ب��الأط�ع�م��ة غ�ير املطهية م�ث��ل اللحوم
وغريه �أو اخل�ضروات النيئة �أو الطعام امللوث �أو احلليب غري املب�سرت ،لكن
الباحثني وجدوا �أن له عالقة �أي�ضاً بالدقيق اخلام الذي يدخل يف العديد
من املخبوزات واملعجنات.
وتن�صح الوكالة بعدم تناول �أي دقيق غري مطهي �أو �أطعمة حتتوي على
دقيق غري مطهي مثل لعق خليط الكيك �أثناء حت�ضريها.

• هل تعلم �أن الأذن الي�سرى �أ�ضعف �سمعاً من الأذن اليمنى.
• هل تعلم �أن �أقوى ع�ضلة يف ج�سم الإن�سان هي ع�ضلة الفك.
• هل تعلم �أن اجل�سم يحتمل حرارة حتى  128درجة مئوية
• هل تعلم �أن الكبد هو الع�ضو الوحيد الذي ميكنه �أن يحول الربوتينات و ما حتويه من �أحما�ض
�أمينية �إىل مادة اجللوكوز �أو ال�سكر.
•هل تعلم �أن نق�ص فيتامني ب املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�ض واللحم والأجا�ص والفول واحلنطة
غري امل�ص ّنعة واحلبوب كالفا�صولياء واللوبياء والبطاطا ي�ؤخر النمو وي� ّشوه وي�سبب تهيجات وا�ضطرابات
يف الأع�صاب وام�ساكا حادّا .
• هل تعلم �أن بع�ض اخل�ضروات مثل اخليار و الباذجنان ميكن �أن يكون لها ت�أثري �ضار على الإن�سان
حيث �أثبتت البحوث �أن اخليار لو حتول لونه من االخ�ضرار �إىل اال�صفرار نتج عنه م��واد لها ت�أثري �سام
على الإن�سان كما �أثبتت �أن اخليارة املرة ذات ال�شكل املعوج لها ت�أثري �سام على الإن�سان  ..و هذه املادة ال�سامة
توجد يف قلب اخليارة  ..كما �أثبتت البحوث �أن �أكل الباذجنان بكرثة ي�ؤثر على اجلهاز الع�صبي للإن�سان.
• هل تعلم �أن تناول الفول املدم�س مينع الإ�صابة بالأزمات القلبية  ..فهو يق�ضي على ارتفاع ن�سبة
الكول�سرتول يف الدم  ..و بذلك يخف�ض تناول الفول املدم�س ن�سبة واحد باملئة من امل��واد التي ت��ؤدي �إىل
ت�صلب ال�شرايني.

العا�صفة
يحكي ان��ه يف ق��دمي الزمان كانت حيوانات الغابة كلها حتمل لونا واح��دا فقط هو اللون االبي�ض ومل يكن
مييزها غري احجامها لذلك كان كل منهم يبحث عن طريقة يغري بها من جلده ولكن دون جدوى  ..ويف يوم
هبت عا�صفة �شديدة علي الغابة وقرر اجلميع ان يختبئوا حتى الي�صيبهم مكروه فجرى كل يف مكان وتفرقوا
ب�شدة جرى اال�سد م�سرعا وهناك يف منطقة ف�سيحة غمرته الرمال ومل ي�ستطع اخلروج فظل �سجينا لتك
الرمال مقيد احلركة ،اما النمر فقد جرى ب�سرعته الفائقة لكنه وقع داخل بع�ض اغ�صان اال�شجار املتداخلة
ومل ي�ستطع اخل��روج �،صديقتنا الزرافة اجلميلة اخ��ذت جتري وهي تبحث عن ابنتها ال�ضائعة وكانت تدب
اقدامها يف الطمي بقوة فيتطاير على ج�سدها املم�شوق اجلميل ويت�سخ لكنها مل تهتم واختب�أ القرد فوق
اال�شجار رمبا تداريه وحتميه والدب اخذ يتزحلق على �شاطئ البحرية من ثقل وزنه كلما قام وقع حتى اكت�سي
بالطمي الرمادي واال�سود ومل يفر منهم اال من دخل بياته ال�شتوي مبكرا اما ال�سلحفاة امل�سكينة فقد دا�سها
الفيل فك�سر ظهرها لكنه ت�أ�سف لها وحملها معه فمنحها وحيد القرن مادة �صمغية ا�ستطاعت بها ان تل�صق
قطع عظمها وتعيدها كما كانت قوية وعاد هو ليختبىء و�سط مياه الربكة ال�ضحلة وهكذا ا�ستمر الو�ضع كر
وفر حتى ه��د�أت العا�صفة فخرج اجلميع من خمابئهم خرج اال�سد من الرمال وبقي ط��وال عمره على هذا
اللون ،الت�صق الطمي بج�سد الزرافة فمنحها هذا ال�شكل اجلميل اما االغ�صان فقد جعلت النمر خمططا
والقرد بقي على حاله وعندما عط�س بقوة تطاير الطمي من فوق وجهه ونزل على الفهد فجعل جلده مرقطا
ف�أعجب جدا بهذا ال�شكل وبقي عليه اما ال�سلحفاة فبقي ظهرها كما نعرفه نحن االن والفيل الذي كان يحمل
جذوع اال�شجار فوق ظهره غريته املياه البنية اللون التي كانت تنزل من جذوع اال�شجار على جلده فاكت�سب
لونا الب�أ�س به والذئاب التي كانت حبي�سة اجلبل ح�ضرت وقد تغري جلدها اما الدب الذي دخل يف بياته ال�شتوي
فقد احتفظ بجلده االبي�ض وا�صدقا�ؤه احتفظوا بلون الطمي  ...االن الكل معجب ب�شكله ولوال العا�صفة
ال�ستمرت احليوانات بي�ضاء .

