
املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

   
كمية �ملاء �لتي يجب �أن ت�شربها يوميًا؟

وب�شكل  يومياً  النا�س  عنها  ي�شاأل  التي  الع�شرة  الأ�شئلة  واحد من  يف 
متكرر على الإنرتنت )م�شتخدمو ال�شبكة املقدر عددهم بـ 1.5 مليار 
�شخ�س يومياً(، ياأتي ال�شوؤال الآتي: ما هي كمية املاء التي يجب اأن 

اأ�شربها يومياً؟
ويكت�شي هذا ال�شوؤال اأهميته من اأهمية املياه بال�شبة جل�شم الإن�شان، 
فهي حتتوي يف  املــاء،  من  كبرية  بن�شبة  تتكون  اأج�شامنا  اأن  �شيما  ل 
اأن كل  اأما ال�شبب فيكمن يف  65 باملئة منها تقريباً على �شائل املاء. 

العمليات تقريباً يف ج�شم الإن�شان ل ميكن اأن تتم دون املاء.
فاملاء يعمل على تنظيم درجة حرارة اجل�شم، ويقوم بتذويب املعادن 
وكاأن  للخاليا.  الأك�شجني  تو�شيل  كذلك  املختلفة،  الغذائية  واملــواد 
املاء  الفرد، حتدث يف  تتم داخل ج�شم  التي  الكيميائية  العمليات  كل 
بالن�شبة  للماء  الحتياج  كمية  حتديد  يعتمد  ذلــك،  مــع  "فعلياً". 
نف�شه، حيث تتحكم عوامل عديدة يف ذلك،  ال�شخ�س  لالإن�شان على 

مثل عمر الإن�شان ووزنه والنظام الغذائي ومعدل ن�شاطه.
اإىل ذلك، يلعب املناخ دوره يف حتديد كميات املاء التي يتطلبها ج�شم 
-على  معلوم  هــو  كما   - تــوؤثــر  الب�شرية  الأنــ�ــشــطــة  كــذلــك  الإنــ�ــشــان، 
للماء،  اأعــلــى  ا�شتهالكاً  يعني  املــاراثــون  يف  فــاجلــري  املـــاء،  ا�شتهالك 

بخالف اأن تكون متكئاً تقراأ كتاباً.
ولعلك �شمعت بكل تلك الأدلة املذكورة، ولهذا قد تلجاأ ل�شوؤال غوغل 

عما يجب اأن ت�شربه يومياً من املاء، بحثاً عن اإجابة اأكرث دقة.
يجمع العديد من الأطباء والأخ�شائيني، على اأن املرء يحتاج يومياً 
اإىل 8 اأكواب من املاء )8 اأوقيات للكوب الواحد(، اأي ما يعادل 1.8 

لرت يومياً يف املجموع الكلي )64 اأوقية(.
ولكن وبح�شب معهد الطب الأمريكي، فاإن الن�شاء ي�شتهلكن حوايل 
الــرجــال ي�شل  اأن  حني  يف  اأوقــيــة(،   91 )حــوايل  يومياً  لرت   2.7

ا�شتهالكهم اإىل 3.7 لرت يومياً )حوايل 125 اأوقية(.

حتذير �شادم عن �ل�شاي �ل�شاخن
ك�شف بحث طبي �شيني حديث اأن تناول ال�شاي ال�شاخن جدا ي�شاعف 
ب�شكل عام،  املريء  املريء. ويرتبط �شرطان  ب�شرطان  الإ�شابة  ن�شبة 
باملر�س  ال�شخ�س  اإ�شابة  احتمالية  لكن  والتدخني،  الكحول  ب�شرب 
م�شروب  ال�شاخن جدا مع  ال�شاي  تناول  ما  اإذا  مــرات   5 �شتت�شاعف 

كحويل، و�شتت�شاعف مرة واحدة اإذا ما تناوله اأثناء التدخني.
وتقول �شحيفة "غارديان" اأن ن�شبة النجاة من �شرطان املريء قليلة 
جدا، حيث يبقى 15 باملئة فقط من امل�شابني على قيد احلياة، بعد 
موؤ�ش�شة العلوم الطبيعية يف  واأ�شدرت  املر�س.  اكت�شاف  من  اأعوام   5
ال�شاخن،  بال�شاي  املتعلق  املــريء  ل�شرطان  اجلديد  التحذير  ال�شني 
احتمالية  �شي�شاعف  ال�شاخن  الــ�ــشــاي  تــنــاول  اأن  اإىل  اأ�ــشــارت  حيث 
الذين يكرثون من �شرب  الأ�شخا�س  باملر�س اخلبيث، عند  الإ�شابة 
الكحول اأو التدخني. واختتمت املوؤ�ش�شة البحث الطبي: "المتناع عن 
تناول ال�شاي �شاخنا جدا قد يكون مفيدا ملنع الإ�شابة ب�شرطان املريء 
جهة  ومن  بكثافة".  ويدخنون  الكحول  ي�شربون  الذين  لالأ�شخا�س 
اأخرى، خفف خرباء بريطانبون من وطاأة التقرير ال�شادم، واأكدوا اأن 
ال�شاي ال�شاخن جدا لي�س من تقاليد �شرب ال�شاي الربيطانية، واأنه 

�شرب ال�شاي بحرارة مرتفعة جدا هو اأمر خا�س بال�شينيني.

�لثلوج تغلق برج �إيفل 
الأول يف ظل  ام�س  بعد ظهر  الزائرين  اأمــام  اأبــوابــه  اإيفل  بــرج  اأغلق 

ت�شاقط الثلوج على باري�س لليوم الثاين على التوايل.
ومنعت ال�شرطة الفرن�شية ال�شاحنات الثقيلة وال�شيارات التي حتمل 
ايــل دي  الرئي�شية يف منطقة  الــطــرق  ا�ــشــتــخــدام  مـــواد خــطــرية مــن 

فران�س، جزيرة فرن�شا، حول العا�شمة.
هطلت  التي  اخلفيفة  الثلوج  تــزداد  اأن  الفرن�شية  الأر�ــشــاد  وتوقعت 

م�شاء ام�س الأول لت�شبح اأكرث كثافة �شباح ام�س الأربعاء.
و�شدر التحذير الربتقايل من الثلوج يف 32 اإدارة من اأ�شل 93 اإدارة 
�شمن  من  حتذير  م�شتوى  اأعلى  ثــاين  الفرن�شي،  الرئي�شي  الــرب  يف 
اأربعة م�شتويات. وياأتي هطول الثلوج يف الوقت الذي بداأت فيه املياه 
باري�س  يف  ال�شواحي  قطارات  عرقلت  التي  ال�شني،  نهر  يف  املرتفعة 

وغمرت بع�س املناطق خارج العا�شمة باملياه، يف النح�شار ببطء. 
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نيويورك تاميز ت�شتعني بتقنيات 
�لو�قع �ملعزز يف مقاالتها

بع�س مقالتها، من  املعزز يف  الواقع  تاميز" بتقنيات  "نيويورك  ت�شتعني 
املا�شي  الإثنني  ال�شحيفة  واأطلقته  التقنية  فرقها  طورته  تطبيق  خالل 
عرب تقدمي الريا�شيني الأمريكيني الذين �شي�شاركون يف الألعاب الأوملبية 

ال�شتوية.
وحتى اللحظة، تقت�شر اإمكانية الطالع على هذه املقالت على م�شرتكي 
او  اآي  ت�شغيل  نظام  11 من  الن�شخة  ي�شتخدمون  الذين  تاميز  نيويورك 

اإ�س من اآبل.
فور  اأندرويد  م�شتخدمي  لت�شمل  اخلدمة  هذه  نطاق  تو�شيع  املقرر  ومن 
تـــزال يف مراحلها  الــتــي ل  اأركــــور  تــطــويــر برجميتها  انــتــهــاء غــوغــل مــن 

التجريبية.
ويف البداية، كما احلال مع اأكرثية امل�شامني التحريرية املوجهة للهواتف 
ا�شتعرا�س  املقالة من خالل  القارئ  يت�شفح  اللوحية،  الأجهزة  اأو  الذكية 
كامريا  تلقائياً  ي�شغل  ن�س  اأي  من  خــال  حيز  اإىل  الــقــارئ  وي�شل  الن�س. 
افرتا�شية يف مو�شع حمدد يف  �شخ�شية  اأو  الهاتف ويقرتح و�شع غر�س 

احلقل الب�شري للم�شتخدم.
ويتناول اأول مقال ن�شر الإثنني املا�شي على هذا الن�شق الريا�شي الأمريكي 
ت�شن )18  ناثان  اجلليد  على  الفني  التزحلق  مناف�شات  ي�شارك يف  الــذي 

عاماً( مع عر�س �شامل لقفزته الرباعية بن�شق بانورامي 360 درجة.
بالكامل من جانب نيويورك  ُيك�شف عن قيمته،  الذي مل  التطبيق  وطور 
الت�شاميم  يف  املتخ�ش�شة  لوف  فايك  بوكالة  خ�شو�شاً  بال�شتعانة  تاميز 

التجريبية يف ال�شحيفة، على ما اأو�شحت متحدثة با�شم ال�شحيفة.

�لرجل �الأفعى.. يبدل 
جلده كل 10 �أيام

يــعــاين رجـــل هــنــدي مــن حــالــة مر�شية 
اأ�ــشــود اللون  يــبــدو  نــــادرة، جعلت جــلــده 
ومــتــ�ــشــدعــاً مــثــل جــلــد الأفــــعــــى، ويتم 

تبديله بالكامل كل 10 اأيام. 
لقب  عــامــاً(   35( باركا�س  اأوم  ويحمل 
الغريبة،  ب�شبب حالته  الأفعى،  "الرجل 
امل�شي، لأن  قــادر على  والتي جعلته غري 
اأن  الناجت عن احلركة، ميكن  الحتكاك 
ب�شدة،  لــيــنــزف  جــلــده،  بت�شدع  يت�شبب 
م�شبباً له اآلماً �شديدة، بح�شب �شحيفة 

ديلي ميل الربيطانية.
لتغطية  الكايف  املــال  باركا�س  ميلك  ول 
اإىل  يلجاأ  العالج، وهذا ما جعله  نفقات 
اأخربوه  والذين  الروحانيني،  املعاجلني 
ول  اأ�شابته،  لعنة  عن  ناجتة  حالته  اأن 

ميكن ال�شفاء منها.
والذي  النادر،  مر�شه  من  الرغم  وعلى 
بالزيوت  جــلــده  تــرطــيــب  عــلــى  يــجــربه 
واملاء كل �شاعتني، اإل اأن باركا�س حمبوب 
ال�شكان  ويــتــربع  كبري،  ب�شكل  قريته  يف 
ت�شاعد يف  التي  بالزيوت  دائــم  ب�شكل  له 

التخفيف من اآلمه.

للتغلب  ن�شائح   6
على �الأرق

اإن�شايدر"  "بيزني�س  مــوقــع  ن�شر 
اخلــــــرباء  يـــقـــدمـــهـــا  نـــ�ـــشـــائـــح   6
الذين  لــالأ�ــشــخــا�ــس  والـــبـــاحـــثـــون 
وهو  النوم،  يف  �شعوبة  من  يعانون 

امل�شكل ال�شحي املعروف بـالأرق.
يقول  فــرا�ــشــك:  مــن  انــهــ�ــس   1-
اخلــرباء يف حــال مكثت يف فرا�شك 
تــتــمــكــن من  لـــفـــرتة طـــويـــلـــة ومل 
احلال"  "يف  املــــكــــان  غـــــريرّ  الــــنــــوم، 

واذهب لقراءة كتاب ما.
ذكي  جـــهـــاز  اأي  تــ�ــشــتــخــدم  ل   2-
اأن  الفرا�س: ذكر علماء  واأنــت على 
التحديق يف ال�شوء الأزرق املنبعث 
من �شا�شة هاتفك مينع الدماغ من 
امليالتونني،  هــرمــون  عــن  الإفــــراج 
يف  ال�شنوبرية  الغدة  تفرزه  الــذي 

املخ، الذي ي�شاعد على النوم.
دقيقة   30 نــفــ�ــشــك  امــــنــــح   3-
ب  الــفــرا�ــس: جررّ اإىل  الــذهــاب  قبل 
متـــاريـــن  ممـــار�ـــشـــة  اأو  املـــطـــالـــعـــة 
مهلة  وبــعــد  النف�شي،  ال�ــشــرتخــاء 
واأنه  متعبا  نف�شك  �شتجد  ق�شرية 

بات باإمكانك النوم.
اأثبتت  الــــنــــوم:  يف  تــفــكــر  ل   4-
درا�شات اأن التفكري يف النوم "يذهب 
الأخ�شائيون  ين�شح  النوم"، لذلك 
اأنام  اأن  "يجب  عــبــارة  تــرديــد  بعدم 
اأنها  اعــتــبــار  عــلــى  اأنام"،  اأن  يــجــب 

تاأتي بنتائج عك�شية.
د على النوم يف وقت معني:  تعورّ  5-
يعاين  الـــذي  ال�شخ�س  على  يجب 
تنظيم  عــلــى  يــعــتــاد  اأن  الأرق  مـــن 
وقته، من خالل حتديد وقت معني 

للنوم وال�شتيقاظ.
"غريبا": اخلرباء  �شيئا  -6 جرب 
ين�شحون بالعد التنازيل من 100 
"حني  اأن  اعتبار  على  ال�شفر،  اإىل 

�شت�شعر بامللل، �شتنام يف احلني". 

�لرئي�س يحطم 
�ل�شيار�ت �لفارهة

اأ�شرف الرئي�س الفلبيني، رودريغو 
عــمــلــيــة تدمري  عـــلـــى  دوتـــــريتـــــي، 
وذلك  الفارهة،  ال�شيارات  ع�شرات 
يف  الــفــ�ــشــاد  ملــكــافــحــة  حملة  �شمن 

البالد.
ال�شيارات  �ــشــحــق  عــمــلــيــة  وجــــرت 
�شارت  �شخمة  جــرافــات  بوا�شطة 
الفلبينية  الــعــا�ــشــمــة  يف  فــوقــهــا 

مانيال.
اأن  اإعـــالم حملية  وذكـــرت و�ــشــائــل 
اأثناء  ال�شيارات  �شبطت  ال�شلطات 

حماولة تهريبها اإىل الفلبني.
ال�شيارات  تـــدمـــري  اأن  واأ�ـــشـــافـــت 
يـــاأتـــي �ــشــمــن حمـــاربـــة الــفــ�ــشــاد يف 
اأكرث  تعترب  التي  دوائر اجلمارك، 

ال�شلطات ف�شادا يف البالد.

ُحرقة �ملعدة 
�ملتكررة.. عالم تدل؟ 

تعد ُحرقة املعدة من الأعرا�س ال�شائعة 
بعد تناول وجبة د�شمة اأو ثقيلة. ولكن 

عالم تدل الإ�شابة املتكررة بها؟. 
ولالإجابة على هذا ال�شوؤال، اأفادت جملة 
"اإيلي" الأملانية باأن ُحرقة املعدة املتكررة 
الع�شلة  يف  وظيفي  ق�شور  اإىل  تــرجــع 
العا�شرة املريئية، حيث ترتخي الع�شلة 
ول تقوم بغلق املعدة بعد و�شول الطعام 
املعدة  حمتويات  ترتد  ثــم  ومــن  اإلــيــهــا، 
اإىل املريء وتت�شرب ع�شارة املعدة، مما 
وُحرقة  احلم�شي  التج�شوؤ  يف  يت�شبب 

املعدة واآلم البطن.
ومـــن الأعـــرا�ـــس الأخــــرى الــدالــة على 

ة  بحرّ املريئية  العا�شرة  الع�شلة  ق�شور 
وال�شعور  والــلــهــث  والــ�ــشــعــال  الــ�ــشــوت 
امل�شتمر  والـــ�ـــشـــعـــور  احلـــلـــق  يف  بــ�ــشــيــق 
اإىل  بالإ�شافة  املـــريء،  يف  طعام  بوجود 
املعدة  ــارة  عــ�ــش لأن  الأ�ـــشـــنـــان  مــ�ــشــاكــل 
عن  ف�شاًل  الأ�ــشــنــان،  تهاجم  املت�شربة 

انبعاث رائحة كريهة من الفم. 
عند  خا�شة  ب�شفة  الأعــرا�ــس  وحتـــدث 
ال�شتلقاء على الظهر ملدة طويلة اأو عند 
النحناء اأو رفع اأغرا�س ثقيلة. ويف حال 
زيارة  ينبغي  الأعــرا�ــس،  هــذه  مالحظة 
اله�شمي  اجلــهــاز  اأمــرا�ــس  اخت�شا�شي 

للخ�شوع للعالج الدوائي. 

والنوع الآخر من ت�شاقط ال�شعر يكون على جانب الراأ�س 
وهو  د،  ال�شرّ ثعلبة  مبر�س  وي�شمى  الــراأ�ــس،  مقدمة  يف  اأو 
الأكــــرث �ــشــيــوعــا لـــدى الأطـــفـــال، وخــا�ــشــة لـــدى البنات. 
اإ�شاءة  ب�شبب  عــادًة  ال�شعر  فقدان  من  النوع  هــذا  ويحدث 
اأو عن  القوي  التم�شيط  ال�شعر، مثال من خالل  معاملة 
وعندما  املنا�شبة.  غري  ال�شعر  ُع�شابات  ا�شتخدام  طريق 
تع�شبني �شعر طفلتك على �شكل ذيل ح�شان اأو جديلة اأو 
�شفرية فقد يوؤدي ذلك اإىل فقدان ال�شعر لدى الطفلة اإذا 

كان �شعرها ح�شا�شا. 
وكذلك  النف�شي،  التوتر  اأي�شا  د  ال�شرّ ثعلبة  اأ�شباب  ومــن 
كما  الــقــوي،  ال�شامبو  مــثــل  الكيميائية  املــــواد  ا�ــشــتــخــدام 
اأنها  املفرت�س  من  التي  الأخـــرى  ال�شناعية  املنتجات  اأن 
كبريا  ت�شبب كذلك �شررا  قد  بال�شعر  للعناية  خم�ش�شة 

ل�شعر الطفل اأو الطفلة.
و�شفات طبيعية للعالج

ــاأكــل اأطــعــمــة �ــشــحــيــة: اإذا مت  - تــقــويــة اجلــهــاز املــنــاعــي ب
ت�شخي�س داء "الثعلبة البقعي" لدى طفلك فقم بالرتكيز 
ا�شتخدام  جتنب  يتم  وبــهــذا  املــنــاعــي،  جــهــازه  تقويه  على 
الأدويــــــة اخلـــطـــرة. عــلــى الــطــفــل عـــدم تـــنـــاول الوجبات 
الغذائية اجلاهزة الفقرية بالقيمة الغذائية وعدم تناول 
املنتجات املنتجة �شناعيا مثل: احللويات وال�شكر والكاكاو 
وم�شتقات الألبان وال�شجق واملعجنات املعلرّبة... اإىل اآخره، 
بل من الأف�شل اأن تختفي هذه الأغذية من قائمة طعام 

العائلة باأكملها. 
يتكون من  غــذائــي �شحي  بنظام  ذلــك  ا�ــشــتــبــدال  ويــجــب 
املجففة  والفواكه  الطازجة  الفواكه  على  حتتوي  وجبات 
واخل�شروات والبطاطا واملك�شرات مثل )البندق والك�شتناء 
وجــبــات خفيفة  على  تــذلــك  كتب  باقتناء  وقــم  واجلــــوز(. 

�شحية ولذيذة ويحبها الأطفال يف الوقت نف�شه.
راأ�س  فـــروة  بتدليك  قــم  النباتية:  بــالــزيــوت  التدليك   -
طفلك بلطف وذلك با�شتخدام مزيج من الزيوت النباتية 
املتوفرة، مثل زيت الزعرت، وقم بخلطه يف زيوت ذات جودة 
عالية مثل زيت بذور العنب، وفق ما نقل موقع ت�شينرتوم 

دير غيزوندهايت الإلكرتوين.
وال�شامبو  ال�شعر  وفــر�ــشــاة  باملنا�شف  الت�شارك  جتنب   -
الكيميائي: ويف حالة ثعلبة ال�شد، ُكن حذرا عند مت�شيط 
�شعر طفلك اأو طفلتك بالفر�شاة اأو جتفيف �شعر الطفل. 
كما ينبغي عدم ا�شتخدام ُع�شابات ال�شعر ال�شارة بال�شعر، 
اأي�شا  يف�شل  ال�شارة.  بال�شعر  العناية  منتجات  وجتنب 
البحث عن �شامبو يحتوي على مواد طبيعية ويكون خالياً 

من املواد الكيميائية.
- قم بتغيري �شرا�شف ال�شرير وغ�شلها بانتظام: ويف حالة 
اأو  لطفلك  ت�شمح  ل  الــراأ�ــس  فــروة  يف  الفطرية  الــعــدوى 
طفلتك با�شتعمال امل�شاط اأو فر�شاة ال�شعر اأو املنا�شف التي 
بتغيري  بانتظام  وقــم  الآخـــرون.  الأ�ــشــرة  اأفـــراد  ي�شتعملها 
من  للتاأكد  جدا  ال�شاخن  باملاء  وغ�شلها  ال�شرير  �شرا�شف 

خلوها من اجلراثيم الفطرية.
الثعلبة: عندما يتحول �شقوط ال�شعر لكارثة نف�شية

يبداأ الأمر ب�شقوط خ�شالت من ال�شعر تزيد مع الوقت 
لتظهر مناطق �شلعاء يف الراأ�س عالوة على �شقوط �شعر 
الرمو�س واحلواجب. مر�س "الثعلبة" ل ي�شنف كمر�س 
تــكــون �شعبة  املــريــ�ــس  عــلــى  النف�شية  اآثــــاره  لــكــن  خــطــري 

لدرجة قد تدفع للتفكري يف النتحار.
الــثــعــلــبــة عــــادة بالأو�شاع  اأ�ــشــبــاب ظــهــور مــر�ــس  تــرتــبــط 
لتدهور  تــوؤدي  باملر�س  الإ�شابة  اأن  كما  ال�شيئة  النف�شية 
خ�شالت  املر�س  يفقده  الــذي  للمري�س  النف�شية  احلالة 

من �شعر الراأ�س واحلواجب والرمو�س.
ووفقا لالأطباء فاإن نحو 2 باملائة من الب�شر ي�شابون يف 
وقت ما بفقدان خ�شالت كاملة من �شعرهم اأما بالن�شبة 
يف  متاما  �شلعاء  اأجـــزاء  فيها  فتظهر  املتدهورة  للحالت 
تــدهــور �شديد يف احلالة  الــذي يت�شبب يف  الأمـــر  الــراأ�ــس 
فيلت" الأملانية  "دي  ونقلت �شحيفة  للمري�س.  النف�شية 
عن هينيغ هام، مدير ق�شم الأمرا�س اجللدية مب�شت�شفى 
فورت�شبورغ اجلامعي قوله:" ي�شل املر�س ملراحل حرجة 
مبثابة  لهم  بالن�شبة  الأمــر  يعترب  فقط  قليلة  حــالت  يف 

كارثة نف�شية لدرجة اأن بع�شهم يفكر يف النتحار".
انت�شار  وراء  الدقيق  ال�شبب  الآن  حتى  املعروف  غري  من 
العامل  اأن  الثابت علميا هو  لكن  ال�شار  املر�س غري  هذا 
املناعي يلعب دورا مهما يف املر�س اإذ اأن اجل�شم نف�شه هو 
ال�شعر كما تو�شح  امل�شوؤولة عن منو  الذي يدمر اخلاليا 
"دي  طبيبة اجللدية الأملانية دانوتا زوبكت�شاك ل�شحيفة 

فيلت".
يلجاأ الأطباء عادة للكورتيزون كحل لوقف �شقوط ال�شعر 
اإل اأن ال�شعر يعود يف بع�س احلالت لطبيعته وينمو مرة 

اأخرى دون اأي تدخل طبي.
املــر�ــشــى يف  مــع  حـــوار  حــلــقــات  هـــام  الطبيب هينيغ  يقيم 
يتعر�شون  التي  ال�شيئة  النف�شية  الآثـــار  لعالج  حمــاولــة 
لــهــا بــ�ــشــبــب املـــر�ـــس ويـــقـــول الــطــبــيــب اإن الأطــــفــــال هم 
اإذ ل ميكن اللجوء للكثري من العقاقري  اأ�شعب احلــالت 
الكيميائية لعالجهم كما اأن فر�س جناح عالجهم اأقل من 
البالغني عالوة على حاجتهم الكبرية للدعم من العائلة.

وجتنبا لل�شعور باحلرج يلجاأ بع�س املر�شى لرتداء ال�شعر 
ب�شكل  للظهور  حمــاولــة  يف  احلــواجــب  ر�شم  اأو  ال�شناعي 
�شحي وجتنب الآثار النف�شية ال�شيئة الناجتة عن املر�س.

�أخطاء قد ت�شيبك �أنت �أو طفلك بال�شلع!

والعدوى  �شخ�ص  لأي  يحدث  قد  "الثعلبة"  ال�شعر  ت�شاقط 
الفطرية يف فروة الراأ�ص ت�ؤدي اإىل فقد �شديد ل�شعر الأطفال. 
ب�شبب  مثال  وينتقل  حمبذ،  غري  لكن  خطري  غري  املر�ص  ه��ذا 
الت�شارك يف م�شاط ال�شعر واملنا�شف. وهنا اأ�شهل طرق ال�قاية 
�شكل دائرة  ال�شعر على  الطبيعي. عندما يك�ن فقدان  والعالج 

هذا  يحدث  وقد  البقعية"،  "الثعلبة  مبر�ص  ي�شمى  بقعة  اأو 
املر�ص لدى الأطفال اأو الكبار، وتظهر البقعة ال�شلعاء 

�شابق  ب�شكل مفاجئ يف معظم احلالت، ومن دون 
اأو  اأمل  اأو  حكة  اأي  حت��دث  ل  اأي  اإن����ذار: 

احمرار. وحل�شن احلظ اأن ال�شعر ينم� 
واح��دة من دون  �شنة  ع��ادًة خالل 

اأية معاجلة. �شبب هذا املر�ص 
غ��ري م��ع��روف ول��ك��ن قد 
يك�ن �شببه �شعف اجلهاز 
اأو  الطفل  ل��دى  املناعي 
اإ�شابته ب�شدمة نف�شية.
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�ش�ؤون حملية

مهرجان اأم الإمارات يف دورته الثالثة يع�د اإىل جمه�ره يف اأب�ظبي من 22 لغاية 31 مار�ص على ك�رني�ص اأب�ظبي 

�ملهرجان �الأ�شخم من نوعه ي�شلط �ل�شوء على روؤية وعطاء �أم �الأمار�ت

حتت رعاية عبداهلل بن زايد

�لفنان �ل�شاب �لكوري �جلنوبي �ل�شاعد �شيونغ-جني �شو،يقدم �أم�شيه مو�شيقية يف ق�شر �ل�شر�ب م�شاء �ليوم 
طالب مدار�ص اأب�ظبي يتعرف�ن على امل��شيقى الكال�شيكية مع عازف البيان� �شي�جن-جني ت�ش� يف مركز الفن�ن بجامعة ني�ي�رك اأب�ظبي

بح�ش�ر م�شلم بن حم

�تفاقية تعاون بني معهد �البتكار �ملهني و�لنادي �مل�شري

•• اأبوظبي - الفجر

ت�شتعد اإمارة اأبوظبي ل�شت�شافة الدورة الثالثة من 
نــوعــه يف دولة  الأ�ــشــخــم مــن  الإمــــارات  اأم  مهرجان 
لغاية   22 الفرتة من  املتحدة يف  العربية  الإمــارات 

اأبوظبي. كورني�س  امتداد  على  مار�س   31
هذا  اأبــوظــبــي   – وال�شياحة  الثقافة  دائـــرة  وتنظم 
وعطاء  روؤيــة  على  ال�شوء  ت�شليط  بهدف  املهرجان 
اأم الإمارات �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
ملوؤ�ش�شة  الأعــلــى  الــرئــيــ�ــس  الــعــام،  الن�شائي  الحتــــاد 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية،  التنمية 
والطفولة، التي ترتكز على تر�شيخ اأهمية الرتابط 
الأ�شري، وتعزيز ثقافة التنوع احل�شاري والت�شامح 

بني اأفراد املجتمع الإماراتي.
ال�شابقتني،  دورتــيــه  يف  حققه  الـــذي  الــنــجــاح  وبــعــد 
يعود املهرجان ليقدم جمموعة وا�شعة من املعار�س 

الفنية والعرو�س الأدائية واملو�شيقى احلية وخيارات 
خمــتــلــفــة مـــن الأطـــعـــمـــة واملـــ�ـــشـــروبـــات، فــ�ــشــاًل عن 

الأن�شطة الرتفيهية والثقافية. 
اأم الإمــــــارات يف دورته  اأجـــــزاء مــن مــهــرجــان  وتــقــع 
"عالبحر" التي تطوره �شركة  العام يف م�شروع  هذا 
امتداد  600 مرت على  "مريال" يف م�شاحة تقارب 
الكورني�س لتقدم من خاللها جمموعة من الأن�شطة 

الرتفيهية جلمهور املهرجان. 
دائرة  عــام  مــديــر  غبا�س،  �شعيد  �شيف  �شعادة  وقـــال 
اأم  اإن مــهــرجــان  – اأبــوظــبــي:  الــثــقــافــة والــ�ــشــيــاحــة 
اأبوظبي  يف  املهرجانات  اأ�شخم  من  يعترب  الإمـــارات 
والــــدولــــة، وبــعــد مـــا حــقــق جنـــاحـــاً كـــبـــرياً يف دورتـــه 
العام  هــذا  املــهــرجــان  املــا�ــشــي، يحفل  الــعــام  ال�شابقة 
بــعــدد اأكـــرب مــن الــفــعــالــيــات والأنــ�ــشــطــة، خــا�ــشــة اأن 
واأعمار  �شرائح  كافة  ذائقة  تلبي  املتنوعة  فعالياته 
التعليم  بــني  جتمع  كونها  والعائلة،  املجتمع  اأفـــراد 

والتثقيف والرتفيه والتوعية بال�شتدامة والعطاء، 
وكل هذا يقدم يف اإطار جذاب ومتطور.

وتابع غبا�س يج�شد املهرجان ملحات من م�شرية �شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك )اأم الإمارات(، وعطائها 
الإن�شاين، والقيم ال�شامية التي عملت على تر�شيخها 
يف املجتمع الإماراتي، كما نقدم من خالل فعالياته 
تقديراً  الأمــهــات،  جلميع  والعرفان  ال�شكر  املتنوعة 
�شتحمل  التي  الأجــيــال اجلديدة  اإعــداد  يف  لدورهن 
الإمارات،  دولة  اإجنــازات  م�شرية  موا�شلة  م�شوؤولية 

وا�شتدامة تراثها الثقايف والجتماعي يف امل�شتقبل.
وقــــد جنــحــت الــنــ�ــشــخــة الــثــانــيــة مـــن املـــهـــرجـــان يف 
فرتة  خــالل  زائــر  األــف  ا�شتقطاب اأكــرث مــن 197 
فعاليات  وركــــــزت  اأيـــــــام،   10 مــــدى  عــلــى  اإقـــامـــتـــه 
كيلومرت   1،3 م�شافة  على  اأقيمت  التي  املــهــرجــان 
التما�شك  يف  الأم  دور  على  اأبــوظــبــي  كورني�س  على 
الأ�شري، واأهميتها يف املحافظة على القيم والعادات 

الأ�ـــشـــيـــلـــة لـــالأجـــيـــال الـــقـــادمـــة، وذلـــــك مـــن خالل 
"منطقة  وهي:  الرئي�شية  الأربعة  املهرجان  مناطق 
ال�شاطئ،  مطاعم  منطقة  التقدم،  منطقة  ال�شعادة، 
الإمارات،  اأم  جناح  اإىل  بالإ�شافة  ال�شوق،  ومنطقة 
والتي قدمت للزوار فر�شة ال�شتمتاع بكل تفا�شيل 
عنا�شر  اأهــمــيــة  على  الــ�ــشــوء  ت�شليط  مــع  املــهــرجــان 
وا�شت�شاف  للم�شتقبل.  والــتــخــطــيــط  ال�ــشــتــدامــة 
مهرجان اأم الإمارات اأكرث من 100 فعالية وعر�س 
وور�شة عمل تفاعلية، بالإ�شافة اإىل عرو�س الألعاب 
كما  متميزاً.  جماهريياً  اإقــبــاًل  لقــت  التي  النارية 
�شهدت مناطق املهرجان املختلفة مزيجاً فريداً من 
اأكرث من  ت�شمنت  والتفاعلية،  الرتفيهية  الأن�شطة 
50 خياراً  35 عر�شاً وحفاًل مو�شيقية، واأكرث من 
عدد  جانب  اإىل  املختلفة،  وامل�شروبات  املــاأكــولت  من 
كبري من املنتجات املميزة والفريدة �شمن اأكرث من 
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نهيان،  اآل  زايــد  بن  اهلل  عبد  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
وزيـــر اخلــارجــيــة والــتــعــاون الــــدويل بــدولــة الإمــــارات 
العربية املتحدة، يقيم الفنان ال�شاب الكوري اجلنوبي 
ال�شاعد �شيونغ-جني �شو، الفائز بامليدالية الذهبية يف 
م�شابقة �شوبان العاملية لعزف البيانو اأم�شيه مو�شيقية 
ال�شحراء  منتجع  ال�شراب  ق�شر  يف  الطلق  الــهــواء  يف 
2018، وذلك تزامناً  8 فرباير  اليوم  اأنانتارا  بــاإدارة 
2018 يف  ال�شتوية  الأوملبياد  األعاب  انطالق  ليلة  مع 
الكوري  النجم  ح�شور  وجــاء  اجلنوبية.   كــوريــا  بلده 

اجلنوبي اإىل الإمارات العربية املتحدة يف اإطار برنامج 
بفنون  يحتفل  الــذي  الكال�شيكية  اأبوظبي  مو�شيقى 
�شل�شلًة  اإطالقه  عرب  املعا�شرة  الكال�شيكية  املو�شيقى 
اأبرز  �شمن  املو�شيقية  احلــفــالت  مــن  م�شبوقة  غــري 

املواقع الثقافية على امتداد العا�شمة الإماراتية.  
�شيونغ- ال�شاعد  اجلنوبي  الــكــوري  النجم  يقدم  كما 
جـــني �ــشــو فــر�ــشــًة مــثــالــيــًة اأمـــــام طـــالب مـــن مدار�س 
التدريب  بــروفــات  اإحــدى  حل�شور  اأبوظبي  وجامعات 
نيويورك  جامعة  حــرم  �شمن  يقيمها  التي  املفتوحة 
الأحمر،  امل�شرح  خ�شبة  على  الفنون  مركز  يف  اأبوظبي 
من  ُيــعــدرّ  الـــذي  العبقري  الــفــنــان  اإبــداعــات  وم�شاهدة 

اأ�شهر عازيف البيانو من اأبناء جيله. 
النجم  اإحــيــاء  قبيل  التفاعلية  اجلل�شة  هـــذه  وتــاأتــي 
الفنون  مركز  مــن  كــل  يف  مو�شيقيني  حلفلني  ال�شاب 
منتجع  الــ�ــشــراب  وق�شر  اأبــوظــبــي،  نــيــويــورك  بجامعة 
ال�شحراء باإدارة اأنانتارا.    ومن املتوقع اأن مينح ت�شو 
ال�شغار  من  املو�شيقى  ع�شاق  اجلل�شة  هذه  خالل  من 
اأبرز  من  جمموعة  اإىل  ال�شتماع  فر�شة  الطموحني 
احلاملة.  بنغماتها  الغنية  املــنــفــرد  الــعــزف  مقطوعات 
الفنان  يعقد  التدريبية،  اجلل�شة  مــن  النــتــهــاء  وبعد 
نقا�شات  معهم  ويخو�س  الطالب،  مع  مفتوحاً  حــواراً 
مفتوحة تتناول موا�شيع هامة اأبرزها ن�شوء املو�شيقى 

الكال�شيكية بالن�شبة جليل ال�شباب.  بداأ  �شيونغ - جني 
ت�شو م�شريته املو�شيقية كعازف منفرد على اآلة البيانو، 
امل�شارح  اأ�شهر  على  احلــفــالت  مــن  العديد  اأقـــام  حيث 
املرموقة حول العامل مثل قاعة كارنيجي، كما �شارك 
يف �شل�شلة حفالت كبار عازيف البيانو �شمن اأورك�شرتا 
كون�شريجتيبو يف اأم�شرتدام، اإ�شافة اإىل عزفه يف قاعة 
ميوزيكال  �شني  مركز  ويف  طوكيو،  مبدينة  �شونتوري 
برنامج مو�شيقى  وت�شتمر فعاليات   بباري�س.  اجلديد 
التي   2018 اأبــريــل  �شهر  حتى  الكال�شيكية  اأبوظبي 
تنعقد بتنظيم من دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي، 

وباإنتاج �شركة فال�س اإنرتتينمنت.  
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بح�شور ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم العامري ع�شو 
رئي�س  ابــوظــبــي  لإمــــارة  الــوطــنــي  ال�ــشــتــ�ــشــاري  املجل�س 
جمل�س اإدارة جمموعة بن حم ، مت توقيع اتفاقية تعاون 
الدكتور  " تفكري" وميثله  املهني  البــتــكــار  معهد  بــني 
نــادي جمهورية  ، و  التنفيذي  املدير  فــادي قدو  حممد 
رئي�س  جــاهــني   حممد  الأ�ــشــتــاذ  وميثله  العربية  م�شر 
الدكتور يحيى حممود  بح�شور  وذلك  الإدارة،  جمل�س 

نائب رئي�س جمل�س اإدارة النادي امل�شري يف العني.

و من جانبه اأعرب حممد فادي قدو ، املدير التنفيذي 
ملعهد "تفكري" عن �شعادته بتوقيع هذه التفاقية التي 
البتكار  معهد  بــني  املــ�ــشــرتك  الــتــعــاون  اأوا�ــشــر  �شتعزز 
املهني والنادي امل�شري، والتي �شتحقق امل�شاهمة الفاعلة 
العمل  ال�شاملة مبا يخدم  املجتمعية  التنمية  يف جمال 

الثقايف يف دولة الإمارات.
النادي  اإدارة  رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس  جــاهــني   واأ�ـــشـــار حمــمــد 
اأن هذه التفاقية �شتفتح املجال للجانبني  امل�شري اإىل 
وا�شتغالل  لديهما  املــتــوفــرة  اخلـــربات  مــن  لال�شتفادة 
التي  املــ�ــشــرتكــة  الأهـــــداف  لتحقيق  الــكــامــلــة  الــطــاقــات 

والعمل  اجلــهــود  تكاتف  وكــذلــك   ، اجلميع  لها  يتطلع 
امل�شرتك للو�شول اإىل الهدف املن�شود.

ومبوجب التفاقية �شيوفر معهد البتكار املهني قائمة 
�شنوية  خطة  يف  لديها  �شتعقد  التي  الــــدورات  باأ�شماء 
متنح  حيث  جــزئــي،  بـــدوام  مدر�شني  اإىل  فيها  وحتــتــاج 
النادي  فر�س عمل ملحا�شرين متخ�ش�شني من جالية 

امل�شري والتي تتوفر بهم �شروط الدورة واملحا�شر.
 كما �شيقوم املعهد  بدور الراعي الر�شمي يف احلفالت 
الثاين  الطرف  لدى  تقام  والتي  والر�شمية  الريا�شية 
)ما عدا تلك التي ي�شارك بها الطرف الأول باإ�شم املعهد 

وامل�شاركة  وامليداليات  اجلوائز  بتوفري  وذلك  مبا�شرة( 
بتقدمي بع�س الأعمال التي يخت�س بها الطرف الأول 
ثم  ، ومن  الفنية  املعار�س  بع�س  تنظيم  اىل  بالإ�شافة 
ور�س  اأو  دورات  لعقد  املــرافــق  بتبادل  الطرفان  �شيقوم 
عــمــل. كــمــا تــعــزز التــفــاقــيــة الــتــعــاون يف جمـــال املـــوارد 
الوطنية  املــنــا�ــشــبــات  اخلـــــربات، ويف  وتـــبـــادل  الــبــ�ــشــريــة 
والحتفالت الر�شمية والعربية والعاملية، ودعم التعاون 
العملية  والــور�ــس  التدريبية  الـــدورات  وتنظيم  عقد  يف 
والعلمية، ومتويل البحوث العلمية وامل�شاريع املوؤ�ش�شية 

يف املجالت ذات الهتمام امل�شرتك بني اجلانبني.

كورومبا �ملالديف  ي�شتقطب �ل�شائحني 
ب�شو�طئه و�أ�شجاره �ال�شتو�ئية 

واملنتجع  الفندق  اإ�شم  هو  ال�شغرية  الهند  جوز  �شجرة  "كورومبا" وتعني 
التي  الــفــريوزيــة  ال�شواطئ  ذات  املــالــديــف  جــزر  اإحـــدى  يف  املميز  العائلي 
بجزرها  للتمتع   عامل  دول  �شنويا من خمتلف  ال�شائحني  اآلف  يق�شدها 

العذراء وطبيعتها الإ�شتوائية ال�شاحرة.
منذ  املالديف  جــزر  يف  لل�شائحني  الأول  املــالذ  "كورومبا" املالديف  ويعد 
بنائه وجتديده كامال يف  اإعــادة  بعد  اأ�شبح  1972 حيث  افتتاحه يف عام 
عام 2003 ب�شكله احلايل املميز من اأهم املنتجعات التي يق�شدها ال�شياح 
اأو  اأو لقا�شدي �شهر الع�شل  نظرا ملا يتمتع به من خيارات عديدة للعائلة 

للباحثني عن الهدوء والإ�شرتخاء.
وميكن الو�شول ب�شهولة اإىل "كورومبا" فهو على م�شافة 15 دقيقة فقط 
بالقارب ال�شريع عن مطار "ماليه" الدويل ليتيح لقا�شديه فر�شة التمتع 
بالرمال البي�شاء على �شواطئه املمتدة حتت ظل اأ�شجار جوز الهند.. فيما 
تعد  اجلزيرة التي يقع عليها  املنتجع موطنا لعدد من ال�شعاب املرجانية 

وخمتلف اأنواع احليوانات البحرية .
و"كورومبا" املالديف هو فندق كال�شيكي الت�شميم من فئة اخلم�س جنوم 
وم�شمم بعمارة املالديف القدمية حيث ي�شم العديد من الفلل والأجنحة 
�شباحة  حــمــام  فيها  ويــتــوفــر  بخ�شو�شية  تتمتع  الــتــي  الــفــاخــرة  اجلــذابــة 
اأو  ال�شاطئ  على  تطل  التي  واملــفــردة  املــزدوجــة  الــغــرف  عــن  خا�س ف�شال 
على احلديقة. وي�شم املنتجع 180 فيال وغرفة وت�شعة مطاعم خمتلفة 
لرواده  املنتجع   يتيح  .. يف حني  عاملية  �شبعة مطابخ  مــاأكــولت من  تقدم 
فر�شة ممار�شة الريا�شات كالتزلج الهوائي واملائي ورحالت القوارب وتعلم 
وتوفري  للنزلء  متخ�ش�شني  مــدربــني  مــع  والــغــو�ــس  الغط�س  وممــار�ــشــة 
كافة امل�شتلزمات اخلا�شة واحل�شول على �شهادة الغط�س والغو�س  .. كما 
األعاب  ومنطقة  موؤهلون  موظفون  عليها  ي�شرف  ح�شانة  املنتجع  ي�شم 
لالأطفال لالأ�شر التي ت�شطحب اأطفالها  ف�شال عن توفري خدمات امل�شاج  
بالهدوء  اأيــدي خبرية يف جو مفعم  اليوغا على  ال�شبا وممار�شة  يف مركز 
البيئة يف  وال�شرتخاء. ويطبق املنتجع معايري ال�شتدامة واحلفاظ على 
واخل�شار  الفواكه  لزراعة  زراعية  اأرا�ــس  وي�شم  وخدماته  مرافقه  جميع 
" اأن عدد  " كورومبا  والأع�شاب  الع�شوية .  واأكــدت م�شوؤولة يف منتجع  
ال�شائحني من دول جمل�س التعاون اخلليجي يرتفع عاما بعد عام خا�شة 
القادمني  ال�شياح  ن�شبة  اأن  اإىل  والإ�شرتخاء  لفتة  الع�شل  �شهر  لقا�شدي 
اإىل حوايل    2017 من دولة الإمــارت وال�شعودية والكويت ارتفعت  عام 
"ماليه" جزرا �شغرية  املالديف وعا�شمتها  وت�شم جمهورية  باملائة.   20
جميع  اأن  حيث  م�شلمة  دولــة  وهــي  الهندي  املحيط  يف  اآ�شيا  قــارة  يف  تقع 
�شكانها م�شلمون وكان ي�شميها العرب قدميا حملديب  ويرجح اأنه قد مت 

حتريفه واأ�شبح ينطق "مالديف".

دعمًا ل�شتدامة الزراعة 
خدمات �ملز�رعني ي�شعى لتحويل 100 مزرعة �إىل 
�لزر�عة �لع�شوية وخطة لتحويل 20 مزرعة �شنويًا
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وقع مركز خدمات املزارعني باأبوظبي اتفاقية مع 25 مزرعة باإمارة اأبوظبي 
من  انطالقاً  وذلــك  الع�شوية  الزراعة  اإىل  التقليدية  الزراعة  من  لتحويلها 
م�شوؤوليته يف دعم الزراعة امل�شتدامة واملحافظة على املوارد الطبيعة وتزويد 
اإىل  املــركــز  ي�شعى  حيث  عالية  جــودة  وذات  واآمــنــة  �شحية  مبنتجات  الأ�ــشــواق 
حتويل حوايل 100 مزرعة للزراعة الع�شوية خالل ال�شنوات الأربعة القادمة. 
ويخطط املركز لتحويل نحو 20 مزرعة �شنوياً من منط الزراعة التقليدية 
اإىل الزراعة الع�شوية وذلك مبوجب اتفاقية يتم توقيعها مع اأ�شحاب املزارع 
الراغبني يف العتماد على الزراعة الع�شوية، حيث يهدف املركز من خالل هذه 
اخلطوة اإىل دعم مفاهيم الزراعة امل�شتدامة والرتويج ملزايا الزراعة الع�شوية 
امل�شتخل�شات  خالل  من  الع�شوية  املبيدات  ا�شتخدام  على  املزارعني  وت�شجيع 
املواد  ا�شتخدام  املكافحة احليوية لالآفات واحلد من  اأنظمة  واعتماد  النباتية 
الكيماوية يف الزراعة �شواء كانت اأ�شمدة اأو مبيدات. ويف �شياق مت�شل يخطط 
اإنتاج املزرعة النموذجية  مركز خدمات املزارعني لطرح منتجات ع�شوية من 
يف الأ�شواق املحلية قريباً، وذلك لت�شجيع امل�شتهلكني على ا�شتهالك املنتجات 
النموذجية  املزرعة  �شمن  ع�شوية  مزرعة  املركز  لدى  يوجد  حيث  الع�شوية 
التحول  املزارعني بطرق  واإر�شاد  توعية  ي�شتخدم يف  الظفرة  ليوا مبنطقة  يف 
الآمن  الزراعي  النمط  التعريف مبزايا هذا  اإىل  بالإ�شافة  الع�شوية  للزراعة 

وامل�شتدام.
وقد ح�شل املركز على �شهادة اعتماد املنتجات الع�شوية لنحو 30 �شنف من 
اخل�شروات املزروعة يف املزرعة النموذجية من قبل هيئة الإمارات للموا�شفات 
تاأهيل جزء من  واملقايي�س ملدة عــام. حيث عمل من خالل هذا العتماد على 
املزرعة النموذجية للزراعة الع�شوية بحيث تكون منوذجاً ير�شد املزارعني اإىل 

الطرق املثلى يف الزراعة الع�شوية.
الإن�شان  �شحة  على  واملحافظة  البيئة  حماية  اإىل  الع�شوية  الزراعة  وتهدف 
امل�شتطاع من  الكيماوية والتقليل قدر  املواد  اأغذية نظيفة وخالية من  واإنتاج 
ا�شتخدام هذه املواد الزراعية، حيث ت�شاعد املدخالت الزراعية الع�شوية على 
املحافظة على النظام البيئي للرتبة وخلق ظروف مالئمة لنمو النبات. وقال 
اإن  بالإنابة  املزارعني  التنفيذي ملركز خدمات  الرئي�س  نا�شر حممد اجلنيبي 
الع�شوية  الزراعة  اإىل  التقليدية  الزراعة  التحول من  بت�شجيع  املركز  اهتمام 
املوارد  على  واملحافظة  البيئة  وحــمــايــة  ال�ــشــتــدامــة  ا�شرتاتيجية  مــع  يت�شق 
الطبيعية من الرتبة واملياه بالإ�شافة اإىل اإنتاج اأغذية نظيفة وخالية من املواد 
الزراعة  اأنظمة  اإىل  التحول  على  اأبوظبي  حكومة  حر�س  الكيماوية" موؤكداً 
اإطار احلر�س على حتقيق �شعادة  الع�شوية وذلك يف  الزراعة  النظيفة ومنها 
ورفاهية املجتمع حيث ت�شمن الزراعة الع�شوية تزويد امل�شتهلكني مبنتجات 

�شحية واآمنة وخالية من متبقيات املبيدات. 



تعي�س  لها  اأجنحة  ل  �شغرية  طفيلية  ح�شرات  الــراأ�ــس  قمل 
من  كثرياً  م�شببة  بدمه،  وتتغذى  الإن�شان  راأ�ــس  فــروة  على 
ل م�شدر اإزعاج، فاإنها ل  اخلوف والقلق. ولكن رغم اأنها ت�شكرّ

حتمل اأية اأمرا�س معدية خطرية.
يف املقابل، ينت�شر قمل الراأ�س ب�شهولة منتقاًل من �شخ�س اإىل 
اأغرا�س م�شرتكة،  اأو من خالل  املبا�شر،  الت�شال  اآخر عرب 

كامل�شط، والفر�شاة، اأو املن�شفة.
تعي�س قملة الراأ�س عموماً على بعد نحو 2.5 �شنتمرت عن 

القمل غزا  اأن  واإذا كنت تظنرّ  �شعرة.  ب�شاق  الفروة، مت�شبثًة 
�شعرك اأو �شعر اأحد اأفراد عائلتك، فتحقق من ذلك بالبحث 
عنه قرب فروة الراأ�س، وخلف الأذنني، وعلى اجلهة اخللفية 

من العنق.
القمل �شغري )ي�شاوي حجمه حجم بذرة فراولة(. اأما بي�شه 
البالغة  البي�شاء  ال�شف�شاف  بــراعــم  فت�شبه  ال�شئبان،  اأو 
ل  ولكنك  ق�شرة،  ال�شئبان  تخال  اأن  املمكن  ومــن  ال�شغر. 

ت�شتطيع اإزالتها بتم�شيط ال�شعر.

التي  املجموعات  �شمن  ب�شرعة  ينت�شر  الــراأ�ــس  قمل  كــان  ملا 
فُيعترب  بع�شاً،  ببع�شهم  دائــم  احتكاك  على  اأفــرادهــا  يبقى 
من  لذلك  امل�شكلة.  لهذه  عر�شة  الأكــرث  املدر�شة  يف  الأولد 
انت�شاره  دون  لــلــحــوؤول  ب�شرعة  القمل  معاجلة  الــ�ــشــروري 

�شمن املجموعة.
ثمة اأنواع عدة من عالجات قمل الراأ�س التي ل تتطلرّب و�شفة 
طبية، واأكرثها ا�شتعماًل اأ�شناف ال�شامبو التي حتتوي على 

اأدوية مثل برييرثين اأو بريميرثين لقتل القمل.
ولكن كي تغطي كامل دورة حياة القمل، عليك اأن ت�شتخدم 
هذه العالجات اأكرث من مرة. اإذا اُ�شتعمل العالج مرة، فلن 
لتنال  اإذاً،  البي�س.  الــذي مل يخرج بعد من  القمل  يوؤثر يف 
ر العالج بعد �شبعة اإىل ثمانية اأيام من  الفائدة الق�شوى، كرِّ

ظهور احل�شرات اأول مرة.

اأدوية
لــكــن بــعــ�ــس �ـــشـــاللت الــقــمــل يــكــتــ�ــشــب مــقــاومــة �ــشــدرّ هذه 
العالجات. لذلك اإذا مل تنجح الأدوية التي ل تتطلرّب و�شفة 

طبية، فعليك اللجوء اإىل عالج ي�شفه لك الطبيب.
املالثيون دواء قاتل للقمل يتطلرّب و�شفة طبية. ت�شعه على 
ال�شعر وتفركه كي ميت�شه ال�شعر وفروة الراأ�س. ومن الأدوية 
كرمي  القمل  وتقتل  طبية  و�شفة  اإىل  حتتاج  التي  الأخـــرى 
الكحول البنزيلي. ت�شعه على فروة الراأ�س وال�شعر مدة 10 
دقائق ثم تغ�شله باملاء. وبعد �شبعة اأيام، تكرر العالج. ولكن 

ل ُين�شح به لالأولد دون ال�شتة اأ�شهر.
كذلك يو�شف �شامبو “لنداين”، الذي يتطلرّب و�شفة طبية، 

اإىل مقاومة القمل  الراأ�س. ولكن نظراً  ملعاجلة قمل  اأحياناً 
بــتــاأثــريات جانبية  الــــدواء واحــتــمــال ت�شببه  لــهــذا  املــتــزايــدة 
اإل عندما تخفق  اإلــيــه  خــطــرية، مــا عــاد الأطــبــاء يــلــجــوؤون 

التدابري الأخرى كافة.

عالجات منزلية
الراأ�س،  قــمــل  تقتل  اأدويــــة  ا�ــشــتــعــمــال  يف  تــرغــب  مل  اإذا  اأمـــا 
�شئبان  م�شط  اأو  دقيقة  باأ�شنان  م�شط  ا�شتخدام  فباإمكانك 
كي تنزع القمل فعلياً من ال�شعر الرطب. ولكن لتنجح هذه 
طوال  اأيـــام  اأربــعــة  اإىل  ثالثة  كــل  تكرارها  عليك  الطريقة، 
اأ�شبوعني على الأقل. ومن ال�شعب التخلرّ�س من القمل كله 

وال�شئبان بهذا الأ�شلوب.
الراأ�س بو�شع  اإىل خنق قمل  املنزلية عادًة  تهدف العالجات 
الــنــفــط )الــفــازلــني( على  اأو هـــالم  املــايــونــيــز  منتجات مــثــل 
الفروة. اإل اأن هذه املقاربة قلما حتقق النجاح. كذلك يحاول 
البع�س قتل قمل الراأ�س باحلرارة، م�شتخدمني جمفف �شعر 
الكاز على �شعره يف  البع�س الآخر  اأو ي�شع  ال�شخونة،  عايل 
حماولة للق�شاء على القمل. لكن هاتني التقنيتني ت�شببان 

حروقاً بالغة، فال جتربهما.
اإذاً، اإن مل تق�ِس العالجات التي ل تتطلب و�شفة طبية على 
عالجات  ي�شف  لأنـــه  طبيبك،  فا�شت�شر  �ــشــعــرك،  يف  القمل 

حتقق غالباً جناحاً كبرياً يف التخل�س من هذه امل�شكلة.

�شحة وتغذية
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ال�شمع،  في�شبح  ال�شن،  يف  تقّدمنا  مع  ح�ا�شنا  ترتاجع 
والذوق، والب�شر اأقل حدة.

 لكن الرتاجع الأهم والأكرث خط�رة يبقى تدين قدرتنا 
على احلفاظ على ت�ازننا. 

وُي�شّكل هذا الرتاجع اأحد اأبرز اأ�شباب ال�شق�ط، الذي 
وال�فاة  والعجز،  لالإ�شابات،  م�شدر  اأكرب  بدوره  ُيعترب 

بني امل�شنني.

هل يقاوم بع�ص اأن�اع قمل الراأ�ص العالجات التي ل تتطّلب و�شفة طبية؟ وهل من اأدوية ي�شفها الطبيب تق�شي 
على هذا القمل؟

اأنها تخفق يف بع�ص احلالت عندما  اإل  الراأ�ص التي ل تتطّلب و�شفة طبية فاعلة عم�مًا،  ُتعترب عالجات قمل 
منه  وتطلب  بطبيبك  تت�شل  اأن  فعليك  املنزل،  يف  عالجه  بعد  القمل  ا�شتمّر  اإذا  لذلك  ال�شاللت.  بع�ص  يقاومها 

بدائل طبية.

ح�شرات طفيلية �شغرية تعي�ص على فروة الراأ�ص وتتغذى بدمه

قمل �لر�أ�س.. �ف�شل �لطرق للتخل�س منه

اإىل موت اخلاليا يف  امل�شنني  التوازن لدى  )يعود تراجع 
اجلهاز الدهليزي الذي يقع عميقاً يف الأذنني ويرتبط 
الدماغ.  اإىل  املعلومات  ينقل هذا اجلهاز  بالدماغ. 
وعندما متوت خالياه، يرتاجع اإح�شا�شنا مبو�شع 
دقة  تتدنى  لــذلــك،  نتيجة  املــكــان.  يف  ج�شمنا 
الدكتور  يو�شح  تدريجياً(،  بالتوازن  اإح�شا�شنا 
كــومــاروف من كلية الطب يف جامعة  اأنــتــوين 
 askdoctork.com هارفارد على موقع

الإلكرتوين.
عــالوة على ذلــك، يتناول كــثــريون ممــن بلغوا 
تخطوها  اأو  العمر  مــن  واخلم�شني  اخلام�شة 
اأدوية ت�شبب لهم الدوار وت�شو�س الذهن اإن وقفوا 
اأثناء  اجتــاهــهــم  بـــدلـــوا  اأو  بــ�ــشــرعــة 
منلك  اأننا  �شحيح  امل�شي. 
جمــمــوعــة وا�ــشــعــة من 
ت�شاهم  التي  التمارين 
خ�شارة  تــ�ــشــحــيــح  يف 
اأن  اإل  هـــذه،  الـــتـــوازن 
ي�شفون  الأطـــــــبـــــــاء 
لـــــــعـــــــدد كــــــبــــــري مـــن 
النا�س اأداة ت�شاعدهم 
على  احلـــــــفـــــــاظ  يف 
اأثناء امل�شي،  توازنهم 
قــــد تـــكـــون عــ�ــشــا اأو 
على  امل�شاعدة  جهاز 
 .)walker( امل�شي
كــيــف ميكنك  ولــكــن 
اأيـــهـــمـــا  حتــــــــدد  اأن 

الأف�شل لك؟

ح�شنات و�شيئات
كل  حــ�ــشــنــات  اأوًل  ن  دورّ
جهاز  و�شيئاته:  منهما 
كــبــري احلجم،  املــ�ــشــي 
�شهل  ـــه  طـــيَّ اأن  مـــع 
ومن املمكن و�شعه 
ال�شيارة.  داخــــــل 

بالإ�شافة اإىل ذلك، يكره كثريون نظرة النا�س اإليهم على 
ي�شغل  كذلك  ا�شتخدام جهاز مماثل.  عند  اأنهم عاجزون 
اأن  ا�شتعماله، ف�شاًل عن  امل�شي م�شاحة كبرية عند  جهاز 
قوائمه املزودة بدواليب تكون اأعر�س من اأن ُت�شتخدم على 

الدرج.
اأ�شمل،  اأكرب وثبات  دك هذا اجلهاز بتوازن  يف املقابل، يزورّ
مقارنة بالع�شا، مع اأنه ي�شعرّب عليك حمل الأ�شياء لأنك 

ُت�شطر اإىل ال�شتناد اإليه بيديك كلتيهما.
دك بالقدر عينه من الثبات. وعندما  اأما الع�شا، فال تزورّ
توازنه،  ا�ــشــتــعــادة  عليه  ت�شعب  ي�شتخدمها،  َمــن  يتعرث 
بخالف َمن يعتمد على جهاز امل�شي، ما يوؤدي بالتايل اإىل 
�شقوطه. عالوة على ذلك، مييل َمن يعتمدون على الع�شا 
مني بالتايل دعماً  اإىل حملها با�شتمرار باليد عينها، مقدرّ

اأكرب جلهة واحدة من اجل�شم.
اإىل حمل   نتيجة لذلك، ُت�شطر هذه اجلهة من اجل�شم 
توازن  اإىل خلل خطري يف  بــالــتــايل  يـــوؤدي  مــا  اأكـــرب،  ثقل 

الع�شالت مبرور الوقت.
كري�شتني ماكلولني خبرية يف الختيار بني الع�شا وجهاز 
يف  امل�شاألة  هــذه  عن  مقاًل  ون�شرت  امل�شي،  على  امل�شاعدة 

�شبكة )الرعاية ال�شحية املتقدمة(.
 ذكرت ماكلولني، نقاًل عن �شيال حداد، مديرة ق�شم اإعادة 
لإعادة  �شيتي  كينغ  مركز  يف  الفيزيائي  والعالج  التاأهيل 
مالئمة  الع�شا  )ُتعترب  اأوريـــغـــون:  يف  والعي�س  التاأهيل 
واخللف،  الأمــام  اإىل  ال�شري  ي�شتطيعون  الذين  للمر�شى 
امل�شي على اأ�شطح غري �شوية، �شعود منحنى والنزول عنه، 
اإن  توازنهم  وا�شتعادة  الوقوف،  اأثناء  الأمام  اإىل  النحناء 

اعرت�س اأحد طريقهم.
النحناء  من  املري�س  ن  يتمكرّ اأن  ال�شروري  من  كذلك،   
اأو واقــف، يف حــال �شقط  والإمــ�ــشــاك بالع�شا وهــو جال�س 
حول  يو�شع  برباط  مــزودة  الع�شا  كانت  لو  حتى  اأر�ــشــاً، 

املع�شم(.

ن�شيحة الطبيب
اإن قررت ا�شتخدام جهاز م�شي، فاخرت ذلك القابل للطي 
اخرتت  اإذا  اأمـــا  ب�شهولة.  وفــتــحــه  نقله  مــن  تتمكرّن  كــي 
الع�شا، فاحر�س على األ يكون اأ�شفلها عري�شاً جداً لئال 
يعوق حركة قدمك، ما يوؤدي اإىل خلل خطري يف توازنك.

اأما اإن كنت تتعافى من اإ�شابة يف ال�شاق اأو الركبة، فُيعترب 
اأن تتمكرّن من نقل وزن  اإىل  امل�شي خيارك الأف�شل  جهاز 
ال�شعور  دون  مــن  اأخـــرى  اإىل  �ــشــاق  مــن  ب�شهولة  ج�شمك 
اأن  ال�شروري  فمن  الع�شا،  ا�شتخدام  قــررت  واإذا  بــالأمل. 
ثقل  بكامل  تلقي  اأن  دون  من  اإليها  ال�شتناد  من  تتمكرّن 

ج�شمك عليها.

ل تــكــتــِف بــاخــتــيــار الــعــ�ــشــا اأو جــهــاز املــ�ــشــي ا�ــشــتــنــاداً اإىل 
ب كليهما كي حتدد اأيهما يزودك  ن�شيحة الطبيب، بل جررّ
بال�شتقرار والثبات املنا�شبني. وملا كانت كلفتهما ب�شيطة، 
وهكذا  عليهما.  ن  والــتــمــررّ مــعــاً  �شرائهما  مــن  �ــشــرر  فــال 
ت�شتطيع التنقل بينهما يومياً بح�شب الن�شاط الذي تقوم 

به.

مع تقّدمنا يف �ل�شن.. �أّيهما �أف�شل �لع�شا �أم جهاز �مل�شاعدة على �مل�شي؟
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العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/253 تنفيذ جتاري
�ــس.ذ.م.م جمهول حمل  الفندقية  ال�شبع لل�شقق  الرمال  املنفذ �شده/1-  اىل 
الغذائية  املــواد  لتجارة  الهاملي  التنفيذ/�شركة حممد  ان طالب  القامة مبا 
ماف�س ذ.م.م وميثله:ابراهيم مو�شى علي مراد البلو�شي قد اأقام عليك الدعوى 
 )19660.61( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية 
�شتبا�شر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طــالــب  اىل  درهـــم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الجــراءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/729  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/1- ذا ديفلوير للعقارات �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

في�شل جميد �شودري وميثله:يو�شف حممد ح�شن حممد البحر
نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2017/19 جلان عقارية يوم الحد بتاريخ:2017/10/18   

باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )399061( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�شداد 

وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ارت  متاين  م�شروع  من  رقــم:623  النزاع  مو�شوع  العقارية  بالوحدة  املتعلقة  العقود  بف�شخ   -2
ارت�س مبنطقة اخلليج التجاري بدبي واملحررة فيما بني املدعي وكل من املدعي عليهما الوىل 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فــان  وعليه   . والرابعة  والثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2287  جتاري جزئي 

حممود  �شوكت   -2 �ـــس.ذ.م.م  كونرتاكتنيغ  واتربروفينغ  والتون  عليه/1-  املدعي  اىل 
�ــشــاهــد جمــهــول حمــل القــامــة مبــا ان املــدعــي/�ــشــتــيــكــو ديــ�ــس جتـــارت �شتي �ــــس.ذ.م.م 
وميثله:عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل ال�شويدي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ 2017/10/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/�شتيكو دي�س جتارت 
 )185.520( مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  �ــس.ذ.م.م  �شتي 
درهم قيمة ال�شيكات ومبلغ )15.000( درهم تعوي�س والزمتهما بالت�شامن بامل�شاريف 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  والف درهم 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  العــالن  هــذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4648  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ــشــده/1- ا�ــشــرتايــت �ـــس.م.ح جمهول حمــل القــامــة مبــا ان 
علي  وميثله:عبداهلل  ري�س  دلو�س  ابــارات  جر  التنفيذ/ليبوربو  طالب 
عــبــدالــوهــاب عــبــداهلل الــ�ــشــويــدي  قــد اأقــــام  عليك الــدعــوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )81983( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/4231  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1-�شركة دبي ارك للم�شخات �س.ذ.م.م 2-حممود ذياب نافع 
اجننريينج  فاير  املدعي/بري�شتول  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  غزالة  ابــو 
�س.ذ.م.م وميثله:علي حممد علي الدايل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
والفائدة  والتــعــاب  واملــ�ــشــاريــف  والــر�ــشــوم  درهـــم   )157050( مببلغ  املطالبة 
ال�شاعة 8.30  املوافق 2018/2/20  الثالثاء  القانونية. وحددت لها جل�شة يوم 
�س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مــذكــرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12209  عمايل جزئي

جمهول  الداري  الــتــدريــب  خلــدمــات  �شيجما   6 1-مـــركـــز   / عليه  املــدعــي  اىل 
حمـــل القـــامـــة مبـــا ان املـــدعـــي /احـــمـــد حمــمــد احــمــد عـــبـــداجلـــواد �ــشــفــرت قد 
اأقـــــام عــلــيــك الـــدعـــوى ومــو�ــشــوعــهــا املــطــالــبــة مبــ�ــشــتــحــقــات عــمــالــيــة وقدرها 
رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم   )2000( مببلغ  عــودة  وتــذكــرة  درهــم(   36350(
اخلمي�س  يوم  جل�شة  لها  وحددت   MB17929129AE/2017:ال�شكوى
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 ال�شاعة   2018/2/22 املوافق 
بــاحلــ�ــشــور اأو مــن ميثلك قــانــونــيــا وعــلــيــك بــتــقــدمي مــا لــديــك مــن مــذكــرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/324  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شحر اللوان لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�شوعها  اأقــام عليك  املدعي /علي حممد م�شري خليل قد  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )28337 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB991172211AE وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/13 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

      مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10076  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اوربان ماتريك�س للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  مبا ان املدعي /حممد �شهيل حممد اقبال قد 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1200( 
وحددت   MB177746167AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم الحد املوافق 2018/2/18 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
، علما بان  اأيام على الأقل  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

الدعوى جددت من ال�شطب.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/504  عمايل كلي

الداريــــة جمهول حمل  والــدرا�ــشــات  لال�شت�شارات  1-بــروفــايــز   / عليه  املــدعــي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /فارون بروين ميهرا وميثله:را�شد عبدالرزاق حممد تهلك 
 51502( وقدرها  املطالبة مب�شتحقات عمالية  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأقام  قد 
 mb177736779ae:درهم( و�شهادة خربة والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
�س   10.30 الــ�ــشــاعــة   2018/2/15 املـــوافـــق  اخلــمــيــ�ــس  يــــوم  جــلــ�ــشــة  لــهــا  وحــــــددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لــذا   ch2.E.22:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ، علما بان الدعوى احيلت من الدائرة اجلزئية اىل الدائرة الكلية.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12982  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-علي عبدالعزيز للخدمات الفنية �ــس.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /امانت علي اهلل دته قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )7194 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
وحددت   MB178899546AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم الحد املوافق 2018/3/4 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5201  عمايل جزئي

اىل املـــدعـــي عــلــيــه / 1-�ـــشـــي �ــشــيــب كــلــني مـــاريـــن �ــشــريفــيــ�ــس �ـــــــس.ذ.م.م جمهول 
عليك  اأقــام  قد  الغباوي  حممد  عبداهلل  /م�شطفى  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
درهم(   31044( وقـــدرهـــا  عــمــالــيــة  مب�شتحقات  املــطــالــبــة  ومــو�ــشــوعــهــا  الـــدعـــوى 
املــحــامــاة رقم  واتــعــاب  وامل�شاريف  والــر�ــشــوم  درهــم  عــودة مببلغ )3000(  وتــذكــرة 
املوافق  الثــنــني  يـــوم  جل�شة  لــهــا  وحــــددت   mb173679317ae:ال�شكوى
فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   ch1.A.2:بالقاعة ال�شاعة 08.30 �س   2018/2/12
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، مع العلم ان الدعوى جددت من ال�شطب.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12981  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-علي عبدالعزيز للخدمات الفنية �ــس.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /را�شد علي عبدالعزيز قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )6714 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB178630500AE وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2018/3/6 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
�شامال   ، الأقــل  على  اأيــام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

التجديد من ال�شطب.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/13110  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال�شاهني لتجارة اخل�شار والفواكه جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /كفايت اهلل ر�شيد قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )28113 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1400( 
 AE990199256MB:رقم ال�شكوى  يف  واملــ�ــشــاريــف  والــر�ــشــوم  درهـــم 
�س   08.30 الــ�ــشــاعــة   2018/2/13 املــوافــق  الــثــالثــاء  يـــوم  جل�شة  لــهــا  وحــــددت 
بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/388  عمايل كلي
اىل املدعي عليه / 1-ايروبتيما ميديكال �شولو�شنز منطقة حرة ذ.م.م جمهول 
اأقــام عليك الدعوى  حمل القامة مبا ان املدعي /هبه اكــرم احلــاج خليل قد 
وتذكرة  درهــم(   508.660( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
عودة مببلغ )3000( درهم والر�شوم وامل�شاريف وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
املوافق 2018/2/15 ال�شاعة 10.30 �س بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/11803  عمايل جزئي 

بان  نعلنكم  القــامــة  حمــل  جمهول  �ــــس.ذ.م.م  تريد  لي�شر  عــلــيــه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/1/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
مبلغ  للمدعي  تـــوؤدي  بــان  عليها  املــدعــي  بــالــزام  عيدالغفار  لــ�ــشــالــح/عــبــدالــرزاق 
)43.728( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه على الدرجة ال�شياحية عينا او قيمتها 
نقدا ما مل يلتحق املدعي بالعمل لدى رب عمل اخر عند تنفيذ احلكم وباملنا�شب 
طلبات.  من  ذلــك  ماعدا  ورف�س  منها  ن�شيبه  من  املدعي  واعفت  امل�شروفات  من 
اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  حكما مبثابة احل�شوري 
را�شد بن  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  لن�شر هذا العــالن �شدر  التايل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12688  عمايل جزئي
�ــس.ذ.م.م جمهول  العام  الــربي  ال�شيخ جمعه للنقل  اىل املدعي عليه / 1-خالد عبيد 
قد  اليا�شني  جميد  احلاجي  كامل  حممد  ان�س  /حممد  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )221500 درهم( 
وتذكرة عودة )10000( درهم وما ي�شتجد من نفقات العالج حتى متام ال�شفاء والر�شوم 
وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB990032872AE وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 2018/2/14 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/157  تنفيذ عمايل 
�ـــس.ذ.م.م  الب�شائع  بــال�ــس خلــدمــات حــزم  الينور  �ــشــده/1-  املنفذ  اىل 
حممد   نور  �شليم  التنفيذ/طارق  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  درهــم اىل طالب  وقــدره )11858(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�شوم خلزينة  درهــم  بال�شافة اىل مبلغ )1031( 
اللتزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/13266  عمايل جزئي

ان  القــامــة مبــا  ال�ــشــمــاك جمهول حمــل  لتجارة  �شامل  / 1-جميلة  عليه  املــدعــي  اىل 
الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  �شعيد عبدالرحمن حممد ح�شن قد  املدعي /حممد 
درهم   )2500( عـــودة  وتــذكــرة  درهـــم(   86350( وقــدرهــا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
والــر�ــشــوم واملــ�ــشــاريــف واتـــعـــاب املــحــامــاة والــفــائــدة 9% مــن تــاريــخ ال�ــشــتــحــقــاق رقم 
املوافق  اخلــمــيــ�ــس  يـــوم  جل�شة  لــهــا  وحــــددت   MB990236539AE:ال�شكوى
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لــذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 ال�شاعة   2018/2/22
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2018/24 تنفيذ مدين  

القامة  عــون ح�شني خ�شلوك جمــهــول حمــل  �ــشــده/1-   املنفذ  اىل 
وال�شت�شارات  للمحاماة  ال�شام�شي  التنفيذ/حمدان  طالب  ان  مبا 
القانونية  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2215005( درهم اىل طالب التنفيذ او 
التنفيذية  الجــراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2018/4  احوال نف�س غري م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- في�شاخا اومي�س غاغادا  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ديفان بهوبي�س دهاكان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
طالق لل�شرر. وحــددت لها جل�شة يوم  اخلمي�س املوافق  2018/2/22   
يف  ال�شخ�شية  الحـــوال  مبنى  يف   )3( رقــم  بالقاعة  �ــس   9.30 ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�شور  مكلف  فــاأنــت  لــذا  الــقــرهــود  منطقة 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مــذكــرات  مــن  لــديــك  مــا  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/194  ا�شتئناف تظلم جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- ريكاردو افيال هريمو�شو  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف / بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  قد  ال�شام�شي   العمران  عبداهلل عمران 

بالدعوى رقم 2017/267 تظلم جتاري بتاريخ:2017/9/24     
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2018/2/14 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/4249 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- طالب احمد را�شد العبار جمهول حمل القامة مبا 
ال�شالمي �س.م.ع وميثله:عبداهلل  المارات  التنفيذ/م�شرف  ان طالب 
حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )3540242.31( وقــدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والــزامــك  اعــاله  املــذكــورة 
درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/168 تنفيذ جتاري
يونايتد  )حــالــيــا(  ذ.م.م  الفنية  خلــدمــات  الــدنــيــار  �ــشــده/1-  املنفذ  اىل 
لالملنيوم �س.ذ.م.م )�شابقا( جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
جالك�شي لل�شناعات املعدنية �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املـــذكـــورة اعـــاله والـــزامـــك بــدفــع املــبــلــغ املــنــفــذ بــه وقــــدره )75629.50( 
درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/747  تظلم جتاري

اىل املتظلم �شده / 1-خليل ه�شام خليل القريوتي جمهول حمل القامة مبا ان 
املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
من  تظلم  ومو�شوعه  اعــاله  املذكور  التظلم  عليكم  اأقــام  قد  ال�شام�شي  العمران 
والر�شوم  جتاري  عري�شة  على  امر   1160/2017 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  القرار 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2018/2/25   ال�شاعة 08.30 �س 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

منح �أبوغز�له درع موؤ�ش�شة �إعمار 
موؤ�ب و�شهادة �لع�شوية �لفخرية

•• عمان –الفجر:

الكرك  حمافظة  يف  اجلنوبي  املــزار  لــواء  موؤاب يف  اإعمار  موؤ�ش�شة  قدمت   
املوؤ�ش�شة و�شهادة الع�شوية الفخرية  اأبوغزاله درع  ل�شعادة الدكتور طالل 
يف اللجنة التوجيهية العليا لها، وذلك تقديرا جلهوده الدوؤوبة يف خدمة 

املجتمع املحلي يف الكرك، وخمتلف حمافظات اململكة.
برئا�شة  املوؤ�ش�شة  من  وفــدا  اأبــوغــزالــه  الدكتور  ا�شتقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 
مديرها العام ال�شيد ح�شني الطراونة، وبح�شور ع�شو جمل�س الإدارة يف 

املوؤ�ش�شة النائب ال�شابق ال�شيد مداهلل الطراونة. 
املوؤ�ش�شة على هذا  للقائمني على  ال�شكر اجلزيل  اأبوغزاله  الدكتور  ووجه 
 100 عــن  يزيد  مــا  لديها  والــتــي  جمموعته،  ا�شتمرار  مــوؤكــدا  الــتــكــرمي، 
اإمكانات  وو�شع  و�شعبا،  قيادة  الأردن،  خدمة  على  العامل،  يف  ومكتب  فرع 

املجموعة يف خدمة املجتمع املحلي يف خمتلف مدن وقرى اململكة.
ويحظى الدكتور اأبوغزاله بهذه الع�شوية الفخرية يف اللجنة التوجيهية 
العليا ملوؤ�ش�شة اإعمار موؤاب، بجانب رئي�س الديوان امللكي الها�شمي الدكتور 

فايز الطراونة، ورئي�س جمل�س النواب املهند�س عاطف الطراونة.
الذي  بــالــدور  الــطــراونــة  ح�شني  ال�شيد  املوؤ�ش�شة  مدير  اأ�ــشــاد  جانبه،  مــن 
اأبوغزاله يف متكني املجتمعات املحلية يف الكرك  تقوم به جمموعة طالل 
وحمافظات اململكة عرب توفري برامج تدريبية وخطط تعليمية ومبادرات 
اأبناء وبنات الوطن وتعزيز قدراتهم العلمية  جمتمعية تهدف اإىل خدمة 

والعملية.
واأكد ال�شيد الطراونة خالل اللقاء اأن الدكتور اأبوغزاله »هو رائد القت�شاد 
املعريف يف املنطقة، ومن اأهم ال�شخ�شيات التي تلهم ال�شباب لبناء م�شتقبل 

معريف يخدمهم ويخدم الوطن يف نف�س الوقت«.
و�شيتم توقيع مذكرة تفاهم بني جمموعة طالل اأبوغزاله وموؤ�ش�شة اإعمار 
املوؤ�ش�شة مبختلف اخلدمات املهنية التي تقدمها  موؤاب م�شتقبال لتحظى 

املجموعة، خا�شة ت�شبيك املوؤ�ش�شة مع اجلهات الدولية املانحة.
كموؤ�ش�شة   ،2015 العام  يف  انطلقت  مــوؤاب،  اإعمار  موؤ�ش�شة  اأن  اإىل  ي�شار 
وتهدف  املــدن،  لإعمار  التطوعية  املوؤ�ش�شات  قانون  وفــق  اأن�شئت  تطوعية 
اإىل تنمية املجتمع املحلي وتطوير البنى التحتية وتعزيز املهارات لالأفراد 

واجلماعات وتوظيفها.

�أدنوك ت�شتثمر 3.1 مليار دوالر 
لتعزيز مرونة م�شفاة �لروي�س  

•• اأبوظبي-وام:

عـــن عزمها  “اأدنوك” امــ�ــس  الــوطــنــيــة  اأبــوظــبــي  بــــرتول  �ــشــركــة  اأعــلــنــت 
تكرير  مــرونــة  لــتــعــزيــز  مــ�ــشــروع  يف  اأمــريــكــي  دولر  مــلــيــار  ا�شتثمار3.1 
الإعالن  ومُيــثــل  قبلها.   مــن  اململوكة  الــرويــ�ــس  م�شفاة  يف  اخلـــام  النفط 
مهمة  خطوة  اخلام”  النفط  تكرير  عمليات  مرونة  تعزيز  “م�شروع  عن 
ا�شرتاتيجيتها للغاز والتكرير  اأدنــوك قدماً يف تنفيذ  اأخــرى فيما مت�شي 
الربحية يف جمال عمليات  لزيادة هام�س  والتي تهدف  والبرتوكيماويات 
مدعومة  الت�شغيلية  الأ�ــشــول  يف  املــرونــة  تعزيز  خــالل  من  النفط  تكرير 
النفط اخلام واملنتجات. وياأتي الإعــالن عن هذا  مببادرات قوية لت�شويق 
اأعقاب تر�شية عقد الأعمال الهند�شية وامل�شرتيات والإن�شاءات  امل�شروع يف 
اخلا�س به على ائتالف ي�شم �شركتي �شام�شوجن الهند�شية الكورية و �شي 
بي اآند اآي الهولندية. وتهدف عمليات تعديل امل�شفاة والتي من املقرر اأن 
تكتمل بنهاية عام 2022 اإىل رفع طاقة جممع م�شفاة الروي�س غرب على 
معاجلة النفط اخلام من اإنتاج حقل زاكوم العلوي اأو اخلامات الأخرى من 
نف�س النوع املتوفرة يف الأ�شواق اإىل 420 األف برميل يومياً بهدف توفري 
خام مربان والذي يعترب من اخلامات ذات الأ�شعار العالية يف �شوق النفط 
العاملي وا�شتخدامه لأغرا�س الت�شدير.  وقال عبدالعزيز الهاجري، مدير 
دائرة الغاز والتكرير والبرتوكيماويات يف اأدنوك: “ُي�شهم متِكني م�شفاة 
الروي�س غرب على معاجلة خام زاكوم العلوي اأو ما ي�شابهه من اخلامات 
بــدًل من خــام مربان اخلفيف اخلــايل من  املتو�شطة احلمو�شة  الأخـــرى 
الكربيت يف حتقيق قيمة اأكرب من م�شادر النفط اخلام .. و�شيمكننا ذلك 
من ال�شتفادة ب�شكل اأكرب من فروقات الأ�شعار لزيادة هام�س الأربــاح من 
العايل  مربان  خام  وت�شويق  التقطري  منتجات  وحت�شني  امل�شفاة  عمليات 
تخطط  التي  التعديالت  م�شروع  و�شي�شيف  العاملية«.  الأ�شواق  يف  القيمة 
املــ�ــشــفــاة من  الــكــربيــت لتمكني  لتنفيذه وحـــدة لإزالــــة خمــلــفــات  اأدنــــوك 
معاجلة خام زاكوم العلوي اأو ما ي�شابهه من اخلامات التي يتم احل�شول 
الكربيت على نطاق  اإزالــة خملفات  الأ�ــشــواق. وت�شتخدم تقنية  عليها من 
وا�شع يف رفع م�شتوى الزيوت املتو�شطة اإىل زيوت ثقيلة وحتويل املخلفات 
حتويل  يف  اأي�شاً  ت�شتخدم  كما  للبيئة،  ال�شديقة  النقل  لو�شائل  وقود  اإىل 
املخلفات جزئياً وا�شتخدامها لإنتاج زيت الوقود املنخف�س الكربيت واملواد 
املقدمة  العطاءات  اختيار  بالهيدروجني. و�شمن معايري  املعاجلة  الأولية 
اعتمدت  والإن�شاءات  وامل�شرتيات  الهند�شية  الأعمال  لعقد  ال�شركات  من 
اأدنوك للتكرير على مدى م�شاهمة ال�شركات امل�شاركة يف العطاء يف تعزيز 
اأدنــوك من ت�شمني  .. وتهدف  الإمـــارات  دولــة  امل�شافة يف  املحلية  القيمة 
من  املقدمة  الــعــطــاءات  تقييم  معايري  يف  امل�شافة  املحلية  القيمة  تعزيز 
ال�شركات اإىل زيادة النفقات على الب�شائع واخلدمات املحلية لدعم التنمية 
الجتماعية والقت�شادية، وحت�شني جهود نقل املعرفة، وخلق فر�س عمل 

اإ�شافية ملواطني دولة الإمارات.

اختتام فعاليات ملتقى الإمارات – ماليزيا لالأعمال وال�شتثمار

�آل �شالح: ح�شور مكثف يعك�س �لرغبة �ملتبادلة يف تنويع 
�ل�شر�كات وفتح �آفاق �أو�شع للتعاون �القت�شادي و�لتجاري بني �لبلدين

•• كوالملبور-الفجر:

امللتقى  فعاليات  القت�شاد  وزارة  اختتمت 
وال�شتثمار،  لالأعمال  املاليزي  الإماراتي 
املاليزية  الــعــا�ــشــمــة  ا�ــشــتــ�ــشــافــتــه  الــــذي 
املا�شيني،  اليومني  مــدار  على  كوالملبور 
تراأ�س وفد الدولة معايل املهند�س �شلطان 

املن�شوري وزير القت�شاد.
 360 مــن  اأكـــرث  م�شاركة  امللتقى  و�شهد 
الــعــديــد مـــن اجلهات  مــ�ــشــارك ميــثــلــون 
احلــكــومــيــة والــكــيــانــات ال�ــشــتــثــمــاريــة من 
ال�شيوية،  الــدول  من  والعديد  البلدين، 
امللتقى  فــعــالــيــات  هــامــ�ــس  عــلــى  مت  كــمــا 
عــقــد اكــــرث مـــن 100 لــقــاء ثــنــائــي بني 
الأعمال وتوقيع عدد من مذكرات  رجال 
التفاهم، واإبــرام �شفقات جانبية، وهو ما 
ميهد اإىل مرحلة اأكرث ن�شاطا على �شعيد 
الــعــالقــات ال�ــشــتــثــمــاريــة والــتــجــاريــة بني 

البلدين.
التي  الأهمية  على  امل�شاركون  اجمع  وقد 
العديد  تــنــاولــه  ظــل  يف  امللتقى  اأكت�شبها 
ريادية،  قطاعات  يف  احليوية  املحاور  من 
احلديثة،  والتقنيات  البتكار،  كقطاعات 
الإ�شالمي،  والقت�شاد  احلالل،  و�شناعة 
املــتــجــددة، واملــ�ــشــاريــع ال�شغرية  والــطــاقــة 
اجلل�شات  تـــطـــرقـــت  كـــمـــا  واملـــتـــو�ـــشـــطـــة. 
ال�شراكات  تــعــزيــز  �ــشــبــل  اإىل  احلــــواريــــة 
واخلدمات  التحتية  البنية  جمـــالت  يف 
اللوج�شتية والتبادل التجاري وال�شياحي، 
وتطبيقات  الــتــحــويــلــيــة،  والـــ�ـــشـــنـــاعـــات 

التكنولوجيا اخل�شراء وحلول املياه.
م�شارات ال�شراكة 

قال �شعادة عبد اهلل اآل �شالح، وكيل وزارة 
اإن  اخلارجية،  التجارة  ل�شوؤون  القت�شاد 
امللتقيات  لتلك  القــتــ�ــشــاد  وزارة  تنظيم 
واملنتديات تهدف لتعريف رجال الأعمال 
بالفر�س  الإمــــاراتــــيــــني  واملــ�ــشــتــثــمــريــن 
ــتــثــمــاريــة يف الــــــدول الأخــــــــرى، ول  ال�ــش
الــتــي تعد من  الآ�ــشــيــويــة  الــبــلــدان  �شيما  
القت�شادات الناه�شة والأ�شرع منو عاملياً، 
ملتقى  واكــــب  الــــذي  الـــزخـــم  اأن  مـــوؤكـــداً 
الأعــمــال الإمــاراتــي املــالــيــزي، يــوؤكــد على 
رغــبــة رجــــال الأعـــمـــال واملــ�ــشــتــثــمــريــن يف 
التعاون  اآفــاق  التو�شيع  على  البلدين  كال 

اخلربات،  لتبادل  اآليات  وتطوير  الراهنة 
ال�شتثمارية  الــفــر�ــس  مــن  ــتــفــادة  وال�ــش

املتاحة باأ�شواق البلدين.
وتابع اآل �شالح اأن اهتمام اجلانب املاليزي 
عـــلـــى املـــ�ـــشـــتـــويـــني احلـــكـــومـــي واخلـــا�ـــس 
بامل�شاركة الفاعلة يف اأعمال امللتقى �شاهم 
يف تعزيز املكت�شبات من امللتقى من خالل 
والإمكانات  الفر�س  على  ال�شوء  ت�شليط 
املتاحة اأمام القطاع اخلا�س من اجلانبني 
وا�شتعرا�س احلوافز والت�شهيالت لإقامة 
�شراكات واعــدة تخدم الأهــداف التنموية 
�شالح  اآل  وثمن  املتبادلة.  املنفعة  وحتقق 
التواجد  على  املاليزية  ال�شركات  حر�س 
مثمرة  ونقا�شات  عمل  بـــاأوراق  وامل�شاركة 
�شاهمت يف اإثراء احلوار يف امللتقى وخدمة 

اأهدافه.
غرفة اأب�ظبي 

القبي�شي،  غرير  عــبــداهلل  قــال  جهته  مــن 
نــائــب مــديــر عـــام غــرفــة جتـــارة و�شناعة 
واعدة  فــر�ــس  طــرح  امللتقى  اإن  اأبــوظــبــي، 
لــتــعــزيــز اأطـــــر الـــتـــعـــاون يف الـــعـــديـــد من 
امل�شارف  قــطــاع  مثل  الــهــامــة  الــقــطــاعــات 
النظيفة  الــطــاقــة  ومــ�ــشــاريــع  والــتــمــويــل، 
البنية  مــ�ــشــاريــع  جــانــب  اإىل  واملـــتـــجـــددة، 
خالل  مت  ــــــه  اأن اإىل  ـــــار  واأ�ـــــش الـــتـــحـــتـــيـــة. 
اجلــلــ�ــشــات مــنــاقــ�ــشــة �ــشــبــل تــطــويــر اأوجـــه 
ال�شركات ال�شغرية  التعاون امل�شرتك بني 
واإمكانية  الــبــلــديــن،  كــال  يف  واملــتــو�ــشــطــة 
الأعـــمـــال،  ورائـــــــدات  رواد  بـــني  الـــتـــعـــاون 
وال�شتفادة  م�شرتكة  مــ�ــشــاريــع  لإطــــالق 
من الفر�س التي تطرحها قطاعات مثل 
جتـــارة احلـــالل والــعــالمــات الــتــجــاريــة يف 

كال البلدين.
متميزة  من�شة  �شكل  امللتقى  اأن  واأ�ــشــاف 
يف  امل�شجعة  الأعـــمـــال  بــيــئــة  ل�ــشــتــعــرا�ــس 
ال�شركات  اأمام  ال�شتثمار  الإمــارة وفر�س 
اأبوظبي وافتتاح فروع  املاليزية للعمل يف 

لها.
مر�شد دبي لال�شتثمار

لتنمية  دبـــــي  ــ�ــشــة  مــوؤ�ــش مـــ�ـــشـــاركـــة  وعـــــن 
ال�ــشــتــثــمــار، اأكــــد فــهــد الــقــرقــاوي املدير 
ال�شوق  اأهمية  على  للموؤ�ش�شة،  التنفيذي 
بني  القوية  العالقات  �شوء  يف  املــالــيــزي، 
دولة البلدين، وتوافر العديد من الفر�س 

نح� تعزيز ممار�شات اجل�دة والبتكار يف القطاع اخلا�ص

جمموعة دبي للجودة تعقد �شر�كة ��شرت�تيجية مع جمموعة تورنيدو
•• دبي –الفجر: 

يف اإطار التعاون بني جمموعة دبي للجودة 
�شراكة  اأٌبــــرمــــت  تـــورنـــيـــدو،  وجمـــمـــوعـــة 
تتويجاً  اجلـــانـــبـــني،  بـــني  ا�ــشــرتاتــيــجــيــة 
للتعاون امل�شرتك بينهما وجت�شيداً مل�شاعي 
الــطــرفــني يف تــعــزيــز ممــار�ــشــات اجلـــودة 
والإبتكار والتنمية القت�شادية امل�شتدامة 
الوطنية  الإ�ــشــرتاتــيــجــيــة  الـــروؤيـــة  ودعـــم 

الــرامــيــة جلــعــل دولــــة الإمـــــــارات الأكـــرث 
مع  متا�شيا   ،2021 عــام  بحلول  اإبتكارا 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤيـــة 
الدولة  رئــيــ�ــس  نــائــب  مــكــتــوم،  اآل  را�ـــشـــد 
رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الــــــوزراء دولــــة الإمـــــارات 

العربية املتحدة وحاكم دبي، رعاه اهلل. 
وانـــعـــقـــدت هـــــذه الـــ�ـــشـــراكـــة حتــــت اإطـــــار 
يف  املبذولة  وجهودهم  الطرفني  م�شاعي 
املوؤ�ش�شي  والتميز  اجلودة  معايري  تطبيق 

الأداء  مب�شتوى  والرتــقــاء  الــريــادة  نحو 
القطاع  البتكار يف  املهني وتر�شيخ ثقافة 
ال�شراكة  هـــــذة  خـــــالل  ومـــــن  اخلــــا�ــــس، 
كع�شو  تــــورنــــيــــدو  جمـــمـــوعـــة  انـــ�ـــشـــمـــت 
وقد  للجودة.  دبــي  جمموعة  يف  م�شتثمر 
بــطــي املهريي  فــاطــمــة  الــ�ــشــيــدة  قـــامـــت 
رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة دبي للجودة 
اىل  ال�شتثماري  ال�شريك  �شهادة  بت�شليم 
مدير  حالل�شه  �ــشــالــح  حمــمــد  املــهــنــد�ــس 

•• بومبي، الهند –الفجر:

�شياحياً  مــعــر�ــشــاً  القــتــ�ــشــاد  وزارة  نظمت 
الــهــنــد حتـــت �شعار  مــتــنــقــاًل يف جــمــهــوريــة 
“زوروا الإمارات”، والذي انطلقت فعالياته 
5 فرباير اجلاري وي�شتمر حتى اليوم  يوم 
اخلمي�س 8 فرباير 2018 وت�شمل جولته 
ثالث مدن هندية كــربى، وذلــك مب�شاركة 
خمتلف  يف  ال�شياحية  والــهــيــئــات  الـــدوائـــر 
اإمارات الدولة، اإىل جانب عدد من اجلهات 
احلكومية املحلية املعنية بالقطاع ال�شياحي، 
وجمموعة من موؤ�ش�شات و�شركات ال�شياحة 
ال�شفر  ومـــكـــاتـــب  والــــفــــنــــادق  والـــــطـــــريان 
املعر�س  ويت�شمن  الــدولــة.  يف  والــعــطــالت 
عدداً من الأن�شطة والفعاليات الرامية اإىل 
والتعريف  ال�شياحي  اجلــذب  مواطن  اإبــراز 
يقدمها  التي  واملــرافــق  واخلــدمــات  باملعامل 
القطاع ال�شياحي الوطني يف خمتلف اإمارات 
الدولة، حيث بداأ جولته من مدينة بنغالور 
جنوب الهند، وانتقل بعدها اإىل مدينة اأحمد 
اآباد، ليختتم فعالياته غداً يف بومبي �شمال 
غربي الهند. و�شهدت اأجنحة املعر�س اإقباًل 
ال�شياحية  والفعاليات  اجلمهور  من  وا�شعاً 
ومكاتب ال�شفر والعطالت يف الهند، وذلك 
واملقا�شد  الـــوجـــهـــات  اأبـــــرز  عــلــى  لــلــتــعــرف 
اإمارات  خمتلف  بها  تزخر  التي  ال�شياحية 
والطــالع على اخلدمات واحللول  الدولة، 

عام تورنيدو ملقاولت البناء ذ م م ، و�شارك 
التنفيذيني  املــــدراء  عـــدد مــن  بــاحلــ�ــشــور 
واملــ�ــشــوؤولــني مــن كــال اجلــانــبــني. وياأتي 
تلعبه  الــذي  احليوي  للدور  تقديراً  ذلــك 
دولة  �شوق  تطوير  يف  تورنيدو  جمموعة 
املتحدة منذ عام 2001  العربية  الإمــارات 
تورنيدو  �شركات  جمموعة  تاأ�ش�شت  حيث 
الوقت ت�شعى اىل  اأبوظبي، ومنذ ذلك  يف 
املنتجات  مــن  متنوعة  جمموعة  تــقــدمي 
النفط  �ـــشـــركـــات  ملــخــتــلــف  واخلــــــدمــــــات 
واخلا�س،  احلكومي  القطاع  وموؤ�ش�شات 
�شركات  دعـــم جمــمــوعــة  وبــالإ�ــشــافــة اىل 
جمموعة  ومـــ�ـــشـــرية  جلـــهـــود  تــــورنــــيــــدو 
جمال  يف  قدماً  امل�شي  نحو  للجودة  دبــي 
ال�شعيد  هــــذا  وعــلــى  والــتــمــيــز.  اجلـــــودة 
�ــشــرحــت الــ�ــشــيــدة فــاطــمــة بــطــي املهريي 
دبي  جمـــمـــوعـــة  اإدارة  جمــلــ�ــس  رئـــيـــ�ـــس 
للجودة قائلة » اإن�شمام جمموعة �شركات 
بادرة  يعد  اإ�شتثماري  ك�شريك  تــورنــيــدو 
نوعية للمجموعة ونتاج مل�شريتنا و�شعينا 
تر�شيخ مفاهيم وممار�شات  الــدوؤوب نحو 
اجلودة والتميز وثقافة البتكار يف القطاع 
اللتزام  على  حري�شون  ونحن  اخلــا�ــس، 
بالتميز املوؤ�ش�شي وتطبيق معايري اجلودة 

تقدمها  الـــتـــي  والــتــ�ــشــهــيــالت  الــ�ــشــيــاحــيــة 
اإىل  و�شولهم  لــزوراهــا منذ حلظة  الــدولــة 
من  لال�شتفادة  وكذلك  واملــطــارات،  املنافذ 
واجلاذبة  املــتــنــوعــة  والــعــرو�ــس  اخلـــيـــارات 
التي يطرحها املعر�س للزوار. وتعليقاً على 
اأهمية احلدث، �شرح �شعادة حممد خمي�س 
ل�شوؤون  القت�شاد  وزيــر  م�شت�شار  املــهــريي، 
الــ�ــشــيــاحــة، بـــــاأن الـــقـــيـــادة الــر�ــشــيــدة تويل 
ال�شياحي  القطاع  لتطوير  كبرياً  اهتماماً 
القت�شادي  التنويع  ركائز  اإحــدى  باعتباره 

اقت�شاد  نحو  التحول  لدعم  مهماً  ورافـــداً 
مــ�ــشــتــدام وقــــادر عــلــى الــنــمــو واملــنــافــ�ــشــة يف 
مرحلة ما بعد النفط، مو�شحاً اأنه ياأتي يف 
مكانة  لتعزيز  القت�شاد  وزارة  جهود  اإطــار 
اأف�شل  وتــنــافــ�ــشــيــة دولــــة الإمــــــارات �ــشــمــن 
العامل،  يف  امل�شتدامة  ال�شياحية  املقا�شد 

وفقاً ملحددات روؤية الإمارات 2021.
اأن املعر�س ميثل ا�شتكماًل  واأ�شاف �شعادته 
الرتويجية  واملــعــار�ــس  الفعاليات  ل�شل�شلة 
من  عــدد  يف  الــــوزارة  نظمتها  التي  املتنقلة 

دول العامل يف ال�شنوات املا�شية، من خالل 
التعاون املثمر مع دوائر التنمية ال�شياحية 
القطاع  ومب�شاركة  الدولة  اإمــارات  كافة  يف 
وتن�شيط  تــنــمــيــة  بــهــدف  وذلــــك  اخلـــا�ـــس، 
املتنوعة  ملعامله  والرتويج  ال�شياحي  القطاع 
وخدماته املبتكرة يف اأهم الأ�شواق ال�شياحية 
الـــدولـــيـــة، والــتــعــريــف مبـــا يــتــمــيــز بـــه من 
اأف�شل  مرافق وبنى حتتية متطورة تواكب 
املعايري العاملية وحتر�س على حتقيق اأعلى 
مــ�ــشــتــويــات الــر�ــشــى والــ�ــشــعــادة لــلــ�ــشــيــاح يف 

النمو  تــعــزز  اأن  �شاأنها  مــن  الــتــي  العاملية 
اىل  للو�شول  البعيد  املــدى  على  امل�شتدام 
موؤ�ش�شات  حتفيز  عــلــى  والــعــمــل  الـــريـــادة 
الإمارات  القطاع اخلا�س لرت�شيخ مكانة 
التناف�شية كمركز عاملي لالبتكار واجلودة 
والـــتـــمـــيـــز مــــن خـــــالل عـــقـــد املــــزيــــد من 
موؤ�ش�شات  مــع  ال�شرتاتيجية  ال�شراكات 
القيادة  توجهات  ودعــم  اخلــا�ــس،  القطاع 

الر�شيدة يف تعزيز الإبداع والإبتكار«.
حالل�شه  �شالح  حممد  املهند�س  وعــقــب 
مــديــر عــام تــورنــيــدو ملــقــاولت الــبــنــاء ذ م 
م قــائــاًل » نــحــن �ــشــعــداء بــالنــ�ــشــمــام ايل 
جمــمــوعــة دبـــي لــلــجــودة مــن خـــالل هذه 
خطوة  تعد  التي  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة 
اأ�شا�شية بالن�شبة لنا كمجموعة ت�شعى اىل 
والبتكار  والتميز  اجلودة  �شيا�شة  تطبيق 
تاأ�شي�س  على  منا  وحــر�ــشــاً  جــدي  ب�شكل 
مفهوم اجلودة يف القطاع اخلا�س وتلبية 
الــعــمــالء ور�ــشــاهــم يف كافة  احــتــيــاجــات 
يف  النجاح  وا�شتمرارية  بالدولة،  الأ�شواق 
بيئة مليئة بالتحديات واملخاطر ومواكبة 
م�شرية التميز يف دولة المارات خ�شو�شا 
العام  القطاعني  النــ�ــشــاءات يف  يف جمــال 

واخلا�س »

املهريي  امل�شت�شار  �شعادة  واأ�ــشــاف  الــدولــة. 
ال�شركاء  اأهــــم  اأحــــد  تــعــد  الــتــي  الــهــنــد  اأن 
لدولة  ال�ـــشـــرتاتـــيـــجـــيـــني  القـــتـــ�ـــشـــاديـــني 
الإمـــــارات، وثـــاين اأكـــرب �شريك جتـــاري لها 
�شوقاً  متــثــل   ،2016 عـــام  مــعــطــيــات  وفـــق 
من  كبري  لــعــدد  ومــ�ــشــدراً  حيوية  �شياحية 
الــــــزوار والــ�ــشــيــاح الـــذيـــن يـــتـــوافـــدون على 
ويــــزورون معاملها  الــدولــة  اإمــــارات  خمتلف 
 10% ن�شبة  ميثلون  والــذيــن  ال�شياحية، 
و�شل  الـــذيـــن  الـــدولـــة  زوار  اإجـــمـــايل  مـــن 
وفقاً  زائـــــر  مــلــيــون   24.9 اإىل  عـــددهـــم 
لــبــيــانــات الــعــام نــفــ�ــشــه، الأمــــر الـــذي يوؤكد 
وجهة  باعتبارها  يف  الهندية  ال�شوق  اأهمية 
والتعاون  الـــرتويـــج  خــريــطــة  عــلــى  مــهــمــة 

ال�شياحي لدولة الإمارات.
واأكــــد املــهــريي اأهــمــيــة الــــدور الـــذي يوؤديه 
التبادل  دعــــم  يف  املـــــدين  الـــطـــريان  قـــطـــاع 
ال�شياحي بني الهند والإمارات، وتوفري نقل 
جوي ديناميكي ومتعدد احللول واخليارات 
باأكرث  البلدان  يرتبط  حيث  ال�شياح،  اأمــام 
وت�شل  اأ�شبوعياً،  جوية  رحلة   1065 من 
رحالت طريان الإمارات اإىل 9 مدن هندية 
فيما  اأ�شبوعياً،  رحلة   180 بواقع  رئي�شية 
رحلة   112 نحو  للطريان  العربية  ت�شري 
اإجمايل  وي�شل  مدينة،   13 اإىل  اأ�شبوعياً 
اإىل  ودبي  الهند  بني  املتاحة  ال�شفر  مقاعد 

الراهن. الوقت  يف  مقعد   65200

اإزالة احلواجز الفنية والعوائق التجارية 
بني الدول.   واأ�شارت اإىل بلوغ عدد جهات 
املركز،  اعتمدها  والــتــي  املـُـطــابــقــة  تقييم 
بدايًة من العام 2018، نحو 610 جهة 
يف اأكرث من 35 دولة على م�شتوى العامل 
العاملي لالعتماد  الإمــارات  لي�شبح مركز 
حــيــث عدد  مـــن  واقــلــيــمــيــاً  عــربــيــا  الأول 

وجمالت العتماد. 
الظاهري،  قال عادل مكتوم  ومن جانبه، 
مكتوم  جمــمــوعــة  ادارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس 
تطرح  ـــاركـــة  ـــش ـــ� امل اإن  ـــتـــثـــمـــارات،  لـــال�ـــش
امل�شتثمرين  اأمــام  الفر�س  من  جمموعة 
الإماراتيني، ل�شيما مع تواجد نخبة من 
يعزز  مبــا  والآ�ــشــيــويــة  املاليزية  ال�شركات 
للتعاون  جمـــالت  ا�شتك�شاف  فــر�ــس  مــن 
املــ�ــشــرتك �ــشــواء عــلــى �شعيد الــدخــول يف 
�شراكات ا�شتثمارية اأو التعاقد على توريد 
مــدخــالت وجتــهــيــزات الإنـــتـــاج فيما بني 

ال�شركات املتخ�ش�شة يف ذات املجالت.
املزروعي،  ابراهيم  عبداهلل  اأ�شاد  واأي�شا، 
الغذائية  لل�شناعات  دانــات  م�شنع  مالك 
الإماراتية، بالفر�س التي طرحها ملتقى 
الأعــــمــــال بـــني الــبــلــديــن واإتــــاحــــة قنوات 
امام  جــديــدة  واأ�ـــشـــواق  للتوا�شل  جــديــدة 

املنتجات امل�شنعة داخل الدولة. 

اأن  اإىل  مــ�ــشــريا  الــــواعــــدة،  ال�ــشــتــثــمــاريــة 
امللتقى وفر من�شة للتوا�شل املبا�شر فيما 
بني ال�شركات من اجلانبني وهو ما يتيح 

جمال اأو�شع لإقامة �شراكات مثمرة.
واأو�شح اأن موؤ�ش�شة دبي لتنمية ال�شتثمار، 
الواعدة  الفر�س  ا�شتعرا�س  اإىل  تــهــدف 
املاليزية،  ال�شركات  اأمـــام  والــدولــة  بدبي 
وعـــر�ـــس جتــربــة دبــــي بــاعــتــبــارهــا نافذة 
رئي�شي  وحمـــــور  القــلــيــمــيــة،  لـــالأ�ـــشـــواق 

لالأعمال والتجارة يف املنطقة.
الأعمال  بــيــئــة  ا�ــشــتــعــرا�ــس  عـــن  فــ�ــشــال   
وال�ــشــتــثــمــار يف اإمـــــارة دبــــي، الــتــي تتخذ 
الــعــديــد مــن اخلـــطـــوات الـــرائـــدة يف هذا 
مر�شد  اأول  اإطــــالق  بينها  مــن  الــ�ــشــدد، 
عن  ف�شال  املدينة،  يف  ال�شتثمار  لقيا�س 
الــعــديــد من  ا�شتقطاب  الإمــــارة يف  جنــاح 
ال�شتثمارات القائمة على التقنيات عاملية 
مع  يتوائم  مبــا  املتقدمة،  والتكنولوجيا 

ا�شرتاتيجية الدولة يف البتكار.
غرفة الفجرية 

ــعــادة خــالــد حممد  مـــن جــانــبــه �ــشــرح �ــش
اجلا�شم، مدير عام غرفة جتارة و�شناعة 
فر�شة  �ـــشـــكـــل  املـــلـــتـــقـــى  اأن  الــــفــــجــــرية، 
ل�ــشــتــعــرا�ــس الــفــر�ــس ال�ــشــتــثــمــاريــة يف 
بــــالإمــــارة، وحوافز  الــقــطــاعــات  خمــتــلــف 

البيئة ال�شتثمارية، وت�شليط ال�شوء على 
اأبرز القطاعات امل�شتهدف تعزيز ا�شتقطاب 
ال�شتثمارات الأجنبية بها، وحتديدا فيما 
التقنية  ذات  ال�شناعية  بامل�شاريع  يتعلق 
به  تتمتع  ملا  ال�شياحية  وامل�شاريع  العالية 
اإمارة الفجرية من مقومات جذب �شياحي 
فريدة، واأي�شا الفر�س املتاحة يف جمالت 

خدمات متوين ال�شفن.
معايري احلالل

ـــارت اأمــيــنــة اأحمد  مـــن جــهــة اأخـــــرى، اأ�ـــش
الإمارات  ملركز  التنفيذي  املدير  حممد، 
الـــعـــاملـــي لـــالعـــتـــمـــاد، خلــ�ــشــو�ــشــيــة تلك 
الإماراتي  الأعـــمـــال  ملتقى  يف  املــ�ــشــاركــة 
باإمتام  املركز  قيام  بعد  ل�شيما  املاليزي، 
مطابقة  جهات  لعتماد  التحتية  البنية 
الــــعــــامل، وكونه  احلـــــالل عــلــى مــ�ــشــتــوى 
املـــركـــز الــوحــيــد الــــذي يــعــتــمــد بــنــاء على 
موا�شفات  وعـــدة  الإمــارتــيــة  املــوا�ــشــفــات 
دولـــيـــة ومــنــهــا املــالــيــزيــة. وهـــو مـــا مميز 
اعــتــمــاد املــركــز مــن عــدة جــوانــب وخا�شة 
يف امل�شاعدة على �شهولة التجارة البينية، 
القيا�شية  املوا�شفات  بني  تناغم  واإحــداث 
�شادرة  �شهادات حالل  با�شتخدام  املتعلقة 
يعد  حيث  املركز  من  معتمدة  جهات  عن 
املــــرور لل�شلع. ويــ�ــشــهــم يف  مبــثــابــة جـــواز 

تنظمه »القت�شاد« مب�شاركة دوائر ال�شياحة املحلية والقطاع اخلا�ص

معر�س زورو� �الإمار�ت �ملتنقل يروج لل�شياحة �لوطنية يف ثالث مدن هندية
املهريي: تعاون مثمر بني »القت�شاد« ودوائر ال�شياحة ومب�شاركة القطاع اخلا�ص للتعريف باملقا�شد ال�شياحية اجلاذبة يف الدولة
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املال والأعمال

مكا�شب �أ�شو�ق �ملال �الإمار�تية 
تتجاوز 8 مليار�ت درهم 

•• اأبوظبي-وام :

عادت اأ�شواق املال الإماراتية اإىل مربع الربحية و�شط حت�شن يف �شهية التداول 
بعد انخفا�س الأ�شعار اإىل م�شتويات مغرية لل�شراء خالل اليومني املا�شيني 
وجنحت القيمة ال�شوقية لأ�شهم ال�شركات املتداولة يف حتقيق ربحية جتاوزت 
الأكرب لالأ�شواق  الدعم  التعامالت. وجاء  8 مليارات درهم يف ختام  قيمتها 
للم�شتثمرين  جاذبية  الأكــرث  القطاعان  وهما  والبنوك  العقار  قطاعي  من 
العام  املوؤ�شر  وارتفع  الــواحــدة.  اجلل�شة  خالل  اأ�شهمها  حركة  لهام�س  نظرا 
ل�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية اإىل م�شتوى 4595 نقطة بنمو ن�شبته 1.21 
بزيادة  3354 نقطة  اإىل  املــايل  دبــي  ل�شوق  العام  املوؤ�شر  يف حني �شعد   %
ن�شبتها %0.83 مقارنة مع اليوم ال�شابق. وقال و�شطاء يف ال�شوق اإن عودة 
ما  وهو  الأ�شبوع  بداية  منذ  انخفا�شها  بعد  متوقعا  كان  لالأ�شعار  التح�شن 
�شجع على ال�شراء من قبل املوؤ�ش�شات والأفراد على حد �شواء متوقعني توا�شل 
التح�شن مع موا�شلة اإف�شاح ال�شركات عن بياناتها املالية وتوزيعاتها ال�شنوية 
عن اأرباح العام املا�شي. وتف�شيال فقد قاد �شهم اإعمار م�شرية عودة الن�شاط 
78 مليون درهم  6.47 درهم و�شط تــداولت جتــاوزت قيمتها  مرتفعا اإىل 
 5.70 اإىل  العقاري ال�شاعد  و تبعه يف الجتــاه نف�شه �شهم اعمار للتطوير 
درهم واإعمار مولز اإىل 2.30 درهم فيما ارتفع �شهم داماك مل�شتوى 3.30 
6.20 درهم.  بالغا  ن�شاطا جيدا  الإ�شالمي  �شهم بنك دبي  واأظهر   .. درهم 
ويف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية جاء الدعم من قطاع البنوك والت�شالت 
على وجه اخل�شو�س و قفز �شهم ات�شالت الإمارات اإىل 17.50 درهم. من 
جانبه ارتفع �شهم بنك اأبوظبي الأول اإىل 11.35 درهم و�شهد �شهم اأدنوك 
اأظهر  و  درهــم.   2.67 م�شتوى  عند  مغلقا  جيدة  مكا�شب  حتقيق  للتوزيع 
التحليل اليومي للتعامالت ارتفاع قيمة ال�شفقات املربمة يف ال�شوقني اإىل 
466 مليون درهم وبلغ عدد الأ�شهم املتداولة 263 مليون �شهم نفذت من 
خالل 5043 �شفقة. ومن اإجمايل اأ�شهم 69 �شركة جرى تداولها يف ال�شوق 
�شركة   31 اأ�شهم  اأ�شعار  انخف�شت  حني  يف  �شركة   26 اأ�شهم  اأ�شعار  ارتفعت 

وحافظت اأ�شهم 12 �شركة على م�شتوياتها ال�شابقة.

�لبنوك  قرو�س  درهم  مليار    19.2
للقطاع �لتجاري و�ل�شناعي خالل 2017 

 •• اأبوظبي-وام:

للقطاع  الــدولــة  يف  العاملة  البنوك  قدمتها  الــتــي  الــقــرو�ــس  قيمة  بلغت 
2017 ما رفع من  العام  19.2 مليار درهم خالل  التجاري وال�شناعي 
اجمايل ر�شيد قرو�س القطاع اإىل 747.6 مليار درهم نهاية �شهر دي�شمرب 
ال�شهر  يف  درهــم  مليار   728.4 مع  مقارنة   2.6% ن�شبته  بنمو  املا�شي 
التجاري  للقطاع  املقدمة  القرو�س  وا�شتحوذت   .2016 العام  من  ذاتــه 
وال�شناعي على %47.3 من اجمايل ر�شيد الإئتمان الذي قدمه اجلهاز 
تقريبا  درهم  تريليون   1.581 قيمته  وبلغت  القطاعات  جلميع  امل�شريف 
ال�شادرة  الإح�شاءات  اأحدث  اأظهره  2017 وذلك ح�شبما  العام  نهاية  يف 
عن م�شرف الإمــارات املركزي. وك�شفت القراءة الأولية ملوؤ�شرات امل�شرف 
اجلزء  اأن  الــدولــة  يف  العاملة  للبنوك  املالية  الت�شهيالت  حلركة  املــركــزي 
الأكرب من القرو�س التي ح�شل عليها القطاع التجاري وال�شناعي جاءت 
من البنوك الوطنية التي ارتفع اجمايل ر�شيدها اإىل 642.3 مليار درهم 
خالل  درهــم  مليار   18.5 قدرها  بــزيــادة  املا�شي  دي�شمرب  �شهر  نهاية  يف 
العام 2017 مقارنة مع 623.8 مليار خالل العام 2016. وعلى �شعيد 
الن�شاط الإقرا�شي للبنوك الأجنبية بلغ اجمايل الر�شيد لديها يف نهاية 
العام 2017 نحو 105.3 مليار درهم بزيادة قدرها 700 مليون درهم 
104.6 مليار  الر�شيد  بلغ فيه اجمايل  الذي   2016 العام  مقارنة مع 
وال�شناعي  التجاري  للقطاع  الإقرا�شي  الن�شاط  توا�شل  يعك�س  و  درهــم. 
الإقت�شاد  القطاع و الذي يعد رافد رئي�شا من روافد  النمو الذي ي�شهده 
الوطني الذي حقق منوا جيدا رغم حالة التباطوؤ التي ت�شهدها القت�شاد 
الن�شاط الأكرب  2017 قد �شجل  العام  الأول من  الن�شف  العاملي. و كان 
للقطاع  الإئتمانية  الت�شهيالت  تقدمي  جلهة  الدولة  يف  العاملة  للبنوك 
�شهد  حني  يف  منــوه  موا�شلة  من  مكنه  الــذي  الأمــر  وال�شناعي  التجاري 
التي  التمويالت  من  جــزء  ت�شديد  القطاع  بــدء  العام  من  الثاين  الن�شف 
التي قدمت على �شكل خطابات �شمان لعمليات  ح�شل عليها خا�شة تلك 

ال�شترياد.

 »�إمباور« ت�شدد على �أهمية �البتكار 
يف كفاءة �لطاقة و�ال�شتد�مة 

•• دبي- وام:

ت�شلط موؤ�ش�شة الإمارات لأنظمة التربيد املركزي “اإمباور” - مزود خدمات 
ا�شتخدام  اأهمية البتكار يف كفاءة  املناطق يف العامل - ال�شوء على  تربيد 
الطاقة والتنمية امل�شتدامة خالل فعاليات “�شهر الإمارات لالبتكار” الذي 
انطلق يف الأول من فرباير اجلاري يف جميع اإمارات الدولة بتوجيهات من 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” حتت �شعار “البتكار يبداأ بك«.
وقال �شعادة اأحمد بن �شعفار الرئي�س التنفيذي لإمباور ان دولة الإمارات 
ت�شهد بادرة عاملية فريدة من نوعها مت تاأ�شي�شها من قبل قيادتنا احلكيمة 
التي اآمنت بقدرات العقل الب�شري ودورها يف توقع امل�شتقبل وت�شكيله ليمثل 
�شهر البتكار يف الإمارات فر�شة لإبراز اإجنازات الدولة يف العامل كما اأنها 
فر�شة لت�شجيع موؤ�ش�شات الدولة لعر�س اأبرز اجنازاتهم يف جمال البتكار 
ما ي�شاهم يف جعل البتكار اأ�شلوب حياة كل مواطن ومقيم على اأر�س دولة 
با�شتمرار على تعزيز ثقافة  “اإمباور” حتر�س  ان  الإمــارات ..م�شريا اىل 
العمل  جوانب  من  يتجزاأ  ل  جــزءا  البتكار  جلعل  موظفيها  بني  البتكار 
التي  الر�شيدة  بقياداتنا  حمظوظون  “نحن  �شعفار  ابن  واأ�شاف  اليومي. 
لإمباور  وكان  والإبــداع  البتكار  على  وامل�شجعة  البيئة اخل�شبة  لنا  وفرت 
دور مهم يف تر�شيخ ثقافة البتكار من خالل تقدمي احللول املبتكرة عاملياً 
يف قطاع تربيد املناطق وتقدمي احللول الرائدة والآمنة معتمدين يف ذلك 
اأف�شل املمار�شات العاملية يف هذا املجال جلعل املدن يف دولة الإمارات  على 

من بني املدن الذكية الرائدة يف العامل«.

ت�شمل  تد�شني 30 ب�ابة هي الحدث من ن�عها يف العامل

�جناز مرحة جديدة من �لبو�بات �لذكية يف مطار�ت دبي
اجل�كر: اإ�شافة ن�عية خلدمات امل�شافرين عرب دبي
العميد ال�شنقيطي: تط�ير ن�عي ل�شناعة املنافذ اجل�ية يف دبي

الزفني: دبي تقدم اإجنازات ذكية غري م�شب�قة 

•• دبي – الفجر: 

العامة  والإدارة  دبـــي  مـــطـــارات  اأعــلــنــت 
لالإقامة و�شوؤون الأجانب يف دبي و�شركة 
البوابات  امـــارتـــك، عــن اجنـــاز وتــد�ــشــني 
الذكية يف املبنى1 يف مطار دبي الدويل. 
وتــتــزامــن هـــذه اخلـــطـــوة مـــع بـــدء �شهر 
المـــارات لالبتكار هــذا احلــدث الوطني 
املميز، الذي يتم الحتفال به يف الفرتة 
عام  كــل  مــن  فــربايــر  مــا بــني 1 – 28 
ال�شمو  �ــشــاحــب  لــتــوجــيــهــات  ا�ــشــتــجــابــة 
نائب  مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
ــــوزراء  رئــيــ�ــس الـــدولـــة رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس ال
حاكم دبي رعاه اهلل، بهدف تعزيز ثقافة 

البتكار والحتفاء باملبدعني.
وي�شل عدد البوابات الذكية اجلديدة يف 
بوابة   20 منها  بوابة،   30 اىل  املبنى1 
بـــوابـــات يف   10 و  الـــقـــادمـــني  يف �ــشــالــة 
�شالة املغادرين.  وقد حلت هذه البوابات 

الذكية بدل من البوابات اللكرتونية.  
ويــ�ــشــل اجــمــايل عـــدد الــبــوابــات الذكية 
 127 العاملة يف مطار دبي الدويل اىل 
بــوابــة ذكــيــة، �ــشــاهــمــت يف تــعــزيــز جتربة 
املــ�ــشــافــريــن وتــقــلــيــل وقـــت الـــوقـــوف اما 
 15 – منافذ اجلـــوازات اىل مــا بــني 9 

ثانية فقط للم�شافر الواحد.  
البتكار يف خدمة امل�شافرين

الرئي�س  نـــائـــب  اجلـــوكـــر  مـــاجـــد  واأكــــــد 
اأهمية  على  دبــي  مــطــارات  يف  التنفيذي 
هذه املبادرة املبدعة يف الرتقاء بخدمات 
باجلهد  م�شيدا  دبــي،  مطارات  يف  املنافذ 
الــعــظــيــم الـــــذي تــ�ــشــعــه )اإقــــامــــة دبـــي( 
خدمات  توفري  عملية  يف  بعيدا  وذهابها 
هــي الأفــ�ــشــل مــن نــوعــهــا عــلــى م�شتوى 
اجراءات  اجنــاز  �شرعة  حيث  من  العامل 

امل�شافرين.
وقــال اجلــوكــر: نبحث دائــمــا عــن فر�س 
البتكار التي ميكن اأن جتعل الرحلة عرب 
اأكــرث �شال�شة واأكــرث راحة  مطارات دبــي 
ال�شطفاف  اأوقــــات  وتقليل  لــعــمــالئــنــا، 

اأف�شل الطرق  اأمام املنافذ هو واحد من 
الــــهــــدف يف مـــطـــار دبي  لــتــحــقــيــق هـــــذا 
اأكرث مطارات العامل حركة  الذي يعترب 

بامل�شافرين الدوليني.
املنافذ  ل�شناعة  متكامل  تطوير  م�شروع 

يف دبي
ومــــــــن جــــانــــبــــه اكــــــــد الــــعــــمــــيــــد طــــالل 
الإدارة  عـــام  مــديــر  م�شاعد  ال�شنقيطي 
العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب يف دبي 
ان اجنــاز وبدء  املنافذ اجلــويــة،  لــ�ــشــوؤون 
بدل  املبنى1  الذكية يف  البوابات  ت�شغيل 
من  جزء  هو  اللكرتونية،  البوابات  من 
املنافذ  ل�شناعة  متكامل  تطوير  م�شروع 
مواكبة  بهدف  دبــي،  اجلوية يف مطارات 
امل�شافرين وجعل  باأعداد  القيا�شي  النمو 

�شفرهم جتربة رائعة.
وقال:” هناك دعم كامل وتوجيهات من 
قــبــل �ــشــعــادة الــلــواء حمــمــد املـــري مدير 
الدائم  الرتـــقـــاء  بــ�ــشــرورة  الإدارة،  عـــام 
بــخــدمــات املــنــافــذ يف مـــطـــارات دبــــي، يف 
ترجمة عملية لروؤية وتوجيهات قيادتنا 
امل�شافرين  ا�ــشــعــاد  بــ�ــشــرورة  الــر�ــشــيــدة، 
واخلدمات  الــتــ�ــشــهــيــالت  كــافــة  وتـــوفـــري 
الــتــي جتــعــل �ــشــفــرهــم عـــرب دبـــي جتربة 

طيبة ورائعة”.
واأ�شار العميد طالل اىل ان عدد البوابات 
الذكية يف املبنى1 ي�شل اىل )30 بوابة( 
يف   10 و  القادمني  �شالة  يف  منها   20
اجــمــايل عدد  املــغــادريــن، يف حــني ي�شل 

البوابات الذكية يف مطار دبي الدويل اىل 
بالإمكان  الراهن  الوقت  يف  بوابة   127
امل�شتقبلية  احتياجاتنا  ملواكبة  زيــادتــهــا 

وتوقع ارتفاع اعداد امل�شافرين.
بالعمل  لي�شت  املــنــافــذ  اإدارة  واأو�شح:” 
الـــهـــني فـــهـــنـــاك مـــعـــادلـــة �ــشــعــبــة يجب 
احلفاظ عليها، تتمثل يف �شرورة املواءمة 
�شرورات  وبــني  الإجـــــراءات  ت�شهيل  بــني 
الأمنية،  لـــالإجـــراءات  امل�شتمر  التعزيز 
انظمتنا  تطبيق  اأهــمــيــة  تكمن  هــنــا  مــن 
وفق  املعادلة  هــذه  تراعي  التي  اجلديدة 

اأف�شل املمار�شات العاملية”.
الواحد للم�شافر  ثواٍن   9

وتابع العميد طالل قائال: تتيح البوابات 
الــذكــيــة اجلـــديـــدة لــلــمــ�ــشــافــريــن اجناز 
اإجــــــــراءات الـــدخـــول واخلــــــروج يف فرتة 
ترتاوح بني 9 – 15 ثانية فقط، اعتمادا 
ب�شمة  لقراءة  بيومرتي  اأمن  نظام  على 
الأ�شرع والأف�شل من  والوجه هو  العني 
نوعه من الناحية الأمنية، جلهة حتديد 
هويات القادمني واملغادرين عرب مطارات 

دبي بكفاءة و�شرعة عالية«.
عمليات  ان  اىل  طـــالل  الــعــمــيــد  ـــار  واأ�ـــش
والتعاون  بالتن�شيق  تتم  هــذه  التطوير 
والــدعــم الكامل بــني كــل مــن اإقــامــة دبي 
وهيئة المارات للهوية وموؤ�ش�شة مطارات 
ا�شتخدام  تعميم  مــوؤخــرا  مت  حيث  دبـــي، 
الــبــوابــات يف مطار  عــلــى جميع  الــهــويــة 
بالن�شبة  مكتوم،  اآل  ومطار  الــدويل  دبي 

واملغادرين وك�شف  القادمني  للم�شافرين 
العميد طالل ان عدد الذين ا�شتخدموا 
بطاقة الهوية اثناء �شفرهم خالل العام 
)الذكية  البوابات  جميع  على   2017
واللكرتونية( و�شل اىل مليون و 695 
الفا و 241 م�شافرا بالدخول و2 مليون 
238 م�شافرا باخلروج،  و  الفا   259 و 
و  بـــاخلـــروج   179.191 مـــع  مــقــارنــة 
376.666 بالدخول  يف العام 2016 
ا�شتخدام  بــاإحــ�ــشــاء  يــتــعــلــق  فــيــمــا  اأمــــا   .
2017 فقد  ب�شكل عام يف عام  البوابات 
بلغ عدد امل�شتخدمني 5 ماليني و 503 

الفا و 605 م�شافرا.
ثمرة بح�ث مت�ا�شلة

د ثـــاين الــزفــني، مدير  ومـــن جــانــبــه �ــشــدرّ
)اإمــــاراتــــك(  اإدارة  وعــ�ــشــو جمــلــ�ــس  عـــام 
تكنولوجيا  جمـــال  يف  الـــرائـــدة  الــ�ــشــركــة 
املعلومات واحللول الإلكرتونية و�شناعة 
الدخول  مــنــافــذ  وحـــلـــول  الـــربجمـــيـــات 
واخلروج يف املنطقة العربية، على اأهمية 
�شبيل  يف  ال�شركة  تبذلها  الــتــي  اجلــهــود 
التكنولوجية  احلــلــول  لأف�شل  التو�شل 
م�شلحة  يف  واأخـــــــرياً  اأول  تــ�ــشــب  الــتــي 
امل�شافرين من واإىل مطارات دبي، م�شيداً 
مب�شتوى الدعم واحلرفية والتن�شيق مع 
الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب 
يف دبـــي ومـــطـــارات دبـــي الــــذي دائـــمـــاً ما 
م�شبوقة  غــري  ذكــيــة  اإجنــــازات  عنه  ينتج 

يف العامل. 

الذكية يف  البوابات  »تاأتي  الزفني:  وقال 
املتوا�شلة  البحوث  ثــمــرة  دبــي  مــطــارات 
اإماراتك على  فريق عمل  بها  يقوم  التي 
على موقع  بهدف احلفاظ  الوقت  مــدار 
الذكية  التكنولوجيا  جمال  يف  ال�شدارة 
واملتطورة مبا ين�شجم مع التوجه الريادي 
واحل�شاري لإمارة دبي، م�شيفاً: »تفتخر 
براءتي  على  بح�شولها  اإمــاراتــك  �شركة 
اخرتاع اأولهما جهاز عني وثانيهما بوابة 
الواحد.  الــبــاب  بهيئة  تعمل  بــابــني  ذات 
لقد جنحنا يف خلق تطور نوعي خلدمات 
املــ�ــشــافــريــن عــرب دبـــي ونــعــدهــم بتحقيق 
امل�شتقبل  القيا�شية يف  الأرقــام  املزيد من 
لناحية توفري خدمات ذكية اإ�شافية ذات 

جودة عالية«.
وموطني  واملقيمني  للمواطنني  وميكن 
 - اخلـــلـــيـــجـــي  ــــعــــاون  الــــت جمـــلـــ�ـــس  دول 
بــالإ�ــشــافــة اىل مــوطــنــي اكـــرث مـــن 56 
دولة حول العامل املوؤهلني للح�شول على 
ا�شتخدام   - املــطــار  الــدخــول يف  تــاأ�ــشــرية 
البوابات الذكية بوا�شطة جواز ال�شفر اأو 
الباركود  اأو  الإلكرتونية  الهوية  بطاقة 
الهاتف  تطبيق  عــرب  اإنــ�ــشــاوؤه  يتم  الـــذي 

الذكي. 
كــمــا ميــكــن جلــمــيــع املــقــيــمــني يف دولـــة 
 15 اأعمارهم عن  الإمــارات الذين تزيد 
اخلا�شة  الهوية  بطاقة  ا�شتخدام  عاما 
بــهــم اثـــنـــاء �ــشــفــرهــم مــنــذ اإطـــــالق هذه 

اخلدمة اجلديدة يف عام 2017.

مركز �ت�شال م�شرف عجمان �الأكرث تطور� يف �لدولة خالل 2017

جلنة �ل�شوؤون �القت�شادية باملجل�س �ال�شت�شاري الإمارة �ل�شارقة تطلع على �أدو�ر جمعية �المار�ت حلماية �مل�شتهلك  
ال�شت�شاري  باملجل�س  واملالية  وال�شناعية 
اإدارة  لإمـــــارة الــ�ــشــارقــة بــرئــيــ�ــس جمــلــ�ــس 
امل�شتهلك خالد  جمعية المــارات حلماية 
اللجنة  اأن  اإىل  م�شريا  احلو�شني  جا�شم 
تــدعــيــم جــهــود اجلمعيات  عــلــى  حتــر�ــس 
بــيــنــهــا جــمــعــيــة المـــــــارات حلماية  ومــــن 
ال�شلة  وثــيــق  دور  مــن  لــهــا  ملــا  امل�شتهلك 
ل�شمان  املــتــوا�ــشــلــة  والــرقــابــة  باملجتمع 
القوانني  وتطبيق  ال�شلبية  الظواهر  درء 

والت�شريعات .
يتلم�س  ال�ــشــتــ�ــشــاري  املجل�س  اأن  مــوؤكــدا 
�شكوى املواطنني واملقيمني ب�شاأن قيام فئة 
وغري  �شريعة  اأربـــاح  بتحقيق  التجار  من 

م�شروعة وبالتايل ال�شرار بامل�شتهلك .
احلو�شني  جا�شم  خالد  اأبــدى  جانبه  من 
المـــــارات  جــمــعــيــة  اإدارة  رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس 
التي  بالدعوة  �شعادته  امل�شتهلك  حلماية 
ال�شت�شاري  املــجــلــ�ــس  قــبــل  مـــن  تــلــقــاهــا 
حلـــ�ـــشـــور اجـــتـــمـــاع مــــع جلـــنـــة الـــ�ـــشـــوؤون 
القت�شادية وبحث اأوجه التعاون امل�شرتك 

خلدمة املجتمع .
حلماية  المــــارات  جمعية  اأن  اإىل  وا�ــشــار 
امل�شتهلك ت�شعى ب�شفتها جمعية نفع عام 
ال�شتهالكية  الثقافة  م�شتوى  رفــع  اإىل 

احتياجات  تــغــطــي  مـــبـــتـــكـــرة  مـــالـــيـــة 
اأن�شطته  يف  الــتــو�ــشــع  وتــدعــم  عــمــالئــه 

امل�شرفية.
الزعابي  العلكيم  �شقر  اأكــد  جهته  من 

•• ال�شارقة –الفجر:

القت�شادية  الـــ�ـــشـــوؤون  جلــنــة  اجــتــمــعــت 
ال�شت�شاري  باملجل�س  واملالية  وال�شناعية 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  مع  ال�شارقة  لإمـــارة 
امل�شتهلك خالد  جمعية المــارات حلماية 
جــا�ــشــم احلــو�ــشــنــي واطــلــعــت عــلــى جهود 
وحماية  خـــدمـــة  يف  ودورهــــــــا  اجلــمــعــيــة 
املجتمع يف احلد من غالء ال�شعار وتوعية 

امل�شتهلكني ورعاية م�شاحلهم .
اللجنة  حر�س  اإطـــار  يف  الجتماع  ويــاأتــي 
اجلهود  ت�شافر  على  من خــالل خططها 
حلماية ال�شواق يف اإمارة ال�شارقة من اية 

ارتفاعات يف الأ�شعار.
تراأ�س الجتماع الذي عقد مبقر املجل�س 
اللجنة  رئــيــ�ــس  هــنــدي  بــن  حمــمــد جمعه 
البلو�شي وحممد  وح�شره جا�شم حممد 
الدوخي  عمر  وحمــمــد  ال�شام�شي  عبيد 
ورا�شد الهناوي النقبي وح�شر جانبا من 
اأحــمــد �شعيد اجلـــروان الأمني  الجــتــمــاع 
اأمينة  احلــمــادي  وهـــدى  للمجل�س  الــعــام 

ال�شر .
ويف بداية الجتماع رحب حممد جمعه بن 
القت�شادية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  هندي 

•• دبي-وام:

ح�شد م�شرف عجمان “ جائزة مركز 
الت�شال الأكرث تطورا يف الدولة للعام 
“ تقديرا لأدائه وذلك خالل   2017
“جائزة  اأقــامــتــه  الـــذي  الــتــكــرمي  حفل 
اأوملبياد اخلدمة لتجارب املتعاملني” يف 

فندق اأبراج الإمارات يف دبي.
رئــيــ�ــس اخلدمات  �ــشــيــخ  اإقـــبـــال  وقـــــال 
عجمان  م�شرف  يف  لالأفراد  امل�شرفية 
اإن اجلائزة متثل اإجنــازا نوعيا جديدا 
تكرميا للتزام امل�شرف الدائم بتقدمي 
اأف�شل اخلدمات لعمالئه .. معربا عن 
م�شتوى  تعك�س  التي  باجلائزة  �شعادته 
جتربة  تقدمي  يف  والتميز  التناف�شية 
فريدة لعمالء امل�شرف على امل�شتويات 

كافة.
النجاحات  تــوؤكــد  اأن اجلــائــزة  واأ�ــشــاف 
امل�شرف  يــحــقــقــهــا  الـــتـــي  املـــتـــوا�ـــشـــلـــة 
القطاع  يف  رائــــــدة  مــالــيــة  كــمــوؤ�ــشــ�ــشــة 
املــ�ــشــريف لــالأفــراد ومتــثــل حــافــزا قويا 
من  جــديــدة  م�شتويات  اإىل  لــلــو�ــشــول 
امل�شريف وتدعم م�شرية  النمو والتميز 
امل�شرف نحو تطوير حلول  م�شاهمات 

لدى امل�شتهلكني مبا ميكنهم من الت�شدي 
والتدلي�س  الغ�س  مثل  عــديــدة  لــظــواهــر 
اأن  اإىل  ولــــفــــت  املــ�ــشــلــلــة  والإعـــــــالنـــــــات 
اجلمعية اأ�شهرت ر�شميا لدى وزارة العمل 
والــ�ــشــوؤون الجــتــمــاعــيــة بــقــرار رقـــم 246 
وذلك   1989-9-16 يف  املـــوؤرخ   1989 ل�شنة 
ل�شنة   )6( رقــم  الحتـــادي  للقانون  طبقا 
النفع  ذات  اجلمعيات  تنظيم  ب�شاأن   1974

رئي�س ق�شم القنوات البديلة يف م�شرف 
عجمان اأن تكرمي امل�شرف باجلائزة جاء 
 .BBI لنموذج وموؤ�شرات قيا�س  وفقا 
اإىل  الــدائــم  امل�شرف  �شعي  اإىل  م�شريا 

العام وتعديالته بالقانون الحتادي ل�شنة 
1981م.

ــــرز اأعمال  وقــــدم احلــو�ــشــنــي نــبــذة عــن اأب
اجلمعية وجهودها بناء على اأهدافها وما 
تتوله من اأدوار جمتمعية بجانب جهودها 
يف التن�شيق مع جهات الخت�شا�س املحلية 
بدورها يف حماية  القيام  والحتــاديــة من 

امل�شتهلكني من كافة اأ�شكال ال�شرر .

تناف�شي  م�شتوى  على  العمالء  خدمة 
املقدمة  خــدمــاتــه  يف  القيمة  واإ�ــشــافــة 
الـــدائـــم وتعزيز  البـــتـــكـــار  مـــن خــــالل 
اخلدمات  تــقــدمي  نحو  ا�شرتاتيجيته 

ا�شتعرا�س  الجتماع  خــالل  جــرى  بعدها 
مع  الــتــهــاون  عــدم  ب�شاأن  اللجنة  مرئيات 
ينعك�س  والـــذي  ال�شعار  زيـــادة  يف  التجار 
بني  اجلهود  وتكاتف  امل�شتهلك  على  �شلبا 
املعنية  القــتــ�ــشــاديــة  واجلــهــات  اجلمعية 
حلــمــايــة اأ�ـــشـــواق الإمـــــارة مــن هـــذه الفئة 
مادية  مكا�شب  حتقيق  عــلــى  تعمل  الــتــي 

على ح�شاب امل�شتهلك.
 

التي  امل�شرفية  الت�شهيالت  وتــطــويــر 
والأفراد  املوؤ�ش�شات  تالئم عمالئه من 
اأ�ــشــهــم يف حتقيق جنــاحــات مالية  ممــا 

متميزة على الأ�شعدة كافة.
وجاء اختيار م�شرف عجمان من قبل 
�شركة اإيثو�س- الرائدة يف اإجراء اأبحاث 
وا�شتطالعات الت�شويق وقيا�س جتارب 
العامل وحتت  اأنحاء  العمالء يف جميع 
اإ�ــشــراف فريق من اخلــرباء - حيث مت 
كــفــاءة جتـــارب عمالء  اإجــــراء م�شتوى 
ا�شتجابة  مــ�ــشــتــوى  ور�ـــشـــد  املــ�ــشــرف 
العمالء  ل�شتف�شارات  الت�شال  مركز 
حول  مــفــ�ــشــلــة  تـــقـــاريـــر  تـــقـــدمي  ومت 
على  الــرد  كــفــاءة  ت�شمن  التي  النتائج 
امل�شرف  موظفي  ومهارات  الت�شالت 
ال�شتف�شارات  ملختلف  ال�ــشــتــجــابــة  يف 
واخلدمات  املنتجات  معرفة  وم�شتوى 
الفرتة  ومـــعـــدل  املـــقـــدمـــة  املــ�ــشــرفــيــة 
باملعدلت  اللــتــزام  وم�شتوى  الزمنية 

امل�شرفية القيا�شية.
يف  الت�شال  مركز  اأن  بالذكر  اجلدير 
املركز  م�شرف عجمان قد ح�شل على 
الثاين لأكــرث من مــرة خــالل اخلم�س 

�شنوات ال�شابقة.
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العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1208  تنفيذ �شرعي 
اىل املنفذ �شده/1- �شيف �شامل عبيد ف�شل جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
امليدور  بطي  خادم  احلاج  وميثله:احمد  بو�شاري  حممد  خلفان  التنفيذ/ا�شمهان 
املهريي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك تنفيذ احلكم 
رقــــم:664/2005 حــالت زوجية  رقــــم:137/2005 يف احلالة  التفاقية  ال�شادر يف 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )455020( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ 
ال�شتحقاق.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
       اإعادة اإعالن  بالن�شر

                   يف  الدعوى 2017/223  احوال نف�س غري م�شلمني
ان  القــامــة مبــا  ايفونا فرناند�س جــافــري جمــهــول حمــل   -1 املــدعــي عليه /  اىل 
املدعي/نيكول�س �شافيو جودا�س اداي�س وميثله:جو�شلني �شبلي خري اهلل  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى ا�شقاط ح�شانة املدعي عليها لالبنة )فيكتوريا( 
و�شمها اىل ح�شانة والدها )املدعي( لنتهاء فرتة ح�شانة الن�شاء ولعودة املدعي 
)الويل الطبيعي( لبلده ال�شلي نهائيا. وحددت لها جل�شة يوم  اخلمي�س املوافق  
2018/2/15   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة رقم )3( يف مبنى الحوال ال�شخ�شية يف 
منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2015/916  ا�شتئناف مدين 

ذات  اكــومــا  �شركة   -2 حمــمــود  بــرويــز  فــريــد  حممد  عليهما/1-  املــحــكــوم  اىل 
حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهويل  ذ.م.م  حمــدودة  م�شوؤولية 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/2/5  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/�شيامك 
واعالن  فريد  عليه حممد  للمحكوم  بالن�شر  باعالن حكم  بفي م�شرح  �شرباز 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  اي�شا.  بالن�شر  اكوما  �شركة 
اليوم التايل لن�شر هذا العــالن �شدر با�شم �شاحب  ثالثني يوما اعتبارا من 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1255  ا�شتئناف مدين    

حمل  جمــهــول  �شعبان   ال�شيد  �شعبان  احــمــد   -1 �ــشــده/  امل�شتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / �شعد الدين حممد ح�شن الرزاز  وميثله:خالد 
كلندر عبداهلل ح�شني  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 

1458/2017 مدين جزئي بتاريخ:2017/9/14     
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2018/2/11 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  مــن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رقــم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

       مذكرة اعالن متنازع �شده بالن�شر
                يف  الدعوى 2017/454  نزاع تعيني خربة جتاري

للتجارة  3-مـــرياك  لي�شني  انــدري   -2 �شيلبيفا  1-نتاليا   / �شده  املتنازع  اىل 
�ـــس.ذ.م.م 5-�شركة كونكورديا م.د.م.�ـــس فرع  �ـــس.ذ.م.م 4-مطعم دلهي دربــار 
دبي جمهول حمل القامة مبا ان املتنازع / غوغريوز م.د.م.�س  قد اأقام عليك 
عليه  املدعي  الــزام  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
املوافق  الحــد  يــوم  جل�شة  لها  .وحــددت  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم 
2018/2/11   ال�شاعة 8.30 �س مبكتب امل�شلح  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

الت�شويات  الودية

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1905  ا�شتئناف جتاري    
جمهول  م.م.ح  د�ــشــرتبــيــو�ــشــن  بـــري  �ــشــركــة   -1 �ـــشـــده/  املــ�ــشــتــاأنــف  اىل 
الطيار  بــن حممد  عاي�س  بــن  امل�شتاأنف /حمــمــد  ان  القــامــة مبــا  حمــل 
وميثله:ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 

بالدعوى رقم 2017/1055 جتاري كلي بتاريخ:2017/10/11 
وحددت لها جل�شه يوم الحد املوافق 2018/2/25 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  مــن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رقــم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/769  تظلم جتاري

اىل املتظلم �شده / 1-حممد فهيم ظفر جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم / 
م�شرف الهالل )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله:نا�شر مال اهلل حممد غامن قد 
اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف الدعوى 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  جتــاري  عري�شة  على  امر   1188/2017 رقم 
املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2018/2/25   ال�شاعة 08.30 �س 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/26  تظلم جتاري

)�شركة  الرقمية  بيك�شيل لالنظمة   -2 بالبري  �شينغ  / 1-جولديب  املتظلم �شده  اىل 
ذات م�شوؤولية حمدودة( 3- جرميت �شينغ هارنام �شينغ جمهول حمل القامة مبا ان 
تظلم  اعــاله ومو�شوعه  املذكور  التظلم  عليكم  اأقــام  قد  ايــه  ان  بنك  �شيتي   / املتظلم 
من القرار ال�شادر يف المر على عري�شة رقم 2017/670 حجز حتفظي جتاري والزام 
املتظلم �شدهم بامل�شروفات واتعاب املحاماة وذلك بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل من 
ال�شاعة 08.30 �س  املوافق 2018/2/25    الكفالة. وحــددت لها جل�شة يوم الحد  قيد 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لــذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة 
اأيــام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/102  تظلم مدين
اىل املتظلم �شده / 1-حممد يا�شر ح�شن بليد جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ ع�شام بن حممد بو عالقي قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم 
من القرار ال�شادر يف الدعوى رقم 831/2014 امر على عري�شة مدين والر�شوم 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/13   ال�شاعة 08.30 
قانونيا  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2018/166  احوال نف�س م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- حازم ح�شن عيد ح�شن  جمهول حمل القامة مبا ان 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد  ح�شن   عيد  ح�شن  حــازم  �شاره  املدعي/ 
والر�شوم  و�ــشــائــق  �ــشــيــارة  وتــوفــري  تعليم  ونفقة  بــنــوة  نفقة  بــزيــادة  املطالبة 
ال�شاعة   2018/2/27 املــوافــق   الثالثاء  يــوم   جل�شة  لها  وحــددت  وامل�شاريف. 
8.30 �س بالقاعة رقم )7( يف مبنى الحــوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/1777  احوال نف�س م�شلمني

حمل  جمــهــول  الفال�شي  �شعيد  عي�شى  خــالــد   -1  / عليه  املــدعــي  اىل 
اأقام  قد  املح�شن  ح�شن  حممد  ابراهيم  منى  املــدعــي/  ان  مبا  القــامــة 
لها جل�شة  وحــددت  لل�شرر.  دعــوى طالق  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
رقم  بالقاعة  �ــس   9.30 ال�شاعة   2018/2/20 املــوافــق   الــثــالثــاء  يـــوم  
)10( يف مبنى الحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2016/1601 تنفيذ مدين  

القامة  للعقارات جمهول حمل  او�شن فيو  �ــشــده/1-   املنفذ  اىل 
احلكم  مبــوجــب  هادفيلد   ا�شوبيل  التنفيذ/�شاره  طــالــب  ان  مبــا 
ال�شادر:2018/1/10 يف الدعوى املذكورة اعاله فانت مكلف ب�شداد 
املبالغ املرت�شدة وقــدره )43150( درهــم وذلــك خالل 15 يوم من 
الجــــراءات  �شتتخذ  املحكمة  فــان  وال  العـــالن  هــذا  ن�شر  تــاريــخ 

القانونية بحقكم.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/45  مدين جزئي
مبا  القامة  حمل  جمهول  انكاموتو  انكاموتو  عليه/انامالى  املدعي  اىل 
العوامي  علي  �شغري  وميثله:حممد  املحريبي  فرج  خلفان  املدعي/عيد  ان 
املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  قد  املن�شوري 
مببلغ وقدره )100.000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% مــن:2017/9/25 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
فاأنت  لذا   ch2.D.18:بالقاعة �س  ال�شاعة:08.30    2018/2/15 املوافق 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2724  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/خورم �شهزاد حممد ا�شرف �شوهان جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/عبيد اقبال ح�شن جول قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  واتــعــاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم   )55000( وقــدره  مببلغ  عليه  املدعي 
والفائدة قانونيه 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام مع تاكيد قرار منع 
من ال�شفر ال�شادر يف المر على عري�شة رقم:504/2015 مدين. وحددت لها جل�شة 
يوم الحد املوافق 2018/2/11  ال�شاعة:08.30 �س بالقاعة:ch2.D.17 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3071  مدين جزئي

ال�شالم( جمهول حمل  بعد  )اميــان  بازاروفا  عليه/انا�شتا�شني  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/عبداحلكيم النيه قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
والفائدة  درهــم   )16400( وقـــدره  مبلغ  رد  او  مركبة  ملكية  بنقل  املطالبة 
  2018/2/18 املــوافــق  الحــد  يــوم  جل�شة  لها  وحــددت  وامل�شاريف.  والر�شوم 
ال�شاعة:08.30 �س بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3047  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/امنه عي�شى �شليمان ال علي جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأقــام  قد  عبداهلل  �شيف  عبداهلل  املدعي/زيانه  ان  مبا 
والر�شوم  والفائدة  درهم   )3000( وقــدره  مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها 
  2018/2/21 املــوافــق  الربــعــاء  يــوم  لها جل�شة  وحـــددت  واملــ�ــشــاريــف. 
ال�شاعة:08.30 �س بالقاعة:ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو مــن ميثلك قــانــونــيــا وعــلــيــك بــتــقــدمي مــا لــديــك مــن مــذكــرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/17  عقاري كلي

اىل املدعي عليه/ه�شام خالد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك دبي 
اأقام  قد  م�شحار  بن  عبيد  خمي�س  مهري  وميثله:احمد  �ــس.م.ع  ال�شالمي 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك 
العقار  بت�شليم  عليه  املدعي  والــزام  الدعوى  املـــوؤرخـــه:2008/4/22 مو�شوع 
بــاداء مبلغ وقــدره )450.000( كتعوي�س  خاليا من ال�شواغل والــزام املدعي 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
مكلف  فــاأنــت  لــذا   ch1.B.8:بالقاعة �ــس  الــ�ــشــاعــة:11.00    2018/2/14
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2502  مدين جزئي 
اىل املدعي عليه/1- النفي�س لل�شرافه �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/حجت اله ح�شمت اله ارجمندي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
اله  ل�شالح/حجت  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/1/15 بتاريخ  املنعقدة 
توؤدي للمدعي مبلغ مقداره  بان  املدعي عليها  بالزام  ارجمندي  اله  ح�شمت 
احل�شوري  مبثابة  حكما  وامل�شاريف.  بالر�شوم  الزامها  مع  درهــم   )53663(
هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خــالل  لال�شتئناف  قابال 
اآل  �شعيد  بــن  را�ــشــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  العـــالن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/104  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/مطعم كنج ك�شري �س.ذ.م.م 2- منت�شر حممد �شيد عبداملنعم ب�شفته 
مدير �شركة مطعم كنج ك�شري �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ارامك�س 
الدعوى ومو�شوعها  اأقــام عليك  ال�شبيعي قد  �ــس.ذ.م.م وميثله:امل عمري  المــارات 
بينهما  فيما  والت�شامم  بالت�شامن  والــثــاين  الوىل  عليهما  املــدعــي  بــالــزام  املطالبة 
القانونية بواقع 9% من  الفائدة  يوؤديا للمدعية مبلغ وقــدره )7.969( درهم مع  بان 
الواقع يف:2013/3/8 والر�شوم وامل�شروفات والتعاب. وحددت لها  تاريخ ال�شتحقاق 
 ch1.C.13:بالقاعة �س  ال�شاعة:08.30    2018/2/20 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3377  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- وليام اجباوا واميل جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/21  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/

بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 
)3090718( درهم والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل 
يف:2017/10/5 وحتى ال�شداد التام ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائه 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املــحــامــاة.  اتــعــاب  مقابل  درهــم 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/1123  جتاري كلي 
للتجارة  �شليكتور  تيمور مالمريى 3-  دو�شت  م.م.ح 2-�شب  العامة  للتجارة  بيزن�س  فايناىل  املحكوم عليه/1-  اىل 
م.م.ح 6- فاطمه �شب دو�شت مالمريى 4- �س تي ال �س.م.ح 5- علي نو�شاذر مالمريى كجورى 7- ن�شيمه امامقلى 
�شليماين فر جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/29  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/بنك �شادرات ايران اول:بالزام املدعي عليهم الوىل والثاين والثالثة والرابعة بالت�شامن 
النزاع  قيد  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  درهــم   )76.723.095.96( مبلغ  للمدعي  يــوؤدوا  بان  والتكافل 
يف:2016/4/7 وحتى ال�شداد التام - ثانيا:بالزام املدعي عليهما اخلام�شة وال�شاد�س باملديونية �شالفة الذكر بالبيان 
بالت�شامن مع املدعي عليها الوىل يف حدود مبلغ )5.800.000( درهم - ثالثا:الزام املدعي عليهما ال�شابعة والثامن 
باملديونية �شالفة البيان بالت�شامن مع املدعي عليها الوىل يف حدود مبلغ )4.200.000( درهم - رابعا:الزام املدعي 
عليهما التا�شعة والعا�شر باملديونية �شالفة البيان بالت�شامن مع املدعي عليها الوىل يف حدود مبلغ )1.000.000(   
درهم -مليون درهم - خام�شا:الزام املدعي عليهم بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا العالن �شدر  اليوم  احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2016/2610  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- كري�شتال �شتار لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م 2- كو�شاتو راجي�س اباتو فينو جوبا 
  2017/5/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بــان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  مينو  لن 
�س.ذ.م.م(  التجاريه  فاراي�شت  �شركة  من  )فــرع  �شتيل  اي�شت  ل�شالح/فار  اعــاله  املذكورة  الدعوى  يف 
تــوؤدي للمدعية  بان  �ـــس.ذ.م.م(  البناء  اول:بــالــزام املدعي عليها الوىل )كري�شتال �شتار لتجارة مــواد 
)فار اي�شت �شتيل )فرع من �شركة فاراي�شت التجاريه �ــس.ذ.م.م( مبلغ وقدره )304.761.90( درهم - 
ثانيا:بالزام املدعي عليه الثاين )كو�شاتو راجي�س اباتو فينو جوبا لن مينو( ان يت�شامن مع املدعي 
عليها الوىل يف اداء مبلغ )75.372( درهم من جملة املبلغ املحكوم به يف البند اول والزمتهما الفائدة 
على اجمايل املبلغ املحكوم به كل فيما يخ�شه بواقع 9% �شنويا مــن:2016/11/20 وحتى متام ال�شداد 
قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهم  خم�شمائة  ومبلغ  بامل�شاريف  والزمتهما 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/4117  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-نورا للمقاولت البناء �س.ذ.م.م 2-في�شل بن م�شعود بن خما�س 
ذ.م.م  ال�شقالت  لتجارة  احمد  املدعي/�شري  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ال�شحي 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد  ح�شني   عبداهلل  كلندر  وميثله:خالد 
بالزام املدعي عليهما بالت�شامن مببلغ وقدره )100000( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
لها  التام. وحددت  ال�شداد  ا�شتحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2018/2/12 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/140  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/النجمة املا�شية للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- النجمة املا�شية للتجارة 
العامة �ــس.ذ.م.م )فرع( 3- الهالل املا�شي للتجارة العامة ذ.م.م 4- ديليب كومار لل 
�شاند 5- بوجا بارواين دليب كومار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/البنك العربي 
بالتكافل  عليهم  املدعي  بــالــزام  املطالبة  ومو�شوعها  الــدعــوى  عليك  اأقــام  قد  املتحد  
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم   )10263.905( وقــدره  مببلغ  والت�شامن 
والفائدة 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف. وحددت 
 ch1.C.15:لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/13  ال�شاعة:09.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    
اإعادة اإعالن بالن�شر

التجاري  دبــي  – بنك  املدعي  بــاأن  نعلكم  م  م  ذ  �س  لال�شتثمارات  ال�شور  – �شركة  عليها  املدعي  اإىل 
 : اأعاله يطالب فيها  املذكورة  الدعوى  الثانية قد رفع  الكلية  الدائرة  الدعوى رقم 2017-4262  يف 
خماطبة دائرة الأرا�شي والأمالك بدبي لتاأ�شري ب�شجالتها ب�شحيفة هذه الدعوى هذه وبعدم اجراء 
اإلهيا يف البند 3 منها حلني الف�شل يف الدعوى واحلكم بعدم  اأي ت�شرف ب�شاأن العقارات والوحدات 
نفاذ ت�شرف املدعي عليها الأوىل واملدعي عليها الثانية يف العقارات املبينة تفا�شيلها بالك�شف رقم 5 
اأثــار و�شطب كافة  من املحافظة املرفقة مع �شحيفة الدعوى وكل ما ترتب على هذا الت�شرف من 
الت�شجيالت التي متت لدى دائرة الأرا�شي والأمالك بدبي واعتبارها كاأن مل تكن وحتميل املدعي 
الكلية  اأمام لدائرة  . لذا يقت�شي ح�شورك  املحاماة  واأتعاب  بالر�شوم وامل�شاريف  بالت�شامن  عليهما 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  اأو  �شخ�شيا  البتدائية  الحتادية  ال�شارقة  مبحكمة   139 رقم  القاعة  الثانية 
املوافق 2018-2-13  الثالثاء  بيانات وذلك يوم  الدعوى وتقدمي ما لديكم من  وذلك لالإجابة على 
وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة اأرقامها بو�شفك مدعي عليه ويف حال تخلفك عن احل�شور اأو عدم 

اإر�شال وكيل عنك فاإنه �شيتم ا�شتكمال الإجراءات القانونية يف غيابك.
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
مكتب اإدارة الدع�ى 

االمارات العربية املتحدة- وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    
اإعادة اإعالن بالن�شر

اإىل املدعي عليه: - ح�شني حممد حممود ح�شن حممود احلمادي ، نعلمكم باأن املدعي – 
بنك امل�شرق �س م ع يف الدعوى رقم 7566-2017  الدائرة الثانية قد رفع الدعوى املذكورة  
اأعاله يطالب فيها: اإلزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 652.691.19 درهم والفائدة 
وامل�شاريف  بالر�شوم  والــزامــه  ال�شداد  متــام  وحتى  الدعوى  رفــع  تاريخ  من   %9 القانونية 
ومقابل اأتعاب املحاماة. لذا يقت�شي ح�شورك اأمام الدائرة الكلية الثانية القاعة رقم 138 
اأو بوا�شطة وكيل معتمد وذلك لالإجابة  مبحكمة ال�شارقة الحتادية  البتدائية �شخ�شيا 
املوافق 20-2-2018 وذلك  على الدعوى وتقدمي مالديكم من بيانات وذلك يوم الثالثاء 
للنظر يف الدعوى املذكورة اأرقامها بو�شفك مدعي عليه ويف حال تخلفك عن احل�شور اأو 

عدم اإر�شال وكيل عنك فاإنه �شيتم ا�شتكمال الإجراءات القانونية يف غيابك.
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدع�ى 

االمارات العربية املتحدة- وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    
اإعالن بالن�شر للح�شور امام مكتب ادارة الدعوى

الدعوى رقم 2017/3201 الدائرة املدنية والتجارية الكلية
�شركة فورت�شن هوم هوم  املدعي عليهم :1-  – بريطاين اجلن�شية.  فــاروق علي حممد  املدعي حممد  مقدم من 
العقارية ذ م م 2- �شركة فورت�شن هوم للتطوير ذ م م . قد رقع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها ب : يلتم�س 
املدعي من املحكمة املوقرة الق�شاء له يف مواجهة املدعي عليهم مت�شامنني : اأول: بالزامهم بف�شخ عقود واتفاقات 
احلجز اخلا�شة بالوحدات اأرقام 404- 407 -412 ، 503 – 605 مب�شروع فورت�شن رزيدن�س مدينة الإمارات عجمان 
برد  باإلزامهم  ثانيا:  بــالأوراق.  الثابت تف�شيال  النحو  للف�شخ يف جانبهما وذلك  املرتب  العقدي  الإخــالل  لتوافر 
مبلغ 943.034.96 درهم قيمة الأق�شاط امل�شددة من املدعي فقط ت�شعمائة وثالثة واأربعون األفا واأربعة الفا واأربعة 
وثالثون درهم و �شتة واأربعون فل�شا كاأثر من اآثار ف�شخ اتفاقيات حجز الوحدات واملواقف اأعاله. ثالثا: بالزامهم 
باأن يوؤدوا للمدعي مبلغا وقدره مائتي الف درهم عما اأ�شابة من اأ�شرار مادية واأدبية على النحو املو�شح بالأوراق. 
رابعا: اإلزام املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
والتنفيذ بامل�شودة بغري اإعالن اأو و�شع �شيغة تنفيذية . لذا اأنت مكلف باحل�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى رقم 1 
مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية بتاريخ 11-2-2018 وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات 

ويف حالة تخلفكم عن احل�شور اأو عدم اإر�شال وكيل عنكم فاإن �شيتم ا�شتكمال الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية - مكتب اإدارة الدع�ى

االمارات العربية املتحدة

 وزارة العدل
العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    

اإخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 845 ل�شنة 2017
الهادي  �شليم عبد  املــرحــوم حممد  ورثــة   -2 م  م  ذ  بــويل  املحكوم عليهم 1- م�شنع احلمره  اإىل 
احلمره وهم: 1- امينا اأحمد عبداحل�شن ال�شمرتي 2- �شليم حممد �شليم عبد الهادي احلمره 3- 
هادي حممد �شليم عبد الهادي احلمره 4- اآمنه حممد �شليم عبدالهادي احلمره. – حيدر طارق 
اأ�شدرت  ال�شارقة الحتادية البتدائية قد  باأن حمكمة  عبدالهادي حمره. ليكن معلوما لديكم 
بحقكم حكما بتاريخ 28-12-2016 يف الق�شية رقم 88 ل�شنة 2016 ا�شتئناف جتاري بالزامكم بدفع 
مبلغ وقدره 1370875 درهم باإل�شافة للفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 26-7-2010 وحتى 
اأن ل يتجاوز قدر املبلغ املق�شي به. ل�شالح املحكوم له بلوم بنك فرن�شا بنك  ال�شداد التام على 
بانوراب �شابقا وحيث اأن املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اإليه اأعاله 
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للن�شر . ويف حال تخلفكم 

عن احل�شور يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �شتبا�شر النظر يف الق�شية يف غيابك.
مدير مكتب اإدارة التنفيذ

مبحكمة ال�شارقة الحتادية

االمارات العربية املتحدة- وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

ق�شم التنفيذ

العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    
اإخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 153 ل�شنة 2018

باأن  . ليكن معلوما  لديكم  اإ�شماعيل فرج مبارك  املحكوم عليه- فرج  اإىل 
اأ�شدرت بحقكم حكما بالزامكم  ال�شارقة الحتادية البتدائية قد  حمكمة 
بواقع  القانونية  الفائدة  اإىل  بالإ�شافة  درهــم   103564 وقــدره  مبلغ  بدفع 
5% من تاريخ 1-11-2016 حتى ال�شداد التام. ل�شالح املحكوم له – البنك 
التجاري الدويل �س م ع . وحيث اأن املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
و�شجل برقم امل�شار اإليه اأعاله . لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 
يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر. ويف حالة تخلفك عن احل�شور يف امليعاد 

والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �شتبا�شر النظر الق�شية يف غيابك .
رئي�ص مكتب اإدارة التنفيذ
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

االمارات العربية املتحدة- وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

ق�شم التنفيذ

العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    
 اإعالن بالن�شر - باالحالة 

2017/413 جتاري جزئي
اإىل املدعي عليه: بروناي �شاندرا �شاندو بوري�س حيث اأن ملدعية – �شركة 
جزئي  جتــاري   2017-413 احلقوقية  الــدعــوى  اأقــام  قد  العربية.  التاأمني 
بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 9900 درهم للمدعية بالإ�شافة اإىل الفائدة 
التام  ال�شداد  تاريخ  حتى  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  التاأخريية 
والر�شوم وامل�شروفات واأتعاب املحاماة . وحيث متت اإحالة الدعوى بحالتها 
الثالثة التجارية  اإىل الدائرة  اإىل الدائرة املخت�شة مما يقت�شي ح�شورك 
ال�شاعة   2018-2-15 املوافق  اخلمي�س  يوم  اخليمة  راأ�س  اجلزئية مبحكمة 

اخلام�شة م�شاء وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع . 
مكتب اإدارة الدع�ى 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  12245 بتاريخ 2018/2/8    
 مذكرة تبليغ موعد جل�شة بالن�شر بت�شحيح اخلطاأ 

املادي والطلبات اخلتامية 2017/181 جتاري كلي 
للتموين  تي  تي  ج   -2 ح  م  �س  للتجارة  تــورك  جلف  �شركة   -1 عليهم  املدعي  اإىل 
 : املدعي  من  �شيتنار  اوتوكو  ح�شن   -4 اأورفعلي  تني  �شالح   -3 م  ذم  �س  الغذائي 
بنك راأ�س اخليمة الوطني �س م ع . نفيدكم علما باأن املدعي املذكور اأعاله قد اأقام 
عليكم دعوى رقم 181-2017 جتاري كلي وقد اأعيدت الدعوى للمرافعة لت�شحيح 
�شكل الدعوى وتعديل الطلبات اخلتامية . وعليه فاإنه يتطلب ح�شوركم اإىل دائرة 
الق�شاء باإمارة راأ�س اخليمة يف �شباح يوم الثالثاء املوافق 13-2-2018 قاعة ال�شيخ 
التا�شعة والن�شف �شباحا لتقدمي ما لديكم من دفوع وم�شتندات  ال�شاعة  خليفة 
ويف حالة تخلفكم عن احل�شور اأو اإر�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن املحكمة 

�شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقكم .
اأمني �شر الدائرة الكلية الأوىل

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/803
اإليه : مكدان لل�شحن. ذ م م .  املنذر : نايت انريجي �س م ح ممثلني بال�شيد �شلمان ابراهيم .املنذر 
– املمزر �شارع  بالنيابة عن موكلنا نخطركم ب�شرورة الرتيب لعقد اجتماع يف مكتبنا الكائن بدبي 
الوحيدة بناية بنك الإمارات دبي الوطني طابق امليزانني- مكتب رقم 101 وذلك يف وقت منا�شب لكلينا 
من اأجل تعيني حمكم مبوافقة الطرفني حلل امل�شاألة املتعلقة باتفاقية بيع و�شراء �شفينة املربم بني 
موكلنا وبينكم بتاريخ 30-11-2015 وتعيني املحكمني ويجب اأن يكون ردكم خالل يجب ال يتعدى 5 
اأيام عمل  من تاريخ هذا ال�شر هذا الإخطار وتعيني املحكمني يجب اإل يتعدي 15 يوما من التاريخ 
اأعاله  الذي قبلتم فيه الجتماع معنا لتعيني املحكمني . ويف حالة عدم الرد خالل الفرتة املحددة 
بالإجراءات  موكلنا  �شي�شرع  الجتماع  تاريخ  من  يوم   15 فرتة  خالل  املحكمني  تعني  يف  الإخفاق  اأو 
القانونية الأخرى للطلب من املحكمة تعيني حمكم وفقا لقانون الإجراءات املدنية يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة والقانون الحتادي رقم 11 ل�شنة 1992 : الف�شل الثالث : التحكيم املواد203-218 كما 

هو مذكور يف البند 15 من اتفاقية البيع وال�شراء املوؤرخة 30 دي�شمرب 2015.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/797
املنذرة : �شركة احلبتور لل�شيارات �س ذ م م بوكالة عمرو اأحمد عبدا لغني مرعي رقم 2017-1-9450 
 : الأر�شيات واحلوائط عنوانه  تبليط   املدينة لأعمال  : بحر  اإليه  املنذر  يناير 2017 �شد  بتاريخ12 
اأيــه تقاطع �شارع 12 بي بجوارليدر �شبورت  – منطقة اخلبي�شي �شارع رقم 17-  اإمــارة  دبــي- ديــرة 
للتجارة – هاتف رقم 0555062401 – 042388232 املو�شوع: حيث اأن املنذرة تداينكم مببلغ 52.658 
درهم مبوجب عقد التمويل لل�شيارة رقم 28249 �شنة ال�شنع 2017 الفئة U النوع ميت�شوبي�شي – 200 
mmbmg45h6hh025513  وهذه املديونية مرت�شدة يف ذمتكم  القاعدة  رقم  اأبي�س  اللون   L
ب�شبب امتناعكم عن �شداد الإق�شاط املالية امل�شتحقة يف ذمتكم على الرغم من مطالبتنا لكم ب�شداد 
هذه املديونية اإل اإنكم مل تبادروا اإىل ال�شداد حتى تاريخ هذا الإنذار وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي 
الإنذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتكم خالل �شبعة اأيام من تاريخ هذا الإعالن واإل �شوف 
ن�شطر اإىل ا�شت�شدار اأمرا ببيع املال املرهون ال�شيارة املرهونة ل�شالح ال�شركة املنذرة بالإ�شافة اإىل 

حتميلكم الر�شوم وامل�شاريف مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى جتاهكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/767

املنذر: الزاجل للعقارات �س. ذ.م.م وميثلها- حممد �شفيق ابو ال�شعود مبوجب وكالة رقم املحرر 
164695-1-2014 وميثله –رجاء ادري�شي ت�شويل مبوجب وكالة م�شدقة رقم املحرر 1-17439-

2017 . عنوانه: دبي – انرتنا�شيونال �شيتي احلي الفرن�شي بناية p 20 حمل رقم 14 رقم الأر�س 
842-117 ور�شان الأوىل ت: 0555564669 املنذر اإليه: املنامة لأعمال النجارة �س ذ م م عنوانه: 
اإليه ب�شرورة  املرر ديرة حمل رقم 1 بناية عبد اهلل. رقم الأر�ــس 117-842 . ينذر املنذر املنذر 
الإخالء التام للعقار املرر ديرة حمل رقم 1 و�شداد قيمة اليجار امل�شتحقة بالإ�شافة اإىل فاتورة 
الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اأق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذا الإنذار واإل �شي�شطر املنذر 
اليجارية  القيمة  كامل  ب�شداد  املطالبة  يف  حقه  حتفظ  التي  القانونية  الإجــــراءات  لتــخــاذ 
وم�شاريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اإىل ال�شلطات املخت�شة واجلهات الق�شائية حلفظ 

حقوق وحتميل املنذر اإليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي مبا فيها اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
يف املحرر رقم 2018/801

 : اإليها  املنذر  القها�س املهريي �شد  املنذر: جمعه عبيد علي  مقدم من 
رهيا  ومالكتها  فردية  – موؤ�ش�شة  الفعاليات  لإدارة  يفيك  �شوكر  �شركة 
حمل  جمــهــول   : الــعــنــوان   . اجلن�شية  – فلبينية  بــرينــابــي  فــرينــانــدو 
الإقامة . مبوجب هذا الإنذار املنذر ينذر املنذر اإليها ب�شداد مبلغ وقدره 
واأربعة وثمانون  الف وثمامنائة  واأربعون  و�شتة  346.884.50 ثالثمائة 
اإىل اتخاذ كافة  اأيــام واإل �شن�شطر  درهــم فل�س وذلــك يف خــالل خم�شة 
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مــع  اإليها  املــنــذر  جتــاه  القانونية  الإجــــراءات 

وحتميل املنذر اإليها كافة الر�شوم وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/802

املنذرة : البطر�س تريدينج كومباين م م ح بوكالة املحامي : عبدا هلل علي ال�شويدي رقم القيد 698 .املنذر 
التنمية  لدائرة   766666 رقــم  التجارية  بالرخ�شة  واملقيدة  م.م  �ــس.  العامة  للتجارة  الأمــان  �شم�س   : اإليه 
اإليه با�شرتداد مبلغ وقدره 55.000 خم�شة وخم�شون الف دولر للمنذر حيث قام  القت�شادية. ننذر املنذر 
املنذر بتاريخ 14-8-2017 ومبوجب معاملة م�شرفية بتحويل املبلغ عن طريق اخلطاأ اإىل ح�شاب املنذر اإليها 

امل�شريف وذلك مبوجب تفا�شيل العملية املالية التالية:
 .F57A:Account with institution-FI Bic Cbduaeadxxx commercial Bank of Dubai Ae 

.F59: Beneficiary Customer-Named and addr/ae4302300000010019113001
 Shams Al aman General Trading office 307 GoldenBusiness Center Behind Nissan

.ShowroomPort Saeed Bubai
.  F70:Remittance Information/RFB/Nivoice 100759 Date 11082017

اإليها بطريق  املنذر  اإىل  امل�شدد  املبلغ  ا�شرتداد  اإليها ب�شرورة  املنذر  املنذر  الإنــذار ينذر  عليه ومبوجب هذا 
اخلطاأ خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار وبعك�شه �شن�شطر اإىل اتخاذ الإجراءات القانونية �شدكم 
للمطالبة بكامل املبلغ املذكور وامل�شتحق ملوكلنا ف�شال عن الزامكم بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة والتعوي�س جتاه الأ�شرار التي احلقت باملنذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإعالن حكم متهيدي بالن�شر

يف الدعوى رقم 2017/3990 جتاري جزئي
اإىل املدعي عليهما : 1- ق�شر ال�شرق ملواد البناء �س ذم م  2- عمر طه دليمي ) ال�شامن( جمهويل حمل 
الإقامة . مبا اأن املدعي – �شركة اخلليج للتمويل �س م خ قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن 
املحكمة حكمت بتاريخ 24-1-2018 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل الف�شل 
– وتكون مهمته كالتي: -الإطــالع على ملف  الــدور باجلدول  يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف �شاحب 
الدعوى وامل�شتندات املقدمة فيها وما ع�شي اأن يقدمه اخل�شوم. – النتقال ملقرات طريف الدعوى والإطالع 
على املرا�شالت الورقية واللكرتونية اأن وجدت ال�شجالت والدفاتر التجارية الورقية اللكرتونية املنتظمة 
. لبيان عالقة الواقع بني طريف الدعوى. وبيان نوع املعامالت التي ربطت طريف الدعوى و�شندها و�شببها 
وما ترتب عليها. وبيان ما اإذا كان طريف الدعوى قد اأوفيا بالتزماتهما فيها من عدمه على �شوء الت�شهيالت 
النتمائية مو�شوع الدعوى وبيان املرت�شد يف ذمة املدعي عليهما واإن ح�شيلة تلك الت�شهيالت التي ح�شال 
املديونية وتاريخ غلق احل�شاب وحددت مبلغ ع�شرة  املدعية على تلك  التي احت�شبتها  الفائدة  عليها وبيان 
املحكمة  ب�شدادها خلزانة  املدعية  األزمت  واأتعاب  اخلبري  وم�شروفات  ذمة ح�شاب  على  كاأمانة  درهم  األف 

 Ch1.c.13  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الأربعاء املوافق 7-3-2018 ال�شاعة 8:30 �شباحا يف القاعة
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  اإعالن للح�شور يف الدعوى رقم 2017/59273 جزاء  

قانونا احل�شور  اأو من ميثلها  �شوزانا جورنوفا  ال�شيدة-  يتعني على 

للجوائز  احل�شيبة  مببنى  املنازعات  وت�شوية  اخلــربة  اإدارة  مقر  اإىل 

C طابق امليزانني ملقابلة اخلبري  مبنى  دي�شمرب  من  الثاين  – �شارع 
املح�شابي – اأحمد حمدي حممود واإح�شار الوثائق التي توؤيد موقفها 

يف الدعوى عالية وذلك بعد اأ�شبوع من ن�شر هذا الإعالن.

عن اإدارة اخلربة وت�ش�ية املنازعات.
اخلبري املحا�شبي – اأحمد حمدي حمم�د 

اإدارة اخلربة وت�شوية املنازعات
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  الق�شية رقم 2017/779 ا�شتئناف عمال  

املرفوعة من: �شركة ترافيك 360 �شد: �شامر وليد زين الدين واخرين
املدعي  عليهما: �شركة تي اأم بي للتجارة العامة و�شركة ماركيبول للتجارة 
العامة مدعوان للح�شور لجتماع اخلربة احل�شابية املقررة عقده الثانية 
املوافق 14-2-2018 وذلك مبقر مكتب اخلبري  الأربعاء  يوم  ع�شر ظهر 
الكائن بدبي – �شارع ال�شيخ زايد مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري 
خلف الإمارات للعطالت بناية بر�شيم بجوار اأو منيات 1- مكتب حممد 
 607 رقــم  مكتب  ال�شاد�س  الطابق   – احل�شابات  لتدقيق  ال�شبلي  �شعيد 

م�شطحبني معكم كافة امل�شتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
اخلبري احل�شابي : حممد �شعيد ال�شبلي رقم القيد : 135

اإعالن بالن�شر
لدى حمكمة دبي االبتدائية
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  يف الدعوى رقم 2017/2003 جتاري كلي  

الإن�شاءات  اآ�شياتك ل�شناعة  م  م  ذ  البناء  ملواد  الآ�شيوية  �شركة  املدعي عليهم:  �شد 
املعدنية �س ذ م م ميتبو�س للنقل العام �س ذ م م غوري �شوريندر �شينغ – هارميت 
اأن هناك دعــوى مقامة �شدكم  �شينغ غــوري املقامة من : بنك راأ�ــس اخليمة . مبا 
ندبنا  مت  اأنــه  وحيث  كلي  جتــاري   2017-2003 رقــم  حتت  البتدائية  دبــي  مبحكمة 
خبريا م�شرفيا يف الدعوى املذكورة اأعاله فاإننا وعمال باأحكام قانون الإثبات ل�شنة 
1992 بخ�شو�س اأعمال اخلربة اأمام املحاكم ندعوكم حل�شور اجتماع خربة اأو من 
اأدنــاه وذلك يوم  ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�شح 
الثالثاء املوافق 12-2-2018 يف متام ال�شاعة 1:00 ظهرا ويرجى منكم اإح�شار كافة 
امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع . دبي –مركز حمرعني 

مدخل رقم 8 الطابق الرابع هاتف : 042527888 فاك�س 042698876 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف : حممد �شعيد ال�شريف

اإعالن اجتماع خربة
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  اإعالن للح�شور يف الدعوى رقم 2017/74749 جزاء  

ميثله  ومــن  حافظ  رحمن  ار  �شيف  حممد  ال�شيد-  على  يتعني 
قانونا احل�شور اإىل مقر اإدارة اخلربة وت�شوية املنازعات مببنى 
طابق   C مبني  دي�شمرب  مــن  الــثــاين  �ــشــارع  للجوائز  احل�شيبة 
حممود  حمدي  اأحــمــد  �ــس-  املح�شابي  اخلبري  ملقابلة  امليزانني 
واإح�شار الوثائق التي توؤيد موقفك يف الدعوى عالية وذلك بعد 

اأ�شبوع من ن�شر هذا الإعالن .
عن اإدارة اخلربة وت�ش�ية املنازعات

اخلبري املح�شابي – اأحمد حمدي حمم�د 

اإدارة اخلربة وت�شوية املنازعات
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  يف الدعوى رقم 2017/876 عجمان  

املدعي عليه: عامل ت�شبال ذم م وميثلها حممد اأمني ت�شبال 
يقت�شي ح�شور من ميثل ال�شركة باحل�شور يوم اخلمي�س 
املوافق 8-2-2018 يف متام ال�شاعة 11 �شباحا يف مكتبنا  اأم 

الرمول بناية لوتاه الدور الأول مكتب رقم 10 .
اخلبري الهند�شي
 م /احالم علي ابراهيم

اإعالن اجتماع خربة
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  يف الدعوى رقم 2017/503 نزاع تعيني خربة جتاري  
يعلن اخلبري- را�شد اأحمد ال�شيخ مبارك املنتدب يف الدعوى املذكورة اأعاله مبوجب احلكم ال�شادر 
عن عدالة هيئة حمكمة دبي املوقرة مركز ت�شوية املنازعات بتاريخ 14-1-2018 املرفوعة من املتنازع 
الأول – اجتياز للتجارة واملتنازع الثاين – اأي جي تي لل�شحن والتخلي�س اجلمركي يعلن اخلبري 
ح�شني  خــادم  اإدريــ�ــس  حممد   -2 م  ذ  �ــس  الثقيلة  بال�شاحنات  للنقل  حمد  خالد   -1 �شدهم  املتنازع 
اأو ما ميثلها حل�شور اجتماع اخلربة  اأ�شلم وذلك لدعوة املتنازع �شدهم  3- عا�شف حممود حممد 
احل�شابية حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية يوم الأربعاء املوافق 14-2-2018 ال�شاعة العا�شرة �شباحا 
مبقر مكتبنا الكائن بدبي مبنطقة هور العنز �شرق باأبو هيل – بناية ال�شيخ را�شد بن خليفة بجوار 
وزارة العمل والعمال القدمية ومقابل حمطة مرتو القيادة الدور الأول مكتب رقم 118-119 دبي 
واإح�شار كافة الوثائق وامل�شتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى حتى ن�شتطيع اأداء املهمة املوكلة لنا 

وفقا للقواعد والأ�شول ويف الوقت املحدد لال�شتف�شار الت�شال على الرقم ت : 0509092192 .
اخلبري احل�شابي
را�شد اأحمد ال�شيخ مبارك 

اإعالن حل�شور اجتماع مبا�شرة مهمة 

اخلربة احل�شابية
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  الدعوى رقم 2017/2176  

�شلمان عي�شى غاب�س وليد   : الإ�شالمي �شد  اأبوظبي  – م�شرف  املرفوعة من 

الها�شمي . املدعي عليه – �شلمان عي�شى غاب�س وليد الها�شمي – مدعو للح�شور 

اأو بوا�شطة وكيل معتمد لجتماع اخلربة امل�شرفية املقرر عقده  على �شخ�شيا 

ال�شاعة 11 �شباحا يوم الثنني املوافق 12-2-2018 وذلك مبقر اخلبري الكائن 

امليزانني مكتب  بناية اجلوي�س  الفانو�س  دوار  �شارع عمان  را�س اخليمة  باإمارة 

رقم م 7 م�شطحبني معكم كافة امل�شتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري .

اخلبري امل�شريف : جهاد ابراهيم مطر ابو جراد رقم القيد 567 للتوا�شل رقم 
 jehad4ustice@yahoo.com الهاتف املتحرك 0501545403 بريد الكرتوين

اإعالن بالن�شر لدى حمكمة عجمان االحتادية 

االبتدائية- الدائرة املدنية الكلية

العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2331  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- جلوبال لدارة الفنادق �س.ذ.م.م 2- م�شعود ها�شم �شميم ب�شفته 
مدير/جلوبال لدارة الفنادق �س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/
�شمان لال�شتمثار �س.م.خ بالزام املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ 
)5.750000( درهم والفائدة على هذا املبلغ بواقع 9% �شنويا من:2014/4/26 وحتى 
متام ال�شداد والزمتهما بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2690  جتاري كلي

اىل املــدعــي عــلــيــه /1-اجلــــوهــــرة الــالمــعــة لـــالطـــارات �ــــــس.ذ.م.م جمــهــول حمل 
القامة مبا ان املدعي/م�شرف ابوظبي ال�شالمي �س.م.ع وميثله:عبداهلل �شالح 
عبدالرحمن احلمداين قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتــعــاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم   )8.752.511( وقــدره  مببلغ  عليها 
والفائدة من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الحد 
مكلف  فاأنت  لــذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2018/2/11 املوافق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2626  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/عاطف بن �شاذيل دبا�س 2- عفرا عبيد �شامل ال�شاكوب املزروعي 3-* 
مر�شى القرم للديكور - موؤ�ش�شة فرديه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/مبارك بن  
مر�شل بن مبارك ال مر�شل وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�شني  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )735218( 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم 
ال�شاعة:09.30 �س    2018/2/11 املوافق  الحــد  يوم  لها جل�شة  وحــددت  التام.  ال�شداد 
بالقاعة:ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12245 بتاريخ 2018/2/8   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1502  ا�شتئناف جتاري    

�ـــس.ذ.م.م جمهول حمل  انرتيرز  لين  ديزاين   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  جريبنيفا   /ليليا  امل�شتاأنف  ان  مبا  القامة 

ال�شادر بالدعوى رقم 2017/537 جتاري كلي بتاريخ:2017/8/7 
وحددت لها جل�شه يوم الحد املوافق 2018/2/25 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  مــن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رقــم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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خالل م�شاركتها يف »القاهرة الدويل للكتاب«

»جائزة �ت�شاالت لكتاب �لطفل« تعرف �لنا�شرين �مل�شريني بروؤيتها �لثقافية 
••القاهرة، -الفجر:

النهو�س بواقع كتاب  اإىل  الرامية  �شمن جهودها 
عــدد ممكن  اأكــرب  اإىل  والــو�ــشــول  العربي،  الطفل 
املوجهة لالأطفال  الكتب  العاملني يف �شناعة  من 
الطفل،  لكتاب  ات�شالت  واليافعني، عقدت جائزة 
اأبرز اجلوائز الأدبية املتخ�ش�شة يف العامل  اإحدى 
لكتب  الإمــاراتــي  املجل�س  ينظمها  والتي  العربي، 
الــيــافــعــني، وتــرعــاهــا »�ــشــركــة اتـــ�ـــشـــالت«، جل�شة 
تعريفية بروؤيتها الثقافية ملجموعة من النا�شرين 
املـــ�ـــشـــريـــني والـــــعـــــرب وعــــــــدٍد مــــن الإعـــالمـــيـــني 

امل�شريني.
م�شاء  اأقــيــمــت  الــتــي  التعريفية  اجلل�شة  و�ــشــهــدت 
اأم�س الأول يف العا�شمة امل�شرية القاهرة، واأدارها 
الإعالمي حممد عبده بدوي، نقا�شاً حول اجلائزة 
واأدب الطفل يف العامل العربي، و�شوق الن�شر لكتب 
الدكتورة  مــن:  كــل  اجلل�شة،  يف  و�ــشــارك  الــطــفــل. 
يــا�ــشــمــني مـــطـــاوع، عــ�ــشــو جلــنــة حتــكــيــم اجلائزة، 
اإدارة املجل�س امل�شري لكتب الأطفال،  ع�شو جلنة 
العام  املدير  التحكيم،  جلنة  ع�شو  �شعيد،  وتامر 
كتب  ن�شر  يف  املتخ�ش�شة  للن�شر،  كلمات  ملجموعة 

الأطفال عالية اجلــودة يف دولــة الإمـــارات، وبل�شم 
الفوز  لها  �شبق  التي  البل�شم،  دار  موؤ�ش�شة  �شعد، 
عن   ،2015 لــعــام  لليافعني  الــعــام  كــتــاب  بجائزة 
يف  ع�شواً  وكــانــت  الفقاعة«،  مــن  »اخلـــروج  كتابها 

جلنة حتكيم اجلائزة لعام 2016.
و�شاركت يف اجلل�شة اأي�شاً النا�شرة اأمرية اأبو املجد، 
حتكيم  جلنة  ع�شو  للن�شر،  الــ�ــشــروق  دار  مــديــرة 
جائزة  عــلــى  احلـــائـــزة  لــلــجــائــزة،  الأوىل  الــــــدورة 
كتابها  عــن   2010 عــام  الطفل  لكتاب  اتــ�ــشــالت 
اإبراهيم،  داليا  اإىل  بالإ�شافة  ال�شوداء«،  »النقطة 
مدير دار نه�شة م�شر، التي فازت بجائزتي: كتاب 
»�شراخ  كتابها  عن   ،2017 لعام  لليافعني  العام 
خلف الأبــواب«، وكتاب العام للطفل لعام 2014، 
وكــانــت ع�شو جلنة  الــ�ــشــنــابــل«،  »عـــود  كتابها  عــن 

حتكيم اجلائزة لعام 2012.
الإماراتي  املجل�س  رئي�س  العقروبي،  مروة  وقالت 
فيها  افتتحت  ترحيبية  كلمة  يف  اليافعني،  لكتب 
القاهرة  اأر�ـــس  على  الــيــوم  »الــوقــوف  اإن  اجلل�شة، 
وبني مثقفيها، ي�شبه العودة اإىل �شنوات الطفولة، 
الكيالين،  كــامــل  مــن  احلــكــمــة  تعلم  جــيــل  فنحن 
وتعرف على التاريخ على يد عبدالوهاب امل�شريي، 

حافظ  ق�شائد  مــن  اللغة  وجــمــال  الأدب  واأدرك 
اإبراهيم، واأحمد �شوقي، وروايات جنيب حمفوظ.

لأحالمهم،  ودعــمــاً  خليالهم..  »تنمية  واأ�شافت: 
هذا هو املنطلق الذي تنبثق منه جائزة ات�شالت 
لــكــتــاب الــطــفــل، الــتــي اأطــلــقــت يف الــعــام 2009، 
�شلطان  بنت  بـــدور  ال�شيخة  مــن  كــرميــة  مبــبــادرة 
للمجل�س  الفخري  والرئي�س  املوؤ�ش�س  القا�شمي، 
غاية  بــهــدف حتقيق  الــيــافــعــني،  لكتب  الإمـــاراتـــي 
وحا�شنة  داعــمــة،  بيئة  اإيــجــاد  اإىل  تهدف  �شامية، 
ملخيرّلة الأطفال، للم�شاهمة يف غر�س حبرّ القراءة 
تطوير  يف  قــدمــاً  امل�شي  عــن  ف�شاًل  نفو�شهم،  يف 
مداركهم، والرتقاء باأفكارهم وخميلتهم، ومتهيد 
اأمامهم على الدوام ليكونوا قريبني من  الطريق 
املعرفة  �شالح  باأنها  موؤمنني  لها،  رفــقــاء  الكتب، 
اأن يحملوه معهم يف  ما ميكن  اأهــم  واأنها  والعلم، 

معرتك احلياة م�شتقباًل«. 
واجلائزة،  الــربامــج  تنفيذي  عر�شت  جهتها،  من 
انطالقتها،  منذ  اجلائزة  تفا�شيل  حممد،  اإميــان 
اأنها �شهدت تطورات عدة، حيث كانت  م�شرية اإىل 
قــيــمــة اجلـــائـــزة كــامــلــة الــتــي تــبــلــغ مــلــيــون درهـــم، 
متــنــح لــكــتــاب واحــــد حــتــى الــنــ�ــشــخــة الـــرابـــعـــة، ثم 
من  ابتداًء  للجائزة  فئات  خم�س  ا�شتحداث  جرى 
والر�شام  الكاتب  على  توزعت  اخلام�شة،  ن�شختها 
والنا�شر، ويف الن�شخة التا�شعة رفعت قيمة اجلائزة 
اإىل مليون و200 األف درهم، بعد ا�شتحداث فئة 

اأف�شل تطبيق تفاعلي للكتاب.
اأن الــتــطــور الـــذي جـــرى على  ولــفــتــت اإميــــان اإىل 
حيث  امل�شاركة،  الكتب  عــدد  على  انعك�س  اجلــائــزة 
88 كتاباً،  اإىل   2010 العام  امل�شاركات يف  و�شلت 
و21  كــتــابــاً   145 اإىل   2017 يف  و�ــشــلــت  فيما 
اإجمالية،  م�شاركة   166 لتبلغ  تفاعليا  تطبيقا 
بن�شبة زيادة للكتب جتاوزت %60، وبن�شبة زيادة 
للم�شاركات الكلية جتاوزت %88.5، وو�شل عدد 
الكتب املر�شحة للفوز على مدار اأعوام اجلائزة 99 
كتاباً، فاز منها 27 كتاباً، احتلت خاللها امل�شاركة 
امل�شرية املرتبة الثانية بعد لبنان يف عدد الأعمال 

املقدمة.

من جانبها، قالت يا�شمني مطاوع: »يوجد نقاط 
وهي  للجائزة،  كمحكمني  عليها  اجتمعنا  مهمة 
اأحياناً  ا�شتوقفنا  الــذي  والتحرير،  ر  املــحــرَّ قيمة 
اأهــم ما  اأن  اإىل  اأخــرى«، م�شرية  اأحياناً  وافتقدناه 
يــجــب الــتــحــلــي بــه يف كــتــب الأطـــفـــال هــو ال�شدق 

واملتانة يف املحتوى واملو�شوع.
التكرار  يــتــحــمــل  اجلــيــد  »الــعــمــل  اأن  واأو�ـــشـــحـــت 
كقطعة مو�شيقية حتتمل �شماعها لأكرث من مرة«، 
بتعزيز  كبرياً  اهتماماً  اللجنة تويل  اأن  اإىل  لفتة 
مطالبة  الــبــ�ــشــري،  كالعن�شر  الأدب،  جــمــالــيــات 
التحرير،  م�شتوى  على  جيدة  الأعــمــال  تكون  اأن 

والتناغم بني عن�شر الن�س والإخراج والر�شم.
يف ال�شياق ذاته، راأى تامر �شعيد اأن اأكرث امل�شاركات 
الالجئني،  كتب  هــي  مــوؤخــراً  النتباه  لفتت  التي 
 10% بن�شبة  كتاباً،   11 اإىل  عددها  و�شل  حيث 

من اإجمايل الأعمال امل�شاركة.
يف  ال�شريعة  املــعــاجلــة  طريقة  اأن  �شعيد  واأو�ــشــح 
بع�س الأعمال اأثرت �شلباً فيها، لعدم درا�شتها من 
كل النواحي الب�شرية والإخراجية، متابعاً: »هناك 
لالألوان  توظيف  هــو  الإخــــراج  اأن  خــاطــئ  اعــتــقــاد 
الرباقة، لكن نحن كمحكمني نبحث عن اإخراج مت 

توظيفه خلدمة الن�س«.
واملعنوي  املــــايل  الـــدعـــم  تــوفــري  اأن  �ــشــعــيــد  واأكـــــد 
واليافعني  بــالأطــفــال  اخلا�شة  الأدبــيــة  لــالأعــمــال 
يف  للم�شاركة  فر�شة  لها  ويوفر  ح�شورها  يخدم 

املعار�س و اجلوائز املختلفة.
وتنباأ �شعيد باأن اجلائزة �شتتجه يف ال�شنوات املقبلة 
ي�شاعد  مــا  و�ــشــريــعــة،  ثابتة  بخطى  العاملية  نحو 
الكترّاب والنا�شرين يف العامل العربي على التعرف 
اإىل جتارب جديدة ورائدة يف جمال كتب الأطفال 

والتوا�شل معها.
من جانبها، اأ�شارت اأمرية اأبو املجد اإىل اأن اجلوائز 
قائلة:  الأطــفــال،  اأدب  على  ال�شوء  اإلــقــاء  هدفها 
»لوقت قريب، مل تكن هناك دور ن�شر متخ�ش�شة 
يف اأدب الأطفال، واليوم ن�شهد تنامياً يف عدد الدور 
املتخ�ش�شة بالأطفال واليافعني، وهذا بال �شك هو 
امل�شتوى  ملا قدمته اجلائزة من جمهود على  نتاج 

املادي واملعنوي«.
الطفل  اأدب  نــدرة  وراء  ال�شبب  اأن  املجد  اأبــو  وراأت 
تعود اإىل ارتفاع كلفة واإنتاجية كتب الطفل، الأمر 
ات�شالت  الذي يجعل وجود جائزة بحجم جائزة 
للكتاب،  مــهــمــاً، وحــــافــــزاً  دافـــعـــاً  الــطــفــل  لــكــتــاب 
م�شاريعهم  يف  للم�شي  والر�شامني  والنا�شرين، 

الإبداعية.
يف �شياق مت�شل و�شفت بل�شم �شعد ، حلظة ت�شلمها 
»كـــانـــت حلظة  بـــالـــقـــول:   2015 عــــام  لــلــجــائــزة 
مبهرة، وعنت يل الكثري، نظراً اإىل اأن قاعة احلفل 
كانت مليئة باملتخ�ش�شني، ما جعلها عالمة مهمة 

يف م�شريتي الإبداعية«.
اجلائزة  حفزتنا  املــاديــة،  الناحية  مــن  واأ�ــشــافــت: 
اإنــتــاج املــزيــد مــن الكتب  اأكـــرث على  على الــرتكــيــز 
التي نرجو اأن تكون جيدة«، م�شرية اإىل اأن التوزيع  
مازال يحتاج اإىل جهود اأكرب، وعمل اأكرث، خا�شة 

يف ظل جتاهل الإعالم لأدب الأطفال.
باجلائزة  الــفــوز  ا�شتطعنا  اإبــراهــيــم:  دالــيــا  قــالــت 
يف ظــــل الـــــظـــــروف الـــتـــي مـــــرت بـــهـــا مــ�ــشــر عام 
مع  قــويــة  مناف�شة  رغــم  الــثــورة،  عقب   2012
دعوين  عندما  م�شيفة  لبنانني،  مر�شحني  اأربعة 

حل�شور حفل اإعالن اجلوائز مل اأكن اأتوقع الفوز 
فالظروف  فــوزنــا،  �شماع  عند  وانده�شت  اإطــالقــا، 
الأ�شعدة  كــل  على  الــوقــت،  ذلــك  كانت ع�شيبة يف 

ال�شيا�شية والجتماعية، والثقافية اأي�شاً.
بــاجلــلــ�ــشــة، عن  اإبــراهــيــم خـــالل كلمتها  واأعـــربـــت 
الدكتور �شلطان  ال�شيخ  ال�شمو  امتنانها  ل�شاحب 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن 
القا�شمي  �شلطان  بنت  بــدور  وال�شيخة  ال�شارقة، 
عــلــى رعــايــتــهــمــا لأدب الأطـــفـــال مـــن خـــالل تلك 
املجالت  خمتلف  يف  الـــرائـــد  ودورهـــمـــا  اجلـــائـــزة، 

املعرفية والإبداعية. 
تتجاوز  اجلــائــزة  اأن  التحكيم  جلنة  اأع�شاء  واأكـــد 
دورها كمن�شة للتناف�س على نيل الألقاب لت�شل اإىل 
دور املوؤ�ش�شة الراعية وامل�شاهمة يف تن�شئة مبدعني 
يــغــنــون حــركــة �ــشــنــاعــة كــتــاب الــطــفــل يف العامل 
اجلــائــزة خ�ش�شت  اأن  اإىل  اأ�ــشــاروا  الــعــربــي، حيث 
غري  الأعمال  ي�شتهدف  »ور�شة«  بعنوان  برناجماً 
لتدريب  الــواعــدة،  الإبــداعــيــة  والطاقات  الفائزة، 
بناء  تقنيات  على  ونا�شريها  ور�شاميها،  كتابها، 
والرتــقــاء مبواهبهم  الــ�ــشــردي،  الإبــداعــي  العمل 

لريفدوا مبنجزاتهم مكتبة الطفل العربية.

�شمن برنامج دبي الدويل للكتاب

�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة موؤ�شَّ
 تطلق ور�شة عمل »�لق�شة �لق�شرية«

•• دبي –الفجر:

عن  للمعرفة،  مكتوم  اآل  را�ــشــد  بــن  حممد  �شة  موؤ�شَّ اأعلنت 
اإطالق ور�شة »الق�شة الق�شرية«، �شمن برنامج دبي الدويل 
اأ�شهر،  اأربعة  ملدة  ت�شتمر  التي  الور�شة،  للكتابة، حيث ت�شمُّ 

اأكرث من ع�شرة مبدعني �شباب يف حقل الق�شة الق�شرية.
وتاأتي هذه الور�شة �شمن اأهداف برنامج دبي الدويل للكتابة، 
ب�شكل علمي  املوهوبني  ال�شباب  الكتَّاب  تدريب  اإىل  الرامية 
مدرو�شة،  منهجية  بطريقة  الأدبــيــة  الكتابة  اأ�شاليب  على 
عرب توفري مدربني اأكفاء يف ميادين الأدب املختلفة. و�شيتم 
منهم،  لكل  ق�شرية  ق�ش�س  جموعة  اإجنــاز  الور�شة  خــالل 
اء  القرَّ اأمــام  ون�شرها  طباعتها  على  املوؤ�ش�شة  تعمل  و�شوف 

�شمن م�شاركاتها يف املعار�س املحلية والعربية والدولية. 
ح �ــشــعــادة جــمــال بــن حـــويـــرب، املدير  وحـــول املــو�ــشــوع �ــشــرَّ
�شة، باأنَّ ور�شة الق�شة الق�شرية تهدف اإىل  التنفيذي للموؤ�شَّ
تعزيز موقع الكتابة العربية اجلديدة، حيث هياأنا الظروف 
الــتــعــاون مــع خرية  املــوهــوبــني، مــن خــالل  املنا�شبة لرعاية 
املدربني يف حقول الكتابة الإبداعية والرتجمة، وقد اأثمرت 
اإ�شدار  عــن  الــيــوم،  2014 وحتى  الــعــام  تلك اجلــهــود منذ 
ع�شرات الكتب التي جاءت حتت مظلة برنامج دبي الدويل 

للكتابة.
الأدبية  الفنون  اأحد  يعدُّ  الق�شرية،  الق�شة  فنَّ  اأنَّ  واأ�شاف 
هذا  لكن  كلماتها،  يف  وجدانية  طاقة  تخزن  التي  اجلميلة 
اإعادة  على  عملنا  لــذا  احلالية،  املرحلة  يف  قلياًل  بــات  الفن 

اإحياء هذا الفن، عرب الت�شجيع على كتابته، وتدريب ال�شباب 
اإنــتــاج اأعــمــال ممــمــيــزة، حــتــى ن�شعهم على  املــبــدعــني عــلــى 
ن�شعى  بل  بتدريبهم،  فقط  نكتفَي  ولــن  ال�شحيح،  الطريق 
اإىل  كتبهم  ترجمة  خــالل  مــن  العاملية،  اإىل  بهم  للو�شول 

لغات عاملية.
واختتم بن حويرب قائاًل : لقد وقع اختيار الربنامج على 
املعروف،  والناقد  القا�س  اأبو�شكري،  اإ�شالم  الأ�شتاذ  املــدرب، 
م للمكتبة العربية،  لتدريب منت�شبي الور�شة، وناأمل اأن نقدِّ
خالل هذه املدة، ع�شر جمموعات ق�ش�شية يتم العمل عليها 
م خدمة مزدوجة للقارئ  ب�شكل منهجي مدرو�س، وبذلك نقدِّ
العربي؛ وباملقابل ن�شع الُكتَّاب على الطريق ال�شحيح لكتابة 

ق�ش�س مكتملة العنا�شر الفنية.

�شة حممد بن را�شد األ مكتوم للمعرفة، اأطلقت  يذكر اأنَّ موؤ�شَّ
جمموعة من الور�س التدريبية يف حقول الرواية والرتجمة 
يف  الإبــداعــيــة  الكتابة  حــقــول  مــن  وغــريهــا  اليافعني  واأدب 
اأبرمت  كما  للكتابة،  الــدويل  دبــي  برنامج  الإمـــارات، �شمن 
لتقدمي  اأكفاء،  مدربني  مع  العقود  من  جمموعة  �شة  املوؤ�شَّ
2014، والتي رفدت  هذه الور�س التي انطلقت منذ العام 
اأربعني  ال�شاحة الثقافية والعربية مبجموعة كتب جتاوزت 
والكتابة  الطفل  واأدب  والرتجمة  الــروايــة  حقول  يف  كتاباً 
لليافعني، وتخرج يف �شفوفها اأكرث من اأربعني كاتباً يتقنون 
فنون الكتابة الحرتافية ح�شب منهج علمي ولغوي وتقنية 

�شحيحة.
ُتطَبع  نتاج كل ور�شة يف كتٍب  اإ�شدار  الربنامج على  ويعمل 

»قنديل  اأبرمتها  �شراكات  عرب  العربية،  الن�شر  دور  اأهــمِّ  يف 
مميزين  نا�شرين  مع  �شة،  للموؤ�شَّ التابعة  والن�شر«  للطباعة 
حملياً وعربياً؛ �شماناً لو�شول منتج هذه الور�س اإىل اأيدي 
ق كثري من الكتب التي �شدرت عن الربنامج  اء. وقد حقَّ القرَّ
ة داخــل الإمــــارات، حيث حــازت روايـــة )حار�س  جــوائــَز مهمَّ
الإمــارات للرواية  اليو�شف جائزة  اإميان  ال�شم�س( للروائية 
ح�شة  للكاتبة  )الـــديـــنـــوراف(  ق�شة  وكــانــت   ،2016 عـــام 
ال�شيخ  جائزة  يف  الطفل  لأدب  املر�شحني  قائمة  يف  املهريي 
زايد للكتاب، كما اعتمدت وزارة الرتبية يف الإمــارات كتاب 
الرابع  لل�شف  ال�شام�شي  بــدريــه  للكاتبة  الأحـــالم«  »�شقف 
التكرمي  اأخـــرى  ق�ش�س  ونــالــت  الــعــربــيــة،  اللغة  يف  كمقرر 

والتقدير يف مواقع ثقافية معروفة وم�شهود لها بالنزاهة.
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مواقع  على  كبرياً  تفاعاًل  ح�شدْت  دقــات(   3( اأغنية  يف  م�شاركتك   •
الأمر  اأنك متلكني �شوتاً جمياًل، فهل هذا  واأكــدت  التوا�شل الجتماعي، 

ميكن اأن يكون �شبباً يف اجتاهك نحو الغناء؟ 
- كال، ل اأريد الغناء، وجلرّ ما يف الأمر اأننا كنا نريد من خالل م�شاركتي يف 
الأغنية، تقدمي فكرة جديدة واإيجاد �شدمة اإيجابية لدى امل�شاهدين. كان 
اأبرهن على  اأن  اأن يفرح النا�س بال�شتعرا�س، ومل يكن الهدف  كل هدفنا 

اأنني اأملك �شوتاً جمياًل اأو اأريد الغناء. ومبا اأن الأغنية ناجحة، وكان 
ر �شخ�شياً وغنى على م�شرح )ديو امل�شاهري(  )اأبو( موجوداً وَح�شَ

لأن  )امله�شومة،  الفكرة  بهذه  نفاجئ اجلمهور  اأن  فاأحببنا 
اأحببنا  ونحن  جــداً،  اإيجابية  باأ�شداء  الربنامج يحظى 

ة الربنامج  د اللوحات، ولذلك اقرتحْت ُمِعدرّ اأن جندرّ
اأن اأ�شارك يف الغناء وهذا ما ح�شل فعاًل.

• هل ترين اأن �شهرة الأغنية هي التي اأ�شهمت 
بالتفاعل مع فيديو غنائك؟

و�شاعدْتني،  وم�شهورة  معروفة  الأغنية   -
وكنُت اأردرّدها دائماً، كما اأنها من الأغنيات 
التي اأحتفظ بها يف الـ)اأيباد( اخلا�س بي. 
اأجواء  وتعك�س  واإيجابية  حلوة  الأغــنــيــة 

الــفــرح، وكــل هــذه الأمـــور �شجعْتني 
على غنائها، بالإ�شافة اإىل وجود 

)اأبـــو( يف الــربنــامــج. هــو فنان 
فُت عليه �شخ�شياً  لذيذ وتعررّ

اأغني  اأن  فكرة  على  ووافــق 
معه، وتوىل مهمة متريني 
يـــوٍم من  الــغــنــاء قبل  على 
عـــر�ـــس احلـــلـــقـــة وخــــالل 

كوالي�س عْر�شها. 
الفنان  �ــــشــــاألــــِت  هــــل   •
ــــاين يف  ــــرحــــب ــــامــــة ال ــــش اأ�

كان  اإذا  عما  الكوالي�س 
�شوتك ي�شلح للغناء؟

- كال، مل اأ�شاأله عن �شوتي، لأنني ل اأريد الغناء.
• زوجك جراج جتميل معروف، فهل )الرب�شتيج( الذي حتملينه كزوجة 

طبيب يحول دون دخولك عامل الغناء؟
- كال. زوجي يحرتم قراراتي متاماً كما اأحرتم اأنا قراراته. يف حال كنُت 
موهوبة، من املوؤكد اأنه ل ميانع لأنه يثق بي متاماً كما اأثق به اأنا اأي�شاً، 

ولكنني ل اأملك موهبة يف التمثيل اأو الغناء.
يف  حــداد  ه�شام  فيها  انتقدك  التي  احللقة  �شاهدِت  هل   •
بــرنــاجمــه )لــهــون وبــ�ــس(، والــتــي مل تــخــُل مــن التهكم 
)ل  اإنــه  قــال  وهــو  تقدميك،  اأ�شلوب  من  وال�شخرية 

توجد عمليات جتميل للذكاء(؟
ول  برناجمي،  �شوى  اأ�شاهد  ل  الأ�ــشــا�ــس  يف   -
يوجد لديرّ وقت حل�شور غريه. وما يهمني 
)ديو  م�شاهدة  الــكــل على  اأُجــــرِب  اأنــنــي  هــو 
 )MTV( َمن يحبون حمطة ،)امل�شاهري
على  النا�س  اأجــرب  اأنــا  يحبونها.  ل  ومــن 
اجلـــلـــو�ـــس يف بــيــوتــهــم كــــل لــيــلــة اأحـــــد، 
واأرغمهم على م�شاهدة )ديو امل�شاهري(. 

امل�شاهري(  )ديو  اأن  توؤكد  • الإح�شاءات 
يــحــقــق اأعــــلــــى نــ�ــشــبــة مـــ�ـــشـــاهـــدة عند 
ردرّ  هي  الإح�شاءات  هــذه  فهل  عر�شه. 

على النتقادات التي ت�شلك؟
على  لــيــ�ــس  الأول  هــــو  بـــرنـــاجمـــي   -
امل�شاهدة فقط، بل هو  م�شتوى ن�شبة 
ر )الرتند( على املواقع  اأي�شاً يت�شدرّ
لأنه  الإنــــرتنــــت،  يف  الإعـــالمـــيـــة 
متداَول بقوة بني النا�س عربها، 
ملدة  راً  يبقى مت�شدرّ اأنه  حتى 
برغم  مــتــتــالــيــة،  اأيـــــام   3
ال�شيا�شية  الأو�ــــــشــــــاع 
والقت�شادية يف لبنان. 
يوم الأحــد مع )ديو 
خمتلف  املــ�ــشــاهــري( 
عن يوم الأحــد من 
دونــه، لأنــه برنامج 

له نكهته اخلا�شة.
النقد  تقبلني  هــل   •
اأن  خــــ�ــــشــــو�ــــشــــاً  عــــــــــــــادًة، 
مــيــديــا( حتولت  )الــ�ــشــو�ــشــيــال 

هي اأي�شاً اإىل منرب لالنتقادات؟
اأنني  حــتــى  كــــثــــرياً،  الــنــقــد  اأتـــقـــبـــل   -
مبهنيتهم  اأثــــق  بــاأ�ــشــخــا�ــس  اأتــ�ــشــل 
واأ�شاألهم  ومو�شوعيتهم و�شدقهم، 
اآرائهم بعد عر�س كل حلقة.  عن 
ف.  هوؤلء لهم تاريخ كبري وم�شررّ
بع�س النا�س على )ال�شو�شيال 
اإىل  يــــفــــتــــقــــرون  مـــــيـــــديـــــا( 
هناك  والأدب.  الأخـــــــالق 
النقد  بني  �شا�شع  اختالف 
والــــتــــجــــريــــح، ولـــالأ�ـــشـــف 
على  الـــــــدخـــــــالء  فــــــــــاإن 
عـــــامل الــ�ــشــحــافــة كرث 
التفريق  يجيدون  ول 
والتجريح  النقد  بــني 
قلة  الأدب.  وقــــلــــة 
مــــــوجــــــودة  الأدب 
واأنا  الــبــعــ�ــس،  لـــدى 
عن  م�شوؤولة  ل�شت 

تاأديبهم وال�شتماع اإليهم. اأنا اأحتلرّ املرتبة الأوىل بني الإعالميني يف لبنان 
على )ال�شو�شيال ميديا( ويتابعني 1.8 مليون �شخ�س، وهو عدد كاٍف كي 
اأ�شت�شريهم واأ�شمع اآراءهم. ل اأتقبل النقد الذي ل ي�شبه تربيتي واأخالقي 
ث عن ن�شبة  وتهذيبي الذي مييرّزين دائما. وبالن�شبة اإىل الربامج التي تتحدرّ
م�شاهدة عالية، اأمتنى اأن يربهنوا لنا على ذلك. التكنولوجيا تف�شحهم، 
واحــد، ولذلك  الرقم  امل�شاهري( هو  )ديــو  اأن  يتاأكد  وَمــن يدخل )تويرت( 
ثوا عنه، ول عن جناح اأي برنامج بوجود )ديو امل�شاهري(!  اأمتنى األ يتحدرّ

َمن  هناك  اأن  خ�شو�شاً  جناحك،  يف  دوراً  مة  كمقدرّ �شورتك  لعبْت  • كم 
الـــذي يجعلك متلكني  الأمـــر  وجــمــالــيــاً،  مــاديــاً  اأن زوجـــك يدعمك  يــرى 

وارتــداء مالب�س من ماركات عاملية،  �شكلك  املحافظة على  القدرة على 
وخ�شو�شاً اأن هذا الأمر لي�س متي�شراً جلميع الإعالميات؟

- تزوجُت قبل 6 اأعوام، يف حني اأنني اأطلرّ على الهواء منذ 10 اأعوام 
برنامج  اأهــمرّ  م  اأقــدرّ كنت  اإذ  كنُت م�شهورة،  عليرّ عندما  ف  تعررّ وزوجــي 
ومن   ،)Mission Fashion( وهــو  وقــتــهــا،   )LBC(الـ على 
وهذا  الناجحة،  الــربامــج  مــن  ومـــرة( وغريهما  )حــلــوة  مــت  قــدرّ بعده 

اأمامي  فتح  اأن جمايل  �شك  بنجاحي. ل  له  زوجــي ل عالقة  اأن  يعني 
الأبواب، ولكن لو اأنني مل اأفر�س نف�شي منذ اأول برنامج قدمُته مبا�شرة 

العربية  اأهمرّ الربامج واملحطات  اأكملت م�شريتي مع  ملا كنُت  الهواء  على 
واملحلية.

جناحك  يف  ت�شهم  الــتــي  الأخـــرى  العنا�شر  مــا  اإذن   •
�شوى اجلمال؟ 

م بــرنــاجمــاً اإل وكـــان نــاجــحــاً، بل  - اأنـــا مل اأقـــدرّ
وكان يرتبع على الرقم واحد. 

والنعمة.  احلـــظ  هـــذا  عــلــى  اهلل  اأ�ــشــكــر 
ولـــو اأنــنــي اأتــكــل عــلــى اجلــمــال فقط 

ومل  مــا،  مرحلة  يف  توقفت  لكنُت 
اأحقق ال�شتمرارية. من ناحية 

 sponsors اأخرى هناك
للربامج، وحمالت الثياب 

وللربنامج  يل  تـــدفـــع 
بارتداء  اأقبل  املال كي 
عندها.  مــن  مــالبــ�ــس 

اللعبة(  قــوانــني  )اإنــهــا 
التي  هـــــي  واملــــــحــــــالت 

م يل املــالبــ�ــس التي  تــقــدرّ
ال�شا�شة،  عــلــى  بــهــا  اأطــــلرّ 

من  اأ�ــــشــــرتيــــهــــا  ل  واأنـــــــــا 
اأقبل  اأنـــنـــي ل  كــمــا  مــــايل، 

يف  نف�شي  عــلــى  اأ�ـــشـــرف  اأن 
من  التلفزيونية  اإطــاللتــي 

اأنني  تعب وجناح زوجي. �شحيح 
اأفرح بنجاحه، ولكنني ل اأقبل اأن اآخذ 

املال منه من اأجل عملي. كالنا يعمل من 
ن  قلبه ويجني املال، والتلفزيون هو الذي يوؤمِّ
منذ  والأحذية  واملالب�س  وال�شعر  املاكياج  يل 
زوجي  اليوم.  وحتى  التلفزيون  يف  بــداأت  اأن 
يدعمني معنوياً، اأما مادياً فاأنا ل ينق�شني 
املال لأنني اأنتمي اإىل عائلة مرتاحة مادياً 
بزيادة عن اللزوم، واأهلي علرّموين يف اأهمرّ 
اأنني  واأفــ�ــشــل املــدار�ــس واجلــامــعــات، كما 
تعلمُت يف باري�س قبل الزواج، ول اأعتقد 
ال�شهل احل�شول على �شهادة  بالأمر  اأنه 
هو  بل  وباري�س،  اأمريكا  املحاماة من  يف 
اإىل مال  ل�شت يف حاجة  اأنني  يــدلرّ على 
اأنـــا اأعــمــل واأجــنــي املـــال واإذا كنُت  اأحـــد. 
اأكـــرث مــن غــريي فـــاإن الأمر  حمظوظة 
و)�شوية  والن�شيب  بــالــقــَدر  عــالقــة  لــه 

اأن يتحقق  لة ولكن ل ميكن  الأمــور م�شهرّ اأن  النا�س  �شطارة(. رمبا يعترب 
النجاح من دون متاعب واجتهاد للتغلب على التحديات. 

يف  يظهرن  اللواتي  النجمات  وبني  بينك  والأناقة  ال�شكل  على  • املناف�شة 
وبينهن،  بينك  احل�شا�شية  من  نوعاً  توِجد  هل  تقدمينها،  التي  الربامج 

خ�شو�شاً اأنك تتميزين باأناقة لفتة ل تقل عن اأناقة �شيفاتك؟
- كال، ل وجود للح�شا�شية بيني وبني اأحد، ولي�شت املذيعة والفنانة فقط 
بل  و�شكلهما،  اأناقتهما  على  حتر�شان  اللتان  هما 
كل امراأة حتب اأن تكون اأنيقة ومتنا�شقة، ولكن 
الأخريات  اأكرث من  الأ�شواء نريد  لأننا حتت 
ولو بقليل. ماكياج امل�شرح يحتاج اإىل اهتمام 

وذوق اأكرب، 
اأن املذيعة يواكبها فريق عمل لتن�شيق  كما 
كما  املذيعة  واملــقــا�ــشــات.  والألــــوان  املالب�س 
اأن تطلرّ  عــلــى  كــلــتــاهــمــا حتــر�ــس  الــفــنــانــة، 
تـــطـــالن كفريق  لأنـــهـــمـــا  �ــــشــــورة  بـــاأفـــ�ـــشـــل 
)البهارات(  اإىل كل  التلفزيون يحتاج  واحد. 
امل�شوؤولية  قـــدر  عــلــى  نــكــون  كــي  الـــالزمـــة، 

ح�شوراً وم�شموناً و�شكاًل.

فــن عــربــي

31
اأحتّل املرتبة الأوىل بني الإعالميني يف لبنان على )ال�ش��شيال ميديا(

�أنابيال هالل: ال �أملك موهبة يف �لتمثيل �أو �لغناء

 اإنها املذيعة ال�شهرية اأنابيال هالل، التي خا�شت جتربة لفتة اأخريًا، حني �شاركْت )اأب�( يف غناء )3 دّقات(، لدى 
نزوله �شيفًا على )دي� امل�شاهري( الذي تقّدمه عرب �شا�شة )اأم تي يف( اللبنانية، اإىل درجة اأن الأغنية حققت 

ماليني امل�شاهدات على الإنرتنت، كما �شجعها البع�ص على احرتاف الغناء.
م على يد ه�شام  �شت لل�شخرية والَتهكُّ اأنابيال هالل، يف امل�شافة بني هذه التجربة، وجتربة اأخرى مناق�شة، اإذ تعرَّ

حداد يف برنامج )له�ن وب�ص(، معتربًا اأنه )ل ت�جد عمليات جتميل للذكاء(!
 اأنابيال التي مل تكرتث لتعليقات حداد، ك�شفت عن اأنها مل ت�شاهد برنامج حداد، م�شددة على اأنها حمظ�ظة اأكرث 

من غريها، )لكن الأمر ل يتعلق اإل بالقدر، و�ش�ية �شطارة(، اإىل جانب م�اقف اأخرى يف هذا احل�ار:

ت�شارك اأحمد اآدم يف فيلمه اجلديد )قرمط بيتمرمط(

دينا فوؤ�د... تو��شل ت�شوير دورها يف فيلم )�شاعة �شفا(
الفنان  مــع  بالتعاون  الــغــامــرة  �شعادتها  عــن  معربًة 
بيتمرمط(،  )قــرمــط  اجلــديــد  فيلمه  يف  اآدم  اأحــمــد 
ك�شفت الــفــنــانــة ديــنــا فــــوؤاد عــن اأنــهــا جتــ�ــشــد يف 
اأن  اإىل  مــ�ــشــريًة  �شحافية،  �شخ�شية  الفيلم 
اجتماعي كوميدي  اإطـــار  تــدور يف  اأحــداثــه 

�شاخر.
 دينا فوؤاد اأردفــت يف ت�شريح خا�س، اأنها 
يف  برنامج  ومــعــدة  �شحافية  دور  تـــوؤدي 
الــتــلــفــزيــون، وحتــقــق يف جــرميــة قتل 
توؤدي  لكنها  الــفــيــلــم،  اأحـــــداث  طـــوال 
تبتعد  كوميدية  ال�شخ�شية بطريقة 
بــهــا عـــن اأدوارهـــــــــا الــ�ــشــابــقــة التي 
تــعــودهــا منها اجلــمــهــور، �ــشــواء يف 

ال�شينما اأو التلفزيون.
وقالت فوؤاد اإنها ت�شعر بال�شعادة 

اجلميل  )بالفنان  اإيـــاه  وا�ــشــفــًة  اآدم،  اأحــمــد  مــع  بالتعاون 
اأنه  عن  ف�شاًل  ثقافياً،  وفكراً  وعياً  ميتلك  الــذي  والكبري 
يف  بالعمل  ا�شتمتعت  اأنــهــا  ومــكــمــلــًة  رهــيــب(،  كــومــيــديــان 
على  الفريق  روح  تظهر  اأن  وتتمنى  الت�شوير،  كوالي�س 
العالقات  �شادت  التي  املرح  روح  ال�شينما من خالل  �شا�شة 

بني فريق العمل.
اآدم،  اأحمد  يت�شدرهم  الفنانني  من  نخبة  بطولة  الفيلم 
فـــوؤاد، وهــو من  فـــوؤاد وبيومى  وفــاء عامر وانت�شار وديــنــا 

اإخراج اأ�شد فولد كار، وتاأليف الراحل عبد اهلل ح�شن.
ويف �شاأن اآخر بينت دينا فوؤاد اأنها توا�شل ت�شوير دورها يف 

فيلم )�شاعة �شفا(،
الكوميدي  الفنان  جــانــب  اإىل  بطولته  يف  ت�شارك  الـــذي   

اأحمد فتحي، 
وتلعب فيه اأي�شاً دوراً فكاهياً، لكنها حتفظت عن احلديث 

ب�شاأن تفا�شيله الآن.
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علماء يتو�شلون الآلية جديدة لعالج �ل�شكري
قال باحثون يابانيون: اإنهم اكت�شفوا اآلية جديدة تعتمد على تنظيم عمل 

اإنزمي يف الكبد، قد تقود اإىل عالج فعال ملر�س ال�شكري من النوع الثاين.
وبينت الدرا�شة التي متت بجامعة "كانازاوا" اليابانية، وُن�شرت نتائجها يف 
العدد الأخري من دورية Nature Communications العلمية، 

اأن هناك اإمكانية لتنظيم عمل هذا الإنزمي.
واأجرى فريق البحث درا�شته على جمموعة من الفئران يف حماولة لفهم 

الآلية التي تقف وراء حالة ارتفاع ال�شكر يف الدم بعد تناول الطعام.
واأ�ـــشـــاف الــفــريــق، اأن هـــذه احلــالــة تــكــون يف الــغــالــب نتيجة تــ�ــشــوهــات يف 
الثاين  النوع  من  ال�شكري  مر�شى  وت�شيب  للجلوكوز،  الكبد  امت�شا�س 
القلب  بــاأمــرا�ــس  الإ�ــشــابــة  زيـــادة خطر  اإىل  وتـــوؤدي  ال�شمنة،  اإىل  اإ�ــشــافــة 

والأوعية الدموية.
دوًرا  يلعب   Sirt2 »�شريتوين«  يدعى  اإنــزمي  حتديد  الباحثون  وا�شتطاع 
ت�شوهات  معاجلة  عــرب  الــكــبــدي،  »اجللوكوكيناز«  عمل  تنظيم  يف  رئي�ًشا 

امت�شا�س الكبد للجلوكوز.
اأن  الإنــزمي ميكن  الآلية وتنظيم عمل هذا  اإن فهم هذه  الباحثون:  وقال 

ميثل هدًفا عالجًيا فعاًل لداء ال�شكري من النوع الثاين وال�شمنة.

�أمر��س �للثة �خلطرية تزيد فر�س �الإ�شابة بال�شرطان
يكونون  باللثة قد  اأمرا�شا خطرية  يعانون  اأن من  اأمريكية  درا�شة  اأفــادت 

اأكرث عر�شة لالإ�شابة بال�شرطان.
وقال ليونارد لي�شتنفيلد نائب رئي�س اخلدمات الطبية باجلمعية الأمريكية 
لل�شرطان ”ما يفعله هذا التقرير هو موا�شلة تاأييد فكرة اأن اأمرا�س اللثة 

ل تقت�شر على ما يحدث لأ�شناننا“.
م�شي�شبي  من  �شخ�شا   7466 على  لالأ�شنان  فحو�شا  الباحثون  واأجــرى 
وماريالند وميني�شوتا ونورث كارولينا ثم تابعوا حالتهم على مدى 15 
عاما يف املتو�شط. ومل يعاين اأي من امل�شاركني من اأورام �شرطانية يف بداية 

الدرا�شة.
15 عاما وجد الباحثون اأن من كان لديهم مر�س خطري يف  وبعد مرور 
اللثة خالل الفح�س اأكرث عر�شة لالإ�شابة باأي نوع من ال�شرطان بن�شبة 
24 يف املئة واأكرث عر�شة لالإ�شابة ب�شرطان الرئة باأكرث من مثلي اخلطر 
عند امل�شاركني الذين مل يكونوا م�شابني مبر�س يف اللثة اأو كانوا م�شابني 

مبر�س ب�شيط فيها.
كما وجد الباحثون اأن غري املدخنني الذين عانوا مر�شا خطريا يف اللثة 
ارتفعت لديهم على الأخ�س فر�س الإ�شابة ب�شرطان يف القولون وامل�شتقيم. 
الإ�شابة  احــتــمــالت  تــوؤثــر يف  التي  الــعــوامــل  العــتــبــار  الباحثون يف  واأخـــذ 
وامل�شتوى  والــعــرق  والــتــدخــني  والــــوزن  والــنــوع  العمر  ومنها  بال�شرطان 
اأمرا�س  بــني  �شالت  اإىل  الباحثون  يتو�شل  مل  املجمل  ويف  القت�شادي. 
اأو  بالدم  املرتبط  ال�شرطان  اأنــواع  اأو  والربو�شتاتا  الثدي  و�شرطان  اللثة 
الغدد اللمفاوية. وحتُدث اأمرا�س اللثة التي تعرف اأي�شا باأمرا�س دواعم 
من  بكتريية  بعدوى  بالأ�شنان  املحيطة  الأن�شجة  ت�شاب  عندما  الأ�شنان 
الفم ت�شبب التهابا ارتبط منذ وقت طويل بخطر الإ�شابة بال�شرطان. ومل 
تتمكن الدرا�شة من اإثبات اأن اأمرا�س اللثة ت�شبب ال�شرطان. كما اأن فح�س 
اللثة حدث قبل الت�شخي�س بال�شرطان لذا فاإن اأي خطاأ يف تقدير خطورة 

اأمرا�س اللثة قد يوؤدي لإ�شاءة تقدير ال�شلة بينها وبني ال�شرطان.

ملاذا يعترب البع��ص اخطر على الإن�شان من احلي�ان ؟
حيوانات  كــل  مــن  الن�شان  حياة  علي  خطرا  ا�شد  البعو�س  ل�شعة  ان 
الر�س ،فقد ثبت ان %50من حالت الوفاة ب�شبب المرا�س ي�شببها 
(والوبئة  املالريا  -حمي  ال�شفراء  )احلمي  مثل  وامرا�شه  البعو�س 
التي يت�شبب بها البعو�س تق�شي علي الف من الب�شر قبل ان ي�شتطيع 

الطب التغلب عليها .
ملاذا نرى قطعان احلي�انات تنق�شم فريقني عند املرعي ؟

عندما تذهب احليوانات ايل املرعي تنق�شم جمموعتني ،وبينما تقف 
جمموعة عند مدخل املرعي للحرا�شة تذهب املجموعة الخري لكي 
ترعي يف امان حتي ت�شبع وترتوي فتح�شر لتذهب املجموعة الخري 
يــتــبــادل اجلــمــيــع احلرا�شة  واملــــاء وهــكــذا  لــتــاأخــذ ن�شيبها مــن الكـــل 

والطعام.

ــ اأن ما يحدثه 0.47 ليرت من البرتول من انفجار يعادل ما يحدثه وزن 0.45 كغ من الديناميت
ــ اأن هنالك نوعا من الورود يف جزر الهاواي يتفتح م�شدرا دويا قويا . وقد اأطلق على

هذه الوردة با�شم ال�شجرة املفرقعة النارية
و�شيع لطفا على  ي�شقط يف بحر  الكوكب  لو جعلت هذا  انك  قليلة جدا بحيث  كثافة كوكب زحل  اأن  ــ 

�شطحه
ــ اأن �شوء ال�شم�س ل يتخلل مياه البحر اأكرث من 400 م

ــ اأن عدد البالد يف �شمال خط ال�شتواء ثالثة اأ�شعاف ون�شف عدد البالد جنوب خط ال�شتواء 
�شكل  على  و�شمهم   ، اأرجلها  بت�شكيل  فري�شتها  التقاط  ت�شتطيع  اليع�شوب  با�شم  املعروفة  احل�شرة  ان  ــ 

�شله
ــ انه كان ي�شمح للرجال النكليز يف القرن ال�شاد�س ع�شر ب�شرب زوجاتهم ، ولكن فقط قبل بلوغ ال�شاعة 
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الفلفل احلار واملناعة

الطعام احلار ميد اجل�شم بفوائد  اأن  الأملانية،  اأوردت جملة )فرويندين( 
احلار،  الفلفل  اأو  الأ�شود  الفلفل  على  يحتوي  الــذي  خا�شة  ة،  جمرّ �شحية 
الربد  نــزلت  مواجهة  على  ي�شاعد  ممــا  املــنــاعــة،  جهاز  تقوية  على  يعمل 
وان�شداد الأنف مثاًل، كما اأنه ي�شاعد على تن�شيط عملية اله�شم، مما يقي 

من الإم�شاك.
يف  ي�شهم  احلـــار،  الطعام  اأن  الإنــرتنــت  على  موقعها  يف  املجلة  واأو�ــشــحــت 
�شبط م�شتوى الأن�شولني، بالإ�شافة اإىل اأنه يعمل على حتفيز عملية حرق 

الدهون بف�شل الطاقة، التي يتم ا�شتهالكها بفعل التعرق.
كــذلــك يــحــتــوي الــفــلــفــل احلــــار عــلــى مــــادة )كــابــ�ــشــيــ�ــشــني(، كــمــا يحتوي 
اإفــراز هرمون  الأ�شود على مادة )بيربين( وكالهما يعمالن على  الفلفل 
)الإندورفني( املعروف )بهرمون ال�شعادة(، مما ي�شاعد على حت�شني املزاج 

وا�شرتخاء اجل�شم.

اأكدت درا�شات علمية اأن تاأخر الأطفال يف النطق ل يعد موؤ�شًرا على تدين 
اأبنائهم يف  بالعمل على تنمية مهارات  الآباء  م�شتوى ذكائهم، مطالبني 
 30 هذه ال�شن. و بتقدير خمت�شني يف طب الأطفال، فاإن بلوغ الطفل 
�شهًرا، دون اأن يتمكن من نطق كلماٍت ذات معنًى اأو كلمات قليلة )اأقل من 

النطق. يف  تاأخر  لديه  اأن  على  موؤ�شًرا  ميثل  كلمة(،   50
ر من  متاأخِّ وقــٍت  ثون يف  يتحدَّ الــذيــن  الأطــفــال  مــن  العديُد  ُيــعــاين  ول 
الثانيَة  يبلغوا  حتَّى  احلديَث  يبدوؤون  ل  بع�شهم  اإن  بل  �شحيَّة،  م�شاكٍل 
ر مهاراُتهم  اأو الثالثة اأوالرابعة من العمر. ولكنهم مبجرد النطق، تتطوَّ

اللغوية ب�شرعة، ول يكون لديهم اأيٌّ من امل�شاكل الطبيَّة ال�شابقة.
ووفق الدرا�شات ال�شابقة، هناك نوعان رئي�شيان من تاأخر النطق:

اأحد  لديهم  اأطــفــال  منه  ويــعــاين  مــعــروف(،  �شبب  لــه  )لي�س  اأَوَّيل:-   -
اأقربائهم اأو اأحد الوالدين كان يعاين من نف�س امل�شكلة خا�شة الذكور، و 
قد يكون تعر�س الطفل لأكرث من لغة يف �شن �شغرية �شبًبا وراء تاأخره 
يف النطق، فمثاًل اإذا كان للطفل مربية اأجنبية هذا قد يثري ا�شطراًبا يف 

تطور اللغة لديه، اأو اأن اأمه واأباه ل يحدثانه اأو ل يتحدثان مًعا اأمامه 
كثرًيا.

- ثانوي، وهو الذي يحدث نتيجة خلل اآخر حيث وجد اأن بع�س الأحوال 
اإذا تعر�س لها الطفل توؤثر على تطور النطق لديه، مثل: "�شعف  التي 
ال�شمع اأو الذكاء اأو وجود �شلل دماغي اأو يكون الطفل من اأطفال املتالزمة 
)داون(، )ريت(، )اأ�شربجر( اأو يكون م�شاًبا مبر�س التوحد". واأ�شهر تلك 
امل�شاكل على الإطالق هي اأن يولد الطفل بل�شان مربوط بحزام ن�شيجي 
اإىل اأر�ــشــيــة الــفــم )الــلــغــلــوغ( حتــد مــن حــركــتــه. لــذلــك لبــد مــن اإجراء 

فحو�شات للطفل للتعرف على �شبب تاأخره يف الكالم.
نطق  تاأخر  احتمال  ملواجهة  بالتحرك  والأمهات  الآبــاء  الأطباء  وين�شح 
بني  النطق  تطور  يف  ملحوظ  فــرق  لوجود  مالحظتهم  عند  اأطفالهم، 
اأبناء اجلــريان، واإذا كان الطفل هادًئا  اأحد  اأو  اأخيه الأكــرب  الطفل وبني 
اأكرث من املعتاد ول ي�شتطيع تكرار الكلمات، واإذا كان الطفل يعاين من 

التهابات يف الأذن الو�شطى ب�شكل متكرر.

تاأخر �لنطق عند �الأطفال.. متى يبد�أ  �لقلق؟

 عاملة يف حديقة حي�انات لندن تتابع حالة البطاريق يف ح��ص �شباحة وذلك اثناء اجلرد ال�شن�ي للحي�انات )رويرتز(

داأب احد الل�شو�س على مراقبة احدى الفلل الفخمة لو�شع خطة ل�شرقتها ولكن لال�شف كان دائما ي�شتمع 
ل�شوات �شخب و�شحكات ومو�شيقى ت�شدر منها وبعد مرور وقت لي�س بالق�شري قام هذا الل�س بالذهاب اإىل 
مركز ال�شرطة وقدم بالغ ازعاج اإىل ال�شلطات املحلية يتهم فيها ا�شحاب الفيال بال�شجيج والزعاج والت�شبب 
يف قلة راحته وعلى الفور وكما املتبع يف مثل تلك احلالت قام احد ال�شباط ب�شحبة �شرطيني بالذهاب اإىل 

الفيال يف نف�س التوقيت الذي حدده الل�س وطلبا مقابلة �شاحبة البيت .
ا�شتقبلت �شاحبة البيت العجوز ال�شابط برتحاب وا�شتعداد للم�شاعدة فقال لها ال�شباط انه اآ�شف ليخربها 
املتزايدة،  ب�شبب حفالتها  الليل  ازعاج �شديد له طوال  بت�شببها يف  للق�شم تفيد  ب�شكوى  بتقدم احد اجلريان 
هنا �شحكت �شاحبة البيت واخذته بهدوء اإىل خارج باب الفيال وقالت له يا بني انظر حولك ماذا ترى.. نظر 
ال�شابط فوجد ان املنطقة تقريبا خالية ال من جمموعة من الفيالت الفخمة متناثرة هنا وهناك وان كانت 
تلك املراأة تقيم حفال كل �شاعة فلن يوؤثر على اأي من تلك الفلل البعيدة، فت�شاءل عما يق�شده ال�شاكي فقالت 
اعياد ميالد  فيديو  �شرائط  بت�شغيل  اقــوم  وكنت  الفيال  على مراقبة  داأب  ل�س  انه  ال�شابط  بب�شاطة ح�شرة 
ابنائي حتى يح�س بوجود انا�س هنا، فاأنا اعي�س لوحدي كما ترى من فرتة لخرى وهو ل يدري ذلك ويريد 
الل�س.. خرج  اإىل لعبة  الذي فطن  ال�شابط  ال�شرقة.. و�شحكت و�شحك معها  ننام مبكرا حتى ي�شتطيع  ان 
ال�شابط وذهب ملكتبه وطلب عمل بحث عن ا�شم امل�شتكي بل وقام باأخذ ب�شماته يف احلال بعد �شوؤال امل�شوؤولني 
واكت�شف ال�شابط عددا كبريا من الق�شايا م�شجلة بناء على ب�شمات ذلك الل�س املتعجل والذي كان دائما يهرب 
يف الوقت املنا�شب، فتقدم منه وقال لو مل تتعجل �شرقة تلك الفيال ما ك�شفت نف�شك، ون�شكرك انك اتيت اإىل 

هنا فقد تعبنا يف البحث عن الل�س املجهول.


