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كيف توؤدب �أبناءك دون �أن ترفع �صوتك؟

يفقد �لكثري من �لآباء و�لأمهات �صربهم مع �أبنائهم من وقت لآخر، 
�إن  يقولون  �خلببرب�ء  لكن  مرتفع،  ب�صوت  �لأبببنبباء  وتاأنيب  بال�صر�خ 

�ل�صر�خ قد يكون �صيئاً مثل �ل�صرب.
وك�صف �لدكتور ج�صنت كول�صون �أن �ل�صر�خ يعمل على تن�صيط نف�س 
�لأجز�ء من �لدماغ �لتي تن�صط عند �ل�صرب، ويوؤدي ذلك �إىل حترير 
نف�س �لناقالت �لع�صبية، و�إىل بع�س �لآثار �لنف�صية �ل�صارة مع مرور 

�لوقت.
�لبالغني  ت�صاعد  �لتي  �خلطو�ت،  ببع�س  كول�صون  �لدكتور  ويو�صي 
على تاأديب �أطفالهم دون رفع �صوتهم، ح�صب ما نقلت �صحيفة ديلي 

ميل �لربيطانية:
برفق حتدث   1-

ما يثري �لده�صة، �أن �لدكتور كول�صون قال �إن �لأطفال على �لأرجح 
ي�صتمعون �إىل �آبائهم �إذ� كانو� يهم�صون، و�أو�صح �أن �مل�صكلة لي�صت �أن 
ب�صوت  �لتحدث  فبباإن  لذلك  و�لديهم،  �صماع  ي�صتطيعون  ل  �لأطفال 

�أعلى لن يحل �مل�صكلة. 
عندما نتحدث بهدوء، فاإنه يف �لو�قع يجلب �ملزيد من �لهتمام مبا 
بهدوء  نتحدث  لأننا  بعناية  بكثري  �أكببر  �لنا�س  يركز  حيث  نقوله، 
�ببصببديببد. وعببنببدمببا نببتببحببدث ببب�ببصببوت مببرتببفببع، لببن تببكببون هببنبباك حاجة 

لال�صتماع.
�ل�صحيح �لتوقيت  �ختيار   2-

يوؤكد �لدكتور كول�صون، �صرورة �ختيار �لوقت �ملنا�صب للحديث �إىل 
طفلك، و�لنتباه �إىل �أن �لأطفال عادة ما ينظرون �إىل �لأ�صياء �لتي 

يفعلونها، على �أنها �أ�صياء هامة، حتى لو كنا نعتقد �أنها تافهة.
�لحرت�م  3-

�لحرت�م �أمر �أ�صا�صي �أي�صاً يف �لتعامل مع �لطفل، بغ�س �لنظر عن 
�إليهم  باحلديث  ين�صح  و�ل�صر�خ،  و�ل�صتم  �ل�صباب  من  وبببدًل  �ل�صن، 
عدم  و�صرورة  �ل�صابقة،  باأخطائهم  د�ئماً  وتذكريهم  ر�قببي،  باأ�صلوب 

تكر�رها.

كيف حتافظ على �صالمة �أطفالك 
�أثناء ركوبهم �لدر�جة؟

لالأمهات  ممتعاً  عائلياً  ن�صاطاً  �لببهببو�ئببيببة  �لبببدر�جبببات  ركبببوب  يعترب 
و�لآباء، و�لأطفال على حد �صو�ء. ويحتاج ر�كبو �لدر�جات لأن يبقو� 
باأمان �أثناء ممار�صتهم لهذه �لريا�صة، لذ� ل بد من �تخاذ �لعديد من 
�إجر�ء�ت �لأمان �بتد�ء مبعد�ت �ل�صالمة و�نتهاء باإجر�ء �صيانة د�ئمة 
للدر�جة.  فيما يلي بع�س �لن�صائح للحفاظ على �صالمتك و�صالمة 
�أ�صرتك عند ركوب �لدر�جة على �لطرق، وفق ما ورد يف �صحيفة ديلي 

مريور �لربيطانية: 
 - خوذة �لر�أ�س: من �ل�صروري �أن يتعلم �لأطفال �ل�صغار ��صتخد�م 
خوذة �لر�أ�س منذ بد�ية ��صتخد�مهم للدر�جات �لهو�ئية. ��صمح لهم 
بارتد�ء �خلوذة  �لرغبة  تزد�د لديهم  �ملف�صلة، لكي  باختيار خوذتهم 

�أثناء ممار�صة هذه �لريا�صة �ملمتعة. 
�لدر�جة  �أ�ببصببو�ء  �لليل: ل يقت�صر دور  �لببدر�جببة يف  �أ�ببصببو�ء  �أ�صعل   -  
لل�صائقني  �أمامك، ولكنه يجعلك مرئياً  �إنببارة �لطريق  يف �لليل على 
�لآخرين على �لطريق، ويجنبك حو�دث قد ت�صكل خطر�ً حقيقياً على 

حياتك. 
در�جات  و�صيانة  �صبط  من  �لتاأكد  �ملهم  من  �لد�ئمة:  �ل�صيانة   -  
�لأطفال جيد�ً، �إ�صافة �إىل �حلر�س على �أن يكون �رتفاع �صرج �لدر�جة 
منا�صباً لطول �لطفل �لذي �صي�صتخدمها، لكي يتمكن من ��صتخد�م 

�لدو��صة ب�صكل مريح. 
 - تبديل در�جة �لأطفال با�صتمر�ر: يجب �أن يتم ��صتبد�ل �لدر�جة 
�لقدمية لطفلك بدر�جة جديدة كل عامني على �لأقل، لأن �لطفل 
�لنتباه  بد من  لذ� ل  �لطفولة،  �صن  ب�صرعة يف  ينمو ويكرب حجمه 
�قت�صت  كلما  طفلك  حلجم  منا�صبة  در�جبببة  و�ببصببر�ء  �لنقطة  لببهببذه 

�ل�صرورة. 
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هاتف �صيني مبز�يا متناها 
X م�صتخدمو �آيفون

عر�صت �صركة "فيفو" �ل�صينية، موؤخر�، هاتفا ذكيا مبيز�ت طاملا ترقبها 
."X معجبو "�أبل" و�عتقدو� �أنها �صتعزز هاتف "�آيفون

هاتف  �إطببالق  �صنغهاي  يف  �أعلنت  فيفو  فبباإن  م�صابل،  موقع  نقل  وح�صبما 
�لأكرب من و�جهته،  �ل�صا�صة �جلزء  �إذ ت�صغل  "نيك�س" دون حو�ف تقريبا، 

حتى �إن �حلو�ف تكاد ل ُترى.
وت�صل م�صاحة �ل�صا�صة يف �لهاتف �إىل 6.59 بو�صة، وهي من نوع "�صوبر 
�أوليد"، كما �أنها متثل 91.24 يف �ملئة من حجم �لهاتف، متقدمة بذلك 

عن كل ما جرى طرحه يف �صوق �لهو�تف �لذكية حتى �ليوم.
فيه  و�صعت  �لببذي  �ملكان  حول  كثريون  يت�صاءل  قد  �لتغيري�ت،  هذه  و�إز�ء 
�ل�صركة كال من �لكامري� �لأمامية و�مليكروفون وب�صمة �لأ�صبع، ما د�مت 

�لو�جهة خم�ص�صة ب�صكل �صبه كامل لل�صا�صة.
�أ�صفل  �لإ�ببصبببببع  ب�صمة  ببباإدمبباج  فقامت  عملية،  حببلببول  وجبببدت  فيفو  لكن 
�ل�صا�صة كما هو �حلال يف هاتف "فيفو �إك�س 21"، �أما �لكامري� �لأمامية 
فتم تركيبها د�خل �جلهاز، وحني يرغب �مل�صتخدم يف �لتقاط �صورة �صيلفي 

يكفي �أن يحدد ذلك من �ل�صا�صة حتى تخرج �لعد�صة من �أعلى �جلهاز.
كا�صتينغ"  "�صاوند  ت�صمى  بتقنية  �ل�صركة  ��صتعانت  �ل�صوتي،  �جلانب  ويف 
�لتي حتول �ل�صا�صة �إىل مكرب �صوت، وهو ما يلغي �حلاجة �إىل �مليكروفون 
�لقدمي، وتقول �ل�صركة �ل�صينية �إن �لطريقة �لتي �عتمدتها جتعل �ل�صوت 
�أكر جودة. ويعمل هاتف نيك�س مبعالج "كو�لكوم �صناب در�غون 845"، 
وت�صل فيه ذ�كرة �لو�صول �لع�صو�ئي �إىل 8 غيغابايت، وهو مزود بكامري� 

خلفية مزدوجة بب12.5 ميغا بيك�صل.

�صر �جل�صم �ملتوهج 
يف �صماء رو�صيا؟

�صماء  يعرب  �صوهد ج�صم غريب متوهج 
�ملنطقة �ل�صمالية من رو�صيا ليل �لأحد 
�ملببا�ببصببي �لأمبببببر �لببببذي �أثبببببار �لببكببثببري من 

�لتكهنات حول طبيعة هذ� �جل�صم. 
�لعديد  ن�صر على  ت�صجيل م�صور  �أظهر 
هالة  �لجتماعي،  �لتو��صل  مو�قع  من 
�ل�صماء  تببعببرب  وهببببي  عببمببالقببة  �ببصببوئببيببة 
رو�صيا،  �ببصببمببال  مبببن  و��ببصببعببة  مببنبباطببق  يف 
نوفورود  نيغني  مدينة  �صكان  و�صاهدها 
حببيببث �ببصببيببلببعببب �ملببنببتببخببب �لإنببكببلببيببزي يف 

�لر�بع و�لع�صرين من يونيو �جلاري. 
وكبببببرت �لببتببكببهببنببات حببببول طبببببيببعببة هذ� 
�جلبب�ببصببم �لببغببريببب �ملببتببوهببج عببلببى مو�قع 
�لببببتببببو��ببببصببببل �لجببببتببببمبببباعببببي، حبببيبببث قبببال 
جاوؤو�  �لف�صائيني  ببباأن  �ملتابعني  بع�س 

ليح�صرو� م�صابقة كاأ�س �لعامل.
ع�صكريون  م�صوؤولون  قببال  جهتهم  مببن 
رو�س، باأن ظهور هذ� �جل�صم �ملتوهج يف 
�ل�صماء تز�من مع �إطالق �صاروخ ف�صاء 
يببحببمببل قبببمبببر�ً �ببصببنبباعببيبباً بببباجتببباه حمطة 

.B 1-2 لف�صاء �صيوز�

�نت�صار و��صع 
لعدوى قاتلة 

تنقلها �لفئر�ن!
و�صل عدد �لإ�صابات بعدوى قاتلة 
م�صتويات  �إىل  �لببفببئببر�ن  تن�صرها 
قيا�صية يف �مل�صت�صفيات �لربيطانية 
�لذي  �ملبب�ببصببتببوى  �أ�ببصببعبباف   3 لتبلغ 

كانت عليه قبل 3 �صنو�ت.
وتبببببهببببباجبببببم عبببببببببدوى �لببببربميببببيببببات 
�لتي   ،)Weil's disease(
�لفئر�ن،  بببول  طببريببق  عببن  تنت�صر 
�لكلى و�لكبد وتنهي حياة �صخ�س 
ي�صعب  حيث  �صنويا،  �صخ�صني  �أو 
�ختبار�ت  �إجببر�ء  بدون  ت�صخي�صها 

متطورة.
�أن  "ويل"  د�ء  جلببر�ثببيببم  وميببكببن 
�جلروح  خببالل  �جل�صم من  تدخل 
�ملياه  يف  تببوجببد  و�خلبببدو�بببس، حيث 
�لأر�صية  �لأحببو��ببس  �صمن  �مللوثة 

و�لأنهار بطيئة �لتدفق.
�لببببعببببدوى  تبببتببب�بببصبببببببب  �أن  وميببببكببببن 
بببفبب�ببصببل عبب�ببصببلببي يهدد  ببببالإ�بببصببباببببة 
�إىل  ي�صل  مببا  �أن  وُيعتقد  �حلببيبباة، 
ولكن  مميتة،  �حلببالت  من   5%
�لعالج ممكن با�صتخد�م �مل�صاد�ت 

�حليوية.
�ختبار ب�صيط للعاب يك�صف خطر 
�إ�صابتك بالإرهاق يف �لعمل �ختبار 
�إ�صابتك  خببطببر  يببكبب�ببصببف  ببب�ببصببيببط 

بالإرهاق يف �لعمل
�رتفاع  �أن  �خلببببرب�ء  �أحبببد  ويببدعببي 
عدد �حلالت ميكن �أن يعود جزئيا 
�إىل قيام �لنا�س باملزيد من �أن�صطة 

�ملغامر�ت و�لريا�صات �ملائية.
�ل�صادرة  �لأرقبببببام  �أحببببدث  وتببظببهببر 
�ل�صحية  �خلببببدمببببات  هببيببئببة  عببببن 
حالة   102 هببنبباك  �أن  �لببوطببنببيببة 
�ملر�س  ب�صبب  للم�صت�صفى  دخببول 
�أعد�د  �رتفعت  كما  �ملا�صي،  �لببعببام 
بن�صبة  �مل�صت�صفيات  يف  �ملبب�ببصببابببني 

.2016 عام  يف  تقريبا   50%
وتبببببني بببيببانببات �ل�صحة �لببعببامببة يف 
حالة   87 هبببنببباك  �أن  بببريببطببانببيببا 
 ،2017 عببام  يف  للمر�س  مببوؤكببدة 
بن�صبة  زيببببببببببادة  ميببببثببببل  مبببببا  وهبببببببو 
�مل�صجل  بببالببرقببم  مببقببارنببة   21%
عدد  متو�صط  وبببلببغ   .2016 عببام 
�حلالت �ملوؤكدة منذ عام 2002، 
 Public لببب  وفببقببا  �إ�ببصببابببة   60

.Health England
وتببببقببببول مببببر�كببببز �لبب�ببصببيببطببرة على 
�لأمر��س و�لوقاية منها، �إن ن�صبة 
من  و5%  و�حببببببد  بببببني  تببببببببرت�وح 

�حلالت تكون قاتلة.

علماء يعلنون عن 
فو�ئد جديدة للقهوة

�أكببببد خببببرب�ء مببن جببامببعببة ولية 
جامعة  مببببن  وعبببلبببمببباء  �أوهبببببايبببببو 
كاليفورنيا �أن ��صتخد�م �لكافيني 
يزيد من �لرتكيز وكفاءة �لعمل. 
 Journal of" جملة  ون�صرت 
 " Psychopharmacology
�أجر�ها  نتائج در��صة  مقالة عن 
م�صرتك،  �أمريكي  علمي  فريق 
در�س حالة 72 طالبا مل يكونو� 
بببالببهببدف �حلقيقي  عببلببى در�يببببة 

للتجربة.
وفببهببم �لبببطبببالب �ملبب�ببصبباركببون �أن 
نبببوع جببديببد من  عليهم جتببربببة 

�ختيار  يف  و�ملببب�بببصببباركبببة  �لبببقبببهبببوة 
جماعي للمو��صيع �لعلمية �لتي 

يجب مناق�صتها لحقا.
وتببب�بببصبببمبببنبببت مببببعببببايببببري �خبببتبببيبببار 
عدم  �لبببتبببجبببرببببة  يف  �ملببب�بببصببباركبببني 
�لكافايني  ملببادة  ح�صا�صية  وجببود 
وعدم �صرب �أكر من 4 فناجني 

من �لقهوة يوميا.
�بببصبببيببباق  يف  �خلببببببببببببرب�ء  ووجببببببببببد 
قبل  �لقهوة  �صرب  �أن  �لتجربة 
تقييم  مببن  ح�ّصن  �ملهمة  �إجنببباز 
�لبببقبببدرة عببلببى �لببعببمببل لببلببفببريببق بب 

مرة.  1.4

"ُمولد�ت �حلمى"  عببرب  �جلبب�ببصببم  حببببر�رة  درجبببة  وتببرتببفببع 
�لتي تن�صاأ ب�صبب دخول فريو�صات وبكرتيا وفطريات �إىل 
�جل�صم. وميكن �أن تن�صاأ "ُمولد�ت �حلمى" د�خل �جل�صم 
�أي�صا عند �لإ�صابة باللتهابات مثال، ومن ثم ُتنتج "�أ�صباه 
�لكيميائيات" �لتي ت�صدر مادة "�إنرتفريون" �لربوتينية 
�لتي تعمل على حتري�س �خلاليا على مقاومة �لهجمات 
�جل�صم  ويبببببد�أ  �ملببنبباعببة.  جهاز  عمل  وتنظيم  �لفريو�صية 
وكببردة فعل على �رتفاع درجببات �حلببر�رة بالقيام برجفان 
�لع�صالت، �لتي ت�صبب رع�صة �جل�صم وتولد حر�رة تنا�صب 
م�صتويات درجة حر�رة �جل�صم �جلديدة. فيما تبد�أ �أوعية 
�لببببدم يف �لأطببببببر�ف بببالببتببقببلبب�ببس حببتببى ل تببفببقببد �حلبببببر�رة. 
و�رتببفبباع درجببة حببر�رة �جل�صم هي خطوة مهمة ومفيدة 
لدعم عملية �ل�صفاء من �لفريو�صات و�لأمر��س، كما ذكر 

موقع "هايل بر�ك�صيز".

اأ�سباب رع�سة اجل�سم
فعال  جنح  للمر�س  �مل�صبب  �أن  غالبا  تدل  �جل�صم  رع�صة 
�ملبب�ببصبباب. وهببنببالببك بع�س �لأمبببر��بببس �لتي  يف �خبببرت�ق دم 
ت�صبب رع�صة �جل�صم، مثل نزلت �لربد و�لتهاب �لرئتني 
�لق�صبات  و�لتهاب  و�لأمببعبباء  �ملعدة  و�لتهاب  و�لأنفلونز� 
�لهو�ئية و�لأمر��س �ملد�رية و�لت�صمم و�أمر��س �لأطفال 
�صربة  �أو  �ملببعببديببة  �لأمببببر��ببببس  �أو  �حلبببببادة  و�للبببتبببهببباببببات 

�ل�صم�س.

عالج رع�سة اجل�سم
رعبب�ببصببة �جلبب�ببصببم هببي عببار�ببس مببر�ببصببي ولببتببجببنببب �لرع�صة 
�صبيل  على  للرع�صة.  �مل�صبب  �ملر�س  معاجلة  �أول  ينبغي 
�ملثال �إذ� ظهرت �لرع�صة م�صاحبة للحمى و�رتفاع درجة 
�إبقاء  �حلالة  هببذه  مثل  يف  �ملري�س  فعلى  �جل�صم  حببر�رة 
ج�صمه د�فئا لكي ل يفقد �حلر�رة. وين�صح موقع "هايل 

للحفاظ على  �لأغطية  �لكثري من  بر�ك�صيز" با�صتخد�م 
حر�رة �جل�صم.، وكذلك تناول �ل�صاي و�مل�صروبات �ل�صاخنة 

�لتي ت�صاعد على �إعطاء �لدفء للج�صم.
�إىل ذلك يجب على �ملري�س تناول �لكثري من  بالإ�صافة 
�ل�صو�ئل. ومع كل درجة حر�رة مرتفعة يف �جل�صم يجب 
على �ملببريبب�ببس �ببصببرب ن�صف لببرت مببن �لبب�ببصببو�ئببل �أكبببر من 
�ل�صو�ئل  من  بببدل  �ل�صاي  �أو  �ملبباء  �صرب  وُيف�صل  �ملعتاد، 
�لأخرى. و�إذ� ��صتمرت رع�صة �جل�صم لأكر من يوم و�حد 
�أ�صباب ذلك.  �لطبيب ملعرفة  �مل�صاب مر�جعة  يجب على 
�لدم  �أخبببذ عينات مببن  ذلببك عببرب  مببا يتم معرفة  وغببالبببببا 
�أ�صعة  �أخذ �صور  �أو عرب  وفح�س ومعاينة دقيقة للج�صم 

طبية للج�صم.

رع�سة اجل�سم الناجتة عن �سربة ال�سم�س
رع�صة �جل�صم �لناجتة عن �صربة �ل�صم�س قد حتمل بع�س 
�أونالين"  "تي  نقل موقع  كما  �لأطببفببال،  على  �خلببطببورة 

�لأملاين عن �حتاد �ل�صيدلنيني يف مدينة هامبورغ.
وتظهر غالبا بع�س �لأعر��س مثل �حمر�ر بع�س مناطق 
و�لعنق،  �لر�أ�س  �آلم  �إىل ظهور  بالإ�صافة  و�لوجه،  �لعنق 
وكذلك ظهور �أعر��س �لدوخة و�لتعب و�لتقيوؤ و�ختالل 
�أعر��س �حلمى  �لببدورة �لدموية. فيما ل تظهر  يف عمل 
�إل متاأخرة عند �لأطببفببال بعد  و�رتببفبباع درجبببات �حلبببر�رة 

�لتعر�س ل�صربة �صم�س.
�لأطفال  �إىل طبيب  بالذهاب فور�  �لأملبباين  �ملوقع  ون�صح 
ملعاينة �لطفل بعد ظهور هذه �لأعر��س. ولتجنب حدوث 
�صربة �ل�صم�س ن�صح �ملوقع باإعطاء مالب�س ميكنها مترير 
و�أجز�ء  و�لرقبة  �لر�أ�س  لتغطية  وقبعات  للج�صم  �لهو�ء 
من �لوجه. بالإ�صافة �إىل ��صتخد�م دهان "كرميات" �لتي 
�لأطفال  و�صع  عببدم  وكببذلببك  �ل�صم�س.  �أ�صعة  مببن  حتمي 

حتت �أ�صعة �ل�صم�س �حلارة يف وقت �لظهرية.

نق�س املغني�سيوم
يتهاون �لكثريون يف م�صكلة نق�س �ملغني�صيوم، �لأمر �لذي 
تاأثري  لببه  �ملغني�صيوم  فنق�س  �ل�صحة،  خبببرب�ء  منه  يببحببذر 
يوؤدي  �أن  �ملمكن  ومن  �ملزمنة  �لأمببر��ببس  بع�س  على  �صلبي 
�إىل �لهلو�صة، لكن تناول هذه �لأع�صاب مفيد ملن يعاين من 
نق�س �ملغني�صيوم. يعد �ملغني�صيوم من �أهم �لأمالح �ملعدنية 
و�خلاليا  �لعظام  تركيب  يف  يدخل  �إذ  �جل�صم،  يف  �ملوجودة 
�أن  �إل  للج�صم،  �ملغني�صيوم  �أهمية  ورغم  و�لببدم.  و�لأن�صجة 
دون  �ملغني�صيوم  نق�س  من  يعانون  �لذين  �لكثريون  هناك 
�أن يدركو� ذلك. �لأمر �لذي يحذر منه �لباحثون و�لأطباء. 
ويدرك �لبع�س م�صكلة نق�س �ملغني�صيوم عند ظهور بع�س 
�لأعر��س �مللفتة مثل �لت�صنجات �لع�صلية و�لرع�صة و�لتعب 
نق�س  �أمببا  �لنوم.  و��صطر�بات  و�لرتباك  �ل�صهية  وفقد�ن 
�ملغني�صيوم �حلاد، فمن �ملمكن �أن يوؤدي �إىل �لإ�صابة باخلدر 
موقع  يف  ورد  مببا  ح�صبما  و�لببهببلببو�ببصببة،  و�لببتببقببيببوؤ  و�لببغببثببيببان 
"غيزوندهايت هويته" �لأملاين �ملعني ب�صوؤون �ل�صحة. وهنا 
ين�صح خرب�ء �ل�صحة �أولئك �لذين يعانون من �إحدى هذه 
�لأعر��س، �صرورة �إجر�ء �ختبار ب�صيط للدم للتاأكد مما �إذ� 

كانت ن�صبة �ملغني�صيوم يف �لدم كافية.

فوائد املغني�سيوم:
�أن  بو�صت"  هببيببلببث  "ديلي  مببوقببع  نبب�ببصببرهببا  لببدر��ببصببة  وفببقببا 
عملية  مببثببل  �خلببلببويببة  �لببعببمببلببيببات  يف  مببهببم  دور  �ملغني�صيوم 
و�لبوتا�صيوم  �لكال�صيوم  ونقل  �لغذ�ئي(  )�لتمثيل  �لأي�س 
�خلاليا  تكاثر  يف  �أهميته  عن  ف�صال  �جل�صم،  يف  و�حلديد 
�أن  �ملغني�صيوم  لنق�س  وميكن  �جل�صم.  يف  �لإ�ببصببار�ت  ونقل 
�ملناعة  �ل�صحية مثل نق�س  �مل�صاكل  �صلبا على بع�س  يوؤثر 
وه�صا�صة  و�ل�صكري  �لقلب  و�أمببر��ببس  و�لكببتببئبباب  �ملكت�صبة 
�لعظام وغريها من �لأمر��س �ملزمنة. ومن �ملمكن �حل�صول 

على �ملغني�صيوم عرب �لعديد من �لأع�صاب و�لتو�بل.

رع�صة �جل�صم .. �أ�صبابها وطرق عالجها

عار�سا  بل  مر�سا  النف�سان  اأو  الرجفان  اأو  الرع�سة  تعد  ال 
مر�سيا يحدث عند االإ�سابة مبر�س ما. ورع�سة اجل�سم مفيدة 
وتعمل على توازن درجات احلرارة، لكنها قد تكون خطرة عند 

اإ�سابة االأطفال بها، وخا�سة بعد التعر�س ل�سربة �سم�س.
االإ�سابة  غالبا  ترافق  االأ�سنان  وطقطقة  اجل�سم  رجفان 
بنزالت الربد واحلمى، وت�سكل عار�سا مر�سيا لالإ�سابة بعدوى 
ما. وتن�ساأ عملية الرع�سة خالل تقل�س الع�سالت كردة فعل 
مناعية من اجل�سم على ارتفاع درجات احلرارة، كما ذكر موقع 
"هايل براك�سيز" االأملاين املخت�س يف تقدمي الن�سائح الطبية. 
37 مئوية. ويعد  وتبلغ درجة احلرارة االعتيادية للج�سم 

الوطاء ) وي�سمى اأي�سا هيبوثاالم�س ويقع اأ�سفل املهاد 
امل�سوؤول يف اجل�سم عن  الدماغ( اجلزء  �ساق  وفوق 

تنظيم عمليات االأي�س وتنظيم درجات احلرارة 
يف اجل�سم.
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�ش�ؤون حملية

مطلع يوليو املقبل وي�ستمر 19 يوما

نادي تر�ث �لإمار�ت يطلق ملتقى �ل�صمالية �ل�صيفي 2018

مكتب �أبوظبي للموؤمتر�ت ي�صارك يف معر�ض �لجتماعات بلندن

•• ابوظبي – الفجر

ينظم نادي تر�ث �لإمببار�ت يف �لفرتة من 1 �إىل 19 
 "2018 �ل�صيفي  �ل�صمالية  "ملتقى  �ملقبل  يوليو 
يف  �ل�صمالية  بجزيرة  وذلببك  ز�يد"  "عام  �صعار  حتت 
بن  �صلطان  �ل�صيخ  �صمو  من  كرمية  برعاية  �أبوظبي، 
�لدولة  رئي�س  �ل�صمو  �صاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�يبببد 

رئي�س �لنادي.
ويت�صمن �مللتقى هذ� �لعام �لعديد من �لرب�مج �ملقدمة 
لالأولد و�لبنات �لتي تعنى بالعاد�ت و�لتقاليد وتر�صخ 
ومن  و�لنا�صئة،  �ل�صباب  نفو�س  يف  �لوطنية  �ملفاهيم 
�صمنها برنامج "دروب �ملعاين" �لذي يركز على �ل�صنع 
تر�ثيني  وم�صت�صارين  مببدربببني  ببباإ�ببصببر�ف  �لإمبببار�تبببي 
لدى  �لإمار�تية  �لهوية  تر�صيخ  �إىل  ويهدف  بالنادي، 
عملية  ممببار�ببصببة  �إىل  وحتويلها  و�صقلها  �لببيببوم  جيل 

وحياتية.
مهم  كجزء  و�لبنات  للبنني  �ل�صعبية  �لألببعبباب  وتبباأتببي 
ن�صبة  خا�صة  �أهمية  �لببنببادي  يوليها  حيث  �مللتقى،  يف 
�لعتماد  قيم  وتعليمهم  �لببنبب�ببسء،  �إعببببد�د  يف  لببدورهببا 

يف  �إ�صهامها  بجانب  و�ملببثببابببرة،  و�ل�صرب  �لنف�س  على 
تنمية �لقدر�ت �لبدنية، هذ� �ىل جانب دورها يف نقل 
وتلقائية  �صل�صة  ب�صورة  و�ملببعببارف  و�لتقاليد  �لببعبباد�ت 

بالعرب  �لغنية  �ل�صعبية  �لثقافة  لتدّعم  �لأجيال،  عرب 
و�ملدلولت.

وي�صتمل برنامج �لو�جهة �لبحرية، على ور�س بحرية 

للغزل، و�صناعة �لديني، وجولت بال�صفينة �لرت�ثية 
�لنا�صئة  �لتقليدي باخليط، وتعريف  �ل�صيد  يتخللها 
و�ل�صباب باأنو�ع �لأ�صماك �لتي تكر يف مثل هذ� �لوقت 
�لبحرية  و�لأن�صطة  �ل�صباقات  جانب  �إىل  �لعام.  من 
لببتببعببريببف �لبب�ببصببببباب و�لببنبب�ببسء مب�صميات  تببهببدف  �لببتببي 
و�ل�صر�ع  �لببتببقببلببيببدي  بببالبب�ببصببر�ع  وتببعببريببفببهببم  �ملببحببامببل، 
�لرملي وغريها من �أن�صطة مدر�صة �لإمار�ت لل�صر�ع. 
�لفرو�صية  وريا�صة  �لرت�ثية،  �لريا�صات  برنامج  ويف 
�لفرو�صية  مبهار�ت  �ل�صباب  تعريف  �إىل  تهدف  �لتي 
و�لتعامل مع �خليول، وياأتي على مرحلتني �ل�صمالية 
�إىل  �لتي تهدف  �لهجن  �أي�صاً هناك ريا�صة  وبوذيب. 
ويت�صمن  ركوبها،  ومهار�ت  بالهجن  �ل�صباب  تعريف 

جولة عليها يف �جلزيرة.
ويف جانب �أن�صطة �لبنات يف �مللتقى �لتي تقام يف �لفرتة 
�ل�صباحية ب�صالت مغلقة ومكيفة، ياأتي �لرتكيز على 
�لور�س �لرت�ثية �لتي تعرف باأن�صطة �ل�صدو، و�لتلي، 
�ليدوية �لرت�ثية،  �مل�صغولت  ونق�س �حلناء، و�صناعة 
�حلرة  �لببقببر�ءة  �أن�صطة  بجانب  �ل�صعبية،  و�ملبباأكببولت 

و�لر�صم.

•• اأبوظبي - الفجر

لبببلبببمبببوؤمتبببر�ت يف معر�س  �أببببوظبببببببي  مببكببتببب  يببب�بببصبببارك 
يونيو  و28   27 يببومببي  �ببصببيببقببام  �لببببذي  �لجببتببمبباعببات 
يف  �ملتخ�ص�صة  �لفعاليات  �أهببم  �أحببد  ويعترب  لندن  يف 

�صياحة �لأعمال يف �ململكة �ملتحدة. 
 14 لببلببمببوؤمتببر�ت وفبببد�ً ي�صم  �أبببوظبببببي  ويببقببود مكتب 
ممبببثببباًل مبببن �لبب�ببصببركبباء و�جلبببهبببات �لببعببامببلببة يف قطاع 
�ملقومات  على  �ل�صوء  لت�صليط  �أبوظبي  يف  �ل�صياحة 
�لإمببببارة  متتلكها  �لببتببي  و�خلبببببرب�ت  �لتحتية  و�لببُبببنببى 
وجتعلها وجهة مف�صلة لالجتماعات و�أن�صطة �حلو�فز 

و�ملوؤمتر�ت و�ملعار�س.
�أبوظبي من�صة مثالية للتو��صل  �ملعر�س وفد  ومينح 
�صناع  مببن  �صخ�صاً   2،300 مببن  �أكببببر  مببع  �ملبببببا�ببصببر 
�لقر�ر، حيث ي�صتقطب ما يزيد عن 4،800 من �أبرز 
يف  �لأعمال  وفعاليات  �لجتماعات  قطاع  يف  �لعاملني 

�ململكة �ملتحدة.
عاملياً  و�لثالثة  �أوروبياً  �لأوىل  �ملتحدة  �ململكة  وُتعترب 
على قائمة �أكرب �لأ�صو�ق �ل�صياحية �خلارجية لالإمارة 
باملن�صاآت  مببو�طببنببيببهببا  مبببن  �لبببنبببزلء  عبببدد  نبباحببيببة  مبببن 
�لفندقية يف �أبوظبي و�لذي �رتفع بن�صبة ٪13 خالل 

و��صتمرت  نببزيببل.   270،000 ليبلغ   2017 �لببعببام 
�لعام  مببن  �لأوىل  �لأربببعببة  �ل�صهور  يف  �لنمو  توجهات 
�لببنببزلء مببن �ململكة �ملتحدة  �جلببباري مببع زيبببادة عببدد 
�لعام  مببن  نف�صها  بالفرتة  مقارنة   13.7% بن�صبة 

�ملا�صي.

�أبوظبي  وت�صهد هذه �لدورة �مل�صاركة �خلام�صة ملكتب 
للموؤمتر�ت يف هذ� �حلدث �لذي ُيتيح �ملجال للتفاو�س 
تنظيم  حببول  �ل�صتف�صار�ت  وتلقي  �لعرو�س  وتقدمي 

فعاليات �لأعمال يف �لإمارة.
وقالت �صارة عبد �هلل �لأ�صلي، رئي�س وحدة �ملوؤمتر�ت 

و�ملعار�س يف مكتب �أبوظبي للموؤمتر�ت يف د�ئرة �لثقافة 
�إيجابية  نتائج  �صنوياً  نحقق  �أبببوظبببببي:   - و�ل�صياحة 
يف  �لجببتببمبباعببات  معر�س  يف  م�صاركتنا  خببالل  عببديببدة 
�إىل جناحنا  14 من �صركائنا  لندن، وي�صرنا �ن�صمام 
�أحد  �ملببتببحببدة  �ململكة  تعترب  وبينما  �حلبببدث.  هببذ�  يف 
�ل�صركات  من  �لعديد  تبادر  �ل�صياحية،  �أ�صوقنا  �أهببم 
و�ملعار�س  �لجبببتبببمببباعبببات  تببنببظببيببم  �إىل  �لببربيببطببانببيببة 
و�ملوؤمتر�ت و�أن�صطة �حلو�فز �خلا�صة بها يف �أبوظبي. 
ونطمح �إىل ��صتقطاب �ملزيد من هذه �لفعاليات خالل 
�ملتحدة.  �ململكة  يف  �لأعببمببال  �صياحة  �أقببطبباب  لقائنا 
معر�س  مثل  �لدولية  �ملعار�س  يف  �مل�صاركة  وت�صاهم 
خريطة  على  وجهتنا  موقع  تر�صيخ  يف  �لجتماعات 

�ل�صياحة �لعاملية. 
�إل  �إ�ببس  وبببي  �أنانتار�  ومنتجعات  فنادق  �لوفد  وي�صم 
�ل�صرق �لأو�صط ودو�صت ثاين �أبوظبي وق�صر �لإمار�ت 
و�لحتاد للطري�ن وجلف �صريكل تورز وديونز �خلليج 
و�إنرتكونتيننتال �أبوظبي ولو رويال مرييديان وفندق 
ماريوت و�صقق ماريوت �لتنفيذية د�ون تاون �أبوظبي 
للموؤمتر�ت  يا�س  ومببركببز  روتببانببا  ومنتجعات  وفببنببادق 
�أي�صاً حلبة مر�صى يا�س( وجتببارب يا�س  )�لببذي ميثل 

و�لقو�رب �ل�صفر�ء �أبوظبي.

ر�سدت 485 خمالفة 

بلدية مدينة �لعني تكثف 
حمالتها �لتفتي�صية على  790  

�صالونا يف  و�صط مدينة �لعني
•• العني – الفجر

جولتها  خبببالل  �ملببديببنببة  و�ببصببط  بببقببطبباع  و�لتفتي�س  �لببرقببابببة  �إد�رة  ر�ببصببدت 
وتوقيع  خمالفة،   485 للقطاع  �لتابعة  �لتجميل  مر�كز  على  �لتفتي�صية 
715 تعهد و�لتز�م ، جاء ذلك من خالل عمليات �لتفتي�س �لدوري �لتي مت 
تنفيذها على 460 �صالون رجايل و 330 �صالون ن�صائي يف �لن�صف �لأول 

لعام 2018، حيث بلغ �جمايل �لزيار�ت 4740 زيارة .
�لعامة  �ل�صحة  ��صرت�طات  جميع  تطبيق  ل�صمان  �جلببولت  هذه  وتهدف 
على �صحة  للحفاظ  �ملو�صوعة،  �ل�صحية  �ملعايري  �أعلى  بتطبيق  و�للتز�م 

و�صالمة �ملجتمع.
و�صرح علي �صعيد �لكتبي رئي�س ق�صم �ل�صحة �لعامة ببلدية مدينة �لعني، 
ت�صعى د�ئما �إد�رة �لرقابة و�لتفتي�س ببلدية مدينة �لعني �إىل تعزيز �ل�صحة 
�لعامة و�لتحقق من �صالمة �ملجتمع، عرب �صل�صلة متو��صلة من �جلولت 
يف  ون�صائي  رجبببايل  �ببصببالببون   790 على  �ملفت�صون  نفذها  �لببتببي  �لببدوريببة 
�لنطاق �جلغر�يف �لتابع لقطاع و�صط �ملدينة، وذلك وفقا للدليل �لر�صادي 
�خلا�س بالالئحة �لتنفيذية للقانون رقم 2 ل�صنة 2012 �ملتعلق بالرقابة 
�ل�صحية على �ملن�صاآت �لغري غذ�ئية، مت من خاللها خمالة 485 �صالون 

وتوقيع 715 تعهد� و�للتز�م. 
وقال �لكتبي، تقوم جمموعة من وحد�ت �ملفت�صني و�ملر�صد�ت ب�صكل دوري 
�لرجالية  و�ل�صالونات  �لن�صائية،  �لتجميل  مببر�كببز  زيبببارة  على  وم�صتمر 
�لأدو�ت  وتعقيم  بتنظيف  و�للببتببز�م  للمكان،  �لعامة  �لنظافة  من  للتاأكد 
جودة  ومببدى  �لببفببوط(،  �ملق�صات،  �لم�صاط،  )�لمببو��ببس،  مثل  �مل�صتخدمة 
م�صتح�صر�ت  �لبب�ببصببعببر،  )�ببصبببببغببات  مببن  �لتجميلية  �ملببنببتببجببات  و�ببصببالحببيببة 
�لتجميل( وغريها، و�لتدقيق على نظافة �لزي �لر�صمي للعاملني، و�لتاأكد 
و�لت�صديد  للزبون،  �ثناء تقدمي �خلدمة  و�لقفاز�ت  �لكمامات  �رتببد�ء  من 

على �لرت�خي�س و�لفحو�صات �لطبية.
للثقافة  وتببعببزيببز�َ  �ملجتمع،  و�صالمة  ب�صحة  �لرتببقبباء  نحو  �لكتبي،  و�أكبببد 
�ل�صحية حتر�س بلدية مدينة �لعني بتوعية �ملالك و�لعاملني يف خمتلف 
و�جلولت  �لتوعوية  تكثيف �حلمالت  و�لتجميلية، عرب  �ل�صحية  �ملن�صاآت 
�مليد�نية يف خمتلف �أرجاء مدينة �لعني، ون�صر �لوعي �ل�صحي لدى �أفر�د 
�لتوعيات  ون�صر  �ملتنوعة،  �لإعببالم  و�صائل  دور  تفعيل  خببالل  من  �ملجتمع 
ببلدية  �خلا�صة  �لجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  على  و�ل�صحية  �لقانونية 

مدينة �لعني.
و�جلدير بالذكر �أن ق�صم �ل�صحة �لعامة بقطاع و�صط �ملدينة قام موؤخر� 
و�صالونات  �لن�صائية  �لتجميل  ومببر�كببز  �لببرجببالببيببة  �لبب�ببصببالببونببات  بتكرمي 
و�لقو�نني  �ل�ببصببرت�طببات  جميع  تطبيق  يف  و�لبببر�ئبببدة  �ملببتببمببيببزة  �لأطبببفبببال 
تقدمي  يف  �لتميز  نحو  د�ئما  �ل�صعي  على  حثهم  �إطببار  يف  وذلببك  �ل�صحية 

�أف�صل �خلدمات.

در��صة تتو�صل حلقائق جديدة حول �آلية تطور �خلاليا �لع�صبية يف �لدماغ
�خلاليا  تببتببو��ببصببل  تببفبباعببالتببهببا، 
با�صتخد�م  بينها  فيما  �لع�صبية 
ت�صمى  حمبببددة  كيميائية  مبببو�د 

�لناقالت �لع�صبية.
ن�صرته  �لببببذي  �لبببببحببث  ومتببحببور 
�خلاليا  حبببول  �ِصل"  "ذ�  جمببلببة 
�لب�صري  �جلبببهببباز  يف  �لببعبب�ببصبببببيببة 
)درو�صوفيال(،  �لفاكهة  لذبابة 
و�لتي يتم ��صتخد�مها يف در��صة 
�ملبببببببادئ �لأ�ببصببا�ببصببيببة �لببتببي توجه 
�لب�صري.  �لببدمبباغ  وظببائببف  عمل 
و�أظببهببرت �لببدر��ببصببة بببباأن �لأنبببو�ع 
�ملختلفة من �خلاليا �لع�صبية يف 
نظام روؤية ذبابة �لفاكهة ميكن �أن 
تكت�صب خ�صائ�س م�صابهة - ول 
بتو�صيح عمل  يتعلق  فيما  �صيما 
ذ�ت �لناقل �لع�صبي - با�صتخد�م 

�آليات خمتلفة.
ومت �إجبببببببر�ء هببببذه �لبببدر��بببصبببة يف 
كلود  �لبببربوفبببيببب�بببصبببور  خمبببتبببرب�ت 
�لرئي�صي  �ملببببوؤلببببف  ديببب�بببصبببببببالن، 

•• اأبوظبي- الفجر

 كبب�ببصببفببت در��بببصبببة �أجبببر�هبببا فريق 
نيويورك  بجامعة  �لباحثني  من 
باأنه  نيويورك  وجامعة  �أبوظبي 
�جلزيئة  �لآلببيببات  لبع�س  ميكن 
�ملحددة �أن ُتنتج ذ�ت �خل�صائ�س 
�ملختلفة.  �لع�صبية  �خلبباليببا  يف 
ومبببن �ببصبباأن هبببذه �لببنببتببائببج، �لتي 
ن�صرتها جملة "ذ� �ِصل"، �أن تعمق 
�خلاليا  تطور  �آلية  حول  فهمنا 

�لع�صبية يف �لدماغ.
تببببو�ببببصببببيببببحببببه  مببببببعببببببر�ببببببس  ويف 
نيكو�س  قبببببال  �لبببنبببقبببطبببة،  لبببهبببذه 
كون�صتانتينايدز، �لزميل �لباحث 
ملرحلة ما بعد �لدكتور�ه يف ق�صم 
نيويورك،  بجامعة  �لبيولوجيا 
تاأليف  يف  �مل�صاركني  �أببببرز  و�أحبببد 
�لبحث: "لدينا �لآن فهم �أف�صل 
حول �آلية ن�صوء �خلاليا �لع�صبية، 
�خل�صائ�س  �كببتبب�ببصببابببهببا  وكببيببفببيببة 

�أبببببوظبببببببببي و�إحبببببببببببدى �ملبببوؤلبببفبببني 
"يت�صم  لببلببدر��ببصببة:  �لببرئببيبب�ببصببيببني 
�لبالغ  بتعقيده  �لب�صري  �لدماغ 
�لأنببو�ع من  �آلف  و�حتو�ئه على 
�خلاليا �لع�صبية، ما يجعله من 
در��صتها  ي�صعب  �لتي  �لأعبب�ببصبباء 
�آلية  �أعبببمبببق حببببول  لبببببلببورة فببهببم 
تكون �خلاليا �لع�صبية وحتديد 
فاإنه  لببذلببك  �ملختلفة.  �أنببو�عببهببا 
بدر��صة  �لببقببيببام  �لبب�ببصببروري  مببن 
�مل�صابهة  �لببعبب�ببصبببببيببة  �لأنبببظبببمبببة 
تقنيات  ��ببصببتببخببد�م  ميكننا  حيث 
�أف�صل  فببهببم  لببتببكببويببن  جبببديبببدة 
كبببل و�حببببببدة مبببن �خلاليا  حببببول 
ومن  �لببدمبباغ.  منها  يتكون  �لتي 
�صاأن ذلك م�صاعدتنا على حتديد 
تنطبق  �لتي  �لأ�صا�صية  �لقو�عد 
�لأكر  �لع�صبية  �لأنببظببمببة  على 

تعقيد�ً".
و�بببصبببارك يف �لببدر��ببصببة �أيبب�ببصبباً كل 
كانت  �لببتببي  فببا�ببصببل،  �صيماء  مببن 

"مركز  �صمن  �لبحثية،  للورقة 
عببببلببببم �جلبببببيبببببنبببببوم وببببيبببولبببوجبببيبببا 
نيويورك  بببجببامببعببة  �لأنظمة" 
�لبيولوجيا  وقببب�بببصبببم  �أببببوظبببببببي 
و��صتعانت  نببيببويببورك.  بببجببامببعببة 
Drop- بببتببقببنببيببة  �لببببدر��ببببصببببة 

ن�صبة  لدر��صة  �ملتطورة   ))seq
ن�صاط �جلينوم و�َصل�َصلة �جلينات 
ع�صر�ت  مببن  مكونة  حببزمببة  لكل 

�لآلف من �خلاليا �لع�صبية.
�كت�صف  �أو�بببببببصبببببببع،  �ببببصببببيبببباق  ويف 
�لآلية تنطبق  �أن هذه  �لباحثون 
عببببلببببى �خلبببب�ببببصببببائبببب�ببببس �لأخبببببببببرى 
�أف�صى  مببا  �لببعبب�ببصبببببيببة،  لببلببخبباليببا 
�إىل تكوين فهم �أف�صل حول �آلية 
�ملعقدة  �لبببدمببباغ  �أنبب�ببصببجببة  تبب�ببصببّكببل 
و�ملببكببونببة مببن مببئببات �لأنبببببو�ع من 

�خلاليا �ملت�صلة ببع�صها.
وبببببببببدورهببببببببا، قبببببالبببببت كببباتببباريبببنبببا 
كابور�لني، �لباحثة ملرحلة ما بعد 
نيويورك  جامعة  يف  �لببدكببتببور�ه 

يف  وظيفتها  �أد�ء  لها  تتيح  �لتي 
توؤدي  و�لببتببي  �لع�صبية  �لببدو�ئببر 
حمددة.  �صلوكيات  �إىل  بببدورهببا 
عدد  �إىل  �لنتائج  هببذه  وتف�صي 
من �مل�صار�ت �ملختلفة �لتي ميكن 
مثل  ي�صلكها،  �أن  �لطبي  للتقدم 
تببوجببيببه منببو �خلبباليببا �جلذعية 
من  حمبببددة  �أنببببو�ع  �إىل  لتتحول 
ميكن  �لببتببي  �لع�صبية  �خلبباليببا 
��ببصببتببخببد�مببهببا ملببعبباجلببة عبببدد من 
�لأمببر��ببس �لدماغية، وذلببك عن 
طريق �لعالج با�صتبد�ل �خلاليا 
�جلذعية  �خلبببباليببببا  حتببفببيببز  �أو 
�لدماغية  �لأن�صجة  مكان  لتحل 

�لتالفة".
�لدماغ على عدد كبري  ويحتوي 
من �أنو�ع �خلاليا �لع�صبية �لتي 
تنطوي  �إذ  ب�صلوكياتنا،  تتحكم 
كل خلية ع�صبية على خ�صائ�س 
حمددة تتيح لها �لقيام بوظائف 
تنظيم  وبببببببهببببببدف  خمببببتببببلببببفببببة. 

طببالبببببة يف مببرحببلببة �لببتببخببرج من 
�أثناء  �أبوظبي  نيويورك  جامعة 
باحثة  حبببالبببيببباً  وتببببعببببد  �لبببببببحبببث 
باربوز�،  ولببونببدريببو  "رود�س"؛ 
�لدكتور�ه  لأطببببروحببببة  �ملببتببقببدم 
يف جببامببعببة نبببيبببويبببورك؛ ور�هببببول 
�مل�صاعد  �لببربوفببيبب�ببصببور  �صاتيجا، 
�جلببببيببببنببببوم  عبببببلبببببم  "مركز  يف 
بجامعة  �لأنظمة"  وبيولوجيا 
يف  �لرئي�صي  و�لع�صو  نيويورك 
"مركز  لببدى  �لتدري�صية  �لهيئة 

نيويورك للجينات".
وحببظببيببت هببببذه �لبببدر��بببصبببة بدعم 
�لوطنية"  �ل�صحة  "معاهد  من 
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متخ�ص�صة  عظام  جر�حة  روزنتال،  تامار�  �لدكتورة  تذكر 
ديكوني�س  مركز  يف  و�ملرفق  و�ملع�صم،  �ليد،  ��صطر�بات  يف 
�لطبي �لتابع جلامعة هارفارد: )عاينت عدد�ً من �ملر�صى 

�لذين تعر�صو� لإ�صابات جر�ء ن�صاطات مماثلة(.

اآالم اليد
تببببوؤدي �حلببركببات �ملببتببكببررة جبببر�ء كببتببابببة �لببر�ببصببائببل �لن�صية 
من  كامنة  حالة  نتيجة  عموماً  �ليد  يف  �أمل  �إىل  و�لطباعة 
�لف�صال �لعظمي )تلف �لغ�صروف يف �ملفا�صل(. )ل ي�صبب 
تفاقم  لكنها  �لعظمي.  �لف�صال  �لأجببهببزة  هببذه  ��صتعمال 
�لدكتورة  وفببق  �ملببر�ببس(،  لهذ�  عر�صة  كنت  �إذ�  �لأعببر��ببس، 

روزنتال.
لببتببدويببن �لر�صائل  ��ببصببتببخببد�م �لإببببهبببام  يببببوؤدي �لإفبببببر�ط يف 
�إىل  �ملع�صم  مببن  �ملببمببتببدة  �لأوتببببار  يف  �إ�ببصببابببات  �إىل  �لن�صية 
�لإبهام تنجم عن �لإجهاد و�لإفببر�ط يف �ل�صتعمال )حالة 
�حلالة  هذه  �أعر��س  ت�صمل  كورفان(.  دي  متالزمة  ُتدعى 
�أملاً يف �جلهة �ملحاذية لالإبهام من �ملع�صم يظهر تدريجياً �أو 

فجاأة وميتد �إىل �ل�صاعد.
حول  �لببتببهبباب  �إىل  باأ�صابعك  �لأزر�ر  على  �ل�صغط  يبببوؤدي 
يزيد  ما  �لنحناء،  لالأ�صابع  تتيح  �لتي  و�لبكر�ت  �لأوتبببار 
خببطببر �لإ�ببصببابببة بببالإ�ببصبببببع �لببزنبباديببة )�لببتببهبباب غببمببد �لوتر 
�مل�صيق(. ت�صمل �أعر��س هذه �حلالة �لأمل، و�صوت فرقعة، 

و�لإح�صا�س باأن �لإ�صبع عالقة عندما تثنيها �أو متدها.

خدر ووخز يف اليد
مفاتيح جهاز  لوحة  على  �لطباعة  �أن  �لعتقاد  من �خلطاأ 
كمبيوتر مكتبي �أو حممول ت�صبب متالزمة �لنفق �لر�صغي، 
عبوره  �أثببنبباء  �ملتو�صط  �لع�صب  فيها  ين�صغط  حببالببة  وهببي 
فتحة �صيقة يف �ملع�صم ُتدعى �لنفق �لر�صغي. لكن �لدكتورة 
�أن �لطباعة تربز �أعر��س هذه �حلالة، مثل  روزنتال توؤكد 
و�لو�صطى،  و�ل�صبابة،  �لإبببهببام،  يف  و�خلببدر  و�لببوخببز،  �لأمل، 

و�جلهة �لد�خلية من �لبن�صر.
متالزمة  �ملرفقني  �إىل  �ل�صتناد  يفاقم  مماثل،  نحو  على 
�لزندي  �لع�صب  فيها  ين�صغط  حالة  وهي  �ملرفقي،  �لنفق 
�أثناء عبوره ن�صيجاً قرب �ملرفق ُيدعى �لنفق �ملرفقي. ت�صمل 
�أعر��س هذه �حلالة �لأمل، و�خلدر، و�لوخز يف �خلن�صر �أو 

�لبن�صر.

االأمل يف العنق والظهر
ي�صبب �لنظر طوياًل �إىل �أ�صفل �إىل �أجهزة �إلكرتونية �لأمل 

يف �لعنق و�لظهر.
�إد�رة  ي�صارك يف  و�يببت، جببر�ح عظام  �أنببدرو  �لدكتور  يو�صح 
)متط  �لطبي:  ديكوني�س  مركز  يف  �لفقري  �لعمود  مركز 
و�أعببلببى ظهرك.  و�لأوتببببار يف عنقك  و�لأربببطببة،  �لع�صالت، 
ُتببعببتببرب و�ببصببعببيببة �جلبب�ببصببم و�لبببوقبببت �لببببذي متبب�ببصببيببه يف هذه 

�لو�صعية �لأهم(.
ي�صيف �لدكتور و�يت �أن هذ� �لنوع من �لأمل موؤقت و�أنه ل 
ي�صبب م�صاكل د�ئمة يف �لظهر �أو �لعنق. )لكنه مزعج. وقد 
يوؤدي �أي�صاً �إىل تهيج �لع�صب �لقذ�يل حيث يت�صل �لعمود 
هذ�  وفق  �ل�صد�ع(،  ي�صبب  ما  �جلمجمة،  بقاعدة  �لفقري 

�جلر�ح.

عالج لليد واملع�سم
��ببصببرت�حببة من  �أخببذ  و�ملع�صم  �ليد  عببالجببات حببالت  ت�صمل 
�أمل  م�صكنات  وتناول  برباط،  و�ل�صتعانة  �مل�صيء،  �لن�صاط 
 )Advil( �لإيبببببوبببروفببني  مثل  طبية  و�صفة  تتطلب  ل 
حمببببببدودة،  لبببفبببرتة   )Tylenol( و�لأ�بببصبببيبببتبببامبببيبببنبببوفبببني 
حقن  �إىل  �للجوء  و�أحياناً  �لأوتبببار،  مط  متارين  وممار�صة 

�ل�صتريويد.
عببلببيببك �أيببب�بببصببباً �أن تبببببببّدل طببريببقببة ��ببصببتببخببد�مببك �لأجبببهبببزة 
�لر�صائل  تببدويببن  كببان  �إذ�  �ملببثببال،  �صبيل  �لإلببكببرتونببيببة. على 
ت�صتعني  ل  فببلببَم  �لأمل،  لبببك  يبب�ببصبببببب  ببباإبببهببامببيببك  �لببنبب�ببصببيببة 

باأ�صابعك �لأخرى يف �لطباعة �أو بقلم للكتابة �لرقمية؟

�أو ت�صوهاً يف  �أملاً  تن�صح �لدكتورة روزنتال: )�إذ� كنت تعاين 
بقلم عري�س  ��صتعن  �أو  �ل�صوتية  �لأو�مببر  فا�صتخدم  �ليد، 

للكتابة �لرقمية كي تخفف �لإجهاد عن مف�صل �لإبهام(.
للتخفيف من �أمل �لنفق �لر�صغي، 

مو�زيتني  �ببصبباعببد�ك  لت�صبح  عملك  طبباولببة  و�صعية  عبببّدل 
لببببالأر�ببببس، ومببعبب�ببصببمبباك مبب�ببصببتببقببيببمببني ويف خبببط و�حبببببد مع 
 90 بببز�ويببة  ومنحنيني  م�صرتخيني  ومرفقاك  �صاعديك، 

درجة عند خ�صرك.
�لعمودية  �لفاأرة  ��صتخد�مك  يخفف  ذلك،  �إىل  )بالإ�صافة 
�ل�صغط و�لإجهاد عن يدك. و�حر�س على �إبقاء هذه �لفاأرة 

�أمامك ل على جانبك(، ح�صبما تن�صح �لدكتورة روزنتال.

�شحة وتغذية
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ُي�ساب عدد كبري من النا�س بنق�ٍس يف الفيتامني D، وتك�سف اأحدث الدرا�سات اأن النق�س فيه ينعك�س 

على اجل�سم كله �سلبًا.

اأتقنت فن توجيه الر�سائل الن�سية، وكتابة الر�سائل االإلكرتونية، وت�سفح االإنرتنت على هاتفك الذكي وجهاز 
الكمبيوتر. ولكن اإىل جانب هذه املهارة الرقمية، عر�ست نف�سك لتاأثريات جانبية غري متوقعة.

�أعر��ض جانبية غري متوقعة ل�صتخد�م �لتكنولوجيا

تزداد ه�سا�سة العظام ب�سبب نق�سه:
�مت�صا�س  �إىل   D �لفيتامني  نق�س  يببوؤدي 
�لببكببالبب�ببصببيببوم بببطببريببقببة �ببصببائبببببة يف �لأمبببعببباء، 
�لعظام.  يف  �ملعادن  كثافة  ترت�جع  وبالتايل 
�ملبب�ببصببكببلببة بك�صاح  تببرتبببببط  �لببطببفببولببة،  خبببالل 
لدى  �لعظام  ه�صا�صة  ت�صبب  فيما  �لأطفال، 
�أكبببببر عر�صة  يبب�ببصبببببحببون  �لبببذيبببن  �ملبب�ببصببنببني 
لببلببكبب�ببصببور يف فبببقبببر�ت �لببظببهببر وعبببنبببق عظم 

�لفخذ.

ن�سبة  اأك���رب  على  االأ���س��م��اك  حت��ت��وي 
منه:

�ل�صلمون  مثل  �لدهنية  �لأ�ببصببمبباك  حتببتببوي 
كمية  �أكببرب  على  �ملعّلب  �ل�صردين  �أو  �لببربي 
من هذ� �لفيتامني. لكن ميكن �إيجاده �أي�صاً 
�حلليب  وم�صتقات  �لفطر  �أنببببو�ع  بع�س  يف 

و�صفار �لبي�س، ولو بن�صبة �أقل.

ي�ستهدف الفيتامني D العظام ح�سرًا:
�إىل  بالن�صبة  �صرورياً  لي�س  �لفيتامني  هذ� 
�أي�صاً  ينّظم  بببل  فح�صب،  �لعظمي  �لهيكل 
�أكر من 800 جينة ويحافظ على �صالمة 
جهاز �ملناعة و�لغدة �لدرقية ويحمي �لو�صع 

�ل�صحي �لعام.

ال�سيف  خ��الل  لل�سم�س  التعّر�س 

كاٍف للح�سول على كمية وافية منه:
تاأثري  حتببت   D �لفيتامني  ت�صنيع  ي�صمن 
من   80% )ب(  �لبنف�صجية  فببوق  �لأ�صعة 
لي�صت  �لن�صبة  هببذه  لكن  �جلبب�ببصببم.  حبباجببات 
�لبببذيبببن ل  �ملبب�ببصببنببني  بببالببنبب�ببصبببببة �إىل  كببافببيببة 
يببخببرجببون كبببثبببري�ً. لببلببحبب�ببصببول عببلببى 80% 

يجب   ،D �لفيتامني  حاجات  من 
�ل�صاعَدين  تببعببريبب�ببس 

و�ل�صاقني  و�لببببوجببببه 
لبببلببب�بببصبببمببب�بببس طبببببببو�ل 
يومياً  دقببيببقببة   15
مار�س  �ببصببهببَري  ببببني 

�ملتبقية  �لببنبب�ببصبببببة  �أخبببببذ  وميبببكبببن  و�أكبببتبببوببببر. 
)%20( من �لأغذية.

مكمالت  اإىل  ال��ن��ا���س  جميع  ي��ح��ت��اج 
:D الفيتامني

يف  �حلببو�مببل  للن�صاء  �ملكمالت  بهذه  يو�صى 
بد�ية �ل�صهر �ل�صابع من �حلمل ولالأطفال 
�ل�صنة  عمر  بببني  و�لأولد  ير�صعون  �لببذيببن 
و�لر��صدين  و�ملببر�هببقببني  �ببصببنببو�ت  و�خلببمبب�ببس 
بعد عمر �خلام�صة و�ل�صتني، وكل من ياأخذ 
�أن  ويجب  �لعظام.  له�صا�صة  م�صاد�ً  عالجاً 
تاأخذها �لن�صاء بعد مرحلة �نقطاع �لطمث 

يف بد�ية �ل�صتاء �أي�صاً.

اجل�سم  حاجات  تختلف 

بح�سب العمر واجلن�س:
يحتاج �لأطفال و�ملر�هقون و�لن�صاء يف فرتة 
�أكر   D �لفيتامني  �إىل  و�لر�صاعة  �حلمل 
�لر��صدين بعد  من غريهم، وتزد�د حاجات 
عمر �خلام�صة و�ل�صتني �إىل هذ� �لفيتامني 

�أي�صاً لأن �أج�صامهم تنتج كمية �أقل منه.

تراجع معدل الفيتامني D ميّهد لبع�س 
االأمرا�س:

�لوعائية  �حلبببو�دث  زيببادة  �لباحثون  لحببظ 
و�لنوع  �لقلب  ع�صلة  و�حت�صاء  �لدماغية 
�لبب�ببصببكببري و�رتبببفببباع �صغط �لدم  �لببثبباين مببن 
�لذين  �لأ�صخا�س  لببدى  �لقلبية  و�لببنببوبببات 

ي�صجلون معدلت منخف�صة من �لفيتامني 
�ملعدل  هذ�  �رتفاع  يرتبط  �ملقابل،  يف   .D

برت�جع خماطر �لإ�صابة ب�صرطان �لثدي.

يف  نق�ٍس  وج���ود  م��ن  ال��ت��اأّك��د  ي�سعب 
:D الفيتامني

�لدم  يف   D �لفيتامني  معدل  قيا�س  ميكن 
ببب�ببصببهببولببة. ُيببعببتببرب �ملبببعبببّدل جبببيبببد�ً ببببببدء�ً من 
يتحدث  فيما  ملل،  نببانببوغببر�مبباً/   30 عتبة 
�لأطببببباء عببن وجببود نق�س حتببت معدل 10 
�أخذ  نانوغر�مات/ ملل، فتربز �حلاجة �إىل 
�ملكمالت  ت�صبح  �حلببالببة.  هببذه  يف  مكمالت 
�صرورية �أي�صاً عند �ل�صتباه بك�صاح �لأطفال 
وليونة �لعظام لدى �لر��صدين وعند ح�صول 
وعند  �مل�صنني،  مع  متكررة  �صقوط  حببو�دث 

�أخذ �أدوية ملعاجلة ه�صا�صة �لعظام.

يزيد فر�س اال�سابة به�سا�سة العظام

�لفيتامني D... نق�صه يوؤثر
 على �جل�صم كله �صلبًا
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العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
حمكمة التمييز راأ�س اخليمة

اإعالن مطعون �شده مبوعد جل�شة بالن�شر املرة االوىل  
رقم الطعن 13/23 ق/ 2018 مدين  

�ىل �ملطعون �صده / حم�صن حممد �لعو�س - �صوري �جلن�صية 
تقرر �إعالنكم بوقوع طعن على �حلكم �ل�صتئنايف رقم 2016/491 مدين �ملرفوع من 
�لطاعن / عمر حممد علي حممد عالوي �لنقبي ، وه�صام علي ذيب ، ومت حتديد 
موعد لنظر �لطعن �مل�صار �ليه �عاله بجل�صة 2018/6/25 م لذ� يقت�صي ح�صوركم 
�أمام حمكمة �لتمييز يف �ل�صاعة �لعا�صرة �صباحا يف �ليوم �ملذكور للح�صور ، وذلك  
لالجابة على �لطعن وتقدمي ما لديكم من بيانات ويف حالة  تخلفكم عن �حل�صور 

�و عدم �ر�صال وكيل عنكم فان �ملحكمة �صتبا�صر �لنظر يف �لطعن يف غيابكم.   
 مدير الدعوى 
حمكمة التمييز - ح�شام علي  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
 اإعالن بالن�شر 

رقم  الدعوى 2018/104 جتاري جزئي 
حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية 

�ىل �ملدعي عليها : �خلرب�ء لرتكيب �حو��س �ل�صباحة �س م م وميثلها قانونا 
مديرها / طارق غ�صان �لقنطار / �جلن�صية / �صوريا  

حيث �ن �ملدعي / علي �بر�هيم مالك مالك �ل�صحي 
�لدعوى �حلقوقية رقببم 2018/104 - جتبباري جزئي - وعليه  �قببام عليك  قببد  
يتق�صي ح�صورك �ىل حمكمة ر�أ�س �خليمة �ملو�فق 2018/6/28 �ل�صاعة �لتا�صعة 
بيانات ودفببوع ويف حالة  �لدعوى وتقدمي ما لديك من  �صباحا لالجابة على 
ر�أ�س  �إر�صال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فاإن حمكمة  �و  تخلفك عن �حل�صور 

�خليمة �لبتد�ئية �صتبا�صر �لدعوى غيابيا بحقك.  
الدائرة اجلزئية االوىل       

     حكومة  را�س اخليمة  
دائرة املحاكم

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 973
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ حممد ��صرف �صينماماد�ت هو�س ، هندي  �جلن�صية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100٪  وذلك �ىل �ل�صيد/ حممد جافيد 
�ل�صالم(  فجر  )بقالة  �مل�صماة  �لرخ�صة  يف  �جلن�صية  باك�صتاين   - خان  عبد�حلميد  نور 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�صادرة   )557047( رقم  رخ�صة  مبوجب  �ل�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت 

�لقت�صادية بال�صارقة. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 970
باك�صتاين �جلن�صية   ، ��صالم عبد�ل�صالم   �صاهز�د� طاهر  �ل�صيد/  بان  ليكن معلوما للجميع 
�ل�صيد/ حممد �صفيان  �لبالغة 100٪  وذلك �ىل  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته  يرغب يف 
حممد �صادق - باك�صتاين �جلن�صية يف )�صقر �مل�صرق للمقاولت �لفنية( و�لتي تاأ�ص�صت باإمارة 

�ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )616679( 
تغري�ت �خرى : تنازل �صاحب �لرخ�صة لخر. 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��صبوعني  بعد  �ليه  �مل�صار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 971

ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ ح�صن حممد علي حممد �لبلو�صي - �إمار�تي �جلن�صية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل 
ح�صته �لبالغة 51 ٪  وذلك �ىل �ل�صيد/ حممد ح�صني حممد �صليمان �لرئي�صي - �إمار�تي �جلن�صية - حيث �ن �ل�صيد/ حممد 
علي جاكري ح�صني - بنغايل �جلن�صية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء من ح�صته �لبالغة )10٪( من كامل ح�صته �لبالغة 
)49٪( لل�صيد/ حممد يا�صني �صودهوري مظفر �حمد �صودهوري - بنغايل �جلن�صية ، كما يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء 
من ح�صته �لبالغة )10٪( من كامل ح�صته �لبالغة )49٪( �ىل �ل�صيد/ جيوتي ر�ج كومار - هندية �جلن�صية ، يف �لرخ�صة 
�مل�صماة )فيكتوريا ل�صناعة �ل�صغال �ملعدنية - ذ م م( تاأ�ص�صت باإمارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )722647( �ل�صادرة من 
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية بال�صارقة - تعديالت �خرى : مت تغري �ل�صكل �لقانوين من �صركة )ذ�ت م�صوؤولية حمدودة( �ىل 
)�صر�كة �عمال مهنية(  تعديالت �خرى : مت تغري �ل�صم �لتجاري �لقدمي من )فيكتوريا ل�صناعة �ل�صغال �ملعدنية  - ذ م م( 
�ىل �ل�صم �جلديد )�صالون �لتحفة لل�صيد�ت( مت تعديل �لن�صاط �لتجاري )من �لن�صاط �لقدمي )�صناعة �ل�صغال �ملعدنية 
للمباين ( �ىل �لن�صاط �جلديد )بيع �حللي و�لك�ص�صو�ر�ت �لغري ثمينة - بالتجزئة ، مركز جتميل وعناية �صخ�صية للن�صاء ، 
نق�س �حلناء( - وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب �لعدل . 
فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن 

فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 972

ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ �أ�صف حياة ملك - كند�  �جلن�صية يرغب يف 
نياز  زمان  حممد  �ل�صيد/  �ىل    ٪100 �لبالغة  ح�صته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع 
�ل�صيار�ت(  ل�صيانة  �لعروبة  )طريق  رخ�صة  يف  �جلن�صية  باك�صتاين   - بهادور 

مبوجب �لرخ�صة رقم )750417( حيث مت تنازل �صاحب �لرخ�صة. 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة   وعمالبن�س 
2013 يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم 

�لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
 اعـــــــالن       

�صيخه  �ل�صيد/   : و�لت�صديقات- خورفكان   �لعدل  �لكاتب  ببباد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  تقدم �يل 
�لت�صديق على حمرر  ،  وطلب  �لإمببببار�ت   : ، �جلن�صية  عببالي  �حمد  �إبببر�هببيببم  زوجببه  خمي�س 
يت�صمن )تنازل(  يف �ل�صم �لتجاري موؤ�ص�صة عبد�هلل للمقاولت و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية 
د�ئرة  بتاريخ 1987/4/27 من  �ل�صادر  رقم 140809  �ل�صارقة رخ�صة جتارية  �لقت�صادية يف  
�لتنمية �لقت�صادية بخورفكان. �ىل �ل�صيد/ حليمه �صيف ر��صد �حلميدي ، �جلن�صية : �لإمار�ت 
�حل�صة 51٪ و�ل�صيد/ بان�صيدهر بن موهان لل ، �جلن�صية : �حل�صة : 25٪ و�ل�صيد/ بهو�ين 
�صانكر بوهار� بان�صيدهار بوهار� ، �جلن�صية : �لهند �حل�صة : 24٪ وحتويل �ل�صكل �لقانوين 
من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة. ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي �ل�صاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�صاء 

��صبوعني من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

 اعـــــــالن       
�ل�صيد/   : خورفكان  و�لت�صديقات-  �لببعببدل  �لكاتب  بببباد�رة  �لببعببدل  �لكاتب  �نببا  �يل  تقدم 
عبد�لعزيز ح�صن حممد �إبر�هيم حاجي �حلمادي ، �جلن�صية : �لإمار�ت  وطلب �لت�صديق 
�خلور  ما�صة  �لتجاري  �ل�صم  يف   ٪100 �لبالغة  ح�صته  يف  )تببنببازل(  يت�صمن  حمببرر  على 
د�ئرة  ، و�ملرخ�س من  �أ�صباغ   ، �صاد�صة  �لرخ�صة مقاولت فئة  ن�صاط   ، �لأ�صباغ  ملقاولت 
�لتنمية �لقت�صادية يف  خورفكان رخ�صة جتارية رقم 552494 �ل�صادر بتاريخ 2007/4/22 
�ل�صيابي  عبيد  خمي�س  عبد�هلل  �ل�صيد/  �ىل  بخورفكان.  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئببرة  يف 
مدينة  يف  �لببعببدل  �لكاتب  بببان  للجميع  معلوما  ليكن    - �لإمببببار�ت   : �جلن�صية   ، �لنقبي 
�نق�صاء  بعد  �ملببذكببور  �ملحرر  يف  �ل�صاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم  خورفكان 

��صبوعني من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان 
اعـــــــالن

�ملرجع  2018/369 ك.ع.ت
�ل�صيد/ نا�صر  �لعدل و�لت�صديقات- عجمان   �لكاتب  ببباد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  تقدم �يل 
�لت�صديق علي حمرر  �لإمببببار�ت  وطلب   : ، �جلن�صية  �ملببرزوقببي   بببالل  �بر�هيم  عبببببد�هلل 
با�صم  �لتجاري  �ملحل  �ىل   - للنظار�ت  �ل�صعاع   / با�صم  �لتجاري  �ملحل  تنازل   : يت�صمن 
د�ئرة  من  و�ملرخ�صة   - �لإمبببار�ت   : �جلن�صية  �حلو�صني(  يو�صف  �حمد  يو�صف  )حممد 
�لتنمية �لقت�صادية يف عجمان حتت رقم �مللف  65309 و�مل�صجل لدى غرفة جتارة و�صناعة 
عجمان. ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على  �لتوقيعات ذوي 

�ل�صاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�صاء ��صبوعني من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن
الكاتب العدل   
بدائرة التنمية االقت�شادية- عجمان

     االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
    الدعوى  رقم   2017/2863 مدين، كلي ، جتاري
حمكمة ابوظبي االبتدائية املدنية التجارية  

�ىل �ملدعي عليه : �ل�صيد/ حممد دروي�س �صامل ر��صد �ملن�صوري  )جمهول حمل �لقامة( 
- مبا �ن �ملدعي / بنك �بوظبي �لتجاري - بوكالة بيت �حلكمة للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية 

قد �قام عليكم �لدعوى �لق�صائية رقم : 2863-2017 م ، مدين - كلي- جتاري - �بوظبي.  فانتم مكلفون �و 
وكيلكم �لقانوين باحل�صور �مام �خلبري �مل�صريف �ملكلف من عد�لة �ملحكمة جلل�صة �خلربة �لوىل باذن �هلل 
يف يوم  �لأحد �ملو�فق : 2018/6/24 ، �ل�صاعة �لثانية ع�صر ظهر� مبقر مكتب �خلبري )د�ر �لبيان للح�صابات 
و�ل�صت�صار�ت( دبي ، ديرة ، �صارع �لحتاد ، خلف حمطة �لقيادة ملرتو دبي" منطقة �أبوهيل مقابل �لقيادة 
�لعامة ل�صرطة دبي ،  بجو�ر  ، مركز �عمال KRM ، طابق �مليز�نني ، مكتب رقم 05 ،  وللتو��صل هاتف 
: 294648- 04 ، فاك�س : 2946949- 04 �و  2511318-04 - م�صطحبني معكم ن�صخة عن كافة �مل�صتند�ت 
�ملوؤيدة لدفوعكم ، وما ترونه منا�صبا لتي�صري �عمال �خلربة ومتكني �خلبري من �د�ء مهمته ، وبيان وجه 

�حلق يف �لدعوى ، ويف حال عدم �حل�صور �صيتم �لجر�ء يف غيابكم وتتحملون كامل �مل�صوؤولية.     
اخلبري امل�شريف  الدكتور : حممد الفقي 
هاتف : 6521992 050     

اإعالن ح�شور اإجتماع اخلربة 
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 اعالن ن�شرا

�إىل �ملدعي عليه / �صقف �لهند�صة ملقاولت �لبناء - ذ م م - جميلة تركي �لرفاعي 
 - حممد  �إ�صماعيل  حنيفة  �ملدعي/  �أن  حيث  وذلك  �لربدي  مدينة   ومقرها   -
�أقام �صدكم دعوى  قد  وكالة عمار علي عبد�لعليم    - للعقار�ت  �لر�صالة  وكالة 
ببلدية مدينة  �ملنازعات �ليجارية  بالرقم 2018/52  لدى جلنة ف�س  �يجارية 
خور فكان فيقت�صي ح�صوركم �صخ�صيا �أو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ 
�حلكم �ل�صادر يف مدة 15 يوم من تاريخ �لإعالن للمثول �أمامها يف مقر بلدية 
خورفكان.  ويف حالة تخلفكم عن �حل�صور �أو عدم �إر�صال وكيل عنكم يف �لوقت 

�ملحدد فاإن �للجنة �صوف تقوم بنظر �لدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات االيجارية 
قلم التنفيذ 

       االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  
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  انذار عديل بالن�شر

رقم 3696/ 2018
�ملنذر : خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه 

وميثله بالتوقيع �ل�صيد/ ن�صات �مني �لد�صوقي �حمد �بو �لنجا - هاتف : 0507321771 
مبوجب وكالة م�صدقة �أ�صول بتاريخ 2014/1/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997 

�ملنذر �ليه : �يزي جيت تورز - �س ذ م م  - �لعنو�ن : جمهول �لهوية 
�ملو�صوع : 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بتجديد �لعقد وت�صديد �مل�صتحقات �ملالية للتجديد وذلك يف مدة �ق�صاها 30 
يوم من تاريخ ��صتالمه هذ� �لنذ�ر و�إل �خالء �لعقار وت�صليمه للمنذر خالية من �ل�صو�غل وباحلالة 
�لتي ت�صلمها عليه مع ��صالح ما قد يكون حلق بها من �صرر وتلف وت�صليم �ملفاتيح و�صد�د م�صاريف 
��صتهالك �لكهرباء و�ملياه حتى تاريخ �لخالء �لفعلي و�أي ��صر�ر �خرى ترتبة على عدم �لتز�م �ملنذر 
�ليه  و�ل �صي�صطر �ملنذر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لق�صائية �لالزمة للمطالبة مبا ذكر ، مع �لتعوي�س 

�جلابر للعطل و�ل�صرر ، وحتمل �ملنذر �ليه كافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  انذار عديل بالن�شر

رقم 3613/ 2018
�ملنذر : خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه 

وميثله بالتوقيع �ل�صيد/ ن�صات �مني �لد�صوقي �حمد �بو �لنجا - هاتف : 0507321771 
مبوجب وكالة م�صدقة �أ�صول بتاريخ 2014/1/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997 

�ملنذر �ليه : لند و�ي لالعمال �لفنية - �س ذ م م   - �لعنو�ن : جمهول �لهوية 
�ملو�صوع : 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�صد�د مبلغ )17500( درهم �صبعة ع�صرة �لف وخم�صمائة درهم وذلك يف مدة �ق�صاها 
�خالء  و�إل  للتجديد   �ملالية  �مل�صتحقات  وت�صديد  �لعقد  بتجديد  �لنببذ�ر  هذ�  ��صتالمه  تاريخ  من  يوم   30
�لعقار وت�صليمه للمنذر خالية من �ل�صو�غل وباحلالة �لتي ت�صلمها عليه مع ��صالح ما قد يكون حلق بها 
�لفعلي  �لخببالء  تاريخ  حتى  و�ملياه  �لكهرباء  ��صتهالك  م�صاريف  و�صد�د  �ملفاتيح  وت�صليم  وتلف  �صرر  من 
و�أي ��صر�ر �خرى ترتبة على عدم �لتز�م �ملنذر �ليه  و�ل �صي�صطر �ملنذر �ىل �تخاذ �لجببر�ء�ت �لق�صائية 
�لالزمة للمطالبة مبا ذكر ، مع �لتعوي�س �جلابر للعطل و�ل�صرر ، وحتمل �ملنذر �ليه كافة ر�صوم وم�صاريف 

�لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  انذار عديل بالن�شر
رقم 3699/ 2018

�ملنذر : خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع �ل�صيد/ ن�صات �مني �لد�صوقي �حمد �بو �لنجا - هاتف : 0507321771 

مبوجب وكالة م�صدقة �أ�صول بتاريخ 2014/1/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997 
�ملنذر �ليه : جيت لأنظمة تكييف �لهو�ء �لبارد - �س ذ م م -  �لعنو�ن : جمهول �لهوية 

�ملو�صوع : 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بتجديد �لعقد وت�صديد �مل�صتحقات �ملالية للتجديد وذلك يف مدة �ق�صاها 30 
يوم من تاريخ ��صتالمه هذ� �لنذ�ر و�إل �خالء �لعقار وت�صليمه للمنذر خالية من �ل�صو�غل وباحلالة 
�لتي ت�صلمها عليه مع ��صالح ما قد يكون حلق بها من �صرر وتلف وت�صليم �ملفاتيح و�صد�د م�صاريف 
��صتهالك �لكهرباء و�ملياه حتى تاريخ �لخالء �لفعلي و�أي ��صر�ر �خرى ترتبة على عدم �لتز�م �ملنذر 
�ليه  و�ل �صي�صطر �ملنذر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لق�صائية �لالزمة للمطالبة مبا ذكر ، مع �لتعوي�س 

�جلابر للعطل و�ل�صرر ، وحتمل �ملنذر �ليه كافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

  انذار عديل بالن�شر
رقم 3694/ 2018

�ملنذر : خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع �ل�صيد/ ن�صات �مني �لد�صوقي �حمد �بو �لنجا - هاتف : 0507321771 

مبوجب وكالة م�صدقة �أ�صول بتاريخ 2014/1/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997 
�ملنذر �ليه  : �صدف ولولو لتجارة �ملالب�س �جلاهزة - �س ذ م م ، �لعنو�ن : جمهول �لهوية 

�ملو�صوع : 
�ليه ب�صد�د مبلغ )9750( درهببم ت�صعة �لف و�صبعمائة درهببم  وذلببك يف مدة �ق�صاها 30  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
يوم من تاريخ ��صتالمه هذ� �لنذ�ر بتجديد �لعقد وت�صديد �مل�صتحقات �ملالية للتجديد  و�إل �خالء �لعقار 
من  بها  حلق  يكون  قد  ما  ��صالح  مع  عليه  ت�صلمها  �لتي  وباحلالة  �ل�صو�غل  من  خالية  للمنذر  وت�صليمه 
و�أي  �لفعلي  �لخببالء  تاريخ  حتى  و�ملياه  �لكهرباء  ��صتهالك  م�صاريف  و�صد�د  �ملفاتيح  وت�صليم  وتلف  �صرر 
��صر�ر �خرى ترتبة على عدم �لتز�م �ملنذر �ليه  و�ل �صي�صطر �ملنذر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لق�صائية �لالزمة 
وم�صاريف  ر�ببصببوم  كافة  �ليه  �ملببنببذر  وحتمل   ، و�ل�صرر  للعطل  �جلببابببر  �لتعوي�س  مببع   ، ذكببر  مبببا  للمطالبة 

�لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/569 عقاري كلي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- فريدريك �أجنيل فر�جنوي�س بورتولوين  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
 )1( ع  م  �س   - �ل�صالمي  دبي  بنك  ل�صالح/  �عبباله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2018/4/22 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها 
بف�صخ �لتفاقية �ملربمة بني �ملدعي بنك دبي �ل�صالمي و�ملدعي عليه فريدريك �أجنيل فر�جنوي�س بورتولوين 
)WF-VE-02-E057 رقببم   �لعقارية  �لوحدة  ب�صاأن   2008 �أكتوبر   16 يف  �ملوؤرخة  �آجلة(  �جببارة   )�تفاقية 
  و�جهة دبي �لبحرية - ذ م م  �فينيتو �ي�صت ، �لو�جهة �ملائية - ح�صيان �لأوىل - باإمارة دبي ، حمل �لتد�عي يف 
�لدعوى �لر�هنة ، و�لغاء �إ�صارة �لقيد �لعقاري ، �لجارة �ملنتهية بالتمليك ، �لو�ردة يف �صهادة �مللكية ل�صالح �ملدعي 
تاريخ 11/2039/9 وقيمة  تاريخ 2016/2/9 �ىل  بالتمليك من  تنتهي  �إجببارة  و�لتي مفادها : )مت تطبيق  عليه 
�لجارة 8.019.819 درهم ثماين ماليني وت�صعة ع�صر �لفا وثمامنائة وت�صعة ع�صر درهما فقط( )2( بالز�م �ملدعي 
لعيه برد حيازة �لوحدة حمل �لتد�عي للمدعي خالية من �ل�صو�غل )3( بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ  3.919.819 درهما )ثالثة مليون وت�صعمائة وت�صعة ع�صر �لف ثمامنائة وت�صعة ع�صر درهما( على �صبيل 
�لتعوي�س )4( وبالز�م �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة 
�حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/482 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- كارلو روجه �صعد جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/4/25 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ 
�ر�مك�س �لإمار�ت - �س ذ م م بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي �ىل�ملدعي مبلغ 34000 
من   ٪9 بو�قع  �ملبلغ  ذلببك  على  �لقانونية  و�لفائدة   ، درهببم  �لببف  وثببالثببون  �ربعة 
درهم  وخم�صمائة  و�مل�صاريف  �لر�صوم  و�لزمته  �ل�صد�د  متببام  وحتى   2014/5/3
يوما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري  �تعاب 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  �لعببالن  هببذ�  لن�صر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار� 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/3895 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- حممد عبد�لرحمن عبد�هلل �جلرن �ملهريي  جمهول حمل 
يف    2018/5/16 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بببان  نعلنكم  �لقببامببة 
بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ع  م  �س  �لهالل  ل�صالح/م�صرف  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
يوؤدي للمدعي مبلغ 453.236.91 �ربعمائة وثالثة وخم�صون �لف ومائتان و�صتة 
وخم�صمائة  و�مل�صاريف  بالر�صوم  و�لزمته  فل�صا  وت�صعون  وو�حد  درهما  وثالثون 
درهم �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/474 عقاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- حممود ر�صا عزيز �له عزيزي تر�صيزى  جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/1/16  يف �لدعوى �ملذكورة 
�ملعنون )�تفاقية تاأجري( و�ملوؤرخ  �لعقد  �عاله ل�صالح/�صركة متويل - �س م خ بف�صخ 
2008/6/1 عن �ل�صقة رقم جي �ل ��س 3 �يه بي تي )1307( باملبنى �مل�صمى جرين ليك�س 
��س GREEN LAKES S3( 3( ، منطقة تالل �لإمببار�ت مو�صوع �لدعوى ، 
و�لزمت �ملدعي عليه بالر�صوم و�مل�صاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت 
ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
�ل�صيخ  �ل�صمو  با�صم �صاحب  �لتايل لن�صر هذ� �لعببالن �صدر  �ليوم  يوما �عتبار� من 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

 اعالن بورود التقرير بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/499  عمايل كلي                    

�ىل �ملدعى عليه/1- �صركة كومودور للمقاولت - ذ م م - فرع دبي  
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / نا�صر جاد �هلل عز �لدين 
وميثله / م�صلم حامد م�صلم بخيت �ملحرمي  نعلنكم بان �ملحكمة 
قررت بجل�صتها �ملنعقدة  بتاريخ 2018/6/7 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله. �خطاركم بورود تقرير �ل�صيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى 
�ل�صاعة    2018/7/5 �ملببو�فببق  �خلمي�س  يببوم  جل�صة  حتبببددت  وقببد 
للتعقيب على �لتقرير.   Ch2.E.22 10.30 �صباحا بالقاعة بالقاعة
ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1638  جتاري جزئي              
�ن  م م  جمهول حمل �لقببامببة مبا  ذ  �ل�صرح للمقاولت - �س  �ملدعي عليه / 1-  �ىل 
�ملدعي/ قلعة �لببرو�د للمقاولت - �س ذ م م وميثله / ح�صن علي مطر �لريامي   قد 
وقببدره )35100  �ملدعي عليها مببلغ  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أقببام عليك 
�ل�صتحقاق   تاريخ  من   ٪12 و�لببفببائببدة   �ملحاماة  و�تببعبباب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهببم( 
وحتى �ل�صد�د �لتام و�صم ملف �لنز�ع رقم 2018/60 نز�ع جتاري و�صمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�صة يوم �لحد  �ملو�فق  2018/6/24  �ل�صاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيببام على  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1039  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- �أوليفري نيويوك لويب 2- لموم ماجنمنت - �س م ح  جمهويل 
م م ح وميثله / ح�صن علي  �إ�صر� نيمين�س �جن�صي -  �ملدعي/  �ن  حمل �لقامة مبا 
�ملدعي عليها   بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أقببام عليك  �لريامي   قد  مطر 
مببلغ وقدره )55.000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و �تعاب �ملحاماة و�لفائدة ٪12 
من تاريخ    �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام و �صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  
�ملببو�فببق  2018/6/27  �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة  يببوم �لربببعبباء   وحببددت لها جل�صة 
Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4167  عمايل جزئي             

�أن  �ىل �ملدعى عليه/1- �رون موزهتنتيو فيجايان جمهول حمل �لقامة مبا 
�أقببام عليك �لدعوى ومو�صوعها  �ملببدعببي/�لإمببار�ت للمز�د�ت - �س ذ م م   قد 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )7500 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
�ملحاماة رقم �ل�صكوى )MB181265539AE(  وحددت لها جل�صة يوم 
�لثالثاء  �ملو�فق 2018/7/3  �ل�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة Ch1.A.4  لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 
مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3359  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / 1- ت�صينتان خلدمات �حلر��صة - �س ذ م م  جمهول حمل 
�أحمد  �ملببدعببي / �صنا �هلل خبببان طبببارق حببيبباة خبببان وميببثببلببه /  �لقبببامبببة مبببا �ن 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �لببدعببوى  عليك  �أقبببام  قببد   - �لزعابي  �صالح  مفتاح  علي 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )20031 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
و�لر�صوم و�مل�صاريف ورقم �ل�صكوى)MB990337502AE( وحددت لها 
  Ch2.E.22 جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2018/7/1  �ل�صاعة 8.30 �س  بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

»�صندوق خليفة« يوقع مذكرة تفاهم مع �صركة »ماجد 
�لفطيم هايربماركت�ض« لدعم �مل�صاريع �لإمار�تية

•• اأبوظبي-الفجر:

“ماجد  �صركة  مع  تفاهم  مذكرة  �مل�صاريع  لتطوير  خليفة  �صندوق  وقببع 
�ملوردة  لل�صركات  �لدعم  �أجل تقدمي  وذلك من  �لفطيم هايربماركت�س”، 
�ملدعومة من �صندوق خليفة، و�لتي تقوم بتوريد �ملو�د �لغذ�ئية �لطازجة 
و�لأجهزة  و�ملببلبببببو�ببصببات  �خلفيفة  �ملببنببزلببيببة  و�لأجبببهبببزة  �لبببببقببالببة  ومببنببتببجببات 
�إطار  يف  �لتفاهم  مببذكببرة  وتبباأتببي  كببارفببور.  متاجر  �صل�صلة  �إىل  �لكهربائية 
خليفة  �صندوق  �صعي  ظببل  ويف  �لطرفني،  بببني  و�لبببببّنبباء  �مل�صرتك  �لتعاون 
�مل�صتمر لتقدمي �أف�صل �لت�صهيالت للم�صاريع �لإمار�تية، وتاأمني و�صولها 
�ملوردين يف  �أبببرز  �ملوقعة من  �لتفاقات  �لأ�ببصببو�ق �جلديدة من خالل  �إىل 

�ل�صوق �ملحلي.
مبوجب �ملذكرة باختيار  “ماجد �لفطيم هايربماركت�س”  و�صتقوم �صركة 
وتزويدهم  للموردين  �لتجارية  �لأعببمببال  ومر�جعة  و�لب�صائع،  �ملببورديببن 
مع  مببورد  لكل  ق�صم  توفري  �إىل  بالإ�صافة  �لببالزمببة،  و�لتوعية  بالتدريب 
ل�صالمة  م�صددة  �إجببببر�ء�ت  و�تببببباع  �ل�صارمة  �لنظافة  لقو�عد  مر�عاتها 
م�صوؤوليات  تتلخ�س  بينما  متاجرها.  يف  �ل�صركة  تعر�صها  �لتي  �ملنتجات 
و�أن يكون  �أع�صائه،  �ملوردين �صمن قائمة  �إدر�ج  �صندوق خليفة يف �صمان 
كافة  �ملببورديببن  يتحمل  و�أن  للب�صائع،  �مل�صجل  �لر�صمي  �لوكيل  هو  �ملببورد 
�مل�صوؤوليات و�لتعوي�صات �إىل جانب توفري بولي�صات �لتاأمني �لد�ئمة. كما 
تن�س مذكرة �لتفاهم على ح�صول �صركة “ماجد �لفطيم هايربماركت�س” 
�ملتاجر  �إىل حتديد عدد  بالإ�صافة  �ملوردين،  على خ�صومات خمف�صة من 

�لتي �صيتم توزيع �لب�صائع عليها وفقاً ملا تر�ه منا�صباً.
وقال �ل�صيد �حمد خلفان مطر �لرميثي، مدير �أول ق�صم متابعة �مل�صاريع 
ب�صندوق خليفة: تهدف مذكرة �لتفاهم �إىل تعزيز �لعمل �مل�صرتك مع �أحد 
�أبرز �لعالمات �لتجارية �لر�ئدة يف جمال �إد�رة وت�صغيل متاجر �لت�صوق يف 
دولة �لإمار�ت، وذلك من خالل تقدمي �لت�صهيالت للم�صاريع �ملدعومة من 
�إقامة  على  حري�صون  ونحن  �ملنتجات.  مببوردي  وبالأخ�س  �ل�صندوق  قبل 
يف  ي�صهم  مبا  �ملختلفة،  �ملحلية  �لقت�صادية  �ملوؤ�ص�صات  مع  قوية  عالقات 
نهاية �ملطاف بدعم �لقت�صاد �ملحلي وتن�صيط �حلركة �لتجارية يف �لدولة. 
و�أ�صاف �لرميثي: �صيتم �لعمل على �إبر�م عقد جتاري منف�صل مع كل مورد 
على حدة لر�صم �صكل �لعالقة بني �جلانبني وحتديد طريقة عمل �ملورد مبا 
يتما�صى مع �حتياجات ومتطلبات �صركة “ماجد �لفطيم هايربماركت�س”، 
�ملذكرة  وجببباءت  عليها.  �ملتفق  �لبنود  ووفببق  �لتفاهم  مببذكببرة  �إطبببار  �صمن 
لتوؤكد على �إلتز�منا �لكامل بدفع عجلة �لتنمية �لقت�صادية �مل�صتد�مة يف 

دولة �لإمار�ت متا�صياً مع �لروؤية �لقت�صادية 2030 لإمارة �أبوظبي.
�لفطيم  “ماجد  و�صركة  �مل�صاريع  لتطوير  خليفة  �صندوق  �أن  �إىل  ُي�صار 
�آفاق و�عدة  �إىل فتح  �لتفاهم  ي�صعيان من خالل مذكرة  هايربماركت�س” 
فر�س  وتعزيز  وخدماتها  منتجاتها  وت�صويق  �لإمببار�تببيببة،  �مل�صاريع  �أمبببام 

�ملناف�صة يف �ل�صوق �ملحلية.

موؤ�س�سة النفط الليبية: 
تر�جع �لإنتاج 400 �ألف برميل 

يوميا ب�صبب هجوم �ملر�فئ 
•• فيينا -رويرتز:

�م�س  ليبيا  يف  للنفط  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صة  رئي�س  �هلل  �صنع  م�صطفى  قببال 
�خلام  �إنتاج  من  يوميا  برميل  �ألببف   400 نحو  فقدت  �لبالد  �إن  �لثالثاء 
يف �لأيام �لقليلة �ملا�صية ب�صبب هجمات �مل�صلحني على مرفاأي ر�أ�س لنوف 

و�ل�صدر.
وقال �صنع �هلل �إنه ماز�ل هناك م�صلحون يف منطقة �مليناءين �للذين �أُغلقا 

يوم �خلمي�س بعد هجمات �صنها م�صلحون معار�صون.
�لذي  �مل�صتقلني  و�ملنتجني  �أوبببك  �جتماع  قبل  فيينا  يف  لل�صحفيني  وقببال 
�أول،  �حلببريببق  مكافحة  �إىل  “نتطلع  حببزيببر�ن  يونيو  و23   22 يف  ُيعقد 

وحتقيق ��صتقر�ر يف �لو�صع«.
و�أ�صاف “موظفونا يعملون جاهدين يف �أو�صاع �صعبة للغاية. �ملجرمون مل 

ي�صمحو� ملوظفينا مبكافحة �حلريق ب�صكل مالئم حتى �لآن«.
و�أُ�صيب �صهريج لتخزين �لنفط �خلام يف ر�أ�س لنوف و�ندلعت فيه �لنري�ن 

يف �ليوم �لأول للقتال و��صتعل �صهريج ثان يوم �لأحد.
كارثية”  “�أ�صر�ر�  �أحلبببق  �حلببريببق  �إن  للنفط  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صة  وتببقببول 

وخف�س �صعة �لتخزين يف ر�أ�س لنوف بنحو 400 �ألف برميل.
�أو  وتعر�س ما يزيد على ن�صف �خلز�نات يف ر�أ�س لنوف و�ل�صدر لأ�صر�ر 
�لإنتاج،  �لأحببدث يف  �لقتال. وقبل �لنخفا�س  �صابقة من  ُدمببر يف جببولت 
�لنفط.  يوميا من  برميل  مليون  �أكببر من  تنتج  �أوبببك  ليبيا ع�صو  كانت 
وليبيا معفاة من تخفي�صات �لإنتاج �لقائمة منذ ما يزيد على عام ون�صف 
�لببذي يتعايف  �لببوقببت  باملنظمة يف  �أع�صاء  �أوببببك ومنتجني غببري  بببني  �لببعببام 
�ل�صر�ع  جببر�ء  ل�صنو�ت  ��صتمرت  ��صطر�بات  من  �خلببام  من  �إنتاجها  فيه 

و�لنز�عات �ل�صيا�صية.

 خطط ت�صدير وتكرير �لنفط يف 
رو�صيا ت�صري �إىل زيادة يف �لإنتاج 

•• مو�سكو-رويرتز:

قبل �جتماع مع �ل�صعودية ومنتجني �آخرين تخطط رو�صيا بالفعل لزيادة 
�إىل  متببوز  يوليو  مببن  �لببفببرتة  خمطط  يف  يظهر  ح�صبما  �لنفط  �ببصببادر�ت 
ببباأن مو�صكو  �مل�صايف  �إنتاج  زيببادة معدلت  ينبئ مع  �أيلول وهو ما  �صبتمرب 
تتاأهب لزيادة �لإنتاج. ومن �ملقرر �أن يجتمع �ملنتجون من �أوبك وخارجها 
يف فيينا يومي 22 و23 يونيو حزير�ن لبحث زيادة حمتملة لالإنتاج بعد 
�ل�صوق  مببن  يوميا  برميل  مليون   1.8 �صحبت  من�صقة  �إنببتبباج  تخفي�صات 
�ل�صعودية  قببادتببهببا  �لببتببي  �لتخفي�صات  و�ببصبباعببدت  ونبب�ببصببف.  عببام  مببن  لأكبببر 
ورو�صيا يف خف�س فائ�س �لإمد�د�ت �لعاملية ورفع �لأ�صعار نحو 20 دولر� 
�لرو�صي  �لطاقة  وزيببر  مببن  �حلببايل  �لببوقببت  دعبببو�ت يف  ثمة  لكن  للربميل 
�ألك�صندر نوفاك و�آخرين لإعادة �لنظر يف �لتفاق. و�أظهر جدول �ل�صادر�ت 
�لرو�صية �أن من �ملتوقع زيادة �صادر�ت �خلام و�ل�صحنات �لعابرة من رو�صيا 
�إىل 63.36 مليون طن يف ربع �ل�صنة من يوليو متوز �إىل �صبتمرب �أيلول 

مقارنة مع 62.45 مليون للفرتة من �بريل ني�صان �إىل يونيو حزير�ن.
يعني هذ� زيادة بنحو 20 �ألف برميل يوميا و�لرقم لي�س كبري� يف حد ذ�ته 
لكنه يت�صافر مع خطط �مل�صايف زيادة �لإنتاج مبقد�ر 2.2 مليون طن يف 

�لربع �لثالث مقارنة بالربع �لثاين. ويتطلب رفع �لثنني زيادة �لإنتاج.

»�إح�صاء �ل�صارقة« تطلق م�صحًا �صاماًل لتوفري �صورة متكاملة عن �قت�صاد �لإمارة

�لكامنة  و�لفر�س  �لنمو  ون�صب  �ملختلفة 
يف كل منها«.

ومن جهته �أكد �ل�صيخ حممد بن حميد 
يف  جهدها  �لببد�ئببرة  “تو��صل  �لقا�صمي: 
مع  و�لببتببعبباون  �لتكامل  منهجية  تعزيز 
خمببتببلببف �لبببدو�ئبببر �حلببكببومببيببة، �ببصببو�ء يف 
من  غببريه  �أو  �لقت�صادي  �مل�صح  م�صروع 
�ملبب�ببصبباريببع �ملبب�ببصببتببقبببببلببيببة، خببدمببة لأهببببد�ف 
�لإمببارة �ل�صرت�تيجية �ملتمثلة يف تعزيز 
وتر�صيخ  �أر�صها،  على  �لقاطنني  رفاهية 
مكانتها وجهًة �إقليمية ر�ئدة ل�صتقطاب 

�ل�صتثمار�ت«.

منهجية امل�سح
على  �لقت�صادي  �مل�صح  منهجية  وتببقببوم 
لإعد�د   )SNA  2008( نظام  �أ�صا�س 
�لأمم  مببن  �ملعتمد  �لقومية،  �حل�صابات 
�ل�صمول  مبببببببببد�أي  عببلببى  ببببنببباء  �ملبببتبببحبببدة، 
جميع  �ملببب�بببصبببح  يبب�ببصببمببل  �إذ  و�لبببتبببغبببطبببيبببة، 
�لأن�صطة  خمتلف  متار�س  �لتي  �ملن�صاآت 
�لقببتبب�ببصبباديببة �لببرئببيبب�ببصببة يف �لإمببببببارة، مبا 
�ل�صتخر�جية  �ل�صناعة  �أنبب�ببصببطببة  فيها 
و�ملياه،  و�لببغبباز  و�لببكببهببرببباء  و�لتحويلية، 
و�لنقل  و�لإن�صاء�ت،  �لد�خلية،  و�لتجارة 
و�لببتببخببزيببن و�لتبببب�ببببصببببالت، و�خلبببدمبببات 
و�لفنادق،  و�ملببطبباعببم  و�لببتبباأمببني،  �ملببالببيببة 
و�لأن�صطة  �لبببرتفبببيبببهبببيبببة،  و�خلبببببدمبببببات 
غري  و�لببهببيببئببات  و�لبب�ببصببحببيببة،  �لتعليمية 
مدينة  يف  �لعاملة  �لببربببح،  �إىل  �لببهببادفببة 
�ل�صارقة و�حلمرية و�ملنطقتني �ل�صرقية 
�ملناطق �حلرة  �إىل  بالإ�صافة  و�لو�صطى، 

بالإمارة.
و�ببصببيببتببم �لعببتببمبباد يف �ملبب�ببصببح عببلببى قو�ئم 
مع  ح�صر �ملن�صاآت من “تعد�د 2015”، 
“�قت�صادية  بيانات  قاعدة  من  حتديثها 
�ل�صارقة”، و�صيتم ح�صر �ملباين و�ملن�صاآت 

لذلك،  �ملخ�ص�صة  �ل�صتمارة  با�صتخد�م 
و�إحد�ثياتها  من�صاة  كل  موقع  وحتديد 
ببببببدقبببببة و�حلببببب�بببببصبببببول عببببلببببى ببببببيبببببان عببببدد 
�لرئي�س  �لقت�صادي  و�لن�صاط  �لعاملني 
باإمارة  للمن�صاآت  �لبيانات  قبباعببدة  لبناء 

�ل�صارقة.
فئات  ثببالث  �إىل  �ملببنبب�ببصبباآت  �مل�صح  ويق�صم 
�لأوىل  �لبببفبببئبببة  �لببببعببببمببببال،  عبببببدد  حببب�بببصبببب 
عدد  يببقببل  �لببتببي  �ل�صغرية”،  “�ملن�صاآت 
�لعاملني فيها عن خم�صة، ويقدر عددها 
بب 33 �ألفاً و43 من�صاأة، �أما �لفئة �لثانية 
�ملتو�صطة، �لتي ير�وح عدد  �ملن�صاآت  فهي 
عاماًل،  و19   6 ببببني  فببيببهببا  �لببعببامببلببني 
ويقدر عددها بب 16 �ألفاً و546، يف حني 
ت�صمل �لفئة �لثالثة �ملن�صاآت �لكبرية �لتي 
ت�صم 20 عاماًل فاأكر، ويقدر عددها بب 
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ا�ستمارات
بالبيانات  يعنى  �لببذي  �مل�صح،  و�صيعتمد 
�لقت�صادية للمن�صاآت عن �لعام 2017، 
�إحد�هما  �ل�ببصببتببمببار�ت،  مببن  نوعني  على 
جتمعان  �صنوية،  ربببع  و�لأخببببرى  �صنوية 
بيانات خمت�صرة عن �لإنتاج و�مل�صتلزمات 
وتعوي�صات  �ملبب�ببصببافببة،  �لببقببيببمببة  حلبب�ببصبباب 
بهدف  �ملن�صاآت،  من  عينة  من  �لعاملني 
توفري بيانات تتيح ح�صاب معدلت �لنمو 

�لقت�صادي لالإمارة دورياً.
�لعامة  �لبببببيببانببات  �ل�بببصبببتبببمبببارة  وتبب�ببصببمببل 
و�صفتها  �لببقببانببوين،  و�صكلها  للمن�صاأة، 
�لرئي�صة  �أن�صطتها  وو�ببصببف  وملكيتها 
و�لثانوية ور�أ�س �ملال �مل�صرح به و�ملدفوع، 
�لعمالة  عببن  مببعببلببومببات  �إىل  بببالإ�ببصببافببة 
�ل�صلعية،  و�ملبب�ببصببتببلببزمببات  و�لببتببعببويبب�ببصببات، 
ور�صوم �ملدفوعات و�لتحويالت �ملتنوعة، 
و�لثانوي،  �لرئي�س  �لن�صاط  و�إيبببببر�د�ت 

بالإ�صافة �إىل حركة �لأ�صول.

دور ال�سركاء
ل�صركائها  �ل�صارقة”  “�إح�صاء  ونببوهببت 
�حلكوميني �لد�عمني للم�صروع، م�صرية 
�إىل دورهبببببم �حلبببيبببوي يف مبب�ببصبباعببدتببهببا يف 
�لتو��صل مع �ملن�صاآت ، من خالل توفري 
�لهو�تف  و�أرقببام   ، �لعنو�ن  بيانات، مثل: 
و�لربيد �لإلكرتوين، وبيانات عن حجم 
ح�صب  وت�صنيفها  عمالها،  وعببدد  �ملن�صاأة 
�أ�بببصبببكبببال �لدعم  �لببنبب�ببصبباط، وتبببقبببدمي كبببل 

للم�صروع.
�صتدعم  �ل�صريكة  �لدو�ئر  �أن  و�أو�صحت 
�مليد�ين  و�لببعببمببل  �لببتببحبب�ببصببري  مببرحببلببتببي 

•• ال�سارقة-الفجر:

�لقت�صادي  �لزدهبببببار  مببو�كبببببة  �إطببببار  يف 
و�صعيها  �لبب�ببصببارقببة،  �إمببببارة  ت�صهده  �لبببذي 
منظومة  تطوير  يف  للم�صاهمة  �مل�صتمر 
د�ئرة  �أطلقت  علمية،  �أ�ص�س  وفببق  عمله 
بال�صارقة،  �ملجتمعية  و�لتنمية  �لإح�صاء 
م�صروع �مل�صح �لقت�صادي لالإمارة، بهدف 
خ�صائ�س  عببن  متكاملة  �ببصببورة  تببوفببري 
ومكونات �ملوؤ�ص�صات �لعاملة يف �لقطاعني 
تز�ول  �لتي  و�لقطاعات  و�خلا�س،  �لعام 
�أنبب�ببصببطببة �قببتبب�ببصبباديببة غبببري رببببحبببيبببة، مبا 
تقدمي  على  �لد�ئرة  حر�س  مع  ين�صجم 
�لتنمية  تدعم  حديثة  �إح�صائية  بيانات 
يف  �مل�صتد�مة  و�لجتماعية  �لقت�صادية 

�لإمارة.
موؤخر�ً،  �ل�صارقة”،  “�إح�صاء  وعببقببدت 
برئا�صة �ل�صيخ حممد بن حميد �لقا�صمي، 
�لتمهيدي  �لجبببتبببمببباع  �لببببد�ئببببرة،  مببديببر 
�لأول مل�صروع �مل�صح، يف �لق�صباء، بح�صور 
و�ملوؤ�ص�صات  �لببدو�ئببر  من  �لعديد  ممثلي 
بهدف  و�لحتببباديبببة،  �ملحلية  �حلببكببومببيببة 
�إطالعهم على مر�حل �مل�صروع وخطو�ته 

و�لغايات �ملرجوة منه.
وخببببالل �لجببتببمبباع، �ببصببرح �لأ�ببصببتبباذ علي 
حمبببببببببببوب، �ملببب�بببصبببتببب�بببصبببار �لإحبببب�ببببصببببائببببي يف 
�مل�صح  مببب�بببصبببروع  مببببن  �لبببغبببايبببة  �لبببببد�ئبببببرة، 
�لقت�صادي لالإمارة، و�أهد�فه ومنهجية 
تببنببفببيببذه وطببريببقببة جببمببع �لبببببيببانببات فيه، 
و�أنو�ع  �ملن�صاآت،  حجم  على  تعتمد  �لتي 
ومكوناتها،  �ملبب�ببصببتببخببدمببة  �ل�بببصبببتبببمبببار�ت 
ومر�حله،  للم�صروع  �لزمني  و�لربنامج 
و�ملوؤ�ص�صات  �لببدو�ئببر  من  �ل�صركاء  د�عياً 
�حلكومية �إىل تزويد “�إح�صاء �ل�صارقة” 
�لبيانات  من  ومتطلباتها  باحتياجاتها 
جميع  توفري  �صبيل  يف  معها  و�لتعاون   ،
�لت�صهيالت �لالزمة لإمتامه وفق �ملوعد 

�ملحدد.

هدفًا  12
�إىل  لل�صارقة  �لقت�صادي  �مل�صح  وي�صعى 
حتقيق 12 هدفاً، تتمثل يف �لتعرف على 
هيكل �ل�صورة �لقت�صادية وتوزيعاتها يف 
�ل�صناعة  هيكل  على  و�لتعرف  �لإمبببارة، 
�ل�صلعية  �لإنبببتببباج  حبب�ببصببب   وتببوزيببعبباتببهببا، 
و�خلدمية ح�صب نوع �لن�صاط �لقت�صادي 
بيان  �إىل  بالإ�صافة  و�ملنطقة،  و�لقطاع 
وتوزعهم  وت�صنيفهم  �لببعببامببلببني  �أعببببد�د 

ح�صب �لن�صاط و�لقطاع و�ملنطقة.
وتببتبب�ببصببمببن �لأهببببببد�ف �أيبب�ببصبباً بببيببان قيمة 

و�لإنببباث،  للذكور  ومتو�صطاتها  �لأجبببور 
وتو�صيح  �ل�صتثمار�ت،  حجم  وتو�صيح 
يت�صمن  �لأخبببرى مبا  �لت�صغيل  �إيبببر�د�ت 
�أن�صطة �لإنتاج �لرئي�صة و�لثانوية، ح�صب 

�لن�صاط �لقت�صادي و�لقطاع و�ملنطقة.
�ملحلي  �لببنبباجت  قيا�س  �إىل  �مل�صح  وي�صعى 
بببنببهببج �لإنببببتبببباج ونبببهبببج �لدخل  لببببالإمببببارة 
�لقطاع  بح�صب  مبببببا�ببصببرة،  مبب�ببصببادر  مببن 
و�لن�صاط �لقت�صادي و�ملنطقة، بالإ�صافة 
�إىل تقدير قيمة �ملخزون من م�صتلزمات 
�لبيع  �مل�صرت�ة بغر�س  �لإنتاج و�لب�صائع 
و�لإنببببتبببباج، وتببقببديببر عببو�ئببد دخبببل �مللكية 

�ملتنوعة �ملقبو�صة و�ملدفوعة.
وت�صمل �لأهد�ف �أي�صاً �لتعرف على حركة 
�لثابت  �لر�أ�صمايل  و�لتكوين  �ملببوجببود�ت 
لببكببل �لأنبب�ببصببطببة �لقببتبب�ببصبباديببة يف �لإمببببارة 
�إىل  بالإ�صافة  �لر�أ�صمايل،  �لأ�صل  ونببوع 
بيان عدد �ملوؤ�ص�صات �لعاملة يف �لأن�صطة 
�لن�صاط  ح�صب  �مل�صمولة،  �لقت�صادية 

�لقت�صادي و�لقطاع و�ملنطقة.

بيانات موثوقة
�آل ثاين،  وقال �ل�صيخ حممد بن عبدهلل 
“متتلك   : �ل�صارقة”  “�إح�صاء  رئي�س 
�إمارة �ل�صارقة روؤية تنموية بعيدة �ملدى، 
يو�كبها ن�صاط �قت�صادي متناٍم يف خمتلف 
هذ�  على  �حلفاظ  ويتطلب  �لقطاعات، 
�لبببزخبببم و�لببنببمببو وجببببود خببطببط و��صحة 
جودة  ذ�ت  �إح�صائية  بيانات  على  قائمة 
�مل�صح  �إطبببالق  ويبباأتببي  عالية،  وموثوقية 
�مل�صاعي  هببذه  مببع  من�صجماً  �لقت�صادي 
�لأن�صطة  عببن  متكاملة  �ببصببورة  لإعببطبباء 

و�لقطاعات �لقت�صادية يف �لإمارة«.
�لقت�صادي  �ملبب�ببصببح  “ي�صهم  و�أ�ببببصبببباف: 
�لبببببيببانببات �لأ�ببصببا�ببصببيببة �لالزمة  تببوفببري  يف 
�لببقببومببيببة، وح�صاب  �حلبب�ببصببابببات  لإعبببببد�د 
على  و�لتعرف  �لإجببمببايل،  �ملحلي  �لناجت 
�لقطاع �خلا�س فيه، ما يدعم  م�صاهمة 
�ببصببانببعببي �لبببقبببر�ر يف �تببخبباذ كببل مببا �صاأنه 
�لإ�صهام يف تطوير �ملنظومة �لقت�صادية 
لتحقيق  �لإمبببارة  جهود  وتعزيز  �ملحلية، 

�لتنمية �مل�صتد�مة«.
�ل�صارقة”:  “�إح�صاء  رئببيبب�ببس  وتببباببببع 
�إعد�د  يف  �مل�صح  بيانات  ��صتخد�م  “ميكن 
�ملوؤ�صر�ت �لدورية للتعرف على معدلت 
�ل�صتفادة  ميكن  كما  �لقت�صادي،  �لنمو 
و�لتحليل  �لبببببحببث  �أغببببر��ببببس  يف  مببنببهببا 
�لقببتبب�ببصببادي، �لأمببببر �لبببذي يببدعببم �لثقة 
�مل�صتثمرين  ويعطي  �لإمببارة،  �قت�صاد  يف 
قطاعاتها  حببول  ومتكاملة  �صفافة  روؤيببة 

خالل  مببن  �لب�صرية،  باملتطلبات  �أيبب�ببصبباً 
للم�صاعدة  موظفيها  مببن  عببدد  تر�صيح 
�حل�صر  مبببهبببام  وتببنببفببيببذ   ، �لببتببجببهببيببز  يف 
�صرورة  �إىل  لفببتببة  �لقببتبب�ببصببادي،  و�مل�صح 
بتقنيات �لت�صال  توفري مكاتب جمهزة 
�حلديثة لدى �ل�صركاء مل�صاعدة �لباحثني 
�ل�صارقة”  لب”�إح�صاء  �لبيانات  �إر�صال  يف 

بعد جمعها.
�أي�صاً  ينطبق  �ل�صركاء  دعببم  �أن  وذكبببرت 
عببلببى �جلبببانبببب �لإعببببالمببببي، مبب�ببصببرية �إىل 
�أنهم �صي�صاركون يف �حلمالت �لإعالمية 
و��صتخد�م  و�إعبببببالنببببباتبببببه،  لبببلبببمببب�بببصبببروع، 
�أماكن مر�جعة  به يف  �ملل�صقات �خلا�صة 
�أو�صع نطاق  �ملتعاملني للتعريف به على 
كتيبات  تبببوزيبببع  �إىل  بببالإ�ببصببافببة  ممببكببن، 
�مل�صح  عن  تفا�صيل  تت�صمن  للمر�جعني 
�ملببر�جببعببني مبن�صور  وتبببزويبببد  وبببيببانبباتببه، 
�ملفت�صني  تببزويببد  و�أخبببري�ً  بامل�صح،  خا�س 
�أ�صحاب  عبببلبببى  لببتببوزيببعببهببا  مببببنببب�بببصبببور�ت 

�ملن�صاآت.

الربنامج الزمني
�صاماًل  زمنياً  برناجماً  �لد�ئرة  وحببددت 
�جلاري،  �لعام  نهاية  حتى  ميتد  للم�صح 
و�عتمادها،  �مل�صروع  خطة  بتحديد  يبد�أ 
وحتديث �إطار �مل�صح �لقت�صادي، وت�صليم 
�ل�صتمارة  مببن  ومعتمدة  نهائية  ن�صخة 
و�ل�صو�بط، وت�صميم �لأنظمة وتطويرها 
وفح�صها، وت�صميم و�ختيار �لعينة على 
وتدريب  �لقت�صادي،  �لن�صاط  م�صتوى 
�ملببدربببني و�ملبب�ببصببرفببني و�لببببباحببثببني نظرياً 
�لذي  �ملببيببد�ين  بالعمل  مببببرور�ً  وعببمببلببيبباً، 

يبد�أ يف �لأول من �صبتمرب �ملقبل، 
و�لتنمية  �لإحبببب�ببببصبببباء  د�ئببببببببرة  وتبببعبببتبببرب 
حكومية  جببهببة  �لبب�ببصببارقببة،  يف  �ملجتمعية 
�لتنمية  مببب�بببصبببرية  يف  ومبببببوؤثبببببرة  فببباعبببلبببة 
�مل�صتد�مة �لتي تنتهجها �ل�صارقة يف ظل 
توجيهات �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور 
�ببصببلببطببان ببببن حمببمببد �لببقببا�ببصببمببي، ع�صو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�صارقة، ويف �إطار 
�لروؤية �لوطنية لدولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة..
ببببالإ�بببصبببافبببة �إىل  �لببببببد�ئببببببرة،   وحتببببر�ببببس 
بالبحوث  �لقيام  على  �لرئي�صة،  مهامها 
�ل�صتق�صائية،  و�لببدر��ببصببات  �لجتماعية 
�ملجتمعية  ببباخلببدمببات  �لرتبببقببباء  بببهببدف 
ودعم �ل�صرت�تيجيات �لتنموية حلكومة 
�أكر  م�صتقباًل  ي�صمن  مبببا  �لبب�ببصببارقببة، 
��بببصبببتبببد�مبببة لببلببجببيببل �حلببببببايل و�لأجببببيببببال 

�ملقبلة.

كهرباء دبي حتث �ملتعاملني على ��صتخد�م �لأجهزة �لكهربائية خارج �صاعات �لذروة

م�صرف �لإمار�ت �ملركزي ي�صع حدً� �أق�صى للر�صوم �خلا�صة بالقرو�ض و�خلدمات �مل�صرفية �ملقدمة للعمالء �لأفر�د 
•• اأبو ظبي -الفجر: 

على  تعدياًل  �أجببرى  قد  �أنببه  �ملركزي  �ملتحدة  �لعربية  �لإمبببار�ت  م�صرف  �أعلن 
“�مللحق 2” لب “نظام �لقرو�س �مل�صرفية و�خلدمات �ملقدمة للعمالء �لأفر�د 
�أو  للر�صوم  �صقوف  جببديببدة  ق�صوى  حبببدود�ً  �لتعديل  هببذ�  وي�صع   .”2011
�لببعببمببالء �لأفبببببر�د. وتنطبق هببذه �حلدود  �ملببفببرو�ببصببة على خببدمببات  �لببعببمببولت 
قرو�س  مببثببل  بامل�صتهلكني،  �ل�صلة  ذ�ت  �مل�صرفية  �خلببدمببات  عببلببى  �لببقبب�ببصببوى 
�لتعديل يف وقت يعمل  �لتاأخري لبطاقات �لئتمان. وياأتي هذ�  �ملنازل، ور�صوم 
�لدولة  يف  �مل�صريف  �لقطاع  متابعة  يف  دوره  تعزيز  على  �ملببركببزي  �مل�صرف  فيه 
و�لإ�ببصببر�ف عليه. وقببد ُو�صعت هببذه �حلببدود �لق�صوى من ببباب �للببتببز�م بكافة 
من  عببال  مب�صتوى  خببدمببات  على  ح�صوله  و�ببصببمببان  �مل�صتهلك،  حماية  مبببببادئ 
�ل�صفافية و�لإن�صاف وباأ�صعار معقولة. و�أ�صار م�صرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملركزي �إىل �أنه يتوقع �أن تكون لدى �لبنوك و�صركات �لتمويل �إجر�ء�ت مالئمة 
�لر�صوم،  �حت�صاب  عليها  يتم  �لتي  لالأ�ص�س  فح�صاً  تت�صمن  �ملنتجات،  لإجببازة 

و�لقيام، كما هو �حلال يف �لعديد من �حلالت، بفر�س ر�صوم �أقل من �حلدود 
للر�صوم  �لأق�صى  �أن تطبيق �حلد  �ملركزي  �مل�صرف  و�أكببد  �ملببحببددة.    �لق�صوى 
�لعادلة  �لتناف�صية وغري  �ملمار�صات غري  �مل�صتهلكني من  ياأتي كو�صيلة حلماية 
للر�صوم  �لأعلى  �ملوؤ�ص�صات للحد  ��صتخد�م  �لتي قد يتعر�صون لها مبا يف ذلك 
عندما تكون �لتكاليف �لفعلية �أقل، �إذ �صيتعني على �لبنوك يف هذه �حلالة تربير 
زيادة تكاليفها وبالتايل زيادة �لر�صوم، مهيباً بامل�صتهلكني عدم �لرتدد بالإبالغ 
عن �أية حالة من عدم �لمتثال للتعديالت �جلديدة قد يتعر�صون لها خالل 
تعامالتهم مع �لبنوك و�صركات �لتمويل. و�أو�صح �مل�صرف �ملركزي �أن �لتعديل 
�أنو�ع  �لأق�صى على  مل�صتويات �حلد  لة  �إجببر�ء مقارنات معيارية مف�صّ بعد  جاء 
�لر�صوم �مل�صتهدفة، يف مقابل معايري حملية ودولية، و�لفح�س �لدقيق لقو�عد 
�حت�صاب �لتكلفة �لتي تتبعها �لبنوك، وحكم �خلرب�ء يف �مل�صرف �ملركزي. �صملت 
�أق�صى على 43  �ملقارنة �ملعيارية در��صة 140 نوعاً من �لر�صوم وو�صعت حد�ً 
منها وفقاً ملبادئ حماية �مل�صتهلك. من بني هذه �لأنو�ع �لثالثة و�لأربعني 43 
هنالك �أربعة وع�صرين 24 نوعاً من �لر�صوم �ملحددة يف �لنظام �ل�صابق، وبنف�س 

�حلد �لأق�صى �أو �أقل و19 نوعاً من �لر�صوم �جلديدة.    و�أ�صار �مل�صرف �ملركزي 
�إىل �أنه قد �أجرى م�صاور�ت م�صبقة مع �مل�صارف ب�صاأن تعديل �حلدود �لق�صوى 
للر�صوم، م�صيد�ً مبا �أبدوه من رد فعل �إيجابي.  و�أ�صدر �مل�صرف �ملركزي تعليماته 
للبنوك و�صركات �لتمويل بالإعالن عن �حلدود �لق�صوى �جلديدة للر�صوم على 
مو�قها �لإلكرتونية على �صبكة �لإنرتنت.  و�أكد �مل�صرف �ملركزي �أنه �صيقوم من 
�لآن ف�صاعد�ً باإجر�ء مر�جعة �صنوية للر�صوم �مل�صتقبلية �لتي تفر�صها �مل�صارف 
بهدف �صمان حماية �مل�صتهلكني ب�صكل منا�صب. كما �صيطلب �مل�صرف �ملركزي 
من �لبنوك �حل�صول على مو�فقته �مل�صبقة على �أي خطط لديها باإدخال ر�صوم 

جديدة، �أو �إجر�ء تعديل يف �لر�صوم بن�صبة تتجاوز %5 �صنوياً. 
ويجب على �لبنوك �إخطار �مل�صرف �ملركزي وطلب مو�فقته على هذه �لإ�صافات 
�أو �لتغيري�ت خالل �لأيام �خلم�صة 5 �لأوىل من �صهري �أبريل �أو �أكتوبر من كل 
عام. و�صدد �مل�صرف �ملركزي على �أن جميع �لر�صوم �لتي مت ذكرها يف �لتعديل 
ل ت�صمل ر�صوم �صريبة �لقيمة �مل�صافة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لتي 

حتددها �لهيئة �لحتادية لل�صر�ئب.
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•• دبي- وام:

�أطببلببقببت هببيببئببة كببهببرببباء ومبببيببباه دببببي حملة 
لت�صجيع  �لببتببوعببويببة  �لذروة”  “�صاعات 
�ملتعاملني على �حلد من ��صتخد�م �لأجهزة 
�لكهربائية خالل �صاعات ذروة �ل�صتهالك 
�لإمكان  قببدر  م�صاًء   6 �إىل  ظهر�ً   12 من 
�ل�صباحية  �لفرتة  ��صتخد�مها يف  وجدولة 
�أو �مل�صائية. وتت�صمن هذه �لأجهزة �صخان 
�ملالب�س  وغ�صالة  �لكهربائي  و�لفرن  �ملياه 
وغبب�ببصببالببة �لبب�ببصببحببون و�ملبببكبببو�ة وغببريهببا من 
كبببببري�ً من  قببببدر�ً  �لببتببي ت�صتهلك  �لأجبببهبببزة 

�لطاقة.
�لع�صو  �لطاير  حممد  �صعيد  �صعادة  وذكببر 
كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب 
��صرت�تيجية  تتبنى  �لهيئة  �أن  دبببي  ومياه 
ببباأهببمببيببة تر�صيد  �لبببوعبببي  لببرفببع  مببتببكببامببلببة 
�ل�صتهالك و�إ�صر�ك جميع فئات �مل�صتهلكني 

يف جببهببود حببمببايببة �لبببببيببئببة و�حلبببفببباظ على 
�ملو�رد �لطبيعية عرب �لعديد من �لرب�مج 
�لتوعوية  و�حلببمببالت  �لبيئية  و�ملبببببببادر�ت 
�لأعو�م  خالل  مهمة  وفببور�ت  حققت  �لتي 

جميع  م�صاهمة  �إمكانية  و�أثبببببتببت  �ملا�صية 
�لوطنية  �جلببهببود  دعبببم  يف  �ملجتمع  �أفببببر�د 
ظاهرتي  مببن  �حلببد  �إىل  �لهادفة  و�لعاملية 
من  �حلبببر�ري  و�لحتبا�س  �ملناخي  �لتغري 
�لعمل  يف  �إيببجببابببيببة  �صلوكيات  تبني  خببالل 
�أمل  �أ�صارت �ملهند�صة  و�ملنزل. ومن جانبها 
كو�صك نائب �لرئي�س – �لت�صويق و�لت�صال 
�ملوؤ�ص�صي يف �لهيئة �إىل �أن “�صاعات �لذروة” 
تهدف �إىل حث �أفر�د �ملجتمع على ��صتخد�م 
قدر�ً  ت�صتهلك  �لتي  �لكهربائية  �لأجببهببزة 
�ل�صباحية  �لببفببرتة  �لببطبباقببة يف  مببن  كبببببري�ً 
�ل�صتهالك  ذروة  �أوقبببات  خببارج  �مل�صائية  �أو 
وجتنب �لفرتة من 12 ظهر�ً �إىل 6 م�صاًء 
قبببدر �لإمبببكبببان حببيببث يببببوؤدي �رتببفبباع �لطلب 
�ل�صيف وخا�صة  �أ�صهر  �لطاقة خالل  على 
�أثناء فرتة ذروة �ل�صتهالك �إىل زيادة �إنتاج 
�لطاقة وبالتايل ��صتهالك كميات �أكرب من 

�لوقود وزيادة �لنبعاثات �لكربونية.
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املال والأعمال

�لإمار�ت تفوز با�صت�صافة عمومية منظمة 
�آ�صيا و�ملحيط �لهادي لالعتماد 2020

•• طوكيو -وام:

�لثاين  �لعمومية  �جلمعية  �جتماعات  با�صت�صافة  �لإمببببار�ت  دولببة  فببازت 
ملنظمة �آ�صيا و�ملحيط �لهادي لالعتماد APAC �لتي �صتعقد يف �لعا�صمة 

�أبوظبي يف �لعام 2020.
 ENAS �لإمار�تي  �لوطني  �لعتماد  نظام  ��صتعر�س  بعدما  �لفوز  ياأتي 
بببالببتببعبباون مببع مببركببز �لعببتببمبباد �خلليجي - خبببالل �لجببتببمبباع �لبببذي عقد 
تاأييد� دوليا عند  �لببذي ك�صب  �مللف �لإمببار�تببي  �لقوة يف  �أوجببه  �ليابان-  يف 
�لرت�صح. وتعد ��صت�صافة �لدولة لهذ� �حلدث �لإقليمي �ملهم ح�صيلة جهود 
نظام �لعتماد �لوطني �لإمار�تي �ل�صاعية �إىل �أن تكون دولة �لإمار�ت وجهة 
وملتقى دويل ي�صتقبل �أهم �ملنظمات �لإقليمية و�لعاملية �لعريقة �لتي تعنى 
ما  �صيح�صره  �حلببدث  هببذ�  و�أن  خ�صو�صا  و�لتميز  �جلببودة  �أن�صطة  بدعم 
�لوطنية من  �لعتماد  �أجهزة  �خلببرب�ء وممثلي  م�صارك من   300 يناهز 
حو�يل 50 دولة حول �لعامل، ميثلون �أبرز �خلرب�ء �لفنيني على م�صتوى 

�لعامل.
و�أكبببببدت �لببدكببتببورة رحبببباب �لببعببامببري مببديببرة �إد�رة �لعببتببمبباد �لببوطببنببي �أن 
��صت�صافة �لدولة ملثل هذه �لأحد�ث �لإقليمية و�لعاملية يعد مبثابة تتويج 
�جتماعات  ل�صت�صافة  �لإمار�تي  �لوطني  �لعتماد  نظام  وم�صاعي  جلهود 
�للجنة �لعمومية لأحد �أهم �ملنظمات �لدولية �لعريقة �لتي تعنى بن�صاطات 
�لإمار�ت  دولببة  �أن  كما   APAC �لهادي  و�ملحيط  �آ�صيا  دول  يف  �لعتماد 
ممثلة يف نظام �لعتماد �لوطني ENAS هي ع�صو يف �ملنظمة منذ �لعام 
�لفعالية خمتلف جهات  �صت�صت�صيف خالل  �لدولة  �أن  و�أ�صافت   .2016
�خلرب�ء  و�أهبببم  �لببهببادي  و�ملحيط  �آ�صيا  منطقة  دول  يف  �لوطنية  �لعتماد 
�لإمببببار�ت  ��صت�صافة  مببع  بببالببتببز�مببن  وذلبببك  �لببعببامل  م�صتوى  على  �لفنيني 
ملعر�س �إك�صبو 2020 �حلدث �لذي �صي�صتقبل ماليني �لزو�ر من خمتلف 
�ملتوقع يف هذ�  �لبببدويل  �لذهني  �لع�صف  �أن  �إىل  و�أ�ببصببارت  �لببعببامل.   �أنببحبباء 
�حلدث �صيعزز من مكانة نظام �لعتماد �لوطني �لإمار�تي على �خلارطة 
�لإقليمية و�لدولية كما �صيوفر فر�صة منوذجية ل�صقل �خلرب�ت �لوطنية 
�أيام تتخللها   10 يف هذ� �ملجال حيث �صتعقد هذه �لجتماعات على مد�ر 
�جتماعات جلان فنية متخ�ص�صة يتم خاللها ��صتعر��س �أحدث �مل�صتجد�ت 
بالعتماد  تعنى  �لتي  �لدولية  و�ملمار�صات  باملتطلبات  �خلا�صة  و�لتطور�ت 

ون�صاطات تقييم �ملطابقة.
�لبببذي لعبته د�ئببببرة �لثقافة  �ملببهببم و�حلببيببوي  �لببببدور  وجتبببدر �لإ�بببصبببارة �ىل 
�إعد�د  يف  �لإمببار�تببي  �لوطني  �لعتماد  نظام  دعم  يف  �أبوظبي   - و�ل�صياحة 
ملف �ل�صت�صافة �مل�صرتكة مع مركز �لعتماد �خلليجي لعقد هذ� �لجتماع 

يف �لعا�صمة �أبوظبي.

�تفاقية بني »لإمار�ت دبي �لوطني« 
و»�صركة �أمو�ل« لتقدمي خدمات �لتقا�ض

•• دبي -وام:

وقع بنك �لإمار�ت دبي �لوطني �تفاقية مع �صركة �أمو�ل للو�صاطة �ملالية 
و�لت�صوية  �لتقا�س  خدمات  من  ي�صتفيد  جتاريا  �صريكا  مبوجبها  ت�صبح 

�لتي يقدمها �لبنك.
ومتببكببن بببنببك �لإمبببببار�ت دببببي �لببوطببنببي مببن �إ�ببصببافببة عبببدد مببن �لببعببمببالء �إىل 
توفري  يف  �ل�صوق  م�صتوى  على  �صباقا  بببذلببك  ليكون  �ملتنامية  حمفظته 
يف  �لأ�صهم  �أ�ببصببو�ق  يف  �لببتببد�ول  يف  للم�صاركني  و�لت�صوية  �لتقا�س  خدمات 
�لدولة وذلك يف �أعقاب ح�صوله على �ملو�فقة �لالزمة من “هيئة �لأور�ق 

�ملالية و�ل�صلع” لي�صبح “ع�صو تقا�س عام«.
وقال طارق بن هندي نائب �لرئي�س �لتنفيذي ورئي�س �ملنتجات و�خلدمات 
�ل�صت�صارية لالأفر�د و�إد�رة �لرو�ت يف بنك �لإمار�ت دبي �لوطني �إن توقيع 
�لتفاقية ياأتي لك�صب مزيد من ثقة �صركة �أمو�ل للو�صاطة �ملالية لتزوديها 
مبجموعة من �خلدمات و�لأدو�ت و�ملنتجات �ملبتكرة لتعزيز كفاءة �أعمالها 

.
�أمو�ل  �صركة  �إد�رة  رئي�س جمل�س  �ل�صالمي  �صلطان  �صيف  قال  من جانبه 
�أول  �لوطني  دبي  �لإمببار�ت  بنك  �ملتميزة مع  �ل�صر�كة  �إن  �ملالية  للو�صاطة 
ع�صو تقا�س عام معتمد على م�صتوى دولة �لإمببار�ت تاأتي يف �إطار �صعينا 
معايري  لأرقبببى  وفقا  لعمالئنا  �جلبببودة  عالية  خببدمببات  لتوفري  �ملتو��صل 

�لكفاءة و�ل�صفافية.

مليون درهم قيمة   612
ت�صرفات �لعقار�ت يف دبي �م�ض

•• دبي -وام:

حققت �لت�صرفات �لعقارية يف د�ئرة �لأر��صي و�لأمالك يف دبي �أكر من 
612 مليون درهم حيث �صهدت �لد�ئرة �م�س ت�صجيل 175 مبايعة بقيمة 
390 مليون درهم منها 14 مبايعة لالأر��صي بقيمة 192 مليون درهم 

و161 مبايعة لل�صقق و�لفلل بقيمة 198 مليون درهم.
158 مليون درهم يف منطقة جزر  �أهم مبايعات �لأر��صي بقيمة  وجاءت 
�لعامل تليها مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم يف منطقة �لثنية �لثالثة تليها 

مبايعة بقيمة 4 ماليني درهم يف منطقة جمري� �لأوىل.
�إذ  �ملبايعات  عببدد  حيث  مببن  �ملناطق  �لأوىل  علي  جبل  منطقة  وتبب�ببصببدرت 
�لأوىل  ور�صان  وتلتها منطقة  درهم  8 ماليني  بقيمة  3 مبايعات  �صجلت 
 6 �ل�صفا  و�دي  يف  وثالثة  درهببم  ماليني   3 بقيمة  مبايعتني  بت�صجيلها 

بت�صجيلها مبايعتني بقيمة 7 ماليني درهم .
 10 بقيمة  مبايعة  جببباءت  و�لببفببلببل  �ل�صقق  مبايعات  ببباأهببم  يتعلق  وفيما 
 9 بقيمة  مبايعة  تلتها  �ملبايعات  كاأهم   2 جزيرة  مبنطقة  درهببم  ماليني 
ماليني درهم يف منطقة جزيرة 2 و�أخري� مبايعة بقيمة 9 ماليني درهم 
يف منطقة جزيرة 2. وت�صدرت منطقة �لرب�صاء جنوب �لر�بعة �ملناطق من 
حيث عدد مبايعات �ل�صقق و�لفلل �إذ �صجلت 35 مبايعة بقيمة 22 مليون 
درهم وتلتها منطقة �ليالي�س 2 بت�صجيلها 24 مبايعة بقيمة 34 مليون 
ماليني   8 بقيمة  مبايعة   17 بت�صجيلها  �لأوىل  �لثنية  يف  وثالثة  درهببم 
22 رهن  222 مليون درهم منها  �لرهون قيمة قدرها  . و�صجلت  درهم 
�أر��س بقيمة 137 مليون درهم و 46 رهن فلل و�صقق بقيمة 85 مليون 
درهم و كان �أهمها مبنطقة �لنهدة �لثانية بقيمة 71 مليون درهم و�أخرى 

يف منطقة �خلليج �لتجاري بقيمة 47 مليون درهم.

 مب�ساركة 41 دولة 

»جزيرة �ملرجان« يف منتدى ليفربول �لعاملي لال�صتثمار 

»�إمباور« حت�صد  4 جو�ئز  يف موؤمتر جمعية تربيد �ملناطق 2018 بكند�
•• دبي-الفجر: 

�لتربيد  لأنظمة  �لإمبببار�ت  موؤ�ص�صة  فببازت 
مببزود خلدمات  �أكببرب  “�إمباور”،  �ملببركببزي 
تربيد �ملناطق يف �لعامل، باأربع جو�ئز منها 
جائزتني ذهبيتني عن فئتي “�إجمايل عدد 
�ملباين �ملتعاقد عليها “ و” �جمايل �مل�صاحة 
خلدمات  �ملببخبب�ببصبب�ببصببة  عليها”   �ملببتببعبباقببد 
�ل�صمالية”،  �أمريكا  خببارج  �ملناطق  تربيد 
م�صروع  عببن  �لفخرية  �لبتكار  وجائزتي 

“�حلل �ل�صامل لنظام �لعد�د�ت با�صتخد�م 
 « ”AIMS 360 �ل�صطناعي  �لببذكبباء 
وجائزة �لبتكار �لفخرية “لنظام �لتحكم 
�لأمثل يف تدفق �لطاقة ملحطات �ملبدلت 
�حلر�رية با�صتخد�م �لعمليات �لإح�صائية 
هذ�  عببلببى  �إمببببببببباور  وحببب�بببصبببدت  �لذكية” 
�خلا�س  �جلو�ئز  توزيع  حفل  يف  �لتكرمي 
و�ملعر�س  لببلببمببوؤمتببر   109 �لببببب  بببببالببببدورة 
�ل�صنوي للجمعية �لدولية لتربيد �ملناطق 
�نعقد  �لببذي  �لكندية،  فانكوفر  مدينة  يف 

14 يونيو  �إىل   11 خالل �لفرتة ما بني 
�جلاري.

لنظام  �لبب�ببصببامببل  “�حلل  مبب�ببصببروع   يببعببتببرب 
�ل�صطناعي  �لذكاء  با�صتخد�م  �لببعببد�د�ت 
عليه  حبببببازت  �لبببببذي   ،«  AIMS 360
�إمباور فيه على جائزة �لإبتكار �لفخرية، 

نظام متكامل يعمل عن بعد ..
�لتربيد  �حببتببيبباجببات  �إد�رة  �إىل  ويببهببدف   
�لنظام  تبب�ببصببمببيببم  ومت  فبببعبببال،  نببحببو  عببلببى 
خلدمة �ملتعاملني حيث يقدم لهم  فو�تري 
دقببيببقببة، ويبببقبببوم بببكبب�ببصببف تببلببقببائببي عبببن �أي 
�مل�صبببببببكلة  ويحل  �لعد�د�ت  يف  يحدث  خطاأ 
تربيد  خدمة  يوفر  كما  قيا�صببببببببي،  بوقت 
بالنفع  فيه  يعود  مبا  للمتعاملني  �ملناطق 

للجانبني. 
�لثانية  �لببفببخببريببة  �لإببببتبببكبببار  جبببائبببزة  �أمببببا 
فكانت عن تطبيق �إمباور “لنظام �لتحكم 
�لأمثل يف تدفق �لطاقة ملحطات �ملبدلت 
�حلر�رية با�صتخد�م �لعمليات �لإح�صائية 
�لذكية” �لذي ي�صتخدم على نطاق و��صع 
يف جمبببال �لبب�ببصببنبباعببات �لببتببحببويببلببيببة، وذلك 
�ملتطلبات  بتلبية  �لتز�مها  مببن  �نببطببالقبباً 
حيث  مببن  للم�صتخدمني  عليها  �ملتعاقد 
�لتدفق ودرجببة حببر�رة �ملياه �ملببزودة، حيث 

ي�صمنون بقاء ��صتثمار�تهم يف �أيٍد �أمينة 
تت�صم بامل�صاءلة و�ل�صفافية.

وتبعد جزيرة �ملرجان م�صافة 15 دقيقة 
بال�صيارة عن مطار ر�أ�س �خليمة �لدويل 
و45 دقببيببقببة عبببن مببطببار دببببي �لببببدويل. 
وتببتببمببتببع �جلبببزيبببرة ببب�ببصببو�طببئ متببتببد على 
م�صافة 7.8 كيلومرت�ت، وو�جهة بحرية 
خمططات  مع  كيلومرت�ً،   23 مب�صافة 
�آلف  و8  �صكنية  وحببدة   6500 لإن�صاء 
فبب�ببصبباًل عببن منتجعات  فببنببدقببيببة،  غببرفببة 
400 غرفة، و600  �صحية تتاألف من 

فيال للعطالت.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�ملطور  �ملرجان”،  “جزيرة  �بببصببباركبببت 
ر�أ�س  يف  �حلببر  �لتملك  ملناطق  �لرئي�صي 
�لعاملي لال�صتثمار  “�ملنتدى  �خليمة، يف 
مدينة  يف   ”2018 �ملبببببا�ببصببر  �لأجببنبببببي 
ليفربول باململكة �ملتحدة، يف خطوة متثل 
�إىل  �لر�مية  قوياً ل�صرت�تيجيتها  ر�فد�ً 
�لكبرية  �ل�صتثمارية  للفر�س  �لرتويج 
�لببتببي تببوفببرهببا. و�ببصببهببد �ملببنببتببدى ح�صور 
نخبة من �لوزر�ء و�مل�صوؤولني �حلكوميني 
رفيعي �مل�صتوى وقادة �لأعمال �لدوليني 
و�صلطت  دولبببببببببًة.   41 مببببن  �أكببببببر  مببببن 
�ل�صوء على فر�صها  �ملرجان”  “جزيرة 
�لتي  �لتناف�صية  و�ملبببز�يبببا  �ل�ببصببتببثببمبباريببة 
تقدمها خالل هذ� �حلدث �لعاملي �لذي 

��صتمر على مدى 3 �أيام.

 االقت�ساد املتنوع :
بببهببذه �ملببنببا�ببصبببببة قبببال �ملببهببنببد�ببس عبد�هلل 
�لبببببعبببببببببببدويل، �لبببرئبببيببب�بببس �لبببتبببنبببفبببيبببذي لب 
’�ملنتدى  “ي�صكل  �ملرجان”:  “جزيرة 
�ملبا�صر‘  �لأجببنبببببي  لببال�ببصببتببثببمببار  �لببعبباملببي 
جتمع  مهمة  من�صًة  �ملتحدة  �ململكة  يف 
�ملببعببنببيببني للتعرف  �لبببقبببر�ر و�أهببببم  �ببصببنبباع 
عببلببى �لببفببر�ببس �ل�ببصببتببثببمبباريببة �ملببتبباحببة يف 
كبببببري�ً، كما  �لأ�بببصبببو�ق �لببتببي ت�صهد منبببو�ً 
�لعربية  �لإمببببببار�ت  دولببببة  هببو �حلببببال يف 
�ملتحدة. وخالل �حلدث، �صلطنا �ل�صوء 
عببلببى �لببنببجبباح �لببببذي حببقببقببتببه دولببتببنببا يف 

�لتحول �إىل �قت�صاد متنوع، مع �لرتكيز 
�لتي  �ملجزية  �ل�صتثمارية  �لقيمة  على 
عّدة  عبببرب  �ملرجان‘  ’جزيرة  تببقببدمببهببا 
و�لعقار�ت  �لبب�ببصببيببافببة،  ت�صمل  قببطبباعببات 
مثل  وت�صكل  �لكثري.  وغريها  �ل�صكنية، 
مهمة  و�صيلة  �لببدولببيببة  �لفعاليات  هببذه 
�لدوليني  �ملبب�ببصببتببثببمببريببن  �إىل  لببلببو�ببصببول 
لال�صتثمار  �ملميزة  بالفر�س  وتعريفهم 
�ملبببببا�ببصببر يف �جلببببزيببببرة«. و�ببصببجببلببت ر�أ�ببببس 
�خليمة منو�ً يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
بن�صبة %4،5 خالل عام 2016- وهو 
�أعلى من �ملعدل �لوطني. كما �رتفع عدد 
بن�صبة  �لإمبببببارة  �إىل  �لببو�فببديببن  �لبب�ببصببيبباح 
باأن  تببوقببعببات  مببع   ،2017 عبببام   19%
ي�صل �إىل مليون �صائح هذ� �لعام. وي�صكل 
�إىل   ،A/A-1 �لت�صنيف �ل�صيادي عند 
جانب �لآفاق �مل�صتقبلية �مل�صتقرة و�لنمو 
بن�صبة  �لإجببمببايل  �ملحلي  للناجت  �ملتوقع 
ترت�وح بني %4.5 و%5، حافز�ً قوياً 
للم�صتثمرين على �ملدى �لطويل. كما �أن 
 10 بنحو  �لتطوير-  تكاليف  �نخفا�س 
�إىل %25 عن �ملعدل �لإقليمي، و�رتفاع 
عدد �ل�صياح �لو�فدين �إىل �لإمارة بن�صبة 
�إيببجببابببيببة على  %16، متببثببل مببوؤ�ببصببر�ت 

�لإمكانات �لتي ميكن لها �أن تقدمها.

التملك واالعفاء ال�سريبي :
ومع �حت�صانها و�حدة من �أكرب �ملناطق 
على  با�صتمالها  �ملنطقة  يف  �لقت�صادية 
�أكبببر مببن 13 �ألبببف �ببصببركببة، تببوفببر ر�أ�س 

�خلببيببمببة لببلببمبب�ببصببتببثببمببريببن �لأجببببانببببب حق 
�لإعفاء  مببع   100% بن�صبة  �لببتببمببلببك 
ر�أ�س  وتتمتع  �لدخل.  �صر�ئب  �لتام من 
��ببصببرت�تببيببجببي ل يبعد  �خلببيببمببة مبببوقببع 
بببالببطببائببرة �ببصببوى 4 �ببصبباعببات عببن 31% 
من �صكان �لعامل، و8 �صاعات عن 76% 
منهم. وتدعم �لإمارة م�صاريع �ل�صياحة 
�أعلى جبل  �ملنتجعات، وحتت�صن  و�إقامة 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لذي 
�ملناطق  عببلببى  خبببالببببة  �إطببببببباللت  يبببوفبببر 
�لثقايف  تببر�ثببهببا  عبببن  فبب�ببصبباًل  �ملببببجبببباورة، 

�لغني. 

مز�يا عديدة  �ملرجان”  “جزيرة  وتقدم 
لببلببمبب�ببصببتببثببمببريببن �لببببدولببببيببببني، مبببثبببل حق 
�لإعفاء  مببع   100% بن�صبة  �لببتببمببلببك 
وعببدم فر�س  �لببدخببل،  �لتام من �صريبة 
�لأجنبية،  �لببعببمببالت  تببببد�ول  عببلببى  قببيببود 
و�إعادة %100 من ر�أ�س �ملال و�لأرباح، 
بن�صبة  �جلببببباهبببببزة  �لببتببحببتببيببة  و�لبببببببنبببيبببة 
%100 من خدمات  %100، وتو�فر 
ذلببببببك، تخ�صع  عبببلبببى  عببببببالوة  �ملبببببر�فبببببق. 
“�إد�رة  لبب�ببصببلببطببة  �ملرجان”  “جزيرة 
مما  �لتنظيم �لعقاري يف ر�أ�س �خليمة”، 
�لبال للم�صتثمرين �لذين  ي�صمن ر�حة 

�لتحكم  �صمام  خببالل  مببن  �لببنببظببام  يعمل 
على �صمان تدفق �ملياه للمباين وت�صحيح 
بجودة  �إليها  �لر�جعة  �ملياه  حببر�رة  درجببة 
�ملتعاملني  ر�حبببة  ت�صمن  وفعالية  عالية 
وتلقيهم  خلدمة تربيد �ملناطق وفق �أعلى 

�ملعايري. 
كما تعمل” �إمباور” على ��صتخد�م �أنظمة 
�لتحكم  �ملعيارية وخمططات  �لنحر�فات 
�لتحكم،  حببلببقببة  �أد�ء  وحتبب�ببصببني  ملبببر�قبببببببة 
جببببودة �خلدمة  �إىل حتبب�ببصببني  يبببببوؤدي  ممبببا 

و�ل�صتخد�م �لفّعال للمياه �ملربدة.
بهذه  لبببلبببفبببوز  “�إمباور”  �خبببتبببيبببار  ومت 
�ملناطق  �أنظمة تربيد  �جلو�ئز لعتمادها 
ونظري  و�ملببتببطببورة،   �لعاملية  �ملعايري  ذ�ت 
قببدرتببهببا يف تببوفببري خببدمببات �لببتببربيببد ذ�ت 
�لكبري  للطلب  وتلبيتها  �لعاملي  �مل�صتوى 
ملببجببمببوعببة متنوعة  �ملببنبباطببق  تببربيببد  عببلببى 
مبببن �ملبب�ببصبباريببع يف جمبببببالت خمببتببلببفببة مبا 
لإمارة  �ل�صرت�تيجي  �لتوجه  مع  يتو�فق 
�عرت�ًفا  مبثابة   �لفوز  هببذ�  ويعترب  دبببي، 
تعميم  يف  لل�صركة  �لأ�صا�صي  بالدور  عاملًيا 
��صتخد�م تقنية تربيد �ملناطق �لتي تعترب 
و�ملوفرة  للبيئة  �ل�صديقة  �ملمار�صات  �أحد 
�ل�صكنية  �ملببببباين  يف  �مل�صتخدمة  للطاقة 

و�لتجارية و�لفنادق و�ملر�فق �لأخرى.
ببا قدرة  كببمببا تببعببكبب�ببس هببببذه  �جلبببو�ئبببز �أيبب�ببصً
�إمببببببببباور عببلببى تبببوفبببري كببمببيببات كبببببببرية من 
�ملو�رد يف تكاليف �لت�صغيل و�ملحافظة على 
�لنبعاثات  مببن  �لبيئة  وحببمببايببة  �لببطبباقببة 

�ل�صارة بها.
وت�صلم �أحمد بن �صعفار �لرئي�س �لتنفيذي 
لإمببببببباور �جلبببو�ئبببز و�ببصببط �عبببببرت�ف دويل 
تربيد  خببدمببات  لتح�صني  �إمببببباور  بجهود 

�ملناطق حملًيا ودولًيا. 
باجلو�ئز  �صعادته  عببن  �صعفار  بببن  و�أعبببرب 
و�لتكرمي �لذي نالته �ل�صركة من �جلمعية 
�لدولية لتربيد �ملناطق، وقال: يعك�س هذ� 
على  وقببدرتببهببا  �ل�صركة  ت�صميم  �لتكرمي 
�ملناطق،  �لببريببادة يف جمببال �صناعة تربيد 
و�لتقنيات  �حلببلببول  �بتكار  على  وقببدرتببهببا 
و�صعت  �لببتببي  �ملببنبباطببق،  تببربيببد  �صناعة  يف 
تربيد  يف  �لعاملية  �ملببدن  خارطة  على  دبببي 

�ملناطق.
نحو  ما�صيه  �إمببببباور  �أن  �صعفار  بببن  و�أكبببد 
�لببعببديببد مببن �لإجنببببباز�ت يف نطاق  حتقيق 
حتقيق  نحو  �صعياً  �ملناطق  تربيد  �أنظمة 
ر�صالتها باأن تقدم خدماتها لتحقق �لإفادة 

على �مل�صتويني �لوطني و�لعاملي.

في�سل بن �سقر :»االن�سولني االإماراتي « يعزز مواجهة مر�س ال�سكري 

»جلفار« �أن�صاأت من�صاأة لإنتاج بلور�ت �لن�صولني �لب�صري 
 بن�صف مليار درهم و�نتاج 1500 كيلوغر�م و 40 مليون حقنة �ن�صولني �صنويا 

دولة حول العامل بينها املك�سيك واأوزبك�ستان و�سرييالنكا تتعاطى املنتج     17
�لو�لد  �ملببرحببوم  �نبب�ببصبباأهببا  �لببتببي  جلفار  �أن 
�صركة  كاأقدم  �لقا�صمي  حممد  بن  �صقر 
�لدو�ء  لت�صنيع  من�صاأة  و�أكبببرب   1980
تتطابق  �لأو�ببببصببببط  �لببب�بببصبببرق  مببنببطببقببة  يف 
روؤيببتببهببا  متببامببا مببع روؤيبببببة  �لبببدولبببة على 
وتر�صيخ  �لوطنية  �ل�صناعة  �صاأن  �عببالء 
ح�صورها يف �ل�صاحة �لعاملية عرب �صيا�صة 
م�صتح�صر�ت  و�نببتبباج  و�ملببرونببة  �لنببفببتبباح 
�لعاملية  �جلودة  مبو��صفات  متتاز  دو�ئية 
�ل�صحية  �لرعاية  جهود  تدعم  و�أ�صناف 
و�لعربية  �خلليجية  �ملنطقة  ويف  حمليا 

و�لأفريقية  .
 وقال :” جلفار �لمار�تية  تتمتع ب�صمعة 
عاملية طيبة ومتتلك معرفة دو�ئية و��صعة 
م�صوؤولياتها  مببن  �نببطببالقببا  تببعببمببل  وهبببي 
�لرعاية  جمببال  يف  و�لن�صانية  �لوطنية 
�ل�صحية ونتيجة لذلك متكنت من �يجاد 
�لأمر��س  حلول عالجية ناجحة لبع�س 
�أن�صاأت  حيث  �ل�صكري  وبخا�صة  �ملزمنة 
لذلك  قبباعببدة  �صلبة  يف جمببال �لتقنية 
�خلبببرب�ء يف  مببن  فريق  قو�مها   �حليوية 
و�لعلماء  �حلببيببويببة  �لتكنولوجيا  جمببال 
و�ملببهببنببد�ببصببني يببعببمببلببون مبببن خببببالل ق�صم 
وت�صويق  لإنبببتببباج  متخ�ص�س  بببيببولببوجببي 
�لذي  �ل�صيء  .وهببو  �لب�صري  �لأن�صولني 
مكن جلفار من �ن�صاء م�صنع غري م�صبوق 
يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط لإنتاج بلور�ت 
تبلغ  �صنوية  بطاقة  �لب�صري   �لن�صولني 

1500 كيلوغر�م ومبا يعادل 40 مليون 
حقنة �ن�صولني .

العالج واالحتكار:
جهود  �ن  نف�صه  في�صل  �لبب�ببصببيببخ  ويببببرى   
لي�س  �ل�صكري  مر�س  مو�جهة  يف  جلفار 
جلفار  عملت  �لبببذي  �لوحيد  �لببهببدف  هببو 
�لن�صولني  خببام  بلور�ت  لإنتاج  �أجله  من 
كان  �لببذي  ك�صرها لالحتكار  �أي�صا  و�منببا 
م�صروبا ب�صالبة على �صناعة هذه �ملادة 
�ل�صرت�تيجية لتكون بذلك دولة �لمار�ت 
على قائمة �لدول �لقليلة �ملنتجة لها مثل 

: �أمريكا و�لدمنارك وبريطانيا.
و�خلرب �ملهم هو �كت�صاب �ملنتج �لمار�تي 
للثقة و�لقانونية عماليا من خالل جناح 
�ملكثفة لإثبات  �لجببببر�ء�ت  و�لخببتبببببار�ت 
و�لتكافوؤ  و�صالمته  �لأنبب�ببصببولببني  فعالية 
�حليوي له ، باملقارنة مع �لأن�صولني �ملتاح 
�لتجارب  جميع  �أجببريببت  وقببد  �ل�صوق.  يف 
�لبحوث  ، يف منظمة  �أملانيا  �ل�صريرية يف 
�إد�رة  يف  �ملتخ�ص�صة  �لببر�ئببدة  �ل�صريرية 
مببر�ببس �لبب�ببصببكببري. و�أظبببهبببرت نببتببائببج تلك 
�لتجارب فعالية و�صالمة �ن�صولني جلفار 
من خالل در��صة كاملة PK / PD �صد 

�ملنتج �ملرجع .
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�صركة  يف  �مل�صنوع  �لنبب�ببصببولببني  و�كت�صب 
�خلليج لل�صناعات �لدو�ئية جلفار بنوعيه 
17 دولة  �خلببام و�ملعباأ وجد له مكانا يف 

دول  ثببالث  يف  �ملنتج  ت�صجيل  �صكل  بينما 
و�صرييالنكا  و�أوزبك�صتان  �ملك�صيك  هببي: 
عالمة فارقة يف جهود �خرت�ق �لن�صولني 
بببالببغببة �لأهمية  �لمبببار�تبببي لأ�بببصبببو�ق تببعببد 
ومتتاز بالكثافة �ل�صكانية وكانت من قبل 
مغلقة ل�صركات عاملية كربى �لأمر �لذي 
يعد بو�در�لنتعا�س �حلقيقي لالإن�صولني 

وبلوغه �صقف �لإنتاج �لتجاري.
من  نعمل  لطاملا   : �لقا�صمي  و��ببصببتببطببرد 
مببنببطببلببق روؤيببببببة وطببنببيببة و�نبب�ببصببانببيببة فان 
جببهببودنببا يف هببذ� �ملببجببال و�أعببنببي مو�جهة 
مر�س �ل�صكري ما�صية ب�صورة مت�صارعة 
باإن�صاء م�صنع جلفار12  �إذ بلغت ذروتها 
�لن�صولني  �أقببببالم  �نببتبباج  يف  �ملتخ�ص�س 
بببطبباقببة �إنببتبباجببيببة تبببببلببغ 15 مببلببيببون قلم 
و�صع حد  ي�صاهم يف  �لببذي  �لأمببر  �صنويا 

لكثري من م�صاعب مر�صى �ل�صكري.
االأدوية العاجلة :

توفر  �لبببدو�ئبببيبببة  جبببهبببودهبببا  جبببانبببب  و�ىل 
�لبب�ببصببركببة مبببو�د طبية عبباجببلببة عببن طريق 
�لإن�صانية  و�لببدولببيببة  �لأممببيببة  �ملنظمات 
�أدويببببة  ب�صكل  طبببببيببة  �إعبببانبببات  جببانببب  �إىل 
لببلببمببحببتبباجببني ببببببدون مببقببابببل عبببن طريق 
�جلمعيات �خلريية عالوة على توفريها 
�لطبيعي  �لبببعبببالج  ملبببركبببز  طبببببيببة  �أجبببهبببزة 
�مل�صت�صفيات  و�حتياجات  �ل�صحة  لببوز�رة 
�لببطبببببيببة ومبببيبببز�ن لعيادة  �لأجببببهببببزة  مبببن 

�لتغذية يف �ملر�كز �ل�صحية .

•• راأ�س اخليمة –الفجر 

قبب�ببصببة �ببصببنبباعببة �لنبب�ببصببولببني يف �لمبببببار�ت 
لل�صناعات  �خلليج  �صركة  مببن  �نطلقت 
�لدو�ئية يف ر�أ�س �خليمة ) جلفار ( بينما 
يعاين 734 �ألف �صخ�س يف �لمار�ت من 
مهياأون    934 وغريهم  �ل�صكري  مر�س 

لالإ�صابة به.
)�لقاتل  �لأطببببببباء  ي�صفه  �لببببذي  �ملببر�ببس 
�لبب�ببصببامببت ( هبببو يف �زديببببببباد مبب�ببصببتببمببر يف 
�ملجتمع �لمار�تي بن�صبة ��صابة 18.98 

% ح�صب �جلهات �ل�صحية �ملخت�صة.
�لوطنية  �ل�صركة  هببي  جلفار  لأن  نببظببر� 
�ملنطقة  �لبببببدو�ء يف  �ببصببنبباعببة  �لبببر�ئبببدة يف 
�صوى  �بببصبببببببيبببل  مبببببن  �أمبببببامبببببهبببببا  يببببكببببن  مل 
مببو�جببهببة مببر�ببس �لبب�ببصببكببري �نببطببالقببا من 
باأن�صاء  فبببببادرت  �لإن�صانية  م�صوؤولياتها 
�نتاج  يف  �ملتخ�ص�س  جلفار11  م�صنع  

خام �لن�صولني.
ومن �ملعروف �أن مر�س �ل�صكري ل يقت�صر 
ي�صطحب  و�منبببا  �ل�صحية  �ملببتبباعببب  على 
كلفة  يف  متمثلة  �قت�صادية  ق�صايا  معه  
عالج  �لفرد �لباهظة �لتي ترت�وح ما بني 

5500 �ىل 11 �ألف درهم �صنويا . 
الدواء الوطني :

ببببببن �صقر  فبببيببب�بببصبببل  �لببب�بببصبببيبببخ  وببببحببب�بببصبببب 
�صركة  �د�رة  جمببلبب�ببس  رئببيبب�ببس  �لببقببا�ببصببمببي 
 ) )جببلببفببار  �لببدو�ئببيببة  لل�صناعات  �خلليج 

�ل�صيادلة  مببعببرفببة  زيببببادة  عببلببى  وحتببر�ببس 
و�لأطببببببببباء ببببالأمبببور �لببطبببببيببة مبببن خالل 
لق�صم  طبببببببيبببة  ومبببببر�جبببببع  كبببتبببب  تببببوفببببري 
وبهدف  �مل�صت�صفيات..  مبكتبة  �ل�صيدلة 
وطباعة  دعببم  مت  �ملحلي  �ملجتمع  رعببايببة 
�لتقومي �ل�صنوي لوز�رة �ل�صحة لتوزيعه 
على جميع �ملد�ر�س و�مل�صت�صفيات و�ملر�كز 

�ل�صحية.
حمالت  �إقببامببة  على  جلفار  حتببر�ببس  كما 
�ل�صحة  بالتعاون مع وز�رة  بالدم  �لتربع 
 .. �لإجتماعية  �ل�صئون  ووز�رة  �لدم  بنك 
و�لإرتقاء  �ل�صحي  �مل�صتوى  رفع  وبهدف 
�لعديد  �ل�صركة  تببرعببى  �ملجتمع  ب�صحة 
من �لفعاليات و�لأن�صطة �لطبية �لهادفة 

يف خمتلف �ملناطق �لطبية يف �لدولة.
وز�رة  مببع  �تفاقيات  �ل�صركة  وقعت  وقببد 
�لبب�ببصببحببة لببتببقببدمي مببنببح لببعببدد مبببن طلبة 
..كما  �لأ�ببصببنببان  لببطببب  �لعليا  �لببدر��ببصببات 
�ل�صكري  مبر�س  توعوية  حمالت  تنظم 
�ل�صكري  �أجهزة فح�س  �إىل جانب توزيع 

باملجان.
�ل�صركة  تببرعببى  �لإجببتببمبباعببي  �ملببجببال  ويف 
�صندوق  مع  بالتعاون  �جلماعي  �لعر�س 
�لإجتماعية..  �لبب�ببصببئببون  ووز�رة  �لبببببزو�ج 
بالبعثات  تتكفل  �لتعليمي  �ملببجببال  ويف 
�حليوية  �لتكنولوجيا  لطلبة  �لدر��صية 
وذلك  �ل�صركة  تهم  �لتي  و�لتخ�ص�صات 

للمو�طنني
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املال والأعمال

»�لقت�صاد« و»�إك�صبو 2020« يبحثان تعزيز �لتعاون

ودر��صة   ،”2020 “د�صرتكت  وخطط 
لببلببخببروج مببادر�ت  �لأفببببكببببار  مبببن  عببببدد 
�إقامة  بببيببنببهببا  مبببن  مبب�ببصببرتكببة  �بببتببكبباريببة 
حا�صنات لل�صركات �لنا�صئة و�ملتخ�ص�صة 
يف �ملجالت �لتي تن�صجم مع روؤية �إك�صبو 
�لتنمية  مبتطلبات  و�خلببا�ببصببة   2020
�مل�صتد�مة، و��صتقطاب �ل�صركات �لر�ئدة 
و�لعلوم  �لتكنولوجيا  جمببالت  يف  عامليا 
�ملببتببقببدمببة، لببلببعببمببل عببلببى نببقببل وتوطني 
�لقت�صاد  قبببببببدر�ت  وتبببطبببويبببر  �ملبببعبببرفبببة 
�ملجالت  يف  تناف�صيته  وتعزيز  �لوطني 

�لتي تخدم �لروؤية �لتنموية للدولة.
�لفن  �ببصببلببطببان  �ببصببعببادة عبببببد �هلل  وقببببال 
�ل�صغرية  �مل�صاريع  قطاع  �إن  �ل�صام�صي، 
�لأجندة  على  �أولببويببة  ميثل  و�ملتو�صطة 
�لقببتبب�ببصبباديببة لببلببدولببة، ببباعببتببببباره ركيزة 
�لقت�صادي  �لتنويع  ركائز  من  �أ�صا�صية 
يف  و�لإبببببد�ع  �لبببتببكببار  م�صاهمة  وتعزيز 
�لببعببمببلببيببة �لإنببتبباجببيببة ومببببن ثبببم تطوير 
�لوطني..  �لقببتبب�ببصبباد  وكبببفببباءة  قبببببدر�ت 
دبي”   2020 “�إك�صبو  �أن  �إىل  م�صري� 
يطرح فر�صا جتارية و��صتثمارية و�عدة 
�إقببامببتببه �بببتببد�ء من  يف خمتلف مببر�حببل 
�حلدث  ثم  و�لإن�صاء  �لتاأ�صي�س  مرحلة 

�لدويل ثم مرحلة ما بعد �إك�صبو.
و�أكببد حر�س �لببوز�رة على �لطببالع على 
�مل�صاريع  �أمببام  �ملتاحة  �لفر�س  تفا�صيل 

بعقود  لببلببفببوز  و�ملببتببو�ببصببطببة  �لبب�ببصببغببرية 
تنفيذها  �جلببببباري  �ملبب�ببصبباريببع  بببعبب�ببس  يف 

��صتعد�د� للحدث �لعاملي.
�لدولة  جهود  �أبببرز  �صعادته  و��صتعر�س 
�ملا�صية لتطوير وتنظيم  خالل �ملرحلة 
قطاع ريادة �لأعمال عرب �إ�صد�ر �لقانون 
ب�صاأن   2014 ل�صنة   2 رقببم  �لحتبببادي 
و�ملتو�صطة،  �ل�صغرية  و�ملن�صاآت  �مل�صاريع 
و�ملن�صاآت  �ملبب�ببصبباريببع  جمببلبب�ببس  وتبب�ببصببكببيببل 
تاأ�صي�س  ثببببم  و�ملبببتبببو�بببصبببطبببة  �لببب�بببصبببغبببرية 
و�ملن�صاآت  للم�صاريع  �لوطني  �لربنامج 
يعمل على  و�لببذي  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية 
و�لت�صهيالت  �حلببو�فببز  وتطبيق  تنفيذ 
�ل�صو�بط  وفبببق  �لببقببانببون  �أقبببرهبببا  �لببتببي 

و�ل�صرت�طات �لتي يحددها �ملجل�س.
�مل�صرتك  �لببتببنبب�ببصببيببق  �أن  �لببفببن  و�أ�بببصببباف 
ببببببني �لببببببببببببوز�رة ممبببثبببلبببة يف �لبببربنبببامبببج 
�ل�صغرية  و�ملن�صاآت  للم�صاريع  �لوطني 
دبي،  �إك�صبو2020  وبببني  و�ملتو�صطة، 
�جلانبني  قبببببببدر�ت  تبببعبببزيبببز  �بببصببباأنبببه  مببببن 
�مل�صاريع  هببذه  لأ�صحاب  فر�صة  و�إتبباحببة 
يف خمتلف �إمار�ت �لدولة للح�صول على 
�إك�صبو،  و�أعببمببال  ��صتثمار�ت  مببن  ح�صة 
�مل�صاريع  �أ�ببصببحبباب  تبباأهببيببل  و�لببتببعبباون يف 
للدخول و�ملناف�صة يف �ملناق�صات و�لعقود 
�خلا�صة بامل�صروع. و�أ�صار �إىل �أن �لوز�رة 
تببعببمببل عببلببى عبببدد مبببن �لبببرب�مبببج لتطور 

�لبتكار  على  �لقائمة  �ل�صركات  وتنمية 
�مل�صنفة  �لببب�بببصبببركبببات  �ببببصببببو�ء  و�لإبببببببببببد�ع 
�صغرية ومتو�صطة �أو �ل�صركات �لنا�صئة 
�حلديثة .. معربا عن �لرغبة يف �لعمل 
خالل �ملرحلة �ملقبلة مع �إك�صبو 2020 
�جلانبني  مببن  م�صرتكة  فببرق  وت�صكيل 
لطرح ودر��صة عدد من �لأفكار للخروج 
مببادر�ت مبتكرة تخدم توجهات �لدولة 
�ل�صركات  تببلببك  وتببوطببني  ��صتقطاب  يف 
�لتحتية  لببلبببببنببيببة  �لأمبببثبببل  و�لببتببوظببيببف 
و�لتكنولوجية �ملتقدمة �جلاري تنفيذها 
�لقت�صادي  �لأثببر  يعزز من  حاليا ومبا 
�ملببباأمبببول مبببن ��ببصببتبب�ببصببافببة �لبببدولبببة لهذ� 

�حلدث �لعاملي.
مبببببن جببببانبببببببببه، قبببببببدم �لبببببدكبببببتبببببور �أديبببببببب 
�خلدمات  عن  خمت�صرة  نبذة  �لعفيفي 
يقدمها  �لببتببي  و�حلبببو�فبببز  و�لت�صهيالت 
�لربنامج لقطاع ريادة �لأعمال بالدولة، 
للم�صاريع  �ملببوحببد  للتعريف  و�عببتببمبباده 
�ل�صغرية و�ملتو�صطة، وتاأ�صي�س �لربنامج 
قاعدة بيانات لهذه �مل�صاريع يف خمتلف 

�إمار�ت �لدولة.
و�أو�صح �أن �لربنامج �لوطني يعمل على 
قاعدة  ت�صمل  �إلكرتونية  بببو�بببة  �إطبببالق 
�مل�صاريع  قبببطببباع  حببببول  دقببيببقببة  ببببيبببانبببات 
�ل�صغرية و�ملتو�صطة يف �لدولة، وترتبط 
بببباجلبببهبببات �ملببعببنببيببة ببببتبببقبببدمي �حلبببو�فبببز 

•• دبي -وام:

�إك�صبو   “ مببع  �لقببتبب�ببصبباد  وز�رة  بببحببثببت 
�لتعاون  تببعببزيببز  �ببصبببببل   “ دببببي   2020
�لقت�صادي  �ملببببردود  لتعظيم  �ملبب�ببصببرتك 
�لقت�صاد  على   “  2020 “�إك�صبو  من 

�لوطني.
وركز �لجتماع على �أهمية تطوير �آليات 
و�أ�صحاب  �لأعبببمبببال  رو�د  ببببني  لببلببربببط 
مبختلف  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صاريع 
�إمبببببار�ت �لببدولببة مببن جببهببة مببع �لفر�س 
من  للمعر�س  و�ل�صتثمارية  �لتجارية 
�ملرحلة  �أعمال  �أخببرى، وخا�صة يف  جهة 
و�لإن�صاء�ت  �ل�ببصببتببعببد�د�ت  مببن  �لر�هنة 
للحدث  �لبببتبببحبببتبببيبببة  �لبببببببنبببى  وجتبببهبببيبببز 

�لقت�صادي �لأ�صخم يف �ملنطقة.
كل  بتقدمي  �لتز�مهما  �جلببانبببببان  و�أكبببد 
�لببتبب�ببصببهببيببالت و�لببببدعببببم لببتببمببكببني ريببببادة 
�لأعمال �لوطنية من �لدخول و�ملناف�صة 
يقدمها  �لتي  �لتعاقدية  �لفر�س  على 
��صتفادة  �أف�صل  �لعاملي وحتقيق  �حلدث 

ممكنة.
جببباء ذلبببك خبببالل �لجببتببمبباع �لبببذي عقد 
�صعادة  بح�صور  دببببي،  يف  �لببببوز�رة  مبقر 
وكيل  �ل�صام�صي  �لفن  �صلطان  �هلل  عبد 
رئي�س  �لقبببتببب�بببصببباد  وز�رة  يف  مبب�ببصبباعببد 
�لفريق �لتنفيذي ملوؤ�صر �لبتكار �لعاملي، 
و�لدكتور �أديب �لعفيفي مدير �لربنامج 
�ل�صغرية  و�ملن�صاآت  للم�صاريع  �لوطني 
و�ملتو�صطة، و�صماح �لهاجري مدير �إد�رة 
بالوز�رة..  �ل�صارة  �ملمار�صات  مكافحة 
فيما ح�صر من جانب “ �إك�صبو 2020 
دبي “ خالد �صرف رئي�س دمج وتطوير 
�لأعبببببمبببببال، وجببباببببر نببا�ببصببر مبببديبببر �أول 

�مل�صرتيات.
رفع  �صبل  مناق�صة  على  �لجببتببمبباع  ركببز 
م�صتوى �لتن�صيق بني �لربنامج �لوطني 
للم�صاريع و�ملن�صاآت �ل�صغرية و�ملتو�صطة 
يف وز�رة �لقت�صاد و” �إك�صبو 2020 دبي 
وتطوير عدد من �لآليات لال�صتفادة   ،“
�لتي ميتلكها  و�لقدر�ت  �لإمكانيات  من 
�لربنامج  هبببببذ�  �أن  حبببيبببث  �لببببطببببرفببببان 
�لببوطببنببي هببو �جلببهببة �لحتببباديبببة �ملنوط 
�ل�صغرية  �لبب�ببصببركببات  قببطبباع  تطوير  بها 
�لدولة.  يف  �لأعببمببال  وريبببادة  و�ملتو�صطة 
و�تفق �جلانبان على بحث تبادل قو�عد 
و�ملناق�صات  بالعقود  �خلا�صة  �لبيانات 
�ملببب�بببصبببروع مبببن جانب،  يببطببرحببهببا  �لبببتبببي 
�ل�صغرية  �مل�صاريع  بيانات  مببع  وربطها 
�لربنامج  لببببدى  �ملبب�ببصببجببلببة  و�ملببتببو�ببصببطببة 
�ملعلومة  و�صول  ل�صمان  وذلك  �لوطني 
لأ�بببصبببحببباب �ملبب�ببصبباريببع و�إطبببالعبببهبببم على 
�لفر�س �ملطروحة خالل رحلة �لتجهيز 

لإك�صبو 2020 و�أثناء �نعقاده.
�ل�صركات  �إمكانية ح�صول  بحث  كما مت 
�لبببوطبببنبببي على  �لبببربنبببامبببج  �ملبب�ببصببجببلببة يف 
�ملناق�صات �خلا�صة  �أف�صلية �لدخول يف 
على  و�إطببالعببهببا  دببببي،   2020 باإك�صبو 
م�صتقبال  �ببصببتببطببرح  �لبببتبببي  �ملببنبباقبب�ببصببات 

للتنفيذ يف �ل�صوق �ملحلي.
نطاق  تو�صيع  �إمكانية  �جلانبان  وناق�س 
�إك�صبو  ببببعبببد  مببببا  مبببرحبببلبببة  يف  �لبببتبببعببباون 

�لقانون  �أتببباحبببهبببا  �لبببتبببي  و�لببتبب�ببصببهببيببالت 
لأ�ببصببحبباب �ملبب�ببصبباريببع، وذلبببك مبببا ي�صمل 
�لربط مع �ملناق�صات �حلكومية وجهات 
تبببقبببدمي بر�مج  �لببتببمببويببل، فبب�ببصببال عبببن 
�لأ�صو�ق  وحتليل  و�لببتببطببويببر  �لببتببدريببب 
لأ�صحاب �مل�صاريع زبر�مج متخ�ص�صة يف 
�لإد�رة و�لنظم �ملالية وذلك مبا ي�صمن 
��صتيفاء تلك �مل�صاريع للمعايري �ملطلوبة 
لي�س  و�ملناف�صة  �ملناق�صات  يف  للدخول 
�أي�صا  و�إمنبببا  �ملحلية  �لأ�بببصبببو�ق  يف  فقط 

على �ل�صعيدين �لإقليمي و�لدويل.
�متالك  ظبببل  �أنبببببه يف  �لببعببفببيببفببي  و�أكببببببد 
تو��صل  لبببقبببنبببو�ت  �لبببوطبببنبببي  �لبببربنبببامبببج 
بامل�صاريع  �ملعنية  �ملوؤ�ص�صات  مع  مبا�صرة 
�ل�صغرية و�ملتو�صطة وحا�صنات �ل�صركات 
يف �لدولة هناك فر�صة متميزة للتعاون 
و�صول  لبب�ببصببمببان  �إك�صبو2020  مبببع 
�ل�صتثمارية  �لببفببر�ببس  حبببول  �ملببعببلببومببة 
و�لتجارية �لتي يطرحها �حلدث �لعاملي 

�إىل رو�د �لأعمال �لوطنيني.
�ببصببرف �حلر�س  �أكبببد خببالببد  مببن ناحيته 
�ل�صغرية  �مل�صاريع  م�صاهمة  تعزيز  على 
�لتخطيط  مببب�بببصبببرية  يف  و�ملبببتبببو�بببصبببطبببة 
دببببي   2020 لإكببب�بببصبببببببو  و�لبببتبببحببب�بببصبببري 
�لفر�س  مببن  ممكن  قببدر  �أكبببرب  لتوفري 

لتلك �مل�صاريع.
�لقت�صاد  وز�رة  مببع  �لببتببعبباون  �إن  وذكبببر 
و�لربنامج �لوطني للم�صاريع �ل�صغرية 
و�ملتو�صطة من �صاأنه تعزيز تلك �ملبادر�ت 
ويببتببيببح لإكبب�ببصبببببو قببنببو�ت تببو��ببصببل فعالة 
خمتلف  من  �مل�صاريع  هببذه  �أ�صحاب  مع 

�إمار�ت �لدولة.
للتعاون  مبب�ببصبباحببة  هبببنببباك  �أن  و�أو�ببببصببببح 
�إك�صبو،  بببعببد  مبببا  مببرحببلببة  يف  �ملبب�ببصببرتك 
و�لتي   ”2020 “د�صرتكت  ومبب�ببصببروع 
�إقليمي  حمبببور  �إىل  �لببتببحببول  ت�صتهدف 
�ل�صركات  مع  بالتعاون  لالبتكار  ودويل 
.. م�صري�  �ملجال  هببذ�  عامليا يف  �لببر�ئببدة 
در��صة  على  تقوم  عمل  فببرق  وجببود  �إىل 
�صيكون جمتمعا  �لذي  �مل�صروع  ومتابعة 
متكامال عاملي �لطر�ز و�صي�صبح �إحدى 
قلب  يف  و�لعمل  للعي�س  �لوجهات  �أببببرز 
�مل�صتقر  �ببصببيببكببون  حببيببث  �جلبببديبببدة  دببببي 
�مل�صتقبلي للمبتكرين و�ملبدعني ووجهة 

جتذب �ل�صركات �ملحلية و�لعاملية.
�إك�صبو  �إن  نا�صر  جابر  قببال  جانبه  مببن 
�لد�عمة  �ملوؤ�ص�صات  مع  للتو��صل  ي�صعى 
للم�صاريع �ل�صغرية و�ملتو�صطة بالدولة 
لتو�صيح نظم �ملناق�صات وت�صهيل عملية 
�مل�صرتيات بالن�صبة لهم �صو�ء يف �لعقود 
لفتا  �لببفببرعببيببة..  �لببعببقببود  �أو  �لأ�صا�صية 
حيث  �لقطاع  هببذ�  بدعم  �لتز�مهم  �إىل 
لإتاحة فر�صة  �لتعاقد  �آلية  مت حت�صني 
�أكرب لتلك �ل�صركات للم�صاركة و�ملناف�صة 
�لت�صهيالت  وتبب�ببصببمببل  �ملبببنببباقببب�بببصبببات  يف 
�لبتد�ئي  �لببتبباأمببني  مبلغ  مببن  �لإعبببفببباء 
و�صد�د  �ملقدمة،  �لأوىل  �لدفعة  و�صمان 
�ل�صلع  قببيببمببة  مبببن   50% نبب�ببصبببببتببه  مبببا 
و�ملنتجات مقدما، وت�صل �إىل ما ن�صبته 
%25 يف حالة �خلدمات.. منوها بدور 
نببقببل وتببعببزيببز �لإرث  �ملبب�ببصبباريببع يف  هبببذه 

�لقت�صادي �مل�صتد�م لإك�صبو 2020.

�لدولر يهبط �أمام �لني بعد تهديد �أمريكي بر�صوم جديدة على �ل�صني
•• لندن-رويرتز:

�م�س  �ل�صوي�صري  و�لببفببرنببك  �لببيبباببباين  �لبببني  مببقببابببل  �لببببدولر  �نخف�س 
ر�صوم  بفر�س  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  هدد  �أن  بعد  �لثالثاء 
نببز�ع جتبباري مت�صاعد قد  �ملببخبباوف من  �أجببج  �إ�صافية على �ل�صني مما 

ي�صر بالنمو �لعاملي.
�لعامل حني  �قت�صادين يف  �أكرب  �لتجارة بني  ب�صاأن  �ل�صر�ع  وز�دت حدة 
هدد تر�مب بفر�س ر�صوم ن�صبتها ع�صرة باملئة على �صلع �صينية بقيمة 

مليار دولر ما �أثار حتذير� �صريعا من بكني بالرد.  200

�ل�صيني  �ليو�ن  وتر�جع  �لنباأ  جر�ء  �لعاملية  �لأ�صهم  �أ�صو�ق  و�نخف�صت 
وي�صرتى  �لببببدولر.  مقابل  �أ�ببصببهببر  خم�صة  مببن  �أكبببر  يف  م�صتوى  لأدنبببى 
�لياباين  �آمنا مبا يف ذلك �لني  �لتي تعترب مالذ�  �لعمالت  �مل�صتثمرون 
�لذي �رتفع 0.8 باملئة �إىل 109.56 ين للدولر وهو �أعلى م�صتوياته 
�أوقبببات  يف  طلبا  ي�صهد  �لبببذي  �ل�صوي�صري  �لببفببرنببك  وتببلببقببى  �أ�ببصبببببوع.  يف 
��صطر�ب �ل�صوق دعما من �لتطور�ت لريتفع 0.3 باملئة مقابل �لدولر 
�إىل 0.9918 فرنك. و�ملتعاملون منق�صمون ب�صاأن ما �إذ� كان �خلالف 
�صيوؤثر على �لدولر ب�صكل ملمو�س وما �إذ� كان �أي تاأثري �صي�صاعد �لعملة 
�لأمريكية �أم ي�صر بها. و�م�س �رتفع �لدولر 0.2 باملئة مقابل �صلة من 

�أ�صهر  �صبعة  يف  م�صتوى  �أعلى  من  موؤ�صره  ليقرتب  �لرئي�صية  �لعمالت 
عند 95.131.

لأن  �لأمريكية  �لعملة  تفيد  قد  �لتجارية  �حلببرب  �إن  حمللون  ويقول 
�أمريكي قوي  �قت�صاد  �لت�صخم يف  �صيغذي  �لببو�رد�ت  على  ر�صوم  فر�س 

بالفعل و�صط دورة من �لزيادة �حلادة يف �أ�صعار �لفائدة.
م�صتوياته  �أدنببى  وهو  للدولر   6.4490 �إىل  �ل�صيني  �ليو�ن  وتر�جع 
منذ 15 يناير كانون �لثاين. وتر�جع �ليورو �إىل 1.1572 دولر �م�س 
مع �قرت�به من �أقل م�صتوياته يف �أ�صبوعني عند 1.1541 دولر �لذي 

�صجلته يوم �جلمعة.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1891  جتاري جزئي
�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  عبد�لقادر  �صيخ  �حمد  عليه/فريد  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع وميثله:خليفة يو�صف حممد علي بن 
عمري قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك 
بو�قع  �لتفاقية  �لفائدة  �ىل  بال�صافة  درهم   )35574.26( مبلغ  لقاء  �ملدعي 
2.49٪ �صهريا من تاريخ:2011/12/20 وحتى �ل�صد�د �لتام.وحددت لها جل�صة 
يوم �لحد �ملو�فق:2018/7/1 �ل�صاعة:08:30�س بالقاعة:ch.1.C.14 لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1769  جتاري جزئي

�لقامة  ب�صري جمهول حمل  �صيما حممد  �أيببوب  �ملدعي عليه/حممد  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أقببام  قد  �بببس.م.ع  �لوطني  �لقيوين  �م  �ملدعي/بنك  �ن  مبا 
مبلغ  �ملدعي  للبنك  تببوؤدي  بببان  عليها  �ملدعي  بببالببز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها 
 ٪2.49 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  �ىل  بال�صافة  درهم   )25513.94( وقببدره 
لها  �لببتببام.وحببددت  �ل�صد�د  حتى  تببباريبببخ:2011/12/20  من  �عتبار�  �صهريا 
�أو  فاأنت مكلف باحل�صور  بالقاعة:  لذ�  �ل�صاعة: �س  �ملو�فق:   جل�صة يوم 
م�صتند�ت  �و  مببذكببر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/1837  جتاري جزئي 

نعلنكم  �لقامة  ن�صيم جنيب موناجناتو جمهول حمل  �ملحكوم عليه/1-  �ىل 
بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/7/18  يف �لدعوى �ملذكورة 
عليه  �ملدعي  بالز�م  عامة(  م�صاهمة  )�صركة  �لهالل  م�صرف  ل�صالح/  �عبباله 
درهم  و�صتني  و�حببد  و�صتمائة  �لف  ثمانية  مبلغ  �ملدعي  للم�صرف  يببوؤدي  بان 
مقابل  درهببم  ثالثمائة  ومببلغ  بامل�صروفات  و�لزمته  فل�صا  وت�صعني  وت�صعة 
�تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
اإعالن بالن�شر

رقم 2018/3882   
                             �ملنذر : �أحمد جمعه علي �صعيد بن غليطة �ملهريي ، �إمار�تي �جلن�صية ، �أحمل بطاقة 
�لهوية �لإمار�تية رقم )0-6937150-1966-784( - وعنو�نه : �إمارة دبي ، بردبي ، منطقة �حل�صيبة ، 

فيال �صكنية رقم )13( �صارع رقم )5( ، هاتف متحرك رقم 055/8388878 ، دبي  
�ملنذر �ليه : �ل�صيد/ كابيار�تيل �بر�هيم ، هندي �جلن�صية ، وعنو�نه : �لفيال �ل�صكنية رقم )139( رقم 
مكاين  )2516289610( �ملقامة على قطعة �لر�س رقم )0-2273( رقم �لبلدية )220-334( و�لكائنة 

مبنطقة �ل�صطوة ) AL SATWA( باإمارة دبي ، هاتف متحرك ، رقم : 050/5650181 دبي. 
لذلك : - 

�ملذكورة  �ل�صكنية  للفيال  �جلببديببد  �ليببجببار  عقد  وتوقيع  بتجديد  بقيامه  �ليه  �ملببنببذر   ، �ملببنببذر  ينبه 
باملو��صفات �عاله و�ملنتهي منذ تاريخ 2016/1/31 م يف خالل فرتة �ق�صاها )30( يوما من تاريخ ن�صر 
�لإعالن مع �إيد�ع �صيكات �ليجار ، ويف حالة عدم �لتجديد ، يطالبكم �ملنذر باخالء �لفيال �ل�صكنية 
رقم )139( رقم مكاين )2516289610( �ملقامة على قطعة �لر�س رقم )0-2273( رقم �لبلدية )220-
334(  مبنطقة �ل�صطوة بدبي يف خالل )30( يوما من تاريخ ن�صر �لإعالن مع �صد�د �لقيمة �ليجار 
�ملرت�صد بذمتك من تاريخ �نتهاء عقد �ليجار يف  2016/1/31 وحتى تاريخ حلظة �لخالء �لتام مع 
، مع  و�ملياه  �لكهرباء  �صاملة فو�تري  �ل�صكنية لية جهة كانت  بالفيال  �ملتعلقة  �لفو�تري  �صد�د جميع 
ت�صليم مفتاح �لفيال �ل�صكنية بحالة جيدة وخالية من �لأ�صر�ر ، و�إل فان �ملنذر �صوف ي�صطر �آ�صفا �ىل 
�للجوء �ىل �جلهات �ملعنية و�لق�صاء باتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة يف هذ� �ل�صاأن مبا فيها 
�قامة �لدعاوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل �لعطل و�ل�صرر بال�صافة �ىل �لر�صوم و�مل�صاريف 

و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

�لكويت : لدينا �لإمكانيات لتحويل �لبالد 
�إىل مركز مايل وجتاري يف �ملنطقة 

•• الكويت- وام:

�لكويت  دولببة  �ن  �لببرو�ببصببان  خالد  �لكويتي  و�ل�صناعة  �لتجارة  وزيببر  �أكببد 
وجتاريا  ماليا  مركز�  لت�صبح  يوؤهلها  ما  و�لقدر�ت  �لإمكانيات  من  لديها 
يف �ملنطقة . ونقلت وكالة �لنباء �لكويتية عن �لوزير قوله - خالل لقائه 
�م�س بال�صحفيني - �ن حتقيق هذ� �لهدف يتطلب �ل�صعي و�لعمل �لدوؤوب 

من �جلميع و�لتكاتف وتغيري بع�س �لقو�نني وتعديل بع�س �لأنظمة.
وحول م�صتجد�ت �لقطاع �ل�صناعي ..قال �نه يعد حمور� وركيزة �أ�صا�صية 
�لق�صائم  مبنح  يق�صي  لببلببوز�رة  �حلبببايل  �لببتببوجببه  �ن  �ىل  ..لفببتببا  للتنمية 
و�أو�صح  �مللتزمني.  وغري  �ملخالفني  من  و�صحبها  للم�صتحقني  �ل�صناعية 
مدرو�صة  خطة  وفببق  ت�صري  �لبببوز�رة  �أن  �لكويتي  و�ل�صناعة  �لتجارة  وزيببر 
بعناية لدعم هذ� �لقطاع ..لفتا �ىل �ن موؤ�صر حت�صني بيئة �لأعمال تقدم 
6 مر�كز بعد �صنو�ت من �لعمل و�جلد كما قفز �لن�صاط �لتجاري يف �لبالد 
�إىل �ملركز �لب 24 لأول مرة. و�أكد �أن �لببوز�رة تعمل بكل طاقاتها لتحويل 
�لكويت �إىل مركز مايل وجتاري ..م�صري� �ىل �ن جميع �لعاملني يعملون 

منذ 18 �صهر� ي�صلون �لليل بالنهار لتحقيق هذ� �لهدف.

م�صر تتوقع ملياري دولر من 
�صندوق �لنقد بنهاية يوليو 

•• القاهرة -رويرتز: 

�أفادت �صحيفة �مل�صري �م�س �لثالثاء �أن م�صر تتوقع ت�صلم دفعة �مللياري 
دولر �لتالية من قر�س حجمه 12 مليار دولر من �صندوق �لنقد �لدويل 
�ملالية  وزيببر  �إىل  �ل�صحيفة  ون�صبت  متببوز.  يوليو  مببن  �لببثبباين  �لن�صف  يف 
حممد معيط قوله �إن هذه �صتكون �لدفعة �لر�بعة من �لقر�س �لذي �ُتفق 
عليه يف �أو�خر 2016 لي�صل �إجمايل ما ت�صلمته م�صر �إىل ثمانية مليار�ت 
�صارمة  �قت�صادي  تق�صف  بببباإجبببر�ء�ت  م�صروط  �ل�صندوق  قببر�ببس  دولر. 
تنفذها م�صر. و�صمل �أحدث �لإ�صالحات �لقت�صادية تخفي�صات حادة يف 
دعم �لوقود و�لكهرباء. كانت وز�رة �ملالية قالت من قبل �إن �أحدث دفعة من 

قر�س �ل�صندوق متوقعة يف يونيو حزير�ن �أو يوليو متوز.
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العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
  انذار عديل بالن�شر

رقم 1/3781/ 2018
�ملنذر : �ملوؤجر : �صركة بلو باي للعقار�ت - �س ذ م م 

�ملنذر �ليه : �صركة / �وت�صي لعمال تنفيذ �لت�صميم �لد�خلي - �س ذ م م 
جمهويل حمل �لقامة 

�لفا  وع�صرون  �صبعة   27.958 و�لبالغة  �ليجارية  للقيمة  �لكامل  بال�صد�د  نكلفكم 
تبلغكم  تاريخ  من  يوما   )30( ثالثني  خببالل  درهببم  وخم�صون  وثمانية  وت�صعمائة 
�لنذ�ر ب�صكل قانوين و�ل �صاأ�صطر ��صفا بال�صافة  ملوكلي باتخاذ جميع �لجر�ء�ت 
�عاله  �ملذكورة  �لتجارية  �لوحدة  و�خالءكم من  و�لق�صائية مبطالبتكم  �لقانونية 
�لر�صوم  كببافببة  ت�صمينكم  مببع  �لبب�ببصببو�غببل  مببن  خالية  للمنذر  بت�صليمها  و�لببز�مببكببم 

و�مل�صاريف وقد �عذر من �نذر.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2016/263  تنفيذ عقاري 

طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي - �س م ع 
عنو�نه : �إمارة دبي - بجو�ر دبي مول - بناية �عمار ��صكوير 2 �لطابق �ل�صاد�س وحملة �ملختار مكتب �لثقة للمحاماة و�ل�صت�صار�ت 

�لقانونية - �ل�صارقة - �خلان - �صارع كورني�س �خلان - برج �لهند - قناة �لق�صباء - مكتب 1112  
�ملنفذ �صده : كاريو فيلي�س تيودورو�س جكوزيال�س  - عنو�نه :  �إمارة دبي - �صارع �ل�صيخ حممد بن ز�يد - ور�صان �لثانية - خلف 

�صوق �لتنني - �ملدنية �لعاملية - �لقرية �ليطالية - �ملبنى رقم  U6 -  �لطابق �لثالث - �ل�صقة رقم  324 
�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع  5.00 م�صاء ويف �ليببام �لثالث  �ل�صاعة    2018/6/27 �ملو�فق  �نه يف يوم  �لربعاء  
www.( لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�

%20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة  emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف خالل ع�صرة �يام �لتالية 
جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل 
هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  
: عبارة عن �صقة �صكنية - �ملنطقة : ور�صان �لوىل - رقم �لر�س : 149 - �مل�صاحة : 68 مرت مربع - رقم �ملبنى :  1 - ��صم �ملبنى 

: I14  - رقم �لوحدة : 209 - �لقيمة : 365.972.00 درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2017/777 تنفيذ مدين        
�صيتي( حي  �لعاملية )�نرتنا�صيونال  �ملدينة   ، دبي   : �لفال�صي - عنو�نه  �صعيد  غالب  �حمد  ر��صد  �صعيد  �لتنفيذ:  طالب 

�لإمار�ت - بناية رقم 14  ، �صقة رقم 207 ، هاتف :  رقم 00971504944272 
غالب  �صعيد  ر��صد  �حمد  ر��صد  غالب   / �لقا�صر  على  �لو�صي  ب�صفتها  �لق�صر  و�صوؤون  �لوقبباف  موؤ�ص�صة   : �صده  �ملنفذ 

�لفال�صي  و�آخرون   عنو�نه :  �إمارة دبي ، �لنهدة 2 ، �صارع عمان ، هاتف رقم : 04-2808888  
�نه يف يوم  �لربعاء  �ملو�فق 2018/6/27  �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل 
�جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  مببن  يببربره  مببعببزز� مبببا  باعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �عببرت��ببس  لديه  مببن  ولكل  �ملببز�يببدة  دخببول 
301 من قانون �لإجببر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن خالل  على  يزيد  �ن  �ملببز�يببدة  من  �صخ�س غري ممنوع  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�صة  �يببام  ع�صرة  خببالل  و�مل�صارييف 
�لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : ح�ص�س �ملنفذ �صدهم يف �لعقار  وعبارة عن قطعة 
�ر�س + ح�صة طالب �لتنفيذ - رقم �لر�س : 630 - �ملنطقة : �ملزهر �لثانية - �مل�صاحة : 1858.06 مرت مربع - �لتقييم 

)6.500.000( درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2017/777 تنفيذ مدين        
�صيتي( حي  �لعاملية )�نرتنا�صيونال  �ملدينة   ، دبي   : �لفال�صي - عنو�نه  �صعيد  غالب  �حمد  ر��صد  �صعيد  �لتنفيذ:  طالب 

�لإمار�ت - بناية رقم 14  ، �صقة رقم 207 ، هاتف :  رقم 00971504944272 
�ملنفذ �صده :  فاطمة ر��صد �حمد �صعيد غالب �لفال�صي ب�صفتها من ورثة �ملرحوم  ر��صد �حمد �صعيد غالب �لفال�صي - 
وخرون - عنو�نه : دبي - �لورقاء )3( منطقة رقم 424 ، خلف م�صجد �صعيد فولذ ، �صارع رقم  48 ، منزل رقم 18 
)خلف مدر�صة �لبحث �لعلمي( هاتف : 00971505582782  - �نه يف يوم  �لربعاء  �ملو�فق 2018/6/27  �ل�صاعة 
5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط 
بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي 
�ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم 
باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت 
�صخ�س  ولكل  �لبيع  جلل�صة  �لتالية  �يببام  ع�صرة  خببالل  و�مل�صارييف  �لثمن  كامل  �يببد�ع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى  �ملدنية 
غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر 
�لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : 
ح�ص�س �ملنفذ �صدهم يف �لعقار  وعبارة عن قطعة �ر�س + ح�صة طالب �لتنفيذ - رقم �لر�س : 630 - �ملنطقة : �ملزهر 

�لثانية - �مل�صاحة : 1858.06 مرت مربع - �لتقييم )6.500.000( درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2017/777 تنفيذ مدين        
�صيتي( حي  �لعاملية )�نرتنا�صيونال  �ملدينة   ، دبي   : �لفال�صي - عنو�نه  �صعيد  غالب  �حمد  ر��صد  �صعيد  �لتنفيذ:  طالب 

�لإمار�ت - بناية رقم 14  ، �صقة رقم 207 ، هاتف :  رقم 00971504944272 
�ملنفذ �صده :  هدى ر��صد �صعيد �لدليل ب�صفتها من ورثة �ملرحوم  ر��صد �حمد �صعيد غالب �لفال�صي - وخرون 

عنو�نه : دبي - �لورقاء )3( منطقة رقم 424 ، خلف م�صجد �صعيد فولذ ، �صارع رقم  48 ، منزل رقم 18 )خلف مدر�صة 
 5.00 �ل�صاعة    2018/6/27 �ملو�فق  �لربببعبباء   يببوم   �نببه يف   -   00971505582782  : �لعلمي( هاتف  �لبحث 
�نيط  �لتى  �دنبباه لدى �جلهة  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �صيجرى  �حلببال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليببام  م�صاء ويف 
بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي 
�لبيع  على  �عببرت��ببس  لديه  ولكل من  �ملببز�يببدة  دخببول  قبل  �لأ�صا�صي  �لثمن  %20 من  يقل عن  ل  تاأمني  �يببد�ع  �ل�صر�ء 
�لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لإجببر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل 
�صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  
عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع 
�لعقار : ح�ص�س �ملنفذ �صدهم يف �لعقار  وعبارة عن قطعة �ر�س + ح�صة طالب �لتنفيذ - رقم �لر�س : 630 - �ملنطقة : 

�ملزهر �لثانية - �مل�صاحة : 1858.06 مرت مربع - �لتقييم )6.500.000( درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2016/19 تنفيذ عقاري        
طالب �لتنفيذ: بول كري�صتيان �صني - عنو�نه : خارج �لدولة - �لد�منارك - ويعلن على موطنه �ملحتار مكتب �لريامي للمحاماة 

و�ل�صت�صار�ت �لقانونية / دبي - طريق �ل�صيخ ز�يد - تيكوم - �ل�صعفار تاور 1 مكتب رقم 2408   
�ملنفذ �صده : �صركة �صن لند �لإمار�تية �لكهرو�صوئية �ملحدودة - و�آخرون  - عنو�نه :  تعلن على مكتب وكيلها �لقانوين / 
مكتب �تفاق �لدولية للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية - �لكائن بدبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - برج جروفينز  هاو�س - 
�لطابق 12 مكتب رقم 1207 -  �نه يف يوم  �لربعاء  �ملو�فق 2018/6/27  �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية 
�ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى 
موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن 
�لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة 
�لثمن  كامل  �يبببد�ع  عببطبباوؤه  يعتمد  مببن  �ملدنية وعلى  �لإجببببر�ء�ت  قببانببون  مببن   301 ببباملببادة  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملببحببددة 
�ملمتلكات  :  �صقة �صكنية - �ملنطقة : �جلببد�ف - رقم  �لبيع وفيما يلي �و�صاف  �لتالية جلل�صة  �يام  و�مل�صارييف خالل ع�صرة 
�لر�س : 460 - رقم �ملبنى : -1 - ��صم �ملبنى : بالزو فري�صات�صي - �رقام �لوحد�ت ، - ) 2320 ( - �مل�صاحة :  208،04  مرت 
مربع - �ملقدرة بببب ) 4،030،779 ( درهم ،  - ) 2416 ( - �مل�صاحة :  163،83  مرت مربع - �ملقدرة بببب ) 3،174،209 
( درهببم،  - ) 2323 ( - �مل�صاحة :  187،68  مرت مربع - �ملقدرة بببب ) 3،636،303 ( درهم ، - ) 2324 ( - �مل�صاحة :  

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم    )  5،254،458  ( بببب  �ملقدرة   - مربع  مرت    187،68

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

اعالن بيع  عقار بالن�شر   
فى الدعوى رقم  2016/19 تنفيذ عقاري        

طالب �لتنفيذ: بول كري�صتيان �صني - عنو�نه : خارج �لدولة - �لد�منارك - ويعلن على موطنه �ملحتار مكتب �لريامي للمحاماة 
و�ل�صت�صار�ت �لقانونية / دبي - طريق �ل�صيخ ز�يد - تيكوم - �ل�صعفار تاور 1 مكتب رقم 2408   

�ملنفذ �صده : �صركة �صن لند �لإمار�تية �لكهرو�صوئية �ملحدودة - و�آخرون  - عنو�نه :  تعلن على مكتب وكيلها �لقانوين / 
مكتب �تفاق �لدولية للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية - �لكائن بدبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - برج جروفينز  هاو�س - 
�لطابق 12 مكتب رقم 1207 -  �نه يف يوم  �لربعاء  �ملو�فق 2018/6/27  �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية 
�ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى 
موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن 
�لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة 
�لثمن  كامل  �يبببد�ع  عببطبباوؤه  يعتمد  مببن  �ملدنية وعلى  �لإجببببر�ء�ت  قببانببون  مببن   301 ببباملببادة  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملببحببددة 
�ملمتلكات  :  �صقة �صكنية - �ملنطقة : �جلببد�ف - رقم  �لبيع وفيما يلي �و�صاف  �لتالية جلل�صة  �يام  و�مل�صارييف خالل ع�صرة 
�لر�س : 460 - رقم �ملبنى : -1 - ��صم �ملبنى : بالزو فري�صات�صي - �رقام �لوحد�ت ، - ) 2320 ( - �مل�صاحة :  208،04  مرت 
مربع - �ملقدرة بببب ) 4،030،779 ( درهم ،  - ) 2416 ( - �مل�صاحة :  163،83  مرت مربع - �ملقدرة بببب ) 3،174،209 
( درهببم،  - ) 2323 ( - �مل�صاحة :  187،68  مرت مربع - �ملقدرة بببب ) 3،636،303 ( درهم ، - ) 2324 ( - �مل�صاحة :  

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم    )  5،254،458  ( بببب  �ملقدرة   - مربع  مرت    187،68

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2016/263  تنفيذ عقاري 
طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي - �س م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - بجو�ر دبي مول - بناية �عمار ��صكوير 2 �لطابق �ل�صاد�س وحملة �ملختار مكتب �لثقة للمحاماة و�ل�صت�صار�ت 
�لقانونية - �ل�صارقة - �خلان - �صارع كورني�س �خلان - برج �لهند - قناة �لق�صباء - مكتب 1112  

�ملنفذ �صده : كاريو فيلي�س تيودورو�س جكوزيال�س  - عنو�نه :  �إمارة دبي - �صارع �ل�صيخ حممد بن ز�يد - ور�صان �لثانية - خلف 
�صوق �لتنني - �ملدنية �لعاملية - �لقرية �ليطالية - �ملبنى رقم  U6 -  �لطابق �لثالث - �ل�صقة رقم  324 

�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع  5.00 م�صاء ويف �ليببام �لثالث  �ل�صاعة    2018/6/27 �ملو�فق  �نه يف يوم  �لربعاء  
www.( لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�

%20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة  emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف خالل ع�صرة �يام �لتالية 
جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل 
هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  
: عبارة عن �صقة �صكنية - �ملنطقة : ور�صان �لوىل - رقم �لر�س : 149 - �مل�صاحة : 68 مرت مربع - رقم �ملبنى :  1 - ��صم �ملبنى 

: I14  - رقم �لوحدة : 209 - �لقيمة : 365.972.00 درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2017/777 تنفيذ مدين        
�صيتي( حي  �لعاملية )�نرتنا�صيونال  �ملدينة   ، دبي   : �لفال�صي - عنو�نه  �صعيد  غالب  �حمد  ر��صد  �صعيد  �لتنفيذ:  طالب 

�لإمار�ت - بناية رقم 14  ، �صقة رقم 207 ، هاتف :  رقم 00971504944272 
�ملنفذ �صده :   يحي ر��صد �حمد �صعيد غالب �لفال�صي من ورثة �ملرحوم ر��صد �حمد �صعيد غالب  �لفال�صي - و�آخرون 

عنو�نه : دبي ، �لورقاء )3( منطقة رقم 424 ، خلف م�صجد �صعيد فولذ ، �صارع رقم 48 ، منزل رقم 18 )خلف مدر�صة 
�لبحث �لعلمي ( هاتف رقم 00971505582782 -  �نه يف يوم  �لربعاء  �ملو�فق 2018/6/27  �ل�صاعة 5.00 
�نيط  �لتى  �دنبباه لدى �جلهة  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �صيجرى  �حلببال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليببام  م�صاء ويف 
بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي 
�لبيع  على  �عببرت��ببس  لديه  ولكل من  �ملببز�يببدة  دخببول  قبل  �لأ�صا�صي  �لثمن  %20 من  يقل عن  ل  تاأمني  �يببد�ع  �ل�صر�ء 
�لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لإجببر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل 
�صخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  
عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع 
�لعقار : ح�ص�س �ملنفذ �صدهم يف �لعقار  وعبارة عن قطعة �ر�س + ح�صة طالب �لتنفيذ - رقم �لر�س : 630 - �ملنطقة : 

�ملزهر �لثانية - �مل�صاحة : 1858.06 مرت مربع - �لتقييم )6.500.000( درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2017/777 تنفيذ مدين        
�صيتي( حي  �لعاملية )�نرتنا�صيونال  �ملدينة   ، دبي   : �لفال�صي - عنو�نه  �صعيد  غالب  �حمد  ر��صد  �صعيد  �لتنفيذ:  طالب 

�لإمار�ت - بناية رقم 14  ، �صقة رقم 207 ، هاتف :  رقم 00971504944272 
�ملنفذ �صده :  �صارة ر��صد �حمد �صعيد غالب �لفال�صي  ب�صفتها من ورثة �ملرحوم  ر��صد �حمد �صعيد غالب �لفال�صي - 
وخرون - عنو�نه : دبي - �لورقاء )3( منطقة رقم 424 ، خلف م�صجد �صعيد فولذ ، �صارع رقم  48 ، منزل رقم 18 
)خلف مدر�صة �لبحث �لعلمي( هاتف : 00971505582782  - �نه يف يوم  �لربعاء  �ملو�فق 2018/6/27  �ل�صاعة 
5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط 
بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي 
�ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم 
باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت 
�صخ�س  ولكل  �لبيع  جلل�صة  �لتالية  �يببام  ع�صرة  خببالل  و�مل�صارييف  �لثمن  كامل  �يببد�ع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى  �ملدنية 
غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر 
�لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : 
ح�ص�س �ملنفذ �صدهم يف �لعقار  وعبارة عن قطعة �ر�س + ح�صة طالب �لتنفيذ - رقم �لر�س : 630 - �ملنطقة : �ملزهر 

�لثانية - �مل�صاحة : 1858.06 مرت مربع - �لتقييم )6.500.000( درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2017/777 تنفيذ مدين        
�صيتي( حي  �لعاملية )�نرتنا�صيونال  �ملدينة   ، دبي   : �لفال�صي - عنو�نه  �صعيد  غالب  �حمد  ر��صد  �صعيد  �لتنفيذ:  طالب 

�لإمار�ت - بناية رقم 14  ، �صقة رقم 207 ، هاتف :  رقم 00971504944272 
�ملنفذ �صده :   �حمد ر��صد �حمد �صعيد غالب �لفال�صي ب�صفته  من ورثة �ملرحوم  ر��صد �حمد �صعيد غالب �لفال�صي - 
وخرون -  عنو�نه : دبي - �لورقاء )3( منطقة رقم 424 ، خلف م�صجد �صعيد فولذ ، �صارع رقم  48 ، منزل رقم 18 
)خلف مدر�صة �لبحث �لعلمي( هاتف : 00971505582782  - �نه يف يوم  �لربعاء  �ملو�فق 2018/6/27  �ل�صاعة 
5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط 
بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي 
�ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم 
باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت 
�صخ�س  ولكل  �لبيع  جلل�صة  �لتالية  �يببام  ع�صرة  خببالل  و�مل�صارييف  �لثمن  كامل  �يببد�ع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى  �ملدنية 
غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر 
�لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : 
ح�ص�س �ملنفذ �صدهم يف �لعقار  وعبارة عن قطعة �ر�س + ح�صة طالب �لتنفيذ - رقم �لر�س : 630 - �ملنطقة : �ملزهر 

�لثانية - �مل�صاحة : 1858.06 مرت مربع - �لتقييم )6.500.000( درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/669 تنفيذ مدين        
طالب �لتنفيذ: �لحتاد �لوطني - �صركة �ل�صمان �لعامة لل�صرق �لدنى 

m02 عنو�نه : دبي - �لقرهود - خلف �صركة �لطاير لل�صيار�ت- بناية �لدرة - �مليز�نني - مكتب
�ملنفذ �صده : �أل �أم �أ�س لوجي�صتيك ميدل �ي�صت �صريفي�صي�س - �س م ح  - و�آخرون 

عنو�نه :  دبي - بردبي - منطقة دبي �جلديدة - �ل�صفوح �لثانية جممع تالل �لإمار�ت  - �صارع �ل�صيخ ز�يد - بناية ملك 
غرو�صفينور بيزن�س تاور تيكوم �لدور �لعا�صر مكتب رقم 1012-1013 - هاتف رقم 044541604 

5.00 م�صاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  2018/6/27  �ل�صاعة  �نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت 
قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجببر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�صارييف خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع. وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
�صقة �صكنية - �ملنطقة : �لثنية �لوىل - رقم �لر�س : 48 - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : جرو�صفينور بيزن�س تاور - رقم 

�لعقار : 1013  - �مل�صاحة : 138.62 مرت مربع - �ملقدرة ببب )1.044.464( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2016/584 تنفيذ عقاري                
طالب �لتنفيذ:   لوؤي �حمد حممد تبيدي 

عنو�نه : �إمارة �بوظبي - مدينة �لعني -  �ملويجعي - جممع نور �ل�صكني - بلوك بي 2 - �صقة رقم 202 
�ملنفذ �صده :   �صركة �ملد�ر �ل�صتثمار�ت - ذ م م و�آخرون -  عنو�نه : �إمارة دبي - �صارع  �ل�صيخ ز�يد - منطقة جمري� 

ليك تاور بالقرب من برج �ملا�س - برج �صابا - 1 - مكتب 3302 - هاتف رقم - 044270110  
�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليببام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة    2018/6/27 �ملو�فق   �لربعاء  يوم  �نه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
�ملز�يدة ولكل  �لأ�صا�صي قبل دخول  �لثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  �يببد�ع  �ل�صر�ء من مو�طني  وعلى ر�غبي 
�ملحددة للبيع ويف  �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة  �لبيع  من لديه �عرت��س على 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �أو�صاف �لعقار : -  عبارة عن عقار مبنطقة 
�لرب�صاء جنوب �لثالثة - رقم �لر�س : 109 - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : �ملد�ر برج �صري�ج ذ م م - رقم �لوحدة 

: 1612 - �مل�صاحة : 131.38 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية : 989.912.00 درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2016/584 تنفيذ عقاري                

طالب �لتنفيذ:   لوؤي �حمد حممد تبيدي 
عنو�نه : �إمارة �بوظبي - مدينة �لعني -  �ملويجعي - جممع نور �ل�صكني - بلوك بي 2 - �صقة رقم 202 

�ملنفذ �صده :   �صركة �ملد�ر �ل�صتثمار�ت - ذ م م و�آخرون -  عنو�نه : �إمارة دبي - �صارع  �ل�صيخ ز�يد - منطقة جمري� 
ليك تاور بالقرب من برج �ملا�س - برج �صابا - 1 - مكتب 3302 - هاتف رقم - 044270110  

�قت�صى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليببام  م�صاء ويف   5.00 �ل�صاعة    2018/6/27 �ملو�فق  �لربببعبباء  يببوم  �نببه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
�ملز�يدة ولكل  �لأ�صا�صي قبل دخول  �لثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  �يببد�ع  �ل�صر�ء من مو�طني  وعلى ر�غبي 
�ملحددة للبيع ويف  �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة  �لبيع  من لديه �عرت��س على 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �أو�صاف �لعقار : -  عبارة عن عقار مبنطقة 
�لرب�صاء جنوب �لثالثة - رقم �لر�س : 109 - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : �ملد�ر برج �صري�ج ذ م م - رقم �لوحدة 

: 1610 - �مل�صاحة : 131.38 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية : 989.912.00 درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2016/584 تنفيذ عقاري                

طالب �لتنفيذ:   لوؤي �حمد حممد تبيدي 
عنو�نه : �إمارة �بوظبي - مدينة �لعني -  �ملويجعي - جممع نور �ل�صكني - بلوك بي 2 - �صقة رقم 202 

�ملنفذ �صده :   �صركة �ملد�ر �ل�صتثمار�ت - ذ م م و�آخرون -  عنو�نه : �إمارة دبي - �صارع  �ل�صيخ ز�يد - منطقة جمري� 
ليك تاور بالقرب من برج �ملا�س - برج �صابا - 1 - مكتب 3302 - هاتف رقم - 044270110  

�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليببام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة    2018/6/27 �ملو�فق   �لربعاء  يوم  �نه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
�ملز�يدة ولكل  �لأ�صا�صي قبل دخول  �لثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  �يببد�ع  �ل�صر�ء من مو�طني  وعلى ر�غبي 
�ملحددة للبيع ويف  �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة  �لبيع  من لديه �عرت��س على 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �أو�صاف �لعقار : -  عبارة عن عقار مبنطقة 
�لرب�صاء جنوب �لثالثة - رقم �لر�س : 109 - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : �ملد�ر برج �صري�ج ذ م م - رقم �لوحدة 

: 1612 - �مل�صاحة : 131.38 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية : 989.912.00 درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2016/584 تنفيذ عقاري                

طالب �لتنفيذ:   لوؤي �حمد حممد تبيدي 
عنو�نه : �إمارة �بوظبي - مدينة �لعني -  �ملويجعي - جممع نور �ل�صكني - بلوك بي 2 - �صقة رقم 202 

�ملنفذ �صده :   �صركة �ملد�ر �ل�صتثمار�ت - ذ م م و�آخرون -  عنو�نه : �إمارة دبي - �صارع  �ل�صيخ ز�يد - منطقة جمري� 
ليك تاور بالقرب من برج �ملا�س - برج �صابا - 1 - مكتب 3302 - هاتف رقم - 044270110  

�قت�صى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليببام  م�صاء ويف   5.00 �ل�صاعة    2018/6/27 �ملو�فق  �لربببعبباء  يببوم  �نببه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
�ملز�يدة ولكل  �لأ�صا�صي قبل دخول  �لثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  �يببد�ع  �ل�صر�ء من مو�طني  وعلى ر�غبي 
�ملحددة للبيع ويف  �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة  �لبيع  من لديه �عرت��س على 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �أو�صاف �لعقار : -  عبارة عن عقار مبنطقة 
�لرب�صاء جنوب �لثالثة - رقم �لر�س : 109 - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : �ملد�ر برج �صري�ج ذ م م - رقم �لوحدة 

: 1610 - �مل�صاحة : 131.38 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية : 989.912.00 درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/3903 جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- �لكامل لتجارة قطع غيار �ل�صيار�ت - �س ذ م م 2- �صيخ حممد رفيق 
�صانو �صاحب 3-حممد �ليا�س باجي هد�يت �هلل  جمهويل حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي  / 
�أبرو �يند�صرتيز �إينك -  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/5/10 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/�أبرو �يند�صرتيز �إينك بالز�م �ملدعي عليهم بان يوؤدو� 
�لف  و�ثنان  )مائتان  درهببم   2028819 مبلغ  للمدعية  بينهم  فيما  و�لت�صامم  بالت�صامن 
ومبلغ  و�مل�صاريف  �لر�صوم  عن  ف�صال  فل�س(  وت�صعة  درهببم  وثمانون  وو�حببد  وثمامنائة 
ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2016/584 تنفيذ عقاري                

طالب �لتنفيذ:   لوؤي �حمد حممد تبيدي 
عنو�نه : �إمارة �بوظبي - مدينة �لعني -  �ملويجعي - جممع نور �ل�صكني - بلوك بي 2 - �صقة رقم 202 

�ملنفذ �صده :   �صركة �ملد�ر �ل�صتثمار�ت - ذ م م و�آخرون -  عنو�نه : �إمارة دبي - �صارع  �ل�صيخ ز�يد - منطقة جمري� 
ليك تاور بالقرب من برج �ملا�س - برج �صابا - 1 - مكتب 3302 - هاتف رقم - 044270110  

�قت�صى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليببام  م�صاء ويف   5.00 �ل�صاعة    2018/6/27 �ملو�فق  �لربببعبباء  يببوم  �نببه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
�ملز�يدة ولكل  �لأ�صا�صي قبل دخول  �لثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  �يببد�ع  �ل�صر�ء من مو�طني  وعلى ر�غبي 
�ملحددة للبيع ويف  �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة  �لبيع  من لديه �عرت��س على 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �أو�صاف �لعقار : -  عبارة عن عقار مبنطقة 
�لرب�صاء جنوب �لثالثة - رقم �لر�س : 109 - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : �ملد�ر برج �صري�ج ذ م م - رقم �لوحدة 

: 1711 - �مل�صاحة : 187.16 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية : 1.410.200 درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2016/584 تنفيذ عقاري                

طالب �لتنفيذ:   لوؤي �حمد حممد تبيدي 
عنو�نه : �إمارة �بوظبي - مدينة �لعني -  �ملويجعي - جممع نور �ل�صكني - بلوك بي 2 - �صقة رقم 202 

�ملنفذ �صده :   �صركة �ملد�ر �ل�صتثمار�ت - ذ م م و�آخرون -  عنو�نه : �إمارة دبي - �صارع  �ل�صيخ ز�يد - منطقة جمري� 
ليك تاور بالقرب من برج �ملا�س - برج �صابا - 1 - مكتب 3302 - هاتف رقم - 044270110  

�قت�صى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليببام  م�صاء ويف   5.00 �ل�صاعة    2018/6/27 �ملو�فق  �لربببعبباء  يببوم  �نببه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
�ملز�يدة ولكل  �لأ�صا�صي قبل دخول  �لثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  �يببد�ع  �ل�صر�ء من مو�طني  وعلى ر�غبي 
�ملحددة للبيع ويف  �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة  �لبيع  من لديه �عرت��س على 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صارييف 
خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �أو�صاف �لعقار : -  عبارة عن عقار مبنطقة 
�لرب�صاء جنوب �لثالثة - رقم �لر�س : 109 - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : �ملد�ر برج �صري�ج ذ م م - رقم �لوحدة 

: 1711 - �مل�صاحة : 187.16 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية : 1.410.200 درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

انذار عديل بالوفاء بالن�شر 
   رقم 2018/3923   

�ملنذر : زهر� قمر �لدين فهيم بوت - وميثلها / حممد �صفيق �بو �ل�صعود �صلمان مبوجب وكالة م�صدقة 
رقم �ملحرر )2017/1/113325( وميثله / رجاء �دري�صي ت�صويل مبوجب وكالة م�صدقة رقم �ملحرر 
)2017/1/17439( - عنو�نه  : دبي - �نرتنا�صيونال �صيتي �حلي �لفرن�صي بناية P20 حمل رقم 14 

ور�صان �لوىل ت : 0555564669  - 042958825 
 �ملنذر �ليها : �حمد ��صرف ��صرف طاهر  عنو�نه : �لثنية �لر�بعة - فيال رقم 53 �صارع 3 �ملروج - رقم �لبلدية : 4961 - 
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ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�صرورة �لخالء �لتام للعقار )فيال رقم 53 - �لثنية �لر�بعة(  و �صد�د قيمة �ليجار 
�مل�صتحقة بال�صافة �ىل فاتورة �لكهرباء و�ملاء وذلك كله يف مدة �ق�صاها �صهر من تاريخ  ن�صر هذ� �لنذ�ر 
و�ل �صي�صطر �ملنذر لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ حقه يف �ملطالبة ب�صد�د كامل �لقيمة �ليجارية 
وم�صاريف �لكهرباء و�ملياه مبا فى ذلك �للجوء �ىل�ل�صلطات �ملخت�صة و�جلهات �لق�صائية حلفظ حقوقه 

وحتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي مبا فيها �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/220   مدين كلي                 
�ىل �ملدعي عليه / 1- ري�صني �ميك�س للتجارة �لعامة 2- �ظهر �قبال حممد يو�صف ب�صفته 
 -3 �لعامة  للتجارة  �ميك�س  ري�صني  �لوىل  عليها  �ملدعي  ومالك  مدير  وب�صفته  �ل�صخ�صية 
�ن �ملدعي/ �صركة تر�يو  �ل�صام�صي جمهويل حمل �لقامة مبا  �لنابودة  �أحمد �صلطان علي 
مدى بال�صتيك �لدولية - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �أول : -  �لز�م �ملدعي عليهما 
جمتمعني بالت�صامن و�لتكافل فيما بينهم باأد�ء مبلغ وقدره 3.814.416  درهم مع �لفائدة 
�لقانونية بن�صبة 9٪ من تاريخ �لمتناع عن �ل�صد�د �حلا�صل يف 30 يوليو 2017 ، ثانيا : �لز�م 
�ملدعي عليهما بكافة �لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�صة يوم �لحد  
�ملو�فق  2018/7/1  �ل�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/248  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- ��صوك كينيان  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
بببب  �ملطالبة   �لدعوى ومو�صوعها  �أقببام عليك  �ريك ري�صارد�صن  قد  كولني 
�لق�صاء  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  درهببم   10.342.000
دون  عليه  حت�صل  �لببذي  �ملدعي  �صفر  جببو�ز  بببرد  �لثالث  عليه  �لز�ماملدعي 
�ملو�فق   يببوم �لربببعبباء   �مببر ق�صائي. وحبببددت لها جل�صة  �و  قببانببوين  مببربر 
مكلف  فاأنت  لببذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 �ل�صاعة    2018/6/27
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/5840  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / 1- فجر بايونري تريدجن - �س م ح  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �فان ويليام �يرلند وميثله / عبيد خليفة بطي بن دروي�س 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية  �لفال�صي -  قد 
وقدرها )305814 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف 
و�تعاب �ملحاماة   رقم �ل�صكوى) 9280306( وحددت لها جل�صة يوم �لحد  
�ملو�فق 2018/7/8  �ل�صاعة 9.30 �س  بالقاعة Ch1.B.10  لذ� فاأنت مكلف 
�و  مببذكببر�ت  مببن  لديك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1863  جتاري جزئي

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �بببس.ذ.م.م  للمقاولت  �لفي�صلية   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
جورج  وميثله:روكز  �ببس.ذ.م.م  �لزجاجية  �للياف  منتجات  ل�صناعة  �ملدعي/تروبيكال 
تدفع  بببان  عليها  �ملدعي  بببالببز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لببدعببوى  عليك  �أقببام  قد  حبيقه 
و�تعاب  و�مل�صاريف  بالر�صوم  �لز�مها  مع  درهببم   )138591.10( وقببدره  مبلغا  للمدعية 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12٪ �صنويا ت�صري من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د 
�لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل. وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/6/26 
ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch 1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 �ل�صاعة 
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مببذكببر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3909  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�خلط �خلليجي �لول ملقاولت �لطرق ذ.م.م - فرع دبي جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /ملك عامر زمان قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )35.920 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم  و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:mb181503983ae  وحددت لها 
 ch1.B.10:جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/7/5   �ل�صاعة 09.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لببذ� 
حالة  ويف  �لأقببل،  على  �أيببام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4167  عمايل جزئي
مبا  �لقببامببة  حمل  جمهول  فيجايان  موزهتنتيو  1-�رون   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقببام عليك �لدعوى ومو�صوعها  �ن �ملدعي /�لمببار�ت للمز�د�ت �ببس.ذ.م.م قد 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )7500 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
يوم  جل�صة  لها  وحببددت    MB181265539AE:ل�صكوى� رقم  �ملحاماة 
�لثالثاء �ملو�فق 2018/7/3   �ل�صاعة 10.00 �س بالقاعة:ch1.A.4 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/252  عمايل كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�صركة كومودور للمقاولت ذ.م.م - فرع دبي جمهول حمل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها  �لقامة مبا �ن �ملدعي /طالل مزيد جربوع قد 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )573544 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )12000( 
درهم  و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:MB183009063AE  وحددت لها 
 ch2.E.22:جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/6/26   �ل�صاعة 10.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لببذ� 
حالة  ويف  �لأقببل،  على  �أيببام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/1804  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- كافية ريرتو جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�أقام  عليك �لدعوى  �لتنفيذ/�صعبان علي عبد �حلليم �صعد�وي  قد 
وقدره  بببه  �ملنفذ  �ملبلغ  بببدفببع  و�لببز�مببك  �عببباله  �ملببذكببورة  �لتنفيذية 
بال�صافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهببم   )31626.5(
�ىل مبلغ )2415( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجببر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/1350 تنفيذ مدين  
بالنكيز�  جمهول  �صاكينجال  ديفاد��صان  �ملنفذ �صده/1-  ر�جي�س  �ىل 
جاديجا  �صنيها  �كبببا  �لتنفيذ/�صيفانيبا  طببالببب  �ن  مبببا  �لقببامببة  حمببل 
�لدعوى  عليك  �أقبببام  قببد  �لن�صار   ح�صني  حممد  يو�صف  وميثله:فتوح 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )71512( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/701 تنفيذ عقاري  
�ىل �ملنفذ �صده/1-  حممد �لعلمي جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
كنعان   حليم  وميثله:�صمري  �صي  �ل  بي  بنك  بي  ��س  تي  �لتنفيذ/لويدز 
قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2018/5/13 �عالنكم ل�صد�د قيمة 
�لعقار  بيع  و�ل  �عبباله  �لتنفيذ  ملف  يف  درهببم   )9256213.50( �ملطالبة 
رقم   - خليفة  �ملنطقة:برج   - �صكنية  �لعقار:�صقة  )نبببوع  �حلببجببز  حمببل 
�لر�س:155 - ��صم �ملبنى:برج خليفة 4 رقم �لوحدة:8702 خالل 30 يوم 

من تاريخ �لعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5637  عمايل جزئي
�بببببس.ذ.م.م  جمهول  �لببعببامببة  �ر جببي للتجارة  �ملببدعببي عليه / 1-�ببصببي جببي  �ىل 
حمببل �لقببامببة مبببا �ن �ملببدعببي / طببيببب نببزيببر لببودهببى نببزيببر �حببمببد نبببدمي  قد 
وقدرها  عببمببالببيببة  مب�صتحقات  �ملببطببالبببببة  ومببو�ببصببوعببهببا  �لبببدعبببوى  عببلببيببك  �أقببببام 
و�مل�صاريف. و�لببر�ببصببوم  درهببم   )1200( عببودة مببلغ  وتببذكببرة  درهبببم(    35537(

�خلمي�س  يوم  جل�صة  لها  وحببددت   MB182509795AE �ل�صكوى  رقم 
�ملو�فق 2018/6/28 �ل�صاعة 8.30  �س بالقاعة:ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف 
�و  مببذكببر�ت  مببن  لديك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3927  عمايل جزئي

�ببببببس.ذ.م.م  جمهول  �لبببببنبباء  ملببقبباولت  �لف�صي  �ملببدعببي عليه / 1-�جلبب�ببصببر  �ىل 
حمببل �لقبببامبببة مبببا �ن �ملببدعببي / �ببصببهبباب فببكببري عبببببد�حلببمببيببد عببمببر  قببد �أقبببام 
 20166( وقببدرهببا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لببدعببوى  عليك 
درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )1000( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف.رقم �ل�صكوى 
�ملو�فق  �خلببمببيبب�ببس  يببببوم  جببلبب�ببصببة  لببهببا  وحبببببددت   MB181779583AE
2018/7/5   �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتند�ت  �و  مببذكببر�ت  مببن  لديك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5653  عمايل جزئي
�ملدير/جوي  وميثلها  ذ.م.م  حببرة  منطقة  جا�س  1-�صركة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
جوزف غ�صوب  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �مييليانو برينا�صكوين 
وميببثببلببه:رو�ببصببة حبب�ببصببني �لبب�ببصببيببد حمبب�ببصببن �لببعببطببار  قبببد �أقبببببام عببلببيببك �لدعوى 
و�لر�صوم  درهببم(   �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )104000  ومو�صوعها 
لها  وحببددت  �ل�صتحقاق  تاريخ  من   ٪9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف 
  ch1.A.5:جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/7/3   �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2416  ا�شتئناف جتاري    

 -2 مقرت�صه  ب�صفتها   - �بببس.ذ.م.م  للمالحة  �كببو�مببار   -1 �صده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
ديني�س كومار ميتايل بور�يDل - ب�صفته كفيل �صامن ومت�صامن 3- حممد 
ثاين علي بن غليظه - ب�صفته كفيل �صامن ومت�صامن  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�صتاأنف / بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع وميثله:خالد كلندر عبد�هلل 
جزئي  جتاري   2017/1424 رقم  بالدعوى  �ل�صادر  �حلكم  ��صتاأنف/  قد  ح�صني 
ببببتببباريبببخ:2017/12/24  وحببددت لها جل�صه يببوم �لربببعبباء  �ملببو�فببق 2018/6/27 
�ل�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/216  ا�شتئناف جتاري    
�ىل �ملبب�ببصببتبباأنببف �ببصببده/ 1- �أ�ببصببيببانببا لببلببتببجببارة �لببعببامببة �ببببببس.ذ.م.م  جمهول 
�مل�صتاأنف / �لمببار�ت ريبار �ملحدودة وميثله:خالد  حمل �لقامة مبا �ن 
�لبب�ببصببادر بالدعوى  �لببقببر�ر/ �حلببكببم  ��ببصببتبباأنببف  قببد  كلندر عبببببد�هلل ح�صني 
رقم 2017/2985 جتاري جزئي بتاريخ:2018/1/29  وحددت لها جل�صه 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 �ل�صاعة   2018/7/3 �ملببو�فببق  �لثالثاء   يببوم 
ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/173  ا�شتئناف جتاري    

�ببس.ذ.م.م )حاليا(  �خلياطة  لببو�زم  لتجارة  ��صب�صيو�س   -1 �مل�صتاأنف �صده/  �ىل 
�ن  �لقببامببة مبببا  )�ببصببابببقببا(  جمببهببول حمببل  لبببو�زم �خلياطة  لتجارة  ��صب�صيو�س 
�لعو�مي  علي  �صغري  وميثله:حممد  �ببببس.ذ.م.م  للتجارة  ميامنار   / �مل�صتاأنف 
�ملن�صوري قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2016/2912 جتاري 
جزئي بببتبباريببخ:2018/1/23  وحببددت لها جل�صه يوم �لحببد  �ملو�فق 2018/7/8 
�ل�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/511  ا�شتئناف جتاري    
م.م.ح   بببارتببز  �صبري  �آنبببد  بببباور جببيببنببري�تببورز  رويبببال  �ببصببده/ 1-  �مل�صتاأنف  �ىل 
�ملحدودة  للمو��صري  و�صام  �صركة   / �مل�صتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
باقر  حممد  وميثله:خمتار  عقباوي  ح�صن  علي  �لببفبباحت  مديرها  وميثلها 
غريب قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2017/2335 جتاري 
كلي بتاريخ:2018/3/11  وحددت لها جل�صه يوم �لحد  �ملو�فق 2018/7/8 
�ل�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
اعالن موعد جل�شة بالن�شر 

يف الطعن 2018/382 طعن جتاري

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/1- بنك دبي �لتجاري �س.م.ع

وميثله:عبا�س م�صتت فندي �ملالكي 
�لقامة  حمل  جمهويل  �ببس.م.ح  بببوي  نيو  �صدهم:1-  �ملطعون  باعالن 
يقت�صي ح�صوركم �ىل حمكمة �لتمييز �ل�صاعة:09:00 �صباحا من يوم 

�لحد �ملو�فق:2018/6/24 وذلك لنظر �لطعن �ملذكور �عاله .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/102  تنفيذ عقاري   
و�ملعدل  عببقبباري جببزئببي  رقببببببم:2015/27  �لببدعببوى  �لبب�ببصببادر يف  �لق�صية:تنفيذ �حلببكببم  مببو�ببصببوع 
، ب�صد�د �ملبلغ �ملننفذ به وقدره )638860( درهم  بال�صتئناف رقببم:2016/217 ��صتئناف عقاري 

�صامال للر�صوم و�مل�صاريف.
طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:ممتاز خان مالك

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �صده:1- �صركة �ملا�صة �نرتنا�صيونال لتطوير �لعقار�ت
جمهول حمل �لقامة

�صكنية -  �صقة   -1 عببن  عبببببارة  وهببي  �مببو�لببكببم �خلا�صة  على  بانه مت �حلجز  �لعبببالن:  مو�صوع 
�ملنطقة:�لرب�صاء جنوب �لر�بعه - رقم �لر�س:277 - ��صم �ملبنى:تا�صكون ريزيدن�س 1/�صينا 2 
- رقم �لعقار 116 - 2 �صقة �صكنية - �ملنطقة:معي�صم �لول - رقم �لر�س:3 - رقم �لعقار:2003 
- رقم �لطابق:20 - ��صم �ملبنى:لجو في�صتا �صي وفاء� للمبلغ �ملطالب به وقدره )638860( درهم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/901  ا�شتئناف عمايل    

ليمتد  تكريت  تببوريببزم  بببرتول  �نبب�ببصبباء�ت  ماهيا   -1 �ببصببده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
�مل�صتاأنف /  �ن  �صركت )فببرع �صركة �جنبية(  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ل�صادر  �حلكم  ��صتاأنف/  قد  �صيخ   �دري�س  حممد  �صيخ  جوبايت  حممد 

بالدعوى رقم 2017/12160 عمايل جزئي بتاريخ:2018/4/15     
وحددت لها جل�صه يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2018/7/3 �ل�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  مببن  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رقببم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/205  عقاري كلي
�ىل �ملدعي عليه/مي�صان لال�صتثمار �لعقاري �ببس.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ريت�صموند �لتجارية �س.ذ.م.م وميثله:ح�صن علي مطر �لريامي 
�لتحكيم  حكم  على  بالت�صديق  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لببدعببوى  عليك  �أقببام  قد 
�ل�صادر يف �لدعوى رقببم:2014/167 و�ل�صادر من مركز دبي للتحكيم �لدويل 
بتاريخ:2016/11/10 و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة .وحددت لها 
 ch.1.B.8:جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2018/7/3 �ل�صاعة:09:30�س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1918  جتاري جزئي

�لقامة  حمل  جمهول  �بببس.ذ.م.م  �ل�صاحات  لتجميل  درميببز  عليه/رويال  �ملدعي  �ىل 
�ملو�صى �حلمادي قد  �ببس.ذ.م.م وميثله:�بر�هيم علي  للمقاولت  �ملدعي/�لمة  �ن  مبا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره )49.800( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع 12٪ من 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها 
جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق:2018/7/5 �ل�صاعة:08:30�س بالقاعة:ch.1.C.13 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1933  جتاري جزئي

�ملدعي/ �ن  مبا  �لقببامببة  حمل  جمهول  ن�صور  نيل  عليه/مك�صيم  �ملدعي  �ىل 
فورمول در�يف لتاأجري �ل�صيار�ت �س.ذ.م.م قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
و�لر�صوم  درهببببم   )30000( وقبببببدره  مببببببلببغ  عليهما  �ملبببدعبببي  ببببالبببز�م  �ملببطببالبببببة 
�ل�صد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   ٪12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف 
�ل�صاعة:08:30�س  �ملببو�فببق:2018/7/5  �خلمي�س  يوم  جل�صة  لها  �لتام.وحددت 
قانونيا  ميثلك  مببن  �أو  باحل�صور  مكلف  فبباأنببت  لببذ�   ch.1.C.13:بالقاعة
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مببذكببر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/4042  جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- موؤ�ص�صة رو�س فور �يفنتز 2- بر�فني بان�صال �صونيل 3- كيم رينيه هان�س 
�ملنعقدة  بجل�صتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �لقامة  باريخ جمهول حمل  فيكي حا�صموخ   -4
بتاريخ 2018/3/25  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ فيكي حا�صموخ باريخ �ول:بالز�م �ملدعي 
عليهم بالت�صامن �ن يوؤدو� �ىل �ملدعي مبلغ مقد�ره )195000( درهم وفائدة بو�قع 9٪ �صنويا 
من تاريخ:2017/6/24 وحتى متام �ل�صد�د - ثانيا:�لز�م �ملدعي عليهما �لوىل و�لثاين �ن يوؤديا 
�ىل �ملدعي مبلغ مقد�ره )93000( درهم وفائدة بو�قع 9٪ �صنويا من تاريخ:2017/6/24 وحتى 
متام �ل�صد�د - ثالثا:و�لزمت �ملدعي عليهم بالر�صوم و�مل�صاريف مببلغ خم�صمائة درهم مقابل 
لال�صتئناف  قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلببك  عببد�  ما  ورف�صت  �ملحاماة  �تعاب 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/4016  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �صيليكت بارت�صنز �س.ذ.م.م 2- فيليب �نتوين ماي 3- دين جنيل هاريف 
باركر جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/4/5  
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ �صركة �صيلكت جال�س �ند �صرتيز ذ.م.م بالز�م �ملدعي 
عليهما �لوىل و�لثاين بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )66.451.96( درهم وفائدة ٪9 
من:2014/8/16 وحتى �ل�صد�د �لتام و�لزمتهما بامل�صاريف بالت�صامن عن هذ� �ل�صق و�لف 
 )43.460.88( مبلغ  ببباد�ء  بالت�صامن  �لثالث  �ملدعي  ثانيا:بالز�م   - �ملحاماة  �تعاب  درهببم 
�مل�صاريف عن  �لتام و�لزمتهم  �ل�صد�د  درهم للمدعية وفائدة 9٪ مبببن:2014/11/19 حتى 
قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  درهببم  و�لببف  بالت�صامن  �ل�صق  هذ� 
با�صم  �لعببالن �صدر  لن�صر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�صتئناف خالل ثالثني 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     
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اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/2639  جتاري جزئي 

�لببوردي للت�صميم  �ببس.ذ.م.م 2- �خلط  �ىل �ملحكوم عليه/1- بينك لين لالعمال �خل�صبية 
�لد�خلي �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 
2018/3/25  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ �صركة �لت�صميم ل�صناعة �ل�صغال �ملعدنية 
ذ.م.م - �ول:�لببز�م �ملدعي عليها �لوىل بان توؤدي �ىل �ملدعي مبلغ مقد�ره )173247( درهم 
وفائدة 9٪ �صنويا من تاريخ:2017/8/2 وحتى متام �ل�صد�د - ثانيا:�لز�م �ملدعي عليها �لثانية 
تاريخ:2017/8/2  �صنويا من  �ملدعية مبلغ مقد�ره )3620( درهم وفائدة ٪9  توؤدي �ىل  بان 
خم�صمائة  ومبلغ  و�مل�صاريف  بالر�صوم  عليهما  �ملدعي  ثالثا:�لزمت   - �ل�صد�د  متببام  وحتى 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�صوري قابال 
با�صم  �صدر  �لعببالن  هببذ�  لن�صر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خببالل  لال�صتئناف 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/647  جتاري كلي 

�ىل �ملدعي عليهما/1- �صركة كومودور للمقاولت ذ.م.م - فرع دبي جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/�صركة �ل�صوي�س للمو�د �لعازلة ذ.م.م قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:2018/6/6 �حلكم �لتمهيدي �لتايل:بندب �خلبري �لهند�صي �ملخت�س 
�صاحب �لدور باجلدول ما مل ي�صمه �لطر�ف خالل ��صبوع من تاريخ �حلكم خبري� يف �لدعوى 
وكذ�  بينهما  �ملتبادلة  و�ملر��صالت  �مل�صتند�ت  ��صول  من  لديها  ما  على  �لطببالع  مهمته  تكون 
يف  للخبري  و�صرحت  و�ملنتظمة  �للكرتونية  �و  �لورقية  �صو�ء  �لتجارية  و�لدفاتر  �ل�صجالت 
�صبيل �د�ء ماأمورية بالنتقال لي جهة يرى �صرورة �لنتقال �ليها لالطالع على ما لديها من 
�ليمني  �قو�ل �خل�صوم وغريهم بغري حلف  �لدعوى و�صماع  م�صتند�ت تكون لزمة للف�صل يف 
و�لزمت �ملدعية ب�صد�د مبلغ �ربعة �لف درهم خزينة �ملحكمة ، وحددت لها �ملحكمة جل�صة يوم  
�لقاعة:ch1.C.14 لخطار �خلبري  �ل�صاعة:08:30 �صباحا يف  �ملو�فق:2018/7/18  �لأربعاء 

مببا�صرة �ملامورية و�يد�ع �لتقرير ولعالن �ملدعي عليها باحلكم �لتمهيدي �لتايل. 
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       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1622  جتاري جزئي

�صيخ  هببادي  زبببري   -2 �بببس.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  تيك  جلوبال   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
عبد�لهادي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/حبيب �حمد خان �فتخار وميثله:فتوح 
يو�صف حممد ح�صني �لن�صار قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )200.000( درهم و�لفائدة �لقانونية 
و�مل�صاريف  بالر�صوم  و�لز�مهم  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ل�صتحقاق  تاريخ  من   ٪12 بو�قع 
ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/7/9 �ل�صاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
على  �أيببام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم
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فو�ئد ملطفة ومهدئة لزيت 
�لرمان على �جللد و�ل�صعر

تن�صح خبرية �لتغذية �لعالجية �لفرن�صية مارينا �صي�صي يف جامعة باري�س، 
فى در��صتها �جلديدة، �لتى ن�صرت نتائجها يف جملة فام �أكتويل �لفرن�صية 
�لأ�صبوعية، �لن�صاء با�صتخد�م زيت �لرمان يف تلطيف �جللد بعد �جلفاف 
�لذي تعر�صن له فى ف�صل �ل�صتاء، خا�صة فى مناطق �لكعبني، و�لقدمني 

ما ي�صاعد �جللد على �لعودة �إىل نعومته.
كما �أ�صافت �خلبرية �أن كوكتيل من زيت �لرمان �مل�صاف �إليه زيت �للوز هو 
عبارة عن جمموعة من �لفيتامينات هى )�أ( )ب( ) د( )هببب(، بالإ�صافة �إىل 

)�أوميجا – 6 و9 (.
وي�صتخدم زيت �للوز بعد �إز�لة �ملكياج ما يغذى �جللد ويعيده �إىل ن�صارته 
�ل�صعر  غ�صل  بعد  �لع�صل  مببع  �لببلببوز  زيببت  ي�صتخدم  كببذلببك  �أخببببرى..  مببرة 
جلد  لتدليك  �لع�صل  مع  �لزيت  ��صتخد�م  من  مينع  ول  وبريقه  لتقويته 

�ل�صعر و�جل�صم �أي�صا.

مغط�ض �لقدمني.. م�صاد لاللتهاب 
ويخفف �لأمل

كانت جّد�تنا قدمياً يغّط�صن �أقد�مهن يف ماء فاتر لإر�حتها. وحني تنتفخ 
�ليوم  �لببعببالج  هببذ�  ُي�صتعَمل  كذلك  �ملببباء.  �إىل  �مللح  ي�صفن  كببّن  �لببقببدمببان، 

لتخفيف �آثار �للتو�ء.

�سبب اال�ستعمال
�مل�صتعمل  �ملاء  �إىل  �إ�صافته  ولكّن  جد�ً  مفيد�ً  لي�س  �ملائدة  ملح  �أن  �صحيح 
يف مغط�س للقدمني خطوة ممتازة، لأن �لأمالح �ملعدنية �ملوجودة يف ملح 
�لبحر تخرتق �لب�صرة وتعطي مفعوًل م�صاد�ً لاللتهاب وتخفف �لأمل. لذ� 
�صت�صتفيدين حتماً من نقع كاحلك �لذي ي�صبب لك �لأمل يف مغط�س من 

�ملاء �ملالح بعد �لتعّر�س ل�صربة خفيفة �أو �لتو�ء.
�إنه عالج فاعل �أي�صاً لتخفيف �نتفاخ �لقدمني وتعبهما. �صت�صمح لك هذه 

�خلطوة با�صتعادة �ل�صرتخاء يف نهاية يوم �لعمل.

طريقة اال�ستعمال
تق�صي �أب�صط طريقة با�صتعمال �مللح �خل�صن �لذي يحتوي على ن�صبة كبرية 
من �لأمالح �ملعدنية. �صعي قب�صة من �مللح �خل�صن يف خم�صة ليرت�ت من 

�ملاء �لفاتر ثم غّط�صي قدميك وكاحليك يف �ملاء لن�صف �صاعة.
�ملاء  �إذ� كانت قدماك متعبتني ومنتفختني بكل ب�صاطة، ��صكبي دفعة من 

�لبارد على ربلتي �ل�صاقني يف نهاية مدة �لنقع لتن�صيط �لدورة �لدموية.
ل�صمان �ل�صرتخاء �لتام، �أ�صيفي جرعة من �لزيوت �لأ�صا�صية )5 قطر�ت 

من زيتي �خلز�مى و�لبابوجن(، ثم جّففي قدميك بنعومة.
ميكنك �إيجاد �مللح �ملنا�صب يف متاجر �لبقالة و�ملتاجر �لكربى. �أو ميكنك 

�ختيار �أمالح بحرية معّطرة من �ملتاجر �لغذ�ئية.

 ال تتما�سى اليدان اجلميلتان اإال مع اأظفار مثالية، لذا من ال�سروري اعتماد 10 �سبل للحفاظ عليها.

كان احلّل الوحيد ملعاجلة هبوط اجلفنني يق�سي با�ستعمال املب�سع. لكن ظهرت اأخريًا تقنية جديدة ت�سمى 
)بليك�سر(... َتِعد برفعهما بال جراحة. هل ميكن اأن تطلق ثورة حقيقية يف هذا القطاع؟

عرب  �لهابط  �جلفن  برفع  )بليك�صر(  تقنية  ت�صمح 
تقلي�س فائ�س �جللد يف هذه �ملنطقة �لرقيقة �لتي 
تفتقر �إىل �لكولجني. ُي�صتعَمل يف هذه �لعملية جهاز 

فريد من نوعه ي�صتق من �لفيزياء �لكّمية.
تبببببد�أ �جلببلبب�ببصببة �لببعببالجببيببة بببدهببن كبببرمي خمببببّدر قبل 
بالأمل  �ملري�س  ي�صعر  ل  كببي  دقيقة  بثالثني  �لبببببدء 
ُتطلَق  �لب�صرة.  على  �لوخز  تاأثري  حتت  يتحرك  ول 
�ملليئة  �لببثببنببيببات  ببباجتبباه  م�صغرة  �صحنات  ذلبببك  بببعببد 
بالتجاعيد. تنتج كل �صحنة جتاويف �صغرية تختفي 
�لعالمات  هبببذه  تبقى  �أيبببببام.  �صتة  �أو  خم�صة  خبببالل 
�لندوب  �أن تتعافى  �إىل  حميدة لكنها ت�صبح مزعجة 
بالكامل وجتّف وتتال�صى من تلقاء نف�صها، من دون 

�حلاجة �إىل دهن �أي كرمي.
لببلببحبب�ببصببول عببلببى نببتببيببجببة مببر�ببصببيببة، يبببببرت�وح �لعالج 
عموماً بني جل�صتني و�أربع جل�صات تف�صل بينها �صتة 
م جل�صة �صنوية للحفاظ على  �أ�صابيع تقريباً، ثم ُتنظَّ

�لنتيجة.

اإيجابيات
عك�س  عببلببى  غبببازيبببة  لببيبب�ببصببت  )بببلببيببكبب�ببصببر(  • تببقببنببيببة 
م�صتوى  على  ��صتثنائية  نتائجها  وُتعترب  �جلببر�حببة، 
�لن�صاء  �جلفنني وت�صمح ب�صد �لرت�خي �ملعتدل لدى 

�ل�صابات �للو�تي ل يرغنب يف �للجوء �إىل �جلر�حة.
�لذي  �لببتببخببديببر  بف�صل  مببوؤملببة  لي�صت  �لببتببقببنببيببة   •

�إحد�ث  �إىل  �حلاجة  عدم  عن  ف�صاًل  �جلل�صة،  ي�صبق 
�ل�صقوق �أو �إعطاء �حلقن.

طريقة  �حلببالت  بع�س  يف  �لتقنية  �عتبار  ميكن   •
�أعلى درجات  �ملب�صع، لكنها تتطّلب  بديلة ل�صتعمال 
�لدقة عند �ختيار عدد حركات �لوخز و�إطار �مل�صاحة 

�مل�صتهدفة.
• ت�صبح �لب�صرة م�صدودة نتيجة لتحفيز �لكولجني 

وقد تخّف �لتجاعيد �ملحتملة مع مرور �لوقت.

�سلبيات
�لتقنية حديثة، لذ� ل ميكن حتديد مّدة  • ل تز�ل 

�لنتيجة �لنهائية.

�خل�صوع  مببن  بببد  ول  فببببور�ً  �لنتيجة  تظهر  ل   •
جلببلبب�ببصببات عببببدة قبببببل بببلببوغ �لبببهبببدف �ملببنبب�ببصببود، وتربز 
على  للحفاظ  �ل�صنة  يف  جل�صة  تببكببر�ر  �إىل  �حلبباجببة 

�لنتائج �لنهائية.
�لهابط  �إل �جلفن  �ملكلفة  �لتقنية  ُت�صّحح هذه  • ل 
بببببدرجببببة مببعببتببدلببة لأنببببهببببا تبب�ببصببتببهببدف �لببببببب�بببصبببرة بدل 

�لع�صل.
كال�صطباغ  جببانبببببيببة  �آثببببار  مببع  �أحببيببانبباً  تببرت�فببق   •
�أو  �لبي�صاء،  �لب�صرة  د�كنة على  بقع  �ملفرط، وظهور 
للحروق.  نتيجة  �ملختلطة  �لب�صرة  على  بي�صاء  بقع 
بعد  تختفي  لكنها  �أيبب�ببصبباً،  وذمببببات  تظهر  �أن  ميببكببن 

�أيام.

يرتاوح العالج عمومًا بني جل�ستني واأربع جل�سات

تقنية )بليك�صر( لرفع �جلفن �لهابط

تنظيف االأظفار بعناية
ُيوؤدي ��صتخد�م �لنيكوتني ومو�د �لتنظيف وبع�س 

�أنو�ع �لطالء و�ل�صبغات �إىل ��صفر�ر �لأظفار.

التخل�س من اال�سفرار
فاتر ممببزوج مبلعقة  ماء  �لأظفار يف  و�صع  علينا 

من بيكربونات �ل�صوديوم.

تغطية االأظفار
خا�صة  �صبغات  عببلببى  يببحببتببوي  طبببالًء  ��صتحدمي 
ُيعطي  �إذ  �لبنف�صجية،  فببوق  �لأ�ببصببعببة  مببع  تتفاعل 
�ببصببكبباًل طبببببيببعببيبباً لببالأظببفببار ويببحببافببظ عببلببى �للون 
�لأ�صا�صي للطالء. ميكنك و�صعها �أي�صاً يف ع�صري 

�لليمون �أو ��صتعمال زيت �لأخري.

التقليم بنعومة
مل نعد بحاجة �إىل �ملق�س �أو �لق�صا�صة بل علينا 

��صتخد�م مربد خ�صب ناعم. نفذي
�لأطبببببر�ف حتى  ببببتببباأٍن وهببببدوء مببن  �لعملية  هبببذه 
�خلطوط  تببدل  د�ئببمبباً.  نف�صه  وبببالجتبباه  �لو�صط 
�لعمودية يف �لأظفار على مرور �لزمن كالتجاعيد 
يف �لوجه. للتخفيف منها، نظفي �لظفر بالعر�س 
بو��صطة فر�صاة لينة، ثم �صعي �لطبقة �لأ�صا�صية 
هذه  من  للتخل�س  بالبوليمر  �لغني  �لطالء  من 

�لت�صدعات و�إعطائه ملم�صاً ناعماً.

عدم ق�س اجللد امليت
�للتهابات  مبببن  �لأظببببفببببار  �ملبببيبببت  �جلبببلبببد  يببحببمببي 
ثّم  تطريته،  علينا  ق�صه.  ممببنببوع  �إذ�ً  �ملحتملة، 
�إز�لبببتبببه. بببعببد و�ببصببعببه يف �ملببباء �أرجببعببيببه �إىل �خللف 
بقطن.  مغطى  مببعببدين  �أو  خ�صبي  عببود  بو��صطة 
على  للح�صول  �لببزيببوت  �أو  �ملببرطبببببات  ��صتخدمي 

�أطر�ٍف نظيفة ومرتبة.

حماية االأظفار اله�سة
تكون �لأظفار بطبيعتها �أو جر�ء �أعمالنا �ليومية 
عليها  ن�صع  �مل�صكلة  هذه  ملعاجلة  و�صعيفة.  ه�صة 
طالًء يحميها. �ختاري منتجاً يحتوي على �ألياف 
على  باحل�صول  نف�صه  �لوقت  وي�صمح يف  �لنايلون 

ملم�ٍس ناعم.

الطبقة االأ�سا�سية

من �ل�صروري و�صع �لطبقة �لأ�صا�صية �لتي حتمي 
�لأظفار من �ملو�د �خلارجية �لغريبة وجتعل �صكل 
�للون  فببال يظهر  �أ�ببصببابببعببنببا،  �أجببمببل على  �لببطببالء 

باهتاً، خ�صو�صاً �لأحمر.

ا�ستخدام الطالء الع�سوي
ل ميكننا �لتخلي عن طالء �لأظفار �إل �أنه يحتوي 
ن�صتطيع  بال�صحة.  م�صرة  كيماوية  مبببو�د  على 
��صتخد�مه من وقت �إىل �آخر، ولكن من �لأف�صل 
هذه  بع�س  مببن  خالية  تركيبة  ذ�ت  �أنبببو�ع  �ختيار 
�لع�صوي، فاإننا جند  �لببطببالء  نببدرة  �ملبببو�د. ورغببم 
و�لكافور  �لفورمالدهايد  دون  مببن  منه  �لبع�س 

و�لبار�بني و�لفتالت و�لنيكل.

النظر عن كثب اإليها
منها  �ملت�صققة  تعلن  �إذ  �ل�صحة،  مبببر�آة  �لأظببفببار 
و�صول �صن �لياأ�س �أو م�صكلة يف �لهرمونات، فيما 
تدّل �ل�صميكة على وجود �لفطر، وتعك�س �ل�صاحبة 
�للون نق�صاً يف �حلديد، وتعربرِّ �ملتك�صرة عن نق�ٍس 
يف �لفيتامني D و�لفو�صفور و�لكال�صيوم و�ملعادن 

�مل�صوؤولة عن تكوين �لعظام �لقوية.

االنتباه اإىل غذائنا
�ل�صهرية،  �ملببقببولببة  بح�صب  عنكم،  يعرب  غببذ�وؤكببم 
كببذلببك �لأظبببفبببار تببعببرب عببّنببا. يببوؤثببر �ببصببوء �لتغذية 
�لأظفار  وقوة  و�ل�صحة  �خلارجي  �ملظهر  يف  �صلباً 
يف  و�ملعادن  و�لفيتامينات  �لكال�صيوم  ي�صاعد  �لتي 

�حلفاظ عليها وتقويتها.
�لببنببببباتببي �لأظبببفبببار ه�صة  �لببغببذ�ئببي  �لببنببظببام  يجعل 
�حليو�نية،  �لربوتينات  يف  نق�س  ب�صبب  و�صعيفة 
ُتوؤثر  �لأحبببمبببا�بببس �لأمببيببنببيببة. كبببذلبببك،  خبب�ببصببو�ببصبباً 
�صحة  يف  �صلباً  و�ل�صعبة  �ملببتببو�زنببة  غببري  �حلمية 

�لأظفار.

اختيار لون الطالء املنا�سب
و�لتاألق  للتميز  �ملنا�صب  �لببوقببت  �ل�صيف  ُيعترب 
�صيوعاً  �لأكببببر  و�لبببلبببون  �لأظبببفبببار.  طبببالء  بف�صل 
ر�هناً هو �لأحمر �لذي يلفت �لأنظار. جند �أي�صاً 
�لزهري و�لأرجببو�ين و�خلوخي �لتي تتما�صى مع 
�لببوقببت لعتماد  حببان  و�جلبببذ�ببببة.  �لأنببيببقببة  ثيابنا 
�ملظهر �لأنيق، فالطالء �لذي يحتوي على �لربيق 

يتز�وج مع ملعة هذ� �لف�صل.

�أف�صل �لطرق للحفاظ على �أظفار جميلة و�صحية
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عيناها الع�سليتان و�سعرها البني وج�سدها اجلميل، كل هذا اأعطى النجمة كاثرين زيتا جونز املظهر االكزوتي، الذي �سمح لها باالندماج مع كل دور تقوم 
 Catherine the" م�سل�سل  عر�سها  بعد  النجومية  طريق  كاثرين  االأفالم.�سلكت  بع�س  يف  ق�سرية  واأدوار  م�سل�سالت  يف  اأدوار  عدة  يف  متثيلها  بعد  فيه، 

 ."nuits  1001  Les" فيلم  يف  مثلت  حيث  ال�سينما،  عامل  لدخول  الفر�سة  بروك�س  دا  فيليب  املخرج  لها  قدم  العر�س  هذا  بعد   ،"Great

اأ�سهر ممثلة يف بريطانيا
 25 ولببدت كاثرين زيتا جونز يف 
 1969 �أيببلببول/�ببصبببببتببمببرب عبببام 
بد�يتها  وكببانببت  بريطانيا،  يف 
�لربيطاين،  �ملببب�بببصبببرح  عبببلبببى  
حيث ظهرت بعد �أن ��صرتكت 
لل�صارع  �ملو�صيقي  "�لعر�س  يف 

."42
جونز  زيتا  كاثرين  �أظهرت 
حبببببهببا لببلببفببن ببببباكببببر�ً، فقد 
�أن  غبببّنبببت ورقببب�بببصبببت قبببببببل 
�لعا�صرة من عمرها،  تبلغ 
وظهرت لحقاً على �مل�صرح 
م�صرحيات:  ثببببببالث  يف 
 Bugsy"و "Annie"
 "M a l o n e
 The Pajama"و

."Game
من  ع�صر  �خلام�صة  يف 
�أ�صبحت قائدة  عمرها 
فرقه مو�صيقية، و�أول 
��صمها  يبببظبببهبببر  مببببببرة 
بد�ية  يف  كببان  للجميع 
�لت�صعينيات عندما مثلت 
 The Darling" يف 
 ،"Buds of May
وكان �مل�صل�صل ناجحاً جد�ً، 
كاثرين  �أ�ببصبببببحببت  وفببجبباأة 
يف  تلفزيونية  ممثلة  �أ�صهر 
�ململكة �ملتحدة، حيث �أظهرت 
بر�عتها  جونز  زيتا  كاثرين 
ومتثيلها لدورها ما جعلها 
من ��صهر و�أف�صل �ملمثالت 

�لربيطانيات.

 The Mask of
 Zorro

�نتقلت كاثرين زيتا 
ذلك  ببببعبببد  جبببونبببز 
من  عبببببببببدد  �إىل 
�مل�صاعدة  �لأدو�ر 

 Christopher مبببببثبببببل  �لبببب�ببببصببببيببببنببببمببببا،  يف 
 Theو Columbus: The Discovery
Phantom، قبل �أن تتفجر �صهرتها يف �لعاملية 
 The Mask فيلم  يف  �لبطولة  بببدور  بقيامها 
�أنتوين  �أمام �لنجمني   ،1998 of Zorro عام 
�أمامها  فتح  و�لذي  باندير��س؛  و�أنطونيو  هوبكنز 

�أبو�ب هوليوود و�لأفالم �صخمة �لإنتاج.
مع  قبببدمبببت   2005 �لببببعببببام  �أو�خببببببببر  يف  و�أيبببب�ببببصبببباً 
 The Legend" فيلم  بببانببديببر��ببس  �أنببطببونببيببو 
 The" وهو �لتكملة للفيلم �لأول "of Zorro

."Mask of Zorro
�لأدو�ر  مببببن  �لبببعبببديبببد  عبببلبببى  حبب�ببصببلببت  ذلبببببك  ببببعبببد 
و�أ�صلوبها  �جلميل  �صكلها  لعب  حيث  �لرئي�صية، 
تلت  �لتي  �ل�صنو�ت  ذلببك.يف  يف  كبري�ً  دور�ً  �ملتطور 
ذلك، �أ�صبحت كاثرين زيتا جونز �أكر �نتقائية يف 
�أعمالها �ل�صينمائية، و�أم�صت هي وعائلتها معظم 
�أ�بببصبببو�ء هوليوود.  بببعببيببد� عببن  ببببرمبببود�،  �لببوقببت يف 
قدمت  م�صاريع  على  بالعمل  ذلببك  مببع  و��صتمرت 

فيها �صخ�صيات كبرية.
جانب  �إىل  �لبطولة  دور  لعبت   2004 عببام  ويف   
 The Terminal لنجم توم هانك�س يف فيلم�
يف  دور  على  وح�صلت  �صبيلبريغ،  �صتيفن  للمخرج 
�لبطولة �جلماعية  ذي  �لكوميدي  فيلم �جلرمية 
Ocean's Twelve، �إىل جانب جورج كلوين.

و�آخر �أعمال كاثرين زيتا جونز �ل�صينمائية كان يف 
 Dad's Army عام 2016، حيث قدمت فيلم

مع مارك تاندي، ر��صل بالوج، �أندرو هافيل، ومن 
�إخر�ج �أوليفر باركر.

من  كو�حدة  �ل�صهرية   People جملة  �ختارتها 
1998، كما ح�صلت على لقب  �لن�صاء عام  �أجمل 

�أجمل بريطانية على قيد �حلياة.

زواجها من مايكل دوغال�س 
 The Mask لفيلمها  بالرتويج  قيامها  �أثببنبباء 
عام  �ل�صينمائي  ديفيل  مهرجان  يف   of Zorro
1998؛ قابلت كاثرين زيتا جونز، �لنجم مايكل 
دوغببال�ببس �لببذي وقببع يف غر�مها على �لببفببور، على 
يكربها  �ذ  بينهما،  �لكبري  �ل�صن  فببارق  من  �لرغم 
دوغال�س بب25 عاماً، تزّوجا عام 2000 و�أجنبت 
�إحدى  يف  جونز  زيتا  كاثرين  طفلني.وقالت  منه 
�حلو�ر�ت �لتي �أجريت معها ب�صاأن زوجها: "�أ�صعر 
لي�س فقط  �إنبببه  مببايببكببل،  بلقائي  �أنببنببي حمببظببوظببة 
)مايكل دوغال�س( �ملمثل و�ملنتج و�صاحب جائزتي 
حياتي.  حب  دوغال�س(  )مايكل  هو  بل  �لأو�صكار، 

�أ�صعر بالفعل �أن زو�جنا كان مقدر�ً له �حلدوث.
بببباأن فبببارق �ل�صن �لكبري  كما �ببصببّرحببت زيببتببا جببونببز 

بينها وبني دوغال�س،
 هببو �لبب�ببصبببببب يف �حلببيبباة �لببزوجببيببة �لبب�ببصببعببيببدة �لتي 
يف  خمتلفني  مكانني  يف  نحن  يعي�صانها.وقالت: 
ما  لدينا  ولي�س  �ل�صن،  فببارق  ب�صبب  عملنا  جمببال 
�آخرين  ممثلني  �أي  حببال  هببي  كما  عليه  نتناف�س 

�أعمارهما متقاربة.

فاتنة هوليوود.. غّنت ورق�ست قبل اأن تبلغ العا�سرة من عمرها

كاثرين زيتا جونـز: مايكل دوغال�ض 
 حب حياتي وفارق �ل�صن �صبب �صعادتنا!

لني �ساي تتاألق يف �سن 74

 Insidious :The Last Key
يرتقي مب�صتو�ه بعد �صل�صلة �أربعة �أفالم

بعد   ،Insidious �لببرعببب  �صل�صلة  ت�صتحق 
�أرببببعبببة �أفببببببالم، �لببتببقببديببر ببب�ببصبببببب بببطببلببتببهببا غري 
�لعبببتبببيببباديبببة لبببني �بببصببباي. لببكببن �لبببالفبببت لي�س 
بل  �إلببيببز(  ُتببدعببى  روحببيببة  )و�صيطة  �صخ�صيتها 

�صنها.
ما  �لعمر،  من  و�ل�صبعني  �لر�بعة  يف  �صاي  لني 
يجعل �ل�صخ�صية �لتي توؤديها وتدعي �إليز رينز 
�أكرب بنحو �لثلثني من �جللي�صات و�مل�صت�صار�ت 

يف  �لبطولة  �أدو�ر  يببوؤديببن  �للو�تي  �ملخيمات  يف 
�أفالم �لرعب.

تلك  مبببن  �أكبببببرب  بببكببر�مببة  تببتببحببلببى  �إلبببيبببز  �أن  �إل 
�مل�صاهد  �إغبببببر�ء  �إىل  ُتبب�ببصببطببر  فبببال  �لبببببطببالت. 
�أو �لهرب من �لقاتل وهي ترتدي  بال�صتحمام 
ثوب �صباحة. على �لعك�س، تبدو �صاي بدور �إليز 
هببي مطاِردة  �لببطببريببدة:  هببي  مببا  بببقببدر  �ل�صياد 
�أول َمن  تببكببون عبببببادًة  �لببعببزميببة  �أطبببيببباف قببويببة 

يقتحم �لغرفة �ملظلمة وبيدها م�صباح.
بعد  مذهلة  مب�صرية  تتمتع  لأنها  ل�صاي  هنيئاً 
وهنيئاً  �لأفالم!  عامل  يف  �لعمل  من  �صنة   40
للمر�هقني  �ملوجهة  �ل�صل�صلة  لهذه  بالتاأكيد 

لختيارها يف �أجز�ئها كلها!
كانت  �ل�صل�صلة  هببذه  �أفببالم  �أن  لو  نتمنى  لكننا 
غري  �لأوىل  �لأجبببز�ء  بببدت  فقد  بقليل.  �أف�صل 
متقنة �لبتة مع موؤثر�ت بد�ئية، حتى �لتمثيل 
معَدي  �أن  )مبببع  �ملببطببلببوب  ببباملبب�ببصببتببوى  يببكببن  مل 
�لق�صة جيم�س و�ن ويل و�نيل حمرتفان �صبق 
 .)Saw �أثبتا مهار�تهما وقّدما لنا �صل�صلة  �أن 
 Insidious: The �لأخبببري  �جلبببزء  �أن  �إل 
Last Key يحمل هذه �ل�صل�صلة �إىل م�صتوى 
�أعلى، مقّدماً بع�س �مل�صاهد �ملخيفة �لذكية من 
�صيطانياً  خملوقاً  روبيتل،  �آدم  �جلديد  �ملخرج 
مميزة  ق�صة  ي�صبه  مببا  و�أخبببري�ً  منطقياً،  يبدو 

من و�نيل.

�سر
�لق�صة،  �أ�صل  �إىل  يعيدنا  �لببذي  هببذ� �جلببزء  يف 
ُيطلب من �إليز )توؤديها �صاي كما لو �أنها ن�صخة 
�أجنببيببال ل�صبوري  مببن  و�أقبببل خبثاً  �أكببر جدية 

تطهري   )Murder، She Wrote يف 
�كت�صبت  حيث  نيومك�صيكو  يف  طفولتها  منزل 
�ملنزل،  قو�ها كو�صيطة روحانية. ولكن يف هذ� 
و�لدها  ب�صبب  �لإ�صاءة  من  �صنو�ت  �أي�صاً  عانت 

)جو�س �صتيو�رت(.
 وفببيببمببا حتبببباول �إلبببيبببز مبب�ببصبباعببدة مببالببك �ملنزل 
�جلبببديبببد، رجببببل �ببصببلببب ُيبببدعبببى غبببببارز� )كريك 

�أ�صيفيدو(، تكت�صف �صر�ً عن عائلتها.
بالن�صبة  مببا  حببد  �إىل  عميقاً  �لأمبببر  هببذ�  ُيعترب 
�إىل هذه �ل�صل�صلة، �لتي �كتفت حتى �ليوم بنقل 
 .1982 عام  ُعر�س  �لببذي   Poltergeist
�لتنفيذ غري متقن، خ�صو�صاً  �ملقابل، يبقى  يف 
حماولة �إ�صفاء مل�صة من �لفكاهة على م�صاعَدي 
�صامب�صون(  )�أنببغببو�ببس  �ملببتببعببجببرف  تبباكببر  �إلبببيبببز: 
�لبتكار  �أما  نف�صه(.  )و�نيل  �لأخببرق  و�صبيك�س 
�لذي  �ل�صيطان  فهو  �لفيلم،  يف  متببيببز�ً  �لأكبببر 
ميلك �أ�صابع من عظم على �صكل مفاتيح تتيح 

له كبت �ل�صياح يف حنجرتك.
 Insidious: The Last �لعنو�ن  ي�صري 
هذ�  �أن  �إىل  �لأخبببري(  �ملفتاح  )غببببدر�ً:   Key
�أمر موؤ�صف  لكنه  �ل�صل�صلة.  �لأخببري من  �جلزء 

حقاً لأننا �صعرنا باأنها بد�أت تتح�صن لتوها.
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�أعر��ض �لتهابات �ملثانة لدى �لأطفال
قال �ملركز �لحتادي للتوعية �ل�صحية: �إنه ميكن للو�لدين �ل�صتدلل على 

�إ�صابة طفلهم �ل�صغري بالتهاب �ملثانة من خالل بع�س �لأعر��س.
وذكر �ملركز -بح�صب وكالة �لأنباء �لأملانية- �أن �أبرزها تكر�ر �لتبول و�ل�صعور 

باآلم وحرقان �أثناء �لتبول، بالإ�صافة �إىل �حلكة �مل�صتمرة بني �ل�صاقني.
ويف بع�س �حلالت يعود �لطفل للتبول �لال�إر�دي جمدد�ً، وبالن�صبة للر�صع، 

فاإنهم يعانون من حمى بدون �صبب و��صح، ف�صاًل عن �حل�صا�صية للم�س.
فببور مالحظة هذه  �لطبيب  ��صت�صارة  �ببصببرورة  �لأملببباين على  �ملببركببز  و�ببصببدد 

�لأعر��س، لأن �لتهاب �ملثانة ميهد �لطريق للتهاب حو�س �لكلى.

ح�صا�صية �لطعام لدى 
�لأطفال قد ترتبط بالتوحد

 وجدت در��صة �أمريكية حديثة �أجر�ها باحثون من جامعة �آيو�، �أن �لتوحد قد 
يحدث بالفعل ب�صبب �حل�صا�صية �لغذ�ئية.

وطبقا للدر��صة �لتي �أجريت على ما يقارب 200 �ألف طفل، فاإن �أولئك �لذين 
�أكر عر�صة مبرتني ون�صف من  �لتوحد، كانو�  يعانون من ��صطر�بات طيف 
غريهم لالإ�صابة بح�صا�صية �لغذ�ء. و��صتناد� �إىل �لنتائج �جلديدة �لتي تو�صلت 
�إليها �لدر��صة، قال �لدكتور و�ي باو، وهو �خت�صا�صي يف علم �لأوبئة يف جامعة 
�آيو�: "من �ملمكن �أن يكون لال�صطر�بات �ملناعية عمليات تبد�أ يف وقت مبكر من 
�حلياة، توؤثر بعد ذلك على منو �لدماغ و�لأد�ء �لجتماعي، ما يوؤدي �إىل تطور 
��صطر�ب طيف �لتوحد". و�أ�صاف قائال: "ل نعرف �أيهما ياأتي �أول، ح�صا�صية 
من  �ملزيد  �إجبببر�ء  �إىل  حاجة  هناك  لذلك  �لتوحد،  طيف  ��صطر�ب  �أم  �لببغببذ�ء 

�لدر��صات لالأطفال منذ ولدتهم، لتحديد ذلك".
�ل�صتق�صائية  �لببدر��ببصببة  جمعتها  �لببتببي  �ل�صحية  �ملببعببلببومببات  �لببدر��ببصببة  وحللت 
�لوطنية لل�صحة )NHIS(، وهي م�صح �صنوي لالأ�صر �لأمريكية جتريه مر�كز 
%11.25 من  �أن  �إىل  �لباحثون  وتو�صل  و�لوقاية منها.  �لأمر��س  مكافحة 
�لأطفال �لذين مت ت�صخي�صهم باأنهم م�صابون بالتوحد، يعانون من ح�صا�صية 
جتاه �لطعام، �أكر بب %4.25 من �لأطفال �لذين مل يتم ت�صخي�س �إ�صابتهم 
بالتوحد، ولديهم ح�صا�صية جتاه �لطعام. ونظر� لأن �لدر��صة مبنية على نتائج 
�إذ� كانت هناك عالقة  �إثبات ما  �مل�صح فقط، مل يتمكن فريق �لدكتور باو من 
�صببية بني �لتوحد و�حل�صا�صية �لغذ�ئية، �إل �أن �لدر��صات �ل�صابقة �قرتحت �أن 
زيادة �إنتاج �لأج�صام �مل�صادة، وردود �لفعل �ملفرطة للنظام �ملناعي، ت�صبب �ختالل 
وظائف �ملخ وت�صوهات ع�صبية وتغيري�ت يف بيئة �لقناة �له�صمية، ما يوؤدي �إىل 
%18.73 من �لأطفال �مل�صابني  �أن  �أي�صا  ح�صا�صية �لغذ�ء. ووجد �لباحثون 
�لأطفال  من   12.08% مقابل  �لتنف�صية،  �حل�صا�صية  من  يعانون  بالتوحد 

�لذين ل يعانون �لتوحد وم�صابون باحل�صا�صية �لتنف�صية.
وكان هناك %16.81 من �لأطفال �مل�صابني بالتوحد لديهم ح�صا�صية جلدية، 

مقابل %9.84 من �أقر�نهم غري �مل�صابني بالتوحد.
وح�صا�صية �لغذ�ء عبارة عن رد فعل مبالغ فيه من جهاز �ملناعة على �أكل معني، 
وتظهر هذه �حل�صا�صية ب�صكل �صريع، �أي بعد تناول �لطعام �مل�صبب للح�صا�صية يف 

غ�صون ثو�ن �أو بعد �صاعتني كحد �أق�صى.
وتظهر �حل�صا�صية على �صكل طفح جلدي �أو �صيق يف �لتنف�س، و�صعوبة يف �لبلع، 
�أو تورم يف �ل�صفاه �أو �لأ�صنان �أو �حللق، و�نخفا�س مفاجئ يف �صغط �لدم، و�آلم 

يف �ملعدة، و�إ�صهال.

؟ اإلينا  ي�سل  حتى  القمر  �سوء  ي�ستغرق  الوقت  من  •  كم 
- ثانية و�حدة .

؟ جبال  �سل�سلة  كاأنها  و  تبدو  التي  ال�سوداء  الغابة  توجد  •  اأين 
- توجد يف �أملانيا .

؟ العرب  فتحها  اندل�سية  مدينه  اول  •  ما 
- �جلزيرة �خل�صر�ء .

ماذا تعرف عن الغ�ساء الرام�س؟
�لغ�صاء �لر�م�س هو �جلفن �لثالث للطري، و�ملعروف �أن للطيور ثالثة 
�أجفان جفنان كالإن�صان وجفن ثالث يحمي �لعني من �لهو�ء و�ل�صوء 
�ل�صديد وي�صمى �جلفن �لر�م�س ويتحرك هذ� �جلفن يف �لعني �ليمنى 

�إىل �لي�صار ويف �لعني �لي�صرى �إىل �ليمني.

�لفك ع�صلة  هي  �لإن�صان  ج�صم  يف  ع�صلة  �أقوى  �أن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حر�رة  يحتمل  �جل�صم  �أن  تعلم  • هل 

�ليمنى �لأذن  من  �صمعاً  �أ�صعف  �لي�صرى  �لأذن  �أن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  �لفيل  جلد  �صمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  �لإن�صان  جلد  �صمك  �أن  تعلم  هل   •
�لإن�صان يحتوي على عدة �آلف من �لغدد �لتي تفرز �لعرق بينما جلد �لفيل خال من هذه �لغدد با�صتثناء 

جفون �لعينني
�صنة ثالثني  �ملتو�صط  يف  يتجاوز  ل  �لقرد  عمر  �أن  تعلم  • هل 

�لو�حدة �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 
�ملر�س ب�صبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  �لن�صور  �أن  تعلم  • هل 

�لثديية �حليو�نات  �أذكى  هو   - �لدلفني   - �أن  تعلم  • هل 
�لت�صمم �ىل  يوؤدي  �لفيتامينات  �أنو�ع  بع�س  �أخذ  يف  �لفر�ط  �أن  تعلم  • هل 

حزين  يكون  عندما  يبكي  �لفيل  �أن  تعلم  • هل 
ذيله  قطع  �ذ�  ميوت  �حل�صان  �أن  تعلم  • هل 

القـدر 
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ع�سري االأنانا�س 
�لطبيعة  �صيدلية  من 
�لأنانا�س �لذي يحتوي 
�ملو�د  مببن  خليط  عببلببى 
�ملبببغبببذيبببة �لبببتبببي حتبببارب 
وتق�صي  �للبببتبببهببباببببات 
عبببلبببى �لبببببببكبببتبببرييبببا مبا 
يف  �ملببوجببودة  تلك  فيها 
خرب�ء:  ويقول  �حللق، 
�إن �صر�ب �لأنانا�س �أكر 

فعالية بحو�يل 5 مر�ت يف عالج �ل�صعال �لناجت عن �لنفلونز� من �ل�صر�ب 
�لن�صبة �لعالية من فيتامني �صي،  �إىل  �ملوجود يف �ل�صيدليات، فبالإ�صافة 
يحتوي هذ� �ل�صر�ب على مادة �لربوميلني، وهي عبارة عن �أنزمي ميتلك 

خ�صائ�س م�صادة لاللتهابات.
ي�صاعد على  �لأنانا�س،  �لتي يحتويها عليها  �ملغذية  �ملببو�د  �ملزيج من  وهذ� 
�ملوجودة يف �حللق، ويف  �لبكترييا، مبا يف ذلك تلك  �ملر�س وقتل  حماربة 
�أن �ببصببر�ب �لأنببانببا�ببس �لببطببازج ي�صاعد على  �لببو�قببع فقد وجبببدت �لببدر��ببصببات 
�لتقليدي بح�صب  �ل�صعال  �صر�ب  �أ�صرع بخم�س مر�ت من  �ملخاط  تخفيف 
�أي نوع من  �أن ي�صتخدم �صر�ب �لأنانا�س لعالج  موقع ليف هاك. وميكن 
�ل�صعال، طاملا مل يكن ناجتا عن �أمر��س �أكر خطورة كاللتهاب �لرئوي، 
فاإذ� كان لديك نزلة برد، يف�صل �للجوء �إىل ع�صري �لأنانا�س فهو �صحي 

و�أقل تكلفة وطعمه �أف�صل بكثري من �صر�ب �ل�صعال.

اأ�سخا�س يتنزهون خالل مهرجان قوارب التنني يف قويلني يف منطقة قوانغ�سي جنوب ال�سني. )ا ف ب(

رزقت �حدى �ل�صيد�ت بولد وحيد خرجت به من هذه �لدنيا لذلك كانت تخاف عليه جد� خا�صة بعد �ن مات 
و�لده، كانت تعي�س له ومل تكن ترتاح حلظة �ل بعد �ن تطمئن �ن كل �غر��صه قد جهزت وطلباته قد نفذت، 
ويف �حد �لليايل ر�أت هذه �لم يف منامها �ن �صيارة �صخمة جاءت م�صرعة و�صدمت �بنها �لوحيد وكان قد خرج 
بيدها بجانب  تدفنه  نف�صها وهي  ور�أت  يقم منها  كانت قوية ومل  �ل�صدمة  و�ن  �لمتحانات،  لتوه فرحا من 
و�لده بل لقد ر�أت و�لده يف �نتظاره وهو يقول لها �ين �لمانة �لتي تركتها لك �ين ..�ين؟ ��صتيقظت من نومها 
فزعة مذعورة خائفة و�خذت تقر�أ �يات من �لذكر �حلكيم وهي تطلب من �هلل �لر�أفة بها و�ن يطيل يف عمره 

فهو وحيدها.
وقفت �لم تق�صي حاجات بيتها وهي م�صطربة قلقة تنظر �إىل �ل�صاعة و�ىل �لباب بلهفة يف �نتظار قدوم ولدها 
، وبالفعل جاء �لبن يف موعده �ليومي فرحا ن�صطا مقبال �ياها وهو يقول �ريد �لطعام حال و�ريد �ن �نام قليال 
لوجود �متحان يف �لغد و�رغب يف �لدر��صة و�لتح�صري.. و�رتعبت �لم وقلقت، هاهو �لغد ياأتي ومعه �متحان 
رمبا هذ� هو �لغد �ملن�صود.. قررت �لم بينها وبني نف�صها �ن يذهب �لغد �ىل �جلحيم ول يهم �لمتحان بل �ملهم 

هو �لولد فقط، فليدر�س هنا �مامي و�صاأتركه ولن �جعله يذهب غد�.
�لقر�آن كعادتها كل يوم حتى ر�ح يف  �يببات من  ر�أ�صه وتقر�أ له  �ليوم ونببام �لولد و�خببذت هي تربت على  �نتهى 
�صبات عميق، ثم مدت يدها و�خذت �ل�صاعة من جانبه و�غلقت جر�صها و�ن�صحبت يف هدوء �إىل غرفتها حتى 
لتزعجه ، ونامت ل�صاعات نوما م�صطربا ثم قامت عند �صالة �لفجر وبعد �ن �متت �ل�صالة �خذت ترتقب 
�لوقت، فابنها يريد �ن يذهب من �لبيت يف متام �ل�صابعة وهي لن ت�صمح له بذلك �صترتكه نائما وطلبت من �هلل 
�لعلي �لقدير �ن يظل هكذ� حتى �لعا�صرة موعد �نتهاء �لمتحان، وبالفعل مر �لوقت بطيئا كانه جاثما على 
قلبها حتى جاءت �لعا�صرة ثم ��صتجمعت �صجاعتها لتتقبل غ�صب �بنها وقررت �ن تعيد �ل�صاعة �ملغلقة مكانها 
ثم �قرتبت منه وهي تربت على كتفه بهدوء وتقول ��صتيقظ �يها �حلبيب مر �لوقت ومل ندر به، �ل�صاعة �لن 
�لعا�صرة .. لقد دقت �ل�صاعة لكنك �غلقتها ومنت ��صتيقظ �يها �لك�صول، هيا �صاعد لك �فطار� �صريعا و�قرتبت 
من �لباب للخروج ولكنها لح�صت �نه مل يحرك �صاكنا فاقرتبت منه لتقبله وتد�عبه ولكنها لحظت برودة 
ج�صده و�صكونه.. �صرخت فيه ومل يجب لقد كان ميتا يف فر��صه..  وملا ح�صر �لطبيب قال �نه مات قبل �صاعات 
��صتطع �ن  �للوعة و�حلببزن وهي تقول خباأته من �لعربة ومل  رحمه �هلل، �صرخت �لم �صرخة قوية فيها كل 

�خبئه من �لقدر.

فو�ئد �لأ�صماك �لدهنية كبرية على �ل�صحة، 
وبوترية  م�صوية  تناولها  متَّ  ما  �إذ�  خ�صو�صاً 
�لقلب  وتببنبب�ببصببح جببمببعببيببة  هبببببذ�  �أ�بببصبببببببوعبببيبببة. 
�لأمريكية بتناول �لأ�صماك �لغنية بالأوميجا 
3 مبعدل مرتني يف �لأ�صبوع، لأنَّ ذلك يقلل 
من خماطر �لإ�صابة بق�صور �لقلب و�أمر��س 
و�ل�صكتة  �لقلبية  و�ل�صكتة  �لتاجية  �لقلب 

�لدماغية.
عام 2002، قدمت جمعية �لقلب �لأمريكية 
تو�صياتها يف ذلك �لوقت ب�صرورة �أكل �ل�صمك 
بالأحما�س  �لغنية  �لأ�صماك  تلك  وخ�صو�صاً 

�لدهنية و�لأوميغا 3 من �أجل تقليل خماطر 
�لإ�صابة باأمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية. 
ون�صرت �جلمعية حديثاً �إ�صعار�ً يف �ملجلة �لتي 
�أكدت   Circulation بعنو�ن  ت�صدرها 
�ل�صابقة �عتماد�ً على در��صات  فيه تو�صياتها 

جديدة.
�أعبببدتبببهبببا جمموعة  �لبببتبببي  �لببتببو�ببصببيببة  تبببوؤكبببد 
مبببن خببببرب�ء �لببتببغببذيببة عببلببى تبببنببباول ح�صتني 
�حلال(  بطبيعة  �ملببقببلببي  )غبببري  �لبب�ببصببمببك  مببن 
200 غر�م  مبببا جمببمببوعببه  عببلببى  لببلببحبب�ببصببول 
بالأحما�س  �لببغببنببيببة  فببالأ�ببصببمبباك  �أ�ببصبببببوعببيبباً. 

3 مثل �لتونة و�ل�صلمون  �لدهنية و�لأوميغا 
على  ت�صاعد  و�ل�صردين  و�لببرجنببة  و�ملبباكببريببل 
حمبباربببة خمبباطببر �لإ�ببصببابببة ببباأمببر��ببس ق�صور 
�لببتبباجببيببة و�ل�صكتة  �لببقببلببب  و�أمبببر��بببس  �لببقببلببب 

�لقلبية و�ل�صكتة �لدماغية.
كما در�س �خلرب�ء م�صتويات �لزئبق �ملوجودة 
��صتنتاج  �إىل  وخل�صو�  �لبحرية  �ملنتجات  يف 
مفاده �أّن �لزئبق قد يرتبط مب�صاكل ع�صبية 
خببطببرية لببدى �لأطببفببال �لببر�ببصببع ولببكببن لي�س 
لدى  �لقلب  �أمببر��ببس  على  م�صار  تبباأثببري  لببه 

�لكبار.

تناول �ل�صمك يجّنبك �أمر��ض �لقلب و�لأوعية �لدموية


