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ليلة واحدة بال نوم تزيد خطر الزهامير

وجد باحث�ن اأن نق�ص الن�م ي�ؤثر على الدماغ بزيادة املادة الكيميائية 
بالإ�صابة  زيادتها  ترتبط  التي  املادة  اأميل�يد، وهي  بيتا  ت�صّمى  التي 
ب��ال��زه��امي��ر. ولح���ظ ال��ب��اح��ث���ن م��ن خ���ال جت��رب��ة مت فيها قيا�ص 
م�صت�ى ه��ذه امل���ادة اأن احل��رم��ان م��ن ال��ن���م لليلة واح���دة ي����ؤدي اإىل 

ارتفاع ن�صبتها بالدماغ.
نتائجها  وُعر�صت  الكح�ل  اإدم��ان  اأبحاث  معهد  يف  الدرا�صة  اأجريت 
دييغ�  �صان  يف  حالياً  املقام  ل��اإدم��ان  الأمريكية  اجلمعية  م�ؤمتر  يف 
20 �صخ�صاً من الأ�صحاء اأعمارهم  بكاليف�رنيا، و�صارك يف جتاربها 

بني 22 و70 عاماً.
وخ�صع امل�صارك�ن لتجربة من احلرمان من الن�م، وفح��صات لك�صف 
م�صت�ى مادة بيتا اأميل�يد يف الدماغ، واأظهرت النتائج ارتفاع م�صت�ى 

هذه املادة التي تعترب م�ؤ�صراً لقيا�ص خطر الإ�صابة بالزهامير.
اأ�صارت اإىل تاأثري نق�ص الن�م على م�صت�ى  اأبحاث �صابقة قد  وكانت 
م���ادة بيتا اأم��ي��ل���ي��د ال��ت��ي ي�����ؤدي ت��راك��م��ه��ا ع��ل��ى خ��اي��ا ال���ذاك���رة اإىل 
ت��اأث��ري ليلة  ال��درا���ص��ة اجل��دي��دة قامت بقيا�ص م��دى  ت��ده���ره��ا، لكن 
امل��ادة، ودق��ت النتائج ناق��ص اخلطر حيث  واح��دة على م�صت�ى هذه 

تبني اأن ليلة واحدة من احلرمان من الن�م تزيد خطر الزهامير.
ويعترب الزهاير من اأكرث اأ�صكال اخلرف �صي�عاً، ويتزايد انت�صاره يف 
ال�قت الذي ل� يت�فر له عاج حتى الآن. ويحتاج الإن�صان اإىل 7 - 8 

�صاعات من الن�م كل ي�م.

توقف عن ارتداء املالب�س اجلديدة قبل غ�سلها
حني ي�صرتي النا�ص ثيابا جديدة، يرتدونها يف الغالب ب�صكل مبا�صر، 
بع�ص  يتفادوا  حتى  الغ�صل،  اإىل  حاجة  يف  اأنها  ببالهم  يخطر  وقلما 

املتاعب ال�صحية.
ع�صرات  ف��اإن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �صحيفة  نقلت  ما  وبح�صب 
الأمر  الثياب اجلديدة، ومرد  الإن�صان عرب  اإىل  تنتقل  اجلراثيم قد 
اإىل اأن قطعة اللبا�ص ال�احدة يقي�صها عدد كبري من الزبائن قبل اأن 

تباع ل�احد منهم.
ت�صيب  ق��د  اجلراثيم  ع�صرات  اأن  تيرين�،  فيليب  الطبيب  وي��صح 

الإن�صان وت�صبب تعفنا يف ج�صده، جراء ارتداء ثياب جديدة.
اإف����رازات  وج����د  ال��ب��اح��ث  اكت�صف  للتجربة،  قمي�ص  اإخ�����ص��اع  وع��ن��د 
تنف�صية، ف�صا عن اإفرازات اأخرى مقززة، وال�صبب يف هذا اأن بع�ص 
الألب�صة املجربة حتتك باأع�صاء ح�صا�صة لاإن�صان. ويطمئن النا�ص يف 
الغالب اإىل الثياب اجلديدة ب�صبب ك�نها جافة وحمف�ظة يف حمات 
اأنيقة، لكن الأطباء يرجح�ن انتقال فريو�صات من م�صكات �صحية 

مثل الإ�صهال ومتاعب املعدة وما يعرف بالبكترييا الكروية.

ت�سّلب ال�سرايني يهّدد مري�س ال�سكري
امل�صتهلك  وحماية  ال�صحية  لا�صتعامات  الأملانية  الرابطة  اأو�صت 
مر�صى ال�صكري بالنتباه جيداً اإىل قيم الك�لي�صرتول لديهم، وذلك 
لأمرا�ص  الطريق  ميهد  ال��ذي  ال�صرايني،  بت�صلب  الإ�صابة  لتجنب 

خطرية تهاجم القلب والأوعية الدم�ية.
واأو�صحت اأن ت�صلب ال�صرايني يحدث ب�صبب ما يعرف بالك�لي�صرتول 
مر�صى  ل���دى  ي��ح��دث  الت�صلب  اأن  اإىل  م�����ص��رية   ،)LDL( ال�����ص��ار 

ال�صكري على نح� اأ�صرع من غريهم.
لديهم  الك�لي�صرتول  قيم  فح�ص  ال�صكري  مر�صى  على  ينبغي  ل��ذا 
امل�اظبة  خ��ال  م��ن  املرتفعة  القيم  خف�ص  على  وال��ع��م��ل  ب��ان��ت��ظ��ام، 
وامل�صروبات  التدخني  والإق��اع عن  الأن�صطة احلركية  على ممار�صة 

الكح�لية.
الإق���ال من  يق�م على  غ��ذائ��ي �صحي  نظام  ات��ب��اع  اأي�صاً  املهم  وم��ن 
اللح�م الغنية بالده�ن والإكثار من الأ�صماك ومنتجات الألبان قليلة 
الد�صم والزي�ت النباتية مثل زيت الزيت�ن، مع البتعاد عن الأغذية، 
التي تت�صبب يف ارتفاع الك�لي�صرتول مثل الده�ن احلي�انية و�صفار 

البي�ص وال�ص�ك�لتة واملخب�زات. 
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كيف ت�ساعد طفلك على النوم بعمق؟
تتزايد الأدلة العلمية على اأهمية الن�م وخا�صة لاأطفال، يف ال�قت الذي 
ال�صغار  ل��دى  ال��ن���م  �صاعات  تناق�ص  اإىل  ع��دي��دة  ودرا���ص��ات  تقارير  ت�صري 
الأجهزة  من  الت�ص�ي�ص  نتيجة  النعا�ص  يف  ال�صتغراق  و�صع�بة  والكبار، 
يحتاجه  ما  اإليك  املعا�صر.  احلياة  منط  يف  اأخ��رى  وع�امل  الإلكرتونية، 

طفلك لينام ب�صه�لة وعمق:
للطفل،  البي�ل�جية  ال�صاعة  ل�صبط  اأمر حي�ي  الي�مي  البدين  الن�صاط 
اإىل حديقة  الليل. لذا، احر�ص على ا�صطحاب طفلك  اأثناء  ولينام بعمق 

عامة لن�صف �صاعة يف الي�م على الأقل، واترك له املجال ليلعب لعباً حراً.
واأن  الريا�صية،  الأل��ع��اب  اأح��د  ممار�صة  على  طفلك  حتفيز  ميكنك  كذلك 
يجّرب عدة اأن�اع حتى يعرث على الريا�صة التي يتعّلق بها. فبح�صب تقارير 
طبية، الطفل الذي ميار�ص الن�صاط البدين والريا�صة ينام ب�صه�لة وبعمق، 

حتى ل� كانت ريا�صة خفيفة.
من ناحية اأخرى، حتّذر درا�صات طبية عن م�صاكل الن�م من اأن 25 باملائة 
من البالغني حالياً يجدون �صع�بات يف النعا�ص ب�صبب م�صاهدة ال�صا�صات 
قبل الن�م. ويعني ذلك اأن الأطفال اأكرث ت�صرراً من تاأثري ال�صا�صات على 

الن�م.
فال�ص�ء الأزرق لل�صا�صات وخا�صة ال�صادر من الأجهزة الل�حية واله�اتف 

الذكية ي�ؤثر على اإنتاج اجل�صم ملادة امليات�نني التي ت�صاعد على النعا�ص.
لذا، حتث الت��صيات على تقليل الإ�صاءة يف البيت تدريجياً قبل �صاعتني 
من م�عد الن�م، وا�صتخدام �صتائر داكنة حتدب اأ�ص�اء ال�صارع، مع اإيقاف 

ت�صغيل كل ال�صا�صات يف البيت قبل م�عد الن�م باأكرث من �صاعة.
ليك�ن منا�صباً  ال��صادة،  وارتفاع  الفرا�ص  بن�ع  الت��صيات فتتعّلق  اآخر  اأما 

لتط�ر ومن� ج�صم الطفل وي�صاعده على الن�م بارتياح.

و�سفة منزلية ملواجهة 
ت�سقق الكعبني 

جمالية  م�صكلة  الكعبني  ت�صقق  ميثل 
ل��ل��م��راأة خ���ال ف�����ص��ل ال�صيف  ك��ب��رية 
ارتداء  من  يحرمها  اإذ  خا�صة،  ب�صفة 

الأحذية ال�صيفية املفت�حة.
جملة  تن�صح  امل�صكلة  ه���ذه  ومل���اج��ه��ة 
با�صتخدام  املراأة  النم�صاوية  "وومان" 
دقيق )طحني( الأرز، الذي يعد ُمق�ّصرا 
طبيعياً وناعماً لعاج جفاف الكعبني.

ول��ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ي��ج��ة م��ذه��ل��ة ي��ت��م خلط 
الل�ز  التفاح وزيت  الأرز مع خل  دقيق 
وع�صل النحل حتى يتم احل�ص�ل على 
و�صع  يتم  ذلك  وبعد  �صميك.  معج�ن 
القدمني يف ماء دافئ لب�صع دقائق، ثم 
تطبيق املُق�ّصر وفركه برفق وعلى نح� 
دافئ  القدمني مب��اء  �صطف  ث��م  ج��ي��د، 

اأي�صاً.
العناية  ي��ت��م  الأخ������رية،  اخل���ط����ة  ويف 
والذي  اجللي�صرين،  ب�ا�صطة  بالأقدام 
ميتاز باأنه غني بالده�ن، ومن ثم فه� 

يعمل على ترطيب اجللد.  

هل �ستختفي 
البطاط�س املقلية ؟

اإن��ه��ا واح���دة م��ن الأط��ع��م��ة الأكرث 
ال�صغار  ويحبها  العامل  يف  �صعبية 
وال���ك���ب���ار م���ع���ا، ل��ك��ن ال���ع���دي���د من 
وقت  منذ  اأجمع�ا  التغذية  خرباء 
ل��ي�����ص��ت طعاما  اأن���ه���ا  ط����ي���ل ع��ل��ى 
�صحيا وت�صاهم لي�ص فقط يف زيادة 
اأن ت�صبب  ال���زن واإمن��ا من املمكن 

ال�صرطان.
لئحة  التنفيذ  حيز  ال��ي���م  دخلت 
ج����دي����دة يف الحت��������اد الأوروب���������ي 
البطاط�ص  منتجي  ع��ل��ى  ت��ف��ر���ص 
البطاط�ص  منتجات  وباقي  املقلية 
كال�صيب�صي خف�ص م�صت�يات مادة 
وهي  منتجاتهم  من  الأكرياميد 
ل��ل�����ص��رط��ان، والتي  امل�����ص��ب��ب��ة  امل����ادة 
امل�اد  ت��ع��ر���ص  ط��ري��ق  ع��ن  تت�صكل 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي حت��ت���ي ع��ل��ى ن�صا 
�صكل  اأن  يعني  مم��ا  عليا،  حل���رارة 
�صيعرف  املقلية  البطاط�ص  ومذاق 

تغيريا.
ت�صري فقط  الائحة اجلديدة ل 
ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات ال��ب��ط��اط�����ص واإمن���ا 
اأي�صا على امل�اد التي حتت�ي على 
ن�����ص��ب��ة ع��ال��ي��ة م���ن ال��ن�����ص��ا كاخلبز 
ال�صلطات  و���ص��ت��ق���م  واحل���ل����ي���ات، 
لاحتاد  تابع  بلد  كل  يف  املخت�صة 
املنتجات  تلك  مبراقبة  الأوروب����ي 
للمعايري  م���ط���اب���ق���ت���ه���ا  وم��������دى 

ال�صحية اجلديدة.
وح�����ص��ب م��ا ���ص��رح ب��ه ب��ي��رت ليزه، 
ال��ط��ب��ي��ب وال�����ص��ي��ا���ص��ي يف احل���زب 
الأمل����اين،  ال��دمي��ق��راط��ي  امل�صيحي 
مل�قع "تاغ�ص�صاو.دي. اإيه" الأملاين 
ف�������اإن ه������ذه ال����ائ����ح����ة اجل����دي����دة 
�صرورية: "لأننا نعاين من م�صكلة 
فالأكرياميد  حقيقية،  �صحية 
النا�ص  يتناولها  التي  وبالكميات 
وخ��ا���ص��ة ال�����ص��ب��اب م��ن��ه��م حمفزة 

على ال�صرطان."
ول ت�صري هذه الائحة اجلديدة 
ال�جبات  وحم���ات  امل��ط��اع��م  على 
ال�صريعة واملخابز ولكنهم ت��صل�ا 
ب��ت������ص��ي��ات ح������ل ك��ي��ف��ي��ة اإع������داد 
مل�قع  ليزه  ق��ال  ما  ح�صب  الطعام 
وال����ذي  اإيه"،  "تاغ�ص�صاو.دي. 
�صتتم  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه����ذه  اأن  اأ����ص���اف 
خط�ة بخط�ة قائا: لي�ص هناك 
للبطاط�ص  ����ص���رط���ة  الآن  حل����د 

املقلية.
وخل�����ف�����������ص م���������ص����ت�����ي����ات م�������ادة 
اتباع  ميكن  ال�صارة  الأكرياميد 
م��ث��ل حتمي�ص  ب��ع�����ص اخل���ط����ات 
اخل�����ب�����ز الأب�����ي�����������ص ع����ل����ى درج������ة 
يك�ن  اأن  ينبغي  ل  اإذ  منخف�صة، 
بقلي  ين�صح  كما  داك��ن��ا،  بنيا  ل�نه 
تتعدى  ل  درج���ة  على  البطاط�ص 
اخلط�ات  ف��ب��ه��ذه  درج����ة،   175
باأكل  ال�صتمتاع  ميكن  الب�صيطة 

تلك الأطعمة دون �صرر.

اكت�ساف بروتني ينقذ 
الأجنة من املوت 

اك��ت�����ص��ف ب��اح��ث���ن يف ج��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف���رن��ي��ا، ل��ص 
ينقذ  قد  امل�صيمة  داخ��ل  ي�جد  بروتيناً  اأجنلي�ص، 
اإعاقة  نتيجة  ال��رح��م  داخ����ل  امل�����ت  م��ن  اجل��ن��ني 
النم�، ُيعرف با�صم "humanin"، حيث ي�ؤدي 
بتمرير  دوره��ا  يف  تف�صل  عندما  امل�صيمة  وظيفة 
امل�اد الغذائية والأك�صجني والدم الكافيني لنم�ه 

ب�صكل طبيعي.
يف  ي�صاعد  ال��ربوت��ني  ه��ذا  اأن  الباحث�ن  واأو���ص��ح 
الغذائية  امل����اد  واإر���ص��ال  ال��ك��رب���ه��ي��درات  تك�صري 
كما  الرحم،  داخ��ل  اأع�صاء وع�صات اجلنني  اإىل 
ب�الإجهاد  ُي�صمى  ملا  م�صادة  دف��اع  اآلية  دور  يلعب 
ُتطلق  الأي�����ص  عملية  من  ج��زء  وه���  التاأك�صدي، 

خ��ال��ه��ا ج�����ذور ح����رة داخ�����ل اجل�����ص��م ق���د تدمر 
خ��اي��اه، ن���اجت ع��ن من��ط ح��ي��اة غ��ري �صحي مثل 
ما  التغذية،  و���ص���ء  وال�صمنة  وال��ت��ل���ث  التدخني 
امل�صيمة  امل�صيمة. وتق�م  �صلباً على عمل  ي�ؤثر  قد 
الأم  من  وال��دم  والأك�صجني  املغذيات  بامت�صا�ص 
ونقلها للجنني لنم�ه، والتخل�ص نهائياً من امل�اد 
الكرب�ن من خال احلبل  اأك�صيد  وثاين  ال�صارة 
ال�صري، والعك�ص �صحيح عند ف�صل عمل امل�صيمة، 
ح��ي��ث ي��ع��ي��ق من���� اجل��ن��ني ب�����ص��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي داخل 
يت�صبب  ما  املغذيات،  من  حرمانه  نتيجة  الرحم، 
يف م�ت اخلايا و�صغر حجمه عن الطبيعي اأثناء 

احلمل. 

م�ؤمتر  يف  اجل��دي��دة  ال��درا���ص��ة  نتائج  لي�  الدكت�ر  وط��رح 
لرابطة القلب الأمريكية يف ني� اأورليانز.

بالإ�صابة  وارت��ب��اط��ه��ا  الطه�  ط��رق  وزم����اوؤه  لي�  وح��ل��ل 
بارتفاع �صغط الدم لدى بالغني يتناول�ن بانتظام حل�ما 
ط�يلة  درا���ص��ات  ث��اث  يف  و�صارك�ا  اأ�صماكا،  اأو  دواج��ن  اأو 

الأمد، وكان�ا ن�صاء ورجال وعددهم فاق املئة األف.
ع��ن طرق  تف�صيلية  م��ع��ل���م��ات  ج��م��ع  درا���ص��ة مت  ك��ل  ويف 
بداية  يف  امل�صاركني  من  اأي  ل��دى  يكن  ومل  الطعام،  طه� 
الدرا�صات �صغط دم مرتفع اأو �صكري اأو اأمرا�ص قلبية اأو 
�صغط  بارتفاع  اأ�صيب�ا  األفا   37 من  اأك��رث  لكن  �صرطان. 
الدم يف فرتة ترتاوح بني 12 اإىل 16 عاما خال �صن�ات 

املتابعة.
باأل�صنة  الطه�  بني  ارتباط  وج���د  اإىل  الباحث�ن  وخل�ص 
احتمالت  وزي��ادة  الزائد  الن�صج  وتف�صيل  مبا�صرة  لهب 

الإ�صابة بارتفاع �صغط الدم.
باأل�صنة  املطه�ة  اللح�م  ياأكل�ن  من  لدى  الحتمال  وزاد 
وبن�صبة  ب��غ��ريه��م،  م��ق��ارن��ة   17% بن�صبة  مبا�صرة  لهب 
الن�صج مقارنة  الزائدة  اللح�م  %15 بني من يف�صل�ن 

بغريهم.
وقال لي� يف امل�ؤمتر اإن "الكيميائيات التي يطلقها الطه� 
بدرجات حرارة مرتفعة يف اللح�م ت�ؤدي لإجهاد تاأك�صدي 
اأج��ري��ت على  وال��ت��ه��اب وم��ق��اوم��ة لاإن�ص�لني يف درا���ص��ات 
لزيادة  اأي�صا  ت���ؤدي  اأن  الع�ار�ص ميكن  وتلك  احلي�انات، 

احتمال الإ�صابة بارتفاع �صغط الدم".

طه�  ط��رق  اأن  لإثبات  خ�صي�صا  ت�صمم  مل  الدرا�صة  لكن 
بعدم  باحث�ن  وين�صح  ال��دم،  �صغط  ارتفاع  ت�صبب  بعينها 

الإفراط يف الرتكيز على طريقة طه� بعينها.
هل تعلم اأن هذه الأطعمة ال�8 ترفع ال�صغط؟

ارتفاع �صغط الدم من الأمرا�ص اخلطرية التي قد تهدد 
اأنه  عجب  ف��ا  ل��ذا  عليها،  ال�صيطرة  يتم  مل  اإذا  احل��ي��اة، 
يعرف ب�"القاتل ال�صامت" لأنه قد يت�صبب يف �صرر اأع�صاء 

اجل�صم دون اأن يدري ال�صخ�ص.
اأن��ك على  اأو  لذا ف��اإذا كنت تعاين من �صغط ال��دم املرتفع 
البتعاد عن  املر�ص اخلطري، فعليك  بهذا  الإ�صابة  حافة 
هذه الأطعمة ال�8 لأنها ترفع �صغط الدم، وذلك على ذمة 

م�قع "ب�لد�صكاي" املعني بال�ص�ؤون ال�صحية:
املعلبة الأطعمة   1-

كل الأطعمة املعلبة باختاف اأن�اعها غنية بالأماح، لأن 
ذلك مينعها من اأن تف�صد، نظراً لأن �صاحيتها متتد ملدة 
ال��دم يزيد من  ف��اإن زي��ادة ال�ص�دي�م يف  ط�يلة، وبالتايل 
ب�صغط  الإ�صابة  حافة  على  كنت  ف��اإذا  ل��ذا،  ال��دم.  �صغط 
الأطعمة  تناول  عن  متاماً  البتعاد  فعليك  املرتفع،  ال��دم 

املعلبة.
الأطعمة الغنية بالده�ن  2-

ت��زي��د م��ن م�صت�ى  ع���ادة م��ا  ب��ال��ده���ن  الغنية  الأط��ع��م��ة 
الك�لي�صرتول يف الدم، مما يت�صبب بزيادة �صغط الدم، لذا 
عليك البتعاد قدر امل�صتطاع عن الأطعمة الغنية بالده�ن 
وا�صتبدالها باخل�صراوات والف�اكه الغنية بالألياف والتي 

حتافظ على معدلت �صغط الدم ال�صحية.
-3 القه�ة

ال��ك��اف��ي��ني ي��رف��ع �صغط ال���دم ب��درج��ة ك��ب��رية، ل���ذا ين�صح 
ب��الب��ت��ع��اد ع��ن��ه مت��ام��ا اإذا ك��ن��ت ت��ع��اين م���ن ���ص��غ��ط الدم 

املرتفع.
-4 احلليب كامل الد�صم

اإىل  ي���ؤدي  ثم  بالده�ن، ومن  الد�صم غني  كامل  احلليب 
ل��ذا ين�صح الأط��ب��اء وخ���رباء التغذية  ال���دم،  زي���ادة �صغط 

بالعتماد على احلليب منزوع اأو قليل الد�صم.
-5الأجبان

الطعم  يك�صبها  م��ا  وه���ذا  بامللح،  غنية  امل�صنعة  الأج��ب��ان 
املميز، لذا يف�صل التقليل من تناول الأجبان اأو العتماد 

على الأن�اع قليلة امللح والد�صم.
ال�صكريات  6-

ال�صكر  م��ر���ص  ي�صبب  اأن  ال�����ص��ك��ري��ات مي��ك��ن  م��ن  الإك���ث���ار 
وال�صمنة. لكن ما قد ل تعلمه ه� اأن الإكثار من ال�صكريات 

يزيد من خطر الإ�صابة ب�صغط الدم املرتفع مع ال�قت.
امل�صنعة اللح�م   7-

اإن اللح�م امل�صنعة غنية بامل�اد احلافظة، خا�صة امللح، مما 
يت�صبب يف ارتفاع �صغط الدم. كما اأن اللح�م امل�صنعة غنية 

بالده�ن ممع يزيد من م�صت�يات الك�لي�صرتول ال�صار.
املخلات  8-

تخليل  اأثناء عملية  امللح  كميات كبرية من  ا�صتخدام  يتم 
الأطعمة، مما يرفع �صغط الدم كثرياً.

اللحوم والدواجن والأ�سماك امل�سوية مرتبطة باإرتفاع ال�سغط

ت�سري درا�سة جديدة اإىل ارتباط حمتمل بني تناول اللحوم والدواجن 
الإ�سابة  احتمالت  وزي��ادة  جيدا،  املطهوة  اأو  امل�سوية  والأ�سماك 

ب�سغط الدم املرتفع.
العامة  ت�سان" لل�سحة  اأت�ش  "تي  كلية  من  ليو  جاجن  الطبيب  وقال 

الربيد  ع��رب  هيلث  ل��روي��رز  بو�سطن  يف  ل��ه��ارف��ارد  التابعة 
الإلكروين اإن "نتائج درا�ستنا ت�سري اإىل اأن الأفراد الذين 
اإذا  الأ�سماك،  اأو  الدواجن  اأو  اللحوم احلمراء  يتناولون 
بدرجات  الطهو  اأو  املبا�سرة  النريان  ا�ستخدام  جتنبوا 

احتمالت  من  يقللون  قد  ال�سواء..  مثل  مرتفعة  حرارة 
الإ�سابة بارتفاع �سغط الدم".

واأ�ساف اأنه "على الرغم من اأن درا�سات اأ�سارت 
من قبل اإىل اأن تناول كميات اأكرب من اللحوم 

املعاجلة-  ال��ل��ح��وم  -خ��ا���س��ة  احل��م��راء 
الإ�سابة  اح��ت��م��الت  ب��زي��ادة  مرتبط 
اأي�سا  بارتفاع �سغط الدم، فاإن ارتباطه 

بالدواجن والأ�سماك مل يكن واردا، اإذ مل 
احل�سبان  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  تلك  تاأخذ 

عامال مهما وهو طرق الطهو املختلفة".
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�ش�ؤون حملية

�سهد يوم القانون يف جامعة المارات

�سعيد بن طحنون ي�سيد بجهود اجلامعة يف دعم التطور القانوين يف الدولة

بح�سور �سامل بن ركا�ش

كلية فاطمة للعلوم ال�سحية تنظم فعالية عام زايد

•• العني – الفجر
ت�صوير – حممد معني

ال  حممد  ب��ن  طحن�ن  ب��ن  �صعيد  ال�صيخ  معايل  اأث��ن��ى 
المارات  دول��ة  ت�صهده  ال��ذي  الكبري  بالتط�ير  نهيان 
الدولية  وال��ق���ان��ني  للنظم  امل���اك��ب  امل��ت��ح��دة  العربية 
واملعاهدات  الت��ف��اق��ات  ت���ق��ي��ع  ال����دويل يف  وال��ت��زام��ه��ا 
القان�ين  ب��ال��ت��ط���ر  وم�����ص��ي��دا   ، ال���دول���ي���ة  ال��ق��ان���ن��ي��ة 
ملختلف  املنظم  ال��دائ��م  الد�صت�ر  خ��ال  الم��ارات��ي من 
ج�انب احلياة يف الم��ارات وال��ذي مت اعتماده يف عهد 
�صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  امل�ؤ�ص�ص  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغف�ر 
ال ن��ه��ي��ان- وت��ت���ا���ص��ل ج��ه���د ا���ص��ت��ح��داث ال��ع��دي��د من 
الدويل  والقان�ن  احلياة  لتط�رات  امل�اكبة  الق�انني 
يف ظل ت�جيهات �صاحب ال�صم� ال�صيخ خليفة بن زايد 
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  واخيه  الدولة  رئي�ص  نهيان  ال 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكت�م  ال  را�صد  بن  حممد 
ال�صيخ  ال�صم�  و���ص��اح��ب  دب���ي  ح��اك��م  ال������زراء  جمل�ص 
حممد بن زايد ال نهيان ويل عهد اب�ظبي نائب القائد 
الأعلى للق�ات امل�صلحة واخ�انهما اأ�صحاب ال�صم� حكام 

المارات.
واأ����ص���اد م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ �صعيد ب��ن ط��ح��ن���ن ب��ن حممد 
ال ن��ه��ي��ان ب��ج��ه���د كلية ال��ق��ان���ن يف ج��ام��ع��ة الم����ارات 
واخلا�صة  احل��ك���م��ي��ة  وم���ؤ���ص�����ص��ات��ه  امل��ج��ت��م��ع  رف���د  يف 
�صتى  يف  املتخ�ص�صة  واخل�����ربات  ال��ق��ان���ن��ي��ة  ب��ال��ك���ادر 
جمالت القان�ن العام واجلنائي واخلا�ص وغريها من 

الق�انني.
اأم�ص  �صباح  وح�ص�ره  معاليه  رعاية  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
زايد  لعام  القان�ن  ي���م  م��ن  الثالثة  الن�صخة  فعاليات 
الكربى  بالقاعة  القان�ن  كلية  نظمتها  التي   2018
ب��اجل��ام��ع��ة ب��ح�����ص���ر ���ص��ع��ادة ال���ص��ت��اذ ال��دك��ت���ر حممد 
والأ�صتاذ  الم�������ارات  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  ال��ب��ي��ل��ي  ع���ب���داهلل 
الدكت�ر حممد ح�صن علي حممد عميد كلية القان�ن 
عميد  م�صاعد  ال�صام�صي  حبيبة  الدكت�رة  –وال�صتاذة 

كلية القان�ن امل�صرفة على تنظيم الفعالية.
ب��ع��ر���ص اخل��ي��ال��ة و���ص��رط��ة القيادة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وب�����داأت 
ال�صعبية  ال��ف��ن���ن  وع��رو���ص  اب���ظ��ب��ي  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة 
وتفقد  ال��ع��ازي  ل�حة  بتقدمي  احلربية  العني  لفرقة 
معاليه معر�ص اخلدمات القان�نية الأمنية وال�صرطية 
للجهات امل�صاركة ومنها جناح " كلنا �صرطة " وجناح " 
عام  �ص�ر  معر�ص  معاليه  تفقد  كما  ال�صرطة  دوري��ات 
ال�صريك  الم��ارات  رابطة م�ص�ري  ال��ذي نظمته  زاي��د 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  الم����ارات  كلنا  جلمعية  ال�صرتاتيجي 

الأر�صيف ال�طني التابع ل�زارة �ص�ؤون الرئا�صة.

اب�ظبي  �صرطة  م��صيقى  قدمت  الحتفالية  و�صمن 
الن�صيد ال�طني ثم عر�صا ع�صكريا ت�صمنت ت�صكيات 

متعددة حلملة ال�صاح.
وبعدها القى الأ�صتاذ الدكت�ر حممد ح�صن علي حممد 
عميد كلية القان�ن كلمة مدير اجلامعة التي اأ�صاد فيها 
نهيان  ال  طحن�ن  ب��ن  �صعيد  ال�صيخ  م��ع��ايل  بت�صريف 
اعداد  يف  تاأ�صي�صها  ومنذ  اجلامعة  جه�د  اىل  وم�صريا 
وتاأهيل الك�ادر القان�نية املتخ�ص�صة وا�صهامها الكبري 
يف دعم م�صاريع الق�انني وتقدمي اخلربة القان�نية لها 
القان�نية  بالكفاءات  واخلا�ص  العام  القطاعني  ورف��د 
املحرتفة تعلما وتدريبا وفق منهج معتمد دويل ارتقى 
بتقدمي برامج درا�صية عليا يف املاج�صتري والدكت�راة كما 
اأ�صهمت الكلية يف تفعيل البحث العلمي دوليا من خال 
واإ�صدار  للقان�ن  ال��دويل  للم�ؤمتر  ال�صن�ي  تنظيمها 
ال��ك��ل��ي��ة وم�صاركة  مل��ج��ل��ة  امل��ح��ك��م��ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  احل���ل��ي��ة 
ويف  واملحكمة  العلمية  املجات  يف  وطابها  ا�صتاذتها 

امل�ؤمترات واملناف�صات القان�نية الدولية.
تعزيز  على  ال��ق��ان���ن  كلية  تعمل  الكلية:  عميد  وق���ال 
ل�صمان  الا�صفية  واأن�صطتها  التعليمية  ب��راجم��ه��ا 
وقد  التعليم.  م�صت�يات  اأع��ل��ى  ع��ل��ى  الطلبة  ح�����ص���ل 
العمل  �ص�ق  حاجات  لتلبية  املبتكرة  مناهجنا  ممت  �صُ
بدرا�صة  العلمية  م�صريتهم  لإك��م��ال  خريجني  واإع���داد 

برامج درا�صات عليا واعدة. 
املهارات  ت��ط���ي��ر  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�صكل  الكلية  تعمل  ك��م��ا 
التطبيق  على  الرتكيز  خ��ال  من  للخريجني  املهنية 
ال��ق��ان���ين يف مكاتب  ال��ت��دري��ب  ال��ع��م��ل��ي، ح��ي��ث يعترب 
امل��ح��ام��اة ال��دول��ي��ة جت��رب��ة م��ت��م��ي��زة ت�����ص��اع��د يف �صقل 

وقعت  الهدف،  ه��ذا  ولتحقيق  القان�ن.  طلبة  مهارات 
كلية القان�ن عدة مذكرات تفاهم مع �صركات حماماة 

اأمريكية وبريطانية وكندية. 
الكلية  طرحت  البكال�ري��ص،  برامج  اإىل  وبالإ�صافة 
برامج  على طرح  الآن  وتعمل  ماج�صتري  برامج  ثاثة 
دكت�راه  ب��رام��ج  ل��ط��رح  وت��خ��ط��ط  متخ�ص�صة  اأخ����رى 

جديد.  
تتاألف الهيئة التدري�صية بالكلية من نخبة من الأ�صاتذة 
لتف�قهم  ودول���ي���اً  حم��ل��ي��اً  ا���ص��ت��ه��روا  ال��ذي��ن  املتميزين 
املجتمع  تط�ير  يف  املعرفية  ومل�صاهمتهم  الأك���ادمي���ي 
اأع�صاء  ي��رك��ز  كما  مهمة.  جم���الت  يف  امل�صكات  وح��ل 
ويقدم�ن  الطلبة  على  اهتمامهم  جل  التدري�ص  هيئة 

لهم الر�صاد بطريقة ودية. 
دولية، كم�صابقة  با�صتمرار يف م�صابقات  الكلية  ت�صارك 
يف  ال�����ص���ري��ة  للمحاكم  ال��دول��ي��ة  جي�صب"  "فيليب 
"م�نرو  جائزة  وم�صابقة  املتحدة،  بال�ليات  وا�صنطن 
اإي" الدولية للمحاكم ال�ص�رية يف اأك�صف�رد يف اململكة 
التجاري  للتحكيم  وليامز"  "فيز  وم�صابقة  املتحدة، 
مع  الكلية  طلبة  ويتناف�ص  النم�صا.  يف  بفيينا  ال��دويل 

طاب كليات قان�ن اأخرى على امل�صت�ى الدويل. 
من  املجتمع،  خدمة  يف  وا�صع  ب�صكل  الكلية  ت�صهم  كما 
من  العديد  وتنظيم  �صن�ي،  دويل  م�ؤمتر  عقد  خ��ال 
فيها  ي�صت�صاف  التي  العمل  وور����ص  العلمية  ال��ن��دوات 

خرباء ومتحدثني بارزين مل�صاركة خرباتهم. 
جهدهم  ق�����ص��ارى  ب��ب��ذل  الكلية  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ويتعهد 
يف  �ص�اء  الكليات،  مقدمة  يف  دائماً  الكلية  ه��ذه  لتك�ن 
اأو املجتمع، واأن تتب�اأ مكانة رائدة على  خدمة الطلبة 

اأكادميية  ب��رام��ج  ط��رح  خ��ال  م��ن  الإقليمي  ال�صعيد 
وبحثية فعالة ومتط�رة.

و���ص��ك��ر ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ي���م القان�ن 
بي�م  الع��ت��زاز  حتقيق  يف  وا�صهامها  ال�صن�ية  ملبادرتها 
�صنتها  قان�نية  علمية  وطنية  منا�صبة  ليك�ن  القان�ن 

الكلية ومت�صي عليها يف تعزيز دور واأهمية القان�ن.
اجلامعة  يف  امل�ؤ�ص�صي  الت�صال  اإدارة  وقدا�صهمت  ه��ذا 
يف ت��ق��دمي ف��ي��ل��م ت��ع��ري��ف��ي ع��ن م�����ص��رية ك��ل��ي��ة القان�ن 
بجامعة المارات باإ�صراف علياء الظاهري رئي�ص ق�صم 
الت�صال امل�ؤ�ص�صي. وت�صمنت الفعاليات تقدمي اأوبريت 
"عز ال�طن" ملدر�صة لي�ا الدولية اخلا�صة ثم الفقرة 
التمثيلية " ما يط�ف علينا " ملركز جمرك العني التي 
الأغرا�ص  ج��ل��ب  م�صكات  م��ن  ال��ت��ح��ذي��ر  يف  اأ���ص��ه��م��ت 
والأدوية من اخلارج ، بعدها قدم م�صرح العني م�صرحية 
" التي حذرت  " بيت ب�عبداهلل  ق�صرية هادفة بعن�ان 

من ال�ق�ع يف الق�صايا القان�نية املخالفة للنظم.
واختتمت فعالية ي�م القان�ن باإقامة احللقة النقا�صية 
من  للحد  الكفيلة  ال�صبل   " ع��ن���ان  حت��ت  ال��ق��ان���ن��ي��ة 
عميد  �صهدها  " وال��ت��ي  ر�صيد  ب���دون  ال�صيك  ج��رمي��ة 
الكلية و�صارك فيها : الربوفي�ص�ر علي حمم�د حم�دة 
ممثا لأكادميية �صرطة دبي وامل�صت�صار ح�صني معت�ق 
مبارك املحامي العام لنيابة الأم�ال العامة الحتادية 
ب�زارة العدل واملحامي اخلبري القان�ين الدكت�ر فهد 
ف�ؤاد  احمد  الدين  �صاح  والدكت�ر  ال�صبهان  ابراهيم 
من نيابة راأ�ص اخليمة والربوفي�ص�ر اأب�ال�فاء حممد 
واأدارها الدكت�ر حممد �صاكر احلمادي الأ�صتاذ امل�صاعد 

للقان�ن اجلنائي اأع�صاء هيئة التدري�ص بالكلية.

•• العني  - الفجر

قبل  ال�صحية  للعل�م  فاطمة  كلية  نظمت 
وذل���ك  زايد"  "عام  ف��ع��ال��ي��ة  اأم�������ص  ظ��ه��ر 
�صامل  ال�صيخ  بح�ص�ر  ال��ع��ني   يف  مبقرها 
املجل�ص  ع�ص�  العامري  ركا�ص  بن  حممد 
ال�صخ�صيات  م���ن  وع����دد  ���ص��اب��ق��اً  ال���ط��ن��ي 
وطالبات  وال�������ص���ع���راء  ال��ك��ل��ي��ة  وا�����ص����ات����ذة 
واأولياء  وال�صحية  الطبية  التخ�ص�صات 
الإم�������ر.  وت��خ��ل��ل��ت امل��ن��ا���ص��ب��ة ع��ر���ص فيلم 
وثائقي عن دور امل��راأة يف فكر ال�صيخ زايد، 
اأب����ري����ت م���ن ال���ط���ال���ب���ات قدمن  وت���ق���دمي 
م�����ص��رية وتخ�ص�صات  ع��ن  ت��ع��ري��ف  خ��ال��ه 
كلية ال�صيخة فاطمة للعل�م ال�صحية، كما 
لل�صاعر  �صعرية  فقرات  الفعالية  ت�صمنت 
وال�صاعر  العامري  نعيف  بن  �صيف  حممد 
وعرو�ص  ال��ك��ع��ب��ي،  م�������ص���روم  ب���ن  حم��م��د 
اإ�صافة  امل��دار���ص،  ط��اب  م��ن  لعدد  وطنية 
الهمم  اأ�صحاب  اىل م�صاركة طاب مراكز 
من م�ؤ�ّص�صة زايد العليا للرعاية الإن�صانية 

وذوي الحتياجات اخلا�صة.
وحتدث يف املنا�صبة ال�صيخ �صامل بن ركا�ص 

و�صع  اهلل،  رح��م��ه  زاي����د،  ال�صيخ  اأن  ف��اأك��د 
اللبنات الق�ية لدولتنا احلديثة التي ينعم 
على  الطيب  وح�صادها  بثمارها   اجلميع  

كافة ال�صعد واملجالت.
ون�ه ال�صيخ �صامل بن ركا�ص مب�صرية كلية 
ودورها  ال�صحية  للعل�م  فاطمة  ال�صيخة 

الكفاءات  ���ص��ن��اع��ة  يف  امل��ت��م��ث��ل  ال����ط���ن���ي 
الطبية   التخ�ص�صات  خمتلف  يف  ال�طنية 
الطبيعي  والعاج  ال�صيدلة  مقدمتها  ويف 

والأ�صعة والط�ارئ والتمري�ص.  
ف���اط���ة للعل�م  ال�����ص��ي��خ��ة  ك��ل��ي��ة  ك��ل��م��ة  ث���م 
النيادي  حامد  الدكت�ر  األقاها  ال�صحية  
واملاآثر  زاي���د  ال�����ص��ي��خ  م�����ص��رية  فيها  ت��ن��اول 
يف  الكبري  ودوره  نه�صتنا   لباين  العديدة 
اأركانها  وتر�صيخ  ال��دول��ة  م�ؤ�ص�صات  ب��ن��اء 
امل��راأة  ودوره��ا الجتماعي  وحتقيق حق�ق 
والرفاهية  ال��رخ��اء  اأ���ص��ب��اب  وك���ل  ال���رائ���د، 

للم�اطنني. 
واأ�صار النيادي اإىل اأن التخ�ص�صات الطبية 
هي  ف��اط��م��ة  ال�صيخة  كلية  يف  وال�����ص��ح��ي��ة 

م�صتقبل م�صرق خلريجات الكلية.
واملتن�عة  امل��ت��ق��دم��ة  ب��امل��خ��ت��ربات  م��ن���ه��اً  
وخمتلف الأجهزة احلديثة التي ت�صتخدمها 
الكلية يف تدري�ص العل�م ال�صحية باأفرعها 

يف اأب�ظبي والعني والظفرة وعجمان .
والدكت�ر  ركا�ص  بن  ق��ام  احلفل  ختام  ويف 
بتكرمي  ال��ك��ل��ي��ة  واإدارة  ال���ن���ي���ادي  ح���ام���د 
الإع�����ام�����ي�����ني وال���������ص����ع����راء وال���������ص����رك����اء 
امل�ؤ�ص�صات  خمتلف  م��ن  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني 
درعاً  رك��ا���ص  ب��ن  ق��دم  كما   ، وامل�صت�صفيات 

تذكارياً  با�صمه اىل لإدارة الكلية.

؟"  َ
انطالق جولة الف�سل الدرا�سي الثالث لربنامج "لمِ

لإلهام طلبة املدار�س اخلا�سة واحلكومية يف اإمارة اأبوظبي
•• اأبوظبي - الفجر

َ؟"  "ملمِ املدر�صية  العلمية  الت�عية  برنامج  من  العام  ه��ذا  ج�لة  ت�ا�صلت 
اإلهام  �صبيل  يف  املعرفية  رحلتها  واملعرفة  للتعليم  اأب�ظبي  لدائرة  التابع 
اأب�ظبي �صمن ج�لة  اإم��ارة  األ��ف طالب وطالبة يف مدار�ص   17 اأك��رث من 

الف�صل الدرا�صي الثالث. 
التعليم واملعرفة - بدعم من  دائ��رة  َ؟" ال��ذي تنظمه  "ملمِ ويهدف برنامج 
املقبل  اجليل  اإل��ه��ام  اإىل  لا�صتثمار"  "مبادلة  �صركة  الباتيني  ال��راع��ي 
للت�جه اإىل جمال العل�م والتكن�ل�جيا، وامل�صاهمة يف دفع م�صرية التنمية 
يف الدولة مبا يتما�صى مع اأهداف خطة اأب�ظبي وال�صرتاتيجية ال�طنية 
لابتكار. وي�صعى الربنامج اإىل حتقيق ذلك من خال حتفيز النا�صئة على 
الندماج يف املجالت العلمية من اأجل تاأ�صي�ص قاعدة من الكفاءات، واإلهام 
اأ�صحاب الهمم لتنمية روح البتكار �صمن اأطر تنظيمية علمية خم�ص�صة، 
تغر�ص يف جذورهم اأ�ص�ص القيادة الفكرية والقدرة على التحليل للم�صاهمة 

يف م�صاعي التنمية التي تتبناها الدولة. 
َ؟" جناحاً كبرياً  وقد �صجلت ج�لة الف�صل الدرا�صي الثاين من برنامج "ملمِ
اأن��ح��اء الإم�����ارة خال  58 م��در���ص��ة يف خمتلف  اإىل  م��ن خ���ال و���ص���ل��ه��ا 
 24 اأكرث من  اإلهام  �صهري يناير وفرباير من العام اجل��اري، وجنحت يف 
والبتكار،  والتكن�ل�جيا  العل�م  األف طالب وطالبة لاهتمام يف جمالت 
وكانت ج�لة الف�صل الدرا�صي الثاين الأكرث جناحاً من حيث عدد املدار�ص 
اإطاق  منذ  العلمية  العمل  وور����ص  ال��ع��رو���ص  م��ن  امل�صتفيدين  والطلبة 

الربنامج عام 2012.
واأعلنت دائرة اأب�ظبي للتعليم واملعرفة عن انطاق ج�لة الف�صل الدرا�صي 
اأب�ظبي  اإم���ارة  يف  َ؟"  "ملمِ املدر�صية  العلمية  الت�عية  برنامج  من  الثالث 
اعتباراً من 8 اأبريل اجلاري، و�صت�ا�صل اجل�لة رحلتها التثقيفية متجهة 
اإىل مدار�ص منطقة الظفرة خال الفرتة من 22 اإىل 26 اأبريل، ومن ثم 
اإىل مدار�ص مدينة العني من 29 اأبريل اإىل 10 ماي�، وتع�د اإىل العا�صمة 
يف الأ�صب�ع الأخري من الربنامج خلتام ج�لتها يف مدار�ص اأب�ظبي خال 

الفرتة من 13 اإىل 17 ماي�. 
َ؟"  "ملمِ برنامج  التن�صيق بني  ا�صتمرار  واملعرفة على  التعليم  دائ��رة  وت�ؤكد 
اأكرب عدد من  ا�صتفادة  املدار�ص اخلا�صة واحلك�مية ل�صمان  والإدارات يف 
َ؟" للف�صل الدرا�صي  املدار�ص خال ج�لة هذا الف�صل. اإذ �صهد برنامج "ملمِ
املبهرة  النتائج  الم��ارة على �ص�ء  املدار�ص يف  العديد من  ت�صجيل  الثالث 
التي حققها الربنامج يف ال�صن�ات املا�صية، ونتيجة لرتفاع �صعبية حلقات 
الربنامج التفاعلية امللهمة بني املعلمني وطلبة ال�صف الثالث واإىل ال�صف 

ال�صابع. وبناًء على النجاح امل�صتمر للربنامج. 
 تت�صمن ج�لة الربنامج اأربع ور�ص عمل وعرو�ص تفاعلية هي عر�ص ا�صتعد 

لاإقاع، وطاقة امل�صتقبل، وا�صت�دي� الإذاعة، وعر�ص اأ�صرار الف�صاء.
الطلبة  ف�ص�ل  تثري  ملهمة  علمية  جتربة  امل�صتقبل  طاقة  عر�ص  ويقدم 

للتعرف اأكرث على عامل م�صادر الطاقة واإمكانياتها. 
جتارب  اأب�ظبي  م��دار���ص  ح���ل  ج�لته  َ؟" خ��ال  "ملمِ برنامج  وي�صتعر�ص 
علمية ديناميكية �صمن عر�ص "ا�صتعد لاإقاع" من اأجل اإلهام الطاب 
امل�صتقبلية يف  والنظر يف مهنهم  الطريان  ال�صتطاع عن عامل  على حب 
جمال الطريان، وت�صتك�صف ور�صة عمل "ا�صت�دي� الإذاعة" ع�امل الت�صال 
ا�صتك�صاف  للطاب  الف�صاء  اأ���ص��رار  عر�ص  يتيح  بينما  اأن���اع��ه،  مبختلف 

اأرجاء الك�ن من خال قبة �صماوية متنّقلة.

»الرقابة الغذائية« يح�سد 4 �سهادات 
مطابقة من املعهد الربيطاين للمعايري

•• اأبوظبي -الفجر

 ISO ت�صلم جهاز اأب�ظبي للرقابة الغذائية م�ؤخراً اأربع �صهادات مطابقة
من املعهد الربيطاين للمعايري، اإىل جانب اعتماد انتقاله اإىل م�ا�صفتني 
جديدتني بالتعاون مع املعهد، وذلك تعزيزياً لروؤيته يف اأن يك�ن م�ؤ�ص�صة 
معرتف بها دولياً يف جمال الزراعة و�صامة الأغذية، لريتفع بذلك عدد 

الأنظمة العاملية واملحلية املطبقة يف اجلهاز اإىل 15.
الرئي�صي  الذي نظمه اجلهاز مبقره  ال�صهادات  ا�صتام  جاء ذلك يف حفل 
باأب�ظبي بح�ص�ر �صعادة �صعيد البحري �صامل العامري مدير عام اجلهاز 
ويحي العلبي مدير عام املعهد يف اأب�ظبي واململكة العربية ال�صع�دية، وعدد 

من قيادات وم�ظفي اجلهاز واملعهد.
تاأ�صي�صه على الرتقاء  العامري حر�ص اجلهاز منذ  اأكد  ويف بداية احلفل 
الدائم بالأداء واخلدمات واتباع املنهجيات التي متكنه من حتقيق اأهدافه 
الأخطار، ويف  كافة  املجتمع وحمايته من  رفاهية  لتحقيق  ال�صرتاتيجية 
ال�قت ذاته الرتويج لأف�صل املمار�صات العاملية عرب و�صع �صيا�صات ول�ائح 

ومعايري ج�دة واأبحاث وبرامج ت�ع�ية فعالة ومتكاملة.
وبنّي �صعادته اأن جمم�ع ما ح�صل عليه اجلهاز من �صهادات لأنظمة الإدارة 
�صاهم  ال��ذي  الأم��ر  عاملية،  اإدارة  �صهادة   13 بلغ   2009 عام  العاملية منذ 
و�صي�صاهم يف حتقيق ف�ائد عديدة، من اأهمها النه��ص مب�صت�ى اخلدمات 
امل�صرتكة  روؤيتنا  العمل اجلماعي نح� حتقيق  املقدمة، عاوًة على تعزيز 
اأه��داف اجلهاز، وتعزيز الأداء  وت�جيه الإجن��ازات الفردية باجتاه حتقيق 
املتميز للم�ظفني ودعم روؤية اجلهاز باأن يك�ن م�ؤ�ص�صة معرتف بها دولياً.  
  ( للمعايري  الربيطاين  املعهد  يبذلها  التي  اجله�د  على  �صعادته  واأث��ن��ى 
باأن يك�ن اأول هيئة على م�صت�ى ال�صرق  اجلهاز  متكني  يف  ودورها   )bsi
ثاثة  على  يحت�ي  متكامل  اإدارة  نظام  بتطبيق  تق�م  واأفريقيا  الأو�صط 
التي  اجلهاز  فريق عمل  بجه�د  �صعادته  اأ�صاد  كما  عاملي،  اإدارة  نظام  ع�صر 
اأ�صهمت يف حتقيق هذا الإجناز، م�جهاً قيادات اجلهاز لرتجمة هذا الإجناز 
اإىل ممار�صات ي�مية واأ�صل�ب عمل وثقافة ت�صهم يف خلق بيئة عمل داعمة 

للتط�ر امل�صتدام. 



حذرت �صبكة "�صي بي اإ�ص" الأمريكية، يف تقرير مف�صل لها 
من اإمكانية تعر�ص الأطفال امل�صابني بالإنفل�نزا مل�صاعفات 
37 طفًا  اأن  اإىل  اأحياًنا، م�صرية  خطرية قد ت�صل لل�فاة 
ال�ليات  يف  اأك��ت���ب��ر  ب��داي��ة  منذ  الإن��ف��ل���ن��زا  ب�صبب  ت���ف���ا 

املتحدة فقط.
وقالت ال�صبكة: اإن الإنفل�نزا  تت�صبب يف امل�ت، عندما حتدث 
اأو ت�صيب الأطفال باجلفاف  م�صكات خطرية يف التنف�ص، 

ال�صديد.
ب������ص��ي��ن��ي، املتخ�ص�صة يف  ك��ل��ري  ال��دك��ت���رة  ق��ال��ت��ه  مل��ا  وف��ًق��ا 
فاإن  ل��اأط��ف��ال،  تك�صا�ص  م�صت�صفى  يف  املعدية  الأم��را���ص 

يف  لل�فاة  �صبًبا  تك�ن  العدوى  عن  الناجتة  امل�صاعفات 
بع�ص الأحيان.

ت�صبب  التي قد  امل�صاعفات  اأك��رث  اأن  اإىل،  ولفتت 
ال�فاة، هي اإ�صابة املري�ص بعدوى بكتريية يف 

وه�  جرث�مي،  رئ�ي  التهاب  اأو  الرئتني 
الأطفال  ق��درة  ع��دم  عليه  ما يرتتب 

على التنف�ص.
ه���ذه  اأن  ال�������ص���ب���ك���ة  واأك�����������دت 

الغالب  يف  ن��ادرة  امل�صاعفات 
الأوقات  بع�ص  يف  اأن��ه��ا  اإل 

ال����ت����ه����اب يف  ت��ت�����ص��ب��ب يف 
ع�����ص��ل��ة ال���ق���ل���ب، ال����ذي 
اإىل  ي��������ؤدي  اأن  مي���ك���ن 

امل�ت املفاجئ اأو ق�ص�ر 
التهاب  اأو  القلب،  يف 

دم�����اغ�����ي، 

ب���رم خطري يف  املري�ص  اإ�صابة  اإىل  ي����ؤدي  اأن  ال��ذي ميكن 
الدماغ.

5 �صن�ات ه��م الأكرث  اأن الأط��ف��ال الأق���ل م��ن  اإىل،  ون���ه��ت 
عر�صة لاإ�صابة بتلك الأعرا�ص اخلطرية، خا�صة الأطفال 
الأك��رب من  وامل�صنني  والن�صاء احل�امل،  الأق��ل من عامني، 
مزمنة  اأمرا�ص  من  يعان�ن  الذي  والأ�صخا�ص  عاًما،   65
م���ث���ل اأم������را�������ص ال���رئ���ة 
القلب  واأم����را�����ص 

وال�صكري.

لقاح  تناول  ب�صرورة  متابعيها  الأمريكية  ال�صبكة  ون�صحت 
الإنفل�نزا امل��صمي قبل بداية م��صم الربد، والذي ي��صى 
ب��ه ب����دًءا م��ن ���ص��ن 6 اأ���ص��ه��ر وح��ت��ى ك��ب��ار ال�����ص��ن، ويح�صن 

الأ�صخا�ص بن�صبة %85 تقريًبا.
تدق  اأن  مي��ك��ن  اأع���را����ص   7 اإ�ص"،  ب��ي  "�صي  ت��ق��ري��ر  وذك����ر 
الإنفل�نزا،  ناق��ص اخلطر، يف حالة ظه�رها على م�صابي 

ف�صيك�ن�ن على و�صك امل�ت:

الأطفال:
التنف�ص. �صع�بة  اأو  ال�صريع  —  التنف�ص 

اجللد. ل�ن  —  تغري 
من  ي���ك���ف���ي  م�����ا  ال���ط���ف���ل  �����ص����رب  —  ع������دم 

ال�ص�ائل.
اأو  ال���ص��ت��ي��ق��اظ  ع����دم  اأو  اخل���م����ل    —

التفاعل مع الآخرين.
ول  مرتاح  غري  الطفل  يك�ن  —  اأن 

يريد اأو يعرف كيف ينام.
ينتهي. ل  و�صعال  —  حمى 

بالغ�ن:
�صيق  اأو  �����ص����ع�����ب����ة    —

التنف�ص.
اأو  ال���������ص����در  يف  اأمل    —

البطن.
مفاجئة. —  دوخة 

اتزان. وعدم  —  ارتباك 
������ص�����دي�����د  ق��������������يء    —

م�صتمر.
ل  و�����ص����ع����ال  ح���م���ى   —

ينتهي.
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�سلطت جملة "فام اأكتيال" الفرن�سية ال�سوء على عدة معلومات غريبة عن كيفية عمل القلب بج�سم الإن�سان، وذكرت 
جمموعة من احلقائق التي قد يجهلها كثريون عن اأهم ع�سو يف اأج�سادهم.

 اأعرا�س ت�ساحب  نزلت الربد.. قد تكون مميتة

وذكرت املجلة يف تقرير ن�صرته م�ؤخرا، 15 معل�مة 
القلب  دق��ات  مت��صط  اأن  اأول��ه��ا  القلب  ع��ن  غريبة 
الب�صري يف الي�م يقدر بح�ايل 100.000 نب�صة، 
الدقيقة  يف  نب�صة   100 اإىل   60 ي��ع��ادل  م��ا  وه��� 

بالن�صبة ل�صخ�ص بالغ يف و�صع طبيعي.
لرجل  بالن�صبة  اأو  مكثف،  بجهد  قيامه  حالة  ويف 
ترتفع  اأن  فيمكن  ع��ام��ا  اخلم�صني  ع��م��ره  تخطى 

الدقات القلب اإىل 170 نب�صة يف الدقيقة. 
اأمرا�ص  يف  كتاب متخ�ص�ص  اأول  اإن  املجلة:  وقالت 
املياد،  ق��ب��ل   1550 ل�صنة  ت��اري��خ��ه  ي��ع���د  ال��ق��ل��ب 
وكان عن�انه "معاجلة القلب" واألفه جمم�عة من 
العلماء امل�صريني وه� عبارة عن جمم�عة من ورق 

الربدي الطبي.
القلب يف  ت�صريح  القدامى علم  امل�صري�ن  واكت�صف 
وقت مبكر، منذ 3000 �صنة قبل املياد، كما ي�جد 
للقلب،  خم�ص�ص  متحف  بلجيكا،  يف  بروك�صل،  يف 

يعر�ص رمزية هذا اجلهاز يف ثقافات خمتلفة.
واأو�صحت املجلة، اأن القلب الب�صري يزن يف املت��صط 
واأن  املربى،  من  وعاء  وزن  يعادل  ما  جراما،   330
ي�ما   21 اجل��ن��ني  عمر  يف  ت��ك���ن  لقلب  دق���ات  اأول 
مليمرتات،  خم�صة  اإىل  ط�له  ي�صل  وبالكاد  فقط، 
علما اأن القلب يعّد اأول ع�ص� يت�صكل خال مرحلة 

من� اجلنني.
ووفقا للمجلة، فاإن اأول عملية زرع قلب لاإن�صان يف 
العامل اأجراها الربوفي�ص�ر كري�صتيان برنارد، يف 3 
�صاقة  عملية  كانت  وقد   ،1967 عام  دي�صمرب  من 
مب�صاركة  اإفريقيا،  جن�ب  يف  ���ص��اع��ات،   9 ا�صتمرت 

ا. فريق طبي م�ؤلف من 30 �صخ�صً
ال��ق��ل��ب ع��ب��ارة ع��ن ت��رك��ي��ب معقد جدا  ول��ف��ت��ت اإىل 
اأربعة جتاويف: الأذينان )يتلقيان الدم  يتك�ن من 
اإىل  الدم  والبطينان )ير�صان  الأوردة(  من خال 

ال�صرايني(. 
ويت�صكل القلب على اجلانب الأمين من ال�صدر خال 

فرتة احلمل، وه� ما يعرف با�صم "دك�صرتوكارديا"، 
وقد ي�صيب هذا الت�ص�ه جميع اأجهزة اجل�صم، وه� 

ما يعرف "بانعكا�ص و�صع القلب والأح�صاء".
وبح�صب املجلة، فاإن اأول من متكن من 

ا�صطناعي  ق��ل��ب  ���ص��ن��اع��ة 
الأبعاد،  ثاثية  بتقنية 

ع�����ل�����م�����اء من  ك���������ان 
�صهر  يف  �ص�ي�صرا، 
املا�صي،  ي����ل���ي���� 
وقد �صنع القلب 
من ال�صيليك�ن، 
وي�����زن ح����ايل 
390 جراًما، 
ويقدر حجمه 
 679 بنح� 

�صم مكعب.
وق��������ال��������ت: 
اإكت�بيا  اإن 
ال������ق������ل������ب 

يعّد ت�ص�ها 
نح�  ي�صيب 

حالت  خم�ص 
بني  م���ن  ولدة 

م����ل����ي�����ن ح����ال����ة، 
يف  ال��ت�����ص���ه  ه���ذا  ويتمثل 

الطفل،  القلب خ��ارج ج�صم  من� 
على �صدره.

وذكرت املجلة، اأن العلم ميكن اأن يتجه نح� زرع قلب 
اخلنزير للب�صر، ففي �صهر اأبريل �صنة 2016، وقع 
زراعة قلب خنزير لقرد الباب�ن، وقد ت�ا�صل عمل 
الأع�صاء املزروعة يف ج�صد هذا القرد نح� العامني 

ون�صف العام.
كرمز  القلب  فيها  ا�صتخدم  م��رة  اأن  اإىل،  ون���ه��ت 

ت�����ع�����ب�����ريي 
���ص��ن��ة؛ حيث  ب�700  امل���ي���اد  ق��ب��ل  ك��ان��ت 
امل�ؤرخ�ن  اأن  اإل  ليبية،  ف�صية  عملة  على  نق�صه  مت 
ر�صًما  ال���اق��ع،  يف  ميثل،  الت�صميم  ه��ذا  اإن  يق�ل�ن 
قد  نبات طبي  وه�  ال�صلفي�م،  ب��ذور  م�صت�حى من 
ملنع  و�صيلة  اع��ت��ب��اره  ع��ل��ى  ي�صتخدم  ك���ان  ان��ق��ر���ص، 

احلمل.

اأن  امل���ج���ل���ة،  واأ����ص���اف���ت 
القلب  "متازمة 
م�ج�دة  املك�ص�ر" 
وه���������� ما  ف������ع������ا، 
الطب  يف  ي���ع���رف 
ع�صلة  ب���اع���ت���ال 
ال�������ق�������ل�������ب، وق������د 
ت�صخي�صها  مت 
�صنة  يف  م���رة  لأول 
ح���ي���ث   ،1990
مت�����ث�����ل ق�����������ص������را يف 
القلب يرتبط ب�صدمة 
عاطفية، يف 28 % من 

احلالت.
اأن  امل����ج����ل����ة،  واأو������ص�����ح�����ت 
القلب  ت�����ص��ب��ه  ال���ط���م���اط���م 
ب�������ص���ب���ب ل�����ن����ه����ا الأح������م������ر، 
وغ���رف���ه���ا الأرب�����ع�����ة امل���ج����ف���ة، 
ذلك،  عن  ف�صا  اخلا�ص.  و�صكلها 
القلب؛  لع�صلة  م��ف��ي��دة  ال��ف��اك��ه��ة  ت��ع��د 
)م�صاد  الليك�بني  على  احت�ائها  بف�صل 
ي�صاعد على احل��د من  ال���ذي  ل��اأك�����ص��دة(، 
خطر الإ�صابة بالن�بات القلبية بن�صبة 59 
يف  ن�صرت  فنلندية  لدرا�صة  وفقا  وذلك   ،%

�صهر اأكت�بر يف �صنة 2012.
اأعر�ش تعني اأن قلبك يف خطر

يعد القلب اأحد اأهم الأع�صاء يف ج�صم الإن�صان لأن 
ال�صخ�ص.  بحياة  ت�دي  لها قد  يتعر�ص  اأي م�صكلة 
لذلك من املهم اتباع �صبل ال�قاية املختلفة للحفاظ 
على �صامته. وبطبيعة احلال ينبغي التعامل مبكرا 

مع اأي م�صكلة قد يتعر�ص لها. 
ومن اأجل �صامتك يقدم م�قع "اإيجنج" الطبي يف 
تقرير اأهم الأعرا�ص التي تنبه يف حال حدوث مزيج 

اأعر�ش تعني اأنك يف خطر

معلومات غريبة ل تعرفها عن قلبك

ت�صتلزم  القلب  يف  م�صكلة  ب�ج�د  منها 
وهي  �صريع،  ب�صكل  معها طبيا  التعامل 

كما يلي:
وال�صدر،  ال��ك��ت��ف  يف  ب����اأمل  ���ص��ع��رت  اإذا 
من  القريب  الأي�صر  اجلانب  يف  خا�صة 
اأزمة  ح��دوث  على  عامة  فهذا  القلب، 
الكتف ل  الأمل احلاد يف  قلبية و�صيكة. 
ي�صري عادة اإىل وج�د م�صكلة يف القلب، 
لكن تزايد الأمل ب�صكل بطئ وتدريجي 
م�ؤ�صرا  ي��ك���ن  رمب���ا  ال��ك��ت��ف  منطقة  يف 

على م�صكات تخ�ص �صحة القلب.
مثل  ال��ن���م  وم�����ص��ك��ات  ال�صخري  مي��ث��ل 
الن�م  اأث���ن���اء  ال��ت��ن��ف�����ص  وان��ق��ط��اع  الأرق 
اأعرا�صا ترتبط ارتباط مبا�صرا باأمرا�ص 
الذي  التنف�ص،  انقطاع  وي�صري  القلب. 
اإىل ارتفاع  ال���زن ع��ادة،  ب��زي��ادة  يرتبط 
�صغط الدم وعدم انتظام �صربات القلب 

وي�صبق حدوث �صكتة واأزمة قلبية. 
اأي�صا يعد �صعف النت�صاب وعدم القدرة 
بالعاقة احلميمة حتذيرا  القيام  على 
القلب  يف  ح��ال��ي��ة  م�صكات  م��ن  م��ب��ك��را 
النت�صاب  �صعف  لأن  امل�صتقبل،  يف  اأو 
ال�صرايني  يف  ت�صلب  وج���د  على  م�ؤ�صر 

وم�صكلة يف القلب. 
اأن عدم النتظام يف �صربات القلب  كما 
يعني اأنه ل ي�صخ الدم ب�صكل طبيعي، ما 

ي�صري اإىل ن�بة قلبية و�صيكة.
الفم  وم�صكات  والفك  اللثة  التهابات 
عند اقرتانها باأمل يف ال�صدر اأو اأعرا�ص 

�صحة  يف  م�صكلة  وج�����د  ت��ع��ن��ي  اأخ����رى 
القلب، خا�صة بالن�صبة للن�صاء. 

والقدم  ال�صاقني  ت���رم  يك�ن  اأن  ميكن 
عامة على م�صكلة يف القلب لأنها تعني 
ورمبا  ينبغي،  ك��م��ا  ي��ت��دف��ق  ل  ال���دم  اأن 
اأو  ميثل ذلك حتذيرا من وق���ع جلطة 

ت�قف القلب ب�صكل كامل عن العمل.
خا�صة  ال��ت��ن��ف�����ص  يف  ال�����ص��ع���ب��ة  اأن  ك��م��ا 
خ���ال ال���ن����م، وال�����ص��ع���ر ب��ال��ت��ع��ب حتى 
بعد ال�صتيقاظ مبثابة م�ؤ�صر على عدم 

�صامة القلب.
اأو الإغماء ميكن  اأي�صا ال�صع�ر بالدوار 
اأن يك�ن عامة على اأن تدفق الدم اإىل 
ي�����ص��ري اإىل وج�د  ال���دم���اغ حم����دود، م��ا 

ق�ص�ر يف ع�صلة القلب.
ال���ذي ل ينتهي ع��ام��ة على  وال�����ص��ع��ال 

وج�د �ص�ائل يف الرئتني، 
ي���ع���د ع���ام���ة ع���ل���ى ق�������ص����ر القلب  م����ا 

الحتقاين.
كما اأن حدوث ن�بات من التعرق البارد 
اأثناء عدم قيامك باأي ن�صاط بدين مع 
اأي�صا على  ال�صدر عامة  اأمل يف  وج�د 

وج�د م�صكلة يف القلب.
الإجراءات  من  جمم�عة  امل�قع  ويقدم 
منها:  القلب  �صحة  حلماية  ال�قائية 
الم���ت���ن���اع ع���ن ال���ت���دخ���ني، ات���ب���اع نظام 
الريا�صة  مم��ار���ص��ة  م��ن��ا���ص��ب،  غ���ذائ���ي 
وال�صتعانة  ال��ب��دين،  ال��ن�����ص��اط  وزي����ادة 

بدواء للتحكم يف �صغط الدم.
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العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1284  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- الكثيب للت�صميم الداخلي - �ص ذ م م   جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ كاملي�ص ياداف مانريكا ياداف -  
قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )6788( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ص���م  دره��م   740 مبلغ  اىل  بال�صافة 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �صتبا�صر الج��راءات  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1134   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- ن�بي جمعة الن�بي مبارك  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/دار التم�يل - �ص م ع وميثلها / حممد عبداهلل 
اأقام  القبي�صي وميثله / �صيخه حممد �صيف علي املحرزي - قد  جمعة 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )266983.68( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1091   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- ي�ص�د�ص اروكيا دو�ص  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/بنك ام القي�ين ال�طني - �ص م ع وميثله / عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي - قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )42050.18( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذك�ر  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/375   تنفيذ جتاري  
ال�صيد/ م�ليك�دى  م - وميثلها  م  ذ  املنفذ �صده/1- �صركةالف�ز للمقاولت - �ص  اىل 
�ص�بر امانيان مان�ج ب�صفته �صريك ومدير ال�صركة وخم�ل بالت�قيع عنها  جمه�يل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بي�صة ل�صناعة احلديد - �ص ذ م م وميثله / علي 
ابراهيم حممد احلمادي - قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3238255.48( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
- ثانيا : ب�صحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم 118 ل�صنة 2016 جتاري يف حدود ما مت 
تنفيذه.   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1133   تنفيذ جتاري  
2-امين  م   م  ذ  ���ص   - التقنية  الهند�صية  اخل��دم��ات  �صدهما/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ الهامي عبدالروؤوف ج�دة  جمه�يل حمل القامة مبا ان طالب 
دار التم�يل - �ص م ع وميثله / �صيخه حممد �صيف علي املحرزي - قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)553783.49( درهم بالت�صامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1079   تنفيذ جتاري  
امل���دين  جم��ه���ل حمل  املنفذ ���ص��ده/1- غ���ازي �صبيل غ���ازي خمي�ص  اىل 
ع( وميثلها / حممد  م  التم�يل )�ص  التنفيذ/دار  ان طالب  القامة مبا 
عبداهلل جمعة القبي�صي وميثله / �صيخه حممد �صيف علي املحرزي - قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )54997.06( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/984   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- ر�صا �صليم ملك  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/بنك ام القي�ين ال�طني - �ص م ع وميثله / عبداهلل 
الدع�ى  اأق��ام عليك  قد   - ال�صام�صي  العمران  حمد عبداهلل عمران 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اه  امل��ذك���رة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )27296(
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1078   تنفيذ جتاري  
اح��م��د  جمه�ل حم��ل القامة  ب��ال  املنفذ ���ص��ده/1- معاذ حممد  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/دار التم�يل - �ص م ع - وميثلها/ حممد عبداهلل 
اأقام  القبي�صي وميثله / �صيخه حممد �صيف علي املحرزي - قد  جمعة 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )67681.74( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1081   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- عاطف عدنان عبدالرحمن عثمان ال�صقاف  جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/دار التم�يل �ص م ع وميثلها / حممد 
عبداهلل جمعة القبي�صي وميثله / �صيخه حممد �صيف علي املحرزي  قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )125164.93( وق���دره  ب��ه 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1084   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- عمرو �صيد جابر ر�صان  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/دار التم�يل - �ص م ع وميثله / �صيخه حممد 
املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  اأق��ام عليك  املحرزي - قد  �صيف علي 
درهم   )32350.64( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1093   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- ن�رمان تينا كريو�ص امادي�  جمه�ل حمل القامة 
 / وميثله  ع  م  ���ص   - ال�طني  القي�ين  ام  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اأق���ام عليك  ع��ب��داهلل حمد ع��ب��داهلل ع��م��ران ال��ع��م��ران  ال�صام�صي -  ق��د 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )38129.41(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1152   تنفيذ جتاري  
 اىل املنفذ �صده/1- زينات للمقاولت وخدمات هند�صة البينة - �ص ذ م م  
دي�اترجن  م��اك  التنفيذ/تران�ص  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل 
اأق��ام عليك  ذ م م وميثله / ديانا حممد حمادة - قد  �صرفي�صي�ص - �ص 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )156661(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1077   تنفيذ جتاري  
حمل  جمه�ل  النجار   علي  ع��ب��داهلل  خالد  لطيفة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
حممد   / وميثلها  ع  م  ���ص  التم�يل  التنفيذ/دار  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عبداهلل جمعة القبي�صي وميثله / �صيخه حممد �صيف علي املحرزي - قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )68060.23( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1088   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- وليام اجباوا واميل  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/بنك ام القي�ين ال�طني - �ص م ع وميثله / عبداهلل 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�صام�صي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اه  امل��ذك���رة  التنفيذية 
)36300.18( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1180   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- م�ؤ�ص�صة ه�ني�يل لان�صاءات - ذ م م  جمه�ل حمل 
- فرع  م  م  ذ  �ص   - رينتال  ك��ار  التنفيذ/باحل�صا  ان طالب  الق��ام��ة مبا 
الدع�ى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ل���ت��اه  عبدالرحمن  علي  ح�صني   / وميثله 
التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )168101( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1216   تنفيذ جتاري  
البل��صي  جمه�ل حمل  ب��ال ح�صن  فريدة ج�هر  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
التم�يل - �ص م ع - وميثلها/ حممد  التنفيذ/دار  القامة مبا ان طالب 
عبداهلل جمعة القبي�صي وميثله / �صيخه حممد �صيف علي املحرزي - قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )149072.96( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/4071 جتاري جزئي                                                
اىل املحك�م عليهما/1- بروك�ن للمقاولت العامة - �ص ذ م م  2-�صريف فريد حماية ي�نان 
- ب�صفته مدير و�صريك ومف��ص بالت�قيع ب�صركة بروك�ن للمقاولت العامة - �ص ذ م م - 
جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/3/20  يف 
الدع�ى املذك�رة اعاه ل�صالح/ �صركة احمد ي��صف وح�صن عبداهلل للتجارة - وميثلها / 
ح�صن عبداهلل عبدالعزيز احلمادي - بالزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا بالت�صامن للمدعية 
مبلغ مائة و�صتني الف درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل 
يف 2017/5/9 وحتى متام ال�صداد والزمتهما بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�ص�ري قابا لا�صتئناف خال ثاثني ي�ما اعتبارا من الي�م 
التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/3340 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- املري لتنظيم احلفات - �ص ذ م م  2-�صان�ا�ص عمر حاجي �ص�ل م�غات 
�ص�ل م�غات  جمه�يل حمل القامة مبا اأن املدعي / �صركة اخلليج للتم�يل - �ص م خ وميثله 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   - امل��ح��رزي  علي  �صيف  حممد  �صيخه   /
2018/3/26  يف الدع�ى املذك�رة اعاه ل�صالح/ �صركة اخلليج للتم�يل �ص م خ بالزام املدعي 
لعيهما بالت�صامن بان ي�ؤديا للمدعية )�صركة اخلليج للتم�يل( مبلغ 257.586.42 درهم مائتي 
و�صبعة وخم�صني الف وخم�صمائة و�صتة وثمانني درهم واثنني واربعني فل�ص ( والفائدة القان�نية 
9% من تاريخ 2017/10/4 وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليهما بالت�صامن يف امل�صاريف 
ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ص�ري قابا لا�صتئناف خال 
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  با�صم  �صدر  الع��ان  ه��ذا  لن�صر  التايل  الي�م  من  اعتبارا  ي�ما  ثاثني 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/3154 جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- اميا يليتا دول�يرا�ص دانتاي  جمه�ل حمل القامة مبا اأن املدعي 
/ بنك ام القي�ين ال�طني - �ص م ع - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ  2018/1/16 يف الدع�ى املذك�رة اعاه ل�صالح/ بنك ام القي�ين ال�طني - �ص 
م ع بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره 8.535.93 درهم وفائدة 9% من 
تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صلة يف 2017/9/14 وحتى متام ال�صداد مع الزام املدعي 
والزمت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�صمائة  وامل�صاريف  الر�ص�م  بن�صف  عليها 
املدعي  بن�صف الر�ص�م وامل�صاريف.   حكما مبثابة احل�ص�ري قابا لا�صتئناف خال 
ثاثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صم� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2663 جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- ع�صام طه عبدللطيف حممد �صحاته - عن نف�صه وب�صفته املدير العام / 
ل�صركة بيجا�ص��ص للتجارة العامة -جمه�ل حمل القامة مبا اأن املدعي/ ال�صيد حممد لبيب 
حممد جال - ب�صفته املدير العام ل�صركة اخل�اطر للتجارة العامة وميثله / خليفة ي��صف 
حممد علي بن عمري - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/12/5  يف 
الدع�ى املذك�رة اعاه ل�صالح/ ال�صيد حممد لبيب حممد جال - ب�صفته املدير العام ل�صركة 
اب�ظبي  بنك  امل�صح�ب على  اأ�صل رقم 102  برد  املدعي عليه  بالزام  العامة  للتجارة  اخل�اطر 
ال�طني مببلغ 250.000 درهم وت�صليمه للمدعي والزمته بامل�صروفات ومبلغ 500 درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�ص�ري قابا لا�صتئناف 
ال�صم�  �صاحب  با�صم  �صدر  الع��ان  هذا  لن�صر  التايل  الي�م  من  اعتبارا  ي�ما  ثاثني  خال 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2511 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- �صركة به�مي �صتار للتجارة العامة - ذ م م 2-هيمانت ناراياندا�ص م�ت�اين 
كفيل �صخ�صي ومدير �صركة به�مي �صتار للتجارة العامة - ذ م م  جمه�ل حمل القامة مبا 
املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم    - ف��رع   - التجاري  اب�ظبي  بنك   / املدعي  اأن 
بتاريخ  2018/2/14  يف الدع�ى املذك�رة اعاه ل�صالح/ بنك اب�ظبي التجاري )فرع( بالزام 
واربعمائة  الف  و�صبعة  ومائة  ملي�ن  مبلغ  ب��اداء  بينهما  والت�صامن  بالتكافل  عليهما  املدعي 
و�صتة و�صبع�ن درهم و�صتة وع�صرون فل�ص )1.107.476.26 درهم( للمدعي والفائدة القان�نية 
على هذا املبلغ ب�اقع 9% �صن�يا من تاريخ 2017/8/1 وحتى متام ال�صداد والزمتهما بامل�صاريف 
قابا  احل�����ص���ري  امل��ح��ام��اة.   حكما مبثابة  ات��ع��اب  دره���م( مقابل  دره���م )1000  ال��ف  ومبلغ 
لا�صتئناف خال ثاثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2758 جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- ح�صن عيد �صفر عبداهلل البل��صي - جمه�ل حمل القامة مبا اأن 
املدعي / دار التم�يل - �ص م ع وميثله / �صيخه حممد �صيف علي املحرزي -  نعلنكم 
املذك�رة  ال��دع���ى  يف    2018/2/28 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاه ل�صالح/ دار التم�يل - �ص م ع بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل املدعية مبلغ 
149719.84 درهم وفائدة 9% من تاريخ 2017/8/13 م وحتى تاريخ ال�صداد ، والزمت 
زاد  ما  ورف�صت   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ثاثمائة  ومبلغ  وامل�صاريف  بالر�ص�م 
علي ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ص�ري قابا لا�صتئناف خال ثاثني ي�ما 
اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/428  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-هاي اند 2 لل�صقق الفندقية - �ص ذ م م 2-مق�ص�د عبدالكرمي 
امل��دع��ي/ بنك دب��ي التجاري - �ص م ع  فا�صايفال - جمه�يل حمل الق��ام��ة مبا ان 
وميثله / عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي -  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم والتكافل مببلغ وقدره )549452 
درهم( والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من  2018/1/31 من رفع 
الدع�ى وحتى ال�صداد التام  و �صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.   وحددت لها 
جل�صة ي�م الثنني  امل�افق  2018/5/7  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/648  جتاري جزئي              

م  جمه�ل حمل  م  ذ   - ح��رة  بيلي�صنج منطقة  براونب�ك  �صركة   -1  / املدعي عليه  اىل 
وميثله/  م  م  ذ  �ص   - الداخلي  للت�صميم  هاو�ص  ا�صبيد  �صركة  املدعي/  ان  مبا  القامة 
حممد احمد علي عبدالرحمن ب� ها�صم - قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ )421300 درهم( اربعمائة واحدى وع�صرون الف وثاثمائة 
والر�ص�م  التام  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  ب�اقع 12% من  القان�نية  والفائدة  درهما 
وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء  امل�افق  2018/4/18  
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�صاعة 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

بعد احل�سول على موافقة امل�ساهمني 
الدار العقارية ترفع ن�سبة متلك 

% من راأ�س املال  الأجانب اىل 49 
•• اأبوظبي-الفجر: 

به  امل�صم�ح  عن رفع احلد الأق�صى  “الدار”  العقارية  ال��دار  اأعلنت �صركة 
لتملك الأجانب يف راأ�صمالها من %40 اإىل %49، بعد ا�صتكمال جميع 
الإجراءات التنظيمية، على اأن يدخل القرار حّيز التنفيذ يف التداول منذ 
ام�ص.  وياأتي هذا الإعان بعد م�افقة امل�صاهمني على هذه الزيادة خال 
 21 الذي ُعقد يف   2018 الدار لعام  العم�مية ل�صركة  اجتماع اجلمعية 
الدار  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  الذيابي،  ط��ال  وعّلق  املا�صي.   مار�ص 
العقارية بالق�ل: “لقد كانت م�صاركتنا الن�صطة مع امل�صتثمرين الدوليني 
حمّط تركيز كبري ل�صركة الدار خال ال�صن�ات املا�صية، وقد �صهدنا من�اً 
ملح�ظاً يف حجم امل�صاهمات الدولية خال تلك الفرتة. ومن هذا املنطلق، 
راأ�صمال  يف  الأج��ان��ب  لتمّلك  ب��ه  امل�صم�ح  الأق�����ص��ى  احل��د  زي���ادة  �صت�صاهم 
ال�صركة اإىل %49 يف دعم منّ� امل�صاهمات الدولية فيها، ف�صًا عن ت�فري 
ا�صرتاتيجيتنا  لتطبيق  ن�صتعّد  اإذ  فيما  الأ�صهم  يف  ال�صي�لة  اأكرب من  قدر 

لتحقيق من� اأكرب ل�صركة الدار العقارية يف اإمارة اأب�ظبي وخارجها«.
اأن �صركة الدار ت�صارك ب�صكل فاعل يف احلمات الرتويجية   ومن املعل�م 
ال�صتثمارية يف بع�ص من اأكرب الأ�ص�اق املالية يف العامل. وقد ان�صّمت الدار 
خال ال�صهر املا�صي اإىل جمم�عة من ال�صركات املدرجة يف �ص�ق اأب�ظبي 
لاأوراق املالية يف ج�لة ترويجية يف مدينة ني�ي�رك، حيث قّدمت عر�ص 

اأ�صهم الدار اإىل جمم�عة وا�صعة من امل�صتثمرين امل�ؤ�ص�صيني.   

مكا�سب قوية لأ�سواق املال 
الإماراتية مع بداية الأ�سبوع

•• اأبوظبي-وام:

بداأت اأ�ص�اق املال الإماراتية تعامات الي�م الأول من الأ�صب�ع على مكا�صب 
ق�ية بدعم من غالبية القطاعات املدرجة يف �ص�قي اأب�ظبي ودبي املايل، 

لكن الدعم الأكرب جاء من قطاعي العقار والبن�ك.
بزيادة  نقطة   3151 م�صت�ى  اىل  امل��ايل  دب��ي  ل�ص�ق  ال��ع��ام  امل�ؤ�صر  وقفز 
ن�صبتها %1.83وه� حاجز مهم ح�صب معطيات التحليل الفني . كذلك 
4699 نقطة  اأب�ظبي ل��اأوراق املالية اىل  فقد �صعد امل�ؤ�صر العام ل�ص�ق 

بنم� ن�صبته %1 مقارنة مع جل�صة اخلمي�ص املا�صي.
الأ�ص�اق  حركة  على  �صيطرت  التي  الإيجابية  اإن  ال�ص�ق  يف  و�صطاء  وق��ال 
اأعلنت  التي  القت�صادي  التحفيز  مبادرات  على  فعل طبيعية  ك��ردة  ج��اءت 
عنها امارة دبي وت�صمنت ت�صهيل العديد من اجراءات ممار�صة العمال ، 
م�صريين اىل ان مثل هذه املبادرات �صت�صاهم يف زيادة ن�صبة النم� القت�صادي 
يف دولة المارات ب�صكل عام. وارتفع �صهم اعمار جمددا اىل م�صت�ى 5.98 
6 دراه��م وحلقت به  اق��رب من ذي قبل لك�صر حاجز  دره��م وبذلك يك�ن 
بقية �صركات القطاع ومنها �صهم اعمار للتط�ير العقاري الذي بلغ 5.45 
درهم يف حني و�صل �صهم اعمار م�لز 2.17 درهم و�صعد �صهم ارابتك اىل 
2.20 درهم. ويف قطاع البن�ك قفز �صهم بنك الإمارات دبي ال�طني اىل 

10.35 درهم يف حني و�صل �صهم بنك دبي الإ�صامي اىل 6.52 درهم.
اىل  الأول  اأب���ظ��ب��ي  بنك  �صهم  ارت��ف��ع  املالية  ل����اأوراق  اأب���ظ��ب��ي  ���ص���ق  ويف 
12.60 درهم كما �صعد �صهم الدار العقارية اىل 2.12 درهم كذلك فقد 
�صجل �صهم دانة غاز حت�صنا بالغا 94 فل�صا واب�ظبي للطاقة 1.07 درهم. 
وعلى �صعيد ال�صي�لة فقد بلغت قيمة ال�صفقات املربمة 232 ملي�ن درهم 
وو�صل عدد الأ�صهم املتداولة 154 ملي�ن �صهم نفذت من خال 2520 
�صفقة. وا�صتح�ذ الل�ن الأخ�صرعلى امل�صاحة الأكرب من �صا�صات العر�ص ، 
واأغلقت اأ�صهم 45 �صركة على ربحية من اإجمايل اأ�صهم 68 �صركة جرى 
تداولها ام�ص ، وانخف�صت اأ�صعار اأ�صهم 14 �صركة ومل يطراأ اي تغيري على 

اأ�صعار ا�صهم 9 �صركات.

الإمارات الأوىل عربيًا والـ 15 عامليًا يف ال�سادرات ال�سلعية

املجال اأمامهم للم�صاركة بعر�ص ت�ص�راتهم 
واأفكار  م�صاريع  م��ن  الطم�حة  وخططهم 
البيئي،  الرتقاء  مب�ا�صيع  تتعلق  واأن�صطة 
م�صرية  مل�صكاتها،  احلل�ل  اأف�صل  وتقدمي 
اخل�صراء  الكلية  جم��ال  اإ�صافة  اأهمية  اإىل 

امل�صتدامة للمرة الأوىل اإىل اجلائزة.
احلك�مية  املدار�ص  فئات  م�صاركات  وت�صمل 
واخلا�صة ومدار�ص اأ�صحاب الهمم اخلا�صة 
الثان�ي  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ث��ان��ي��ة  احل��ل��ق��ة  م���ن 
 11 ال��ه��ي��ئ��ة  ل��ه��ا  وخ�ص�صت  م��در���ص��ة،   58
ا�صتهاك  ت���ر����ص���ي���د  جم�������الت  يف  ج����ائ����زة 
والتطبيق  وامل����ي����اه،  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
املعنّي  ال�ص�ئي  والت�ص�ير  امل�صتدام،  البيئي 

•• اأبوظبي-وام:

تقدمت دولة الإمارات العربية املتحدة 4 مراتب يف جمال 
 15 2017، لتتب�اأ املركز  ال�صادرات ال�صلعية خال عام 
حافظت  فيما  و�ص�ي�صرا  واإ�صبانيا  رو�صيا  متجاوزة  عاملياً، 
بح�صب  واإف��ري��ق��ي��اً  اأو�صطياً  و���ص��رق  عربياً  �صدارتها  على 
تقرير اإح�صاءات التجارة الدولية والت�قعات ال�صادر عن 
اأ�صدرته  وال���ذي   ،2018 لعام  العاملية  التجارة  منظمة 
املنظمة اأول اأم�ص الول خال م�ؤمتر �صحفي م��صع. كما 
تقدمت الدولة مرتبة واحدة يف ال�اردات ال�صلعية لت�صبح 

يف املركز 18 عاملياً .
وي�صمل التقرير ر�صداً �صن�ياً لإح�صاءات التجارة الدولّية 
و2019،   2018 لعامي  وت�قعاتها   2017 عام  خال 
كما ي�صلط ال�ص�ء على حركة التجارة العاملية خال العام 
من  للفرتة  العاملية  للتجارة  م��ق��ارن��ات  ويعقد   ،2017

.2017 – 2010
واأو�صح التقرير اأي�صاً اأن دولة الإمارات تب�اأت املركز 21 
املركز  وكذلك  اخلدمات،  �صادرات  يف  عربياً  والأول  عاملياً 

17 عاملياً والأول عربياً يف واردات اخلدمات.
وحققت يف عام 2017 من�اً يف ال�صادرات ال�صلعية مقارنة 
بعام 2016 بن�صبة %20.4، مقابل 10.7 ن�صبة النم� 
العاملي املحققة يف ال�صادرات ال�صلعية، و%18 ن�صبة من� 
الفرتة.  نف�ص  خ��ال  ال�صلعية  الأو���ص��ط  ال�صرق  ���ص��ادرات 
ن�صبة مت  اأعلى  الإم��ارات  التي حققتها دولة  الن�صبة  وتعد 

حتقيقها �صمن اأهم 15 دولة م�صدرة يف العامل.
ال�صلع  من  الدولة  واردات  تراجعت  ال����اردات،  جانب  ويف 
2016 بن�صبة -1.1%،  2017 مقارنة مع  خال عام 
 ،10.7% بن�صبة  ال�صلعية  ال��ع��امل  واردات  ازدادت  فيما 
خال   1.1% بن�صبة  الأو���ص��ط  ال�صرق  واردات  وازدادت 

الفرتة ذاتها.
و حققت يف عام 2017 من�اً يف ال�صادرات اخلدمية بن�صبة 
 70 اإىل  و�صلت  وبقيمة   2016 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة   7.5%
اخلدمات  من  الدولة  واردات  يف  من�  مقابل  دولر،  مليار 
اإىل  و�صلت  وبقيمة  نف�صها  الفرتة  خال   1.9% بن�صبة 
84 مليار دولر اأمريكي. اأما على ال�صعيد العاملي فازدادت 
%7.4 وواردات��ه بن�صبة  �صادرات العامل اخلدمية بن�صبة 

%6.5 خال الفرتة نف�صها.
وقال معايل �صلطان بن �صعيد املن�ص�ري، وزير القت�صاد، 
اإن النتائج التي اأوردها تقرير منظمة التجارة العاملية لعام 
تتب�اأها  التي  املرم�قة  التجارية  املكانة  تعك�ص   2018
والعاملي، وتعزز  الإقليمي  ال�صعيدين  الإم��ارات على  دولة 
ولعب  واخل���دم���ات،  ال�صلع  ل��ت��ج��ارة  مهم  كمح�ر  دوره���ا 

م�ؤثر يف من� التجارة يف املنطقة والعامل.
ج�دة  تعك�ص  املتميز  النتيجة  ه��ذه  اأن  املن�ص�ري  واأ���ص��اف 
الإمارات،  دولة  تتبناها  التي  التجارية  ال�صيا�صات  وكفاءة 
تناف�صية  تعزيز  بهدف  الر�صيدة،  قيادتها  من  بت�جيهات 
ال���دول���ة يف الأ�����ص�����اق ال��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث ت��ق���م ع��ل��ى املرونة 
اأمام  والع�ائق  القي�د  واإزال��ة  التجارة  وتي�صري  والنفتاح 
حركة ال�صترياد والت�صدير، وحتقيق ال�صتفادة الق�ص�ى 
من امل�قع اجلغرايف ال�صرتاتيجي للدولة، وذلك انطاقاً 

2021، والتي  اأكدتها روؤية الإم��ارات  التي  من املحددات 
لقطاع  ال��دول��ة  ت�ليها  التي  الكربى  الأهمية  فيها  ت��ربز 
عاملي  اقت�صاد  لبناء  جه�دها  اإط��ار  يف  اخلارجية  التجارة 
تناف�صي متن�ع قائم على املعرفة والبتكار بقيادة كفاءات 
الأطر  ه��ذه  دعمت  ال��دول��ة  اأن  اىل  معاليه  ولفت  وطنية. 
التجارية الرائدة بجه�د مت�ا�صلة لتط�ير البنى التحتية 
وال��ق��ط��اع��ات ال��داع��م��ة ل��ل��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة، م��ث��ل امل�انئ 
واملطارات واخلدمات الل�ج�صتية وقطاع النقل والطريان 
على  ومتيزاً  تف�قاً  فيها  الدولة  �صهدت  امل��دين، وجميعها 
ال�صعيد العاملي، يف ظل �صعيها لتحقيق مرتكزات الأجندة 
ال���ط��ن��ي��ة ب��ج��ع��ل ال���دول���ة ع��ا���ص��م��ة اق��ت�����ص��ادي��ة وجتارية 

و�صياحية لأكرث من ملياري ن�صمة ح�ل العامل.
نتائج  الإم�����ارات يف  ال���ذي حققته دول���ة  ال��ت��ق��دم  اأن  واأك���د 
نتيجة  مي��ث��ل   2018 ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  منظمة  ت��ق��ري��ر 
منطقية تعك�ص اجله�د ال�طنية املت�ا�صلة التي مت بذلها 
خارجية  جت��ارة  قطاع  لبناء  املا�صية  ال�صن�ات  م��دى  على 
ن�صط وديناميكي، انطاقاً من دعم الدولة الكامل للنظام 
التجاري املتعدد الأطراف، واإميانها باأهمية بناء ال�صراكات 
التجارة  يف  م�صتدام  من�  حتقيق  العامل  دول  خمتلف  مع 
القت�صادية  التنمية  حتقيق  يف  دوره���ا  وتعظيم  العاملية 

والجتماعية.
�صمن  مكانتها  على  ال��دول��ة  حافظت  التقرير،  وبح�صب 
2007 حتى  ب��دءاً من عام  20 دول��ة م�صدرة عاملياً  اأه��م 
الي�م، واأ�صبحت الأوىل عربياً منذ عام 2013. وت�صتح�ذ 
الإمارات على ما ن�صبته %2 من اإجمايل �صادرات العامل 
%1.7 خال  مقارنة مع فقط   2017 ال�صلعية خال 
ال�صلعية  العامل  واردات  %1.5 من  ن�صبته  وما   ،2016
 1.4% 2017 مع العلم باأنها كانت ت�صتح�ذ على  لعام 

من واردات العامل ال�صلعية لعام 2016.
باأكرث  ا�صتاأثرت  الإم��ارات  اأن دولة  اإىل  التقرير  اأ�صار  وقد 
%37 من اإجمايل ال�صادرات ال�صلعية لدول ال�صرق  من 
الأو���ص��ط ل��ع��ام 2017، وع��ل��ى م��ا ي��ق��رب م��ن %38 من 
كانت  الإم���ارات  دول��ة  اأن  ال�صلعية، علماً  واردات��ه��ا  اإجمايل 
ت�صتح�ذ على %35 من اجمايل �صادرات املنطقة خال 
 28% م��ع  م��ق��ارن��ة   2015 خ��ال  و31.5%   2016
اإجمايل  م��ن   34% ن�صبته  م��ا  وك��ذل��ك   ،2014 خ��ال 
واردات املنطقة خال 2016 وما ن�صبته %30.8 خال 
واردات  اإج��م��ايل  م��ن   33% ن�صبته  م��ا  وع��ل��ى   ،2015

املنطقة خال 2014.
التجارة  منظمة  ق��ال��ت  العاملية،  الت�قعات  �صعيد  وع��ل��ى 
حيث  م��ن  العاملية  ال�صلع  جت���ارة  اإن  التقرير  يف  العاملية 
العام احلايل حمافظة  %4.4 يف  بن�صبة  �صتنم�  احلجم 
2019 بن�صبة  على وترية انتعا�ص �صريعة وكذلك خال 
%4، وخا�صة اأنها حققت اأكرب ن�صبة من� يف 2017 منذ 
ال�صادرات  مت��صط  بقيا�ص   4.7% وبن�صبة  �صن�ات  �صت 
التقديرات  %3.6 يف  بكثري  يتجاوز  ما  وه���  وال����اردات 
ال�صادرة يف �صبتمرب، ويرافقه من� الناجت املحلي الإجمايل 
بن�صبة %3.2 يف اأ�صعار ال�ص�ق اجلارية خال 2018 وما 
ن�صبته %3.1 خال 2019، لكنها قد تتبدد اإذا �صهدت 
الت�ترات التجارية مزيداً من الت�صعيد، مع ماحظة ان 

 1990 منذ  للفرتة  العاملي  التجارة  حجم  من�  مت��صط 
 2008 العاملية  املالية  %4.8، وللفرتة بعد الزم��ة  بلغ 

بلغ مت��صط النم� 3%.
واأ�صار �صعادة روبرت� اأزيفيدو، املدير العام ملنظمة التجارة 
اإذا  �صريعاً  يتق��ص  قد  املهم  التقدم  “هذا  اأن  اإىل  العاملية 
م�صيفاً  مقيدة”،  جتارية  �صيا�صات  اإىل  احلك�مات  جل��اأت 
اأن اأف�صل طريقة مل�اجهة امل�صكات التجارية امللحة التي 
ت�اجه اأع�صاء منظمة التجارة العاملية هي العمل اجلماعي، 
واأن اآخر ما يحتاج اإليه القت�صاد العاملي اأن تدخل الدول 
الأع�صاء يف دائرة من ردود الأفعال يف تعاملها مع ق�صايا 
العاملية يف  ال��ت��ج��ارة  وت���ق��ع��ت منظمة  ال��ع��امل��ي��ة.  ال��ت��ج��ارة 
ت��ق��ري��ره��ا ح��ج��م ال���ت���ج���ارة مب���ع���دل ي�����راوح ب���ني 3.1% 
احلالية  الت�قعات  على  اعتماداً   ،2018 لعام  و5.5% 
للناجت املحلي الإجمايل، اإل اأنه يف حال ا�صتمرار الت�صعيد 
يف ال�صيا�صات التقييدية التجارية فاإن الن�صبة �صتنخف�ص 
اإىل رقم اأقل بكثري، و�صتك�ن الدول الأقل من�اً هي املتاأثر 
ن�صبة  م���ؤ���ص��ر  اأن  التقرير  وب��ني  ه��ذه احل��ال��ة.  الأك���رب يف 
بلغ  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  من�  اإىل  التجارة  حجم  من� 
%1.5 خال 2017 ويجب اأن يبقى يف حدود 1.4% 
خال 2018؛ اأي اأن النم� يف حجم التجارة اأ�صرع باأكرث 

من 1.5 من من� الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي.
وت�صارع من� حجم جتارة الب�صائع العاملية خال 2017 
بن�صبة %4.7 مقارنة ب� %1.8 خال 2016 مدف�عاً 
بارتفاع الطلب على ال���اردات، حيث ارتفع من�ها يف اآ�صيا 
بن�صبة %9.6 خال 2017 مقارنة مع %3.5 خال 
2016 وكذلك القت�صادات النامية ارتفعت اإىل 7.2% 
ويف   ،2016 خ��ال   1.9% م��ع  مقارنة   2017 خ��ال 
حيث  من  ال����اردات  على  الطلب  ارتفع  املتقدمة  البلدان 
اإىل   2016 خ����ال   2% م���ن  ال��ب�����ص��ائ��ع  ح��ج��م جت�����ارة 

%3.1 خال 2017.
اأعلى  اآ���ص��ي��ا  حققت  الب�صائع  ���ص��ادرات  حجم  حيث  وم��ن 
النامية  %6.7 والقت�صادات  2017 بن�صبة  من� خال 
بن�صبة %5.7، واأمريكا ال�صمالية %4.2، والقت�صادات 

املتط�رة %3.5 وكذلك اأوروبا.
ال�صادرات  قيمة  يف  من���  ن�صبة  اأع��ل��ى   2017 ع��ام  و�صهد 
وال�اردات ال�صلعية واخلدمية، وه� الأق�ى منذ 2011، 
وبن�صبة %10.7 ل�صادرات الب�صائع، و%7.4 ل�صادرات 
اخلدمات خال 2017 مقارنة مع 2016، ب�صبب زيادة 

النفاق ال�صتثماري وال�صتهاكي.
وبني التقرير اأن اآ�صيا م�ص�ؤولة عن انتعا�ص جتارة الب�صائع 
ال�صترياد  جانبي  يف   2017 ع��ام  يف  كبري  ب�صكل  العاملية 
%51 من  اأكرث من  اإنها م�ص�ؤولة عن  والت�صدير، حيث 
الزيادة  م��ن  و60%  العاملي،  الت�صدير  من���  زي���ادة  ن�صب 
الإجمالية يف ال�اردات، ويليها من حيث ال�صادرات اأوروبا 
بن�صبة  ال�صمالية  واأم��ري��ك��ا   ،30% م��ن  ت��ق��رتب  بن�صبة 

تتجاوز 10%.
ب�صدة  تتاأثر  الدولية  التجارة  تدفقات  اأن  التقرير  واأورد 
الي�مية،  والتقلبات  ال�صلع  واأ�صعار  الدولر  باأ�صعار �صرف 
الأمريكي  ل��ل��دولر  ال�صمي  الفعلي  ال�صرف  �صعر  اأن  اإل 
اأ�صا�صي  ب�صكل  يتغري  مل  العمات  من  وا�صعة  �صلة  مقابل 

ال��ط��اق��ة وامل�اد  اأ���ص��ع��ار  ارت��ف��ع��ت  2017، يف ح��ني  يف ع��ام 
 ?24 و   ?7 ب��ني  بن�صبة  وامل��ع��ادن  وامل����اد اخل��ام  الغذائية 
وهذا يف�صر جزئياً ملاذا كان من� جتارة الب�صائع اأق�ى من 
حيث القيمة يف حال املقارنة معه من حيث احلجم يف عام 
العاملية  الب�صائع  ���ص��ادرات  قيمة  ارتفعت  حيث   ،2017
بن�صبة 11? يف عام 2017 لت�صل اإىل 17.20 تريلي�ن 
التجارية  اخل��دم��ات  ���ص��ادرات  وارت��ف��ع��ت  اأم��ري��ك��ي.  دولر 
اأمريكي  دولر  تريلي�ن   5.25 لتبلغ   ?7 بن�صبة  العاملية 

يف نف�ص الفرتة.
خال  من���اً  التجارية  اخلدمات  قطاعات  جميع  وحققت 
بن�صبة  من���اً  ال�صادرات  حيث  من  القطاع  وحقق   2017
���ص��ادرات خدمات  ال��ق��ط��اع��ات، من��ت  %7.4، وم��ن حيث 
بن�صبة  ال�صفر من�  %8.3، وخدمات  بن�صبة  النقل  قطاع 
بن�صبة  ب��ال�����ص��ل��ع  امل��رت��ب��ط��ة  اخل���دم���ات  وق���ط���اع   ،7.2%
اأم���ا ق��ط��اع اخل���دم���ات ال��ت��ج��اري��ة الأخ�����رى فقد   ،5.2%

حققت من�اً باأكرث من %7.4 مقارنة مع 2016.
وت�صري اإح�صاءات 2017 اإىل اأن التجارة العاملية ل تزال 
مركزة بدرجة كبرية يف اأهم 10 دول جتارية كربى، والتي 
العاملية يف جمايل  التجارة  اأكرث من ن�صف  ت�صتح�ذ على 
تاأتي  ال�صلعية،  ال�صادرات  جانب  ففي  واخل��دم��ات.  ال�صلع 
املتحدة  ال���لي��ات  وثانياً   ،12.8% بن�صبة  اأوًل  ال�صني 
 ،8.2% بن�صبة  اأمل��ان��ي��ا  ث��م   ،8.7% بن�صبة  الأم��ري��ك��ي��ة 
 .3.7% بن�صبة  وه�لندا   3.9% بن�صبة  اليابان  تليها 
املتحدة  ال���لي��ات  تاأتي  ال�صلعية،  ب��ال���اردات  يتعلق  وفيما 
بن�صبة  ال�صني  وثانياً   ،13.4% بن�صبة  اأوًل  الأمريكية 
وبريطانيا   3.7% واليابان   ،6.5% واأملانيا   ،10.2%
ال�ليات  تاأتي  اخلدمية،  ال�صادرات  جانب  ويف   .3.6%
املتحدة الأمريكية اأوًل بن�صبة %14.5، وثانياً بريطانيا 
بن�صبة %6.7، واأملانيا %5.6، وفرن�صا %4.7 وال�صني 
%4.3. وفيما يتعلق بال�اردات اخلدمية، تاأتي ال�ليات 
ال�صني  وثانياً   ،10.2% بن�صبة  اأوًل  الأمريكية  املتحدة 
 4.8% وفرن�صا   ،6.3% بن�صبة  واأملانيا   ،9.2% بن�صبة 

وبريطانيا 4.3%.

الفرد  وممار�صات  الربية  البيئة  بجماليات 
نح�ها، ف�صًا عن ت�صميم ثاثة جم�صمات 
بيئية ت�ع�ية وتثقيفية ح�ل حماية البيئة 
اخل�صراء،  وامل���در����ص���ة  احل���ي����ي،  وال���ت���ن����ع 
املراكز  اأهمية  يت�صمن  ق�صري،  فيلم  واإنتاج 
البيئية التابعة ملنتزه ال�صحراء من الناحية 
وتنق�صم  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  وامل���ع���امل  التثقيفية 
اأف�صل مدر�صة، وطالب، وفريق  اإىل  الفئات 

طابي، ومن�صق متميز.
وبلغ عدد امل�صاركني من طلبة جامعات املدينة 
الدورة  جم��الت  يف  ال�صارقة،  يف  اجلامعية 
ال�صاد�صة جلائزة ال�صارقة لا�صتدامة 196 
التخ�ص�صات  خمتلف  م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��اً 

التطبيقي  العلمي  البحث  مبجال  املُتمثلة 
للمعل�مات،  الذكي  والتطبيق  والتقييمي، 
واإنتاج فيلم بيئي ق�صري، والكلية اخل�صراء، 
الن�صخة  يف  م����رة  لأول  ط��رح��ه��ا  مت  ال���ت���ي 
عدد  لي�صل  ال��ع��ام،  ه��ذا  للجائزة  ال�صاد�صة 
النهائي  للتحكيم  تر�صحت  ال��ت��ي  امل�صاريع 
ملطابقتها  ن���ظ���راً  م�������ص���روع،   100 ح�����ايل 
املطل�بة من كل  ل�صروط ومعايري اجلائزة 
اإىل  ُت�صنف  وال��ت��ي  اجل��ائ��زة،  فئات  م��ن  فئة 
الطابي،  وال��ف��ري��ق  املتميز  الطالب  فئتي 
ويبلغ العدد الكلي لها �صبع ج�ائز، ت�صتهدف 
الهند�صة  ك���ل���ي���ات  ط�����اب  رئ��ي�����ص��ي  ب�����ص��ك��ل 
البيئية، والعل�م البيئية، والهند�صة املدنية، 

والإعام  والت�صميم  الكمبي�تر،  وهند�صة 
اإت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة لأي  اإ���ص��اف��ة اإىل  امل���رئ���ي، 
طالب م�ه�ب من تخ�ص�ص اآخر للم�صاركة 

يف جمالت اجلائزة.
امل�صاركة  روح  تعزيز  اإىل  اجل��ائ��زة  وت��ه��دف 
املجتمعية يف العمل البيئي بني الأفراد من 
ال�صرتاتيجي  ال�صارقة  م�صروع  دع��م  اأج��ل 
التن�ع  و�����ص�����ن  ال���ب���ي���ئ���ة  م��������ارد  حل���م���اي���ة 
ت��صيع  ط���ري���ق  ع���ن  الإم��������ارة،  احل���ي����ي يف 
دائ�����رة امل�����ص���ؤول��ي��ات يف ال��ع��م��ل ال��ب��ي��ئ��ي بني 
الر�صمية،  وامل�ؤ�ص�صات  واجلامعات  امل��دار���ص 
بيئة خ�صراء يف  اإىل  ال��ص�ل  ي�صهم يف  مبا 

اإطار م�صتدام.

»البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�سارقة« تنظم معر�س جائزة ال�سارقة لال�ستدامة
•• ال�صارقة -وام:

البيئة واملحميات الطبيعية يف  نظمت هيئة 
ال�صارقة م�ؤخرا الدورة ال�صاد�صة من معر�ص 
م�صتعر�صة  ل��ا���ص��ت��دام��ة  ال�����ص��ارق��ة  ج��ائ��زة 
البيئي،  الفيلم  مبجال  اخلا�صة  امل�صاركات 
املج�صمات  فئات  �صمن  املر�صحة  والأع��م��ال 
واملدار�ص  ال�����ص���ئ��ي،  وال��ت�����ص���ي��ر  ال��ب��ي��ئ��ي��ة، 
اخل�صراء، وتر�صيد ا�صتهاك الطاقة واملياه، 
وذلك مب�صاركة ما ُيقارب 58 مدر�صة فيما 
 26 �صيتم الإع��ان عن امل�صاريع الفائزة يف 

ابريل احلايل بال�صارقة.
رئي�ص  ال�ص�يدي،  �صيف  هنا  �صعادة  وق��ال��ت 
ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ح���م���ي���ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 
ال�صارقة  اإطاق جائزة  “اإن فكرة  ال�صارقة: 
وت�جيهات  روؤي���ة  م��ع  تتما�صى  لا�صتدامة 
بن  �صلطان  الدكت�ر  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب 
امل��ج��ل�����ص الأعلى  ال��ق��ا���ص��م��ي، ع�����ص���  حم��م��د 
اأهمية  امل��ت��م��ح���رة ح����ل  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م 
ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة و���ص���ن ال��ت��ن���ع احل��ي���ي يف 
اأع�صاء املجل�ص  بل  الإمارة، باعتمادها من قمِ

التنفيذي لإمارة ال�صارقة«.
واأك����دت ال�����ص���ي��دي على اأه��م��ي��ة اجل��ائ��زة يف 
امل�صتدامة  اخل�صراء  البيئة  مبادئ  تر�صيخ 
بالبيئات التعليمية والرتب�ية كافة وتعزيز 
املجتمعية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ب��امل�����ص���ؤول��ي��ة  ال�����ص��ع���ر 
الكفاءات  ت�صجيع  خ��ال  من  الطلبة،  ل��دى 
الطابية �ص�اًء يف املدار�ص واجلامعات، وفتح 

غرفة عجمان تنظم حلقة نقا�سية بعنوان »حتديات ال�سركات املُ�سدرة«
•• عجمان ـ الفجر 

غ���رف���ة جت�����ارة و���ص��ن��اع��ة عجمان  ن��ظ��م��ت 
ال�صركات  “ حتديات  بعن�ان  نقا�صية  حلقة 
احللقات  �صل�صة  ���ص��م��ن  وذل����ك  املُ�صدرة” 
ال��ن��ق��ا���ص��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��م��ده��ا غ��رف��ة عجمان 
امل�ا�صيع  م���ن  ال��ع��دي��د  وم��ن��اق�����ص��ة  ل��ب��ح��ث 

القت�صادية التي تنا�صب عمل الغرفة.
تراأ�ص احللقة النقا�صية مبقر الغرفة �صعادة 
اإدارة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  امل���ي��ج��ع��ي  ع���ب���داهلل 
النقا�صية يف  غرفة عجمان وح�صر احللقة 
املدير  ال�ص�يدي  �صامل  مقر غرفة عجمان، 
العام وخ�لة خلفان املدير التنفيذي لقطاع 
الظفري  ونا�صر  امل�ؤ�ص�صي  الدعم  خدمات 
ودعم  التخطيط  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 

الأع�صاء، وم�ظفي غرفة عجمان.
ال�صادرات  اأهمية  النقا�صية  احللقة  تناولت 
ودورها يف تعزيز امليزان التجاري  وبالتايل 
البيانات  وت�صري  الإجماىل،  الق�مي  الناجت 
للجمارك،  الحت��ادي��ة  للهيئة  الإح�صائية 
ارت����ف����اع ح���ج���م ال���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة غري 
ومناطق  مبا�صرة  “جتارة  للدولة  النفطية 
حرة” خال عام 2016 ، لت�صجل 1.564 
ت��ري��ل��ي���ن دره�����م، واأظ���ه���رت ال��ب��ي��ان��ات من� 
 2016 ع��ام  %2 خ��ال  بن�صبة  ال�����اردات 
بينما ارتفعت ال�صادرات بن�صبة ت�صل اإىل 5 
% يف عام 2016 مقارنة بالعام 2015. 

كما تناولت العر�ص اهم الدول التى ت�صدر 
“ اململكة العربية  اإمارة عجمان وهي  اليها 
الهند،  الك�يت،  م�صر،  العراق،  ال�صع�دية، 

عدد  لتت�صدر  عمان”،  و�صلطنة  ال�����ص���دان 
اأه��م��ه��ا ���ص��ن��اع��ة الغذية  ال��ق��ط��اع��ات  م���ن 
وال�صناعات املعدنية وال�صناعات الكيماوية 

وال�صناعات النباتية.
ل��ل�����ص��رك��ات امل�صدرة  ال��ت��ح��دي��ات  اب���رز  وم���ن 
وكيفية  الل�ج�صتية  اخل��دم��ات  ت���اف��ر  ه��ي 
والتقييم  بلد جديد،  والإقامة يف  ال��ص�ل 
ل�صتك�صاف  اخلارجية  لاأ�ص�اق  ال�صحيح 
ال�صحيح،  ب��ال�����ص��ك��ل  ال���ت�������ص���دي���ر  ف����ر�����ص 
اإىل  ل����ل����دخ�����ل  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  وحت�����دي�����د 
الازم  التم�يل  وت�افر  ال�ص�اق اخلارجية 

وغ��ريه��ا م��ن ال��ت��ح��دي��ات.  واك���د احل�ص�ر 
اجل���ه���ات احلك�مية  ت���ع���اون  ����ص���رورة  ع��ل��ى 
املنا�صبة  الإر�صادات  وتقدمي  بت�فري  املعنية 
العمال  جمتمع  م��ن  امل�صلحة  لأ���ص��ح��اب 
ت�ص�يق  من  الت�صدير  عمليات  يخ�ص  فيما 
يف  وخ����رباء  م�صت�صارين  وت���ف��ري  وت���روي���ج 
ور�ص  لتنظيم  ا���ص��اف��ة   ، ال��ت�����ص��دي��ر  جم���ال 
لت�عية  وملتقيات  تدريبية  ودورات  عمل 
ب�صرورة  وامل�������ص���ان���ع  ال�������ص���رك���ات  اأ����ص���ح���اب 
�صعادة  واك��د  ع��دة.  ل��دول  املنتجات  ت�صدير 
تنمية  ت�صع  الغرفة  ان   ، امل�يجعي  عبداهلل 

املحلية ن�صب  للمنتجات  الت�صدير  عمليات 
اع��ي��ن��ه��ا وه����دف ا���ص��رتات��ي��ج��ي ت��ع��م��ل عليه 
القت�صادية  ال�����ص��راك��ات  ت��ع��زي��ز  خ���ال  م��ن 
وت����ف���ري مظلة  ال���ع���امل  دول  م���ع خم��ت��ل��ف 
الغرفة  اع�����ص��اء  م���ن  الع���م���ال  لأ����ص���ح���اب 
باأعمالهم واللتقاء بنظرائهم من  للت��صع 
خمتلف الدول وامل�صاركة يف كربى املعار�ص 
والفعاليات القليمية والعاملية لبحث ا�ص�اق 
وكذلك  وتط�رها،  اعمالهم  تنمي  جديدة 
مب�صاركات  املتخ�ص�صة  امل��ع��ار���ص  تنظيم 
حم��ل��ي��ة واق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة م������ص��ع��ة. ويف 

ختام احللقة وجه �صعادة عبداهلل امل�يجعي 
التي  م��داخ��ات��ه��م  ع��ل��ى  للح�ص�ر  ال�����ص��ك��ر 
اأثرت م��ص�ع احللقة، م�صريا اإىل اأن غرفة 
اخ��ت��ي��ار م�ا�صيع  ع��ل��ى  ح��ري�����ص��ة  ع��ج��م��ان 
والعمال  الق��ت�����ص��ادي  ال��ق��ط��اع  ت��ام�����ص 
اأن  ك��م��ا  ال��غ��رف��ة،  ع��م��ل  بطبيعة  امل��رت��ب��ط��ة 
احللقات  �صل�صلة  تنظيم  تهدف من  الغرفة 
والثقافة  امل���ف���ردات  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ن��ق��ا���ص��ي��ة 
حلقات  واعتبارها  للم�ظفني  القت�صادية 
للع�صف الذهني للخروج باأفكار ومقرتحات 

تنعك�ص نتائجها على تط�ير بيئة العمل.

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/142  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- برول�جيك�ص - �ص ذ م م 2-�صاروان �صينغ لل �صينغ به�جال  
جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي ال�صامي - �صركة م�صاهمة عامة 
املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  بف�صخ  املطالبة   الدع�ى وم��ص�عها  اأق��ام عليك  قد    -
وقدره  مببلغ  بالتع�ي�ص  املطالبة  مع   2014/9/22 امل�ؤرخة   وماحقها  بالتملك 
)168.275.99 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف والتعاب )جميع الطلبات م��صحة يف 
�صحيفة الدع�ى تف�صيليا(   وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء  امل�افق  2018/5/2   
ال�صاعة 11.00 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

معني   / امل�������دع��������  ف�����ق�����د 
ال���دي���ن ����ص���رياج ع��ل��ي ما 
اجلن�صية  ب��ن��غ��ادي�����ص     -
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج�������������از   -
يجده  م��ن   )514301(
عليه الت�صال بتليف�ن رقم  

0506660083
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ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
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املال والأعمال

جمل�س الوزراء يناق�س تفعيل �سياحة 
الرتانزيت عرب مطارات الدولة

•• اأبوظبي-وام:

اعتمد جمل�ص ال�زراء ت�صكيل جلنة م�ؤقتة لإعداد �صيا�صة عامة لتاأ�صريات 
الرتانزيت يف الدولة لتعزيز القطاع ال�صياحي واإثراء الن�صاط القت�صادي 
للتعرف على معامل  الفر�صة  الرتانزيت  رك��اب  الدولة من خال منح  يف 

الإمارات وترويج املنتج ال�صياحي املميز للدولة.
اإىل درا�صة الآثار املرتتبة لتاأ�صرية الرتانزيت  ياأتي ذلك يف خط�ة تهدف 
على تن�صيط ال�صياحة والقت�صاد من خال ت�صهيل اإج��راءات اخلروج من 
وتتميز  ال��دول��ة.  مب��ط��ارات  الرتانزيت  �صياح  من  الكبرية  ل��اأع��داد  املطار 
النماذج  اأجن��ح  م��ن  اأن��ه��ا  بالدولة  ال��ط��ريان  الإم��ارات��ي��ة يف قطاع  التجربة 
العاملية خا�صة اأن القطاع حقق قفزات ن�عية و�صعته على راأ�ص العديد من 

امل�ؤ�صرات العاملية خال فرتة زمنية ق�صرية.
70 يف  املا�صي  ال��ع��ام  ال��دول��ة  ال��رتان��زي��ت يف م��ط��ارات  وبلغت ن�صبة رك��اب 
اإمكانية ال�صتفادة من  اإىل  املائة من جمم�ع امل�صافرين وت�صري الدرا�صات 
تاأ�صريات  ت�صهيات  ت�فري  خال  من  الرتانزيت  رك��اب  من  الهائل  العدد 
فريق  ت�صكيل  ال���زراء  جمل�ص  اعتمد  وقد  ال�صياحية.  واخلدمات  الزيارة 
عمل لإعداد �صيا�صة عامة لتاأ�صريات الرتانزيت يف الدولة برئا�صة الهيئة 
اإع��داد �صيا�صة  الفريق  اأن يت�ىل  املقرر  الحتادية لله�ية واجلن�صية. ومن 
ر�ص�م  ال�صيا�صة  تت�صمن  اأن  على  ال��دول��ة  يف  ال��رتان��زي��ت  لتاأ�صريات  عامة 
الآثار املرتتبة يف �صبيل  واآليات زيادة عدد م�صتخدميها ودرا�صة  التاأ�صرية 

تعزيز جتربة م�صافري الرتانزيت وترويج ال�صياحة يف الدولة.

»مرا�س« و»�سيزارز اإنرتتينمنت« 
تعلنان عن �سراكة ا�سرتاتيجية

•• دبي -وام:

اأعلنت جمم�عة “ مرا�ص “ عن �صراكة ا�صرتاتيجية مع �صيزارز اإنرتتينمنت 
اإحدى �صركات ال�صيافة والرتفيه العاملية بهدف اإدارة الفندقني الراقيني 
ومركز امل�ؤمترات والنادي ال�صاطئي على جزيرة بل�واترز ال�جهة الع�صرية 

العائلية وال�اقعة قبالة �صاحل جمريا بيت�ص ريزيدن�ص.
خالها  م��ن  لت�صاهم  اإنرتتينمنت”  و”�صيزارز  “مرا�ص”  ت��ع��اون  وي��اأت��ي 
اأبرزها  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة   2021 دب���ي  خ��ط��ة  اأه����داف  حتقيق  يف  ال�����ص��رك��ة 
الإنتاجية  تعزيز  على  املرتكزة  القت�صادية  الن�صاطات  تن�ع  يف  امل�صاهمة 
اقت�صادي  بنم�  دب��ي  حتظى  بحيث  ال�صياحة  قطاع  يف  �صيما  ل  والب��ت��ك��ار 
م�صتدام كما تطمح “ مرا�ص “ بالرتقاء بالتجربة احلياتية يف دبي لرت�صخ 

م�قعها كمكان مف�صل للعي�ص والعمل واملق�صد املف�صل للزائرين.
املجم�عة  ال��ت��زام  م��را���ص  ع��ب��داهلل احل��ب��اي رئي�ص جمم�عة  ���ص��ع��ادة  واأك���د 
بتنفيذ روؤية القيادة الر�صيدة الهادفة اإىل تعزيز مكانة دبي العاملية ك�جهة 
2020 لذلك نعمل على  �صياحية رائ��دة متا�صيا مع روؤي��ة دبي ال�صياحية 
ت�فري  بهدف  مماثلة  ا�صرتاتيجية  �صراكات  وعقد  فريدة  جت��ارب  ابتكار 

اأف�صل ما ميكن اأن تقدمه مدينة دبي لزوارها.
اإنرتتينمنت ه� جعل  اإن من �صاأن هذا التعاون املتميز مع �صيزارز  وقال : 
بل�واترز وجهة �صياحية تتميز مبعايري عاملية وت�فر فر�ص ترفيهية عاملية 

ح�صرية يف دبي.
يذكر اأن مرا�ص و�صعت حمفظتها يف قطاع الرتفيه خال ال�صن�ات اخلم�ص 
 18 الإجمالية  قيمتها  تبلغ  مميزة  م�صاريع  يف  ا�صتثمارات  عرب  املا�صية 
مليار درهم ومنها دبي بارك�ص اآند ريزورت�ص ودبي اأرينا وعني دبي وروك�صي 
�صينما و هب زيرو وماتيل باي تاون و ذا جرين بانيت ولغ�نا واتربارك 

احلديقة املائية التي �صيتم افتتاحها قريبا يف ل مري ودبي �صفاري.
و�صتت�ىل “�صيزارز اإنرتتينمنت” اإدارة الفندقني الفاخرين على بل�واترز 
ابتداء من الربع الخري من 2018 الأول �صيحمل عامة �صيزارز بال�ص 
ب��ل���وات��رز دب��ي وال���ذي يعترب ال��ث��اين عامليا ل��ه��ذه ال��ع��ام��ة وي���ف��ر 178 
غرفة فاخرة اما الفندق الثاين ف�صيحمل عامة “�صيزارز بل�واترز دبي” 
بال�صتمتاع  ل�صي�فهما  الفر�صة  الفندقان  ويتيح  غرفة   301 ويت�صمن 

ب�صاطئ خا�ص ميتد على م�صافة 450 مرتا على �صفاف اخلليج العربي.
“�صيزارز  يف  التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�ص  فري�ص�را  م��ارك  ق��ال  جانبه  م��ن 
بل�واترز  ت�صبح  ان  مرا�ص  مع  تعاوننا  خ��ال  من  نطمح  اإنرتتينمنت”: 
امل�صروع  ه��ذا  لنا  وميثل  املنطقة  يف  والرتفيه  لل�صيافة  الف�صل  ال�جهة 
تعزيز  يف  وي�صاهم  وال��رتف��ي��ه  ال�صيافة  ق��ط��اع  يف  خربتنا  لإب����راز  فر�صة 

التزامنا وقدرتنا على الت��صع باأعمالنا يف ا�ص�اق عاملية جديدة«. 

انطالق » قمة الأعمال امل�ستدامة « غدا يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام: 

تنطلق غدا الثاثاء اأعمال الن�صخة الأوىل من “ قمة الأعمال امل�صتدامة 
2018 “ يف اأب�ظبي مب�صاركة جمم�عة من كبار امل�ص�ؤولني احلك�ميني 
يف  وامل�صتثمرين  والأك��ادمي��ي��ني  والعلماء  القرار  و�صناع  القطاعات  وق��ادة 

جمال الأعمال امل�صتدامة.
وتنعقد القمة الأوىل من ن�عها يف فندق “روزوود اأب�ظبي” والتي تنظمها 
اإيك�ن�مي�صت”  “ذي  ل�صحيفة  التابعة  اإيك�ن�مي�صت”  ذي  “فعاليات 
اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  من  لتجعل  العاملية  الإجنليزية 
على راأ�ص اأول�ياتها وت�صلط ال�ص�ء على قطاع البيئة على م�صت�ى العامل.

وت�صهد القمة م�صاركة جمم�عة من اأبرز املتحدثني الرائدين يف جمالتهم 
على م�صت�ى ال��ع��امل م��ن اأج���ل ت��ب��ادل الأف��ك��ار وامل��ع��ارف واخل����ربات ح�ل 
امل�صتدامة  الأعمال  قطاع  وت�صجيع  بتط�ير  اخلا�صة  والفر�ص  التحديات 
وذلك باعتبارها حدثا حمفزا يجذب انتباه �صناع ال�صيا�صات واملتخ�ص�صني 

يف جمايل الأعمال وال�صتدامة.
وقالت �صعادة رزان خليفة املبارك الأمني العام لهيئة البيئة – اأب�ظبي “اإذا 
قدراتنا  تعزيز  علينا  يجب  املنطقة  يف  البيئي  التده�ر  م�صار  عك�ص  اأردن��ا 
على  الهيئة  حت��ر���ص  ول��ه��ذا  النم�  على  ق��درات��ن��ا  ت��ف���ق  حتى  الب��ت��ك��اري��ة 
م�ا�صلة دعم ثقافة البتكار وتكر�ص م�صاعيها لإيجاد حل�ل فاعلة ت�اجه 
يف  ي�صاهم  التقني  البتكار  ب��اأن  ن�ؤمن  حيث  امل�صتقبلية  البيئية  التحديات 
ر�صم مامح ا�صرتاتيجياتنا امل�صتقبلية كما ن�ؤمن باأن تغيري املفاهيم ياأتي 
�صمن الأ�ص�ص ال�صرورية التي �صت�صكل اإدراكنا باأن اإدارة راأ�ص املال وامل�ارد 

الطبيعية ب�صكل م�صتدام هي م�ص�ؤولية جماعية لكل �صركة«.

�سيف بن زايد يفتتح اأعمال موؤمتر القت�ساد الرقمي يف دبي

» اقت�سادية اأبوظبي« تنظم ملتقى املعرفة

والتجارة الإلكرتونية من بينهم �صتيفن 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ص  ع�����ص���  ه����ل���ربووك 
وك������م������ال ع����ث����م����ان ج����م����ج�����م وحم���م���د 
الإلكرتونية  ال���ت���ج���ارة  م���دي���ر  ���ص��ج��اد 
مدير  ع�������دوي  وخ����ال����د   EXTRA
منطقة اجلزيرة العربية يف بروكرت اأند 
جامبل واحمد جال ا�صماعيل الرئي�ص 
 ، الفطيم  ماجد  م�صاريع  يف  التنفيذي 
التنفيذي  الرئي�ص  �صيدامبي  رام��ي�����ص 
دب��ي و ج�ن  ال�ص�ق احل��رة  للعمليات يف 
 Mi9 فران�ص� ك�ردون نائب الرئي�ص يف

.RETAIL
الرئي�ص  ���ص��ي��ل��ني  ال���ب���ري  ي�������ص���ارك  ك��م��ا 
و    JOI ال�صريك  وامل�ؤ�ص�ص  التنفيذي 
 Mdltoo امل���ؤ���ص�����ص  اإر�����ص����ان  م����راد 
واجم������������د �����ص����ن����د رئ�����ي�����������ص ال�����ت�����ج�����ارة 
الفي�صلية- جمم�عة  يف  الإل��ك��رتون��ي��ة 
واأمرية  �ص�ين  احلديثة  الإل��ك��رتون��ي��ات 
وال�صريك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ر����ص���اد 
ج�هان  و   Bulkwhiz امل����ؤ����ص�������ص 
ت���ن��در م���ؤل��ف كتاب حت�صني م�قع  ف��ان 
التجارة الإلكرتونية وعلي اف�صي املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ن��ط��ق��ة ال�������ص���رق الأو����ص���ط 

و�صمال اأفريقيا.
بارويز  �صتيفان  الأول  الي�م  وي�صارك يف 
املدير التنفيذي يف اآزور الرقمية و�صارة 
sprii. يف  التنفيذي  الرئي�ص   ، ج�نز 

املمدير  اول�جيبم ي�ل�صايف  و   com
 awok.com وامل���ؤ���ص�����ص  التنفيذي 
عمليات  رئ��ي�����ص  ت�صيلت�ر  و���ص��رب��ي��ك��ان��ت 
جمم�عة  يف  الإل���ك���رتون���ي���ة  ال���ت���ج���ارة 
لندمارك و الك�ص برييز مدير ال�صراكات 
 what3words يف  ال�صرتاتيجية 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ف����لي���ان  وك��ري�����ص 
Malloftheworld. وامل���ؤ���ص�����ص 
الرئي�ص  ال����ب����ح����ار  وه���������ص����ام   com
التنفيذي ملجم�عة ب��صتا بل�ص و رولند 
لتجارة  العاملية  الأ���ص���اق  مدير  م��ارت��ن 
 swisslog يف  الإلكرتونية  التجزئة 

 .logistics automation

•• اأبوظبي-وام:

افتتح الفريق �صم� ال�صيخ �صيف بن زايد 
ال�زراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل 
م�ؤمتر  فعاليات  ام�����ص  الداخلية  وزي���ر 
الثانية  دورت�����ه  يف  ال��رق��م��ي  الق��ت�����ص��اد 
وال���ذي ي��ق��ام مب��رك��ز امل��ع��ار���ص الدولية 

بدبي وي�صتمر ي�مني.
درع  امل���ؤمت��ر  هام�ص  على  �صم�ه  وت�صلم 
العربي  ل���احت���اد  ال��ف��خ��ري��ة  ال��رئ��ا���ص��ة 
ال�صفري  معايل  من  الرقمي  لاقت�صاد 
حممد الربيع اأمني عام جمل�ص ال�حدة 
عرفانا  وذل�����ك  ال��ع��رب��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  ب��دور  وتقديرا 
امل�صرتك  العربي  العمل  املتحدة يف دعم 
القت�صادية  امل�����ج�����الت  يف  وخ����ا�����ص����ة 
امل�صاهمة  يف  �صم�ه  ودور  والتكن�ل�جية 
ال�حدة  جم��ل�����ص  م����ب����ادرات  اإجن������اح  يف 
الحتاد  ول�صيما  العربية  القت�صادية 

العربي للتجارة الإلكرتونية.
وجال �صم�ه يف املعر�ص امل�صاحب واملقام 
جانب  على  واطلع  امل���ؤمت��ر  هام�ص  على 
احلديثة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  امل��ع��رو���ص��ات  م���ن 
واأحدث ما ت��صلت اإليه التكن�ل�جيا يف 

جمال التجارة الإلكرتونية.
القت�صادية  ال����ح���دة  جم��ل�����ص  واأع���ل���ن 
العربية عزمه التجهيز وح�صد القدرات 
ال��ع��رب��ي��ة واخل����ربات ال��دول��ي��ة م��ن اأجل 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة عربية  ل���روؤي���ة  الإع������داد 
دوليا  م���ؤمت��را  �صينظم  حيث  م�صرتكة 
ال�صرتاتيجية  ال���روؤي���ة  ه���ذه  مل��ن��اق�����ص��ة 
مت��ه��ي��دا ل��ع��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى ال���ق���ادة العرب 
الدول  بجامعة  القمة  اجتماعات  خال 

العربية.
القت�صادية  ال���ح��دة  جمل�ص  ويحر�ص 
على  العربية  ال���دول  بجامعة  العربية 
للدور  تاأكيدا  الإم���ارات  يف  امل�ؤمتر  عقد 
العربي  بالعمل  واهتمامها  لها  الريادي 
امل�صرتك ل �صيما يف املجالت القت�صادية 
 .. احلديثة  التكن�ل�جية  والتطبيقات 

وينظم املجل�ص احلدث القت�صادي الهام 
ك�صريك ا�صرتاتيجي ملعر�ص “ �صيمل�ص 

ال�صرق الأو�صط “الدويل.
وت�صهد اأعمال امل�ؤمتر هذا العام ح�ص�را 
دوليا ملح�ظا ومتحدثني رئي�صيني من 
جهات عاملية مثل الأمم املتحدة والحتاد 
الأوروبي وخرباء ووزراء من دول عربية 
واإفريقية وم�صاركات هامة من كربيات 
ال�صركات الدولية العماقة املتخ�ص�صة 

يف املجالت املالية والتكن�ل�جية.
باحل�ص�ر  ال���ع���ام  ه����ذا  احل�����دث  ومت���ي���ز 
واملتخ�ص�صني  امل��ه��ت��م��ني  م���ن  ال��ك��ث��ي��ف 
حيث تقدر اأع��داد ال��زوار مبا يف�ق 20 
األ��ف زائ��ر ح�صروا م��ن الإم����ارات ودول 

املنطقة.
واأك������د م���ع���ايل ال�����ص��ف��ري حم��م��د حممد 
ال�حدة  ملجل�ص  ال��ع��ام  الأم����ني  ال��رب��ي��ع 
انعقاد  اأه��م��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
ه��ذا امل���ؤمت��ر يف دول��ة الإم���ارات العربية 
التح�ل  ظ���ل  “ يف   : وق����ال   .. امل��ت��ح��دة 
تطبيق  جم������الت  يف  ال���ك���ب���ري  ال���ع���امل���ي 
القت�صاد الرقمي والذي برزت مك�ناته 
على ال�صاحة القت�صادية العاملية خال 
عن�ان  حت��ت  املا�صية  اخلم�صة  الأع�����ام 
ال�صناعية  ال����ث�����رة  وه�����  ك��ب��ري  ع���امل���ي 
ال���راب���ع���ة ال���ت���ي ت��ت��م��ي��ز مب��ج��م���ع��ة من 
ينتظر  والتي  احلداثة  فائقة  التقنيات 
اأن ت�صهم ب�صكل جذري يف تغيري طبيعة 
نح�  �صعيا  الك�كب  على  الإن�����ص��ان  حياة 
اأف�صل للم�ارد الطبيعية وو�ص�ل  اإدارة 
العاملية  امل�����ص��ت��ه��دف��ات  م����ن  مل��ج��م���ع��ة 
والراحة  ال�صعادة  وحتقيق  واملجتمعية 

والأمن والتنمية الب�صرية.
�صنجد  ���ص��ري��ع��ة  “ وب���ن���ظ���رة  واأ�����ص����اف 
احلا�صبات  ق����درة  مب��ج��ال  ال��ت��ط���ر  اأن 
�صبكات  ق���درات  وتنامي  امل��ط��ردة  الآل��ي��ة 
رئي�صيا  لعبا  اأ�صبحت  التي  الت�صالت 
م�ؤثرا على هذه التغريات العاملية و�صببا 
التط�رات  ه��ذه  تدفع  حيث  لها  اأ�صيا 
تكاملية  ����ص����رة  يف  ال��ب��ع�����ص  ب��ع�����ص��ه��ا 

مرتابطة » .
وت���اب���ع ال���رب���ي���ع “ ل ي��خ��ط��ئ امل���راق���ب 
احلك�مات  معظم  م�����ص��ارع��ة  م��اح��ظ��ة 
وم���ؤ���ص�����ص��ات الأع���م���ال ن��ح��� ت��ب��ن��ي هذه 
ال�صرتاتيجية  امل�صاريع  وقيادة  املفاهيم 
خ�ص�صت  ح���ي���ث  ال����رق����م����ي،  ل���ل���ت���ح����ل 
و�صيا�صيا  قياديا  زخما  التح�لت  لهذه 
وا���ص��ت��ث��م��ارات ب��امل��ل��ي��ارات، وه��� م��ا يلقي 
امل�ؤ�ص�صات  دخ�����ل  ����ص���رورة  ن��ح���  بثقله 
وخا�صة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
املمثلة يف الحتادات املتخ�ص�صة التابعة 
العربية  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال����ح���دة  ملجل�ص 
هذا امل�صمار �صعيا ل�صمان تناغم عربي 
فائدة  اأف�����ص��ل  لتحقيق  م���ح��دة  وروؤي����ة 
الرقمي.”  الق���ت�������ص���ادي  ال���ع���امل  م���ن 
م��ن ج��ه��ت��ه اأ����ص���ار ���ص��ع��ادة ال��دك��ت���ر علي 
جمل�ص  م�������ص���ت�������ص���ار  اخل����������ري  حم���م���د 
ورئي�ص  العربية  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال���ح��دة 
للتجارة  العربي  الحت���اد  اإدارة  جمل�ص 
ال�حدة  جمل�ص  �صعي  اإىل  الإلكرتونية 
القت�صادية العربية وم�ؤ�ص�صاته العاملة 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  جم������الت  يف 
والق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي م��ن خ��ال تفعيل 
وت�حيد  امل�������ص���رتك  ال���ع���رب���ي  ال���ت���ع���اون 
من  جمم�عة  نح�  وت�جيهها  اجل��ه���د 
املاأم�ل  م��ن  ال��ت��ي  الرئي�صية  الأه����داف 
الإي��ج��اب��ي على  ال��ت��اأث��ري  ت�����ص��اه��م يف  اأن 
مب�صت�يات  وتنه�ص  ال��ع��رب��ي  الإن�����ص��ان 
لتك�ن  العربية  باملنطقة  احل��ي��اة  ج���دة 

مناف�صا وم�صاركا يف احل�صارة العاملية.
ترتكز  اأه���داف���ن���ا  اإن   : اخل�������ري  وق�����ال 
دعم  ومنها  امل��ح��اور  م��ن  جمم�عة  على 
اخلطط احلك�مية العربية نح� ال�صم�ل 
التحتية  البنية  تط�ير  ودع��م  الرقمي، 
املعرفية والت�صريعية والتكن�ل�جية على 
منظ�مات  لدعم  ن�صعى  كما  الرتتيب، 
الأع���م���ال ال��ع��ام��ة واخل��ا���ص��ة م���ن اأجل 
ال���ت���ح����ل الإل�����ك�����رتوين، وذل�����ك يف ظل 
تقييم كل ما يربز على ال�صاحة العاملية 
وتقدمي  الرقمي  القت�صاد  جم��الت  يف 

روؤية ت�صت�صرف وت�صتعد للم�صتقبل.
الأهداف  ه��ذه  ولتحقيق  اإن��ه  واأ���ص��اف: 
فاإنه يجب العمل على تاأ�صي�ص جمم�عة 
من املبادرات العربية امل�صرتكة يف �ص�رة 
اأو منظمات عربية  احت��ادات متخ�ص�صة 
متخ�ص�صة ميكنها الت�ا�صل مع اجلهات 
الر�صمية والقطاع اخلا�ص من  العربية 
الكايف  وال���دع���م  ب���امل����ارد  متكينها  اأج���ل 
وامل�صروعات  امل���ب���ادرات  بع�ص  لتحقيق 
وال����ت����ي ب��ت��ك��ام��ل��ه��ا ت��ت��ح��ق��ق الأه�������داف 

القت�صادية العربية الكلية.
ت�صمنت  قد  الفتتاحية  اجلل�صة  وكانت 
حممد  ال�صفري  مل��ع��ايل  ترحيبية  كلمة 
ال���رب���ي���ع اأم������ني ع�����ام جم��ل�����ص ال����ح���دة 
العربية  ال���دول  جامعة  يف  القت�صادية 
ال�صطناعي  ال��ذك��اء  ع��ن  حما�صرة  ث��م 
ت�����ص��ني وحتديد  ال��ب��ل���ك   ، ال���روب����ت���ات 
ال�����ص��ن��اع��ات قدمها  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ت��ق��ن��ي��ات 
 .. واي��رد  رئي�ص جملة   ، ويليامز  جريج 
ومقابلة مع رونالدو م�صح�ر ، الرئي�ص 
التنفيذي وال�صريك امل�ؤ�ص�ص مل�قع �ص�ق.

“ مقاربة  ب��ع��ن���ان  ك���م ،ث��م ورق���ة عمل 
التجزئة”  التجارة اللكرتونية وجتارة 
ال��رئ��ي�����ص التنفيذي  ب����ل ك���ب��ي  ق��دم��ه��ا 
عمل  ورق��ة  ثم   ، املعل�مات  لنكن�ل�جيا 
ل��ع��ب��د ال��ع��زي��ز احل���م���ادي ك��ب��ري مديري 
 “ بعن�ان  ك�مري�صتي  دب��ي  يف  الت�ص�يق 

اها بكم اإىل م�صتقبل الأعمال« .
ي�مه  امل�����ؤمت����ر يف  ج��ل�����ص��ات  وت��ت�����ص��م��ن 
املتعلقة  العمل  اأوراق  م��ن  ع���ددا  الأول 
والتجارة  الإلكرتونية  التجزئة  بتجارة 
املحم�لة  وال����ه�����ات����ف  الإل����ك����رتون����ي����ة 
وامل��دف���ع��ات واإجن����از امل��ع��ام��ات ، ودفع 
عمات  دون  من  م�صتقبل  اإىل  التح�ل 
ورقية وعن من�صات التغيري يف التجارة 
الإل����ك����رتون����ي����ة و����ص���ب���ل ال����ص���ت���ث���م���ار يف 
للتجارة  ال��ربجم��ي��ات احل��دي��ث��ة خ��دم��ة 

الإلكرتونية.
القت�صاديني  م��ن  نخبة  فيه  وي�����ص��ارك 
واخلرباء يف جمالت القت�صاد الرقمي 

•• اأبوظبي-وام:

نظمت دائرة التنمية القت�صادية - اأب�ظبي 
املعرفة  “ ملتقى  ل���  ع�صر  ال��ث��ان��ي��ة  ال����دورة 
ال�صطناعي  ال��ذك��اء  م������ص���ع  ملناق�صة   “
وعر�ص عدد من املبادرات والربامج الذكية 
ب���ني خ�صائ�ص  م���زي���ج  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  ال���ت���ي 
الربامج التكن�ل�جية والتقنية وحماكاتها 

للقدرات الذهنية الب�صرية واأمناط عملها.
ال��ذي عقد يف مقر الغرفة  ح�صر امللتقى - 
وكيل  املن�ص�ري  �صامل  بن  خليفة  �صعادة   -
الدائرة وممثل�ن عن مكتب تنمية ال�صناعة 
التابع للدائرة والقيادة العامة ل�صرطة دبي 
و�صركة اأب�ظبي لطاقة امل�صتقبل “م�صدر«.

تت�صمن  تقدمي عرو�ص  امللتقى  ومت خال 
التي مت تنفيذها  امل��ب��ادرات وال��ربام��ج  اأه��م 
تقدمي  يف  ال�صطناعي  الذكاء  دور  لتعزيز 

اخلدمات احلك�مية.
واأعلنت دائرة التنمية القت�صادية - اأب�ظبي 
- على هام�ص فعاليات امللتقى - جناحها يف 
“ املر�صد  لربنامج  “البث احلي”  اإط��اق 
“ ال����ذي ي���ف��ر ب��ي��ان��ات وم����ؤ����ص���رات دقيقة 
وحل��ظ��ي��ة ع��ل��ى م�����ص��ت���ى الق��ت�����ص��اد الكلي 

للدائرة  امل�ؤ�ص�صي  والأداء  اأب�ظبي  لإم���ارة 
واملزمع قريبا اطاقه ر�صميا .

اإدارة  م���دي���رة  ال��ع��ف��ي��ف��ي  ال���ع���ن����د  واأك�������دت 
يف   - ب��ال��دائ��رة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي  التخطيط 
التنمية  دائرة  - حر�ص  الفتتاحية  كلمتها 
الق��ت�����ص��ادي��ة ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م امل��ل��ت��ق��ى بهدف 
ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة والأف��ك��ار وامل���ب���ادرات واإب���راز 
الإجن�����ازات وامل�����ص��اري��ع وال��ربام��ج الناجحة 
جميع  بني  املعرفة  ونقل  التكامل  لتحقيق 
احلك�مية  و����ص���ب���ه  احل���ك����م���ي���ة  اجل����ه����ات 

والقطاع اخلا�ص واأفراد املجتمع.
واأ�صارت اإىل اأن حك�مة دولة الإمارات اأولت 
حيث  ال�صطناعي  بالذكاء  كبريا  اهتماما 
للذكاء  الإم�����ارات   “ ا�صرتاتيجية  اأط��ل��ق��ت 
تبني  يف  ال�صبق  ل��ه��ا  وك���ان  ال�صطناعي” 
للذكاء  “ وزارة  اإن�صاء  خ��ال  من  مفه�مه 
ال�صطناعي” م�صت�صرفة امل�صتقبل كعادتها 

يف ���ص��ب��اق��ه��ا م���ع ال��ت��ط���ر وم���اك��ب��ة اأح���دث 
ال��ت��ق��ن��ي��ات يف ���ص��ت��ى امل���ج���الت ح��ي��ث ت�صري 
اأكرث  م��ن  الإم������ارات  اأن  اإىل  امل��ع��ط��ي��ات  ك��ل 
ا�صرتاتيجية  لتبني  ا�صتعدادا  املنطقة  دول 
بف�صل  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء  م�����ص��ت��دام��ة 
�صيا�صات وبرامج عمل متط�رة تكن�ل�جية 

اعتمدتها يف العقدين الأخريين.
اختيار  اأن  ال��ع��ف��ي��ف��ي  ال���ع���ن����د  واأو����ص���ح���ت 
الذكاء  م��ص�ع  القت�صادية  التنمية  دائ��رة 
انطاقا  ي����اأت����ي  ل��ل��م��ل��ت��ق��ى  ال����ص���ط���ن���اع���ي 
م���ن دوره������ا ال����ري����ادي يف ق���ي���ادة الأج���ن���دة 
وحر�صا  اأب����ظ���ب���ي  لإم�������ارة  الق���ت�������ص���ادي���ة 
حك�مة  ق��ي��ادة  روؤي���ة  ت�جهات  ترجمة  على 
اأه��داف حم�ر  الر�صيدة يف حتقيق  الإم���ارة 
اأب�ظبي  خل���ط���ة  الق���ت�������ص���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
التنمية  لتحقيق  ج��ه���ده��ا  م��ن  ي��ع��زز  مب��ا 
التطبيق  خال  من  امل�صتدامة  القت�صادية 

مبادراتها  يف  ال�صطناعي  للذكاء  الفعلي 
بالتعاون  التنم�ية  وبراجمها  وم�صاريعها 

وال�صراكة مع ال�صركاء ال�صرتاتيجيني.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����دم خ��ال��د م���ب���ارك ب��ن��ي زامة 
يف  ب��الإن��اب��ة  ال�صناعة  تط�ير  اإدارة  م��دي��ر 
 “ ب��ع��ن���ان  ع��ر���ص��ا  ال�صناعة  تنمية  مكتب 
ال�صناعة التح�يلية واأثر الث�رة ال�صناعية 
اأ�صباب  فيه  اأو���ص��ح  تنميتها”  على  الرابعة 
حت�ل القطاع ال�صناعي اإىل جيل ال�صناعة 
الرقمية  ال��ث���رة  على  تعتمد  ال��ت��ي  ال��راب��ع 
اأجهزة  وب�صكل وا�صع على الإنرتنت وتط�ر 

ال�صت�صعار لت�صبح اأكرث ق�ة واأقل �صعرا.
الفردان  اإ�صماعيل  حممد  ق��دم  جانبه  م��ن 
امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��م��ن��ط��ق��ة احل������رة يف 
“ مدينة م�صدر  بعن�ان  عر�صا  “م�صدر” 
ا�صتدامة”  ال����ع����امل  م�����دن  اأك������رث  اإح�������دى 
ا�صتعر�ص فيه اأهم اإجنازات املدينة يف حتقيق 

ال�صتدامة. واأ�صار اإىل اأن م�صدر متكنت من 
ت�صميم مبان ت�فر ا�صتهاك الطاقة واملياه 
بن�صبة %40 وا�صتقطاب 40 األف �صخ�ص 
وت�صييد  والأب���ح���اث  ل��ل��درا���ص��ات  اأو  للعمل 
الإ���ص��م��ن��ت منخف�ص  م���ن  امل��دي��ن��ة  م���ب���اين 
حملية  امل���اد  من  للعديد  اإ�صافة  الكرب�ن 
امل�����ص��در وا���ص��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة ال��ن��اجت��ة عن 
الكهرو�ص�ئية  ال�صم�صية  الطاقة  حمطة 
10 م��ي��ج��اواط ونقل  ب���ق���درة  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 
اأكرث من ملي�ين �صخ�ص با�صتخدام تقنيات 
ا�صتخدام  اإع���ادة  اأو  وتكرير  امل�صتدام  النقل 
ال��ب��ن��اء ومن��� مطرد  % م��ن خملفات   90
حيث  م�صدر  مدينة  يف  ال�صكاين  للتعديد 

مت�قع اأن ي�صل اإىل 50 األف �صخ�ص .
بن  حممد  اأحمد  النقيب  ق��دم  ناحيته  من 
مدير  التقني  الخ��ت��ب��ار  ق�صم  رئ��ي�����ص  ف��ه��د 
�صرطة  يف  ا�صطناعي  وذك��اء  ذكية  م�صاريع 
دبي عر�صا بعن�ان “مبادرة مركز ال�صرطة 
ك����اأول م��رك��ز ���ص��رط��ة م��ت��ك��ام��ل يف  الذكي” 
العامل ميتلك جتربة رقمية وعامل خال من 
ذكية وميزة  37 خدمة  املتاعب من خال 
دون  ال�صاعة  م��دار  كامل على  ب�صكل  العمل 

اأي تدخل ب�صري.
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املال والأعمال

�سهيل املزروعي ي�سارك يف الجتماع 
الوزاري ملنتدى الطاقة العاملي بنيودلهي

•• نيودلهي-وام: 

�صارك معايل �صهيل بن حممد فرج فار�ص املزروعي وزير الطاقة وال�صناعة 
العا�صمة  ا�صت�صافته  ال��ذي  العاملي  الطاقة  ملنتدى  ال����زاري  الجتماع  يف 
ناريندرا م�دي رئي�ص وزراء جمه�رية  ني�دلهي وافتتحه معايل  الهندية 

الهند.
ح�صر املنتدى اإىل جانب معاليه �صعادة الدكت�ر اأحمد عبد الرحمن البنا 
امل�صاعد للبرتول  ال�كيل  الكعبي  اأحمد  الهند و�صعادة  الدولة لدى  �صفري 
الف�رة  الطاقة وال�صناعة و�صعادة فاطمة  ب���زارة  املعدنية  وال��رثوة  والغاز 
الطاقة  ب�����زارة  امل�صتقبل  وط��اق��ة  للكهرباء  امل�����ص��اع��د  ال���ك��ي��ل  ال�صام�صي 
هند  واملهند�صة  ال���زي��ر  معايل  مكتب  مدير  الفليتي  وط��ال  وال�صناعة 
من�صة  اأو�صع  العاملي  الطاقة  منتدى  ويعد  الإنتاجية.  اإدارة  مدير  املط�ع 
تتمتع  التي  احلك�مات  بني  الطاقة  ب�صاأن  واملفت�ح  ال�صامل  للح�ار  عاملية 

بالع�ص�ية يف املنتدى ونخبة من �صناع القرار يف القطاع .
ا�صتقرار  اأهمية  وال�صناعة يف جل�صتني هما  الطاقة  وزي��ر  وحت��دث معايل 
والإ�صاحات  املالية  والأنظمة  العاملية  الأ���ص���اق  يف  والغاز  النفط  اأ�ص�اق 
القان�نية جلذب ال�صتثمار يف قطاع الطاقة. وعلى هام�ص اأعمال املنتدى 
التقى معايل املزروعي مع اأ�صحاب املعايل ال�زراء يف كل من اململكة العربية 
ال�صع�دية والبحرين وم�صر وال�ص�دان والك�ادور واليابان ورو�صيا والهند 
اإىل جانب الأمني العام ملنظمة IEF واأمني عام منظمة اأوبك وعدد من 
وال�صراكات  العاقات  وتعزيز  التعاون  �صبل  بحث  بهدف  الأخ��رى  ال��دول 

ال�صرتاتيجية بني دولة الإمارات والدول ال�صديقة يف جمال الطاقة.
امل�صاعد  ال�كيل  ال�صام�صي  ال��ف���رة  فاطمة  املهند�صة  �صعادة  �صاركت  كما 
الطاقة  قطاع  يف  والنم�  ال�صتدامة  جل�صة  يف  امل�صتقبل  وطاقة  للكهرباء 

التي عقدت خال املنتدى.

»خليفة الإن�سانية«: تخفي�سات مبراكز 
بيع ال�سلع املدعمة حتى 30 يونيو

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت م�ؤ�ص�صة خليفة بن زايد اآل نهيان لاأعمال الإن�صانية بالتعاون مع 
عن  للم�اطنني”  املدعمة  “ال�صلع  م��ب��ادرة  يف  ال�صرتاتيجيني  �صركائها 
تخفي�صات ت�صل اإىل 20 يف املائة على بع�ص ال�صلع الغذائية وذلك حتى 

30 ي�ني� 2018.
تاأتي املبادرة ان�صجاما مع “عام زايد” حيث ا�صتكملت امل�ؤ�ص�صة ا�صتعداداتها 
امل�اد  ت�زيع  مراكز  يف  امل��ب��ارك  رم�صان  �صهر  خ��ال  امل�اطنني  ل�صتقبال 
احتياجات  تلبية  على  �صمن حر�صها  وذلك  لها  التابعة  املدعمة  الغذائية 
ت�صليم  لآلية  وفقا  ال�صتهاكية  وال�صلع  الغذائية  امل���اد  وت�فري  املجتمع 

مرنة و�صريعة تخدم جميع الأفراد.
زايد  بن  خليفة  م�ؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  اخل���ري  حاجي  حممد  �صعادة  وق��ال 
بيع  م��راك��ز  خ��ال  م��ن  ت�صعى  امل�ؤ�ص�صة  اإن  الإن�صانية  لاأعمال  نهيان  اآل 
ال�صلع املدعمة املنت�صرة يف املناطق ال�صمالية اإىل الهتمام بالأمن الغذائي 
للم�اطنني لتعزيز قيم التكافل الإن�صاين وت�ؤكد ر�صالة امل�ؤ�ص�صة يف �صعيها 
لتخفيف وطاأة الظروف املعي�صية وتاأمني احتياجات خمتلف فئات املجتمع 
التي حتر�ص القيادة الر�صيدة على تر�صيخها مبا يعزز ال�صتقرار املعي�صي 

والرفاه الجتماعي للم�اطنني.

بعد جناح دورته الأول

فروع »�سيدات ال�سارقة« تفتح باب الت�سجيل للم�ساركة يف معر�س »دانات لل�سيدات«

»رواد« تدعم 215 ع�سوا من رواد الأعمال الإماراتيني

•• ال�صارقة-الفجر:
بهدف متكني ال�صيدات، واإبراز دورهن يف 
عامل الأعمال، تعلن فروع نادي �صيدات 
اأمام  الت�صجيل  ب��اب  فتح  ع��ن  ال�صارقة، 
املنتجة،  ال�����ص��ي��دات، وال��ف��ت��ي��ات، والأ���ص��ر 
و�صاحبات امل�صاريع، الراغبات بامل�صاركة 
ب����ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة م���ن م��ع��ر���ص دان����ات 
النادي  ف���روع  تنظمه  ال���ذي  لل�صيدات، 
ويقام يف فرع نادي �صيدات كلباء يف 30 

ماي� وي�صتمر حتى 1 ي�ني� املقبل.
م���ه���ارات  دع�����م  اإىل  امل���ع���ر����ص  وي����ه����دف 
امل�������راأة، ومت���ك���ني ���ص��ي��دات الأع����م����ال، يف 
التجارية،  الأن�����ص��ط��ة  مم��ار���ص��ة  جم���ال 
وتعزيز ثقافة البتكار والإبداع لديهن، 

بالإ�صافة اإىل خدمة ال�صيدات والفتيات، 
احتياجاتهن  ك��اف��ة  ت���ف��ري  خ���ال  م���ن 

وم�صتلزماتهن حتت مظلة واحدة.
من�صة  لل�صيدات  دان��ات  معر�ص  ويعترب 
رائدة تتيح ل�صيدات الأعمال و�صاحبات 
والكبرية  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صاريع 
الرتويج ملنتجاتهن والتعريف بالأن�صطة 
عن  ف�صًا  ميار�صنها،  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة 
تبادل الأفكار ح�ل امل�صاريع التي ميكن 
الأعمال  خ��������ص جت���رب���ة  خ��ال��ه��ا  م���ن 

التجارية.
ال�صنا�صي،  اآمنة  قالت  ال�صدد  ه��ذا  ويف 
مدير اإدارة فروع نادي �صيدات ال�صارقة: 
متما�صياً  املعر�ص  لهذا  تنظيمنا  “ياأتي 

�صيدات  ن�����ادي  ف�����روع  يف  ح��ر���ص��ن��ا  م���ع 
بال�صيدات  الرت����ق����اء  ع��ل��ى  ال�������ص���ارق���ة، 
ي�صتطعن  م��ن�����ص��ة  وت����ف���ري  وال��ف��ت��ي��ات 
وتبادل  منتجاتهن،  عر�ص  خالها  من 
الأعمال  ت��ط���ي��ر  ���ص��ب��ل  ح�����ل  الأف����ك����ار 
بالإ�صافة  كان حجمها،  وامل�صاريع مهما 
للم�صاركات  ي��ت��ي��ح  امل���ع���ر����ص  اأن  اإىل 
الت�ص�يقية  ال�صبل  اأف�صل  على  الط��اع 

للمنتجات«.
ي�صهد  اأن  نت�قع   “ ال�صنا�صي  واأ�صافت 
الدورة الثانية من املعر�ص اإقباًل كبرياً، 
مت  ال���ذي  ال��اف��ت  النجاح  بعد  �صيما  ل 
حيث  م���ن  الأول،  دورت������ه  يف  حت��ق��ي��ق��ه 
امل�صاريع  امل�����ص��ارك��ات وك��ذل��ك ع���دد  ع���دد 

وامل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي مت ط��رح��ه��ا، وم��ن هذا 
والأ�صر  ال�صيدات  جميع  ندع�  املنطلق 
من  بالت�صجيل  الإ����ص���راع  اإىل  امل��ن��ت��ج��ة 
واغتنام  الفعالية  هذه  يف  امل�صاركة  اأج��ل 
والتي  امل��ع��ر���ص  يتيحها  ال��ت��ي  ال��ف��ر���ص 
من �صاأنها اأن تلعب دوراً كبرياً يف بل�رة 
الأفكار وتط�ير امل�صاريع وتعزيز فر�ص 

جناحها«.
وت���خ�������ص�������ص ف����������روع ن����������ادي �����ص����ي����دات 
هاتف065067202  رق��م  ال�����ص��ارق��ة 
وح�������ص���اب ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق ال�����ات���������ص اب 
للراغبني   00971564169713

يف امل�صاركة يف معر�ص دانات. 
�صيدات  ن�����ادي  ت��اأ���ص��ي�����ص  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 

•• ال�صارقة-وام:

ت�يل م�ؤ�ص�صة ال�صارقة لدعم امل�صاريع الريادية “رواد” 
تلبي  ال��ت��ي  وامل��زاي��ا  اخل��دم��ات  بت�فري  بالغا  اهتماما 
باملعل�مات  وتزويدهم  املنت�صبني  اأع�صائها  احتياجات 
لهم  وتناف�صية  م�صافة  قيمة  ت�صكل  التي  والبيانات 
واإتاحة الفر�ص املنا�صبة لإجناح م�صاريعهم واأن�صطتهم 
بالتعاون  ذلك  ياأتي  واخلدمية.  وال�صناعية  التجارية 
وال�����ص��راك��ة م��ع الأج���ه���زة احل��ك���م��ي��ة ع��ل��ى امل�صت�يني 
ريادة  م�صاريع  بدعم  العاقة  ذات  واملحلي  الحت���ادي 
ر�صالتها  لتحقيق  امل�ؤ�ص�صة  جه�د  يعزز  ومب��ا  الأع��م��ال 

من  وال�����ص��اب��ات  لل�صباب  الأم���ث���ل  اخل��ي��ار  ت��ك���ن  اأن  يف 
الأعمال  جمتمع  يف  للدخ�ل  الراغبني  ال�طن  اأب��ن��اء 
النه�صة  تعزيز  على  ينعك�ص  ال���ذي  الأم���ر  بال�صارقة 
الق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة يف الإم�����ارة وي��اأخ��ذه��ا نح� 
اأع��ل��ى. وق���ال ���ص��ع��ادة حمد  اأو���ص��ع وجن��اح��ات  م�صاحات 
اإن اإجمايل عدد الأع�صاء  املحم�د مدير م�ؤ�ص�صة رواد 
املنت�صبني للم�ؤ�ص�صة و�صل اإىل 215 ع�ص�ا ويح�صل�ن 
والتم�يل  ال��دع��م  خ��دم��ات  م��ن  متكاملة  ح��زم��ة  على 
وال���ت���دري���ب وال���ص��ت�����ص��ارات وامل���زاي���ا وال��ت�����ص��ه��ي��ات .. 
ارتفع  و2017   2016 ع��ام��ي  خ��ال  اأن���ه  اإىل  لف��ت��ا 
ع���دد الأع�����ص��اء ب���اق��ع 46 رائ����دا ورائ����دة ح��ي��ث �صهد 

لع�ص�ية  جديدا  م�صروعا   24 ان�صمام   2017 ع��ام 
2016 وقد ت�زعت  22 م�صروعا يف  امل�ؤ�ص�صة مقابل 
هذه امل�صاريع اإىل 52 باملائة م�صروعا جتاريا و5 باملائة 

م�صروعا �صناعيا 43 باملائة م�صروعا خدميا.
واأ�صاف اأن املن�صاأة ت�صنف �صمن الفئة الأوىل يف وزارة 
امل�ارد الب�صرية والت�طني وتعفى من ال�صمان امل�صريف 
ملدة خم�ص �صن�ات يف حال مل مير على تاأ�صي�ص امل�صروع 
يف  امل�صاركة  امل�صاريع  ومتنح  �صن�ات  خم�ص  م��ن  اأك��رث 
بن�صبة  خ�صما  بال�صارقة  “اك�صب�”  م��رك��ز  م��ع��ار���ص 
واأو�صح  الأخ��رى.  باملائة مع عدد من المتيازات   50
على  للح�ص�ل  الع�ص�ية  ذات  امل�صاريع  دع��م  يتم  اأن��ه 

اخلدمات القان�نية واملحا�صبية وال�صت�صارات الإدارية 
بتكاليف خمف�صة من خال جهات وم�ؤ�ص�صات معتمدة 
للح�ص�ل  امل�صاريع  دعم  اإىل  اإ�صافة  رواد  م�ؤ�ص�صة  من 
املتط�رة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  ع��ل��ى 
امل�ؤ�ص�صة  �صركاء  خال  من  والإر���ص��اد  امل�ص�رة  وتقدمي 
وتقدمي  املتخ�ص�صة  الدولية  وامل�ؤ�ص�صات  اجلهات  من 
ال�صتثمارية  ال��ف��ر���ص  ح����ل  وال���درا����ص���ات  امل��ع��ل���م��ات 
ال�صغرية  للم�صاريع  املختلفة  ال��ق��ط��اع��ات  يف  امل��ت��اح��ة 
لدى  امل�صاريع  وم�صاندة  ال�صارقة  اإم��ارة  يف  واملت��صطة 
يف  الأول�ية  ملنح  اخلا�ص  والقطاع  احلك�مية  اجلهات 

العق�د وامل�صرتيات لتلك امل�صاريع.

قرينة  لت�جيهات  تلبية  ج��اء  ال�صارقة، 
�صم�  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�صم�  ���ص��اح��ب 
القا�صمي،  حممد  بنت  ج�اهر  ال�صيخة 
الأ�صرة،  ل�ص�ؤون  الأعلى  املجل�ص  رئي�صة 
اأك�����رث املراكز  اأح�����د  ال���ن���ادي  ب����ات  ح��ي��ث 
تفرداً  بال�صيدات  اخل��ا���ص��ة  الرتفيهية 
للنجاح الذي  يف دول��ة الإم���ارات، ونظراً 
ح��ق��ق��ه ف��ق��د مت ت��اأ���ص��ي�����ص ع�����ص��رة فروع 
ت���اب���ع���ة ل����ه يف خم��ت��ل��ف م���ن���اط���ق اإم������ارة 
ال�صارقة، م�زعة يف املنطقتني ال�صرقية 
وال��صطى، وهي نادي �صيدات خ�رفكان، 
احلل�،  ووادي  احل�����ص��ن،  ودب����ا  وك��ل��ب��اء، 
والذيد، واملليحة، والبطائح، واحلمرية، 

والثميد، واملدام.

خليفة املحريبي : �سيتي �سكيب اأبوظبي 2018 �سي�سهد م�ساريع عقارية جديدة 
•• اأبوظبي-الفجر 

اأعرب خليفة �صيف املحريبي رئي�ص 
جمل�ص ادارة �صركة اخلليج العربي 
ي�صهد  اأن  ت�قعاته  عن  لا�صتثمار 
اب�ظبي  ���ص��ك��ي��ب  ���ص��ي��ت��ي  م��ع��ر���ص 
مع  وذل���ك  ن�صطة  ح��رك��ة   2018
ع���ق���اري���ة جديدة  م�����ص��اري��ع  ط����رح 
املت��صط  الدخل  ذوي  تتنا�صب مع 

والعايل وباأ�صعار تناف�صية.
وقال املحريبي يف ت�صريح �صحفي 
معر�ص  ي��ع��د  املنا�صبة:”  ب���ه���ذه 
يقام  ال��ذي  اب�ظبي  �صكيب  �صيتي 
ابريل   19-17 م���ن  ال���ف���رتة  يف 
اجلاري فر�صة هامة امام �صركات 
ال��ت��ط���ي��ر ال���ع���ق���اري ال��ع��ام��ل��ة يف 
والدولة  خ��ا���ص  ب�����ص��ك��ل  اب���ظ��ب��ي 
جديدة  م�صاريع  لطرح  عام  ب�صكل 
القائمة، حيث  وت�ص�يق م�صاريعها 
ي��ح��ر���ص ال��ع��م��اء وال��زب��ائ��ن على 
احدث  وا�صتك�صاف  املعر�ص  زي��ارة 
امل�صاريع املعلن عنها و�صراء ومتلك 
بهان  املعرو�صة  ال�صكنية  ال�حدات 
للعام  املعر�ص  درو  خ��ال  ويت�قع 
م�صاريع  ع����ن  ال��ك�����ص��ف  اجل�������اري 

ا�صتقطاب  ���ص��ان��ه��ا  م����ن  ج����دي����دة 
اجل��م��ه���ر و ت��ن�����ص��ي��ط احل���رك���ة يف 

ال�ص�ق العقاري«.
وا����ص���اف امل���ح���ريب���ي: ن��اح��ظ اأن 
�صركات التط�ير العقاري قد عملت 
ب��رام��ج مت���ي��ل مي�صرة  على ط��رح 
يف ال��دف��ع وال�����ص��داد و ذل��ك جلذب 
امل�صتثمرين  من  ممكن  ق��در  اك��رب 
والعماء، يف ظل وج�د �صع�بة يف 
احل�ص�ل على التم�يل ال�صروري 
امل�صارف  م���ن  ال���ع���ق���ارات  ل�����ص��راء 
والبن�ك، مما حدا بهذه ال�صركات 
اىل ان تطلق عرو�ص �صداد مي�صرة 
ت�صجيع حركة  �صانها  ومغرية من 

ال�صراء يف ال�ص�ق العقاري.
الر�صيدة  ال��روؤي��ة  املحريبي  وذك��ر 
بن  ال�صيخ خليفة  ال�صم�  ل�صاحب 
 – ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د 
�صاحب  وت���ج��ي��ه��ات  اهلل-  حفظه 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم� 
نائب  اب���ظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة  ل��ل��ق���ات  الع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ك���ان ل��ه��ا الث����ر ال��ك��ب��ري يف نه�صة 
اب�ظبي  يف  ال����ع����ق����اري  ال���ق���ط���اع 
عرب  ب��ه  امل�صتثمرين  ثقة  وتعزيز 

به،  املتعلقة  والت�صريعات  الق�انني 
اى جانب حر�ص القيادة الر�صيدة 
عقارية  م�������ص���اري���ع  اط������اق  ع���ل���ى 
م�صاريع  و  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  يف 
ال��ت��ي ت�صهم يف  امل���اط��ن��ني  ا���ص��ك��ان 
التنمية  حتقيق  و  اأب�ظبي  نه�صة 

امل�صتدامة بها.
�صركة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  واأك���د 
لا�صتثمار  ال����ع����رب����ي  اخل����ل����ي����ج 
ال�صركات  من  كبري  اهتمام  وج���د 
املعر�ص  يف  للم�صاركة  الج��ن��ب��ي��ة 
عدد  يف  عقارية  مل�صاريع  للرتويج 
حتظى  ال����ت����ي  ال����ع����امل  دول  م����ن 
املحليني،  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ب��اه��ت��م��ام 
امل�صاريع  ه��ذه  ط��رح  ي��ج��ري  حيث 

بخ�ص�مات وعرو�ص مغرية.
والت�صريعات  الق�انني  ان  واأو�صح 
ق���د �صمنت  ال���دول���ة  ال��ع��ق��اري��ة يف 
حق�ق جميع الطراف من ماك 
ال�ص�ق  يف  وم�صتثمرين  و�صركات 
ال���ع���ق���اري، مم���ا دف���ع ال��ع��دي��د من 
للت�جه  وامل��ق��ي��م��ني  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
ال�صكنية  ال�����ح����دات  ����ص���راء  ن��ح��� 
ومتلكها بدل من ال�صتئجار، حيث 
ان هذا المر قد حقق لهم العديد 

ال��ف���ائ��د خا�صة مم��ن متلك�ا  م��ن 
وحتقيق  ل���ص��ت��ث��م��اره��ا  ع����ق����ارات 
ع�ائد ا�صتثمارية ل تقل عن 8% 
�صفقات  اب����رام  ان  وذك����ر  ���ص��ن���ي��اً. 
عقارية والع��ان عن بيع مراحل 
�صيك�ن  م��ع��رو���ص��ة  م�����ص��اري��ع  م���ن 
العرو�ص  ظ���ل  يف  امل��ع��ر���ص  ���ص��م��ة 
الت�ص�يقية والرتويجية املطروحة 
متعددة  ت�صهيات  تت�صمن  والتي 
ط�����رح  ج������ان������ب  اىل  وم�����ت�����ن������ع�����ة 
ا�صعار  تناف�صية  و  وح��دات منا�صبة 
ان  م��صحاً  ال��ع��ق��اري��ة،  ال���ح��دات 
عقارية  م�صاريع  اط��اق  ا�صتمرار 
يف اب�ظبي و ت�ا�صل الطلب عليها 
يتما�صى مع خطة اب�ظبي للتنمية 

القت�صادية امل�صتدامة.
�صكيب  �صيتي  اهمية معر�ص  واأكد 
امل�صاريع  خمتلف  يجمع  ك���ن��ه  يف 
العقارية حتت �صقف واحد و يعطي 
اخليارات  وال����زوار  للم�صتثمرين 
واملعرفة  الط�������اع  يف  امل���ت���ن����ع���ة 
املعر�ص  ان  م������ص��ح��اً   ، وال�����ص��راء 
ل�صتطاع  ه��ام��ة  منا�صبة  يعترب 
المارة  يف  ال��ع��ق��اري  ال�ص�ق  حالة 
خ����ال ال���ع���ام اجل������اري والع�������ام 

املقبلة. ولفت املحريبي اىل اهمية 
ب��دوره��ا املن�ط  ال��ب��ن���ك  ت��ق���م  ان 
مي�صرة  ت�صهيات  ت�فري  عرب  بها 
حيث  ال��ع��ق��ارات  بتملك  للراغبني 
غري  الن  امل��ص�عة  ال�صروط  ان 
م��غ��ري��ة و ت��زي��د م��ن الع��ب��اء على 
بتملك  وال���راغ���ب���ني  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 

ووحدات �صكنية يف اب�ظبي.
�صان  م���ن  ان  امل���ح���ريب���ي  واأو�����ص����ح 
اطاقها  ج����رى  ال���ت���ي  امل�������ص���اري���ع 
يف  عنها  الك�صف  املزمع  او  م���ؤخ��را 
البناء  ح��رك��ة  تن�صط  ان  امل��ع��ر���ص 
والت�صييد يف المارة وتدفع عجلة 
النم� القت�صادي يف ظل ت�جهات 
الدولة لتن�يع م�صادر الدخل غري 
جزيرة  ان  اإىل  وا���ص��ار مِ النفطية. 
الرمي �صت�صهد مزيدا من احلركة 
والن�صاط بف�صل امل�صاريع العقارية 
التي ت�صمها و قرب م�قع اجلزيرة 

مغرية  يجعلها  مم��ا  اب�ظبي  م��ن 
لدى  وال�����ص��ك��ن  والق���ام���ة  للتملك 
وامل�صتثمرين  املقيمني  من  الكثري 

والأجانب.
العربية  الم�����ارات  دول���ة  ان  واأك����د 
امل����ت����ح����دة حت����ر�����ص ع���ل���ى اط����اق 
م�صاريع عقارية تتما�صى مع احدث 
والتط�ير  ال��ب��ن��اء  ت��ك��ن���ل���ج��ي��ات 
مب�قعها  وت��ت��م��ي��ز   ، وال��ت�����ص��م��ي��م 

وت�صاميمها وم�صاحاتها.

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 109718
با�ص��م: �ص. ني� ب�ي �ص.م.ح.

وعن�انه: �ص. ب. 61177، جبل علي، دبي، ، المارات العربية املتحدة
وامل�صجلة حتت رقم : )108606(  بتاريخ:  2010/10/31

و�صتظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�صر �صن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2018/03/25 وحتى تاريخ : 2028/03/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  16  اأبريل 2018 العدد 12301
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 109630
با�ص��م: �ص. ني� ب�ي �ص.م.ح.

وعن�انه: �ص. ب. 61177، جبل علي، دبي، ، المارات العربية املتحدة
وامل�صجلة حتت رقم : )128878(  بتاريخ:  2011/01/20

و�صتظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�صر �صن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2018/03/24 وحتى تاريخ : 2028/03/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  16  اأبريل 2018 العدد 12301

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/864   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1- �صركة البحرية ال�طنية للتاأمني - فرع دبي - ب�صفتها ال�صركة 
املت�صببة  ال�صركة  م  ب�صفتها  م  ذ  انرتنا�صي�نال - �ص  امل�ؤمن لديها 2-رابيد فرايت 
مهدي  حممد  التنفيذ/مهدي  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل   - احلريق  يف 
الدع�ى  عليك  اأق���ام  ق��د    - ال�ص�يدي  �صلطان  عي�صى  حممد  وميثله/  الع�صماوي 
املبلغ  بالت�صامن بدفع  الأول والثاين  املنفذ �صده  املذك�رة اعاه والزام  التنفيذية 
به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  الثاين  املنفذ �صده  وال��زام  دره��م  وق��دره 1039659  به  املنفذ 
وقدره 4296042.50 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.    وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/165   تنفيذ عقاري   
املنفذ �صده/1- تنميات لاإ�صتثمار والتط�ير العقاري - �ص ذ م م   جمه�ل  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حميده ق�يدل وميثله / �صمرية عبداهلل علي 
قرقا�ص -  قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  -بف�صخ  املنفذ به وق��دره )818144( درهم اىل طالب 
اتفاقية البيع وال�صراء املربمة بني املدعية واملدعي عليها بتاريخ 2006/12/27 عن 
ال�حدة العقارية رقم 802 وم�قف ال�صيارات مب�صروع ا�صاطري مبنطقة دبي لند.  
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 يف الدعوى رقم 2017/29 جتاري جزئي ابوظبي 

اق���ام امل��دع��ي/ بنك اب���ظ��ب��ي ال��ت��ج��اري دع�����اه  اع���اه ام���ام حمكمة 
اب���ظ��ب��ي ال��ت��ج��اري��ة الب��ت��دائ��ي��ة ���ص��د امل��دع��ي عليها / ط��اه��رة علي 
�صند علي احلمادي - ونعلمكم �صدور حكم متهيدي بندب اخلبري 
اوراق  على  لاطاع  الدع�ى  يف  خبريا   املغازجي  جمال  امل�صريف/ 
ي����م الحد  ال���دع����ى وم�����ص��ت��ن��دات��ه��ا ، وح���دد اخل��ب��ري جل�صة خ���ربة 
مما   ، امل��دع��ي  البنك  مقر  يف  �صباحا    )11( ال�صاعة     2018/4/22
يقت�صي ح�ص�ركم او من ين�ب عنكم قان�نيا لتقدمي ما لديكم من 

بيانات يف الدع�ى امام اخلبري املنتدب.  
 اخلبري امل�سريف  / جمال كامل املغازجي             

مذكرة اإعالن بالن�شر
اىل املدعي عليه 

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
  اإعالن �شطب قيد

تعلن وزارة القت�صاد باأن ال�صادة/ �صركة ورلد بزن�ص تاميز ليمتد فرع دبي )اجلن�صية : �صانت 
كيت�ص ونيفي�ص( قد تقدمت بطلب �صطب قيد فرع ال�صركة يف امارة دبي )العن�ان : ال�صف�ح 
 : ب  �ص   ، الكاظم  �صالح  حممد  عبدالرزاق  ف�زية  بي   703 رمي  مكتب   - بردبي   - الثانية 

27363( واملقيدة حتت رقم )4381( يف �صجل ال�صركات الأجنبية بال�زارة.
وتنفيذاً لأحكام القان�ن الحتادي رقم )2( ل�صنة 2015 يف �صاأن ال�صركات التجارية وتعدياته 
اإج��راءات الرتخي�ص لفروع  والقرار ال���زاري رقم )377( ل�صنة 2010م يف �صان اعتماد دليل 

ومكاتب املن�صاآت امل�ؤ�ص�صة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�صادة اأ�صحاب احلق يف العرتا�ص ان يتقدم�ا باعرتا�صهم اىل ال�زارة يف ميعاد 

ل يتجاوز �صهر من تاريخ الن�صر على العن�ان التايل:
وزارة القت�ساد

 ادارة الت�سجيل التجاري
 �ش.ب )3625( دبي

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2074  جتاري كلي               
اىل اخل�صم املدخل / 1- �صركة �صنيل جل�بال لان�صاءات �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة  
جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ مرمي علي فتح اهلل علي ح�صني -  قد اأقام عليك 
الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )565.000 درهم( 3- 
الزام املدعي عليه ب�صداد املبلغ مع الفائدة القان�نية 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد 
التام 4-تثبيت الأمر ال�صادر مبنع املدعي عليه من ال�صفر  5-الزام املدعي عليه بالر�ص�م 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء  امل�افق  2018/4/18  ال�صاعة 
9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/286  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-جا�صم حممد ح�صن عبدال�صيد  جمه�ل حمل القامة مبا 
را�صد  حممد  وميثله/  احل��م��ادي  عبدالرحيم  ع��ب��داهلل  ي��صف  دوره  امل��دع��ي/  ان 
�صامل علي الع�ي�ص -  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة مببلغ وقدره 
تاريخ  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 القان�نية  الفائدة  م��ع   دره��م(   700.000(
ال�صداد التام ، والر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة ي�م 
اخلمي�ص  امل�افق  2018/4/19  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  اأي��ام على  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2638  عمايل جزئي
����ص.ذ.م.م  وامليكانيكية  الكهربائية  لاعمال  العاملية  1-���ص��ب��ارك   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه���ل حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / حم��م��د م���ب���ارك م����اه حم��م��د ���ص��ن��اء اهلل 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم������ص���ع��ه��ا  ال��دع���ى  عليك  اأق����ام  ق��د  م���اه 
رقم  وامل�����ص��اري��ف  وال���ر����ص����م  دره����م   )2000( ع�����دة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة  دره�����م(   24448(
ال�صك�ى:mb180244254ae  وحددت لها جل�صة ي�م الحد امل�افق 2018/4/22   
ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  لذا   ch2.E.22:بالقاعة �ص   08.30 ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/13464  عمايل جزئي

القامة مبا  ���ص.ذ.م.م جمه�ل حمل  الفنية  للخدمات  1-اللي�ان   / املدعي عليه  اىل 
املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  ا�صام  ن���ر  ع��ارف ح�صني   / املدعي  ان 
درهم   )2000( مببلغ  ع����دة  وت��ذك��رة  دره����م(   10507( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
جل�صة  لها  وحددت    MB990390895AE:ال�صك�ى رقم  وامل�صاريف  والر�ص�م 
ي�م الثاثاء امل�افق 2018/4/17   ال�صاعة 10.00 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر  مكلف 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�صيك�ن مبثابة ح�ص�ري ، وامرت املحكمة بتق�صري مدة العان .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3582  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تان��ص للمج�هرات �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي / دعاء حممد احمد عطيه اب� احمد قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )40320 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( 
درهم والر�ص�م وامل�صاريف رقم ال�صك�ى:MB181381806AE  وحددت لها 
 ch2.E.22:جل�صة ي�م الثاثاء امل�افق 2018/4/24   ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7695  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صامل �صيف البادي للتجارة العامه جمه�ل حمل القامة 
قد  اهلل وميثله:رمي �صالح مهدي  �صميع  �صيخ  �صلمان  �صيخ   / املدعي  ان  مبا 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  امل��ط��ال��ب��ة مب�صتحقات  وم������ص���ع��ه��ا  ال���دع����ى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
)21384 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( درهم والر�ص�م وامل�صاريف رقم 
امل�افق  الثنني  ي�م  جل�صة  لها  ال�صك�ى:mb175518110ae.وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    ch1.A.2:بالقاعة ���ص   08.30 ال�����ص��اع��ة   2018/4/16
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/637  عمايل جزئي

الق��ام��ة مبا  )ف��رع( جمه�ل حمل  ل���جن  بي�تي  املدعي عليه / 1-�صيما  اىل 
ال�صاملي  �صامل  احمد  حممد  وميثله:ا�صامة  احل�صيني  خديجة   / املدعي  ان 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وامل�صاريف   %9 والف�ائد  درهم   )6000( وتذكرة ع�دة مببلغ  دره��م(   52543(
الثاثاء  ي�م  جل�صة  لها  ال�صك�ى:MB991189121AE.وحددت  رقم 
امل�افق 2018/4/24 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3338  عمايل جزئي

ذ.م.م  املن�صات  ادارة  خل��دم��ة  اي��ك���ن  في�ت�صري  1-���ص��رك��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  ق��د  �صهباز علي �صامت علي  امل��دع��ي /  ان  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه���ل حم��ل 
 44810( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����دة مب��ب��ل��غ )1500( دره����م وال���ر����ص����م وامل�����ص��اري��ف رقم 
اخلمي�ص  ي���م  جل�صة  لها  ال�صك�ى:MB181309322AE.وحددت 
امل�افق 2018/4/26 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2522  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صي ار ائي 8 �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي 
اأق��ام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة  / رودام��ا فيا�صين�ر دي ج�يا قد 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )180486 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( درهم 
والر�ص�م وامل�صاريف رقم ال�صك�ى:MB180774688AE.وحددت لها 
  ch1.A.2:جل�صة ي�م الربعاء امل�افق 2018/5/2 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1634  عمايل جزئي

������ص.ذ.م.م جمه�ل  الفنية  ل��اع��م��ال  ال��ب��دوي  / 1-���ص��ام��ي  امل��دع��ي عليه  اىل 
الدين  �صم�ص  تهامي  رف��اع��ي  ي��صف ع�صام   / امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)11300 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( درهم والر�ص�م وامل�صاريف رقم 
امل�افق  ي�م الحد  لها جل�صة  ال�صك�ى:MB180024849AE.وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    ch1.A.2:بالقاعة ���ص   10.00 ال�����ص��اع��ة   2018/5/13
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1633  عمايل جزئي
������ص.ذ.م.م جم��ه���ل حمل  الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  1-���ص��ن���ات   / امل��دع��ي عليه  اىل 
اأق����ام  الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / خ����ريي ح���م���دان حم��م��د امل���ت����يل دراز ق���د 
 11500( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����دة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����ص����م وامل�����ص��اري��ف رقم 
امل�افق  ي�م الحد  لها جل�صة  ال�صك�ى:MB991313560AE.وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    ch1.A.2:بالقاعة ���ص   10.00 ال�����ص��اع��ة   2018/5/13
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1795  عمايل جزئي
����ص.ذ.م.م جمه�ل  الفنية  للخدمات  ك�التي  ت�ب  1-تيب   / عليه  املدعي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ���ص��اه زي���ب ق��دو���ص ع��ي��دو���ص ب��ي ك ق��د اأقام 
 11304( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����دة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����ص����م وامل�����ص��اري��ف رقم 
الثاثاء  ي����م  جل�صة  ل��ه��ا  ال�صك�ى:MB180828705AE.وحددت 
امل�افق 2018/5/8  ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1856  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عبداملالك للنقل بال�صاحنات الثقيلة واخلفيفة �ص.ذ.م.م 
منظ�ر  ح�صني  منظ�ر  الغف�ر  عبد   / املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وامل�صاريف  وال��ر���ص���م  دره���م   )2000( مببلغ  ع����دة  وت��ذك��رة  دره���م(   27200(
الثنني  ي�م  جل�صة  لها  ال�صك�ى:MB180434116AE.وحددت  رقم 
امل�افق 2018/4/16 ال�صاعة 10.00 �ص بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2505  عمايل جزئي
حمل  جم��ه���ل  �����ص.ذ.م.م  الفنية  لاعمال  1-هند�صتان   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  ال��دي��ن ق��د  امل��دع��ي / حممد ري��ب���ن مياه حممد غياث  الق��ام��ة مب��ا ان 
 26688( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����دة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����ص����م وامل�����ص��اري��ف رقم 
الربعاء  ي����م  جل�صة  ل��ه��ا  ال�صك�ى:MB180726458AE.وحددت 
امل�افق 2018/4/18 ال�صاعة 10.00 �ص بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2283  عمايل جزئي

حمل  جم��ه���ل  �����ص.ذ.م.م  الفنية  لاعمال  1-هند�صتان   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  قد  اب� احل�صني  الرحمن حممد  املدعي / حممد عزيز  ان  القامة مبا 
 26823( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك 
وامل�صاريف يف  وبالر�ص�م  دره��م  وق��دره )1500(  ع���دة مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م( 
الربعاء  ي�م  جل�صة  لها  رقم:MB180726507AE.وحددت  ال�صك�ى 
فاأنت  ل��ذا    ch1.B.10:بالقاعة ���ص   09.30 ال�صاعة   2018/4/25 امل���اف��ق 
مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2282  عمايل جزئي
حمل  جم��ه���ل  �����ص.ذ.م.م  الفنية  لاعمال  1-هند�صتان   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  ا���ص��ادول حممد ح�صني علي قد  الق��ام��ة مبا ان املدعي / حممد 
درهم(   20927( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى 
ال�صك�ى  وامل�صاريف يف  وبالر�ص�م  درهم  وتذكرة ع�دة مببلغ وقدره )1500( 
امل�افق  الرب��ع��اء  ي���م  جل�صة  لها  رقم:MB180629138AE.وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.B.10:بالقاعة ���ص   09.30 ال�صاعة   2018/4/25
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3389  عمايل جزئي
ان  الق��ام��ة مبا  اجل��زي��رة جمه�ل حمل  / 1-مطعم جنمة  املدعي عليه  اىل 
املدعي / عبدال�صتار لياقت علي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )75477 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )1000( درهم 
والر�ص�م وامل�صاريف رقم ال�صك�ى:MB181374480AE.وحددت لها 
  ch2.E.22:جل�صة ي�م الحد امل�افق 2018/4/29 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3548  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمه�ل  املباين  و�صيانة  لتنظيف  1-الطرفانة   / عليه  املدعي  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  باكانا  ك�نداب�ر  �صايل�  �صينا   / املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
ال���دع����ى وم������ص���ع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )28574 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����دة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����ص����م وامل�����ص��اري��ف رقم 
اخلمي�ص  ي���م  جل�صة  لها  ال�صك�ى:MB181429340AE.وحددت 
امل�افق 2018/4/19 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/1157  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���ص��ده/1- ���ص��اج وك��ري��ب كافيه جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مبا 
الدع�ى  عليك  اأق��ام   قد  احمد   خليل  خليل  التنفيذ/ماجد  طالب  ان 
التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14004( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )1173( 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ص�م  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/1270  تنفيذ عمايل 

القامة مبا  ����ص.ذ.م.م جمه�ل حمل  ديفا  ديزاين  املنفذ �صده/1-  اىل 
اأق��ام  عليك الدع�ى  ان طالب التنفيذ/حممد عزيز عبدالرحمن  قد 
التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18892( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )1522( 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ص�م  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/624  تنفيذ عمايل 
القامة  ����ص.ذ.م.م جمه�ل حمل  اأزدي���ة  ���ص��ده/1- جمم�عة  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/حممد قحطان عبداهلل حم�د وميثله:ا�صماعيل 
ح�صن علي حممد اجلعبي  قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
املنفذ به وقدره )96568( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاه والزامك بدفع 
الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/657  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املحيط الذهبي لل�صفريات �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي / اب�بكر �صريكان�مال قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   20708( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
والر�ص�م وامل�صاريف رقم ال�صك�ى:MB991139877AE  وحددت لها جل�صة 
ي�م اخلمي�ص امل�افق 2018/4/19   ال�صاعة 09.30 �ص بالقاعة:ch1.B.10 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3117  عمايل جزئي

وامل�صاكن  امل��ب��اين  تنظيف  خل��دم��ات  ال��ري��ح��ان  1-واح����ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
���ص.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي / عبدالرحيم حممد ي��صف 
بهتي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها 
)20000 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( درهم والر�ص�م وامل�صاريف رقم 
امل�افق  الربعاء  ي�م  جل�صة  لها  ال�صك�ى:mb181175175ae.وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.B.10:بالقاعة ���ص   09.30 ال�صاعة   2018/4/18
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2673  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-النبال العاملية لل�صرافة جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي / احمد حممد احمد حممد �صعيب قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره��م(   64877( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
.MB181102341AE:2000( درهم والر�ص�م وامل�صاريف رقم ال�صك�ى(
�ص   09.30 ال�����ص��اع��ة   2018/4/30 امل���اف��ق  الث��ن��ني  ي����م  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت 
قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.B.10:بالقاعة
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/710  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ه�وي تك ي� ايه اي منطقة حرة ذ.م.م  جمه�ل 
وميثله:احمد  �صكر  ي��صف  جري�ص   / امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
ح�صن حممد عبداهلل املازمي  قد ا�صتاأنف/ احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم 

2017/294 عمايل كلي بتاريخ:2018/3/26     
 10.00 ال�صاعة   2018/5/10 امل���اف��ق  اخلمي�ص   ي���م  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ص�ركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/75  ا�شكاالت جتارية
م��ص�ع الق�صية اإ�صكال يف التنفيذ رقم:2016/147 جتاري 

بالغاء القرار امل�صت�صكل فيه والق�صاء من حيث النتيجة بال�صتمرار يف اجراءات التنفيذ وتثمني 
وبيع العقارات املحج�ز عليها

طالب الإعان:م�صت�صكل:عبدالرحمن �صامل عبيد الهاجري
اند  غ�لد  م�مينت�م   -2 ال�صيخلي  ابراهيم  خليل  عماد  �صدهما:1  اعانه:امل�صت�صكل  املطل�ب 
�صليم  بيغ حممد  و�صيم  ال�صيد/مريزا حممد  ذ.م.م وميثلها مديرها  ���ص.م.ح  دامي�ند تريدنغ 

، جمه�ل حمل القامة
م��ص�ع العان:

ن��ع��ل��ن��ك��م ب��ان��ه ق���د حت����ددت ج��ل�����ص��ة ي����م الرب���ع���اء امل��������اف�������ق:2018/4/18 ال�������ص���اع���ة:08:30 �ص 
حالة  ويف  ح�ص�رها  عليكم  يت�جب  وال��ت��ي  اع��اه  ال�صكال  يف  للنظر   ch1.C.15:بالقاعة

تخلفكم عن احل�ص�ر �صي�صدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القان�ين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2016/126  عقاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  عبيده احمد عبداهلل اخلياط جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ جمم�عة املدار �ص.�ص.و قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بف�صخ 
D4 / 20 / B( والق�صاء باحقية املدعيتان   / عقد بيع و�صراء ال�حدة رقم )2005 
بالحتفاظ مببلغ وقدره )178.400( درهم من ا�صل املبالغ امل�صددة من قبل املدعي 
والر�ص�م  ال��ع��ق��اري��ة  ال���ح��دة  ���ص��راء  ثمن  م��ن   %40 ن�صبته  م��ا  ميثل  وال���ذي  عليها 
وامل�صاريف والتعاب. وحددت لها جل�صة ي�م الثاثاء امل�افق  2018/4/24   ال�صاعة 
08.30 �ص بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2016/124  عقاري جزئي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  املناعي  �صالح  �صامل  �صيخة    -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ جمم�عة املدار �ص.�ص.و قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بف�صخ 
D4 / 20 / A( والق�صاء باحقية املدعيتان   / عقد بيع و�صراء ال�حدة رقم )2007 
بالحتفاظ مببلغ وقدره )176.000( درهم من ا�صل املبالغ امل�صددة من قبل املدعي 
والر�ص�م  ال��ع��ق��اري��ة  ال���ح��دة  ���ص��راء  ثمن  م��ن   %40 ن�صبته  م��ا  ميثل  وال���ذي  عليها 
وامل�صاريف والتعاب. وحددت لها جل�صة ي�م الثاثاء امل�افق  2018/4/24   ال�صاعة 
08.30 �ص بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2016/120  عقاري جزئي
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  املناعي  �صالح  �صامل  �صيخة    -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ جمم�عة املدار �ص.�ص.و قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بف�صخ 
D4 / 20 / B( والق�صاء باحقية املدعيتان   / عقد بيع و�صراء ال�حدة رقم )2006 
امل�����ص��ددة م��ن قبل  امل��ب��ال��غ  ب��الح��ت��ف��اظ مببلغ وق����دره )178.400( دره���م م��ن ا���ص��ل 
املدعي عليها والذي ميثل ما ن�صبته 40% من ثمن �صراء ال�حدة العقارية والر�ص�م 
وامل�صاريف والتعاب. وحددت لها جل�صة ي�م الثاثاء امل�افق  2018/4/24   ال�صاعة 
08.30 �ص بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2016/118  عقاري جزئي

املدعي/  ان  املدعي عليه / 1-  علي لطيف م��رادي جمه�ل حمل القامة مبا  اىل 
جمم�عة املدار �ص.�ص.و قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بف�صخ عقد بيع 
/ D4 / 16 / A( والق�صاء باحقية املدعيتان بالحتفاظ  و�صراء ال�حدة رقم )1602 
مببلغ وقدره )192.540( درهم من ا�صل املبالغ امل�صددة من قبل املدعي عليه والذي 
ميثل ما ن�صبته 40% من ثمن �صراء ال�حدة العقارية والر�ص�م وامل�صاريف والتعاب. 
وح��ددت لها جل�صة ي�م الثاثاء امل�افق  2018/4/24   ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة 
Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2016/116  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  مرمي �صامل �صالح املناعي جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
جمم�عة املدار �ص.�ص.و قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بف�صخ عقد بيع 
/ D4 / 20 / B( والق�صاء باحقية املدعيتان بالحتفاظ  و�صراء ال�حدة رقم )2004 
مببلغ وقدره )178.400( درهم من ا�صل املبالغ امل�صددة من قبل املدعي عليها والذي 
ميثل ما ن�صبته 40% من ثمن �صراء ال�حدة العقارية والر�ص�م وامل�صاريف والتعاب. 
وح��ددت لها جل�صة ي�م الثاثاء امل�افق  2018/4/24   ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة 
Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2016/119  عقاري جزئي

املدعي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  م���رادي جمه�ل حم��ل  اأ�صغر لطيف    -1  / امل��دع��ي عليه  اىل 
التعاقد  بف�صخ  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  �ص.�ص.و  امل��دار  جمم�عة 
 )D4 / 16 / B  / املربم بني املدعية واملدعي عليه م��ص�ع ال�حدة العقارية رقم )1603 
والق�صاء باحقية املدعيتان بالحتفاظ مببلغ وقدره )193.950( درهم من ا�صل املبالغ 
امل�صددة من قبل املدعي عليه والذي ميثل ما ن�صبته 40% من ثمن �صراء ال�حدة العقارية 
امل���اف��ق  2018/4/24    الثاثاء  ي���م  لها جل�صة  وح��ددت  والت��ع��اب.  وامل�صاريف  والر�ص�م 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.B.8 بالقاعة  ���ص   08.30 ال�صاعة 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/90  عقاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  تريدينت انرتنا�صي�نال ه�لدجنز �ص.م.ح جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ نهار �صبيننج ميلز ليمتد ان دي وميثله:ح�صن علي مطر الريامي قد 
يف  ال�صادر  التحكيم  حكم  على  بالت�صديق  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام 
الدع�ى رق��م:2016/67 من مركز دبي للتحكيم الدويل والر�ص�م وامل�صاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة ي�م الحد امل�افق  2018/4/22   ال�صاعة 09.30 �ص 
بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/78  عقاري كلي

)مكتب  ���ص.م.ح  ه�لدينجز  انرتنا�صي�نال  عليه/تريدينت  املدعي  اىل 
ت�وير�ص  م��ارك  املدعي/ديفيد  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  متثيل( 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها  وميثله:حمم�د ح�صني علي احمد قد 
امل��ط��ال��ب��ة ب�����ص��ح��ة ون���ف���اذ ع��ق��د ال��ب��ي��ع وال���ر����ص����م وامل�����ص��اري��ف ومقابل 
ات��ع��اب امل��ح��ام��اة.وح��ددت ل��ه��ا جل�صة ي����م الح���د امل�����اف����ق:2018/4/22 
اأو  باحل�ص�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.B.8:بالقاعة ال�����ص��اع��ة:11:00 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/786  جتاري جزئي

������ص.ذ.م.م جم��ه���ل حمل  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����اد  ل��ت��ج��ارة  امل��دع��ي عليه/فينت�را غ���رم��ي��ت  اىل 
دن�صا  قان�نا/بادام  وميثلها  ���ص.ذ.م.م  املثلج  النقل  انظمة  املدعي/�صركة  ان  مبا  القامة 
ك�بر وميثله:ن�رة حممد مراد عبدالرحمن املازمي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم ب�صداد مبلغ وقدره )116.304( درهم 
والفائدة القان�نية مبقدار 12% من تاريخ املطالبة القان�نية وحتى متام ال�صداد.وحددت 
 ch.1.C.13:لها جل�صة ي�م اخلمي�ص امل�افق:2018/4/19 ال�صاعة:08:30�ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/524  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/تكند انرتنا�صي�نال لاملني�م ���ص.ذ.م.م 2- مرت�صى عبداله عبد الهي 
راد - ب�صفته املدير امل�صئ�ل وحمرر ال�صيكات حمل الدع�ى جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي/امل�صتقبل لتجارة ال�صقالت والمل�ني�م �ص.ذ.م.م وميثلها/معروف ت�فيق احمد 
املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  اأق��ام عليك  قد  ل�تاه  �صلطان علي  م�صطفى وميثله:فهد 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )349.435( درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
التام.وحددت  ال�صداد  الدع�ى وحتى  ال�صيكات حمل  ا�صتحقاق  تاريخ  والفائدة 12% من 
 ch.1.C.12:لها جل�صة ي�م الثاثاء امل�افق:2018/4/24 ال�صاعة:08:30�ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/876  جتاري جزئي

حمل  جمه�ل  ح��م��ي��داوي  ح�صن  علي   -2 �����ص.ذ.م.م  رادي���ا  عليه/م�صاريع  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/بنك �صادرات ايران )الفرع الرئي�صي( قد اأقام عليك الدع�ى 
وقدره  مببلغ  وال��ت�����ص��امم  بالت�صامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ص�عها 
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن تاريخ  )285.000( دره���م وال��ر���ص���م وامل�����ص��اري��ف وات��ع��اب 
ي�م  جل�صة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�صداد  وحتى  يف:2015/12/22  احلا�صل  ال�صتحقاق 
فاأنت  لذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�صاعة:08:30�ص  امل���اف��ق:2018/4/24  الثاثاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1107  جتاري جزئي

القامة  حمل  جمه�ل  )ف��رع(  ����ص.ذ.م.م  للب�صريات  عليه/احلياة  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/م�صنع ايغما لنز �ص.ذ.م.م وميثله:عبداهلل �صالح عبدالرحمن 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما  احلمداين قد 
مببلغ وقدره )223564( درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء 
امل�افق:2018/5/2 ال�صاعة:08:30�ص بالقاعة:ch.1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1194  جتاري جزئي
رام كي�صان جمه�ل حمل  بهان  اول خان 2- كان�ار  املدعي عليه/عمر كل حاجي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/بارم�د ك�مار دهاميجا رام كري�صان وميثله:را�صد عبداهلل علي 
ه�ي�صل النعيمي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها احلكم ب�صحة ونفاذ بيع ح�ص�ص 
من  ن�صيبه  كامل  للمدعي  الول  عليه  املدعي  بيع  واملت�صمن  يف:2006/11/8  م���ؤرخ 
احل�ص�ص ب�صركة بكتيه ج�لد �ص.ذ.م.م بن�صبة 12% من راأ�ص مال ال�صركة والبالغ قيمته 
)72.000( درهم والزام املدع عليه الول بالر�ص�م وامل�صروفات واتعاب املحاماة.وحددت 
 ch.1.C.12:لها جل�صة ي�م الحد امل�افق:2018/5/13 ال�صاعة:08:30�ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/175  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  ال�صركة املت��صطية لا�صتثمار ال�صياحي )ك�ميت( جمه�ل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ من�ص�ر بن حامد بن حمدان ال عيا�ص الغامدي قد 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة ف�صخ عقد بيع وال��زام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )50.000( درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
امل�افق  2018/4/25    التام. وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء  ال�صداد  املطالبة وحتى 
ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1082   تنفيذ جتاري  
القامة  احمد  جمه�ل حمل  احمد علي  املنفذ �صده/1- حامد حممد  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/دار التم�يل �ص م ع وميثلها / دار التم�يل - �ص م ع - 
وميثلها / حممد عبداهلل جمعة القبي�صي وميثله / �صيخة حممد �صيف علي 
التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع  اأقام عليك الدع�ى  املحرزي - قد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 53603( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/203 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �صده/1- ح�صني �صفر علي خطريان جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
اأقام  �صركة مت�يل - �صركة م�صاهمة خا�صة وميثله:احمد مهري خمي�ص عبيد بن م�صحار قد 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )677072.50( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- ف�صخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك وماحقها 
املقامة على الر�ص رقم 201  العقارية رق��م:1802 مب�صروع �صاوث بريدج 3  اخلا�صة بال�حدة 
مبنطقة برج خليفة والزام املدعي عليه بت�صليم العقار م��ص�ع التفاقية خاليا من ال�ص�اغل 
املدعي  ل�صالح  امللكية  �صهادة  يف  ال���اردة  العقاري  القيد  ا�صارة  والغاء  املدعي  اىل  احليازة  ورد 
عليه )تخ�صع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتمليك طبقا لعقد اليجار املنتهي 
ال��دائ��رة( وتكليف دائ��رة الرا���ص��ي والم���اك لتنفيذ ذل��ك وعليه فان  ل��دى  امل���دع  وملحقاته 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/531  ا�شتئناف عقاري    

حمل  جمه�ل  ذ.م.م   ك��صت  اي�صت  اآن��د  دي��راج   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
ابراهيم  وميثله:غازي  ليمتد  كيه   3 مارينا   / امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة 
رقم  ب��ال��دع���ى  ال�����ص��ادر  ال��ق��رار/ احلكم  ا�صتاأنف  ق��د  �صيفان   ب��ن  احمد 

2017/350 عقاري كلي بتاريخ:2017/11/19     
وحددت لها جل�صه ي�م الثنني  امل�افق 2018/4/23 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ص�ركم  يقت�صي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1599  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- امين عبدالرحمن مر�ص�د  جمه�ل حمل القامة 
امل�صتاأنف / بي�صن� بر�صاد بي�ص�ياي وميثله:�صاحلة خليفة لحج  ان  مبا 
ب��ال��دع���ى رقم  ال�����ص��ادر  ال��ق��رار/ احل��ك��م  ا���ص��ت��اأن��ف  خليفة الب�صطي  ق��د 

2017/698 مدين جزئي بتاريخ:2017/12/6     
وحددت لها جل�صه ي�م الحد  امل�افق 2018/5/20 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ص�ركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/148  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- حممد حمي حممد حممد �صليمان جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي/با�صل عاطف اجلرمقاين .

البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���ص��ت�����ص��دار  ط��ل��ب   
درهم   )160000( مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  اإل���زام  ب��ت��اري��خ:2018/3/22 

للمدعي والر�ص�م وامل�صاريف . 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خال 15 ي�م من الي�م التايل لن�صر 

هذا العان.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/740  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/بانغ ج�ن جي جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/�صنغ�ى 
ب�صداد  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  ل� 
 %12 ب�اقع  امل�صتحقة  القان�نية  الفائدة  اىل  بال�صافة  درهم  مبلغ )200000( 
�صن�يا من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والزام املدعي عليه بالر�ص�م 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة ي�م اخلمي�ص امل�افق:2018/4/19 
اأو من  ال�صاعة:08:30�ص بالقاعة:ch.2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/614  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  رافايل رافيه اب�روي�ص جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام  قد  املط�ع  حممد  ح�صن  وميثله:عبدالرحمن  ح�صني  ���ص��روار  ح�صني  ن�صرت 
 )30000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك 
درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القان�نية ب�اقع 9% منذ تاريخ 
ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة ي�م اخلمي�ص امل�افق  2018/4/19   
ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/406  جتاري كلي

فايناىل   -3 م��الم��ريى  تيم�ر  دو���ص��ت  �صب   -2 جهانديده  م�صيح  عليه/بيزن  امل��دع��ي  اىل 
للتجارة  �صليكت�ر   -5 م.م.ح  تريدينغ  ج��رال  فلفاجر   -4 م.م.ح  العامة  للتجارة  بيزن�ص 
�صادرات  املدعي/بنك  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل  م��ريزائ��ى  كاكاجان  ب��ه��ادر   -6 م.م.ح 
ايران )الفرع الرئي�صي( قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
والر�ص�م  درهم   )80531702.54( وق��دره  مببلغ   )1.2.3.4.5.6.7.8( والت�صامن  بالتكافل 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 14% من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف:2018/1/20 
وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء امل�افق:2018/5/2 ال�صاعة:09:30�ص 
بالقاعة:ch.2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/602  جتاري كلي

اي�صر  املدعي/�صركة  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  م.م.ح  عليه/ميدك�م  املدعي  اىل 
للكمبي�تر ام اي املحدودة وميثله:�صعيد جمعه �صعيد ال�ص�يدي قد اأقام عليك الدع�ى 
وامل�قع  جت��اري  رق����م:2018/35  التحفظي  احلجز  وثب�ت  ب�صحة  احلكم  وم��ص�عها 
طبقا  دبي  بامارة  مقرها  يف  عليها  املدعي  ال�صركة  م�ج�دات  على  بتاريخ:2018/3/4 
ي�م  جل�صة  لها  امل��ح��ام��اة.وح��ددت  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�ص�م  احلجز  لقرار 
الربعاء امل�افق:2018/4/25 ال�صاعة:09:30�ص بالقاعة:ch.1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ص�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12301 بتاريخ 2018/4/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/250   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صدهم/1- تيباد لالكرتونيات - �ص ذ م م 2-�صيد حممد معني �صيد ا�صرف �صادقي 
ب�صفته كفيل و�صامن ملدي�نية تيباد لالكرتونيات - �ص ذ م م 3-�صيد حممد مبني �صيد علي 
ا�صرف �صادقي ب�صفته كفيل و�صامن ملدي�نية تيباد لالكرتونيات - �ص ذ م م 4- �صيد حممد 
م  م  ذ  �ص   - لالكرتونيات  تيباد  ملدي�نية  و�صامن  كفيل  ب�صفته  �صادقي  ا�صرف  �صيد  حم�صن 
5-�صب دو�صت تيم�ر مال مريي ب�صفته كفيل و�صامن ملدي�نية تيباد لالكرتونيات - �ص ذ م م  
جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ملي ايران وميثله / حممد عي�صى �صلطان 
والتكافل  بالت�صامن  والزامكم  اع��اه  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�ص�يدي 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )74214798.81( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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م�سرح راأ�س اخليمة يحيي فعالية ثقافية ويكرم مرمي 
�سلطان �سخ�سية العام امل�سرحية 

-البدواوي واأبو الري�ش وال�سبب يطرحون اأفكار زايد 

ال�سعودية تتوج بطلني لتحدي القراءة 
العربي على م�ستوى اململكة

على  القراءة  لتحدي  بطلني  بتت�يج  ال�صع�دية  العربية  اململكة  احتفلت 
الثالثة على م�صت�ى اململكة هما الطالب عمر معي�ص  العربي يف دورته 
�صدمي  والطالبة  الذك�ر  الطلبة  م�صت�ى  على  مكة  مدينة  من  القرين 
متف�قني  الإن���اث  م�صت�ى  على  الريا�ص  مدينة  م��ن  امل��ب��دل  عبدالعزيز 
عن  ممثلني  النهائية  الت�صفيات  بلغ�ا  وطالبة  طالبا   20 على  بذلك 
اأكرث من ملي�ن طالب وطالبة خا�ص�ا  خمتلف مدار�ص اململكة من بني 

خمتلف مراحل ال�صباق املعريف الأكرب عربيا على مدار العام الدرا�صي.
وعلى �صعيد حتدي املدار�ص .. فازت مدر�صة ال�صام الأهلية من اخلرب 
بلقب » املدر�صة املتميزة » على م�صت�ى اململكة اأما لقب » امل�صرف املتميز« 

فكان من ن�صيب املعلمة هاجر عي�صة احلارثي.
ح�صر احلفل - الذي ا�صت�صافته العا�صمة ال�صع�دية الريا�ص بالتن�صيق 
بني وزارة التعليم ال�صع�دية والأمانة العامة لتحدي القراءة العربي يف 
و  التعليم  وزي��ر  نائب  العا�صي  حممد  بن  عبدالرحمن  الدكت�ر   - دب��ي 
وم�ص�ؤول�ن من  العربي  القراءة  لتحدي  العام  الأم��ني  ال�صام�صي  جناء 
اإدارات التعليم باملناطق واملحافظات يف اململكة اإىل جانب عدد من مديري 
اأوائل  بينهم  من  املدار�ص  طلبة  من  ونخبة  واملعلمات  واملعلمني  املدار�ص 

الطلبة على م�صت�ى املدار�ص والإدارات التعليمية.
ووجه الدكت�ر عبدالرحمن العا�صي نائب وزير التعليم - يف كلمته خال 
احلفل - ال�صكر اإىل �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكت�م نائب 
لتبينه هذه  »رع��اه اهلل«  ال���زراء حاكم دبي  الدولة رئي�ص جمل�ص  رئي�ص 

املبادرة التي ت�صهم بالنه��ص باأمتنا العربية ولغتنا العربية الغراء.
اإيجابيا  اأن يحدث تغيريا  ري��ادي نت�قع  القراءة م�صروع  اإن حتدي  وقال 
يف ثقافة هذا اجليل .. م�صيفا » نعمل على غر�ص ثقافة ?القراءة لتك�ن 
منط حياة وو�صيلة بناء فكري للن�صء من اأجل حتقيق اأهداف روؤية اململكة 

.»2030
عن  ال��دف��اع  يف  ال�صابة  الأج��ي��ال  دور  على  ال�صام�صي  ���ص��ددت  جانبها  م��ن 
امل�صهد  تط�ير  اأن   « م�ؤكدة   .. وق���اع��ده  ال�صليم  الإن�صاين  الفكر  اأ�ص�ل 
القراءة..  م�صت�ى  رف��ع  ع��رب  باأوطاننا  يليق  تط�يرا  وال��ف��ك��ري  الثقايف 
والنه��ص بها ي�صكل هدفا عربيا ت�صعه جميع البلدان امل�صاركة على راأ�ص 

اأول�ياتها«.
ولفتت ال�صام�صي اإىل اململكة حققت تقدما ن�عيا من اخلطة ال�صرتاتيجية 
10 يف املائة حتى  اأن يزيد ال�صرتاك كل عام  اخلم�صية التي ن�صت على 

ال��ص�ل اإىل 50 يف املائة من طلبة املدار�ص يف ال�طن العربي.
ون�هت باجله�د ال�صتثنائية التي بذلها ويبذلها ممثل� اململكة العربية 
كفاية  مل�صاعفة  امل�صاركة  العربية  ال��دول  ممثلي  اإخ�انهم  مع  ال�صع�دية 
اأنتج حراكا عربيا  العمل  اأن هذا  اإىل  .. م�صرية  العربي  امليدان الرتب�ي 
العام  ل�صالح امل�صروع حيث �صجل ا�صرتاك 10 مايني طالب وطالبة يف 

الثالث على م�صت�ى الدول العربية واأبنائنا يف دول الغرتاب.
اأعداد  يف  ك��ب��رية  زي���ادة  الثالثة  دورت���ه  العربي يف  ال��ق��راءة  و�صهد حت��دي 
الطلبة امل�صاركني بلغت اأكرث من ملي�ن و44 األف طالب وطالبة وذلك 
بزيادة تقدر باأكرث من 65 يف املائة عن عدد الطلبة امل�صاركني يف الدورة 
الثانية وثاثة اأ�صعاف العدد امل�صجل يف الدورة الأوىل الأمر الذي يعك�ص 
الزخم الكبري الذي �صنعه حتدي القراءة العربي كاأكرب تظاهرة ثقافية 

من ن�عها م�جهة للن�صء خال ثاثة اأع�ام فقط من اإطاقه.
وتناف�صت يف دورة هذا العام على لقب املدر�صة املتميزة 12 األفا و 420 
مدر�صة من خمتلف مناطق وحمافظات اململكة العربية ال�صع�دية و18 

األفا و254 م�صرفا وم�صرفة.
وكتظاهرة ثقافية ومعرفية تهدف اإىل تر�صيخ ثقافة القراءة لدى الأجيال 
اجلديدة .. جنح حتدي القراءة العربي يف دورة 2018 يف التح�ل اإىل 
ممار�صة منهجية متداخلة يف �صلب العملية التعلمية والرتب�ية وه� اأمر 
العربي والعامل  ال�طن  العري�صة على م�صت�ى  امل�صاركة  ترجم يف حجم 
فقد بلغ عدد الطلبة امل�صجلني يف التحدي اأكرث من 10 مايني طالب 
ر�صميا  العام  هذا  الت�صجيل  فتح  بعدما  اأجنبية  منها   30 دول��ة   44 من 
للطلبة العرب يف دول املهجر. اأما عدد املدار�ص امل�صاركة يف التحدي فقدر 
ب� 52 األف مدر�صة .. بينما و�صل عدد امل�صرفني وامل�صرفات امل�صجلني يف 

التحدي اإىل 86 األفا.
الدول  م�صت�ى  على  العربي  القراءة  لتحدي  النهائية  الت�صفيات  وكانت 
امل�صاركة قد انطلقت بدءا من 25 مار�ص املا�صي حيث يتم اختيار اأوائل 
الطلبة على م�صت�ى املديريات التعليمية قبل اأن يتم تت�يج بطل التحدي 
يف كل دولة. و�صيخ��ص اأوائل التحدي الت�صفية الأخرية التي �صتقام يف 
دبي يف اأكت�بر املقبل ليتم بعدها الإعان عن بطل حتدي القراءة العربي 

يف دورته الثالثة يف حفل حا�صد ت�صت�صيفه دبي.
ويهدف حتدي القراءة العربي الذي اأطلقه �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد 
2015 اإىل تعزيز ثقافة القراءة لدى الأجيال  اآل مكت�م عام  بن را�صد 
واعية ومدركة  ذات عقلية  �صخ�صية عربية  وبناء  العربية  باللغة  ال�صابة 
والت�ا�صل  الفكري  والتاقح  الآخ���ر  وق��ب���ل  الت�صامح  مفاهيم  واإر���ص��اء 

احل�صاري بني ال�صع�ب والثقافات املختلفة.

دولة  مب�ساركة 104 ر�سامني من 32 

»ال�سارقة القرائي للطفل« ي�ست�سيف 355 لوحة يف معر�س ال�سارقة لر�سوم كتب الطفل

•• راأ�س اخليمة – الفجر

راأ�ص  م�صرح  يف  والإع��ام��ي��ة   الثقافية  اللجنة  اأح��ي��ت 
اخل��ي��م��ة ال���ط��ن��ي وب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��م��ع��ي��ة الإم�����ارات 
وفكرية مبنا�صبة  ثقافية  فعالية  الجتماعية  للتنمية 
 ، املا�صي  اخلمي�ص  ي���م  �صباح   ، م   2018 ع��ام زاي��د 
ح��ي��ث ح�����ص��ره��ا ج��م��ه���ر غ��ف��ري م���ن م��ث��ق��ف��ي وفناين 

الإمارات ..
بداية األقى الدكت�ر : علي عبد اهلل فار�ص اأمني ال�صر 
بها  رّح���ب  كلمة   ال���ط��ن��ي  راأ����ص اخليمة  مل�صرح  ال��ع��ام 
واأ�صار   ، الفكرية  ال��ن��دوة  يف  وامل�صاركني  باحلا�صرين 
ب��زوغ فجر  اأن  م�صرية عق�د منذ  اإىل  الدكت�ر فار�ص 
الحتاد املبارك بّينت اأن اهلل اأكرم هذه الأر�ص الطيبة 
باأن جعلها تنجب قادة عظماء جعل�ا  الطاهر  وثراها 
وما  الإم��ارات  وطنهم  وا�صم  لأ�صمائهم  مرادفاً  اخلري 
اأجمله من معنى واأبلغه من تعبري ودللة عن اأ�صالة 
وقيم متيز �صعب هذه الأر�ص واأبنائها الذين يختزن�ن 

يف نف��صهم العزة والإباء والكرامة والإن�صانية.

فكر زايد: 

وتابع :« ان املغف�ر له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
والإمي����ان  ال��ع��زمي��ة  م��ن  ام��ت��ل��ك  ثراه”  اهلل  “طيب 
�صعبه  ن��ف������ص  يف  غ��ر���ص��ه��ا  ال��ت��ي  والإرادة  والت�صميم 
والتقدم  احل�����ص��ارة  معركة  خ��ص  على  ق���ادراً  ليك�ن 
الأر�ص  اأمم  اأرق���ى  ب��ني  م�قعه  تر�صيخ  على  وال��ق��درة 
واأك��رثه��ا ت��ط���راً، فكان مياد الإم���ارات اإي��ذان��اً بدولة 
مبق�مات  والقيم  باحلا�صر  الأ���ص��ال��ة  مت��زج  ع�صرية 
نعمة  يعك�ص  ال���ذي  ال��ف��ري��د  ال��ن��م���ذج  ليك�ن  ال��ت��ق��دم، 
الإ���ص��ع��اع احل�����ص��اري ع��رب ام��ت��اك م��ق���م��ات��ه ، حيث 
الإن�صان اأغلى ثروات ال�طن والإن�صانية عن�ان ر�صالته 
لكافة �صع�ب الأر�ص ، الإن�صانية بقيمها ومثلها وع�صقها 
قل  تعاي�ص  جتربة  لتثمر  والن��ف��ت��اح  واملحبة  لل�صام 
نظريها يف انفتاح الثقافات ، كانت تلك خا�صة جه�د 
عق�د ط�يلة من العمل وال�صرب والثبات التي جعلها 
القائد امل�ؤ�ص�ص مناهج حياة يف قل�ب �صعبه وعق�لهم، 
اخلري  لتحمل  العامل  مع  تربطهم  ج�ص�ًرا  واأ�صبحت 

والتاآخي وال�صام. 

عام زايد :
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  اإع���ان  ك��ان  هنا  م��ن   »: وق���ال 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل”، 
عن اعتماد العام 2018 م ليك�ن عام زايد يف الذكرى 
املئ�ية ملياد القائد ال�صتثناء واأحد �صناع تاريخ املجد 
اأورثها  التي  القيم  ونبل  وم�اقفه  بعطائه  الإن�صاين 
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  واإط���اق   ، ال��زم��ان  اأب��د  ل�صعبه 
نائب  ظبي  اأب����  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
الر�صمي  ال�����ص��ع��ار   ، امل�صلحة  ل��ل��ق���ات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ورمز خالد جتاوزت  بهامة  وفخراً  تقديراً   ، للمبادرة 
لزمنها، فهي  �صابقة  وكانت  اأفعاله ومبادراته احلدود 
خ��ا���ص��ة اخل����ربة وامل��ح��ب��ة وال��ق��ي��م م��ن ه��ام��ة عربية 
بعد  وعزة  ال�طن فخراً  بها  ارتقى  وعاملية  واإ�صامية 
الطم�حة  مثاًل لاأمم  امل�ؤ�ص�ص  قائده  بنظرة  بات  اأن 
والقادرة على م�اكبة ع�صرها والتقدم عليه بال�صتناد 

اإىل اإرث اخلري.
زايد  ع��ام  ع��ن  الفكرية  ال��ن��دوة  فعاليات  ب���داأت  بعدها 
بن عب�د  �صيف حممد   : الدكت�ر  فيها كل من  �صارك 
البدواوي الذي تناول املح�ر الأول  من الندوة بعن�ان 
الذاكرة  يف  )ح��دي��ث��اً  الحت���اد  م�ؤ�ص�ص  زاي���د  ال�صيخ   :
وحياة يف التاريخ ( واأعقبه بعد ذلك الأ�صتاذ : علي اأب� 
الري�ص يف املح�ر الثاين فه� بعن�ان : زايد ال�صخ�صية 

الأخاقية. اأما املح�ر الثالث فقد حتدث فيه الأ�صتاذ 
واأ�صالة  ال��ث��ق��ايف  امل�����روث   : ب��ع��ن���ان  ال�صبب  اهلل  عبد 

الرتاث يف فكر ال�صيخ زايد.

»ب�ست الفنون »:
واأعقب الندوة الفكرية التد�صني الر�صمي ملجلة امل�صرح 
) ب�صت الفن�ن ( اإلكرتونياً وورقياً وهي جملة ف�صلية 
باأخبار  تعني  ال�طني  راأ���ص اخليمة  ت�صدر عن م�صرح 
امل�صرح املتن�عة وحفلت بالعديد من الدرا�صات النقدية 
امل�صرحية يف دول���ة الإم����ارات  وال��ف��ك��ري��ة ع��ن احل��رك��ة 
 : الدكت�ر  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  وجت��در   . املتحدة  العربية 
يراأ�ص حترير هذه  ال��ذي  ه�  بن �صراي  حمد حممد 

املجلة.
واأخ�����رياً مّت ت��ك��رمي ال��ف��ن��ان��ة ال��ق��دي��رة م���رمي �صلطان 
عن  تثميناً  م   208 لعام  امل�صرحية  ال��ع��ام  ك�صخ�صية 
ط�ال  والإذاع��ي��ة  والتلفزي�نية  امل�صرحية  اأعمالها  كل 

م�صريتها الفنية العام عرب ن�صف قرن من الزمان.
م�صرح  م��ع  امل�صاركة  اجل��ه��ات  بتكرمي  احلفل  واختتم 
العزيزة على  الفعالية   ال�طني يف هذه  راأ���ص اخليمة 

كل قلب اإماراتي.

•• ال�صارقة-الفجر:

ثقافة  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ت���ا���ص��ل��ة  ج��ه���ده  �صمن 
الطفل ورفع وعيه باأهمية الكتاب واملعرفة، 
للطفل  القرائي  ال�صارقة  مهرجان  ينظم 
بن�صخته العا�صرة التي تقام يف مركز اإك�صب� 
 28 اإىل   18 م��ن  ال��ف��رتة  ال�صارقة خ��ال 
 ... اأبريل اجل��اري، حتت �صعار »م�صتقبلك 
ال�صابعة  ال��دورة  فعاليات  كتاب«،  ُبعد  على 
من معر�ص ال�صارقة لر�ص�م كتب الطفل.  
ر�صامني   104 وينطلق معر�ص مب�صاركة 

ل�حة،   355 ي��ع��ر���ص���ن  دول�����ة،   32 م���ن 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  ت�����ص��ج��ل  ح��ي��ث 
املتحدة بن�صخة هذا العام م�صاركتها الأكرب 
12ر�صاماً،  يف تاريخ املعر�ص، من خ��ال   
فيما يبلغ عدد الر�صامني العرب امل�صاركني 
ر�صاماً، بالإ�صافة اإىل 63 ر�صاماً من   29

بقية دول العامل.
الر�صامني  ت�صجيع  اإىل  امل��ع��ر���ص  وي��ه��دف 
الر�ص�مات  اأف�صل  تقدمي  على  والفنانني 
وحتبب  الأط��ف��ال  اهتمام  ت�صتقطب  ال��ت��ي 
تن�صئة جيل �صديق  بهدف  القراءة،  اإليهم 

للكتاب، قادر على ا�صتقاء معل�ماته، ورفد 
ر�صيده اللغ�ي والثقايف من خال الكتب 
الفني  امل�صت�ى  على  العالية  اجل����دة  ذات 
ال��ع��ام من  ه��ذا  ن�صخة  وامل��ع��ريف. تخ�ص�ص 
تتيح  »اأف���ق«  عن�ان  حتت  من�صة  املهرجان 
والر�صامني  ال��ن��ا���ص��ري��ن  اأم�����ام  ال��ف��ر���ص��ة 
فر�ص  لتفعيل  والت�ا�صل  للقاء  وامل�ؤلفني 
العاملني  ب��ني  امل�صرتك  والعمل  ال��ت��ع��اون، 
اإىل  امل��ع��ر���ص  ي�صعى  اإذ  ال��ط��ف��ل،  ك��ت��اب  يف 
ال��ك�����ص��ف ع���ن جت�����ارب ف��ن��ي��ة م���ن خمتلف 
اأح���دث م��ا يقدمه  ال��ع��امل، ويعك�ص  ب��ل��دان 

العامل�ن يف جمال الفن�ن الرقمية، وذوو 
امل���دار����ص والأ���ص��ال��ي��ب امل��ت��ف��ردة يف جت�صيد 
العمل ال�صردي الق�ص�صي يف ر�ص�م واأعمال 
ال�صارقة  م��ه��رج��ان  ب�صرية.وي�صت�صيف 
 134 العام  ه��ذا  دورة  يف  للطفل  القرائي 
واأجنبية،  عربية  دول���ة   18 م��ن  ن�صر  دار 
امل�ؤلفني  م��ن  ���ص��ي��ف��اً،   286 اإىل  اإ���ص��اف��ة 
من  واملتخ�ص�صني  والر�صامني  والفنانني 
121 دولة، يقدم�ن 2600 فعالية، على 
مدار اأيام املهرجان، اإىل جانب العديد من 

العرو�ص الفنية والرتفيهية والثقافية. 

ويعترب مهرجان ال�صارقة القرائي للطفل، 
الذي ي�صت�صيف �صن�ياً نخبة من الفنانني 
امل�����ص��ه���ري��ن م��ن �صتى اأن��ح��اء ال��ع��امل، من 
اأهم الفعاليات الثقافية واملعرفية امل�جهة 
ل��اأط��ف��ال وال��ي��اف��ع��ني يف دول����ة الإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وامل��ن��ط��ق��ة، وق���د جتاوز 
حدث  اإىل  للكتاب  معر�صاً  ك�نه  من  دوره 
ال���زوار  م��ع��ارف  اإغ��ن��اء  يف  ي�صهم  متكامل، 
نخبة  مب�صاركة  النافعة،  والآداب  بالعل�م 
املعنية  واملراكز  واجلمعيات  امل�ؤ�ص�صات  من 

بالأطفال. 

2018 لعام  العربية  الثقافة  عا�سمة  املغربية  وجدة  احتفالت  يف  ال�سارقة" ت�سارك  "ثقافة 
اأ�صاد معايل حممد الأعرج وزير الثقافة املغربي بدور 
جه�د  اأن  م���ؤك��دا  ال��ث��ق��ايف  امل�صهد  تفعيل  يف  ال�����ص��ارق��ة 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��� ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت���ر ���ص��ل��ط��ان ب��ن حممد 
القا�صمي ع�ص� املجل�ص الأعلى حاكم ال�صارقة امل�صتمرة 
لل�صارقة  جعل   ، جمالتها  مبختلف  الثقافة  دع��م  يف 
ح�ص�راً لفتاً يف ال�صاحة العربية والدولية، من خال 
متن�عة  ثقافية  فعاليات  من  وت�صت�صرفه  تربجمه  ما 
داعمة للمبدعني و بالأخ�ص امل�اهب واملثقفني العرب، 
مما جعلها منارة معرفية وعلمية وفكرية تن�صر ن�رها 

يف خمتلف املناطق يف العامل العربي والغربي.
ج���اء ذل���ك خ���ال ل��ق��ائ��ه ب�����ص��ع��ادة ع���ب���داهلل ب���ن حممد 
الذى ترا�ص  ال�صارقة  الثقافة يف  دائرة  الع�ي�ص رئي�ص 
اإدارة  م��دي��ر  الق�صري  حم��م��د  بع�ص�ية  ال���دائ���رة  وف���د 
وجدة  مدينة  احتفالية  يف  بالدائرة  الثقافية  ال�ص�ؤون 
التي   2018 لعام  العربية  الثقافة  عا�صمة  باملغرب 
ال�طن  يف  جهات  ع��دة  مب�صاركة  الول  ام�ص  اختتمت 

العربي.

من جانبه هنا �صعادة عبداهلل الع�ي�ص معاليه بتت�يج 
م�ؤكدا  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  ال��ع��رب��ي��ة  للثقافة  عا�صمة  وج���ده 
ال�طن  خارطة  على  دائ��م  ب�صكل  حا�صرة  ال�صارقة  اأن 
العربي والعامل عرب فعاليات وبرامج ثقافية متن�عة، 
ال�صيخ  ال�صم�  ���ص��اح��ب  يدعمها  م���ب���ادرات  خ���ال  م��ن 
املجل�ص  ع�ص�  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت���ر 
الأعلى حاكم ال�صارقة، واأن ال�صارقة ت�صعى ب�صكل دائم يف 
تفعيل امل�صهد الثقايف يف خمتلف الدول العربية وتعزز 
ال��ع��اق��ات واحل����ار الثقايف ع��رب ال��ت��ع��اون م��ع خمتلف 
امل�ؤ�ص�صات املعنية يف ال�صاأن الثقايف.من جهة اأخرى ا�صاد 
للمنظمة  العام  املدير  احلربي  �صع�د  الدكت�ر  �صعادة 
فعاليات  خ���ال  وال��ع��ل���م  وال��ث��ق��اف��ة  للرتبية  ال��ع��رب��ي��ة 
ان  معتربا  ل��اإب��داع  ال�صارقة  ب��دع��م  وج���دة  احتفالية 
ال�صارقة كانت ول تزال واحة وارفة الظل تنجب املبدع 
وتكرم �صاحب الإجن��از وتكافئ كل من يقدم الإ�صافة 
ملختلف  رئي�صا  مقرا  اأ�صبحت  حيث  الثقايف،  احلقل  يف 

الفن�ن الثقافية املحلية والعربية والعاملية.
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اأنا  ���ص��ه��رية  )اأن�����ا  مل�صل�صل  ر���ص��ح��ك  م���ن   •
اخلائن(؟

على  للم�صل�صل  املنتجة  ال�����ص��رك��ة  ح�صلت   -
حق�ق حت�يل الرواية اإىل عمل درامي، وحتّدث 
اإيّل القيم�ن فيها ب�صاأن م�صروع يتعّلق بها. قراأت 
ال�صديد  لإع��ج��اب��ي  قيا�صي  ب���ق��ت  ب��داي��ًة  ال���رواي���ة 
باأحداثها. وللحقيقة، عندما عرفت اأن امل�صروع �صيك�ن 
عمًا درامياً مل اأحتّم�ص لاأمر، لكن بعد جل�صة نقا�ص 
ردود  واحل��م��د هلل  ال��ت��ج��رب��ة.  خ������ص  ع��ل��ى  ت�صجعت 

الفعل عليها حتى الآن جيدة.
اإىل عمل  البداية على حت�يلها  • ملاذا حتفظتمِ يف 

درامي؟
- اأع�صق ال�صينما منذ طف�لتي. حتدثت اإىل املنتج 
يف اإمكان اأن يك�ن امل�صروع فيلماً ولي�ص م�صل�صًا 
تت�افر  الأخ��ري حيث  على  الإب��ق��اء  ف�صل  لكنه 
ل  التي  الأح���داث  ل�صتعرا�ص  كبرية  م�صاحة 
�صاعتني،  اأق��ل من  يف  تفا�صيلها  تبيان  ميكن 

هي مدة الفيلم.
نظر  وج��ه��ة  م��ن  ال��ق�����ص��ة  ع��ر���ص  • ل��ك��ن 
ي�صيب  رمب�������ا  ج������زاأي������ن  يف  ال����ط����رف����ني 

اجلمه�ر بامللل.
- اعترب هذا الأمر نقطة متّيز للم�صل�صل 
ت�صيف اإليه ول تنتق�ص منه، خ�ص��صاً 
اأخربها  اإن  اأية ق�صة تبقى ناق�صة  اأن 
طرف واحد. ن�صاهد يف العمل الق�صة 
من وجهة نظر الطرفني وحكايتني 
يك�ن  النهائي  واحلكم  خمتلفتني، 
�ص�اء  ال��ت��ج��رب��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ج��م��ه���ر 

بال�صلب اأو بالإيجاب.
العمل  ع��ر���ص  اأن  ت��ري��ن  ه��ل   •
ن�صبة  يف  اأث�����ر  رم�������ص���ان  خ�����ارج 

امل�صاهدة؟
بدوري  اإل  نف�صي  اأ�صغل  ل   -
فيه.  اأ�صارك  الذي  وبالعمل 
الفنية  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل  اأم������ا 
فثمة فريق عمل م�ص�ؤول 
اإنتاج  �صركة  م��ن  عنها 
وغريهما.  وت�����ص���ي��ق 
وال�����������������درام�����������������ا يف 
الأخرية  ال�صن�ات 
قا�صرة  ت��ع��د  مل 
ع������ل������ى ����ص���ه���ر 
رم�����ص��ان، بل 
متتّد ط�ال 
ال�����������ع�����������ام، 

جناحاً  وحققت  الف�صيل  ال�صهر  خ��ارج  عر�صت  كثرية  م�صل�صات  وثمة 
العمل ولي�ص ت�قيت  دائ��م��اً على حمت�ى  ال��ره��ان يك�ن  راأي���ي،  ك��ب��رياً. يف 

العر�ص.
�صبب  ما  اأخرياً.  تب��صني(  )با�ص  اجلديد  فيلمك  ال�صالت  • ا�صتقبلت 

حما�صتك لهذه التجربة؟
اأحمد  وامل��خ��رج  امل���ؤل��ف  عنها  اإيّل  حت��دث  عندما  الفيلم  بق�صة  اأعجبت   -
عامر، ووجدتها خمتلفة وك�ميدية يف ال�قت نف�صه، كذلك �صخ�صيتي مل 
اأقدمها على ال�صا�صة �صابقاً. لذا مل اأتردد يف امل�افقة، خ�ص��صاً اأنني اأ�صعى 

اإىل اأداء اأدوار متن�عة تظهرين ب�صكل خمتلف للجمه�ر.
ط�يلة؟ فرتة  منذ  له  حت�صريك  رغم  الفيلم  عر�ص  تاأخر  �صبب  • ما 

اأن ثمة م�صاهد واأغاين قدمية يف الأحداث  - عرفت من ال�صركة املنتجة 
ا�صتغرق احل�ص�ل على حق�ق عر�صها وقتاً ط�يًا، ذلك ب�صبب الإجراءات 
املرتبطة بامللكية الفكرية التي كان يجب اإنهاوؤها قبل طرح العمل جتارياً 

يف ال�صالت.
بعينها؟ فنية  مناذج  على  ا�صقاطاً  يحمل  الفيلم  اأن  البع�ص  • وجد 

اإىل  يتطّرق  العك�ص،  على  �صخ�صية.  اأي��ة  على  اإ�صقاطاً  الفيلم  يحمل  - ل 
مناذج م�ج�دة يف املجتمع، والتناق�ص يف الطباع لي�ص �صمة )فجر( البطلة 
طابعاً  يحمل  النهاية  يف  والعمل  منا.  كثريين  لدى  م�ج�د  بل  فح�صب، 

ك�ميدياً، وعندما قراأت ال�صيناري� اأ�صحكتني الأحداث وت�صاعدها.
كثرية. حت�لت  )فجر(  لدى  • لكن 

- ارتبطت التح�لت بتداخل الأفكار الذي تعانيه )فجر(، وه� ما مل�صته 
فيها منذ قراءة الدور، فهي فتاة لديها م�صكات متّر بها فتيات بعمرها، 
باآراء  تتاأثر  فتجدها  مرجعية،  اأو  ثقافية  خلفية  اأي��ة  حتمل  ل  كانت  ومل��ا 

خمتلفة ومتناق�صة.
الفيلم  قبل طرح  الرق�ص  بدلة  ب�صبب  لانتقاد  التعّر�ص  اأزعجك  • هل 

جتارياً يف ال�صالت؟
امل�صبق.  النتقاد  ولي�ص  العمل  م�صاهدة  على  القائم  بالنتقاد  اأرح���ب   -
الفيلم جتربة فنية يجب تقييمه من خال م�صاهدته ولي�ص من خال 

الفيدي� الرتويجي.
عن  �صائب  غري  انطباعاً  فقط  للكبار  الفيلم  ت�صنيف  يف  وجدت  • هل 

اأحداثه؟
وهذا  فعًا،  فقط  الكبار  اإىل  الفيلم  يتناولها  التي  الك�ميديا  تت�ّجه   -
العاملية. مل يزعجني هذا الأم��ر، خ�ص��صاً  ال�صينما  الت�صنيف م�ج�د يف 

اأن الإيفيهات والأحداث متنا�صبة مع الت�صنيف.
ال�صالت؟ يف  الفيلم  عر�ص  ت�قيت  من  بالقلق  �صعرت  • هل 

- كما ذكرت لك �صلفاً، ل اأتدخل يف التفا�صيل البعيدة عن دوري واخلا�صة 
اأتعامل معها، وبالن�صبة  التي  ال�صركات  اأثق ب�صدة يف  الت�ص�يقية.  بالأم�ر 
اإىل هذا الفيلم فال�صركة املنتجة وال�صركة امل�ص�ؤولة عن الت�زيع معنيتان 
ال��رتك��ي��ز يف  اأف�����ص��ل  وم��ن جهتي  ال�����ص��الت،  ال��ع��ر���ص يف  ت�قيت  باختيار 

خط�اتي املقبلة وم�صاريعي امل�صتقبلية.
اأمر  وه�  خان،  حممد  الراحل  املخرج  ظه�ر  تب��صني(  )با�ص  • ي�صهد 

اأّثر يف يا�صمني رئي�ص ب�صدة..
 - �صعرت باأن الأ�صتاذ خان ل يزال بيننا، و�صعدت باأن الفيلم اأتاح للجمه�ر 
روؤيته مرة اآخرى، فه� اأ�صتاذ بكل ما حتمله الكلمة من معنى، ولأحتدث 

عنه �صاأحتاج اإىل كتب ل جمرد كلمات.

الرهان يكون دائمًا على حمتوى العمل ولي�ش توقيت العر�ش

يا�سمني رئي�س: )بال�س تبو�سني( 
ل يحمل اإ�سقاطًا على اأية �سخ�سية

هند �سربي اأف�سل ممثلة 
عربية يف ال�ستفتاء

طرحت و�صائل اعام عربية، �ص�ؤاًل على اجلمه�ر العربي بهدف م�صاركة 
الراأي، ح�ل من هي اأف�صل ممثلة عربية لعام 2017 ؟ هل هي ي�صرا، غادة 

عبد الرازق اأم هند �صربي ؟ .
وبعد ا�صب�ع من الت�ص�يت امل�صتمر، ا�صتطاعت هند �صربي ان حت�صد املركز 
%42 من ال�ص�ات، وحّلت املمثلة  الول يف ا�صتفتاء الفن وح�صلت على 
ي�صرا يف املركز الثاين بن�صبة %39 ، اأما غادة عبد الرازق فاحتلت املركز 

الثالث ب�%19 من ال�ص�ات .

اأنا  �سهرية...  )اأنا  م�سل�سل  يف  دورها  على  الفعل  ردود  رئي�ش  يا�سمني  تتابع 
اخلائن( الذي انطلق عر�سه اأخريًا على ال�سا�سات تزامنًا مع طرح 
اأحدث اأفالمها ال�سينمائية )بال�ش تبو�سني( يف ال�سالت. يف هذا 
واأ�سباب  والفيلم  امل�سل�سل  عن  امل�سرية  الفنانة  تتحدث  احلوار 

م�ساركتها فيهما، وتتطّرق اإىل تفا�سيل دوريها:

يناف�ش النتاجات الدرامية العربية والعاملية

اجلزائرية رمي غـزايل  بطلة م�سل�سل ) بوقرون(
بعد النجاحات الكبرية التي حققتها النجمة 
اجلزائرية رمي غزايل مبختلف العمال التي 
قدمتها خال الفرتة املا�صية، خ�ص��صا وانها 
وقفت خال اعمالها امام كبار جن�م الدراما 
العربية، حمققة من م�صاركتها جناحا كبريا 

انتاج  ا�صخم  يف  امل�صاركني  اب���رز  اح��د  لتك�ن 
تلفزي�ين جزائري ، �ص�ف يناف�ص النتاجات 
الدرامية العربية والعاملية ويجمع العمل  بني 
لي�صند  اجلزائريني  الفنانني  اأجيال  خمتلف 
البط�لة  دور  للنجمة اجلزائرية رمي غزايل 

28 حلقة �صيتم  " يف  " ب���ق��رون  امل�صل�صل  يف 
عر�صه خال �صهر رم�صان املبارك .

ويعترب العمل التلفزي�ين اجلديد " ب�قرون 
" قفزة ن�عية يف العمال الدرامية الك�ميدية 
وما يت�صمنه من م�صاهد م�ص�قة ومغامرات 
مادية  اإمكانيات  املنتجة  اجلهة  له  خ�ص�صت 
اف�صل  ا���ص��ت��خ��دام  �صيتم  ك��م��ا  ول���ج��ي�����ص��ت��ي��ة، 
الإخ����راج  يف  ال�صينمائية  التقنيات  واأح����دث 
تلفزي�ين  ف��ن��ي  ع��م��ل  اأول  ل��ي��ك���ن  وامل��ع��اجل��ة 

.K4 بتقنية
انتاج العمل ان يك�ن  القائم�ن على  وحر�ص 
امل�����ص��ل�����ص��ل م���ن ح��ي��ث ال�����ص��ي��ن��اري��� والإخ������راج 
، كما حر�صت  باملائة  والإن��ت��اج جزائري مائة 
العمل على عمل  ن�صخة  املنتجة لهذا  اجلهة 
رم�صان  �صهر  ب��ع��د  ع��ر���ص��ه  ليتم  �صينمائية 
اجلزائرية،   ال�صينما  �صالت  كافة  يف  املبارك 
فيما �صيتم عر�ص امل�صل�صل ح�صريا على قناة 

النهار اجلزائرية .
درامي  خيايل  فنتازي  م�صل�صل  "ب�قرون" 
وتتمح�ر  حلقة   28 م��ن  ي��ت��ك���ن  ك���م��ي��دي  
م�صع�د  بيت  من  تبداأ  والتي  امل�ص�قة  ق�صته 
وه������ ع�����امل ع���ب���ق���ري ج����زائ����ري ي��ع��ي�����ص مع 
الت�ن�صية وا�صمها مها وابنته  اأ�صرته وزوجته 
فيفي م�صع�د وعكف م�صع�د وه� يعمل على 
ال��زم��ن لك��رث م��ن ع�صرين  ال�صفر ع��رب  اآل���ة 
البعيد ولكنه  امل�صتقبل  اإىل  ي�صافر  �صنة حتى 
للم�صتقبل  ولي�ص  للما�صي  بال�صفر  يتفاجاأ 
ال�صلطانة  مملكة  يف  الت�ص�يق  عن�صر  ليبداأ 

اململكة،  هيدورة ويعي�ص عدة مغامرات داخل 
هيدورة  مملكة  يف  وق���ع��ه  خ��ال  عر�ص  كما 
معه  لل�صفر  ه��ي��دورة  ال�صلطانة  يفاجئ  ب��ان 
امل�صتقبل  نح�  معه  ال�صفر  لتقر  للم�صتقبل 

اإىل عام 2018.
الدراما  جن���م  اب���رز  امل�صل�صل  ب��ه��ذا  وي�����ص��ارك 
ن�ال   ، عا�ص�ري  حميد   : منهم  اجلزائريني، 
، كرمية  زعرت وف�زي �صاي�صي، كمال ب�عكاز 
ب��ال���ص��اف��ة للنج�م  ف��ري��د وخ��ال��ت��ي ب���ع��ام 
م��ن اجليل اجل��دي��د مثل اإ���ص��ام زن��غ��ا، م�ين 
اإي��ب��ي��زا، زك���ار حممد وك�كبة  ب���ع��ام، ع���ادل 

اأخرى من الفنانني ال�صباب.
والفنانة رمي غزايل ا�صتطاعت ان ت�صق طريق 
"�صتار  برنامج  يف  �صاركت  ان  بعد  النج�مية 

اكادميي"، 
من  العديد  تلك  م�صاركتها  بعد  قدمت  كما 
العمال الغنائية وظه�رها على اكرب املحطات 
الف�صائية العربية، كما قامت بتقدمي برنامج 
�صل�صلة   B 73 التدخل  �صات" وفرقة  "جات 
تعتمد على الإثارة والأك�صن، واملفت�ص طاهر، 
ك��م��ا ق��ام��ت ب��ان��ت��اج ب��رن��ام��ج ال����اع���رة، والذي 
املدن  خمتلف  يف  م�صاهدة  ن�صبة  اعلى  حقق 
العربي  امل��غ��رب  اىل  ب��الإ���ص��اف��ة  اجل��زائ��ري��ة، 
ثمار  اجل��زائ��ري��ة  النجمة  لتح�صد  وفرن�صا، 
العربية  النج�مية  لتدخل عامل  النجاح  هذا 
بكافة  الكبرية  النجاحات  ه��ذه  بعد  والعاملية 
اعمالها التي قامت بتنفيذها خال م�ص�ارها 

الفني.
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تعاين من اآلم والتهابات .. 
فعالة طبيعية  عالجات   10

خمتلف  يف  والل�����ت�����ه�����اب�����ات  الآلم  م�����ن  ك�����ث�����ريون  ي����ع����اين  ال�������دم�������ام: 
ب������ت������ن������اول الأدوي��������������ة  م�����ن�����اط�����ق اجل�������������ص������م، ول�����ك�����ن�����ه�����م ل ي������رغ������ب�������ن 
للطبيب. ال�������ذه�������اب  ق����ب����ل  ح����دت����ه����ا  م������ن  ت����خ����ف����ف  ال�����ت�����ي   امل�������ص���ك���ن���ة 
د، عر�ص الدكت�ر في�صل املالكي، اأخ�صائي العاج الطبيعي،  ويف هذا ال�صدَّ
تخفيف  على  تعمل  اأطعمة   10 )ت���ي��رت(  مب�قع  ح�صابه  على  تغريدة  يف 

الآلم واللتهابات. الأطعمة
الزجنبيل.  1-

الت�ت.  2-
النعناع.  3-

ال�صلم�ن.  4-
البكر. الزيت�ن  زيت   5-

الكركم.  6-
اليقطني. بذور   7-

الكرز.  8-
احلار. الفلفل   9-

الطماطم.  10-

املكرونة قادرة على اإنقا�س الوزن
ت��صل باحث�ن من م�صت�صفى �صانت مايكل يف مدينة ت�رونت� الكندية، من 

خال درا�صة علمية، اإىل قدرة املكرونة على امل�صاهمة يف اإنقا�ص ال�زن.
واأ�صار الباحث�ن، اإىل حدوث ذلك يف حال تناولها كجزء من نظام غذائي 
وم�ؤ�صر  وزن  على  املكرونة  ا�صتهاك  لتاأثري  تقييمهم  بعد  وذل��ك  �صحي، 

كتلة اجل�صم، خال اإجرائهم 30 اختباراً ع�ص�ائياً على 2.488 �صخ�ص.
وت��ن��اول امل�����ص��ارك���ن يف الخ��ت��ب��ارات، ح����ايل 3.3 ح�صة م��ن امل��ك��رون��ة يف 
ال��ت��زام��ه��م يف  م��ع  الأخ����رى،  للكرب�هيدرات  تناولهم  م��ن  ب���دًل  الأ���ص��ب���ع، 
ال�قت ذاته بنظام غذائي يحت�ي على ن�صبة منخف�صة من ال�صكريات، وفق 

"�صب�تنيك".
املكرونة كجزء من نظام غذائي  الباحث�ن، فقدان الذين تناول�ا  ولحظ 

منخف�ص ال�صكريات، لكمية �صغرية من ال�زن.
واأ�صار الدكت�ر ج�ن �صيفينبيرب، املعد الرئي�صي للدرا�صة اإىل، اأن الدرا�صة 
زي��ادة يف ده���ن اجل�صم؛  اأو  ال���زن  زي��ادة  املكرونة يف  اأثبتت ع��دم م�صاهمة 
لذلك مُيكن اأن تك�ن جزءاً من نظام غذائي �صحي، مثل النظام الغذائي 
"بي اإن جي  منخف�ص ال���زن.  واأك��د معدو الدرا�صة، التي ُن�صرت يف ن�صرة 
اإذا كان تناول  اأوبن"،  احتياجهم لإجراء املزيد من البح�ث؛ لتحديد ما 
غذائية  باأنظمة  يقرتن  عندما  التاأثري،  نف�ص  له  يك�ن  اأن  ميكن  املكرونة 
النا�ص  اأن  فكرة  ف��اإن  ريان�ن لم��ربت،  التغذية،  ووفقا لأخ�صائية  اأخ��رى. 
هي  ال����زن  اإن��ق��ا���ص  حماولتهم  عند  ال��ك��رب���ه��ي��درات  خف�ص  اإىل  بحاجة 
م�صللة متاماً. واأكدت اأنه "اإذا كنت ترغب يف اإنقا�ص وزنك، فهذا يتلخ�ص 
م�صمماً  غ��ذائ��ي��اً  ن��ظ��ام��اً  تتبع  واأن  نف�صك،  على  ت�صيطر  اأن  يف  بب�صاطة 
حترق  حتى  الريا�صية،  ال��ت��م��اري��ن  مت��ار���ص  واأن  لحتياجاتك،  خ�صي�صاً 

ال�صعرات احلرارية اأكرث مما تاأكله".

؟ القريوان  مدينة  بنى  الذي  هو  • من 
- عقبة بن نافع

املاء؟ �سرب  بدون  اجلمل  يقطعها  التي  امل�سافة  • كم 
- 400 كيل�مرت

؟ املبارك  رم�سان  �سهر  �سيام  فر�ش  • متى 
- عام 2 للهجرة

ال�سّديق؟ بكر  اأبي  اأ�سم  • ما 
- عبد اهلل بن قحافة

العامل؟ يف  املحيطات  اأكرب  • ما 
- املحيط الهادئ

امللقب  علي  اأب���  �صينا(  ابن  اهلل  عبد  بن  )احل�صني  �صينا  ابن  الطبيب  ال�صامي  العامل  اأن  تعلم  هل   •
بال�صيخ الرئي�ص يع�د له الف�صل يف اكت�صاف العديد من الأم�ر الطبية اأهمها:

يف  مركزي  �صبب  عن  الناجت  وال�صلل  املحلي  الع�ص�ي  ال�صلل  بني  وميز  الن�صفي  ال�صلل  �صخ�ص  من  اأول   �
الدماغ.

� اأول من و�صف اأعرا�ص داء )الفياريا( اأو داء الفيل، وه� مر�ص ي�صيب الرجلني فتت�صخمان. وه� اأول من 
و�صف اأعرا�ص داء )اجلمرة اخلبيثة(.

اأو الرهقان. وهي دودة م�ج�دة يف  اأول من وفق اإىل اكت�صاف الطفيلة املع�ية املعروفة بالنكل�صت�ما  � وه� 
اأمعاء الإن�صان. وقد و�صفها و�صفا دقيقاً يف كتابه ال�صهري القان�ن وقد �صماها )الدودة امل�صتديرة(.

الأندل�ص. ومل يكن يف زمانه  الأندل�صي يعترب من ن�ابغ الطب والأدب يف  ابن زهر  اأن احلفيد  • هل تعلم 
اأعلم منه ب�صناعة الطب اأخذها عن اأبيه. وقد خدم دولتي املرابط�ن وامل�حدون.

له الرتياق اخلم�صيني يف الطب ور�صالة يف طب العي�ن. ويعترب ابن زهر اأول من اكت�صف جرث�مة مر�ص 
اجلرب من اأطباء امل�صلمني كما ه� اأول من �صخ�ص اأعرا�ص خراج احليزوم والتهاب التام�ر يف حالتي الن�صافة 

والن�صكاب.

التاجر الطيب
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فوائد الزبيب 
الزبيب  ي�������ص���ف���ي 
م���������ذاق���������ا ����ص���ه���ي���ا 
ون�����ك�����ه�����ة مم����ي����زة 
ع����ل����ى الأط����ع����م����ة، 
بف�ائد  يتمتع  كما 

�صحية جمة.
خبري  واأو���������ص��������ح 
مارتن  ال���ت���غ���ذي���ة 
روت��ك���ف�����ص��ك��ي من 
احلياة  اأك���ادمي���ي���ة 
ال�������������ص������ح������ي������ة يف 
اأوبرور�صل  مدينة 

الأملانية، ف�ائد الزبيب: يعد الزبيب مبثابة حل�ى �صحية غنية بالطاقة.
واأ�صاف روتك�ف�صكي اأنه على الرغم من فقدان العنب للكثري من حمت�ى 
اإل اأن ذلك ل يت�صبب يف ت�صقق  املاء امل�ج�د فيه خال مرحلة التجفيف، 
الدقيقة  للكائنات  مُيكن  ل  ث��ّم  وم��ن  امل��رن��ة،  الرقيقة  اخل��ارج��ي��ة  طبقته 

اخرتاقه ول ي�جد اأي داع ل�صتخدام امل�اد احلافظة معه.
واأردف:  الإن�صان.  ل�صحة  املفيدة  مبك�ناته  حمتفظاً  العنب  يظل  وبذلك 
بعد جتفيفه  العنب  داخ��ل  الغذائية  وامل���اد  الكرب�هيدرات  ي��زداد حمت�ى 

مبعدل يراوح بني اأربعة اإىل خم�صة اأ�صعاف.
 %  60 م��ن  اأك���رث  مُي��ث��ل  وال��غ��ل���ك���ز  ال��ف��رك��ت���ز  بن�عيه  ال�صكر  اأّن  ي��ذك��ر 
ا�صتعامات  مركز  من  كاوفمان  جابريل  واأو�صحت  الزبيب.  مك�نات  من 
الغل�ك�ز  امت�صا�ص  للج�صم  مُيكن  اأّن��ه  الأملانية  ب���ن  مدينة  يف  امل�صتهلك 

ب�صكل مبا�صر من دون اأن تعمل الع�صارة اله�صمية على تفكيكه.

عّددت خبرية تغذية م�صرية الأ�صرار ال�صحية اخلطرية 
ل�صرب املياه الغازية ، م�صرية اإىل هناك اأكرث من 5 اأ�صرار 
�صحية من بينها ال�صمنة التى انت�صرت بني الأطفال جراء 
اإعطاء حمات الأطعمة اجلاهزة ك�باً من املياه الغازية مع 
انت�صار مر�ص  اإىل  اأي�صاً  اأدى  ، وه� الأم��ر الذى  ال�جبات 

ال�صكري بني الأطفال.
وق��ال��ت ال��دك��ت���رة ���ص��ريي اأن�����ص��ي، يف م��داخ��ل��ة م��ع برنامج 
الي�م" الف�صائية:  "احلدث  قناة  على  حدود" املذاع  "با 
مكعب   16 يعادل  ما  على  يحت�ي  الغازية  املياه  ك���ب  اإن 

اإىل ه�صا�صة  �صكر، وبها حم�ص الف��صف�ريك، الذي ي�ؤدي 
العظم، وت�ص��ص الأ�صنان ، من�هًة باأن املياه الغازية تخرج 
عب�ات  اأن  كما  مكانه،  هي  وتدخل  اجل�صم  من  الكال�صي�م 
بها  ي�جد  ل  اأنه  من  بالرغم  الغازية  املياه  "الدايت" من 
م�ج�دة  الأخ��رى  الأ�صرار  اأن  اإل  بالفعل  حرارية  �صعرات 

بها.
واأ�صارت اإىل، اأنها ت�ؤدي اإىل الإدمان يف بع�ص احلالت، ومن 
الأخطاء ال�صائعة اأن النا�ص يعتقدون اأنها مه�صمة للطعام، 

وهذا غري �صحيح، وتزيد من احلم��صة بعد فرتة.
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حار�ش يغذي فيلة �سغرية بزجاجة من احلليب، يف دار اأيتام ديفيد �سيلدريك لالأفيال يف حديقة نريوبي الوطنية بكينيا.  )رويرز(

كان احمد تاجرا طيبا �صاحلا يفعل اخلري �صرا ول�جه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان ي�صرتي 
بكل ذلك ج�اهر وياق�تا ودررا فاخرة ،حتى جاء ي�م كاد له �صديقه كيدا عند ال�ايل فما كان من ال�ايل ال 
ار�صل حرا�صه ليقتادوه ايل ال�صجن ظلما وعدوانا .. وقبل ان يدق احلرا�ص بابه يف ذلك الي�م كان يجل�ص يف 
�صحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جم�هرات وذهب وياق�ت ودرر فخاف ان يراه من يدق الباب فالقى 
بها يف حفرة وراءه غطت بالزهار وال�رود فلم ينتبه لها احد من احلرا�ص الذين اقتادوه اإىل ال�ايل الذي امر 

مب�صادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�صجن .
جرى ماجرى وبقي يف احلب�ص مدة ط�يلة هي �صن�ات جاءت فيها ف�ص�ل وذهبت ف�ص�ل ومل يفكر احد من 
ا�صدقائه او ا�صحابه يف الذهاب اإىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�صة بعد ان متت م�صادرة كل ما يف البيت 

وا�صبح خاويا علي عرو�صه فجف الب�صتان ويب�ص .
مات ال�ايل ،ومن جاء بعده اطلق �صراح التاجر بعدما عرف انه حب�ص ظلما وذهب اإىل بيته وعاد له خادم كان 
خمل�صا لريعاه فاأخذ التاجر يتذكر جمل�صه يف احلديقة وماالقى فيها من ج�اهر فت�صاءل يا ترى هل هناك 
من �صئ منها ... فذهب اإىل امل��صع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب الر�ص وجد احدى ج�اهره حتى 
وجدها كلها ومل ي�صع منها واحدة .. و�صبحان من اأبقاها فقد كانت هي كل راأ�ص ماله فحمد اهلل وعلم انه قد 

بقيت له اأعماله ال�صاحلة يف الدنيا .


