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اأمرا�ض اللثة تهّدد ب�سرطان املعدة

اأ�صارت درا�صة اإىل اأن التهابات اللثة رمبا تزيد خطر الإ�صابة بقرحات 
كن اأن ت�ؤدي اإىل الإ�صابة ب�صرطان املعدة. يف اجلهاز اله�صمي، ويمُ

وركز الباحث�ن على اأمرا�ض اللثة وهي اللتهابات اخلطرية يف الفم 
الناجمة عن الإ�صابة ببكترييا يف طبقة البالك بالأ�صنان.

ب�صفة  الطبي  واخليط  الأ�صنان  فر�صاة  ا�صتخدام  ي���ؤدي  اأن  ويكن 
ملر�ض  الأخ��ف  ال�صكل  وه���  اللثة،  بالتهاب  الإ�صابة  منع  اإىل  ي�مية 
كن اأن ي�ؤدي اإىل  دواعم الأ�صنان، ولكن اإهمال عالج هذه احلالت يمُ

اإ�صابة اللثة والعظام بتلف دائم.
و�صملت الدرا�صة اجلديدة 35 �صخ�صاً م�صابني مبا يعرف باآفات ما 

قبل ال�صرطان يف اجلهاز اله�صمي.
ودر�ض الباحث�ن اأي�صاً جمم�عة جتريبية ت�صم 70 �صخ�صاً مل يعان�ا 

من هذه الآفات.
ب��اآف��ات ما  امل�صابني  م��ن   32% اأن  ال��درا���ص��ة  ع��ام��ة، وج��دت  وب�صفة 
وه�  الأ�صنان،  فح�ض  خالل  نزيف  من  يعان�ن  كان�ا  ال�صرطان  قبل 
الأف��راد غري  %22 من  اللثة مقابل  املميزة لأمرا�ض  ال�صمات  اأحد 

امل�صابني باآفات ما قبل ال�صرطان. 
وزاد اأي�����ص��اً اح��ت��م��ال اأن ي��ك���ن الأ���ص��خ��ا���ض امل�����ص��اب���ن ب��اآف��ات م��ا قبل 
يف  البكترييا  من  اأن����اع  ع��دة  من  عالية  م�صت�يات  لديهم  ال�صرطان 

اأف�اههم يكن اأن ت�صهم يف الإ�صابة مبر�ض دواعم الأ�صنان.

الفو�سى على املكتب حتفز الإبداع!
اأن  املكتب يكن  الف��صى على  اإن  برايزر  الربوفي�ص�ر زيغفريد  قال 
ت�صاعد العقل يف بع�ض الأحيان على الإبداع، ل�صيما عند البحث عن 

حل�ل غري تقليدية للم�صاكل.
واأو�صح عميد كلية علم النف�ض يف العا�صمة الأملانية برلني اأن الف��صى 
تطلق عادة �صال�صل اأفكار غري تقليدية مع ربط الأفكار املختلفة، وهي 

العملية ذاتها، التي ت�ؤدي يف نهاية املطاف اإىل الإبداع.
اأ�صا�ض للمهام  اأف�صل  املرتب يثل  املكتب  اإن  وا�صتدرك برايزر قائاًل 
الأعمال  ب��اإجن��از  وي�صمح  الن��ت��ب��اه،  ت�صتيت  ينع  لأن���ه   ، الروتينية 
عدم  ي�صمن  املرتب  املكتب  اأن  كما  واأ���ص��رع.  اأف�صل  ب�صكل  امل�صتهدفة 

فقدان املعل�مات، وتف�يت امل�اعيد على عك�ض املكتب الف��ص�ي.
املنهجني  اأن��ه يكن اجلمع بني مزايا  الأمل��اين  الربوفي�ص�ر  واأ���ص��اف 
ال�قت نف�صه  ي���د يف  اإبداعية، ول  ملَ��ن يبحث عن دواف��ع  حيث يكن 
العمل يف بيئة ف��ص�ية حتفيز العقل بطرق اأخرى، مثل اإ�صفاء املزيد 
من اللم�صات اجلمالية على حميط عمله من خالل ال�ص�ر اجلميلة 
على �صبيل املثا،ل اأو العمل مع امل��صيقى امل�صاحبة و�صرف ذهنه من 
حني اإىل اآخر ب�صكل مق�ص�د، وه� ما يعزز تن�صيط مناطق خمتلفة يف 

املخ، وبالتايل ت�ليد اأفكار جديدة. 

قما�ض يجعلك غري مرئي
نقلت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية، خرب انت�صار فيدي� على م�اقع 
يختفي  رج��ل  عن  ال�صني،  يف  املا�صي  الأ�صب�ع  الإجتماعي  الت�ا�صل 

بتكر ي�صمح لالأ�صخا�ض بالختفاء.  بف�صل قما�ض خا�ض ممُ
واأث����ار الفيدي� ج���دًل وا���ص��ع��اً على م���اق��ع ال��ت���ا���ص��ل الإج��ت��م��اع��ي يف 
نقلت  ملا  وفقاً  م�صاهدة  ماليني   21.4 نح�  ح�صد  اأن  بعد  ال�صني، 
بع�ض  اعترب  اأن  بعد  حقيقته،  م��دى  يف  ت�صكيكات  و�صط  ال�صحيفة، 

امل�صككني الفيدي� مفربكاً بف�صل ف�ت��ص�ب .
يف املقابل، اأثنى كثريون على هذا البتكار، اأبرزهم نائب رئي�ض اإدارة 
التحقيقات اجلنائية يف وزارة الأمن العام بال�صني ت�صن �صيك�، الذي 
عربرّ عن اهتمامه بهذه التقنية و�صارك الفيدي� على م�قع املدونات 

ال�صيني ويب�  م�ؤكداً اأن لهذ القما�ض ف�ائد   يف املجال الع�صكري.
ومل تذكر ال�صحيفة الربيطانية تفا�صيل عن الرجل الذي يظهر يف 

نعت   الفيدي�، اأو عن قطعة القما�ض، اأوامل�اد التي �صمُ
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اأغرب 5 اأعياد يف 2017
يار�ض النا�ض ح�ل العامل ن�صاطات كثرية ومتن�عة، ويحتفل�ن مبنا�صبات واأعياد 
ذات طابع ديني اأو فكري اأو ثقايف، فلكل اأمة من الأمم اأعيادها ومنا�صباتها التي 
حتتفل بها وتخ�ص�ض لها ي�ماً اأو اأكرث للقيام بن�صاطات احتفالية خمتلفة.  وقد 
�صهد عام 2017 الكثري من الأعياد واملنا�صبات التقليدية وغري التقليدية والتي 
تقام �صن�ياً يف م�اقيت حمددة. ومبا اأن الأعياد التقليدية معروفة للجميع، نركز 
الي�م على اأكرث 5 اأعياد غرابة يف جميع اأنحاء العامل، بح�صب ما ورد يف م�قع 

ه�ليدليز كالندر 
اإىل  القفز  القطبي،  ال���دب  ب��ي���م  املحتفل�ن  القطبي:يار�ض  ال���دب  ي���م   1-
ال�صمايل  ال��ك��رة  ن�صف  يف  ع���ادة  الن�صاط  ه��ذا  ويعقد  ال��ب��اردة،  امل��ي��اه  جم�صمات 
وبريطانيا  وكندا  املتحدة  ال���لي��ات  يف  وخا�صة  امليالدية  ال�صنة  راأ���ض  مبنا�صبة 

وه�لندا. 
يف  العلمي  اخليال  ه���اة  من  ع��دد  العلمي:احتفل  للخيال  ال�طني  الي�م   2-
الثاين(،  )ك��ان���ن  يناير  م��ن  ال��ث��اين  يف  العلمي  اخل��ي��ال  بعيد  املتحدة  ال���لي��ات 
وقد مت اختيار التاريخ ليت�افق مع ولدة كاتب اخليال العلمي ال�صهري اإ�صحاق 

اأ�صيم�ف.
العيد و�صيلة لن�صر ال�عي  الأ�صنان:يعترب الحتفال بهذا  العاملي لأمل  الي�م   3-
والت�عية وم�صاعدة النا�ض على تعلم كيفية حماية اأ�صنانهم، وطرق ال�قاية من 

الت�ص��ض واآفات الأ�صنان الأخرى.
 1982 العاملي للرق�ض يف عام  بالي�م  العاملي للرق�ض:بداأ الحتفال  الي�م   4-
من قبل املجل�ض الدويل للرق�ض، وه� منظمة غري حك�مية تابعة للي�ني�صك�، 
ويتم الحتفال به �صن�ياً يف 29 اأبريل. والهدف من هذا العيد ه� جذب انتباه 

اجلمه�ر على نطاق وا�صع اإىل فن الرق�ض
-5 الي�م العاملي لرمي الفاأ�ض:يكر�ض هذا الي�م لالأ�صخا�ض ال�صغ�فني بريا�صة 
رمي الف�ؤو�ض، ويهدف اإىل لفت النتباه يف جميع اأنحاء العامل اإىل هذه الريا�صة 

املغم�رة. ويتم الحتفال بهذا الي�م يف 13 ي�ني� )حزيران( من كل عام. 

متى تلجاأ اإىل تقومي العظام؟
العالج بتق�مي العظام اأحد اأ�صكال الطب 
اإىل  تلجاأ  التي  البديل، ومعظم احل��الت 
ه��ذا ال��ن���ع م��ن ال��ع��الج��ات ال��ت��ي تلتم�ض 
تخفيف اآلم الظهر اأو الرقبة اأو الراأ�ض، 
الأمد.  ق�صرية  الف�ائد  هذه  تعترب  لكن 
لتق�مي عظام  الأم��د  الف�ائد ط�يلة  اأما 
العم�د الفقري فتت�صمن: احلفاظ على 
قدرة الرئة، وتعزيز �صحة القلب والأوعية 
الدم�ية، وحت�صني حدة الب�صر. وبح�صب 
العظام  بتق�مي  العالج  يق�م  الدرا�صات، 
املفا�صل  ع��ل��ى  م��ف��اج��ئ��ة  ق����ة  ب��ت��دري��ب��ات 
هيكليته  ل��ت�����ص��ح��ي��ح  ال��ف��ق��ري  وال���ع���م����د 
وحت�����ص��ني وظ��ائ��ف��ه. وه���� ع���الج يح�صن 
ن���ع��ي��ة احل��ي��اة م��ن خ���الل دع���م وظائف 
والرقبة  ال��ظ��ه��ر  اآلم  وت��ع��ت��رب  احل��رك��ة. 
اأك���رث  م���ن  ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة  ال��ع�����ص��الت  واآلم 
العظام،  تق�مي  يعاجلها  التي  ال�صكاوى 
املر�صى  اأن  اإىل  الطبية  التقارير  وت�صري 
اأ�صفل  لآلم  ال��ع��الج  ه��ذا  يتلق�ن  ال��ذي��ن 
الظهر يجن�ن ف�ائد ط�يلة الأمد. يع�د 
تاريخ العالج بتق�مي العم�د الفقري اإىل 
نظرية  و�صاحب   .19 ال���  القرن  نهايات 
الذي  باملر  ديفيد  دانيال  ه�  العالج  هذا 
ب����داأ يف م��دي��ن��ة داف���ن���ب����رت ع���ام 1897 
تاأ�صي�ض كلية لعالج اآلم الظهر با�صتخدام 

اليدين ولي�ض العقاقري الطبية.

جراحة تب�سر 
امل�سلولني 

باإمكانية امل�سي 
جن����ح ب���اح���ث����ن يف ج���ع���ل ف���ئ���ران 
حبلها  ق���ط���ع  ن��ت��ي��ج��ة  م�����ص��ل���ل��ة، 
القدرة  ت�صتعيد  بالكامل،  ال�ص�كي 
على امل�صي مرة اأخرى بعد جراحة 

رائدة يف احلبل ال�ص�كي.
ا�صتعادت  التي  الفئران،  وخ�صعت 
يف  اأ���ص��اب��ي��ع  قبل  للجراحة  امل�����ص��ي، 
اإط�����ار درا����ص���ة ي��ج��ري��ه��ا ع��ل��م��اء يف 

املعهد وجامعة تل اأبيب.
�ص�مليت  ال���ربوف���ي�������ص����ر  وق����ال����ت 
امل�����ص��روع متكنا  ل��ي��ف��ن��ربج يف ه���ذا 
من حتفيز جتديد احلبل ال�ص�كي 
بعد تعر�صه للقطع بالكامل، وكان 
هذا اإىل مدى بداأ فيه الفاأر الذي 
جمددا  ي�صي  متاما  م�صل�ل  كان 

وي�صتعيد اأي�صا الإدراك احل�صي .
وا����ص���ت���خ���دم ف���ري���ق ل��ي��ف��ن��ربج مع 
اأوفني  دانييل  الربوفي�ص�ر  اأبحاث 
اإن�صان  ف����م  م����ن  ج���ذع���ي���ة  خ���الي���ا 
ت�صبه  دع���ام���ة  يف  وو���ص��ع��ه��ا  ب���ال���غ 
الإ�صفنجة قابلة للتحلل مت زرعها 
يف مكان الإ�صابة باحلبل ال�ص�كي 
يتحايل  م�صارا  ذلك  وخلق  للفاأر. 
على املنطقة املعط�بة ب�صكل فعال 
الإ�صارات  ت�صل  اأن  ي��ك��ن  بحيث 
الناقلة لتعليمات الدماغ اإىل بقية 

اجل�صم عرب ذلك امل�صار.
واأ�صافت ليفنربج كان اأمرا مذهال 
اأن ترى احلي�ان يبداأ يف امل�صي بعد 
ما بني اأ�صب�عني اإىل ثالثة اأ�صابيع. 
بداأوا ي�ص�ن ب�صكل طبيعي تقريبا 

وحتم�صنا جدا بروؤية ذلك .
وب����داأت ه��ذه ال��درا���ص��ة بطلب من 
ال�ص�كي  احلبل  اإ�صابات  م�ؤ�ص�صة 
ملعاجلة  م�����ص��ع��ى  يف  اإ����ص���رائ���ي���ل  يف 
ال�����ص��رر اجل�����ص��دي ال�����ص��ائ��ع الغري 

قابل لل�صفاء.
ويف ال�ليات املتحدة وحدها يعاين 
نح� 17 األف مري�ض من اإ�صابات 
ب��احل��ب��ل ال�����ص���ك��ي ���ص��ن���ي��ا. وعلى 
ال���رغ���م م���ن ب���روت����ك����لت اإع�����ادة 
الع�صبية  اخل��الي��ا  وزرع  ال��ت��اأه��ي��ل 
التعايف  بعد  يتحقق  مل  الأخ����رى، 
املقط�ع  ال�ص�كي  للحبل  ال��ك��ام��ل 

لدى الب�صر.
وتاأمل ليفنربج يف اأن تغري درا�صتها 
ذلك لكنها حذرت من اأن الطريق 
اإىل  ت�صل  اأن  قبل  ي��زال ط�يال  ل 
على  ال�صريرية  ال��ت��ج��ارب  مرحلة 

الب�صر.
واأردف������ت ق���ل��ه��ا ه���ذه درا����ص���ات يف 
ل  زلنا  وم��ا  ج��دا  املبكرة  مراحلها 

نعرف كيف �صتعمل على الب�صر .

هل توؤثر ال�ساعة البيولوجية 
على عالج ال�سرطان؟

�صاريتيه  ج��ام��ع��ة  م��ن  ب��اح��ث���ن  ق���ال 
نتائج  اإىل  ت������ص��ل���ا  اإن���ه���م  الأمل���ان���ي���ة 
ال�صاعة  ارت���ب���اط  بخ�ص��ض  م��ث��رية 
ومنها  اخل��الي��ا  بتكاثر  البي�ل�جية 

خاليا ال�صرطان. 
اإمكانية  ال��درا���ص��ة  ن��ت��ائ��ج  واق��رح��ت 
طريق  عن  الأورام  عالجات  حت�صني 
والتي  دورة من� اخللية  التاأثري على 

ترتبط بال�صاعة البي�ل�جية.
ال����درا�����ص����ة يف جملة  ن���ت���ائ���ج  �������ص���رت  نمُ
واأجريت  الأح���ي���اء،  ل��ع��ل��م  "بل��ض" 
جت��ارب��ه��ا ع��ل��ى ال���ف���ئ���ران، وت��ب��ني اأن 
م لل�صاعة  التاأثري على الهرم�ن املنظرّ
ي��ق��م��ع من�  اأن  ال��ب��ي���ل���ج��ي��ة ي��ك��ن 

ن من طرق  خاليا ال�صرطان، ما يح�صرّ
عالج الأورام.

واأثبتت الختبارات التي اأجريت على 
تق�ل  التي  الفر�صية  �صحة  الفئران 
لل�صاعة  ��م  امل��ن��ظرّ  RAS ب��روت��ني  اأن 
دورات  على  اأي�صاً  ��ر  ي���ؤثرّ البي�ل�جية 
ت�صاعف  اإىل  ت�������ؤدي  ال���ت���ي  اخل��ل��ي��ة 
ر على  ي�ؤثرّ اأن  وبالتايل يكن  من�ها، 

من� خاليا الأورام.
وت�ؤكد نتائج هذه الدرا�صة ما ت��صلت 
اإل��ي��ه درا����ص���ات ���ص��اب��ق��ة م��ن اأن اإع����ادة 
تعيني ال�صاعة البي�ل�جية عن طريق 
وال�صتيقاظ  ال���ن����م  دورات  ���ص��ب��ط 

يح�صن الآثار العالجية.

التف�سري العلمي لل�سبب
وقال اإيفان كافريو ريدوندو من جامعة ق�صتالة-ل مانت�صا 
اإن  الدرا�صة  ه��ذه  اإع���داد  يف  �صارك  ال��ذي  باإ�صبانيا  ق�نكة  يف 
اإىل  الدم  تدفق  زيادة  املخ من خالل  ت�ؤثر على  "التدريبات 
ال��دم��اغ وه���� م��ا ي��زي��د م��ن اإم����داد الوك�����ص��ج��ني والعنا�صر 
الغذائية وي�صجع على تك�ين ال�صعريات الدم�ية ويزيد من 
الع�صبية  ال��صالت  ت�صجيع  خ��الل  من  الع�صبي  الت�صال 
وت�افر الناقالت الع�صبية. اأ�صاف: "وعالوة على التف�صريات 
املتعلقة باجلهاز الع�صبي ت�صمل التدريبات عن�صراً اجتماعياً 

مهماً يعزز ف�ائدها لل�صحة النف�صية".
ويف ال���ق��ت ال����ذي ت���اج��ه ف��ي��ه م���دار����ض ك��ث��رية ���ص��ع���ب��ة يف 
و���ص��ط حملة  ال��ب��دن��ي��ة  ال��ري��ا���ص��ة  ل��ف��رات  وق���ت  تخ�صي�ض 
تخ�صي�ض  الدرا�صية من خالل  المتحانات  نتائج  لتح�صني 
وقت اأكرب للدرا�صة تقدم النتائج اأدلة جديدة على اأن الن�صاط 

البدين اأحد و�صائل امل�صاعدة يف حت�صني م�صت�يات الطالب.
وقال ريدوندو اإنه عندما يح�صل الأطفال على وقت خالل 
عليهم  ي�صهل  فذلك  ب��دين  ن�صاط  ملمار�صة  الدرا�صي  الي�م 

الركيز على درو�صهم وحت�صني اأداءهم يف املدر�صة. 
تاأثريها على تفكري الطفل

ل بدرّ واأنرّ هناك بع�ض التحديات التي ي�اجهها الطفل اأثناء 
لعبه وبت�جيه ب�صيط من مدربه �صيدفعه ذلك اإىل خلق حل 
على  ق��درت��ه  �صتت�صاعف  الأم���ر  ذل��ك  ممار�صة  وم��ع  مبتكر، 
الإبداع واإيجاد احلل�ل ال�صريعة املنا�صبة لتلك التحديات وما 
الريا�صية  الألعاب  اأنرّ بع�ض  ال�اقع. كما  اأر�ض  �صابهها على 
تدور فكرتها لي�ض فقط على تطبيق متاريَن ريا�صيٍة جامدة 
رها اىل ق�صة اأو  بل قد يبدو املدررّب اأو املعلم ذكياَ حني يحِ�رّ
واأثناء  الطفل  من  تتطلب  م�صرحية 

اأخذ  اأو  القفز،  اأو  امل�صي  اأو  الرك�ض  ببع�ض  القيام  متثيلها 
فت�صفي  والبائع  والعامل  والطبيب  ال�صرطي  �صخ�صية  دور 
خربات  ت��رثي  مفيدة  فكرية  قيمة  امل��ب��ذول  البدين  للجهد 

الطفل بطريقة ممتعة.
تاأثري الريا�سة على �سحة الطفل

اإغفاله،  يجب  ل  اً  هامرّ اأم��راً  والرئتني  القلب  �صالمة  تعترب 
ع�صالت  تق�ية  اإىل  تق�د  املنتظم  اللعب  يف  فال�صتمرارية 
حماربة  اإىل  وي��ق���دن��ا  كما  التنف�ض  ك��ف��اءة  وحت�صني  القلب 
ت�صتمر  الدائم  البدين  الن�صاط  فمع  الأطفال  لدى  ال�صمنة 
عمليات الأي�ض بهدم ما ل يلزم من الده�ن ال�صارة. تق�ل 
تاأثري  )اإنرّ  ب��اب��ل:  م��ن جامعة  ال��دل��ي��م��ي،  ن��اه��ده  ال��دك��ت���رة 
التدريب الريا�صي خالل مرحلة املراهقة وبعدها يظهر على 
�صكل زيادة يف ق�ة الع�صالت امل�صاركة يف التدريب، ويالحظ 
وال��ذراع لالعبي اجلمباز،  ال�صدر  ذلك ب��ص�ح يف ع�صالت 
وع�����ص��الت ال��ك��ت��ف��ني ل��الع��ب��ي ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة وك���رة ال�صلة 
وغريها من الألعاب، ومن املهم مالحظة اأن هذه التغريات 
تك�ن حمدودة يف مناطق معينة وغري كافية لت�ؤدي اإىل تغيري 
ظاهر يف النمط اجل�صمي لالرّعب، كما ت�صري الدرا�صات اإىل 
اأنرّ الأفراد املنخرطني يف تدريب ريا�صي ط�يل املدى تظهر 
عظامهم اأكرث �صالبة وكثافة وق�ة، ويالحظ ذلك ب��ص�ح 
لدى لعبي التن�ض الأر�صي خا�صة يف الذراع امل�صتخدمة يف 
اللعب اأكرث من الذراع الأخرى، ول ت�جد دلئل م�ؤكدة على 
من  العظام  من�  على  ��ر  ي���ؤثرّ املنتظم  الريا�صي  التدريب  اأن 
حيث الط�ل، وهناك دلئل اأي�صاً على اأن التدريب الريا�صي 
ي�ؤدي  قد  الأوىل  النم�  امل��دى خالل مراحل  املنتظم ط�يل 
اإىل زي����ادة ق��ط��ر ال��ع��ظ��ام امل�����ص��ارك��ة يف 

كرة  البدين، وقد ل�حظ ذلك يف عظام فخذ لعبي  العمل 
القدم وعظام �صاعد لعبي التن�ض الأر�صي(.

لعب الأطفال
�صنرّ  قبل  ما  لالأطفال  كبرية  اأهميًة  ن���يل  املدر�صة  قبل  ما   
تمُبنى �صخ�صية الطفل  العمر حتديداً  املدر�صة لأنرّه ويف هذا 
وت��ظ��ه��ر، ف��اجل��م��ي��ع ي��رغ��ب ب��ط��ف��ٍل ج����ريء ق�����ٍي واث����ق من 
العدوانية  عن  يبتعد  الأطفال  من  غريه  مع  متعاوٍن  نف�صه 
والإيذاء، ويناأى بنف�صه عن العزلة والهدوء الزائد الذي قد 
ي�صِيرّع عليه فر�صاً جميلًة قد ل ي�صتطيع التعبري عن رغبته 
رب وغريه وذلك ما ل  ا خجاًل زائداً اأو خ�فاً من ال�صَرّ بها اإمرّ
ال�صليم  التفاعل  الطفل نح�  اأطفالنا، فت�جيه  نرغبه لدى 
مع الأطفال نظرائه يدفعه لتنمية مهاراته النف�صية يف هذا 
، وكلَرّما زاد عمر الطفِل حينها زادت خرباته وبمُنيت على  ال�صِنرّ

ذلك الأ�صا�ض ال�صليم.
دوُر الأهل

ل بدرّ لالأهل وخا�صة ال�الدين من متابعة الريا�صة املف�صلة 
يف  واإ���ص��راك��ه  وت�صجيعه  متابعته  يتم  بحيثمُ  طفلها،  ل��دى 
نادي  يف  اأو  امل��در���ص��ة  يف  ك��ان��ت  ���ص���اًء  التحفيزية  امل�صابقات 
الطفل  انعزال  عدم  يف  الق�ص�ى  لالأهمية  وذل��ك  الريا�صة، 
عن حياته الجتماعية ولتفادي اجنذابه الزائد خلارج املنزل 
الزمن مناق�صَة  للعائلة مع مرور  يت�صنرّى  والعائلة بحيث ل 
بالغة  بنقطة  التذكري  من  بدرّ  ل  ومتابعتها.  الطفل  اأح���ال 
بالتناف�ض  اأبنائنا  لدى  اللعب  يرتبط  األرّ  وهي  األ  الأهمية، 
على  يح�صل  اأن  اإلرّ  الطفل  بعدها  يتقبل  ل��ن  بحيث  فقط، 
على  والبكاء  والعدوانية  الغ�صب  ف�صينرث  واإلرّ  دائماً،  الف�ز 
 ، بدنية ٌ وق���ٌة  نف�صيٌة  متعٌة  فالرّلعب  اأ�صدقائه،  وعلى  نف�صه 
وفيه الربح واخل�صارة وبذلك يتحقق الت�ازن والتعاون 

يف �صخ�صيته.

هل تعلم اأن الريا�سة لالأطفال حت�سن م�ستواهم الدرا�سي؟

الدرا�سة  يف  تركيز  زيادة  بحثية  مراجعة  رجحت 
اإ�سافيًا،  بدنيًا  ن�ساطًا  ميار�سون  الذين  الطالب  بني 
وحت�سن اأدائهم يف مواد مثل القراءة والريا�سيات.

ن�سرت  درا�سة  وحّلل فريق الدرا�سة بيانات من 26 
ترتاوح  طفل  اآلف   10 من  اأكثثر  و�سملت  قبل  من 
كل  وقا�ست  عامًا،  و13  اأعوام  اأربعة  بني  اأعمارهم 
من  خمتلفة  جمموعة  تاأثري  ال�سابقة  الدرا�سات 

برامج الن�ساط البدين على الأداء الدرا�سي.
تاأثري  كثثان  اإذا  مثثا  اأيثث�ثثسثثًا  الثثدرا�ثثسثثة  معدو  وبحث 
التدريبات يختلف باختالف املواد الدرا�سية. وعلى 
اأقوى  كانت  البدين  الن�ساط  فوائد  اأن  من  الرغم 
بالن�سبة للريا�سيات، فاإنها كانت اأقل ب�سكل طفيف 
والقراءة،  اللغات  مثل  اأخرى  ملواد  بالن�سبة  فقط 
كل  يف  التعلم  يفيد  البدين  الن�ساط  اأن  يعني  مما 

املواد الدرا�سية. 
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�ش�ؤون حملية

�سمن الربنامج الثقايف

دائرة الثقافة وال�سياحة  اأبوظبي تنظم رحلة يف منطقة العني  عرب عادات وذكريات املقي�ض 

التوطني يف التخ�س�سات الفنية امل�ساندة بن�سبة 100 % مب�ست�سفى املفرق

مب�ساركة �ستة من الكتاب العرب 

ندوة اجلائزة العاملية للرواية العربية تنطلق بدعم من جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون

•• العني - الفجر

ومتحف  اأب�ظبي،   - وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  نظمت   
التي  ال���ط��ن��ي، فعالية »رح��ل��ة ع��رب ع��ادات��ن��ا«،  ال��ع��ني 
الإبل  قافلة  ا�صتك�صاف  بج�لة  العني  واح��ة  من  ب��داأت 
والتقاليد  ال���ع���ادات  م��ن  ال��ع��دي��د  ح���ل��ه��ا  ت�صكل  ال��ت��ي 

اأ�صهر  لق�صاء  ال��ع��ني  اإىل  اأب���ظ��ب��ي  م��ن  التنقل  اأث��ن��اء 
"املقي�ض". ومن ثم مت  اأو ما يعرف ب  ال�صيف هناك 
الت�جه اإىل اإحدى العزب للتعرف على البيئة اخلا�صة 
فعاليات  �صمن  الفعالية  ه��ذه  وت��ن��درج  الإب���ل.  بربية 
العني  الثقايف يف منطقة  الربنامج  الثاين من  امل��صم 
2018/2017، على اأن تع�د يف ج�لة ثانية وثالثة 

يف 13 يناير و17 فرباير القادمني.
القدمي  املجتمع  الإب��ل يف  اأهمية  اأنرّ  بالذكر،  واجلدير 
كانت  ب��ل  وال��ت��ج��ارة،  املقي�ض  رح���الت  على  تقت�صر  ل 
م�����ص��دراً اق��ت�����ص��ادي��اً وغ��ذائ��ي��اً م��ه��م��اً، حيث ك��ان تتمت 
التنقل  بينها  من  ط��رق  ع��دة  عرب  بها  التجارة  عملية 
بها وعرب ا�صتخدام حل�مها ولبنها، كما كانت جل�دها 

دائرة  وتهدف  خمتلفة.  وح��رف  منتجات  يف  ت�صتخدم 
منظمة  جه�د  دعم  اإىل  –اأب�ظبي  وال�صياحة  الثقافة 
د عراقة  الي�ن�صك� عرب العديد من الأن�صطة التي جت�صرّ
اإمارة اأب�ظبي، كما وتتيح يف ال�قت ذاته الفر�صة اأمام 
العني،  ملنطقة  املعا�صر  امل�صهد  اإىل  للتعرف  اجلمه�ر 

عرب جمم�عة من التجارب الثقافية املتن�عة.

•• اأبوظبي - الفجر

متكن م�صت�صفى املفرق اأحد من�صاآت �صركة 
"�صحة" من  ال�صحية  للخدمات  اأب�ظبي 
املتاحة  ال�ظيفية  ال�ص�اغر  جميع  تغطية 
مب�اطنني  الفنية   م��ن  املجالت  ع��دد  يف 
بن�صبة %100 ، حيث با�صر 23  م�اطنا 
ال��ع��ام اجل���اري حتى الآن  يف  العمل خ��الل 

فئة ال�ظائف الفنية امل�صاعدة .
امل���ن�������ص����ري م���دي���ر ق�صم  واأف����������ادت م���ن���ى 
م�صت�صفى  يف  العاملة  وال��ق���ى  الت�ظيف 
املفرق: متا�صيا مع اأهداف �صركة "�صحة" 
ا����ص���ت���ق���ط���اب ودع�����م  ال����ص���رات���ي���ج���ي���ة يف 
املهنية  التخ�ص�صات  خمتلف  يف  الت�طني 
والفنية،  والتمري�صية  الطبية  بالأخ�ض 
اجناز  حتقيق  من  املفرق  م�صت�صفى  متكن 
حك�مة  ب��ت���ج��ه  الإدارات  وع����ي  ي��ع��ك�����ض 
العمل  ف�����رق  ج���ه����د  ت���الح���م  و  اأب����ظ���ب���ي 
دعم  يف  ال��ف��ع��ال��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وم�صاركتهم 

ن�صبة  لرفع  ال�صاعية  الت�ظيفية  اخلطط 
الت�طني يف اإداراتهم. 

واأ���ص��اف��ت املن�ص�ري: خ��الل ه��ذا ال��ع��ام مت 
ت��غ��ط��ي��ة ال�����ص���اغ��ر ال���ظ��ي��ف��ي��ة يف ك���ل من 
وال�صمعيات  ال��ن��ط��ق  ع����الج  ت��خ�����ص�����ص��ات 
الطبيعي،  وال��ع��الج  وامل��خ��ت��ربات  والتغذية 
قبل  ال�ظيفية  مهامهم  جميعا  ب��ا���ص��روا 
 2 تعيني  2017، حيث مت  دي�صمرب  �صهر 
م�اطنني يف وظيفة معالج نطق و�صمعيات 
ت��ق��ن��ي خمتربات   3 ت��غ��ذي��ة  و  ت��ق��ن��ي   3 و 
حاليا  ويعمل  طبيعي.    معالج  و8  طبية 
املفرق  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  يف  ال��ت��غ��ذي��ة  ق�����ص��م  يف 
ن�صبة  لتك�ن  تغذية  اإماراتية  تقني   10
يعمل  حني  يف   77% الق�صم  يف  الت�طني 
م�اطنني  ط��ب��ي��ة  خم���ت���ربات  ت��ق��ن��ي   14
العاملني  اجمايل  من   19.18% بن�صبة 
و�صلت  كما   ، الطبية  امل��خ��ت��ربات  ق�صم  يف 
ن�صبة الت�طني يف العالج الطبيعي و عالج 
ون�هت   ،  33% اإىل  ال�صمعيات  و  النطق 

املفرق  م�صت�صفى  اأن  اإىل  امل��ن�����ص���ري  منى 
العاملة  ال��ي��د  ب��ن��اء  ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف  ي�����ص��ع��ى 
اأ�صكال  ك��اف��ة  وت��ق��دمي  وتاأهيلها  امل���اط��ن��ة 
بخدمات  لالرتقاء  لها  وال��ت��دري��ب  ال��دع��م 
ال����دول  اإىل م�����ص��اف  ال�����ص��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
املتقدمة بجه�د الك�ادر امل�اطنة للم�صي يف 
عملية البناء والتط�ير وا�صتدامة خدمات 
الرعاية ال�صحية. واأكدت ثريا عمر مدير 
ق�صم املختربات يف م�صت�صفى املفرق اإىل اأن 
ت�جه �صركة "�صحة" لت�طني املهن الفنية 
القيادة  ا�صتجابة لتنفيذ روؤية  امل�صاندة ه� 
الرعاية  خ���دم���ات  ل���ص��ت��دام��ة  ال��ر���ص��ي��دة 
التقنيات  على  تقت�صر  ل  ال��ت��ي  ال�صحية 
والتكن�ل�جيا املتط�رة التي ت�فرها الدولة 
"ق�صم املختربات  املجال، وت�صيف:  يف هذا 
املن�صاآت  يف  امل��ه��م��ة  الأق�����ص��ام  اأح���د  الطبية 
ال�صحية امل�صاهمة يف ج�دة اخلدمات التي 
يتلقاها املر�صى من خالل ت�فري معل�مات 
تعد  وقد  مر�صية،  �صريرية  لنتائج  دقيقة 

ج�هر الرعاية ال�صحية التي ناأمل اأن يتم 
تقديها من خالل ك�ادر م�اطنة م�ؤهلة 
بن�صبة %100، ونعمل يف الق�صم بالتعاون 
واملدار�ض  كالكليات  التعليمية  اجلهات  مع 
�ص�رة  واإع���ط���ائ���ه���م  ب��ال��ط��ل��ب��ة  ل��الل��ت��ق��اء 

يقدمها  التي  واملهام  اخلدمات  عن  �صاملة 
اختيار  على  الطلبة  لت�صجيع  املخترب  فني 
الرعاية  ب��ق��ط��اع  وال��ت��ح��اق  ال��ف��ن��ي��ة  امل��ه��ن 
ال�صحية الذي ي�فر فر�ض وظيفية واعدة 

للم�اطنني الأكفاء يف خدمة وطنهم".

••  اأبوظبي - الفجر

"ندوة"  الإبداعية  للكتابة  ال�صن�ية  ال�ر�صة  انطلقت 
العربية  ل��ل��رواي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���ائ���زة  تنظمها  ال��ت��ي 

مب�صاركة �صتة من الكتاب العرب ال�صاعدين. 
"ندوة" ب���دع���م من  م���ن  ال��ت��ا���ص��ع��ة  ال��ن�����ص��خ��ة  ت���اأت���ي 
مبادرتها  �صمن  والفن�ن  للثقافة  اأب�ظبي  جمم�عة 
"رواق الأدب والكتاب" التي تهدف اإىل حتفيز ودعم 

الإبداع الأدبي يف الإمارات والعامل العربي. 
تقع  العربية" التي  الليايل  وتعقد ال�ر�صة يف "قرية 
يف قلب ال�صحراء يف اأب�ظبي، و�صي�صرف على ال�ر�صة 
ال�صع�دي  الروائي  هما  بارزتان،  اأدبيتان  �صخ�صيتان 
حممد ح�صن عل�ان، الفائز باجلائزة العاملية للرواية 
العربية 2017، والأكاديية امل�صرية �صحر امل�جي، 

ع�ص� جلنة التحكيم للجائزة يف العام نف�صه.
اأعمارهم ما  امل�صارك�ن، والذين تراوح  الكترّاب  ياأتي 
ب��ل��دان خمتلفة هي:  26 و40 ع��ام��اً، م��ن �صتة  ب��ني 

املتحدة،  العربية  الإم���ارات  م�صر،  ال�����ص���دان،  ��م��ان،  عمُ
واأملح  وفل�صطني.  ال�صع�دية،  العربية  اململكة  العراق، 
ك�ن  اإىل  امل�صاركة  فرز طلبات  ال�ر�صة عقب  منظم� 

املختارين نخبة واعدة. 
تتك�ن الندوة من نقا�صات جماعية ي�مية، اإىل جانب 

النقا�صات الفردية بني الكترّاب وامل�صرفني.  
ويمُذكر اأن ور�صة اأب�ظبي ال�صن�ية، رعت حتى تاريخه 
عدداً من الكترّاب الذين مل يلبث�ا لحقاً اأن و�صل�ا اإىل 
العربية،  للرواية  العاملية  الق�صرية للجائزة  القائمة 
ال�صابقني:  امل�صاركني  بني  من  وك��ان  بها.  وف���ازوا  بل 
ع��زال��دي��ن، حممد ح�صن  ���ص��ع��داوي، من�ص�رة  اأح��م��د 
اأن  يمُذكر  كما  العجيلي.  و�صهلة  ربيع،  عل�ان، حممد 
وهي  مان"،  عمُ ور�صة اأب�ظبي تاأتي يف اأعقاب "الندوة: 
"اجلائزة"  تعقدها  التي  الأوىل  الإب��داع��ي��ة  ال�ر�صة 
���م���ان، وال���ت���ي ج���رت يف ���ص��ه��ر ن���ف��م��رب 2017  يف عمُ

املا�صي.
الن�ض  الكتابة يخرج  امل�جي: يف ور�ض  وعلقت �صحر 

ق�صرية،  نزهة  يف  الكاتبة  اأو  الكاتب  مع  عزلته  من 
عينيرّ �صاحبه،  ت�صبه  بعي�ن ل  يلتقي  العامل،  يتاأمل 
ين�صت اإىل اأ�ص�ات اأخرى لأنا�ض ياأخذ منهم ما ياأخذ 

ويرك ما يريد، ومن امل�ؤكد اأنه ل يع�د كما كان.
عاملية  جائزة  هي  العربية  للرواية  العاملية  اجل��ائ��زة 
دائرة  العربي. ترعى اجلائزة  الأدب  رائ��دة يف جمال 
مع  بال�صراكة  وت���دار  اأب�ظبي   - وال�صياحة  الثقافة 
اإىل  وت��ه��دف  الربيطانية،  "ب�كر"  ج��ائ��زة  م�ؤ�ص�صة 
الحتفاء باأف�صل الأعمال الروائية العربية املعا�صرة 
وت�صجيع قراءة الأدب العربي على نطاق عاملي اأو�صع 

وذلك من خالل الرجمة.
تاأ�ص�صت "جمم�عة اأب�ظبي للثقافة والفن�ن" يف عام 
1996، وهي بذلك تعد واحدة من اأقدم امل�ؤ�ص�صات 

الثقافية غري الربحية يف منطقة اخلليج العربي. 
وت��ع��ن��ى امل��ج��م���ع��ة ب��دع��م م�����ص��رية امل��ع��رف��ة والتنمية 
والثقافة والإبداع، وجنحت لأكرث من ع�صرين عاماً 
ورعاية  ج��دي��دة،  فنية  واأع���م���ال  مم��ار���ص��ات  بتط�ير 

عرو�ض يتم اإطالقها للمرة الأوىل يف منطقة ال�صرق 
الأو�صط، ودعم م�صرية العديد من ال�صباب امل�ه�بني 

على امتداد اأنحاء ال�طن العربي. 
األفاً   40 م��ن  اأك��رث  املجم�عة  فعاليات  يف  وي�صرك 
اأفراد املجتمع الإماراتي �صن�ياً عرب العديد من  من 
خالل  وم��ن  والت�ع�ية  والثقافية  الفنية  ال��ربام��ج 
م��ه��رج��ان اأب���ظ��ب��ي، ال���ذي ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة معايل 

ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان، وزير الت�صامح. 
ويمُعترب هذا املهرجان احلدث ال�صن�ي الثقايف الأبرز 
بني  احل����ار  ج�ص�ر  م��د  اإىل  ي�صعى  وه���  املنطقة،  يف 
اأعمال  خمتلف ثقافات العامل وحتفيز الإب��داع، عرب 
البتكار  على  ال�ص�ء  وت�صليط  احل�صرية  التكليف 
نح ج��ائ��زة مهرجان  والإب����داع يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي. متمُ
اإغناء  يف  اإ�صهاماً  الأكرث  لل�صخ�صيات  �صن�ياً  اأب�ظبي 
��م��ن��ح��ت اجلائزة  ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن���ن ح����ل ال���ع���امل، فمُ
دومينغ�  بال�صيدو  الأوب��را  كاأ�صط�رة  كبرية  لأ�صماء 

والأديب املبدع اأمني معل�ف.

برعاية من�سور بن زايد
الن�سخة الثامنة من معر�ض �سيال ال�سرق 

الأو�سط تنطلق اليوم مب�ساركة خرباء دولني
•• اأبوظبي - الفجر

فعاليات  للمعار�ض  ال���ط��ن��ي  اأب���ظ��ب��ي  م��رك��ز  يف  ال��ث��الث��اء  ال��ي���م  تنطلق 
املتخ�ص�ض  الأو�صط‘، احلدث  ال�صرق  ’�صيال  الثامنة من معر�ض  الن�صخة 
و  الأغذية  الأو�صط يف قطاع  ال�صرق  م�صت�ى منطقة  على  والأ���ص��رع من�ا 
امل�صروبات وال�صيافة والذي يقام برعاية من �صم� ال�صيخ من�ص�ر بن زايد 
اآل نهيان، نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء وزير �ص�ؤون الرئا�صة، رئي�ض جمل�ض 
جهاز  من  ا�صراتيجية  وبرعاية  الغذائية،  للرقابة  اأب�ظبي  جهاز  اإدارة 
اأب�ظبي للرقابة الغذائية بح�ص�ر وم�صاركة اأكرث من 24 األف زائر وخبري 

يف جمال الأغذية.
للرقابة  اأب�ظبي  جهاز  ع��ام  مدير  العامري  البحري  �صعيد  �صعادة  واأك��د 
متثل  الأو���ص��ط  ال�صرق  �صيال  معر�ض  م��ن  الثامنة  الن�صخة  اأن  الغذائية 
والتم�ر  الغذائية  ال�صناعات  قطاع  يف  امل�ؤثرين  للتقاء  حقيقية  فر�صة 
وت�فر  ال��غ��ذاء  اإم���دادات  ا�صتدامة  ت�صمن  وواع���دة  جديدة  �صراكات  لبناء 
املزيد من  التنمية القت�صادية نح�  ا�صتثمارية واعدة تدفع عجلة  فر�صاً 
اأك��رث من  عقد  العام  هذا  �صي�صهد  املعر�ض  اأن  اإىل  م�صرياً  والتقدم،  النم� 
12000 اجتماع ولقاء جتمع اخلرباء والعاملني يف جمال الغذاء، الأمر 
على  الغذاء  يتخ�ص�ض يف جمال  ال��ذي  الأ�صخم  امللتقى  ال��ذي يجعل منه 

م�صت�ى العامل.
الغذاء  على  املتنامي  الطلب  تلبية  يف  املعر�ض  اأهمية  اإىل  �صعادته  واأ���ص��ار 
على م�صت�ى املنطقة والعامل، وخا�صة يف ظل النم� القت�صادي وال�صكاين 
على  الطلب  حجم  ت��زاي��د  م��ن  ي�صاحبه  وم��ا  الإم�����ارات،  ل��دول��ة  املت�صاعد 
ال�صلع الغذائية، لفتاً اإىل اأن املعر�ض يعد من�صة متكاملة وفعالة للتعريف 
 5 يربط  وج�صراً  لها،  وال��روي��ج  والعاملية  ال�طنية  الغذائية  باملنتجات 
الت�صنيع والت�ص�يق والبتكار  قارات لتبادل اخلربات واملهارات يف عمليات 

الغذائي.
واأ����ص���اد ���ص��ع��ادت��ه ب��دع��م غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة اأب���ظ��ب��ي ل��ه��ذه التظاهرة 
القت�صادية املهمة من خالل حثها ل�صركاتها العاملة يف قطاعي الزراعة 
لالأغذية  وامل�صنعة  املنتجة  وامل���ؤ���ص�����ص��ات  ال�صركات  م��ع  للتعاون  وال��غ��ذاء 
لت�صنيع  م�صانع  واإقامة  �صناعية  �صراكات  يف  للدخ�ل  باملعر�ض  امل�صاركة 
املنتجات الزراعية وت�فري الأغذية ذات اجل�دة العالية والن�عية املتميزة، 
وم���ا ين�ص�ي ع��ل��ى ذل���ك م��ن ت��ط���ي��ر ل��ه��ذي��ن ال��ق��ط��اع��ني والرت���ق���اء بهما 
اأب�ظبي  اإم��ارة  القطاع اخلا�ض يف   �صركات وم�ؤ�ص�صات  ت�صجيع  من خالل 
والدولة على ال�صتثمار فيهما، كما اأ�صاد �صعادته بكافة اجلهات امل�صاركة يف 
تنظيم هذا املعر�ض م�ؤكداً اأهمية دورهم يف حتقيق النجاحات الكبرية التي 

�صهدها املعر�ض يف ن�صخه املا�صية.
وقال �صعادة حممد هالل املهريي، املدير العام لدى غرفة جتارة و�صناعة 
اأب�ظبي: "ندعم ال�صركات العاملة يف قطاعي الغذاء و الزراعة يف اأب�ظبي 
ون�صاعد يف الرويج ل�صناعات الغذاء يف الإمارة، لذا من البديهي م�صاركتنا 
بج�دة  الت�عية  دورن��ا يف  العام  �صن�ا�صل هذا  الأو�صط‘.  ال�صرق  ’�صيال  يف 
ومزايا الأطعمة امل�صنعة حمليا واملعايري املتبعة فيها وقدرتها على املناف�صة 
يف الأ�ص�اق الدولية. �صنعمل جاهدين لتمهيد الطريق اأمام منتجي الأغذية 
املحليني وم�صاعدتهم يف ت�قيع عق�د جديدة. من ال�صروري بالن�صبة لنا  
اأي�صا تبادل خرباتنا واأف�صل ممار�صاتنا مع التجار يف �صبيل تعزيز �صادرات 

الطعام الإماراتية للخارج".
وت�صهد الن�صخة الثامنة من �صيال ال�صرق الأو�صط، الذي يقام حتت مظلة 
مهرجان اأب�ظبي للماأك�لت بالتن�صيق مع دائرة الثقافة وال�صياحة، زيادة يف 
عدد الن�صاطات والفعاليات امل�صاحبة وذلك يف �صبيل تلبية الهتمام املتنامي 

من امل�ؤ�ص�صات املحلية والإقليمية والعاملية العاملة يف قطاع الغذاء. 
وي�صهد اأول اأيام املعر�ض حفل الإعالن عن الفائزين بجائزة "ذا مريك�ريز" 
يف  الطائرات  منت  على  الطعام  ت�فري  يف  خدمات  يف  املتخ�ص�صة  اجلائزة 
جميع اأنحاء العامل. والتي مت اإطالقها منذ 35 عاماً حتت اإ�صراف جلنة 
والتي  الرئي�صية  للج�ائز  فئات  خم�ض  ن  وتت�صمرّ امل�صتقلني،  اخل��رباء  من 
العامة  واخلدمات  الطائرات،  منت  على  واخلدمة  الطعام  وجبات  تغطي 
على منت الطائرات، بالإ�صافة اإىل الأغذية وامل�صروبات واملعدات على منت 
ونقطة  املنطقة  يف  للطهي  م�صابقة  اأكرب  ك�يزين  ل  وم�صابقة  الطائرات، 
الغذائية،  اخل��دم��ات  جم��ال  يف  املتخ�ص�صني  للمهنيني  املف�صلة  اللتقاء 
وت�صت�صيف اأكرث من 1000 طاه من جميع اأنحاء املنطقة للتناف�ض عرب 
19 فئة خمتلفة، اإىل جانب م�صابقة الب�فيه العربي والتي تتمح�ر ح�ل 
حت�صري ب�فيه عربي حلفل زفاف من 60 �صيفاً، و�صتق�م امل�صابقة بت�صكيل 
فرق عمل مك�نة من طاهَيني اثنني وم�صاعد واحد لإعداد وتقدمي ب�فيه 

حفل زفاف عربي تقليدي من فئة اخلم�ض جن�م يكفي لع�صرين �صخ�صاً.
جناح  م��ث��ل  للمعر�ض  امل�صاحبة  ال��ن�����ص��اط��ات  ت�صتقطب  اأن  امل��ت���ق��ع  وم���ن 
مناق�صات  امل�صرين،  وبرنامج  ك�زين،  ول  والع�ص�ية،  ال�صحية  املنتجات 
للغذاء،  الأو�صط  ال�صرق  ومنتدى  امل�صتديرة  الطاولة  على  الغذائي  الأمن 

الكثري من الهتمام يف املعر�ض. 
رقمية جديدة  اأي�صا، من�صة  املعر�ض  املقامة على هام�ض  الن�صاطات  ومن 
ت�فر  وال��ت��ي  اأب�ظبي‘،  لي���ف  ن��اي��ت   & ’داينينغ  جم��ل��ة  عليها  ت�����ص��رف 
اأر�صية لالت�صالت مع نظرة حتليلية للدور الذي تلعبه و�صائل الت�ا�صل 
امللهمني يف م�صاعدة  الت�ص�يق وتفاعالت  و  العامة  والعالقات  الجتماعي 

اأ�صحاب املطاعم. 

احتفالت مو�سم الأعياد 
بفنادق ومنتجعات اأيال العني 

•• العني - الفجر 

اإ�صاءة  باحتفالية  العني  اأي���ال-  ومنتجعات  ف��ن��ادق  يف  الأع��ي��اد  م��صم  ب��داأ 
فندق  يف  �ص��صان  حممد  للمجم�عة   العام  املدير  قبل  من  امليالد  �صجرة 

اأيال جراند. 
�صكان  والعديد من  ا  الأم���ر  واولياء  الأطفال  الع�صرات من  �صهد احل��دث 
مدينة العني. حيث قام بابا ن�يل التقليدى بت�زيع الهدايا على الأطفال 

الذين اأ�صبح�ا جزءاً من هذا احلدث.
اجلدير بالذكران احتفالت م��صم الأعياد بفنادق اأيال يت�افق مع مهرجان 

دار الزين الذي مت تنظيمه من قبل هيئة اأب� ظبي للثقافة وال�صياحة. 
هذا ومن املقرر اقامة احتفالية راأ�ض ال�صنة امليالدية يف فندق اأيال، فندق 

اأيال ب�ادي وفندق اأيال جراند اإ�صافة اىل مقهى �صكاي فايف ال�صهري.

وفد من �سرطة دبي يطلع على م�سروع دورية الأطفال مبرور العني 
•• العني - الفجر

اأ�صاد وفد من اإدارة حماية الطفل واملراأة  بالإدارة العامة حلق�ق الإن�صان يف القيادة العامة ل�صرطة دبي بجه�د  
القيادة العامة ل�صرطة  اأب�ظبي يف  ن�صر ال�عي املروري وتعزيز الثقافة  املرورية لالأطفال.

وكان العقيد احمد حممد الزي�دي مدير اإدارة مرور العني التقى ال�فد بح�ص�ر املقدم حم�صن �صعيد املن�ص�ري 
نائب مدير الإدارة، واأكد  الزي�دي حر�ض �صرطة اأب�ظبي على تعزيز  التعاون امل�صرك مع الإدارات  املختلفة 

بقطاعات ال�صرطة يف الدولة  لتبادل الأفكار وال�صتفادة من املبادرات الإيجابية يف خمتلف املجالت. 
املروية  الثقافة  الأط��ف��ال وجه�دها يف تعزيز  مل��رور العني على م�صروع  دوري��ة  زي��ارت��ه  ال���ف��د  خ��الل  واطلع 
وال�صرطية لدى الأطفال ، وقدم الرائد حمدان ح�صن ذيبان مدير فرع العالقات العامة مبرور العني، �صرحاً  
اأنها تت�صمن �صا�صة عر�ض ملحا�صرات الت�عية ال�صرطية واملرورية  لل�فد عن طبيعة مهام الدورية، م��صحاً 
لدى �صريحة الأطفال من �صن 4 اىل 12 �صنة ، اإىل جانب ت�فري بيئة حمببة للطفل للتعرف على طبيعة  
العمل ال�صرطي مبا يعزز الت�عية وال�صالمة . ويف نهاية الزيارة  قدم العقيد احمد الزي�دي مدير الإدارة درعا 

تذكارية  لل�فد ومت التقاط ال�ص�ر اجلماعية.  
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اإزاء  ت�سهد حاجات الطفل ووترية منوه تبدلت كبرية خالل �سنواته اخلم�س الأوىل. رمبا �سرتتبكني 
التطّورات املت�سارعة التي �سيمّر بها من وزن وطول وغريهما، و�ستقفني حائرة كيف تت�سرفني اإن طراأت 
عليه اأي م�سكلة �سحية. كذلك �ستطرحني اأ�سئلة كثرية حول ت�سرفاته التي �ستبدو غريبة جدًا اأحيانًا. 

اإليك ما عليك توقعه والقيام به خالل �سنوات الطفل الأوىل.

من �سفر اإىل �سنة
ل تعني فخذاه املمتلئتان اأن طفلك يعاين ال�صمنة. ولكن 
ق من امل�صاألة، راجعي منحنى النم� يف  اإن رغبت يف التحقرّ

كتيبه ال�صحي كي يطمئن بالك.
اأكرب بنح�  اأننا نخالها  اإل  تبلغ اأجنلينا ال�صهر اخلام�ض، 
ثالثة اأ�صهر. تفخر اجلدة بحفيدتها ال�صغرية التي ت�صجرّ 
بخديها  ج��داً  ممتلئة  تبدو  اأجنلينا  اأن  اإل  و�صحة.  حياة 
املنتفخني، ول يمُفرح ذلك والدتها، التي تخ�صى اأن تعاين 

طفلتها ال�زن الزائد، مع اأنها ل تكرث من الطعام.

ا�ستدارات اجل�سم
ر الأطباء با�صتمرار: ل نخ�صع الأولد حلميات غذائية  يكررّ
منحفة، فكم بالأحرى الأطفال؟ على غرار الأهل كلهم، 
ت�صعر والدة اأجنلينا باحلرية. ولكن من الطبيعي اأن يبدو 
الطفل ممتلئاً بع�ض ال�صيء يف هذه املرحلة من عمره لأنه 
يكت�صب خالل الأ�صهر الأوىل وزناً اأكرث مما يزداد ط�ًل. 
لإنفاق  كبرية  فر�ض  ل��ه  تت�صنى  ل  اإذ  بديهي،  اأم��ر  وه��ذا 
لأن���ه ي�صي  ي�صتهلكها  ال��ت��ي  ك��اف��ة  ال�����ص��ع��رات احل��راري��ة 

معظم وقته يف الن�م.
عالوة على ذلك، طعام الطفل يف هذه املرحلة من عمره 
يك�ن غنياً بالأحما�ض الدهنية املفيدة، فيمده حليب اأمه 
الأطفال ال�صطناعي( بكمية  �صاأن حليب  )�صاأنه يف ذلك 
لنم�ه  اإليها  يحتاج  التي  الأ�صا�صية  ال��ده���ن  م��ن  كبرية 
األ  ال�����ص��روري  م��ن  ل��ذل��ك  الطبيعي.  واحل�صي  الع�صبي 
وزنه  خف�ض  حت��اويل  واأل  الطعام  ا�صتهالكه  من  ي  حت��درّ
خالل اأ�صهره الأوىل. يف هذا ال�صدد ين�صح اأطباء الأطفال: 
د من اأنه  )اإذا رغبت الأم يف تتبرّع من� طفلها ووزنه والتاأكرّ
لن يعاين م�صاكل ترتبط بال�زن م�صتقباًل، يكفي اأن تقارن 
اأرقامه مبنحنى النم� يف الكتيب ال�صحي )معدل الط�ل 
اإىل ال�زن((. ولكن من ال�صروري األ تعطي هذه امل�صاألة 
كله  تركيزها  عليها  ت�صبرّ  واأل  ال���الزم  م��ن  اأك��رب  اأهمية 
خالل �صنة الطفل الأوىل. فال داعي للقلق ما دام ال�زن 
بالتباط�ؤ  تبداأ  الزيادة  واأن هذه  وباإفراط،  يزداد فجاأة  ل 
خالل �صنته الثانية عندما يكت�صب مهارة امل�صي. ولكن ل 
ت�صتطيع الأم ول حتى الطبيب القيام بعملية التقييم هذه 
من خالل نظرة واحدة اإىل الطفل. من هنا، تن�صاأ اأهمية 
الكتيب  نهاية  نح�  عليها  تعرثين  التي  ال���زن  منحنيات 

ال�صحي.

تعديالت �سرورية
اأداة قيمة ت�صاعدك يف حتديد ما  ال���زن  ل منحنيات  ت�صكرّ
اإذا كان من� طفلك طبيعياً. يحتلرّ الأطفال الذين يبدون 
اأك���رث ب��دان��ة م��ن امل��ع��دل مكانة م��ا يف اجل���زء ال��ع��ل���ي من 
اأو  اأنهم يعان�ن ال�صمنة  املنحنى. لكن هذا الأمر ل يعني 
قد يعان�نها م�صتقباًل. يبقى الأهم اأن يتبع�ا معدل من� 
م�ازياً للمنحنيات املثبتة م�صبقاً. واإذا اأردت حتديد املنحنى 
دي وزنه  الذي يترّبعه طفلك، فزينيه مرة كل �صهرين وحدرّ
على املنحنى. اأما اإن لحظت اأي خلل، واإن كان ب�صيطاً، فال 
تردرّدي يف ا�صت�صارة الطبيب. ول �صكرّ يف اأنه �صي�صاعدك 

يف ت�صحيح الأخطاء الب�صيطة يف نظامه الغذائي.

من �سنة اإىل �سنتني
اأر�صاً �صغف طفلك الكبري يف هذه  ي�صبح رمي الأغرا�ض 
يرميه  ما  مللمة  اإىل  تمُ�صطرين  لكنك  من���ه.  من  املرحلة 
��ب ل���ه ك���ث���رياً من  ب��ا���ص��ت��م��رار. ول ���ص��ك يف اأن ذل���ك ي�����ص��برّ

الإزعاج.

ا�سمحي له بخو�س جتاربه
ي��ك���ن هدفه  م����راراً، ل  الأغ��را���ض  الطفل  ي��رم��ي  عندما 
ا�صتفزازك دوماً. بعد رميه، يراقبه وه� يبتعد، وي�صتعيده، 
اإىل  املتكررة  العملية  ل هذه  تتح�رّ ويرميه جم��دداً. هكذا 
وع�دتهما.  والَديه  رحيل  لتقليد  اخلا�صة  الطفل  و�صيلة 
وت�صمح  الأم.  الطاولة  ال��ذي يختفي حتت  الغر�ض  يثرّل 
هذه العملية للطفل بالتحقق مراراً من اأن الغر�ض الذي 
يختفي ل يكف عن ال�ج�د بل يعاود الظه�ر. �صحيح اأن 

الأ�صياء( خالل  اإدراك مفه�م )دي�مة  الطفل ينجح يف 
�صنته الأوىل، اإل اأنه يحتاج اإىل التثبت منها مراراً.

لكن هذا ال�اقع ل يفر�ض عليك لعب دور ملتقط الأ�صياء 
اأمر م�صٍن. لذلك،  اأن هذا  اإىل ما ل نهاية. ندرك جيداً 
انزليه  ه��ذه،  حركاته  من  اكتفيت  باأنك  ت�صعرين  عندما 
من كر�صيه العايل كي يحب� بنف�صه حتت الطاولة ويبحث 
عن الغر�ض املفق�د. اأخرياً، اإن رمى امللعقة ع�صرات املرات، 
فاتركيها اأر�صاً ودعيه لينهي الطعام باأ�صابعه. رمبا يرغب 

ر بنف�صه ما اإذا كان ل يزال جائعاً. يف اأن يقررّ

من �سنتني اإىل ثالث �سنوات
)ورق  �صنفرة  ب����رق  اأ���ص��ب��ه  طفلك  ب�����ص��رة  اأن  ت��الح��ظ��ني 
كي  ال�قائية  التدابري  بع�ض  اتخاذ  عليك  لذلك  زج��اج(. 

تتفادي الت�صققات واحلكة.

ل يتمتع بب�سرة مثالية
تزداد  ميا  ب�صرة  اأن  الأم  لحظت  الأوىل،  الأ�صابيع  منذ 
جفافاً، وخ�ص�نة، وتلفاً. عند ا�صت�صارة الطبيب، ا�صتفا�ض 
الرطيب  اإىل  ت��اأت��ي��ب��ي��ة حت��ت��اج  ب�����ص��رة  ع���ن  احل���دي���ث  يف 
الدائم واملراقبة امل�صتمرة. ي��صح اأطباء اجللد اأن الب�صرة 
وراثياً. حتى يف  للح�صا�صيات  اإىل مرتع  ل  تتح�رّ التاأتيبية 
الن�ع من  اأي م�صببات للح�صا�صية، يحتاج هذا  ظل غياب 
التهيج،  و�صريع  النفاذية،  بالغ  لأن��ه  العناية  اإىل  الب�صرة 
خط�ات  ب�صع  تترّخذي  اأن  يكفي  ولكن  التفاعل.  وكثري 

لتتفادي هذه امل�صلكة.

النعومة الأهم
عليك اأوًل األ تطيلي فرات ال�صتحمام )من 5 اإىل 10 
فاتر  م��اء  ���ص���ى  ت�صتخدمي خ��الل احل��م��ام  واأل  دق��ائ��ق( 
تكره  التاأتيبية  الب�صرة  لأن  درجة مئ�ية(   34 اإىل   32(
املرتفعة. كذلك افركي ج�صم الطفل بيدك من  احل��رارة 
على  حت��ت���ي  ل  منتجات  واخ���ت���اري   . ك���فرّ ا�صتعمال  دون 
يان اإىل تهيرّج هذه الب�صرة  ال�صاب�ن اأو العط�ر لأنهما ي�ؤدرّ
احل�صا�صة. عند التجفيف، ل تفركي ج�صم طفلك بل ربتي 
ب�صرته  ترطيب  على  ي�مياً  واحر�صي  ورق��ة.  بخفة  عليه 
خ�ص��صاً  الطفل،  جلد  على  منه  قلياًل  �صعي  بالكرمي. 
يف امل�ا�صع الأكرث جفافاً، ودلكيه بنع�مة. وعندما ي�صبح 
مبفرده.  بذلك  يق�م  اأن  علرّميه  منا�صبة،  �صن  يف  طفلك 

اأظ��ف��اره ق�صرية ك��ي متنعيه من  اأب��ق��ي  ف�صاًل ع��ن ذل��ك، 
احلك. وعند اختيار مالب�صه، جتنرّبي ال�ص�ف وا�صتبديل 
ب��ه ال��ق��ط��ن وغ���ريه م��ن اأن�����ص��ج��ة ن��اع��م��ة. ول ت����رددي يف 
حقاً.  ب�صرته  يالئم  ما  لتكت�صفي  التجارب  بع�ض  اإج��راء 
عالوة على ذلك، اغ�صلي املالب�ض من دون م�اد منعمة اأو 
عي اأطعمته كثرياً واكتفي باملحدد  مطهرة. واأخرياً، ل تن�رّ
يف الكتيب ال�صحي. اأما اإذا لحظت تهيج ب�صرته، فحاويل 
هذا  �صبب  ال���ذي  )اجل���دي���د(  ال��ط��ع��ام  �صنف  دي  اأن حت����درّ

ال�صطراب.

عالجات فاعلة
بالرطيب  التاأتيبية  الب�صرة  حتظى  اأن  ال�����ص��روري  م��ن 
ال��ي���م��ي. لكن ه��ذه اخل��ط���ة ل ت��ك���ن كافية اأح��ي��ان��اً، ما 
اإىل كرمي م�صاد لاللتهاب يحت�ي  اللج�ء  يمُرغمك على 
الأهل  )يخ�صى  الأطفال:  اأطباء  ي�صري  الك�رتيزون.  على 
وت�ؤدي  الطفل  تريح  اأنها  اإل  العالجات.  من  الن�ع  ه��ذا 
اتباع  ب�صرورة  ي��ص�ن  لكنهم  غالباً(.  ممتازة  نتائج  اإىل 
ال��صفة الطبية بدقة وال�صعي اإىل التخفيف من انزعاج 
الطفل  يعاين  امل�صتطاع. يف معظم احل��الت،  الطفل قدر 
عندما  الأك��زي��ا  م��ن  ن���ب��ات  تاأتيبية  ب�صرة  يلك  ال���ذي 

�ض ملادة م�صببة للح�صا�صية. يكرب، خ�ص��صاً حني يتعررّ
ب�صرة نح� 10 % اإىل 20 % من الأولد تاأتيبية. لكن 
تدريجياً،  تراجع  اجللدية  ال�صطرابات  هذه  اأن  املفرح 
يف  ال�لد  م  تقدرّ مع  احل��الت  معظم  يف  بالكامل  وتختفي 

ال�صن.

من ثالث اإىل اأربع �صن�ات
عنه  اإب��ع��ادك  ي��ح��اول  لكنه  با�صتمرار.  احت�صانه  حتبني 

غالباً. اإلَم يع�د هذا ال�صل�ك؟

ياأبى اأن حت�سنيه
رامي،  ابنها  ع��اد  ال���اق��ع. ما  ه��ذا  تقبرّل  �صل�ى عن  تعجز 
ل قبلة  اإىل الرمتاء بني ذراعيها، يتحمرّ الذي كان ي�صارع 
ال�اقع  ه��ذا  تقبرّل  الأه��ل  ي�صتطيع  خ��ده. ل  �صغرية على 
تمُعترب  ول��ده��ا.  احت�صان  تع�صق  ل  اأم  م��ن  فما  ب�صه�لة، 
عند  الر�صع:  اإىل  بالن�صبة  حاجتني  والحت�صان  املعانقة 
بالراحة  الطفَل  ب��الأم  املط�ل  الحتكاك  يمُ�صعر  ال����لدة، 
والأمان. لذلك تمُعترب حلظات احلنان هذه بالغة الأهمية 
درا�صات  تمُظهر بح�ث عدة، خ�ص��صاً  كما  ال�صليم،  لنم�ه 
اأهمية  ت��ن��اول��ت  ال��ت��ي  وينيك�ت  دون��ال��د  الأط��ف��ال  طبيب 

الحت�صان اجل�صدية والعاطفية.

حاجة اإىل اإثبات الذات
عندما يكرب الأولد، ييل بع�صهم اإىل رف�ض هذا التعبري 
عن العاطفة. نح� �صن الثالثة، تن�صاأ لدى عدد من الأولد 
ياأبى  لذلك،  نتيجة  والنف�صال.  ال��ذات  اإثبات  اإىل  حاجة 
ال�لد املعانقة والقبالت احلارة. عالوة على ذلك، يرغب 
رغبته  فتتجلى  وا�صتقالله،  ذات��ه  اإثبات  يف  ال�صن  هذه  يف 
اإن لحظِت، عندما  هذه من خالل رف�صه العناق. لذلك 
اأنه ي�صري يف الجتاه املعاك�ض، تذكري  تق�صدين مدر�صته 
ل  ف ل يعني اأنه يرف�صك �صخ�صياً، بل ي�صكرّ اأن هذا الت�صررّ

حماولة لإثبات �صخ�صيته.
والعطف.  اإىل احلنان  بافتقاره  ل ترتبط ت�صرفاته هذه 
اأنه  اإل  ل��ه،  حبك  م��دى  جيداً  ال�لد  ي��درك  العك�ض،  على 
ع���الوة على  ع��ن��ه.  تعبريك  وت���رية  بنف�صه  د  ي��ح��درّ اأن  ي���د 
ذلك، ييل يف هذه ال�صن اإىل املغامرة. لذلك ل يت�صنى له 

ال�قت الكايف ليغرق يف اأح�صان اأمه واأبيه.

ل تفر�سي عليه حبك
ولدك  �صل�ك  م��ن  بال�صتياء  ت�صعري  اأن  الطبيعي  م��ن 
هذا. ولكن ل تغايل يف رد فعلك. يررّ طفلك على الأرجح 
م يف م�صاعره. تفادي اأوًل  مبرحلة يعجز معها عن التحكرّ
ك، وتذكري اأن �صعيه اإىل الهرب  تقبيله بالق�ة كي ل ي�صدرّ
اإىل لعبة يت�صلى بها. لذلك من  ل  من قبالتك قد يتح�رّ

الأف�صل اأن حترمي وتريته اخلا�صة واأن متهليه ال�قت 
اإخباره  على  احر�صي  ولكن  مبفرده.  اإليك  لياأتي  الكايف 
باأنك دوماً اإىل جانبه واأنه ي�صتطيع التحدث اإليك �صاعة 
ي�صاء. كذلك يكنك اأن تعر�صي عليه التعبري عن م�صاعره 

بطرائق خمتلفة، مثل ابت�صامة، اأو ر�صم، اأو لعبة.
ماذا اإذا رف�ض عناق قريب اأو �صخ�ض غريب؟ ل ترغميه 
اأن  اإل  ���ص��روري،  اأم��ر  التهذيب  اأن  �صك يف  ذل��ك. ل  على 
ل جزءاً منه. يكفي، مثاًل، اأن  التعبري عن امل�صاعر ل ي�صكرّ

يلقي طفلك التحية من دون تقبيل اأو عناق.

من 4 اإىل 5 �سنوات
اإىل اخل�ص�ع  ال���ل��د  ا���ص��ط��ر  ل���  ل��ل��ق��ل��ق. ح��ت��ى  ل داع����ي 

جلراحة، ل يدوم هذا الن�ع من الفتق ط�ياًل.

يعاين فتقًا اأربيًا
اأثناء الفح�ض الطبي، اكت�صف الطبيب اأن اآدم يعاين نت�ءاً 
لأنها  الكت�صاف  بهذا  والدته  الأربية. ف�جئت  يف  �صغرياً 
مل تلحظه م�صبقاً ولأن ولدها مل ي�صتِك منه، فاأو�صح لها 
الطبيب اأن هذا فتق اأربي. ل يمُعترب خطرياً، اإل اأن ل مفر 

من اجلراحة.

ماهيته
يف حالة هذا الفتق، تربز حمت�يات ج�ف البطن يف القناة 
الأط��ف��ال من كال  بطريقة غري طبيعية. يلك  الأرب��ي��ة 
طبيعياً  تقفل  اأن��ه��ا  اإل  ال��رح��م،  يف  القناة  ه��ذه  اجلن�صني 
قبيل ال�لدة. نتيجة لذلك، ل يع�د هذا الفتق اإىل م�صكلة 
 5% اإىل   4% نح�  ي�صيب  ه  ت�ص�رّ اإىل  ب��ل  الع�صالت  يف 
الأمعاء  ��رى  تمُ العامل. يف هذه احلالة،  الأطفال ح�ل  من 

الدقيقة من حتت اجللد.
خالل  ال��ط��ف��ل  حتميم  اأث��ن��اء  ال��ف��ت��ق  غ��ال��ب��اً  الأم  تكت�صف 
اأو يار�ض  ال�لد  الأوىل. كذلك يربز حني يبكي  الأ�صهر 
الرابعة،  �صن  حتى  خفياً  يبقى  عندما  ول��ك��ن  م��ا.  ج��ه��داً 
دون  ما يح�ل  القناة حم���دودة،  اأن فتحة  اإىل  ه��ذا  ي�صري 

بروز الفتق ب��ص�ح.
ل يمُعترب الفتق خطرياً، اإل اأن ل مفر من اجلراحة، حتى 
امل�صكلة الأمل للطفل. ومن ال�صروري عدم  ل� مل ت�صبرّب 
القناة،  الأم��ع��اء حمتجزة يف  اإرج��اء اجلراحة كي ل تظلرّ 
ما ي�ؤدي اإىل ان�صدادها. ولكن ل داعي للقلق، فال يكنك 

با�صتمرار  يتقياأ  ال�لد  لأن  مماثلة  م�صكلة  عن  تغفلي  اأن 
ويعاين الأمل املربح. يف هذه املرحلة، ل بد من اإخ�صاعه 

جلراحة طارئة.
وتع�د احلياة  احل��ادث��ة  ه��ذه  ال�لد  ين�صى  اجل��راح��ة،  بعد 
بعد  املدر�صة  اإىل  الرج�ع  ويكنه  طبيعتها.  اإىل  العائلية 
ثالثة اأو اأربعة اأيام من اجلراحة، ف�صاًل عن اأنه ي�صتطيع 
ثالثة  اإىل  اأ���ص��ب���ع��ني  غ�����ص���ن  يف  ال��ري��ا���ص��ة  مم��ار���ص��ة 
املمكن تخفيفه  ب��اأمل كبري ومن  ي�صعر  اأ�صابيع. كذلك ل 

بالبارا�صيتام�ل.

يرمي الأ�سياء اأر�سًا
ي��ج��ل�����ض رام����ي يف ك��ر���ص��ي��ه ال���ع���ايل وي���رم���ي دب���ه ال�صغري 
اأر�صاً. لكنه �صرعان ما يبداأ بالبكاء مطالباً به، فتهرعني 
لكنك  امل���رات.  ع�صرات  العملية  ه��ذه  ر  تتكررّ جن��دت��ه.  اإىل 
اأن  اإل  الأر�����ض.  على  ال���دب  وت��رك��ني  اأخ���رياً  ت�صت�صلمني 
طفلك ل ي�صت�صلم، بل يعل� �صراخه، ينظر اإليك بغ�صب، 
ويرمي امللعقة. ل تمُعترب هذه احلادثة ا�صتثناء يف مثل هذه 
اأو  ك�به،  اأو  م�صا�صته،  اأو  دب��ه،  يحمل  كان  ف�ص�اء  ال�صن، 

مكعبه املف�صل، ل تنج� كلها من رمياته.
اأن  عليه  الطفل:  اإىل  بالن�صبة  �صهلة  عملية  لي�ض  الرمي 
يدرّ يده بالزخم الكايف وي�ؤرجحها ثم يفلت الغر�ض الذي 
الطفل  يترّقن  املالئم كي يطري. عندما  ال�قت  يحمله يف 
د يف رمي كل ما تقع  هذه احلركات بدقة، يفرح ول ي��ردرّ
عليه يداه. ي��صح علماء النف�ض واحلركة اأن عملية الرمي 
هذه متثرّل امتداد الطفل يف امل�صاحة، ما يجعله ي�صعر باأنه 
ت يف هذه ال�صن اأي فر�صة للتعبري  اأكرث ق�ة. لذلك ل يف�رّ
عن ق�ته بهذه الطريقة، ف�صاًل عن اأنه ي�صتمتع بال�ص�ت 
ال����ذي ي�����ص��دره ال�����ص��يء امل��رم��ي ع��ن��د ارت��ط��ام��ه بالأر�ض 

ومبراقبته لروؤية ما اإذا كان يرتدرّ ويقفز.
للطفل  ال��رم��ي  يتيح  ال��ق���ة،  ع��ن  الإع���راب  اإىل  بالإ�صافة 
ت�صرفات  خالل  من  غ�صبه  عن  والتعبري  ف�ص�له  اإ�صباع 
ي���زال يف ه��ذه ال�صن ع��اج��زاً عن  اأن���ه ل  ع��ف���ي��ة، ل �صيما 

التنفي�ض عنه ب�ا�صطة الكالم. 
اإن رمى طفلك يف وجهك غر�صاً ما وعلى حمياه  لذلك، 
ل��ك م��ن ولد  ل��ه )ي��ا  ترت�صم ع��الم��ات الغ�صب، ل تق�يل 
اأنك تتفهمينه وتدركني مدى �صع�ره  دي له  اأكرّ �صيئ( بل 

بالغ�صب. 
الأم  ��ز  اأن مت��يرّ ال�����ص��روري  )م���ن  ال��ن��ف�����ض:  ع��ل��م��اء  ين�صح 
اأن  دون  من  حت��دده  واأن  طفلها  ب�صل�ك  املرتبط  ال�صع�ر 
الطفل  ل���دى  ��د  ت���لرّ اأو  �صخ�صياً  ي�صتهدفها  ب��اأن��ه  حت�����ضرّ 
ال�صع�ر بالذنب(. اإذاً، من املهم اأن ن�صمح للطفل بالتعبري 
عن عدائيته. ولكن اأخربيه ب��ص�ح اأنه ل يحقرّ له اأذيتك. 
اقرحي عليه اأن يرمي لعبته باأق�صى ق�ته اإمنا يف اجتاه 

ل ي�صيب به اأحداً.

متارين خالل �سنته الأوىل
اأ���ص��ه��ره الأوىل م����رات ع���دة ي���م��ي��اً على  م���ددي���ه خ���الل 
�صجادته اخلا�صة واتركيه يلعب على بطنه. ل �صك يف اأنك 
بعد  األعابه.  بداأ يزحف للتقاط  اأنه  ب�صرعة  �صتالحظني 
ال�صري  اإىل  ومنه  احلب�  اإىل  تلقائياً  الطفل  ينتقل  ذل��ك، 

منت�صباً على قدميه.

�سهادة
اأم�صي وقتي يف التقاط  اإح��دى الأم��ه��ات: )ك��ي ل  تخرب 
اأربط لعبها بكر�صيها العايل  الأ�صياء التي ترميها �صيليا، 
�صد  كبرية يف  متعة  ب�ا�صطة حبل �صغري. وجت��د طفلتي 

احلبل لت�صتعيدها بنف�صها(.

من الناحية البيئية
م�صادة  م�����اد  ا���ص��ت��خ��دم��ي  ال���ق���رادي���ات:  م���ن  ر  ن���ح���ذرّ  •

للقراديات، رذاذاً...
تراوح  اأن  )يجب  الطفل  غرفة  تدفئة  يف  تفرطي  • ل 
ح��رارت��ه��ا ب��ني 19 و20 درج����ة م��ئ���ي��ة(. واح��ر���ص��ي يف 

ال�صتاء على تزويد الغرفة بجهاز ترطيب للج�.
املنزل. يف  التدخني  منع  يف  �صارمة  • ك�ين 

خطوات مهمة تعلميها لتفادي امل�ساكل

راقبي منو طفلك خالل ال�سنوات الأوىل من حياته
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»الإمارات للمتداولني« تطلق 
برنامج » اأداء التوطني الأمثل«

•• دبي -وام:

“ اأداء  برنامج  اأم�ض  املالية  الأ���ص���اق  يف  للمتداولني  الإم���ارات  جمعية  اأطلقت 
تطبيق  يف  املحلي  ال��ب��ن���ك  ق��ط��اع  ودع���م  لت�صجيع  ال��رام��ي  الأمثل”  ال��ت���ط��ني 
ا�صراتيجيات ت�طني فعالة. ويهدف الربنامج - الذي مت اإطالقه خالل فعالية 
عقدت يف فندق اإت�ض يف دبي بح�ص�ر كبار ال�صخ�صيات وممثلي الهيئات احلك�مية 
القطاع  للعاملني يف  الأر�صية  لتهيئة   - املاليني  وكبار اخلرباء  البن�ك  وروؤ�صاء 
ت�ظيف  اأهمية  الفعالية  وناق�صت  لالإمارات.  اأف�صل  م�صتقبل  لبناء  معا  للعمل 
وج�دة  الت�طني  ت�جهات  ت�اجه  التي  والتحديات  عليهم  واحلفاظ  امل�اطنني 
اخلزينة  على  له  الإيجابية  وال��ت��اأث��ريات  الت�طني  م��ب��ادرات  تتبعه  ال��ذي  النهج 
الإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الها�صمي  حممد  واأ�صار  املالية.  والأ�ص�اق 
للمتداولني يف الأ�ص�اق املالية اإىل اهتمام اأع�صاء اجلمعية الكبري بت�فر برنامج 
امل�اطنني  امل��زي��د م��ن  اأب���دوا رغبتهم بت�ظيف  ال��دول��ة حيث  ال��ن���ع يف  م��ن ه��ذا 
2021 ترغب اجلمعية  اأن��ه متا�صيا مع روؤي��ة الإم���ارات  الإم��ارات��ي��ني. واأ���ص��اف 
بامل�صاهمة يف رفع ن�صب الت�طني لي�ض فقط يف البن�ك احلك�مية بل ويف اأ�ص�اق 
اجلهات  بني  الت�ا�صل  ت�صهيل  ه�  اجلمعية  هدف  اأن  م��صحا   .. اخلا�صة  امل��ال 
اأن ي�صاعد  اآمال   .. الأفكار واملعارف  اإىل م�صاركة  اإ�صافة  املحلية والعاملية  املالية 
هذا الربنامج على دعم اأع�صائها. وياأتي اإطالق الربنامج بعد اأقل من �صهر على 
انعقاد الدورة ال� 42 مل�ؤمتر املتداولني يف الأ�ص�اق املالية الذي نظمته اجلمعية 
بنجاح يف دبي بالتعاون مع الحتاد العربي للمتداولني يف الأ�ص�اق املالية وحظي 
مب�صاركة املئات من ممثلي البن�ك املحلية والعاملية والتجار ومدراء ال�صناديق 
والتدريب  املهن  تخطيط  ا�صراتيجيات  الربنامج  ويغطي  املاليني.  واخل��رباء 
جائزة  �صيقدم  اأنه  اإىل  اإ�صافة  لل�صركات  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  وبرامج  والتعليم 
�صن�ية للبنك الأف�صل �صجال و�صيبداأ تطبيق املبادرة يف يناير 2018 و�صركز 
على اإنتاجية م�اطني دولة الإم��ارات على املدى الط�يل بالعمل يف اأ�ص�اق املال 
واخلزينة يف اأنحاء الإمارات. ي�صار اإىل اأن جمعية الإمارات للمتداولني يف الأ�ص�اق 
املالية تاأ�ص�صت يف دي�صمرب 2011 بهدف اأن ت�صبح جهة تربط بني القطاع املايل 
باأهمية اخلزينة  ال�عي  رفع  اإىل  اإ�صافة  والهيئات احلك�مية  الإم��ارات  دولة  يف 
وتدريبات  اخلزينة  قطاع  يف  اع��ت��م��ادات  ت�فري  على  وت��رك��ز  العاملية  والأ���ص���اق 
اأو تكن�ل�جية. وتعترب اجلهة ال�حيدة التي تقدم تدريبات معتمدة يف  اأ�صا�صية 
التداول يف الأ�ص�اق املالية وت�ا�صل عملها يف بناء قاعدة معرفية را�صخة ح�ل 

اأ�ص�اق اخلزينة وحت�صري امل�ظفني الإماراتيني لدخ�ل هذا ال�ص�ق.

الأحوا�ض اجلافة تفوز بجائزة »الأداء املمتاز 
للبيئة وال�سالمة« من »لويدز" لل�سرق الأو�سط

•• دبي- وام:

البحرية  للخدمات  الرائد  العاملي  د  امل��زورّ العاملية،  اجلافة  الأح�ا�ض  فازت 
واملالحية لقطاعات النفط والغاز بجائزة الأداء املتميز للبيئة وال�صالمة 
بتح�صني  ال�صتثنائي  لل��ت��زام��ه��ا  وذل���ك  الأو���ص��ط  لل�صرق  “ل�يدز”  م��ن 

معايري ال�صالمة وحماية البيئة ب�صكٍل م�صتمر.
وت��رك��ز الأح����ا����ض اجل��اف��ة ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى ا���ص��رات��ي��ج��ي��ات حت�صني امل����ارد 
واملكان  “الإن�صان  ب��ني جم��الت  ال��ت���ازن  ع��ن طريق حتقيق  وال���ص��ت��دام��ة 
اآمن وم�ص�ؤول للطاقة والطاقة  مع الركيز على خلق م�صتقبل  والربح” 
البحرية اإذ حققت املمُن�صاأة عام 2016 هدفاً يتعلق باإعادة تدوير 90 األفا 
جمم�ع  م��ن  باملائة   85 ن�صبته  م��ا  متثل  وال��ت��ي  النفايات،  م��ن  طناً  و25 
النفايات الناجتة فيما حققت يف العام ذاته انخفا�صاً بلغت ن�صبته 48 باملائة 
اإ�صابة   3.92 26.5 ملي�ن �صاعة عمل مبعدل  اإىل  يف الإ�صابات ا�صتناداً 
للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض  ري��زال  واك��د حممد  �صاعة عمل.  لكل ملي�ن 
عملياتهم  فريق  تفاين  على  دائماً  حر�صهم  العاملية  اجلافة  الأح�ا�ض  يف 
ال�صركة.  عمليات  جميع  يف  بيئياً  وامل�صتدامة  الآمنة  املمار�صات  خالل  من 
ال�صركة  اإدارات  اأنظمة  يف  اأ�صرار”  “�صفر  ا�صراتيجية  اعتماد  مت  وق��د 
ل�صمان حتقيق اأعلى املعايري الدولية مع ح�ص�ل الأح�ا�ض اجلافة العاملية 
على جائزة ت�صنيف 5 جن�م من جمل�ض ال�صالمة الربيطاين على مدى 
مرات  ع�صر  ال�صرف  �صيف  على  وح�ص�لها  املا�صية  ع�صر  الأربعة  ال�صن�ات 
متتالية. كما فازت الأح�ا�ض اجلافة العاملية بالعديد من اجل�ائز العاملية 
 96.26 ن�صبته  بلغت  والبيئة واجل���دة و�صجلت ما  ال�صالمة  الأخ��رى يف 
التدقيق  اأج��راه فريق  ال��ذي  التدقيق  املا�صي وذل��ك خالل  العام  باملائة يف 
التابع ملجل�ض ال�صالمة الربيطاين ل�صهادة اخلم�ض جن�م والذي كان واحداً 

من اأعلى الدرجات عاملياً.

»التجارة العاملية«: ال�سرق الأو�سط
 يت�سدر عامليا اأحجام ال�سترياد والت�سدير

•• دبي -وام:

تعقد بدبي الدورة ال� 32 من معر�ض اخلريف التجاري الدويل 2017 الذي 
 19 اإىل   17 من  الفرة  خالل  واخلدمات  للمعل�مات  الفجر  �صركة  تنظمه 

دي�صمرب 2017 يف مركز دبي الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض.
اأهم  م���ازال  الأو���ص��ط  ال�صرق  اأن  العاملية  التجارة  ملنظمة  تقرير  اأح���دث  وذك��ر 
�صريك جتارى يف العامل بالرغم من انخفا�ض اأ�صعار النفط م�صريا اإىل اأن دول 
بقيمة  وواردات  دولر  مليار   765.8 بقيمة  �صادرات  �صجلت  الأو�صط  ال�صرق 
665.2 مليار دولر يف عام 2016 و�صجلت املنطقة اأعلى من� لل�صادرات 4% 
املعل�مات  تكن�ل�جيا  وخدمات  وال�صياحة  املزدهر  اجل�ي  النقل  لقطاع  نظرا 
خالل عامي 2016 و2017. وقال �صاتي�ض خانا املدير العام ل�صركة الفجر 
 :2017 ال��دويل  التجاري  اخلريف  ملعر�ض  واملنظمة  واخلدمات  للمعل�مات 
من�اً  �صهدت  وق��د  �صن�ات  منذ  الت�صدير  يف  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  ت�صتمر 
كبرياً خالل ال�صن�ات الأخرية مل تتف�ق املنطقة فقط على اأرقامها القيا�صية 
ويجتذب  العاملية«.  التجارة  يف  ال��ق���ي  م�قعها  ع��ززت  اأي�صاً  ولكنها  املا�صية 
املعر�ض خمتلف الزوار والعار�صني من جمالت التجزئة املتن�عة مبا يف ذلك 
والبائعني  وامل�زعني  وال�صال�نات  التجزئة  و�صال�صل  ماركت  ال�ص�بر  حمالت 
الإلكرونيني وامل�صت�ردين وامل�صدرين ويعد املعر�ض بذلك ه� املعر�ض التجاري 
ال�حيد يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا الذي ي�فر من�صة �صاملة 
ل�صناعة ال�صلع ال�صتهالكية العاملية وعلى مر ال�صنني عزز املعر�ض م�قعه على 

خريطة املعار�ض ال�صتهالكية العاملية مع حتقيق معدلت من� ثابتة. 

املجل�س ال�ست�ساري جلمارك دبي يطلع على امل�ستجدات ويناق�س فعاليات العام اجلديد

اأحمد حمبوب م�سبح: 2018 عام مثمر للقطاعني احلكومي واخلا�ض
التطبيقات الذكية اأ�سهمت يف حت�سني اأمتتة الإجراءات و تقلي�س تخلي�س ال�سحنات اإىل 3 �ساعات

•• دبي – الفجر: 

دبي  جلمارك  ال�صت�صاري  املجل�ض  عقد 
برئا�صة   2017 للعام  الثالث  اجتماعه 
جمارك  م��دي��ر  م�صبح،  حم��ب���ب  اأح��م��د 
ال�صت�صاري،  امل���ج���ل�������ض  رئ���ي�������ض  دب�������ي، 
العمل  روؤ�����ص����اء جم���م����ع���ات  مب�����ص��ارك��ة 
لتعزيز  وذلك  املجل�ض،  اأع�صاء  والتجارة 
التعاون والت�ا�صل واطالع العمالء على 
امل�����ص��ت��ج��دات وال��ف��ع��ال��ي��ات اخلا�صة  اآخ���ر 
ب���ج���م���ارك دب������ي، وم���ن���اق�������ص���ة الأج����ن����دة 
وم�صاركة   2018 ل���ل���ع���ام  امل���ق���رح���ة 

قطاعات الأعمال فيها.
ال�����ذي ع��ق��د يف املقر  ح�����ص��ر الج���ت���م���اع 
الغيث،  جمعة  دب��ي  جل��م��ارك  الرئي�صي 
التط�ير  ل���ق���ط���اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر 
املجل�ض  رئ����ي���������ض  ن�����ائ�����ب  اجل�����م�����رك�����ي، 
وفريد  دب������ي،  جل����م����ارك  ال����ص���ت�������ص���اري 
امل�ارد  لقطاع  التنفيذي  املدير  املرزوقي 
واأحمد  والإداري��������ة،  وامل��ال��ي��ة  ال��ب�����ص��ري��ة 
اإدارة  اأول  م��دي��ر  ك��اظ��م  ال�����ص��الم  ع��ب��د 
ال�صراتيجية والتميز امل�ؤ�ص�صي، وخليل 
الت�صال  اإدارة  م��دي��ر  غ��ري��ب  ب��ن  �صقر 
اإدارة  م��دي��ر  ب��ه��زاد،  واإدري�����ض  امل�ؤ�ص�صي، 

العمالء، مقرر املجل�ض.
المارات 2071

اأح����م����د حم���ب����ب م�صبح  ب����داي����ة رح�����ب 
باحل�ص�ر من�هاً  اإىل اأن الجتماع يهدف 
العمل   وجمم�عات  العمالء  اإ�صراك  اإىل 
يف حتقيق الأه��داف امل�صتقبلية جلمارك 
دب��ي وال��ت��ي تتما�صى م��ع روؤي���ة الإم���ارات 
الم������ارات  م��ئ���ي��ة   واأه�������داف   2020
2071 نح� حت�يل دولة الإم��ارات اإىل 
اأف�����ص��ل دول ال��ع��امل يف ك��اف��ة امل��ج��الت ، 
اأن جمارك دبي  جنحت فعلياً يف  م�ؤكداً 
حتقيق بع�ض اأهداف هذه الروؤية بحجز 
م�قع لها بني الدوائر اجلمركية الرائدة 
على م�صت�ى العامل من حيث اخلدمات 
اجلمركية والبنية الل�ج�صتية وذلك من 
خالل م�اكبة تقنيات الع�صر وا�صت�صراف 

امل�صتقبل، ما جعل من دبي املركز الرائد 
م�ؤ�صر  عاملياً  الإم��ارات  وت�صدر  للتجارة، 

فعالية هيئات اجلمارك الأخري.
كانت  م����ا  الإجن����������ازات  ه�����ذه  اأن  واأك�������د   
لتتحقق ل�ل التعاون وال�صراكة الفعالة 
مبقرحاتهم  والأخ��������ذ  ال���ع���م���الء  م����ع 
حتقيق  يف  ت�����ص��ه��م  ال���ت���ي  ال���ت���ط����ي���ري���ة 
الهداف امل�صركة، معرباً عن تفاوؤله باأن 
بالإجنازات  مثمرة   2018 �صنة  تك�ن 
داعياً  واخل��ا���ض،  احل��ك���م��ي  للقطاعني 
واأع�������ص���اء جمم�عات  ال��ع��م��الء  مم��ث��ل��ي 
الأعمال اإىل مزيد من امل�صاركة الفاعلة 
التي  لتحقيق لال�صتفادة من النجاحات 

تتحقق.
اأن جمارك دبي متنح ت�صهيل  اإىل  واأ�صار 
امل�����ص��ت���دع��ات اجل��م��رك��ي��ة ب��ح��ي��ث يكن 
تخزين  م��ن��ه��ا يف  ال����ص���ت���ف���ادة  ل��ل��ع��م��الء 
ب�����ص��ائ��ع��ه��م ق��ب��ل اإع������ادة ت�����ص��دي��ره��ا اإىل 

اخلارج.
جتارة دبي

قدم اأحمد عبد ال�صالم كاظم عر�صاً عن 
تط�رات جتارة دبي خالل العام اجلاري 
غري  اخلارجية  دب��ي  جت��ارة  قفزت  حيث 
النفطية خالل الربع الثالث من 2017 
درهم  مليار   345 اإىل   %  13 ب���اق��ع 
م��ل��ي��ار دره����م للربع   305 م��ق��ارن��ة م��ع 
الثالث من العام املا�صي ، و�صجلت قيمة 
اجلاري  العام  من  الأول  للربع  التجارة 
والربع الثاين314   درهم  مليار   326
مليار درهم فيما بلغ كمية ب�صائع الربع 
الأول24 ملي�ن طن والربع الثاين 21 
ملي�ن   23 الثالث  وال��رب��ع  ط��ن  ملي�ن 

طن.
واأ�صار اإىل ان هذه النتائج املحققة يرجع 
ال���ق����ي ملجتمع  ل������الأداء  ال��ف�����ص��ل  ف��ي��ه��ا 
احلكيمة  ال���ق���ي���ادة  وت���رك���ي���ز  الأع�����م�����ال، 
امل�������ص���ت���دام يف كل  ال���ن���م����  دب�����ي ع���ل���ى  يف 

القطاعات القت�صادية من خالل ابتكار 
ال��ت��ج��ارة وجذب  لت�صهيل  ج��دي��دة  ط��رق 
اأحمد  ا�صتعر�ض  ذلك  اإىل  ال�صتثمارات. 
ك��اظ��م م��ب��ادرة X 10 وال��ت��ي ت��ه��دف اأن 
�صن�ات  بع�صر  ال��ع��امل  دول  دب���ي  ت�صبق 
واأن تق�د التغيري يف العامل وتتح�ل اإىل 
لك�صب  امل�صتقبل  لتجارب  عاملي  خمترب 
رهان التناف�صية من خالل التفكري خارج 
ال�صندوق بعيدا عن الأمناط التقليدية 
بدًل  التح�يل  البتكار  واعتماد  املاأل�فة 
م���ن الب��ت��ك��ار ال��ت��ح�����ص��ي��ن��ي ب��ال��رغ��م من 
 36 اأن  اإىل  ولفت  املحيطة.  التحديات 
ابتكارات  �صاركت يف و�صع  جهة حك�مية 
للمبادرة، و�صيتم تطبيقها خالل الفرة 
املطل�ب،  ال��ت��ح���ل  لإح������داث  ال���ق���ادم���ة 
م��ط��ال��ب��اً ق��ط��اع الأع���م���ال وال��ت��ج��ارة اإىل 
بالتفكري  احل��ك���م��ة  ت��ط��ل��ع��ات  م���اك��ب��ة 
وخدمات  م�صتقبلية  منتجات  ابتكار  يف 
جديدة مبتكرة وعدم الكتفاء بتح�صني 

وتط�ير عملياتها ومنتجاتها احلالية.
اأ�صب�ع اجلمارك

ب����ن غريب  ا����ص���ت���ع���ر����ض خ���ل���ي���ل ����ص���ق���ر 
ن�صخته  يف  اجل����م����ارك  اأ����ص���ب����ع  ف��ع��ال��ي��ة 
ال��ث��ال��ث��ة وامل���ق���رر اإق��ام��ت��ه خ���الل الفرة 
وه�   2018 ي��ن��اي��ر   25 21اإىل  م���ن 
دبي  اأن�صطة جمارك  اأجندة  اأحد حماور 
تنظيم  اأن  اإىل  م�����ص��رياً   ، ال���ق���ادم  ل��ل��ع��ام 
اأ���ص��ب���ع ج��م��ارك دب���ي ج���اء مب���ب���ادرة من 
العاملي  الي�م  مع  تزامناً  ال��دائ��رة  مدير 
يناير من   26 ي�صادف  ال��ذي  للجمارك 
الأ�صب�ع  فعاليات  تهدف  حيث  ع��ام،  كل 
و�صرائح  فئات  كافة  وتثقيف  ت�عية  اإىل 
خا�ض  ب�صكل  والعمالء  عم�ما  املجتمع 
التجارة  تي�صري  يف  دب���ي  ج��م��ارك  ب����دور 
دعماً للنم� القت�صادي يف دولة الإمارات 
اإىل  بالإ�صافة   ، دب��ي  و  املتحدة  العربية 
ال��دائ��رة يف  اإط��الع اجلمه�ر على جه�د 

املجتمع،  واقت�صاد  و�صالمة  اأمن  حماية 
وم����ب����ادرات تط�ير   ، ال��ع��م��الء  وا���ص��ع��اد 

العمل اجلمركي.
وقال اإن جناح فعاليات الن�صختني الأوىل 
والثانية من اأ�صب�ع جمارك دبي وتثميناً 
الحتادية  الهيئة  تبنت  ال��دائ��رة  جله�د 
للجمارك اأ�صب�ع اجلمارك ليتم تنظيمه 
2018 على  امل��ق��ب��ل  ال��ع��ام  اب���ت���داء م��ن 
امل�صت�ى الحتادي، لينطلق من جمارك 
عجمان مب�صاركة كافة الإدارات والدوائر 
العربية  الم�������ارات  ب���دول���ة  اجل��م��رك��ي��ة 

املتحدة.
نظام اإدارة عالقات املتعاملني

م�صروع  مدير  ب���ب��ادي  نيمناند  وت��ن��اول 
عمليات  املتعاملني  ع��الق��ات  اإدارة  نظام 
الربنامج  اع��ت��م��ده��ا  ال���ت���ي  ال��ت��ح�����ص��ني 
م�ؤخراً والتي تهدف اإىل تعزيز العالقة 
التكن�ل�جيا  ا�صتخدام  العمالء عرب  مع 
احلديثة متا�صياً مع مبادرة X 10 حيث 
ابتداًء  امل�صروع  تنفيذ  على  العمل  �صيتم 
ا�صراك  خ���الل  م���ن   2018 ال���ع���ام  م���ن 
لتقييم  اآرائ��ه��م  ومعرفة  العمالء  ك��اف��ة 
جت��رب��ت��ه��م احل���ال���ي���ة م���ع ج���م���ارك دبي 

وتدعيم نقاط الق�ة م�صتقبال.
م�صاركة قطاع الأعمال

ب����اب����اين، رئ���ي�������ض جمل�ض  ق�����ال دي����ب����اك 
جمم�عات  اإن  الإلكرونيات:  جمم�عة 
املجل�ض  اجتماعات  م��ن  ت�صتفيد  العمل 
ال���ص��ت�����ص��اري يف ع��ر���ض امل�����ص��ك��الت التي 
اأو  اجلمركي  العمل  يف  ���ص���اء  ت�اجههم 
اجلهات احلك�مية الأخرى ذات العالقة 
وتف�ي�ض جمارك دبي بالتدخل لت�صهيل 
اإي���ج���اد احل��ل���ل امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ه��ا م��ا ي�صهم 
زيادة  م��ن  ويكننا   جتارتنا  ت�صهيل  يف 
اأع��م��ال��ن��ا يف وق���ت ق��ي��ا���ص��ي، م�����ص��رياً اإىل 
دبي  جل��م��ارك  التط�يرية  امل���ب���ادرات  اأن 
املعل�مات  تقنية  تكن�ل�جيا  با�صتخدام 

و  الإج����راءات  اأمت��ت��ة  اأ�صهمت يف حت�صني 
تقلي�ض وقت تخلي�ض ال�صحنات اجل�ية 
�صاعات   4-3 اإىل  اأي��ام   3 والبحرية من 
فقط، م�صرياً اإىل اأن مبادرة X 10التي 
تق�دها احلك�مة من �صاأنها اأن جتعل دبي 
رائدة عاملياً يف جمال الأعمال والقت�صاد 
ب�صكل  ن�صارك  اأن  خا�ض  كقطاع  وعلينا 

فاعل يف هذا الت�جه.
ناندك�مار،  ن��اي��ان��ا  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
م��دي��ر ج��م��ع��ي��ة وك����الء امل���الح���ة ب��دب��ي ، 
ال��ت��ي مت��ث��ل اأك����رث م���ن 80 ���ص��رك��ة: اإن 
للتجارة  اإق��ل��ي��م��ي  ك��م��رك��ز  دب����ي  م����ق���ع 
ي��ن��ح ���ص��رك��ات امل��الح��ة وال�����ص��ح��ن ميزة 
برمتها،  املنطقة  خلدمة  ق�ية  تناف�صية 
مدير  �صات�رفيدي،  �ص�دي�ض  اأك��د  فيما 
�صركة  اخلا�صة،  واخل��دم��ات  امل�صروعات 
وك��ال��ة اخل��ل��ي��ج دب����ي  خل��دم��ات ال�صحن 
امل��ج��ل�����ض ال���ص��ت�����ص��اري جل��م��ارك دبي  اأن 
ومناق�صة  والتجارب  الأفكار  تبادل  يتيح 
املعنية  الط��راف  مع  املطروحة  امل�صاكل 
باأعمال  للنه��ض  التح�صينات  واق���راح 
الرتقاء  يف  ي�صاهم  م��ا  القطاعات  كافة 
بالأداء الل�ج�صتي لدبي كحلقة مهمة يف 
�صل�صلة المداد التجاري الدولية تربط 

بني خمتلف اأ�ص�اق العامل.
رئي�ض  ������ص������لين،  دارم������ن������درا  واأ������ص�����اد   
جمم�عة دبي للك�مبي�تر باجله�د التي 
بذلتها جمارك دبي خالل �صن�ات الع�صر 
ن�عياً  ت���ط����راً  الأخ������رية، ح��ي��ث ح��ق��ق��ت 
و����ص���ارت الج�������راءات وال��ع��م��ل��ي��ات اأكرث 
مبا  امل�صت�يات  كافة  على  وي�صر  �صه�لة 
التجارة  منظمة  متطلبات  مع  يتما�صى 
العزيز  عبد  نادية  اأ�صارت  فيما  العاملية، 
رئي�ض اللجنة ال�طنية لل�صحن والإمداد 
ما  امل�صافة  القيمة  �صريبة  اأهمية  اإىل 
ي��ت��ط��ل��ب ت���ف��ي��ق اأو����ص���اع ال�����ص��رك��ات مع 
ا�صتمرارية  اأه��م��ي��ة  الع��ت��ب��ار  يف  الأخ����ذ 
املتحدة  العربية  الإمارات  تناف�صية دولة 
الن�صاط  ودع���م  دب��ي  واإم����ارة  ع��ام  ب�صكل 

الل�ج�صتي و التجاري.

غرفة اأبوظبي ت�سارك يف معر�ض �سيال ال�سرق الأو�سط 2017 
•• ابوظبي-وام:

ت�صارك غرفة جتارة و�صناعة اأب�ظبي يف 
 2017 الأو�صط  ال�صرق  �صيال  معر�ض 
ال��ث��الث��اء يف مركز  ال��ي���م  ال���ذي ينطلق 
اأب����ظ���ب���ي ال���ط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���ض وال����ذي 
الغذائية  املعار�ض  واأه���م  اأك��رب  م��ن  يعد 
امل�ص�ؤولني  كبار  وي�صتقطب  املنطقة  يف 
ورجال الأعمال وامل�صتثمرين يف القطاع 
ال��زراع��ي وق��ط��اع الأغ��ذي��ة م��ن خمتلف 

اأنحاء العامل. 
واأكد �صعادة حممد هالل املهريي مدير 

الغرفة  م�صاركة  اأن  اأب�ظبي  غرفة  ع��ام 
اإط������ار دعم  ت���اأت���ي يف  امل���ع���ر����ض  يف ه����ذا 
الغرفة لأع�صائها من ال�صركات العاملة 
واملنتجات  الأغ����ذي����ة  جت�����ارة  ق���ط���اع  يف 
اأب���ظ��ب��ي وم�صاهمة  اإم���ارة  ال��زراع��ي��ة يف 
منها يف دعم عملية الرويج للمنتجات 
واإيجاد  الإماراتية  الغذائية  وال�صناعات 
اأن  اإىل  ل���ه���ا.. م�����ص��رياً  اأ����ص����اق ج���دي���دة 
هذه امل�صاركة يف دورة هذا العام ملعر�ض 
اأهمية  تكت�صب  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  �صيال 
ك��ب��رية يف ظ��ل م�����ص��ارك��ة ع���دد ك��ب��ري من 
الدوائر وامل�ؤ�ص�صات الر�صمية وال�صركات 

اخلا�صة.
���ص��رك��ات قطاع  ب��ح��ر���ض ممثلي  واأ����ص���اد 
اأب�ظبي على حتقيق  اإم��ارة  الأغ��ذي��ة يف 
ال�صتفادة الق�ص�ى خالل ت�اجدهم يف 
هذا احلدث الدويل املتخ�ص�ض يف قطاع 
الأغ���ذي���ة وامل��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة وال���ذي 
ال�����ص��رك��ات املحلية  ف��ي��ه م��ئ��ات  ت�����ص��ارك 

والعاملية.
املعر�ض  يف  ال��غ��رف��ة  م�����ص��ارك��ة  اأن  وق���ال 
للم�صاهمة  الغرفة  خطط  �صمن  تندرج 
املنتجات  ومم��ي��زات  ب��ج���دة  التعريف  يف 
املناف�صة  املحلية وقدرتها على  الغذائية 

اأن هذه  ال��ع��امل��ي��ة.. م���ؤك��دا  يف الأ����ص����اق 
امل�صاركة �صت�فر فر�صة مميزة لأ�صحاب 
وم��������دراء ����ص���رك���ات ق���ط���اع الأغ�����ذي�����ة يف 
وعقد  املباحثات  لإج��راء  اأب�ظبي  اإم��ارة 
ال�صفقات وتبادل اخلربات بني منتجي 
زي���ادة  ي�صهم يف  الأغ���ذي���ة ومب���ا  وجت����ار 
الإماراتية  الغذائية  املنتجات  ���ص��ادرات 

اإىل الأ�ص�اق العاملية.
اأب�ظبي  غ���رف���ة  ح���ر����ض  اأن  واأ�����ص����اف 
وامل�������ص���ارك���ة يف خمتلف  ال���ت����اج���د  ع��ل��ى 
يع�د  ال����دول����ي����ة  وامل����ع����ار�����ض  امل���ح���اف���ل 
اأف�صل  بالنفع واخل��ربات والتعرف على 

امل��م��ار���ص��ات وال��ل��ق��اء م���ع ���ص��ن��اع القرار 
ورج�������ال الأع�����م�����ال وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن من 
اأوا�صر  وت��ع��زي��ز  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف 
الآخرين  الغرفة  ن��ظ��راء  م��ع  العالقات 
الأفكار  وت���ب���ادل  ال��دول��ي��ني  وال�����ص��رك��اء 
واأف�صل  التقنيات  اأح���دث  ح���ل  والآراء 
تنتجها  التي  الغذائية  املنتجات  واأج���د 
يف  امل�صاركة  العاملية  وامل�صانع  ال�صركات 
معر�ض �صيال ال�صرق الأو�صط، بالإ�صافة 
ح�ل  واملناق�صات  املباحثات  اإج���راء  اإىل 
قطاع  يف  امل�صركة  امل�صروعات  تاأ�صي�ض 

الأغذية وت�صنيع املنتجات الزراعية.

حتت عنوان »تر�سيد ا�ستهالك الطاقة بحلول 2030«

برنامج تر�سيد يطلق املوؤمتر الأول لريرتوفيت تيك يف اإمارة اأبوظبي لتفعيل مبادرة »كفاءتي« 
•• اأبو ظبي-الفجر: 

يف  تيك  لريروفيت  الأول  امل�ؤمتر  يعقد 
اإم����ارة اأب���ظ��ب��ي ب��دع��م م��ن هيئة م��ي��اه و 
كهرباء اأب�ظبي و �صركة اب�ظبي الت�زيع 
ل��ل��ت���زي��ع حت���ت عن�ان  ال���ع���ني  ���ص��رك��ة  و 
عام  بحل�ل  ال��ط��اق��ة  ا�صتهالك  »تر�صيد 
با�صت�صافة  امل�ؤمتر   يق�م  2030« حيث 
جميع اجل��ه��ات احل��ك���م��ي��ة يف الإم�����ارة و 
امل���ردي��ن من  و  الطاقة  خ��دم��ات  �صركات 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اأن��ح��اء  خمتلف 
املهند�ض  �صعادة  بح�ص�ر  وذل��ك  املتحدة 

حممد بن جر�ض وكيل دائرة الطاقة.
داعماً  ت��ي��ك  ري���روف���ي���ت  م����ؤمت���ر  وي���ع���د 

تر�صيد  ب��رن��ام��ج  ل�صراتيجية  اأ���ص��ا���ص��ي��اً 
ومبادرة كفاءتي التي مت اإطالقها لتحقيق 
الطاقة  ا�صتهالك  تقليل  من  امل�صتهدف 
بحل�ل   20% بن�صبة  اأب�ظبي  اإم���ارة  يف 
كفاءتي  م��ب��ادرة  ت�صتهدف   2030 ع���ام 
لربنامج اإدارة الطلب »تر�صيد«  امل�صاريع 
بهدف  التجارية/احلك�مية/امل�ؤ�ص�صية 
اله�اء،  تكييف  اأن��ظ��م��ة  جميع  ا���ص��ت��ب��دال 
واأن���ظ���م���ة ال��ت��ه���ي��ة، واأن���ظ���م���ة الإ�����ص����اءة، 
وامل�صاعد، وم�صخات املياه باأنظمة اأخرى 
اأك����رث ك���ف���اءة يف ا���ص��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة مبا 

يت�افق مع املعايري وامل�ا�صفات.
ال�ص�يدي،  حم��م��د  �صعيد  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
م��دي��ر ع���ام ���ص��رك��ة اأب���ظ��ب��ي ل��ل��ت���زي��ع: » 

ن��ف��خ��ر ال��ي���م ب��دع��م ه���ذا امل����ؤمت���ر الأول 
لتفعيل  اأب����ظ���ب���ي،  اإم������ارة  ن���ع��ه يف  م���ن 
املبادرات  اأح��د  تعد  التي  كفاءتي   مبادرة 
اإعادة  يف  عمالئنا  لدعم  اأطلقناها  التي 
ومن  ال�صتهالكية.  عاداتهم  يف  التفكري 
ال���ت����ج���ه احلك�مي  ب���ني  اجل���م���ع  خ����الل 
القطاع  يف  واخل��ربة  الكف�ؤ   لال�صتهالك 
اخل��ا���ض يف جم��ال اإع���ادة تهيئة امل��ب��اين ، 
روؤية  حت�يل  على  امل���ؤمت��ر  ه��ذا  �صي�صاعد 

برنامج تر�صيد اإىل واقع ملم��ض«. 
و ب��دع��م م��ن ���ص��رك��ة اأب���ظ��ب��ي ل��ل��ت���زي��ع ، 
نظمت »ادفان�صد كنفرن�ص�ض اند ميتنغ�ض« 
والتي  ت��ي��ك  ل��ري��روف��ي��ت  الأوىل  ال��ق��م��ة 
اجلهات  م��ن  م�����ص��ارك   100 ت�صت�صيف 

واملرافق  ال��ع��ق��ارات  واأ���ص��ح��اب  احلك�مية 
الفندقية والتعليمية و الرعاية ال�صحية 
وكذلك  وال���ب���ن����ك  ال�����ص��ي��ان��ة  و����ص���رك���ات 

امل�ردين يف 11 دي�صمرب 2017.
و���ص��ي��ن��اق�����ض امل���ت���ح���دث����ن وامل�������ص���ارك����ن 
املمار�صات واملبادرات التي ت�صجع احلفاظ 
اأب�ظبي.  اإم���ارة  يف  الطافة  و  امل��ي��اه  على 
و�صيتم تقدمي  التفا�صيل لكيفية ح�ص�ل 
تناف�صية  ع��ط��اءات  امل��ب��اين على  اأ���ص��ح��اب 
واأهمية  ال��ط��اق��ة  خ���دم���ات  ���ص��رك��ات  م���ن 

التعاقد على الأداء ومت�يله.
افتتاحية  بكلمة  اأعماله  امل�ؤمتر  ويفتتح 
ل��ل�����ص��ي��د ح��م��ي��د ع��ل��ي ال�����ص��ام�����ص��ي، �صفري 
اب�ظبي  ����ص���رك���ة  يف  ت���ر����ص���ي���د  ب���رن���ام���ج 

برنامج  للت�زيع، لتقدمي ملحة عامة عن 
تر�صيد املعتمد لدى هيئة مياه و كهرباء 
اأب���ظ��ب��ي و ���ص��رك��ة اأب���ظ��ب��ي ل��ل��ت���زي��ع و 
�صركة العني للت�زيع، و مبادرة كفاءتي و 
ذلك بعد ما مت الع��الن عنها  يف مار�ض 
من  ن��ق��ا���ص��ي��ة  ج��ل�����ص��ات  ت��ل��ي��ه��ا   ،2017
واملم�لني  الطاقة  خ��دم��ات  �صركات  قبل 
عن  ال��ع��ق��ارات  واأ���ص��ح��اب  وال�صت�صاريني 
والفر�ض  امل�صتفادة  وال��درو���ض  خرباتهم 
ال�صيد  ال��ق��م��ة  و�صيختتم  ال��ت��ح��دي��ات.  و 
حممد �صرحان، مهند�ض تفتي�ض اأول من 
هيئة مياه وكهرباء اأب�ظبي عن عملية و 
اإجراءات ت�صجيل �صركات خدمات الطاقة 

يف اإمارة اأب�ظبي.
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»طرق دبي« ت�ستكمل ا�ستعداداتها
 ل�ست�سافة »موؤمتر ومعر�ض النقل 2018«

•• دبي-وام:

“ م�ؤمتر ومعر�ض النقل لالحتاد  اأعلنت اللجنة العليا املنظمة لفعاليات 
العاملي للم�ا�صالت العامة ملنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 2018 
خالل  احل��دث  لتنظيم  وامل�ا�صالت  الطرق  هيئة  ا�صتعدادات  ا�صتكمال   “
العاملي حتت  التجاري  دبي  القادم يف مركز  اأبريل   25  -  23 الفرة من 

�صعار “ الريادة يف اإ�صعاد املتعاملني«.
واأعرب حممد عبيد املال ع�ص� جمل�ض املديرين يف هيئة الطرق وامل�ا�صالت 
رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ح��دث ع��ن ���ص��ع��ادت��ه ل���ص��ت�����ص��اف��ة دب���ي للحدث 
الإقليمي املهم يف جمال النقل وامل�ا�صالت العامة .. م�ؤكدا جاهزية الهيئة 
اأك��رب التجمعات يف عامل  اإن احل��دث يعترب واح��دا من  ل�صت�صافته. وق��ال 
و�صانعي  ال�صناعة  ق��ادة  يجمع  حيث  العامة  امل�ا�صالت  واأمن���اط  و�صائل 
ال�صيا�صات وامل�صرعني واملط�رين وال�صت�صاريني وامل�صغلني وامل�صنعني حتت 
امل�صتقبلية ل��صائل امل�ا�صالت العامة. واأ�صار  �صقف واحد ملناق�صة احلل�ل 
وامل�ا�صالت  الطرق  هيئة  يف  دوري  ب�صكل  جتتمع  املنظمة  اللجنة  اأن  اإىل 
وربع �صن�ي ودوري مع وفد من مكتب الحتاد العاملي للم�ا�صالت العامة 
يف بروك�صل للتخطيط والتجهيز للحدث. واأ�صاف اأنه نظرا للنم� الكبري 
وامل�صطرد الذي يحققه قطاع النقل 
وامل�ا�صالت العامة يف املنطقة عم�ما 
ودولة الإمارات على وجه اخل�ص��ض 
من املت�قع اأن يحظى احلدث باهتمام 
الإدارات  جمال�ض  وروؤ����ص���اء  ال�����زراء 
وامل�صت�صارين  التنفيذيني  واملديرين 
�صانعي  م����ن  وغ����ريه����م  واخل��������رباء 
القرار وذلك لالطالع على التجارب 
ال��ن��اج��ح��ة ل���ل���دول امل��ت��ق��دم��ة واآخ����ر 
املجال.  هذا  يف  امل�صتخدمة  التقنيات 
وم�ا�صيع  حم���اور  اأن  امل���ال  واأو����ص���ح 
تنتهجه  مل��ا  م���اك��ب��ة  �صتك�ن  امل���ؤمت��ر 
الدولة والبلدان املتقدمة يف املنطقة 
والعامل يف ال�قت الراهن يف جمال النقل وامل�ا�صالت حيث �صيتم ت�صليط 
ال�ص�ء على التنقل الذكي والتكامل و�صم متعاملني جدد ال�صحة وال�صعادة 
اإ�صافة اإىل ال��ص�ل لأعلى م�صت�يات التح�صني. وذكر اأن امل�ؤمتر ي�صت�صيف 
يف  ومهمة  حي�ية  حم��اور  لتناول  والعامل  املنطقة  من  بارزين  متحدثني 
جمال النقل وامل�ا�صالت مثل ا�صراتيجيات النقل الذاتي ومن�صات النقل 
النقل  وتقنيات  والليم�زين  الأج���رة  مبركبات  النقل  وتطبيقات  ال��ذك��ي 
النقل اجلماعي و�صه�لة  ال�صباب يف  الأخ�صر والنقل املدر�صي بجانب دور 
ال��ص�ل ل�صبكات امل�ا�صالت العامة يف املدن احلديثة وغريها من املحاور 

وامل�ا�صيع احلي�ية الأخرى يف هذا املجال.
اأف�صل  على جلب  دائما  وامل���ا���ص��الت حتر�ض  الطرق  هيئة  اإن  امل��ال  وق��ال 
اخلربات واأرقى املمار�صات العاملية يف قطاع النقل اجلماعي ملنطقة ال�صرق 
العاملي  الحت���اد  ب��خ��ربات  ال�صتعانة  خ��الل  م��ن  اأفريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط 
اإليه اأعداد كبرية من ال�صركات والأفراد  للم�ا�صالت العامة الذي تنتمي 
واخلرباء والقت�صاديني من الدول الأع�صاء ح�ل العامل حيث يبلغ عددهم 

احلايل ثالثة اآلف و200 ع�ص� ينتم�ن اإىل 92 دولة.
جدير بالذكر اأن هيئة الطرق وامل�ا�صالت كانت قد وقعت اتفاقية تعاون 
لتنظيم  العامة  للم�ا�صالت  العاملي  الحت���اد  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  ب�صيغة 
م�ؤمتر الحتاد العاملي للم�ا�صالت العامة ملنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 
اأفريقيا واملعر�ض امل�صاحب كل عامني يف اإمارة دبي كمن�صة دائمة وواجهة 
التط�رات والبتكارات يف عامل  اآخر  املنطقة على  تطل من خاللها بلدان 

امل�ا�صالت العامة وكل ما يتعلق بهذا القطاع على امل�صت�ى العاملي.

�سندوق خليفة: م�سابقة رواد الق�سر 
العاملية فر�سة حقيقية لرواد الأعمال

•• لندن -وام:

خليفة  ل�صندوق  التنفيذي  الرئي�ض  الدرمكي  �صعيد  عبداهلل  �صعادة  اأك��د 
“ متكن رواد الأعمال  “م�صابقة رواد الق�صر العاملية  اأن  لتط�ير امل�صاريع 
من تط�ير م�صاريعهم ودخ�ل الأ�ص�اق العاملية من خالل �صبكة العالقات 

التي ت�فرها لهم.
اأفكارهم  ل��ع��ر���ض  الأع���م���ال  ل����رواد  حقيقية  ف��ر���ص��ة  ت��ق��دم  اأن��ه��ا  م�صيفا 
ال�صخ�صيات  من  عاملي  جمه�ر  اأم��ام  والتكن�ل�جية  التجارية  وم�صاريعهم 

امل�ؤثرة �صعيا لل��ص�ل بتلك الأفكار اإىل م�صت�يات اأعلى.
ون�ه بال�صراكة ال�صراتيجية مع مكتب �صاحب ال�صم� امللكي الأمري اأندرو 
اختيار  اأهمية  الإمارات”.. م�صددا على  الق�صر يف  رواد  “م�صابقة  لتنظيم 
الأو�صط  ال�صرق  ا�صراتيجي للمبادرة يف منطقة  �صندوق خليفة ك�صريك 
امل�صاريع  دع��م وتط�ير  ال��دول��ة يف  تنتهجه  ال��ذي  ال��رائ��د  ال��دور  مما يعزز 
املبتكرة وريادة الأعمال. واأعرب �صعادة الدرمكي - الذي ح�صر الت�صفيات 
النهائية للم�صابقة يف العا�صمة الربيطانية لندن والتي فاز فيها التطبيق 
الإماراتي “ دواك “ ل�صاحبه من�ص�ر الكعبي بجائزة اجلمه�ر - عن فخره 
يعك�ض مدى تط�ر  ما  امل�اطنني  الأعمال  رواد  ال��ذي حققه  الإجن��از  بهذا 

الأفكار الإبداعية التي يتلكها رواد الأعمال يف دولة الإمارات.
واأ�صار اإىل اأنه كان قد تاأهل 12 ابتكارا وم�صروعا وطنيا مقدما من رواد 
الإماراتية  ن�صختها  الق�صر” يف  “ رواد  بع�ص�ية مبادرة  اإماراتيني  اأعمال 
للمرحلة ما قبل النهائية التي اأقيمت خالل �صهر اأكت�بر املا�صي يف اأب�ظبي 

قبل اأن يتم اختيار امل�صروعني امل�ؤهلني للمرحلة اخلتامية.
انطالق  نقطة  لتك�ن  اأب�ظبي  اختارت  العاملية  املبادرة  اإن  الدرمكي  وق��ال 
لتك�ن  العربية  واملنطقة  العربية  التعاون لدول اخلليج  نح� دول جمل�ض 

الإمارات من الدول الرائدة يف تط�ير مهارات رواد الأعمال.
“ م�صابقة رواد  “ قد ح�صد اجلائزة �صمن ج�ائز  “دواك  وكان التطبيق 
الق�صر العاملية “ يف ت�صفياتها النهائية التي اأقيمت بق�صر �صانت جيم�ض يف 
لندن بح�ص�ر �صاحب ال�صم� امللكي الأمري اأندرو دوق ي�رك م�ؤ�ص�ض مبادرة 

رواد الق�صر العاملية.
وتاأهل م�صروع دواك ل�صاحبه من�ص�ر الكعبي وم�صروع اأبريل اي ل�صاحبه 
فرج الفرج للم�صاركة يف الت�صفيات النهائية للم�صابقة ليك�نا اأول م�صروعان 

عربيني يتاأهالن لهذا امل�صت�ى من امل�صابقة منذ انطالقها.

حاكم عجمان ي�ستقبل وفد رجال اأعمال �سعوديني

وزارة املالية تعقد اإحاطة اإعالمية للتعريف بالالئحة التنفيذية ب�ساأن �سريبة القيمة امل�سافة

بالتعاون مع وكيلها دريتمان الأملانية لليخوت

جلف كرافت ت�ستعد للم�ساركة يف معر�ض دو�سلدورف للقوارب
•• دبي-الفجر:

الق�ارب  ل�����ص��ن��اع��ة  ���ص��رك��ة اخل��ل��ي��ج  ت��ع��ت��زم 
وكيلها  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  كرافت”  “جلف 
دري��ت��م��ان الأمل��ان��ي��ة ل��ل��ي��خ���ت، ن��ق��ل يختها 
ال�ص�بر ماج�صتي 100 اإىل اأملانيا للم�صاركة 
للق�ارب،  ال��ع��امل��ي  دو���ص��ل��دورف  معر�ض  يف 
الرفيهية  املالحة  لقطاع  الأك��رب  احل��دث 
والريا�صات البحرية يف العامل. ويقام هذا 
احلدث بني 20 و28 يناير املقبل يف مدينة 
دو�صلدورف الأملانية وي�صتقطب ربع ملي�ن 
ال�صحافيني  اآلف  عن  ف�صاًل  �صن�ياً،  زائر 

والعاملني يف و�صائل الإعالم.
د اإروين بامب�ض الرئي�ض  وبهذه املنا�صبة، اأكرّ

التنفيذي ل�صركة جلف كرافت، اأهمية هذا 
املعر�ض م�صرياً اإىل اأنه ينح ال�صركة دائماً 
وفر�صاً  ال�ص�ق،  ومتعمقة يف  قيرّمة  “نظرة 
وامل�صتقبليني”،  احلاليني  العمالء  للقاء 
الزوار  الت�ا�صل مع  اإىل  “نتطلع  واأ�صاف: 
من الأف��راد ورج��ال الأعمال القادمني من 
لزيارة هذا  دول عديدة وقطاعات متن�عة 

احلدث الكبري.« 
انطلق  للق�ارب  دو�صلدورف  معر�ض  وك��ان 
قبل خم�صة عق�د، ويمُعدرّ معياراً عاملياً رفيعاً 
والريا�صات  ال��رف��ي��ه��ي��ة  امل���الح���ة  ل��ق��ط��اع 
البحرية. وراأى بامب�ض اأن احلدث “ي�صاعد 
ول  وال��ق���ارب،  لليخ�ت  امل�صنعة  ال�صركات 
م�اعيد  ج��دول��ة  على  اليخ�ت،  ��ن��اة  بمُ �صيما 

اأول  لأن���ه  ن��ظ��راً  امل��ق��ب��ل،  للم��صم  الإن���ت���اج 
ال�صن�ية  الأجندة  على  الكربى  الفعاليات 
��ع��درّ الأخ����ري يف دورة  ل��ل�����ص��رك��ات، ك��م��ا اأن���ه يمُ
امل��ب��ي��ع��ات«. واخ���ت���ارت ج��ل��ف ك��راف��ت عر�ض 
التجاوب  ب��ع��د  اأمل��ان��ي��ا  يف   100 ماج�صتي 
احلي�ي الذي حظي به هذا اليخت الفاخر 
العامل.  يف  ال���ي���خ����ت  م���ع���ار����ض  ك����ربى  يف 
للمقبلني  منا�صباً   100 ماج�صتي  ويمُعترب 
د  اجلدد على عامل اليخ�ت ال�ص�بر، ويج�صرّ
التي  املتقدمة  والهند�صة  العالية  احلرفية 
العاملية  الإم��ارات��ي��ة  ال�صانعة  بها  ت�صتهر 
امل��رم���ق��ة ال��ت��ي تتخذ م��ن دول���ة الإم����ارات 
ل��ه��ا. وي�صكل هذا  امل��ت��ح��دة م��ق��راً  ال��ع��رب��ي��ة 
امل�صت�ى  32 م���راً  ال��ب��ال��غ ط���ل��ه  ال��ي��خ��ت 

جمم�عة  يف  احل���ج���م  ح���ي���ث  م����ن  الأول 
متتاز  التي  ال�ص�بر  اليخ�ت  من  ماج�صتي 

بها ال�صركة.
العديد  ع��ل��ى   100 م��اج�����ص��ت��ي  وي�����ص��ت��م��ل 
م����ن م���ن���اط���ق ال����ص���ت���ج���م���ام وال����ص���رخ���اء 
الف�صيحة التي ت�صمرّ �صرفتني وردهة عل�ية 
ومق�ص�رة قيادة ذات اأبعاد وا�صعة ومرتفعة، 
تتيح للركاب م�صاهدة القبطان اأثناء قيادة 

اليخت.
الإبحار   100 اليخت ماج�صتي  وي�صتطيع 
بحرية،  ع��ق��دة   23 تبلغ  ق�����ص���ى  ب�صرعة 
ي�لد  ق����ي���ني   MAN حم���رك���ي  ب��ف�����ص��ل 
يف  ح�����ص��ان،   1،900 تبلغ  ق���ة  منهما  ك��ل 
قدرها  اقت�صادية  ب�صرعة  يبحر  اأن��ه  ح��ني 

عالية  كفاءة  تك�صبه  بحرية  عقدة   12.3
نه من قطع مدى  يف ا�صتهالك ال�ق�د ومتكرّ
بحرياً.  م��ي��اًل   1،050 اإىل  ي�صل  اإب��ح��ار 
ونظام  ا�صتقرار  زع��ان��ف  ال�ص�بر  ولليخت 
ن بف�صلها  V يتمكرّ دفع على �صكل احلرف 
اأن  ب��ه��دوء و�صال�صة، يف ح��ني  م��ن الإب��ح��ار 
نظام الت�جيه املتط�ر الذي يكن التحكم 
غ��اي��ة يف  الر�ص�  ��ع��د يجعل عملية  بمُ ع��ن  ب��ه 

ال�صه�لة واليمُ�صر.
ماج�صتي  ال��ي��خ��ت  اأن  اإىل  ب��ام��ب�����ض  واأ����ص���ار 
اأحدث اليخ�ت ال�ص�بر  اأحد  يعترب   100
بالت�صهيالت  م�صيداً  ك��راف��ت،  جلف  ل��دى 
��ن ال����زوار  امل��ت��اح��ة يف امل��ع��ر���ض وال���ت���ي مت��كرّ
م���ن م�����ص��اه��دت��ه ع���ن ق����رب، ب���دل الط���الع 
واأ�صاف:  ت��روي��ج��ي،  كتيب  يف  ���ص���ره  على 
يف   100 ماج�صتي  ال�����ص���ب��ر  ال��ي��خ��ت  جن��ح 
اإث�����ارة اه��ت��م��ام وا���ص��ع يف ك��ل م��ن مهرجان 
لليخ�ت  م���ن��اك���  وم��ع��ر���ض  لليخ�ت  ك���ان 
اإكمال  ي�صتحق  اأن��ه  راأينا  لذلك  العام،  هذا 
وامل�����ص��ارك��ة يف معر�ض  الأوروب����ي����ة  ج���ل��ت��ه 

دو�صلدورف.
دريتمان  وك��ال��ة  2017 جنحت  ال��ع��ام  ويف 
جديدة  لأ�ص�اق  بالت��صع  لليخ�ت  الأملانية 
يف اأوروبا ب�صفتها �صريك املبيعات احل�صري 
اإىل  لت�صل  املرم�قة  كرافت  جلف  ليخ�ت 
رو�صيا واأوك��ران��ي��ا، الأم��ر ال��ذي يعد خط�ة 
،التي  ال�����ص��رك��ة  اأه������داف  ه��ام��ة يف حت��ق��ي��ق 
تتخذ من مدينة برين يف اأملانيا مقراً لها، 

يف الت��صع وال��صل اإىل العاملية. 

•• عجمان-وام:

حميد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  ا�صتقبل 
بن را�صد النعيمي ع�ص� املجل�ض الأعلى 
حاكم عجمان يف مكتبه بالدي�ان ام�ض 
- بح�ص�ر �صم� ال�صيخ عمار بن حميد 
وفدا   - ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
�صع�ديا �صم رجال اأعمال وم�صتثمرين 

من منطقة الق�صيم .
عبدالرحمن  الدكت�ر   .. ال�فد  تراأ�ض 
امل�����ص��ي��ق��ح رئي�ض  ع���ب���داهلل ع��ب��دال��ع��زي��ز 
يف  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  امل��دي��ن��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
عبداهلل  �صعادة  رافقه  فيما   .. الق�صيم 
غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  امل�يجعي 
جت�����ارة و���ص��ن��اع��ة ع��ج��م��ان وع�����دد من 

اأع�صاء الغرفة.
ب�فد  اللقاء  م�صتهل  يف  �صم�ه  ورح��ب 
.. معربا عن  ال�صع�دي  الأعمال  رجال 
الزيارات  تبادل  من  ال�صتفادة  يف  اأمله 
واخلربات يف جمال التجارة وال�صتثمار 
والتعليم  والق���ت�������ص���اد  وال�������ص���ن���اع���ة 

وال�صحة بني الدول ال�صقيقة.
واإمارة  عامة  الإم����ارات  دول��ة  اأن  واأك���د 
عجمان خا�صة ا�صتطاعت تفعيل عملية 
ال�صتثمار يف القطاعات وامليادين كافة 
العرب  للم�صتثمرين  اأو�صع  اآف��اق  وفتح 
والأجانب مبا يخدم النظرة امل�صتقبلية 

امل��ت��م��ي��ز لإم������ارة ع��ج��م��ان وق��رب��ه��ا من 
م�انئ ومطارات الدولة وال�صتفادة من 
والت�صدير  ال�صترياد  عمليات  �صه�لة 
لتنفيذ م�صاريع ا�صتثمارية واقت�صادية 
و�صناعية يف عجمان وخا�صة يف جمال 
اأجهزة تقنية املعل�مات وبناء اجلامعات 
واملراكز وامل�صت�صفيات ال�صحية غريها.

اأهمية تنظيم منا�صبات  واأكد اجلانبان 
لتعريف  م�صتقبال  م�صركة  وفعاليات 
جم��ت��م��ع الأع���م���ال يف ك��ل م��ن عجمان 
وال�صع�دية على مزايا ال�صتثمار بينهما 
وال�صركات  الأع���م���ال  رج���ال  وت�صجيع 
املتاحة يف  الفر�ض  ال�صتفادة من  على 
ال�صراكات  واإق��ام��ة  القطاعات  خمتلف 
امل�صرك  اإطار احلر�ض  فيما بينهم يف 
القت�صادي  التعاون  اأط��ر  تعزيز  على 

بني المارات وال�صع�دية .
ال�صيخ الدكت�ر  .. معايل  اللقاء  ح�صر 
ماجد بن �صعيد النعيمي رئي�ض دي�ان 
اأمني  ع��ب��داهلل  و���ص��ع��ادة  ح��اك��م عجمان 
احلاكم  دي�����ان  يف  امل�صت�صار  ال�����ص��رف��اء 
نائب  املطرو�صي  �صيف  ���ص��امل  و���ص��ع��ادة 
م���دي���ر ال����دي�����ان و����ص���ع���ادة ط�����ارق بن 
ال�صم�  ���ص��اح��ب  مكتب  م��دي��ر  غليطة 
حممد  ي��صف  و���ص��ع��ادة  عجمان  حاكم 
الت�صريفات  اإدارة  ع��ام  مدير  النعيمي 

وال�صيافة وعدد من كبار امل�ص�ؤولني.

واإقامة  وت��ن��ف��ي��ذ  الق��ت�����ص��اد  ل��ت��ط���ي��ر 
و�صحية  وتعليمية  �صناعية  م�صاريع 
كربى ورفدها بكل املق�مات واحل�افز 
ل�صتقطاب  تهدف  التي  والت�صهيالت 
روؤو���ض الأم���ال وازده��ار وتط�ير تلك 
امل�صاريع وذلك بف�صل �صيا�صة النفتاح 
الدولة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال���ت���ي  الق���ت�������ص���ادي 
لتعزيز  الإم���ك���ان���ي���ات  ج��م��ي��ع  وت�����ص��خ��ر 

م�صرية القطاع اخلا�ض.
وح����ث ���ص��م���ه ال����ف���د ال�����ص��ع���دي على 
م�صاريع  وتنفيذ  عجمان  يف  ال�صتثمار 
ا�صتثمارية واقت�صادية وجتارية خا�صة 
وال�صحة  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع  يف 
وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل���م��ات وال����ص���ت���ف���ادة من 
تقدمها  ال��ت��ي  واحل����اف���ز  الت�صهيالت 
الدوائر وامل�ؤ�ص�صات والهيئات احلك�مية 
التي  املعار�ض  يف  وامل�صاركة  واخلا�صة 

تقام يف الدولة عامة وعجمان خا�صة.
ودعا �صاحب ال�صم� حاكم عجمان اإىل 
بني  م�صركة  م�صاريع  اإق��ام��ة  ���ص��رورة 
رجال الأعمال الإماراتيني وال�صع�ديني 
والركيز  ال���ط���رف���ان  م��ن��ه��ا  ي�����ص��ت��ف��ي��د 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  املختلفة  ال�صناعات  على 

ال�صتثمار يف املجالت الأخرى.
عامة  الإم������������ارات  اأن  ����ص���م����ه  واأك��������د 
وعجمان خا�صة ا�صتقطبت الكثري من 
امل�صتثمرين من خمتلف دول العامل من 
خالل امل�صاركات يف املعار�ض واملنتديات 
داخل الدولة وخارجها وتقدمي �ص�رة 
وا�صحة عما تقدمه الدولة من خدمات 

وح�افز وت�صهيالت متميزة.
���ص��ب��ل تعزيز  ب���ح���ث  ال����ل����ق����اء..  ت����ن����اول 
عالقات التعاون الثنائي بني اجلانبني 
امل���ج���الت ك��اف��ة وت��ط���ي��ره��ا وبحث  يف 
ال���ع���دي���د م����ن الأف�����ك�����ار وامل���ق���رح���ات 
املناخ  ظ���ل  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف  وامل�����ص��اري��ع 
ت�فره  ال������ذي  امل��ت��م��ي��ز  ال����ص���ت���ث���م���اري 
الإم����ارة م��ن خ��الل اخل��دم��ات والبنية 
التحتية املتكاملة والالزمة لقيام مثل 
هذه امل�صاريع يف جميع القطاعات �ص�اء 

اخلدمية اأو التجارية اأو القت�صادية.
التي  العديدة  املزايا  على  اللقاء  ورك��ز 
تقدمها عجمان كمركز ا�صتثماري من 
والبنية  ال�صراتيجي  م�قعها  خ��الل 
التحتية املتميزة والقدرات الل�ج�صتية 

املتقدمة وتن�ع امل�ارد القت�صادية.

حميد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  وا�صتمع 
بن را�صد النعيمي من ال�فد ال�صع�دي 
الزيارة  اأه����داف  ح����ل  واف  ���ص��رح  اإىل 
الفر�ض  ا���ص��ت��ك�����ص��اف  ت��ت�����ص��م��ن  وال���ت���ي 
عامة  الإم������������ارات  يف  ال����ص���ت���ث���م���اري���ة 
وع��ج��م��ان خ��ا���ص��ة وال���ت���ي ت�����ص��ه��د من�ا 
حيث  القطاعات  خمتلف  يف  ملح�ظا 
الق�صيم  منطقة  عن  نبذة  ال�فد  ق��دم 

واأهم امل�صاريع التط�يرية فيها .
امل�يجعي  ع���ب���داهلل  ����ص���ع���ادة  واأو�����ص����ح 
وف�����د رج����ال  زي��������ارة  م����ن  ال����ه����دف  اأن 
منطقة  م����ن  ال�������ص���ع����دي���ني  الأع�����م�����ال 
تق�ية  ه�����  ع���ج���م���ان  اإىل  ال���ق�������ص���ي���م 
ال��ت��ع��اون وت���ط��ي��د العالقات  وت��ط���ي��ر 
ال��ت��ج��اري��ة والق��ت�����ص��ادي��ة ب���ني اإم�����ارة 
وتنفيذ  ال��ق�����ص��ي��م  وم��ن��ط��ق��ة  ع��ج��م��ان 
الأعمال  رج��ال  بني  م�صركة  م�صاريع 
الراغبني  وال�����ص��ع���دي��ني  الإم���ارات���ي���ني 
الإم����ارات����ي عامة  ال�����ص���ق  ب��ال��ع��م��ل يف 
الق�صيم  وم��ن��ط��ق��ة  خ��ا���ص��ة  وع��ج��م��ان 
وت�صهيل مهام امل�صتثمرين يف البلدين.

ال�صع�دي  اجل���ان���ب  امل���ي��ج��ع��ي  ودع�����ا 
ال�صراتيجي  امل���ق��ع  م��ن  لال�صتفادة 

•• اأبوظبي-وام:
عقدت وزارة املالية اإحاطة اإعالمية ام�ض يف مقرها باإمارة 
التنفيذية  بالالئحة  تف�صيلي  وب�صكل  للتعريف  اأب�ظبي 
�صاأن  يف   2017 ل�صنة   8 رق��م  احت��ادي  بقان�ن  للمر�ص�م 
ك�نها اجلهة  انطالقا من  وذلك  امل�صافة  القيمة  �صريبة 
بالنظام  ال�صلة  ذات  الت�صريعية  اجل���ان��ب  ع��ن  امل�ص�ؤولة 
ال�صريبي يف دولة الإمارات العربية املتحدة ومبا ين�صجم 
القيمة  �صريبة  بنظام  ال�عي  م�صت�ى  رف��ع  يف  دوره��ا  مع 

امل�صافة.
وا�صتعر�ض �صعادة ي�ن�ض حاجي اخل�ري وكيل وزارة املالية 
الرئي�صية  التنفيذية  الالئحة  اأب���اب  اأهم  الإحاطة  خالل 
وتطبيقاتها ويف مقدمتها التزام الدولة يف تطبيق �صريبة 
القيمة امل�صافة بالتفاق اخلليجي امل�صرك والذي ين�صجم 
م��ع ال��ت���ج��ه��ات ال��دول��ي��ة يف ه���ذا الإط�����ار. واأك����د ع��ل��ى دور 
اأفراد املجتمع  اإي�صال ر�صالة ال���زارة اإىل  الإعالم الهام يف 
ح�ل  ال�صحيحة  املعل�مات  ون��ق��ل  ال���ع��ي  م�صت�ى  ورف���ع 
الأ�صا�صية  ك�احدة من اخلط�ات  امل�صافة  القيمة  �صريبة 

التي ترفد م�صرية التنمية وت�صاهم يف حتقيق روؤى قيادة 
دولة الإمارات يف بناء اقت�صاد معريف متن�ع وم�صتدام.

م�صرية  �صيدعم  ال�صريبي  النظام  اأن  اإىل  �صعادته  واأ���ص��ار 
ال���ذي ت�صهده دول���ة الإم������ارات كما  ال��ت��ط���ر الق��ت�����ص��ادي 
لالقت�صادات  حقيقيا  مناف�صا  ت��ك���ن  اأن  م��ن  �صيمكنها 
امل��ت��ق��دم��ة ع��امل��ي��ا وذل���ك م��ن خ���الل ت���ف��ري م�����ص��ادر لدعم 
باأفراد  ارتباطا  الأك���رث  الرئي�صية  القطاعات  يف  الت��صع 
امل��ج��ت��م��ع وت���ف��ري اأف�����ص��ل اخل���دم���ات ل���ص��ي��م��ا يف جمالت 
التحتية.  البنية  وم�صروعات  والتعليم  ال�صحية  الرعاية 
وزارة  بني  امل�صرك  والتن�صيق  التعاون  على  �صعادته  واأك��د 
الن�احي  خمتلف  يف  لل�صرائب  الحتادية  والهيئة  املالية 
ت�عية  حمالت  تنفيذ  مقدمتها  ويف  بال�صريبة  املتعلقة 
م�ائمة  و�صمان  الأعمال  قطاعات  جاهزية  لرفع  مكثفة 
ال�صريبي  النظام  متطلبات  م��ع  القطاعات  ه��ذه  اأنظمة 
ال��ق��ان���ن يف حيز  دخ���ل  م��ع  وخا�صة  بالتزاماته  وال���ف��اء 
“يتعني  ���ص��ع��ادت��ه:  وق����ال   .2018 ي��ن��اي��ر   1 يف  التنفيذ 
لكافة  وال�صتجابة  التعاون  الأعمال  قطاعات  جميع  على 

لإنهاء  وامل�صارعة  لل�صرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  متطلبات 
اجراءات الت�صجيل ال�صريبي.” و�صدد �صعادته على اأهمية 
الالئحة التنفيذية للمر�ص�م بقان�ن احتادي رقم 8 ل�صنة 
2017 يف �صاأن �صريبة القيمة امل�صافة كخط�ة حم�رية 
يف تطبيق نظام �صريبي فاعل وفق اأف�صل املعايري العاملية 
اأفراد  وب��ح��ي��اة  الرئي�صية  القطاعات  ب��خ��دم��ات  ل��الرت��ق��اء 
املجتمع. وا�صاف �صعادته: “تق�م �صريبة القيمة امل�صافة 
بخف�ض  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  حتقيق  يف  رئي�صي  ب��دور 
حيث  م�صتدام  معريف  اقت�صاد  وبناء  النفط  على  العتماد 
دخل  م�صادر  ت�فري  عرب  التنمية  عجلة  دفع  يف  �صت�صاهم 

اإ�صافية للت��صع يف م�صروعات البنية التحتية.« .
دولة  يف  امل�����ص��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ���ص��ري��ب��ة  تطبيق  “جاء  وق����ال 
اأ�صارت  نتيجة لدرا�صات معمقة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
ال�صريبة  ه��ذه  تطبيق  تاأثري من  اأي  هناك  لي�ض  اأن��ه  اإىل 
على قطاع الأعمال والبيئة ال�صتثمارية يف الدولة كما لن 
ت�ؤثر على مكانة الدولة وتناف�صيتها حيث اأن ن�صبة �صريبة 
القيمة امل�صافة املعتمدة يف دولة الإمارات هي الأقل عامليا 

لأفراد  ال�صعادة  م��ع��دلت  اأع��ل��ى  حتقيق  يف  �صت�صاهم  كما 
املجتمع الإماراتي ب�صكل كبري.«.

وكانت دولة الإم��ارات قد ا�صتكملت كافة متطلبات البيئة 
الت�صريعية ل�صمان تطبيق نظام �صريبي ه� الأف�صل عامليا 
كما قامت وزارة املالية كجهة خم�لة باإ�صدار الت�صريعات 
القان�نية  الأطر  بال�صرائب وو�صع  وال�صيا�صيات اخلا�صة 
لبدء تطبيق �صريبة القيمة امل�صافة يف مطلع العام املقبل 
ومن دون اأي تاأجيل. وت�صكل الالئحة التنفيذية للمر�ص�م 
ت�صريعيا  اإط����ارا   2017 ل�صنة   8 رق���م  احت����ادي  ب��ق��ان���ن 
الهيئة  ب��ني  املتبادلة  الل��ت��زام��ات  جميع  ي��ح��دد  متكامال 
ت�فري  يف  وت�صهم  ال�صريبة  وداف���ع  لل�صرائب  الحت��ادي��ة 
بيئة مثالية ت�صتند اإىل اأعلى معايري احل�كمة وال�صفافية. 
وت��صح الالئحة كافة اللتزامات وال�اجبات املرتبة على 
جميع اجلهات املعنية بنظام �صريبة القيمة امل�صافة، والتي 
التحتية  البنى  بدورها �صت�صكل رافدا مهما لدعم تط�ير 
تقدمها  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  ب��اخل��دم��ات  والرت���ق���اء  للم�صتقبل 

احلك�مة للم�اطنني واملقيمني على حد �ص�اء.
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حجم امل�ساركة يعك�س اأهمية ال�سارقة لل�سركات والعالمات التجارية العاملية 

خالد القا�سمي يفتتح 3 معار�ض متخ�س�سة يف »اك�سبو ال�سارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

افتتح ال�صيخ خالد بن عبداهلل بن �صلطان 
واجلمارك  امل���ان��ئ  دائ���رة  رئي�ض  القا�صمي 
اقت�صادية  م���ع���ار����ض  ث���الث���ة  ب��ال�����ص��ارق��ة، 
يف  ام�����ض  فعالياتها  انطلقت  متخ�ص�صة، 
مركز اك�صب� ال�صارقة، وهي بال�صت فيجن 

اأرابيا واأرابيا م�لد وبرنتباك اأرابيا.
القا�صمي  عبداهلل  بن  ال�صيخ خالد  وجت�ل 
يف اأرج����اء امل��ع��ار���ض ال��ث��الث��ة ال��ت��ي جنحت 
با�صتقطاب اأكرث من 120 �صركة وم�صنع 
11 دول���ة، وت�صتمر  وع��الم��ة جت��اري��ة م��ن 
فعالياتها لغاية 14 دي�صمرب اجلاري بدعم 

من غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة.
القا�صمي  عبداهلل  بن  خالد  ال�صيخ  والتقى 
خالل ج�لته عدداً من م�ص�ؤويل ال�صركات 
اأحدث  ال��ع��ار���ص��ة، ح��ي��ث اط��ل��ع منهم ع��ل��ى 
والبتكارات  وال��ربام��ج  والآلت  املنتجات 
امل�صتخدمة  اخل����ام  وامل������اد  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة 
ب�صناعة  امل��رت��ب��ط��ة  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
الق�الب والبال�صتيك والطباعة والتغليف 

وال�رق.
ال��ق��ا���ص��م��ي خ����الل ج�لته  ال�����ص��ي��خ  وراف������ق 
الع�ي�ض  �صلطان  عبداهلل  �صعادة  التفقدية، 
و�صناعة  جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
و�صعادة  ال�صارقة،   اإك�صب�  ومركز  ال�صارقة 
الثاين  النائب  ب�خاطر  وليد عبدالرحمن 
واإك�صب�،  ال��غ��رف��ة  ادارة  جم��ل�����ض  ل��رئ��ي�����ض 
وعدد من اأع�صاء جمل�ض اإدارة الغرفة، اإىل 
الرئي�ض  املدفع  حممد  �صيف  �صعادة  جانب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز اإك�����ص��ب��� ال�����ص��ارق��ة،  كما 
امل�ص�ؤولني  م��ن  ع��دد  الف��ت��ت��اح  حفل  ح�صر 
وال�صخ�صيات الر�صمية واأع�صاء من ال�صلك 

الدبل�ما�صي والتجار املهتمني.
القا�صمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  خ��ال��د  ال�صيخ  ون����ه 
بال�صارقة  واجل��م��ارك  امل���ان��ئ  دائ��رة  رئي�ض 
ا�صتقطاب  يف  ال��ث��الث��ة  الأح�������داث  ب��ن��ج��اح 
الرائدة  الدولية  ال�صركات  اأه��م  من  نخبة 
يف �صناعة الق�الب والبال�صتيك والطباعة 
العامل،  م�صت�ى  ع��ل��ى  وال�����رق  وال��ت��غ��ل��ي��ف 
املعار�ض  امل�صاركة يف هذه  اأن حجم  معترباً 
املتنامية  ال�����ص��ارق��ة  اإم������ارة  اأه��م��ي��ة  ي����ؤك���د 
والعالمات  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل�����ص��رك��ات  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
ال�صناعات  ه��ذه  يف  املتخ�ص�صة  التجارية 
الراغبة بتنمية اأعمالها واأن�صطتها وتعزيز 
ح�ص�رها يف دولة الإمارات وخمتلف اأ�ص�اق 
اهلل  عبد  بن  خالد  ال�صيخ  واأث��ن��ى  املنطقة. 
ال�صارقة  اك�صب�  القا�صمي على جناح مركز 
هذه  من  ومتميزة  جديدة  ن�صخة  بتقدمي 
التنظيم  م��ن  عالية  مب�صت�يات  الأح����داث 
وه�  والعار�صني،  للزوار  اخلدمات  وج���دة 
على  امل��رك��ز  اإدارة  و�صعي  حر�ض  يعك�ض  م��ا 
مبكانتها  والرت��ق��اء  ال�صارقة  �صمعة  تعزيز 
امل�صت�يني  ع��ل��ى  رائ����د  اق��ت�����ص��ادي  ك��م��رك��ز 
الإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي مل��م��ار���ص��ة الأع���م���ال يف 
خالل  من  القت�صادية  القطاعات  خمتلف 
ا���ص��ت�����ص��اف��ة وت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى درجة 
عالية من الأهمية ملجتمعي الأعمال املحلي 

والإقليمي.

من�سة للتجار
�صلطان  ع��ب��داهلل  �صعادة  اأع���رب  جانبه،  م��ن 

جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الع�ي�ض 
ال�صارقة،  اإك�صب�  ومركز  ال�صارقة  و�صناعة 
عن �صكره لل�صيخ خالد بن عبداهلل القا�صمي، 
التي  ال��ث��الث��ة  امل��ع��ار���ض  لفتتاحه  ت��ق��دي��راً 
ب��اه��ت��م��ام متزايد  ان��ط��الق��ه��ا  حت��ظ��ى م��ن��ذ 
املتخ�ص�صة  ال��دول��ي��ة  ال�����ص��رك��ات  ق��ب��ل  م��ن 
حت�لت  اأن  ب��ع��د  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن 
من  الأع���م���ال  ورج����ال  ل��ل��ت��ج��ار  من�صة  اإىل 
خمتلف دول املنطقة لالطالع على اأحدث 
املعدات والتقنيات والأجهزة والربامج التي 
تدعم جمالت عملهم و�صناعاتهم، ونظراً 
ال�صفقات وبناء  ملا ت�فره من فر�ض لعقد 
ال�صراكات والتاأ�صي�ض للتعامالت التجارية.

وقال الع�ي�ض اإن معر�ض برينت باك اأرابيا 
املنطقة   يف  الأول  ال�����دويل  امل��ع��ر���ض  ي��ع��د 
والتغليف  ال��ط��ب��اع��ة  ب�صناعة  املتخ�ص�ض 
للم�صانع  الأه���م  املن�صة  ويعترب  وال�����رق، 
وال�����ص��رك��ات وامل����ردي���ن وال��ت��ج��ار واحلدث 
يكن  التي  املعرفة  لتبادل  رواج���اً  الأك���رث 
ال�صناعات  ت��ط���ي��ر  يف  ع��ل��ي��ه��ا  الع���ت���م���اد 
الإق���ل���ي���م���ي���ة، خ���ا����ص���ة ب���ع���د جن�����اح دورت���ي���ه 
املتعاملني يف هذا  ال�صابقتني يف ك�صب ثقة 
املجال، ونظراً لتزامنه مع معر�ض بال�صت 
فيجن اأراب��ي��ا وم��ع��ر���ض اأراب��ي��ا م���ل��د، مما 

يعزز مكانته كحدث جتاري رئي�صي متعدد 
ال�صناعات.

باك  “برينت  اأهمية  اأن  الع�ي�ض  واأ���ص��اف 
فيه  احتلت  ال��ذي  ال���ق��ت  اأرابيا” ي��اأت��ي يف 
يف  املنطقة  يف  ق�ية  مكانة  الإم����ارات  دول��ة 
النهائيني  امل�صتخدمني  ق��ط��اع��ات  جم���ال 
مثل التعبئة والتغليف ال�صناعي والأغذية 
والرعاية ال�صحية، معترباً اأن التح�صريات 
“اإك�صب�  ملعر�ض  ال�صريعة  وال���ص��ت��ع��دادات 
التي �صاهمت  الع�امل  اأهم  من   ”2020
ت��صيع  اإىل  اإ�صافة  ال�صناعة،  ه��ذه  من�  يف 
نطاق جتارة التجزئة، وارتفاع الطلب على 
ال�صتهالكية  وال�صلع  وامل�صروبات  الأغذية 
ال�صكان  ع��دد  ارت��ف��اع  اإىل  اإ�صافة  الأخ���رى، 

واملداخيل.
واأ�صار رئي�ض غرفة ال�صارقة اإىل اأن املعر�ض 
خالل  م��ن  الهند  م��ع  �صراكته  م��ن  ا�صتفاد 
م���ع���ر����ض ال���ط���ب���اع���ة مب���ع���زل ع����ن ظ����روف 
الأ�ص�اق القت�صادية العاملية، حيث ا�صتفاد 
والتغليف  ب��ال��ت��ع��ب��ئ��ة  امل��ت��خ�����ص�����ض  احل����دث 
مع  القائمة  ال�صراكة  من  الت�صنيع  واآلت 
البال�صتيك  ل�صناعة  ال��ه��ن��دي��ة  ال��راب��ط��ة 
)اإيباما(، لفتاً اإىل اأن مركز اك�صب� ال�صارقة 
عمل على تط�ير هذه ال�صراكة من خالل 

اأ���ص��ه��م يف حتقيق  امل��ع��ر���ض وه��� م��ا  تنظيم 
بل  للمعر�ض  لي�صت فقط  وا�صعة  اإجن��ازات 

على م�صت�ى ال�صناعة الإقليمية ككل.

اأحدث البتكا رات التكنولوجية
املدفع  �صعادة �صيف حممد  اأك��د  من جهته، 
الرئي�ض التنفيذي ملركز اإك�صب� ال�صارقة، اإن 
معر�ض وم�ؤمتر برينت باك اأرابيا الرائد يف 
تقدمي البتكارات التكن�ل�جية والت�صاميم 
واملنتجات واحلل�ل من جميع اأنحاء العامل، 
�صهد من�اً لفتاً يف دورته الثالثة هذا العام، 
حيث جنح با�صت�صافة اأكرث من 75 عار�صاً 
وعالمة جتارية من دولة الإمارات العربية 
املتحدة والهند وك�ريا اجلن�بية وال�ليات 
املتحدة الأمريكية واأملانيا واإيطاليا، وذلك 
ب��ال��ت��زام��ن م���ع ال������دورة ال��راب��ع��ة ل��ك��ل من 
معر�ض بال�صتفيجن اأرابيا ومعر�ض اأرابيا 
200 عار�ض  م�لد وال��ذي ا�صتقطب نح� 

من جميع اأنحاء العامل.
جمم�عة  املعر�ض  ي�صم  امل��دف��ع:  واأ���ص��اف 
واملنتجات  وامل����ع����دات  الآلت  م���ن  وا���ص��ع��ة 
والتغليف  والتعبئة  بالطباعة  ال�صلة  ذات 
ومتطلبات التح�يل، كما ي�صم جناح خا�ض 
ال�رق  باإنتاج  اخلا�صة  الآلت  على  يحت�ي 

الرئي�ض  املق�ى واملم�ج وه� عامل اجلذب 
منتجات  ع��ر���ض  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ع��ر���ض،  يف 
القابلة  وال�صناديق  ال�ص�ائل  علب  تغليف 
اإىل  واحلقائب  والأكيا�ض  والكرت�ن  للطي 
اإىل  م�����ص��رياً  الن�صيج،  ط��ب��اع��ة  اآلت  ج��ان��ب 
لل�صناعة  ���ص��ام��اًل  ح��دث��اً  ي��ع��د  امل��ع��ر���ض  اأن 
ال�صريع  النم�  خ�صم  يف  خا�صة  الإقليمية 
لهذه ال�صناعة ويف ظل ارتفاع الطلب على 
قطاعات مثل الأغذية وامل�صروبات والرعاية 

ال�صخ�صية وال�صحية وغريها.
باك  “برينت  بتنظيم معر�ض  املدفع  ون���ه 
الطباعة  “جمعية  مع  بال�صراكة  اآرابيا” 
ل�صناعة  الهندية  و”الرابطة  الهندية” 
هذا  يف  خربتها  تقدم  حيث  البال�صتيك” 
لفتاً  ال��ت���ايل،  على  الثالثة  للمرة  امل��ج��ال 
تكن�ل�جيا  يعر�ض  باك”  “برينت  اأن  اإىل 
والطالء  والأح����ب����ار  ال��رق��م��ي��ة  ال��ط��ب��اع��ة 
الأوف�صيت  طباع���ة  وتقني������ة  وال���رن�����ص��ة 
ومعدات  وامل����اد  والتغليف  التعبئة  واآلت 
معدات  اإىل  اإ����ص���اف���ة  الأل�����������اح،  ���ص��ن��اع��ة 
الت�صطيب ومعدات الطباعة والآلت وامل�اد 

الأخرى.

بال�ست فيجن
اأرابيا”  فيجن  “بال�صت  معر�ض  ويعر�ض 
امل������اد اخل����ام والآلت  ال���راب���ع���ة،  يف دورت�����ه 
ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك وحقن  اخل���ا����ص���ة مب��ع��اجل��ة 
والتغليف  احل����راري  والت�صكيل  ال��ق���ال��ب 
والإن�صاءات  ال�����ص��ن��اع��ي��ني  وامل�����ص��ت��خ��دم��ني 
والت�صالت،  وال�صيارات  التحتية  والبنية 

وغريها.

برنت باك اأرابيا
يف حني يعر�ض “برينت باك اأرابيا” يف دورته 
الثالثة، تقنيات الطباعة الرقمية والأحبار 
والدهانات وتقنية الآلت وماكينات وم�اد 
�صناعة  وم��اك��ي��ن��ات  والأط����ب����اق  ال��ت��غ��ل��ي��ف 
ومعدات  الكب�ض  غ��رف��ة  وم��ع��دات  الأط��ب��اق 
�صكله  واإخ����راج����ه يف  وال��ت��غ��ل��ي��ف  ال��ط��ب��اع��ة 

النهائي ومعدات الطباعة.

اأرابيا مولد
يف  فيعر�ض  م�لد”  “اأرابيا  م��ع��ر���ض  اأم���ا 
الق�الب  �صناعة  اأدوات  ال��راب��ع��ة،  ن�صخته 
وت�صميم وتط�ير اأدوات التطبيقات واأدوات 
الر�صيح ومعدات اللحام واأنظمة التربيد 
ال�صناعية الأخرى والك�ص�ص�ارات  والآلت 

ذات ال�صلة.
ت�صتقبل  ال��ت��ي  ال��ث��الث��ة  الأح������داث  وت��ت��ي��ح 
�صباحاً   10 ال�����ص��اع��ة  م���ن  ي���م��ي��اً  ال�����زوار 
لاللتقاء  مثالية  فر�صاً  6م�صاًء،  ولغاية 
و�صناع  الإق��ل��ي��م��ي��ني  التنفيذيني  ب���امل���دراء 
القرار يف هذه ال�صناعات، وتقدمي عرو�ض 
ت�صاعد  ال��ت��ي  الآلت  واأح�����دث  لأب����رز  ح��ي��ة 
التقنيات  اأف�����ص��ل  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ع��رف  ال������زوار 
والآلت اجل��دي��دة واخ��ت��ب��اره��ا واخ��ت��ي��ار ما 
وم�ؤ�ص�صاتهم  اأعمالهم  متطلبات  ينا�صب 
الإنتاج  بزيادة  لهم  ي�صمح  ومبا  وترقيتها، 
التط�رات  وم���اك��ب��ة  التكاليف  وتخفي�ض 
التكن�ل�جية يف ظل م�صاركة اأكرب ال�صركات 
املتقدمة  التكن�ل�جيا  بتط�ير  املتخ�ص�صة 

لهذه القطاعات ال�صناعية الهامة .

اإطالق »برنامج موؤ�س�سات وممولت امل�ستقبل«

بناء جيٍل جديد من الن�ساء الإماراتيات امل�ستثمرات ورائدات الأعمال

الإماراتية املال  اأ�سواق  مكا�سب  درهم  مليار   7.6
•• اأبوظبي -وام:

الت�ايل  ال��ث��اين على  للي�م  م��ن مكا�صبها  الإم��ارات��ي��ة  امل���ال  اأ���ص���اق  ع���ززت 
القيمة  ،وربحت  العر�ض  �صا�صات  على  الأخ�صر  الل�ن  م�صاحة  زي��ادة  بعد 
من  رف��ع  م��ا  دره��م  مليار   7.6 نح�  امل��ت��داول��ة  ال�صركات  لأ�صهم  ال�ص�قية 
اإجمايل ربحيتها يف جل�صتني اىل 9.6 مليار درهم وقفز امل�ؤ�صر العام ل�ص�ق 
اأب�ظبي لالأوراق املالية بن�صبة %1.43 خمرقا حاجز 4356 كما كان 
بنم�  نقطة   3414 اىل  امل��ايل  دب��ي  ل�ص�ق  العام  امل�ؤ�صر  ،وارت��ف��ع  مت�قعا 

ن�صبته %0.55 مقارنة مع جل�صة الأم�ض .
امل�صت�يات  ه��ذه  اىل  العامة  امل���ؤ���ص��رات  �صع�د  اإن  ال�ص�ق  يف  و�صطاء  وق��ال 
اأعاد لها الق�ة التي �صتمكنها من م�ا�صلة الرتفاع خالل الأي��ام القادمة 

،م�صريين اىل التح�صن امل�صجل يف �صي�لة التداول .
ووا�صل قطاع العقار املدرج يف �ص�ق دبي املايل قيادة م�صرية الدعم وارتفع 
�صهم اعمار اىل 7.70 درهم وتبعه يف نف�ض الجتاه �صهم اعمار للتط�ير 
اىل  واراب��ت��ك   2.6% ن�صبته  بنم�  دره���م   2.49 اىل  ال�صاعد  ال��ع��ق��اري 
امل�صرق يف تعزيز املكا�صب بعدما ارتفع اىل  بنك  �صاهم  .كما  درهم   2.45
دبي التجاري اىل 4.15 درهم كما حقق �صهم بنك دبي  وبنك  درهما   69

الإ�صالمي ربحية جيدة بالغا 6.04 درهم.
وعلى اجلانب الأخر من ال�ص�رة فقد جنح �صهم ات�صالت يف جتاوز حاجز 
للمرة الأوىل منذ عدة �صه�ر بالغا 17.10 درهم كذلك فقد  درهما   17

�صعد �صهم بنك اأب�ظبي الأول اىل 10.25 درهم.
ن�صطة  ت���داولت  العا�صمة  �ص�ق  يف  الي�م  ادرج  ال��ذي  ال��ق��درة  �صهم  و�صهد 

دفعته لل�صع�د اىل 1.21 درهم .
وعلى �صعيد قيمة ال�صفقات املربمة يف ال�ص�قني فقد بلغت 585 ملي�ن 
خالل  من  نفذت  �صهم  ملي�ن   351 املتداولة  الأ�صهم  عدد  وو�صل  دره��م 

�صفقة.  4094
وجنحت اأ�صهم 27 �صركة يف الإغالق على ربحية وذلك من اجمايل ا�صهم 
فيما  �صركة   20 ا�صهم  ا�صعار  وانخف�صت  ام�ض  تداولها  �صركة جرى   66

اغلقت ا�صهم 19 �صركة دون تغيري عند م�صت�ياتها يف اجلل�صة ال�صابقة .

درهم قيمة  مليون   662
ت�سرفات العقارات يف دبي ام�ض

•• دبي-وام: 

اأكرث من  الأرا�صي والأم��الك بدبي  دائ��رة  العقارية يف  الت�صرفات  حققت 
662 ملي�ن درهم حيث �صهدت الدائرة ام�ض ت�صجيل 202 مبايعة بقيمة 
298 ملي�ن درهم منها 72 مبايعة لالأرا�صي بقيمة 147 ملي�ن درهم و 

درهم. ملي�ن   151 بقيمة  والفلل  لل�صقق  مبايعة   130
9 م��الي��ني دره����م ف��ى منطقة  اأه����م م��ب��اي��ع��ات الأرا����ص���ي بقيمة  وج����اءت 
دره��م يف منطقة  8 ماليني  بقيمة  تلتها مبايعة  الرابعة  الرب�صاء جن�ب 
8 مالي������ني دره�م يف منطقة الثنية  الثنية الرابع������ة ث�����م مبايع�����ة بقيمة 

الرابعة.
وت�صدرت منطقة اليفرة 2 املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �صجلت 38 
 8 بت�صجيلها   3 اليفرة  منطقة  وتلتها  دره��م  ملي�ن   52 بقيمة  مبايعة 
 5 10 ماليني درهم وثالثة يف معي�صم الأول بت�صجيلها  مبايعات بقيمة 

مبايعات بقيمة 14 ملي�ن درهم.
 7 بقيمة  مبايعة  ج���اءت  والفلل  ال�صقق  مبايعات  ب��اأه��م  يتعلق  فيما  اأم���ا 
بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  خليفة  ب��رج  مبنطقة  دره��م  ماليني 
لال�صتثمار الأول واأخريا مبايعة  دبي  جممع  منطقة  يف  درهم  ماليني   3

بقيمة 3 ماليني درهم يف منطقة مر�صى دبي.
وت�صدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات ال�صقق 
والفلل اإذ �صجلت 23 مبايعة بقيمة 30 ملي�ن درهم تلتها منطقة الثنية 
اخلام�صة بت�صجيلها15 مبايعة بقيمة 19 ملي�ن درهم وثالثة يف مر�صى 

دبي بت�صجيلها 13 مبايعة بقيمة 24 ملي�ن درهم.
و�صجلت الره�نات قيمة قدرها 364 ملي�ن درهم منها 17 رهن اأرا�ض 
بقيمة 200 ملي�ن درهم و 40 رهن فلل و�صقق بقيمة 164 ملي�ن درهم 
اأهمها مبنطقة ال��صل بقيمة 116 ملي�ن درهم واأخرى يف منطقة نخلة 

جمريا بقيمة 94 ملي�ن درهم.

املن�ساآت  ايرادات  % ارتفاع   13.8
الفندقية يف اأبوظبي خالل �سبتمرب

•• اأبوظبي-وام: 

ارتفعت اإيرادات املبيت يف املن�صاآت الفندقية العاملة يف اإمارة اأب�ظبي بن�صبة 
13.8 % خالل �صهر �صبتمرب من العام 2017 مقارنة مع �صهر اأغ�صط�ض 

الذي �صبق وذلك وفقا للر�صد الذي ينفذه مركز اأح�صاء اأب�ظبي.
فنادق  “ت�صمل  من�صاأة   163 الإم���ارة  يف  الفندقية  املن�صاآت  ع��دد  ويتجاوز 
الثقافة  دائ����رة  لإح�������ص���اءات  ط��ب��ق��ا  فندقية” وذل����ك  و���ص��ق��ق  وم��ن��ت��ج��ع��ات 

وال�صياحة � اأب�ظبي.
وجاء الإرتفاع يف الإي��رادات بح�صب ر�صد املركز نتيجة الزيادة امل�صجلة يف 
م�ؤ�صر الرقم القيا�صي لأ�صعار املبيت يف املن�صاآت الفندقية يف اإمارة اأب�ظبي 

خالل �صهر �صبتمرب بن�صبة %5.8 مقارنة مع ال�صهر الذي �صبق.
اح�صاءات  ال�صن�ي بح�صب  امل�صت�ى  املبيت على  العام لأ�صعار  امل�ؤ�صر  وكان 
العام  م��ن  �صبتمرب  �صهر  يف   17.6% بن�صبة  انخف�ض  الإح�����ص��اء  م��رك��ز 

اجلاري مقارنة مع ال�صهر ذاته من العام 2016.
فقد  لت�صنيفاتها  وفقا  الفندقية  املن�صاآت  م�صت�ى  على  التفا�صيل  ويف 
ارتفع الرقم القيا�صي لأ�صعار املبيت يف الفنادق خالل �صهر �صبتمرب بن�صبة 
لل�صقق  بالن�صبة  زاد  ح��ني  يف  �صبق  ال��ذي  اأغ�صط�ض  م��ع  مقارنة   7.6%

الفندقية يف نف�ض فرة الر�صد 1%.
ي�صار اىل اأن اإمارة اأب�ظبي تعد من املناطق اجلاذبة �صياحيا على م�صت�ى 
ال�صرق الأو�صط وذلك يف ظل التط�ر الذي �صهدته على امل�صت�ى العمراين 

واخلدماتي يف قطاع ال�صياحة.
وتعترب املن�صاآت الفندقية العم�د الفقري لل�صياحة كما اأن اأ�صعار اخلدمات 

التي تقدمها هذه املن�صاآت من اأهم ع�امل جذب ال�صياحة.

•• دبي-الفجر: 

اأطلقت م�ؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية 
اإحدى  واملت��صطة،  ال�صغرية  امل�صاريع 
وم�ؤ�ص�صة  دب����ي،  اق��ت�����ص��ادي��ة  م���ؤ���ص�����ص��ات 
“ومينا WOMENA« برناجماً يف 
جامعة زايد لتمكني الن�صاء الإماراتيات 
اأعمال  ورائ���دات  م�صتثمرات  لي�صبحن 
امل�صتقبل يف بيئة مثالية لريادة الأعمال 
و�صمال  الأو�����ص����ط  ال�����ص��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
اأفريقيا. ويظهر تقرير كران�صبي�ض لعام 
فقط   7% لن  ي�صكرّ الن�صاء  اأن   2017
املال  راأ���ض  �صركات  ال��ق��رار يف  من �صنرّاع 
ال�صتثماري النفعي يف ال�ليات املتحدة 
امل�ؤ�ِص�صات  الن�صاء  ل  وت�صكرّ الأم��ريك��ي��ة، 
منطقة  يف  الأع��م��ال  رواد  م��ن   14%
عرب  افريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق 
2017، و%10 من رواد الأعمال  نت 
الإماراتيني هيئة الأمم املتحدة للمراأة. 
“ومينا  م��������ؤ��������ص���������������ص�������ة  وت�������������������رى 
املراأة الإماراتية  اأن   »WOMENA
ق��ادرة على القيام ب��دوٍر مهم يف جمايل 
على  وب��ن��اًء  وال�صتثمار،  الأع��م��ال  ري��ادة 
را�صد  ب��ن  حممد  م�ؤ�ص�صة  ق��ام��ت  ذل���ك، 
واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  لتنمية 
“برنامج  لإط�������الق  م��ع��ه��ا  ب���ال���ت���ع���اون 

م�ؤ�ِص�صات امل�صتقبل ومم�لت امل�صتقبل” 
الإماراتيات  الن�صاء  اإىل  يت�جه  ال���ذي 
امل�صت�ى اجلامعي والل�اتي هن يف  على 
املهنية لإع��داد جمم�عٍة  بداية حياتهن 
لي�صبحن  الإماراتيات  الن�صاء  ق�ية من 

م�صتثمرات ورائدات اأعمال. 
زايد  جامعة  يف  ال��ربن��ام��ج  اإط���الق  ومترّ 
ه اإىل الن�صاء  للطالبات يف دبي، وه� يت�جرّ
رن مبهنٍة يف جمال التم�يل  الل�اتي يفكرّ
الأعمال.  ب���ري���ادة  اه��ت��م��ام��اً  ��ب��دي��ن  يمُ اأو 
���ب���ع���ت ال������دورة م�����ص��اري��ن ع��ل��ى مدى  واترّ
“م�ؤ�ِص�صات  برنامج  وركز  اأ�صابيع،  اأربعة 
من  ال��ط��ال��ب��ات  متكني  على  امل�صتقبل” 
باملتانة  تترّ�صم  جت��اري��ة  اأع��م��اٍل  تاأ�صي�ض 
طالبات  الربنامج  ف  ع��ررّ كما  والإب���داع. 
املال  راأ���ض  ا�صتثمار  على  التم�يل  ق�صم 
املهارات  اكت�صاب  من  نهن  ومكرّ املجازف، 
ال�صركات  يف  ل���ال����ص���ت���ث���م���ار  ال�����الزم�����ة 
اأو العمل مع �صركات راأ�ض املال  النا�صئة 

ال�صتثماري النفعي. 
و�صتتلقى فرق رائدات الأعمال الرابحات 
ال��دع��م م��ن م���ؤ���ص�����ص��ة حم��م��د ب��ن را�صد 
واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  لتنمية 
وامل�������ارد  الأدوات  ل��ه��ن  ���ص��ت��ق��دم  ال���ت���ي 
اأعمالهن  ت��اأ���ص��ي�����ض  يف  ل��ل��ب��دء  ال���الزم���ة 
الطالبات  و����ص���ت���ح�������ص���ل  ال����ت����ج����اري����ة. 

م�ؤ�ِص�صات  يف  الأداء  يف  امل���ت���ف����ق���ات 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل ع���ل���ى ف���ر����ص���ة ال���ت���دري���ب يف 
WOMENA لتمكينهن من البدء 
مت�يل  حقل  يف  املهنية  حياتهن  بناء  يف 

امل�صاريع ال�صتثمارية النفعية.
املدير  ن��ائ��ب  امل����ري،  م��ط��ر  �صعيد  وق���ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ؤ���ص�����ص��ة حم��م��د ب���ن را�صد 
واملت��صطة:  ال�صغرية  امل�صاريع  لتنمية 
الأع���م���ال دوٌر ح��ا���ص��م يف متكني  ل��ري��ادة 
املراأة، وترى امل�ؤ�ص�صة زيادًة ملح�ظة يف 
مبادرات ريادة الأعمال من قبل الن�صاء. 
اأج�����ل ت��ع��زي��ز امل�����اه����ب يف جمال  وم����ن 
الأعمال،  ري��ادة  الأعمال وتن�صيط  ري��ادة 
لتنمية  را�صد  بن  حممد  م�ؤ�ص�صة  تركز 
�صدرّ  على  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صاريع 
التم�يل.  جم��ال  يف  �صيما  ول  الثغرات، 
وت�����ص��ك��ل ���ص��راك��ت��ن��ا م���ع م���ؤ���ص�����ص��ة ومينا 
ن  WOMENA خط�ًة هامة �صتمكرّ
الن�صاء امل�صتثمرات ورائدات الأعمال من 
ناجحة  مبادراٍت  يف  م�اردهن  ا�صتخدام 

وم�صتدامة.
وق����ال ب����ل ول��ي��ام��ز، ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة اإدارة 
الأعمال يف جامعة زايد: اإن ذهنية ريادة 
الأعمال هي يف �صلب مهمتنا التعليمية. 
املهارات  بتنمية  فقط  طالبنا  يق�م  ول 
والكفاءات يف ريادة الأعمال ا�صتنادا اىل 

اإن بع�صهم  ب��ل  الأك��ادي��ي��ة،  ال��درا���ص��ات 
من  وي�صبح�ن  التنفيذ  م��صع  ي�صعها 
وبالإ�صافة  الناجحة.  الأعمال  اأ�صحاب 
اىل ذلك، يق�م اأ�صاتذتنا باإجراء البح�ث 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة يف ح��ق��ل ري�����ادة الأع���م���ال، 
مم���ا ي�����ص��اع��د امل��ج��ت��م��ع الإم����ارات����ي على 
تطبيق حل�ٍل مبتكرة وخالقة للم�صاكل 
ال�صغرية ال�اقعية يف الأعمال التجارية. 
اإل��ي�����ص��ا فريحة،  ق���ال���ت  وم����ن ج��ان��ب��ه��ا، 
 :WOMENA وم��ي��ن��ا  �����ص��ة  م���ؤ���صِ
امل��راأة يف  “ومينا” تركز على متكني  اإن 

منطقة ال�صرق الأو�صط بدءاً بال�صتثمار 
الأع�������م�������ال، و������ص������ًل اىل  رائ����������دات  يف 
ونحن  اأنف�صهن.  امل�صتثمرات  م�صاعدة 
والف�ص�ل  اإث��ارة احلما�صة  اأهمية  ندرك 
جداً  مبكرة  مرحلٍة  من  اب��ت��داًء  لديهن 
م��ن ت��ط���ره��ن امل��ه��ن��ي. ون���رى يف طالب 
الأعمال،  ري���ادة  م�صتقبل  زاي���د  جامعة 
وهذا امل�صتقبل ه� للن�صاء! ونحن نتطلع 
ال�صابات  ه���ؤلء  العمل مع  اإىل م�ا�صلة 
ورائ����دات  م�صتثمرات  ي�صبحن  ع��ن��دم��ا 

اأعمال ناجحات.
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العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
    يف الق�سية رقم 2017/1231  ا�ستئناف جتاري   

املرف�عة من بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة( ب�كالة : ابراهيم ح�صن ابراهيم 
املال للمحاماة - �صد / هيتني كاملي�ض بهاتيا - بال�صارة اىل كتاب حمكمة دبي 
البتدائية امل�ؤرخ يف 2017/12/11 واملت�صمن تكليفي خبريا يف الق�صية املذك�رة 
ي�م  امل��ذك���رة  الق�صية  يف  خ��ربة  اجتماع  عقد  تقرر  بانه  علما  نحيطكم  اع��اله 
اخلمي�ض  امل�افق 2017/12/21 ال�صاعة 12.00 ظهرا  وذلك على العن�ان التايل 
: مكتب اخلبري : احمد ماجد ل�تاه - الهالل كابيتال- الطابق الثالث- مكتب 
رقم 302 بناية دبي ال�طنية للتامني- بجانب ديرة �صيتي �صنر- ب�ر�صعيد هاتف 
2999000-04 لذا ندع�كم للح�ص�ر يف امل�عد املذك�ر وتقدمي كافة مالديكم من 

م�صتندات ومذكرات.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
 اإعالن بالن�سر باحل�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة اال�ستئناف    

الرقم 2017/127 ا�ستئناف جتاري
امل�صتاأنف / را�صد فهد علي عبداهلل �صهيل القحطاين 
امل�صتاأنف �صده / وليد عبداهلل ابراهيم جا�صم بهل�ل 

راأ���ض اخليمة �صد   - ا�صتئناف جتاري  ال�صتئناف رقم 2017/127  اقام عليك  قد 
راأ�ض  مبحكمة  ال�صتئنافية  الدع�ى  ادارة  مكتب  ام��ام  ح�ص�رك  يقت�صي  وعليه 
اخليمة ي�م الثالثاء امل�افق 2017/12/19 ال�صاعة التا�صعة �صباحا او اإر�صال وكيل 
من  لديك  ما  وتقدمي   ، ال�صتئناف  على  لالجابة  وذل��ك  املحدد  ال�قت  يف  عنك 
بينات ودف�ع ويف حال تخلفك عن احل�ص�ر او ار�صال وكيل عنك يف ال�قت املحدد 

اعاله فان مكتب ادارة الدع�ى �صيبا�صر نظر ال�صتئناف غيابيا.    
 مدير اإدارة الدعوى - حممد طنينة 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
 اعالن ن�سرا        

اإىل املنفذ �صده /مطعم تاج خ�رفكان ويثله باراتها �صاراتي فينكالتي�ض 
وكيل  وكيل  عبدالكرمي  املنفذ/ح�صام  اأن  حيث  وذلك  خ�رفكان  مدينة  ومقرها 
ورثة ال�صيخ �صقر بن حممد القا�صمي - قد اأقام �صدكم دع�ى تنفيذية  بالرقم 
2017/119  تنفيذ لدى جلنة ف�ض  املنازعات اليجارية /�صعبة التنفيذ ببلدية 
مدينة خ�ر فكان فيقت�صي ح�ص�ركم �صخ�صيا اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم 
اأو تنفيذ وفقا للمادة 19 يف مدة 15 ي�م من تاريخ الإعالن. ويف حالة تخلفكم 
عن احل�ص�ر اأو عدم اإر�صال وكيل عنكم يف ال�قت املحدد فاإن اللجنة �ص�ف تق�م 

بنظر الدع�ى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات االيجارية 

قلم التنفيذ 

        االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�سارقة 

بلدية مدينة خورفكان  
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

 اعالن ن�سرا        
اإىل املنفذ �صده /مطعم تاج خ�رفكان ويثله باراتها �صاراتي فينكالتي�ض 

وكيل  وكيل  عبدالكرمي  املنفذ/ح�صام  اأن  حيث  وذلك  خ�رفكان  مدينة  ومقرها 
ورثة ال�صيخ �صقر بن حممد القا�صمي - قد اأقام �صدكم دع�ى تنفيذية  بالرقم 
2017/119  تنفيذ لدى جلنة ف�ض  املنازعات اليجارية /�صعبة التنفيذ ببلدية 
مدينة خ�ر فكان فيقت�صي ح�ص�ركم �صخ�صيا اأو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم 
اأو تنفيذ وفقا للمادة 19 يف مدة 15 ي�م من تاريخ الإعالن. ويف حالة تخلفكم 
عن احل�ص�ر اأو عدم اإر�صال وكيل عنكم يف ال�قت املحدد فاإن اللجنة �ص�ف تق�م 

بنظر الدع�ى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات االيجارية 

قلم التنفيذ 

        االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�سارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 2068
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ �صركة هارول املحدودة وال�صيد اأجمد حممد ي�صري 
حمم�د الدويك وال�صيد/ اين حممد ي�صري حمم�د الدويك ، يرغب�ا يف رهن جميع 
ذات م�ص�ؤولية حمدودة  �صركة   ، م  م  ذ   - الفنية  الت�ريد واخلدمات  �صركة  ح�ص�صهم يف 
م�صجلة يف دائرة التنمية القت�صادية يف اإمارة ال�صارقة مب�جب الرخ�صة التجارية رقم 
احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض  ت�صارترد.    �صتاندرد  بنك  لدى   ،  12999
القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا 
العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ 
العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا 

املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2066

ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ حممد يحيى غريب ن�از ، باك�صتاين اجلن�صية يرغب 
ق�صر  / مطعم  امل�صماة  الرخ�صة  100%  يف  البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يف 
خيرب - مب�جب رخ�صة )723069( وذلك لل�صيد/ �صمد كل زيب خان ل�دهي ، باك�صتاين 

اجلن�صية - تعديالت اخرى : -
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2065

ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ جاك�ص�ن يليا�ض بن يليا�ض - هندي  اجلن�صية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  يف )باب اجلرف ملقاولت النجارة امل�صلحة( 
مب�جب رخ�صة رقم )723673( وذلك اىل ال�صيد/ برين�ض ج�ن ج�ن ماتيا�ض - هندي 

اجلن�صية - تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة اىل اخر. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2067

ليكن معل�ما للجميع بان ال�صادة / حممد نا�صر حممد عبداهلل - اإماراتي اجلن�صية ، زاهد خان 
ا�صماعيل - باك�صتاين اجلن�صية ، م�صعب جابر احمد جابر - �ص�داين اجلن�صية يرغب�ن يف البيع 
بنغايل   - احمد  �صلطان  ال�صالم  رفيق  ال�صيد/  اىل  البالغة )%100(  كامل ح�صتهم  والتنازل عن 
ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  ال�صيارات(  لت�صليح كهرباء  الف�صي  )ال��صام  با�صم  الرخ�صة  اجلن�صية يف 
مب�جب رخ�صة رقم )746719( - مت تغيري ال�صكل القان�ين من �صركة اعمال مهنية اىل م�ؤ�ص�صة 

فردية ب�كيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/473 مدين كلي 
اىل املحك�م عليه/1- اأمانباك ل�صناعة م�اد التغليف والتعبئة - �ض ذ م م  جمه�ل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/9/27  يف 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/ جممع دبي ال�صناعي - �ض ذ م م - حاليا - مدينة 
دبي ال�صناعية - �ض ذ م م  - �صابقا - بف�صخ عقد اليجار امل�ؤرخ 4 فرباير 2007 �صند 
الدع�ى مع الزام املدعي عليها بالر�ص�م وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا 
من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/236 مدين كلي 
اىل املحك�م عليه/1- اديفا للم�اد الغذائية - �ض ذ م م  - جمه�ل حمل القامة 
الدع�ى  يف   2017/7/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ال�صناعي - �ض ذ م م - حاليا - مدينة دبي  اع��اله ل�صالح/ جممع دبي  املذك�رة 
ال�صناعية - �ض ذ م م  - �صابقا - بف�صخ اتفاقية اليجار امل�ؤرخة 2007/3/13 �صند 
الدع�ى مع الزام املدعي عليها بالر�ص�م وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا 
من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/476 مدين كلي 
اىل املحك�م عليه/1- ندمي وو�صيم ل�صناعة هياكل عربات النقل - �ض ذ م م   جمه�ل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/9/27  يف 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/ جممع دبي ال�صناعي - �ض ذ م م - حاليا - مدينة 
دبي ال�صناعية - �ض ذ م م  - �صابقا - بف�صخ عقد اليجار امل�ؤرخ 29  مار�ض  2007 
�صند الدع�ى مع الزام املدعي عليها بالر�ص�م وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
ي�ما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  املحاماة.  حكما مبثابة احل�ص�ري  اتعاب 
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  ه��ذا  لن�صر  التايل  الي�م  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/245 مدين كلي 

اىل املحك�م عليهما/1- جامعة فينياكا 2- اري�ن �صالما - جمه�يل حمل القامة 
الدع�ى  يف   2017/7/31 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ال�صناعي - �ض ذ م م - حاليا - مدينة دبي  اع��اله ل�صالح/ جممع دبي  املذك�رة 
ال�صناعية - �ض ذ م م  - �صابقا - بف�صخ اتفاقية اليجار امل�ؤرخة 2007/6/10 �صند 
الدع�ى مع الزام املدعي عليها بالر�ص�م وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.   حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا 
من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/215 مدين كلي 

القامة  حم��ل  جمه�ل  م  م  ذ  ���ض   - لالن�صاءات  بيلد  ه��اي  عليه/1-  املحك�م  اىل 
الدع�ى  يف   2017/6/12 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذك�رة اعاله ل�صالح/ جممع دبي ال�صناعي - �ض ذ م م - حاليا - و�صابقا - مدينة 
�صند  امل�ؤرخة 2005/12/19  اليجار  اتفاقية  بف�صخ    - م  م  ذ  �ض   - ال�صناعية  دبي 
الدع�ى مع الزام املدعي عليها بالر�ص�م وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا 
من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
ال�طنية  اب�ظبي  �صركة  �صادرة  ا�صهم  �صهادات  ادناه  املذك�ر  املدع�ون  فقد 

للتكافل )تكافل( عدد ال�صهم )2448( 
TKFL 226297 -  ع�صري عبداهلل مرزوق املن�ص�ري

TKFL 226346 -  عبداهلل ع�صري عبداهلل مرزوق املن�ص�ري
TKFL 226290 -  حممد ع�صري عبداهلل مرزوق املن�ص�ري
TKFL 226298 -  مرزوق ع�صري عبداهلل مرزوق املن�ص�ري

TKFL 226300 -  حمد ع�صري عبداهلل مرزوق املن�ص�ري
TKFL 226293 -  طايعة �صالح �صليم املن�ص�ري

TKFL 226304 -   حميدة ع�ي�ض مرزوق املنهايل
TKFL 226377 -   منى احمد يحيى املنهايل

فعلى من يجدها برجاء ت�صليمها اىل ال�صركة املذك�رة اعاله او الت�صال على 
رقم 0501149000

    فقدان �سهادة ا�سهم
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم   2015/1008  تنفيذ جتاري       

ان  ا�صكندر �صلطان خاجا - جمه�ل حمل القامة - مبا  املنفذ �صده/1-  اىل 
طالب التنفيذ/ ه�نيد ح�صني لكهاين ويثله / �صمرية عبداهلل علي قرقا�ض 
املبلغ  ب�صداد  اخطاركم   2017/11/22 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  قررت   -
املنفذ به وقدره )5075454 درهم(  خالل �صهر من تاريخ التبليغ واإلبيع العقار 
 - S02 )�صقة �صكنية - منطقة ور�صان الوىل رقم الر�ض 437 ا�صم املبنى : 
رقم ال�حدة S16 وعقار ن�عه ار�ض مبنطقة الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض 
قان�ن  امل��ادة 295 من  ملقت�صيات ن�ض  املزايدة وفقا  لكم بطريق  والعائد   )386

الجراءات املدين.   
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1579  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صركة احمد �صريف للتجارة العامة - ذ م م 2-حممد 
ر���ص��ا ع��ب��دال��رح��م��ن ���ص��ريف  جم��ه���يل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل�����ص��ت��اأن��ف /
الها�صمي ويثله / علي م�صبح علي �صاحي  ابراهيم  ال�صيد  كامل  حممد 
-  قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم 2016/1106 جتاري كلي بتاريخ 
ال�صاعة   2018/1/3 امل�افق  الرب��ع��اء   ي���م  لها جل�صه  وح��ددت   2017/8/17
10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/1484  ا�ستئناف مدين   
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-ن�بي تك وود ورك�ض - �ض ذ م م  جمه�ل حمل القامة مبا 
ان امل�صتاأنف /جممع دبي ال�صناعي - �ض ذ م م - حاليا - مدينة دبي ال�صناعية 
الزرع�ين - قد  ا�صماعيل حممد عبداهلل  �صابقا( ويثله / علي  م -  م  ذ  - �ض 
ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم : 2017/416 مدين كلي بتاريخ 
2017/11/12 وحددت لها جل�صه ي�م الثنني امل�افق 2018/1/8 ال�صاعة 10.00 
يثلكم  من  او  ح�ص�ركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رقم  بالقاعة  �صباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3209   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- اك�صب� هاو�ض تريدجن - م م ح 2- جريارد �ص�با�صينغ ني�صانكا ديا�ض 
ووكيلها  وميدرها  ح  م  م   - تريدجن  هاو�ض  اك�صب�  مالك  وب�صفته  ال�صخ�صية  ب�صفته 
التنفيذ/ طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل   - لل�صيكني  وال�صاحب  عنها  ومنابا 
راجب�ت للتجارة العامة - �ض ذ م م  ويثله / �صعيد مبارك عبيد احمد الزحمي - قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بالت�صامن بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )303120( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة - ب�صحة وتثبيت احلجز 
رق��م 5/2017 حجز حتفظي جت��اري يف ح��دود ما مت احلجز عليه ومب��ا ل  التحفظي 
يتجاوز ما ق�صت به املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2462  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- ري�صى با�صى 2- ميناك�صى با�صى  جمه�يل حمل القامة 
املال  اإبراهيم  ح�صن  ابراهيم   / ويثله  ع  م  �ض   - امل�صرق  املدعي/بنك  ان  مبا 
-  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن 
و  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص���م  دره���م(   667591.94( وق���دره  مببلغ 
الثنني   ي���م  جل�صة  لها  وح���ددت  ك��ف��ال��ة.   ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  �صم�ل 
امل�افق  2017/12/25  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  يثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

اإعالن باالإحالة  - مكتب اإدارة الدعوى
الرقم 2017/255  جتاري كلي

مذكرة  اإعالن موعد جل�سة بالن�سر باالإحالة للح�سور اأمام حمكمة راأ�س اخليمة 
اىل املدعي عليه / في�صل باب� ايدات�دي  - 2/ خري الن�صاء ايراماكافيتيل ب�تيكات 

حيث ان املدعي / بنك راأ�ض اخليمة ال�طني - �ض م ع  - قد اقام عليك الدع�ى رقم 2017/255 جتاري كلي وعليه يقت�صي 
اأمام الدائرة التجارية الكلية الثانية امل�صائية - ي�م اخلمي�ض ال�صاعة اخلام�صة م�صاء  ح�ص�رك اىل حمكمة راأ�ض اخليمة - 
امل�افق 2017/12/21 م وذلك لالجابة على الدع�ى ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودف���ع ويف حالة تخلفكم عن احل�ص�ر 
اإو اإر�صال وكيل عنكم يف ال�قت املحدد اأعاله فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدع�ى غيابيا ، بحقكم طالبا فيها اأول/ الت�صريح 
وتاريخ  لئحتها  من  ب�ص�رة  عليهم  املدعي  واإع��الن  م��ص�عها  لنظر  ممكنة  جل�صة  اق��رب  وحتديد  املاثلة  دع�انا  بت�صجيل 
رقم  عري�صة  على  الأم��ر  مب�جب  ال�صادر  التحفظي  احلجز  وتثبيت  ب�صحة  ثانيا/الق�صاء   - م��ص�عها  لنظر  جل�صة  اول 
املبلغ املطالب به ال�صادر عن مقام قا�صي الأم�ر  2017/14326 حجز حتفظي جتاري ال�صادر بتاريخ 2017/3/18 - بحدود 
امل�قر والبالغ  5.438.705.47/ درهم )خم�صة ماليني واربع مائة وثمانية وثالثني الف و�صبع  راأ�ض اخليمة  امل�صتعجلة يف 
املدعي قيمة مبلغ وقدره  للبنك  ي���ؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  الق�صاء  ثالثا/  واربعني فل�ض(،   و�صبعة  مائة وخم�صة درهم 
5.438.705.47 درهم )خم�صة ماليني واربع مائة وثمانية وثالثني الف و�صبع مائة وخم�صة درهم و�صبعة واربعني فل�ض( ، 
بال�صافة اىل الفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد - رابعا/الق�صاء بالزام املدعي 

عليهم بكافة الر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
مدير  اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
مذكرة اإعادة اإعالن مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�سية رقم )2017/7137( الدائرة اجلزئية الرابعة 

اىل املدعى عليهم /1- �صركة حممد لقمان التجارية - ذ م م 2- ن�صري احمد غالم حبيب 
حيث ان املدعي / �صركة البحار ال�صبع للتجارة - ذ م م  يف الدع�ى رقم 2017/7137 جزئي 

قد اقام عليك الدع�ى املذك�رة رقمها اعاله ويطالبك فيها : 
الزام املدعي عليه الوىل بان ي�ؤدي اىل املدعي مبلغ وقدره 167.080 درهم ، مع الفائدة التاأخريية 
وب�اقع 15% من تاريخ رفع الدع�ى وحتى متام ال�صداد والزام املدعي عليه الثاين بان ي�ؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره 167.080 درهم مع الفائدة التاأخريية ب�اقع 12 % من تاريخ رفع الدع�ى وحتى متام 

ال�صداد - مع الزامهم بالر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.     
، مكتب  البتدائية  الحتادية  ال�صارقة  الدع�ى مبحكمة  اإدارة  امام مكتب  يقت�صي ح�ص�رك  لذلك 
رقم )8( - وذلك بتاريخ 2017/12/20 - وذلك لالجابة على الدع�ى وتقدمي ما لديك من بيانات 
، ويف حال تخلفكم عن احل�ص�ر او عدم ار�صال وكيل عنكم يف ال�قت املحدد و�صيتم اتخاذ الجراءات 

القان�نية يف غيابكم. 
مكتب اإدارة الدعوى  

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

 اإعالن بالن�سر 
اىل املدعى عليه /�صيدلية املمزر ملالكتها  متارا هالل معروف ال�صكعة 

املدنية  الدائرة   2017/7222 رقم  الدع�ى  يف  ا�صلم  حممد  علي  ا�صد  املدعي/  بان  نعلمكم 
ب�صداد  املدعي عليه  الزام   : فيها  اعاله يطالب  املذك�رة  الدع�ى  رفع  الثانية  قد  اجلزئية 
مبلغ وقدره 59.375.78 درهم ، مع الفائدة التفاقية على هذا املبلغ ب�اقع 14% اعتبارا من 
اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  الر�ص�م  اىل  وبال�صافة  ال�صداد  متام  وحتى  الدع�ى  رفع  تاريخ 
ال�صارقة  الدع�ى مكتب رقم 3 حمكمة  ادارة  اأمام مكتب  لذا يقت�صي ح�ص�ركم   - املحاماة 
الحتادية البتدائية �صخ�صيا او ب�ا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى 
مرفقا بها كافة امل�صتندات ، وذلك ي�م الحد امل�افق 2017/12/24 ، ال�صاعة 8 ون�صف �صباحا 
عدم  حال  ويف  عليه  مدعي  ب��صفك   - اعاله  اليها  امل�صار  املذك�ر  الدع�ى  يف  للنظر  وذلك 

ح�ص�رك �صيتم اتخاذ الجراءات القان�نية بحقك غيابيا.  
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
    يف الق�سية رقم 2017/1819  جتاري كلي 

وال�صت�صارات  للمحاماة  ال�صباغ  : منى  ب�كالة   - ع  م  �ض   - امل�صرق  بنك   : املرف�عة من 
امل����ؤرخ يف  دب��ي  ك��ت��اب حمكمة  اىل  ب��ال���ص��ارة   - روي  ا�صي�ض  ان���دراين   : - �صد  القان�نية 
بانه  علما  نحيطكم  اعاله  املذك�رة  الق�صية  يف  خبريا  تكليفي  واملت�صمن   2017/12/10
تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�صية املذك�رة ي�م الربعاء امل�افق 2017/12/20  ال�صاعة 
12.00 ظهرا - وذلك على العن�ان التايل : مكتب اخلبري/ احمد ماجد ل�تاه- الهالل 
ديرة  بجانب   - للتامني  ال�طنية  دبي  بناية   302 رقم  مكتب  الثالث-  الطابق  كابيتال- 
املذك�ر  امل�عد  يف  للح�ص�ر  ندع�كم  ل��ذا   04-2999000 هاتف  ب�ر�صعيد  �صنر-  �صيتي 

وتقدمي كافة مالديكم من م�صتندات ومذكرات.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

يعلن اخلبري احل�صابي اأحمد جا�صم العبدويل - مركز اخلليج للمحا�صبة والتدقيق 
جتاري   2017/2745 رقم  الق�صية  يف  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني 
 جزئي املقامة من املدعني / 1- فاينريد ليميتد 2- فاين مل�اد البناء - ذ م م 
وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليها/ مباين دملا للمقاولت العامة - ذ م م - فرع 
امل�افق  الحد  ي�م  عقده  املقرر  اخلربة  اجتماع  حل�ص�ر  مدع�ة   - اب�ظبي 
2017/12/17 ال�صاعة احلادية ع�صر قبل الظهر مبكتب اخلبري - مركز اخلليج 
للمحا�صبة والتدقيق - الكائن يف دبي - ديرة - اخلبي�صي - �صارع �صالح الدين 
- بناية العبدويل )بناية معر�ض �صرياميك راأ�ض اخليمة( الطابق الأول - مكتب 

ف : 042688846   رقم )104(  - ت : 042684700  
اخلبري احل�سابي 
اأحمد جا�سم العبدويل 

اإعالن ح�سور
 اجتماع خربة ح�سابي بالن�سر 
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العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                             اىل املدعي عليه/ �صيلفر كا�صتل لالن�صاءات - �ض ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقام� عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة  2017/12/18  ال�صاعة 3.00 

وكلفتكم املحكمة باحل�ص�ر او من يثلكم قان�نا وعليكم تقديا ما لديكم من مذكرات او م�صتندات 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل بال�صافة اىل الر�ص�م وامل�صاريف ويف حال تخلفكم �ص�ف 

ي�صدر احلكم مبثابة احل�ص�ري. 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
 11404/2017/13 
 11407/2017/13
 11410/2017/13
 11647/2017/13

م
1
2
3
4

ا�صم املدعي
 عدنان برويز حممد برويز ر�صا 

في�صل عبا�ض غ�لزار احمد 
فيكا�ض رافيندرا 

خالد خريي عبد القادر جمعه 

مبلغ املطالبة
 6000 درهم + تذكرة الع�دة
9109 درهم + تذكرة الع�دة
8261 درهم + تذكرة الع�دة
7000 درهم + تذكرة الع�دة

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       اىل املدعي عليه/�صيلفر كا�صتل لالن�صاءات - �ض ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقام� عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/12/20  ال�صاعة 3.00 

وكلفتكم املحكمة باحل�ص�ر او من يثلكم قان�نا وعليكم تقديا ما لديكم من مذكرات او م�صتندات 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل بال�صافة اىل الر�ص�م وامل�صاريف ويف حال تخلفكم �ص�ف 

ي�صدر احلكم مبثابة احل�ص�ري.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
 10954/2017/13 
 10955/2017/13
 10952/2017/13

م
1
2
3

ا�صم املدعي
 �صري�ض رام دود هاناث 

اجناد ك�مار راجديف رام 
نانهاك �صاهانى 

مبلغ املطالبة
7999 درهم + تذكرة الع�دة
7999 درهم + تذكرة الع�دة
7163 درهم + تذكرة الع�دة

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3816  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�صاجنيتا �صاداناندان �صانداناندان �صييتيبارامبيل كاندا�صان  
جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ دار التم�يل ال�صالمي - �ض م خ ويثله / 
املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  عليك  اأق��ام  قد  املحرزي   علي  �صيف  �صيخه حممد 
درهم(   197340.82( وق���دره  مببلغ  والتكافل  بالت�صامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
وال��ر���ص���م وامل�����ص��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ 2017/4/10 
ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام  و �صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت 
ل��ذا فاأنت مكلف  ال�صاعة   �ض ب   امل���اف��ق  2018/1/4   ي���م اخلمي�ض   لها جل�صة 
باحل�ص�ر اأو من يثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2778   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-فاميلي وورلد لل�صياحة وال�صفر - �ض ذ م م 2- م�صطفى ح�صن 
نيك�ل�ض  روي����ال  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���يل   - �صليمان  عبداحلميد 
عليك  اأق��ام  قد    - املط�ع  حممد  ح�صن  عبدالرحمن   / ويثله  م  م  ذ  �ض   - لل�صياحة 
مببلغ  والت�صامن  بالت�صامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى 
وقدره )55937.84 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و �صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�صة ي�م الثنني  امل�افق  2017/12/25  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من يثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3813  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �صركة رب�ض للمقاولت - ذ م م  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ ال�صلمية امل�اد بناء للتجارة - �ض ذ م م قد اأقام عليك الدع�ى 
درهم(   187840( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم������ص���ع��ه��ا 
امل�افق  2017/12/25    والر�ص�م وامل�صاريف.  وحددت لها جل�صة ي�م الثنني  
من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة 
يثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2221  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- حممد �صالح حمم�د زيدان  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ ابراهيم ج�اد فرهمندى ويثله / خالد حممد �صعيد ب�ج�صيم -  قد اأقام 
عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )1500000 
درهم( والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�صة ي�م  بالنفاذ  التام و �صم�ل احلكم  ال�صداد 
الربعاء  امل�افق  2017/12/20  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ص�ر اأو من يثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�سية رقم )2017/6998( م�ستعجل ال�سارقة  

اىل املدعى عليها /  ال�صركة القطرية العامة للتاأمني واإعادة التاأمني  
حيث ان املدعي / عبداجلليل جان اأكرب - باك�صتاين اجلن�صية 

قد اقام عليك الدع�ى املذك�رة رقمها اعاله  لدى هذه املحكمة ، ويطالب فيها بندب طبيب 
لت�قيع الفح�ض الطبي على املدعي  واإثبات حالته ، وما به من ا�صابات وحتديد ن�صبة العجز 

ال�صحي الذي حلق به ، بال�صافة للر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.      
لذلك يقت�صي ح�ص�رك امام هذه املحكمة )دائرة الأم�ل امل�صتعجلة( يف متام ال�صاعة الثامنة 
من  لديكم  ما  وتقدمي  الدع�ى  على  لالجابة  وذلك   2017/12/20 ي�م  �صباح  من  والن�صف 
بيانات، ويف حال تخلفكم عن احل�ص�ر او عدم ار�صال وكيل عنكم يف ال�قت املحدد فان املحكمة 

�صتبا�صر نظرالدع�ى يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى  

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/2728 جتاري جزئي                                                
اىل املحك�م عليه/1- حممد حمم�د حمم�د برغ�ض  جمه�ل حمل القامة نعلنكم 
املنعقدة بتاريخ  2017/10/18  يف الدع�ى املذك�رة  بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
اعاله ل�صالح/ بنك الحتاد ال�طني - بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي 
مبلغ مائة و�صتة وثالثني الف و�صتمائة واثنني وع�صرين درهم والفائدة القان�نية 
ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2017/8/9 وحتى متام ال�صداد 
مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   ات��ع��اب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  بامل�صروفات  وال��زم��ت��ه 
لن�صر  التايل  الي�م  اعتبارا من  ي�ما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  احل�ص�ري 
هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1264 جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- كامران جاويد حممد طيب جمه�ل حمل القامة مبا اأن املدعي 
العمران  / عبداهلل حمد عبداهلل عمران  ع ويثله  م  �ض   - ال�طني  القي�ين  ام  بنك   /
يف   2017/10/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   - ال�صام�صي 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح / بنك ام القي�ين ال�طني - �ض م ع  بالزام املدعي عليه 
بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ 19.433.43 درهم وفائدة بن�صبة 9% من تاريخ رفع الدع�ى يف 
والف درهم مقابل  بامل�صروفات   املدعي عليه  والزمت  التام  ال�صداد  2017/4/10 وحتى 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا 
من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3592  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- دميرى دولز هانز كيى  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ باول هاي�ض   قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  اتعاب  و  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م(   364580( وق��دره  مببلغ  عليه 
والفائدة  9% من تاريخ   ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.12 بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ض  امل���اف��ق  2018/1/8   الثنني   ي���م 
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من يثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3591  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- عقيل �صيد لتجارة اقم�صة ال�صتائر وال�صجاد - �ض ذ م م   
جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ املازن للمفرو�صات ويثله / ماجد �صعيد 
حمد اجلالف ال�ص�يهي -  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )33.891 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة ي�م 
Ch1.C.12 لذا  بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ض  امل�افق  2017/12/17   الح��د  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  يثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
مذكرة اإعادة اإعالن مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�سية رقم )2017/6619( الدائرة اجلزئية الرابعة 

اىل املدعى عليها / ميل�ن احمد كاجل عبدال�صالم - اجلن�صية : بنغالدي�ض 
حيث ان املدعي / بنك اب�ظبي التجاري يف الدع�ى رقم 2017/6619 جزئي جتاري 

قد اقام عليك الدع�ى املذك�رة رقمها اعاله ويطالبك فيها : 
الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل البنك مبلغ وقدره 136089 درهم ، مع الفائدة القان�نية وب�اقع 
ومقابل  وامل�صاريف  بالر�ص�م  الزامهم  مع   - ال�صداد  متام  وحتى  الدع�ى  رفع  تاريخ  من   %12
اتعاب املحاماة.  لذلك يقت�صي ح�ص�رك امام الدائرة املدنية اجلزئية الرابعة  مبحكمة ال�صارقة 
، بالقاعة رقم )140( - وذلك بتاريخ 2017/12/26  وذلك لالجابة على  الحتادية البتدائية 
الدع�ى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�ص�ر او عدم ار�صال وكيل عنكم 

يف ال�قت املحدد و�صيتم اتخاذ الجراءات القان�نية يف غيابكم
مكتب اإدارة الدعوى  

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
اإعادة اإعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليه الأول / ار�صاد علي مري بهادر - باك�صتاين اجلن�صية
واملدعي عليه الثاين / البيت ال�صع�دي للتجارة العامة - ذ م م 

نعلمكم بان املدعي/ بنك اب�ظبي التجاري - �ض م ع  يف الدع�ى رقم 2017/5545 الدائرة املدنية اجلزئية 
عليها  للمدعي  ت�ؤدي  بان  عليها   املدعي  الزام   : فيها  يطالب  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  رفع  قد   - الثالثة 
بالت�صامن والتكافل ب�صداد مبلغ وقدره 226.122.22  درهم فقط )مئتان و�صتة وع�صرون الف ومائة واثنان 
قيد  تاريخ  من  �صن�يا   %12 ب�اقع  القان�نية  بالفائدة  الزامه  مع  فل�ض(  وع�صرون  واثنان  درهم  وع�صرون 
الدع�ى حتى متام ال�صداد لكامل مبلغ املدي�نية - والزامهم بالر�ص�م وامل�صروفات واتعاب املحاماة - لذا 
يقت�صي ح�ص�ركم اأمام الدائرة اجلزئية الثالثة - مكتب رقم 152 - مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية  
وذلك لالجابة على الدع�ى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك ي�م الحد  امل�افق 2017/12/19  للنظر يف 
الدع�ى املذك�رة ارقامها ب��صفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفكم عن احل�ص�ر  او عدم ار�صال وكيل عنكم 

فانه �صيتم ا�صتكمال الجراءات القان�نية يف غيابك.
 حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/8528
املنذر : الإمارات للمقاولت العاملية - �ض ذ م م 

ب�كالة املحامني / �صامي املدفع ، خالد عبدال�هاب ، عمر الزاهر ، علي ال�صرومي 
املنذر اليه : لكي ه�م لالأعمال الكهرميكانيكية - �ض ذ م م 

مب�جب هذا النذار العديل فان املنذرة تنذر املنذر اليها باخالء الغرف امل�ؤجرة الثالث امل�صغ�له 
من قبل الغري )�صركة عن�ان للت�صميم الداخلي - ذ م م( على الف�ر وت�صليمها للمنذرة خالية 
من ال�ص�اغل وباحلالة التي كانت عليها عند بداية التعاقد مع ت�صديد املر�صد من بدل اليجار 
واثمان املياه والكهرباء وخالفه من تاريخ انتهاء العقد يف 2015/10/4 وحتى تاريخ الخالء ، 
وال فانه يحق للمنذر اتخاذ كافة الجراءات املدنية واجلزائية حلفظ حقها يف ا�صرداد الغرف 
الر�ص�م  كافة  اليها  املنذر  حتميل  مع  حق  وج��ه  دون  للغري  تاأجريها  مت  التي  الثالث  امل���ؤج��رة 

وامل�صاريف والتع�ي�صات - ومع حفظ كافة احلق�ق الخرى. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
اعالن حكم بالن�سر

 يف  الدعوى رقم  2017/119  احوال نف�س غري م�سلمني 
اىل املدعي عليه/1- خ��صيه ل�ي�ض �صيت�صي جمه�ل حمل القامة مبا اأن املدعي / يانيك دانيل ج ليفيك ويثله / حممد 
اأحمد �صعيد ال�صعدي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/11/19  يف الدع�ى املذك�رة اعاله 
ل�صالح/ يانيك دانيل ج ليفيك بحكمت املحكمة : مبثابة احل�ص�ري   1- بتطليق املدعية يانيك دانيل ج ليفيك على زوجها 
املدعي عليه خ��صيه ل�ي�ض �صيت�صى طلقة بائنة لل�صرر وعلى املدعية اح�صاء عدتها ال�صرعية وفق حالها عقب �صريورة 
هذا الق�صاء بالتطليق باتا  2- مبد �صن ح�صانة ال�صغار الي�صي� �صيت�صى وتيزيان� �صيت�صى ول�رنزو �صيت�صى للمدعية  3- 
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ الفني درهم �صهريا نفقة زوجية من تاريخ المتناع احلا�صل يف 2017/11/30 
وحتى �صريورة احلكم بالتطليق باتا  4- بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ثالثة الفا درهم لل�صغار الي�صي� 
�صيت�صى وتيزيان� �صيت�صى ول�رنزو �صيت�صى بال�ص�ية فيما بينهم من تاريخ المتناع احلا�صل يف 2016/11/30  5- بالزام 
والن�صطة  النقل  �صاملة  �صيت�صى  ول�رنزو   �صيت�صى  وتيزيان�  �صتي�صى  الي�صي�  لل�صغار   الدار�صية  الر�ص�م  ب�صداد  املدعي 
املدر�صية والريا�صية  6- بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ �صتة وثالثني الف درهم �صن�يا اجر م�صكن ح�صانة 
الدع�ى  رفع  تاريخ  من  �صهريا  دره��م  الف  يجاوز  ل  فيما  والكهرباء  واملياه  والنرنت  الهاتف  ف�اتري  و�صداد  ال�صغار 
احلا�صل يف 2017/7/6  7 - برف�ض ما عدا ذلك من طلبات.  8- بالزام املدعي عليه بالر�ص�م وامل�صروفات.  حكما مبثابة 
احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8536

املنذر : بنك اب�ظبي التجاري - �ض م ع 
املنذر اليه : عبد اهلل عبدالغنى عبداهلل مفلح 

املو�سوع : 
املبالغ  �صداد  و�صرعة  ب�صرورة  اليه  املنذر  تنذر  العديل  الن��ذار  املنذر مب�جب هذا  فان 
املر�صدة بذمته وذلك نظري مدي�نية وقدرها 52.465.49 درهم عن قيمة املركبة اودى 
اأية 4 ف�ر خ�ص��صي بني م�ديل  ال�صيارة 2012 رقم الل�حة 10366 ك�د ال�صيارة والمارة 
T - دبي وذلك يف غ�ص�ن �صبعة ايام من تاريخ هذا النذار وال �صي�صطر املنذر لتخاذ 
كافة الجراءات القان�نية �صد املنذر اليه مع حفظ كافة حق�ق املنذر واملن�ص��ض عليها 
مبقت�صى القان�ن والتفاق ال وهي حجز ال�صيارة امل��ص�فة بالنذار وبيعها ل�صداد املبلغ 

امل�صتحق املن�ه عنه اعاله مع الف�ائد والر�ص�م واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8526

املنذر : اخلاجة للعقارات  - ويثله بالت�قيع ال�صيدة / اعتماد بخيت ف�صل حممد ن�ر 
وتخلي�ض  للطباعة  ال�صريع  الختيار   : اليه  املنذر   - ا�ص�ل  م�صدقة  وكالة  مب�جب   -

املعامالت - �ض ذ م م - جمه�ل حمل القامة  
ن�س الإعالن بالن�سر 

ينذر  املنذر / املنذر املنذر ، باخالء العني امل�ؤجرة التي ت�صلمها عليه وخاليا من ال�ص�اغل 
تاريخ الخالء  تاريخ 2016/1/16 وحتى  امل�صتحقة من  القيمة اليجارية  وب�صداد كامل 
النذار  ا�صتالمه هذا  تاريخ  ي�م من   30 اق�صاها  وذل��ك يف مدة  املفاتيح  وت�صليم  الفعلي 
وال �صي�صطر املنذر ا�صفا اىل اتخاذ كافة الجراءات القان�نية مع حتميل املنذر اليه كافة 

ر�ص�م التقا�صي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8527

املنذر : اخلاجة للعقارات  - ويثله بالت�قيع ال�صيدة / اعتماد بخيت ف�صل حممد ن�ر - 
مب�جب وكالة م�صدقة ا�ص�ل

املنذر اليه : التميز لل�صياحة - �ض ذ م م  - جمه�ل حمل القامة  
ن�س الإعالن بالن�سر 

ينذر  املنذر / املنذر املنذر ، باخالء العني امل�ؤجرة التي ت�صلمها عليه وخاليا من ال�ص�اغل 
تاريخ الخالء  تاريخ 2016/1/16 وحتى  امل�صتحقة من  القيمة اليجارية  وب�صداد كامل 
النذار  ا�صتالمه هذا  تاريخ  ي�م من   30 اق�صاها  وذل��ك يف مدة  املفاتيح  وت�صليم  الفعلي 
وال �صي�صطر املنذر ا�صفا اىل اتخاذ كافة الجراءات القان�نية مع حتميل املنذر اليه كافة 

ر�ص�م التقا�صي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/139   ا�ستئناف جتاري 
حمل  جمه�ل  ليمتد   ه�لدينجز  ا���ض  ام  ا���ض   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف /عارف بخاري رحمن ويثله / �صليمان �صالح 
رقم   بالدع�ى  ال�صادر  القرار/ احلكم  ا�صتاأنف  قد   - ال�صبلي  �صامل  علي 
ي�م  جل�صه  لها  وح���ددت    2017/1/19 بتاريخ  كلي  جت��اري   2015/1124
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة   2017/12/19 امل���اف��ق  ال��ث��الث��اء 
ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من يثلكم قان�نيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/617  عقاري كلي                 

ب��اغ��اري��ا  جمه�ل حمل  ���ص��اروج ك���م��ار  ب��اغ��اري��ا  امل��دع��ي عليه / 1- نيليما  اىل 
الدع�ى  عليك  اأق���ام  ق��د   - م�صاهمة خا�صة  امل��دع��ي/ مت���ي��ل  ان  الق��ام��ة مب��ا 
وم��ص�عها املطالبة  بف�صخ اتفاقية الجارة امل�ؤرخة 2008/9/16 وت�صليم العقار 
م��ص�عها والزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره )2277894 درهم( كتع�ي�ض 
الحد   ي�م  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.    اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�ص�م 
امل�افق  2017/12/24  ال�صاعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  يثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2655  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حممد ابراهيم �صعيد احمد زكي املدب�يل  جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ ريهام �صمري ح�صنى حمزة  ويثله / حبيب عبدالرحيم 
عبداهلل احل��صني -  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي 
 50.000( وق��دره  والتع�ي�ض مببلغ  دره��م(    325.000( وق��دره  عليهما مببلغ 
درهم( والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام والر�ص�م وامل�صاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة ي�م الحد  امل�افق  2017/12/24  
من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة 
يثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/2995  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- �صينابا �صيكار جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك ام القي�ين 
بان  نعلنكم  ال�صام�صي  ال��ع��م��ران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد  ويثله:عبداهلل  ����ض.م.ع  ال�طني 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/29  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/

بنك ام القي�ين ال�طني �ض.م.ع بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ مقداره 
تاريخ:2008/1/10  من  �صن�يا   %9 ب�اقع  ب�صيطة  فائدة  اليه  م�صافا  دره��م   )5155.29(
وحتى:2017/8/26 ثم فائدة ب�صيطة على الجمايل ب�اقع 9% �صن�يا من تاريخ:2017/8/26 
اتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة  ومبلغ  وامل�صاريف  بالر�ص�م  والزمته  ال�صداد  مت��ام  وحتى 
املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2204  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-ال�احة العربية للعط�ر )�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة( 2- عزيز 
املتحد  العربي  البنك  املدعي/  ان  القامة مبا  الرحمن جمه�ل حمل  الرحمن عطاء 
املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  اأقام عليك  ���ض.م.ع ويثله:م�زة عبيد ربيع اخلظر قد 
للبنك  ي�ؤديا  بان  بينهما  فيما  والت�صامم  والتكافل  بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام 
من   %12 ب�اقع  القان�نية  الفائدة  مع  دره��م   )1.148.657.91( مبلغ  قيمة  امل�صتدعي 
امل�افق  الربعاء  لها جل�صة ي�م  ال�صداد. وحددت  الق�صائية وحتى متام  املطالبة  تاريخ 
اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ض   9.30 ال�صاعة   2018/1/3
من يثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/566  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-حممد ر�صا عبدالرحمان ه�من زاده 2- فاطمة حممد ر�صا ه�من 
املدعي/ امري ح�صني كريي دو�صت ويثله:احمد  ان  زاده جمه�ل حمل القامة مبا 
عبداهلل �صاحي عبداهلل ال ب�عميم قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بف�صخ 
اتفاقية التبادل امل�ؤرخة:2009/12/17 واعادة احلال اىل ما كان عليه والزام املدعي عليه 
الرا�صي والمالك  دائ��رة  ت��اور لدى  رق��م:702 مب�صروع كري�صتال  املكتب  بنقل ملكية 
ل�صالح املدعي وت�صليمه اىل املدعي خاليا من ال�ص�اغل الزامهما بالر�ص�م وامل�صاريف 
والتعاب. وحددت لها جل�صة ي�م الحد امل�افق 2017/12/17 ال�صاعة 11.00 �ض بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من يثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 
حالة  ويف  الأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/11499  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�ض ايه ار ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممد ا�صان نينا حممد �صاهل حميد قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )20666 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 
ال�صك�ى:MB178564373AE  وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�ص�م  درهم( 
 ch1.A.5 لها جل�صة ي�م الحد امل�افق 2017/12/24 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  يثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8679  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ب���الك اي��ر���ض كافيه جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي /هارون مياه مياه خان قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة 
 2000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   26943( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
امل�افق  ي���م اخلمي�ض  لها جل�صة  وح���ددت  وامل�����ص��اري��ف   وال��ر���ص���م  دره���م( 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1 بالقاعة  �ض   08.30 ال�صاعة   2017/12/14
باحل�ص�ر اأو من يثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/11351  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دانة للطاقة الكهربائية �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  �صرييانديراكات  /�صهاب  املدعي  ان 
درهم(   1000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   18138( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
والر�ص�م وامل�صاريف رقم ال�صك�ى:mb178232377ae  وحددت لها جل�صة 
ch1.A.1 لذا  ي�م الثنني امل�افق 2017/12/18 ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من يثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/471  عمايل كلي
اىل املدعي عليه / 1-999 لل��صاطة العقارية جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي 
ان�هي  ملك  حممد  عبداهلل  ويثله:احمد  ي��صف  حممد  ملك  ي��صف  /رمي�صة 
قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )94899 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م(   3000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م( 
رقم ال�صك�ى:mb173532975ae  وحددت لها جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق 
2017/12/26 ال�صاعة 09.30 �ض بالقاعة ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر 
اأو من يثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان الدع�ى احيلت.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/11317  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الدرب املعم�ر لالعمال الفنية ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
الدع�ى  اأق���ام عليك  ق��د  ع��ب��ده  اح��م��د  �صعيد عبدالق�ي  امل��دع��ي /حم��م��د  ان  مب��ا 
وم��ص�عها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )18760 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ 
  MB178133350AE:ال�صك�ى رقم  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م(   2000(
ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة  امل�افق 2017/12/20  وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من يثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/11223  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-في�ت�صر خلدمات تاأجري ال�صيارات ���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي /عمرو عبدالرحمن فرج عبداجلليل قد اأقام عليك الدع�ى 
ع�دة  وت��ذك��رة  دره��م(   8883( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  وم��ص�عها 
  mb178207041ae:مببلغ )2000 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف رقم ال�صك�ى
وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء امل�افق 2017/12/20 ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من يثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/10354  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اجلمال والب�صرة العاملية ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي /�صاداناندا براديب ايدوارد ديفابرا�صاد قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )334000 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )1500( 
وحددت    MB177657671AE:ال�صك�ى رقم  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م 
لها جل�صة ي�م الحد امل�افق 2017/12/17 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب القا�صي لذا 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من يثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6483  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صهاب اجلزيرة لالن�صاءات �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي /حممد اب�الكالم ازاد حممد حفيظ علي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )19542 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )1500( 
  MB174812358AE/2017:ال�صك�ى رقم  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م 
�ض   08.30 ال�����ص��اع��ة   2017/12/28 امل����اف���ق  اخل��م��ي�����ض  ي����م  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قان�نيا  يثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/10185  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ابراهيم العيناوي للنقليات ���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  اأق��ام عليك  قد  �صرت�ح  تركي  املدعي /ماهر  ان  مبا 
درهم   )2000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره���م(   7667( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
والر�ص�م وامل�صاريف رقم ال�صك�ى:MB177658907AE  وحددت لها جل�صة 
ي�م الربعاء امل�افق 2017/12/20 ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من يثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/11683  عمايل جزئي

������ض.ذ.م.م جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مبا  امل��دع��ي عليه / 1-اك���اج��ت��ك لل�صحن  اىل 
املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  خ��ان  ك��ال  احمد  /�صكيل  املدعي  ان 
درهم   )2000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره��م(   16200( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
والر�ص�م وامل�صاريف رقم ال�صك�ى:mb178651550ae  وحددت لها جل�صة 
ي�م الربعاء امل�افق 2017/12/20 ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من يثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/4975  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- مطعم ومقهى كازان�فا جمه�ل حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�صاليف� �ص�وى  قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية 
وق��دره )4000( درهم  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذك�رة 
 )620( مبلغ  اىل  بال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
درهم ر�ص�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/4788  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- البحر املت��صط للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمه�ل 
عبدالعزيز  وهبه  عرفات  التنفيذ/جمعه  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
والزامك  اع��اله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  اأق��ام  عليك  قد  العجمي  
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6190( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )682( درهم ر�ص�م خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3954  تنفيذ عمايل 

���ض.ذ.م.م جمه�ل  اىل املنفذ �صده/1- طريق احلياة لنظمة ال�صالمة 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/نيك دار خان حق ن�از خان  قد اأقام  
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )10550( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل 
مبلغ )936( درهم ر�ص�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/3531 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- وورلد وايد اوك�صنريز ليميتد جمه�ل حمل القامة 
والغاز  النفط  ح��ق���ل  خل��دم��ات  ���ص��اري  التنفيذ/م�ؤ�ص�صة  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
والنقليات العامة - ويثلها ويثله:عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن 
بدفع  والزامك  اعاله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  اأق��ام عليك  ن�صيب قد 
او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )489451.53(  به  املنفذ  املبلغ 
املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1878 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- �صارات بانديا�صا لبارامب جمه�ل حمل القامة مبا 
عبداهلل  مطر  ويثله:عبداهلل  ريج�  مان�يل  التنفيذ/نل�ص�ن  طالب  ان 
الزعابي قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )127796( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/5717  عمايل  جزئي 
حمل  جمه�ل  ����ض.ذ.م.م   ال�صالمة  لنظمة  احلياة  طريق  عليه/1-  املحك�م  اىل 
يف    2017/10/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/ابراهيم احمد �صيد �صيد الحمدي بالزام املدعي 
او  الع�دة اىل م�طنه  ت�ؤدي للمدعي مبلغ )47366.40( درهم وتذكرة  بان  عليها 
قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها 
باملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه منها ورف�صت ما عدا ذلك من 
طلبات . حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من 
الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2085  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- خان و�صرييان - �صركة منطقة حرة جمه�ل حمل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف / ايرك� لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م ويثله:ريا�ض 
رقم  بالدع�ى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف/  قد  الكبان  حمم�د  عبداملجيد 

2016/2960 جتاري جزئي بتاريخ:2017/11/6
 10.00 ال�صاعة   2018/1/17 امل���اف��ق  الرب��ع��اء   ي���م  جل�صه  لها  وح���ددت   
من  او  ح�ص�ركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/384  ا�ستئناف عقاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- نظام �صاحب نا�صري جمه�ل حمل القامة مبا 
دبي  فرع  مقفلة  م�صاهمة  العقاري  للتط�ير  ابيار  �صركة   / امل�صتاأنف  ان 
قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدع�ى رقم 2016/471 عقاري كلي 

بتاريخ:2017/8/23
 10.00 ال�صاعة  امل�افق 2017/12/20  الرب��ع��اء   ي���م  لها جل�صه  وح��ددت   
من  او  ح�ص�ركم  يقت�صي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1600 تنفيذ مدين  
القامة مبا  النعيمي جمه�ل حمل  عبيد  املنفذ �صده/1-  خليفة  اىل 
ان طالب التنفيذ/نا�صنال �صيكي�ريتي جاردز ���ض.ذ.م.م  قد اأقام عليكم 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)18260( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/3553 تنفيذ جتاري

جمه�ل  �����ض.ذ.م.م  اللح�م  لتجارة  النايف  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صاهني ف�صل لتجارة اللح�م 
الطازجة واملربدة قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
به وق��دره )11775( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/520 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �صده/1- اب� احل�صن تيزغالم زون���زي جمه�ل حمل القامة 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ذ.م.م  التنفيذ/املدار لال�صتثمارات  ان طالب  مبا 
املنفذ به وقدره )53764(  املبلغ  املذك�رة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية 
وال�صراء  البيع  املحكمة 2- ف�صخ عقد  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
امل�ؤرخ:2008/4/7 م��ص�ع الدع�ى وباحقية املدعيتني يف الحتفاظ مببلغ 
املحكمة  فان  عليه.وعليه  املدعي  من  امل�صدد  املبلغ  من  دره��م   )250.000(
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 

يف الطعن 2017/703 طعن جتاري
تدع� دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- �صامي حممد �صالح اليحيى

ويثله:احمد مهري خمي�ض عبيد بن م�صحار 
عجمان  ���ض.م.ح  انرنا�صي�نال  �صربد  �صركة  �صده:1-  املطع�ن  باعالن 
جمه�يل حمل القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذك�ر 
للرد على  وذل��ك  التمييز  اىل حمكمة  عليكم احل�ص�ر  ويت�جب  اأع��اله 

�صحيفة الطعن املقدمة �صدكم .
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حممكة  التمييز
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/630  ا�ستئناف عمايل    

حمل  جمه�ل  ذ.م.م  انرنا�صي�نال  هيما�صك�   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف / لقمان �صيد علي  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم 

ال�صادر بالدع�ى رقم 2017/630 عمايل جزئي بتاريخ:2017/4/2     
وحددت لها جل�صه ي�م الثالثاء امل�افق 2018/1/2 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
يثلكم  م��ن  او  ح�ص�ركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12196 بتاريخ 2017/12/12   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/612  مدين كلي

املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  الك�صندروفنا  1-ايكاترينا   / عليه  املدعي  اىل 
ال�صيخ حممد بن يحيى بن ناجي الروي�صان - ب�صفته مالك �صركة �صباأ �صرفي�صز م.م.ح 
الدع�ى  اأق��ام عليك  قد  كلندر عبداهلل ح�صني  )م�ؤ�ص�صة منطقة حره( ويثله:خالد 
والر�ص�م  دره��م   )526340( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ص�عها 
التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق 2017/12/12 ال�صاعة 
قان�نيا  يثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 ي�صري بحث جديد نمُ�صر يف جملرّة Neurolmage Clinical اإىل 
ر  م�ؤ�صرّ املكت�بة  الكلمات  ملعاجلِة  الفرد  اإليه  يحتاج  الذي  ال�قت  اأن 

م�ث�ق اإىل خطر اإ�صابته بداء الزهاير.
اً ب�صيطاً،  ز درا�صة جديدة على مر�صى يعان�ن �صعفاً اإدراكيرّ تركرّ
 65 الذين جت��اوزوا  امل�صنني، خ�ص��صاً  وهي حالة ت�صيب 
ال���ذاك���رة والإدراك  رون م�����ص��اك��ل يف  ف��ي��ط���رّ ال��ع��م��ر،  م��ن 

�صغرية اإمنا ملح�ظة.
لدى  ب��ال��ذاك��رة  املرتبطة  امل�صاكل  خ��ط���رة  ع��دم  رغ��م 
امل�صابني بال�صعف الإدراكي الب�صيط مقارنة مبر�صى 
ر هذا ال�صكل  ل يط�رّ الزهاير، فاإن معظم الفريق الأورّ

الأخري من اخلرف.
لل�صيخ�خة يف  ال���ط��ن��ي  امل��ع��ه��د  ر  ي��ق��درّ ال����اق���ع،  يف 
ال�ليات املتحدة الأمريكية اأنرّ 8 من 10 م�صابني 
بالزهاير  �ص�ن  يمُ�صخَّ الب�صيط  الإدراكي  بال�صعف 
اإ�صابتهم  ك�����ص��ف  ب��ع��د  ����ص���ن����اٍت  ���ص��ب��ع  غ�����ص���ن  يف 
بال�صعف الإدراك��ي الب�صيط. ولكن ماذا يح�صل يف 

الدماغ يف الفرة ما بني الت�صخي�صني؟
حاول باحث�ن من جامعة بريمينغهام وكينت يف 
اململكة املترّحدة، وجامعة كاليف�رنيا يف 
الإجابة  دايف�ض،  مدينة 
يف  ال�صابق  ال�ص�ؤال  عن 

درا�صتهم.
ي�صرح امل�ؤلرّف الرئي�ض 
الدكت�ر  ل��ل��درا���ص��ة، 
ع��ل��ي م��ظ��اه��ري من 
جامعة بريمينغهام 
ف���ي���ق����ل: )اإح������دى 

ال�صمات البارزة لداء الزهاير الراجع التدريجي يف اللغة؛ ومع هذا، 
اأمُجريت حتقيقات �صابقة ح�ل قدرة معاجلة اللغة يف فرة ما  فبالكاد 

ر الأخري بالكامل(. ليرّة للزهاير وتط�رّ بني ظه�ر الأعرا�ض الأورّ
ق من احتمال وج�د خلٍل يف ن�صاط الدماغ خالل  ويتابع: )اأردنا التحقرّ
ر  معاجلة اللغة لدى امل�صابني بال�صعف الإدراك��ي اخلفيف، ما قد ي�فرّ
زنا على اللغة لأنرّها  ر الزهاير لديهم. ركرّ نظرًة ثاقبًة اإىل احتمال تط�رّ
مراحل  خ��الل  خا�ضرّ  ب�صكٍل  ر  وتتاأثرّ الإدراك  من  الأهمية  بالغ  جانب 

ر الزهاير(. تط�رّ

رّد الدماغ )حا�سم(
ت�صري درا�صات �صابقة اإىل اأنرّ دماغ �صخ�ض عاديرّ يحتاح اإىل 250 مللي 
الدماغ  ن�صاط  م�صاهدة  كن  يمُ مكت�بة.  كلمة  ملعاجلة  ل  كمعدرّ ثانيًة 
عمليرّة  وه��ي  ال��دم��اغ،  اأم����اج  تخطيط  على  الكلمات  مبعاجلة  املرتبط 
اأقطاب كهربائيرّة على  تقي�ض الن�صاط الكهربائي يف الدماغ عرب و�صع 

فروة الراأ�ض.
ا�صتخدم الدكت�ر مظهراين وزمالوؤه تخطيط اأم�اج الدماغ يف درا�صتهم 
كلمات  على  لع�ن  يطرّ وهم  م�صاركاً   25 دم��اغ  ن�صاط  لدرا�صة  احلديثة 

تظهر على �صا�صة الكمبي�تر.
ال�صعف  يعان�ن  واآخ��ري��ن  ��اَء  اأ���ص��حرّ ك��ب��اراً  امل�صاركني  جمم�عة  ت  �صمرّ
الأخري  باملر�ض  م�صابني  اأ�صخا�ٍض  اإىل  بالإ�صافة  اخلفيف،  الإدراك���ي 
�صن�ات بعد ت�صخي�ض  بالزهاير يف غ�ص�ن ثالث  اإ�صابتهم  واكت�صف�ا 

ال�صعف الإدراكي اخلفيف لديهم.
�ض الدكت�رة كاترين �صيغرت، امل�ؤلرّفة امل�صاركة بالدرا�صة من جامعة  تلخرّ
اأنرّ ردرّ الدماغ  النتائَج قائلًة: )ب�صكٍل حا�صٍم، وجدنا  اأي�صاً،  بريمينغهام 
كان  لكنرّه  امل�صتقبل،  يف  الزهاير  عنده  ر  �صيتط�رّ م��ن  ل��دى  اً  ���ص��اذرّ ك��ان 

ة(. �صليماً لدى من حافظ على حالة م�صتقررّ
اإجماًل يف مراحل  ر  اأنرّ اللغة تتاأثرّ ع هذه النتائج مبا  وتتابع: )مل نت�قرّ

���ا ي�����ؤدرّي ه��ذا الن��ه��ي��ار يف �صبكة الدماغ  لح��ق��ٍة م��ن ظ��ه���ر ال����داء. رمبرّ
دوَر  اخلفيف  الإدراك���ي  بال�صعف  امل�صابني  ل��دى  اللغة  بفهم  املرتبطة 

ر حي�يرّ يف غاية الأهمية يمُ�صتخدم لتحديد املر�صى املحتملني(. م�ؤ�صرّ
الآن  )ن��اأم��ل  قائلًة:  م�صتقبليرّة  لبح�ث  ت�جيهات  ب�صعة  م  تقدرّ كذلك 
املر�صى  ر احلي�ي لدى جمم�عة كبرية من  امل�ؤ�صرّ ة هذا  باختبار �صحرّ
د اإىل الزهاير اأو اإ�صارة  ر حمدرّ يف اململكة املترّحدة ملعرفة ما اإذا كان م�ؤ�صرّ
ق من  التحقرّ ي���ؤدرّي  ا  ال�صدغي. رمبرّ الف�ضرّ  ي�صمالن  اإىل اخلرف  ة  عامرّ
ل دوائ��يرّ مبكر وتط�ير اختبار جديد غري مكلف وغري  اإىل تدخرّ ذلك 
الطبرّي  التقييم  م��ن  ك��ج��زٍء  ال��دم��اغ  اأم�����اج  ب���ا���ص��ط��ة تخطيط  م����ؤمل 
ِة الأوىل اإىل طبيبه وه� قلق ب�صاأن  م املري�ض للمررّ الروتيني حني يتقدرّ

م�صاكل يف ذاكرته(.

اأربعون دواًء جديدًا  للق�ساء 
على ال�سرطان قيد التطوير

 
)غ��صتاف  معهد  رئي�ض  اإيغرم�نت،  األك�صندر  الربوف�ص�ر  اإىل  بالن�صبة 
تفاوؤلياً  ال��صع  يكن  مل  ال�صرطان،  ملعاجلة  اأوروب���ي  مركز  اأول  رو���ص���(، 
ي�ماً بقدر ما ه� عليه راهناً و�صيك�ن العالج املناعي �صدرّ ال�صرطان عالج 

امل�صتقبل بح�صب راأيه.

اخلاليا ال�سبغية
يمُعترب )فك ت�صنجات( جهاز املناعة م��ص�عاً تقنياً. اكت�صف العلماء بدايًة 
تت�ىل  باأنها  علماً  وتن�صيطها  اللمفاويات  ع��دد  زي��ادة  ي�صتطيع�ن  اأنهم 
)تر�صانة(  اإن�صاء  يف  جنح�ا  هكذا  الع��ت��داءات.  �صد  اجل�صم  عن  الدفاع 
اللمفاويات على حتديد  كيفية م�صاعدة  اكت�صف�ا  ثم  لل�صرطان،  م�صادة 

اآليات الحتماء من الأورام والنتقال اإىل الهج�م.
الذي  ال�صبغية  اخل��الي��ا  ���ص��رط��ان  م�صت�ى  على  الإجن����ازات  اأول  حتقق 
املر�ض:  بهذا  املتخ�ص�ض  اإيغرم�نت  الربوف�ص�ر  يق�ل  الب�صرة.  ي�صيب 
)حني تراأ�صتمُ املعهد، كانت ن�صبة النجاة خالل فرة خم�ض �صن�ات تبلغ 
4%. لكن بف�صل العالج املناعي الأكرث تقدماً الي�م، يبقى ن�صف املر�صى 
اأحياء بعد خم�ض �صن�ات من بدء العالج. واإذا ظل�ا اأحياء بعد هذه املدة، 
يرتفع احتمال اأن يعي�ص�ا لع�صر �صن�ات. حتى اأنرّ ال�صفاء اأ�صبح ممكناً يف 
هذا الن�ع من ال�صرطان: يت�قف من� الأورام النقيلية اأو تختفي نهائياً يف 
ن العالج املناعي �صرطان اخلاليا  بع�ض احلالت. كذلك، يكن اأن يح�صرّ
ال�صبغية امل��صعي وبداأ احتمال النتكا�صة يراجع ب�صكل ملح�ظ. ترتبط 

هذه النتائج املده�صة بثالث جزئيات تمُ�صتعَمل وحدها اأو جمتمعًة(.
العالجات  هذه  با�صتعمال  اإذن  على  الأطباء  املتحدة، ح�صل  ال�ليات  يف 
والأذن  الأن���ف  اأورام  حتى  اأو  وامل��ث��ان��ة،  الكلى  ���ص��رط��ان  ملعاجلة  املبتكرة 
قريباً،  الطريقة  بهذه  اأخ��رى  اإ�صابات  تمُعاَلج  اأن  ويمُفر�ض  واحلنجرة. 
ال�صرطان  اأ�صكال  وبع�ض  املعدة  واأورام  املت��صطة  الظهارة  ورم  بينها  من 

يف الق�ل�ن وامل�صتقيم.

دواء  40
التط�ير،  قيد  املناعية  ال��ع��الج��ات  فئة  م��ن  ج��دي��داً  دواًء  اأرب��ع���ن  ثمة 
ويق�م قطاع الأدوي��ة كله با�صتثماراته يف هذا املجال. يت�قع الربوف�ص�ر 
اأن نق�م باكت�صافات كثرية بعد  اإيغرم�نت م�صتقباًل واعداً جداً: )يجب 
ال�احد  القرن  بال�صرطان خالل  التحكم  �صننجح يف  اأننا  لكني واثق من 

والع�صرين عرب اإزالة الأورام اأو كبح من�ها لفرات ط�يلة(.
اأن نتنا�صى تاريخ العالجات امل�صتهدفة التي ارتكزت على  لكن هل يجب 
الربوف�ص�ر  يجيب  2000؟  ع��ام  بعد  واع��دة  وب��دت  ال�راثية  املعطيات 
البح�ث  ت�صتمر  بع�صهما.  الن  �صيكمرّ العالَجني  اإن  )لنقل  اإيغرم�نت: 
اأدوية  اإيجاد  اأن  نظنرّ  كنا  ط�يلة،  فرة  خالل  اأي�صاً.  ال�راثي  املجال  يف 
ت�صتهدف طفرات معينة �صيك�ن كافياً حلل امل�صكلة. لكن على مررّ ال�صنني، 
النتائج واعدة يف  اأكرث تعقيداً. حتى ل� بدت  اأن ال��صع  اأدرك الباحث�ن 

البداية، مل تكن تدوم ط�ياًل: �صرعان ما ينتك�ض و�صع معظم املر�صى(.

اآثار جانبية قابلة للتغيري
العالج  اأن  اإيغرم�نت  الربوف�ص�ر  ي��درك  ال�صائد،  ال��ت��ف��اوؤيل  اجل���  رغ��م 
اخلاليا  ب�صرطان  امل�صابني  ن�صف  يفيد  رمب��ا  حم����دوداً.  يبقى  املناعي 
ال�صبغية، لكنه ل يعالج اأكرث من 25% من امل�صابني باأ�صكال اأخرى من 

ال�صرطان. اإنها نتيجة غام�صة.
ز العلماء ح�ل العامل على هذه امل�صاألة ويحاول�ن فهم ما يجعل  الي�م يركرّ
اجلزيئات  بح�صب  احل��الت  تتفاوت  جانبية.  اآث��اراً  ي�اجه  املر�صى  بع�ض 
ي�صببها  التي  تلك  ع��ن  اجل��دي��دة  ال��ع��الج��ات  ية  �صمرّ وتختلف  امل�صتعملة 
اأو  اأو غثيان  العالج الكيماوي. ل يح�صل يف هذه احلالة ت�صاقط لل�صعر 
التهاب. لكن ي�صتهدف جهاز املناعة بعد فك ت�صنجاته اخلاليا ال�صليمة 

اأحياناً، ما ي�صبب اأمرا�ض املناعة الذاتية املحتملة كافة.
تطرح الكلفة م�صكلة اأخرى لأن �صعر اجلزيئات الفاعلة خيايل. لذا قد 
اأ�صبحت  املبتكرة.  العالجات  هذه  على  احل�ص�ل  من  املر�صى  ن  يتمكرّ ل 
ال�����ص��رط��ان يف معهد  اأط��ب��اء  ي���درك  امل��ج��ال.  امل�����ص��اع��ب ملم��صة يف ه���ذا 
الربوف�ص�ر اإيغرم�نت مدى فاعلية العالج املناعي ملحاربة �صرطان املثانة 
وبداأوا ي�صتعمل�ن اجلزيئات الفاعلة �صد �صرطان اخلاليا ال�صبغية، لكن 

ل يمُ�صَمح لهم حتى الآن ب��صف العالج للمر�صى.

ي������ص��ي الأط���ب���اء ب��ع��دد م��ن ال��ف��ح������ض ملن 
مت��صطاً  بال�صرطان  الإ�صابة  خطر  يمُعترب 

يف حالتهم:

وامل�ستقيم: القولون  • �سرطان 
يف  ال�قائية  اخل��دم��ات  عمل  فريق  ي��صي 
�صرطان  فح��ض  باإجراء  املتحدة  ال�ليات 
بدءاً  البالغني  وامل�صتقيم يف حالة  الق�ل�ن 
باخل�ص�ع  وال�صتمرار  اخلم�صني  �صن  من 
وال�صبعني.  اخلام�صة  �صن  حتى  دوري���اً  لها 
��ع��ت��رب ت��ن��ظ��ري ال��ق���ل���ن )ي�����ص��م��ل فح�ض  يمُ
التخدير،  ع���ادًة  يتطلرّب  باأكمله.  الق�ل�ن 
جراحي(  م��رك��ز  اأو  م�صت�صفى  يف  ��ج��رى  ويمُ
ال�صرطان.  من  الن�ع  ه��ذا  فح��ض  اأف�صل 
وي��ن�����ص��ح الأط���ب���اء ب���اإج���رائ���ه م���رة ك���ل 10 
اإ�صابتهم  يمُعترب خطر  �صن�ات يف حالة َمن 
اأن  اإل  ال�صرطان مت��صطاً.  الن�ع من  بهذا 
م��ع تفاقم  ت��راج��ع  الفا�صلة  ال��ف��رة  ه��ذه 
ع���ام��ل اخل��ط��ر. اأم����ا ال��ف��ح������ض الأخ����رى 
)فح�ض  ال�صيني  التنظري  فت�صمرّ  املعتمدة، 
عادًة  ��ج��رى  ويمُ ال�صفلي،  الغليظ  املعي  ثلث 
��ج��رى م��رة كل  يف ع��ي��ادة الطبيب( ال���ذي يمُ
ثالث اإىل خم�ض �صن�ات، واختبار الغ�اياك 
الأخري  يف  اخل��ف��ي  ال���دم  لفح�ض  ال�صن�ي 
تك�صف  ك��ي��م��اوي��ة  م���ادة  ع��ل��ى  يعتمد  ال���ذي 
وج������د ال�����دم يف الأخ�������ري، وف��ح�����ض امل�����اد 
الكيماوية املناعية يف الرباز الذي ي�صتخدم 
الرباز،  يف  ال��دم  لكت�صاف  م�صادة  اأج�صاماً 
الذي  ال��رباز  يف  ال��ن���وي  واختبار احلم�ض 
�صن�ات،  ث���الث  اإىل  �صنة  ك��ل  م���رة  ��ج��رى  يمُ
د وج����د ال���دم وم���ؤ���ص��رات احلم�ض  وي���ح���دِّ

الن�وي احلي�ية يف الرباز.

الرحم: عنق  • �سرطان 
ال�قائية  اخل���دم���ات  ع��م��ل  ف��ري��ق  ي������ص��ي 
����ص���رط���ان ع��ن��ق الرحم  ب����اإج����راء ف��ح������ض 
الن�صاء  على  وال�صتني.  اخلام�صة  �صن  حتى 
���ع���ت���رب خطر  ال����ل�����ات����ي ي��ل��ك��ن رح����م����اً ويمُ
اإ���ص��اب��ت��ه��ن ب��ه��ذا ال�����ص��رط��ان م��ت������ص��ط��اً اأن 
ب����اب )فح�ض  ي��خ�����ص��ع��ن ل��ف��ح�����ض م�����ص��ح��ة 
ال���زج���اج���ة( م����رة ك���ل ث����الث ���ص��ن���ات بغية 
عنق  ب�صرطان  اإ�صابتهن  عدم  من  التحقق 

ل��ل��خ�����ص���ع لهذا  ال���رح���م. ول���ك���ن ل داع�����ي 
اإن  وال�صتني،  اخلام�صة  �صن  بعد  الفح�ض 
طبيعية.  الأخ���رية  الفح��ض  نتائج  ج��اءت 
لإج�����راء ال��ف��ح�����ض، ي��اأخ��ذ ال��ط��ب��ي��ب خاليا 
من عنق الرحم ويمُر�صلها اإىل املخترب حيث 

تمُفح�ض بحثاً عن اأي م�ا�صع خلل.

فح�س امل�ست�سد الربو�ستاتي
لعل الفح�ض الأكرث اإثارة للجدل ه� فح�ض 
 )PSA( الن�عي  الربو�صتاتي  امل�صت�صد 
�صرطان  م���ن  ل��ل��ت��ح��ق��ق  �����ص��ت��خ��دم  يمُ ال�����ذي 
الفح�ض  يقي�ض  الرجال.  لدى  الربو�صتات 
امل�صت�صد  ��دع��ى  يمُ ال��دم  يف  ب��روت��ني  م�صت�ى 
الربو�صتاتي الن�عي. يرتفع معدل الأخري 
عادًة عند الإ�صابة ب�صرطان الربو�صتات. يف 
اخلدمات  عمل  فريق  اأو�صى   ،2012 عام 
ب��ع��دم اخل�����ص���ع ل��ه��ذا الفح�ض،  ال���ق��ائ��ي��ة 
م�ؤكداً اأنه يزيد احتمال اخل�ص�ع لفح��ض 
متابعة وعالجات غري �صرورية، ما ي�صبرّب 

م�صاكل مثل �صل�ض الب�ل والعجز اجلن�صي. 
اأن ع���دد َمن  اإىل  الأدل����ة الأخ����رية  وت�����ص��ري 
نتيجة  ت��راج��ع  ال��ف��ح�����ض  ل��ه��ذا  يخ�صع�ن 

لهذه الت��صية.
ي��صح الدكت�ر مارك غارنيك، طبيب اأورام 
لأمرا�ض  ال�صن�ي  التقرير  حترير  ورئي�ض 
الي�م  كثريون  اأط��ب��اء  )ييل  الربو�صتات: 
امل�صت�صد  ف���ح�������ض  اق��������راح  ����ب  جت����نرّ اإىل 
الدرا�صات  معظم  لأن  الن�عي  الربو�صتاتي 
اأظهر اأن َمن خ�صع�ا له وللعالج الذي يليه 

مل ينال�ا فائدة تمُذكر(.
فتقرح  الأمريكية،  ال�صرطان  جمعية  اأم��ا 
تخط�ا  ال�����ذي�����ن  ال�����رج�����ال  ي���ت�������ص���اور  اأن 
���ع���ت���رب خطر  اخل��م�����ص��ني م���ن ع��م��ره��م )ويمُ
مت��صطاً(  الربو�صتات  ل�صرطان  تعر�صهم 
م���ع ط��ب��ي��ب��ه��م ق��ب��ل ات���خ���اذ ق����رار اخل�ص�ع 
اأمد  اإذا كان  اإل  لهذا الفح�ض، واأل يجروه 
�صن�ات.  ع�صر  عن  يقل  ل  املت�قع  حياتهم 
اأوًل على  اأن يطلع�ا  ال�صروري  كذلك من 

خماطر الفح�ض املحتملة وف�ائده.

فحو�س اأخرى
باإجرائها  الأط��ب��اء  ي��صي  ل  فح��ض  ثمة 
دورياً اإل اأنها تمُعترب مهمة ا�صتناداً اإىل مدى 

اخلطر الذي ي�اجهه املري�ض:

الرئة: • �سرطان 
باخل�ص�ع  الأمريكية  الرئة  جمعية  تن�صح 
املح��صب  امل����ح�����ري  ال��ط��ب��ق��ي  ل��ل��ت�����ص���ي��ر 
امل��ن��خ��ف�����ض اجل���رع���ة ب��غ��ي��ة اك��ت�����ص��اف اأوىل 
حالة  يف  ال����رئ����ة  ����ص���رط���ان  اإىل  اإ�������ص������ارات 
���ص��ن اخلام�صة  ب���ني  ب��ك��رثة  ي��دخ��ن���ن  َم���ن 
اأم�ص�ا  اأو  وال�صبعني،  والرابعة  واخلم�صني 
يف�ق  م��ا  ت��دخ��ني  يف  اأك���رث  اأو  �صنة   30
يدخن�ن  زال�����ا  م��ا  وك��ان���ا  ي���م��ي��اً،  العلبة 
خالل ال�صن�ات اخلم�ض ع�صرة املا�صية. اأما 
فريق عمل اخلدمات ال�قائية، فيطيل �صن 
الفح�ض اإىل الثمانني. ولكن اإن مل تنطبق 

عليك هذه ال�صروط، فال داعي لأن تخ�صع 
�ض  لفح�ض دوري، خ�ص��صاً اأن خطر التعررّ
متابعة  فح��ض  اإج���راء  واحتمال  لالأ�صعة 
التي قد  الفائدة  ان م��ن  ي��ح��درّ داع��ي لها  ل 

جتنيها من هذا الفح�ض.

اجللد: • �سرطان 
ي�ؤكد فريق عمل اخلدمات ال�قائية اأن ما 
باخل�ص�ع  الت��صية  تدعم  كافية  اأدل��ة  من 
للجلد  م���ن���ت���ظ���م���ة  ب�������ص���ري���ة  ل���ف���ح��������ض 
ق  بال�صتعانة بطبيب متخ�ص�ض بغية التحقرّ
من عدم الإ�صابة ب�صرطان اجللد، واأن هذه 
�ض خلزعات  التعررّ الفح��ض تزيد احتمال 
الت�صخي�ض  يف  وامل��ب��ال��غ��ة  ����ص���روري���ة  غ���ري 
والعالج. لكن الأكاديية الأمريكية لطب 
فح��ض  اجلميع  يجري  ب��اأن  تن�صح  اجللد 
ج��ل��د ذات��ي��ة دوري������اً، م�����ص��ددة ع��ل��ى �صرورة 
بقع  اأي  اإن لحظ�ا  ا�صت�صارة طبيب اجللد 
��ع��ت��ربون اأكرث  غ���ري اع��ت��ي��ادي��ة. اأم����ا َم���ن يمُ
وه�  امليالنيمي،  اجل��ل��د  ل�صرطان  عر�صة 
الأك�����رث ف��ت��ك��اً ب���ني اأن������اع ���ص��رط��ان اجللد، 
بغية  اجل��ل��د  طبيب  اإىل  ال��ت��ح��دث  فعليهم 

حتديد وترية خ�ص�عهم لفح�ض جلدي.

الثدي: • �سرطان 
التي  ال����ت���رية  ب�����ص��اأن  ال��ت������ص��ي��ات  تختلف 
امل��راأة يف خ�ص�عها ل�ص�رة  اأن تتبعها  يجب 
الثدي )�ص�رة بالأ�صعة ال�صينية تك�صف عن 

الإ�صابة ب�صرطان الثدي(.
باأن  الأم��ريك��ي��ة  ال�����ص��رط��ان  جمعية  تن�صح 
اإ�صابتها  خطر  يمُعترب  ال��ت��ي  امل���راأة  تخ�صع 
الثدي  ل�ص�رة  مت��صطاً  ال��ث��دي  ب�صرطان 
والأربعني  اخلام�صة  �صن  م��ن  ب���دءاً  �صن�ياً 
ح��ت��ى ال���راب���ع���ة واخل��م�����ص��ني، ث���م م����رة كل 
ومن  جيدة  ب�صحة  تتمترّع  كانت  اإن  �صنَتني 

املرجح اأن تعي�ض لع�صر �صن�ات اإ�صافية.
اأم���ا ف��ري��ق ع��م��ل اخل��دم��ات ال���ق��ائ��ي��ة، فال 
�صن  قبل  دوري���اً  ال�ص�رة  ه��ذه  اإج���راء  ي�ؤيد 
اخلم�صني يف حالة الن�صاء الل�اتي ي�اجهن 
خطراً مت��صطاً. اإل اأنه ين�صح تلك الن�صاء 
�صنتني  ك��ل  م��رة  الفح�ض  ل��ه��ذا  باخل�ص�ع 

بني اخلم�صني والرابعة وال�صبعني.

طـــــــــــــب
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البع�س �سعوبة يف  نتيجة لذلك، يواجه  ال�سرطان.  ب�ساأن فحو�س  ُتن�سر  التي  التو�سيات  تتبّدل غالبًا 
تن�سح  امل�سكلة،  هذه  لتفادي  لإجرائها.  املنا�سب  الوقت  وحتديد  حلالتهم  املالئمة  الفحو�س  اختيار 
 Brigham and Women’s م�ست�سفى  يف  الوقائي  الطب  ق�سم  رئي�سة  مان�سون،  جوان  الدكتورة 
يف جامعة هارفارد: )من الأف�سل اأن تتحدث اإىل طبيبك ب�ساأن تاريخك العائلي وعوامل اخلطر التي 
تزيد احتمال اإ�سابتك بال�سرطان، وتعاونا معًا لتحّددا الفحو�س املنا�سبة لك، ومن ثم �سع جدوًل لهذه 

الفحو�س والتزم به(.

اأهم الفحو�سات الطبية تفادي ال�سابة بال�سرطان

مّدة معاجلة الكلمات ..موؤ�ّسر موثوق اإىل خطر اإ�سابته بداء الزهامير
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املنتجون ال�سغار يظلمون، ولكن من لديه اخلربة الكافية ي�ستطيع اأن يتعامل مع الأمر

اأحمد بجة: )بث مبا�سر( حكاية جميلة 
�سمن اإطار اجتماعي كوميدي خفيف

اأخرياً  ثم  فنياً  ومنتجاً  ممثاًل  عملت   •
م��ت جت��رب��ت��ك الأوىل م��ن خ���الل )بث  ق��درّ
خ��ض  اإىل  دف���ع���ك  ال�����ذي  م���ا  م���ب���ا����ص���ر(. 

التجربة؟
- ل اأرى اأي تعار�ض بني اأي من هذه املهام، 
عالقاتي  وب�صبب  بع�صاً،  بع�صها  تكمل  اإذ 
الأعمال  فني وم�صرف على  وعملي كمنتج 
���ص��رت اأمت���ت���ع ب��خ��ربة يف ه���ذا امل���ج���ال من 
ط ملجمل  الألف اإىل اإلياء، اإذ طاملا كنت اأخطِّ
ال��ق��رارات كلها حتى  واآخ��ذ  العمل،  عنا�صر 
اأثناء التعاون مع ال�صركات الكربى، وحني 
وجدت اأين و�صلت اإىل مرحلة جيدة فكرت 
�صهلة  اأ�صبحت  لأن��ه��ا  التجربة،  خ��ض  يف 

بالن�صبة اإيل.
بداأت  الذي  حتديداً  مبا�صر(  )بث  ملاذا   •

به م�ص�ارك كمنتج؟
اأف���ك���ار ع���دة م��ن م�ؤلفني  - ع��ر���ص��ت ع��ل��يَّ 
حم�صني  ما  ولكن  واأعجبتني،  وخمرجني 
ت��ق��دم حكاية  ق�����ص��ت��ه  اأن  م��ب��ا���ص��ر(  ل����)ب���ث 
اجتماعي  عمل  اإط���ار  يف  للجمه�ر  جميلة 
ك�ميدي خفيف، ف�صاًل عن ر�صالته القيمة 

رغم ب�صاطة الفكرة.
يخ��صان  وم���ؤل��ف  خم��رج  م��ع  تعاونت   •
جتربتهما الأوىل، فلماذا مل تلجاأ اإىل من 

يلكان اخلربة يف اأوىل جتاربك؟
- كمنتج فني �صبق اأن قدمت اأ�صماء عدة من 
م�ؤلفني وخمرجني وم�ص�رين يف جتاربهم 
الأوىل، ما يعني األ م�صكلة لديرّ يف التعاون 
مع اأ�صماء تدخل اإىل ال�صاحة لأول مرة. كل 
ما يهمني ه� )ال�رق اجليد(، وما ي�صتطيع 
اأف�صل  العمل يف  ه���ؤلء تقديه كي يخرج 
اإىل  ف  اأت���ع���ررّ امل���خ���رج،  اإىل  بالن�صبة  ح����ال. 
مقدرته من خالل اجلل�صات، لذا ل اأخ�صى 

هذه اخلط�ة.
�صامح  اخ��ت��ي��ار  ال�����ص��ي��ن��اري���  ف��ر���ض  • ه��ل 

ح�صني، وكيف تر�صح للعمل؟
- ر�صحنا ممثلني اآخرين يف البداية، ولكن 
ال��ت��ع��اق��د معهم  ال���ظ���روف مل مت��ك��ن��ا م���ن 
اأن لديه  اأع����رف  ���ص��ام��ح لأن��ن��ي  ف��ف��ك��رت يف 
غري  ك��ان  واإن  جمتهد  ممثل  وه���  الكثري، 
حم��ظ���ظ، ف��ات��خ��ذت ال��ق��رار، رغ��م تخ�ف 
كثريين م��ن ح���يل، وق���ررت اأن اأق��دم��ه يف 
جتربة جديدة وم��ن خ��الل عمل خمتلف. 

من جانبه، قدم عماًل جيداً اأ�صعدين.
يف  م�صكلة  بدايتهم  يف  املنتج�ن  ي�اجه   •

الت�زيع، ماذا عنك يف جتربتك الأوىل؟
- امل��ن��ت��ج���ن ال�����ص��غ��ار ي��ظ��ل��م���ن، ول��ك��ن من 
يتعامل  اأن  ي�صتطيع  الكافية  اخلربة  لديه 
اإذا واجه ظروفاً خارجة عن  مع الأمر، اإل 

ق  وحقرّ جماهريياً  الفيلم  ك��ان  فل�  اإرادت���ه، 
له  تفتح  اأن  الطبيعي  م��ن  عالية  اإي����رادات 
�صركات الإنتاج دور العر�ض، اإل اأنه ولالأ�صف 
الت�زيع ل يعطي  املنتجني ووجهات  بع�ض 
الفر�صة للمنتج ال�صغري. �صخ�صياً، واجهت 
ذلك و�صبب يل ال�صيق، لأن لالأ�صف �صركات 

اأوًل واأخرياً.  اإىل م�صاحلها  الت�زيع تنظر 
ل�)بث  فتحت  كثرية  قاعات  اأن  ل�  ث��م،  من 
مبا�صر(، حقق اإيرادات عالية. عم�ماً، على 
املنتج ال�صغري اأن يختار بني الت�صادم فيما 
يف م�صر امل�زع�ن ل يتخط�ن اأ�صابع اليد، 
وبني اخل�صارة اأي البتعاد عن امل�ا�صم التي 

النزول يف  كبرية، ما يحرمه  اأفالماً  ت�صمرّ 
الأعياد. لالأ�صف، حاولنا اإي�صال �ص�تنا اإىل 

امل�ص�ؤولني، ولكن من دون جدوى.
حتى  الإي�������رادات  ع��ل��ى  را�����ض  اأن����ت  • ه��ل 

الآن؟
- اأي منتج يف العامل يتمنى اأعلى الإيرادات. 

اأك����ن را���ص��ي��اً عنها ول��ك��ن ل يعني  رمب��ا ل 
فاجلمه�ر  ج���ي���داً،  ل��ي�����ض  ال��ع��م��ل  اأن  ذل���ك 
الإخبارية  وامل���اق��ع  ب��ه،  �صعادته  اأع��رب عن 
لكن  ج���ائ��ز.  ومنحتنا  كرمتنا،  وال�صحف 
باأفالم  مليئاً  امل������ص��م  ك���ان  ال�صيئ  للحظ 
اإيرادات  الفيلم عند  لأ�صماء كبرية، ف�قف 

ب�صيطة.
الأخرى  الت�ص�يقية  الفر�ض  عن  م��اذا   •

للفيلم خارج العر�ض ال�صينمائي؟
- ث��م��ة م���زع���ن ط��ل��ب���ا ال��ف��ي��ل��م، لكني مل 
اخ���ر ب��ع��د ال�����ص��رك��ة امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ي��ع���د عليَّ 

العمل مببلغ مادي جيد.
ككل؟ التجربة  هذه  من  خرجت  • مباذا 

به ب��صفه  العمل، و�صعيد  را���ض عن  اأن��ا   -
جتربة م�صرفة. ت�قع كثري من النا�ض اأنني 
حان  عندما  ول��ك��ن  جت��اري��اً،  فيلماً  ���ص��اأق��دم 
وق��ت ال��ع��ر���ض اأث��ن���ا ع��ل��يرّ وع��ل��ى التجربة 
مميزاً.  �صيئاً  قدمت  بجة  �صركة  اإن  وقال� 
من ثم، ا�صتفدت معن�ياً واأدبياً حتى واإن مل 
اأ�صتفد مادياً بال�صكل املطل�ب. اإن �صاء اهلل، 
لي�ض  والنجاح  مقبلة،  اأخ���رى  جت��ارب  ثمة 

بكم الأعمال بل مب�صم�نها.
رمبا  م���ب���ا����ص���ر(،  )ت����ق���ي���ت  اإىل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
فيه  الأف���الم  لكرثة  العر�ض  م��صم  ظلمه 
وحجمها، و�صبق اأن قدمت )الهرم الرابع( 
اأنه مل يعر�ض و�صط  النجاح  و�صاعده على 
اأع���م���ال ك���ب���رية وك���ث���رية، ل����ذا ت��ع��ل��م��ت من 

التجربة الكثري.
اأم  اخ����ت����ي����ارات����ك  يف  دق����ي����ق  اأن�������ت  ه����ل   •

مت�صلط؟
- دقيق يف اختياراتي ومت�صلط يف اآن لأنني 
الأم����ر بطريقة  اإىل  اأن��ظ��ر  اخل���ربة  بحكم 
واإن  غ��ريي  اإىل  اأ�صتمع  ولكني  �صحيحة، 
اأواف��ق عليه،  و�صليماً  راأي��اً �صحيحاً  وج��دت 

واإن وجدت العك�ض اأك�ن مت�صلطاً.
الأعمال  يف  ممثاًل  نف�صه  فر�ض  ح���ل   •
يق�ل  املقبلة  الفرة  �صينتجها خالل  التي 

يف هذا املجال:
م بط�لة الفيلم اأو   - كان بالإمكان اأن اأق��دِّ

دوراً كبرياً فيه.
اأم���ث���ل بنق�دي  اإن���ن���ي  ي��ق��ال   ول��ك��ن ك���ي ل 

ف�صلت األ اأخط� هذه اخلط�ة.
 الأهم اأنني م�ص�ؤول عن اأي م�صروع اأت�له، 
لذا اأبقى م�صغ�ًل بتفا�صيله كافة، و�صيك�ن 
من ال�صعب اجلمع بني ذلك وبني جت�صيد 
اأ�صارك  اأن  اأح�����ب  ل���ذل���ك  ف���ي���ه،  ���ص��خ�����ص��ي��ة 
الأدوار  اإىل  اجت��اه��ي  اأم���ا  ���ص��رف.  ك�صيف 
عن  الب��ت��ع��اد  اإىل  ف�صي�صطرين  ال��ك��ب��رية 

الإنتاج اأو الإ�صراف على العمل.

ب�سام كو�سا بطل م�سل�سل )روزانا(
ل�صباب  ال�صابقة  الفرة  يف  الدرامية  الأع��م��ال  عن  ك��صا  ب�صام  الفنان  غ��اب 
البط�لة يف م�صل�صل  العام لي�ؤدي دور  الدراما هذا  ب�صام اىل  خمتلفة، ويع�د 
امل�ؤ�ص�صة  واإن��ت��اج  الط�يل  ع��ارف  اإخ���راج  كتابة ج���رج عربجي،  م��ن  )روزان����ا(، 
العامة لالإنتاج التلفزي�ين والإذاع��ي. الق�صة تدور ح�ل عائلة حلبية قررت 
النزوح من حلب نتيجة ظروف احلرب وما يعر�ض هذه العائلة من ظروف 
ال�صركة  التح�صريات ومل تخَر  والعمل ليزال يف مرحلة  بالأزمة  مرتبطة 

املنتجة باقي اأفراد العمل.

عمرو دياب..  برنامج جديد 
على قناة احلياة

 
ك�صف الفنان عمرو دياب عن م�عد اإطالق برناجمه التلفزي�ين الذي تعاقد 

عليه مع �صركة ت�ا�صل، املالكة ل�صبكة تلفزي�ن احلياة.
وكتب دياب على ح�صابه ب�)اإن�صتغرام(: )برنامج جديد على قناة احلياة اأكت�بر 

.)2018
ومن املقرر اأن يبداأ )اله�صبة( بدء التح�صريات خالل منت�صف العام املقبل، 

بعد اأن ينتهي من ت�ص�ير فيلمه اجلديد، وفقا للخطة التي و�صعها اأخريا.
كان دياب تعاقد اأخريا مع املنتج تامر مر�صي على فيلم جديد يع�د من خالله 
اإىل ال�صينما، بعد غياب يزيد على 20 عاما، من تاأليف تامر حبيب، واإخراج 

طارق العريان.

�سايل جريج تخو�ض جتربة تقدمي الربامج
لبنان  جمال  ملكة  تخ��ض 
ال�صابقة �صايل جريج، جتربة 
ت��ق��دمي ال��ربام��ج م��ن خالل 
بالدين(  )�صحتكن  برنامج 
 .LBCI�ال ق�����ن�����اة  ع����ل����ى 
ون�����ص��رت ���ص���رة م��رك��ب��ة لها 
من تقديها الربنامج عرب 
اأح����د م�اقع  ح�����ص��اب��ه��ا ع��ل��ى 
ال����ت�����ا�����ص����ل الج����ت����م����اع����ي، 
)انتظروا  ع��ل��ي��ه��ا:  وع��ل��ق��ت 
ن�صائحي ال�صحية والبيئية 
ب�����ال�����دين(  )����ص���ح���ت���ك���ن  يف 
ي�م  كل  فرن�صبنك،  برعاية 
على �صا�صة ال� LBCI قبل 

ن�صرات الأخبار والربامج(.
ن���ال���ت  ج�����ري�����ج  اأن  ي�����ذك�����ر 
لبنان  ج���م���ال  م��ل��ك��ة  ل���ق���ب 
يف  و����ص���ارك���ت   2014 ع����ام 
جمال  م���ل���ك���ة  م�������ص���اب���ق���ت���ي 
الك�ن  جمال  وملكة  العامل 

.2014

دلل عبدالعزيز .. بني ال�سينما والدراما
بعدة  ع��ب��دال��ع��زي��ز  دلل  ال��ف��ن��ان��ة  ت��ع���د 
ال�صينما  ب����ني  ت���ت���ن����ع  ف���ن���ي���ة  اأع�����م�����ال 
واإيى  دنيا  ابنتيها  لتناف�ض  وال��درام��ا، 
نف�صيهما  فر�صتا  اأن  بعد  غ��امن،  �صمري 
ع��ل��ى مدار  الفنية  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى  ب��ق���ة 
لت�صبح  امل��ا���ص��ي��ة،  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال�����ص��ن���ات 
الثنتان من جنمات ال�صف الأول، فيما 
جليلهما،  الن�صائية  بالبط�لة  يتعلق 

والأكرث وج�دا على ال�صاحة الفنية.
وم������ن الأع������م������ال ال����ت����ي ت�������ص���ه���د ع������دة 
مع  "كارما"،  فيلم  ب��ق���ة،  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
على  تعاقدت  كما  ي��صف،  خالد  املخرج 
"البدلة"،  ف��ي��ل��م  ب��ط���ل��ة  يف  امل�����ص��ارك��ة 
املقرر بدء ت�ص�يره خالل الأيام القليلة 
امل��ق��ب��ل��ة، وه���� م��ن ت��األ��ي��ف اأي���ن بهجت 

قمر، واإخراج ماندو العدل.
من  م���ؤخ��را  خ��الل  عبدالعزيز  وانتهت 
"�صابع جار"،  اأحداث م�صل�صلها  ت�ص�ير 
واأ�صامة  ���ص��ريي��ن  ب��ط���ل��ت��ه  وي�����ص��ارك��ه��ا 
ع���ب���ا����ض و����ص���ف���اء ج�����الل وه����ي����دي كرم 

وهاين عادل.

بعد خطواته الفنية كممثل ومنتج فني، بداأ اأحمد بجة طريقه يف عامل الإنتاج من خالل فيلم )بث مبا�سر(. 
عن جتربته اجلديدة كمنتج كان معه هذا احلوار:
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ع�سري منزيل ب�سيط ينهي 
ماأ�ساة ال�سخري

عندما  ال�صخري،  اإىل  ت���ؤدي  التي  الن�م،  اأثناء  التنف�ض  ا�صطرابات  حتدث 
الظاهرة  تلك  م�صبباً  الرئتني،  اإىل  الأن��ف  من  اله�اء  م��رور  طريق  ين�صد 

التي ت�صبب احلرج لأ�صحابها، والإزعاج ملن ح�لهم.
امل�صروبات  اأو  املاأك�لت  وبع�ض  ال�صخري  ربط�ا بني ظاهرة  باحثني  اأن  اإل 
التي يتم تناولها قبيل الن�م، واأو�ص�ا بع�صري �صحي �صديد الب�صاطة يتم 

اإعداده يف البيت وي�صرب ي�مياً، لكي تنعم بن�م بال �صخري.
ويتك�ن الع�صري من تفاحتني وجزرتني وربع ليم�نة وقطعة �صغرية من 
املك�نات معا  ت�صاف  املطل�ب  امل�صروب  وللح�ص�ل على  الطازج،  الزجنبيل 

اإىل اخلالط، وي�صرب قبل اخلل�د اإىل الن�م ب�صاعات.
ال�صخري،  الن�م لتجنب  ويحذر الأطباء من تناول عدد من الأطعمة قبل 

منها الألبان وال�ص�ك�لتة واملقليات واللح�م امل�صنعة وال�صكريات.

تف�سري فقدان الرجل 
الوزن اأ�سرع من املراأة

يفقد الرجل ال�زن اأ�صرع من املراأة، ويرجع ذلك اإىل عدة ف�ارق ج�صمانية، 
حرق  م��ن  لتزيد  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  عملية  ط  تن�صرّ اأن  امل���راأة  ب��اإم��ك��ان  لكن 

ال�صعرات احلرارية.
ويكن تف�صري فقدان الرجل ال�زن اأ�صرع، باأن ج�صم الرجل عادة اأكرب من 
الع�صالت على  ك��رثة  وت�صاعد  اأك��رث،  ويحت�ي على ع�صالت  امل���راأة،  ج�صم 
زيادة العائد من عملية التخ�صي�ض عن طريق حرق مزيد من الده�ن عند 

القيام بن�صاط بدين.
كل  على  اأك��رث  ح��راري��ة  �صعرات  يحرق  الكبري  اجل�صم  اأن  ق��اع��دة  وتنطبق 
70 كغم  اأنه عندما يك�ن وزن الإن�صان  من ق�صار وط�ال القامة. مبعنى 
يكنه اأن يحرق 596 �صعرة حرارية عند الرك�ض مل�صافة 6 كم، فاإذا كان 
نف�صها  للم�صافة  الرك�ض  �صعرات عند   710 84 كغم يحرق  وزن اجل�صم 
وبال�صرعة نف�صها. ول يختلف الأمر اإذا كان �صبب زيادة ال�زن ه� ال�صمنة 

اأو الط�ل.
ع��دد ع�صالته  ب�صبب  امل��راأة  اأك��رث من  �صعرات حرارية  الرجل يحرق  لكن 

الأكرب ولي�ض فقط نتيجة فارق احلجم املعتاد.
ا�صتطاع اجل�صم حرَق  وع��دداً؛  الع�صالت حجماً  زادت  اأخ��رى كلما  ب�صيغة 
املراأة  على  ذل��ك  وينطبق  ب��دين،  بن�صاط  القيام  عند  ال�صعرات  من  املزيد 

والرجل.
نتائج  احل��راري��ة وحتقيق  ال�صعرات  ح��رق  زي���ادة  امل����راأة  ت��ري��د  عندما  ل���ذا، 
اأكرث فاعلية من حماولت التخ�صي�ض يكنها القيام بتمارين حلرق وبناء 
التمارين  على  امل�اظبة  مع  الأي��روب��ك،  اأو متارين  الرك�ض،  اأو  الع�صالت، 

ل�صمان حتقيق النتائج.
من ناحية اأخرى، يكن للمراأة تناول ال�صاي الأخ�صر والت�ابل التي تزيد 

عملية التمثيل الغذائي، مثل القرفة والكركم والقرنفل.

العرب؟  اأف�سح  هو  • من 
الر�ص�ل �صلى اهلل و�صلم 

النحاة؟  �سيخ  • من 
�صيب�يه 

القطرين؟  �ساعر  هو  • من 
ال�صاعر اللبناين خليل مطران 

اجلاهلية؟  يف  العرب  اخلطباء  اأ�سهر  هو  • من 
ق�ض بن �صاعدة الأيادي 

الظريف؟  بال�ساعر  لقب  الذي  ال�ساعر  هو  • من 
�صم�ض الدين حممد بن �صليمان التلم�صاين )ابن العفيف( 

اأقدامه  على  واقفاً  كاماًل  �صهراً  يظل  اأن  ي�صتطيع  الفر�ض  • اأن 
واحلمري  الذئاب  هي  ال�صمع  يف  حدة  احلي�انات  اأكرث  • اأن 

امليالد  قبل   5400 عام  القدماء،  امل�صري�ن  هم  القمح،  عرف  من  اأول  • اأن 
بعد.....  فيما  تدريجياً  لها  بديلة  ذراع  تنم�  الط�يلة،  اأذرعه  اإحدى  الأخطب�ط  يفقد  • عندما 

قدماً.   40 بعد  على  وه�  ال�صاعة  دقات  ي�صمع  اأن  ي�صتطيع  • الكلب 
• الزرافة اإذا انزلقت ووقعت على الأر�ض مع انفراج �صيقانها، فهي لن ت�صتطيع القيام مرة اأخرى ويكن 

اأن تظل هكذا اإىل اأن مت�ت.
النعناع.  رائحة  حتب  ل  • الفئران 

العل�ي  فكه  يحرك  الذي  التم�صاح،  عدا  الأكل،  عند  ال�صفلي  فكها  حترك  الكائنات  كل  • ان 
ال�احدة  الدقيقة  يف  مرة   1000 يخفق  الذبابة  قلب  • اأن 

جراماً   85 اإىل  وزنها  وي�صل  الربازيل،  يف  تعي�ض  العناكب  اأن�اع  اأ�صخم  • اأن 
الأزرق  احل�ت  ه�  العامل  يف  حي�ان  اأثقل  • اأن 

البهلوان 
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فوائد الباذجنان
نبات م�صه�ر من ف�صيلة 
ال�����ب�����اذجن�����ن�����ي�����ات، ع����رف 
م����ن����ذ ق��������دمي ال������زم������ان، 
بالفار�صية  ي�صمى  وك���ان 
)اإبذجن( ومعناه )مناقري 
العرب  وع����رف����ه  اجل������ن( 
واأطلق�ا عليه عدة اأ�صماء 
منها: الأنب ، واحلي�صل، 
. ورغم  وال����غ���د  وامل���غ���د، 

من  كثري  ع��الج  يف  مفيد  اأن���ه  اإل  للباذجنان  الغذائية  القيمة  انخفا�ض 
الأمرا�ض وال�قاية من بع�صها الآخر، وت�جد منه عدة اأن�اع منها الأبي�ض 

والأ�ص�د وال�صغري والكبري. 
و�صف الباذجنان قديا باأنه يطيب رائحة العرق ويدر الب�ل. 

اأو  ال�صمنة  اأنه مفيد لل�قاية من  اأك��دت الأبحاث  اأما الطب احلديث فقد 
اإزالة ال�صمنة امل�ج�دة اإذا ا�صتخدم كغذاء رئي�صي، وذلك ل�صببني هما: 

اأول:اأنه يع�ق انتقال الك�لي�صرول من املعدة اإىل ال�صرايني ويخف�ض من 
ن�صبة الده�ن، مما يجعله مفيدا اأي�صا يف عالج ت�صلب ال�صرايني وال�قاية 

منه 
ثانيا:اأنه منخف�ض ال�صعرات احلرارية، فاملائة جرام منه ل حت�ى اأكرث من 

حرارية. وحدة   29
اأوراق ال���ب���اذجن���ان ت�����ص��ل��ح ل�����ص���ق��ا ل���الأم���را����ض اجل��ل��دي��ة م��ث��ل احل����روق 

واخلراجات والق�باء. 

 10 ك��ل  ب��ني  م��ن   1 يقتل  التدخني  اأن  حديثة  طبية  درا���ص��ة  خل�صت 
اأو  املبكرة  لل�فاة  امل�صبب  الثاين  العامل  واأن��ه يعد  العامل،  اأ�صخا�ض يف 

العجز التام حال ارتفاع ال�صغط.
وقالت الدرا�صة: اإن العامل يحت�ي على مليار مدخن مب�جب اإح�صاء 
اأجري عام 2015، وذلك بالرغم من اإجراءات حظر التدخني يف كثري 
من الأماكن، مع ا�صتمرار الت�قعات بارتفاع هذا الرقم، وفًقا ل�صحيفة 

"اجلارديان" الربيطانية.
واأو�صحت الدرا�صة، اأن واح��ًدا من بني 4 رجال وواح��دة من بني 20 
امراأة عر�صة للم�ت املفاجئ ب�صبب التدخني، لفتة اإىل اأن 6.4 ملي�ن 

 ،2015 ع��ام  اأ�صبابها يف  اأح��د  التدخني  ك��ان  ال��ع��امل  حالة وف��اة ح���ل 
واأن ن�صف عدد ال�فيات تركز يف 4 دول هي ال�صني والهند وال�ليات 

املتحدة ورو�صيا.
ولفتت اإىل وق�ع حالة وفاة كل 8 ث�ان يف العامل ب�صبب التدخني، وه� 
اأم��را���ض الإي��دز وال�صل  اأك��رب من ع��دد ال�فيات التي تت�صبب بها  ع��دد 
للعديد  الأك���رب  امل�صبب  ال��ت��دخ��ني  ل��ل��درا���ص��ة، يعترب  ووف��ًق��ا  وامل��الري��ا. 
باأمرا�ض  الإ�صابة  الرئي�صي يف  العامل  ه�  التبغ  اأن  اإذ  الأمرا�ض،  من 
القلب وال�صكتة الدماغية واأمرا�ض الكلى املزمنة، بالإ�صافة اإىل تده�ر 

العديد من احلالت، وو�ص�لها اإىل ال�صرطان.

درا�سة: التدخني يقتل واحًدا من بني كل 
بالعامل اأ�سخا�ض   10

هيزل كوانت حتمل ببغاء ا�سمه "لول" يف ماناغوا، نيكاراغوا.   )رويرتز(

خرج البهل�ان من خيمته يتج�ل يف الأر�ض ال�ا�صعه التى ن�صبت عليها خيمة ال�صريك، اخذ ينظر هنا وهنا 
وكاأنه تائه ل يعرف ماذا يريد، لفت نظره ب�صع اطفال يرح�ن هنا وهناك يبحث�ن عن حي�انات ال�صريك 
ويبحث�ن اي�صاً عن البهل�ن، كم يحب�ن البهل�ان وكم يحب�ن الدب والفيل، ح�صناً ليخرج لهم ه� اي�صاً يحبهم 
.. ا�صرع اليهم ففاجئهم وزادت فرحتهم وعلت �صحكاتهم .. دقائق وكان املكان يعج بالأطفال .. ق�ص�ا ح�ايل 

ال�صاعه يلعب�ن ويرح�ن مع البهل�ان ثم ان�صرف�ا ليق�م بتاأدية تدريباته وتناول افطاره 0 
جل�ض يحت�صي قه�ته لكنه �صرد، تذكر اطفاله الثالثه او كما يق�ل مالئكته الثالثة كم ه� معذب، انف�صل عن 
امهم وا�صتطاعت ان تاأخذهم وتع�لهم لأنه ل ي�صلح لهم .. هى ترى ذلك، ترى انه بهل�ان ول ي�صلح لرعاية 
اطفاله لكنها ل ترى انه ان�صان يتعذب من اجلهم .. كم يحبهم وعندم اقرب منه �صديقه تاكي اخذ يحكي 
له كم هم يف جمالهم مثل املالئكة وكم يحبهم، يتمنى ل� راآهم او يرونه، ل يطمع يف اكرث من ان يراهم ولكن 
امهم ق�ية وتعرف كيف ت�صيطر عليهم وحترمهم من والدهم لأنه بهل�ان، عندما انهى كالمه جل�ض يبكى ومل 

يراه غري تاكي انه الن يرى الأن�صان ولي�ض البهل�ان 0 
بقي على عيد ميالد البهل�ان خم�صة ايام �صيتم عامة اخلام�ض والأربعني .. قرر ال�صريك ان يحتفل به وقرر 
تاكي ان يقدم ل�صديقه وحبيبه البهل�ان هدية عمره، كانت الأيام متر ب�صرعه عندما حان م�عد عيد امليالد، 
ان�صرف مبكراً ومل يرى  تاكي معهم ثم  رائ��ع، واحتفل  احتفال  البهل�ان  بعيد ميالد  ال�صريك  الي�م يحتفل 
�صديقه البهل�ان يجمع هداياه الكثرية ويبت�صم للنا�ض ولالأطفال ومل يرى احد دم�عه ومن راآها ظنها دم�ع 
الليل و�صلت �صيارة تاكي، ومل يهتم احد .. هذا �صئ عادي لكنهم عندما لحظ�ا نزوله من  اآخر  الفرح، ويف 
ال�صيارة ومعه ثالثة اطفال ي�صبه�ن املالئكة التف�ا ح�له ليت�صاءل�ا من ه�ؤلء .. و�صرخ تاكي على �صديقه 
كامل  يف  البهل�ان  خ��رج  كله،  العمر  تندم  �صاأجعلك  وال  هديتك  لتاأخذ  تعاىل  البهل�ان  ايها  اخ��رج  البهل�ان 
زينته تقديراً ل�صديق عمره .. ومل يكد ي�صى خط�تني حتى راأى امامه مالئكته الثالثة فاأنهار على ركبتيه 
لي�صمهم يف ح�صنه ويبكى بكاء الفرح وال�صعادة .. انه حقاً يف قمة �صعادته فال ي�جد يف هذه الدنيا اجمل او 
احلى او اغلى من اطفاله .. ي�ماً لن ين�صاه وهدية لن ين�صاها وجمياًل لن ين�صاه ل�صديقه تاكي، ق�صى الأطفال 
الليل يف ح�صن والدهم البهل�ان ثم اخذهم �صباحاً يف �صحبة تاكي ليع�د بهم اإىل امهم .. ي�ماً ل ين�صى وكلما 

اجتمع معهم كل ي�م جمعه تذكر عيد ميالده اخلام�ض والأربعني انه حقاً ي�م م�لده.


