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حتذيرات من التحدي املميت بني املراهقني

بني  للقلق  مثرية  ج��دي��دة  "تقليعة"  املا�ضية  الأ�ضابيع  يف  انت�ضرت 
خطر  يف  ت�ضعهم  ق��د  "يوتيوب"،  م��وق��ع  ع��ل��ى  وال�����ض��ب��اب  امل��راه��ق��ني 

حقيقي، ح�ضب ما اأفاد م�ضوؤولون �ضحيون.
�ضغرية  لأكيا�س  ال�ضخ�س  بتناول  تايد"  كب�ضولت  "حتدي  ويتمثل 
والتي تو�ضع عادة  "تايد"،  ال�ضهري  الغ�ضيل  مل�ضحوق  بداخلها حبوب 

يف الغ�ضالة لتنظيف البقع من املالب�س.
اأنف�ضهم  بت�ضوير  املراهقون  يقوم  "تيلغراف"،  �ضحيفة  ملوقع  ووفقا 
وه���م ي��ت��ن��اول��ون ك��ب�����ض��ولت "تايد" ال�����ض��غ��رية ب��ال��ك��ام��ل، ث��م حتميل 

الفيديو على موقع "يوتيوب".
الغريب  التحدي  بهذا  يقومون  وهم  املراهقني  فيديوهات  وانت�ضرت 
على مواقع التوا�ضل الجتماعي، وح�ضدت بع�ضها م�ضاهدات عديدة، 
قبل اأن تتم اإزالتها من قبل املواقع. واأكد مركز ال�ضيطرة على ال�ضموم 
يف الوليات املتحدة اأن عدد حالت تناول الكب�ضولت ارتفع ب�ضكل كبري 
يف الأ�ضابيع الأوىل من 2018. وقال متحدث ر�ضمي ل�ضركة بروكرت 
امل�ضنوعة خم�ض�ضة  "الكب�ضولت  اإن  تايد  ل�ضركة  املالكة  غامبل  اآند 
لتنظيف املالب�س فقط، ول يجب اللعب بها مهما كانت العواقب، حتى 
واإن كانت مزحة". ونتج تناول كب�ضولت التنظيف عن 8 حالت وفاة 
فقط،  العام  هذا  يف  الرقم  يزيد  اأن  ويتوقع  و2017،  بني 2012 

ب�ضبب انت�ضار "التحدي" الغريب.

اخ�سر 4 كيلوجرامات يف اأ�سبوع واحد
مع بداية العام اجلديد يقبل الكثري على رجيم التونة لعتماده ب�ضكل 
اأ�ضا�ضياً للغذاء بالإ�ضافة اإىل احتوائه  اأ�ضا�ضي على الربوتني م�ضدراً 

على ن�ضبة كبرية من املعادن والفيتامينات.
الأنظمة  اأق��وى  الربنامج من  ه��ذا  ي�ضبح  اأن  التغذية  خ��رباء  يتوقع 
الغذائية واأكرثها فاعلية خالل 2018؛ حيث له القدرة على خ�ضارة 

الوزن من 2 اإىل 4 كيلوجرامات يف اأ�ضبوع واحد.
وين�ضح اأخ�ضائي التغذية قبل البدء يف جتربة هذه النوع من الرجيم 
ا�ضت�ضارة الطبيب اخلا�س. كل ما عليك فعله خل�ضارة الوزن هو اتباع 

النظام الغذائي التايل مدة 7 اأيام، و�ضرتى النتيجة املذهلة.
وجبة الإف��ط��ار: ع��ب��ارة ع��ن ك��وب م��ن ال�ضوفان م��ع م��وزة وك��وب من 
احلليب خايل الد�ضم باعتبار ذلك وجبة فطور مليئة بالألياف امل�ضبعة 
وال�ضعرات احلرارية املنخف�ضة. وجبة الغداء: التونة باملاء هي اخليار 
املثايل يف هذا الدايت مع طبق من �ضلطة امللفوف ب�ضو�س احلام�س 
الزيتون، فهذا الطبق يحتوي على ن�ضبة عالية من الربوتني  وزيت 
امل�ضبع وقليل الدهون. وجبة الع�ضاء: �ضمك ال�ضلمون الذي يعترب من 
اأف�ضل اخليارات لوجبة الع�ضاء مع طبق من اخل�س والطماطم؛ فهو 
امل�ضبع  الربوتني  ون�ضبة عالية من  الدهون  القليل من  يحتوي على 

والأوميغا 3. الوجبة اخلفيفة بني الوجبات الرئي�ضية:
م��ن ال��ف��واك��ه �ضغري  وط��ب��ق   ، احل��ل��وى   ، فقط  ال��ل��وز  م��ن  ح��ب��ات   9
احلجم اأو حبة واحدة كبرية من الفاكهة التي حتبون �ضرط البتعاد 

عن املوز واملاجنو.

�سغط العمل يقتل تايوانيًا كل 5 اأيام 
يتوفى تايواين كل 4.8 اأيام ب�ضبب اأمرا�س قلبية ودماغية ناجمة عن 
�ضغوط العمل، وفقاً ل� "تقرير خماطر ال�ضحة يف العمل" ال�ضادر عن 
جامعة تايوان.  واأفادت الدرا�ضة التابعة ملعهد الطب املهني واأبحاث 
ال�ضحة ال�ضناعية اأن الرقم يت�ضمن فقط احلالت التي مت التحقق 
منها ولكن عدد التايوانيني الذين يتوفون ب�ضبب �ضغط العمل "قد 
ي�ضل عددهم اإىل �ضخ�س يوميا" وفقاً ملا ذكرته اليوم �ضحيفة "لينه 
باو". ي�ضار اإىل اأن تايوان تعد ثالث بلدان العامل من حيث معدلت 
منظمة  عن  ال�ضادرة   2015 لبيانات  وفقاً  ال�ضنوية،  العمل  �ضاعات 
التعاون والتنمية القت�ضادية، بواقع األفني �ضاعة و314 دقيقة و8 
توجد  وال�ضركات يف اجلزيرة  العمالية  القطاعات  بع�س  ث��وان.  ويف 
عادة عدم اخلروج من العمل حتى انتهاء كافة الأعمال املعلقة، كما اأن 
اأكرث من دوام ميكن العمل خالله ب�ضكل متوا�ضل بدون راحة لأكرث 

من اأ�ضبوع.  
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م�سادات احلمو�سة ت�سيب املواليد بالربو 
الالئي  احل��وام��ل  اأن  اإىل  وال��درا���ض��ات  ل��الأب��ح��اث  ج��دي��دة  ت�ضري مراجعة   
بالربو  اأطفالهن  اإ�ضابة  احتمالت  تزداد  قد  للحمو�ضة  يتناولن م�ضادات 

مقارنة باأطفال اأمهات مل يتناولن تلك الأدوية اأثناء احلمل.
واأ�ضار باحثو الدرا�ضة يف دورية بيدياتريك�س اإىل اأن ما ي�ضل اإىل اأربعة من 
املريئي.  املعدي  ب�ضبب الرجت��اع  يعانني من احلمو�ضة  كل خم�س حوامل 
وحتى الآن مل تقدم الأبحاث �ضورة وا�ضحة وحمددة ملدى �ضالمة ا�ضتخدام 

الأدوية التي تعالج تلك احلالة بالن�ضبة للحوامل.
اإجمايل  ك��ان  قبل  م��ن  ن�ضرت  درا���ض��ات  ث��م��اين  بيانات  الباحثون  وفح�س 
ب�ضكل  اأن��ه  الدرا�ضة  واأظ��ه��رت  �ضخ�س.  مليون   1.6 يفوق  فيها  امل�ضاركني 
اأدوية  الأم��ه��ات  تناول  مع  بالربو  الأط��ف��ال  اإ�ضابة  احتمالت  ارتفعت  ع��ام 

للحمو�ضة خالل احلمل بن�ضبة 45 باملئة.
وقال الدكتور هوا هاو �ضن من جامعة ت�ضجيانغ يف ال�ضني وهو كبري باحثي 
الدرا�ضة "على كل الن�ضاء توخي احلذر عند تناول م�ضادات احلمو�ضة اأثناء 

احلمل".
اإن كان هناك  املن�ضبطة قد تثبت  اأن مثل تلك التجربة  وعلى الرغم من 
عالقة مبا�ضرة بني الربو عند الأطفال وتناول الأمهات م�ضادات احلمو�ضة 
وقت احلمل فاإن من غري الأخالقي اختبار عقاقري على حوامل قد ت�ضر 

باأجنتهن.
�ضجالت �ضحية  م��ن  معلومات  على  ال��درا���ض��ة  اع��ت��م��دت  ذل��ك  م��ن  وب���دل 
حكومية وقاعدة بيانات الو�ضفات الطبية. و�ضمل التحليل درا�ضات اأجريت 

على ن�ضاء من ال�ضويد والدمنرك وهولندا وبريطانيا.
الأطفال  اإ���ض��اب��ة  اأن  يف  يتمثل  مطلق  خطر  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  يتو�ضل  ومل 
اأثناء احلمل كما مل يت�ضح  بالربو مرتبط بتناول الأمهات لتلك الأدوي��ة 
عدد الأطفال الذين قد ي�ضابون بالربو كنتيجة لتناول اأمهاتهم مل�ضادات 

احلمو�ضة اأثناء احلمل مقابل اإ�ضابتهم نتيجة اأ�ضباب اأخرى.

العثور على ف�سيف�سائية 
�سخمة يف حماة

ُعرث يف �ضوريا على لوحة ف�ضيف�ضائية تعود 
بلدة  ب��ل��دة  حم��ي��ط  يف  البيزنطي  للع�ضر 
عقريبات بريف حماة ال�ضرقي، وذلك بعد 

دحر الدواع�س من املنطقة.
عن  )�ضانا(  ال�ضورية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
طه،  اأ�ضرف  اللواء  املحافظة  �ضرطة  قائد 
ب��اأن وح��دة من اجلي�س ع��رثت على لوحة 
�ضلعها  قيا�س  ال�ضكل  مربعة  ف�ضيف�ضائية 
خالل  عقريبات  بلدة  حميط  يف  اأمتار   7
اأن  اإىل  ول��ف��ت  املنطقة.  مت�ضيط  عمليات 
ا�ضتكمال  ع��ل��ى  تعمل  اأث��ري��ة  فنية  ور���ض��ة 
ال��ب��ح��ث وال��ت��ن��ق��ي��ب ع���ن اللوحة  ع��م��ل��ي��ات 
عنا�ضر  طرد  ومت  كامل.  ب�ضكل  لإظهارها 
تنظيم داع�س من بلدة عقريبات يف الثالث 
واأو�ضح رئي�س دائرة  املا�ضي.  من �ضبتمرب 
الآثار واملتاحف يف حماة عبد القادر فرزات 
لوحة  اكت�ضاف  مت  ال��ذي  املوقع  اأن  اأو���ض��ح 
اأر�ضية  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  ف��ي��ه  الف�ضيف�ضاء 
امليالدي،  اخل��ام�����س  ل��ل��ق��رن  ت��ع��ود  كني�ضة 
ورود  بعد  بالتنقيب  ال��ب��دء  مت  اأن���ه  مبيناً 
معلومات تفيد بوجود موقع اأثري مدفون 
حتت الرتاب يف حميط بلدة عقريبات التي 

تقع على بعد 85 كم �ضرق مدينة حماة.

الذئب الربي يعود 
بعد اأكرث من قرن 

ب�����ات ذئ�����ب ب�����ري ي�������ض���رح يف رب����وع 
وذلك  بلجيكا،  �ضمال  يف  ف��الن��درا 
من  اأك�������رث  م���ن���ذ  الأوىل  ل���ل���م���رة 
جمعية  اأع��ل��ن��ت  م��ا  بح�ضب  ق����رن، 

متخ�ض�ضة يف هذا ال�ضاأن.
وك��ت��ب��ت ج��م��ع��ي��ة لن���د����ض���اب على 
�ضفحتها يف في�ضبوك ان "اأول ذئب 

بري و�ضل اإىل فالندرا".
الوحيد يف  "بلدنا كان  واأو�ضحت: 
اأوروبا القارية الذي مل يزره ذئب" 
ال��ذي لطاملا  منذ ع��اود ه��ذا النوع 
ا�ضتيطان  ل��ل�����ض��ي��د،  ع��ر���ض��ة  ك����ان 
ال��ق��ارة. وه��ذا ال��ذئ��ب ال��ذي اأ�ضله 
من اأملانيا، حيث زوده فريق علمي 
حتركاته  ب��ت��ت��ب��ع  ي�����ض��م��ح  ب���ط���وق 
اأم�ضى فرتة عيد امليالد يف �ضمال 
باجتاه  ي��ت��ن��ق��ل  اأن  ق��ب��ل  ه���ول���ن���دا 
اجلنوب ويعرب احلدود البلجيكية 

يف 2 يناير، بح�ضب اجلمعية.
وكان الذئب الربي، الذي تعّر�س 
ل�ضيد �ضديد وتاأثر مبوجة التمدد 
قد  ال�ضناعي  والتطور  احل�ضري 
اندثر تدريجا من اأوروب��ا الغربية 
القرن  بداية  منذ  تقريبا  بكاملها 
راح يظهر جمددا  لكنه  الع�ضرين، 
ال��ت�����ض��ع��ي��ن��ات وعرث  امل��ن��ط��ق��ة يف  يف 

عليه يف فرن�ضا مثال.
ويف عام 2011، التقطت كامريات 
�ضورا  بلجيكا  جنوب  يف  من�ضوبة 
حد  اإىل  ي�ضبهه  حل��ي��وان  الليل  يف 
العلماء  ع��ل��ى  ت���ع���ذر  ل��ك��ن  ب��ع��ي��د، 
اأثر  اأي  الأم��ر يف ظل غياب  اإثبات 
ظهور  اأي  اأو  ال���ن���ووي  ل��ل��ح��م�����س 

جديد.
ورحبت عدة جمعيات تعنى بالدفاع 
ب��ه��ذا اخلرب،  التنوع احل��ي��وي  ع��ن 
تعتمد  اأن  اإىل  احل��ك��وم��ة  داع���ي���ة 
اأج����ل  م����ن  "خطة  ع���اج���ل  ب�����ض��ك��ل 
لالأ�ضرار  مثال  حت�ضبا  الذئاب"، 
احليوانات  ه��ذه  تلحقها  ق��د  التي 

مبربي املوا�ضي.
وفالندرا  ع��م��وم��ا  ب��ل��ج��ي��ك��ا  وت��ع��د 
خ�����ض��و���ض��ا م����ن امل���ن���اط���ق الأك�����رث 
لل�ضكان والأك��رث منوا على  تعدادا 

ال�ضعيد ال�ضناعي يف اأوروبا.     

�سرطة لندن حتقق 
يف وفاة اأوريوردان 
ل����ن����دن يف وف����اة   حت���ق���ق ����ض���رط���ة 
املغنية  اأوري�������������وردان  دول����وري���������س 
ال�������روك  ف�����ري�����ق  ال���رئ���ي�������ض���ي���ة يف 
التي  ك��ران��ب��ريي��ز  ذا  الأي���رل���ن���دي 
قالت امل�ضوؤولة الإعالمية اخلا�ضة 
الول  اأم�س  فجاأة  توفيت  اإنها  بها 
اأثناء  عاما   46 عمر  عن  الإث��ن��ني 

زيارة للندن لت�ضجيل اأغان.
ومل يت�ضح بعد �ضبب الوفاة.

التعليم يف الهواء الطلق 
اأف�سل لرتكيز الطالب

اإىل  ج��دي��دة  نف�ضية  درا����ض���ة  ن��ت��ائ��ج  دع���ت 
الطلق  ال��ه��واء  اإىل  الأط���ف���ال  ا���ض��ط��ح��اب 
بع�س  يف  املفتوحة  الطبيعية  والأم���اك���ن 
ي�ضاعدهم  ذل��ك  لأن  الدرا�ضية  احل�ض�س 
العلمي.  والتح�ضيل  الرتكيز  زي��ادة  على 
ومتتد فوائد التعّلم يف الأماكن الطبيعية 
امل��ف��ت��وح��ة اإىل حت�����ض��ني ال���ذاك���رة، وزي����ادة 
احل��اف��ز وامل�����ض��اع��ر الإي��ج��اب��ي��ة جت��اه املادة 

التعليمية.
دورية  يف  ُن�ضرت  التي  ال��درا���ض��ة  وبح�ضب 
اإن �ضيكولوجي" اخترب فريق  "فرونتريز 
يف  فر�ضيتهم  اإلينوي  جامعة  من  البحث 
جتربة �ضارك فيها اأطفال اأعمارهم بني 9 
التعليمية  الدرو�س  وا�ضتمرت  �ضنة،  و11 

اأ���ض��اب��ي��ع يف   10 ل���  ال��ط��الب  ال��ت��ي تلقاها 
الهواء الطلق.

يف  كبرياً  حت�ضناً  الدرا�ضة  نتائج  ووج��دت 
الطالب  لدى  وخا�ضة  الرتكيز،  م�ضتوى 

الذين يعانون من نق�س النتباه.
ور�����ض����دت ال���ن���ت���ائ���ج زي�������ادة ال����ق����درة على 
الطبيعية  الأم��اك��ن  يف  العلمي  التح�ضيل 
مغطاة  ك����ان����ت  اإذا  خ���ا����ض���ة  امل���ف���ت���وح���ة 

باحل�ضائ�س اخل�ضراء.
الطالب  خروج  الدرا�ضة  نتائج  واقرتحت 
اإىل اأماكن خ�ضراء ملدة 15 دقيقة يومياً 
ال��ري��ا���ض��ي��ة لتح�ضني  ال��ت��م��اري��ن  مل��م��ار���ض��ة 
والتح�ضيل  وال���ذاك���رة  ال��رتك��ي��ز  م�ضتوى 

العلمي.

"مايو  جامعة  من  اأمريكيون  باحثون  ق��ام  ذات��ه  ال�ضياق  ويف 
كلينيك" الأمريكية بدار�ضة حول �ضبل الو�ضول اإىل ال�ضعادة. 
وتو�ضل الباحثون اإىل ا�ضتنتاج مهم مفاده اأن ال�ضعادة ميكن 
فهناك ظروف معي�ضة  نف�ضه.  داخل  يزرعها  اأن  �ضخ�س  لكل 
بها  ن��ف��ك��ر  ال��ت��ي  ال��ط��رق  م��ن  اأك����رث  ���ض��ع��داء  ب�ضيطة جتعلنا 
ين�ضاأون  ال��ذي��ن  الأ���ض��خ��ا���س  واأن  نتخذها.  ال��ت��ي  وال���ق���رارات 
اأ�ضر ثرية وحياتهم خالية من اجلهد والإره��اق، ل يعني  يف 
اأنهم ي�ضعرون بال�ضعادة ب�ضكل تلقائي. ح�ضبما ورد يف موقع 

تيب" الأملاين. "غيزوندهايت 
خطوات ب�ضيطة ولكنها كفيلة باإ�ضعادنا

ووفقا للباحثني الأمريكني فاإن ال�ضعور بال�ضعادة لي�س �ضعب 
املنال، بل ميكن الو�ضول اإليه بخطوات ب�ضيطة اأهمها:

ب�ضكل  بال�ضعادة  ال�ضعور  ينعك�س  ال�ضعداء:  خمالطة   .1
ال�ضعداء  اأن خمالطة  اإيجابي على الو�ضط املحيط، ما يعني 
بها  ي�ضعرونا  بنا  املحيطني  وجنعل  بال�ضعادة،  ن�ضعر  جتعلنا 

اأي�ضا.
يف  مهم  دور  الجتماعية  للعالقات  والأ�ضدقاء:  العائلة   .2
من  ويقي  احل��ي��اة  يف  مهم  الجتماعي  فالتوا�ضل  �ضعادتنا، 
ال�ضعور بالوحدة، ف�ضال عن اأن اخلرباء النف�ضيني يرون اأن 

دور العائلة والأ�ضدقاء مهم جدا يف اأوقات املحن.
اأن كل ما ميتلكونه  الكثريون  التذمر: يرى  البتعاد عن   .3
اإن��ه م��ف��روغ منه. وعند  اأم��ر ع���ادي، ب��ل حتى  يف حياتهم ه��و 
بالأ�ضياء  يتذكرون  فقط  عندها  ماأ�ضاوي،  حل��ادث  التعر�س 
اجلميلة يف حياتهم. وهنا ين�ضح اخلرباء النف�ضيون ب�ضرورة 
اأي يجب  �ضعداء.  التي ميلكونها وجتعلهم  بالأ�ضياء  التمعن 

النظر اإىل الن�ضف املالآن من الكاأ�س.
للباحثني  وف���ق���ا  احل����ي����اة:  يف  حم����دد  ه����دف  ام���ت���الك   .4
اأو مهاما  اأهدافا  الذين ميلكون  الأ�ضخا�س  الأمريكيني فاإن 
معينة يف حياتهم هم اأكرث �ضعادة من اأولئك الذين يعي�ضون 
بدون هدف. فالقيام باأي مهمة يجعل احلياة لها معنى ويزيد 

الثقة بالنف�س، وهو ما يراه الباحث الأملاين لوت�س اأي�ضا.
ويف حواره مع موقع "بيلد" اأكد الباحث الأمل��اين اأن العديد 
م��ن الأمل����ان اأ���ض��ب��ح��وا ي�����ض��ع��رون ب�����ض��ع��ادة ب��ال��غ��ة م��ن��ذ و�ضول 
اأريد  "ل  بقوله:  ذل��ك  لوت�س  وي���ربر  اأمل��ان��ي��ا،  اإىل  الالجئني 
التقليل من م�ضكلة الالجئني ولكن هنا يف قريتي التي اأعي�س 
فيها اأ�ضبحنا نرى ال�ضعادة يف وجوه الكثري من الأملان، الذين 

يتطوعون مل�ضاعدة الالجئني. فمن 
خالل هذه املهام اأ�ضبح لديهم هدف يف 

بال�ضعاة  ال�ضعور  اأن  يعني  م��ا  حياتهم". 
التعلق  ع��ن  الب��ت��ع��اد  عند  م�ضمونا  يكون 

باملال وال�ضلطة على حّد قول لوت�س.
وين�ضح لوت�س بعدم الن�ضغال كثريا بالبحث 

عن  البحث  اأن  اإىل  م�ضريا  ال�����ض��ع��ادة،  �ضبل  ع��ن 
يختلف  ول  حياتنا،  على  �ضلبي  تاأثري  له  ال�ضعادة 

كثريا عن اإدمان املخدرات. ويربر راأيه بالقول "اأي 
اإدمان يكون دافعه الأ�ضا�ضي هو البحث عن ال�ضعادة. 

وع��ن��دم��ا ن��ح��اول ب��ك��ل ال��و���ض��ائ��ل امل��ت��اح��ة ال��و���ض��ول اإىل 
ال�ضعادة فقد يوؤدي ذلك اإىل تدمري حياتنا".

ما هي البلدان الأف�ضل للعي�س والعمل؟
فاأنت  للعي�س  الأف�����ض��ل  امل��ك��ان  ه��ي  اأوروب����ا  اأن  تظن  كنت  اإن 
خم��ط��ئ ع��ل��ى الأق����ل م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر غ��ال��ب��ي��ة امل�����ض��ارك��ني يف 
والعمل  الطبيعة  م��ع  والعي�س  ال��راح��ة  اأن  اأك���دوا  ا�ضتطالع 
املريح هي اأف�ضل ما يبحثون عنه يف البلدان التي يعي�ضون اأو 

يرغبون يف العي�س فيها
�ضفحة  طرحته  ���ض��وؤال  للعي�س؟  الأف�����ض��ل  ه��ي  ال��ب��ل��دان  اأي 
InternNation على الفي�ضبوك. وجاءت الإجابات غري 
متوقعة متاما، اإذا مل تكن اأملانيا، اأمريكا، �ضوي�ضرا ... الخ من 
البلدان الأوروبية. فما هي اإجابات اأكرث من 14 األف م�ضارك 

يعي�ضون حول العامل.
ج���اءت اأ���ض��رتال��ي��ا يف امل��رت��ب��ة ال��ع��ا���ض��رة ك��اأف�����ض��ل ب��ل��د للعي�س 
والعمل. كما نقلت موقع هوفنغتون بو�ضت الذي ن�ضر مقال 
الطق�س  فبجانب   .InternNation م��وق��ع  ل�ضاحب 
اجلميل يف اغلب مناطق ا�ضرتاليا، هناك فر�س كثرية للعمل 

وللرتفيه عن النف�س.
اأماكن  فيها  تنت�ضر  ال��ت��ي  ك��ن��دا،  ج���اءت  التا�ضعة  امل��رت��ب��ة  يف 
توفر  كندا  اأن  اإىل  بالإ�ضافة  وال��غ��اب��ات،  واحل��دائ��ق  الرتفيه 
حياة هنيئة لالأ�ضرة والأطفال. املرتبة الثامنة احتلتها بنما 
اأبدى  التي ت�ضهد تطورا عمرانيا ومتلك مناخا جميال، لذا 
باملائة من امل�ضاركني يف ال�ضتبيان الرغبة يف الرحيل اإىل   14

بنما للح�ضول على ظروف حياتية اأف�ضل.
تايالند احتلت املرتب ال�ضابعة، حيث جمال الطبيعة ورخ�س 
اأكدت  وق��د  للحياة،  حم��ب  ودود  �ضعب  م��ع  والعي�س  الأ���ض��ع��ار 

اأن العي�س يف  87 من الآراء على  ن�ضبة 
تايالند مريح جدا. وبعيد عن تايالند 
الأر�ضية،  ال��ك��رة  م��ن  ال��ث��اين  ويف اجل���زء 
اح��ت��ل��ت ن��ي��وزل��ن��دا امل��رت��ب��ة ال�����ض��اد���ض��ة، اإذ 
اآرائهم  ا�ضتطلعت  مم��ن  ك��ب��ري  ع���دد  ي��وؤك��د 
عن  بعيدا  للعي�س  ه��ادئ  مكان  نيوزلندا  اأن 

�ضو�ضاء العامل.
لوك�ضمبورغ اأحد خيارين اأوروبيني اثنني بالن�ضبة 
اأرب��اع من يعي�ضون  لأغلب من �ضارك يف ال�ضتطالع، فثالثة 
العمل  ظ��روف  رغ��م  هناك  بحياتهم  �ضعداء  لوك�ضمبورغ  يف 
ال�ضعبة اأحيانا، اإذ يوؤكد هوؤلء اأن اأمان العمل والعي�س يف هذا 

البلد الأوروبي ال�ضغري ل تناف�س.
فيما حلت �ضنغافورة، )�ضورة املقال( يف املرتبة الرابعة، فهذا 
النمر الآ�ضيوي مكان مالئم لالأ�ضخا�س الذين يبحثون عن 
دخل مرتفع، وم�ضتوى حياتي مرتفع وتامني �ضحي حمرتم، 

بيئة جيدة بالإ�ضافة اإىل توفر اخلدمات عامة.
والذي  القائمة  �ضمن  ال��ث��اين  الأوروب����ي  للبلد  بالن�ضبة  اأم��ا 
احتل املرتبة الثالثة عامليا فقد كان مالطا. فاغلب من �ضوت 
يف ال�ضتفتاء قال اإن مالطا هي اأف�ضل مكان للعمل. فالأجور 
ال�ضخ�ضية  اليومية  واحل��ي��اة  العمل  ب��ني  وال��ت��وازن  مرتفعة 

جيدا جدا.
بعيدا عن اأوروبا نرحل نحو اأمريكا اجلنوبية، حيث املك�ضيك 
ما  فغالبا  مفاجئ.  ب�ضكل  عامليا  الثانية  املرتبة  احتلت  التي 
البلد  ن�ضبة اجلرمية يف هذا  ارتفاع  اأخبارا عن  الأنباء  تنقل 
ن�ضبة  لكن  اأف�ضل.  معي�ضي  مب�ضتوى  املطالبة  وامل��ظ��اه��رات 
رائع  مكان  املك�ضيك  اإن  قالوا  اآرائ��ه��م  امل�ضتطلعة  من  كبرية 
للحياة، عازين ذلك اإىل اأنه من ال�ضهل جدا العي�س والتعاي�س 

مع املك�ضيكيني وثقافتهم.
اآما املرتبة الأوىل، فقد كان من ح�ضة الإكوادور، فهي للمرة 
الثانية حتتل املرتبة الأوىل يف هذا ال�ضتطالع غري الر�ضمي، 
الذي ن�ضره موقع هوفنغتون، والذي كما اأ�ضلفنا واأعتمد على 

اأراء النا�س وجتاربهم احلياتية.

اأهم مفاتيح ال�سعادة.. لي�س 
من بينها املال وال ال�سلطة

تختلف الآراء حول م�سببات ال�سعادة: فبينما يرى البع�ض اأن املال هو مفتاح ال�سعادة، 
يعتقد اآخرون اأن ال�سلطة تو�سلهم اإليها. خرباء علم النف�ض يحللون الأمر ويقدمونه 

بب�ساطة، م�سريين اإىل خماطر اإدمان البحث عن ال�سعادة.
كيف ميكننا اأن ن�سعر بال�سعادة؟ �سوؤال رمبا يبحث الكثريون عن اإجابة له، على الرغم 
من اأن هناك الكثري من الأبحاث العلمية التي اأكدت وجود ارتباط وثيق بني ال�سعادة 
واحلالة ال�سحية. لكن ال�سوؤال عن "ماهية ال�سعادة" ليزال ي�سغل الكثري من الباحثني. 
رمبا يعتقد البع�ض اأن امتالك ثروات مالية هو "مفتاح ال�سعادة". لكن الأملاين مانفريد 
ويف  بال�سعادة.  ال�سعور  لنا  يكفل  ل  املال  اأن  يرى  النف�ض،  علم  يف  باحث  وهو  لوت�ض، 

اأن  لوت�ض  الباحث  اأكد  الأمل��اين  بيلد  موقع  مع  حديثه 
ال�سعادة لي�ست جمرد م�ساعر ميكن احل�سول عليها عرب 

موؤثرات ملمو�سة. وعرف لوتز ال�سعادة احلقيقة باليقني 
من عدم ال�سقوط يف العدمية حتى يف اأ�سد الأزمات التي مير بها 

املرء وعندها "ميكننا اأن ن�سعر بال�سعادة".
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�ش�ؤون حملية

رئي�س وزراء بريطانيا االأ�سبق يحث طالب جامعة 
نيويورك اأبوظبي على قيادة العامل نحو االأف�سل

يف جمالت العلوم والتكنولوجيا

مذكرة تفاهم بني جامعة االإمارات و�سندوق الوطن لبناء الكوادر العلمية املواطنة 

جلنة التنمية الثقافية واملجتمعية بنادي الذيد تنظم ور�سة عمل االأ�سجار والنباتات املهددة باالنقرا�س 

•• اأبوظبي - الفجر

بلري،  ت��وين  الأ�ضبق  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  األقى   
نيويورك  جامعة  ط��الب  اأم���ام  حما�ضرة  الأول  اأم�����س 
وذلك  ال�ضعديات،  جزيرة  يف  اجلامعة  مبقر  اأبوظبي 
كجزء من م�ضاركته يف دورة "لغة الأعمال" التي ي�ضرف 
الأمريكي  ال�ضيا�ضي  امل�ضت�ضار  ل��ون��ت��ز،  ف��ران��ك  عليها 
وخبري ا�ضتطالعات الراأي البارز. وتندرج هذه الدورة 
يف اإطار الربنامج الدرا�ضي املكثف ال�ضنوي ل�ضهر يناير 

بجامعة نيويورك اأبوظبي.
اأج��اب ال�ضيد بلري  وبعد حوار طويل مع ال�ضيد تونى، 
جتاوزت  ب��اأع��داد  ح�ضروا  الذين  الطالب  اأ�ضئلة  على 
200 م�ضاركاً. وتركز دورة "لغة الأعمال" على تعريف 
الطالب بالآلية الفاعلة لتحديد وتطبيق لغة الأعمال 

واأ�ضاليب الت�ضالت يف ظروف حقيقية. 

الأ�ضبق  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال  للطالب،  حديثه  وخ��الل 
توين بلري: نحن يف حاجة ما�ضة اإىل جيل من القادة 
يدرك مدى ترابط العامل الذي نعي�س به اليوم. فيجب 
�ضوياً  والعمل  �ضوياً  التفاهم  على  بالقدرة  يتحلوا  اأن 
اإن  وفهم بع�ضهم البع�س والو�ضول حللول م�ضرتكة. 
واملنغلقة  املنفتحة  التوجهات  بني  ال�ضيا�ضية  الفروق 
ال�ضيا�ضية  الذي يحدد اجلغرافيا  الوحيد  العامل  هي 
التوجهات  ف��وح��ده��ا  وال��ع�����ض��ري��ن،  ال���واح���د  ال��ق��رن  يف 
اإىل  ال��ت��ه��دي��دات  حت��وي��ل  ميكنها  ال��ت��ي  ه��ي  املنفتحة 
فر�س، والأزم��ات اإىل م�ضتقبل واعد لالإن�ضانية. وهنا 
اأن  فر�ضة  متلكون  اأنتم  اأبوظبي،  نيويورك  جامعة  يف 

ت�ضبحوا جزءاً من هذا امل�ضتقبل.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ف��ران��ك ل��ون��ت��ز: ل ت��وج��د موؤ�ض�ضة 
تعليمية ذات طبيعة عاملية بالقدر الذي متلكه جامعة 
ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي، ول ي��وج��د ق��ائ��د اأك���رث عاملية من 

ال�ضيد توين بلري، ووجه لونتز حديثه للطالب قائاًل: 
ي�ضاهى.  ل  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  جتاه  "التزامكم 
ميكنهم  واأنا�س  حلول،  بوجود  الأم��ل  متنحونني  اأنتم 
ال�ضجاعة ما ميّكنهم من  تغيري، وميتلكون من  �ضنع 
الدفاع عن مبادئهم حتى يف الأوق��ات التي يبدو فيها 
ل  بيئة  الل��ت��زام جنح يف �ضنع  فهذا  ذل��ك م�ضتحياًل. 
نائب  بلوم،  األفريد  �ضّرح  املنا�ضبة،  وبهذه  لها.  مثيل 
وي�ضّرفنا  ي�ضعدنا  اأب��وظ��ب��ي:  نيويورك  جامعة  رئي�س 
حرم  �ضمن  بلري  ت��وين  ال�ضيد  جديد  من  ن�ضتقبل  اأن 
تتيح  اخلطوة  ه��ذه  واأن  خا�ضة  التعليمية،  موؤ�ض�ضتنا 
اأمام طالبنا فر�ضًة مثاليًة خلو�س حوارات مبا�ضرة مع 
اأهم القادة العامليني يف الع�ضر احلديث"، وتابع بلوم: 
ال�ضيد بلري اجلوهر احلقيقي ملهمتنا  "يعك�س ح�ضور 
الأ�ضا�ضية يف ابتكار بيئة تعليمية متنوعة متّكن طالبنا 
100 دول���ة م��ن ا�ضتك�ضاف  اأك���رث م��ن  ال��ق��ادم��ني ع��رب 

هدف  واإي��ج��اد  املختلفة  حل�ضاراتهم  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ن��وع 
م�ضرتك ملواجهة التحديات التي تواجه الب�ضرية.

وترّكز املواد الدرا�ضية للدورة على اأ�ضا�ضيات الت�ضالت 
جمموعة  حتليل  خ��الل  من  الفعلي  العامل  يف  العامة 
املعا�ضرة  ال�ضحفية  وامل��ق��الت  امل�����ض��ورة  امل��ق��اط��ع  م��ن 
كما  الرقمية.  الإع��الم  و�ضائل  من  وغريها  واملجالت 
بعنوان  األفه  ال��ذي  لونتز  لكتاب  ال��دورة حتلياًل  ت�ضّم 
نحو  بالأعمال  لالرتقاء  الأ�ضا�ضية  امل��ب��ادئ  "الفوز: 

م�ضتويات ا�ضتثنائية".
اخلارجية  وزي��ر  كتاب  يف  درا�ضة  اأي�ضاً  املنهج  وي�ضتمل 
حتت  اأّلفه  ال��ذي  رام�ضفيلد  دونالد  ال�ضابق  الأمريكي 
عنوان: "قواعد رام�ضفيلد: درو�س القيادة يف الأعمال 
�ضيب  كتاب  اإىل  اإ�ضافة  واحلياة"  واحل��رب  وال�ضيا�ضة 
الأفكار  ملاذا ت�ضمد بع�س  را�ضخة:  "اأفكار  ودان هيث: 

بينما متوت اأخرى".

•• العني – الفجر

تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  ع��ن  الإم�����ارات  جامعة  اأع��ل��ن��ت 
م���ع ���ض��ن��دوق ال���وط���ن ه��دف��ه��ا ب���ن���اء ع���الق���ة �ضراكة 
امل�ضرتك  وال��ع��م��ل  ال���ت���ع���اون  وت��ع��زي��ز  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
للم�ضاهمة يف النهو�س بالتعليم، والبتكار ، والبحث 
خمتلف  يف  املواطنة  العلمية  ال��ك��وادر  وب��ن��اء  العلمي، 
خ��دم��ة لالأولويات  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم  جم���الت 
التوقيع على  الإم��ارات��ي.  وج��رى  الوطنية واملجتمع 
مذكرة التفاهم يف املقر الرئي�ضي جلامعة الإمارات يف 
مدينة العني، بح�ضور �ضعادة الأ�ضتاذ الدكتور حممد 
تاج  حممد  و�ضعادة  اجلامعة،  مدير  البيلي  اهلل  عبد 
الدين القا�ضي، مدير ال�ضندوق، وعدد من امل�ضوؤولني 
�ضملت  بجولة  الطرفان  ق��ام  التفاقية  وعقب  فيها. 
وخمتربات  والبتكار  للعلوم  الم��ارات  جامعة  متنزه 

البحاث يف اجلامعة. 
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة، اأك�����د ����ض���ع���ادة حم��م��د ت����اج الدين 
التعليمية  املوؤ�ض�ضات  كربى  مع  ال�ضراكة  القا�ضي:" 
التي  الوطن  �ضندوق  ا�ضرتاتيجية  يف  اأ�ضا�ضية  ركيزة 

الوطنية  الأول����وي����ات  لتج�ضيد  خ��الل��ه��ا  م��ن  ن�ضعى 
اآف�����اق ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ض��ت��دام��ة، ون��ح��ن �ضعداء  وت��ع��زي��ز 
اأعرق  التي تعترب من  الإم��ارات  بالتعاون مع جامعة 
اجلامعات يف دولة الإمارات والتي تقدم برامج بحثية 
متميزة عموماً ينتج عنها ابتكارات وبحوث قيمة تعود 
بالنفع على  م�ضرية التنمية يف اجلامعة والدولة، فمن 
خالل تعاوننا مع هذا ال�ضرح العلمي البارز  �ضنقوم 
بدعم متنزه جامعة المارات والربامج البحثية فيها 
لرت�ضيخ نهج البحاث التطبيقية كو�ضيلة اأ�ضا�ضية يف 
روؤى  تدعم  الأهمية  بالغة  تنموية  م�ضروعات  اإن��ت��اج 

قيادتنا الر�ضيدة  يف بناء اقت�ضاد املعرفة . 
م���ن ج��ان��ب��ه، اأك����د ���ض��ع��ادة الأ����ض���ت���اذ ال��دك��ت��ور حممد 
على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة  مدير  البيلي 
اأه��م��ي��ة ع��ق��د م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م م��ع ���ض��ن��دوق الوطن 
اجلامعة  وا�ضرتاتيجية  روؤية  مع  تاأتي متا�ضياً  والتي 
والهيئات  املوؤ�ض�ضات  وال�ضراكات مع  التعاون  اإث��راء  يف 
توطيد  ع��ل��ى  ال��دائ��م  وح��ر���ض��ه��ا  املختلفة،  ال��وط��ن��ي��ة 
اأوا�ضر التعاون امل�ضرتك مع �ضركائها ال�ضرتاتيجيني 
ي��وؤدون دوراً  املحلي والإقليمي، والذين  امل�ضتوى  على 

اأرق��ى معايري  مهماً يف ت�ضهيل تقدمي اخلدمات وفق 
فر�ضة  ال�ضباب  الباحثني  منح  مع  والكفاءة  اجل��ودة 
ال��ع��م��ل��ي��ة وت��وظ��ف��ي��ه��ا يف خدمة  اك��ت�����ض��اب اخل�����ربات 
وتعزيز  الأفكار  و�ضقل  املقرتحات  وتطوير  املجتمع. 
م��دي��ر اجلامعة:  ���ض��ع��ادة  واأ���ض��اف  الب��ت��ك��ار.  مفاهيم 
"اإن هذه املذكرة �ضيكون لها اأثراً اإيجابياً يف امل�ضاهمة 
م��ن خالل  والب��ت��ك��ار  وال���ري���ادة  التنموية  ب��امل�����ض��اري��ع 
ت��وظ��ي��ف اخل������ربات ال��ع��ل��م��ي��ة يف ج��ام��ع��ة الم������ارات 
ال��دع��م من  امل�ضتقبل" وت��ق��دمي  " ج��ام��ع��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
بالنفع  يعود  علمي  م��ردود  لتحقيق  الوطن  �ضندوق 
على املجتمع الإم��ارات��ي. بناء على ما متتلكه جامعة 
و�ضيقوم   . متميزة  علمية  اإم��ك��ان��ي��ات  م��ن  الإم�����ارات 
�ضندوق الوطن مبوجب مذكرة التفاهم هذه بتوفري 
الدعم والتمويل للباحثني من طلبة جامعة الإمارات 
و    ،www.researcher.ae من خالل من�ضة 
املهني  والإر����ض���اد  والتوجيه  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  ت��وف��ري 
للطلبة الإماراتيني، كما �ضيعمل على تقدمي  برنامج 
امل�ضتقبلية  التعليمية  وال��ربام��ج  الإم��ارات��ي  امل��ربم��ج 
الأخ����رى يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني، و���ض��ي��ت��ع��اون ال��ط��رف��ان يف 

ت�ضويق الخرتاعات وبرامج البحاث التطبيقية.
هذه  مب��وج��ب  الإم�����ارات  جامعة  �ضتكون  امل��ق��اب��ل  ويف 
الوطن،  ملبادرات �ضندوق  ا�ضرتاتيجياً  �ضريكاً  املذكرة 
حتقق  وفنية  ا�ضت�ضارية  خدمات  بتقدمي  تقوم  حيث 
لت�ضجيع  ال���ط���رف���ان  و���ض��ي��ع��م��ل  امل����رج����وة،  الأه�������داف 
ال��ب��اح��ث��ني وال��ط��ل��ب��ة الإم����ارات����ي����ني ع��ل��ى الأب���ح���اث 
من  للدولة  الأول��وي��ة  ذات  القطاعات  يف  التطبيقية 

خالل فر�س التمويل والفعاليات واملبادرات اأخرى.
و���ض��ي��ت��ع��اون ال��ط��رف��ان يف جم���ال الب��ت��ك��ار م��ن خالل 
لتبني  ب��اجل��ام��ع��ة  الب��ت��ك��ار  دع���م  ف��ري��ق  م��ع  التن�ضيق 
ورعاية الفكار الإبداعية املبتكرة املقدمة من الطلبة 
والباحثني فيها، وتهيئة البيئة املنا�ضبة التي متكنهم 
حقيقة  اإىل  واخ���رتاع���ات���ه���م  اأف���ك���اره���م  حت���وي���ل  م���ن 
م�ضاريعهم.  تنمية  يف  ودعمهم  ملمو�ضة  وم�ضروعات 
والعمل معاً لتطوير مهارات طلبة اجلامعة املواطنني 
من خالل برامج تدريبية وار�ضادية كربنامج ج�ضور، 
ب��الإ���ض��اف��ة اإىل ت��ط��وي��ر م���ه���ارات ط��ل��ب��ة امل���دار����س يف 
مدينة العني من خالل برامج تدريبية مثل املربمج 

الإماراتي. 

•• الذيد –الفجر:

الثقايف  ب��ن��ادي  زاي���د  ع���ام  م���ب���ادرات  ف��ع��ال��ي��ات  اأوىل  يف 
واملجتمعية  الثقافية  التنمية  جلنة  نظمت  الريا�ضي 
الزراعة يف  ق�ضم  وبالتعاون مع  البيئة  مبادرات  �ضمن 
والنباتات  بالأ�ضجار  خا�ضة  عمل  ور�ضة  الذيد  بلدية 
امل��ه��ددة ب��الن��ق��را���س. حيث ق��ام امل�����ض��ارك��ون بجولة يف 
البلدية  امل�ضتل  �ضمن  الأ�ضجار  بهذه  اخلا�س  الق�ضم 
يف  وفائدتها  تكوينها  وطبيعة  م�ضمياتها  اإي�ضاح  ومت 
احلياة الربية. وقام �ضعيد مطر بن دملوك رئي�س ق�ضم 
املوروث  عن  مف�ضاًل  �ضرحاً  الذيد  بلدية  يف  ال��زراع��ة 
والأ�ضجار  الو�ضطى  املنطقة  ببيئة  اخل��ا���س  النباتي 
التي ت�ضتهر بها و�ضبل املحافظة عليها وزيادة زراعتها 

بغر�س زيادة رقعة الغطاء النباتي من جديد.
ثم مت ب�ضكل عملي زراعة هذه الأ�ضجار وطريقة �ضقيها 
بعملية  امل�����ض��ارك��ني  بعدها  قام  امل�����ض��ارك��ني  ام���ام  ب��امل��اء 
املوجودة  الطبيعية  املحمية  اإط��ار  يف  وخا�ضة  الزراعة 
يف املنطقة و�ضارك يف الور�ضة  لعبي الألعاب الفردية 
وال�ضادة  والإداري���ني  امل��درب��ني  جميع  مع  الذيد  بنادي 

م�ضوؤويل ق�ضم الزراعة.   

م�ست�سفى ميدور الدويل 24 × 7 يف مدينة العني 
ي�ساهم يف ت�سخي�س متالزمة املبي�س متعّدد التكي�سات

•• العني - الفجر

يجب  اأ�ضا�ضية  �ضروط  لها   PCOS التكي�ضات  متعّدد  املبي�س  متالزمة 
 10 اأك��رث من  ال��ذي يحتوي على  املبي�س  ان  لت�ضخي�ضها حيث  تتوافر  اأن 

التكي�ضات"  متعّدد  "مبي�ضاً  يعترب  بوي�ضات 
وينطبق هذا الأمر على ما يقرب من 25 
يعانني  ل  لكنهن  ال��ن�����ض��اء،  م��ن   30٪ اإىل 
التكي�ضات"  متعدد  املبي�س  "متالزمة  من 
PCOS. ال�ضتاذة الدكتورة زاهدة جبني 
�ضاودري، ا�ضت�ضارية و رئي�ضة ق�ضم اأمرا�س 
ميدور  م�����ض��ت�����ض��ف��ى  وال��ت��ول��ي��د يف  ال��ن�����ض��اء 
ال��دويل 24 × 7 يف مدينة العني، تقول:  
مبتالزمة  امل��راأة  اإ�ضابة  تاأكيد  اأج��ل  "من 
عوار�س  تاأّمل  اإىل  نحتاج  املباي�س،  تكي�س 
املنتظمة،  غري  الطمث  دورات  مثل  اأخ��رى 
ال�ضعر مع  زي���ادة من��و  اأو  ال����وزن،  زي���ادة  اأو 
لذلك،  طبيعية.  غري  هرمونية  م�ضتويات 

فاإن بع�س الن�ضاء يح�ضلن على ت�ضخي�س املبي�س متعّدد الكي�ضات، من دون 
وجود "متالزمة املبي�س متعدد الكي�ضات". هذا الأمر ميكن اأن يكون مربكا ً 
بالن�ضبة اإىل املري�ضة، واأنا اأرى الكثري من املري�ضات اللواتي ي�ضعرن باحلرية 
حيال الت�ضخي�س بعدما قيل لهّن اإن املبي�س لديهّن متعّدد الكي�ضات". ويف 
حني اأن متالزمة تكّي�س املباي�س PCOS منت�ضرة على ال�ضعيد العاملي، ما 
يوؤثر على 5-٪15 من الإناث يف العامل، فاإن الإ�ضابة ال�ضريعة مبتالزمة 
تكي�س املباي�س والعقم، اإن مل يتّم ت�ضخي�ضها بدقة، اأ�ضبحت ت�ضّكل م�ضدر 
قلق متزايد يف الإمارات العربية املتحدة. وقد لحظت د. زاهدة خالل عملها، 
وهوؤلء  املباي�س،  تكي�س  متالزمة  من  تعاين  مري�ضات   4 اأ�ضل  من   1 اأن 
املري�ضات يتّم و�ضف العالج املالئم لهّن فيما يتعلق بال�ضت�ضارة الغذائية، 
اأخرى،  جهة  ومن  باحلالة.  التحّكم  اأ�ضاليب  واأف�ضل  الهرمونات  وموازنة 
تقول الدكتورة زاهدة اإنها لحظت اأن عدداً متزايداً من املري�ضات اللواتي 
يق�ضدونها لعالج العقم، ل يعانني بال�ضرورة من "متالزمة املبي�س متعدد 
املري�ضات  من  كبرياً  جانباً  اأن  جند  عياداتنا،  "يف  وت�ضيف:  التكي�ضات"، 
املباي�س  ال�ضابق على ت�ضخي�س بوجود متالزمة تكّي�س  اللواتي ح�ضلن يف 
لديهّن، ل يعانني من هذه احلالة يف الواقع، وبالتايل يحتجن اإىل عالجات 
تكّي�س  "متالزمة  لت�ضخي�س  ال�ضرورية  الأدوات  اأن  علماً  للعقم".  بديلة 
املباي�س" تتمّثل يف توافر خمترب منا�ضب، وتقييم امل�ضتويات الهرمونية، اإىل 
جانب حتليل الأعرا�س ونتائج املوجات فوق ال�ضوتية. د. زاهدة، التي كانت 
قلقة ب�ضكل كبري اإزاء ارتفاع عدد حالت تكّي�س املباي�س التي مّت ت�ضخي�ضها 
ب�ضكل خاطئ يف ممار�ضتها اليومية، بادرت اإىل تقييم عدد املر�ضى الإناث من 
خمتلف اخللفيات الإثنية اللواتي يق�ضدن امل�ضت�ضفى يف العني. و يف درا�ضة 
اأجرتها، وجدت اأنه من �ضمن الن�ضاء اللواتي �ضملتهّن الدرا�ضة، فاإن عدداً 
كبرياً من املري�ضات ميلكن مبي�ضاً متعدد الكي�ضات ولي�س متالزمة املبي�س 
متعّدد الكي�ضات PCOS كما اأ�ضار ت�ضخي�ضهّن ال�ضابق. علماً اأّنه اإىل جانب 
متالزمة تكّي�س املبي�س وارتباطها بالعقم، فاإن الأ�ضباب الأكرث �ضيوعاً لعقم 
الناث ت�ضمل م�ضاكل الإبا�ضة، تلف اأنابيب فالوب اأو الرحم، و م�ضاكل عنق 
الرحم. كما ميكن اأن ي�ضهم العمر يف العقم لأن تقّدم املراأة يف ال�ضّن يوؤّثر 
على خ�ضوبتها التي متيل ب�ضكل طبيعي اإىل النخفا�س. وغالباً ما يعالج 
العقم عند الن�ضاء من خالل تناول الهرمونات ملوازنة اختالل الهرمونات اأو 
بطانة الرحم اأو دورة الطمث الق�ضرية، مع تناول الأدوية لتحفيز الإبا�ضة، 
اأو ا�ضتخدام املكّمالت الغذائية لتح�ضني اخل�ضوبة، اأو اأخذ امل�ضادات احليوية 
اأو ندبة يف  اإج��راء جراحة طفيفة لإزال��ة وجود ان�ضداد  اأو  لإزال��ة اللتهاب، 
الأن�ضجة من قناة فالوب، اأو الرحم، اأو منطقة احلو�س. من جهته، يقول 
الدكتور اأرون مينون، مدير العمليات يف م�ضت�ضفى ميديور الدويل 24 × 
يف  الن�ضاء  اأمرا�س  اأطباء  من  اخلرباء  لفريق  ميكن  العني:  مدينة  يف   7
الت�ضخي�س  تقدمي  العني  مدينة  يف   7 ×  24 ال��دويل  ميديور  م�ضت�ضفى 
الدقيق، ونحن ملتزمون بتقدمي اأف�ضل العالجات الطبية ملتالزمة تكّي�س 

املبي�س والعقم يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

جامعة زايد تعقد موؤمتر التعليم االأّول 
بالتعاون مع موؤ�ّس�سة الفكر العربي

التعليم يف دولة الإم��ارات العربية  التزامها العميق بدعم ميدان  اإط��ار  يف 
املّتحدة ودول جمل�س التعاون، تعقد كّلية الرتبية يف جامعة زايد موؤمترها 
وذلك  اأف�ضل"،  لغد  مّتقدة  "عقوٌل  للمعّلمني حتت عنوان  الأّول  ال�ضنوي 

يومي 28 فرباير و1 مار�س 2018، يف حرم اجلامعة يف دبي.
وينعقد هذا املوؤمتر بالتعاون مع موؤ�ّض�ضة الفكر العربي التي تويل اهتماماً 
م�ضروعاٍت  وذلك من خالل  والتعليمي،  الرتبوي  الإ�ضالح  بعملية  كبرياً 
عّدة، ويف طليعتها م�ضروع "عربي21" الذي يهدف اإىل الإ�ضهام يف تطوير 
اأ�ضاليب تعّلم اللغة العربية وتعليمها، وذلك بدعم رئي�ضّي من مدينة امللك 

عبد العزيز للعلوم والتقنية. 
ال��رتب��وّي��ني واملعّلمني  وال���ق���ادة  ال��ب��اح��ث��ني  امل��وؤمت��ر نخبة م��ن  ت�����ض��ارك يف 
على  جل�ضاته  يف  الرتكيز  و�ضيتّم  العايل،  التعليم  واأ�ضاتذة  والأخ�ضائّيني 
ورفده  اجل��دي��د  اجل��ي��ل  ودع���م  ن��اج��ح��ة،  وتعليم  تعّلم  بيئات  خلق  اأه��ّم��ي��ة 
يف  وامل�ضاهمة  متغرّي  ع��امل  م��ع  التاأقلم  يف  ت�ضاعده  ومم��ار���ض��ات  مب��ه��ارات 
اخلربات  وت��ب��ادل  للت�ضبيك  ة  من�ضّ امل��وؤمت��ر  يوّفر  فيه.  والتاأثري  تطويره 
تفاعلية  ور���س عمل وجل�ضات متوازية  وذل��ك من خالل  ال�ضراكات،  وعقد 
تت�ضّمن عر�س ممار�ضات املعّلمني الناجحة ومبادراتهم املبتكرة وم�ضاريعهم 
البحثية، حول ا�ضرتاتيجيات التدري�س والإدارة ال�ضّفية والقرائية باللغة 
العربية والإنكليزية، والتقنية والتكنولوجيا والعلوم والريا�ضيات والفنون 

واملو�ضيقى والثقافة وغريها.



تعرتفني  ل  رمب����ا 
ب������غ������ريت������ك م���ن 
الآخ��������������ري��������������ن، 
ميكن  ل���ك���ن���ه���ا 
اإىل  ت��ت��ح��ّول  اأن 
قوي  داف����ع 

اأف�����ض��ل اخل���ط���وات ل�ضتغالل  اإل���ي���ك  ول���و ���ض��م��ن��اً. 
الغرية بطريقة اإيجابية.

انظري اإىل داخلك
ب��ال��ط��رف الآخ�����ر، ب��ل بك  ل تتعلق ال��غ��رية ف��ع��ل��ي��اً 
غ��ال��ب��اً حني  ال�ضلبية  ال��ع��واط��ف  ت��ن�����ض��اأ  ���ض��خ�����ض��ي��اً. 
ول  يهّمك  �ضيئاً  ميلك  اآخ��ر  �ضخ�ضاً  اأن  تالحظني 
هذه  ا�ضتعملي  ع��ل��ي��ه.  احل�����ض��ول  ت�ضتطيعني 
كي حتددي  اإن��ذار  ال�ضائكة كجر�س  امل�ضاعر 
م����ا ي��ن��ق�����ض��ك يف ح���ي���ات���ك. غ���و����ض���ي يف 
التي  امل�ضائل  دي  وح���دِّ م�ضاعرك  عمق 
اخلطوات  اأوىل  اتخذي  ثم  تريدينها، 
كي ت�ضعري بالتح�ّضن وابدئي بتدوين 

لئحة برغباتك احلقيقية.

دي اأهدافك بدقة حدِّ
يجب  تريدينه،  ما  تعرفني  حني 
اأهدافك  حتقيق  على  تعملي  اأن 
ت�ضتائي  اأن  بدل  عملية.  بطريقة 
ا�ضتعمليه  الآخ����ري����ن،  جن���اح  م���ن 
ك��م�����ض��در اإل���ه���ام ل���ك وح������ّددي ما 
اإىل  ت�����ض��ل��ي  ك���ي  ت��ف��ع��ل��ي��ه  اأن  ي��ج��ب 
مكانتهم. اإذا كنت حتتاجني مثاًل اإىل 
الثقة يف النف�س، ت�ضّجلي يف ح�ض�س خا�ضة 
ب��اك��ت�����ض��اب ه���ذه امل���ه���ارة. ب��اخ��ت�����ض��ار، اتخذي 
اأن  ب��دل  رغ��ب��ات��ك  لتحقيق  عملية  خ��ط��وات 

تغاري من اإجنازات النا�س.

تابعي م�سارك
باإحداث  بالإحباط عموماً حني نفكر  ن�ضعر  ملا كنا 
التغريات، فيجب اأن نتابع الرتكيز على ما نريده. 

تذّكري اأن حتقيق الرغبات ل يتطلب قفزات كربى 
اأو تغريات جذرية. 

ب�ضيطة  ت��ت��خ��ذي خ���ط���وات  اأن  اأح���ي���ان���اً  امل��ف��ي��د  م���ن 

ومنتظمة ل�ضمان امل�ضي قدماً. اإذا تعرثِت، تنف�ضي 
بعمق وتذكري اأنك �ضتعي�ضني احلياة التي تريدينها 

قريباً.

مــنــ�عــــات
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النف�سي  ال�سطراب  من  فجائّية  نوبات  تعي�ض  هل   
وتتعّرق،  قلبك  دّقات  تت�سارع  رمّبا  والهلع؟  واخلوف 
وت�سعر باأّنك غري قادٍر على التنّف�ض اأو التفكري ب�سكٍل 
�سحيح. هل تنتج هذه النوبات عن �سبب غري وا�سح؟ 
مع  للتكّيف  الطرائق  اأف�سل  من  جمموعة  اإليك  اإذًا 

ن نوعّية حياتك. ا�سطرابات الهلع، مما يح�سِّ

اف�سل اخلطوات ال�ستغالل غريتك بطريقة ايجابية

مييل من يعانون ا�ضطرابات الهلع اإىل عي�س نوباٍت فجائّية، في�ضيطر عليهم 
اخلوف من عي�س نوبة جديدة يف اأّي وقت. تعرقل هذه احلالة جوانب كثرية 
اأو املدر�ضة، وجتّنبهم املواقف  من حياتهم، فتمنعهم من الذهاب اإىل العمل 

التي يخ�ضون حدوث نوبة هلٍع فيها.
فيبعدون  يعي�ضونه،  مّب��ا  اأح���ٍد  اإخ��ب��ار  م��ن  الهلع  مر�ضى  م��ن  كثري  يخجل 
اأنف�ضهم عن العائلة والأ�ضدقاء، يف حني اأّن هوؤلء قادرون على توفري الدعم 
لهم. كذلك ي�ضتجيب ا�ضطراب الهلع للعالج، وتعترب ا�ضرتاتيجّياِت امل�ضاعدة 
العي�س يف  الأعرا�س من دون  التحّكم يف  الذاتّية خطوة فاعلة وم�ضاعدة يف 

اخلوف. اإليك بع�س الن�ضائح للتكّيف مع ا�ضطراب الهلع.

اكت�سب معلومات عنه
اأعرا�س الهلع يف فهم ما يجري يف  تكمن اخلطوة الأوىل نحو التغّلب على 
ج�ضمك حني حت�ضل النوبة، فجمع املعلومات عن هذه احلالة والعمل على 

اإيجاد املحّفزات الكامنة ت�ضّكالن نقطتي النطالق نحو ال�ضفاء.
وُيرّجح اأّن التوّتر ي�ضّبب املخاوَف وال�ضعور باأّنك تعي�س ا�ضطراب هلع. لكّن 
القلق، ُي�ضّكل جزءاً طبيعّياً من رّد فعل اجل�ضم جتاه عدم اليقني اأو ال�ضتعداد 

رنا للت�ضّرف �ضريعاً  خلطوة �ضعبة اأو ملواجهة املتاعب، ويح�ضّ
يف وجه اخلطر.

ينتج ا�ضطراب الهلع عن تف�ضرٍي خاطئ لردود 
واب��اًل من  ما يحّفز  املخاطر،  الفعل على 

وامل��خ��ي��ف��ة غالباً،  امل��زع��ج��ة  الأع���را����س 
الهلع.  ب���ا����ض���ط���راب  ُي���ع���رف  م���ا  اأو 
التعّر�س  م���ن  ف���اخل���وف  ف��ال��ع��ي�����س 
املواقف  ث��م جت��ّن��ب  م��ن  ه��ل��ع،  لنوبة 
ال���ت���ي رمب����ا ت��ت�����ض��ّب��ب ب���ه���ا، ي���وؤدي���ان 

اإىل مزيد من املواقف والهرب  غالباً 
اأّن  م��ن دوام���ة اخل��وف والقلق. ورغ��م 

تبقى غري  فاإّنها  النوبات خميفة،  هذه 
اجل�ضم.  يطلقه  اإن���ذاٍر  ومبنزلة  م��وؤذي��ة 

اأو  باجلنون  �ضت�ضاب  ب��اأّن��ك  تعتقد  رمب��ا 
مت���وت، ول��ك��ن يف ال���واق���ع ل��ن يحدث 

كما  �ضي�ضعر  ج�����ض��دك  ذل����ك. 
مواجهة  يف  اأن����ه  ل���و 

حيواٍن �ضر�ِس.
بناء عليه، ل بد من اأن تتعّرف اإىل ماهية ا�ضطراب الهلع، وتعرف اأ�ضبابه كي 
النوبات بل  تتعامل معه بالطريقة ال�ضحيحة، والهدف لي�س التخّل�س من 

اإيجاد طرائق للتكّيف معها من دون خوف.

تعّلم تقنّيات ال�سرتخاء
كذلك  ع�ضالتك،  وا�ضرتخاء  ج�ضمك  تهدئة  يف  ال�ضرتخاء  تقنّيات  ت�ضاعد 
توقف  ذل��ك،  اإىل  بالإ�ضافة  بعقالنّية.  اأك��رث  التفكري  على  ال��ق��درة  متنحك 
ا�ضرتاتيجّيات ال�ضرتخاء اإنتاج هورمونات التوّتر ومن بينها الأدرينالني، ما 

يثبت لنا اأّننا ل نواجه اأّي خطر.
ُي�ضّمى  م��ا  وه��و  تنف�ضك،  �ضيت�ضارع  بالقلق،  ت�ضعر  عندما  ب��ه��دوء:  التنّف�س 
)التنّف�س املفرط(. عندئٍذ، ن�ضعر بالدوار فيزداد القلق. اأما التنّف�س الهادئ 
الأعرا�س  تخفيف  يف  وي�ضاعد  الهلع،  با�ضطراب  املرتبطة  امل�ضاعر  فيحارب 

اجل�ضدّية. لذا مار�ضه مّرتني يومياً مّدة 5 دقائق على الأقّل:
ثواٍن. اأربع  اأنفك  من  ببطٍء  الهواء  • ا�ضتن�ضق 

اثنتني. اأو  ثانيٍة  • توّقف 
ثواٍن. اأربع  بهدوء  فمك  من  الهواء  • اأخرج 

التايل. النف�س  تاأخذ  اأن  قبل  ثواٍن  ب�ضع  • توّقف 
ومينع  ج�ضمك  اإىل  الأوك�ضيجني  دخول  الهادئ  التنّف�س  ينّظم   •

ال�ضعور بالدوار والوخز املرتبط بالتنّف�س املفرط.
هذا  ال���ض��رتخ��اء  ن��وع  يعّلمك  العميق:  الع�ضالت  ا���ض��رتخ��اء 
مار�ضه  لذا  واإجهادها.  الع�ضالت  توّتر  على  الق�ضاء  كيفّية 
يومياً بهدف الوقاية، بغ�س النظر اإن كنت ت�ضعر بالتوتر اأو 
ل. يف البداية، عليك اأن ت�ضّد جمموعة معّينة من الع�ضالت 
 15 �س  خ�ضّ ترخيها.  ث��ّم  وال��ك��ت��ف��ني،  كالعنق  ج�ضمك  يف 

دقيقة ل�ضتكمال مترين ا�ضرتخاء الع�ضالت العميق:
امل�ضتهدفة. الع�ضالت  جمموعة  • �ضّد 

الإمكان  ق��در  الع�ضالت  ه��ذه  و���ض��ّد  عميقاً  نف�ضاً  خ��ذ   •
خم�س ثواٍن.

النف�س. واأخرج  ال�ضغط  هذا  • ُحّل 
قبل  ثانية   15 مّدة  ال�ضرتخاء  على  • حافظ 
اإىل جم��م��وع��ة ج���دي���دة من  الن���ت���ق���ال 

الع�ضالت.
على  الرتكيز  امل��ه��ّم  م��ن   •
الذي  ال�����ض��ع��ور  يف  ال���ف���رق 
ع�ضالتك  اإي����اه  متنحك 
م�ضدودة  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا 
وع����������ن����������دم����������ا ت������ك������ون 

م�ضرتخية.

حتدَّ اأفكارك
التي  الأف���ك���ار  ُت��ق�����ض��م 
اأث��ن��اء نوبات  ت����راودك 
فئتني:  اإىل  ال���ه���ل���ع 
والكارثّية.  امل��ب��ال��غ��ة 
احللقة  م���ن  ل��ل��خ��روج 
الهلع،  املفرغة لنوبات 
طريقة  ب��ت��غ��ي��ري  اب�����داأ 
تفكريك قبل اأفعالك.

حتّدي املبالغة: لتحّدي 
عليك  ب��الأف��ك��ار،  املبالغة 
الأخ������رية  اأّن  ف���ه���م  اأّوًل 

املوؤّيدة لأفكارك واملناه�ضة لها.  تكّهنات ولي�ضت حقائق. بعدئٍذ، قّيم الأدّلة 
اإليك بع�س الأ�ضئلة التي ميكنك طرحها على نف�ضك:
الهلع؟ نوبات  خالل  الفكرة  هذه  راودتني  مّرة  • كم 

وحتّققت؟ �ضبق  • هل 
الفكرة؟ هذه  �ضتتحّقق  هل  هلع،  بنوبِة  فيها  اأمّر  التي  املقبلة  املّرة  • يف 

اأوهاماً  كانت  اأي�ضاً  واأّنها  خماوفك،  تتحقق  اأن  امل�ضتبعد  من  اأّن  • �ضتدرك 
يف املّرات ال�ضابقة التي مررت فيها بنوبة هلع.

لتتعامل معه.  ثّم ِجد طريقة  اأم��ٍر قد يحدث  اأ�ضواأ  الكارثّية: تخّيل  حتّدي 
اإليك بع�س الأ�ضئلة التي ميكنك طرحها على نف�ضك:

-ما هو اأ�ضواأ اأمر قد يحدث؟
-اإىل اأّية درجٍة هو �ضّيئ؟

من  �ضهر  اأو  اأ���ض��ب��وع  بعد  حياتي  يف  �ضيوؤّثر  -ه��ل 
الآن؟

-ما هي الإجراءات التي �ضاأّتخذها للتعامل 
مع هذا الأمر يف حال وقوعه؟

اأن ح��دث ه��ذا الأم����ر؟ وهل  -ه��ل �ضبق 
اأحدث فرقاً يف حياتي؟

خماوفك  ب��ع�����س  اأن  اإىل  ��ل  ���ض��ت��ت��و���ضّ
ي�ضّبب انزعاجاً ب�ضيطاً ولي�س توّتراً، 
واأّن ثمة طرائق ت�ضاعدك يف التعامل 

مع املواقف كاّفة.

ا�سنع لنف�سك بطاقات مواجهة
اأّن  يفيدك �ضنع بطاقات مواجهة مبا 

واملخيفة  امل�ضاعدة  غري  الأف��ك��ار  حت��ّدي 
اأمر  ال�ضديد  ال��ت��وّت��ر  اأوق���ات  يف 

ت��ت�����ض��ّم��ن هذه  ����ض���ع���ب. 
ال����ب����ط����اق����ات اأف������ك������اراً 

نوبات  ع���ن  واق���ع���ّي���ة 
ال�����ه�����ل�����ع ت����ت����ح����ّدى 
ال�ضلبي.  ت��ف��ك��ريك 
تدوين  ت�����ض��ت��ط��ي��ع 
اأوراٍق  على  الأف��ك��ار 

بطاقات  اأو  ���ض��غ��رية 
م��ع��ك طوال  حت��م��ل��ه��ا 

اليوم.
امل�������خ�������اوف من  ت�����ت�����ن�����ّوع 

ولكن  اآخ�����ر  اإىل  ���ض��خ�����ٍس 
اإليك بع�س الأمثلة العاّمة 

ع�����ن اأف������ك������اٍر واق�����ع�����ّي�����ٍة قد 
ت�ضاعدك:

ولي�س حالة  �ضراع  به  اأمّر  • ما 
رعٍب.

التفكري. فّخ  يف  اأقع  • اأنا 
الفكرة  بني  الأمر  علّي  • اختلط 

واحلقيقة.
قلق. اأّنني  النا�س  يعرف  • ل 

طوياًل. ال�ضعور  هذا  يدوم  • لن 
الو�ضع. هذا  حتّمل  • ميكنني 

الني  لالأوقات  البطاقات  قراءة  ترتك  • ل 
يومياً  منها  ا�ضتفد  ب��ل  ب��ال��ق��ل��ق،  فيها  ت�ضعر 
لتذّكر نف�ضك ب�ضرورة تغيري طريقة تفكريك.

واجه خماوفك
املرحلة الأخرية يف التكّيف مع ا�ضطراب الهلع على املدى البعيد، تكمن يف 
ج�ضدك  تنتاب  التي  املزعجة  الأحا�ضي�س  فيها  مبا  كافة،  خماوفك  مواجهة 

واملواقف والأماكن والن�ضاطات التي تخ�ضاها.
باإمكانك تخفيف ردود الفعل القوية جتاه املحّفزات من خالل عملّية )نزع 

احل�ضا�ضّية(، من ثم لن تقوم جمدداً برّد الفعل الالإرادّي ذاته جتاه القلق.
مواجهة اخلوف من الأحا�ضي�س اجل�ضدّية: يتعّر�س امل�ضاب بنوبة هلع للدوار 
اأن تتمّرن على هذه  اأو ت�ضارع دّقات القلب غالباً. لذا يجب  وت�ضّو�س الروؤية 
الأحا�ضي�س اإىل اأن تتوّقف عن القلق ب�ضاأنها يف النهاية. اإليك متارين تواجه 

بها خماوفك:
دقيقة. مدة  مكانك  يف  ارك�س  القلب:  دّقات  • ت�ضارع 

ال�ضالمل  على  ون���زوًل  ���ض��ع��وداً  ارك�����س  ال�����ض��در:  يف  • ان��زع��اج 
دقيقة.

دقيقة. مدة  و�ضريعاً  عميقاً  تنّف�س  النف�س:  • انقطاع 
واأدخ���ل  اأن��ف��ك  فتحَتي  اأغ��ل��ق  ب��الخ��ت��ن��اق:  • ���ض��ع��وٌر 

النف�س واأخرجه عرب ق�ّضة �ضغرية دقيقة.
مّدة  اأخ��رى  اإىل  جهٍة  من  راأ�ضك  هزَّ  ال��دوار:   •

ثانية.  30
ثّم  دقيقة،  ال�ضوء  اإىل  اأنظر  الروؤية:  • ت�ضّو�س 

حاول قراءة بع�س الأ�ضطر.
املحاولت  ووا����ض���ل  يخيفك  م��ا  ب���اأق���ّل  اب����داأ   •

تدريجاً اإىل اأن ت�ضل اإىل اأكرث اأمٍر يخيفك.
امل��واق��ف والأم���اك���ن: عليك  مواجهة اخل���وف م��ن 
اأو  ال��ن�����ض��اط��ات  اأو  الأم���اك���ن  اأو  امل���واق���ف  م��واج��ه��ة 

الأغرا�س التي 
اأنها  م���ع���ت���ق���داً  ع������ادة  ت��ت��ج��ّن��ب��ه��ا  ك���ن���ت 
لئحة  �ضع  هلع.  بنوبة  �ضت�ضيبك 
و�ضوًل  تخ�ضاه  اأمر  باأقّل  تبداأ 

اإىل اأكرث ما يخيفك.
 بعد ذلك، تعّر�س لأقّل اأمر 
يخيفك مراراً وتكراراً اإىل 
جتاهه.  قلقك  يتدّنى  اأن 
ت���ب���ق���ى ه�������ذه امل����واج����ه����ة 
ال����ب����داي����ة  يف  �����ض����ري����ع����ة 
تطّورها  ث��ّم  وخم��ت�����ض��رة، 

مع الوقت. 
ميكنك  امل��ث��ال،  �ضبيل  على 
ال��ذه��اب م��رات ع��دة برفقة 
�ضديق اأو اأحد اأفراد العائلة 
تخ�ضاه،  كنت  مكاٍن طاملا  اإىل 
ثم تزور املكان نف�ضه مبفردك 

لحقاً. هكذا تعالج امل�ضكلة.
من املهّم اأن ت�ضع خّطة لتمارين 
ت�ضيطر  ب��اأّن��ك  لت�ضعر  امل��واج��ه��ة 

على الو�ضع،
 لذا حّدد خطواتك، ومتى تنوي 

حتقيقها.
رمب��������ا ت����رع����ب����ك م�����واج�����ه�����ة اأك������رب 

خماوفك. 
لذا خذ الوقت الذي حتتاج اإليه واعمل وفقاً 
للنمط الذي يريحك، من ثم تتخّطى القلق الذي 

تعي�ضه يف نهاية املطاف.

ت�سارع دقات القلب وتعرق �سديد

اأف�سل الو�سائل للتكّيف مع ا�سطرابات الهلع
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العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11898  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ارت هاو�س للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ويل خان توتى خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات 
عمالية وقدرها )43871 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1200( بال�ضافة اىل ٪9 
ومقابل  وامل�ضاريف  وبالر�ضوم  التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  قانونية  فائدة 
يوم  لها جل�ضة  رقم:AE177690169MB وحددت  ال�ضكوى  املحاماة يف  اتعاب 
الثنني املوافق 2018/1/22 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او م�ضتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ضور 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/13277  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ق�ضقايي ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /ليون دامني واجنو واجنو قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )16175 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح��ددت   mb990725933ae:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2018/1/24 ال�ضاعة 08.30 �س مبكتب ادارة الدعوى 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/68  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-م��اي��ك��رو وينز �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي /جام�س وات�ضون �ضري�ضتي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )45800 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وحددت   MB991055193AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
 ch2.E.22:جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/1/28 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4110  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/ا�ضرتايت �س.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/القارات 
خلدمات نقل الوثائق ���س.ذ.م.م وميثله:علي ا�ضماعيل حممد عبداهلل الزرعوين 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)67.603.88( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ 
ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها 
 Ch1.C.14 جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/6  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/337  مدين كلي 
ان  القامة مبا  ف��راج من�ضوترا جمهول حمل  �ضاجنيف قندهار  املدعي عليه/1-  اىل 
املدعي/اكوا فين�ضرز انرتنا�ضونال م.م.ح وميثله:حمدان عبداهلل �ضبيح �ضيف الكعبي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/11/15  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�ضالح/كوا فين�ضرز انرتنا�ضونال م.م.ح بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
مبلغ )500.000( دولر امريكي او ما يعادل مبلغ )1.800.000( درهم اماراتي والزمت 
املدعي عليها من امل�ضروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر 
با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3624 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- منرية حممد علي دهقاين جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/اآر بي ام لتاجري ال�ضيارات ذ.م.م وميثله:حممد 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  الها�ضمي  ب��ره��ان  مرت�ضى  يعقوب  مرت�ضى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15463( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2857  مدين جزئي

مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  رم�ضان  حممد  �ضبحي  الدين  عليه/عز  املدعي  اىل 
اأقام  قد  احلمادي  يو�ضف  احمد  حممد  وميثله:يو�ضف  عالوي  املدعي/ح�ضان  ان 
 )17000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك 
من   ٪12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م 
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  التام.  ال�ضداد  ت��اري��خ:2015/6/21 وحتى 
2018/1/24  ال�ضاعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/85  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه /1- وقا�س ح�ضني خان ح�ضن تف�ضل جمهول حمل القامة مبا ان 
عليك  اأق��ام  قد  امل�ضعبني  القيظي  عبداهلل  وميثله:مبارك  الن�ضاء  نعيم  املدعي/�ضيدة 
درهم   )182.100( مبلغ  للمدعية  ي��رد  ان  عليه  امل��دع��ي  ال���زام  ومو�ضوعها  ال��دع��وى 
الزامه  م��ع  ال�ضداد  مت��ام  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   ٪12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة 
املعجل  بالنفاذ  م�ضمول  بحكم  املحاماة  اتعاب  ومقابل  والر�ضوم  وامل�ضروفات  ب��الداء 
�س   8.30 ال�ضاعة   2018/1/23 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  كفالة.  وب��ال 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/5347  تنفيذ عمايل 

ان طالب  ���ض��ده/1- �ضيث م.د.م.����س جمهول حمل القامة مبا  املنفذ  اىل 
وميثله:عبداهلل  مينديز  �ضيلفا  ودا  بينت  اليك�ضندرا  التنفيذ/بينفيندا 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  ال��زري ال�ضام�ضي قد  حممد علي 
املنفذ به وق��دره )232151( دره��م اىل طالب  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )11063( درهم ر�ضوم خلزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/4070  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1- حممد �ضرجيل �ضي�ضوديا حممد علي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/اميك�س )ال�ضرق الو�ضط( �س.م.ب )م( فرع دبي وميثله:خليفة عبداهلل �ضعيد 
عبداهلل بن هويدن الكتبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )100.338.26( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12٪ من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 
اأو  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �س   2018/1/24
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2107  جتاري كلي
 -3 راوت��ر  ناجور خ��اين  بيجو  ����س.ذ.م.م 2-  العامة  للتجارة  م��ارت  اي��زي  املدعي عليه /1-  اىل 
ك��ولرى 4- رينى مول جوزيف فيالبانييل جمهول  ناير نيليارى  دام��وداران  راجي�س �ضرييات 
حمل القامة مبا ان املدعي/�ضركة املراعي المارات �س.ذ.م.م وميثلها ال�ضيد/ح�ضام بن موفق 
يو�ضف احلمادي قد  احمد  املدعية وميثله:يو�ضف حممد  ب�ضفته مدير   - اليو�ضف  بن حممد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )2.450.777( درهم 
وحتى  ال�ضتحقاق:2017/8/13  تاريخ  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
املوافق  املعجل بال كفالة. وح��ددت لها جل�ضة يوم الثنني  بالنفاذ  التام و�ضمول احلكم  ال�ضداد 
2018/1/29 ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/975  ا�شتئناف مدين    
جمهول  الدين  �ضم�س  تيادات  بو  الدين  وجيه   -1 �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف /�ضركة الفجرية الوطنية للتاأمني �س.م.ع 
وميثله:مارون وديع مطر قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى 

رقم 2016/1852 مدين جزئي بتاريخ:2017/7/16     
وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء املوافق 2018/2/14 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/762  تنفيذ عقاري   
التنفيذ/ ان طالب  القامة مبا  ����س.م.ح  جمهول حمل  ديفيلوبرز  ���ض��ده/1- جلف  املنفذ  اىل 

عبدالعزيز عبدالروؤوف عبدالرحمن حممد العور وميثله:احمد مهدي فهد بادي العتيبي
نعلنكم باحلكم ال�ضادر يف الدعوى رق��م:2016/82 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2016/8/28   

باعتباره �ضندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�ضداد مبلغ وقدره )909980( درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ حتى متام ال�ضداد 

وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
2- بف�ضخ التعاقد )اتفاقية البيع وال�ضراء( مو�ضوع الدعوى املوؤرخة:2008/9/16 عن الوحدة 

رقم:231 مب�ضروع باملاروزا .
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12765  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-القب�ضة العاملية ملقاولت البناء ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /لياقت علي �ضري وهاب قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات 
عمالية وقدرها )200000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم 
لها  وح���ددت   MB167155728AE:ال�ضكوى رق��م  كفالة  ب��ال  املعجل  بالنفاذ 
جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/20 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11977  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-يو تي لالعمال الفنية وخدمات التنظيف ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /طاهر اقبال حممد ا�ضرف جافيد قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )31169 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB1786301043AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )2000(
�س   08.30 ال�������ض���اع���ة   2018/2/18 امل����واف����ق  الح������د  ي�����وم  ج��ل�����ض��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12224  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كون�ضوليدايتد انترينا�ضيوال للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /وقا�س ر�ضا حممد ابراهيم قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  دره��م(  املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )35966 
 MB990089589AE/2017:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م 
�س   08.30 ال�����ض��اع��ة   2018/1/24 امل����واف����ق  الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/5053  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- �ضوبر �ضرتنث للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ا�ضف حممد علي خان قد اأقام  عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
مبلغ  اىل  بال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )7008(
)755( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/5038  تنفيذ عمايل 

مبا  القامة  حمل  جمهول  عبدالقادر  ح�ضني  �ضمري  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 

وميثله:�ضمري  �����س.م.ع  للتاأمني  ع��م��ان  �ضركة  التنفيذ/�ضركة  ط��ال��ب  ان 

والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  قد  كنعان  حليم 

بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1914821( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 

املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4793  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  والن�ضر  للطباعة  الريامي  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
�ضاكو وميثله:احمد ح�ضن  كوناثو  التنفيذ/�ضتانلي  ان طالب  القامة مبا 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله  املازمي قد  حممد عبداهلل 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )50022( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )3678 ( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12966  عمايل جزئي
ملقاولت  ان��ك��ون   - �ضابقا   - ������س.ذ.م.م  الهند�ضية  �ضي  اي��ه  1-ب���ي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي /ايفاجنيلني  ان  القامة مبا  ���س.ذ.م.م - حاليا جمهول حمل  التحتيه  البنى 
عمالية  مب�ضتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  كابيلى  ب���ولن 
وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(   2000( ع���ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م(   25362( وق��دره��ا 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت   MB990081597AE:ال�ضكوى رقم 
اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   08.30 ال�ضاعة   2018/2/6
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12926  عمايل جزئي
حمل  جم��ه��ول  ������س.ذ.م.م  ل��الن�����ض��اءات  كا�ضتل  1-�ضيلفر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /���ض��وك��ت ع��ل��ي خ���ان ن��ي��از ع��ل��ي خ���ان ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   16001( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
ال�ضكوى  وامل�ضاريف يف  والر�ضوم  دره��م(   1200( وق��دره  ع��ودة مببلغ  وتذكرة 
املوافق  الح�����د  ي����وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB99077774ae:رقم
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���س   08.30 ال�����ض��اع��ة   2018/1/21
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11830  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-توين �ضتارز خلدمات التنظيف �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  اهلل  رايف  اهلل  /�ضجاد  املدعي  ان  مبا 
 )1200( وق��دره  مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   19704( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
درهم وبالر�ضوم وامل�ضاريف يف ال�ضكوى رقم:AE179158482MB وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/13 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11831  عمايل جزئي

������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  التنظيف  ���ض��ت��ارز خل��دم��ات  امل��دع��ي عليه / 1-ت��وي��ن  اىل 
القامة مبا ان املدعي /رميز خان ب�ضري حممد قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
وقدره  مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   17391( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
 AE179158816MB:1200( درهم وبالر�ضوم وامل�ضاريف يف ال�ضكوى رقم(
وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2018/1/31 ال�ضاعة 08.30 �س مبكتب ادارة 
الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11326  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ريناد اجلنة لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ام��ام  ال�ضعيد  املحمدي  /ر�ضا  املدعي  ان  مبا 
وتذكرة عودة مببلغ )2500(  دره��م(  املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )10125 
لها  وح��ددت   mb177977380ae:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م 
لذا  الدعوى  ادارة  08.30 �س مبكتب  ال�ضاعة  املوافق 2018/2/4  الحد  يوم  جل�ضة 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

األربعاء   17   يناير    2018  م   -   العـدد  12226  
Wednesday  17   January   2018  -  Issue No   12226



25

املال والأعمال
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»تبارك« ت�ستحوذ على احل�سة 
االأكرب يف �سركة م�ساهمة خا�سة

•• اأبوظبي-الفجر: 

على  تزيد  ن�ضبة  على  ا�ضتحواذها  ع��ن  ام�س  لال�ضتثمار  ت��ب��ارك  �ضركة  اأعلنت 
ومقرها  العقاري”  والت�ضويق  للتطوير  “ت�ضويق  �ضركة  اأ�ضهم  م��ن   %  80
اأبوظبي. وياأتي هذا ال�ضتحواذ كجزء من خطط �ضركة “تبارك” الرامية اإىل 
دولية  عقارات  ا�ضتثمارات  الآن  ت�ضمل  والتي  العقارية،  حمفظتها  ودعم  تنويع 
املبتكرة  الطبية”  “مدينة مراك�س  مبا فيها  “ت�ضويق”،  ل�  تابعة  ا�ضرتاتيجية 
يف املغرب، وهافن لك�ضايد ريزيدن�ضز، وكا�ضابرينا فاكي�ضن فيال�س يف ماليزيا. 
وتعليقا على عملية ال�ضتحواذ، قال اأحمد الكيالين، الرئي�س التنفيذي ل�ضركة 
تبارك: ي�ضرنا اأن ن�ضتهل عامنا ال�ضتثماري باإعالننا هذا، والذي ميثل اإجنازاً 
حمفظة  اىل  فبالإ�ضافة  العام.  لهذا  الطموحة  ال�ضتثمارية  خطتنا  يف  ب��ارزاً 

�ضيتم  احل��ال��ي��ة،  ال���ض��ت��ث��م��اري��ة  ت�ضويق 
املرتبطة  امل�ضاريع  من  العديد  اإ�ضافة 
مبا�ضرة با�ضتثمارات تبارك يف املنطقة، 

وخالل فرتة ق�ضرية. 
فريق  �ضيوا�ضل  كما  ال��ك��ي��الين:  واأك���د 
الفر�س  ع����ن  ال���ب���ح���ث  يف  “تبارك” 
ميكننا  ح���ي���ث  الأ�������ض������واق  يف  امل����وات����ي����ة 
ال�ضتثمار ب�ضكل فعال وحتقيق عائدات 
تبارك  فل�ضفة  جوهر  اإن  عالية.  مالية 
ال���ض��ت��ث��م��اري��ة ي��ك��م��ن يف ال���ض��ت��ث��م��ار يف 
التي ت�ضهم يف دعم  الإماراتية  امل�ضاريع 
مع  يتما�ضى  مب��ا  ال��وط��ن��ي،  الق��ت�����ض��اد 
الإمارات  لدولة  احلكيمة  القيادة  روؤية 
متتلك”  اأ�ضاف:  كما  املتحدة.  العربية 

م�ضاريع مبتكرة يف القطاع العقاري، وبالعتماد على �ضبكة عمالئنا  ت�ضويق” 
وانفتاحنا على الأ�ضواق، فاإننا نتوقع طلبا �ضوقيا كبريا على فر�س ال�ضتثمار 
�ضركة  تاأ�ض�ضت  وعاملياً.   حملياً  “ت�ضويق”  توفرها  التي  العقارية  امل�ضاريع  يف 
اأبو ظبي، وهي �ضركة ا�ضتثمار تعمل على  2011 يف  تبارك لال�ضتثمار يف عام 
ال�ضركات اخلا�ضة وامل�ضاهمة ودعمها ماليا وت�ضغيليا لتطوير  ال�ضتحواذ على 
عالية  عوائد  حتقيق  مع  اأدائ��ه��ا،  وتعزيز  ال�ضركات  ه��ذه  اأع��م��ال  هيكلة  واإع���ادة 

للم�ضتثمرين.  

اأ�سواق املال االإماراتية تعاود 
ن�ساطها وتك�سب 3.5 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

الذي  التما�ضك  بعد  ام�س  جم��ددا  �ضعودها  الإم��ارات��ي��ة  امل��ال  اأ���ض��واق  ا�ضتاأنفت 
ل��رتت��ف��ع قيمة  ال���ت���داول  �ضهية  التح�ضن يف  م��ن  امل��زي��د  و���ض��ط  اأم�����س  اأظ��ه��رت��ه 
ال�ضفقات اإىل نحو 753 مليون درهم بنمو ن�ضبته 41.2 يف املائة مقارنة مع 
جل�ضة اأم�س الأول.. لتك�ضب القيمة ال�ضوقية لالأ�ضهم املتداولة 3.5 مليار درهم 
يف ختام التعامالت. وجاءت عودة التح�ضن اإىل الأ�ضواق بدعم من بدء اإف�ضاح 
عن  امل�ضاهمني  على  املقرتحة  وتوزيعاتها  املالية  بياناتها  عن  ال�ضركات  بع�س 
اأ�ضهم يف زيادة حجم ال�ضيولة التي مت �ضخها ام�س  اأرباح العام املا�ضي وهو ما 
من قبل امل�ضتثمرين بهدف احل�ضول على التوزيعات ال�ضنوية. ووا�ضل املوؤ�ضر 
ن�ضبته  بنمو  4615 نقطة  بالغا  املالية �ضعوده  ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�ضوق  العام 
0.29 يف املائة.. يف حني قفز املوؤ�ضر العام ل�ضوق دبي املايل اإىل 3525 نقطة 
بزيادة ن�ضبتها 0.85 يف املائة حتقق اجلزء الأكرب منها يف ال�ضاعة الأخرية من 
اإىل الأ�ضعار كان  اإن عودة الرتفاع جمددا  ال�ضوق  التعامالت. وقال و�ضطاء يف 
اأمرا متوقعا وقد تعزز بعد اف�ضاح �ضركات كربى اليوم عن بيانات املالية جيدة 
عن ارباح العام املا�ضي.. م�ضريين اىل ان املزيد من عمليات الإف�ضاح من �ضانها 
دعم الأ�ضواق نحو م�ضتويات جديدة اأخرى خالل ال�ضهر اجلاري. وتف�ضيال.. 
على م�ضتوى حركة الأ�ضهم فقد قفز �ضهم اعمار جمددا اىل 7.31 درهم وتبعه 
ك�ضب  ال��ذي  مولز  اعمار  ومنها  العقارية  القطاع  اأ�ضهم  بقية  الإجت��اه  نف�س  يف 
درهم   5.70 عند  للتطوير  اعمار  وكذلك  دره��م   2.30 بالغا   3% اكرث من 
2.68 درهم. وبعد اعالن  3.49 درهم وارابتك اىل  ،و�ضعد �ضهم داماك اىل 
بنك الإمارات دبي الوطني عن منو ارباحه بن�ضبة 15 يف املائة وتوزيعات �ضخية 
8.45 دره��م . وعلى اجلانب الأخر  امل��ايل اىل  امل��درج يف �ضوق دبي  قفز �ضهمه 
وا�ضل �ضهم بنك اأبوظبي الأول املرتفع اىل 11.25 درهم قيادة الدعم ملوؤ�ضر 
�ضوق اأبوظبي �ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية اىل جانب �ضهم الدار ال�ضاعد اىل 
م�ضتوى 2.28 درهم.. وبلغ عدد الأ�ضهم املتداولة املتداولة 302 مليون �ضهم 
وو�ضل عدد ال�ضفقات املنفذة نحو 5557 �ضفقة. وارتفع عدد ا�ضهم ال�ضركات 
املتداولة اىل 74 �ضهما اغلقت ا�ضهم 28 منها على ارتفاع فيما انخف�ضت اأ�ضعار 

اأ�ضهم 22 �ضركة ومل يطراأ تغيري على اأ�ضعار اأ�ضهم 24 �ضركة.

ال�سافية االأرباح  درهم  مليار   8.35
 لـ » االإمارات دبي الوطني « يف 2017

•• دبي-وام:

8.35 مليار دره��م يف  بلغت  اأرباحا �ضافية  الوطني  الإم���ارات دبي  حقق بنك 
العام 2017 بزيادة بن�ضبة 15 يف املائة مقارنة بالعام املا�ضي.

ال�ضابق  بالعام  مقارنة  امل��ائ��ة  يف   7 بن�ضبة  حت�ضنا  الفائدة  دخ��ل  �ضايف  و�ضهد 
نتيجة منو القرو�س والتاأثري الإيجابي لالرتفاع الأخري يف اأ�ضعار الفائدة .. 
كما حظي الأداء الت�ضغيلي بالدعم الناجت عن ارتفاع الدخل من غري الفائدة 
وانخفا�س النفقات وحت�ضن تكلفة املخاطر. وتوا�ضل امليزانية العمومية للبنك 
اكت�ضاب زخم اأكرب حيث �ضهدت مزيدا من التح�ضينات يف راأ�س املال وال�ضيولة 
اإ�ضدار  الإدارة  ملجل�س  النتائج  هذه  اأتاحت  وقد  الئتمان  ج��ودة  يف  وا�ضتقرارا 
و�ضهد  الواحد.  لل�ضهم  فل�ضا   40 بواقع   2017 لعام  اأرب��اح  بتوزيع  تو�ضيات 
�ضايف دخل الفائدة حت�ضنا بن�ضبة 7 يف املائة مقارنة بالعام ال�ضابق نتيجة منو 
بيمنا حت�ضن  الفائدة  اأ�ضعار  الأخري يف  الإيجابي لالرتفاع  والتاأثري  القرو�س 
�ضايف هام�س الفائدة بواقع 22 نقطة اأ�ضا�س لي�ضل اإىل ن�ضبة 2.51 يف املائة 
يف الربع الأخري من العام 2017 بعد اأن �ضجل ن�ضبة 2.29 يف املائة يف الربع 
اأ�ضعار الفائدة وحت�ضن يف تكاليف  2016 مدعوما بارتفاع  الأخري من العام 

التمويالت.
مقارنة  املائة  يف   5 بن�ضبة  مرتفعا  دره��م  مليار   15.5 الدخل  اإج��م��ايل  وبلغ 
بن�ضبة  مرتفعا  دره��م  مليار   470.4 الأ�ضول  اإجمايل  بلغ  كما  املا�ضي  بالعام 
5 يف املائة عن نهاية العام 2016 وارتفعت قرو�س العمالء بن�ضبة 5 يف املائة 
مقارنة بنهاية العام 2016 لت�ضل اإىل 304.1 مليار درهم كما ارتفعت ودائع 
 326.5 اإىل  لت�ضل   2016 العام  بنهاية  املائة مقارنة  5 يف  بن�ضبة  العمالء 

مليار درهم.

اأكد دعم وزارة القت�ساد للمبادرات الهادفة اإىل بناء الكفاءات الوطنية

املن�سوري ي�ستعر�س مرتكزات اقت�ساد الدولة اأمام منت�سبي »الدفاع الوطني«

»تدوير« توقع خم�سة عقود ا�ستثمارية جديدة بقيمة 165 مليون درهم خالل معر�س »اإيكو وي�ست 2018«

م�سرف ال�سارقة االإ�سالمي راعيًا ملوؤمتر املوارد الب�سرية اخلام�س 2018
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�����ض��ارق��ة الإ���ض��الم��ي عن  اأع��ل��ن م�ضرف 
الب�ضرية  ال�ضارقة للموارد  رعايته ملوؤمتر 
اخل���ام�������س، ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه دائ�����رة امل����وارد 
يناير   31 ي��وم��ي  ب��ال�����ض��ارق��ة،  ال��ب�����ض��ري��ة 
اجلاري و1 فرباير املقبل يف حرم جامعة 
ال�����ض��ارق��ة، ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م���ن �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي، 
“ا�ضرتاتيجيات  �ضعار  وحت��ت  ال�����ض��ارق��ة، 

التاأهيل احلديثة يف جمتمع املعرفة«. 
املوؤمتر  ل���ه���ذا  امل�������ض���رف  رع���اي���ة  وت����اأت����ي 
الجتماعية،  م�����ض��وؤول��ي��ت��ه  م��ن  ان��ط��الق��اً 
املوؤمترات واملعار�س  وحر�ضه على رعاية 
الب�ضرية  ب��امل��وارد  املرتبطة  الأك��ادمي��ي��ة، 
وال��ت��وظ��ي��ف وال���ت���وط���ني، ل��ل��م�����ض��اه��م��ة يف 
تنمية قدرات الكوادر الإماراتية، وتعزيز 
قطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ف���اع���ل  دوره��������ا 
الأع������م������ال، ت��ل��ب��ي��ة ل���ت���ط���ل���ع���ات ال���ق���ي���ادة 
الر�ضيدة، وخدمة جمتمع اإمارة ال�ضارقة 

ودولة الإمارات العربية املتحدة.
اإدارة  م���دي���ر  ال���ب���ل���غ���وين،  ح�����ض��ن  وق������ال 
ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع يف 
م�������ض���رف ال�������ض���ارق���ة الإ�����ض����الم����ي: يعد 
الب�ضرية من  ل��ل��م��وارد  ال�����ض��ارق��ة  م��وؤمت��ر 
ومتكني  بتطوير  املعنية  امل��وؤمت��رات  اأه��م 
الناجح  والتخطيط  الإم��ارات��ي��ة  ال��ك��وادر 

دبي ل�سناعات الطريان توؤ�س�س 
وحدة م�ستقلة الإدارة اأ�سول الطريان

•• دبي - وام:

اأعلنت دبي ل�ضناعات الطريان “كابيتال” - 
وحدة التاأجري التابعة ل�ضركة دبي ل�ضناعات 
الطريان - ام�س عن تاأ�ضي�س وحدة “خدمات 
م�ضتقلة  وح��دة  الطريان” وهي  م�ضتثمري 
امل�ضتثمرين  احتياجات  تلبية  يف  متخ�ض�ضة 

يف اأ�ضول الطريان.
و�ضوف تتوىل الوحدة اجلديدة مهاما متعددة 
ت�ضمل ال�ضتفادة من اخلدمات ال�ضاملة التي 
ومن�ضتها  الطريان  ل�ضناعات  دبي  تقدمها 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ت��وف��ري ح��ل��ول ع��ال��ي��ة ال��ك��ف��اءة يف 
جمال اإدارة الأ�ضول للم�ضتثمرين يف اأ�ضول 
ال���ط���ريان وت���وف���ري ن��ق��ط��ة ات�����ض��ال واح����دة 
من�ضة  �ضمن  متطلباتهم  لتلبية  مكر�ضة 
اأعلى  و�ضمان  ككل  الطريان  ل�ضناعات  دبي 
معايري اجلودة يف رعاية اأ�ضول امل�ضتثمرين. 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ت���اراب���ور  ف����ريوز  وق����ال 
ل�����ض��رك��ة دب���ي ل�����ض��ن��اع��ات ال���ط���ريان “�ضوف 
الطريان  م�ضتثمري  خ��دم��ات  وح���دة  ت��ق��دم 
القدرات  ف���ري���دة جت��م��ع  حم��ف��ظ��ة خ���دم���ات 
متخ�ض�ضة  وح�����دة  م���ع  مل��ن�����ض��ت��ن��ا  ال��ك��ام��ل��ة 
حيث  �ضتون  دان  القطاع  يف  اخلبري  يقودها 
�ضيكون م�ضوؤول عن زيادة الأ�ضول التي تتم 
اإدارتها من حوايل 850 مليون دولر اإىل 5 
املتزايدة  الحتياجات  لتلبية  دولر  مليارات 

للم�ضتثمرين يف هذا القطاع«. 

بالتعاون  الكوادر  جلذب وا�ضتقطاب هذه 
ب���ني ال��ق��ط��اع��ني احل���ك���وم���ي واخل���ا����س، 
وي�ضعدنا امل�ضاهمة يف رعايته انطالقاً من 
م�ضوؤوليتنا الجتماعية والتزامنا باإجناح 
الفعاليات التي تنظمها وت�ضت�ضيفها اإمارة 
بف�ضل  اأن���ه  البلغوين  واأ���ض��ار  ال�����ض��ارق��ة«. 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  امللهمة  ال��روؤي��ة 
القا�ضمي،  حم��م��د  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور 
 ، ال�����ض��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو 
بال�ضارقة  الب�ضرية  امل��وارد  دائ��رة  حتولت 
م�ضتوى  ع���ل���ى  ل����الأن����ظ����ار  حم�����ط  اإىل 

يف  املتخ�ض�ضني  من  والأف���راد  املوؤ�ض�ضات 
اأهداف  اأن  موؤكدا  الب�ضرية  امل��وارد  قطاع 
املعرفة،  جمتمع  بناء  يف  املتمثلة  املوؤمتر 
و�ضناعة  الب���ت���ك���اري���ة،  ال������روؤى  وت��ع��زي��ز 
الأعمال،  واع��دة، وتنمية قطاعات  اأجيال 
ال��ق��ائ��م��ة على  امل�����ض��رف  تلتقي م��ع روؤي����ة 
وال����ري����ادة، وحر�ضه  والإب�������داع  الب��ت��ك��ار 
الكوادر  بني  التوطني  معدلت  رف��ع  على 
ال�ضارقة  م�����ض��رف  يف  ال��ع��ام��ل��ة  الب�ضرية 
من  املثلى  ال�ضتفادة  ل�ضمان  الإ�ضالمي، 
مهارات وقدرات هذه الكوادر يف الرتقاء 

•• اأبوظبي-الفجر:

�ضعيد  �ضلطان بن  املهند�س  األقى معايل 
اليوم  الق���ت�������ض���اد،  وزي������ر  امل���ن�������ض���وري، 
الإمارات،  دولة  اقت�ضاد  حول  حما�ضرة 
الوطني  ال���دف���اع  ك��ل��ي��ة  م��ق��ر  وذل����ك يف 
باأبوظبي، بح�ضور اللواء ركن طيار ر�ضاد 

حممد �ضامل ال�ضعدي، قائد الكلية. 
دار�ضي  م��ن  جمموعة  املحا�ضرة  ح�ضر 
كلية  يف  اخلام�ضة  الوطني  الدفاع  دورة 
الدفاع الوطني �ضمن م�ضاق القت�ضاد، 
ال��ت��وج��ي��ه ومرّتب  واأع�����ض��اء م��ن ه��ي��ئ��ة 

الكلية.
القت�ضاد  وزارة  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأك�������د 
الهادفة  امل���ب���ادرات  ح��ري�����ض��ة ع��ل��ى دع���م 
يف  املتمكنة  الوطنية  الكفاءات  بناء  اإىل 
ال��دول��ة وف��ق معايري امل��ع��رف��ة والإب����داع 
الذي  الكبري  بالدور  م�ضيداً  والبتكار، 
جمال  يف  الوطني  ال��دف��اع  كلية  ت��ت��وله 
والرتقاء  الع�ضكري  الأكادميي  التعليم 
بالقوات امل�ضلحة للدولة، وم�ضاهمتها يف 
رائدة  امل�ضتقبل عرب مناهج  ق��ادة  اإع��داد 
التخ�ض�ضات  خمتلف  ت�ضمل  ومتكاملة 
النمو  تعزيز  يف  ت�ضهم  ال��ت��ي  وامل��ج��الت 
ال�ضاأن  مقدمتها  ويف  بالدولة،  امل�ضتدام 

القت�ضادي. 
اقت�ساد تناف�سي متنوع

واألقى معاليه عر�ضاً تقدميياً ا�ضتعر�س 
 2021 فيه حم���ددات روؤي���ة الإم�����ارات 
وتركيزها على بناء اقت�ضاد تناف�ضي عاملي 
متنوع قائم على املعرفة والبتكار بقيادة 
املقومات  اأب��رز  وكذلك  وطنية،  ك��ف��اءات 
واملرتكزات التنموية لالقت�ضاد الوطني، 
والنه�ضة  ال��ت��ق��دم  م�����ض��رية  اأن  م���وؤك���داً 
القت�ضادية التي �ضهدتها دولة الإمارات 
على مدى ال�ضنوات والعقود املا�ضية ما 
الإيجابي يف ظل  توا�ضل منحاها  زال��ت 

روؤية وتوجيهات القيادة الر�ضيدة.

الدولة  اق��ت�����ض��اد  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو�����ض����ح 
ال�ضغوط  خم��ت��ل��ف  ت��خ��ط��ي  يف  جن����ح 
التي  العديدة  القت�ضادية  والتحديات 
بف�ضل  امل���ا����ض���ي���ة،  ال�������ض���ن���وات  ���ض��ه��دت��ه��ا 
يقوم  ال���ذي  ال��رائ��د  التنموي  منوذجها 
وال�ضتدامة  وال���ت���ن���وع  الن���ف���ت���اح  ع��ل��ى 
اأن  اإىل  م�����ض��رياً  ال��ع��ال��ي��ة،  والإن��ت��اج��ي��ة 
ت��رك��ز على  الوطنية  الأج��ن��دة  م��ق��ررات 
جعل الإمارات عا�ضمة �ضياحية وجتارية 
والعاملي،  الإق��ل��ي��م��ي  ال�����ض��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى 
وتطوير اأ�ض�س املعرفة والبتكار والبحث 
وتعزيز  التنمية،  عملية  يف  وال��ت��ط��وي��ر 
الأطر الت�ضريعية والتنظيمية للنهو�س 
القيمة  وذات  احل���ي���وي���ة  ب��ال��ق��ط��اع��ات 
اأف�ضل  م��ن  ال��دول��ة  تكون  واأن  امل�ضافة، 
الأعمال  ري�����ادة  جم���ال  يف  ال���ع���امل  دول 
الأمر  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  وامل�ضاريع 
الذي ي�ضهم يف حت�ضني بيئة الأعمال يف 
ال�ضتثمارية  جاذبيتها  وتعزيز  ال��دول��ة 
والرت�����ق�����اء مب��ك��ان��ت��ه��ا ع��ل��ى امل���وؤ����ض���رات 

العاملية.
املعرفة والبتكار

اأهمية  ع��ل��ى  ال�������ض���وء  م��ع��ال��ي��ه  واأل����ق����ى 
ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار يف 
القطاعني  يف  ت��ن��م��وي��ة  من����اذج  ت��ط��وي��ر 
ت��ق��وم على حتفيز  احل��ك��وم��ي واخل��ا���س 
املعرفة والبتكار والإب��داع، مع الرتكيز 
من  ي��ت��م  رئي�ضية  ق��ط��اع��ات  �ضبعة  ع��ل��ى 
امل�ضتقبلية  التنمية  عجلة  دف��ع  خاللها 
ال�ضنوات  خ��الل  الب��ت��ك��ار  على  القائمة 
والنقل  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  وه��ي  املقبلة، 
واملياه  والتكنولوجيا  وال�ضحة  والتعليم 

والف�ضاء.
امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات 

وت��ط��رق م��ع��ايل ال��وزي��ر امل��ن�����ض��وري اإىل 
املجتمعية  امل�����ض��وؤول��ي��ة  م��ف��ه��وم  اأه��م��ي��ة 
ب����ات م���ع���ي���اراً مهماً  ال�����ذي  ل��ل�����ض��رك��ات، 
القطاع  ملن�ضاآت  الإيجابي  الأداء  لتقييم 

اخلا�س وم�ضاهمتها يف اإطالق مبادرات 
تخدم التنمية القت�ضادية والجتماعية 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  اأن  م���وؤك���داً  ب��ال��دول��ة، 
�ضريك رئي�ضي يف حتقيق النمو امل�ضتدام 
امل�ضوؤولية  م����ب����ادرات  واأن  ال����دول����ة،  يف 
املجتمعية لل�ضركات التي مت اإطالقها يف 
اإطار ال�ضرتاتيجية الوطنية لعام اخلري 
م��وؤ���ض�����ض��ي��اً مدرو�ضاً  اإط�����اراً  ت��وف��ر  ب��ات��ت 
امل�ضوؤولية  مم��ار���ض��ات  لتعزيز  وحم��ف��زاً 
املجتمعية وتعظيم اأثرها الإيجابي وفق 
روؤية وا�ضحة تدعم التوجهات التنموية 

للدولة.
موؤ�سرات القت�ساد الوطني

الإح���������ض����اءات  لأب�������رز  ا����ض���ت���ع���را����س  ويف 
واملوؤ�ضرات القت�ضادية، قال معايل وزير 
الإجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  اإن  الق��ت�����ض��اد 
 2016 ع��ام  يف  حقق  للدولة  احلقيقي 
التحديات  ب���رغ���م   3% ب��ن�����ض��ب��ة  من�����واً 
وال��ت��ب��اط��وؤ ال����ذي ���ض��ه��دت��ه ال��ع��دي��د من 
الناجت  حقق  فيما  العاملية،  القت�ضادات 
امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل غ��ري ال��ن��ف��ط��ي منواً 
م�ضاهمة  ن�ضبة  وبلغت   ،2.7% بن�ضبة 
القطاعات غري النفطية يف الناجت اأكرث 
لقطاع   10.6% م��ن��ه��ا   ،69% م���ن 
وخدمات  وال���ت���ج���زئ���ة  اجل��م��ل��ة  جت�����ارة 
الإن�ضاءات،  لقطاع  و9.2%  ال�ضيانة، 
والتخزين،  ال��ن��ق��ل  ل��ق��ط��اع  و8.5% 
املالية  اخل����دم����ات  ل���ق���ط���اع  و6.6% 
اإ�ضافة  للعقارات،  و5.7%  وال��ت��اأم��ني، 

اإىل جمموعة من القطاعات الأخرى.
مكانة جتارية بارزة

التجارة  اإج���م���ايل  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ض���اف 
و�ضل  للدولة  النفطية  غري  اخلارجية 
مليار   426 اإىل   2016 ع���ام  خ���الل 
عام  ع��ن   1% نحو  ن�ضبته  بنمو  دولر، 
ال�ضركاء  اأب���رز  اأن  اإىل  م�ضرياً   ،2015
 2016 ع��ام  خ��الل  للدولة  التجاريني 
 46.3 بنحو  ال�ضني  ال��ت��وايل  على  ه��م 

مليار   35.9 ال��ه��ن��د  ث��م  دولر،  م��ل��ي��ار 
دولر، تلتها الوليات املتحدة الأمريكية 
ب� 30.3 مليار دولر، ثم اململكة العربية 
دولر،  م��ل��ي��ار   19.5 بنحو  ال�����ض��ع��ودي��ة 

تليها اأملانيا بنحو 16.1%.
اتفاقيات التجارة 

التجارية  الت���ف���اق���ي���ات  ���ض��ع��ي��د  وع���ل���ى 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة، اأو���ض��ح م��ع��ايل امل��ن�����ض��وري اأن 
الدولة وقعت عدداً من اتفاقات التجارة 
من  جمموعة  مع  الثنائية  التف�ضيلية 
ولبنان  الأردن  م��ث��ل  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�����دول 
واملغرب والعراق وغريها، بهدف ت�ضهيل 
ح��رك��ة جت����ارة ال��ب�����ض��ائ��ع ب��ني الإم�����ارات 
وه�����ذه ال������دول ال�����ض��ق��ي��ق��ة، م�����ض��ي��ف��اً اأن 
اأبريل  نهاية  حتى  اأي�ضاً  وقعت  ال��دول��ة 
وت�ضجيع  حل��م��اي��ة  ات��ف��اق��ي��ات   ،2017
العامل،  ح��ول  دول���ة   65 م��ع  ال�ضتثمار 
ال�ضريبي  الزدواج  لتجنب  واتفاقيات 

على الدخل مع 102 دولة.
ت�ضارك  ال���دول���ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ض����اف 
ب��ني دول  امل��ف��او���ض��ات اجل��اري��ة  حالياً يف 
التجاريني  و�ضركائها  التعاون  جمل�س 
توقيع  ع��ن  اأث��م��رت  وال��ت��ي  الرئي�ضيني، 
ب��ني دول املجل�س  ات��ف��اق��ي��ة جت���ارة ح���رة 
رابطة  مع  اأخرى  واتفاقية  و�ضنغافورة، 
ال��ت��ج��ارة احل����رة الأوروب����ي����ة )الإف���ت���ا(، 
ودخلت التفاقيتان حيز التنفيذ يف عام 
ال�ضدد  ه��ذا  يف  معاليه  وت��اب��ع   .2015
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  امل��ف��او���ض��ات ح���ول  ب����اأن 
م�ضابهة مع نيوزيلندا قد مت ا�ضتكمالها 
فيما  ال��ت��وق��ي��ع،  اإىل  ط��ري��ق��ه��ا  يف  وه���ي 
كل  م��ع  حالياً  ج��اري��ة  مفاو�ضات  ه��ن��اك 
اجلنوبية  وك��وري��ا  واليابان  ال�ضني  من 
والحتاد  واأ�ضرتاليا  وباك�ضتان  والهند 
الأوروب���������ي وال�������ض���وق امل�����ض��رتك��ة ل���دول 
اأمريكا اجلنوبية املريك�ضور، حيث ت�ضمل 
الب�ضائع  نفاذ  حم��اور  املفاو�ضات  ه��ذه 
واخلدمات اإىل الأ�ضواق وامللكية الفكرية 

•• اأبو ظبي-الفجر: 

ام�س  “تدوير”  اأبوظبي   - النفايات  اإدارة  مركز  اأعلن 
عن توقيع خم�ضة عقود ا�ضتثمارية جديدة بقيمة 165 
مليون درهم مل�ضاريع اإدارة النفايات يف اإمارة اأبوظبي مع 
اإدارة  قطاع  يف  ال��رائ��دة  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  من  ع��دد 
النفايات حيث  �ضيتم ا�ضتثمار اإجمايل تكلفة راأ�س املال 
من قبل امل�ضتثمرين. وقد مت الإعالن عن هذه العقود 
الذي  وي�ضت  اإيكو  معر�س  يف  »ت��دوي��ر«  �ضركة  جناح  يف 
اأبوظبي لال�ضتدامة.  اأ�ضبوع  تقام فعالياته على هام�س 
املرتقبة  امل�ضاريع  ال�ضوء على  العقود اجلديدة  وت�ضلط 
اأن  يتوقع  والتي  اأبوظبي،  العا�ضمة  يف  النفايات  لإدارة 

توفر العديد من فر�س عمل.
وقال معايل فالح حممد الأحبابي رئي�س جمل�س اإدارة 
اجلديدة  امل�ضاريع  عن  الإع���الن  تدوير  “ي�ضر  ت��دوي��ر: 
ب��ب��ذل ق�����ض��ارى اجل��ه��د لتحقيق  ال��ت��زام��ن��ا  ال��ت��ي تعك�س 
ال�ضلة  ذات  اأبوظبي  ال�ضرتاتيجية حلكومة  التوجهات 
بال�ضتدامة واحلفاظ على البيئة، حيث �ضت�ضهم حزمة 
امل�ضاريع اجلديدة ب�ضكل كبري يف دفع الإدارة امل�ضتدامة 
النفايات  معاجلة  خالل  من  البيئة  وحماية  للنفايات، 
اخل���ط���رة، وت��ق��ل��ي��ل الأث�����ر ال��ب��ي��ئ��ي ل��ل��م��ك��ب��ات، وخف�س 
البيئية  احللول  و�ضت�ضاعد  الدفيئة.  الغازات  انبعاثات 
“تدوير”  العقود  ه��ذه  �ضمن  املتقدمة  والتكنولوجية 

لالأجيال  وم�ضتدام  اآم��ن  م�ضتقبل  بناء  نحو  �ضعيها  يف 
ال��ق��ادم��ة«. ووق��ع��ت »ت���دوي���ر« ع��ق��داً م��ع ���ض��رك��ة جرين 
لتنفيذ  وذل��ك  �ضا�ضتينابيليتي،  اآن��د  �ضولو�ضنز  اإنريجي 
ال�ضرق  منطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن  ا�ضتثماري  م�����ض��روع  اأول 
اأكرب  وه��و  الظفرة  الغاز من مكب  الأو���ض��ط ل�ضتخراج 
مكب للنفايات يف اأبوظبي.  و�ضي�ضاهم امل�ضروع يف احلد 
م��ن ان��ب��ع��اث ال���غ���ازات ال��دف��ي��ئ��ة م��ن امل��ك��ب اإىل الغالف 
اجل����وي. وم���ن امل��ت��وق��ع اأن ي��ب��داأ ال��ع��م��ل ب��امل�����ض��روع التي 
�ضهر  بحلول  الطاقة  م��ن  م��ي��غ��اواط   5 ح���وايل  �ضينتج 
امل�ضاريع  ك��اأح��د  ت�ضجيله  �ضيتم  كما   ،2018 �ضبتمرب 
التي تعمل وفقاً لآلية التنمية النظيفة املن�ضو�س عليها 
املناخي  التغري  ب�ضاأن  املبدئية  املتحدة  اتفاقية الأمم  يف 

ملراقبة اأداء النبعاثات الكربونية للم�ضروع.
كما منحت تدوير عقدين جديدين ل�ضركة رامكي و بي 
اآر اإ�س فينت�ضور�س جوينت فنت�ضر، مل�ضاريع بناء حمطة 
وعقدا  اأبوظبي،  يف  واخلطرة  الطبية  النفايات  ملعاجلة 
واحدا ل�ضركة كلينكو لبناء حمطة يف العني. و�ضتتمكن 
املحطتني يف اأبوظبي من معاجلة حوايل 15 األف طن 
م��ن معاجلة  ال��ع��ني  �ضتتمكن حم��ط��ة  ���ض��ن��وي��ا، يف ح��ني 
اأن تدخل  امل��ت��وق��ع  ���ض��ن��وي��ا. وم���ن  3000 ط��ن  ح���وايل 

امل�ضاريع مرحلة الت�ضغيل يف الربع الرابع 2018.
وقال الدكتور بي اآر �ضيتي، رئي�س جمل�س اإدارة بي اآر اإ�س 
فين�ضرز: يعد تزايد حجم النفايات م�ضكلة عاملية، وقد 

الرعاية  ق��ط��اع��ي  يف  عملي  ���ض��اع��دين 
النتباه  ع��ل��ى  وال��ت�����ض��ن��ي��ع  ال�����ض��ح��ي��ة 
لهذه امل�ضكلة. وكوين ق�ضيت ما يزيد 
على 40 عاماً من حياتي يف اأبوظبي، 
الفر�ضة  ي�ضرفني احل�ضول على هذه 
من قبل تدوير للم�ضاهمة يف احلفاظ 
جنب  اإىل  جنباً  باأبوظبي  البيئة  على 
مع جمموعة رامكي التي نحظى معها 

ب�ضراكة طويلة الأجل. 
من جهته، قال اآلن اأيوديا رامرييدي، 
رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة رامكي: 
ال�ضرق  ����ض���وق  يف  اأع���م���ال���ن���ا  ان��ط��ل��ق��ت 
الأو������ض�����ط م���ن���ذ اأك������رث م����ن ع���ق���د من 
ال���زم���ان، وم���ع ذل����ك، ت��ع��د ه���ذه اأوىل 
النفايات  لإدارة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن�����ض��اآت��ن��ا 

بعالقة  ملتزمون  ون��ح��ن  اأب��وظ��ب��ي.  يف 
بي  يف  �ضركائنا  ج��ان��ب  اإىل  ت��دوي��ر،  م��ع  الأج���ل  طويلة 
جهود  يف  العالقة  ه��ذه  ت�ضاهم  حيث  فين�ضرز،  اإ����س  اآر 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  ب��دول��ة  امل�ضتدامة  التنمية 

واملنطقة ب�ضكل عام.
و�ضتعمل تدوير، هذا العام اأي�ضاً مع بلو ال�ضركال، على 
واإنتاج وقود  م�ضاريع قادمة لإع��ادة تدوير زيت الطهي 
الديزل احليوي والأحما�س الدهنية، والذي �ضت�ضتخدم 

بدورها يف ت�ضنيع ال�ضابون.  ومن املتوقع اأن جتمع هذه 
الطهي  زي��ت  يوميا من  األ��ف لرت   20 امل�ضاريع ح��وايل 
التجارية.  وامل��ط��اب��خ  وامل��ط��اع��م  ال��ف��ن��ادق  م��ن  امل�ضتعمل 
و�ضي�ضاعد امل�ضروع على حماية �ضبكات ال�ضرف ال�ضحي 
يف اأبوظبي من خماطر الن�ضداد من خالل منع ت�ضريف 
ال�ضحي.  ال�����ض��رف  ن��ظ��ام  اإىل  امل�ضتخدم  ال��ط��ه��ي  زي���ت 
من  امل�ضتعمل  الطهي  زي��ت  ب�ضراء  ال�ضركتان  و�ضتقوم 

املوؤ�ض�ضات التجارية.

وال�ضتثمار واملناف�ضة.
ريادة ا�ستثمارية

معايل  اأو���ض��ح  ال�ضتثمار،  �ضعيد  وعلى 
تدفقات  اإج���م���ايل  اأن  الق��ت�����ض��اد  وزي����ر 
اإىل  ال��واردة  املبا�ضر  الأجنبي  ال�ضتثمار 
 9 2016 معدل  ع��ام  بلغت يف  ال��دول��ة 
ا�ضتثمارات  بلغت  فيما  دولر،  مليارات 
 15.7 ال��ع��امل  ال�����ض��ادرة اإىل  الإم�����ارات 
الدولة  م���ن  ي��ج��ع��ل  م���ا  دولر،  م��ل��ي��ار 
الأجنبي  ل��ال���ض��ت��ث��م��ار  م�����ض��ت��ق��ب��ل  اأك����رب 
عربي  م�ضتثمر  واأك���رب  ع��رب��ي��اً،  املبا�ضر 
الر�ضيد  اأن  اإىل  م�����ض��رياً  اخل������ارج،  يف 
املبا�ضر  الأجنبي  لال�ضتثمار  الرتاكمي 
بلغ   2016 ع����ام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  ال������وارد 
ر�ضيد  بلغ  فيما  دولر،  مليار   117.9
املبا�ضرة يف اخلارج  ا�ضتثمارات الإم��ارات 

نحو 113.2 مليار دولر. 
الأع����م����ال  ب��ي��ئ��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو������ض�����ح 
تطورات  ت�ضهد  ال��دول��ة  يف  وال�ضتثمار 
على  العمل  حالياً  يتم  حيث  م�ضتمرة، 
الذي  اجلديد  ال�ضتثمار  قانون  اإ�ضدار 
ال�ضتثمار  وتنمية  ت�ضجيع  اإىل  يهدف 
القت�ضادية  القطاعات  جاذبية  وتعزيز 
ال�ضتثمارات  الرتكيز على  احليوية مع 
ال��ق��ط��اع��ات ذات  اإىل  امل��وج��ه��ة  ال��ن��وع��ي��ة 
القانون  ي�ضمح  حيث  امل�ضافة،  القيمة 
بزيادة ن�ضبة امللكية الأجنبية يف امل�ضاريع 
ال�ضتثمارية اإىل ما ي�ضل اإىل %100 يف 
بع�س القطاعات التي يحددها القانون، 
مدى  ت�ضمل  مهمة  معايري  وف��ق  وذل��ك 
ال�ضرتاتيجية  اخل��ط��ط  م���ع  ت��ك��ام��ل��ه��ا 
وال��ت��ن��م��وي��ة ل��ل��دول��ة وح��ج��م راأ�����س املال 
الأجنبي امل�ضتثمر وقدرتها على حتقيق 
الب�ضرية  امل���وارد  ودع��م  امل�ضافة  القيمة 
وتوافقها  التكنولوجيا  وتعزيز  للدولة 
والقت�ضاد  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  م��ب��ادئ  م��ع 
الأخ�ضر، وغريها من املعايري الأخرى.

حمور عاملي للطريان املدين 

م�ضرف  وك��ان  املحلي.  امل�ضريف  بالقطاع 
وحدة  ا�ضتحدث  قد  الإ�ضالمي  ال�ضارقة 
تتما�ضى  املجتمع  بخدمة  ُتعنى  خا�ضة 
م���ع امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة يف جمال 
الج��ت��م��اع��ي��ة حت���ت م�ضمى  امل�����ض��وؤول��ي��ة 
امل�ضرف  يقوم  املجتمع”،  خدمة  “وحدة 
من خاللها بدعم وتبني ورعاية العديد 
الجتماعية  واحل���م���الت  امل����ب����ادرات  م���ن 
وال�ضحية والتعليمية والريا�ضية، متا�ضياً 
مع م�ضوؤوليته الجتماعية، وحر�ضه على 

حتقيق التمّيز يف خمتلف املجالت.
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•• ال�شارقة-الفجر:

اأكد مركز اك�ضبو ال�ضارقة احلر�س على تطوير فعاليات 
“�ضتيل فاب ال�ضرق الأو�ضط” بوترية م�ضتمرة، وتعزيز 
دوره كاأحد اأبرز الأحداث العاملية املتخ�ض�ضة ب�ضناعة 
اإقليمية  اأهميته كمن�ضة  وال�ضلب، وم�ضاعفة  احلديد 
وابتكارات  تقنيات  اأح��دث  على  للتعرف  رائ��دة  ودول��ي��ة 

�ضوق الأعمال املعدنية.
املدفع  حممد  �ضيف  �ضعادة  األقاها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
الرئي�س التنفيذي ملركز اإك�ضبو ال�ضارقة، خالل افتتاح 
ُيقام على هام�س  الذي  �ضتيل فاب للم�ضنعني  منتدى 
املعدنية  الأع��م��ال  معر�س  م��ن  ع�ضرة  الرابعة  ال���دورة 
الذي انطلقت   ”2018 “�ضتيل فاب ال�ضرق الأو�ضط 
فعالياته اأم�س الأول الإثنني يف مركز اك�ضبو، مب�ضاركة 
اأك���رث م��ن 1000 ع��الم��ة جت��اري��ة م��ن 43 دول���ة من 

خمتلف اأنحاء العامل.
ال�ضرق   - ف��اب  �ضتيل  اإط��الق جائزة  عن  املدفع  واأعلن 
على  نوعها  م��ن  الأوىل   2019 للم�ضنعني  الأو���ض��ط 
�ضتمنح  اجل��ائ��زة  ه��ذه  اأن  مو�ضحاً  املنطقة،  م�ضتوى 
مل�����ض��ّن��ع��ي احل���دي���د وال�����ض��ل��ب ت���ق���دي���راً جل���ه���وده���م يف 
متطلبات  لتطوير  و�ضعيهم  امل��م��ار���ض��ات  اأف�����ض��ل  تبني 
اللحام  ت�ضمل  عدة  ت�ضنيفات  وفق  احلديثة،  الت�ضنيع 
والقطع واملعاجلة بالآلت وال�ضفائح املعدنية وت�ضنيع 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  الأن��اب��ي��ب،  و�ضناعة  الهيكلي  ال�ضلب 
العمليات والأمان والبيئة والدعم الإعالمي وتوظيف 

التكنولوجيا احلديثة.
هو  للم�ضنعني”  ف��اب  �ضتيل  “ملتقى  اإن  املدفع  وق��ال 
مبادرة جديدة اأطلقها مركز اك�ضبو حتت رعاية غرفة 
املركز  �ضعي  اإط��ار  يف  وذل��ك  ال�ضارقة،  و�ضناعة  جت��ارة 
لتن�ضيط �ضناعة احلديد وال�ضلب يف الدولة واملنطقة، 
مبا يخدم ويدعم خمتلف القطاعات املرتبطة بها ويف 

•• ال�شارقة - وام:

انتهت اإدارة كهرباء ومياه ال�ضارقة يف كلباء خالل عام 
2017 من اإن�ضاء وت�ضغيل ثالث حمطات توزيع جهد 
11 كيلو  جهد  �ضغرية  حمطة  و20  فولت  كيلو   33
فولت بجانب تو�ضيل التيار الكهربائي لأكرث من 523 
مبنى يف خمتلف مناطق مدينة كلباء اإ�ضافة اإىل عدد 
من م�ضروعات ال�ضيانة وتطوير ال�ضبكات. واأكد �ضعادة 
الدكتور املهند�س را�ضد الليم رئي�س هيئة كهرباء ومياه 

وم�ضاريع  والت�ضييد  وال��ب��ن��اء  وال��غ��از  النفط  طليعتها 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وغ���ريه���ا م���ن امل���ج���الت، م���ن خالل 
املعدنية  الأع��م��ال  جم��ال  يف  الفاعلني  امل�ضنعني  جمع 
اجلمعيات  ج��ان��ب  اإىل  ال���ع���امل  م��ن��اط��ق  م���ن خم��ت��ل��ف 
حتت  امل�ضالح  واأ���ض��ح��اب  املهنية  ال��دول��ي��ة  واملوؤ�ض�ضات 
���ض��ق��ف ه���ذا احل�����دث، مب���ا ي�����ض��ه��م يف ت�����ض��ه��ي��ل وتفعيل 
النقا�ضات البّناءة التي ت�ضاعد املهتمني يف اختيار اأف�ضل 
املنتجات والربامج واحللول املرتبطة ب�ضناعة احلديد 

وال�ضلب.
معر�س  اأن  اك�ضبو  مل��رك��ز  التنفيذي  الرئي�س  واع��ت��رب 
“�ضتيل فاب” تطور على مدى دورات��ه ال�ضابقة بدعم 
ال�ضناعة  ه��ذه  على  والقائمني  ال�ضارقة  حكومة  م��ن 
وبتعاون مع اأبرز امل�ضنعني العامليني، معرباً عن اأ�ضمى 
دعمها  على  احلكيمة  للقيادة  والتقدير  ال�ضكر  اآي���ات 
عن  اأث��م��رت  ال��ت��ي  ال�ضديدة  وتوجيهاتها  ال��الحم��دود 
املرموقة على خارطة  املكانة  هذه  “�ضتيل فاب”  تبوء 
املعار�س املتخ�ض�ضة، وتعزيز اأهميته بالن�ضبة ل�ضريحة 
وا�ضعة من املهتمني على امل�ضتوى الإقليمي، مثمناً دور 

غرفة ال�ضارقة املحوري يف هذا الإطار.
“منتدى �ضتيل فاب  الع�ضوية يف  اأن  اإىل  املدفع  واأ�ضار 
يف  امل�ضنعني  جلميع  مفتوحة  �ضتكون  للم�ضنعني” 
�ضيعمل  اك�ضبو  م��رك��ز  واأن  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  منطقة 
الأع����وام  يف  للملتقى  اأك����رب  م�����ض��اح��ة  تخ�ضي�س  ع��ل��ى 
املنتدى تتمثل يف ت�ضهيل  اأه��داف  اأن  اإىل  املقبلة، لفتاً 
ن�����ض��ف �ضنوية  اأو  رب���ع  ب��وت��رية  الأع�����ض��اء  اج��ت��م��اع��ات 
فيما  املهنية  والنقا�ضات  العلمية  احل���وارات  لت�ضجيع 
والأ�ضاليب  املمار�ضات  حت�ضني  يف  للم�ضاهمة  بينهم، 
املعتمدة يف �ضناعات احلديد وال�ضلب، وت�ضهيل قيا�س 
املوؤ�ضرات  ال�ضناعات الوطنية ورفع م�ضتواها، وحتليل 
التقنيات  اأحدث  واإدخ��ال  العاملية وتقدميها لالأع�ضاء، 

لزيادة كفاءة الت�ضنيع لالأع�ضاء.

ال�ضارقة اأن الهيئة ت�ضاهم يف م�ضرية البناء والتطوير 
التي يقودها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن 
ال�ضارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�ضمي ع�ضو  حممد 
ع��ل��ى اأر�����س الإم������ارة وت�����ض��ع��ى لت��خ��اذ ك��ل الإج������راءات 
وتبنى  وامل�ضتدامة  ال�ضاملة  التنمية  وحتقيق منظومة 
امل��ج��الت مما  �ضتى  وامل��ت��ط��ورة يف  الأ���ض��ال��ي��ب احلديثة 
مبوا�ضفات  للم�ضرتكني  خدماتها  تقدمي  يف  ي�ضاهم 
عاملية.. مو�ضحا اأن امل�ضروعات تهدف لتطوير املناطق 

كافة وتوفري خدمات الكهرباء على مدار ال�ضاعة .

�سلطان القا�سمي يطلق 3 م�ساريع تطويرية جديدة لـ » اإيجل هيلز ال�سارقة للتطوير« بـ 2.7 مليار درهم

�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية يوقع على مذكرة
DLT تفاهم حول ا�ستخدام تقنية دفاتر احل�سابات املوزعة 

العاملية  امل���رك���زي  وال��ق��ي��د  الإي�������داع 
املذكرة اخلا�ضة بتقنية  املوقعة على 
 DLT دف���ات���ر احل�����ض��اب��ات امل���وزع���ة
ب�ضكل مبدئي على الأ�ضول الرقمية، 
وذلك بهدف و�ضع اإطار عمل لكيفية 
الأ���ض��ول يف مرحلة  ه��ذه  ل�ضتخدام 
ما بعد التداول، وحتديد التعريفات 
واخلدمات  والت�ضنيفات  الرئي�ضية 
خدمات  مبقدمي  املنوطة  والأدوار 
ما بعد التداول. ومن املتوقع، اأن يتم 
على  التقنية  ا�ضتخدام  نتائج  اإ�ضدار 
الثاين  ال��رب��ع  يف  الرقمية  الأ���ض��ول 
ويف هذا ال�ضدد، اأكد  من 2018.   
التنفيذي  الرئي�س  البلو�ضي،  را�ضد 
اأبوظبي ل��الأوراق املالية، على  ل�ضوق 
تعزيز  ال��ت��ف��اه��م يف  م���ذك���رة  اأه��م��ي��ة 
املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  مكانة �ضوق 
وذلك  ل��ل�����ض��رك��ات،  مف�ضلة  ك��وج��ه��ة 
التقنيات  اأب����رز  ت��وظ��ي��ف  م��ن خ���الل 
املالية  اخل��دم��ات  لتطوير  احلديثة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

املالية،  ل���الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  وق��ع 
املنطقة،  يف  ال���رائ���د  امل����ايل  ال�����ض��وق 
مذكرة تفاهم مع جمعية الت�ضالت 
املالية العاملية بني البنوك “�ضويفت” 
الإيداع  �ضركات  ك��ربى  م��ن  �ضبعة  و 
والقيد املركزي العاملية وذلك بهدف 
و�ضع اأ�ض�س للعمل امل�ضرتك يف جمال 
احل�ضابات  دف���ات���ر  ت��ق��ن��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق 
التداول  عمليات  يف   DLT املوزعة 

وتعامالت اأ�ضواق روؤو�س الأموال.
وت����ن����ط����وي امل�����م�����ار������ض�����ات احل���ال���ي���ة 
على  امل���ال���ي���ة  الأوراق  ل���ت���ع���ام���الت 
ت��ت�����ض��ب��ب مبخاطر  ي���دوي���ة  ع��م��ل��ي��ات 
وخا�ضة  مرتفعة،  وتكاليف  متعددة 
التوا�ضل  تتطلب  ال��ت��ي  احل���الت  يف 
اأط��راف متعددة مثل الن�ضاطات  بني 
التفاهم،  مل��ذك��رة  ووف��ق��اً  املوؤ�ض�ضية. 
الإيداع  �ضركات  من  كل  ح��ددت  فقد 
والقيد املركزي العاملية و”�ضويفت” 
متطلبات عمليات الت�ضويت بالوكالة 
احل�ضابات  دف��ات��ر  تقنية  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
املوزعة DLT، مع �ضمان المتثال 
اآيزو  املعتمدة مثل  العاملية  للمعايري 
التفاهم  وتن�س مذكرة    .20022
التعاون  ���ض��ب��ل  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  اأي�������ض���اً، 
ب����ني جميع  امل�������ض���رتك  وال��ت��ن�����ض��ي��ق 
الأطراف املعنية من �ضركات الإيداع 
امل��رك��زي يف جم���ال عمليات  وال��ق��ي��د 
ا�ضتخدام  لتعزيز  والتطوير  البحث 
املوزعة  احل�������ض���اب���ات  دف���ات���ر  ت��ق��ن��ي��ة 
على  ي��ع��م��ل  ال�����ذي  الأم������ر   ،DLT

البنية  خ��دم��ات  م���زودي  دور  حتديد 
بال�ضتناد  املالية  لالأ�ضواق  التحتية  
اإىل هذه التقنية، ف�ضاًل عن حتديد 
جديدة  تطبيقات  وتطوير  وتعريف 
عمليات  يف  التقنية  ه��ذه  ل�ضتخدام 
املركزي ومرحلة ما  والقيد  الإي��داع 
بعد التداول، ويف مقدمتها اخلدمات 
املختلف لالأ�ضول الرقمية وامل�ضتندة 
املوزعة  احل�ضابات  دفاتر  تقنية  اإىل 
املوقعة  الأط���راف  و�ضتعزز   .DLT
على املذكرة جهودها لو�ضع وتطبيق 
ل�ضتخدام  موحدة  وم��ب��ادئ  معايري 
الإيداع  �ضركات  �ضمن  التقنية  ه��ذه 
وال��ق��ي��د امل���رك���زي وال���ق���ط���اع امل����ايل، 
ف�ضاًل عن، ت�ضجيع خمتلف اجلهات 
الت�ضريعية  والهيئات  العالقة  ذات 

على اعتمادها.
�ضركات  لأه��م��ي��ة جم��م��وع��ة  ون���ظ���راً 
العاملية  امل���رك���زي  وال��ق��ي��د  الإي�������داع 
املذكرة اخلا�ضة بتقنية  املوقعة على 
 ،DLT دف��ات��ر احل�����ض��اب��ات امل��وزع��ة
ال��ع��امل��ي��ة خلدمات  امل��ن��ظ��م��ة  ق���ام���ت 
م���وؤخ���راً   ISSA امل���ال���ي���ة  الأوراق 
املجموعة  ع���م���ل  ج�������دول  ب������اإق������رار 
�ضمن  جديد  عمل  كنطاق  واإدراج���ه 
ال��ت��ي ت�ضرف  الأع����م����ال  جم��م��وع��ات 
عليها، الأمر الذي مينح بدوره هذه 
امل���ب���ادرة ال��ه��ام��ة امل���زي���د م���ن الدعم 
املن�ضودة  الأهداف  والهتمام لتحقق 

منها يف اأ�ضواق راأ�س املال. 
واإنطالقاً من كونها جزءاً من املنظمة 
املالية  الأوراق  خل���دم���ات  ال��ع��امل��ي��ة 
�ضركات  جمموعة  �ضرتكز   ،ISSA

لتتنا�ضب  ال�������ض���وق،  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
امل��ت��ع��ام��ل��ني �ضمن  اح���ت���ي���اج���ات  م���ع 
باأعلى  ت��ت��م��ت��ع  ا����ض���ت���ث���م���اري���ة  ب��ي��ئ��ة 
وال�ضفافية.  الف���������ض����اح  م���ع���اي���ري 
وق���ال ال��ب��ل��و���ض��ي: ج���اء ت��وق��ي��ع �ضوق 
اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق امل��ال��ي��ة على هذه 
املذكرة لي�ضيف اإىل اإجنازات ال�ضوق 
اأول �ضوق  ب��ذل��ك  ال��ن��وع��ي��ة، ول��ي��ك��ون 
و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  يف 
اأفريقيا يوقع مذكرة من هذا النوع. 
و���ض��ي��ع��م��ل ���ض��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق 
املالية على فتح قنوات احلوار البناء 
مع خمتلف اجلهات املعنية، لتحديد 
امل���وح���دة وقواعد  وامل��ع��اي��ري  امل���ب���ادئ 
العمل الالزمة لتطبيق تقنية دفاتر 
DLT بنجاح يف  املوزعة  احل�ضابات 
التداول،  ب��ع��د  م��ا  ع��م��ل��ي��ات  خمتلف 
اأ�ضواق  تعامالت  اأم��ن  �ضمان  بهدف 

روؤو�س الأموال والرتقاء بكفاءتها.
اعتماد  اأهمية  على  البلو�ضي  و�ضدد 
�ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية لتقنية 
ملا   ،DLT املوزعة  دفاتر احل�ضابات 
لناحية خف�س  لها من عوائد هامة 
املهام،  لأداء  ال���الزم  وال��وق��ت  الكلفة 
املقا�ضة  ع��م��ل��ي��ات  ك���ف���اءة  وت���ع���زي���ز 
وال��ت�����ض��وي��ة ع���رب احل����د م���ن العمل 
ال��ي��دوي ورف���ع م��رون��ة الأن��ظ��م��ة مع 

حتقيق التكامل يف البيانات. 
واأ�ضاف البلو�ضي: جاء اإطالق تقنية 
الت�ضويت  خ��دم��ة  يف  ت�ضني  ال��ب��ل��وك 
اللكرتوين للجمعيات العمومية يف 
عام 2016 بالن�ضجام مع توجهات 
امل�ضتندة  الرقمية  اأبوظبي  حكومة 

والإب��داع، لتعزيز جودة  البتكار  اإىل 
تت�ضم  ح���ل���ول  وت����ق����دمي  اخل����دم����ات 
ب��ال�����ض��رع��ة وال���ك���ف���اءة، وح��ر���ض��اً من 
ال�����ض��وق ع��ل��ى امل�����ض��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
جم����ال احل���ل���ول ال��رق��م��ي��ة لأ����ض���واق 
هذه  ت��وف��ر  ح��ي��ث  امل���ال���ي���ة؛  الأوراق 
التقنية املعلومات يف الوقت احلقيقي 
مب�ضداقية و�ضفافية لتتيح الفر�ضة 
عليها  ل��الط��الع  املعنية  ل���الأط���راف 
�ضمن  والتدقيق،  الرقابة  لأغرا�س 

بيئة رقمية اآمنة.  
هذه  توقيع  اأن  اإىل  البلو�ضي  واأ���ض��ار 
امل���ذك���رة ي���اأت���ي يف اإط�����ار ���ض��ع��ي �ضوق 
امل��ال��ي��ة لالرتقاء  ل�����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي 
وتعزيز  والإدراج،  ال���ت���داول  ب��ن��ظ��م 
اأف�ضل  وف��ق  املتطورة  التقنية  بنيته 
حوكمة  جمال  يف  العاملية  املمار�ضات 

ال�ضركات. 
واخ��ت��ت��م ال��ب��ل��و���ض��ي: ي��ح��ر���س �ضوق 
اأبوظبي لالأوراق املالية على امل�ضاهمة 
اأبوظبي  توجهات حكومة  يف حتقيق 
الرقمية وروؤية اأبوظبي القت�ضادية 
الرقمي  ال���ت���ح���ول  جت�����اه   2030
ل��ت��ع��زي��ز مفهوم  ال��ف��ع��ال وامل�����ض��ت��دام 
اقت�ضاد املعرفة، مبا يدعم القت�ضاد 
امل�ضتدامة  التنمية  وجهود  الوطني 
التفاهم  مذكرة  وت�ضهم  الإم���ارة.  يف 
والتن�ضيق  ال��ت��ع��اون  اأط���ر  توطيد  يف 
امل�������ض���رتك ب����ني اجل����ه����ات امل���وق���ع���ة، 
احل�ضابات  دف���ات���ر  ت��ق��ن��ي��ة  لع��ت��م��اد 
بالبنية  والنهو�س   ،DLT املوزعة 
على  املالية  الأوراق  لأ�ضواق  التقنية 

م�ضتوى العامل.

•• ال�شارقة -وام:

اأطلق �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 
القا�ضمي ع�ضو  �ضلطان بن حممد 
ال�ضارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ب����دور بنت  - وب��ح�����ض��ور ال�����ض��ي��خ��ة 
ال��ق��ا���ض��م��ي رئ��ي�����س هيئة  ���ض��ل��ط��ان 
والتطوير  ل��ال���ض��ت��ث��م��ار  ال�����ض��ارق��ة 
“�ضروق” رئي�س جمل�س اإدارة اإيجل 
ام�س   - للتطوير  ال�����ض��ارق��ة  ه��ي��ل��ز 
ال�ضارقة  يف  تطويرية  م�ضاريع   3
مليار   2.7 تبلغ  اإجمالية  بتكلفة 
ا�ضرتاتيجية  �ضراكة  عرب   .. دره��م 
لال�ضتثمار  ال�����ض��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  ب���ني 
اإيجل  ���ض��روق و���ض��رك��ة  وال��ت��ط��وي��ر 
اأقيم  هيلز .. وذلك يف حفل خا�س 

يف مركز اأك�ضبو ال�ضارقة.
لال�ضتثمار  ال�ضارقة  هيئة  وك�ضفت 
اإيجل  و���ض��رك��ة  وال��ت��ط��وي��ر-���ض��روق 
جديدة  ���ض��رك��ة  تاأ�ضي�س  ع��ن  هيلز 
ال�ضارقة  ه���ي���ل���ز  “اإيجل  ب���ا����ض���م 
امل�ضاريع  تطوير  تتوىل  للتطوير” 
ال��ث��الث��ة امل��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا ب���داي���ة من 
ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��ام اجل���اري .. 
امل�ضاريع ما بني  ت�ضليم  �ضيتم  فيما 

2019 و2020.
الثالثة  امل�ضاريع  قائمة  وتت�ضمن 
وواجهة  م����رمي  ج���زي���رة  م���ن  ك���ال 
ك��ل��ب��اء وق�����ض��ر اخل����ان وه���ي 3 من 
املتكاملة  التطويرية  امل�ضاريع  اأبرز 
ت��ع��زي��ز معايري  ���ض��اأن��ه��ا  ال���ت���ي م���ن 
وال�ضياحية  ال�����ض��ك��ن��ي��ة  امل�����راف�����ق 
والتجزئة  وال�ضيافة  والرتفيهية 
واأ����ض���ال���ي���ب احل���ي���اة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
املنطقة  يف  كلباء  ومدينة  ال�ضارقة 

ال�ضرقية.
الإطالق  حفل  يف  كلمتها  وخ���الل 
بنت  ب��������دور  ال�������ض���ي���خ���ة  ق����ال����ت   ..
اإمارة  حققت   “ القا�ضمي  �ضلطان 
قيادة  حتت  نوعية  قفزات  ال�ضارقة 
الدكتور  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
القا�ضمي ع�ضو  �ضلطان بن حممد 

ال�ضارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
القت�ضاد  اأ�ض�س  تر�ضيخ  خالل  من 
وريادة  ال�ضتثمار  وت�ضجيع  املتنوع 
�ضروق  واك���ب���ت  ف��ي��م��ا  الأع�����م�����ال.. 
عرب  ال�����ض��ارق��ة  يف  التنمية  م�ضرية 
م�ضاهمتها الفاعلة يف تعزيز مكانة 
لال�ضتثمار  رائ���دة  كوجهة  الإم���ارة 

وال�ضياحة والتجارة.
بالتعاون  �ضروق  يف  نعمل  واأ�ضافت 
اجل��ه��ات احلكومية على  ك��اف��ة  م��ع 
مقومات  ب���ك���اف���ة  ال�������ض���ارق���ة  رف�����د 
الدعم  ل��ت��ق��دمي  ون�����ض��ع��ى  ال��ن��ج��اح 
الأعمال وتطوير  لل�ضركات ورجال 
البنية التحتية وتعزيز التكامل بني 
فيما  واخل��ا���س..  ال��ع��ام  القطاعني 
اليوم �ضويا لإعالن �ضراكة  جنتمع 
ب���ني هيئة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ج���دي���دة 
والتطوير  ل��ال���ض��ت��ث��م��ار  ال�����ض��ارق��ة 
�ضروق و�ضركة اإيجل هيلز لإطالق 
3 م�ضاريع نوعية يف اإمارة ال�ضارقة 
�ضتوفر اآفاقا جديدة من الرفاهية 
ل��ق��اط��ن��ي��ه��ا وذل������ك ان���ط���الق���ا من 
اإمي��ان��ن��ا ب��الإم��ك��ان��ات امل��ذه��ل��ة التي 

حتظى بها.
واأعربت ال�ضيخة بدور بنت �ضلطان 
الكبرية  ث��ق��ت��ه��ا  ع����ن  ال���ق���ا����ض���م���ي 
�ضتحققه  وم��ا  اجل��دي��دة  بال�ضراكة 
من اإ�ضافة نوعية للقطاع العقاري 
اإمارة ال�ضارقة وما �ضت�ضكله من  يف 
ت��رج��م��ة جل���زء م���ن روؤي�����ة �ضاحب 
حتقيق  يف  ال�����ض��ارق��ة  ح��اك��م  ال�ضمو 
القت�ضاد  وتنويع  ال�ضتثمار  جذب 

على اأر�س الواقع.
العبار  ق���ال حم��م��د   .. م��ن ج��ان��ب��ه 
هيلز  اإي��ج��ل  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
اإيجل  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ون��ائ��ب 
كلمته  للتطوير- يف  ال�ضارقة  هيلز 
ال�ضارقة  ت��ع��ت��رب   “ احل�����ض��ور  اإىل 
لقيمنا  رم��زا  متثل  عريقة  مدينة 
العربية  وث���ق���اف���ت���ن���ا  ال����وط����ن����ي����ة 
اجلميع  ت�ضتقبل  ح��ي��ث  الأ���ض��ي��ل��ة 
مبودة وترحيب وتب�ضر بغد م�ضرق 

بف�ضل ما ت�ضهده من حركة تنمية 
ال�ضمو  �ضاحب  روؤي��ة  تعك�س  كبرية 
حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي 

حاكم ال�ضارقة ».
عن  النقاب  ك�ضف  اإن  العبار  وتابع 
ال�ضارقة  يف  ال��رائ��دة  امل�ضاريع  ه��ذه 
يدل  “�ضروق”  يف  ���ض��رك��ائ��ن��ا  م���ع 
م�ضرية  يف  بامل�ضاركة  التزامنا  على 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������ض���ت���دام���ة ب�����الإم�����ارات 

ال�ضمالية .
امل�ضاريع  ه��ذه  �ضاأن  من  اأن  م�ضيفا 
املحلي  للمجتمع  تقدم  اأن  الثالثة 
م�ضتوى متميزا من جتارب املعي�ضة 
وال��رف��اه��ي��ة ومن���ط ح��ي��اة جديد.. 
الأم�����ر ال����ذي ���ض��ي��وؤدي ب�����دوره اإىل 
ا�ضتقطاب عدد اأكرب من الزوار اإىل 
وزيادة  القت�ضاد  وتعزيز  ال�ضارقة 
ونتطلع  الإم���ارة..  يف  ال�ضتثمارات 
اإىل �ضراكة طويلة الأمد من خالل 
ت��ط��وي��ر ه���ذه امل�����ض��اري��ع وف���ق اأعلى 

���ض��ب��اح��ة ومنطقة  ب��دن��ي��ة وح��و���س 
خم�ض�ضة للعب الأطفال.

و�ضيتم البدء يف تطوير امل�ضروع يف 
الربع الأول من العام اجلاري على 
متوقع  م��وع��د  يف  ت�ضليمه  ي��ت��م  اأن 

بحلول نهاية عام 2019.
“ فهو  “ واجهة كلباء  اأم��ا م�ضروع 
اأح�����د اأب�����رز م�����ض��اري��ع ال��ت��ج��زئ��ة يف 
م�ضاحة  وت�ضل  ال�ضرقية  املنطقة 
اإىل  فيه  للبناء  املخ�ض�ضة  املناطق 
فيما   .. م��رت مربع  األ��ف   17 نحو 
تبلغ امل�ضاحة املتاحة للتاأجري منها 
11.2 األف مرت مربع وتبلغ كلفة 

تطويره 160 مليون درهم.
كلباء  واج����ه����ة  م�������ض���روع  وي���ع���ت���رب 
متكامل  مل�����ض��روع  الأوىل  امل��رح��ل��ة 
املحيطة  املنطقة  تطوير  ي�ضتهدف 
باأكملها وفقا لروؤية �ضاحب ال�ضمو 
حاكم ال�ضارقة ال�ضاعية اإىل تطوير 

كافة مدن الإمارة.
“ م�ضروع  ���ض��م��ن  امل�������ض���روع  وي��ق��ع 

متميزة  ب���اق���ة  وت����ق����دم  وع�������ض���ري 
ال��ف��ر���س وال��ع��رو���س لالإقامة  م��ن 
وال�ضتمتاع  ال���ع���ط���الت  وق�������ض���اء 
ب��احل��ي��اة الج��ت��م��اع��ي��ة والأع���م���ال 
بالأن�ضطة  ال��ق��ي��ام  ج��ان��ب  اإىل   ..
العائلة  برفقة  اليومية  املجتمعية 
املجمعات  خ���الل  م��ن  والأ���ض��دق��اء 
وجمموعة  وال�����ض��ك��ن��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
املطاعم واملقاهي واملحال التجارية 
واملرافق الرتفيهية ومر�ضى ال�ضفن 

واملنتزهات اخل�ضراء.
وي��ت�����ض��م��ن م�����ض��روع ج��زي��رة مرمي 
مبان منخف�ضة الرتفاع ل يتجاوز 
ارتفاعها 8 طوابق تت�ضمن 1890 
فاخرة  وف��ن��ادق  وفلال  �ضكنية  �ضقة 
اأكرث  توفر  و5 جن��وم   4 فئتي  من 
م��ن 600 غ��رف��ة ف��ن��دق��ي��ة واأك���رث 
وم��ق��ه��ى متتد  م��ط��ع��م   100 م���ن 
اإىل  اإ�ضافة  املائية..  الواجهة  على 
عدد من املرافق اخلدمية املختلفة 
اأه��م��ه��ا ن���اد ���ض��ح��ي وم���رك���ز لياقة 

معايري التميز يف الت�ضميم وجودة 
البناء.

وتعترب جزيرة مرمي اأكرب امل�ضاريع 
الثالثة من حيث القيمة وامل�ضاحة 
.. وهو م�ضروع متعدد ال�ضتخدامات 
 2.4 اإىل  التطويرية  كلفته  ت�ضل 
مليار دره��م.. حيث متتد اجلزيرة 
األ��ف مرت مربع..   460 على نحو 
مرت  اآلف   310 ت��خ�����ض��ي�����س  مت 

مربع منها للبناء.
الواقعة  مرمي”  “جزيرة  ومت��ث��ل 
م�����ض��روع��ا رئي�ضا  امل��م��زر  ب��ح��رية  يف 
مت ت�ضميمه ليكون مدينة م�ضغرة 
ت�ضم  اإذ  ال�����ض��ارق��ة..  مدينة  �ضمن 
واج����ه����ة م���ائ���ي���ة ت��ت��و���ض��ط امل���راف���ق 
للمدينة..  وال��ت��ج��اري��ة  ال�����ض��ك��ن��ي��ة 
اإط���������اللت م���ب���ا����ض���رة على  ت����وف����ر 
اإ�ضافة  امل��م��زر واخل�����ان..  ب��ح��ريت��ي 

اإىل اأفق مدينة ال�ضارقة.
وحت���ت�������ض���ن اجل�����زي�����رة ع�������ددا من 
ال���ق���رى امل�����ض��م��م��ة ب��اأ���ض��ل��وب فريد 

اللوؤلوؤ  ق���ري���ة  امل�������ض���روع  وي����ح����ول 
منتجع  اإىل  اخل���ان  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
فندقي من فئة اخلم�س جنوم مع 
باحاته الداخلية اجلميلة واملناظر 
مالذا  ليوفر  اخل�ضراء  الطبيعية 
بالراحة  ف��ي��ه  ي��ن��ع��م��ون  ل��ل��زائ��ري��ن 
وال�ضرتخاء يف قلب مدينة ال�ضارقة 

التي تعج باحليوية والن�ضاط.
اأ�ضالة  ع��ل��ى  امل�������ض���روع  وي���ح���اف���ظ 
وتقاليدها  احل����ي����وي����ة  امل���ن���ط���ق���ة 
البحرية يف الإمارة .. مقدما اأي�ضا 
عائلي  ط��اب��ع  ذات  ترفيهية  وج��ه��ة 

فريد.
يف  التطوير  اأعمال  تد�ضني  و�ضيتم 
اأن  على   2018 م��ن  الأول  ال��رب��ع 
بحلول  امل�����ض��روع  يف  ال��ع��م��ل  يكتمل 

الربع الثاين من العام 2020.
امل�ضروعات  اإط����الق  اإع����الن  ح�ضر 
ال�ضيخ ماجد بن في�ضل  .. كل من 
القا�ضمي نائب رئي�س غرفة جتارة 
في�ضل  وال�ضيخ  ال�ضارقة  و�ضناعة 
ب���ن ���ض��ع��ود ال��ق��ا���ض��م��ي م��دي��ر هيئة 
م��ط��ار ال�����ض��ارق��ة ال�����دويل وحممد 
“اإيجل هيلز”  العبار رئي�س �ضركة 
و�ضعادة الدكتور را�ضد الليم رئي�س 
واملياه  ل��ل��ك��ه��رب��اء  ال�����ض��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة 
و���ض��ع��ادة اأح��م��د ب��ن رك��ا���س رئي�س 
و�ضعادة  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����ض��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة 
دائرة  رئي�س  الزعابي  حممد عبيد 
الت�ضريفات وال�ضيافة و�ضعادة �ضيف 
التنفيذي  الرئي�س  امل��دف��ع  حممد 
و�ضعادة  ال�������ض���ارق���ة  اأك�����ض��ب��و  مل���رك���ز 
التنفيذي  املدير  ال�ضركال  م��روان 
لال�ضتثمار  ال���������ض����ارق����ة  ل���ه���ي���ئ���ة 
وال��ت��ط��وي��ر ���ض��روق و���ض��ع��ادة اأحمد 
العام  الأم��������ني  اجل���������روان  ���ض��ع��ي��د 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال����ض���ت�������ض���اري لإم������ارة 
امل�ضوؤولني  م���ن  وع�����دد  ال�������ض���ارق���ة 
والروؤ�ضاء التنفيذيني واملديرين يف 
القطاعني العام واخلا�س.. اإ�ضافة 
املحليني  امل�ضتثمرين  من  عدد  اإىل 

والعامليني.

حماذيا   “ البيئية  لل�ضياحة  كلباء 
باأ�ضجار  حم��اط��ة  ه��ادئ��ة  ل��ب��ح��رية 
بيئية  �ضياحة  جتربة  موفرا  القرم 
املناطق  اأج���م���ل  اإح�����دى  يف  ف���ري���دة 
م�ضتوى  ع���ل���ى  ه�������دوءا  واأك�����رثه�����ا 

الدولة يف املنطقة ال�ضرقية.
وي�ضم املركز التجاري �ضمن واجهة 
كلباء 86 حمال جتاريا ويحت�ضن 
وعاملية  ع���الم���ات جت���اري���ة حم��ل��ي��ة 
ت�����ض��م��ي��م��ه توفري  ي���راع���ي يف  ك��م��ا 
فريدة  خ���ارج���ي���ة  ت�������ض���وق  جت���رب���ة 
بنمط  واملقيمني  وال�����ض��ي��اح  ل��ل��زوار 
امل��ح��الت ع��ل��ى ج��ان��ب��ي ال��ط��ري��ق .. 
م�ضاحة خارجية  اإن�ضاء  اإىل  اإ�ضافة 
املاأكولت وامل�ضروبات تتيح  لتقدمي 
يف  ال�ضاحرة  بالإطاللة  ال�ضتمتاع 

الهواء الطلق طوال العام.
العديد  على  اأي�ضا  املركز  وي�ضتمل 
واخلارجية  الداخلية  املطاعم  من 
وم��ن��ط��ق��ة لأل����ع����اب الأط����ف����ال اإىل 
جانب منتزه رائع يحيط بالبحرية 
اأج���واء تبعث على  ل��ل��زوار  م��ا يوفر 
ال�ضرتخاء ويتيح نزهة هادئة على 
البحرية  ب�ضفاف  املحيط  املم�ضى 
�ضوبرماركت  ت���وف���ر  ج���ان���ب  اإىل 
وم��رك��ز ل��ل��رتف��ي��ه ال��ع��ائ��ل��ي ورده���ة 

كبرية للطعام.
اأع��م��ال تطوير  وم��ن املقرر اإط��الق 
عام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  يف  امل�����ض��روع 
يف  ت�ضليمه  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى   2018

الربع الثالث من العام 2019.
 “ “ ق�����ض��ر اخل����ان  ي�ضكل م�����ض��روع 
ثالث م�ضاريع “ اإيجل هيلز ال�ضارقة 
للتطوير “ وهو اأول منتجع فاخر 
واجهة  فئة اخلم�س جن��وم مع  من 
اإذ  ال�ضارقة..  مدينة  و�ضط  مائية 
يف  املدينة  �ضاحل  ط��ول  على  ميتد 
اخلليج  على  املطل  اخل��ان  منطقة 
امل�ضروع  م�����ض��اح��ة  وت��ب��ل��غ  ال��ع��رب��ي 
كلفته  وت�����ض��ل  م��رب��ع  األ����ف   66.2
120 مليون درهم  اإىل  الإجمالية 
وي�ضم 87 وحدة فندقية متنوعة.

افتتح منتدى امل�سنعني واأطلق »جائزة ال�سرق الأو�سط 2019«

»اك�سبو ال�سارقة«: حري�سون على تطوير فعاليات »�ستيل فاب«

»كهرباء ال�سارقة« تنجز 23 حمطة 
توزيع وتو�سيل التيار لـ 523 مبنى يف كلباء
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الكثري من ال�سكاوي واال�ستف�سارات واجلهات احلكومية تت�سدى للتجاوزات
•• حتقيق: رم�شان عطا 

القيمة  ����ض���ري���ب���ة  ت���ط���ب���ي���ق  مت 
1 يناير  الإم���ارات يف  امل�ضافة يف 
 ،%5 اأ�ضا�ضية  بن�ضبة   ،8102
وتفر�س الدول عادة �ضريبة غري 
توريدات  م��ع��ظ��م  ع��ل��ى  م��ب��ا���ض��رة 
ال����ت����ي يتم  ال�������ض���ل���ع واخل�����دم�����ات 
واحدة من  وبيعها، وهي  �ضراوؤها 
اأكرث �ضرائب ال�ضتهالك �ضيوعاً 
ح�����ول ال����ع����امل، ح���ي���ث ت���ط���ّب���ق يف 
اأك���رث م��ن 051 دول���ة، مب��ا فيها 
جميع الدول الأع�ضاء يف الحتاد 
الأوروب�������ي وال���ب���ال���غ ع���دده���ا 92 
دولة، اإ�ضافة اإىل كندا ونيوزيلندا 

واأ�ضرتاليا و�ضنغافورة وماليزيا.
ترتفع  اأن  املالية  وزارة  ورج��ح��ت 
تطبيق  ب���ع���د  امل���ع���ي�������ض���ة  ت���ك���ل���ف���ة 
ولكن  ���ض��ئ��ي��ل،  ب�ضكل  ال�����ض��ري��ب��ة 
ال���زي���ادة بتفاوت  ه���ذه  ���ض��ت��ت��ف��اوت 
و�ضلوكهم  الأف�������راد  ح���ي���اة  من���ط 
النهائي  امل�ضتهلك  و   ، الإن��ف��اق��ي 
ه���و ال�����ذي ي��ت��ح��م��ل ت��ك��ل��ف��ة هذه 

ال�ضريبة.
م�ضتهلك:  ���ض��ام��ي،  حم��م��د  ق���ال 
نرجو من جهاز حماية امل�ضتهلك 
باأن  ال��ت��ج��ار  جميع  على  التاأكيد 
يقوم بت�ضجيل �ضركته على موقع 
يقوم  واأن  الحت���ادي���ة  ال�����ض��رائ��ب 
بدقة  ال�ضنوية  اإيراداته  بت�ضجيل 
لن ال��ت��اج��ر ه���و م���ن ي���ن���وب عن 
ال�ضريبة  قيمة  دفع  امل�ضتهلك يف 

للدولة.
واقرتح �ضامي لو مت عمل �ضريبة 
اإج��م��ال��ي��ه ك���ل ���ض��ن��ة ع��ن��د جتديد 
الرخ�ضة التجارية علي ال�ضركات 
وامل��������ول وال�������ض���وب���ر م����ارك����ت هي 
فر�س  من  اأف�ضل  نظري  بوجهه 
وال�ضياء  ال��ط��ع��ام  ع��ل��ي  ���ض��ري��ب��ة 

ال�ضغرية.
ويف نف�س ال�ضياق قال �ضعد �ضمري 
تخ�ضع  ال�����ض��ري��ب��ة  ،م�����ض��ت��ه��ل��ك: 
مل�����زاج ال���ت���اج���ر اجل�����ض��ع م���ع عدم 
بالقيمة  ال��ت��ام��ة  ال��ن��ا���س  دراي�����ة 
ذاتها  حد  يف  وال�ضريبة  امل�ضافة 
لي�ضت كبرية لكن طريقة ح�ضاب 
وعلى  م�ضكلة  تخلق  لها  املحالت 
ثمنه  �ضاندويت�س  لو  املثال  �ضبيل 
4 و ربع  ال�ضريبة عليه  4 درهم 
ل��ك��ن ال��ب��ائ��ع ي��رف��ع��ه ب��� 5 دراه���م  
الأ�ضعار  رفعت  الكبرية  واملحالت 
م��ن قبل ب��داي��ة ال��ع��ام ب��� 01 ايام 
ت�ضتغل  لكي  الب�ضائع  اأغلب  على 
اإ�ضافية  اأرب���اح  وحتقق  امل�ضتهلك 

قبل تطبيق ال�ضريبة.
النتقائية  ال�����ض��ري��ب��ة  ع���ن  اأم�����ا 
امل�ضافة  ب��ال�����ض��ري��ب��ة  وع��الق��ت��ه��ا 
ت�������ض���ال اح����م����د ب���ي���وم���ي ق����ائ����اًل: 
عليها  املفرو�س  لل�ضلع  بالن�ضبة 
مثل  الن����ت����ق����ائ����ي����ة  ال�������ض���ري���ب���ة 
�ضعر  ك�����ان  اإذا  ال���ت���ب���غ  م��ن��ت��ج��ات 
01 درهم و عليها �ضريبة  املنتج 
001% ا�ضبح �ضعرها 02 درهم 
ق��ي��م��ة م�ضافة  ���ض��ري��ب��ة  وع��ل��ي��ه��ا 
وهل  ���ض��ع��ره��ا  ي�ضبح  ف��ك��م   %5
تفر�س  امل�ضافة  القيمة  �ضريبة 
من  للمنتج  ال�ضلي  ال�ضعر  على 
انها  ام  النتقائية  ال�ضريبة  دون 
بعد  ال�ضامل  ال�ضعر  على  تفر�س 
ال�ضريبة النتقائية ؟ وهل يعقل 
ك���ل هذه  امل�����ض��ت��ه��ل��ك  ي��ت��ح��م��ل  ان 

الأعباء.
باأن  العلي  �ضامر  ق��ائ��ال  ولح���ظ 
على  ال�ضريبة  ت�ضيف  الفواتري 
فماذا  امل�����ض��رتي��ات،  قيمة  جم��م��ل 

فقط.  ال�ضريبة  بن�ضبة  الأ�ضعار 
ومن ال�ضعب تغيري اآلف الأ�ضعار 
يف املنفذ، وو�ضع الأ�ضعار اجلديدة 
اأن  اإىل  م�ضرياً  قليلة،  �ضاعات  يف 
واأن  اأط���ول،  وقتاً  ي�ضتغرق  الأم��ر 
امل��ن��اف��ذ حت���اول الن��ت��ه��اء م��ن كل 
م�ضتعدة  تكون  حتى  التغيريات، 

متاماً للتطبيق.
القبي�ضي  ط���ار����س  اأح���م���د  واأك������د 
التجارية  احل��م��اي��ة  اإدارة  م��دي��ر 
التنمية  ب�������دائ�������رة  ب������الإن������اب������ة 
ب��اأب��وظ��ب��ي حر�س  الق��ت�����ض��ادي��ة 
مبتابعة  واه���ت���م���ام���ه���ا  ال�����دائ�����رة 
ب�ضاأن  تردها  التي  ال�ضكاوى  كافة 
القيمة  خمالفات تطبيق �ضريبة 
احتواء  ب��ه��دف  وذل����ك  امل�����ض��اف��ة، 
اأي��ة جت���اوزات غ��ري قانونية بهذا 
على  ت��وؤث��ر  اأن  �ضاأنها  م��ن  ال�����ض��اأن 

حقوق امل�ضتهلكني.
مت  ال����ت����ي  ال�������ض���ك���اوى  اإن  وق�������ال 

من  الأوىل  الأي����ام  يف  ا�ضتالمها 
�ضريبة  تطبيق  ب�ضاأن  العام  ه��ذا 
ال���ق���ي���م���ة امل���������ض����اف����ة مت���ث���ل���ت يف 
الأ�ضعار  ورف���ع  ال��ت��ج��ار  ا�ضتغالل 
احتواء  وع���دم  م���ربر  غ��ري  ب�ضكل 
ال��ف��ات��ورة ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات مهمة 
ا�ضم  ال�������ض���ري���ب���ي،  ال����رق����م  م���ث���ل 
،قيمة  الإج��م��ايل  ال�ضعر  املن�ضاأة، 

ال�ضريبة  وغريها.
الدائرة  ان  اإىل  القبي�ضي  واأ���ض��ار 
ب��ا���ض��رت ف���ور ا���ض��ت��الم ه���ذا النوع 
الطلبات  بتحويل  ال�ضكاوى  م��ن 
امل���ي���داين  ال��ت��ف��ت��ي�����س  ف���ري���ق  اىل 
املر�ضلة  والبيانات  الثباتات  مع 
ال�ضكوى  م��و���ض��وع  اأو  ك��ال��ف��ات��ورة 
وذل����ك ب��ه��دف ال��ت��اأك��د م��ن ر�ضد 
التجاوز وحترير املخالفات ح�ضب 
املعتمد  امل��خ��ال��ف��ات  ج����دول  ب��ن��ود 

لدى الدائرة. 
واأو�ضح اأن الدائرة لن تتهاون مع 

املعفاة، كيف  عن بع�س الأ�ضناف 
يتم ف�ضلها عن بقية امل�ضرتيات يف 

القيمة الإجمالية؟.
اأغ��ل��ب حم��الت الفا�ضت  واأ���ض��اف 
لأنهم  ال�ضلع  اأ���ض��ع��ار  رف��ع��وا  ف���ود 
ي�����ض��رتون الأن  ب��ط��ب��ي��ع��ة احل�����ال 
ب�ضبب  اأع���ل���ى  ب�����ض��ع��ر  اأغ��را���ض��ه��م 
يتحمل  ل��ن  ال��ت��اج��ر  و  ال�ضريبة 
هذا الأمر فاأ�ضافه على امل�ضتهلك 
على   %5 لل�ضريبة  ،وبالن�ضبة 
ك��ل م��رح��ل��ة م��ن م��راح��ل و�ضول 
اإىل  او امل�ضنع  امل�ضتورد  املنتج من 
كان  ل��و  م���اذا  ال��ن��ه��ائ��ي  امل�ضتهلك 
احلرة  امل��ن��اط��ق  داخ����ل  الت�ضنيع 
ال�ضريبة  قبل  ت��دف��ع  اأن��ه��ا  حيث 
منتج  ك���ل  ع��ل��ى  ج���م���ارك   %5
احلرة  املنطقة  ب��واب��ة  م��ن  خ���ارج 
املحلي  لل�ضوق  او  للت�ضدير  �ضواء 
، هل بهذه احلالة �ضيتم حت�ضيل 
 %5  + ج��م��ارك   %5(  %01

�ضريبة(.
واأ�ضاف حممد يا�ضني، م�ضتهلك، 
اأ�ضعار  وج�����ود  ع����دم  لح����ظ  اأن�����ه 
البقالت  م����ن  ع�����دد  يف  م����دون����ة 
بعد  ال�������ض���وب���رم���ارك���ت  وم���ن���اف���ذ 
بع�س  اأن  كما  ال�ضريبة،  تطبيق 
تعدل  مل  ال�����ض��وب��رم��ارك��ت  منافذ 

زياده  رغ��م  اأ�ضعارها،  لفتات  من 
الأ�ضعار.

م��ن ج��ه��ت��ه، اأ����ض���ار م�����ض��وؤول اأحد 
ال��ب��ق��الت، ا���ض��رف ع���ادل، اإىل اأنه 
البقالة  الأ���ض��ع��ار يف  ك��ل  مل يرفع 
م��ع ع���دم اك��ت��م��ال اح��ت�����ض��اب ن�ضب 
واأنه  ال�ضلع،  ك��ل  على  ال�ضريبة 
�ضيعمل على تغيري الأ�ضعار لحقاً، 
اأ�ضعار  مل�ضقات  و�ضع  وحم��اول��ة 

عليها خالل الفرتة املقبلة.
م���ربرا ذل��ك ب���اأن و���ض��ع مل�ضقات 
ال�ضريبة  بعد  وتغيريها  الأ�ضعار 
ع��ل��ى ك���ل ال�����ض��ل��ع يف ال��ب��ق��ال��ة من 
اإ�ضافة  الأمور ال�ضعبة واملجهدة، 
لإ����ض���دار  اأج���ه���زة  و����ض���ع  اأن  اإىل 
الفواتري من الأمور املكلفة مادياً 
ل��ل��ب��ق��الت، خ�����ض��و���ض��اً م��ع وجود 
تلك  حتتمل  ول  �ضغرية،  بقالت 

التكاليف.
وقال م�ضوؤول البيع يف اأحد املنافذ 
ال���ك���ربى، حم��م��د الأح���م���دي، اإن 
ع����دم وج�����ود اأ����ض���ع���ار ع��ل��ى بع�س 
ال�ضلع يرجع اإىل وجود الآلف من 
الوقت  و�ضيق  امل��ن��اف��ذ،  يف  ال�ضلع 
امل���ت���اح ل��و���ض��ع الأ����ض���ع���ار ع��ل��ى كل 
ال�ضلع يف اليام الويل لل�ضريبة، 
برفع  التزاماً  هناك  اأن  اإىل  لفتاً 

ال�ضاأن حيث مت  اأي خمالفة بهذا 
م�ضبقا ن�ضر العديد من التنبيهات 
البيع  منافذ  لكافة  والتحذيرات 
وال�ضركات امل�ضجلة لديها باأهمية 
بالنظام  ب��ال��ت�����ض��ج��ي��ل  ال��ت�����ض��ري��ع 
الهيئة  ل���دى  املعتمد  ال�ضريبي 

الحتادية لل�ضرائب.
واأكد اأحمد طار�س القبي�ضي مدير 
بالإنابة  التجارية  احلماية  اإدارة 
فور  �ضتقوم  ال��دائ��رة  اإن  بالدائرة 
ا�ضتالمها ال�ضكوى باإجراء الالزم 
ا�ضتالم  ي���وم  ن��ف�����س  يف  وال����زي����ارة 
ال�����ض��ك��وى، وذل����ك ل���ت���دارك حجم 
تاأجيلها  وعدم  املتوقعة  ال�ضكاوي 
اىل   م�ضريا  نهائياً   التايل  لليوم 
للمفت�ضني  اليومية  اجل��ولت  اأن 
حتدد  اأن  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ���ض��رتك��ز 
الفواتري  الرقم ال�ضريبي وقيمة 
ال�ضريبة وابالغ ا�ضحاب املحالت 

وتوعيتهم بهذا ال�ضاأن.
�ضكاوى  ب������اأن  ال��ق��ب��ي�����ض��ي  واأف��������اد 
امل�ضتهلكني التي مت ا�ضتالمها اىل 
الن تتلخ�س يف رفع اأ�ضعار غ�ضيل 
ال�����ض��ي��ارات وع����دم حت��دي��د قيمة 
بالإ�ضافة  الفاتورة  يف  ال�ضريبة 
للوجبة  اإ�����ض����ايف  ���ض��ع��ر  رف����ع  اىل 
ارتفاع  بحجة  امل��ط��اع��م  بع�س  يف 

رفع  اىل  ب���الإ����ض���اف���ة  الأ�����ض����ع����ار، 
�ضعر مواد غذائية يف احد منافذ 
البيع ب�ضعر يفوق قيمة ال�ضريبة 

املحدد ب 5 %. 
القبي�ضي  ط���ار����س  اأح���م���د  ودع�����ا 
ال���ت���وا����ض���ل مع  اىل  امل�����ض��ت��ه��ل��ك��ني 
الدائرة من خالل مركز الت�ضال 
حل���ك���وم���ة اإم��������ارة اب���وظ���ب���ي على 
555008 يف حال ر�ضد  الرقم 
ب�ضاأن  ���ض��ري��ح��ة  خم���ال���ف���ات  اي 
امل�ضافة  القيمة  �ضريبة  تطبيق 
ال�����دائ�����رة على  م�����وؤك�����دا ح���ر����س 
التجاوزات  ه���ذه  مل��ث��ل  ال��ت�����ض��دي 
التفتي�س  تنفيذ خطة  من خالل 
والرقابة التي �ضرتكز ب�ضكل كبري 
امل�ضتمرة  امليدانية  ال��زي��ارات  على 
يف كافة منافذ البيع على م�ضتوى 

اإمارة ابوظبي. 
و�ضرح مدير عام الهيئة الحتادية 
اأن  خالد الب�ضتاين  ل��ل�����ض��رائ��ب 
وا�ضعة  ا���ض��ت��ج��اب��ة  مل�����ض��ت  ال��ه��ي��ئ��ة 
للت�ضجيل  الأع��م��ال  قطاعات  من 
كما  امل�ضافة،  القيمة  �ضريبة  يف 
لح���ظ���ت ت���ع���اون ه����ذه الأع���م���ال 
املالية  اأنظمتها  مل��واءم��ة  و�ضعيها 
المتثال  ل��ت��ح��ق��ي��ق  والإداري�����������ة 
ال�����ض��ري��ب��ي��ة، وقد  لل��ت��زام��ات��ه��ا 

حر�ضت الهيئة على تقدمي الدعم 
ال��الزم لهذه الأعمال لت�ضتمر يف 
منحها  ع��رب  اأن�ضطتها  مم��ار���ض��ة 
مبدئية  �ضريبي  ت�ضجيل  اأرق����ام 
ال�ضريبة  حت�ضيل  م��ن  مت��ّك��ن��ه��ا 

املفرو�ضة.
الأعمال  اأ�ضحاب  الهيئة  وزّودت 
الذين �ضجلوا يف ال�ضريبة باأرقام 
ببيان  ت�ضجيل �ضريبية مدعومة 
ع�����ن م����وع����د ت����ق����دمي اإق�����راره�����م 
بع�س  األ������زم������ت  ح���ي���ث  الأول، 
الأعمال بتقدميه عن فرتة �ضهر، 
الآخ��ر عن فرتة ثالثة  والبع�س 
تقدمي  الهيئة  وت�ضرتط  اأ�ضهر. 
الإق�������رار ال�����ض��ري��ب��ي خ����الل 82 
ال�ضريبية  للفرتة  التالية  ي��وم��اً 

املحددة.
اأجرتها  ال��ت��ي  ل��ل��درا���ض��ات  ووف��ق��اً 
تكون  اأن  ي��ت��وق��ع  امل���ال���ي���ة  وزارة 
القيمة  �ضريبة  تطبيق  ح�ضيلة 
بني  م��ا  الأول  عامها  يف  امل�ضافة 
يف  ت�ضب  درهم  01 و21 مليار 
امل��ي��زان��ي��ة الحت���ادي���ة وامل���وازن���ات 

املحلية.
وقال مدير اإدارة حماية امل�ضتهلك 
اأحمد  بالإنابة يف اقت�ضادية دبي، 

الزعابي 
التجارية  الرقابة  قطاع  مفت�ضي 
وح����م����اي����ة امل�������ض���ت���ه���ل���ك ال���ت���اب���ع 
لقت�ضادية دبي، ينظمون حمالت 
وع�ضوائية  م��ن��ظ��م��ة  ت��ف��ت��ي�����ض��ي��ة 
ع��ل��ى الأ����ض���واق وم��ن��اف��ذ ال��ب��ي��ع يف 
ف�ضاًل  دبي،  مناطق خمتلفة من 
ال�ضكاوى يف القطاع  اأن ق�ضم  عن 
�ضكاوى  ل��ت��ل��ق��ي  ا����ض���ت���ع���داد  ع��ل��ى 

امل�ضتهلكني. 
�ضكاوى  اأن  اإىل  ال��زع��اب��ي،  واأ���ض��ار 
امل�ضتهلكني وجهود فرق التفتي�س 
خمالفتني  حت����ري����ر  اإىل  اأدت 
جتارية  7 م��ن�����ض��اآت  وا����ض���ت���دع���اء 
ال����واردة  ال�����ض��ك��اوى  م��ن  للتحقق 
ومت  امل�ضتهلكني،  قبل  من  بحقها 
ط��ل��ب م�����ض��ت��ن��دات اإ����ض���اف���ي���ة من 
للح�ضول  املن�ضاآت  تلك  اأ�ضحاب 
ال�ضكاوى  ح���ول  اإي�����ض��اح��ات  ع��ل��ى 

الواردة بحقهم.
واأ�ضحاب  التجار  ال��زع��اب��ي  ونبه 
التالعب  لعدم  التجارية  املن�ضاآت 
ن�ضبة  يف  التالعب  اأو  الأ�ضعار  يف 
من  اأك���رث  ت�ضكل  ال��ت��ي  ال�ضريبة 
اأو  امل���ن���ت���ج���ات  اأ����ض���ع���ار  يف   %5
بال�ضريبة،  امل�ضمولة  اخل��دم��ات 
احلر�س  اإىل  امل�ضتهلكني  داع��ي��اً 
خالل عملية ال�ضراء والتاأكد من 
اأو  عدم وج��ود تالعب يف الأ�ضعار 
عدم اللتزام بالقوانني، والإبالغ 
يف حال وجود اأي رفع يف الأ�ضعار، 
مطالبة  ������ض�����رورة  اإىل  لف�����ت�����اً 
امل�ضتهلك بفواتري اخلدمة والبيع 
والحتفاظ بن�ضخة منها، حلماية 

حقوقه لحقاً. 
ت�ضليم  ال��ب��ائ��ع  رف�����س  ح����ال  ويف 
العمالء  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ال���ف���ات���ورة، 
تقدمي ال�ضكاوى من خالل اأرقام 
امل��ن��ت�����ض��رة ع��ل��ى منافذ  ال��ت��وا���ض��ل 
البيع الرئي�ضة، وهي خدمة اأهاًل 

دبي 555545006.
التوعوية  ال��ف��رق  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
ال���ت���ي ���ض��ك��ل��ت��ه��ا اق��ت�����ض��ادي��ة دبي 
الأ�ضواق  ملختلف  زيارتها  توا�ضل 
ال��ت��ج��اري��ة يف خمتلف  وامل��ن�����ض��اآت 
اإي�ضاح  اأج�����ل  م���ن  دب�����ي،  اأن����ح����اء 
الإجراءات التي يجب اتباعها من 
قبل التجار فيما يتعلق بالفواتري 

ال�ضريبية.

خالد الب�ستاين: ح�سيلة تطبيق �سريبة القيمة 
امل�سافة يف عامها االأول ما بني 10 و12 مليار درهم

احمد بيومي: ال�سلع املفرو�س عليها ال�سريبة 
االنتقائية ملاذا يطبق عليها �سريبة القيمة امل�سافة

�سعد �سمري :ال�سريبة تخ�سع ملزاج التاجر اجل�سع 
مع عدم دراية النا�ض التامة بالقيمة امل�سافة

حممد �سامي: على جهاز حماية امل�ستهلك التاأكيد 
على التجار بالت�سجيل يف موقع ال�سرائب االحتادية

احمد القبي�سي: الدائرة �ستقوم فور ا�ستالمها ال�سكوى 
باإجراء الالزم والزيارة يف نف�س يوم ا�ستالم ال�سكوى

حممد الحمدي: املنافذ حتاول النتهاء من كل 
التغيريات ، حتى تكون م�ستعدة متامًا للتطبيق

حممد يا�سني: منافذ ال�سوبرماركت مل 
تعدل من لفتات اأ�سعارها، رغم زيادة الأ�سعار

اأحمد الزعابي: �سرورة مطالبة امل�ستهلك 
بفواتري اخلدمة والبيع والحتفاظ بن�سخة منها
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العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/4149 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1- ال�����ض��رح ل��ل��م��ق��اولت ��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
فرع   - برودكت�س  كونكريت  التنفيذ/فينيك�س  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
من وايف ال�ضناعية �س.ذ.م.م وميثله:روكز جورج حبيقه قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )47679.80(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/4085 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ماركى  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
للتكنولوجيا �س.ذ.م.م  ايك�ضال  التنفيذ/مايكرو  ان طالب  القامة مبا 
وميثله:يا�ضني ابوبكر �ضامل احلامد قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )729444( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1655 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- حممد عبداهلل عبيد بن عوقد جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ر�ضيد مراد خ�ضروي بابادي وميثله:ابراهيم علي 
كرم حممد خوري نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي 
عبارة عن الوحدات الكائنة مبنطقة جمريا الوىل - برقم ار�س:283 
- وفاءا للمبلغ املطالب به وقدره )3629913.37( درهم يف امللف اعاله 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
بناءا على قرار املحكمة ال�ضادر بتاريخ:2018/1/10

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

      يف الدعوى رقم 2017/4191 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة ترميف اك�ضبو لينك للتجارة العامه �س.ذ.م.م 2- اجاى كومار ارانيز هتو 
جاجنا دهران 3- جيبو باول تيتايى لونابان باول 4- النجمه الف�ضيه للتجاره العامه م.م.ح 5- وحيد 
الرحمن �ضياء اهلل خليل 6- املرحبه للتجاره العامه م.م.ح 7- �ضونيل هاري�ض�ضاندرا كورالول كورالول 
هاري�ض�ضاندرا جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �س.م.ع وميثله:عبا�س 
م�ضتت فندي املالكي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزام املنفذ �ضدهم من الول 
اىل الثالث بالت�ضامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2021561( درهم واملنفذ �ضدهما الرابع واخلام�س 
مع الول بالت�ضامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )372241( درهم واملنفذ �ضده ال�ضاد�س وال�ضابع مع 
الول بالت�ضامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )72391( درهم وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة. 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2402  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- او�ضكار لوكي روي كومين�س جمهول حمل القامة مبا 
وميثله:يو�ضف  ����س.ذ.م.م  امل�ضتعملة  لل�ضيارات  الب�ضام  معر�س   / امل�ضتاأنف  ان 
ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم  حممد ح�ضن حممد البحر قد 

1541/2016 جتاري كلي بتاريخ:2017/12/21     
�ضباحا    10.00 ال�ضاعة   2018/1/29 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1521  ا�شتئناف جتاري    
العامليه   -2 اليعقوبي  ���ض��ع��دون  �ضعيد  ع��ل��ي  ي��و���ض��ف   -1 ���ض��ده/  امل�����ض��ت��اأن��ف  اىل 
اليعقوبي  �ضعدون  �ضعيد  علي  مالكها/يو�ضف  وميثلها  احلديثة  اخليم  لتجارة 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف / م�ضرف الم��ارات ال�ضالمي �س.م.ع 
ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف/  قد  ال�ضالمي  را�ضد  جابر  حممد  را�ضد  وميثله:جابر 

بالدعوى رقم 2017/1127 جتاري كلي بتاريخ:2017/8/9     
�ضباحا    10.00 ال�ضاعة   2018/1/24 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2017/1072 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- م�ضرف عجمان/�س.م.ع
وميثله:حممد را�ضد حممد بن جرب ال�ضويدي 

���س.ذ.م.م 2- ناجي حممود  �ضي�ضتم لالن�ضاءات  املطعون �ضده:1-  باعالن 
�ضهاب الدين 3- فادي حممود �ضهاب الدين جمهول حمل القامة نعلنكم 
باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�ضور اىل 

حمكمة التمييز وذلك للرد على �ضحيفة الطعن املقدمة �ضدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2881 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة روفى توين تاورز ليمتد جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�ضركة المارات  بالبادي للمقاولت املحدودة مملوكة بالبادي 
دبي  حمكمة  ق��ررت  العو�ضي  علي  حاجي  حممد  وميثله:عبداهلل  الهند�ضية 
 )33173802.05( وقدره  مبلغ  ل�ضداد  اعالنكم  بتاريخ:2018/1/9  البتدائية 
درهم وال �ضيتم بيع العقار املحجوز عليه يف احلجز التحفظي رقم:477/2015 
الج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  التبليغ  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   30 خ��الل 
من  يوما   15 خالل  املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/4080 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده/1- املا�س علي تنوى مفتاح جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك دبي ال�ضالمي �س.م.ع قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )230151( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1749 تنفيذ مدين  
املنفذ �ضده/1-  رايف رامت�ضاند للوانى رامت�ضاند تول�ضيدا�س للوانى 2- طارق  اىل 
جاويد حممد حممد ا�ضلم  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ذى بروكردج 
عمر  وميثله:عبدالرحمن  و�ضطاء  ك.م.م  و  )حاليا(  ����س.ذ.م.م  تاأمني  و�ضطاء  ف��ريم 
اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله وال��زام املنفذ �ضده  عبداهلل خمري  قد 
وامل�ضاريف  الر�ضم  م��ع  دره���م   )45141766.03( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  الول 
وت�ضليمها اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  2- الزام املنفذ �ضده الثالث بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )90785.5( درهم وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2199  ا�شتئناف جتاري    

ان  امل�ضتاأنف ���ض��ده/ 1- دليب راه���ولن جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اىل 
عبدالعزيز  احمد  وميثله:منى  عامة(  )م�ضاهمة  بنك  ن��ور   / امل�ضتاأنف 
ي��و���ض��ف ال�����ض��ب��اغ ق��د ا���ض��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����ض��ادر ب��ال��دع��وى رقم 

2017/579 جتاري كلي بتاريخ:2017/11/23     
وحددت لها جل�ضه يوم الحد املوافق 2018/1/28 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/739  تنفيذ عقاري   

طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  املحدودة  لال�ضتثمارات  �ضون  �ضركة  �ضده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/جيم�س فيليب بوتر

نعلنكم باحلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم:2016/620 عقاري كلي واملعدل بال�ضتئناف رقم:48/2017 
ا�ضتئناف عقاري  يوم اخلمي�س بتاريخ:2017/11/16   باعتباره �ضندا تنفيذيا وذلك:

1- بالزامكم ب�ضداد مبلغ وقدره )1800039( درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ حتى متام ال�ضداد 
وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 

2- انف�ضاخ العقد �ضند الدعوى واملوؤرخ:2007/11/28.
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/364  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/رجائي �ضيد علي عبدالرحيم جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
زهيز هوجن �ضون قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )108.665( درهم ل�ضالح املدعي مع الزامه بت�ضليم ال�ضيارة مو�ضوع الدعوى 
بالفائدة  املادية والدبية والزامه  و�ضداد مبلغ )50.000( درهم تعوي�ضا عن ال�ضرار 
لها  وح��ددت  التام.  ال�ضداد  وحتى  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 بواقع  القانونية 
جل�ضة يوم الثنني املوافق 2018/1/22  ال�ضاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.10 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2715  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه/امري م��ع��روف جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/
اأق��ام عليك  احمد وميثله:را�ضد عبداهلل علي بن عرب قد  �ضيد  ن��ادى طه 
والفائدة  دره��م   )200000( وق���دره  مببلغ  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى 
  2018/1/22 املوافق  الثنني  يوم  لها جل�ضة  وامل�ضاريف. وحددت  والر�ضوم 
اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.10:بالقاعة �س  ال�ضاعة:08:30 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2014/1941  جتاري كلي 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- �ضركة ال��ه��دى ل��ل��م��ق��اولت جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
بان  نعلنكم  بوج�ضيم  �ضعيد  حممد  وميثله:را�ضد  املحدودة  ت��ريازو  املدعي/�ضركة 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2015/1/28  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح/�ضركة تريازو املحدودة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
تاريخ:2014/10/27  من   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )1.023.296.92(
وحتى ال�ضداد التام مع الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف والف درهم مقابل 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  با�ضم  �ضدر  الع��الن  ه��ذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2485  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/عبا�س حممد ح�ضني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
احمد فوؤاد حممد كبري قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )1300000( وقدره  عليه مببلغ  املدعي 
 . التام  ال�ضداد  وحتى  ال�ضيك  ا�ضتحقاق  تاريخ  من   ٪12 والفائدة  املحاماة 
�س  ال�ضاعة:09:30    2018/1/24 املوافق  الربعاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.8:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2588  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/اليت ان�ضورن�س بروكرز )�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة( 2- بيرتو�س 
انرتنا�ضيونال  املدعي/جيتواي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  كاليدي�س  قري�ضتو�س 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ال��ك��ي  ف��ن��دي  م�ضتت  وميثله:عبا�س  ������س.ذ.م.م  ا���ض��وران�����س 
درهم   )1.272.793.95( وق���دره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها 
وحتى  الدعوى  اقامة  تاريخ  من   ٪9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
ال�ضداد التام . وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2018/1/24  ال�ضاعة:09:30 �س 
بالقاعة:ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2103  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/�ضركة مباين دملا للمقاولت العامة ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
عبداهلل  وميثله:بدر  �����س.ذ.م.م  ك��ات��ررز  �ضف  املدعي/موبايل  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
خمي�س عبداهلل قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )3.000.608.76( وق��دره  مببلغ 
والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام . وحددت لها جل�ضة يوم 
لذا   ch2.E.21:بالقاعة �س  ال�ضاعة:09:30    2018/1/22 املوافق  الثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1853  جتاري كلي

جمهول  امل��واط��ن(  )الكفيل  ا�ضكنانى  جعفر  ع��ب��داهلل  ح��ي��در  عليه/امين  امل��دع��ي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/مراد حاج حميدة وميثله:فتيحة حممد برجو قوراري 
وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
 ٪12 بواقع  القانونية  والفائدة  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�ضامن  درهم   )1.723.500(
كتعوي�س  درهم  وق��دره )250.000(  التام ومبلغ  ال�ضداد  ال�ضتحقاق وحتى  تاريخ  من 
عن ال�ضرار املادية والدبية والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت لها 
جل�ضة يوم الثنني املوافق 2018/1/22  ال�ضاعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/12  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /1- �ضركة �ضرتايف للدعم اللوج�ضتي قطر ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/دمارا العاملية قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهم مببلغ وقدره )5549852( ريال قطري او ما يعادله بالدرهم الماراتي 
وقدره )5626439( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ 
 2018/1/24 املوافق  الربعاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  التام.  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق 
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 ال�ضاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1940  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- توب كمونيكي�ضن للهواتف ���س.ذ.م.م 2- �ضماز حمي الدين فالبيل 
مهري  وميثله:احمد  ����س.ذ.م.م  تيليكوم  املدعي/اك�ضيوم  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
خمي�س عبيد بن م�ضحار نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/11  
عليهما  املدعي  ب��ال��زام  �����س.ذ.م.م   تيليكوم  ل�ضالح/اك�ضيوم  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
القانونية  والفائدة  درهم   )1.090.009( مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�ضامن 
التام  ال�ضداد  وحتى  يف:2017/9/3  احلا�ضل  الدعوى  اقامة  تاريخ  من  �ضنويا   ٪9 بواقع 
املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري  اتعاب  الف درهم مقابل  بامل�ضاريف ومبلغ  والزامكما 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر 

با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1941  جتاري  كلي 
اىل املحكوم عليه/1- غلوباز لدارة الفعاليات موؤ�ض�ضة فردية ومتثلها مالكتها ال�ضيدة/
جايا ثرى نادوفيل بارا جوفيندان 2- جايا ثري نادوفيل بارا جوفيندان  جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/18  يف الدعوى 
بالزام  املحكمة  بحكمت  ���س.م.ع  ال�ضالمي  ابوظبي  ل�ضالح/م�ضرف  اع��اله  املذكورة 
)674912( مبلغ  املدعي  للم�ضرف  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�ضامن  عليهما  املدعي 

درهم والزمتهما امل�ضروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك 
من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11799  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�ضركة فورتي فروتي للع�ضائر - فرع دبي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد فتحي �ضعيد حممد عبدالرحمن �ضم�س الدين قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )26143 درهم( وتذكرة عودة 
 mb178683899ae:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )3000( مببلغ 
�س   08.30 ال�������ض���اع���ة   2018/2/20 امل����واف����ق  ال���ث���الث���اء  ي�����وم  ج��ل�����ض��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

الإعالناتكم يف 
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العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1734  جتاري  جزئي 
جمهول  جرجومة  عبداملجيد  عبداهلل   -2 ال�ضام  ليايل  مطعم  عليه/1-  املحكوم  اىل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/11/13  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/�ضركة المارات لتجارة املوا�ضي واللحوم ومنتجاتها 
بالزام املدعي عليهما بان ي�ضددا اىل املدعية مت�ضامنني مبلغ )62782( درهم  ذ.م.م 
بالر�ضوم وامل�ضاريف  ال�ضداد والزمتها  ت��اري��خ:2017/2/2 وحتى متام  وفائدة 9٪ من 
طلبات  من  ذل��ك  على  زاد  ما  ورف�ضت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما   .
التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2769  جتاري  جزئي 
M لالملنيوم والزجاج ذ.م.م 2- راجيفان بيالنكو نارايان كوتور  اىل املحكوم عليه/1-�ضركة تربل 
واملخول  ذ.م.م   والزجاج  لالملنيوم   M تربل  ب�ضركة  و�ضريك  مدير  وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته   -
بالتوقيع جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/30  
املدعي  اول:ب���ال���زام  ������س.ذ.م.م  للتجارة  انرتن�ضنال  ل�ضالح/فاريتي  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
بالت�ضامن  نارايان كوتور(  M لالملنيوم والزجاج ذ.م.م 2- راجيفان بيالنكو  عليهما)�ضركة تربل 
فيما بينهما ان يوؤديا اىل املدعية )فاريتي انرتن�ضنال للتجارة ���س.ذ.م.م( مبلغ وقدره )369.906( 
ال�ضداد -  ت��اري��خ:2017/8/13 وحتى متام  املبلغ بواقع 9٪ من  القانونية على ذلك  دره��م والفائدة 
ثانيا:يف طلب �ضحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم:382 ل�ضنة 2017 جتاري برف�ضه والزمت املدعي 
عليهما بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2736  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- 3 �ضكوير للت�ضميم الداخلي �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/باحل�ضا كار رينتال �س.ذ.م.م وميثله:ح�ضني علي عبدالرحمن لوتاه نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/29  يف الدعوى املذكورة اعاله 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ����س.ذ.م.م  رينتال  كار  ل�ضالح/باحل�ضا 
مقداره )88456( درهم وفائدة 9٪ من تاريخ:2017/6/1 وحتى ال�ضداد التام والزمتها 
بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك 
من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4176  جتاري جزئي

املدعي/�ضيد  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ل��ني  عليه/زهيك�ضيا  امل��دع��ي  اىل 
حممد امني �ضيد امان اهلل مو�ضوي زاده وميثله:را�ضد عبداهلل علي بن عرب 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
القانوين  والتعوي�س  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )300000(
  2018/1/21 امل��واف��ق  الح���د  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت  دره����م.  ال���ف   )50000(
اأو من  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   ch1.C.12:بالقاعة ال�ضاعة:08.30 �س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4146  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/اخلط الذهبي للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/�ضركة ت�ضنيع املعادن الفنية ذ.م.م - فرع دبي قد اأقام عليك الدعوى 
درهم   )39056.23( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/1/28  ال�ضاعة:08.30 
اأو من ميثلك قانونيا  بالقاعة:ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  �س 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/4154  جتاري جزئي
القامة  �ضرين جرج�س �ضليب جرج�س جمهول حمل   -1/ عليه  املدعي  اىل 
مال  وميثله:نا�ضر  عامة(  م�ضاهمة  )�ضركة  الهالل  املدعي/م�ضرف  ان  مبا 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  قد  اهلل حممد غامن 
املحاماة.  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )31252.94( وقدره  مببلغ  عليه 
بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �س  املوافق 2018/1/21  الحد  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/4016  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1- �ضيليكت بارت�ضنز �س.ذ.م.م 2- فيليب انتوين ماي 3- دين جنيل 
اأند �ضرتيز  �ضيلكت جال�س  املدعي/�ضركة  ان  القامة مبا  باركر جمهول حمل  هاريف 
ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره 
)109.912.84( درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ �ضنويا من تاريخ ا�ضتحقاق كل �ضيك 
والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 
اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�ضاعة   2018/2/8
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3778  جتاري جزئي

���س.ذ.م.م 2- م�ضطفى ح�ضن  املدعي عليه /1- فاميلي وورل��د لل�ضياحة وال�ضفر  اىل 
لل�ضياحة  املدعي/رويال نيكول�س  ان  �ضليمان جمهول حمل القامة مبا  عبداحلميد 
�س.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�ضن حممد املطوع قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وقدره )55937.84( درهم 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد 
التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 
اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�ضاعة   2018/2/5
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/4125  جتاري جزئي
حمل  جمهول  ذ.م.م  للمقاولت  الفرن�ضية  الكندية  ال�ضركة   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/فينيك�س كونكريت برودكت�س فرع من وايف ال�ضناعية �س.ذ.م.م 
بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  حبيقه  ج���ورج  ومي��ث��ل��ه:روك��ز 
املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )30.413.20( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪12 والفائدة 
بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/1/21 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   Ch1.C.12
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/4043  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1- ا�ضامة حممد عي�ضى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/غمني 

عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد  �ضاة  زام��ن  ابن  �ضاة 

ب�ضداد مبلغ وقدره )70.000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة ٪12 

املوافق  يوم الحد  لها جل�ضة  التام. وح��ددت  ال�ضداد  املطالبة وحتى  تاريخ  �ضنويا من 

اأو  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �س   2018/1/21

من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/4042  جتاري جزئي
رينيه  �ضونيل 3- كيم  بان�ضال  برافني  ايفنتز 2-  رو�س فور  املدعي عليه /1- موؤ�ض�ضة  اىل 
هان�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/فيكي حا�ضموخ باريخ قد اأقام عليك الدعوى 
درهم   )195.000( وق���دره  مببلغ  بالت�ضامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها 
ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
التام والزام املدعي عليهم الول والثاين ب�ضداد مبلغ )93.000( درهم مع الفائدة القانونية 
وقدرها 5٪ �ضهريا من تاريخ ال�ضتحقاق والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم الحد 
املوافق 2018/2/4 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3903 تنفيذ جتاري
الق��ام��ة مبا  احل��اج جمهول حم��ل  يو�ضف  ب�ضارة  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
�ضريفي�ضي�س  اي�ضت  ميدل  لوجي�ضتيك  ا���س  ام  التنفيذ/ال  طالب  ان 
�س.م.ح وميثله:مي�ضال امادو �ضلهوب قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16432( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/4133 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده/1- ميخائيل كريفالي�ضغيلى جمهول حمل القامة مبا 
�ضلهوب  ام��ادو  وميثله:مي�ضال  انطون  فرحات  التنفيذ/ايلى  طالب  ان 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )103892( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/4193 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده/1- �ضياء احلق حممد ظهور العامل جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ايلى فرحات انطون وميثله:مي�ضال 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  �ضلهوب  ام��ادو 
به وق��دره )23738( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2602  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/جو�ضيف اندريو هوويل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/البنك 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اخلظر  ربيع  عبيد  وميثله:موزة  املتحد  العربي 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )700.965.22( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام مع الق�ضاء بتثبيت 
المر على عري�ضة رقم:120-2017 منع من ال�ضفر ال�ضادر بحق املدعي عليه. وحددت 
 ch1.B.8:لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2018/1/24  ال�ضاعة:09:30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقدان جواز �شفرت
فاطمه   / امل���دع���وة  ف��ق��دت 
ندجا اي�ضانى ملر ، فرن�ضية 
�ضفرها  ج���واز   - اجلن�ضية 
  )03879CC14( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ض���ال 

 054/3709496

فقدان جواز �شفر
ف��ق��دت امل���دع���وة / ف��وزي��ه اح��م��د ع��م��ر جاوى 

رقم  ����ض���ف���ره���ا  ج������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة  ، مي��ن��ي��ة 

الت�ضال  عليه  يجده  من    )05889379(

بتليفون رقم 056/2120683 

فقدان جواز �شفرت
�ضونيا   / امل���دع���وة  ف���ق���دت 
بيال�س  �ضانتو�س  دي��ل��و���س 
اجلن�ضية  ف���ل���ب���ي���ن���ي���ة   ،
رق����م  �����ض����ف����ره����ا  ج����������واز   -
)7878328EC(  من يجده 
عليه الت�ضال بتليفون رقم 

 050/5110111

فقدان جواز �شفرت
امل��دع��و / وه��اب زاهد  فقد 
باك�ضتاين   ، ح��م��ي��د  زاه����د 
�ضفره  ج����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
  )5177022CD( رقم
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م��ن 
اىل اق��رب مركز �ضرطة او 

ال�ضفارة الباك�ضتانية 

فقدان جواز �شفرت
مار�ضل   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
ا�ضبريانزا الفون�ضو ، فلبيني 
�ضفره  ج����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
  )8563321EB( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ض���ال 

 050/5125012

فقدان جواز �شفرت
ج���اف���ري   / امل������دع������و  ف����ق����د 
مي�ضيال برييرا ، �ضريلنكا 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
  )5046489NM (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ض���ال 

 058/9152390

فقدان جواز �شفرت
امل��دع��و / مم��ت��از �ضيد  فقد 

ه���ن���دي   ، ح���������ض����ن  ع����ب����ي����د 

اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 

)7029833(  من يجده 

عليه الت�ضال بتليفون رقم 

 050/7222740

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
املالك : �ضبك�ضتايلز لتجارة الثاث دي دبليو �ضي �س.ذ.م.م

 spec طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية:�ضبك
املودعة بالرقم  : 280556     بتاريخ : 2017/10/4

باإ�ضم :�ضبك�ضتايلز لتجارة الثاث دي دبليو �ضي �س.ذ.م.م
، المارات  ، دب��ي  ، دب��ي ورل��د �ضنرتال  ، املنطقة اللوج�ضتية  وعنوانه :دب��ي - ار���س 91 اف بي و 92 اف بي 

العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35 خدمات الدعاية والعالن ، ادارة العمال التجارية ، 
ادارة الن�ضطة التجارية ، العمال املكتبية.

و�ضف العالمة:تتكون العالمة التجارية من الكلمة �ضبك مكتوبة باحرف عربية باللون الرمادي الغامق 
من جهة اليمني ومن الي�ضار الكلمة spec مكتوبة باحرف لتينية باللون الرمادي الغامق وحتتهم خط 

افقي على نهاية كال طرفيه خطيني عموديني باللون الرمادي الغامق وكما يظهر بال�ضكل.
الإ�ضرتاطات:.

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  17  يناير 2018 العدد 12226
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
املالك : �ضبك�ضتايلز لتجارة الثاث دي دبليو �ضي �س.ذ.م.م

 spec طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية:�ضبك
املودعة بالرقم  : 280558     بتاريخ : 2017/10/4

باإ�ضم :�ضبك�ضتايلز لتجارة الثاث دي دبليو �ضي �س.ذ.م.م
، المارات  ، دب��ي  ، دب��ي ورل��د �ضنرتال  ، املنطقة اللوج�ضتية  وعنوانه :دب��ي - ار���س 91 اف بي و 92 اف بي 

العربية املتحدة
�سورة العالمة

، ترتيب القامة  وال�ضراب  بالطعام  التزويد  بالفئة :43 خدمات  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�ضلع  وذلك لتمييز 
املوؤقتة ، خدمات تاأجري الكرا�ضي واملوائد وبيا�ضات املوائد والواين الزجاجية ، خدمات تاأجري اك�ض�ضوارات 

العرا�س واحلفالت.
و�ضف العالمة:تتكون العالمة التجارية من الكلمة �ضبك مكتوبة باحرف عربية باللون الرمادي الغامق 
من جهة اليمني ومن الي�ضار الكلمة spec مكتوبة باحرف لتينية باللون الرمادي الغامق وحتتهم خط 

افقي على نهاية كال طرفيه خطيني عموديني باللون الرمادي الغامق وكما يظهر بال�ضكل.
الإ�ضرتاطات:.

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  17  يناير 2018 العدد 12226
منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

املالك : مطعم دايت بايت ذ.م.م
 DIET BITE طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية:دايت بايت

املودعة بالرقم  : 262698     بتاريخ : 2016/11/7
باإ�ضم :مطعم دايت بايت ذ.م.م

 - الفالحي  ورث��ة �ضقر  بناية   - امل���رور   �ضارع   - امل��رور  - منطقة  ابوظبي   - :ابوظبي  وعنوانه 
dietbite.ad@gmail.com:س.ب:957070  - هاتف:050266681 - الربيد اللكرتوين�

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43 خدمات توفري الطعمة وامل�ضروبات ، اليواء 
املوؤقت.

و�ضف العالمة:عالمة جتارية تتكون العالمة من كلمتني و�ضكل تفاحة مع �ضكل اثقال داخل التفاحة.
الإ�ضرتاطات:.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 
الإقت�ضاد اأو اإر�ضالة بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  17  يناير 2018 العدد 12226 العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ا�ضتوديو 

الفرا�ضة 
رخ�ضة رقم:CN 1033284 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12226 بتاريخ 2018/1/17   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/3214  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- رغيد عبدالقادر حمود جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/عادل 
احمد يو�ضف لوتاه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/11/28  
بان  عليه  املدعي  بالزام  لوتاه  يو�ضف  احمد  ل�ضالح/عادل  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف 
يوؤدي للمدعي مبلغ )75000( درهم قيمة ال�ضيكات �ضند الدعوى والفائدة بواقع ٪9 
�ضنويا من تاريخ ا�ضتحقاق كل �ضيك وحتى ال�ضداد التام ف�ضال عن الر�ضوم وامل�ضاريف 
ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
با�ضم �ضاحب  التايل لن�ضر هذا الع��الن �ضدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



ملواجهة  اليوم  ُت�ضتخدم  التي  العالجية  اخليارات  ت�ضمل 
���ض��رط��ان الأم����ع����اء ع���الج���ات م��و���ض��ع��ي��ة، ك���اجل���راح���ة، اأو 
بينها  من  نظامية،  عالجات  اأو  ال�ضتئ�ضال،  اأو  الأ�ضعة، 
اأ�ضكال العالج  العالج الكيماوي، والعالج املناعي، وبع�س 

امل�ضتهدف.
الدرا�ضة  يف  ب���ارزة  باحثة  يل،  فيفيان  تو�ضح  كما  ول��ك��ن 
ل�ضرطان  ال��راه��ن��ة  ال��ع��الج��ات  معظم  )ُيعترب  اجل��دي��دة، 
يف  �ضت�ضهم  امل�ضتهدفة  ال��ع��الج��ات  اأن  اإل  ع��ام��اً،  الأم��ع��اء 
بكل  �ضخ�ضية خا�ضة  امل�ضتقبل يف تطوير عالجات طبية 

حالة(.

عالجياً  هدفاً  ي�ضّكل  )ق��د  بروتيناً  اجلديد  البحث  ح��ّدد 
بالغ الأهمية يف عالج �ضرطان الأمعاء(،

 وف���ق يل ال��ت��ي ت��ع��م��ل اأي�����ض��اً ق��ائ��دة جم��م��وع��ة يف معهد 
فران�ضي�س كريك.

تولت لورا نوفيال�ضدميونت، باحثة من معهد فران�ضي�س 
الكت�ضافات  وُن�ضرت  الدرا�ضة،  ه��ذه  تقرير  و�ضع  كريك، 

.Cell Reports التي تو�ضلت اإليها يف جملة

APC درا�سة جينة
يرتبط  وامل�ضتقيم  القولون  �ضرطان  اأن  الباحثون  يو�ضح 

الطبيعي،  �ضكلها  يف   .APC جينة  ُيدعى  ما  يف  بطفرة 
 ،APC بروتني  �ضفرة  عن  م�ضوؤولة  اجلينة  هذه  ُتعترب 

الذي يعمل مثبطاً لالأورام.
خروج  دون   APC جينة  حت��ول  الطبيعية،  احل���الت  يف 
اخلاليا عن م�ضارها الطبيعي، ما مينع بفاعلية ال�ضرطان 

من النت�ضار. 
عدة،  ب��اأم��را���س  يرتبط  الطافر  اجلينة  ه��ذه  �ضكل  ل��ك��ّن 
اأن  ت��ب��نّي  ف��ق��د  وامل�ضتقيم.  ال��ق��ول��ون  ���ض��رط��ان  بينها  م��ن 
ب�ضرطان  الإ�ضابة  احتمال  بارتفاع  ترتبط  الطفرة  هذه 

القولون بن�ضبة %10 اإىل 20%.
يبدو اأن طفرات جينة APC جتعل م�ضار اإ�ضارات خلوياً 

حمدداً ُيدعى م�ضار Wnt مفرط الن�ضاط.
تذكر نوفيال�ضدميونت وزمالوؤها اأن م�ضار Wnt يوؤدي 
)اأي  البالغة  الأن�ضجة  ا�ضتتباب  �ضبط  يف  اأ�ضا�ضياً  دوراً 
احلفاظ على التوازن ال�ضليم بني انت�ضار اخلاليا وموتها 

يف الن�ضيج(.
التي  العالجية  ال��ت��دخ��الت  معظم  ي��ك��ون  ل��ذل��ك،  نتيجة 
من  ع��دة  لأج����زاء  ���ض��ام   Wnt اإ����ض���ارات  م�ضار  ت�ضتهدف 

اجل�ضم. 
 Wnt ا���ض��ت��ه��داف م�����ض��ار  اأن  ال��ب��اح��ث��ون: )ات�����ض��ح  يكتب 
بالأدوية �ضاماً لعملية منو الأن�ضجة الطبيعي التي تعتمد 
على هذا امل�ضار كما يف الأمعاء، ما يحّد بالتايل من فاعلية 

العالج امل�ضاد لالأورام(.

عالج اأف�سل
لتحرير  كري�ضرب  اأداة  با�ضتخدام  متّكنوا،  الباحثني  لكّن 
م��وا���ض��ع خمتلفة  APC يف  اأزال����ة جينة  م��ن  اجل��ي��ن��وم، 
 Wnt واكت�ضفوا عدداً من املتغريات اجلينية التي تن�ّضط

على م�ضتويات مر�ضية.
 .USP7 ُيدعى  بروتني  �ضفرة  اجلينية  املتغريات  تفّك 
وبالعتماد على التحرير اجليني والأدوية، جنح الباحثون 

يف ا�ضتنفاد هذا الربوتني.
قاد ا�ضتنفاد هذا الربوتني اإىل تراجع اإ�ضارات Wnt يف 
اخلاليا اخلبيثة واأّخر منو الأورام يف الفئران. والالفت 
اأن هذا التدّخل ا�ضتهدف اإ�ضارات Wnt يف خاليا الأورام 
اإ����ض���ارات اخلاليا  خ��ل��اًل يف  ي��ح��دث  اأن  دون  م��ن  وح��ده��ا 

ال�ضليمة.
 USP7 يف تن�ضيط Wnt يكتب الباحثون: )يقت�ضر دور

على طفرات APC. لذلك من املمكن ا�ضتخدامه كهدف 
ل������الأورام يف م��ع��ظ��م ح����الت �ضرطان  ع��الج��ي خم�����ض�����س 

القولون وامل�ضتقيم(.
اإىل  زمن  منذ  احلاجة  )ن�ضاأت  نوفيال�ضدميونت:  تو�ضح 
الأمعاء.  �ضرطان  لعالج  �ضمية  واأق��ل  فاعلية  اأك��رث  اأدوي��ة 
وتو�ضلنا اليوم اإىل هدف عالجي جديد قد ي�ضّكل اأ�ضا�ضاً 

لعالج اأف�ضل للمر�ضى يف امل�ضتقبل(.
حمو  ك��ان  اإذا  مم��ا  للتحقق  ذل��ك  بعد  الباحثون  ط  يخطِّ
يحول   USP7 بروتني  �ضفرة  تفك  التي  اجلينة  كامل 

دون ظهور �ضرطان القولون وامل�ضتقيم يف الفئران.

 هل تعي�ض نوبات فجائّية من ال�سطراب النف�سي 
واخلوف والهلع؟ رمّبا تت�سارع دّقات قلبك وتتعّرق، 
التفكري  اأو  التنّف�ض  على  قادٍر  غري  باأّنك  وت�سعر 
�سبب  عن  النوبات  هذه  تنتج  هل  �سحيح.  ب�سكٍل 
غري وا�سح؟ اإذًا اإليك جمموعة من اأف�سل الطرائق 
نوعّية  ن  يح�سِّ مما  الهلع،  ا�سطرابات  مع  للتكّيف 

حياتك.

قّرر باحثون يف معهد فران�سي�ض كريك بلندن يف اململكة املتحدة البحث عن خيارات عالجية مبتكرة ملداواة �سرطان الأمعاء، فتو�سلوا اإىل هدف عالجي 
قد يكون اأقل �سمية من الأدوية املتوافرة اليوم.

اأقل �سمية من الأدوية املتوافرة اليوم

خيارات عالجية مبتكرة ملداواة �سرطان االأمعاء

الأول بني  النمط  بال�ضّكري من  الإ�ضابة   يرتاجع خطر 
الداء  لهذا  جينياً  عر�ضة  اأك��رث  ُيعتربون  الذين  الأولد 
D. هذه  عند ح�ضولهم على مقدار كاٍف من الفيتامني 
يف  ُن�ضرت  ج��دي��دة  درا���ض��ة  اإليها  تو�ضلت  التي  اخلال�ضة 

جملة )الداء ال�ضّكري(.
يف  ت��راج��ع��اً  يعانون  ال��ذي��ن  الأولد  اأن  الباحثون  اكت�ضف 
للمناعة  ع��ر���ض��ة  اأك���رث  ال���دم  يف   D الفيتامني  م��ع��دلت 
اأعلى  الذاتية اجلزيرية، مقارنًة مبن يتمتعون مبعدلت 

من هذا الفيتامني.
جهاز  خاللها  يهاجم  عملية  اجل��زي��ري��ة  ال��ذات��ي��ة  املناعة 
البنكريا�س،  يف  لالإن�ضولني  املنتجة  اخلاليا  خطاأً  املناعة 

ما يوؤدي اإىل الداء ال�ضكري من النمط الأول.
ت��ذك��ر ال��ب��اح��ث��ة امل�����ض��رف��ة ع��ل��ى ال���درا����ض���ة ج��ي��ل نوري�س 
جامعة  يف  العامة  لل�ضحة  ك��ول��ورادو  كلية  يف  وزم��الوؤه��ا 
اأن  ُتظهر  درا�ضة  اأول  اأن هذه  اأورورا  اأن�ضوتز يف  كولورادو 
معدلت الفيتامني D الأعلى قد ت�ضهم يف تفادي املناعة 

الذاتية اجلزيرية.
فيها  ح��ال��ة يخفق  الأول  ال��ن��م��ط  م��ن  ال�����ض��ك��ري  ال����داء 
اجل�ضم يف اإنتاج كمية كافية من الإن�ضولني، وهو هرمون 

ي�ضبط معدلت الغلوكوز يف الدم.
جهاز  ُيطلق  الأول،  النمط  من  ال�ضكري  ال��داء  حالة  يف 

جزر  ُت��دع��ى  البنكريا�س  يف  خ��الي��ا  على  ه��ج��وم��اً  امل��ن��اع��ة 
اأحياناً جزيرات. ت�ضّكل هذه كتاًل من  لنغرهانز وت�ضمى 
ر�ضد  على  تعمل  التي  بيتا،  خاليا  على  حتتوي  اخلاليا 

الغلوكوز يف الدم واإطالقه عند ال�ضرورة.
نتيجة لهجوم جهاز املناعة على هذه اجلزر، تخفق خاليا 
اإن��ت��اج م��ق��دار ك��اٍف م��ن الإن�ضولني، م��ا ي���وؤدي اإىل  بيتا يف 

ارتفاع �ضديد يف معدلت الغلوكوز يف الدم.
�ضحيح اأن الداء ال�ضكري من النمط الأول قد يظهر يف 
ت�ضري  الطفولة.  يف  غالباً  يبداأ  اأن��ه  اإل  الأعمار،  خمتلف 
اجلمعية الأمريكية للداء ال�ضكري اإىل اأن 1.25 مليون 

يعانون  املتحدة  الوليات  يف  وبالغ  ولد 
ال�������داء ال�������ض���ك���ري من 

النمط الأول.

حل اجلدل
اأظهرت درا�ضات �ضابقة اأن معدلت الفيتامني D املتدنية 
قد تزيد خطر الإ�ضابة بالداء ال�ضكري من النمط الأول. 
لذا ي�ضعى العلماء اإىل التحقق مما اإذا كانت معدلت هذا 
من  ال�ضكري  ال���داء  ت��ف��ادي  يف  ت�ضهم  الأع��ل��ى  الفيتامني 

النمط الأول. لكن درا�ضاتهم اأدت اإىل نتائج مت�ضاربة.
ُيعرف الفيتامني D غالباً ب�)فيتامني اأ�ضعة ال�ضم�س( مبا 
اأن ال�ضم�س ت�ضّكل م�ضدره الرئي�س. لكنه يتوافر اأي�ضاً يف 
بع�س الأطعمة، مثل الأ�ضماك الدهنية، واجلنب، و�ضفار 
مكمالت  �ضكل  على  ت��ن��اول��ه  املمكن  م��ن  ك��ذل��ك  البي�س. 

غذائية.
يف هذا البحث الأخري، هدفت الدكتورة نوري�س وزمالوؤها 
والداء   D الفيتامني  ب��ني  ال��راب��ط  يف  اأك��رث  التعّمق  اإىل 
خ�ضو�ضاً  التحقق  وق���رروا  الأول.  النمط  م��ن  ال�ضكري 

اإذا كانت معدلت هذا الفيتامني يف  مما 

الطفولة توؤثر يف املناعة الذاتية اجلزيرية.
جداًل  �ضنوات  ط��وال  )�ضهدنا  نوري�س:  الدكتورة  تو�ضح 
بني العلماء حول ما اإذا كان الفيتامني D يحد من خطر 
من  ال�ضكري  وال��داء  اجلزيرية  الذاتية  باملناعة  الإ�ضابة 

النمط الأول(.

تراجع خطر املناعة الذاتية اجلزيرية
دات  درا�ضة )حمدِّ من  ج��زءاً  ت�ضّكل  التي  الدرا�ضة،  �ضملت 
الداء ال�ضكري البيئية بني ال�ضغار(، 8676 ولداً واجهوا 
خطراً جينياً زاد من احتمال تعر�ضهم للداء ال�ضكري من 

النمط الأول.
خالل الدرا�ضة، اأخذ الباحثون عينات دم من كل ولد مرة 
�ضن  اإىل  و�ضوًل  الطفولة  اأ�ضهر منذ  �ضتة  اإىل  كل ثالثة 
معدلت  لتحديد  العينات  ه��ذه  ا�ضتخدموا  ث��م  ال��راب��ع��ة، 

الفيتامني D واملناعة الذاتية اجلزيرية.
باملناعة  ول��داً   376 جمموعه  ما  اأُ�ضيب 
الباحثون  فقارن  اجلزيرية،  الذاتية 
لدى   D ال���ف���ي���ت���ام���ني  م����ع����دلت 
معدلت  م����ع  الأولد  ه��������وؤلء 
هذه  يعانوا  مل  ولداً   1041

احلالة.
اأن  ال����ب����اح����ث����ون  اك���ت�������ض���ف 
 D م����ع����دلت ال��ف��ي��ت��ام��ني
ال����ط����ف����ول����ة  يف  الأع��������ل��������ى 
ب����رتاج����ع خطر  ارت���ب���ط���ت 
الذاتية  باملناعة  الإ�ضابة 
الأولد  بني  اجلزيرية 
ال������ذي������ن ام���ت���ل���ك���وا 
م���������ت���������غ���������رياً م����ن 
م�ضتقبل  ج��ي��ن��ة 

.D الفيتامني
ل����ك����ن ال���ف���ري���ق 
اأن  ي���������وؤك���������د 
درا������ض�����ت�����ه�����م 
تتمكن  مل 
م�����ن اإث����ب����ات 
عالقة �ضببية 
ب�����ني م���ع���دلت 

 D ال�����ف�����ي�����ت�����ام�����ني
الأع��������ل��������ى وب�����ني 
خطر  ت������راج������ع 
الذاتية  املناعة 

واأن  اجل��زي��ري��ة، 
ثمة حاجة اإىل مزيد 

من الدرا�ضات.
اأن  وزمالوؤها  نوري�س  الدكتورة  تعتقد  ذلك،  رغم 

 D الفيتامني  ي�ضهم  اأن  احتمال  اإىل  ت�ضري  اكت�ضافاتهم 
يف تفادي الداء ال�ضكري من النمط الأول يف 

حالة الأولد املعر�ضني جينياً لهذا املر�س.

فيتامني D يحمي االأوالد من اال�سابة 
بال�سكري النمط االأول

طـــــــــــــــب
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رمي البارودي: موعد عر�س )الدويل( 
من اخت�سا�س ال�سركة املنتجة

انتهت منذ  اأنها  ال��ب��ارودي،  الفنانة رمي  اأك��دت 
)الدويل(  م�ضل�ضل  ت�ضوير  م��ن  طويلة  ف��رتة 
اإىل  �ضمرة، م�ضرية  با�ضم  ببطولته  يقوم  الذي 
واأن  اأك��رث من جيدة،  ق�ضة  يحمل  امل�ضل�ضل  اأن 
من  اأك��رث  ب�ضكل  امل�ضل�ضل  تناول  العمل  موؤلف 

رائع.
ت��اأخ��ري العر�س وم��وع��د طرحه  اأم��ا ع��ن �ضبب 

�ضيئا  تعرف  ل  اأنها  فاأو�ضحت  ال�ضا�ضات،  على 
ال�ضركة  اخت�ضا�س  م��ن  الأم���ر،لأن���ه  ذل��ك  ع��ن 

املنتجة.
�ضمرة  با�ضم  بطولة  م��ن  )ال����دويل(  اأن  ي��ذك��ر 
وران���ي���ا ي��و���ض��ف واأح���م���د وف��ي��ق واأح���م���د فتحي 
نا�ضر  تاأليف  وم��ن  وغ��ريه��م،  جناتي  وحممد 

عبد الرحمن، ومن اخراج حممد النقلي.

غادة عبد الرازق
 تخف�س اأجرها

طلب املنتج تامر مر�ضي من الفنانة 
الأجر  تخفي�س  ال���رازق  عبد  غ���ادة 
رم�ضان  يف  معه  عليه  اتفقت  ال��ذي 
ل��ت��ق��دمي م�����ض��ل�����ض��ل )�ضد  امل���ا����ض���ي 
اإىل  اخل��روج  من  ليتمكن  جمهول( 

النور.
موافقتها  امل�ضرية  النجمة  اأب���دت 

من  ت�ضعى  ال���ذي  التخفي�س  ع��ل��ى 
اإىل ���ض��م��ان ح�����ض��وره��ا يف  خ���الل���ه 
ال�����ض��ب��اق ال���رم�������ض���اين، ع��ل��م��اً ب���اأن 
م�ضل�ضلها  م���ن  ي��ح��ق��ق  مل  م��ر���ض��ي 
الأخ���ري )اأر�����س ج��و( ع��ائ��داً يغطي 
ت��ك��ل��ف��ة اإن���ت���اج���ه ال���ت���ي و���ض��ل��ت اإىل 

تقريباً. جنيه  مليون   100

الغياب؟ هذا  كل  • ملاذا 
- ل�ضت غائبة فنياً بل اإعالميا، ذلك اأنني اأحر�س على انتقاء اإطاللتي الإعالمية، ففي 
عام 2015 �ضّورت كليب )يا مدقدق(، و�ضاركت يف عدد من الربامج ك�)ديو امل�ضاهري( 
الألبوم،  اأخ��رياً  واأ�ضدرت  )راجعة(  �ضّورت  ثم  وم�ضر،  املغرب  يف  حفلني  واأحييُت 
ومن املرّجح اأن اأ�ضارك ك�ضيفة يف عدد من الربامج يف املرحلة املقبلة. الربامج 
اأحدها لأحتدث عن  اأحّل �ضيفًة على  اأ�ضارك فيها، فلن  التي ل ت�ضبهني ل 
كل  واأن�ضر  الجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  على  ن�ضيطة  اأنني  كما  غ��ريي. 
اأن ي�ضدر الألبوم يف اآذار- مار�س  اأعمايل واأخباري عليها. وكان مقرراً 
املا�ضي، لكن �ضدوره تاأّجل اإىل اآخر اأيار / مايو، وهذا التاأجيل حال 
دون ظهوري يف عدد من الربامج، فال جديد لدّي لأحت��دث عنه . 
ورغم اأنني اأطللُت يف عدد من الربامج على القنوات امل�ضرية، لكن 

جمهوري يطلب مني اأن اأُكّثف ظهوري الإعالمي.

لبنان؟ يف  ال�ضيف  مهرجانات  يف  ت�ضاركي  مل  • ملاذا 
اأ���ض��م��اء ك��ث��رية مل ت�����ض��ارك . ���ض��ارك��ت م��ن��ذ �ضنتني يف  - ث��م��ة 

مهرجان قرطاج، كما اأرغب يف اأن ي�ضتاق اجلمهور اإيّل. 

الألبوم؟ اأ�ضداء  وجدت  • كيف 
اأنني  حتى  بالألبوم،  والعربية  املحلية  ال�ضحافة  اأ�ضادت   -
اإعجابه  اأب���دى  اجلميع  عليه.  اجل��م��ه��ور  تعليقات  تابعت 
اأغنية نكهتها التي متّيزها عن الأخ��رى .  بالألبوم، فلكل 
ناحية  من  الفني  بالن�ضج  فتميز  عليه،  العمل  يف  تفانيت 
ال�ضوت والأحل��ان . مثال : )حبي م�س حكي( ل ت�ضبه )كل 
ما اإنت م�س معي(، و)�ضعبة علّي( ل ت�ضبه )عم موت ل�ضوفك 
ال�ضايف  (، وجتديدي لأغنية  )على اهلل تعود( للعمالق وديع 
نقلة نوعية يف م�ضريتي الفنية، ل �ضيما اأن التجديد كان ب�ضوت 

امراأة.

تعود  اهلل  و)على  توفيق،  ل�ضمرية  تكرمياً  كانت  مدقدق(  • )يا 
املقبلة؟ املرحلة  يف  �ضتجّددين  ملن  ال�ضايف،  لوديع   )9

وم��ع حلول ف�ضل  وال�ضحرورة �ضباح،  �ضالم كثريا،  اأح��ب جن��اح   -
امللحن  زوج��ي  ا�ضتوديو  يف  مبا�ضرًة  طربية  �ضهرة  �ضاأ�ضّجل  الربيع 
ملحم اأبو �ضديد، واأ�ضدرها كاألبوم، ذلك اأننا حني نغني يف احلفالت 
اإمكانيات �ضوتنا بو�ضوح،  اأو �ضباح، تظهر  �ضادية  كلثوم،  اأم  لل�ضيدة 
ال�ضتماع  يحب  اجلديد  واجليل  الأغنيات،  ه��ذه  على  ترّبينا  ونحن 

اإليها اأي�ضاً.
 مثاًل )يا مدقدق( ح�ضدت جناحاً كبرياً، وُطلب مني مراراً اأن اأغنيها 
يف الأفراح التي اأحييتها يف الأردن ودبي . مع ذلك، يجب اأن ننتبه اىل 
اأن التجديد �ضيف ذو حّدين، فثمة من ينجح يف جتديد الأغنيات، 
وقد يف�ضل اآخ��رون يف ذلك. لذا، على الفنان اأن يختار الأغنية 

التي تليق به، فيعطيها حقها ويقّدم اأف�ضل اأداء.

القوة؟   هذه  ا�ضتمددت  اأين  من  قوية،  امراأة  • نراك 
- من الإميان، فاأنا مت�ضاحلة مع نف�ضي، واأعمل يف هذا املجال 
م��ن��ذ 22 ع��ام��اً، ع�ضت جن��اح��ات ك��ث��رية واأح��ي��ي��ت ال��ع��دي��د من 

احلفالت والأفراح .
 لكن بعدما رزقُت بطفلي )اإيلي( �ضرت اأكرث ن�ضجاً، واأعي�س يف 
�ضباق مع الزمن . لذا، علينا اأن ن�ضتمتع بكل حلظة يف حياتنا واأّل 

نتاأثر باآراء الآخرين فينا.
تعد  فلم  ال��ي��وم  اأم��ا  ب�ضيطة،  اأم���ور  ت�ضايقني  كانت  املا�ضي  يف   
�ضائقة  ونعي�س  اأ�ضرع،  وتريتها  باتت  فاحلياة  اأب��داً،  ت�ضغلني 
اقت�ضادية، يف زمن انت�ضرت فيه الأمرا�س وكرُث املوت. اأنا 
اإن�ضانة موؤمنة، ورا�ضية بن�ضيبي يف احلياة، وهذا يتعلق 
اأن اأجنح مع  حتى بامللحنني واملخرجني، فلي�س �ضرطاً 

فنان �ضبق لغريي اأن جنح معه.

فيها  ت��رك��ت  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  ع��ل��ى  ت��ن��دم��ني  • ه��ل 
الفن؟

اأحييت  ال���ف���ن،  اإىل  ع����دت  ع��ن��دم��ا  لأن���ن���ي  اأب�������داً،   -
ح��ف��الت يف تون�س وامل��غ��رب ول��ب��ن��ان، واجل��م��ه��ور كان 
اأن  اأعتقد  يوما.  عنه  اأغ��ب  مل  وكاأنني  اأغنياتي  ي��ردد 

ال�ضاحة لفرتات طويلة واجلميع  اإلينا اجلمهور، فنجمات هوليوود يغنب عن  ي�ضتاق  اأن  من اجلميل 
يحرتم غيابهن . ابتعدت لفرتة ولكنني عدت باألبوم، واأعتقد اأن النجمة التي تغّني منذ ع�ضرين �ضنة، 
ل ُيفرت�س بها اأن تكّثف ظهورها على �ضا�ضات التلفزة . و�ضلنا اإىل مرحلة مل نعد جند فيها جنماً اأّول 
على ال�ضاحة الفنية، وباتت لكل مرحلة اأ�ضماء معينة، فاإذا غّنى الفنان على امل�ضرح اأغنية ومل تعجب 
اجلمهور، فالأخري �ضيعرّب عن راأيه من خالل مواقع التوا�ضل الجتماعي اإذا مل تكتب ال�ضحافة. اأنا 
ولكن  الفنية،  ال�ضاحة  جميعاً  فيه  نغادر  يوم  و�ضياأتي  وح�ضوري،  ب�ضوتي  واأث��ق  نف�ضي  مع  مت�ضاحلة 

الأهم هو اأن نرتك ب�ضمة جميلة متّيزنا.

املطبخ؟ مع  عالقتك  هي  • كيف 
- عالقتي مع الطبخ جيدة، ول �ضيما بعدما تعلمت كيفية حت�ضري الأطباق التي يحّبها ابني . والدتي 
تعّد الأطباق ال�ضحية والتي من اأهم مكوناتها الثوم والب�ضل وزيت الزيتون . اأ�ضنع الكعك الذي يحّبه 

ابني، واأطهو الرز مع الدجاج، وبع�س الأطباق اخلفيفة . اأنا اأحب احلياة الطبيعية كثرياً.

نف�ضك! ت�ضبهني  زلت  • ما 
اأن هذا ما يحّبه  اأعتقد  اأو غرّيت ر�ضمة حاجبّي.  اإذا ق�ض�ضت �ضعري  اأت�ضايق  اأنني  بالفعل، لدرجة   -
ال�ضكل  بهذا  ني  اخلالق خ�ضّ اإليه.  اأجل��اأ  اأن  فيمكن  )بوتوك�س(  اإىل  يوماً  احتجت  اإذا  ولكن  يّف،  النا�س 
فلماذا اأ�ضّوهه ؟! ولكن حني اأ�ضعر اأنني كربت يف ال�ضّن، وبحاجة اىل القليل من التجميل ف�ضاأفعل، لأن 

ا�ضمه )جتميل( ولي�س تغيرياً يف ال�ضكل واملالمح.

الأكل؟ حتّبني  • هل 
اأو  كيلوغرامني  وزين  زاد  اإذا  لكن  امل�ضوية،  والأطعمة  واملك�ّضرات  والفواكه  ال�ضوكولتة  تناول  اأحب   -
ثالثة، اأعود اإىل ممار�ضة الريا�ضة لأخ�ضرها . اإذ لي�س مطلوباً من الفنانة اأن تكون عار�ضة اأزياء، فمن 

ال�ضروري اأن يكون قوامنا ر�ضيقاً اىل جانب اأ�ضواتنا العذبة.

واليوم؟ الأم�س  بني  الفن  م�ضتوى  تقارنني  كيف  �ضنة،   22 من  اأكرث  منذ  الفن  جمال  • دخلِت 
- لكل زمن ح�ضناته و�ضيئاته، لقد تعبنا كثرياً يف بداية م�ضوارنا الفني، فلم يكن هناك ف�ضائيات، وكان 
اجلمهور العربي يتعرف اإىل الفنان من خالل اإحياء احلفالت فقط، مثال : يف تون�س مل يتعّرفوا اإلينا 

اإل من خالل احلفالت التي اأحييناها هناك .
 ورغم ال�ضعوبات التي واجهناها، ل يزال كل ما بنيناه حمافظاً على بقائه . ورغم الت�ضهيالت املتاحة 
يف هذا الزمن، فمن ال�ضهل اأن ينطفئ النجم اإذا مل يواكب التطورات احلا�ضلة، ورّكز على ال�ضكل اأكرث 

من اهتمامه ب�ضقل موهبته يف الغناء..

اأ�ضواتكم؟   لإي�ضال  كثرياً  عانيتم  اأن  بعد  اليوم  ب�ضهولة  ال�ضهرة  ح�ضد  يزعجك  • هل 
- اأبداً، لأنني اأ�ضعر بال�ضعادة عندما اأحيي حفالت يف اجلامعات واأجد اجليل اجلديد يرّدد اأغنياتي . 
حني نعتاد على املاركات العاملية يف مالب�ضنا وجموهراتنا فال نعود نتخّلى عنها حتى واإن اأحببنا اأعمال 
املاركات يف نوعية عملها فعندها �ضن�ضطر للجوء اىل غريها،  اإذا غرّيت تلك  امل�ضّممني اجل��دد. لكن 

والأمر نف�ضه بالن�ضبة اىل الفنان.

ال�ضن؟ يف  التقّدم  يخيفك  • هل 
- ل، لأنني اأ�ضتمتع بكل مراحل عمري، واأمتنى دوام ال�ضحة فاأمار�س الريا�ضة بانتظام واأتناول الطعام 
اأخ�ضع  اإىل �ضقل مالمح وجهي، قد  احتجت  . ويف حال  �ضيء  نف�ضي من  اأح��رم  اأن  دون  ال�ضحي من 
جلل�ضات ل�ضد الوجه، ومَل ل! فاأنا اأحر�س على عدم ت�ضويه ق�ضمات وجهي، واأرغ��ب يف روؤية عالمات 

التقدم يف ال�ضّن على مالحمي، فلكل مرحلة من عمر الإن�ضان جمالها.

با�ضكال؟ تراود  تزال  ل  التي  البنات  اأحالم  هي  ما  البنات(  )اأحالم  • غّنيت 
اأن  اأ�ضعر  - ) اأحالم البنات( لون مل ي�ضبق يل اأن غّنيته، وتعاونت يف هذه الأغنية مع مروان خوري. 
اأحالم البنات الوردية ل تزال تراودين. اأحب احلياة واأحافظ على عفويتي واأحّن اىل الأفالم العربية 

القدمية، فاحللم رفيقي الدائم.

حد  على  والأب  الأم  بدور  القيام  والدتك  ا�ضتطاعت  كيف  الأول،  عامك  يف  واأن��ِت  والدك  فقدِت   •
�ضواء؟

- اأعتقد اأن اليتيم هو من يفقد والدته ل والده. اأمي اأقوى مني بكثري، ودائماً اأطلب منها اأن تعّلمني 
القوة. رغم اأنني اأبدو قوية على امل�ضرح،

اإذ  اليوم،  به  القيام  اأ�ضتطيع  ل  ما  اأولد مبفردها،  رّب��ت ثالثة  والدتي  باخلجل.  اأحياناً  اأ�ضعر  لكنني   
وعلينا  نف�ضه،  الوقت  يف  وقا�ضية  حنونة  كانت  اأنها  علماً   . زوج��ي  وكذلك  جانبي،  اإىل  دائماً  اأحتاجها 
الن�ضياع لأوامرها، وما زلت اأحرتمها، واأحر�س على تربية ابني على املبادئ التي رّبتنا عليها... فهي 

كانت لنا الأم والأب.

والدتك؟ من  ورثتها  التي  ال�ضفات  هي  • ما 
- ورثت عنها قلقي الدائم على ابني، علماً اأن قلقها كان يزعجني. وبعد اإجناب طفلي، اأخذت من اأمي 

�ضفة الت�ضامح، فلم اأكن مت�ضاحمة من قبل رغم حماولتي الكثرية يف ذلك .

توؤثر يف  الفن مل  با�سكال م�سعالين يف  اأم�ستها  التي  الع�سرون  ال�سنوات   .. يعّرف عنها  باأن  ا�سمها كفيل 
�سخ�سيتها، فاأبقت على توا�سعها وطيبتها وعفويتها، وذوقها الرفيع يف الفن ... توؤكد اأنها �سعيدة مبحبة 
�ض جزءًا من وقتها حلياتها  اجليل اجلديد لأغنياتها القدمية، وتعرتف باأنها كانت �ستندم لو مل تخ�سّ

اخلا�سة، فكان الزواج ثم الإجناب، الذي حقق لبا�سكال حلم الأمومة، فكّر�ست حياتها لالهتمام 
لحقًا  لت�ستاأنف  �سنتني،  من  لأكرث  الفنية  ال�ساحة  عن  لالبتعاد  ا�سطرها  مما  بطفلها، 

ن�ساطها ب� (راجعة  وتكّرم كاًل من �سمرية توفيق والراحل وديع ال�سايف وت�سدر األبومها 
)حبي م�ض حكي( ....  يف هذا احلوار، تتحدث النجمة اللبنانية با�سكال م�سعالين 

عن املا�سي واحلا�سر والفن واملو�سيقى واأعمالها وعائلتها...

و�سلنا اإىل مرحلة مل نعد جند فيها جنمًا اأّول على ال�ساحة الفنية

با�سكال م�سعالين: اأنا اإن�سانة موؤمنة، ورا�سية بن�سيبي يف احلياة
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اأ�سباب توؤدي اإىل تكل�س العظام ..احذروها
 يوؤدي تكل�س العظام اإىل ت�ضلب وتعطيل عمليات اجل�ضم الطبيعية؛ نتيجة 
القلب  �ضرايني  ينتهي يف  اأن  اأن�ضجة اجل�ضم وميكن  الكال�ضيوم يف  لرتاكم 
املتاأثر  اجل��ه��از  وظيفة  تعطيل  ث��م  وم��ن  الكلى،  اأو  الثديني  اأو  ال��دم��اغ  اأو 
ا�ضت�ضاري  ال�ضكري  كرمي  دكتور  ويقول  الدموية.  الأوعية  على  يوؤثر  كما 
انت�ضاًرا ل�ضيما  الأكرث  ال�ضرايني هو  تكل�س  اإن  واملفا�ضل:  العظام  جراحة 
يف الأ�ضخا�س الذين تتجاوز اأعمارهم 60 عاًما، يف حني اأن تكل�س الثدي 
اإىل  وي�ضري  اخلم�ضني.  جت��اوز  بعد  خا�ضة  الن�ضاء  بني  �ضيوًعا  الأك��رث  هو 
اأو نتيجة حدوث  ال�ضيخوخة  التكل�س يحدث نتيجة لعدة عوامل منها  اأن 
اإ�ضابة يف الثدي اأو الدماغ اأو الكلى. كما يحدث نتيجة ا�ضطرابات ا�ضتقالب 
الكال�ضيوم، مثل ه�ضا�ضة العظام اأو فرط كال�ضيوم الدم. وي�ضيف: اأن التكل�س 
على  توؤثر  التي  الذاتية  املناعة  اأو  وراثية  ا�ضطرابات  نتيجة  اأحياًنا  يكون 
الهيكل العظمي والأن�ضجة ال�ضامة.  وين�ضح ال�ضكري باحلفاظ على �ضحة 
اأمرا�س مثل اله�ضا�ضة التي ينتج عنها التكل�س، بالإ�ضافة  العظام لتجنب 
ال�ضلوكيات  وجتنب  �ضحي  غذائي  نظام  اتباع  عرب  املناعة  جهاز  لتقوية 
ال�ضارة التي ت�ضعف جهاز املناعة، وممار�ضة الريا�ضة ب�ضكل منتظم وذلك 

لتاأخري ال�ضيخوخة قدر الإمكان واحلفاظ على �ضحة العظام.

خطوات حتمي اأ�سنان طفلك
حتتاج اأ�ضنان الطفل اإىل عناية خا�ضة لتفادي ت�ضو�ضها وكثري من العالجات 
الأطفال وحديثي  ا�ضت�ضاري طب  �ضنبل  الدكتور حممد  ويقدم  الالحقة. 
العناية  �ضرورة  مقدمتها  يف  الطفل؛  اأ�ضنان  حلماية  ن�ضائح  عدة  ال��ولدة 
بلوغه  الأ�ضنان عند  الطفل عيادة طبيب  زيارة  اأهمية  اإىل  املبكرة، م�ضرًيا 

عامه الأول كنوع من الوقاية وتفادي م�ضكالت الأ�ضنان.
وطالب باحلفاظ على عدد من العادات اجليدة، كتنظيف الأ�ضنان بالفر�ضاة، 
ل �ضيما قبل الذهاب للنوم وعدم ا�ضتهالك اأي طعام اأو �ضراب بعدها فيما 
للطفل ميكن فرك  الأوىل  الأ�ضنان  اأنه قبل ظهور  اإىل  املياه، م�ضرًيا  عدا 

اللثتني بنعومة بفر�ضاة اأ�ضنان مبللة باملاء، اأو بوا�ضطة فوطة ناعمة.
واأ�ضاف: اأنه يجب على الأم تفادي ت�ضّو�س الأ�ضنان، عن طريق جتنب نوم 
الطفل وهو ير�ضع حليًبا اأو ع�ضرًيا؛ لأن ال�ضوائل الغنية بال�ضكر تلت�ضق 

باأ�ضنان الطفل، وتغذي البكترييا التي قد حتفز ت�ضو�س الأ�ضنان.
لت�ضو�س  الرئي�س  ال�ضبب  لكونه  الإم��ك��ان؛  ق��در  الع�ضري  بتجنب  ون�ضح 
الأ�ضنان والبدانة عند الأطفال، وبالكتفاء با�ضتهالك امل�ضروبات والأطعمة 

املحتوية على ال�ضكر خالل وجبات الطعام فقط.
واأ�ضار اإىل �ضرورة النتباه اإىل اأكواب الرت�ضاف؛ لكون العديد من الأطفال 
اجلهة  يف  تلًفا  ي�ضبب  م��ا  ال��ي��وم؛  ط���وال  معهم  الرت�����ض��اف  ك��وب  يحملون 

اخللفية لالأ�ضنان الأمامية اإذا كانت امل�ضروبات غنية بال�ضكر.
ولفت اإىل �ضرورة النتباه اإىل الأدوية التي يتناولها الطفل؛ فكثري منها 
باأ�ضنان  الأدوي���ة  ه��ذه  الت�ضقت  واإذا  بال�ضكر،  وغنية  حلوة  بنكهات  تكون 

الطفل، يزداد خطر تعر�ضها للت�ضو�س.
واأكد اأهمية نظافة الفم كخطوة �ضرورية �ضمن روتني النظافة، وال�ضروع 
 3 اأو  ب��دًءا من عمر �ضنتني  اأ�ضنانه وح��ده  يف تعليم الطفل كيفية تنظيف 

�ضنوات. اأما ا�ضتعمال اخليط فيتاأخر حتى عمر 10 �ضنوات تقريًبا.
وال��دك��ت��ور حم��م��د �ضنبل ه��و ا���ض��ت�����ض��اري ط��ب الأط���ف���ال وح��دي��ث��ي ال���ولدة 

والر�ضاعة الطبيعية وع�ضو اجلمعية امل�ضرية لطب الأطفال.

اآلة  على  ال�سفحات  اإح��دى  يف  �سورة  ت�سغري  مت   •
ت�سوير اإىل 60 % من حجمها الأ�سلي ثم مت ت�سغري 
ن�سبة  ه��ي  فما   %  20 بن�سبة  ال��ن��اجت��ة  ال�����س��ورة 

الت�سغري النهائية من حجم ال�سورة الأ�سلي ؟
48%

الكيميائي؟ امل�سطلح  يف  امل�ستخدمة  الذرة  كلمة  ا�سل  • ما 
يوناين وتعني الغري قابل للق�ضمة

؟ ال�سم  هذا  تاأخذ  ان  قبل  مر�سيد�ض  �سيارة  ا�سم  كان  • ماذا 
جيلينيك

التم؟ عليه  يطلق  الذي  الطائر  هو  • ما 
الوز البي�س المريكي

بن  احل�ضن  وا�ضمه  الدين  بقوم  امللقب  امللك  نظام  هو  الإ�ضالم  يف  املدار�س  بنى  من  اأول  اأن  تعلم  هل   •
العلم فبنى  امل��دار���س لطالب  بنى  م��ن  اأول  وه��و  اأت��اب��ك.  ب���  م��ن لقب  اأول  وه��و  العبا�س  ب��ن  ا�ضحق  ب��ن  علي 
نظامية بغداد، ونظامية ني�ضابور، ونظامية طو�س ونظامية اأ�ضبهان. وكان اأول من ويل التدري�س يف املدر�ضة 

النظامية ببغداد اأبو ا�ضحاق ال�ضريازي �ضيخ ال�ضافعية � يف وقته. 
.1898 عام  يف  ماري  البولونية  وزوجته  بياركوري  الفرن�ضي  الفيزيائي  اإكت�ضفه  الراديوم  اأن  تعلم  • هل 

الربت  الفيزيائي  اجلن�ضية  والمريكي  الأ�ضل  الأمل��اين  العامل  اإكت�ضفها  الن�ضبية  نظرية  اأن  تعلم  هل   •
اآني�ضتاين الذي ن�ضر هذه النظرية يف العام 1905 م.

.1939 العام  يف  الثانية  العاملية  احلرب  يف  كان  مرة  لأول  الرادار  ا�ضتخدام  اأن  تعلم  • هل 
اأبداً. يبدو  فال  ال�ضم�س  خلف  القمر  نور  يحتجب  اأن  يعني  القمر  خ�ضوف  اأن  تعلم  • هل 

اجلذر  عمليات  اإيجاد  وراء  واأنه  بالريا�ضيات  بعلومه  ا�ضتهر  اخلوارزمي  الإ�ضالمي  العامل  اأن  تعلم  • هل 
ويعطي املعادلت الريا�ضية الأخرى واأنه هو مبتكر علم اجلرب. 

هو  الفل�ضفية  الكتب  من  وغريهما  والفلك  والطب  الكيمياء  كتب  له  ترجمت  من  اأول  اأن  تعلم  هل   •
اأبي �ضفيان الأمري الأم��وي الذي زهد باخلالفة حبا بالعلم وان�ضرف يوؤلف  خالد بن يزيد بن معاوية بن 

ويرتجم كتب الكيمياء والعلوم املختلفة.

احلرية

األربعاء   17   يناير    2018  م   -   العـدد  12226  
Wednesday  17   January   2018  -  Issue No   12226

فوائد ال�سوفان
الوجبات  م����ن  ال�������ض���وف���ان  اإن 
الأ�ضا�ضية يف اأي نظام تخ�ضي�س 
احلرارية  �ضعراته  لأن  وذل���ك 
الكوب  اأن  اإىل  م�����ض��رًيا  قليلة، 
الواحد منه يحتوي على 130 

�ضعًرا حرارًيا.
كما اأنه غني بالألياف الغذائية 
قليلة  ن�ضبة  م��ع  وال��ربوت��ي��ن��ات 

من الدهون.
على  اي�ضا  ال�ضوفان  وي�ضاعد 
ت��ن��ظ��ي��م م�����ض��ت��وى ���ض��ك��ر ال����دم 
وتقليل خماطر مر�س ال�ضكري 

كما ي�ضاعد على التخّل�س من الكولي�ضرتول ال�ضار باجل�ضم. 
ويعد ال�ضوفان خالًيا من اجللوتني ولذلك فهو اآمن ملن يعانون ح�ضا�ضية 

اجللوتني.
واأثبتت بع�س الدرا�ضات اأن ال�ضوفان يحتوي على مواد حتمي من ال�ضرطان 
وخا�ضة �ضرطان الثدي كما يحتوي على م�ضادات لالأك�ضدة حتمى القلب 

من املواد ال�ضارة امل�ضببة لالأمرا�س، كما يقوي املناعة.
وميكن تناول ال�ضوفان مع حليب خايل الد�ضم اأو حليب ال�ضويا كما ميكن 

ا�ضتخدامه يف عمل املخبوزات اأو مع اخل�ضروات. 

عند  املتكررة  الظهر  ب��اآلم  لل�ضعور  ت���وؤّدي  خمتلفة  اأ�ضباب  هناك 
ا�ضت�ضارة  ِته يجب  خمتلف الفئات العمرية، ومع تكرر الأمل وِحدَّ
بوجود  يخربنا  الظهر  اأمل  ك��ان  ما  اإذا  ملعرفة  متخ�ض�س  طبيب 

م�ضكلة اأو مر�س ما ي�ضتوجب العالج.
ويقول دكتور كرمي ال�ضكري ا�ضت�ضاري جراحة العظام واملفا�ضل: 
اإن عالج اأمل الظهر ي�ضتوجب منا تغيري بع�س العادات وال�ضلوكيات 
الأ�ضياء  ال�ضعور بالأمل كطريقة اجللو�س وحمل  التي ينتج عنها 

وغريها حتى ل يتفاقم الأمر ويحتاج لتدخل جراحي.
الكمبيوتر  اأجهزة  اأم��ام  �ضليم  غري  ب�ضكل  اجللو�س  اأن  وي�ضيف: 
والت�ضنج  الظهر  ب��اآلم  ويت�ضبب  الفقري  العمود  يتعب  والتلفاز 
الع�ضلي املفاجئ، كما يوؤّدي طول فرتة النحناء والنظر للهاتف 

املحمول اإىل اأمل يف الرقبة والظهر.

واأ�ضار اإىل احلركة اخلاطئة اأو رفع وزن ثقيل ب�ضكل مفاجئ يوؤدي 
لأمل الظهر.

ويعد مر�س عرق الن�ضا من الأمرا�س التي تت�ضبب يف اآلم الظهر 
يف  الرئي�ضية  الأع�����ض��اب  اأح���د  على  ال��ف��ق��رات  اأح���د  �ضغط  نتيجة 
الظهر  باآلم  ت�ضعر احلامل  الظهر، وكذلك احلمل حيث  منطقة 
خ���الل ف���رتة احل��م��ل وذل���ك لأن اجل��ن��ني يحملها وزًن����ا زائ����ًدا يف 

منطقة البطن في�ضكل �ضغًطا على فقرات الظهر.
ت����وؤدي لآلم  ال��ت��ي  الأ���ض��ب��اب  ال�ضمنة م��ن  اأّن  ال�����ض��ك��ري:  واأ����ض���اف 
الفقري  العمود  على  لل�ضغط  ال��زائ��د  ال��وزن  ي��وؤدي  حيث  الظهر 

والركبتني.
ا  اأي�ضً املحتملة  الأ���ض��ب��اب  م��ن  ال��ك��ب��ري  ال��ب��دين  امل��ج��ه��ود  اأّن  ك��م��ا 

كالوقوف لفرتات طويلة اأو العمل يف جمالت �ضاقة.

عالج اآالم الظهر ي�ستوجب تغيري بع�س العادات وال�سلوكيات

بائعتان تبيعان املخلل واخل�سروات يف �سوق املواد الغذائية مبو�سكو.    )ا ف ب(

كان احد امللوك ظاملا اإىل درجة كبرية ومل يكن يرحم كبرياً او �ضغرياً من بط�ضه وكان له مقوله دائماً يرددها 
ان افراد �ضعبه ما هم ال كالباً لديه فثار احد �ضباب اململكة ويدعى عابد ثورة كبرية و�ضرخ يف النا�س يحفزهم 
على التخل�س من هذا الكابو�س ومن الظلم والطغيان ويقول لهم انهم لو عا�ضوا حتت حكم هذا امللك فلن 
يكون خلفهم جياًل اآخر لأن امللك �ضيبيد ال�ضعب كله من اجلوع والعط�س واملر�س.. ثار ال�ضعب �ضد امللك ثورة 
عارمة لكن امللك بقواده ا�ضتطاعوا ان يخر�ضوا النا�س ويهددوهم باحلديد والنار واأر�ضل امللك قواده للبحث عن 
ال�ضاب الذي حر�ضهم لكن عابد كان قد هرب حتت احلاح امه اإىل خارج اململكة فهام على وجهه يف ال�ضحراء 
اآخر، ترك رئي�س القافلة عابد حتت ايدي  حتى كاد يهلك ولول ان احد القوافل حلقته ما كان بقي له يوماً 
ابنته الكبرية لتعتني به فقامت على عالجه حتى ا�ضرتد عافيته واكمل معهم رحلتهم.. وعندما �ضاأله رئي�س 
القافله عن وجهته قال له اين ل اجته اإىل اية مكان بل كنت فاراً من ظلم امللك، زاد ترحيب رئي�س القافلة 
بعابد وا�ضت�ضافه حتى و�ضل اإىل اخته وهناك زاد اكرام الرجل لعابد ثم عر�س عليه ان يتزوج ابنته ويعي�س بني 
اهل قبيلته فوافق عابد على الفور ملا اح�س به من قبول جتاه الفتاه.. ولكن �ضعادته مل ت�ضتمر كثرياً فهناك 
كان احد �ضباب القبيلة يكيد له وقد امتالأ قلبه كرها ب�ضبب زواج عابد من ابنة رئي�س القبيلة وقد كان ال�ضاب 
يريدها لنف�ضه لذلك ا�ضتدرك ال�ضاب عابد اإىل مبارزة بينهما فلم ي�ضتطيع عابد ان يرف�س ذلك وال ات�ضف 
باجلنب واخلوف فنزل وبارزه وا�ضتطاع ان يقتله فزاد مقداره يف القبيلة واأ�ضبح له مكانة عظيمة فعا�س �ضنوات 
رزق فيها باأولد حني ا�ضتطاع احد افراد القبيلة ان يذهب بتجاره اإىل مدينة عابد ويعود باأخبارهم التى تثبت 
ان امللك ما زال يفتك باأهل مدينته، اح�س عابد بقب�ضة يف قلبه واأ�ضر ان يعود اإىل اململكة لريى امه ويعود بها 

ولكن زوجته خافت عليه فقال لها ان �ضاء ربي يل العودة فلن اأتاأخر وان مل ي�ضاأ فاأذكري حكايتي لأولدي.
ودع عابد زوجته واجته اإىل مدينته من فوره فو�ضلها ليل اليوم الثالث فت�ضلل اإىل بيت امه ودق بابها ففتحته 
والرعب ميالأ قلبها وعندما �ضاهدته مل ت�ضدق عيناها لكنها راحت يف بكاء �ضديد وهى تتمتم انها كانت حت�س 
بعودته وانها �ضرتاه قبل موتها.. ا�ضفق عليها ولدها وهدء من روعها لكنها كادت ت�ضرخ وهى تقول انه ل مير 
املكان  انه لن يرتك  امللك وانها ت�ضتحلفه باهلل ان يعود حيثما كان فقال  املكان جنود  دون ان يعرب هذا  يوماً 
حتى تاأتي معه وخوفاً عليه مللمت ا�ضياءها الب�ضيطة وركبت معه جواده وخرجا من املدينة حتت �ضتار الليل 
يحفظهما الذي ل يغفل ول ينام، وو�ضل بها �ضاملة اإىل حيث توجد زوجته واأولده لتعي�س معه ما بقي لها من 

عمر تنعم باحلرية والكرامة.  


