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التمور احلمراء.. ماذا تفعل بال�سرطان؟

التي  التمور احلمراء،  اأن  درا�سة طبية حديثة  يف بحث مهم، ك�سفت 
تعرف بالعناب، ت�ساعد على قتل خاليا ال�سرطان يف ج�سم الإن�سان، 

وهو ما يعني اأن الثمرة قادرة على الت�سدي لالأمرا�ض اخلبيثة.
من  بكل  ال�سرطان  خاليا  يف  تتحكم  اأن  الآ�سيوية  الثمرة  وت�ستطيع 
الرئتني والثدي والربو�ستات، من خالل دفعها اإىل قتل نف�سها ب�سكل 

ذاتي، وفق ما اأظهره بحث من�سور يف �سحيفة "فود اآند فانك�سن".
لالأبحاث  �سو�سايتي"  "روايال  موؤ�س�سة  يف  اأجريت  درا�سة  واأظ��ه��رت 
ال�سرطانية من خالل  ت�ساعد على قتل اخلاليا  التمور احلمراء  اأن 
جتارب  اإج��راء  بعد  النتيجة  اإىل  التو�سل  وج��رى  الأورام،  ا�ستهداف 

بداخل املخترب.
ومل تو�سح الدرا�سة ما اإذا كانت التمور احلمراء ت�ساعد على ال�سفاء 
من مر�ض ال�سرطان اأم اإن نفعها يقت�سر فقط على الوقاية؟ اأي قبل 
الطب  وي�ستخدم  اجل�سم.  يف  ال�سرطانية  اخلاليا  و�سع  يتفاقم  اأن 
ال�سيني التقليدي ثمرة العناب يف العادة لأجل التخل�ض من متاعب 
�سحية مثل الأرق وفقدان ال�سهية والإ�سهال، ول يتجاوز �سعر العناب 

يف بريطانيا مثال نحو دولرين ون�سف للكي�ض الواحد.

هذا ما يحدث عند تناول الف�سار بكميات كبرية
الف�سار اأو البو�سار اأو النّفي�ض اأو الفّراأخ اأو ال�سو�ض هي اأ�سماء ل�سيء 
ال��ذرة املفرقعة باحلرارة، حيث يوجد كمية �سغرية من  واح��د، وهو 
املاء داخل بذور الذرة والتي ت�سبب النفجار، حيث تتو�سع نواة البذرة 
وي�سبح حجمها اأكرب، وتاأخذ �سكاًل �سبه ع�سوائي ولوناً اأبي�ض وملم�ًسا 
رقيًقا، كما اأنه �سديق ال�سهرات العائلية وحمبب لدى ال�سغار والكبار 
لكن هل تعلم ماذا يحدث يف ج�سم الإن�سان عند الإكثار من تناوله؟ 

حقا �سيء غري متوقع
اأول- ك�سفت الدرا�سات العلمية عن احتواء الف�سار على كمية ل باأ�ض 
بها من م�سادات الأك�سدة وعند تناول كميات كبرية من الف�سار فاإن 
اأداء  وحت�سن  خالياها  وهزمية  الأم��را���ض  مقاومة  علي  يعمل  ذل��ك 

اجلهاز املناعي باجل�سم
ثانياً- يحتوي الف�سار على ن�سبة عالية جدا من احلديد وعند تناول 
كميات كبرية منه فاإن ذلك يعمل يف الق�ساء علي الأنيميا وفقر الدم 
اأن الف�سار يحتوي علي كميات ل باأ�ض بها  اأثبتت  بجدارة ثالثاً- كما 
من الألياف الطبيعية والتي تعد مفيدة جدا للجهاز اله�سمي وعند 
تناول الف�سار بكميات كبرية فاإن ذلك يعمل يف التخل�ض من م�ساكل 
اأثبتت الدرا�سات  املعدة واأعرا�سها املزعجة وخ�سو�سا الإم�ساك فقد 

علي قدرة الف�سار يف الق�ساء الفعال والفوري علي الإم�ساك
رابعاً- ك�سفت الأبحاث على اأن تناول الف�سار يعمل على �سبط معدل 
ال�سكر يف الدم لذلك يعد الف�سار هو الختيار الأمثل ملر�سي ال�سكر 

حيث يعمل على �سبط معدل ال�سكر

احتفال خا�ص مبانديال.. نقود حتكي ق�سة حياته
البنكنوت  اأوراق  م��ن  اأف��ري��ق��ي��ا جم��م��وع��ة حم����دودة  اأ����س���درت ج��ن��وب 
على  ع��ام   100 م��رور  ذك��رى  مبنا�سبة  الذهبية  املعدنية  والعمالت 

مولد نل�سون مانديال، التي حتل يوم 18 يوليو. 
مانديال  حياة  من  �سورا  تعر�ض  الأوراق  اإن  امل��رك��زي،  البنك  وق��ال 
ون�ساأته يف منطقة ريفية مبقاطعة كيب ال�سرقية كابن لأحد الزعماء 
املحليني، و�سجنه ملدة 27 عاما، ونهاية نظام الف�سل العن�سري عام 
عمر ناهز  عن   2013 عام  وفاته  حتى  رئي�سا،  �سار  حينما   1994

عاما.  95
من  �سل�سلة  ���س��ي��اق  يف  وال��ع��م��الت  ال��ب��ن��ك��ن��وت  اأوراق  اإ����س���دار  وي���اأت���ي 
عيد  مبنا�سبة  حما�سرة  حمليا  تت�سدرها  العامل  اأنحاء  يف  الأن�سطة 
ميالد مانديال يلقيها الرئي�ض الأمريكي ال�سابق، باراك اأوباما، هذا 

الأ�سبوع.
�سورة  واح���دة  اأون�����س��ة  ت��زن  التي  الذهبية،  املعدنية  العملة  وتظهر 
ملانديال �سابا، وهي من ت�سميم �سيندي�سو نيوين املولود يف زميبابوي، 
نيوين:  وق��ال  موغابي.  روب��رت  زميبابوي  لزعيم  بانتقاده  واملعروف 
"لأين ن�ساأت وع�ست معظم حياتي حتت حكم دكتاتوري، مل يت�سنى يل 
اأن اأنعم بالدميقراطية التي تنعم بها جنوب اأفريقيا". ويظهر وجه 

مانديال بالفعل على كل اأوراق البنكنوت يف جنوب اأفريقيا.
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اأ�سناف يف مطبخك م�سادة لاللتهابات
فّكري  منها  وللتخل�ض  اجل�سم.  يف  الأم��را���ض  من  للعديد  �سبب  اللتهابات 
البني،  الأرز  واأب��رزه��ا:  مطبخك،  داخ��ل  املوجودة  الغذائية  العنا�سر  ببع�ض 
التي  بالألياف  املحّملة  احلبوب  من  جميعها  والقطيفة  وال��ُدخ��ن  والكينوا، 
ت�ساعد على اإنتاج البوتريات، وهو من الأحما�ض الدهنية التي توقف تاأثري 
العوامل الوراثية ذات ال�سلة باللتهابات ومقاومة الأن�سولني. كما اأّن املحتوى 
"بي" B يف احلبوب الكاملة )وال��ذي يتم فقدانه بالكامل  العايل لفيتامني 
"هومو�سي�ستني"  خالل عملية التخمري( يقلل م�ستوى الهرمون اللتهابي 
يف اجل�سم. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإنَّ الأطعمة ذات املحتوى العايل من الألياف 
ت�ساعد على كبح ال�سهية اإىل الطعام. ووفقاً لفريق دويل من الباحثني فاإّن 
ه�سمها  عند  طبيعي  ب�سكل  الأل��ي��اف  تطلقه  "اأك�ستات"  ي�سمى  جزيئاً  ثمة 
ا�ستهلكت  واإذا  الأك����ل،  ع��ن  للتوقف  الإ����س���ارة  ويعطيه  ال��دم��اغ  اإىل  وينتقل 
املن�ّسطة  الأطعمة  املزيد من  تناولك  الأطعمة، يقل احتمال  اأقل من  كميات 
لاللتهابات. البي�ض: بالإ�سافة اإىل اإبعاد �سبح الإ�سابة به�سا�سة العظام، فاإن 
اأن��واع معينة  ويقلل خماطر  ال��ربد  ون��زلت  الكاآبة  ُيبعد   D "دي" فيتامني 
اأنه يقلل اللتهابات. وبنّي بحث  من مر�ض ال�سرطان، والأهم من ذلك كله 
من  متزايدة  وم�ستويات   D "دي" فيتامني  نق�ض  بني  عالقة  وج��ود  �سابق 
املوؤ�سرات املن�ّسطة لاللتهابات. ويف حني اأّن اجل�سم ينتج فيتامني D عندما 
اأن حت�سلوا  اأنه من الأف�سل  اإل  ال�سم�ض.  اأ�سعة  اإىل  يتعر�ض اجللد مبا�سرة 
على هذا الفيتامني من خالل نظامكم الغذائي، ويعّد تناول البي�ض الكامل 
حاًل رائعاً لهذه امل�سكلة. ويحتوي �سفار البي�ض على جمموعة من العنا�سر 
الغذائية النا�سفة للدهون والتي تعتني بال�سحة، ابتداء من فيتامني D اإىل 
"الكولني" الذي يق�سي على الدهون. الثوم: يف الوقت احلا�سر، يدعم العلم 
فوائد الثوم ذي الرائحة القوية يف الق�ساء على نزلت الربد. وتنبع فر�سية 
"لي�سني" الذي  العلماء حول قوة الثوم يف حماربة نزلت الربد من املرّكب 

مينع الأنزميات التي تلعب دوراً يف اللتهابات اجلرثومية والفريو�سية. 

اأجهزة اأبل اجلديدة.. 
اأ�سرع 70 مرة 

اأب����ل الأم���ريك���ي���ة ن�سخا  ك�����س��ف��ت ���س��رك��ة 
برو"  ب����وك  "ماك  ج���ه���از  م���ن  ج���دي���دة 
املنتظر  م��ن  بو�سة،  و15   13 باأحجام 
الأ���س��واق خالل �سهر  اأن يتم طرحها يف 
ي��ول��ي��و اجل�����اري، و���س��ت��ك��ون اأ����س���رع ب�70 

باملئة عن الن�سخ ال�سابقة.
"الغارديان"  �سحيفة  ذك��رت��ه  م��ا  ووف���ق 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ف����اإن ه����ذه ال��ن�����س��خ ت�سم 
 Bar خا�سية  مثل  ج��دي��دة،  حت��دي��ث��ات 
الثامن  اجليل  ترافق  التي   ،Touch

.Core Intel من معاجلات
وتتوفر الن�سخ اجلديدة على ذاكرة تبلغ 
و�سا�سة  غيغابايت   32 ا�ستيعابها  طاقة 
اإىل  ب���الإ����س���اف���ة   ،)Tone True(
لوحة مفاتيح حم�سنة من اجليل الثالث 

للكتابة ب�سكل اأكرث �سهولة.
ال��ن�����س��خ اجل����دي����دة ب�سمة  ت���دع���م  ك���م���ا 
ال�سوت  وم��ك��ربات   ،)ID Touch(
التربيد  ونظام  الديناميكية،  ال�سرتيو 

الهادئ امل�سمم من اأبل.
تكون  اأن  تتوقع  اأب��ل  اأن  امل�سدر  واأو���س��ح 
اأجهزتها اجلديدة اأ�سرع ب�70 باملئة عن 

الن�سخ ال�سابقة.

نفوق 7 حيوانات 
مهددة باالنقرا�ص 
ق�������س���ت ����س���ب���ع���ة ح����ي����وان����ات من 
الأ����س���ود،  ال���ق���رن  وح��ي��د  ف�سيلة 
وه����و ن����وع ف���رع���ي م���ه���دد بخطر 
�سديد بالندثار، بعدما نقلت اإىل 
كينيا،  جنوب  يف  جديدة  حممية 
على ما اأفاد م�سوؤولون يف حماية 

الرثوة الربية.
للحياة  الكينية  الهيئة  ورف�ست 
ال����ربي����ة ال��ت��ع��ل��ي��ق ر���س��م��ي��ا على 
حالت النفوق هذه، غري اأن اأحد 
ك�سف  عدم  اأقر طالباً  م�سوؤوليها 
ا�سمه باأن "�سبعة حيوانات وحيد 
ق��رن على الأق��ل نفقت ل�سبب ل 
م�سوؤول  واأك����د  جمهوًل".  ي���زال 
لكنه  امل��ع��ل��وم��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اآخ�����ر يف 
اأ���س��ار اإىل ���س��رورة اإج���راء حتقيق 
بيان  اأي  اإ�سدار  التمكن من  قبل 

ر�سمي ب�ساأن احلادثة.
وك���ان���ت ه����ذه احل���ي���وان���ات �سمن 
وحيد  ع�سر  اأربعة  من  جمموعة 
املا�سي  ال�سهر  نقلت  اأ���س��ود  ق��رن 
من املتنزهات الوطنية يف نريوبي 
ت�سافو  م���ت���ن���زه  اإىل  ون�����اك�����ورو 
اإىل  ال��ن��ق��ل  اأن  ك��م��ا  ال�����س��رق��ي��ة. 
املهددة  للحيوانات  جديد  ملجاأ 
التي يتعني اأن تكون نائمة طوال 
ال��رح��ل��ة، دون���ه خم��اط��ر. غ��ري اأن 
نفوق احليوانات خالل هذا النوع 

من العمليات اأمر نادر.
وكان نقل هذه احليوانات ال� 14 
ترافق مع �سجة اإعالمية كبرية 
اأح��دث��ه��ا وزي����ر ال�����س��ي��اح��ة جنيب 
ب���الل ال����ذي مل ي�����س��در ع��ن��ه اأي 
تعليق بعد نفوقها. ودعت مديرة 
دايركت"  "وايلدليف  منظمة 
حلماية احليوانات باول كاهومبو 
ال�سلطات اإىل حتمل م�سوؤولياتها 

و�سرح مالب�سات ما ح�سل.
وهي قالت "ح�سلت حالت نفوق 
حليوانات وحيد قرن، يجب قول 
ولي�ض  ح�سوله  ع��ن��د  علنا  ذل���ك 
م�سيفة  �سهر"،  اأو  اأ���س��ب��وع  ب��ع��د 
نريد  ح�����س��ل  م����ا  خ���ط���ب  "ثمة 

معرفة حقيقته".
ذي  "�سايف  م��ن��ظ��م��ة  وب��ح�����س��ب 
من  اأق��ل  هناك  ي��زال  ل  رينوز" 
5500 حيوان وحيد قرن اأ�سود 
يف العامل كلها تعي�ض يف اأفريقيا. 
وي�سري ال�سندوق العاملي للطبيعة 
اإىل اأن كينيا ت�سم 750 من هذه 

احليوانات. 

تعريف على اأ�سباب 
�سخونة اجل�سم !

اأ���س��ب��اب ���س��خ��ون��ة اجل�����س��م م��ت��ع��ددة، ل 
الكثري  وه��ن��اك  ���س��ك،  دون  لها  ح�سر 
ال��ت��ي يذكرها  ال��ع��وام��ل  ب��ال��ف��ع��ل م��ن 
كالإ�سابة   ،"healthline " موقع 
وهو  البكترييا  نتيجة  احللق  بالتهاب 
م���ا ي�����س��اع��د ع��ل��ى رف����ع درج�����ة ح����رارة 
ال�سخ�ض  ه����ذا  اأن  ف��ت�����س��ع��ر  اجل�����س��م 
اأحد  اأن  كما  م��ل��ح��وظ،  ب�سكل  �ساخن 
لإ�سابة  اإىل  ي���رج���ع  الأ����س���ب���اب  اأه�����م 
التي  بالأنفلونزا وكذلك نزلت الربد 
وت�ساعد  اآخ��ر  اإىل  �سخ�ض  م��ن  تنتقل 
ع��ل��ى رف���ع درج���ة احل�����رارة. وم���ن اأهم 
اأ����س���ب���اب ���س��خ��ون��ة اجل�����س��م اأي�����س��ا كما 
تتمثل  الذكر،  ال�سالف  املوقع  يذكرها 
الذي  ال�سعبي  باللتهاب  الإ�سابة  يف 
املري�ض  وي���ح���ت���اج  ال��ب��ع�����ض  ي�����س��ي��ب 

خاللها حلالة من ال�سرتخاء والراحة، 
ك��ذل��ك ب��ع�����ض الأ���س��خ��ا���ض ال��ك��ب��ار يف 
ال�����س��ن ال��ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن �سعف يف 
دفاعات اجل�سم ب�سكل عام قد ي�سابون 
فهي من  ال���دم،  يف  التعفن  م��ن  بحالة 
احلالت املوجودة يف كبار ال�سن، كذلك 
يف بع�ض الأ�سخا�ض الآخرين، وكذلك 
البلعوم  التي ت�سيب  اللتهابات  بع�ض 
نف�ض  ت�سبب  ق��د  الأ�سخا�ض  بع�ض  يف 
اأ�سباب  بع�ض  اأن  ك��م��ا  اأي�����س��ا،  امل�سكلة 
�سخونة اجل�سم قد ترجع اإىل الإ�سابة 
ترفع  م��ع��روف��ة  م�سكلة  وه��ي  باحلمى 
حرارة اجل�سم، كذلك الإ�سابة ببع�ض 
ت�سبب  ال��ت��ي  التنف�سية  ال��ف��ريو���س��ات 
بدرجة حرارة اجل�سم  ارتفاع ملحوظ 

ب�سكل عام.

البدين  الن�ساط  الدرا�سة كجزء من م�سروع  اأجريت  وقد 
الذي   ،PASTA امل�ستدامة  النقل  و�سائل  خ��الل  م��ن 
على مدن:  رك��زت  ال��درا���س��ة  الأوروب��ي��ة.  املفو�سية  متوله 
ببلجيكا،  واأنتويرب  ب�سوي�سرا،  وزي��وري��خ  بالنم�سا،  فيينا 
باإيطاليا،  وروم��ا  بال�سويد،  واأورب��رو  باإ�سبانيا،  وبر�سلونة 
من  وج��اء  ل��ن��دن.  الربيطانية  العا�سمة  يف  نيوهام  وح��ي 
الدراجة  يركبون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ض  اأن  نتائجها  �سمن 
من  اأع��ل��ى  لديهم  اجل�سم  كتلة  موؤ�سر  يكون  الكهربائية 
اأولئك الذين يركبون الدراجات الهوائية التقليدية، مما 
اإىل خ�سارة  ي��وؤدي  الهوائية  ال��دراج��ة  اأن رك��وب  اإىل  ي�سري 

الوزن.

ت�سجيع ا�ستخدام الدراجات الهوائية
دعا وا�سعو الدرا�سة، التي قادها باحثون يف جامعة ها�سلت 
ببلجيكا، احلكومات اإىل جعل املدن اأكرث مالءمة لركوب 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اأن���ه  اإىل  ال��ه��وائ��ي��ة، م�سريين  ال���دراج���ات 
من  احلد  اأي�ساً  �ساأنها  من  البدانة،  مكافحة  يف  امل�ساعدة 

تلوث الهواء. بح�سب ما ن�سره موقع ذا ديلي �سبني.
األفي  من  اأك��رث  ع��ادات  حللت  التي  الدرا�سة،  اأظهرت  كما 
�سخ�ض يف املدن التي �سملها ال�ستطالع، اأن الرجال الذين 
الهوائية  ال��دراج��ات  اإىل  ال�سيارات  ا�ستخدام  من  حتولوا 
يف  كيلوغراماً   0.75 معدله  ما  خ�سروا  اليومي  لل�سفر 

مبقدار  لديهم  اجل�سم  كتلة  موؤ�سر  انخفا�ض  مع  ال��وزن 
امل�ستجيبات  الن�ساء  بني  النتائج  كانت  حني  يف   ،0.24

اأقل.
ومن ناحية اأخرى �سدد معدو الدرا�سة على اأهمية ت�سجيع 
وال�سحة  للبيئة  لأهميتها  الهوائية  ال��دراج��ات  ا�ستخدام 
اأن الأ�سخا�ض  على حد �سواء، حيث اأظهرت النتائج اأي�ساً 
ب��ني حني  الهوائية  دراج��ات��ه��م  ي�ستخدمون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
واآخر فقط ولي�ض ب�سكل منتظم ا�ستطاعوا املحافظة على 

اأوزانهم.
اللياقة  لتعزيز  الهوائية  الدراجة  فاإذا كنت تف�سل ركوب 
ح�سابك  يف  امل���ال  بع�ض  لتوفري  اأو  ال�سحة،  اأو  البدنية 
امل�سريف، اأو للمحافظة على البيئة من التلوث، فقد قمت 
اإذ يعزز  باتخاذ اخليار الأف�سل على الإط��الق يف حياتك. 
مما  البدنية  وال�سحة  العقلية  ال��ق��درة  ال��دراج��ات  رك��وب 
بال�سعادة،  وال�سعور  الجتماعية  العالقات  على  ينعك�ض 

بح�سب ما ن�سره موقع بايك رادر.

ركوب الدراجة يحميك من اأمرا�ض القلب 
لل�سحة  الهوائية مفيد  ال��دراج��ة  ق��ي��ادة  اأن  امل��ع��روف  م��ن 
تو�سلت  حديثة  درا�سة  لكن  عام،  ب�سكل  البدنية  واللياقة 
اأي�ساً اإىل اأن قيادة الدراجة با�ستمرار كو�سيلة نقل اأو حتى 
للمتعة يف اأوقات الفراغ قد يجعل الأ�سخا�ض اأقل تعر�سا 

الذين  البالغني  اأن  درا���س��ت��ان  اأظ��ه��رت  ال��ق��ل��ب.  لأم��را���ض 
اعتادوا على ركوب الدراجات �سواء للمتعة اأو كو�سيلة نقل 
رمبا يقل لديهم خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب وال�سرايني 
ب��امل��ق��ارن��ة م��ع الأ���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن ل يق�سون وق��ت��ا كبريا 
�سابقة  اأبحاثا  اأن  من  الرغم  وعلى  ال��دراج��ات.  رك��وب  يف 
كثرية وثقت املزايا ال�سحية لركوب الدراجات كجزء من 
اأدلة  احلاليتان  الدرا�ستان  تعطي  معتادة  بدنية  تدريبات 
للمتعة  اأو  نقل  ال��دراج��ات كو�سيلة  رك��وب  اأن  جديدة على 

رمبا تكون مفيدة اأي�سا للقلب.
وق����ال اأن���در����ض ج��رون��ت��ف��ي��د، ك��ب��ري م��ع��دي اإح����دى هاتني 
كون  اأن  ي��ع��ت��ق��دون  ك��ث��ريي��ن  "اأ�سخا�سا  اإن  ال��درا���س��ت��ني، 
الإن�سان ن�سيطا بدنيا يعني اأداء تدريبات منتظمة وهو ما 
ميكن اأن يكون عقبة كبرية اأمام اتباع منط حياة ن�سيط". 
اأو  للرتفيه  ال��دراج��ات  رك��وب  اأن  ُتظهر  "درا�ستنا  واأ�ساف 

كو�سيلة نقل �سيء عظيم ل�سحة القلب". 
ومن اأجل هذه الدرا�سة حلل جرونتفيد وزم��الوؤه بيانات 
الدراجات  اعتادوا ركوب  بالغ دمناركي   4500 اأكرث من 
دورية  يف  الباحثون  وق��ال  للرتفيه.  اأو  نقل  كو�سيلة  اإم��ا 
الدورة الدموية اإنه على مدى 20 عاما من املتابعة قلت 
اإ�سابة راكبي الدراجات باأزمات قلبية مبا يرتاوح بني 11 
املائة باملقارنة مع الأ�سخا�ض الذين مل  املائة و18 يف  يف 

ميار�سوا مطلقا ركوب الدراجات.

فوائد ركوب الدراجة الهوائية على ال�سحة البدنية والنف�سية

يوميًا،  الهوائية  الدراجة  ركوب  اأن  اأوروبية  درا�سة  اأظهرت 
�سواء للمتعة اأو كو�سيلة للتنقل، ي�ساعد يف خ�سارة الوزن، ف�ساًل 
والنف�سية،  اجل�سدية  لل�سحة  املتعددة  الأخرى  الفوائد  عن 

وم�ساهمتها يف احلفاظ على البيئة.
للكبار  متعة  الريا�سات  اأكثثر  مثثن  الثثدراجثثات  ركثثوب  يعترب 
نقل  اعتمادها كو�سيلة  املمكن  اإىل ذلك من  اإ�سافة  وال�سغار. 

ال�سعرات  خ�سارة  �سوى  تكلفك  ل  ال�ستخدام  �سهلة 
حيث  الوقت،  لك  توفر  الوقت  وبنف�ض  احلرارية. 
كما  املثثزدحثثمثثة.  الثثطثثرق  مثثن  الثثهثثروب  يف  ت�ساعد 
للو�سول  الأوربية  الثثدول  �سكان  من  كثري  يعتمدها 

اإىل اأماكن عملهم اأو درا�ساتهم.
ال�سفر"  "عادات  درا�سة  وجثثدت 

اأن  اأوروبثثثيثثثة  مثثثدن  �سبع  يف 
يركبون  الذين  الأ�سخا�ض 
دراجثثثاتثثثهثثثم الثثهثثوائثثيثثة 
مبوؤ�سر  يتمتعون  يوميًا 
اأدنى،   BMI ج�سم  كتلة 

و�سائل  م�ستخدمي  مقارنة 
النقل الأخرى.
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�ش�ؤون حملية

ت�سمنت 20 من جمندي اخلدمة الوطنية  

اأحمد بن طحنون ي�سهد تخريج الدفعة الثانية من برنامج املهارات االإلكرتونية يف مركز خربات التكنولوجيا التطبيقية
بن طحنون: الربنامج ي�ساهم يف �سناعة الكفاءات الوطنية املتميزة يف خمتلف التخ�س�سات الهامة

اأبو غزالة يرعى اأم�سية �سعرية ملنتدى ال�سعر العربي  بعقلني

�سرطة اأبوظبي تختتم  فعالية اإرث زايد يف العني 

•• ابوظبي – الفجر

ب��ن طحنون  اأح��م��د  ال�سيخ  ال��رك��ن ط��ي��ار  ال��ل��واء  �سهد 
الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  رئي�ض  نهيان  اآل  حممد  ب��ن 
اخلربات  مركز  نظمه  ال��ذي  الحتفال  والحتياطية، 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، مبنا�سبة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  مل��ع��ه��د  ال��ت��اب��ع 
ت��خ��ري��ج 20 م��واط��ن��اً مي��ث��ل��ون ال��دف��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
"املهارات  منت�سبي اخلدمة الوطنية، خريجي برنامج 
اللكرتونية" الذي ينفذه مركز اخلربات وبوليتكنك 
امل�سلحة  اأبوظبي بالتعاون مع  القيادة العامة للقوات 
ممثلة يف هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية، تنفيذا 
لالتفاقية التي اأبرمها اجلانبان موؤخرا ب�ساأن التعاون 
اخلدمة  ملجندي  املهني  والتطوير  التدريب  جمال  يف 
الوطنية واإعدادهم يف بناء املهارات مبختلف جمالتها 

الفنية والإلكرتونية.
وقد اأ�ساد اللواء الركن طيار ال�سيخ اأحمد بن طحنون 
ن��ه��ي��ان، مب�����س��ت��وى اخل��ري��ج��ني نتيجة  اآل  ب��ن حم��م��د 

للمنهاج املتميز الذي نفذه مركز اخلربات وبوليتكنك 
اأب����و ظ��ب��ي، مل��ن��ح جم��ن��دي اخل���دم���ة ال��وط��ن��ي��ة الكثري 
التقني  املجال  يف  املتخ�س�سة  وامل��ه��ارات  اخل��ربات  من 
الكفاءات  ي�ساهم يف �سناعة  الذي  الأم��ر  والفني، وهو 

الوطنية املتميزة يف خمتلف التخ�س�سات الهامة.
مدير  ع����ل����ي  اآل  ع����ب����دال����رح����م����ن  امل����ه����ن����د�����ض  واأك����������د 
التكنولوجيا  م��ع��ه��د  ب����الإن����اب����ة يف  م����رك����ز اخل����ربات 
التطبيقية، اأن املركز متخ�س�ض يف التدريب والتعليم 
امل��ه��ن��ي ال��ت��خ�����س�����س��ي، وي��ع��م��ل وف����ق م��ع��اي��ري دولية 
وممار�سات تتوافق مع متطلبات �سوق العمل كما يعمل 
املركز وفق ا�سرتاتيجية وطنية عميقة الأهداف حيث 
ي�ستخدم اأحدث التقنيات والو�سائل لتمكني املواطنني 
من بناء قدراتهم وفق اأعلى املعايري العاملية، مما �سيزيد 
بدورهم  وال��ذي  ال�سباب  فئة  لدى  اللكرتوين  الوعي 
�سينقلون هذا الوعي للمجتمع معرباً عن تقديره لدور 
اخلدمة  بهيئة  ممثلة  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة 
الوطنية والحتياطية يف ن�سر هذه الثقافة التي باتت 

لدور  تقديره  وكذلك  التكنولوجيا  �سرورية يف ع�سر 
ال�سركاء ال�سرتاتيجيني يف حتقيق كامل اأهداف املركز 
خلدمة املجتمع وامل�ساهمة يف حتقيق النه�سة الب�سرية 

املواطنة.
النقبي مدير  ه���الل  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  ق���ال  وم���ن جهته 
بوليتكنك اأبوظبي التابع ملعهد التكنولوجيا التطبيقية 
اأن بوليتكنك اأبوظبي ومركز اخلربات ا�سطلعا مبهام 
كبرية يف هذا الربنامج حيث قاما بالتعاون مع هيئة 
اخلدمة الوطنية والحتياطية و�سركائها بو�سع برنامج 
اإلكرتونية  ومهارات  تعليمية  خمرجات  وفق  متكامل 
�سريحة  ل��دى  التقني  الأم��ن��ي  ال��وع��ي  رف��ع  ت�ساهم يف 
 ، 2030 اأبوظبي  مهمة يف املجتمع موائمة مع روؤي��ة 
لفتا اىل  اأن الربنامج يعد خطوة هامة لتعزيز الفكر 
والثورة  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ب��اجت��اه  املنت�سبني  ل��دى 
بّناء  ا�سرتاتيجي  تعاون  خالل  من  الرابعة  ال�سناعية 
يحدث للمرة الأوىل يف هذا املجال على اأيدي منظومة 
فريق  اأن  اىل  م�����س��رياً  متكاملة،  وت��دري��ب��ي��ة  تعليمية 

بوليتكنك  يف  امل��ع��ل��وم��ات  اأم���ن  هند�سة  يف  متخ�س�ض 
اأبوظبي قام خالل الربنامج بتدريب 20  جمنداً من 
وبتقييم  اللكرتونية  املهارات  على  الوطنية  اخلدمة 
امتحانات  عقد  اإىل  اإ�سافة  وا�سبوعي  يومي  م�ستمر 

للح�سول على �سهادات مهنية دولية.
ومن جهته قال الدكتور حامد النيادي رئي�ض الت�سال 
املعهد  اأن  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد  يف  املوؤ�س�سي 
املتخ�س�سة  ال��ربن��ام��ج  خمتلف  تنظيم  على  يحر�ض 
املوؤ�س�سات  ملختلف  اللكرتونية"  "املهارات  وم��ن��ه��ا 
والقدرات  امل��ه��ارات  �سقل  يف  ي�ساهم  مب��ا  الأك��ادمي��ي��ة 
املتخ�س�سة ل�سباب وفتيات الوطن، وميكنهم من تلبية 

متطلبات �سوق العمل املعا�سر وامل�ستقبلي.
ح�����س��ر الح����ت����ف����ال ن��خ��ب��ة م����ن ك���ب���ار ����س���ب���اط هيئة 
معهد  يف  وامل�سوؤولني  والحتياطية،  الوطنية  اخلدمة 
الذين  ظبي،  اأبو  وبوليتكنك  التطبيقية  التكنولوجيا 
نفذها  التي  الإلكرتونية  امل�سروعات  معر�ض  تفقدوا 

ال�سباب خالل فعاليات الربنامج.

•• عمان -الفجر:

حت��ت رع��اي��ة ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ط��الل اأب���و غ��زال��ة، نظم 
اأم�سيًة  "بعقلني"  ل��ب��ن��ان  يف  ال��ع��رب��ي  ال�سعر  م��ن��ت��دى 
�سعريًة ثقافية، يف مقر ملتقى طالل اأبو غزالة املعريف 
، ورحب الدكتور اأبو غزالة يف بداية الأم�سية باحل�سور 
م��ن املثقفني وال�����س��ع��راء ال��ذي��ن ح�����س��روا م��ن منطقة 
غزالة  اأب���و  ملتقى  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ل��ب��ن��ان،  يف  بعقلني 
املعريف ي�سهم يف تنظيم الأم�سيات الثقافية وال�سعرية 
بهدف رفع مكانة الثقافة والأدب، م�سيفا: ال�سعر يزيد 

من خربات النا�ض املرتاكمة يف خمتلف نواحي احلياة 
ويزيد من تنمية العادات اليجابية ويربز العديد من 

مكارم الخالق. 
وحت���دث ال��َع��اّلم��ة الأ���س��ت��اذ �سوقي ح��م��ادة ال��ب��اح��ث يف 
"عن  اللغة  "عجائب  معجم  وم��وؤل��ف  اللغوية  العلوم 
الأل���ف���اظ ال��دخ��ي��ل��ة ع��ل��ى ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وم���ن هذه 
الكلمات الأكرث تداوًل بني النا�ض كلمة برنامج ود�ستور 
ومهرجان وجهنم وفندق ومو�سيقى وقرطا�ض وزهور. 
اأكرث من  العربية حتتوي على  اللغة  اأن  اإىل  اأ�سار  كما 
مليون ُمفردة، وهي لغة ترتبع على لغات العامل   12

بامتياز.
وقدم نائب رئي�ض املنتدى الدكتور وال�ساعر هادي عيد، 
النف�ض والأدي��ان و�سلًة من  املوؤلفات بني علم  �ساحب 
�سعٍر  بيَت  باإهداء  املُقفى، وبداأ حديثه  الف�سيح  ال�سعر 
ُيروى  الع�سق  باأن  وق��ال:  الها�سمية  الأردنية  للمملكة 
التي  الأردن  اأع��ان��ق  حتى  ه��ُن��ا  ال��ي��وم  اأن���ا  وه��ا  بالعناق 

ع�سقها اللبنانيون.
وختم الأم�سية الأ�ستاذ غازي �سعب بو�سلة من ال�سعر 
املُر�سل احلديث الذي تناول حال الأمة العربية اأماًل يف 
اأن َيُعم ال�سالم والأمل على الوطن العربي الواحد. ويف 

دبلوما�سية  �سخ�سيات  ح�سرتها  التي  الأم�سية  نهاية 
اإعالمية  و�سخ�سيات  اللبنانية  ال�سفارة  عن  ومُمثَّلني 
وثقافية بارزة يف املجتمع، مت توزيع الدروع التذكارية. 
واأعلن ال�ساعر هادي عيد عن منح الدكتور طالل اأبو 
غزالة "اأرزة لبنانية ُمعِمرة" يف اأرا�سي لبنان باعتبار اأن 
لبنان كان الوطن الذي احت�سن اأبو غزالة عندما كان 
وامتنان  حب  عالقة  فيها  وتربطه  فيها  لجئاً  طفاًل 
ال�سرية وكان  واإخال�ض وذكريات ت�سدرت كتب  ووفاء 
خل�ض  العاملية" ال��ذي  اىل  املعاناة  "من  كتاب  اخ��ره��ا 

حياة اأبو غزالة. 

•• العني - الفجر

زايد" �سمن  "اإرث  اأبوظبي فعالية  �سرطة  اختتمت 
اأبناء  54 من  2018 ومب�ساركة  زاي��د  ع��ام  م��ب��ادرات 
على  ح��ر���س��ه��ا  منطلق  م��ن  وذل���ك  املنت�سبني،  وب��ن��ات 
تعزيز قيم املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

يف  زايد  عام  ل�سرتاتيجية  ثراه" وتنفيذاً  اهلل  "طيب 
�سامل  على  العميد   واأك��د  الإن�سان.  بناء  قيمة  تر�سيخ 
بقطاع  الجتماعي  الدعم  اإدارة  مراكز  مدير  البادي 
ام���ن امل��ج��ت��م��ع ح��ر���ض ���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى تعريف 
واإطالعهم   ، العطرة  و�سريته  زاي��د  ب�سخ�سية  الن�ضء 
والرتبوي  والأخالقي  والقيمي  التاريخي  الإرث  على 

لل�سيخ زايد موؤ�س�ض الدولة وباين نه�ستها.
وح�����س��ر ح��ف��ل اخل���ت���ام ال����ذي اأق���ي���م يف ن����ادي �سباط 
ق�سم  رئي�ض  الكعبي  �سعيد  العقيد  العني   يف  ال�سرطة 
ب��الإدارة واملقدم خالد الظاهري مدير  �سوؤون املجتمع 
مركز الدعم الجتماعي يف العني وعدد من ال�سباط 
ع��ددا من  الفعالية  وت�سمنت  الطالب.  اأم��ور  واأول��ي��اء 

وزيارات  والرتاثية  والثقافية  الجتماعية   الأن�سطة 
يف  وال�سياحية  الرتاثية   امل��واق��ع  م��ن  ل��ع��دد  ميدانية 
مدينة العني و برامج اجتماعية وور�ض فنية للطالب 
امل�ساركني يف اأن�سطة وفعاليات مراكز التنمية الأ�سرية 
، وكرم العميد البادي  الطالب امل�ساركني يف الفعالية 

واجلهات التي �ساركت يف اإجناحها.

بهدف رفع كفاءة البنية التحتية و املرافق اخلدمية
بلدية مدينة العني تبا�سر �سيانة �سارع 
خالد بن �سلطان بتكلفة 5 مليون درهم

•• العني - الفجر 

�سيانة  م�سروع  العني  مدينة  ببلدية  التحتية  البنية  و  الطرق  اإدارة  با�سرت 
خالد  �سارع  �سيانة  باأعمال  البدء  �سيتم  و  العني  مبدينة  احل�سرية  الطرق 
، و املمتد من دوار ج�سر هزاع و حتى  املدار�ض  بن �سلطان و املعروف ب�سارع 
ال�سارة ال�سوئية الرئي�سية �سرقاً بطول 1837 مرت مربع بتكلفة تقدر ب 
مليون درهم ، و ت�ستمر ال�سيانة 45 يوماً. و ي�سمل امل�سروع �سيانة �سارع   5
املت�سرر و حت�سني مواد  باإزالة طبقات ال�سفلت القدمي و  خالد بن �سلطان 
امل�سروع  يهدف  و   ، جديدة  ر�سف  طبقات  تنفيذ  اإىل  ا�سافة  القاعدة  طبقة 
ان�سيابية  و  اآم��ن��ة  ح��رك��ة  �سمان  و  ال�����س��ارع  �سالمة  و  ك��ف��اءة  م�ستوى  ل��رف��ع 
حممد  اأح��م��د  املهند�ض  اأو���س��ح  و  ال��ط��ري��ق.  ه��ذا  ت�ستخدم  ال��ت��ي  للمركبات 
اجلابري رئي�ض ق�سم ال�سيانة اأن �سيانة �سارع خالد بن �سلطان تاأتي �سمن 
م�سروع �سيانة الطرق احل�سرية للعام 2018 ، و يعمل امل�سروع على عمل 
كفاءة  لرفع  العني  مدينة  يف  القائمة  للطرق  وقائية  و  ت�سحيحية  �سيانة 
الطرق و البنية التحتية مبا يتما�سى مع تطلعات بلدية مدينة العني ل�سمان 
تنفيذ امل�ساريع بكفاءة ت�سغيلية و مالية.  و اأكد اجلابري  : اأن اعمال ال�سيانة 
مع  يتوافق  مبا  �سلطان  بن  خالد  ل�سارع  التحتية  البنية  كفاءة  من  �سرتفع 
ال�سيانة  خطة  ا�ستكمال  امل�سروع  خالل  من  �سيتم  كما   ، املعنيني  احتياجات 
الر�سف  التي ت�سمل طبقات  و  العني  اخلم�سية للطرق احل�سرية يف مدينة 
مياه  �سبكات �سرف  و  املخارج  و  املداخل  و  التقاطعات  و  ال�سيارات  و مواقف 
اأث���اث الطريق.  واأو���س��ح اجل��اب��ري : يتم طرح  الم��ط��ار و اأع��م��ال الإن����ارة و 
م�ساريع �سيانة الطرق احل�سرية ب�سكل دوري بحيث تكون مدة امل�سروع 12 
�سهراً ، حيث تقوم الدارة با�ستهداف �سيانة الطرق احل�سرية و اعادة تاأهيل 
�سبكة الطرق الداخلية و اعمال �سيانة طبقات الر�سف الإ�سفلتية ، بالإ�سافة 
اإىل   ، انفاق العبور و عّبارات حماية اخلدمات  املن�ساآت من ج�سور و  ل�سيانة 
الذكية  النقل  اأنظمة  تطوير  و  العام  النقل  حلافالت  مواقف  ان�ساء  جانب 
املعايري  التباطوؤ ح�سب  و  الت�سارع  تعديل خطوط  و   ، امل�ساة  املعنية مبمرات 
املعتمدة ، كما يهدف امل�سروع اإىل ان�ساء مما�سي و ممرات للدراجات و تطوير 
اأع��م��ال تخطيط  و  ال��غ��ري مو�سولة  الم��ط��ار  م��ي��اه  ���س��رف  �سبكة  تو�سيل  و 
اأن  بالذكر  اجلدير  الالزمة.   التح�سينات  لعمل  املرورية  اللوحات  و  الطرق 
م�سروع �سيانة الطرق احل�سرية للعام 2018 ي�سمل عدد من الطرق مثل 
بنت  �سارع ميثه  و  �سلطان  بن  �سخبوط  �سارع  ا�ستكمال �سيانة  و  زاخ��ر  دوار 

حممد ) �سارع اجلامعة ( بتكلفة اجمالية تقدر ب 10 مليون درهم.

  تنظمه كلنا الإمارات �سمن عام زايد
منتدى االأمن الذاتي يف ال�سفر والتمثيل 

امل�سرف للوطن يبداأ فعالياته اليوم
•• ابوظبي - الفجر

تنظم جمعية كلنا الإمارات يف ابوظبي والتي تاأ�س�ست مبباركة من �ساحب 
القائد  نائب  اأبوظبي،  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الأعلى للقوات امل�سلحة ، حفظه اهلل، ويراأ�سها �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد 

بن زايد اآل نهيان و�سمن فعاليات عام 
زايد 2018  منتدى )الأمن الذاتي 
للوطن(  امل�سرف  والتمثيل  ال�سفر  يف 
وذلك حر�سا منها على توعية اأع�ساء 
والفتيات  ال�����س��ب��اب  وج��م��وع  املجتمع 
ع��ل��ى م��ت��ط��ل��ب��ات الأم������ن ال����ذات����ي يف 
للوطن،  امل�����س��رف  وال��ت��م��ث��ي��ل  ال�����س��ف��ر 
م�ساء   من  ال�سابعة  ال�ساعة  يف  وذل��ك 
اجلاري  يوليو   16 امل��واف��ق  الأث��ن��ني 
خليفة   مدينة  يف   اجلمعية  مقر  يف 
حبيبة  ال����دك����ت����ورة  ب���ذل���ك  ����س���رح���ت 
ال�سر  اأم���ني  ال�سام�سي  ���س��امل  �سيف 
املنتدى  ياأتي  وقالت  للجمعية   العام 
لعام  اجل��م��ع��ي��ة  ان�����س��ط��ة  خ��ط��ة  �سمن 

زايد وتعمل اجلمعية على تطوير هذا املنتدى عام بعد عام با�سراف �سعادة 
م�سلم �سامل حممد بن حم العامري رئي�ض جمل�ض ادارة اجلمعية مبا يحقق 
الدكتور  العميد    : م��ن  ك��ال  املنتدى  يف  و�سي�سارك   ، منه  الوطني  ال��ه��دف 
ثاين مبارك الظاهري ، �سعادة عو�ض حممد بن ال�سيخ جمرن رئي�ض جلنة 
مهرجان رحالة المارات ،  الدكتور �سعيد حممد بن هوميل العامري ع�سو 
جمل�ض اإدارة جمعية كلنا المارات ،  العقيد الدكتور حمود العفاري مدير 
ادارة ال�سرطة املجتمعية ب�سرطة ابوظبي ، العقيد الدكتور علي بن �ساعن 
الغفلي مدير اإدارة التميز املوؤ�س�سي بالإدارة العامة لال�سرتاتيجية وتطوير 
الأداء نائب رئي�ض جائزة الطالب املبتعث بوزارة الداخلية ، امل�ست�سار جنيب 
عبداهلل ال�سام�سي يف غرفة اأبوظبي ، �سعود الدرمكي ع�سو جلنة ال�سياحة 
وال�سفر يف غرفة ابوظبي ، الدكتور حممد كامل املعيني رئي�ض املعهد الدويل 
الدويل  باملعهد  امل�ست�سارة  الكربي  ن��ورة  الدكتورة   ، الدبلوما�سي  للثقافة 
التنفيذي  املدير  القبي�سي  مو�سى  رفيعة  الدكتورة   ، الدبلوما�سي  للثقافة 
من  الهنائي  �سامل  حمد  عائ�سة   ، وال�سعادة  لالإيجابية  الإم���ارات  جلمعية  
متطوعي  عام  من�سق  ال�سحي  حممد  عبداهلل   ، العني  مطار  جمرك  مركز 
الماراتية  ال�سداقة  جمعية  ع�سو  الكراين  �سلطان   ، النم�سا  يف  الإم���ارات 
ل�سفينة  الم���ارات  جمعية  موؤ�س�ض  ع�سو  الزعابي  �سعيد  حممد   ، الكورية 

�سباب العامل ، عبدالعزيز املن�سوري  كابنت منطاد المارات   



اليوم  ال��ن��وم يف  م��ن  �ساعة   20 اإىل  اجل��دي��د  امل��ول��ود  يحتاج 
وحت�سل عمليات كثرية يف عقله ال�سغري خالل هذه ال�ساعات. 
اكت�سف العلماء اأن بع�ض املناطق يف دماغ الطفل يزداد ن�ساطاً 
اأوقات اليقظة. حني ي�ستيقظ الطفل،  اأثناء النوم اأكرث من 
من الطبيعي اأن ينده�ض مبا يح�سل من حوله. وحني ينام، 
ما  وتذّوقه،  به  و�سعر  وفعله  و�سمعه  �ساهده  ما  عقله  ينّظم 

ي�ساعده على التعّلم وبناء قدراته اجل�سدية وتطوير حركاته 
واختبار اخلطوات التي �سيقوم بها يف اأوقات اليقظة.

الطفل  ج�سم  لأن  املناعة  جهاز  بناء  يف  اأي�ساً  النوم  ي�ساهم 
ينتج خاليا الدم البي�ساء التي حتارب اللتهابات خالل هذه 
الفرتة. اأخرياً، يتطور معظم مراحل منو الطفل اأثناء النوم 

لذا تطول مدته يف هذه املرحلة.

مراحل النوم
النوم  ال��ن��وم:  م��ن  مبرحلتني  الطفل  مي��ّر  الرا�سدين،  مثل 
ال�سريعة.  ال��ع��ني  ح��رك��ة  مرحلة  اأو  الن�سط  وال��ن��وم  ال��ه��ادئ 
ي�سري النوم الهادئ اإىل مرحلة عميقة جداً، لذا يكون الطفل 
وينتج  تنّف�سه  اإي��ق��اع  وينتظم  وم�سرتخياً  ج��ام��داً  خاللها 
العني  حركة  مرحلة  خ��الل  لكن  النمو.  ه��رم��ون��ات  ج�سمه 
ال�سريعة التي ت�سّكل %05 من مدة النوم الإجمالية، يبذل 
ك��ان الطفل  اإذا  اأح��د يعرف  ك��ث��رية. ل  دم��اغ الطفل ج��ه��وداً 
اأن ينزعج  يحلم لكنه قد يتحرك وينتف�ض ويبت�سم وي�سهل 

وي�ستيقظ.
يحتاج  قد  لكنه  نومه،  باأمناط  الطفل  ج�سم  �ساعة  تتحّكم 
اإىل ب�سعة اأ�سهر كي ُيطّور هذه الوظيفة، لذا ي�ستيقظ دوماً 
خالل الليل. ميكن اأن ي�ستيقظ اأي�ساً ب�سبب اجلوع لأن معدة 
لأكرث  ت�سمد  كي  يكفي  مبا  كبرية  تكون  ل  اجلديد  املولود 
من ثالث اأو اأربع �ساعات من دون طعام. كذلك قد ي�ستيقظ 

الطفل اإذا �سعر باحلر اأو الربد ال�سديد.
مئوية.  درج��ة   24 الطفل  غرفة  يف  املثالية  احل���رارة  تبلغ   
ال�سم�ض، لذا من الأف�سل و�سع �ستائر  اأ�سعة  كذلك تزعجه 

داكنة يف غرفته.
اأن ينام الطفل طوال الليل قبل ال�سهر الثالث على  ي�سعب 

الأقل. 
اأكرث يف  اأو  اأّن نومه قد ل ينتظم قبل ال�سهر ال�ساد�ض  حتى 
بع�ض احلالت. لذا ميكن ال�ستفادة دوماً من تر�سيخ عادات 

فاعلة يف اأبكر مرحلة ممكنة لتنظيم منط نوم الطفل.
اجلديد  املولود  ينام  اأن  الأف�سل  من  الأوىل،  الأ�سهر  خالل 

يف غرفة والديه. 
ينام  اأو  الكنبة  على  يغفو  األ  يجب  �سالمته،  على  للحفاظ 
بني والديه. �سحيح اأنهما يحّبان تاأّمله حني ينام، لكن من 
اأن ي�ستفيدا من هذا الوقت كي ي�سرتيحا ويعّو�سا  الأف�سل 

عن نق�ض النوم بدورهما.

خطوات فاعلة لتنظيم نوم الطفل

�سوء  على  ياأكل  ثم  دافئاً  حّماماً  الطفل  ياأخذ  اأن  • يجب 
�سعيه  ثم  ي�سرتخي  كي  ق�سة  له  تقرئي  اأن  ميكنك  خافت. 

يف مهده قبل اأن يغفو.
ودعيه  الأ�سواء  اأطفئي  ثم  �سعيدة  ليلة  له  ومتّني  • قّبليه 

ينام.
قد  لأن��ه  ملوا�ساته  تهرعي  ل  الليل،  خ��الل  ا�ستيقظ  اإذا   •

يغفو جمدداً وحده.
تهدئته  وح��اويل  غرفته  اإىل  ادخلي  جم��دداً،  ينم  مل  • اإذا 

لكن ل حتمليه اأو تتكّلمي معه كثرياً.

مــنــ�عـــات
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اأمد احلياة وتراجع خطر الإ�سابة بالأمرا�ض. ولكن هل ت�ستطيع جعل نف�سك  ربطت درا�سة اأخرية ال�سعادة بطول 

�سعيدًا؟ ما هو �سّر ال�سعادة؟ رمّبا يكون اجلواب اأب�سط مّما تتوّقع.

حني ينام الطفل، تكر الن�ساطات احلا�سلة وراء جفَنيه املغلَقني! ل يهدف نوم الطفل اإىل اإراحته 
وجتديد ن�ساطه فح�سب، بل اإنه يوؤثر اأي�سًا يف م�سار منوه وتعّلمه وتطوره وفهم العامل من حوله.

يحتاج املولود اجلديد اإىل 20 �ساعة يف اليوم

النوم.. يوؤثر يف منو طفلك وتطوره وفهم العامل من حوله

�سارك 724 رجاًل يف درا�سة هارفارد لتنمية الرا�سدين منذ عام 
1938 عندما كانوا يف �سّن املراهقة )60 رجاًل منهم تقريباً 
الت�سعينات من عمرهم(.  ل يزالون على قيد احلياة وهم يف 
�سّمت املجموعة الأ�سا�سّية اأ�سخا�ساً من اأفقر �سوارع بو�سطن 
الأمريكي  الرئي�ض  فيهم  مب��ن  ه��ارف��ارد،  جامعة  يف  وط��اّلب��اً 
الأ�سبق جون ف. كينيدي. وعلى مّر ال�سنني، جمع الباحثون 
الطّبي  الفح�ض  ك��ب��ي��ان��ات  ك��ّل��ه��ا،  ال�����س��ّح��ّي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  اأن����واع 
وعّينات الدم وم�سح الدماغ. وكّل �سنتني، �ساألوا امل�ساركني عن 
حّتى  والعاطفي.  العقلي  ورفاههم  املنزلّية  وحياتهم  عملهم 

اأّنهم توّجهوا بالأ�سئلة اإىل اأفراد الأ�سرة اأي�ساً.
وجد الباحثون اأّن بع�ض ال�سفات وال�سلوكّيات يرتبط بزيادة 
على  ومثال  بال�سّن.  امل�ساركون  تقّدم  كّلما  ال�سعادة  م�ستوى 

هذا:
• التخّلي والن�سيان. مع التقّدم يف ال�سّن مييل الأ�سخا�ض اإىل 
طاقتهم  ي�ستنفدون  ول  فعاًل  يهّمهم  ما  على  اأك��رث  الرتكيز 
ال�سباب. توؤكد درا�سات  اأم��ور �سغرية كما فعلوا يف مرحلة  يف 
اأخرى هذه النتيجة، اإذ وجدت اأّن الكبار يف ال�سّن يتخّلون عن 
العالقات امل�سّرة وين�سون الإخفاقات املا�سية ب�سهولة مقارنة 
بال�سباب. ويو�سح الدكتور والدينغر: )يدرك هوؤلء اأن العمر 

ق�سري فريّكزون اأكرث على ما يجلب لهم ال�سعادة(.
اأحياناً  ال��وح��دة  ت�سّكل  التوا�سل.  اإب��ق��اء   •

خطراً اأكرب من التدخني على ال�سّحة، 
انطالقاً  ال��درا���س��ات.  بع�ض  ح�سب 

درا���س��ة هارفارد  وج��دت  هنا،  من 
ال�سعادة  ب����ني  وث���ي���ق���اً  راب�����ط�����اً 
والعالقة الوطيدة مع الزوجة 
وي�سرح  والأ���س��دق��اء.  والعائلة 
هذا  اأهّمّية  والدينغر  الدكتور 

العالقات  )ت���ن�������س���ئ  ال�����راب�����ط: 
حتفيزاً  ال�سخ�سّية 

العزلة  اأّن  اجل��ي��د، يف ح��ني  امل���زاج  ت��ع��ّزز  اأي  وع��اط��ف��ّي��اً،  عقلّياً 
حتّطمه(.

هّيا ابتهج
• اإىل جانب اّتباع ن�سائح درا�سة هارفارد، ثّمة طرائق اأخرى 

تزيد ال�سعادة ح�سب الدكتور والدينغر. اإليك بع�ساً منها:
ن�ساطات  يف  ت��ط��ّوع��ك  خ���الل  م��ن  امل��ج��ت��م��ع:  يف  ان��خ��رط   •
مزاجك،  فيتح�ّسن  ف��اع��ل،  �سخ�ض  ب��اأن��ك  ت�سعر  اجتماعية 
45 و80 عاماً بح�سب  اإذا كان عمرك ي��رتاوح بني  خ�سو�ساً 

درا�سة ُن�سرت يف جمّلة BMJ Open الطّبّية.
• ُعد اإىل طفولتك: مباذا كنت ت�ستمتع يف �سغرك؟ بالغناء؟ 
بالألعاب؟ بهوايات حمّددة؟ يقول الدكتور والدينغر: )حني 
الأن�سطة  اإىل  بالعودة  اأك��رب  فر�سة  لك  ُتتاح  ال�سّن  يف  تتقّدم 
التي تربطها بال�سعادة(. لذا ان�سّم اإىل جوقٍة مثاًل اأو �سارك 
اإزاء  العمالت  م��ن  جمموعتك  اك�سف  اأو  ال��ط��اول��ة،  األ��ع��اب  يف 

اأ�سدقائك.
لكّن  ال�سعادة  املال  ي�سرتي  ل  )الأ�سياء(:  ل  الوقت  • ا�سرت 
لوقائع  درا����س���ة  رف���اه���ك، بح�سب  ت���وؤّث���ر يف  اإن��ف��اق��ك  ط��ري��ق��ة 
الأكادميّية الوطنّية للعلوم. على �سبيل املثال، حني ننفق املال 
على اخلدمات التي توّفر لنا الوقت كتنظيف املنزل والب�ستنة 
يوؤدي  ل  املقابل،  يف  كبرية.  ب�سعادٍة  ن�سعر  البقالة،  واإي�سال 
ب�سعادة  �سعورنا  اإىل  احلاجيات  �سراء  يف  الأم���وال  اإنفاق 
لالأفراد  ال��وق��ت  ا�ستثمار  ي�سمح  وال�سبب؟  مماثلة. 
بال�ستمتاع اأكرث يف الأن�سطة املمتعة، كذلك يخّفف 

التوّتر الناجت عن الأعمال اليومّية.
• مار�ض الريا�سة: تغّذي ال�سعادة 
البع�ض،  بع�سهما  والريا�سة 
ف��ت��زي��د الأخ�������رية م���ن م���واد 
الدماغ  ي��ن��ت��ج��ه��ا  ك��ي��م��اوّي��ة 
ت�سّكن  ال��ت��ي  ك��الأن��دورف��ني 
ال�سعور  وت�����زي�����د  الأمل 
ت�سعر  كنت  واإذا  بالن�سوة. 
ب���ال�������س���ع���ادة مت���ي���ل اأك����رث 
الريا�سة.  ممار�سة  اإىل 
ووج�������������دت ال�����درا������س�����ة 
باحثون  ق���اده���ا  ال���ت���ي 
هارفارد  ج��ام��ع��ة  م���ن 
�سجاّلت  يف  وُن�����س��رت 
ال�سلوكي،  ال����ط����ّب 
ال�����������س�����ع�����ور  اأّن 
يرتبط  بالرفاه 
مب���������س����ت����وي����ات 
اأع�����������ل�����������ى يف 
ال�����ن�����������س�����اط 
بني  ال�����ب�����دين 
اآلف  ع�����������س�����رة 
���س��خ�����ض ف���اق���وا 50 
داف��ع؟ جّرب  اإىل  عاماً. هل حتتاج 
اأو �سارك  ريا�سة خمتلفة كالزومبا 

يف �سباق.
ل  دع�����م:  جم��م��وع��ة  اإىل  ان�������س���ّم   •
احلياة.  م�����س��اع��ب  م��ن  ال��ه��رب  ت�ستطيع 
�ستخ�سر  اأو  امل���ر����ض  ���س��ت��ع��اين  ال��ن��ه��اي��ة  يف 
اأخرى  عاطفّية  ب��اأزم��ة  �ستمّر  اأو  اأح��ّب��اءك 

اإىل جمموعة  ان�سم  ال�سعادة. يف هذه احل��الت،  حترمك من 
دعم. ين�سح الدكتور والدينغر: )توا�سل مع اأ�سخا�ٍض اآخرين 
ف اآلمك. وتذّكر: ل�ست وحيداً  يواجهون م�سكلة مماثلة فتخفِّ

يف معركتك(.

اأكرب يف ال�سن اأكر �سعادة
تابعت  �سعادًة.  ازدادوا  ال�سّن  الرا�سدون يف  تقّدم  كّلما  عموماً، 
 Journal of Clinical Psychiatry يف  النتائج 
)جمّلة الطّب النف�سي ال�سريري( ال�سّحة اجل�سدّية والعقلّية 
لدى 1546 را�سداً معظمهم تخّطى 75 من العمر. فوجد 
واأّن  ال�سّن  يف  تقّدمهم  مع  حت�ّسن  ه��وؤلء  رف��اه  اأّن  الباحثون 
مّر  على  حياتهم  جت��اه  بالر�سا  ي�سعرون  منهم  �سّناً  الأك���رب 

ال�سنني، ولو كانوا ميّرون باأزمات �سّحّية وم�ساكل حياتّية.

ِحَيل مفيدة ل�سرتجاع ال�سعادة
 اجل�ض با�ستقامة

بامل�سائل  التفكري  اإىل  �ستميل  ج�سمك،  و�سعية  حت�سنت  كلما 
التي جتعلك �سعيداً. لكن حني تنحني اإىل الأمام، �ستحتاج اإىل 
لذا  ال�سعيدة.  الذكريات  اإىل  للو�سول  م�ساعفة  دماغية  قوة 

حاول دوماً اأن حتافظ على و�سعية م�ستقيمة.

انظر اإىل الأعلى
لكن  الأ���س��ف��ل.  نحو  النظر  اإىل  �ستميل  بالعجز،  ت�سعر  ح��ني 
حني ت�سعر بالقوة وتتم�سك بعقلية اإيجابية، �ستتو�سع و�سعية 
ت��ع��ط��ي هذه  الأع���ل���ى.  اإىل  ن��ظ��رك  وُت���وّج���ه  ت��ل��ق��ائ��ي��اً  ج�سمك 
الو�سعية املنفتحة الأثر نف�سه، لذا حاول اأن تعتاد على النظر 
اجلدران.  على  �سعيدة  �سوراً  حولك  من  وان�سر  الأعلى  نحو 
على  مل�ساعدتك  ظهرك  اأ�سفل  حتت  و�سادة  �سع  جتل�ض،  حني 

حت�سني و�سعيتك امل�ستقيمة تلقائياً.

ام�ِض بكل حيوية
كلما كانت م�سيتك حيوية، �سيزيد ميلك اإىل التفكري بطريقة 
اإيجابية. لوحظ اأن الأ�سخا�ض الذين مي�سون بطريقة �سعيدة 
مي�سون  الذين  الأ�سخا�ض  بقدر  �سلبية  مب�سائل  يفكرون  ل 
باأ�سلوب حمبط. حاول اأن ُتوؤرِجح ذراعيك وتنظر من حولك 

اأثناء التحرك.

دّون يومياتك
�سي�سمح لك تدوين الن�ساطات يف مذكراتك اليومية بتح�سني 
مزاجك. عندما ن�سعر بالإحباط، منيل اإىل تاأجيل الن�ساطات 
التي ميكن اأن ت�سعرنا بالتح�سن، كالريا�سة، اأو نتجنب كل ما 
املتنوعة، ل مفر  ن�ساطاتك  تزيد  العادة. حني  به يف  ن�ستمتع 

من اأن يتح�سن مزاجك.

تناول بع�ض الفلفل احلار
اإذا اأردت اأن حت�ّسن مزاجك �سريعاً، احتفظ بكمية من الفلفل 
الأحمر احلار طوال الوقت كي تتناولها عند احلاجة، اإذ يطلق 
اأثناء  اجل�سم  ينتجها  التي  الأن��دورف��ني  عنا�سر  الفلفل  ه��ذا 
اأ�سهل  اخلطوة  هذه  تبقى  لكن  اجل�سدية،  التمارين  ممار�سة 

من حماولة الرك�ض يف اأي وقت.

اقفز يف الهواء
اإىل اجلواب  ب�سبب تعكر مزاجك. حني تتو�سل  اجل�ض وفّكر 
للتو باجلائزة  وكاأنك فزت  الهواء  اقفز يف  ال��ذي تبحث عنه، 

ال���ك���ربى! ك���ّرر ه���ذه احل��رك��ة ث���الث م����رات. ب��ه��ذه الطريقة 
التي  ال�سلبية  الأفكار  اآث��ار  و�سُت�سِعف  طاقتك  وجهة  �سُتغرّي 
كانت جتتاحك. رمبا تتال�سى امل�سكلة بالكامل اأو تتو�سل اإىل 

طريقة حلّلها.

تناول لبنًا بالفانيال
عند تناول اللنب كامل الد�سم بانتظام، يرتاجع احتمال تعّكر 
عليها  يحتوي  التي  وال��ده��ون  ال�سحية  اجلراثيم  لأن  امل��زاج 
دفعة  على  للح�سول  لكن  العواطف.  تنظيم  يف  ت�ساهم  اللنب 
الأف�سل  اأنها  تبنّي  فقد  الفانيال  نكهة  اخ��رت  قوية،  اإيجابية 
بني النكهات لتح�سني املزاج. رمبا يتعلق هذا الأثر الإيجابي 
كتناول  �سعيدة  ذك��ري��ات  وب��ني  الفانيال  رائ��ح��ة  ب��ني  ب��ال��رب��ط 

املثلجات على ال�ساطئ!

طّور �سعور المتنان
من املعروف اأن ال�سعور بالمتنان جتاه خمتلف جوانب احلياة 
اأحياناً  امل�سار  اإط��الق هذا  ي�سعب  لكن  اإيجابية،  ين�سئ عقلية 
جتاه  امتنانك  ع��ن  بالتعبري  اب���داأ  ب��الإح��ب��اط.  ال�سعور  عند 
التي  الب�سيطة  الأ�سياء  الأغرا�ض اجلامدة من خالل تقدير 
ت�ستعملها يومياً. حني تعتاد على هذا النهج، �ستبداأ بالبحث 

عن اجلوانب الإيجابية العميقة يف حياتك.

اأوجد �سخ�سًا اإيجابيًا
ال�سعادة ظاهرة معدية! يحتوي العرق الذي يفرزه الأ�سخا�ض 
ال�سعداء على مواد كيماوية يقال اإنها تنقل ال�سعور نف�سه اإىل 
املحيطني بهم. يرّكز النا�ض ال�سعداء اأي�ساً على فر�ض احلياة 
بدل امل�ساكل. حني مت�سي الوقت مع هذا النوع من الأ�سخا�ض، 

�ستتعلم اأن ُتطّور عقلية م�سابهة.

افح�ض عينيك
حني ي�سعف نظرك، �ست�سبح اأكرث مياًل اإىل الكتئاب وتعكر 
ن�ساطاتك  متابعة  يف  م��ت��زاي��دة  �سعوبة  �ستجد  لأن���ك  امل���زاج 
ا�ست�سر  ي��ت��غ��ري،  ن��ظ��رك  ب���اأن  ���س��ع��رت  اإذا  ك��ال��ق��ي��ادة.  امل�ستقلة 
الطبيب. قد يقرتح عليك بع�ض اخلطوات ملنع تفاقم احلالة 

وكبح انعكا�ساتها على �سحتك.

قف على �ساق واحدة دقيقة
بالهدوء  وت�سعر  ت��رّك��ز  اأن  ي��ج��ب  ب��ه��ذه احل��رك��ة،  ت��ق��وم  ح��ني 
ال�سغط  ب��رتاج��ع  ي�سمح  م��ا  ب��احل��ا���س��ر،  ان��ت��ب��اه��ك  وحت�����س��ر 
النف�سي وحت�سني املزاج. ترتكز اأية عقلية على خيارات واعية 
قراراً  اتخذ  ل��ذا  امل�سائل.  خمتلف  اإىل  النظر  بكيفية  ترتبط 

وا�سحاً بالرتكيز على الأفكار ال�سعيدة.

بع�ض ال�سفات وال�سلوكّيات يرتبط بزيادة م�ستوى ال�سعادة

ا يكون اجلواب �سر ال�سعادة.. رمبمّ
ع ا تتوقمّ  اأب�سط مممّ
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 224
ال�سيعري  باجوه  ال�سيد/ عبدالرحمن عبدالنا�سر عبدالرحمن  بان  للجميع  ليكن معلوما 
اإماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك لل�سيد/   ،
علي بارامبيل كوجنو حممد ا�سرف علي بارامبيل كوجنو حممد ، هندي اجلن�سية وذلك يف 
الرخ�سة التجارية امل�سماة / دار مويلح للتجارة - رخ�سة رقم )540491( - تعديالت اخرى : 
مت تنازل مالك الرخ�سة ال�سابق ملالكها احلايل ، ومت تغيري ال�سكل القانوين للرخ�سة : من 

)موؤ�س�سة فردية( اإىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل- بال�شارقة    

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات    

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
يف الدعوى رقم 2017/2253 جتاري كلي دبي

واملقامة من : - 
املدعية / موناكو اكزبي�سنز للخدمات الفنية -  �ض ذ م م 

�سد املدعي عليها / نور التكافل العام - �ض م ع 
واخل�سم املدخلة / القر�ض لالأكيا�ض البال�ستيك - �ض ذ م م 

احلكم  مبوجب  اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  املنتدب  املرزوقي  علي  ح�سن   / احل�سابي  اخلبري  يعلن 
التمهيدي ال�سادر عن عدالة حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2018/5/30 اىل اخل�سم املدخلة/ القر�ض 
يوم  معه  عقده   املقرر  احل�سابية  اخلربة  اجتماع  ح�سور  ب�سرورة  م  م  ذ  �ض  البال�ستيك  لالأكيا�ض 
اخلمي�ض املوافق 2018/7/19 ويف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا وتقدمي كافة ما لديها من م�ستندات 
ومذكرات موؤيدة لدفوعها ومرتبة ومن ن�سختني.  وذلك مبقر مكتب اخلبري الكائن باإمارة دبي - 
�سارع اأبوهيل - بناية الفهد مقابل حمطة برتول الإمارات - الدور الأول - مكتب رقم 1 - اأ�سفل البناية 

حمالت ماك�ض  ، هاتف رقم : 04/2979412  
اخلبري احل�شابي 
ح�شن علي املرزوقي 

اإعالن حل�شور 
اإجتماع اخلربة احل�شابية 

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
 اعادة اإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليها / منال حممد فاروق حممد جودة ابو �سمعان - اردنية اجلن�سية 
2- هادية حامد ابراهيم عليان  - اردنية اجلن�سية 

يف  اجلن�سية  اردنية   - �سمعان  ابو  جودة  حممد  فاروق  حممد  رهام   / املدعية  بان  نعلمكم 
الدعوى رقم 2018/3897 الدائرة الكلية الثالثة - قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب 
للمدعية  الإرثية  ح�س�سهم  بيع  عقد  على  عليهم  املدعي  توقيع  ب�سحة  الق�ساء   -  : فيها 
الزام املدعي عليهم  اأ مع  ال�سارقة القوز حو�ض رقم 15 قطعة ار�ض 127/  الكائنة  يف فيال 
ال�سارقة  حمكمة  اأمام  ح�سورك  يقت�سي  لذا   - املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم 
وذلك لالجابة على   - القاعة 139   - الثالثة  الكلية  املدنية  الدائرة   - البتدائية  الحتادية 
الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك بتاريخ 2018/7/31 للنظر يف الدعوى املذكورة 
ارقامها بو�سفك مدعي عليه ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم اإر�سال وكيل عنكم فانه 

�سيتم ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة :  ليو كابيتال للو�ساطة التجارية - ذ م م  
 - التجاري  اخلليج   - بيميتد  بروبريتيز  تيبل  راون��د  2610 ملك  رقم  : مكتب  العنوان 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 736450  رقم القيد بال�سجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1176619  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك  اأع��اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2018/2/26 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
2018/2/26 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني من�سور 
مال ملراجعة احل�سابات  العنوان : مكتب رقم  m07-1 - ملك حممد �سعيد حارب 
كافة  معه  : 3617679-04  م�سطحباً  فاك�ض  - هاتف 04-2838562  التجاري  - اخلليج 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/من�سور مال ملراجعة احل�سابات  
العنوان : مكتب رقم  m07-1 - ملك حممد �سعيد حارب - اخلليج التجاري - هاتف 
2838562-04 فاك�ض : 3617679-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية   ليو كابيتال للو�ساطة 
ب��ت��اري��خ 2018/2/26  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  م  م  ذ   - التجارية 
بتاريخ 2018/2/26 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2017/3247 تنفيذ جتاري 
 ، كلي(  )2016/981 جت��اري  رقم  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : الق�سية  مو�سوع 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )19300860.45 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف.  
طالب العالن : طالب التنفيذ / م�سرف دبي - �ض م ع 

املطلوب اعالنه : املنفذ �سده : 1 - علي حممد علي بجا�ض - جمهويل حمل القامة. 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقار 
مبنطقة مر�سى دبي رقم الر�ض 135 ا�سم املبنى وي�ست �سايد مارينا رقم الوحدة 203 
وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به وقدره )19300860.45( درهم ، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ 

مفعوله قانونا.  بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2018/7/10 
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/77 عقاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- لك�سمان امارا�سينغ كماجلودا موداليج دون  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ال�سالمي  دب��ي  بنك  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2018/4/22 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
)�سركة م�ساهمة عامة( بف�سخ التفاقية املربمة بني املدعي بنك دبي ال�سالمي واملدعي عليه لوك�سمان 
امارا�سينغ كماجلودا موداليج ب�ساأن الوحدة العقارية رقم  Jph3v1031  الكائنة يف الثنية اخلام�سة - 
جمريا بارك - املقامة على قطعة الر�ض رقم )2660( - باإمارة دبي ، حمل التداعي يف الدعوى الراهنة ، 
والغاء اإ�سارة القيد العقاري ، الإجارة املنتهية بالتملك ، الواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليه والتي 
مفادها )مت تطبيق اإيجارة تنتهي بالتملك من تاريخ 2016/11/13 اىل تاريخ 2050/12/31 وقيمة اليجارة 
3.054.600 درهم ثالث ماليني واربعة وخم�سون الفا و�ستمائة درهم فقط ل غري( وبالزام املدعي عليه برد 
حيازة الوحدة حمل التداعي للمدعية خالية من ال�سواغل ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.   كما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/603 عقاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- حم�سن باقر كاوياين فر  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
اتفاقية الجارة  ع  1- بف�سخ  م  الإ�سالمي �ض  املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك دبي  الدعوى  بتاريخ 2018/4/29 يف 
رقم  بناية   )27( الطابق  يف  الكائنة   )B2704( رقم  العقارية  بالوحدة  اخلا�سة  ومالحقها  بالتملك  املنتهية 
)1( امل�سماة برج لطيفة املقامة على قطعة ار�ض رقم )33( يف جممع املركز التجاري الأول بدبي ، والزام املدعي 
عليه بت�سليم العقار مو�سوع التفاقية خاليا من ال�سواغل ورد احليازة اىل املدعي واإلغاء )اإ�سارة القيد العقاري(  
وملحقاته  بالتملك  املنتهي  اليجار  لعقد  طبقا  بالتمليك  املنتهية  الج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  )تخ�سع 
املودع لدى الدائرة( الواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليه وتكليف دائرة الرا�سي والأمالك لتنفيذ ذلك.  
2-بالزام املدعي عليه بر�سوم اخلدمات ومقابل ا�ستهالك املياه والكهرباء حتى تاريخ الت�سليم الفعلي  3- بالزام 
املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  4- رف�ض ما عدا ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/3118 عمايل جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- جيه جي بي انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهول 
حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  بونوموتو   �سيلفان�ض   / املدعي  اأن  مبا  القامة  حمل 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/5/30 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سيلفان�ض 
�سبعة   )57.890( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  بونوموتو 
، وتذكرة عودة اىل وطنه عينا  اإماراتيا  الفا وثمامنائة وت�سعون درهما  وخم�سون 
او ما يقابله نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمر اآخر ، والزمت املدعي 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  وامل�ساريف.    بالر�سوم  عليها 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/698  ا�شتئناف جتاري   

واملعمارية  املدنية  الهند�سة  ل�ست�سارات  1-اخليال  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ابراهيم  عبدالعزيز  /م���روان  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
ا�ستاأنف    ق��د   - �ساحي  علي  م�سبح  علي  وميثله/  ال��ه��اج��ري  ال�سفران 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم   2018/1259 جتاري كلي وحددت لها جل�سه 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة    2018/8/8 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم 
ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/6764  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- الجنازات للخدمات الفنية   جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي/حممد عبداحلليم �سودري   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(  مب�ستحقات عمالية وقدرها )43400 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB183151331AE/2018( ال�سكوى  رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
�سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/7/25 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/7264  عمايل جزئي             

����ض ذ م م  جم��ه��ول حمل  ل��ل��م��ق��اولت -  ال��ع�����س��ب  امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / ع����ادل حم��م��د ن���ور زم����ان خ����ان   ق��د اأق����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )14100 
وامل�����س��اري��ف ورقم  وال��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )2000 دره����م(  وت���ذك���رة  دره����م( 
الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB183267149AE(ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   Ch1.A.4 بالقاعة  ���ض    10.00 ال�ساعة   2018/7/24 امل��واف��ق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/6420  عمايل جزئي             

ح   م  ���ض   - لوجي�ستك�ض  �سوليو�سن�ض  م��وب��اي��ل  اليجانت  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / عبداهلل احمد جباره - قد 
درهم(   232820( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  
املوافق 2018/7/19  ال�ساعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/346  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- اأمنيات بروبرتيز تن ليمتد "�سابقا"- جميناي بروبرتيز 
التنفيذ/ ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ومالكيها  حاليا  ليمتد  ت��ن 

اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ليمتد   جلوبال  بولين�سا 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1351103.40( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة  1- بالت�سديق على حكم املحكم يف الدعوى التحكيمية رقم 
385 ل�سنة 2011 ال�سادر من مركز دبي للتحكيم الدويل. وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/373  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- اإميريت�ض دي )1( ليمتد  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/حممد امان مري�سنت وميثله / خالد حممد �سعيد بوج�سيم  نعلنكم 
باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم  2016/639 عقاري كلي واملعدل بال�ستئناف رقم 
بتاريخ 2017/12/13  باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك :  75+2018/79 يوم الحد 
1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )3074116.40( درهم والفائدة القانونية بواقع 
9% وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
الدعوى رقم 2018/187 جتاري جزئي - دبي 

املدعي عليها / علياء حممد تعظيم. 
 ،  )14( رق��م  الرابعة  التجارية  اجلزئية  ال��دائ��رة   ، دب��ي  حمكمة  تكليف  على  بناء 
بندبي خبريا م�سرفيا ، يف  الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة من من بنك ابوظبي 
وكيال  او  اخل��ربة  جل�سة  يف  ح�سوركم  يرجى  عليه  و  �سدكم  )امل��دع��ي(  التجاري 
معتمدا ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�ستندات تخ�ض الدعوى وذلك يوم الأحد 
املوافق  2018/7/22  يف متام 12.00 ظهرا - يف مقر مكتب اخلبري / عبداملجيد 
ب��رج امل�سرف -  امل��رزوق��ي والكائن مبدينة دب��ي - دي��رة - �سارع بني يا�ض - بناية 

الطابق 15 - مكتب رقم 1504
موبايل : 0506111421  - ت : 042555363  - ف : 042555433 

اخلبري  امل�سريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإعــــالن بالن�شــــر
حـــ�شور اإجتماع اخلبــــــرة 

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
 الدعوى رقم 745 ل�شنة 2018  

لدى حمكمة ال�شارقة 
 الدائرة املدنية والتجارية والعمالية واالدارية الكلية االوىل 

املرفوعة من / جمال علي ا�سماعيل الرئي�سي - �سد حبيب دروي�ض عبداهلل 
املدعي عليه/حبيب دروي�ض عبداهلل  مدعو للح�سور �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
املوافق  الحد  يوم  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  عقده  املقرر  الهند�سية  اخلربة  لجتماع 
يو�سف  بن  حممد  بناية   ، دبي  يف  الكائن  الهند�سي  اخلبري  مبقر  وذلك   2018/7/29
الن�سف )بيرت هومز( ،  بجوار بناية م�ساريع الإمارات ومقابل قرية ال�سحن مبطار دبي 
الدويل ، رقم املبنى على برنامج "مكاين" )94303 32759( الدور الثاين مدخل )208( 
مكتب رقم )4( مبركز الختيار الأمثل لالأعمال ، م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات 

التي ترغبون يف تقدميها للخربة.      
اخلبريالهند�شي / نبيل ها�شم اأحمد ح�شن  

اإعالن بالن�شر 

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2297   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ ���س��ده/1- تيد لب��ي��دو���ض - ���ض ذ م م  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
قد   - ال�سام�سي  الغبار  را�سد  �سعيد  �سيف   / وميثله  تيد لبيدو�ض  اأ���ض  اأي  التنفيذ/ا�ض 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
)12607( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 2-�سطب ال�سم التجاري للمدعي 
دائرة  لذلك من  املعدة  ال�سجالت  TED LAPIDUS" من  "تيد لبيدو�ض  الوىل  عليها 
التنمية القت�سادية وغرف التجارة وال�سناعة بالدولة وباإزالته من على جميع حمالتها 
وفروعها ومعار�سها ومقراتها ومن على منتجاتها ومنعها من ا�ستخدامها باأي �سكل من 
ال�سكال. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2268   تنفيذ جتاري  
م  جمهول  م  ذ  �ض   - البناء  م��واد  لتجارة  ا�ستار  نانا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة ايه جي ك�ستنماخر جي اأم بي 
اأت�ض اند كو كيه جي وميثله / �سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي -  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )51010(  به 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2489   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- حافظ للو�ساطة التجارية - �ض ذ م م  2-يافينغ 
ام بي  التنفيذ/او�سرام جي  �سني  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 
ات�ض وميثله / �سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )199002( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
 يف الدعوى  رقم 2018/647 جتاري كلي 

املدعي : بنك دبي التجاري - �ض م ع  
املدعي عيهم : 1-�سركة فاي�سي للمقاولت الكهربائية - ذ م م 

2- عبا�ض عزيز اهلل ح�سني  ، 3-عبداهلل خليفة عبداهلل ليدار املهريي 
رقم  الدعوى  يف  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الن�سر  حممد  عمار   / اخلبري  "يعلن 
املدعي  فاإن  للمهمة  وتنفيذا  ع  م  �ض  التجاري  دبي  بنك  املدعي/  من  واملقامة   ، كلي  جتاري   2018/647
عليهم ال�سادة / �سركة فاي�سي للمقاولت الكهربائية - ذ م م وال�سيد/ عبا�ض عزيز اهلل ح�سني ، وال�سيد/ 
عبداهلل خليفة عبداهلل ليدار املهريي  مدعوون حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية  او بوا�سطة وكيل معتمد 
، واملقرر عقده يوم اخلمي�ض  املوافق 2018/7/19 م  يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا موعدا لالجتماع 
اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�ض �سنرت - بجوار  فندق جي  الكائن يف  يف مقر مكتبنا 
  32428 94178 : التا�سع - مكتب رقم 902 رقم مكاين  الطابق   -  27 �سارع رقم   - �سابقا(  روتانا  5 )فندق 
-  لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اعاله ، واإح�سار جميع الأوراق وامل�ستندات التي توؤدون 

تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري امل�شريف  
عمار حممد الن�شر  

تكليف االإعالن بالن�شر 
حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية 

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : يابال للتجارة العامة - �ض ذ م م   
كلداري  �سركة  ملك   19D رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان   688945  : الرخ�سة  رق��م 
القيد  رق��م  حم��دودة  م�سئولية  ذات   : القانوين  ال�سكل   - الرقة   - للخدمات 
بدبي  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ����رة  ت��ع��ل��ن   1115699 : ال��ت��ج��اري  ب��ال�����س��ج��ل 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرتخي�ض اخلا�ض  بانهاب�سدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�سادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا 

العالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1876  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه /1- العيون الذهبية للتك�سية - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ النور�ض لطالء املعادن - �ض ذ م م وميثله / فتيحة حممد برجو قوراري -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها ب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�سادر بالدعوى رقم 
224/2018 حجز حتفظي جتاري والزام املدعي عليها مببلغ وقدره 32666 درهم والفائدة 
وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  متام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2018/7/19  ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

م����ارى  ان   / امل����دع����و  ف���ق���د 
، كندا   اجلن�سية  كلمنت�ض 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )0 3 2 9 5 5 H N (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0522070942

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / احمد ح�سني 
الردن     ، اهلل  دخ���ل  حم��م��د 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  م��ن   )779738(
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0559808374

فقدان جواز �سفر

الياه  داون   / امل��دع��و  ف��ق��د 
الفلبني     ، اكالينوج  بيدرير 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )8319997EC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0563311318

فقدان جواز �سفر
ايلوي�سا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الفلبني   ، ���س��ان�����س��ا  ت����ولي 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )9527449EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0508111543

فقدان جواز �سفر
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املال والأعمال

بنك اأبوظبي االأول يعنيمّ رئي�سًا للخدمات 
امل�سرفية لل�سركات واال�ستثمار يف االإمارات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

قام بنك اأبوظبي الأول، اأكرب بنك يف دولة الإمارات العربية املتحدة واأحد 
اأكرب واآمن املوؤ�س�سات املالية يف العامل، بتعيني مهند البورنو ليتوىل من�سب 
رئي�ض اخلدمات امل�سرفية لل�سركات وال�ستثمار يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة. 
�سيتوىل مهند البورنو اإدارة ق�سم اخلدمات امل�سرفية لل�سركات وال�ستثمار 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، مع الرتكيز على توطيد العالقات مع 

العمالء من خالل املنتجات واخلدمات امل�سرفية التي يقدمها البنك.
لدى البورنو خربة متتد لأكرث من 22 عاماً يف جمال اخلدمات امل�سرفية 
ان�سم  وق��د  والدولية،  الإقليمية  املالية  املوؤ�س�سات  من  ع��دد  يف  والتمويل 
امل�سرفية  اإقليمي للخدمات  2012 كرئي�ض  الأول عام  اأبوظبي  اإىل بنك 

دب����ي  يف  ل���ل�������س���رك���ات 
ال�سمالية.  والإم��ارات 
من�سب  لحقاً  و�سغل 
رئ����ي���������ض اخل�����دم�����ات 
املوؤ�س�سية  امل�سرفية 
الإم����������ارات  دول�������ة  يف 
العربية املتحدة، قبل 
من�سب  ي�����س��غ��ل  اأن 
رئ����ي���������ض اخل�����دم�����ات 
لل�سركات  امل�سرفية 
دبي  يف  وال���س��ت��ث��م��ار 
والإمارات ال�سمالية. 
ذلك،  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
�سايغ،  اأن���دري���ه  ق���ال 
ن�������ائ�������ب ال�����رئ�����ي�����������ض 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ب�������ن�������ك اأب�������وظ�������ب�������ي 
ورئ�����ي�����������ض  الأول 
ق������ط������اع اخل������دم������ات 
للموؤ�س�سات  امل�سرفية 

وال�ستثمار للمجموعة: “�سيلعب مهند البورنو دوراً حمورياً يف دعم النمو 
املتوا�سل لأعمالنا امل�سرفية لل�سركات وال�ستثمار يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، وتعزيز مكانتنا الرائدة يف ال�سوق، وذلك ا�ستناداً خلربته الوا�سعة 

يف املجال امل�سريف على امل�ستوى الإقليمي«.
وقبل ان�سمامه اإىل بنك اأبوظبي الأول، بداأ مهند البورنو م�سريته املهنية 
ان�سمامه  قبل  الأو�سط  ال�سرق  يف  ال�سركات  لتمويل  العاملية  اأندر�سن  مع 
اإىل �سيتي جروب حيث �سغل عدداً من املنا�سب الإدارية يف املنطقة، مبا يف 
ذلك رئي�ض اخلدمات امل�سرفية لل�سركات وال�ستثمار، وجمموعة املوؤ�س�سات 
املالية يف �سيتي البحرين، بالإ�سافة اإىل توليه تغطية اخلدمات امل�سرفية 

الدولية لالأعمال اخلارجية.  

»االحتادية للجمارك« و»ال�سرائب« و»غرفة دبي« 
والدوائر املحلية تتفق على اآلية م�سرتكة للتعامل

•• اأبوظبي-وام:

بحثت الهيئة الحتادية للجمارك مع الهيئة الحتادية لل�سرائب وغرفة 
اآلية  بدبي  اجتماع عقد  املحلية يف  ودوائ��ر اجلمارك  دب��ي  جت��ارة و�سناعة 
 ATA املوؤقت  ا�سطنبول لالإدخال  اتفاقية  ال��واردة �سمن  ال�سلع  معاملة 
ودور  امل�����س��اف��ة  القيمة  �سريبة  ن��ظ��ام  تطبيق  ظ��ل  يف  وذل���ك   Carnet
املقرر  ال�سمان  ن�سبة  ال�سريبة وحت�سيل  وال�سرائب يف تطبيق  اجلمارك 

يف التفاقية يف حالة املخالفات.
�سريبة  تطبيق  ت��واج��ه  التي  التحديات  ا�ستعرا�ض  الجتماع  خ��الل  ومت 
لالإدخال  ا�سطنبول  اتفاقية  �سمن  ال���واردة  ال�سلع  على  امل�سافة  القيمة 
املوؤقت واآلية التطبيق الناجح ل�سريبة القيمة امل�سافة وحت�سيل ال�سمان 
اأف�سل املمار�سات العاملية مبا ي�سمن حقوق الدولة والتجار على  يف �سوء 

حد �سواء.
اإن  العام للهيئة الحتادية للجمارك  املدير  وقال �سعادة حممد بوع�سيبة 
يف  ي�ساهم  وامل�ستوردين  للتجار  وا�سحة  و�سريبة  جمركية  قواعد  وج��ود 
يف  ال��دول��ة  مكانة  ويدعم  الوطني  القت�ساد  تناف�سية  مب�ستوى  الرت��ق��اء 
موؤ�سرات التناف�سية العاملية ..ف�ساًل عن كونه من عوامل اجلذب الرئي�سية 

لال�ستثمار الأجنبي.
ال��دول املحورية يف تطبيق  اأن دول��ة الإم���ارات تعد من  اإىل  واأ���س��ار �سعادته 
ي�سهده  ال��ذي  الكبري  النمو  �سوء  يف  امل��وؤق��ت  ل��الإدخ��ال  اإ�سطنبول  اتفاقية 
وال�سناعية  التجارية  املعار�ض  اإقامة  وت�سجيع  الدولة  يف  التجارة  قطاع 
والزراعية ذات الطابع الدويل وما يرتتب عليها من منو قطاع ال�سياحة 
.. م�سرياً اإىل اأن دولة الإمارات من اأوائل الدول اخلليجية التي وقعت على 
اتفاقية ا�سطنبول يف نهاية عام 2010 وفاًء للتزاماتها جتاه تطبيق قرار 
جلنة التعاون املايل والقت�سادي بدول جمل�ض التعاون يف اجتماعها ال82 

باملوافقة على ان�سمام دول املجل�ض لتفاقية ا�سطنبول لالإدخال املوؤقت.
املنظومة  دع��م  يف  مهماً  دوراً  يلعب  الدولة  اأن قطاع اجلمارك يف  واأو���س��ح 
الب�سائع  حركة  مراقبة  خ��الل  من  للدولة  ال�سريبية  وال�سيا�سة  املالية 
امل�سافرين  بحوزة  والتي  امل�ستوردة  والب�سائع  ال�سلع  عن  البيانات  وتبادل 
مع  امل�سرتكة  العمل  فرق  اإىل  اإ�سافة  عليها  اجلمركية  الر�سوم  وحت�سيل 

وزارة املالية والهيئة الحتادية لل�سرائب واجلهات ذات العالقة.
اأهمية  اأك��دوا على  امل�ساركني يف الجتماع  اأن  اإىل  العام  ولفت �سعادة املدير 
تخ�سع  والتي  ال���واردة  ال�سلع  على  ال�سمان  حت�سيل  يف  امل�سرتك  التعاون 
لتفاقية اإ�سطنبول لالإدخال املوؤقت كما مت التفاق على اآلية ن�سبة ال�سمان 
املقررة على �سلع الإدخال املوؤقت لتغطية اأية خمالفات ميكن اأن يقوم بها 

امل�ستورد وتبادل املعلومات والبيانات ب�ساأنها.
تطبيق  على  ال��دول��ة  بحر�ض  اأ���س��ادت  العاملية  اجل��م��ارك  منظمة  اأن  يذكر 
الن�سمام  اإج���راءات  واإجن���از  فيها  ال���واردة  الل��ت��زام��ات  وتطبيق  التفاقية 
اإىل التفاقية يف اأ�سرع وقت ممكن كما اأ�سادت املنظمة بالدور الذي تلعبه 
الدولة يف التن�سيق مع دول جمل�ض التعاون يف اإطار الن�سمام اإىل التفاقية 
اإىل الدور الكبري الذي تلعبه يف جمال التجارة اخلارجية واإقامة  اإ�سافة 

املعار�ض واملوؤمترات العاملية يف �ستى املجالت.

زيارة الرئي�ص ال�سيني تعزز العالقات اال�سرتاتيجية املمتدة بني االإمارات و ال�سني

رخ�سة جتارية جديدة   1،185

جتاري بدبي يف يونيو 2018 وترخي�ص  ت�سجيل  معاملة   19,850 دبي" حتقق   "اقت�سادية 

حتا يف  الكهرومائية  املحطة  مل�سروع  الهند�سية  االأعمال  درا�سات  دبي" تنهي  "كهرباء 

•• العني-الفجر:

قال ال�سيخ الدكتور حممد م�سلم بن حم نائب المني 
العام ملنظمة اإم�سام يف الأمم املتحدة: مبنا�سبة زيارة 
الإم�����ارات  ل��دول��ة  بينغ  ج��ني  ���س��ي  ال�سيني  ال��رئ��ي�����ض 
العربية املتحدة، اخلمي�ض املقبل، يف اأول زيارة ر�سمية 
له خارج البالد بعد اإعادة انتخابه رئي�سا، وذلك على 
راأ�ض وفد رفيع امل�ستوى ي�سم عددا من الوزراء وكبار 
الر�سيدة  القيادة  اأن  . اإىل  الأعمال  ورجال  امل�سوؤولني 
وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل واأخيه �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل و�ساحب  رئي�ض جمل�ض 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،  حري�سة 

على تطوير العالقات مع ال�سني.
وت��ط��رق ب��ن ح��م اىل اهمية ه��ذه ال��زي��ارة التي �سوف 
تعزز اأوا�سر العالقات ال�سرتاتيجية املمتدة بني دولة 
الإمارات وجمهورية ال�سني ، ولفت اإىل اأن هذه املبادئ 

اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  املوؤ�س�ض  ال��وال��د  اأر���س��اه��ا 
نهيان “ طيب اهلل ثراه” الذي قام رحمه اهلل بزيارة 
ال�سني عام1990 ، مما د�سن عهداً جديداً للعالقات 

ال�سينية الإماراتية.
واأك����د ب��ن ح��م ان ال��ع��الق��ات ب��ني الإم������ارات وال�سني 
�سيا�سية  اإرادة  اإىل  وت�ستند  وال��ع��م��ق  بالتنوع  تت�سم 
ق��وي��ة، ح��ي��ث تعك�ض ك��ث��اف��ة ال���زي���ارات امل��ت��ب��ادل��ة بني 
ت��وج��ه��ا م�سرتكا  امل�����س��ت��وي��ات  اأع���ل���ى  ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى 
ب�سكل  والتن�سيق وتطويرها  التعاون  لتعميق عالقات 
م�����س��ت��م��ر وت���ب���ادل ال������روؤى وال��ت�����س��اور ب���ني اجلانبني 
املباحثات  اأك��دت��ه  م��ا  وه���ذا  الرئي�سية  الق�سايا  ح��ول 
ب�سكل منتظم. ب��ني اجل��اب��ني  ال��ت��ي جت���ري   ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
املتحدة تدرك  العربية  الإم����ارات  ان  ب��ن ح��م  واو���س��ح 
باعتبارها دولة حمورية  ال�سني  اأهمية النفتاح على 
الدولية  ال�ساحة  يف  وامل��وؤث��ر  الفاعل  ح�سورها  ولها 
من  كثري  معاجلة  يف  اإي��ج��اب��ي  ب��دور  تقوم  اأن  وميكن 
تهم  التي  والقت�سادية  وال�سيا�سية  الأمنية  الق�سايا 
بتقدير  الأخ��رى  ال�سني تنظر هي  ف��اإن  املنطقة  دول 
ال�ستماع  على  وحت��ر���ض  الإم����ارات  دول��ة  اإىل  متزايد 

الإقليمية  الق�سايا  اإزاء خمتلف  روؤاه��ا ومواقفها  اإىل 
تعزيز  على  ع��ن حر�سها  تعرب  م��ا  ودائ��م��ا  وال��دول��ي��ة 
العالقات مع الإم��ارات يف املجالت كافة حيث تعترب 

الإمارات �سريكا حيويا يف منطقة اخلليج.
فدولة الإمارات العربية املتحدة تكت�سي اأهمية خا�سة 
ال�سرق  منطقة  جت���اه  ال�سينية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  يف 
الأو�سط، لي�ض فقط لأنها تلعب دوراً يف اإر�ساء عوامل 
الأمن وال�ستقرار يف املنطقة، واإمنا اأي�ساً ملا متثله من 
الدول  تنظر  حيث  املنطقة،  يف  ناجح  تنموي  من��وذج 
ال��ك��ربى ب��ن��وع م��ن الإع���ج���اب وال��ت��ق��دي��ر اإىل جتربة 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف بناء جمتمع مزدهر 
وم�ستقر، وتعترب منوذجاً يحتذى به يف املنطقة ككل.

 

اإم�����س��ام يف الأمم  ال��ع��ام ملنظمة  ن��ائ��ب الم���ني  وا���س��ار 
تويل   ، املتح�دة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  »ان  املتحدة  
مع  امل�سرتك  التعاون  ع��الق��ات  لتعزيز  كبرية  اأهمية 
ال����دول ال��ك��ربى يف خمتلف امل��ج��الت وت��ع��زي��زه��ا مبا 
يحقق تطلعات قيادتي البلدين ال�سديقني و�سعبيهما، 
وف���ق اأ���س�����ض را���س��خ��ة م��ن الح�����رتام امل��ت��ب��ادل والثقة 
وامل�سالح امل�سرتكة، والواقع اأن هذا التقدير ال�سيني 

لدولة الإمارات العربية املتحدة اإمنا يرجع اإىل الدور 
امل�سوؤول الذي متار�سه يف حميطها العربي والإقليمي، 

وانخراطها الفاعل يف حل اأزمات املنطقة.

•• دبي-الفجر: 

التنمية القت�سادية يف دبي  دائ��رة  �سجلت 
املنجزة خالل  املعامالت  قيا�سية يف  نتائج 
يونيو 2018، وذلك بح�سب تقرير حركة 
الت�سجيل  ق��ط��اع  ع���ن  ال�����س��ادر  الأع���م���ال 
اقت�سادية  يف  ال���ت���ج���اري  وال���رتخ���ي�������ض 
دب����ي، ح��ي��ث ���س��ج��ل ال��ق��ط��اع م���ا ي��زي��د عن 
جانب  اإىل  م��ن��ج��زة،  م��ع��ام��ل��ة   19،850
جديدة  جت��اري��ة  رخ�سة   1،185 اإ���س��دار 
النتائج  ه����ذه  وت��ع��ك�����ض  ال���ف���رتة،  ت��ل��ك  يف 
الأعمال”  “خارطة  من�سة  ع��ن  ال�����س��ادرة 

لقت�سادية  املعلوماتية  الرقمية  املن�سة 
بني  والتناف�سية  الأع��م��ال  ا�ستدامة  دب��ي، 
ال��ذي يوؤكد  ب��اإم��ارة دب��ي، الأم��ر  ال�سركات 
قدرة دبي على جذب ال�سركات يف خمتلف 

القطاعات الأعمال باإمارة دبي. 
من�سة  خ��الل  من  دب��ي  اقت�سادية  وت�سعى 
ال�سوء  ت�����س��ل��ي��ط  اإىل  الأع����م����ال  خ���ارط���ة 
ع���ل���ى امل����ن����اخ الق���ت�������س���ادي لإم��������ارة دب����ي، 
الن�ساط  ح��رك��ة  ت��ع��ك�����ض  اخل���ارط���ة  ح��ي��ث 
املوؤ�سرات  واأب���رز  دب��ي،  لإم���ارة  القت�سادي 
خالل  التجارية  ال�سركات  دخ��ول  حلركة 
2018، وم�����س��ت��وى الن��ت��ع��ا���ض يف  ي��ون��ي��و 

ح��رك��ة اإ���س��دار ال��رخ�����ض اجل��دي��دة، الذي 
الأعمال  ورجال  امل�ستثمرين  تفاوؤل  يظهر 
اإزاء �سيا�سات الإنفاق التو�سعية والتح�سن 
وتوفر  ه��ذا  دب���ي.  اقت�ساد  اأداء  وت���رية  يف 
خارطة دبي لالأعمال ت�سور فعلي عن كل 
فئة من الرخ�ض، وتوجهات رجال الأعمال 
ب�����س��ك��ل ����س���ه���ري، وي�����س��م��ل ت��ق��ري��ر حركة 
الأعمال بيانات مو�سعة ت�سكل مراآة لواقع 
دب��ي، وت��وف��ر معطيات دقيقة  الأع��م��ال يف 
عن عدد الرخ�ض اجلديدة وتوزيعها على 

القطاعات وغريها من البيانات املهمة.
واأظ���ه���رت ال��ب��ي��ان��ات اخل��ا���س��ة ب��� “خارطة 
�سكلت  التجديد  معامالت  اأن  الأعمال”، 
عدد  وب���ل���غ  م���ع���ام���ل���ة،   11،043 ن���ح���و 
الت�سجيل  ق��ط��اع  يف  امل��ب��دئ��ي��ة  امل���واف���ق���ات 
يف  اإج��راء   1،579 التجاري  والرتخي�ض 
يونيو 2018،  يف حني بلغت عملية حجز 
وعلى  اإج��راء،   2،372 التجارية  الأ�سماء 
الت�ساريح  اإج������راءات  ب��ل��غ��ت  مت�سل  ن��ح��و 
التجديد  ويف  معاملة،    919 ال��ت��ج��اري��ة 
نوعية حيث حققت  �سكلت قفزة  التلقائي 
الرخ�ض  ث����م  وم�����ن  5،314معاملة، 
ومعامالت  اإج�����راء،   52 ب��واق��ع  ال��ف��وري��ة 

التاجر اللكرتوين بنحو 74 اإجراء. 
وح����ول امل��ع��ام��الت امل��ن��ج��زة ال��ت��ي اأجن���زت 
 12568 �سكلت  ف��ق��د  تعهيد  م��راك��ز  يف 
من   48.2% ن�����س��ب��ت��ه  م���ا  اأي  م��ع��ام��ل��ة 
اإجمايل املعامالت، وهناك %63.3 تعود 
هذه  وانعك�ست  اإل��ك��رتون��ي��ة.  خ��دم��ات  اإىل 
متو�سط  انخفا�ض  عرب  اإيجابياً  اخلطوة 

رحلت  و�سلت  حيث  املعاملة  اإمت���ام  زم��ن 
املتعامل لغاية اإجناز املعاملة ل�سهر يونيو 
دور  يعك�ض  دق��ائ��ق. مم��ا   10 اإىل   2018
اخلدمات  وفعالية  كفاءة  رفع  يف  التعهيد 
اإج���راءات  اإ�سافية لإمت���ام  وت��وف��ري ق��ن��وات 
والت�سجيل  ال���رتخ���ي�������ض  وم����ع����ام����الت 

التجاري يف دبي. 
وذكرت نتائج حركة الأعمال يف �سهر يونيو 
2018، ا�ستمرارية اقت�ساد دبي يف حتقيق 
امل�ستويات،  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ف���ري���دة  ن��ت��ائ��ج 
ك���الت���ي: الرخ�ض  ت��وزي��ع��ه��ا  ال��ت��ي ج���رى 
 ،61.9% ح�����س��ت��ه��ا  وب��ل��غ��ت  ال���ت���ج���اري���ة 
%35.6، و�سكلت  الرخ�ض املهنية بواقع 
الرخ�ض ال�سناعية ن�سبة %1.4، وحازت 
�سوقية  ح�سة  ع��ل��ى  ال�سياحية  ال��رخ�����ض 
ال�سوء  التقرير  و�سلط   .%  1.1 بنحو 
ع��ل��ى ت���وزي���ع ال���رخ�������ض اجل����دي����دة خالل 
الرئي�سة يف  املناطق  2018 ح�سب  يوينو 
ملنطقة  الأ�سد  احل�سة  وكانت  دب��ي،  اإم��ارة 
558 رخ�سة، وم��ن ثم  باإجمايل  ب��ردب��ي  
رخ�سة،   538 مب��ج��م��وع  دي����رة  م��ن��ط��ق��ة 
واأخري  87 رخ�سة،  بنحو  ودب��ي اجلديدة 

منطقة حتا بواقع 2 رخ�ستني.
الرخ�ض  ت���وزي���ع  اأن  ال��ت��ق��ري��ر   واأو�����س����ح 
 “ فرعية  مناطق  ع�سر  لأع��ل��ى  اجل��دي��دة 
 51.8% ن�سبة  �سكلت  املناطق  اأن  علما 
اإم��ارة دبي”،  من اإجمال جميع املناطق يف 
و   ،11.4% خليفه  ب��رج  كالتي:  بلغ  قد 
 ،5.6% وامل����رر   ،7.2% اجل��دي��دة  دب���ي 
 ،4.6% ون���اي���ف   ،4.7% وب��ور���س��ع��ي��د 

وهور  الول3.7%،  ال��ت��ج��اري  وامل���رك���ز 
العنز %3.5، والرقة %3.2، والقرهود 

%2.5، ومنطقة املرقبات 2.4%.
القت�سادية،  الأن�����س��ط��ة  ت��وزي��ع  وبح�سب 
جمتمعات  ل��دى  ال�ستثمار  ت��وزع  نالحظ 
الأن�سطة  ك��اف��ة  دب���ي يف  ب���اإم���ارة  الأع���م���ال 
على  يوؤكد  ما  وه��و  احليوية،  والقطاعات 
متقدمة  م���راح���ل  ب��ل��غ��ت  دب����ي  اإم�������ارة  اأن 
التجارة  وح����ازت  الأع���م���ال.  ا���س��ت��دام��ة  يف 
%37.8 من  ع��ل��ى  ال����س���الح  وخ���دم���ات 
تلتها  الق���ت�������س���ادي���ة،  الأن�������س���ط���ة  ح�����س��ة 
الأعمال  وخ���دم���ات  وال��ت��اأج��ري  ال��ع��ق��ارات 
البناء  ن�����س��اط  و���س��ك��ل   ،25.1% بن�سبة 
اخلدمات  ون�ساط   ،14.6% والت�سييد 
 ،12.7% وال�������س���خ�������س���ي���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
 ،7.5% مب���ع���دل  ال���ف���ن���ادق  وجم���م���وع���ة 
والت�سالت  وال��ت��خ��زي��ن  ال��ن��ق��ل  ون�����س��اط 
مبعدل  التحويلية  وال�سناعات   ،3.7%
 ،2.9% امل���ال���ي���ة  وال���و����س���اط���ة   ،3.6%
والتعليم   ،1.5% وال���ع���م���ل  وال�����س��ح��ة 
ون�ساط   ،0.5% وال�����زراع�����ة   0.9%
طبيعية  ث�������روات  وا����س���ت���غ���الل  ال���ت���ع���دي���ن 

.0.3%
يف  جن�سيات   7 اأب���رز  اأن  التقرير  واأظ��ه��ر 
الهند  ن�سيب:  كانت من   ،  2018 يونيو 
يف  ب��اك�����س��ت��ان  وت��ل��ت��ه��ا  الأوىل،  امل��رت��ب��ة  يف 
املرتبة  يف  م�سر  ثم  وم��ن  الثانية،  املرتبة 
الثالثة، ومن ثم ال�سني وبريطانيا، وتليها 
وبنجالد�ض،  الأردن،  ثم  وم��ن  ال�سعودية، 

ولبنان، والفلبني. 

•• دبي -وام: 
درا�سات  من  النتهاء  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأعلنت 
الأعمال الهند�سية مل�سروع املحطة الكهرومائية لتوليد 
�سد حتا  امل��خ��زن��ة يف  امل��ي��اه  م��ن  بال�ستفادة  ال��ك��ه��رب��اء 
ت�سمل  التي  ال�ست�سارية  اخلدمات  عقد  �سمن  وذلك 
جيولوجية  الهيدرو-  والدرا�سات  الت�سميم  درا���س��ات 
واحلفريات  تقنية   - واجليو  والبيئية  واجليولوجية 
واخلزان  العميقة  املائية  الأن��ف��اق  وت�سميم  العميقة 
العلوي واملحطة الكهرومائية وطرح مناق�سة تزويد 
الن�سائية  الأع���م���ال  ع��ل��ى  والإ����س���راف  للموقع  امل����واد 

والرتكيب والختبارات يف املوقع والتد�سني.
ال�ست�سارية  اخلدمات  عقد  اأر�ست  قد  الهيئة  وكانت 
بقيمة اإجمالية ت�سل اإىل نحو 58 مليون درهم على 
وتعد  ال��ف��رن�����س��ي��ة..   EDF اإف«  دي  “اإي  جم��م��وع��ة 

حتا  �سد  يف  ال��ك��ه��رب��اء  لتوليد  الكهرومائية  املحطة 
بقدرة  العربي  اخلليج  منطقة  يف  نوعها  م��ن  الأوىل 
افرتا�سي  وبعمر  ميجاوات   250 اإىل  ت�سل  اإنتاجية 

يرتاوح بني 60 و80 عاما.
املنتدب  الع�سو  ال��ط��اي��ر  حممد  �سعيد  ���س��ع��ادة  وق���ال 
بهذه  دب��ي-  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض 
يرتجم  الكهرومائية  املحطة  م�سروع  اإن   - املنا�سبة 
جهود الهيئة الرامية اإىل امل�ساهمة بفعالية يف حتقيق 
التي   2050 النظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  دب���ي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
عاملي  م��رك��ز  اإىل  الإم����ارة  لتحويل  اهلل”  “رعاه  دب��ي 
ن�سبة  وزي���ادة  الأخ�سر  والقت�ساد  النظيفة  للطاقة 
بحلول   75% اإىل  لت�سل  دب��ي  يف  النظيفة  الطاقة 

الكهرومائية مبا  الطاقة  واأن جمال  2050 ل�سيما 
�سهده من تطورات خالل الأعوام الأخرية اأ�سبح اأحد 

اأهم م�سادر الطاقة املتجددة والنظيفة يف العامل.
واأو�سح الطاير اأن فوائد املحطة تتعدى كونها م�سدرا 
منخف�ض التكلفة للح�سول على الطاقة النظيفة بل 
متتد لت�سمل العديد من املزايا الأخرى ويف مقدمتها 
الدور ال�سرتاتيجي الذي تلعبه يف حتقيق اأمن املياه 
لتخزين  موثوقا  م�سدرا  كونها  عن  ف�سال  والطاقة 
ال��ت��ي قد  ال��ط��اق��ة وت��وف��ري احل��م��اي��ة م��ن الفي�سانات 
املحطة  اأن  اإىل  م�����س��ريا   .. الأم���ط���ار  م��ي��اه  ت�سببها 
من  الأ�سا�سية  املتطلبات  تلبية  يف  مهم  ب��دور  �ستقوم 
الطاقة اإ�سافة اإىل مالقاة الطلب خالل فرتات ذروة 

ال�ستهالك عن طريق الطاقة املائية املخزنة.
فيها  الدرا�سات مبا  العديد من  النتهاء من  وقد مت 
الرتفاعات  وت��ط��وي��ر من���وذج  ال��ط��ب��وغ��راف��ي��ة  امل�����س��وح 
الرقمية با�ستخدام بيانات الأقمار ال�سناعية وم�سوح 
اجليولوجية  وال���درا����س���ات  ط��ي��ار  ب����دون  ال���ط���ائ���رات 
.. كما  الهيدرولوجية  الزلزل والدرا�سات  واختبارات 
مت النتهاء من ال�ستك�سافات اجليوتقنية عن طريق 
1200 م��رت يف  اإج��م��ايل يبلغ  ت��راك��م��ي  حفر ط��ويل 
اإجناز  اإىل  اإ���س��اف��ة  اأف��ق��ي  م��رت   700 منها  ال�سخور 
اخ��ت��ي��ار وحتديد  ك��م��ا مت   .. اخ��ت��ب��ارا خم��ربي��ا   832
املنا�سبة  التكنولوجيا  واختيار  العلوي  اخل��زان  موقع 
مبا  الرئي�سية  الكهروميكانيكية  وامل��ع��دات  لالأجهزة 

فيها امل�سخات والتوربينات واملولدات.
وفيما يخ�ض ربط املحطة الكهرومائية ب�سبكة كهرباء 
ال��رب��ط ب�سبكة  الن��ت��ه��اء م��ن درا���س��ات  الهيئة فقد مت 
مل�سارات  التف�سيلي  امل�سح  الكهرباء والنتهاء من  نقل 
خطوط النقل الكهربائي.. ويجري العمل حاليا على 
املناق�سات  ووث��ائ��ق  الفنية  امل��وا���س��ف��ات  اإع����داد  اإك��م��ال 

متهيدا لطرحها.
على  الكهرباء  اإنتاج  يف  الكهرومائية  املحطة  وتعتمد 

ال�ستفادة من املياه املخزنة يف �سد حتا القائم وخزان 
حيث  اجلبلية  املنطقة  يف  اإن�����س��اوؤه  �سيتم  ع��ل��وي  اآخ���ر 
�ستقوم م�سخات تعتمد على الطاقة ال�سم�سية النظيفة 
ومنخف�سة التكلفة ب�سخ املياه من ال�سد ال�سفلي اإىل 
اخلزان العلوي ليتم ت�سغيلها عند احلاجة كتوربينات 
بال�ستفادة من قوة اندفاع املياه املنحدرة من اخلزان 

العلوي لإنتاج الكهرباء ولتزويد �سبكة الهيئة.
الطاقة  بتقنية  امل��رك��ب��ة  ال���ق���درة  اإج���م���ايل  اأن  ي��ذك��ر 
ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة ب��ال�����س��خ وال��ت��خ��زي��ن يف ال��ع��امل خالل 
وتعد  م��ي��ج��اوات..   144،465 بلغت   2015 ال��ع��ام 
التقنية  ه��ذه  ا�ستخدام  يف  الأب���رز  اآ�سيا  �سرق  منطقة 
اأبرزها  ميجاوات   58،000 نحو  تبلغ  مركبة  بقدرة 
27،637 ميجاوات يف اليابان و23،060 ميجاوات 
التقنية  ب��ه��ذه  املركبة  ال��ق��درة  تبلغ  بينما  ال�سني  يف 

1،744 ميجاوات فقط يف منطقة ال�سرق الأو�سط.

•• دبي - وام:

اأكرث  والأم��الك بدبي  الأرا�سي  دائ��رة  العقارية يف  الت�سرفات  حققت 
 155 ت�سجيل  ام�����ض  ال��دائ��رة  �سهدت  حيث  دره���م  مليون   649 م��ن 
20 مبايعة لالأرا�سي بقيمة  401 مليون درهم منها  مبايعة بقيمة 
مليون   311 بقيمة  والفلل  لل�سقق  مبايعة   13 و  دره��م  مليون   90

درهم.
دره��م يف منطقة  32 مليون  بقيمة  الأرا���س��ي  اأه��م مبايعات  وج���اءت 
منطقة  يف  دره���م  مليون   14 بقيمة  مبايعة  تليها  الأوىل  ال��ورق��اء 

4 ماليني درهم يف منطقة ال�سوق  نخلة جمريا تليها مبايعة بقيمة 
الكبري.

وت�سدرت منطقة اليفرة 2 املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 
الأول  معي�سم  منطقة  وتلتها  دره���م  م��الي��ني   5 بقيمة  مبايعات   4
بت�سجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ماليني درهم وثالثة يف الرب�ساء جنوب 

اخلام�سة بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 4 ماليني درهم.
 8 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل  ال�سقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  الو�سل  مبنطقة  دره��م  ماليني 
8 ماليني درهم يف منطقة الو�سل واأخريا مبايعة بقيمة 5 ماليني 

درهم يف منطقة الو�سل.
ال�سقق  مبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  امل��ن��اط��ق  ال��و���س��ل  منطقة  وت�����س��درت 
والفلل اإذ �سجلت 50 مبايعة بقيمة 199 مليون درهم وتلتها منطقة 
احلبية الثالثة بت�سجيلها 15 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة 

يف اخلليج التجاري بت�سجيلها 10 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.
و�سجلت الرهون قيمة قدرها 248 مليون درهم منها 15رهن اأرا�ض 
193 مليون  28 رهن فلل و�سقق بقيمة  55 مليون دره��م و  بقيمة 
درهم  141 مليون  بقيمة  الثالثة  الثنية  اأهمها مبنطقة  وكان  درهم 

واأخرى يف منطقة نخلة جمريا بقيمة 29 مليون درهم.

مليون درهم قيمة ت�سرفات عقارات دبي ام�ص  649
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املال والأعمال

غرفة عجمان تنظم حلقة نقا�سية بعنوان 
"القوة الناعمة واأثرها يف التنمية االقت�سادية "

•• عجمان ـ الفجر 

اإدارة غرفة جتارة و�سناعة  تراأ�ض �سعادة عبداهلل املويجعي رئي�ض جمل�ض 
عجمان، احللقة النقا�سية والتي نظمت الغرفة حتت عنوان “القوة الناعمة 
واأثرها يف التنمية القت�سادية” �سمن �سل�سلة احللقات النقا�سية، بح�سور 
�سامل ال�سويدي مدير عام غرفة عجمان وعبداهلل عمر املرزوقي – املدير 
التنفيذي لقطاع خدمات ت�سجيل الع�سوية واملعامالت وعدد من موظفي 

الغرفة.
ويف بداية احللقة النقا�سية رحب �سعادة عبداهلل املويجعي باحل�سور واأكد اأن 
غرفة عجمان حري�سة على تنظيم احللقات النقا�سية ب�سكل م�ستمر بهدف 
الطالع على العديد من املوا�سيع التي تواكب عمل الغرفة وتعزز خربات 
الب�سري  ال��ك��ادر  بتطوير  الهتمام  توؤكد  خطة  �سمن  املوظفني  وم��ع��ارف 
بغرفة عجمان، كما اأو�سح اأن غرفة عجمان توىل تو�سيات ونتائج احللقات 

النقا�سية اأهمية خا�سة لينعك�ض ذلك على اأداء وخمرجات الغرفة.
وا�ستهلت احللقة بتعريف القوة الناعمة من خالل ا�ستثمار عنا�سر اجلذب 
الآداب  عرب  والفكر  الدعاية  ون�سر  الإق��ن��اع  بهدف  والثقافية  احل�سارية 
وال�سياحة  ال�ستثمارات  ودع��م  املحلية  لالقت�سادات  وال��رتوي��ج  والفنون 
والثقافية  وال��ف��ن��ي��ة  العلمية  امل��ن��ج��زات  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وت�سليط  امل��ح��ل��ي��ة، 

والقت�سادية، وفتح قنوات توا�سل بني ال�سعوب.
واأكدت احللقة اأن للقوة الناعمة تاأثري ملمو�ض يظهر جليا على موؤ�سرات 

واأداء القطاع ال�سياحي وبالتايل القطاع القت�سادي ب�سكل عام.
واأكد احل�سور اأن و�سائل القوة الناعمة تبداأ من الفراد وكذلك موؤ�س�سات 
امل�سرفة  ال�����س��ورة  لإب���راز  احلكومية  اجل��ه��ات  جانب  اإىل  اخل��ا���ض  القطاع 
وامل�سرقة ملختلف اجلوانب، ودولة المارات �سباقة يف هذا املجال فقد �سعت 
دولة المارات للرتويج ملختلف القطاعات كما انها متتلك عالقات دائمة 

مع هذه ال�سعوب على امل�ستويات القت�سادية وال�سياحية وال�ستثمارية.
جلهود  كتاأكيد  ج��اء  الناعمة  القوة  جمل�ض  تاأ�سي�ض  اأن  احل�سور  واأ���س��اف 
القيادة يف تعزيز توا�سلها الدائم والبناء يف عالقتها القليمية والدولية يف 

خمتلف املجالت القت�سادية وال�سياحية والفنية والثقافية والإن�سانية.

املال  اأ�سواق  يف  �سينيا  م�ستثمرا   817
االإماراتية بتداوالت 900 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

817 م�ستثمرا  اأ�سواق املال الإماراتية  بلغ عدد امل�ستثمرين ال�سينيني يف 
900 مليون  ن��ح��و  ت��داولت��ه��م  2017 جت����اوزت قيمة  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  م��ع 
اأكرث من  اأي�سا وجود  اأظهرت  التي  الر�سمية  دره��م.. وذلك وفقا لالأرقام 
�سفقات  ع��دد  الأ���س��واق.وو���س��ل  يف  تعمل  �سينية  ا�ستثمارية  موؤ�س�سة   15
�سوق  يف  �سفقة   4543 �سينيون  م�ستثمرون  نفذها  التي  وال�سراء  البيع 
دبي املايل خالل 2017 والأ�سهم املتداولة 159.13 مليون �سهم بقيمة 
للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض  ال�سركال  ح�سن  دره��م.وق��ال  مليون   326
قاعدة  ميتلك  ال�سوق  “ اإن  امل���ايل  دب��ي  ���س��وق  يف  العمليات  ق��ط��اع  ورئي�ض 
م�ستثمرين �سخمة ومتنوعة تتجاوز 840 األف م�ستثمر ميثلون ما يزيد 
يف  امل�سجلني  ال�سينيني  امل�ستثمرين  يخ�ض  فيما  اأم��ا  دول���ة..   200 على 
�سهم  مليون   76.2 ميتلكون  م�ستثمرا   566 اإىل  عددهم  في�سل  ال�سوق 

من اأ�سهم ال�سركات املدرجة يف ال�سوق ».
والتي  عام  ب�سكل  الإم��ارات  اأ�سواق  بها  تتمتع  التي  اجل��ذب  وب�ساأن عنا�سر 
اأن  ال�سركال  اأكد  ال�سينية..  ال�ستثمارات  زي��ادة حجم  ت�ساهم يف  اأن  ميكن 
الأجنبي  الأ���س��واق اجلاذبة لال�ستثمار  اأك��رث  اأح��د  تعد  الإمارتية  الأ���س��واق 
والأ�سا�سية  التنظيمية  بنيتيها  تطور  بف�سل  وذل��ك  املنطقة  م�ستوى  على 
وتنوع  لقوة  مبا�سر  كانعكا�ض  توفرها  التي  ال�ستثمارية  الفر�ض  وتنوع 
وم�ستدامة. ج��ي��دة  من��و  م��ع��دلت  على  يحافظ  ال���ذي  الوطني  القت�ساد 
وكما هو معلوم.. فاإن الإمارات حتتل املرتبة ال�سابعة ع�سرة عامليا والأوىل 
دافو�ض  منتدى  تقرير  وف��ق  تناف�سية  العامل  اقت�سادات  اأك��رث  بني  عربيا 
القت�سادي العاملي.وعالوة على ذلك.. تاأتي اأ�سواق املال يف الإمارات �سمن 
مراتب متقدمة على �سعيد تطور ال�سوق وحماية حقوق امل�ستثمرين.ويف 
�سوء ذلك.. تدرك �سرائح متزايدة ومتنوعة من امل�ستثمرين قيمة الفر�ض 
التي يوفرها ال�سوق ودوره كبوابة لال�ستثمار يف القت�ساديات �سريعة النمو 
لي�ض يف دولة الإمارات العربية املتحدة فح�سب بل يف دول املنطقة بوجه عام 
بالنظر اإىل تنوع ال�سركات املدرجة يف ال�سوق قطاعيا وجغرافيا وما ميتلكه 
من بيئة عمل عاملية امل�ستوى.واأ�سهم ذلك يف احتفاظ ال�سوق بح�سور ن�سط 
يف  ت��داولت��ه  ن�سف  نحو  على  ي�ستحوذون  ال��ذي��ن  الأج��ان��ب  للم�ستثمرين 

املتو�سط �سنويا.

�سراكاتها  اأوىل  وتطلق  اإدارة  جمل�ص  " توؤ�س�ص  بال�سني  " هال 

 ارتفاع �سايف اأرباح م�سرف ال�سارقة االإ�سالمي يف الن�سف االأول 

•• دبي-الفجر: 

امل�سرتكة  امل��ب��ادرة  بال�سني”  “هال  اأعلنت 
مت  التي  القاب�سة”  و”دبي  “ِمرا�ض”  بني 
احلايل،  العام  من  �سابق  وق��ت  يف  اإطالقها 
ال�سرتاتيجية  اتفاقياتها  اأوىل  توقيع  عن 
اأق���ي���م يف منتجع  م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي  خ����الل 
واأقيمت الفعالية  “بولغري ريزورت دبي”، 
بتنظيم من “ِمرا�ض” ودعم من القن�سلية 
ال��ع��ام��ة جل��م��ه��وري��ة ال�����س��ني ال�����س��ع��ب��ي��ة يف 
ال��ف��ع��ال��ي��ة تاأ�سي�ض  ���س��ه��دت ه���ذه  دب���ي، ك��م��ا 
“هال  مبادرة  على  لالإ�سراف  اإدارة  جمل�ض 

بال�سني«.
التي  الإمارات”،  “طريان  �سركة  و�ستكون 
تتخذ من دبي مقراً لها، اخلطوط اجلوية 
بال�سني”،  “هال  مل��ب��ادرة  الر�سمية  الناقلة 
واملزايا  ال��ب��اق��ات  م���ن  و���س��ت��ق��دم جم��م��وع��ة 
عرب  ال�سينية  باللغة  للمتحدثني  اجلذابة 
ال�سني.  م��ن  ال��ق��ادم��ة  ال�سبعة  م�����س��ارات��ه��ا 
“يونيون  ال��دف��ع  خ��دم��ات  �سركة  و�ستكون 
للمبادرة  امل��ف�����س��ل  ال���دف���ع  ���س��ري��ك  باي” 
بالإ�سافة اىل “بنك ال�سني” الذي �سيتوىل 
اإر�ساء عالقات اقت�سادية طويلة الأمد من 

خالل باقة من اخلدمات املالية.
 وت�سمل قائمة املوؤ�س�سات الرئي�سية الأخرى 
ك���اًل من  امل���ب���ادرة،  ه���ذه  اإىل  ان�سمت  ال��ت��ي 
طريان الإمارات ودبي بارك�ض اآند ريزورت�ض 
وبنك ال�سني وجمموعة ت�ساينا اإيفربرايت 
القاب�سة  ال�����س��ني  و���س��رك��ة  ب���اي  وي��ون��ي��ون 
للرحالت CYTS، و”اإت�ض اآي كيه فيجن 
وجويل �سيك، ومافينغوو، وجمموعة يوتور، 
وت�سونغتنغ  كون�سالتانت�ض،  اأو  واي  ودي 
يونيون  و�سينو  للمعلوماتية،  تيانت�سوانغ 
ل��ال���س��ت��ث��م��ار الح��ت��ي��اط��ي. و���س��ت��ل��ع��ب هذه 
ال�سركات دورا يف جمالت الأعمال امل�سرفية 
والت�سويق  وال�سفر  وال�سياحة  وال��ت��م��وي��ل 
الإلكرتونية،  وال���ت���ج���ارة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
والرتفيه  التعليم  جم��الت  اىل  بالإ�سافة 
لبتكار  معاً  جميعها  �ستعمل  حيث  والبيئة 

جتربة غنية ومتكاملة للزوار ال�سينيني.
وبهذه املنا�سبة، قال �سعادة عبداهلل احلباي، 
اإط���الق  مت  “ِمرا�ض”:  جم��م��وع��ة  رئ��ي�����ض 
اأج��ل مواءمة  من  بال�سني”  “هال  م��ب��ادرة 
دبي  يف  ال�سرتاتيجيني  ال�����س��رك��اء  اأه����داف 
ل���روؤي���ة ���س��اح��ب ال�سمو  وال�����س��ني، ودع���م���اً 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم 

دبي - رعاه اهلل. ويعّد توقيع هذه التفاقيات 
ال�سرتاتيجية اأوىل اخلطوات نحو حتقيق 
اأهمية  م��ن  حتمله  مب��ا  امل�سرتك،  الزده���ار 
ورمزية يف ذات الوقت، لتوفري اأ�سا�ض را�سخ 
لنجاح مبادرة “هال بال�سني”. ومن ناحية 
اأمراً  الإدارة  جمل�ض   تاأ�سي�ض  يعّد  اأخ���رى، 
ونحن  املبادرة.  ا�ستمرارية  ل�سمان  حا�سماً 
التي  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  باأن  واثقون 
ل�سراكات  ب��اك��ورة  �ستكون  ال��ي��وم  انطلقت 
اأخ�����رى ع���دي���دة ق���ادم���ة، و���س��ت��ل��ع��ب دوراً يف 
تعزيز العالقات بني ال�سركات وامل�ستثمرين 
ال�سني  وامل�����س��اف��ري��ن يف  الأع���م���ال  ورج�����ال 

الإمارات على مدى اأجيال طويلة قادمة.
ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  على  و�سي�سرف 
جديد  اإدارة  جمل�ض  وامل�ستقبلية  احلالية 
يراأ�سه ال�سيخ ماجد املعال، نائب رئي�ض اأول 
طريان الإمارات لدائرة العمليات التجارية. 
التنفيذي  الرئي�ض  امل��ال،  حممد  و�سي�سغل 
نائب  من�سب  اإنرتتينمنت�ض  بي  اإك�ض  ل�دي 
و�سيتوىل  الإدارة.  جمل�ض  وع�سو  الرئي�ض 
الأن�سطة  وتوجيه  قيادة  م�سوؤولية  املجل�ض 
مبا  بال�سني”،  “هال  مبادرة  تنظمها  التي 
يف ذل���ك ج���دول ال��ف��ع��ال��ي��ات ال�����س��ن��وي الذي 
قائمة  وت�سمل  ال�سينيني.  الزوار  ي�ستهدف 
بوحميد،  ه���دى  الإدارة  جم��ل�����ض  اأع�����س��اء 
“دبي  ل��ل��ت�����س��وي��ق يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
وحممد �سعيد ال�سحي الرئي�ض  القاب�سة”، 
للت�سميم،  دبي  للعمليات يف حي  التنفيذي 

و�سايل يعقوب، الرئي�ض التنفيذي للمراكز 
م�سوؤول  اب��راه��ي��م  وع�����ادل  “ِمرا�ض”،  يف 
جمموعة  رئي�ض  مكتب  يف  العامة  ال�سوؤون 
�سوؤون  رئي�ض  ليان  و�ساوكيان  “ِمرا�ض”، 

ال�سني لدى ِمرا�ض.
الإدارة  جم��ل�����ض  اأع�������س���اء  اخ���ت���ي���ار  وي����اأت����ي 
اخلربات  من  وا�سعة  جمموعة  دمج  بهدف 
نطاق  على  والق��ت�����س��اد  ال�سياحة  ق��ط��اع  يف 
اأو����س���ع، ب��الإ���س��اف��ة اإىل اخل���ربة ال��ت��ي تعزز 
الفعاليات  ت��خ��ط��ي��ط  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����ض  ق����درة 
اجل��اذب��ة والإ���س��راف عليها واإدارت��ه��ا بهدف 
امل��ت��اح��ة لل�سياحة  ال��ف��ر���ض  ال���س��ت��ف��ادة م��ن 
رئي�ض  وال���س��ت��ث��م��ار.وب�����س��ف��ت��ه  وال���ت���ج���ارة 
جمل�ض اإدارة مبادرة “هال بال�سني”، ك�سف 
اتخذ  ق��د  املجل�ض  اأن  امل��ع��ال  م��اج��د  ال�سيخ 
خطواته ب�سدد اإن�ساء خط �ساخن خم�س�ض 
وخ���دم���ات ا���س��ت��ق��ب��ال واإر����س���اد ج��دي��دة بلغة 
املاندرين ال�سينية للزائرين ال�سينيني اإىل 
معلومات  اجلديدة  اخلدمة  و�ستوفر  دب��ي. 
�سياحية لزوار املدينة من ال�سينيني بهدف 
اأق�����س��ى فائدة  م�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 
جهته،  دب��ي.م��ن  يف  اإقامتهم  خ��الل  ممكنة 
قال ال�سيخ ماجد املعال، رئي�ض جمل�ض اإدارة 
تكون  ما  “غالباً  بال�سني”:  “هال  مبادرة 
يواجهها  التي  العوائق  اأك��رب  اإح���دى  اللغة 
رج�����ال الأع����م����ال وال�����س��ي��اح خ����الل بحثهم 
ع��ن ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي تتيح لهم الن��دم��اج يف 
والذكريات.  ال��رواب��ط  واإن�����س��اء  ج��دي��د،  بلد 

للمتحدثني  اإط��الق خدمة خم�س�سة  ومع 
مزيد  اإت��اح��ة  اإىل  ن��ه��دف  ال�سينية،  باللغة 
م��ن ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي اأع��دت��ه��ا دب���ي لزوارها 
بدعم  التزامنا  بذلك  ولنوؤكد  ال�سينيني، 
عاملية،  وج��ه��ة  اإىل  حت��ول��ه��ا  يف  دب���ي  روؤي�����ة 
البلدان  مع  مبتكرة  ات�سال  نقاط  وتاأمني 

الرئي�سية امل�ستهدفة«.
و�سع  على  بال�سني”  “هال  مبادرة  وتركز 
جدول �سنوي للتجارب والباقات ال�سياحية 
ال�سينيني  ال�����زوار  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي 
والت�سوق  الإق��ام��ة  ت�سمل  فئات  �سبع  �سمن 
وال�سحة  وال�ستك�ساف  والرتفيه  واملطاعم 
اإطار  ويف  والإر����س���اد.  ال�ستقبال  وخ��دم��ات 
خ��ط��ة الأن�����س��ط��ة امل��م��ت��دة ع��ل��ى م���دار العام، 
الفعاليات  من  �سل�سلة  املدينة  �ست�ست�سيف 
والربامج، مبا يف ذلك مهرجانات املاأكولت 
الريا�سية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأزي�����اء  وع��رو���ض 
واملهرجانات املو�سيقية والفعاليات الثقافية 

ال�سينية وغريها الكثري.
ال��ق��ن�����س��ل العام  ب��ي��ن��غ،  ل��ي��ن��غ  و���س��رح��ت يل 
جل���م���ه���وري���ة ال�������س���ني ال�����س��ع��ب��ي��ة يف دب����ي: 
“ت�سعى ال�سني والإم��ارات العربية املتحدة 
والطريق”  “احلزام  مل��ب��ادرة  ال��رتوي��ج  ع��رب 
والتنمية  الزده����ار  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  اإىل 
بالعالقات  الرت��ق��اء  خ��الل  م��ن  املتبادلني، 
مبادرة  ل��ه��ا.  ج��دي��دة  اآف����اق  وف��ت��ح  الثنائية 
“ِمرا�ض”  اأطلقتها  التي  بال�سني”  “هال 
ال�سفارة  م��ن  وب��دع��م  القاب�سة”  و”دبي 

العامة  والقن�سلية  الإم����ارات  يف  ال�سينية 
ال�سينية يف دبي �ست�ساهم يف تعزيز التعاون 
يف العديد من املجالت كالتجارة والتمويل 
وال�ستثمار والثقافة وال�سياحة الذي �سيتيح 
فر�ساً واإمكانات اأكرب ويحقق التوا�سل بني 
خطوة  اإنها  والإم��ارات��ي.  ال�سيني  ال�سعبني 
غاية يف الأهمية ت�ستحق الكثري من ال�سكر 
والمتنان، وبها �ستدخل ال�سداقة والتعاون 

املتبادل بني البلدين عهداً جديداً.«
وت�����س��م��ل ق��ائ��م��ة ف��ع��ال��ي��ات م����ب����ادرة “هال 
العر�ض  اإق���ام���ة  م�سبقاً  امل���ع���ّدة  بال�سني” 
“ريح من  ال�����س��ي��ن��ي  امل��و���س��ي��ق��ي  امل�����س��رح��ي 
البحر” يف 15 يوليو 2018 بتنظيم ودعم 
دولة  يف  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  �سفارة 
جلمهورية  ال��ع��ام��ة  والقن�سلية  الإم�����ارات، 
ال�سني ال�سعبية يف دبي، ودائ��رة الثقافة يف 
مقاطعة ت�سيجانغ ال�سينية. ويتبع العر�ض 
اأ�سبوع،  ط��وال  ال�سينية  لالأفالم  مهرجان 
لنجوم  احل��م��راء  ال�سجادة  فعالية  ترافقه 
ال�سينما ال�سينيني، يف �سهر اأكتوبر. ويعقب 
ذلك معر�ض ثقايف �سيني يف �سهر نوفمرب، 
وم�سابقة للماأكولت والطهي يف �سهر يناير، 
�سينيا  طاهياً   15 م�ساركة  �ست�سهد  والتي 

ًرائدا ًيتناف�سون لتقدمي اأ�سهى الأطباق. 
وبعد النجاح الكبري الذي حققته احتفالت 
دبي بال�سنة ال�سينية اجلديدة للمرة الأوىل 
“ِمرا�ض”  نظمتها  وال��ت��ي   ،2018 ع��ام  يف 
“�سيتي  يف  العامة  القن�سلية  مع  بال�سراكة 
بال�سنة  احتفال  تنظيم  املقرر  من  ووك”، 
اأ���س��اب��ي��ع يف  مل��دة ث��الث��ة  ال�سينية اجل��دي��دة 
فرباير  يف  “ِمرا�ض”  وج���ه���ات  خم��ت��ل��ف 
قد  “ِمرا�ض”  2019، حيث كانت وجهات 
األ��ف زائ��ر خالل فعالية هذا   22 ا�ستقبلت 
العام التي �سملت م�سابقات طعام، وعرو�ض 
اأزي����اء م��ت��م��ي��زة. وم���ن امل��ق��رر اأن ت��ع��ود هذه 

الفعالية خالل العام املقبل. 
وتعترب “ِمرا�ض” اإحدى ال�سركات الداعمة 
لروؤية دبي ال�سياحية 2020، التي جت�سد 
خارطة طريق ا�سرتاتيجية، وتهدف ب�سكل 
20 مليون زائر اإىل  اإىل ا�ستقطاب  رئي�سي 
العام  وه���و   ،2020 ع���ام  ب��ح��ل��ول  الإم�����ارة 
معر�ض  دب��ي  فيه  �ست�ست�سيف  ال���ذي  ذات���ه 
اأخرى،  ناحية  وم��ن  دب���ي.   2020 اإك�سبو 
بلغت نفقات ال�سياحة ال�سينية 261 مليار 
دولر يف عام 2016، اأي ما يعادل 21% 
ال�سياحة  ملنظمة  وفقاً  العاملية،  ال�سوق  من 

العاملية التابعة لالأمم املتحدة.

•• األربتا-وام:

�سارك معايل �سهيل بن حممد فرج فار�ض املزروعي وزير الطاقة وال�سناعة يف 
اأعمال الندوة الفتتاحية ملجل�ض الأعمال الكندي – الإماراتي وملتقى �ستامبيد 

لال�ستثمار اللذين عقدا يف مدينة كالغري يف مقاطعة األربتا الغربية الكندية.
كما �سارك معاليه - خالل الزيارة التي رافقه خاللها �سعادة فهد �سعيد حممد 
كالغري  “ م��وؤمت��ر  يف  رئي�سي  كمتحدث   - كندا  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  الرقباين 
للطاقة “ الذي نظمته موؤ�س�سة الأوراق املالية التابعة لبنك تورنتو دومينيون 

– اأحد اأكرب البنوك التجارية يف كندا –.  TD Securities
وقد اجتمع معايل الوزير �سهيل بن حممد املزروعي مع عدد من كبار امل�سوؤولني 
فران�سوا  معايل  بينهم  من  والإقليمي  الفيدرايل  امل�ستويني  على  احلكوميني 
فيليب �سامباين وزير التجارة الدولية الكندي وكل من معايل اأحمد ح�سني وزير 
الهجرة والالجئني واملواطنة ومعايل لوران�ض ماكايل وزير الزراعة وال�سناعات 
الغذائية يف احلكومة الفيدرالية الكندية ومعايل ريت�سيل نوتلي رئي�سة حكومة 
ومعايل  الطاقة  وزيرة  بويد  ماكويغ  اإيلني  مارغرييت  ومعايل  األربتا  مقاطعة 

اأونيل كاليري وزير الزراعة يف حكومة مقاطعة األربتا الغربية الكندية.

واملحليني  الفيدراليني  والربملانيني  ال���وزراء  م��ن  ع��دد  م��ع  معاليه  التقى  كما 
الإمارات  دولة  بني  املتينة  العالقات  تطوير وحت�سني  �سبل  وا�ستك�ساف  ملناق�سة 

العربية املتحدة وكندا ب�سكل عام ومقاطعة األربتا على وجه اخل�سو�ض.
حكومة  يف  والتجارة  القت�سادية  التنمية  وزي��ر  بيالو�ض  دي��رون  معايل  واأعلن 
مقاطعة األربتا - بح�سور كل من معايل الوزير �سهيل املزروعي و�سعادة ال�سفري 
فهد �سعيد الرقباين - عن ترقب افتتاحه ملكتب متثيلي يف دولة الإمارات خالل 
الثنائية  ال��رواب��ط  اأخ��رى يف م�سار توثيق  العام اجل��اري وذل��ك كخطوة  خريف 
مقاطعة  ب��ق��رار حكومة  امل��زروع��ي  معايل  اأ���س��اد  ال�سياق  ه��ذا  ويف  البلدين.  ب��ني 

األربتا الكندية بفتح مكتب متثيلي لها يف دولة الإمارات والذي من �ساأنه تعزيز 
اإن تاأ�سي�ض هذا املكتب  الفر�ض اجلديدة بني اجلانبني.من جهته قال بيالو�ض 
اجلديد يعد اخلطوة القادمة يف العالقات الثنائية بني دولة الإمارات ومقاطعة 
األربتا الكندية عقب الزيارة التي قام بها اإىل الإم��ارات العام املا�سي .. موؤكدا 
واألربتا  الإم���ارات  وا�سفا   .. األربتا  ملقاطعة  بالن�سبة  الإماراتية  ال�سوق  اأهمية 
خالل   - امل��زروع��ي  م��ع��ايل  اأك���د  اأخ���رى  ناحية  الطبيعيني«.من  “ال�سريكني  ب��� 
التجارية  القطاعات  امل�سوؤولني احلكوميني وممثلي  مع  واجتماعاته  مباحثاته 

املختلفة - اأهمية مقاطعة األربتا والعالقات الثنائية الكندية – الإماراتية .

•• ال�شارقة-الفجر: 

عن  �سافية  اأرب����اح  الإ���س��الم��ي  ال�����س��ارق��ة  م�سرف  حقق 
درهم  مليون   283.0 بلغت  العام  لهذا  الأول  الن�سف 
الفرتة  نف�ض  دره��م عن  272.9 مليون  مقارنة مببلغ 
من العام ال�سابق بزيادة قدرها %4، كما ارتفع اإجمايل 
42.8 مليار  اإىل  %12 لي�سل  بن�سبة  امل�سرف  اأ�سول 
درهم بنهاية الن�سف الأول لهذا العام مقارنة ب� 38.3 

مليار درهم عن نهاية عام 2017. 
اإج���م���ايل الت�سهيالت  ب��ل��غ  وع��ل��ى ج��ان��ب الأ����س���ول ف��ق��د 
الن�سف  بنهاية  دره��م  مليار   22.6 للعمالء  املمنوحة 
مليار   21.7 مببلغ  م��ق��ارن��ة   2018 ع���ام  م��ن  الأول 
درهم بنهاية عام 2017. وبارتفاع قدرة %4.1، كما 
ارتفعت ا�ستثمارات امل�سرف بن�سبة %20.0 لتبلغ 6.0 
مليار درهم مقارنة مببلغ 5.0 مليار درهم بنهاية عام 
�سكوك  يف  ا�ستثمارات  معظمها  متثل  وال��ت��ي   ،2017

�سياديه و�سكوك متداولة ذات ت�سنيف مرتفع. 
ونتيجة ذلك، فقد ا�ستمر امل�سرف يف اإتباع ا�سرتاتيجيته 
 22% ن�سبة  ف��وق  ال�سيولة  م�ستوى  لإب��ق��اء  املتحفظة 
من اإجمايل الأ�سول حيث بلغ اإجمايل الأ�سول ال�سائلة 
اإجمايل  من   22.2% يعادل  ما  اأي  دره��م  مليار   9.5

الأ�سول وذلك بنهاية الن�سف الأول من عام 2018. 
وعلى جانب املطلوبات، فقد حقق امل�سرف جناحاً كبرياً 
العام.  ال��ع��م��الء خ��الل  ودائ���ع  م��ن  امل��زي��د  ا�ستقطاب  يف 
لي�سل اإجمايل ودائع العمالء مبلغ 25.7 مليار درهم 
مقارنة   15.2% اأو  دره��م  مليار   3.4 ق��درة  ب��ارت��ف��اع 

مببلغ 22.3 مليار درهم عن نهاية عام 2017.
وت��ن��وي��ع��ا ل���س��ت��خ��دام��ات م�����س��ادر ال��ت��م��وي��ل، ف��ق��د جنح 
دولر  مليون   500 بقيمة  �سكوك  اإ���س��دار  يف  امل�سرف 
ال�سكوك  ب��رن��ام��ج  م��ن  ك��ج��زء   2018 اب��ري��ل  �سهر  يف 
متو�سطة الأجل البالغة 3 مليارات دولر، وبذلك ت�سبح 
 1.5 الن  حتي  والقائمة  امل�����س��درة  ال�سكوك  اإج��م��ايل 
امل�ستثمرين  ثقة  الإ�سدارات  تلك  وتعك�ض  دولر.  مليار 
على امل�ستوى الدويل والإقليمي،  يف اأداء امل�سرف ومتانة 

مركزه املايل.
للتمويالت  امل��خ�����س�����س��ات  ت��غ��ط��ي��ه  ن�����س��ب��ة  ���س��ه��دت  وق���د 
اإىل  ل��ت�����س��ل  م��ل��ح��وظ��اً  حت�����س��ن��ا  حت�سيلها  يف  امل�����س��ك��وك 
نهاية  يف   99.8% تغطية  بن�سبة  مقارنة   124.0%

عام 2017. 
وع��ل��ى ���س��ع��ي��د اأرب������اح امل�������س���رف، ب��ل��غ ���س��ايف الإي�������رادات 
الأول  الن�سف  بنهاية  524.2 مليون درهم  الت�سغيلية 
480.1 م��ل��ي��ون دره���م يف نف�ض  ب���  ال��ع��ام م��ق��ارن��ة  م��ن 

. الفرتة من عام 2017، وبارتفاع ن�سبته 9.2% 
حقوق  متو�سط  على  ال�سنوي  العائد  معدل  ارتفع  كما 
الربع  ن��ه��اي��ة  يف   10.54% اإىل  ل��ي�����س��ل  امل�����س��اه��م��ني 
الثانيي من العام احلايل مقارنة ب�  %9.21 يف نهاية 

على  ال�سنوي  العائد  معدل  وارت��ف��ع   ،2017 دي�سمرب 
نهاية  يف   1.40% اإىل  امل���وج���ودات  اإج��م��ايل  متو�سط 
%1.33 يف  ب�   الربع الثاين من العام احلايل مقارنة 

نهاية دي�سمرب2017.

�سهيل املزروعي يبحث تعزيز التعاون مع م�سوؤويل مقاطعة األربتا الكندية

االثنني  16   يوليو    2018  م   -   العـدد  12378  
Monday   16   July   2018  -  Issue No   12378



27

املال والأعمال

اإك�سبو 2020 دبي يدعو قطاع التجزئة لبيع منتجات عالمته التجارية

»االقت�ساد« تناق�ص مع »الغرف التجارية« ت�سهيل ممار�سة االأعمال داخل الدولة

مركز دبي املايل العاملي ي�سجل نتائج قوية للن�سف االأول من 2018

دبي -وام:
“ اإتاحة فر�سة متميزة  دبي   2020 “ اإك�سبو  اأعلن 
ل�����س��رك��ات ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة م���ن ج��م��ي��ع الأح���ج���ام 
املتاحة  ال�سخمة  التجارية  الفر�ض  من  لال�ستفادة 
ق��ب��ل ان��ط��الق��ه واأث���ن���اء ان��ع��ق��اده وب��ع��د خ��ت��ام��ه حيث 
�سيفتح يوم 17 يوليو 2018 باب تقدمي العطاءات 
بائعي  لختيار  ال�سركات  جميع  اأم��ام  الإن��رتن��ت  عرب 
عالمته  حتمل  التي  للمنتجات  الر�سميني  التجزئة 

التجارية وذلك حتى 30 يوليو 2018.
املنتجات  م���ن  ن����وع   5000 م���ن  اأك�����رث  وج�����ود  وم����ع 
اإك�سبو  ي��رغ��ب  للبيع  وامل��ت��اح��ة  امل��رخ�����س��ة  ال��ر���س��م��ي��ة 
2020 يف التعاون مع ال�سركات التي ميكنها تقدمي 
للماليني  عاملي  م�ستوى  على  بالتجزئة  بيع  جتربة 

من زواره واملتحم�سني له من جميع اأنحاء العامل.
امل��ن��ت��ج��ات ال��ر���س��م��ي��ة ع���رب متاجر  ب��ي��ع  و���س��ي��ج��ري 
م�ساحتها   2020 اإك�����س��ب��و  م��وق��ع  يف  بالتجزئة  ب��ي��ع 
الإج��م��ال��ي��ة 4000 م��رت م��رب��ع وك��ذل��ك ع��رب منافذ 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  اأن���ح���اء  جميع  يف  م��رخ�����س��ة 
التجزئة  بائعو  و�سيح�سل  الإن��رتن��ت..  وعلى  املتحدة 

املختارون على احلقوق احل�سرية املتمثلة يف ت�سميم 
عمليات البيع بالتجزئة للمنتجات التي حتمل عالمة 

اإك�سبو 2020 دبي واإدارتها وت�سويقها.
اأول - ال�سوؤون  وقالت جيليان هامربجر نائب رئي�ض 
بيع  ع��ر���ض  اإن  دب����ي:   2020 اإك�����س��ب��و  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
التجزئة الذي يتيحه اإك�سبو 2020 فريد واإنه لي�ض 
من  لال�ستفادة  التجزئة  لتجار  رائ��ع��ة  فر�سة  فقط 
والتذكارات  التذكارية  ال��ه��داي��ا  على  العاملي  الطلب 
واإمن�����ا ي��ت��ي��ح ل��ه��م اأي�����س��ا ت��وف��ري م��ن�����س��ة ب��ي��ع متاحة 

ب�سهولة لقاعدة عمالء كبرية.
�سميم  يف  موجود  البتكار  “لأن  هامربجر  واأ�سافت 
بالتجزئة  للبيع  عر�سنا  �سيكون  دبي   2020 اإك�سبو 
با�ستخدام اأحدث التقنيات بهدف حت�سني رحلة الزائر 
ب�سكل اأكرب كما نرغب يف العمل ب�سكل وثيق مع جتار 
عاملي  م�ستوى  على  ت�سوق  جتربة  لتقدمي  التجزئة 

للماليني من زوار اإك�سبو 2020 وع�ساقه«.
 2020 اإك�سبو  بالتجزئة يف  البيع  و�ست�ستند عمليات 
العمليات  اإىل منوذج حقوق المتياز ل�سمان �سال�سة 
واإت��اح��ة ع��ائ��دات جم��دي��ة ل��ل��ت��ج��ار.. وع��ن م��زاي��ا هذه 

“�سي�ستفيد  هامربجر  جيليان  قالت  ال�سرتاتيجية 
جتار التجزئة الذين يعملون مع اإك�سبو 2020 دبي 
من ا�سم جتاري عاملي را�سخ اإ�سافة اإىل منتجات عالية 
اجلودة يجري ت�سنيعها من قبل اأكرث من 70 �سركة 

مرخ�سة ر�سميا«.
دبي   2020 لإك�سبو  الرئي�سي  ال�سعار  م��ن  وب��وح��ي 
ومو�سوعاته  امل�ستقبل”  و���س��ن��ع  ال��ع��ق��ول  “توا�سل 
ال��ف��ر���ض وال��ت��ن��ق��ل وال���س��ت��دام��ة �ستغطي  ال��ف��رع��ي��ة 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  ل��ع��الم��ة  احل���ام���ل���ة  امل��ن��ت��ج��ات 
الأ�سعار والفئات مبا يف ذلك  التجارية جمموعة من 
ال��ه��داي��ا ال��ت��ذك��اري��ة وال��ت��ذك��ارات وم��ن��ت��ج��ات ال�سحة 
واجلمال ولعب الأطفال والألعاب واملنتجات امل�سنوعة 
2020 والتي من  اإك�سبو  املرتبطة ب�سخ�سية  حمليا 

املقرر اأن يك�سف عنها يف الأ�سهر املقبلة.
و�سيت�سمن عر�ض البيع بالتجزئة يف اإك�سبو 2020 
�سديدة  تقع يف مناطق  ثابتة  بيع  اأربعة منافذ  وج��ود 
م��ن مناطق  ك��ل منطقة  ل���ل���زوار.. واح���د يف  اجل���ذب 
املو�سوعات الفرعية الثالث والرابع يف �ساحة الو�سل 
املحور املركزي ملوقع اإك�سبو. كما �سيتمكن الزوار من 
�سراء ب�سائع من متاجر الهدايا داخل بع�ض الأجنحة 
املتنقلة والبائعني  واأك�ساك البيع بالتجزئة والعربات 
يف  امل��وق��ع  خ��ارج  التجزئة  جت��ار  اجلوالني.و�سيتمكن 
اأنحاء دولة الإم��ارات من ال�ستفادة من وجود  جميع 
الأع��م��ال وال�سياح الذين  ال����زوار م��ن رج���ال  م��الي��ني 
الفرتة  يف  ذل��ك  يف  مبا  �سنويا  البالد  على  يتوافدون 
اأن حتقق  امل��ت��وق��ع  وم���ن   .2020 ع���ام  ت�����س��ب��ق  ال��ت��ي 
امل��ن��ت��ج��ات احل��ام��ل��ة ل��ع��الم��ة اإك�����س��ب��و ال��ت��ج��اري��ة طلبا 
عاليا عليها يف مراكز الت�سوق وجهات البيع بالتجزئة 
التجزئة  اأم�����ام جت����ار  ال��ف��ر���س��ة  و���س��ت��ت��اح  الأخ�������رى. 
املختارين لي�سبحوا موزعي تذاكر معتمدين ليمكنهم 

ال�ستفادة من تدفق اإيرادات اإ�سافية.
فر�سة   2020 لإك�سبو  الإل��ك��رتوين  ال�سوق  وميثل 
عاملي.  جمهور  اإىل  للو�سول  التجزئة  لتجار  اإ�سافية 

���س��ت��ك��ون ه���ذه ال��ب��واب��ة الإل��ك��رتون��ي��ة م��دجم��ة �سمن 
املن�سات الرقمية لإك�سبو 2020 دبي.

الإنرتنت  ع��رب  ال��ع��ط��اءات  ت��ق��دمي  عملية  و���س��ت��ك��ون 
 2020 لإك�سبو  الر�سميني  التجزئة  بائعي  لختيار 
اأي  ومن  الأحجام  جميع  من  لل�سركات  مفتوحة  دبي 
ترغب  التي  ال�سركات  على  ويتعني  ال��ع��امل.  يف  مكان 
يف  الت�سجيل  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ط��ل��ب  تلقي 
حيث   esource.expo2020dubai.ae
من  التجارية  الفر�ض  اأح��دث  متابعة  اأي�سا  ميكنهم 

اإك�سبو 2020 دبي.
ال�سرق  منطقة  يف  ي��ق��ام  دويل  اإك�����س��ب��و  اأول  وي��ت��وق��ع 
مليون   25 ا�ستقبال  اآ�سيا  وجنوب  واأفريقيا  الأو�سط 
زي���ارة يف ف��رتة ان��ع��ق��اده م��ا ب��ني 20 اأك��ت��وب��ر 2020 
ي��اأت��ي حوايل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن   2021 اأب��ري��ل  و10 
%70 م��ن زواره م��ن خ��ارج دول��ة الإم����ارات العربية 
املتحدة وهو ما ميثل اأكرب ن�سبة من الزوار الدوليني 
يف تاريخ معار�ض اإك�سبو الدولية وبالتايل ميثل اإك�سبو 

دبي فر�سة جتارية كربى لتجار التجزئة.

•• اأبوظبي -وام:

مو�سعاً  اجتماعاً  القت�ساد  وزارة  عقدت 
مع ممثلي احتاد الغرف التجارية وغرف 
ال���ت���ج���ارة وال�����س��ن��اع��ة مب��خ��ت��ل��ف اإم�����ارات 
وتي�سري  ت�سهيل  ���س��ب��ل  مل��ن��اق�����س��ة  ال���دول���ة 
مم��ار���س��ة الأع��م��ال داخ���ل ال��دول��ة، خا�سة 
فيما يتعلق بالر�سوم احلكومية، ويف �سوء 
ال�سادرة  والتو�سيات احلكومية  القرارات 

موؤخراً حول هذا ال�سدد.
حممد  املهند�ض  �سعادة  الج��ت��م��اع  ح�سر 
اأحمد بن عبد العزيز ال�سحي وكيل وزارة 
و�سعادة  القت�سادية  لل�سوؤون  القت�ساد 
امل�ساعد  الوكيل  املهريي  بطي  بن  حميد 
لل�سوؤون التجارية بالوزارة، و�سعادة حميد 
حم��م��د ب���ن ���س��امل الأم�����ني ال���ع���ام لحتاد 
غرف التجارة وال�سناعة بالدولة، و�سعادة 
مبختلف  التجارية  ال��غ��رف  عموم  م���دراء 

اإمارات الدولة.
وي��اأت��ي الج��ت��م��اع ب��ه��دف ت��ع��زي��ز م�ستوى 
واجلهات  ال����وزارة  ب��ني  واحل���وار  التن�سيق 
عالقات  وتنمية  اخلا�ض  للقطاع  املمثلة 

ال�سراكة القائمة بني الطرفني، و�سياغة 
بيئة  حت�سني  مبوا�سلة  الكفيلة  الآل��ي��ات 
اأك���رث ك��ف��اءة وجاذبية  الأع���م���ال وج��ع��ل��ه��ا 
لالقت�ساد  التناف�سية  ال��ق��درة  وت��ط��وي��ر 
يف  ال��دول��ة  توجهات  يرتجم  مب��ا  الوطني 

هذا ال�سدد.
وت����ب����ادل اجل����ان����ب����ان، خ�����الل الج���ت���م���اع، 
ن�����س��ب وم���ع���دلت الر�سوم  ال��ن��ق��ا���ض ح���ول 
املقدمة  اخل���دم���ات  مل��خ��ت��ل��ف  احل��ك��وم��ي��ة 
الدولة  باأ�سواق  العامل  اخلا�ض  للقطاع 
وتكلفتها على ممار�سة الأعمال، واأي�سا مت 
التطرق ملا اأعلنه جمل�ض الوزراء املوقر يف 
فرباير من العام اجلاري فيما يتعلق بعدم 
زيادة الر�سوم الحتادية ملدة 3 �سنوات، ما 
من �ساأنه اأن يعزز من ممكنات ال�ستقرار 
ال�ستثمار  ح��رك��ة  وي���دع���م  الق��ت�����س��ادي 

والتجارة.
بن  اأح��م��د  حممد  املهند�ض  ���س��ع��ادة  وق���ال 
الإم����ارات  دول���ة  اإن  ال�سحي،  ال��ع��زي��ز  عبد 
متميزة  ودول��ي��ة  اإقليمية  مبكانة  تتمتع 
على �سعيد �سهولة وجودة مناخ ال�ستثمار 
وبيئة الأعمال بها، وذلك يف ظل املبادرات 

الدولة  تتخذها  التي  ال��رائ��دة  التنموية 
مرنة  وت�سريعية  حتتية  بنية  وامتالكها 
املتوا�سلة  اجلهود  عن  ف�سال  ومتطورة، 
احلكومية  الإج������راءات  خمتلف  لتي�سري 
ال��ذك��ي��ة وتبني  وال��ت��ح��ول نحو اخل��دم��ات 
يف  العاملية  وامل��م��ار���س��ات  التقنيات  اأف�����س��ل 
ه��ذا ال�����س��دد.واأ���س��اف اأن دول���ة الإم����ارات 
ل��ل��ق��ط��اع اخلا�ض  ت��ن��ظ��ر  ن�����س��اأت��ه��ا  م���ن���ذ 

وهو  التنمية،  يف  اأ�سا�سياً  �سريكاً  باعتباره 
ما ترتجمه خمتلف القوانني الت�سريعية 
وال���ق���رارات وامل���ب���ادرات احل��ك��وم��ي��ة �سواء 
التوجهات  يف  اأو  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل 

امل�ستقبلية للدولة وروؤيتها التنموية.
الر�سوم  ف���اإن  اأن���ه مم��ا ل �سك فيه  وت��اب��ع 
احلكومية ت�سكل اإحدى الأدوات الأ�سا�سية 
وا�ستدامة  من��و  عملية  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي 

ف�ساًل  القت�سادية،  والأن�سطة  الأع��م��ال 
القت�ساد  تناف�سية  تعزيز  يف  دوره���ا  ع��ن 
ال����وط����ن����ي وا����س���ت���ق���ط���اب ال����س���ت���ث���م���ارات 
هذا  م����ن  اأن������ه  اإىل  م�������س���ريا  الأج���ن���ب���ي���ة، 
دورية  على  حتر�ض  ال���وزارة  ف��اإن  املنظور 
الج���ت���م���اع م���ع مم��ث��ل��ي ال��ق��ط��اع اخلا�ض 
والغرف التجارية لتعزيز م�ستوى احلوار 

امل�سرتك.

•• دبي -وام: 

اأك�����د ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د بن 
دب���ي رئي�ض  ن��ائ��ب ح��اك��م  اآل م��ك��ت��وم  را����س���د 
م��رك��ز دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي اأن امل��رك��ز يوا�سل 
اأهداف  حتقيق  يف  م��وؤث��ر  اإي��ج��اب��ي  دور  لعب 
تنتهجها  التي  القت�سادي  التنويع  �سيا�سة 
دب����ي م��ن��ذ ع���ق���ود وذل�����ك م���ن خ����الل تعزيز 
�سراكاته مع كربى املوؤ�س�سات املالية العاملية 
اأعمالها من خالل  ودعم  اأهمها  وا�ستقطاب 
بيئة منوذجية توفر خمتلف مقومات النمو 
جديدة  اآف��اق  اكت�ساف  على  �سركائها  وتعني 
الإجناز  م��ن  متقدمة  م�ستويات  ب��ل��وغ  نحو 
والتعاون  التفاهم  من  اأ�سا�ض  على  والتميز 
عمل  ا�سرتاتيجية  اأن  �سموه  واأو�سح  البناء. 
العام  واإط��اره��ا  م�سمونها  يف  تعك�ض  امل��رك��ز 
روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” الرامية اإىل 
ت��اأك��ي��د م��وق��ع دب���ي ك��وج��ه��ة ع��امل��ي��ة لالبتكار 
ال��ذي توا�سل فيه  ال��وق��ت  وال���س��ت��ث��م��ار.. يف 
الإم�������ارة ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا ك��م��رك��ز حموري 
لنطالق كل من ي�سعى للو�سول اإىل فر�ض 
الأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  يف  للنمو  اأرح����ب 
ي��ق��در ناجتها  ال��ت��ي  اآ�سيا  واأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب 

املحلي الإجمايل بنحو 77 تريليون دولر.
الطيبة  للنتائج  ارتياحه  عن  �سموه  واأع��رب 
العاملي  امل������ايل  دب�����ي  م���رك���ز  ي���وا����س���ل  ال���ت���ي 
املعايري  اأرقى  حتقيقها مع اللتزام بتطبيق 
“ ن�سكر كل  ال��ع��امل��ي��ة.. م�سيفا  وامل��م��ار���س��ات 
اأهم  بني  املركز  مكانة  تر�سيخ  يف  �ساهم  من 
امل��ال��ي��ة ع��امل��ي��ا، ويف مقدمتهم  امل��راك��ز  واأك��ف��اأ 
اأن��ح��اء ال��ع��امل للثقة  ���س��رك��اوؤن��ا م��ن خمتلف 
وللمركز  دب��ي  لإم���ارة  اأول��وه��ا  التي  الكبرية 
والنجاح  الإجن����ازات  م��ن  �سنوات  م��دار  على 
هذه  بتوطيد  التزامنا  ن��وؤك��د  اإذ  امل�����س��رتك.. 
يف  يجد  من  كل  بان�سمام  ونرحب  ال�سراكة 
�سعارا  التميز  اخ��ت��ارت  التي  املنظومة،  ه��ذه 
من  مزيد  اإىل  للو�سول  الأمثل  اخليار  لها، 

فر�ض النمو والزدهار«.
اإع��الن مركز دب��ي املايل  ج��اء ذل��ك مبنا�سبة 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الرائد  العاملي.. 
واأفريقيا وجنوب اآ�سيا - ام�ض- عن ت�سجيل 
املختلفة  قطاعاته  م�ستوى  على  ق��وي  من��و 
جديدة  ���س��رك��ات  ا�ستقطاب  يف  جن��اح��ه  ب��ع��د 

من جميع اأنحاء العامل خالل الن�سف الأول 
عدد  اإج���م���ايل  ب��ل��غ  اإذ   ..2018 ال��ع��ام  م��ن 
حتى  امل��رك��ز  يف  الن�سطة  امل�سجلة  ال�سركات 
�سركات،   2003 املا�سي  يونيو  �سهر  نهاية 
8 يف املائة مقارنة  مبا ميثل ارتفاعا بن�سبة 
مع 1853 �سركة بنهاية فرتة 31 دي�سمرب 
املائة  يف   14 بن�سبة  �سنوية  وزي��ادة   2017
من 1750 �سركة، وهو ما يوؤكد تنامي ثقة 
يف  املتوا�سلة  العاملية  وال�سركات  امل�ستثمرين 
اإم��ارة دب��ي كمركز م��ايل مرموق يف املنطقة 

املدعومة بروؤية القيادة الر�سيدة.
ال�سركات  ع���دد  يف  امل�ستمر  ال��ن��م��و  ظ��ل  ويف 
ال��ت��ي ت����زاول اأع��م��ال��ه��ا ان��ط��الق��ا م��ن مركز 
دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي.. اأ���س��ب��ح ع��دد ال�سركات 
للخدمات  دب�����ي  “�سلطة  ق��ب��ل  م��ن  املنظمة 
باأن  علما  �سركة..   614 من  اأك��رث  املالية” 
هناك 493 �سركة ن�سطة يف قطاع اخلدمات 
امل��ال��ي��ة. وت���وؤك���د ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج ال��ق��وي��ة مرة 
“ اأف�سل مركز  اأخ��رى بالإ�سافة اإىل جائزة 
امل��رك��ز خالل  “ ال��ت��ي ح�سدها  دويل  م���ايل 
الأوروب�����ي«  “الرثوات  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  ح��ف��ل 
 WealthBriefing European
بها  يتمتع  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة  امل��ك��ان��ة   ..2018
واأحد  املنطقة  رائ��دة يف  املركز كبوابة مالية 

اأف�سل 10 مراكز مالية عاملية.
القوي  والأداء  املتوا�سل  النمو  على  وتعليقا 
حمافظ  كاظم  عي�سى  �سعادة  قال  للمركز.. 
م��رك��ز دب����ي امل����ايل ال��ع��امل��ي “ ت�����س��ك��ل ركائز 
التحتية  والبنية  دب��ي  يف  ال��ق��وي  القت�ساد 
امل��ت��ط��ورة يف م��رك��ز دب��ي امل���ايل العاملي حجر 
ال���ذي تنطلق م��ن��ه م�����س��رية منونا  الأ���س��ا���ض 
قيادتنا  روؤي������ة  ���س��اه��م��ت  وق����د  امل�������س���ت���دام.. 
امل�ستقبلية يف اإر�ساء بيئة اأعمال رائدة تتمتع 
من  ع���ززت  ا�ستثنائية  واإم��ك��ان��ات  مب��ق��وم��ات 
جاذبيتها لت�سبح اخليار الأول لدى العديد 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ال�سخمة  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن 

العامل ».
املركز بلعب دور حيوي يف  “ يلتزم  واأ���س��اف 
اخلدمات  ���س��ن��اع��ة  م�ستقبل  م��الم��ح  ر���س��م 
���س��اأن اخلدمات  امل��ن��ط��ق��ة.. وم���ن  امل��ال��ي��ة يف 
اأن متكنه من مواكبة  يوفرها  التي  الرائدة 
دور حموري يف  امل�ستقبلية ولعب  التوجهات 

دفع عجلة تطور قطاع اخلدمات املالية ».
اأم����ريي الرئي�ض  م��ن ج��ان��ب��ه.. ق���ال ع����ارف 
العاملي  امل��ايل  دب��ي  مركز  ل�سلطة  التنفيذي 

“ ���س��ج��ل م��رك��ز دب����ي امل����ايل ال��ع��امل��ي بداية 
زخما  2018، مبا عك�ض  العام  قوية خالل 
اإيجابيا على �سعيد جذب املزيد من العمالء 
من ال�سركات النا�سئة يف جمال التكنولوجيا 
املالية وال�سركات العاملية.. وجاء اختيار هذه 
انطالقا  العاملي  امل��ايل  دب��ي  ملركز  ال�سركات 
من مكانته املتميزة كوجهة مف�سلة لتاأ�سي�ض 
ذلك  ويرجع  املنطقة..  الأعمال يف  ومزاولة 
احلافل  �سجلنا  بينها  م��ن  اأ���س��ب��اب  ع��دة  اإىل 
وبنيتنا  ع��ام��ا   15 م����دار  ع��ل��ى  ب����الإجن����ازات 
القانونية  واأن��ظ��م��ت��ن��ا  امل���ت���ط���ورة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
اأف�سل  اإىل  الو�سول  واإمكانية  والتنظيمية 

الكفاءات والكوادر املالية يف املنطقة ».
وتاأتي امل�ساهمة يف تر�سيخ مكانة دبي كمركز 
ا�ستثمار عاملي يف مقدمة اأولويات مركز دبي 
جزءا  امل�ساهمة  ه��ذه  باعتبار  العاملي  امل���ايل 
 ..2024 من��وه  ا�سرتاتيجية  م��ن  اأ�سا�سيا 
ومتا�سيا مع هذا اللتزام وتنفيذا لتوجيهات 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم 
اأعلن مركز  الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”.. 
اإطالق   2018 اأبريل  العاملي يف  امل��ايل  دب��ي 
بهدف  جديدة  ا�سرتاتيجية  مبادرات  ثالث 
وتعزيز  دب���ي  يف  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و  حتفيز 
القت�سادية  للحركة  كمركز حيوي  مكانتها 

العاملية.
للمركز يف ثالثة  الثالث  امل��ب��ادرات  وتتجلى 
حم���اور وه���ي 1 ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دب���ي كمركز 
حيوي جلذب ال�ستثمارات الأجنبية وخا�سة 
م���ن ج���ن���وب ����س���رق اآ����س���ي���ا، 2 مت��ك��ني اإمت����ام 
اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة ل��ل�����س��رك��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
املركز، 3 وتوفري الت�سهيالت الالزمة لعبور 

املنتجات املالية من دبي.
وك��ج��زء م��ن امل��ب��ادرة ال��ت��ي ت��رك��ز على جذب 
وتعزيز  امل��ب��ا���س��رة  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات 
ال�����دور احل���ي���وي ال����ذي ت��ل��ع��ب��ه دب����ي كمركز 
ا�سرتاتيجي بارز ملبادرة “احلزام والطريق” 
ال�����س��ي��ن��ي��ة.. ق���ام م��رك��ز دب���ي امل����ايل العاملي 
واملميزات  التطوير  اأوج��ه  باإدخال مزيد من 
على حمفظة عرو�سه و�سراكاته القوية مع 
ا�ستخدام  توا�سل  التي  ال�سينية  املوؤ�س�سات 
امل��رك��ز ك��ب��واب��ة اأ���س��ا���س��ي��ة ل��ه��ا ل��ل��و���س��ول اإىل 
فر�ض النمو. وحظيت هذه اجلهود املبذولة 
�سيني  لوفد  ا�سرتاتيجية  زي��ارة  من  بدعم 
رفيع امل�ستوى بقيادة كيان كمينغ، نائب وزير 

اإىل  ال�سعبية،  ال�سني  بجمهورية  ال��ت��ج��ارة 
اجتماع  ورك��ز  املا�سي.  مايو  �سهر  يف  امل��رك��ز 
الوفد على جمالت التعاون التي ميكن من 
والطريق”  “ احل���زام  م��ب��ادرة  دع��م  خاللها 
طريق  مبثابة  لتكون  ال�سني  اأطلقتها  التي 
اهتمام  اإىل  ت��ط��رق  ك��م��ا  اجل���دي���د،  احل��ري��ر 
املتزايد  ال�����س��ي��ن��ي��ة  وال�����س��رك��ات  امل��وؤ���س�����س��ات 
مبوا�سلة اأعمالها انطالقا من املركز وبيئته 
يف  هائلة  اإمكانات  من  متتلكه  مبا  املتطورة 

قطاع التكنولوجيا املالية.
اإقليميا  العاملي مقرا  املايل  دبي  ويعد مركز 
لأك����رب اأرب���ع���ة م�����س��ارف ���س��ي��ن��ي��ة م���ن حيث 
اإجمايل الأ�سول، وهي: بنك ال�سني والبن�ك 
الزراع�ي ال�س�يني والبنك ال�سناعي التجاري 

ال�سيني وبنك ال�سني للتعمري.
ع���الوة على ذل���ك.. اأدخ���ل م��رك��ز دب��ي املايل 
العاملي مزيدا من التح�سينات اإىل قطاع اإدارة 
الرثوات يف وقت �سابق من العام اجلاري من 
خالل اإ�سدار قانونني جديدين، هما: قانون 
منا�سبة  بيئة  يوفر  ال��ذي  الئتمان  �سناديق 
وقانون  امل��رك��ز،  يف  الئتمان  �سناديق  لعمل 
املوؤ�س�سات الذي يقدم نظاما جديدا بالكامل 
يوفر بدوره مزيدا من الثقة واملرونة لإدارة 
وفقا  واملوؤ�س�سات اخلريية  الرثوات اخلا�سة 

لأف�سل املمار�سات الدولية.
اإع����الن م��رك��ز دب���ي امل���ايل العاملي  ويف ���س��وء 
التكنولوجيا  اأع��م��ال  بيئة  برت�سيخ  التزامه 
جهوده  تكللت  اجل��اري..  العام  خالل  املالية 
بالنجاح حيث يحت�سن اليوم جمتمعا حيويا 
اأكرث  ي�سم  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا  جم���ال  يف 
وا�سعة  رائ�����دة وجم��م��وع��ة  ���س��رك��ة   50 م���ن 
اإ�سافة  امل��ال��ي��ة..  التكنولوجيا  ���س��رك��ات  م��ن 
بينها  من  الداعمة  املركز  برامج  حزمة  اإىل 
رخ�سة اختبار البتكار ورخ�سة التكنولوجيا 
جانب  اإىل  تفاعلية،  عمل  وم�ساحة  امل��ال��ي��ة 
اأك���رب جمتمع مايل  اإىل  ال��و���س��ول  اإم��ك��ان��ي��ة 
كفيلة  كانت  العوامل  ه��ذه  وك��ل  املنطقة.  يف 
بتحويل املركز اإىل بيئة عمل رائدة يف جمال 
املنطقة،  م�ستوى  على  املالية  التكنولوجيا 
مراكز  ع�سرة  اأف�سل  ك��اأح��د  مكانته  وتاأكيد 

تكنولوجيا مالية عامليا.
اجلاري..  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف  وخ��الل 
اأ����س���در م��رك��ز دب���ي امل���ايل ال��ع��امل��ي رخ�����س��ة ل� 
%50 من ال�سركات النا�سئة التي �ساركت يف 
الن�سخة الأوىل من برنامج “فينتك هايف”، 

م�سرع التكنولوجيا املالية الأول من نوعه يف 
املنطقة. وقد جنحت هذه ال�سركات يف جمع 
10 ماليني دولر كتمويل راأ�سمايل لتنفيذ 

خططها للنمو.
“فينتك  برنامج  م��ن   2018 دورة  وت��رك��ز 
�سركة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ت��ق��ام  ال��ت��ي  هايف”، 
املتعلقة  اجل��وان��ب  كافة  على  “اأك�سنت�سر”، 
ذلك  يف  مب��ا  امل��ال��ي��ة،  التكنولوجيا  ب�سناعة 
التكنولوجيا املالية الإ�سالمية والتكنولوجيا 
تكنولوجيا  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، 
من  اجل��دي��دة  ال���دورة  وا�ستقطبت  التاأمني. 
الربنامج اأكرث من 300 طلب ا�سرتاك من 
اختيار  �سيتم  حيث  طموحة،  نا�سئة  �سركات 
ملدة  ال��ربن��ام��ج  اإىل  ل��الن�����س��م��ام  م��ن��ه��ا   15
وحظي  �سبتمرب.  �سهر  خ��الل  اأ�سبوعا   12
من  ق��وي  بدعم  ال��ت��اأم��ني  تكنولوجيا  قطاع 
ذلك  يف  مبا  العاملية  التاأمني  �سركات  ك��ربى 
اإيه اآي جي AIG Insurance وتكافل 
و�سركة   Takaful Emarat الإم���ارات 
 Zurich امل�����ح�����دودة  ل���ل���ت���اأم���ني  زي����وري����خ 

.  Insurance
هايف..  فينتك  برنامج  جلهود  وا�ستكمال 
تفاهم  العاملي مذكرة  امل��ايل  دبي  وقع مركز 
بارترنز«  فينت�سر  اإي�ست  “ميدل  �سركة  مع 
MEVP، حيث تهدف هذه التفاقية اإىل 
لالرتقاء  اجلهتني  بني  فيما  التعاون  تعزيز 
راأ�ض  ل�ستثمارات  التكنولوجية  باملنظومة 
امل��ن��ط��ق��ة. ومت دع���م هذه  امل����ال اجل�����ريء يف 
اجل��ه��ود ب�����س��راك��ة اأب��رم��ه��ا م��رك��ز دب���ي املايل 
ب���وت كامب  اأب  ���س��ت��ارت  ���س��ب��ك��ة  ال��ع��امل��ي م���ع 
بهدف تطوير   Startupbootcamp
يف  املتنامية  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا  منظومة 
املركز اإىل جانب ت�سجيع ودعم ريادة الأعمال 
اإمكانية  ب��ح��ث  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
التكنولوجيا  ل�سركات  برامج  ع��دة  تاأ�سي�ض 

املالية النا�سئة يف مراحلها الأوىل.
ك��م��ا وق���ع م��رك��ز دب���ي امل���ايل ال��ع��امل��ي موؤخرا 
مذكرة تفاهم مع جمعية فاينان�ض اإنوفي�سن 
اجلهة   ،Finance Innovation
ال��ر���س��م��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ت�����س��ج��ي��ع الب���ت���ك���ار يف 
باري�ض،  وم��ق��ره��ا  الفرن�سي  امل���ايل  ال��ق��ط��اع 
التكنولوجيا  بيئة  التعاون يف تطوير  بهدف 
ال�����س��وق��ني وت�����س��ه��ي��ل تبادل  ك��ل��ت��ا  امل��ال��ي��ة يف 
التنظيمية  هيئاتهما  املعرفة واخلربات بني 

وجمتمعيهما املاليني.

االإمارات وال�سني.. منوذج لقوة العالقات 
يف جميع املجاالت وال�سياحة من اأبرزها

•• بكني-وام:

ال�سعبية  ال�سني  املتحدة وجمهورية  العربية  الإم��ارات  دولة  تهتم كل من 
التبادل  ومنها  املجالت  جميع  يف  بينهما  فيما  العالقات  وتقوية  بتعزيز 
على  الطرفني  لكال  ج��ذب  مقومات  م��ن  ال��ب��ل��دان  ب��ه  يتمتع  مل��ا  ال�سياحي 

ال�سواء.
وق���د ���س��اه��م��ت ق���وة ت��ل��ك ال��ع��الق��ات يف ال��ن��م��و امل��ل��ح��وظ يف اأع�����داد ال�سياح 
 2017 التي بلغت نحو مليون �سائح خالل عام  الإم��ارات  اإىل  ال�سينيني 
وزيادة معدلت ال�ستثمار القت�سادي والتجاري املتبادل بني البلدين الذي 

و�سل خالل العام املا�سي اإىل اأكرث من 50 مليار دولر.
�ساعد على ذلك قوة ومتانة العالقات ال�سيا�سية بني البلدين ال�سديقني 
التي ب��داأت يف عام 1984، فقد افتتحت دولة الإم��ارات �سفارتها يف بكني 
اإ�سافة   1985 اأبوظبي يف  1987، بينما فتحت ال�سني �سفارتها يف  عام 
اإىل قن�سلية عامة لها يف دبي عام 1988. ووفرت دولة الإمارات العربية 
املتحدة كل و�سائل اجلذب لل�سائحني ال�سينيني فاإىل جانب ما تتمتع به 
ب��ارزة يرنو جميع ال�سائحني من �ستى  دولة الإم��ارات من معامل �سياحية 
اأهمية خا�سة فوفرت له  اأولت ال�سائح ال�سيني  اأنحاء العامل لزياتها فقد 
ال�سينيون  النزلء  يعترب  حيث  الدولة  يف  الكرمية  الإق��ام��ة  مقومات  كل 

العدد الأكرب منذ بداية 2018 يف املن�ساآت الفندقية يف الإمارات.
وتعترب الإمارات وجهة مميزة بالن�سبة لل�سائح ال�سيني حيث جتمع الدولة 
بني الأ�سالة واحلداثة وهناك جهود كبرية تبذلها دائرة الثقافة وال�سياحة 
و�سول  لت�سهيل  املحلية  اجلهات  من  العديد  مع  وثيق  ب�سكل  اأبوظبي   –
القطاع وتوفري جتربة �سياحية جذابة فقد مت  ال�سيني وتن�سيط  ال�سائح 
اإن�ساء مرافق عاملية تلبي احتياجات الزائر ال�سيني وخ�سو�سا فيما يتعلق 
مرن  ربط جوي  وتوفري خطوط  الزيارة  وتاأ�سريات  الدفع  باللغة وطرق 

على منت اأ�سطول حديث من الطائرات.
وقد �ساهم قرار دولة الإمارات ال�سرتاتيجي مبنح زوار جمهورية ال�سني 
ال�سعبية تاأ�سرية دخول عند و�سول املطارات واملنافذ احلدودية يف منو عدد 

الزوار من ال�سني اإىل الدولة لي�سل اإىل 5 اأ�سعاف.
دولة  حر�ست  فقد  اجلانبني  بني  وال�سياحية  الثقافية  العالقات  وتتعزز 
اأبوظبي  ملعر�ض  �سيف  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  ت�سمية  على  الإم���ارات 
الكتاب  من  امل�ستوى  رفيع  وف��دا  وا�ست�سافت   2014 عام  للكتاب  ال��دويل 
واملبدعني ال�سينيني الذين �ساهموا يف اإثراء احلوار الثقايف بني اجلانبني، 
ومت اإطالق مكتبة مركز ال�سيخ زايد بجامعة الدرا�سات الأجنبية ببكني يف 
بني  الثقايف  التبادل  وتعزيز  العربية  الثقافة  اإىل  للتعرف  وذلك  املعر�ض، 

ال�سني والإمارات.
رئي�سيا  حدثا  �سنة  كل  من  يناير  �سهر  يف  ال�سينية  ال�سنة  راأ���ض  تعد  كما 
لالحتفال على الأجندة الثقافية يف الإمارات وت�سارك فيه املراكز التجارية 
يف  كونفو�سيو�ض  ملعهد  ف��رع��ني  اإن�����س��اء  ومت  ال�سينيني،  اآلف  وي�ستقطب 
الإمارات، واتفقت الدولتان يف عام 2015 على اأن يتم افتتاح اأول مدر�سة 

دولية �سينية يف دبي بعد عامني، حيث مت الفتتاح يف عام 2017.
وتقوم دولة الإمارات العربية املتحدة بالعديد من احلمالت الرتويجية يف 
املدن ال�سينية من اأجل تعريف ال�سائحني ال�سينني مبا تزخر به الإمارات 
وي�����س��اع��ده��ا يف ذل���ك ال��ن��اق��ل��ت��ان ال��وط��ن��ي��ت��ان “طريان الإم�����ارات والحت���اد 
الطائرات وتعتربان ج�سرا  اأحدث  اأ�سطول من  اللتان متلكان  للطريان” 
جوية  رحلة   150 من  اأك��رث  ت�سريان  حيث  ببع�سهما  احل�سارتني  ي�سل 
اأ�سبوعياً بني البلدين، اإىل جانب الأن�سطة التعريفية التي تتم اإقامتها يف 
املدن ال�سينية للرتويج لل�سياحة يف دولة الإمارات. ومن اأبرز املعامل التي 
هو  ال�سعبية  ال�سني  زيارته جلمهورية  الإماراتي خالل  ال�سائح  بها  يهتم 
�سور ال�سني العظيم الذي ميتد على احلدود ال�سمالية وال�سمالية الغربية 
لل�سني ويبلغ طوله نحو 2400 كيلو مرت وهو اأحد اأهم مواقع الرتاث 
ال��ع��امل يف  ال�سبع اجل��دي��دة يف  الدنيا  م��ن عجائب  واح���دا  واخ��ت��ري  العاملي 

ا�ستطالع للراأي الدويل عام 2007.
ويعترب �سور ال�سني العظيم م�سروعا دفاعيا ع�سكريا قدميا بارزا ونادرا يف 
التاريخ املعماري الب�سري ويرمز لالأمة ال�سينية، ويظهر ذكاء ال�سينيني 
القدماء وي�ستهر يف العامل بتاريخه العريق و�سخامة حت�سيناته وعظمته 
املمالك  العظيم خ��الل عهد  ال�سني  ���س��ور  ب��ن��اء  ال��ب��دء يف  وق��د مت  وق��وت��ه 

املتحاربة قبل اأكرث من 2000 عام.
ويعترب �سور ال�سني العظيم م�سروعا دفاعيا متكامال يتكون من احليطان 
واأبراج  اجلنود  وثكنات  ال�سرتاتيجية  واملمرات  املراقبة  واأب��راج  الدفاعية 
الإنذار وغريها من املن�ساآت الدفاعية. وي�سيطر على هذا امل�سروع الدفاعي 
�سور  ومي��ر  خمتلفة.  م�ستويات  من  يتكون  متكامل  ع�سكري  قيادي  نظام 
ال�سني العظيم بت�ساري�ض جغرافية خمتلفة ومعقدة، حيث يعرب اجلبال 
فاإن  ولذلك  الأنهار  ويقطع  امل��روج  ويجتاز  ال�سحراء  ويخرتق  والأج��رف 
املناطق  يف  ال�سور  بني  اإذ  اأي�سا  وغريبة  خمتلفة  لل�سور  املعمارية  الهياكل 
ال�سحراوية مبواد مكونة من الأحجار املحلية ونوع خا�ض من ال�سف�ساف 

نظرا ل�سح ال�سخور والطوب.
ال�سور  فبني  ال�سني،  غ��رب  �سمال  الأ�سفر  ال��رتاب  ه�سبة  مناطق  يف  اأم��ا 
يقل عن  وق��وي ل  لكنه متني  امل��ح��روق،  الطوب غري  اأو  املدكوك  بالرتاب 
متانة ال�سور املبني بال�سخور والآجر. وبالإ�سافة اإىل دوره الع�سكري، اأثر 
�سور ال�سني العظيم على التنمية القت�سادية ال�سينية، حيث اإن اجتاه �سور 
واملناخ  الرطب  �سبه  املناخ  الفا�سل بني  تقريبا مع اخلط  ال�سني متطابق 
اجلاف يف ال�سني، واأ�سبح يف الواقع فا�سال بني املناطق الزراعية واملناطق 

البدوية.
اأه�����م امل���ع���امل ال�����س��ي��اح��ة يف ج��م��ه��وري��ة ال�����س��ني ال�����س��ع��ب��ي��ة الق�سر  وم����ن 
الإمرباطوري اأو املدينة املحرمة والتي تقع على م�ساحة تقارب 720 األف 
مرت مربع ويبلغ طولها من اجلنوب اإىل ال�سمال 960 مرتا وعر�سها من 
اأكرث  اإىل  مبانيها  م�ساحة  اإجمايل  وي�سل  750 مرتا  الغرب  اإىل  ال�سرق 
800 مبني وحوايل  اأك��رث من  املجمع  األ��ف مرت مربع وي�سم   150 من 

10 اآلف غرفة.
خ��ارج هذا  ويوجد  اأمتار،   10 ارتفاعه  يبلغ  �سور  املحرمة  باملدينة  يحيط 
ال�سور نهر ا�سطناعي يبلغ عر�سه 52 مرتا وي�سمى “نهر هو ت�سنغ” اأي 
باملدينة  املحيط  ال�سور  اأرك��ان  ركن من  كل  وعلى  املدينة،  الدفاع عن  نهر 
معقدة  املق�سورات  ه��ذه  هياكل  وكانت  ال�سكل.  جميلة  مق�سورة  املحرمة 
ت�سعة دعامات و18 عمودا و72  باأنها مكونة من  النا�ض  للغاية وي�سفها 

دعامة فرعية.
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العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5653  عمايل جزئي
جوزف  املدير/جوي  وميثلها  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  جا�ض  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
غ�سوب جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /امييليانو برينا�سكوين وميثله:رو�سة 
ح�سني ال�سيد حم�سن العطار قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )104000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %9 
ال�ساعة   2018/7/19 املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�سة  لها  ال�ستحقاق.وحددت  تاريخ  من 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.A.5:بالقاعة �ض   08.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4611  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ول���ي���د اح��م��د ع��ب��دال��ون��ي�����ض ال�����س��ي��د ع���وين جم��ه��ول حمل 
ومتثلها/اح�سان  ال��ع��ق��اري��ة  ل��ل��و���س��اط��ة  ا�سيت�ض  /روي�����ال  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق���ام���ة 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  عتباين  حممد  عبدالقادر  حممود 
ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م(   100000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
رقم:MB181938947AE.وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/7/29 
ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/7184  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  للتدريب  هارف�ست  1-م��رك��ز   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  قد  قا�سم  احمد  اأني�ض  حممد  حممد  /امي��ن  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة 
 17550( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
وامل�����س��اري��ف رقم  وال��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )2000( دره���م  وت���ذك���رة  دره����م( 
الحد  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  ال�سكوى:MB183827888AE.وحددت 
فاأنت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة �ض   08.30 ال�ساعة   2018/8/26 املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/6608  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ال���ع���م���اد ال��ه��ن��د���س��ي��ة ل��الع��م��ال ال��ف��ن��ي��ة �������ض.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ل��وي�����ض ت���وف���ور ق���د اأق�����ام عليك 
 11979( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
وامل�����س��اري��ف رقم  وال��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )2000( دره���م  وت���ذك���رة  دره����م( 
الحد  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  ال�سكوى:MB182456801AE.وحددت 
املوافق 2018/8/5 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
       مذكرةاعادة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5839  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-����س���اج ه���او����ض ل��ل��وج��ب��ات اخل��ف��ي��ف��ة جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي /عالء حممد ابراهيم علي قد اأقام عليك الدعوى 
وتذكرة  درهم(   15600( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
امل��ح��ام��اة رقم  ع���ودة مببلغ )3000( دره���م وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب 
الثالثاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  ال�سكوى:mb182260432ae.وحددت 
فاأنت  ل��ذا    ch1.A.4:بالقاعة �ض   10.00 ال�ساعة   2018/7/31 املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

       مذكرةاعادة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/6900  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-دي��ف��ي��ل��وب��رز مل���ق���اولت ال��ب��ن��اء ��������ض.ذ.م.م جمهول 
اأق��ام عليك  قد  يو�سف  /را�سد ح�سني حممد  املدعي  ان  القامة مبا  حمل 
 44210( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
وامل�����س��اري��ف رقم  وال��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )1500( دره���م  وت���ذك���رة  دره����م( 
الربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  ال�سكوى:MB183555932AE.وحددت 
فاأنت  ل��ذا    ch1.A.1:بالقاعة �ض   10.00 ال�ساعة   2018/7/25 املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

       مذكرةاعادة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/5987  عمايل جزئي

جمهول  الفنية  للخدمات  املهيوبي  خ��ال��د  1-ي��و���س��ف   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  احمد  ال�سيخ  بابكر  /حممد  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
درهم(   6800( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
وتذكرة عودة مببلغ وقدره )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى 
رقم:MB182685562AE.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.4:بالقاعة ���ض   10.00 ال�ساعة   2018/7/31
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/2200  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- جي ال جي للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/اوادي براتاب  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8717( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم 
التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/2784  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- جي ال جي للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ماهيندر كومار  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8261( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )813( درهم ر�سوم 
التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/2347  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- جي ال جي للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�ساميو ن�ساد رام �سوبهاج  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10406( 
او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )950(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/2785  تنفيذ عمايل 
ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  ال جي  ���س��ده/1- جي  املنفذ  اىل 
دهايل   دهايل  كهرودي  التنفيذ/و�سماديف  طالب  ان  مبا  القامة 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )9129( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/2748  تنفيذ عمايل 

���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة  اىل املنفذ �سده/1- امباير ميتل اند�سرتيز 
التنفيذ/اجي�ض كوتاليل �ساندران وميثله:يو�سف حممد احمد  مبا ان طالب 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  يو�سف احلمادي  قد 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )99500( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )7160( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/4715  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- ال�سيد عبدال�سالم �سالح للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا اأن املدعي/ عمرو حممد حممد احمد يون�ض نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/9/19  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/

مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  يون�ض  احمد  عمرو حممد حممد 
)7024( درهم وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب 
عمل اخر عند تنفيذ احلكم وباملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات ورف�ست ما عدا 
ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2412 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- درابي�ض اند فلورز للتجارة �ض.ذ.م.م جمهويل حمل 
ال�سارقة وميثله:احمد  القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سوي�ض بلهوتيل 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليكم  امل��ي��دور املهريي قد  احل��اج خ��ادم بطي 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )94293( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/2324 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- المارات لنظمة الت�سميم والديكور �ض.ذ.م.م 2- حممد 
الت�سميم  الم��ارات لنظمة   - �سخ�سيا  بربور/ب�سفته كفيال  ابراهيم  م��روان 
التنفيذ/م�سرف  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  ����ض.ذ.م.م  والديكور 
الهالل �ض.م.ع وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليكم الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1971658.14( 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/1932 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- �سركة بريوت للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م 2- مدحت 
التنفيذ/فينيك�ض  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  منري  حممد  طلعت 
جورج  وميثله:روكز  ����ض.ذ.م.م  ال�سناعية  وايف  من  ف��رع  برودكت�ض  كونكريت 
حبيقه قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )31339.5( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية بحقك يف حالة  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة   

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة :  اجنيال للتجارة العامة - �ض ذ م م   
ال�سكل  دي��رة - اخل��ريان -  10G ملك �سامل �سعيد بن غدير -  رق��م  العنوان : مكتب 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 664683  رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1088943 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل 
دبي بتاريخ 2017/10/10  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/10/10 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز -   ال�سعايل - دي��رة - هور  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل  واملحا�سبة 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2389722 فاك�ض:   04-2389721  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة :  مرمرة لل�سقق الفندقية - �ض ذ م م   
العنوان : بناية ملك ال�سقر لدارة العقارات الرب�ساء الوىل - بردبي - ال�سكل القانوين 
 : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  القيد  رق��م   672593  : الرخ�سة  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1097715
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2018/7/5  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/7/5  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات 
ام��ني - بردبي -  العنوان :  مكتب رق��م 703 ملك ي�سرى ع��ادل  وتدقيق احل�سابات  
كافة  معه  م�سطحباً    04-5588206 فاك�ض:   04-5588204 هاتف    - التجاري  اخلليج 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
-  هاتف   العنز  ه��ور   - دي���رة   - ال�سعايل  ع��ب��داهلل  - ملك  رق��م 204  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
2389721-04 فاك�ض: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
للتجارة  اجنيال  لت�سفية   اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي 
بتاريخ 2017/10/10  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م   م  ذ  العامة - �ض 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/10/10  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  
العنوان :  مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري - هاتف  
5588204-04 فاك�ض: 5588206-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
لل�سقق  مرمرة  لت�سفية   اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
بتاريخ 2018/7/5  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  الفندقية - �ض ذ م م  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/7/5 وعلى من لديه اأي 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ض 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/585  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-نريو�سان مادو�سانتا �سابارامادو دالوفاتاجى  جمهول 
لند  �سركة  م��ن  )ف��رع  الدولية  /ايكونيك  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
عبداهلل  �سريف  حممد  حبيب   / وميثله  م(  م  ذ   - لال�ستثمار  ريتيل  م��ارك 
املال - قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2018/62 مدين 
كلي بتاريخ 2018/5/2 وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ض  املوافق 2018/9/6 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/728  ا�شتئناف جتاري   

و�سامن  كفيل  ب�سفته  بهان�سايل  لل  بابو  �سده/1-فيجاي  امل�ستاأنف  اىل 
ملديونية بو�سكو �ستيل اند الوي�ض م د م �ض جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف /ماهيندرا بابول بهان�سايل وميثله / موزة عبيد ربيع اخلظر   قد 
ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/2209 جتاري كلي 2018/4/1 
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2018/8/26  ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/104  ا�شتئناف تنفيذ مدين

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-خالد �سعيد علي �سيف الكندي  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /خالد حممد �سعيد نايع النيادي  
تنفيذ  رق��م 2017/476  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احل��ك��م   ا�ستاأنف  ق��د 
جت���اري  وح���ددت لها جل�سه ي��وم الرب��ع��اء  امل��واف��ق 2018/7/18 
يقت�سي  وعليه   ch1.B.7 رقم  بالقاعة  م�ساءا   17.30 ال�ساعة 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/734  جتاري كلي 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ك��ون��ك��ورد ل��ت��ج��ارة الق��م�����س��ة �������ض.ذ.م.م 2- ب���رادي���ب لوجناين 
خيم�سند لوجنانى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك الحتاد الوطني �ض.م.ع 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  ال�سباغ  يو�سف  عبدالعزيز  احمد  وميثله:منى 
املنعقدة بتاريخ 2018/6/11  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك الحتاد الوطني 
بالت�سامن مبلغ وقدره )1.719.182.41(  يوؤديا له  بان  املدعي عليهما  بالزام  ���ض.م.ع 
ال���ت���ايل:2018/4/7 حتى  اليوم  املبلغ من  ذل��ك  على  �سنويا   %9 بواقع  والفائدة  دره��م 
ال�سداد التام ف�سال عن امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما 
عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1933 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة �سي ام ار للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/فينيك�ض كونكريت برودكت�ض فرع من وايف ال�سناعية 
التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  حبيقه  ج��ورج  وميثله:روكز  ����ض.ذ.م.م 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )40397.50( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/507 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- اي تي ايه ميكانيكال �ض.ذ.م.م - فرع جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/تي دي للتجارة ���ض.ذ.م.م وميثله:هاين 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق����ام  ق��د  اجل�سمي  ع��ب��داهلل  م��و���س��ى  رج���ب 
وق��دره )565449( درهم  به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اعاله  املذكورة 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/2017 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- عبداهلل حممود حممد جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�سريي بنجاب للنقل العام �ض.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن 
التنفيذية املذكورة اعاله  اأقام عليكم الدعوى  ح�سن حممد املطوع قد 
طالب  اىل  دره��م   )65134.50( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2276 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- مان�سرتمي للو�ساطة العقارية جمهول حمل القامة 
وميثله:عبدالرحمن  م.د.م.����ض  & �سي  دي  التنفيذ/اي  طالب  ان  مبا 
التنفيذية املذكورة اعاله  اأقام عليكم الدعوى  ح�سن حممد املطوع قد 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )72073( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2294 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- البيت الخ�سر للعقارات - موؤ�س�سة فردية 2- يو�سف علي 
الخ�سر  البيت  مالك   وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته   - املطوع  خلفان  خمي�ض 
للعقارات - موؤ�س�سة فردية جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/راجي 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد  ال�سبيعي  عمري  وميثله:اأمل  �سو  �سميح 
درهم   )134901.50( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م  اع��اله  امل��ذك��ورة 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1935 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- اخل��رباء لتجارة م��واد البناء ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
من  ف��رع  ب��رودك��ت�����ض  كونكريت  التنفيذ/فينيك�ض  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عليكم  اأق����ام  ق��د  حبيقه  ج���ورج  ومي��ث��ل��ه:روك��ز  �������ض.ذ.م.م  ال�سناعية  وايف 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
)120310.70( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 1-بالزام املدعي 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  بينهما.   فيما  والتكافل  بالت�سامن  عليهم 
املذكور خالل  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/623 تنفيذ عقاري

اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- حم��م��د ح���اج اح��م��د جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
طالب التنفيذ/كامران زركر يعقوبي وميثله حممد كمران زركر يعقوبي 
وميثله:عبدالعزيز عي�سى ح�سن عبداهلل العظب املطرو�سي قررت حمكمة 
دبي البتدائية بتاريخ:2018/7/9 اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة )940338( 
درهم يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار حمل احلجز )نوع العقار:�سقة 
 RD085:سكنية - املنطقة وادي ال�سفا 5 - رقم الر�ض:640 - ا�سم املبنى�

- خالل 30 يوم من تاريخ العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
اعالن قرار بالتنفيذ 

يف الدعوى رقم 2011/164 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �سده/1- ال�سائب للو�ساطة العقارية 2- يو�سف احمد �سالح 
التنفيذ/رفيعة  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ر�سيد  ال  احمد 
قررت  املطوع  حممد  ح�سن  وميثله:عبدالرحمن  بو�سنني  �سعيد  احمد 
املالية  باملذكرة  اخطاركم  ب��ت��اري��خ:2018/7/10  البتدائية  دبي  حمكمة 
ل�سداد  وذل��ك  امل�ستجدة  با�سافة  الق�سايا  ح�سابات  ق�سم  م��ن  ال�سادر 

املرت�سد يف ذمتكم وقدره )317088( درهم.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/72  تنفيذ عقاري   
مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2015/348 عقاري كلي ، ب�سداد 

املبلغ املننفذ به وقدره )1016210( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:متيم بن فا�سل بن حممد خريى القباين

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- �سركة ايبار للتطوير العقاري جمهول حمل القامة
مو�سوع العالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن العقار نوع:�سقة �سكنية 
دائرة  يد  حتت  الثالثة  ال�سناعية  علي  مبنطقة:جبل  الكائن   - الر�����ض:175  رق��م   -
الرا�سي والمالك وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )1016210( درهم وذلك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا - بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:2018/7/11.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3802  تنفيذ جتاري   
مو�سوع الق�سية:

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع
املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- ابتهاج نا�سر عبداهلل العو�سي

 جمهول حمل القامة
مو�سوع العالن:

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2018/4/5 اعالمكم بانه مت احلجز على 
اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقارات بياناتها )رقم الر�ض:249 - منطقة 
مدينة املطار - ا�سم املبنى ba النب�ض امل�ساكن بارك - الوحدة )805( وذلك يف 

حدود املبلغ املنفذ به وقدره )575447.32( درهم.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/511  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- رويال باور جينرياتورز اند �سبري بارتز م.م.ح  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / �سركة و�سام للموا�سري املحدودة وميثلها مديرها 
الفاحت علي ح�سن عقباوي وميثله:خمتار حممد باقر غريب  قد ا�ستاأنف القرار/ 

احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/2335 جتاري كلي بتاريخ:2018/3/11     
�سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/7/31 املوافق  الثالثاء   ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1147  ا�شتئناف عمايل    
جمهول  ����ض.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  فو�سى   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�ستاأنف /حم��م��د ع���ارف فقري حم��م��د  قد 
بالدعوى رقم 2018/3084 عمايل جزئي  ال�سادر  ا�ستاأنف/ احلكم 

بتاريخ:2018/5/7     
وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ض  املوافق 2018/8/2 ال�ساعة 11.00 
�سباحا  بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1017  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- الينا ريزنكو جمهول حمل القامة مبا ان 
حم�سن  ال�سيد  ح�سني  وميثله:رو�سة  للعقارات  /بلو�سوم  امل�ستاأنف 
 2017/5416 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  ق��د  العطار 

عمايل جزئي بتاريخ:2018/4/25     
وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ض  املوافق 2018/7/26 ال�ساعة 10.00 
او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/571  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ندى بنت ح�سني ال�سكرانى جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /هند العود لتجارة العطور وميثله:ماجد 
�سعيد حمد اجلالف ال�سويهي قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم 2017/7234 عمايل جزئي بتاريخ:2018/3/10     
وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ض  املوافق 2018/7/19 ال�ساعة 11.00 
�سباحا  بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/760  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- جايانتي مانوج مانوج فران�سي�ض  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / احمد كبري فارابيل بافوتي وميثله:مي عبدالرحمن ن�سيب 
عبدالرحمن بن ن�سيب الفال�سي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم 2017/2427 مدين جزئي بتاريخ:2018/5/31     
�سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/7/19 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/282  ا�شكاالت جتارية
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:282/2018 تنفيذ جتاري

 لوقف الجراءات التنفيذية
طالب الإعالن:م�ست�سكل:موؤ�س�سة ا�سد اند ا�ض بروكرج هاو�ض - موؤ�س�سة فردية

املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سدهم :1-�سركة اك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة التجارية �ض.ذ.م.م ميثلها 
ميدي�ست  اك�سنتيال  2-�سركة  ليمو�ض  ليمو�ض  �سرييل  روب��ريت  اجنيلو  مار�سال  مديرها/�سيدين 
���ض.ذ.م.م ميثلها مديرها/�سيدين مار�سال اجنيلو روب��ريت �سرييل ليمو�ض ليمو�ض  3-  لال�ستثمار 
�سركة تداول مي �ض.ذ.م.م ميثلها مديرها/�سيدين مار�سال اجنيلو روبريت �سرييل ليمو�ض ليمو�ض 
ك��اردوزو - جمهويل  افريل  ليمو�ض 5-ف��الين  ليمو�ض  روب��ريت �سرييل  اجنيلو  �سيدين مار�سال   -4
املوافق:2018/7/18  الربعاء  يوم  بانه قد حتددت جل�سة  نعلنكم  الع��الن:  القامة - مو�سوع  حمل 
ال�ساعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.15 للنظر يف ال�سكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها 

ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2369 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- نوامي�ض للتجارة العامه �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ال�سركه املغربيه لل�ساي واملنقوعات وميثله:عبداهلل 
مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )723095( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/2152 تنفيذ جتاري

حمل  جم��ه��ول  �����ض.م.ح  لال�ست�سارات  ي��ات��ات��ى  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ا�ض بي ار اي تي للتجارة �ض.ذ.م.م وميثلها/
عليكم  اأق����ام  ق��د  اهلل  خ��ري  �سبلي  وميثله:جو�سلني  حم��م��د  اط��ه��ر  ف��رق��ان 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
)460881( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/303 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �سده/1- ال�سعفار للتطوير ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/حممد عثمان وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت 
والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد  املطرو�سي 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2920475( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة 2- ف�سخ عقد بيع الوحدات العقارية ارقام )305-304-302-301-

306-307-308( الكائنة مب�سروع اللوؤلوؤة قرية الثقافة وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/1585 تنفيذ مدين

اىل املنفذ �سده/1- حممد �سليم حممد حفيظ جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/حميد حمي الدين كانيكار وميثله:جو�سلني �سبلي خري 
اهلل قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )53733( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
       اإعادة اإعالن  بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/969  احوال نف�س م�شلمني
الق��ام��ة مبا  ابراهيم �سيف جمهول حم��ل  ادم حممد   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  �سذى عاطف عبيد حممد   امل��دع��ي/  ان 
املطالبة طالق لل�سرر واثبات ح�سانة واجرة ح�سانة ونفقة زوجية �سابقة منذ 
تاريخ المتناع ونفقة بنوة. وحددت لها جل�سة يوم  الحد املوافق  2018/7/22   
مبنطقة  ال�سخ�سية  الح���وال  مبنى  يف   )10( رق��م  بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ساعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  القرهود 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1112  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- جمعه نوري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  كنعان  ���ض.م.ل وميثله:�سمري حليم  العربية  التاأمني 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )13000( درهم والر�سوم 
ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق 2018/7/19  التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.B.10 بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1308  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ماثيو فيليب وود جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ذ.م.م قد  امل��الك  دي��ار لدارة جمعيات  �سركة 
والر�سوم  دره���م   )477.292.56( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/7/19 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 2.D.18
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/315  مدين كلي 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ع��ب��داحل��م��ي��د حم��م��د م��ن��ج��ال��ور 2- حم��م��د ح��ب��ي��ب اهلل حم��م��د �سريف 
الدولية  الغرير  املدعي/موؤ�س�سة  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ا�سماعيل  �سديق  ابوبكر   -3
نعلنكم  ابراهيم اجلرمن  ا�سماعيل  الغرير وميثله:علي  احمد ماجد  ملالكها عبداهلل  لل�سرافة 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/2/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/

موؤ�س�سة الغرير الدولية لل�سرافة ملالكها عبداهلل احمد ماجد الغرير بالزام املدعي عليهم بان 
يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )2.823.174( درهم مع الزام املدعي عليهما الثاين والثالث مببلغ 
وقدره )4.067.325( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
والزمتهم بالر�سوم وم�سروفات الدعوى ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
التايل لن�سر هذا العالن  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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: الذهبي  ال�سطح   1-
املنطقة  ق���ل���ب  يف  ال���ذه���ب���ي  ال�����س��ط��ح  ي���ق���ع 
البلدة  و����س���ط  يف  ان�������س���ربوك،  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
القدمية. املبنى مكون �سرفة خ�سبية مزينة 
بقطع من النحا�ض املذهبة .  ي�سل عدد هذه 
القطع اإىل 2،657 قطعة، وال�سرفة مبنية 
على  املبنى  يحتوي   . القوطي  الطراز  على 

عدد كبري من التحف.

: الن�سر  بوابة   2-

 ت��ق��ع يف ن��ه��اي��ة ����س���ارع م���اري���ا ت���ريي���زا، وقد 
ب��ن��ي��ت ب��ه��دف الح��ت��ف��اء ب�����زواج اأح����د اأبناء 
ال��ق��ي�����س��ر،ال��ذي اأ���س��ب��ح ف��ي��م��ا ب��ع��د قي�سر 

الإمرباطورية الرومانية املقد�سة .

: الدائرية  اللوحة  مبنى   3-
 1000 املبنى حوايل  هذا  م�ساحة  – تبلغ 

مرت مربع، 
1898 م. يحتوي  وقد مت افتتاحه يف عام 
“معركة  لتخليد  ر�سمت  لوحة  على  املبنى 

جبل اإيزل” ،وهي عبارة عن ر�سم بانورامي 
املبنى  ج�������دران  ع���ل���ى  امل���ع���رك���ة  ،لأح����������داث 

الداخلية. 
البناء دائري حيث يقف الزائر و�سط �سالة 

كبرية مل�ساهدة اأحداث املعركة.

القي�سر: مقر  الهوفبورغ  ق�سر   4-
مت بناء هذا الق�سر يف القرن اخلام�ض ع�سر، 
ليكون  ت���ريول  ح��اك��م  �سيغموند  م��ن  ب��اأم��ر 

مقرا له .

يعقوب: القدي�ض  كني�سة   5-
ومتثل  ان���������س����ربوك  يف  الأك�������رب  ال��ك��ن��ي�����س��ة 
الرغم  على  اإن�سربوك  يف  “الكاتدرائية” 
هذا  يعك�ض  ل  لها  اخلارجي  املظهر  اأن  من 

مطلقاً.

: الولية  م�سرح   6-
الكثري  فيه  ويعر�ض   ،1629 ع��ام  يف  بني 
وهو  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  امل�سرحية  ال��ع��رو���ض  م��ن 

يت�سع حلوايل 800 متفرج.

ال�سرقية  ال�سواطئ اجلنوبية  وتقع على  النم�سا  بدولة  فورارلربغ  ولية  هي عا�سمة  بريغنز..  مدينة 
الرائعة،  ال�سياحية  املعامل  من  العديد  على  حتتوي  التي  ال�ساحرة  املدن  من  وهي  كون�ستان�ض،  لبحرية 
الكثري من  الكثري من الأن�سطة، حيث حتتوي على  ال�سياحة وبها  الكثري لتقدمه يف جمال  وحتتوي على 

.Vorarlberg املنتزهات الرائعة، ويوجد فيها متحف
هو  ال�سيفية  املهرجانات  اأ�سهر  ومن  الثقافية،  ومعاملها  العديدة  مبهرجاناتها  بريغنز  مدينة  وت�ستهر 
مهرجان بريغنت�ض ال�سيفي ، الذي ياأتي اإليها الكثري من حمبي املو�سيقى لال�ستمتاع بالأوبرا على �سفاف 
البحرية وحفالت الأورك�سرتا، وتتميز مبناخها ال�سيفي الرائع الذي يجعل منها وجهة �سياحية رئي�سية 

ل�ستك�ساف الكثري من املناطق الرائعة.

تعد مدينة ان�سربوك من اأروع واأجمل املدن النم�ساوية، حيث تقع يف غرب البالد على نهر الإن، 
الع�سر احلديث  الو�سطى ويف  للع�سور  يعود  تاريخ عريق  ولها  النم�ساوية،  املدن  اأكرب  من  اأنها  كما 
ح�سلت املدينة، على اأهمية كبرية من الدول الأوروبية الكربى، تعد هذه املدينة مركزا للريا�سات 
ال�ستوية يف اأوروبا باأكملها، وحتتوي على عدد من الأماكن ال�سياحية املميزة واجلذابة، وفيما يلي 

ا�ستعرا�سا لأهم واأجمل هذه الأماكن .

ان�سربوك النم�ساوية.. تاريخ عريق يعود للع�سور الو�سطى

اأهم الماكن ال�سياحية يف مدينة بريغنز:
تقع   بريغنت�ض:  ومهرجان  كون�ستان�ض  – بحرية 
الرائعة،  كون�ستان�ض  بحرية  على  بريغنز  مدينة 
وهي واحدة من اأكرث البحريات جماًل يف اأوروبا 
اأورب���ا، وحتتوي على  اأك��رب بحرية يف ق��ارة  وثالث 
والرائعة،  اجلميلة  املحيطة  املناطق  من  الكثري 
ال����ذي يوجد  ال���راي���ن، وج��ب��ل ف��ان��در  م��ث��ل وادي 
البحرية،  على  اخل��الب��ة  الإط����اللت  م��ن  الكثري 
ومناطق  ال��رائ��ع��ة  املنتزهات  م��ن  الكثري  وي��وج��د 

ال�سباحة بقرب  ال�ساطئ مبا�سرة.
املو�سيقية  احل���ف���الت  م���ن  ال��ع��دي��د  اق���ام���ة  ي��ت��م 
مهرجان  مثل  واملهرجانات  امل�سرحية  والعرو�ض 

ويتم  البحرية  م��ن  بالقرب  ال�سهري،  بريغنت�ض 
اأغ�سط�ض،  و�سهر  يوليو  �سهر  يف  ع��ام  ك��ل  ع��ق��ده 
ويعد هذا املهرجان واحداً من اأ�سهر املهرجانات يف 
اأوروبا، ويح�سره الكثري من ال�سخ�سيات البارزة 

واملو�سيقيني واأورك�سرتا فيينا ال�سيمفوين.

باهن: بفاندر  و  فاندر  – جبل 
  يقع جبل فاندر يف �سرق مدينة بريغينز، ويبلغ 
اإليه  الو�سول  وميكن  م��رت،   1064 نحو  طوله 
2 كم يف �ستة دقائق على منت  عرب رحلة بطول 
تلفريك بفاندر باهن، اأو رحلة ملدة �ساعتني عرب 
مم��ر ���س��دي��د الن���ح���دار م��ن م��دي��ن��ة برنغنز عرب 

رائعة ميكن من خاللها  هنرتمو�ض، وهي رحلة 
الرائعة على بحرية  املناظر  الكثري من  م�ساهدة 

كون�ستان�ض.
البحرية،  �سفاف  على  ال�سوي�سرية  امل��دن  وبع�ض 
واحدة  وتعترب  مرئية  جبلية  قمة   240 وهناك 
من اأ�سهر نقاط املراقبة يف النم�سا، وتوفر املحطة 
اخلالبة،  امل��ن��اظ��ر  م��ن  الكثري  للتلفريك  العليا 
األ���ب���ني ال���ربي���ة ، وميكن  وال���س��ت��م��ت��اع ب��ح��دي��ق��ة 
30 دق��ي��ق��ة عرب  مل���دة  ب��ن��زه��ة ممتعة  ال���س��ت��م��ت��اع 

امل�ساحات اخل�سراء وقطعان املاعز اجلبلي.

: ال�سفلية  بريغينز  – مدينة 
 ت��ع��ت��رب امل���دي���ن���ة ال�����س��ف��ل��ى ه���ي اجل�����زء الأح�����دث 
يف امل��دي��ن��ة، وت��ق��ع ���س��اح��ة ك��ورمن��ارك��ت  يف و�سط 
امل��دي��ن��ة ال�����س��ف��ل��ى.، وحت���ت���وي ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
امل��ع��امل فندق  اأب���رز ه��ذه  ال�سياحية وم��ن  امل��ع��امل 
عام  ب��ن��اوؤه  مت  ال��ذي   Kornmarkthaus
وكني�سة  الن،  م�سرح  اأ���س��ب��ح  وال���ذي   ،1838
تعود  التي  ال��روك��وك��و  وكني�سة  نيبوموك،  �سانت 
املثرية  الأم��اك��ن  وم��ن  ع�سر،  الثامن  ال��ق��رن  اإىل 
لالهتمام قاعة نيو تاون هول )راتهاو�ض( والتي 

مت بناوؤها يف عام 1686.

العليا: بريغينز  – مدينة 
من  املا�سي  يف  كانت  التي  القدمية  املدينة  ه��ي   
اكرث الماكن املح�سنة، وهي من املناطق الرائعة 
الذي يف�سل ا�ستك�سافها �سرياً على الأقدام، حيث 
حافظت  التي  ال�سوارع  من  العديد  على  حتتوي 
على طابعها القدمي وال�ساحر، ويف بع�ض الأماكن 

اإىل املدينة  ت��ع��ود  ب��ق��اي��ا ج����دران  ت��وج��د  ت���زال  ل 
القدمية التي تعود اإىل القرن الثالث ع�سر.

وم���ن اأب����رز م��ع��امل امل��دي��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ق��اع��ة املدينة 
القدمية )Alte Rathaus(، وهو عبارة عن 
مبنى ن�سف خ�سبي يعود اإىل عام 1622، وق�سر 
عبارة  وه���و   Deuringschlösschen
 ،1698 ع���ام  اإىل  ي��ع��ود  ب��ن��ي  �سغري  ق�سر  ع���ن  
القرن  اإىل  تعود  التي  يو�سف  القدي�ض  وكني�سة 
الثامن ع�سر، وكني�سة �سانت غالو�ض، وهي عبارة 
الرابع  القرن  اإىل  يعود  ب�سيط  قوطي  مبنى  عن 
ع�سر، وقد مت اإعادة بنائها يف عام 1738، ويتميز 
بالزخارف الداخلية الغنية التي تعود اإىل اأواخر 

ع�سر الباروك والروكوكو.

فورارلربغ:  – متحف 
فندق  م��ن  ال�سمايل  اجل��ان��ب  على  املتحف  يقع   
ال�سفلى،  املدينة  يف    Kornmarktplatz
على  للحفاظ   1857 ع��ام  يف  تاأ�سي�سه  مت  وق��د 
ال�������رتاث ال���ث���ق���ايف، وحت����ت����وي ع���ل���ى ال���ك���ث���ري من 
ال��ع��رو���ض ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة التي 
يومنا  وح��ت��ى  ال��ت��اري��خ  قبل  م��ا  اإىل ع�سور  ت��ع��ود 
ه����ذا ، وي���ح���ت���وي ع��ل��ى ن�����س��ب ت����ذك����اري حجري 
قدمي، وبع�ض الكت�سافات الأثرية التي تعود اإىل 
املتحف  ويحتوي  وال��ربون��زي،  احلجري،  الع�سر 
القدمية  والأزي����اء  املو�سيقية  الآلت  بع�ض  على 

والأ�سلحة.

بريجنز: – كون�ستهاو�ض 
 ه��و اأح���د م��ن اأك���رث امل��ب��اين احل��دي��ث��ة يف املدينة، 

الفولذي  وه��ي��ك��ل��ه  ال���رائ���ع  بت�سميمه  وي��ت��م��ي��ز 
وي�ست�سيف  الزجاج،  من  بطبقة  املغطى  ال�سلب 
ك��ون�����س��ت��ه��او���ض ب��ري��ج��ن��ز جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
اف��ت��ت��اح��ه يف عام  امل��ع��ا���س��ر ومت  ال���ف���ن  م��ع��ار���ض 
املعامل  اأهم  من  واحدة  اأ�سبحت  ووقد    ،1997

الثقافية يف املدينة.

مارتن: �سانت  – برج 
 هو من اأبرز املعامل ال�سياحية  يف مدينة بريغينز، 
وق���د مت ب��ن��اء ه���ذا امل��ب��ن��ى ال��ت��اري��خ��ي ب��ني عامي 
الباروكي،  الطراز  على  وبنى   1602 و   1599
وه���و ع��ب��ارة ع��ن ب���رج م��راق��ب��ة، وي��وف��ر اإط���اللت 

ب���ان���ورام���ي���ة رائ���ع���ة ع��ل��ى امل���دي���ن���ة وع���ل���ى بحرية 
اللوحات  م��ن  ع���دًدا  على  وي��ح��ت��وي  كون�ستان�ض، 
اجلدارية الرائعة على ال�سقف، وجمموعة كبرية 

من املعار�ض والعرو�ض التاريخية املحلية.

و�ساتنربغ:  فيلدكريخ  – قلعة 
35 كم جنوب  تقع فيلدكري�ض على بعد ح��وايل 
مدينة بريغينز، عن طريق م�سار �سديد النحدار، 
القرن  اإىل  تعود  التي  القدمية  القالع  اأحد  وهي 
�ساحة جميلة  القلعة على  الثاين ع�سر، وحتتوي 
وبها عربة خ�سبية متنقلة وي�سم  جمموعة من 

الأ�سلحة التي تعود اإىل عام 1250.

عا�سمة ولية فورارلربغ النم�ساوية

بريغنز ..مدينة �ساحرة حتتوي على معامل �سياحية رائعة
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ت���ب���داأ ال��ق�����س��ة م���ع م�����س��ه��د خ���ي���ايل كان 
�سُيعترب غريباً بني اأيدي َمن هم اأقل منه 
اأن��ه يبدو مبتكراً مع مل�سة ديل  اإل  خ��ربة، 
تورو. تن�ساب الكامريا يف عامل مائي اأزرق 
وم�سابيح،  م��ق��اع��د،  ق��رب  م���ارًة  خم�سر 
وطاولت تتاأرجح وتدور كلها داخل غرفة 
لالأ�سماك.  م��در���س��ة  ت�سبه  امل���اء  مي��ل��وؤه��ا 
امراأة  اأي�ساً  امل��اء  حت��ت  و�سطها  وت��ط��وف 

تنام براحة على كنبة غرفة اجللو�ض.
فيما يفرغ املاء ببطء، ن�سمع �سوت الراوي 
اأخ��ربت��ك��م ع��ن��ه��ا، الأم����رية  ال���ع���ذب: )اإذا 
تقولون؟(.  م�����اذا  ل���ه���ا،  ����س���وت  ل  ال���ت���ي 
وم���ع ه���ذه ال��ل��ق��ط��ات ال��ت��ي ت��غ��ذي الروح 
هذا  اإىل  تعرفنا  التي  ال��ه��ادئ��ة  وامل��ق��دم��ة 
اأف�سل  ال��ن��ائ��م، ه��ل م��ن طريقة  اجل��م��ال 
عامل  اإىل  رحلة  من  الأول  امل�سهد  لر�سم 

اخليال؟
ُتدعى املراأة النائمة اإليزا )�سايل هوكينز 
يف اأداء مبدع يوازن بني القوة وال�سعف(. 
ح���ي���اة منظمة،  وت��ع��ي�����ض  ال��ب��ك��م  ت���ع���اين 
بلتيمور  يف  ن�سبياً  وحم�����دودة  وم��رت��ب��ة، 
تقيم  املا�سي.  القرن  �ستينيات  مطلع  يف 
جيدة  ب��ع��الق��ة  تتمتع  اأن��ه��ا  اإل  وح���ده���ا، 

مع جارها غيلز )ريت�سارد جنكنز(، فنان 
�سبن�سر(،  )اأوك��ت��اف��ي��ا  وزي���ل���دا   ، جت����اري 
يف  التنظيف  فريق  يف  العمل  يف  زميلتها 

من�ساأة بحوث �سرية تابعة للحكومة.

احلرب الباردة
احلرب  ذروة  يف  ال��ف��ي��ل��م  اأح������داث  ت�����دور 
اهتمامها  وا���س��ن��ط��ن  ت�����س��ّب  ال�����ب�����اردة. 
ال�سوفياتي  الحت����اد  ع��ل��ى  ال��ت��ف��وق  ع��ل��ى 
املالجئ  وب��ن��اء  ال��ف�����س��اء،  اإىل  ال�سباق  يف 
جوا�سي�ض  على  القب�ض  واإل��ق��اء  النووية، 
الأع�����داء. اأم���ا يف حم��ي��ط اإل���ي���زا، فيعترب 
َمن  ك���ل  اأي  )الآخ����ري����ن(،  الأم���ريك���ي���ون 
ب�سرة، حالة  األ��وان  اأو  ب��ق��درات،  يتمتعون 
بها  حُت��اك  التي  الطريقة  وُت�سّكل  ���س��اذة. 
ه���ذه امل��وا���س��ي��ع م��ع��اً م��ع��ج��زة ���س��غ��رية يف 

فيلم يحفل باملعجزات الكبرية.
ُيدعى  اأم��راً مهماً  اأن  اإليزا وزيلدا  ت��درك 
)الأ�سل( خمباأ وراء الباب املح�سن ملخترب 
ب��ال��غ ال�����س��ري��ة. مي����ّر ال��ع��ل��م��اء مبعاطف 
بالزي  الع�سكريون  وامل�سوؤولون  املخترب 
الر�سمي بتعاٍل اإزاء عربات التنظيف التي 
و�سرامة  تهديداً  الأك��رث  لكن  جترانها. 

الأم���ن اجل��دي��د اجلرنال  م�����س��وؤول  يبقى 
�سرتيكالند )مايكل �سانون( الذي ينظر 
اإىل اجلميع نظرة باردة تبدو اأ�سبه بنظرة 

قنا�ض ي�ستهدف �سحيته.
اأعمالها لتنظر داخل واجهة  اإليزا  ترتك 
داكناً  ترى طيفاً  املن�ساأة، حيث  حو�ض يف 
الب�سرة  اأزرق  ب���رم���ائ���ي  رج����ل  غ���ري���ب���اً: 
م��ن الأم������ازون ك���ان ���س��ك��ان ت��ل��ك املنطقة 
اإىل  ُنقل  ُخ��ط��ف،  اأن��ه  اإل  اإل��ه��اً،  يعتربونه 
عليه  لُتجرى  و�ُسجن  ال�سمالية،  اأمريكا 

البحوث.

كائن معزول
روبرت  ال��دك��ت��ور  ال��ذك��ي  ال��ع��امِل  ل  يف�سّ
ه��وف�����س��ت��ل��ر )م��اي��ك��ل ���س��ت��ول��ب��ارغ(، الذي 
ت�سريحه  ب��ه،  واأم�سك  )الأ���س��ل(  اكت�سف 
ب��ك��ل ب�����س��اط��ة. ل��ك��ن اإل��ي��زا ت��الح��ظ روحاً 
ل��ط��ي��ف��ة يف ه����ذا ال��ك��ائ��ن امل���ع���زول ال���ذي 
بتهريب  تبداأ  لذلك  للتعذيب.  يتعر�ض 
اأي�ساً  وت�سمعه  اإي��اه  واإعطائها  الوجبات 
اإليزا  ت��ت��م��ت��ع  م��ي��ل��ر.  اأ����س���ط���وان���ات غ��ل��ني 
ب�سداقة خمل�سة ودافئة مع غيلز وزيلدا، 
برابط حقيقي �سادق  ت�سعر  اأنها ل  غري 
)الأ�سل(  م��ع  اإل  القلب  اإىل  القلب  م��ن 

ال�سامت اأو )الآخر(.
ياأمر  ع���ن���دم���ا  ت���ع���ق���ي���داً  ال���و����س���ع  ي�������زداد 
فريق  يف  ال���ب���اح���ث���ني  اأح�������د  ال���ك���رم���ل���ني 
)الأ�سل( يف املخترب اأن يغتال هذا الكائن 
منه.  الكثري  الأمريكيون  يتعّلم  اأن  قبل 
ت�سويق  ق�سة  اإىل  الفيلم  ينتقل  وه��ك��ذا 
وجت�����س�����ض م��ث��رية ل��اله��ت��م��ام، ك��م��ا ل��و اأن 
رواي�����ة ال��ك��ائ��ن ال��غ��ري��ب/ق�����س��ة احل���ب/
ال��راق�����س��ة لي�ست  امل��و���س��ي��ق��ي��ة  وامل�����س��اه��د 

كافية لت�سد اهتمام امل�ساهد.

جوهرة مميزة
بدءاً من هذه العقدة الغريبة، يبتكر ديل 

يف  �ساركته  ال��ت��ي  ت��اي��ل��ور،  وفيني�سا  ت���ورو 
اإليزا  جتمع  ل  مم��ي��زة.  ج��وه��رة  الكتابة، 
ب�����س��دي��ق��ه��ا امل���ائ���ي ال��و���س��ي��م ع��الق��ة حب 
و���س��غ��ف ف��ح�����س��ب، ب��ل ي��ت��وا���س��الن ب�سكل 

اأف�سل من اأي �سخ�سيتني ناطقتني.
عندما تلتقي اإليزا ال�سامتة �سرتيكالند 
املتنمر، �سرعان ما يظن اأن ا�سمها ديليال. 
وخ���الل زي���ارة اإىل م��ن��زل زي��ل��دا، نتعرف 
اإىل زوج���ه���ا ال��و���س��ي��م ال���ت���اف���ه. ول��ك��ن يف 
اأي���ة �سخ�سية  ت���ورو، ل تتمتع  دي��ل  ع��امل 
يعاين  ال���ذي  ي��ح��اول غيلز،  واح���د.  ببعد 
احلرمان من احلب، ويغطي راأ�سه ب�سعر 
الفوز  ال���راوي،  ب��دور  وي�سطلع  م�ستعار، 
باحرتام كثري من الرجال، بيد اأنه يخفق 
ي��ب��دو بع�سها  ال��ت��ي  ك��اف��ة  يف حم���اولت���ه 
م�سحكاً وبع�سها الآخر موجعاً. ويف هذا 
الدور، ي�سع جنكنز املذهل حقاً كالذهب، 
مبن  التمثيل،  فريق  �ساأن  ذل��ك  يف  �ساأنه 
فيه دوغ جونز الذي يوؤدي دور )الأ�سل(، 
ب��اأن��ه ���س��ب��ق اأن ���س��ارك يف ع���دد من  ع��ل��م��اً 

اأعمال ديل تورو.
ي��ت��ج��ل��ى يف ه�����ذا ال���ع���م���ل م�����دى اح�����رتام 
تورو  دي���ل  غ��ري  ف��َم��ن  لل�سينما.  امل��خ��رج 

كان �سيختار اأن تكون �سقة اإليزا فوق دار 
�سينما ويخ�س�ض الوقت لريينا هند�ستها 
الدينية  وامل��وا���س��ي��ع  ال��ف��اخ��رة  ال��داخ��ل��ي��ة 
كانت  حقبة  خ��الل  تعر�سها  التي  املتقنة 
ال�سينما تقرتب فيها تدريجياً من اأفالم 
َم��ن ك��ان �سيمنح  اأو  امل��ب��ت��ذل��ة؟  ال��وح��و���ض 
خالل  م��ن  اإ���س��اف��ي��اً  اإن�سانياً  وج��ه��اً  غيلز 
على  ُتعر�ض  التي  الرومان�سية  الأف���الم 

�سا�سة تلفازه؟

في�ض م�ساعر
مل��ا ك��ان دي��ل ت���ورو ل ي��ت��ب��دل، ف���اإن روؤيته 
حت��ت��وي اأي�����س��اً ع��ل��ى ف��ي�����ض م��ن ال�سغف 
وال��ع��ن��ف. ل��ك��ن امل�����س��اه��د ال��ب�����س��ع��ة اأُع����دت 
لتولد  ل  ق��دم��اً  بالق�سة  لتدفع  ب��اإت��ق��ان 
اأنها  )م��ع  امل�ساهد  ل��دى  والنفور  اخل��وف 

حتقق ذلك اأي�ساً(.
 كذلك تبدو اللحظات احلميمة �ساحرة ل 
نهاية  لتبلغ  الأح��داث  منحطة. وترتاكم 
باملقدمة  امل�ساهد  ت��ذّك��ر  مفرحة  مائية 
خامتة  ه����ذه  اأن  يف  ���س��ك  ول  ال�����س��ل�����س��ة. 
مالئمة لفيلم ت�سعر بعد م�ساهدته باأنك 

حتّلق.

ديل تورو عاد بقوة وعزم حمققًا جناحًا كبريًا 

ُين�سى ال  ورائع  مذهل  رومان�سي  خيال    ...Shape of Water

كيم كاردا�سيان ترتاجع عن قرارها 
وتـزور باري�ص !

تراجعت جنمة تلفزيون الواقع كيم كاردا�سيان عن قرارها الذي كانت قد 
الفرن�سية باري�ض، ب�سبب حادث  العا�سمة  اتخذته قبل عامني بعدم زيارة 

ال�سرقة الذي تعر�ست له هناك حينها.
 وقامت كاردا�سيان موؤخراً بزيارة باري�ض برفقة زوجها املغني العاملي كانييه 

وي�ست، حيث �ساهدا عر�ض ازياء �سهري.
مرور  قبل  باري�ض  ت��زور  لن  انها  للحادث  تعر�سها  بعد  اأعلنت  قد  وكانت 
�سعرت  عا�ستها حينها، حيث  التي  ال�سديد  �سنوات نظراً حلالة اخلوف   5
باخلوف من اأن ُتغت�سب اأو ُتقتل اثناء حادث ال�سطو حني قيدها ل�سو�ض 
يف �سقة فندقية فاخرة و�سرقوا جموهرات تبلغ قيمتها نحو ع�سرة ماليني 

دولر.

كيفاجن تاتليتوج االأعلى اأجرًا بني 
جنوم تركيا مب�سل�سله اجلديد

بداأ النجم الرتكي كيفاجن تاتليتوج ال�سهري ب�"مهند" يف التجهيز مل�سل�سله 
 Prison" اجلديد، وهو الن�سخة الرتكية من امل�سل�سل الأمريكي الأ�سهر

."Break
اأجر مهند ي�سل يف هذا العمل اإىل 280 األف لرية عن احللقة الواحدة، وهو 
اأعلى اأجر بني جنوم الدراما الرتكية، وبذلك ي�سبح النجم الو�سيم الأغلى 
يف الو�سط الفني الرتكي، اإل اأنه مل يتم الك�سف عن بايف اأفراد فريق العمل.

اأعمال كيفاجن  "اجلريء واجلميلة" اآخر  اأخ��رى، كان م�سل�سل  من ناحية 
الدرامية، حيث �سارك يف بطولته اأمام النجمة الرتكية توبا بويوك�ستون، 
كما ُطرح له موؤخراً فيلم "هيا يا ابني"، وج�سد فيه كيفاجن دور اأب لطفل 
املمثلة الرتكية  اأم��ام  التوحد، و�سارك مهند يف بطولته  يعاين من مر�ض 
ب�سرى ديفيلي، وقد و�سل اأجر النجم الرتكي عن هذا الفيلم اإىل مليون 

ون�سف لرية تركية.

رمبا يدرك غيريمو ديل تورو اأكر من اأي خمرج اآخر على قيد احلياة كيفية 
الهفوات  بع�ض  يرتكب  قد  اأنه  �سحيح  ون�سج.  بذكاء  خيايل  عامل  اإعثثداد 
 Crimson Peak  2015 لعام  الفيكتوري  القوطي  ابتكاره  يف  )عثثرُت 
على كثري مما اأثار اإعجابي وقليل مما اأمتعني(، اإل اأنه ل يفتقر مطلقًا اإىل 
 The Shape ofالإبداع والإلهام. ومع ق�سة احلب احلاملة التي يرويها يف
بل عاد  لالآمال فح�سب،  املخيبة  كبوته  من  تورو  ديل  ينه�ض  Water، مل 

بقوة وعزم حمققًا جناحًا كبريًا مع اأف�سل اأفالم م�سريته املهينة الالمعة.
)اجلميلة  ق�سة  تخيل  يعيد  الثثذي   ،The Shape of Water ل  ي�سكِّ

والوح�ض( باأ�سلوب �ساحر، خياًل رومان�سيًا مذهاًل، ورائعًا ل ُين�سى.

اإجنلينا جويل تبتعد عن اأوالدها رغمًا عنها
مل جتد اإجنلينا جويل اأمامها �سوى البتعاد عن لندن بعد اأن طلبت 
حمكمة لو�ض اأجنلو�ض اأن يح�سل زوجها ال�سابق براد بيت على مزيد 
ت�ستهل  جعلها  م��ا  الأب،  بيوم  احتفاًل  ال�ستة  اأولده  م��ع  ال��وق��ت  م��ن 
ذكرته  ملا  وفقاً  العراقية  املو�سل  مدينة  غ��رب  يف  الإن�ساين  ن�ساطها 

.People جملة
وقد ذكرت جويل )42 عاماً( يف ت�سريحاتها اخلا�سة ملجلة عراقية اأنه 
"من املوؤ�سف للغاية اأن الأ�سخا�ض الذين يعانون من وح�سية احلرب 

يحاولون باأقل اجلهود اأن يعي�سوا حياتهم كما كانت من قبل".

اإجنلينا جويل مهددة
بيت )52  ب���راد  �سوهد  الأب  ب��ي��وم  الإح��ت��ف��ال  م��ن  قليلة  اأي���ام  وق��ب��ل 
 Coworth park بالقرب من فندق  دراجته  عاماً( وهو يركب 
اإقامة  hotelproperty   وهو على بعد كيلو مرتات من مكان 
عاماأً(،   14( باك�ض  ع��ام��اً(،   16( مادوك�ض  ال�ستة  واأطفالها  ج��ويل 
زاهارا )13 عاماً(، ت�سيلوه )12 عاماً(، والتواأم فيفيان ونوك�ض )9 

�سنوات).
اأ�سدر حكمه باأنه يحّق لرباد  اأن القا�سي   The Blast وقد ذكرت 
اأربع �ساعات يومياً طيلة فرتة وجوده  اأولده ملا يقرب من  بيت روؤية 
يف العا�سمة الربيطانية، حتى جتديد التفاق بني براد واإجنلينا مرة 

اأخرى.
مع العلم اأن مادوك�ض، البن الأكرب لرباد واأجنلينا ُيعد بنظر املحكمة 
مع  مي�سيها  اأن  يريد  التي  الزمنية  امل��دة  ليقرر  م��ا  ح��د  اإىل  را���س��داً 

والده.
واأكد القا�سي يف حكمه على �سرورة تعاون اإجنلينا جويل حيال هذا 

الأمر، واإل من املمكن اأن تفقد و�سايتها على الأطفال.

براد بيت اأب رائع
  people امل�سادر يف ت�سريحاتها اخلا�سة ملجلة  اإحدى  وقد ذكرت 
دفعه  ما  ال�ستة  لأطفاله  ب��راد  ا�ستياق  م��دى  كثرياً  الوا�سح  من  اأن��ه 
للعي�ض بالقرب منهم، ولكن يوؤمله كثرياً عدم قدرته على روؤيتهم يف 

كثري من الأحيان.
فقد كان براد بيت اأباً رائعاً، وكان اأولده كل ما ي�سغله يف احلياة، ولكن 
هذا ل مينع اأن لديه بع�ض العيوب مثل كثري من الأ�سخا�ض، وعلى 
اإجنلينا اأن ت�سعر بالراحة حالياً خا�سة اأنه يحاول، مب�ساعدة  املحكمة، 

التخّل�ض من تلك العيوب نهائياً.
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رابط بني الفطور 
وان�سداد ال�سرايني

اأن   ُن�سرت درا�سة يف )جملة الكلية الأمريكية لأمرا�ض القلب( واكت�سفت 
عر�سة  اأك��رث  يكونون  قد  دوم��اً  الفطور  وجبة  يفّوتون  الذين  الأ�سخا�ض 
من غريهم لن�سداد ال�سرايني. ا�ستعمل الباحثون املوجات فوق ال�سوتية 
باأن  مل�سح ال�سرايني لدى اأكرث من 4 اآلف �سخ�ض را�سد يف اإ�سبانيا، علماً 
د�سماً،  فطوراً  تاأكل  جمموعة  جمموعات:  ثالث  على  انق�سموا  امل�ساركني 
اكت�سف  فطور.  اأي  تتناول  ل  وجمموعة  خفيفاً،  فطوراً  تاأكل  وجمموعة 
دوماً  الفطور  يفّوتون  كانوا  الذين  الأ�سخا�ض  من   57% اأن  الباحثون 
�سجلوا موؤ�سرات وا�سحة على تراكم ال�سفائح يف �سرايينهم. اقت�سرت هذه 
الن�سبة على %75 لدى الأ�سخا�ض الذين كانوا ياأكلون فطوراً د�سماً كل 

يوم، و%46 لدى الأفراد الذين اأكلوا وجبة �سغرية يف ال�سباح.
ذكروا  ال��درا���س��ة  على  امل�سرفني  اأن  م��ع  النتائج  ه��ذه  �سبب  بعد  يّت�سح  مل 
ولرتفاع  للبدانة  عر�سة  اأك��رث  كانوا  الفطور  فّوتوا  الذين  امل�ساركني  اأن 
الختالفات  بقيت  لكن  ال�سكري.  اأو  الدم  اأو �سغط  الكول�سرتول  م�ستوى 
عّدل  عندما  حتى  املجموعات  بني  قائمة  ال�سرايني  ان�سداد  م�ستويات  يف 

الباحثون تلك العوامل املوؤثرة.

االأطعمة املعززة لاللتهاب 
تفاقم �سرطان القولون

الإن�سان  اإ�سابة  خطر  يزيد  ما  اجل�سم،  يف  اللتهاب  معينة  اأطعمة  ت�سبب 
 JAMA م��وق��ع  على  ُن�سرت  درا���س��ة  ت�سري  ح�سبما  ال��ق��ول��ون،  ب�سرطان 

Oncology على الإنرتنت.

األف �سخ�ض )46800   121 تتبع الباحثون النظام الغذائي لأكرث من 
ّنفت  منهم من الرجال( طوال 26 �سنة. �سّجل امل�ساركون ما تناولوه. و�سُ
باللتهاب،  ا�ستهلكوه من طعام يرتبط  اإىل ما  ا�ستناداً  الغذائية  اأنظمتهم 
واحلبوب  بال�سكر،  الغنية  امل�����س��روب��ات  وامل��ع��اجل��ة،  احل��م��راء  ال��ل��ح��وم  مثل 

املعاجلة.
اعُتربت  َم��ن  بني   44% بن�سبة  القولون  ب�سرطان  الإ�سابة  خطر  ارتفع 
اأنظمتهم الغذائية الأكرث )تعزيزاً لاللتهاب(، مقارنًة مبن كانت اأنظمتهم 
الغذائية الأقل ت�سبباً باللتهاب، علماً باأن هذه الأنظمة �سمت كميات كبرية 
من اخل�سراوات اخل�سراء الداكنة املورقة واحلبوب الكاملة. حتى بعد اأخذ 
العوامل الأخرى امل�سببة لل�سرطان يف العتبار، كموؤ�سر كتلة اجل�سم الكبري 
والن�ساط اجل�سدي املنخف�ض، ظّل خطر الإ�سابة ب�سرطان القولون اأعلى 

ز اللتهاب. بكثري بني َمن اتبعوا نظاماً غذائياً يعزِّ

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�سخن حرارة ال�سم�ض الهواء فيتحرك حمدث الرياح .تتحرك الرياح 
املناطق  يف  الأر�سية  الكرة  اأنحاء  خمتلف  فوق  جدا  �سخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  اقل  ي�سبح  ال��ذي  الهواء  ال�سم�ض  ت�سخن  ال�ستوائية 
حتدث  الأخ���رى  هي  جديدة  هوائية  حتركات  حمدثة  ال�ستواء  خط 
حتركات جديدة وهكذا دواليك بحيث تلف حركة الرياح اأقا�سي الدنيا 

الأربع
 • ما �سبب ملوحة مياه البحر؟

مياه البحر ماحلة حلتوائها على ملح ذائبة غلبية هذا امللح هو ملح 
التي  الأن��ه��ار  مياه  امللح  ه��ذا  م�سدر  الب�سر  ي�ستخدمه  ال��ذي  الطعام 
التي  ال�سخور  ملح  اإذاب���ة  على  الأن��ه��ار  ه��ذه  تعمل  البحار  يف  ت�سب 

تعرت�ض طريقها وحتمله اىل البحر 

الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 
مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�ض  ان  تعلم  • هل 

ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يعود  العامل  يف  ج�سر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�ض يف تركيا 

 4.5 مبقدار  البحر  �سطح  م�ستوى  عن  تنخف�ض  منطقة  يف  يقع  بهولندا  بروتدام  مطار  اأن  تعلم  • هل 
مرت 

ميل  مليون   93 حوايل  تبعد  و  ال�سم�ض  هي  الأر�ض  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني
�سنة ثالثني  املتو�سط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�ض ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�سور  اأن  تعلم  • هل 

جحا والأرانب 
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ال�سوكولتة حتارب ال�سكري 

حماربة  يف  ت�ساهم  غذائية  كمادة  ال�سوكولتة  اأن  حديثة  درا�سة  اأظهرت 
مر�ض ال�سكري؛ نظراً لحتوائها على مركبات م�سادة لالأك�سدة، وعلى مادة 
تقوي مناعة اجل�سم �سد الأمرا�ض. وخل�ست نتائج الدرا�سة التي ُن�سرت يف 
جملة الكيمياء احليوية الغذائية، اإىل اأن ال�سوكولتة حتتوي على مركبات 
ُتعَرف با�سم )اإبيكات�سني مونومر(، والتي ت�ساهم يف اإفراز الأن�سولني الذي 
يوؤدي تغريرُّ م�ستوياته اإىل مر�ض ال�سكري. وتقلل هذه املادة اأي�ساً من خطر 
م�ستويات  ارتفاع  مع  التعامل  على  القدرة  من  وتزيد  بال�سمنة،  الإ�سابة 
ال�سكر يف الدم، وعلى الرغم من اأن الدرا�سة اأجريت فقط على احليوانات، 
اإل اأن الب�سر قد يحتاجون اإىل كميات اأكرب من املركبات من اأجل ال�ستفادة. 
واأو�سح �ساحب الدرا�سة، الدكتور جيفري ت�سيم، اأنه رمبا ترغب يف تناول 
الكثري من الكاكاو، ويف نف�ض الوقت ل تريد اأن يكت�سب اجل�سم املزيد من 

ال�سكريات، وهو بال�سبط ما تفعله ال�سوكولتة.

الألعاب النارية تزين حميط برج اإيفل خالل الحتفال ال�سنوي بيوم البا�ستيل يف باري�ض.  )ا ف ب(

اأن  وق��رر  رقيقة  رمادية  وانثى  ابي�ض جميل  بذكر  الولود فجاء  الأران���ب  زوج��ا من  ال�سوق  ا�سرتى جحا من 
يربيهما يف البيت. وفى الطريق قرر اأن ي�سرتيح قليال فجل�ض يف ظل �سجرة وو�سع �سلته التي كانت الرانب قد 
قر�ست جزءا منها على الر�ض وو�سع فوق منها عمامته وجبته حتى ل تخرج الرانب من ال�سلة ثم فرد ج�سده 
على الر�ض وا�سعا يده حتت راأ�سه كو�سادة واغم�ض عينيه واأخذ يحلم بزوج الأرانب كيف �سريبيهما ثم يتوالد 
فياأتيان باأربعة ازواج وتتوالد تلك الزواج بعد ان تكرب فياأتوا بازواج كثرية من الرانب. اذن �سيتوالد الم والب 
والبناء و�سي�سدر عنه جمموعه كبريه يف فرته زمنية ق�سريه لن الرانب حتمل وتلد ب�سرعه و�سيخلى لهما 
عن غرفه كبرية يف بيته و�سيغرقهما بالطعام ليكربوا ويكتنزوا ويتوالدوا ويبيع منهم وي�سرتى زوجا من البط 
ليبي�ض ويفق�ض بطا �سغريا ويكرب ليبي�ض اي�سا و�سي�سرتى بعد ذلك زوجا من الوز ثم من املمكن ان ي�سرتى 
معزة �سغريه حلوبا وتلد اي�سا ومتتلىء الغرفة لت�سبح غرفتني ثم ثالثا ثم قطعه ار�ض كاملة ول ي�ستطيع ان 
يراعيها وحده فهناك زوجته واولده.ورمبا ياأتي بعاملني للنظافة والطعام واغم�ض عينه ليحلم اكرث بذلك 
امل�سهد الرائع ملزرعته وقطعان املا�سية جتري فيها ومترح وت�سمن فيبيع البط والوز والدجاج والرانب فلن 
يكون بحاجة اليها لنه ا�سرتى ما�سية وهذه فعنده تكفي كثريا.. وا�ستيقظ من النوم مرتاحا مب�سوطا و�سعيدا 
جداً واخذ عمته وعباءته من ال�سلة ولب�سهما وحني جاء دور ال�سلة فوجىء بها خالية فقد قر�سها زوج الرانب 
وخرج منها هاربا اإىل تلك املزروعات اجلميلة ليعي�ض هناك يلد ويتكاثر بعيدا عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�سه فاأخذ ي�سرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع حوله النا�ض اخذ يقول يا وياله فقدت الرانب والوز 

والبط والغنم واملا�سية وفقدت نقودي كلها ورجعت كما كنت فقريا يا وياله.. واحالماه. 

اأك���د ب��ي��رت ه��ي��ن��واي، ال��ب��اح��ث يف ���س��رك��ة الأمن 
الذكية  الهواتف  اأن  ري�سك"،  "اأ�ستي  الرقمي 
تتن�ست على حمادثات م�ستخدميها، ثم ت�ستغل 
يف  ل�ستخدامها  عليها؛  حت�سل  التي  املعلومات 

جمال الإعالنات الدعائية.
التي  املفتاحية  الكلمات  اأن  اإىل  هينواي  واأ���س��ار 
مثل  ت��ط��ب��ي��ق��ات،  اإىل  ت�����س��ل  ال��ه��ات��ف  يلتقطها 
منها  لت�ستفيد  اإن�ستقرام"؛  في�سبوك،  "تويرت، 
"�سكاي  اإع��الن��ات دع��ائ��ي��ة، وف��ق  لح��ًق��ا يف ن�سر 
ا اإىل  نيوز". وتابع: "�سركات التقنية تلجاأ اأي�سً

اأو ما تعرف مبلفات تعريف الرتباط،  الكوكيز 
والتي تقوم باإن�ساء �سجّل للم�ستخدم لرت�سد ما 
يقبل عليه يف �سبكة الإنرتنت، كما اأن امل�ساعدات 
بوابات  تعد  وغ��ريه��ا  "�سريي"  مثل  ال�سوتية 
ملعرفة كثري من الأ�سياء عن امل�ستخدمني الذين 

ي�ستعملونها".
ت�سخري  ن��ف��ى  اأن  "في�سبوك"  مل��وق��ع  �سبق  وق���د 
يف  "ما�سنجر"  بتطبيق  امل���وج���ود  امل��ي��ك��روف��ون 
امل�����س��ت��خ��دم��ني وبيعها  ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  احل�����س��ول 

للمعلنني.

ت على م�ستخدميها الهواتف الذكية تتن�سمّ


