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هذه الأطعمة ت�ساعدك على اإنقا�ص الوزن

هناك عن�صران اأ�صا�صيان يف النظام الغذائي ال�صحي هما: نوع الطعام، 
وحجم الوجبة. فاإذا كنت حتاول �صبط وزنك، واإنقا�ص الكيلوغرامات 
الزائدة عليك ا�صتبعاد الأطعمة غري ال�صحية مثل الوجبات اجلاهزة 
هذه  من  املزيد  وت�صمني  الكربوهيدرات،  كمية  من  واحل��د  واملقايل 

الأطعمة ال�صحية يف وجباتك:
% ب��امل��ائ��ة م��ن ال�صعرات   35 % اإىل   20 ال��ده��ون. ت��ن��اول م��ا ب��ني 
حتتوي  التي  الأطعمة  اختيار  على  واحر�ص  الدهون،  من  احلرارية 
وزيت  والأف���وك���ادو،  واملك�صرات،  الأ���ص��م��اك،  مثل:  �صحية  ده��ون  على 

الزيتون، وبذور ال�صيا، والبذور، وزيوت اخل�صروات.
الربوتني. تناول ما بني 10 اإىل 35 باملائة من ال�صعرات احلرارية 
بالدهون  الغنية  احلمراء  اللحوم  جتّنب  لكن  الربوتني،  طريق  عن 
الرومي  الديك  و�صدر  للأ�صماك،  الأول��وي��ة  واجعل  ال��دج��اج.  وجلد 
والدجاج، واللحوم احلمراء قليلة الدهون، وقم بزيادة ح�صة الربوتني 
النباتي يف طعامك عن طريق تناول البقول. الكربوهيدرات. قلل من 
الكربوهيدرات  على  واح�صل  الإمكان،  قدر  الن�صوية  الكربوهيدرات 
البني  الأ�صمر والأرز  والفواكه، مع قليل من اخلبز  من اخل�صروات 
اأو املعكرونة امل�صنوعة من القمح الكامل. وب�صكل عام، لتفقد الوزن 
ل ينبغي اأن ت�صكل الكربوهيدرات اأكرث من 45 باملائة من ال�صعرات 

احلرارية التي تتناولها، كما عليك مراقبة حجم الوجبات.

�سر الإح�سا�ص بال�سعادة بعد �سلوكيات الكرم
يهدئ  وال��ع��ط��اء  ال��ك��رم  اأن  ال��دم��اغ  لأن�صطة  درا���ص��ة حديثة  اأظ��ه��رت 
الن�صاط يف املناطق التي ترتبط بالتوتر والقلق. وتف�صر هذه النتائج 
ما ر�صدته درا�صات �صابقة من تزايد الإح�صا�ص بال�صعادة بعد ممار�صة 
�صلوكيات الكرم والعطاء. واأجريت الأبحاث اجلديدة مب�صاركة 382 
بالقيام  جمموعة  كل  وتكليف  جمموعات  اإىل  تق�صيمهم  مت  �صخ�ص 
جميع  وخ�صع  الأف��ع��ال.  وردود  ال�صلوكيات  م��ن  خمتلفة  مبجموعة 

امل�صاركني لت�صوير الدماغ مبوجات الرنني املغناطي�صي.
وبينت النتائج التي ن�صرتها دورية "بيهافريال ميدي�صن" اأن ال�صلوك 
الن�صاط يف منطقة  تقلل  الآخرين  ودعم  العطاء  الكرمي وممار�صات 
ُتعرف با�صم اللوزة اأو "اأميجدال". وهي منطقة تن�صط اإفرازاتها مع 

نوبات القلق والتوتر.
نوعية  تختلف  بن�صلفانيا  جامعة  يف  اأجريت  التي  الدرا�صة  وبح�صب 
فم�صاعدة  والتوتر،  القلق  خف�ص  على  الإيجابي  تاأثريها  يف  العطاء 
لكن  ب��امل��ال،  اأق��وى من م�صاعدتهم  باجلهد حتقق مفعوًل  الآخ��ري��ن 

يظل العطاء بكل اأ�صكاله من عوامل الإح�صا�ص بال�صعادة.

ماذا يفعل نوم القيلولة بـمخ الإن�سان؟
علمية  درا���ص��ة  تو�صلت  ال�صريعة،  للغفوة  مكت�صفة  ف��ائ��دة  اأح���دث  يف 
والإح�صا�ص  ق�صرية  لقيلولة  اخل�����ص��وع  ب��ني  ق��وي  راب���ط  وج���ود  اإىل 
بال�صعادة. وقال اأحد معدي الدرا�صة، الأ�صتاذ يف جامعة هارتفورد�صري 
الربيطانية، ريت�صارد وايزمان، اإن الأبحاث ال�صابقة اأظهرت اأن النوم 
ملدة 30 دقيقة، يجعل الإن�صان اأكرث تركيزا واإنتاجية واإبداعية، على 

ما اأوردت �صحيفة "اإندبندنت" الربيطانية.
الإن�صان  اأن  اإىل  ت�صري  فهي  اجلديدة  درا�صتنا  نتائج  "اأما   : واأ���ص��اف 
ي�صبح اأكرث �صعادة مبجرد اأخذ قيلولة ق�صرية"، موؤكدا اأن القيلولة 

لفرتة اأطول ترتبط بالعديد من املخاطر ال�صحية.
و�صارك  للعلوم،  ال��دويل  اإدن��ربة  مهرجان  ل�صالح  الدرا�صة  واأج��ري��ت 
عادات  ب�صاأن  ا�صتطلع  ع��ن  اأج��اب��وا  �صخ�ص   1000 م��ن  اأك��رث  فيها 

القيلولة، وحالتهم النف�صية.
5 نقاط، فنال الذين ياأخذون  وو�صع الباحثون معيارا لل�صعادة من 
غفوة ب�صيطة يف النهار درجة 3.67، اأما الذين ياأخذون غفوة طويلة 
اإطلقا ح�صلوا على  ياأخذون غفوة  والذين ل   ،3.44 فنالوا درجة 
%66 من الذين ياأخذون  اأن  اإىل  الدرا�صة  وخل�صت  درجة.   3.52
الذين  لأولئك  ب�56%  مقارنة  بال�صعادة،  ي�صعرون  ق�صرية  قيلولة 
ياأخذون قيلولة طويلة، مما ي�صلط ال�صوء على الرتباط الكبري بني 

القيلولة الق�صرية وال�صعور بال�صعادة.
اأعمارهم  ترتاوح  الذين  امل�صاركني  من   43% اأن  ووجدت الدرا�صة 
، يف حني  النهار  ياأخذون قيلولة طويلة خلل  �صنة   30 و   18 بني 

طويلة. قيلولة  اخلم�صني  �صن  جتاوزوا  % ممن  ياأخذ 30 
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اكت�ساف اآثار من الع�سر 
احلجري يف دلتا م�سر 

اكت�صفت  فرن�صية م�صرتكة  بعثة م�صرية  اأن  امل�صرية  الآث��ار  وزارة  ذك��رت   
اأقدم القرى املعروفة حتى الآن يف منطقة دلتا النيل والتي ترجع  اإحدى 

اإىل الع�صر احلجري احلديث.
وقالت الوزارة يف بيان ام�ص اإن البعثة برئا�صة فردريك جيو عرثت على هذا 

الك�صف اأثناء اأعمال التنقيب مبنطقة تل ال�صمارة مبحافظة الدقهلية.
ونقل البيان عن جيو قوله اإن البعثة اكت�صفت العديد من �صوامع التخزين 
التي احتوت على كمية وفرية من العظام احليوانية والبقايا النباتية، كما 
تو�صلت اإىل الفخار والأدوات احلجرية والتي توؤكد على وجود جمتمعات 

م�صتقرة يف اأر�ص الدلتا الرطبة منذ الألف اخلام�صة قبل امليلد.
واأ�صاف اأن املعلومات التي مت التو�صل اإليها من خلل العمل يف موقع تل 
ال�صمارة منذ 2015 وحتى الآن تتيح فر�صة فريدة لعلماء الآثار للتعرف 
على جمتمعات ما قبل التاريخ التي كانت تعي�ص يف الدلتا لآلف ال�صنني 
قبل ع�صر الأ�صرة الأوىل )فرتة توحيد القطرين على يد امللك مينا وبداية 

التاريخ امل�صري( ودرا�صة اأ�صلوب املعي�صة لديها.
وتوجد مبحافظة الدقهلية مواقع اأثرية كثرية ومتنوعة تعود اإىل ع�صور 

م�صر القدمية والع�صر اليوناين والروماين واململوكي.
واليونانية  امل�صرية  ل��لآث��ار  امل��رك��زي��ة  الإدارة  رئي�ص  خ�صر  ن��ادي��ة  وق��ال��ت 
الأثري  اأعمال احلفر  ا�صتكمال  �صيجري  اإنه  البحري  بالوجه  والرومانية 

باملنطقة التي اكت�صفت بها القرية خلل املو�صم املقبل.
واأ�صافت "حتليل املواد الع�صوية املكت�صفة �صوف يقدم روؤية اأو�صح ب�صاأن اأول 

املجتمعات التي ا�صتقرت يف الدلتا واأ�صل الزراعة والفلحة يف م�صر".

نريان تلتهم طائرة ركاب
باأعجوبة  املوت  من  �صخ�صا،  جنا 170 
ب��ع��دم��ا ال��ت��ه��م��ت ال���ن���ريان ط��ائ��رة ركاب 
الهبوط  م����درج  ع���ن  ان��ح��رف��ت  رو���ص��ي��ة 
البحر  ع��ل��ى  امل��ط��ل  �صوت�صي  منتجع  يف 

الأ�صود.
ميل"  "ديلي  ����ص���ح���ي���ف���ة  وذك�������������رت 
الربيطانية، التي ن�صرت فيديو للنريان 
الإنقاذ  ف��رق  اأن  ال��ط��ائ��رة،  تلتهم  وه��ي 
قبل  الطائرات  رك��اب  اإخ��لء  ا�صتطاعت 
حلظات من و�صول األ�صنة اللهب اإليهم.

 ،737 وك��ان��ت ط��ائ��رة م��ن ط���راز بوينغ 
اأقلعت  الرو�صية  "اأوتري"  ل�صركة  تابعة 
م��ن م��و���ص��ك��و ب��اجت��اه امل��ن��ت��ج��ع، يف رحلة 

عادية. 
لكن الأمر غري العادي وقع قرب نهاية 
الرحلة، حني اأف�صلت رياح واأمطار غزيرة 
قائد  وجن��ح  للهبوط،  الأوىل  امل��ح��اول��ة 
الطائرة يف الهبوط يف املرة الثانية، لكن 
وا�صطدام  امل���درج  ع��ن  انزلقت  الطائرة 

بال�صياج املحيط باملطار.
يف  ال��ن��ريان  ا�صتعال  يف  احل���ادث  وت�صبب 
و���ص��رع��ان ما  الأي�����ص��ر للطائرة،  امل��ح��رك 
الطائرة،  ج�����ص��م  اإىل  ال���ن���ريان  ام���ت���دت 
لكن الطاقم وفرق الإنقاذ كانت �صريعة 

ال�صتجابة.

اإيقاعات النوم واليقظة توؤثر 
يف �سحة الن�سان وراحته �ص 23

ال�سفينة ال�سبح تظهر 
بعد 9 �سنوات.. 
وتثري حرية عاملية

اأثارت  �صنوات،   9 دام  اختفاء  بعد 
قبالة  اإن��دون��ي�����ص��ي��ة  �صحن  �صفينة 
وا�صعة  ح���رية  م��ي��امن��ار،  ���ص��واح��ل 
هناك،  اإىل  و�صولها  كيفية  ب�صاأن 
رغ��م اأن��ه��ا م��ه��ج��ورة مت��ام��ا وتخلو 

من اأي �صخ�ص.
تاميز"،  "اآ�صيان  �صحيفة  وق��ال��ت 
التي  الإن��دون��ي�����ص��ي��ة  ال�صفينة  اإن 
"ال�صفينة  ا����ص���م  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ط��ل��ق 
�صواحل  ق��ب��ال��ة  ر����ص���دت  ال�صبح" 
مدينة يانغون، العا�صمة التجارية 

مليامنار قبل عدة اأيام.
ون��ق��ل��ت ع��ن ال�����ص��ل��ط��ات ق��ول��ه��ا اإن 
ال�صفينة  ر���ص��دوا  اأ�صماك  �صيادي 
على  اإندوني�صيا  علم  حتمل  ال��ت��ي 
11 كيلومرتا من ال�صواطئ،  بعد 
واأبلغوا خفر ال�صواحل، الذي �صارع 

اإىل تفتي�صها.
اأو  اأ���ص��خ��ا���ص  اأي  ع��ل��ى  ي��ع��رث  ومل 
التي  ال�صفينة،  م��ن  على  ب�صائع 
ال�����ص��داأ، يف ع��لم��ة توؤكد  ع��له��ا 
اأن��ه��ا ظ��ل��ت جم��ه��ورة م��ن��ذ �صنوات 

طويلة.
وكان اآخر مرة ر�صدت فيها ال�صفينة 
 Sam Rataulangi PB "
قبالة   ،2009 ع����ام   "1600
����ص���واح���ل ت����اي����وان، واخ���ت���ف���ت بعد 

ذلك.
ومم��ا اأث���ار احل��رية يف ميامنار هو 
كيفية و�صول ال�صفينة اإىل �صواحل 
هذه الدولة، وهي خالية من ربان 

يوجهها.
ر�صد  يف  متخ�ص�ص  موقع  ويقول 
اإنه  العامل،  حول  ال�صفن  حتركات 
 ،2001 ع��ام  ال�صفينة  بناء  ج��رى 
طن،  األ���ف   30 نحو  وزن��ه��ا  ويبلغ 

مرتا. ويبلغ طولها 177 

بو�ص يعطي قرينة 
اأوباما حلوى 

اأظ���ه���رت ل��ق��ط��ات ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة من 
مرا�صم جنازة جون ماكني الرئي�ص 
ال�����ص��اب��ق ج����ورج دبليو  الأم���ري���ك���ي 
اأط�����راف احلديث  ي��ت��ج��اذب  ب��و���ص 
الرئي�ص  قرينة  اأوباما  مي�صيل  مع 
اأوباما  ب����اراك  ال�����ص��اب��ق  الأم��ري��ك��ي 

بينما يتابع امل�صيعون كلمة تاأبني.
�صيئا من  ي��اأخ��ذ  وه��و  بو�ص  وظهر 
قرينته لورا بو�ص ويعطيه ب�صرعة 
ملي�صال اأوباما. ويف تلك الأثناء كان 
ال�����ص��اب��ق ج��و ليربمان  ال�����ص��ن��ات��ور 

يلقي كلمة.

حتذيرات للن�ساء من 
ممار�سة اجلري بعد الولدة 

ح����ذر اخل������رباء الأم����ه����ات اجل�����دد من 
والقفز  اجل�������ري  مت����اري����ن  مم���ار����ص���ة 
وال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���ص��ي��ة امل��ج��ه��دة، بعد 
الإجناب بفرتة زمنية ق�صرية، لتجنب 
وم�صاكل  ال��ب��ويل  بال�صل�ص  الإ���ص��اب��ة 

احلو�ص.
من  ال���ع���دي���د  اإن  اخل���������رباء،  وي����ق����ول 
ممار�صة  اإىل  ي�������ص���ارع���ن  ال����ن���������ص����اء، 
ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���ص��ي��ة ال��ق��ا���ص��ي��ة بعد 
ويت�صبب  ر�صاقتهن،  الإجناب ل�صتعادة 
ذل����ك ب�����ص��غ��ط ع��ل��ى ع�����ص��لت البطن 

واحلو�ص.
ال��ع��دي��د من  اأن  ال��ب��اح��ث��ون،  وي��ع��ت��ق��د 
باأج�صادهن  ي���ت���ف���اخ���رن  امل�������ص���اه���ري 
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  ع��ل��ى  ال������ولدة  ب��ع��د 
الج��ت��م��اع��ي يف غ�����ص��ون اأ���ص��اب��ي��ع من 

الولدة، مما يجعل الأمهات الأخريات 
�صحيفة  بح�صب  تقليدهن،  ي��ح��اول��ن 

ديلي ميل الربيطانية.
وتقول اإميا بروكويل، اأخ�صائية العلج 
ال��ط��ب��ي��ع��ي، وال���ت���ي ت�����ص��اع��د ال��ن�����ص��اء يف 
ا���ص��ت��ع��ادة ر���ص��اق��ت��ه��ن ب��ع��د ال������ولدة، اإن 
العواقب املدمرة  الكثريين ل يدركون 
املحتملة لعدم ال�صماح للج�صم بال�صفاء 

ب�صكل طبيعي بعد الولدة.
ي�صع  اجل��ري  اأن  بروكويل،  واأو�صحت 
���ص��غ��ط��اً ي���ع���ادل ث���لث���ة اأ����ص���ع���اف وزن 
اجل�صم على احلو�ص، وميكن اأن يوؤدي 
اإىل هبوط املثانة والأع�صاء التنا�صلية 
والأمعاء، لذلك يو�صي باأن يتم تاأجيل 
اأ�صهر   6 التمارين  ه��ذه  مثل  ممار�صة 

بعد الولدة.

العقاقري
هي  القولون  بالتهاب  ربطها  مت  التي  الأ�صياء  اأك��رث  من 
اإ�صابة  يف  تناولها  يف  الإف����راط  يت�صبب  حيث  العقاقري، 
خا�صة  باملعدة  ال�صديدة  والإل��ت��ه��اب��ات  بالتهيج  القولون 
نتيجة  الآلم  تلك  وتعترب  ال��ع��ظ��ام.  اآلم  ع��لج  عقاقري 
وغريها  واأليف  والأدف��ي��ل  الأ�صربين  مثل  عقاقري  تناول 
بعد  اأخ���رى  ب��دائ��ل  ع��ن  البحث  ل��ذا يف�صل  امل�صكنات  م��ن 

ا�صت�صارة الطبيب.

 الفاكهة واخل�ضروات
رمبا تتعجب عندما تعرف اأن تناول الفاكهة اأو اخل�صروات 
قد ي�صر مبعدتك، يف احلقيقة فاإن ما يحتوى منها على 
امل�صر. فالطماطم مثل ومنتجاتها  الأحما�ص فقط هو 
حتتوى على ن�صبة من احلم�صيات التي توؤثر على املعدة 
وتت�صبب يف تهيج القولون. واأي�صا هناك بع�ص املاأكولت 
ال�صوكولتة  م��ث��ل  ال��ق��ول��ون  ت��ه��ي��ج  يف  دورا  ت��ل��ع��ب  ال��ت��ي 
والتوابل والدهون والبقول وامللفوف وامل�صروبات الغازية 

والكحول.

م�ضغ العلكة
حت�صني  يف  اأحيانا  ي�صاعد  العلكة  م�صغ  اأن  م��ن  بالرغم 
كلية  م��ن  رمي��ون��د،  باتري�صيا  ال��دك��ت��ورة  اأن  اإل  اله�صم 
الطب يف ولية وي�صت فرجينيا، قالت يف املوقع الأمريكي 
"هيلث" اإن تناول العلكة اخلالية من ال�صكر بكرثة يت�صبب 
اإ�صابة القولون بالتهيج ول ي�صاعد يف اله�صم. فمادة  يف 
اأنواع العلكة اخلالية من ال�صكر  ال�صوربيتول املوجودة يف 

وعدم  امل��ع��دة  ا�صطرابات  يف  تت�صبب 
ال�صعور بالراحة.

الألبان
القولون  اإ���ص��اب��ة  اإىل  الأل��ب��ان  ت���وؤدي 
ب��اال��ت��ه��اب ���ص��دي��د مل���ن ي��ع��ان��ون عدم 
حتمل اللكتوز )املعروفة بح�صا�صية 
واجلنب  ال��زب��ادي  فتناول  الأل��ب��ان(، 

ب��ن�����ص��ب كبرية،  الأل����ب����ان  وم��ن��ت��ج��ات 
مر�صى  من  الكثري  على  يوؤثر  الع�صاء  وجبة  يف  وخا�صة 

القولون ويوؤدى اإىل اإثارته.

ا�ضطراب النوم
القولون  اإ�صابة  يف  اأي�صا  كرثته  اأو  ال��ن��وم  قلة  وتت�صبب 
بالتهيج. فطبيعة مر�ص القولون الع�صبي مرتبطة اأي�صا 
بالرتياح  ي�صعر  ال�صخ�ص  ك��ان  فكلما  النف�صي،  باجلانب 
وال���ه���دوء ك��ل��م��ا حت�����ص��ن��ت ح��ال��ت��ه. ل���ذا ف����اإن الن��ت��ظ��ام يف 
النوم واأخ��ذ ق�صط كاف ليل يقلل ب�صدة من حدة نوبات 
عدم  لأن  الوجبات  لنتظام  النتباه  يجب  كما  القولون. 
ال��غ��ازات يف  ي���وؤدي حل��دوث �صوء ه�صم وت��راك��م  النتظام 

البطن.

احذر خطر الن�ضويات .. لهذه الأ�ضباب
ا�صتهلك  يف  متوقعة  غ��ري  اأ���ص��راراَ  كندية  درا���ص��ة  بينت 
ال��ن�����ص��وي��ات، ورب��ط��ت��ه��ا ب���زي���ادة م���ع���دلت ال���وف���اة. ووفقا 
اإىل  ي��وؤدي  ا�صتهلك الدهون قد ل  ف��اإن زي��ادة  للباحثني 
من  ال��ق��ادم  بال�صرر  مقارنة  الإن�صان  على  اخلطر  زي��ادة 

الكربوهيدرات يف هذا املو�صوع.
ك�صفت درا���ص��ة ح��دي��ث��ة ع��ن ال�����ص��رر ال��ب��ال��غ ال���ذي ميكن 
زيادة  يف  وخا�صة  اجل�صم،  يف  ال��ك��رب��وه��ي��درات  ت�صببه  اأن 
احتمالية الوفاة. ووفقا للتو�صيات الغذائية احلالية ومن 
بينها اجلمعية الأملانية للتغذية فقد كانت ن�صبة الن�صويات 
 50 املقرتحة يف الوجبات الغذائية  ت�صل اإىل ما ن�صبته 
الن�صويات  املو�صي بها، وذلك لأهمية  باملئة من الأطعمة 
درا���ص��ة كندية  اأن  اإل  ال��ط��اق��ة يف اجل�����ص��م.  ا���ص��ت��ه��لك  يف 
اأجرتها جامعة ماكما�صرت الكندية هّزت هذا الفرتا�ص، 
امل�صتهلكة يف حالة  الن�صويات  تقليل  �صرورة  على  واأك��دت 

الرغبة باحل�صول على �صحة اأف�صل.
ووفقا للدرا�صة  التي ن�صرتها جملة فوكو�ص الأملانية، والتي 
ا�صتغرقت زهاء ال� 10 �صنوات، قام العلماء بجمع بيانات 
عن العادات الغذائية حلوايل 135 األف م�صارك توزعوا 
نوعية  ب��ني  الباحثون  ورب��ط  خمتلفة.  دول��ة   18 على 
والوفيات  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���ص  التغذية 
بناء  اإىل جمموعات،  الدرا�صة  امل�صاركني يف  تق�صيم  وعند 
على ا�صتهلكهم للدهون كان احتمال وفاة من ي�صتهلكون 
الكم الأكرب من الدهون من اأي نوع خلل الدرا�صة اأقل 

خم�سة اأ�سباب جتعل معدتك 
تكرهك.. منها م�سغ العلكة

الأ�ضخا�ص  لدى  القولون  وانتفاخ  املعدة  اآلم  ت�ضبب  رمبا  الأ�ضياء  من  كثري 
الطبيعيني، لكن يف حالة الإ�ضابة بالقولون الع�ضبي تزداد اآلم 
املري�ص. فيما يلي نعرفك ببع�ص الأمور التي توؤدي اإىل "غ�ضب" 

املعدة من �ضاحبها.
تعرب املعدة عن الأمل الذي  ي�ضيبها ب�ضبب تناول العديد من املاأكولت 

ال�ضارة وذلك اإما بالتقل�ضات ال�ضديدة اأو ال�ضعور بالغثيان وحرقة املعدة 
مثل  الع�ضبي،  القولون  من  تعاين  كنت  اإذا  ولكن  الأعرا�ص.  من  وغريها 

الكثريين، فغالبا �ضتجد معظم الأطعمة ت�ضبب النتفاخ والإم�ضاك 
والتقل�ضات واأحيانا الإ�ضهال.

فيعتقد   ، الأمريكية  مرييالند  جلامعة  الطبي  للمركز  وطبقا 
بالأع�ضاب  مرتبطا  يكون  ق��د  الع�ضبي  القولون  اأن  اخل���رباء 
للبكترييا  حتدث  التي  وبالتغريات  اله�ضمية  القناة  يف  احل�ضا�ضة 

فقد  الع�ضبي  بالقولون  الإ�ضابة  وراء  ال�ضبب  كان  اأيًا  ولكن  املعوية. 
اأو�ضح موقع "ومنز هيلث"، نقال عن خرباء من جامعة مرييالند، ما هي 

الأمور التي توؤدي اإىل ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي:
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�ش�ؤون حملية
برعاية طحنون بن حممد 

معر�ص العني للكتاب 2018 يحتفي بع�سريته الأوىل 

الأول من نوعه 

بلدية مدينة العني تطلق م�سروع حماية منازل املواطنني عرب الأٌقمار ال�سناعية

�ضل�ضلة حكايات ا�ضتثنائية

دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي تطلق عامليًا حملة ترويجية جديدة للإمارة 

برامج تعليمية غري تقليدية بحديقة احليوانات بالعني

•• العني - الفجر

ال�صيخ طحنون بن حممد  �صمو  رعاية  حتت 
العني،  منطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأبوظبي  وال�صياحة–  الثقافة  دائ���رة  تنظم 
للكتاب  العني  معر�ص  م��ن  العا�صرة  ال���دورة 
 2 23 �صبتمرب اإىل  من  الفرتة  يف   2018

اأكتوبر القادم يف مركز العني للموؤمترات.
 10 مب���رور  للكتاب  ال��ع��ني  م��ع��ر���ص  يحتفي 
���ص��ن��وات ع��ل��ى ان��ط��لق��ت��ه، ح��ي��ث اأ���ص��ب��ح اأحد 
الثقافة  ث���راء  تعك�ص  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة  امل��ن�����ص��ات 
الإم����ارات����ي����ة والإن�����ت�����اج الأدب�������ي وت���ع���زز من 
املعر�ص  ي�����ص��ارك يف  ال��ك��ت��اب.  ن�����ص��ر  ���ص��ن��اع��ة 
ن�صر حملية  دور  الع�صرة   اأيامه  امتداد  على 
الدولة،  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
ال�صدارات  م��ن  العناوين  اأح���دث  يعر�صون 
والرتبوية،  والأك��ادمي��ي��ة  والعلمية  الأدب��ي��ة 
امل�صاحب  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج  يناق�ص  بينما 
والتجارب  الفكرية  الق�صايا  م��ن  جمموعة 
املوؤلفني  م���ن  ن��خ��ب��ة  مب�����ص��ارك��ة  الب���داع���ي���ة 

والكتاب، كما تقام  جل�صات توقيع كتب يومياً 
للكتب ال�صادرة حديثاً.

دائرة  �صعيد غبا�ص، وكيل  �صيف  �صعادة  وقال 
"يحتفل  – اأب��وظ��ب��ي:  وال�����ص��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
معر�ص العني للكتاب هذا العام مبرور ع�صر 
اأن يكون  �صنوات على تاأ�صي�صه، حيث جنح يف 

من�صة ثقافية مهمة، يجد فيها القراء اأحدث 
ال�صدارات الإماراتية ويلتقون ب�صكل مبا�صر 
الربنامج  يف  امل�صاركني  واملوؤلفني  الكتاب  مع 
ال��ث��ق��ايف، م���ع���ززاً ب��ذل��ك م��ن امل�����ص��ه��د الثقايف 
يتعلق  فيما  ملحوظاً  ح��راك��اً  ي�صهد  وال���ذي 
الن�صر، فقد  بالكتابة البداعية وتطوير دور 
كان ل�صتمرارية املعر�ص دور يف الت�صجيع على 
البداع ودعم عمل النا�صرين، وناأمل اأن تكون 
نقطة  املعر�ص  من  الحتفائية  ال���دورة  ه��ذه 
الثقايف  العمل  م��ن  ج��دي��دة  لآف���اق  انطلقة 
كممار�صة  ال��ق��راءة  فعل  خللها  م��ن  نكر�ص 

يومية و�صرورية لبناء اأجيال الغد".
امل�صاحب  ال���ث���ق���ايف  ال���ربن���ام���ج  ي�����ص��ت�����ص��ي��ف 
املثقفني  م��ن  ك��وك��ب��ة  للكتاب  ال��ع��ني  مل��ع��ر���ص 
الق�صايا  حول  للتحاور  وال�صعراء  واملوؤلفني 
�صعرية  اأم�صيات  وتقدمي  املختلفة،  الفكرية 
نقا�صية وعرو�ص مو�صيقية يقدمها  ون��دوات 
الإبداع"  "ركن  يقدم  كما  اإماراتيون،  م��اأدون 
والنا�صئة  للأطفال  �صيقاً  تفاعلياً  برناجماً 
بني ال�صاد�صة والثانية ع�صرة عاماً، مبا فيها 

معر�ص  يفتح  �صم�صم".   ي��ا  "اأفتح  ع��رو���ص 
يومياً  ال��زوار  اأبوابه ل�صتقبال  للكتاب  العني 
الواحدة  حتى  �صباحاً  التا�صعة  ال�صاعة  من 

حتى  ع�صراً  اخلام�صة  ال�صاعة  وم��ن  ظ��ه��راً، 
للموؤمترات،  العني  مركز  يف  م�صاًء  التا�صعة 

الدخول جماناً.

•• العني - الفجر

مدينة  ببلدية  امل�صاحة  و  امل��دن  تخطيط  قطاع  اطلق 
ال��ع��ني م�����ص��روع ح��م��اي��ة م��ب��اين امل��واط��ن��ني ع��ن طريق 
التفتي�صي  ال���رادار   ( م�صمى  حتت  ال�صناعية  الأق��م��ار 
م��ع مركز  بالتعاون  نوعه  م��ن  الأول  امل�����ص��روع  ه��و  و   )
تقارير  طريق  عن  ذل��ك  و   ، للف�صاء  را�صد  بن  حممد 
، و حالة  املباين  املركز لو�صع  ار�صالها من  دوري��ة يتم 
التي ت�صكل خطر على  و  بها  الغري مرخ�صة  الزيادات 
امل��ب��اين و ق��اط��ن��ي��ه��ا. و ي��ق��وم امل�����ص��روع ع��ل��ى م�صح من 
املناطق احل�صرية عن طريق  %85 من  اإىل   80%
على  ط��راأت  التي  التغريات  ور�صد  ال�صناعية  الأقمار 
املباين حيث تتم مراجعة نظام تراخي�ص البناء ملعرفة 
ام ل، ويف حال عدم  املنفذة مرخ�صة  الزيادة  كانت  ان 
الرتخي�ص يتم التوا�صل مع �صاحب امل�صكن لت�صحيح 
و�صع املبنى. و ذكر املهند�ص �صند العامري رئي�ص فريق 
امل�صروع  من  الأ�صا�صي  الهدف  اأن   ، التفتي�صي  ال���رادار 
القاطنني  �صلمة  على  احل��ف��اظ  و  امل��ب��اين  ه��و حماية 
فيها ، و قد مت ر�صد العديد من املخاطر ب�صبب البناء 
 ، امل��ن��ازل  ه��ذه  �صكان  تهدد حياة  ال��ذي  الغري مرخ�ص 
والقوانني مما  ب�صكل خمالفة للأنظمة  بنائها  ب�صبب 

على  م��وؤث��ر  مم��ا  للمبنى  ان�صائية  م�صاكل  يف  يت�صبب 
و  م��ادي��ة  خل�صائر  ي���وؤدي  و   ، وقاطنيه  املبنى  �صلمة 
من  ن�صعى  اننا  العامري  اأ�صاف  و  الأرواح.  يف  خ�صائر 
ن�صبة  م��ن  للتقليل  التفتي�صي  ال���رادار  م�صروع  خ��لل 
اأي  ترخي�ص  ب��اأه��م��ي��ة  اجل��م��ه��ور  تثقيف  و  امل��خ��ال��ف��ات 

 ، لهم  م��ن حماية  فيه  مل��ا  امل��ن��ازل  يف  تق�صيمات  اأو  بناء 
م�صروع  على  للعمل  متخ�ص�ص  فريق  ت�صكيل  مت  كما 
الرادار التفتي�صي و الذي بدوره ل ي�صعى للمخالفة و 
يقوم الفريق بالتن�صيق مع املخت�صني للقيام بالزيارات 
و  ع�صوائي  بناء  اأي  لر�صد  املتوا�صلة  ملتابعة  امليدانية 

العامري  اأك���د  و   . احل��ل��ول  لأف�صل  التو�صل  حم��اول��ة 
البناء  من  املواطنون  �صيتمكن  امل�صروع  من خلل  اأن��ه 
اإزالة  م��ن  يتبعها  م��ا  و  املخالفة  ت��ف��ادي  و  اآم��ن  ب�صكل 
املبنى املخالف و هو ما ي�صكل عبئ مادي على �صاحب 
ملحظة  عند  حالياً  املتبع  الج���راء  اأن  حيث   ، املنزل 
و�صعه  ت�صحيح  طلب  يتم  ب��اأن  مرخ�ص  غري  بناء  اأي 
باإزالته او تثبيته بعد خمالفة مالك املبنى عن طريق 
طلب تقدمي درا�صة ان�صائية من قبل مكتب ا�صت�صاري 
للتاأكد من �صلمة املبنى و املواد امل�صتخدمة يف البناء 

مع مراعاة النظمة وال�صرتاطات.
���ص��ي��ق��وم مبتابعة  ال��ت��ف��ت��ي�����ص��ي  ال������رادار  ف��ري��ق  اأن  ك��م��ا 
املباين  اأو���ص��اع  للت�صحيح  اإدخالها  مت  التي  املعاملت 
مراعاة  مع  املمكنة  بال�صرعة  الت�صريح  من  للنتهاء 
الأن��ظ��م��ة وال����ص���رتاط���ات. ك��م��ا وج����ه  امل��ه��ن��د���ص �صند 
ال���ع���ام���ري رئ��ي�����ص ف��ري��ق ال�������رادار ال��ت��ف��ت��ي�����ص��ي ر�صالة 
باأن  الق�صيمة  داخ���ل  البناء  يف  ال��راغ��ب��ني  للمواطنني 
ق���ط���اع ت��خ��ط��ي��ط امل�����دن و امل�����ص��اح��ة م���وج���ود خلدمة 
اجلمهور و التعاون معهم لأبعد حد ، و تقدمي اجلهد 
الكامل للحفاظ على �صلمة الأفراد و املباين ، و ل تتم 
املخالفة اإل يف اأق�صى احلالت التي ل يتم فيها التعاون 

مع الفرق التفتي�صية.

•• اأبوظبي- الفجر

اأب��وظ��ب��ي جهودها  وال�����ص��ي��اح��ة-  الثقافة  دائ���رة  ع���ززت 
حكايات  "�صل�صلة  ب����اإط����لق  ال���ع���امل���ي���ة  ال��ت�����ص��وي��ق��ي��ة 
اجلديدة  ال��دول��ي��ة  ال��رتوي��ج��ي��ة  احلملة  ا�صتثنائية"، 
الكربى. وتاأتي هذه احلملة تتويجاً للنجاح املتوا�صل 
الذي حققته الهوية ال�صياحية للإمارة خلل العامني 
من  قيا�صية  اأع���داداً  خللهما  ا�صتقطبت  اإذ  املا�صيني، 
زيادة يف ال�صتثمار  اأي�صاً  الزوار. ويتزامن مع احلملة 
خمتلف  يف  عاملياً  اأبوظبي  لإم��ارة  للرتويج  املخ�ص�ص 

و�صائط الإعلم.  
وتهدف حملة "�صل�صلة حكايات ا�صتثنائية" اإىل تعزيز 
�صهرة الإمارة والتعريف مبقوماتها ال�صياحية الفريدة 
ال�صياح  اأع����داد  زي����ادة  اأو����ص���ع، مب��ا ي�صمن  ن��ط��اق  ع��ل��ى 
ترفيهية  كوجهة  �صمعتها  وتر�صيخ  اإل��ي��ه��ا  ال��ق��ادم��ني 
ت�صليط  خ��لل  من  وذل��ك  متميزة،  وثقافية  وجت��اري��ة 
تفوق  مده�صة  وق�ص�ص  ملهمة  جت���ارب  على  ال�����ص��وء 

التوقعات.
وت��ت��م��ح��ور ه���ذه احل��م��ل��ة ال��ت�����ص��وي��ق��ي��ة امل��ت��ط��ورة حول 
حقيقيني  اأ���ص��خ��ا���ص��اً  ت�صور  ج��دي��دة  اأف���لم  جمموعة 
اأ�صلوب  خ���لل  م��ن  وي��ج�����ص��دون  الإم�����ارة،  يف  يعي�صون 
حياتهم الفريد الطابع الأ�صيل للإمارة والتنوع الكبري 
للتجارب الغنية التي تنطوي عليها. وقد اختري هوؤلء 
الأ�صخا�ص ل�صدقهم وعفويتهم يف التعبري باأمانة عن 
هوية اأبوظبي، وتقدمي �صورة واقعية عن هذه الوجهة 

ال�صياحية املذهلة التي تفوق كل التوقعات. وت�صتهدف 
كل واحدة من ال�صخ�صيات املختارة �صريحة حمددة من 
الزوار وت�صجع امل�صافرين على زيارة اأبوظبي لي�صطروا 

باأنف�صهم ق�ص�صاً حتمل ب�صماتهم اخلا�صة.
املتاحة  للتجارب  ال��وا���ص��ع  التنوع  لتوثيق  م�صعى  ويف 
واإ�صفاء م�صحة واقعية عليها، يقدم الفيلم الأول من 
الهاملي،  فاطمة  الأ�صالة"،  "�صفرية  املجموعة  ه��ذه 
مهرجانات  يف  م�صاركة  واأول  الإم��ارات��ي��ة  الإب��ل  مالكة 
املزاينة ومزادات الإبل يف الدولة؛ بينما ي�صور الفيلم 
كيكاتي،  ثيو  ال�صيارات  �صباق  يف  ال��ب��ارع  الفتى  الثاين 
’بطل ال�صرعة‘، يف �صعيه الدائم وراء الت�صويق  امللقب 
تظهر  ال�صخ�صيتني،  هاتني  خلل  ومن  وج��د.  حيثما 
باأدق التفا�صيل واأ�صدق ال�صور التنوع املذهل للأن�صطة 
والتجارب الأ�صيلة التي تزخر بها اأبوظبي. ويتبع ذلك 
فيلمان اآخران �صيك�صف عنهما يف وقت لحق من العام 
لهذا  ودع��م��اً  خمتلفني.  اأ�صخا�صاً  وي�����ص��وران  احل���ايل، 
املحتوى اجلديد، �صتكون هنالك ا�صرتاتيجية اإعلمية 
معدلة ومطورة ت�صتهدف كل بلد على حدة مبحتوى 

انتقائي متمايز.
الثقافة  دائ��رة  وكيل  غبا�ص،  �صعيد  �صيف  �صعادة  وق��ال 
وال�صياحة – اأبوظبي: ت�صكل هذه املبادرة خطوة مهمة 
يف اإطار التزامنا امل�صتمر باإبراز اإمارة اأبوظبي كوجهة 
عاملية متميزة. ومما ل �صك فيه اأن حمتوى الفيلمني 
اأث��ب��ت��ت فاعلية  ال��ت��ي  �صيعزز م��ن جن��اح ه��ذه احل��م��ل��ة، 
كبرية حتى الآن، ويو�صع نطاق تاأثريها على م�صتوى 

الأ�صاليب  تطوير  ه��و  هدفنا  غبا�ص:  واأ���ص��اف  ع��امل��ي. 
مب�صداقية  ن�صل  بحيث  ر�صالتنا  ن�صر  يف  نتبعها  التي 
خماطبة  ع��رب  ا�صتقطابه  امل����راد  اجل��م��ه��ور  اإىل  ت��ام��ة 

وجدانه واأحا�صي�صه يف املقام الأول.
التنفيذي  امل��دي��ر  كوب�صتيك،  �صتيف  ق��ال  جهته،  م��ن 
الثقافة  دائ��رة  يف  بالإنابة  والت�صال  الت�صويق  لقطاع 
�صورة  بتقدمي  فخورون  نحن  اأبوظبي:   - وال�صياحة 
م�صدر  اليوم  ت�صكل  التي  اأبوظبي  اإم��ارة  عن  حقيقية 
بالكثري  الإم��ارة  تزخر  حني  ويف  باأ�صره.  للعامل  اإلهام 

من التجارب الفريدة التي تغري باكت�صافها وجتربتها، 
اإل اأننا ندرك متاماً اأن الزوار باتوا يخ�صون الوقوع يف 
اأن  وق��ت م�صى ويرغبون يف  اأي  اأك��رث من  املبالغة  فخ 
وجهة  ك��ل  م��ع  اخلا�صة  جتاربهم  باأنف�صهم  ي�صطروا 
هذه  خ��لل  م��ن  ن��ه��دف  وعليه،  يق�صدونها.  �صياحية 
الأ�صوات اإىل مد ج�صور حقيقية من التوا�صل الغامر 
الذي ي�صاعد الزائر على اكت�صاف اأ�صالة املكان بنف�صه، 
عزيزة  ب��ذك��ري��ات  واخل���روج  ت���روى،  ق�ص�ص  وا�صتلهام 

تدعوه اإىل تكرار الزيارة املرة تلو الأخرى.

••  العني - الفجر

حديقة  توا�صل  اجلديد  الدرا�صي  العام  انطلقة  مع 
غري  التعليمية  ب��راجم��ه��ا  ت��ق��دمي  بالعني  احل��ي��وان��ات 
املبتكرة واملمتعة يف  املعتمدة على ال�صاليب  التقليدية 
واملناهج  التعليم  ملخرجات  الداعم  التفاعلي  التعليم 

الدرا�صية املعتمدة بالدولة.
الت�صويق  اإدارة  م��دي��ر  ال��ب��ل��و���ص��ي  ي��و���ص��ف  ع��م��ر  وق����ال 
والت�صال املوؤ�ص�صي بحديقة احليوانات بالعني موؤكداً 
املدر�صية  البيئة  عن  متاما  خمتلفة  بيئة  نقدم  " اننا 

من  املبتكر  ال��ت��ف��اع��ل��ي  التعليم  ي��ع��د  ل��ذل��ك   ، امل��ع��ت��ادة 
ال�صاليب املوؤثرة يف حت�صيل الطالب العلمي وخمزونه 
املعريف  ، يحظى فيها مبحيط تعليمي يف اأرجاء احلديقة 
يف  متنقل  اخل�����ص��راء  ال�صا�صعة  وم�صاحاتها  الرحبة 
وعجائب  النباتية  و  الربية  احلياة  واكت�صاف  جتربة 
ال�صت�صكافية  الط��ف��ال  حلديقة  ب��الإ���ص��اف��ة  احل��ي��وان 
ال��ت��ف��اع��ل��ي عن  ت��ق��دم م��ف��ه��وم��ا ج��دي��دا للتعليم  ال��ت��ي 
طريق العاب املياه والرمل واللعاب احل�صية ،ومنطقة 
احل��ي��وان��ات الل��ي��ف��ة وغ��ريه��ا م��ن ال��ت��ج��ارب واملرافق 
ال��ت��ي ت��ع��زز ح��ب التعلم وت���رثي امل��خ��زون امل��ع��ريف لدى 

الطالب". وتعترب املخيمات ال�صنوية الثلثة )ال�صيفي 
– الربيعي – ال�صتوي( التي تنظمها احلديقة للطلبة 
وتعليمية  تربوية  حم��اف��ل  �صنة   14 اىل   7 عمر  م��ن 
ت�صهم يف بناء �صخ�صية و فكر الطالب وتنمي مهاراته 
ب�صعار  خميم  كل  يخت�ص  ،حيث  اجل��وان��ب  خمتلف  يف 
والكت�صاف  املعرفة  و���ص��ول  ل�صمان  متجددة  وف��ك��رة 
للطالب امل�صارك مبتعة ويف اجواء جماعية وفق معايري 
التعليم واملعرفة التي تخدم اهداف ور�صالة كل خميم. 
هذا وت�صمل برامج احلديقة التعليمية جميع املراحل 
الدرا�صية بدًء من ريا�ص الطفال حتى ال�صف التا�صع 

ف��ت��ق��دم احل��دي��ق��ة مل��رح��ل��ة ال��ري��ا���ص جت����ارب وج���ولت 
وور�ص وتعامل مبا�صر مع احليوانات والنبات وانواعها 
وكيفية تكيفها مع الطبيعة هيكليا و �صلوكيا من اجل 
و  الول  ال�صف  بني  ما  الطلبة  يتعرف  فيما   ، البقاء 
اخلام�ص على دورة حياة احليوان و البنات و ت�صنيفاته 
ا���ص��ن��ان احل��ي��وان وال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة وغري  مثل طبيب 
ال�صاد�ص  ال�صفني  مرحلة  طلبة  ي�صتمتع  كما  احلية. 
اىل التا�صع بالتعرف على احلدائق القدمية واجلديدة 
والتنوع البيولوجي واحلوا�ص عند احليوانات وحدائق 

احليوان و�صون الطبيعة .

بح�ضور حممد بن حم
»اإم�سام« ت�سارك يف موؤمتر 

دويل بربوك�سل حول النازحني
ي�صارك ال�صيخ الدكتور حممد م�صلم بن حم العامري نائب المني العام 
اأزمة  ا�صتمرار  دويل عن  املتحدة، يف موؤمتر  التابعة للأمم  ام�صام  ملنظمة 
الأوروب���ي  املقبل يف عا�صمة الحت���اد  اأك��ت��وب��ر  الأو���ص��ط،  ال�صرق  ال��ن��زوح يف 
ال�صيخ  تلقي  خ���لل  ذل���ك  ج���اء  رن��ف��دو.  منظمة  م��ن  بتنظيم  ب��روك�����ص��ي��ل، 
التنفيذي  املدير  م��اري برييرا مينديز  ر�صمية من  دع��وة  حممد بن ح��م  
ال��دويل يف  ملنظمة رنفدو �صلمها ملعاليه الدكتور عرفان النعيمي  اخلبري 
ا�صتعداد منظمة  الدولية. وعرب بن حم  عن  الكوارث والزم��ات  مكافحة 
اإم�صام للم�صاركة بفاعلية يف اعمال  املوؤمتر املهم الذي يت�صدى لواحدة من 
اكرث امل�صاكل الن�صانية تعقيداً وحتدياً لل�صلم املجتمعي يف منطقة ال�صرق 
الأو�صط. واأو�صح باأن حل اأزمة نزوح مليني الب�صر من مناطق �صكناهم اىل 
مناطق اخرى ب�صبب احل��روب والزم��ات وحتولهم من حياة م�صتقرة اىل 
العي�ص يف خميمات موؤقتة، �صيلقي بظلله ال�صلبية على البنية املجتمعية 
والدميوغرافية للمجتمعات ال�صكانية، المر الذي يحتاج تظافر اجلهود 
هذه  مثل  لتطويق  ودولية  اإقليمية  ومنظمات  حكومات  والدولية  املحلية 
�صكناهم  اىل مناطق  ال��ن��ازح��ني  ب��اإع��ادة  الكفيلة  احل��ل��ول  وو���ص��ع  الأزم����ات 
الأ�صلية على ان تكون العودة طوعية وكرمية ووفقاً لل�صرتاطات الدولية 
الن�صانية، وبعد توفري البنى التحتية اللزمة يف مناطق �صكناهم الأ�صلية. 
من جانبه عرب الدكتور عرفان النعيمي عن �صعادته  بلقاء ال�صيخ الدكتور 
حممد بن حم، م�صيداً باإ�صهاماته يف املجالت الن�صانية ومبادراته القّيمة 
يف املجال الإن�صاين التي �صتظل مفخرة لكل العاملني يف جمال املنظمات 
الدولية الإن�صانية. ويف نهاية اللقاء اأهدى الدكتور عرفان النعيمي درعاً 

تذكارياً با�صم منظمة رنفدو اىل ال�صيخ الدكتور حممد بن حم.

احلقيبة املدر�سية لطلبة املدار�ص 
مببادرة من الهلل الأحمر

•• العني - الفجر

مع  بالتعاون  الأح��م��ر  الهلل  لهيئة  العني  مركز   � املتطوعني  ق�صم  نظم 
املركز  مدير  بح�صور  املدر�صية  احلقيبة  فعالية  املحلية  امل�صاعدات  ق�صم 
والقرطا�صية  املدر�صية  امل�صتلزمات  توزيع  العامري حيث مت  الري�ص  �صامل 
على الطلب من ذوي الدخل املحدود والأيتام امل�صجلني لدى مركز العني 
ال��درا���ص��ي اجل��دي��د وبهدف  ال��ع��ام  ال��ه��لل الأح��م��ر وذل��ك مبنا�صبة  لهيئة 

تخفيف الأعباء عن كاهل الأ�صر. 

مدير الهلل الأحمر بالعني 
يكرم املتدربني من الطلب

•• العني - الفجر

ك��رم م��رك��ز ال��ع��ني لهيئة ال��ه��لل الأح��م��ر ط��لب ال��ت��دري��ب ال�صيفي بعد 
اأق�صام املركز حيث قام بالتكرمي  النتهاء من فرتة التدريب بالتعاون مع 
مدير املركز �صامل الري�ص العامري – ومن جانبهم �صاد الطلب بالهلل 
الأحمر على اإتاحة الفر�صة لهم موؤكدين ا�صتفادتهم من الفرتة التدريبية 

باملركز التي �صاهمت يف �صقل املهارات.



الب�صر  بني  التفاعل  عرب  العواطف  طبيعة  الأط��ف��ال  يفهم 
لكن يعترب بع�ص البحوث اجلديدة اأن العواطف رمبا تكون 
فطرية. وفق نظرية اأخرى، حتّدد التجارب التي يخو�صها 

الطفل يف بيئته م�صار منوه الجتماعي والعاطفي.
اأو  الثاين  ال�صهر  يف  الأوىل  الطفل  ابت�صامة  تظهر  اأن  قبل 
وميكن  القلق  اأو  ال�صعادة  اأو  بالف�صول  ي�صعر  ق��د  الثالث، 
ج�صمه.  ولغة  وجهه  تعابري  عرب  العواطف  ه��ذه  يعك�ص  اأن 
اأمه حني  اإىل وجه  اأن ينظر  املولود اجلديد مثًل  ي�صتطيع 

حت�صنه ويتفاعل مع ما يراه.

الغريزة وامليل اإىل التقليد
اأ�صاليب الطفل على الغريزة ح�صراً، ما يعني  يرتكز بع�ص 
اآل��ي��ات حم���ددة للتعبري ع��ن ع��واط��ف��ه. ل  ي��ط��ّور  اأّن ج�صمه 
اأو  ب���اجل���وع،  ال��ب��ك��اء ح��ني ي�صعر  ت��ع��ّل��م  اإىل  ال��ط��ف��ل  ي��ح��ت��اج 

ال�صراخ حني ل يح�صل على ما يريده، اأو الأنني حني ي�صعر 
بالأمل اأو يريد جذب النتباه. تن�صاأ هذه التفاعلت طبيعياً 
بتقليد  يبداأ  الرابع،  اأو  الثالث  ال�صهر  ال��ولدة. بحلول  منذ 
املحيطني به. حني يبت�صم الطفل مثًل وي�صاهد من يبادله 
البت�صامة، �صتن�صاأ الركيزة التي ت�صمح له بالتعّلم. �صرعان 
طريقة  وج���ود  فيفهم  اجتماعياً  ط��اب��ع��اً  تفاعله  يتخذ  م��ا 
اأ�صاليب  م�صاهدة  ت��ك��ون  معّينة.  تعابري  على  ل��ل��رد  خا�صة 
كيفية  الطفل  ي���درك  ك��ي  اأ�صا�صية  ال��ع��واط��ف  ع��ن  التعبري 
طفلهما  م��ع  ال��وال��دان  يتكلم  مل  اإذا  حميطه.  م��ع  التفاعل 
اأوىل  اأمامه، لن يفهم  اأو مل يعرّبا عن م�صاعرهما بو�صوح 
الدرو�ص عن العلقات الجتماعية ورمبا ي�صبح منغلقاً على 

نف�صه يف مراحل لحقة من حياته.

التعبري والقبول

ن�صوء  وامل�صاعر. ل مفر من  ثمة رابط وثيق بني احلاجات 
تفاعل عاطفي �صلبي اإذا مل يح�صل الطفل على حاجاته اأو 
م��راح��ل منوه  ه��و يحتاج يف  ي��راع��ي م�صاعره.  مل يجد م��ن 
اأن  مثًل  يفهم  كي  امل�صاعر  عن  يتكلمان  وال��دي��ه  �صماع  اإىل 
اأو الأذى. �صتفيده  البكاء طريقة مثالية للتعبري عن الأمل 
هذه الطريقة حني يكرب لأنه �صيتعّلم األ يقمع الأمل الذي 
ينتابه.يجب اأن يعرّب الوالدان عن حبهما وعاطفتهما جتاه 
الطفل بل حدود لأن الأولد من جميع الأعمار يحتاجون 
اإىل ال�صعور بحب غري م�صروط وميكن التعبري عنه بالقبل 
األ  ���ص��رورة  اأي�صاً  ال��وال��دان  يتذكر  اأن  يجب  لكن  والعناق. 
اإىل ا�صتك�صاف العامل  يعوق التعبري عن احلب ميل الطفل 
من حوله: اإذا كان الطفل من�صغًل بلعبة اأو ن�صاط، ل داعي 

لإلهائه بعناق مفاجئ!

الأمان والتاأقلم
يجب اأن يح�صل الطفل على م�صاحته اخلا�صة كي يتمّكن من 
التعبري عن م�صاعره. من واجب الوالدين اأن يطّورا مهارات 
الطفل وعواطفه باأ�صلوب هادئ ومّتزن. يجب اأن يتاأقلما مع 
الو�صع اجلديد ويعّدل اأ�صلوبهما للتعامل مع تعابري الطفل 
اجلديدة. ينغلق الأولد على اأنف�صهم غالباً حني يتعّر�صون 
الأم  تكون  اأن  يجب  واحل��زن.  بالغ�صب  ي�صعرون  اأو  ل��لأذى 
توقيت  الأخ��رية  اأن حت��ّدد  يكفي  ل  لطفلها.  م�صت�صارة  اأول 
تغيري احلفا�ص اأو تختار احلمية الغذائية املنا�صبة اأو تق�صد 
طبيباً بارعاً. بل يجب اأن تفهم اأي�صاً اأّن الطفل يطّور �صعور 
الدعم  اأهمية  ت��درك  �صنة من حياته كي  اأول  الأم��ل خ��لل 
العاطفي والتعبري عن امل�صاعر. بدل جتربة طرائق جديدة 
مثل ال�صماح للطفل بالبكاء حني يريد جذب النتباه، ميكن 
اأن ت�صاعده اأّمه على اكت�صاب عقلية اإيجابية. من واجب الأم 
يتحّكم  كي  العاطفي  ذكائه  تطوير  على  اأي�صاً  ت�صاعده  اأن 
بعواطفه ويكت�صب احرتام الذات ويجيد التعامل مع العامل 

من حوله.

مــنــ�عـــــات
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هل يوؤثر اإيقاع النوم واليقظة يف خطر الإ�ضابة بالكتئاب؟ توؤكد درا�ضة جديدة وجود هذا الأثر ويبدو اأن الأ�ضخا�ص 

الذين ي�ضتيقظون مبكرًا يح�ضدون اأكرب املنافع.

ل عواطفه ويعربرّ عنها؟ ميكن اأن ي�ضبح طفلك  اإىل اأي حدرّ جتيدين تعليم طفلك اأن يتقبرّ
ًا ويربع يف التعبري عن م�ضاعره عرب خطوات ب�ضيطة! حمبرّ

النوم  اإي��ق��اع��ات  اأي  ال��زم��ن��ي��ة،  الأن�����واع  اأن  ال��درا���ص��ات  تك�صف 
واليقظة، قد توؤثر يف �صحة النا�ص وراحتهم. بالتايل، �صينعك�ص 
اأو يف وقت متاأخر  اإىل ال�صتيقاظ والنوم يف وقت مبكر  ميلنا 

على خطر اإ�صابتنا مب�صاكل نف�صية مثل الكتئاب.
ق���رر ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة )ب��ول��دي��ر ك����ول����ورادو( وم���ن ق�صم 
للن�صاء  )بريغهام(  م�صت�صفى  يف  ال�صبكات  لطب  )ت�صانينغ( 
بني  القائمة  العلقة  يحللوا  اأن  ما�صات�صو�صت�ص،  بو�صطن،  يف 
بيانات  راج��ع��وا  الكتئاب.  خطر  وب��ني  واليقظة  النوم  نزعات 
ل�صحة  الثانية  الدرا�صة  يف  امل�صاركني  اإىل جمموعة من  تعود 
وامل�صتمرة  الوا�صعة  ال�صكانية  الدرا�صة  هذه  تركز  املمر�صات: 
على حتديد عوامل اخلطر التي مُتّهد لإ�صابة الن�صاء باأمرا�ص 

مزمنة وحادة.
)تك�صف  فيتري:  �صيلني  الدرا�صة  على  الرئي�صة  امل�صرفة  تقول 
الكتئاب،  وخ��ط��ر  ال��زم��ن��ي  ال��ن��وع  ب��ني  خفيفاً  راب��ط��اً  نتائجنا 
رمبا يتعلق بتداخل امل�صارات الوراثية املرتبطة بالنوع الزمني 

واملزاج(.
ا�صطرابات  بني  القائم  الرابط  درا�صة حول  واأعمق  اأكرب  اإنها 
املزاج والنوع الزمني حتى الآن. ُن�صرت نتائج البحث يف )جملة 

اأبحاث الطب النف�صي(.

هل ي�ضمن ال�ضتيقاظ املبكر اأعلى درجات ال�ضالمة؟
اإىل  تعود  طبية  بيانات  اجل��دي��دة  الدرا�صة  يف  الباحثون  حلل 
تكن  مل  عاماً.   55 عمرهّن  متو�صط  يبلغ  ام��راأة   32470
عام  يف  الدرا�صة،  بداية  يف  بالكتئاب  م�صابة  منهّن  ام��راأة  اأي 
يف  تغريات  اأي  عن  الإب��لغ  اإىل  جميعاً  عمْدَن  وقد   ،2009
و�صعهن ال�صحي عرب ملء ا�صتمارات تف�صل بينها �صنتان )يف 

عاَمي 2011 و2013(.
�صمحت فيتري واأع�صاء فريقها للعوامل البيئية، مثل التعر�ص 

النوم واليقظة لدى  بالتاأثري يف دورة  العمل،  لل�صوء وجدول 
امل�����ص��اِرك��ات. ك��ذل��ك اأخ���ذ ال��ب��اح��ث��ون ب��الع��ت��ب��ار ع��وام��ل خطر 
اأخرى للكتئاب، من بينها الوزن وم�صتوى الن�صاط اجل�صدي 

والأمرا�ص املزمنة ومدة النوم.
من بني امل�صاِركات، بلغت ن�صبة الن�صاء اللواتي ي�صتيقظن مبكراً 
%73 واللواتي ُيِطْلَن ال�صهر %01. اأما ن�صبة اللواتي يقعن 

بني هاتني الفئتني، فبلغت 35%.

يف البداية، ك�صف حتليل الباحثني اأن الفئة التي تنام وت�صتيقظ 
اإىل  واأك���رث ميًل  ال���زواج  اإىل  اأق��ل ميًل  يف وق��ت متاأخر تكون 
العي�ص وحدها واإىل التدخني وت�صجيل اأمناط نوم م�صطربة.

لحظ  املحتملة،  املُ��ت��غ��رّية  ال��ع��وام��ل  بع�ص  تقييم  ب��ع��د  ح��ت��ى 
الفريق تراجع خطر الكتئاب لدى الفئة التي ت�صتيقظ مبكراً 

بن�صبة ترتاوح بني 12 و%72 مقارنًة بالفئة املتو�صطة.
كذلك، لوحظ اأن الفئة التي تطيل ال�صهر تكون اأكرث عر�صة 
بالفئات  م���ق���ارن���ًة   6% ب��ن�����ص��ب��ة  امل���زاج���ي  ال����ص���ط���راب  ل��ه��ذا 
تبقى �صئيلة  ن�صبة اخلطر  ال��زي��ادة يف  ه��ذه  اأن  املتو�صطة، مع 

لدرجة اأنها غري مهمة من الناحية الإح�صائية.
للنوع  اأثر حمتمل  النتائج وجود  تو�صح فيتري: )تك�صف هذه 
الزمني على خطر الكتئاب بغ�ص النظر عن العوامل البيئية 

واأ�صلوب احلياة(.

بني اأ�ضلوب احلياة والوراثة
توؤثر العوامل الوراثية من جهتها يف الأنواع الزمنية بح�صب 
راأي الباحثني. تك�صف الدرا�صات العائلية القائمة اأن التوقيت 
ال����ذي ن��خ��ت��اره ل��ل��ن��وم وال���ص��ت��ي��ق��اظ ي��رت��ب��ط ب���درج���ة معّينة 

بجيناتنا.
ربطت درا�صات اأخرى اأي�صاً بني متغريات جينية حمددة )مثل 
جينات RORA وPER2( وبني تنظيم دورة النوم وخطر 

الكتئاب.
تذكر فيتري اأن ثمة عوامل اأخرى ثوؤثر يف اأمناط النوم تنعك�ص 
اأي�صاً على خطر الكتئاب، وقد ي�صعب تقييمها ب�صكل فردي. 

لكنها توؤكد على �صرورة اأن يتنبه الباحثون لهذه النقطة.
ت��و���ص��ح ف��ي��ت��ري: )م���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، ي��ت��اأث��ر ال���ن���وع الزمني 
وتوقيته،  ال�صخ�ص  له  يتعّر�ص  ال��ذي  ال�صوء  مب�صتوى  اأي�صاً 
التعر�ص لل�صوء بدوره يف خطر الكتئاب. لذا تق�صي  ويوؤثر 

ال�صوء  اأمن����اط  اأث���ر  بتحليل  املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف  خ��ط��وة  اأه���م 
والعوامل الوراثية يف الرابط القائم بني النوع الزمني وخطر 

الكتئاب(.
اأن نزعات النوم واليقظة قد توؤثر يف خطر الكتئاب،  �صحيح 
الذين  الأ�صخا�ص  اأن  فيتري  راأي  بح�صب  ذل��ك  يعني  ل  لكن 
بال�صرورة  �صي�صابون  متاأخر  وق��ت  يف  وي�صتيقظون  ينامون 
با�صطراب مزاجي: )النوع الزمني موؤثر يف م�صتوى الكتئاب 

لكن يبقى ذلك الأثر �صئيًل(.
ت�صيف فيتري اأن النا�ص ي�صتطيعون اتخاذ خطوات �صهلة لتغيري 
نوعهم الزمني اإذا كانوا يخ�صون اأن ينعك�ص �صلباً على راحتهم: 
)يبدو اأن ال�صتيقاظ املبكر مفيد وميكن اأن يتحكم كل �صخ�ص 
مبيله اإىل ال�صتيقاظ مبكراً. لذا يجب اأن يتم�ّصك النا�ص بنوم 
ويحر�صوا  اجل�صدية  التمارين  من  يكفي  ما  وميار�صوا  �صليم 

على تلقي اأعلى م�صتوى من �صوء النهار الطبيعي(.

�ص خطر الكتئاب ال�ضتيقاظ املبكر ُيخفرّ

اإيقاعات النوم واليقظة توؤثر يف �سحة 
الن�سان وراحته

خطوات ب�سيطة حتى يتقبرّل طفلك عواطفه ويعربرّ عنها
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العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 149
اإماراتي  اجلن�صية   ، ال�صيد/ مرزوق بخيت مرزوق بن منينه  بان  ليكن معلوما للجميع 
للحلقة(  املنارة  )�صالون  100%  يف  البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
مبوجب رخ�صة رقم )627881( اىل ال�صيدة/ تغريد بهى الدين عبا�ص م�صطفى احلمادي 
ال�صكل  تغيري  اخر  اىل  الرخ�صة  تنازل �صاحب   : اخرى  تعديلت   - اجلن�صية  ، م�صرية 

القانوين للرخ�صة من )موؤ�ص�صة فردية( اىل )موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات( 
وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3 
يف الدعوى رقم 2018/351 عقاري كلي 

املعلن اليه / املدعي عليه : ايران �صريين 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة املحا�صبية يف الدعوى 
اعله فقد حددنا يوم الثنني املوافق 2018/9/10  وذلك يف متام اخلام�صة ع�صرا ، 
موعدا لعقد الجتماع الول للخربة  املحا�صبية  وذلك مبكتبنا الكائن دبي- بر دبي- 
�صارع ال�صيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل ، برج  العطار مكتب رقم 2403 
،  الطابق الرابع والع�صرون- هاتف رقم  3589996-04 وفاك�ص 3589966-04 �ص ب 
91153 دبي ، لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور الجتماع املذكور مع 

اح�صار كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى.
 i2an م�صعل الزرعوين للمحا�صبة القانونية- ع�صو يف

اخلبري : د. م�صعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�شور الجتماع اخلربة الول

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3 
ال�صادة نايت اأنريجي �ص م ح وميثلها �صاحبها ومديرها / �صلمان اإبراهيم )املدعية( - بوكالة املحامي / 

عبداحلكيم بن حرز للمحاماة وال�صت�صارات القانونية  ، هاتف : 042544566  فاك�ص : 042544577 
املدعي عليهم : �صركة برتوانرجي اجلن�صية الإمارات وميثلها مديرها ال�صيد/ �صيد داني�ص حيدري 

هاتف : 0507441442 - �صركة �صيلفر فليت خلدمات ال�صحن البحري والب�صائع ذ م م  وميثلها ال�صيد/ 
داني�ص حيدري - ال�صيد / �صيد داني�ص حيدري �صيد عزيز اأختار  

املو�ضوع - اإعالن بالن�ضر حل�ضور اجتماع اخلربة الثاين 
يف الق�ضية رقم 2018/1997 م جتاري كلي ال�ضارقة 

بالإ�صارة اىل املو�صوع اأعله وبناء على التكليف ال�صادر اإلينا من حمكمة ال�صارقة البتدائية املوقرة بتاريخ 
2018/8/13 م واملت�صمن اإنتداب خبري بحري ، نحيط �صيادتكم علما اأن الدعوى �صالفة البيان بعاليه 
متداولة اأمام اخلبري البحري املنتدب وعلى املدعية واملدعي عليهم اأو من ينوب عنهم قانونيا �صرورة 
ح�صور اإجتماع اخلربة الثاين ملبا�صرة اأعمال اخلربة وتقدمي ما لديهم من م�صتندات ودفوع وذلك يف يوم 
الثلثاء املوافق 2018/9/11 ب�صالة فندق �صنجرل - منطقة بني اجل�صرين - ابوظبي ال�صاعة الثالثة 
)expert.khalidalowais@gmail.com( ع�صرا  علما بان الربيد الإلكرتوين للخبري هو 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

اإعالن بالن�شر 
اإعالن للح�شور اأمام حمكمة راأ�ص اخليمة الإبتدائية 

رقم الدعوى 2018/257 - احوال �شخ�شية
بناء على طلب مدعي / كرميه بنت حممد فار�صي 

اىل مدعي عليه / حممد جا�صم �صامل ال�صوري الزعابي 
العنوان / الإمارات - راأ�ص اخليمة - ال�صجن املركزي - 

هاتف متحرك / 971561556572+ 
فانت مكلف باحل�صور اأمام حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
بالإحالة  اإع���لن   2018/9/10 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  م��ن   17.00 ال�صاعة  يف  ع��ن  معتمد 

بالن�صر. حرر يف 2018/8/27م  
امانة �صر دائرة الحوال ال�صخ�صية الثالثة : احمد  عبداحلميد يو�صف احلفناوي

حكومة را�ص اخليمة - دائرة املحاكم 
دائرة الحوال ال�شخ�شية      

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
اإعالن بالن�شر

2018/221 جتاري جزئي 
اإىل املدعي عليها / �صركة ال�صا للهند�صة والن�صاءات - �ص م ح  ذ م م 

املدعية / داميوند لي�ص - �ص ذ م م 
فيها  وطلبت  جزئي  جت��اري   2018/221 احلقوقية  الدعوى  املدعية  اقامت  قد 
الزام املدعي عليها بدفع مبلغ 113.696.38 درهم للمدعية والفائدة القانونية 
وامل�صروفات  والر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %9 بواقع 

ومقابل اتعاب املحاماة 
يوم  اخليمة  را���ص  مبحكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  اىل  ح�صورك  يقت�صي  مم��ا 
الوقت  يف  عنك  وكيل  اإر�صال  اأو  �صباحا  التا�صعة  ال�صاعة  2018/9/10م  الثنني 

املحدد. حرر بتاريخ : 2018/8/30
مدير  اإدارة الدعوى

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

  ال�شماء           
ووفاء  / هند  امل��دع��وات  ب���اأن  راأ����ص اخليمة  دائ���رة حم��اك��م  تعلن 
تقدموا   ، ال�صيوي  جمعه  عبيد  �صلطان   / بنات   ، ورقيه  وناديه 
بعد  ا�صماوؤهم  لتكون   ، علي(  )اآل  القبيلة  م�صمى  اإ�صافة  بطلب 
الإ�صافة / هند ووفاء وناديه ورقية ، بنات / �صلطان عبيد جمعه 
ال�صيوي اآل علي - وان من له م�صلحة يف العرتا�ص ان يتقدم 
خلل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ العلن امام ق�صم ال�صهادات 

يف حمكمة راأ�ص اخليمة.
 قا�شي حمكمة راأ�ص اخليمة البتدائية 
عمرو ال�شعيد ابو اخلري 

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/60  عقاري جزئي 
اىل اخل�صم املدخل /1- �صركة كوينز لند ريال ا�صتيت - ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ بطي عبداهلل حممد بطي اجلمريي - قد اأقام عليك 
 406373( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
 %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م( 
ي��وم الثلثاء  ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�صة  ال�����ص��داد  ت��اري��خ املطالبة وح��ت��ى  م��ن 
املوافق 2018/9/18  ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3 
يف الدعوى  رقم 2018/231 عقاري كلي  

املدعي عليه / اأمري �صيد علي ل جوردي 
املرفوعة من  اأع��له  اليها  امل�صار  الدعوى  اإنتدابي خبريا يف  واملت�صمن  املحكمة  كتاب عدالة  مبوجب 

املدعي/ فخر الدين بروبرتيز  ليمتد ، �صد املدعي عليه/ اأمري �صيد علي ل جوردي  
نحيطكم علما باأنه قد مت ندبنا ملبا�صرة الدعوى امل�صار اليها اأعله - وقد قررنا حتديد جل�صة اخلربة 
اخلا�ص  اخل��ربة  اجتماع  ح�صور  �صعادتكم  من  نرجو  فاإننا  وعليه   ، اأدن��اه  املو�صحة  التفا�صيل  ح�صب 

بالدعوى امل�صار اليها اأعله يف الوقت واملكان املحددين ، وفقا للتفا�صيل الآتية :- 
اليوم : اخلمي�ص - املوفق : 2018/9/6  -  الوقت : 11.00 �صباحا  

تويوتا  وكالة  - مقابل   اآل مكتوم  �صارع  العنوان  للإ�صت�صارات(  كابيتال  : مكتب اخلبري )لند  املكان 
  6 الطابق   Golden Business Center املبنى   - الر�صتماين  ال��واح��د  عبد  �صركة  وب��ج��وار 

مكتب 605 ، هاتف / 2501818-04 ، فاك�ص 04-2501811 
ويف حالة تخلفكم عن ح�صور اجتماع اخلربة �صيتم مبا�صرة املاأمورية. 

املهند�شة / �شيما اأحمد  اللنجاوي
حمكم وخبري هند�شة م�شاحة منتدب اأمام املحاكم     

اعالن بالن�شر 

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : فيفر لتجارة املجوهرات - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب 9 ملك اديب حممد بن لوتاه - ديرة - ال�صغاية - ال�صكل القانوين 
: ذات م�صوؤولية حم��دودة ،  رقم الرخ�صة : 778760  رقم القيد بال�صجل التجاري : 
1276678  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف 
ال�صجل التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ  2018/1/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/1/21   
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني الرماحي ملراجعة 
احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 208 ملك ال�صيخ من�صور بن احمد ال ثاين - الرقة 
- ديرة -  هاتف : 2368911-04  فاك�ص : 2368922-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : ا�ص ايه ايه ا�ص لتجارة الغذائية - �ص ذ م م    
العنوان : مكتب رقم 610 ملك خالد عبداهلل احمد الغرير ال�صويدي - ديره - املطينة - 
ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 754808 رقم القيد بال�صجل 
قد مت  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1219695  مبوجب   : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��له  املذكورة  ال�صركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
بتاريخ  دب��ي  العدل حماكم  ل��دى كاتب  وامل��وث��ق  بتاريخ  2018/4/16  دب��ي  ق��رار حماكم 
2018/4/22 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني الرماحي 
ملراجعة احل�ضابات العنوان : مكتب رقم 208 ملك ال�صيخ من�صور بن احمد ال ثاين 
- الرقة - ديرة -  هاتف : 2368911-04  فاك�ص : 2368922-04  م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : الرماحي ملراجعة احل�ضابات 
العنوان : مكتب رقم 208 ملك ال�صيخ من�صور بن احمد ال ثاين - الرقة - 
ديرة -  هاتف : 2368911-04  فاك�ص : 2368922-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعله لت�صفية  
فيفر لتجارة املجوهرات - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2018/1/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/1/21  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��له،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : الرماحي ملراجعة احل�ضابات 
العنوان : مكتب رقم 208 ملك ال�صيخ من�صور بن احمد ال ثاين - الرقة - ديرة -  
هاتف : 2368911-04  فاك�ص : 2368922-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
ايه  ا�ص  لت�صفية   اأع��له  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية 
ايه ا�ص لتجارة الغذائية - �ص ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2018/4/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/4/22 وعلى من 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي  لديه اأي اعرتا�ص 
الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  اأع��له، م�صطحباً  املذكور  العنوان  على 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                       اىل املدعي عليه/ كناري وارف للمقاولت - �ص ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2018/9/9 ال�صاعة 8.30 

لذا فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري. بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
عمايل جزئي  8327/2018
عمايل جزئي  8328/2018

م
1
2

ا�صم املدعي
ح�صن خليل النور ابكر 

جار النبى يحى عبداهلل يحى 

مبلغ املطالبة
10700 درهم + تذكرة العودة 
10800 درهم + تذكرة العودة

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/88 ا�شكالت مدنية  
مو�صوع الق�صية اإ�صكال يف التنفيذ رقم 935 ل�صنة 2018 مدين 

لوقف الإجراءات التنفيذية
طالب الإعلن : م�صت�صكل : �صركة اأكوما لو�صطاء التاأمني - ذ م م  

برويز حممود - جمهول  فريد  1- حممد   : �صده  امل�صت�صكل   : اع��له  املطلوب 
حمل القامة - مو�صوع الإعلن : -  نعلنكم بانه قد حتددت جل�صة يوم الثلثاء 
يف  للنظر   ch1.C.15 بالقاعة  �صباحا   11.00 ال�صاعة    2018/9/25 املوافق 
ال�صكال اعله والتي يتوجب عليكم ح�صورها ويف حالة تخلفكم عن احل�صور 

�صي�صدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�ص الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2018/673  احوال نف�ص م�شلمني

اىل املدعي عليه/1- عمر عبد املطلب حممد طاهر  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / اإح�صان 
يف   2018/7/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   ، ع��ب��داهلل  مبلول  ال��زب��ري 
الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/  اإح�صان الزبري مبلول عبداهلل بحكمت املحكمة مبثابة احل�صوري 
1- بتطليق املدعية اإح�صان الزبري مبلول عبداهلل على املدعي عليه عمر عبداملطلب حممد طاهر 
طلقة بائنة لل�صرر وعليها اح�صاء عدتها من تاريخ �صريورة حكم التطليق باتا  2- الزام املدعي 
عليه بان ي��وؤدي للمدعية مبلغ 4500 درهم نفقة �صكنى عدة ملرة واح��دة من تاريخ  �صريورة حكم 
اوجه  �صاملة جميع  نفقة زوجية  �صهريا  دره��م  لها مبلغ 1500  ي��وؤدي  بان  باتا  3-الزامه  التطليق 
النفقة اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى يف 2018/4/19 ، 4-ال��زام املدي عليه بامل�صروفات ورف�صت 
عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اآل  �صعيد  را�صد بن  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  با�صم �صاحب  الع��لن �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5537 (

املنذر : حممد �صريف اأ�صد عبدالكرمي الفهيم - اإماراتي اجلن�صية 
بوكالة املحامي / اإبراهيم حممد القا�صم  

املنذر اليها : ريدي تو جو ا�ص 2 وورك �صوب - �ص ذ م م - جمهول حمل القامة 
فاإن املنذر مبوجب هذا النذار ينبه على املنذر اليها ويكلفها ب�صداد املرت�صد من بدل اليجار امل�صتحق له عن 
امل�صتودع رقم )5( املقام على قطعة الر�ص رقم )264-246( مبنطقة الق�صي�ص ال�صناعية الثالثة بدبي مو�صوع 
عقد اليجار املوؤرخ 2018/2/19 مببلغ اإجمايل قدره )15.000 درهم( )خم�صة ع�صر الف درهم( للفرتة من تاريخ 
ف�صل عن  ايجار  بدل  التاريخ من  ذلك  بعد  ي�صتجد  ما  اىل  بال�صافة   2019/8/18 تاريخ  وحتى   2018/5/19
ال�صريبة وامل�صاريف الدارية حلكومة دبي وم�صاريف ال�صيانة على ان يكون ال�صداد خلل �صهر )30 يوم( من 
تاريخ ا�صتلم املنذر اليها لهذا النذار اأو اإعلنها به قانونا ، واإل فان املنذر �صي�صطر اأ�صفا اىل اللجوء ملركز ف�ص 
املنازعات اليجارية باإمارة دبي للمطالبة باإخلء املاأجور وبدل الإيجار امل�صتحق عنه حتى تاريخ الخلء الفعلي 

ويحمل املنذر اليها كافة الر�صوم وامل�صاريف التي ترتتب على ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5538 (

املنذر : حممد جعفر ال�صيخ عبداحل�صني الن�صاري - اإماراتي اجلن�صية  
بوكالة املحامي / �صعيد مبارك الزحمي 

املنذر اليها الأوىل / احمد النقبي خلدمات متابعة املعاملت - ذ م م 
املنذر اليه الثاين / عمرو ماهر ابراهيم حممد عري�ص - م�صري اجلن�صية - جمهويل حمل القامة 

انذار ب�ضداد املرت�ضد
حيث انه وبتاريخ 2017/12/21 كان املنذر قد  اتفق مع املنذر اليه على ا�صتئجار العقار )رقم بلدية 129-289( 
اإم��ارة دبي - منطقة بور �صعيد رقم املكتب 309 بعقد ايجار �صنوي يبداأ من تاريخ 2018/1/1 اىل  الواقع يف 
تاريخ 2018/12/31 ببدل ايجار �صنوي مقداره 63350 درهم يتم �صدادها على اربعة دفعات وحيث ان امل�صتاأجر 
تخلف اىل تاريخه عن �صداد دفعتني والبالغة باإجمايل مبلغ مقداره 31375 درهم بناء عليه نخطركم بوجوب 
�صداد كامل املرت�صد يف  ذمتكم والبالغ 31375 درهم اىل تاريخ اخطاركم بالنذار واإل �صن�صطر اآ�صفني لتخاذ 
كافة الجراءات القانونية �صدكم ل�صرتداد هذا املبالغ مع حتمل املنذر اليه ر�صوم وم�صروفات الق�صاء وكذلك 

اتعاب املحاماة حتت طائلة الخلء للعني املوؤجرة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5540 (

املخطر : مهدي هادي من�صيزاده �صميعى 
بوكالة املحامية / �صاره �صاه بيك البلو�صي 

املخطر اليها : فهيمة غل مر�صا زردكوهي - جمهول حمل الإقامة 
املبالغ املرت�صدة لديكم مببلغ 60.000 درهم  اليها ب�صرورة �صداد  ينذر املخطر - املخطر 
نظري قر�ص ح�صن النية مبوجب اقرار م�صدق لدى الكاتب العدل مبحرر 2011/1/123790 
على ان يتم ال�صداد خلل )7 ايام( وذلك تنفيذا لحكام مواد قانون الجراءات املدنية واذا 
�صي�صطر  بالن�صر عندها  الإع��لن  تاريخ  اأي��ام من   7 القانونية  امل��دة  ال�صداد خلل  يتم  مل 
املخطر اىل اتخاذ الجراءات القانونية �صدكم للمطالبة ب�صداد املبلغ وما ي�صتجد عليه من 

فائدة قانونية حتى تاريخ احلكم والر�صوم وامل�صاريف.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/7504  عمايل جزئي             

ام للتجارة العامة - �ص ذ م م  جمهول حمل  ار  ار دي  اىل املدعي عليه /1 - 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ا���ص��وك ك��وم��ار ج��ام��ن��ادا���ص   ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
وتذكرة  دره��م(   277787( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
عودة مببلغ )3000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق 
2018/9/6  ال�صاعة 8.30 �ص  بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/7227  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ال�صريعة ل��ل��م��ق��اولت   جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا اأن 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املدعي/ظهور خان كل حممد  
مب�صتحقات عمالية وقدرها )3000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1000 درهم( 
وحددت    )MB183707838AE( ال�صكوى  رقم  وامل�صاريف   والر�صوم 
بالقاعة  �صباحا    8.30 ال�صاعة    2018/9/18 املوافق  الثلثاء   يوم  لها جل�صة 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2370  مدين جزئي              
اللمع  ال��ق�����ص��ر  2-م��وؤ���ص�����ص��ة  ال��رح��م��ن  ب�صر خمل�ص  1-ن����ور   / امل��دخ��ل  اخل�����ص��م  اىل 
للمقاولت العامة - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ دار التاأمني وميثله / �صيخه 
املحرزي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
�صبيل  دره��م( على  الف  دره��م( )خم�صون  وق��دره )50.000  املدعي عليها مببلغ  بالزام 
التعوي�ص والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ  رفع الدعوى 
وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء  املوافق  2018/9/18  ال�صاعة 8.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  �ص بالقاعة 
على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2307  جتاري جزئي              
م   جمهول حمل القامة  م  ذ  - �ص  للمقاولت  ان دي  يو  املدعي عليه / 1-  بي  اىل 
���ص م ح - ف��رع دب��ي وميثله/ �صعيد مبارك  ب��ي تكنولوجي -  ب��ي �صي  امل��دع��ي/  مب��ا ان 
عبيد احمد الزحمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )31.724 درهم( )واحد وثلثون الف درهم و�صبعمائة واربع وع�صرين 
ال�صتحقاق    تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(  
وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص  املوافق  2018/9/13   ال�صاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
 اعادة اعالن بالن�شر        

 يف  الدعوى 2018/504  عقاري كلي 
القامة مبا  م  جمهول حمل  م  ذ  �ص   - للمقاولت  / 1-�صركة رويف  املدعي عليه  اىل 
ان املدعي/ �صركة مونديال دبي - ذ م م- وميثلها مديرها وممثلها القانوين/ �صيان 
�صريل باتريك كيليهري وميثله / �صالح احمد يو�صف �صالح العبيديل -  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة  باعلن تقايل املدعي عليها الوىل واملدعي عليها الثانية 
والزام   ، املذكورتني  التفاقيتني  بف�صخ  والق�صاء   ، بينهما  املربمتني  التفاقيتني  عن 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   37.686.500( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  الوىل  عليها  املدعي 
واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2018/9/9  ال�صاعة 9.30 �ص 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/3791 جتاري جزئي                                                
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  ج��و���ص��ول   �صوريل  بليمار  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2018/6/5 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعله ل�صالح/م�صرف الهلل )�صركة م�صاهمة عامة(  الدعوى 
والزمته  دره��م   31.956.25 مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام 
مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   ات��ع��اب  مقابل  دره���م  وبخم�صمائة  بامل�صورفات 
احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

مليار درهم القيمة ال�سوقية   526
ل�سركات �سوق اأبوظبي بنهاية اأغ�سط�ص

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  �صوق  يف  امل��درج��ة  امل�صاهمة  لل�صركات  ال�صوقية  القيمة  جت���اوزت 
للأوراق املالية حاجز ال� 526 مليار درهم، بنهاية �صهر اأغ�صط�ص ، تزامناً 
مبعدل  يرتفع  جعلته  قيا�صية  اأرق��ام��اً  لل�صوق  ال��ع��ام  امل��وؤ���ص��ر  ت�صجيل  م��ع 
%13.4 منذ بداية العام اجلاري. وقال بيان لل�صوق تلقت وام ن�صخة منه 
انه ومع نهاية جل�صات �صهر اأغ�صط�ص، ارتفعت القيمة ال�صوقية لل�صركات 
بقيمة  مقارنة  دره��م،  مليار   495 نحو  بال�صوق  امل��درج��ة  املحلية  العامة 
%7.5، كما جتاوزت  بلغ  العام، مبعدل منو  461 مليار دره��م يف بداية 
7 مليارات درهم، مقابل قيمة  ال�  املدرجة حاجز  ال�صركات اخلا�صة  قيمة 
بلغت  فيما   .145% ن�صبته  بلغت  العام بنمو  2.8 مليار دره��م يف بداية 
ابوظبي  ���ص��وق  يف  امل��درج��ة  الأجنبية  العامة  لل�صركات  ال�صوقية  القيمة 
للأوراق املالية حوايل 24 مليار درهم، بنهاية جل�صة 30 اأغ�صط�ص لي�صل 
ال�صركات  و  املحلية و الأجنبية  العامة  ال�صوقية لل�صركات  القيمة  اإجمايل 
اخلا�صة املدرجة بال�صوق اىل نحو 526 مليار درهم. وقال را�صد البلو�صي 
الرئي�ص التنفيذي ل�صوق اأبوظبي للأوراق املالية ان حتقيق �صوق ابوظبي 
لل�صركات  ال�صوقية  والقيمة  العام  املوؤ�صر  منو  يف  امللحوظة  الطفرة  لهذه 
م�صاهمي  علي  النقدية  التوزيعات  وقيم  الأ�صهم،  ربحية  ومعدل  املدرجة، 
التنظيمية  البنية  اكتمال  نحو  اجلهود  موا�صلة  بف�صل  ج��اءت  ال�صركات 
اأنظار  ال�صوق حم��ط  ال��ت��داول مم��ا جعل  واأن��ظ��م��ة  العمل  اآل��ي��ات  وحت��دي��ث 

واهتمام املوؤ�ص�صات واملحافظ املحلية والأجنبية خلل الفرتة الأخرية.
واأ�صار البلو�صي اإىل اأن عدد املوؤ�ص�صات ال�صتثمارية التي دخلت ال�صوق خلل 

الن�صف الأول من العام اجلاري 
بلغ 271 موؤ�ص�صة، لي�صل عدد 
املوؤ�ص�صات ال�صتثمارية العاملة 
على  ي���زي���د  م����ا  اإىل  ب���ال�������ص���وق 
ا�صتثمارية،  موؤ�ص�صة   7900
موؤ�ص�صة   5900 ن��ح��و  م��ن��ه��ا 
 2000 اأج��ن��ب��ي��ة وم����ا ي���ق���ارب 
م��وؤ���ص�����ص��ة حم��ل��ي��ة، م��ن��وه��اً باأن 
ه���ذه الأرق�����ام خ��ري دل��ي��ل على 
اب��وظ��ب��ي وبقوة  ���ص��وق  ت��واج��د 
�صمن قائمة الوجهات املف�صلة 
القليمية  امل��ال��ي��ة  ل��ل��م��ح��اف��ظ 
الرئي�ص  واأ�����ص����اف  وال��ع��امل��ي��ة. 
م�صاهمي  اأن  ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
بال�صوق  امل����درج����ة  ال�������ص���رك���ات 
اأ���ص��ب��ح��وا م��ن ال��ف��ئ��ات الأك���رث 

ا�صتفادة من تواجد �صركاتهم يف �صوق اأبوظبي للأوراق املالية، بعدما �صجل 
العامل مبا ن�صبته  النقدية يف  التوزيعات  اأكرب معدلت  ال�صوق واح��دة من 
اأ�صواق الأوراق املالية يف املنطقة  %5.8، متفوقاً بذلك على نظرائه من 
العام اجلاري  قام خلل  ابوظبي  �صوق  ب��اأن  ال�صدد  يف هذا  والعامل، لفتاً 
اآلف من   406 اأرباحاً نقدية لنحو  23.4 مليار درهم  اأكرث من  بتوزيع 
امل�صتثمرين وذلك بالنيابة عن ال�صركات املدرجة وهو ما يعزز من مكانة 

ال�صوق كوجهة مف�صلة لل�صتثمار الآمن.

ن عملء قطاع الأعمال  »ات�سالت« متكرّ
من الت�سال اأثناء رحلت الطريان

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت “ات�صالت” ام�ص عن توفري خدمة الت�صال على من الطائرة مل�صرتكي 
باقات التجوال الدويل من قطاع الأعمال دون اأي ر�صوم اإ�صافية، وذلك عرب جميع 
خطوط الطريان التي توّفر خدمة الت�صال عرب الأقمار ال�صناعية اأثناء الرحلت 
اجلوية. حيث بات باإمكان امل�صافرين من م�صرتكي باقات “ات�صالت” للتجوال 
الدويل لقطاع للأعمال ا�صتخدام هواتفهم املحمولة لإجراء املكاملات وا�صتخدام 
 Aeromobile(( �صبكتي  ع��رب  اجل��وي��ة  ال��رح��لت  اأث��ن��اء  الن��رتن��ت  بيانات 
SITAOnAir((، مما يعني اإتاحة خيارات اأو�صع مل�صرتكي “ات�صالت” من 
�صبكة  وتغطي  ال��ط��ريان.  خطوط  عرب  �صفرهم  اأث��ن��اء  للتوا�صل  الع��م��ال  قطاع 
املف�صلني.    امل�صغلني  �صبكات  على  وج��ه��ة   190 ال���دويل  للتجوال  “ات�صالت” 
“ات�صالت”:  يف  الأعمال  قطاع  رئي�ص  اجن��لدا،  �صلفادور  �صرح  املنا�صبة،  وبهذه 
الأمد  طويلة  ا�صرتاتيجيتنا  مع  يتما�صى  احل�صرية  اخلدمة  لهذه  طرحنا  اإن 
املتمثلة يف التجديد والبتكار امل�صتمرين، الأمر الذي يلبي احتياجات ومتطلبات 
يكون م�صرتكينا  اأن  اأهمية  مدى  “ات�صالت”  يف  ندرك  املتغرية، حيث  عملئنا 
من قطاع الأعمال على توا�صل م�صتمر، وال�صتفادة من خدمة التجوال الدويل 
اأثناء التنّقل جواً. واأ�صاف اجنلدا اأن “ات�صالت” ومن خلل �صراكتها الفاعلة 
مع Aeromobile و SITAOnAir �صتمّكن عملئها من قطاع الأعمال 
باإجراء  وال�صتماع  الطريان،  �صركات  كافة  عرب  م�صتمر  توا�صل  على  البقاء  من 
مواقع  اىل  الو�صول  على  ع���لوًة  ال����واردة،  اأو  ال�����ص��ادرة  ���ص��واًء  ال�صوتية  املكاملات 
اإ�صافية عرب  اأي ر�صوم  اأثناء ال�صفر، دون  التوا�صل الجتماعي املختلفة وغريها 

ا�صتخدام باقات “ات�صالت” للتجوال الدويل لقطاع الأعمال«.

% ن�سبة م�ساهمة ال�سناعات   11.8
التحويلية يف الناجت غري النفطي للإمارات

•• اأبو ظبي-وام:

الناجت الإجمايل غري  التحويلية يف  ال�صناعات  ارتفعت ن�صبة م�صاهمة قطاع 
العام  نهاية  % يف   11.8 اىل  الإم����ارات  ل��دول��ة  الثابتة  ب��الأ���ص��ع��ار  النفطي 
العام  يف  و11.5%   2016 ال��ع��ام  خ���لل   11.7% م��ع  م��ق��ارن��ة   2017
2015 وذلك وفقا للإح�صاءات ال�صادرة عن وزارة القت�صاد. ويعك�ص النمو 
الذي �صجله القطاع حجم الإجنازات الكبرية التي حققتها الدولة يف تطوير 
اأحد  تعد  باتت  والتي  املا�صية  اخلم�ص  ال�صنوات  خلل  التحويلية  ال�صناعات 
اهم القطاعات الداعمة ل�صيا�صة تنويع القاعدة القت�صادية. وتظهر القراءة 
الرقمية حلركة موؤ�صر ن�صاط القطاع ارتفاع قيمة ناجته الإجمايل اىل نحو 
مع  مقارنة   4.8% ن�صبته  وبنمو   2017 ال��ع��ام  خ��لل  دره��م  مليار   118
نهاية  م��ع  دره��م  مليار   108.8 ونحو   2016 ال��ع��ام  يف  دره��م  مليار   114
العام 2015 و103 مليارات درهم خلل العام 2014 و99 مليار درهم يف 
ويجمع خرباء اقت�صاديون على اأن توا�صل ال�صعود يف ن�صاط  العام 2013. 
القطاع خلل ال�صنوات التي �صملها الر�صد يعك�ص جناح الم��ارات يف تر�صيخ 
قاعدة قوية لل�صناعات التحويلية وفق خطة وا�صحة املعامل والهداف تواكب 

طموحات الدولة يف التح�صري ملرحلة ما بعد النفط.

التوا�ضل مع املخالفني دون فر�ص غرامات مالية

»اقت�سادية دبي« تبداأ حملة »يوم اللتزام التجاري« لتوعية جمتمع الأعمال باإمارة دبي
•• دبي-الفجر: 

تبداأ دائرة التنمية القت�صادية يف دبي 
اللتزام  “يوم  م��ب��ادرة  تطبيق  ال��ي��وم 
التجاري” الهادفة اإىل توعية جمتمع 
الأعمال بحقوقهم وواجباتهم وتر�صيخ 
اقت�صادية  با�صرتاطات  اللتزام  قواعد 
غرامات  اأو  خمالفات  فر�ص  دون  دب��ي 

مالية. 
و�صيقوم فريق العمل يف قطاع الرقابة 
بتوعية  امل�صتهلك  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
ب�صرورة  وال��ت��ج��ار  امل��ح��لت  اأ���ص��ح��اب 
و�صبل  باملخالفات  واإخطارهم  اللتزام، 
جتنبها يف امل�صتقبل. وتهدف اقت�صادية 
دبي من خلل هذه املبادرة اإىل احلفاظ 
املحلي،  ال�صوق  يف  املن�صاآت  مكانة  على 

وب��ال��ت��ايل دف���ع امل��ن��اف��ذ ال��ت��ج��اري��ة اإىل 
التطوير والتميز يف تقدمي اخلدمات، 
الأعمال  ا�صتدامة  �صيعزز  ال��ذي  الأم��ر 

يف اإمارة دبي.
الل�����ت�����زام  “يوم  م�����ب�����ادرة  و����ص���ت���ق���وم 
ثقافة  ن�����ص��ر  ���ص��م��ان  ع��ل��ى  التجاري” 
اللتزام والوعي التجاري على م�صتوى 
خمتلف  زي��ارة  عرب  التجارية،  املن�صاآت 
وتوعية  دب��ي،  ب��اإم��ارة  التجارية  املنافذ 
جمتمع الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، 
املخالفات  ب���اأب���رز  ت��ع��ري��ف��ه��م  وك���ذل���ك 
قواعد  تر�صيخ  بهدف  جتنبها  وكيفية 
وبالتايل  دب��ي،  اقت�صادية  وا�صرتاطات 

رفع م�صتوى اللتزام التجاري. 
ويف ال�صياق ذاته، قال عبداهلل ال�صحي، 
الرقابة  لقطاع  التنفيذي  املدير  نائب 

“تنطلق  امل�صتهلك:  وحماية  التجارية 
اللتزام  ي��وم  مب��ب��ادرة  دب��ي  اقت�صادية 
ت�صهده  ملا  الثالثة  دروت��ه��ا  يف  التجاري 
اإي��ج��اب��ي��ة يف  ف��ع��ل  م���ن جت����اوب وردود 
املن�صاآت  اأ����ص���ح���اب  ب���ني  ال��ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز 
التجارية من القطاع اخلا�ص والقطاع 
احل���ك���وم���ي، الأم������ر ال�����ذي ي�����ص��اه��م يف 
رف�����ع م�����ص��ت��وى ث���ق���ة رج������ال الأع����م����ال 
ومزاولة  الأعمال  بواقع  وامل�صتثمرين 
الإمارات،  دول��ة  يف  التجارية  الأن�صطة 

واإمارة دبي على وجه التحديد«.
ال���دورات  “اأظهرت  ال�صحي:  واأ���ص��اف 
ال�صابقة نتائج مر�صية من قبل التجار 
اأبدوا �صعادتهم بهذه املبادرة من  الذي 
جهة، وحر�ص دائرة التنمية القت�صادية 
ب��دب��ي ع��ل��ى رف���ع م�����ص��ت��وى ال��وع��ي بني 

التجار، والتي من �صاأنها كذلك منحهم 
امل�صرتك  التعاون  نحو  والدافع  الثقة، 
اللتزام  يف  املمار�صات  اأف�صل  لتحقيق 
التجاري، وا�صتقطاب املزيد من التجار 
والراغبني يف التواجد بال�صوق املحلي، 
دب��ي على  تناف�صية  ي��ع��زز  ال���ذي  الأم���ر 

ال�صعيدين املحلي والعاملي«.
واأك�����د ال�����ص��ح��ي ���ص��ع��ي اق��ت�����ص��ادي��ة دبي 
ال�صوق  يف  ت��ك��ام��ل��ي��ة  ع��لق��ة  ب��ن��اء  اإىل 
التاجر  ب��ني  العلقة  وتوطيد  املحلي 
الغرامات  ف��ر���ص  ول��ي�����ص  وامل�����ص��ت��ه��ل��ك، 
اأن حتفيز  ح��ي��ث  امل��ال��ي��ة،  وامل��خ��ال��ف��ات 
املن�صاآت التجارية على اللتزام بالنظم 
م�صتوى  على  بها  امل��ع��م��ول  وال��ق��وان��ني 
التميز واجلودة  الإم���ارات يحقق  دول��ة 
للعملء،  املقدمة  اخل��دم��ة  يف  العالية 

وي�صهم يف �صعادة التجار وثقتهم بواقع 
الأعمال وال�صتثمار يف اإمارة دبي ودولة 

الإمارات على وجه العموم.

امل�صتقبل والبتكار والتميز احلكومي.
الدعم للجهات  الداعمون يف توفري  ال�صركاء  و�صي�صهم 
وامل�صاريع   »10X “دبي  مبادرة  امل�صاركة يف  احلكومية 
امل��ن�����ص��وي��ة يف اإط���اره���ا ان��ط��لق��ا م��ن الل���ت���زام الكامل 
احلكومية  واجل��ه��ود  وامل�صاريع  امل��ب��ادرات  ك��ل  مب�صاندة 
اجلودة  مب�صتويات  والرت���ق���اء  العمل  وت���رية  وت�صريع 
عرب  ك��اف��ة  احلكومي  العمل  قطاعات  �صمن  وال��ك��ف��اءة 
وتقدمي  الإب��داع  على  والت�صجيع  املبتكرة  الأفكار  تبني 
احللول غري التقليدية مبا ينفع املجتمع ويحقق �صالح 

اأفراده.
واأك�����د را����ص���د ح��م��ي��د امل����ري م��دي��ر ال��ه��ن��د���ص��ة يف املكتب 
والإب���داع عنوانان  البتكار  اأن  دب��ي  الإع��لم��ي حلكومة 
رئي�صان ملا ت�صهده دبي من حركة تطوير قوية وي�صعدنا 
اأن نكون جزءا من مبادرة مهمة هي “دبي X 10« من 
ال�صيخ  �صمو  اعتمدها  التي  ال�26  امل�صاريع  اأح��د  خلل 
حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم يف فرباير املا�صي 

•• دبي-وام:

�صراكتها مع خم�ص  للم�صتقبل”  دبي  “موؤ�ص�صة  اأعلنت 
املرحلة  اأه����داف  تنفيذ  ل��دع��م  دب��ي  يف  حكومية  ج��ه��ات 
التي اأطلقها �صاحب   »10X “دبي  الثانية من مبادرة 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
“رعاه اهلل”  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة 
لت�صبح دبي اأكرب خمترب للتجارب احلكومية امل�صتقبلية 
اآل����ي����ات ع���م���ل ج����دي����دة حتاكي  يف ال����ع����امل م����ن خ�����لل 

امل�صتقبل.
وت�����ص��م��ل ق��ائ��م��ة ال�����ص��رك��اء ال���داع���م���ني ل��ل��م��ب��ادرة كل 
م��ن امل��ك��ت��ب الإع���لم���ي حل��ك��وم��ة دب���ي ودائ�����رة التنمية 
يف  ال��ت��ج��اري  والت�صويق  ال�صياحة  ودائ���رة  القت�صادية 
دبي ومكتب دبي الذكية ومركز دبي للأمن الإلكرتوين 

وم�صرعات دبي امل�صتقبل.
التنفيذي  الرئي�ص  نائب  اجل��زي��ري  العزيز  عبد  واأك���د 

اأن  للم�صتقبل  دب��ي  موؤ�ص�صة  يف  امل�صاريع  ق��ط��اع  رئي�ص 
اإ���ص��اف��ة مهمة  ال�����ص��راك��ات ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ت�صكل  ه���ذه 
التعاون  من خلل   »10X “دبي  ملبادرة  نوعية  ودفعة 
مع جهات حكومية رائدة يف املرحلة الثانية لتنفيذ 26 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  اعتمدها  م�صروعا 
را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي 
خلل  للم�صتقبل  دب��ي  موؤ�ص�صة  اأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص 
املا�صي  للحكومات خلل فرباير  العاملية  القمة  اأعمال 
ووجه بتحويلها اإىل م�صاريع رائدة ترتقي بجودة حياة 

اأفراد املجتمع.
جتمع  من�صة  ت��وف��ري  يف  جن��ح��ت  امل���ب���ادرة  اأن  واأ����ص���اف 
فر�صة  لهم  وتتيح  دب��ي  يف  احلكومية  اجلهات  خمتلف 
ال���روؤى  وت��وح��ي��د  العمل  ف��رق  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التن�صيق 
تن�صجم  م�صرتكة  حكومية  خدمات  لتقدمي  والأه��داف 
اإط��لق مبادرات  اإىل  اإ�صافة   »10X “دبي  اأه��داف  مع 
ال��رائ��دة يف �صناعة  دب��ي  تدعم مكانة  جديدة م�صرتكة 

دب��ي مع  �صباق  دف��ع حم��وري��ة يف  ق��وة  لت�صكل جمتمعة 
الزمن نحو اأرقى م�صتويات التميز والريادة يف التطوير 

على امل�صتوى العاملي.
م���ن ج��ه��ت��ه اأ����ص���ار حم��م��د ع��ل��ي ال��ك��م��ايل ن��ائ��ب املدير 
اإحدى   - ال�صادرات  لتنمية  دبي  موؤ�ص�صة  يف  التنفيذي 
رئي�ص   - دب��ي  يف  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  موؤ�ص�صات 
فريق “دبي 10X« يف الدائرة اإىل اأن املوؤ�ص�صة �صتتعاون 
مع كل اجلهات احلكومية يف دبي لدعم ومتكني امل�صاريع 
و�صتوا�صل   »10X “دبي  ملبادرة  الثانية  ال��دورة  �صمن 
العمل معها بروح الفريق الواحد وتعزيز دور حكومات 

امل�صتقبل.
من جانبه اأكد اأحمد خليفة الفل�صي املدير التنفيذي 
ال�صياحة  دائ��رة  يف  وال�صتثمارات  املوؤ�ص�صية  للخدمات 
توفر   10X والت�صويق التجاري يف دبي اأن مبادرة دبي
من�صة مثالية ملوا�صلة البتكار ومتهد مرحلتها الثانية 
روؤية  م��ع  تتما�صى  مميزة  م�صتقبلية  مل�صاريع  الطريق 

»كهرباء ومياه دبي« تطلق »دبي اخل�سراء« لتمكني املتعاملني من اتخاذ قرارات م�ستدامة

م�سرف الهلل يطلق حملًة للتميز يف ر�سا املتعاملني واملوظفني الحتاد للطريان تطلق خيارات اأ�سعار 
خا�سة للم�سافرين بحقائب اليد فقط

•• اأبوظبي-الفجر:

اأطلقت الحتاد للطريان خيارات اأ�صعار خا�صة جديدة للم�صافرين بحقائب اليد فقط على 
وجهات حمددة، مبا يتيح للم�صافرين �صراء تذاكر ال�صفر باأ�صعار اأقل يف الدرجة ال�صياحية 
امل�صمولة بخيارات  ال�صفر  تذاكر  ال�صفر دون احلاجة لأمتعة م�صجلة.  وتت�صمن  يف حال 
الأ�صعار اخلا�صة »Deal Fare« اإتاحة وزن جماين يبلغ 7 كغم حلقيبة اليد املحمولة، 
وُعَمان،  والكويت،  والبحرين،  اأبوظبي  بني  للرحلت  اخلا�صة  الأ�صعار  خيارات  وتتوفر 
كامارك،  روب��ن  ق��ال  ال�صدد،  وبهذا  واأذرب��ي��ج��ان.   وم�صر،  ولبنان،  والأردن،  وال�صعودية، 
الرئي�ص التنفيذي لل�صوؤون التجارية بالحتاد للطريان: “بعد التجربة الناجحة خليارات 
اأظهرت  املا�صي،  العام  اأواخ��ر  يف  اليد فقط  بحقائب  للم�صافرين  اخلا�صة  التذاكر  اأ�صعار 
ال�صلوكيات ال�صرائية اأن �صيوفنا يثمنون منحهم املزيد من اخليارات ويرغبون يف امتلك 
القدرة على انتقاء خيار ال�صفر الأمثل الذي يتنا�صب مع احتياجاتهم«.  واأ�صاف: “نوا�صل 
العملء  من  الراجعة  والآراء  التعليقات  على  بناًء  منتجاتنا  عرو�ص  حت�صني  على  العمل 
الرتفيه يف  بغر�ص  اأو  العمل  امل�صافرين لأغرا�ص  ال�صيوف  الآن مبقدور  واأ�صبح  الكرام. 
العطلة الأ�صبوعية اأو امل�صافرين يف رحلت ليوم واحد، اإمكانية ال�صفر اخلفيف دون اأمتعة 
اأمتعة  اإ�صافة  يف  الراغبني  لل�صيوف  وميكن  الأرخ�����ص«.   التذاكر  اأ�صعار  من  وال�صتفادة 
اليد فقط،  بالأ�صعار اخلا�صة للم�صافرين بحقائب  امل�صمولة  التذاكر  �صراء  م�صجلة، بعد 
القيام ب�صهولة ب�صراء خم�ص�صات اأوزان اأمتعة اإ�صافية عند مكاتب اإمتام اإجراءات ال�صفر 
اأو ال�صتمتاع بخ�صم ي�صل اإىل 20 يف املائة عند �صراء خم�ص�صات اأوزان الأمتعة الإ�صافية 
م�صبقاً عرب الإنرتنت.  كما ي�صتمر اأع�صاء برنامج “�صيف الحتاد” الذين يقومون ب�صراء 
التذاكر امل�صمولة بالأ�صعار اخلا�صة يف احل�صول على خم�ص�صات اأوزان جمانية للأمتعة 
امل�صجلة، بواقع 10 كغم لأع�صاء الفئة الف�صية، و15 كغم لأع�صاء الفئة الذهبية، و20 

كغم لأع�صاء الفئة البلتينية بربنامج �صيف الحتاد. 

•• دبي -وام:

“دبي  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأطلقت 
اخل�صراء” التي تت�صمن ثلث مبادرات 
ت�����ص��ه��م يف ج��ع��ل دب����ي امل���دي���ن���ة الأذك�����ى 
العامل  وا���ص��ت��دام��ة يف  ���ص��ع��ادة  والأك�����رث 
وذلك يف اإطار روؤيتها لأن ت�صبح موؤ�ص�صة 
عاملي  م�صتوى  على  مبتِكرة  م�صتدامة 
اتخاذ  من  املتعاملني  لتمكني  وجهودها 
قرارات م�صتدامة ت�صهم يف احلفاظ على 

البيئة واملوارد الطبيعية.
وتت�صمن “دبي اخل�صراء” يف مرحلتها 
الأوىل مبادرة “�صم�ص دبي” التي تهدف 
اإىل ت�صجيع اأ�صحاب املنازل واملباين على 
تركيب الأنظمة ال�صم�صية الكهرو�صوئية 
وربطها ب�صبكة الهيئة وقد انتهت الهيئة 
من ربط 1145 مبنى ب�صبكة الكهرباء 
يف دبي بقدرة اإنتاجية اإجمالية ت�صل اإىل 

نحو 50 ميجاوات.
اخل�صراء”  “دبي  ت���ت�������ص���م���ن  ك����م����ا 
لرتكيب  الأخ�صر”  “ال�صاحن  م��ب��ادرة 

التكلفة  وتقليل  ال��ه��در  وق��ف  يف  ي�صهم 
ع��ل��ى امل��ت��ع��ام��ل��ني. وق����ال ���ص��ع��ادة �صعيد 
الرئي�ص  املنتدب  الع�صو  الطاير  حممد 
انه  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
لل�صتدامة  �صاملة  روؤي��ة  توجد  دب��ي  يف 
القت�صاد  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  اأ���ص��ا���ص  تعترب 
الأخ�������ص���ر وت�����ص��ه��م يف حت��ق��ي��ق اأه�����داف 
النظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

الكهربائية  ال�����ص��ي��ارات  �صحن  حم��ط��ات 
اأكرث  تركيب  م��ن  الهيئة  انتهت  ..وق���د 
ال�صيارات  ل�����ص��ح��ن  حم��ط��ة   100 م���ن 
الكهربائية يف خمتلف اأنحاء دبي وتعمل 
على الو�صول بالعدد اإىل 200 حمطة 
املتعاملني  ولت�صجيع  العام.  ه��ذا  خ��لل 
الكهربائية  ال�����ص��ي��ارات  ا���ص��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
�صحناً  الهيئة  ت��وف��ر  للبيئة  ال�صديقة 
جمانياً لل�صيارات الكهربائية امل�صجلة يف 
خدمة “ال�صاحن الأخ�صر” حتى نهاية 

عام 2019.
با�صتهلك  “اإ�صعار  م���ب���ادرة  وت�����ص��اع��د 
مرتفع للمياه” �صمن “دبي اخل�صراء” 
املتعاملني على اكت�صاف اأية ت�صريبات يف 
يتم  حيث  ال��ع��داد  بعد  امل��ي��اه  تو�صيلت 
حال  يف  للمتعامل  اآنية  اإ�صعارات  اإر�صال 
اك��ت�����ص��اف ن��ظ��ام ال����ع����دادات ال��ذك��ي��ة اأي 
حتى  ال�صتهلك  يف  معتاد  غري  ارت��ف��اع 
الداخلية  ال��ت��و���ص��ي��لت  بفح�ص  ي��ب��ادر 
تو�صيلت  ت�����ص��ري��ب��ات يف  اأي����ة  واإ����ص���لح 
مبا  متخ�ص�ص  بفني  بال�صتعانة  امل��ي��اه 

تاأ�صي�ص منوذج  اإىل  التي ترمي   2050
م�����ص��ت��دام ل��ت��وف��ري ال��ط��اق��ة داع���م للنمو 
بالبيئة  الإ������ص�����رار  دون  الق���ت�������ص���ادي 
تعمل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  وا����ص���اف  وم����وارده����ا. 
باأبعادها  ال�صتدامة  دعائم  تر�صيخ  على 
والبيئية  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
لإ�صراك  متكاملة  ا�صرتاتيجية  �صمن 
امل��ج��ت��م��ع يف جهود  واأف������راد  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة واحل���ف���اظ ع��ل��ى امل����وارد 
النتائج  ا���ص��ت��دام��ة  ل�����ص��م��ان  الطبيعية 
يف اإط�����ار ج��ه��ودن��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق خ��ط��ة دبي 
دبي  تكون  اأن  اإىل  تهدف  التي   2021

مدينة ذكية وم�صتدامة.
تهدف  اخل�صراء”  “دبي  اأن  واأو����ص���ح 
منط  تبني  م��ن  املتعاملني  مت��ك��ني  اإىل 
ات��خ��اذ قرارات  واٍع وم�����ص��وؤول ع��رب  حياة 
الكهرباء  ا�صتهلك  وتر�صيد  م�صتدامة 
واملياه يف اإطار ا�صرتاتيجية اإدارة الطلب 
ا�صتهلك  لتقليل  وامل��ي��اه  ال��ط��اق��ة  على 
املائة  يف   30 بن�صبة  وامل���ي���اه  ال��ك��ه��رب��اء 
الطاقة  واإن����ت����اج   2030 ع����ام  ب��ح��ل��ول 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأط��ل��ق م�����ص��رف ال��ه��لل ح��م��ل��ة داخلية 
من  ي��اأت��ي  “النجاح  ���ص��ع��ار  حت��ت  مهمة 
يف  ا�صرتاتيجيته  من  كجزء  الداخل”، 
وذلك  املتعاملني،  بر�صا  التميز  حتقيق 
متا�صياً مع روؤية القيادة الر�صيدة لدولة 
الإمارات العربية املتحدة يف حتقيق ر�صا 

املوظف واملتعامل معاً.
ولأن الهتمام باملتعاملني جزء ل يتجزاأ 
م���ن م���ب���ادئ امل�����ص��رف الإ����ص���لم���ي فهو 
نقطة الرتكاز لكل ما يقوم به م�صرف 

الهلل.
التنفيذي  الرئي�ص  كويلو،  األيك�ص  وقال 
م��ن مقولة  ان��ط��لق��اً  ال��ه��لل:  مل�صرف 
����ص���اح���ب ال�������ص���م���و ال�������ص���ي���خ حم���م���د بن 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص الدولة  اآل م��ك��ت��وم،  را���ص��د 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه  رئي�ص جمل�ص 
لر�صا  مفتاح  املوظفني  ر���ص��ا  “اأن  اهلل، 
ياأتي  “النجاح  حملة  ف��اإن  املتعاملني”، 
تهدف اإىل تطوير ثقافة  من الداخل” 
ت��ت��م��ح��ور ح���ول امل��ت��ع��ام��ل ب���ني موظفي 

امل�صرف  اأط��ل��ق  حيث  ال��ه��لل،  م�صرف 
اأوائ�������ل عام  ه����ذه احل��م��ل��ة امل��ب��ت��ك��رة يف 
داخلية  م����ب����ادرات  خ����لل  م���ن   2017
اإبداعية متعددة لإبراز القيمة الأ�صا�صية 
لدينا وهي: اأن ر�صا املتعامل يبداأ مع كل 
ين�صب  اجلماعي  التزامنا  واأن  موظف. 
على خدمة كل متعامل ب�صغف، والعمل 
املتعاملني  توقعات  كفريق، وجت��اوز  معاً 
والزملء، ولعل ر�صا املوظفني هو الذي 

يعطي لهذه املبادئ معنى.
ومن جانبه اأ�صار �صلطان املحمود، رئي�ص 
كافة  “تت�صارك  الب�صرية:  امل���وارد  ق�صم 

املنظمات الناجحة يف هدف واحد هو: 
الرتكيز على املتعاملني وتقدمي 

خ��دم��ة ع��ال��ي��ة اجل����ودة. 
ونحن يف م�صرف 

نتبنى  الهلل 
ث���������ق���������اف���������ة 
عايل  الأداء 
اجل�����������������ودة، 

نوفر  ح���ي���ث 
الثقة  لفريقنا 

ال�صيارات  ال�صم�صية النظيفة وا�صتخدام 
فالعمل  للبيئة  ال�صديقة  الكهربائية 
البيئي يتطلب ت�صافر اجلهود لتحقيق 
ال���ت���وازن ب��ني ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ة بهدف 
احل��ف��اظ على ح��ق الأج��ي��ال القادمة يف 

التمتع ببيئة نظيفة �صحية واآمنة.
وتابع ان الهيئة تعمل على خلق م�صتقبل 
رق��م��ي ج��دي��د لإم������ارة دب����ي م���ن خلل 
“ديوا الرقمية” الذراع الرقمية لهيئة 
كهرباء ومياه دبي والتي �صتمكن الهيئة 
الت�صغيلي  النموذج  وتغيري  اإح��لل  من 
اإىل  وال��ت��ح��ّول  اخلدماتية  للموؤ�ص�صات 
اأول موؤ�ص�صة رقمية على م�صتوى العامل 
املتجددة  للطاقة  التحكم  ذاتية  باأنظمة 
ا�صتعمال  يف  ال��ت��و���ص��ع  م���ع  وت��خ��زي��ن��ه��ا 
الذكاء ال�صطناعي واخلدمات الرقمية 
وي���اأت���ي ال���ه���دف م��ن��ه��ا ل��ت��ع��زي��ز م�صرية 
الإم����ارات  دول���ة  يف  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية 
حياة  اأ���ص��ل��وب  ال���ص��ت��دام��ة  ت�����ص��ب��ح  واأن 
ل�صمان م�صتقبل اأكرث اإ�صراقاً وا�صتدامة 

لأجيالنا القادمة.

مل�صاعدتهم  ال��لزم��ة  وامل��ه��ارات  بالنف�ص 
وت���ق���دمي خ��دم��ة متطورة  ال��ن��م��و  ع��ل��ى 
حملتنا  م��ع  يتما�صى  مب��ا  للمتعاملني، 

الداخلية “النجاح ياأتي من الداخل«. 
من  ي��اأت��ي  “النجاح  حملة  وت�صجع  ه��ذا 
الداخل” املوظفني من خلل نهج عايل 
الأداء لتقدمي اأف�صل خدمة متعاملني يف 
فئتها. كما تروج احلملة للقيم الأ�صا�صية 
تدريبهم  خ�����لل  م����ن  امل���وظ���ف���ني  ب����ني 
وتوجيههم بهدف �صمان وتر�صيخ اأف�صل 
ث��ق��اف��ة خ��دم��ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني، مب��ا يعود 
املوظفني  م��ن  ك��ل  على  بالنفع 

واملتعاملني.

»10X دبي للم�ستقبل« تعتمد 5 جهات حكومية �سركاء للمرحلة الثانية من »دبي«
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املال والأعمال

ت�سكيل جلنة الذكاء ال�سطناعي يف 
كلية طلل اأبوغزالة اجلامعية للبتكار

•• عمان - الفجر:

اجلامعية  اأب��و غزالة  كلية طلل  ال�صطناعي يف  الذكاء  ت�صكيل جلنة  مت 
للبتكار بع�صوية جمموعة من املخت�صني يف هذا املجال. 

الإبداع  على  تركز  التي  الكلية  روؤي���ة  م��ع  متا�صياً  اللجنة  ت�صكيل  وي��اأت��ي 
وتقنية  الأعمال  فيما هو جديد يف جم��الت  ال�صباقة  تكون  واأن  والبتكار 

املعلومات.
ال��ذك��اء ال�صطناعي يف جمالت  اإدخ���ال  اآل��ي��ة  درا���ص��ة  اإىل  اللجنة  وت��ه��دف 
اأول  لتكون  اأبوغزالة  طلل  جمموعة  حتويل  وخا�صة  املختلفة،  الأعمال 
موؤ�ص�صة تعتمد حلول مبنية على الذكاء ال�صطناعي يف معظم جمالتها، 
بالإ�صافة اإىل اإيجاد اآلية لإ�صراك طلب كلية طلل اأبوغزالة اجلامعية يف 
�صيقومون  التي  والبتكارات  امل�صاريع  امل�صاهمة يف هذه احللول من خلل 

باخرتاعها خلل فرتة درا�صتهم.
ي�صار اإىل اأن كلية طلل اأبوغزاله اجلامعية للبتكار هي موؤ�ص�صة تعليمية 
املنا�صبة  البيئة  املعلومات وتركز على توفري  وتقنية  بالأعمال  متخ�ص�صة 
درا�صية حديثة  اأ�صاليب  توفره من  ما  والبتكار من خلل  الإب��داع  خللق 
والإمكانيات التي تتيحها للطلبة لتحويل اأفكارهم واخرتاعاتهم الإبداعية 

اإىل منتجات قابلة للت�صويق. 
الطلبة  با�صتقبال  ل��لب��ت��ك��ار  اجل��ام��ع��ي��ة  اأب��وغ��زال��ه  ط���لل  كلية  وب��ا���ص��رت 
 ،2019-2018 الدرا�صي  الكلية للعام  بالت�صجيل للدرا�صة يف  الراغبني 
حيث ح�صلت الكلية اجلامعية موؤخرا على املوافقة على ا�صتحداث برنامج 
اإدارة  يف  البكالوريو�ص  وبرامج   ،)MBA(العليا–املاج�صتري الدرا�صات 

الأعمال وعلم احلا�صوب من جمل�ص العتماد يف وزارة التعليم العايل. 

» دبي لل�سلع« ي�سدر
 تقريره الأول لل�ستدامة

•• دبي-وام:

اإطار  يف  ال�صتدامة  حول  الأول  تقريره  املتعددة  لل�صلع  دبي  مركز  اأ�صدر 
التزامه باتفاق الأمم املتحدة العاملي.

ويتناول التقرير منهج املركز يف التعامل مع التاأثريات البيئية والجتماعية 
والقت�صادية لأعماله خلل عام 2017 .

ركائز  اأرب���ع  �صمن  امل��ح��رز  التقدم  التقرير  ير�صد  حت��دي��دا  اأك��رث  وب�صكل 
رئي�صية هي ال�صوق و الكوادر الب�صرية واملجتمع والبيئة.

 17 ال���  امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق  يف  املركز  م�صاهمة  يتناول  كما 
للأمم املتحدة يف �صياق “روؤية الإمارات 2021” و”خطة دبي 2021«.

الأمم  “اتفاق  امل�صتوى مثل  رفيعة  العاملية  باملبادرات  اللتزام  ومن خلل 
على  لديه  امل�صجلة  ال�صركات  ت�صجيع  اإىل  املركز  ي�صعى  العاملي”  املتحدة 
اأع��م��ال��ه��ا مب��ا ي�صب يف خدمة  اإج����راء حت��ول مم��اث��ل على م�صتوى من���اذج 

املجتمع ويلبي احتياجاته.
والعمل  امل�صرتكة  القيمة  بناء  القادمة  ال�صنوات  خلل  املركز  و�صيوا�صل 
مع  يتما�صى  مبا  دائ��م  اإيجابي  تغيري  حتقيق  يف  للم�صاهمة  تعاوين  ب�صكل 

التزامه باأهداف التنمية امل�صتدامة للأمم املتحدة.
وقال اأحمد بن �صليم الرئي�ص التنفيذي الأول ملركز دبي لل�صلع املتعددة اأن 
املركز يلتزم بخطة الأمم املتحدة للتنمية امل�صتدامة لعام 2030 واأهدافها 
ال� 17 التي تن�صوي حتت مظلة روؤية تهدف اإىل الت�صدي لأبرز التحديات 
وحددنا  اليوم  عاملنا  تواجه  التي  امللحة  والقت�صادية  وال�صيا�صية  البيئية 
الأهداف التي نعتقد اأنها �صتحدث الفارق الأكرب يف جميع اأن�صطة اأعمالنا 

ومتهد الطريق للأجيال القادمة للعي�ص يف بيئة م�صتدامة.
وب�صمة  وتطورنا  لل�صتدامة م�صرية منونا  الأول  تقريرنا  :يغطي  وتابع 
اأعمالنا خلل عام 2017 كما ي�صلط ال�صوء على م�صاهمتنا يف دفع عجلة 
خمتلف  مع  التعاون  اإىل  قدما  ونتطلع  الإم��ارات��ي  القت�صاد  وتقدم  منو 
الأطراف املعنية يف تنفيذ ا�صرتاتيجيتنا الرامية لتحقيق ال�صتدامة على 

املدى الطويل.
للتفاق  املحلية  ال�صبكة  رئي�ص  الربعي  ه�صام  حممود  اأع��رب  جانبه  من 
العاملي للأمم املتحدة بدولة الإمارات عن تقديره ملركز دبي لل�صلع املتعددة 
فعال  دورا  ويلعب  للنمو  ا�صرتاتيجيته  مقدمة  يف  ال�صتدامة  ي�صع  الذي 
خلل  من  اإيجابي  اجتماعي  حت��ول  لإح���داث  الرامية  العاملية  اجلهود  يف 

التنمية امل�صتدامة.
يذكر اأنه يف �صهر اأغ�صط�ص من عام 2017 اأ�صبح مركز دبي لل�صلع املتعددة 
التفاق  على  ت��وق��ع  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  يف  ح��رة  منطقة  اأول 
الأعمال  ممار�صة  بت�صجيع  مبوجبه  يلتزم  وال��ذي  املتحدة  ل��لأمم  العاملي 
املنطقة  القيمة �صمن  �صل�صلة  واجتماعياً يف جميع مراحل  بيئياً  امل�صوؤولة 

احلرة الرائدة يف العامل التي ت�صم اأكرث من 15000 �صركة.
دولة  اأول منطقة حرة يف  املركز  اأ�صبح  اجل��اري  العام  �صابق من  ويف وقت 

.»WEPs« الإمارات توقع على مبادئ الأمم املتحدة لتمكني املراأة

خالل موؤمتر الطاقة العاملي اأبو ظبي 2019

هيئة الربط الكهربائي لدول جمل�ص التعاون تنظم فعالية حول الربط البيني ل�سبكات الكهرباء 

 بتكلفة 60 مليون درهم لرفع القدرة الإنتاجية اإىل 62 األف طن تربيد

»اإمباور« تنهي الأعمال التو�سعية ملحطة تربيد »دبي املايل العاملي« 

»القت�ساد” تنظم وفدا اإىل غانا لبحث اأوجه التعاون القت�سادي والتجاري امل�سرتك

•• اأبو ظبي-الفجر: 

الطاقة  ملوؤمتر  التنظيمية  اللجنة  وقعت 
تعاون  اتفاقية  والع�صرين  الرابع  العاملي 
مع هيئة الربط الكهربائي لدول جمل�ص 
حول  فعالية  لتنظيم  اخلليجي،  التعاون 
النطاق  وا�صع  ال��دويل  الكهربائي  الربط 
روؤية  لتحقيق  ال�صرتاتيجية  واأهميته 
وذلك  العاملية،  الطاقة  لأنظمة  متكاملة 
�صمن فعاليات الدورة الرابعة والع�صرين 
ت�صت�صيفه  ال��ذي  العاملي  الطاقة  مل��وؤمت��ر 
العا�صمة الإماراتية اأبو ظبي، حتت رعاية 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان، رئي�ص الدولة حفظه اهلل، وذلك يف 
مركز اأبو ظبي الوطني للمعار�ص خلل 
الفرتة من 9 اإىل 12 �صبتمرب 2019. 

الطاقة  ���ص��ب��ك��ة  رب����ط  اأه��م��ي��ة  وت����زاي����دت 
ال���ع���امل���ي���ة ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل�����ص��ن��اع ال����ق����رار يف 
لتحقيق  امل�صاعي  اإط��ار  يف  الطاقة  جمال 
لوكالة  وفقاً  للطاقة،  م�صتدام  تخطيط 
الفعالية  و�صتناق�ص  ال��دول��ي��ة.  ال��ط��اق��ة 
ت��ل��ع��ب��ه تقنيات  ال����ذي  ال��ت��م��ك��ي��ن��ي  ال�����دور 
و�صبكات  الذكية  ال�صبكات  مثل  ال�صبكات، 
اجلهد العايل، لتحويل ال�صبكات الوطنية 
اإىل �صبكات كهرباء دولية مع القدرة على 
والطلب،  ال��ع��ر���ص  ب��ني  ال���ت���وازن  حتقيق 
بالإ�صافة اإىل توفري الطاقة عند الذروة، 
وتكامل م�صادر الطاقة املتجددة املتغرية، 

الطاقة عن  م��وارد  اإىل  الو�صول  وتوفري 
بعد.

بها  يكتتب  م�صاهمة  �صركة  وباعتبارها 
ال�صت،  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول 
ف������اإن ه��ي��ئ��ة ال����رب����ط ال���ك���ه���رب���ائ���ي ل����دول 
جم��ل�����ص ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ت��رب��ط بني 
اخلليج  دول  يف  ال��ط��اق��ة  اأن��ظ��م��ة  ج��م��ي��ع 
العربية، مما يتيح زيادة الكفاءة وحتقيق 
وفورات مع توفري بديل م�صتدام يف قطاع 
رئي�ص  ب�صكل  الهيئة  وت�صتهدف  الطاقة. 
وتناف�صية  موثوقة  رب��ط  خدمات  توفري 
جمل�ص  دول  يف  للمجتمعات  وم�صتدامة 
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي، م���ن خ����لل قيادة 
وتوفري  ال��ف��ع��ال��ة،  ال��ط��اق��ة  ���ص��وق  تطوير 

التفوق املعريف يف تكامل نظام الطاقة.
ويلعب الربط البيني دوراً حيوياً من بني 
اأمور اأخرى لتوفري طاقة موثوقة، فمن 
تعزز  الطاقة،  اأنظمة  بني  الربط  خ��لل 
الكهرباء عرب احلدود،  احلكومات جتارة 
طريق  ع��ن  تكاليفها  خف�ص  ع��ن  ف�صًل 
املتاحة  الإم���داد  م�صادر  ا�صتخدام  زي���ادة 
والأك������رث ت���وف���رياً، وي�����ص��ه��م ذل���ك ب���دوره 
واأكرث  للطاقة،  اأف�����ص��ل  ج���ودة  ت��وف��ري  يف 
نطاق  على  الكهرباء  واإت��اح��ة  ا���ص��ت��دام��ة، 

اأو�صع للمجتمعات.
الهيئة  ���ص��ت�����ص��ع��ى  الت��ف��اق��ي��ة،  ومب���وج���ب 
املوؤمتر  فعاليات  م�صاركتها يف  من خلل 
ال�صوء على فر�ص  ت�صليط  اإىل  كعار�ص، 

توقعاتها  ذلك  يف  مبا  الإقليمي،  التعاون 
املتجددة،  الطاقة  تقنيات  تطبيق  ح��ول 
لإعداد  التكنولوجية  التطورات  ومواكبة 

ال�صبكة حللول الطاقة امل�صتقبلية.
وق�����ال ال���دك���ت���ور م��ط��ر ال���ن���ي���ادي، وكيل 
اللجنة  ورئي�ص  وال�صناعة  الطاقة  وزارة 
العاملي  ال���ط���اق���ة  مل����وؤمت����ر  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
الربط  هيئة  “تلعب  والع�صرين:  الرابع 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي ل�������دول جم���ل�������ص ال���ت���ع���اون 
اأم���ن  ت��ع��زي��ز  يف  ف���اع���ًل  دوراً  اخل��ل��ي��ج��ي 
املنطقة من  يف  وا�صع  نطاق  على  الطاقة 
خلل ربط جميع اأنظمة الطاقة يف دول 
بتوقيع  �صعداء  ون��ح��ن  العربية،  اخلليج 
الهيئة  �صت�صت�صيف  التي  التفاقية  هذه 
املوؤمتر  خ���لل  دول��ي��ة  فعالية  مبوجبها 
بالإ�صافة  لل�صبكات،  البيني  الربط  حول 
اإىل م�صاركتها كعار�ص، مبا يوؤكد الأهمية 
املعنيني  امل���وؤمت���ر جل��م��ي��ع  ي��ول��ي��ه��ا  ال��ت��ي 
ب��ال��ط��اق��ة ح����ول ال����ع����امل. وي�����ص��ل��ط هذا 
التعاون ال�صوء على الطبيعة ال�صتباقية 
لإيجاد  املنطقة  يف  لل�صركات  والتقدمية 
ال��ط��اق��ة، كما  ق��ط��اع  ب��دائ��ل م�صتدامة يف 
كبار  ب��ني  اجلمع  يف  م�صاركتهم  �صت�صهم 
ال�صناعة من املنطقة حتت �صقف  خرباء 
والتوقعات  الجت���اه���ات  مل��ن��اق�����ص��ة  واح����د 
املنطقة  يف  الطاقة  مل�صتقبل  امل�صتقبلية 

وخارجها«.
هيئة  �صتن�صم  التعاون  ه��ذا  خ��لل  وم��ن 

التعاون  لدول جمل�ص  الكهربائي  الربط 
عار�ص   2500 ن���ح���و  اإىل  اخل��ل��ي��ج��ي 
ال����ع����امل يف  اآخ�����ري�����ن م����ن خم��ت��ل��ف دول 
يعقد  والذي  للموؤمتر  امل�صاحب  املعر�ص 
40000 ق���دم م��رب��ع يف  ع��ل��ى م�����ص��اح��ة 
مركز اأبو ظبي الوطني للمعار�ص، والذي 
يتوقع اأن ي�صتقطب 15000 زائر، منهم 
 7000 4000 مندوب واأكرث من  نحو 

زائر جتاري.
الإبراهيم،  علي  اأح��م��د  ق��ال  جانبه،  م��ن 
ال���رئ���ي�������ص ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ه���ي���ئ���ة ال���رب���ط 
لدول  التعاون  جمل�ص  ل��دول  الكهربائي 
الربط  �صبكات  “ت�صكل  العربية:  اخلليج 
ب�صكل متزايد نقطة  والدولية  الإقليمية 
بالطاقة  املتعلقة  النقا�صات  يف  حم��وري��ة 
ق�صايا  ملعاجلة  ال��لزم��ة  املفاتيح  ك��اأح��د 
الطاقة.  وا���ص��ت��دام��ة  وم��وث��وق��ي��ة  ع��دال��ة 
اإىل  نتطلع  فنحن  مهمتنا،  م��ن  وك��ج��زء 
قيادة تطوير �صوق طاقة فعالة وموثوقة 
التعاون  جمل�ص  دول  يف  ال��ن��ا���ص  خل��دم��ة 
اخلليجي، و�صن�صعى لل�صتفادة من دورنا 
اأبو  الن�صط خلل موؤمتر الطاقة العاملي 
ظبي 2019 وا�صتغلل الفر�صة لعر�ص 
ق��درات��ن��ا وت��ب��ادل الأف���ك���ار ح���ول الأهمية 
ال�صرتاتيجية للربط الكهربائي العاملي، 
فعاليات  يف  الهيئة  م�صاهمة  �صتدعم  كما 
املوؤمتر يف اإثراء النقا�صات العاملية، ف�صًل 
عن ت�صليط ال�صوء على م�صتقبل الربط 

الكهربائي وما يوفره من اأمن وا�صتقرار 
ت��ع��د �صريانا  ال��ك��ه��رب��اء وال��ت��ي  مل��ن��ظ��وم��ة 
رئي�صاً جلميع نواحي احلياة والقت�صاد«.

يعقد  الذي  العاملي  الطاقة  موؤمتر  ويعّد 
ك��ل ث���لث ���ص��ن��وات، اأك����رب واأع�����رق جتّمع 
للطاقة يف العامل والأكرث تاأثرياً، وتعترب 
يتم فيها  ال��ت��ي  الأوىل  ه��ي  ال����دورة  ه��ذه 
منطقة  من  مدينة  يف  املوؤمتر  ا�صت�صافة 
ال�����ص��رق الأو�����ص����ط، ف��ي��م��ا ���ص��ت��ك��ون دول���ة 
“اأوبك”  منظمة  يف  دول��ة  اأول  الإم����ارات 
واأول دولة عربية ت�صت�صيف املوؤمتر طوال 

تاريخه الذي ميتد اإىل 94 عاماً.     
العاملي من�صة  الطاقة  ي�صكل موؤمتر  كما 
التي جتمع روؤ�صاء الدول  العاملية  احلوار 
اإىل  الفكر  وق��ادة  القطاع  وال���وزراء ورواد 
واملنظمات  امل��ه��ت��م��ني  امل���واط���ن���ني  ج��ان��ب 
العامل،  اأنحاء  غري احلكومية من جميع 
ال���ت���ط���ورات احل���رج���ة يف قطاع  مل��ن��اق�����ص��ة 
كما  يواجهها،  التي  والتحديات  الطاقة 
لفهم  امل�صاركني  معرفة  اإث���راء  يف  ي�صهم 
اأف�صل  ب�صكل  وحلولها  ال��ط��اق��ة  ق�صايا 
من منظور عاملي. وي�صتمّد مكانته املميزة 
خ��لف��اً مل���وؤمت���رات ال��ط��اق��ة الأخ�����رى من 
الطاقة،  ت���ن���اول ج��م��ي��ع جم����الت  خ���لل 
املتجددة  الطاقة  اإىل  وال��غ��از  النفط  من 
مثالية  من�صة  بذلك  لي�صكل  وال��ن��ووي��ة، 
مل��ح��ادث��ات اأك����رب واأك����رث ت��ن��وع��اً يف جمال 

�صناعة الطاقة.  

مركز عاملي للطاقة النظيفة والقت�صاد 
الأخ�صر وتعزيز مكانتها لت�صبح املدينة 
الأقل عاملياً يف الب�صمة الكربونية، وروؤية 

ل��ل���ص��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة، ل ���ص��ي��م��ا يف 
قطاعات كال�صياحة، والتعدين، والطاقة 
املتجددة، والت�صالت، والزراعة، والنقل 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وغ��ريه��ا م��ن قطاعات 
وف��ر���ص وم��ق��وم��ات ا���ص��ت��ث��م��اري��ة، �صيتم 
اللقاءات  خ���لل  للنقا�ص  ا�صتعرا�صها 
الوفد  �صيعقدها  ال��ت��ي  والج��ت��م��اع��ات 

�صمن جدول اأعمال الزيارة.
ودعا اآل �صالح امل�صتثمرين الإماراتيني، 
ال�صتثمارية  ال��ف��ر���ص  درا���ص��ة  لأه��م��ي��ة 
عرب  الق���ت�������ص���اد  وزارة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
التقارير التي ت�صدرها دورياً يف العديد 
من دول العامل والوجهات ال�صتثمارية 
اجل���دي���دة وال���ت���ي ت�����ص��ل��ط ال�����ص��وء على 
الأ����ص���واق ال���واع���دة وال��ق��ط��اع��ات الأب���رز 
وا�صتثمارية  جت��اري��ة  ���ص��راك��ات  لإق��ام��ة 

جديدة.

•• دبي-الفجر:

اأعلنت موؤ�ص�صة الإمارات لأنظمة التربيد 
اأكرب مزود خلدمات  املركزي “اإمباور”، 
انتهائها  ع��ن  ال��ع��امل،  يف  املناطق  تربيد 
لزيادة  ال��ت��و���ص��ع��ي��ة  اأع���م���ال  اإجن������از  م���ن 
القدرة الإنتاجية يف حمطة تربيد مركز 
دبي املايل العاملي، وفقاً للخطة الزمنية 
املا�صي،  اإب��ري��ل  يف  ال�صركة  اأقرتها  التي 
وذلك بقدرة اإنتاجية تبلغ 62 األف طن 
تربيد، لتكون واحدة من اأكرب حمطات 

تربيد املناطق يف ال�صرق الأو�صط.
تقدر  ال��ت��ي  التو�صعية  اخل��ط��ة  و�صملت 
تكلفتها ب� 60 مليون درهم، على اإ�صافة 
“اإيكو  ط������راز  م����ن  ت����ربي����د،  اأج����ه����زة   6
من �صركة تراين،   Eco Wise»وايز
بقدرة تبلغ كل منها 3150 طن تربيد 

تعزيز  ومت  اأخ�����رى،  م��ع��دات  ج��ان��ب  اإىل 
امل�صروع مبنتجات “اإجنري�صول راند اإيكو 
التاأثري  خف�ص  يف  ت�صاعد  التي  وايز”، 
من  تربيد  ب��غ��ازات  وم���زودة  البيئة  على 
اجليل الثاين، تتميز بانخفا�ص تاأثريها 

يف ظاهرة الحتبا�ص احلراري.
وقال اأحمد بن �صعفار، الرئي�ص التنفيذي 
لإمباور: نحن ملتزمون بتقدمي خدمات 
لأف�صل  وف���ق���اً  للبيئة  ���ص��دي��ق��ة  ت��ربي��د 
ال��ع��امل��ي��ة بهدف  امل��ع��اي��ري وامل���وا����ص���ف���ات 
التي  امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق 
للطاقة  دب��ي  ا�صرتاتيجية  م��ع  تن�صجم 
�صيدي  اأطلقها  ال��ت��ي   2050 النظيفة 
را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
رئي�ص  ال��دول��ة،  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل 
جمل�ص الوزراء، حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
اإىل  اإىل حت��وي��ل الإم������ارة  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

الإمارات 2021 يف اأن تكون الدولة من 
اأف�صل دول العامل بحلول 2021.

واأ�صاف بن �صعفار: “ اإن الطلب امل�صتمر 
ع��ل��ى اأن��ظ��م��ة ت��ربي��د امل��ن��اط��ق مب���ا فيها 
ال��ت��و���ص��ع��ي��ة ملحطة  ل���لأع���م���ال  اإجن����ازن����ا 
يعك�ص  العاملي،  امل��ايل  دب��ي  مركز  تربيد 
ومطوري  امل�����لك  واإدراك  ث��ق��ة  م����دى 
املناطق،  اأنظمة تربيد  باأهمية  العقارات 
للبيئة،  وال�����ص��دي��ق��ة  ل��ل��ط��اق��ة  امل���وف���رة 
ف��اأ���ص��ب��ح��ت ن��ظ��م ت��ربي��د امل��ن��اط��ق ج���زءاً 
املباين  وت�صميم  التخطيط  من  اأ�صا�صياً 
اأن  اإىل  وي�صار  دب���ي«   اإم���ارة  يف  احلديثة 
2004 بتزويد  بداأت يف عام  “اإمباور” 
وو�صل  امل��ن��اط��ق،  ت��ربي��د  بنظام  مبنيني 
1000 مبنى  اإىل  امل����زودة  امل��ب��اين  ع��دد 
مع نهاية العام املا�صي، فيما بلغ اإجمايل 
73 حمطة.  اإىل  عدد حمطات التربيد 

•• اأبوظبي-وام: 

ي�������زور وف������د اق���ت�������ص���ادي م����ن ال����دول����ة 
بقنوات  الرت��ق��اء  بهدف  غانا  جمهورية 
ال��ت��ع��اون ال���ص��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��ج��اري��ة بني 
جديدة  ووجهات  اأ���ص��واق  وفتح  البلدين 
الإماراتية  وال���ص��ت��ث��م��ارات  ل��ل�����ص��ادرات 
وذل��������ك يف اإط����������ار ت����ع����زي����ز ال����ع����لق����ات 
الإمارات  لدولة  والتجارية  القت�صادية 
الوفد  وي�صم  اأف��ري��ق��ي��ا.  غ��رب  دول  م��ع 
خلل  الق��ت�����ص��اد  وزارة  تنظمه  ال���ذي   ����
يومي  م���دار  على  ال��ت��ي  ت�صتمر  ال��زي��ارة 
��� اأك��رث من 40  4 و5 �صبتمرب اجل��اري 
العديد  وم�����ص��وؤويل  ممثلي  م��ن  �صخ�صا 
احلكومية  وامل���وؤ����ص�������ص���ات  اجل���ه���ات  م���ن 
ممثلي  ج��ان��ب  اإىل  واملحلية  الحت��ادي��ة 
وذلك  وامل�صتثمرين،  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع 

�صالح،  اآل  ع���ب���داهلل  ����ص���ع���ادة  ب��رئ��ا���ص��ة 
التجارة  ل�صوؤون  القت�صاد  وزارة  وكيل 

اخلارجية.
وقال �صعادة عبداهلل اآل �صالح، اإن جهود 
التعاون  ق��ن��وات  لتعزيز  الإم����ارات  دول��ة 
وتبادل امل�صالح مع دول القارة الأفريقية 
ين�صجم  اأف���ري���ق���ي���ا،  غ����رب  دول  خ��ا���ص��ة 
اأ�صواقها  تنويع  يف  ال��دول��ة  توجهات  مع 
اأفريقيا  غ��رب  دول  وتعترب  اخل��ارج��ي��ة، 
من الأ�صواق النا�صئة الواعدة التي متتع 
فر�صا  وت��ط��رح  مرتفعة  من��و  مب��ع��دلت 

متميزة لل�صتثمارات.
واأ�صاف اأن غانا تعد من الدول الأفريقية 
ال����ت����ي ح���ق���ق���ت م�����وؤ������ص�����رات وحت�������ولت 
مب�صتويات  وتتمتع  هيكلية،  اقت�صادية 
اإي��ج��اب��ي��ة م���ن ال���ص��ت��ق��رار، ف�����ص��ًل عن 
ال�����ت�����ط�����ورات الق����ت���������ص����ادي����ة اجل����اذب����ة 

وت�����ص��ه��د ج��م��ه��وري��ة غ���ان���ا ال��ع��دي��د من 
ال��ت��ط��ورات الق��ت�����ص��ادي��ة امل��ل��م��و���ص��ة مع 
توقعات باأن تكون اأحد اأ�صرع الدول منواً 
حدود  يف  للنمو  ب��ت��ق��دي��رات  ال��ع��امل،  يف 

8.3 يف املئة يف 2018.
و�صت�صهد زيارة وفد الدولة اإىل جمهورية 
غ��ان��ا ع��ق��د ع����دد م���ن الج��ت��م��اع��ات مع 
امل���������ص����وؤول����ني احل���ك���وم���ي���ني، اإىل  ك����ب����ار 
الأعمال  اج��ت��م��اع��ات م��ع رج����ال  ج��ان��ب 
ل�صتعرا�ص  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  ومم��ث��ل��ي 
غانا  ت�صهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  اأح����دث 
للم�صتثمرين،  امل��ق��دم��ة  وال��ت�����ص��ه��ي��لت 
زي������ارات ميدانية  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  ف�����ص��ًل 
للمواقع القت�صادية وامل�صاريع التنموية 

التي ت�صهدها غانا حالياً.
ويف اإط�����ار ال��ت��م��ه��ي��د ل��ل��زي��ارة واخل����روج 
القت�صاد  وزارة  عقدت  النتائج،  باأف�صل 
�صم  تن�صيقياً  اجتماعاً  دب��ي  يف  مبقرها 
م���ن مم��ث��ل��ي اجل���ه���ات احلكومية  ع�����دداً 
الدولة  وف����د  يف  امل�����ص��ارك��ة  وال�����ص��رك��ات 
ل���ل���ت���ب���اح���ث ح�������ول ك����اف����ة ال���رتت���ي���ب���ات 
ال��زي��ارة والوقوف  اأج��ن��دة  وا���ص��ت��ع��را���ص 
ال���ت���ط���ورات وذل����ك بح�صور  اآخ����ر  ع��ل��ى 
حم��م��د ن��ا���ص��ر ح��م��دان ال��زع��اب��ي مدير 

اإدارة الرتويج التجاري بالوزارة.
م�صوؤولني  م�صاركة  الدولة  وف��د  وي�صم 
والتعاون  م��ن وزارة اخل��ارج��ي��ة  ك��ل  ع��ن 
للت�صالت  ال����ي����اه  و����ص���رك���ة  ال�������دويل 
دبي  وم��رك��ز  �صات”  “الياه  الف�صائية 
العاملية  دب����ي  وم����وان����ئ  ال���ع���امل���ي  امل�����ايل 
وهيئة  ال�صادرات  لتنمية  دبي  وموؤ�ص�صة 
ب��ال��ف��ج��رية وجمموعة  امل��ن��ط��ق��ة احل����رة 
وكيانات  ال�صركات  م��ن  والعديد  �صرف 

الأعمال بالدولة.

واأع��ل��ن��ت ال�����ص��رك��ة ع��ن ت��زوي��ده��ا ل��� 40 
 2018 ال��ع��ام  ب��داي��ة  مبنى ج��دي��د منذ 
وحتى نهاية �صهر يونيو املا�صي بخدمات 
تربيد املناطق ال�صديقة للبيئة، وبقدرة 
األف   52 م��ن  اأك���رث  اإىل  ت�صل  انتاجية 
طن تربيد. واجلدير بالذكر، اأن القدرة 
الإنتاجية ل�صركة اإمباور ت�صل اإىل اأكرث 
من1،34 مليون طن من التربيد وتقدم 
مناطق �صديقة  ال�صركة خدمات تربيد 
ال���ب���ارزة يف  امل�����ص��اري��ع  ل��ع��دد م���ن  للبيئة 
اإمارة دبي مثل جمموعة جمريا وجمريا 
بيت�ص ريزيدن�ص ومركز دبي املايل العاملي 
الطبية  دبي  ومدينة  التجاري  واخلليج 
ب��ح��ريات ج��م��ريا ونخلة جمريا  واأب����راج 
مول  بطوطة  واب��ن  جاردنز  ودي�صكفري 
العاملية  واملنطقة  للت�صميم  دب��ي  وح��ي 

للإنتاج الإعلمي وغريها.

»دبي املركزي« ي�سدر 
�سهادات مطابقة لـ 300 

م�سنع يف اأكرث من 34 دولة
•• دبي-وام:

اأ�صدر خمترب دبي املركزي يف بلدية دبي 
يزيد  ما  املا�صية  ال�صبع  الأ�صهر  خ��لل 
عن  يزيد  ملا  مطابقة  �صهادة   400 عن 
300 م�صنع يف اأك��رث من 34 دول��ة يف 
خم��ت��ل��ف ق����ارات ال��ع��امل وذل����ك يف اإطار 

جهوده لتقييم املطابقة للمنتجات.
واأك������د ع�����ارف ح�����ص��ني امل����رزوق����ي مدير 
ق�����ص��م ت��ق��ي��ي��م امل��ط��اب��ق��ة ل��ل��م��ن��ت��ج��ات اأن 
لرت�صيخ  م�صتمر  ب�صكل  ي�صعى  املخترب 
وتعزيز مكانته العاملية من خلل تقييم 
والتي  ال��ع��امل  ح���ول  املختلفة  امل�����ص��ان��ع 
“علمة  ���ص��ه��ادة  ي��ع��د ح�����ص��ول��ه��ا ع��ل��ى 
كبرية  ف��ر���ص��ة  امل��خ��ت��رب  م��ن  املطابقة” 
لنيل  امل��ح��ل��ي  لل�صوق  منتجاتها  ل��ع��ب��ور 
العملقة يف دول  امل�صاريع  ح�صتهم من 
اخلليج ب�صكل عام ودولة الإمارات ب�صكل 

خا�ص.
ب���اأن املخترب ق��ام باأخذ  امل��رزوق��ي  واأف����اد 
الع���ت���م���اد ك��ج��ه��ة م��ن��ح ����ص���ه���ادات وفق 
من   17065 الآي��زو  العاملية  املوا�صفة 
جهة م�صتقلة معرتف بها عامليا لتعزيز 
م�صداقية وكفاءة وا�صتقلليته وت�صتمر 
ال��ت��و���ص��ع يف هذا  اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود 
الع��ت��م��اد و���ص��م��ول��ي��ت��ه ل�����ص��م��ان تطوير 
واأحدث  اأف�صل  وف��ق  والعمل  اخل��دم��ات 

املمار�صات العاملية.
واأ�صاف اأنه بهدف الو�صول لهذه املكانة 
�صهادات  منح  اأنظمة  تطوير  مت  العاملية 
العاملية  املمار�صات  اأف�صل  وف��ق  متنوعة 
املختلفة  امل��ن��ت��ج��ات  وم��ط��اب��ق��ة  لتقييم 

طبقا للموا�صفات املعتمدة.

االثنني  3   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12417  
Monday   3   September   2018  -  Issue No   12417



27

املال والأعمال
معر�ص �ضي بي اإت�ص اآي العاملي لالأدوية ينطلق غدًا يف اأبوظبي

الأو�سط و�سمال اإفريقيا بحلول العام 2020 ال�سرق  يف  الأدوية  �سوق  قيمة  دولر  مليار   44

الإمارات تبحث تعزيز التعاون اجلمركي مع بيلرو�ص

»زيتون جرين �سيبينغ« تطلق حتالفا بحريا عربيا لإن�ساء اأ�سطول من ال�سفن القت�سادية

اجتماعات حمددة  الطرفني عقد  لكل 
م�صبقاً اأثناء فرتة انعقاد املعر�ص.

املعر�ص  ف���ع���ال���ي���ات  ب���رن���ام���ج  وي�����ص��م��ل 
جم����م����وع����ة وا������ص�����ع�����ة م������ن اجل���ل�������ص���ات 
ال��ت��ي ���ص��ت��ن��اق�����ص اأح�����دث الجت���اه���ات يف 
املتحدثني  م��ن  نخبة  مب�صاركة  ال�صوق 
الرئي�صيني، حيث �صيتم ت�صليط ال�صوء 
على العديد من اجلوانب املتعلقة ب�صوق 

الأدوية وامل�صتح�صرات ال�صيدلنية.
و�صي�صهد املعر�ص 19 جل�صة يف املعر�ص 
و�صتحمل  اأي���������ام،  ث����لث����ة  م�����دى  ع���ل���ى 
الأول  ال���ي���وم  الف��ت��ت��اح��ي��ة يف  اجل��ل�����ص��ة 
ال�صناعية  دب��ي  “ا�صرتاتيجية  ع��ن��وان 
يف  الأدوي����ة  بقطاع  النهو�ص   :2030
بدءاً  املتحدة”  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
نخبة  مب�صاركة   10:30 ال�صاعة  م��ن 
م���ن امل��ت��ح��دث��ني مب���ا يف ذل�����ك: م����روان 

•• ابوظبي-الفجر:

اإت�ص  ب��ي  �صي  معر�ص  فعاليات  تنطلق 
ال�صرق  يف   CPhI للأدوية  العاملي  اآي 
الأو����ص���ط واأف��ري��ق��ي��ا ال���ي���وم الث���ن���ني 3 
بح�صور  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  يف  �صبتمرب 
ن���خ���ب���ة م����ن امل��ت��خ�����ص�����ص��ني واخل�������رباء 
امل�صتح�صرات  ق���ط���اع  يف  وال���ع���ام���ل���ني 

ال�صيدلنية من جميع اأنحاء العامل.
نوعه  م��ن  الأول  امل��ع��ر���ص  ه��ذا  وينعقد 
امل��ن��ط��ق��ة ودول����ة الإم�����ارات  ع��ل��ى �صعيد 
للمعار�ص  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف 
3-5 �صبتمرب  )اأدن��ي��ك( خ��لل ال��ف��رتة 
رائدة  ع��امل��ي��ة  من�صة  وي��ع��ت��رب   ،2018
املنتج����ات  م�����ص��ن��ع��ي  ب�������ني  جتم������ع 
املوردين  م��ع  وال�����ص��ي��دلن��ي��ة  ال��دوائ��ي��ة 

وامل�صرتين. 
ك��ارا ترينر مديرة  قالت  ال�صياق  وبهذا 
علمة �صي بي اإت�ص اآي CPhI: »ي�صهد 
�صوق الأدوية وامل�صتح�صرات ال�صيدلنية 
منواً ملحوظاً يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة ب�صكل خا�ص ويف منطقة ال�صرق 
حيث  ع����ام،  ب�صكل  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو����ص���ط 
ت�صري الأبحاث والتقديرات اإىل اأن قيمة 
الأو�صط  ال�صرق  ال�صوق يف منطقة  هذه 
كبري  ب�صكل  �صرتتفع  اإفريقيا  و�صمال 
دولر  مليار   44 م��ن  اأك���رث  اإىل  لت�صل 
معر�ص  وي��ه��دف   .2020 ع��ام  بحلول 
�صي بي اإت�ص اآي العاملي للأدوية لتوفري 
فر�ص ال�صراكات وتطوير الأعمال على 
املحلي والدويل وزيادة قيمة  امل�صتويني 

ال�����ص��وق يف ه��ذه امل��ن��ط��ق��ة«. وق��ال��ت كارا 
من�صة  توفري  اإىل  وب��الإ���ص��اف��ة  ت��رين��ر: 
الأعمال  ومم��ار���ص��ة  وال��ت��وا���ص��ل  ل��ل��ق��اء 
اأي�صاً حمتوى  املعر�ص  يوفر  التجارية، 
عايل امل�صتوى وروؤى �صاملة حول تطوير 
ال�صرتاتيجيات امل�صتقبلية للتغلب على 
القيام  تعرت�ص  التي  ال�صعوبات  بع�ص 

بالأعمال التجارية يف هذه املنطقة.
خم�صة  اإىل  امل�����ع�����ر������ص  وي����ن����ق���������ص����م 
الدوائية  �صناعة  يف  متميزة  ق��ط��اع��ات 
وال�صيدلنية، حيث يجمع الق�صم الأول 
وامل�صنعني  امل�����ص��رتي��ن  ب���ني   CPhI
واملوردين للمكونات واملنتجات الدوائية، 
 FDF ف��ي��م��ا ي��ت��ي��ح ال���ق�������ص���م ال����ث����اين
ال�صركات  م����ع  ل���لج���ت���م���اع  ال���ف���ر����ص���ة 
�صل�صلة  ج���وان���ب  خم��ت��ل��ف  يف  امل�����ص��ن��ع��ة 
الثالث  ال��ق�����ص��م  اأم�����ا  الأدوي��������ة،  ت���وري���د 
للعاملني  ف��ر���ص��ة  ي��وف��ر  ف��ه��و   ICSE
�صركات  مع  للتوا�صل  الأدوي���ة  قطاع  يف 
ال�صناعات  تعاقدات  و�صركات  الأب��ح��اث 
الرابع  الق�صم  وي�صتعر�ص  ال��دوائ��ي��ة، 
واملعدات  الأج��ه��زة  اأح���دث   P-MEC
املبتكرة،  التقنيات  ومقدمي  ال��دوائ��ي��ة 
اخلام�ص  ال���ق�������ص���م  ي�����ص��ت�����ص��ي��ف  ف���ي���م���ا 
الب���ت���ك���ارات  اأح������دث   InnoPack
التغليف  جم���ال  يف  املتكاملة  واحل��ل��ول 

واأنظمة تو�صيل الدواء.
كما يوفر املعر�ص خدمة التوفيق لعقد 
 Live Pharma ال�صراكات والأعمال
جمانية  خ��دم��ة  وه����ي   ،Connect
يتيح  مم��ا  والعار�صني  ل��ل��زوار  مفتوحة 

جممع  ع��ام  مدير  جناحي  العزيز  عبد 
الروفي�صور  قنديل  واأجمد  للعلوم،  دبي 
ورئي�ص وحدة اجلودة يف كلية ال�صيدلة 
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ص��ع��ود ب��ن ع��ب��د العزيز 
ل��ل��ع��ل��وم ال�����ص��ح��ي��ة. ق����ال م������روان عبد 
ال���ع���زي���ز ج���ن���اح���ي، م���دي���ر ع�����ام جممع 
قطاع  عمل  ف��ري��ق  ورئي�ص  للعلوم  دب��ي 
الطبية  وامل��ع��دات  ال��دوائ��ي��ة  ال�صناعات 
ال�صناعية  دب����ي  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ص��م��ن 
2030: “لقد بنت دبي لنف�صها �صمعة 
طيبة ب�صفتها مدينة رائدة يف ا�صتقطاب 
اأنحاء  كافة  من  وامل��واه��ب  ال�صتثمارات 
ال��ع��امل يف ال��ق��ط��اع ال���دوائ���ي، وذل���ك يف 
املجموعات  م����ن  ال���ع���دي���د  وج������ود  ظ����ل 
الكبرية وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
العاملة  اجلن�صيات  متعددة  وال�صركات 
يف ه������ذا ال����ق����ط����اع. ون����ح����ن ف����خ����ورون 
بامل�صاركة وبدعم اإحدى اأكرث الفعاليات 
ال��دوائ��ي��ة امل��رم��وق��ة ع��امل��ي��اً ه���ذا العام. 
وب�����ص��ف��ت��ي رئ���ي�������ص ف���ري���ق ع���م���ل قطاع 
الطبية  وامل��ع��دات  ال��دوائ��ي��ة  ال�صناعات 
ال�صناعية،  دب���ي  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ص��م��ن 
فاإنني اأرى باأن معر�ص CPhi العاملي 
واإفريقيا  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف  ل��لأدوي��ة 
اأحدث  ل�صتك�صاف  مثالية  من�صة  يعد 
ال��ت��وج��ه��ات وال��ت��ح��دي��ات امل��ع��ا���ص��رة من 
اأبرز اخلرباء، وذلك بهدف تعزيز قطاع 
علوم  وقطاع  املحلي  ال�صحية  الرعاية 
احلياة يف دبي«.   وت�صمل فعاليات اليوم 
الأدوية  �صوق  ح��ول  عمل  جل�صة  الثاين 
املناق�صات  ت��ت��م��ح��ور  ح��ي��ث  م�����ص��ر،  يف 

الت�صريعات  ج����وان����ب  خم��ت��ل��ف  ح�����ول 
اجلديدة  الأدوي��ة  وت�صجيل  وال�صتثمار 
ال��ع��ا���ص��رة والن�صف  ال�����ص��اع��ة  م��ن  ب����دءاً 
جرب،  عو�ص  الدكتور  مب�صاركة  �صباحاً 
املنتدب  والع�صو  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
الدوائية  لل�صناعات  �صيديكو  ل�صركة 
�صركة  يف  الأدوي��������ة  ق���ط���اع  وم�����ص��ت�����ص��ار 
الع�صيلي  وري����ه����ام  ExpoLink؛ 
ويا�صمني  التنظيمية؛  ال�����ص��وؤون  م��دي��ر 
الفني  امل��ك��ت��ب  م���دي���ر  حم��م��د رج���ائ���ي 
يف  ال����دوائ����ي  ال��ت��م��وي��ن  اإدارة  وم���دي���ر 
ال�صيدلنية  لل�صوؤون  املركزية  الإدارة 
بالهيئة امل�صرية للأدوية يف   CAPA

وزارة ال�صحة امل�صرية.
�صوق  على  ال�صوء  ت�صليط  �صيتم  فيما 
ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  الأدوي����ة 
الأخري، مب�صاركة  اليوم  خلل فعاليات 
اللجنة  رئي�ص  ال��داي��ل  في�صل  الدكتور 
من  ب��دءاً  الدوائية  لل�صناعات  الوطنية 

ال�صاعة 11 �صباحاً.
الأخرى  الرئي�صة  املو�صوعات  وت�صمل 
ال��ت��ي ���ص��ت��ت��م م��ن��اق�����ص��ت��ه��ا اأي�������ص���اً �صمن 
املنطقة  يف  ال�صكان  ع��دد  زي��ادة  املعر�ص 
و����ص���رورة زي�����ادة ال���ص��ت��ث��م��ارات وحجم 
الإنفاق احلكومي على الرعاية ال�صحية، 
وت����اأث����ري من����ط احل����ي����اة ال���غ���رب���ي���ة على 
ال�صحة مثل البدانة والأمرا�ص املزمنة 
واأمرا�ص  ال�صكري  مر�ص  ذل��ك  يف  مب��ا 
والأورام،  ال��دم��وي��ة  والأوع����ي����ة  ال��ق��ل��ب 
والفر�ص املتاحة يف املنطقة لإنتاج اأدوية 

للأمرا�ص ال�صعبة والنادرة.

•• اأبوظبي-وام:

للجمارك  الحتادية  الهيئة  وفد  بحث 
الكعبي  �صبيح  بن  علي  معايل  برئا�صة 
م��ف��و���ص اجل���م���ارك رئ��ي�����ص ال��ه��ي��ئ��ة مع 
م�����ص��وؤويل ج��م��ارك ب��ي��لرو���ص تطورات 
ال��ع��م��ل اجل��م��رك��ي يف ال��ب��ل��دي��ن واآخ����ر 
القوانني  تطبيق  جم��ال  يف  امل�صتجدات 
والأنظمة والتقنيات احلديثة يف جمال 
ال��ت��ف��ت��ي�����ص وامل���ع���اي���ن���ة وت��ق��ل��ي�����ص زمن 

التخلي�ص اجلمركي.
ج�����اء ذل�����ك خ�����لل زي�������ارة ال����وف����د اإىل 
ل���دع���وة جمارك  ا���ص��ت��ج��اب��ة  ب��ي��لرو���ص 
ب����ي����لرو�����ص ب����ه����دف ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون 
التعاون  ات��ف��اق��ي��ة  وت��ف��ع��ي��ل  اجل��م��رك��ي 
مت  ال��ت��ي  اجل��م��رك��ي  والإداري  ال��ف��ن��ي 
اأبوظبي مايو  البلدين يف  توقيعها بني 

املا�صي.
����ص���ع���ود �صامل  ال�����وف�����د ك�����ل م�����ن  ����ص���م 
العلقات  اإدارة  م���دي���ر  ال���ع���ق���روب���ي 
الدولية واأحمد عبداهلل اخلييلي مدير 
الهيئة  رئ��ي�����ص  امل��ف��و���ص  م��ع��ايل  مكتب 

•• دبي – الفجر: 

�صيبينغ”  جرين  “زيتون  �صركة  اأعلنت 
والتي مقرها دبي، بالتعاون مع ال�صركات 
التكنولوجيا  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  العاملية 
واحل���ل���ول ال��ذك��ي��ة، ع��ن ت��ك��وي��ن حتالف 
نقل  ���ص��ف��ن  اأداء  حت�����ص��ني  يف  ل��ل��ت��ع��اون 
منوذج  وت�صكيل  ج��ذري  ب�صكل  الب�صائع 
ال�������ص���وق. وي�صم  ه����ذا  ع��م��ل ج���دي���د يف 
القطاع  رواد  م��ن  جم��م��وع��ة  ال��ت��ح��ال��ف 
ماكجريجور  مثل  ال��ع��امل،  يف  البحري 
الثقيلة  ل��ل�����ص��ن��اع��ات  وم��ي��ت�����ص��وب��ي�����ص��ي 
ووارت�صيال  البحرية  والآلت  وامل��ع��دات 
املحدودة  وال���دي���زل  ل��ل��غ��از  وف��ي��ن��رتت��ور 
وجازتران�صبورت و تيكنيغاز )جي تي تي( 
ووين جي.دي وكارجو تيك وكارينافور. 
واأو�صح املهند�ص حممد زيتون، الرئي�ص 
جرين  زيتون  ل�صركة  التنفيذي  واملدير 
�صيبينغ: “لقد �صاهدت امل�صاكل احلالية 
اأنها تتمثل بارتباط  يف القطاع ووجدت 
اأ����ص���ح���اب ���ص��ف��ن ن��ق��ل ال��ب�����ص��ائ��ع ب�صكل 
اأ�صا�صي بالنظام البيئي احلايل، ولذلك، 
جمموعة  ي�صم  حتالف  بتطوير  فكرت 
الذي  الأم��ر  البحري،  القطاع  رواد  من 
���ص��ي��ع��زز ال��ك��ف��اءة م��ن خ���لل ات��ب��اع نهج 
باأكملها  ال�صفينة  على  ال�����ص��وء  ي�صلط 
اقت�صادية  اأكرث  �صفن  بناء  على  والعمل 

و�صديقة للبيئة«. 

�صفارة  باأعمال  القائم  ال�صحي  وحممد 
تراأ�ص  بينما   .. بيلرو�ص  لدى  الدولة 
�صينكو  ي����وري  ال��ب��ي��لرو���ص��ي  اجل���ان���ب 

رئي�ص اجلمارك البيلرو�صية.
واأك����د اجل��ان��ب��ان خ���لل الج��ت��م��اع��ات - 
التي عقدت على مدى يومني - اأهمية 
والتجارية  اجلمركية  العلقات  تعزيز 
بني البلدين لل�صتفادة من الإمكانيات 
امل��ت��اح��ة وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل���ربات 
ي���دع���م م�����ص��رية العمل  وامل����ع����ارف مب���ا 

اجلمركي امل�صرتك.
اإن  الكعبي  امل��ف��و���ص علي  م��ع��ايل  وق���ال 
دول����ة الإم������ارات ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى تعزيز 
ال�صراكة القت�صادية والتبادل التجاري 
الكفاءة  ورف��ع  بيلرو�ص  جمهورية  مع 
املعلومات  ت����ب����ادل  ع����رب  اجل���م���رك���ي���ة 
واخلربات والزيارات وعقد ور�ص العمل 
التعاون  وت��ع��زي��ز  امل�صرتكة  اجلمركية 
وال�صلع  ال��ت��ه��ري��ب  مل��ك��اف��ح��ة  امل�����ص��رتك 
ت�صكيل  اإىل  اإ�صافة  واملقلدة  املغ�صو�صة 

اللجان اجلمركية امل�صرتكة.
املمار�صات  اأف�����ص��ل  ع��ل��ى  ال��وف��د  واط��ل��ع 

جمارك  ت��ط��ب��ق��ه��ا  ال���ت���ي  اجل���م���رك���ي���ة 
يف  احلديثة  التقنيات  ودور  ب��ي��لرو���ص 
تعزيز دور اجلمارك يف حماية املجتمع 
ال�صليمة  غري  التجارية  املمار�صات  من 
كما اطلع على جتربة جمارك بيلرو�ص 
اجلديد  اجلمركي  القانون  تطبيق  يف 
القت�صادي  اأورا����ص���ي���ا  لحت����اد  ال��ت��اب��ع 
اجلمركي  ال��ت��خ��ل��ي�����ص  زم����ن  وت��ق��ل��ي��ل 
وتطبيق  احلديثة  التقنيات  با�صتخدام 
املنافذ  يف  ال�����واح�����دة  ال���ن���اف���ذة  م����ب����داأ 
تقوم جمارك  ال��ربي��ة حيث  احل��دودي��ة 
ب���ي���لرو����ص ب��ع��م��ل ج���ه���ات اأخ�����رى مثل 
وال�صحة  البيطري  واحلظر  اجل��وازات 
يف  ال�صحي  واحل��ج��ر  والنقل  النباتية 
زمن  خف�ص  اإىل  اأدى  مما  املنافذ  تلك 

العبور بن�صبة 37 يف املائة.
وا�صتعر�ص اجلانب البيلرو�صي جتربة 
الإلكرتوين  التخلي�ص  يف  اجل���م���ارك 
الرتانزيت  ب��ن��ظ��ام  ال������واردة  للب�صائع 
وامل������راك������ز ال���ل���وج�������ص���ت���ي���ة وال���ت���ج���اري���ة 
العمل  ف���ي���ه���ا  ي���ت���م  ال����ت����ي  احل�����دودي�����ة 
املنافذ  ق��ب��ل  ال��ب�����ص��ائ��ع  تخلي�ص  ع��ل��ى 

احلدودية مب�صافة تقرب من 10 كيلو 
املنافذ  يف  التكد�ص  م��ن  للحد  م���رتات 

احلدودية.
اجلمركي  التدريب  معهد  ال��وف��د  وزار 
ومهامه  التنظيمي  هيكله  على  واطلع 
ملمح  البيلرو�صي  اجل��ان��ب  وع��ر���ص 
التدريب  ل�����ص��اح��ة  اجل���دي���د  امل�������ص���روع 
ب������الأدوات احل��دي��ث��ة وجم�صم  امل��ج��ه��زة 
املفت�صني  ل���ت���دري���ب  ال�����ص��ح��ن  و����ص���ائ���ل 
رماية  م��ي��دان  زار  كما   .. اجلمركيني 
تدريب  وم���رك���ز  اخل��ف��ي��ف��ة  الأ����ص���ل���ح���ة 
اجلمركي  واملخترب  اجلمركية  الكلب 
مركز  اإىل  اإ�����ص����اف����ة  ال����ب����ي����لرو�����ص����ي 
اجلمارك النف�صي الذي يهدف للرتفيه 
عن املوظفني والتخفيف من �صغوطات 

العمل اليومية.
�صركة  من  عر�صا  الدولة  وف��د  و�صاهد 
 «  Beltamozhservice  «
الب�صائع  ت��خ��ل��ي�����ص  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 
وحلول  اللوج�صتية  اخل��دم��ات  واإدارة 
�صركة  زار  ك��م��ا  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 
الوثائق  حتليل  مل��ع��دات   «  Regula«

التحالف  ت��ك��وي��ن  زي���ت���ون يف  ك��م��ا جن���ح 
املهنيني  اأك���رث  م��ن  ف��ري��ق متميز  و���ص��م 
ورواد القطاع اإبداعاً والذين �صيتعاونون 
لإعادة تطوير القطاع من خلل حلول 
“ اإن هذه  واأف���ك���ار م��ب��ت��ك��رة. واأ����ص���اف: 
الثقافة التي تعتمد على البتكار وعلى 

ال�صلمة والتنوع  امل�صتمر على  الرتكيز 
الأ�صخا�ص  جت���ذب  ال��ع��ال��ي��ة،  وامل��ع��اي��ري 
لتحالف  اأ���ص��ا���ص��اً  وت��خ��ل��ق  ال��ك��ف��اءة  ذوي 
على  املحافظة  ن�صمن  اأن��ن��ا  كما  ف��َع��ال. 
ال��ت��م��ي��ز يف الأع���م���ال م���ا ي��ث��ب��ت اأن����ه من 
لزيادة  منهجيتنا  م��ع  التعامل  ال�صهل 

الإن��ت��اج��ي��ة وال���ك���ف���اءة ع��ل��ى م����دار دورة 
احلياة الت�صغيلية لل�صفينة«.

التعاون  “اإن  ق���ائ���ًل:  زي���ت���ون  واخ��ت��ت��م 
ونحن  امل�صتقبل،  ي�صكلن  وال��ت�����ص��ارك 
نرحب بجميع اجلهات املهتمة من جميع 
خلل  م��ن  معنا  للعمل  ال��ع��امل  اأن���ح���اء 

واأرقام �صا�صي ال�صيارات.
امل��ف��و���ص رئ��ي�����ص الهيئة  واأك�����د م��ع��ايل 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  الت���ف���اق  اأن����ه مت 
اتفاقية  تطبيق  اإط���ار  يف  البلدين  ب��ني 
اجلمركي  والإداري  ال��ف��ن��ي  ال���ت���ع���اون 
املربمة يف مايو املا�صي وتفعيل التعاون 
وخا�صة  اجلمركي  التدريب  جم��ال  يف 
اإىل  اإ�صافة  اجلمركية  الكلب  تدريب 
الت�صاور ب�صاأن العرتاف املتبادل بنظام 
لت�صهيل  امل��ع��ت��م��د  الق��ت�����ص��ادي  امل�����ص��غ��ل 

حركة التجارة بني البلدين.
ويف خ��ت��ام ال��زي��ارة دع��ا م��ع��ايل املفو�ص 
البيلرو�صي  اجل���ان���ب  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص 
ل��زي��ارة دول���ة الإم����ارات والط���لع على 
اأف�����ص��ل مم��ار���ص��ات ق��ط��اع اجل���م���ارك يف 

الدولة.
ال�صركاء  ب���ني  م���ن  ب���ي���لرو����ص  وت���ع���د 
التجاريني للدولة حيث اأظهرت بيانات 
حجم  اأن  للجمارك  الحت��ادي��ة  الهيئة 
ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري ب���ني ال��ب��ل��دي��ن بلغ 
الفرتة من  664 مليون دره��م خ��لل 

2013 وحتى نهاية 2017.

اأجل  يعمل من  الذي  التعاوين  حتالفنا 
�صمان م�صتقبل �صحن اأكرث ذكاء واأكرث 
جاهدين  ون�صعى  البيئة.  م��ع  ���ص��داق��ة 
ذو  متكامل  بحري  اأ�صطول  تاأ�صي�ص  اإىل 
كفاءة عالية وقادر على التناف�صية عاملياً 

لتعزيز القت�صاد العاملي وتطويره«. 

تعاون بني نا�سداك دبي 
وبيت الو�ساطة للأوراق املالية

•• دبي- وام:

اإحدى   - املالية  ل����لأوراق  الو�صاطة  بيت  و�صركة  دب��ي  ن��ا���ص��داك  اأطلقت 
�صركات الو�صاطة يف الإمارات - حملة ترويجية للتعريف باملزايا املقدمة 

للم�صتثمرين حول التداول يف العقود امل�صتقبلية للأ�صهم.
�صايت”  م��ارك��ت  ال�”  يف  عمل  وور����ص  ن���دوات  تنظيم  احلملة  وتت�صمن 
لإقامة  املخ�ص�ص  اجل��دي��دة  دب���ي  ن��ا���ص��داك  م��ك��ات��ب  �صمن  ي��ق��ع  وال����ذي 
الفعاليات املتعلقة باأ�صواق املال واأن�صطة اأخرى لن�صر الوعي ب�صاأن املزايا 
الفريدة للعقود امل�صتقبلية للأ�صهم بجانب الرتكيز على تقدمي معلومات 
ا�صتثمارية حمددة  التداول لتنفيذ ا�صرتاتيجيات  تف�صيلية ب�صاأن كيفية 
على اأهمية �صنع القرارات املتعلقة بتعظيم مزايا التداول وجناح ال�صوق 

باأكملها اأثناء تو�صعها.
التداول يف �صوق  اأع�صاء  اأحد  املالية  ل��لأوراق  الو�صاطة  وتعد �صركة بيت 
يت�صمن  حيث   2016 عام  افتتاحه  مت  وال��ذي  للم�صتقات  دبي  نا�صداك 
رائدة  اإماراتية  �صركة   17 لنحو  املفردة  الأ�صهم  على  م�صتقبلية  عقودا 
اإنرتتينمنت�ص  ب��ي  اإك�����ص  ودي  ال��ع��ق��اري��ة  وال����دار  ال��ع��ق��اري��ة  اإع��م��ار  ت�صمل 

وموانئ دبي العاملية.
وكانت البور�صة قد اأعلنت ال�صهر املا�صي اأنها �صت�صيف عقودا م�صتقبلية 
خلل  “ تداول”  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ب��ور���ص��ة  م���درج���ة يف  ���ص��رك��ة   12 ع��ل��ى 

.2018
تزيد  التي  املالية  الرافعة  امل�صتقبلية  العقود  التداول يف  وتت�صمن مزايا 
من الناجت املايل لل�صتثمار والقدرة على حتقيق الأرباح يف ال�صوق �صواء 
ارتفعت اأ�صعار الأ�صهم اأو هبطت كما وميكن ا�صتخدام العقود امل�صتقبلية 

يف التحوط فيما يتعلق بال�صتثمارات القائمة واإدارة التدفقات النقدية.
وقال عبد الهادي ال�صعدي الع�صو املنتدب ل�صركة بيت الو�صاطة للأوراق 
املالية متثل �صوق نا�صداك دبي للعقود امل�صتقبلية للأ�صهم اأحد التطورات 
تقدم  لأنها  نظرا  �صنوات  لعدة  امل��ال اخلليجية  اأ�صواق  الأك��رث جاذبية يف 
للم�صتثمرين اأدوات للتعبري عن توجهاتهم ال�صتثمارية بطريقة جديدة 
امل�صتقبلية  العقود  وت�صيف  فقط  وبيعها  الأ�صهم  ���ص��راء  فكرة  تتخطى 
اأن  اإىل  م�صريا   .. للم�صتثمرين  املالية  املحافظ  اإىل  والتعددية  امل��رون��ة 
زيادة  للم�صتثمرين يف ظل  وتو�صيحها  املزايا  لإب��راز هذه  ت�صعى  �صركته 

العرو�ص التي تقدمها ال�صركة لعملئها.
يف  اأن��ه  دب��ي  لنا�صداك  التنفيذي  الرئي�ص  علي  حامد  اأ���ص��اف  جانبه  من 
العقود  مزايا  ب�صاأن  امل�صتثمرين  وعي  لزيادة  ال�صوق  هدف  حتقيق  �صياق 
امل�صتقبلية للأ�صهم تعد بيت الو�صاطة للأوراق املالية اأحد �صركاء التعاون 
الإماراتية  ال��و���ص��اط��ة  ���ص��رك��ات  اإح���دى  كونها  دب��ي  ل��ن��ا���ص��داك  املتميزين 
امل�صتثمرين وخربة  م��ع  ال��ن��ط��اق  وا���ص��ع��ة  ب��رواب��ط  ال��ت��ي حتظى  ال��رائ��دة 
امل�صتقبلية  العقود  يف  التداول  على  القدرة  وتدعم  امل��ال  اأ�صواق  يف  كبرية 
فعالية ن�صاط التداول يف الأ�صهم الأ�صا�صية وتقدم فر�صا ممتازة خليارات 

ال�صتثمار املتعلقة بها.

الإمارات ت�سارك يف الجتماعات التح�سريية للدورة 
102 للمجل�ص القت�سادي والجتماعي العربي

•• القاهرة -وام:

ت�صارك دولة الإمارات يف اأعمال الجتماعات التح�صريية للدورة الوزارية 
اخلمي�ص  امل��ق��ررة  العربي  والجتماعي  القت�صادي  للمجل�ص   102 ال��� 
املقبل حيث عقدت اللجنة الجتماعية املنبثقة عن املجل�ص اجتماعا ام�ص 

مبقر الأمانة العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة.
الدولة  �صلواح م�صت�صار وزير القت�صاد وفد  �صعادة حممد �صالح  تراأ�ص 
باإدارة  مالك  اآل  �صليمان  بن  اأحمد  �صم  وال��ذي  الجتماعات  يف  امل�صارك 

التفاقيات القت�صادية بوزارة القت�صاد.
واأكدت الأمني العام امل�صاعد لل�صوؤون الجتماعية لدى اجلامعة العربية 
ال�صفرية هيفاء اأبو غزالة اأهمية الجتماع الذي يناق�ص امللف الجتماعي 

الذي �صيعر�ص على الجتماع الوزاري القت�صادي.
اأعمال اللجنة تقرير الأمني العام حول متابعة تنفيذ  ويت�صمن جدول 
قرارات الدورة 101 للمجل�ص القت�صادي والجتماعي ون�صاط الأمانة 
العامة يف ما بني دورتي املجل�ص 101 -  102 يف اجلوانب الجتماعية 
اإىل جانب اإعداد امللف القت�صادي والجتماعي ملجل�ص اجلامعة العربية 
على م�صتوى القمة يف دورتها العادية الثلثني املقررة يف تون�ص مار�ص 

املقبل.
العربية  للقمة  الجتماعي  للملف  والتح�صري  الإع����داد  يت�صمن  كما 
يف  عقدها  املقرر  الرابعة  دورتها  يف  والجتماعية  القت�صادية  التنموية 
لبنان يناير 2019 بالإ�صافة اىل متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية 
الفريقية يف دورتها الرابعة التي عقدت يف مالبو بغينيا ال�صتوائية يف 

نوفمرب 2016.
الرابعة  القمة  ع��ن  ال�صادر  الريا�ص  اإع���لن  متابعة  الجتماع  ويبحث 
للدول العربية ودّول امريكا اجلنوبية والتي عقدت يف 2015 والإعداد 
للقمة يف دورتها اخلام�صة بالإ�صافة اإىل التعاون بني منظومتي جامعة 
املجالت  يف  ال���دويل  العربي  وال��ت��ع��اون  املتحدة  والأمم  العربية  ال���دول 
الجتماعية والتنموية ف�صل عن مقرتح اإن�صاء املجل�ص الأعلى لل�صكان 

والتنمية بالدول العربية.
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العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/7507  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-طوبا�ص ل�صيانة املباين �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / ع�صام عادل توفيق الع�صري قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   11787( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
  mb183924179ae:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )2000(
�ص   08.30 ال�����ص��اع��ة   2018/9/18 امل��واف��ق  ال��ث��لث��اء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام 

على الأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/7648  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بنيان للعمال الفنية ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / وليد ال�صيد عبداهلل مهران قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   13299( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
  MB183674192AE:2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى(
�ص   08.30 ال�����ص��اع��ة   2018/9/18 امل��واف��ق  ال��ث��لث��اء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام 

على الأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/8673  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-منار العمران لتاأجري ال�صقالت - موؤ�ص�صة فردية جمهول حمل 
اأق���ام عليك الدعوى  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ع��ب��داهلل حممود ع��ب��داهلل حممود ق��د 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )66500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
تاريخ  من   %9 بواقع  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2000(
ال�صتحقاق حتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صروفات و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB183661315AE/2018:ال�صكوى رقم  كفالة 
الثلثاء املوافق 2018/9/18 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/8144  عمايل جزئي
������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  للمندي  ال��روم��ان�����ص��ي��ة  امل��دع��ي عليه / 1-م��ل��ك  اىل 
عليك  اأق���ام  ق��د  ن�صار  اللطيف  عبد  ف���وزي  امل��دع��ي / حممد  ان  الق��ام��ة مب��ا 
ال����دع����وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )47900 
وامل�������ص���اري���ف رقم  وال���ر����ص���وم  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2500( دره�����م  وت����ذك����رة  دره������م( 
ال�صكوى:MB184271727AE  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق 
2018/9/6 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/8648  عمايل جزئي

�������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ل��ل��م��ق��اولت  امل��دع��ي عليه / 1-ك���ن���اري وارف  اىل 
اأق����ام عليك  ق��د  اب��راه��ي��م ح�صن  اب��راه��ي��م ب�صري  امل��دع��ي /  ان  الق���ام���ة مب��ا 
ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )12060 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )3500( دره����م وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف رقم 
ال�صكوى:MB184466512AE  وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ص   10.00 ال�����ص��اع��ة   2018/9/16
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/5836  عمايل جزئي

جمهول  ������ص.ذ.م.م  اي�صت  م��ي��دل  اليكرتونيك�ص  1-ال����رتا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ر�صول  روز���ص��ا وميثله:عبداهلل حممد  رولن��د   / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��ه��رم��ودي  علي 
عمالية وقدرها )244832 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )10555( درهم والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/9/6 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.10:بالقاعة �ص   09.30 ال�صاعة 
للمحكمة  او م�صتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/5219  عمايل جزئي

الق��ام��ة مبا  �����ص.ذ.م.م جمهول حم��ل  للمقاولت  1-الع�صب   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  ان املدعي / جيون لل دار�صان لل قد 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   16375( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb182127911ae  وحددت لها جل�صة 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ص   10.00 ال�صاعة   2018/6/26 املوافق  الثلثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ، وامرت املحكمة تق�صري مدة العلن .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3319  عمايل جزئي
اىل اخل�صم املدخل / 1-�صركة اي ات�ص ان للو�صاطة العقارية ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  القامة مبا ان املدعي / حممد مازن النونو قد 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )210000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف يف ال�صكوى رقم:AE181141639MB  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2018/9/12 ال�صاعة 10.00 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
، ويف حالة  الأق��ل  اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/6631  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ار ايه ال جي للعمال الفنية جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / عبدالبا�صط كرم ح�صني ح�صن قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )16000 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ وق��دره )2500( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف يف ال�صكوى رقم:MB182846465AE  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/9/9 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
، ويف حالة  الأق��ل  اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2964 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  الدخيل  احل�صن  عبود  م�صعب  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/فا�صل �صعيد م�صبح حمدان العزيزي 
اأقام عليك الدعوى  وميثله:را�صد عبداهلل علي هوي�صل النعيمي قد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )32569(
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1919 تنفيذ جتاري
فالكياث  في�صل   -2 ������ص.ذ.م.م  للتجارة  دارت  رد  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
اكافالبيل كاندون جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف 
الهلل �ص.م.ع وميثله:عبدالعزيز خمي�ص علي فرج ال�صام�صي قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )518442.40( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/217 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- يون�ص �صعبان ا�صماعيل علي ح�صني اهلي جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف الهلل �ص.م.ع قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1468350.87( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/388 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �صده/1- زينت للتطوير العقاري �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
جمعة  وميثله:�صعيد  كا�صاين  ا�صغر  ح�صني  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا 
بتاريخ:2018/8/20  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت  الغيلين  مبارك  �صالح 
اعلنكم ل�صداد قيمة املطالبة )2740570( درهم يف ملف التنفيذ اعله وال 
بيع العقار حمل احلجز )نوع العقار:�صقة �صكنية - املنطقة:احلبية الرابعة 
-1706-1706-802-1701-1401-911-902( ال��وح��دات   - الر����ص:3  رق��م   -
1711-1705-502-811-1707-1712-1708( ا�صم املبنى:برج زينتت خلل 30 

يوم من تاريخ العلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/471  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- رامي�ص كومار كري�صنانكوتي ناير فاداكيداين جمهول 
القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة  بر�صتيج   / امل�صتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
ومي��ث��ل��ه ���ص��اح��ب��ه امل��ح��ام��ي/د.ع��ل��ي ا���ص��م��اع��ي��ل اب���راه���ي���م ا���ص��م��اع��ي��ل اجلرمن 
ال�صادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�صماعيل  وميثله:علي 
ب���ت���اري���خ:2017/4/15 وح���ددت لها  ب��ال��دع��وى رق��م 2017/2572 م��دين ج��زئ��ي 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة   2018/9/17 املوافق  الثنني   يوم  جل�صه 
ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/3761  تنفيذ عمايل 
ناروز جمهول حمل القامة  ا�صكندر  ا�صحق  املنفذ �صده/1- راجي  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/�صن�صا هوم كري م.م.ح وميثله:نورة حممد مراد 
عبدالرحمن املازمي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12663( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )248( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/3737  تنفيذ عمايل 
القامة  حم��ل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  �صناك�ص  �صغنت�صر  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
علي  وميثله:ح�صني  النابل�صي  مم��دوح  بهاء  التنفيذ/مازن  طالب  ان  مبا 
اعله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  ق��د  ل��وت��اه   عبدالرحمن 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )210881( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )12240( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2012/15  مدين جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-بيرتو�ص مايكل انتوين جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�صالح/ اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2012/3/12 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
بان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ذ.م.م  امل��ل  وعبيد  حممد  م��ن  ف��رع   - الم��ري��ك��ي  امل�صت�صفى 
الفا وثمامنائة ثمانية وثمانون درهما وخم�صة  يوؤدي للمدعي مبلغ )�صتة وخم�صون 
والزامه  ال�صداد  الق�صائية وحتى متام  املطالبة  تاريخ  بواقع 9% من  فل�صا(  وع�صرون 
الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم كاتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابل 
لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2571  مدين جزئي

حمل  جمهول  ب��اون  لل  ج��اين  جوكولدا�ص  1-�صايلي�ص   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  قد  لخياين  ل��ي��لرام  �صاندو  لخياين  /يوجيتا  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )25000( 
 %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره��م 
الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من 
فاأنت  لذا    ch2.D.17:بالقاعة �ص  ال�صاعة:08:30  امل��واف��ق:2018/9/24 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1761 تنفيذ جتاري
حمل  جم��ه��ول  الكتبي  �صعود  ج��وه��ر  عتيق  ن��ادي��ة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف الهلل �ص.م.ع وميثله:عبدالعزيز 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  خمي�ص علي فرج ال�صام�صي قد 
دره��م اىل  وق��دره )570793.47(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��له 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2935 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  ال�صال  حممد  مدحت  ط��ارق  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ا�صامة حممد هاين فكري املفتي قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )39468.50( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذا العلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/2170 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �صده/1- �صلماز عبدالعزيز هرني جمهول حمل القامة 
ب�صفته   - احلمادي  ها�صم  علي  ح�صن  التنفيذ/احمد  طالب  ان  مبا 
قد  ها�صم  علي  ح�صن  وميثله:احمد  �صاحب  وب�صفته  ال�صخ�صية 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )261775( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       اإعادة اإعالن  بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/819  احوال نف�ص م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1- �صيماء بره  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد 
بن �صامل بن حممد قا�صم ال �صاري وميثله:عبدالرحمن حممد عبدالرحمن 
ال�صرهان النعيمي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها دعوى طاعة �صد الزوجة 
)املدعي عليها( طبقا للمواد 74.1/56 من قانون الحوال ال�صخ�صية الحتادي 
   2018/9/18 امل��واف��ق   الثلثاء  ي��وم   لها جل�صة  وح���ددت   .2005 ل�صنة   28 رق��م 
منطقة  يف  ال�صخ�صية  الح���وال  مبنى  يف   )9( رق��م  بالقاعة  �ص   8.30 ال�صاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا  القرهود 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ، 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/231  ا�شتئناف عقاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ابي�صيك كابور راكي�ص كابور جمهول حمل القامة 
 - ال�صلمي  ن��ور  بنك   - عامة(  )م�صاهمة  بنك  ن��ور   / امل�صتاأنف  ان  مبا 
قد  ال�صلمي  را���ص��د  جابر  حممد  را���ص��د  وميثله:جابر  �صابقا   - ����ص.م.ع 
ا�صتاأنف/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2018/200 عقاري كلي وحددت لها 
جل�صه يوم الثنني  املوافق 2018/9/10 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

                     يف  الدعوى 2018/495  ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- مرمي بي�صكيك جمهول حمل القامة مبا 
بطي  خ��ادم  احل��اج  وميثله:احمد  باجيهريوف  داود   / امل�صتاأنف  ان 
امل��ي��دور امل��ه��ريي ق��د ا�صتاأنف/ احلكم ال�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رق��م / / 
وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 2018/9/17 ال�صاعة 10.00 
ال�صخ�صية مبنطقة  الح��وال  بالقاعة رقم )14( يف مبنى  �صباحا  
القرهود وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/2521  جتاري كلي 
���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة  العامه  للتجاره  املحكوم عليه/1-جينور  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/6/11  يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�صالح/ديليت لتجارة الغذية �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ )837.160( درهم والفائدة على هذا املبلغ بواقع %9 
الف  ومبلغ  بامل�صاريف  والزمتها  التام  ال�صداد  م���ن:2017/12/7 وحتى  �صنويا 
. حكما مبثابة  املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات  اتعاب  دره��م مقابل 
احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل  هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1449  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- رينا للتجارة �ص.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ال�صدة للمقاولت �ص.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها الوىل والثاين برد مبلغ وقدره )1.277.000( 
البلغات  عن  التنازل  مقابل  ال�صداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بن�صبة  القانونية  والفائدة  دره��م 
عقار  ا�صتلم  نتيجة  البلغات  تلك  عن  التنازل  لقاء  ال�صارقة  بامارة  البحرية  �صرطة  مركز  ام��ام  املقامة 
بجمهورية م�صر العربية والزام املدعي عليها الثالثة بتقدمي براءة ذمة عن ال�صيك رقم:100209( امل�صحوب 
على بنك دبي ال�صلمي والذي قام املدعي عليه الثاين بتفقط هذا ال�صيك مببلغ وقدره )704.000( درهم 
والغاء كافة الجراءات املقامة قبل املدعية لقاء هذا ال�صيك والزام املدعي عليها الرابعة بت�صليم ا�صل ال�صيك 
رقم )100294( امل�صحوب على بنك دبي ال�صلمي وال�صادر من ح�صاب املدعية لعدم وجود تعاملت جتارية 
بني املدعية واب��راء ذمة املدعية من هذا ال�صيك يف حالة تفقيطه باي مبلغ وال��زام املدعي عليهم بالر�صوم 
 Ch 2.E.22 وامل�صروفات. وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2018/9/24 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1230  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- احلياة للب�صريات ���ص.ذ.م.م 2- نزار �صاهر مطلق جابر )كفيل 
�ص.م.ع  ال�صلمي  الم���ارات  املدعي/م�صرف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �صامن( 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صلمي قد 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل مببلغ وقدره )1.519.254.29( درهم 
ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 
اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  9.30 �ص  ال�صاعة   2018/9/24
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/559  عقاري كلي
املدعي/ ان  القامة مبا  عبا�ص جمهول حمل  ا�صماعيل  1- ماهر   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  متويل م�صاهمة خا�صة وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن قد 
املنتهية بالتملك وت�صليم العقار مو�صوع  ومو�صوعها املطالبة بف�صخ اتفاقية الجارة 
الدعوى خاليا من ال�صواغل ورد احليازة وبالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )505.904( 
يف  تف�صيليا  مو�صحة  الطلبات  )جميع  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م 
�صحيفة الدعوى(. وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء املوافق 2018/9/25 ال�صاعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ص 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/432  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- حممد هارث عبدالعزيز جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/نور بنك 
)م�صاهمة عامة( - بنك نور ال�صلمي - �ص.م.ع )�صابقا( وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد 
ال�صلمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ اتفاقية الجارة وملحقها والزام 
املدعي عليه بت�صليم العقار مو�صوع التفاقية خاليا من ال�صواغل والغاء ا�صارة القيد وخماطبة 
دائرة الرا�صي والملك والزامه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )946815.65( درهم تعوي�صا 
عن ال�صرر والزامه الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �ص  املوافق 2018/9/25 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ، علما انه �صادف اجازة 

ر�صمية مبنا�صبة الوقوف بعرفة وعيد ال�صحى.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/540  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- مريزا عوي�ص عمر ن�صر اهلل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
اتفاقية  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  خا�صة  م�صاهمة  متويل 
ال�صواغل ورد  العقار خاليا من  بالتملك وال��زام املدعي عليه بت�صليم  املنتهية  الج��ارة 
احليازة للمدعية والزام املدعي عليه باداء مبلغ وقدره )175.136.24( درهم مع الزام 
املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة )جميع الطلبات مو�صحة تف�صيليا يف 
�صحيفة الدعوى(. وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء املوافق 2018/10/2 ال�صاعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ص 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/605  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-فرزانه زوجة فريوز خان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
الكتبي  غ��دي��ر  علي  حميد  وميثله:هند  امل��ح��دودة  ل��ل��ع��ق��ارات  ك���راون  دام���اك  /���ص��رك��ة 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
حتى  دره��م   )380.539( مبلغ  اي  �صنويا   %36 بواقع  والغرامات  دره��م   )1.537.437(
تاريخ:2018/2/14 وما ي�صتجد من غرامات بواقع 36% اعتبارا من تاريخ:2018/2/15 
يوم  لها جل�صة  وامل�صاريف والتعاب.وحددت  والر�صوم  ال�صراء  �صداد ثمن  وحتى متام 
الحد املوافق:2018/9/16 ال�صاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/487  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-تنميات جلوبال للتطوير العقاري �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /امني مو�صوي وميثله:عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل ال�صويدي قد اأقام عليك 
كان  ما  اىل  احل��ال  واع��ادة  املربمة  التفاقية  وبطلن  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
عليه قبل التعاقد والزام املدعي عليها بان ت�صدد للمدعي مبلغ وقدره )251.251.50( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء املوافق:2018/9/25 ال�صاعة:09:30 
�ص بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ، علما انه 

�صادف اجازة ر�صمية مبنا�صبة الوقوف بعرفة وعيد ال�صحى  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2461  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ديربي للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /ملك ال�صحراء لتاأجري املعدات الثقيلة �ص.ذ.م.م وميثله:يو�صف حممد 
ح�صن حممد البحر قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )34.328.80( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
جل�صة  لها  التام.وحددت  ال�صداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %9 والفائدة 
  ch1.C.13:بالقاعة �ص  ال�صاعة:08:30  امل��واف��ق:2018/9/10  الثنني  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2744  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كوكو بك�ص �ص.ذ.م.م 2- رانيه حممد عبدالهادي ب�صفتها الكفيلة 
مبا  القامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م(  )كوكوبك�ص  الوىل  عليها  للمدعي  ال�صخ�صية 
البحر وميثله:علي  ب��رج  ف��رع   - ادارة  ���ص.م.ع - مكتب   - الهلل  املدعي /م�صرف  ان 
ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )27319.78( وق��دره  مببلغ  والتكافل  الت�صامن  عليهما 
يوم  جل�صة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب 
فاأنت  لذا    ch1.C.12:بالقاعة �ص  ال�صاعة:08:30  امل��واف��ق:2018/9/19  الربعاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/307  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد فرج امر اهلل عبداهلل عبد الرحيم جمهول حمل 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  ب��ريي فريناندي�ص  امل��دع��ي /ج��ي��ان  ان  الق��ام��ة مب��ا 
ومو�صوعها املطالبة با�صدار امر اداء بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل 
باداء مبلغ وقدره )257.250( درهم للمدعي بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف 
املوافق:2018/9/10  الثنني  يوم  جل�صة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل 
ال�صاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/1119  جتاري جزئي 

دبي  امللحية  واخل��دم��ات  لل�صيانة  البحرية  اخلليج  عليهما/1-�صركة  املحكوم  اىل 
بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  دبي  جيمو�ص   - ذ.م.م 
املنعقدة بتاريخ 2018/5/30  يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/ابت لتاأجري معدات 
املقاولت �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )اربعني الف درهم( 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف:2018/1/31 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  الف  بامل�صروفات ومببلغ  والزمتها  ال�صداد  وحتى متام 
اليوم  اعتبارا من  . حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما 
التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/153  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-الريامي للزجاج واللومنيوم �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/4/2  يف الدعوى املذكورة 
بان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  �����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  �صتار  ل�����ص��ال��ح/ادروي��ت  اع���له 
�صنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )25.640( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي 
درهم  خم�صمائة  ومبلغ  بامل�صاريف  والزمتها  ال�صداد  متام  وحتى  م����ن:2018/1/17 
ثلثني  خ��لل  لل�صتئناف  قابل  احل�صوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1643  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- فونك�ص للحلول القت�صادية ذ.م.م 2- جعفر علي ابو بكر جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/باور 1 كن�صلتنج م.م.ح وميثله:يو�صف حممد ح�صن حممد 
بالت�صامن  املدعي عليهما  بالزام  الدعوى ومو�صوعها املطالبة  اأقام عليك  البحر قد 
والتكافل مببلغ وقدره )428.000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك يف:2018/1/25 وحتى ال�صداد التام. 
 Ch بالقاعة  �ص   8.30 ال�صاعة   2018/9/10 املوافق  الثنني  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت 
C.12.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2652  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1- ج��ول��ي��و���ص م��ورال��ي�����ص ب��ريي��ز جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/م�صرف الهلل �ص.م.ع - مكتب ادارة - فرع برج البحر وميثله:علي ا�صماعيل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ان  ابراهيم اجلرمن قد 
يدفع للم�صرف املدعي مبلغا وقدره )35.210.15( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 
2018/9/12 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1067  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- غامن �صامل علي غامن الدباين جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/كرمي ا�صامه �صحاته عنان قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )120000( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
املطالبة وحتى  ت��اري��خ  م��ن  ب��واق��ع %12  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب 
ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء املوافق 2018/9/25 ال�صاعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1470  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- را�صد يو�صف خمي�ص يو�صف جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ح�صه ح�صني علي حممد املري قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )200000( درهم والر�صوم وامل�صاريف. 
وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2018/9/12 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.10
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/387  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- حممد ا�صحاق لل وزير خان جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/كوناث لتاأجري ال�صيارات �ص.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مببلغ وقدره )47830( درهم والفائدة والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها 
 Ch1.B.10 جل�صة يوم الحد املوافق 2018/9/16 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1463  جتاري كلي

�صاين  علي  �صوكت   -2 ����ص.ذ.م.م  البناء  م��واد  لتجارة  �صوليو�صنز  توتال   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/امل�صرف  اح��م��د جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اح��م��د حبيب  ام���ري  ���ص��ان��د حم��م��د 3- 
اأقام  العربي لل�صتثمار والتجارة اخلارجية )امل�صرف( وميثله:عبا�ص م�صتت فندي املالكي قد 
وقدره  مببلغ  والت�صامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
واتعاب  وامل�صاريف  الر�صوم  والت�صامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  ال��زام  دره��م   )3012100/86(
احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق:2018/3/27  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة 
بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2018/9/24 ال�صاعة 9.30 �ص 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   Ch 2.E.22 بالقاعة 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/191  جتاري كلي

اىل اخل�صم املدخل / 1- بروفي�صينل لينك خلدمات ال�صيافة جمهول حمل القامة 
علي  وميثله:عبداهلل  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  اي�صت(  )ميدل  اي��ه  تي  املدعي/جي  ان  مبا 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العبيديل  احمد  حممد 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم  عليها مببلغ وقدره )737.630( 
12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 
اأو  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �ص   2018/9/16
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2524  مدين جزئي

�صيخ جم��ه��ول حمل  بوك�ص  ال��ه��ي  �صيخ  اح��م��د  1-ط����ارق   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  بلو�صي  رحمه  /عبداملجيد  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )28000( درهم والر�صوم 
ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
ال�صاعة:08:30  امل���واف���ق:2018/9/10  الث��ن��ني  ي��وم  جل�صة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت 
�ص بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1906  مدين جزئي

املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �صدري  ليبومو�صينو  1-حناء   / عليه  املدعي  اىل 
الق�صر/دامل�ص  ابنائه  على  القييم  وب�صفته  ال�صخ�صية  ب�صفته  ا�صماعيل  �صمري  /غياث 
غياث ا�صماعيل ودوناي غياث ا�صماعيل وميثله:را�صد عبدالرزاق حممد تهلك قد اأقام 
منفردين  او  مت�صامنني  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
التي  والدبية  املادية  ال�صرار  درهم عن  وق��دره )250.000(  للمدعني مببلغ  يوؤديا  بان 
ب��ال��ر���ص��وم وامل�صاريف  امل��دع��ي عليهم  ب��امل��دع��ني م��ن ج���راء ه��ذا احل���ادث وال����زام  حلقت 
واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق:2018/9/6 ال�صاعة:08:30 �ص 
بالقاعة:ch2.D.18  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/340  مدين كلي
 -3 في�صواناتان  مانيكانتان  مانو   -2 توندييل  ك��اك��ارا  1-�صهانيد   / عليه  املدعي  اىل 
ماهي�ص مانيكانتان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /بنك �صادرات ايران )الفرع 
الرئي�صي( قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن 
او الت�صامم فيما بينهم مببلغ وقدره )1.435.520( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.وحددت 
  ch1.C.15:لها جل�صة يوم الثنني املوافق:2018/10/1 ال�صاعة:09:30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/479  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-امينه عبيد علي عبيد 2- احمد عبيد علي عبيد جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�صركة �صهامي بيمه ايران قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن او الت�صامم مببلغ وقدره )200000( درهم 
الدعوى  مو�صوع  احل���ادث  ج��راء  م��ن  املدعية  تكبدته  ال��ذي  التعوي�ص  قيمة  وميثل 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية التاأخريية بواقع 9% من تاريخ 
املوافق:2018/9/6  اخلمي�ص  يوم  جل�صة  لها  التام.وحددت  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق 
اأو من ميثلك  ال�صاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ن�سائح اخلرباء للح�سول على قدمني مثاليتني

اقتلعتها؟  التي  الأوىل  الرمادية  ال�صعرات  تلك  اأتذكرين 
اأن  تكت�صفني  ذل��ك عندما  تفعلي  اأن��ك مل  ل��و  تتمنني  رمب��ا 
يفقد كثافته. ورمبا  �صابقاً  وبراقاً  الذي كان كثيفاً  �صعرك 
اأن ال�صعر يف اخلط الأمامي على راأ�صك بات  لحظت اأي�صاً 
تفرقني  عندما  جلياً  تظهر  راأ�صك  ف��روة  واأن  تباعداً  اأك��رث 
م�صدر  اإىل  تتحّول  ال��ت��ب��دلت  ه��ذه  اأن  يف  �صك  ل  �صعرك. 
اإزع��اج كبري عندما تبدئني بالتنبه لها يف امل��راآة. ولكن مع 
التقدم يف ال�صن ي�صبح ال�صعر اأقل كثافة لأن ال�صعرات تزداد 
وتبدلت  م�صاكل  ف�صًل عن  ي��رتاج��ع،  اخل�صل  وع��دد  رق��ة 

كثرية اأخرى.
ثمة اأنواع عدة من فقدان ال�صعر بني الن�صاء، اإل اأن الأكرث 
هذه  ت�صيب  النمط.  الن�صائية  ال�صعر  خ�صارة  يبقى  �صيوعاً 
نحو %40 من الن�صاء مع بلوغهن �صن اخلم�صني. كذلك 
قد يفقد ال�صعر كثافته نتيجة املر�ص، اأو الأدوية، اأو العوز 
العام  الطبيب  زي���ارة  ُتعترب  ل��ذل��ك  الإج��ه��اد.  اأو  ال��غ��ذائ��ي، 
خ��ط��وة اأوىل ج��ي��دة مي��ك��ن��ك الن���ط���لق م��ن��ه��ا. ول��ك��ن ثمة 
طرائق عدة تتيح لك احلد من تبدلت �صعرك، حتى تلك 

التي ل مفر منها.

تدابري وقائية
الربوتني الغذائي

يتاألف ال�صعر خ�صو�صاً من الربوتني. لذلك يحتاج اجل�صم 
احلفاظ  بغية  ه��ذه  الأ�صا�صية  ال��ب��ن��اء  م���ادة  م��ن  وف���رة  اإىل 
بيليانغ:  ملي�صا  اجللد  طبيبة  تذكر  خ�صلته.  �صحة  على 
)يعاين نباتيون كرث خ�صارة ال�صعر لأنهم ل يح�صلون على 
كمية كافية من الربوتني يف غذائهم(. تبقى خ�صارة ال�صعر 
هذه موؤقتة عادًة. ومن املمكن جتنبها حتى من دون تناول 
اللحم. تن�صح بيليانغ: )يحتوي نظام غذاء البحر الأبي�ص 
املتو�صط على في�ص من الربوتني اخلايل من الدهون من 

الفا�صوليا، واخل�صراوات، واجلوزيات(.

التخفيف من الإجهاد
اأو تبدل كبري يف احلياة ي�صبب  اأو نوبة كاآبة،  ميكن ملر�ص، 
الإجهاد اأن يدفع ب�صيلت ال�صعر اإىل مرحلة الت�صاقط قبل 
اأوانها. قد تكون النتيجة حالة موؤقتة ُتدعى ت�صاقط ال�صعر 
عقب  اأ�صهر  ب�صعة  خ��لل  ال�صعر  خ�صارة  وت�صبب  الكربي 

حدث جمهد.
يعاود ال�صعر النمو عادًة. لكنك ت�صتطيعني تفادي خ�صارته 
مثل  تقنيات  خ��لل  م��ن  الإج��ه��اد  بالتحكم يف  البداية  م��ن 

التاأمل الواعي اأو اليوغا.

تدليك فروة الراأ�ص
تو�صح بيليانغ: )تغذي اأوعية دموية كثرية ب�صيلت ال�صعر، 
ما يعني اأن تدفق الدم اجليد واملواد الغذائية التي يوؤمنها 
اأن  اأمران بالغا الأهمية لنمو ال�صعر ال�صحي(. لذلك قبل 
تغ�صلي �صعرك بال�صامبو، خ�ص�صي ب�صع دقائق لفرك فروة 
ي�صهم  ل  دائ��ري��ة.  حركة  را�صمًة  اأ�صابعك،  ب��روؤو���ص  راأ���ص��ك 
تدليك فروة الراأ�ص برقة يف تعزيز تدفق الدم فح�صب، بل 
يدفعك اأي�صاً اإىل ال�صرتخاء، ما يجعله طريقة جيدة للحد 

من الإجهاد.

عالج بالأدوية
املينوك�صيديل:

اإىل و���ص��ف��ة طبية،  ي��ح��ت��اج  ال����ذي ل  ال�������دواء،  ه����ذا  ي��زي��د 
كذلك  كثافة.  اأكرث  �صعر  منها  ينمو  كي  الب�صيلت حجماً 
واأربعني  ل�صبع  مراجعة  ك�صفت  ال�صعر.  من��و  دورة  يطيل 
املينوك�صيديل  ي�صتخدمن  اللواتي  الن�صاء  ن�صف  اأن  درا�صة 
)Regaine( يتمتعن )بزيادة معتدلة اإىل كبرية يف منو 

و�صع  اأن  الدرا�صات  اأظهرت  كذلك  اجلديد(.  ال�صعر 
حملول من هذا الدواء مركز بن�صبة %2 على فروة 
 5% بن�صبة  اأو رغ��وة مركزة  اليوم  الراأ�ص مرتني يف 

مرة يف اليوم يقّدم للمراأة التاأثري ذاته تقريباً.

عالج بالليزر
يبدو اأن اأجهزة اأ�صعة الليزر التي ت�صتخدمها عيادات 
فروة  اإىل  ال���دم  ت��دف��ق  ز  ت��ع��زِّ ال�صعر  خ�����ص��ارة  معاجلة 
درا�صة  وك�صفت  اخلاملة.  الب�صيلت  وتن�ّصط  الراأ�ص 
�صمت 122 امراأة اأن 26 اأ�صبوعاً من العلج عززت 
املينوك�صيديل  ب��ا���ص��ت��خ��دام  م��ق��ارن��ة  ال�����ص��ع��ر،  ك��ث��اف��ة 

املو�صعي على اأمد ق�صري.

زراعة ال�ضعر
عندما تعانني خ�صارة �صعر ن�صائية النمط، قد يتمكن اجلراح 
من اأخذ �صعر من اجلهة اخللفية من فروة راأ�صك وزراعتها 
يف املناطق التي خف منها ال�صعر يف مقدمة الراأ�ص وو�صطه. 
تو�صح نيكول روجرز، بروف�صورة �صريرية م�صاعدة من ق�صم 
ال�صعر  زرع  ت��ولن: )�صارت عمليات  طب اجللد يف جامعة 
اليوم اأف�صل بكثري مما كانت عليه يف العقود املا�صية(. ولكن 
احر�صي على اختيار جراح يتمتع بخربة وا�صعة يف معاجلة 
اأكرث  العملية  اأن هذه  النمط، مبا  الن�صائية  ال�صعر  خ�صارة 
لدى  ال�صعر  خ�صارة  لأن  ال��رج��ال  عند  ال�صلع  من  تعقيداً 

املراأة اأكرث انت�صاراً.

عالجات منزلية عناية لطيفة بال�ضعر
كرة،  �صكل  على  ت�صفيفه  اأو  با�صتمرار  �صعرك  �صد  ت��ف��ادي 
نوع  اإىل  امل��ت��ك��رر  ال�صد  ي���وؤدي  �صفائر.  اأو  ح�����ص��ان،  ذي��ل  اأو 
ا�صتخدمي  كذلك  ال�صد.  بثعلبة  ُيعرف  ال�صعر  خ�صارة  من 
فر�صاة م�صنوعة من مواد مرنة لها اأ�صواك مدببة الراأ�ص. 
بال�صعر  كبرياً  �صرراً  تلحق  العالية  احل��رارة  اأن  تن�صي  ول 
ت�صفيف  اأدوات  ا�صتخدام  م��ن  ت��ك��رثي  ل  ل��ذل��ك  وتك�صره. 

ال�صعر التي تعتمد على احلرارة.

اأنواع خا�ضة من ال�ضامبو
يف  ال�صعر  خل�صارة  امل�صادة  والغ�صول  ال�صامبو  اأن��واع  ت�صهم 
حت�ّصن حالة ال�صعر وفروة الراأ�ص. كذلك ت�صاعد يف حماية 

اجلذور من التبدلت الهرمونية.

تغيري ت�ضفيف ال�ضعر
اأحد  اإىل فرق على  وانتقلي  الو�صط  �صعرك يف  تفادي فرق 
اختاري  ك��ذل��ك  اأك���رب.  حجماً  مينحه  ذل��ك  لأن  اجل��ان��ب��ني 
ال�صعر  ع��ل��ى من��و  الن��ت��ب��اه  ت��رك��ز  لأن��ه��ا  ق�����ص��رية  ت�صريحة 

هذا ال�صيف ا�صتعدي لنتعال ال�صنادل املفتوحة بل م�صكلة! 
طريقة  باأف�صل  بالقدمني  للعتناء  اخل��رباء  ن�صائح  اإليك 

ممكنة!

الب�صرة يف اجلهة العليا من القدم رقيقة جداً وتزيد �صماكتها 
يف اجلهة ال�صفلى:

ثم  لل�صتحمام،  خا�ص  بزيت  ورّطبيها  كلها  قدمك  اغ�صلي 
جففيها بعناية لتجّنب مر�ص قدم الريا�صي اأو الفطار الذي 
يظهر على �صكل ت�صققات بني اأ�صابع القدم. اإذا ن�صاأ الفطار، 
الب�صرة  تنظيف  منتج  ت�صتعملي  اأن  ب��دل  وعّقميه  عاجليه 

العتيادي.
ا�����ص����ت����ف����ي����دي ك������ل ي��������وم من 

م�����������ص�����ت�����ح�����������ص�����رات 
ت��������رط��������ي��������ب 

ة  لب�صر ا

قدميك  تغذية  على  اح��ر���ص��ي  ال��ق��دم.  كعب  حتى  وادهنيها 
بكرمي من نوع املطريات مرتني اأ�صبوعياً.

يبلغ فيه  �صم�صياً  واقياً  ا�صتعملي  ال�صاطئ،  اأو على  املدينة  يف 
وتقلي�ص خماطر  ال��ب��ق��ع  ظ��ه��ور  مل��ن��ع   50+ احل��م��اي��ة  ع��ام��ل 
على  اأ�صًل  الظاهرة  البقع  راقبي  اجللد.  ب�صرطان  الإ�صابة 

القدم ول تن�صي اأن تراقبي اجلهة ال�صفلية من القدم اأي�صاً.
ابدئي  وي��ت��ك�����ّص��ر.  يت�صقق  وق���د  ج���داً  �صميك  ال��ق��دم  م�صمار 
بتليينه بكرمي مرّطب. ادهنيه يف امل�صاء ثم ارتدي جوربني. 

يف ال�صباح، ميكنك اأن تق�ّصري الب�صرة التي اأ�صبحت طرية.
القدم وتراجع  �صوء و�صعية  القدم عن  اأن�صجة  ينجم ت�صلب 
ثباتها. حني يزيد ال�صغط على القدم، ت�صبح الطبقة القرنية 
�صميكة فين�صاأ م�صمار مقلوب وموؤمل وينغر�ص يف 
اجللد. ميكن ا�صتئ�صال امل�صمار عرب كرمي 
ال�صالي�صيليك.  حم�ص  من  م�صنوع 
با�صتعمال  ف��اع��ل  خ��ي��ار  ي��ق�����ص��ي 
بالكرمي  م��ن��ق��وع��ة  ����ص���م���ادات 
للإحاطة بالنتوء ونزعه من 
اإزعاج الب�صرة املحيطة  دون 

به.

احرتمي بنية قدمك
تدعم القدم اجل�صم كله، لذا 
اختاري  اأ�صا�صية!  تكون راحتها 
اأحذية تنا�صب بنيتها الطبيعية:

حتتاج القدم الرفيعة اإىل حذاء يغّلفها 
مع رباط من الأعلى لتثبيتها. اإذا اخرتت 
اأ�صابع  �صّد  اإىل  �صت�صطرين  وا���ص��ع��اً،  ح��ذاء 

قدميك فتظهر امل�صامري.
اإذا كانت قدمك مرّبعة، جتنبي الأحذية ال�صيقة 
تن�صاأ  ال��ك��ب��رية،  الإ���ص��ب��ع  تنح�صر  ح��ني  وامل�����ص��ن��ن��ة. 
مفيدة  خطوة  تق�صي  القدم.  اإبهام  انحراف  م�صكلة 
القدم  تكون  حني  اأي  اليوم،  نهاية  يف  الأح��ذي��ة  ب�صراء 

منتفخة، لختيار ال�صكل املثايل.

ال�صطناعية  امل��واد  اأن  املعروف  من  املنا�صبة:  امل��واد  اختاري 
ت���زي���د ت���ع���ّرق ال���ق���دم، م���ا ي���ع���زز ن�����ص��وء ال��ف��ط��ار ع��ل��ى القدم 
من  العري�صة  للقدم  مثالياً  الناعم  اجللد  يبقى  املح�صورة. 
حذاء  اإىل  فتحتاج  اخللف،  من  العري�صة  القدم  اأم��ا  الأم���ام. 

م�صنوع من جلد �صلب.
واأحذية مفتوحة من اخللف.  اأربطة  مع  �صنادل  تنّقلي بني 
اأثناء امل�صي، قد يوؤدي احتكاك الأربطة بكعب القدم اإىل فرط 
ا�صتبدليها كل يومني بحذاء مريح ل ي�صغط على  التقّرن. 

نعل القدم.
 4 الكعب  علو  ف��اق  اإذا  ال��ع��ايل!  الكعب  انتعال  يف  تبالغي  ل 
فتبداأ  الأ�صابع،  على  ال�صغط  ويزيد  القدم  �صتنزلق  �صنتم، 
الأوج�����اع وت��ظ��ه��ر م�����ص��ام��ري ال���ق���دم. ل��ك��ن ح��ني ت��ك��ون القدم 
وقد  العرقوب  وتر  على  ال�صغط  �صيزيد  بالكامل،  م�صّطحة 

تلتهب الأوتار.

اعتني بقدميك واأظفارك
اأ���ص��ه��ر من  ب��ع��د  ال�����ص��ي��ف  ق��دم��ي��ك خ���لل  اأن تك�صفي  ي��ج��ب 
اأن جتّمليهما  يجب  لكن  واجل��وارب.  املغلقة  الأحذية  انتعال 
اأوًل. ابدئي علجاً طويل الأمد يتاألف من كب�صولت ن�صطة 
لتحفيز العائد الوريدي وتخفيف تورم القدمني والكاحلني.

اأملح مزيلة للحتقان طوال  انقعي قدميك مباء فاتر مع 
10 دقائق لتليني امل�صامري ونزعها ب�صهولة. ثم نّعمي ب�صرة 

قدمك ب�صللة. 
يجب اأن حتميها خلل ال�صيف لأنها ت�صبح معّر�صة ملخاطر 
باملنثول  غني  بهلم  يومياً  وكاحليك  قدميك  دّلكي  كثرية. 

وق�ّصريها مرة اأ�صبوعياً.
يف ما يخ�ص الأظفار، ا�صتعملي مربداً لتق�صريها ب�صكل مرّبع 
كي تنمو بكل و�صوح ول تنغر�ص يف اجللد. ثم ملّعيها ونظفيها 
تقلعيها ع�صوائياً  امليت يف حميطها. ل  وتخل�صي من اجللد 
كي ل تنمو ب�صرعة، ثم وزعي طبقة واقية قبل دهن طبقتني 
م��ن ط��لء الأظ��ف��ار. اخ��ت��اري ل��ون��اً ب���ارزاً وجميًل ث��م ادهني 
طبقة اأخرية من منتج ي�صّفي الأ�صعة فوق البنف�صجية كي ل 

يتغري اللون حتت اأ�صعة ال�صم�ص.
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يا مراآتي على اجلدار مَل يبدو �ضعري الكثيف 
امل�ضكلة  هذه  تعود  ل  وباهتًا؟  خفيفًا  فجاأة 
التبدلت  اإىل  ب��ل  ال�ضحر  اإىل  ل��الأ���ض��ف 
اأكرث  الهرمونية الن�ضيطة، التي جتعلك 
اخلرب  لكن  اخلفيف.  لل�ضعر  عر�ضة 
اجليد اأننا منلك جمموعة متنامية 

من العالجات.

التبدلت الهرمونية لها تاأثري على �ضعرك

حلول وطرق للعناية ب�سعرك 



فــن اأجــنبــي
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 Jurassic World: ق�صة  ُتعترب 
ع���اب���رة   Fallen Kingdom
وملاذا  كيف  بتو�صيح  تكتفي  وانتقالية. 
وراثياً  امل��ع��دل��ة  ال��دي��ن��ا���ص��ورات  انتقلت 
التي  النقطة )ب(،  اإىل  )اأ(  النقطة  من 
الثالث  للجزء  ان��ط��لق  نقطة  �صت�صّكل 

الذي �صنحظى به قريباً بالتاأكيد.
ي�صّمن ديرك كونويل وكولن وتريفورو 
 Jurassic World ق���������ص����ة: 
بع�ص   Fallen Kingdom
ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ع���ن ط���رائ���ق ُت�����ص��ت��غ��ل بها 
ال��دي��ن��ا���ص��ورات م��ن اأج���ل امل����ال، ك��م��ا لو 
اأن ق��ي��م��ة ه���ذه ال��ك��ائ��ن��ات ال��ت��ج��اري��ة مل 

غالباً.  دمرتها  التي  املنتزهات  يف  تتجلَّ 
ف�صًل عن ذلك، ل ت�صّكل ح�صابات جتار 
الأ�صلحة واملمار�صات العلجية امل�صبوهة 
خرباً جديداً يف هذا الإطار. ومع اأن هذا 
العمل يلّمح اإىل اأفكار اأكرب واأكرث جراأة، 

فاإنه ل يبلغها مطلقاً.

عمل ممتاز
ول��ك��ن ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د م��غ��ام��رات احلركة 
ممتازاً.  عمًل  بايونا  يقّدم  التقليدية، 
يذّكرنا بع�ص م�صاهده ب�صينما هوليوود 
 Jurassic الكل�صيكية. كذلك ي�صمل
 World: Fallen Kingdom

للبطل  وم�صرقة  مذهلة  قريبة  لقطات 
وال��ب��ط��ل��ة اأوي�����ن )ك��ري�����ص ب����ات( وكلري 
)براي�ص دال�ص هوارد(. وميكننا ت�صبيه 
بالدينا�صورات  ال�صخ�صيتني  ه��ات��ني 
اإىل  فيلم  م��ن  ب�صرعة  ت��ط��ورت��ا  لأن��ه��م��ا 

اآخر.
يف املقابل، يبدو الطاقم �صغرياً اإىل حد 
يختاران طبيبة  وكلري  اأوي��ن  اأن  ما مبا 
بينبدا(،  )دان��ي��ل  زي��ا  واح����دة،  بيطرية 
)جا�صتي�ص  ف��ران��ك��ل��ني  واح�����داً،  وت��ق��ن��ي��اً 
اإنقاذ  م��ه��م��ة  ل��رياف��ق��اه��م��ا يف  ���ص��م��ي��ث(، 
م�صريية هدفها اإخراج ب�صعة اأنواع من 
نوبلر،  اآي��ل  جزيرة  من  الدينا�صورات 
على  بالق�صاء  ث��ائ��ر  ب��رك��ان  ي��ه��دد  حيث 
عرفناها  ال���ت���ي  ال���دي���ن���ا����ص���ورات  ح���ي���اة 

بالكامل.
انطلق هذا الفريق بطلب من اإيلي )راف 
�صبال(، ممثل بنجامني لوكوود )جيم�ص 
كرومويل(، وهو ال�صريك ال�صابق للعامل 
الدينا�صورات  حم�ص  جم��ال  يف  الرائد 
النووي جون هاموند. يِعد هذا الفريق 

بنقل الدينا�صورات اإىل ملجاأ.

الذروة
يبلغ الفيلم ذروت��ه يف مواجهة يف منزل 
ت����ربز مهارات  ال��ف��اخ��ر ح��ي��ث  ل���وك���وود 
مزاد  تعطيل  بعد  مذهل.  ب�صكل  بايونا 
يواجه  الأهمية،  بالغ  �صري  دينا�صورات 
معدلة  قتل  اآل��ة  الإن��دوراب��ت��ور،  الفريق 
اإىل  ُتباع  لها خط ذهبي واأ�صواك  وراثياً 
امل�����ص��ارب ال��رو���ص��ي ال���ذي ي��دف��ع الثمن 
 Jurassic اأن  اعتربنا  واإذا  الأع��ل��ى. 
Park مياثل فيلم Jaws مع ا�صتبدال 
ال��ق��رو���ص ب��ال��دي��ن��ا���ص��ورات، ن��لح��ظ اأن 
بايونا و�صع مل�صته اخلا�صة عليه، حموًل 

اإياه اإىل فيلم خميف عن منزل م�صكون 
مليء بالدينا�صورات.

الكتفاء بطرح ال�ضوؤال
ي�صعى الفيلم يف نهاية املطاف اإىل عر�ص 
اأفكار مثل التعاطف واحلرية والطرائق 
على  التجارية  النزعة  بها  تطغى  التي 
اأو  ال��ق��ي��م. ول��ك��ن ب���دل اأن ي��ق��ّدم ج��واب��اً 

ر�صالة موؤثرة، يكتفي بكل ب�صاطة بطرح 
كاٍف.  اأن هذا غري  �صك يف  ول  ال�صوؤال. 
 Fallen Kingdom يحقق  اإذاً، 
النجاح بف�صل بطليه الرائعني وخمرجه 
املوهوب. ولكن ب�صبب ق�صته الواهية، ل 
يبدو فيلماً قائماً بذاته بل و�صلة بديلة 
نح�صل  اأن  اإىل  ت�صويقنا  منها  ال��ه��دف 

على اجلزء اجلديد من ال�صل�صلة.

 Jurassic World: Fallen Kingdom
.. ن�ص متوا�سع يعتمد على افكار �سطحية

 Fantastic Beasts فيلم
يقتحم عامل ال�سحرة

 
طرحت �صركة Warner Bros. Pictures، املنتجة، تريلر الن�صخة 
با�صم  ي��اأت��ي  ال��ذي   ،Fantastic Beasts اأف���لم  �صل�صلة  م��ن  الثانية 
 ،Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

ومن املقرر عر�صه يف 16 نوفمرب 2018 بالوليات املتحدة.
فوجلر،  ودان  ووتر�صتون،  وكاثرين  ريدماين،  اإي��دي  بطولة  من  والفيلم 
واألي�صون �صودول، وعزرا ميلر، وجود لو، وجوين ديب، ومن اإخراج ديفيد 
املف�صلة  الأف��لم  �صل�صلة  موؤلفة   ،J.K. Rowling تاأليف  ييت�ص، ومن 

.Harry Potter لدى اجلميع
الفيلم هو اجلزء الثاين من �صل�صلة "Fantastic Beasts" للموؤلفة 
ي�صم  ال��ذي  ال�صحري  العامل  حول  ق�صته  وت��دور   ،J.K. Rowling

مغامرات يف الكثري من املجالت، والتي يقوم بها نيوت �صكاماندر.

ق�س�ص م�سورة ملغامرات 
�سقيقة )بلك بانرث(

البطل  ل�صقيقة  م�صبوقة  غري  مغامرات  للن�صر  "مارفل"  �صركة  �صت�صدر 
اخلارق الأ�صود بلك بانرث، التي ا�صتهرت بف�صل الفيلم املكر�ص ل�صقيقها 

وكان الأول من نوعه مع اكرثية من املمثلني ال�صود.
و�صوري �صقيقة بلك بانرث هي عبقرية العائلة وقادرة على ابتكار الكثري 
عندما  �صقيقها  ي�صتخدمها  التي  التكنولوجية  والتجهيزات  املعدات  من 

يرتدي بزة بلك بانرث.
مع  غويانا،  من  راي��ت  ليتي�صيا  املمثلة  ادتها  التي  �صخ�صيتها  جذبت  وق��د 
احليوية وح�ص الفكاهة اللذين تتمتع بهما، اجلمهور فقررت "مارفل" ان 

تخ�ص�ص لها ق�ص�صا م�صورة مكر�صة لها.
"�صوري ذا بلك بانرثز �صي�صرت" يف  و�صي�صدر الألبوم الول وهو بعنوان 
اأكتوبر القادم. وكلفت "مارفل" الكاتبة المريكية ال�صوداء نيدي اورافور 

و�صع �صيناريو مغامرات �صوري.

)Gotti( اأ�سبه بعملية جمع فا�سلة لأفكار خمرجني اآخرين
يف )غوتي( Gotti، ن�صمع البطل الذي 
ابنه  على  يثني  ا�صمه  الفيلم  ه��ذا  يحمل 
لأن���ه مل ي��رتاج��ع يف م�����ص��ادة. يعلن جون 
ترافولتا:  ج��ون  بقوة  يوؤديه  ال��ذي  الأب، 
ولكن  واح���دة(.  يوماً خطوة  )ل ترتاجع 
كان على املخرج كيفني كونويل اأن ي�صغي 
هو اأي�صاً اإىل هذه الن�صيحة عن الرجوع 

اإىل الوراء. 
تعك�ص نربة جون ترافولتا احلادة وذقنه 
البارزة يف Gotti خ�صال الرجل امل�صيطر 
التي جعلت من )غوتي(، ال�صخ�صية التي 
يوؤديها، زعيم ع�صابات خميفاً و�صخ�صية 
بارزة يف حياة ابنه البكر )و�صع ال�صيناريو 
ل��ي��م دوب�����ص ول��ي��و رو����ص���ي، ال����ذي ن�����ص��اأ يف 
التي  املذكرات  اإىل  م�صتندين  فيلدلفيا، 

ن�صرها جون البن نف�صه(.
ي�صتهل جنم Entourage الذي دخل 
نرى  مب�صهد  ه��ذا  فيلمه  الإخ����راج  ع��امل 
فيه جون غوتي عند ج�صر بروكلني حيث 
وي�صتعد  ال��ن��ا���ص  م��ن  جمموعة  يخاطب 
اإىل  نرجع  )املحررة(.  ل�صرد ق�صة حياته 
ال�����وراء يف ذك���ري���ات غ��وت��ي ل��ن��زور منزله 
كي  جم���دداً  املا�صي  اإىل  لنعود  كوينز  يف 

ن�صاهد غوتي يف �صجن فدرايل.
ب��ع��د ال��ق��ف��ز م���رات ع���دة م��ن ذك��ري��ات اإىل 
نعلم  نعود  ول  بال�صياع  ن�صعر  ذك��ري��ات، 
اأي�����ن اأ���ص��ب��ح��ن��ا، ح��ت��ى ل���و ا���ص��ت��ن��دن��ا اإىل 
اأ�صفل  يف  امل���ف���ي���دة  ك���ون���ويل  م���لح���ظ���ات 
والأزي���اء  املو�صيقية  واملقطفات  ال�صا�صة 

عامة  ملحة  ملنحنا  ممت  �صُ التي  املتبدلة، 
عن الزمان واملكان.

فو�ضى
بدًل من ذلك، ت�صود الفو�صى وتن�صاأ اأ�صئلة 
مثل: هل ي�صتمع رجال الع�صابات الق�صاة 

القلب حقاً اإىل فرقة دوران دوران؟
ل���ك���ن ال���������ص����وؤال الأك�������رث اإحل�����اح�����اً ال����ذي 
يتطاير  ه������ذه؟  َم�����ن  ج����ن����ازة  ت���ط���رح���ه: 
وت��ت��ك��د���ص اجل���ث���ث، وتظهر  ال��ر���ص��ا���ص، 
جثث.  اأك��ي��ا���ص  يف  وتختفي  ال�صخ�صيات 
لذلك من ال�صهل اأن تفقد م�صار الأحداث 
يف )غوتي(، الذي يعود بطريقة ع�صوائية 
و�صفها  يف  )ن�����رتدد  م��ه��م��ة  ح�����وادث  اإىل 
ب��ال��ع��م��ل��ي��ات الأه������م( يف ح���ي���اة َم����ن ُدع���ي 
)ال�صيد الأنيق( )ينجح ترافولتا يف عك�ص 

هذا الوجه من غوتي(.
نرى اجلرمية التي اأقنعت قادة الع�صابات 
)الرجل  باأنه  والإق���رار  ب��ه(  )بالرتحيب 
الرجل(، اليوم العظيم الذي �صار فيه ابنه 
البكر على خطاه، واليوم املريع الذي تويف 
�صيارة.  ح��ادث  يف  �صناً  الأ���ص��غ��ر  ابنه  فيه 
التي  ال�����ص��ه��رية  امل��ح��اك��م��ات  اأي�����ص��اً  ن�صهد 
بال�صيد  ُلقب  )لذلك  براءته  فيها  اأُعلنت 
زاره جون  يوم  اأدي��ن فيها،  والتي  تفلون( 
البن )�صبن�صر روكو لوفرانكو( يف ال�صجن 
ليخربه اأنه �صئم الأ�صر، وخ�صوعه ملراقبة 

قوى الأمن امل�صتمرة، و}حياته(.
ه��ل ي��خ��ون ج��ون الب���ن وال���ده اأم يتحول 

اأخ���رياً اإىل ال��رج��ل ال��ق��وي احل���ازم الذي 
ال�������ص���وؤال يف  ه���ذا  ي�����ص��ي��ع  وال������ده؟  اأراده 
فيبدو  امل��ح��رية.  الفيلم  ع��ر���ص  طريقة 
وملحات  م�صو�صة  اأف��ك��ار  معمعة  )غ��وت��ي( 
اأخ���رى. يف  اأف��لم ع�صابات  مقتب�صة من 
 Theم�صهد اجلنازة مثًل، يكّرم كونويل
الكاهن قرب  يتحدث   :Godfather
ال��ق��رب ف��ي��م��ا ي��ه��ز رج����ال م���رت���دون بزات 
�صوداء بروؤو�صهم، ويهم�صون، ويخططون 
وعند  خ�صم.  ع�صابات  رئي�ص  لقتل  �صراً 
عملية  فيه  �صُتنفذ  ال��ذي  املطعم  اختيار 
الغ���ت���ي���ال، ن�����ص��م��ع احل�����وار ذات�����ه: )هذا 

ممتاز لنا(.
يف حلظات اأخرى، يذكرنا كونويل بفيلم 
العنيفة  مب�صاهده   GoodFellas
املفاجئة التي تدور اأحداثها على خلفية 
لذلك،  نتيجة  ال�صعبية.  املو�صيقى  م��ن 
بعملية  اأ�صبه  النهاية  يف  )غ��وت��ي(  يبدو 

جمع فا�صلة لأفكار خمرجني اآخرين.
اأنه  �صحيح  مبهماً.  الفيلم  يبدو  كذلك 
�صخ�صاً  يقتل مطلقاً  اأن غوتي مل  يوؤكد 
اأي�صاً  وزع  اأن��ه  اإل  اإىل ع�صابة،  ينتمي  ل 
الهريوين )ل ياأتي هذا العمل على ذكر 
يف  بالتاأكيد.  كثريين  قتل  ال��ذي  ذل��ك(، 
الواقع، �صّكل بيع اأعوان غوتي الهريوين 
اأ�صا�ص خلفه املميت مع رب عمله الذي 
ول  كا�صتيلنو.  بول  عليه،  غوتي  ق�صى 
ي�صّكل  ال��وق��ائ��ع  ه���ذه  اأن ح���ذف  ���ص��ك يف 

حتريفاً بارزاً حلياة هذا الرجل واإرثه.

بايونا  اأي.  جي.  اختيار   Jurassic World: Fallen Kingdom يف  وجه  اأف�ضل  لعلرّ 
طاقة  فيه  ر  وفجرّ وتريفورو  وكولن  كونويل  ديرك  من  كل  اأعده  متوا�ضعًا  ن�ضًا  اأخذ  لإخراجه. 
مذهلة. �ضحيح اأن هذا اجلزء يحمل اأفكارًا �ضطحية، اإل اأن من ال�ضهل خالل م�ضاهدته اأن تنجذب 
الدينا�ضورات  �ضل�ضلة  The Orphanage على  اللذين ي�ضفيهما معد  والأ�ضلوب  اإىل احليوية 

املحبوبة هذه. لكن تاأثري هذه الق�ضة �ضرعان ما يتبدد ما اإن تخرج من �ضالة العر�ص.
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يف ال�سيف ي�سبح للبطيخ 
اأهمية كربى

الفوائد  امل���دين؛  �صالح  ال��دك��ت��ور  وال����دواء،  ال��غ��ذاء  مبجال  امل�صت�صار  ع��دد 
العظيمة التي توفرها فاكهة البطيخ ملن يتناولها، ل�صيما يف ف�صل ال�صيف 

�صديد احلرارة.
حرارة  و���ص��دة  ق�صوة  “يف  ت��وي��رت:  على  بح�صابه  ت��غ��ري��دة  يف  امل���دين  وق���ال 
وتكمن  األ��ذ..  وم��ذاق وطعم  اأهمية كبرية  البطيخ  لفاكهة  ي�صبح  ال�صيف 
فائدته لحتوائه على كمية كبرية من املاء؛ ما يعو�ص اجل�صم املاء الذي 

فقده وبالتايل يحمي من اجلفاف.
واأ�صاف الدكتور املدين وهو يتحدث عن الفوائد ال�صحية لفاكهة البطيح: 
“كما اأنه يحتوي على 25 % فيتامني A و%30 فيتامني C. وهو قليل 

ال�صعرات جداً”.

تعرف على الفارق بني �سربة 
ال�سم�ص وال�سربة احلرارية

تندرج �صربة ال�صم�ص وال�صربة احلرارية �صمن املتاعب ال�صائعة خلل 
احلرارة،  درج��ة  وارتفاع  ال�صاطعة،  ال�صم�ص  اأ�صعة  ب�صبب  ال�صيف  ف�صل 

والرطوبة العالية. فما الفرق بينهما وكيف ميكن التعامل معهما؟
الأمرا�ص  لأطباء  الأملانية  الرابطة  قالت  ال�صوؤال،  هذا  على  وللإجابة 
اجللدية: اإنَّ �صربة ال�صم�ص تن�صاأ نتيجة لتعر�ص الراأ�ص لأ�صعة ال�صم�ص 
وال���دوار  العنق  م��وؤخ��رة  واآلم  ال�����ص��داع  اأع��را���ص��ه��ا يف  وتتمثل  امل��ب��ا���ص��رة، 
الراأ�ص  وتربيد  ف��وًرا  ال�صم�ص  اأ�صعة  عن  البتعاد  ينبغي  وهنا  والغثيان. 

بحذر.
اأما ال�صربة احلرارية، فتن�صاأ ب�صبب الرطوبة العالية واحلرارة ال�صديدة 
ال�صربة  على  ال���ص��ت��دلل  م��ث��ًل. وميكن  ال�صيارة  داخ��ل  احل��ال  ه��و  كما 
الراأ�ص  ولي�ص  باأكمله،  اجل�صم  و�صخونة  اح��م��رار  خ��لل  م��ن  احل��راري��ة 

فقط، بالإ�صافة اإىل احلمى والدوار والغثيان واأعرا�ص ال�صدمة.
ف���وًرا، م��ع تربيد اجل�صم  ال�صيارة  ويف ه��ذه احل��ال��ة ينبغي اخل���روج م��ن 
بوا�صطة كمادات رطبة بعيًدا عن القلب، اأي اليدين والأقدام، ثم تربيد 
بقية اجل�صم �صيًئا ف�صيًئا، مع مراعاة عدم تربيد اجلذع مبا�صرة. وعلى 
الإ�صابة ب�صربة  ال�صتباه يف  الإ�صعاف يف حال  ا�صت�صارة  اأية حال ينبغي 

حرارية.
جتنب  ينبغي  ح���راري���ة؛  ���ص��رب��ة  اأو  �صم�ص  ب�صربة  الإ���ص��اب��ة  ولتجنب 
مع  ال��ظ��ه��رية،  ف��رتة  خ��لل  خا�صة  امل��ب��ا���ص��رة  ال�صم�ص  لأ���ص��ع��ة  التعر�ص 
والأطفال  للر�صع  بالن�صبة  خا�صة  للراأ�ص،  غطاء  ارت��داء  على  احلر�ص 

ال�صغار والأ�صخا�ص ذوي ال�صعر اخلفيف اأو الذين لديهم �صلع.

؟  نوبل  بجائزة  فاز  من  اأول  • من 
-هو جني هرني دونانت موؤ�ص�ص جمعية ال�صليب الأحمر وكانت عام 

ه�  1901
؟ العامل  يف  حيوان  حديقة  اأول  اأقيمت  • اأين 

- كانت يف ال�صني واأن�صاأها امللك �صو يف القرن الثاين ع�صر قبل امليلد
؟ �ضهيونية  كلمة  ابتدع  من  اأول  • من 

-هو ناتان برنبام
�ضندوي�ص؟ كلمة  ابتدع  من  اأول  هو  • من 

-هو الكونت دا �صندوي�ص
؟ اهلل  بوحدانية  اآمن  م�ضري  فرعون  اأول  • من 

-هو اإخناتون زوج نفرتيتي وال�صقيق الأكرب لتوت عنخ اأمون

اأقل  يف  نف�صه  ي��وؤذي  اأن  بدون  حاد  �صكني  حافة  طول  على  يزحف  اأن  ي�صتطيع  احللزون  اأن  تعلم  هل   •
�صيء. يف احلقيقة احللزون هو خملوق عجيب بطرق عدة. فهو ل ي�صيع، فلديه فطرة تر�صده بالعودة اإىل 
خمبئه مهما جتول بعيداً، ومع اأن احللزون قد يزن اأقل من 15 غ، فهو ي�صتطيع اأن يجر خلفه وزناً قد ي�صل 
450 غ. واحللزون الذي يعي�ص يف ال�صدفة له ج�صم يتلءم مع لفة ال�صدفة، وله ع�صلت  اإىل اأكرث من 
اإ�صافية عندما يكون  قوية متكنه من جر ج�صمه بكامله داخل ال�صدفة عندما يحيق به اخلطر. وكوقاية 

اجل�صم يف ال�صدفة، هناك قر�ص قرين عند الطرف يغلق الفتحة باإحكام. 
خلل  ين�صط  اأنه  فمعلوم  الفاأر،  هو  اأ�صهر  �صتة  وي�صتيقظ  اأ�صهر  �صتة  ينام  الذي  احليوان  اأن  تعلم  •  هل 
الأر���ص حيث يرقد فيه  اإىل خمبئه حتت  ي��اأوي  ال�صتاء فاإنه  ال�صيف ليًل نهاراً. وعند جميء ف�صل  ف�صل 

حتى انق�صاء ف�صل ال�صتاء. 
�صرعته  تبلغ  حيث  ال�صقر  هو  املخلوقات  واأ�صرع  الفهد  هو  الأر�ص  على  احليوانات  اأ�صرع  اأن  تعلم  • هل 

اأثناء انق�صا�صه على فري�صته من اجلو حوايل 360 كلم يف ال�صاعة. 
 21 اإىل  واأن منها من ي�صل طولها  الأفاعي،  نوع خمتلف من   2000 اأكرث من  العامل  اأن يف  تعلم  • هل 
مرتاً وت�صمى هذه الأفعى )الأناكندة( وهي تعي�ص يف اأمريكا اجلنوبية، وهناك حية هي الأق��وى يف العامل 
اأمتار، وهي تعي�ص يف اأمريكا الو�صطى واجلنوبية،   5 اأن طولها ل يتجاوز  اأفعى )البوا املفرت�صة( مع  وهي 
وكذلك هناك اأفعى الكوبرا اخلطرية واحلية ذات الأجرا�ص املا�صية الظهر التي تعترب اأثقل الأفاعي ال�صامة 

ال�شفدع ال�شجاع

االثنني  3   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12417  
Monday   3   September   2018  -  Issue No   12417

فوائد التفاح 

%12 �صكر  %85 من وزنها ماء -  التفاح على  املائة غ��رام من  يحتوي 
20 وحدة  40 وح��دة من فيتامني ب1 -  اأ -  90 وح��دة من فيتامني  و 
من فيتامني �صي - 4 غرامات من اللياف و الكثري من الملح املعدنية 
مثل البوتا�صيوم و الكال�صيوم والفو�صفور و احلديد - يوجد يف التفاح مادة 
الغازات  و  احلمو�صة  م��ن  التخل�ص  على  ت�صاعد  التي  )البكتني(  ت�صمى 
باملعدة وكذلك يحد من ارتفاع الكولي�صرتول يف الدم ويوقف ارتفاعة كما 

انه ي�صاعد على ا�صتقرارا يف �صكر الدم.
يعالج التفاح الم�صاك و ال�صهال وذلك لقدرتة على تنظيم عملية اله�صم 

باملعدة و المعاء حمو�صة املعدة و ي�صاعد على تفتيت ح�صى املرارة 
ومن  ال��ي��وم.  يف  تفاحتني  ي��وؤك��ل  ال�صرايني  بت�صلب  ال�صابة  م��ن  للوقاية 
و  ال�صعال  ويهديء  الكبد  ين�صط  و  البول  حم�ص  يزيل  ان��ه  التفاح  فوائد 

يزيل ال�صعور بالتعب.

ممثال بوليوود اأفينا�ص تيواري و تريبتي ديربي اأثناء الرتويج لفيلم بوليوود القادم ليلى ماجنو. )ا ف ب(

جل�صت �صي �صوجن تبكي اباها املري�ص يف دارهما اجلميلة املطلة على النهري ال�صغري، وكانت مياه النهر ت�صري 
ببطء �صديد وكاأنها حزينه حلزن �صي �صوجن، وعندما كان النا�ص يتوافدون للطمئنان على والدها العجوز 
الطيب كانت ت�صمع على ال�صنتهم كلمات تعني انه لي�ص هناك امل يف ال�صفاء وق�صت ليايل طويلة على هذا 
احلال. اياما مرت قبل ان ت�صل لبيتها عجوز قبيحة لتطلب ان تراها وعندما اقبلت عليها �صي �صوجن قالت 
العجوز : ايتها اجلميلة هل تريدين لوالدك ان ي�صفى ويعي�ص و�صط النا�ص حكيما طليق الل�صان واحلكمة كما 
كان؟.. فقالت : بالطبع امتنى ذلك.. فقالت العجوز : ح�صنا، ما عليك غري ان تتزوجي الثعبان ملك اجلبل، انه 

يقف �صاخما اعلى القمة واذا ح�صرت الليلة يف ال�صماء ليتم زواجكما معا �صي�صفى والدك يف احلال.
 جل�صت �صي �صوجن حزينة تبكي حالها وتقول: ح�صنا ان حياه ابي ت�صاوي الكثري و�صاأتزوج الثعبان ليعي�ص ابي.. 
ف�صمعت مربيتها قولها وتناقلته مع ا�صدقاءها حتى و�صل اخلرب اإىل والدها الذي قال: ان فعلت ذلك فلن 

اقبل العي�ص من بعدك.. ولكن �صي �صوجن قالت: لقد وعدت يا ابي و�صاأيف بوعدي.
ا�صتطاعته وقال  ان يحميها قدر  ل�صي �صوجن، وقد قرر  الويف  ال�صديق  ال�صفدع ر�صيق   حزن اجلميع خا�صة 
اعلى اجلبل، وهناك  اإىل  ت�صللت �صي �صوجن يف طريقها  الليل  ف��داًء  ل�صي �صوجن، وعندما جاء  لنف�صه حياتي 
وجدت العجوز التي رحبت بها وابدى الثعبان �صعادته وامر العجوز ان تفك �صحرها عن والد �صي �صوجن يف 
احلال.. ثم مد راأ�صه الكبري وحمل عليها �صي �صوجن لي�صعها يف غرفته الكبرية الوا�صعة وذهب ليتناول وجبه 

�صهية تاركا اياها يف رعب كبري.
 يف هذه الثناء قفز ال�صفدع م�صرعا اإىل فم الثعبان املفتوح وبداأ يف احلال ينتفخ وينتفخ بقوة كبرية ويزداد 
حجمه حتى ا�صبح مثل كرة خ�صراء عملقه اختنق ب�صببها الثعبان الذي كان ذيله يتلوى يف كل مكان وعيناه 
جتحظان وقدرته على املقاومة تنهار حتى كادت حركته ان ت�صكن حني حدث انفجار �صخم رهيب جعل حوائط 
الق�صر تتداعى فانت�صبت �صي �صوجن واقفه وهربت م�صرعة قبل ان ينهار الق�صر عليها وعندما ابتعدت ا�صبح 
الق�صر كومة من احلجارة، ففرت اإىل ق�صر والدها لتجده يف ا�صد ال�صحة والعافية واحلزن، لكنه عندما راآها 
ان اخربتها مربيتها  ال بعد  م��اذا حدث لر�صيف  �صعادته وروح��ه، لكنها مل تعرف  اليه  �صمها حل�صنه لتعود 

الطيبة، وبعد عدة ايام كان هناك متثال �صخما ل�صفدع اخ�صر جميل ينت�صب يف �صاحة ق�صر �صي �صوجن.

امل�صي  ري��ا���ص��ة  مب��م��ار���ص��ة  ال�����ص��ح��ة  خ����رباء  ين�صح 
على  النتائج  اأف�صل  على  للح�صول  وذل��ك  يوميا، 

م�صتوى احلالة النف�صية والبدنية.
اأ�صكال  اأف�صل  اأن امل�صي من  ويوؤكد خرباء ال�صحة  
حديثة،  درا�صات  اأكدته  ما  وذل��ك  البدين،  الن�صاط 

وهو ما يت�صق مع العادات التي اتبعها القدماء.
واإليك اأهم فوائد امل�صي كما يلي:

اأف�صل  من  يومياً  �صاعة  ن�صف  امل�صي  ال�صعرات:   -
قمت  اإذا  خا�صة  ال���وزن،  و�صبط  التخ�صي�ص  ط��رق 

بتغيري �صرعة امل�صي كل ب�صع دقائق.
- القلب: يح�صن امل�صي من تدفق الدورة الدموية، 

وي�صاعد على زيادة الكول�صرتول اجليد.
اأف�صل الطرق للوقاية من التهاب  - املفا�صل: من 
اإذا  خا�صة  دقيقة   30 مل��دة  ي��وم��ي��اً  امل�صي  املفا�صل 
تعّر�صت خلل جزء منها لل�صم�ص يف بداية ال�صباح 
فيتامني  ع��ل��ى  اجل�����ص��م  ليح�صل  ال���غ���روب  ق��ب��ل  اأو 

“د”.
الأرداف  لتخ�صي�ص  و���ص��ي��ل��ة  امل�����ص��ي  ال��ر���ص��اق��ة:   -
والفخذين والذراعني والبطن، دون الرتكيز على 

منطقة معينة من اجل�صم.
- ال�صعادة: ي�صاعد امل�صي على خف�ص التوتر والقلق، 

وحت�صني املزاج واحلالة املعنوية.

يوميًا دقيقة   30 للم�سي  متوقعة  غري  فوائد   5


