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كيفية العناية باأ�ضنان كبار ال�ضن واملر�ضى 

يعترب تنظيف الأ�صنان الركيزة الأ�صا�صية للحفاظ على �صحتها، غري 
اأن العناية باأ�صنان كبار ال�صن غري �صهلة يف اأغلب الأحيان. وفيما يلي 
الأ�صنان  تنظيف  امل��رء  على  ت�صهل  التي  والن�صائح،  الإر���ص��ادات  بع�ض 
عند الِكرب. تزداد اأهمية العناية بالأ�صنان مع التقدم يف العمر، ولكن 
الأمر قد ي�صبح �صاقاً لدى كبار ال�صن اأو الذين يحتاجون للرعاية، 
التعرف على طبقة  اأو  الغ�صل  الوقوف على حو�ض  حيث ل ميكنهم 
البالك يف املراآة.  ومن املهم عند تنظيف الأ�صنان، التعرف على طبقة 
تت�صبب يف  ق��د  التي  البكرتيا،  لأن��ه��ا حتتوي على  واإزال��ت��ه��ا،  ال��ب��الك 
ت�صو�ض الأ�صنان اأو التهابات اللثة. واأو�صحت طبيبة الأ�صنان مبدينة 
هايلربون الأملانية غودرون كاب�ض ري�صرت اأنه يجب ا�صتعمال معجون 
الت�صو�ض،  خطر  وتقليل  الأ���ص��ن��ان  لتقوية  ال��ف��ل��وراي��د،  على  يحتوي 
تنظيف  بخيط  جيداً  الأ�صنان  بني  الفراغات  تنظيف  اإىل  بالإ�صافة 
اإزالة طقم  اأو فر�صاة ما بني الأ�صنان. وقبل التنظيف يجب  الأ�صنان 
الأ�صنان، الذي قد يكون موجوداً، مع �صرورة �صطفه حتت املاء اجلاري 
الل�صان مرة  اأي�صا تنظيف  بعد تناول الطعام وتنظيفه.  ومن املفيد 
ي�صمح  لل�صان  ال�صطح اخل�صن  اأو مرتني يومياً مبك�صطة خا�صة لأن 

بظهور البكترييا وتكاثرها.

العالج باجلينات للتخّل�ص من اإدمان الكوكايني
تو�صل باحثون من جامعة �صيكاغو اإىل اإمكانية عالج اإدمان الكوكايني 
با�صتخدام ل�صقة تو�صع على اجللد تقوم باإنتاج اإنزميات تقلل رغبة 
حالة  جت��اوز  على  ي�صاعده  ما  املخدر،  ا�صتهالك  يف  الكافيني  مدمن 
العالج  ه��ذا  اأن  الآن  اأجريت حتى  التي  التجارب  واأظ��ه��رت  الإدم���ان. 
الرغبة يف تناول خمدر  واأن��ه فّعال يف كبح  التكلفة،  اآم��ن ومنخف�ض 
بيوميديكال  "نيت�صر  دوري��ة  يف  الأب��ح��اث  نتائج  وُن�صرت  الكوكايني. 
اأي�صاً  يحمي  ال��ع��الج  ه��ذا  اأن  البحث  ف��ري��ق  ويعتقد  اإجننيريينج"، 
من هم يف خطر تعاطي جرعة زائ��دة من خمدر الكوكايني من هذا 
طريقة  ا�صتخدام  وميكن  ا�صتهالكه.  يف  الرغبة  يكبح  لأنه  ال�صلوك، 
العالج باجلينات يف التغّلب على اإدمان الكحول والنيكوتني والأفيون. 
ويحتوي العالج على اإنزمي الكولني الذي يقوم بتحطيم الكوكايني 
عند اإفرازه يف جمرى الدم. وبينت التجارب التي اأجريت على الفئران 
اأنه يحمي من الوفاة نتيجة جرعات زائدة من املخدر، وي�صاعد ب�صكل 

فّعال على التخّل�ض من اأعرا�ض الإدمان.

اأ�ضياء حتدث يف اخلريف تزيد من ال�ضداع
يرتافق ف�صل اخلريف مع تغريات الطق�ض، ميكن اأن توؤدي اإىل اأعرا�ض 
مو�صمية.  ح�صا�صية  يعانون  الذين  ل��دى  خا�صًة  مرغوبة،  غري  �صحية 
وعادة ما تت�صبب احل�صا�صية يف ال�صعور بال�صداع واآلم م�صتمرة يف الراأ�ض، 
كما اأن لتغريات الطق�ض، تاأثريات مماثلة، يُت�صطر كثريين، ل�صتخدام 

امل�صكنات للتخل�ض من الآلم.
وفيما يلي، جمموعة من التغريات التي حتدث يف اخلريف، وتزيد من 

ال�صداع، بح�صب موقع اإليت ديلي:
املو�صمية احل�صا�صية   1-

لعل اأكرث اأنواع ال�صداع وال�صداع الن�صفي �صيوعاً هي تلك الناجتة عن 
احل�صا�صية، حيث يعمل اجل�صم على زيادة كمية اله�صتامني التي ينتجها، 
التي تتالم�ض معها، وهذا  امل�صببة للح�صا�صية  املواد  يف حماولة ملحاربة 
اأن يوؤدي اإىل اأمل يف الراأ�ض، نتيجة ا�صتثارة اجليوب  يف حد ذاته، ميكن 

الأنفية.
وللتعامل مع هذه امل�صكلة، ين�صح اخلرباء با�صتخدام فالتر هواء عالية 
الكفاءة يف املنزل، ف�صاًل عن ا�صتخدام الأدوية التي ت�صاعد على التخفيف 

من اأعرا�ض احل�صا�صية.
الليل والنهار طول   2-

يف  التغريات  جت��اه  العينني  ح�صا�صية  ع��ن  ناجتة  ال��راأ���ض  اآلم  كانت  اإذا 
ال�����ص��وء، ميكن اأن يزيد ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال�����ص��داع يف اخل��ري��ف، لأن هذا 
املو�صم يقل فيه �صوء النهار، وعادة ما يوؤثر ذلك على اجلدول اليومي 
للنوم. واحلفاظ على منط ثابت للنوم اأمر �صروري للذين يعانون من 
اإذا  الزمني اخلا�ض بك،  النظر عن اجل��دول  الن�صفي. وبغ�ض  ال�صداع 
كنت تعرف اأنك عر�صة لل�صداع الكلي اأو الن�صفي، فتاأكد من التوجه اإىل 

ال�صرير قبل �صاعة من املعتاد.
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اأرقام خميفة عن موت الأطفال
اأفاد تقرير لوكالت تابعة لالأمم املتحدة، باأن ما يقدر بنحو 6.3 مليون 
طفل ماتوا قبل بلوغ �صن اخلام�صة ع�صر، اأي بواقع طفل كل خم�ض ثوان. 
وذلك ب�صبب عدم توفر املياه وال�صرف ال�صحي والتغذية والرعاية ال�صحية 

الأ�صا�صية.
واأو�صح التقرير اأن الغالبية العظمى من هذه الوفيات، 5.4 مليون حالة، 
حدثت يف ال�صنوات اخلم�ض الأوىل من العمر، اإذ ميثل حديثو الولدة نحو 

ن�صف الوفيات.
ونقلت رويرتز عن لورن�ض ت�صاندي وهو خبري لدى منظمة الأمم املتحدة 
النظيفة  وامل��ي��اه  الأدوي����ة  مثل  ب�صيطة  "بحلول  )ي��ون��ي�����ص��ف(:  للطفولة 
والكهرباء والتطعيمات" ميكن تقلي�ض هذا العدد كثريا. لكن 56 مليون 
طفل ممن تقل اأعمارهم عن خم�ض �صنوات، ون�صفهم من حديثي الولدة، 
اإذا مل يكن هناك حترك   ،2030 �صيموتون يف الفرتة من الآن حتى عام 

عاجل.
ووق��ع��ت ن�صف وف��ي��ات الأط��ف��ال مم��ن ه��م اأق���ل م��ن خم�ض ���ص��ن��وات يف عام 
 13 اأفريقيا جنوبي ال�صحراء، حيث تويف طفل بني كل  2017، يف دول 
اأن هذا  يوني�صف  تقرير  طفال قبل عيد ميالده اخلام�ض ع�صر. وج��اء يف 

املعدل يف الدول ذات الدخل املرتفع بلغ واحدا بني كل 185 طفال.
وا�صرتكت "يوني�صف" مع منظمة ال�صحة العاملية والبنك الدويل يف و�صع 

التقرير.
وجاء يف التقرير اأن معظم الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن خم�ض �صنوات 
اأو عالجها مثل م�صاعفات الولدة،  ميوتون لأ�صباب ميكن الوقاية منها، 

واللتهاب الرئوي، والإ�صهال وت�صمم الدم لدى حديثي الولدة واملالريا.

يخطب �ضديقته 
على م�ضرح الإميي

اأح��دث املنتج وامل��خ��رج الأم��ريك��ي، غلني 
واي�����ض، م��ف��اج��اأة ك���ربى، ح��ني ط��ل��ب يد 
���ص��دي��ق��ت��ه ل���ل���زواج ع��ل��ى امل�����ص��رح، خالل 
ذهول  و���ص��ط  "اإميي"،  بجائزة  تكرميه 
جميع النجوم الذين ح�صروا حفل توزيع 

اجلوائز يف مدينة لو�ض اأجنلو�ض.
"مريور"  �صحيفة  ن��ق��ل��ت  م��ا  وب��ح�����ص��ب 
الربيطانية، فاإن واي�ض البالغ من العمر 
اإح��دى ركبتيه ثم  على  جثا  عاما،   57
الرومان�صي ل�صديقته جان  قدم عر�صه 
جائزة  يتلقى  الفنان  وك��ان  �صفيند�صن. 
حول  ب��اإجن��ازه  ق��ام  فيلم  ع��ن  "اإميي" 
"التكرمي"  حلظة  وا�صتغل  "الأو�صكار"، 

لإعالن الرتباط.
اأهداه  اإن وال��ده  وق��دم املنتج خامتا ق��ال 
67 ع��ام��ا. ويف م��زح��ة نالت  لأم���ه ق��ب��ل 
"فليطمئن  ق���ال:  اجل��م��ه��ور  ا�صتح�صان 
اإخوتي، اأنا مل اأ�صرقه ووالدي كان يعلم 

اأنه بحوزتي".
واأ����ص���اف خم��اط��ب��ا ���ص��ري��ك��ت��ه ال��ت��ي بدت 
ل  اأين  تعلمني  "اأنت  ل��ل��غ��اي��ة:  ���ص��ع��ي��دة 
اأحبذ اأن اأناديك �صديقتي، لأين اأريد اأن 

اأناديك زوجتي".

خطوات غذائية �ضليمة 
لتنحيف خ�ضرك  �ص 23

اأزمة دبلوما�ضية 
�ضنعها 3 �ضائحني 

اأزمة  موؤخرا،  �صينيون،  �صياح  اأثار 
بكني  "مفاجئة" بني  ديبلوما�صية 
وا���ص��ت��ك��ه��ومل، ب��ع��دم��ا اأخ����رج فندق 
يف ال��ع��ا���ص��م��ة ال�����ص��وي��دي��ة ال����زوار 
اإث���ر رف�صهم  ب��ال��ق��وة  الآ���ص��ي��وي��ني 

املغادرة ب�صكل طوعي.
�صحيفة  ن���ق���ل���ت  م�����ا  وب���ح�������ص���ب 
"اإندبندنت" الربيطانية، فاإن �صابا 
ق�صدوا  امل�صنني،  ووال��دي��ه  �صينيا 
يف  ال�صويدية  العا�صمة  يف  فندقا 
الثاين من �صبتمرب اجلاري وعند 
و�صولهم اكت�صفوا اأن وقت ا�صتالم 
وبالتايل  ب��ع��د،  ي��ح��ن  مل  ال���غ���رف 
ب��دي��ل ع��ن النتظار  ي��ك��ن ث��م��ة  مل 

ل�صاعات طويلة.
البداية  ال��ف��ن��دق يف  وط��ل��ب ط��اق��م 
اأن يجل�صوا  ال�صينيني  ال�صياح  من 
ريثما  ال���ص��ت��ق��ب��ال  ق��اع��ة  ع��ل��ى يف 
ي��ح��ني وق���ت ا���ص��ت��الم ال��غ��رف لكن 
م��دة ق�صرية،  بعد  ال���زوار طولبوا 
باأن يغادروا الفندق، وحني رف�صوا 
املكان  اإىل  ال�����ص��رط��ة  اإح�����ص��ار  مت 

و�صحبوا جميعا اإىل ال�صارع.
واأخذ ال�صياح ال�صينيون ي�صرخون 
ب�صوت عال يف ال�صارع، وهم ي�صكون 
تعامل ال�صرطة ال�صويدية واأخذوا 

ي�صيحون ويرددون "هذا قتل".
واأ�����ص����درت ال�����ص��ف��ارة ال�����ص��ي��ن��ي��ة يف 
فيهما  ن��ب��ه��ت  ب���ي���ان���ني  ال�������ص���وي���د 
ال�صياح اإىل مغبة التعر�ض لل�صرقة 
معاملة  و����ص���ف���ت  ك���م���ا  وال���ع���ن���ف 
ال�صرطة للزوار الثالثة يف ال�صارع 

بالوح�صية.
ف���ي���دي���و يظهر  م��ق��ط��ع  وان���ت�������ص���ر 
على  الطرد  عقب  الثالثة  ال�صياح 
ت�صاربت  الآرء  ل��ك��ن  وا����ص���ع  ن��ح��و 
الذي  ال��وق��ت  ففي  احل��ادث��ة  ب�صاأن 
 - ال���زوار  اإخ���راج  البع�ض  فيه  دان 
فرتة  يف  بالقوة   - م�صنان  وبينهم 
اإن م���ن حق  اآخ������رون  ال��ل��ي��ل، ق����ال 
م��ن مل  دخ��ول  يرف�ض  اأن  الفندق 

حتن �صاعة حجزهم بعد.
ال�صلطات  اأو�صحت  ناحيتها،  م��ن 
اأوع�������زت ملحقق  اأن���ه���ا  ال�����ص��وي��دي��ة 
ما ح�صل  يتبني حقيقة  اأن  خا�ض 
اإىل  ا����ص���ت���ن���ادا  ال���ف���ن���دق  يف واق���ع���ة 
خمتلف وجهات النظر، لكن موقع 
CGTN الإخباري الذي تديره 
الدولة يف ال�صني �صن هجوما على 
ا�صتكهومل،  �صلوك  وانتقد  ال�صويد 
واعترب ما قامت بها متناق�صا مع 
ع��ن حقوق  دف���اع  م��ن  "تدعيه  م��ا 

الإن�صان".

درا�ضة حديثة جتيب على 
�ضوؤال قدمي: ملاذا نبت�ضم؟

يبت�صم النا�ض لأ�صباب عديدة تختلف ح�صب 
ال�صياق الجتماعي، لكن هناك نوع واحد من 
البت�صامة يعرب عن ال�صعادة ب�صدق. هل هذا 
بريطانية  درا���ص��ة  ح��اول��ت  م��ا  ه��ذا  �صحيح؟ 
البت�صامة،  تعنيه  م��ا  وك�صف  عنه،  الإج��اب��ة 
وقد تو�صلت اإىل نتائج مثرية ُعر�صت موؤخراً 
الإدراكية  العمل  لبيئة  الأوروب���ي  املوؤمتر  يف 

الذي انعقد يف اأوتريخت بهولندا." 
لأ�صباب  نبت�صم  نحن  الدرا�صة  نتائج  بح�صب 
اجتماعية متنوعة، مثاًل لكي ُن�صعر الآخرين 
بالراحة، وللتعبري عن عواطف اأكرث تعقيداً 
نوع  ه��ن��اك  لكن  الأ���ص��ي��اء،  ع��ن  التخلي  مثل 
واح����د ف��ق��ط م��ن الب��ت�����ص��ام��ة ي��و���ص��ل معنى 
"ابت�صامة  الدرا�صة  ت�صميه  ما  هي  ال�صعادة 

دو�صني".

ويف هذه البت�صامة يحدث تن�صيط ملجموعات 
خمتلفة من ع�صالت الوجه يف الوقت نف�صه، 
البت�صامة،  ه��ذه  يف  والعينان  الفم  وي�صارك 
وهي النوع الوحيد من البت�صامة الذي يتم 

ترجمته اإىل معنى ال�صعادة.
جامعة  يف  اأج����ري����ت  ال���ت���ي  ال����درا�����ص����ة  ل���ك���ن 
نظرية  اق��رتاح  تبنت  الربيطانية  �صو�صك�ض 
ال��ب��ي��ئ��ة ال�����ص��ل��وك��ي��ة وال������ذي ي��ف��ي��د ب�����اأن كل 
البت�صامات هي اأدوات م�صتخدمة للتفاعالت 

الجتماعية.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ق��ن��اع��ة ال��ب��اح��ث��ني ب���اأن 
البهجة  ح��ال��ة  تعك�ض  احلقيقية  البت�صامة 
الداخلية، لكن نظرية البيئة ال�صلوكية تقول 
اإذا  لالبت�صام  كافية  لي�صت  البهجة  هذه  ب��اأن 

مل يكن هناك �صبب اجتماعي.

ال�صهرية  ال���دورة  اآلم  �صدة  اأن  ال�صيدات  بع�ض  تعتقد  اإذ 
وكثافتها اأمر طبيعي، لكن الأمر غالبا لي�ض كذلك. وهو ما 
يوؤكده اأخ�صائي الأمرا�ض الن�صائية الأملاين �صتيفان رينري 
بني  �صحتك  برنامج  عرب  عربية   DW يف حديث له مع
اأن النتباذ البطاين الرحمي يظهر يف  اإىل  يديك، م�صريا 
اأثناء الدورة  اآلما  املراأة وي�صبب  املبكرة من عمر  ال�صنوات 
الآلم حتى خارج  ه��ذه  الوقت تظهر  م��رور  وم��ع  ال�صهرية 
مواعيد الدورة ال�صهرية، ومن املمكن لهذه الآلم اأن تنتاب 

الكثريات اأثناء التبول واأثناء اجلماع اأي�صا.
البطاين  بالنتباذ  الإ�صابة  �صبب  رينري  الطبيب  ويرجع 
حول  ال��رح��م  لبطانة  م�صابهة  اأن�صجة  من��و  اإىل  الرحمي 
الأع�صاء التنا�صلية للمراأة وميكن لهذه الأن�صجة اأن متتد 
من  النهائي  ال�صفاء  اأن  علما  واحلالب.  املثانة  اإىل  لت�صل 
النتباذ البطاين الرحمي غري ممكن، ويبقى احلل الوحيد 
الأعرا�ض  تقليل  هو  املر�ض  هذا  من  يعانني  اللواتي  اأم��ام 

وتخفيف الآلم.
ولتحقيق ذلك يوجد اأمام الأطباء خيارين للعالج: الأول 
العالج بالهرمونات، اإذ يتم عالج املري�صات بوا�صطة حبوب 
الآخر  النوع  اأم��ا  احلي�ض،  اآلم  على  للق�صاء  احلمل  منع 
من العالج، فيكون بالتدخل اجلراحي لإزالة كافة اأن�صجة 

النتباذ البطاين الرحمي.
اأن اإج��راء التدخل اجلراحي ل يعد  ويوؤكد الطبيب رينري 

الرحمي  البطاين  فالنتباذ  كليا،  امل��ر���ض  م��ن  بالتخل�ض 
هو مر�ض مزمن ويبلغ احتمال الإ�صابة مرة اأخرى ي�صل 
املر�ض  ه��ذا  يختفي  اأن  املمكن  وم��ن  ب��امل��ئ��ة،  خم�صني  اإىل 
لدى  ال��ه��رم��ون��ات  تتوقف  اإذ  ال��ي��اأ���ض،  �صن  ب��داي��ة  م��ع  كليا 
احلي�ض  اآلم  اأن  علما  اأي�صا.  الآلم  وتقل  تدريجيا  امل���راأة 
الن�صائح  بع�ض  باإتباع  تقليلها  ماألوفة ميكن  تكون  عندما 
الب�صيطة التي ا�صتعر�صتها بع�ض املواقع الأملانية ومن بني 

هذه الن�صائح:
�صحي: غذائي  نظام  اإتباع   .1

لل�صعور  كبري  دور  ل��ه  ال�صليم  الغذائي  النظام  اأن  �صك  ل 
بالرتياح، لذا ين�صح خرباء ال�صحة ب�صرورة مراعاة النظام 
ال��غ��ذائ��ي يف ه���ذه ال��ف��رتة، ف��وف��ق��ا مل��وق��ع "فرين" الأمل���اين 
تناول  اأن  يجدن  الكثريات  فاإن  ال�صحية  بال�صوؤون  واملعني 
وال�صاي  والكول  القهوة  مثل  بالكافيني  الغنية  امل�صروبات 
الأ�صود يخل�صهن من اآلم احلي�ض، بينما تف�صل الكثريات 
البتعاد عن تناول الألبان وم�صتقاتها. اأما خرباء ال�صحة، 
والكال�صيوم  باملغنيزيوم  الغنية  الأطعمة  تناول  اأن  فريون 
اآلم احلي�ض، ومن بني هذه  بانتظام ي�صاعد على تخفيف 
اإمداد  عن  ف�صال  والأج��ب��ان،  وال�صبانخ  املك�صرات  الأطعمة 
ي�صاعد  اإذ   ،B6 فيتامني  م��ن  ال��الزم��ة  بالكميات  اجل�صم 
على  احل�صول  وميكن  الع�صبي.  اجلهاز  عمل  ت��وازن  على 
هذا الفيتامني بتناول املوز و�صمك ال�صاملون، اأما من يعانني 

من انتفاخ البطن اأثناء الدورة ال�صهرية فين�صحهم خرباء 
ال�صحة بالإكثار من الأطعمة التي حتتوي على الألياف.

ال�صاخنة: املياه  كمادات   .2
تعد احل��رارة م�صاد فعال للتخل�ض من الت�صنج، ما يجعل 
للتخل�ض  و�صيلة  اأ�صرع  الدافئة  املياه  "كمادات"  ا�صتخدام 

من الت�صنجات املرتبطة بهذه الفرتة.
دائم: ب�صكل  ال�صرتخاء   .3

ي��زي��د الإره����اق وال��ت��وت��ر م��ن ���ص��دة تقل�صات احل��ي�����ض، لذا 
ال��راح��ة، ما  ك��اف م��ن  ب��اأخ��ذ ق�صط  ين�صح خ��رباء ال�صحة 
ي�صاعد على ا�صرتخاء الع�صالت والتخل�ض من الت�صنجات 

ب�صكل تدريجي.
التدليك:  .4

وفقا ملوقع "غيزوندهايت تيب�ض" فاإن التدليك ي�صاعد على 
الدم يف اجل�صم  اإذ يعزز تدفق  اآلم احلي�ض،  التخل�ض من 

وي�صاعد على ا�صرتخاء اجل�صم.
والنيكوتني: الكحول  تناول  عن  البتعاد   .5

ي��خ��ف�����ض ال��ت��دخ��ني ت���دف���ق ال�����دم يف الأن�������ص���ج���ة، م���ا يعزز 
ال��ت�����ص��ن��ج��ات، الأم�����ر ال����ذي ي��زي��د م���ن اآلم ال��ط��م��ث لدى 
املدخنات، لذا ين�صح خرباء ال�صحة بالبتعاد عن التدخني 
وتناول  الكحول  �صرب  تناول  اأن  وخا�صة  اأي�صا،  والكحول 
يف  ورد  ح�صبما  امل��ح��رم��ات،  م��ن  يعد  واح��د  اآن  يف  امل�صكنات 

موقع "فرين" الأملاين.

اآلم احلي�ص ال�ضديدة وعالقتها 
بعدم القدرة على الإجناب

يغلب �لظن لدى بع�ض �ل�شيد�ت �أن �آالم �حلي�ض �ل�شديدة �أمر عادي، 
وه� ما يحذر منه خرب�ء �ل�شحة. فهذه �الآالم قد تك�ن م�ؤ�شر� على 
عدم �لقدرة على �الإجناب يف �مل�شتقبل الرتباطها مبا يعرف بـ"�النتباذ 

�لبطاين �لرحمي".
�الإجناب ه� حلم من يتزوج ويرغب بتك�ين �أ�شرة، وحتقيق 

هذ� �حللم لي�ض باالأمر �ل�شهل دوما، فعدم �لقدرة على 
متعددة،  �أ�شباب  له  �ل�شيد�ت  بع�ض  لدى  �الإجنــاب 
�النتباذ  ويعد  معقد.  �الأ�شباب  هــذه  عن  و�لك�شف 

لدى  �لعقم  �أ�ــشــبــاب  مــن  و�حـــد�  �لرحمي  �لبطاين 
�لن�شاء. و�إح�شائيا فاإن ع�شر �لن�شاء �لعامل يعانني 
من هذ� �ملر�ض دون �أن يعرفن ذلك، �إىل �أن يحاولن 

�الإجناب، وهنا تظهر �مل�شاكل. فاأغلب خرب�ء �ل�شحة 
يرون �أن كثري�ت ال يدركن �إ�شابتهن مبر�ض �النتباذ �لبطاين 

�لرحمي على �لرغم من �أن �أعر��شه لي�شت خمفية.
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�ش�ؤون حملية

مع �نتهاء خطة �لتح�ل �لرقمي خلدمات ت�شجيل �لعق�د �الإيجارية بن�شبة 100٪

بلدية مدينة العني توقف تقدمي خدمات ت�ضجيل العقود الإيجارية يف مراكز اخلدمة وتفتح التقدمي رقميا  بدءًا من اأكتوبر القادم

للعام �لثاين على �لت��يل �أب�ظبي تت�شدر قائمة �ملدن �الأكرث �أمانًا على م�شت�ى �لعامل لعام 2018

املوؤ�ضرات العاملية تر�ضخ مكانة العا�ضمة املكان الأكرث اأمانًا

للعام الثامن... ملتقى اأيال العني ي�ضت�ضيف املقيمني اجلدد لواحة العني

•• العني- الفجر

 اأعلنت بلدية مدينة العني  عن اإيقاف تقدمي جميع 
خدمة  مراكز  يف  اليجارية  العقود  ت�صجيل  خدمات 
املتعاملني ، بالإ�صافة اىل اإيقاف اأربع خدمات اأخرى  
خدمة  ت�صمل  ال��ع��ق��ارات  و  الأرا����ص���ي  اإدارة   تقدمها 
احل�����ص��ول خم��ط��ط م��وق��ع ، واإ����ص���دار ملكية اأر�����ض ، 
ابتداء من  وذل��ك   ، اأم��الك  و�صهادة   ، البحث  و�صهادة 
بداية �صهر اأكتوبر القادم  وحتويلها اىل خدمات يتم 
احل�صول عليها اإلكرتونيا ، وذلك ت�صهياًل لالإجراءات 
وتوفري الوقت واجلهد على املراجعني ، ودعماً للجهود 
الإلكرتونية  اأبوظبي  لدعم خدمات حكومة  الرامية 

واإ�صعاداُ للمتعاملني.
ت�صجيل  م�صروع  مدير  الظاهري  �صالمة  و�صرحت 
ا�صتكمال خطة  ق���دم مت  ان���ه  اىل  الي��ج��اري��ة  ال��ع��ق��ود 

ت�صجيل  خلدمات   100% بن�صبة  الرقمي  التحول 
العقود اليجارية  التي ي�صل عددها اىل 16 خدمة 
هذه  ف��ان  وب��ذل��ك   ، الرقمية  اخل��دم��ات  من�صة  ع��رب 
اخلدمات �صوف توفر ما يقارب من 320 الف زياره 
األ��ف موؤجر و   16 البلديات وتخدم ما يقارب  ملراكز 
امل�صتاأجرين والقاطنني يف الإمارة،  مئات الآلف من 
وي��وف��ر ال��ن��ظ��ام م��ي��زة اع��ت��م��اد ط��ل��ب��ات  13 ن��وع��اَ من 
اخلدمات خالل دقيقه واحدة من تقدميها، يف حني 
املعنية  للبلدية  التحويل  تتطلب  خ��دم��ات   3 توجد 
للمراجعة والعتماد خالل 3 اأيام عمل، وا�صافت بان 
بلديه مدينة العني حققت زياده يف ن�صبة القبال على 

اخلدمات الرقمية بن�صبة 58٪.
ويقدم املوقع خدمة ربط ح�صاب ال�صركات مع مندوب، 
تعيني خمول  او  م��ن��دوب،  م��ع  ورث���ه  رب��ط ح�صاب  او 
بالتوقيع، ت�صهيال لهذه الفئه لإ�صدار عقود اليجار 

البلدية. كما يوفر موقع  دون احلاجة لزيارة مراكز 
اأب��وظ��ب��ي خدمة  الإي��ج��اري��ة لإم����ارة  ال��ع��ق��ود  ت�صجيل 
يوفر  و  للم�صتاأجر،  اليجار  عقد  من  ن�صخه  طباعة 
عن  ال�صتعالم  خدمة  واخلا�صة  احلكومية  للجهات 

�صحة العقود وجتنب العقود املزورة.
وا�صارت الظاهري اىل انه قد مت ا�صافة خدمة ا�صدار 
اتفاقيه نقل ادارة عقار بجميع اأنواعها )ملكية- وكالة 
ت�صجيل  موقع  اىل  ا�صتثمار(  –رهن-  �صركة  عقد   -
ل��ل��ط��رف��ني توقيع  ال��ع��ق��ود الي��ج��اري��ة،ك��م��ا و مي��ك��ن 
التفاقيات  وجتديد  اآمن  ب�صكل  العقار  اإدارة  اإتفاقية 
التوجه  اىل  دون احلاجة  والغاءها  عليها  التعديل  او 

ملراكز البلدية.
 ودع���ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني يف وق���ت ���ص��اب��ق  جميع 
الت�صجيل  املوؤ�ص�صات  ب�صرورة   و  ال�صركات  و  الأف��راد 
و ا�صتخدام اخلدمات الرقمية ،  حيث �صيتم غلق باب 

التي  امل�صتاأجرين وطلبات اخلدمات  ا�صتقبال طلبات 
اإيقافها يدويا  يف مكاتب البلدية، فيما �صيقت�صر  مت 
تقدمي اخلدمة لأ�صحاب الهمم و كبار ال�صن فقط بدا 
من اأكتوبر القادم . و ميكن لأي متعامل التوا�صل مع 
مركز الت�صال احلكومي يف حال وجود اأي ا�صتف�صارات 

باخل�صو�ض .
ح���ي���ث ت�����ص��ع��ى ب���ل���دي���ه م���دي���ن���ة ال���ع���ني جل���ع���ل جميع 
دعماً    ،  2018 ال��ع��ام  بنهاية  اإل��ك��رتون��ي��ة  خدماتها 
املتعلقة بالتحول  املوؤ�صرات  جلهود الإمارة يف تطبيق 
الر�صا  م�صتوى  ورف���ع  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  الرقمي 
لدى املتعاملني،  والعمل على  توفري قنوات توا�صل 
املتعاملني،  من  �صريحة  اأك��رب  تغطية  بهدف  متنوعة 
مب���ا ي�����ص��م��ن ال���ت���وا����ص���ل ال����دائ����م وامل�����ص��ت��م��ر معهم، 
واأحدث اخلدمات واملعلومات  اأف�صل  واطالعهم على 

املقدمة.

•• اأبوظبي - الفجر

ت�صدرت  ال����ت����وايل،  ع��ل��ى  ال���ث���اين  ل��ل��ع��ام 
اأبوظبي قائمة املدن  العا�صمة الإماراتية 
وذلك  العامل،  م�صتوى  على  اأماناً  الأك��رث 
"نومبيو"،  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  بح�صب 
اإىل  ت��ق��اري��ره  اإ����ص���دار  يف  ي�صتند  وال����ذي 
ق��اع��دة ب��ي��ان��ات وم��ع��ل��وم��ات ه��ي الأ�صخم 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل، ي��ت��م ج��م��ع��ه��ا من 
واملدن  املناطق  خمتلف  من  م�صتخدمني 
ح����ول ال���ع���امل، وت��ت�����ص��م��ن ت��ف��ا���ص��ي��ل عن 

احلياة واملعي�صة يف تلك املدن والدول.
وتفوقت العا�صمة الإماراتية اأبوظبي على 
300 مدينة من حول العامل، من بينها 
طوكيو وبازل وميونخ وفيينا، حيث ارتفع 
86،46 نقطة  الأم��ان لديها من  موؤ�صر 
خالل الن�صف الأول من العام املا�صي، اإىل 
88،26 نقطة خالل ال�صتة اأ�صهر الأوىل 

من العام اجلاري. 
وكيل  غ��ب��ا���ض،  �صعيد  �صيف  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
اأبوظبي:   - وال�����ص��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ�����رة 
"يعترب الأمان اأحد اأهم املعايري التي يتم 
املدن  اختيار  عند  الع��ت��ب��ار  بعني  اأخ��ذه��ا 
للزيارة اأو لالإقامة والعمل. ونحن نفخر 
يف دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي مبا 

معدلت  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  العا�صمة  حققته 
الأكرث  املدن  قائمة  لترتبع على  متفوقة 
الثاين  للعام  ال��ع��امل  م�صتوى  على  اأم��ان��اً 
على التوايل. اإّن ما متتلكه اأبوظبي اليوم 
املدينة  باأنها  امل�صتوى  عاملية  �صمعة  م��ن 
الأكرث اأماناً واأمناً واخلالية من اجلرائم، 
�صهادة على اجلهود امل�صتمرة التي تبذلها 
الإمارة لرت�صيخ مكانتها كوجهة مف�صلة 
اأمان دولية  عاملية ورائدة تتمتع مبعايري 
الكربى حول  امل��دن  اأع��رق  راقية ت�صاهي 
زوار  جميع  ي�صتمتع  اأن  ون��اأم��ل  ال��ع��امل. 

يف  ال�صعيدة  باأوقاتهم  اأبوظبي  وقاطني 
الإماراتية  ظل الأمن والأمان وال�صيافة 
الأ���ص��ي��ل��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��رب ���ص��م��ة ع��ري��ق��ة يف 

جمتمعنا".

حول  بيانات  "نومبيو"  موؤ�صر  وير�صد 
ي�صدر  ث��م  وم���ن  ع��امل��ي��ة،  م��دي��ن��ة   338
املدن.  يف  الأم���ان  م�صتويات  ع��ن  تقريره 
"نومبيو"  م��وق��ع  اأّن  ب��ال��ذك��ر،  واجل��دي��ر 

ق��د مت اإط��الق��ه ع��ام 2009، وه��و عبارة 
اإل���ك���رتون���ي���ة، تتيح  ع���ن ق���اع���دة ب���ي���ان���ات 
للم�صتخدمني م�صاركة ومقارنة املعلومات 

حول تكاليف املعي�صة بني الدول واملدن.

•• العني - الفجر

اأيال  قام فندق  التوايل  الثامنة على  للعام 
ال�صرقية  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���ع���ني  مب��دي��ن��ة 
لل�صيارات وجمموعة م�صت�صفيات ميدكلينك 
بتنظيم ملتقى اأيال العني الثامن حيث قام 
اخل�صراء  ال��ع��ني  ل��واح��ة  اجل���دد  املقيمني 
اأن  واكت�صاف ما ميكن  والتعارف  باللتقاء 

تقدمه مدينة العني ل�صكانها.
�صاركت اأكرث من 30 �صركة وموؤ�ص�صة من 
اخلدمات  ك��ال�����ص��ي��ارات،  امل��ج��الت  خمتلف 
التعليم،  ال�������ص���م���ان،  ����ص���رك���ات  ال���ط���ب���ي���ة، 
ال�صحة، اجلمال والرتفيه يف قاعة بوادي 
يف فندق اأيال وعر�صوا على مقيمي مدينة 
ال��ع��ني اجل����دد، ال��ذي��ن ان�����ص��م��وا ح��دي��ث��اً يف 
العام الدرا�صي 2018 – 2019، اأحدث 
التي  وال���ع���رو����ض  وامل���ن���ت���ج���ات  اخل����دم����ات 

يقدمونها.  

ق���ام ب��اف��ت��ت��اح امل��ل��ت��ق��ى اأ����ص���رف رام����ز مدير 
فندق اأيال  موؤكداً اأهمية توطيد العالقات 
النوع  ه��ذا  تنظيم  خ��الل  من  الجتماعية 

من الفعاليات.
ت�صمن امللتقى برنامج ترفيهي ا�صتمل على 
اأفريقية،  فرقة  قبل  من  تفعالية  عرو�ض 
عر�ض ال�صاحر لالأطفال و �صحوبات قيمة. 
امل���دع���وون ع��ل��ى ف��ر���ص��ة الفوز  وق���د ح�صل 
لل�صيارات  ال�صرقية  من  قيمة  جوائز  على 
بالإ�صافة اإىل العديد من الق�صائم املقدمة 
ال�صركات الأخرى  اأيال و بع�ض  من فنادق 

امل�صاركة. 
بالإ�صافة اإىل ذلك، فقد ا�صتمتع املدعووين 
خالل هذا امللتقى باأجواء وخدمات مميزة 
اخل��ف��ي��ف��ة. حيث  ال��وج��ب��ات  اأ���ص��ه��ى  �صملت 
 400 اأكرث من  اإىل  و�صل عدد املدعووين 
زائ�����ر م���ن ���ص��م��ن��ه��م ك���ب���ار ال�����ص��خ�����ص��ي��ات و 
املعلمني من خمتلف املدار�ض و اجلامعات.

يف كلمته بامللتقى �ل�شن�ي الأ�شرة �جلامعة
د. املهيدب: جامعة زايد �ضتوا�ضل ال�ضعود يف 
الت�ضنيف العاملي بعد جناحها يف دخول كيو اإ�ص
نًا �أ�شا�شيًا يف خمتلف  �لتعلم �لتجريبي �أ�شبح مك�ِّ

بر�مج كليات �جلامعة

نتطلع الإن�شاء مر�كز للبح�ث و�الإبد�ع يف كل كلية لنزيد دور 

�جلامعة يف ��شرت�تيجية �لعل�م و�لتكن�ل�جيا و�البتكار للدولة

•• اأبوظبي – الفجر

اأكد �صعادة الأ�صتاذ الدكتور ريا�ض املهيدب مدير جامعة زايد اأن جامعة زايد 
اختريت بني عدد قليل من اجلامعات للمرحلة التجريبية لنظام ت�صنيف 
موؤ�ص�صات التعليم العايل يف الدولة، الذي يتم اإطالقه هذا العام كجزء من 
ال�صرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل، م�صرياً اإىل اأنها يف عامها الع�صرين 

اأ�صبحت �صمن اأف�صل خم�ض موؤ�ص�صات للتعليم العايل يف الدولة.
ال�صنوي  بامللتقى  كلمته  يف  واأو���ص��ح، 
لأ���ص��رة اجل��ام��ع��ة، ال���ذي ع��ق��د اأم�ض 
وح�صور  ب��رع��اي��ة  ال���ث���الث���اء،  الول 
م���ع���ايل ال�����ص��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى ب��ن��ت خالد 
بحرم  املوؤمترات  مركز  يف  القا�صمي، 
اجلامعة  اأن  ب���اأب���وظ���ب���ي،  اجل���ام���ع���ة 
اأ�صبحت معروفه يف املجتمع بنوعية 
وخدماتها  الأك����ادمي����ي����ة  ب���راجم���ه���ا 
اأخذ  يف  وب���داأت  ال�صاملة،  الطالبية 
دورها يف جمالت البحوث والبتكار 
وري��ادة الأع��م��ال، حيث ت�صم مرافق 
جامعية حديثة، وتناف�ض يف جتربتها 
لطلبتها  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  التعليمية 

خمتلف الربامج الرائدة يف العامل.
واأكد املهيدب اأن اجلامعة، التي حتظى براجمها الكادميية بالعتماد حملًيا 
وعاملًيا، قد دخلت هذا العام يف ت�صنيف " كيو اإ�ض" للجامعات العاملية لأول 
مرة، كما تعد لدخول ت�صنيف " تاميز هاير" خالل عامني من الآن، ومن 
املحتم بعد ذلك اأن ت�صتمر يف رحلتها الت�صاعدية يف الرتتيب، م�صيفاً اإننا 
فخورون مبا تنجزه جامعتنا حيث ت�صاهم حاليا يف اإعداد اجليل اجلديد 
من القيادات الوطنية يف العمل احلكومي، وقطاع الأعمال، ويف امل�صوؤولية 

املدنية �صمن املجتمع.
ال��ط��ل��ب��ة الذين  ال��دف��ع��ات اجل���دي���دة م��ن  اأن  اإىل  ول��ف��ت م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
ا�صتعداًدا واأكرث تقبال  اأف�صل  يبدوؤون رحلتهم اجلامعية هم ب�صفة عامة 
�صوق  يتغري  باأن  توقعاته  عن  معرباً  وم�صاركة،  وعًيا  واأك��رث  للتكنولوجيا، 
اأكرث ديناميكية ويتطلب  امل�صتقبل القريب، لي�صبح  العمل ب�صكل كبري يف 
خ��ري��ج��ني م��ت��ع��ددي امل���واه���ب ول��دي��ه��م ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف، ل���ذا تركز 
اجلامعة ب�صكل اأكرب على تطوير مهارات �صوق العمل وعلى الروح القيادية 

لطالبها. 
دور  على  الر�صيدة  القيادة  تركز  التطورات،  ه��ذه  اأن��ه يف مواجهة  واأو���ص��ح 
ال�صباب �صمن جدول اأعمالها، موؤمنة بقدراتهم على اأن يتحملوا املزيد من 

امل�صوؤولية يف �صن اأ�صغر واأن ي�صاركوا بفعالية يف �صنع احلا�صر وامل�صتقبل.
وقال اإن جامعة زايد تعمل بجد على اأخذ اآراء الطلبة يف عملياتها، وت�صعى 
مالحظات  تلقي  يتم  حيث  اجل��وان��ب.  ملختلف  تقييمهم  على  للح�صول 
نهاية  الدرا�صية يف  امل�صاقات  وح��ول  41 مركز خدمة،  يف  يوم  كل  الطلبة 
كل ف�صل درا�صي، ويف ا�صتطالعات الراأي ال�صنوية اخلا�صة باأداء اخلدمات 
املختلفة، كما توؤخذ اآراوؤهم �صنوياً يف ا�صتطالع ر�صا املتعاملني من مكتب 

رئا�صة الوزراء. وبناء على هذه ال�صتبيانات يتم تنفيذ عدد من املبادرات. 
خدماتنا  يف  با�صتمرار  املتعاملني  خ��دم��ة  ثقافة  ت��ط��ورت  لقد  واأ����ص���اف: 
الأكادميية والطالبية مع الأمتتة واملن�صات الذكية التي مت توفريها من 
عدة �صنوات، اإىل جانب بيئة مرحبة تقوم باأداء اخلدمة يف وقت منا�صب. 
الآن عالمة  بها، وهي  نفخر  التي  ذلك هو جزء من معايري اخلدمة  كل 
فارقة ومميزة جلميع املوؤ�ص�صات العامة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

التي نتمتع بها جميعا. 
وتعمل جامعة زايد اأي�صا على زيادة الندماج والر�صا وال�صعادة الوظيفية، 
رئي�ض  تعيني  مت  ال�صدد  ه��ذا  ويف  احلكومية،  التوجهات  مع  يتما�صى  مبا 
ط��اه��ر، من  فاطمة  ال��دك��ت��ورة  ه��ي  والإي��ج��اب��ي��ة،  لل�صعادة  ج��دي��د  تنفيذي 
ك��ل��ي��ة الب��ت��ك��ار ال��ت��ق��ن��ي وال��ت��ي �صتعمل ���ص��م��ن ف��ري��ق ع��م��ل ع��ل��ى حت�صني 
�صركة  تكليف  كما مت  ككل.  واملجتمع  لكل من طالبنا وموظفينا  ال�صعادة 
خمتلف  يف  املوظفني  م�صاركة  ح��ول  معمق  ا�صتطالع  لإج���راء  متخ�ص�صة 
حت�صني  كيفية  ح��ول  وت��و���ص��ي��ات  اأف��ك��ار  اىل  للتو�صل  وال��ك��ل��ي��ات  الإدارات 
بال�صعادة  بالتايل  والرت��ق��اء  مهمتها،  تنفيذ  يف  موظفينا  كافة  م�صاهمة 
الوظيفية للموظفني باجلامعة. �صتبداأ ال�صركة العمل من خالل الجتماع 
مبجموعات خمتلفة من اع�صاء هيئة التدري�ض واملوظفني خالل الأ�صبوع 
القادم للم�صاعدة يف تكييف وحتديد حمتويات ال�صتطالع، ونتطلع هنا من 
جميع العاملني باجلامعة اىل امل�صاهمة يف هذا ال�صتطالع للح�صول على 

النتائج املتوخاة.
الأكادميية  للمعايري  الكليات  حتديد  و�صمن  املهنية،  الناحية  اإننا  وق��ال 
خلق  اأهمية  ن��درك  املمار�صات،  اأف�صل  م��ع  يتفق  مب��ا  براجمها  يف  للنجاح 
املنهاج  الفر�ض لتوفري جتارب تعليمية للطلبة �صمن وخارج  العديد من 
الدرا�صي، حيث اأ�صبح التعليم التجريبي الذي توفره براجمنا الأكادميية 
اأكرث تطوراً من اأجل اإعداد اخلريجني ب�صكل اأف�صل ل�صوق العمل وقامت 
الكليات بتو�صيع تعلمها القائم على اإجناز امل�صاريع واإن�صاء م�صابقات �صنوية 
خمتربات  دم��ج  مت  كما  يتعلمونه.  ما  ممار�صة  من  يتمكنوا  لكي  للطلبة، 
جديدة ب�صكل اأف�صل �صمن املناهج الدرا�صية بدءاً من الكلية اجلامعية اإىل 

خمتلف الكليات. 



 D يف اآخر 20 �صنة، زاد الرتكيز على الفيتامني
�صحة  تتجاوز  التي  املحتملة  منافعه  اإىل  نظراً 
بني  تربط  التي  البحوث  وف��رة  وب�صبب  العظام 
الفيتامني وبني جمموعة  تراجع م�صتويات هذا 
وا�صعة من الأمرا�ض )التهاب املفا�صل، و�صرطان، 
و�صكري، واأمرا�ض قلب، واكتئاب، وت�صلب متعدد، 
وباركن�صون...(. لكن ل تزال النتائج غري جازمة 
ت�صت�صري  اأن  دوم���اً  الأف�����ص��ل  م��ن  ل��ذا  الآن.  حتى 

طبيبك قبل اأخذ اأية مكمالت من تلقاء نف�صك.

 ،D ال��ف��ي��ت��ام��ني  م��ك��م��الت  ت���اأخ���ذ  اأن  ق����ررت  اإذا 
اليومية خالل  تتمّكن من تعديل جرعتك  رمبا 
الفيتامني  هذا  تنتج  ال�صم�ض  اأ�صعة  لأن  ال�صيف 
طبيعياً. لكن ل بد من التعّر�ض لل�صم�ض يومياً، 
واٍق  اأي  ده��ن  دون  وم��ن  دق��ي��ق��ة،  و20   10 ب��ني 

�صم�صي للح�صول على ن�صبة مفيدة.
كذلك تتعّدد العوامل التي توؤثر يف كمية ال�صم�ض 

التي ت�صل اإىل الب�صرة. على �صبيل املثال، 
اأ�صعة  الغالف اجلوي  قد يعوق 

ال�صتاء  اأ�صهر  خالل  ال�صم�ض 
لون  وي�صكِّل  امل��دن  بع�ض  يف 
الب�صرة عاماًل موؤثراً: ُت�صّنع 

الب�صرة الفاحتة الفيتامني 
بفاعلية   D
الب�صرة  تفوق 

الداكنة. 

ويبقى وقت التعر�ض لل�صم�ض والعمر جزاأين من 
مثاًل  ال�صبعني  عمر  بعد  اأي�صاً.  املهمة  العوامل 
ينتج النا�ض الفيتامني D بن�صبة اأقل بكثري من 

نظرائهم ال�صباب.
بد  D يف اجل�صم، ل  الفيتامني  لقيا�ض م�صتوى 
اإذا كنت فوق عمر  اإج��راء فح�ض دم ب�صيط.  من 
�صعفاً  اأو  عظمية  اأوج���اع���اً  ت��ع��اين  اأو  اخلم�صني 
ع�صلياً اأو تقلبات مزاجية، يزيد احتمال األ تتلقى 
بع�ض  يو�صي   .D الفيتامني  م��ن  كافية  ن�صبة 
وحدة   600 تلقي  ب�����ص��رورة  ال�صحية  اجل��ه��ات 
وحدة  و800  ال�صبعني  عمر  قبل  يومياً  دول��ي��ة 
الأطباء  بع�ض  ين�صح  لكن  ال�صبعني،  عمر  بعد 
على  باحل�صول  التكاملي  الطب  يزاولون  الذين 

يوم. كل  دولية  وحدة  اآلف   10
كيف نتاأكد من حاجتنا اإىل املحفزات احليوية؟

املحفزات  ح��ول  تتمحور  ال��ت��ي  البحوث  ت���زال  ل 
امليكروبية  البيئة  يف  مفيدة  )جراثيم  احليوية 

الطعام وتوؤثر  الدخيلة وتفكك  العنا�صر  حتارب 
يف امت�صا�ض املغذيات والفيتامينات( يف بدايتها. 
لكن من املعروف اأن احلمية الغذائية ت�صتطيع اأن 
اأ�صناف  امليكروبية. حتتوي  البيئة  حت�ّصن �صحة 
كثرية من الأغذية الغنية بالألياف على معينات 
تغذي  لله�صم  قابلة  غري  نباتية  )األياف  حيوية 
الكائنات الدقيقة املفيدة يف الأمعاء، ما يعني اأنها 
تزيد معدل اجلراثيم املفيدة ن�صبًة اإىل اجلراثيم 

امل�صيئة داخل اجل�صم(.
لكن ل ي�صتهلك عدد كبري من النا�ض كمية كافية 
من الألياف ويوؤدي ا�صتعمالنا املتزايد للم�صادات 
ال�صديقة.  اأع��داد اجلراثيم  تراجع  اإىل  احليوية 
املحفزات  ����ص���اللت  اأع�����داد  ت����زال  ل  الآن،  ح��ت��ى 
حدة  تخفيف  على  قدرتها  اأثبتت  التي  احليوية 

بع�ض الأمرا�ض قليلة ن�صبياً.
اإىل قدرة  امل��درو���ص��ة مثاًل  ال��ت��ج��ارب  اأ���ص��ار بع�ض 
جراثيم امللبنات وفطريات اخلمرية على تق�صري 
مدة الإ�صهال يف بع�ض احلالت. على �صعيد 
اأن  م��ت��ع��ددة  درا����ص���ات  اكت�صفت  اآخ����ر، 
الطفلية  وال�صقاء  امللبنات  جراثيم 
ت�صاهم يف تهدئة اأعرا�ض متالزمة 
ال��ق��ول��ون ال��ع�����ص��ب��ي، مب���ا يف ذلك 

النفخة ووجع البطن. 

و�شفة �لزجنبيل لعالج دو�ر �لر�أ�ض
وهو  ال��دوخ��ة،  لعالج  ق��رون  لعدة  الزجنبيل  ال�صينيون  البحارة  ا�صتخدم 
يحارب ارتفاع �صغط الدم واحلمو�صة ويح�صن الدورة الدموية ويقلل من 

نوبات الدوار ويخفف ا�صطرابات املعدة والدوار.

�ملقادير:
- زجنبيل مب�صور )15 جرام(

- كوب ماء )250 مللي(
- طريقة و�صفة الزجنبيل:

����ص���خ���ن امل�������اء ث�����م اأ����ص���ف 
املب�صور،  ال���زجن���ب���ي���ل 

وع���ن���دم���ا ي��غ��ل��ى امل����اء 
النار  م��ن  الإن���اء  اأزل 
و�صبه فى كوب وقم 

ب�صربه، مع �صرورة احلفاظ على رطوبة ج�صمك با�صتمرار ب�صرب املاء.

�ملقادير:
- زجنبيل مب�صور )15 جرام(

- كوب ماء )250 مللي(

طريقة و�شفة �لزجنبيل:
الإن��اء من  اأزل  امل��اء  يغلى  املب�صور، وعندما  الزجنبيل  اأ�صف  ثم  امل��اء  �صخن 
النار و�صبه فى كوب وقم ب�صربه، مع �صرورة احلفاظ على رطوبة ج�صمك 

با�صتمرار ب�صرب املاء.

�لنعناع لعالج دو�ر �لر�أ�ض
اإىل  ت�صل  التى  الدم  اأك�صدة  النعناع على حتفيز  ي�صاعد 
اأثناء  ال��راح��ة  ت��وف��ري  ي�صاعد على  م��ا  ال��دم��اغ، وه��و 

ال�صعور بالدوار.

�ملقادير
- 3 مالعق من اأوراق النعناع

- كوب ماء

طريقة و�شفة �لنعناع:
النعناع  اأوراق  اأ���ص��ف  ث��م  امل��اء  �صخن   -
وعند الغليان اأتركها ملدة -3 7 دقائق ثم 

اأ�صكبها فى كوب واأ�صربها.
- ميكن �صرب كوب قبل النوم يومياً لي�ض فقط 

لتخفيف الدوخة ولكنها اأي�صاً تريح اجل�صم.

�شحة وتغذية
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�لنفخة  م�شاكل  مــن  و�لتخل�ض  خ�شرك  لتنحيف 
�مل��شعية،  �لدهنية  و�لكتل  �جل�شم  يف  �ملاء  و�حتبا�ض 
�ل�شليمة  �لغذ�ئية  �خلط��ت  بع�ض  تتخذي  �أن  يكفي 
وتختاري �ملاأك�الت �لتي ُت�شّهل تفكيك �لده�ن �أو حتّد 

من �نتفاخ �لبطن.

�لتى  �ملر�شية  �حلــاالت  من  �لدوخة  �أو  �لــر�أ�ــض  دو�ر 
ت�شيب كثري من �لنا�ض وه� �شع�ر بعدم �ال�شتقر�ر وعدم 
�لت��زن و�أن �لعامل يدور من ح�لك، ويك�ن لدو�ر �لر�أ�ض 
�أ�شباب عديدة منها م�شاكل فى �الأذن �ل��شطى وغريها 
من �الأ�شباب، وميكننا �أن نقلل من �ل�شع�ر بالدو�ر بطرق 
طبيعية، ومن خالل “�شحتك فى و�شفة” نتعرف على 
كيفية ��شتخد�م �لزجنبيل و�لنعناع لعالج دو�ر �لر�أ�ض، 

.”step to health“ بح�شب م�قع

�لك��شا
قليلة  ال����ك����و�����ص����ا 
ال���������������������ص����������ع����������رات 

احل������راري������ة وت������دّر 
البول اأي�صاً، وت�صكِّل 

غذاء مثالياً لت�صفية 
اجل�������������ص������م وط����م���������ض 

على  ال���ب�������ص���ع���ة  ال����ك����ت����ل 
م�����ص��ت��وى ال��ب��ط��ن وال���ورك���ني 

وال�صاقني... 
ما  اأي�صاً،  الأل��ي��اف  من  كبرية  كمية  على  الكو�صا  حتتوي 
الإم�صاك.  م��ن  الأم��ع��اء وحت���ّد  ح��رك��ة  اأن��ه��ا حت�ّصن  يعني 

�صتكون لذيذة عند تناولها نيئة اأو مطبوخة.

�لفجل �الأ�ش�د
يح�ّصن الفجل الأ�صود وظيفة املرارة التي توؤدي دوراً مهماً 

يف ه�صم الدهون والتخل�ض منها.

�لقرفة
�صكر  موؤ�صر  ينظم  اأن��ه  امل��ع��روف  وم��ن  التابل معّطر  ه��ذا 
الدم  يف  ال�صكر  م��ع��دلت  بتقلي�ض  ال��ق��رف��ة  ت�صمح  ال���دم. 
الأكل  م��ن  احل��د  يف  وت�صاهم  ده���ون  اإىل  حتويلها  ومت��ن��ع 
الع�صوائي بني وجبات الطعام الرئي�صة. ُت�صاف غالباً اإىل 
واأطباق  امل��ربو���ض  اجل��زر  م��ع  وتتما�صى  الفاكهة  �صلطات 

اللحوم.

�الأنانا�ض
حليف  الأن���ان���ا����ض 
لتنحيف  خ�������ارق 
اخل�����ص��ر. ل��ك��ن��ه ل 
ي����ح����رق ال����ده����ون 
كما يظن كثريون 

بل ي�صّهل ه�صم 
ال����ربوت����ي����ن����ات، 

اإىل  ي������وؤدي  م���ا 
النفخة.  ت���خ���ف���ي���ف 

اأف�صل  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ص��ول 
ناأكله  اأن  ي��ج��ب  امل��ن��اف��ع، 
ك��ت��ح��ل��ي��ة، ب��ع��د ط��ب��ق من 
اأو  الأ���ص��م��اك،  اأو  ال��ل��ح��وم 

و�صفات  م��ع  جمعه  مي��ك��ن 
ي�صاهم  م���احل���ة.  اأو  ح���ل���وة 

اأي�����ص��اً يف مكافحة  الأن��ان��ا���ض 
احتبا�ض املاء يف اجل�صم.

�لبابايا
بت�صهيل  ال����ب����اب����اي����ا  ت�������ص���م���ح  الأن������ان������ا�������ض،  ه�صم م���ث���ل 

هذه  تعّج  كذلك  النفخة.  تخفيف  وبالتايل  الربوتينات 
طاقة  ي��ج��دد  ال���ذي   C بالفيتامني  ال�صتوائية  الفاكهة 

والفيتامني  B9 الذي يحافظ على �صالمة اجل�����ص��م 

عموماً  نيئة  ال��ب��اب��اي��ا  ُت���وؤَك���ل  ال���دم���اغ. 
اأي�صاً حني ت�صبح ماحلة  لكنها لذيذة 
اأو  بالروبيان  حم�صوة  اأو  مطبوخة  اأو 

ال�صلطعون.

�لزجنبيل
بالنكهات  ال��غ��ن��ي  ال��ت��اب��ل  ه����ذا  ي��ح��ّف��ز 
وظيفة الكبد والأمعاء، ما يحّد من 
ن�صوء الغازات والنفخة. الزجنبيل 
واللتهاب  ل��الأك�����ص��دة  م�����ص��اد 
اأي�����������ص�����اً وي���������ص����اه����م يف 
الغثيان.  ت��خ��ف��ي��ف 
مي������ك������ن ب�����ر������ض 
منه  ال����ط����ازج 
جتفيفه  اأو 
له  �صتعما ا و
ع������ل������ى ����ص���ك���ل 
لتتبيل  ب��������ودرة 
الأط��������ب��������اق. اإن������ه 
ع��ن�����ص��ر �����ص����روري يف 

املطبخ!

�خلر�ش�ف
التخل�ض من الدهون  يوؤثر اخلر�صوف يف جميع مراحل 

ع��رب حت��ف��ي��ز ال��ك��ب��د وامل������رارة. نتيجًة 
التي يخّزنها  الكمية  لذلك، ترتاجع 
اجل�صم. ميكن تناوله نيئاً ومربو�صاً 
اأو مطبوخاً. لكن من الأف�صل جتّنبه 

عند الإ�صابة با�صطرابات معوية لأنه 
قد ي�صبح �صعب اله�صم.

بذور �لكتان
وحت�ّصن  بالألياف  البذور  هذه  تعّج 

وت��خ��ف��ف م�صاكل  الأم���ع���اء  ح��رك��ة 
ت�����ص��م��ح بكبح  ك���ذل���ك  الإم�������ص���اك، 
الأكل  يف  والرغبة  القوية  ال�صهية 
الع�صوائي بني الوجبات الرئي�صة. 
ال�صلطات  ف�����وق  ���ه���ا  ر����صّ مي���ك���ن 

والألبان...

�ل�شمار
نكهة  ال�������ص���م���ار  ي�����ص��ف��ي 

املقبالت  ع��ل��ى  مم���ي���زة 
وُي�صّهل  والأط�����ب�����اق 

اله�صم، ما ي�صاهم 
ت����خ����ف����ي����ف  يف 

النفخة.
ي������دّر  ك�����ذل�����ك   

ال������ب������ول ومي���ن���ع 
امل��اء يف  احتبا�ض 

ويتمتع  اجل�����ص��م 
م�صاد  مب���ف���ع���ول 

ل����ل����ت���������ص����ن����ج����ات 
وي����������خ����������ف����������ف 
الأوج����������������������������اع 

املعوية.

تخل�شي من م�شاكل �لنفخة و�حتبا�ض �ملاء يف �جل�شم

خطوات غذائية �ضليمة لتنحيف خ�ضرك 

ا�ضت�ضر طبيبك قبل 
D اأخذمكمالت الفيتامني

الزجنبيل والنعناع 
لعالج دوار الراأ�ص
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�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�إخطار يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم)2018/13 ( �م �لقيوين - �عالن بالن�ضر 

اإىل املنفذ �صده / ال�صيخ مروان نا�صر احمد املعال - قد تقدم طالب التنفيذ / بنك الحتاد 
الوطني - بوكالة املحامي - عبداهلل حممد ر�صوم - هاتف رقم )042964570( بتنفيذ احلكم 
وال�صتئناف   2017/4/30 بتاريخ  واملحكومة  كلي  جتاري   )2016/89( رقم  الدعوى  يف  ال�صادر 

رقم )2017/48( جتاري كلي جزئي واملحكومة بتاريخ 2017/8/21 م - اأم القيوين. 
بي�������ان 

انت مكلف ب�صداد املبلغ املطالب به يف التنفيذ املذكورة اعاله مبجموعة وقدره )1073662.39 
  + التام  ال�صداد  وحتى  م   2016/4/27 تاريخ  من  �صنويا   ٪2 بواقع  القانونية  الفائدة   + درهم( 
اتعاب  درهم   300 به  املطالب  املبلغ  درهم   1034198.89  : كالتايل  وهي  بالن�صر  الإعالن  ر�صوم 
اأمانة اخلربة ، مدين 30000 درهم ر�صوم الدعوى ، مدين 3000 درهم  ، 5000 درهم  املحاماة 
ر�صم ن�صبي - تنفيذ 700 درهم ، ر�صوم خدمات الكرتونية )مدين + تنفيذ( 463.5 درهم ر�صوم 

اعالنات )مدين + تنفيذ(. 
 ق�ضم �لتنفيذ  

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

حمكمة �م �لقيوين �لحتادية �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

�عالن بالن�ضر باللغة �لعربية و�لإجنليزية للح�ضور 
 �أمام مدير �لدعوى )�لد�ئرة �لكلية( مبحكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 

يف �لدعوى رقم )2018/2372( مدين كلي 
اىل املدعى عليها الوىل / يف - تيك ل�صناعة الزيوت - ذ م م 

اىل املدعى عليها الثاين / حممد عبد الرقيب حممد عبد الر�صيد - باك�صتاين اجلن�صية 
اىل املدعى عليها الثالث / حممد عبدالرفيع حممد عبد الر�صيد - باك�صتاين اجلن�صية 

نعلمك باأن املدعي / البنك العربي املتحد )�ض م ع ( 
قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها ب���� : 1- الق�صاء بالزام امل�صتدعي �صدهم بالت�صامن والتكافل والت�صامم 
، وثمامنائة  فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك امل�صتدعي قيمة مبلغ وقدره )16.804.405.58( درهم )�صتة ع�صر مليون 
بالت�صامن  امل�صتدعي �صدهم  بالزام  الق�صاء  ، وثمانية وخم�صون فل�ض( 2/  ، واربعمائة وخم�صة درهم  واربعة الف 
والتكافل والت�صامم فيما بينهم بكافة الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. انت مكلف باحل�صور امام )مدير 
دعوى - الدائرة الكلية( مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية يوم الأحد املوافق 2018/9/30 ال�صاعة 9.00 �صباحا  
وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنكم 

فانه �صيتم ا�صتكمال الجراءات القانونية يف غيابيكم.  
مكتب �د�رة �لدعوى

خلود �ل�ضويدي - مدير دعوى

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

 �إعالن - مكتب �إد�رة �لدعوى   
مذكرة �إعالن موعد جل�ضة بالن�ضر للح�ضور �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى   

�لرقم 2018/77 جتاري كلي  
اإىل املدعي عليه : �صلمى حممد غريب �صحيم 

حيث ان املدعي/ بنك راأ�ض اخليمة الوطني
قد اقام عليكم الدعوى رقم 2018/77 جتاري كلي ، وعليه يقت�صي ح�صورك اىل حمكمة را�ض اخليمة - اأمام  
مكتب اإدارة الدعوى البتدائية - يوم الثالثاء ال�صاعة التا�صعة �صباحا املوافق 2018/9/25م وذلك لالإجابة 
على الدعوى ، وتقدمي ما لديكم من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفكم عن احل�صور او ار�صال وكيل عنكم يف 

الوقت املحدد اعاله فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى غيابيا بحقكم :- طالبا فيها 
يلتم�ض املدعي من حمكمتكم املوقرة التي :- اأول : قيد الدعوى وال�صري يف اإجراءاتها 

ي��وؤدي للمدعي )البنك( مبلغ وق��دره )1.015.920.34( درهم )فقط مليون  ال��زام املدعي عليها بان  ثانيا :  
وخم�صة ع�صر الف وت�صعمائة وع�صرون درهما واربعة وثالثون فل�ض( ا�صافة الفائدة القانونية 12٪ من تاريخ 

رفع الدعوى وحتى  متام ال�صداد.  
ثالثا : الزامه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.

مكتب  �إد�رة �لدعوى 

      حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
حمكمة عجمان �لإحتادية �لإبتد�ئية 

تبليغ حكم بالن�ضر
يف �لدعوى رقم 2016/1210 جتاري )جزئي( 

اىل املحكوم عليهما 1- حمطة ال�صيم لغ�صيل ال�صيارات / 2-�صعيد م�صبح �صعيد حميل الكعبي / 
عجمان - م�صريف - �صارع احلمر - فيال 49 - ت : 067487272/0504323334

نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2017/2/26 م  
قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 

ل�صالح : البنك العربي املتحد - �ض م ع   بالتايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري. 
بالزام املدعي عليها بان يوؤديا بالت�صامن للبنك املدعي مبلغ 170.188.27 درهم مائة و�صبعني الف 
ومائة وثمانية وثمانني درهما و�صبعة وع�صرين فل�صا والفائدة القانونية 5٪ من تاريخ املطالبة 
حتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا 
ذلك من طلبات.  حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لعالنك بهذا 

التبليغ- حرر بتاريخ  2018/9/4 
مكتب �د�رة �لدعوى       

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
 �عالن بالن�ضر 

اىل املدعى عليه / �صامي ح�صن احمد حممد 
املدعي / �صامل علي �صامل خليفة الكعبي يف الدعوى رقم 2018/5274 الدائرة املدنية اجلزئية الأوىل 

نعلمكم بان    قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
- لت�صريح بقبول هذه الدعوى وحتديد اقرب جل�صة لنظرها الإعالن بها اأ�صول 

مع  درهم  الف  ع�صرون  فقط  درهم   20.000 وقدره  مبلغ  له  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  الق�صاء   -
الفائدة القانونية بواقع 9٪ �صنويا من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك يف 2017/7/8 وحتى ال�صداد التام 

- �صد ملف جلنة التوفيق وامل�صاحلة رقم 2018/909 نزاع مدين 
الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف - لذا يقت�صي ح�صورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى رقم 3  مبحكمة 
ال�صارقة الحتادية البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
ال�صاعة 8 ون�صف �صباحا وذلك  املوافق 2018/10/2   الثالثاء  ، وذلك يوم  امل�صتندات  بها كافة  مرفقا 
للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها اأعاله - بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ 

الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة �ل�ضارقة �لحتادية �لبتد�ئية 
مكتب �إد�رة �لدعوى  

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�ضارقة  �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �إد�رة �لدعوى

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�عالن حكم بالن�ضر

   يف  �لدعوى رقم 2018/514 جتاري كلي  
اىل املدعي عليه/1- بدر بن عو�ض بن عبداهلل احلربي  جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي / يو�صف علي هجول البدر وميثله / عبداهلل حممد ر�صول علي الهرمودي  
الدعوى  يف    2018/5/16 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
يوؤدي  ب��ان  املدعي عليه  ب��ال��زام  البدر  يو�صف علي هجول  اع��اله ل�صالح/   امل��ذك��ورة 
للمدعي مبلغ واحد وع�صرون مليون وثالثمائة الف درهم والزمته امل�صاريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       �عادة �عالن بالن�ضر        

   يف  �لدعوى 2018/2970  جتاري جزئي              
املدعي/  ان  القامة مبا  رم�صان  جمهول حمل  1-رانية حممود   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  قد  ال�صام�صي    جابر  �صليمان  حمد  نا�صر   / وميثله  ع  م  �ض   - الهالل  م�صرف 
 169.436.37( وق��دره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة  وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2018/9/23  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   Ch1.C.12
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       �عادة �عالن بالن�ضر        

   يف  �لدعوى 2018/2134  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- روك�ض اك�صم للتجارة - �ض ذ م م  2-يا�صمني بانو فريوز  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ اخلليج لنظمة الري والب�صتنة - �ض ذ م م وميثله / عامر 
�صيد حممد �صيد حمي رو�صن املرزوقي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
 1537239.26( وق��دره  مببلغ  والتكافل  والت�صامم  بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام 
ال�صتحقاق   تاريخ   من   ٪12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م( 
ال�صاعة  املوافق  2018/10/9   الثالثاء   التام.  وح��ددت لها جل�صة يوم  ال�صداد  وحتى 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       �عادة �عالن بالن�ضر        

   يف  �لدعوى 2018/2293  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-علي ح�صني �صومايل ح�صني ح�صن �صومايل  جمهول حمل القامة 
حمد  نا�صر   / وميثله  عامة  م�صاهمة  �صركة   - ال�صالمي  دب��ي  بنك  امل��دع��ي/  ان  مبا 
�صليمان جابر ال�صام�صي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
املدعي مبلغ وق��دره )169.957.00 دره��م( مبا يعادل اجمايل  ي��وؤدي للبنك  ب��اأن  عليه 
ما  عبارة عن  ال�صكر(  كيلوجرام من   67.982.80( وقدرها  م��وردة  الغري  ال�صكر  كمية 
تر�صد بذمة املدعي عليه ، مع الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة   وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�صة يوم اخلمي�ض  املوافق  2018/9/27  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

       �عادة �عالن بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2018/2799  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�صالون مالكة للتجميل - موؤ�ص�صة فردية  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ لوتاه بي �صي جاز - ذ م م - فرع دبي وميثله / عبداهلل خمي�ض غريب 
املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد    - اآل علي  الناخي 
القانونية بواقع 12٪ من  ت��وؤدي اىل املدعية وق��دره )2.927.38 دره��م( والفائدة  ب��اأن 
تاريخ  ال�صتحقاق احلا�صل يف 2016/3/21 وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة   وحددت لها جل�صة يوم 
فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة    2018/9/25 املوافق   الثالثاء  
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 بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

       �عادة �عالن بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2018/2435  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-كريلين للت�صويق - �ض ذ م م  2- راف�صال عبداهلل ميتايل �صوزاليكارا  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ روي��ال جلف باكيجنج -  م م ح   قد اأق��ام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم والتكافل بان 
يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )35.389 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12٪ �صنويا من 
وامل�صاريف  بالر�صوم  عليهما  املدعي  ال��زام  مع  ال�صداد  ال�صتحقاق  وحتى متام  تاريخ  
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2018/10/2  ال�صاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.C.12 بالقاعة  �ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2018/1016  مدين جزئي              

اىل اخل�صم املدخل / 1-�صركة النمر الذهبي للنقل الربي - �ض ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ الغرير لالن�صاءات املنيوم - �ض ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة الزام املدعي عليها ب�صداد وتعوي�ض املدعية مببلغ وقدره 400.000 
ريال �صعودي او ما يعادله بالدرهم الإماراتي 391.749.51 درهم ، مع الزامها بالفائدة 
القانونية بواقع 9 ٪ �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية - حتميل املدعي عليها كالة 
الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  
اأو  Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  2018/9/24  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2018/2957  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�صركة احمد بن د�صمال للمقاولت - ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ الغرير لالن�صاءات منتجات ا�صمنتية - �ض ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى 
 4.720( وق��دره  مبلغا  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
تاريخ  من  �صنويا   ٪9 بواقع  املبلغ  هذا  على  القانونية  الفائدة  اىل   بالإ�صافة  دره��م( 
ا�صتحقاق ال�صيك احلا�صل يف 2017/8/30 وحتى ال�صداد التام مع الزام املدعي عليها  
بالر�صوم وامل�صروفات  ومقابل اتعاب املحاماة  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  
اأو  2018/9/26  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2018/1817  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�صركة اإيكويك�ض داميوندز - م د �ض م )حاليا( �صركة اإي كيه داميوندز م د �ض 
م )�صابقا( وميثلها حاليا ال�صيد/ اميل جاينولني  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ر�صتم 
ماجديف وميثله / عبداهلل حممد علي الزري ال�صام�صي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  
دولر   )10.000.000( وق���دره  مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  الأوىل  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  الق�صاء 
القانونية بواقع  الفائدة  امريكي اوما يعادلهم بالدرهم الإماراتي وقدره 36.730.271.25 مع 
وامل�صاريف ومقابل  بالر�صوم  الزامها  التام مع  ال�صداد  ال�صيكا وحتى  ا�صتحقاق  تاريخ  12٪ من 
اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2018/10/7  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
 �إعالن حكم بالن�ضر    
 2018/68  جتاري كلي   

املدعي : �صركة �صاكن التجارية- ذ م م ، اجلن�صية :  العنوان : الإمارات - الع�صر للعقارات( - مكتب رقم )5-3( بردبي 
، �صارع راأ�ض اخلور - بناية عبد اهلل خربا�ض عبداهلل ، رقم الهاتف : 971043332095+  

اىل املدعي عليه : اريبيان تيك اند�صرتيز - �ض م ح - ذ م م -  اجلن�صية :    العنوان : الإمارات - راأ�ض اخليمة - اجلزيرة 
احلمراء - مقابل احلمراء مول - رقم الهاتف : 971072433143+ 

يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�صدرت بحقك وبتاريخ 2018/6/7 احلكم التايل: 
حكمت املحكمة : بعدم اخت�صا�صها قيميا بنظر الدعوى وامرت باحالتها اىل الدائرة التجارية الكلية لنظرها بجل�صة 

2018/4/17 وعلى قلم الكتاب اخبار الغائب من اخل�صوم مبنطوق هذا احلكم وابقت الف�صل يف امل�صاريف 
واحد  )اربعمائة  دره��م   451.457 مبلغ  املدعية  لل�صركة  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  ال�صركة  بالزام   -: املحكمة  حكمت 
وخم�صون الف ، واربعمائة �صبعة وخم�صون درهم( والفوائد القانونية بواقع 9٪ من تاريخ رفع الدعوى 2018/1/30 

حتى متام ال�صداد. والزمتها امل�صروفات ومائة درهم اتعاب املحاماة. 
حكما قابال لال�صتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�صاء هذا امليعاد دون الطعن 

على احلكم امل�صار اإليه فاإن املحكمة �صوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
 رئي�س ق�ضم �لت�ضجيل

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2018/805  عمايل جزئي             

اخل�صم   ، كون�صالتانت�ض  مانيجمنت  كونفيا�صينغ  امريت�ض   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املنطقة   - كون�صلتيت  ماجنميت  كو�صتادي  اأند  كونفين�صيج  �صي  اي  2-�صركة  املدخل/ 
احل��رة ملركز دب��ي للمنطقة احل��رة - جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حنان 
عبدالكرمي حيدري -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية 
القانونية ٪9  والفائدة  دره��م(  ع��ودة مببلغ )2300  دره��م( وتذكرة  وقدرها )166736 
من تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة   
املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   )MB990851350AE(ال�صكوى رقم 
اأو  Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�صور  2018/10/3  ال�صاعة 8.30 �ض  بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2018/2183  عمايل جزئي             

م�صوؤولية  ذات  �صركة   - العامة  للتجارة  ال��ب��ادي��ة   -1  / امل��دخ��ل  اخل�صم  اىل  
داي�صى جالينديز كالبيا    امل��دع��ي /  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم���دودة  جمهول حم��ل 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(    79445(
ورقم ال�صكوى)MB180518298AE( وحددت لها جل�صة يوم الثنني  
املوافق 2018/9/24  ال�صاعة 10.00 �ض  بالقاعة Ch1.A.1  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 بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2018/8152  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ���ض   - الفنية  ل��الأع��م��ال  ب��ي دي ون  ان   -1 / امل��دع��ي عليه  اىل 
اأقام  املدعي / كدبي عبداحلفيظ حممد عبدالغني قد  ان  القامة مبا  حمل 
 10600( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
ال�صكوى)mb183807444ae( وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    Ch1.A.1 ب��ال��ق��اع��ة  ����ض    8.30 ال�����ص��اع��ة    2018/10/3
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2018/8646  عمايل جزئي             

الن�صائية  جمهول حمل  املالب�ض  / 1-دار خرعوبه خلياطة  املدعي عليه  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ر���ص��ا اجل��وه��ري حممد ع��ب��داهلل -  ق��د اأق���ام عليك 
درهم(   20838( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة ورقم 
ال�صكوى)MB184798007AE( وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.1 بالقاعة  ���ض    10.00 ال�صاعة    2018/10/1
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       �عادة �عالن بالن�ضر        

   يف  �لدعوى 2018/9065  عمايل جزئي             
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- امل��رك��ز الي���ط���ايل ال��ط��ب��ي - ���ض ذ م م   جم��ه��ول حمل 
اأق��ام عليك  ال��غ��زاوى   قد  اأن املدعي/ح�صام �صيد حممد ابراهيم  القامة مبا 
درهم(   97933( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف  رق���م ال�صكوى 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت    )MB185272473AE(
Ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف  بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �صباحا     2018/10/9
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

       �عادة �عالن بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2018/7614  عمايل جزئي             

 اىل املدعى عليه/1- �صم�ض القمر لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �ض ذ م م   
اأقام  امل��دع��ي/ج��ول �صوف رو�صتام خ��ان -  ق��د  اأن  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
 19475( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف  رقم ال�صكوى 
املوافق  الرب���ع���اء   ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت    )MB183411383AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة  �صباحا    8.30 ال�صاعة    2018/10/3
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

       �عادة �عالن بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2018/8601  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- ند احلمر لالأعمال الفنية - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  اأكرب رحمت اهلل   قد  اأن املدعي/حممد  مبا 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )11000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB184629014AE( ال�صكوى  رق��م  وامل�صاريف   وال��ر���ص��وم  دره���م( 
�صباحا    8.30 ال�صاعة    2018/10/9 املوافق  الثالثاء   ي��وم  جل�صة  لها  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 بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم 2018/751   تنفيذ �ضرعي  
القامة  امل��دق��ه  جمهول حم��ل  كامل  ���ص��ده/1- جمال  املنفذ  اىل 
 / وميثله  ا�صكوبار  مادريد  �صي�صيليا  التنفيذ/مارتا  طالب  ان  مبا 
علي عبداهلل ماجد ال�صام�صي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 184.303.5 مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��اأن  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف 
حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذا العالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       �عادة �عالن بالن�ضر        

   يف  �لدعوى 2018/1539  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�صلطان عبدالرحمن حممد احمد احلو�صني - جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ البنك العربي املتحد وميثله/ موزة عبيد ربيع 
عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    - اخلظر 
املحاماة  ات��ع��اب  و  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   891858.81( وق���دره  مببلغ 
لها جل�صة  ال��ت��ام.   وح��ددت  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة  12٪ من 
 Ch2.E.22 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة  املوافق  2018/10/3   يوم الربعاء  
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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املال والأعمال

خالل لقاء �ملن�ش�ري و�ل�زير �الأول �جلز�ئري على هام�ض �نعقاد �للجنة �مل�شرتكة

الإمارات واجلزائر تبحثان �ضبل تعزيز العالقات الثنائية

لالرتقاء بج�دة �خلدمات �مل�جهة لقطاع �ال�شتثمار و�الأعمال يف �الإمارة

�ضروق  و اإجنازات  توؤ�ض�ضان مركز ال�ضارقة خلدمات امل�ضتثمرين

•• اأبوظبي-الفجر:

اأكد معايل املهند�ض �صلطان بن �صعيد املن�صوري وزير 
القت�صاد اأن العالقات الثنائية والقت�صادية بني دولة 
اجلزائرية  واجل��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
ترتكز على اأ�ص�ض متينة من الأخوة والحرتام املتبادل، 
جتمع  التي  والثقافية  التاريخية  بالروابط  مدعومة 
البلدين ال�صقيقني. واأو�صح معاليه اأنه يف ظل الدعم 
وتعزيز هذه  لتنمية  البلدين  قيادتي  الالحمدود من 
العالقات والنتقال بها اإىل م�صتويات جديدة ومتميزة، 
�صهد التعاون الإماراتي اجلزائري تطورات م�صتمرة يف 
خمتلف القطاعات ذات الهتمام امل�صرتك، ول �صيما يف 
املجالت القت�صادية والتجارية وال�صتثمارية، ف�صاًل 
عن تقارب مواقف البلدين ال�صقيقني جتاه العديد من 
اأهمية  معاليه  املنطقة، موؤكداً  ت�صهدها  التي  الق�صايا 
احلوار  وتكثيف  والتن�صيق  ال��ت��ع��اون  م�صتويات  زي���ادة 
خ���الل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة مب��ا ي��خ��دم ت��ط��ل��ع��ات البلدين 
الأمثل  للتعامل  مقاربتهما  وي��ع��زز  التنمية  لتحقيق 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  وامل��ت��غ��ريات  ال��ت��ح��دي��ات  م��ع 

والتنموية على ال�صاحتني الإقليمية والدولية.
ج���اء ذل���ك خ���الل ل��ق��اء م��ع��ايل امل��ه��ن��د���ض ���ص��ل��ط��ان بن 
الوزير  اأوي��ح��ي��ى  اأح��م��د  امل��ن�����ص��وري م��ع م��ع��ايل  �صعيد 
اجلزائر  يف  وذل�����ك  اجل����زائ����ري����ة،  ب��احل��ك��وم��ة  الأول 
العا�صمة على هام�ض اجتماعات الدورة الرابعة ع�صرة 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني  امل�صرتكة  للجنة 

واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.
اآل علي، �صفري دولة  ح�صر اللقاء �صعادة يو�صف �صيف 
الإمارات لدى اجلمهورية اجلزائرية، و�صعادة املهند�ض 
حم��م��د اأح��م��د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال�����ص��ح��ي، وك��ي��ل وزارة 

و�صعادة حممد �صالح  القت�صادية،  لل�صوؤون  القت�صاد 
�صلواح م�صت�صار وزير القت�صاد، و�صعادة عبد اهلل املعيني 
مدير عام هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�ض، وعدد 

من م�صوؤويل البلدين.
اأهمية  الج��ت��م��اع  خ��الل  القت�صاد  وزي��ر  واأك���د معايل 
�صيما من  البلدين ول  التعاون بني  ا�صتمرار وتطوير 
خالل خمرجات وتو�صيات اللجنة امل�صرتكة التي متثل 
وا�صتك�صاف فر�ض  التن�صيق  من�صة مهمة لدفع جهود 
مناق�صة  عن  ف�صاًل  البلدين،  يف  امل�صرتك  ال�صتثمار 
تعزيز  بهدف  اجل��ان��ب��ني،  ك��ال  ت��واج��ه  التي  التحديات 
ال�����ص��راك��ات ال��ت��ج��اري��ة وال���ص��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي ت��ع��ود على 

الدولتني ال�صقيقتني باملنافع امل�صرتكة.
اأن القطاعات القت�صادية التي حتمل  واأو�صح معاليه 
اأبرزها  م��ن  ومتنوعة،  ع��دي��دة  للتعاون  واع���دة  فر�صاً 
وال�صيافة  وال�����ص��ي��اح��ة  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة  ال��ط��اق��ة 
املعدنية  وال�������ص���ن���اع���ات  امل�����دين  وال����ط����ريان  وال���ن���ق���ل 
والزراعة  ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات  وال��ب��رتوك��ي��م��ي��ائ��ي��ات 

واخلدمات اللوج�صتية وغريها.
واأكد معايل الوزير املن�صوري اأن دولة الإمارات تتطلع 
 ،2020 دب��ي  اإك�صبو  يف  للجزائر  فعالة  م�صاركة  اإىل 
التخ�ص�صي  امل��ج��ال  وه��و  ال��ن��ق��ل،  جم��ال  يف  خ�صو�صاً 
ال���ذي اخ���ت���ارت اجل���زائ���ر امل�����ص��ارك��ة ف��ي��ه ع��رب جناحها 
اأه��م��ي��ة دعم  اخل��ا���ض ب��امل��ع��ر���ض.  واأك���د معاليه اأي�����ص��اً 
الت�صهيالت  توفري  ع��رب  البلدين  يف  اخل��ا���ض  القطاع 
الالزمة وا�صتك�صاف الفر�ض وتذليل العقبات، مبا يعزز 
م�صاريع  واإق��ام��ة  مثمرة  �صراكات  تطوير  على  قدرته 
وت�صهم  للبلدين  القت�صادية  الأج��ن��دة  تخدم  ناجحة 
يف رفع التبادل التجاري وزيادة التدفقات ال�صتثمارية 
بني  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  اإج���م���ايل  اأن  ي��ذك��ر  بينهما. 

596 مليون  اإىل نحو   2017 البلدين و�صل يف عام 
دولر، فيما و�صلت ال�صتثمارات الإماراتية يف اجلزائر 
اإىل اأكرث من 10 مليار دولر يف قطاعات متنوعة من 
اأبرزها الطاقة والعقارات وال�صياحة والرعاية ال�صحية 

وال�صناعات الدوائية واحلديد وال�صلب وغريها.

لقاء�ت ثنائية
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، ع��ق��د م��ع��ايل امل��ه��ن��د���ض ���ص��ل��ط��ان بن 
اللقاءات  من  �صل�صلة  القت�صاد  وزير  املن�صوري  �صعيد 
الثنائية الأخرى على هام�ض انعقاد اللجنة امل�صرتكة، 
وذلك مع عدد من اأ�صحاب املعايل الوزراء يف احلكومة 
اجلزائرية، حيث تطرقت الجتماعات اإىل بحث فر�ض 
التعاون امل�صتقبلية واآفاق تطوير ال�صراكة يف القطاعات 

ذات الأولوية.
ف��ق��د اج��ت��م��ع م��ع��ايل وزي���ر الق��ت�����ص��اد م��ع م��ع��ايل عبد 
ال���رح���م���ن راوي�������ة، وزي�����ر امل���ال���ي���ة اجل�����زائ�����ري، وبحث 
التعاون  ب��دف��ع  املتعلقة  الق�صايا  م��ن  جمموعة  معه 
العمل  تطوير  �صيما  ول  وال���ص��ت��ث��م��اري،  الق��ت�����ص��ادي 
بالتفاقيات املوقعة بني البلدين يف هذا ال�صدد، مثل 
ت�صجيع  واتفاقية  ال�صريبي  الزدواج  جتنب  اتفاقية 

وحماية ال�صتثمار.
ك��م��ا ب��ح��ث م��ع��ايل ال��وزي��ر امل��ن�����ص��وري م��ع م��ع��ايل عبد 
الريفية  والتنمية  ال��ف��الح��ة  وزي���ر  ب��وع��زق��ي،  ال��ق��ادر 
يف  التعاون  تنمية  �صبل  اجلزائر،  يف  البحري  وال�صيد 
الوزيران  وناق�ض  الطبيعية،  واملحميات  البيئة  جمال 
فر�ض التعاون وال�صراكة امل�صتقبلية يف جمالت الزراعة 
البلدين.  وم�صالح  روؤي��ة  يخدم  مبا  الغذائي  والأم���ن 
واأكد معايل الوزير املن�صوري اأن الأمن الغذائي ميثل 
ال�صرتاتيجية  ال�صيا�صات  يف  الرئي�صية  املرتكزات  اأحد 

التي تتبناها دولة الإمارات.
ويف لقائه مع معايل ال�صيد عبد القادر بن م�صعود، وزير 
اأن  املن�صوري  اأو�صح  التقليدية،  وال�صناعات  ال�صياحة 
ال�صياحة تعد من القطاعات ذات الأولوية يف الأجندة 
القت�صادية لدولة الإمارات، واأن الدولة لديها خربات 
املجال  ه��ذا  يف  متطورة  ا�صتثمارية  واإم��ك��ان��ات  وا�صعة 
للتعاون مع  وا�صعة  اآف��اق��اً  يفتح  ال��ذي  الأم��ر  احليوي، 
اجل��زائ��ر، ���ص��واء م��ن خ��الل تعزيز ال��رواب��ط يف جمال 
اإقامة م�صاريع  اأو من خالل  ال�صفر والطريان املدين، 
واخلدمات  وال��ف��ن��ادق  ال�صيافة  جم���الت  يف  جم��دي��ة 

ال�صياحية ذات اجلودة العالية.
قيطوين  م�صطفى  معايل  م��ع  املن�صوري  التقى  كما 
وزير الطاقة اجلزائري، حيث اأثنى على تطور م�صارات 
التعاون بني البلدين يف جمال الطاقة ول �صيما عرب 
الإماراتية  مبادلة  �صركتي  بني  ال�صتثمارية  ال�صراكة 
اأهمية  على  معاليه  و���ص��دد  اجل��زائ��ري��ة،  و���ص��ون��اط��راك 
ف��ر���ض وم�����ص��اري��ع ج��دي��دة يف  ق��دم��اً يف تطوير  امل�صي 
هذا املجال، مع الرتكيز على اأهمية التعاون يف جمال 
للتنمية  حم��وري��اً  قطاعاً  باعتباره  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 
الإماراتية  اخل��ربة  اأن  م��وؤك��داً  امل�صتقبل،  يف  امل�صتدامة 
الوا�صعة يف تطوير مقومات هذا القطاع تعزز اإمكانات 

التعاون امل�صتقبلي.
وخالل لقائه مع معايل يو�صف يو�صفي وزير ال�صناعة 
البلدين  بني  التعاون  اأهمية  املن�صوري  اأك��د  واملناجم، 
اأحد  تعد  التي  واملناجم  ال�صناعة  يف خمتلف قطاعات 
املرتكزات املهمة لرفع القدرة الت�صديرية، ف�صاًل عما 
املجال  ه��ذا  يف  وا�صعة  ا�صتثمارية  فر�ض  م��ن  تطرحه 
الإم���ارات واجلزائر من  به  احليوي، يف ظل ما تتمتع 

ثروات وخربة يف هذا املجال. 

•• ال�شارقة-الفجر:

وقعت هيئة ال�صارقة لال�صتثمار والتطوير 
للخدمات"،  "اإجنازات  و���ص��رك��ة  -���ص��روق، 
الطرفان  مبوجبها  يوؤ�ص�ض  تفاهم  مذكرة 
امل�صتثمرين  خل���دم���ات  ال�����ص��ارق��ة  م���رك���ز 
الذي �صيكون مقره يف الق�صباء، و�صيتوىل 
لت�صهيل  ومتطورة  نوعية  خدمات  تقدمي 
تاأ�صي�ض الأعمال واإجناز املعامالت اخلا�صة 
بامل�صتثمرين �صمن حمطة واحدة يف اإمارة 

ال�صارقة.
ت��رج��م��ًة لتو�صيات  امل��رك��ز اجل��دي��د  وج���اء 
الدورة الثانية من "ملتقى ال�صارقة" الذي 
انعقد يف العام املا�صي 2017 و�صارك فيه 
200 من �صناع القرار وروؤ�صاء  اأكرث من 
ال���دوائ���ر وامل��وؤ���ص�����ص��ات احل��ك��وم��ي��ة املحلية 
الروؤية  يف  بال�صتثمار  واملعنية  ومديريها، 
جانب  اإىل  ال�����ص��ارق��ة،  لإم����ارة  امل�صتقبلية 
دوليني متخ�ص�صني يف جمالت القت�صاد، 

والبتكار، والتقنية.
عالية  ج��ودة  ذات  بخدمات  املركز  ويتميز 
وتقنيات حديثة تتيح له توفري ت�صهيالت 
مثل  الإج����راءات  وت�صريع  لتي�صري  نوعية 
واحل�صول  التجارية  الرتاخي�ض  اإ���ص��دار 
امل�صاريع  لتاأ�صي�ض  الالزمة  املوافقات  على 
���ص��ي��ت��وىل ف���ري���ق املركز  اجل����دي����دة، ح��ي��ث 
واملعلومات  التفا�صيل  كافة  توفري  مهام 
بالتوا�صل  اإجنازها  واملتطلبات وم�صوؤولية 

املعنية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال��دوائ��ر  م��ع خمتلف 
لتخلي�ض املعامالت املطلوبة.

ووقع مذكرة التفاهم كل من �صعادة مروان 
التنفيذي  الرئي�ض  ال�����ص��رك��ال،  جا�صم  ب��ن 
والتطوير  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  ال�����ص��ارق��ة  ل��ه��ي��ئ��ة 
����ص���روق، وخ��م��ي�����ض ب���ن ���ص��امل ب���ن خمي�ض 
ال�صويدي، رئي�ض جمل�ض الإدارة يف �صركة 
من  عدد  بح�صور  للخدمات"،  "اإجنازات 

م�صوؤويل اجلانبني.
ال�صركال،  جا�صم  بن  م��روان  �صعادة  واأ�صار 
التي  الأه���داف  م��ع  ين�صجم  امل��رك��ز  اأن  اإىل 
خالل  م��ن  حتقيقها،  اإىل  ���ص��روق  ت�صعى 
القيمة  ع��ال��ي��ة  ن��وع��ي��ة  خ���دم���ات  ت���وف���ري 
ورواد  للم�صتثمرين  ال�����ص��ارق��ة  اإم�����ارة  يف 

الأعمال، تعزز مكانة الإمارة كبيئة جاذبة 
للم�صاريع  وح��ا���ص��ن��ة  الأع����م����ال،  ل���رج���ال 
العامة  التوجهات  حتقق  ال��ت��ي  التنموية 
واملتمثلة يف ا�صتدامة ال�صتقرار القت�صادي 

والجتماعي.
واأك�����د ال�����ص��رك��ال اأن ����ص���روق ت�����ص��ع��ى دوم���اً 
وتو�صيع  ج��دي��دة،  �صراكات  ا�صتقطاب  اإىل 
ذات  وجهات  موؤ�ص�صات  مع  التعاون  قاعدة 
خ���ربات خمتلفة ب��ه��دف اإث����راء ال��ت��ن��وع يف 
تطوير  ت�صتهدف  ال��ت��ي  والأف���ك���ار  ال����روؤى 
جمعة  حممد  وق��ال  القطاعات.   خمتلف 
ال�صارقة  ملكتب  التنفيذي  امل��دي��ر  امل�����ص��رخ، 
)ا�صتثمر  امل��ب��ا���ص��ر  الأج��ن��ب��ي  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار 
ال�صارقة  مركز  تاأ�صي�ض  اإن  ال�صارقة(:  يف 
خلدمات امل�صتثمرين ي�صري اإىل اأن الإمارة 
رئي�صة  وجهة  �صمعتها  تر�صيخ  يف  ما�صية 
بفاعلية  وت�صتجيب  املنطقة،  يف  لالأعمال 
امل�صهد  ال�����ص��ري��ع��ة يف  ل��ل��م��ت��غ��ريات  وك���ف���اءة 
الذي  ال���وق���ت  ويف  ال���ع���امل���ي،  الق��ت�����ص��ادي 
�صي�صكل املركز دفعة قوية جلهود الرتويج 
املحافل  خم��ت��ل��ف  يف  م�صتقباًل  ل��ل�����ص��ارق��ة 
املحلية والدولية، فاإنني على ثقة من اأننا 
�صنتمكن من موا�صلة تعزيز جاذبية املناخ 

ال�صتثماري.
امل�صتثمرين ب�صكل  املركز  "يدعم  واأ�صاف: 
مبا�صر من خالل اإمتام جميع اإجراءاتهم 
بكفاءة و�صرعة، ويجيب عن ا�صتف�صاراتهم 
ما  لكل  واح��دة  نافذة  و�صي�صكل  ب�صفافية، 

ال�صتثمارية،  باخلدمات احلكومية  يتعلق 
�صريكاً  ب�صفته  حم���وري���اً  دوراً  و���ص��ي��ل��ع��ب 
ا�صت�صارياً مهماً لرجال الأعمال الدوليني، 
�صاملة  روؤى  تلقي  على  يحر�صون  الذين 
ال�صتثمارية  ال��ب��ي��ئ��ة  ح����ول  وت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة 
ما  فيها،  و�صركاتهم  اأعمالهم  اإن�صاء  قبل 
اإىل  الوقت واجلهد، ويتيح النتقال  يوفر 
تلبي  ال��ت��ي  ال��راح��ة  م��ن  رفيعة  م�صتويات 
�صيكون  املركز  ب��اأن  امل�صرخ  ون��ّوه  رغباتهم. 
خطوة من خطوات عدة �صتتخذها ال�صارقة 
قادرة  خدمية  وم��راف��ق  من�صات  لتفعيل 
على جذب ال�صتثمارات النوعية املتو�صطة 

والكبرية من خمتلف دول العامل.
بن خمي�ض  �صامل  بن  ق��ال خمي�ض  ب���دوره، 

)�صروق(  م��ع  ال��ت��ع��اون  يفتح  ال�����ص��وي��دي: 
اآف��اق��اً ج��دي��دة على من��و اأع��م��ال اخلدمات 
ي�صهد  التي  الإم����ارة،  يف  املتميزة  النوعية 

فيها القطاع اخلدماتي تطوراً لفتاً.
)اإجن����ازات(  "�صتقّدم  ال�����ص��وي��دي  واأ���ص��اف 
الأعمال،  واإجن���از  اأداء  يف  الفنية  خربتها 
باعتبارها �صركة متخ�ص�صة وحمرتفة يف 
هذه النوعية من اخلدمات الفنية، كاإدارة 
الطلبات  وم��ع��اجل��ة  امل���رك���ز،  ال��ع��م��ل��ي��ات يف 
املخت�صة،  احل���ك���وم���ي���ة  ال�����دوائ�����ر  ل�����دى 
الأن�صطة  من  وغريها  والن�صخ  والطباعة 
املركز  ي��ح��ق��ق  اأن  م��ت��وق��ع��اً  ال�صلة"،  ذات 
تتمتع  التي  للمكانة  نظراً  ك��ب��رياً،  جناحاً 
ب��ه��ا ال�����ص��ارق��ة ل���دى ال��ك��ث��ريي��ن م��ن رجال 

الأعمال املحليني والأجانب.
لال�صتثمار  ال�������ص���ارق���ة  ه���ي���ئ���ة  وت���ع���ت���رب 
وال��ت��ط��وي��ر -����ص���روق ال��ت��ي ت��اأ���ص�����ص��ت عام 
ج���ذب  يف  م��ت��خ�����ص�����ص��ة  ه���ي���ئ���ة   2009
وا�صتقطاب امل�صتثمرين، وال�صركاء، ورجال 
بالفر�ض  تعريفهم  خ��الل  م��ن  الأع���م���ال، 
ال�صتثمارية يف اإمارة ال�صارقة، ف�صاًل عن 
تقدمي املعلومات الالزمة حول القطاعات 
فيها،  الق��ت�����ص��ادي  وال��ت��ن��وع  ال�صتثمارية 
املوؤ�ص�صات  م��ن  اإجن����ازات  �صركة  تعد  فيما 
ال���رائ���دة يف جم���ال ت��ق��دمي خ��دم��ات فنية 
م��ت��خ�����ص�����ص��ة، وم���ع���اجل���ة ال��ط��ل��ب��ات لدى 
املخت�صة، وغريها من  الدوائر احلكومية 

الأن�صطة ذات ال�صلة. 

هزاع بن زايد: معر�ص الإ�ضكان للمواطنني 
ين�ضجم مع خطط اأبوظبي التنموية 

•• اأبوظبي- وام:

التنفيذي  املجل�ض  نائب رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ه��زاع بن  ال�صيخ  �صمو  اأك��د   
بن�صخته  انطلق  ال��ذي  للمواطنني،  الإ���ص��ك��ان  معر�ض  اأن  اأبوظبي  لإم���ارة 

الرابعة اأم�ض، ين�صجم مع اخلطط التنموية لإمارة اأبوظبي.
الأ�صا�صية  امل��ح��اور  اأح���د  الإ���ص��ك��ان  اأن  على  ت�صريحات،  يف  ���ص��م��وه،  و���ص��دد 
لل�صيا�صات الجتماعية والقت�صادية، والرافعة الأ�صا�صية لال�صتقرار وبناء 

جمتمعات اآمنة حتافظ على م�صرية التنمية وتدفعها قدماً.
بنك  ينظمه  ال��ذي  املعر�ض  فعاليات  �صموه،  برعاية  انطلقت،  قد  وكانت 

اأبوظبي الأول ملدة ثالثة اأيام يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض.
يقام املعر�ض على م�صاحة 11 األف مرت مربع وي�صارك فيه 120 عار�صاً، 

وي�صمل جمموعة من الفعاليات والندوات.

اأبوظبي واإندوني�ضيا يبحثان تعزيز 
العالقات القت�ضادية والتجارية

•• اأبوظبي-وام:

التجارة  غ��رف  احت���اد  رئي�ض  الرميثي  مر�صد  ث��اين  حممد  ���ص��ع��ادة  بحث 
اأبوظبي  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  يف  وال�صناعة 
�صبل  الدولة  لدى  الإندوني�صية  اجلمهورية  �صفري  بجي�ض  ح�صني  و�صعادة 
بني  امل�صرتكة  ال�صتثمارات  وتعزيز  القت�صادي  التعاون  عالقات  تطوير 

ال�صركات واملوؤ�ص�صات العاملة يف اإمارة اأبوظبي واإندوني�صيا.
القت�صادي  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  وع��م��ق  متانة  على  الرميثي  ���ص��ع��ادة  واأك���د 
ب�صكل خا�ض  اأبوظبي  واإم��ارة  الإم���ارات عامة  دول��ة  التي تربط  والتجاري 
اأن  اإل  التي تعترب �صريكا جتاريا مهما لالإمارات واأبوظبي  اإندوني�صيا  مع 
اأرقام املبادلت التجارية بني البلدين ل تعك�ض الإمكانيات املتوفرة فيهما 
واملوؤ�ص�صات يف  ال�صركات  التعاون بني  مما يتطلب جهودا م�صرتكة لتعزيز 
خططها  يف  عليها  اأبوظبي  اإم��ارة  تركز  التي  املجالت  يف  خا�صة  البلدين 
واخلدمات  وال�صياحة  ال�صناعة  ق��ط��اع��ات  خا�صة  القت�صادية  وروؤي��ت��ه��ا 

ال�صحية والتعليم.
وامل�صتثمرين  الأعمال  رجال  لتعريف  اجلهود  م�صاعفة  اأهمية  اإىل  واأ�صار 
والقطاعات  اإندوني�صيا  املتاحة يف  ال�صتثمارية  بالفر�ض  اأبوظبي  اإمارة  يف 

واملجالت التي تتوفر بها هذه الفر�ض.
من جانبه دعا ال�صفري الإندوني�صي ال�صركات ورجال الأعمال وامل�صتثمرين 
يف دولة الإمارات لال�صتثمار يف بالده يف قطاعات ال�صياحة والبنية التحتية 

والنقل.
لال�صتثمار  جاذبة  بيئة  تهيئة  على  تركز  الإندوني�صية  احلكومة  اإن  وق��ال 
القت�صاد  وحتديث  لال�صتثمار  والرتويج  الإج���راءات  اخت�صار  خالل  من 
الأعمال  لرجال  الدعوة  موجها  عامليا..  مناف�صة  دول��ة  اإندوني�صيا  وجعل 
يف  �صيقام  اإندوني�صيا" ال��ذي  اإك�صبو  "تريد  معر�ض  حل�صور  الإم��ارات��ي��ني 

مدينة تاجنرياجن خالل الفرتة من 24-28 اأكتوبر املقبل.

دبي الذكية توقع اتفاقية لتعزيز 
ال�ضراكة مع  دبي التجاري

•• دبي- وام :

اتفاقية ثالثية  امل��ال��ي��ة  ودائ����رة  ال��ذك��ي��ة  ب��دب��ي  دب��ي ممثلة  وق��ع��ت حكومة 
الأطراف مع بنك دبي التجاري لتعزيز ال�صراكة القائمة بني الطرفني.

ال��دف��ع م��ن خ��الل بطاقات  ال�صراكة خ��دم��ات  البنك مب��وج��ب ه��ذه  ي��ق��دم 
الذكية للدفع  املبا�صر لالأفراد وال�صركات عرب بوابة حكومة دبي  اخل�صم 

الإلكرتوين.
وقع التفاقية كل من �صعادة و�صام لوتاه املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة حكومة 
دبي الذكية وجمال حامد املري املدير التنفيذي لقطاع احل�صابات املركزية 
دبي  لبنك  التنفيذي  الرئي�ض  ليندر  ف��ان  بريند  والدكتور  املالية  بدائرة 
التجاري. واأكد �صعادة و�صام لوتاه التزام املوؤ�ص�صة مبهمتها املتمثلة يف تبني 
التقنيات املتقدمة لت�صخريها يف خدمة املجتمع ب�صكل يجعل حياة النا�ض 
اأكرث �صهولة ويقربها من هدفها الأ�صمى جلعل دبي اأ�صعد واأذكى مدينة يف 
والقطاع  احلكومية  اجلهات  بني  والتعاون  ال�صراكة  اأن  .. مو�صحا  العامل 
الأم���ام مب��ا يتما�صى مع  اإىل  دب��ي  اأم��ر ���ص��روري لدفع طموحات  اخل��ا���ض 

توجيهات القيادة احلكيمة.
وقال: �صتوفر ال�صراكة مع مالية دبي وبنك دبي التجاري من خالل فتح 
الدفع  ق��ن��وات  اإىل  للو�صول  الفر�صة  للمتعاملني  الذكية  ال��دف��ع  من�صة 
توفري  على  وم�صاعدتهم  املعامالت  لت�صهيل  واملتقدمة  اجلديدة  الذكية 

الوقت واجلهد".
م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب ج��م��ال ح��ام��د امل���ري ع��ن ���ص��روره بتوقيع ح��ك��وم��ة دبي 
التفاقيات  اأن  موؤكدا  التجاري  دبي  بنك  مع  الأط��راف  ثالثية  التفاقية 
املربمة مع قنوات الدفع املهمة كالبنوك ترمي اإىل تعزيز اخلدمات املقدمة 
للمتعاملني عرب بوابة حكومة دبي الذكية واإتاحة مزيد من خيارات الدفع 
الرقمية التي توفر الوقت واجلهد على املتعاملني .. موؤكدا حر�ض دائرة 
اإحداث  اإىل  الرامية  القيادة الر�صيدة  اإطار �صعيها لتحقيق روؤية  املالية يف 
ال�صعادة  مب�صتويات  الرت��ق��اء  على  الإم����ارة  يف  ال��ك��ام��ل  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
لدى �صكان الإم��ارة وزواره��ا من خالل اإتاحة املجال اأمامهم ل�صداد ر�صوم 
اخلدمات احلكومية عرب بوابة دبي الذكية للدفع الإلكرتوين يف اأي وقت 

ومن اأي مكان.
ولفت اإىل اأن حكومة دبي تتحمل تكاليف مالية لقاء اخلدمات الإلكرتونية 
التي تتيحها للمتعاملني وهي �صعيدة بذلك كي توفر عليهم الوقت واجلهد 
الالزمني للو�صول اإىل مراكز اخلدمة. واأعرب الدكتور بريند فان ليندر 
ودائرة  الذكية  دب��ي  حكومة  مع  ال�صراكة  ه��ذه  عن  ب��الإع��الن  �صعادته  عن 
املالية مو�صحا اأن البنك يقوم بتطوير حلول مالية مبتكرة ت�صهم يف تعزيز 
دبي  حكومة  بوابة  مل�صتخدمي  وال��راح��ة  ال�صهولة  وتوفري  العمل  فعالية 
اإمارة  الذكية.. واأكد اأن البنك يلعب دورا رياديا متناميا يف ت�صريع حتول 
دبي اإىل مدينة ذكية من خالل اإطالق حلول م�صرفية متكاملة م�صممة 

لتلبية املتطلبات املالية لل�صركات واملوؤ�ص�صات.

�ملن�ش�ري يبحث مع وزر�ء �ملالية و�لطاقة و�ل�شناعة و�ل�شياحة و�لفالحة �جلز�ئريني فر�ض �لتعاون و�ل�شر�كة  
�ملن�ش�ري: �لعالقات �الإمار�تية �جلز�ئرية تق�م على �أ�ش�ض متينة من �الأخ�ة و�الحرت�م.. وفر�ض و��شعة للتعاون يف مظلة متن�عة من �لقطاعات
�لطاقة و�لطاقة �ملتجددة و�ل�شياحة و�لنقل و�لطري�ن �ملدين و�الأمن �لغذ�ئي و�خلدمات �لل�ج�شتية �أبرز حماور �لتعاون خالل �ملرحلة �ملقبلة

�جلز�ئر يف  �الإمار�ت  ��شتثمار�ت  دوالر  مليار�ت  و10   ..2017 يف  �لتجاري  �لتبادل  �إجمايل  دوالر  ملي�ن   596
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املال والأعمال

ر�ضيد املركزي  درهم  مليار   329.5
من العمالت الأجنبية يف اأغ�ضط�ص 

•• اأبوظبي- وام:

بلغ ر�صيد م�صرف الإمارات املركزي من العمالت الأجنبية 329.5 مليار 
درهم خالل �صهر اأغ�صط�ض 2018 وذلك مقارنة مع 326 مليار درهم يف 

�صهر ابريل من العام ذاته.
وبح�صب الح�صاءات التي اأ�صدرها امل�صرف املركزي ام�ض فقد بلغت قيمة 
الأر�صدة امل�صرفية والودائع لدى البنوك يف اخلارج 260.8 مليار درهم 

يف اأغ�صط�ض املا�صي مقارنة مع 255 مليار درهم يف ابريل.
ي�صمل  ل  الأجنبية  ال���ص��ول  ر�صيد  ف��اإن  امل��رك��زي  امل�صرف  ملعايري  ووف��ق��ا 
�صريحة الحتياطي لدى امل�صرف وحقوق ال�صحب اخلا�صة لدى �صندوق 

النقد الدويل.
ال�صيولة  ارتفعت  فقد  امل�صريف  للجهاز  النقدية  املجاميع  �صعيد  وعلى 
اجلاري  العام  الأوىل من  الثمانية  ال�صهور  ال�صامل ن3 خالل  مبفهومها 
مبقدار 76 مليار درهم ما رفع من اجمايل الر�صيد اىل 1.557 تريليون 

درهم تقريبا مقارنة مع 1.481 تريليون درهم يف يناير ال�صابق.
اغ�صط�ض  278 مليار درهم يف  اىل  ارتفاعها  الودائع احلكومية  ووا�صلت 
درهم  420 مليار  النقدية  امل�صرفية  الودائع  بلغت قيمة  املا�صي يف حني 

والودائع �صبه النقدية 791 مليار درهم.
ارتفع  فيما  اأغ�صط�ض  نهاية  م��ع  دره��م  مليار   83.2 امل�صدر  النقد  وبلغ 
ر�صيد النقد املتداول لدى اجلمهور خارج البنوك من 68.1 مليار درهم 

خالل فرتة الر�صد نف�صها بح�صب اح�صاءات امل�صرف املركزي.
بلغت  فقد  النقدية  بالقاعدة  اخلا�صة  ال��ت��ط��ورات  حركة  م�صتوى  وعلى 
درهم  مليار   132.7 منها  اغ�صط�ض  �صهر  يف  دره��م  مليار   354 قيمتها 
الحتياطي  لر�صيد  درهم  مليار   123.4 ونحو  الإي��داع  �صهادات  لر�صيد 
اللزامي للبنوك و83.2 مليار درهم للنقد امل�صدر يف حني و�صل ر�صيد 

احل�صابات اجلارية للبنوك لدى امل�صرف املركزي 14.6 مليار درهم.

دبي التجاري ي�ضت�ضيف  يامك�ص 
ال�ضرق الأو�ضط 30 اأكتوبر 

•• دبي - وام:

ينظم م��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي خ��الل ال��ف��رتة م��ن 30 اأك��ت��وب��ر حتى 
الأول من نوفمرب القادمني معر�ض "يامك�ض ال�صرق الأو�صط" - الفعالية 
ال�صنوية املتخ�ص�صة يف احللويات والوجبات ال�صريعة على م�صتوى ال�صرق 
الأو�صط و�صمال اأفريقيا - مب�صاركة اأكرث من 300 جهة عار�صة من 40 
م��ن خالل  الب��ت��ك��ار اجل��دي��دة  ال�صوء على موجة  دول���ة. وي�صلط احل��دث 
جلنة  اإ�صراف  حتت  تقام  والتي  البتكار  جوائز  لتوزيع  اخلا�صة  فعالياته 
اجلهات  اأبدعتها  التي  اجلديدة  املنتجات  اأف�صل  لتكرمي  م�صتقلة  حتكيم 

امل�صاركة يف املعر�ض.
وي�صهد قطاع احللويات يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا موجة لفتة من 
الإب��داع يف ظل �صعي ال�صركات الإقليمية والعاملية لبناء ح�ص�صها يف �صوق 
املنطقة مع تعزيز قدراتها على الت�صدير حيث من املتوقع اأن ت�صل قيمته 
�صنوي  اأي مبعدل منو   2021 عام  بحلول  اأمريكي  دولر  مليار   11 اإىل 

اإنرتنا�صيونال". مونيتور  "يورو  �صركة  بح�صب  وذلك  املائة  يف  قدره 18 
جوائز  اإن  الأو�صط"  ال�صرق  "يامك�ض  معر�ض  مدير  نابري  م��ارك  وق��ال 
اأع���داد  يف  تناميا  ي�صهد  ال���ذي  ال��ق��ط��اع  م�صتجدات  اآخ���ر  ت��واك��ب  يامك�ض 
املزودين الذين يدخلون ال�صوق و�صعيا متوا�صال من قبل املنتجني املحليني 
املتزايد على احللويات  والإقليميني لتعزيز قدراتهم بهدف تلبية الطلب 
امل�صاركة  قبول طلبات  بالفعل  بداأ  قد  اأنه  اإىل  ..لفتا  ال�صريعة  والوجبات 

ليتم الإعالن عن اأ�صماء الفائزين يف اليوم الأول من الفعالية.
على  ال����دورة  ه��ذه  و�صت�صتمل  خمتلفة  ف��ئ��ات  اأرب���ع  اإىل  اجل��وائ��ز  وتنق�صم 
برنامج لقاءات خا�ض بال�صرق الأو�صط يتيح للم�صرتين واملزودين الأولوية 
يف اإجراء حجوزات م�صبقة مع اجلهات العار�صة التي يعتقدون باأنها �صتكون 

�صاحبة التاأثري الأكرب على اأعمالهم.
فعاليات  اأرب��ع  من  واح��دا  الأو�صط" يعترب  ال�صرق  "يامك�ض  اأن  اإىل  ي�صار 
تتمحور حول الأطعمة وامل�صروبات وتهدف لتقدمي �صورة �صاملة عن قطاع 
اأمام اجلهات العاملية حيث يقام  التجزئة والأطعمة وامل�صروبات الإقليمية 
"�صوق  املاأكولت املتخ�ص�صة" وي�صتمل على  "مهرجان  اإىل جنب مع  جنبا 
املتخ�ص�صة  الإقليمية  الفعالية  "�صيفك�ض"  اإىل  اإ�صافة  العاملي"  التمور 
للماأكولت  ال��ت��ج��اري  امل��ع��ر���ض  هو�صت"  و"جلف  ال��ب��ح��ري��ة  ب���امل���اأك���ولت 
بدعم  الأرب���ع  الفعاليات  وحتظى  ال�صيافة  بقطاع  اخلا�صة  وامل�صتلزمات 

�صل�صلة معار�ض "جلفود" ال�صاملة.

التحويالت  درهم  مليار   88
خارج الدولة يف الن�ضف الأول 

•• اأبوظبي-وام:

بلغت قيمة حتويالت العمالة الأجنبية يف دولة الإمارات اإىل اخلارج نحو 
ن�صبتها  ب��زي��ادة   2018 العام  من  الأول  الن�صف  خ��الل  دره��م  مليار   88
من  نف�صها  ال��ف��رتة  خ��الل  دره���م  مليار   77.8 م��ع  مقارنة   13.1%
العام 2017 وذلك وفقا لأحدث الإح�صاءات التي اأ�صدرها اليوم م�صرف 

الإمارات املركزي.
وجاءت الزيادة امل�صجلة يف حتويالت العمالة الأجنبية خالل ال�صهور ال�صتة 
الأوىل من العام اجلاري مدعومة بالنمو الذي �صهدته حتويالتهم خالل 
بنمو  درهم  مليار  الربع الثاين من العام اجلاري والتي قفزت اإىل 44.4 
الثاين من  الربع  دره��م خالل  مليار   40.7 مع  باملقارنة   8.8% ن�صبته 

العام 2017.
وكانت حتويالت العمالة الأجنبية قد ارتفعت خالل الربع الأول من العام 
اجلاري اإىل 43.5 مليار درهم بزيادة ن�صبتها %17.3 عن الفرتة ذاتها 

من العام 2017.
الربع  خ��الل  الأجنبية  العمالة  حت��وي��الت  حركة  تفا�صيل  اإىل  وب��ال��ع��ودة 
34.8 مليار درهم  اأن  اأظهرت الإح�صاءات  العام اجلاري فقد  الثاين من 
منها جرى حتويلها عن طريق �صركات ال�صرافة يف حني جرى حتويل 9.6 

مليار درهم من خالل البنوك.

ي�شم ع�شر�ت �شركات �لتط�ير �لعقاري و�ملقاوالت و�لهند�شة و�إنتاج م��د �لبناء

يقام على مدى 3 �أيام حتت رعاية غرفة �ل�شارقة
�ضعيد بن �ضقر القا�ضمي يفتتح اأول معر�ص لال�ضتثمار العقاري يف خورفكان

بح�ش�ر  عدد من �ل�شركاء �ل�شينيني و 900 م�شارك  

دبي لل�ضياحة  ت�ضت�ضيف الدورة الأوىل من  موؤمتر  ال�ضني 

•• ال�شارقة – الفجر:

رئي�ض مكتب �صمو  ال�صيخ �صعيد بن �صقر القا�صمي نائب  اف��ت��ت��ح 
ملعر�ض  الأوىل  ال����دورة  فعاليات  الأرب���ع���اء(،  )ال��ي��وم  احلاكم بخورفكان 
ال�صتثمار العقاري يف "مركز اك�صبو خورفكان"، احلدث الأول من نوعه 
الذي  املعر�ض  ويجمع  ال�صارقة.  لإم��ارة  ال�صرقية  املنطقة  م�صتوى  على 
ُيقام برعاية غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة وبالتن�صيق مع دائرة الت�صجيل 
العقاري  التطوير  �صركات  م��ن  ع���دداً  مظلته  حت��ت  بال�صارقة،  ال��ع��ق��اري 
واملقاولت والهند�صة واإنتاج مواد البناء وموؤ�ص�صات م�صرفية، اإىل جانب 

عدد من الدوائر احلكومية الحتادية واملحلية.
�صبتمرب   21 حتى  فعالياته  ت�صتمر  ال��ذي  املعر�ض  افتتاح  حفل  وح�صر 
اجلاري،�صعادة/ را�صد  خمي�ض النقبي رئي�ض املجل�ض البلدي بخورفكان، 
العقاري،  الت�صجيل  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  ال�صام�صي  ع��ب��دال��ع��زي��ز  و���ص��ع��ادة 
و�صعادة  ال��ت��ج��ارة،  بغرفة  الإدارة  جمل�ض  ع�صو  امل��ال  �صلطان  و���ص��ع��ادة/ 
قطاع  عمل  ملجموعة  التمثيلية  اللجنة  ال�صويدي رئي�ض  غ��امن  �صعيد 
غرفة  مظلة  حتت  العاملة  العقارات  عمل  جمموعة  واأع�صاء  العقارات 
مدراء وروؤ�صاء الدوائر احلكومية  م���ن  ع���دد  ج��ان��ب��ه  واإىل  ال�����ص��ارق��ة، 
رئي�ض مكتب �صمو  ال�صيخ �صعيد بن �صقر القا�صمي نائب  وجت����ول   .
اأرج���اء  يف  ال��ت��ق��ل��ي��دي  الف��ت��ت��اح  ���ص��ري��ط  ق�����ض  ع��ق��ب  احلاكم بخورفكان، 
املعر�ض، حيث التقى عدداً من العار�صني الذين ا�صتعر�صوا اأمامه عدداً 
التخطيط  ت��زال قيد  التي ل  اأو  تنفيذها  العقارية اجل��اري  امل�صاريع  من 

والدار�صة.
واأثنى ال�صيخ �صعيد بن �صقر القا�صمي على مبادرة مركز اك�صبو خورفكان 
غ��رف��ة جت���ارة و�صناعة  ورع��اي��ة  ب��دع��م  امل��ع��ر���ض، منوهاً  ه��ذا  تنظيم  اإىل 
ال�صارقة ومركز اك�صبو ال�صارقة ودائرة الت�صجيل العقاري للحدث، م�صرياً 
اإىل اأن تنظيم هذا النوع من املعار�ض املتخ�ص�صة خطوة اإيجابية من �صاأنها 
اأن ت�صهم يف ت�صليط ال�صوء على الفر�ض ال�صتثمارية الكبرية املتاحة يف 
خمتلف القطاعات القت�صادية يف كافة مدن املنطقة ال�صرقية التي ت�صهد 
تطوراً مت�صارعاً يف �صوء ال�صرتاتيجية التنموية ال�صاملة لهذه املنطقة، 
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  احلكيمة  الروؤية  عن  واملنبثقة 
وتوجيهات  ال�صارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن 
بن  حممد  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  من  حثيثة  مبتابعة  ال�صديدة  �صمّوه 
�صلطان القا�صمي ويل عهد ونائب حاكم ال�صارقة رئي�ض املجل�ض التنفيذي 

لإمارة ال�صارقة.
واأكد نائب رئي�ض مكتب �صمو احلاكم بخورفكان اأن املنطقة ال�صرقية من 
تعترب  اخل�صو�ض،  وج��ه  على  خورفكان  ومدينة  عموماً  ال�صارقة  اإم���ارة 
وجهة ا�صتثمارية واعدة وت�صم الكثري من الفر�ض ال�صتثمارية املجزية 
���ص��واء يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري اأو غ��ريه��ا م��ن ق��ط��اع��ات الأع��م��ال كالتجارة 

وال�صناعة والزراعة وغريها، لفتاً اإىل حر�ض القيادة الر�صيدة على دفع 
جهود التنمية امل�صتدامة يف املنطقة ال�صرقية اإىل م�صتويات غري م�صبوقة 
تن�صيط  م��ن خ��الل  واإ���ص��ع��اده��م،  املنطقة  لأب��ن��اء  الكرمية  لتوفري احل��ي��اة 
احلركة القت�صادية وال�صتثمارية فيها وتنويع م�صادر الدخل وموا�صلة 
التي  امل��رن��ة  الت�صريعات  م��ن  ال�صتفادة  لتعزيز  التحتية،  البنى  تطوير 
املزايا  من  وغريها  ن�صبيا  املنخف�صة  الت�صغيل  وتكاليف  الإم��ارة  توفرها 

واحلوافز اجلاذبة للم�صتثمرين ورجال الأعمال.

نه�شة تنم�ية �شاملة 
اكد �صعادة عبدالعزيز اأحمد ال�صام�صي مدير عام دائرة الت�صجيل العقاري 
خا�ض  باهتمام  حتظى  ال�صارقة  لإم���ارة  ال�صرقية  املنطقة  اأن  بال�صارقة 
ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من 
نه�صة  ال�صرقية  املنطقة  �صهدت  حيث  ال�صارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض 
والتعليمية  واخلدمية  الجتماعية  الأ�صعدة  خمتلف  يف  �صاملة  تنموية 
والقت�صادية والثقافية اإ�صافة اإىل امل�صاريع ال�صياحية التي ا�صتفادت من 

الطبيعة املتميزة للمنطقة ال�صرقية.
واأ�صاد ال�صام�صي بجهود اك�صبو خورفكان ورابطة الأعمال يف تنظيم الدورة 
الأوىل من معر�ض رينيك�ض لال�صتثمار العقاري يف خورفكان والذي من 
�صاأنه اأن ميثل حلقة و�صل بني امل�صتثمرين يف املنطقة ال�صرقية واملطورين 
ال�صتثمار  ثقافة  ون�صر  العقارية  منتجاتهم  وت�صويق  لعر�ض  العقاريني 
على  لالإطالع  املنطقة  يف  العقاري  ال�صوق  حتفيز  اإىل  اإ�صافة  العقاري. 

التجارب الناجحة يف املجال العقاري.
حجم  اأن  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الول  للن�صف  ال��دائ��رة  اإح�صائيات  وبينت 
التداولت يف مدن املنطقة ال�صرقية بلغ 204 ماليني درهم فيما بلغت 
معامالت �صندات امللكية 861 معاملة ، منها 98 معاملة بيع فيما بلغت 
للزيادة  الأرق��ام مر�صحة  132 معاملة وهذه  العقاري  الرهن  معامالت 

بحكم ما يتوفر يف املنطقة من كثافة �صكانية وبنية حتتية متميزة .
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع��م��ر ي��ع��ق��وب امل��ن�����ص��وري م��دي��ر اإدارة ال��ف��روع يف دائرة 
املنطقة  يف  العقاري  لال�صتثمار  معر�ض  تنظيم  اأن  العقاري  الت�صجيل 
املطورين  الدوائر احلكومية ونخبة متميزة من  ال�صرقية مب�صاركة من 
اآفاق  ويفتح  املنطقة  يف  العقاري  القطاع  يحفز  اأن  �صاأنه  من  العقاريني 
باملنطقة  اخلا�صة  املزايا  على  للتعرف  وامل�صتثمرين  للمطورين  جديدة 
حر�ض  اإىل  واأ�صار  املنطقة  يف  ال�صتثمارية  للفر�ض  والرتويج  ال�صرقية 
خورفكان  اك�صبو  مع  بالتعاون  املعر�ض  تنظيم  يف  م�صاركة  على  ال��دائ��رة 

اإميانا من الدائرة بدعم كافة الأن�صطة والفعاليات العقارية يف الإمارة.
للجمهور  كافة خدماتها  �صتقدم  الدائرة  اأن  اإىل  املن�صوري  واأ�صاف عمر 
خالل  من  مبا�صرة  البيع  عقود  توثيق  ميكن  حيث  املعر�ض  اأي��ام  خ��الل 
من�صة الدائرة يف املعر�ض ودعا اجلمهور للح�صور وامل�صاركة وال�صتفادة 

الأخرى  وال��دوائ��ر  الدائرة  �صتنظمها  التي  املتخ�ص�صة  العمل  ور���ض  من 
امل�صاركة خالل اأيام املعر�ض.

حتفيز �ال�شتثمار
املعر�ض  اإن  خورفكان،  اك�صبو  مركز  مدير  املن�صوري  حممد  خليل  ق��ال 
الدولة  داخ��ل  م��ن  وامل�صتثمرين  الأع��م��ال  ل��رج��ال  مثالية  من�صة  ُي�صكل 
ال�صتثمار  فر�ض وجم��الت  على  قرب  بالتعرف عن  الراغبني  وخارجها 
مدينة  ويف  ال�����ص��ارق��ة  اإم����ارة  م��ن  ال�صرقية  املنطقة  يف  امل��ت��اح��ة  ال��ع��ق��اري 
خورفكان على وجه اخل�صو�ض، كما يتيح املعر�ض اإمكانية الطالع على 
للراغبني يف خو�ض  الدولة  املتاحة خارج  ال�صتثمارية  الفر�ض  عدد من 

جتربة ال�صتثمار اخلارجي و�صط ح�صور عدد من ال�صركات الأجنبية.
واأع��رب خليل املن�صوري عن �صكر مركز اك�صبو خورفكان لكل من غرفة 
دعمهم  على  العقاري  الت�صجيل  ودائ��رة  ال�صارقة  اك�صبو  ومركز  ال�صارقة 
تنظيم  يف  خ��ورف��ك��ان  اك�صبو  م��رك��ز  دور  ي��ع��زز  مب��ا  للمعر�ض  ورع��اي��ت��ه��م 
وا�صت�صافة الفعاليات وخدمة اأهايل املنطقة ال�صرقية وجمتمع الأعمال 
فيها مبا ُي�صهم يف حتفيز فر�ض ال�صتثمار وتن�صيط احلركة القت�صادية 

ودعم خمتلف قطاعات الأعمال اخلا�صة.

دعم �القت�شاد �ل�طني
التمثيلية ملجموعة  اللجنة  ال�صويدي رئي�ض  من جانبه قال �صعيد غامن 
زي��ادة حجم  اأن  ال�صارقة  العاملة حتت مظلة غرفة  العقارات  عمل قطاع 
ال�صتثمارات يف القطاع العقاري بال�صارقة يوؤكد على الثقة التي يحظى 
يف  رئي�صيا  حم��ورا  ي�صكل  وال���ذي  والإقليمي  املحلي  امل�صتويني  على  بها 
حتقيق ال�صتقرار القت�صادي وي�صهم يف تن�صيط احلركة التجارية ودعم 

الإقت�صاد الوطني والعاملني فيه 
وتاأتي اأهميته يف �صوء الطفرة العقارية والنه�صة العمرانية التي ت�صهدها 
دولة الإمارات عامة واإمارة ال�صارقة �صمناً، حيث ُيعترب القطاع العقاري 
اأكرث من  التقديرية  قيمته  وتبلغ  الدولة،  يف  القطاعات منواً  اأ�صرع  من 

اأمريكي(. دولر  مليار   250( درهم  مليار   918
وي�صارك يف فعاليات املعر�ض كل من دائرة الت�صجيل العقاري يف ال�صارقة، 
التنمية  ال�����ص��ارق��ة، ودائ����رة  وب��ل��دي��ة خ��ورف��ك��ان، وغ��رف��ة جت���ارة و�صناعة 
القت�صادية، وم�صرف ال�صارقة ال�صالمي، بالإ�صافة اىل ع�صرات ال�صركات 

املحلية والأجنبية العاملة يف القطاع العقاري واملجالت املرتبطة به.
جمموعة  م��ع  بالتعاون  خورفكان  اك�صبو  ُينظمه  ال��ذي  املعر�ض  ويفتح 
من  الزوار  اأمام  اأبوابه  املعار�ض،  تنظيم  يف  لينك" املتخ�ص�صة  "بيزن�ض 
ال�صاعة 10 �صباحاً ولغاية 1 ظهرا  ومن ال�صاعة 5 ع�صراً ولغاية 10 
ليال يومي الأربعاء واخلمي�ض )�صباحا وم�صاء(، ويوم اجلمعة فقط من 

ال�صاعة 5 م�صاء ولغاية 10 ليال.

•• دبي-الفجر:

�صبتمرب(   19( الأرب���ع���اء  ال��ي��وم  انطلقت 
"موؤمتر  م���ن  الأوىل  ال�������دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
ال�صياحة  دائرة  ت�صت�صيفه  الذي  ال�صني"، 
والت�صويق التجاري بدبي )دبي لل�صياحة( 
اأتالنت�ض  ف���ن���دق  يف  ي���وم���ني  م�����دار  ع��ل��ى 
حوايل  وح�صور  مب�صاركة  وذل��ك  النخلة، 
وال�صركاء  ال�صخ�صيات،   كبار  م��ن   900
مل�صاركة  ال�صني،  وم��ن  ال�صياحة  قطاع  يف 
وا�صتعرا�ض  ال�صيني،  ال�صوق  الروؤى حول 
اجلهود التي تبذلها "دبي لل�صياحة" نحو 
التزامها  على  وللتاأكيد  املهم،  ال�صوق  هذا 
امل�صتمر جتاه اأحد اأكرب اأ�صواقها الرئي�صية 

امل�صّدرة للزوار اإىل دبي.
وال�صني  دب��ي  ب��ني  املتميزة  ال��ع��الق��ات  اإن 
الإم��ارة ل�صتقبال  دليل على جاهزية  هي 
الأع����داد امل��ت��زاي��دة م��ن ال���زوار ال�صينيني، 
امل������ب������ادرات  م�����ن  ع������دد  ه����ن����اك  اأن  ح���ي���ث 
ال�صركاء  مع  بالتعاون  تنفذ  التي  الكربى 
 ،"Alipay" م���ث���ل  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ني 
حتقيق  ت�صمن  ال��ت��ي   ،  "WeChat"و
املزيد من الإجنازات والتطور.  ولقد عرب 
بطموح  اإعجابهم  عن  ال�صينيون  ال�صركاء 
وال��ت��زام دب��ي، وه��و ما جعلهم ي�صتمروا يف 
�صخم املزيد من ال�صتثمار وتقدمي الدعم 

لتعزيز جتربة الزائر.
الأداء  على  وا���ص��ح  كدليل  احل���دث  وي��اأت��ي 

من  يعترب  ال��ذي  ال�صيني،  لل�صوق  القوي 
بالن�صبة  من��واً  الأ�صرع  الرئي�صية  الأ�صواق 
لقطاع ال�صياحة يف دبي، حيث ا�صتقبلت دبي 
يف الن�صف الأول من العام اجلاري حوايل 
بلغت  بن�صبة منو  �صيني،  زائر  األف   453
العام  من  الفرتة  ذات  مع  مقارنة   9%
اجلديدة  ل��الإج��راءات  ك��ان  ولقد  املا�صي. 
الدخول  تاأ�صرية  على  باحل�صول  اخلا�صة 
لرعايا ال�صني عند الو�صول ملنافذ الدولة 
الأثر الكبري يف حتقيق هذا الأداء القوي، 
التي  ال�����ص��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
اأب��رم��ت م��ع ع��دد م��ن ال�����ص��رك��ات ال�صينية 
وفليجي  ه������واوي  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ال��ع��م��الق��ة 

وتين�صينت. 
امل��وؤمت��ر، قال  اأي���ام  اأول  ويف حديثه خ��الل 
العام  امل��دي��ر  امل����ري،  �صعيد  ه���الل  ���ص��ع��ادة 
التجاري  وال��ت�����ص��وي��ق  ال�����ص��ي��اح��ة  ل���دائ���رة 
�صعداء  "نحن  ل��ل�����ص��ي��اح��ة(:  )دب����ي  ب��دب��ي 
بالرتحيب ب�صيوفنا و�صركائنا من ال�صني 
تعترب  حيث  املهم.  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  مل�صاركتنا 
ال�صني اأحد اأ�صرع اأ�صواقنا الرئي�صية منواً، 
الإيجابي  الأداء  ه���ذا  ا���ص��ت��م��رار  ون��ت��وق��ع 
خالل العام املقبل. كما اأننا ن�صهد تطورات 
ك���ب���رية يف ه����ذا ال�������ص���وق، ون���ح���ر����ض على 
وبف�صل  زوارن��ا.  وتوقعات  تلبية متطلبات 
لل�صياحة" يف  "دبي  بذلتها  ال��ذي  اجلهود 
دبي  حققت  ا�صرتاتيجية،  اتفاقيات  اإب��رام 
النتائج الإي��ج��اب��ي��ة م��ن خالل  امل��زي��د م��ن 

عرب  ال�صينية  باللهجات  حمتوى  توفري 
اإىل رفع  مكاتبنا الأربعة هناك، بالإ�صافة 
الزوار  ل�صتقبال  لل�صياحة  دب��ي  جاهزية 
القطاع  التعاون بني  لعب  ال�صينيني. كما 
هذا  تعزيز  يف  مهماً  دوراً  واخل��ا���ض  ال��ع��ام 
فعاليات  بتن�صيط  القيام  النمو من خالل 
م�����ص��ت��وح��اة م���ن ال��ث��ق��اف��ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة، مثل 
وتوفري  ال�صينية،  ال�صنة  راأ���ض  احتفالت 
الزوار  ا�صتقبال  قادرة على  �صياحية  كوادر 
توقعات  يفوق  ال��ذي  بالأ�صلوب  ال�صينيني 
الزائر، وكذلك تكثيف  اجلهود  الرتويجية 
العمل  خ��الل  م��ن  ال�صيني،  ال�صوق  داخ��ل 
ف���ي���ه، وتعترب  ال�������ص���رك���اء  وال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع 
دبي  بذلتها  ال��ت��ي  اأب���رز اجل��ه��ود  م��ن  تلك 
ال�صابقة،  الثالثة  الأعوام  لل�صياحة خالل 
والتي �صاهمت يف حتقيق جناحات متوالية 

يف ال�صوق ال�صيني."
�صركاء  اأب���رز  ال�صني،  م��وؤمت��ر  يف  وي�صارك 
�صركة  ب��ي��ن��ه��م  وم����ن  ال�صياحة"،  "دبي 
فليجي، وهواوي، ومافوينجو، وتين�صينت، 
وي�صتعر�ض  ودي���ان���ب���ي���ن���ج.  ت���ري���ب،  و����ص���ي 
لل�صياحة"  "دبي  وخ��ط��ط  ج��ه��ود  امل��وؤمت��ر 
وي�صلط  ال�����ص��ي��ن��ي،  ب���ال�������ص���وق  اخل���ا����ص���ة 
حتظى  التي  املتاحة  الفر�ض  على  ال�صوء 
القطاع.  ال��ع��ام��ل��ني يف  ال�����ص��رك��اء  ب��اه��ت��م��ام 
وباإمكان امل�صاركني اختيار جل�صات النقا�ض 
والقطاعات  اه��ت��م��ام��ات��ه��م  ت��ن��ا���ص��ب  ال��ت��ي 
تلك اجلل�صات  �صتمنح  لهم، حيث  املنا�صبة 
للخطط  متكاماًل  ت�����ص��وراً  العمل  وور����ض 
املن�صات  ع���رب  وال���ت���واج���د  ال��ت�����ص��وي��ق��ي��ة، 
ال��رق��م��ي��ة، وت��ع��زي��ز امل��ح��ت��وى اخل��ا���ض بها، 
وك��ذل��ك ال��ت��ع��اون يف جم���ال ال��ط��ريان مع 
عدد من ال�صركاء من قطاع النقل اجلوي، 
وكذلك تطوير برنامج "نهج دبي" لي�صمل 

الزائر ال�صيني.
بعدد  التعريف  يف  دوراً  املوؤمتر  يلعب  كما 
من ال�صركاء الرئي�صيني يف ال�صوق ال�صيني 
ال�صياحة  يف عدة جم��الت مبا فيها قطاع 
املتاحة  الفر�ض  مناق�صة  وكذلك  وال�صفر، 
للعمل مع هوؤلء ال�صركاء جلعل دبي اأكرث 

ا�صتعداداً ل�صتقبال الزوار ال�صينيني.
بداية  وقعت يف  ق��د  لل�صياحة  دب��ي  وك��ان��ت 
العام اجلاري عدداً من اتفاقيات ال�صراكة 
وال���ت���ع���اون ال���ص��رتات��ي��ج��ي م���ع ن��خ��ب��ة من 

كربى ال�صركات ال�صينية لتعزيز التواجد 
�صركة  بينها  لدبي هناك، ومن  الت�صويقي 
هواوي، عمالق �صناعة الهواتف املتحركة، 
هواتفها  ت���زوي���د  ع��ل��ى  الت���ف���اق  ح��ي��ث مت 
م�صبقاً مبجموعة من ال�صور لدبي، تربز 
باعتبارها واحدة من  جمالياتها ومعاملها، 
عاملياً.  ال��رائ��دة  ال�صياحية  الوجهات  اأب��رز 
وك��ذل��ك ت��وف��ري حم��ت��وى اإب���داع���ي جذاب 
تطبيق  م�صتخدمي  ي�����ص��ت��ه��دف  دب���ي  ع��ن 
ه�����واوي ���ص��ك��اي ت���ون ل��ل�����ص��ي��اح��ة ال����ذي مت 
التجوال  وت��ط��ب��ي��ق��ات   ، م���وؤخ���راً  حت��دي��ث��ه 
اتفاقية  الدويل. كما وقعت دبي لل�صياحة 
تعاون م�صرتك مع �صركة فليجي، وموقع 
واأبرمت  بابا"،  "علي  الإلكرتوين  الت�صوق 
تين�صينت  �صركة  مع  ا�صرتاتيجياً  حتالفاً 
التي متثل ائتالفاً من جمموعة من كربى 
�صركات الإنرتنت يف ال�صني، وذلك بهدف 
الرتقاء مبكانة دبي والرتويج لها كوجهة 
مف�صلة للزوار من ال�صني، وكذلك اطالق 
وي  تطبيق  على  ال�صوتي  املر�صد  خا�صية 

ت�صات.
بالإ�صافة  لل�صياحة،  دب��ي  ج��ه��ود  وتعترب 
التزامها  على  �صهادة  �صركائها،  جهود  اإىل 
وعملها  ال�صينية،  ال�����ص��وق  جت��اه  امل�صتمر 
مميزة  �صياحية  جت���ارب  لتوفري  ال����دوؤوب 
كواحدة  لدبي  والرتويج  ال�صيني،  للزائر 
الرائدة  ال��ع��امل��ي��ة  ال���وج���ه���ات  اأف�����ص��ل  م���ن 

لل�صياحة الرتفيهية و�صياحة الأعمال. 
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املال والأعمال

غلفتيرن توقع اتفاقية امتياز 

لت�ضغيل ميناء ويلمنغتون 
•• ال�شارقة-وام:

لإدارة  ال��ع��امل  يف  وم�صتقلة  خ��ا���ص��ة  ���ص��رك��ة  اأك���رب   - "غلفتيرن"  وق��ع��ت 
املوانئ واخلدمات اللوج�صتية والتي تتخذ من امارة ال�صارقة مقراً لها 
- اتفاقية امتياز مع ولية ديالوير الأمريكية متنحها حقوقاً ح�صرية 
تعمل خاللها  عاماً   50 ملدة  ويلمنغتون  ميناء  وتطوير  وت�صغيل  لإدارة 
ال�صركة على تعزيز القدرات ال�صتيعابية ملحطات احلاويات ورفع الطاقة 

الإنتاجية الإجمالية للميناء.
املنا�صبة يف ويلمنغتون من  اأقيم بهذه  التوقيع خالل حفل ر�صمي   ومت 
جانب جون كارين حاكم ولية ديالوير مع بدر جعفر الرئي�ض التنفيذي 
ل�صركة الهالل للم�صاريع رئي�ض املجل�ض التنفيذي ملجموعة "غلفتيرن" 
يو�صف  ومعايل  ديالوير  لولية  الدولة  وزي��ر  بولوك  جيفري  بح�صور 
مانع العتيبة �صفري الدولة لدى الوليات املتحدة الأمريكية وعدد من 

م�صوؤويل الولية وكبار ال�صخ�صيات.
الأمريكية  ال���ذراع  وقعتها  التي  التفاقية  ع��ن  ي�صفر  اأن  املتوقع  وم��ن 
دولر  مليون   600 بقيمة  ا�صتثمارات  تنفيذ  عن  "غلفتيرن"  ملجموعة 
اأمريكي من �صاأنها تطوير امليناء وحتويله اإىل اأحد اأكرب بوابات الدخول 

اإىل ال�صاحل ال�صرقي الأمريكي.
م�صروع  اأ���ص��خ��م  ال�صفقة  ه���ذه  مب��وج��ب  ويلمنغتون  م��ي��ن��اء  و�صي�صبح 
ت�صطلع به �صركة اإماراتية يف الوليات املتحدة الأمريكية واأكرب ا�صتثمار 

تنفذه �صركة اإماراتية خا�صة يف الدولة على الإطالق.
بعد  ع��ام��اً  خم�صون  ومدتها  ال�صتثنائية  التفاقية  ه��ذه  توقيع  وي��اأت��ي 
مفاو�صات ا�صتمرت ملدة عام جرت خاللها عملية تقييم لقدرات واإمكانات 
املوانئ على ال�صعيد العاملي مبا يف ذلك يف  وتطوير  اإدارة  "غلفتيرن" يف 

الوليات املتحدة الأمريكية.
اأي�صاً  الأم��ري��ك��ي��ة  دي��الوي��ر  ولي���ة  م��ع  التفاقية  ه��ذه  توقيع  ي��اأت��ي  كما 
ولية  م��ع  ذات���ه  الإط����ار  يف  اأب��رم��ت  مبدئية  ام��ت��ي��از  لتفاقية  ا�صتكماًل 
ال�صتثمارات  جلنة  قبل  من  الر�صمية  املراجعة  ا�صتكمال  وبعد  ديالوير 
حقوقاً  ال�صركة  منح  مت  مبوجبها  والتي  املتحدة  الوليات  يف  الأجنبية 
والنقل  احلاويات  حمطة  حالياً  ال�صركة  وتدير  امليناء.  لإدارة  ح�صرية 
البحري متعددة الأغرا�ض يف ميناء "كانافريال" بولية فلوريدا وتقدم 
يف اإطار هذه العمليات اخلدمات اللوج�صتية للقوات امل�صلحة الأمريكية 

وقطاع �صناعة الف�صاء الأمريكي. 
���ص��ت��ل��ع��ب م���ن خ����الل ه����ذه التفاقية  اإن غ��ل��ف��ت��ي��رن  ك����ارين  وق����ال ج����ون 
ال�صتثنائية دوراً رئي�صياً يف �صخ ا�صتثمارات �صخمة يف ميناء ويلمنغتون 
الذي ل طاملا كان اأحد اأهم املراكز ال�صناعية يف ديالوير وكان لهذا امليناء 
وتعزيز  ديالوير  ل�صكان  العمل  فر�ض  توفري  يف  الف�صل  طويلة  لعقود 

املجتمعات املحلية يف الولية.
الرا�صخ  التزامنا  جت�صد  التفاقية  ه��ذه  اإن  جعفر  ب��در  ق��ال  جانبه  من   
التفاقية  تاأتي  حيث  الطويل  امل��دى  على  دي��الوي��ر  ولي��ة  مع  بالتعاون 
43 ع��ام��اً م��ن اخل����ربة ال��ط��وي��ل��ة ال��ت��ي اكت�صبتها  ت��ت��وي��ج��اً لأك����رث م��ن 
"غلفتيرن" باعتبارها اأقدم �صركة يف جمال اإدارة وت�صغيل املوانئ وحمطات 
احلاويات يف منطقة اخلليج اإذ كانت يف طليعة ال�صركات التي لعبت دوراً 
حمورياً يف ر�صم معامل قطاع املوانئ البحرية واخلدمات اللوج�صتية عرب 
العامل وتطويره. واأ�صاف انه منذ دخولنا ال�صوق الأمريكية من خالل 
�صخمة  ق��درات  اكت�صاف  يف  جنحنا   2015 اإدارتنا مليناء كانافريال يف 
اأف�صل  ع��ن  البحث  موا�صلة  م��وؤك��دا  قبل،  م��ن  معروفة  تكن  مل  كامنة 

الفر�ض ال�صتثمارية يف املنطقة. 
مع  ترتبط  الإم�����ارات  دول���ة  اإن  العتيبة  يو�صف  م��ع��ايل  ق��ال  جانبه  م��ن 
ا�صتثمارية قوية نتجت عنها فوائد ملمو�صة  املتحدة بعالقات  الوليات 
على م�صتوى اأن�صطة الأعمال وتوفري الوظائف يف كال البلدين، موؤكدا 
لقيام  يحتذى  مثاًل  يعد  ويلمنغتون  ميناء  يف  "غلفتيرن"  ا�صتثمار  اأن 
ال�صراكات القت�صادية املهمة و�صتوفر هذه التفاقية فر�ض عمل جديدة 

يف ويلمنغتون و�صتثمر عن فوائد اقت�صادية اإ�صافية. 
ومبوجب التفاقية �صتتوىل "غلفتيرن اأمريكا" اأي�صاً اإن�صاء معهد تدريب 
البحرية  املوانئ  العاملة مبجال �صناعات  الكوادر  متخ�ص�ض يف تدريب 
واخلدمات اللوج�صتية يف موقع تطوير امليناء والذي يهدف اإىل تدريب 
ما  امل��ج��اورة  واملناطق  دي��الوي��ر  ولي��ة  م��ن  �صنوياً  �صخ�ض   1000 نحو 

يعطي تاأثرياً تنموياً كبرياً للولية والقاطنني فيها.

مب�شاركة 3000 �شركة من 61 دولة 130 �ألف ز�ئر يف 4 �أيام

»طرق دبي« تعر�ص جتربتها يف م�ضاريع النقل اجلماعي مبوؤمتر »انو تران�ص 2018«

دائرة الطاقة �ضريكًا ا�ضرتاتيجيًا ملعر�ص الإ�ضكان للمواطنني باأبوظبي

•• دبي-الفجر:

الدورة  الأملانية برلني فعاليات  العا�صمة  انطلقت يف 
ال��ث��ان��ي��ة ع�����ص��رة مل���وؤمت���ر وم��ع��ر���ض ال���ت���ج���ارة العاملي 
لتكنولوجيا املوا�صالت والنقل )انو تران�ض 2018(، 
مب�صاركة اأكرث من 3000 موؤ�ص�صة و�صركة من 61 
 5 �صمن  اب��ت��ك��ار   200 ي��ق��ارب  م��ا  ت�صتعر�ض  دول����ة، 
والبنية  القطارات،  تكنولوجيا  هي:  رئي�صية  حم��اور 
والت�صميم  اجل��م��اع��ي،  وال��ن��ق��ل  ل��ل��ق��ط��ارات،  التحتية 

الداخلي، وحفر الأنفاق. 
وت�صارك هيئة الطرق واملوا�صالت بجناح كبري ي�صلط 
ال�صوء على اأهم امل�صاريع واملبادرات التي تنفذها، منها 
م�صروع م�صار 2020، ومركز التحكم املوحد لأنظمة 
النقل والطرق، ومنتدى دبي العاملي لإدارة امل�صاريع، 
وجائزة حمدان بن حممد لالبتك�ار يف اإدارة امل�صاريع، 
القيادة  ذات���ي  ال��ع��امل��ي للتنقل  دب��ي  وم��وؤمت��ر وحت���دي 
مبادرات  اإىل  اإ�صافة   ،2019 اأكتوبر  يف  يقام  ال��ذي 

الهيئة الطباعة ثالثية البعاد، والهايربلوب.
وت���راأ����ض ���ص��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر امل��دي��ر ال��ع��ام ورئي�ض 
وفد  وامل��وا���ص��الت،  ال��ط��رق  لهيئة  امل��دي��ري��ن  جمل�ض 
ال��ه��ي��ئ��ة امل�����ص��ارك يف ح��ف��ل اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���ض واملوؤمتر 
وزير  �صوير  اأندريا�ض  رعاية معايل  اأقيم حتت  ال��ذي 
املانيا،  يف  الرقمية  التحتية  والبنية  الحت��ادي  النقل 
ال��ن��ق��ل يف  ب��ول��ك م��ف��و���ص��ة  ب��ح�����ص��ور م��ع��ايل فيوليتا 
دولة  �صفري  الأحمد  علي  و�صعادة  الأوروب���ي،  الحت��اد 
وم�صوؤويل  الحت��ادي��ة،  اأملانيا  جمهورية  يف  الإم����ارات 
و�صم  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  م��ن  وامل��وا���ص��الت  النقل 
جمل�ض  ع�صو  امل��ال  عبيد  حممد  ال�صيد  الهيئة  وف��د 
اإبراهيم  عبداملح�صن  وال�صيد  الهيئة،  يف  امل��دي��ري��ن 
يون�ض املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة القطارات، وعدد من 

مدراء الهيئة وموؤ�ص�صة القطارات.
الهيئة اجلل�صة  ال��ط��اي��ر ووف���د  م��ط��ر  ���ص��ع��ادة  و���ص��ه��د 
روؤ�صاء  بح�صور  انطلقت  التي  للموؤمتر  الفتتاحية 
الهيئات وال�صركات امل�صغلة لأنظمة القطارات، وروؤ�صاء 
العامل،  ال��ق��ط��ارات يف  امل�����ص��ن��ع��ة لأن��ظ��م��ة  ال�����ص��رك��ات 
الرئي�ض  غوك  كري�صتيان  الدكتور  �صعادة  القى  حيث 
بامل�صاركني  ترحيبية  كلمة  برلني،  ملعار�ض  التنفيذي 
واحل�صور يف املوؤمتر، كما القى معايل اأندريا�ض �صوير 
يف  الرقمية  التحتية  والبنية  الحت���ادي  النقل  وزي��ر 
 Multi( املتعدد  التنقل  على  فيها  ركز  كلمة  املانيا 
Mobility(، و�صرورة توحيد الت�صريعات اخلا�صة 
بالتنقل بني الدول، وتناولت كلمة معايل فيوليتا بولك 
مفو�صة النقل يف الحت��اد الأوروب���ي، حم��ور التحول 
 Digitization in( النقل  خدمات  يف  الرقمي 
 Green &( امل�صتدام  والتنقل   ،)Mobility
وال�صتثمار يف   ،)Sustainable Transport
نحو  التحول  لدعم  الأخ��ري  الأول  امليل  ابتكار حلول 
اأن م�صتقبل التنقل يكمن يف  النقل اجلماعي، موؤكداً 
النظيف  ال�صتخدام  خ��الل  م��ن  البيئية  ال�صتدامة 
وانعدام  ال��ن��ف��اي��ات،  م��ن  ال�صليم  والتخل�ض  للطاقة 

ال�صو�صاء، واجلودة يف خدمة العمالء. 
 � )ال��ت��ن��ق��ل  ب��ع��ن��وان  نقا�صية  ع��ق��دت جل�صة  ذل���ك  ب��ع��د 
الب��ت��ك��ار وت��ع��دد ال��و���ص��ائ��ط امل�����ص��ت��دام��ة(، مت خاللها 

ا�صتعرا�ض اأهم احللول والبتكارات يف جمالت التنقل 
يف  الرقمي  وال��ت��ح��ول  املتكامل(،  التنقل  )اأو  املتعدد 
البنية التحتية للقطارات، والبتكار يف زيادة الطاقة 
ال�صتيعابية للقطارات دون زيادة امل�صاحات امل�صتغلة يف 
الإعالن  القمة  لها، ومت خالل  التحتية  البنى  اإن�صاء 
تنفيذها  ي��ج��ري  ال��ت��ي  ال��ق��ط��ارات  م�صاريع  اأه���م  ع��ن 

حاليا يف العامل.

ج�لة 
وقام �صعادة مطر الطاير املدير العام ورئي�ض جمل�ض 
الذي  امل��ع��ر���ض  اأج��ن��ح��ة  يف  بجولة  للهيئة،  امل��دي��ري��ن 
اأه����م احل���ل���ول والب���ت���ك���ارات يف جمالت  ي�����ص��ت��ع��ر���ض 
التحتية  البنية  يف  الرقمي  والتحول  املتعدد،  التنقل 
ال�صتيعابية  الطاقة  زي���ادة  يف  والب��ت��ك��ار  للقطارات، 
للقطارات دون زيادة امل�صاحات امل�صتغلة يف اإن�صاء البنى 
بخدمة  خا�صة  ح��ل��ول  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ل��ه��ا،  التحتية 
الب��ت��ك��ارات يف  اأح���دث  الهيئة  وف��د  ال��ع��م��الء، وتفقد 
اإدارة وت�صغيل القطارات، ويف ا�صتخدام  اأنظمة  جمال 
القطارات  ت�صنيع  يف  الأبعاد  ثالثية  الطباعة  تقنية 

وقطع الغيار امل�صتخدمة يف عمليات ال�صيانة.
واملوا�صالت يف  الطرق  الطاير جناح هيئة  كما تفقد 
ال�صوء على م�صاريع ومبادرات  ي�صلط  الذي  املعر�ض 
م�صروع  منها  اجلماعي،  النقل  منظومة  تطوير  يف 
دبي  مل��رتو  الأح��م��ر  اخل��ط  لتمديد   )2020 )م�صار 
موقع  اإىل  تاور"  اأن����د  ه���ارب���ر  "نخيل  حم��ط��ة  م���ن 
كيلومرتاً،   15 ب���ط���ول   2020 اإك�����ص��ب��و  م��ع��ر���ض 
ال��ن��ق��ل والطرق،  امل���وح���د لأن��ظ��م��ة  ال��ت��ح��ك��م  وم���رك���ز 
الذي يعد اأحد اأكرب واأحدث مراكز التحكم يف العامل 
ال��ذك��ي��ة، وق��درت��ه على  التقنيات  ت��وظ��ي��ف  م��ن ح��ي��ث 
التحكم وال�صيطرة والتكامل بني جميع و�صائل النقل 
املختلفة لهيئة الطرق واملوا�صالت، والتن�صيق بينها، 

النقل  حتديات  ملواجهة  للتنقل  ال�صليم  والتخطيط 
املختلفة يف الإمارة.

 ويتم من خالل املركز التحكم بجميع اأنظمة و�صائل 
ال��ت��ي ت�صمل م��رتو دب��ي وت���رام دبي  النقل اجل��م��اع��ي 
واملوا�صالت العامة ومركبات الأجرة، وو�صائل النقل 
البحري، اإىل جانب مراكز التحكم بالأنظمة املرورية، 
ويلبي املركز اجلديد متطلبات ا�صت�صافة دبي ملعر�ض 
ملنتدى  الهيئة يف جناحها  تروج  كما   ،2020 اإك�صبو 
دبي العاملي لإدارة امل�صاريع الذي تقام دورته اخلام�صة 
11 دي�صمرب املقبل حتت �صعار  8 اإىل  يف الفرتة من 
ب���ن حممد  وك���ذل���ك ج���ائ���زة ح���م���دان  الأمم(،  )ب���ن���اء 
لالبتك�ار يف اإدارة امل�صاريع، اإ�صافة اإىل موؤمتر وحتدي 
دبي العاملي للتنقل ذاتي القيادة الذي يقام يف اأكتوبر 
ال�صرق  نوعه على م�صتوى  الأول من  ويعد   ،2019
الوعي  زي��ادة  اإىل  املوؤمتر  ويهدف  واملنطقة،  الأو�صط 
وامل�صتقبلية  احلديثة  بالتقنيات  اخل��ا���ض  املجتمعي 
القطاع  ت��اأث��ريه��ا يف  ل��ل��م��وا���ص��الت، وحت���دي���د م���دى 
فيما  املختلفة،  التنقل  وا�صرتاتيجيات  ال�صتثماري 
تبلغ القيمة الكلية للجوائز املخ�ص�صة للتحدي اأكرث 
من خم�صة ماليني دولر، كما تعر�ض الهيئة مبادرتها 

يف الطباعة ثالثية الأبعاد، والهايربلوب.

قادة �لقطار�ت 
وح�صر �صعادة مطر الطاير املدير العام ورئي�ض جمل�ض 
امل��دي��ري��ن وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ق��م��ة ق���ادة القطارات، 
ثمان  مب�صاركة  امل��دن(،  م�صتقبل  )القطارات  بعنوان 
وال�صركات  ال��ه��ي��ئ��ات  روؤ����ص���اء  م��ن  ع��امل��ي��ة  �صخ�صيات 
امل�صغلة لأنظمة القطارات، وروؤ�صاء ال�صركات امل�صنعة 
لأنظمة القطارات يف العامل، وناق�صت القمة توجهات 
املدن يف خمتلف دول العامل للدمج الذكي للقطارات 

يف النقل اجلماعي. 

�جتماعات ولقاء�ت
عقد �صعادة مطر الطاير املدير العام ورئي�ض جمل�ض 
امل��دي��ري��ن يف ال��ه��ي��ئ��ة، ع���دة اج��ت��م��اع��ات ع��ل��ى هام�ض 
معايل  مع  اجتماعاً  عقد  حيث  امل��وؤمت��ر،  يف  م�صاركته 
خالله  مت  ال��ربي��ط��اين،  النقل  وزي��ر  جرايلن  كري�ض 
و�صركة �صريكو  الهيئة  التعاون بني  بحث م�صتجدات 
وا�صتعرا�ض  دب���ي،  وت���رام  م��رتو  ت�صغيل  ت��ت��ويل  ال��ت��ي 
خطط الهيئة امل�صتقبلية يف التو�صع يف م�صاريع مرتو 

دبي التي تت�صمن متديد اخلط الأخ�صر للمرتو.
بيرت  ���ص��ع��ادة مايكل  م��ع  اج��ت��م��اع��اً  ال��ط��اي��ر  كما عقد 
�صيمنز،  �صركة  يف  النقل  لقطاع  التنفيذي  الرئي�ض 
املن�صة  م�����ص��روع  يف  ال��ع��م��ل  ���ص��ري  مناق�صة  خ��الل��ه  مت 
من  دب��ي  تعد  حيث  دب���ي،  اإم����ارة  يف  للتنقل  املتكاملة 
ال���ع���امل ال��ت��ي ت��ط��وي��ر ه���ذه املن�صة،  امل����دن يف  اأوائ�����ل 
اإ�صافة اإىل التطبيقات الذكية، التي تتيح للمتعاملني 
اأجهزة  ع��رب  الهيئة  خ��دم��ات  خمتلف  على  احل�صول 
ال��ت��ع��اون يف  اإىل جانب بحث �صبل  ال��ذك��ي��ة،  ال��ه��وات��ف 
امل�صاريع  جمال الطباعة ثالثية البعاد، وا�صتعرا�ض 
امل�صتقبلية للهيئة يف جمال القطارات، واطلع الطاير 
والوفد املرافق له على احدث القطارات ذاتية القيادة 

التي ت�صنعها �صركة �صيمنز.
�صعادة  م��ع  اجتماعه  يف  الطاير  مطر  �صعادة  واط��ل��ع 
لنظمة  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  ك��روف��ورد  م��ي��الرد 
من  جمموعة  على  تالي�ض،  �صركة  يف  ال���ربي  النقل 
�صركة  اأطلقتها  التي  اجل��دي��دة  واخل��دم��ات  املنتجات 
اللياف  تقنية  على  امل�صتندة  احل��ل��ول  مثل  تالي�ض، 
ال�صوئية، ونظام اإدارة املرور اجلديد للخط الرئي�صي، 
و  Naia وتطبيقاتها  اجل��دي��دة  الرقمية  واملن�صة 

.Seltrac G7من اجلديد  واجليل   ،Eclipse

م��كبة �ملتغري�ت 
الطرق  اإن م�صاركة هيئة  الطاير:  �صعادة مطر  وقال 
تران�ض  )ان������و  وم����وؤمت����ر  م���ع���ر����ض  يف  وامل����وا�����ص����الت 
يف  املتخ�ص�صة  املعار�ض  اأك��رب  يعد  ال��ذي   ،)2018
�صعى  اإط��ار  يف  تاأتي  ال��ع��امل،  م�صتوى  على  القطارات 
تقنية  يف  امل��ت�����ص��ارع��ة،  امل��ت��غ��ريات  م��واك��ب��ة  اإىل  الهيئة 
واأف�صل  اخل���ربات  اإىل  والتعرف  ال��ق��ط��ارات،  �صناعة 
وت�صغيل  تنفيذ  جم��ال  يف  املتبعة  العاملية  املمار�صات 
اجلماعي،  النقل  وو���ص��ائ��ل  اأن��ظ��م��ة  خمتلف  و�صيانة 
واإجراءات الأمن وال�صالمة يف �صبكات املرتو، واجلودة 
يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات ل��ل��رك��اب، ك��م��ا اأن امل��ع��ر���ض يعد 
فر�صة جيدة لاللتقاء بال�صركات امل�صنعة للقطارات، 
واأنظمة النقل املختلفة، اإ�صافة اإىل توا�صل الهيئة مع 
ب�صكل  بالقطارات  النقل  جمال  يف  العاملية،  اخل��ربات 

خا�ض، واملوا�صالت ب�صكل عام.
جمال  يف  مهماً  دولياً  حدثاً  املوؤمتر  اأ�صبح  واأ���ص��اف: 
اأخرى  رئي�صة  مالمح  املعر�ض  يوفر  كما  القطارات، 
الداخلية،  والت�صاميم  للقطارات،  التحتية  للبنية 
الطرق  ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  ال���ق���ط���ارات،  ل��ع��رب��ات 
ت��خ��دم ق��ط��اع��ا ع��ري�����ص��ا م���ن املجتمع،  وامل���وا����ص���الت 
املعايري  وحتر�ض على تقدمي خدماتها، وفقا لأعلى 
ال��ع��امل��ي��ة، مب���ا ي��ت��ن��ا���ص��ب وال��ن��ه�����ص��ة ال��ت��ن��م��وي��ة، التي 

ت�صهدها اإمارة دبي يف خمتلف املجالت.

•• اأبوظبي-  الفجر:

الإ�صكان  ق���رو����ض  م��ع��ر���ض  ال��ط��اق��ة يف  دائ�����رة  ���ص��ارك��ت 
للمواطنني باأبوظبي الذي يقام حتت رعاية �صمو ال�صيخ 
التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  اأب��وظ��ب��ي،  لإم�����ارة 
21 �صبتمرب  18 اىل  ال��ف��رتة م��ن  ل��الإ���ص��ك��ان، وذل���ك يف 
وي�صارك  للمعار�ض.  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  اجل��اري 
يف املعر�ض الذي ينظمه بنك اأبوظبي الأول العديد من 
من  العار�صني  اىل  ا�صافة  واخلا�صة  احلكومية  اجلهات 

املكاتب ال�صت�صارية واملقاولني واملوردين.
وكيل  الفال�صي  ج��ر���ض  ب��ن  جمعة  حممد  �صعادة  واأ���ص��اد 
ال��ذي يحظى  الكبري  بالدعم  اأبوظبي،  الطاقة يف  دائ��رة 
الر�صيدة،  القيادة  قبل  من  ال��دول��ة  يف  الطاقة  قطاع  به 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لروؤية  تقديره  عن  معرباً 
بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه اهلل«، وتوجيهات 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويّل عهد 
ومتابعة  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي، 
�صمو ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ض املجل�ض 
فيها  ت�صهم  ال��ت��ي  التنمية  م�����ص��رية  لتعزيز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
املتكاملة  التحتية  البنية  م�صاريع  خ��الل  م��ن  ال��دائ��رة 
واأك��د وكيل دائ��رة الطاقة الدور  ال��دول��ة.   على م�صتوى 

الكبري الذي ت�صهم فيه الدائرة يف تطوير قطاع الطاقة 
متطلبات  توفري  اإىل  تهدف  متكاملة  ا�صرتاتيجية  وفق 
البنية التحتية لالإمارة والإ�صهام يف النه�صة احل�صارية 
احتياجات  وتلبية  ال��دول��ة،  ت�صهدها  ال��ت��ي  واملجتمعية 
مبا  وال�صناعية،  التنموية  وامل�صاريع  ال�صكاين  التو�صع 
لأعلى  وف��ق��ا  التحتية،  البنية  ا���ص��ت��دام��ة  ت��ع��زي��ز  يحقق 
معايري اجلودة وال�صالمة، واأ�صاف الفال�صي اأن م�صاركة 
الدائرة  ب��دور  التعريف  اىل  تهدف  ال��ع��ام  لهذا  ال��دائ��رة 
ا�صافة  الطاقة،  الرائدة يف قطاع  وم�صاريعها وخدماتها 
اىل اأهم مبادراتها يف جمال تر�صيد ال�صتهالك، م�صيداّ 
املعر�ض يف دوراته  الذي حققه  بالنجاح  الوقت نف�صه  يف 
هذا  منه  امل��رج��وة  الأه���داف  يحقق  اأن  ومتمنيا  ال�صابقة 
ب��دء مرحلة  ع��ن  ال��ع��ام.  واأعلنت دائ���رة الطاقة م��وؤخ��راً 
التنفيذ ملبادرة رفع كفاءة ا�صتهالك الطاقة يف ثمان مباٍن 
تابعة لها، وياأتي ذلك و�صمن التزام الدائرة بو�صع اأ�ص�ض 
يف  امل�صتدامة  التنمية  لتحقيق  مدرو�صة  علمية  وخطط 
اإح���دى م�صاريع برنامج  امل��ب��ادرة  اأب��وظ��ب��ي.  وتعد  اإم���ارة 
للتوزيع  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي  ل�صركتّي  ال��ت��اب��ع  "تر�صيد" 
اأوًل  امل�صروع وتطبيقه  دائ��رة الطاقة بتبني  ب��ادرت  حيث 
يحتذى  م��ث��اًل  لتكون  القيادة  زم��ام  واأخ���ذ  مبانيها  على 
ا�صتخدام  وتر�صيد  ت��وف��ري  اىل  امل�����ص��روع  ي��ه��دف  كما  ب��ه، 
اإمارة  يف  واخلا�صة  احلكومية  املباين  يف  واملياه   الطاقة 

اأبوظبي حيث يعترب امل�صروع الأول من نوعه لكفاءة اأداء 
الطاقة وفقا لقائمة خمتارة من �صركات خدمات الطاقة 
"اإي�صكو" ومن املتوقع اأن تفوق ن�صبة التوفري  يف املباين 
التابعة لدائرة الطاقة الثالثني باملئة وتوفري ما يقارب 
هذا  املعر�ض  زوار  و�صيتعرف  �صنوياً.  درهم  مليون   3.7
العام على جهود الدائرة يف جمال ان�صاء حمطات ال�صحن 
مب�صتجدات  ال��دائ��رة  اهتمام  وياأتي  ال�صم�صية،  بالطاقة 
كمنظم  ب��دوره��ا  ال��ت��زام��اً  للمركبات  الكهربائي  ال�صحن 

يت�صمن  الكهربائي، حيث  ال�صحن  لإط��ار عمل حمطات 
الإطار التنظيمي التعليمات الفنية اخلا�صة بها، اإ�صافة 
لدليل اإر�صادي لرتكيب هذه املحطات ل�صمان ال�صتخدام 
�صحن  مل��ح��ط��ات  التنظيمي  الإط����ار  يتكفل  ك��م��ا  الآم����ن، 
البيئة  باإيجاد  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  الكهربائية  ال�صيارات 
املالئمة لرتكيب حمطات ال�صحن على م�صتوى الإمارة، 
ملواكبة  الالزمة  التحتية  البنية  جاهزية  من  يعزز  مما 

الإقبال املتزايد على ال�صيارات الكهربائية.

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�عالن حكم بالن�ضر

                  يف  �لدعوى رقم 2017/2930  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-اأتو مي�صني لتجارة قطع غيار ال�صيارات �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/14  يف الدعوى 
املدعي  بالزام  )باتيك(  ال�صناعية  الفنية  ال��ب��واردي  ل�صالح/موؤ�ص�صة  اع��اله  املذكورة 
وفائدة  بامل�صاريف  والزمتها  دره��م   )19.145.50( مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها 
عليها  املدعي  والزمت  التام  ال�صداد  وحتى  م����ن:2017/8/22   ٪9 بن�صبة  التاأخري  عن 
قابال لال�صتئناف  . حكما مبثابة احل�صوري  املحاماة  واتعاب  درهم  والف  بامل�صاريف 
با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع��الن �صدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

�عالن حكم بالن�ضر
                  يف  �لدعوى رقم 2018/1427  جتاري جزئي 

بان  نعلنكم  القامة  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل  عليه/1-الريامي لال�صاءة  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/6/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
ل�صالح/جلف او�صن لال�صواء �ض.ذ.م.م بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعية مبلغ 
مقداره )53357.50( درهم وفائدة بواقع 9٪ �صنويا من تاريخ:2018/2/8 وحتى متام 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  خم�صمائة  ومبلغ  وامل�صاريف  بالر�صوم  والزمتها  ال�صداد 
ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

�عالن حكم متهيدي بالن�ضر
                  يف  �لدعوى رقم 2017/1748  جتاري كلي 

حمل  جمهول  راه��ولن  دليب   -2 ����ض.ذ.م.م  املراقبة  لنظمة  عليهما/1-با�صيفيك  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/البنك التجاري الدويل �ض.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/9/10 وقبل الف�صل يف الطعن بالتزوير واملو�صوع بندب 
الدعوى  ملف  على  الط��الع  مهمته  وتكون  باجلدول  ال��دور  �صاحب  املخت�ض  امل�صريف  اخلبري 
اىل  والنتقال  للم�صتندات  ا�صول  من  اخل�صوم  يقدمه  ان  ع�صى  وما  فيها  املقدمة  وامل�صتندات 
درهم  ال��ف  ع�صرون  مبلغ  وح��ددت  منه  املطلوب  لتحقيق  اليها  النتقال  �صرورة  ي��رى  اي جهة 
جل�صة  املحكمة  لها  وح��ددت  بايداعها  املدعي  الزمت  اخلبري  وم�صاريف  اتعاب  ذمة  على  امانة 
يوم اخلمي�ض املوافق:2018/9/27 ال�صاعة:09:30 �صباحا يف القاعة:ch2.E.21 ويف حال عدم 

�صداد المانة وجل�صة:2018/10/22 يف حال ايداعها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
 رئي�س �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2018/3190  جتاري جزئي

ان  القامة مبا  اهلل م�صحب جمهول حمل  1-خليفة حمد   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /الربغوثي للتجارة العامة ذ.م.م وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي 
وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد 
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12٪ من  )123.900( دره���م وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف وات��ع��اب 
املطالبة وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق:2018/10/10 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.C.14:بالقاعة �ض  ال�صاعة:08:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
مذكرة �عادة �عالن بالن�ضر

يف  �لدعوى 2018/321  ��ضتئناف جتاري   
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صروان �صينغ لل �صينغ بهوجال - كفيال �صخ�صيا  
لال�صتثمار  العربي  /امل�صرف  امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
وال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة - امل�����ص��رف   ق��د ا�صتاأنف ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�صادر 
بالدعوى رقم : 2017/573 جتاري كلي بتاريخ 2018/2/14    وحددت لها 
جل�صه يوم الثالثاء  املوافق 2018/10/23  ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ضتئناف

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم  2018/3004   تنفيذ جتاري  
م   جمهول حمل  م  ذ  ال�صراط للمقاولت - �ض  ���ص��ده/1-   املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/علي اكرب ذو الفقار دروي�صي بور وميثله 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  / احمد عبدالقادر احمد الهاجري  قد 
درهم  وق��دره )237731(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم  2018/3098   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صلطان �صقر �صعيد عبداهلل الكتبي - جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة بن حم العقارية - �ض ذ م م وميثله 
/ را�صد عبداهلل علي هوي�صل النعيمي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )153926( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم  2018/3023   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- هو�صبيتاليتي للخدمات ال�صت�صارية - دبي - املحدودة  
التنفيذ/�صركة فالكن �صيتي اوف  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
وندورز - �ض ذ م م وميثله / هانى رجب مو�صى عبداهلل اجل�صمي -  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )280831( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم  2018/3187   تنفيذ جتاري  
م   جمهول  م  ذ  �ض   - نا�صيونال جلف لالإن�صاءات  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
البناء - ذ م م  ال�صراع ملواد  التنفيذ/�صركة  حمل القامة مبا ان طالب 
وميثله / عامر �صيد حممد �صيد حمي رو�صن املرزوقي - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)131692.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم  2018/2186   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صحر حممد حممود علي الزارعي العو�صي  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع 
وميثله / خالد كلندر عبداهلل ح�صني - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )3248146.38(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف �لدعوى رقم  2018/3247   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- براند اند ترندز  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�صلطان بن حممد بن را�صد الهوميل وميثله / را�صد 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - النعيمي  هوي�صل  علي  عبداهلل 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )29968( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
مذكرة �عالن بالن�ضر

يف  �لدعوى 2017/2151  ��ضتئناف عمايل    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-مبارك حممد علي بخيت حممد  جمهول حمل 
املوا�صالت - �ض  امل�صتاأنف /فالرتان�ض خلدمات وانظمة  ان  القامة مبا 
ذ م م   قد ا�صتاأنف   احلكم ال�صادر بالدعوى رقم : 2017/8759 عمايل 
املوافق  اخلمي�ض   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت   2017/11/15 بتاريخ  جزئي 
وعليه   ch1.A.4 رق��م  بالقاعة  �صباحا    11.00 ال�صاعة    2018/9/27
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ضتئناف
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

مذكرة �عالن بالن�ضر
يف  �لدعوى 2018/1148  ��ضتئناف مدين    

الق�صر  2-موؤ�ص�صة  الرحمن   خمل�ض  ب�صر  1-ن��ور  �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
الالمع للمقاولت العامة  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /دار 
التاأمني - �ض م ع وميثله / �صيخه حممد �صيف علي املحرزي -  قد ا�صتاأنف 
بتاريخ  كلي  م��دين   2018/241 رق���م    بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
2018/8/15    وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�ض  املوافق 2018/10/4  ال�صاعة 
10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ضتئناف
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  �لدعوى 2018/554  جتاري كلي               

اىل امل��دع��ي عليه / 1-دل��ي��ب راه����ولن  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ بنك الفجرية 
البنك   2 ق   م  �ض  التجاري )اخلليجي(  اخلليج  بنك   1 وكيال عن  وب�صفته  نف�صه  الوطني عن 
���ض م ع  5 م�صرف  ���ض م ع  4 م�صرف عجمان  دب��ي ال�صالمي  ���ض م ع  3 بنك  املتحد   العربي 
ال�صارقة ال�صالمي - �ض م ع  6 بنك اخلليجي فرن�صا �ض م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 
)93/ 740.472.559 درهم( )�صبعمائة واربعني مليونا واربعمائة واثنني و�صبعني الفا وخم�صائة 
املطالبة وحتى  تاريخ  وت�صعة وخم�صون درهم وثالثة وت�صعون فل�صا( والفائدة بواقع 12٪ من 
متام ال�صداد.   وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2018/10/1  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�إخطار عديل 

رقم  2018/23284 
املنذر : حامد جواد عطيه اخلزرجي - عراقي اجلن�صية ب�صفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�صيب للمحاماة 
وال�صت�صارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب العدل حماكم دبي - ب�صفته وكيال عن / 

بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�صدقة من الكاتب العدل دار الق�صاء - ابوظبي  
املنذر اليه : من�صور بازايالث ب�صري بازايالث - هندي اجلن�صية - العنوان : ال�صارقة - القا�صمية - الطابق 

13 - �صقة رقم 1306 - هاتف رقم )529332787(  
مو�صوع : مطالبة مببلغ 18.501.41 درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ قيمته )18.501.41( درهم 
)ثمانية ع�صر الف خم�صمائة وواحد درهم واحد واربعون فل�ض فقط( وذلك خالل مدة �صبعة ايام من تاريخ 
هذا العالن - وال �صن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�صيارة التايل موا�صفاتها واملرهونة للمنذر 
امل��ادة 175&172 من قانون  )م��ازدا / ابي�ض / خ�صو�صي( رقم ) T/53969 ( ترخي�ض ) دبي ( طبقا لن�ض 

املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 �ملخطر      

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�إخطار عديل 

رقم  2018/23274 
املنذر : حامد جواد عطيه اخلزرجي - عراقي اجلن�صية ب�صفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�صيب للمحاماة 
وال�صت�صارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب العدل حماكم دبي - ب�صفته وكيال عن / 

بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�صدقة من الكاتب العدل دار الق�صاء - ابوظبي  
املنذر اليه : مارك روندول فاملور�ض �صيلفو�صا - فلبيني اجلن�صية ، العنوان : را�ض اخليمة - النخيل - بناية 

جلفار - �صقة رقم 5 - هاتف رقم )0502154864(  
مو�صوع : مطالبة مببلغ  52.755.88  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ قيمته )52.755.88( درهم 
)اثنان وخم�صون الف و�صبعمائة وخم�صة وخم�صون درهم وثمانية وثمانون فل�ض فقط( وذلك خالل مدة �صبعة 
التايل موا�صفاتها  ال�صيارة  ا�صفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع  ايام من تاريخ هذا الع��الن - وال �صن�صطر 
واملرهونة للمنذر )فورد ايكو �صبورت / احمر / خ�صو�صي( رقم ) E/34546 ( ترخي�ض ) دبي ( طبقا لن�ض 

املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 �ملخطر      

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�إخطار عديل 

رقم  2018/23273 
املنذر : حامد جواد عطيه اخلزرجي - عراقي اجلن�صية ب�صفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�صيب للمحاماة 
وال�صت�صارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب العدل حماكم دبي - ب�صفته وكيال عن / 

بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�صدقة من الكاتب العدل دار الق�صاء - ابوظبي  
الوطنية  بناية   - املطار  ابوظبي - طريق   : العنوان   : نبيل احمد علي - م�صرية اجلن�صية  ر�صا   : اليه  املنذر 

للدهانات - �صقة رقم 1303 - هاتف رقم )0566220430(  
مو�صوع : مطالبة مببلغ  111.953.09  درهم 

قيمته )111.953.09(  والبالغ  بذمتكم  املرت�صد  املبلغ  �صداد  ب�صرورة  ننذركم  فاإننا   - الخطار  ذلك  مبوجب 
درهم )مائة واحدى ع�صر الف وت�صعمائة وثالثة وخم�صون درهم وت�صعة فل�ض فقط( وذلك خالل مدة �صبعة 
التايل موا�صفاتها  ال�صيارة  ا�صفني لتخاذ كافة الج��راءات بيع  ايام من تاريخ هذا الع��الن - وال �صن�صطر 
واملرهونة للمنذر )هوندا بايلوت / ابي�ض/ خ�صو�صي( رقم ) 53372/ 14 ( ترخي�ض ) ابوظبي ( طبقا لن�ض 

املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 �ملخطر      

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�إخطار عديل 

رقم  2018/23269 
املنذر : حامد جواد عطيه اخلزرجي - عراقي اجلن�صية ب�صفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�صيب للمحاماة 
وال�صت�صارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب العدل حماكم دبي - ب�صفته وكيال عن / 

بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�صدقة من الكاتب العدل دار الق�صاء - ابوظبي  
املنذر اليه : دافيد بيرت رايلي - بريطاين اجلن�صية - العنوان : را�ض اخليمة - النخيل - بالقرب من داي تو 

داي - هاتف رقم )0554448751(  
مو�صوع : مطالبة مببلغ  25.554.40  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ قيمته )25.554.40( درهم 
)خم�صة وع�صرون الف وخم�صمائة واربعة وخم�صون درهم واربعون فل�ض فقط( وذلك خالل مدة �صبعة ايام من 
تاريخ هذا العالن - وال �صن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�صيارة التايل موا�صفاتها واملرهونة 
للمنذر )فورد اك�صبد�صن / بني / خ�صو�صي( رقم ) T /36964 ( ترخي�ض ) دبي ( طبقا لن�ض املادة 175&172 

من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 �ملخطر      

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�إخطار عديل 

رقم  2018/23275 
املنذر : حامد جواد عطيه اخلزرجي - عراقي اجلن�صية ب�صفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�صيب للمحاماة 
وال�صت�صارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب العدل حماكم دبي - ب�صفته وكيال عن / 

بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�صدقة من الكاتب العدل دار الق�صاء - ابوظبي  
املنذر اليه : حممد ا�صيف نور حممد ريجو - هندي اجلن�صية ، العنوان : ال�صارقة - القا�صمية - بناية �صما - 

�صقة رقم 1207 - هاتف رقم )052217140(  
مو�صوع : مطالبة مببلغ  20.737.19  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ قيمته )20.737.19( درهم 
)ع�صرون الف و�صبعمائة و�صبعة وثالثون درهم وت�صعة ع�صر فل�ض فقط( وذلك خالل مدة �صبعة ايام من تاريخ 
هذا العالن - وال �صن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�صيارة التايل موا�صفاتها واملرهونة للمنذر 
)مازدا 6 / ا�صود / خ�صو�صي( رقم ) Q/49852 ( ترخي�ض ) دبي ( طبقا لن�ض املادة 175&172 من قانون 

املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 �ملخطر      

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�إخطار عديل 

رقم  2018/23288 
املنذر : حامد جواد عطيه اخلزرجي - عراقي اجلن�صية ب�صفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�صيب للمحاماة 
وال�صت�صارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب العدل حماكم دبي - ب�صفته وكيال عن / 

بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�صدقة من الكاتب العدل دار الق�صاء - ابوظبي  
املنذر اليه : دانيل جاجار اقينو - فلبيني اجلن�صية - العنوان : را�ض اخليمة - الكورني�ض - بناية �صهيل �صقة 

102 - �ض ب : 34869 - هاتف رقم )0552314791(  
مو�صوع : مطالبة مببلغ  44.419.66  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ قيمته )44.419.66( درهم 
)اربعة واربعون الف واربعمائة وت�صعة ع�صر درهم وت�صة و�صتون فل�ض فقط( وذلك خالل مدة �صبعة ايام من 
تاريخ هذا العالن - وال �صن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�صيارة التايل موا�صفاتها واملرهونة 
للمنذر )�صيفرلية كروز/ ا�صود / خ�صو�صي( رقم ) A/21385 ( ترخي�ض ) راأ�ض اخليمة ( طبقا لن�ض املادة 

175&172 من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 �ملخطر      

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�إخطار عديل 

رقم  2018/23281 
املنذر : حامد جواد عطيه اخلزرجي - عراقي اجلن�صية ب�صفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�صيب للمحاماة 
وال�صت�صارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب العدل حماكم دبي - ب�صفته وكيال عن / 

بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�صدقة من الكاتب العدل دار الق�صاء - ابوظبي  
املنذر اليه : بريان ري�ض جروندن - بريطاين اجلن�صية - العنوان : ابوظبي - �صارع جمرية - ايالند - فيال 

7 - هاتف رقم )0552841796(  
مو�صوع : مطالبة مببلغ  279.116.75  درهم 

قيمته )279.116.75(  والبالغ  بذمتكم  املرت�صد  املبلغ  �صداد  ب�صرورة  ننذركم  فاإننا   - الخطار  ذلك  مبوجب 
درهم )مئتان وت�صعة و�صبعون الف ومائة و�صتة ع�صر درهم وخم�صة و�صبعون فل�ض فقط ل غري( وذلك خالل 
التايل  ال�صيارة  بيع  الج���راءات  كافة  ا�صفني لتخاذ  �صن�صطر  وال   - الع��الن  تاريخ هذا  اي��ام من  �صبعة  مدة 
موا�صفاتها واملرهونة للمنذر )�صيفروليه كروفيت / ا�صفر / خ�صو�صي( رقم ) I/76312 ( ترخي�ض ) دبي ( 

طبقا لن�ض املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 �ملخطر      

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�إخطار عديل 

رقم  2018/14118 
املنذر : حامد جواد عطيه اخلزرجي - عراقي اجلن�صية ب�صفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�صيب للمحاماة 
وال�صت�صارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب العدل حماكم دبي - ب�صفته وكيال عن / 

بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�صدقة من الكاتب العدل دار الق�صاء - ابوظبي  
املنذر اليه : طارق غنيم مو�صى �صامل غنيم - العنوان : دبي - ديرة - بور�صعيد - �صارع الرقة - بناية 62 - �صقة 

522 �صي - �ض ب 5055005 - هاتف  058905825  
مو�صوع : مطالبة مببلغ  122.169  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ قيمته )122.169( درهم 
)مائة واثنان وع�صرون الف ومائة وت�صعة وو�صتون درهم فقط ل غري( وذلك خالل مدة �صبعة ايام من تاريخ 
هذا العالن - وال �صن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�صيارة التايل موا�صفاتها واملرهونة للمنذر 
)هوندا اكورد - احمر - خ�صو�صي - رقم لوحة T/87792 �صنة ال�صنع 2017 - ترخي�ض دبي(   طبقا لن�ض املادة 

175&172 من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 �ملخطر      

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�إخطار عديل 

رقم  2018/14103 
املنذر : حامد جواد عطيه اخلزرجي - عراقي اجلن�صية ب�صفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�صيب للمحاماة 
وال�صت�صارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب العدل حماكم دبي - ب�صفته وكيال عن / 

بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�صدقة من الكاتب العدل دار الق�صاء - ابوظبي  
املنذر اليه : توينتي لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م -  العنوان : دبي - الق�صي�ض - بناية روكي للعقارات - �صقة 

رقم 410 - بجوار بنك امل�صرق - �ض ب 78760 - هاتف 0504592014  
مو�صوع : مطالبة مببلغ  20.309  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ قيمته )20.309( درهم 
)ع�صرون الف وثالثمائة وت�صعة درهما فقط ل غري( وذلك خالل مدة �صبعة ايام من تاريخ هذا العالن - وال 
�صن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�صيارة التايل موا�صفاتها واملرهونة للمنذر )هيونداي اك�صت - 
ر�صا�صي - خ�صو�صي - رقم لوحة C/97284 �صنة ال�صنع 2015 ترخي�ض دبي(  طبقا لن�ض املادة 175&172 

من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 �ملخطر      

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�إخطار عديل 

رقم  2018/23283 
املنذر : حامد جواد عطيه اخلزرجي - عراقي اجلن�صية ب�صفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�صيب للمحاماة 
وال�صت�صارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب العدل حماكم دبي - ب�صفته وكيال عن / 

بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�صدقة من الكاتب العدل دار الق�صاء - ابوظبي  
املنذر اليه : املا�ض لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م- العنوان  : دبي - بور�صعيد - بناية احمد - حمل رقم 1 - �ض 

ب : 87432 - هاتف رقم )0504210102(  
مو�صوع : مطالبة مببلغ  10.521.22  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ قيمته )10.521.22( درهم 
)ع�صرة الف وخم�صمائة وواحد وع�صرون درهم واثنان وع�صرون فل�ض فقط( وذلك خالل مدة �صبعة ايام من 
تاريخ هذا العالن - وال �صن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�صيارة التايل موا�صفاتها واملرهونة 
للمنذر )هوندا اكورد / ابي�ض / خ�صو�صي( رقم ) P/94120 ( ترخي�ض ) دبي ( طبقا لن�ض املادة 175&172 

من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 �ملخطر      

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�إخطار عديل 

رقم  2018/17551 
املنذر : حامد جواد عطيه اخلزرجي - عراقي اجلن�صية ب�صفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�صيب للمحاماة 
وال�صت�صارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب العدل حماكم دبي - ب�صفته وكيال عن / 

بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�صدقة من الكاتب العدل دار الق�صاء - ابوظبي  
املنذر اليه : بريان ري�ض جروندن - الوليات املتحدة - اجلن�صية  - العنوان : دبي - بيحرات جمريا - جممع 

رقم 41 - رقم ال�صقة 7 - هاتف رقم )0552841796(  
مو�صوع : مطالبة مببلغ  73.248.61  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ قيمته )73.248.61( درهم 
)ثالثة و�صبعون الف ومائتان وثمانية واربعون درهم وواحد و�صتون فل�ض فقط( وذلك خالل مدة �صبعة ايام 
من تاريخ هذا العالن - وال �صن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�صيارة التايل موا�صفاتها واملرهونة 
للمنذر )هامر ات�ض 2 / رمادي ف�صي / خ�صو�صي / دبي( رقم ) S/17950 ( ترخي�ض ) دبي ( طبقا لن�ض املادة 

175&172 من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 �ملخطر      

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
 �خطار دفع بالن�ضر

   يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم 2018/121   �لتنفيذ �ملدين     
اىل املحكوم عليه : فائز ح�صن عنرت ممثل �صركة عنرت ل�صترياد وت�صدير الديزل  ذ م م ، اجلن�صية : 

لبنان ، العنوان : الإمارات راأ�ض اخليمة - الق�صيدات ، الهاتف املتحرك : 9710557911931+ 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ض اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ 2017/11/14  يف ق�صية 

)243/2017( جتاري كلي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 1668540.10 درهم �صامال الر�صوم وامل�صاريف  
املحكوم له : �صركة زتكو للتجارة العامة- ذ م م  وميثلها مديرها ال�صيد / عبيد حممد �صالح زبني ، 
بوكالة الدكتور / ابراهيم ح�صن املال )املحامي( اجلن�صية     ، العنوان : الإمارات دبي - الرب�صاء بناية 

الرب�صاء لالعمال - الهاتف املتحرك  9710556606074+ 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل بالرقم امل�صار اعاله. 

مالحظات : بالإ�صافة اىل باقي منطوق احلكم 
فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة 
والر�صوم   ، لتنفيذ احلكم  املنا�صبة  القانونية  الج��راءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فان  ذلك  تخلفك عن 

املرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�ضم �لتنفيذ

 حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
   �عالن بالن�ضر للم�ضتاأنف �ضدها بجريدة و��ضعة �لنت�ضار 

يف �ل�ضتئناف رقم 956 ل�ضنة 2018 م مدين  
اىل امل�صتاأنف �صدها : جمعية مالك برج 606 بالنهده 

نعلنكم بان امل�صتاأنفة : �صركة امليزان للمقاولت - فرع ال�صارقة 
قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر يف الق�صية املدنية رقم 2239 ل�صنة  2014 اإداري كلي  ال�صارقة 
وقد حتدد لنظره جل�صة 2018/9/24م - يف متام ال�صاعة التا�صعة والن�صف �صباحا مبقر 

هذه املحكمة امام الدائرة املدنية الثانية 
لذا يرجى التف�صل باحل�صور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف حالة غيابكم 

فان املحكمة �صتبا�صر نظر ال�صتئناف وفقا لحاكم القانون.  
ملحوظة : ين�صر هذا العالن على نفقة امل�صتاأنف دون اأية م�صوؤولية على املحكمة جتاه 

حقوق الغري.
 رئي�س قلم �لكتاب 

�لمار�ت �لعربية  �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2018/1808  جتاري كلي

���ض.ذ.م.م 2- جيفانا ده��ارا ك�صامنكي  اىل املدعي عليه / 1-رابتور للكمبيوتر 
�صتي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /م�صرف اأبوظبي ال�صالمي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة ب�صحة وتثبيت اجراءات احلجز التحفظي 
ال�����ص��ادر مب��وج��ب احل��ك��م رق��������م:87/2018 ا���ص��ت��ئ��ن��اف ت��ظ��ل��م جت����اري الر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق:2018/9/25 
ال�صاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

   يف �لدعوى رقم 2018/3119 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- �صركة تيما التجارية �ض.ذ.م.م 2- غالم ر�صا اكرب علي 
التنفيذ/ طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ر�صا  غ��الم  ر�صا  انفال   -3
�صركة اخلليج للتمويل �ض.م.خ وميثله:�صيخه حممد �صيف علي املحرزي قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�صامن  بدفع 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )510023.39( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

   يف �لدعوى رقم 2018/3178 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- يا�صر مثنى م�صعد احمد جمهول حمل القامة مبا 
وميثله:جابر  ���ض.م.ع  ال�صالمي  الم��ارات  التنفيذ/م�صرف  طالب  ان 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صالمي  را�صد  جابر  حممد  را�صد 
وق��دره )2159089.19(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

   يف �لدعوى رقم 2018/666 تنفيذ �ضرعي
ان  املنفذ ���ص��ده/1- يون�ض علي خ��ان جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اىل 
طالب التنفيذ/كانوال فاطمة يون�ض علي خان قد اأقام عليك الدعوى 
الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  بتنفيذ  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  م�صلمني  نف�ض  اح��وال  رق����م:1411/2017 
)42860( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف من تاريخ ال�صتحقاق وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2018/9056  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الن�صر البي�ض لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  مبا ان املدعي /ن�صر علي ن�صر توفيق ن�صر قد 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )26574 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
وحددت   MB185032723AE:ال�صكوى درهم( والر�صوم وامل�صاريف  رقم 
 ch1.A.1:لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2018/10/1 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2018/377  عمايل كلي

دب��ي جم��ه��ول حمل  ف��رع  ك��وم��ودور للمقاولت ذ.م.م -  امل��دع��ي عليه / 1-���ص��رك��ة  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حازم حممد الزير قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )223.582 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والفائدة 
القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد والزامها �صهادة نهاية 
وحددت لها   MB181324736AE:اخلدمة والر�صوم وامل�صاريف  رقم ال�صكوى
جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/9/25 ال�صاعة 10.30 �ض بالقاعة:ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان الدعوى احيلت من 

الدائرة اجلزئية اىل الدائرة الكلية .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

       �عادة �عالن بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2018/5974  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هايتك انرتيورز �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ازم��ي  ع��ب��داهلل  حممد  ح�صن  وميثله:احمد  ب���ادي  /بيجو 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )42634 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
�صكوى  التام  ال�صداد  وحتى  الدعوى  اقامة  تاريخ  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
 2018/10/3 املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�صة  وحددت   mb182114821ae:رقم
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �ض   08.30 ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       مذكرة �عالن متظلم �ضده بالن�ضر  

   يف  �لدعوى 2018/492  تظلم جتاري
اىل املتظلم �صده / 1-عي�صى النوبي �صامل 2- من�صور عي�صى النوبي �صامل جمهول 
حمل القامة مبا ان املتظلم / بنك الحتاد الوطني �ض.م.ع وميثله:منى احمد 
عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم 
من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 747/2018 امر على عري�صة جتاري والر�صوم 
وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/9/23   ال�صاعة 08.30 �ض 
بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       مذكرة �عالن متظلم �ضده بالن�ضر  

   يف  �لدعوى 2018/72  تظلم مدين
اىل املتظلم �صده / 1-�صاجام لو يوتيم لل لو جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم / علي 
اأقام  ابراهيم للمحاماة وال�صت�صارات القانونية وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي قد 
عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف المر على عري�صة رقم 
320/2018 مدين اخلا�ض بتقدير التعاب اخلا�ض بالدعوى رقم:192/2017 مدين جزئي 
والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/9/25   ال�صاعة 11.00 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�صور  �ض بالقاعة : 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
مذكرة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2018/664  ��ضتئناف جتاري    
العامة جمهول حمل  امل�صتاأنف �صده/ 1- الم��ارات مان للمقاولت  اىل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف / ديار للتطوير �ض.م.ع وميثله:هبه علي غلوم 
حممد باقر اأهلي  قد ا�صتاأنف / احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2017/1197 

جتاري كلي بتاريخ:2018/3/27     
وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2018/10/14 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ضتئناف

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
مذكرة �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2018/341  ��ضتئناف مدين    
القامة  حمل  جمهول  �صاحلي  ابراهيم  احمد   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
العامري  امل�����ص��ت��اأن��ف / ح���م���دان م���ب���ارك ح��م��د حم��م��د م�����رزوق  ان  مب���ا 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  ق��د  خ���وري   حممد  ك��رم  علي  وميثله:ابراهيم 

ال�صادر بالدعوى رقم 2017/471 مدين كلي بتاريخ:2018/3/19     
 10.00 ال�صاعة   2018/9/26 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ضتئناف

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
مذكرة �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2018/231  ��ضتئناف عقاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ابي�صيك كابور راكي�ض كابور جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�صتاأنف / نور بنك )م�صاهمة عامة( - بنك نور ال�صالمي �ض.م.ع 
)�صابقا( وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي  قد ا�صتاأنف القرار/ 
بتاريخ:2018/8/6  كلي  عقاري   2018-200 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم 
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق 2018/10/17 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�س �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ضتئناف

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
مذكرة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2018/965  ��ضتئناف مدين    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- فريجرين الدولية لتجميل الرا�صي �ض.ذ.م.م 
- ف��رع دب��ي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�صتاأنف / ب��ري حممد - 
تقي  وميثله:عدي  حممد  ب��ري  املتويف/�صيد  ورث��ة  وم��ن  وال��د  ب�صفته 
هادي القزويني  قد ا�صتاأنف/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2017/3085 
مدين جزئي بتاريخ:2018/7/8  وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق 
2018/9/26 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه 
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ضتئناف

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
مذكرة �إعادة �عالن بالن�ضر

   يف  �لدعوى 2018/827  ��ضتئناف جتاري    
املواد  لتجارة  النية   -2 ����ض.ذ.م.م  للتجارة  وي  �صكاي   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
الغذائية �ض.ذ.م.م ب�صفتها كفيلة و�صامنة ملديونية �صكاي وي للتجارة �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / خمبز جنمه امللوك �ض.ذ.م.م )�صابقا( 
قد  الزعابي   �صالح  مفتاح  علي  وميثله:احمد  )حاليا(  ذ.م.م  العايل  خمبز   -
ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2017/734 جتاري كلي بتاريخ:     

�صباحا    10.00 ال�صاعة   2018/10/16 املوافق  الثالثاء   يوم  لها جل�صه  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ضتئناف
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

�عالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
يف �لدعوى رقم 2017/1655  تنفيذ جتاري   

مو�صوع الق�صية:تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2014/640 جتاري كلي ، ب�صداد 
املبلغ املننفذ به وقدره )3629913.37( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:ر�صيد مراد خ�صروي بابادي

املطلوب اعالنه:املنفذ �صده:1- حممد عبداهلل عبيد بن عوقد جمهول حمل القامة
مو�صوع العالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن ح�صتكم بقطعة الر�ض 
وقدره  املرت�صد  للمبلغ  وف��اء   -  283 ار���ض  برقم   - الوىل  جمريا  مبنطقة  الكائنة 

)3623840.83( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�عالن حم�ضر حجز بالن�ضر 

        يف �لدعوى رقم 2018/10  بيع عقار مرهون   
مو�صوع الق�صية:ا�صدار امر بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار رقم S16 - بلدية رقم:1-

612 - مبنى رقم:1 - ا�صم املبنى:T02 - ار�ض رقم 415 - م�صاحتها 51 م مربع ور�صان الوىل 
وبيعها باملزاد العلني نظري املبلغ )550700( درهم والت�صريح لطالب التنفيذ ا�صتالم مبلغ البيع 

بال�صافة كافة الر�صوم وامل�صاريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:م�صرف اأبوظبي ال�صالمي

عبداحلميد  خالد  عبداحلميد   -2 ذ.م.م  لندن  نيبون  �صركة  �صده:1-  اعالنه:املنفذ  املطلوب 
العاين جمهول حمل القامة

مو�صوع العالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن حمل - املنطقة:ور�صان الوىل - 
رقم الر�ض:415 - ا�صم املبنى:T02 - رقم العقار:S16 - امل�صاحة:51 مرت مربع - وفاءا للمبلغ 

املطالب به وقدره )5.507.000( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

�عالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
        يف �لدعوى رقم 2018/5  بيع عقار مرهون   

مو�صوع الق�صية:ا�صدار امر بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار رقم S18 - بلدية رقم:612-1 
- مبنى رقم:1 - ا�صم املبنى:T02 - ار�ض رقم 415 - م�صاحتها 38 م مربع ور�صان الوىل وبيعها 
باملزاد العلني نظري املبلغ )430900( درهم والت�صريح لطالب التنفيذ ا�صتالم مبلغ البيع بال�صافة 

كافة الر�صوم وامل�صاريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:م�صرف اأبوظبي ال�صالمي

املطلوب اعالنه:املنفذ �صده:1- عبداحلميد خالد عبد احلميد العاين جمهول حمل القامة
مو�صوع العالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن حمل - املنطقة:ور�صان الوىل - رقم 
الر�ض:415 - ا�صم املبنى:T02 - رقم العقار:S18 - رقم الطابق:G - امل�صاحة:38 مرت مربع - 

وفاءا للمبلغ املطالب به )430900( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�عالن حكم بالن�ضر

                  يف  �لدعوى رقم 2017/2028  جتاري كلي 
بيفرياج  اند  فود  ويلي  �صيلي   -2 ���ض.ذ.م.م  التجارية  ويلي  �صيلي  عليهم/1-�صركة  املحكوم  اىل 
جاجاناث  كومبا�صي  �صاتي�صا  مامتا   -4 امانا  فينكاتر  �صاتي�صا   -3 )ف��رع(  ����ض.ذ.م.م  اند�صرتيز 
جانيجا جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/9/3  
املدعي عليهم  اول:ب��ال��زام  ���ض.م.ع  ال��دويل  التجاري  املذكورة اعاله ل�صالح/البنك  الدعوى  يف 
بالت�صامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )7.361.381.12( درهم والفوائد 
ومبلغ  وامل�صاريف  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة يف:2017/9/19  تاريخ  بواقع 9٪ من  القانونية 
رق����م:2017-453  التحفظي  احلجز  وتثبيت  ثانيا:ب�صحة   - املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف 
جتاري يف حدود املبلغ املق�صي به وقدره )7.613.381.12( درهم . حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�عالن حكم بالن�ضر

                  يف  �لدعوى رقم 2018/1308  مدين جزئي 
املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  املحكوم عليه/1-ماثيو فيليب وود جمهول حمل  اىل 
املذكورة اعاله ل�صالح/ الدعوى  بتاريخ 2018/7/30  يف  املنعقدة  حكمت بجل�صتها 

للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  ذ.م.م  امل��الك  جمعيات  لإدارة  دي��ار  �صركة 
احلا�صل  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 بواقع  عنه  الفائدة  مع  درهما   )47540780( مبلغ 
يف:2018/5/10 وحتى متام ال�صداد والزمته بالر�صوم وامل�صروفات ومبلغ خم�صمائة 
خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  درهما 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       �إعادة �إعالن بالن�ضر

   فـي  �لدعوى 2018/2464  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- علي يو�صف حممد علي ال�صعدي 2- عارف يو�صف حممد علي ال�صعدي 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�صركة البحرية الوطنيه للتامني )فرع دبي( قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل والت�صامم 
مببلغ وقدره )10000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/9/23 ال�صاعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

       �إعادة �إعالن بالن�ضر
   فـي  �لدعوى 2018/605  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- ف��رزان��ه زوج��ة ف��ريوز خ��ان جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان املدعي/
اأقام  قد  الكتبي  غدير  علي  حميد  وميثله:هند  امل��ح��دودة  للعقارات  ك��روان  دام��اك  �صركة 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1.537.437( درهم 
تاريخ:2018/2/14  درهم حتى   )380.539( وق��دره  مبلغ  اي  �صنويا   ٪36 بواقع  والغرامات 
وما ي�صتجد من غرامات بواقع 36٪ اعتبارا من تاريخ:2018/2/15 وحتى متام �صداد ثمن 
ال�صراء والر�صوم وامل�صاريف والتعاب. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/10/16 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  �لدعوى 2018/2592  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عالء الدين �صهاب العبد اجلدوع 2- عبدالقادر �صهاب العبد اجلدوع 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /امل�صت�صفى المريكي - دبي فرع من حممد وعبيد 
املال �ض.ذ.م.م وميثله:طالل حممد ح�صن التميمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
 )154.647.21( وق���دره  مببلغ  والت�صامن  بالتكافل  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من ت��اري��خ:2017/11/2 وحتى 
�ض  ال�صاعة:08:30  امل��واف��ق:2018/9/24  الثنني  يوم  جل�صة  لها  التام.وحددت  ال�صداد 
بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

�عالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
        يف �لدعوى رقم 2018/82  بيع عقار مرهون   

لحكام  �صندا  العلني  باملزاد  لبيعه  متهيدا  مرهون  عقار  على  احلجز  الق�صية:طلب  مو�صوع 
القانون رقم )14( ل�صنة 2008 ب�صاأن الرهن التاأميني لقاء مبلغ وقدره )539.213.02( درهم.

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:�صركة اأبوظبي للتمويل �ض.م.خ
املطلوب اعالنه:املنفذ �صده:1- برافني باويجا اوم باركا�ض باويجا جمهول حمل القامة

مو�صوع العالن:
بياناتها:رقم  ار����ض  ع��ن قطعة  ع��ب��ارة  وه���ي  اخل��ا���ص��ة  ام��وال��ك��م  ع��ل��ى  احل��ج��ز  ب��ان��ه مت  نعلنكم 
الر�ض:120 - املنطقة:معي�صم الول - امل�صاحة:59.85 مرت مربع - ا�صم املبنى:ق�صر ال�صباح 
1 - رقم ال�صقة:107 - وذلك يف حدود قيمة املطالبة )539213.02( درهم وذلك للعلم مبا جاء 

به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
   يف �لدعوى رقم 2018/2201 تنفيذ مدين

ان طالب  القامة مبا  يا�صني جمهول حمل  املنفذ �صده/1- ملهم  اىل 
قد  بوج�صيم  �صعيد  الطبي وميثله:خالد حممد  �صماء  التنفيذ/جممع 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )147770( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
�عالن بالن�ضر للم�ضتاأنف �ضدها 

مبوعد �جلل�ضة �أمام �ملحكمة 
يف �ل�ضتئناف رقم 707 ل�ضنة 2018 م مدين  

ال�صرق  اأن��وار  وحاليا  �صابقا  ال�صياحية  للمنتجعات  احلر  الطائر  �صركة   : �صده  امل�صتاأنف  اىل 
الأو�صط للمنتجعات ال�صياحية - ذ م م - نعلنكم بان امل�صتاأنف : �صعيد عبداهلل حممد ح�صني ، 
اأوي�ض  �صعيد عبداهلل حممد ح�صني ، جنالء عبدالرقيب اأوي�ض الغوري ، جنالء عبدالرقيب 
الغوري. قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر يف الق�صية املدنية رقم 3620 ل�صنة 2017 مدين )جزئي( 
ال�صارقة وقد حتدد لنظره جل�صة 2018/11/15 م - يف متام ال�صاعة التا�صعة والن�صف �صباحا 
مبقر هذه املحكمة امام الدائرة املدنية الثالثة - لذا يرجى التف�صل باحل�صور او من ميثلكم 
قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف حالة غيابكم فان املحكمة �صتبا�صر نظر ال�صتئناف وفقا لحاكم 
اأية م�صوؤولية على املحكمة  القانون. ملحوظة : ين�صر هذا العالن على نفقة امل�صتاأنف دون 

جتاه حقوق الغري.
زينب عبد�لكرمي �أحمد / مدير �إد�رة �لدعوى 

�لمار�ت �لعربية  �ملتحدة
وز�رة �لعدل



ثقافة وفن�ن

30

»مدينة �ل�شارقة للن�شر« تبحث مع »�ل�طني لالإعالم« ��شتقطاب مزيد من �ل�شركات �إىل �ملدينة

مقرتحات جديدة لتي�ضري اأعمال دور الن�ضر واملطابع والعاملني يف القطاع باملدينة

تعاون ثقايف بني ندوة الثقافة والعلوم وجمعية الفجرية الجتماعية الثقافية

وكانت اللجنة املنظمة للمهرجان الدويل للت�صوير “اإك�صبوجر 
ال�صارقة،  حلكومة  الإعالمي  املكتب  ينظمه  الذي   ،”2018
قد اأعلنت انطالق الدورة الثالثة حتت �صعار »حلظات ملهمة«، 
خالل الفرتة من 21 اإىل 24 نوفمرب املقبل، يف مركز اإك�صبو 

ال�صارقة.
اجلوائز  فئات  لقائمة  ان�صمت  التي  اجل��دي��دة  الفئة  وت��ه��دف 
التي يخ�ص�صها املهرجان اإىل ت�صجيع املواهب موظفي الدوائر 
احلكومية يف الإمارة على امل�صاركة وتبادل التجارب واخلربات 
مع امل�صورين املحرتفني العرب والعامليني، واللتقاء معهم على 
واحلكايات  والر�صائل  ال�صور  تخلدها  التي  امللهمة  اللحظات 

التي تقف خلفها.
واأ�صار ال�صيخ �صلطان بن اأحمد القا�صمي، رئي�ض جمل�ض ال�صارقة 
ة اإبداعية دولية  لالإعالم اإىل اأن مهرجان اإك�صبوجر بات من�صّ
جت��م��ع حم���رتيف ال��ت�����ص��وي��ر وه���وات���ه ع��ل��ى ال�����ص��غ��ف ب��ه��ذا الفن 
ور�صائله ال�صامية، وقال: »يف كل �صنة يحمل مهرجان الت�صوير 
ال�صنة خ�ص�صنا فئة من  ور�صائل جديدة، وهذه  اأبعاداً  الدويل 
اكت�صاف  ب��ه��دف  احلكومية  ال��دوائ��ر  موظفي  ت�صمل  اجل��ائ��زة 
وتنمية هذه املوهبة والتعريف باأهميتها يف احلياة والعمل على 
حد �صواء«.  وقال رئي�ض جمل�ض ال�صارقة لالإعالم: اإن املهرجان 
يرتجم روؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
القا�صمي، ع�صو املجل�ض الأعلى حاكم ال�صارقة، وي�صتكمل امل�صهد 
الثقايف والفني لالإمارة، ويعرب عن دورها الإن�صاين والتنموي 
ويوؤكد تبنيها لكافة الأدوات التي ترثي الوعي والثقافة وتهذب 
ال�صلوك. كما يعزز املهرجان من مكانة الإمارة كحا�صنة لأهم 
والدولية  والإقليمية  املحلية  وامل��وؤمت��رات  واملنتديات  املعار�ض 

ذات البعد والعائد الفني والثقايف.
الت�صوير بطريقة ملهمة تربط  املهرجان فن  واأ�صاف:« يقدم 
وع�صق  باملغامرة  وال�صغف  النبيلة  والغاية  باحلكاية،  ال�صورة 
الطبيعة وكائناتها واأحوالها، فاجتماع هذه العنا�صر يجعل من 
املهرجان حالة ا�صتثنائية واإ�صافة نوعية على جممل الفعاليات 

التي تتناول هذا الفن من كافة جوانبه«.
�صروط خا�صة

يحق لالأفراد املوظفني يف حكومة ال�صارقة وللدوائر احلكومية 
اأن  اجلائزة  وت�صرتط  امل�صابقة،  يف  امل�صاركة  ال�صارقة  اإم��ارة  يف 
اإر�صالها يف جمملها عماًل فردياً  تكون جميع ال�صور التي يتم 
اأ�صلياً للم�صارك نف�صه، كما يجب على امل�صارك اأن يتمتع بكامل 
حقوق  اأي  تنتهك  واأل  ال�صورة،  لإر�صال  وال�صالحية  ال�صلطة 
تاأليف ون�صر ول ت�صّكل خرقاً لأي حقوق ملكية فكرية اأخرى، 
والطباعة  علناً،  للعر�ض  منا�صبة  ال�صور  تكون  اأن  يجب  كما 
والن�صر يف الكتاب ال�صنوي ملهرجان اإك�صبوجر، اإىل جانب التقّيد 
املتقدمة  ال�صور  دقة  تكون  واأن   ،  JPG ذات �صيغة  تكون  ب��اأن 
الفائزين  تكرمي  3:2.و�صيتم  امتداد  ن�صبة  مع   ،dpi 300
“اإك�صبوجر  للت�صوير  ال���دويل  امل��ه��رج��ان  اف��ت��ت��اح  حفل  خ��الل 

الأول على مبلغ 1500  باملركز  الفائز  و�صيح�صل   ،”2018
و�صيتم  رق��م��ي،  ت�صوير  م��ع��دات  اإىل  بالإ�صافة  اأم��ريك��ي  دولر 
اإدراج ال�صورة يف معر�ض مهرجان اإك�صبوجر ون�صر ال�صورة يف 
الثاين  باملركز  الفائز  اأما  اإك�صبوجر.  ملهرجان  ال�صنوي  الكتاب 
ال�صورة يف  اإدراج  و�صيتم  اأمريكياً،  دولراً   750 �صيح�صل على 
ال�صنوي  الكتاب  يف  ال�صورة  ون�صر  اإك�صبوجر  مهرجان  معر�ض 

ملهرجان اإك�صبوجر.
فئات  10

وت�صم قائمة اجلوائز التي يخ�ص�صها املهرجان فئتي »ت�صوير 
الطبيعية  املناظر  من  ال�صفر  رح��الت  توثق  التي  ال��رح��الت«، 
وغريها،  والتاريخ  والعادات  والثقافات  والأ�صخا�ض  للمنطقة، 

وفئة الت�صوير عن قرب »املاكرو«، التي تعنى بت�صوير موا�صيع 
�صغرية جداً، وكائنات حية، اإىل جانب فئات »ت�صوير العمارة« 
التي ُتعنى باإبراز جماليات الأماكن واملباين وهند�صة عمارتها.

ك��م��ا ت�صتمل ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ف��ئ��ة »ال��ت�����ص��وي��ر ال�����ص��ح��ف��ي«، التي 
»تعديل  وف��ئ��ة  املختلفة،  ال�صحفية  الق�ص�ض  ب�صرد  تخت�ض 
ال�صور«، وذلك با�صتخدام برامج التحرير واجلمع بني عنا�صر 
�صور،  تعديل  ليمزج  اأخ���رى،  وم���وارد  �صور  ع��دة  م��ن  خمتلفة 
الواقع مع الوهم، وفئة »ت�صوير ال�صوارع« التي تظهر العديد 
اأف�صل   « وفئة  واأم��اك��ن خمتلفة،  اأوق���ات  احلياة يف  من جوانب 
اأو  الطبيعية  اجل��وان��ب  على  ت�صتمل  التي  الإم����ارات«  يف  لقطة 

العمارة والرتاث، والثقافات والأماكن املختلفة.

دورته  يف  »اإك�صبوجر«  للت�صوير  ال��دويل  املهرجان  وي�صت�صيف 
الثالثة نخبة من كبار امل�صورين واملتحدثني العامليني واملحليني، 

الذين ي�صتعر�صون جتاربهم وخرباتهم على جمهور احلدث. 
الثالثة  ال����دورة  م�صابقة  تطرحها  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ات  ع���دد  وي�����ص��ل 
املوقع  عرب  بها  الت�صجيل  ميكن  فئات،   10 اإىل  املهرجان،  من 
الإلكرتوين www.xposure.ae حتى 1 اأكتوبر املقبل. 

الفعاليات،  امل���زي���د ح���ول ج����دول  ل��ل��راغ��ب��ني مب��ع��رف��ة  ومي��ك��ن 
الدويل  للمهرجان  امل�صاحبة  والعرو�ض  وال��ور���ض،  وال��ن��دوات، 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  زي����ارة   ،2018 “اإك�صبوجر”  للت�صوير 
الها�صتاغ  با�صتخدام  الجتماعي  التوا�صل  ومن�صات  الر�صمي، 

.xposurexpf# )الو�صم(

منطقة  اأول  للن�صر،  ال�����ص��ارق��ة  مدينة  ع��ق��دت 
حرة للن�صر والطباعة يف العامل، التابعة لهيئة 
ال�صارقة للكتاب، اجتماعاً مع املجل�ض الوطني 
اآليات  وو���ص��ع  ال��ت��ع��اون،  �صبل  لبحث  ل��الإع��الم 
وا�صتقطاب  املدينة  تناف�صية  تعزيز  اإىل  تهدف 

�صركات جديدة اإىل املدينة. 
وح�����ص��ر الج��ت��م��اع ���ص��امل ع��م��ر ����ص���امل، مدير 
مدينة ال�صارقة للن�صر، وحممد نور، م�صت�صار 
واأرجونا جايا�صورياء،  للن�صر،  ال�صارقة  مدينة 
اإداري اأول التخطيط وامل�صاريع، و من املجل�ض 
الوطني لالإعالم كال من اإبراهيم علي خادم، 
مدير اإدارة متابعة املحتوى الإعالمي، واأحمد 
بحثوا  حيث  امل��ت��اب��ع��ة،  وح���دة  رئي�ض  ���ص��رح��ان، 
التي ميكن  التنظيمية واخلدمات  الت�صهيالت 
لتي�صري  لالإعالم  الوطني  املجل�ض  يقدمها  اأن 

اأعمال ال�صركات العاملة �صمن املدينة.
وتناول الجتماع العديد من اجلوانب، منها: 
اإ�صدار الرقم الدويل املعياري للكتاب، واإمكانية 
ت�صجيل ال�صركات العاملة خارج مدينة ال�صارقة 
للمجل�ض،  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ب��واب��ة  ع��رب  للن�صر 

وال��ت�����ص��ه��ي��الت ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا امل��ج��ل�����ض لدعم 
الأ�صواق  من  والت�صدير  ال�صترياد  اإج���راءات 
امل�صتهدفة واإليها، �صواء حملياً اأو خارجياً. كما 
والأنظمة  الدولة،  يف  اجلمارك  قوانني  ناق�ض 
اإ�صدار  تي�صري  و���ص��ب��ل  امل��ج��ل�����ض،  يف  امل��ع��ت��م��دة 
وت�صريعها،  لل�صركات  واملوافقات  الرتاخي�ض 
املجل�ض،  يف  امل��ع��ت��م��دة  ال���ر����ص���وم  ج���ان���ب  اإىل 

لل�صركات  يقدمها  اأن  ميكن  التي  واخل��دم��ات 
العاملة يف مدينة ال�صارقة للن�صر. 

روؤية  حتقيق  يف  واأث���ره  الجتماع  اأهمية  ح��ول 
املدينة، قال �صعادة اأحمد العامري رئي�ض هيئة 
ال�صارقة للكتاب: يعك�ض اجتماع مدينة ال�صارقة 
تكاملية  لالإعالم  الوطني  املجل�ض  مع  للن�صر 
لتحقيق  ال�صارقة  فيها  مت�صي  ال��ت��ي  ال��روؤي��ة 
تتج�صد  اإذ  واحل�������ص���اري،  ال��ث��ق��ايف  م�����ص��روع��ه��ا 
ال�����ص��ي��خ الدكتور  ال�����ص��م��و  ف��ي��ه روؤي�����ة ���ص��اح��ب 
املجل�ض  ع�صو  القا�صمي  حم��م��د  ب��ن  �صلطان 
الأعلى حاكم ال�صارقة، يف ال�صتناد على الفعل 
والدولة،  الإم���ارة  م�صاريع  جممل  يف  الثقايف 
الكتاب،  يتجاوز  �صاماًل،  تنموياً،  بو�صفه فعاًل 
اإىل  لي�صل  وال����ق����راءة،  وال��ت��األ��ي��ف،  وال��ب��ح��ث، 
احلياة اليومية للمجتمعات، وم�صتوى وعيها، 
والطموحات  التطلعات  حتقيق  على  وقدرتها 
والقت�صادية،  م��ن��ه��ا،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل�صتقبلية، 
 والج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة، وح�����ت�����ى وال����رتف����ي����ه����ي����ة.
امل�صرتك  العمل  “تعزيز  ال��ع��ام��ري:   واأ�صاف 
موؤ�ص�صات  ب��ني  الأه����داف  منطلقات  وت��وح��ي��د 

النمو، ويرفع  وت��رية  ي�صّرع  وال��دول��ة،  الإم���ارة 
ال�صارقة  هيئة  يف  ويجعلنا  الإن��ت��اج،  م��ع��دلت 
اأكرث  ي��ن��درج حتتها م��ن م��ب��ادرات  للكتاب وم��ا 
اأه���داف،  ل��ه م��ن  م��ا ن�صعى  ق���درة على حتقيق 
الأم������ر ال�����ذي ي��ج��ع��ل ال���ت���وا����ص���ل ال���ب���ّن���اء مع 
ف��ر���ص��ة لتوا�صل  ل���الإع���الم  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����ض 
ا�صتقطاب  يف  جهودها  للن�صر  ال�صارقة  مدينة 

النا�صرين العامليني، ورفع �صوق �صناعة الكتاب 
املحلي، وا�صتحداث عالقات ا�صتثمارية جديدة 
خمتلف  يف  القت�صادية  امل�صاريع  اأ�صحاب  مع 

بلدان العامل«.
ال�صارقة  وقال �صامل عمر �صامل، مدير مدينة 
اإىل  للن�صر  ال�����ص��ارق��ة  م��دي��ن��ة  ت�صعى  للن�صر: 
بيئًة  يوّفر  تكري�ض ح�صورها كمركز لالإبداع، 
اأب��واب��ه��ا ل�صانعي  ت��ف��ت��ح  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار،  ج���اذب���ًة 
اإن�����ص��اء �صناعة  ال��ك��ت��اب يف ال��ع��امل م��ن خ���الل 
مزدهرة للن�صر بالإمارة. ويتما�صى الهدف من 
التي  املهمة  مع  للن�صر  ال�صارقة  مدينة  اإن�صاء 
تعزيز  يف  للكتاب،  ال�صارقة  هيئة  بها  ت�صطلع 
الن�صر  قطاع  يف  النمو  عجلة  ودف��ع  ال�صتثمار 
اأنحاء  والطباعة يف دول��ة الإم���ارات ويف جميع 

العامل.
واأ����ص���اف ���ص��امل: ق����ّدم الج��ت��م��اع ال��ع��دي��د من 
تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  وامل���ق���رتح���ات  اخل���ي���ارات 
التعاون بني املجل�ض واملدينة، وتفعيل دورهما 
لل�صركات  امل�صتوى  عاملية  خ��دم��ات  ت��وف��ري  يف 
على  ونحن  املدينة،  يف  اأعمالها  مت��ار���ض  التي 

ث��ق��ة ب����اأن ح��ر���ض امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي لالإعالم 
الدولية  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  تطبيق  ���ص��م��ان  ع��ل��ى 
الإعالمية،  وامل����ب����ادرات  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
ال�صركات  اأعمال  تي�صر  على  اإيجابياً  �صينعك�ض 
يف  الن�صر  �صناعة  وتعزيز  املدينة،  يف  القائمة 

اإمارة ال�صارقة، ودولة الإمارات عموما.
وتاأ�ص�صت املدينة بتوجيهات من �صاحب ال�صمو 
القا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
ومتتد  ال�صارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�صو 
على م�صاحة 40 األف مرت مربع وت�صم العديد 
من املوؤ�ص�صات واجلهات العاملة يف قطاع الن�صر 
من دور ن�صر عربية وعاملية، ومكاتب الرتجمة 
الت�صميم  و�صركات  والأدبي  اللغوي  والتحرير 
الغرافيكي، وتقدم ميزة اإمتام اإجراءات اإ�صدار 
ويتم  �صاعة،   24 الرتاخي�ض التجارية خالل 
املتطورة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب���اأح���دث  امل��دي��ن��ة  جت��ه��ي��ز 
مركز  جانب  اإىل  والن�صر  الطباعة  جم��ال  يف 
كتاب  مليون   16 حمتويات  يت�صمن  بيانات 
مبختلف اللغات بحيث ميكن للنا�صرين اإعادة 

طباعتها ب�صهولة وحتديثها والتعديل عليها.

•• الفجرية-الفجر:

الثقافية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ف��ج��رية  ج��م��ع��ي��ة  م���ن  وف����د  زار 
ب��رئ��ا���ص��ة ���ص��ع��ادة خ��ال��د ال��ظ��ن��ح��اين رئ��ي�����ض اجل��م��ع��ي��ة، مقر 
اآمنة الظنحاين  ندوة الثقافة والعلوم بدبي، و�صم الوفد، 
املديرة التنفيذية للجمعية، و�صلمى احلفيتي مديرة مقهى 
التنفيذية،  ال�صكرترية  ر�صيد  وف��ري��ال  الثقايف،  الفجرية 
وذلك بهدف بحث اأوجه التعاون بني املوؤ�ص�صتني يف خمتلف 
بالل  �صعادة  ال��وف��د،  ا�صتقبال  يف  وك��ان  الثقافية،  امل��ج��الت 
الثقافة والعلوم، و�صعادة  اإدارة ندوة  البدور رئي�ض جمل�ض 
ومرمي  الإدارة،  جمل�ض  رئي�ض  نائب  الهاملي  عبيد  علي 
بن ثاين الفال�صي ع�صو جمل�ض اإدارة الندوة رئي�صة جلنة 

املكتبة والطبع والن�صر، وعدنان جالمنة مدير املكتبة.
�صلطت  امل���ح���اور،  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ل��ق��اء مناق�صة  خ���الل  ومت 
ال�����ص��ب��اب��ي��ة ثقافياً،  اأه��م��ي��ة دع���م الأج���ي���ال  ال�����ص��وء ح���ول 
واحت�صان مواهبها الأدبية، واأهمية تفعيل مواقع التوا�صل 
على  الثقافية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����ص��ط��ة  لن�صر  الج��ت��م��اع��ي 
ون�صر  ب��ال��ق��راءة،  امل��واه��ب  �صقل  و����ص���رورة  اأو����ص���ع،  �صعيد 
مبادرات  ال��ط��رف��ان  ناق�ض  كما  لل�صباب،  وال��ع��ل��وم  الثقافة 

اجلمعية الثقافية واأن�صطتها وتوجهاتها يف املجال الثقايف 
وم���ا اأجن��زت��ه يف ه���ذا ال�����ص��اأن، وب��امل��ق��اب��ل، م��ا ق��دم��ت��ه ندوة 
الثقافة والعلوم يف �صبيل خدمة املجتمع ثقافياً، والرتكيز 
يف  امل�صتقبلية  واخلطط  ال�صبابية،  املواهب  احت�صان  على 

ذات املجال.
ال���ب���دور: نحن  ب���الل  ���ص��ع��ادة  ق���ال  احل���دي���ث،  ويف م�صتهل 
الثقايف لبد  املجال  يف  فدائماً  ال��زي��ارات،  ه��ذه  ملثل  نتطلع 
من التعرف على ما يفكر به الآخر، وتقدمي املبادرات التي 
الآخ��ر مبا  وتعريف  الثقايف،  بامل�صتوى  الرتقاء  �صاأنها  من 
للجميع،  فالثقافة  وع��ل��وم،  م��ع��ارف  م��ن  الثقافة  تختزله 
ولبد من اأن يتعرف الآخرون من داخل وخارج الدولة على 
فمنذ  بو�صوح،  الر�صالة  اإليهم  وت�صل  الثقايف،  املعلم  ه��ذا 
واأن�صطة  وم��وؤمت��رات  عديدة  منجزات  قدمت  الندوة  ن�صاأة 
حول اأدب الرواية وال�صعر والثقافة وغري ذلك، بهدف دعم 
احلراك الثقايف، ونتيجة لكل ذلك، حر�صنا على التوا�صل 
به  ت�صهم  م��ا  ع��رب  بالبنان،  لها  ي�صار  التي  موؤ�ص�صتكم  م��ع 
الدولة  داخل  مببادراتها  جمالتها  ب�صتى  الثقافة  ن�صر  يف 
مب�صتقبل  ومب�صرة  رائ��دة،  منجزاتها  واأ�صبحت  وخارجها، 

واعد وداعم للثقافة والأدب.

بدوره، اأكد �صعادة خالد الظنحاين، على اأن اجلمعية عرب 
املجتمع  �صرائح  خدمة  اإىل  تهدف  املتخ�ص�صة  مبادراتها 
اجلمعية  اأع�����ص��اء  م��ن  ع�صو  ل��ك��ل  ُخ�ص�صت  ح��ي��ث  ك��اف��ة، 
مبادرة يقوم بت�صمينها فعاليات واأن�صطة بح�صب توجهات 
اخلارجية  للمبادرات  املجال  فتحت  اجلمعية  واأن  الدولة، 
ف�صاركت يف فعاليات متنوعة يف عدد من دول العامل، مثل، 
اإ�صبانيا، اإيطاليا، فرن�صا، الهند، املغرب وتون�ض، فاأ�صبح لها 

جمهورها اخلا�ض املتفرد.
واأ�صارت �صلمى احلفيتي، اإىل اأن “الرتكيز على فئة ال�صباب 
احت�صان  اإىل  عمدت  حيث  اجلمعية،  اأه���داف  اأه��م  من  هو 
التي  والأن�صطة  الفعاليات  عرب  املختلفة  ال�صباب  مواهب 

تندرج حتت مبادرتها، 
�صريحة  اأك���رب  لتغطية  الأع���م���ار  خمتلف  ا�صتهدفت  وق���د 

ممكنة من املواهب”.
ال��ن��دوة، مثل مكتبة  وق��ام وف��د اجلمعية بجولة يف مرافق 
ن���دوة ال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم، ال��ت��ي اح��ت��وت جم��ام��ي��ع خمتلفة 
الزيارة،  ختام  ويف  امل��ج��الت،  �صتى  يف  املتنوعة  الكتب  م��ن 
البارز يف  لدورهما  تذكارية تقديراً  تبادل الطرفان دروعاً 

النهو�ض باحلراك الثقايف يف الإمارات.
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•• ال�شارقة-الفجر:

 دعا �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد �لقا�شمي، رئي�ض جمل�ض �ل�شارقة لالإعالم، دو�ئر وم�ظفي 
للت�ش�ير  �لدويل  �ملهرجان  لهم  خ�ش�شها  �لتي  �لفئة  يف  �مل�شاركة  �إىل  �ل�شارقة  حك�مة 

»�إك�شب�جر 2018« �شمن م�شابقة �لت�ش�ير �لدولية. 
و�عترب �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد �لقا�شمي �أن م�شاركة �لقطاع �حلك�مي ترتجم روؤية �شاحب 
�ل�شم� �ل�شيخ �لدكت�ر �شلطان بن حممد �لقا�شمي، ع�ش� �ملجل�ض �الأعلى حاكم �ل�شارقة، 
�لتي ترتكز على �ال�شتثمار يف تنمية وتعزيز روح �الإبد�ع و�ل�شغف بالفن�ن لدى م�ظفي 

�لقطاع �لعام ملا له من �نعكا�شات �إيجابية هامة على �أد�ئهم �ل�ظيفي. 

 حتت �شعار »حلظات ملهمة«

»اإك�ضبوجر 2018« يخ�ض�ص فئة لإبداعات موظفي ال�ضارقة يف م�ضابقة الت�ضوير الدولية 
�شلطان بن �أحمد �لقا�شمي: �إك�شب�جر يرتجم �لدور �الإن�شاين و�لتنم�ي لل�شارقة وي�ؤكد تبنيها لكافة �الأدو�ت �لتي ترثي �ل�عي و�لثقافة وترتقي بال�شل�ك



فــن عــربــي

31
اجل���دي���دة  جت���رب���ت���ك  ع����ن  • ح��دث��ي��ن��ا 

)يوميات زوجة مفرو�صة 4(.
 10 اأجن��زن��ا  وك��ن��ا  الت�صوير،  ب��ا���ص��رت   -
اإعداد  خ��الل  املقبل  املو�صم  م��ن  حلقات 
الكوميديا  ج���رع���ة  ال�������ص���اب���ق.  امل���و����ص���م 
وثمة  اجل����دي����دة  احل���ل���ق���ات  يف  ك���ب���رية 
كيمياء وا�صحة بيني وبني فريق العمل، 
و�صعيدة  غ��امن،  �صمري  الفنان  خ�صو�صاً 

بالتعاون معه جمدداً.
جتربة  �صُي�صاهد  ب��اأن��ه  اجل��م��ه��ور  اأع���د   

خمتلفة متاماً.

الكوميديا  يف  نف�صك  جت��دي��ن  ه��ل   •
اأكرث مقارنة باأنواع الدراما الأخرى؟

ولي�ض  الأدوار  نف�صي يف خمتلف  اأج��د   -
لدي  اأ�صبح  ولكن  فح�صب.  الكوميديا 
ب�صبب  الأط�����ف�����ال  م����ن  ك���ب���ري  ج���م���ه���ور 
يف  كنت  اأنني  اأذك��ر  الكوميدية.  الأدوار 
ف��رتة وجيزة وفوجئت بطفل  ع��زاء من 
بتاعة ريح  ي�صافحني ويقول يل: )انت 
قوي(.  مفرو�صة  زوج��ة  ويوميات  امل��دام 
ال��وق��ت غري  ب���اأن  ل��ه  التو�صيح  ح��اول��ت 
اأداء  وا�صل  ولكنه  الأم���ر،  لهذا  منا�صب 
وبداأت  بها  اأق���وم  ال��ت��ي  احل��رك��ات  بع�ض 
ل م��ن احل���زن اإىل  وج���وه امل��ع��زي��ن ت��ت��ح��وَّ

البت�صامة الب�صيطة.

وبني  بينك  خ��الف��ات  ثمة  اأن  د  ت���ردَّ  •
ك��وال��ي�����ض )يوميات  ال��ب��ح��ريي يف  دال��ي��ا 

زوجة مفرو�صة 4(.
- اأراد البع�ض الوقيعة بيني وبني داليا 

البحريي ول اأعرف غر�صه من 
ذلك. فوجئت ثاين اأيام عيد 
باإ�صاعة  ال��ف��ائ��ت  الأ���ص��ح��ى 

وفاتي، وعندما تتبَّعت 

الأم����ر وج���دت اأن اخل���رب ج���اء م��ن على 
البحريي،  دال��ي��ا  اإىل  من�صوبة  �صفحة 
وهي لي�صت لها وهي ل تعرف القيمني 

عليها. 
اأث����ق يف دال���ي���ا ف��ه��ي فنانة  اأن����ا  ع��م��وم��اً، 
متبادلة،  بيننا  احل��ب  وم�صاعر  جميلة 
واأقامت عيد ميالد كبرياً يل يف كوالي�ض 
اإىل  بو�صويل  احتفاًل  امل�صل�صل  ت�صوير 

الثمانني.

اليوم؟ بينكما  خالفات  ل  • اإذاً 
- �صدقني مل نختلف من الأ�صا�ض، واأنا 
اإن�صانياً  واأحبها  معها  بالتعاون  �صعيدة 

ولي�ض على م�صتوى العمل فح�صب.

ميالدك،  عيد  عن  احلديث  • مبنا�صبة 
غري  التعليقات  بع�ض  ا�صتقبلت  ك��ي��ف 

الالئقة التي جاءت من قلة؟
اأ�صفقت  ما  بقدر  �صيق  ب��اأي  اأ�صعر  مل   -
ع��ل��ى اأ����ص���ح���اب ه����ذه ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات، ذلك 
مل�صتها يف كالم  ال��ت��ي  احل���ب  ث����ورة  م���ن 

�صعرت  �صلوكهم.  انتقد  ال��ذي  جمهوري 
باأنهم ل ي�صتحقون حتى الهجوم عليهم. 
وعندما علَّقت اإحدى املتابعات باأنني يف 
واأ�صري على قدمّي  الثمانني من عمري 
ويف �صحة جيدة، متنيت لها اأن ت�صل اإىل 
العمر نف�صه وهي اأكرث �صحة واأف�صل 
الإح�صا�ض  ب��ل  ال��ع��م��ر  ي��ه��م  ح����اًل. ل 
بحب النا�ض، وهو ما مل�صته بقوة من 

اجلمهور يف العامل العربي كله.

انتقدوك! من  على  • ا�صفقِت 
املقابل،  يف  عليهم.  بال�صفقة  �صعرت   -
حب  يف  ُكتب  م��ا  ابنتي  اإيّل  نقلت 
رجاء اجلداوي، وبامل�صادفة 
كان  التايل  اليوم  يف 
ل����ق����اء مع  ل�������دي 
حول  ال�صحافة 
ب�������رن�������ام�������ج 

اأدي���������ب(، وكنت  )احل���ك���اي���ة م����ع ع���م���رو 
الإعالم  اأهل  مل�صته من حب  �صعيدة مبا 
انهالت  التي  والتهاين  يل  واحرتامهم 
هذا  ميالدي  بعيد  الحتفال  ك��ان   . عليَّ

العام كله �صعادة.
برنامج  يف  جت���رب���ت���ك  ع�����ن  ح���دث���ي���ن���ا 

)احلكاية مع عمرو اأديب(.
فقرتي  �صكل  �صيكون  كيف  اأع���رف  ل   -
رد  اأ�صكِّل  لأنني  الربنامج،  يف  عمرو  مع 
ف��رتة عملنا  اأف��ع��ال��ه. ط��وال  الفعل على 
كنا  م�����ص��ودة.  اأو  ب��اإع��داد  �صوياً مل نحظ 

جنل�ض ونتناق�ض وكل منا يقول راأيه.
ع��م��وم��اً، ال��ربن��ام��ج مب��ن��زل��ة ن��ق��ا���ض بني 
اإىل روؤي����ة  ��ل  ال��ت��و���صّ راأي�������ني، ون����ح����اول 
و�صطية جتمع بني الع�صر الذي نعي�صه 

والقيم التي ن�صاأنا عليها.

يف  ح���م���راء  خ���ط���وط���اً  ت�����ص��ع��ني  • ه���ل 
املناق�صات؟

كثرية  احلمراء  وخطوطي  بالتاأكيد،   -
م��ن خمتلف  اأف����راداً  اأوًل، لأن  ج���داً. 
الربنامج.  ي�صاهدون  الأع��م��ار 
اأخالف  اأن  ميكنني  ل  وثانياً، 
����ص���ورت���ي ال���ذه���ن���ي���ة ل���دى 
وث���ال���ث���اً، لدي  اجل���م���ه���ور. 
اأت������رك  اأن  اأري���������د  اأح�����ف�����اد 
ل��ه��م م���رياث���اً ي�����ص��ع��دون به 

ويفخرون. من ثم، اأدر�ض كالمي جيداً.

 ،2002 اأديب من  • تعاونِت مع عمرو 
فماذا تغري اليوم؟

كبرية  ك���ي���م���ي���اء  ث���م���ة  هلل،  احل����م����د   -
فقرة  يف  معه  بالتعاون  و�صعيدة  بيننا، 
الفارق  ع��ن  حت��دث��ت  واإذا  ب��ال��ربن��ام��ج. 
الذي  اجلمهور  يف  كبري  اختالف  فثمة 
ن��خ��اط��ب��ه ارت���ب���ط ب��ت��غ��ري امل���ح���ط���ات. يف 
)اأوربت( كانت فئة حمددة ت�صاهدنا لأن 

املحطة م�صفرة،
 وبعد النتقال اإىل )اأون( اأ�صبحت لدينا 
ق��اع��دة ج��م��اه��ريي��ة اأك���رب وه���ي جمهور 
�صي  ب���ي  )اأم  ويف  امل���ف���ت���وح.  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
اأكرب من  و�صريحة  قاعدة  لدينا  م�صر( 
الأمام،  اإىل  نتقدم  اأننا  اأرى  امل�صاهدين. 
على  اجل���م���ه���ور  ف���ع���ل  رد  هلل  واحل����م����د 

احللقات ُي�صعدين.

ال�صينمائية  م�������ص���اري���ع���ك  ه����و  م����ا   •
املقبلة؟

جديد  �صينمائي  مل�صروع  راهناً  -اأح�صر 
اأتفق  ولكن مل  قريباً.  ت�صويره  و�صنبداأ 
به  اخلا�صة  التفا�صيل  بع�ض  على  بعد 

مع فريق املمثلني.
الفيلم جتربة خمتلفة  ل  ي�صكِّ اأن  اأمتنى 

يف م�صريتي الفنية.

عابد فهد يدعم حملة 
مل�ضاعدة الأطفال

وّجه املمثل ال�صوري عابد فهد ر�صالة اإىل املتابعني من اأجل دعم احلملة التي 
تنظمها UNHCR مل�صاعدة الأطفال املهجرين من بلدهم �صورية.

ون�����ص��ر ع��رب ح�����ص��اب��ه اخل��ا���ض ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي رابط 
بيعمل  جاء فيه: )كل حدا منكم عندو حلم  تعليقاً  واأ�صاف عليه  احلملة 
امل�صتحيل ليحققو ب�ض يف اكرت من 700 األف طفل �صوري خ�صروا حلمهم. 
م�صاعدتهم لريجعوا عاملدر�صة حق وواجب علينا كلنا(. وا�صتخدم الها�صتاغ 

اخلا�ض باحلملة #�صاعدين_اتعلم.

راغب عالمة  يعيد توزيع 
)تركني حلايل(

راغب عالمة )تركني حلايل( بحّلة جديدة.  اأطلق  الالفت،  بعد جناحها 
الأغ��ن��ي��ة، ال��ت��ي ك��ت��ب كلماتها ط���وين اأب���ي ك���رم، وحل��ن��ه��ا ك��ريي��اك��و���ض بابا 
دوبولو�ض، ووزعها نا�صر الأ�صعد، تخطت حاجز الع�صرين مليون على قناة 

ال�صوبر �صتار الر�صمية عرب موقع )يوتيوب(.
من جهة اأخرى، با�صر النجم اللبناين التح�صريات لأغنيته اجلديدة التي 

من املتوّقع اأن يطلقها مع بدء ف�صل ال�صتاء املقبل.

لبنى �ضالمة تطمح اإىل جتديد 
اأغاين املو�ضيقار ملحم بركات

اأغاٍن  لت�صجيل  �صابا  ط��وين  املاي�صرتو  اأ�صتوديو  اإىل  �صالمة  لبنى  دخلت 
الفنانة  واأحلان رواد رعد. و�صرحت  نزار فرن�صي�ض  ال�صاعر  حملت توقيع 
توفيق  �صمرية  والكبرية  ال�صيدة فريوز  كاًل من  تع�صق  باأنها  الفل�صطينية 

و�صلطان الطرب جورج و�صوف.
اإىل جتديد  ب��ريوت وهي تطمح  الفني ولد يف  اأن حلمها  اإىل  ولفتت لبنى 

اأغاين املو�صيقار ملحم بركات.

اأمل عرفة انتهت من ت�ضوير برناجمها 
اجلديد )فيه اأمل(

ان���ت���ه���ت ال��ن��ج��م��ة اأم������ل ع���رف���ة من 
ت�����ص��وي��ر ب��رن��اجم��ه��ا اجل��دي��د )فيه 
قناة  ل�������ص���ال���ح  ب��������ريوت،  يف  اأم��������ل( 
ينطلق  اأن  ع��ل��ى  ال�������ص���وري���ة،  )ل���ن���ا( 
اجلاري  �صبتمرب   13 ال��ي��وم  م�صاء 
حوارّي  م�صاء.الربنامج   9 ال�صاعة 
جنوم  اأب��رز  ي�صتقبل  اجتماعّي  فنّي 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، وي��دخ��ل معهم يف 
ن��ق��ا���ص��ات وح�����وارات وج��دان��ي��ة حول 
وامل�صتقبل.)فيه  واحلا�صر  املا�صي 
اأمل( يقّدم اأمل كمقدمة برامج مرة 
باملميزة  ت�صفها  جتربة  يف  ج��دي��دة، 
وامل��خ��ت��ل��ف��ة: )ك���ان���ت جت��رب��ة �صعبة 
وجميلة يف اآن، فيها حتٍد كبري اأردته 
تنال  اأن  اأمتنى  م��ادة جديدة  لأق��دم 

اإعجاب النا�ض(.
ال��ربن��ام��ج م��ن اإخ�����راج ج���ان ح���داد، 
رم�صان،  اأح����م����د  امل���ن���ف���ذ  ل��ل��م��ن��ت��ج 
كبرياً  ع����دداً  اأم���ل  ف��ي��ه  وا�صت�صافت 
دري��د حلام،  بينهم  النجوم، من  من 
ومنى وا�صف، ولبلبة، واأمين زيدان، 
ور�صيد ع�صاف، وجورج خباز، وعبا�ض 
ال���ن���وري، وج����ورج ق���رداح���ي، وعابد 
ب���و غ�����ص��ن، وح�صن  ف���ه���د، وم���اغ���ي 
و�صكران  م��ع��م��ار،  و���ص��الف��ة  ال�����رداد، 
مرجتى، وورد اخلال، وكارمن لب�ض، 
وب��ا���ص��م م��غ��ن��ي��ة، ون��ظ��ل��ي ال���روا����ض، 
وط�����وين ع��ي�����ص��ى، وم������روان خ����وري، 

ووائل ج�صار وغريهم.

ر رجاء �جلد�وي م�شاهدها يف م�شل�شل )ي�ميات زوجة مفرو�شة 4(  ت�ش�ِّ
�لذي ُيعر�ض قريبًا على �ل�شا�شات. يف هذ� �حل��ر تتحدث �لفنانة �مل�شرية 

عن �مل�شل�شل وبرناجمها �جلديد مع عمرو �أديب، و�أم�ر فنية �أخرى.

�أح�شر ر�هنًا مل�شروع �شينمائي جديد

رجاء اجلداوي: اأجد نف�ضي يف خمتلف 
الأدوار ولي�ص الكوميديا فح�ضب
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علماء يطورون خوارزمية 
لتنظيم تناول القهوة!

ك�صفت نتائج درا�صة علمية عن الوقت الأمثل لتناول القهوة واحل�صول على 
اأكرب فائدة باأقل كمية منها. وطور باحثون من اجلي�ض الأمريكي خوارزمية 
تت�صمن ن�صائح �صخ�صية ب�صاأن اختيار الوقت املالئم لتناول اأقل كمية من 
 Journal of Sleep القهوة واحل�صول على اأعلى فائدة منها، بح�صب
النا�ض على  اأن اخلوارزمية �صاعدت   Researchوبينت نتائج الدرا�صة 
حت�صني اليقظة بن�صبة %65 من دون تناول كمية زائدة من القهوة، ومع 
ذلك ح�صلوا على احلد الأق�صى من الن�صاط. وهذا مفيد جدا ملن يعاين 
من ارتفاع �صغط الدم ويحاول تخفي�ض كمية القهوة التي يتناولها يوميا. 
اأن فائدتها  ات�صح  البداية، ولكن،  وخ�ص�صت هذه اخلوارزمية للجي�ض يف 
"من  العلمي:  الفريق  رئي�ض  ريفمان  ويقول جاك  يعتقد.  كان  اأو�صع مما 
املالئم  الوقت  حتديد  من  �صخ�ض  كل  متكن  طريقة  وج��ود  ع��دم  املوؤ�صف 
و�صع  على  حاليا  الفريق  يعمل  لذلك  القهوة.  لتناول  �صخ�صية  ب�صورة 
تطبيق للهواتف الذكية، مب�صاعدته، �صيكون بالإمكان حتديد كمية القهوة 
التي يجب على ال�صخ�ض تناولها يوميا، مع الأخذ بالعتبار الفرتة التي 
يرغب فيها بتناول القهوة للح�صول على اأكرب فائدة منها". ومن املحتمل 

جدا اأن يظهر التطبيق يف الهواتف الذكية قبل نهاية ال�صنة اجلارية".

درا�ضة �ضحية تك�ضف 
خماطر املايونيز

درا�صة  ك�صفته  ما  هذا  الآن"  بعد  طعامك  على  املايونيز  و�صع  حتب  "لن 
حديثة عن املخاطر التي يت�صبب فيها، رغم حر�ض النا�ض على و�صعه ب�صكل 
املايونيز  فاإن  �صكاي"،  "بولد  نقل موقع  م�صتمر على طعامهم. فبح�صب ما 
"مرتع  اأنه  كما  والدهون،  احلرارية  ال�صعرات  عالية من  ن�صبة  على  يحتوي 
ح��ذري��ن وغري  ي��ك��ون��وا  اأن  ال��ن��ا���ض  ع��ل��ى  ي��ج��ب  وب��ال��ت��ايل،  كبري" للبكترييا، 
ا�صتهالكه. وينبه املركز الطبي يف جامعة ماريالند الأمريكية  مفرطني يف 
يف  مزمن  ملر�ض  الإن�����ص��ان  يعر�ض  كبرية  بكمية  املايونيز  ا�صتهالك  اأن  اإىل 
لالإ�صابة  متناوله  تعر�ض  من  يزيد  املرتفع  ال�صوديوم  اأن  كما  ال�صرايني، 
بارتفاع �صغط الدم. ومبا اأن "بكترييا ال�صاملونيال" قد تنتقل اإىل املايونيز عن 
طريق البي�ض، فاإن ال�صركات امل�صنعة لهذا النوع من ال�صل�صات ي�صتخدمون 
بيوتهم.  داخ��ل  به من يح�صرون اخلليط  يلتزم  اأم��ر ل  وهو  ا جممًدا،  بي�صً
وتوؤدي بكترييا ال�صاملونيال اإىل متاعب �صحية عديدة مثل الإ�صهال وارتفاع 
درجة حرارة اجل�صم واآلم يف البطن، ولذلك ين�صح اخلرباء من يح�صرون 
املايونيز يف البيت اأن يقوموا بحفظه يف الثالجة. ويتم حت�صري املايونيز من 
من  القليل  اإليه  ي�صاف  كما  الليمون،  وع�صري  وامللح  واخل��ل  البي�ض  بيا�ض 
املايونيز  ال��واح��د من  الكوب  اإن  الأح��ي��ان، ويقول اخل��رباء  امل��وت��ارد يف بع�ض 
ي�صم اأكرث من 1400 �صعرة حرارية. ف�صال عن ذلك، يحتوي املايونيز على 
عدد من الفيتامينات واملعادن، اإذ يحتوي الكوب الواحد على 20 جراما من 
البوتا�صيوم و635 ميليجراما من البوتا�صيوم، وجرام واحد من الربوتني، 

و42 ميليجراما من الكولي�صرتول وفيتامني "بي 12".

قزح؟  ق��ض  �ل��ن  • ماهي 
 األوان قو�ض قزح هي التالية : البنف�صجي ، النيلي، الأزرق ، الأخ�صر، 
الأ�صفر ، الربتقايل . اأي ما جمموعه �صبعة األوان رغم اأنها تبدو لنا 

اقل من هذا العدد  
؟ قزح  ق��ض  ينتهي  • �أين 

ما مر  اإذا  املمطرة  الغيوم  وم��ن  املنهمر  املطر  ق��زح من  يتكون قو�ض   
املطر  بعد  يبعد عنك  ق��زح  قو�ض  ف��اإن  وبالتايل  ال�صم�ض عربها  �صوء 
والغيمة وهو ينتهي )ويبداأ( بغيمه ممطرة ولكن لكي ترى قو�ض قزح 

ينبغي ان تكون ال�صم�ض خلفك  

والق�صدة  والزبدة  البي�ض  كبد احلوت و�صفار  وزيت  ال�صمك  زيت   ، املوجود يف  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 
النمو  الطفل ونق�صه يعوق عملية   الأوراق واجلزر والكمرثى لزم لنمو  ال�صفراء طويلة  واخل�صروات 
والفراط يف تناوله ي�صبب �صغطا متزايد يف الدماغ ودوار و�صداع وت�صاقط ال�صعر وي�صقق اجللد وال�صفاه 

ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�صل
الت�صمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�ض  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  • هل 

حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 
ذيله  قطع  اذا  ميوت  احل�صان  اأن  تعلم  • هل 

حلمه  يف  عظمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�صلحفاة  اأن  تعلم  • هل 
ينام عندما  واحدة  عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 

ال�صمع حا�صة  متتلك  ل  والأفعى  والذبابة  ال�صلحفاة  اأن  تعلم  • هل 
الفك ع�صلة  هي  الإن�صان  ج�صم  يف  ع�صلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�صم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى الأذن  من  �صمعاً  اأ�صعف  الي�صرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 

حقول الذرة
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�لباب�جن 

وا�صع  نطاق  عن  ف�صاًل  املعدة  لتهدئة  عجيبة  بخ�صائ�ض  البابوجن  يتميز 
اأي�صاً  من ال�صتخدامات التي ثبتت فعاليتها عرب اأجيال طويلة. وي�صاعد 
كما  ال�صهرية،  ال��دورة  قبل  ما  وم�صكالت  اله�صم  التخل�ض من عرث  على 

يخل�صك من ال�صعور بالغثيان والتهابات الأمعاء.
م�صادة  م���واد  على  حت��ت��وي  اجلميلة  ال��زه��رة  ه��ذه  اأن  ال��درا���ص��ات  وتظهر 
للت�صنجات واللتهابات كما ي�صتفاد منها يف عالج الأمعاء واملعدة وت�صنجات 
الدورة ال�صهرية. ويعد البابوجن عالجاً عجيباً لأوجاع الراأ�ض وي�صرب عادة 

بدًل عن ال�صاي. 
ال�صهرية  ل��ل��دورة  امل�صاحبة  الت�صنجات  ح��الت  يف  البابوجن  من  وي�صتفاد 

وع�صر اله�صم والإجهاد العام. 
لكن ين�صح بتجنب تناول البابوجن يف حالة احل�صا�صية نحو ورود الأقحوان 

وزهرة الراجويد واأي�صاً اإذا كنت تتناولني الوارفارين )مميع للدم(. 
اأن  العطرية  بالزيوت  العالج  ال�صعبي وعلوم  ال�صيني  الطب  اأدبيات  تقول 
البابوجن يقي العني ولكن يف واقع الأمر ل تتوفر اأية اأبحاث علمية جتزم 

بذلك.

عار�شة �أزياء تعر�ض ف�شتانا لبيت �أزياء �ألبريت� ز�مبيلي خالل عرو�ض �الأزياء �لن�شائية لربيع و�شيف 
ب( ف   �( بايطاليا  ميالن�  مدينة  يف   2019

اإىل احلقول اخل�صراء لح�صار بع�ض كيزان الذرة ال�صفراء ل�صلقها لتكون غذاء  خرج بيرت واخته �صوزي 
لهم، وبقدر ما ان كوخهم نظيف وت�صع فيه ال�صعادة ال ان حاجتهم للنقود كانت قوية لذلك كان الب يعمل 
الزوج  بتلبية طلبات  تكتفي  فكانت  الم  اما  ال�صغرية  عائلته  ليكفي طلبات  اليوم اجريا يف احلقول  طوال 
احلنون وال�صغار، وعندما جاء بيرت واخته بكيزان الذرة هذا اليوم قررت الخت احلنون ان تطعم دجاجاتها 
بع�ض الذرة فقامت بفرط احد الكيزان واخذت تلقي احلبات لت�صتقر يف الفرن ال�صاخن فخافت �صوزي من 
القرتاب منها لكنها لحظت ان احلبة بداأت تكرب قليال قليال حتى ا�صتقرت مت انتف�صت وكاأنها قطعة قطن 
ببيا�صها ال�صاهق وطارت لت�صتقر مرة اخرى �صاخنة يف يد �صوزي ومع حرارتها و�صعتها يف فمها لتتذوقها 
فاح�صت بحالوة الطعم وا�صرعت لتخرب والدتها مبا حدث فجاءت الم وو�صعت بع�ض احلبات على الفرن 
لتتحول بعد قليل اإىل ف�صار فما كان من بيرت ال ان قرر ان ي�صبح بائعا للف�صار بدون ان يخرب من حوله 
كيف ي�صنعه وقد ابدع يف �صنعه فوجد اقبال كبريا من ال�صغار وا�صبح �صانع الف�صار ال�صغري من مي�صوري 

احلال وا�صبح لديه وعائلته ما يكفي ل�صراء بع�ض حقول الذرة وحتويلها اإىل ف�صار .

اأن  ن��ت�����ص��ور  اأن  ال�����ص��داع دون  م���ن  ن��ع��ان��ى  ق���د 
مم��ار���ص��ات��ن��ا ال�����ص��ح��ي��ة اخل��اط��ئ��ة ت��ق��ف �صببا 
رئ��ي�����ص��ي��ا خ��ل��ف ال�����ص��ع��ور امل��ت��ك��رر ب���ه، كتطويل 
النظر فى ال�صا�صات والهواتف املحمولة، التى 
اليومية،  حياتنا  م��ن  اأ�صا�صيا  ج��زء  اأ�صبحت 

لنق�صى اأمامها �صاعات طويلة.
اأج�صامنا  �صحة  على  اليومية  ع��ادات��ن��ا  ت��وؤث��ر 
ب�����ص��ورة ك��ب��ري، وق��د ي��ك��ون ل��الأم��ر اأب��ع��اد اأكرث 
اأهم الأ�صباب  خطورة على املدى البعيد، ومن 
اجللو�ض  بال�صداع  ال�صعور  على  ت�صاعد  التى 
�صا�صات  اأو  التلفزيون  �صا�صات  اأم���ام  الطويل 
الأج����ه����زة ال���ذك���ي���ة، خ�����ص��و���ص��ا ف���ى الإ�����ص����اءة 

حماكاة  خا�صية  بتفعيل  ين�صح  وهنا  اخلافتة، 
الإ�صاءة الطبيعية لالأماكن التى نتواجد فيها. 
ال�صحيحة فى  النوم غري  تت�صبب طريقة  كما 
�صاعات  لعدد  النوم  وكذلك  بال�صداع  ال�صعور 
غ���ري ك�����اف، ح��ي��ث ي��ج��ب اأن ن��ح�����ص��ل ع��ل��ى ما 
اإبعاد  م��ع  يوميا،  �صاعات   8 اأو   7 ب��ني  ي���رتاوح 

الهاتف املحمول عن مكان النوم كليا.
ال�صعور  ف��ى  الأط��ع��م��ة  بع�ض  ت��ن��اول  وي�����ص��اع��د 
واحللويات  الألبان  بينها  من  والتى  بال�صداع 
ين�صح  والتى  امل�صنعة،  واللحوم  وال�صوكولته 
املقابل  ف��ى  م��ن��ه��ا  امل��ت��ن��اول��ة  ال��ك��م��ي��ات  بتقليل 
كاخل�صروات  ال�صحية  الأطعمة  معدل  زي��ادة 

ع��ل��ى وج���ب���ات غذائية  وال���ف���واك���ه واحل�������ص���ول 
م��ت��وازن��ة، م��ع اله��ت��م��ام ب�����ص��رب امل����اء بكميات 
كافية، حيث ي�صاعد نق�ض تناول املاء فى زيادة 
عن  ب��الب��ت��ع��اد  ين�صح  كما  ب��ال�����ص��داع.  ال�صعور 
ال��ق��ل��ق وال��ت��وت��ر وم�����ص��ادر ال�����ص��و���ص��اء لتجنب 
الأمور  تلك  ت�صاعد  حيث  بال�صداع،  الإ�صابة 

فى زيادة ال�صعور بال�صداع.
ومي��ك��ن ل���الف���راط ف���ى ت���ن���اول الأدوي������ة زي���ادة 
ال�صعور بال�صداع حيث ميكن اأن يكون ال�صداع 
الأدوية،  تلك  لتناول  اجلانبية  الأع��را���ض  من 
دون  اأو  لفرتات طويلة  ذلك  كان  اإذا  خ�صو�صا 

اإ�صراف طبى.

اأ�ضباب تقودنا لالإ�ضابة بال�ضداع 


