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اليوم العاملي للنوم: �ساعد طفلك على النعا�س
بد�أ �الحتفال باليوم �لعاملي للنوم منذ 12 عاماً، بعدما تبني �أن نق�ص 
�لنوم ظاهرة عاملية تنعك�ص �صلباً على �ل�صحة �لعامة، وترتبط بزيادة 
خطر �الإ�صابة بالبد�نة و�أمر��ص �لتمثيل �لغذ�ئي. ويهدد نق�ص �لنوم 
�الأطفال �أكرث من �أي فئة عمرية �أخرى، الأن حاجتهم �إليه جزء �أ�صا�صي 
ح�صب  �لطفل  يحتاجها  �لتي  �لنوم  �صاعات  �إليك  �ل�صليم.  �لنمو  من 

ُعمره، وطرق م�صاعدة �لطفل على �لنعا�ص:
* من 4 �إىل 12 �صهر�ً: يحتاج �لطفل �إىل ما بني 12 و16 �صاعة من 

�لنوم.
* من عام �إىل عامني: يحتاج �لطفل �إىل 11 �إىل 14 �صاعة من �لنوم.
* من 3 �إىل 5 �أعو�م: يحتاج �لطفل �إىل 10 �إىل 13 �صاعة من �لنوم.

* من 6 �أعو�م �إىل 12 عاماً: يحتاج �لطفل �إىل 9 �إىل 12 �صاعة من 
�لنوم.

10 �صاعات من  �إىل   8 �إىل  �لطفل  يحتاج  عاماً:   18 �إىل  * من 13 
�لنوم.

�الأط���ف���ال وخا�صة  م��ن  ك��ب��رة  ن�صبة  �أن  �إىل  ح��دي��ث��ة  در�����ص���ات  وت�����ص��ر 
�لطفل  ت�صاعد  �إج��ر�ء�ت   7 �إليك  �ملطلوب.  �أق��ل من  ينامون  �ملر�هقني 

على �لنوم:
* على �الأبوين �لتم�ّصك بروتني �لنوم كل ليلة، وخا�صة تخفيف �الإ�صاءة 
ومنع ��صتخد�م �الإلكرتونيات قبل موعد �لنوم ب�صاعة، وتعتيم �لبيت يف 

موعد �لنوم.
خ��ال مكافاآت، مثل  �لنوم من  �الل��ت��ز�م مبوعد  �لطفل على  * حتفيز 
�إليه، وترتيب مو�عيد ال�صت�صافة  �ملف�صل  �ملكان  �لتنزه يف  �إىل  �خلروج 

�أ�صدقائه، وغر ذلك من �حلو�فز.

تغيريات يف اختيار الأطعمة تخّفف الإجهاد
�الإجهاد و�لتوتر و�ل�صغوط مثلث ي�صيق �خلناق على �صحة �الإن�صان 
يف �لعقود �الأخرة، وتوجد �أدلة علمية على �أن �لتوتر عامل م�صرتك 
و�لتمثيل  باله�صم  يتعّلق  م��ا  منها  �الأم���ر�����ص  م��ن  جم��م��وع��ة  ور�ء 
�إنتاج  تزيد  �أطعمة  و�ل�صكري. وهناك  �لقولون  �لغذ�ئي، مثل م�صاكل 
هرمونات ت�صبب �الإجهاد، و�أخرى ت�صاعد على خف�ص �لتوتر وتخفيف 

�الإح�صا�ص بال�صغوط.
�إذ� كنت ت�صكو من �الإجهاد و�لتوتر �إليك بع�ص �لتغير�ت �لتي تخّفف 

�الإجهاد و�لتوتر:
* كل �الأطعمة �لغنية باأحما�ص �أوميغا3 تخّفف �لتوتر، مثل �ل�صلمون، 

و�لبي�ص، و�لتونة، و�الأفوكادو.
* جتمع �ملك�صر�ت بني �أحما�ص �أوميغا3 و�ملغني�صيوم وفيتامني ب12، 

وهي توليفة ت�صاعد على تخفيف �لتوتر.
�ل��ي��وم ميكنك ت��ن��اول بع�ص  �إذ� ك��ن��ت ت�����ص��رب �ل��ك��اف��ي��ني ع��ل��ى م���د�ر   *

�لبابوجن يف �مل�صاء لتخفيف �لتوتر.
�لذي  �ل��رتب��ت��وف��ان  على  �الأبي�ص"  "�للب  �ليقطني  ب���ذور  حت��ت��وي   *
ي�صاعد على �إنتاج هرمون �ل�صروتونني، و�لذي يقوم بدوره بتح�صني 

�ملز�ج وتخفيف �الإجهاد.
* حتتوي كل م�صروبات �لقهوة مثل �الإ�صرب�صو و�ملوكا على كثر من 
�لكافيني �لذي يزيد �لتنبه و�أي�صاً �لتوتر، وعند حتلية �لقهوة بكثر 

من �ل�صكر يزد�د �لتاأثر.

لدى الطفل الأقدام  لتعّرق  حلول   4
�أي�صا الأنها حتتوي  �أق��د�م �الأطفال تتعرق  �إن  قالت د. تانيا برونرت 
كريهة  ر�ئ��ح��ة  ن�صوء  يف  يت�صبب  مم��ا  �لبالغني،  مثل  تعرق  غ��دد  على 
م��ن ناحية وي��رف��ع خطر �الإ���ص��اب��ة بفطريات �الأق���د�م و�الإك��زمي��ا من 
ناحية �أخرى وملو�جهة تعرق �الأق��د�م تن�صح طبيبة �الأطفال �الأملانية 

بالتايل:
-1 غ�صل �أقد�م �الأطفال مرتني يوميا مع جتفيف �الأقد�م و�لفر�غات 

بني �الأ�صابع جيد�.
�الألياف  ذ�ت  �جل����و�رب  الأن  ن��ظ��ر�  �لقطنية  �جل����و�رب  �رت����د�ء   2-
لر�ئحة  �مل�صببة  �لبكتريا  لتكاثر  خ�صبة  بيئة  متثل  �ال�صطناعية 

�لعرق �لكريهة، مع مر�عاة تبديل �جلو�رب بانتظام.
يت�صم بتهوية  و�أن  �صيقا،  ولي�ص  منا�صب  مقا�ص  ذي  حذ�ء  �رتد�ء   3-

جيدة.
-4 مر�عاة عدم �رتد�ء �حلذ�ء نف�صه يومني متتاليني، وذلك الإعطاء 

�حلذ�ء �لفر�صة كي يجف جيد� قبل �رتد�ئه جمدد�.
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احزر ب�سرعة.. اأي 
الكواكب اأقرب اإىل الأر�س؟

ميكن �ال�صتعانة بعامل فلك �أو �لبحث عن طريق �الإنرتنت، وعلى �الأرجح 
�صت�صمع �أن �لو�صع يتغر با�صتمر�ر ب�صبب حركة دور�ن �لكو�كب.

غر �أن �الإجابة �الأرجح هي كوكب �لزهرة هو �أقرب �لكو�كب �إىل �الأر�ص، 
يف حال �أخذ متو�صط �مل�صافة بني �لكو�كب �الأخرى وكوكب �الأر�ص، وفقا ملا 

ذكره موقع "�لفيزياء �ليوم" على �الإنرتنت.
مثل  �الإن��رتن��ت،  على  �مل��و�ق��ع  م��ن  �لعديد  هناك  ف��اإن  ذل��ك  �إىل  باالإ�صافة 
"�لكو�كب" و"قامو�ص �لف�صاء" �لتي تن�صر مقد�ر �مل�صافة بني كل كوكبني 
�إىل  �لكو�كب  �أق��رب  هو  �ل��زه��رة  �أن  تبني  وكلها  �ل�صم�صية،  �ملجموعة  من 

�الأر�ص بح�صب متو�صط �مل�صافة.
�أ�صبحت  �ل�صابقة  �ملعرفة  ه��ذه  فكل  �ملعلومة  لتغر  �لوقت  ح��ان  و�الآن.. 

خطاأ.
وحتى �أدبيات وكالة �لف�صاء �الأمركية "نا�صا"، تقول �إن "كوكب �لزهرة هو 
�أقرب جر�ننا"، وهذ� �صحيح �إذ� كنا نتحدث عن �أي �لكو�كب يقرتب من 
�الأر�ص �أثناء دور�نه حول �ل�صم�ص، لكن لي�ص �إذ� �أردنا �أن نعرف �أيها �أقرب 

بح�صاب متو�صط �مل�صافة.
�لكو�كب  �أق��رب  هو  عطارد  كوكب  �أن  �أالب��ام��ا  جامعة  يف  �لباحثون  ويزعم 
�إىل �الأر�ص ولي�ص �لزهرة، بح�صب �ملتو�صط �لعام. و�أو�صح فريق �لباحثني 
�أنه  �ليوم"،  "�لفيزياء  موقع  يف  ن�صر  مو�صوع  يف  �صتوكمان،  ت��وم  بقيادة 
�إذ� �أخذو� معدل �مل�صافة  با�صتخد�م و�صيلة ح�صابية قامو� با�صتقاقها، فاإنه 

وق�صموه على �لزمن، فاإن �أقرب �لكو�كب �إىل �الأر�ص هو عطارد".

هل يحمي الفطر 
الذاكرة؟

تناول  �إن  در�����ص���ة ج��دي��دة  ن��ت��ائ��ج  ق��ال��ت 
يف  "�مل�صروم"  �ل���ف���ط���ر  م����ن  ح�����ص��ت��ني 
�لذ�كرة  ���ص��ع��ف  خ��ط��ر  ي��ق��ل��ل  �الأ����ص���ب���وع 
�إىل  �ل�����ص��دة  �مل��ع��ريف متو�صط  و�ل��ت��ده��ور 
�لن�صف. ويعدُّ هذ� �لتدهور من مقدمات 
�خلرف و�لزهامير، وتوجد �أدلة على �أن 
بع�ص  يف  توجد  �لتي  �الأك�صدة  م�صاد�ت 
�لدماغ من هذه  �الأطعمة حتمي خايا 

�مل�صكلة عند �لتقدم يف �لُعمر.
و�أج��ري��ت �أب��ح��اث �ل��در����ص��ة �جل��دي��دة يف 
"جورنال  يف  وُن�صرت  �صنغافورة،  جامعة 
توليفة  �أن  ووج����دت  �لزهامير"،  �أوف 
�لتي  �الأك�������ص���دة  �مل���غ���ذي���ات وم�������ص���اد�ت 
�خلايا  حت��م��ي  �ل��ف��ط��ر  عليها  ي��ح��ت��وي 
�لع�صبية يف �لدماغ من �لتدهور �ملعريف 

و�صعف �لذ�كرة �ملتو�صط.
�لتدهور  مر�صى  �أن  �لنتائج  و�أظ��ه��رت 
�ل�صدة  متو�صط  �لذ�كرة  و�صعف  �ملعريف 
ال يوجد لديهم مو�د كيميائية معينة يف 
�لدماغ، و�أن �لفطر يحتوي على عنا�صر 
لهذه  كبديل  تعمل  طبيعية  كيميائية 

�ملو�د.

طرق طبيعية للتخل�س من 
ارتفاع �سغط الدم �ص 23

ما النظام الغذائي امل�ساد لاللتهابات؟
عو�مل  �صمن  ت��اأت��ي  الأن��ه��ا  ملتب�صة،  كلمة  �الل��ت��ه��اب��ات 
�أم�����ر�������ص �لقلب  �ل�������ص���ب���اب و�أي���������ص����اً  ب���ح���ب  �الإ�����ص����اب����ة 
يرتبط  مزمنة  �اللتهابات  تكون  فعندما  و�ل�����ص��رط��ان. 

�صحية  مب�����ص��اك��ل  يكون ذل����ك  ق���د  �أخ�������رى، 
�ل�صكري، م���������ص����دره����ا �أم�����ر�������ص  �أو  �للثة، 
ولف�ص  �ل�����ص��م��ن��ة.  ه�������ذ� �ال����ص���ت���ب���اك �أو 
�صيفيدك  �لتغذية و�ل���ت���د�خ���ل  ن�����ظ�����ام 

لالتهابات  يف تقليل خماطر �مل�����ص��اد 
�لتقارير ����ص���ح���ي���ة ع����دي����دة. وت�صر 
�أن  �إىل  م�صتوى �ل���ط���ب���ي���ة  خ��ف�����ص 
�جل�������������ص������م ع���ن �الل�����ت�����ه�����اب�����ات يف 
يقلل ط���ري���ق �ل����ع����اد�ت  �ل�����ص��ح��ي��ة 

خطر �الإ�صابة باالأمر��ص �ملزمنة مثل: �ل�صكري و�لقلب 
و�ل�صرطان. �إليك �لطريقة:

ب��امل��غ��ذي��ات، م��ث��ل: �لفو�كه،  �ل��غ��ن��ي��ة  زي����ادة �الأط��ع��م��ة   *
و�خل�صرو�ت، و�لبقول، و�ملك�صر�ت.

* ت������ن������اول �مل������زي������د م������ن �حل����م���������ص����ي����ات ك����ال����ربت����ق����ال 
مب�صاد�ت  �لغنية  و�الأط��ع��م��ة  و�لليمون"�حلام�ص"، 

�الأك�صدة كالتوت و�لرمان و�لفر�ولة "�لفريز".
* زي���ادة �الأط��ع��م��ة �لغنية مب�����ص��اد�ت �الل��ت��ه��اب��ات، مثل: 

�لب�صل، و�لثوم، و�لكركم، و�لزجنبيل، و�لقرفة.
�ملكّررة،  وخا�صة  و�ل��ك��رب��وه��ي��در�ت  �ل�صكريات  تقليل   *
�جل�صم،  �لتهابات  ي��زي��د�ن  �الأب��ي�����ص  و�ل��دق��ي��ق  فال�صكر 

وكذلك �للحوم �مل�صنعة و�ملخبوز�ت �جلاهزة.

يف البداية...فو�ضى الهرمون
كتب �لعامل �لهندي كري�صنا �صي�صهادري يف مقال له بعنو�ن 
"The neuroendocrinology of love" �أن �حلب 
مزيج قدمي من �ملو�صات �لع�صبية و�لبيتيد�ت "جزيئات 
�إذ  �أن �حلب مير من مر�حل خمتلفة،  �صغرة"، و�أ�صاف 
�أن مناطق خمتلفة من �لدماغ ت�صبح ن�صيطة. يبد�أ �حلب 
بعد �جنذ�ب خا�ص بني �صخ�صني. ويظهر ذلك من خال 
روح �لدعابة و�ل�صحك و�لرغبة يف �حلديث بينهما. ويف 
بها  ب�صكل كبر على ما يقوم  �لرتكيز  يتم  �ملرحلة،  هذه 
�أحد �لطرفني، كما �أن مميز�ت كل طرف يتم ت�صخيمها 

يف عيون �الآخر، يف حني ُتتجاهل �لعيوب.

الوقوع يف احلب...�ضغط خال�ص!
وح�صب علم �الأحياء �لع�صبية "علم يهتم بدر��صة �حلياة 
و�لكائنات �حلية" ال ميكننا �لقيام باأي �صيء �أثناء �لوقوع 
يف �حلب، �إذ �أن هناك حالة طو�رئ مطلقة وم�صابهة حلالة 
�ل�صغط �لع�صبي، لكن باملعنى �الإيجابي. ويو�صح �لعامل 
"هرمون  �ل��ك��ورت��ي��زول  ه��رم��ون  معدل  زي���ادة  �أن  �لهندي 
تكوين  يف  �لع�صاق مهم جد�ً  �الإجهاد" لدى  نتيجة  يفرز 

نوعية �لر�بط بينهما، و�لذي يتوقون �إليه ب�صدة.
وبعد وق��وع �صخ�ص ما يف �حل��ب، ف��اإن �صدة �مل�صاعر لديه 
ت��ك��ون م�����ص��اب��ه��ة ل��ت��اأث��ر �مل����خ����در�ت، وذل����ك الأن����ه يف كلتا 
ون�صعر  �ل��دم��اغ،  �مل��ك��اف��اأة يف  ن��ظ��ام  تفعيل  يتم  �حل��ال��ت��ني 
�أثر  �أي  �مل��ز�ج لدينا. ف�صًا عن غياب  �أق��ل ويرتفع  بقلق 

لاكتئاب.   

هل احلب �ضرورة؟
م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر  ع���امل �ل��ن��ف�����ص �ل��ت��ط��وري دي��ف��ي��د بو�ص 
�صخ�صني  ب��ني  �ل��رب��ط  ه��ي  ل��ل��ح��ب،  �الأ���ص��ا���ص  فالوظيفة 
يختار�ن �حلياة �مل�صرتكة، مبا يف ذلك �اللتز�مات و�إجناب 
ويف  خا�صة.  بطريقة  بينهما  فيما  و�لتو�فقات  �الأط��ف��ال، 

حال �ختيار �صخ�صني بع�صهما �لبع�ص الأ�صباب عقانية، 
هناك خطر �أن ياأتي �صخ�ص ما �آخر �أجمل و �أقوى و�أف�صل، 
فينجذب �إليه طرف ما .و�حلب هو �لذي يحمينا يف هذه 

�حلالة من �أن يهرب منا �صريك �حلياة.
 The " و�أ������ص�����ار دي���ف���ي���د ب����و�����ص  يف م���ق���ال ل����ه ب���ع���ن���و�ن
�أن   "Evolution of Love in Humans
�حلب ينت�صر على �لعقانية، �إذ �أن �حلب غر �مل�صروط 
�أك���رث م��ن جم���رد ف��ك��رة روم��ان�����ص��ي��ة، و�أ����ص���اف �أن���ه يحمي 
د�ئمة  تاأهب  حالة  �لبقاء يف  �ل�صركاء من  �لعائلة ومينع 

و�ل�صعور بالقلق.

الأوك�ضيتو�ضني.. هل ي�ضبح اإك�ضري احلب حقيقة؟
�حل����ب و�ل����غ����ر�م م���ن �أج���م���ل �ل���ع���و�ط���ف �ل��ت��ي يختربها 
�الإن�صان يف حياته، ولكنها يف �حلقيقة تفاعات هرمونية 
�الأوك�صيتو�صني. فما هو  كيميائية معقدة بطلها هرمون 
يباع �حلب م�صتقبًا  �أن  �ملمكن  �لهرمون، وهل من  هذه 

يف زجاجات؟
يف �الأ�صاطر و�لق�ص�ص �خليالية، يحكى د�ئماً عن �إك�صر 
�صحري يجعل �أي �صخ�ص تريده يقع يف غر�مك، ويحافظ 
�إىل �الأبد، كاللحظات �الأوىل  على م�صاعر �حلب �لد�فئة 
�أثبت  �ملعا�صر  �لعلم  لكن  "كيوبيد".  �صهام  وكمفعول 
تفاعات  �إال  ه��ي  م��ا  �جليا�صة  �مل�صاعر  ه��ذه  �أن  م��وؤخ��ر�ً 
��صم  عليه  يطلق  هرمون  بطلها  �جل�صد  د�خ��ل  كيميائية 
عند  م�صتوياته  �أعلى  يف  يكون  و�ل��ذي  "�أوك�صيتو�صني"، 
وقوع �الإن�صان يف �لغر�م. لكن هل يتمكن �لعلم م�صتقبًا 
"�إك�صر  وحت��وي��ل  خم��ربي��اً  �ل��ه��رم��ون  ه���ذ�  تخليق  م��ن 

�حلب" �الأ�صطوري �إىل منتج يباع يف �الأ�صو�ق؟

ما هو الأوك�ضيتو�ضني؟
�الأوك�صيتو�صني هو �لهرمون �مل�صوؤول عن �ل�صعور باحلب 
و�لر�صا و�لثقة و�لن�صاط لدرجة �أنه حمل �ال�صم �ل�صائع 

�أثناء  ت��زي��د  م�صتوياته  الأن  وذل���ك  �حلب"،  "هرمون 
�لعديد  عليه  �أطلقت  وقد  �حلميمة.  و�لعاقات  �ملعانقة 
�لعناق"  "هرمون  مثل  م��وؤخ��ر�ً،  �الأخ���رى  �لت�صميات  من 
و"هرمون �لنعيم"، بح�صب ما ن�صره موقع "�صايكولوجي 

تود�ي".
ع�صبي  ناقل  �الأوك�صيتو�صني  ف��اإن  �لطبية،  �لناحية  ومن 
ي�صاهم يف �لناحية �ل�صحية ب�صكل عام، �إذ يلعب دور�ً هاماً 
م�صوؤول عن  �أي�صاً  �لطبيعية، وهو  و�لر�صاعة  �ل��والدة  يف 
�الأوك�صيتو�صني  ويرتبط  �ملخا�ص.  �أثناء  �لرحم  تقل�صات 
وقد  �لعاقات،  وبناء  و�لن�صاط  و�لثقة  بالتعاطف  �أي�صاً 
تكون له فو�ئد عاجية لعدد من �حلاالت �ملر�صية، مبا 
ملوقع  طبقاً  �مل��ع��وي��ة،  و�مل�صاكل  و�لقلق  �الك��ت��ئ��اب  ذل��ك  يف 

تود�ي" �لطبي. نيوز  "ميديكال 

هل ميكن خلقه �ضناعيًا؟
"بيتو�صني"،  �ل�صناعي  �الأك�صيتو�صني  ه��رم��ون  ي�صمى 
�لتجاري  �ال���ص��م  حت��ت  طبية  بو�صفة  ك���دو�ء  وي�صتخدم 
�لوالدة لتقليل �لنزيف  �أثناء  تعاطيه  ولكن  "بيتو�صني"، 
�إ�صر�فاً  ي�صتدعي  �لطبيعية  �ل���والدة  على  �مل���ر�أة  حل��ث  �أو 
طبياً، نظر�ً لكونه يقوي �نقبا�صات �لرحم. غر �أن �آثاره 

�جلانبية قد ت�صمل ت�صريع نب�صات �لقلب و�لنزيف.
لاأ�صف، ال ميكن بعد ت�صنيع "هرمون �حلب" على �صكل 
لزيادة  �أو  �لغر�م  يف  يقع  بعينه  �صخ�صاً  يجعل  "�إك�صر" 
يف  م�صاعر �حل��ب. ولكن من يعلم، قد يكون ذلك ممكناً 

�مل�صتقبل!
ولكن ال د�عي للياأ�ص، فعلى �لرغم من �أن �لعلم مل يطور 
"�أك�صر �حلب"، �إال �أن حتفيز �إطاقه ما يز�ل يف متناول 
�الأيدي د�ئماً، �إذ �أن �الهتمام و�لرعاية و�ل�صدق و�لتفاوؤل 
حتفز  �إيجابية  م�صاعر  خلق  يف  هاماً  دور�ً  تلعب  جميعها 
�إفر�ز هرمون �الأوك�صيتو�صني وجتعل �لعاقات �لعاطفية 

�أكرث تر�بطاً.

احلب.. م�ساعر اأم هرمونات اأم �سراع �سد العقالنية؟

وتف�ضري  احل��ب  مو�ضوع  �ضغل  طويلة،  م��دة  منذ 

هذا ال�ضعور اخلا�ص وال�ضروري يف حياة الإن�ضان 

خمتلفة.  علمية  جم��الت  يف  اخل��راء  اهتمام 

بع�ص العلماء يرى اأن من دون انت�ضار احلب على 

عقالنية الإن�ضان لن تكون احلياة مملة فقط، بل 

قد ت�ضبح خطرية.

بال  احل��ب  مو�ضوع  ي�ضغل  طويلة،  �ضنوات  منذ 

خمتلفة  علمية  جمالت  يف  الباحثني  من  عديد 

وعلم  الجتماع  وعلم  النف�ص  علم  غ��رار،  على 

الأع�ضاب. وازداد الهتمام مبو�ضوع احلب ب�ضكل 

كبري يف ثمانينات القرن املا�ضي، اأذ حقق البع�ص 

اإجابات خمتلفة عن ماهية احلب؟.

هل يجب غ�سل الدجاج 
ء قبل طهيه؟ النيِّ

معاير  هيئة  با�صم  متحدث  حذر 
�الأغ���ذي���ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة م��ن غ�صل 
�لدجاج  وحلوم  عام  ب�صكل  �للحوم 
بطهيها،  �لقيام  قبل  خا�ص  ب�صكل 
�للحوم  غ�����ص��ل  عملية  الأن  وذل����ك 
على  �لبكرتيا  ن�صر  يف  ت�صاهم  قد 

�ليدين و�ملاب�ص و�الأو�ين.
عملية  �أن  �إىل  �مل��ت��ح��دث  و�أ�����ص����ار 
تتكفل  ما  ع��ادة  �لنار  على  �لطهي 
و�لبكرتيا.  �جلر�ثيم  جميع  بقتل 
�ملتو�جدة  �لبكرتيا  ب���اأن  و�أ���ص��اف 
ع���ل���ى �ل���ل���ح���وم �ل���ن���ي���ئ���ة �ل���ت���ي قد 
�لبطن  و�آالم  ب��ال��ت��ق��ي��وؤ  ت��ت�����ص��ب��ب 
و�الإ�صهال �ل�صديد، ميكن �أن تعي�ص 
ملدة ترت�وح بني يومني �إىل خم�صة 
�أيام، وميكن �أن تنت�صر يف �ملكان �إذ� 

مت غ�صلها. 
�ل�صهر  �ل��ط��اه��ي  ق���ال  جهته  م��ن 
�آيد�ن مانيون، باأنه ال يقوم بغ�صل 
حل�����وم �ل����دج����اج الأن������ه ي��ع��ل��م ب����اأن 
�مل��اء يف  م��ع  تتطاير  ق��د  �جلر�ثيم 

جميع �أنحاء �ملطبخ. 
مو�د  با�صتخد�م  �خل��رب�ء  وين�صح 
�لنيئة  �ل��ل��ح��وم  غ�صل  يف  طبيعية 
�لليمون  وح���م�������ص  �خل������ل  م���ث���ل 
�جلر�ثيم  م��ع��ظ��م  م���ن  للتخل�ص 
موقع  نقل  ما  وف��ق  فيها،  �ل�صارة 

"ميرتو" �الإلكرتوين.

�سام�سونغ تطور هاتفا 
بكامريات خفية

ذك��رت وك��ال��ة �الأن��ب��اء �لر�صمية يف 
�أن  "يونيهاب"،  �جلنوبية  ك��وري��ا 
هاتفا  ت���ط���ور  ���ص��ام�����ص��ون��غ  ���ص��رك��ة 
ذك��ي��ا ف��ري��د� م��ن ن��وع��ه، ت��ق��ع فيه 

�لكامر�ت �أ�صفل �صا�صة �لهاتف.
فاإن  �لر�صمية،  �ل��وك��ال��ة  وبح�صب 
�صام�صونغ  م��ن  �جل��دي��د  �ل��ه��ات��ف 
�لو�جهة  تغطي  ب�صا�صة  ���ص��ي��ك��ون 
�إلغاء  م���ع  ل���ه مت���ام���ا،  �الأم���ام���ي���ة 
�مل�����ص��اح��ات �ل�����ص��غ��رة �مل���وج���ودة يف 
�ل��ه��و�ت��ف �حل��ال��ي��ة، �ل��ت��ي حتتوي 

على فتحات عد�صات �لكامر�ت.
وج��اء �الإع���ان بعد �أق��ل من �صهر 
�لكورية  �ل�������ص���رك���ة  �إط�������اق  م����ن 
للطي،  �ل��ق��اب��ل  هاتفها  �جلنوبية 
�لذي قوبل بانتقاد�ت ب�صبب ثمنه 
�أن مير  �مل��ح��ت��م��ل  �مل���رت���ف���ع. وم����ن 
�مل�صتهلكون  ي��رى  �أن  قبل  ع��ام��ان 
ذلك  �لكاملة"،  "�ل�صا�صة  ه��ات��ف 
�أج���ه���زة  ه���ك���ذ�  م���ث���ل  ت���ط���وي���ر  �أن 
نائب  وقال  طويا.  وقتا  ي�صتغرق 
رئي�ص جمموعة �صام�صونغ للبحث 
و�لتطوير، يانغ بيونغ، �إن �لكامر� 
�جلديدة �صتكون غر مرئية، ومع 
ذلك لن تتاأثر وظائفها وقدر�تها.
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�ش�ؤون حملية

خالل الفرتة من مار�ص ولغاية اإبريل املقبل

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تنظم فعاليات ثقافية وفنية يف العني
تقام الفعاليات يف مركز القطارة للفنون وق�ضر املويجعي و�ضوق القطارة

مب�ضاركة عدد من طالب اجلامعات يف اململكة املتحدة

نادي كلمة للقراءة يف دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي يناق�س كتاب هل ميكن تعديل الذكاء؟

احتفال بيوم الطفل الماراتي

جمعية كلنا الإمارات تختتم دورة متكني اأجيال امل�ستقبل

•• العني - الفجر 

�أبوظبي   تنظم د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة - 
�لتفاعلية  �لثقافية  �الأن�صطة  من  �صل�صلة 
و�ل��ف��ن��ي��ة  يف �إط������ار �مل���و����ص���م �جل���دي���د من 
ت���ق���ام مبنطقة  �ل���ت���ي  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل���رب�م���ج 
�ل��ع��ني، وذل����ك خ���ال �ل��ف��رتة ب��ني مار�ص 
�مل��ق��ب��ل. وتتوزع  �أب���ري���ل  ول��غ��اي��ة  �جل�����اري 
�أماكن  ث��اث  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات على  �الأن�����ص��ط��ة 
�لقطارة  مركز  �جلاهلي،  قلعة  هي  رئي�صة 
�ل��رت�ث��ي، وق�صر  �ل��ق��ّط��ارة  و���ص��وق  للفنون 
�ملويجعي. تت�صمن �ل�صل�صلة جمموعة من 
ور�ص �لعمل �لتفاعلية �لتي يقدمها فنانون 
حافلة   فنية  مب�صرة  يتميزون  �إم��ار�ت��ي��ون 
و�لعاملية،  �ملحلية  و�جل���و�ئ���ز  ب��االإب��د�ع��ات 
بني  تتنوع  فنية  ب��ر�م��ج  �أرب��ع��ة  ع��ن  ف�صًا 
و�لت�صوير،  و�لت�صميم،  و�لر�صم،  �ل�صينما، 

و�حلرف و�ل�صناعات �ليدوية.

قلعة اجلاهلي
قلعة  يف  �الأن�����ص��ط��ة  �صل�صلة  �نطلقت  وق���د 
"�أم�صية  مع  �ملا�صي  �جلمعة  يوم  �جلاهلي 
��صتمتع  ح���ي���ث  �جلاهلي"،  يف  ت���ر�ث���ي���ة 
�حل�����ص��ور مب��ج��م��وع��ة م��ن �ل��ع��رو���ص �لتي 
�ملدرجة  �لوطني  �ل��رت�ث  بعنا�صر  حتتفي 
�لثقايف  ل��ل��رت�ث  �لتمثيلية  �ل��ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى 
�أد�ء  ل��ل��ي��ون�����ص��ك��و ، مب���ا ف��ي��ه��ا ف���ن  �ل��ع��امل��ي 
كما  و�ل�صدو.  و�ل�صّقارة،  �ل�صعبي،  �لعّيالة 
وتعليمية،  فنية  ور����ص  �لفعالية  ت�صمنت 
�ملاأكوالت  من  وجمموعة   �صعبية،  و�أل��ع��اب 
ت�صت�صيف  �أخ����رى،  جهة  م��ن  �لتقليدية.  
مار�ص   28 �خلمي�ص  ي��وم  �جل��اه��ل��ي  قلعة 
مركز  م��ن  م��ع��ارة  لقطع  م�صغر�ً  معر�صاً 
للقو�ت  �ل���ع�������ص���ك���ري  و�ل����ت����اري����خ  �مل���ت���ح���ف 
و�صتينيات  خم�صينيات  �إىل  تعود  �مل�صلحة، 
وحتى بد�ية �صبعينيات �لقرن �ملا�صي، حتت 
عنو�ن "مقتنيات ع�صكرية". تتيح �ملقتنيات 
�ل��دول��ة، ال  تاريخ  �الط��اع على  �ملعرو�صة 
�صيما يف فرتة ما قبل قيام �الحتاد وخال 

�ملوؤ�ص�ص،  �ل��و�ل��د  يد  على  تاأ�صي�صه  مرحلة 
�مل��غ��ف��ور ل��ه ، �ل�����ص��ي��خ ز�ي���د ب��ن ���ص��ل��ط��ان �آل 
�صرد  �إىل  �إ���ص��اف��ة  ث���ر�ه،  ن��ه��ي��ان، طيب �هلل 
تاريخ قوة �ل�صاحل �ملت�صالح يف �لعني منذ 
1955، و�لتي �أتخذت من  قلعة �جلاهلي 
ل��ل��ق��وة لتعزيز �الأم����ن و�الأم�����ان يف  م��رك��ز�ً 
�ل�صيخ  حكم  ف��رتة  خ��ال  وذل���ك  �ملنطقة، 

�صخبوط بن �صلطان �آل نهيان. 
كما تنظم �لقلعة �جلل�صة �لتعريفية "نظام 
�لتربيد" يوم �الأحد 7 �أبريل، و�لتي تعّرف 
بالتفا�صيل �لفنية و�لهند�صية و�لتاريخية 
�لطبيعي  �ل��ت��ربي��د  ن��ظ��ام  م�����ص��روع  لهيكلة 
�لتاأهيل  �إع����ادة  وعملية  �جل��اه��ل��ي،  لقلعة 
با�صتخد�م  ل��ه��ا  خ�صعت  �ل��ت��ي  و�ل��رتم��ي��م 
م���زي���ج م����ن �ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل���دي���ث���ة و�مل������و�د 

�لتقليدية يف �لبناء �ملعماري.

مركز القّطارة للفنون و�ضوق القطارة 
الرتاثي

 29 يوم  للفنون  �لقطارة  يقدم مركز  كما 
�لذي  �لقطارة"  "�صينما  ب��رن��ام��ج  م��ار���ص 
"�أحلى  �ل��ق�����ص��ر  �ل��ف��ي��ل��م  ب��ع��ر���ص  ينطلق 
و�ل����ذي  �ل���ك���وت،  م���ق���د�د  حياة" ل��ل��م��خ��رج 
يقوم  �صخ�ٍص  حياة  يف  رتيباً  ي��وم��اً  ير�صد 
�لتو��صل  و���ص��ائ��ل  ع��رب  �مل�صاهر  مبتابعة 
�الج��ت��م��اع��ي ع��ن ط��ري��ق ه��ات��ف��ه �ملتحرك، 
من  �لدين"  "يوم  �ل���رو�ئ���ي  �ل��ف��ي��ل��م  يليه 
�أب��و بكر �صوقي، �ل��ذي ي��روي ق�صة  �إخ���ر�ج 
للمرة  يغادر  باجلذ�م  م�صاب  قبطي  رج��ل 
منطقة  �صديقه  برفقة  حياته  يف  �الأوىل 
�جلذ�م،  مر�صى  لعزل  �ملخ�ص�صة  �حَلجر 
ليخو�صا معاً غمار �لبحث يف جميع �أنحاء 

م�صر عن �أفر�د عائلتهما. 
ويف �أب��ري��ل، ي��ق��دم م��رك��ز �ل��ق��ط��ارة للفنون 
�لفرتة  خ��ال  يقام  �ل��ذي  �لربيع  برنامج 
�إب����ري����ل، ح��ي��ث ي�صم   11 ول��غ��اي��ة   1 م���ن 
�لتدريبية لاأطفال  �لور�ص  جمموعة من 
13 عاماً، تتيح لهم تعّلم  6 �إىل  من عمر 
مهار�ت جديدة و�ال�صتمتاع بوقتهم  حيث 

ت�صمل �لور�ص تدريبات على �صناعة �لدمى 
�لعربي،  و�خل����ط  و�ل���دي���ك���وب���اج  و�ل���ف���خ���ار 
وت�صل �ملدة �ملخ�ص�صة لكل ور�صة �إىل �أربع 
�ل�صاعة  من  �لربنامج  يبد�أ  حيث  �صاعات، 
ع�صر  �لثانية  �ل�صاعة  �إىل  �صباحاً  �لعا�صرة 
�لربنامج  �لت�صجيل يف  ر�صوم  وتبلغ  م�صاًء، 

�لو�حد. للطالب  درهماً   315
�لثقافة  د�ئ��رة  تنظم  ذل��ك،  �إىل  باالإ�صافة 
و�ل�صياحة - �أبوظبي برنامج "��صتديو 6" 
31 مايو  �إىل  �إبريل   1 �لفرتة من  خ��ال 
و�لذي  للفنون،  �ل��ق��ط��ارة  م��رك��ز  يف  �ملقبل 
�ملمار�صات  م��ن  و����ص��ع��ة  مب��ج��م��وع��ة  ُي��ع��ن��ى 
�لفنية، مبا يف ذلك �لفنون �لب�صرية مثل 
و�لو�صائط  و�ل��ن��ح��ت  و�ل��ت�����ص��وي��ر  �ل��ر���ص��م 
وفنون  �ل���رتك���ي���ب���ي���ة  و�الأع������م������ال  �ل��ف��ن��ي��ة 
�لت�صوير  جانب  �إىل  وغ��ره��ا،  �جلر�فيك 
�ل�صوتية  و�لفنون  و�الأف��ام  �لفوتوغر�يف 
و�لت�صميم، ويفتتح �لربنامج �أبو�به للزو�ر 
�لر�بعة  حتى  �صباحاً  �لثامنة  �ل�صاعة  من 

م�صاًء. 

ا�ضت�ضافة فنانني
وتنطلق �لدورة �الأوىل من برنامج �الإقامة 
�صهرين  مل���دة  ف��ن��ان��ني  ال�صت�صافة  �ل��ف��ن��ي��ة 
ل��ل��ف��ن��ون خ���ال �لعام  �ل��ق��ط��ارة  يف م��رك��ز 

�جل�����اري، ل��ي��ق��دم ك��ل ف��ن��ان خ���ال �لفرتة 
عمل  ور�صتي  فيها  ��صت�صافته  �صتتم  �لتي 
للمهتمني، �إ�صافة �إىل عر�ص جمموعة من 
ي�صت�صيف  �ل��ع��ني.  م��ن  �مل�صتوحاة  �أع��م��ال��ه 
حمد�ن  �الإم������ار�ت������ي  �ل���ف���ن���ان  �ل���ربن���ام���ج 
 31 �إىل  �إب���ري���ل   1 �ل�����ص��ام�����ص��ي م���ن  ب��ط��ي 
تعلم  يف  نف�صه  على  �عتمد  و�ل���ذي  م��اي��و، 
وت�صميم  �ل���ف���وت���وغ���ر�يف،  �ل��ت�����ص��وي��ر  ف���ن 
�جل��ر�ف��ي��ك، ك��م��ا �أن���ه م��ن �ل��ك��ّت��اب �لهو�ة، 
ب��اأول جائزة يف حياته خ��ال �ملرحلة  وف��از 
�الب��ت��د�ئ��ي��ة، ك��م��ا ف���از ب��اجل��ائ��زة �الأوىل يف 
�ل�صنة  يف  �لق�صرة  �لق�صة  وكتابة  �لر�صم 
�الإم�����ار�ت  �الأوىل م��ن در����ص��ت��ه يف ج��ام��ع��ة 
�لعربية �ملتحدة. و�صارك �ل�صام�صي يف عدد 
�الإمار�ت،  دول��ة  �جلماعية يف  �ملعار�ص  من 
كما عمل ب�صكل م�صتقل كم�صمم جر�فيك 
ومدر�صاً  �الإل��ك��رتون��ي��ة،  للمو�قع  وم�صمم 
�صنو�ت،   5 مل���دة  �الإجن��ل��ي��زي��ة  �ل��ل��غ��ة  مل����ادة 
�جلر�فيكي  �لت�صميم  بتدري�ص  �أي�صاً  وقام 
بتدري�ص  وق���ام  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف،  و�لت�صوير 
�ل���ف���وت���وغ���ر�يف  �ل���ت�������ص���وي���ر  م�����ق�����رر�ت يف 
للتعليم"،  �أبوظبي  "جمل�ص  مع  بالتعاون 
وت��ن��ظ��ي��م ور�����ص ع��م��ل �ل��ك��ل��ي��ة �ل��رق��م��ي��ة يف 
لاأطفال  �الإع��ام��ي  �لفن  "فن:  موؤ�ص�صة 
ذلك،  على  ع���اوة  �ل�صارقة".  و�لنا�صئة- 
"�صامة بنت  ح�صل �ل�صام�صي على منحة 
حمد�ن للفنانني �لنا�صئني"، و�لتي يجري 
�أياند  رود  "كلية  مع  بال�صر�كة  تنظيمها 
موؤخر�ً  �خ��ت��ي��اره  ج��رى  كما  للت�صميم"،  
"�إك�صبو  ب��ع��م��ل ف��ن��ي ل��دع��م ح��م��ل��ة  ل��ل��ق��ي��ام 
ي�صت�صيف  ذ�ت����ه،  �ل�����ص��ي��اق  يف   ."2020
"��صتديو 6" �لفنان �الإمار�تي �صعود �صعيد 
�لظاهري ، خال �لفرتة من 1 يوليو �إىل 
31 �أغ�صط�ص، ليطلع �لزو�ر على موهبته 
عمًا  �لظاهري  و�أجن��ز  �لر�صم.  جم��ال  يف 
�لفوتوغر�يف  �لت�صوير  جم��ال  يف  تطوعياً 
�مل��ت��ح��دة، حيث  �لعربية  يف دول��ة �الإم����ار�ت 
كلفته "د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة – �أبوظبي  
�لرقمية  �لر�صومات  من  جمموعة  بتنفيذ 

على 5 جدر�ن ل� "مركز �لقطارة للفنون" 
�لظاهري  �الختيار على  ووق��ع  �ل��ع��ني.   يف 
ليكون و�حد�ً من بني 40 م�صمماً ح�صلو� 
وب��ي��ع منتجاتهم يف  ل��ع��ر���ص  ف��ر���ص��ة  ع��ل��ى 
متجر  وه��و  �صتور"،  ب��ي  �إك�����ص  "دي  متجر 
غ����ر رب���ح���ي م�����ص��م��م ل���ع���ر����ص �الأع����م����ال 
و�مل�صنوعة  و�مل�صممة  �الإ���ص��د�ر  حم���دودة 
"دي  كلياً يف دول��ة �الإم����ار�ت. وك��ان متجر 
�صتور" �آن���ذ�ك يتمركز يف ثاثة  ب��ي  �إك�����ص 
�أماكن، منها معر�ص "�آرت دبي" يف مدينة 
جمر�، ومعر�ص "�صكة" �لفني يف منطقة  
�لب�صتكية، و"�أيام �لت�صميم دبي" يف و�صط 
�لعديد  �ل���ظ���اه���ري  وت��ل��ق��ى  دب����ي.  م��دي��ن��ة 
م���ن ����ص���ه���اد�ت �ل��ت��ق��دي��ر، ك��م��ا ن����ال �صرف 
كر�فت  "�إنرت  مع  بالتعاون  �أعماله  عر�ص 
جالري" من خال "موؤ�ص�صة جناح �ملر�أة 
�لعلنية  �مل���ز�د�ت  ود�ر  لندن،  وتنميتها" يف 

"كري�صتيز".

ق�ضر املويجعي
�لثقافة  د�ئ���رة  تنظم  �ملويجعي  ق�صر  ويف 
و�ل�صياحة – �أبوظبي برنامج "عد�صة عرب 
و�لذي  م��ار���ص،   30 �ل�صبت  �لتاريخ" ي��وم 
ي��ق��دم��ه��ا خ���رب�ء يف  يت�صمن ور���ص��ت��ا ع��م��ل 
�لت�صوير �لفوتوغر�يف وحا�صلني على عدة 
�أهم  �إىل تعليم  �إذ يهدف �لربنامج  جو�ئز، 
�لت�صوير  جم��ال  يف  و�الأ���ص��ال��ي��ب  �لتقنيات 

�لفوتوغر�يف.
�لتاريخ"  ع���رب  "عد�صة  ب��رن��ام��ج  ي���ه���دف 
�صاهمت  �ل���ذي  �ل��ك��ب��ر  �ل����دور  تخليد  �إىل 
ب��ه ع��د���ص��ات �مل�����ص��وري��ن ق��ب��ل ق��ي��ام �الحتاد 
�لتي  �لتنقيب  �أعمال  �صر  دع��م  يف  وبعده، 
عن  �ملنقبون  قام  حيث  �لق�صر،  لها  خ�صع 
ت�صاميم  بع�ص  ع��ل��ى  ب��اال���ص��ت��دالل  �الآث����ار 
�ل�صور  على  �عتماد�ً  بنائها  و�إع��ادة  �لق�صر 
قدمياً.  ت�صويرها  مت  �لتي  �لفوتوغر�فية 
�ل��ي��وم مق�صد�ً  �مل��وي��ج��ع��ي  ق�����ص��ر  و�أ���ص��ب��ح 
معلماً  ه  بعدِّ �لفوتوغر�فيني،  للم�صورين 

تاريخياً وحتفة معمارية يف �آٍن و�حد 
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 ���ص��م��ن م�����ص��ارك��ت��ه يف م��ع��ر���ص ل��ن��دن �ل����دويل للكتاب 
ن���ادي كلمة  ن��ظ��م  �ل��وط��ن��ي،  �ل���ق���ر�ءة  و�ح��ت��ف��اًء ب�صهر 
ل��ل��ق��ر�ءة يف د�ئ����رة �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ص��ي��اح��ة - �أب��وظ��ب��ي يف 
قيا�ص  ميكن  "هل  كتاب  ناق�صت  جل�صة  �ل��د�ئ��رة  جناح 
فريد  د.  ترجمة  وم��ن  ���ص��وك��رون  �صيلفي  �لذكاء؟" ل��� 

�لز�هي و�ل�صادر عن م�صروع كلمة للرتجمة.
�صارك يف �جلل�صة عدد�ً من �لطاب �ملو�طنني و�لعرب 
�ململكة  يف  كوليدج  وكنجز  م��اري،  كوين  جامعات  من 

�ملتحدة.
�إد�رة  مدير  �لطنيجي،  حمد�ن  �صعيد  �جلل�صة  �فتتح 
معّرفاً  – �أبوظبي  و�ل�صياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  �لن�صر يف 
كلمة  ون����ادي  للرتجمة  كلمة  م�����ص��روع  ع��ل��ى  �ل��ط��اب 
�لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  د�خ���ل  و�أن�صطتهما  ل��ل��ق��ر�ءة 

�ملتحدة وخارجها.
تناولت  �لطاب  نقا�صية بني  ح��و�ر�ت  وتخلل �جلل�صة 
ذلك  ظهور  منذ  �الإن�صان  ذك��اء  م�صتوى  قيا�ص  م�صاألة 

�ملبحث يف �لقرن �لتا�صع ع�صر حتى يومنا هذ�، وال�صيما 
لدى تطبيقه على �الأطفال و�لبالغني وخمتلف �الأعر�ق 

عدة  طرح  �إىل  �لنقا�صية  �جلل�صة  وتطرقت  �لب�صرية. 
�أ�صئلة من بينها: هل ميكن قيا�ص �لذكاء؟ وهل يتمتع 

�خلارجية  �ملوؤثر�ت  غياب  يف  بامل�صد�قية  �لقيا�ص  هذ� 
و�لبيئية و�الجتماعية؟ وهل بو�صعنا تطبيق �ختبار�ته 
من  جمموعة  �أم  ملكة  �ل��ذك��اء  وه��ل  �لنا�ص؟  ك��ل  على 
�لقدر�ت؟ وماهو تاأثر �لعو�مل �لبيولوجية و�لثقافية 

على �لكفاءة �لفكرية؟.
و�صارك يف �جلل�صة �لنقا�صية جمموعة من �لطاب هم 
�صيخة �ملزروعي، و�صمر جويلي، و�صما �لعطار، وحممد 

�ل�صام�صي، و�إميان �ل�صيابي.
مديرة  ���ص��وك��رون،  �صيلفي  �لكتاب  موؤلفة  تو�صح  كما 
�الأبحاث يف �ملركز �لوطني للبحث �لعلمي بباري�ص، �أّن 
�صو�ًء  �ل�صناعية،  �لدول  �لذكاء يف  �ختبار�ت  ��صتخد�م 
يف �ملد�ر�ص �أو �لتوظيف، ال تقدم –د�ئماً- نتائج دقيقة، 
مع  لتتو�فق  �الخ��ت��ب��ار�ت،  تلك  تكييف  يتوجب  لذلك 
تطور ذكاء �لفرد، وخرب�ته �ملعرفية وكذلك �حلياتية. 
و�أنه �إذ� كانت م�صاألة �أهمية ن�صبة �لذكاء تطرح نف�صها 
�أكرث فاأكرث، فذلك الأن هذه �لن�صبة ال تخترب �لذكاء 
�ملهار�ت  وال  حقيقي  ب�صكل  �مل��ع��ارف  وال  مبا�صر  ب�صكل 

�ملعرفية و�إمنا �لقدرة على ��صتعمالها.
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�حتفاال بيوم �لطفل �الإمار�تي و�صمن �ملرحلة �لثانية 
ملبادرة �أجيال �خلر نظمت جمعية كلنا �الإمار�ت دورة 
�أيام  ��صتمرت ثاثة  �لتي  �مل�صتقبل"  �أجيال  متكني   "

مب�صاركة 70 طفا �إمار�تيا .
و�أ�صادت بخيتة �ملن�صوري ع�صو جمل�ص �إد�رة �جلمعية 
تقدمها  �لتي  �الأطفال  وحماية  وتربية  رعاية  بجهود 
�حلكومة �لر�صيدة بتوجيهات من �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
�هلل  �ل��دول��ة -حفظه  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
-و�أخيه �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�صلحة 
ما �أ�صهم يف تاأ�صي�ص جيل �إمار�تي و�ع مب�صوؤوليته قائم 

بو�جباته منتج يف حياته .
�صمو  تبذلها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  على  �جلمعية  �أث��ن��ت  كما 
خال  م��ن  �الإم����ار�ت  �أم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة 
�الحتاد  خ���ال  م��ن  �ل���ر�ئ���دة  وم��ب��ادر�ت��ه��ا  توجيهاتها 
تقدمي  من  �الأ�صرية  �لتنمية  وموؤ�ص�صة  �لعام  �لن�صائي 

ل��اأم��ه��ات و�الأط��ف��ال وف��ق��ط بر�مج  �ل��رع��اي��ة للكاملة 
وخطط منهجية مدرو�صة �أ�صهمت يف �الرتقاء بدورهن 
�المار�ت  كلنا  جمعية  دورة  و�ختتمت   . �الأف�صل  نحو 

خم�صة  �ىل  �صت  عمر  من  للمرحلة  لاأطفال  �ملوجهة 
ع�صر �صنة ، ومت تق�صم برنامج �لدورة على ثاثة �أيام 
عبد�هلل  و�مل����درب  �لرميثي  فاطمة  �مل��درب��ة  مب�صاركة 

روؤية  ���ص��رح  �مل��ب��ادرة   وت�صمنت   . بوطحنون   �ل�صحي 
و�الندماج  �لت�صامح  �ىل  �ل��ت��ط��رق  وك��ذل��ك  �الم����ار�ت 
وق��ب��ول �الآخ���ر ث��م عر�ص فيديو ع��ن �الإم����ار�ت قدمياً 
�الجد�د  حياة  كانت  كيف  �ل�صغار  يعرف  حتى  وذل��ك 
فرق  لت�صكيل  مل��ج��م��وع��ات  تق�صيمهم  مت  ذل���ك  وب��ع��د   ،
�لتدريبات  بع�ص  و�إع��ط��ائ��ه��م  �ل��ق��ائ��د  و�خ��ت��ي��ار  ع��م��ل 
�صرح  مت  �الأول  �ل��ي��وم  ختام  يف  ث��م  �جلماعية  �لعملية 
�صخ�ص  يخطئ  �أن  �ملمكن  من  وكيف  �مل�صوؤولية  معنى 
�لدولة  �أو  �ملجتمع  �أو  لاأ�صرة  وي�صيء  م�صكلة  في�صبب 
�أكون  �لثاين مت تقدمي تدريبات عن كيف  �ليوم  ، ويف 
مبادر�ً و�إيجابيا وكيف �أبتعد عن �لدو�ئر �ل�صلبية ، ويف 
�ليوم �الأخر كانت �لتدريبات عن م�صاركة �جلميع يف 
�أد�ء مهمة م�صرتكة وحتقيق �لنجاح مب�صاركة �جلميع 
ث��م ت��دري��ب ط��ري��ق �ل�����ص��ع��ادة و�ل��ت��ي جن��ده��ا يف �إ�صعاد 
 “ “وهم �ل�صعب  �الآخ��ري��ن  و�خل��ت��ام ك��ان تدريب عن 
�أف��ام ق�صر  وذل��ك من خ��ال تدريب عملي وعر�ص 
تروي ق�ص�ص جناح �أ�صخا�ص من ذوي �أ�صحاب �لهمم 

حول �لعامل.

بهدف ت�ضّليط ال�ضوء على اأبرز املعامل واملواقع 
ال�ضياحية وفعاليات الإمارة على مدار العام

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي 
اختتمت حملتها الرتويجية يف الكويت
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نظمت د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة – �أبوظبي �الأ�صبوع �ملا�صي حملة ترويجية 
يف مدينة �لكويت، وذلك بهدف �لتعريف باملعامل �ل�صياحية �لتي تتمتع بها 

�الإمارة لتحفيز �ملزيد من �ملو�طنني �لكويتيني ومقيميها �إىل زيارتها.
�صم �لوفد �لذي تر�أ�صته د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة – �أبوظبي ممثلني عن 
�صركائها من �صمنهم "�الحتاد للطر�ن" و"جزيرة يا�ص"، �إىل جانب عدد 
من �لفنادق، وم�صغلي �لرحات �ل�صياحية، ومر�فق �جلذب �لرتفيهية مثل 
حديقة حيو�نات �لعني، وفندق ريك�صو�ص �ل�صعديات، و"ويب بيدز" لل�صياحة 
و�ل�صفر، و�إك�صبو 2020 دبي، ومتحف �للوفر �أبوظبي، وجمموعة "جّنة 
للفنادق و�ملنتجعات"، وفندق �صاطئ �لر�حة، وفندق نوفوتيل، وفنادق �أيا، 

وبو�بة �إيغي�ص.
�أقيمت �لفعالية يف فندق ر�دي�صون بلو بالكويت، تخللها عقد جل�صة تو��صل 
�لكويت،  يف  �ل�صفر  قطاع  من  وممثلني  �أبوظبي  من  �ل�صركاء  بني  جمعت 
تاها عدد من �لعرو�ص �لتو�صيحية �لتي قدمتها د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة 
هب"،  "�إك�صبرين�ص  ي��ا���ص  وج��زي��رة  للطر�ن"،  و"�الحتاد  �أب��وظ��ب��ي   –

و�إك�صبو 2020 دبي. 
�أ�صماء �لفائزين بالدورة �الأوىل  و�صهدت �جلولة �لرتويجية �الإعان عن 
م�صغلي قطاع  �أف�����ص��ل  �إىل  ق��دم��ت  و�ل��ت��ي   ،2019 �أب��وظ��ب��ي  ج��ائ��زة  م��ن 
�ل�صياحة الإمارة �أبوظبي يف �لكويت من قبل �الحتاد للطر�ن، وويب بيدز. 

�إىل جانب ��صت�صافة حفل ع�صاء تخلله �صحوبات على جو�ئز عديدة. 
�ل�صاحلية  و�صركة  للطر�ن،  بودي  كّا من جمموعة  �لعام  فاز هذ�  وقد 
�لعاملية لل�صفر و�ل�صياحة. و�إىل جانب �لدرع �لتذكاري، توفر د�ئرة �لثقافة 
فائزين   3 �ختيار  فر�صة  �لر�بحتني  لل�صركتني  �أب��وظ��ب��ي   – و�ل�صياحة 
�إمارة  �إىل  من كل �صركة للفوز برحلة ترفيهية �صاملة مدفوعة �لتكاليف 
قطاع  يف  و�لعاملني  �ل�صركاء  ت�صجيع  �إىل  �جلائزة  هذه  وتهدف  �أبوظبي. 
�ل�صياحة على �لرتويج الإمارة �أبوظبي ب�صكل �أو�صع، عرب توفر �لعديد من 

�لعرو�ص و�الأن�صطة و�لرب�مج لق�صاء �لعطات يف �لعا�صمة �أبوظبي. 
�الأو�صط  �ل�صرق  ملنطقة  �الإقليمي  �ملدير  �ل��زرع��وين،  حممود  نبيل  وق��ال 
�أب��وظ��ب��ي يف  "جنحت  �أب��وظ��ب��ي:   - و�ل�صياحة  �لثقافة  د�ئ���رة  و�أف��ري��ق��ي��ا يف 
�ملحافظة على مكانتها كوجهة مف�صلة للم�صافرين �لكويتيني عرب توفر 
جمموعة متنوعة من خيار�ت �ل�صياحة �لرتفيهية، ف�صًا عن ما حتت�صنه 
�أبوظبي  تعد  كما  �ملتميزة.  �لت�صوق  ومر�كز  �لفنادق  من  و��صع  طيف  من 
�خليار �الأمثل للم�صافرين �لكويتيني، �صو�ء لق�صاء عطلة نهاية �الأ�صبوع 
�أو �ال�صتمتاع باإجازة طويلة. ونوؤكد يف د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة– �أبوظبي 
توفرها  �لتي  �لفريدة  للعرو�ص  �لرتويج  على  م�صتقبًا  �لعمل  مو��صلة 
�أبوظبي، و�لتي تركز على تقدمي جتارب فاخرة ومر�فق ترفيهية وثقافية 

فريدة من نوعها للزو�ر �لكويتيني".
�أبوظبي،  �إىل  لل�صياح  �مل�صدرة  �الإقليمية  �الأ�صو�ق  �أب��رز  �لكويت من  تعترب 
حيث ت�صهد �أعد�د �لزو�ر �لكويتيني �إىل �الإمارة زيادة ملحوظة على �أ�صا�ص 
�صنوي، وتتطلع د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة- �أبوظبي �إىل تعزيز هذه �الأعد�د 
و��صتقطاب �ملزيد من �ل�صياح. ونظر�ً ملا توفره من جتارب �صياحية فاخرة، 
وما تتمتع به من معامل جذب ثقافية، تعترب �لعا�صمة �الإمار�تية من �أكرث 
�لوجهات �ملف�صلة لدى �لكويتيني، وذلك لقربها وت�صهيات �ل�صفر �إليها. 
كما يتمتع �ملو�طنون �لقادمون من دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي �لعربي 

بحرية �لتنقل يف �لدولة دون �حلاجة �إىل تاأ�صرة.
تر�أ�صت عدد�ً من  – �أبوظبي ّ و�ل�صياحة  �لثقافة  د�ئرة  �أن  بالذكر  �جلدير 
�لوفود �إىل �لكويت لتنظيم جمموعة من �حلمات و�ملعار�ص �لرتويجية. 
مظلتها  حتت  جمعت  من�صة  �صكلت  حيث  فعاليتها،  �ملبادر�ت  هذه  و�أثبتت 
بالفائدة  �لتي تعود  و�إب��ر�م �التفاقيات  �ملعرفة و�خل��رب�ت  لتبادل  �ل�صركاء 
�الإمارة،  يف  �ل�صياحية  �لوجهات  وم�صغلي  و�لفنادق  �لطر�ن  �صركات  على 
�مل�صافرين  ل���دى  ك��وج��ه��ة مف�صلة  �أب��وظ��ب��ي  م��ك��ان��ة  ت��ر���ص��ي��خ  ع��ن  ف�����ص��ًا 

�لكويتيني.
وقد �جتذبت هذه �حلملة �لرتويجية �لعديد من وكاء �ل�صفر وم�صغلي 
م��ن وج��ه��ات جذب  �الإم����ارة  م��ا تقدمه  �ل��ك��وي��ت ال�صتك�صاف  �ل��رح��ات يف 

�صياحية وترفيهية تنا�صب جميع �أفر�د �لعائلة وخمتلف �الهتمامات. 
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)القاتل ال�ضامت(.. هكذا يتم تو�ضيف 
مر�ص ارتفاع �ضغط الدم، الذي يعاين 
العامل،  حول  الب�ضر  ماليني  منه 
الأحيان  من  كثري  يف  والناجم 
عن نظام غذائي غري متوازن، 
مثل تناول كميات زائدة من 
احلريفة،  الأطعمة  اأو  امللح 
�ضحية  م�ضكالت  عن  الناجت  اأو 

اأخرى.

ك��ل ثاثة  م��ن  و�ح����ًد�  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��دي��ر�ت  وت�صر 
�أ�صخا�ص من �لبالغني يف �لواليات �ملتحدة، م�صاب 
بارتفاع �صغط �لدم، �لذي تعد �أمر��ص �لقلب �أحد 

�أخطاره �لرئي�صة.
 10 فهناك  بريتي"،  �آن��د  "هيلث  موقع  وبح�صب   
ط���رق ف��ع��ال��ة يف م��ت��ن��اول �جل��م��ي��ع ت��ق��ري��ًب��ا، ميكنها 
�ل��دم يف  ت���و�زن �صغط  ت�صاعد يف �حل��ف��اظ على  �أن 
�أو حتى  �أدوي����ة  �أي  �إىل  �ل��ل��ج��وء  دون  م��ن  �جل�����ص��م، 

��صت�صارة طبيب.

ممار�ضة الريا�ضة
�صربات  معدل  بزيادة  قمت  فكلما  للموقع؛  ووفًقا 

�ل��ق��ل��ب و�ل��ت��ن��ف�����ص م��ن خال 
مم������ار�������ص������ة مت����ري����ن����ات 

�صعود  )م��ث��ل  ب�صيطة 
�مل�������ص���ي(،  �أو  �ل��������درج 
�أقوى  قلبك  ي�صبح 
مما يجعل �مل�صخات 

بجهد  ت���ع���م���ل 
�أق��������ل، وه����ذ� 

ويقلل  �ل�����ص��ر�ي��ني،  على  �ل�صغط  م��ن  ب���دوره  يقلل 
بالتايل من �صغط �لدم.

اإنقا�ص الوزن
من  �ل��دم  �صغط  خف�ص  يف  يرغبون  ملن  وبالن�صبة 
�لبدناء؛ ين�صح �الأطباء بالعمل على �إنقا�ص �أوز�نه، 
لكن �إن كنت ال تعاين من �لبد�نة، فيجب عليك �أن 
تهتم مبمار�صة �لتمارين �لريا�صية بانتظام لتجنب 

تر�كم �لدهون.

خف�ص الكربوهيدرات
2010 �أن  �أث��ب��ت��ت در�����ص���ة �أج���ري���ت يف �ل��ع��ام  وق���د 
و�ل�صكريات  �لكربوهيدر�ت  ذ�ت  �لغذ�ئية  �الأنظمة 
�لدم،  �صغط  خف�ص  يف  فعال  تاأثر  لها  �ملنخف�صة 

ومن بينها �الأرز و�ملعكرونة و�خلبز.

تقليل امللح
تقليل  �أج�������ل  وم������ن 

ت��������اأث��������ر �مل����ل����ح 

ت���وت���ر�ت قد  �أي  ت��خ��ف��ي�����ص  يف �جل�����ص��م، وب���ال���ت���ايل 
بتناول  �الأطباء  يو�صي  �لدموية؛  �الأوعية  ت�صيب 

�أغ����ذي����ة غ��ن��ي��ة ب��ال��ب��وت��ا���ص��ي��وم، مثل 
و�مل�صم�ص  و�مل��وز  و�ل�صمك  �حلليب 

و�لربتقال.

تقليل الأطعمة اجلاهزة
ي��اأت��ي م��ع��ظ��م �مل��ل��ح غ��ر �ل���ازم 
�مل�صنعة  �الأط��ع��م��ة  م��ن  للج�صم 

و�جلاهرة، مثل �للحوم و�حل�صاء 
و�لوجبات  و�لرقائق  و�لبيتز�  �ملعلب 

�خلفيفة، فاالأطعمة منخف�صة �لدهون 
عادة ما تكون عالية يف �مللح.

 وقف التدخني
من  �لتبغ  يف  �لكيميائية  �مل��و�د  وتزيد 

����ص���غ���ط �ل���������دم، عن 
ط�������ري�������ق �إت�����������اف 
ج�������در�ن �الأوع����ي����ة 
وت�صييق  �لدموية 

�ل�����������������ص��������ر�ي��������ني، 
�ل�صر�يني  وت��ت�����ص��ب��ب 

�صغط  �رت��ف��اع  يف  �ملت�صلبة 
ا  �أي�صً ي��ن�����ص��ح��ب  وه������ذ�  �ل�������دم، 

يتعر�صون  �ل��ذي��ن  �الأط��ف��ال  على 
للتدخني �ل�صلبي.

احلد من الإجهاد
ن�������ح�������ن ن������ع������ي�������������ص يف 
�أ�صبحت  جم��ت��م��ع��ات 
كثرة،  �ملتطلبات  فيها 
�الأ�صرة  �إىل  �ل��ع��م��ل  م��ن 

و�لتي  �ل�����ص��ي��ا���ص��ة،  وح��ت��ى 
باآخر  �أو  ب�صكل  كلها  ت�صاهم 

�أجهزتنا  ع���ل���ى  �ل�����ص��غ��ط  يف 
�حليوية، ومن هنا تاأتي �صرورة 

تقليل �الإجهاد من �أجل �صحتك.

جّرب التاأمل اأو اليوجا
ع��ل��ي��ك مب��م��ار���ص��ة �ل���ت���اأم���ل �أو 

ي�صاعد�نك  ف��ه��م��ا  �ل���ي���وج���ا، 
على �حلد من �لتوتر �لناجم 

�ليوجا  �أن  �ل��در����ص��ات  و�أث��ب��ت��ت  ع��ن �صغط �حل��ي��اة، 
و�لتاأمل يلعبان دوًر� فعااًل يف حت�صني �صغط �لدم، 

وكذلك نف�صية �الإن�صان.

تناول بع�ص ال�ضوكولتة
�ل�صوكوالتة  �أن  �الأب���ح���اث  ن��ت��ائ��ج  �أظ���ه���رت 
�ل�������ص���ود�ء ت�����ص��اه��م يف خ��ف�����ص ���ص��غ��ط �ل����دم، 
�ملائة  يف   60 ع��ل��ى  حت��ت��وي  �أن  ينبغي  ل��ك��ن 
�أن  ويعتقد  �ل��ك��اك��او،  م��ن  �الأق���ل  على 
ت�صاعد  �ل�����ص��ود�ء  �ل�����ص��وك��والت��ة 
ع���ل���ى ت��و���ص��ي��ع �الأوع����ي����ة 

�لدموية.

ت�����ن�����اول 
الأع�����ض��اب 

الطبية
ت���ع���م���ل �الأع���������ص����اب 
تناولتها  �صو�ء  �لطبية 
م��غ��ل��ي��ة، على  �أو  ه���ي  ك��م��ا 

خف�ص �صغط �لدم، 
وم���������������ن �أب����������������������رز ه��������ذه 
�ل������ن������ب������ات������ات �ل����ط����ب����ي����ة 
�حل���ب���ة �ل�������ص���ود�ء وزي���ت 
وم�صتخل�صات  �ل�صم�صم 

�لطماطم.

القاتل ال�ضامت.. يعاين منه املاليني من الب�ضر

طرق طبيعية للتخل�س من ارتفاع �سغط الدم

عالمات نق�س ال�سكر يف الدم
 

�أ�صياء حتدث مًعا: جلوكوز  �أن��ه ثاثة  �ل��دم على  �ل�صكر يف  يتم تعريف نق�ص 
70 جمم/دي�صيلرت، وجود �نخفا�ص يف م�صتويات �جللوكوز يف  �أقل من  �لدم 
�لدم �أكرث من ذلك الحًقا، وحت�صن �الأعر��ص بعد تناول �لكربوهيدر�ت �صريعة 
�ملفعول.وعادة ياأتي نق�ص �ل�صكر يف �لدم مع جمموعة من �الأعر��ص، كالتعرق، 
�ل�صد�ع،  �لتعب،  �لدوخة،  �الرت��ب��اك،  �لتهيج،  �لقلب،  خفقان  �لقلق،  �لرع�صة، 
وعدم و�صوح �لروؤية، وكل هذه عامات تدل على �نخفا�ص م�صتوى �ل�صكر يف 
�الأن�صولني  ياأخذون  �لذين  �ل�صحية.و�الأ�صخا�ص  �مل�صتويات  دون  ما  �إىل  �لدم 
معر�صون  �لثانية،  �ل��درج��ة  م��ن  �ل�صكري  يف  للم�صاعدة  �ل��ع��اج��ات  بع�ص  �أو 
خلطر نق�ص �ل�صكر يف �لدم، ويزد�د �خلطر �إذ� مت تناول و�حد �أو �أكرث من هذه 
�الأدوية، مع تناول كميات طعام �أقل من �ملعتاد، �أو مار�ص �ل�صخ�ص ن�صاًطا �أكرث 
من �ملعتاد دون تعديل �لدو�ء.وح�صب �الأطباء فاإن �نخفا�ص م�صتوي �ل�صكر يف 
�لدم قد يكون م�صاألة خطرة للغاية؛ حيث يحتاج �لدماغ �إىل �ل�صكر للتفكر 
و�إد�رة �لعمليات �حليوية، ونق�صه ميكن �أن يوؤدي يف �لنهاية �إىل حدوث �لكثر 
من �مل�صاكل و�لنوبات وحتى �ملوت.فيما ي�صر م�صطلح �لنق�ص �حلاد لل�صكر يف 
�لدم �إىل �حلاجة للح�صول على م�صاعدة من �الآخرين لعاج هذ� �النخفا�ص؛ 
�الرتباك  من  ت��رت�وح  �أن  ميكن  و�لتي  للمري�ص،  عقلية  وظيفة  تغر  ب�صبب 
�مل�صكلة  �لغيبوبة.ولكن  �أو  �لوعي  عن  و�لغياب  �لنوبات  �إىل  �لغريب  و�ل�صلوك 
تكمن يف �أهمية �النتباه لنق�ص �ل�صكر يف �لدم، فمع كل مرة ينخف�ص م�صتوى 
مع  ولكن  �ملبكر،  باالإنذ�ر  ي�صمي  ما  �أعر��ص  �لدماغ  يظهر  �ل��دم  يف  �جللوكوز 
�ل�صكر  م�صتويات  على  لل�صيطرة  خطو�ت  �تخاذ  دون  للنق�ص  �مل�صتمر  �لتكر�ر 
يف �لدم ب�صكل م�صتمر، قد تختفي �أعر��ص �الإن��ذ�ر �ملبكر متاًما، ما قد ي�صبب 
و�الأي�ص  �ل�صماء  للغدد  �لهندية  �ملجلة  ن�صرتها  لدر��صة  �حلاد.ووفًقا  �لنق�ص 
عام 2013، فاإن عدم معرفة نق�ص �ل�صكر يف �لدم يوؤثر على نحو 25 �إىل 30 
يف �ملائة من �لبالغني �مل�صابني بالنوع �الأول من د�ء �ل�صكري، فيما يعاين نحو 
10 يف �ملائة من مر�صي �ل�صكري �لدرجة �لثانية من عدم �إدر�ك نق�ص �ل�صكر 
�لنق�ص  �أن  �ل�صكري،  2015 در��صة يف دوري��ة علوم  �ل��دم، فيما ن�صرت عام  يف 
قد يكون �أكرث �صيوًعا لدى �الأ�صخا�ص �لذين يعانون من �لدرجة �لثانية �أكرث 
�لذين لديهم  �أولئك  ي��زد�د �حتمال حدوثه بني  �صابًقا؛ حيث  مما كان يعتقد 
مر�ص �ل�صكري لفرتة �أطول، ولذلك ين�صح �الأطباء مر�صى �ل�صكري مبختلف 
�لدم  يف  �ل�صكر  م�صتويات  مر�قبة  ب�صرورة  �لثانية،  �لدرجة  وخا�صة  درجاته 

و�أن�صطتهم ب�صكل د�ئم.

اإليك 10 معتقدات خاطئة عن الإ�ضابة بالرد، 
وهي:

وال�ضمك واللنب  البي�ص  تناول  – جتنب   1
و�ل�صمك،  �لبي�ص و�للنب  فاإن  �صائع؛  على عك�ص ما هو 
م��ن �الأط��ع��م��ة �ل��ت��ي ت�����ص��اع��د ع��ل��ى ع���اج �ل����ربد؛ وذلك 
�ملناعة  لتقوية  �ل��ازم��ة  �ل��ربوت��ي��ن��ات  على  الحتو�ئهم 

و�لتخل�ص من �لفرو�ص �مل�صبب للربد.

الرد تهدئ  ال�ضاخنة  – امل�ضروبات   2
�مل�����ص��روب��ات عامًة،  ت��ن��اول  ب��خ��اف م��ا ه��و ُمعتقد؛ ف���اإن 
و�ل�����ص��اخ��ن��ة خ��ا���ص��ًة، ت��زي��د م��ن ن���زالت �ل���ربد و�ل�صعال 

و�إفر�ز�ت �الأنف.

الرد نزلت  يعالج  احليوي  – امل�ضاد   3
�مل�صاد �حليوي يعالج �لبكتريا فقط، و�لفرو�صات هي 

�ل�صبب �لرئي�صي لاإ�صابة بنزالت �لربد

الرد نزلت  تعالج  الدجاج  – �ضوربة   4
قد  �ل��دج��اج  ح�صاء  تناول  �أن  �إىل  �لبحوث  بع�ص  ت�صر 
ي�صاعد على تخفيف �لتهاب �حللق، لكنه ال يعالج نزالت 

�لربد كما هو �صائع.

مبلل بال�ضعر  – اخلروج   5
يعتقد �لكثرون �أن �جلو �لبارد هو �صبب �الإ�صابة بنزلة 
تلفُّ ج�صمك حني  ب��ربودة قا�صية  ت�صعر  �ل��ربد، ولكنك 
�ملبلل، ولكنك  �صعرك  �ملنزل من دون جتفيف  تخرج يف 

لن ت�صعر باأي �صيء �آخر عد� �لربودة.

لأ�ضابيع ت�ضتمر  الرد  – نزلت   6
ت�صتمر نزلة �لربد من 5 �إىل 7 �أيام فقط، و�إذ� ��صتمرت 
بعدوى  �الإ�صابة  تكر�ر  ب�صبب  يكون  قد  فهذ�  الأ�صابيع 

�لربد.

بالرد الإ�ضابة  من  يحمي  املعطف  – ارتداء   7
�لربد و�حلمى،  لنزالت  رئي�صياً  �لفرو�صات م�صبباً  تعد 
وع��ل��ى رغ���م �أن��ه��ا ت��ك��ون �أك����رث �ن��ت�����ص��ار�ً خ���ال مو��صم 

�لطق�ص �لبارد، 
د�خل  جلو�صك  ح��ال  يف  بها  لاإ�صابة  معر�ص  �أن��ك  �إال 
�ملعطف يجلب  ف��اإن  �أك��رث منه يف خارجه؛ لذلك  �ملنزل 

لك �لدفء وال يحميك من �ملر�ص.

8 – العتقاد اأن نزلة الرد هي 
“الإنفلونزا”

“�الإنفلونز�”  مر�ص  �أعر��ص  تت�صابه 
مر�صان  ل���ك���ن���ه���م���ا  �ل���������ربد،  ون�����زل�����ة 

خمتلفان.

ب�ضبب  تاأتي  ال��رد  ن��زلت   –  9
اجلو البارد

هو  �ل���ب���ارد  �جل���و  �أن  �ل��ك��ث��رون  يعتقد 
�صبب �الإ�صابة بنزلة �لربد،

تلفُّ  ق��ا���ص��ي��ة  ب����ربودة  ت�صعر  ول��ك��ن��ك   
�مل��ن��زل من  ت��خ��رج يف  ج�صمك ح��ني 

دون جتفيف �صعرك �ملبلل، ولكنك 
�آخ���ر عد�  ���ص��يء  ب���اأي  ل��ن ت�صعر 

�لربودة.

مينع  الثوم  تناول   –  10
اإ�ضابتك بنزلت الرد:

ق�������د ُت�����ب�����ع�����د ر�ئ�������ح�������ة �ل�����ث�����وم 
�أ����ص���دق���اءك وزم�����������������اءك عنك، 

�لثوم  ف����و�ئ����د  ���ص��ت��دف��ع��ك  ول���ك���ن 
�ل�صحية �إىل �أكله. 

�مل�صادة  ب����امل����و�د  غ��ن��ي  �ل���ث���وم  �إن  ح��ي��ث 
ل��اأك�����ص��دة، �ل��ت��ي ت��ع��زز م��ن��اع��ة �جل�صم 

ومكافحته لالتهابات.

بالربد( )الإ�سابة  عن  خاطئة  معتقدات   10
تكرث الأمرا�ص يف ف�ضل ال�ضتاء، يعتقد الكثريون اأن اأ�ضباب الأمرا�ص املنت�ضرة ب�ضبب الرودة، ولكن الأ�ضباب 
الإ�ضابة،  ي�ضهل  مما  كبرية  لفرتات  املنزل  يف  واجللو�ص  وجفافه،  املخاطي  ال�ضائل  انخفا�ص  هي  احلقيقية 
وق�ضر النهار واختفاء اأ�ضعة ال�ضم�ص ويقوم البع�ص بت�ضرفات غري �ضحيحة؛ بناًء على معتقداتهم اخلاطئة 

عن نزلت الرد.
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العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2016/694 تنفيذ عقاري             
طالب �لتنفيذ:  بنك �الإمار�ت دبي �لوطني - �ص م ع 

�إمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ص - بجو�ر غرفة جتارة و�صناعة دبي 
�ملنفذ �صده :   ديباك كومار ر�م �صيهلي  - عو�نه : �إمارة دبي ، بردبي ، يعلن على مقر عمله ، ريفويل جروب �لكائنة 

�صارع �ل�صيخ ز�يد ، فندق �ت�ص هوتيل برج �ملكاتب �لطابق رقم )21( 
�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة   2019/3/27 �مل��و�ف��ق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة 

�يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �أو�صاف �لعقار : - 
�صقة �صكنية : رقم �الر�ص : 586 - �ملنطقة : ور�صان �الوىل - رقم �ملبنى 1 - ��صم �ملبنى : �ي �صي 1  - �إمار�تي 

درهم   482.131 �لتقديرية  �لقيمة   - مربع  مرت   68.91  : �مل�صاحة   -   201  : �لعقار  رقم   -  04
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/3194 تنفيذ جتاري             
طالب �لتنفيذ:  �لنخلة للتربيد �ملركزي - �ص ذ م م 

عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - جمر� �لثانية - �بر�ج بحر�ت �جلمر� - برج �ملا�ص - �صقة �الأول - مكتب رقم 3 
�ملنفذ �صده :  جلوبال كار�ت - م د م �ص  عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - مبنى جويلز 

�ند جيمبلك�ص - �صقة 11 - مكتب من 1 �ىل 11 - خمرج 29 - �بر�ج بحر�ت �جلمر�  
�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة   2019/3/27 �مل��و�ف��ق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة 

�يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �أو�صاف �لعقار : - 
وحدة �صكنية - رقم �الر�ص : 21 - �ملنطقة : جبل علي �الوىل - ��صم �ملبنى : جاي �ند جاي - رقم �ملبنى : 1  - رقم 

�لوحدة : B1 - 11 - 11 رقم �لبلدية : 0 - 591  - �لقيمة �لتقديرية : 1468023 درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم  2015/612 تنفيذ عقاري             
طالب �لتنفيذ:  درر �الإمار�ت �لعقارية - �ص ذ م م 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - �صارع A15 - جممع �لذهب و�الملا�ص - مكتب 114 
�ملنفذ �صده :  عبد�لقادر �حمد حممد �ل علي - و�آخرون 

عنو�نه : �إم��ارة �ل�صارقة - �ملنطقة �ل�صناعية �الوىل - �صارع BMW - مقابل حمطة برتول �الإم��ار�ت - �صركة 
�صيك�ص ويلز لل�صاحنات )يعما لدى �صركة �صيك�ص ويلز لل�صاحنات( - هاتف : 06/5322233 

�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة   2019/3/27 �مل��و�ف��ق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة 
�أو�صاف �لعقار : �ر�ص ف�صاء - �ملنطقة : �صيح �ل�صعيب  �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
2  - رقم �الر�ص : 73 - رقم �لبلدية : 289  - 531 - �مل�صاحة : 2478.37 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية 

: 6.669.231  درهم - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم  2015/612 تنفيذ عقاري             
طالب �لتنفيذ:  درر �الإمار�ت �لعقارية - �ص ذ م م 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - �صارع A15 - جممع �لذهب و�الملا�ص - مكتب 114 
�ملنفذ �صده :  يو�صف �حمد �بر�هيم حممد �حلو�ي  - و�آخرون 

عنو�نه : �إم��ارة �ل�صارقة - �ملنطقة �ل�صناعية �الوىل - �صارع BMW - مقابل حمطة برتول �الإم��ار�ت - �صركة 
�صيك�ص ويلز لل�صاحنات )يعما لدى �صركة �صيك�ص ويلز لل�صاحنات( - هاتف : 06/5322233 

�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة   2019/3/27 �مل��و�ف��ق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة 
�أو�صاف �لعقار : �ر�ص ف�صاء - �ملنطقة : �صيح �ل�صعيب  �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
2  - رقم �الر�ص : 73 - رقم �لبلدية : 289  - 531 - �مل�صاحة : 2478.37 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية 

: 6.669.231  درهم - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم 2015/612 تنفيذ عقاري             
طالب �لتنفيذ:  درر �الإمار�ت �لعقارية - �ص ذ م م 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - �صارع A15 - جممع �لذهب و�الملا�ص - مكتب 114 
�ملنفذ �صده :  عبد�لقادر �حمد حممد �ل علي - و�آخرون 

عنو�نه : �إم��ارة �ل�صارقة - �ملنطقة �ل�صناعية �الوىل - �صارع BMW - مقابل حمطة برتول �الإم��ار�ت - �صركة 
�صيك�ص ويلز لل�صاحنات )يعما لدى �صركة �صيك�ص ويلز لل�صاحنات( - هاتف : 06/5322233 

�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة   2019/3/27 �مل��و�ف��ق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة 
�أو�صاف �لعقار : �ر�ص ف�صاء - �ملنطقة : �صيح �ل�صعيب  �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
2  - رقم �الر�ص : 75 - رقم �لبلدية : 291  - 531 - �مل�صاحة : 2555.58 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية 

: 6.877.001.00 درهم - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم  2015/612 تنفيذ عقاري             
طالب �لتنفيذ:  درر �الإمار�ت �لعقارية - �ص ذ م م 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - �صارع A15 - جممع �لذهب و�الملا�ص - مكتب 114 
�ملنفذ �صده :  يو�صف �حمد �بر�هيم حممد �حلو�ي  - و�آخرون 

عنو�نه : �إم��ارة �ل�صارقة - �ملنطقة �ل�صناعية �الوىل - �صارع BMW - مقابل حمطة برتول �الإم��ار�ت - �صركة 
�صيك�ص ويلز لل�صاحنات )يعما لدى �صركة �صيك�ص ويلز لل�صاحنات( - هاتف : 06/5322233 

�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة   2019/3/27 �مل��و�ف��ق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة 
�أو�صاف �لعقار : �ر�ص ف�صاء - �ملنطقة : �صيح �ل�صعيب  �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
2  - رقم �الر�ص : 75 - رقم �لبلدية : 291  - 531 - �مل�صاحة : 2555.58 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية 

: 6.877.001.00  درهم - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم 2016/694 تنفيذ عقاري 
طالب �لتنفيذ:  بنك �الإمار�ت دبي �لوطني - �ص م ع 

�إمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ص - بجو�ر غرفة جتارة و�صناعة دبي 
�ملنفذ �صده :   ديباك كومار ر�م �صيهلي  - عو�نه : �إمارة دبي ، بردبي ، يعلن على مقر عمله ، ريفويل جروب �لكائنة 

�صارع �ل�صيخ ز�يد ، فندق �ت�ص هوتيل برج �ملكاتب �لطابق رقم )21( 
�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة   2019/3/27 �مل��و�ف��ق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة 

�يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �أو�صاف �لعقار : - 
�صقة �صكنية : رقم �الر�ص : 586 - �ملنطقة : ور�صان �الوىل - رقم �ملبنى 1 - ��صم �ملبنى : �ي �صي 1  - �إمار�تي 

درهم   482.131 �لتقديرية  �لقيمة   - مربع  مرت   68.91  : �مل�صاحة   -   201  : �لعقار  رقم   -  04
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2017/3194 تنفيذ جتاري 
طالب �لتنفيذ:  �لنخلة للتربيد �ملركزي - �ص ذ م م 

عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - جمر� �لثانية - �بر�ج بحر�ت �جلمر� - برج �ملا�ص - �صقة �الأول - مكتب رقم 3 
�ملنفذ �صده :  جلوبال كار�ت - م د م �ص  عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - مبنى جويلز 

�ند جيمبلك�ص - �صقة 11 - مكتب من 1 �ىل 11 - خمرج 29 - �بر�ج بحر�ت �جلمر�  
�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة   2019/3/27 �مل��و�ف��ق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة 

�يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : �أو�صاف �لعقار : - 
وحدة �صكنية - رقم �الر�ص : 21 - �ملنطقة : جبل علي �الوىل - ��صم �ملبنى : جاي �ند جاي - رقم �ملبنى : 1  - رقم 

�لوحدة : B1 - 11 - 11 رقم �لبلدية : 0 - 591  - �لقيمة �لتقديرية : 1468023 درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2015/612 تنفيذ عقاري             
طالب �لتنفيذ:  درر �الإمار�ت �لعقارية - �ص ذ م م 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - �صارع A15 - جممع �لذهب و�الملا�ص - مكتب 114 
�ملنفذ �صده :  عبد�لقادر �حمد حممد �ل علي - و�آخرون 

عنو�نه : �إم��ارة �ل�صارقة - �ملنطقة �ل�صناعية �الوىل - �صارع BMW - مقابل حمطة برتول �الإم��ار�ت - �صركة 
�صيك�ص ويلز لل�صاحنات )يعما لدى �صركة �صيك�ص ويلز لل�صاحنات( - هاتف : 06/5322233 

�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة   2019/3/27 �مل��و�ف��ق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة 
�أو�صاف �لعقار : �ر�ص ف�صاء - �ملنطقة : �صيح �ل�صعيب  �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
2  - رقم �الر�ص : 73 - رقم �لبلدية : 289  - 531 - �مل�صاحة : 2478.37 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية 

: 6.669.231  درهم - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2015/612 تنفيذ عقاري             
طالب �لتنفيذ:  درر �الإمار�ت �لعقارية - �ص ذ م م 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - �صارع A15 - جممع �لذهب و�الملا�ص - مكتب 114 
�ملنفذ �صده :  يو�صف �حمد �بر�هيم حممد �حلو�ي  - و�آخرون 

عنو�نه : �إم��ارة �ل�صارقة - �ملنطقة �ل�صناعية �الوىل - �صارع BMW - مقابل حمطة برتول �الإم��ار�ت - �صركة 
�صيك�ص ويلز لل�صاحنات )يعما لدى �صركة �صيك�ص ويلز لل�صاحنات( - هاتف : 06/5322233 

�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة   2019/3/27 �مل��و�ف��ق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة 
�أو�صاف �لعقار : �ر�ص ف�صاء - �ملنطقة : �صيح �ل�صعيب  �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
2  - رقم �الر�ص : 73 - رقم �لبلدية : 289  - 531 - �مل�صاحة : 2478.37 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية 

: 6.669.231  درهم - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2015/612 تنفيذ عقاري 
طالب �لتنفيذ:  درر �الإمار�ت �لعقارية - �ص ذ م م 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - �صارع A15 - جممع �لذهب و�الملا�ص - مكتب 114 
�ملنفذ �صده :  عبد�لقادر �حمد حممد �ل علي - و�آخرون 

عنو�نه : �إم��ارة �ل�صارقة - �ملنطقة �ل�صناعية �الوىل - �صارع BMW - مقابل حمطة برتول �الإم��ار�ت - �صركة 
�صيك�ص ويلز لل�صاحنات )يعما لدى �صركة �صيك�ص ويلز لل�صاحنات( - هاتف : 06/5322233 

�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة   2019/3/27 �مل��و�ف��ق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة 
�أو�صاف �لعقار : �ر�ص ف�صاء - �ملنطقة : �صيح �ل�صعيب  �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
2  - رقم �الر�ص : 75 - رقم �لبلدية : 291  - 531 - �مل�صاحة : 2555.58 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية 

: 6.877.001.00 درهم - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2015/612 تنفيذ عقاري             
طالب �لتنفيذ:  درر �الإمار�ت �لعقارية - �ص ذ م م 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - �صارع A15 - جممع �لذهب و�الملا�ص - مكتب 114 
�ملنفذ �صده :  يو�صف �حمد �بر�هيم حممد �حلو�ي  - و�آخرون 

عنو�نه : �إم��ارة �ل�صارقة - �ملنطقة �ل�صناعية �الوىل - �صارع BMW - مقابل حمطة برتول �الإم��ار�ت - �صركة 
�صيك�ص ويلز لل�صاحنات )يعما لدى �صركة �صيك�ص ويلز لل�صاحنات( - هاتف : 06/5322233 

�حلال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة   2019/3/27 �مل��و�ف��ق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
�صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه على �لر�غبني يف �ل�صر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاه.
وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة 
�أو�صاف �لعقار : �ر�ص ف�صاء - �ملنطقة : �صيح �ل�صعيب  �يام �لتالية جلل�صة �لبيع وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
2  - رقم �الر�ص : 75 - رقم �لبلدية : 291  - 531 - �مل�صاحة : 2555.58 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية 

: 6.877.001.00  درهم - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم  2016/616 تنفيذ عقاري     
طالب �لتنفيذ: بنك �الإمار�ت دبي �لوطني - �ص م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ص - بجو�ر غرفة جتارة و�صناعة دبي 
�ملنفذ �صده : مرت�صى جعفر منزوي 

عنو�نه :  �إمارة دبي - يعلن على مقر عمله - يعمل مدير لدى �صركة �لثمني للتجارة �لعامة - ذ م م  �لكائنة مقرها مبنطقة 
ديرة - �صارع �ملكتوم - بناية �لرقة باال�ص )مر�فق دملوك( - �لطابق �ل�صابع - مكتب رقم 706 - 707 

�قت�صى �حلال �صيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2019/3/27 �ملو�فق  �الأربعاء  �نه يف يوم 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت 
قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع. وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
541.49 مرت مربع -�لتقديرية   : �مل�صاحة  �ل�صفا -  �ملنطقة : و�دي   - 116  : �ر���ص ف�صاء - رقم �الر���ص  عبارة عن 

)3.100.000( درهم و يباع العلى عطاء 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2016/616 تنفيذ عقاري 

طالب �لتنفيذ: بنك �الإمار�ت دبي �لوطني - �ص م ع 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ص - بجو�ر غرفة جتارة و�صناعة دبي 

�ملنفذ �صده : مرت�صى جعفر منزوي 
عنو�نه :  �إمارة دبي - يعلن على مقر عمله - يعمل مدير لدى �صركة �لثمني للتجارة �لعامة - ذ م م  �لكائنة مقرها مبنطقة 

ديرة - �صارع �ملكتوم - بناية �لرقة باال�ص )مر�فق دملوك( - �لطابق �ل�صابع - مكتب رقم 706 - 707 
�قت�صى �حلال �صيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2019/3/27 �ملو�فق  �الأربعاء  �نه يف يوم 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت 
قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع. وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
541.49 مرت مربع -�لتقديرية   : �مل�صاحة  �ل�صفا -  �ملنطقة : و�دي   - 116  : �ر���ص ف�صاء - رقم �الر���ص  عبارة عن 

)3.100.000( درهم و يباع العلى عطاء 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/1399 تنفيذ جتاري     
طالب �لتنفيذ: بنك �مل�صرق - �ص م ع  - عنو�نه : �إمارة دبي / ديرة �صاح �لدين / بجو�ر مركز �لغرير / بوكالة �ملحاميني 
ر��صد بوج�صيم وعبا�ص �ملالكي )مكتب بوج�صيم و�ملالكي( �صارع بني يا�ص / ديرة / دبي / برج �مل�صرف / دور 18 مكتب 

 042282968  -  042221758 ك  هاتف   1805
�ملنفذ �صده : ماجد �صيف �حمد �لغرير  - و�آخرون 

عنو�نه :  �إمارة دبي - ديرة - مركز �لغرير - برج �ملكاتب - مكتب رقم 839 - هاتف : 042219086 
�قت�صى �حلال �صيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2019/3/27 �ملو�فق  �الأربعاء  �نه يف يوم 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت 
قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع. وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
قطعة �ر�ص ف�صاء - رقم �الر�ص : 548 - �ملنطقة : جبل علي �ل�صناعية �الوىل - �مل�صاحة : 2011.81 مرت مربع - 

�ملقدرة ب��� )7.579.222( درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/369 تنفيذ عقاري     
طالب �لتنفيذ:  بنك �خلليج �الأول - فرع دبي  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة  - �ملرقبات - �صارع �بوبكر �ل�صديق 

�ملنفذ �صده : ندى حممد ريا�ص حموي 
عنو�نه :  �إمارة دبي - ديرة - تعلن على حملها �ملختار - مكتب �لقانون و�لعد�لة للمحاماة و�ال�صت�صار�ت �لقانونية ، 

�لكائن مبنطقة �ملرقبات ، �صارع �بوبكر �ل�صديق - بناية �لقرن �لو�حد و�لع�صرون ، �لطابق 5 مكتب 503  
�نه يف يوم �الأربعاء �ملو�فق 2019/3/27 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �اليام �لثاث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% 
من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من 
م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع. وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
�صقة �صكنية - �ملنطقة : جبل علي �الوىل - رقم �الر�ص : 29  - ��صم �ملبنى : MED 88 - رقم �ملبنى : 1  - رقم 

�لعقار : 406 - �مل�صاحة : 93  مرت مربع - �ملقدرة ب��� )600.625( درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/46 بيع عقار مرهون     
طالب �لتنفيذ: م�صرف عجمان - �ص م ع

عنو�نه : �إمارة عجمان / �صارع �مليناء / بناية �مليناء �صندوق بريد : 7770 عجمان ، رقم مكاين / 2563786091 
�ملنفذ �صده : ماني�ص جويل موكي�ص كومار 

عنو�نه :  �إمارة دبي - جزيرة �لنخلة - �ل�صعفة )د D( - �لفيا رقم 31  وعنو�ن عمله / �إمارة دبي - ديرة - �صارع �بوبكر 
�ل�صديق - بناء �لقرن - �لطابق �لر�بع - مكتب رقم 404 هاتف رقم : 055/3007777 - 0/2388340  

�قت�صى �حلال �صيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2019/3/27 �ملو�فق  �الأربعاء  �نه يف يوم 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت 
قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع. وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
قطعة �ر�ص ف�صاء - �ملنطقة : �لرب�صاء جنوب �لر�بعة - رقم �الر�ص : 526 - �مل�صاحة : 3587.52 مرت مربع - �ملقدرة 

ب��� )9.653.926 درهم( 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/169 تنفيذ عقاري     
طالب �لتنفيذ: بنك �خلليج �الأول - فرع دبي 

عنو�نه : دبي - ديرة - �ملرقبات - �صارع �بوبكر �ل�صديق - رقم مكاين )3185095299( 
�ملنفذ �صده : فريد م�صتاق �حمد ح�صني باركر 

عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - �صقة رقم )G02( �لطابق �الر�صي. مببنى  MED 101 منطقة جبل علي �الوىل 
�نه يف يوم �الأربعاء �ملو�فق 2019/3/27 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �اليام �لثاث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% 
من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من 
م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع. وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
�صقة �صكنية - رقم �الر�ص : 30 - �ملنطقة : جبل علي �الوىل - رقم �ملبنى : 1  - ��صم �ملبنى :MED 101 - رقم 

�لعقار : G02 - �مل�صاحة : 90  مرت مربع - �ملقدرة ب��� )678.125( درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2017/1399 تنفيذ جتاري     
طالب �لتنفيذ: بنك �مل�صرق - �ص م ع  - عنو�نه : �إمارة دبي / ديرة �صاح �لدين / بجو�ر مركز �لغرير / بوكالة �ملحاميني 
ر��صد بوج�صيم وعبا�ص �ملالكي )مكتب بوج�صيم و�ملالكي( �صارع بني يا�ص / ديرة / دبي / برج �مل�صرف / دور 18 مكتب 

 042282968  -  042221758 ك  هاتف   1805
�ملنفذ �صده : ماجد �صيف �حمد �لغرير  - و�آخرون 

عنو�نه :  �إمارة دبي - ديرة - مركز �لغرير - برج �ملكاتب - مكتب رقم 839 - هاتف : 042219086 
�قت�صى �حلال �صيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2019/3/27 �ملو�فق  �الأربعاء  �نه يف يوم 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت 
قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع. وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
قطعة �ر�ص ف�صاء - رقم �الر�ص : 548 - �ملنطقة : جبل علي �ل�صناعية �الوىل - �مل�صاحة : 2011.81 مرت مربع - 

�ملقدرة ب��� )7.579.222( درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم  2018/369 تنفيذ عقاري     
طالب �لتنفيذ:  بنك �خلليج �الأول - فرع دبي  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة  - �ملرقبات - �صارع �بوبكر �ل�صديق 

�ملنفذ �صده : ندى حممد ريا�ص حموي 
عنو�نه :  �إمارة دبي - ديرة - تعلن على حملها �ملختار - مكتب �لقانون و�لعد�لة للمحاماة و�ال�صت�صار�ت �لقانونية ، 

�لكائن مبنطقة �ملرقبات ، �صارع �بوبكر �ل�صديق - بناية �لقرن �لو�حد و�لع�صرون ، �لطابق 5 مكتب 503  
�نه يف يوم �الأربعاء �ملو�فق 2019/3/27 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �اليام �لثاث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�صركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% 
من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من 
م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع. وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
�صقة �صكنية - �ملنطقة : جبل علي �الوىل - رقم �الر�ص : 29  - ��صم �ملبنى : MED 88 - رقم �ملبنى : 1  - رقم 

�لعقار : 406 - �مل�صاحة : 93  مرت مربع - �ملقدرة ب��� )600.625( درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/46 بيع عقار مرهون     
طالب �لتنفيذ: م�صرف عجمان - �ص م ع

عنو�نه : �إمارة عجمان / �صارع �مليناء / بناية �مليناء �صندوق بريد : 7770 عجمان ، رقم مكاين / 2563786091 
�ملنفذ �صده : ماني�ص جويل موكي�ص كومار 

عنو�نه :  �إمارة دبي - جزيرة �لنخلة - �ل�صعفة )د D( - �لفيا رقم 31  وعنو�ن عمله / �إمارة دبي - ديرة - �صارع �بوبكر 
�ل�صديق - بناء �لقرن - �لطابق �لر�بع - مكتب رقم 404 هاتف رقم : 055/3007777 - 0/2388340  

�قت�صى �حلال �صيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث  �الي��ام  5.00 م�صاء ويف  �ل�صاعة   2019/3/27 �ملو�فق  �الأربعاء  �نه يف يوم 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من 
�لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت 
قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع. وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
قطعة �ر�ص ف�صاء - �ملنطقة : �لرب�صاء جنوب �لر�بعة - رقم �الر�ص : 526 - �مل�صاحة : 3587.52 مرت مربع - �ملقدرة 

ب��� )9.653.926 درهم( 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2018/169 تنفيذ عقاري     
طالب �لتنفيذ: بنك �خلليج �الأول - فرع دبي 

عنو�نه : دبي - ديرة - �ملرقبات - �صارع �بوبكر �ل�صديق - رقم مكاين )3185095299( 
�ملنفذ �صده : فريد م�صتاق �حمد ح�صني باركر 

عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - �صقة رقم )G02( �لطابق �الر�صي. مببنى  MED 101 منطقة جبل علي �الوىل 
�نه يف يوم �الأربعاء �ملو�فق 2019/3/27 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �اليام �لثاث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
بيع �لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�صر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% 
من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من 
م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خال ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة �لبيع. وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
�صقة �صكنية - رقم �الر�ص : 30 - �ملنطقة : جبل علي �الوىل - رقم �ملبنى : 1  - ��صم �ملبنى :MED 101 - رقم 

�لعقار : G02 - �مل�صاحة : 90  مرت مربع - �ملقدرة ب��� )678.125( درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/85 تنفيذ عقاري   
طالب �لتنفيذ: �أوليفر ناربوين  - عنو�نه : دبي - بردبي - منطقة �لرب�صاء �لتيكوم - مبنى بر�د�ي�ص - �لطابق �لثاين - 

�صقة 207 - مقابل برج �صغار وفندق بيبلو�ص - بالقرب من فندق بوتيك 
�ملنفذ �صده : �صيخ هولدينجز ليمتد - عنو�نه :  �الإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - مدينة دبي لاعام 
- برج �صذى - �لطابق 23 - مكتب 2306 - �نه يف يوم �الأربعاء �ملو�فق 2019/3/27 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �اليام 
�لبيع )�صركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �قت�صى �حلال �صيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث 
�المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني 
ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� 
مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى 
�لبيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  و�مل�صاريف خال ع�صرة  �لثمن  �ي��د�ع كامل  من يعتمد عطاوؤه 
�ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن 

يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
�ر�ص وما عليها من بناء - �ملنطقة : معي�صم �الأول - رقم �الر�ص : 1238 - �مل�صاحة : 913.80 مرت مربع - �لقيمة 

�لكلية : 5.000.000.00 درهم. 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2017/85 تنفيذ عقاري   

طالب �لتنفيذ: �أوليفر ناربوين  - عنو�نه : دبي - بردبي - منطقة �لرب�صاء �لتيكوم - مبنى بر�د�ي�ص - �لطابق �لثاين - 
�صقة 207 - مقابل برج �صغار وفندق بيبلو�ص - بالقرب من فندق بوتيك 

�ملنفذ �صده : �صيخ هولدينجز ليمتد - عنو�نه :  �الإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - مدينة دبي لاعام 
- برج �صذى - �لطابق 23 - مكتب 2306 - �نه يف يوم �الأربعاء �ملو�فق 2019/3/27 �ل�صاعة 5.00 م�صاء ويف �اليام 
�لبيع )�صركة  بها  �نيط  �لتى  �دن��اه لدى �جلهة  �و�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �قت�صى �حلال �صيجرى  �ن  �لتالية  �لثاث 
�المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني 
ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� 
مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى 
�لبيع ولكل �صخ�ص غر ممنوع من  �لتالية جلل�صة  �ي��ام  و�مل�صاريف خال ع�صرة  �لثمن  �ي��د�ع كامل  من يعتمد عطاوؤه 
�ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�صر �لثمن على �ن 

يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�صاف �ملمتلكات  : 
�ر�ص وما عليها من بناء - �ملنطقة : معي�صم �الأول - رقم �الر�ص : 1238 - �مل�صاحة : 913.80 مرت مربع - �لقيمة 

�لكلية : 5.000.000.00 درهم. 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      
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Monday   18   March   2019  -  Issue No   12582

تعاون بني جمارك دبي وجمل�س املناطق 
احلرة ل�سمان خمزون الب�سائع الفرتا�سي

•• دبي -وام:

وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع جمل�ص �ملناطق �حلرة الإمارة دبي لتنفيذ 
و�مل�صتودعات  لل�صركات  �الفرت��صي”  �لب�صائع  خم��زون  “�صمان  م��ب��ادرة 
و  �بتكرته  �ل��ذي  �لنظام  دبي وهو  �ملناطق �حل��رة يف  �ملرخ�صة يف  �جلمركية 
�لب�صائع من  �إع��ادة ت�صدير  طورته جمارك دبي بهدف دعم وتنمية جتارة 
دبي  جلعل  �لد�عمة  �لو�صائل  وتقدمي  �لعاملية  �الأ���ص��و�ق  �إىل  �حل��رة  �ملناطق 
عا�صمة لاقت�صاد وحمطة عاملية خللق �لفر�ص �ال�صتثمارية وتعترب هذه 
�ملبادرة �الأوىل من نوعها على م�صتوى �لدو�ئر �جلمركية يف �لعامل. ح�صر 
هيئة  رئي�ص  مكتوم  �آل  �صعيد  بن  �أحمد  �ل�صيخ  �صمو  �ملذكرة  توقيع  مر��صم 
جمل�ص  رئي�ص  �الإم����ار�ت  ط��ر�ن  ملجموعة  �الأع��ل��ى  �لرئي�ص  للطر�ن  دب��ي 
�ملناطق �حلرة يف دبي و�صلطان �أحمد بن �صليم رئي�ص جمل�ص �الإد�رة �لرئي�ص 
�لتنفيذي ملجموعة “مو�نئ دبي �لعاملية” رئي�ص موؤ�ص�صة �ملو�نئ و�جلمارك 
و�ملنطقة �حلرة بدبي ووقعها �لدكتور حممد �لزرعوين �الأمني �لعام ملجل�ص 
�ملناطق �حلرة يف دبي و�أحمد حمبوب م�صبح مدير جمارك دبي. وت�صتفيد 
�أكرث  �ألف �صركة يف  “�صمان خمزون �لب�صائع �الفرت��صي” 18  من نظام 
لكافة  �إتاحته  و�صيتم  جمركياً  م�صتودعاً  و37  بدبي  حرة  منطقة   24 من 
�مل�صتودعات  ل�صركات  وكذلك  �حل��رة  باملناطق  و�لعاملة  �ملرخ�صة  �ل�صركات 
�ملناطق  �لب�صائع من  ت�صدير  �إع��ادة  ��صتخد�مه عند  �لر�غبة يف  �جلمركية 
�حلرة من خال منافذ �خلروج �لبحرية و�جلوية �لتابعة الإمارة دبي فقط 
و�ملنافذ �لربية يف �لدولة. ومبوجب هذه �ملبادرة �لنوعية �صيتم �صخ 455 
مليون درهم عرب �إعادة �ل�صمانات �جلمركية لل�صركات وم�صتودعات �ملناطق 
�حلرة وهي 327 مليون درهم �صمانات بنكية و128 مليون درهم �صمانات 
نقدية. وقال �صمو �ل�صيخ �أحمد بن �صعيد �آل مكتوم �أنه بعد فرتة وجيزة على 
بدء جمل�ص �ملناطق �حلرة بدبي تقييم �آليات ر�صم خارطة �قت�صادية جغر�فية 
لدبي وتنفيذ�ً للبند �لثاين من وثيقة �خلم�صني �لتي �أعلنها �صاحب �ل�صمو 
�ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
حاكم دبي “رعاه �هلل” مطلع �لعام �جلاري تاأتي هذه �التفاقية �لتي تفّعل 
م�صتوى  على  نوعه  من  �الأول  �الفرت��صي  �لب�صائع  خم��زون  �صمان  نظام 
دب��ي لرت�صي  دب��ي وج��م��ارك  �ملناطق �حل��رة يف  بالتعاون بني جمل�ص  �لعامل 
دعائم حتقيق �لبند �لثالث من وثيقة �خلم�صني الإن�صاء �أول منطقة جتارية 
تبذلها  �لتي  و�ملتو��صلة  �مل�صرتكة  �جلهود  يعزز  مبا  نوعها  من  �فرت��صية 
كافة �لفعاليات �القت�صادية لتوفر خمتلف �لت�صهيات لقطاعات �الأعمال 
�ملبا�صرة ويدعم �القت�صاد �ملحلي الإمارة دبي  وجذب �ال�صتثمار�ت �الأجنبية 
�أن  �لعاملية. و�أ�صاف �صموه  �ملتميزة �قت�صادياً على �خلريطة  ويعزز مكانتها 
جمل�ص �ملناطق �حلرة بدبي يو��صل ��صت�صر�ف �أحدث �لتوجهات �مل�صتقبلية 
تطلعات  تلبي  �صّباقة  نوعية  �قت�صادية  مبادر�ت  و�إط��اق  �لعاملي  لاقت�صاد 
حمفزة  بيئة  وت��وف��ر  �الق��ت�����ص��ادي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  �زده����ار  وت��دع��م  �مل�صتثمرين 
وتوظف  و�ل��دول��ة  دب��ي  يف  �الأع��م��ال  م��ز�ول��ة  تكاليف  تناف�صية  حتقق  للنمو 
خلدمة  �لرقمي  �لتحول  وتطبيقات  �لتكنولوجيا  �إليه  تو�صلت  ما  �أح��دث 
�لعاملية  و�ل�صركات  و�ملتو�صطة  و�ل�صغرة  �لنا�صئة  و�مل�صاريع  �الأعمال  رو�د 
وجهة جاذبة  دبي  �لتي جعلت من  �ملتخ�ص�صة  �حل��رة  �ملناطق  من  �نطاقاً 
لا�صتثمار حملياً و�إقليمياً وعاملياً. وقال �صلطان �أحمد بن �صليم: “ن�صرت�صد 
�هلل”  “رعاه  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  بتوجيهات 
�الإمكانيات  ك��ل  ت�صخر  �إىل  ت��ه��دف  حم��ف��زة  و�أن��ظ��م��ة  م���ب���ادر�ت  ب��ت��ط��وي��ر 
عجلة  ودفع  عر�قيل  �أو  تعقيد  دون  �ال�صتثمارية  �الأن�صطة  مز�ولة  لت�صهيل 
عاملية خللق  دبي حمطة  تناف�صيته وجعل  ورفع م�صتوى  �القت�صادي  �لنمو 
�لب�صائع  خمزون  “�صمان  مبادرة”  �أن  �إىل  �القت�صادية”..م�صر�  �لفر�ص 
ملا  �حل��رة  �ملناطق  �صركات  تدعم  دب��ي  جمارك  �بتكرتها  �لتي  �الفرت��صي” 
 532 �ملناطق �حلرة بنحو  �أ�صهمت  لها من دور كبر يف �قت�صاد دبي حيث 
مليار درهم ما ميثل 41 باملائة من جتارة دبي �خلارجية غر �لنفطية للعام 
و�أكد �لعمل على ��صتد�مة دبي بيئة م�صجعة وو�عدة للم�صتثمرين   .2018
مبا ي�صهم يف زيادة م�صاحات �أعمالها وحجم تاأثرها �لدويل وذلك من خال 
�بتكار خدمات ت�صت�صرف �مل�صتقبل حيث يعد نظام �صمان خمزون �لب�صائع 
وميهد  �حلديثة  �لتقنيات  مع  وين�صجم  عاملياً  نوعه  من  �الأول  �الفرت��صي 
�لطريق �لذي تقوده دبي وبقوة نحو �إن�صاء �أول منطقة جتارة �فرت��صية يف 
�لعامل و�لتي ت�صتهدف 100 �ألف �صركة وفق �ملبد�أ �لثالث لوثيقة �خلم�صني 

ما يعزز تدفق �ل�صركات �للوج�صتية و�لتقنية و�لقطاعات �الأخرى.

اقت�سادية عجمان حتتفل بـاليوم 
اخلليجي حلماية امل�ستهلك

•• عجمان - وام:

حلماية  �خلليجي  باليوم  عجمان  يف  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  �حتفلت 
�مل�صتهلك من خال فعاليات متنوعة نظمتها بالتعاون مع جمعية �أ�صو�ق 
عجمان �لتعاونية ت�صمنت توعية �جلمهور باأهم حقوق �مل�صتهلك و�لقو�نني 
�مل�صابقات  م��ن  �لعديد  على  �الحتفال  ��صتمل  كما  حمايتها،.  تكفل  �لتي 
خمتلف  ينا�صب  باأ�صلوب  �ملعلومات  تو�صيل  �إىل  ه��دف��ت  �ل��ت��ي  �لتفاعلية 
فئات �مل�صتهلكني وياأتي �حتفال �لد�ئرة بيوم حماية �مل�صتهلك �نطاقاً من 
حر�صها على تاأمني �الأ�صو�ق �ال�صتهاكية و�صمان �أعلى م�صتويات �حلماية 
ه �أولوية رئي�صة �صمن توجهات �لد�ئرة يف ��صتد�مة  حلقوق �مل�صتهلك، بعدِّ
يف  �القت�صادي  �لقطاع  تدعم  وعادلة  �آمنة  و��صتثمارية  ��صتهاكية  بيئة 
وحماية  �لرقابة  �إد�رة  مدير  �لنعيمي،  نا�صر  بن  عبد�هلل  ق��ال  و  �الإم���ارة. 
�مل�صتهلك �ن �ليوم �خلليجي حلماية �مل�صتهلك ميثل منا�صبة لتعزيز وعي 

�مل�صتهلك بحقوقه وو�جباته.

»العليا حلماية امل�ستهلك« تبحث اآليات تنظيم عملية الت�سويق الهاتفي
•• اأبوظبي-وام: 

ناق�صت “ �للجنة �لعليا حلماية �مل�صتهلك 
ب��رئ��ا���ص��ة م��ع��ايل ���ص��ل��ط��ان ب���ن �صعيد   “
تنظيم  �صبل  �القت�صاد  وزي��ر  �ملن�صوري 
للخدمات  و�ل��رتوي��ج  �لت�صويق  عملية 
و�ل�صلع عرب �لهاتف خا�صة فيما يتعلق 
ب�صو�بط تد�ول �أرقام �لهو�تف �ملحمولة 

للم�صتهلكني.
تنفيذه  مت  م���ا  �ل��ل��ج��ن��ة  و����ص��ت��ع��ر���ص��ت 
�ل�صلع  ملر�قبة  متقدم  برنامج  لتطوير 
توفر  يف  �صي�صهم  و�ل�����ذي  �إل��ك��رتون��ي��ا 
�لرئي�صية  �ل�صلع  �أ�صعار  ملتو�صط  موؤ�صر 
جانب  �إىل  �ملحلية  ب��االأ���ص��و�ق  �مل��ت��د�ول��ة 
�ملحلي  �ل�صعيدين  على  �مل��خ��زون  حجم 
و�لعاملي وذل��ك م��ن خ��ال رب��ط �لنظام 
ب��ب��ي��ان��ات م��ن��اف��ذ �ل��ب��ي��ع و�ل��ه��ي��ئ��ات ذ�ت 
جانب  �إىل  �ل��دول��ة  د�خ���ل  �الخت�صا�ص 
وك�������االت �الأن�����ب�����اء وم��ن��ظ��م��ة �الأغ����ذي����ة 

و�لزر�عة لاأمم �ملتحدة “�لفاو«.
للجنة  �الأول  �الجتماع  ذلك خال  جاء 
�ملهند�ص  �صعادة  بح�صور   2019 لعام 
�ل�صحي  �ل��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �أح��م��د  حممد 
�القت�صادية،  ل��ل�����ص��وؤون  �ل������وز�رة  وك��ي��ل 
و�صعادة حميد بن بطي �ملهري �لوكيل 
�لتجارية  �ل�������ص���وؤون  ل��ق��ط��اع  �مل�����ص��اع��د 
�إد�رة  م��دي��ر  �لنعيمي  ها�صم  و�ل��دك��ت��ور 
بالوز�رة  �مل�صتهلك  وح��م��اي��ة  �مل��ن��اف�����ص��ة 
ون���خ���ب���ة م�����ن ك����ب����ار مم���ث���ل���ي �جل���ه���ات 

�الحتادية و�ملحلية من �أع�صاء �للجنة.
و�صم ج��دول �الأع��م��ال ع��دد� من �لبنود 
تطوير  متابعة  �أب��رزه��ا  م��ن  �لرئي�صية 
�ملقلدة،  �ل�صلع  ملكافحة  �إ�صافية  تد�بر 
عر�ص  ر������ص�����وم  م����و�����ص����وع  وم���ن���اق�������ص���ة 
و�مل�صتجد�ت  �لبيع،  منافذ  يف  �ملنتجات 
با�صتخد�م  �خل��دم��ي  �ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ز�م  يف 
�للغة �لعربية، بجانب ��صتعر��ص مناذج 
وبيع  �ل�صيار�ت  لتاأجر  �ملوحدة  �لعقود 
�ل�صيار�ت �مل�صتعملة وعقود �الإلكرتونيات 
يف  �للجنة  �أقرتها  و�لتي  و�لكهربائيات 

�جتماعاتها �ل�صابقة.
�صعيد  ب������ن  ����ص���ل���ط���ان  م�����ع�����ايل  وق���������ال 
�للجنة  �أع���م���ال  ج����دول  �إن  �مل��ن�����ص��وري 
�جلاري  للعام  �الأول  �جتماعها  خ��ال 
�حليوية  �ملو�صوعات  من  عدد�  يخاطب 
لدى  حقيقية  �ح��ت��ي��اج��ات  مت�����ص  �ل��ت��ي 
�مل�صتهلكني، م�صر� �إىل �جلهود �لدوؤوبة 
�ملعنية  بالتعاون مع �جلهات  و�ملتو��صلة 
كافة لرت�صيخ ممار�صات جتارية �صحية 
�مل�صتهلكني  وع��ي  ورف��ع  �ل��دول��ة  باأ�صو�ق 

ومتكينهم من حماية حقوقهم.
ح��م��اي��ة حقوق  �أن  �مل��ن�����ص��وري  و�أ����ص���اف 
حيويا  ر�ف���د�  �ل��ي��وم  ي�صكل  �مل�صتهلكني 
لدعم �ال�صتقر�ر �القت�صادي من خال 
باالأ�صو�ق  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��م��ار���ص��ات  �صبط 
و�إمنا  �الأ���ص��ع��ار  منظور  م��ن  فقط  لي�ص 

�أي�صا كل ما يتعلق بالتعامات �لتجارية 
مب����ا ف���ي���ه���ا ج�������ودة �مل���ن���ت���ج���ات وح���ق���وق 
بنود  و����ص���م���ان  �ل���ت���ج���اري���ة  �ل���ع���ام���ات 
عادلة يف عقود �لبيع و�ل�صر�ء و�لتاأجر 
�أن  �إىل  �الأ���ص��و�ق، الفتا  �لثقة يف  لتعزيز 
على  و�حل��ف��اظ  �لعماء  بيانات  حماية 
م�صوؤوليات  �صمن  تندرج  خ�صو�صيتهم 
�إذ تز�يدت يف  حماية حقوق �مل�صتهلكني، 
ب�صاأن  �ل��و�ردة  �ل�صكاوى  �ملا�صية  �ملرحلة 
تد�ول �أرقام �لهو�تف �ملحمولة من قبل 
�صركات �لت�صويق و�لرتويج عرب �لهاتف. 
وق��د وج��ه معاليه - خ��ال �الج��ت��م��اع - 
�الأم���ر م��ع �جلهات  باأهمية در����ص��ة ه��ذ� 
�لقو�نني  وح�صر  �ل��دول��ة  د�خ��ل  �ملعنية 
على  و�الط���اع  �لعملية،  لهذه  �ملنظمة 
ممار�صات �لدول �الأخرى يف هذ� �ل�صدد 
معلومات  وت����د�ول  ب��ي��ع  عملية  لتقنني 
وب����ي����ان����ات �ل���ع���م���اء ال����ص���ت���خ���د�م���ه���ا يف 
للمنتجات  و�لت�صويق  �لرتويج  �أغر��ص 
�الأن�صب  �الآل��ي��ات  �ل��ه��و�ت��ف، وبحث  ع��رب 

ملو�جهة هذه �لظاهرة.
وم����ع ����ص��ت��ع��ر����ص �ل��ل��ج��ن��ة ج��ه��وده��ا يف 
تطوير برنامج مر�قبة �ل�صلع �إلكرتونيا 
�خلطو�ت  �أهمية  �ل��وزي��ر  معايل  �أك��د   ..
�لتي مت �تخاذها يف هذ� �ل�صدد، �إذ يوفر 
�لربنامج نظاما فعاال و�إيجابيا للتعرف 
�أ���ص��و�ق �ل��دول��ة مب��ا يتعلق  على �أو���ص��اع 
ور�صد  متابعة  و�أي�صا  �الأ���ص��ع��ار  بحركة 

�ملخزون �لغذ�ئي لل�صلع �لرئي�صية.
خال  �الق��ت�����ص��اد  وز�رة  و����ص��ت��ع��ر���ص��ت 
�لربنامج  تطوير  م�صتجد�ت  �الجتماع 
و�ل������ذي ي���ج���ري ب���ال���ت���ع���اون م���ع �إح����دى 
�ملتخ�ص�صة  �ملعلومات  تقنيات  �صركات 
�لربنامج  �صيوفر  حيث  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف 
ن��ظ��ام��ا ل��ر���ص��د �ل�����ص��ل��ع �إل��ك��رتون��ي��ا من 

�لكربى  �لبيع  منافذ  مع  �لربط  خال 
د�خ��������ل �ل�����دول�����ة وه���ي���ئ���ة �مل���و�����ص���ف���ات 
للجمارك  �الحتادية  و�لهيئة  و�ملقايي�ص 
جانب  �إىل  �الت�����ص��االت  تنظيم  وه��ي��ئ��ة 
�لعاملية  �الأن����ب����اء  وك������االت  م���ع  �ل���رب���ط 
�لتابعة  و�ل����زر�ع����ة  �الأغ���ذي���ة  وم��ن��ظ��م��ة 
�صيعمل  حيث  “�لفاو”،  �ملتحدة  ل��اأمم 
�ل��ن��ظ��ام ع��ل��ى ر���ص��د �الأ���ص��ع��ار و�ملخزون 
�ملحلية  ب���االأ����ص���و�ق  �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة  ل��ل�����ص��ل��ع 
�ل��دويل من خال  و�أي�صا على �مل�صتوى 
متابعة �لبيانات �خلا�صة ببلد�ن �لرتكز 
م��ت��وق��ع يف  �أي نق�ص  ل��ت��ف��ادي  �ل��غ��ذ�ئ��ي 
على  �ل��ق��درة  لتعزيز  �لرئي�صية  �ل�صلع 
�إج���ر�ء�ت  و�ت��خ��اذ  �ل�صلع  بتوفر  �لتنبوؤ 

��صتباقية يف هذ� �ل�صدد.
�صيتم  و�صعها  مت  �ل��ت��ي  للخطة  ووف��ق��ا 
خال  جتريبية  ب�صيغة  �لنظام  �إط��اق 
�لتطبيق  ي��ت��م  �أن  ع��ل��ى  �مل��ق��ب��ل  �أب���ري���ل 
�لثالث من  �لربع  �لكامل للنظام خال 
طلبا  �للجنة  بحثت  كما  �جل��اري.  �لعام 
دبي  يف  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن 
ر���ص��وم وم�صاريف  خ��ف�����ص  ���ص��ب��ل  ب�����ص��اأن 
ت���اأج���ر م�����ص��اح��ات �ل���ع���ر����ص و�الأرف������ف 
و��صتحد�ث  �ل���ك���ربى  �ل��ب��ي��ع  م��ن��اف��ذ  يف 
�الأعمال  كلفة  يرفع  مما  متعددة  ر�صوم 
�مل�صتهلك.  على  بالنهاية  حتميلها  ويتم 
�مل��و���ص��وع يف  ناق�صت  ق��د  �للجنة  وك��ان��ت 
مع  �لتن�صيق  ومت  �ل�صابقة  �جتماعاتها 
وحثهم  �ال�صتهاكي  �لتعاوين  �الحت��اد 
ومنح  �لوطنية  �ملنتجات  ت�صجيع  على 
�ملنتجات �ملحلية بع�ص �المتياز�ت منها 
و�أف�صل  �مل���وردي���ن  ق��ائ��م��ة  يف  �الأول���وي���ة 

مو�قع �لعر�ص.
وق��د وج��ه معايل �ل��وزي��ر ب��اإع��ادة در��صة 
�مل���و����ص���وع م�����رة �أخ�������رى م����ع �الأخ�������ذ يف 

�العتبار �لتغر�ت �القت�صادية وتغر�ت 
�الأ�صعار يف �لوقت �حلايل.

ك��م��ا ت��ن��اول��ت �ل��ل��ج��ن��ة م��ت��اب��ع��ة �جلهود 
�جلارية لتوحيد فرت�ت �ل�صمان لل�صلع 
حد  وو���ص��ع  و�لكهربائية  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
ما  مرحلة  يف  �ل�صلع  �صمان  مل��دة  �أدن���ى 
و�لنز�عات،  �ل�صكاوى  �لبيع ملعاجلة  بعد 
وذل����ك م���ن خ���ال �إق�����ر�ر ف���رتة �صمان 
�ملعمرة  و�الأج���ه���زة  للمنتجات  ق��ان��وين 
�لتي يتم بيعها د�خل �لدولة ويتم توثيق 
�لبيع  عقود  �لقانوين يف  �ل�صمان  فرتة 

و�ل�صر�ء.
ووجه وزير �القت�صاد بدر��صة �الأمر مع 
�الأط��ر�ف �ملعنية بهذ� �ل�صدد و�لرتكيز 
�لقيمة  ذ�ت  و�مل��ن��ت��ج��ات  �الأج���ه���زة  ع��ل��ى 
ف�����رتة �صمان  وج������ود  ت��ت��ط��ل��ب  و�ل����ت����ي 
قانوين لها ملرحلة ما بعد �لبيع، و�أي�صا 
تعزيز �جلهود �خلا�صة بتثقيف وتوعية 
�مل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني ب��اأه��م��ي��ة ����ص���ر�ء �الأج���ه���زة 
�ملعتمد  �ل��وك��ي��ل  م��ن  �مل��ع��م��رة  و�ملنتجات 

وذلك ل�صمان حقوقهم.
بخ�صو�ص  ب��ن��د�  �ل��ل��ج��ن��ة  و����ص��ت��ع��ر���ص��ت 
للمنتجات  و�ل��رتوي��ج  �لت�صويق  تنظيم 
�الجتماعي  �ل���ت���و�����ص���ل  م����و�ق����ع  ع����رب 
�ل��ع��رو���ص �خلا�صة  م��ن �صحة  و�ل��ت��اأك��د 
ت�صليل  ل��ع��دم  �ل�صعرية  بالتخفي�صات 

�مل�صتهلكني يف هذ� �ل�صدد.
ب��اأه��م��ي��ة توعية  �ل��ل��ج��ن��ة  �أو����ص���ت  وق����د 
�مل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني ب����االإب����اغ يف ح����ال وج���ود 
تخفي�صات  ب�������ص���اأن  م�����ص��ل��ل��ة  �إع����ان����ات 
���ص��ع��ري��ة مل��ن��ت��ج��ات د�خ�����ل �ل����دول����ة على 
�ل��ت��و����ص��ل �الج��ت��م��اع��ي التخاذ  م��و�ق��ع 
�الإجر�ء �ملنا�صب يف هذ� �ل�صدد، ووجهت 
�لوطني لاإعام  �ملجل�ص  بالتن�صيق مع 
و�ل�صخ�صيات  �مل��وؤث��ري��ن  ع��ل��ى  للتاأكيد 

�مل���������ص����ه����ورة ع����ل����ى م�����و�ق�����ع �ل���ت���و�����ص���ل 
�ملن�صاأة  ح�صول  من  بالتاأكد  �الجتماعي 
�ملعلن عنها على تخفي�صات حقيقية قبل 

�لرتويج لها على ح�صاباتهم.
�لعقود  �ل��ل��ج��ن��ة، من�����وذج  ن��اق�����ص��ت  ك��م��ا 
و�لعقود  �ل�����ص��ي��ار�ت  ل��ت��اأج��ر  �مل���وح���دة 
�ل�صيار�ت  ب���ي���ع  ب��خ�����ص��و���ص  �مل����وح����دة 
باال�صتفادة من جتربة  وذلك  �مل�صتعملة 
د�ئ������رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����ص��ادي��ة ب���اإم���ارة 
�ل�����ص��ارق��ة يف ه��ذ� �ل�����ص��دد، م��ع �لرتكيز 
ع��ل��ى و���ص��ع ب��ن��ود حم����ددة ف��ي��م��ا يتعلق 
�ل�صيارة  ع��ل��ى  �ل��ت��اأم��ني  قيمة  بتحديد 

و�صبل ��صرتد�ده.
و�أو�صت �للجنة بتعزيز حمات �لتوعية 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ب��ح��ق��وق��ه��م  للم�صتهلكني 
با�صرتد�د مبالغ �لتاأمني على �ل�صيار�ت، 
�مل�صتعملة  �ل�صيار�ت  �صر�ء  عند  و�لتاأكد 
قبل  م��ن  بالفح�ص  م��ع��ت��م��دة  �أن��ه��ا  م��ن 
�لوكيل، و�أي�صا الأ�صحاب مكاتب تاأجر 
�حت�صاب  ع��م��ل��ي��ة  ل��ت��ق��ن��ني  �ل�������ص���ي���ار�ت 
ي�����ص��م��ن �حلفاظ  �ل���ت���اأم���ني مب���ا  ق��ي��م��ة 
و��صتعر�صت  �ل���ط���رف���ني.  ح��ق��وق  ع��ل��ى 
�أبوظبي  يف  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
عملية  يف  جت��رب��ت��ه��ا  �الج���ت���م���اع  خ����ال 
�إ�صر�ك �لقطاع �خلا�ص يف فح�ص وحل 
�صكاوى �مل�صتهلكني، حيث قامت �لد�ئرة 
موحدة  �إلكرتونية  من�صة  با�صتحد�ث 
�لقطاع  �صركات  وم�صرتكة مع عدد من 
�لرقمية”  �مل�صتهلك  “نافذة  �خل��ا���ص 
وذل���ك ب��ه��دف �إ���ص��ر�ك �ل��ق��ط��اع �خلا�ص 
ومنحه  �مل�صتهلك  ���ص��ك��اوى  م��ع��اجل��ة  يف 
���ص��اح��ي��ة ل��ل��دخ��ول ع��ل��ى �ل��ن��ظ��ام وحل 
�ل�����ص��ك��اوى و�إغ���اق���ه���ا، م���ع �إب���ق���اء دور 
و�لتاأكد  �ملر�قبة  عملية  على  �لد�ئرة يف 

من ر�صا �مل�صتهلك.
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�أعلنت مناطق ر�أ�ص �خليمة �القت�صادية 
“مبادر”  ب���اق���ة  �إط������اق  ع���ن  “ر�كز” 
بتاأ�صي�ص  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���دي���دة  �حل�����ص��ري��ة 
�الأع������م������ال و�مل�����������ص�����روع�����ات �ل���ت���ج���اري���ة 
و�خلريجني  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �ل�����ص��ن��ة  ل��ط��اب 
�جُل������دد. وت�����ص��ت��ه��دف ر�ك�����ز، م���ن خال 
�ل�صابة  �ملو�هب  دعم  �جلديدة،  خدمتها 
�أحامهم  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  وم�����ص��اع��دت��ه��م 
�إ���ص��اف��ًة �إىل  يف جم��ال �لعمل �ل��ت��ج��اري، 
�لقادم من رو�د  ت�صجيع �نطاق �جليل 

�الأعمال �جُلدد يف هذ� �مل�صمار.
جّاد،  ر�م���ي  يعّلق  ذل���ك،  على  وتعقيباً 
قائًا:  ر�ك��ز  ملجموعة  �لتنفيذي  �ملدير 
من  ب���ال���ع���دي���د  �حل���ق���ب���ة  ه�����ذه  “تزخر 
�مل��و�ه��ب �مل��ب��دع��ة و�ل�����ص��اب��ة، مم��ن لديها 
م�صمار  �إىل  ل��ل��دخ��ول  حقيقية  رغ��ب��ة 
ري�����ادة �الأع����م����ال؛ ح��ي��ث ي��ت��م��ت��ع ه����وؤالء 
لها،  ح�صر  ال  و�أفكار  باإمكانات  �ل�صباب 
وكل ما يحتاجون �إليه هو َدفعة م�صاِعدة 
مت���ّك���ن���ه���م م����ن ت���ق���دمي �أف����ك����اره����م �إىل 
�أن ر�كز حر�صت على  م�صيفاً  �ل�صوق”، 
�لطريق  لتمهيد  “مبادر”  باقة  �إطاق 
�لتجارية،  �الأع��م��ال  ع��امل  �إىل  �أم��ام��ه��م 
وتقنيات  ح��ل��ول  �ب��ت��ك��ار  م��ن  ومتكينهم 
�لذي  �ل��ع��امل  تغير  �صاأنها  م��ن  ج��دي��دة 

�لباقة  �أن  �إىل  ج��اد  �أ���ص��ار  كما  نعرفه. 
�لتكلفة بالفعل، عاوة  فّعالة من حيث 
على �أنها جمهزة بكل ما حتتاج �إليه هذه 
يف  وم�صاعدة  دعم  من  �ل�صابة  �لطاقات 
كل خطوة على هذ� �لطريق، وم�صاحات 
ع��م��ل م�����ص��رتك��ة مي��ك��ن��ه��م م���ن خالها 
�ل��ت��ع��اون و�ل��ت��و����ص��ل م��ع زم��ائ��ه��م من 

رّو�د �الأعمال.
برخ�صة  جم��ّه��زة  “مبادر”  ب��اق��ة  ت��اأت��ي 
ودعم  م�صرتكة  عمل  وم�صاحة  �أع��م��ال 
�أهلية  ع��ن  ف�����ص��ًا  ل��اأع��م��ال،  م�صتمرة 
تاأ�صرة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول  م�����ص��رتك��ي��ه��ا 
�إقامة يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
متعددة،  �أخ����رى  م��ز�ي��ا  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

وك�����ل ذل�����ك ب���ر����ص���وم ت����ب����د�أ م����ن 650 
وميكن  ق�صطاً.  ل�12  �ل�صهر  يف  دره��م��اً 
�ل�����ص��ب��اب �الختيار  ل����رّو�د �الأع���م���ال م��ن 
�لرت�خي�ص،  من  �أن���و�ع  خم�صة  بني  من 
�خلا�صة  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��رخ�����ص  �أب����رزه����ا 
وبيعها،  و�خل�����دم�����ات  �ل�����ص��ل��ع  ب�������ص���ر�ء 
باإن�صاء  �مل��ع��ن��ي��ة  �لتعليمية  و�ل��رخ�����ص 

�ال�صت�صارية،  �أو  �لتعليمية  �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
ورخ�����ص �ل��ت��ج��ارة �الإل��ك��رتون��ي��ة لتد�ول 
�الإنرتنت،  �صبكة  �ل�صلع و�خلدمات عرب 
بتاأ�صي�ص  �خلا�صة  �الإعامية  و�لرخ�ص 
�ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات �الإعامية، وكذلك 
�لرخ�ص �خلدمية لتقدمي �خلدمات يف 

�أي جمال من �ملجاالت.
ر�كز  ع��ل��ى  م���رت  �ل��ت��ي  �الأع�����و�م  وت�صهد 
لتاأ�صي�ص  �مل��ح��ف��زي��ن  �أق����وى  �أح���د  ب��اأن��ه��ا 
�لنا�صئة  و�مل�����������ص�����روع�����ات  �ل���������ص����رك����ات 
على  �لهيئة  حت��ر���ص  حيث  و�إط��اق��ه��ا؛ 
�ملتعلقة  �لفعاليات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إق��ام��ة 
ويكند  �أب  “�صتارت  مثل  �مل��ج��ال؛  ب��ه��ذ� 
�حلّد  و”قمة  �خليمة”  ر�أ�����ص  �ل��ع��امل��ي��ة 
باالإ�صافة  �لبحري لل�صركات �لنا�صئة”، 
�ل�صركات  �أب��ط��ال  “م�صابقة  تنظيم  �إىل 

�لنا�صئة” يف عام 2015.
�أن جم���ال ريادة  �أ����ص���اف ج���اد  ك��ذل��ك، 
�الأعمال يتطلب ممن يقتحمه �أن يتمتع 
عاقد  ي��ك��ون  و�أن  و�الإق��������د�م،  ب����اجل����ر�أة 
�لعامل،  ه��ذ�  يف  طريقه  �صّق  على  �لعزم 
موؤكد�ً على حر�ص ر�كز على جعل هذه 
�لطاقات �ل�صابة ت�صعر باأن ر�أ�ص �خليمة 
و�أنها  لل�صباب،  �ملُثلى  �لبد�ية  هي نقطة 
ب��ات��ت مب��ث��اب��ة م��ن��زل��ه��م، و�أن ر�ك����ز هي 
من  �الآالف  فيه  ي��زده��ر  �ل���ذي  �ملجتمع 

�أمثالهم.

•• دبي-وام:

بلحيف  �لدكتور عبد�هلل بن حممد  �عتمد معايل 
 “ م�صمى  �لتحتية  �لبنية  تطوير  وزي��ر  �لنعيمي 
�إرث �مل�صتقبل” للمعر�ص �لذي �صيمثل نقطة و�صل 
على مر �ل�صنني للتعريف باإجناز�ت �الإمار�ت ب�صكل 
عام ووز�رة تطوير �لبنية �لتحتية ب�صكل خا�ص �إىل 
جانب ت�صليط �ل�صوء على م�صتقبل �لبنية �لتحتية 

وتوجهات �لدولة وخططتها يف �ملجال.
ج���اء ذل���ك خ���ال زي���ارت���ه م��ب��ن��ى �مل��ع��ر���ص �لد�ئم 
تنفيذه  على  ت�صرف  �لتي  �لتحتية  �لبنية  مل�صاريع 
�ل��وز�رة �صمن مبناها يف �ملنطقة �جلنوبية وميثل 
�أحد �أهم مبادر�ت �لوز�رة �لتي تهدف �إىل ت�صليط 
�ل�صوء على �لدور �لبارز ملوؤ�ص�صي نه�صة �الإمار�ت 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  دع���م  يف  �ل�����وز�رة  ودور 

باعتبارها �لذر�ع �لتنفيذي للحكومة �الحتادية.

على  ���ص��رك��ز  �مل�صتقبل”  “�إرث  �أن  معاليه  و�أك����د 
�لتحتية  �لبنية  جم��ال  يف  �ملعرفة  منظومة  �إث���ر�ء 
 1971 �لدولة يف  تاأ�صي�ص  ومر�حل تطورها منذ 
�حللول  ��صت�صر�ف  عملية  يف  دور  ل��ه  �صيكون  كما 
مع  �لتاأقلم  وكيفية  �لتحديات  ملو�جهة  �مل�صتقبلية 
�لتغر �ملت�صارع يف جمال �حتياجات �لبنية �لتحتية 

�لد�عمة ملتطلبات �لتنمية �ل�صاملة.
و �طلع خال �لزيارة على نوع من �أقدم مو�د �لبناء 
“ �لكونكريت �لكربيتي” و �لذي يتميز بخ�صائ�ص 
مما  �لدولة  يف  �ملناخية  �لظروف  حتمل  يف  نوعية 
ي�صاهم يف دميومة �مل�صاريع �لهند�صية .. كما �صاهد 
جمموعة من �صور مل�صاريع �لبنية �لتحتية و �لتي 

يعود تنفيذها �إىل حقبات زمنية قدمية .
حا�صنة  م��ن�����ص��ة  ���ص��ي��م��ث��ل  �مل���ع���ر����ص  �أن  و�أو�����ص����ح 
منذ  �لتحتية  �لبنية  جم��ال  يف  �ل��دول��ة  الإجن����از�ت 

تاأ�صي�ص �الحتاد .
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»اإمباور« حتقق  3 مليارات درهم اإجمايل وفورات 
من الطاقة الكهربائية حتى نهاية 2018

•• دبي-الفجر: 

�أكرب مزود  “�إمباور”،  حققت موؤ�ص�صة �الإم��ار�ت الأنظمة �لتربيد �ملركزي 
خلدمات تربيد �ملناطق يف �لعامل، �إجمايل وفور�ت من �لطاقة �لكهربائية 
وبلغت   ،2018 نهاية  حتى  �لكهرباء  من  ميجاو�ت   1،160 �إىل  و�صلت 
3 مليار درهم  �لقيمة �الإجمالية لتوفر �ملوؤ�ص�صة من �لطاقة �لكهربائية 

�إمار�تي حتى نهاية �لعام نف�صه.
روؤيتها  �إط��ار  يف  ل�”�إمباور”:  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �صعفار،  بن  �أحمد  وق��ال 
ك�صركة وطنية ر�ئدة تتبنى “�إمباور” ��صرت�تيجية متكاملة ت�صاهم يف رفع 
م�صتوى �لوعي لدى �ملتعاملني عرب تقدمي �أف�صل �ملمار�صات وطرق تر�صيد 
و�ال�صتد�مة  بالكفاءة  متتاز  تربيد  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  �لطاقة،  ��صتهاك 
يدعم  مب��ا  �ل��ب��ي��ئ��ة،  وح��م��اي��ة  �لطبيعية  �مل����و�رد  ع��ل��ى  للمحافظة  �لبيئية 
�لتنمية �مل�صتد�مة و�القت�صاد �الأخ�صر يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�إىل  �لتي تهدف   ،2050 �لنظيفة  ��صرت�تيجية دبي للطاقة  ويتو�فق مع 
للطاقة  ع��امل��ي��اً  م��رك��ز�ً  �الإم����ارة  جعل 
عرب  �الأخ�����ص��ر  و�الق��ت�����ص��اد  �لنظيفة 
%7 م����ن ط���اق���ة دب�����ي من  ت���وف���ر 
م�صادر �لطاقة �لنظيفة بحلول عام 
 ،2030 بحلول  و25%   ،2020

و%75 بحلول 2050.
“�إمباور”  �أن   �إىل  �صعفار  بن  و�أ�صار 
�مل�صوؤولية  ثقافة  تعزيز  على  تعمل 
�ملجتمعية لدى �ملتعاملني من خال  
�مل����ب����ادر�ت و�ل����رب�م����ج �لتي  �إط�����اق 
�لطاقة،  ��صتهاك  لرت�صيد  تهدف 
وخ��ل��ق ���ص��ل��وك��ي��ات ����ص��ت��ه��اك��ي��ة �أكرث 
تغّر  ع��ن   �لناجمة  باملخاطر  وع��ي��اً 
�ملناخ، لتكون �إمارة دبي �الأقل يف �لب�صمة �لكربونية يف �لعامل بحلول عام 
�لوعي  تثقيفية �صيفية بهدف رفع  2050، حيث نطلق كل عام حمات 
باأهمية تر�صيد ��صتهاك تربيد �ملناطق للمحافظة على �ملو�رد �لطبيعية 

وحماية �لبيئة.
و�نطاقاً من حر�ص “�إمباور” على توفر �لطرق �لازمة لت�صهيل عملية 
�الإلكرتونية  �حلا�صبة  �أد�ة  �أطلقت  �ملتعامل،  ��صتهاك  وتخطيط  مر�قبة 
ميكنها  حيث  �الإل��ك��رتوين،  موقعها  خال  من  �إليها  �لو�صول  ميكن  �لتي 
طاقة  من  ��صتهاكهم  معدالت  وح�صاب  مر�قبة  على  �ملتعاملني  م�صاعدة 
تربيد �ملناطق، باالإ�صافة �إىل منحهم �لقدرة على �لتخطيط �ال�صرت�تيجي 
يف  �لفرد  دور  �أهمية  مايوؤكد  �ملناطق،  تربيد  لطاقة  ��صتخد�مهم  ملعدالت 
تنفيذ�ً  وف��ور�ت  وحتقيق  �لطاقة  ��صتهاك  معدالت  بتخفي�ص  �مل�صاهمة 

خلطة دبي 2021 و�إ�صرت�تيجية دبي للطاقة �لنظيفة 2050.
�ملناطق الأك���رث من  ت��ربي��د  ت��ق��دم خ��دم��ات  “�إمباور”  �أن  ذك���ره،  و�جل��دي��ر 
1،090 مبنى، والأكرث من  100 �ألف متعامل كما ت�صل �لقدرة �الإنتاجية 
�ل�صركة  وت��ق��دم  �ل��ت��ربي��د  م��ن  ط��ن  مليون   31،4 م��ن  �أك���رث  �إىل  لل�صركة 
�إمارة  �مل�صاريع �لبارزة يف  خدمات تربيد مناطق �صديقة للبيئة لعدد من 
�ملايل  دب��ي  وم��رك��ز  ريزيدن�ص  بيت�ص  وج��م��ر�  جمر�  جمموعة  مثل  دب��ي 
جمر�  ب��ح��ر�ت  و�أب����ر�ج  �لطبية  دب��ي  ومدينة  �ل��ت��ج��اري  و�خلليج  �لعاملي 
ونخلة جمر� ودي�صكفري جاردنز و�بن بطوطة مول وحي دبي للت�صميم 

و�ملنطقة �لعاملية لاإنتاج �الإعامي وغرها.

احتاد امل�سارف و�سوق اأبوظبي العاملي ينظمان 
منتدى التقنيات املالية والأ�سول امل�سفرة 

•• اأبوظبي-وام:

ناق�ص منتدى �لتقنيات �ملالية و�الأ�صول �مل�صفرة �لذي نظمه �حتاد م�صارف 
�الإمار�ت و�صوق �أبوظبي �لعاملي مب�صاركة خرب�ء �لقطاع مدى تاأثر هذه 
�لتي  و�لتحديات  و�لفر�ص  �لعاملي  �ملالية  �الجتاهات على قطاع �خلدمات 
جلنة  مع  بالتن�صيق  �لفعالية  �لعاملي  �أبوظبي  �صوق  و��صت�صاف  تفر�صها. 
�المتثال يف �حتاد م�صارف �الإم��ار�ت حيث مت �لرتكيز على جمموعة من 
�ملو��صيع يف مقدمتها �لقو�نني �لتنظيمية و�لنهج �الإ�صر�يف �لذي يعتمده 
�لتقنيات  م��ن  �ال�صتفادة  وكيفية  �مل�صفرة  و�الأ���ص��ول  �لتقنيات  يف  �ل�صوق 
�أطر  م��ن  ت��ع��زز  �ل��ت��ي  �الآيل  و�لتعلم  �ل�صخمة  �لبيانات  مثل  �لتنظيمية 
�لتنظيمية  �جلهات  بني  �لتعاون  و�صبل  �ملالية  �لتعامات  و�إد�رة  �لرقابة 
�ملالية و�لبنوك يف تطوير �الإجر�ء�ت و�خلطو�ت �ملطلوبة، ملو�جهة �ملخاطر 

�لتنظيمية فيما يتعلق باأعمال �الأ�صول �لرقمية.
من  وغرها  �مل�صفرة  �لعمات  مثل  �ملالية  �لتقنيات  يف  �البتكار  �صوء  ويف 
�الأ�صول �مل�صفرة ي�صهد قطاع �خلدمات �ملالية تغير�ت كبرة مل ي�صهدها 
ك��ل من  �ل�صريعة على  �ل��ت��ح��والت  ه��ذه  �إذ يتعني مب��وج��ب  �آخ���ر  ق��ط��اع  �أي 
�لبنوك و�ملوؤ�ص�صات �ملالية و�ل�صلطات �لتنظيمية �ملالية �لقيام بدور حموري 
بطريقة  �ملالية  �خل��دم��ات  عمل  و�صمان  �لتطور�ت  ه��ذه  وتنظيم  ملر�قبة 
كفوءة وموثوقة يف ظل �لبيئة �لرقمية �ملتنامية. و قال معايل عبد �لعزيز 
�الإم���ار�ت من  �حت��اد م�صارف  �أن  �الإم���ار�ت  �حت��اد م�صارف  رئي�ص  �لغرير 
�أكرب موؤيدي �البتكار �لذي يغر وجه �صناعة �خلدمات �ملالية يف �لدولة..
موؤكد� على �إميانه باأهمية �لتعاون و�لتعا�صد لت�صهيل هذ� �لتحول و�صمان 
للتقنيات  �ل�صريع  �لتطور  �إىل  بالنظر  �أن��ه  �ىل  ب�صا�صة..الفتا  ح��دوث��ه 
فاإنه  �مل�صفرة  �الأ�صول  �مل�صفرة وغرها من  �لعمات  �ملالية �حلديثة مثل 
من �ل�صروري �أن نقوم بتطوير �الأطر و�الأنظمة �لتي تنظم عملها. ومن 
جانبه �أكد ريت�صارد تينغ �لرئي�ص �لتنفيذي ل�صلطة تنظيم �خلدمات �ملالية 
�حتاد  مع  بالتعاون  �حل��دث  ه��ذ�  ��صت�صافة  �أهمية  �لعاملي  �أبوظبي  ب�صوق 
م�صارف �الإمار�ت ملناق�صة �لفر�ص و�لتحديات �لتي تطرحها �لديناميكيات 
�ملتغرة لل�صناعة �مل�صرفية حيث �صلط �ملنتدى �ل�صوء على �أهمية �لتعاون 
لتوفر  �ل���ازم  و�الل��ت��ز�م  �لثقة  وتعزيز  �ملالية  و�لهيئات  �مل�صّرعني  ب��ني 
�أن هذ�  �ملالية..م�صر� �ىل  �ملالية �صمن قطاع �خلدمات  �لتقنيات  �أن�صطة 
�صلطة  لعمل  �أعمق  �ملعرفة وطرح فهم  لتبادل  ر�ئ��دة  �صكل من�صة  �ملنتدى 
تنظيم �خلدمات �ملالية �لد�خلي يف �الإ�صر�ف على �لن�صاطات ذ�ت �لعاقة 
بالتقنيات �ملالية و�الأ�صول �مل�صفرة ف�صًا عن �لتعريف بجهود فريق �صلطة 
�لرقمي  �لتحول  دعم  �لعاملي يف  �أبوظبي  �صوق  �ملالية يف  تنظيم �خلدمات 

وتبني �البتكار �ملايل يف قطاع �خلدمات �ملالية يف �أبوظبي ودولة �الإمار�ت.

اطالق مبادرة »تر�سيد املاء والطاقة يف املنزل« �سمن حملة »طاقة الأوملبياد«
•• اأبوظبي-وام:

�أطلقت د�ئرة �لطاقة باأبوظبي - �جلهة 
قطاع  و��صتد�مة  ري���ادة  بتعزيز  �ملعنية 
�صريكا  ب�صفتها   - �الإم�����ارة  يف  �ل��ط��اق��ة 
ر���ص��م��ي��ا ل���اأومل���ب���ي���اد �خل���ا����ص �الأل���ع���اب 
2019”مبادرة  “�أبوظبي  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ملنزل”  يف  و�ل���ط���اق���ة  �مل�����اء  “تر�صيد 
�إحدى مبادر�ت �ال�صتد�مة �لثاث �لتي 
موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  �لد�ئرة  تنظمها 
وذوي  �الإن�صانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي���د 
�أبوظبي  �الحتياجات �خلا�صة و�صركتي 
للتوزيع و�لعني للتوزيع �صمن حملتها 
“طاقة  حل��م��ل��ة  �ل���د�ع���م���ة  �مل��ت��ك��ام��ل��ة 

�الأوملبياد«.
�الإمار�تيني  �لريا�صيني  �ملبادرة  وتقدم 
�الألعاب  �الأوملبياد �خلا�ص  �مل�صاركني يف 

ك�صفر�ء   “  2019 “�أبوظبي  �لعاملية 
�ملجتمع  ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع  �أم������ام  ل��ل��ط��اق��ة 
و�مل�صاركني يف �أكرب حدث �إن�صاين ريا�صي 
يف �أبوظبي حيث تت�صابق 45 �أ�صرة من 
ع���ائ���ات �ل��ري��ا���ص��ي��ني م���ن خ���ال هذه 
يف  �ملنزلية  �لكفاءة  تعزيز  على  �مل��ب��ادرة 
��صتهاك �ملياه و�لطاقة باتباع �ل�صلوك 
�مل�����ص��ت��د�م وت��ر���ص��ي��د �ال���ص��ت��ه��اك خال 

مدة �نعقاد دورة �الألعاب �الأوملبية.
�ليومي  �ال����ص���ت���ه���اك  ق��ي��ا���ص  و���ص��ي��ت��م 
ل��ك��ل �أ����ص���رة م�����ص��ارك��ة يف �مل���ب���ادرة ومن 
ث��م ع��ر���ص نتائج وف����ور�ت �ل��ط��اق��ة من 
خ���ال ق��ائ��م��ة م��ع��دة ل��ه��ذ� ل��غ��ر���ص يتم 
�ملوقع  ع���ل���ى  ي���وم���ي  ب�����ص��ك��ل  حت��دي��ث��ه��ا 
�أطلقته  �ل�����ذي  �مل�����ص��غ��ر  �الإل�����ك�����رتوين 
�خلا�ص.  لاأوملبياد  خ�صي�صا  �ل��د�ئ��رة 
بتوزيع جمموعة  �لطاقة  د�ئرة  وقامت 

�أدو�ت تعزز كفاءة �ال�صتهاك على �أ�صر 
�لريا�صيني من �أ�صحاب �لهمم يف مقر 
�ملنازل وت�صمل  �لعليا ويف  ز�يد  موؤ�ص�صة 
�لتي  �مل��ع��د�ت و�الأج��ه��زة  جمموعة م��ن 
ت��ر���ص��ي��د �ال���ص��ت��ه��اك وذلك  ت�����ص��ه��م يف 
مل�صاعدة �لعائات �مل�صاركة على حتقيق 
�أك��رب ق��در م��ن وف���ور�ت �مل��اء و�لكهرباء 
و�إر�صاد�ت  للتوفر  ن�صائح  �إىل  �إ�صافة 
�ال�صتخد�م �الأمثل وذلك بهدف ت�صليط 
ميكن  �ل��ذي  �لكبر  �الأث��ر  على  �ل�صوء 
�أن يحققه �الأف��ر�د يف �ملنازل من خال 
�لعاد�ت  و�تباع  وب�صيطة  �صهلة  خطو�ت 
�ل��ي��وم��ي��ة �مل�����ص��ت��د�م��ة.. و���ص��ي��ت��م تكرمي 
مع  �الأوىل  �لثاثة  ب��امل��ر�ك��ز  �لفائزين 
ختام �الأوملبياد �خلا�ص. ويف هذ� �ل�صياق 
جر�ص  ب��ن  حممد  �ملهند�ص  �صعادة  ق��ال 
باأبوظبي  �لطاقة  د�ئرة  �لفا�صي وكيل 

�الإم����ار�ت  �أن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�صريحات  يف 
�إىل  ت���ه���دف  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  �إن  “و�م” 
زيادة وعي �ملجتمع حول �أهمية تر�صيد 
وتكري�صها  و�مل�����اء  �ل��ط��اق��ة  ����ص��ت��ه��اك 
�ملتعاملني  �صلوك  �صمن  ح��ي��اة  �أ���ص��ل��وب 
�إن �الأوملبياد  �أبوظبي. و�أ�صاف  �إم��ارة  يف 
الإي�صال  مثالية  من�صة  ي�صكل  �خلا�ص 
ر�صالة د�ئرة �لطاقة �لر�مية �إىل تعزيز 
معاير جودة �حلياة وحتقيق �ال�صتفادة 
م�����و�رد �لطاقة  �ل��ق�����ص��وى م���ن ج��م��ي��ع 
عملية  يعزز  مب��ا  و�مل��ت��ج��ددة  �لتقليدية 
�لروؤية  �مل�صتد�مة وين�صجم مع  �لتنمية 
�حلكيمة ل�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة “حفظه 
�هلل” وتوجيهات �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  �آل  ز�ي����د  ب���ن  حم��م��د 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �الأع��ل��ى للقو�ت 

 ..2030 �أب���وظ���ب���ي  وروؤي�������ة  �مل�����ص��ل��ح��ة 
�أن �ملجتمع �صريك فاعل يف  �إىل  م�صر� 
حتقيق �أهد�ف �لد�ئرة و�أع�صاء �ملنتخب 
�الألعاب  دورة  يف  �مل�����ص��ارك  �الإم����ار�ت����ي 
�الأومل��ب��ي��ة �ل��ذي��ن ه��م خ��ر �صفر لنقل 
ر�صالة �لد�ئرة �إىل جميع �أفر�د �ملجتمع. 
حمد�ن  ر�م��ز  �ملهند�ص  ق��ال  جانبه  م��ن 
�لطاقة  وكفاءة  �ال�صتد�مة  �إد�رة  مدير 
تت�صمن  �مل���ب���ادرة  �إن  �ل��ط��اق��ة  د�ئ����رة  يف 
�أع�صاء  مل��ن��ازل  ميد�نية  زي���ار�ت  تنظيم 
�مل�صاركني  و�إع��ط��اء  �الإم���ار�ت���ي  �ل��ف��ري��ق 
�حلد  ك��ي��ف��ي��ة  ح���ول  مف�صلة  �إر�����ص����اد�ت 
م�صر�  و�مل��ي��اه..  �لطاقة  ��صتهاك  من 
تكري�ص  ت�صتهدف  �خلطوة  �أن هذه  �إىل 
ثقافة �لرت�صيد و�حلد من �ال�صتهاك 
�ليومي لدى  �ل�صلوك  لتكون جزء� من 
�إيجابا  ينعك�ص  ومبا  �مل�صتهلكني  جميع 
�أك�صيد  ث��اين  �ن��ب��ع��اث��ات  على �حل��د م��ن 
�أهمية  �ل���وع���ي ح���ول  �ل��ك��رب��ون وي���زي���د 

�العتماد على مو�رد �لطاقة �ملتجددة.
ي��ذك��ر �أن د�ئ���رة �ل��ط��اق��ة �أط��ل��ق��ت ثاث 
ل��ا���ص��ت��د�م��ة ���ص��م��ن حملة  م����ب����ادر�ت 
�ملاء  “تر�صيد  وه��ي  �الأوملبياد”  “طاقة 
و�لطاقة يف �ملنزل” و”�لطاقة �لنظيفة 
�ملجتمع  لت�صجيع  �مل�صتقبل”  وق���ود   ..
�لكهربائية  �ل�������ص���ي���ار�ت  �ق���ت���ن���اء  ع��ل��ى 
موقع  يف  �مل�صتد�مة  “�لطاقة  وم��ب��ادرة 
�ل���ط���اق���ة يف  ك���ف���اءة  ل��ت��ع��زي��ز  �حلدث” 
�ألو�ح  وتركيب  �لفعاليات  �إقامة  مو�قع 
�صم�صية كهرو�صوئية يف مو�قع �حلدث 
ل��ت�����ص��ل��ي��ط �ل�����ص��وء ع��ل��ى �أه��م��ي��ة زي����ادة 

�العتماد على �لطاقة �لنظيفة.

غرفة دبي تر�سد تطور منظومة ال�ستثمار والبتكار لل�سركات النا�سئة
•• دبي-وام:

�أك����دت غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة دب���ي �أن 
ب��خ��ط��ا ثابتة  ت�����ص��ر  دول�����ة �الإم��������ار�ت 
يف رح��ل��ت��ه��ا ن��ح��و حت��ق��ي��ق �ل����ري����ادة يف 
�لعامل  م�صتوى  ع��ل��ى  �الب��ت��ك��ار  جم���ال 
منظومة  لتطوير  �صعيها  خ���ال  م��ن 
�الب��ت��ك��ار وري����ادة �الأع��م��ال حيث تلعب 
�ل�صركات �لنا�صئة و�ل�صركات �ل�صغرة 
دور�  �ل��ك��ربى  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات  و�ملتو�صطة 
رئي�صا يف حتفيز ��صتخد�م �لتكنولوجيا 
�القت�صادي  �ل��ت��ن��وي��ع  ودع���م  �حل��دي��ث��ة 

بوجه عام وتوفر فر�ص �لعمل.
ت��ق��ري��ر حديث  يف   - �ل���غ���رف���ة  وق���ال���ت 
�ملتخ�ص�صة  �ل��ت��ق��اري��ر  �صل�صلة  �صمن 
�ل��ت��ي ت�����ص��دره��ا �ل��غ��رف��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�الإمار�ت  دولة  �إن  برغر” -  “روالند 
رو�د  ل��دى  �ملف�صلة  �لوجهات  من  تعد 
�الأعمال يف �ملنطقة و�أن عدد �ل�صركات 
ت���ز�ي���د م�����ص��ت��م��ر يف حني  �ل��ن��ا���ص��ئ��ة يف 
لبناء  �الأ�صا�صية  �لنجاح  عو�مل  تتوفر 
�أعمال مزدهرة مبينا يف ذ�ت  منظومة 
�الأعمال  �النتقال مبنظومة  �أن  �لوقت 
بناء  ي��ت��ط��ل��ب  �ل���ت���ال���ي���ة  �مل���رح���ل���ة  �إىل 
خمتلف  يف  و��صعة  �نتقائية  منظومة 
على  �لتكنولوجيا  وق��ط��اع  �لقطاعات 

وجه �لتحديد.
وثيق  تعاون  �إق��ام��ة  �إىل  �لتقرير  ودع��ا 
�حلكومية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �جل��ام��ع��ات  ب��ني 
�لتوجه  �أج��ل  من  �ال�صتثمار  و�صناديق 
نحو �ال�صتثمار يف �ملجاالت �ملتخ�ص�صة 
�ملعرفة  ت���ت���ط���ل���ب  �ل����ت����ي  و�مل���ت���ع���م���ق���ة 
�أو  بالقطاع  �لعميقة  و�ل��در�ي��ة  �لفنية 

�لتكنولوجيا.
و�أو����ص���ح �ل��ت��ق��ري��ر �أن دول����ة �الإم�����ار�ت 
�البتكار  �أم��اك��ن  �أب���رز  م��ن  ع���دد�  ت�صم 
�لعمل  وم�صاحات  �الأع��م��ال  وحا�صنات 
تفتقر  �الأم��اك��ن  ه��ذه  �أن  �إال  �مل�����ص��رتك 
�لكافية  �لكاملة  و�ملنظومة  �ل�صعة  �إىل 
�ملتز�يد  �الأع��م��ال  رو�د  ع��دد  ال�صتيعاب 
حيث �أن معظم هذه �مل�صاحات متوفرة 
من  يتطلب  مم��ا  ع��ال��ي��ة  بتكلفة  ل��ك��ن 
�ل�����ص��رك��ات �ل��ن��ا���ص��ئ��ة �ل��ع��م��ل ل��ف��رتة ال 
باأ�ص بها معتمدة على متويلها �لذ�تي. 
تلك  م��ن  للغاية  قليل  ع��دد  ي��وف��ر  كما 
متويا  �أو  جمانية  م�صاحات  �الأم��اك��ن 

�مل��ب��ك��رة م��ن ع��م��ر �ل�صركة  �مل��ر�ح��ل  يف 
�لنا�صئة. ودعا �لتقرير �إىل �تخاذ عدد 
�تباعها  �ل��ت��ي مي��ك��ن  �الإج�������ر�ء�ت  م���ن 
�لتمويل  على  �حل�صول  عقبة  ملو�جهة 
�لدولة  يف  �لعاملة  �لنا�صئة  لل�صركات 
و�أبرزها �إ�صد�ر دليل م�صاعدة لل�صركات 
�لنا�صئة للتعامل مع منظومة �لتمويل 
�ملعلومات  من  هائا  كما  يوفر  بحيث 
ل���رو�د �الأع��م��ال ح��ول ط��رق �حل�صول 
ي��ع��ر���ص �لدليل  �ل��ت��م��وي��ل ح��ي��ث  ع��ل��ى 
خارطة ملنظومة �لتمويل تظهر جميع 
لتفا�صيل  عر�ص  مع  �ملعنية  �الأط���ر�ف 
جهة  بكل  �خلا�صة  �الت�صال  معلومات 

ك��م��ا ي��ق��دم �ل��دل��ي��ل مل��ح��ة ع���ن طريقة 
وتقدميها  مقنعة  عمل  خطة  �صياغة 
ح�صولهم  ف���ر����ص  م���ن  ي���زي���د  ب�����ص��ك��ل 
�أن يكون  �ل��ت��م��وي��ل.. ك��م��ا مي��ك��ن  ع��ل��ى 
ه�����ذ� �ل���دل���ي���ل ����ص���ام���ا ب��ح��ي��ث يغطي 
ج��م��ي��ع �الأ���ص��ئ��ل��ة �ل��ه��ام��ة �ل��ت��ي ت����ر�ود 
�لتي  �مل��ر�ح��ل  جميع  يف  �الأع��م��ال  رو�د 
�لنا�صئة من حلظة  �ل�صركة  بها  �صتمر 
وتو�صيع  �لنمو  مرحلة  �إىل  تاأ�صي�صها 

�أعمالها.
�لتي  �مل���ق���رتح���ات  و���ص��م��ت جم��م��وع��ة 
م�صاعدة  تقريرها  يف  �لغرفة  و�صعتها 
�ال�صتثمار  �الأ�صهم على  �مل�صتثمرين يف 

يف �ل�صركات �لنا�صئة ودر��صة �خليار�ت 
�لنا�صئة  �ل�صركات  ح�صول  ت�صهل  �لتي 

يف مر�حلها �ملبكرة على �لقرو�ص.
و�صمل �لتقرير ��صتطاعات ومقابات 
طريق  ع��ن  �أو  �لنا�صئة  �ل�����ص��رك��ات  م��ع 
�إج�����ر�ء م��ق��اب��ات م���ع �أط�����ر�ف معنية 
�ل�صركات  منظومة  يف  خم��ت��ارة  �أخ���رى 
�لد�عمني  ك��امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  �ل��ن��ا���ص��ئ��ة 
و�صركات ر�أ�ص �ملال �ملخاطر وحا�صنات 
و�لبنوك  �الأعمال  وم�صرعات  �الأعمال 
وجم����م����وع����ة حم���������ددة م�����ن �جل����ه����ات 
على  للوقوف  وذل��ك  �ملعنية  �حلكومية 
و�لتعرف  و�ل��ع��ق��ب��ات  �ل��ت��ح��دي��ات  �أب����رز 

غرفة دبي حتدد حتديات متويل ال�سركات النا�سئة وتقرتح حلوًل متنوعة لتذليلها
•• دبي-الفجر:

�ل�صوء  دب��ي  و�صناعة  جت���ارة  لغرفة  ح��دي��ث  تقرير  �صلط 
على حتديات �لتمويل لل�صركات �لنا�صئة يف دولة �الإمار�ت 
تعيق  �لتي  �لتحديات  �أهم  �أحد  باعتباره  �ملتحدة،  �لعربية 
�صمن  وذل���ك  �ل��دول��ة،  يف  �لنا�صئة  �ل�صركات  من��و  م�صرة 
�صل�صلة �لتقارير �ملتخ�ص�صة �لتي ت�صدرها �لغرفة بالتعاون 
�الأع���م���ال يف  ري����ادة  ل��دع��م وت��ع��زي��ز  “روالند برغر”  م��ع 
�إ�صد�ر  �أعقاب  يف  �لتقرير  هذ�  �إ�صد�ر  ياأتي  حيث  �لدولة، 
ح�صابات  فتح  �صعوبة  ح��ول  �مل��ا���ص��ي  �ل��ع��ام  يف  �أول  تقرير 
دولة  �أن  �إىل  �لتقرير  ولفت  �لنا�صئة.  لل�صركات  م�صرفية 
�الإم�������ار�ت ت�����ص��ر ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة يف رح��ل��ت��ه��ا ن��ح��و حتقيق 
�ل��ع��امل، وت�صعى  �الب��ت��ك��ار على م�صتوى  �ل��ري��ادة يف جم��ال 
حيث  �الأع��م��ال،  وري��ادة  �البتكار  منظومة  لتطوير  جاهدة 
و�ملتو�صطة  �ل�صغرة  و�ل�صركات  �لنا�صئة  �ل�صركات  تلعب 
��صتخد�م  حت��ف��ي��ز  يف  رئ��ي�����ص��ي��اً  دور�ً  �ل��ك��ربى  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات 
�لتكنولوجيا �حلديثة ودعم �لتنويع �القت�صادي بوجٍه عام 

وتوفر فر�ص �لعمل.
النا�ضئة..وحدد  امل�ضاريع  متويل   حتديات  اأ�ضباب 

�أم���ا �ل��ع��ق��ب��ة �ل��ث��ان��ي��ة �ل��ت��ي �أ����ص���ار �إل��ي��ه��ا �ل��ت��ق��ري��ر فتمثلت 
�لتمويل  على  للح�صول  �ل���رو�د  ت��و�ج��ه  �لتي  بالتحديات 
ح��ت��ى ب��ع��د م��ع��رف��ت��ه��م ل��ل��ط��ري��ق��ة و�مل�������ص���در، وذل����ك يعود 
لا�صتثمار  للغاية  مقيدة  معاير  وج��ود  �أولهما  ل�صببني، 
دعم  �ال�صتثمارية عن  �ملنظومة  الإحجام  نظر�ً  �الأ�صهم،  يف 
�ل�صركات �لتي مل تبد�أ بتحقيق �الأرباح بعد حتى لو كانت 
متلك �حلد �الأدنى من �ملقومات للبقاء وخلق �صوق جديدة، 
باالإ�صافة �إىل �جنذ�ب �مل�صتثمرين يف �ملنطقة لعدد حمدود 
من مناذج �لعمل و�أنو�ع �لتكنولوجيا و�لقطاعات، و�نتظار 
باال�صتثمار  للمبادرة  �مل�صتثمرين  كبار  الأح��د  �مل�صتثمرين 
قبل �تخاذ قر�رهم بامل�صي يف خطط �ال�صتثمار. �أما �ل�صبب 
بالدين،  �لتمويل  على  �حل�صول  تعذر  �إىل  فيعود  �لثاين 
�لنا�صئة عن  وهو ما يزيد �لو�صع تاأزماً، فتعجز �ل�صركات 
�حل�صول على قرو�ص م�صرفية دون �أن يكون قد مر على 

�إن�صائها 3 �صنو�ت.
ال�ضركات  يف  والبتكار  ال�ضتثمار   منظومة  تطور 
يف  �ال���ص��ت��ث��م��ار  منظومة  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  وب���نّي   .. النا�ضئة 
�لرغم من جناحها  �ملتحدة وعلى  �لعربية  �الإم��ار�ت  دول��ة 
�أنها  �إال  �مل�صتثمرين،  ��صتقطاب جمموعات متنوعة من  يف 

ما ز�لت تفتقر لا�صتثمار �مل�صتد�م و�ل�صحيح يف �ل�صركات 
ماز�ل  �لنا�صئة  �ل�صركات  يف  �ال�صتثمار  الأن  ذلك  �لنا�صئة، 
�أمر�ً جديد�َ ن�صبياً، يف حني يف�صل �مل�صتثمرون �الجتاه نحو 

فئات ��صتثمارية �أكرث جاذبية كالعقار�ت و�لب�صائع.
م��ن �لتحديات،  ي��و�ج��ه ع���دد�ً  �ل��ع��ام  والي���ز�ل ه��ذ� �لو�صع 
�أبرزها قلة توفر بيانات موثوقة عن �ل�صوق وهو ما يزيد 
�الأمر تعقيد�ً وتكلفة، يف حني �أن تو�صع �لقطاعات ��صتلزم 
ت�صتلزم  بدورها  و�لتي  �لتخ�ص�صات  من  مزيد�ً  بال�صرورة 
�ل�صناديق  قلة  �إىل  باالإ�صافة  �ملتعمقة،  من �خلربة  مزيد�ً 
�ل�صركات  يف  ع�صو�ئي  ب�صكل  ت�صتثمر  �ل��ت��ي  �ال�صتثمارية 
منها  �ملُختار  �لعدد  وقلة  ج��د�ً،  �ملبكرة  �ملر�حل  يف  �لنا�صئة 
�لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ���ص��ار  ���ص��ن��وي��اً. 
�الأعمال  رو�د  ل��دى  �ملف�صلة  �ل��وج��ه��ات  م��ن  تعد  �مل��ت��ح��دة 
م�صتمر،  تز�يد  يف  �لنا�صئة  �ل�صركات  عدد  و�أن  �ملنطقة،  يف 
منظومة  لبناء  �الأ�صا�صية  �لنجاح  ع��و�م��ل  تتوفر  ح��ني  يف 
�أعمال مزدهرة، مبيناً يف ذ�ت �لوقت �أن �النتقال مبنظومة 
�الأعمال �إىل �ملرحلة �لتالية يتطلب بناء منظومة �نتقائية 
و��صعة يف خمتلف �لقطاعات وقطاع �لتكنولوجيا على وجه 

�لتحديد.

تقلل  ي�صاهمان بربوز حتديات  �أ�صا�صيان  �لتقرير عامان 
ح�صول �ل�صركات �لنا�صئة على �لتمويل وهما �لتعامل مع 
ن�صبة  و�رت��ف��اع  �لو��صحة،  غر  �ملحلية  �لتمويل  منظومة 
�لتمويل  على  للح�صول  توؤهل  �لتي  و�ملعوقات  �لتحديات 
عن طريق بيع �حل�ص�ص يف �ل�صركات �لنا�صئة، و�لتي ت�صمل 
م��ن جانب  �مل��خ��اط��رة  �الإق����د�م على  �لرغبة يف  ك��ذل��ك قلة 

�ملقر�صني من جهة �أخرى.
�ل�صركات  “م�صاعدة  ع��ن��و�ن  حمل  �ل��ذي  �لتقرير  وت��ن��اول 
�لعقبات �لتي تو�جه  �لنا�صئة يف �حل�صول على �لتمويل”، 
رو�د �الأعمال للح�صول على �لتمويل و�أبرزها عدم معرفة 
و�لتعامل  �لتمويل  منظومة  يف  �لبحث  لطريقة  �ل����رو�د 
�صاقاً ال�صيما  �أمر�ً  معها حملياً، �الأمر �لذي يعده �لبع�ص 
�لرو�د �جلدد، وذلك رغم وجود عدد من �جلهات �لد�عمة، 
�مل�صتثمرين  و���ص��ب��ك��ة  �الأع����م����ال،  وم�����ص��رع��ات  وح��ا���ص��ن��ات 
�لتمويل  �ملخاطر، ومن�صات  �ملال  ر�أ�ص  و�صركات  �لد�عمني 
�الإلكرتونية  �مل��و�ق��ع  قلة  ج��ان��ب  �إىل  وغ��ره��ا،  �جل��م��اع��ي 
ب�صكل  معلوماتها  حتديث  على  حتر�ص  �لتي  و�ملنتديات 
دوري حول كيفية �حل�صول على �لتمويل، وقلة �لرغبة يف 

�الإقد�م على �ملخاطرة من جهة �ملُقر�صني.
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»اأدنوك« تر�سي امتياز ا�ستك�ساف منطقة برية جديدة يف اأبوظبي على »اإنبك�س« اليابانية
•• اأبوظبي-وام:

�لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  �صركة  وقعت 
ح�صلت  �ت���ف���اق���ي���ة  �ل����ي����وم  “�أدنوك” 
�ليابانية  “�إنبك�ص”  �صركة  مبوجبها 
على حقوق ��صتك�صاف �لنفط و�لغاز يف 
�أن  4، وذل��ك بعد  �ل��ربي��ة رق��م  �ملنطقة 
�أقّر �ملجل�ص �الأعلى للبرتول يف �أبوظبي 

هذه �التفاقية.
و�صتتوىل �صركة تطوير �لنفط �ليابانية 
بالكامل  �ململوكة  “جودكو”،  �ملحدودة 
نيابة  �حل�صة  �إد�رة  “�إنبك�ص”،  ل�صركة 
�التفاقية  وتعك�ص  �الأم.  �ل�����ص��رك��ة  ع��ن 
و�القت�صادية  �ل���ت���ج���اري���ة  �ل���ع���اق���ات 
�لر��صخة  �ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و�ل�����ص��ر�ك��ة 
يف جم���ال �ل��ط��اق��ة ب��ني دول���ة �الإم����ار�ت 
و�ليابان. ومبوجب �التفاقية، �صتح�صل 
يف   100% ح�����ص��ة  ع��ل��ى  “�إنبك�ص” 
�أكرث  و�صت�صتثمر  �ال�صتك�صاف،  مرحلة 
من 646 مليون درهم “ 176مليون 
�مل�صاركة،  ر���ص��م  ذل��ك  يف  مب��ا   ، “ دوالر 
��صتخر�ج  ف��ر���ص  وتقييم  ال�صتك�صاف 
�لربية  “�ملنطقة  يف  و�ل����غ����از  �ل��ن��ف��ط 
ت��غ��ط��ي م�����ص��اح��ة تبلغ  �ل���ت���ي   ”4 رق����م 
ت��ب��د�أ من  م��رب��ع��اً  6116 ك��ي��ل��و م����رت�ً 
�أبوظبي  مدينة  ح��ول  �لو�قعة  �ملنطقة 
دبي.  �إم������ارة  م���ع  �حل�����دود  �إىل  ومت���ت���د 
و�لتقييم  �ال���ص��ت��ك�����ص��اف  عمليات  وب��ع��د 
�لفر�صة  �إتاحة  �صيتم  للمو�رد �حلالية، 
�أي  و�إن�����ت�����اج  ل��ت��ط��وي��ر  “�إنبك�ص”  ل����� 
بينما  جت��اري��ة،  ج���دوى  ذ�ت  �كت�صافات 
بح�صة  �الحتفاظ  خيار  �أدن��وك  متتلك 
%60 من �المتياز يف مرحلة �الإنتاج. 
وق���ع �ت��ف��اق��ي��ة �الم��ت��ي��از ك��ل م��ن معايل 
�لدكتور �صلطان بن �أحمد �جلابر وزير 
دولة �لرئي�ص �لتنفيذي ل�صركة برتول 
�أبوظبي �لوطنية “ �أدنوك “ وجمموعة 
�لرئي�ص  وت��اك��اي��وك��ي��ي��وي��د�،  ���ص��رك��ات��ه��ا، 
�صركة  �إد�رة  جمل�ص  ورئي�ص  �لتنفيذي 
“�إنبك�ص«. وقال معايل �لدكتور �صلطان 
 : �ملنا�صبة -  �أح��م��د �جل��اب��ر - بهذه  ب��ن 
“متا�صياً مع توجيهات �لقيادة برت�صيخ 
�لتي  �لبّناء  �الإيجابي  �لتعاون  عاقات 
�القت�صادي  �ل��ن��م��و  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ص��ه��م 

وتبادل �خلرب�ت وبناء �قت�صاد �ملعرفة، 
م���ع �صركة  �الت��ف��اق��ي��ة  ه����ذه  �إب������ر�م  مت 
“ �أدنوك  نهج  تعك�ص  و�لتي  “�إنبك�ص” 
�لنوعية  �ل�صر�كات  م��ن  لا�صتفادة   “
قيمة  حتقق  �لتي  �حلديثة  و�لتقنيات 
�إ�صافية بهدف ت�صريع جهود ��صتك�صاف 
وتطوير مو�رد �أبوظبي �لهيدروكربونية 
�ل�صر�كة  كما متثل هذه  �مل�صتغلة.  غر 
�أدنوك  ��صرت�تيجية  يف  مهمة  مرحلة 
وت�صهم  �لذكي  للنمو   2030 �ملتكاملة 
يف �ملحافظة على جاهزية �أدنوك لتلبية 
�الرتفاع يف �لطلب على منتجات �لنفط 
ي�صهم يف  �لبعيد مبا  �مل��دى  و�لغاز على 
تعزيز مكانة دولة �الإمار�متورد�ً �أ�صا�صياً 
“متتد  و�أ���ص��اف:  �لعامل”.  يف  للطاقة 
�أبوظبي  ب��ني  �ال�صرت�تيجية  �ل�صر�كة 
و”جودكو”  مع”�إنبك�ص”  و�أدن�������وك 
40 ع���ام���اً، وت���ه���دف هذه  الأك�����رث م���ن 
خال  من  �إبر�مها  مت  �لتي  �التفاقية، 
نطاق  ت��و���ص��ع��ة  �إىل  تناف�صية،  م���ز�ي���دة 
دولة  ب��ني  �لر��صخة  �ل�صر�كة  ع��اق��ات 
�الإمار�ت �لر�ئدة عاملياً يف قطاع �لنفط 
�أكرب  ثالث  تعد  �لتي  و�ل��ي��اب��ان  و�ل��غ��از، 
�أنها  كما  �لعامل،  م�صتوى  على  �قت�صاد 
�ل��ف��ر���ص لتحقيق  م���ن  �ل��ع��دي��د  ت��ت��ي��ح 

فو�ئد متبادلة لكا �لطرفني«.
حقلي  ب��ت��ق��ي��ي��م  “�إنبك�ص”  و���ص��ت��ق��وم 
للنفط  و”�حُلديريات”  “رحمان” 
و�ل��غ��از غ��ر �مل��ط��وري��ن �ل��ل��ذي��ن يقعان 
���ص��م��ن م��ن��ط��ق��ة �الم���ت���ي���از �جل����دي����دة، 
ب�صكل  �ل�������ص���رك���ة  ���ص��ت�����ص��ت��ه��دف  ح���ي���ث 
خ��ا���ص �ل��رت�ك��ي��ب �جل��ي��ول��وج��ي��ة �لتي 
م��ن خال  فيها  و����ص��ع��ة  ب��خ��ربة  تتمتع 
�متياز�ت �أخرى يف �أبوظبي. ويعد قرب 
“�ل�صبعية”  نفط  حقلي  م��ن  �ملنطقة 
و”�لرميثة” �لربيني وحقل “�أم �لدلخ” 
�لبحري، موؤ�صر�ً على �متاكها �إمكانات 
و�عدة كبرة. من جانبه، قال تاكايوكي 
يويد�: “تعترب “�إنبك�ص” �أبوظبي �أحد 
مناطق �أعمالها �الأ�صا�صية، ونتطلع �إىل 
�لعمل و�لتعاون ب�صكٍل وثيق مع �أدنوك 
�أق�����ص��ى قيمة  ل��ل��م�����ص��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق 
�لهيدروكربونية  �أب��وظ��ب��ي  م���و�رد  م��ن 
�لكبرة، ويف نف�ص �لوقت زيادة وتو�صعة 

حمفظة �أعمالنا«.
�صامة  ب�����ص��م��ان  “�إنبك�ص”  وت��ل��ت��زم 
ُملزم  ه��و  وك��م��ا  �لت�صغيلية،  عملياتها 
�أدن����وك،  �م��ت��ي��از�ت  �ت��ف��اق��ي��ات  يف جميع 
م�صوؤولة عن �صمان  “�إنبك�ص”  �صتكون 
يف  �لت�صغيلية  عملياتها  �آث��ار  من  �حل��د 
�ملناطق �حل�صرية حول مدينة �أبوظبي 
�لبيئية  �الأهمية  ذ�ت  �ملناطق  وحماية 
�ملجتمعات  ع��ل��ى  �آث�����ار  �أي  م���ن  و�حل����د 
تقييمات  �إج���������ر�ء  و����ص���ي���ت���م  �مل���ح���ل���ي���ة. 
و�لبيئة  و�ل�����ص��ام��ة  ل��ل�����ص��ح��ة  ���ص��ام��ل��ة 
�أي  تخفيف  ي�صمن  مبا  �لعمليات  قبل 
�ال�صتك�صاف  الأن�����ص��ط��ة  حم��ت��م��ل��ة  �آث�����ار 
و�ل��ت��ط��وي��ر و�الإن���ت���اج، ���ص��و�ء م��ن خال 
�لتكنولوجيا  �أو  �ل��ت�����ص��غ��ي��ل  ط��ري��ق��ة 
�آب����ار  و�إىل ج���ان���ب ح��ف��ر  �مل�����ص��ت��خ��دم��ة. 
�صت�صارك  �حلالية،  �الكت�صافات  لتقييم 
�لزلز�يل  �مل�صح  م�صروع  يف  “�إنبك�ص” 
�أدن��وك عن تنفيذه  �أعلنت  �لكبر �لذي 
تقنيات  ي�صتخدم  و�ل���ذي  �ملا�صي  �ل��ع��ام 
ر�ئ����دة الل��ت��ق��اط ���ص��ور ث��اث��ي��ة �الأبعاد 
�جليولوجية  للرت�كيب  �ل��دق��ة  عالية 

 25 �إىل  ت�����ص��ل  �أع����م����اق  �مل���ع���ق���دة ع��ل��ى 
�أل����ف ق���دم حت��ت ���ص��ط��ح �الأر������ص و�لتي 
�ملكامن  ل��ت��ح��دي��د  ����ص��ت��خ��د�م��ه��ا  ���ص��ي��ت��م 

�لهيدروكربونية �ملحتملة.
�أول  وهي  �صدر-1”،  “ر�أ�ص  بئر  وتقع 
�إم���ارة  يف  ح��ف��ره��ا  مت  ��صتك�صافية  ب��ئ��ر 
رقم  �ل���ربي���ة  “�ملنطقة  يف  �أب���وظ���ب���ي، 
�حلفر  عمليات  من  �النتهاء  ومت   .”4
�لو�صول  ب��ع��د   1951 ع���ام  �أب���ري���ل  يف 
تعد  ق��دم،وك��ان��ت   13001 ع��م��ق  �إىل 
يتم  بئر نفطية  �أع��م��ق  �ل��وق��ت  ذل��ك  يف 
ح��ف��ره��ا يف �ل�����ص��رق �الأو�����ص����ط. وب����د�أت 
“�إنبك�ص” من خال “جودكو” �لعمل 
يف قطاع �لنفط و�لغاز يف �أبوظبي منذ 
“�أم  حقلي  يف  مب�صاركتها   1973 ع��ام 
تبع ذلك  و”ز�كوم �ل�صفلي”،  �ل�صيف” 
�مل�صاهمة يف تطوير ثاثة حقول نفط 
�لعلوي”  “ز�كوم  ه��ي  �أخ����رى  ب��ح��ري��ة 
عام  يف  �لدلخ”  و”�أم   ،1977 ع��ام  يف 
 .1980 ع���ام  يف  و”�صطح”   ،1978
“�إنبك�ص”  ح�صلت   ،2015 ع���ام  ويف 
�أبوظبي  �م��ت��ي��از  يف   5% ح�����ص��ة  ع��ل��ى 

�ل�����ربي، ك��م��ا ح�����ص��ل��ت يف ع���ام 2018 
�جلديد  �المتياز  يف   10% ن�صبة  على 
�لبحري،  �ل�صفلي”  “ز�كوم  حل��ق��ل 
�لبالغة  بتمديد ح�صتها  كذلك  وقامت 
%40 يف �متياز حقل “�صطح”، وزيادة 
ح�صتها يف �متياز حقل “�أم �لدلخ” من 
�ليابان  ب��اأن  علماً   ،40% �إىل   12%
ت�صتورد نحو %25 من و�رد�ت �لنفط 

�خلام من دولة �الإمار�ت.
رقم  �لبحرية  “�ملنطقة  تر�صية  وعقب 
 ”2 رق����م  �ل��ب��ح��ري��ة  و”�ملنطقة   ”1
موؤخر�ً،   ”3 رق���م  �ل��ربي��ة  و”�ملنطقة 
�أحدث   ”4 رق��م  �لربية  “�ملنطقة  تعد 
منطقة يتم تر�صيتها على �أحد مقدمي 
�ل���ع���ط���اء�ت �ل��دول��ي��ني ل��ل��م��ن��اط��ق �لتي 
 2018 �أب����ري����ل  يف  �أدن�������وك  ط��رح��ت��ه��ا 
�لدر��صات  وت�صر  �لتناف�صية.  للمز�يدة 
�جلديدة  �ال�صتك�صاف  مناطق  �أن  �إىل 
�أب��وظ��ب��ي حت��ت��وي على م���و�رد كبرة  يف 
تقدر بعدة مليار�ت من بر�ميل �لنفط 
وت��ري��ل��ي��ون��ات م��ن �الأق�����د�م �مل��ك��ع��ب��ة من 

�لغاز �لطبيعي.

دبي ت�ستحوذ على 30 % من اإجمايل 
املناطق احلرة يف ال�سرق الأو�سط

•• دبي-وام:

�أكد منظمو ملتقى �ال�صتثمار �ل�صنوي �ملقرر عقده يف دبي من 8 �إىل 10 
�إجمايل �ملناطق  % من   30 �أن  �أبريل �ملقبل بتنظيم من وز�رة �الإقت�صاد 

�حلرة يف �ل�صرق �الأو�صط موجودة يف �إمارة دبي .
دول  من  باملائة   80 من  �أك��رث  يف  حالياً  �ملتو�جدة  �حل��رة  �ملناطق  وت�صكل 
يقرب  مبا  وت�صاهم  �لنا�صئة  �ل��دول  الإقت�صاد�ت  كبر�  منو  حمرك  �لعامل 
ن�صبة  �أعلى  �آ�صيا  ق��ارة  �لعاملية.وت�صكل  �لتجارة  حركة  من  باملائة   30 من 
تو�جد للمناطق �حلرة تليها �أمريكا �ل�صمالية و�أمريكا �جلنوبية ثم �ل�صرق 
�ل�صرق  يعد   .. باملائة   7.3 بن�صبة  ح��رة  160 منطقة  وبوجود  �الأو���ص��ط. 

�الأو�صط ر�بع �أكرب منطقة م�صت�صيفة يف �لعامل للمناطق �حلرة .
و�لتي  �ملبا�صر  �الأجنبي  لا�صتثمار  �لعامل  يف  ر�ئ��دة  من�صة  �مللتقى  ويعد 
�ال�صتثمار�ت.  وت�����ص��ج��ي��ع  �ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي  �ل��ت��و����ص��ل  ت�صهيل  �إىل  ت��ه��دف 
وي�صتقطب �حلدث قائمة و��صعة من �صناع �لقر�ر يف �ملجتمع �ال�صتثماري 
�لدويل وقادة �الأعمال و�مل�صتثمرين �الإقليميني و�لدوليني ورو�د �مل�صاريع 
و�الأكادمييني �لبارزين و�خلرب�ء �ملاليني �لذين يعر�صون �أحدث �ملعلومات 

و�ال�صرت�تيجيات حول جذب �ال�صتثمار �الأجنبي �ملبا�صر.
�ل�صنوي  �ال�صتثمار  مللتقى  �ملنظمة  �للجنة  رئي�ص  �ل�صيز�وي  د�وود  وق��ال 
الأك��رث من  �حل��رة  �ملناطق  �ل��ي��وم حتولت  ت�صارع �خلطى  م��ع  �أن��ه   2019
جمرد �أماكن لت�صهيل �صل�صلة �لعمليات �خلدماتية و�ال�صتثمارية بل تطور 
دورها يف جميع �أنحاء �لعامل كنماذج �أعمال تناف�صية مما يعمل على ت�صارع 
ب�صكل  �ل��ت��ج��ارة  وت�صهيل  عمل  فر�ص  خلق  خ��ال  م��ن  �القت�صادي  �لنمو 
�أكرث �صا�صة و�صهولة. وتعد �ملناطق �حلرة يف جميع �أنحاء �لعامل �مل�صدر 
�ملناطق  يف  تقدميها  يتم  �لتي  �ملميز�ت  فمن  �القت�صادي.  للنمو  �لرئي�صي 
�حلرة لل�صركات هي معدالت �صريبية منخف�صة و�إجر�ء�ت �أ�صرع و�صهولة 
�الأعمال وو�صول �صريع �إىل �الأ�صو�ق �لدولية وبنية �أ�صا�صية مادية ورقمية 

قوية باالإ�صافة الإجر�ء�ت �أمنية و�صو�بط قوية و�صل�صة يف نف�ص �لوقت.

منع تداولت املطلعني يف 
الأ�سواق املالية ابتداء  من اأم�س

•• اأبوظبي-وام :

بد�أت �عتبار� من �أم�ص 17 مار�ص عملية منع تد�ول �ملطلعني يف �ل�صركات 
�الإف�صاح عن  �إىل حني  وذلك  �ملالية  �الأ�صو�ق  �ملدرجة يف  �لعامة  �مل�صاهمة 

�لبيانات �ملالية عن �لربع �لثالث من �لعام �جلاري.
و�أكدت �الأ�صو�ق - يف تعميم �أ�صدرته �أم�ص- وجوب �لتز�م �ل�صركات �مل�صاهمة 
�ملدرجة و�صركات �لو�صاطة �لعاملة بتطبيق �لقر�ر وذلك حتى تاريخ �النتهاء 
وياأتي  من �إف�صاحها عن بياناتها �ملالية عن �لربع �الأول من �لعام 2019. 
قر�ر �الأ�صو�ق �ملالية بحظر تد�والت �ملطلعني ��صتناد� الأحكام �ملادة “ 14 
“ من �لنظام �خلا�ص بالتد�ول و�ملقا�صة و�لت�صويات ونقل �مللكية وحفظ 
�الأور�ق �ملالية من قر�ر هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�صلع رقم 1 ل�صنة 2001 
�ل�صركات  �ملالية من جميع  ل��اأور�ق  �أبوظبي  �صوق  . وتف�صيا فقد طلب 
�ملوقع  على  �ل�صركة  ملف  �إىل  باالإ�صافة  لديها  �ملطلعني  بيانات  حتديث 

�الإلكرتوين لل�صوق وذلك لت�صمينه �أية تغير�ت �صهدها �صجل �ملطلعني.
وتن�ص �ملادة “ 14 “ من �لنظام �لذي �أ�صدرته هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�صلع 
�إد�رة �ل�صركة  بهذ� �خل�صو�ص على حظر تد�والت رئي�ص و�أع�صاء جمل�ص 
�ملوظفني  م��ن  �أي  �أو  �ل��ع��ام  ومديرها  �ل�ص�وق  ف�ي  �ملالية  �أور�ق��ه��ا  �مل��درج��ة 
بو��صطة  حل�صابه  �أو  بنف�صه   - لل�صركة  �جلوهرية  �لبيانات  على  �ملطلعني 
�لغر �أو باأي �صفة �أخرى حل�صاب غره - يف �الأور�ق �ملالية لل�صركة ذ�تها 
�أو �ل�صركة �الأم �أو �لتابعة �أو �ل�صقيقة �أو �حلليفة لتلك �ل�صركة �إذ� كانت �أي 

من هذه �ل�صركات مدرجة �أور�قها يف �ل�صوق .

مليار درهم �سايف الحتياطيات الدولية للجهاز امل�سريف يف يناير  424
•• اأبو ظبي-وام:

�رتفع �صايف �الحتياطيات �لدولية للجهاز �مل�صريف يف دولة 
�الإمار�ت �ىل 424 مليار درهم خال �صهر يناير 2019 
مقارنة  دره��م  مليار�ت   6 وبقيمة   1.4% ن�صبتها  بزيادة 

مع 418 مليار درهم يف نهاية �لعام 2018.
للجهاز  �لدولية  �الحتياطات  يف  �الرت��ف��اع  تو��صل  ويعزز 

�ىل  �مل��رك��زي  للم�صرف  �لدولية  �الحتياطيات  �نخفا�ص 
وكانت  �لر�صد.  ف��رتة  نف�ص  خ��ال  دره��م  مليار   343.4
�الحتياطيات �لدولية �الإجمالية للبنوك �لعاملة بالدولة 
�ملا�صي،  يناير  نهاية  709.6 مليار درهم يف  �إىل  �رتفعت 
مقارنة مع 679.5 مليار درهم بنهاية دي�صمرب 2018. 
�أن �الرت��ف��اع �مل�صجل يف  ويظهر م��ن خ��ال �الأرق����ام ذ�ت��ه��ا 
�صايف �الحتياطيات �لدولية للبنوك جاء مرت�فقا �أي�صا مع 

�مل�صريف من �ملكانة �لريادية لدولة �الإمار�ت كمركز مايل 
يف منطقة �خلليج و�ل�صرق �الأو�صط ب�صكل عام.

للبنوك،  �ل��دول��ي��ة  �الحتياطيات  �صايف  يف  �الرت��ف��اع  وج��اء 
وفقا الأح���دث �الأرق���ام �ل�����ص��ادرة ع��ن �مل�صرف �مل��رك��زي مع 
ن��ه��اي��ة ي��ن��اي��ر �مل��ا���ص��ي م��ت��ز�م��ن��ا م��ع ت��و����ص��ل زي����ادة �صايف 
مع  باملقارنة  دره���م  مليار   80.6 �إىل  �لبنوك  �حتياطي 
وبرغم   2018 دي�صمرب  ن��ه��اي��ة  يف  دره���م  م��ل��ي��ار   59.6

بالدولة  �لعاملة  �لبنوك  لدى  �الأجنبية  �ملطلوبات  �رتفاع 
�ملا�صي،  يناير  نهاية  تقريبا مع  درهم  مليار�ت   9 مبقد�ر 
حيث �رتفاع �جمايل قيمتها �إىل 629 مليار درهم مقارنة 
2018. ووفقا  619.9 مليار درهم بنهاية دي�صمرب  مع 
ل�صعر  �لثابت  �لربط  عملية  ف��اإن  �لعاملية  �لنقدية  ملعاير 
�ل�صرف بني �لدرهم و�لدوالر ت�صتوجب �حتفاظ �مل�صرف 

�ملركزي باحتياطيات كافية من �لعمات �الأجنبية .

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��ص���م �ل�صركة : “ دلتا كول للخدمات �لفنية “ )�ص.ذ.م.م(
لاعمال  مفتاح  جمموعة  ملك   202 رق��م   مكتب   : عن�و�نها    729009  : �لرخ�ص��ة  رق��م 
لا�صتثمارية ���ص.ذ.م.م – ديرة – �ملرر  �ل�صك�ل �لقانوين : ذ�ت م�صئولية حمدودة  رقم 
�لقيد بال�صجل �لتجاري : 1158869  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بدبي 
باأنه ، قد مت �لتاأ�صر يف �ل�صجل �لتجاري لديها بانحال �ل�صركة �ملذكور �عاه ، وذلك 
مبوجب �لقر�ر �ل�صادر من �جلمعية �لعمومية لل�صركاء بتارخ )2019/03/07( و�مل�صدق 
لدى �ل�صيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/03/07(  وعلى من لديه �عرت��ص �و مطالبة 
�لبطني  رقة   - 9( ملك مركز منت لاعمال   -10( �ملعني يف مكتب  �مل�صفي  �ىل  �لتقدم 
�مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صتحبا   )04 –  2223773( فاك�ص   )04 –  2226266(  : هاتف    -

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

يو�صف بن خادم لتدقيق �حل�صابات ��ص����م �مل�صفي : 
عن���و�ن����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لاعمال  - رقة �لبطني  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�صر يف �ل�صجل �لتجاري لديها بتعيني  �مل�صفي 
�ملذكور �عاه للقيام بت�صفية » دلتا كول للخدمات �لفنية » )�ص.ذ.م.م(  وعنو�نها  : مكتب 
– �مل��رر وذلك  – دي��رة  رق��م  202 ملك جمموعة مفتاح لاعمال لا�صتثمارية ����ص.ذ.م.م 
و�مل�صدق   )2019/03/07( بتارخ  لل�صركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�صادر  �لقر�ر  مبوجب 
مطالبة  �و  �عرت��ص  لديه  من  وعلى   )2019/03/07( بتاريخ  �لعدل  �لكاتب  �ل�صيد  لدى 
  - �لبطني  - رقة  9( ملك مركز منت لاعمال  �ملعني يف مكتب )10-  �مل�صفي  �لتقدم �ىل 
هاتف : )2226266 – 04( فاك�ص )2223773 – 04( م�صتحبا معه كافة �مل�صتند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.

دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2019/425  ا�ستئناف عمايل    
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- مطعم تل �لرمان جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �مل�صتاأنف /ر�صا �ل�صيد حممد �لعزب يو�صف وميثله / مرمي �حمد 
رقم  ب��ال��دع��وى  �ل�����ص��ادر  �حلكم  ��صتاأنف  ق��د   - �ملحرمي  م�صلم  �صامل 
جل�صه  لها  وح��ددت   2019/2/10 بتاريخ  جزئي  عمايل   2018/12106
يوم �خلمي�ص  �ملو�فق 2019/3/21 �ل�صاعة 11.00 �صباحا  بالقاعة رقم 
ch1.A.4 وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/74  جلان عقارية                 

�إن���ك جم��ه��ول حمل  ديفيلومبنت  دب��ي  ع��ل��ي��ه/1- برميير  �مل��دع��ي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ليو�ن )�ص ذ م م ( وميثله/حممود حجاج عزب 
�لبيع  �تفاقية  ف�صخ  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - جريدة  �بو 
لها  RL-024 وح��ددت  رق��م   بالعقار  �لنز�ع و�خلا�صة  و�ل�صر�ء حمل 
جل�صة يوم �الربعاء �ملو�فق 2019/3/27 �ل�صاعة 12.00 م�صاء� �ص بالقاعة 
Ch2.F.24 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثاثة �أيام على �الأقل.
 مقر اللجنة - عبداهلل احمد عبداهلل 

حماكم دبي

اللجان  الق�سائية   اخلا�سة
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/73  جلان عقارية                 

�ىل �ملدعي عليه / 1- برميير ي��وروب �إنك جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ ليو�ن )�ص ذ م م ( وميثله / حممود حجاج عزب �بو جريدة  
- قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها ف�صخ �تفاقية �لبيع و�ل�صر�ء حمل 
جل�صة  لها  وح���ددت   AR-RL-006 رق��م  بالعقار  و�خلا�صة  �ل��ن��ز�ع 
بالقاعة  �ص  م�صاء�   12.00 �ل�صاعة    2019/3/27 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم 
Ch2.F.24 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثاثة �أيام على �الأقل
 مقر اللجنة - عبداهلل احمد عبداهلل 

حماكم دبي

اللجان  الق�سائية   اخلا�سة

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
دعوى رقم 2018/3898 جتاري كلي "حمكمة ال�سارقة االحتادية االإبتدائية"

�ملدعي عليهم �ل�صادة 
1- كيلي للمقاوالت - ذ م م    2- عبد�لغفار فان�صي �بو بكر 

�الإحتادية  �ل�صارقة  حمكمة   " قبل  من  كخبر  �نتد�بنا  �ىل  باالإ�صارة 
�البتد�ئية" يف �لدعوى رقم 2018/3898 جتاري كلي " �ملقامة �صدكم من 
�لبنك �لعربي  �ملتحد نود دعوتكم �ىل �جتماع خربة �ل�صاعة 14 �لثانية بعد 
ظهر يوم �الحد 2019/3/24 يف مكتبنا �لكائن يف دبي منطقة بور �صعيد - 
ديرة بناية �لوحدة مكتب  504 )هاتف : 042959958( لتزويدنا مبا لديكم 

من م�صتند�ت متعلقة بالدعوى �عاه.   
اخلبري امل�سريف 
جمال خليل يا�سني  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
يف  الدعوى 2018/2506 جتاري كلي - دبي 

�ملدعي / بنك �أبوظبي �الأول  - بوكالة �ملحامي / بيت �حلكمة للمحاماة و�ال�صت�صار�ت �لقانونية 
�ملعلن �ليه / �ملدعي عليهم / �ملدعي عليها �الأوىل / كابيتال لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية 

تزيد  لتعهد�دت  /�ودي�صي  �لثالثة  عليها  �ملدعي    ، �لغذ�ئية  للمو�د  �ل�صرق  /زهرة  �لثانية  عليها  �ملدعي 
/بال  �خلام�صة  عليها  �ملدعي   ، �ال�صماك  لتعليب  �نرتنا�صيونال  بال   / �لر�بعة  عليها  �ملدعي   ، �ل�صفن 
�نرتنا�صيونال للمو�د �لغذ�ئية ، �ملدعي عليه �ل�صاد�ص / هارجيت �صينغ �صا�صار�ند�ر �صينغ  ،  �ملدعي عليه 
�ل�صابع / هارميت �صينغ �صا�صار ، �ملدعي عليه �لثامن / هان�صديب �صينغ �صا�صار  - بناء على تكليفنا من 
قبل حمكمة دبي �ملوقرة العمال �خلربة يف �لدعوى �عاه فقد حددنا يوم �لثاثاء �ملو�فق 2019/3/26 يف 
متام �ل�صاعة �حلادية ع�صرة وثاثون دقيقة لعقد �الجتماع �الأول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا �لكائن يف : 
مكتب �ل�صارد - دبي ، ديرة ، �صارع �ملطار ، مبنى �لفجر لاأعمال ، �لطابق �الأول ، مكتب رقم 119. لذ� يطلب 
ح�صوركم �و من ميثلكم قانونا حل�صور �الإجتماع �ملذكور مع �إح�صار كافة �مل�صتند�ت �ملتعلقة بالدعوى ، 
وعليكم مر�جعة �خلبر �وال باأول ب�صاأن �ية ��صتف�صار�ت وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��صتام 

�مل�صتند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري/ �سعيد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

دعوة حل�سور 
االجتماع االأول للخربة 

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�سية رقم )2018/4787( جتاري جزئي - ال�سارقة 

اإعالن بورود التقرير  

�ىل �ملدعى عليه : حممد يو�صف عي�صى حمد�ن 
حيث �ن �ملدعي : بنك �مل�صرق - �ص م ع 

وحيث �نه قد ورد تقرير �خلربة و�ودع يف ملف �لدعوى 
متام  يف  �لثالثة(  �جلزئية  )�لد�ئرة  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�صورك  يقت�صي  لذلك 
�لدعوى  و�لرد على  يوم 2019/4/18 وذلك لاإطاع  �لتا�صعة من �صباح  �ل�صاعة 
فان  �ملحدد  �لوقت  وكيل عنكم يف  �ر�صال  �و عدم  تخلفكم عن �حل�صور  ويف حالة 

�ملحكمة �صتبا�صر نظر �لدعوى يف غيباكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية
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العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/9638  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-غلز�ر للنقليات �ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /�بو �صوفيان �صناء �هلل  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
 )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   30619( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
 MB185009375AE:ل�صكوى� رق��م  و�مل�����ص��اري��ف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م 
�ص   09.30 �ل�صاعة   2019/3/20 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.B.10:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 

بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/1479  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لزهور �لوردية للحفات جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /حممد �حمد علي �ل�صيد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
 )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   13500( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
 MB191186892AE:ل�صكوى� رق��م  و�مل�����ص��اري��ف  و�ل��ر���ص��وم  دره���م 
�ص   08.30 �ل�����ص��اع��ة   2019/3/24 �مل��و�ف��ق  �الح���د  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 

بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/85  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�صركة جلف تكنيكال كون�صرتك�صن �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /وليد حممود حممد �صربي جنار وميثله:عبد�لرحمن 
عمر عبد�هلل خمر  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات 
عمالية وقدرها )409000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000( درهم و�لر�صوم 
�ملطالبة  تاريخ  9% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف 
حتى تاريخ �ل�صد�د رقم �ل�صكوى:mb188975048ae وحددت لها جل�صة 
يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2019/3/28 �ل�صاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/348  ا�ستئناف جتاري    
للتجارة  �الم����اين  د�ر   -2 م��وه��ان��ت��ي  ب��ي��ب��ات   -1 ���ص��ده/  �مل�����ص��ت��اأن��ف  �ىل 
�ص.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�صتاأنف / ريني�صن توبيل فيتيل 
رفيق وميثله:هاين رجب مو�صى عبد�هلل �جل�صمي  قد ��صتاأنف �لقر�ر/ 

�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2019/348 ��صتئناف جتاري     
 10.00 �ل�صاعة   2019/3/20 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/340  ا�ستئناف جتاري    
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- �صركة �المار�ت بالبادي للمقاوالت �ملحدودة ذ.م.م 
�صركة عرب �خلليج  �مل�صتاأنف /  �ن  �الق��ام��ة مبا  دب��ي جمهول حمل  ف��رع 
للخر�صانة �جلاهزة �ص.ذ.م.م  قد ��صتاأنف/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 

2018/878 جتاري كلي بتاريخ:2018/4/23  
 10.00 �ل�صاعة   2019/3/20 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/324  ا�ستئناف جتاري    

ع���ك���اوي 2- روال خم��اي��ل حرب  ع����ادل  �دي����ب  ����ص���ده/ 1-  �مل�����ص��ت��اأن��ف  �ىل 
�ص.م.ع   �لوطني  بنك �الحت��اد   / �مل�صتاأنف  �ن  �القامة مبا  جمهول حمل 
ق��د ����ص��ت��اأن��ف/ �حل��ك��م �ل�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 2018/1505 جت���اري كلي 

بتاريخ:2019/2/24  
وحددت لها جل�صه يوم �الثنني  �ملو�فق 2019/3/25 �ل�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/360  ا�ستئناف جتاري    
�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- حممد ح�صني �بو �ل�صعود ح�صني )كفيل �صامن( 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�صتاأنف / يو�صف خمي�ص عبد�هلل يو�صف 
�ل�صويدي   خليفة  �صامل  خليفة  وميثله:علياء  �صامن(  )كفيل  �لنقبي 
ق��د ����ص��ت��اأن��ف/ �حل��ك��م �ل�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 1054/2018 جت���اري كلي 
�ملو�فق 2019/3/24  بتاريخ:2019/2/24 وح��ددت لها جل�صه يوم �الح��د  
وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/235  ا�ستئناف مدين    

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- وكا�ص �حمد علم غريب جمهول حمل �القامة 
�صعيب  �ملتويف/حممد  ��صحاق ب�صفته ن ورثة  �مل�صتاأنف / حممد  �ن  مبا 
حممد ��صحاق )و�لد �ملتويف( وميثله:علي �بر�هيم حممد �حلمادي  قد 
��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2018/2542 مدين جزئي     
 10.00 �ل�صاعة   2019/3/21 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ص   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1143 تنفيذ مدين
ح�صن  علي   -2 �حل��م��ادي  ح�صن  حممد  ��صماعيل  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حممد �بر�هيم �حلمادي  جمهويل حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/
�أقام  قد  حميد  علي  �ملحاميان/عبد�حلميد  ميثلها  للمحاماة  �لكميتي 
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
به وقدره )18136( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/407  عمايل جزئي
�القامة مبا  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  1-�صمايا   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ن �ملدعي /ممدوح فاروق ح�صني �ملا قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )25364 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم و�لر�صوم 
 MB189219292AE/2018:ل�صكوى� رق��م  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف 
�ص   09.30 �ل�������ص���اع���ة   2019/4/7 �مل�����و�ف�����ق  �الح������د  ي�����وم  ج��ل�����ص��ة  ل���ه���ا  وح��������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.B.10:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على 

�الأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/915  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-رمي �ل�صام للخدمات �لفنية جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/�صولومون ديربي تياهون قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات 
عمالية وقدرها )9534 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف 
لها  وح��ددت   MB188748424AE/2018:ل�صكوى� رقم  �ملحاماة  و�تعاب 
جل�صة يوم �الحد �ملو�فق 2019/3/24 �ل�صاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/3333 تنفيذ مدين

جمهول  طاهر  حممد  ك��رمي  حممد  ��صماعيل  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�حمد  �صيد  �لتنفيذ/عبد�لنا�صر حممد  �ن طالب  �القامة مبا  حمل 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بالت�صامن 
�ملنفذ به وق��دره )854228( درهم  �ملبلغ  �لثاين بدفع  �ملنفذ �صده  مع 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  �ملحكمة.وعليه  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�ملذكور  بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  بحقك يف حالة  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

             يف  الدعوى 2019/347  احوال نف�س م�سلمني
�ىل �ملدعي عليه / 1- ر�مي حممد حممود ورده  جمهول حمل �القامة 
مب��ا �ن �مل��دع��ي/ ���ص��ام حم��م��د ع��ل��ي �ل���ك���ردي  ق��د �أق����ام عليك �لدعوى 
ح�صانه  و�ج���ره  �صامله  ونفقة  ح�صانه  با�صقاط  �ملطالبة  ومو�صوعها 
�الحد  ي��وم   جل�صة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�ت��ع��اب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم 
مبنى  يف   )10( رق��م  بالقاعة  ���ص   8.30 �ل�صاعة     2019/3/24 �مل��و�ف��ق  
�أو  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذ�  �لقرهود   �ل�صخ�صية يف منطقة  �الح��و�ل 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/2592  مدين جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- عاء �لدين �صهاب �لعبد �جلدوع 2- عبد�لقادر �صهاب �لعبد �جلدوع جمهول 
�ص.ذ.م.م  �مل��ا  وعبيد  ف��رع من حممد  دب��ي   - �المريكي  �ملدعي/�مل�صت�صفى  �ن  �القامة مبا  حمل 
بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لتميمي  ح�صن  حممد  ومي��ث��ل��ه:ط��ال 
2019/1/3 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�صالح/�مل�صت�صفى �المريكي - دبي فرع من حممد وعبيد 
ومقد�ره  مبلغ  �مل��دع��ي  للم�صت�صفى  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�صامن  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �����ص.ذ.م.م  �مل��ا 
)154.647.21( درهم و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى متام �ل�صد�د 
و�لزمتهما �مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�صوري قابا 
لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العان �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/542  مدين كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد ن�صيم �ملعروف با�صم حممد �مان ونز�ر عز�م جمهول 
�أقام  قد  �مل�صاريع  خلدمات  �مل��ح��دودة  �م  بي  /�صركة  �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل 
حمكمة  من  �ل�صادر  �الجنبي  �حلكم  ت�صديق  طلب  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك 
�لعدل �لعليا يف �ملحكمة �ملتحدة يف �لدعوى رقم:HC-2017 بتاريخ 30 نوفمرب 
�مل���و�ف���ق:2019/4/17  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  عليهم.وحددت  �ملدعي  �صد   2017
من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�    ch1.C.15:بالقاعة �ص  �ل�����ص��اع��ة:09:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2074/2019( 

رقم  وكالة  ، مبوجب  قا�صم  قا�صم حممد  �ل�صيد/ حممد  م  وميثلها  م  ذ  �ص  كون�صبت�ص  بي  �ند  �ف  : مر��ص  �ملنذر 
2019/1/33881 �ملوؤرخة لدى �لكاتب �لعدل بدبي بتاريخ 2019/2/13 رقم �لهاتف : 0505588450 
�صد �ملنذر �ليها �الأوىل : مطعم تي تي كو�صتم بي بي كيو - �ص ذ م م �لعنو�ن : �ملحل رقم M1 - 01 �لكائن على 
قطعة �الر�ص رقم 9423 - 343 مبنطقة �لو�صل - �إمارة دبي - رقم  �لهاتف �ملتحرك : 9529922 - 056 - 

�ص ب : 86445 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملنذر �ليه �لثاين : تارهان تيلي

�لعنو�ن : �ملحل رقم M1 - 01 �لكائن على قطعة �الر�ص رقم 9423 - 343 مبنطقة �لو�صل - �إمارة دبي - رقم 
�لهاتف �ملتحرك : 9529922 - 056 - �ص ب : 86445 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

يخطر �ملنذر �ملنذر �ليهما ب�صرورة �اللتز�م بجميع �حكام �لعقد و�صد�د �الق�صاط ومتاأخر�ت �اليجار و�لر�صوم و�ملبالغ 
�ملرتتبة على  �لوحدة �مل�صتاأجرة حمل رقم M1 - 01  �ملقامة على �ر�ص رقم 9423 - 343 يف منطقة �لو�صل 
، �إمارة ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، يف غ�صون خال خم�صة �يام من تاريخ ��صتام �الإنذ�ر و�ال �صت�صطر �ملنذرة �ىل 
�للجوء التخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة با�صرتد�د حقوقها ، كما حتتفظ �ملنذرة بجميع حقوقها للمطالبة ب�صد�د 

قيمة �ي �صيكات مرجتعة م�صتقبا وما ي�صتجد.  مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/2075(           

�ملنذر : تيكوم لا�صتثمار�ت منطقة حرة - ذ م م )�ملوؤجر( 
�صد �ملنذر �ليها : �وول باك�ص �نتريرز منطقة حرة - ذ م م  - )�مل�صتاأجر( 

تخطر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�صرورة �صد�د متاأخر�ت �اليجار �ملرت�صد بذمته على - �ملكتب رقم )بي 701( ، �لطابع �ل�صابع 
، �ملبنى )D3-Buildin 01( - قطعة �الر�ص رقم )0 - 337( ، منطقة زعبيل �لثانية ،  �إمارة دبي ، رقم مكاين 
28417 86795 وذلك مبوجب عقد �اليجار رقم )t0000566( �ملوؤرخ يف 2017/4/27 و�ملحرر بني �ملنذرة 
 2017/2/5 �ملدة من  �يجارية عن  2020/5/4 مقابل قيمة  وتنتهي يف   2017/2/5 للفرتة من  �ليها  و�ملنذر 
2019/5/4 وقدرها  2018/5/5 حتى  �ملدة من  159،728،40 درهم وعن  2018/5/4 قدرها  تاريخ  حتى 
164،520،24 درهم وعن �ملدة من 2019/5/5 حتى 2020/5/4  مبلغ وقدره 169،454،08 درهم.  وذلك 
�خلا�صة  �لق�صائية  لللجنة  �للجوء  �ىل  �مل��ن��ذرة  �صت�صطر  و�إال  �الإع���ان  ه��ذ�  ن�صر  تاريخ  من  يوما  ثاثني  غ�صون  يف 
�لعني  ذمة  وب��ر�ءة  �ملوؤجرة  �لعني  باخاء  �ليها  �ملنذر  �ل��ز�م  بغر�ص  دبي  باإمارة  و�مل�صتاأجرين  �ملوؤجرين  باملنازعات بني 
�ال�صخا�ص  من  خالية  للمنذرة  ومفاتيحها  �لعني  وت�صليم  و�الت�صاالت  و�لكهرباء  �مل��اء  ��صتهاك  ر�صوم  من  �مل��وؤج��رة 
و�ل�صو�غل وباحلالة �لتي كانت عليها عند �لتعاقد و�صد�د متاأخر�ت �اليجار �ملرتتبة عليها حتى تاريخ �الخاء �لفعلي 

مع �لز�مها بالر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة مع حفظ حقوق �ملنذرة �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/2076(

�ملنذر : تيكوم لا�صتثمار�ت منطقة حرة - ذ م م )�ملوؤجر( 
�صد �ملنذر �ليها : جلف �صلك رود مانيجمنت منطقة حرة -  ذ م م  

A501 A502 �ل�����وح�����د�ت -  ب���ذم���ت���ه ع���ل���ى  �مل���رت����ص���د  �����ص����د�د م����ت����اأخ����ر�ت �الي�����ج�����ار  ب���������ص����رورة  �ل����ي����ه  �مل����ن����ذر  �مل�����ن�����ذرة   ت���خ���ط���ر 
�ملبنى  ، �خل����ام���������ص  �ل����ط����اب����ق  يف  و�ل����ك����ائ����ن����ة   A503 A504 A505 A506 A50705 AC105 PAA"

)D3-Buildin 01( - قطعة �الر�ص رقم )0 - 337( ، منطقة زعبيل �لثانية ، �إمارة دبي ، رقم مكاين 28390 86719  وذلك 
مبوجب عقد �اليجار رقم )t0000463( �ملوؤرخ يف 2016/9/27 و�ملحرر بني �ملنذرة و�ملنذر �ليها للفرتة من 2016/4/1 وتنتهي 
يف 20121/9/30 مقابل قيمة �يجارية عن �ملدة من 2016/4/1 حتى تاريخ 2017/9/30 قدرها 1،659،066،80 درهم وعن 
�ملدة من 2017/10/1 حتى 2018/9/30 وقدرها 1،659،066،80 درهم وعن �ملدة من 2018/10/1 حتى 2019/9/30 
مبلغ وقدره 1،659،066،80 درهم وعن �ملدة من 2019/10/1 حتى 2020/9/30 مبلغ وقدره 1،825،016،32 درهم وعن 
�ملدة من 2020/10/1 حتى 2021/9/30 مبلغ وقدره 1،879،753،28 درهم وذلك يف غ�صون ثاثني يوما من تاريخ ن�صر هذ� 
�الإعان و�إال �صت�صطر �ملنذرة �ىل �للجوء لللجنة �لق�صائية �خلا�صة باملنازعات بني �ملوؤجرين و�مل�صتاأجرين باإمارة دبي بغر�ص �لز�م �ملنذر 
�ليها باخاء �لعني �ملوؤجرة وبر�ءة ذمة �لعني �ملوؤجرة من ر�صوم ��صتهاك �ملاء و�لكهرباء و�الت�صاالت وت�صليم �لعني ومفاتيحها للمنذرة 
تاريخ �الخاء  �لتعاقد و�صد�د متاأخر�ت �اليجار �ملرتتبة عليها حتى  �لتي كانت عليها عند  خالية من �ال�صخا�ص و�ل�صو�غل وباحلالة 

�لفعلي مع �لز�مها بالر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة مع حفظ حقوق �ملنذرة �الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/269  مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-هاجيز لتجارة �لعامة - م م ح  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ حممد علي زيد بن زيد �ملطري وميثله / ح�صني علي عبد�لرحمن 
لوتاه   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
هذه  تاريخ  من   %12 �لبالغة  �لقانونية  �لفائدة  مع  دره��م(   115.000( وق��دره 
�لدعوى وحتى �ل�صد�د �لتام ، ت�صمني �ملدعي عليها �لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 
 8.30 �ل�صاعة   2019/3/19 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  �ملحاماة. 
�ص بالقاعة Ch2.D.19 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/5732   تنفيذ عمايل  
�ىل �ملنفذ �صده/1- �ي جي �ت�ص ميدل �ي�صت منطقة حرة ذ م م وميثلها 
مديرها / ديفيد �نتوين جون �صاينت جورج  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/جوليا مار�صيلني فلورينا بيني وميثله / �صيخه حممد 
�صيف علي �ملحرزي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )396221( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/392  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�صيد حممد �صيد نعمت �له �حمديان 2- نيما حممد مهدي 
طبيبي ك��ي��اين 3- ع��ب��د�هلل ح��اج��ي �ق���ار رجن��ر جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�أقام عليك  �ملدعي /بنك ملي �ير�ن وميثله:ريا�ص عبد�ملجيد حممود �لكبان قد 
مببلغ  و�لتكافل  بالت�صامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى 
وقدره )57761000( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من 
�لثاثاء  ي��وم  جل�صة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�صد�د  وحتى  �لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ 
مكلف  فاأنت  لذ�    ch1.C.15:بالقاعة �ص  �ل�صاعة:09:30  �مل��و�ف��ق:2019/4/2 
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/2138  جتاري جزئي 

بان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  فايد  �ب��و  �صليمان  حممد  ط��ارق  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/12/23  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�صالح/
�حمد مقبل غالب �لعامري ب�صفته �ل�صخ�صية وب�صفته مدير ل�صركة �حمد �ملقبلي للتجارة 
�لعامه �ص.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي �ىل �ملدعي مبلغ مقد�ره )118000( درهم قيمة 
�ل�صيك مو�صوع �لتد�عي وفائدة 9% �صنويا من تاريخ �ال�صتحقاق يف:2017/7/16 وحتى متام 
�ل�صد�د و�لزمته بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ما 
عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العان �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن 

�صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/2699  جتاري كلي 

نعلنكم  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  كود�ليل  د�م����ود�ر�ن  مانيكاند�ن  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2019/2/27 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان 
ل�صالح/حممد عبد�هلل ماجد �ملري بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية �لر�بعة مبلغ 
�لقانونية  و�لفو�ئد  درهما(  و�رب��ع��ون  و�صبعة  و�ربعمائة  �لفا  و�صبعون  وو�ح��د  )مليون 
بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �قامة �لدعوى يف:2018/12/16 وحتى متام �ل�صد�د و�لزمت 
�ملدعي عليه �مل�صاريف ومبلغ �لف مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�صوري قابا 
لا�صتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العان �صدر با�صم 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12582 بتاريخ 2019/3/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/45 تنفيذ عقاري   
حمل  جمهول  م  م  ذ   - لا�صتثمار�ت  ميمون  �صركة  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
 / ج��اري��اين وميثله  �ل��ه  رح��م��ت  �لتنفيذ/همايون  ط��ال��ب  �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
�صمرة عبد�هلل علي قرقا�ص - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�ملنفذ به وق��دره )399448( دره��م �ىل طالب  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اه 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 2- ف�صخ �لتعاقد �ملربم بني �مل�صتاأنف و�مل�صتاأنف 
�صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه  �لتد�عي.  حمل  �لعقارية  �لوحدة  عن  �صدها 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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بالكامل، لأن هذا  التغريات على اجل�ضم  العمر، ل ميكن مالحظة  عند تقدم 
اأجزاء اجل�ضم ت�ضاب بال�ضيخوخة  اأن بع�ص  يحدث ب�ضكل تدريجي، حيث 

اأ�ضرع من غريها.
ول ميكن حتديد عمر ظهور عالمات ال�ضيخوخة، لأن هناك عوامل عديدة 
تتدخل وتختلف من �ضخ�ص لخر، مثل التدخني، التعر�ص لل�ضم�ص، وعدم 

الإعتناء بالب�ضرة.
بها  تظهر  التي  الأجزاء  على  التعرف  ميكن  عام،  ب�ضكل  ولكن 

عالمات ال�ضيخوخة اأوًل يف اجل�ضم.

-1الرقبة
�ل�صم�ص  الأ�صعة  تعر�صاً  �الأك��رث  �الأج���ز�ء  من  �لرقبة  الأن 
عامات  عليها  تظهر  �ل��ت��ي  �الأج����ز�ء  م��ن  فاإنها  �ل�����ص��ارة، 

�أن �جللد يف هذه  �ل�صيخوخة قبل غرها، كما 
�ملنطقة يت�صم بالرقة.

ول����ذل����ك ي��ن�����ص��ح ب��ت��ط��ب��ي��ق و�ق����ي 
�لوجه  ع���ل���ى  ي���وم���ي���اً  �ل�����ص��م�����ص 

�إىل  باالإ�صافة  �أي�صاً،  و�لرقبة 
لتاأخر  �ملنطقة  ترطيب هذه 
قدر  بال�صيخوخة  �إ���ص��اب��ت��ه��ا 

�مل�صتطاع.

-2اليدين
�أي  ي�����د  �إىل  ن����ظ����رت  �إذ� 
ف�صوف  م�������ص���ن،  ���ص��خ�����ص 
ت��اح��ظ ك��م ت��ب��دو رقيقة 

وجم�����ع�����دة ب�������ص���ورة 

بها  تظهر  �لتي  �جل�صم  �أج���ز�ء  م��ن  �ليد  �أن  ك��ب��رة، حيث 
�ل�صيخوخة �صريعاً.

لدى  وخ��ا���ص��ًة  �إ���ص��ت��خ��د�م��اً،  �الأك���رث  هما  �ليدين  �أن  حيث 
�لن�صاء �لاتي ي�صعن �أيديهن يف �ملاء دوماً ويهملن �لعناية 

بها.
وين�صح برتطيب �ليدين و�إرتد�ء �لقفاز�ت �أثناء 
�ليد  �صحة  على  للحفاظ  �ل�صحون  غ�صل 

بقدر �مل�صتطاع.

-3الوجه
تبد�أ �لتجاعيد وعامات تقدم �لعمر 
يف �ل��ظ��ه��ور ع��ل��ى �ل��وج��ه ق��ب��ل بقية 
ماحظة  وميكن  �جل�صم،  �أج���ز�ء 
بع�ص �ملناطق مثل منطقة �أ�صفل 
�ل�صفاه،  �جل����ب����ني،  �ل���ع���ي���ن���ني، 
و�ل����ذق����ن م���ن �أ����ص���ف���ل، حيث 
خطوط  وبها  جمعدة  تبدو 

وثنيات.
وب�������ال�������ط�������ب�������ع ي����ج����ب 
كرمي  �إ�صتخد�م 
و�قي �ل�صم�ص 
�مل�����ن�����ا������ص�����ب 
ل����ل����ب���������ص����رة، 
وك���������ذل���������ك 
ك������������������������رمي 
�ل��������ن��������ه��������ار 
وك�����������������������رمي 
ب�صكل  �لليل 
يومي، فهذ� 
ي�����������ص�����م�����ن 
�حل��������ف��������اظ 
ع�������ل�������ي�������ه�������ا 
ل���������ص����ن����و�ت 

�أكرث.

-4ال�ضعر
ي���خ���ت���ل���ف �ل����ع����م����ر �ل������ذي 
�ل�����ص��ع��ر �الأب��ي�����ص من  يظهر ف��ي��ه 
�ل�صعر  يعد  ولكن  الخ��ر،  �صخ�ص 
�ل��ت��ي تظهر عليها  �الأج����ز�ء  م��ن 
خفيفاً  في�صبح  �لكرب،  عامات 

ويت�صاقط ب�صورة ملحوظة.
�ليومية  �ل��ع��ن��اي��ة  م���ع  ول��ك��ن 
�إ�صتخد�م  وع������دم  ب��ال�����ص��ع��ر 

�ل�صبغات با�صتمر�ر �أو �الأجهزة �ل�صاخنة �لتي ت�صبب تلفه، 
ف�صوف يبقى مظهر �ل�صعر �صحي والمع لفرتة �أطول.

-5الثدي
�إىل ثاثة  �أكرب بنحو عامني  ي�صبح ن�صيج �لثدي �ل�صليم 
�الإ�صابة  ح��ال��ة  ول��ك��ن يف  �أج���ز�ء �جل�صم،  بقية  ع��ن  �أع���و�م 
ب�صرطان �لثدي، فاإن �الأن�صجة �ملحيطة بالورم تكون �أكرب 

مبقد�ر حو�يل 12 عام عن باقي �جل�صم.
ي�صبق  عمر  يف  بال�صيخوخة  ي�صاب  �لثدي  �أن  يعني  وه��ذ� 

كثر من �الأع�صاء �الأخرى.

-6الركبتني
عادًة ما جند كبار �ل�صن يعانون من �الم �لركبة وخ�صونة 
تفقد  �ملنطقة  ه��ذه  الأن  وه��ذ�  �لعمر،  تقدم  م��ع  �ملفا�صل 
�ل�صغط  يتم  �لتي  �ملناطق  �أك��رث  من  �أنها  حيث  مرونتها، 

عليها يف �جل�صم على مد�ر �ل�صنني.
�لظهور،  ت��ب��د�أ �الالم يف  ب��ه��ا،  �ل��ع��ن��اي��ة  �إه��م��ال  ويف ح��ال��ة 

قد  �لتي  �ل�صحية  �مل�صكات  من  �لعديد  وي�صاحبها 
�إجر�ء عمليات جر�حية  �أو  تتطلب تغير �ملفا�صل 

الإ�صاحها.
ولتفادي هذه �مل�صكات بقدر �مل�صتطاع، يجب 

�لبدنية من خال  �للياقة  على  �حلفاظ 
ممار�صة �لريا�صة وجتنب زيادة �لوزن.

-7الذراعني
ت��ب��د�أ منطقة �ل��ذر�ع��ني يف �ل��رته��ل مع 

�الأ�صخا�ص  ل���دى  وخ��ا���ص��ًة  �ل��ع��م��ر،  ت��ق��دم 
مظهرها  ويكون  �ل�صمنة،  من  يعانون  �لذين 

مزعجاً يف معظم �الأحيان.
وللحفاظ على ذر�عني م�صدودين، يجب ممار�صة متارين 
�لذر�ع ب�صكل يومي، فهي ال تتطلب جمهود كبر �أو وقت 

طويل.

-8القدمني
يهمل بع�ص �الأ�صخا�ص �أقد�مهم مما يجعل عامات تقدم 
�لت�صققات  يف  تتمثل  و�ل��ت��ي  م��ب��ك��ر�ً،  عليها  تظهر  �لعمر 
و�جلفاف، مع ظهور بع�ص �لتورمات نتيجة �إرتد�ء �أحذية 

�صيقة وعدم �لعناية بالقدمني.
�جللد  �إز�ل���ة  على  و�مل��و�ظ��ب��ة  �لقدمني  ترطيب  م��ع  ولكن 
كما  �لت�صققات و�جلفاف،  تقل فر�ص حدوث  �صوف  �مليت، 

ين�صح باإختيار �أحذية مريحة ذ�ت قيا�ص منا�صب.

"الكوعني" -9املرفقني 
من �ملناطق �لتي تظهر بها �لثنيات و�لطيات قبل غرها، 

حيث  �ل���ذر�ع،  متديد  عند  وخا�صًة 
رقيق  �مل��ن��ط��ق��ة  ه����ذه  ج��ل��د  �أن 

ب�صورة كبرة.
على  �حل�����ف�����اظ  ومي����ك����ن 

منطقة �لكوع من خال 
هذ�  في�صاعد  ترطيبها، 

�لرتهات  ت��ق��ل��ي��ل  يف 
و�لتجاعيد بها.

يرجع لعوامل عديدة مثل التعر�ص لل�ضم�ص 

بع�س اأجزاء اجل�سم ت�ساب بال�سيخوخة قبل غريها 

اإن حتديد ما يعطل دورة منو ال�ضعر هو اخلطوة الأوىل للحفاظ على �ضعرك من الت�ضاقط، ومن ثم  احل�ضول 
اأ�ضبحت  ولكنها  فقط،  بالرجال  خا�ضة  م�ضكلة  لي�ضت  ال�ضعر  فت�ضاقط  احلياة،  مدى  و�ضميك  �ضحي  �ضعر  على 

ا. م�ضكلة متنامية بني الن�ضاء اأي�ضً

ال�سعر ت�ساقط  وراء  اأ�سباب   5

وفًقا  �ل�صعر  ت�صاقط  �صيو�جهون  �لن�صاء  من  باملائة   40 �أن  و�حلقيقة 
عائلتك  �صجرة  تكن  مل  ما  �حلظ  وحل�صن  ولكن  �الأمريكية،  للجمعية 
باأكملها قد ورثت جني �ل�صلع، فهناك عدد من �لن�صائح �لتي قد متكنك 

من �حلفاظ على �صعرك.

- تغري الطق�ص:
�أك���رث �الأوق�����ات ���ص��ي��وًع��ا لت�صاقط �ل�����ص��ع��ر، فكلما  �الأ���ص��ه��ر �ل��د�ف��ئ��ة ه��ى 
منو  دورة  من  �لتخل�ص  ميكنها  تعديل  بفرتة  ج�صمك  مير  �ملناخ  تغر 
�صعرك، فنظًر� الأن �ل�صعر مييل �إىل �لنمو ب�صكل �أ�صرع يف �ل�صيف، فمن 
�لطبيعي جتربة �ملزيد من �لتخل�ص منه يف نهاية �الأمر، وحل�صن �حلظ 
كاحلديد  �ل�صحيحة  �ملغذية  باملو�د  مليئة  بحمية غذ�ئية  �اللتز�م  فاإن 

�لثبات  على  �ل�صعر  ي�صجع  �أن  ميكن  �ل�صحية؛  و�ل��ده��ون  و�ل��ربوت��ني 
و�لنمو.

- املبالغة يف ت�ضفيف ال�ضعر وربطه:
ربط  وكذلك  �لكر�تني،  بعاج  �لقيام  �أو  �ل�صاخنة  �الأدو�ت  ��صتخد�م 
�ل�صعر و�صده الأوقات طويلة بذيل �حل�صان مثًا �أو �أثناء �لنوم، كل ذلك 
يوؤثر �صلًبا على �صحة �صعرك كما يوؤدى �إىل تك�صره وتق�صفه، وي�صتنزف 
رطوبة �ل�صعر، فابتعدي عن جهاز متلي�ص �ل�صعر، جمفف �ل�صعر، و�ملو�د 

�لكيميائية قدر �الإمكان.

- احلد اأو الإفراط يف ا�ضتخدام ال�ضامبو:

100 �صعرة يف �ليوم، لذلك  �إىل   50 عادة ما تخ�صرين ما بني 
�لت�صاقط  ي��ح��دث  وال  �ل�صامبو  با�صتخد�م  تقومني  ال  عندما 
على  يجل�ص  �ل�����ص��ع��ر  �أن  يعني  ف��ه��ذ�  غ�����ص��ل��ك،  �أث���ن���اء  �لطبيعى 
�أال نحد  �مل�صام، ولذلك يجب  فروة �لر�أ�ص فقط، ومن ثم ي�صد 

فمن  �ال�صتخد�م،  فى  نفرط  �أال  وكذلك  �ل�صامبو  ��صتخد�م  من 
�ل�صرورى تق�صر فروة �لر�أ�ص على �الأقل مرة و�حدة 

يف �الأ�صبوع، ولذلك جربي �إ�صافة حبيبات �ل�صكر 
�أو �مللح �إىل �ل�صامبو �خلا�ص بك للم�صاعدة يف 

�إز�لة �أي تر�كم.

- ال�ضغط الع�ضبي:
ميكن الأي نوع من �الإجهاد �لبدين 

�إىل �صل�صلة من  ي��وؤدي  �أن  �أو �لعاطفي، 
�لهرمونات �لتي تعطل دورة �صعرك؛ حيث 

�لكورتيزول  �صخ  �إىل  �لدماغ  �الإجهاد  يدفع 
�الإج����ه����اد، مم���ا يت�صبب يف  وك���ل ه��رم��ون��ات 
���ص��ع��رك وم��ظ��ه��ر ج��ل��دك، و�أف�صل  ���ص��ق��وط 
�لتاأمل  مم���ار����ص���ة  ذل�����ك  ل��ت��ج��ن��ب  ط���ري���ق���ة 

لتحقيق �لهدوء.

- الرتطيب والو�ضائد:
ب�صرتك،  كرتطيب  ر�أ�صك  ف��روة  ترطيب  �إن 
ت�صابني  �أن  ذل��ك، ميكن  تفعلني  كنت ال  �إذ� 

بجفاف �جللد و�لتق�صر، فجفاف فروة �لر�أ�ص 
ميكن �أن ي�صبب �اللتهاب حول ب�صيات �ل�صعر 

�إىل �صقوط �ل�صعر قبل نهاية دورة  ت��وؤدي  �لتي 
�خل�صنة  بالو�صائد  �الحتكاك  ف��اإن  كذلك  من��وه، 

يبدو  يجعله  مما  �ل�صعر،  لب�صيات  �صعًفا  ي�صبب 
رقيًقا وه�ًصا، فاختاري �لو�صائد �لناعمة.

مـــــــــــــــراأة
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•• حم�شن را�شد – راأ�س اخليمة :

القراءة تو�ضع مدارك الإن�ضان وتفتح خاليا يف املخ تعمل على زيادة الفهم وال�ضتيعاب ، ناهيك عن كونها تعّد من اأكرث 
و�ضائل التعلم الإن�ضاين اأهمية ، فهي تزيد من ر�ضيد القارئ املواظب عليها من املعرفة والثقافة العامة ، بل وتفتح له 
اإدارة غرفة  ، تلك كانت بداية حوار ممتع مع �ضعادة حممد م�ضبح النعيمي رئي�ص جمل�ص  العديد من الأبواب املغلقة 
من  اإذ   ، بالقراءة  الهتمام  بفاعليات  بعينه  �ضهرًا  نخ�ص  كوننا  على  متحفظًا   ، القراءة  حول  اخليمة  براأ�ص  التجارة 
ال�ضروري ان تكون اأ�ضهر العام كلها معنية بفاعليات القراءة ، موؤكدًا على ان  القراءة تعد  معيارًا مهمًا مييز الإن�ضان عن 
غريه من اأفراد املجتمع ، بل هي من اأهم املعايري التي ميكن اأن يقا�ص بها مدى تطور اأو تخلف املجتمعات ، فاملجتمع املتقدم 
، بل هو جمتمع ينتج الثقافة واملعرفة والإبداع،  هو املجتمع الذي ل ميتلك املوارد القت�ضادية واملواد اخلام فح�ضب 

ويطورها ويتفاعل معها.

ثقافة وفن�ن

30

نكت�صف حقائق ومعارف جمهولة لدينا
للقارئ  �لكتب  باأف�صل  �الرت��ب��اط  وح��ول 
هو  �جليد  �ل��ق��ارئ  �ن  �لنعيمي  فيوؤكد 
بان�صجام  �لكتب  ل��ق��ر�ءة  ي�صعى  �ل���ذي 
و�ملعلومات  �الأف����ك����ار  ع��ل��ى  ف��ي��ح�����ص��ل   ،
م�صر�ً   ، م��ن��ه��ا  وي�����ص��ت��ف��ي��د  و�الأح��������د�ث 
��صتطاع  �أك��رث  �الإن�صان  ق��ر�أ  كلما  �ن��ه  �ىل 
�أن مي��ي��ز �ل��ك��ت��اب �جل��ي��د م���ن �ل������رديء ، 
ف��ال��ك��ت��اب �جل��ي��د ه��و �ل��ك��ت��اب �ل���ذي ُكِتب 
بعناية و�هتمام من قبل موؤلفه، و�لذي 
ب�صورة  ي���ف���ك���رون  �ل���ن���ا����ص  ي��ج��ع��ل 
تثقيفهم  يف  ف��ي�����ص��اه��م  �أف�������ص���ل، 
و�إث��ر�ء معارفهم ، �إذ ي�صتطيع 
�لقر�ءة  خال  من  �الإن�صان 
يف  نف�صه  على  يعتمد  �أن 
�ملعلومات،  حت�����ص��ي��ل 
وي���ن���م���ي م���ي���ول���ه يف 
حقائق  �ك��ت�����ص��اف 
ومعارف قد تكون 

جمهولة له .
�لنعيمي  وي������رى 
يف  �ل����رتغ����ي����ب  �ن 
بالقر�ءة  �اله��ت��م��ام 
لدى فئات �ملجتمع قد 
تختلف من فئة الخرى 
، حتى يف �العمار �ل�صنية 
نر�عي  �ن  ي��ن��ب��غ��ي  ول�����ذ�   ،
بدء�  �لفردية  �لفروق  هذه 
�ل��ط��ف��ل ح��ت��ى �العمار  م��ن 
���ص��و�ء يف  �ل��ك��ب��رة  �ل�صنية 
�لبيت  �أو يف  �لعمل  جمال 
�إن �الطفال  ، م�صر�ً �ىل 
د�ئ���م���اً م���ا ي��ب��ح��ث��ون عن 
ق���������دوة ل����ه����م ي���ق���ت���دون 
، فهم  ب��ه��ا وي��ق��ل��دون��ه��ا 
مييلون  ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��م 
، موؤكد�ً  �لكبار  لتقليد 
�ل����رتب����ي����ة  �ن  ع�����ل�����ى 
بالغ  �أث��ر  لها  بالقدوة 
�لطفل  ن��ف�����ص��ي��ة  يف 
وم����ن   ، و�����ص����ل����وك����ه 
�لنعيمي  ي���رى  ه��ن��ا 
طريقة  خ����ر  �ن 
�الأطفال  لتعويد 
ع���ل���ى �ل�����ق�����ر�ءة ، 
فيها  وحتبيبهم 
نعود  �أن  ه�����ي 
�أوال  �أن��ف�����ص��ن��ا 
�لقر�ءة  على 
و�مل����ط����ال����ع����ة 
يومي  ب�صكل 
وج�������ع�������ل   ،
�ل���ك���ت���ب �أه�����م 

م�صادر معلوماتنا.

اأكرث  ور�ضيد  الوزعوام  بنت  فاطمة 
من األفي كتاب 

�أنا  ع�صتها  جتربة  ه��ذه  �لنعيمي  وي��ق��ول 
 ، ��صرتي  ومل�صتها يف حياتي ومع  �صخ�صياً 
�إذ كان �لنعيمي منذ �صغره عا�صقاً للقر�ءة 
و�صفر�ته حتى  رفيق حياته  �لكتاب  وك��ان 
�ل��ي��وم ، م��ع��دد�ً ك��م م��ن كتب �أط��ل��ع عليها 
وك�����ان ل��ه��ا ن�����ص��ي��ب ع���ن���ده م���ن �ل���ق���ر�ءة 
و�الط��اع عليها يف �صتى جماالت �ملعرفة 
، ب����ل ه���ن���اك م����ن �ل���ك���ت���ب ل����ه ���ص��غ��ف بها 
ف��ق��ر�ءه��ا م���رة وم��رت��ني ، وم��ن��ه��ا م��ا كان 
اللتقاط  �صريعة  ب��ق��ر�ءة  عليها  �الط���اع 
م��ا ه��و مفيد م��ن م��ع��ل��وم��ات، م��ن خال 
�ل���ق���ر�ءة �ل�����ص��ط��ح��ي��ة وق�����ر�ءة �ل��ت�����ص��ف��ح ، 
وذل����ك ل���اط���اع ع��ل��ى �أك����رب ق���در ممكن 
م��ن �مل��ع��ل��وم��ات �مل��ن�����ص��ورة ، الف��ت��ا �ىل �ن 
نقول  �أن  لنا  يحق  من  وبناته  �بنائه  من 
“ فاطمة  ب��ح��ق  �ل���وز ع���و�م  “ ب��ن��ت  عنها 
طالبة   “ �لنعيمي  م�صبح  ع��ل��ي  حم��م��د 
م���ن قر�ءتها  ت��ع��دى ر���ص��ي��ده��ا  ج��ام��ع��ي��ة 
�ألفي  �ملجاالت الك��رث من  �صتى  للكتب يف 
�بنائي  �ي�صاً  كما الخو�نها   ، ويزيد  كتاب 
�ل�صغار حب وع�صق بالقر�ءة منذ �ل�صغر 
يتناف�صون معاً على من يقر�أ �كرب عدد من 
�لكتب ، و�أكافئهم على ذلك ت�صجيعاً لهم 
�جلميل.  �لتناف�ص  هذ�  على  ومو��صلتهم 
وي�صيف  �ن من �أهم �لكتب �لتي حر�صت 
ع��ل��ى ق���ر�ءت���ه���ا �ل��ك��ت��ب �ل��دي��ن��ي��ة ، وك���ان 
“ �الغتياالت  ب��ال��ق��ر�ءة  ت��ن��اول��ه  �خ���ر م��ا 
�خلطوط  م�����ص��ت��ع��ر���ص��ا   ، “ �ال����ص���ام  يف 
من  �الإ���ص��ام  و�إك��ت��و�ء  للكتاب  �لعري�صة 
�لتي  �الغتيال  مب�صائب  �الأوىل  بد�ياته 
وعلى   ، �لر��صدين  �خللفاء  على  جت���ر�أت 
كذلك   ، نف�صه  �لر�صول  وعلى  �ل�صحابة 
 ، و�لفل�صفة   ، �ل��ت��اري��خ  ك��ت��ب  يف  ق���ر�ء�ت���ه 
�لب�صرية  و�لتنمية   ، و�لق�صة  و�ل��رو�ي��ة 
و�لتطوير ، وكتب �ملال و�العمال و�لتجارة 
�حلرة ، كما كان للكتب �ل�صيا�صية ن�صيب 
و�ف���ر �ي�����ص��ا  ل��ه م��ن �ل��ق��ر�ءة و�الط����اع ، 

م���وؤك���د�ً ع��ل��ى �ن �ل���ق���ر�ءة ت��ع��د م��ن �أو�صع 
�الأبو�ب �لتي ُت�صاهم يف �إثر�ء �ملعرفة لدى 
�أكرث قر�ءة  �الن�صان ، فكلما كان �الإن�صان 
متر  �لتي  �ملتنوعة  �ل��ق��ر�ءة  وخ�صو�صاً   ،
على كافة �أطياف �ملعرفة ، كلما كان �أكرث 
، فالكتب لها عامل  ثقافة و�أو�صع �طاعاً 

خا�ص بها.

الكتاب رفيقي يف ال�ضفر
�لتي  �ل��ك��ت��ب  �أه���م  �لنعيمي  وي�صتعر�ص 
حر�ص على �الطاع عليها ، وكان لها �بلغ 
�الثر يف حياته �لعملية وقر�ر�ته ، فيقول 
�يل ولع بالقر�ءة ومغرم بها منذ �ل�صغر 
، ف��ق��د ك���ان �ل��ك��ت��اب د�ئ���م���ا رف��ي��ق �صفري 
و�صفر�تي يف كل �لرحات ، فما من كتاب 
تناول �صرة وم�صرة �ملغفور لهم باإذن �هلل 
�آل  �صلطان  بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  �لو�لد  تعاىل 
نهيان و�لو�لد �ل�صيخ ر��صد بن �صعيد بن 
�صلطان  �ل�صيخ  و�لو�لد  مكتوم  �آل  مكتوم 
�إال وح��ر���ص��ت على  ���ص��امل �ل��ق��ا���ص��م��ي  ب���ن 
قر�ءته مرة ومر�ت ملا حتمله هذه �لكتب 
م���ن درو������ص وع��ظ��ة ن��ت��ع��ل��م م��ن��ه��ا �لكثر 
حياة  ع��ن  �لتاريخ  كتب  كذلك   ، و�لكثر 
و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �ل��ك��رمي  �ل��ر���ص��ول 
و�إ�صد�ر�ت   ، �ل��ك��ر�م  �ل�صحابة  و���ص��رة   ،
ر��صد  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
م��ن وم�����ص��ات م��ن حكمة  ب���دء�ً  �آل مكتوم 
و�أقو�ل وحكم خمتارة ملحمد بن ر��صد �آل 

مكتوم ،ومرور�ً بكتاب �لقائد�ن �لبطان 
و�الإيجابية  �ل�����ص��ع��ادة  يف  ت��اأم��ات  وك��ت��اب 
يف  ق�صة   50  : وق�صتي   ، ز�ي���د  وك��ت��اب   ،
�صليل  كتاب  هناك  كذلك   ، عاماً  خم�صني 
�لقو��صم �الأجماد : �ل�صيخ �صعود بن �صقر 
�لقا�صمي ، وعلى �مل�صتوى �لعربي فا زلت 
“ �صخ�صية م�صر در��صة  بكتاب  حمتفظاً 
يف عبقرية �ملكان “ للكاتب جمال حمد�ن 
�تذكر  كما   ، م�صر  ع��ن  كتب  م��ا  و�ج��م��ل 
له  ملا  لل�صفر  وع�صقي  حبي  وبحكم  �ي�صاً 
م��ن ف��و�ئ��د ع��دة ك��ت��اب “ ح��ول �ل��ع��امل يف 

200 يوم “ للكاتب �أني�ص من�صور.

القراءة تزيد من معدل الذكاء
ل��رج��ل �الأعمال  �ل���ق���ر�ءة  �أه��م��ي��ة  وح����ول 
غرفة  �د�رة  جمل�ص  رئي�ص  يقول  �لناجح 
�لقول  ��صتطيع  ال   ، �خليمة  ر�أ����ص  جت��ارة 
�العمال  لرجل  �همية  متثل  �ل��ق��ر�ءة  �ن 
وما دونهم ال متثل �همية �أو حتى تتفاوت 
ولكل  �ل����روح  غ���ذ�ء  ف��ال��ق��ر�ءة   ، �هميتها 
م��ن��ا �ه��ت��م��ام��ت��ه �خل��ا���ص��ة ف���ى �ل����ق����ر�ءة ، 
متثل  �العمار  وكل  �لفئات  لكل  فالقر�ءة 
 ، و����ص��ع  �ف���ق  ل��ه��م  وت�صكل   ، ك��ب��رة  قيمة 
و��صحة  قيمة  ذ�ت  معلومات  لهم  وتقدم 
�أف�صل  نتائج  �إىل  �لو�صول  �ىل  تاأهلهم   ،
����ص���و�ء ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د ���ص��وق �ل��ع��م��ل �أو من 
�الن�صانى  �جل���ان���ب  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  ن��اح��ي��ة 
من  �صيئ  ال  �ن��ه  �ىل  م�صر�ً   ، و�ملجتمعى 

�لقر�ءة  �أكرث من  �لعقل  �ن يغذي  �ملمكن 
ومطالعة �لكتب �لثقافية ، �لتي تزيد من 
معدل ذكاء �الإن�صان وقدرتِه على �لتفكر 
�أن  �ىل  ، الفتاً  �ملنطقي  و�لتحليل  �ل�صليم 
ن�صب �لقر�ءة قد تزيد �أو تقل ولكن تبقى 
ثقافة �الإط��اع حا�صرة و�لتي من �صاأنها  
�إثر�ء �ملخزون �لثقايف .ويتحفظ �لنعيمي 
على ما يردده �لبع�ص من رجال �الأعمال 
، باإن �ن�صغالهم  �أو غرهم من م�صوؤولني 
�ملال  دنيا  يف  كبرة  مبهام  وم�صغولياتهم 
�ملو�ظبة  ما متنعهم من  كثر�ً  و�العمال 
على �لقر�ءة بال�صكل �لكايف ، ب�صبب �صيق 
�لوقت و�صغوط �لعمل ، فيقول البد من 
�صاعة  �لوقت ولو  �لوقت و�يجاد  ��صتثمار 
�أن  �أر�د  �إذ�  منا  فاالن�صان  للقر�ءة  يومياً 
�إن�صاناً  نف�صه  م��ن  وي�����ص��ن��ع  ع��ق��ل��ه  ي��ن��م��ي 
م��ن وقته  �أن يقتطع  م��ن  ف��اب��د  م��ب��دع��اً 
على مد�ر �ليوم وقتاً يخ�ص�صه للقر�ءة ، 
فما من رحلة �صفر وما �كرثها �ال وكان 
فا   ، وترحايل  �صفري  يف  رفيقي  �لكتاب 
�صهلت  �لقر�ءة �حلديثة  و�صائل  �أن  نن�صى 
فت�صتطيع   ، كنا  �أينما  معنا  �لكتب  حمل 
�جلو�ل  هاتفك  تت�صفح  وك��اأن��ك  ن��ق��ر�أ  �أن 
يف �ي مكان ، فابد �ن نحر�ص د�ئماً على 
نقر�أه  �إذ� مل  ، حتى  معنا  كتاباً  �ن نحمل 
ف�صولنا  ويثر  د�ئماً  ف�صيذّكرنا  يهم   ال 
�أو كبر�ً لنف�صه  ، ولي�صع كل منا �صغر�ً 
هدفاً وهو قر�ءة كتابني يف �ل�صهر مثًا �أو 

ع�صرين كتاباً يف �ل�صنة �أو �أقل.

الثقافة املالية واهميتها يف مناهجنا
وحول �لثقافة �ملالية وغيابها عن غالبية 
�أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع ، وم���ق���رتح���ات الط���اق 
�ملجتمع على  �صاأنها ت�صجيع  مبادر�ت من 
�لقر�ءة ، من �أجل زيادة وعيهم وثقافتهم 
فكرة  �أ���ص��ب��ح��ت  �لنعيمي  ي��ق��ول   ، �مل��ال��ي��ة 
�لثقافة �ملالية من �الأفكار �ملهمة يف �حلياة 
، ل��ذل��ك تهتم �ل��ع��دي��د م��ن دول  �ل��ع��ادي��ة 
�ملعنية  �لدر��صية  �ملناهج  دع��م  يف  �ل��ع��امل 
�ملالية  �لثقافة  ح��ول  معلومات  بتدري�ص 
�ملدر�صة ، مما ي�صاهم يف زيادة  يف مرحلة 
�لوعي عند �لطاب باأهمية �ملال كمحرك 
�أ�صا�صي الأغلب �ملجاالت �حلياتية ، و�أي�صاً 
�ل��ع��امل على  حر�صت ك��اف��ة �جل��ام��ع��ات يف 
�الهتمام بتدري�ص �لتخ�ص�صات �جلامعية 
�لتي حتتوي على م�صاقات  در��صية ، تهتم 
بالثقافة  تهتم  �لتي  �ملو�صوعات  بدر��صة 
�ملالية ، وطرق �ال�صتثمار، و�لتحليل �ملايل 
، موؤكد� على �نه من �ملهم �أن ت�صبح تلك 
�ل��ث��ق��اف��ة و�مل��ع��رف��ة ج����زء�ً م��ن ح��ي��اة كافة 
�الأفر�د ، ويف خمتلف �ملر�حل �لعمرية، مما 
ي�صاعدهم يف توجيه �صلوكهم �ال�صتهاكي 
�ن يتم  �لنعيمي  باأ�صلوب �صحيح.ويقرتح 
�العان يف كل موؤ�ص�صة حكومية �أو د�ئرة 
�أو �لقطاع �خلا�ص ، كل يف �د�رته  حملية 
م��ن روؤو����ص���اء وم��روؤو���ص��ني ب��اإخ��ت��ي��ار كتاب 
منهم  ك��ل  وي�صتعر�ص  لقر�ءته  �صهر  ك��ل 
ما خرج به من نتاج قر�ءته لهذ� �لكتاب ، 
ويتم تخ�صي�ص مكافاأة �صهرية للملتزمني 
�لدورية  �لعاوة  �رتباط  �أو   ، �لنهج  بهذ� 
عليها من  �الط��اع  يتم  �لكتب  بعدد من 

قبل �ملوظف ، 
�صفاهة  نبذة  تقدمي  بعد  عليها  وُيحا�صب 
منهم  �مللتزم  ويكافئ  ق���ر�أه  عما  كتابة  ال 
وتخاذل  تكا�صل  من  �ل��ع��اوة  من  ويحرم 
�صيخلق  �ال���ص��ل��وب  ه���ذ�  �ن  �ىل  م�����ص��ر�   ،
ج����و�ً م���ن �ل��ت��ن��اف�����ص �ل����ذي ���ص��ي��ع��ود على 
�صاحبه وعلى �ملوؤ�ص�صة �لتي ينت�صب �ليها 

بالفائدة .

حممد النعيمي : القراءة ت�ضاهم يف تثقيف الإن�ضان وترثي معارفه

ارتباط العالوة الدورية بعدد من الكتب يلزم 
املوظف بقراءتها وا�ستعرا�س نتاج ما خرج به  

•• ال�شارقة-الفجر:

يف �إطار �الحتفاالت بيوم �لطفل �الإمار�تي، نظمت موؤ�ص�صة 
�ملتخ�ص�صة بتعزيز ودعم �لفن �الإعامي لاأطفال  “فن”، 
�إم��ارة �ل�صارقة ودول��ة �الإم��ار�ت، وبالتعاون مع  و�لنا�صئة يف 
للحر�ص  �لعامة  و�الإد�رة  �ل�صارقة،  ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة 
�الأمري، جمموعًة من �الأن�صطة �لرتفيهية، ت�صمنت ور�ص 
عمل فنية وبر�مج خا�صة، ��صتهدفت �أطفال من بينهم �أبناء 

نزالء �ملوؤ�ص�صات �لعقابية و�الإ�صاحية.
ويف مقّرها باملجل�ص �الأعلى ل�صوؤون �الأ�صرة، نظمت �ملوؤ�ص�صة 
و�الإ�صاحية،  �لعقابية  �ملوؤ�ص�صات  ن��زالء  الأبناء  عمل  ور�صة 
مم��ن ت���رت�وح �أع��م��اره��م ب��ني 7-17 ع��ام��اً، وذل���ك يف �إطار 
�لتي �أطلقتها �لقيادة �لعامة ل�صرطة  مبادرة “جرعة �أمل”، 
تقنيات  �مل�����ص��ارك��ني  تعليم  �إىل  �ل��ور���ص��ة  وه��دف��ت  �ل�����ص��ارق��ة، 
عنا�صر  وتنفيذ  ت�صميم  وف���ن  �ل��رق��م��ي��ة،  �ل�����ص��ور  �ل��ت��ق��اط 
جتربة  جانب  �إىل  و�مل�صرح،  و�لتلفزيون  لل�صينما  م�صهدية 
�صور  �إىل  وحتويلها  متنوعة  الأ���ص��ي��اء  �صوئي  م�صح  �إج���ر�ء 

تعك�ص ح�ّصهم �لفني وتعرّب عن خميلتهم �الإبد�عية. 
�لر�صوم  و�أف����ام  �لكاريكاتر  لع�صاق  �ملوؤ�ص�صة  وخ�ص�صت 
�ملتحركة، ور�صة عمل تعرف خالها �مل�صاركون على �الأ�صاليب 

�لفنية �ملتنوعة يف �إعد�د ر�صومات �لكتب �لهزلية و�لرو�يات 
�مل�صورة، �إىل جانب فّن �ملاجنا و�الأمن��ي �لياباين. كما تعلم 
�لهزيل،  �ل��ر���ص��م  ف��ن  تقنيات  و�أح����دث  �أ���ص��ا���ص��ي��ات  �الأط���ف���ال 
باعتباره �إحدى �لو�صائل �لفنية للتعبر عن �الأفكار بطريقة 

فكاهية، ومتكنو� من تطبيق ما تعلموه على �لورق. 
و�صمن م�صاركتها يف فعالية نظمتها �الإد�رة �لعامة للحر�ص 
�الأمري، مبنا�صبة يوم �لطفل �الإمار�تي لاأطفال، نظمت 
��صتهدفت �الأطفال  �ملوؤ�ص�صة ور�صة عمل “�إيقاف �حلركة” - 
من 8-13 عاماً، حيث تعرفو� خالها على تقنيات حتريك 
تعلم  تدريبيًة  جل�صًة  �لور�صة  وت�صمنت  و�ل�صور،  �لر�صوم 
تطبيق  ��صتخد�م  �أجهزتهم  عرب  مبا�صرًة  �الأطفال  خالها 
�ملوؤثر�ت  �إ�صافة  على  ي�صاعدهم  متخ�ص�ص  حركة  �إي��ق��اف 

�ل�صوتية و�لب�صرية ل�صنع �أفام ر�صوم متحركة مبتكرة.
وحول �أهمية هذه �لفعالية، قالت �ل�صيخة جو�هر بنت عبد 
�ل�صارقة  ومهرجان  “فّن”  موؤ�ص�صة  مديرة  �لقا�صمي،  �هلل 
�الأطفال هم  باأن  نوؤمن  “نحن  �لدويل للطفل:  �ل�صينمائي 
ثروة �حلا�صر و�أمل �مل�صتقبل، و�أن كل طفل على �أر�ص دولتنا 
يتمتع مبوهبة فريدة تقع على عاتقنا رعايتها وتطويرها، 
�لتفكر  لتحفيز  �لر�مية  وروؤيتنا  نهجنا  مع  يتما�صى  مبا 
�لنقدي لدى �الأطفال وتنمية خيالهم، وتزويدهم باالأدو�ت 

�أنف�صهم  �لتعبر عن  ت�صاعدهم على  �لتي  و�ملهنية  �ملعرفية 
وبناء مهار�تهم �الإبد�عية ».

و�أ�صافت: “يف �إطار م�صاعينا لتحقيق هذه �الأه��د�ف، نوؤكد 
ع��ل��ى م��و����ص��ل��ة �ل��ع��م��ل وب��ن��اء ���ص��ر�ك��ات ف��اع��ل��ة م��ع خمتلف 
�لدولة  �أط��ف��ال  جلميع  �ل��دع��م  لتقدمي  �ملعنية  �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
هذه  مثل  تنظيم  وياأتي  م�صرق.  مب�صتقبل  �الأم��ل  ومنحهم 
موؤ�ص�صة  روؤي��ة  مع  متا�صياً  �ملتخ�ص�صة  و�ل��ور���ص  �لفعاليات 
“فّن” و�أهد�ف م�صروع “�ل�صارقة مدينة �صديقة لاأطفال 
من  و�الأط��ف��ال  �ل�صباب  متكني  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  و�ليافعني”، 
جميع �لفئات �لعمرية و�الجتماعية، وبناء جيل من �ملبدعني 

و�ملبتكرين يف جميع جماالت �حلياة«.
�إىل تن�صئة و�إع��د�د جيل و�ع��د من  “فن”  وتهدف موؤ�ص�صة 
�لفنانني و�ل�صينمائيني �ملبدعني، و�لرتويج لاأعمال �لفنية 
و�الأف��ام �جلديدة �لتي ينتجها �الأطفال و�لنا�صئة يف دولة 
و�ملوؤمتر�ت  �ل�صينمائية،  �ملهرجانات  يف  وعر�صها  �الإم��ار�ت، 
�لدولية يف جميع �أنحاء �لعامل، كما تهدف �إىل دعم �ملو�هب 
وت�صجيعها من خال �ملهرجانات، و�ملوؤمتر�ت، وور�ص �لعمل 
على �ل�صعيدين �ملحلي و�لدويل، باالإ�صافة �إىل توفر �صبكة 
مرت�بطة من �ل�صباب �ملوهوبني و�لو�عدين، ومتكينهم من 

تبادل �لتجارب و�خلرب�ت على نطاق عاملي. 

نظمتها بالتعاون مع “�ضرطة ال�ضارقة” والإدارة العامة للحر�ص الأمريي

 »فن« حتتفي بيوم الطفل الإماراتي ب�سل�سلة ور�س �سينمائية وفنية 

خري الطرق 
لرتغيب 
الأطفال 

بالقراءة اأن 
نعود اأنف�ضنا اأول

اأرف�ص ما يردده البع�ص اأن مهامهم وم�ضغولياتهم 
متنعهم من املواظبة على القراءة 

القراءة معيار 
مهم مييز 

الإن�ضان عن 
غريه من اأفراد 
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فــن عــربـــي
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على  برناجمها  فكرة  تعر�ص  مل  مل��اذ�  ���ص��وؤ�ل  على  ورد�ً 
MTV، ك�صفت  �أي  �ملحطة �لتي كانت موجودة فيها 

كارال �ن برناجمها على قدر ما هو �صهل هو ممتنع، 
�نه  خا�صة  بامل�صمون  �صتفيدها  �ي(  �صي  ب��ي  و)�ل���� 
على  �ك��رث  يعمل  عمل  وفريق  حت�صر  �ىل  يحتاج 

�مل�صمون. 
هذ�  لها  �صتوؤمن  )�ل�����ص��اه(  حمطة  �ن  و�صعرت 
�مل��و���ص��وع. ق��اط��ع��ه��ا ه�����ص��ام  ���ص��ائ��ًا )هيديك 

�ملحطة ما كانت ر�ح تاأمنلك؟(.
لها  ���ص��ت��وؤم��ن   LBCI �ن  ك�����ارال  ل��ف��ت��ت 
�مل�صمون بطريقة �أهم و�أ�صرع و)�أه�صم(.

 Pilot �ل�  ت�صويرها  �ثناء  �ن  وك�صفت 
م��ع �مل��خ��رج ���ص��ادي ح��ن��ا ، ت��اث��رت جد�ً 
حمطة  ع���م���ل  ف����ري����ق  ر�أت  ع���ن���دم���ا 
LBCI و�جتاحتها حينها �لعو�طف 

و�لذكريات وتاأثرت جد�ً وبكت.
نّية  هناك  ك��ان  هل  �صوؤ�ل  على  ورد�ً 
بتنفيذ  �الأخ�������رى  �مل��ح��ط��ة  ب��ق��ي��ام 
برناجماً خا�صاً لها يوماً ما، لفتت 
�لنجوم(  )رق�ص  قدمت  �نها  �ىل 
غادرت  عندما  الن  مو��صم  لعدة 
LBCI �صعرت �ن هذ� �لربنامج 
يفيد مهنتها، �أما �الآن كان يجب 
�صيئاً  وت��ق��دم  تنتقل  �ن  عليها 

جديد�ً.
 MTV و��صارت �ىل �ن حمطة
�ل���ع���ام���ني  م���ن���ه���ا يف  ط���ل���ب���ت 
لربنامج  �لتح�صر  �ملا�صيني 
حلقتي  ف�������ص���ورت  م���ن���وع���ات 
و�صعتهما  لفكرتني   Pilot
يكن  ومل  ن��ف�����ص��ه��ا  �مل��ح��ط��ة 
قبل  م��ن  لهما  �لتح�صر 
م�صتوى،  ذو  �الع���������د�د 
ل���ذل���ك �ن�����ص��ح��ب��ت من 
�لربناجمني، ومل ترد 
مبحّطة  �الرت��ب��اط 
من �أجل برنامج 
ُي���ع���ر����ص كل 
ث�����������������اث 

�صنو�ت مّرة.
كارال ��صارت �ىل �نها قدمت عامني من حياتها دون �أي مقابل مادي علماً �ن �ل�صنة �لتي 

تذهب من حياة �العامية )ال ُتثّمن(.
وعلى �لرغم من عملها خارج حمطة MTV على �لف�صائيات �لعربية، �ال �نها غابت 

عن �ل�صا�صة �ملحلية )و�لنا�ص بتن�صى(.
و�صددت �ىل �نها ال ز�لت تكن )�لود( ملحطة MTV، �ال �ن م�صلحتها فر�صت عليها �ن 

ترى )�ين هي م�صلحتها(.
�ىل  ر�صالة  بعثت  �نها  خا�صة  الئقة  غر  عنها  فيها  حتدثو�  �لتي  �لطريقة  �ن  و��صارت 

�الد�رة ت�صرح فيها ما يزعجها وال ت�صتطيع �ن تكمل بنف�ص �لتعاطي.
وهل �نزعجت حول �لبيان �لذي �صدر عن حمطة MTV، قالت )نعم حزنت( الأن هذ� 
LBCI �لتي مل تتحدث يف �ملو�صوع  مل يح�صل يف تاريخ �العام فهي �صبق �ن تركت 
الأنهم  لي�ص  ت��رح��اب،  بكل  ��صتقبلوها  جديدة  فكرة  ح��ول  بابهم  طرقت  وعندما  بتاتاً، 

يحبونها فح�صب بل الأنهم يقدرون �ملو�هب.
ك�صفت كارال �ىل �نها بد�أت بالعمل يف حمطة LBCI منذ �ن كان عمرها 16 عاماً حيث 
كانت ت�صارك يف برنامج )ُمنع يف لبنان(.كما ك�صفت حد�د �ىل �نها مل تنف�صل عن زوجها 
�لفنان طوين �بو جودة و�ن �ال�صاعات تطالهما ب�صكل د�ئم. كما لفتت �ن �بنتها )ليا( ال 

حتب �لت�صوير.

ماغي بو غ�سن تك�سف عن 
�سخ�سّيتها اجلديدة

غ�صن  ب��و  م��اغ��ي  �للبنانية  �ل��ف��ن��ان��ة  ك�صفت  وح�����ص��ري،  ج��دي��د  ف��ي��دي��و  يف 
م�صل�صلها  بت�صوير  ب��د�أت  �إنها  قالت  �إذ  �ملقبل،  �لرم�صاين  م�صل�صلها  عن 
�جلديد �لذي ي�صاركها بطولته �لنجم �أحمد فهمي وتخرجه �ملخرجة ر�صا 

�صربتجي.
وطلبت من �جلمهور �لدعاء لهم باأن يعتدل �لطق�ص الأنهم منذ �أن بد�أو� 
�لت�صوير و�الأجو�ء باردة جد�ً، كما وعدت �مل�صاهدين باأن يكونو� على موعد 
مع م�صل�صل خمتلف ومتميز �صيتابعونه من �حللقة �الأوىل وحتى �الأخرة 

مبنتهى �ل�صغف.

رويدا عطية تطرح 
)كيفك يا حب(

�أغنية جديدة بعنو�ن: )كيفك يا حب( عرب  طرحت �لفنانة رويد� عطية 
�صبكة �النرتنت .)كيفك يا حب( من كلمات عمر �صاري و�أحلان حممد ب�صار 

وتوزيع ر�مي �لري�ص ، و�نتاج �ملويل برود�ك�صن وت�صوير ح�صني �صلمان.
�ملا�صي و�أطلقت  �لعام  �الآخ��ر، و�صعت روي��د� طفلها �الأول يف  على �جلانب 
عليه ��صم )زين( و�أ�صدرت ُموؤّخر�ً �أغنية )تعا(، �لتي �أهدتها لطفلها، وهي 

من �أحلان ح�صان عي�صى، وتوزيع عاء حمودة و�إنتاج �ملوىل برود�ك�صن.

�سريين عبد الوهاب 
ت�سيد بـالفيلم اللبناين 

)كفرناحوم(
�للبناين )كفرناحوم( للمخرجة  بالفيلم  �لوهاب  �لفّنانة �صرين عبد  �أ�صادت 
�لعامل.  به  �أ�صاد  �ل��ذي  بالفيلم  �مل�صيدين  �أح��دث  �صرين  لتكون  لبكي،  نادين 
وكتبت �صرين، عرب ح�صابها على موقع �ل�صور �ن�صتقر�م: )�تفرجت على فيلم 
�صّدقت  �إّنها  ومب�صوطة  لبكي  بنادين  ج��د�ً  وفخورة  ج��د�ً  وعجبني  كفرناحوم 
خمتلفة  �صينمائية  بتجربة  خرجت  ما  حلد  ومّولتها  عليها  و��صتغلت  فكرتها 
�إحدى دول �لعامل  �لفيلم، يف  �أحد�ث  تليق فعًا بالرت�صيح لاأو�صكار(.وتدور 
�لعربي، �لتي تع�صف بها �أزمات وم�صاكل �صيا�صية و�جتماعية طاحنة، وُي�صلِّط 
�ل�صوء على حياة طفل يعي�ص باإحدى قرى �ملنطقة، ويعاين من �مل�صاكل ذ�تها 
هذه  فر�صته  �ل��ذي  �حلياة  منط  وم��ن  �ملنطقة،  يف  �جلميع  منها  يعاين  �لتي 
�لظروف، لكن هذ� �لطفل يرف�ص �ال�صت�صام لهذ� �لو�قع، ويقّرر �لتمرد على 
�لر�صمية  �مل�صابقة  �صمن  مرة  الأول  ُعر�ص  قريته.كفرناحوم،  يف  �حلياة  منط 
ب��ج��ائ��زة )جلنة  �ل����دويل يف دورت����ه �الأخ�����رة، وف���از  �ل�صينمائي  ك���ان  مل��ه��رج��ان 
�لتحكيم( يف �صابقة هي �الأوىل من نوعها بال�صينما �للبنانية، كما القى �لفيلم 
��صتح�صاناً كبر�ً من قبل �لنقاد و�ل�صينمائيني، وتر�ّصح �لفيلم لتمثيل لبنان يف 

م�صابقة �الأو�صكار هذ� �لعام يف فئة �أف�صل �أجنبي.

وجهت ر�ضالة قا�ضية ل�ضخ�ص جمهول تثري احلرية

�سريين عبد النور: اأوقفوا 
تلفيق الأخبار الكاذبة

ر�صالة  �لنور  عبد  �صرين  �لفّنانة  وّجهت 
غ��ام�����ص��ة وق��ا���ص��ي��ة ل�����ص��خ�����ص جم���ه���ول مل 
تك�صف عن هويته، وذلك عرب تطبيق )�ن�صتا 

�صتوري( على موقع �ل�صور �ن�صتغر�م.
بيتعرفو�  �ث��ن��ني  )مل���ا  �ل��ر���ص��ال��ة:  وج����اء يف 
ع��ل��ى ب��ع�����ص �ق��ل��ه ي��ك��ون يف ب��ي��ن��ات��ن لباقة 
�الأ�صخا�ص  من  بتتوقع  و�أوق��ات  بالتعامل. 
يبادلوك  و�الح���رت�م  �ملحبة  بتكنلهن  يللي 

باهتمامن وتقديرهن(.
تبادل  م�ص  �لق�صة  )ل��اأ���ص��ف،  و�أ���ص��اف��ت: 
ت��ق�����ص��د للتجاهل.  ه���ي  م���ا  ب��ق��در  م�����ص��اع��ر 
ب��ر�أي��ه��ن ه��ي��ك ه��ن��ي م��ه��م��ني �و غ����رور ما 

بعرف على �صو!(.
�أع��م��ال �ل��ف��ّن��ان��ة �صرين عبد  �آخ���ر  وك��ان��ت 
�ل�صابع(،  )�ل�صهر  �للبناين  �مل�صل�صل  �لنور 

و�ل������ذي ����ص���ارك���ت ف��ي��ه خ����ال فرتة 
وعر�ص  ح���م���ل���ه���ا، 

�آخر،  �ملا�صي.وعلى جانب  �صهر رم�صان  يف 
لل�صائعات  ح��د�  �لنور  عبد  �صرين  و�صعت 
�لتي �نت�صرت عن وجود خاف بينها وبني 
�ملمثل �ل�صوري تيم ح�صن. ت�صارك �صرين 
ع��ب��د �ل��ن��ور يف ب��ط��ول��ة �جل���زء �ل��ث��ال��ث من 
ويبدو  ح�صن،  تيم  م��ع  )�لهيبة(  م�صل�صل 

وجود  ع��ن  �نت�صرت  �الأخ��ب��ار  بع�ص  �أن 
خافات بينهما يف كو�لي�ص �لعمل.

ونفت �صرين ما تردد عن هذه 
�أن بينهما  و�أك���دت  �خل��اف��ات 
وحمبة،  م���ت���ب���ادال  �ح����رت�م����ا 
بالتوقف  �جل��م��ي��ع  م��ط��ال��ب��ة 
عن تلفيق �الأكاذيب.وك�صفت 

�لنور  عبد  �صرين  �لفّنانة 

يف  �صتج�ّصدها  �ل��ت��ي  �ل�صخ�صية  ����ص��م  ع��ن 
م�صل�صل )�لهيبة - �حل�صاد(، عرب ح�صابها 

�خلا�ص على موقع �ل�صور �ن�صتقر�م، 
�صتوري(  )�ن�صتا  ع��رب  ���ص��ورة  ن�صرت  حيث 
لقالب حلوى كبر يحمل �صورتها و�صورة 
باالإ�صافة  �لبطولة،  يف  �صريكها  ح�صن  تيم 
�مل�صل�صل  يف  ��صميهما  �إىل 
وه��������م��������ا )ج������ب������ل( 

و)نور(.

اىل  حداد  كارل  الرامج  مقدمة  عادت   ،LBCI حمطة  عن  �ضنوات  �ضت  غياب  بعد 
منزلها -كما و�ضفته- حيث حلت �ضيفة �ضمن برنامج "لهون وب�ص"مع ه�ضام حداد.
LBCI  م�ضمونه يتعلق  ا�ضارت كارل اىل انها �ضتعود برنامج جديد عر �ضا�ضة 

حول دعمها للمراأة.
حيث مت الك�ضف عن جزء �ضغري من م�ضمونه وهو )امراأة امراأة امراأة .. ورجل(.

قدمت عامني من حياتي دون اأي مقابل مادي

كارل حداد تعود بربنامج 
  LBCI جديد عرب �سا�سة
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طريقة مبتكرة لعالج ال�سداع 
الن�سفي بـ»ملقط غ�سيل«

�الأحيان مع  بع�ص  �ل��ذي يرت�فق يف  �لن�صفي  �ل�صد�ع  يعاين كثرون من 
�لغثيان و�لتقيوؤ، وعجز عن حتمل �ل�صوت �ملرتفع و�ل�صوء �ل�صاطع.

�إحدى م�صتخدمات موقع �لتو��صل �الجتماعي في�صبوك طريقة  ووجدت 
يعانون  �ل��ذي��ن  فيه معظم  يلجاأ  �ل���ذي  �ل��وق��ت  �آالم��ه��ا، يف  ل��ع��اج  مبتكرة 
)مرور  �صحيفة  ح�صب  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  �الأمل  م�صكنات  �إىل  �ل�����ص��د�ع  م��ن 

�لربيطانية(.
�لعاجات  ��صتخدمت  �إنها  �الأمريكية  �إنديانا  من  هيز  �إليز�بيث  وتقول 
جدوى،  دون  �صاعة   12 مدة  �صديد  �صد�ع  بعد  �ملعروفة،  �الأمل  وم�صكنات 

و�كت�صفت بعد بحث �صريع على جوجل طريقة ُتدعى )�أكيوليف(.
�ملنطقة  ��صتخد�م ملقط غ�صيل، ي�صغط على  وتعتمد هذه �لطريقة على 

بني �الإبهام و�ل�صبابة، و�لتي ُيقال �إنها مرتبطة بال�صد�ع.
بعد دقيقة  �إىل �لن�صف تقريباً  �آالمها �نخف�صت  �أن  �إىل  �إليز�بيث  و�أ�صارت 

و�حدة من ��صتخد�م �مللقط، و�صعرت بر�حة كبرة من �ل�صد�ع بعد ذلك.

الربد نزلت  وتقاوم  تعالج  نباتات   3
�صيدين: يقول خرب�ء: �إنَّ �لتاأثر �القت�صادي و�ال�صتنز�ف �ملايل و�جل�صدي 
و�لعقلي ل�)�الأنفلونز�( مذهل، كما �أنَّ �أحد �الأخطاء �ل�صائعة �لتي يرتكبها 
ت�صتطيع  ال  بينما  �الإ�صابة،  مبجرد  �حليوية  �مل�صاد�ت  �بتاع  هي  �لنا�ص 
هذه �مل�صاد�ت وحدها حماربة �لفرو�صات؛ حيث تتعامل فقط مع �لعدوى 
�لبكترية، ولذلك ين�صح د�ئًما ب�صرب �ل�صو�ئل و�لبحث عن �لرتياق غر 

�لكيميائي.
وقد  �الأنفلونز�،  فرو�ص  تثبيط  طريق  عن  �ملقدمة،  �لب�صل  يحتل  وهنا 
�أنَّ م�صتخل�ص �لب�صل يوؤثر  �أو�صلو يف �لرنويج،  �أظهرت در��صة من جامعة 

B. �باالإ�صافة �إىل �الأنفلونز A ب�صدة مع فرو�ص �الأنفلونز� من �لنوع
وح�صب �خلرب�ء فاإنَّ �لتف�صر �الأرجح يكمن يف حتفيزه للمناعة، وكذلك مع 
م�صاد�ت �الأك�صدة �لقوية �ملوجودة يف جميع �لفو�كه و�خل�صرو�ت تقريًبا، 
و�مل�صاعدة  تاأثر�ت م�صادة لالتهابات  فيه  �الأخ��رى  �ملركبات  ت�صتمل  كما 

لتهدئة �الآالم ودرجات �حلر�رة �لعالية.
�أما نبات �لقنفذ فت�صر �الأبحاث �ملن�صورة يف جملة فرولوجي جورنال �إىل 
�أنَّ خا�صته تعوق �لعدوى بفرو�صات �الأنفلونز� بن�صبة 99 %، حيث قام 
فريق �لبحث بالتحقيق يف خم�ص �صاالت من فرو�ص �الأنفلونز�، فوجدو� 

�أنَّ م�صتخل�ص �لقنفذ منع ب�صكل فعال ��صتن�صاخ هذه �ل�صاالت �خلم�ص.
�لنباتات  �إح��دى  وه��ي  �الأ�صرت�الج�ص،  نبتة  بتجربة  �خل��رب�ء  يو�صي  كما 
�ملنتمية �إىل عائلة �لبازالء، فهذ� �جلذر �لنباتي يعّد دو�ًء م�صهوًر� يف �ل�صني 
لا�صتخد�م �صد نزالت �لربد، ويعتقد خرب�ء �لطب �لطبيعي �أنَّ ��صتخد�مه 
ع��ل��ى �مل���دى �ل��ط��وي��ل مي��ك��ن �أن مي��ن��ع ن���زالت �ل���ربد و�أع���ر�����ص �حل�صا�صية 
�ملو�صمية، كما �أنه �أحد م�صاد�ت �الأك�صدة، وت�صر بع�ص �لدر��صات �إىل �أنَّه 
كعاج  يعمل  كما  �لقلب،  �صحة  ويح�صن  �لكول�صرتول  يخف�ص  �أن  ميكن 

م�صاعد لل�صرطان.

؟ القريوان  مدينة  بنى  الذي  هو  • من 
- عقبة بن نافع

�ضرب  ب��دون  اجلمل  يقطعها  التي  امل�ضافة  ك��م   •
املاء؟

- 400 كيلومرت
؟ املبارك  رم�ضان  �ضهر  �ضيام  فر�ص  • متى 

- عام 2 للهجرة
ال�ضّديق؟ بكر  اأبي  اأ�ضم  • ما 

- عبد �هلل بن قحافة
العامل؟ يف  املحيطات  اأكر  • ما 

- �ملحيط �لهادئ
و�ضلم؟ عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  فيها  قاتل  التي  الغزوات  عدد  • كم 

-  ت�صع غزو�ت

�مللقب  علي  �أب��و  �صينا(  �بن  �هلل  عبد  بن  )�حل�صني  �صينا  �بن  �لطبيب  �ال�صامي  �لعامل  �أن  تعلم  هل   •
بال�صيخ �لرئي�ص يعود له �لف�صل يف �كت�صاف �لعديد من �الأمور �لطبية �أهمها:

يف  مركزي  �صبب  عن  �لناجت  و�ل�صلل  �ملحلي  �لع�صوي  �ل�صلل  بني  وميز  �لن�صفي  �ل�صلل  �صخ�ص  من  �أول   �
�لدماغ.

� �أول من و�صف �أعر��ص د�ء )�لفياريا( �أو د�ء �لفيل، وهو مر�ص ي�صيب �لرجلني فتت�صخمان. وهو �أول من 
و�صف �أعر��ص د�ء )�جلمرة �خلبيثة(.

�أو �لرهقان. وهي دودة موجودة يف  �أول من وفق �إىل �كت�صاف �لطفيلة �ملعوية �ملعروفة باالنكل�صتوما  � وهو 
�أمعاء �الإن�صان. وقد و�صفها و�صفا دقيقاً يف كتابه �ل�صهر �لقانون وقد �صماها )�لدودة �مل�صتديرة(.

�الأندل�ص. ومل يكن يف زمانه  �الأندل�صي يعترب من نو�بغ �لطب و�الأدب يف  �بن زهر  �أن �حلفيد  • هل تعلم 
�أعلم منه ب�صناعة �لطب �أخذها عن �أبيه. وقد خدم دولتي �ملر�بطون و�ملوحدون.

له �لرتياق �خلم�صيني يف �لطب ور�صالة يف طب �لعيون. ويعترب �بن زهر �أول من �كت�صف جرثومة مر�ص 
�جلرب من �أطباء �مل�صلمني كما هو �أول من �صخ�ص �أعر��ص خر�ج �حليزوم و�لتهاب �لتامور يف حالتي �لن�صافة 

و�الن�صكاب.

�لتاجر �أحمد 
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اخلر�ضوف 

�لغذ�ء  ك�صف تقرير ن�صرته جملة 
�ل�����ص��ح��ي يف ع���دده���ا �ل�������ص���ادر يف 
�خلر�صوف  ب��اأن   ،2014 دي�صمرب 
مي����د �جل�������ص���م ب���ال���ط���اق���ة، ن���ظ���ر�ً 
الإح��ت��و�ئ��ه ع��ل��ى ك��م��ي��ة ك��ب��رة من 
يف  دوره  �إىل  باالإ�صافة  �لن�صويات، 
م�صاعدة �لكبد و�لكلى على �لعمل 

ب�صكل �صليم.
�خلر�صوف  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أو����ص���ح 

و�ل�صر�يني،  �لقلب  وحماية  �ل��دم  تنقية  يف  ت�صاهم  �لتي  �خل�صر�و�ت  من 
وحتافظ على �صحة �جلهاز �لع�صبي.

كما �أنه غذ�ء مفيد لاأ�صخا�ص �لذين يرغبون يف �إنقا�ص �لوزن، الأنه يبطئ 
عملية �له�صم وي�صعر �جل�صم باالمتاء لفرتة طويلة، ف�صًا عن دوره يف 
�له�صمي،  �جلهاز  يف  �جليدة  �لبكتريا  وحماية  �الإي�����ص،  عملية  حت�صني 

و�لتخل�ص من �النتفاخات و�لغاز�ت.
ويحتوي �خلر�صوف على �لعديد من �لقيم �لغذ�ئية مثل، فيتامينات �أ، ب، 
حماية  يف  دور�ً  تلعب  وجميعها  �الألياف،  �لبوتا�صيوم،  �لكال�صيوم،  �صي،  ج، 

�ل�صحة من �أمر��ص عديدة.

زائرون يلتقطون �ضورًا حتت اأزهار الكرز املزهرة يف حديقة نباتية يف ناجنينغ مبقاطعة جيانغ�ضو، ال�ضني. رويرتز

كان �حمد تاجر� طيبا �صاحلا يفعل �خلر �صر� ولوجه �هلل وقد منحه �هلل من عطيته �لكثر فكان ي�صرتي 
بكل ذلك جو�هر وياقوتا ودرر� فاخرة ، حتى جاء يوم كاد له �صديقه كيد� عند �لو�يل فما كان من �لو�يل �ال 
�ر�صل حر��صه ليقتادوه �ىل �ل�صجن ظلما وعدو�نا.. وقبل �ن يدق �حلر��ص بابه يف ذلك �ليوم كان يجل�ص يف 
�صحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهر�ت وذهب وياقوت ودرر فخاف �ن ير�ه من يدق �لباب فالقى 
بها يف حفرة ور�ءه غطت باالزهار و�لورود فلم ينتبه لها �حد من �حلر��ص �لذين �قتادوه �إىل �لو�يل �لذي �مر 

مب�صادرة كل ما يف د�ره و�لقائه يف �ل�صجن .
جرى ماجرى وبقي يف �حلب�ص مدة طويلة هي �صنو�ت جاءت فيها ف�صول وذهبت ف�صول ومل يفكر �حد من 
��صدقائه �و ��صحابه يف �لذهاب �إىل �لبيت �و �حلديقة ملعاينتها خا�صة بعد �ن متت م�صادرة كل ما يف �لبيت 

و��صبح خاويا على عرو�صه فجف �لب�صتان ويب�ص.
مات �لو�يل، ومن جاء بعده �طلق �صر�ح �لتاجر بعدما عرف �نه حب�ص ظلما، وذهب �إىل بيته وعاد له خادم كان 
خمل�صا لرعاه فاأخذ �لتاجر يتذكر جمل�صه يف �حلديقة وما �لقى فيها من جو�هر فت�صاءل يا ترى هل هناك 
من �صئ منها... فذهب �إىل �ملو�صع ذ�ته و�خذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب �الر�ص وجد �حدى جو�هره حتى 
وجدها كلها ومل ي�صع منها و�حدة.. و�صبحان من �أبقاها فقد كانت هي كل ر�أ�ص ماله فحمد �هلل وعلم �نه قد 

بقيت له �أعماله �ل�صاحلة يف �لدنيا.

ال�ساي الأخ�سر لعالج الزهامير
 تو�صل باحثون �أمريكيون �إىل �أن �تباع نظام غذ�ئي يحتوى على مركبات 
موجودة يف �ل�صاى �الأخ�صر و�جلزر ميكن �أن يعك�ص �أعر��صا ت�صبه �أعر��ص 
مر�ص �لزهامير فى �لفئر�ن �ملربجمة ور�ثيا لتطوير �ملر�ص، وهو تقدم 

قد ميهد يوما ما �إىل تطوير عاج للخرف بني �لب�صر.
�لطب جامعة جنوب  كلية  ف��ى  باحثون  ق��اده��ا  – �لتى  �ل��د�ر���ص��ة  وت��دع��م 
)كاليفورنيا( فى �لواليات �ملتحدة، فكرة �لعاج �ملركب، بدال من ر�صا�صة 
�مل�صابني  �الأ���ص��خ��ا���ص  ل��ع��اج  طريقة  �أف�صل  باعتباره   ، و�ح���دة  �صحرية 

مبر�ص �لزهامير.
و�أ�صارت �إىل �أن �لعاج �ملختلط، هو بالفعل معيار �لرعاية الأمر��ص مثل 
�ملفا�صل  و�إلتهاب   ، �لب�صرية  �ملناعة  نق�ص  بفرو�ص  �لعدوى  �ل�صرطان، 

�لروماتويدي.
– �أن  دروي��ة )بيولوجى كيميكال(  ن�صرت فى  – �لتى  �لدر��صة  و�أظهرت 
وحم�ص  �الأخ�صر  �ل�صاى  فى  �مل��وج��ود   ،)EGCG(عن�صر من  مزيجا 
 ، �لطماطم  �جل���زر،  م��ن  ك��ل  ف��ى  �مل��ت��و�ج��دة  و�لعنا�صر   ،)FA( �لفوليك 

�لقمح �ل�صوفان ي�صاعد فى ��صتعادة �لذ�كرة �ملكانية �لعاملة.
كما لوحظ �أنه بعد ثاثة �أ�صهر من �لعاج، �أدت �لفئر�ن �لتى عانت من 

�لزهامير �أد�ء جيد�، مقارنة بالفئر�ن �لتي مل تتناول هذه �لعنا�صر.
ت��اون(، �الأ�صتاذ فى كلية �لطب جامعة )كاليفورنيا(: ال  وقال )ترين�ص 
دو�ء  12 عاما للح�صول على  �إىل   10 ملدة ما بني  �الإنتظار  يجب علينا 
�لغذ�ئية  �لتغير�ت  �إج��ر�ء هذه  �الأ���ص��و�ق.. ميكننا  �إىل  للو�صول  م�صمم 
خ�ص�ص  �حلالية،  للدر��صة  وبالن�صبة  للغاية.  م�صجعة  تبدو  و�لتى  �ليوم 
�لزهامير  �أع��ر����ص مر�ص  ت�صبه  �أع��ر����ص  تعاين من  فئر�   32 �لباحثون 
�إىل و�ح��دة من �أرب��ع جمموعات مع عدد مت�صاو من �لذكور و�الإن��اث ملدة 
30 ملليجر�م لكل كيلوجر�م من وزن �جل�صم،  �أ�صهر. وكانت �جلرعة   3
وهى جرعة يتحملها �الإن�صان ب�صهولة وي�صتهلكها كجزء من نظام غذ�ئى 
�صحي.. و�صدد �لباحثون على �أن نتائج �لدر��صة تعطي م�صد�قية لفكرة 
�أن بع�ص �ملكمات �لغذ�ئية �ملتوفرة ب�صهولة، ميكن �أن توفر حماية �صد 

�خلرف عند �لب�صر.


