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تلوث الهواء مرتبط 

ب�أمرا�ض القلب 
لتلوث  يتعر�ضون  الذين  الأ�ضخا�ص  اأن  اإىل  بريطانية  درا�ضة  ت�ضري 
اإ�ضابتهم بق�ضور يف  املعدلت منه، تزيد احتمالت  اأقل  الهواء، حتى 

القلب.
وفيما مت الربط منذ فرتة طويلة بني تلوث الهواء وزيادة احتمالت 
ال��درا���ض��ة يف دورية  ف��ري��ق  ي��ق��ول  اأو ج��ل��ط��ة،  ب��اأزم��ة قلبية  الإ���ض��اب��ة 
)�ضريكيولي�ضن( اإن الطريقة التي قد تغري بها امللوثات بنية ووظائف 

القلب مل يكن ُيعرف عنها الكثري.
وفح�ص الباحثون بيانات ب�ضاأن التعر�ص لتلوث الهواء املرتبط باملرور 
ونتائج فحو�ص للقلب عن طريق الت�ضوير بالرنني املغناطي�ضي )اإم.

اآر.اآي( تخ�ص 3920 بالغا ل يعانون من اأمرا�ص قلبية.
وخل�ص الباحثون اإىل اأن التعر�ص للج�ضيمات الدقيقة )بي.اإم2.5( 
اأك�ضيد  ث��اين  مثل  وال��ع��وادم  والأدخ��ن��ة  وال�ضخام  الغبار  ت�ضمل  التي 

النرتوجني مرتبط بالإ�ضابة بت�ضخم جانبي القلب.
يف  م��اري  كوين  جامعة  من  الدرا�ضة  باحثي  كبري  اأوجن  ن��اي  ويقول 
لندن "يبدو اأن تلوث الهواء يلحق اأ�ضرارا ب�ضحة القلب حتى لو كان 

التعر�ص له منخف�ضا ن�ضبيا".
واأ�ضاف عرب الربيد الإلكرتوين اأن من يتعر�ضون مل�ضتوى اأعلى من 
اأخذ  بعد  القلب  يف  الت�ضخم  احتمالت  لديهم  زادت  الهواء  ملوثات 

العوامل املحتملة الأخرى التي ت�ضبب ذلك يف العتبار.
التي  الأمن��اط  امللحوظة متاثل  التغريات  تلك  "هذا مهم لأن  وق��ال 

نراها قبل الإ�ضابة بق�ضور يف القلب".
لكن الدرا�ضة مل تكن م�ضممة لإثبات اأن تلوث الهواء يت�ضبب ب�ضكل 

مبا�ضر يف ت�ضخم القلب.

ب�حثون ين�شحون.. ا�شحذ 
عقلك مبران خفيف 

لإعادة  طريقة  اأف�ضل  ب��اأن  اليابان  يف  اأجريت  �ضغرية  درا�ضة  تن�ضح 
اأن  دون  ملدة ق�ضرية  التمرين  العمل هي  �ضاعات  العقل خالل  �ضحذ 

يتطلب ذلك الكثري من الرتكيز.
اأ�ضتاذ م�ضاعد يف كلية  وقال كيتا كاميجو كبري باحثي الدرا�ضة وهو 
علوم الريا�ضة يف جامعة وا�ضيدا يف طوكيو عرب الربيد الإلكرتوين 
لرويرتز هيلث "ت�ضري الدرا�ضة احلالية اإىل اأن املران الب�ضيط اأف�ضل 

من ذلك الذي يتطلب جهدا اإدراكيا متعمقا خالل �ضاعات العمل".
وع�ضرين  بثمانية  اآبي  ريوجي  البحث  يف  و�ضريكه  كاميجو  وا�ضتعان 
رجال وطلبوا منهم اأداء مهام تخترب ما يعرف بالذاكرة العاملة التي 
ت�ضمح للنا�ص باحلفاظ على املعلومات وتطويرها يف عقولهم ب�ضاأن ما 

يعملون عليه من اأهداف ومهام.
واأدى امل�ضاركون اختبارات للذاكرة العاملة قبل ثالث فرتات اختبار 
بثالثني  وبعدها  مبا�ضرة  وبعدها  متفرقة  اأي���ام  ثالثة  يف  خمتلفة 

دقيقة. ومت اختيار فرتات الختبار ع�ضوائيا وا�ضتغرقت 25 دقيقة.
ثابتة ويف مترين  دراج��ة  على  امل�ضاركون  الختبارات مترن  اأح��د  ويف 
اآخر اأدوا مهمة اإدراكية خالل جلو�ضهم على تلك الدراجة دون التمرن 
الريا�ضي واملهمة  التمرين  الثالث فقد مزج بني  اأما الختبار  عليها 

العقلية.
اأثر  ل��ه  الريا�ضي  التمرين  اأن  اأظ��ه��رت م��ن قبل  ق��د  وك��ان��ت درا���ض��ات 
اإيجابي على قدرة النا�ص على التخطيط والنتباه والتذكر والتعامل 

مع عدة مهام يف وقت واحد.
الباحثون وجود حت�ضن يف الدقة وفرتات ال�ضتجابة  وبالتايل توقع 
التدريب  اللذين ت�ضمنا  الختبارين  بعد  العاملة  الذاكرة  اختبار  يف 

البدين.
وظهرت الآثار الإيجابية للتمرين فقط بعد 30 دقيقة من ا�ضتخدام 

الدراجة الثابتة.
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اأغذية منزلية  �شحرية 
تنظف القولون 

يوؤدي القولون دورا حموريا يف عملية اله�ضم لدى الإن�ضان ولذلك ين�ضح 
خرباء ال�ضحة باحلر�ص على �ضالمته من خالل اتباع نظام غذائي متزن، 

والقيام ببع�ص اخلطوات الب�ضيطة لتفادي تبعات خطرية.
وي�ضاعد القولون اأو الأمعاء الغليظة ج�ضم الإن�ضان على امت�ضا�ص ال�ضعرات 
احلرارية والعنا�ضر املغذية الأخرى، واإذا قام ال�ضخ�ص بتنظيف القولون 
اأخطار  من  كبري  حد  اإىل  نف�ضه  يقي  فاإنه  منتظم  نحو  على  ال�ضموم  من 

الأمعاء املتهيجة والإم�ضاك وال�ضرطان.
الأمعاء  تخلي�ص  اإىل  مفيدة  اأغذية  تناول  عرب  القولون  تنظيف  وي��وؤدي 
الإن�ضان  يتخذ  مل  اإذا  م��وؤذي��ة،  ب�ضورة  تتفاقم  التي  ال�ضموم  من  الغليظة 
اإجراًء وقائيا يف الوقت املنا�ضب. وبح�ضب ما نقلت "بولد �ضكاي" فاإن اأوىل 
خطوات تنظيف القولون تتم عرب الإكثار من �ضرب املاء، فقبل تناول وجبة 
اأن ي�ضرب كوبني من املاء بعد و�ضع القليل  الفطور مثال يجدر بالإن�ضان 
من ملح البحر اأو ملح الهماليا. موازاة مع ذلك، ي�ضاعد خل التفاح على 
اإىل ما يحتوي عليه من مواد م�ضادة لالأك�ضدة  بالنظر  القولون  تنظيف 
وحلماية  الأم��ع��اء،  يف  البكترييا  م��ن  مفيدا  نوعا  حتفز  اأخ���رى  ومكونات 
اإقباله  يكرث  اأن  بالإن�ضان  اأي�ضا  يجدر  اجل�ضم،  من  احل�ضا�ص  اجل��زء  ه��ذا 
على اخل�ضراوات والفواكه واملك�ضرات التي ت�ضم ن�ضبا مهمة من الألياف 
�ضل�ص،  ه�ضم  على  ي�ضاعده  ما  يحتاج  اجل�ضم  اأن  ومب��ا  ال�ضيلولوز.  وم��ادة 
يقدم ع�ضري الليمون خدمة كبرية يف هذا اجلانب فهو يحتوي على حم�ص 
الغذائي  التمثيل  عملية  على  اإيجابا  ينعك�ص  اأن��ه  كما  املفيد،  الكريكتيك 

املعروفة ب�"امليتابوليزم".

خط�أ ت�ريخي اأثن�ء 
الطهي البطيء

خطاأ  على  ال�ضوء  طهي  خبرية  �ضلطت 
�ضائع يرتكبه معظم هواة اإعداد الطعام، 
ا���ض��ت��خ��دام وع����اء ال��ط��ه��ي البطيء  ع��ن��د 

الذي يعمل بالكهرباء.
ويف�ضل كثريون ا�ضتخدام هذا النوع من 
ل�ضهولته، حيث تو�ضع مكونات  الأوعية 
لتن�ضج  وت�����رتك  واح�����دة  م����رة  ال��ط��ع��ام 

بحرارة غري عالية، وباأقل جمهود.
يف  الطهي  خبرية  دوما�ضيا،  موناز  لكن 
الأمريكية،  هاو�ضكيبنج"  "غود  جملة 
اللحم مع باقي الأطعمة  اإن ترك  قالت 
ي��ع��د خطاأ  ال���ب���ط���يء  ال��ط��ه��ي  يف وع�����اء 
�ضائعا. ون�ضحت اخلبرية بت�ضوية اللحم 
حتى  م��ن��ف��رد  ب�ضكل  ال��ب�����ض��ل  بع�ص  م��ع 
اإ�ضافة  قبل  ال��ب��ن��ي،  ال��ل��ون  اإىل  يتحول 
على  احل�ضول  اأج��ل  من  املكونات،  باقي 

مذاق اأف�ضل للوجبة.
كما اأو�ضت بت�ضفية ن�ضف ال�ضوائل التي 
املكونات  اإ���ض��اف��ة  ق��ب��ل  ال��ل��ح��م  يخرجها 
الأخرى، حتى ل ت�ضبح الوجبة "مائية" 

بقدر اأكرب من الالزم.

احذر �شرب  الطفل على 
وجهه حتى لو للمزاح..  �ص 23

الرج�ل يف�شلون 
الأعم�ل املنزلية 

قد ل تكون اأعمال التنظيف واجللي 
املمتع  ب���الأم���ر  امل���ن���زل  وال��غ�����ض��ي��ل يف 
للرجال  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  ل��ك��ن��ه��ا  وامل�����ض��ل��ي، 
ما  اإذا  ال���ع���ن���اء،  ت�����ض��ت��ح��ق  اأن  مي��ك��ن 

قورنت بالعمل خارج املنزل.
اأن  جديدة  بريطانية  درا�ضة  وج��دت 
الرجال اأكرث �ضعوراً باملتعة يف العمل 
املتو�ضط،  الن�ضاء يف  املنزل من  خارج 
اأن العمل ملدة طويلة، يكون  يف حني 
له تاأثري �ضلبي اأقوى عليهم. وعندما 
التي  الأن�ضطة  تقييم  منهم  يطلب 
الكثريون  يف�ضل  ي��وؤدوه��ا،  اأن  ميكن 
الوظيفة،  ع��ل��ى  امل��ن��زل��ي��ة  الأع����م����ال 
بالن�ضبة  معاك�ضاً  الأم��ر  يكون  بينما 
اأك�ضفورد  ج��ام��ع��ة  وط��ل��ب��ت  للن�ضاء. 
من حوايل 4 اآلف �ضخ�ص يف اململكة 
�ضعورهم  م�����دى  ت��ق��ي��ي��م  امل���ت���ح���دة، 
باملتعة بالأن�ضطة اليومية طوال اأيام 
درجات،   7 مقيا�ص  وعلى  الأ���ض��ب��وع، 
 4.5 على  املنزلية  الأع��م��ال  ح�ضلت 
لالأعمال   4.4 م��ق��اب��ل  ل���ل���رج���ال، 
املكتبية خارج املنزل، بح�ضب �ضحيفة 
ويقول  ال���ربي���ط���ان���ي���ة.  م���ي���ل  دي���ل���ي 
اأجرى  ال��ذي  وال��رثي  بيري  الدكتور 
اإن ذل���ك رمب���ا ي��ع��ود لأن  ال���درا����ض���ة، 
بالأعمال  يقومون  ما  عادة  الرجال، 
بينما  اإبداعاً،  اأكرث  بطريقة  املنزلية 
الأعمال  يف  وقتهن  الن�ضاء  مت�ضي 
اأن  اململة. وميكن  التقليدية  املنزلية 
العمل  خالل  بالتوتر  ال�ضعور  يكون 
خارج املنزل، عاماًل اآخر يدفع الكثري 
الأعمال  تف�ضيل  اإىل  ال��رج��ال  م��ن 
املنزلية، يف حني اأن العمل الوظيفي 
من  كثري  يف  يكون  للن�ضاء  بالن�ضبة 
الأحيان هروباً من م�ضوؤوليات املنزل 
والعمل غري املوؤجور الذي يقمن به 

ب�ضكل يومي.

العلم يحذر من 
خدعة التخفي

ح���ذر ع��ل��م��اء ن��ف�����ض��ي��ون م���ن تنفيذ 
الأطفال،  م��ع  التخفي"  "خدعة 
بعد النت�ضار الكثيف ملقاطع فيديو 
ت�����ض��ور ه����ذه احل��ي��ل��ة ع��ل��ى مواقع 

التوا�ضل الجتماعي.
لعبة  اإج���راء  على  اخل��دع��ة  وتعتمد 
�ضحرية غري حقيقية واإيهام �ضخ�ص 
لكن  طريفة،  كدعابة  باختفائه  ما 
ع��ن��د ت��ن��ف��ي��ذه��ا م���ع الأط����ف����ال قد 
وف���زع.  ب��ك��اء  ب��ن��وب��ات  ل��ه��م  تت�ضبب 
اللعبة  اأثارت  الفكرة،  ورغم طرافة 
موجة غ�ضب على مواقع التوا�ضل، 
الأطفال  مع  تاأديتها  عند  �ضيما  ل 
بعد انت�ضار مقاطع فيديو تظهرهم 
يف ح��ال��ة خ���وف ه�����ض��ت��ريي. وقالت 
فيونا مارتن خبرية الطب النف�ضي 
النف�ضية  لل�ضحة  �ضيدين  مركز  يف 
لالأطفال باأ�ضرتاليا، اإن احليلة تعد 
خطرية عند تنفيذها مع الأطفال.

كيف تزيد طول الطفل 
خالل مرحلة النمو؟

بوا�ضطة  ال���ط���ف���ل  ط�����ول  ي���ت���ح���دد 
وبعد  والتغذية.  الوراثية  العوامل 
يتباطاأ  الأول  ع��ام��ه  ال��ط��ف��ل  ب��ل��وغ 
م��ع��دل من��و ال��ط��ول، ث��م ي���زداد مرة 
ويكون  املراهقة،  مرحلة  يف  اأخ��رى 
 8 �ضن  بني  للفتيات  بالن�ضبة  ذل��ك 
 10 ب���ني  ول��ل�����ض��ب��ي��ان  ���ض��ن��ة،  و13 
الإج����راءات  اأه���م  اإل��ي��ك  �ضنة.  و15 
ب��ه��ا مل�ضاعدة  ال��ق��ي��ام  ال��ت��ي مي��ك��ن��ك 
اأق�ضى  اإىل  ال��و���ض��ول  على  الطفل 
جليناته  وف����ق����اً  ل����ه  مم���ك���ن  ط�����ول 

الوراثية:
مبكراً،  ال��ف��را���ص  اإىل  ال���ذه���اب   *  
واحل�����ض��ول على م��ا ب��ني 10 و12 

ال�  ال�ضنوات  خالل  النوم  من  �ضاعة 
الأوىل من حياة الطفل.  10

ي��ك��ف��ي م��ن الربوتني  ت��ق��دمي م��ا   *
وفيتامني  واحل���دي���د  وال��ك��ال�����ض��ي��وم 
ذلك  وي��ت��وف��ر  ل��ل��ط��ف��ل،  و"د"  "اأ" 
واحلليب  وال��ب��ي�����ص  الأ����ض���م���اك  يف 
والأجبان اإىل جانب م�ضادر اأخرى.

* ممار�ضة ن�ضاط بدين ي�ضاعد على 
ال�ضباحة،  وخا�ضة:  ال��ط��ول،  زي���ادة 
والعقلة،  احلبل،  ونط  ال�ضلة،  وكرة 

واألعاب الت�ضلق.
* وب�ضكل عام، حافظ على الزيارات 
ال�����دوري�����ة ل��ل��ط��ب��ي��ب مل���ت���اب���ع���ة منو 

الطفل.

ال�ضريكني،  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ت��ف��رت  رمب���ا   : ال��ع��الق��ة  -1فتور 
اأمام  عائقا  تقف  التي  احلواجز  جميع  ت�ضقط  وبالنف�ضال 

حرية هذه العالقة.
النف�ضال يعني احلرية املطلقة يف  احلرية:  من  املزيد   2-
مواعيد اخلروج والعودة اإىل املنزل بعيدا عن اإيجاد مربرات 

عند العودة يف وقت متاأخر اإىل املنزل.
العالقات  خ����رباء  ي���رى  ب��ال��ن��ف�����ص:  ال��ث��ق��ة  م��ن  امل��زي��د   3-
اأحد  وي�ضعر  النزاعات  فيها  تكرث  التي  العالقة  اأن  الزوجية 
الثقة  اإىل �ضعف  ت��وؤدي  الآخ��ر،  الطرف  ب�ضيطرة  ال�ضريكني 
الثقة  ا�ضتعادة  على  ي�ضاعد  النف�ضال  ان  يعني  ما  بالنف�ص، 

بالذات .
زهور اأوع�ضاء وغريها من الهدايا  باقة  الهدايا:  توفري   4-

التذكارية بني ال�ضريكني
 ، الوقت  من  املزيد  يعني  النف�ضال  الوقت:  من  املزيد   5-
الوقت  با�ضتغالل  ال��زوج��ي��ة  ال��ع��الق��ات  خ���رباء  ين�ضح  وه��ن��ا 
والبكاء  املنزل  يف  البقاء  عن  والبتعاد   ، ومفيد  فعال  ب�ضكل 
على الأطالل، وذلك باخلروج من املنزل وممار�ضة الريا�ضة 
ت�ضاعد  التي  املفيدة  الأم��ور  من  وغريها  املحببة  والهوايات 

على تقبل النف�ضال ب�ضكل اأ�ضرع.
-6 مزيد من الراحة: يرى خرباء نف�ضيون اأن النف�ضال هو 
اأف�ضل و�ضيلة ت�ضاعد على ا�ضتعادة الراحة النف�ضية والهدوء 

بعد النزاعات التي غالبا ما ت�ضتهلك كثريا من الطاقة.
القيام  ب�ضريك  الرتباط  يفر�ص  الروتني:  عن  بعيدا   7-
الغ�ضيل  والتنظيف  الطبخ  مثل  الرويتينة  الواجبات  ببع�ص 
الهوايات  بع�ص  مم��ار���ض��ة  ع��ن  لالبتعاد  ي��دف��ع  م��ا  وغ��ريه��ا، 

امل��ح��ب��ب��ة م��ث��ل ال����ق����راءة ومم���ار����ض���ة ال��ري��ا���ض��ة ال���ت���ي ي�ضعى 
اأقل:  توتر   8- النف�ضال.  بعد  اإليها  العودة  اإىل  الكثريون 
غالبا  التي  املحادثات،  تنتهي  الزوجني  بني  العالقة  بانتهاء 
اأو  املنزلية  الأم��ور  امل�ضاعدة يف  ب�ضاأن  ما تخلق ح��الت توتر، 
التاأخر يف املواعيد اأو ن�ضيان منا�ضبات مهمة مثل منا�ضبة عيد 

احلب اأو عيد ميالد وغريها.
نهاية  مطلقا  يعني  ل  العالقة  ف�ضل  جديدة:  اأه��داف   9-
اأن��ه��ا جتربة �ضاعدت  النف�ص  ي��رى بع�ص خ��رباء  ب��ل  احل��ي��اة، 
الأم��ر الذي ي�ضهل لهم عملية  الكثري،  ال�ضريكني على تعلم 

البحث عن �ضريك جديد باملوا�ضفات املرغوبة.
النزاعات  يعني نهاية ع�ضر  النف�ضال  م�ضاد:  �ضعور   10-
وال�ضتمتاع  ال���ذات  على  والع��ت��م��اد  ال�ضريك  م��ع  امل�ضتمرة 

باحلرية املطلقة

على اآالم احلب؟ تتغلب  قتل"..كيف  ما  احلب  "ومن 
اإن�ضان تقريبا عانى من لوعة احلب واآلم��ه لذلك يقال  كل 
اأن "احلب عذاب" و"من احلب ما قتل". وحتدث اآلم احلب 
كرد فعل على فقدان عزيز، هو يف الغالب �ضريك احلياة، اأو 
اآلم احل��ب، وكيف  اأعرا�ص  احلب من طرف واح��د. فما هي 

ميكن التغلب عليها؟
من  ال��ك��ايف  بالهتمام  حتظى  ل  احل��ب  اآلم  معاناة  اأن  رغ��م 
على حياة  ب�ضدة  نف�ضها  تعك�ص  قد  اأنها  اإل  الطبية،  الناحية 
يف  الدخول  مثل  وخيمة  نتائج  لها  ويكون  ال�ضخ�ص  و�ضحة 
حالة اكتئاب الذي قد يقود اإىل النتحار، ح�ضب ما ذكر موقع 

"اأومنيديا" الأملاين.

اأعرا�ض اآالم احلب ومراحله
امل��ث��ال: ت��راج��ع كبري يف  اأع��را���ص اآلم احل��ب على �ضبيل  م��ن 
الجتماعية  العزلة  املعدة،  يف  م�ضاكل  املهني،  الأداء  م�ضتوى 
اأو الإف����راط يف  ب��الآخ��ري��ن، ف��ق��دان ال�ضهية  وق��ل��ة اله��ت��م��ام 
تناول الطعام، تراجع الن�ضاط واحليوية، ال�ضلوك العدواين، 
فقدان الوزن، الأرق وم�ضاكل يف النوم، اخلوف من امل�ضتقبل، 
املزاج املكتئب اأو الدخول يف حالة اكتئاب، الإفراط يف تعاطي 

الكحول والتدخني ب�ضراهة.
ب��ع��دة مراحل  اآلم احل��ب  ي��ع��اين م��ن  ال���ذي  ال�ضخ�ص  ومي��ر 
اأن ي�ضدق،  اأو ل ي�ضتطيع  اأن��ه يف بداية الأم��ر ل يريد،  منها 
بالذنب  ال�ضعور  ه��ي  التالية  وامل��رح��ل��ة  ي��ح��ب.  م��ن  فقد  اأن���ه 
واخل�ضارة وعدم القدرة على اإعادة ترتيب امل�ضاعر والعواطف، 
ل�ضيما اإذا مل ي�ضتطع ال�ضخ�ص "امل�ضاب" الدخول يف عالقة 
النظر نحو  تدريجيا يف  ال�ضخ�ص  يبداأ  ثم  عاطفية جديدة. 
امل�ضتقبل واإعادة ترتيب و�ضعه احلياتي بعقالنية من منطلق 
اأن احلياة ممكن اأن ت�ضتمر بدون ذلك ال�ضخ�ص، ثم � املرحلة 
واخلروج  جديدة  حياة  لبدء  بال�ضتعداد  واملتمثلة   � الأخ��رية 
من قوقعة العزلة، والنظر اإىل املا�ضي كمجرد ذكريات لي�ص 
اإط��ار هذه الذكريات قد يت�ضبب  البقاء يف  اأن  اإل، مع احلذر 

يف انتكا�ضه.
ويبقى ال�ضوؤال الأهم هو كم يحتاج ال�ضخ�ص لكي يتجاوز هذه 
املراحل ويعود اإىل حياته الطبيعية. ل�ضك اأن الأمر يختلف 
من �ضخ�ص لأخر، ففيما قد يحتاج البع�ص اإىل عدة اأ�ضابيع 
�ضنوات حتى  اآخرين لعدة  الو�ضع لدى  اأ�ضهر، قد ي�ضتمر  اأو 

يتعافون من اآلم احلب.

النف�ش�ل  جتعل  اأ�شب�ب   10
عن �شريك احلي�ة مفيدًا

ميكن  عاطفية  جتربة  اأ�سوء  االنف�سال  اأن  البع�ض  يعترب 
املرور بها اإال اأن بع�ض خرباء العالقات الزوجية يرون اأن 
ا�ستعر�ست  االأملانية  بيلد  جملة  كثرية.  فوائد  لالنف�سال 

�سريك احلياة. عن  لالنف�سال  مفيدة  فوائد   10

باالنف�سال،  التفكري  اإىل  تدفع  التي  االأ�سباب  تختلف 
اأحيانا،  الطرفني  م�سدود بني  اإىل طريق  الو�سول  ورغم 
هذه  ات��خ��اذ  قبل  احل�سابات  اإع���ادة  اإىل  البع�ض  مييل 

اخلطوة خوفا من الوحدة، ولكن هناك بع�ض احلاالت التي 
تكون فيها ا�ستمرارية العالقة الزوجية م�ستحيلة، وهنا 
االنف�سال،  ب�سرورة  الزوجية  العالقات  خ��رباء  ين�سح 

ملاذا  تو�سح  اأ�سباب  ع�سرة  ا�ستعر�ست  االأملانية  بيلد  جملة 
كال  ينتظر  وم��اذا  احل��االت  بع�ض  يف  جيدا  االنف�سال  يكون 

الطرفني بع�ض االنف�سال.
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�ش�ؤون حملية

ت�ساحبه عرو�ض مو�سيقية من ال�سعوب 

معر�ض العني للكت�ب 2018 ين�ق�ض ق�ش�ي� الإبداع والفكر 

حممد ب�لرك��ض يكّرم ال�ش�عر حمد حممد ب�لكيلة الع�مري

�شف�ري العني تقدم رحالت مدر�شية للتعرف على احليوان�ت املهددة ب�لنقرا�ض وبرامج احلف�ظ عليه�

•• العني - الفجر

حت���ت رع���اي���ة ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ط��ح��ن��ون بن 
حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
ال�ضرقية ،ك�ضفت دائرة الثقافة ال�ضياحة- 
الثقايف  ال��ربن��ام��ج  تفا�ضيل  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي 
امل�����ض��اح��ب ل��ل��دورة ال��ع��ا���ض��رة م��ن معر�ص 
العني للكتاب الذي يقام خالل الفرتة من 

اأكتوبر.   2 اإىل  �ضبتمرب   23
ال��ع��دي��د من  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج  يت�ضمن 
التفاعلية  احل��واري��ة  واجلل�ضات  ال��ن��دوات 
الإماراتيني،  وال��ف��ك��ر  ال��ث��ق��اف��ة  رواد  م��ع 
الأم�ضيات  م����ن  ب���اق���ة  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة 

املو�ضيقية. 
املدير  ع���ل���ي،  اآل  م���اج���د  اهلل  ع��ب��د  وق�����ال 
يف  الكتب  دار  لقطاع  ب��الإن��اب��ة  التنفيذي 
 " – اأب��وظ��ب��ي:  وال�ضياحة  الثقافة  دائ���رة 
العام  ه��ذا  للكتاب  العني  معر�ص  يحتفل 
بالتزامن  لنطالقته  العا�ضرة  بالذكرى 

مع احتفائنا ب� "عام زايد"، الوالد املوؤ�ض�ص 
والقائد الذي طاملا قدم دعمه الالحمدود 
للتعليم والثقافة، باعتبارهما من الركائز 
وبناء  وال���ت���ط���ور  ل��ل��ن��ه��و���ص  الأ����ض���ا����ض���ي���ة 
للكتاب  العني  معر�ص  وي�ضعى  الإن�����ض��ان. 
اجلمهور  وت�ضجيع  احل����وار  تكري�ص  اإىل 
الكتاب  ول��ق��اء  التفاعلية  امل�����ض��ارك��ة  ع��ل��ى 

واملفكرون وجهاً لوجه". 
يطرح الربنامج الثقايف امل�ضاحب ملعر�ص 
الفكر  ق�ضايا  م��ن  العديد  للكتاب  العني 
للنقا�ص.  ال��ث��ق��ايف  امل�����ض��ه��د  يف  والإب��������داع 
بعد�ضة  "الكتابة  بعنوان  ن��دوة  بينها  م��ن 
من  ك��ل  فيها  يتحدث  وال��ت��ي  الكامريا"، 
والتي  امل�ضكري،  وحممد  الظاهري  نا�ضر 
تناق�ص كيف ميكن للم�ضور اأن يكتب ق�ضة 
ما دون اللجوء اإىل الكلمات ، وندوة "اأدب 
اأجيال الكتابة" والتي  الأطفال: م�ضتقبل 
�ضقر  ب��ن��ت  م���رمي  ال�ضيخة  فيها  ت�����ض��ارك 
ملناق�ضة مدى  ال�ضريف،  وبثينة  القا�ضمي، 

حاجتنا اإىل الرتكيز على اأدب الطفل، مع 
واإن�ضراف  التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  ت�����ض��ارع 
الأطفال اإىل الأجهزة اللوحية عو�ضاً عن 

الكتاب.  
ا�ضت�ضراف  الإماراتية:  "الق�ضة  ندوة  اأما 

يف  ال�ضرد  دور  فتناق�ص  ال�ضرد"  م�ضتقبل 
كتابة الق�ضة اأو الرواية اأو اأي �ضنف اأدبي 
اأن  اإب��داع��ي  اإم���ارات���ي، وك��ي��ف ميكن لعمل 
واملجتمعية  النف�ضية  التفاعالت  يعك�ص 
الكاتبة  وتقدمها  مميز،  ���ض��ردي  باأ�ضلوب 
والروائية،  الأط����ف����ال  ق�����ض�����ص  وم���وؤل���ف���ة 
"امل�ضرح  ن���دوة  وك��ذل��ك  امل��رزوق��ي.  �ضيماء 
يف الإم��ارات: م�ضرحيات اأم م�ضرح حياة"، 
التجربة  م���ن  ع���ام���اً   68 ت��ن��اق�����ص  وال���ت���ي 
تاأثريها  وم���دى  الإم�����ارات،  يف  امل�ضرحية 
الدكتور  الفنان  ويقدمها  املجتمع،  على 

حبيب غلوم العطار.
ي�ضعى  اأن�ضطته  م��ن  العديد  خ��الل  وم��ن 
الربنامج الثقايف اإىل ت�ضليط ال�ضوء على 
ال�ضاحة الفنية، وذلك با�ضت�ضافة عرو�ص 
م��و���ض��ي��ق��ي��ة م��ت��ن��وع��ة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا عر�ص 
�ضريوي  والذي  بلو�ض�ضتان"،  من  "اأحلان 
القدمية  بلو�ض�ضتان  ح�ضارة  ع��ن  الكثري 
الفلكلوري،  املو�ضيقي  الأزي��اء والأداء  عرب 

الرو�ضية"،  "الدمية  وعر�ص ماتريو�ضكا 
الكال�ضيكية  امل��و���ض��ي��ق��ى  ���ض��ي��ق��دم  ال�����ذي 
ب���ت���اري���خ كبري،  ال���رو����ض���ي���ة ال���ت���ي حت���ظ���ى 
وح�ضور عاملي وا�ضع، ويوؤديها فنانون كبار 

يلهمون ع�ضاق املو�ضيقى الكال�ضيكية. 
وع��ر���ص ب��ح��ر ال��ف��ج��رية، وال����ذي يقدمه 
اأكادميية  وط��ل��ب��ة  ف��ن��اين  م���ن  جم��م��وع��ة 
بقيادة  اجل���م���ي���ل���ة  ل���ل���ف���ن���ون  ال����ف����ج����رية 
ال��ف��ن��ان ع��ل��ي احل��ف��ي��ت��ي، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
موؤ�ض�ضة  تقدمها  اجل���از  ملو�ضيقى  ع��ر���ص 
م���اي ميو�ضك ه��ي��د، وع��ر���ص م��ري���ض��ي ام 

للمو�ضيقى الهندية. 
ي��ف��ت��ح م���ع���ر����ص ال���ع���ني ل��ل��ك��ت��اب اأب����واب����ه 
ل�ضتقبال الزوار يومياً من ال�ضاعة التا�ضعة 
�ضباحاً حتى الواحدة ظهراً، ومن ال�ضاعة 
اخلام�ضة ع�ضراً حتى التا�ضعة م�ضاًء، ويوم 
اجلمعة من اخلام�ضة ع�ضراً اإىل التا�ضعة 
م�ضاًء يف مركز العني للموؤمترات، الدخول 

جماناً.

•• العني - الفجر

كّرم ال�ضيخ حممد حمد بالركا�ص العامري ع�ضو املجل�ص ال�ضت�ضاري 
بالكيلة  حممد  حمد  الإم���ارات���ي  ال�ضاعر  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  ال��وط��ن��ي 
العامري تقديراً ملا قدمه من ق�ضائد وطنية وان�ضانية توثق اإجنازات 
اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  املوؤ�ض�ص  مبناقب  وتفتخر  الغايل  الوطن 
ن��ه��ي��ان رح��م��ه اهلل ومب�����ض��رية وح��ك��م��ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة، اإىل جانب 
التكرمي  حفل  ح�ضر  امل�ضلحة،  قواتنا  ب��ط��ولت  متجيد  يف  ق�ضائده 
�ضامل  الدكتور  ال�ضيخ  العني،  منطقة  يف  اليحر  مبدينة  اأقيم  ال��ذي 
�ضابقاً،  الحت��ادي  الوطني  املجل�ص  ع�ضو  العامري  بالركا�ص  حممد 

وعدد من ال�ضعراء وال�ضخ�ضيات واأبناء العني 
واأثنى ال�ضيخ حممد حمد بالركا�ص العامري يف كلمته باملنا�ضبة على 
وتعرب  تعك�ص  التي  والجتماعية  الوطنية  وق�ضائده  ال�ضاعر  م�ضرية 
الر�ضيدة، من  الوطن يف حبهم لوطنهم وقيادتهم  اأبناء  عن وج��دان 
ال�ضيخ حممد بن  العامري مبادرة  بالكيلة  ال�ضاعر حمد  �ضكر  جهته 
باقة من ق�ضائده على م�ضامع  ق��راأ  ثم  التكرمي،  ركا�ص على حفاوة 

احل�ضور. 
كما حتدث يف املنا�ضبة عدد من احل�ضور الذين ا�ضادوا بال�ضاعر املكرم 
درعاً  بالركا�ص  حممد  ال�ضيخ  ق��دم  اخل��ت��ام  ويف  امل��م��ي��زة.  وق�ضائده 

تذكارياً لل�ضاعر ، كما تخلل املنا�ضبة ماأدبة ع�ضاء تكرميية.

••  العني – الفجر

املتنامية  التعليم  م�ضرية  م��ع  ان�ضجاما 
دعم  اه����داف����ه����ا يف  و����ض���م���ن  ب���ا����ض���ت���م���رار 
تقدم  ال�ضتك�ضافية  التعليمية  التجارب 
حديقة احليوانات بالعني جتربة تفاعلية 
ابتكارية للطلبة من خالل جولت �ضفاري 
العني الفريقية الأكرب من �ضنع الإن�ضان 

يف العامل.
وتاأخذ ال�ضفاري الطلبة يف جولة تعليمية 
يقدمها فريق من اإماراتي من املر�ضدين 
�ضون  جم�����ال  يف  خم��ت�����ص  ال�����ض��ي��اح��ي��ني 
فيها  ي�ضهد   ، ال��ربي��ة  واحل��ي��اة  الطبيعة 
ال��ط��ل��ب��ة م��زي��ج��ا م��ت��ن��وع��ا م���ن ال�����رباري 
الفريقية يف قلب مدينة العني من خالل 
حيوانات  ح���ول  تفاعلية  م��ع��رف��ي��ة  رح��ل��ة 
، يراها الطالب امامه  هددها النقرا�ص 
بكافة  اليومية  حياتها  مت��ار���ص  مبا�ضرة 

تفا�ضيلها املذهلة.
وتنطلق رحلة ال�ضفاري يف مركبة مهيئة 

بجميع دواعي ال�ضالمة والراحة ل�ضمان 
مغامرة م�ضوقة يف عامل ت�ضكنه احليوانات 
الفريقية كالزراف وحمار الوح�ص وظبي 
من  وكثري  وال�ضود  القرن  ووحيد  �ضيبل 
احليوانات املميزة و املتنوعة تتعاي�ص معا 

يف موائل فريدة من نوعها.
دق��ي��ق��ة جلميع   30 ال��رح��ل��ة  وت�����ض��ت��غ��رق 
امل��راح��ل ال��درا���ض��ي��ة مم��ن ت��ف��وق اعمارهم 
معلميهم  مع  ينطلقون  �ضنوات،  اخلم�ص 
املدربني  الماراتيني  ال�ضفاري  ومر�ضدي 
يف  والراغبني  املهتمني  مع  التعامل  على 
التعرف على ف�ضائل و طبائع احليوانات 
الف��ري��ق��ي��ة امل��ه��ددة ب��الن��ق��را���ص وجهود 
امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة يف احلفاظ  احل��دي��ق��ة 
ع��ل��ي��ه��ا وع���ل���ى ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي على 

الر�ص.
البلو�ضي  ي��و���ض��ف  ع��م��ر  اك���د  م���ن ج��ان��ب��ه 
مدير اإدارة الت�ضويق و الت�ضال املوؤ�ض�ضي 
يف حديقة احليوانات بالعني ان احلديقة 
اكرث  التعليمية  العملية  جعل  اىل  ت�ضعى 

ثراء و مرونة وتفاعال من خالل التعليم 
الطبيعة  مكونات  مع  والتعاطي  امليداين 
لدى  املعلومة  ير�ضخ  وح��ي  مبا�ضر  ب�ضكل 
بطرق  التعليم  عجلة  ي��دع��م  و  ال��ط��ال��ب 
حديثة و مبتكرة تنمي مهارات الطالب و 

الطالب  التعليم متعة يوا�ضل  جتعل من 
رغبته يف احل�ضول عليها .

ال��ذي مت  العني  ان �ضفاري  بالذكر  جدير 
افتتاحها عام 2016 تعد نقلة نوعية يف 
عامل احلياة الربية، تاأخذ الزائر يف رحلة 

عوامل  ف��ي��ه��ا  ت��ت��ج��ان�����ص 
الطبيعة ال�ضحراوية والنباتية واحليوانية 
كم   2 م�ضاحة  على  الب�ضري  الإب���داع  م��ع 
مربع من عجائب وجماليات الطبيعة مع 
ا�ضتطاعت  الن��ق��را���ص،  داهمها  حيوانات 

من  احلديقة  يف  الطبيعة   �ضون  ب��رام��ج 
اأبو  امل��ه��ا  مثل  واإك��ث��اره��ا،  عليها  احل��ف��اظ 
حراب والظبي اأبوعد�ص ) معقوف القرن 
متعددا  عاملا  العني  �ضفاري  ت�ضم  كما    .)
من احليوانات مثل الأ�ضد ووحيد القرن 

الذي  الأم��ر   ، والنعام وغريها  وال���زراف، 
يجعل �ضفاري العني معياراً عاملياً مل�ضاريع 
����ض���ون ال��ط��ب��ي��ع��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ، 
اإ�ضافة لدورها التثقيفي باأهمية احلفاظ 

على الأنواع الربية لالأجيال القادمة.

ج�معة زايد والهيئة الحت�دية 
للرق�بة النووية  توقع�ن مذكرة 

تف�هم للتع�ون البحثي والتدريبي
•• اأبوظبي – الفجر

مذكرة  النووية  للرقابة  الحت��ادي��ة  والهيئة  زاي��د  جامعة  م��ن  ك��ٌل  ��ع��ت  وقَّ
تفاهم حول تعزيز التعاون يف جمالت البحوث والتدريب وتبادل املعلومات 

املتعلقة بالر�ضد البيئي. 
وقع املذكرة كل من �ضعادة الأ�ضتاذ الدكتور ريا�ص املهيدب، مدير جامعة 
زايد وكري�ضرت فيكتور�ضن املدير العام للهيئة الحتادية للرقابة النووية، 

وذلك يف احلفل الذي اأقيم بهذه املنا�ضبة يف حرم اجلامعة باأبوظبي. 
وتوفر املذكرة اإط��اراً للتعاون بني اجلانبني ملدة خم�ص �ضنوات يف جمالت 
مثل البحوث والتدريب والتوعية حول القيا�ص الإ�ضعاعي وما يتعلق بذلك 

من تقييم بيئي ووقاية بيئية. 
مع  املذكرة  ه��ذه  لتوقيع  �ضعداء  اإننا  التوقيع:  حفل  خ��الل  املهيدب  وق��ال 
يف  والبيئة  املجتمع  حماية  بها  املنوط  النووية،  للرقابة  الحتادية  الهيئة 
دولة الإمارات العربية املتحدة من املخاطر النووية والإ�ضعاعية املحتملة، 
فيما  املعرفة  لتبادل  من�ضة  مبثابة  �ضيكون  التعاون  هذا  اأن  من  وواثقون 
بيننا، حيث �ضيوفر الفر�ضة للطلبة والباحثني باجلامعة للعمل جنباً اإىل 
جنب مع خ��رباء الهيئة وامل�ضاركة يف تدريبات وور���ص عمل حم��ددة لدعم 
املهام التي يتم القيام بها يف املخترب البيئي الإ�ضعاعي الذي تعمل الهيئة 

على اإن�ضائه وت�ضغيله.  
التعاون، �ضيتمكن طلبة جامعة زايد من ح�ضور  واأ�ضاف: كجزء من هذا 
الهيئة.  التخرج يف  قبل  ما  تدريبات مرحلة  التدريبية وكذلك  الفعاليات 
اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية  وعالوة على ذلك، �ضتتيح الهيئة للباحثني من 
اإىل اخلربة  باأن�ضطة بحثية م�ضرتكة. وبالنظر  القيام  باجلامعة وطلبتها 
للرقابة  الحتادية  الهيئة  يف  تتوفر  التي  الوا�ضعة  والتقنية  التخ�ض�ضية 
النووية والكفاءات التعليمية التي حتظى بها جامعة زايد، فاإننا نتوقع اأن 

يثمر هذا التعاون فوائد كبرية للمجتمع.
واأ�ضار مدير جامعة زايد اإىل اأهمية توطيد التعاون بني اجلامعة والهيئة 
للعمل  متنامية  ف��ر���ص  ا�ضتك�ضاف  ت�ضتهدف  ا�ضرتاتيجية  روؤي���ة  �ضمن 
البحث  جم��الت  يف  وخا�ضة  التنمية،  اأه���داف  تخدم  م�ضارات  يف  امل�ضرتك 
طويلة  �ضراكة  بناء  يدعم  ما  املتبادلة  املنفعة  وحتقق  والتدريب،  العلمي 

الأمد بني اجلانبني. 
واأ����ض���ار يف ه���ذا ال�����ض��دد اإىل اأه��م��ي��ة اجل��ه��ود امل�����ض��رتك��ة ال��ت��ي ���ض��ت��ق��وم بها 
البحوث  يف  ال�ضباب  لنخراط  والداعمة  اجلانبني،  يف  املعنية  القطاعات 
العلمية وامل�ضاريع املتطورة يف جمالت الر�ضد البيئي الإ�ضعاعي، وكذلك 
مرحلة  يف  �ضواء  امليدان،  هذا  يف  الأكادميي  بالتخ�ض�ص  اهتمامهم  تنمية 
على  يحفزهم  الذي  الأم��ر  العليا..  الدرا�ضات  يف مرحلة  اأو  البكالوريو�ص 
ومبا  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  مهاراتهم  لتطوير  الداعمة  الفر�ص  من  ال�ضتفادة 
ين�ضجم مع تطلعات الدولة لأدوارهم امل�ضتقبلية يف بيئات العمل املوؤ�ض�ضي 

التي حتت�ضنهم يف خمتلف القطاعات.
و�ضرح كري�ضرت فيكتور�ضن، املدير العام للهيئة الحتادية للرقابة النووية: 
ت�ضكل حماية املجتمع والبيئة  من املخاطر الإ�ضعاعية اأو النووية املحتملة 
نقوم  التي  املهام  اأهم  اأحد  البيئي  الر�ضد  الهيئة. وميثل  جوهر عملنا يف 
بها با�ضتمرار بالتعاون مع �ضركائنا حلماية املجتمع. ويعد توقيع مذكرة 
املوؤ�ض�ضتني  هاتني  ق���درات  ي�ضم  اإجن���از  مبثابة  زاي��د  جامعة  م��ع  التفاهم 
الحتياجات  وتلبية  امل�ضتقبلية  والدرا�ضات  الأبحاث  برامج  يف  معاً  للعمل 
الأفراد  حماية  مب�ضوؤولية  الهيئة  وت�ضطلع  الإم����ارات.  ل��دول��ة  التنموية 
والعاملني والبيئة من خالل تطبيق معايري �ضارمة للوقاية من ال�ضعاع 
ل�ضمان ال�ضتخدام ال�ضلمي للطاقة النووية واملواد امل�ضعة. كما تقوم بر�ضد 
ودرا�ضة م�ضتويات الإ�ضعاع داخل بيئة دولة الإم��ارات من خالل خمتربها 
البيئي الذي �ضوف يتخذ من جامعة زايد مقراً له واأي�ضاً عرب حوايل 17 

حمطة للر�ضد منت�ضرة يف ربوع دولة الإمارات.



ي�سر االأغ�سية املتداخلة
اأو  ل��ك  بالن�ضبة  م��وؤث��رة  غ��ري  ال��وج��ه  على  اخلفيفة  ال�ضفعات  ت��ب��دو  ق��د 

الطفل  على  توؤثر  لكنها  م��زاح،  ع�������ل�������ى تعتربها جمرد 
لإحلاق  ي��وؤدي  قد  فتكرارها  البعيد،  امل��دى 

املوجودة  املتداخلة  بالأغ�ضية  ال�ضرر 
على جانب الوجه اأعلى الأذن، وهو 

بخاليا  ال�����ض��رر  يلحق  ق��د  م��ا 
اجلهاز الع�ضبي.

وق�����������������������د 

هز  “متالزمة  ي�ضمى  ما  ح��دوث  يف  ا  اأي�ضً الوجه  على  ال�ضرب  يت�ضبب 
الطفل”، التي حتدث نتيجة لل�ضفع اأو هز الطفل ب�ضكل عنيف، وتت�ضبب 
يف حدوث ا�ضطرابات يف الن�ضاط الكهربائي للمخ، وا�ضطرابات يف الروؤية 
ت��وؤدي للوفاة يف بع�ص احل��الت. وق��د يتعر�ص  وال�ضمع وال��ك��الم، بل قد 
يف  احل�ضا�ضة  الدموية  الأوعية  حل�ضا�ضية  نتيجة  احلالة  لهذه  الأطفال 
حجم  كرب  مع  لديهم  الرقبة  ع�ضالت  ل�ضعف  بالإ�ضافة  اأدمغتهم، 

الراأ�ص واجلمجمة.

يعلمه العنف:
����ض���رب ال��ط��ف��ل ع��ل��ى وج���ه���ه ي���ق���دم له 
امل�ضاكل،  العنف كحل ملواجهة 
ي�ضتخدم  يجعله  م��ا  وه��و 
جتاه  والعنف  ال�ضرب 
�ضبيل  ع��ل��ى  الآخ���ري���ن، 
امل��ث��ال جت���اه اأق���ران���ه يف 

املدر�ضة اأو اأ�ضقائه.

يدمر ثقته بنف�سه:
الطفل  ث���ق���ة  ي�����ض��ت��م��د 
���ض��ورت��ه عنها  ب��ن��ف�����ض��ه 
من املنزل ومن والديه 
يف املقام الأول، وعندما 
ي�����ت�����ع�����ر������ص ال����ط����ف����ل 
ل��ل�����ض��رب – خ��ا���ض��ة يف 

و�ضعيف  �ضيئ  ب��اأن��ه  ي�ضعر  – فهو  امل��ن��زل 
وغري قادر على الدفاع عن نف�ضه، وهو ما 
قد يوؤثر على عالقته بالآخرين ويوؤدي 

لن�ضحابه و�ضعف قدراته الجتماعية.

يوؤثر على احرتامه لنف�سه:
اإن �ضرب الطفل على وجهه على �ضبيل 
ا�ضطراًبا  الطفل  ل��ه  ي�ضبب  ق��د  امل���زاح 
ب�������ض���اأن ح�������دوده ال�����ض��خ�����ض��ي��ة وح�����دود 
لتقبله عنف  ي��وؤدي  الآخرين، مما قد 

الآخرين جتاهه.

يوؤثر على عالقتك به:
اإن الطريقة التي تعربان بها اأنِت ووالد 
تر�ضل  جتاهه  م�ضاعركما  عن  الطفل 

عقله،  اإىل  ومتباينة  خمتلفة  ر���ض��ائ��ل 
بال�ضرب  لطفلك  حبك  ع��ن  فالتعبري 

عنه  بالتعبري  مت��اًم��ا  يختلف  ال��وج��ه  على 
ب�ضم الطفل اأو تقبيله.

التي  الطرق  ب�ضاأن  اأفكارك  مراجعة  عليك  رمبا 
متزحني بها مع طفلك، 

وك��ذل��ك ط��ري��ق��ة ت��ع��ام��ل الآخ���ري���ن م��ع��ه، ل��ذل��ك عليِك 
النتباه جيًدا لطفلك، حتى ل يتعر�ص للم�ضكالت ال�ضابق 

ذكرها.

مــنــ�عـــــات
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يك�سف علم االأرقام �سر ال�سداقات االإيجابية والدائمة. تتعلق امل�ساألة االأ�سا�سية 
باالأرقام يف تاريخ ميالدك. كي تعرف رقم �سخ�سيتك، يكفي اأن جتمع االأرقام التي 
اإذا كنت مولودًا مثاًل يف يوم 13، اجمع الرقمني  يتاألف منها تاريخ عيد ميالدك. 

1+3 = 4. �سيكون رقم �سخ�سيتك 4!

 )�سرب االأطفال على الوجه( ظاهرة جمتمعة متكررة وحتدث يف كثري من البيوت واالأ�سر، على �سبيل التاأديب اأحيانًا وعلى �سبيل املزاح اأحيانًا اأخرى، دون اأن يدرون اأن لها 
اأ�سرارًا خطرية على الطفل.ووفقا ملوقع )�سوبر ماما( فاإن تربويني واخت�سا�سيني حذروا من هذا الت�سرف ب�سكل قاطع، �سواء كان ال�سرب على الوجه 

على �سبيل التاأديب والتخويف، اأو وحتى على  �سبيل املزاح اأو اللعب، الأنه يعود على الطفل باأ�سرار نف�سية و�سحية خطرية، ن�ستعر�ض بع�سها 
كاالآتي:

ال�سخ�سية رقم 1
اأن��ك ل تتخلى عن  التفاوؤل واملثابرة، ما يعني  اأك��رث ما مييزك 
املحيطني بك يف الأوقات ال�ضعبة. تبث اأجواًء مريحة وحيوية 
وت�ضاعد الآخرين على روؤية اجلوانب الإيجابية من احلوادث. 
اإىل اللتهاء حني تكون  لكن جتعلك ان�ضغالتك الدائمة متيل 
برفقة اأ�ضدقائك. لذا حاول اأن حت�ضر تركيزك مبا تفعله. على 
�ضعيد اآخر، تبدو عنيداً يف بع�ص املواقف لكنك ت�ضتفيد من اآراء 

اأ�ضدقائك كي تزيد مرونتك.

ال�سخ�سية رقم 2
اأنت لطيف بطبيعتك وتبدي اهتمامك بالآخرين دوماً وجتيد 
ي�ضمعوا  اأن  اأ�ضدقاوؤك  يحب  لذا  احلاجة،  عند  اإليهم  الإ�ضغاء 
نف�ضك  تنغلق على  الآخرين،  �ضخائك مع  ن�ضائحك. لكن رغم 
حني تواجه م�ضاكل خا�ضة بك. كي حت�ّضن عالقتك باأ�ضدقائك، 
اإىل م�ضاعدة الآخرين  اأحياناً  افتح قلبك واعرتف باأنك حتتاج 
طوال  تعطي  اأن  ب��دل  تتلقى  اأن  تعّلم  باخت�ضار،  ون�ضائحهم. 

الوقت.

ال�سخ�سية رقم 3
جتيد ت�ضجيع الآخرين ورفع معنوياتهم لأنك �ضخ�ص حما�ضي 
لأن  مطلقاً  حولك  م��ن  النا�ص  ي�ضجر  ل  بطبيعتك.  ومنفتح 
ت�ضرفاتك وقراراتك غري متوقعة، وحتب اإيجاد ن�ضاطات جديدة 
ومثرية لالهتمام كي يقوم بها اأ�ضدقاوؤك. ت�ضعر بالإحباط اإذا 
مل تنجح يف حت�ضني و�ضع اأ�ضدقائك يوماً. لكن يجب اأن تت�ضاءل 
اإذا كنت حتب التوا�ضل معهم اأو حتاول اأن تر�ضي الآخرين كي 
تزيد �ضعبيتك. كي جتعل �ضداقاتك مثمرة، ل حتاول اأن تفاجئ 
هادئة  حم��ادث��ة  اإىل  اأح��ي��ان��اً  يحتاجون  لأن��ه��م  دوم���اً  اأ�ضدقائك 
وا�ضمع  اأ�ضدقائك  اإىل  وانظر  م�ضارك،  واأب��ط��ئ  تنّف�ص،  معك. 

كالمهم!

ال�سخ�سية رقم 4
حت���ّب م�����ض��اع��دة الآخ���ري���ن ح��ت��ى ل���و ح�����ض��ل ذل���ك ع��ل��ى ح�ضاب 
النا�ص  اأن تعترب  الوقت قبل  اإىل  ال�ضخ�ضية! حتتاج  م�ضلحتك 
قيمك  معك  يتقا�ضمون  اأن��ه��م  ت��ع��رف  ح��ني  لكن  ل��ك  اأ���ض��دق��اًء 
وروؤيتك، حتر�ص على تعميق عالقتك بهم ل�ضمان ا�ضتمراريتها 

على املدى الطويل. 
من الناحية ال�ضلبية، ترتّدد اأحياناً يف تقّبل النا�ص. لذا حاول اأن 
تزيد جراأتك كي ل تدرك اأهميتهم بعد فوات الأوان. يجب اأن 

تفهم اأن النا�ص يدخلون اإىل حياتك ل�ضبب معنّي!

ال�سخ�سية رقم 5
ز على اأدق التفا�ضيل املتعلقة باأ�ضدقائك وتبدي اهتمامك  تركِّ
الدائم بكالمهم. جتذب النا�ص اإليك ب�ضهولة لأنهم يحبون اأن 

يكونوا حمور الهتمام.
 مي�ضي النا�ص اأف�ضل الأوقات برفقتك، لذا تقيم �ضبكة وا�ضعة 
اإىل  نف�ضه  ال��وق��ت  يف  متيل  لكنك  الجتماعية.  ال��ع��الق��ات  م��ن 
التنقل بني جمموعات خمتلفة من الأ�ضدقاء وجتد �ضعوبة يف 

احلفاظ على عالقات طويلة الأمد.
وا�ضتعِمل  حياتك  يف  النا�ص  قيمة  لتقدير  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  خ��ذ   

طاقتك لتعميق الروابط املهمة.

ال�سخ�سية رقم 6
لهم  مفتوحاً  بابك  ُتبقي  اأ�ضدقائك.  مع  �ضديد  بحب  تتعامل 

وحتب اأن ت�ضعدهم باأية طريقة ممكنة.
 جتيد جمع اأحبائك حني يحتاج اأحدهم اإىل امل�ضاعدة ومتيل اإىل 

حماية كل من حتّبه. 
معايريك  تفر�ص  األ  ح��اول  باأ�ضدقائك،  عالقتك  حت�ّضن  كي 
املثالية على اأو�ضاطك املقّربة وتقّبل اختالف مقاربتهم وروؤيتهم 
اأن تزيد تعاطفك مع نف�ضك ول تتوقع  اأي�ضاً  للعالقات. حاول 

�ضلوكاً مثالياً من الطرف الآخر.

ال�سخ�سية رقم 7
و�ضادقة.  حكيمة  ن�ضائح  ت��ق��ّدم  ك��ي  ب�ضدة  حد�ضك  على  تتكل 
تفهم �ضريعاً ما يح�ضل يف حياة �ضديقك حتى لو مل يتكلم عن 
اأ�ضدقاوؤك  م�ضكلته مبا�ضرًة. بف�ضل �ضربك وا�ضتقامتك، يعرّب 

عن مكنوناتهم لك ب�ضهولة. 
عن  وع��رّب  �ضعفك  نقاط  اك�ضف  النا�ص،  م��ع  رواب��ط��ك  لتعميق 
ثق  لكن  نظرك  يف  �ضهلة  العملية  تكون  ل  قد  اأمامهم.  نف�ضك 

بتاأثريك الفائق يف الآخرين كي تزيد قوة �ضداقاتك.

ال�سخ�سية رقم 8
يوؤدي اجلانب الروحي دوراً اأ�ضا�ضياً يف �ضداقاتك. حُتّب اأن تكون 
اأحاديثك عميقة وفل�ضفية. ُتركز على راحة اأ�ضدقائك العاطفية 

وت�ضعى اإىل تلبية حاجاتهم.
اإىل  ت�ضغي  واأن���ك  وذك���ي  �ضخ�ص لطيف وحم���ّب  اأن���ك   �ضحيح 
والتوجيهات  الن�ضائح  تقدمي  حتّب  اأن��ك  اإل  باإمعان،  الآخرين 
ُيغِني  الآراء  اختالف  اأن  تذّكر  ذل��ك.  منك  ُيطلَب  مل  لو  حتى 
الن�ضائح  اإىل  دوم����اً  ي��ح��ت��اج��ون  ل  اأ���ض��دق��اءك  واأن  ال��ع��الق��ات 

والتوجيهات.

ال�سخ�سية رقم 9
جهدك  ق�����ض��ارى  وت��ب��ذل  ال��ظ��روف  خمتلف  م��ع  التكيف  جتيد 
النا�ص من  بتقبل  اأب��رز نقاط قوتك  تتعلق  اأ�ضدقائك.  لإر�ضاء 
وتعترب  منهم  الدرو�ص  تتعلم  اأن  حُتّب  تغيريهم.  دون حماولة 
الآراء.  مبختلف  وال�ضتمتاع  الذاتي  للتطور  فر�ضة  ال�ضداقة 
لكّن تقّربك من اأ�ضدقائك ل يعني بال�ضرورة اأن حت�ضر جميع 
لإغناء  ك��اف��ة.  حياتهم  ج��وان��ب  ت�ضاركهم  اأو  معهم  املنا�ضبات 
�ضداقاتك، ا�ضتعمل حكمتك الداخلية كي حتدد م�ضارك بنف�ضك 

بدل اأن ت�ضمح لالآخرين بر�ضم طريقك طوال الوقت.

علم االأرقام يك�سف �سر ال�سداقات االإيجابية والدائمة

اكت�شف �شخ�شيتك من يوم ميالدك

ي�سبب 5 اأ�سرار خطرية

احذر �شرب  الطفل على وجهه حتى لو للمزاح.. 
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 836
م�ضري   ، عيد  مفتاح  خمي�ص  حممود  ال�ضيد/   بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�ضية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  يف الرخ�ضة 
لل�ضيد  وذلك   )752609( رخ�ضة  مبوجب   ) املالب�ص  لكي  البطينة  )نور  امل�ضماة 
  : اأحمد �ضهاب الدين - م�ضري اجلن�ضية  تعديالت اخرى  / مدحت احل�ضيني 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة   وعمالبن�ص 
2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم 
ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�ضار  الت�ضديق  على الجراء 
لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل - ال�سارقة   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 831

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/  عي�ضى اأحمد عبداهلل ابراهيم احلمادي - اإماراتي اجلن�ضية 
 - عبدالكبري  اهلل  خليل  ال�ضيد/  اىل  ح�ضة   %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  بالتنازل  يرغب 
التكييف  وحدات  تركيب  ملقاولت  احلمادي  عي�ضى   / املهنية  الرخ�ضة  يف  اجلن�ضية  باك�ضتاين 
رخ�ضة رقم )732775(  - حيث مت تغيري ال�ضم التجاري من / عي�ضى احلمادي ملقاولت تركيب 
وتركيب  �ضاد�ضة  فئة  مقاولت   / من  والن�ضاط  الثاث  لنقل  احلامت   / اىل  التكييف  وحدات 
وحدات التكييف اىل / نقل الثاث وحتويل ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل موؤ�ض�ضة 
القانون الحتادي رقم  املادة )14( فقرة )5( من احكام   فردية بوكيل خدمات.   وعمالبن�ص 
)4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم 
الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17
 2018/31 رقم  بالق�ضية  دبي  ا�ضتئناف  حمكمة  من  ال�ضادر  التمهيدي  احلكم  على  بناء 
 -1  / �ضدهم  امل�ضتاأنف  �ضد  تايتجن  لوران   / امل�ضتاأنف  من  واملرفوعة  جتاري  ا�ضتئناف 
فورتر�ص كابيتال لال�ضتثمار - ذ م م  2-فورتر�ص برامي ، وحيث اأننا مكلفني باإعداد تقرير 
ح�ضابي بالدعوى املذكورة لذا نرجو ح�ضور امل�ضتاأنف �ضده الثاين / فورتر�ص برامي او من 
ينوب عنهم لالإجتماع يف مكتبنا ال�ضرق الأو�ضط لتدقيق احل�ضابات - دبي - منقطة اخلليج 
التجاري )بزن�ص بيي( - �ضارع ال�ضعادة جنوب - مقابل فندق جي دبليو ماريوت دبي - بناية 
اأ�ضفل  البناية زووم �ضوبر ماركت - الدور 13 مكتب رقم 1304 هاتف رقم  ريجال تاور - 
0506183882 تلفون املكتب 037511565 ، تلفون الفاك�ص : 037518565 ، م�ضطحبني معكم 
كافة الوراق وامل�ضتندات التي تخ�ص الدعوى وذلك يوم الربعاء املوافق 2018/9/19 ال�ضاعة 

2 ظهرا وذلك لالإجتماع معكم ومناق�ضتكم عن مو�ضوع الدعوى.  
اخلبري احل�سابي/عو�ض العبد علي العامري

   0566666533 ، 0506183882

اإعالن اإجتماع خربة ح�سابية 

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
اإعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني 
عن طريق الن�سر بجريدتني ر�سميتني 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2017/1740 راأ�ض اخليمة 
تعلن حممكة راأ�ص اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع منقولت باملزاد 
العلني الكائنة  مبنطقة الدهان بناية البنك العربي �ضقة رقم 1004 - والعائد 
للمنقولت  التقديرية  والقيمة  احل��اج   ج��ورج  توفيق   ، عليه  للمحكوم  ملكيتها 
)2810 درهم( الفا وثمامنائة وع�ضر درهم  بتاريخ 2018/9/24 عن طريق �ضركة 
قيمة  ب��اأن  علما    ، ع�ضر ظهرا  الثانية  ال�ضاعة  وذل��ك يف مت��ام  للمزاد  الإم����ارات 
التاأمني 20% تدفع نقدا.  فعلى من يرغب بال�ضرتاك او العرتا�ص او الطالع 

مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�ضمي وحتى جل�ضة املزاد املذكورة 
رئي�ض ق�سم التنفيذ

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
اعادة اعالن بالن�سر باللغة العربية للح�سور 

 اأمام )القا�سي - الدائرة الكلية( مبحكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
يف الدعوى رقم )2018/1600( مدين كلي 

اىل املدعى عليها الأوىل / �ضركة الفر�ضان ملقاولت البناء 
اىل املدعي عليه الثاين / ماجد �ضلطان عبداهلل عي�ضى املرزوقي - اإماراتي اجلن�ضية 

نعلمك بان املدعي / عبداهلل خليفة �ضعيد عبداهلل امل�ضافري 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها ب���� : اأول : بعد الطالع والثبوت احلكم بندب  خبري هند�ضي لالإطالع على اوراق 
الدعوى وم�ضتنداتها هند�ضي لبيان املبالغ التي �ضددها املدعي للمدعي عليه الثاين وبيان طبيعة العالقة بني املدعي عليها 
الأوىل والثاين وبيان املبالغ التي قام املدعي عليه الثاين ب�ضدادها للمدعي عليها الأول مقابل الدفعة املقدمة التي �ضددها 
املدعي وبيان حقيقة العالقة بني اأطراف الدعوى وبيان امللتزم برد تلك املبالغ للمدعي حيث مل يتم البدء يف امل�ضروع من قبل 
املدعي عليها الأوىل لتوقيف مديرها على ذمة دعوى جزائية باإمارة عجمان.  ثانيا : الزام املدعي عليهم الر�ضوم وامل�ضروفات 
ومقابل اتعاب املحاماة.   انت مكلف باحل�ضور امام )القا�ضي - الدائرة الكلية( مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية يوم 
الثالثاء  املوافق 2018/10/2  ال�ضاعة 11.00 �ضباحا  وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال 

تخلفكم عن احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنكم فانه �ضيتم ا�ضتكمال الجراءات القانونية يف غيابيكم. 
مكتب ادارة الدعوى
خلود ال�سويدي - مدير دعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

 اإعادة اإعالن بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/4242 الدائرة املدنية اجلزئية الثالثة 

اىل املدعى عليه : ريا�ص الكنعان 
نعلمك بان املدعي : حممد فادي عبدالوهاب خزمة 

يف الدعوى رقم 2018/4242 الدائرة املدنية اجلزئية الثالثة قد رفعت الدعوى املذكورة 
اأعاله تطالب فيها : الزام املدعي عليهت باأداء مبلغ وقدره 300000 درهم )ثالثمائة 
الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% �ضنويا من تاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيك وحتى 

متام ال�ضداد مع والزامه بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  
ال�ضارقة  مبحكمة  الثالثة  اجلزئية  املدنية  الدائرة  امام  باحل�ضور  مكلفون  انتم 
الحتادية البتدائية  قاعة 152 بتاريخ 2018/9/26 ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه - حتريرا يف 2018/9/2.
 حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم  2017/3091 ت ج 

املرفوعة من املدعي/  م�ضرف الهالل - �ص م ع 
اىل املدعي عليه / جيجي اوجا �ضتني اوينكال جوزف اوجا�ضتني - هندي اجلن�ضية 
درهم   62.631.21 مبلغ  ب�ضفته  املدعي  للم�ضرف  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
فل�ضا(  وع�ضرون  وواحد  درهم  وثالثون  وواحد  و�ضتمائة  الف  و�ضتون  )اثنان 
ما  ورف�ضت  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  ومائتي  والر�ضوم  بامل�ضروفات  والزمته 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  حكما  طلبات.   من  ذلك  عدا 
اليوم التايل لالعالن ، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�ضار اليه 

و�ضتتخذ بحقكم الجراءات القانونية لتنفيذه �ضدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
   اعالن بالن�سر للم�ستاأنف �سدها 

يف اال�ستئناف رقم 707 ل�سنة 2018 م مدين  
اىل امل�ضتاأنف �ضده : �ضركة الطائر احلر للمنتجعات ال�ضياحية �ضابقا وحاليا اأنوار ال�ضرق 
 ، ح�ضني  حممد  عبداهلل  �ضعيد   : امل�ضتاأنف  ب��ان  نعلنكم   - م  م  ذ   - ال�ضياحية  للمنتجعات 
عبدالرقيب  جنالء   ، الغوري  اأوي�ص  عبدالرقيب  جنالء   ، ح�ضني  حممد  عبداهلل  �ضعيد 
اأوي�ص الغوري. قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر يف الق�ضية املدنية رقم 3620 ل�ضنة 2017 مدين 
التا�ضعة  ال�ضاعة  مت��ام  يف   - 2017/11/15م  جل�ضة  لنظره  حت��دد  وق��د  ال�ضارقة  )ج��زئ��ي( 
التف�ضل  يرجى  لذا   - الثالثة  املدنية  الدائرة  امام  املحكمة  هذه  �ضباحا مبقر  والن�ضف 
باحل�ضور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف حالة غيابكم فان املحكمة �ضتبا�ضر 
نظر ال�ضتئناف وفقا لحاكم القانون.  ملحوظة : ين�ضر هذا العالن على نفقة امل�ضتاأنف 

دون اأية م�ضوؤولية على املحكمة جتاه حقوق الغري.
زينب عبدالكرمي اأحمد / مدير اإدارة الدعوى 

االمارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
 اعـــــــالن       

ال�ضيد/   : خورفكان   والت�ضديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
عبداجلليل عبدالكرمي عبداجلليل �ضالح البلو�ضي ، اجلن�ضية : الإمارات  وطلب الت�ضديق 
اخلور  ه��الل  التجاري  ال�ضم  100% يف  البالغة  )ت��ن��ازل( يف ح�ضته  يت�ضمن  على حم��رر 
 ، التك�ضية والأر�ضيات   ، ، �ضحي  �ضاد�ضة  الرخ�ضة مقاولت فئة  ن�ضاط   ، الفنية  ملقاولت 
واملرخ�ص من دائرة التنمية القت�ضادية يف  خورفكان رخ�ضة جتارية رقم 612261 ال�ضادر 
بتاريخ 2011/3/31 يف دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان.   اىل ال�ضيد/ نيليات كونهي 
حمي الدين كوتي ، اجلن�ضية : الهند.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
انق�ضاء  بعد  امل��ذك��ور  املحرر  يف  ال�ضاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�ضديق  �ضيقوم  خورفكان 

ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ 
�ضديق كاتانتاكاث ح�ضينار كاتانتاكاث ، اجلن�ضية : الهند وطلب الت�ضديق على حمرر 
يت�ضمن )تنازل(  يف ح�ضته البالغة 100% يف ال�ضم التجاري بقالة نور امل�ضلى ، ن�ضاط 
الرخ�ضة بقالة ، واملرخ�ص  من دائرة التنمية القت�ضادية يف  خورفكان رخ�ضة جتارية 
رقم 741746 ال�ضادر بتاريخ 2016/3/7 يف دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان.  اىل 
ال�ضيد/ رحمن اأحمد موتونثال ، اجلن�ضية : الهند  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
املحرر  يف  ال�ضاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�ضديق  �ضيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل 

املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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اإعالن بالن�سر

رقم )2018/5738(
املنذر : عبداهلل حممد ح�ضني اأحمد - اإماراتي اجلن�ضية 

املنذر اليه / نات�ضريال وي للحلويات - �ص ذ م م  
املو�ضوع / ينذر املنذر / املنذر اليه بتجديد عقد اإيجار امل�ضتودع )5( الواقع على قطعة ار�ص رقم )107-369( يف منطقة القوز 
ال�ضناعية الرابعة ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة و�ضداد القيمة اليجارية بال�ضافة اىل �ضداد ر�ضوم موؤ�ض�ضة دبي العقارية عن 
اإماراتي وما ي�ضتجد من ر�ضوم حتى تاريخ الإخ��الء. جتديد عقد ايجار امل�ضتودع )6(  امل�ضتودع رقم )5( والبالغة 48.235 درهم 
القيمة  ، و�ضداد  املتحدة  العربية  الإم��ارات   ، دبي   ، الرابعة  ال�ضناعية  القوز  ار�ص رقم )369/107( يف منطقة  الواقع على قطع 
ي�ضتجد  وما  اإماراتي  درهم  والبالغة 24.116  رقم )6(  امل�ضتودع  العقارية عن  دبي  ر�ضوم موؤ�ض�ضة  �ضداد  اىل  بال�ضافة  اليجارية 
املذكورين  امل�ضتودعني  اليه باخالء  املنذر  املنذر  العقدين ينذر  الرغبة يف جتديد  من ر�ضوم حتى تاريخ الخ��الء  ويف حال عدم 
وت�ضليمها للمنذر باحلالة التي ت�ضلمها عليه و�ضداد كافة امل�ضتحقات اليجارية و�ضريبة القيمة امل�ضافة املرت�ضدة بذمته حتى 
املاء والكهرباء وغريها من مدة �ضغله  بامل�ضتودعني من تلف وت�ضوية ح�ضاب  اإ�ضالح ما قد يكون حلق  التام مع  تاريخ الخ��الء 
للم�ضتودع وذلك خالل مدة اق�ضاها 30 يوم من تاريخ ن�ضر هذا الإنذار ، واإل �ضي�ضطر املنذر اآ�ضفا اىل اتخاذ الجراءات الق�ضائية 
الالزمة واملطالبة مبا ذكر وما ي�ضتجد من قيمة ايجارية والتعوي�ص اجلابر للعطل وال�ضرر ، مع حتمل املنذر اليه بكافة ر�ضوم 

وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.   

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل  
رقم )2018/4565(

املنذر : مركز دكتور نيوتر�ضن - �ص ذ م م - فرع دبي - فرع  
وميثلها بالتوقيع املدير ال�ضيد/ حممود عزت حممد احمد - وميثله بالتوقيع ال�ضيد/ جمدي املتويل علي عي�ضى -مبوجب وكالة 

م�ضدقة ا�ضول بتاريخ 2016/11/21 حتت حمرر رقم 2016/1/243154 ، العنوان : دبي - ت : 0502083704 
املنذر اليه : التوفيق للتطوير وال�ضتثمار - �ص ذ م م

عنوانه : دبي - موتور �ضتي - ت : 0506004488/0507012301/042775495 
املو�ضوع : اإنذار بت�ضليم مفاتيح 

1- بتاريخ �ضابق ا�ضتاأجر املنذر من املنذر اليه املحل رقم 6 - الكائن يف فري�ضت افينيو مول املقام على قطعة الر�ص رقم )126-0( 
ورقم بلدية رقم 2010-674 مبنطقة احلبية الوىل بدبي - مبوجب عقد ايجار ينتهي بتاريخ 2018/11/30  

2- وحيث ان املنذر يرغب باخالء املحل وت�ضليم املفاتيح للمنذر اليه عند انتهاء العقد 
3- وكما يرغب با�ضرتجاع مبالغ التاأمني من املنذر اليه. 

لذلك - يخطر املنذر / املنذر اليه انه يرغب يف اخالء املحل وت�ضليم املفاتيح له وا�ضرتجاع مبالغ التاأمني ، واإل �ضي�ضطر املنذر اىل 
اتخاذ الجراءات الالزمة للمطالبة مبا ذكر والتعوي�ص اجلابر للعطل وال�ضرر ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف 

التقا�ضي واتعاب املحاماة. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/7294  عمايل جزئي
جمهول  ����ص.ذ.م.م  املباين  تنظيف  خلدمات  بروفي�ضنال  1-ت��وب   / عليه  املدعي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د جهانغري ع��امل اح��م��د كبري ق��د اأق���ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )11939 دره���م( 
ال�ضكوى  وامل�����ض��اري��ف  يف  وب��ال��ر���ض��وم  دره����م(  وق����دره )1500  ع���وده مببلغ  وت��ذك��رة 
 2018/9/18 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت   MB182168107AE
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ص   10.00 ال�ضاعة 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اخطار دفع بالن�سر
 يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/827  التنفيذ املدين 

 ، اإماراتي اجلن�ضية  العو�ضي  يو�ضف  احمد ها�ضم   / �ضينا ومالكها  ابن  : �ضيدلية جراند  املحكوم عليه  اىل 
اجلن�ضية :      ، العنوان : الإمارات راأ�ص اخليمة - �ضارع داخلي - عقار ملك ال�ضيخة موزة بنت �ضقر القا�ضمي 

منطقة الظيت اجلنوبي ، الهاتف املتحرك 9710552655661+ 
ق�ضية  يف   2018/6/26 بتاريخ  حكما  بحقك  ا���ض��درت  ق��د  اخليمة  را���ص  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
وامل�ضاريف    ال��ر���ض��وم  ���ض��ام��ال  دره���م    3214.00 وق����دره  مبلغ  ب��دف��ع  ب��ال��زام��ك   ، ك��ل��ي  جت���اري   )2018/64(
دبي  الإم����ارات   : العنوان       : ، اجلن�ضية   ) م  م  ذ  )���ص  اخل��ي��اط لال�ضتثمار  �ضركة    : ل��ه  املحكوم   : ل�ضالح 
، الهاتف املتحرك  ديرة - منطقة التيكوم - بناية اليريز - الطابق 35 مقابل امل�ضت�ضفى ال�ضعودي املغربي 

 +971507476242 :
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�ضجل بالرقم امل�ضار اعاله. 

مالحظات : بالإ�ضافة اىل باقي منطوق احلكم.  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 
�ضتتخذ بحقك الجراءات  املحكمة  للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك فان  التايل  اليوم  تاريخ  15 يوم من 

القانونية املنا�ضبة لتنفيذ احلكم ، والر�ضوم املرتتبة عليك. 
 رئي�ض ق�سم التنفيذ

 حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اإعادة االإعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليه / 1- �ضركة الغرب لت�ضنيع ال�ضناديق والنابيب ذ م م  
2- كارفالهو كري�ضتوفر جوقومي 

نعلمكم بان املدعي/تي دي للتجارة �ص ذ م م  يف الدعوى رقم 2018/4405 اجلزئية الثالثة 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 

وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  والكتافل  والت�ضامم  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  بالزام  الق�ضاء 
175650 فقط مائة وخم�ضة و�ضبعون الف و�ضتمائة وخم�ضون درهم والفائدة القانونية بواقع %9 
�ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق يف 2017/6/25 وحتى متام ال�ضداد والزام املدعي عليها بدفع الر�ضوم 
مبحكمة   152 الثالثة  اجلزئية  دائرة  اأمام  ح�ضورك  يقت�ضي  لذا  املحاماة.   واتعاب  وامل�ضاريف 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  البتدائية  الحتادية  ال�ضارقة 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات، وذلك يوم املوافق 2018/9/25 ، ال�ضاعة 8.30 �ضباحا  وذلك 
للنظر يف الدعوى املذكور امل�ضار اليها اأعاله - بو�ضفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم 

اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

 حمكمة راأ�ض اخليمة اال�ستئنافية  
مكتب اإدارة الدعوى اال�ستئنافية 

اإعالن ن�سر للح�سور اأمام حمكمة راأ�ض اخليمة اال�ستئنافية 
رقم اال�ستئناف 2018/109 ا�ستئناف مدين  

اإىل امل�ضتاأنف �ضده / �ضاه نوا�ص بريافو حاجيبودى بوراكل كونهي - هندي اجلن�ضية
امل�ضتاأنفة / �ضركة راأ�ص اخليمة الوطنية للتاأمني 

يقت�ضي  وعليه  م��دين  ا�ضتئناف   2018/109 رق��م  ال�ضتئناف  امل�ضتاأنف  عليك  اق��ام  قد 
ح�ضورك اإىل حمكمة راأ�ص اخليمة ال�ضتئنافية يوم الحد املوافق 2018/9/23 ال�ضاعة 
التا�ضعة �ضباحا لالإجابة على ال�ضتئناف وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة 
اإر�ضال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر  تخلفك عن احل�ضور او 

ال�ضتئناف غيابيا بحقك.  
مدير اإدارة الدعوى اال�ستئنافية 
عوين حمدان اجلرجاوي               

      حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/2176 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- ال�ضرح للمقاولت - �ص ذ م م 2-احمد عبداهلل �ضيف بن دروي�ص ال�ضحي - 
ب�ضفته الكفيل ال�ضخ�ضي ملديونية �ضركة ال�ضرح للمقاولت - �ص ذ م م  جمهويل حمل القامة 
مبا اأن املدعي/بنك دبي التجاري - �ص م ع  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 
2018/7/18 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ بنك دبي التجاري - �ص م ع بالزام املدعي عليهما 
اربعة وثالثون مليونا ومائتني  املدعي مبلغ  للبنك  يوؤديا  بان  بينهما  والتكافل فيما  بالت�ضامن 
وت�ضعة الف وثمامنائة وخم�ضة دراهم وثالثة و�ضتون فل�ضا والفوائد القانونية بواقع 9% �ضنويا 
من تاريخ املطالبة احلا�ضل يف 2017/10/10 حتى ال�ضداد التام والزمت املدعي عليهما امل�ضاريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري 
با�ضم  �ضدر  الع��الن  هذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/1856  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-برولوجيك�ص - �ص ذ م م  2-�ضاروان �ضينغ لل �ضينغ بهوجال 3- باجليندر 
ان  القامة مبا  بهوجال  جمهويل حمل  �ضينغ  ج��وردي��ال  �ضينغ  4-لل  �ضانا  �ضينغ  نرمل  ك��اور 
املدعي/ بنك اي �ضي اي �ضي اي املحدودة )فرع مركز دبي املايل العاملي( )املعروفة �ضابقا با�ضم 
اي �ضي اي �ضي اي املحدودة( وميثله / خليفة عبداهلل �ضعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بالت�ضامن والنفراد  مببلغ وقدره 
)3.335.310.73 دولر امريكي ( ما يعادله مببلغ )16728915.87 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة    9% من تاريخ ال�ضتحقاق 2015/10/8 وحتى ال�ضداد التام.   وحددت 
لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق 2018/10/1 ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3188  جتاري جزئي              

�ضامل  اح��م��د  2-حم��م��د  م  م  ذ  ���ص   - الثقيلة  بال�ضاحنات  للنقل  1-ال��و���ض��ل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ال�ضليج الفال�ضي 3-طارق حممد احمد  �ضامل ال�ضليج الفال�ضي  جمهويل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ موارد للتمويل - �ص م خ وميثله / عي�ضى �ضامل احمد احلر�ضي املهري - قد اأقام عليك 
يوؤدوا  بان  بالت�ضامن والتكافل فيما بينهم  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها 
بواقع  القانونية  والفائدة  الف درهما(  واربعون  للمدعية مبلغ وقدره )44.000 درهم( )اربعة 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة. والر�ضوم 
وامل�ضاريف والتعاب.   وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2018/10/8  ال�ضاعة 8.30 �ص 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/1197  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-فخامة ال�ضرق الو�ضط للتجارة العامة - �ص ذ م م  2-جوزيف 
�ضزاجكو جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ موارد للتمويل )�ص م خ( وميثله / 
عي�ضى �ضامل اأحمد احلر�ضي املهري - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره��م��ا(   523.983.69( وق���دره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
ال��ت��ام  و  اإق��ام��ة ال��دع��وى وحتى ال�ضداد  وات��ع��اب املحاماة وال��ف��ائ��دة  12% من تاريخ 
املوافق   اخلمي�ص  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �ضمول 
فاأنت مكلف باحل�ضور  Ch2.E.21 لذا  بالقاعة  ال�ضاعة 9.30 �ص    2018/10/4
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/2235  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1- �ضركة الحتاد للبناء وال�ضتثمار - ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ التاج الزرق للمفرو�ضات �ص ذ م م وميثله / مي عبدالرحمن ن�ضيب 
املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - الفال�ضي  ن�ضيب  ب��ن  عبدالرحمن 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )60150 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة   12% من تاريخ املطالبة يف 2013/7/31 وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة و�ضم ملف النزاع التجاري 2018/379.   وحددت لها جل�ضة 
يوم الربعاء  املوافق  2018/9/26  ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2384  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ام ات�ص �ضي للمقاولت - �ص ذ م م   جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ احلجز الرملي لتجارة مواد البناء - �ص ذ م م وميثله / عبدالرحمن ح�ضن 
حممد املطوع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم  مببلغ 
تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  وقدره )23.470 درهم( 
ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام التا�ضع �ضم ملف النزاع رقم 2018/956 جتاري و �ضمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2018/9/17  
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30 ال�ضاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/1551  ا�ستئناف عمايل    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1-�ضكوت بوتلر  جمهول حمل القامة مبا ان 
ال�ضادر  ا�ضتاأنف احلكم  م   قد  م  ذ  امل�ضتاأنف /مركز برجمان - �ص 
بالدعوى رقم : 2017/92 عمايل كلي بتاريخ 2018/6/11 وحددت 
لها جل�ضه يوم اخلمي�ص املوافق 2018/9/27 ال�ضاعة 11.00 �ضباحا  
بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/1150  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�ضتاأنف ���ض��ده/ 1-اب����رار اح��م��د  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
احمد  �ضامل  عي�ضى   / وميثله  ع  م  �ص   - التكافل  /دار  امل�ضتاأنف  ان 
ب��ال��دع��وى رق��م :  احلر�ضي امل��ه��ري -  ق��د ا�ضتاأنف احل��ك��م ال�����ض��ادر 
2018/161 مدين كلي بتاريخ 2018/8/13م. وحددت لها جل�ضه يوم 
الثالثاء املوافق 2018/9/25  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم 
ch1.C.11 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
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املال والأعمال

منتدى »مركز دبي التكنولوجي لري�دة 
الأعم�ل« يبحث مقوم�ت املدن الذكية

•• دبي-وام:

دبي  م��رك��ز  م��ن��ت��دى  ال���ث���الث���اء  غ����داً  ل��ل�����ض��ي��ل��ي��ك��ون  دب����ي  واح����ة  ت�ضت�ضيف 
التكنولوجي لريادة الأعمال » DTEC » الذي يناق�ص �ضمن جل�ضته ربع 
ومقومات  الذكية  امل�ضتقبل  مدن  مو�ضوع  اجل��اري  للعام  الثالثة  ال�ضنوية 

جناحها.
واملهتمون  الأع��م��ال  رواد  فيها  ي�ضارك  التي   - املفتوحة  الفعالية  وتبحث 
والذكاء  الأ�ضياء  واإن��رتن��ت  الذكية  واحل��ل��ول  التكنولوجيا   - واملخت�ضون 
التحتية  والبنى  والطاقة  واملعلوماتية  الرقمية  واخلدمات  ال�ضطناعي 
حول  م��زده��رة  ذكية  م��دن  لبناء  الراهنة  والتحديات  الأ�ضا�ضية  املكونات 
العامل ت�ضتفيد من تدفق املعلومات وتعمل با�ضتمرار على حت�ضني اخلدمات 
مع �ضمان �ضفافية ا�ضتخدام البيانات وتفعيل تكامل التكنولوجيا وابتكار 

احللول الذكية بالتعاون بني �ضكانها وكافة اجلهات امل�ضوؤولة عن اإدارتها.
دبي  واح��ة  يف  بارك”  “�ضيليكون  م�ضروع  ت��ط��ورات  اآخ��ر  املنتدى  ويعر�ص 
لل�ضيليكون املتوقع اإجنازه خالل الربع الأول من عام 2019 والذي يعد 
اأول مدينة ذكية متكاملة يف دبي بتكلفة 1.3 مليار درهم على امتداد 150 
والعمل  للعي�ص  واملكتبية  ال�ضكنية  املتنوعة  امل�ضاحات  من  مربع  مرت  األ��ف 
والت�ضوق. وقالت �ضهالء عبدالرزاق نائب الرئي�ص التنفيذي ل�ضلطة واحة 
املدن  لبناء  الناظمة  والت�ضريعات  ال�ضيا�ضات  تكامل  اإن  لل�ضيليكون  دب��ي 
عن  ف�ضال  م�ضتدام  ب�ضكل  والزده��ار  والتطور  النمو  على  القادرة  الذكية 
توافر الكفاءات العلمية واملهنية املوؤهلة وتفعيل ممكنات التحول الرقمي 
والتكنولوجي هي املكونات ملعادلة جناح مدن امل�ضتقبل الذكية .. م�ضرية اإىل 
قرب اكتمال العمل مب�ضروع “�ضيليكون بارك” اأول مدينة ذكية متكاملة 
الذكية مبا يوفره من  املدن  يف دبي الذي ي�ضكل منوذجا يحتذى مل�ضاريع 
بيئة داعمة لريادة الأعمال يف قطاعات الت�ضال واإنرتنت الأ�ضياء والأمتتة 
والذكاء ال�ضطناعي وال�ضتدامة مبا ي�ضهم ب�ضكل مبا�ضر يف حتقيق روؤية 
العاملية  امل��وؤ���ض��رات  الإم����ارات على  ودول���ة  دب��ي  م��وق��ع  وتعزيز  الذكية  دب��ي 

لالبتكار والتناف�ضية وريادة الأعمال.
واأكدت اأهمية املنتدى كمن�ضة لبحث اأبرز الق�ضايا والتحديات والفر�ص يف 
واملخت�ضني  ال�ضطناعي من قبل اخلرباء  والذكاء  التكنولوجيا  قطاعات 
الأمثل  البيئة  يوفر  ال��ذي  “ديتك”  مركز  يف  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  من 
لريادة الأعمال وخا�ضة يف قطاع التكنولوجيا بواحة دبي لل�ضيليكون التي 

حتت�ضن اأكرث من 980 �ضركة نا�ضئة من 72 دولة.
كما اأكدت حر�ص واحة دبي لل�ضيليكون والتزامها بتوفري البيئة احليوية 
التكنولوجيا والذكاء ال�ضطناعي ف�ضال عن موا�ضلة  احلا�ضنة ل�ضركات 
متكني رواد الأعمال وامل�ضاريع النا�ضئة وجذب الكفاءات واخلربات واملواهب 

يف خمتلف تخ�ض�ضات التكنولوجيا والبتكار وريادة الأعمال.
وي�ضهد املنتدى كلمات رئي�ضية وعرو�ضا تقدميية متخ�ض�ضة منها “رحلة 
املدينة  يف  نتاأقلم  كيف  ال��ث��واب��ت:  و”تغيري  الذكية”  امل���دن  يف  ال��ب��ي��ان��ات 

الذكية«.

مليون طن �ش�درات دول جمل�ض   20.4
التع�ون من الأ�شمدة الكيم�وية يف 2017 

•• الدمام-وام:

بلغت �ضادرات جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية من الأ�ضمدة الكيماوية 
20.4 مليون طن يف العام 2017 بن�ضبة منو بلغت 5.3 يف املائة عن العام 
ال�ضابق ومبعدل منو �ضنوي تراكمي بلغ 6 يف املائة يف الفرتة املمتدة ما بني 

2007 و 2017.
وذكر تقرير لالحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات “جيبكا “ - 
املنظمة املمثلة لقطاع ال�ضناعات الكيماوية يف اخلليج العربي - اأن قطاع 
الأ�ضمدة قطاع ت�ضديري بامتياز يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي مو�ضحا 
.. فيما  العامل  80 دولة حول  اإىل  اإنتاجها  ال�ضركات اخلليجية ت�ضدر  اأن 
حتتل كل من الهند والربازيل والوليات املتحدة املراكز الثالثة الأوىل يف 
املائة من  55 يف  الآ�ضيوية  القارة  وت�ضكل ح�ضة  امل�ضتوردة  البلدان  لئحة 
 21 بن�ضبة  اجلنوبية  اأمريكا  تبعتها   2017 العام  يف  ال�ضادرات  اإجمايل 
اأفريقيا  واأخ��ريا  املائة  15 يف  “بن�ضبة  ال�ضمالية  اأمريكا  املائة ومن ثم  يف 

“بن�ضبة 7 يف املائة«.
واأو�ضح الدكتور عبدالوهاب ال�ضعدون - اأمني عام جيبكا اأنه على الرغم من 
ا�ضتمرار تزايد الإجراءات احلمائية يف ال�ضوق العاملي فقد حققت �ضادرات 
منطقة اخلليج العربي من الأ�ضمدة رقما قيا�ضيا جديدا يف العام 2017 

مثبتة بذلك موقعها كمركز عاملي معرتف به لإنتاج وت�ضدير الأ�ضمدة.

ملي�ر درهم ت�شرف�ت عق�رات دبي    2.3 
•• دبي -وام:

حققت الت�ضرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك يف دبي اأكرث من 
2.3 مليار درهم كان اأبرزها رهون بقيمة قدرها مليارين و 239 مليون 
درهم من خالل 44 اإجراء حيث �ضهدت الدائرة ام�ص ت�ضجيل 54 مبايعة 
بقيمة 79 مليون درهم منها 6 مبايعات لالأرا�ضي بقيمة 25 مليون درهم 

و 48 مبايعة لل�ضقق و الفلل بقيمة 54 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة 8 ماليني درهم يف منطقة املركا�ص 
مبايعة  تليها  املركا�ص  منطقة  يف  دره��م  ماليني   8 بقيمة  مبايعة  تليها 

بقيمة 3 ماليني درهم يف منطقة الثنية اخلام�ضة.
�ضجلت  اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  امل��ن��اط��ق  امل��رك��ا���ص  منطقة  وت�����ض��درت 
مبايعتني بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة وادي ال�ضفا 5 بت�ضجيلها 
بت�ضجيلها  الأوىل  ال�ضبا  ن��د  يف  وث��ال��ث��ة  دره���م  م��الي��ني   3 بقيمة  مبايعة 
الفلل  ال�ضقق و  باأهم مبايعات  مبايعة بقيمة مليوين درهم. وفيما يتعلق 
جاءت مبايعة بقيمة 8 ماليني درهم يف منطقة برج خليفة كاأهم املبايعات 
تلتها مبايعة بقيمة 8 ماليني درهم يف منطقة املركا�ص و اأخريا مبايعة 
الرب�ضاء  منطقة  وت�ضدرت  املركا�ص.  منطقة  يف  دره��م  ماليني   8 بقيمة 
جنوب الرابعة املناطق من حيث عدد مبايعات ال�ضقق و الفلل اإذ �ضجلت 8 
مبايعات بقيمة 5 ماليني درهم وتلتها منطقة الثنية اخلام�ضة بت�ضجيلها 
 5 بت�ضجيلها  دب��ي  مر�ضى  يف  وثالثة  دره��م  ماليني   5 بقيمة  مبايعات   5

مبايعات بقيمة 9 ماليني درهم.

بهدف االرتقاء بخدمات تو�سيل الطرود ملتعامليها

املنطقة احلرة يف عجم�ن توقع اتف�قية تع�ون مع زاجل
•• دبي – الفجر: 

وقعت املنطقة احلرة يف عجمان اتفاقية 
خ���دم���ات ل��وج�����ض��ت��ي��ة م���ع ���ض��رك��ة زاجل 
ال�����ض��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة ال���رائ���دة يف جمال 

خدمات ا�ضتالم وتو�ضيل الطرود. 
وقع التفاقية نيابة عن املنطقة احلرة 
الفال�ضي  ف��اط��م��ة  ال�����ض��ي��دة  ع��ج��م��ان  يف 
عن  وقعها  ح��ني  يف  املنطقة  ع��ام  مدير 
الزفني  ع��ب��د اهلل  ث���اين  ال�����ض��ي��د  زاج����ل 
ب��ح�����ض��ور ال�ضيدة  ال�����ض��رك��ة  م��دي��ر ع���ام 

خولة كبنجي املدير التنفيذي لل�ضركة. 
خدمات  تعزيز  اىل  التفاقية  وت��ه��دف 
والوثائق  امل�ضتندات  وت�ضليم  ا���ض��ت��الم 
املتعاملني  والأف��راد  لل�ضركات  بالن�ضبة 
م�����ع امل���ن���ط���ق���ة احل���������رة، وو����ض���ع���ه���ا يف 
الكفاءة  معايري  اف�ضل  وفق  متناولهم 
وال�����ض��رع��ة وامل��وث��وق��ي��ة، ن��ظ��را للخربة 
العالية التي تتمتع بها زاجل على هذا 

ال�ضعيد.
الفال�ضي  ف��اط��م��ة  ال�����ض��ي��دة  واأ�����ض����ادت 
بالتفاقية، م�ضرية اىل انها تاأتي �ضمن 

النوع من  املنطقة لتطوير هذا  خطط 
اخلدمات، نظرا لت�ضامها بالكثري من 
تت�ضمن  كونها  واخل�ضو�ضية،  ال�ضرية 
م�������ض���ت���ن���دات وم���ع���ل���وم���ات م��ه��م��ة جدا 

بالن�ضبة لأ�ضحابها. 
�ضت�ضاهم  التفاقية  الفال�ضي:  وقالت   
يف ا�ضعاد املتعاملني وهذا ما نطمح اليه 
 12360 م��ن  اك���رث  ت�ضم  منطقة  يف 
اأف�ضل  ق��ائ��م��ة  ���ض��رك��ة وت��ع��ت��رب ���ض��م��ن 

املناطق احلرة يف العامل.
ومن جانبه اكد ال�ضيد ثاين الزفني ان 

اإ�ضافة نوعية لر�ضيد  التفاقية ت�ضكل 
زاج����ل ن��ظ��را ل�����ض��خ��ام��ة امل��ن��ط��ق��ة التي 
تعترب من كربى املوؤ�ض�ضات الوطنية يف 

المارات«.
لتوفري  �ضنعمل جهدنا  الزفني:«  وقال 
اف�����ض��ل خ��دم��ات ال��ت��و���ض��ي��ل، مب��ا يعزز 
ك�ضركة  اجن���ازات���ن���ا  ور���ض��ي��د  ���ض��م��ع��ت��ن��ا 
وطنية مت�ضي قدما على طريق الريادة 

والتميز«.
3 ماليني  تعاملت مع  زاج��ل  ان  يذكر 
طرد خالل العام 2017. ومن املتوقع 

ان ت�����ض��ج��ل ال�����ض��رك��ة من����وا ي���زي���د عن 
اجلاري.   العام  يف   10%

ح�ضة  على  احل�ضول  زاج��ل  وت�ضتهدف 
الرقمية  ال��ت��ج��ارة  ���ض��وق  م��ن  متنامية 
وت�ضعى لأن تكون اخليار الأول للربيد 
موثوقاً  ا�ضرتاتيجياً  و�ضريكاً  ال�ضريع، 
التجارة  م��ي��دان  يف  ال��الع��ب��ني  جلميع 
الرقمية. ول يقت�ضر ن�ضاط زاجل على 
لديها  ح��ي��ث  فح�ضب،  الإم������ارات  ���ض��وق 
خمتلف  يغطي  ال���دويل  لل�ضحن  ق�ضم 

دول العامل بحرا وجوا. 

 جمل�ض �شيدات اأعم�ل ال�ش�رقة« يدعم م�ش�ركة 10 رائدات اأعم�ل يف »جيتك�ض لنجوم امل�شتقبل« 
•• ال�شارقة-وام:

ي����ق����دم “ جم���ل�������ص �����ض����ي����دات اأع����م����ال 
ال�ضارقة” التابع ملوؤ�ض�ضة مناء لالرتقاء 
�ضركات  ل�10  دع��م��ه  و  رع��اي��ت��ه  ب��امل��راأة 
اأعمال  ورائ��دات  �ضيدات  تقودها  نا�ضئة 
للم�ضاركة يف معر�ص “ جيتك�ص لنجوم 
الفرتة  خ��الل  يعقد  ال��ذي  امل�ضتقبل” 
من 14 اإىل 18 اأكتوبر املقبل ب�مركز 
دبي التجاري العاملي �ضمن فعاليات “ 

اأ�ضبوع جيتك�ص للتقنية«.
لرائدات  دعوته  وج��ه  قد  املجل�ص  ك��ان 
النا�ضئة  ال�ضركات  وموؤ�ض�ضات  الأعمال 
لتقدمي طلباتهن بهدف احل�ضول على 

فر�ضة امل�ضاركة يف احلدث .
على  الثالث  وللعام  املجل�ص  وي�����ض��ارك 
لنجوم  “جيتك�ص  معر�ص  يف  ال��ت��وايل 
اأكرب  امل�ضتقبل” ال��ذي يعد واح��دا من 

و  الأو�ض��������ط  ال�ض���������������رق  يف  املعار�ص 
الواعدة  ال�����ض��رك��ات  ل��ت��ج��م��ع  اأف��ري��ق��ي��ا 
وال�������ذي ي�����ض��ت��ع��ر���ص م����ن خ�����الل 10 
اأعم�������ال  ل��رائ��دات  الجن���ازات  من�ضات 
يوظفن  اأن  ا�ض���������تطعن  م��ت��م��ي��زات 
م�ض���������اريعهن  يف  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ع��ن��ا���ض��ر 

التجارية املختلفة.
ب���ن���ت ماجد  ال�����ض��ي��خ��ة ه���ن���د  وق����ال����ت 
�ضيدات  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص  ال���ق���ا����ض���م���ي 
اإن  بالوكال����������ة  ال�ضارقة  اأعم����������������ال 
�ض������������يدات  متكني  اإىل  يهدف  املجل�ص 
الأع���م���ال وم�����ض��اع��دت��ه��ن ع��ل��ى حتقيق 
واإجن����������اح  وط��م��وح��ات��ه��ن  اأه��داف��ه��ن 
تقدمي  خالل  من  النا�ضئة  م�ضاريعهن 
وا���ض��راك��ه��ن يف جميع  ل��ه��ن  ال���رع���اي���ة 
طاقاتهن  ب��اإب��راز  تعنى  التي  الأح���داث 
امل�������ض���ارك���ة يف هذا  وت���ع���د  وق����درات����ه����ن 
ي�ضعى  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات  اإح���دى  املعر�ص 

هذا  حتقيق  اإىل  خاللها  م��ن  املجل�ص 
الهدف.

لرائدات  ي��وف��ر  املجل�ص  اإن  واأ���ض��اف��ت 
الفر�ص  امل�ضاركات حزمة من  الأعمال 

الثمينة اإذ مينحهن الفر�ضة للتوا�ضل 
و التفاعل مع نظرياتهن بالإ�ضافة اإىل 
الأفكار  لعر�ص  اأمامهن  املجال  اتاحة 
والروؤى على زوار املعر�ص وامل�ضتثمرين 

املحتملني من جميع اأنحاء العامل اإىل 
امل�ضابقات  من  ع��دد  يف  امل�ضاركة  جانب 
املخ�ض�ضة لل�ضركات النا�ضئة والرتويج 

ل�ضركاتهن ومنتجاتهن وخدماتهن.

توفر خدمات تربيد املناطق الأكرث من 120 فندق يف دبي 

»اإمب�ور« ت�شلط ال�شوء على الف�ئدة القت�ش�دية والبيئية 
لأنظمة تربيد املن�طق على ه�م�ض معر�ض الفن�دق 2018

اأحمد بن �سعفار: يعترب قطاع ال�سيافة اأحد اأهم القطاعات
 التي نحر�ض على اال�ستثمار بها وتزويدها باأنظمة التربيد امل�ستدامة

•• دبي-الفجر:

يف ظل ازدهار قط��اع ال�ضيافة يف دولة 
الإم���ارات ودب��ي على وج��ه اخل�ضو�ص، 
لأنظمة  الإم�����������ارات  م���وؤ����ض�������ض���ة  دع�����ت 
اأكرب مزود  »اإم��ب��اور«،  املركزي  التربيد 
العامل،  يف  امل��ن��اط��ق  ت��ربي��د  خل���دم���ات 
الفندقية  املن�ضاآت  وم�ض�������غلي  مطوري 
تربيد  اأن��ظ��م��ة  واعتم����������اد  تبني  اإىل 
تتميز  التي  للبيئة،  ال�ضديقة  املناطق 
دعم  يف  ت�ضاهم  عالية  وك��ف��اءة  مبرونة 

اأهداف التنمية امل�ضتدامة.
 وت�������ض���ل���ط ال���������ض����وء ع����ل����ى ال����ف����ائ����دة 
لأنظم���������ة  والبيئي��������������ة  القت�ضادية 

تربيد املناطق.
واأعلنت »اإمباور« بالتزامن مع معر�ص 
الفنادق الذي يقام مبركز دبي التجاري 
العاملي خالل الفرتة من 16 اإىل 18 
اأنها تقوم حالياً  �ضبتمرب اجل��اري، عن 
بتزويد  اأكرث من 120 فندق يف دبي. 
كما تتوقع اأن ي�ضهد الرقم احلايل منواً 
ارتفاع  نتيجة  القادمة،  الفرتة  خ��الل 

يف  افتتاحها  �ضيتم  التي  الفنادق  ع��دد 
العمرانية وخطة  النه�ضة  دبي يف ظل 
ال�ضياح  ع��دد  مل�ضاعفة  الطموحة  دب��ي 
اإىل اأكرث من 20 مليون �ضائح بحلول 

العام 2020.
الرئي�ص  ����ض���ع���ف���ار،  ب����ن  اأح����م����د  وق������ال 

التنفيذي لإمباور«:
اإمباور على تقدمي خدمات   » حتر�ص 
وامل�ضتدامة،  ال�ض��������املة  املناطق  تربيد 
يف  العاملية  املعايري  م��ع  يتواف�������ق  مب��ا 
هذا املجال، ويعتب������ر قطاع ال�ضياف��������ة 
نحر�ص  ال��ت��ي  القطاع�ات  اأه���م  اإح���دى 
وتزويده������ا  ب��ه��ا  ال���ض��������������������ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 
التي  امل�ض�����تدامة،  ال��ت��ربي��د  ب��اأن��ظ��م��ة 
قطاع  من��������و  تعزي���������ز  يف  ت�����ض��اه��م 
مبا�ضر  ب�����ض��ك��ل  وال�����ض��ي��اف��ة  ال�����ض��ي��اح��ة 
ال���ن���ف���ق���ات وتبني  ت���وف���ري  خ�����الل  م����ن 
توفري  م���ع  للبيئة  �ضديق������ة  ح��ل��ول 
الزوار  من  املزيد  جلذب  منا�ضب  مناخ 

وال�ضياح«.
تربيد  اأن��ظ��م��ة  اأن  �ضعفار  ب��ن  واأو���ض��ح 
واقت�ضادياً  ب��ي��ئ��ي��اً  ح���اًل  ت��ع��د  امل��ن��اط��ق 

منوذجياً لال�ضتخدام يف قطاع الفنادق، 
بن�ضبة  التكلفة  يف  وف��ورات  تقدم  حيث 
ت�ضل اإىل %50 مقارنة مع ا�ضتخدام 
م�ضرياً  الأخ��������رى.  ال���ت���ربي���د  و����ض���ائ���ل 
جمال  رواد  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  تبني  اإىل 
ل���و����ض���ائ���ل وح����ل����ول تربيد  ال�����ض��ي��اف��ة 
ثقة  يعك�ص  ما  فنادقهم،  داخل  املناطق 
تربيد  باأنظمة  والعقاريني  املطوريني 
املناطق ودوره��ا يف تعزيز مفهوم املدن 

امل�ضتدامة.
وت����ق����وم اإم�����ب�����اور ب���خ���دم���ة ث���الث���ة من 
فنادق  تعد  حيث  العامل،  فنادق  اأط��ول 
»ج����ي. دب��ل��ي��و. م���اري���وت م��ارك��ي��ز دبي« 
اأب��راج الأمارات  العرب« و«فندق  و«ب��رج 
اإدراج���ه���ا يف موقع  ال��ت��ي مت  ج���م���ريا«، 
كاأطول   WorldAtlas.com
الفنادق يف العامل، اإ�ضافة اإىل حمفظة 
املتعاملني  م����ن  امل��ت��ن��ام��ي��ة  ال�������ض���رك���ة 
ي��ع��ت��م��دون خدماتها  ال��ذي��ن  امل��م��ي��زي��ن 

املتكاملة لتربيد املناطق.
اإىل  ا���ض��اف��ت  »اإم���ب���اور«  اأن  اإىل  وي�����ض��ار 
العام  ب��داي��ة  منذ  م�ضاريعها  حمفظة 

احل�����ايل م�������ض���روع »ف���ن���دق ال���ع���ن���وان«، 
بيت�ص  ج����م����ريا  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ك���ائ���ن 
ريزيدن�ص وتزودة بقدرة اإنتاجية ت�ضل 

اإىل 6500 طن تربيد. 
وق���د ق��ام��ت »اإم����ب����اور« ب��ت��ح��وي��ل نظام 
التربيد املعتمد �ضابقاً يف جممع »اأبراج 
الإمارت« اإىل نظام تربيد املناطق بطاقة 
اإجمالية تبلغ 6 اآلف طن تربيد، عن 
املناطق  تربيد  مبحطة  ربطها  طريق 
ال��ت��ي ت��خ��دم م��رك��ز دب��ي امل���ايل العاملي، 
على الطرف الآخر من الطريق املقابل 

ملجمع »اأبراج الإمارات«.
املا�ضي  ال��ع��ام  »اإم���ب���اور« يف  وق��ع��ت  كما 
»جمموعة  م�����ض��اري��ع  ل��رب��ط  اإت��ف��اق��ي��ة 
ج��م��ريا« ال��ت��ي ت��ت��ك��ون م��ن ب���رج العرب 
بيت�ص ومدينة جمريا،   وفندق جمريا 
واأكادميية  ال��ن�����ض��ي��م  ج���م���ريا  وف���ن���دق 
بخدمات  ال�����ض��ي��اف��ة،  لإدارة  الإم�����ارات 
تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة  ب�ضعة  امل��ن��اط��ق  ت��ربي��د 

طن.   12000
وقد جنحت ال�ضركة با�ضتخدام تقنيات 
خا�ضة لتمرير املعدات والأنابيب ب�ضكل 

اإت��الف للطرق  اأو  اأي تدمري  ل ي�ضبب 
اإزع��اج منظومة النقل وامل�ضاة يف  وعدم 
م�����ض��اري��ع »جم��م��وع��ة جمريا«.  ج��م��ي��ع 
اإ�ضافية  تقنيات  ا�ضتحداث  عن  ف�ضاًل 
م��ب��ت��ك��رة م���ن اأج�����ل ت���دف���ق امل���ي���اه عرب 
وتوقيفها  خا�ضة  م��ع��دات  اأو  �ضنابري 
اأنظمة  ت��ب��دي��ل  عملية  اإمت����ام  ل�ضمان 
انقطاع  اأي  دون  �ضل�ص  ب�ضكل  التربيد 

يف اخلدمة.
واجلدير بالذكر، اأن القدرة الإنتاجية 
اأك����رث  اإىل  ت�����ض��ل  »اإم������ب������اور«  ل�����ض��رك��ة 
التربيد  م���ن  ط���ن  م��ل��ي��ون  من1،34 
تربيد  خدم��������ات  ال�ض�������ركة  وت��ق��دم 
م��ن��اط��ق ���ض��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة ل���ع���دد من 
امل�����ض��اري��ع ال���ب���ارزة يف اإم�����ارة دب���ي مثل 
بيت�ص  وج����م����ريا  ج����م����ريا  جم���م���وع���ة 
ري��زي��دن�����ص وم��رك��ز دب���ي امل���ايل العاملي 
واخلليج التجاري ومدينة دبي الطبية 
ونخلة  جمي�������را  بحي��������رات  واأب�����راج 
ج���م���ريا ودي�������ض���ك���ف���ري ج����اردن����ز واب����ن 
للت�ضميم  دب����ي  وح����ي  م����ول  ب��ط��وط��ة 
الإعالمي  ل��الإن��ت��اج  العاملية  واملنطقة 

وغريها.
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املال والأعمال

غرفة دبي تبحث تو�شع ال�شرك�ت 
اللوج�شتية الإم�راتية يف ال�شوق البنمية

•• دبي _الفجر:

 نظم املكتب التمثيلي لغرفة دبي يف بنما موؤخراً يف العا�ضمة البنمية لقاء 
اآفاق التعاون يف قطاع اخلدمات اللوج�ضتية والنقل  اأعمال خا�ص ملناق�ضة 
البحري بني دبي وبنما وذلك بح�ضور ممثلني عن اأهم املوؤ�ض�ضات والهيئات 

البنمية املخت�ضة بقطاع اخلدمات اللوج�ضتية.
اإىل تعريف  امل��ك��ت��ب؛  ت��اأ���ض��ي�����ص  م��ن��ذ  الأول  ي��ع��ت��رب  ال����ذي  ال��ل��ق��اء؛  وه����دف 
البنمية بقطاع اخلدمات اللوج�ضتية الرائد يف دبي،  ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات 
التي ميكن لالإمارة توفريها لدعم  بالإمكانات واخلربات  وتعزيز وعيهم 
القطاع اللوج�ضتي يف بنما وتطويره، بالإ�ضافة اإىل مناق�ضة اآفاق التعاون 
لدخول  البنمية  لل�ضركات  نافذة  الغرفة  مكتب  ميثل  حيث  وال�ضراكات، 
ال�ضوق  يف  الإم��ارات��ي��ة  ال�ضركات  وتو�ضع  دب��ي،  ب��واب��ة  ع��رب  املنطقة  اأ���ض��واق 
دولة  �ضفري  املن�ضوري،  حممد  اإبراهيم  �ضعادة  اللقاء  وح�ضر  الالتينية. 
البحري  النقل  الإم��ارات لدى بنما، وممثلون عن هيئة قناة بنما وغرفة 
وهيئة  اللوج�ضتية  واللجنة  بنما  وزراع��ة  و�ضناعة  جت��ارة  وغرفة  البنمية 
م�ضتخدمي منطقة كولون للتجارة احلرة. وا�ضتعر�ص مدير مكتب الغرفة 
يف بنما اأبرز مزايا اقت�ضاد دبي، والإمكانات واخلربات الهائلة التي يتميز 
بها على �ضعيد اخلدمات اللوج�ضتية والنقل البحري، م�ضرياً اإىل اأن قطاع 
%6.9 خالل  بلغ  مركباً  �ضنوياً  دبي حقق منواً  اللوج�ضتية يف  اخلدمات 
عاملياً  اخلام�ضة  املرتبة  الإم���ارة  حتتل  حني  يف   ،2017-2006 الفرتة 
مدير  واأ�ضار  والبحري.  اللوج�ضتي  الن�ضاط  يف  تناف�ضية  الوجهات  كاأكرث 
مكتب غرفة دبي اإىل وجود مناذج ناجحة ل�ضركات اإماراتية حققت جناحات 
بارزة يف قطاع اخلدمات اللوجي�ضتية واأبرزها موانىء دبي العاملية وجافزا 
وط���ريان الإم�����ارات، م��ع��ت��رباً ان اخل���ربات الإم��ارات��ي��ة متاحة ام���ام جميع 
القطاع  هذا  يف  ا�ضرتاتيجية  �ضراكة  تاأ�ضي�ص  اإىل  داعياً  البنمية،  ال�ضركات 
اإعجابهم  ع��ن  ودب���ي. وع��رب احل��ا���ض��رون  بنما  الأع��م��ال يف  ب��ني جمتمعي 
بتطور القطاع اللوج�ضتي يف دبي، معتربين اإياه منوذجاً ينبغي اإتباعه يف 
بنما، ومتطلعني اإىل بحث وتاأ�ضي�ص �ضراكات مع ال�ضركات العاملة يف دبي 
التنوع  غياب  اأبرزها  حتديات  عدة  يواجه  ال��ذي  بنما،  يف  القطاع  لتطوير 
يف �ضركات القطاع اللوج�ضتي.  ويعترب قطاع اخلدمات اللوج�ضتية والنقل 
ل��ه حيث  الأ�ضا�ضي  وامل��ح��رك  ال��ب��الد  اقت�ضاد  رك��ائ��ز  اأح��د  بنما  البحري يف 
البنمي،  لالقت�ضاد  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  من   20% بحوايل  ي�ضاهم 
مع توقعات بتحقيق مزيد من النمو على املدى الق�ضري. ويتميز القطاع 
مبزايا تناف�ضية عديدة اأبرزها املوقع اجلغرايف ال�ضرتاتيجي وتو�ضيع قناة 
بنما ووجود اقت�ضاد منفتح على ال�ضتثمارات اخلارجية املبا�ضرة بالإ�ضافة 

اإىل ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي يف البالد.

»دبي الذكية« حت�شل على �شه�دة اعرتاف 
جمعية املح��شبني الق�نونيني الربيط�نية

•• دبي-وام:

ح�ضلت “دبي الذكية” على �ضهادة اعرتاف جمعية املحا�ضبني القانونيني 
معتمدة  عمل  جهة  ب�ضفتها  اأي”  �ضي  �ضي  “اأي  الربيطانية  املعتمدين 
متنح  كونها  اأه��م��ي��ة  وذات  امل�ضتوى  رفيعة  ���ض��ه��ادة  وه��ي  املهني  للتطوير 
التدريب  م�ضتويات  اأعلى  توفر  التي  ال��رائ��دة  وللجهات  العمل  لأ�ضحاب 
والتطوير امل�ضتمر للموظفني واملوارد يف جمال املالية ول �ضيما املحا�ضبة 
مكان  يف  واحلوكمة  والأخالقيات  املتقدمة  املهنية  القيم  ال�ضهادة  وتظهر 
العمل. وقدم �ضتيوارت دنلوب املدير الإقليمي للجمعية وليند�ضي ديغوف 
دي نانك رئي�ضة اجلمعية يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط �ضهادة �ضاحب العمل 
ب�ضر  بن  بنت بطي  عائ�ضة  الدكتورة  �ضعادة  اإىل  قبل اجلمعية  املعتمد من 
املدير العام لدبي الذكية و�ضعادة يون�ص اآل نا�ضر م�ضاعد مدير عام مكتب 
دبي الذكية املدير التنفيذي ملوؤ�ض�ضة بيانات دبي و�ضعادة و�ضام لوتاه املدير 
التنفيذي ملوؤ�ض�ضة حكومة دبي الذكية. ويظهر التزام دبي الذكية يف تطوير 
ق�ضم  مدير  الزعابي  عائ�ضة  ع�ضوية  خ��الل  م��ن  املالية  مبجال  مهنييها 
القانونيني  املالية وامل�ضرتيات بدبي الذكية يف جمعية املحا�ضبني  ال�ضوؤون 
ح�ضلن  الالتي  الإم��ارات��ي��ات  اأوائ���ل  من  تعد  حيث  الربيطانية  املعتمدين 
على ع�ضوية اجلمعية. وقالت �ضعادة الدكتورة عائ�ضة بنت بطي بن ب�ضر 
احلكومة  وقيادة  البتكار  على  امل�ضتمر  الر�ضيدة  حكومتنا  تركيز  مع  اإن��ه 
الذكية ي�ضتمر دور القطاع املايل يف التطور حيث تتمثل مهمة دبي الذكية 
يف تبني التقنيات املتقدمة وتوجيهها نحو حت�ضني حياة النا�ص بهدف جعل 
دبي اأ�ضعد واأذكى مدينة على وجه الأر�ص.. معربة عن �ضعادتها باحل�ضول 
على هذا العرتاف العاملي املهم الذي يربز التزام “دبي الذكية” امل�ضتمر 
التطورات  مواكبة  نحو  �ضعيا  الوطنية  العاملة  القوى  م��ه��ارات  بتطوير 
التكنولوجية املت�ضارعة ول �ضك اأن ذلك ي�ضمل اخلرباء املاليني يف الدولة 

الذين ميكنهم اأن يقودوا هذا القطاع اإىل اأف�ضل التكنولوجيات املتقدمة.

ملي�ر درهم حجم التب�دل التج�ري    2.3
بني الم�رات و الرنويج يف 2017

•• اأبوظبي-وام:

�ضهدت العالقات بني دولة الإمارات العربية املتحدة ومملكة الرنويج، منوا 
البلدين  التجاري بني  التبادل  املا�ضية وبلغت قيمة  العقود  مطردا خالل 
نحو 2.3 مليار درهم “ 640 مليون دولر” خالل العام 2017 مقارنة 

مع 1.2 مليار درهم يف العام 2016.
واأظهر تقرير مراجعة ال�ضيا�ضة التجارية مع الرنويج الذي اأ�ضدرته وزارة 
القت�ضاد اأن قيمة واردات الإمارات من الرنويج بلغت 1.96 مليار درهم 
295 مليون  بلغت قيمة �ضادراتها نحو  2017 يف حني  العام  نهاية  مع 

درهم وقيمة اإعادة الت�ضدير 95.6 مليون درهم.
القت�ضاد  وزارة  بها  تقوم  التي  املهام  من  انطالقا  التقرير  ا���ض��دار  ياأتي 
بالدولة على �ضعيد تعزيز وحت�ضني قدرات موؤ�ض�ضات الدولة من القطاعني 
ال�ضريكة  للدول  ال�ضتثمارية  و  التجارية  التطورات  ب�ضاأن  واخلا�ص  العام 
لدولة الإمارات من خالل ر�ضد و حتليل و ا�ضتخال�ص النتائج و املوؤ�ضرات 
العاملية ف�ضال عن  ال��ت��ج��ارة  ع��ن منظمة  ال�����ض��ادرة  ال��ت��ق��اري��ر  يف  ال����واردة 

املنظمات واملوؤ�ض�ضات الدولية الآخرى.

»جمموعة اأبو غزالة« توفر خدمة تطوير �شرعة جه�ز TAGITOP جم�ن�

 غرفة عجم�ن تبحث التع�ون القت�ش�دي مع �شف�رة اإيط�لي�

»�شي�حة ال�ش�رقة« ت�ش�رك يف حملة »زوروا الإم�رات« يف 3 مدن اإ�شكندن�فية

•• اأبوظبي-وام:

بلغ�ت قيمة التجارة اخلارجية من ال�ضلع غري النفطية 
خالل  دره��م  مليار   80.1 اأبوظبي  اإم���ارة  منافذ  عرب 
لأحدث  وفقا  وذل��ك   2018 العام  من  الأول  الن�ضف 
الأرقام ال�ضادرة ام�ص عن مركز اإح�ضاء اأبوظبي و التي 
%30 خالل �ضهر  اأظهرت منو جت��ارة الإم��ارة بن�ضبة 

يونيو املا�ضي.
وك�ضفت الإح�ضاءات عن العديد من املوؤ�ضرات الإيجابية 
التي حتققت على �ضعيد حركة جت��ارة الإم��ارة خا�ضة 
خالل  �ضواء  الت�ضدير  واع��ادة  ال�ضادرات  م�ضتوى  على 

الن�ضف الأول من العام اأو �ضهر يونيو املا�ضي حتديدا. 
وت��ف�����ض��ي��ال ف��ق��د من���ت ال�������ض���ادرات ب��ن�����ض��ب��ة 10.5% 
مرتفعة اإىل 11.08 مليار درهم خالل الأ�ضهر ال�ضتة 
الأوىل من العام اجلاري مقارنة مع 10.9 مليار درهم 

يف الفرتة ذاتها من العام 2017.
و�ضجلت جتارة اإعادة الت�ضدير زيادة كبرية بن�ضبة بلغت 
مليار   11.12 من  قيمتها  ارتفعت  بعدما   10.5%
 12.3 اإىل  املا�ضي  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�ضف  يف  دره��م 
العام  ذات��ه��ا م��ن  امل��ق��ارن��ة  مليار دره��م تقريبا يف ف��رتة 
تراجعت قيمتها  ال���واردات فقد  اجل��اري. وعلى �ضعيد 
املا�ضي  يونيو  �ضهر  نهاية  مع  دره��م  مليار   56.7 اإىل 

مقارنة مع 58.4 مليار درهم يف ال�ضهر ذاته من العام 
2017 يف خطوة تعك�ص تر�ضيد ال�ضتهالك ب�ضكل عام 

يف الإمارة.
خالل  اأبوظبي  جت��ارة  قفزت  ال�ضهري  امل�ضتوى  وعلى 
ن�ضبتها  ب��زي��ادة  دره���م  م��ل��ي��ار   12.4 اإىل  ي��ون��ي��و  �ضهر 
 2017 ال��ع��ام  م��ن  ذات���ه  ال�ضهر  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة   30%
وهي اأعلى ن�ضبة منو ت�ضجلها جتارة المارة �ضهريا منذ 
بداية العام اجلاري. وا�ضتحوذت اللوازم ال�ضناعية على 
%89.3 من اجمايل جت��ارة ���ض��ادرات الم���ارة خالل 
الن�ضف الأول من العام اجلاري بقيمة 9.9 مليار درهم 
يف حني بلغت قيمة �ضادرات الأغذية 515 مليون درهم 

و توزعت بقية القيمة على �ضادرات الإمارة الآخرى.
الت�ضدير ملعدات  اعادة  الن�ضيب الأكرب يف جتارة  وكان 
النقل وملحقاتها والتي و�ضلت قيمتها خالل الن�ضف 
ال�ضتهالكية  ال�ضلع  ت��اله��ا  دره���م  م��ل��ي��ار   5.4 الأول 
بقيمة 3.3 مليار درهم و ال�ضلع الإنتاجية 2.6 مليار 

درهم.
يف  ال�ضناعية  ال��ل��وازم  ج��اءت  ال����واردات  م�ضتوى  وعلى 
املقدمة بقيمة بلغت 21.7 مليار درهم يف حني و�ضلت 
قيمة ورادات الإمارة من معدات النقل وحملقاتها نحو 
16.7 مليار درهم و 9.6 مليار درهم لل�ضلع الإنتاجية 

و5 مليارات درهم لل�ضلع ال�ضتهالكية.

 عمان – دعت جمموعة طالل اأبو غزالة 
الأردن  يف  والأف��������راد  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ج��م��ي��ع 
وال����دول ال��ع��رب��ي��ة احل��ا���ض��ل��ني ع��ل��ى جهاز 
TAGITOP بحجم 10 اإن�ص، اأو 14 
التوا�ضل مع  اأو  املجموعة  زي��ارة  اإىل  اإن�ص 

مكاتبها لتطوير �ضرعة اجلهاز جمانا. 
وت���اأت���ي ه���ذه امل���ب���ادرة ان��ط��الق��ا م��ن روؤي���ة 
����ض���ع���ادة ال���دك���ت���ور ط�����الل اأب������و غ����زال����ة يف 
التحول اإىل جمتمع معريف تقني، وتوفري 
تواكب  فائقة  �ضرعة  ذات  كمبيوتر  اأجهزة 

التطورات والتحديثات. 
بتطوير  الراغبني  من  املجموعة  وطلبت 
�ضرعة اجلهاز، اإىل التوا�ضل مع املجموعة 
املعلومات،  لتقنية  ال��ف��ن��ي  ال��دع��م  دائ����رة 
 Hard ال���ت���خ���زي���ن  وح������دة  ل����ض���ت���ب���دال 
 GB  120 ج����دي����دة  ب����وح����دة   Disk
الت�������ض���ال  خ�����الل  م����ن  جم����ان����ا،   SSD
 ،065100250 هاتف:  على  بالدائرة 

helpdesk@ :اأو عرب الإمييل التايل
املجموعة  وتوا�ضل    .tagorg.com
بداأتها  ال��ت��ي  الأج��ه��زة  بتوفري  م��ب��ادرت��ه��ا 
2010 حيث وزع��ت ما يقارب  العام  منذ 
ع�ضرة اآلف جهاز للموؤ�ض�ضات والأف��راد يف 
قامت  كما  العربية  ال���دول  وب��اق��ي  الأردن 
بتجهيز ما يزيد عن 300 حمطة معرفة 
ب���ني جامعات  م���ا  امل��وؤ���ض�����ض��ات  يف خم��ت��ل��ف 
وم��وؤ���ض�����ض��ات ر���ض��م��ي��ة، وج��م��ع��ي��ات خريية 
وفل�ضطني  الأردن  يف  �ضبابية  ومنظمات 
وم�������ض���ر، مت جت��ه��ي��زه��ا ب����اأث����اث واأج���ه���زة 
غزالة  اأب�����و  “طالل  حم���م���ول  ك��م��ب��ي��وت��ر 
انرتنت  وخ��ط  تدريبية،  وب��رام��ج  توب”، 
جماين، حيث تعترب املجموعة مزود ذاتي 
لالإنرتنت باعتبار انها متتلك خط اإنرتنت 
وللموؤ�ض�ضات  ل�ضتعمالها  ومبا�ضر  خا�ص 
يتيح  مما   2007 العام  منذ  لها  التابعة 
ت���ق���دمي ه����ذه اخل���دم���ة جم���ان���ا. وتهدف 

توفري  اإىل   TAGITOP م����ب����ادرة 
اأف�����ض��ل ن��وع��ي��ة م��ن ال��ك��م��ب��ي��وت��ر املحمول 
ب��اأع��ل��ى امل��وا���ض��ف��ات ل��ك��ل م���واط���ن عربي، 
الأمية  ل��زي��ادة م�ضتوى حم��و  يف حم��اول��ة 
ال��ع��رب��ي��ة، وردم  امل��ن��ط��ق��ة  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة يف 
الفجوة الرقمية، وبناء املهارات الكافية يف 
والت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  جمال 
للمنطقة  الق��ت�����ض��ادي��ة  امل��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز 
وتوجيهها لت�ضبح ذات لقت�ضاد قائم على 
املعرفة ومدفوعة بروح البتكار. ي�ضار اإىل 
ت�ضميمه  مت   TAGITOP ج��ه��از  اأن 
واإنتاجه بالتعاون ما بني جمموعة طالل 
العاملية، ومت  �ضام�ضونغ  اأبو غزالة و�ضركة 
 ،2010 عام  منه  الأوىل  الن�ضخة  اإ�ضدار 
ف��ي��م��ا مت اإ�����ض����دار ال��ن�����ض��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة عام 
وحتديثاته  ت�ضميمه  ج��اء  حيث   ،2012
لتحقيق هدف ال�ضتفادة منه كاأداة تخدم 

التعليم واملعرفة. 

•• عجمان ـ الفجر 

املويجعي رئي�ص  ا�ضتقبل �ضعادة عبداهلل 
و�ضناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
عجمان، �ضعادة ليبوريو �ضتيللينو �ضفري 
الدولة  ل���دى  الإي��ط��ال��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
العام  القن�ضل  �ضيتا  فالنتينا  و���ض��ع��ادة 
بهدف  الغرفة  مبقر  وذل���ك  الإي��ط��ايل، 
تعزيز التعاون القت�ضادي بني الطرفني 
وا���ض��ت��ع��را���ص ال��ف��ر���ص ال���ض��ت��ث��م��اري��ة يف 
القطاع  راأ�ضها  وعلى  امل��ج��الت  خمتلف 

ال�ضحي والتعليمي.
ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء امل�����ض��رتك ���ض��ع��ادة �ضامل 
ال�����ض��وي��دي م��دي��ر ع����ام غ��رف��ة عجمان 

التنفيذي  امل���دي���ر  اجل���ن���اح���ي  وحم���م���د 
وال�ضتثمار،  الع���م���ال  ت��ن��م��ي��ة  ل��ق��ط��اع 
ترويج  اإدارة  م���دي���ر  ح������ارب  وم��������روان 

الأعمال وتنمية ال�ضتثمار.
يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء رح���ب ���ض��ع��ادة عبداهلل 
امل��وي��ج��ع��ي احل�����ض��ور واك����د ع��ل��ى اهمية 
ال���ل���ق���اء امل�������ض���رتك، م�������ض���رياً ع��ل��ى عمق 
وايطاليا،  الم��������ارات  ب���ني  ال���ع���الق���ات 
حري�ضة  ع��ج��م��ان  غ���رف���ة  ان  واأو�����ض����ح 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ت��ع��اون��ه��ا الق��ت�����ض��ادي مع 
ك��اف��ة ال���دول وال��ت��ع��ري��ف ب��اأه��م الفر�ص 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ض��ت��ث��م��اري��ة 
وال�ضحية  وال�����ض��ي��اح��ي��ة  الق��ت�����ض��ادي��ة 
اإمارة عجمان وخا�ضة يف  والتعليمية يف 

ظل املقومات املتنوعة لالإمارة وموقعها 
املتو�ضط بني اإمارات الدولة.

ووج���������ه ال�������دع�������وة ل������رج������ال الع�����م�����ال 
اإمارة  لزيارة  اليطاليني  وامل�ضتثمرين 
ع��ج��م��ان وع���ق���د ل���ق���اءات م�����ض��رتك��ة مع 
ل�ضتعرا�ص  ع���ج���م���ان  اع����م����ال  رج������ال 
وج��ه��ات النظر وت��ب��ادل اخل���ربات وعقد 
ال�������ض���راك���ات ال���ت���ي م����ن ����ض���اأن���ه���ا زي�����ادة 
ال�ضتثمار املبا�ضر والتبادل التجاري بني 
زيارة  اإىل جانب  وايطاليا، هذا  عجمان 
وكذلك  ب��الإم��ارة  القائمة  امل�ضاريع  اه��م 
احلكومية  واجل��ه��ات  ال���دوائ���ر  خمتلف 
املعنية بالقت�ضاد للتعرف على الفر�ص 
ب�ضكل  الع��م��ال  لرجال  املقدمة  وامل��زاي��ا 

عام.
امل�����ض��اري��ع العقارية  اأه���م  وت��ن��اول ال��ل��ق��اء 
وخا�ضة  عجمان  اإم����ارة  يف  وال�ضياحية 
يف م��ن��ط��ق��ة ال�������زوراء ب���الإ����ض���اف���ة لأه���م 
حكومة  عليها  ت��رك��ز  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات 
ال�ضرتاتيجية،  خطتها  خ��الل  عجمان 
ك��م��ا ا���ض��ت��ع��ر���ض��ت غ���رف���ة ع��ج��م��ان اهم 
املعار�ص والفعاليات التي تنظمها لدعم 
وم��ن��ه��ا معر�ص  الق���ت�������ض���ادي  ال��ق��ط��اع 
ُن�ضخه  يف  ح��ظ��ي  وال�����ذي  ال��ف��ران�����ض��اي��ز 
ال�ضابقة مب�ضاركة دولية وا�ضعة، و كذلك 
معر�ص “م�ضتقبل البناء” واملتخ�ض�ص 
والذي  احل��دي��ث��ة  ال��ب��ن��اء  تكنولوجيا  يف 
والدوات  ال��و���ض��ائ��ل  اه���م  �ضي�ضتعر�ص 

حتقيق هذه ال�ضرتاتيجية.
و اأكد التزام الهيئة بدعم هذه املبادرات 
التي تهدف اإىل تعزيز مكانة وتناف�ضية 
الدولة �ضمن اأف�ضل الوجهات ال�ضياحية 
امل�ضتدامة يف العامل وفقا ملحددات روؤية 
ا�ضتعرا�ص  ع����رب   2021 الإم����������ارات 
تزخر  التي  امل��ت��ف��ردة  ال�ضياحية  امل��ع��امل 

•• ال�شارقة-وام:

ت�ضارك هيئة الإمناء التجاري وال�ضياحي 
متنقل  ترويجي  معر�ص  يف  بال�ضارقة 
الإمارات”  “زوروا  حملة  مظلة  حت��ت 
ت�ضمل  الق��ت�����ض��اد  وزارة  تنظمها  ال��ت��ي 
وكوبنهاغن  واأو���ض��ل��و  �ضتوكهومل  م��دن 
اإم���ارة  اإجن�����ازات  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  لت�ضليط 
ال�ضارقة واآخر امل�ضاريع املعتزم اإطالقها 

ل�ضتقطاب املزيد من الزوار لالإمارة.
�ضي�ضارك  ال���ذي   - ال��دول��ة  وف��د  وي�ضم 
ال��ي��وم وت�ضتمر  ت��ب��داأ  ال��ت��ي  يف اجل��ول��ة 
نخبة   - اجل������اري  ���ض��ب��ت��م��رب   21 ح��ت��ى 
 8 من  احلكوميني  امل�ضوؤولني  كبار  من 
الإمارات”  و”طريان  حكومية  ج��ه��ات 
من�ضاأة   29 م���ن  مم��ث��ل��ني  ج���ان���ب  اإىل 
فندقية ووكالة �ضفر يف الدولة. وتكمن 
املعر�ص  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  م�����ض��ارك��ة  اأه���م���ي���ة 
ال���رتوي���ج���ي ك���ون���ه اإ����ض���اف���ة ه���ام���ة اإىل 
تنفيذها  تعتزم  التي  اأن�ضطتها  �ضل�ضلة 
ت�ضريع  اإط���ار  يف  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل 

وترية منو القطاع ال�ضياحي يف الإمارة 
ول�ضتعرا�ص التجارب ال�ضياحية الغنية 
ال��ت��ي ت��وف��ره��ا واإب�����راز م��واط��ن اجلذب 
املعامل  ب����اأب����رز  وال���ت���ع���ري���ف  ال�����ض��ي��اح��ي 
متتلكها.  ال���ت���ي  وامل����راف����ق  واخل����دم����ات 
تفاعلية  ع��م��ل  ور���ض��ة  اجل��ول��ة  وتتخلل 
لتعزيز  ال���وف���د  اأم������ام  ال��ف��ر���ض��ة  ت��ت��ي��ح 
ال�ضراكات بني جميع الأطراف مبا فيها 
ي�ضكل  ما  امل�ضاركة  ال�ضكندنافية  امل��دن 
دفعة قوية لبناء عالقات تعاون جديدة 

وفعالة يف امل�ضتقبل.
رئي�ص  املدفع  خالد جا�ضم  �ضعادة  وق��ال 
وال�ضياحي  ال���ت���ج���اري  الإمن�������اء  ه��ي��ئ��ة 
الر�ضيدة  ال���ق���ي���ادة  ت�����ويل  ب���ال�������ض���ارق���ة 
القطاع  ل���ت���ط���وي���ر  ك����ب����ريا  اه���ت���م���ام���ا 
اأ�ضا�ضية  رك��ي��زة  ي�ضكل  ال��ذي  ال�ضياحي 
القت�ضاد  دع��م  يف  كبري  ب�ضكل  ت�ضاهم 
الوطني يف دولة الإمارات وا�ضرتاتيجية 
مهمة لال�ضتعداد ملرحلة ما بعد النفط 
املتنقل  الرتويجي  املعر�ص  ه��ذا  وياأتي 
ك��واح��د م��ن اأه��م امل��ب��ادرات امل�ضاهمة يف 

ال�ضارقة لتعك�ص من خاللها  اإم��ارة  بها 
الإمارات.  يف  ال�ضياحية  الوجهات  تنوع 
واأو�ضح اأن الهيئة تتطلع اإىل ال�ضتفادة 
الأ�ضواق  ل��ه��ا يف  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���ص  م��ن 
واملزايا  العرو�ص  اأهم  لإب��راز  الأوروبية 
اإمارة  توفرها  التي  ال�ضياحية  والباقات 
ال�ضياحية  ال��وج��ه��ة  جلعلها  ال�����ض��ارق��ة 
اإىل  قدما  تتطلع  كما  للعائالت  الأمثل 
واأو�ضلو  �ضتوكهومل  يف  مثمرة  م�ضاركة 
م�ضاركتها  هام�ص  وع��ل��ى  وكوبنهاغن. 
.. ���ض��ت��ق��دم ال��ه��ي��ئ��ة ح��زم��ة وا���ض��ع��ة من 
باقات  ت�ضمل  التي  ال�ضياحية  عرو�ضها 
ومنتجات  للعائالت  �ضديقة  �ضياحية 
واأن�ضطة  وف��ع��ال��ي��ات  متنوعة  �ضياحية 
م��ت��م��ي��زة ت�����ض��ل��ط ال�������ض���وء ع���ل���ى ت����راث 
ان�ضجاما  وذل��ك  الغنية  الإم��ارة  وثقافة 
الرامية  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه��داف��ه��ا  م��ع 
ال�ضارقة  ���ض��ي��اح��ة  “روؤية  حت��ق��ي��ق  اإىل 
جهودها  تكثيف  اإىل  اإ�ضافة   ”2021
ماليني   10 ا���ض��ت��ق��ط��اب  اإىل  ال��رام��ي��ة 

زائر بحلول عام 2021.

بدء حظر تداولت 
املطلعني يف الأ�شواق امل�لية 

•• اأبوظبي-وام:

ام�����ص عملية حظر  اع��ت��ب��ارا م��ن  ب����داأت 
امل�ضاهمة  ال�ضركات  يف  املطلعني  ت��داول 
العامة املدرجة يف الأ�ضواق املالية وذلك 
املالية  البيانات  عن  الإف�ضاح  حني  اىل 

عن الربع الثالث من العام اجلاري.
امل���ال���ي���ة بهذه  ق������رار الأ�������ض������واق  وج������اء 
 14 امل���ادة  ا���ض��ت��ن��ادا لأح��ك��ام  اخل�ضو�ص 
واملقا�ضة  بالتداول  اخلا�ص  النظام  من 
والت�ضويات ونقل امللكية وحفظ الأوراق 
املالية  الوراق  هيئة  ق���رار  م��ن  امل��ال��ي��ة 

وال�ضلع رقم 1 ل�ضنة 2001.
امل�ضاهمة  ال�����ض��رك��ات  الأ����ض���واق  وط��ال��ب��ت 
العاملة  ال��و���ض��اط��ة  و���ض��رك��ات  امل���درج���ة 
الن��ت��ه��اء من  اىل ح��ني  ال��ق��رار  تطبيق 
الإع������الن ع���ن ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة للربع 
الثالث من العام اجلاري والتي من املقرر 

اأن تبداأ مطلع �ضهر اأكتوبر املقبل.
�ضوق  ط���ل���ب  م���ت�������ض���ل  ����ض���ع���ي���د  وع����ل����ى 
اأب����و ظ��ب��ي ل������الأوراق امل��ال��ي��ة م���ن جميع 
ال�ضركات حتديث بيانات املطلعني لديها 
املوقع  ال�ضركة على  بالإ�ضافة اىل ملف 
اللكرتوين لل�ضوق وذلك لت�ضمينه اية 

تغيريات �ضهدها �ضجل املطلعني.
النظام  م���ن   14 امل������ادة  اأن  اىل  ي�����ض��ار 
املالية  الأوراق  ه��ي��ئ��ة  اأ����ض���درت���ه  ال����ذي 
وال�����ض��ل��ع ب��ه��ذا اخل�����ض��و���ص ي��ن�����ص على 
جمل�ص  واأع�ضاء  رئي�ص  ت���داولت  حظر 
املالية  اأوراق���ه���ا  امل��درج��ة  ال�ضركة  اإدارة 
من  اأي  اأو  ال��ع��ام  وم��دي��ره��ا  ال�ض�وق  ف�ي 
البيانات  ع���ل���ى  امل���ط���ل���ع���ني  امل���وظ���ف���ني 
اجلوهرية لل�ضركة - بنف�ضه اأو حل�ضابه 
ب��وا���ض��ط��ة ال��غ��ري اأو ب����اأي ���ض��ف��ة اأخ���رى 
املالية  الأوراق  يف  غ������ريه-  حل�������ض���اب 
لل�ضركة ذاتها اأو ال�ضركة الأم اأو التابعة 
ال�ضركة  لتلك  احلليفة  اأو  ال�ضقيقة  اأو 
ال�ضركات مدرجة  اأي من هذه  اإذا كانت 

اأوراقها يف ال�ضوق.

والت�ضييد  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  يف  امل�ضتحدثة 
واملدن الذكية. 

ليبوريو  �����ض����ع����ادة   وج������ه  ج���ان���ب���ه  م����ن 
الإيطالية،  اجلمهورية  �ضفري  �ضتيللينو 
ال�ضكر على حفاوة ال�ضتقبال، واكد على 
بني  القت�ضادي  التعاون  تعزيز  اهمية 
ا�ضتثمارية  ق��ن��وات  يفتح  مب��ا  الطرفني 
للم�ضتثمرين، موؤكد على وجود العديد 
التعاون  زي��ادة  ميكن  التي  املجالت  من 
قطاعي  يف  وخ���ا����ض���ة  م�����ض��ت��ق��ب��اًل  ف��ي��ه��ا 

الفران�ضايز وال�ضحة.
���ض��ع��ادة عبداهلل  ق���دم  ال��ل��ق��اء  ويف خ��ت��ام 
�ضعادة   ت�ضلمه  ت��ذك��اري  درع  امل��وي��ج��ع��ي 

ليبوريو �ضتيللينو.
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املال والأعمال

هزاع بن زايد يوؤكد اأهمية 
قمة اأبوظبي للتكنولوجي� امل�لية

تنفيذًا ملذكرة التفاهم بني اقت�سادية دبي وجمل�ض املناطق احلرة يف اأبريل املا�سي

اإ�شدار ت�شريح لـ 163 �شركة من�طق حرة للعمل داخل دبي

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�ضيخ  �ضمو  اأك���د 
نهيان نائب رئي�ص املجل�ص التنفيذي 
اأبوظبي  اأهمية قمة  اأبوظبي  لإم��ارة 
فينتك   “ امل���ال���ي���ة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الثانية  “ بدورتها   2018 اأبوظبي 
يف  فعالياتها  اأوىل  انطلقت  ال��ت��ي  و 
تخ�ضي�ضها  وج���رى  ام�����ص  اأب��وظ��ب��ي 
املالية  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ل�������ض���رك���ات 
300 م�ضارك من  النا�ضئة بح�ضور 
اجلامعات  وطلبة  النا�ضئة  ال�ضركات 
وم�ضرعات  امل�����ض��رف��ي��ة  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 

واملهتمني  وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  الأع���م���ال 
ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ال���ي���ة م���ن داخ���ل 

الإمارات وخارجها.
له  ت�������ض���ري���ح���ات  ����ض���م���وه يف  ق�����ال  و 
اأبوظبي  “ فينتك  اإن  املنا�ضبة  بهذه 
2018 “ تبحث يف اأعمالها البتكار 
املالية  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  يف جم���ال 
يف  اأب��وظ��ب��ي  العا�ضمة  ل���دور  تعزيزا 
فيها  تلتقي  عاملية  من�ضة  تكون  اأن 
التجارب و تتالقح الأفكار و ت�ضتنبط 
هذا  تواجه  التي  للتحديات  احللول 
�ضريحة  يهم  ال��ذي  احليوي  القطاع 

كبرية حول العامل.

الفجرية ت�شت�شيف »منتدى 
جلف اإنتليجن�ض لأ�شواق الط�قة« 

•• الفجرية-وام:

حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي ع�ضو 
اأعمال  الثنني  اليوم  تنطلق   .. الفجرية  حاكم  الأعلى  املجل�ص 
التي  الطاقة  لأ�ضواق  اإنتليجن�ص  ل�منتدى جلف  الثامنة  ال��دورة 
فندق  يف  يومني  مدى  على  الفجرية  اإم��ارة  حكومة  ت�ضت�ضيفها 
نوفوتيل الفجرية وتقام حتت �ضعار “كيفية التعامل مع الو�ضع 

الطبيعي اجلديد مل�ضارات تدفق النفط والغاز ».
الطاقة  �ضناعة  يف  مرموقة  عاملية  �ضخ�ضيات  املنتدى  ويجمع 
والتخزين  وال��ت��ك��ري��ر  ال��ت��ج��ارة  ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
امل�ضوؤولني  بني  املعلومات  لتبادل  وا�ضعة  من�ضة  ويوفر  وال�ضحن 
وامل��خ��ت�����ض��ني م��ن خ���الل ج��ل�����ض��ات امل���ائ���دة امل�����ض��ت��دي��رة واللقاءات 

واحلوارات املبا�ضرة.
ويتلقى املنتدى الدعم من الراعي الرئي�ضي لأعماله وهو ميناء 
اأند بي  اإىل دعم كل من موؤ�ض�ضتي فيتول واإ�ص  اإ�ضافة  الفجرية 
جلوبال بالت�ص وبنك الفجرية الوطني ويتلقى م�ضاندة كل من 

�ضركة البرتول املاليزية “برتونا�ص” وموؤ�ض�ضة يونيرب.

•• دبي-الفجر:

 ت��ن��ف��ي��ذاً مل��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م م��ع جمل�ص 
امل��ن��اط��ق احل���رة يف اإم����ارة دب��ي ال��ت��ي مت 
ا�ضدرت  املا�ضي،  ابريل  �ضهر  توقيعها 
الق���ت�������ض���ادي���ة بدبي  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ������رة 
ت�ضريحاً جتارياً لإتاحة مزاولة   163
الأعمال داخل اإمارة دبي اأمام ال�ضركات 
املرخ�ضة من قبل املناطق احلرة، الأمر 
مثالية  كوجهة  دبي  مكانة  يعزز  ال��ذي 
بالإ�ضافة  الأع���م���ال،  وازده�����ار  جل���ذب 
وت�ضجيع  الإج�����������راءات  ت�����ض��ه��ي��ل  اإىل 
تنمية  الرتكيز على  الأعمال يف  رج��ال 

وتطوير م�ضاريع اأعمالهم.
وت��ت�����ض��م��ن الإج������������راءات وال�������ض���روط 
العاملة  امل��ن�����ض��اآت  لرتخي�ص  ال��الزم��ة 
الأن�ضطة  يف  للعمل  احل��رة  املناطق  يف 
اخلدمية داخ��ل اإم��ارة دب��ي، اأن حت�ضل 
موافقة  على  الت�ضريح  طالبة  املن�ضاأة 
���ض��ل��ط��ة امل��ن��ط��ق��ة احل����رة ال��ت��اب��ع��ة لها، 
الت�ضريح  املطلوب  اخلدمة  تكون  واأن 
مبزاولتها ل تخ�ضع لأي جهة تنظيمية 
دبي‘،  ’اقت�ضادية  غري  بالإمارة  اأخرى 
الراغبة يف احل�ضول  املن�ضاأة  واأن تقدم 
ع��ل��ى ال��ت�����ض��ري��ح امل���ذك���ور اأع�����اله طلباً 
النموذج  ع���ل���ى  دبي‘  ’لقت�ضادية 
اأن ي�ضتفيد  امل��ق��رر  ل��ذل��ك. وم��ن  امل��ع��د 
34،780 األف �ضركة يف املناطق احلرة 

من خدمات اقت�ضادية دبي.
ومت����ا�����ض����ي����اً م�����ع ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة دب���ي 
ل��ل��ت��ع��ام��الت ال��رق��م��ي��ة ال��ب��ل��وك ت�ضني 

الأوىل من نوعها على م�ضتوى العامل 
ال�����ض��ي��خ حمدان  ���ض��م��و  اأط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي 
ب��ن حم��م��د ب��ن را���ض��د اآل م��ك��ت��وم، ويل 
التنفيذي،  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص  دب���ي  ع��ه��د 
يف  نوعية  ق��ف��زة  حتقيق  اإىل  وال��ه��ادف��ة 
احلكومية،  ال��ت��ع��ام��الت  ك��ف��اءة  جم���ال 
القت�ضادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  اأط��ل��ق��ت 
�ضجل  لل�ضيليكون  دب��ي  واح���ة  و�ضلطة 
ت�ضني،  ال��ب��ل��وك  بتكنولوجيا  الأع��م��ال 
التجارية  للرتاخي�ص  الرقمي  املخزن 

العامل  م�ضتوى  على  نوعه  م��ن  الأول 
، ح��ي��ث ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��خ��زي��ن وحتديث 
التجارية  الرخ�ص  ت�ضجيل  معلومات 
و�ضلطة  دب��ي  اقت�ضادية  ع��ن  ال�����ض��ادرة 
مزاولة  لتعزيز  لل�ضيليكون  دب��ي  واح��ة 
ا�ضتقطاب  الأعمال يف الإمارة وت�ضهيل 

ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�ضرة. 
وت�ضعى اقت�ضادية دبي من خالل »�ضجل 
الأعمال بتكنولوجيا البلوك ت�ضني« اإىل 
خلق جتربة تت�ضم بالكفاءة وال�ضال�ضة، 

اإعداد  تب�ضيط عملية  على  يعمل  حيث 
والتبادل  التجارية،  الأع��م��ال  وت�ضغيل 
ال����رق����م����ي ل���ل���رتاخ���ي�������ص ال���ت���ج���اري���ة 
الأن�ضطة  ال�ضلة جلميع  ذات  والوثائق 
التجارية، و�ضمان المتثال التنظيمي 
دبي.  يف  لالأعمال  البيئي  النظام  عرب 
دبي  واح�����ة  يف  امل�������ض���روع  ت��ط��ب��ي��ق  ومت 
التكنولوجي  امل��ج��م��ع  ل��ل�����ض��ي��ل��ي��ك��ون، 
املتكامل ل�ضلطة واحة دبي لل�ضيليكون، 
حيث يتم م�ضاركة معلومات الرتخي�ص 
اجلهات  لتتمكن  ت�ضني،  ال��ب��ل��وك  ع��رب 
الأخرى من ال�ضتعالم والطالع على 

البيانات باأ�ضلوب �ضهل ومب�ضط.
املناطق  اأن  دب����ي  اق��ت�����ض��ادي��ة  وت����وؤك����د 
احلرة التي مل ترتبط ب����ضجل الأعمال 
ت�����ض��ني ميكنها  ال��ب��ل��وك  ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال��ت�����ض��ج��ي��ل داخ��ل��ي��اً ي���دوي���اً ع���ن طريق 
مراكز اخلدمة املعتمدة يف فرتة زمنية 
اإطار  يف  ذلك  وياأتي  اأ�ضهر،  ثالثة  ملدة 
باخلدمات  الرت����ق����اء  ع��ل��ى  ح��ر���ض��ه��ا 
القت�ضادية،  التنمية  ا�ضتدامة  لتعزيز 
والأن�ضطة  الأع��م��ال  م��زاول��ة  وت�ضهيل 
تب�ضيط  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة  ال���ت���ج���اري���ة، 
والأن�ضطة  الأعمال  ترخي�ص  اإج��راءات 
ال��ت��ج��اري��ة اخل��ا���ض��ة ب��امل��ن��اط��ق احلرة 
وال��ت��ي م��ن ���ض��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دبي 
ال�ضتثمارات  جل���ذب  م��ث��ال��ي��ة  ك��وج��ه��ة 
وازده��ار م�ضاريع الأعمال الأم��ر الذي 
املناطق  ����ض���وق  واأداء  دور  م���ن  ي���ع���زز 
احلرة، وبالتايل رفع الإنتاجية والأداء 
اأعلى  اإىل  دب����ي  لإم�������ارة  الق���ت�������ض���ادي 

امل�ضتويات.
ي���ع���ك�������ص »م���������ض����روع ����ض���ج���ل الأع�����م�����ال 
ب����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا ال������ب������ل������وك ت�������ض���ني« 
الرامية  دب��ي  اقت�ضادية  ا�ضرتاتيجية 
ومواكبة  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  ا���ض��ت�����ض��راف  اإىل 
ال���راب���ع���ة، لرفع  ال�����ض��ن��اع��ي��ة  ال����ث����ورة 
احلكومية  التعامالت  وتكلفة  الكفاءة 
لالأفراد وال�ضركات، الأمر الذي ي�ضاهم 
يف حت�����ض��ني م����زاول����ة لأع����م����ال، ودم���ج 
التناف�ضية  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح����دث 
وتقدمي قيمة م�ضافة للخدمات لرفع 
���ض��ع��ادة ال��ع��م��الء يف دب����ي، اإ���ض��اف��ة اإىل 
للبيانات  الرقمي  الأم��ن  م�ضتوى  رف��ع 

وتقليل التكاليف الت�ضغيلية.
الت�ضجيل  قطاع  اأن  بالذكر،  واجل��دي��ر 
والرتخي�ص التجاري يف دائرة التنمية 
اتفاقية  وّق����ع  ق��د  ب��دب��ي  الق��ت�����ض��ادي��ة 
الت�ضغيلية  الإدارة   axs م���ع  ت���ع���اون 
ملجموعة تيكوم والتابعة لدبي القاب�ضة، 
ت��ت��ي��ح ل��ه��ا ت��رخ��ي�����ص وت�����ض��ج��ي��ل جميع 
للمناطق  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��ام��ل��ة  ال�����ض��رك��ات 
والبالغ  تيكوم،  احلرة �ضمن جمموعة 
عددها اأكرث من 4000 �ضركة، اإ�ضافة 
لأي �ضركة قائمة �ضمن اإحدى امل�ضاريع 
العقارية التي طورتها تيكوم، لت�ضهيل 
عملها وجعلها قادرة على اإجناز جميع 
مبراكز  ال���ض��ت��ع��ان��ة  دون  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
اإجناز  م��ن  ومتكينها  خارجية،  خدمة 
معامالتها �ضمن مكان واحد، مبا فيها 
الرتخي�ص  وطلبات  التعهيد  خ��دم��ات 

والت�ضجيل التجاري.

بهدف الرتويج الإمارة اأبوظبي كعا�سمة ل�سناعة �سياحة االأعمال يف املنطقة
»اأدنيك« جتتمع مع عدد من منظمي املع�ر�ض الدولية يف 

الولي�ت املتحدة وتبحث �شبل ا�شتقط�ب مع�ر�ض كربى لالإم�رة
•• اأبوظبي-الفجر:

بجولة  حالياً  (اأدنيك)  للمعار�ص  الوطنية  اأبوظبي  �ضركة  من  وفد  يقوم 
املنظمني  من  ع��دد  مع  الجتماع  بهدف  المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل 
الدوليني وبحث اإمكانيات التعاون بني اجلهات ذات العالقة، وذلك �ضمن 
لقطاع  كعا�ضمة  اأبوظبي  لإم��ارة  للرتويج  الرامية  ال�ضركة  ا�ضرتاتيجية 
الدولية يف  الفعاليات  املف�ضلة لإقامة  الوجهات  واإح��دى  الأعمال،  �ضياحة 
مطر  حميد  الوفد  تراأ�ص  وقد  اأفريقيا.  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة 
الظاهري، الرئي�ص التنفيذي ل�ضركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ص (اأدنيك) 
وجمموعة ال�ضركات التابعة لها، و�ضم يف ع�ضويته عدد من املتخ�ض�ضني يف 

الإدارات ذات ال�ضلة يف ال�ضركة.
من  “ن�ضعى  الظاهري:  حميد  وق��ال 
خ���الل ه���ذه اجل���ول���ة اإىل ف��ت��ح اآف���اق 
جديدة من التعاون وت�ضليط ال�ضوء 
على املزايا والإمكانيات الفريدة التي 
اأبوظبي يف  واإم��ارة  (اأدنيك)  متتلكها 
بهدف  وذلك  الأعمال،  �ضياحة  قطاع 
اإىل  نوعية  عاملية  فعاليات  ا�ضتقطاب 
�ضيقوم  ال��وف��د  اأن  وك�ضف  الإمارة”. 
باإطالع منظمي املعار�ص والفعاليات 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ع���ل���ى  ال����دول����ي����ني 
واملرافق املتطورة لل�ضركة، بالإ�ضافة 
ا�ضت�ضافة  يف  ال��ك��ب��رية  خ��ربت��ه��ا  اإىل 
الدولية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  ال���ع���دي���د 

الكربى، ف�ضاًل عن القدرة الكبرية التي تتمتع بها مراكز (اأدنيك) لتوفري 
املعار�ص  تنظيم  جمال  يف  الدولية  املعايري  لأعلى  طبقاً  متكاملة  خدمات 
التي تقوم  اأن اجلولت الرتويجية  الظاهري  واأّكد  الدولية”.  واملوؤمترات 
وتبادل  �ضراكات جديدة  لإيجاد  املجال  لنا  تف�ضح  اخل��ارج  اإىل  ال�ضركة  بها 
اأف�ضل التجارب واملمار�ضات يف جمال  املعلومات واخل��ربات والإط��الع على 
ال�ضناعة،  اأهم رواد هذه  التجارية مع  العالقات  املعار�ص وتطوير  تنظيم 
التزامنا  مع  يتما�ضى  مبا  امل�ضتقطبة،  الفعاليات  تنويع  يف  �ضي�ضاهم  مما 
املتوا�ضل بدعم اجلهود الرامية لبناء اقت�ضاد متنوع قائم على املعرفة، يف 
القطاعات التي حددتها خطة اأبوظبي وروؤيتها القت�ضادية للعام 2030. 
 133 نحو  يوفر  للمعار�ص،  الوطني  اأبوظبي  مركز  اأن  اإىل  الإ���ض��ارة  جتدر 
األف مرت مربع من م�ضاحات داخلية وخارجية بالإ�ضافة ملناطق العرو�ص 
والتي ميكن  العاملية واحلية  الفعاليات  والتي تعد منا�ضبة لإقامة  املائية، 
اأكرث مراكز املعار�ص  اأحد  تكييفها وفقاً لحتياجات املتعاملني، ما يجعله 
تطوراً من ناحية التجهيزات التقنية على م�ضتوى املنطقة بالإ�ضافة اإىل 

مرافقه احلديثة املبنية وفقاً لأعلى املعايري العاملية.

»غرفة ال�ش�رقة« تختتم فع�لي�ت 
»عرو�ض �شيف 2018«

•• ال�شارقة-وام:

و�ضناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  اخ��ت��ت��م��ت 
“عرو�ص  ف��ع��ال��ي��ات  ام�����ص  ال�����ض��ارق��ة 
التي   ”2018 ال�������ض���ارق���ة  ���ض��ي��ف 
مو�ضما  م�ضجلة  يوما   47 ا�ضتمرت 
ن���اج���ح���ا وح������از ع���ل���ى ر�ضا  ج����دي����دا 
وزوارها  الإم����ارة  �ضكان  وا�ضتح�ضان 
جتارة  لقطاع  جمزية  عوائد  وحقق 
اقت�ضادية  وق����ط����اع����ات  ال���ت���ج���زئ���ة 
واأك���دت غرفة جتارة  اأخ���رى.  عديدة 
“عرو�ص  اأن  ال�������ض���ارق���ة  و���ض��ن��اع��ة 
اأهميتها  اأث��ب��ت��ت  ال�ضارقة”  ���ض��ي��ف 
التجارية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأب������رز  ك���اأح���د 
قائمة  ع��ل��ى  اجل����اذب����ة  وال�����ض��ي��اح��ي��ة 
تنظمها  التي  القت�ضادية  الأح���داث 
يف  اإ�ضهاما  واأك��رثه��ا  �ضنوية  الغرفة 
رفع مبيعات التجزئة وحتفيز رجال 
ا�ضتثماراتهم  الأعمال على م�ضاعفة 

يف هذا القطاع.
ال�ضارقة  �ضيف  عرو�ص  وا�ضتقطبت 
اأق���ي���م خالل  ه����ذا امل���و����ض���م - ال�����ذي 
اأغ�ضط�ص  م���ن  الأول  م���ن  ال���ف���رتة 
ح��ت��ى ال���ي���وم - اأع��������دادا ك���ب���رية من 
م�ضاركة  و���ض��ط  وال�����زوار  املت�ضوقني 

اأكرث من 2000 حمل بيع بالتجزئة يف مدينة ال�ضارقة واملنطقة الو�ضطى 
اأم��ني مدير عام غرفة  اأحمد  واأك��د �ضعادة حممد  الإم���ارة.  وال�ضرقية من 
الفاعل يف  الإ�ضهام  على  الغرفة  بالوكالة حر�ص  ال�ضارقة  و�ضناعة  جتارة 
تطوير قطاع جتارة التجزئة وحتقيق منوه امل�ضتدام والعمل مع ال�ضركاء 
ال�ضرتاتيجيني ويف مقدمتهم هيئة الإمناء التجاري وال�ضياحي بال�ضارقة 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  وف��ق  ل��الإم��ارة  القت�ضادية  ال��روؤي��ة  لتحقيق 
وتعزيز �ضمعتها ومكانتها كمدينة منوذجية للحياة ووجهة رائدة وجاذبة 
لل�ضياح ومركز اقت�ضادي حيوي ملمار�ضة الأعمال. من جانبه قال اإبراهيم 
اجلروان مدير اإدارة العالقات القت�ضادية والت�ضويق يف غرفة ال�ضارقة اإن 
اآخر  اإىل  ب��ارزا وملمو�ضا من مو�ضم  ت�ضهد تطورا  ال�ضارقة  عرو�ص �ضيف 
ا�ضتقطاب  يف  وجناحها  جهة  من  امل�ضاركة  املتاجر  اأع��داد  منو  �ضعيد  على 
اأعدادا اأكرب من الزوار واملت�ضوقني وهو ما يعطي دافعا اإ�ضافيا لبذل املزيد 
لرفع  املقبلة  املوا�ضم  فعاليات  لتطوير  املبتكرة  الأفكار  من اجلهود وطرح 
قطاع  يف  للعاملني  العوائد  اأف�ضل  وحتقيق  والتجار  اجلمهور  ر�ضا  ن�ضبة 
قطاعي  اأب��رزه��ا  وم��ن  امل�ضتفيدة  القطاعات  م��ن  وغ��ريه��ا  التجزئة  جت��ارة 

الفنادق وال�ضياحة وال�ضفر.

•• اأبوظبي – الفجر

اأع���ل���ن م���رك���ز خ���دم���ات امل����زارع����ني ب���اأب���وظ���ب���ي عن 
العام  ب��داي��ة  منذ  عامل   23087 ت��دري��ب  اإمت��ام��ه 
ور�ضة   1080 ع��ق��د  خ���الل  م��ن    2018 اجل����اري 
النخيل  اآف��ات  اإدارة  اأ�ضا�ضيات  على  عملية  تدريبية 
واملمار�ضات  املختلفة  ال��زراع��ي��ة  والأمن����اط  وال���ري 
عام  ب�ضكل  احلقلية  العمليات  كفاءة  لرفع  اجليدة، 
ومكافحة اآفات النخيل واحلد من اأ�ضرارها البيئية 
النخيل  اأ�ضجار  ا�ضتدامة  ي�ضمن  مبا  والقت�ضادية 
وحت�����ض��ني ن��وع��ي��ة وك��م��ي��ة الإن���ت���اج ب��ه��دف املحافظة 
اإمارة  يف  املهم  القطاع  ه��ذا  وتطوير  ا�ضتدامة  على 
اأبوظبي، من خالل تطبيق 7 برامج تدريبية �ضاملة 
لكافة العمليات الزراعية مت و�ضعها تاأكيداً حلر�ص 
املركز على تطوير بيئة زراعية متكاملة وم�ضتدامة 

متميزة  وفنية  تدريبية  خدمات  تقدمي  خ��الل  من 
العامة  ال�ضيا�ضات  وتطبيق  اأبوظبي  اإم��ارة  ملزارعي 

للزراعة و�ضالمة الغذاء.
الفنية  الوحدات  تغطية  التدريب  برامج  وت�ضمنت 
، حماية  احل��ق��ل��ي��ة  امل��ح��ا���ض��ي��ل   ، ال�����ري   : ال��ت��ال��ي��ة 
الزراعية  املمار�ضات   ، املحمية  ال��زراع��ة   ، املحا�ضيل 
وا�ضتملت   ، املحا�ضيل  ر�ص   ، التمور  اإنتاج   ، اجليدة 
بربنامج  خا�ضة  موا�ضيع  على  التدريب  موا�ضيع 
اإدارة اآفات النخيل الذي يهدف لتمكني عمال املزارع 
ل�ضو�ضة  الفرمونية  امل�ضائد  �ضيانة  عمليات  م��ن 
للحفارات،  ال�ضوئية  وامل�����ض��ائ��د  احل��م��راء  النخيل 
ومتكينهم من التعرف على النخيل امل�ضاب ب�ضو�ضة 
ال��ن��خ��ي��ل احل���م���راء واحل���ف���ارات، وت��ع��ري��ف��ه��م بطرق 
العامة من  ال�ضالمة  اأدوات  ا�ضتخدام  واآلية واأهمية 
املبيدات، وبرنامج تدريب على عمليات الري لإدارة 

ومتطورة  مب�ضطة  اأج���ه���زة  ب��وا���ض��ط��ة  ال��ن��خ��ي��ل  ري 
�ضبكات  و�ضيانة  والفلرتة  بالتنقيط  ال��ري  واآل��ي��ات 
الري ، اإىل جانب جدولة الري والحتياجات املائية 

للمحا�ضيل.
كما ا�ضتملت الدورات التدريبية اأي�ضا برامج خا�ضة 
ب��اأه��م م��راح��ل من��و التمر  ال��ت��م��ور للتعريف  ب��اإن��ت��اج 
والرعاية الالزمة التي تطلبها كل مرحلة بداية من 
التفريد واخلف وانتهاًء باحل�ضاد وجتفيف التمور، 
الزراعية  امل��ح��ا���ض��ي��ل  ح��م��اي��ة  ب��رن��ام��ج  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
الوقائية  بالطرق  العمال  لتعريف  ي��ه��دف  وال���ذي 
ال�ضحيح  وال��ت��ع��رف  ال��زراع��ي��ة  الآف���ات  م��ن  للتقليل 
بيئيا  متوافقة  طرق  با�ضتخدام  ومكافحتها  عليها، 
واقت�ضاديا، ومتطلبات ال�ضتخدام الآمن للمبيدات، 
يف  العامة  ال�ضحة  اآف��ات  عن  التوعية  ن�ضر  واأهمية 

املزارع.

التدريب  م��ن  امل��رك��ز على تخ�ضي�ص ج��زء  وح��ر���ص 
والت�ضجيع  اجليدة  الزراعية  باملمار�ضات  للتعريف 
ع��ل��ى ت��ب��ن��ي��ه��ا ك��م��م��ار���ض��ات دائ���م���ة لأف������راد املجتمع 
اأب���وظ���ب���ي، م���ن خ����الل تدريب  اإم������ارة  ال����زراع����ي يف 
منتجات  م��ع  الآم���ن  التعامل  �ضبل  على  العاملني 
وقاية النبات يف املزرعة واإدارة ال�ضجالت والنفايات 
وتدريبهم  للعمال،  ال�ضحية  وال�ضالمة  ال��زراع��ي��ة 
اجليدة،  الع�ضوية  ال��زراع��ة  ممار�ضات  على  كذلك 
املحا�ضيل  اإدارة  على  التدريب  برنامج  اإىل  اإ�ضافة 
والذي يت�ضمن متكني العمال من جميع العمليات 
وتغطية  والتع�ضيب  وال��ر���ص  كالت�ضميد  احلقلية 
املتكاملة لالآفات  والإدارة  النباتات  الرتبة وت�ضليل 
املياه  واإدارة  والإك��ث��ار   واحل�ضاد  الفندال  ملح�ضول 
وتخطيط  وت�ضميم  وتطعيمها  الفاكهة  لأ���ض��ج��ار 

ب�ضتان اأ�ضجار الفاكهة.

من خالل 7 برامج تدريبية �ساملة لكافة العمليات الزراعية  

»خدم�ت املزارعني ب�أبوظبي« ينفذ 1080 تدريبً� حلوايل 23 األف ع�مل وفق اأف�شل املم�ر�ش�ت الزراعية

 »اقت�ش�دية عجم�ن « تعتزم اإجن�ز درا�شة عن �ش�درات الإم�رة ال�شن�عية
يف  النا�ضطة  لل�ضركات  بيانات  ق��اع��دة 
الالزمة  املعلومات  وتوفري  املجال  هذا 
ع��ن الأن�����ض��ط��ة الق��ت�����ض��ادي��ة وذل����ك يف 
وتعزيز  الأع��م��ال  ق��ط��اع  تن�ضيط  اإط���ار 
ال��ف��ر���ص ال���ض��ت��ث��م��اري��ة ال���واع���دة التي 

تتمتع بها عجمان.
احلمادي  حم��م��ود  اأح��م��د  �ضعادة  وق���ال 
م�����ض��اع��د امل��دي��ر ال��ع��ام ل�����ض��وؤون الدعم 
اتفاقية  تنبثق   : ال��دائ��رة  يف  املوؤ�ض�ضي 
التميز  موؤ�ض�ضة  م��ع  امل��ربم��ة  ال��ت��ع��اون 
القت�ضادية  ل��ال���ض��ت�����ض��ارات  والب������داع 
بيئة  تهيئة  على  ال��دائ��رة  ح��ر���ص  م��ن 

و  عادل��������ة  وا���ض��ت��ه��الك��ي��ة  ا���ض��ت��ث��م��اري��ة 
التناف�ضية  م�ضتويات  اأرق�����ى  حتقيق 
جل�������ذب امل�����زي�����د م�����ن ال�����ض����ت����ث����م����ارات 
املعلوم���������ات  ت��ق��دمي  ع��رب  لالإما�����رة 
والبيانات الكافية عن مزاولة العمال 
وتعريف  الإم����������ارة  يف  الق���ت�������ض���ادي���ة 
ال�ضتثمارية  الفر�ص  باأهم  املتعاملني 

التي توفرها.
البناي  ع��ل��ي  زه���رة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
تطوير  و  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة  م���دي���ر 
التعاون  ه���ذا  اإن  ال���دائ���رة  يف  الأع���م���ال 
ي��ع��د مب��ث��اب��ة اإ���ض��اف��ة ه��ام��ة اإىل جهود 

ا�ضتدامة  تعزيز  يف  امل�ضتمرة  ال��دائ��رة 
الإم��������ارة  يف  الق���ت�������ض���ادي  ال��ق��ط��اع 
القت�ضادية وت�ضهيل  الأن�ضطة  وتنمية 
املعلومات  ع��ل��ى  احل�����ض��ول  اج�������راءات 

والبيانات الالزمة.
واأو�ضحت اأن اأهمية التفاقية تكمن يف 
ال�ضادرات  درا���ض��ة نوعية ح��ول  اإط��الق 
توف���������ر  ع��ج��م��ان  لإم�����ارة  ال�����ض��ن��اع��ي��ة 
ال�ضركات  ت��ت�����ض��م��ن  ب���ي���ان���ات  ق����اع����دة 
امل�ض��اهمة يف �ضادرات الإمارة وال�ض��������لع 
امل�������ض���درة م��ن��ه��ا و اإل���ي���ه���ا ف�����ض��ال عن 
اأه���������م امل�ضدرين  تقدمي معلومات عن 

•• عجمان -وام:

التنمية الق��ت�����ض��ادي��ة يف  دائ���رة  وق��ع��ت 
اتفاقية  ال��رئ��ي�����ص  مب��ق��ره��ا  ع��ج��م��ان 
والبداع  التميز  “ موؤ�ض�ضة  مع  تعاون 
بهدف  القت�ضادية”  ل��ال���ض��ت�����ض��ارات 
ال�ضناعية  ال�ضادرات  درا�ضة عن  اإجناز 
وجودة  ك��ف��اءة  وتعزيز  عجمان  لإم���ارة 

املعلومات املقدمة ملتعامليها.
ال�ضراكة  خ���الل  م���ن  ال���دائ���رة  ت�����ض��ع��ى 
ال���������ض����ادرات  ت���ن���م���ي���ة  اإىل  اجل�����دي�����دة 
ال�����ض��ن��اع��ي��ة ل���الإم���ارة م���ن خ���الل بناء 

الت�ضدير  ي��ت��م  الت�������ي  والأ�ض���������واق 
يلتزم  الت��ف��اق��ي��ة  ومب��وج��ب  اإليه�������ا. 
واملعلومات  البيانات  بتجميع  الطرفان 
عمليات  ت�ضهيل  و  ل��ل��درا���ض��ة  املطلوبة 
املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  جمعها 
ودرا�ضة  واخل��ا���ص  ال��ع��ام  القطاعني  يف 
ال�ضناعية  ال�����ض��ادرات  بيانات  وحتليل 
امل�ضح  اإج��������راء  ع����ن  ف�����ض��ال  ل�����الإم�����ارة 
املعنية  واملقابالت مع اجلهات  امليداين 
واأ�ضحاب امل�ضلحة ومن املتوقع ن يتم 
النتهاء من اإعداد تلك الدرا�ضة نهاية 

العام اجلاري
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العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/2220  ا�ستئناف جتاري 
م م جمهول  ذ  �ص   - العقاري  للتطوير  تنيمات جلوبل   -  1/ املدعي عليه  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن 
املحكمة حكمت بتاريخ 2018/5/15  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة 
اأول :- بقبول ال�ضتئناف �ضكال  - ثانيا وقبل الف�ضل مبو�ضوع  الدعوى بندب 
خبري حما�ضبي �ضاحب الدور لالطالع على �ضائر اوراق الدعوى وم�ضتنداتها 
على  والإط���الع  امل�ضتاأنفة  مقر  اىل  والنتقال  اخل�ضوم  يقدمه  ان  ع�ضى  وم��ا 
الثالثاء   ي��وم  جل�ضة  املحكمة  لها  وح��ددت  واللكرتونية.   الورقية  �ضجالتها 

.  Ch2.E.23 املوافق 2018/9/25  ال�ضاعة 00 : 10 �ضباحا يف القاعة
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/1640  ا�ستئناف عمايل    
وال��ت��ط��ري��ز  جمهول  للخياطة  1-اغ���ادي���ر  ���ض��ده/  امل�����ض��ت��اأن��ف  اىل 
ا�ضتاأنف    ق��د  احل��م��داين    /�ضعيد  امل�ضتاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
بتاريخ  جزئي  عمايل   2018/1269  : رقم  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم 
  2018/10/8 املوافق  الثنني   يوم  جل�ضه  لها  وح��ددت   2018/6/25
ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch1.D.19 وعليه يقت�ضي 
�ضتجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  مي��ث��ل��ك��م  م���ن  او  ح�����ض��ورك��م 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/237  ا�ستئناف تظلم جتاري   
ان  الق��ام��ة مبا  1-اوم��وجن��ى  جمهول حمل  امل�ضتاأنف �ضده/  اىل 
امل�ضتاأنف /موؤ�ض�ضة نظارات يتيم وميثله / امريه ابراهيم عبداهلل 
ال�ضادر  ا���ض��ت��اأن��ف احل��ك��م  ق��د    - الب�ضتكي  ب���ور  ك��م��ال  ع��ب��دال��واح��د 
بالدعوى رقم : 2018/190 تظلم جت��اري. وح��ددت لها جل�ضه يوم 
الربعاء   املوافق 2018/9/19  ال�ضاعة 17.30 م�ضاءا  بالقاعة رقم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch1.B.7

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/1059 مدين جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- خالد حممود ح�ضني م��راد  جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2018/7/15  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان 
اعاله ل�ضالح/ جنوم لل�ضقق الفندقية - �ص ذ م م بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
وت�ضعة  و�ضبعمائة  ال��ف  ع�ضر  )ث��الث��ة  دره��م   13.709.00 وق���دره  مبلغ  للمدعية 
متام  وحتى  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  قانونية  فوائد  مع  دراه��م( 
ال�ضداد ، والزمت املدعي عليه امل�ضروفات وخم�ضون درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

�ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/2342 جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- جرين بلت �ضتار انرت نا�ضونال - �ص ذ م م  2-جمموعة �ضركات جرين 
بلت املحدودة  جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 
2018/5/10 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ فريكاوف�ضجيماين�ضافت �ضامل - فروخت جي 
ام بي ات�ص & كو كيه جي بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية 
الف وخم�ضمائة و�ضبعة و�ضتون دولر امريكي(  مبلغ 42567 دولر امريكي )اثنان واربعون 
 %9 بواقع  والفائدة  احلكم(  تنفيذ  وق��ت  ال�ضرف  ب�ضعر  الإم��ارات��ي  بالدرهم  يعادله  )اوم��ا 
�ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف 2017/7/6 م وحتى ال�ضداد التام ف�ضال عن الر�ضوم 
قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  وامل�ضاريف 
با�ضم  �ضدر  الع��الن  ه��ذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ضتئناف 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2786  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ج��راغ الكرتوميكانيكال وال�ضيانة العامة - �ص ذ م م   جمهول 
م م وميثله / خالد  ذ  للتجارة - �ص  املدعي/ مو�ضى علي �ضقر  ان  حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  ا�ضماعيل عبدالعزيز حممدالزرعوين - قد 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )116.218.68 درهم( ومبلغ وقدره )20.000 درهم( 
عبارة عن تعوي�ص املدعي ملا فاته من الك�ضب والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
ال�ضتحقاق عن كل �ضنة تاأخري والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب. وحددت لها جل�ضة يوم 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �ص  امل��واف��ق  2018/9/19   الرب��ع��اء  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/5429  عمايل جزئي             

حمل  جمهول  م    م  ذ  �ص   - الفنية  للخدمات  نيويرثب  عليه/1-  املدعى  اىل 
الق��ام��ة مب��ا اأن امل��دع��ي/غ��الم ر���ض��ول خليل اح��م��د   ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )11907 درهم( وتذكرة عوده 
وحددت    )MB181982130AE( ال�ضكوى  رق��م  دره��م(   2000( مببلغ 
بالقاعة  �ضباحا    10.00 ال�ضاعة    2018/7/22 املوافق  الح��د   ي��وم  جل�ضة  لها 
Ch1.A.4  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/7168  عمايل جزئي             
ذ م م   جمهول حمل القامة  الفي�ضلية للمقاولت - �ص  اىل املدعى عليه/1- 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  اأن املدعي/�ضانيل فارجي�ص فارجي�ص   قد  مبا 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )162158 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB183312540AE( ال�ضكوى  رق��م  وامل�����ض��اري��ف   وال��ر���ض��وم  دره���م( 
�ضباحا    9.30 ال�ضاعة    2018/9/27 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
بالقاعة Ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/8267  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- الفي�ضلية للمقاولت - �ص ذ م م   جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي/جيتني موهان موهان كومار كارودان - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )147648 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )1500 
 )MB184154855AE( ال�ضكوى  رق��م  وامل�����ض��اري��ف   وال��ر���ض��وم  دره���م( 
وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2018/10/2 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا بالقاعة 
Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/8453  عمايل جزئي             

اىل امل���دع���ى ع��ل��ي��ه/1- ب��ارج��ي��ل ل��ت��ج��ارة الب��ن��ي��ة اجل����اه����زة   جم��ه��ول حمل 
اأق���ام عليك الدعوى  ���ض��اه - ق��د  ���ض��اه مق�ضود  امل��دع��ي/واج��د  اأن  الق��ام��ة مب��ا 
وتذكرة  دره���م(   7043( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها 
عوده مببلغ )2000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة  رقم ال�ضكوى 
املوافق  الح�����د   ي����وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   )MB184373473AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.2 بالقاعة  �ضباحا    8.30 ال�ضاعة    2018/9/23
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/2467  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-علي �ضعيد عبداهلل حممد الظنحاين 2-ح�ضام حممد عدنان فيا�ص  
ب��اوي��ل �ضيل�ضكي وميثله / ع��ب��داهلل مروان  جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ك��رول 
عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي 
ال�ضيك رقم  يعادل قيمة  دره��م( مبا  وق��دره )172.000  للمدعي مبلغ  بال�ضداد  الأول  عليه 
ال�ضداد  2017/7/2 وحتى متام  ال�ضتحقاق يف  تاريخ  12% من  القانونية  والفائدة   000122
والزام املدعي عليهم الأول والثاين بالت�ضامن ب�ضداد مبلغ وقدره )70.000 درهم( كتعوي�ص 
وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف وال�����ض��اري��ف والت���ع���اب.   وح���ددت لها جل�ضة ي��وم اخلمي�ص  املوافق  
اأو من  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  8.30 �ص  ال�ضاعة    2018/10/4
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
    اعالن قرار بالتنفيذ

                         يف الدعوى رقم  2017/3802   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- ابتهاج نا�ضر عبداهلل العو�ضي  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع وميثله / خالد 
كلندر عبداهلل ح�ضني  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2018/9/3 
التنفيذ  امللف  يف  دره��م   )575447.32( املطالبة  قيمة  ل�ضداد  اعالمكم 
اعاله واإل العقار حمل احلجز بياناتها )رقم الر�ص 249 منطقة مدينة 
املطار - ا�ضم املبنى ba النب�ص امل�ضاكن بارك - الوحدة )805( خالل 30 

يوم من تاريخ الإعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/2625   تنفيذ جتاري  
م م  جمهول  ذ  كابيتال لال�ضتثمار - �ص  املنفذ �ضده/1- فورتر�ص  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/تت�ضويا ياماموتو وميثله / حممد 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�ضويدي  الر�ضة  خلفان  عبيد 
وق��دره )3811266.40(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/1495   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- جالل الدين كوجنو نزاروكوجنو  جمهول حمل 
ع  م  ���ص   - ال��وط��ن��ي  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا 
وميثله / خالد كلندر عبداهلل ح�ضني  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )113881.29(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
ف���ان املحكمة  امل��ح��ك��م��ة.  وع��ل��ي��ه  او خ��زي��ن��ة  التنفيذ  دره���م اىل ط��ال��ب 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/4005  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- الطالع لهدم املباين ذ م م - فرع دبي   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ا�ضامة نادي زكي عبداملالك   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )31584( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�ضوم  دره��م   2411 مبلغ  اىل  بال�ضافة 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/2953   تنفيذ جتاري  
البلو�ضي   اب��راه��ي��م  ���ض��اه م���راد  املنفذ ���ض��ده/1- م���روان م���راد  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك م�ضرف - فرع 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  دبي - قد 
طالب  اىل  دره����م   )158470.66( وق����دره  ب��ه  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/568  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- حممد احمد حممد دروي�ص جربوه ح�ضني جمهول حمل 
فندي  م�ضتت  وميثله:عبا�ص  ���ص.م.ع  التجاري  دب��ي  املدعي/بنك  ان  مبا  القامة 
املالكي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة باحلكم ب�ضحه ونفاذ احلجز 
التحفظي رقم:2017/98 جتاري والزام املدعي عليهم بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2018/10/3 ال�ضاعة 9.30 
�ص بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/742  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- احمد عبيد �ضرور خمي�ص اخلزميي جمهول حمل القامة 
ال�ضعدي قد  ان املدعي/كيفني جوزيف روبريت�ص وميثله:ي�ضلم �ضالح احمد  مبا 
ال�ضادر يف  بالت�ضديق على حكم املحكم  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأقام عليك 
الدعوى رقم:2016/203 جتاري كلي والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
 Ch وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2018/9/26 ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة
B.8.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1477  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�ضبينجار �ضوبر ماركت دي دبليو �ضي ���ص.ذ.م.م جمهول 
���ض��ري��ف عبدالرحمن  امل��دع��ي /ع��ب��دال��رح��م��ن حم��م��د  حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العامري   حممد  عبداهلل  وميثله:حممد  البي�ضائي 
وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  م�ضفي  وتعيني  وت�ضفية  بحل  املطالبة  ومو�ضوعها 
املوافق:2018/9/20  اخلمي�ص  يوم  جل�ضة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل 
اأو من  ال�ضاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch2.E.21  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1637  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-اك�ضون ويل انرتفين�ضون برودكت�ص م.م.ح جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /مايكل كرايج وميثله:نورة احمد مو�ضى �ضنقور  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها بالزام املدعي عليها بان ت�ضلم ت�ضليما عينيا امل�ضخات ارقام 1127 و 1130 
و 1140 اىل املدعي اينما وجدت واحتياطا ندب خبري حما�ضبي لالطالع على اوراق 
ا�ضتالمها.وحددت لها جل�ضة  امل�ضخات وتقرير حقه يف  لتلك  املدعي  وتاأكيد ملكية 
لذا    ch2.E.22:بالقاعة �ص  ال�ضاعة:09:30  امل���واف���ق:2018/9/24  الثنني  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1201  جتاري كلي

يو�ضف  جعفر  ب��در   -2 ذ.م.م  البحرية  للخدمات  املتحدة  1-ال��ب��ح��ار   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حممد الن�ضاري )كفيل �ضامن( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /م�ضرف المارات 
اأق���ام عليك  ال���ض��الم��ي �����ص.م.ع وميثله:جابر را���ض��د حممد ج��اب��ر را���ض��د ال�����ض��الم��ي  ق��د 
الدعوى ومو�ضوعها بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن فيما بينهم بان يوؤديا للمدعي عليهم 
والر�ضوم  )1447025.22( جرهم  وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  بينهم  فيما  بالت�ضامن 
املطالبة وحتى  ت��اري��خ  ب��واق��ع 9% م��ن  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����ض��اري��ف 
�ص  ال�ضاعة:09:30  امل���واف���ق:2018/10/2  الثالثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�ضداد 
بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف الدعوى رقم 2018/3052 تنفيذ جتاري
العامة )موؤ�ض�ضة فردية(  وال�ضيانة  للمقاولت  �ضاوباولو  املنفذ �ضده/1-  اىل 
ميثلها مالكها �ضامل مبارك م�ضعود جا�ضم الظاهري 2- �ضامل مبارك م�ضعود 
جا�ضم الظاهري )�ضامن كفيل( جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

را�ضد  جابر  حممد  را�ضد  وميثله:جابر  ���ص.م.ع  ال�ضالمي  الم��ارات  م�ضرف 
وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  ال�ضالمي قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )297682.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
   يف الدعوى رقم 2018/1480 تنفيذ مدين

القامة  تارنات جمهول حمل  رونالدو فيونوني�ص  املنفذ �ضده/1-  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ار�ضال خان  التنفيذ/زريف خان  ان طالب  مبا 
به وقدره )440(  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- �ضحة ونفاذ بيع املركبة 
رقم:G30766 خ�ضو�ضي دبي هوندا �ضيفيك طراز 2009 وت�ضجيلها 
با�ضم طالب التنفيذ لدى ادارة مرور دبي وفقا لالجراءات وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
            يف الدعوى رقم 2018/15  بيع عقار مرهون   

مو�ضوع الق�ضية:ا�ضدار المر بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار رقم:S01 - بلدية رقم:612-1 
- مبنى رقم:1 - ا�ضم املبنى:Q09 - ار�ص رق��م:178 - م�ضاحتها:66 م مربع ور�ضان الوىل وبيعها 
باملزاد العلني نظري املبلغ )660900( درهم والت�ضريح لطالب التنفيذ ا�ضتالم مبلغ البيع بال�ضافة 

كافة الر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:م�ضرف ابوظبي ال�ضالمي

املطلوب اعالنه:املنفذ �ضده:1- عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين جمهول حمل القامة
مو�ضوع العالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن حمل - مبنطقة ور�ضان الوىل - رقم 
الر�ص 178 - رقم املبنى 1 - ا�ضم املبنى:Q09 - رقم الوحدة:S01 - رقم الطابق:G - امل�ضاحة 68 

مرت مربع ، وفاء للمبلغ املطالب به )660900( درهم وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/636  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضركة ق�ضر الريا�ضة ذ.م.م جمهول حمل 
الرئي�ضي(  )الفرع  اي��ران  �ضادرات  /بنك  امل�ضتاأنف  ان  مبا  القامة 
جتاري   2017/1604 رق��م  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف/  ق��د 
جزئي بتاريخ:2018/10/15 وحددت لها جل�ضه يوم الحد  املوافق 
 ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �ضباحا    10.00 ال�ضاعة   2018/10/7
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�ضي ح�ضوركم 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/636  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضركة حف�ص للتحف والهدايا �ص.ذ.م.م 2- 
ايه ان تي للهواتف �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف 
/بنك �ضادرات ايران )الفرع الرئي�ضي( قد ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر 
يوم  لها جل�ضه  رق��م 2017/1604 جت��اري جزئي وح��ددت  بالدعوى 
بالقاعة رقم  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا   املوافق 2018/10/15  الثنني 
ch2.D.16 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف الدعوى رقم 2018/2954 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضدهم/1- موؤ�ض�ضة رو�ص فور ايفنتز 2- برافني بان�ضال �ضونيل 
التنفيذ/فيكي  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  هان�ص  رينيه  كيم   -3
حا�ضموخ باريخ وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�ضي قد اأقام عليك 
املنفذ  املبلغ  التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�ضامن بدفع  الدعوى 
به وقدره )341880( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف الدعوى رقم 2018/463 تنفيذ عقاري
جمهول  �����ص.ذ.م.م  ال��ع��ق��ارات  لتطوير  �ضتار  ار�ضتقراط  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جوبي ماثيو وميثله:علي ابراهيم حممد 
اأق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع  احل��م��ادي قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )835739( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- 
لت�ضديق على احلكم التحكيم ال�ضادر يف الدعوى التحكيمية رقم:2012/247 
من مركز دبي للتحكيم الدويل بتاريخ:2013/4/28 على النحو الذي ق�ضى به 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف الدعوى رقم 2018/467 تنفيذ عقاري
املنفذ �ضده/1- تريدنت انرتنا�ضيونال هولدجنز �ص.م.ح جمهول حمل القامة  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/هيلدا ماكي تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم:2016/355 
عقاري كلي واملعدل بال�ضتئناف رقم:225/2017 ا�ضتئناف عقاري الغاء احلكم امل�ضتاأنف 
والق�ضاء ب�ضحة ونفاذ عقد بيع الوحدة العقارية رقم:1705 بربج باي �ضايدر الكائنة 
قبول  ثانيا:بعدم   - وامل������وؤرخ:2006/6/20  مارينا  دب��ي   H2:رقم الر���ص  قطعة  على 
رقم:59/2014  الوحدة يف احلجز  تلك  على  الواقعة  اج��راءات احلجز  دع��وى بطالن 
تنفيذ جتاري والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )66165( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة  �ضتبا�ضر الج��راءات  او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/3696  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- ا�ص اند ا�ص بروكرج هاو�ص جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/فرونيكا بهاتي كل اويز بهاتي قد اأقام  عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )30603( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة 
اىل مبلغ )2344( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2018/3888  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1- تي جي تي اويلفيلد �ضريفي�ضز م.د.م.�ص جمهول 
العلي  التنفيذ/علي بن ح�ضني بن علي  ان طالب  حمل القامة مبا 
وميثله:ب�ضار عبداهلل علي ابراهيم امل�ضايبة قد اأقام  عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)43855.18( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/8358  عمايل جزئي
�������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ال��ع��ام��ة  لل�ضيانة  ع��ل��ي��ه / 1-ج���وزي���ف  امل��دع��ي  اىل 
اأق�����ام ع��ل��ي��ك الدعوى  ق���د  ك���ل  امل���دع���ي /راز حم��م��د راح����ت  الق���ام���ة مب���ا ان 
وتذكرة  دره���م(   3000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها 
ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ض���وم وامل�����ض��اري��ف  وات���ع���اب امل��ح��ام��اة رقم 
املوافق  الحد  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت   MB184524489AE:ال�ضكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ص   08.30 ال�����ض��اع��ة     2018/9/23
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/299  عمايل كلي
اىل املدعي عليه / 1-تيكنو اجننريجن �ضريفي�ضي�ص بي يف تي ليمتد - ابوظبي جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /حممد اعجاز وميثله:عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل 
ال�ضويدي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل 
والت�ضامن بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره )1.216.741.06( درهم والفائدة القانونية 
والتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  التام  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت  كفالة  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و�ضمول 
2018/9/18   ال�ضاعة 10.30 �ص بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/8870  عمايل جزئي
�������ص.ذ.م.م جمهول  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ع��رب ل��الع��م��ال  امل��دع��ي عليه / 1-الخ�����وة  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ت���ام���ر زك���ري���ا ع��ب��داحل��م��ي��د ال�����دن ق���د اأق����ام 
 13804( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ض���وم وامل�������ض���اري���ف  رقم 
املوافق  الحد  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت   MB184671955AE:ال�ضكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ص   08.30 ال�����ض��اع��ة     2018/9/23
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
       اعالن بالطلبات املعدلة بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/7070  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول حمل  الكهروميكانيكية  1-الريامي لعمال   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /كريان رامدا�ص وميثله:حمد ح�ضن حممد عبداهلل املازمي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )133.075 
درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�ضداد التام 
 mb183414915ae:والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة  رقم ال�ضكوى
�ص   09.30 ال�����ض��اع��ة     2018/10/15 امل���واف���ق  الث���ن���ني  ي���وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.10:بالقاعة

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
       مذكرة اعادة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/6590  عمايل جزئي
القامة  حمل  جمهول  والتطريز  للخياطة  1-العوهة   / عليه  املدعي  اىل 
مب���ا ان امل���دع���ي /ا����ض���الم ال���دي���ن خ��ل��ي��ل اح��م��د ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )6020 دره����م(  وم��و���ض��وع��ه��ا 
وت��ذك��رة ع���وده مببلغ وق����دره )1500 دره����م( وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف  رقم 
ال�ضكوى:MB182450502AE وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �ص   08.30 ال�ضاعة     2018/9/23
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
                  يف  الدعوى رقم 2018/7141  عمايل جزئي 

اىل املدعي عليه/1-الق�ضر ل�ضناعة البواب والنوافذ جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
�ضالح حممد بكر ال�ضيد �ضرف الدين مبا ان املدعي/�ضالح حممد بكر ال�ضيد �ضرف الدين 
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/9/9 احلكم 
التمهيدي التايل:حكمت املحكمة وقبل الف�ضل يف املو�ضوع باحالة الدعوى للتحقيق ليثبت 
يف  تع�ضفيا  العمل  من  ف�ضل  ان��ه  ال�ضهود  و�ضهادة  البينة  ومنها  الثبات  ط��رق  بكافة  املدعي 
ت��اري��خ:2018/5/7 و�ضرحت للمدعي عليها نفي ما قد يثبته املدعي بذات الطرق واملحكمة 
حدتت لبدء اجراءات التحقيق جل�ضة:2018/9/23 على ان ينتهي بذات اجلل�ضة املحددة وعلى 
وعلى  امل�ضاريف  يف  الف�ضل  وابقت  بعاليه  املبينه  التحقيق  جلل�ضة  �ضهود  اح�ضار  اخل�ضوم 
املدعي اعالن املدعي عليها باحلكم التمهيدي بالن�ضر ، وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم الحد 

 .ch1.A.4:املوافق:2018/9/23 ال�ضاعة:10:00 �ضباحا يف القاعة
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2018/521  تظلم جتاري
اىل املتظلم �ضده / 1-حممد م�ضعل عبداهلل الظريف ال�ضام�ضي جمهول 
حمل القامة مبا ان املتظلم / لومباردو روزايو قد اأقام عليكم التظلم 
امل��ذك��ور اع��اله ومو�ضوعه تظلم م��ن ال��ق��رار ال�����ض��ادر يف ال��دع��وى رقم 
املوافق  يوم الحد  لها جل�ضة  وامل�ضاريف. وحددت  والر�ضوم   489/2018
فاأنت  ل��ذا    Ch 1.A.5  : بالقاعة  08.30 �ص  ال�ضاعة     2018/9/23
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2018/52  ا�ستئناف تنفيذ مدين    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- ميلينيوم للحديد وال�ضالك �ص.ذ.م.م  جمهول 
�ص.ذ.م.م  لل�ضناعة  فا�ضترنز  اودي�ضي   / امل�ضتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
وميثله:حمد علي عبداهلل الدباين النعيمي  قد ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر 
بالدعوى رقم 2018/30 ا�ضكالت مدنية   وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء  
 ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�ضاءا    17.30 ال�ضاعة   2018/10/3 امل��واف��ق 
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2018/11 بيع عقار مرهون

ان  القامة مبا  ذ.م.م  جمهول حمل  لندن  نيبون  �ضركة  املنفذ �ضده/1-  اىل 
طالب التنفيذ/م�ضرف ابوظبي ال�ضالمي

وميثله:جابر را�ضد حممد جابر را�ضد ال�ضالمي.
القيمة  ل�ضداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2018/9/28  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
املطالب بها )464300( درهم خالل 30 يوم من تاريخ العالن وال بيع العقار 
املبني او�ضافه ادناه بطريق املزايدة وفقا لن�ص املاده:295 من قانون الجراءات 
ا�ضم   - الر����ص:178  رق��م   -  S06:ال�ضقة رق��م   - )�ضقة  العقار  بيانات  املدنية 

املبنى:Q09 - املنطقة:ور�ضان الوىل - امل�ضاحة:43 مرت مربع
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
اعالن حكم بالن�سر

                  يف  الدعوى رقم 2011/1048  مدين كلي 
بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  اليا�ص  علي  عليه/1-حممود  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    2012/2/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة 
اعاله ل�ضالح/امل�ضت�ضفى المريكي - فرع من حممد وعبيد املال ذ.م.م بالزام 
 %9 بواقع  والفائدة  دره��م   )501.887( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي 
املدعي عليه  ال�ضداد والزمت  ت��اري��خ:2011/8/12 وحتى متام  تبداأ من  �ضنويا 
حكما   . املحاماة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  خم�ضمائة  ومبلغ  وامل�ضاريف  بالر�ضوم 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة 
التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

اعالن حكم بالن�سر
                  يف  الدعوى رقم 2017/2785  جتاري جزئي 

حمل  جم��ه��ول  ال�ضام�ضي  عبيد  جمعة  ���ض��امل  ع��ل��ي��ه/1-ع��ب��داهلل  امل��ح��ك��وم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/30/20  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ار بي ام لتاأجري ال�ضيارات ذ.م.م بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ع�ضرة الف درهم والفائدة القانونية بواقع %9 
من تاريخ ال�ضتحقاق يف:2017/8/7 وحتى متام ال�ضداد والزمته بامل�ضروفات 
ومببلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري قابال 
العالن  لن�ضر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ضتئناف خالل ثالثني 
اآل مكتوم حاكم  �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
اعالن حكم بالن�سر

                  يف  الدعوى رقم 2018/257  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-حممد ح�ضني ح�ضن �ضامل ال�ضحي جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/6/10  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�ضالح/اميك�ص )ال�ضرق الو�ضط( �ص.م.ب )م( المارات بالزام املدعي عليه ان يوؤدي 
اىل املدعية مبلغ مقداره )8.722.33( دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم الماراتي 
ب�ضعر ال�ضرف وقت تنفيذ احلكم وفائدة ب�ضيطة 9% �ضنويا من تاريخ:2017/11/22 
وحتى متام ال�ضداد والزمته بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
با�ضم �ضاحب  التايل لن�ضر هذا الع��الن �ضدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/2289  جتاري جزئي
لتجارة  او  اي يف   -2 اخل��واج��ا  ال��دي��ن  ���ض��الح  / 1- حم��م��د  امل��دع��ي عليه  اىل 
ر�ضيد  املدعي/حممد  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  اللكرتونيات 
عبيد قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة با�ضدار المر بالزام املدعي 
عليه ب�ضداد مبلغ )20000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم 
لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30 ال�ضاعة   2018/9/18 املوافق  الثالثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/2347  جتاري جزئي
املدعي/ ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ان�ضاري  �ضعد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
م�ضرف الهالل �ص.م.ع - مكتب ادارة - فرع برج البحر وميثله:علي ا�ضماعيل 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  قد  ابراهيم اجلرمن 
والر�ضوم  درهم  املدعي مبلغا وقدره )169.660.30(  للم�ضرف  يدفع  ان  عليه 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت 
 Ch بالقاعة  �ص   8.30 ال�ضاعة   2018/9/19 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها 
C.14.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/2942  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املدائن لالعمال امليكانيكية والكهربائية �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�ضركة الكيماويات ال�ضناعية ذ.م.م وميثله:حممد احمد علي 
عبدالرحمن بو ها�ضم قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
بدفع مبلغ وقدره )102.200( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها 
  ch1.C.12:بالقاعة �ص  ال�ضاعة:08:30  امل��واف��ق:2018/10/2  الثالثاء  يوم  جل�ضة 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/2918  جتاري جزئي
القامة مبا  ����ص.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  �ضي  ان  1-اي��ه   / املدعي عليه  اىل 
علي  احمد  وميثله:حممد  ذ.م.م  البناء  م��واد  لتجارة  الدولية  /ترايدل  املدعي  ان 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد  ها�ضم  بو  عبدالرحمن 
عليها ب�ضداد مبلغ وقدره )159.500.81( درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من 
تاريخ:2016/10/31 وحتى متام التنفيذ والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب.وحددت لها 
  ch1.C.14:جل�ضة يوم الربعاء املوافق:2018/10/3 ال�ضاعة:08:30 �ص بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2435  جتاري جزئي

ع��ب��داهلل ميتايل  راف�����ض��ال   -2 �����ص.ذ.م.م  للت�ضويق  1-ك��ريلي��ن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�ضوزاليكارا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /روي��ال جلف باكيجنج م.م.ح قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم 
والتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )35.389( درهم والفائدة القانونية بواقع 
امل��دع��ي عليهما  ال���زام  ال�����ض��داد م��ع  ت��اري��خ ال�ضتحقاق وح��ت��ى مت��ام  12% �ضنويا م��ن 
الثالثاء  ي��وم  امل��ح��ام��اة.وح��ددت لها جل�ضة  ات��ع��اب  وامل�����ض��اري��ف وم��ق��اب��ل  ب��ال��ر���ض��وم 
مكلف  فاأنت  لذا    ch1.C.12:بالقاعة �ص  ال�ضاعة:08:30  امل��واف��ق:2018/9/18 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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كرمي�ت احلم�ية من ال�شم�ض.. كيف تكون فع�لة؟

وا�ضع  نطاق  على  البوتولينيوم  توك�ضني  دواء  ُيعَرف 
بالبوتوك�ص وُي�ضتعَمل لإ�ضعاف النقبا�ضات الع�ضلية 

امل�ضوؤولة عن ظهور التجاعيد.
التجاعيد موؤقتاً يف  اأثر  البوتوك�ص يف تخفيف  ي�ضهم 

املناطق التالية:
احلاجبني. • بني 

اجلبني. • على 
العني. جنَبي  • على 

الفم. • حول 
ب��ع��د على  وال������دواء(  ال��غ��ذاء  )اإدارة  ت�����ض��ادق  ل��ك��ن مل 
جتميلية،  لأغرا�ص  العني  حتت  البوتوك�ص  ا�ضتعمال 
اآث����اره  اأو  ول ت����زال الأب���ح���اث ال��ت��ي ح��ل��ل��ت ف��اع��ل��ي��ت��ه 

اجلانبية حمدودة.
املتاحة حتى الآن عن  املعلومات  ن�ضتعر�ص يف ما يلي 
الآثار  ذل��ك  يف  مبا  العني،  حتت  البوتوك�ص  ا�ضتعمال 

اجلانبية املحتملة واخليارات البديلة.

كيف يعطي البوتوك�ض مفعوله؟
حتتوي عبوات البوتوك�ص على ثالثة عنا�ضر اأ�ضا�ضية: 
توك�ضني البوتولينيوم من نوع )اأ( والألبومني الب�ضري 

وكلوريد ال�ضوديوم. يعطي الأول اأكرب مفعول.
النب�ضات  الع�ضالت  يف  حقنه  عند  البوتوك�ص  يعوق 
نتيجًة  ي��ن��ق��ب�����ص.  ع�����ض��ل  اأي  جت��ع��ل  ال��ت��ي  الع�ضبية 
اأثر  ُيخّفف  ما  التحرك،  عن  الع�ضل  �ضيعجز  لذلك، 
التجاعيد. لكنه يكتفي بتخفيف التجاعيد يف مناطق 
ل�ضتهداف  غالباً  الأطباء  ي�ضتعمله  املتحركة.  الوجه 
عن  ف�ضاًل  احلاجبني،  بني  الواقعة  التجهم  خطوط 

خطوط اجلبني واخلطوط املتجعدة حول العني.
لذا ل ُيعترب البوتوك�ص حاًل دائماً للتجاعيد. خالل 
اإعاقة  عن  �ضيتوقف  اأ�ضهر،  و6   3 بني  ت��رتاوح  ف��رتة 
بالنقبا�ص  ال��ع�����ض��الت  وت���ب���داأ  الع�ضبية  ال��ن��ب�����ض��ات 
اإ�ضافية للحفاظ  اإىل حقن  ال�ضخ�ص  جم��دداً. يحتاج 

على النتائج املحققة.
من  ل��ع��دد  ك��ع��الج  البوتوك�ص  ب��رز  اآخ���ر،  �ضعيد  على 
اإىل فرط  و�ضوًل  ال�ضداع  من  ب��دءاً  الطبية،  امل�ضاكل 

ن�ضاط املثانة.

ما درجة فاعليته حتت العني؟
ل يزال ا�ضتعمال حقن البوتوك�ص ملعاجلة اجليوب اأو 
الوليات  ر�ضمي يف  العني غري  الداكنة حتت  الهالت 
وال����دواء(  ال��غ��ذاء  )اإدارة  عليه  ت�����ض��ادق  ومل  امل��ت��ح��دة 
قليلة  درا���ض��ات  الباحثون  اأج���رى  ال�ضبب،  لهذا  بعد. 

ب�ضاأن هذا ال�ضتعمال ومل يتاأكد الأطباء من م�ضتوى 
فاعليته بعد.

جرت درا�ضة يف عام 2003 لتحديد مدى قدرة حقن 
البوتوك�ص حتت العني ويف حميطها على تخفيف اأثر 
التجاعيد يف هذه املناطق. تلقت 19 امراأة م�ضاِركة يف 
 َ الدرا�ضة تلك احِلَقن. لوحظ اأن الن�ضاء اللواتي تلَقنينْ
احلقن يف اجلفنني ال�ضفليني ويف اخلطوط املتجعدة 
حول العني كّن اأكرث مياًل اإىل حتقيق نتائج اإيجابية 
اجلفنني  يف  احل��ق��ن  تلّقت  ال��ت��ي  باملجموعة  م��ق��ارن��ًة 

ال�ضفليني وحدهما.
على  ق��ادرة  البوتوك�ص  حقن  اأن  النتائج  ه��ذه  تك�ضف 
ما  اإ�ضافية،  ب��درج��ة  ممتلئة  ال�ضفلية  اجل��ف��ون  جعل 

ي�ضاهم يف تخفيف التجاعيد واجليوب.
قّيم الباحثون اأي�ضاً اآثار كميات متنوعة من البوتوك�ص 
النتائج  اأف�ضل  الن�ضاء  ال�ضفليني. حققت  يف اجلفنني 
عند تلقي 8 وحدات من البوتوك�ص لكّنهن واجهن يف 

الوقت نف�ضه اأقوى الآثار اجلانبية.
ل ت��زال الأب��ح��اث الأخ���رى التي تتمحور راه��ن��اً حول 

حقن البوتوك�ص حتت العني حمدودة.

اآثار جانبية
ت�����ض��ادق على  وال������دواء( مل  ال���غ���ذاء  )اإدارة  ك��ان��ت  مل��ا 
وجود  ف��ال  ال��ع��ني،  حت��ت  البوتوك�ص  حقن  ا�ضتعمال 
لأي اأبحاث كاملة عن �ضالمة هذا ال�ضتعمال. ُتعترب 
وت��ربز خماطر عدة عند حقن  املنطقة ح�ضا�ضة  هذه 

البوتوك�ص حول العني، نذكر منها:
العينني. اإغما�ص  يف  • �ضعوبة 

العني. • تديّل 
العني. يف  • خدر 

ال�ضلفي. اجلفن  • تورم 
يف ما يلي جزء من الآثار اجلانبية الأخرى التي ميكن 

اأن ي�ضببها البوتوك�ص:
• نزف.

• كدمات.
• دوار.

• اإغماء.
احلقنة. موقع  يف  • اأمل 

• احمرار.
امل�ضابني  ل��دى  البوتوك�ص  حقن  ُت�ضتعَمل  األ  يجب 
ب��ب��ع�����ص امل�����ض��اك��ل امل��زم��ن��ة، م��ن��ه��ا ال��ت�����ض��ل��ب اجلانبي 
املعروف مبر�ص )لو جرييج(، ف�ضاًل عن  ال�ضموري 
لمربت-اإيتون  وم��ت��الزم��ة  الوبيل  الع�ضلي  ال��وه��ن 

املرتبطة به.

خيارات بديلة
ميكن اأن ُت�ضّكل العالجات املنزلية وغريها من اأدوية 

قابلة للَحقن بدائل عن البوتوك�ص حتت العني.
لكن ل بد من اأخذ الأثر املن�ضود بعني العتبار دوماً. 
قد تختلف التقنيات التي تخفف جتاعيد حتت العني 

مثاًل عن تلك التي ُتفّتح الهالت الداكنة.
يف املقام الأول، يجب اأن تراجع املراأة عاداتها اليومية 
زي������ادة اجليوب  ت�����ض��ه��م يف  ك���ان���ت  اإذا  م���ا  ت���ع���رف  ك���ي 
ال�ضرتاتيجيات  تكون  قد  عينيها.  حتت  والتجاعيد 

التالية مفيدة يف هذا املجال:
الليلة  يف  �ضاعات  و8   7 )ب��ني  كافية  مل��دة  نامي   •

عموماً(.
انتفاخ  اأية ح�ضا�ضية مو�ضمية م�ضوؤولة عن  • عاجلي 
باأدوية ل تتطلب و�ضفة طبية مثل م�ضادات  عينيك 

الهي�ضتامني.
التدخني. عن  • امتنعي 

الغذائي  نظامك  يف  ال�����ض��ودي��وم  فائ�ص  جتّنبي   •
امل��اء، ما ي��وؤدي اإىل تراكم  لأن��ه يجعل اجل�ضم يحب�ص 

ال�ضوائل وانتفاخ الب�ضرة.
ال�ضوائل  ملنع  قلياًل  راأ�ضك  رفع  مع  تزامناً  نامي   •

من الرتاكم حتت عينيك.
واقياً  وا�ضتعملي  لل�ضم�ص  التعر�ص  يف  تبالغي  ل   •

�ضم�ضياً دوماً يف الطق�ص امل�ضم�ص.

كرميات
تنعيم  على  التجميل  م�ضتح�ضرات  بع�ص  ي�ضاعدك 
تنزعجني  كنت  اإذا  وتلطيفها.  ال��ع��ني  حت��ت  الب�ضرة 
ت�ضتعملي كرمياً  اأن  انتفاخ عينيك مثاًل، ميكنك  من 
للعني يحتوي على الكافيني. ت�ضيف �ضركات الت�ضنيع 
مادة الكافيني لأنها قد ت�ضهم يف �ضّد الب�ضرة وتخفيف 
الداكنة،  ال��ه��الت  م�ضكلة  تعانني  كنت  اإذا  الن��ت��ف��اخ. 
مة خ�ضي�ضاً  ت�ضتفيدين من ا�ضتعمال الكرميات املُ�ضمَّ

ملنطقة حتت العني.
املنطقة  حجم  ل��زي��ادة  نافخة  م��واد  البع�ص  ي�ضتعمل 
مواد  ن  َحقنْ اخليار  هذا  يتطلب  العني.  حتت  الواقعة 
الداكنة  والظالل  التجاعيد  اأث��ر  تخفيف  على  ق��ادرة 
حُتّفز  اآخر.  الليزر خياراً حمتماًل  الوجه.ُي�ضّكل  على 
هذه العالجات منو الكولجني يف الب�ضرة، ما يجعلها 
كلفة  ت�ضل  قد  لكن  اإ�ضافية.  بدرجة  م�ضدودة  تبدو 

اجلل�ضة اإىل اآلف الدولرات.

)كينج  جامعة  يف  باحثون  اأج��راه��ا  حديثة،  درا���ض��ة  ك�ضفت 
ك��ول��ي��ج( ال��ربي��ط��ان��ي��ة اأن ك���رمي���ات وم���راه���م ال��وق��اي��ة من 
ال�ضم�ص، ل تعطي الفائدة املتوقعة منها، و�ضط خماوف من 

عدم فاعليتها الكافية يف الوقاية من �ضرطانات اجللد.
نتائج  ف���اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  م��ي��ل(  )دي��ل��ي  �ضحيفة  وبح�ضب 
ال���درا����ض���ة ال��ت��ي وج����دت اأن ال��ك��رمي��ات ال��ت��ي حت��م��ل عامل 
بن�ضبة  حتمي   ،50 بدرجة   )SPF( ال�ضم�ص  من  احلماية 

متوقع. هو  مما  فقط   40%
البيولوجيا  ال��ع��امل يف  ي���وجن،  اأن��ت��وين  ال��ربوف��ي�����ض��ور  واأك����د 
من  احلماية  كرميات  اأهمية  الدرا�ضة،  قاد  ال��ذي  ال�ضوئية 
لكنه  اجللد،  ب�ضرطانات  الإ�ضابة  اأخطار  تقليل  يف  ال�ضم�ص 
ع��ل��ى اجللد  اأ���ض��ال��ي��ب تطبيقها  م��راج��ع��ة  ب�����ض��رورة  اأو���ض��ى 

والكميات التي من املفرت�ص اأن ت�ضتخدم.
ويطبق م�ضتخدمو كرميات الوقاية من ال�ضم�ص عادة ما بني 
20 و%60 مما هو مطلوب لتحقيق عامل احلماية املعلن 
)قاعدة  باتباع  ال��درا���ض��ة  اأو���ض��ت  ال��ع��ب��وات.ل��ذل��ك  على  عنه 
ال�ضم�ص،  اأ�ضعة  م��ن  احلماية  ك��رمي  لتطبيق  ���ض��اي(  ملعقة 
على  ال��ك��رمي  م��ن  �ضغرية  ملعقة  ن�ضف  نحو  بو�ضع  وذل��ك 
اأو على الوجه والرقبة، بينما حتتاج بقية مناطق  كل ذراع، 

اجل�ضم اإىل مقدار ملعقة �ضاي من الكرمي.
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 ت�سمح حقن البوتوك�ض بالتخل�ض من اخلطوط والتجاعيد حول العني والفم. 
لكن هل ت�ستطيع اأن تخفف الهاالت الداكنة واجليوب حتت العني اأي�سًا؟

يخفف اثر التجاعيد موؤقتا يف مناطق عدة

 حقن البوتوك�ض حتت العني نت�ئج 
الأبح�ث م�زالت حمدودة
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زواج���ك  ب��ع��ي��د  اأخ������رياً  • اح��ت��ف��ل��ِت 
مبتعدة  اأن���ِت  وق��ت  يف  اخلام�ص 
ع���ن ال���ف���ن، ف��ه��ل ه����ذا يعني 

اأنك اعتزلِت؟
واأحيي  اأع���ت���زل،  مل  اأب�����داً   -
واآخ��������ر حفالت  وق�����ت  ب����ني 
اأحّبهم  لأ���ض��خ��ا���ص  خ��ا���ض��ة 
بالن�ضبة  اأم����ا  وي��ح��ب��ون��ن��ي. 
العامة  احل����ف����الت  اإىل 
فال  وامل������ه������رج������ان������ات، 
واأنا  ع��رو���ض��اً،  اأت��ل��ق��ى 
ل اأ�ضعى وراء املو�ضوع 
على  اأرك������ز  ل  لأن���ن���ي 
ال���ن���اح���ي���ة، عدا  ه�����ذه 
حت�����ّول  ال����ف����ن  اأن  ع�����ن 
كل  حم�������ض���وب���ي���ات.  اإىل 
ف��ن��ان ي��ق��ّدم ع��م��اًل جمياًل 
وي�ضبح  ال��ن��ا���ص  يح�ضره 
�ضّباك تذاكر، واأنا ب�ضدد 
ال����ت����ح���������ض����ري لأغ����ن����ي����ة 
اأنني  خ�ضو�ضاً  جميلة، 
ميالد  بعيد  �ضاأحتفل 
قريباً،  ال��راب��ع  ابنتي 
وهي اأ�ضبحت واعية 
و������ض�����ار ب���اإم���ك���اين 
َمئنة  ُمطنْ اأك��ون  اأن 
تركُتها  ح������ال  يف 
لإعداد عمل جديد 
ن�ضاطي  ملمار�ضة  اأو 

الفني كما يجب.
�ضحيح اأنني لن اأعمل 
كما يف ال�ضابق، وملدة 24 
الأولوية  لأن  ي��وم��ي��اً،  �ضاعة 
اأن  كما  ق��ل��ب��ي(،  )روح  لبنتي  �ضتبقى 
بيتي وعائلتي فوق اأي اعتبار. و�ضحيح اأن الفن 
حتكم  الظروف  ولكن  مني،  عة  ِقطنْ واجلمهور 
اأغنية  خالل  من  للعودة  حالياً  اأخطط  اأحياناً. 
جميلة، واأفّكر بالطريقة التي �ضاأطّل عربها على 
النا�ص، ول اأق�ضد )اللوك( واملَظهر والف�ضتان لأنها 
حت�ضيل حا�ضل، بل بنوع وم�ضمون الأغنيات التي 
النا�ص  ب��اأن  اأ�ضعر  احل���ايل،  ال��وق��ت  يف  �ضاأقدمها. 
ول��الأع��م��ال اجليدة  احل��ل��وة،  ل��الأ���ض��وات  يحّنون 

ومل يعد يهمهم )الآه والإيه(.
مرّتبة(؟ )لط�ضة  اأنها  �ضك  • ل 

واإيه(  )اآه  اأغ��ن��ي��ة  ت��ط��رح فنانة  اأ���ض��م��ع اجل��م��ي��ع، ورمب���ا   -
ِعدين، ولكن ل يفرت�ص اأن يكون كل الفن  ِرحني وُت�ضنْ فُتفنْ
الذي ُيقّدم من هذا النوع. ترّبينا على اأ�ضوات وديع ال�ضايف 
وفريوز ول ُيعقل اأن اأقول )اآه( اإل على �ضوت وحلن وكالم 
كل  اأغنيات من  علينا  اليوم متّر  ��ت��ذة(.  و)اأ���ضنْ واأداء  جيدة 
ولكننا  )م�ضخلعة(،  واأغنيات  مه�ضومة  اأغنيات  الأن���واع، 

نحتاج اإىل اأغنيات )مرتبة(.
يف  �ضاهمِت  ولكنك  جمياًل  �ضوتاً  متلكني  اأنك  • �ضحيح 

هذه املوجة؟
ب�  اأوؤّده  مل  ول��ك��ن  ال�ضعبي،  ال��ل��ون  غنيُت  اأن��ن��ي  �ضحيح   -

)ن�ضاز( و)اأوتوتيون(. 
ب��اك(، بل ت�ضاحبني فرقة مو�ضيقية  اأغني )ب��الي  اأن��ا ل 
اجلميل  وال�ضوت  باحل�ضور  واأمت��ّت��ع  عري�ضة(،  )طويلة 
اأن نتقبل كل �ضيء،  واأغني )لي��ف(. الع�ضر تغرّي وعلينا 

وكل جيل له دور.
• كثريون يقولون )حرام( لأنك اأ�ضعت الأعوام اخلم�ضة 
بنجومية  وتتمتعني  حم��ب��وب��ة  اأن���ك  خ�ضو�ضاً  امل��ا���ض��ي��ة، 

عربية؟
وحوربت  كثرياً  تعبُت  اأن��ا  فيي(!  �ضار  اللي  )ح��رام  بل   -
وقلبي  ب��ح��ي��ات��ي  اه��ت��م��ام��اً  اأويل  اأن  َي��ن��ف��ع  األ  ك����ث����رياً. 
ول��دّي عائلة  واأّم  اليوم زوج��ة  اأن��ا  اإن�ضانة.  اأن��ا  وعاطفتي؟ 
واأع��ي�����ص ب�����ض��ع��ادة، وزوج���ي )م�����ص داي����ر(، ب��ل ه��و يقّدرين 
ويحرتمني. واإذا وّفقني اهلل باأغنية جميلة، فاأنا موجودة 

ولن اأندم على �ضيء.
حاربك؟ • َمن 

رح اأفكاراً  - ل اأعرف. كل اإن�ضان ناجح ومتفّوق وممّيز وَيطنْ
ماذا  ال�ضربة.  تاأتيه  اأي��ن  من  يعرف  ول  ُي��ح��اَرب  جديدة 
اأفعل: هل اأبحث عنهم واأطلق عليهم النار! كان باإمكاين 
زواجي  اأن  ع��ن  ع��دا  وتعبُت،  )ملّيت(  ولكنني  اأواج���ه،  اأن 
اإىل  اأك���رتث.  ل  جعلتني  التي  الأ�ضباب  اأح��د  كانا  وابنتي 

ذلك، يجب األ نن�ضى اأنه ل يوجد اإنتاج يف هذه الأيام.
املُننِْتجون؟ عليك  يت�ضابق  باأن  كفيل  ا�ضمك  • ولكن 

- �ضاأتعاون مع �ضركة )ليف �ضتايل ا�ضتديوز(، و�ضاحبها 
جميل.  لعمل  التح�ضري  ب�ضدد  ون��ح��ن  ق��ل��ب��ي(،  )حبيب 
اآخ��ذ وقتي يف احلياة.  اأن  اأق��ول رّب �ضارة نافعة، واأح��اول 
ولكنني  جيد،  عمل  وراء  واأ�ضعى  اهلل  من  �ضيء  كل  اأتقبل 
مل اأوفق حتى الآن. رمبا اأراد اهلل خالل الفرتة املا�ضية اأن 

اأكّر�ص وقتي لبنتي وبيتي. 
قوية؟ باأغنية  ولكن  العودة  تريدين  اأنك  يعني  • هذا 

وّل��تنْ ومل يعد هناك تعاٍط  ال��رباءة  النا�ص،  اليوم تغرّي   -
بني النا�ص. يجب اأن ينتظر الفنان 5 �ضنوات كي ت�ضرب 
امل��ا���ض��ي، والنا�ص  اأجم����اد  ع��ل��ى  اأغ��ن��ي��ة، ون��ح��ن نعي�ص  ل��ه 
و)ليه  ال�ضاي(  �ضبابني  و)ي��ا  ح��الق(  )ي��ا  ب���  يطالبونني 

خّلتني اأحبك(.

اأخرياً؟ ُطرحت  التي  الأغنيات  بني  من  يلفتك  • ماذا 
اأغنية  وه��ن��اك  ك���رم.  ل��ف��ار���ص  ن��وّل��ع��ا(  )ب��ّدن��ا  اأعجبتنْني   -

خليجية لفتتني وهي )اأخرياً قالها(.
 )3 دقات( مل اأحّبها عندما �ضمعُتها للمرة الأوىل، وبعدها 

وجدُت اأنها )لذيذة(،
 واأي�ضا )�ضو حلو( لزياد برجي جميلة. زياد من الأ�ضوات 

التي اأحبها،
 وكذلك معني �ضريف، فهو اأ�ضتاذ يف الغناء واأحببُت اأغنيته 
اجلديدة. كما اأحببُت اأغنية راغب عالمة الأخرية )�ضهلة 

ومو�ضوعها جميل( وهذا هو راغب الذي اأحبه.
عجرم؟ نان�ضي  اأغنيات  تعجبك  • األ 

اأن  بل  تعجبني،  اأن  مهماً  لي�ص  بهن(.  �ضو  )حلوين...   -
تعجب النا�ص.

حالياً؟ لبنان  يف  الأوىل  الفنانة  هي  • َمن 
- )الكل على را�ضي وعيني(.

الأف�ضل؟ هي  • ومن 
- اأمتنى اأن تكون األني خلف هي الأف�ضل. اأنا اأحب هيفاء 

وهبي كثرياً.
الفنانني؟ اإىل  • وبالن�ضبة 

- هناك فار�ص كرم ووائ��ل كفوري ومعني �ضريف وملحم 
زين واآدم ونا�ضيف زيتون، 

والأخري يجيد اختيار اأعماله.

مي�ض حمدان تطور قدراته� 
التمثيلية يف امريك�

حمدان  مي�ص  الفنانة  انخرطت 
يف كور�ص للتدريب على التمثيل 
الأمريكية  املتحدة  ب��ال��ولي��ات 
 New York film يف 
تعد  وال���ت���ي   academy
لدرا�ضة  الك��ادمي��ي��ات  اأ���ض��ه��ر 
التمثيلية،  القدرات  وتطوير 
وت���خ���رج م��ن��ه��ا ال���ع���دي���د من 
جن����وم ه���ول���ي���وود، ح��ي��ث اإن 
كور�ص  على  احل�ضول  فكرة 
منذ  مي�ص  ت�ضتهوي  متثيل 
اأتت  وعندما  طويلة  فرتة 
اأقدمت  الفر�ضة  لها 
ع��������ل��������ى ذل��������ك 
مبا�ضرة.

�ضحافية  ت�ضريحات  يف  مي�ص  واأو�ضحت 
اأن��ه��ا اأق���دم���ت ع��ل��ى ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة لأنها 
نف�ضها  تعمل على تطوير  اأن  فنانة، لبد 
اأنها  اأف�ضل، م�ضيفة  طوال الوقت لتكون 
خالل  م��ن  خمتلفة  اأع��م��ال  تقدمي  تريد 
اك��ت�����ض��اف ب��ع�����ص الأ���ض��ي��اء ل��دي��ه��ا ك��م��ا اأن 
لديها رغبة يف تطوير بع�ص املهارات التي 
حتبها مثل "رق�ص ال�ضال�ضا"، م�ضرية اىل 
اأن هذا الكور�ص يجعلها تعمل على نقاط 
ال�ضعف لديها اإ�ضافة اإىل اأن هذا الكور�ص 
ويجعل  بها  اخل��ا���ص   cv ال���  يف  �ضي�ضاف 
الأعمال  ���ض��ن��اع  ق��ب��ل  م��ن  ال��ت��ع��ام��ل معها 

الفنية.
اأن مي�ص حمدان ظهرت خالل  اإىل  ي�ضار 
���ض��ه��ر رم�������ض���ان امل���ا����ض���ي ع����رب ال����درام����ا 
"نوف"  الأردن����ي����ة م���ن خ����الل م�����ض��ل�����ض��ل 
به  بدويا وخا�ضت  دورا  الذي قدمت فيه 
اأوىل بطولتها املطلقة بالأردن مب�ضاركة 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ن��ان��ني الأردن����ي����ني، اأما 
م�ضل�ضل  ف��ك��ان  م�ضر  يف  اأع��م��ال��ه��ا  اآخ���ر 
وحنان  �ضالمة  هاين  نور" مع  "طاقة 
م���ط���اوع وول���ي���د ف����واز وج��ي��ه��ان خليل 
روؤوف  واإخ��راج  ده�ضان  وتاأليف ح�ضان 

عبدالعزيز.

لأول مرة.. 
م�جد امل�شري 

يخو�ض البطولة 
املطلقة 

يخو�ص الفنان ماجد امل�ضري البطولة املطلقة 
من  )ب���ح���ر(،  اجل��دي��د  م�ضل�ضله  يف  م���رة  لأول 

اإخراج اأحمد �ضالح،
نخيل"  "جريد  عامل  �ضخ�ضية  د  يج�ضِّ حيث   
يف  البدائية  امل��ن��ازل  وي�ضمم  الأح����داث،  خ��الل 
ال�����ض��ع��ي��د م���ن اخل���و����ص ب�����ض��ك��ل ف��ن��ي، ويحمل 
م��وه��ب��ة ال��ف��ن��ان ال�����ض��ع��ي��دي م��ن خ���الل العمل 

الذي يوؤديه خالل الأحداث.
يف  امل�ضل�ضل  من  الأوىل  امل�ضاهد  امل�ضري  ويبداأ 
ا���ض��ت��دي��و اأ���ض��رف ع��ب��دال��ب��اق��ي الأ���ض��ب��وع املقبل، 
وجتمع امل�ضاهد بينه وبني الفنان عبدالرحمن 
الفنانة  �ضقيقة  وكوكي  جبيل  وث��راء  اأب��وزه��رة 

روبي.
وان��ت��ه��ى م��وؤل��ف ال��ع��م��ل اأح��م��د ع��ب��دال��ف��ت��اح من 

كتابة 35 حلقة من اأحداث العمل، 
امل�ضل�ضل،  م��ن  الآخ���ر  الن�ضف  كتابة  وي��وا���ض��ل 
�ضركة  وه��ي  املنتجة،  للجهة  احللقات  لت�ضليم 

�ضنريغي.

تفّكر الفنانة اللبنانية األني خلف بالعودة اإىل ال�ساحة الغنائية، ولكنها يف انتظار اأغنية قوية 
مل تعرث عليها حتى االآن. 

وزوجها  ببيتها  باالهتمام  املا�سية  اخلم�سة  االأعوام  طوال  اكتفت  واأجنبت،  تزوجت  التي  خلف 
وطفلتها، من دون االلتفات اإىل الوراء اأو الندم.

ويف هذا احلوار راأت اأنها تعبت وحوربت كثريًا، الفتة اإىل اأن كل اإن�سان ناجح ومتفّوق وممّيز وَيْطرح 
اأفكارًا جديدة ُيحاَرب وال يعرف من اأين تاأتيه ال�سربة. كما حتدثت األني عن فرتة انكفائها وعن 

ال�ساحة الفنية وكيف تراها اليوم وَمن هم النجوم والنجمات الذين تعتربهم االأهّم يف لبنان!

اأتقبل كل �سيء من اهلل واأ�سعى وراء عمل جيد

األني خلف: الفن حتّول اإىل حم�شوبي�ت وبيتي 
وع�ئلتي فوق اأي اعتب�ر

االثنني  17   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12429  
Monday   17   September   2018  -  Issue No   12429



تطبيق جديد قد يثري اأزمة يف الع�مل
طور باحثون يف جامعة كارنيغي ميلون الأمريكية برنامج ذكاء ا�ضطناعي 
مثرياً للجدل قد ُيحدث �ضجًة وفو�ضى عارمتني يف جمال الأخبار، نظراً 
ونقلها من وجه �ضخ�ص لآخ��ر، ما  لقدرته على تغيري تعابري الوجه كلياً 

يوؤدي اإىل اإعداد مقاطع فيديو واأخبار كاذبة.
واأظهر الباحثون جتربة حية للربنامج بنقل حركات الفم من وجه املمثل 
املمثل  وج��ه  اإىل  اأوليفر  ج��ون  الربيطاين  التلفزيون  وم��ق��دم  الكوميدي 

والكاتب الكوميدي الأمريكي �ضتيفن كولبري.
وحذر الباحثون من �ضوء ا�ضتغالل هذا الربنامج يف تد�ضني مقاطع اخبارية 
فم  م��ن  كلمات  نقل  ب�ضبب  والفو�ضى  القلق  تثري  لها  �ضحة  ل  �ضيا�ضية 
�ضيا�ضي اإىل اآخر، بح�ضب �ضحيفة دايلي ميل الربيطانية، اليوم الأربعاء. 
وقال الباحثون اإنهم ابتكروا منطاً جديداً من الذكاء ال�ضطناعي ُي�ضمى 
ب�”RECYCLE-GAN” من اأجل درا�ضتهم، يعتمد يف الأ�ضا�ص على 
بارعة يف  التوليدية، وهي تقنية  التزاوج  �ضبكة  اأو   ”GAN“ خوارزمية 

اإن�ضاء مقاطع فيديو جيدة وتركيبها على وجه اآخر.

غوغل تقتل اأحد اأهم تطبيق�ته� 
وتثري ا�شتي�ء امل�شتخدمني

ق�����ررت غ���وغ���ل اإي����ق����اف ال��ع��م��ل ب��ت��ط��ب��ي��ق ����ض���ن���دوق ال���ربي���د اخل���ا����ص بها 
تطبيق  اع��ت��م��اد  اإىل  ال��ت��ح��ول  امل�ضتخدمني  على  و�ضيتعني   ،"Inbox"
امل��ح��دد لإيقاف  ال��ت��اري��خ  ق��ب��ل  ل��ل�����ض��رك��ة،  ال��ت��اب��ع   "Gmail" وخ���دم���ات 

التطبيق.
ال�ضنوات الأربع  "على مدى  على تويرت قائال:   "Inbox" وكتب فريق 
الإلكرتوين، لقد قدمنا ميزات  املا�ضية، �ضاعدمتونا على حت�ضني الربيد 
املزيد  اإجناز  امل�ضتخدمني على  مل�ضاعدة   Gmail اإىل  ال�ضائعة   Inbox
Inbox يف  اإىل  Gmail و�ضنقول وداعا  من املهام، �ضكرا. �ضرنكز على 

نهاية مار�ص 2019".
ويعد فريق "Inbox" يف غوغل جزءا من فريق "Gmail" الأو�ضع، 
واأ�ضار موقع "ذي فريج" املتخ�ض�ص يف الأخبار التقنية، اإىل اأن التخلي عن 

هذا التطبيق لن يفقد اأيا من املوظفني عمله.
على  للم�ضاعدة   ،2014 اأكتوبر  يف   ،Inbox وخ��دم��ات  تطبيق  وط��رح 
ال�ضركة  ط��رح��ت  ك��م��ا   .Gmail الإل���ك���رتوين  ال��ربي��د  خ��دم��ة  حت�����ض��ني 
طرحها  �ضيتم  التي  اجلديدة  امليزات  لختبار  جتريبية  كمن�ضة  التطبيق 
لحقا على Gmail. ثم يف ماي 2015، قدمت ال�ضركة اإ�ضدارا حم�ضنا 
من التطبيق، �ضمم جلعل ت�ضفح الربيد الإلكرتوين جتربة اأكرث اإنتاجية 

و�ضهولة.
 "Inbox" وذكر املتجر الإلكرتوين "غوغل بالي" اأنه مت تنزيل تطبيق
لتطبيق  تنزيل  مليار  مقابل  اإط��الق��ه،  منذ  م��رة  م��الي��ني   10 م��ن  اأك���رث 

Gmail الذي يتم ت�ضمينه يف معظم اأجهزة اأندرويد.
وتتمتع غوغل بتاريخ طويل مع اإغالق اخلدمات التي ل تعتربها �ضائعة، 

وقد اأثار هذا اخلرب امتعا�ص عدد كبري من امل�ضتخدمني.

؟ ن�سرها  وكيف  بطليمو�ض  نظرية  �سحح  الذي  العامل  هو  • من 
حياته  طيلة  ين�ضرها  مل  ولكنه  البولندي  كوبرينيكا�ص  هو  العامل   -
مائه  من  اكرث  وبعد   1543 �ضنة  وتوفى  الكني�ضة  غ�ضب  من  خوفا 

�ضنة من وفاته اعلن هذه النظرية العامل الملاين كيبلر.
املوظفني  امتحان  نظام  اتبعت  دولة  اول  هي  من   •

قبل التوظيف وما هو نوع االمتحان ؟
املعلومات  امتحان يف  وك��ان  امليالد  قبل  الثاين  القرن  ال�ضني يف  - يف 

العامة وال�ضعر والعزف والفرو�ضية؟
البحار  يف  مراكزهم  حتديد  يف  البحارة  يعتمد   •
هذا  ان  يعرفون  فهم  ال�سمايل،  القطب  جنمة  على 
يحددون  ا�سا�سه  وع��ل��ى  ال�سمال  يف  يبقى  النجم 
ت�سكل  التي  النجوم  ع��دد  فكم  وموقعهم  اجتاههم 

النجم القطبي ال�سمال؟
- النجم ال�ضمايل جنم واحد فقط.

. اجلن�ضية  اأملانى  وهو  رونتجن  كونراد  وليم  هو  اإك�ص  اأ�ضعة  • مكت�ضف 
 1895 عام  ذلك  وكان  الراديو  خمرتع  هو  ماركونى  جولييلمو  الإيطاىل  • العامل 

. النفي�ص  ابن  هو  ال�ضغرى  الدموية  الدورة  • مكت�ضف 
. اجلراحى  التعقيم  خمرتع  هو  لي�ضرت  اأن  تعلم  • هل 

. م   1889 �ضنة  اأبريل   16 فى  بريطانيا  فى  ولد  العامل  فى  الكوميديا  ممثلى  اأ�ضهر  من  هو  �ضابلن  • �ضارىل 
 . م   1947 عام  تاأ�ض�ضت  الأمريكية  املخابرات  وكالة  اأن  تعلم  • هل 

 . م   1934 عام  اإر�ضالها  امل�ضرية  الإذاعة  • بداأت 
 • بداأ ا�ضتخدام العمالت الورقية فى بدايات احلرب العاملية الأوىل عام 1914 م فى اجنلرتا ولكن الدولة �ضاحبة 

فكرة العملة الورقية هى الوليات املتحدة الأمريكية .
 . م   1768 �ضنة  ا�ضرتاليا  قارة  الجنليزى  املالح  كوك  جيم�ص  الكابنت  • اكت�ضف 

. التاريخ  باأبو  امللقب  هو  هريودوت  الإغريقى  املوؤرخ  اأن  تعلم  • هل 

خ�صام الأقوياء

االثنني  17   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12429  
Monday   17   September   2018  -  Issue No   12429

فوائد اللوز
اأك�����دت ال���دك���ت���ورة ال��ف��رن�����ض��ي��ة مارى 
الفرن�ضية  التغذية  خ��ب��رية  ب��ل��وم��ي، 
اأهمية الفوائد ال�ضحية للوز والزيت 
اخل����ا�����ص ب������ه، وال��������ذي ي���ع���م���ل على 
املعدة،  ع�ضارة  حمو�ضة  امت�ضا�ص 
بعد  ال��ل��وز  زي��ت  ت��ن��اول  حيث يف�ضل 

تناول الطعام حلماية جدار املعدة.
واأو���ض��ح��ت اخل��ب��رية ال��ف��رن�����ض��ي��ة، اأن 
كما  والربوتني  بالألياف  غنى  اللوز 
ال�����ض��ب��ع، ويف�ضل  ي�����ض��اع��د ع��ل��ى  اأن����ه 

 160 ل��وز على  20 حبة  ال��غ��ذائ��ي��ة، حيث حت��ت��وى  ال��وج��ب��ات  ب��ني  تناوله 
9 وفيتامني ه�، ولديه القدرة على  اأنه غنى باأوميجا-  �ضعرا حراريا، كما 
امل�ضتويات  بف�ضل  لل�ضغط  ومنظم  ال�ضرايني  ت�ضد  التي  اجللطات  اإيقاف 
املرتفعة للبوتا�ضيوم الذي يعمل على ا�ضتبعاد امللح كما يعمل على اخرتاق 
اللوز  اأن  بلومي  واأ�ضافت  ال��رباز.  ال�ضيئ والتخل�ص منه يف  الكولي�ضرتول 
واحلديد  الزنك  على  ويحتوي  الأك�ضدة،  كوكتيل من م�ضادات  عبارة عن 
وفيتامني ه� وب- 9 وهو، مفيد للع�ضالت ب�ضبب املاغن�ضيوم ومفيد للعظام 
بف�ضل الكال�ضيوم، ومفيد للجلد ومن الأف�ضل خلطة مع الفاكهة الغنية 
بفيتامني �ضي، مثل الربتقال والكيوي واملاجنو، وهو كذلك غنى بفيتامني 

بى- 3 وي�ضهل عملية اله�ضم.

عار�سة اأزياء تعر�ض ف�ستانًا من جمموعة برين باي ثورنتون بريغاتزي خالل اأ�سبوع املو�سة يف لندن

يحكي ان رياح اخلريف تقابلت مع اع�ضار ال�ضتاء و�ضم�ص ال�ضيف.. وبطريقهم القى كل منهم حتيته على الآخر 
ووقفوا يتحدثون معا كال عن حاله فاخذوا يف �ضرد قوتهم ومقدرتهم وانتهوا اىل اخل�ضام حيث ان ال�ضم�ص 
قالت انها القوى.. وهي وحدها القوى فقرر اجلميع الحتكام اىل اول من مير عليهم، هنا مر عليهم بركان 
غا�ضب كان يف طريقه اىل مكمنه فعرف منهم ما حدث فقال كلمته العجيبة لي�ضت ال�ضم�ص ول الإع�ضار ول 

الرياح بل انا ..تعالوا لنذهب ايل جزيرتي وليجرب كل واحد فينا قوته.
اجتمع الأربعة يف جزيرة الربكان وكانت رياح اخلريف علي عجلة من اأمرها فاقرتبت من بع�ص �ضكان اجلزيرة 
وهبت عليهم بكل ما فيها من قوة فحركت الأ�ضجار وجعلتها تتمايل ب�ضدة واأ�ضرع ال�ضكان بالختباء وطارت 
الثمار من على الأ�ضجار تتدحرج على الر�ص يف غ�ضب وتطايرت اأوراق ال�ضجر ودخلت يف كل مكان مما �ضبب 
ال�ضتاء ي�ضحك بقوة ثم بداأ عمله  اإع�ضار  غ�ضب ال�ضكان فاأغلقوا النوافذ والأب��واب وخلدوا للنوم، هنا وقف 
اأوراق الأ�ضجار املت�ضاقطة تدور وتلتف يف دوامة حول نف�ضها والأ�ضجار متيل و�ضوت  فورا ب�ضهيق قوي جعل 
�ضهيقه يجعل يف املكان �ضجة كبرية وكاأنه حمركات طائرة وفجاأة اطلق زفريه بقوة ليقتلع الأ�ضجار وتطري 
اأ�ضقف البيوت اخل�ضبية وبع�ص جدرانها ومل ي�ضتطع الأهايل فعل �ضيء فهرعوا اإىل املخابئ لينقذوا اأنف�ضهم 
البيوت  لتغرق  وال�ضوارع  ال�ضواطئ  اىل  وخرجت  الأم���واج  هاجت  مكان..  كل  يف  ف�ضادا  هو  ويعيث  و�ضغارهم 
الإع�ضار  فاخذ  كل مكان  ال�ضراخ  وعم  �ضوءا  الأم��ر  ف��زاد  كافيا  لي�ص  البحر  ماء  ك��اأن  ب�ضدة  الأمطار  وهطلت 

ي�ضحك مبتهجا..
هنا غ�ضبت ال�ضم�ص لق�ضوته ف�ضعدت اىل كبد ال�ضماء واأ�ضرقت بقوة واأخذت تزيد حراراتها تدريجيا ف�ضخن 
النا�ص من بيوتهم يطلبون  املياه تتبخر ب�ضرعة وكل �ضئ يجف ويجف وخ��رج  واأخ��ذت  كل �ضئ على اجلزيرة 
الهواء ويطلبون املاء ليربدوا به اأج�ضادهم وبداأوا يهربون من املكان بحثا عن الظل.. هنا �ضحك الربكان وقال 

هدوء.. هدوء من ف�ضلكم تعالوا لناأخذ بع�ص الراحة.
بقوة  واخ��ذ يزجمر  ون�ضط  ب�ضرعة  الربكان  �ضكان اجلزيرة هب  ارت��اح  ان  وبعد  القليلة  ال�ضويعات  تلك   ومع 
اأكرث واأكرث ثم بداأ يطلق حممه املميتة ودخانه امل�ضموم وغباره يت�ضاعد يف كل مكان ويقذف النريان يف كل 
اجتاه.. وهو ي�ضرخ وكاأنه عفريت.. ومل مي�ص وقت طويل حتى اأ�ضبحت اجلزيرة مهجورة من �ضكانها.. �ضحك 
الربكان وقال من الأقوى.. مل ي�ضمع جوابا ير�ضيه فثار اأكرث.. هنا اجتمعت عليه الرياح والإع�ضار وال�ضم�ص 
وتكاتفوا معا وبعد فرتة مل يعد احد ي�ضمع �ضوت الربكان وتركوا اجلزيرة م�ضرورين ليعود اإليها �ضكانها فيما 

بعد.

منخف�ص  احلليب  تناول  اأن  النا�ص  من  الكثري  يعتقد 
كاملة  اأ�ضناف  اختيار  لل�ضحة عن  الأف�ضل  الد�ضم هو 
من الدهون. ومع ذلك، فقد خل�ضت درا�ضة رئي�ضية اإىل 
اأّن ا�ضتخدام منتجات الألبان الكاملة الد�ضم يف نظامك 

الغذائي ميكن اأن يكون مفيًدا للغاية لقلبك.
الربيطانية  "اإندبندنت"  ل�ضحيفة  تقرير  وبح�ضب 
درا�ضة  الكندية  ماكما�ضرت  جامعة  من  باحثون  اأج��رى 
ا ترتاوح اأعمارهم بني 35 اإىل  على 136384 �ضخ�ضً
70 عاًما من 21 بلًدا، ُن�ضرت يف دورية "ذي لن�ضت".

ومت ت��ق��ي��ي��م امل�����ض��ارك��ني ع��ل��ى م����دار ت�����ض��ع ����ض���ن���وات، مت 
منتجات  م��ن  ال��ي��وم��ي  ا���ض��ت��ه��الك��ه��م  ت�ضجيل  خ��الل��ه��ا 
الألبان وال�ضحة العامة. ومت تق�ضيمهم اإىل اأربع فئات 
منف�ضلة: اأولئك الذين مل ياأكلوا منتجات الألبان على 

الإط����الق، واأول��ئ��ك ال��ذي��ن ك��ان لديهم اأق���ل م��ن وجبة 
تناولوا وجبة واحدة  الذين  واأول��ئ��ك  ال��ي��وم،  واح��دة يف 
اأك��رث من  تناولوا  الذين  واأول��ئ��ك  اليوم،  اأو وجبتني يف 
اليوم. واأخذ يف العتبار نوع احلليب الذي  وجبتني يف 
اأو  الد�ضم  كاملة  األبان  منتجات  كان  �ضواء  ي�ضتهلكونه، 
اأولئك الذين لديهم حوايل  قليلة الد�ضم . وكان لدى 
ثالث ح�ض�ص من منتجات الألبان يومًيا معدلت اأقل 
القلب  باأمرا�ص  الإ�ضابة  خماطر  وانخفا�ص  للوفيات 
والأوعية الدموية اأو ال�ضكتة الدماغية مقارنة باأولئك 

الذين مل يكن لديهم منتجات الألبان على الإطالق.
3 ح�ض�ص من  ت��ن��اول��وا  ال��ذي��ن  اأن الأ���ض��خ��ا���ص  وت��ب��نّي 
اأق���ل عر�ضة  ال��ي��وم  يف  ال��د���ض��م  كاملة  الأل��ب��ان  منتجات 
ال��ذي��ن مل يكن  اأول��ئ��ك  م��ن  القلب  ب��اأم��را���ص  لالإ�ضابة 

كاملة  الألبان  منتجات  من  ح�ضة  ن�ضف  �ضوى  لديهم 
الدكتور  ع���ن  ال�����ض��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت  ال���ي���وم.  ال��د���ض��م يف 
الرئي�ضي للدرا�ضة، قوله:  الباحث  "ماه�ضيد دهجان"، 
"الرتكيز على الدهون املنخف�ضة يعتمد يف الغالب على 
الكولي�ضرتول  من  تزيد  امل�ضبعة  الدهون  اأن  افرتا�ص 
العديد  على  حت��ت��وي  الأل��ب��ان  "لكن  وت��اب��ع:  ال�ضار" . 
من املكونات الأخرى التي قد تكون �ضحية- الأحما�ص 
، والكال�ضيوم، واملغني�ضيوم. قد   K الأمينية، وفيتامني 
تكون خممرة وبها بروبيوتيك. يجب األ نركز على مادة 

غذائية واحدة".
للحليب  املنتظم  ال���ض��ت��ه��الك  ف����اإنَّ  للباحثني،  ووف��ًق��ا 
واللنب الزبادي كان له تاأثري اأكرب على معدل الوفيات 

ب�ضكل عام مقارنة بالزبدة واجلنب.

الألب�ن ك�ملة الد�شم اأكرث ف�ئدة لل�شحة


