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م�شاهدة التلفزيون اأخطر من اجللو�س طويال بالعمل
ل�ساعات  التلفزيون  م�ساهدة  اأن  اإىل  حديثة  علمية  درا���س��ة  خل�ست 
طويلة تنطوي على خماطر اأكرب من اجللو�س على املقاعد يف املكاتب. 
الأمريكية،  "القلب"  جمعية  دوري��ة  يف  ن�سرت  التي  الدرا�سة  ووف��ق 
واأورد تفا�سيلها موقع "ميديكل ديلي" ال�سحي، فقد اأ�سار الباحثون 
اإىل اأن اجللو�س يف العمل ل�ساعات ذو تاأثري حمدود مقارنة مب�ساهدة 

التلفزيون ل�ساعات طويلة.
واأظهرت الدرا�سة اأن الأ�سخا�س الذين ي�ساهدون التلفزيون ملدة اأربع 
واملوت  القلب  باأمرا�س  الإ�سابة  خطر  لديهم  يزيد  اأك��ر  اأو  �ساعات 

بن�سبة 50 يف املئة.
وعمل الباحثون على حتليل منط �سحة وحياة نحو 3600 اأمريكي 
لأكر من 8 �سنوات، وقدم كل م�سارك بيانات عن الوقت الذي يق�سيه 

يف م�ساهدة التلفزيون وممار�سة الريا�سة والعمل.
انخف�ست  ال��وف��اة  وخماطر  القلب  اأم��را���س  ف��اإن  الباحثني  وبح�سب 
غياب  اإىل  م�سريين  الريا�سة،  ممار�سة  اإىل  امل�ساركون  ب��ادر  عندما 
خطر الإ�سابة بنوبة قلبية اأو �سكتة دماغية اأو موت مبكر للأ�سخا�س 
الذين مار�سوا 150 دقيقة اأو اأكر من التمارين البدنية اأ�سبوعيا، 

رغم ق�سائهم لأربع �ساعات اأو اأكر اأمام التلفزيون.
ال�سلوكي يف جامعة  الطلب  واأ�ستاذ  الدرا�سة  امل�ساركني يف  اأحد  وقال 
كولومبيا، كيث دياز، اإن معظم النا�س مييلون اإىل م�ساهدة التلفزيون 
فرتات  اقتنا�س  اإىل  امل��وظ��ف��ون  يعمد  ح��ني  يف  ح��رك��ة،  دون  ل�ساعات 
اجللو�س  ت��راف��ق  اإذا  اأن��ه  واأ���س��اف  منتظم.  ب�سكل  ق�سرية  ا���س��رتاح��ة 
تناول وجبات طعام غري �سحية،  مع  التلفزيون  اأم��ام  لفرتة طويلة 

ف�سيكون الأمر خطريا ب�سكل اأكرب على الإن�سان.

طريقة عبقرية لتنظيف الأحذية الريا�شية
يواجه الكثريون �سعوبة كبرية يف تنظيف الأحذية الريا�سية البي�ساء 

التي عادة ما تت�سخ ب�سرعة كبرية.
عبقرية  طريقة  الإل��ك��رتوين  ميرتو  موقع  اأورد  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 

لتنظيف الأحذية الريا�سية ب�سهولة وباأدوات ب�سيطة:
املكونات:

الهيدروجني الذي ميكن �سراوؤه من  �سائل بريوك�سيد  �سودا اخلبز، 
اأ�سنان  فر�ساة  ال�سعر،  ت�سفيف  م�ستلزمات  حم��لت  اأو  ال�سيدلية 
ق��دمي��ة ن��اع��م��ة، اإ���س��اف��ة اإىل م��زي��ل ط���لء الأظ���اف���ر وك����رات قطنية، 

وماكينة حلقة.
طريقة التنظيف:

اخ��ل��ط خ��م�����س��ة م��لع��ق ك��ب��رية م���ن ����س���ودا اخل��ب��ز م���ع امل����اء يف وعاء 
اأو ملعقتني من �سائل بريوك�سيد  �سغري. ومن ثم قم بو�سع ملعقة 

الهيدروجني يف الوعاء وامزجه مع املكونات ال�سابقة، وحركه جيداً.
احلذاء.  لتنظيف  اأ�سنانك  فر�ساة  ا�ستخدم  جيداً،  اخلليط  مزج  بعد 
ومن ثم ا�ستخدم من�سفة ورقية اأو قطعة قما�س ناعمة مل�سح الفائ�س 
من اخلليط عن احلذاء. ويف املرحلة الأخرية، بلل كرة قطن مبزيل 
طلء الأظفار ونظف اجلزء الأو�سط من احلذاء، وا�ستخدم ماكينة 
باملاء  تغ�سله  اأن  احل��ذاء، قبل  تق�سرات يف  اأي  للتخل�س من  احللقة 

جيداً لتح�سل على حذاء نظيف متاماً.

ن�شائح ذهبية للحامل عند ال�شفر يف ال�شيف 
املبداأ  حيث  من  اإن��ه  الن�ساء  اأم��را���س  لأطباء  الأملانية  الرابطة  قالت 
ميكن للحامل ال�سفر خلل ف�سل ال�سيف، ولكن مع مراعاة النتباه 

لبع�س النقاط املهمة مثل الوقت املنا�سب.
الأن�سب  ه��و  ال��ث��اين م��ن احل��م��ل يعد  الثلث  اأن  ال��راب��ط��ة  واأو���س��ح��ت 
لل�سفر، لأنه خلل الثلث الأول من احلمل تعاين امل��راأة من الغثيان 
والقيء، بينما يعد املجهود البدين يف الثلث الثالث اأمراً �ساقاً، ف�سًل 

عن ا�ستعداد املراأة للإجناب وو�سع جنينها.
درجات  احل��ام��ل  تتجنب  اأن  ال�سيفية  ال��ع��ط��لت  خ��لل  امل��ه��م  وم��ن 
احلرارة العالية )اأعلى من 30 درجة( وهواء املرتفعات، وذلك تفاديا 
مل�ساكل الدورة الدموية. لذا يجب البتعاد عن الرحلت اإىل الأماكن 

اجلبلية، التي يزيد ارتفاعها عن 2500 مرتا.
الأدوية  ا�سطحاب  دائ��م��اً  احلامل  على  يتعني  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة 

املو�سوفة من قبل الطبيب املتابع للحالة خلل ال�سفر.  

األربعاء    3   يوليو    2019  م   -   العـدد  12672  
Wednesday   3   July   2019  -  Issue No   12672

امللح ال�شخري.. فوائد كثرية وعالج لأمرا�س عديدة
يعد امللح ال�سخري من اأنقى اأنواع امللح الذي يخلو من امللوثات واملكونات 

الكيميائية، لذلك يعود بفوائد كبرية على ال�سحة والب�سرة وال�سعر.
ووفقا ملوقع "ويب طب"، يعدُّ امللح ال�سخري ا�سما اآخر لكلوريد ال�سوديوم، 
وعادة ما يكون عدمي اللون، اأو اأبي�س، اأو قد يكت�سب اللون الأزرق الفاحت اأو 

الأحمر ح�سب كمية ال�سوائب املوجودة فيه ونوعها.
وي��ت��ك��ون امل��ل��ح ال�����س��خ��ري ب��ع��د ح���دوث عملية ال��ت��ب��خ��ر ل��ل��م��ي��اه امل��احل��ة يف 
يف  الأن��ه��ار  وم�سبات  املغلقة،  واخل��ل��ج��ان  البحار  مثل  امل��ائ��ي��ة،  امل�سطحات 

املناطق �سبه القاحلة.
املفيدة  العنا�سر  م��ن   92 اأ���س��ل  م��ن   84 على  ال�سخري  امل��ل��ح  وي��ح��ت��وي 
والبوتا�سيوم  وال��زن��ك  واحل��دي��د  الكال�سيوم  ي�سمل  مبا  للج�سم،  املطلوبة 
والب�سرة  للج�سم  �سحية  ف��وائ��د  ميتلك  ل��ذل��ك  وال��ن��ح��ا���س،  واملغني�سيوم 

وال�سعر ومنها:
اجلهاز  ا���س��ط��راب��ات  م��ن  ال�����س��خ��ري  امل��ل��ح  يقلل  ال��ه�����س��م:  عملية  ت�سهيل 
اأنه يح�سن  كما  فيها،  الغازات  والتخل�س من  املعدة  اله�سمي، مثل حرقة 

من ال�سهية.
ي�سهل المت�سا�س اخللوي للمعادن ويحفز الدورة الدموية

ا�ستقرار  على  الإب��ق��اء  على  ال�سخري  امللح  ي�ساعد  ال��دم:  �سغط  ا�ستقرار 
�سغط الدم، عن طريق احلفاظ على توازنه �سواء ارتفع اأو انخف�س.

ي�����س��اع��د يف ف��ق��دان ال�����وزن: ي��ح��د امل��ل��ح ال�����س��خ��ري م��ن ال��رغ��ب��ة يف تناول 
للفم:  مفيد  الدهنية.  اخلليا  على  الق�ساء  يف  ي�ساعد  اأن��ه  كما  الطعام، 
توفر  الفم، كما  اأو معطر  اأ�سنان  ال�سخري كمبي�س  امللح  ا�ستخدام  ميكن 
الغرغرة بامللح ال�سخري الراحة عند الإ�سابة بالتهاب احللق. علج ت�سنج 
الع�سلت: واحدة من اأكر الفوائد املذهلة للملح ال�سخري هو اأنه يتغلب 
ال�سخري يف  امللح  الع�سلت، حيث ميكن خلط ملعقة من  ت�سنجات  على 

املاء للتقليل من الأمل يف غ�سون ب�سع دقائق عند و�سع القدم فيها.

نِّب طفلك  هكذا تجُ
الغثيان اأثناء ال�شفر

ال�سحية  امل���ت���اع���ب  م���ن  ال��غ��ث��ي��ان  ي��ع��د 
اأث���ن���اء ال�سفر  ال�����س��ائ��ع��ة ل���دى الأط���ف���ال 

بال�سيارة. فكيف ميكن مواجهته؟
للإجابة عن هذا ال�سوؤال اأو�سح الدكتور 
ال�سليمة  التغذية  اأن  بورمي�سرت  جونرت 
الأطفال  الغثيان لدى  ت�ساعد يف جتنب 
اأن  ينبغي  حيث  بال�سيارة،  ال�سفر  اأث��ن��اء 
يتناول الطفل وجبة خفيفة قبل ال�سفر، 
�سرائح  ت��ن��اول  فيمكن  ال�سفر  اأث��ن��اء  اأم��ا 

التفاح واجلزر.
امل�سروبات  ع���ن  الب���ت���ع���اد  ي��ن��ب��غ��ي  ك��م��ا 
ال�سلبي على  ل��ت��اأث��ريه��ا  ن��ظ��راً  ال��غ��ازي��ة، 
املعدة، يف حني ينبغي �سرب املاء ال�ساكن 

اأو الع�سائر.
اأثناء  الطفل  ينظر  اأن  اأي�ساً  املهم  ومن 
ال�سفر من النافذة ب�سكل منتظم، حيث 
الغثيان، بخلف  ذلك يف جتنب  ي�ساعد 
مطالعة  اأو  اللوحي  اجل��ه��از  اإىل  النظر 

الكتب امل�سورة.
راحة  ف���رتات  اأخ���ذ  ينبغي  ع���ام  وب�����س��ك��ل 
ك��اف��ي��ة خ���لل ال���رح���لت ال��ط��وي��ل��ة، مع 
م���راع���اة ع����دم ق��ط��ع م�����س��اف��ة ت��زي��د عن 

يوم واحد.  يف  كلم   500

حليب البقر لي�س اخليار 
الأف�شل.. وهذه 9 بدائل �شحية �ص 23

اجللو�س طويال 
يهددك بجلطة ال�شاق

حذر املركز الحتادي للتوعية ال�سحية 
يف اأملانيا من اأن اجللو�س طويل كما هو 
اأو ال�سفر  ال��ط��ريان  احل��ال يف رح��لت 
بال�سيارة، يرفع خطر الإ�سابة بجلطة 
الذين  الأ�سخا�س  ال�ساق، خا�سة لدى 
الدموية  بالأوعية  يعانون من م�ساكل 

كمر�سى ال�سكري.

احلركة  قلة  اأن  الأمل��اين  املركز  واأو�سح 
متنع رجوع الدم من ال�ساق اإىل القلب، 
وبالتايل  ال���دم،  جتلط  يف  يت�سبب  مم��ا 
ان�����س��داد الأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة ج��زئ��ي��ا اأو 

كليا.
وتتمثل اأعرا�س جلطة ال�ساق يف اللون 
حتت  الأوع���ي���ة  وب����روز  للجلد،  الأزرق 
اجللد، والتورم، وال�سعور ب�سد واأمل يف 
معدل  وارتفاع  واحلمى،  ال�ساق،  باطن 

دقات القلب.
وي��ج��ب ا���س��ت�����س��ارة ال��ط��ب��ي��ب ع��ل��ى وجه 
الأعرا�س  ال�سرعة عند ملحظة هذه 
للحيلولة دون انتقال الدم املتجلط اإىل 
الرئة  بجلطة  الإ�سابة  م�سببا  ال��رئ��ة، 

التي ت�سكل خطرا على احلياة.

- فقدان الرمو�ش اأو ال�شعر احلاجب:
قال �سابريو: "اإذا لحظت ت�ساقط ال�سعر يف اأجزاء اأخرى 
اآخر  �سيئا  فهناك  ال��راأ���س،  ف���روة  ج��ان��ب  اإىل  اجل�سم  م��ن 

يحدث".
فاإذا فقدت �سعر حاجبيك اأو رمو�سك، فقد يعني ذلك اأن 
لديك �سكل خطريا من ثعلبة املناعة الذاتية، على عك�س 
بكميات  ال�سعر  ت�ساقط  اإىل  ت��وؤدي  والتي  ال��ذك��ورة  ثعلبة 
اأكرب، ويف مناطق عدة من اجل�سم اإىل جانب فروة الراأ�س، 
ويقوم  خطرية  ال�سعر  ب�سيلت  اأن  اجل�سم  يعتقد  حيث 

مبهاجمتها، ما ي�سبب ت�ساقط ال�سعر من الب�سيلت.
اأن  ال��ت��ي ميكن  ال��ذات��ي��ة الأخ����رى  امل��ن��اع��ة  وت�سمل ح���الت 
ت�����س��ب��ب ت�����س��اق��ط ال�����س��ع��ر ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة، م��ر���س الغدة 
الدرقية والذئبة. وي�ستطيع الأطباء ا�ستخدام حتليل الدم 

لتحديد ال�سبب الدقيق لت�ساقط ال�سعر.

- ال�شعور باخلمول طوال الوقت:
اأنك  الطاقة  بنق�س  امل�سحوب  ال�سعر  ت�ساقط  يعني  ق��د 
يكفي  ما  على  احل�سول  ع��دم  اأو  التغذية  �سوء  من  تعاين 

من العنا�سر الغذائية الأ�سا�سية التي يحتاجها اجل�سم.
الزنك،  م��ن  كافية  كمية  على  ال�سخ�س  يح�سل  مل  واإذا 
الوزن  وفقدان  للإ�سهال  يتعر�س  فقد  املثال،  �سبيل  على 
يوؤدي  اأن  وميكن  جانبية.  كاآثار  ال�سعر  وفقدان  ال�سديد 

�سوء التغذية عموما اإىل ت�ساقط ال�سعر.
وهنا يجب التاأكد من احل�سول على نظام غذائي متوازن 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م��ن امل��ن��ت��ج��ات ال��ط��ازج��ة والدهون 

ال�سحية مثل املك�سرات والربوتني واملاء.

- اآالم الع�شالت:
الع�سلت يف وقت  واآلم يف  ال�سعر  عندما يحدث ت�ساقط 
يف  ق�سور  م��ن  ي��ع��اين  ال�سخ�س  اأن  املحتمل  فمن  واح���د، 
ال��غ��دة ال��درق��ي��ة، وه���و ن���وع م��ن ع���دم ال���ت���وازن الهرموين 

املناعي الذاتي.
بق�سور  امل�ساب  على  اأع��را���س  اأي  البداية،  يف  تظهر،  ول 
خلل  م��ع  يتعامل  ج�سمه  لأن  نظرا  لكن  ال��درق��ي��ة،  ال��غ��دة 
الهرمونات، فقد يلحظ عليه التعب وزيادة الوزن واآلم 

يف الع�سلت وفقدان ال�سعر.
الأدوية  الدرقية من خلل  الغدة  وميكن معاجلة ق�سور 
التي ي�سفها الطبيب والتي حتل حمل اجل�سم الهرموين 
اإنتاجه من  باملر�س  الإ�سابة  للج�سم عند  ال��ذي ل ميكن 

تلقاء نف�سه.

- االأظافر اله�شة:
ي��ح��دث نق�س احل��دي��د، ال���ذي ي��ع��د ن��وع��ا م��ن اأن����واع فقر 
الدم، عندما ل ي�ستطيع اجل�سم اإنتاج ما يكفي من خليا 
"اإذا كان  الدكتور �سابريو:  الدم احلمراء ال�سحية. وقال 
هناك �سخ�س يفتقر اإليه، فقد يتعر�س لآثار جانبية مثل 

الأظافر اله�سة وفقدان ال�سعر".
للتعب  اأ�سريا  ال�سخ�س  يجعل  اأن  احلديد  لنق�س  وميكن 
يف  اأمل���ا  الأخ���رى  الأع��را���س  وت�سمل  با�ستمرار.  وال�سعف 

ال�سدر وبرودة يف اليدين والقدمني.

ت�����س��اع��د م��ك��م��لت احل��دي��د يف ع���لج احلالة،  اأن  ومي��ك��ن 
ل��ل��ط��ب��ي��ب و�سفها  ال��ت��ي مي��ك��ن  الأدوي������ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

للمري�س.

اأو ارتفاع الكولي�شرتول يف  - ارتفاع يف �شغط الدم 
الدم رغم تناول اأدوية:

كاأثر  ال�سعر  ت�ساقط  الكولي�سرتول  خف�س  اأدوي��ة  ت�سبب 
ج��ان��ب��ي، وف���ق���ا ل��ل��دك��ت��ور ����س���اب���ريو. ل��ك��ن ف���ر����س ح���دوث 
الذين  الأ�سخا�س  %1 فقط من  اأبلغ  ن��ادرة، حيث  ذل��ك 
وفقا  ال�سعر،  ت�ساقط  عن  الكول�سرتول  اأدوي���ة  يتناولون 

جلامعة هارفارد الطبية.
ت�ساقط  اأي�سا ت�سبب  ال��دم  اأدوي��ة �سغط  اأن  املعروف  ومن 
ال�سعر، على الرغم من اأن الأطباء ما زالوا غري متاأكدين 

من الآلية الدقيقة لهذا الرتباط.
لذلك ين�سح الدكتور �سابريو: "يجب على النا�س مراجعة 
مرتبطا  ال�سعر  ت�ساقط  ك���ان  اإذا  م��ا  لتحديد  اأط��ب��ائ��ه��م 

بالأدوية.

- طفح جلدي على الوجه اأو اجل�شم:
نق�س  اأو  الدرقية  الغدة  ق�سور  اأو  الذئبة،  مر�س  يعرف 
ذات��ي��ة، وي��ك��ون ت�ساقط  اأم��را���س مناعية  ب��اأن��ه��ا  احل��دي��د، 

ال�سعر واحدا من اأعرا�سها ال�سائعة.
اأن ت�سبب  الأم��را���س  ل��ه��ذه  ذل���ك، ميكن  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 
ك���رد ف��ع��ل ع��ل��ى الإ�سابة  ك��ام��ل اجل�����س��م  طفحا ج��ل��دي��ا يف 

بالتهاب.

عالج ثوري 
لنتفاخات القدمني 
ن�سوء  م�����ن  ال�����ك�����ث�����ريون  ي����ع����اين 
الإ�سبع  يف  ع��ظ��م��ي��ة  ان���ت���ف���اخ���ات 
اأو  ال����ق����دم����ني  ال���ك���ب���ري لإح���������دى 
كلهما، ما ي�ستلزم اإجراء جراحة 

للتخل�س من هذا النتفاخ. 
اإ�سبع  قاعدة  عند  النتفاخ  وين�ساأ 
يف  ب��ت��ورم  ويت�سبب  الكبري،  ال��ق��دم 
واآلم  الأ�سابع،  ع�سلت  مفا�سل 
ق���د ت��ك��ون ���س��دي��دة اأح���ي���ان���اً. وقد 
امل�سكلة من  ه���ذه  اأ���س��ب��اب  ت����رتاوح 
اأحذية  ارت����داء  اإىل  وراث��ي��ة  كونها 
من  طويلة  ل��ف��رتات  منا�سبة  غ��ري 

الزمن. 
التقليدية  اجل��راح��ة  اأن  ح��ني  ويف 
النتفاخ  اإزال���ة  على  تنطوي  التي 
وتثبيت  ال����ع����ام  ال���ت���خ���دي���ر  حت����ت 
ق���د حتتاج  ب���راغ���ي و���س��ف��ي��ح��ات، 
فاإن  النقاهة،  من  اأ�سابيع  لثمانية 
تقنية جديدة تدعى تقنية "اإم بي 
اآي" مت تطويرها موؤخراً، ل حتتاج 
لإجرائها  دق��ي��ق��ة   30 م��ن  لأك���ر 

حتت التخدير املو�سعي. 
بيان�سي،  اأن��دري��ا  الدكتور  ويو�سح 
ا���س��ت�����س��اري ج���راح���ة ال��ع��ظ��ام، باأن 
ال��ع��م��ل��ي��ة ت��ت��م ع��رب اإج�����راء �سقوق 
3 ملم يف اجل��ل��د، وم��ن ثم  بطول 
ت�ستخدم نثوءات جراحية �سغرية 
عظام  وتعديل  الت�سوه  لت�سحيح 

القدم.
كما يتم اإجراء �سل�سلة من الك�سور 
املنطقة  يف  وال��دق��ي��ق��ة  ال�����س��غ��رية 
اإىل  وال����ت����ي ل حت���ت���اج  امل�������س���اب���ة، 
للعودة  ال��ع��ظ��ام  لإج��ب��ار  م�سامري 
اإع�������ادة  ومب����ج����رد  م���ك���ان���ه���ا.  اإىل 
تنظيم العظام، يتم ت�سميد القدم 

وترتكها لت�سفى ب�سكل طبيعي. 
وم�����ا مي���ي���ز ال��ت��ق��ن��ي��ة اجل����دي����دة، 
ه��و اإم��ك��ان��ي��ة خ����روج امل��ري�����س من 
ب�سع  ب��ع��د  ال��ع��ي��ادة  اأو  امل�ست�سفى 
دون  العملية،  اإج����راء  م��ن  ���س��اع��ات 

احلاجة لأي عكازات. 

مالوما يرق�س على 
اأنغام اأغنية لبنانية 
كولومبي  ال���ع���امل���ي  ال���ف���ن���ان  ن�����س��ر 
الأ�������س������ل  م����ال����وم����ا  ع���ل���ى اإح������دى 
ع���رب مواقع  اخل��ا���س��ة  ���س��ف��ح��ات��ه 
مقطع  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 
فيديو ظهر فيه وهو يرق�س على 
اأنغام اأغنية "عاي�س معايا" للفنانة 
بدورها  ال���ت���ي  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ����س���رياز  
اأعادت ن�سر الفيديو على �سفحتها 

اخلا�سة.
اأكر  يتابعه  مالوما  اأن  اإىل  ي�سار 
على  ���س��خ�����س  م���ل���ي���ون   43 م����ن 
الفنانة  اأما عن  �سفحته اخلا�سة، 
�سرياز فهي تتح�سر لطرح اأعمال 
جديدة اإن على �سعيد الغناء اأو يف 

جمال التمثيل اأي�ساً.

عالمات حتذيرية ترافق ت�شاقط 
�شعرك تخفي م�شكالت خطرية

يعاين الكثريون من م�شكلة ت�شاقط ال�شعر، والتي يرجح 
كثريون اأنها ناجتة عن اال�شتعداد اجليني اأو ال�شيخوخة، 
اأحد  ال�شعر  ت�شاقط  يكون  قد  االأح��ي��ان  بع�ش  يف  لكن 

اأعرا�ش م�شكلة �شحية اأكرب.
وك�شف اأخ�شائي االأمرا�ش اجللدية، الدكتور 
امل��ر���ش قد  اأو  ال���دواء  اأن  ���ش��اب��ريو،  ج��ريي 

ال�شعر يف بع�ش االأحيان، ويف  ي�شبب ت�شاقط 
هذه احلاالت يكون م�شحوبا باأعرا�ش اأخرى، 
مثل الطفح اجللدي اأو قلة الطاقة اأو اآالم يف 

الع�شالت ال تختفي.
ت�شاقط  اأن  اإىل  ت�شري  التي  العالمات  يلي  وفيما 

ال�شعر اأكرث خطورة من ال�شيخوخة والوراثة:
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�ش�ؤون حملية

مب�شاركة مئة األف طالب...كرنفال القراءة يختتم فعالياته

مدر�شة احلويتني تفوز بالبريق العام للكرنفال يف ختام املو�شم الرابع
•• العني - الفجر

املو�سم  خ��ت��ام  ال��ق��راءة  لكرنفال  العليا  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 
األف  مئة  م�ساركة  �سهد  ال��ذي  و  الكرنفال  من  ال��راب��ع 
م�ساركات  اإىل  اإ�سافة  الدولة  اأنحاء  جميع  من  طالب 
العامل  م�ستوى  على  15دولة  من  موؤ�س�سية  و  فردية 

باإ�سراف فريق �سخم قارب على األفي معلم وم�سرف.
حمل املو�سم الرابع من الكرنفال عنوان "دورة الت�سامح" 
ملواكبة هذه الدورة لعام الت�سامح يف الدولة و لت�سجيع 
الطلب على اختيار جمموعة من املو�سوعات القرائية 
التي تتمحور حول الت�سامح و تقدمي الأن�سطة القرائية 
التي تتمركز حول الت�سامح و هو ما حتقق ب�سكل كبري 

خلل اأن�سطة هذا املو�سم من الكرنفال .
اأعلن �سريف البلو�سي رئي�س اللجنة املنظمة للكرنفال 
لن  و  ال��ع��ام  م��دار  على  �ست�ستمر  الكرنفال  اأن�سطة  اأن 
تقت�سر على الفرتة املحددة فقط م�سريا اإىل اأن خطط 
اجلغرايف  النطاق  لتو�سيع  ف��ر���س  تت�سمن  الكرنفال 
الدورات  يف  العربي  الوطن  لت�سمل  الكرنفال  لأن�سطة 
القادمة ودعا اجلميع لدعم اأن�سطة الكرنفال و ن�سرها 

ملا لها من اأثر يف تعزيز ثقافة القراءة.
من جانبه وجه اأمين النقيب مبتكر الكرنفال و املن�سق 
مقدمتهم  يف  الداعمني  لكافة  ال�سكر  للكرنفال  العام 
جمل�س ال�����وزراء الإم���ارات���ي ال���ذي اأب����رز ال��ك��رن��ف��ال يف 
التقرير اخلا�س باليوم العاملي للغة العربية و اأ�سار اأنه 
اأحد الإجنازات القرائية املقدمة من الإمارات للعامل و 
وزارة الرتبية و التعليم التي كرمت الكرنفال بح�سوله 
ابتكاري  م�سروع  كاأف�سل  املوؤ�س�س  القائد  جائزة  على 
و مت   2018 لعام  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
اأن�سطة املدر�سة الإماراتية و جمعية حماية  اإدراج��ه يف 
اللغة العربية التي كرمت الكرنفال خلل اليوم العاملي 
للغة العربية يف احلفل الذي اأقيم بندوة الثقافة يف دبي 
و هذه التقديرات كلها توؤكد على دعم وطننا الغايل و 

قيادتنا الر�سيدة لكل عمل مفيد.
اأن  واأكدت مرمي الر�سا�س امل�سرف العام على الكرنفال 
ال�سدارة  مدر�سة  م�ساركة  �سهدت  املو�سم  هذا  فعاليات 
يف ال��ت��ن��ظ��ي��م و ق��ام��ت ب��ا���س��ت�����س��اف��ة ال���ي���وم اخل��ت��ام��ي و 
بقيادة  ال�سدارة  مدر�سة  لفريق  ال�سكر  بتوجيه  قامت 
املدير  م�ساعد  ف�سل  وعلى  املدر�سة  مدير  علي  فريد 
اأم  التطوع اخلا�س مبدر�سة  ال�سكر لفريق  كما وجهت 

الإمارات.
رئي�سا  النيادي  �سيف  و  اأ�سار عيد هرتية  من جانبهما 
اأن�سطة  ت��ن��وع  اإىل  ال��ك��رن��ف��ال  م�سابقات  حتكيم  جل���ان 
القرائية  املمار�سات  جم��الت  كافة  ف�سملت  الكرنفال 
ا�سرتاتيجيات  ب��ا���س��ت��خ��دام  الإب��داع��ي��ة  ل��ل��ق��راءة  ف��ك��ان 
خلل  من  الكرنفال  اأن�سطة  يف  دور  املت�سعب  التفكري 
الطلب  فئة  ا�ستهدفت  التي  املبدع  ال��ق��ارىء  م�سابقة 
املبدعني على م�ستوى احللقات الثلث و التي �سهدت 
م�ساركات متميزة من خلل كتيب القراءة طب العقول 
بالكرنفال  الفنية  اللجنة  قامت  التي  النفو�س  غذاء  و 

بتاأليفه من خلل جمموعة من املخت�سني.
      ���س��ه��د ال����ي����وم اخل���ت���ام���ي ت���ك���رمي جم���م���وع���ة من 
الدكتور  مقدمتهم  يف  للكرنفال  الداعمة  ال�سخ�سيات 
و  العربية  اللغة  حماية  جمعية  مدير  احل��م��ادي  علي 
النيادي  �سافع  الدكتور  و  تقراأ  الإم���ارات  حملة  مدير 
ع�سو جمل�س اإدارة جمعية رعاية املوهوبني و الدكتورة  
نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  جمعية  مدير  قا�سم  نعيمة 

مدير  ال���واح���دي  ف��ري��د  الأ���س��ت��اذ  و  امل�ستقبل  لأج���ي���ال 
م��در���س��ة ال�����س��دارة ال��ت��ي ا���س��ت�����س��اف��ت ال��ي��وم اخلتامي 
للكرنفال و الأ�ستاذ علي مبارك م�ساعد مدير مدر�سة 

ال�سدارة.
التميز منهم  فائق  املحكم  بو�سام  الفائزين  مت  تكرمي 
هالة حممد و علياء الفار�سي و بدور النقبي و حممود 
اآمال  و  النقبي  عائ�سة  و  م�سبح  فاطمة  و  عبدالباقي 
احلرا�سي و راغب على و نا�سر عبداحلميد و مناحي 

مو�سى  و �سالح العجلواين و حممد الب�ستاوي.
و  التميز  فائق  املنظم  بو�سام  الفائزين  تكرمي  مت  كما 
منهم اأحلم فوزي و هبة اهلل حممد و رحاب اأحمد و نهى 
ح�سني.  اأ�سرفت رانيا حممد و وفاء ال�سام�سي و عاطف 
عثمان على فعاليات امل�سرح التي �سهدت تكرمي خم�سني 
و  الكرنفال  �سرف  �سيوف  الهمم  اأ�سحاب  م��ن  طالبا 
الذين قدموا جمموعة من الإجنازات القرائية املتميزة 
و يف  ي��وم  التي قاربت مائة  الكرنفال  ف��رتة  م��دار  على 
مقدمتهم راكان ال�سكيلي من رو�سة الفلح و عبداهلل 
عبدالرحمن من رو�سة امل�سرف و �سريعة املن�سوري من 
مدر�سة اأمامة بنت  احلارث و كرمية �سالح من مدر�سة 
اأحمد  عمر  و  العزة  مدر�سة  من  ح�سن  خالد  و  املنرية 
من مدر�سة الفجرية و رو�سة �سعيد من اأكادميية را�س 
مدر�سة  م��ن  �سعيد  م��رية  و  الأم��ري��ك��ي  املنهاج  اخليمة 
حممد  و  اليحر  رو���س��ة  م��ن  ع��ب��داهلل  �سلوى  و  الغيث 
�سلطان من رو�سة الن�سر و حممد احلمادي من رو�سة 
بناة الغد و عبدالرحمن الرميثي من رو�سة الر�سوان 
و حممد الراعي من رو�سة و مدر�سة الوجن و الذين 

ابدوا �سعادتهم بامل�ساركة يف فعاليات الكرنفال املمتعة.
اخلتامي  اليوم  خ��لل  الدمى  م�سرح  فعاليات  اأقيمت 
اآمنة  و  ال�سام�سي  عائ�سة  و  ال�سيخ  ف��وزي��ة  ب��اإ���س��راف 
العرو�س  م��ن  ع��دد  ت��ق��دمي  �سهدت  ال��ت��ي  و  ال�سام�سي 
األف   ( امل�����س��رية  م��در���س��ة  ع��ر���س  مقدمتها  يف  املتميزة 
ليلة و ليلة ( و م�سرحية اللغة العربية ملدر�سة املهارات 
بالت�سامح  و  زي��اد  بن  ط��ارق  ملدر�سة  اق��راأ  ا�ستعرا�س  و 
املنارة  مدر�سة  قدمت  و  القد�س  اأ�سبال  ملدر�سة  نرتقي 
عر�س ) حماكمة ( بينما قدمت اأكادميية راأ�س اخليمة 
عر�س )الغابة ال�سعيدة( و قدمت رو�سة امل�ساعل عر�س 
)الأرنب  عر�س  عالية  مدر�سة  قدمت  و  قفازي(  )بني 
م�سرحية  التكنولوجيا  ثانوية  قدمت  و  ال�سلحفاة(  و 
مت  اخلتامي  اليوم  اأن  بالذكر  اجلدير  و  الت�سامح  عن 

افتتاحه بعر�س )�سناع الأمل( تقدمي مدر�سة جزيرة 
مراحل  ع��ن  يعرب  ال���ذي  و  اخل��ا���س��ة  العاملية  اأب��وظ��ب��ي 
الكرنفال و الأمل يف ن�سر فكرة الكرنفال و العر�س من 
قامت  كما  ال�سوملي  خولة  و  الق�سطاوي  عزة  ت�سميم 
فيلم  بت�سميم  ال�����س��اري��ة  م��در���س��ة  م��ن  ال��غ��امن  انت�سار 
الكرنفال الذي ا�ستعر�س موجز لأبرز اأن�سطة الكرنفال 

خلل مو�سمه الرابع.   
تنظيمه حممد  ا���س��رف على  ال���ذي  ع��ك��اظ  ���س��وق  �سهد 
النتاجات  من  العديد  الب�ستاوي  �سليمان  و  العبدويل 
الكرنفال  اأن�سطة  ع��ن  تعرب  التي  و  املتميزة  القرائية 
ال��داخ��ل��ي ب��امل��دار���س ط����وال ف���رتة ال��ك��رن��ف��ال فقدمت 
رو�سات الفلح و بناة الغد و املهارات و اأطفال الهلل 
كما  متميزة  قرائية  اإبداعية  اأعمال  امل�سرف  و  امل�ساعل 
ق��دم��ت م��دار���س ال��وق��ن و  ب���دع امل��ط��اوع��ة امل�����س��رتك��ة و 
طارق بن زياد و احلكمة اخلا�سة و الإبداع النموذجية 
و العلماء الأمريكية و الن�سيم و ثانوية التكنولوجيا و 

الرنج�س و هيلي و الدانات اأركان قرائية متميزة.
        �سهدت مناف�سات م�سابقة القارئ املبدع فئة احللقة 
النه�سة  ال��ظ��اه��ري م��ن م��در���س��ة  ف��وز ع��ب��داهلل  الأوىل 
الوطنية باملركز الأول و كاأ�س امل�سابقة بينما توج بكاأ�س 
الثانية �سوزان اخلطيب من مدر�سة الرفعة و  احللقة 
حققت هبة �سامي من مدر�سة توام كاأ�س احللقة الثالثة 
كما فاز بباقي املراكز 30 طالب من الطلب املتميزين 
امل�سابقة  ه��ذه  يف  �ساركوا  طالب  �سبعمائة  جمموع  من 
املبدع  ال��ق��ارئ  م�سابقات  تنظيم  على  اأ���س��رف  و  املتميز 

اأ�سواق ح�سان و �سامية اأحمد.
كما اأعلن حممد النيادي و حممد الكعبي و  حممد عبد 
يو�سف من�سقو جلان  النعيم و حممد  و �سالح  البديع 
تنمية  ت�ستهدف  التي  املاهر  ال��ق��ارئ  م�سابقات  حتكيم 
مهارات القراءة اجلهرية لدي امل�ساركني فوز ٣٥ طالب 
باملراكز الأوىل يف م�سابقات القارئ املاهر و عددها اأربع 
من  عمر  مينا  الأط��ف��ال  ريا�س  بكاأ�س  ففاز   م�سابقات 
دبي الوطنية مبنا فاز يف احللقة الأوىل اإياد احمد من 
اأكادميية راأ�س اخليمة و احللقة الثانية احمد النعيمي 
عبدالفتاح  خالد  الثالثة  احللقة  و  العني  مدر�سة  من 

من اأبوظبي للتعليم الثانوي .
عليها  اأ�سرف  التي  امل�سورة  القراءة  م�سابقات  ا�سفرت 
اأح��م��د احل�����س��ي��ن��ي و ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن��ي ع����واد و زينب 
25 ط��ال��ب باملراكز  ن����داف ع��ن ف���وز  ال��ب��ل��و���س��ي و ه��ي��ا 

الأول يف  باملركز  الأربعة ففاز  امل�سابقة  الأوىل يف فئات 
اأك��ادمي��ي��ة را�س  فئة ري��ا���س الأط��ف��ال رغ��د النقبي م��ن 
من  بدر  فار�س  الأوىل  احللقة  فئة  و  اخلا�سة  اخليمة 
مدر�سة طارق بن زياد و فئة احللقة الثالثة هبة اأمين 
من مدر�سة الرفعة و فئة احللقة الثالثة حل جهاد من 

احلويتني امل�سرتكة .
      اأعلنت نادية الكعبي و اآية م�سطفى و مرمي الوح�سي 
اآمنة  فوز  عن  ال�سخ�سيات  تقم�س  م�سابقات  من�سقات 
ع��ب��داهلل م��ن رو���س��ة اأط��ف��ال اأب��وظ��ب��ي ع��ن ف��ئ��ة ريا�س 
التي  و  ال�سارية  و عائ�سة مبارك من مدر�سة  الأطفال 
تقم�ست دور رائدة ف�ساء عن فئة احللقة الأوىل بينما 
احللقة  فئة  عن  املنارة  مدر�سة  من  ماهر  اإبراهيم  فاز 
الثالثة عن  بكاأ�س احللقة  الثانية و توج را�سد عبداهلل 

تقم�س �سخ�سية ال�ساعر عمرو بن كلثوم.
اأ�سرف  التي  املتحركة  القراءة  م�سابقات  فعاليات  �سهد 
متميزة  م�ساركات  العكور  ها�سم  و  رفعت  اإيهاب  عليها 
اإ���س��راء حممد  ف���ازت  الأط��ف��ال  ري��ا���س  مناف�سات  ففي 
ف����ازت مرمي  امل��ط��اوع��ة و يف احل��ل��ق��ة الأوىل  ب���دع  م��ن 
خالد من املدر�سة الظبيانية و يف احللقة الثانية فازت 
و فازت حنان  را�س اخليمة  اأكادميية  �ساهني من  رقية 

عبدال�ستار من احلويتني بكاأ�س احللقة الثالثة.
ك��م��ا اأ���س��ف��رت م�����س��اب��ق��ات ال��ت�����س��وي��ت الإل����ك����رتوين عن 
م�����س��ارك��ة اأك���ر م��ن م��ل��ي��وين م�����س��وت م��ن ك��اف��ة اأنحاء 
الإلكرتوين  الت�سويت  م�سابقات  على  اأ�سرف  و  العامل 
اخلم�سة فريق كبري من امل�سرفني منهم رحاب ال�سافعي 
ورحاب النجار و جيهان ح�سني و ملياء عادل و دعاء نبيل 
و رانيا �سمري و اآمال زغلول و عائ�سة املن�سوري و اإميان 
ي�سلم و ليلي اأحمد و جنلء الفار و فاطمة الرميثي و 
هدى �سيد و ولء عمر و اإلهام مرعي و اإميان اأحمد و 
هالة حممد قد ا�ستمرت هذه الفعاليات على مدار مائة 
يوم و قد اأ�سفرت نتائج الت�سويت الإلكرتوين عن فوز 
القراءة  م�سابقة  يف  متميز  الأول  باملركز  طلب  �سبعة 
يف اأماكن غري معتادة و هي من امل�سابقات التي و�سلت 
للعاملية و الفائزون هم اآمنة ح�سام الكليل من مدر�سة 
النقبي من جزيرة  عبداهلل خلفان  و  اخلا�سة  املهارات 
�سيخنا حممد من  العاملية اخلا�سة و ف�سيلة  اأبوظبي 
ال�سروق اخلا�سة بدبي و ليان عيد من ا�سبال القد�س 
ال�سفدي من  ن��ور  و  الف�سل ح2  ام  و ميثة �سالح من 
و  اخل��ي��م��ة  ب��راأ���س  �سقر  ب��ن��ت  ح�سة  ال�سيخة  م��در���س��ة 
يقني جرب من مدر�سة الن�سء ال�سالح و فاز مب�سابقة 
الإل��ك��رتوين  بتول  الت�سويت  – فئة  امل�سورة  ال��ق��راءة 
اخلياط من مدر�سة ال�سيخة ح�سة بن �سقر اخلا�سة 
براأ�س اخليمة و م�سابقة القمي�س اللغوي ميثاء خالد 
م�سابقة  يف  و  ب��دب��ي  النموذجية  الإب����داع  م��در���س��ة  م��ن 
اإبراهيم  الإل��ك��رتوين  الت�سويت  فئة  املتحركة  القراءة 
تقم�س  م�سابقة  و  املطاوعة  ب��دع  مدر�سة  من  م��ربوك 
ال�سخ�سيات – فئة الت�سويت الإلكرتوين �سارة موفق 

من مدر�سة اأ�سبال القد�س .
اأ�سفرت نتائج املو�سم الرابع من الكرنفال عن فوز  قد 
العام  بالبريق  الظفرة  منطقة  من  احلويتني  مدر�سة 
مدر�سة  ف���ازت  بينما  الثالثة  احللقة  درع  و  للكرنفال 
اأبوظبي  منطقة  من  اخلا�سة  الثانوية  القد�س  اأ�سبال 
بدرع احللقة الثانية و حققت مدر�سة احلكمة اخلا�سة 
من منطقة عجمان درع احللقة الأوىل و ح�سدت رو�سة 
البداية من اأبوظبي درع ريا�س الأطفال و فازت مدر�سة 

طارق بن زياد بدرع اأف�سل كرنفال داخلي .

وفد من �شرطة اأبوظبي يزور 
اإ�شالحية �شرطة دبي

•• دبي-الفجر

اطلع  وفد من �سرطة اأبوظبي على اإجراءات العمل و اأف�سل املمار�سات يف 
املجال العقابي و الإ�سلحي ب�سرطة دبي .

املوؤ�س�سات  ال�سحي، مدير مديرية  اأحمد علي  ركن،  العميد  الوفد  وترا�س 
العامة  ل����لإدارة   ال��زائ��ر   املجتمع   اأم���ن   وال���س��لح��ي��ة، بقطاع  العقابية 
للموؤ�س�سات العقابية وال�سلحية يف �سرطة دبي، �سمن  جهود  التن�سيق 
والتعاون امل�سرتك  ويف  اإطار متابعة اأعمال جمل�س الريادة الأمني ، ورافقه 

عدد من مدراء الإدارات.
وكان يف ا�ستقبال الوفد العميد علي حممد ال�سمايل، مدير الإدارة العامة 
وقام  ال�سباط  كبار  من  وع��دد  بدبي،  والإ�سلحية  العقابية  للموؤ�س�سات 
الوفد بعمل جولة ميدانية على كافة مرافق الإدارة �سرطة اأبوظبي ت�سعد 

براعم "الأمل للتوحد"

اأبوظبي ت�شهد اأول ولدة حتت 
املاء يف م�شت�شفى برجيل

•• اأبو ظبي - الفجر

 �سّكلت م�ساعر الراحة للولدة حتت املاء عامل جذب للمواطنني واملقيمني 
املن�سوري وزوجها  بال�سيدة �سّما  املتحدة، ودفع  العربية  الإم��ارات  يف دولة 
هادئة  بيئٍة  يف  ابنهما  ولدة  تتم  اأن  يختارا  لأن  املن�سوري  حممد  ال�سيد 
يوّفرها امل�سبح املخ�س�س للولدة حتت املاء الذي جرى اإطلقه حديثاً يف 

م�ست�سفى برجيل.
الدكتورة �سو�سن عبد الرحمن، ا�ست�ساري طب التوليد والأمرا�س الن�سائية 
يف م�ست�سفى برجيل، لعبت دورها يف منح ال�سيدة �سّما جتربة ولدة مميزة، 
املزيد  فيها  ولدة  بتجربة  ي�ستمتعن  عندنا  احلوامل  اأّن  "اأدركنا  وتقول: 
مراحل  ك��ل  متعة  ويع�سن  ب���الأمل،  �سعوٍر  اأّي  ع��ن  بعيداً  ال���س��رتخ��اء،  م��ن 
عملية الولدة، وخ�سو�ساً لناحية قدرتهّن التامة على التحرك، من دون 
اإىل  بالإ�سافة  نوعها،  يكن  اأي��اً  الأمل،  اأدوي��ة تخفيف  يتناولن  احلاجة لأن 
ال�سعور بخفة الوزن، لأّن املاء يحمل الأّم اإىل الأعلى، خلل عملية املخا�س. 
الإيجابية  ملوؤها  ولدة  بتجربة  ا�ستمتعت  املن�سوري  عائلة  اأن  وي�سعدنا 

والراحة، مع فريقنا من الخت�سا�سيني اأ�سحاب اخلربة".
من جانبها قالت ال�سيدة �سّما املن�سوري: "كنت �سعيدًة جداً واأنا اأتابع كل 
القدرة على روؤية طفلي يف اللحظة  مراحل عملية املخا�س، مع امتلكي 
اأّن قيامي بقطع  اأول من حمله. كما  اأكون  الأوىل لولدته، والفر�سة لأن 
احلوامل  الن�ساء  جميع  ون�سحت  يل"؛  مثرية  جتربًة  �سّكل  ال�سّرة  حبل 

بتجربة عملية الولدة حتت املاء.
الن�سائية  الأم��را���س  ق�سم  ورئي�س  ا�ست�ساري  دولتلي،  ب�سري  الدكتور  اأم��ا 
ج�سم  ت�ساعد  امل��اء  حت��ت  "الولدة  ف��ق��ال:  برجيل،  م�ست�سفى  يف  والتوليد 
احلامل على اإطلق كمياٍت منخف�سة من هورمونات الإجهاد، واملزيد من 
املخا�س،  تقل�سات  بالتايل  يحفز  ما  والأوك�سيتو�سني،  الطلق  هورمونات 

ويجعلها اأكر فعاليًة وانتظاماً".
تطلباً،  الأكر  املر�سى  احتياجات  تلبي  التي  الطبية احلديثة  التجهيزات 
فريٌق  يوفرها  وال��ت��ي  برجيل،  م�ست�سفى  يف  وامل��ري��ح��ة  ال��ه��ادئ��ة  والأج����واء 
من املوؤهلني تاأهيًل رفيعاً مع اخلربة العملية التي ميتلكونها، تتيح لهم 
ال��ولدة، والتعامل مع كل الأو�ساع التي  اأف�سل اخلدمات حلديثي  تقدمي 

قد يواجهها هوؤلء. 
بالإ�سافة اإىل ذل��ك، فلقد ب��ات ل��دى احل��وام��ل يف دول��ة الإم���ارات العربية 
املتحدة، اأمثال ال�سيدة �سّما، فر�سٌة متاحة  لل�ستفادة من خدمة الولدة 
املتخ�س�س يف م�ست�سفى برجيل، والذي  الطبي  الفريق  املاء، بف�سل  حتت 

ي�سع �سحتهّن وتقدمي خدماٍت مثالية لهّن يف طليعة اأولوياته.
م��ع ال��ف��وائ��د ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ال����ولدة حت��ت امل����اء، وب��وج��ود فريق 
الطبي  التميز  يعترب  والتوليد  الن�سائية  الأم��را���س  ق�سم  يف  متخ�س�س 
اأبرز اهتماماته يف م�ست�سفى برجيل، بات لدى احلوامل يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة خياٌر متاح ل�ستخدام طريقة ولدة بديلة، وفريدة. 

مب�شاركة طلبة القانون

جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا تنظم يومًا ترفيهيًا لالأطفال من اأ�شحاب الهمم
•• العني - الفجر

نظمت عمادة �سوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها 
يف اأبوظبي، بالتعاون مع مركز تنمية القدرات لذوي الحتياجات اخلا�سة 
ومب�ساركة جمموعة من طلبة كلية القانون يوماً ترفيهياً وريا�سياً لعدد 

من الأطفال من اأ�سحاب الهمم.
الغنائية  وال��ف��ق��رات  احل��رك��ي��ة  ال��ن�����س��اط��ات  م��ن  ع����دداً  الفعالية  ت�سمنت 

وامل�سابقات الرتفيهية، اإ�سافة اإىل الر�سم والتلوين وتوزيع الهدايا.
وثمن نائب عميد �سوؤون الطلبة الدكتور هاين اجلراح، جهود مركز تنمية 
القدرات لذوي الحتياجات اخلا�سة لدعم اأ�سحاب الهمم، والتعاون معهم 
املجتمع.  يف  اندماجهم  من  وتعزز  تخدمهم  التي  الفعالية  ه��ذه  لإجن��اح 
كما تقدم بال�سكر ملدير املركز الأ�ستاذة �سمرية حرزاهلل ، ولكافة املنظمني 

وامل�ساركني يف الفعالية. 
وبدورها تقدمت الأ�ستاذة �سمرية حرز اهلل بال�سكر جلامعة العني للعلوم 
الهمم، موؤكدة على  اأ�سحاب  بالأطفال من  اهتمامهم  والتكنولوجيا على 
الهمم يف  لأ�سحاب  الدمج  اإجن��اح عمليات  الرتفيهية يف  الأن�سطة  اأهمية 

املجتمع كما اأنها تنعك�س ب�سكل اإيجابي على نفو�سهم. 
جاءت هذه الفعالية �سمن �سل�سلة فعاليات العمادة مبنا�سبة عام الت�سامح، 
والتي تهدف اإىل تعزيز دور »اأ�سحاب الهمم« يف املجتمع، واإبراز جهودهم 

ون�سر  الأط��ق��ال  نفو�س  يف  ال�سعادة  بث  اإىل  اإ�سافة  املتنوعة،  واإبداعاتهم 
البهجة والفرح وم�ساركتهم اأوقاتاً ممتعة من اللعب واملرح. 
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اأجل حمية �شحية تقي من االأمرا�ش وتقوي  اأطباء التغذية ل�شنوات من  احلليب ذلك امل�شروب الذي ن�شح به 
العظام، لكنه اأ�شبح االآن حمل �شك بني اأطباء التغذية، فمنهم من يرى اأن احلليب الذي يوؤخذ من البقر ال ي�شلح اإال 

للبقر، كما ي�شفه مارك هاميان مدير مركز كليفالند كلينك للطب الوظيفي، واأحد اأكرث املوؤلفني بعلم التغذية.
ين�شح هاميان اأغلب مر�شاه باالبتعاد عن منتجات احلليب متاما، رغم تو�شية وزارة الزراعة االأمريكية ب�شرب 
احلليب ثالث مرات يوميا، اإال اأن الهرم الغذائي الذي و�شعته الوزارة منذ زمن اأ�شبح يلقى اأ�شوات معار�شة قوية 

من متخ�ش�شني.
د. والرت فيليت، ثاين اأكرث العلماء من حيث اال�شت�شهاد مبراجعه يف علوم الطب ال�شريرية، ورئي�ش التغذية يف 

كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد، من اأ�شد املنتقدين للهرم الغذائي الذي و�شعته وزارة الزراعة.

يدات ال يدركن اأن ال�ّشمنة يف بع�ش االأحيان قد ال تكون ناجتًة عن ال�شراهة يف االأكل اأو قلة احلركة، بل هناك بع�ش احلاالت تكون فيها ال�شمنة  كثري من ال�َشّ
مر�شيًة، اأي اأنها ناجتة من اختالل داخلي يف اجل�شم، لذلك يف حال وجدِت اأن ج�شمِك ال ي�شتجيب للريجيمات، اأو اأنك ال تتناولني الطعام بكميات كبرية ومع 

ذلك يزداد وزنك وال ينق�ش، يجب اأن تراجعي الطبيب فوًرا ملعرفة ال�شبب واقتالع امل�شكلة من جذورها.
على  بقدرتها  املعروفة  والأط��ع��م��ة  الريجيمات  اأب���رز  وم��ن   

التخ�سي�س البطيخ الأ�سفر، 
ال�سمام،  اأو  القاوون  اللهجات  بع�س  عليه يف  يطلق  ما  وهو 
الفاكهة  األ���ذ  م��ن  ف��ه��و  ل��ذي��ذ،  ���س��ك��ري  بطعم  يتمتع  ال���ذي 
ال�سيفية ويحتوي ن�سبًة كبريًة من ال�سوائل التي ميكن اأن 
يخ�سرها  التي  ال�سوائل  عن  اجل�سم  وتعّو�س  العط�س  ت�سَدّ 

خلل يوم �سيفي حار.

فوائد البطيخ االأ�شفر
ا  جًدّ �سروري  الفيتامني  وهذا  ج  بفيتامني  اجل�سم  • ميد 

للتئام اجلروح.
مع  احل��م�����س��ي  ال��و���س��ط  وم��ع��ادل��ة  �سبط  ع��ل��ى  • ي�����س��اع��د 

الو�سط القاعدي يف اجل�سم؛
• لأنه ميده بالبوتا�سيوم . يعالج الإم�ساك ويقلل 

الوزن؛ لأنه غني بالألياف الطبيعّية.
الب�سرة  ل�����ون  ت���وح���ي���د  يف  ي�������س���اع���د   •

تظهر  التي  الَتّ�سبغات  من  ويخل�سها 
ما�سكات  ع��م��ل  خ����لل  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا 

الع�سل  م����ع  الأ�����س����ف����ر  ال��ب��ط��ي��خ 

ليعطي الب�سرة الرطوبة والن�سارة التي حتتاجها.

يحتوي علي ن�شبة قليلة من ال�شعرات احلرارية
وزن �سحي  علي  احلفاظ  اأو  ال��وزن  فقدان  كنت حت��اول  اإذا 
الأمثل  لك  كوب واحد  الأ�سفر هو اخليار  البطيخ  ف��اإن   .
من ع�سري البطيخ الأ�سفر يحتوي علي 46 �سعرة حرارية 
فقط .. ول يحتوي فقط علي �سعرات حرارية قليلة واإمنا 
يعطي اإح�سا�س بال�سبع بعد تناوله  وبالتايل ي�ساعدك علي 

التم�سك بنظام غذائي متوازن . 

م�شدر ال�شعرات احلرارية
يف  احل��راري��ة  ال�سعرات  من  العظمي  الغالبية  وج��ود  يرجع 
البطيخ اإيل الكربوهيدرات  . فعند تقدمي كوب من البطيخ 
 1 و  الكربوهيدرات   م��ن  ج��رام   12 علي  يحتوي  الأ�سفر 
امل��زي��د من  ال��ك��رب��وه��ي��درات اجل�سم  ج���رام ب��روت��ني و تعطي 
األ��ي��اف .  1 ج��رام  10 ج��رام �سكر و  الطاقة و يحتوي علي 
كربوهيدرات  علي  يحتوي  الأ�سفر  البطيخ  اأن  بالرغم من 
يحتوي  اأن��ه  ب�سبب  الكربوهيدرات  من  �سحي   م�سدر  فهو 

علي  الألياف و الفيتامينات  واملعادن . 

فوائد البطيخ اال�شفر للريجيم
وال�سبب  ب�����س��رع��ة،  ال�سبع  اإىل  ال��و���س��ول  ع��ل��ى  ي�ساعد   •
ي���ع���ود اإىل اح���ت���وائ���ه ع��ل��ى ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة م���ن الأل����ي����اف، 
الأطعمة  كمية  وتقليل  ال�ّسبع  اإىل  ال��و���س��ول  وع��ن��د 
الداخلة اإىل اجل�سم اأنت بذلك تقللني ال�ّسعرات 
احلرارية وحُتدين من تراكم الدهون، الأمر 

الذي يوؤدي اإىل خ�سارة الوزن
كبري  ك�����م  ع����ل����ى  ي����ح����ت����وي   •

الغذائية  ال���ع���ن���ا����س���ر  م����ن 
اجل�سم،  يحتاجها  ال��ت��ي 
ي�سَدّ  اأن  ميكن  وبالتايل 

م�سَدّ وجبة كاملة.
ال�ّسوائل  على  • يحتوي 
ب��ن�����س��ب ك����ب����رية، الأم������ر 

امتلء  يف  ��ب  ي��ت�����س��َبّ ال�����ذي 
امل����ع����دة ب�������س���رع���ة،' وي����زي����د من 

خ�سارة  وب���ال���ت���ايل  ال���ت���ب���ول  م���ع���ّدل 
الوزن.

بزيادته  يت�سَبّب  ول  ال����وزن  ع��ل��ى  ُي��ح��اف��ظ   •
جًدا  فقري  فهو  ال��ي��وم،  خ��لل  منه  تناولِت  مهما  اأب���ًدا 

�سبًبا  يكون  اأن  ل ميكن  تناوله  اإّن  اأي  احلرارية،  بال�سعرات 
يف ال�سمنة يف اأي حال من الأحوال.

طريقة كوكتيل البطيخ االأ�شفر للريجيم
اأثبتت  والتي  الإطلق،  على  املجّربة  الو�سفات  اأهم  • من 
ا ول يحتاج  فعاليتها يف تخ�سي�س ال��وزن، واإع��داده �سهل ج��ًدّ

اإىل اجلهد الكبري.
البطيخ  اإح�سار مكعبات من لب  • فكل ما عليِك فعله هو 
وحبة  اإليها،  الأخ�سر  التفاح  من  مكعبات  واإ�سافة  الأ�سفر 

كيوي مقطعة.
ع�سري  ملعقة  لها  وُت�����س��اف  ُتخلط  الفاكهة  ه��ذه  ك��ل   •

كوب  ون�سف  ع�سل.  وملعقة  ليمون، 
من املاء

املكونات  جميع  • ُت�سرب 
وعندها  اخل�������لط  يف 

كوكتيل  ����س���ي�������س���ب���ح 
ال���ب���ط���ي���خ الأ�����س����ف����ر 
����رب.  ج�������اه�������ًزا ل����ل���������سّ
اجل������دي������ر ب����ال����ّذك����ر 
الكوكتيل  ه����ذا  اأن 

والتي  املهّمة  الغذائية  العنا�سر  م��ن  الكثري  بالكثري  غني 
بالطاقة  اجل�����س��م  ومي���ّد  ال���ي���وم،  خ���لل  ج�����س��م��ِك  يحتاجها 
يتجاوز  ل  فيها  احل��راري��ة  ال�سعرات  معدل  اأن  مع  اللزمة 
حال  يف  قيا�سي  وق��ت  يف  لل�سبع  و�ست�سلني  �سعًرا،   150

تناولِتِه خلل النهار..

ا�شرار البطيخ االأ�شفر
 •   يجب عدم اأكل كميات كبرية من البطيخ الأ�سفر، لأن 
ذلك قد يوؤدي حلدوث عملية تعفن يف الأمعاء، و قام العديد 
من الأطباء بتحذير النا�س من الإف��راط يف تناول البطيخ 

الأ�سفر .
بع�س  الأ�سفر  البطيخ  ي�سيب  قد  الأح��ي��ان  بع�س  يف    •

النا�س، مبر�س القولون .
لكن  و  املعدة،  منطقة  يف  فائدة  له  اأن  جند  فوائده  يف   •
و  املغ�س  اإىل  احل���الت  بع�س  ي���وؤدي يف  تناوله  م��ن  الإك��ث��ار 
ع�سر  ح��دوث  النا�س  لبع�س  ي�سبب  اأن  كما ميكنه  الإ�سهال، 

اله�سم، لذلك يجب اأكل كميات معتدلة منه .
البطيخ  من  بالتحذير  الأط��ب��اء  من  العديد  ق��ام     •
مبر�س  الإ�سابة  حالة  يف  خا�سًة  الأ�سفر، 
مر�سى  الأطباء  منع  فقد  ال�سكري، 
اله�سم  ع�سر  م��ر���س��ى  و  ال�����س��ك��ري 
م�����ن ت����ن����اول����ه، لأن�������ه مي���ك���ن اأن 
من  ال��ع��دي��د  يف  يت�سبب 

الأ�سرار لهم .

يحتوي ن�شبًة كبريًة من ال�شوائل التي ميكن اأن ت�شَدّ العط�ش

البطيخ ال�شفر.. فوائده مذهلة للريجيم

بع�ش احلقائق عن احلليب:
فاإن  النا�س  يعتقده  ما  وبعك�س  الك�سور:  من  يحمي  ل   1-
من  يقلل  احل��ل��ي��ب  اأن  مطلقا  يثبت  مل  اإن���ه  ي��ق��ول  فيليت 
بن�سبة  بالك�سور  الإ�سابة  يزيد  قد  بل  العظام،  ك�سور  وق��وع 

.50%
-2 األبان اأقل عظام اأف�سل: اإن البلدان ذات املعدلت الأقل 
يف تناول احلليب وا�ستهلك الكال�سيوم )يف اأفريقيا واآ�سيا( 

اأظهروا معدلت اأقل يف ه�سا�سة العظام.
اأن  ال��درا���س��ات  اأظ��ه��رت  العظام:  يحمي  ل  الكال�سيوم   3-
بينما  الك�سور،  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف  ف��ائ��دة  ل��ه  لي�س  الكال�سيوم 
فيما  الكال�سيوم  م��ن  اأه��م��ي��ة  اأك���ر  )د(  فيتامني  اأن  ت��ب��ني 

يتعلق مبنع ك�سور العظام.
اأظهر  بال�سرطان:  الإ�سابة  خطر  يرفع  قد  الكال�سيوم   4-
قد  املرتفعة  الألبان  ومنتجات  الكال�سيوم  جرعات  اأن  بحث 
اإىل   30 م��ن  بن�سبة  الربو�ستاتا  ب�سرطان  ال��رج��ل  ت�سيب 
من  ي��زي��د  الأل��ب��ان  ا�ستهلك  اأن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   .50%
اأحد  وه��و   )IGF-1( اجل�سم  يف  النمو  ع��ام��ل  م�ستويات 

م�سببات ال�سرطان املعروفة. 

-5 للكال�سيوم فوائد اأما الألبان فلي�س لها فوائد: ملكملت 
ب�سرطان  الإ���س��اب��ة  خطر  تقلي�س  منها  ف��وائ��د  الكال�سيوم 

القولون، لكن ل يوجد فوائد تذكر ملنتجات الألبان. 
من   75% للألبان:  مهياأة  معدة  اجلميع  ميلك  ل   6-
الألبان  ه�سم  على  جينيا  ق��ادري��ن  غ��ري  ال��ع��امل  ه��ذا  �سكان 
واملنتجات امل�ستقة منها، الأمر الذي يطلق عليه )ح�سا�سية 

اللكتوز(. 
واللكتوز �سكر ثنائي مكون من جزيء واحد من الغلوكوز 
اآخ��ر من الغلكتوز وهو موجود فقط يف احلليب،  وج��زيء 
وقد يوؤدي اللكتوز املوجود باحلليب اإىل الإ�سابة بالإ�سهال، 

واآلم يف البطن، وغازات.
بجانب ما ذكره ويليت، فاإن الدكتور هاميان يقول اإن الألبان 
قد ت�ساهم مب�ساكل �سحية اأكر مثل: احل�سا�سية باأنواعها، 
النوع  من  ال�سكر  الأذن،  التهابات  الأنفية،  اجليوب  م�ساكل 

الأول، الإم�ساك املزمن، الأنيميا عند الأطفال. 
واحل�سول  الريا�سية  التدريبات  مبمار�سة  هاميان  ين�سح 
اأما  ال��ط��ع��ام،  اأو  امل��ك��م��لت  ف��ي��ت��ام��ني )د( م���ن خ���لل  ع��ل��ى 
اخل�سراء،  الأوراق  من  عليه  احل�سول  فيمكن  الكال�سيوم 

وال�سردين،  ال��ب��ح��ر،  وخ�������س���راوات  ال��ط��ح��ي��ن��ي،  وال�����س��م�����س��م 
وال�سلمون بعظمه.

هل هناك بدائل؟
الألبان  م��ن  اأك����ر  اأو  اأن�����واع  ت�سعة  ن��ح��و  ه��ن��اك  ب��ال��ت��اأك��ي��د، 
امل�ستخل�سة من احلبوب والنباتات، وياأتي على راأ�سها احلليب 

امل�ستخل�س من اللوز، بديل احلليب البقري يف الطبخ.
حليب  فاإن  والكال�سيوم،  )د(  فيتامني  على  احتوائه  بجانب 
اللوز يتميز ب�سعراته احلرارية القليلة مقارنة بحليب البقر 
حميات  يتبعون  ملن  جيدا  بديل  يجعله  مما  الد�سم،  خ��ايل 

غذائية بغر�س اإنقا�س الوزن.
الكاجو  حليب  فهو  ال�سهرة،  حيث  م��ن  ال��ث��اين  البديل  اأم��ا 

الذي ي�سبه حليب اللوز من حيث املذاق لكنه اأكر حلوة.
يحتوي حليب الكاجو على قدر جيد من الدهون ال�سحية 
حتافظ  التي  الأك�سدة  م�سادات  اإىل  بالإ�سافة  والربوتني، 
على العني، كما يحتوي على عن�سر النحا�س والذي يحافظ 

على �سحة ون�سارة اجللد.
بديل  يجعله  مم��ا  ك��رمي��ي،  مب���ذاق  ال��ك��اج��و  حليب  يتمتع 
يف  وو�سعه  الطبخ  ا�ستخدامات  يف  البقري  للحليب  جيدا 

امل�سروبات.
ه���ن���اك ب���دي���ل اآخ������ر، وه����و ح��ل��ي��ب ج����وز ال���ه���ن���د، ال�����ذي يتم 
الهند  جل��وز  الداخلية  البي�ساء  البطانة  م��ن  ا�ستخل�سه 
وغناه  الكرميي  مبذاقه  النوع  هذا  ويتميز  النا�سج،  البني 
باملواد الغذائية، وحليب جوز الهند لي�س هو ماء جوز الهند 
ا�ستخل�سه  يتم  فاللنب  فتحها،  عند  الثمرة  داخل  املوجود 

على مراحل.
وي�ساعد حليب جوز الهند على خف�س الوزن لحتوائه على 
الدهون الثلثية املتو�سطة، والتي ي�سري العلماء اإىل لعبها 
دورا يف اإنقا�س الوزن من خلل تعزيز عملية توليد احلرارة 

.)Thermogenesis(
هناك اأنواع اأخرى اأي�سا اأقل �سهرة لكنها متوفرة يف الأ�سواق، 
مثل حليب فول ال�سويا وحليب الكتان واحلليب امل�ستخل�س 

من الأرز والذي ي�سبه احلليب البقري من حيث الطعم.
حيث  م��ن  ال��ل��وز  حليب  ي�سبه  وال���ذي  البندق  حليب  اأي�سا 
ال��ط��ع��م، وح��ل��ي��ب ال��ق��ن��ب ال����ذي ي�����س��ن��ع م���ن ب����ذرة القنب، 
بالإ�سافة اإىل حليب الكينوا وهو لي�س متوفرا مثل الأنواع 

ال�سابقة.

اأ�شبح االآن حمل �شك بني اأطباء التغذية

حليب البقر لي�س اخليار الأف�شل.. وهذه 9 بدائل �شحية
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�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/2437  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �سده/1- �ساجد �ساروار حممد �ساروار جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/عثمان حممد خادمي وميثله:احمد احلاج خادم 
بطي امليدور املهريي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
طالب  اىل  دره���م   )6٣97969( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/2601  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �سده/1- مك�س فلور ل�سيانة املباين �س.ذ.م.م جمهول حمل 
التكييف  اجهزة  ل�سناعة  وولفرن  التنفيذ/هريا  ان طالب  القامة مبا 
�س.ذ.م.م وميثله:�ساره �ساه بيك حممد البلو�سي  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8210٥( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/4204  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عي�سى البلو�سي للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م جمهول 
اأقام  قد  اقبال  جاويد  اقبال  جاويد  /ح�سن  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
 ٣٣282( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
وامل�����س��اري��ف رقم  وال��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )2000( دره���م  وت���ذك���رة  دره����م( 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB192579156AE/2019:ال�سكوى
لذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   10.٣0 ال�ساعة   2019/7/8 املوافق  الثنني 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
                        يف  �لدعوى 2018/15  �دخال و�خر�ج و�رث م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1-بروين كل 2- عثمان كل ٣- ناياب عامر جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�سريا كوثر وميثله:زايد �سعيد را�سد �سعيد ال�سحي قد اأقام عليك 
ورثة  ح�سر   2016/68٥ رق��م  الرث  ح�سر  ببطلن  احلكم  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
م�سلمني والعتداد بح�سر الرث املرفوع من املدعية والذي يحمل رقم 2016/872 
ح�سر ورثة م�سلمني وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2019/8/21 ال�ساعة 
08.٣0 �س بالقاعة )٥( يف مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/3938  عمايل جزئي
واخلفيفة  الثقيلة  ب��ال�����س��اح��ن��ات  للنقل  1-ال��ت�����س��ام��ح   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الذياب قد  املدعي /ط��لل موؤيد  ان  ����س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   429٣2(
وحددت لها جل�سة يوم الثنني   MB193690797AE:رقم ال�سكوى
املوافق 2019/7/8 ال�ساعة 10.٣0 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/4234  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ت��اي��ل م��اري��ن �����س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  راجنمانى  /�سريكانت  املدعي 
بباقي م�ستحقات عمالية وقدرها )16٣2٥٣ درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال�سكوى:192592155/2019  رقم  كفالة  بل 
لذا   ch1.B.10:بالقاعة �س   9.٣0 ال�ساعة   2019/7/18 املوافق  اخلمي�س 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/3719  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ن��ي�����س م��ي��ت��ل ك��ون��رتاك��ت��ن��غ )ف����رع م��ن ال��ت��م��ي��م��ي فري�ست 
مانايات  /جاني�س  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م(  كوربوري�سن 
الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د  ال���زي���ودي  ع��ل��ي حم��م��د من�سور  ج��اي��ان ومي��ث��ل��ه:اح��م��د 
ومو�سوعها الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )99967( مع الفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�سة يوم الربعاء املوافق 2019/7/24 ال�ساعة 08.٣0 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/3862  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ن��ي�����س م��ي��ت��ل ك��ون��رتاك��ت��ن��غ )ف����رع م��ن ال��ت��م��ي��م��ي فري�ست 
كوربوري�سن �س.ذ.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /لبنى عثمان عبد عثمان 
الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  الزيودي قد  وميثله:احمد علي حممد من�سور 
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )164799( مع الفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.٣0 ال�ساعة   2019/7/17 املوافق  الربعاء 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/4233  عمايل جزئي

ان  الق��ام��ة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  املدعي عليه / 1-�ساين لب  اىل 
حممد  ع��ب��داهلل  وميثله:ح�سن  في�سواناثان  بيزهوفاث  /ب��راك��ا���س  امل��دع��ي 
العبدويل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليها بان توؤدي 
له مبلغ وقدره )20٥2٥0( درهم ومبلغ )2000( درهم تذكرة العوده ور�سوم 
وامل�ساريف واتعاب حماماه وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2019/7/7 
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch2.E.22:بالقاعة �س   08.٣0 ال�ساعة 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
       مذكرة �عالن متنازع �شده بالن�شر

                يف  �لدعوى 2019/193  نز�ع تعيني خربة جتاري
لدى  م�سجلة  خا�سة  �سركة  ذ.م.م  امل��ح��دود  لل�ستثمار  1-ر�سملة   / �سده  املتنازع  اىل 
مركز دبي املايل العاملي difc حتت رقم ت�سجيل 108 2- التميمي وم�ساركوه للمحاماة 
زويد  نائل   / املتنازع  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  القانونية  وال�ست�سارات 
ح�سني ا�سد وميثله:�سعيد حممد عبداهلل �سامل ال�سايغ الغافري  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�س مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف 
8.٣0 �س  ال�ساعة     2019/7/7 املوافق  الح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة  واتعاب 
مبكتب امل�سلح  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�شم 

حماكم دبي

�لت�شويات  �لودية 

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/715  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-ام ايه بي انرتنا�سيونال للتجارة العامه �س.ذ.م.م 2- ام اي بي انرتنا�سيونال 
للخدمات ���س.ذ.م.م ٣- ام اي بي ميدل اي�ست ���س.ذ.م.م 4- بيجوي ماثاي فيليبو�س ماثيو ٥- 
الفجرية  املدعي/بنك  ان  ناير جمهول حمل القامة مبا  اتيل جوفيندان  ايد  مانوج بالمبور 
الوطني )فرع دبي( وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى مو�سوعها 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  املدعي عليهم مببلغ وقدره )206٣977.0٥(  بالزام  املطالبة 
املحاماة والفائدة التفاقية على هذا املبلغ بواقع 8.٥0% �سنويا بال�سافة اىل الفائدة القانونية 
لها  ال�سداد.وحددت  متام  وحتى   2018 اكتوبر   ٣1 يف  الواقع  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع 
جل�سة يوم الثنني املوافق:2019/7/8 ال�ساعة:09:٣0 �س بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة  باحل�سور 

قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/812  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-ابراهيم حممد بزمانى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
القا�سم  حممد  اح��م��د  حممد  ومي��ث��ل��ه:اب��راه��ي��م  ������س.ذ.م.م  تيليكوم  بوك�س  ف��ون 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  مو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
 %9 بواقع  عنه  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )1874214(
الثنني  ي��وم  لها جل�سة  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى مت��ام  تاريخ  من 
مكلف  فاأنت  لذا    ch2.E.22:بالقاعة �س  ال�ساعة:٣0:09  امل��واف��ق:2019/9/9 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/2714  جتاري كلي

اىل اخل�سم املدخل / 1-�سركة كاميان اوف �سور للهند�سة واعمال البناء املحدوده 
املدعي/�سفوان �سلح  ان  2- علي غلم ر�سا رحمتي جمهول حمل القامة مبا 
ح�سني الها�سمي قد اأقام عليك الدعوى مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
بالت�سامن مببلغ وقدره )6282٣764( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
يوم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة 
الحد املوافق:2019/7/14 ال�ساعة:09:٣0 �س بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
مذكرة �عالن بالن�شر

             يف  �لدعوى 2019/149  ��شتئناف تظلم جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ال�سمال لل�سياحة �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
وميثله:حممد  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  امل�سرق  بنك   / امل�ستاأنف  ان  مبا 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  ال�سويدي   �سلطان  عي�سى 

2019/127 جتاري     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2019/7/24 ال�ساعة 17.٣0 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

مذكرة �عالن بالن�شر
             يف  �لدعوى 2019/148  ��شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- كومال مانوج بهوجواين ب�سفتها كفيله و�سامنه ملديونية 
ب�سفته  بهوجوانى  مانوج جايكي�سني   -2 ذ.م.م  ماركتينج منطقة حرة  كابيتال 
حمل  جمهول  ذ.م.م   ح��رة  منطقة  ماركتينج  كابيتال  ملديونية  و�سامن  كفيل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:حممد 
عي�سى �سلطان ال�سويدي  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/110 
ال�ساعة ٣0.17  جتاري  - وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2019/7/24 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
مذكرة �عالن بالن�شر

             يف  �لدعوى 2019/10  بطالن حكم حتكيم    
حمل  جمهول  ذ.م.م   )ق��ط��ر(  للمقاولت  ليتون   -1 عليه/  امل��دع��ي  اىل 
وميثله:�سلطان  امل��ح��دودة  ماكدونالد  م��وت   / امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
ببطلن حكم  يطالب  امل��دع��ي  ان  العوي�س  حيث  ع��ب��داهلل  را���س��د  ه���ادف 
لها جل�سه  وح���ددت   - امل��ح��ام��اه   وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  التحكيم 
رقم  بالقاعة  م�ساءا    17.٣0 ال�ساعة   2019/7/10 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.8

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/2341  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-٥4 اي�ست للمطاعم �س.ذ.م.م 2- ٥4 اي�ست لل�ستثمارات 
�سعيد  املدعي/رفيعة عبداهلل حممد  ان  القامة مبا  ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
�سركة/٥4  وت�سفية  بحل  املطالبة  مو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ل 
املحاماة. ات��ع��اب  ومقابل  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  �����س.ذ.م.م  لل�ستثمار  اي�ست 

وح����ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم الح����د امل������واف������ق:2019/7/14 ال�������س���اع���ة:08:٣0 �س 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.13:بالقاعة
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/2392  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اإندو باك لتاأجري اليخوت ال�سياحية �س.ذ.م.م 2- خالد حممود 
ال�سياحية  اليخوت  لتاأجري  ب��اك  اإن��دو  ملديونية  �سامن  كفيل  ب�سفته  خ��ان  اهلل  ام��ان 
للتمويل  ال�سلمي  امل�سرق  املدعي/�سركة  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م 
عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  مو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  خا�سة(  )م�ساهمة 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  والتكافل مببلغ وقدره )٥1٣.٥22.٣9( درهم  بالت�سامن 
املحاماة والفائدة 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة 
لذا    ch1.C.12:بالقاعة ال�����س��اع��ة:08:٣0 �س  امل���واف���ق:2019/7/10  الرب��ع��اء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2018/3188  جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/1- الو�سل للنقل بال�ساحنات الثقيلة �س.ذ.م.م 2- حممد احمد �سامل 
ال�سليح الفل�سي ٣- طارق حممد احمد �سامل ال�سليح الفل�سي جمهول حمل القامة 
املنعقدة بتاريخ 2019/٣/2٥  يف الدعوى املذكورة  نعلنكم  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
بان  بينهم  فيما  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  ���س.م.خ  للتمويل  ل�سالح/موارد  اعله 
 2018/8/29 من   %9 بواقع  والفائدة  دره��م   )42.٥09.00( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدوا 
املحاماة  ات��ع��اب  دره��م  وخم�سمائة  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتهم  ال�سداد  مت��ام  وحتى 
خلل  لل�ستئناف  قابل  احل�����س��وري  مبثابة  حكما  طلبات.  م��ن  ذل��ك  ع��دا  م��ا  ورف�ست 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2018/4185  جتاري جزئي 

اىل املحكوم ع��ل��ي��ه/1- حممد اح��م��د ع��ب��داهلل ه���ادي ال��ع��وال��ق جم��ه��ول حم��ل القامة 
نعلنكم  بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/4/21  يف الدعوى املذكورة 
مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ����س.م.خ  للتمويل  ل�سالح/موارد  اع��له 
مقداره )110880.8٥( درهم وفائدة ب�سيطة 9% �سنويا من تاريخ:2018/11/4 وحتى 
متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
لل�ستئناف خلل  قابل  ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري  عدا  ما  ورف�ست 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2018/4188  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- خالد ح�سن عبداهلل البلو�سي جمهول حمل القامة نعلنكم  
املذكورة  الدعوى  يف    2019/1/٣0 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
اعله ل�سالح/موارد للتمويل بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعية مبلغ )ت�سعة 
و�ستني الف وثمانية دراهم وت�سعة وثلثني فل�سا( والفائدة القانونية بواقع %9 
من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2018/9/16 وحتى متام ال�سداد والزمته 
ع��دا  ذلك من  املحاماة ورف�ست ما  اتعاب  الف دره��م مقابل  بامل�سروفات ومببلغ 
طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2018/4290  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- عمر عبداهلل حممد القراعه النعيمي جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2019/2/6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  
للمدعية  ي���وؤدي  ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  للتمويل  ل�سالح/موارد  اع��له  امل��ذك��ورة 
)�سركة موارد للتمويل( مبلغ )7٥.٣7٥.٣8( درهم والفائدة 9% اعتبارا من تاريخ 
عليه  امل��دع��ي  وال��زم��ت  ال�سداد  مت��ام  وحتى   2018/11/1٣ يف  الق�سائية  املطالبة 
بامل�ساريف ومبلغ ثلثمائه درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من 
طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2018/4189  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- جا�سم �سقر علي حممد جمهول حمل القامة نعلنكم  بان 
اعله  املذكورة  الدعوى  2019/٣/٣  يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت 
)اربعة  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  للتمويل  ل�����س��ال��ح/م��وارد 
بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  درهم  و�ستة وثمانني(  واربعمائة  الف  و�سبعني 
والزمته  ال�سداد  مت��ام  وحتى   2018/10/6 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ 
ذل��ك من  ع��دا  ما  املحاماة ورف�ست  اتعاب  دره��م مقابل  ال��ف  بامل�سروفات ومببلغ 
طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2019/130  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- بانام لل�سياحة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم  بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/4/17  يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�سالح/اللوان لل�سياحه �س.ذ.م.م بالزام املدعي بان توؤدي للمدعية مبلغ )اثنني 
والفائدة  فل�سا(  وثمانني  خم�سة  درهم  وع�سرين  وت�سعة  و�سبعمائة  الف  و�سبعني 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2018/12/18 وحتى ال�سداد 
ما  املحاماة ورف�ست  اتعاب  درهم مقابل  الف  بامل�سروفات ومببلغ  والزمتها  التام 
ثلثني  خلل  لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلك  عدا 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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املال والأعمال

ريادة اإماراتية   ..  5G شبكة الـ�
يف تكنولوجيا اجليل اخلام�س

•• اأبوظبي -وام:

التناف�سية  �سعيد  على  مكانتها  تر�سيخ  يف  قدما  الإم����ارات  دول��ة  مت�سي 
تقنيات  تطبيق  يف  ال��ري��ادة  �ساحبة  تعد  حيث  الت�سالت  بقطاع  العاملية 
الأو�سط و�سمال  ال�سرق  القطاع احليوي يف منطقة  بهذا  اجليل اخلام�س 
اأفريقيا. وتعد “ات�سالت” اأول م�سغل يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا ينجح يف اإطلق �سبكة اجليل اخلام�س حيث تقدم خدمات �سبكة 
اجليل اخلام�س للعديد من ال�سركاء يف دولة الإمارات لتمكينهم من التمتع 

بالإمكانيات الهائلة لهذه ال�سبكة.
املتطورة  التقنية  ه��ذه  لتمكني  �سعيا  حثيثة  ج��ه��ودا  “ات�سالت”  وب��ذل��ت 
من خلل ال�ستثمار يف القدرات ال�سبكية امل�ستقبلية لدفع عجلة البتكار 
ومتكني التحول الرقمي حيث كانت لها الأ�سبقية باإطلق اأول �سبكة ل�سلكية 
اأحمد بن  2018. وي�ستعر�س الدكتور  العام  جتارية للجيل يف مايو من 
“ات�سالت”  جمموعة  يف  املوؤ�س�سي  للت�سال  للرئي�س  الأول  النائب  علي 
بداأت  ات�سالت  اإن  قائل   .. تكنولوجيا اجليل اخلام�س  ال�سركة مع  رحلة 
طرح  اإىل  و�سول   2014 عام  مار�س  �سهر  خلل  التجريبية  الختبارات 

اخلدمة جتاريا يف دولة الإمارات خلل �سهر مايو 2018.
ول تعد �سبكة اجليل اخلام�س امتدادا ملا �سبقها من �سبكات ول تقت�سر على 
الت�سال فقط واإمنا هي طفرة تقنية جديدة وخمتلفة متاما عن تقنيات 
الت�سالت ال�سابقة منذ اجليل الأول وحتى الرابع علما باأن �سرعتها تبلغ 
20 �سعفا مقارنة ب�سرعة اجليل الرابع. وتوفر �سبكة اجليل اخلام�س قائمة 
ل ح�سر لها من الإمكانات واحللول واخلدمات املبتكرة مثل تقنيات الواقع 
والروبوتات  القيادة  ذاتية  واملركبات  الآيل  والت�سغيل  والفرتا�سي  املعّزز 

املتقدمة والطباعة ثلثية الأبعاد والتكنولوجيا القابلة للرتداء.
اأن��ه بهدف توفري  “وام”  اأن��ب��اء الإم����ارات  اأح��م��د ب��ن علي لوكالة  واأ���س��اف 
“ات�سالت”  اأنحاء دولة الإم��ارات بداأت  �سبكة اجليل اخلام�س يف خمتلف 
العمل على ن�سر اأكر من 1000 حمطة تغطية تدعم هذه ال�سبكة خلل 
التمتع بتجربة حالت  الذي يتيح للعملء فر�سة  العام احلايل وبال�سكل 

ال�ستخدام املتقدمة اجلديدة.
 4 العام اجل��اري  ر�سدت خلل  “ات�سالت”  اأن  اإىل  ال�سدد  ولفت يف هذا 
بينها  املختلفة من  ال�سبكات  ال�ستثمار يف حتديث  ملوا�سلة  درهم  مليارات 
�سبكات الهاتف املتحرك و�سبكة الألياف ال�سوئية وتطوير البنية التحتية 
اجليل  �سبكة  مثل  امل�ستقبلية  التقنيات  يف  ال�ستثمار  خ��لل  من  ودعمها 
التحتية  بنيتها  وحتديث  تطوير  على  حلر�سها  جت�سيدا  وذل��ك  اخلام�س 

وال�سبكية ب�سكل دائم وم�ستمر.

طريان الإمارات تطلق 
خدمتها اجلديدة اإىل »بورتو«

•• دبي - وام:

الربتغالية  بورتو  اإىل مدينة  الإم��ارات خدمتها اجلديدة  ط��ريان  اأطلقت 
واأقلعت الرحلة “ئي كيه 197” ام�س من مطار دبي الدويل بطائرة من 

وعلى متنها وفد من كبار ال�سخ�سيات.  200LR-777 طراز بوينج
وب��ذل��ك ت�سبح ب��ورت��و ث���اين وج��ه��ة ل��ط��ريان الإم�����ارات يف ال��ربت��غ��ال بعد 
العاملية  اخل��ط��وط  �سبكة  �سمن   158 رق��م  وال��وج��ه��ة  ل�سبونة  العا�سمة 
للناقلة التي تغطي قارات العامل ال�ست. ورافق وفد من كبار ال�سخ�سيات 
الذي �سافر على الرحلة الفتتاحية اإىل بورتو تريي اأوكوك نائب رئي�س اأول 
طريان الإمارات للعمليات التجارية ملنطقة اأوروبا ورو�سيا الحتادية. �سم 
اأول امل�سرتيات وخدمات ال�سركات  الوفد كل من مروان بن عي�سى مدير 
موريرادي  جواكيم  و�سعادة  بدبي  التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  يف 
ليمو�س �سفري جمهورية الربتغال لدى الدولة وكيتانو ليتو رئي�س جمل�س 
جمريا  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  �سيلفا  وخو�سيه  الربتغايل  الأع��م��ال 
مب�سرف  ل��لأف��راد  امل�سرفية  اخل��دم��ات  اأول  رئي�س  نائب  اأزي��ف��ي��دو  وجيل 

الإمارات الإ�سلمي.

منو الناجت املحلي لإمارة 
عجمان بن�شبة 3.1 يف املائة 

•• عجمان -وام: 

ارتفعت قيمة الناجت املحلي لإمارة عجمان من 18،721 مليار درهم عام 
2017، مبعدل منو بلغ حوايل  19،307 مليار درهم عام  اإىل   2016
بالمارة  والتناف�سية  الح�ساء  �سادر عن مركز  لتقرير  وفقا  باملائة   3.1

عن الناجت املحلي الجمايل لإمارة عجمان لعام 2018.
�سريعاً  ومن���واً  ت��ط��وراً  حقق  عجمان  اإم���ارة  اقت�ساد  اأن  التقرير  يف  وج���اء 
ومطرداً خلل ال�سنوات املا�سية ب�سبب �سيا�سة التنويع القت�سادي، حيث 
بالأ�سعار اجل��اري��ة خلل  الج��م��ايل لإم���ارة عجمان  املحلي  ال��ن��اجت  ارت��ف��ع 
2013 اىل  16،454 مليار درهم يف عام  املا�سية من  ال�سنوات اخلم�س 
19،307 مليار درهم يف عام 2017 حمققاً بذلك ن�سبة منو 17 يف املائة 

وبزيادة حوايل 3 مليارات درهم.

منطلقة ك�شركة وطنية بح�شور عاملي يف ال�شناعة البحرية

جراندويلد لبناء ال�شفن حتقق نتائج متميزة مدعومة بعالمة »�شنع يف الإمارات«
•• دبي-الفجر: 

لل�سناعة  املتميزة  البيئة  من  م�ستفيدة 
البحرية يف دولة الإمارات، اأعلنت �سركة 
ومقرها  ال�����س��ف��ن،  ل��ب��ن��اء  ج���ران���دوي���ل���د 
نتائج متميزة خلل  دب��ي، عن حتقيقها 
كاأحد  م��ك��ان��ت��ه��ا  ل��ت��ك��ر���س   ،2018 ع���ام 
ال�سناعة  يف  املتخ�س�سة  ال�سركات  اأب��رز 
ال��ب��ح��ري��ة وال��ت��ي ت�����س��ع ع��لم��ة “�سنع 
وت�سمل  منتجاتها،   على  الإمارات”  يف 
خدماتها  ت���ق���دمي  ال�������س���رك���ة  اإجن���������ازات 
اإ�سافة  للبيئة،  وال�سديقة  امل�ستدامة 
والعقود  ال�سفقات  من  بالعديد  فوزها 
اجل�����دي�����دة، ل��ت��ث��ب��ت ال�������س���رك���ة جم�����دداً 
جناحها يف املحافظة على ولء عملئها 
جدد  عملء  ا�ستقطاب  على  القدرة  مع 
والتي  اجل��ودة  عالية  بخدماتها  للتمتع 
ال�سركة  لت�سبح  امل��ع��اي��ري،  باأعلى  تلتزم 
وج���ه���ة م��ف�����س��ل��ة  ل���ت���ق���دمي اخل���دم���ات 

البحرية املتكاملة.
ب��ه��ذا ال�����س��دد ق���ال ج��م��ال ع��ب��ك��ي، املدير 
ال�سفن:  لبناء  جراندويلد  ل�سركة  العام 
منتجاتنا  اأن  ج��ران��دوي��ل��د  يف  “نفخر 
حتمل علمة “�سنع يف الإمارات” التي 
اجلودة  عالية  ب�سمعتها  معروفة  ب��ات��ت 
وهو  عاملياً،  البحرية  ال�سناعة  قبل  من 
ما يدفعنا لبذل املزيد من اجلهد ورفع 
املكانة،  ه���ذه  ل��ت��واك��ب  منتجاتنا  ج���ودة 
وموثوقة  م��ت��م��ي��زة  وج���ه���ة  واأ���س��ب��ح��ن��ا 
يف جم�����ال ���س��ن��اع��ة ق�������وارب اخل���دم���ات 
ال�سفن، وقوارب الأمن  البحرية، وقطر 
والدعم البحري، ويعتمد على خدماتنا 
جمموعة وا�سعة من اجلهات وال�سركات 
البحرية، وخدمات  ال�سناعة  الرائدة يف 

احل���ق���ول ال��ب��ح��ري��ة وم�����س��غ��ل��ي امل���وان���ئ 
وحم��ط��ات احل���اوي���ات. وب��ك��ف��اءة وخربة 
لدينا،  وال��ت�����س��م��ي��م  ال��ه��ن��د���س��ة  ف���ري���ق 
خدمات  ت�سميم  على  ق��ادري��ن  اأ�سبحنا 
��ة ع��ال��ي��ة اجل�����ودة ح�����س��ب الطلب  خ��ا���سّ
نتبنى  ال���ذي  ال��وق��ت  ذات  يف  لعملئنا، 
ال�����س��لم��ة وتدابري  اأع���ل���ى م��ع��اي��ري  ف��ي��ه 
ال�ستدامة يف عملياتنا، ما يجعلنا خياراً 
املتكاملة  اخل���دم���ات  ل��ت��زوي��د  م��ف�����س��ًل 
للبناء وال�سيانة يف قطاع النقل البحري 
حققناها  التي  نتائجنا  ومتثل  اإقليمياً، 
يف نهاية الربع الثاين برهاناً يوؤكد هذه 
معدل  يف  ارت��ف��اع��اً  ن�سهد  حيث  امل��ك��ان��ة؛ 
���س��ف��ن��ن��ا، خا�سًة  ت�����س��ن��ي��ع  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 
ق�����وارب ال��ط��واق��م ال��ب��ح��ري��ة م���ن طراز 

».GW42M
 

النمو امل�شتدام
مل�ستقبل   2021 دب��ي  روؤي���ة  يعك�س  مب��ا 

جراندويلد  ال��ت��زم��ت  ا���س��ت��دام��ة،  اأك����ر 
ان مقر  ح��ي��ث  ال��ب��ي��ئ��ي��ة:  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة 
مزّودًة   امللحية  دب��ي  مدينة  يف  ال�سركة 
باأعلى معايري حماية البيئة وال�ستدامة، 
مقرنا  ت�����س��م��ي��م  “مت  ع��ب��ك��ي:  واأو�����س����ح 
املباين  ومعايري  لتقنيات  وفقاً  اجلديد 
للح�سول  اأهلنا  م��ا  املتميزة،  اخل�����س��راء 
الطاقة  يف  “الريادة  �����س����ه����ادة  ع���ل���ى 
والت�ساميم البيئية - ليد” الذهبية من 

جمل�س املباين اخل�سراء الأمريكي«.
وي��ع��زز ح�����س��ول ج��ران��د وي��ل��د ع��ل��ى هذه 
ل��ت��ك��ري�����س  مكانتها  ال�����س��ه��ادة ج��ه��وده��ا 
ك��ح��و���س م�����س��ت��دام ل��ب��ن��اء ���س��ف��ن، ومتثل 
املباين  ت��ق��ي��ي��م  م��ع��ي��ار  “ليد”  ���س��ه��ادة 
العامل،  يف  ان��ت�����س��اراً  الأك����ر  اخل�����س��راء 
واملجتمعات  املباين  اأن��واع  ومتنح جلميع 
امل��ح��ل��ي��ة وامل�������س���روع���ات، وت���وف���ر اإط������اراً 
وفعالة  �سحية  خ�����س��راء  م��ب��ان  لإن�����س��اء 
والتكاليف،  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��ه��لك  ت��وف��ر 

وتعد �سهادة معرتف بها عاملياً يف جمال 
عبكي  وعلق  ال�ستدامة.  وتبني  تطبيق 
“اإ�سافة  ق����ائ����ًل:  الإجن�������از،  ه����ذا  ع��ل��ى 
على  اعتماداً  اجلديد  مقرنا  اإن�ساء  اإىل 
معايري املباين اخل�سراء، فاإننا ن�ستخدم 
ت��زوي��د من�ساأتنا  امل��ت��ج��ددة ع��رب  ال��ط��اق��ة 
من  ك��ج��زء  ال�سم�سية،  ال��ط��اق��ة  ب���األ���واح 
خ�سرة  اأك���ر  م�ستقبل  جت���اه  ال��ت��زام��ن��ا 
النهج  ه��ذا  وي��واك��ب  للبيئة”،  و�سداقة 
لل�سركة،  البيئية  الناحية  من  امل�ستدام 
والذي  اأي�ساً  امل�ستدام  التجاري  اأداءه���ا 

ميثل الدافع لتنمية وتطوير اأعمالها.
 

رواد �شناعة ال�شحن
حققت  ال�����ت�����ج�����اري،  ال�������س���ع���ي���د  ع����ل����ى 
ج��ران��دوي��ل��د اإجن�����ازات ب����ارزة م��ن خلل 
مع  الأول  ج���دي���دي���ن؛  ع��ق��دي��ن  ت��وق��ي��ع 
مع  وال��ث��اين  لل�سحن”،  “و�سال  �سركة 
وكل  البحرية”،  ل��ل��خ��دم��ات  “مار�س 

الدائمني  ال���ع���م���لء  م����ن  ال�������س���رك���ت���ني 
لل�سركة، وت�سمل العقود اجلديدة طلبات 
الطاقم  نقل  ق���وارب  م��ن  اثنني  لت�سليم 
ذات الهيكل امل�سنوع من    GW42M
الأملنيوم، والتي تعترب من املنتجات التي 
بجودتها  واملعروفة  ت�سنعها جراندويلد 
عديدة  جناحات  وحتقيقها  ال�ستثنائية 
حتفز املزيد من الطلب عليها با�ستمرار، 
واأ�سار عبكي اإىل اأن ال�سركة تفخر بتلقي 
الدائمني،  عملئها  من  متكررة  طلبات 
التي  ال��ك��ب��رية  ال��ث��ق��ة  ي��ع��ك�����س  ذل���ك  لأن 
العملء يف منتجات جراندويلد  يبديها 

وخدماتها.
كما علق م�سيفاً: “لقد قمنا ببيع اأكر 
الألومنيوم  من  قارباً م�سنوعاً   60 من 
GW42M ؛ ويعد واحداً  من ط��راز 
وتبلغ  لدينا،  مبيعاً  ال��ق��وارب  اأك��ر  م��ن 
ما  بحرية،  عقدة   28 الق�سوى  �سرعته 
يعد عامًل رئي�ساً يف اهتمامه عدد كبري 
قوارب  ومتتاز  املنتج،  بهذا  عملئنا  من 
 GW42M ن��ق��ل ال��ط��اق��م م��ن ط���راز
اإقامة  بتزويدها مبقاعد فاخرة واأماكن 
ال�سخ�سيات،  كبار  من  لل�سيوف  مميزة 
ف�����س��ًل ع���ن ت���واف���ر م�����س��اح��ة اأك����رب على 
�سطح ال�سفينة لإتاحة املزيد من الراحة 
واإ�سافة اإىل ذلك، تتمتع هذه  للطاقم”. 
الفريدة؛  ال�سمات  القوارب بالعديد من 
درجة   360 بزاوية  الروؤية  منها جمال 
من غرفة التحكم بالدفة،  و تبلغ �سعة 
100،000 مرت  الوقود ح��وايل  خ��زان 
للمياه  القارب خزاناً  مكعب، كما يحوي 
مكعب،  م��رت   25،000 ب�سعة  ال��ع��ذب��ة 
ت�ستوعب  للركاب  وا�سعة  وي�سم منطقة 

ما ي�سل اإىل 100 فرداً.

•• دبي -وام:

اأع��ل��ن��ت ج���م���ارك دب���ي م���ن م��ق��ر منظمة 
البلجيكية  العا�سمة  يف  العاملية  التجارة 
بروك�سل وخلل جل�سات جمل�س املنظمة 
العاملي  ل��ل��م��وؤمت��ر  دب����ي  ا���س��ت�����س��اف��ة  ع���ن 
القت�سادي  امل�سغل  ل��ربن��ام��ج  اخل��ام�����س 
املعتمد الأول من نوعه يف املنطقة خلل 
 2020 10 اإىل 12 مار�س  الفرتة من 
العاملية  اجل��م��ارك  منظمة  م��ع  بالتعاون 
مبواكبة  للجمارك  الحت��ادي��ة  والهيئة 
احلدث العاملي اإك�سبو والقمة ال�ستثنائية 

.« “قمة اإك�سبو للحكومات 2020 
املعتمد  امل�سغل القت�سادي  ويعد برنامج 
اتفاقية  متطلبات  اأح����د  مي��ث��ل  ال����ذي   -
منظمة التجارة العاملية لتي�سري التجارة 
- ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف ال��ع��م��ل اجل��م��رك��ي ملا 
يوفره من �سهولة يف الإج��راءات املتعلقة 
امللتزمة  لل�سركات  اجلمركي  بالتخلي�س 
منظومة  تعزز  واإج����راءات  �سوابط  وف��ق 
الأمن اجلمركي وت�سمن تي�سري التجارة 
ك��م��ا مُي��ّك��ن ال�����س��رك��ات امل��ع��ت��م��دة ف��ي��ه من 
اإىل الأ����س���واق  ب�����س��ائ��ع��ه��ا  ن���ف���اذ  ���س��ه��ول��ة 
الدول الأع�ساء  اأ�سواق  العاملية وبخا�سة 

يف الربنامج.
و����س���ارك اأح���م���د حم��ب��وب م�����س��ب��ح املدير 
ال���ع���ام جل���م���ارك دب����ي ���س��م��ن وف����د دولة 
و134   133 ال���  اجلل�سات  الإم����ارات يف 
عقدت  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���م���ارك  ملنظمة 

البلجيكية  بالعا�سمة  املنظمة  مقر  يف 
27 اإىل  ال���ف���رتة م���ن  ب��روك�����س��ل خ����لل 
وناق�س مدراء عموم  املا�سي.  يونيو   29
اجلهات اجلمركية ال� 183 الأع�ساء يف 
العاملية �سمن جل�سات  منظمة اجلمارك 
جمل�س املنظمة وهو الهيئة العليا لتخاذ 
اإجن���ازه منذ  ال��ق��رارات يف املنظمة ما مت 
الطريق  ور�سم خارطة  الأخري  اجتماعه 
الإرادة  اإط���ار  يف  ال��ق��ادم��ة  امل��ال��ي��ة  لل�سنة 
م�ستقرة  جت��اري��ة  بيئة  ل��ب��ن��اء  امل�����س��رتك��ة 
بالإ�سافة  للتنبوؤ،  وقابلة  و�سفافة  واآمنة 
جمالت  مبختلف  املتعلقة  الق�سايا  اإىل 

ع��م��ل م��ن��ظ��م��ة اجل���م���ارك ال��ع��امل��ي��ة وهي 
والقيمة  املن�ساأ  وق��واع��د  املن�سق  ال��ن��ظ��ام 
والت�سهيل  ال��ق��ان��ون  واإن���ف���اذ  اجل��م��رك��ي��ة 

وبناء القدرات.
ناق�سها  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة  الأدوات  ب��ني  وم���ن 
 2022 اإ������س�����دار  امل��ج��ل�����س  واع���ت���م���ده���ا 
م���ن ال��ن��ظ��ام امل��ن�����س��ق ال����ذي ج���اء ببع�س 
ال��ت��ع��دي��لت اجل���دي���رة ب��امل��لح��ظ��ة وهي 
اأو ملحظات  ج��دي��دة  ب��ن��ود  ع��ن  ع��ب��ارة 
الرئي�سة  اأو  احلديثة  للتقنيات  تعريفية 
والهواتف  الأب��ع��اد  ثلثية  ال��ط��اب��ع��ات   /
امل�����س��رية ومنتجات  وال��ط��ائ��رات  ال��ذك��ي��ة 

الإلكرتونية  والنفايات  احلديثة،  التبغ 
وغازات متنوعة ذات القدرة العالية على 

اأحداث الحرتار العاملي.
واأقر املجل�س حزمة التجارة الإلكرتونية 
املوا�سفات  تطوير  موا�سلة  على  وواف��ق 
التعاون  تعزيز  بهدف  الإ�سافية،  الفنية 
بني اجلمارك والربيد، واعتمد “املبادئ 
الربيدي  للحتاد  امل�سرتكة  التوجيهية 
العاملي ب�ساأن تبادل البيانات الإلكرتونية 
واجلمارك  ال��ربي��د  م��راك��ز  ب��ني  امل�سبقة 
واآلية  عمل  وخطة  تنفيذ  وا�سرتاتيجية 
تبني  �سمان  اإىل  تهدف  ال��ق��درات  لبناء 

ال��ن��ط��اق لإط������ار م��ع��اي��ري تاأمني  وا����س���ع 
./SAFE/ وتي�سري التجارة العاملية

كما اعتمد املجل�س اخلطة ال�سرتاتيجية 
العاملية  اجل����م����ارك  مل��ن��ظ��م��ة  اجل����دي����دة 
وال���ت���ي   2022-2019 ل������لأع������وام 
الأول�����وي�����ة  ذات  جم�������الت  ت�������س���ع  ت�������س���م 
والأمن  للحدود  املن�سقة  الإدارة  وه���ي: 
املعدلة  ك��ي��وت��و  وات���ف���اق���ي���ة  وال�������س���لم���ة 
وال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة وال��ن��ظ��ام املن�سق 
وا�سرتاتيجية بناء القدرات وقيا�س الأداء 
وحتليل  الرقمية  واجل��م��ارك  وال��ن��زاه��ة 
ميكوريا  كونيو  الدكتور  وق��ال  البيانات. 
الأمني العام ملنظمة اجلمارك العاملية اإن 
بنقا�س  ات�سمت  ال�سنوية  املجل�س  جل�سات 
الأع�ساء  اإىل تن�سيق جهود  هادف يرمي 
اأن  امل�سرتكة، م�سيفا  التحديات  ملواجهة 
�ستعزز  املجل�س  اتخذها  التي  ال��ق��رارات 
الدور القيادي للجمارك يف اإدارة احلدود 
وت�سهم يف بناء اإدارات جمركية م�ستدامة 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  للم�ستقبل  وم��واك��ب��ة 
ال���ع���امل. وج����رت ع����دة ان��ت��خ��اب��ات خلل 
الجتماع حيث مت انتخاب براناب كومار 
اللتزام  ملديرية  مديراً  الهند  من  دا���س 
كوريا  كانغ من  تايل  وانُتخب  والت�سهيل 
و�سين�سما  القدرات  بناء  ملديرية  مديًرا 
 ،2020 ي��ن��اي��ر  ال��ع��ام��ة يف  الأم���ان���ة  اإىل 
كما انُتخب ديك�سونز كولينز كيت�سومبوا 
مفو�س اجلمارك الأوغندية رئي�ساً قادماً 

للمجل�س.

 يف حفل جوائز »نيتويرك ال�شرق االأو�شط لالبتكار 2019« 

داتامينا يفوز بجائزة »اأف�شل م�شروع مركز بيانات خالل العام« 

مطار دبي الدويل ي�شتعد ملو�شم عطالت مزدحم

•• دبي-الفجر: 

ح�سد داتامينا، مركز نقل البيانات التابع 
املتكاملة،  للت�سالت  الإم����ارات  ل�سركة 
بيانات  م��رك��ز  م�����س��روع  “اأف�سل  ج��ائ��زة 
اخلام�سة  ال��ن�����س��خ��ة  يف  العام”  خ����لل 
“نيتويرك  ت��وزي��ع ج��وائ��ز  ع�����س��رة حل��ف��ل 
 ”2019 ل��لب��ت��ك��ار  الأو�����س����ط  ال�������س���رق 
ُعقد موؤخراً يف فندق جرو�سفينور  الذي 
هاو�س بدبي. ومت تكرمي مركز داتامينا، 
حققها  التي  الإجن����ازات  نظري  باجلائزة 
وتقدميه خدمات ا�ستثنائية للعملء عرب 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. 

تر�شيخ مكانة االإمارات
 كمركز عاملي لالت�شال 

هاين  قال  باجلائزة،  الفوز  على  وتعليقاً 
للرئي�س  التنفيذي  النائب  علي،  فهمي 
– قطاع حلول املوؤ�س�سات يف دو: “يوا�سل 

م���رك���ز دات���ام���ي���ن���ا ت���وف���ري اأف�������س���ل حلول 
وتبادل  البيانات  ونقل  الت�سال  وتقنيات 
ال�سرق  منطقة  عرب  لعملئه  الإن��رتن��ت 
الأو���س��ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا، الأم���ر الذي 
الإم����ارات  دول���ة  مكانة  تر�سيخ  يف  �ساهم 
الت�سال  لتقنيات  وعاملي  اإقليمي  كمركز 
املتقدمة. ونحن فخورون بح�سولنا على 
ه���ذه اجل��ائ��زة امل��رم��وق��ة ال��ت��ي نح�سدها 
وال��ت��ي متثل  ال��ت��وايل  ال��ث��اين على  للعام 
التي يقدمها  دليًل على جودة اخلدمات 
الت�سال ومزودي  مل��زودي خدمات  املركز 
العاملة  واملوؤ�س�سات  ال�سحابية  اخلدمات 

يف املنطقة.« 

متكني جناح العمالء وال�شركاء 
وي��ع��ك�����س ف���وز دات��ام��ي��ن��ا ب��اجل��ائ��زة جهود 
ن��ح��و و����س���ع معايري  امل��ت��وا���س��ل��ة  امل���رك���ز 
مركز  خدمات  جم��ال  يف  للنجاح  جديدة 
التزام  اأي�ساً  اجلائزة  تكّرم  كما  البيانات. 

اآم��ن��ة وموثوقة  بيئة  توفري  امل��رك��ز جت��اه 
للجيل التايل من خدمات البنية التحتية 
ذات الأهمية اخلا�سة واحل�سا�سة. ويوفر 
ا���س��ت�����س��اف��ة البنية  دات��ام��ي��ن��ا م���ن خ���لل 
التحتية لعملئه اأف�سل خدمات وتقنيات 
الت�سال ونقل البينات، حيث يعمل املركز 
165 عميًل من  م��ن  اأك��ر  على متكني 
�سريعة  منظومة  اإىل  املبا�سر  ال��و���س��ول 
اخلدمات  وم����زودي  امل�سغلني  م��ن  النمو 
واملوؤ�س�سات  الرقمي  واملحتوى  ال�سحابية 
ذلك  اأدى  وقد  املن�ساأة.  نف�س  املوجودة يف 
1000 جيجابت يف  اإىل تبادل اأكر من 

الثانية من حركة مرور البيانات.
“نيتويرك  ت��وزي��ع ج��وائ��ز  وي���ك���َرم ح��ف��ل 
بن�سخته  للبتكار”  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
املتخ�س�سة  ال�سركات  اإجن����ازات   ،15 ال��� 
اخلدمات  وم�سغلي  ال�سبكات  جم���ال  يف 
واملزودين الذين جنحوا بتنفيذ م�ساريع 

رائدة خلل الأ�سهر ال� 12 املا�سية. 

•• دبي - وام:

ي�ستعد م��ط��ار دب���ي ال����دويل ال����ذي ي��ع��د امل��ط��ار الأك���ر 
اأن  الدوليني  للم�سافرين  بالن�سبة  ال��ع��امل  يف  ازدح��ام��ا 
اإىل  بالنظر  القادمة  الأ�سابيع  يف  اأك��رب  ازدح��ام��ا  يواجه 
من  حيث  الأ���س��ب��وع  ه��ذا  ال�سيفية  العطلة  مو�سم  ب��دء 
مليون   16 حاجز  امل�سافرين  اأع��داد  تتجاوز  اأن  املتوقع 
م�سافر يف اأ�سهر الذروة املتمثلة يف �سهري يوليو اجلاري 
واأغ�سط�س املقبل. وكما هي احلال خلل ذروة كل مو�سم 
تتخذ موؤ�س�سة مطارات دبي اإىل جانب �سركات الطريان 
و���س��رك��اء اخل���دم���ات الآخ���ري���ن خ���ط���وات ل�����س��م��ان عدم 
حيث  العملء  جتربة  على  احلركة  حجم  ارتفاع  تاأثري 
�ستعمل املوؤ�س�سة طوال الفرتة املزدحمة على رفد اعداد 

املوظفني يف نقاط التعامل املبا�سر مع العملء بدءا من 
م�سعى  يف  وذلك  املغادرة  ببوابات  وانتهاء  املطار  ر�سيف 
ل�سمان التدفق ال�سل�س للم�سافرين. و�سي�ستخدم مركز 
التحكم يف عمليات املطار وهو املركز الع�سبي ملطار دبي 
مل��راق��ب��ة تدفق  م��ت��ط��ورة  م��راق��ب��ة عمليات  ال���دويل نظم 
املختلفة  والأم��ت��ع��ة وم��راق��ب��ة ح��ال��ة اخل��دم��ات  العملء 
وذلك لتوقع النقاط احلرجة والنقطاعات يف العمليات 
اإىل ����س���رورة ن�سر  امل��ع��ن��ي��ني  ���س��رك��اء اخل���دم���ة  وت��ن��ب��ي��ه 
اأوقات  م��ن  للحد  اإ�سافية  وم���وارد  اإ�سافيني  موظفني 
النتظار وبف�سل مركز العمليات املتقدم فقد مت تقليل 
اأوقات النتظار يف مطار دبي الدويل بن�سبة 30 باملئة يف 
الربع الأول من العام 2019 وهو اأمر مثري للإعجاب. 
وا�سعة  جمموعة  اإىل  التطلع  العملء  باإمكان  و�سيكون 

ومتنوعة من الن�ساطات التي مت ت�سميمها بهدف تعزيز 
املو�سيقية  ذل���ك احل��ف��لت  امل�����س��ارك��ة وال��رتف��ي��ه مب��ا يف 
بي  اك�س  دي  ميوزك  برنامج  �سمن  تندرج  التي  احلية 
واليافعني  للأطفال  خا�س  تن�سيط  ت�سميم  جانب  اإىل 

وذلك بال�سراكة مع ديزين.
ودع����ا ج��م��ال احل����اي ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س يف م���ط���ارات دبي 
طريق  عن  �سل�س  ب�سكل  عطلتهم  ب��دء  اإىل  امل�سافرين 
من  الق�سوى  وال���س��ت��ف��ادة  امل��ط��ار  اإىل  مبكرا  ال��و���س��ول 
املتاحة  وال�سرتخاء  والت�سوق  والرتفيه  الطعام  فر�س 
املوؤ�س�سة وهي  اأ���س��درت  كما  ال���دويل  دب��ي  لهم يف مطار 
خلل  “ن�سائح ال�سفر الذكية”  اجلهة امل�سغلة للمطار 
م��و���س��م ال��ع��ط��لت ل��دع��م راح���ة امل�����س��اف��ري��ن خ���لل ذروة 

ال�سفر يف مو�سم العطلت.

دبي ت�شت�شيف املوؤمتر العاملي اخلام�س لــ»امل�شغل القت�شادي« الأول من نوعه يف املنطقة
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املال والأعمال

عوي�شة املرر: حمطة »نور اأبوظبي« اإ�شافة 
جديدة مل�شرية التحول للطاقة النظيفة

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اإن  قال معايل املهند�س عوي�سة مر�سد املرر رئي�س دائرة الطاقة 
واإيجاد  املناخي  التغري  ظاهرة  ملكافحة  الدولية  اجلهود  يف  اأ�سا�س  �سريك 
حلول فعالة للحفاظ على النظام البيئي العاملي وذلك مبنا�سبة ا�ست�سافة 
الأمم  منظمة  مع  بالتعاون  للمناخ  اأبوظبي  لجتماع  اأبوظبي  العا�سمة 
وجاهزية  اك��ت��م��ال  اإع���لن  مبنا�سبة  ت�سريح  يف   - معاليه  واأك���د  امل��ت��ح��دة. 
“حمطة نور اأبوظبي” اأكرب حمطة م�ستقلة للطاقة ال�سم�سية يف العامل - 
التزام اأبوظبي بتنفيذ تعهدات اتفاقية باري�س للمناخ 2015 وم�ساهمتها 
التنمية  اأه���داف  لتحقيق  ج��دي��دة  وا�ستثمارية  اقت�سادية  فر�س  خلق  يف 
من  العامل  يواجهه  ما  ظل  يف   2030 املتحدة  الأمم  لأج��ن��دة  امل�ستدامة 

حتديات لتح�سني جودة حياة ال�سعوب وازدهار الب�سرية.
الدويل  وح�سورها  الإم���ارة  ري��ادة  يوؤكد  للمناخ  اأبوظبي  “اجتماع  وق��ال: 
ملحفظة  نوعية  اإ���س��اف��ة  ويعد  الب�سرية،  م�ستقبل  ملمح  ر�سم  يف  امل��وؤث��ر 

اجنازات دولة المارات انطلقاً من م�سوؤولياتها الدولية«.
واأ�ساف معاليه: “ميثل قطاع الطاقة اأحد اأهم القطاعات املوؤثرة يف جهود 
م�ستقبل  ل�ست�سراف  فعالة  واأداة  العاملي،  املناخي  التغري  ظاهرة  مكافحة 
دائرة  تعمل  وبدورها  العامل.  دول  كل  يف  احليوية  القت�سادية  القطاعات 
القطاع  دور  تعزيز  على  الر�سيدة  القيادة  وتوجيهات  روؤي��ة  وف��ق  الطاقة 
وا�سرتاتيجية   2030 القت�سادية  اأبوظبي  روؤي��ة  م�ستهدفات  حتقيق  يف 
على  للمحافظة  الإم���ارة  جهود  قيادة  وكذلك   ،2050 للطاقة  الإم���ارات 
الطاقة  اإدارة  يف  التكنولوجية  احللول  وتطبيق  اإي��ج��اد  خ��لل  من  البيئة 
وتر�سيد ا�ستهلك الطاقة، بالإ�سافة اإىل اإنتاج الطاقة املتجددة والنظيفة 
كل  على  ينعك�س  ومب��ا  اأبوظبي  داخ��ل  امل�ستدامة  التنمية  م�سرية  لتعزيز 
اإمارات الدولة«. واأ�سار معاليه اإىل اأهمية حمطة نور اأبوظبي والتي متثل 
املتجددة وتعظيم ال�ستفادة  خطوة مهمة يف م�سرية تعزيز حلول الطاقة 

من مقومات اإمارة اأبوظبي الطبيعية وعلى راأ�سها الطاقة ال�سم�سية.
وقال: “متثل حمطة “نور اأبوظبي” 
امل�ستقلة  امل��ح��ط��ات  اأك����رب  اإح�����دى   -
بطاقة  العامل  يف  ال�سم�سية  للطاقة 
ميجاواط   1.177 قدرها  اإنتاجية 
التجاري  ت�سغيلها  ع��ن  اأع��ل��ن  وال��ت��ي 
م�ساريع  اأه����م  اأح����د   – الأول  اأم�����س 
الطاقة ال�سم�سية التي �ستدعم جهود 
الطاقة  اإن���ت���اج  وزي�����ادة  ال���س��ت��دام��ة، 
الغاز  ا�ستخدام  من  واحلد  املتجددة، 
الطبيعي يف توليد الكهرباء، وتقليل 
النبعاثات الكربونية لإمارة اأبوظبي 
�سنوياً.  م��رتي  ط��ن  مليون  مب��ق��دار 
ومم��ا ميز جن��اح امل�����س��روع ك��ان اإمتام 
ت��رك��ي��ب األ�����واح ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة ق���ادرة 
م���ي���ج���اواط من   200 اإن����ت����اج  ع��ل��ى 
ال��ك��ه��رب��اء خ���لل ���س��ه��ر واح����د فقط 
معاليه:  واأ���س��اف  كهرو�سوئي«.  ل��وح  مليون   3.2 ي�سم  امل�سروع  اأن  علما 
العامل،  ح��ول  للطاقة  العاملية  الحتياجات  على  املتزايد  الطلب  “ي�سكل 
وزيادة  الطاقة  كفاءة  تطوير  على  للرتكيز  جميعاً  تدفعنا  مثالية  فر�سة 
ال�ستهلك،  وذروة  الطلب  ذروة  بني  ال��ت��وازن  وحت�سني  الت�سغيلي  الأداء 
وميثل تنفيذ م�سروع حمطة نور اأبوظبي عرب �سراكة جمعت جهات حملية 
وجمموعة من ال�سركاء الدوليني، مثاًل جديداً على ما توفره اأبوظبي من 
فر�س ا�ستثمارية للقطاع اخلا�س، و�سعيها لتحقيق كفاءة التكلفة وحت�سني 

اإنتاج الطاقة.«

اإطالق املوقع الإلكرتوين 
املطور لـ »الحتادية لل�شرائب«

•• اأبوظبي - وام:

املطور  اجلديد  الإل��ك��رتوين  موقعها  لل�سرائب  الحتادية  الهيئة  اأطلقت 
توفر  وا���س��ع��ة  ن��اف��ذة  وي�سكل  ال��ع��ر���س  تقنيات  اأح����دث  ع��ل��ى  يعتمد  ال���ذي 
ُت�سهل  ال��ت��ي  وامل��م��ي��زات  اخل��دم��ات  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة  للمت�سفحني 
واآلياته،  ال��دول��ة  يف  ال�سريبي  النظام  ح��ول  معلومات  اأي  على  احل�سول 

ويتيح للخا�سعني لل�سريبة تقدمي ا�ستماراتهم اإلكرتونياً.
www.tax.gov. :واأكدت الهيئة يف بيان لها اأن املوقع املطور اجلديد
ae يعد من�سة اإلكرتونية �ساملة ت�سم باقة من و�سائل التوعية والتثقيف، 
الإلكرتونية  التجربة  ت�سميم  على  تركز  التي  الإلكرتونية  واخل��دم��ات 
امللئمة لكل م�ستخدم ح�سب احتياجاته، وت�سهيل الو�سول اإىل املعلومات 

عرب خا�سية بحث متقدمة واأمتتة ال�ستمارات.
لل�سرائب  الحتادية  الهيئة  عام  مدير  الب�ستاين  علي  خالد  �سعادة  وق��ال 
املمار�سات  لأف�سل  وفقاً  اجلديد  موقعها  ت�سميم  على  حر�ست  الهيئة  اإن 
للهيئة  رئي�سة  كمن�سة  املوقع  يلعبه  ال��ذي  احليوي  للدور  نظراً  الدولية، 
يف  املت�سارع  التكنولوجي  التطور  مواكبة  وب��ه��دف  لل�سرائب،  الحت��ادي��ة 
هذا املجال لتقدمي اأف�سل اخلدمات لقطاعات الأعمال وت�سهيل الو�سول 
الهيئة  ب��ني  ال��ت��ف��اع��ل  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح����دث  وت��وظ��ي��ف  للمتعاملني، 
وقطاعات الأعمال املختلفة على مدار ال�ساعة. واأو�سح اأنه يتم من خلل 
هذه املن�سة توفري كافة الأدلة والإر�سادات التوعوية والتثقيفية الداعمة 
امل�ستخدمني،  مع  التفاعل  تعزيز  يف  املوقع  وي�ساهم  ال�سريبي،  للمتثال 
من  املتقدمة  اخلوا�س  من  جمموعة  عرب  للمعلومات  الو�سول  وت�سهيل 
الوكلء  عن  البحث  وتفعيل  امللفات،  عرب  املتقدم  البحث  خا�سية  اأبرزها 

ال�سريبيني و�سركات التخلي�س عرب ال�سم واملوقع اجلغرايف .

بح�شب تقرير تناف�شية املواهب العاملي للعام 2018

دبي تتوج باملرتبة الأوىل عربيًا و الــ 11 عامليًا يف جاهزيتها للم�شتقبل 
ت�شدرت املرتبة الثانية يف حمور منو القوى العاملة �شمن موؤ�شر اجلاهزية للم�شتقبل

 خالل املوؤمتر احلادي ع�شر لالحتاد العاملي لغرف التجارة

غرفة دبي تن�شم اإىل وثيقة حتالف غرف التجارة لدعم املناخ مع 450 غرفة تارة عاملية

وفد كوري جنوبي رفيع امل�شتوى يزور االإمارات للم�شاركة يف االحتفال 

»الظفرة للبرتول« تعلن عن اأول اإنتاج للنفط اخلام من حقل »حليبة«
اكت�شاف موارد حمتملة يف ثالثة حقول جديدة �شمن منطقة امتياز »الظفرة للبرتول«

وال�سركات النا�سئة يف اجلمعية الوطنية لكوريا اجلنوبية، ومعايل يونغجون 
جو، نائب وزير التجارة وال�سناعة والطاقة، و�سويونغ يانغ، الرئي�س واملدير 
وينغ�سو هوه، الرئي�س واملدير التنفيذي ل�سركة  التنفيذي ل�سركة “كنوك”، 
وكبار  الوطنية  اجلمعية  اأع�ساء  من  لعدد  بالإ�سافة  اإنريجي”،  اإ�س  “جي 
امل�سوؤولني يف جمهورية كوريا اجلنوبية. وقال معايل الدكتور �سلطان اأحمد 
اجلابر: “متا�سياً مع توجيهات القيادة الر�سيدة ب�سمان ال�ستثمار الأمثل 
ملوارد النفط والغاز وال�ستفادة من ال�سراكات النوعية، يوؤكد بدء الإنتاج من 
وم�ساهمة هذا  الطاقة  للتعاون يف قطاع  املهم  املحوري  ال��دور  حقل حليبة 
الإم��ارات وجمهورية  دول��ة  بني  ال�سرتاتيجية  العلقات  تعزيز  التعاون يف 
اأدنوك  اأر�ستها  التي  الناجحة  ال�سراكات  خلل  من  وذل��ك  اجلنوبية  كوريا 
ال�سراكات  لهذه  كبرية  اأهمية  ن��ويل  ونحن  ال��ك��وري��ة،  الطاقة  �سركات  م��ع 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ن��ظ��راً ل���دوره���ا يف دع���م ج��ه��ود وم�����س��اع��ي اأدن�����وك لتحقيق 

ا�سرتاتيجيتها املتكاملة 2030 للنمو الذكي«.

الأويل من احلقل �سريتفع تدريجياً ليبلغ 40 األف برميل يوميا بنهاية عام 
2019 فيما ت�ستمر “الظفرة للبرتول” بالعمل على ا�ستغلل الإمكانات 
برنامج  بتنفيذ  للبرتول”  “الظفرة  وب��داأت  امل�ستقبل.  يف  للحقل  الكبرية 
تقييم وا�سع النطاق يف حقل “حليبة” مّكنها من اكت�ساف 1.1 مليار برميل 
كانت  التي  الأول��ي��ة  التقديرات  ع��ن  ب��زي��ادة كبرية  وذل��ك  املكمن،  نفط  م��ن 
180 مليون برميل .. كما اكت�سفت ال�سركة اأي�ساً موارد حمتملة يف ثلثة 
تنفيذ  بعد  و”بونخيلة”،  و”بوطا�سة”،  “احلمرة”،  ه��ي  ج��دي��دة  حقول 
برامج ا�ستك�ساف مكثفة. ومبنا�سبة بدء “الظفرة للبرتول” باإنتاج النفط 
اخلام للمرة الأوىل منذ تاأ�سي�سها يف عام 2014، نظمت اأدنوك حدثاً خا�ساً 
اأحمد اجلابر،  الدكتور �سلطان  ا�ست�ساف معايل  الرئي�سي، حيث  يف مقرها 
“ وجمموعة  “ اأدنوك  اأبوظبي الوطنية  الرئي�س التنفيذي ل�سركة برتول 
�سركاتها، وفداً رفيع امل�ستوى من كوريا اجلنوبية �سم كًل من اإلبيو هونغ، 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات  والطاقة  وال�سناعة  التجارة  جلنة  رئي�س 

•• اأبوظبي -وام: 

وموؤ�س�سة  اأدن��وك  بني  امل�سرتك  امل�سروع  للبرتول”،  “الظفرة  �سركة  اأعلنت 
اأم�س عن  النفط الوطنية الكورية “كنوك” وجمموعة “جي اإ�س اإنرجي”، 
بدء الإنتاج من حقل “حليبة” يف اإمارة اأبوظبي اإ�سافة اإىل اكت�ساف موارد 
لها.  التابعة  المتياز  داخل منطقة  حمتملة يف ثلثة حقول نفط جديدة 
اأحدث �سركة عاملة  وي�سهم هذا الإجناز الذي حققته “الظفرة للبرتول”، 
يف تعزيز العلقات الثنائية ال�سرتاتيجية بني  �سمن جمموعة “اأدنوك”، 
دولة الإمارات وكوريا اجلنوبية كما يوؤكد الأهمية التي توليها اأدنوك لل�سراكة 
“حليبة”،  الطاقة يف كوريا اجلنوبية. ويعد حقل  الأم��د مع قطاع  طويلة 
اأ�سا�سية  اأبوظبي، ركيزة  الواقع مبحاذاة احلدود اجلنوبية ال�سرقية لإمارة 
اإىل  النفط اخلام  الرامية لرفع طاقتها الإنتاجية من  اأدن��وك  �سمن خطة 
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•• دبي-الفجر: 

عربياً  الأوىل  امل���رت���ب  يف  دب����ي  ت��وج��ت 
“اجلاهزية  يف  ع��امل��ي��اً   11 ال����  وامل��رت��ب��ة 
للم�ستقبل” لعام 2019، وذلك �سمن 
اإحدى حماور تقرير “تناف�سية املواهب 
التنمية  معهد  اأ���س��دره  ال��ذي  العاملي” 
الإدارية ب�سوي�سرا، بالتعاون مع “مكتب 
دبي للتناف�سية” التابع لدائرة التنمية 
التقرير  ويتكون  دب��ي.  يف  القت�سادية 
من ثلث حماور رئي�سة هي ال�ستثمار 
وجاهزية  املحلية؛  للمواهب  والتطوير 
املواهب  ع��ل��ى  ب��ن��اء  للم�ستقبل  امل��دي��ن��ة 
امل���ت���اح���ة ف��ي��ه��ا ح���ال���ي���اً. وحم�����ور جذب 
املواهب العاملية الذي احتلت فيه املرتبة 

الثانية عربياً واملرتبة ال� 16 عاملياً.
عاملياً   11 ال�  املركز  دبي  وحتتل مدينة 
نظراً  للم�ستقبل  اجل��اه��زي��ة  حم���ور  يف 
ل��ل��م��واه��ب امل��ت��وف��رة ف��ي��ه��ا. وم���ن �سمن 
اجلاهزية  مل���ح���ور  امل���ك���ون���ة  امل����وؤ�����س����رات 
حيث  العاملة  القوى  منو  للم�ستقبل: 

يف  عاملياً،  الثانية  املرتبة  دب��ي  ت�سدرت 
حني احتلت دبي املركز الثامن يف حمور 
اخلربة الدولية للمدراء، ونالت الإمارة 
الأجانب  الطلبة  ن�سبة  ل�  ال�سابع  املركز 
ويتكون  ال�������س���ك���ان.  م���ن   1000 ل��ك��ل 
العاملية  ل��ل��م��واه��ب  اجل���اذب���ي���ة  حم����ور 
فيها  حققت  فرعية  موؤ�سرات   10 من 
اإم��ارة دبي نتائج متقدمة يف معظمهم، 
احل�سر:  ل  امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى  وم��ن��ه��ا 
داخل  العاملة  الأجنبية  امل��واه��ب  ع��دد 
امل��ع��ي�����س��ة، وحماية  وم�����س��ت��وى  امل��دي��ن��ة، 
الأف�����راد، وامل��م��ت��ل��ك��ات، وم��ع��دل �سريبة 
الدخل ال�سخ�سي. وبهذه املنا�سبة، قال 
دبي  مكتب  ع��ام  م��دي��ر  الهاملي،  ه��اين 
دبي  مكتب  جهود  “ت�ستمر  للتناف�سية: 
للتناف�سية بالتعاون مع جميع ال�سركاء 
على ال�سعيد املحلي وال��دويل يف �سبيل 
فعالية  وزي��ادة  امل�ستدامة  التنمية  دع��م 
اخل�سو�س،  ه���ذ  يف  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع 
وت���ع���زي���ز ال����ق����درة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة لإم�����ارة 
املف�سلة  امل���دن  ���س��دارة  يف  وجعلها  دب��ي 

على  املكتب  يعمل  وال�ستثمار.  للعي�س 
دائما  التي  دب��ي  حكومة  توجهات  ر�سم 
وال�سرتاتيجية  امل���ب���ادرات  ت��د���س��ن  م��ا 
حممد  م��رك��ز  اأب���رزه���ا:  وم��ن  ال�سباقة، 
 ،10Xو امل�ستقبل،  لأب��ح��اث  را���س��د  ب��ن 
ومنطقة  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  دب����ي  وم�����س��رع��ات 
واكادميية  امل�ستقبل،  ومكتب   ،2071
املبادرات  من  وغريها  للم�ستقبل،  دب��ي 
ال���داع���م���ة يف ج���ع���ل اإم��������ارة دب�����ي اأك����ر 

ا�ستعداداً، وا�سرقاً للم�ستقبل«.
النتائج  ه��ذه  الهاملي:”توؤكد  واأ���س��اف 
الي���ج���اب���ي���ة م���وا����س���ل���ة ح���ك���وم���ة دب���ي 
قائم  اقت�ساد  اإىل  النتقال  يف  جهودها 
وا�ستقطاب  ت�سجيع  ع��رب  املعرفة  على 
اأ�سحاب البتكار و املوهوبني لل�ستثمار 
والإب��������داع م���ن خ����لل ت��ب��ن��ي امل����ب����ادرات 
ال�سرتاتيجية ال�سباقة، واأبرزها: نظام 
الذهبية”  “البطاقة  الدائمة  الإق��ام��ة 
للم�ستثمرين، ورواد الأعمال، واأ�سحاب 
املواهب التخ�س�سية، اإىل جانب مبادرة 
افرتا�سية  اأول منطقة جتارية  “اإن�ساء 

ت�سهيل  اإىل  ال���رام���ي���ة  املنطقة”،  يف 
رخ�س  على  امل��واه��ب  اأ���س��ح��اب  ح�سول 
جت��اري��ة م��ن دون ا���س��رتاط الإق��ام��ة يف 
دب����ي، ك��ل ه���ذه امل��خ��رج��ات ت�����س��اه��م اإىل 
ح���د ك��ب��ري يف رف����ع م��رت��ب��ة دب����ي �سمن 
تقرير تناف�سية املواهب العاملي للأعوام 
املقبلة. كما يعك�س حمور جذب املواهب 
على  دب��ي  حتلتها  التي  املكانة  العاملية، 
اخلارطة العاملية، ومدى تطلع اأ�سحاب 
الأعمال  رواد  م��ن  وغ��ريه��م  اخل����ربات 
اإىل  امل��ج��الت  وامل��ب��ت��ك��ري��ن م��ن خمتلف 
ال��ع��م��ل وال��ع��ي�����س يف دب����ي، الأم����ر الذي 
يعزز بدوره من الناجت املحلي لقت�ساد 
اإم�����ارة دب����ي«. وق���ال ال��ه��ام��ل��ي: “نتائج 
اأخ���رى  ال��ع��امل��ي��ة تعك�س م���رة  ال��ت��ق��اري��ر 
على  دب��ي  بها  تتمتع  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة  على 
خارطة التناف�سية العاملية، واأنها واحدة 
امل���دن الق��ت�����س��ادي��ة واملق�سد  اأب����رز  م��ن 
التناف�سية،  الأع���م���ال  مل��م��ار���س��ة  امل��ث��ايل 
وال��ع��ي�����س ب��رخ��اء واأم����ن م�����س��ت��دام. كما 
العاملية  امل��واه��ب  تناف�سية  تقرير  يبني 

•• دبي-وام:

مذكرتي  ام�س  اجلنوب”  “دبي  وقعت 
ال�سيني  “املجل�س  م��ن  ك��ل  م��ع  تفاهم 
“الغرفة  و  الدولية”  التجارة  لرتويج 
ال�سينية للتجارة الدولية يف �سنغهاي” 
لتقوية  احل��ث��ي��ث��ة  م�����س��اع��ي��ه��ا  اإط�����ار  يف 
بني  والتجارية  القت�سادية  ال��رواب��ط 
مبادرة  يف  متينة  اأ�س�سا  لت�سع  البلدين 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  والطريق”  “احلزام 
ربط الأ�سواق الأوروبية والآ�سيوية عرب 
عجلة  دفع  �ساأنها  من  �سخمة  م�ساريع 

النمو القت�سادي العاملي.
جرى توقيع مذكرتي التفاهم يف مقر 
“دبي اجلنوب” من قبل كل من �سعادة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال���زف���ني  خ��ل��ي��ف��ة 
للطريان”  دب���ي  م��دي��ن��ة  “موؤ�س�سة  ل��� 
نائب  ت�����س��ني  وي����و  اجلنوب”  و”دبي 
“املجل�س  يف  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
و  الدولية”  التجارة  لرتويج  ال�سيني 
يف  الدولية  للتجارة  ال�سينية  “الغرفة 
اأهمية  على  التاأكيد  و�سط  �سنغهاي” 
امل�سرتكة  اجل���ه���ود  وت���وج���ي���ه  ت��وح��ي��د 
ل��ت��ق��وي��ة اأط����ر ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي خللق 
فر�س  وتطوير  للأعمال  جديدة  اآف��اق 
داعمة  نوعية  م�ساريع  لتنفيذ  واع���دة 
مل�سار النمو القت�سادي يف كل من دبي 

و�سنغهاي.
وت��ك��م��ن اأه��م��ي��ة م��ذك��رت��ي ال��ت��ف��اه��م يف 
كونهما بوابة مثالية ل�ستك�ساف فر�س 
الأعمال �سمن اأبرز القطاعات احليوية 

الإلكرتونية  ال���ت���ج���ارة  راأ����س���ه���ا  وع��ل��ى 
التوريد  و���س��ل�����س��ل��ة  وال���ل���وج�������س���ت���ي���ات 
دعائم  مبجملها  متّثل  والتي  والتجارة 
متينة لتوجيه دفة التنويع القت�سادي 
ال�������ذي ت��ن��ت��ه��ج��ه اإم���������ارة دب������ي ودول������ة 

الإمارات.
ومبوجب التعاون اجلديد تعتزم “دبي 
الوفود  خمتلف  ا�ست�سافة  اجلنوب” 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��ج��اري��ة م��ن ال�سني 
الإمارات  بال�ستثمار يف دولة  والراغبة 
متكاملة  حمفظة  ت��ق��دمي  ع��ن  ف�سل 
م��ن ح��ل��ول الأع���م���ال وخ���دم���ات الدعم 
وال���س��ت�����س��ارات ال��لزم��ة ل��ب��ن��اء ح�سور 
قوي �سمن الأ�سواق الإقليمية انطلقا 

ا�ستثمارية  كوجهة  تربز  التي  دبي  من 
مف�سلة لل�ستثمارات ال�سينية املبا�سرة 
درهم  م��ل��ي��ار   2،5 حجمها  ب��ل��غ  وال��ت��ي 

خلل العام 2018.
اإمكانية  ب��ح��ث  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ان  وات��ف��ق 
“املجل�س  ل����  ر���س��م��ي  م��ك��ت��ب  ت��اأ���س��ي�����س 
ال�سيني ل��رتوي��ج ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة يف 
خدمة  ���س��ب��ي��ل  يف  دب����ي  يف  �سنغهاي” 
اأ�سواق  يف  العاملة  ال�سينية  ال�سركات 

اخلليج العربي و املنطقة.
ال�سني  اإن  الزفني  خليفة  �سعادة  وق��ال 
مت�������س���ي ق����دم����ا يف ت���ع���زي���ز ال����رواب����ط 
والدبلوما�سية  وال�ستثمارية  التجارية 
دولة  �سيما  ل  العربي  اخلليج  دول  مع 

اأك��رب �سريك  ث��اين  التي تعد  الإم����ارات 
توقيع  اأّن  اإىل  ..لف����ت����ا  ل��ه��ا  جت�����اري 
مذكرتي التفاهم مع “املجل�س ال�سيني 
و”الغرفة  الدولية”  التجارة  لرتويج 
ال�سينية للتجارة الدولية يف �سنغهاي” 
ميثل خطوة متقدمة على درب توظيف 
الإمكانات امل�سرتكة يف خدمة التطلعات 
ال����ع����لق����ات  ت����وط����ي����د  اإىل  ال�����رام�����ي�����ة 
يف  – ال�سينية  الإم���ارات���ي���ة  ال��ت��ج��اري��ة 
الأن��ظ��ار نحو  ال���ذي تتجه فيه  ال��وق��ت 
ب����دور حم����وري يف  ال��ت��ي ت�سطلع  دب���ي 
والطريق”  “احلزام  م���ب���ادرة  اإجن�����اح 
ويف  التناف�سية  مقوماتها  اإىل  بالنظر 
املتطورة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  م��ق��دم��ت��ه��ا 

الذي ي�سمل ا�ستبيان ما ل يقل عن 63 
ا�ستمرارية  ال��ع��امل��ي��ة،  الق��ت�����س��ادات  م��ن 
اإمارة دبي يف تطوير ال�سيا�سات، والعمل 
ل�سمان  امل��واه��ب  وا�ستبقاء  ج��ذب  على 
ويوا�سل  الأع���م���ال«.  رفاهية  ا�ستدامة 
التقارير  تقدمي  للتناف�سية  دبي  مكتب 
ذات �سلة، وتنظيم ور�س العمل ملختلف 
اجلهات احلكومية وجمتمعات العمال 
القطاعات  ج��م��ي��ع  م��ت�����س��م��ن��اً  دب����ي  يف 
لل�ستفادة  اإع��داده��م  بهدف  الرئي�سية 
للتناف�سية  امل����ت����اح����ة  ال����ف����ر�����س  م�����ن 
جانب  اإىل  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  وال���ت���ح���دي���ات 
ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة ل��ت��وح��ي��د ال��ت��وج��ه��ات يف 
ترجمتها  مي��ك��ن  ال��ت��ي  امل���ج���الت،  �ستى 
داع��م��ة وحمفزة  م���ب���ادرات وح��ل��ول  اإىل 

لقت�ساد دبي امل�ستدام.

العالية واملوقع  اللوج�ستية  والإمكانات 
و�سل  �سلة  باعتبارها  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
الزفني  واأ���س��اف  وال��غ��رب.  ال�سرق  ب��ني 
رحبة  اآف��اق��ا  يفتح  اجل��دي��د  التعاون  اأن 
ال�سركات  املزيد من  اأمامنا ل�ستقطاب 
مما  بال�ستفادة  ترغب  التي  ال�سينية 
ا�ستثمارية  م��ن خ��ي��ارات  دب��ي  ب��ه  تزخر 
واعدة �سمن قطاعات حيوية يف مبادرة 
“احلزام والطريق” ..متطلعا اإىل دور 
التجارية  ال��رواب��ط  توطيد  يف  رئي�سي 
دب��ي و�سنغهاي من  ب��ني  والق��ت�����س��ادي��ة 
خ���لل و���س��ع خ��ربات��ن��ا واإم��ك��ان��ات��ن��ا يف 
يف  العاملة  ال�سينية  ال�سركات  خدمة 

الإمارة والبالغ عددها 4 اآلف �سركة.

•• دبي-الفجر:

دب��ي عن  و�سناعة  اأعلنت غرفة جت��ارة 
التجارة  غرف  حتالف  وثيقة  توقيعها 
ل���دع���م امل���ن���اخ، وال���ت���ي ت�����س��م��ن��ت تعهد 
وان�سمام اأكر من 450 غرفة جتارة 
حول العامل بهدف اإيجاد حلول فعالية 
الب�سمة  وخ��ف�����س  امل���ن���اخ���ي،  ل��ل��ت��غ��ري 
التجارة  غ���رف  ل��ن�����س��اط��ات  ال��ك��رب��ون��ي��ة 

على الفور.
موؤخراً  اأطلقت  التي  الوثيقة،  وت�سم 
امل��وؤمت��ر احل���ادي ع�سر للحتاد  خ��لل 
لغرفة  التابع  ال��ت��ج��ارة،  لغرف  العاملي 
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة يف م��دي��ن��ة ري���و دي 
ج��ان��ريو ب��ال��ربازي��ل، غ��رف جت���ارة من 
ح����ول عامل  ب������ارزة  ودول  ق������ارات  ���س��ت 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأب���رزه���ا 
اأفريقيا  وج���ن���وب  وال���ه���ن���د  وال�������س���ني 

ونيجرييا. 
و�سارك يف توقيع الوثيقة �سعادة حمد 
لغرف  العاملي  الحت��اد  رئي�س  بوعميم، 

ال��ت��ج��ارة، وامل���دي���ر ال��ع��ام ل��غ��رف��ة دبي، 
لغرفة  العام  الأمني  الها�سمي،  وح�سن 
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة- الإم�����ارات، ومدير 

اإدارة العلقات الدولية يف غرفة دبي.
وت�سمنت الوثيقة تعهد غرف التجارة 
العاملي  امل���ع���دل  ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��دي��د 
ل��زي��ادة درج���ات احل���رارة ب��� 1.5 درجة 
م��ئ��وي��ة، ودع���م ه��دف ال��و���س��ول ل�سايف 
ب��ح��ل��ول العام  ان��ب��ع��اث��ات ���س��ف��ر ع��امل��ي��اً 
2050، والتعاون مع القطاعني العام 
للتغري  واخلا�س لإيجاد حلول فعالية 
الكربونية  الب�سمة  وخف�س  امل��ن��اخ��ي، 

لن�ساطات غرف التجارة على الفور.
مواجهة  اأن  على  الوثيقة  ورك��زت  كما 
ال��ت��غ��ري امل���ن���اخ���ي ح���اج���ة م��ل��ح��ة، لأن 
ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي ي��وؤث��ر ع��ل��ى اإم�����دادات 
وقدرة  التحتية  البنية  وي��دم��ر  امل��ي��اه، 
ال��ك��وك��ب ع��ل��ى ال��ت��ط��ور. ودع���ت وثيقة 
ل�سمان  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ع��اون  اإىل  التعهد 
م�ستوى  ع��ل��ى  مناخية  ح��ل��ول  تطبيق 
اإىل اقت�ساديات نظيفة  اأو�سع للو�سول 

وم�ستدامة. واأ�سار �سعادة حمد بوعميم 
التجارة  غ��رف  حت��ال��ف  وثيقة  اأن  اإىل 
لدعم املناخ توفر من�سة لغرف التجارة 
ملواءمة وتعزيز جهودها للحد من تاأثري 
تغري املناخ وتعزيز املمار�سات التجارية 
هذه  اأه��داف  اأن  اإىل  م�سيًفا  امل�سوؤولة، 
اتفاقية  م��ع  ت��ت��واف��ق  العاملية  الوثيقة 

باري�س ب�ساأن التغري املناخي. 
التجارة  غ����رف  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأ�����س����اف 
مواجهة  يف  ه��ام��اً  دوراً  تلعب  العاملية 
التغري  مثل  امللحة  العاملية  التحديات 
املوؤ�س�سات  ل��ه��ذه  ميكن  حيث  امل��ن��اخ��ي، 
التغري  م��ن  للحد  فعاّلة  حلول  اإي��ج��اد 
امل��ن��اخ��ي وح���ث اأع�����س��ائ��ه��ا ع��ل��ى تقليل 
البيئة،  ع��ل��ى  ال�����س��ل��ب��ي��ة  مم��ار���س��ات��ه��ا 
اأوائ����ل الغرف  ال��غ��رف��ة م��ن  اأن  م���وؤك���داً 
اإىل  كذلك  لفتاً  الوثيقة،  وقعت  التي 
اأع�سائها  ت�سجيع  على  الغرفة  حر�س 
العمل  دب��ي على  الأع��م��ال يف  وجمتمع 
م�ستقبل  ل�سمان  ال��وث��ي��ق��ة  ه���ذه  ع��ل��ى 

اأكر ا�ستدامة. 

التجارة  لغرف  العاملي  الحت��اد  وي�سم 
يف ع�سويته اأكر من 12،000 غرفة 
احلادية  ال����دورة  �سهدت  حيث  جت���ارة، 
ع�����س��ر م��ن امل���وؤمت���ر م�����س��ارك��ة م��ا يزيد 

عن 80 متحدثاً يف حوايل 25 جل�سة 
متنوعة  عمل  وور���س��ة  تفاعلية  نقا�س 
وعمل  الدولية  التجارة  تهم  املوا�سيع 

غرف التجارة العاملية.

»دبي اجلنوب« ت�شت�شرف اآفاق دعم »احلزام والطريق« 
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املال والأعمال

�شمن مبادرة مبتكرة حتمل ا�شم »ريو�ش«

اأرا�شي دبي تطرح 4 منتجات ا�شتثمارية جديدة يف �شوق دبي العقاري
% لت�شجل 119 مليار درهم يف 6 اأ�شهر الت�شرفات العقارية يف الربع االأول تنمو  8 

•• دبي-الفجر:

اأعلنت دائرة الأرا�سي والأم��لك يف دبي، 
اأم�س،  ي��وم  اأق��ي��م  خ��لل م��وؤمت��ر �سحفي 
ال�ستثمار  “فر�س  م��ب��ادرة  اإط����لق  ع��ن 
)ري������و�������س(.  العقاري”  ال����ق����ط����اع  يف 
وت��ع��د امل���ب���ادرة اجل��دي��دة اأ���س��ل��وب��اً جديداً 
ل�ستقطاب امل�ستثمرين من كافة ال�سرائح 

القت�سادية.
اأج���ري���ت درا�سة  اإط����لق امل�����س��روع،  وق��ب��ل 
ج��������دوى، ك���م���ا مت الط��������لع ع���ل���ى اأه����م 
العملية  وال��ت��ج��ارب  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���س��ات 
املحلية والعاملية، كما �سّكلت جلنة خا�سة 
ملتابعة امل�سروع وتطويره. ومبوجب هذه 
املنتجات  املبادرة، �سيتم طرح العديد من 
ال�ستثمارية املهمة، ومن اأبرزها �سناديق 
ال�ستثمار العقارية اجلماعية، واإجراءات 
بت�سجيل  اخل���ا����س���ة  اجل���زئ���ي���ة  امل���ل���ك���ي���ة 
ال�سركاء،  م��ن  ل��ع��دد  امل��م��ل��وك��ة  ال���وح���دات 
اإ�سافة  بالتملك،  املنتهي  الإيجار  ونظام 

اإىل تطبيقات املحافظ ال�ستثمارية.

حمفز جديد لل�شوق
مت اع���ت���م���اد ه����ذا امل�������س���روع ل��ي��ك��ون اأح���د 
حم����ف����زات ال���ق���ط���اع ال����ع����ق����اري يف دب����ي، 
الإبداع   “خمترب  خمرجات  على  اعتماًدا 
2018”، حيث يتم حالياً �سياغة قانون 
العقارية،  ال�ستثمارية  باملحافظ  خا�س 
ول ي���زال قيد الع��ت��م��اد وامل��راج��ع��ة لدى 

اجلهات املخت�سة.
ويف �سرح مف�سل لهذه املبادرة، قال �سعادة 
�سلطان بطي بن جمرن، مدير عام دائرة 
الأرا�سي والأملك يف دبي: “اإننا نرتبط 
العديد  مع  وبناء  مثمر   تعاون  بعلقات 
�سركاء  ليكونوا  ال�سوق،  الأط��راف يف  من 
العقاري.  امل�ستقبل  �سنع  يف  حقيقيني 
جديدة  ا�ستثمارية  باقة  باإطلق  ونفخر 
ت��ع��زز م���ن ج��اذب��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال��ع��ق��اري��ة يف 
اآف���اق م��ن الريادة  ل��لن��ط��لق نحو  دب���ي، 
خللها  ن�سيغ  مهمة  مرحلة  يف  العاملية 
م�سارف  على  واأننا  ل�سيما  جديدة،  روؤى 
دبي”.   2020 “اإك�سبو  العاملي  احل��دث 
تعك�س  “ريو�س”  ب��اق��ة  ع��ن  ال��ك�����س��ف  اإن 
ال��ت��اأث��ري الإي��ج��اب��ي ل��لأف��ك��ار امل��ب��ت��ك��رة يف 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري، وم��ا بذلته الأط���راف 
مع  تتناغم  خمل�سة  جهود  من  املختلفة 
احلياة  جل���ودة  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
2031 التي ميكن اأن ترتجم على اأر�س 
الواقع من خلل حتقيق التكامل يف العمل 
احلكومي، وبناء ال�سراكات ال�سرتاتيجية 
مع القطاع اخلا�س واملجتمع القت�سادي 

ككل يف دبي والعامل«.
بالقول:  ح��دي��ث��ه  جم����رن  ب���ن  واخ���ت���ت���م 
التي  بروؤية ثمار جهودنا  “نفخر جميًعا 
ت�سهم يف جعل الإم���ارات رائ��دة يف جمال 
الأ�سعد  ���س��ع��ب��ه��ا  ل��ي��ك��ون  احل���ي���اة،  ج����ودة 
ع��امل��ًي��ا. اإن���ن���ا ن��ط��م��ح اإىل م�����س��ارك��ت��ك��م يف 
اإ�سهامات  �سياغة ق�سة جناح مبنية على 
ملنهج  اأ�س�س قوية  لتعزيز  �سركائنا،  ودعم 
ا�ستثماري عقاري، يجعل من دبي وجهة 
ك���ل انحاء  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن م���ن  م��ث��ال��ي��ة 

العامل«.

ت�شهيل االإجراءات
“مركز  مت حالًيا اعتماد مكتب خا�س يف 
والأم�����لك  الأرا�����س����ي  دائ�����رة  يف  كيوب” 
لت�سهيل كافة اإجراءات الت�سجيل واملتابعة 
لهذا امل�سروع يف مكان واحد، كما �ستعتمد 
تتعلق  جمموعة من المتيازات اخلا�سة 
بالت�سجيل العقاري و�سروطه. و�سيتم بناء 
لتقدمي  خا�س  اإل��ك��رتوين  توا�سل  موقع 
كافة اخلدمات الكرتونية والإجابة لكافة 

ال�ستف�سارات يف امل�ستقبل.
ويتوقع من هذه املبادرة اأن ت�سهم يف زيادة 
يف  العقاري  ال�سوق  يف  امل�ستثمرين  ح�سة 
اإمارة دبي يف ا�ستثمارات املحافظ العقارية 
مكانتها  ت��ر���س��ي��خ  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��امل��ي��ة، 
وا�ستقطاب  وال��ت��ن��اف�����س��ي��ة،  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
للقطاع  ج���دي���دة  اأح��ن��ب��ي��ة  ا����س���ت���ث���م���ارات 
اإيجاد  على  امل��ب��ادرة  و�ست�ساعد  العقاري. 
العقاري  ال�ستثمار  جلذب  جديدة  طرق 
اأفكار  وخلق  املجتمع،  من  جديدة  لفئات 
ا�ستثمارية مبتكرة، وتوفري بيئة تناف�سية 
وبرامج  مبادرات  خلق  للمطورين  ت�سمح 

ت�سويقية تناف�سية.
بن غليطة  م��روان  املهند�س  �سعادة  وق��ال 
التنظيم  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر 
العقاري  دب����ي  ����س���وق  “يعد  ال���ع���ق���اري: 
هذه  وتكمل  لل�ستثمارات،  ج��اذًب��ا  اليوم 
امل���ب���ادرة ج��ه��ود ال�����س��ن��وات ال�����س��اب��ق��ة التي 
ق��ام��ت ب��ه��ا اأرا����س���ي دب���ي م��ن خ���لل هذه 
لتعزيز  ت��ط��ل��ع��ات��ن��ا  ل���ت���واك���ب  امل���ن���ت���ج���ات 
ال�����س��وق، مب��ا ي��ت��ن��اغ��م م��ع روؤي����ة ور�سالة 
عوامل  ثلثة  على  ترتكز  التي  ال��دائ��رة 
وال�سعادة.  البتكار  الثقة  وه��ي:  رئي�سة، 
وم���ن ����س���اأن ه���ذه امل���ب���ادرة اأن ت�����س��اع��د يف 
بيع  يف  التقليدية  الأمن��اط  عن  خروجنا 
عمليات  وهي  العقارات،  وت�سجيل  و�سراء 
التكنولوجيا  ت��ب��ن��ي  ال���ي���وم  ع��ل��ي��ن��ا  حت��ت��م 
اإطلق  مت  هنا  وم��ن  التغيري.  واحت�سان 
منتجات عقارية مب�ساهمة من املطورين 
جلذب م�ستثمرين جدد. لقد كان ال�سوق 

فئة معينة  ي�ستهدف  ال�سابق  العقاري يف 
لكننا  الأث���ري���اء،  وه���م  امل�ستثمرين،  م��ن 
املنتجات  ه���ذه  خ���لل  م��ن  ال��ي��وم  ن�سعى 
من  اأك����رب  ���س��ري��ح��ة  تغطية  اإىل  الأرب���ع���ة 
وخارجها،  ال���دول���ة  داخ����ل  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
ملنحهم فر�سة التملك يف دبي وال�ستفادة 

من العوائد املجزية«.
من جهتها اأكدت ماجدة علي را�سد، املدير 
التنفيذي لقطاع ت�سجيع واإدارة ال�ستثمار 
العقاري اأن هذه املبادرة ت�سب يف حماور 
الإمارات”،  يف  ال��ت�����س��ام��ح  “عام  م���ب���ادرة 
العقول  مع  بالعمل  فخرها  عن  واأعربت 
العقارية املبتكرة التي جتعل من الإجناز 
والنجاح واقعاُ ولي�سبح امل�ستحيل ممكناً. 
واأ�سافت: “ي�سرنا اإطلق باقة “ريو�س” 
التي جاءت بف�سل جهود وم�ساعي الدائرة 
و�سركائها ال�سرتاتيجيني، لنتمكن �سوًيا 
جديدة  ا�ستثمارية  منتجات  اإط��لق  من 
من �ساأنها اأن تعمل على تعزيز ال�ستثمار 
اجل���م���اع���ي، وط������رح ح���ل���ول وام���ت���ي���ازات 
دبي  يف  ال�ستثمار  فر�س  جتعل  متفردة، 
�سرائح  كافة  للجميع ويف متناول  متاحة 

املجتمع املحلي والعاملي«.
الأول  ال��رب��ع  “ �سجل  را���س��د:  واأ���س��اف��ت 
زي�������ادة يف   2019 ال����ع����ام اجل�������اري  م����ن 
 ،8% ق��دره��ا   العقارية  الت�سرفات  منو 
العام  م��ن  الأول  ب��ال��رب��ع  م��ق��ارن��ت��ه  ع��ن��د 
ال��ع��ق��اري يف  ال�����س��وق  وا�ستقبل  امل��ن�����س��رم. 
 2019 العام  من  الأوىل  ال�ستة  الأ�سهر 
مليار   119 جمموعها  بلغ  ا�ستثمارات 
امل�ستثمرين  من��و  و���س��ل  ح��ني  يف  دره����م، 

�سوق  �سهد  كما   ،2800 اإىل  الن�سطني 
دب�����ي ال���ع���ق���اري دخ������ول ع�����دد ك���ب���ري من 

امل�ستثمرين اجلدد.«
اأنها  على  اجل��دي��دة  امل��ب��ادرة  اإىل  وينظر 
التي  املبتكرة  امل���ب���ادرات  م��ن  فئة  ب��اك��ورة 
�ست�سهم يف بناء قاعدة ومن�سة ا�ستثمارية 
دب���ي، يف ظل  حت��اك��ي تطلعات وت��وج��ه��ات 
ال��ن��ج��اح ال����ذي ت�����س��ه��ده دول����ة الإم������ارات 
املرتبة  على  ا�ستحوذت  اأن  بعد  العربية، 
م�ستقبل  يف  ال��ث��ق��ة  يف  ع���امل���ي���اً  ال��ث��ان��ي��ة 

القت�ساد.
وقال ماجد �سقر املري، املدير التنفيذي 
العقارية  واخل���دم���ات  الت�سجيل  ل��ق��ط��اع 
اجلزئية  امللكية  “تعترب  دب��ي:  اأرا�سي  يف 
وهي  ال���دائ���رة،  اأطلقتها  ج��دي��دة  م��ب��ادرة 
الوجهات  اأك������رب  يف  ب����ه  م���ع���م���ول  ن���ظ���ام 

الإ�ستثمارية يف العامل.
الفر�س  ���س��ب��اق��ة يف  ال���ي���وم  دب����ي  وت���ع���د   
ال���س��ت��ث��م��اري��ة اجل���دي���دة، ل��ت��وف��ري املجال 
اأمام �سرائح اأو�سع من امل�ستثمرين. ويعني 
ملكية  يف  املت�ساوية  امل�ساركة  ذات��ه  النظام 
ع��دده��م من  ي���رتاوح  اأ�سخا�س  ب��ني  عقار 
2 اإىل 4 م�ستثمرين، و�ستكون يف البداية 
بالن�سبة  اأما  الفندقية.  للمن�ساآت  متاحة 
اإىل الت�سريعات اخلا�سة بالت�سجيل، فاإننا 
القائمة واملعمول  الت�سريعات  نرتكز على 

بها«. 

اتفاقيات وتكرمي  4
مت ع���ل���ى ه���ام�������س احل������دث ت���وق���ي���ع اأرب�����ع 
ات��ف��اق��ي��ات ك��ان��ت ث���لث م��ن��ه��ا ب��ني دائرة 

ووقعت  دب�����ي.  يف  والأم�������لك  الأرا�����س����ي 
بخ�سو�س  دبي”  “اإيثي�س  م��ع  الأوىل 
ال��ت��ع��اون م���ع ال���دائ���رة يف جم���ال تقدمي 
العقاري،  والرتويج  ال�ست�سارات  خدمات 
وخ����ا�����س����ة ال�����س����ت���������س����ارات وال����درا�����س����ات 
العقارية  وال���رتوي���ج���ي���ة  ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة 
العقارية.  )ك��لود(  ال�سحابية  للمحافظ 
وكانت الثانية مع “اإنف�ستربيدج كابيتال 
املحدودة” ب�ساأن التعاون يف جمال تقدمي 
ال�ستثمار  لقنوات  ال�ست�سارات  خدمات 
“بي�سرت  م��ع  والثالثة  دب���ي،  يف  ال��ع��ق��اري 
مع  التعاون  ب�ساأن  اإنف�ستمنت”  كابيتال 
الرقمية  التطبيقات  جم��ال  يف  ال��دائ��رة 
وجمعت  العقارى.  والرتويج  وال�ستثمار 
التفاقية الرابعة بني �سركة ماج للتطوير 
وبني “اإيثي�س”، لتكون اأول اتفاقية توقع 
ا�ستثمار  �سركة  وب��ني  عقاري  مطور  بني 

جماعي �سمن مبادرة “ريو�س«.
وح��ر���س��ت دائ���رة الأرا���س��ي والأم����لك يف 
الأ�سخا�س  م���ن  ع���دد  ت��ك��رمي  ع��ل��ى  دب���ي 
القائمة:  و�سمت  وال�سركات،  واملوؤ�س�سات 
�سعادة عارف اأمريي من مركز دبي املايل 
املالية،  ل��ل��خ��دم��ات  دب���ي  �سلطة  ال��ع��امل��ي، 
كابيتال  “انف�ستربيدج  للتطوير،  م���اج 
دب��ي الوطني  الإم����ارات  امل��ح��دودة، �سركة 
الإمارات   ،REIT ENBD- “ريت« 
Emirates REIT، »اإيثي�س  ريت - 
كابيتال  “بي�سرت  امل�����س��رق،  ب��ن��ك  دبي”، 
اإنف�ستمنت”، �سالح طباخ من �سركة دلتا، 
موؤ�س�سة  لومي،  �سركة  من  قرين  يو�سف 

بن�سمارك للحلول الرقمية.

موانئ اأبوظبي تنال العتماد البالتيني 
من »امل�شتثمرون يف املوارد الب�شرية«

•• اأبوظبي-الفجر: 

اعرتافا بو�سوح روؤيتها وجناحها يف اإر�ساء ثقافة عمل حمفزة تعزز النمو امل�ستدام 
من  العاملي  البلتيني  الع��ت��م��اد  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  نالت  النتائج،  اأف�سل  وحتقق 
ت�سم معايري متكاملة  عاملية  وهي موا�سفة  الب�سرية”،  امل��وارد  “امل�ستثمرون يف 
العن�سر  وه��و  الأه��م  امل��ال  راأ���س  الرتكيز على  الأداء وتطويره من خ��لل  لإدارة 
الأو�سط  ال�سرق  موؤ�س�سة يف  اأول  اأبوظبي  تكون موانئ  الجن��از  وبهذا  الب�سري.  
يعترب  وال��ذي  الب�سرية”،  امل��وارد  يف  “امل�ستثمرون  من  البلتيني  العتماد  تنال 
اأعلى تقييم �سمن موؤ�سرات هذه املوؤ�س�سة، وذلك لتميز ال�سركة يف حتقيق نتائج 
م�ستدامة من خلل الإدارة الفعالة للموارد الب�سرية.   ويذكر اأن ح�سول موانئ 
تقييم  لعملية  قد خ�سع  الأوىل  املحاولة  البلتيني  من  العتماد  على  اأبوظبي 
الكمية  املعلومات  جمع  حيث  امل�ستقلني،  املقيمني  اأح��د  بها  ق��ام  و�سارمة  وا�سعة 
والنوعية من خمتلف وحدات الأعمال التابعة ملوانئ اأبوظبي لدرا�سة بيئة العمل 
وكيفية اإجناز الأعمال.   واأ�سار الكابنت حممد جمعة ال�سام�سي، الرئي�س التنفيذي 
اأبوظبي  موانئ  مكانة  على  ال�سوء  يلقي  املهم  الإجن��از  هذا  ب��اأن  اأبوظبي،  ملوانئ 
وجناحها يف حتقيق اإدارة فعالة للموارد الب�سرية وار�ساء منوذج عمل ناجح وبيئة 
متميزة ت�سجع على تطوير املواهب والبتكار. وقال: “احل�سول على اأعلى تقييم 
من موؤ�س�سة عاملية مرموقة يعك�س مدى التزام واحرتافية وتفاين موظفي موانئ 
اأبوظبي وحر�سهم على حتقيق اأف�سل النتائج. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإنه ي�سكل 
خطوة مهمة يف م�سرية ال�سركة الرامية اإىل اإر�ساء منوذج يحتذى به يف حتقيق 
التقييم  على  باحل�سول  ف��خ��ورون  “نحن  واأ���س��اف،  امل�����س��ت��دام.«   والنمو  النجاح 
البلتيني يف اأول م�ساركة. لقد اأتاحت لنا عملية التقييم فر�سة مهمة لتطوير 
قدماً  ونتطلع  التح�سني.  تتطلب  التي  امل��ج��الت  وحت��دي��د  لدينا  ال��ق��وة  مكامن 
لتعزيز خطة النمو امل�ستقبلية من خلل الرتكيز على راأ�س املال الب�سري وتوفري 
كافة ال�سبل التي ت�سهم يف الرتقاء بقدرات موظفينا وموؤهلتهم لي�ساهموا ب�سكل 
النتائج.« ومن جانبه، تقدم ديفيد ديل،  اأف�سل  ال�سركة وحتقيق  اأكرب يف خدمة 
“امل�ستثمرون يف املوارد الب�سرية الدويل، اإيرلندا ال�سمالية وويلز، بتهنئة  رئي�س 
لتحقيق  اأبوظبي  ملوانئ  بالتهنئة  �سخ�سياً  اأتقدم  اأن  “اأود  وقال:  اأبوظبي  موانئ 
هذا الجناز الرائع. ويف احلقيقة، فاإن %1 فقط من املوؤ�س�سات اخلا�سعة لتقييم 
حتقيق  يف  جناحها  يعك�س  م��ا  البلتيني،  العتماد  نالت  ال��ع��امل  ح��ول  املوؤ�س�سة 
التميز واللتزام بتعزيز مهارات جميع املوظفني لتحقيق اأف�سل النتائج. اإن جناح 
موانئ اأبوظبي لتكون اأول موؤ�س�سة بدولة الإمارات وال�سرق الأو�سط حت�سل على 
تلتزم  ناجحة  كبيئة عمل  املميزة  ال�سوء على مكانتها  يلقي  البلتيني  العتماد 

بالتطوير، وهو تقييم ي�ستحق كل الفخر والإ�سادة.«  

مليار درهم ا�شتثمارات البنوك   90.4
الإماراتية يف ال�شعودية وم�شر

•• اأبوظبي-وام:

وم�سر  ال�سعودية  من  كل  يف  الإم��ارات��ي��ة  البنوك  ا�ستثمارات  قيمة  ارتفعت 
ت�سكل   ،2019 ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  نهاية  م��ع  دره��م  مليار   90.4 اإىل 
امل�ستثمرة يف اخل��ارج والتي بلغت  اأ�سولها  اإجمايل  %15.5 من  ما ن�سبته 
582 مليار درهم خلل �سهر مار�س من العام ذاته. وبح�سب الأرقام  نحو 
البنوك  ا�ستثمارات  املركزي فل زالت قيمة  الإم��ارات  ال�سادرة عن م�سرف 
الإماراتية وفروعها واملوؤ�س�سات التابعة لها عند اأعلى م�ستوياتها يف اململكة 
املتحدة وبقيمة و�سلت اإىل نحو 61 مليار درهم. ويعترب النظام امل�سريف يف 
دولة الإمارات �سمن قائمة الأكرب من حيث قيمة الأ�سول يف منطقة ال�سرق 
اإجمايل  بلغ  اجل��اري  العام  من  مار�س  نهاية  ويف  اأفريقيا.  و�سمال  الأو�سط 
الأ�سول القائمة نحو 2.9 تريليون درهم تقريبا. ويت�سح من خلل اأرقام 
العربية  اململكة  الإماراتية يف  البنوك  ا�ستثمارات  اأن قيمة  املركزي  امل�سرف 
ال�سعودية بلغت نحو 47 مليار درهم مع نهاية �سهر مار�س 2019 يف حني 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  و  دره��م  مليار   43.4 قيمتها يف م�سر  و�سلت 
37 مليار درهم وجزر الكاميان 37 مليار درهم اأي�سا و25 مليار درهم يف 

الهند ونحو 21 مليار .

التقرير اليومي للت�شرفات العقارية

مليار درهم ت�شرفات العقارات يف دبي  2.8
•• دبي-الفجر:

حققت الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي و الأملك يف دبي اأكر من 2.8 
 300 بقيمة  مبايعة   147 ت�سجيل  اأم�س  ال��دائ��رة  �سهدت  حيث  دره��م  مليار 
 131 و  100 مليون دره��م  16 مبايعة للأرا�سي بقيمة  مليون دره��م، منها 
اأه��م مبايعات  200 مليون دره��م. و قد ج��اءت  الفلل بقيمة  و  لل�سقق  مبايعة 
تليها  الرابعة  جنوب  الرب�ساء  منطقة  فى  دره��م  مليون   41 بقيمة  الأرا���س��ي 
مبايعة بقيمة 19 مليون درهم فى منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 14 
 5 ال�سفا  مليون دره��م فى منطقة نخلة جمريا. و قد ت�سدرت منطقة وادي 
املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 2 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وتلتها 
6 مليون درهم وثالثة فى  2 مبايعة بقيمة  بت�سجيلها  الأول  منطقة معي�سم 

يتعلق  اأم��ا فيما  دره��م.  8 مليون  بقيمة  2 مبايعة  بت�سجيلها  الثنيه اخلام�سة 
باأهم مبايعات ال�سقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 مليون درهم مبنطقة 
6 مليون درهم فى منطقة برج  املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  2 كاأهم  جزيرة 
دب��ي. و قد  6 مليون دره��م فى منطقة مر�سى  اأخ��ريا مبايعة بقيمة  و  خليفة 
الفلل  ال�سقق و  املناطق من حيث عدد مبايعات  ت�سدرت منطقة مدينة املطار 
 5 ال�سفا  29 مليون درهم وتلتها منطقة وادي  24 مبايعة بقيمة  اإذ �سجلت 
بت�سجيلها 20 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وثالثة فى برج خليفة بت�سجيلها 
18 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم. و�سجلت الرهونات قيمة قدرها 2.5 مليار 
39 رهونات فلل  700 مليون درهم و  اأرا�سى بقيمة  32 رهونات  درهم منها 
 1.4 1.8 مليار درهم، و كان اأهمها مبنطقة برج خليفة بقيمة  و�سقق بقيمة 

مليار درهم واأخرى فى منطقة مر�سى دبي بقيمة 348 مليون درهم.

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
مذكرة �عالن بالن�شر

يف  �لدعوى 2019/892 ��شتئناف عمايل      
اىل امل�����س��ت��اأن��ف �����س����ده/1- ���س��ل��وب ���س��ل��ي��م��ان ���س��اي��د جم��ه��ول حمل 
 القامة مبا ان امل�ستاأنف/ان�ستايل العاملية املحدودة - فرع م د م �س

عمايل   2018/127٥2 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احل��ك��م  ا�ستاأنف  ق��د 
جزئي بتاريخ 2019/٣/27 وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق 
 ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2019/8/8
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
�إعالن عن بيع عقار باملز�د �الإلكرتوين 

عن طريق �شركة �الإمار�ت للمز�د�ت 
عن طريق �لن�شر بجريدتني ر�شميتني 

يف �لق�شية �لتنفيذية رقم 2018/611 ر�أ�س �خليمة
انتقال  ملكية  ال��ع��ق��ار  بيع  ع��ن  التنفيذ  دائ���رة   - الب��ت��دائ��ي��ة  اخليمة  راأ����س  حممكة  تعلن 
2013/944 فيل يف منطقة احلمراء تاون هاو�س TA-056 م�ساحتها 252.50 م 2 
بدون �سعر ا�سا�سي ، والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه / برينارد البريت جني فاكونري بتاريخ 
الثانية ع�سر  ال�ساعة  2019/7/31 عن طريق �سركة الإمارات للمزادات وذلك يف متام 

ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني %20 تدفع نقدا. 
الإلكرتوين  املوقع  على  ال��دخ��ول  الط��لع  او  الع��رتا���س  او  بال�سرتاك  يرغب  فعلى من 
دائرة  مراجعة  او   www.emiratesauction.ae ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  ل�سركة 

التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
ماأمور �لتنفيذ/  �شعيد �ل�شحي 

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

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
�عالن حكم بالن�شر

         يف  �لدعوى رقم 2019/55  جتاري جزئي 
نعلنكم   القامة  ابراهيم عبداهلل ح�سن جمهول حمل  املحكوم عليه/1- فهد  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    2019/٣/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
بان يوؤدي للبنك  املدعي عليه  بالزام  الوطني �س.م.ع  اعله ل�سالح/بنك الحتاد 
املدعي مبلغا وقدره )1٥8.69٣( درهم م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 
9% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2018/12/29 وحتى متام ال�سداد 
حكما  حماماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  بامل�ساريف  عليه  املدعي  والزمت 
مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

�عالن حكم بالن�شر
         يف  �لدعوى رقم 2019/256  جتاري جزئي 

دب��ي جمهول حمل  ف��رع   - ����س.م.ح  تريدنغ  روي��ال جولدن  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2019/4/14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   الق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/الفون للمقاولت �س.ذ.م.م بالزام ال�سركة املدعي 
عليها ان توؤدي لل�سركة املدعية مبلغا وقدره )2٣2.7٥7( درهم م�سافا اليه فائدة 
قانونية ب�سيطة قدرها 9% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 
2019/1/9 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها بامل�ساريف وخم�سمائة درهم 
املحاماه. حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني  اتعاب  مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/4882(

املنذر : الكواكب لإدارة العقارات 
املنذر اليه الأول : مطعم نيو كارينديريا ين تانداجن �سورا 

املنذر اليه الثاين : ري�سيلى كاملا اورتيز )حمرر ال�سيكات( - العنوان : جمهول حمل الإقامة 
ي�ستاأجر املنذر اليه حمل رقم 6 يف بناية ال�سروق بالكرامة من املنذر بعقد ايجار �سنوي بقيمة 17٥000 
دره��م )مائة وخم�سة و�سبعون الف دره��م( وارت��د �سيك ب��دون دفع من البنك م��وؤرخ يف 22/٣/2019 
ال�سيك  ال�سيك ول غرامة  بدفع قيمة  يقم  املتكررة مل  الودية  املطالبات  درهم ورغم  بقيمة 4٣7٥0 

املرتد املن�سو�س عليها يف عقد اليجار وقدرها 2000 درهم 
تاريخ  من  يوما  ثلثون  خلل  وغرامته  ال�سيك  قيمة  بت�سديد  باملبادرة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر  لذا 
ا�ستلم هذا الإنذار ويف حالة عدم الت�سديد �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية لدى ال�سادة/ 
مركز املنازعات اليجارية بدبي لتح�سيل قيمة ال�سيك وغرامته واخلء املاأجور  وحت�سيل اليجار 

املتاأخر وكافة الر�سوم وامل�ساريف. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/7872(

املخطر : حممد ابراهيم مو�سى فرج اهلل - فل�سطيني 
املخطر اليه : رجاء ممدوح عيد الن�سا�سره ، فل�سطني اجلن�سية 

العنوان : جمهول حمل الإقامة 
ب�سرورة  يبلغك  اليه  املخطر  اىل  املخطر  م��ن  امل��وج��ه  ال��ع��ديل  الإن����ذار  ه��ذا  مبوجب 
�سداد مبلغ )٣77.000 درهم( مبوجب اقرار مديونية موقع من املخطر اليه م�سدق 
وموثق ا�سول من الكاتب العدل بتاريخ 2016/2/7 حمرر رقم 2016/1/27711 يقر 
القانونية  الإج��راءات  باتخاذ  نقوم  �سوف  وال   ، للمخطر  اليه مبديونية  املخطر  فيه 
اليه  امل�ستحقة وحتميل املخطر  باملبلغ  الأداء للمطالبة  امر  اللزمة �سدك مبا فيها 

كافة امل�ساريف والتعوي�سات الناجمة عن ذلك. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2018/2718  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- الع�سر احلديث للعمال الفنيه �س.ذ.م.م وميثلها 
التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  احمد  بالتعاقد/وقار 
اأقام عليك الدعوى  �سركة الإم��ارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����له وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )22٥٣9.80(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2018/2729  تنفيذ مدين  
وميثلها  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ح�سني  ار�سد  �سده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب  القامة مبا  و�سياه جمهول حمل  اهلل  قانونا/اخطر ح�سني 
التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )2٥662.67(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/2778  تنفيذ مدين  

���������س.ذ.م.م - ميثلها  ل��ل�����س��ح��ن  ال�����س��ري��ع  امل��ن��ف��ذ �����س����ده/1- اخل����ط  اىل 
التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ت��ريى  قانونا:ماريتال 
اأقام عليك الدعوى  �سركة الإم��ارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����له وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )114٥1.46(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/2754  تنفيذ مدين  

قانونا/ - ميثلها  ����س.ذ.م.م  للتجارة  �ستون  ب��ريل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  قهوجي  �سالح  ط��ارق 
اأقام عليك الدعوى  �سركة الإم��ارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����له وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )24٥26.6٥(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/2738  تنفيذ مدين  

وميثلها  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  �سيف  خلفان  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
قانونا/حممد اف�سل غلم يا�سني جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )19748.41(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2018/2753  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- ار�سلن روؤف حممد روؤف للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
ميثلها قانونا/حممد روؤف حممد احمد جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )147٥4.16( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2018/2818  تنفيذ مدين  
���س.م.ح وميثلها قانونا/احمد حممد  اي��ه تي  اي��ه  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
احلجي احلمدان جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة 
الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )108٥4.46( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/2784  تنفيذ مدين  

وميثلها  ����س.ذ.م.م  الفنيه  للخدمات  ح�سني  اظهر  �سده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب  القامة مبا  احمد جمهول حمل  �سبري  بلل  قانونا/حممد 
التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )12847.41(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/2824  تنفيذ مدين  

مالكها/ وميثلها   - الن��رتن��ت  خلدمات  ال�ساهني  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حم��م��د ع��دن��ان حم��م��د ا���س��لم جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )621٥.62(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2018/2855  تنفيذ مدين  
نور  مالكها  وميثلها  للتجميل  مديحه  ���س��ال��ون  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  معبود  اف�سل  الم��ني 
اأقام عليك الدعوى  �سركة الإم��ارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����له وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )10224.88(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/2882  تنفيذ مدين  

وميثلها  �����س.ذ.م.م  الغذائية  امل���واد  لتجارة  �سناب  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
قانونا/ابو بكر احم علي جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
اأقام عليك الدعوى  �سركة الإم��ارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����له وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )19706.11(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/2783  تنفيذ مدين  

قانونا  ���س.ذ.م.م وميثلها  وود لللكرتونيات  كينغ  املنفذ �سده/1-  اىل 
ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  م�ستاق جم��ه��ول حم��ل  زك��ري��ا  م�ستاق  زوه��ي��ب 
التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )10279.6٥(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/2907  تنفيذ مدين  

وميثلها  ذ.م.م  ح���رة  منطقة  تكنولوجيا  اي��ك��ور  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  كو�سيك  باجنلور  قانونا/ناجاراج 
التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )10209.9٥(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2018/3097  تنفيذ مدين  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ي��ا���س��م��ني حم��م��د ع��ل��ي ع��ب��د ال��ن��ور جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت 
املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )760٣.29( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 1٥ 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/2949  تنفيذ مدين  

قانونا/ وميثلها  ذ.م.م  العامة  للتجارة  ب��اك  فيد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حممد ه���ادي حميد ف���رازي نيا جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )1٥114.91(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/2951  تنفيذ مدين  

قانونا/نرمني  ميثلها  ف��ري��ده  ذا  ومقهى  مطعم  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
باهر �سفيق حممد جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة 
الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2٥476.4٥( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/3099  تنفيذ مدين  

حمل  جم��ه��ول  خليل  ح�سني  عي�سى  يحيى  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
���س��رك��ة الإم������ارات للإت�سالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6668.81( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 1٥ 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2018/2786  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- الب�سرة لتجارة الدوات ال�سحية والكهربائية وميثلها 
مالكها/رافت بن �سوكت بن خور�سيد عامل جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام  ع( قد  م  املتكاملة )�س  الإم��ارات للإت�سالت  �سركة  التنفيذ/  طالب 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  وقدره )14٣08.87( درهم اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2018/2720  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- واحة ال�سهريار للتجارة امللب�س �س.ذ.م.م - ميثلها 
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  الغفور  عبد  عبدالعليم  قانونا/حممد 
طالب التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6187.86( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/2948  تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1- موؤ�س�سة زهرة ال�سلمات لل�سيانة العامة - ميثلها 
القامة  الحبابي جمهول حمل  ج��اراهلل  ه��ادي معي�س  مالكها:حممد 
مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة الإم��ارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( 
املبلغ  املذكورة اعله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وقدره )1٣711.61( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/2782  تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1- مبارك �سعيد مبارك عبيد الكتبي جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك  )�س م ع( قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1٥2٣0.84( درهم اىل طالب التنفيذ او 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2018/2779  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- �سركة اأريون للتنظيف وال�سيانة �س.ذ.م.م وميثلها 
ان طالب  اأجمد علي جمهول حمل القامة مبا  قانونا:حمريا حفيظ 
التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )1٥607.٥9(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/2722  تنفيذ مدين  

����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  اك�سبورتريز  ج��لم��ور  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  علي  اركابارامبيل  قانونا/�سبري  ميثلها 
طالب التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )٣0780.٥8( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/2723  تنفيذ مدين  

وميثلها  ذ.م.م  امل��ع��دن��ي��ه  ل���لن�������س���اءات  ن��ر���س��و  �����س����ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
ال�سويدي  بخيت  م����رزوق  ن��ظ��ري��ان/اح��م��د  ب��ي��ت  ق���رة  قانونا:نر�سي�س 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت 
امل��ذك��ورة اعله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  ع( قد  م  )���س  املتكاملة 
طالب  اىل  دره��م   )24٥8٥.٣٥( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2018/2954  تنفيذ مدين  
اليا�سمني ذ.م.م وميثلها قانونا/حممد  املنفذ �سده/1- مطعم دار  اىل 
ح�سني ف�سل انور جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة 
الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16٣٣2.12( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/3166  تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1- موؤ�س�سة امل�ستوى الرفيع ملقاولت التربيد والتكييف 
ميثلها بالتعاقد/عبدالعزيز حممد عبداهلل جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1٣224.61( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/3290  تنفيذ مدين  

اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ع��م��اد ال��ع��ا���س��ي اب��راه��ي��م ال��ط��وي��ل جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت 
املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )76٥9.66( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 1٥ 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/3294  تنفيذ مدين  

علي  ال  ال�سريج  ���س��امل  جمعة  عبيد  جمعة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
الإم���ارات  �سركة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد 
وق��دره )6782.12(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2018/3292  تنفيذ مدين  
حمل  جمهول  �سحاته  احمد  حممود  احمد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
���س��رك��ة الإم������ارات للإت�سالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9460.9٣( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 1٥ 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/3296  تنفيذ مدين  

ميثلها  ��������س.ذ.م.م  وال�����س��ي��اح��ة  لل�سفر  ���س��ف��وان  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �سابقى  رم�����س��ان  قانونا:حممد 
التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )766٣.82(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/3297  تنفيذ مدين  

قانونا  ميثلها   - املركزي  التكييف  ل�سيانة  ال�سكا  �سده/1-  املنفذ  اىل 
طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  يون�س  حممد  م�سطفى  حممد 
التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )786٥.٥٣(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2018/3295  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ ���س��ده/1- ح��اج��ي رح��م��ن ن��ور ال��رح��م��ن جم��ه��ول حمل 
���س��رك��ة الإم������ارات للإت�سالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6216.86( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 1٥ 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/3303  تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1- موؤ�س�سة دنيا الحلم للجب�س ميثلها مالكها/حممد 
علي ن�سار جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة الإمارات 
للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9281.٣7( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/3301  تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1- �ساهني اك�سربي�س لنقل الوثائق �س.ذ.م.م جمهول 
للإت�سالت  الإم�����ارات  ���س��رك��ة  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
امل��ذك��ورة اعله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  ع( قد  م  )���س  املتكاملة 
طالب  اىل  دره���م   )7214.7٣( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/3318  تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1- بلجية للتجارة العامة �س.ذ.م.م ميثلها قانونا ظفر 
رحيموف جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة الإمارات 
للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18018.4( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2018/3313  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- اخلان خلدمات احلرا�سة �س.ذ.م.م ميثلها بالتعاقد/
اجم��د طاهر حممد ار���س��اد خ��ان جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )14997.٣2(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2018/3311  تنفيذ مدين  
���س.ذ.م.م ميثلها  العامة  للتجارة  الزرعوين  اي  زد  املنفذ �سده/1-  اىل 
التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  وحيد  زي�سان  بالتعاقد 
اأقام عليك الدعوى  �سركة الإم��ارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����له وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )٥81٣.٥2(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/3306  تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1- الربج الذهبي لكي امللب�س ميثلها مالكها/ا�سوكان 
�سركة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  تانيكال  رام���ان 
الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10020.٣٣( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/3310  تنفيذ مدين  

جمهول  ال��ع��ام��ة  للتجارة  ايليمنت  با�سيك  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت 
املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9127.2٣( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 1٥ 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/3304  تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1- وليم جنيب نعيم جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )80٣٥.41( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2018/3326  تنفيذ مدين  
ذ.م.م  امل�ستعملة  ال�سيارات  للتجارة  رحيم  حبيب  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  عبدالرحيم  رحيم  حبيب  قانونا  ميثلها 
طالب التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )10129.91( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/3481  تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1- حممد جنيد اقبال حممد اقبال بهاتي جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت 
املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12٥91.76( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 1٥ 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/3479  تنفيذ مدين  

ميثلها  ذ.م.م  التكييف  وح��دات  لرتكيب  البنف�سج  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ق��ان��ون��ا ن��ب��ي��ل م��ي��خ��ائ��ي��ل ع��ب��ي��د جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )1٣821.49(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/3476  تنفيذ مدين  

ميثلها  ����س.ذ.م.م  الفنية  للعمال  الف�سي  املعدن  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ق��ان��ون��ا/غ�����س��ان حم��م��د اح��م��د ال��ع��م��ري جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
طالب التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )9004.78( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2018/3317  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- باميت انرتنا�سيونال �س.ذ.م.م ميثلها قانونا بالن 
فاز هنورفا لبيل جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة 
الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )24178.29( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/3316  تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1- جينبو بيلدينغ ماترييالز جي ال تي ميثلها قانونا 
�سركة  التنفيذ/  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  ل��ي��اجن جم��ه��ول حم��ل  جينمي 
الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10٥49.٣1( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2018/3319  تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1- علي �سوقي حرب جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )1182٣.9٥( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2018/3299  تنفيذ مدين  
ان  القامة مبا  ناتهو جمهول حمل  �سرافت  �سده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/ �سركة الإمارات للإت�سالت املتكاملة )�س م ع( قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )871٣.99( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية



••  دبي - د.حممود علياء

ناق�ش �شالون القراءة ال�شهري الذي تنظمه ندوة الثقافة والعلوم رواية “فتنة الداعية” 
للكاتبة االإماراتية فتحية النمر وقد �شدر لها العديد من الروايات منها “�شيف، وكوالج” 

لالإبداع. العوي�ش  جائزة  على  وجمموعة ق�ش�شية “اأ�شرار اجلدة” احلائزة 
وح�شر اللقاء الكاتبة عائ�شة �شلطان ود. مرمي الها�شمي والكاتبة فتحية الع�شال وعفراء 

حممود و�شيخة املطريي ونخبة من املهتمني ومنت�شبي ال�شالون.

ثقافة وفن�ن
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قدمت اجلل�سة الكاتبة عائ�سة �سلطان مو�سحة اأن 
اجلل�سات النقا�سية تري العمل الأدبي، واأن كل ما 
اأُلف ا�ستهدف، واأحياناً كثرية يكون النقد يف �سالح 

العمل الأدبي ويعمل على اإثرائه وزيادة حبكته.
للرواية  نقدية  ق��راءة  الها�سمي  د. مرمي  وقدمت   
ال��رواي��ة يتفق على  ق��راأ  اأن معظم من  ذك��رت فيها 
اأنها رواية اجتماعية.. بحكم اأنها حتاكي وتخاطب 
املجتمع  اأدبها يلزم  ، ل ينفك  الواقع.. والواقعية 
يعري  اأن  دون  واأحداثهما،  م�سكلتهما  يف  وحياته 
والواقعية  اه��ت��م��ام��اً.  ال��ف��ن  م��ن م�سائل  ذل��ك  غ��ري 
املحولة  والواقعية  املظهرية  الواقعية  منها  اأن��واع: 

والواقعية ال�ساملة.
اأن فتنة الداعية تقع يف الواقعية  واأكدت الها�سمي 
ال�ساملة، مبعنى اأنها تتناول الواقع اأو �سريحة من 
الجتماعية،  بالنواحي  يهتم  النوع  وه��ذا  ال��واق��ع، 
وه���ي ل ت��اأت��ي ب��ع��ق��دة عجيبة. ه���ذا م��ن ح��ي��ث نوع 
ال��ع��م��ل الأدب�����ي.. ول��ك��ن اأي ع��م��ل اأدب����ي ي��ح��ت��اج اإىل 
املهمة  العنا�سر  وم��ن  ت�سكيله،  يف  ت�ساهم  ع��وام��ل 
العن�سر الق�س�سي يف احلكاية وو�سف املجال الذي 

تتحرك فيه ال�سخ�سيات... 
ل  تدخُّ اأن  ي��ج��دون  ال��ن��ق��اد  اأن  الها�سمي  واأ���س��اف��ت 
املوؤلف معيباً، ويعدُّ تدخل بارزا يف احلوار اأو ال�سرح 

احل��وار واحلديث  ذل��ك عن  التعليل م�ستقل يف  اأو 
ال��ن��ف�����س��ي، ول��ل��رواي��ة ع��ن��ا���س��ر اأ���س��ا���س م��ن الزمان 
واملكان والأحداث وال�سخ�سيات واحلوار.. وغريها 
بع�س  مع  العنا�سر،  بتلك  اللتزام  للروائية  وك��ان 
وال�سرد  الأ�سلوب  يف  عليها  �سنقف  التي  امللحظات 

والرتابط يف احلبكة الق�س�سية والبناء.

القارئ يف هذه  اأكر ما يلفت  اأن  الها�سمي  وعقبت 
ميكن  التي  الر�سينة  اللغة   .. اللغة  هو  ال��رواي��ة.. 
“املركز”  اللغة  وه��ذه  الفاح�س،  ب��ال��راء  ت�سبيهها 
الرواية  تت�سم  كما  ال�سيء،  بع�س  متعبة  تكون  قد 
وهي  ال�سرعة  م��ن  ب�سي  املتتابع  امل��ت��وت��ر،  ب��امل��وق��ف 
هي  تقريبا  الرواية  �سخ�سيات  لكل  العامة  ال�سمة 
الرجل،  ال�سياع، وهناك حتامل وا�سح وكبري على 
ك��م��ا ت��وج��د ع���لم���ات ا���س��ت��ف��ه��ام يف ال����رواي����ة؟ مثل 
البداية... التي ي�سعب فهمها وظل القارئ يبحث 
لكن  للرواية  ال��ق��راءة  خ��لل  ال�سائعة  احللقة  عن 

دون جدوى!
وهناك الكثري من الت�ساوؤلت مثل انتقال عبدالعزيز 
تو�سيحه،  م��ن  وم��وق��ف لب��د  ف��ه��د..!  للعي�س عند 
كذلك �سرح حالة ال�سخ�سية “ �سبا “ وملاذا تنتف�س 
يف م�سهد من امل�ساهد، كذلك �سفة الدب ل�سخ�سية 
تكررت  والتي  الأبي�س؟  ال��دب  اأو  ال�سخ�سيات  من 

اأكر من مرة.. كان لها وقع غري حمّبذ! 
ويف اخلتام اأكدت الها�سمي اأن معيار القوة وال�سعف 
يف العمل الأدبي هو توفري املتعة اجلمالية.. وهذا 
يكن  اإذا مل  الفني  اأو  الأدب��ي  التعبري  اأن  نا�سئ من 
ج��م��ي��ل مل���ا ك���ان اأدب�����ا ول ف��ن��ا! الأم�����ر ال����ذي جعل 
ال��ف��ن��ان��ني والأدب������اء ي��ح��ر���س��ون ع��ل��ى ت��وف��ري القيم 
اجلمالية، اأدبية كانت اأو فنية من اأ�ساليب اأو اأخيلة 

اأو م�ساعر اأو اأفكار .
ه��ن��اك بع�س  اأن  ع��ف��راء حم��م��ود  الكاتبة  واأ���س��اف��ت 
امل�ساهد مقحمة يف الرواية وغري مف�سرة ول تخدم 
اأن بع�س ال�سخ�سيات تتنافى معطيات  الن�س. كما 
الكاتب  وللغة  حياتها.  م�سار  م��ع  النف�سي  بنائها 
ال�سردي  البناء  الن�س فقد جاء  �سطوة كبرية على 
التعدد مل يكن وا�سحا  الأ���س��وات. لكن هذا  بتعدد 
معرفتها  ح�سب  �سخ�سية  ك��ل  لغة  تغري  حيث  م��ن 
اللغة  املوؤثرات على  الثقافية وعمرها وغريها من 

ال�سخ�سية لكل فرد.
وذك����رت ال��ك��ات��ب��ة زي��ن��ة ال�����س��ام��ي م��ن ���س��ال��ون بحر 
واللغة  الأح��داث  بكثافة  تت�سم  الرواية  اأن  الثقافة 
الرواية  تعد  ح��د  اأي  اإىل  وت�ساءلت  والت�سبيهات، 
ن��اف��ذة ع��ل��ى الأ����س���رة الإم���ارات���ي���ة، خ��ا���س��ة م��ع عدم 

وجود اأي ملمح اآخر مكاين اأو زماين خارج الأ�سرة 
التي تدور حولها الرواية؟ كذلك ت�ساءلت مع هذا 
الكم من امل�سكلت ملاذا كانت هناك عدم منطقية يف 
اأنه لي�س  اأو احللول، واأك��دت  تناول بع�س امل�سكلت 
م�سوؤولية  ول��ك��ن  احل��ل��ول،  ي��ط��رح  اأن  ال��ك��ات��ب  على 
املبدع اإلقاء الأ�سئلة، ويكون احلل لدى املخت�س اأو 

القارئ يف بع�س الأحيان.
تت�سم  ال��رواي��ة  �سخ�سيات  مل��اذا  علي  اأحمد  وت�ساءل 
�سلطان  عائ�سة  الكاتبة  ال�سياع؟وذكرت  من  بحالة 
�سخو�س  وك���ذل���ك  ا���س��ت��وق��ف��ت��ه��ا،  ال���رواي���ة  ل��غ��ة  اأن 

ك��ان يراوح  ال��ذي  ال��رواي��ة وخا�سة �سخ�سية الب��ن 
الآخرين يف  يقلد  اأن  ويحاول  واملثالية،  املثلية  بني 
كافة  ميار�س  دور،  عن  لنف�سه  يبحث  ال��ذي  الوقت 
اأ���س��ك��ال الن���ح���راف ، وي���رتاج���ع يف حل��ظ��ة واح���دة 
هناك تخبطات كثرية يف تلك ال�سخ�سية وتعقيدات 
اأن تركز  الكاتبة  اأكر كان على  اإىل و�سوح  بحاجة 
معها ب�سكل اأكرب. ويف اخلتام اأكدت عائ�سة �سلطان 
النقد  واأن  للكاتبة  يح�سب  اأدب��ي  جهد  ال��رواي��ة  اأن 
اأن  النمر  الكاتبة فتحية  الأدب���ي.وراأت  العمل  يبني 
تدخلها يف الرواية مل يكن يف نظرها للإقحام ولكن 

بلهجة  ت��ت��ح��دث  ال�سخو�س  جعلت  ال���رواي���ة  ح��ال��ة 
ذاتية، واأن تعدد الق�سايا والأحداث يف الرواية كان 
تواجه  معا�سرة  ق�سايا  على  ال�سوء  اإلقاء  بغر�س 
املجتمع الإماراتي وهذا دور الكاتب يف كل الأزمان.

الداعية وال��ذي وظ��ف يف  اأن ح�سور  النمر  واأك��دت 
نهجنا  م��ع  تتما�سى  ل  لأغ���را����س  الأح���ي���ان  بع�س 
الرواية  يف  ت��ت��ن��اول��ه  جعلتها  جمتمعنا  وط��ب��ي��ع��ة 
وتطرح اأي داعية نريد؟ كذلك الق�سايا الجتماعية 
كاملثلية والتفكك الأ�سري طرحت يف الرواية بع�س 

تناول امل�سكوت عنه وحماولة اإيجاد حلول له.

فتنة الداعية
يف ندوة الثقافة والعلوم

•• ال�شارقة- الفجر:

يف اإجناز نوعي جديد ي�ساف مل�سرية اإجنازاتها، اأعلنت مدينة 
ال�سارقة للن�سر، اإحدى مبادرات هيئة ال�سارقة للكتاب واأول 
م��ن��ط��ق��ة ح����رة يف ال���ع���امل خم��ت�����س��ة ب��خ��دم��ة ق��ط��اع الن�سر 
العاملية  املنظمة  اأع�ساء  لقائمة  ان�سمامها  عن  والطباعة، 
الت�سويت وممار�سة  الذين يتمتعون بحق  للمناطق احلرة، 
يف  احل���رة  امل��ن��اط��ق  م�سالح  بتمثيل  املتعلقة  ال�����س��لح��ي��ات 

خمتلف اأنحاء العامل. 
وتعترب املنظمة العاملية للمناطق احلرة موؤ�س�سًة غري ربحية 
العامل، وهي م�سجلة يف  املناطق احلرة حول  متثل م�سالح 
انطلقها  منذ  لها  مقراً  دبي  من  وتتخذ  ب�سوي�سرا  جنيف 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت   2014 ع��ام 
مكتوم نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 

وت�سم حتت مظلتها 14 ع�سواً موؤ�س�ساً. 
وميثل هذا الإجناز ملدينة ال�سارقة للن�سر فر�سًة لل�ستفادة 
مثل  لأع�سائها  العاملية  املنظمة  تقدمها  ال��ت��ي  امل��زاي��ا  م��ن 
البحوث  وت�سهيلت  والإداري،  الت�سغيلي  ال��دع��م  خ��دم��ات 
املتقدمة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�������دورات  ج��ان��ب  اإىل  وال����درا�����س����ات، 

واملتخ�س�سة، وفر�س امل�ساركة يف الفعاليات واملوؤمترات ذات 
ال�سلة. 

وب�����س��ف��ت��ه��ا ع�����س��واً ي��ت��م��ت��ع ب��ح��ق ال��ت�����س��وي��ت ، ي��ح��ق ملدينة 
توفرها  التي  اخلدمات  كامل  اإىل  الو�سول  للن�سر  ال�سارقة 
العمومية  جمعيتها  يف  الت�سويت  ح��ق  ومم��ار���س��ة  املنظمة، 
ال�سنوية التي تقام خلل املوؤمتر واملعر�س الدويل ال�سنوي 
املواقع  اإىل  الدخول  اإىل حق  اإ�سافًة  املناطق احلرة،  ملنظمة 
على  ل��لط��لع  باملنظمة  اخلا�سة  الإل��ك��رتون��ي��ة  وال��ب��واب��ات 
اأحدث الدرا�سات والأبحاث املتخ�س�سة، والن�سرات ال�سهرية 
يف  والتحديات  الفر�س  اأب��رز  تتناول  التي  ال��دوري��ة  واملجلة 

قطاع املناطق احلرة يف العامل. 
و�ستتيح هذه الع�سوية ملدينة ال�سارقة للن�سر فر�ساً وا�سعًة 
نظرياتها  م��ع  فاعلة  ���س��راك��ات  وب��ن��اء  والتوا�سل  للتطوير، 
ورا�سمي  اخل����دم����ات،  وم������زودي  ال���س��ت�����س��اري��ة  وال�����س��رك��ات 
قطاع  يف  ال��ق��رارات  و�سناع  الدولية،  واملنظمات  ال�سيا�سات، 
الأع���م���ال م��ن خمتلف اأن��ح��اء ال��ع��امل، الأم����ر ال���ذي �سيعزز 
والرتقاء  ن�ساطاتها،  لتنمية  املدينة  تبذلها  التي  اجلهود 
عاملياً،  الرائدة  احل��رة  املناطق  واح��دًة من  لت�سبح  مبكانتها 

وتفعيل دورها يف تطوير القت�ساد املحلي. 

مدينة  يف  الأع�ساء  عليها  �سيح�سل  التي  امل��زاي��ا  وتت�سمن 
واملواد  والأدوات  اخل��دم��ات،  من  ال�ستفادة  للن�سر  ال�سارقة 
التعليمية والأكادميية التي �سيتم توفريها �سمن خمرجات 

هذه ال�سراكة. 
�سامل، مدير  �سامل عمر  الإجن��از، قال  ويف تعليق حول هذا 
يف  ور�سالتنا  روؤيتنا  م��ع  »متا�سياً  للن�سر:  ال�سارقة  مدينة 
ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال��ن�����س��ر يف امل��ن��ط��ق��ة، وت���وف���ري ب��ي��ئ��ة حمفزة 
لل�ستثمار تقدم خدمات مب�ستويات عاملية جلميع العاملني 
العاملية  امل��ن��ظ��م��ة  اإىل  ب��ط��ل��ب  ت��ق��دم��ن��ا  ال��ن�����س��ر،  ق���ط���اع  يف 
يتمتعون  الذين  اأع�سائها  اإىل  للن�سمام  احل��رة  للمناطق 
املتوا�سلة،  جلهودنا  تتويجاً  قبولنا  وج��اء  الت�سويت،  بحق 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  �سمو  ل��روؤي��ة  وجت�سيداً 
حتقيق  يف  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
اإىل ما حققته  العامل، ترتقي  مكانة متقدمة على م�ستوى 

الإمارة بعد اإعلنها عا�سمًة عامليًة للكتاب لعام 2019«. 
فر�سة  الدولية  املنظمة  يف  ع�سويتنا  لنا  »ت��وف��ر  واأ���س��اف: 
امل��ن��اط��ق احل���رة الأخ���رى،  ���س��راك��ات ا�سرتاتيجية م��ع  اإب����رام 
اخلدمات  وم����زودي  ال�ست�سارية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع  وال��ت��ع��اون 
الأعمال  قطاع  بتنمية  املتعلقة  وال�سيا�سات  القرار  و�سناع 

واملنظمات الدولية يف العامل«. 
وتعمل مدينة ال�سارقة للن�سر يف اإطار روؤية �ساملة ت�سعى اإىل 
العامل،  م�ستوى  على  رائ��داً  مركزاً  لت�سبح  مكانتها  تر�سيخ 
ومن�سًة  والطباعة،  الن�سر  اأعمال  ازده��ار  حتقيق  يف  ي�سهم 
�سل�سلة  خلل  من  املجال  هذا  يف  العاملني  جلميع  للإبداع 
من المتيازات واخلدمات املتطورة واملتوفرة باأ�سعار منا�سبة 

�سمن بيئة جاذبة للم�ستثمرين.
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ن  بتوجيهات  امل��دي��ن��ة  وت��اأ���س�����س��ت 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى 
مربع  م��رت  األ��ف   40 م�ساحة  على  ومتتد  ال�سارقة،  حاكم 
قطاع  يف  العاملة  واجل��ه��ات  املوؤ�س�سات  م��ن  العديد  وت�سم 
الرتجمة  وم��ك��ات��ب  وع��امل��ي��ة،  ع��رب��ي��ة  ن�سر  دور  م��ن  ال��ن�����س��ر 
الغرافيكي،  الت�سميم  و�سركات  والأدب��ي  اللغوي  والتحرير 
التجارية  الرتاخي�س  اإ���س��دار  اإج���راءات  اإمت��ام  ميزة  وتقدم 
التقنيات  ب��اأح��دث  امل��دي��ن��ة  ���س��اع��ة، وي��ت��م جتهيز   24 خ��لل 
املتطورة يف جمال الطباعة والن�سر اإىل جانب مركز بيانات 
اللغات  ك��ت��اب مب��خ��ت��ل��ف  م��ل��ي��ون   16 ي��ت�����س��م��ن حم��ت��وي��ات 
وحتديثها  ب�سهولة  طباعتها  اإع��ادة  للنا�سرين  ميكن  بحيث 

والتعديل عليها.

يتيح لها الو�شول اإىل كامل خدمات املنظمة ودرا�شاتها التحليلية

»مدينة ال�شارقة للن�شر« تن�شم اإىل قائمة الأع�شاء الذين يتمتعون بحق 
الت�شويت يف »املنظمة العاملية للمناطق احلرة«

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت اأب��وظ��ب��ي ل��لإع��لم ع��ن اإط����لق املن�سة 
والتي  �سور”،  “حمتوى  التفاعلية  الرقمية 
تهدف اإىل نقل اأحداث العامل واملنطقة العربية 
ومواكبتها  املحلية  ال�ساحة  م�ستجدات  واآخ���ر 
اإىل اجلمهور على  واإي�سالها  املجالت،  يف كافة 

�سكل �سور مميزة وفريدة. 
م�ستهدفات  اإط�����ار  يف  امل��ن�����س��ة  اإط�����لق  وي���اأت���ي 

اأبوظبي للإعلم الرامية اإىل مواكبة التوجهات 
عام،  ب�سكل  الرقمية  املن�سات  نحو  الإعلمية 
الأخبار  اإىل  الو�سول  يف  اجلمهور  وتف�سيلت 
ب�سكل  املن�سات  هذه  عرب  واملحتوى  واملعلومات 

خا�س،
املتوا�سلة  ال�����س��رك��ة  ج��ه��ود  دع���م  اإىل  اإ���س��اف��ة   
لرت�سيخ ح�سورها يف العامل الرقمي والرتقاء 
ال��ت��ي توفرها  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ب��امل��ن��ظ��وم��ة ال��رق��م��ي��ة 
والرقمية  العاملية  التقنيات  اأف�����س��ل  وتطبيق 

بو�سفها  �سمعتها  م���ن  ي��ر���س��خ  مب���ا  احل��دي��ث��ة، 
واحدة من بني اأهم واأكرب ال�سركات الإعلمية 

على م�ستوى الدولة واملنطقة.  
وت�����س��ت��ه��دف امل��ن�����س��ة ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب ع��ل��ى وجه 
ب�سري  حمتوى  توفري  خ��لل  من  اخل�سو�س 
العربي يف  منوع وممتع ومفيد يري املحتوى 

العامل الرقمي، 
اجل����دي����دة جمموعة  امل��ن�����س��ة  ���س��ت��وف��ر  ح���ي���ث 
والتي  العالية  ال��دق��ة  ذات  ال�����س��ور  م��ن  وا���س��ع��ة 

ال�سيا�سية  وامل��ج��الت  املوا�سيع  خمتلف  تغطي 
والقت�سادية والجتماعية والريا�سية والفنية 
من�سة  بذلك  لتكون  احلياة وغريها،  واأ�ساليب 
املعلومة  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ال��ف��ئ��ة  ل��ه��ذه  ���س��ام��ل��ة 

واملحتوى الهادف واملتنوع. 
و���س��ت��ك��ون امل��ن�����س��ة ُم��ك��م��ل��ة ل�����س��ق��ي��ق��ات��ه��ا وهي 
و”حمتوى  ليف”،  و”حمتوى  “حمتوى”، 
واهتمامات  ق�����س��اي��ا  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  همم” 
اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م وك���ل م��ا ي��ه��م ه���ذه ال��ف��ئ��ة من 

وق�س�س  اإجن��ازات��ه��ا  على  ال�سوء  ت�سلط  اأخ��ب��ار 
من  الأوىل  جوجيت�سو”  و”حمتوى  جناحها، 
نوعها يف العامل العربي التي تهتم بكل ما يتعلق 
ومقابلت  اأخ��ب��ار  و  برامج  من  الريا�سة  بهذه 

وبطولت حملية ودولية. 
اأط��ل��ق��ت من�سة  ل���لإع���لم  اأب��وظ��ب��ي  اأن  ي��ذك��ر 
يف �سهر اأكتوبر من العام  “حمتوى” الرقمية 
م�ستوى  على  نوعها  م��ن  الأوىل  وه��ي  املا�سي 
اإىل  والو�سول  الإنتاج  حجم  حيث  من  املنطقة 

اجل��م��ه��ور امل�����س��ت��ه��دف، ب��ه��دف ت��ق��دمي حمتوى 
خمتلف  يلبي  م��ت��ن��وع  وم��ع��ريف  م��رئ��ي  تفاعلي 

الأذواق والهتمامات.
 وتعترب من�سة “حمتوى” تتويجاً مل�سرية من 
يف  ال��رق��م��ي��ة  الإدارة  حققتها  ال��ت��ي  الإجن�����ازات 

اأبوظبي للإعلم، 
تويل  كونها  ال�سبابية  الفئات  ت�ستهدف  وه��ي 
ال�سبابي  الإب��داع  لر�سد حالت  خا�ساً  اهتماماً 

الإماراتي والعربي. 

تنقل اأحداث العامل واملنطقة على �شكل �شور مميزة وفريدة

اأبوظبي لالإعالم تطلق املن�شة الرقمية التفاعلية »حمتوى �شور«
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دور ال�شابط االإ�شرائيلي  كان �شعبًا جدًا

اإياد ن�شار: اأنا حمظوظ للغاية 
لكوين جزءا من فيلم )املمر(

)املمر(  فيلم  يف  �ساركت   •
م����وؤخ����را.. م���ا ال����ذي دفعك 

له؟
�سبب  اأه���م  اأن  يف  ���س��ك  ل   -
دفعني خلو�س التجربة هو 
نوعية الفيلم؛ فلم نقدم يف 
التجارب  تلك  مثل  ال�سينما 
منذ فرتة طويلة، عن حرب 
ال�ستنزاف  ح��رب  اأو  اأك��ت��وب��ر 
ال��ت��ي ن��ق��دم��ه��ا خ���لل اأح����داث 
الفيلم  ال��ف��ي��ل��م احل����ايل، وك���ان 
من اخلطوات املهمة يف تاريخي، 
لكنت  الفيلم  اأ���س��ارك يف  ول��و مل 
���س��اأح��ر���س ع��ل��ى م�����س��اه��دت��ه فور 
للغاية  حم���ظ���وظ  واأن������ا  ع���ر����س���ه، 

لكوين جزءا منه.
اإ�سرائيلي  �سابط  �سخ�سية  تقدم   •

يف الفيلم، كيف تعاملت معها؟
فاأنا  ب��ال��ف��ع��ل،  ك����ان ���س��ع��ب��ا ج�����داً  الأم������ر   -
العدو  وبالتايل  فل�سطيني،  اأ�سل  من  اأردين 
الإ�سرائيلي عدو يل ولنا جميعا منذ ال�سغر، 
ال�سخ�سية،  مع  التعاطف  مبداأ  له  والتمثيل 
واأنا يف احلقيقة ل�ست متعاطفا مع ال�سخ�سية 
اأفهم  اأن  ح���اول���ت  ول��ك��ن  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  ل��ك��ون��ه��ا 
للنور  خرجت  حتى  وتعاملها  تفكريها  طريقة 
حيث  م��ن  �سعوبات  هناك  وك��ان��ت  ال�سكل،  بهذا 
ف��ك��رة ال��ت��ف��ج��ريات وغ��ريه��ا، ل��ك��ن ط��اق��م العمل 
تغّلب عليها مبعاملت اأمان كبرية، كذلك اللغة 
اأن نزيد منها، لكننا تغّلبنا  التي مل نرد  العربية 

عليها.
يف  الفيلم  بهذا  دارت  التي  الكوالي�س  هي  ما   •

ظل وجود طاقم العمل الكبري؟
ل��ل��غ��اي��ة، ولكن  ك��ان��ت �سعبة  ال��ت�����س��وي��ر  - ظ���روف 
لح��ظ��ت �سيئا ع��ن��د ك��ل ط��اق��م ال��ع��م��ل وه���ي فكرة 
النتماء، واإح�سا�س اجلميع باأننا نقدم عمل مهما، 
ماذا  نعرف  كنا  عرفة  �سريف  املخرج  بقيادة  وكلنا 
نريد واإىل اأين كنا ن�سري، وعلى امل�ستوى ال�سخ�سي 
دوري مل يكن كبريا، ولكن كنت موؤمنا باأهميته، 
واأن ما نقدمه من املمكن اأن يكون مر�سدا للجيل 
اجلديد مبا قدمته حرف ال�ستنزاف املمزوجة 
ب��الإمي��ان من اأج��ل الو�سول اإىل ه��دف معنّي 

من خلل حتقيق بطولت عديدة.
يف  ال���ث���ان���ي���ة  ���س��خ�����س��ي��ت��ك  ع����ن  • ح���دث���ن���ا 

)كازابلنكا( مع اأمري كرارة.
اأق���دم يف فيلم )ك��ازاب��لن��ك��ا( دورا خمتلفا   -
والفيلم  ال��ن��ج��وم،  م��ن  كوكبة  و�سط  للغاية، 
ينتمي اإىل نوعية اأعمال الأك�سن، وال�سخ�سية 
اأق��دم��ه��ا ت��دع��ى ر���س��ي��د، وه���ي �سخ�سية  ال��ت��ي 
�سمن ال�سخ�سيات الإجرامية بالفيلم، وتدور 
الأ�سدقاء  ب��ني  الأح�����داث ح���ول اخل��لف��ات 
ال��ث��لث��ة، و���س��ط ر���س��د ل��ع��دة ���س��ل��ب��ي��ات اأو 

م�سكلت يف املجتمع.
الأك�سن  ل��ن��وع��ي��ة  ال��ف��ي��ل��م  ي��ن��ت��م��ي   •

واحلركة... ماذا عن �سعوبات اأدائك احلركي فيه؟
- الفيلم من الأعمال ال�سعبة التي ت�سببت يف الإرهاق للأبطال، ولكن 
اأن العمل مهم ويقدم �سيئا مميزا للجمهور يتغلب  حني يدرك الفنان 
ب�  اأ�ستعن  ومل  ال�سعبة،  امل�ساهد  من  عدد  به  والفيلم  التعب،  هذا  على 
احتياجها  للغاية  ال�سعبة  امل�ساهد  م��ن  وك��ان��ت  لتقدميها،  )دوب��ل��ري( 
مل  ال���ذي  العن�سر  وه��و  حم��رتف��ة،  بطريقة  ال�سباحة  يجيد  ل�سخ�س 
يوجد لدّي، فقمت بالتدريب امل�ستمر لعدة اأيام، حتى اأمتكن من القيام 

باملهمة على الوجه املطلوب.
�سينمائي يف مو�سم  اأكر من عمل  اأدائهم  الفنانني من  بع�س  • يقلق 

واحد... ما راأيك؟
- على الإطلق، الأمر مل ي�سبب يل اأي قلق، فهي فر�سة للظهور اأمام 
اجلمهور، ب�سكل خمتلف، ففي عيد الفطر قدمت عملني هما )املمر( و(
كازابلنكا(، والأمر جعلني اأعمل على نف�سي، واأجتهد بطريقة ملحوظة، 
واأن  ال�سديد،  الجتهاد  للغاية من خلل  اأداء خمتلف  وحاولت تقدمي 
الدورين،  الفيلمني، متذكرا  تفا�سيل جتعل اجلمهور يخرج من  اأقدم 

ولريى اأنني قدمت �سيئا خمتلفا وتركت ب�سمة فيهما.
)�سد  ب��ا���س��م  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  م��ع��ه  ت��ع��اق��دت  ال���ذي  عملك  ع��ن  • م���اذا 

القانون(؟
اأقدمه ب�سبب  - كان هناك بالفعل هذا العمل، لكنه توقف متاما، ومل 
م�����س��ك��لت م��ع امل��ن��ت��ج وامل���وؤل���ف، وك��ان��ت ه��ن��اك ب��ع�����س ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات على 
ال�سخ�سية التي �ساأقدمها وطلبت بع�س التغيريات والتعديلت عليها، 
وبعد نقا�س مع الأطراف املنوطة بالتغيري و�سلنا اإىل عدم قدرتي على 
ال�ستمرار يف هذا العمل، وقدمت لل�سركة اعتذارا عن عدم ا�ستكمال هذا 

العمل، ومل اأنفذه.
اأي�سا؟ املا�سي  والعام  العام  هذا  الدرامي  املو�سم  عن  تغيبت  • ملاذا 

- الفكرة لي�ست فكرة غياب، فاأنا مل اأتغيب باملعنى احلريف، لكن الفكرة 
م��ن خ��لل ن�س مميز،  اإيّل  ع��ن عمل جديد ي�سيف  اأب��ح��ث  اأن��ن��ي كنت 
وهو ما مل يحدث خلل الفرتة املا�سية، واأرى اأنها كانت ميزة دفعتني 
اأفلم   3 يف  اأ���س��ارك  وجعلتني  ك��ب��ري،  ب�سكل  ال�سينما  يف  ال��رتك��ي��ز  اإىل 
اأحد الأفلم املهمة  اإ�سافة اإىل م�ساركتي �سيف �سرف يف  دفعة واحدة، 

بال�سينما امل�سرية مع اأبطال مهمني.
)اخلوابي(؟ الأردين  مب�سل�سلك  و�سلت  اأين  • اإىل 

- العمل مازال قائما حتى الآن، و�سارفنا على النتهاء من التجهيزات 
له، ومن املقرر اأن اأعقد جل�سات عمل مع املخرج واملوؤلف خلل الفرتة 
القادمة لو�سع ملمح ال�سخ�سية واخلطوط العري�سة للعمل، من اأجل 
تنفيذه خلل الفرتة القادمة، وما جعلني اأوؤجله خلل الفرتة املا�سية 

هو ان�سغايل بال�سينما.
و�سلت  اأي��ن  ح��م��دي...  بليغ  عن  دراميا  م�سروعا  تقدميك  اأعلنت   •

به؟
اإىل  يحتاج  العمل  اأن  ال��ف��ك��رة  لكن  الآن،  حتى  قائما  م���ازال  العمل   -
امل��ف��او���س��ات مع  اأن  اإىل  اإ���س��اف��ة  ك��ب��رية للغاية،  حت�����س��ريات وجت��ه��ي��زات 
اإىل  ن�سل  وح��ني  الآن،  حتى  قائمة  م��ازال��ت  والتمويل  الإن��ت��اج  �سركات 

اتفاقات �سندخل يف التنفيذ.
الأزرق؟ الفيلم  من  الثاين  اجلزء  يف  �ست�سارك  • هل 

- يعر�س الفيلم خلل الفرتة القادمة، واأق��دم خلل الأح��داث اإحدى 
يف  الأرب��ع  الأ�سا�سية  ال�سخ�سيات  �سمن  واملهمة  املحورية  ال�سخ�سيات 
خلل  للجمهور  كبرية  مفاجاآت  وال�سخ�سية  الفيلم  و�سيحمل  العمل، 
الثاين  اجلزء  ويتميز  للأحداث،  حمركة  ال�سخ�سية  و�ستكون  عر�سه، 

باأنه متحرر من رواية املوؤلف اأحمد مراد.
رزق2(؟ )ولد  فيلم  يف  م�ساركتك  عن  • ماذا 

اأحمد عز وفريق عمل الفيلم، ولكن يف دور �سريف  اأ�سارك مع الفنان   -
ولي�س اأ�سا�سيا، واأعترب اأن الدور �سيكون برغم قّلة م�ساهده من الأدوار 

املهمة يف العمل.

تاأجيل ت�شوير )فالنتينو( 
اإىل �شبتمرب املقبل

اأّجل �سناع م�سل�سل "فلنتينو" عودة الت�سوير مدة 3 اأ�سهر حتى �سبتمرب 
اأن ي�ستاأنف  اإذ كان من املفرت�س  التاأجيل،  اأ�سباب  الك�سف عن  املقبل، دون 
الإنتاج  م��دي��ن��ة  دي��ك��ور  الأ���س��ب��وع يف  ه���ذا  امل�سل�سل  ت�����س��وي��ر  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق 
الإعلمي بوجود الزعيم عادل اإمام ودلل عبدالعزيز وباقي فريق العمل، 

جتهيزا لعر�سه يف مو�سم رم�سان 2020.
دولية  م��دار���س  جمموعة  �ساحب  اأع��م��ال  رج��ل  �سخ�سية  الزعيم  ويج�سد 
يدعى نور عبداملجيد "فلنتينو"، ويواجه طوال الأحداث م�ساكل واأزمات 
ق�س�س  دخوله يف  اإىل  اإ�سافة  التي ميتلكها،  املدار�س  �سل�سلة  لها  تتعر�س 

عاطفية عديدة، وتتوا�سل الأحداث يف اإطار ت�سويقي اجتماعي.
م�سل�سل "فلنتينو" تاأليف اأمين بهجت قمر واإخراج رامي اإمام، وبطولة 
عادل اإمام، ودلل عبدالعزيز، ورانيا حممود يا�سني، وبدرية طلبة، وهدى 

املفتي، و�سليمان عيد، وحمدي املريغني.

ملي�س �شلطان )ايه وربي(
اأطلقت الفنانة ملي�س �سلطان اأغنية جديدة حملت عنوان )ايه وربي( عرب 
قناة )تيونز( يف موقع )يوتيوب( من كلمات ال�ساعر )برق( واأحلان وتوزيع 
للإنتاج   )Rêve Leisure)ليجر ريڤ  وتوزيع  واإنتاج  من�سور،  حامت 

الفني واملو�سيقي والتي �ستتوىل اإدارة اأعمالها.
وك�سبت  ال��ع��ايل،  الفني  امل�ستوى  بهذا  اأغنية  باإطلقي  )�سعيدة  وق��ال��ت: 

ب�سوتي ثقة �سركة )ريڤ ليجر( وو�سعوا يل خطة اإنتاجية واإعلمية.
وقام بعملية املك�س واملا�سرت حممد ع�سمت، و�سجلتها يف �ستوديوهات دبي 
وتركيا، و�سورت فيديو كليب خا�س لطرح الأغنية عرب )يوتيوب( بالتعاون 

مع اإبراهيم احلديثي لتتم عملية املونتاج والغرافيك مع حممود احل�سن.
اإىل ذلك، جتري ملي�س جمموعة من اللقاءات ال�سحافية والإعلمية خلل 
الغنائية، ومنها  الأعمال  املزيد من  ا�ستعدادها لطرح  القادمة مع  الفرتة 
�سُتعد اأغنيات بنظام احلفلت الغنائية التي �ستقوم بت�سجيلها خلل الأيام 

املقبلة.

بعد ان�شحابها من م�شرحية )�شينما م�شر(

اأماين ال�شوي�شي تهز 
ملجموعة من حفالت ال�شيف

بلدها  يف  حالياً  ال�سوي�سي  اأم��اين  الفنانة  تتواجد 
الغنائية  مل��ج��م��وع��ة م��ن احل��ف��لت  ت��ون�����س جت��ه��ي��زاً 
اخلا�سة بف�سل ال�سيف، وذلك بعد اأن كانت متواجدة 
)�سينما  مب�سرحية  ارتباطها  ب�سبب  لفرتة  م�سر  يف 

م�سر( التي ان�سحبت منها اأخرياً. 
ويف التفا�سيل، قالت ال�سوي�سي: )اأتواجد حالياً يف 
تون�س للتجهيز لعدد من احلفلت الغنائية التي 
ف�سل  ف��رتة  خ��لل  اأحييها  اأن  املفرت�س  من 
للمغنني.  مهم  مو�سم  ه��و  ال���ذي  ال�سيف 
كذلك، هناك اأغنية جديدة �سارفت على 
ال�سيف  ف�سل  يف  لأط��رح��ه��ا  الن��ت��ه��اء 
تون�سي  طابع  ذات  و�ستكون  احل��ايل، 
بحت لناحية الكلمة واللحن، اإذ مل 

اأما م�ساألة  اإذاعياً.  يتبق لها �سوى مرحلة امليك�ساج لأطلقها 
حالياً  متاح  املو�سوع  اأن  اأتوقع  فل  كليب،  فيديو  ت�سويرها 

ل�سيق الوقت(.
واأو�سحت ال�سوي�سي الأ�سباب التي دفعتها اإىل الن�سحاب من 
م�سرحية )�سينما م�سر(، فقالت: )بعد ق�سائي 9 اأ�سهر يف 
ان�سحبت منها لأ�سباب  مل�سرحية )�سينما م�سر(،  التدريبات 

تخ�ّس عملي الغنائي،
 اإذ من املفرت�س اأن ُتعر�س امل�سرحية ب�سكل يومي طوال �سنة 

ون�سف ال�سنة،
األتزم به كونه يعترب اعتزاًل  اأن   وهو الأم��ر الذي ي�ستحيل 
ب�����س��ورة غ��ري م��ب��ا���س��رة ع��ن ال��غ��ن��اء وامل�����س��ارك��ة يف احلفلت 
الغنائية، وعندما اأبلغت القّيمني على امل�سرحية عن رغبتي 

يف الن�سحاب كانوا جداً متفهمني(.

هما  بفيلمني  املنتهي  الفطر  عيد  مو�شم  خالل  ن�شار  اإياد  النجم  اأطل 
اإ�شرائيلي، كما كان لن�شار  )املمر(، الذي لعب فيه دور �شابط 
كان  ال�شينمائي  ن�شاطه  اأن  معتربًا  )كازابالنكا(،  يف  اآخر  دور 
ال�شبب يف غيابه عن املو�شم الدرامي الرم�شاين املنتهي لهذا 
العام، مبينًا اأن دور ال�شابط االإ�شرائيلي كان �شعبًا جدًا، الأنه 
)اأردين من اأ�شل فل�شطيني(، وبالتايل العدو االإ�شرائيلي عدو 

له منذ ال�شغر، وحول اأدواره كان لنا معه هذا احلوار:
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اأدوية قد تزيد الوزن
اإىل جعل  اأن الأدوي��ة تهدف  اإىل  اأوم�ساو( الأملانية  اأ�سارت جملة )اأبوتيكن 
املرء يف حالة �سحية اأف�سل، اإل اأن هناك بع�س الأدوية قد تت�سبب يف زيادة 

الوزن.
الأي�س  م��ن عمليات  احل��د  تعمل على  الأدوي���ة  بع�س  اأن هناك  واأ���س��اف��ت   
ال�سهية وزي��ادة الرغبة يف تناول  اأو ت�ساعد على حتفيز  والتمثيل الغذائي 

الطعام، هو ما يوؤدي للإ�سابة بال�سمنة وزيادة الوزن.
 ومن �سمن الأدوية التي ت�سبب زيادة الوزن العقاقري ذات التاأثري النف�سي 
توؤدي  اأن  بيتا  وحا�سرات  الكورتيزون  مل�ستح�سرات  ميكن  كما  العقلي،  اأو 

لزيادة الوزن.
ول يتعني على املر�سى مبثل هذه احلالت التوقف عن تناول الأدوية من 
اأو  اجلرعة  لتقليل  املخت�س  الطبيب  ا�ست�سارة  من  ولب��د  اأنف�سهم،  تلقاء 

و�سف مادة فعالة اأخرى.

غزل »البنات«.. �شرطان مغلف بنكهة ال�شكر
حلوى القطن او ما يعرف بغزل البنات من اكر احللويات انت�سارا و�سيوعا 

بني الطفال حيث جتذبهم الوانها الزاهية داخل الكيا�س. 
فما هي خماطر هذه احللوي

حتتوى حلوى غزل البنات على كمية كبرية من ال�سكر وهو املكون ال�سا�سي 
يف تكوينها حيث حتتوى الواحدة من حلوى غزل البنات على ما يعادل ربع 
اىل تلت كوب من ال�سكر والذي يت�سبب يف العديد من ال�سرار ال�سحية 
كال�سمنة ،ت�سو�س ال�سنان ،فرط احلركة عند الطفال وعدم القدرة على 
الرتكيز مما يوؤثر على حت�سيلهم الدرا�سي بال�سافة اىل ال�سابة بنوبات 

الغ�سب.
وعادة ما يتم ت�سنيع هذه احللوى يف اماكن عامة بوا�سطة الباعة اجلائلني 
دون رقابة مع ا�سافة املواد امللونة واحلافظة التي قد تت�سبب يف م�ساكل يف 

الكبد وقد تكون �سببا قي زيادة خطر ال�سابة بال�سرطان.
وت�سنع هذه احللوى من خليط املاء وال�سكر املركز حيث تتجمع خيوط من 
اأط��راف وعاء خا�س مكونة ما ي�سبه �سكل القطن، وبعد ذلك  ال�سكر على 

تاأخذ مادة غزل البنات يف اأكيا�س نايلون. 
بال�سحة  م�سرة  البنات  غزل  حلوى  ان  الطبية  الدرا�سات  بع�س  وا�سارت 
لي�س فقط لحتوائها على ن�سبة عالية من ال�سكر بل ان هذه احللوى ت�سم 
الكثري من املواد امل�سرطنة كما اأنه من غري املعلوم م�سدر �سناعتها وكيفية 

تخزينها يف اأكيا�س م�سغوطة.
يوؤثر على مدى  امللونة  امل��واد  الأطفال لهذه احللوى وغريها من  وتناول 

اإقبالهم على تناول املاأكولت ال�سحية كاخل�سروات والفواكه الطازجة.
كما ان خليط  الأل��وان ال�سناعية وامل��واد احلافظة املوجود يف حلوى غزل 
البنات ي�ساعد على تكوين خليا حرة تكون �سببا يف الإ�سابة بال�سرطانات 
واملواد  امللونة  امل���واد  ه��ذه  وبع�س  ال��ن��ووي.  ت��غ��ريات يف احلم�س  واإح����داث 
الكبد،  وت�سخم  العينني  وجحوظ  ال�سعر  �سقوط  اإىل  ت��وؤدي  قد  امل�سافة 
حتى واإن كتب عليها مطابقة للموا�سفات، وبع�س هذه املواد لها خا�سية 
اأكر  اإىل مواد  الرتاكم داخل ج�سم الإن�سان، واأخ��رى لها خا�سية التحلل 

�سمية يف ج�سم الإن�سان.

الذاكرة؟ فقدان  يعني  الذي  الطبي  امل�شطلح  • ما 
اأميبيا

والكتلة؟ احلجم  يف  االأر�ش  يقارب  الذي  الكوكب  • ما 
الزهرة

؟ واأغلى  اأثمن  الالآلئ  انواع  • اأي 
 ال�سود والزرق 

هم؟ امليالد  قبل   600 عام  الزهر  احلديد  اأنتج  من  • اول 
ال�سينيون

كوبنهاغن  يف  الب�شرية  لالأعراق  متحف  اأول  • اأن�شاأ 
يف الدمنارك عام؟

1846
بريدية  طوابع  ت�شدر  عربية  دولة  اول  هي  ما   •

عليها كلمة بريد باللغة العربية؟
ال�سعودية

• تعترب زهرة يالنغ يالنغ من اقدم الزهور العطرية 
املعروفة فماذا يعني ا�شمها؟

زهرة الزهار

التلفاز. ت�ساهد  جال�س  وانت  منها  اأكر  نائم  واأنت  حرارية  �سعرات  حرق  باإمكانك  اأن  تعلم  • هل 
جلدها. خلل  من  حتتاجها  التي  الرطوبة  اأغلب  متت�س  فهي  عادة،  املاء  ت�سرب  ل  ال�سفادع  اأن  تعلم  • هل 

الولدة. عند  فقط  اللون  اأبي�س  يكون  املرقط  دملا�سي  • كلب 
الوراء. اإىل  يطري  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  الطائر  هو  الطنان  اأن  تعلم  • هل 

فعلياً.  الطريان  ت�ستطيع  ل  النعامة  اأن  تعلم  • هل 
الأفاعي.  لفري�سة  �سامة  تكون  مادة  تنتج  هي  اللعاب  غدد  اإحدى  ال�سامة،  الأفاعي  اأنواع  يف  اأنه  تعلم  • هل 
�سامة  اأفعى   200 واأخ��رى لديها �سم خفيف. رمبا هناك ح��وايل  الأفاعي لديها �سم يكفي لقتل فيل.  بع�س 

من اأ�سل 412 اأفعى معروفة ميكن اأن تعترب خطرية على الإن�سان. 
فوق اأنياب الأفعى متاماً هناك فتحة توؤدي اإىل الغدة املنتجة لل�سم. عندما تع�س الأفعى ذات الأنياب اخللفية 
ي�سيل ال�سم يف الأخاديد اإىل اجلرح الذي فتحه الناب. الكوبرا النفاثة ت�ستطيع ر�س ال�سم من نابيها، بنف�س 
العمى  اإىل  وي��وؤدي �سمها  الفري�سة  الكوبرا ت�سوبهما نحو عيون  املاء من بخاخ هذه  بها  التي ير�س  الطريقة 

الفوري. 
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الربتقال وال�شكتة الدماغية
ك�سفت درا�سة علمية حديثة، اأن الربتقال 
يحتوى على مادة مغذية تخف�س خطر 
ال�سكتة الدماغية عن طريق زيادة تدفق 

الدم اإىل املخ.
واأو�سح الباحثون بح�سب موقع �سحيفة 
الربتقال  اأن  الربيطانية  “التليغراف” 
ت�سمى  م���ذه���ل���ة  م�������ادة  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وى 

فى  مبا  اجل�سم،  اأن��ح��اء  جميع  فى  ال��دم  تدفق  تعزز  والتى  )هي�سبرييدين(، 
امل�ساركني  من  جمموعة  العلماء  منح  الدرا�سة،  نتائج  ولتاأكيد  الدماغ.  ذلك 
حملول يحتوى على كمية من هي�سبرييدين املوجودة فى كوبني من ع�سري 
الربتقال، وقاموا بقيا�س تدفق الدم من خلل اجللد با�ستخدام جهاز يعرف 
با�سم doppler fluximeter ، ولحظوا انخفا�س �سغط الدم وزيادة 
للأ�سخا�س  �سحرى  حل  الربتقال  اأن  الباحثون  واأ�ساف  ع��ام.  ب�سكل  تدفقه 
الذين يعانون من برودة القدمني والأطراف فى ال�ستاء لتعزيز �سحة القلب 
والأوعية الدموية، حيث اإنه ي�ساعد على و�سول الدم اإىل الأطراف وبالتاىل 

تدفق الدم ب�سكل اأف�سل.

اثنان من طيور البل�شون يقفان على �شجرة يف اأجمري بوالية راج�شتان الهندية الغربية. اأ ف ب

 كان جلحا بيت كبري وجميل له حديقة وا�سعه وجاء وقت ا�سطر فيه جحا اإىل ان يعر�س بيته للبيع ولكن قبل 
ذلك واتته فكرة غريبة هى ان ي�ستمر يف املجئ اإىل البيت والراحة فيه فبنى و�سط احلديقة �ساهد من الرخام 
اأي لوحة رخامية كبرية كتب عليها هنا ترقد جدتي احلبيبة الغاليه ال�ساحرة التى تلبي كل ما يطلب منها .. 
رحم اهلل جدتي.  باع جحا بيته مببلغ كبري جداً �سريطة ان ياأتي كل يوم ليجل�س مع قرب جدته لتلبي طلباته 
كما يزعم ووافق �ساحب البيت اجلديد على ذلك وهنا ح�سر جحا يف اليوم الأول وجل�س �ساعتني بجوار قرب 
جدته يبكيها ويقول انه يعي�س بعيداً عنها ويرجو منها ان ت�ساحمه ويظل يبكي اإىل ان يرق قلب �ساحبة البيت 
فتاأتي له بالطعام وال�ساي .. ا�ستمر كل يوم ياأتي على هذه احلال وبداأ من �ساعتني انتهى اإىل ان ياأتي كل يوم 
منذ ال�سباح وحتى م�ساء نف�س اليوم فيتناول الفطار والغذاء والع�ساء وهو يبكي.  مع تكرار زيارات جحا لقرب 
جدته اح�س �ساحب البيت بال�سيق وباأنه يعي�س يف بيت وجحا ولي�س يف بيته فقد ا�سبح ي�ساطرهم طعامهم 
ويفرت�س ار�س احلديقة لينام وكاأنه يف بيته متاماً، ويف احد الأيام �سمع جحا �ساحب البيت يقول لزوجته ان 
جحا قد زودها كثرياً يا ام العيال فهو ياأتي منذ ال�سباح وحتى امل�ساء وكاأنه يف بيته وكل ذلك ب�سبب هذا القرب 
اللعني الذي يقول ان جدته ترقد فيه وهى تلبي كل ما يطلب منها فهل هذا معقول انت ت�سدقني ان الموات 
يلبون طلبات الحياء فقالت زوجته ل ادري ولكن ما راأيك ان جنرب ان نطلب منها �سيئاً عندما يذهب جحا 
ناأتي اإىل القرب ونطلب منه �سيئاً فقال ح�سناً لنطلب مائه دينار ولننظر ان حدث ذلك فعًل ف�سيمكننا ان ن�سبح 
اثرياء ان جعلنا النا�س يدفعون نقوداً مقابل زيارة ال�ساهد ليلبي طلباتهم .. فوجئ جحا بهذا العر�س وقرر 
امراً .. ذهب اإىل باب احلديقة ثم فتحه واغلقه ب�سوت عايل وا�سرع واختباأ بني ال�سجريات فظن اهل البيت 
انه رحل فاأ�سرع الرجل وزوجته ووقفا بجوار القرب وقالت املراأه امتنى ان تلبي ندائي ايتها ال�سيدة الكرمية 
ومتنحيني مائه دينار فقط وهنا �سمع الثنان انني خفيف �سادر من القرب فخافا ودخل البيت م�سرعني فقام 
دينار فوق  املائه  البيت  ال�سباح وجد �ساحب  بيته ويف  اإىل  القرب وذه��ب  دينار فوق  جحا وت�سلل وو�سع مائه 
القرب ف�سرخ حتى اتت زوجته وكادا الثنان يقعان ار�ساً من �سدة فرحهما .. بعد قليل اتى جحا ومعه املبلغ 
الذي قب�سه من بيع البيت وقال للرجل �ساحمنى ل ا�ستطيع ان اعي�س بعيداً عن جدتي فقد جاءت يل يف املنام 
وقالت عد اإىل بيتك هنا كاد �ساحب البيت ان ي�ساب ب�سدمه ف�سرخ وقال احبت زوجتى البيت هى والولد 
ول ميكن ان اتركه لك �ساأعطيك بع�س املال وترتكه يل .. وحاول كثرياً مع جحا حتى و�سل يف النهاية اإىل ان 
دفع �ساحب البيت اإىل جحا الثمن م�ساعفاً مرة اخرى طمعاً يف ا�ستغلل القرب لتحقيق كل طلباتهم وخرج 
جحا امامهم وهو يبكي ويقول �ساحميني يا جدتي �ساحميني لقد احبك ا�سحاب البيت مثلي متاماً و�سيقومان 

بالواجب فاأرجو ان تلبي لهم كل طلباتهم.

ليـ�س كـل ريـجيـم مـفيـدا
ك�سفت درا�سة اأجرتها اأ�ستاذة جامعية اأمريكية اأن وزن ج�سم الإن�سان 
الذي حددته جيناته الوراثية �سيقاوم اأي حماولت لإنقا�سه بريجيم 

قا�ٍس.
التي  مني�سوتا  بجامعة  النف�س  علم  -اأ���س��ت��اذة  م��ان  تري�سي  ون�سحت 
ق�����س��ت ع�����س��رة اأع�����وام حت��ل��ل ا���س��ت��ج��اب��ة اجل�����س��م ل��� احل��م��ي��ة الغذائية 

)الريجيم(- باإعادة النظر يف الطريقة التي نتبعها لإنقا�س اأوزاننا.
وقالت يف كتاب اأ�سدرته موؤخرا )هناك اأدلة وا�سحة تثبت اأنه ل يهم 
�ستفقد  فاأنت  كما هي.  �ستظل  فالنتائج  تتبعه،  الريجيم  نوع من  اأي 
الطويل لأن  امل��دى  �ست�سرتده بعد ذلك على  وزن��ا ملدة ق�سرية لكنك 

اأج�سامنا مهياأة بحيث تقاوم فقدان الوزن بكميات كبرية(.
الذي  الوزن  اأج�سادنا ت�ستقر عند  اأن نرتك  الباحثة )علينا  واأ�سافت 
كلنا طوال  ن��ول��د  وت��اب��ع��ت )مل  و���س��ح��ي(.  ب�سكل طبيعي  اإل��ي��ه  ت��ع��ود 
باأوزان  نولد  مل  كما   ،120 بدرجة  ذك��اء  مبعدل  نخلق  ومل  القامة، 

املقدر  اجل�سم  على  فاأنت ح�سلت  مثالية.  يعتربها جمتمعنا احلايل 
لك(.

اإنقا�س ج�سمك  وا�ستطردت قائلة )اإنك لن ت�ستطيع بطبيعة احلال 
اأدنى من الوزن الذي يبقيك على قيد احلياة لأنه لي�س احلجم  اإىل 

الذي يريده ج�سمك، ولذلك يقاوم حماولتك يف كل الأوقات(.
وطيلة ال�سنوات التي ق�ستها يف البحث والدرا�سة، قامت اأ�ستاذة علم 
النف�س بتحليل مئات الدرا�سات التي اأُجريت ملعرفة ا�ستجابة اجل�سم 
الب�سري الع�سبية والهرمونية والأي�سية للحميات الغذائية. واأظهرت 
ال�سعرات  من  حم��روم  اأن��ه  يكت�سف  عندما  اجل�سم  اأن  الدرا�سات  تلك 
احلرارية فاإنه ل يدرك اأن ذلك حدث ب�سبب اأننا نبحث عن النحافة.

وتن�سح تري�سي مان فتقول )حتى لو كنت جائعا وكانت اخل�سراوات 
ال�سيء الوحيد املتوفر، عليك بتناولها وحت�سريها بحيث ت�سبح �سهلة 

الأكل كوجبة خفيفة(.


