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اأدلة جديدة.. الريا�سة حت�سن املزاج

ال��ري��ا���ض��ة حت��د م��ن ظهور  اأن مم��ار���ض��ة  اإىل  اأم��ري��ك��ي��ة  خل�ضت درا���ض��ة 
الباحثون  وقال  املزاجية.  النف�ضية وحت�ضن احلالة  الأمرا�ض  اأعرا�ض 
اإن هذه النتيجة رمبا تنطبق حتى على القيام بالأعباء املنزلية. وبحث 
فريق الدرا�ضة بيانات اأكرث من 1.2 مليون بالغ يف الوليات املتحدة. 
للريا�ضة خالل  �ضوؤال حول وترية ممار�ضتهم  على  امل�ضاركون  واأج��اب 
كما  ال��ع��م��ل.   نطاق  يف  ج�ضدي  ن�ضاط  اأي  ع��ن  بعيدا  املن�ضرم  ال�ضهر 
النف�ضية  �ضحتهم  اأن  فيها  �ضعروا  م��رة  بكم  يتعلق  �ضوؤال  على  اأج��اب��وا 
العاطفية.  وامل�ضاكل  والكتئاب  التوتر  ب�ضبب  يرام"  ما  على  "لي�ضت 
اإىل  �ضايكيارتي(  )لن�ضيت  دوري��ة  يف  املن�ضورة  الدرا�ضة  نتائج  واأ�ضارت 
يف  ي��وم   3.4 بلغت  �ضهريا  ال�ضيئة  املزاجية  باحلالة  ال�ضعور  اأي���ام  اأن 
املتو�ضط وكانت اأقل لدى من ميار�ضون بع�ض الن�ضاط اجل�ضدي خارج 
نطاق العمل مبقدار 1.5 يوم. وبدا اأن للريا�ضة تاأثريا اأكرب على من 
لديهم تاريخ مع مر�ض الكتئاب. ف�ضمن هذه الفئة تراجع �ضعور من 
يف  �ضهريا  ي��وم   3.8 مبقدار  �ضيئة  نف�ضية  بحالة  الريا�ضة  ميار�ضون 
املتو�ضط مقارنة مبن مل يفعلوا قط. وقال اآدم ت�ضيكرود وهو باحث يف 
الطب النف�ضي بجامعة ييل بولية كونيتيكت الأمريكية "من ميار�ضون 
من  خا�ضة  يفعلون  ل  ممن  اأف�ضل  نف�ضية  ب�ضحة  يتحلون  الريا�ضة 

يتمرنون بني ثالث اإىل خم�ض مرات اأ�ضبوعيا ملدة 45 دقيقة".

غ�سب لرمي حقائب امل�سافرين يف املطارات
ملا  ال�ضفر،  عند  بحقائبهم  جيدا  الع��ت��ن��اء  على  امل�ضافرون  يحر�ض 
حتتويه من اأغرا�ض قابلة للك�ضر اأو التلف، لكن موظفي العديد من 
الفيديو،  الأقل وفق هذا  الأمر نف�ضه، على  املطارات ل ي�ضاطرونهم 

الذي اأثار غ�ضب مغردين يف "تويرت".
�ضريط  ع��ام��ا(   28( اإي��ف��ان��ز  اإليزابيث  الربيطانية،  الفتاة  ون�ضرت 
فيديو، يظهر عمال الأمتعة يف مطار مدينة مان�ض�ضرت، وهم يلقون 
بحقائب طائرة متوقفة على اأر�ض املطار، باإهمال �ضديد الأمر الذي 
بكل  يلقي  وه��و  العمال  اأح��د  الفيديو  يف  ويظهر  الفتاة.  اأث��ار غ�ضب 
حقيبة ت�ضل اإليه من الطائرة، التي هبطت لتوها يف املطار، يف اجتاه 
العربة املخ�ض�ضة لنقل احلقائب، وذلك خالفا للتعليمات املتبعة بهذا 

ال�ضاأن، فيما مل يبد موظفان اآخران اكرتاثا بالأمر.
مطار  يف  هبطت  اإير"  "راين  ل�ضركة  تابعة  وه��ي  ال��ط��ائ��رة،  وك��ان��ت 
اأنها  اإىل  م�ضرية  اإيفانز،  قالت  ما  وف��ق  اخلمي�ض،  �ضباح  مان�ض�ضرت، 

وثقت الفيديو عرب هاتفها الذكي من اإحدى نوافذ الطائرة.
وح�ضد الفيديو، الذي ن�ضر على موقع "تويرت"، اخلمي�ض، نحو 15 
األف م�ضاهدة، واأكرث من 70 تعليقا، لكن الأهم هو اأن 230 �ضخ�ضا 
�ضحف  م��ن  التقليدية  الإع���الم  و�ضائل  تنتبه  اأن  قبل  ن�ضره  اأع���ادوا 
وتلفزيونات يف بريطانيا اإىل احلدث، لتت�ضع لحقا دائرة النتقادات.

التي  حقيبتها،  عن  ب�ضورة  اأرفقته  تعليقا  بريطانية  �ضيدة  ون�ضرت 
تعر�ضت للتمزق نتيجة اإلقائها يف املطار.

واأ�ضافت اأخرى: "هذا اأمر مثري لال�ضمئزاز، لذلك ل عجب اكت�ضاف 
اأن اأغرا�ضنا يف احلقائب تعر�ضت للك�ضر".

و�ضارع مطار مان�ض�ضرت اإىل الرد على اليزابيت يف "تويرت"، حماول 
منها  يطلب  اإن��ه  قائال  امل��غ��ردي��ن،  بقية  وغ�ضب  غ�ضبها  امت�ضا�ض 

مزيدا من املعلومات قبل اأن يتخذ اإجراءات مل يحددها.

وفيات الكحول.. اأرقام تفوق الت�سور
الذين  لالأ�ضخا�ض  مفزعة  ح�ضيلة  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  اأعلنت 
اأكرث  اأن  ال��ك��ح��ول، م�ضرية اإىل  ���ض��رب  ت��وف��وا م��ن ج���راء الإف����راط يف 
من  اأك��رث  اأن  الدولية  املنظمة  وذك���رت  ال��رج��ال.  ب��ني  كانت  الوفيات 
�ضرب  الإف���راط يف  ب�ضبب   2016 ع��ام  توفوا يف  �ضخ�ض  ماليني   3
الكحول، مما يعني اأن واحدة من كل 20 حالة وفاة يف جميع اأنحاء 
العامل مرتبطة بهذا ال�ضلوك. وقالت املنظمة التابعة لالأمم املتحدة 
اأرب��اع هذه الوفيات بني الرجال، يف حني ك�ضفت  اأك��رث من ثالثة  اإن 
يف  للكحول  العاملي  ال�ضتهالك  يزيد  اأن  املتوقع  م��ن  اأن��ه  ال��درا���ض��ات 
اإدارة ال�ضحة  اأو�ضح الع�ضو يف  ال�ضنوات الع�ضر القادمة. من جانبه، 
فالدميري  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  يف  امل��واد  تعاطي  و�ضوء  النف�ضية 
بوزنياك، لرويرتز: "�ضرب الكحول هو اأهم عامل خطر على ال�ضحة 

عاما". يف الفئة العمرية من 15 اإىل 49 
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نابو.. يحاكي قرون من الإبداع 
الهري  قرية  �ضاطئ  على  النهرين  بني  وما  ال�ضام  بالد  ح�ضارات  جتمعت 
الواقعة ب�ضمال لبنان وذلك يف متحف خا�ض يحاكي منطقة  يف البرتون 

البحر املتو�ضط ي�ضم مقتنيات اأثرية يعود تاريخها اىل �ضتة اآلف �ضنة.
بني  م��ا  ب��الد  يف  واحلكمة  الكتابة  لإل��ه  "نابو" ن�ضبة  ا�ضم  املتحف  يحمل 

النهرين.
معرو�ضات  على  الإبداع"  م��ن  "قرون  الأول  املتحفي  العر�ض  ويحتوي 
الرومانية  احلقب  واإىل  واحلديدي  الربونزي  الع�ضرين  اىل  تعود  اأثرية 
نادرة  خم��ط��وط��ات  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  والإ���ض��الم��ي��ة  والبيزنطية  واليونانية 

ومقتنيات اإثنوغرافية.
من  غنية  ت�ضكيلة  وت��ت��وزع  ومت��اث��ي��ل  ل��وح��ات  ترتفع  املتحف  حنايا  وب��ني 
الدول  من  وغريها  واليمن  و�ضوريا  ال��ع��راق  من  ُجمعت  الأث��ري��ة  الأواين 
يف امتداد للجذور العربية. وبع�ض هذه الأثريات والنقو�ض واملخطوطات 

امليالد. قبل  يعود تاريخها اإىل عام 2330 
 300 نحو  ي�ضم  املتحف  اإن  ل��روي��رتز  املتحف  موؤ�ض�ض  ع��درا  ج��واد  وق��ال 
امليالد وي�ضت�ضيف  ال�ضابع واخلام�ض قبل  القرنني  اإىل  تعود  اأثرية  قطعة 

نقو�ضا عمرها ثالثة اآلف عام واأخرى تعود اإىل �ضتة اآلف عام".
واأ�ضاف عدرا اأن املتحف يقع على م�ضاحة 1600 مرت و�ضي�ضتمر العر�ض 

احلايل لهذه املقتنيات ثالثة اأ�ضهر قبل اإ�ضافة معرو�ضات جديدة.
وعن الدافع الذي جعله يوؤ�ض�ض متحفا يف هذا الزمن قال عدرا "كثريون 
اأق��وم بعمل هو �ضرب من اجلنون...على العك�ض هو �ضرب من  اإين  قالوا 
العقل واحلكمة. واأنا اخرتت نابو اإله احلكمة، ومن احلكمة اأن نوؤ�ض�ض هذا 

املتحف ونقول اإننا نعي�ض ع�ضر اجلنون ل�ضيما يف لبنان.

دول يعي�ش �سكانها 
بعد ال�سبعني

ميوتون  الأ����ض���خ���ا����ض  م���الي���ني  ه���ن���اك 
يبلغوا  اأن  قبل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف 
ال�����ض��ب��ع��ني م���ن ال���ع���م���ر، ح�����ض��ب��م��ا ك�ضف 

تقرير حديث. 
وح��ل��ل ال��ع��ل��م��اء ع���دد ال��وف��ي��ات الناجمة 
عن ال�ضرطان واأمرا�ض القلب واأمرا�ض 
الرئة وال�ضكري يف 180 دولة، وح�ضبوا 
اح��ت��م��ال وف���اة رج��ل وام����راأة يبلغان من 
اإىل  ي�����ض��ال  اأن  ق��ب��ل  ع���ام���اً   30 ال��ع��م��ر 

ال�ضبعني من العمر يف هذه الدول.
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  اح��ت��ل��ت  اجل������دول،  ويف 
للرجال  ال��دول  اأف�ضل  بني   17 املرتبة 
الوليات  وكانت  للن�ضاء.  بالن�ضبة  و27 
املتحدة اأ�ضواأ حاًل، حيث جاءت يف املرتبة 

للن�ضاء.  و44  للرجال   53
اأف�ضل، حيث  اأ�ضرتاليا يف و�ضع  وج��اءت 
الدول  اأف�ضل  بني  ال�ضابع  املركز  احتلت 
للن�ضاء،  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  وال���ث���ام���ن  ل��ل��رج��ال 
بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية.

لن�ضيت،  جم��ل��ة  يف  امل��ن�����ض��ور  ال��ت��ق��ري��ر، 
ه��و واح���د م��ن اأك���رث ال��درا���ض��ات العاملية 
ت��ف�����ض��ي��اًل ل���الأم���را����ض غ���ري امل��ع��دي��ة يف 

التاريخ. 

ت�سعة اأ�ساليب فاعلة 
خل�سارة الوزن �ص 23

فكرة جمنونة حلل 
م�سكلة ذوبان اجلليد

"حل  اإىل  اأوروب��ي��ون  علماء  تو�ضل 
اإنه يحد من م�ضكلة  قالوا  ثوري"، 
ذوبان جليد القطبني املت�ضارع، الذي 
�ضيناريوهات  اإىل  ي���وؤدي  اأن  ميكن 
م��رع��ب��ة، م��ث��ل غ���رق م���دن �ضاحلية 
الحتبا�ض  ظ��اه��رة  ب�ضبب  باأكملها 
بناء  اإن  ال��ع��ل��م��اء  وق����ال  احل�����راري. 
املحيطات  ق��اع  يف  �ضخرية  ج���دران 
���ض��ي��ك��ون ح����ال م���وؤق���ت���ا ي�����ض��اه��م يف 
من  ال�ضليم  املن�ضوب  على  احلفاظ 
الكارثية  للتبعات  ت��ف��ادي��ا  اجل��ل��ي��د 
الأر����ض  ت�ضهدها  ال��ت��ي  امل��ت�����ض��ارع��ة 
ب�ضبب ارتفاع درجات احلرارة، وفق 
ميل"  "ديلي  �ضحيفة  اأوردت  م���ا 
الربيطانية، اجلمعة. و�ضتحد هذه 
اجلدران من �ضرعة ذوبان القواعد 
املحيطات،  اأع����م����اق  يف  ال��ث��ل��ج��ي��ة 
حرارة  درج��ة  يف  امل�ضتمر  فالرتفاع 
احلالية،  مبعدلته  يعني  الأر�����ض، 
تقل�ض امل�ضاحة اجلليدية يف القطب 
ال�ضنة،  يف  �ضنتمرتا   33 ال�ضمايل 
مليارات   4 م���ن  اأك�����رث  ي��ع��ن��ي  مم���ا 
م���ن اجلليد.  م��ل��ي��ار ط���ن  ون�����ض��ف 
الطبقات  من  اجلليد  ذوب��ان  ويبداأ 
اجل��ل��ي��دي��ة ال�����ض��ف��ل��ى، ل��ذل��ك جاءت 
تت�ضكل من  ال��ت��ي  اجل�����دران،  ف��ك��رة 
�ضخور واأتربة، �ضتقف يف وجه املياه 
ت�ضببها  ال��ت��ي  ال�ضطحية  ال��داف��ئ��ة 

درجات احلرارة املرتفعة.
اجلدران  ه��ذه  بناء  عملية  وحت��ت��اج 
والأت��رب��ة، يف  ال�ضخور  لأطنان من 
�ضرعة  م��ن  حم��اول��ة ل�ضمان احل��د 
ال����ذوب����ان، وه����و م���ا ي��ع��ت��رب مبثابة 
ع���زل ح����راري ا���ض��ط��ن��اع��ي. واأع���رب 
ع���دد م��ن ال��ع��ل��م��اء الأوروب���ي���ني عن 
ال���درا����ض���ة، خا�ضة  ب��ه��ذه  ت��ف��اوؤل��ه��م 
�ضيناريوهات  ب�ضطب  تب�ضر  اأن��ه��ا 
مرعبة مثل غرق مدن �ضاحلية من 
قوائم التهديدات الو�ضيكة. واأجرى 
ع��ل��ى احلا�ضوب  ال��ب��اح��ث��ون جت���ارب 
حت��اك��ي ن��ه��ر ت��وي��ت�����ض اجل��ل��ي��دي يف 
ال��ق��ط��ب امل��ت��ج��م��د اجل���ن���وب���ي، وهو 
اأ�ضغر قليال من م�ضاحة بريطانيا، 

ويعتقد اأنه يذوب ب�ضرعة.

اأعمال النحات الو�ساحي 
تتوهج يف بريوت 

ترتفع  اأع�����وام  بخم�ضة  رح��ي��ل��ه  ب��ع��د 
م���ن���ح���وت���ات ال���ف���ن���ان امل�������ض���ري عبد 
معر�ض  يف  ال����و�����ض����اح����ي  ال������ه������ادي 
اآرت فري مبزيج من التوهج  ب��ريوت 
وال��ر���ض��اق��ة وال��ث��ب��ات واحل��ري��ة التي 
على  متمردة  ال��ط��ريان  حيز  تدخل 
�ضقف  وحت������ت  الأر������������ض.  ج����اذب����ي����ة 
العا�ضمة  يف  ي��ق��ام  ال����ذي  امل��ع��ر���ض 
الع�ضرات  جتتمع  ب���ريوت  اللبنانية 
حتاكي  التي  الفنية  املنحوتات  م��ن 
اأزمانا خمتلفة وتنتف�ض على الواقع 
للتماثيل  التقليدية  والرت����ك����ازات 

ماهى الكمية املنا�سبة 
لتناول املاجنو 

الفاكهة لذيذة  اأنواع  اأهم  اأحد  املاجنو 
الطعم، التي اإذا بداأ مو�ضمها وامتالأت 
الأ������ض�����واق ب���ه���ا، ي��ق��ب��ل اجل��م��ي��ع على 
البع�ض  ولكن  و�ضغارا،  كبارا  تناولها 
اأ�ضرارا  ي�ضبب  مما  تناولها  من  يكرث 
ال�ضطور  ف��ى  عليها  ن��ت��ع��رف  �ضحية، 

القادمة.
اأخ�����ض��ائ��ي��ة ال��ب��اط��ن��ة، اأك�����دت ع��ل��ي اأن 
الفاكهة، ول  اأن��واع  اأف�ضل  املاجنو من 
علي  حتتوي  لأنها  منها  الإكثار  يجب 

اأم��الح عالية قد ت�ضر باجل�ضم،  ن�ضبة 
لذا عليك عدم تناولها اإل بح�ضاب.

ت��ن��اول ثمرة ماجنو  اأن��ه يجب  م��وؤك��دة 
�ضغرية كل يومني اأو 3 اأيام، مما يعد 
ا�ضتفادة من �ضكرياتها وفوائدها، دون 
ال�ضكر  ن�ضب  زي��ادة م�ضرة، فهي ترفع 
وت���زي���د ال�����وزن يف ح��ال��ة الإف�������راط يف 
تناولها، كذلك ت�ضبب ارتفاعا يف ن�ضب 
الأمالح، واحل�ضا�ضية، كما يجب تناول 

املياه بكرثة بعد وقبل تناولها

امل�ضرفني  الباحثني  كبري  كارفالو  �ضيل�ضو  الدكتور  وق��ال 
"كان  ال��ربازي��ل  ب��اول��و يف  �ضاو  ال��درا���ض��ة م��ن جامعة  على 
الربو لأن رد  التمرينات �ضارة ملر�ضى  اأن  يعتقد من قبل 
فعل اجل�ضم عليها ي�ضيق ممرات الهواء... لكن ما عرفناه 
الربو وحتى  اأن تكون مفيدة ملر�ضى  التمرينات ميكن  اأن 

اأف�ضل اأكرث للبدناء".
الذين  البالغني  من   55 بتوزيع  وزم���الوؤه  كارفالو  وق��ام 
خلف�ض  جمموعتني  على  ع�ضوائيا  ال��ب��دان��ة  م��ن  يعانون 
تركز  والأخ���رى  الريا�ضية  بالتمرينات  اإح��داه��م��ا  ال���وزن 
على خف�ض الوزن بنظام غذائي وعالج نف�ضي ومترينات 
�ضملت  اأ�ضهر  ثالثة  امتدت  ف��رتة  خ��الل  وذل��ك  للتنف�ض، 

جل�ضتني يف الأ�ضبوع.
ثالثة  مل��دة  ال��درا���ض��ة  �ضملته  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  وا�ضتهدف 
اأ�ضهر اإنقا�ض الوزن والتدريب البدين من خالل مترينات 
)اإيروبك�ض( ومترينات مقاومة. ون�ضرت الدرا�ضة يف دورية 
اأو  اإك�ضر�ضايز(  اآن��د  �ضبورت�ض  اإن  �ضاين�ض  اآن��د  )ميد�ضني 

الريا�ضة والتمرينات البدنية". يف  والعلم  "الطب 
يف  كوبنهاغن  ج��ام��ع��ة  م��ن  ب��اك��ر  فبيكه  الطبيبة  وق��ال��ت 
"تلك  الدرا�ضة، لرويرتز  الدمنرك، ومل تكن م�ضاركة يف 
وعلى  ع��ام  ب�ضكل  ال��ن��ا���ض  على  تنطبق  اأن  ميكن  النتائج 
اأمر  هي  "التمرينات  واأ�ضافت  اأي�ضا".  اأخ��رى  اأم��را���ض 
اأن  الأدوي���ة... وميكنك  بتناول  اأن تفعله ول يتعلق  ميكن 
جتد كل اأنواع الأن�ضطة التي تثري الهتمام وتكون ممتعة 

ومفيدة ل�ضحتك".

النوم لتخفيف الوزن!
فهم  اإن  ال��وزن��ا؟  تفيف  على  النوم  ي�ضاعد  اأن  ميكن  كيف 
يف  مهما  دورا  يلعب  اجل�ضم،  يف  الأن�ضولني  عمل  طريقة 
بدانة اجل�ضم الب�ضري، يف حالت كثرية، قد ل ننتبه لها يف 

حياتنا اليومية، ويف طريقة الغذاء التي نتبعها.
هذه  اأن  اإل  للتخ�ضي�ض،  ع��دي��دة  طرقا  ج��رب��وا  ال��ك��ث��ريون 
التجارب مل تكن اأبدا جتارب هينة. ويقدم خرباء التغذية 
ع����ادة ن�����ض��ائ��ح ك��ث��رية م���ن اأج����ل ال��ت��خ�����ض��ي�����ض، ف��ي��م��ا يلجاأ 
اآخرون للجراحة بق�ض املعدة، اأو �ضفط الدهون، من اأجل 
التخل�ض من الكيلوغرامات الزائدة يف اأج�ضامهم.بيج اأن 
درا�ضة حديثة اأ�ضارت اإىل اإمكانية ال�ضتفادة من النوم من 

اأجل التخل�ض من الوزن الزائد.
بابه  ديلتيف  قدمها  وال��ت��ي  التخ�ضي�ض  طريقة  وتعتمد 
موؤلف لكتاب "التنحيف عرب النوم للموظفني"، على فهم 
اخلبري  اأو�ضح  حيث  اجل�ضم،  يف  الأن�ضولني  عمل  طريقة 
الأن�ضولني يف اجل�ضم يلعب دورا يف  اأن  التغذية  يف جمال 
بدانة اجل�ضم الب�ضري، يف حالت كثرية، قد ل ننتبه لها يف 

حياتنا اليومية، ويف طريقة الغذاء التي نتبعها.

طريقة تنظيم الغذاء
رئي�ضيني يف  الف�ضل بني عن�ضرين  يتم  الطريقة  يف هذه 
التغذية، وهما الربوتينات والكربوهيدات. فوفقا للدرا�ضة 
فاأنه يتم تناول الأطعمة التي حتتوي على الربوتينات يف 
حتتوي  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  نتناول  اأن  علينا  بينما  ال�ضباح، 
على كربوهيدرات يف امل�ضاء. و�ضبب ذلك اأنه علينا فهم اأن 
ال��دم، حتدث �ضعوبة يف حرق  الأن�ضولني يف  ن�ضبة  ارتفاع 
للج�ضم  يت�ضنى  حتى  بامل�ضاء  تناولها  يتم  لذلك  الدهون، 

حرق الدهون اأثناء النوم ب�ضكل اأف�ضل.
ويعد الربوتني من اأهم العنا�ضر الغذائية التي يحتاجها 
اجل�ضم ملنحه الطاقة وبناء الأن�ضجة والع�ضالت. وم�ضادر 
الربوتني يف الغذاء عديدة ومتنوعة، فهي ل تقت�ضر على 
اللحوم فقط، فحتى للنباتني هناك العديد من الأطعمة 
التي توفر لأج�ضامهم ما يحتاجونه من الربوتني. وين�ضح 

اأن يكون هناك تعدد يف م�ضادر الربوتني  خرباء التغذية 
تناول  بل  الربوتني احليواين فقط،  على  الرتكيز  وع��دم 
مفيدة  فهي  اأي�ضا،  النباتي  بالربوتني  الغنية  الأطعمة 
وبناء  ال��وزن  اإنقا�ض  على  وت�ضاعد  وال�ضحة  للج�ضم  جدا 
البي�ض  بالربوتني  امل��زودة  الأطعمة  اأهم  الع�ضالت. ومن 

ومنتجات الألبان واملاأكولت البحرية والبقوليات.
واأهمها  بالكربوهيدرات فهي كثرية،  امل��زودة  الأطعمة  اأما 
ال��ف��اك��ه��ة واخل�����ض��راوات واأن�����واع اخل��ب��ز، والأط��ع��م��ة التي 
حتتوي على �ضكر. وحتى يقوم الإن�ضان بكل اأن�ضطة حياته 
اليومية ب�ضكل منتظم وناجح، فالبد اأن يحتوي اأي نظام 
غذائي �ضحي على ن�ضبة ترتاوح ما بني 45 و65 % من 

بالكربوهيدرات.

ما يجب عمله قبل البدء
عدة  هنالك  الطريقة،  ه��ذه  جتربة  يف  قدما  امل�ضي  قبل 
اأم����ور ي��ج��ب ال���ض��ت��ع��الم ع��ن��ه��ا وف��ق��ا مل��ا ين�ضح ب��ه خبري 
ال�ضحية  ال��ع��ادات  معرفة  ال�ضروري  من  حيث  التغذية، 
والغذائية لل�ضخ�ض الراغب يف جتربة هذه الطريقة مع 
اأنها غري �ضارة على من يريد  الطبيب مثال، للتاأكد من 
تخفي�ض وزنه. وتعتمد طريقة اخلبري ديلتيف بابه على 
تناول ثالث وجبات رئي�ضية كبرية، وذلك بعك�ض ما ين�ضح 
به خرباء تغذية اآخرين، حيث يتم التاأكيد مثال اأن خم�ض 
نحيفا.  يكون  اأن  يريد  مل��ن  الأف�ضل  ه��ي  �ضغرية  وج��ب��ات 
ومن املهم حتديد موؤ�ضر كتلة اجل�ضم، حيث يح�ضب معدل 
اأن  الطعام ح�ضب كتلة اجل�ضم. كما تعتمد الطريقة على 
اجل�ضم بحاجة اإىل 5 �ضاعات من ال�ضرتاحة بني الوجبة 
والأخرى، بحيث يرتك املجال للج�ضم لأن يه�ضم الطعام 
اأخ��رى من الطعام وذلك وفقا ملجلة  اإدخ��ال كميات  بدون 

فيم الأملانية.

تدريبات اللياقة حت�سن من اأعرا�ش الربو لدى البدناء

ملر�ضى  مفيد  الريا�ضية  التمارين  ممار�ضة  اأن  درا�ضة  اأظهرت  �ضائع،  هو  ما  عك�س  على 
الربو، وحتى بالن�ضبة لأولئك الذين يعانون من م�ضاكل البدانة منهم. فما هي الأعرا�س 

التي عرفت بع�س التح�ضن لدى هذه الفئة من املر�ضى ح�ضب الدرا�ضة؟
حت�ضني  على  ت�ضاعد  الريا�ضية  التمرينات  ممار�ضة  اأن  جديدة  درا�ضة  نتائج  اأظهرت 

اأي�ضا من  الأعرا�س لدى مر�ضى الربو ممن يعانون 
اأن  اإىل  الدرا�ضة  باحثو  وخل�س  البدانة. 

املر�ضى الذين مار�ضوا تدريبات 
لرفع م�ضتوى اللياقة حت�ضنت 

البدنية،  الأن�ضطة  لديهم 
ل  ال��ت��ي  الأي������ام  وزادت 
لأعرا�س  فيها  يتعر�ضون 

اأعرا�س  قّلت  كما  ال��رب��و، 
الك���ت���ئ���اب وان���ق���ط���اع 

اأث��ن��اء  التنف�س 
النوم لديهم.
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية طحنون بن حممد اآل نهيان

هزاع بن طحنون يفتتح الن�سخة العا�سرة من معر�ش العني للكتاب

نظمها معهد كونفو�ضيو�س  بجامعة زايد

طالبًا اإماراتيًا من 13 مدر�سة ي�ساركون يف م�سابقة للَخطابة والإبداع باللغة ال�سينية  26
 الفائز الأول �ضيمثل الإمارات يف املناف�ضات الدولية النهائية بال�ضني

 نائب ال�ضفري ال�ضيني بالدولة ي�ضيد بتزايد تدري�س لغة بالده يف مدار�س الإمارات

•• العني - الفجر

اآل نهيان  حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ طحنون بن حممد 
ممثل احلاكم يف منطقة العني، افتتح ال�ضيخ هزاع بن 
طحنون بن حممد اآل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم 
يف منطقة العني فعاليات الدورة العا�ضرة من معر�ض 
املبارك  خليفة  حممد  معايل  بح�ضور  للكتاب،  العني 
و�ضعادة  اأبوظبي،   – وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  رئي�ض 
 – وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  وكيل  غبا�ض  �ضعيد  �ضيف 

اأبوظبي.
وانطلقت فعاليات املعر�ض على اأنغام عر�ض مو�ضيقي 
ال�ضعودية  العربية  للمملكة  الوطني  باليوم  احتفائي 
ال�ضعودية  يف  الأ�ضقاء  م�ضاركة  على  تاأكيداً  ال�ضقيقة 
لعمق  وت��ر���ض��ي��خ��اً  ال��وط��ن��ي ال88  ب��ال��ي��وم  ف��رح��ت��ه��م 

العالقات التي تربط بني الدولتني.
نهيان  اآل  ب��ن حممد  ب��ن طحنون  ه��زاع  ال�ضيخ  وج��ال 
وك��ي��ل دي�����وان مم��ث��ل احل���ك���ام يف م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ني على 
اأحدث  على  مطلعاً  امل�ضاركة  الن�ضر  دور  اأجنحة  كافة 
عار�ضاً   92 يعر�ضها  التي  املتنوعة  الكتب  اإ���ض��دارات 
العلمية  واملراجع  الكتب  من  العناوين  اآلف  يقدمون 
الهتمام  مع  والإجنليزية  العربية  باللغتني  والأدبية 

بالكتب والأن�ضطة املوجهة لالأطفال 
كما واطلع ال�ضيخ هزاع على املحتوى الفكري والثقايف 
الرثي الذي تقدمه خمتلف الفعاليات لزوار املعر�ض 

مبا ي�ضهم يف تعزيز الن�ضر الإماراتي والكتاب.
بالثقافة  الحتفاء  اإىل  للكتاب  العني  معر�ض  ويهدف 
الإماراتية وتعزيز �ضناعة الن�ضر املحلي، حيث �ضيقدم 
الإ�ضدارات يف جمالت  اآخر  الع�ضرة  اأيامه  املعر�ض يف 
الأدب والفكر وال�ضعر والتاريخ وجمموعة متنوعة من 
الكتب الأكادميية والرتبوية، التي تلبي كافة احتياجات 
القارئ. كما �ضي�ضجع اجلمهور على الطالع على عامل 
النا�ضئني  الكتاب  وحتفيز  خا�ض،  ب�ضكل  املحلي  الن�ضر 
احلوارات  ع��رب  اجلمهور  م��ع  مبا�ضرة  التوا�ضل  على 
املبا�ضرة ملناق�ضة خمتلف الق�ضايا الثقافية والإبداعية 

املرتبطة باحلركة الفكرية على ال�ضاحة الإماراتية 
وقال معايل حممد خليفة املبارك، رئي�ض دائرة الثقافة 
للكتاب  العني  معر�ض  "يلعب  اأبوظبي   – وال�ضياحة 
وت�ضريع  املحلية،  الن�ضر  �ضناعة  تعزيز  يف  مهماً  دوراً 
للجميع،  ال��ق��راءة  ون�ضر  ل��ه،  العالية  اجل���ودة  تطوير 
وبناء املجتمع العلمي. واليوم نحتفي بع�ضرية املعر�ض 
بزيادة  واإقليمياً،  حملياً  عار�ضاً   92 مب�ضاركة  الأوىل 
%10 على امل�ضاحة املحجوزة عن العام املا�ضي، و13 
وور�ض  ال��ك��ت��ب،  لتوقيعات  ح��ف��اًل  و11  ح��واري��ة  ن���دوة 
مكانة  الربنامج  ه��ذا  لري�ضخ  تعليمية،  تفاعلية  عمل 
املعر�ض كمن�ضة اأ�ضا�ضية ومهمة داعمة للكتاب املحلي. 
ونوؤكد حر�ضنا يف دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي 
على الحتفاء مبعر�ض العني للكتاب وبكافة الفعاليات 
الثقافية التي ت�ضهم يف رفع مكانة العا�ضمة والإ�ضاءة 
ثقافية  منارة  دوم��اً  تكون  ب��اأّن  ال�ضامية  ر�ضالتها  على 
التنوع �ضمن  ومثال  واإن�ضاين  تفاعل ح�ضاري  ومركز 

الوحدة الوطنية".
ومن جهته، قال �ضعادة �ضيف �ضعيد غبا�ض، وكيل دائرة 
العني  معر�ض  "يعود  اأب��وظ��ب��ي   - وال�ضياحة  الثقافة 
الكتاب  من  ورواده  بالفكر  ليحتفي  العام  هذا  للكتاب 
ع�ضر  م���رور  بعد  مكانته  ول��ي��وؤك��د  املحليني،  والأدب�����اء 
ملا  وتبادلها.  الأفكار  لتالقي  حقيقية  كفر�ضة  �ضنوات 
خا�ض  ب�ضكل  العني  منطقة  لأه��ل  من�ضة  م��ن  ي�ضكله 
اأرج�����اء الإم������ارات ل��الط��الع ع��ل��ى م�ضتجدات  ول��ك��اف��ة 
ال��ك��ت��اب والقراءة،  ب��اأه��م��ي��ة  ال��وع��ي  ال��ث��ق��اف��ة، وت��ع��زي��ز 
وقيمتهما واأهميتهما ودورهما البارز يف تطور الإن�ضان 
وتعلمه. وحر�ضنا يف دائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي 
خا�ضة  الأذواق  كافة  تر�ضي  فعاليات  تخ�ضي�ض  على 
التكنولوجي  بالتطور  تاأثر  الكتاب من  ي�ضهده  ما  مع 

وظهور الإنرتنت والكتاب الإلكرتوين". 
امل�ضاركة يف فعاليات  اإىل  "اأدعو اجلميع  �ضعادته  وتابع 
التفاعل  من  تخلق جواً  اأنها  اإذ  للكتاب  العني  معر�ض 

كما  والكتاب.  والنا�ضرين  املعر�ض  رواد  بني  الفكري، 
ال�ضعرية  بكل جمالتها  الأدبية  الإبداعات  ُتظهر  اأنها 
وال��روائ��ي��ة وال��ن��ق��دي��ة وال��ف��ك��ري��ة وال��ع��ل��م��ي��ة، عار�ضة 
نتاجات النخب املخ�ضرمة لالأجيال ال�ضاعدة، وتعريف 

اجلمهور من جهة ثانية بالكتاب اجلدد".
خمتارة  ب��ب��اق��ة  للكتاب  ال��ع��ني  م��ع��ر���ض  ويحتفي  ك��م��ا 
برنامج  خالل  من  الإماراتيني،  واملوؤلفني  الكتاب  من 
ال�ضوء  فيها  ي�ضلط  حوارية  ن��دوة   13 يت�ضمن  ثقايف 
ا�ضتعرا�ض  مع  املبدعني،  لهوؤلء  الغنية  التجربة  على 
خ��ال���ض��ة ن��ت��اج��ه��م ال��ف��ك��ري وال���ث���ق���ايف، ح��ي��ث ي�ضكل 
بالن�ضبة  اه��ت��م��ام  نقطة  امل�ضاحب  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج 
ومثقفني  ملبدعني  يومية  توقيع  وحفالت  للجمهور، 

من اأبناء الدولة واملقيمني على اأر�ضها. 
ب��الإ���ض��اف��ة اإىل ذل���ك ي��ق��دم امل��ع��ر���ض ب��رن��اجم��اً حيوياً 
املختلفة  العمرية  احتياجاتهم  كافة  يراعي  للنا�ضئة، 
 7 يت�ضمن  ال���ذي  الإبداع"  "ركن  خ���الل  م��ن  وذل���ك 
ل��الأط��ف��ال، وهي:  تفاعلية  ع��م��ل  ور����ض  ت��ق��دم  اأق�����ض��ام 
ق�ضم  ال���ق���راءة،  ق�ضم  ور���ض��ة(،  الكوميك�ض)48  ق�ضم 
كوكب العلوم، ق�ضم حتدي الأذكياء، العرو�ض العلمية، 

العرو�ض الرتفيهية وامل�ضابقات العامة.
ويعمل معر�ض العني للكتاب على اإبراز الوجه الثقايف 
ال��ق��ارئ والكتاب  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ال��ع��ني وت��وث��ي��ق  ملدينة 
بالإ�ضافة اإىل ما ينتج عن ذلك من توافق فكري هام، 
ال��وط��ن��ي. كما  وال����ولء  الن��ت��م��اء  تعزيز  ي�ضهم يف  مب��ا 
بالرتقاء  ال�ضابقة  �ضنواته  مدى  على  املعر�ض  واأ�ضهم 
الهتمام  ومن��و  ال��ع��ني،  مدينة  يف  الثقافية  بال�ضاحة 
دائرة  واأه����داف  وروؤي���ة  يتنا�ضب  مب��ا  الكتب،  ب�ضناعة 
الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي، الرامية اإىل تعزيز ودعم 

الأن�ضطة والفعاليات الثقافية مبنطقة العني.
الط��الع على  للمهتمني  للكتاب  العني  ويتيح معر�ض 
اأح��دث الإ���ض��دارات يف جم��الت الأدب والفكر وال�ضعر 
الأكادميية  الكتب  من  متنوعة  وجمموعة  وال��ت��اري��خ، 
املف�ضلني  الإم���ارات���ي���ني  ك��ت��اب��ه��م  ول���ق���اء  وال���رتب���وي���ة، 

والطالع على اأحدث انتاجاتهم واإ�ضداراتهم الأدبية
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فرع  يف  زاي����د  ب��ج��ام��ع��ة  كونفو�ضيو�ض"  "معهد  ن��ظ��م 
ل�26  ال�ضيني"  "اجل�ضر  م�ضابقة  باأبوظبي  اجلامعة 
طالباً وطالبة مت اختيارهم لتمثيل 13 مدر�ضة ثانوية 
خمتلف  يف  ال�ضينية  ال��ل��غ��ة  ب��ت��دري�����ض  ت��ق��وم  حكومية 

اإمارات الدولة.
واأقيم احلدث بح�ضور �ضعادة لني يادوه، نائب ال�ضفري 
معاوية  د.  و  ال�ضينية  ب��ال�����ض��ف��ارة  امل��ف��و���ض  وال���وزي���ر 
الذي ي�ضرف  املجتمعية  امل�ضاركة  العو�ض مدير معهد 
ومديري  زاي��د،  بجامعة  كونفو�ضيو�ض"  "معهد  على 
املت�ضابقني واأع�ضاء  املتناف�ضة وعوائل الطلبة  املدار�ض 
اجلالية ال�ضينية وممثلي و�ضائل الإعالم ال�ضينية يف 

الدولة.  
ت���اأت���ي ه����ذه امل�����ض��اب��ق��ة ���ض��م��ن ���ض��ل�����ض��ل��ة م���ن الأح������داث 
اإدارة معاهد  "هانبان"،  املماثلة التي تقام حتت مظلة 
ال�ضينية  العا�ضمة  التي يقع مقرها يف  كونفو�ضيو�ض، 
معهد   500 من  اأكرث  مظلتها  حتت  وت�ضم  "بكني"، 

حول العامل.
اأن معهد كونفو�ضيو�ض منظمة غري  بالذكر  واجلدير 
ال�ضينية  اللغة  درا�ضة  نطاق  تو�ضيع  ت�ضتهدف  ربحية 
واآدابها وثقافتها ون�ضرها حول العامل، وكذلك تعزيز 
برامج التعاون والتبادل الثقايف والتعليمي بني ال�ضني 
كونفو�ضيو�ض  معهد  وي�ضتقي  ال��ب��ل��دان.  م��ن  وغ��ريه��ا 
ال�����ض��ي��ن��ي القدمي  ال��ف��ي��ل�����ض��وف وامل���ع���ل���م  ا����ض���م���ه م����ن 
كونفو�ضيو�ض )551 – 479 قبل امليالد(، والذي ما 

يزال لتعاليمه اأثر عميق على الثقافة ال�ضينية.

وقد تاأ�ض�ض معهد كونفو�ضيو�ض بجامعة زايد يف يوليو 
متوز عام 2010 يف اإطار �ضراكة بني اجلامعة وجامعة 
تربطها  والتي  ال�ضني،  يف  الأجنبية  للدرا�ضات  بكني 
بدولة الإمارات العربية املتحدة �ضالت وطيدة، ويوجد 

فيها مركز للدرا�ضات الإماراتية.
األقاها  كلمة  يف  ال�ضيني  ال�ضفري  نائب  �ضعادة  واأ���ض��اد 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات  امل�����ض��اب��ق��ة  ان��ط��الق  قبيل 
اللغة  تعليم  ب���اإدراج  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
ال�ضينية يف مائتي مدر�ضة اإماراتية خالل وقت قريب، 
�ضوى  هناك  تكن  مل  �ضنوات  ث��الث  قبل  اأن��ه  مو�ضحاً 
م��در���ض��ة ح��م��دان ب��ن زاي���د ب��اأب��وظ��ب��ي ت��ق��وم بتدري�ضها 
ع�ضرة  ث���الث  يف  ت��دري�����ض��ه��ا  ي��ج��ري  وال���ي���وم  لطلبتها، 

مدر�ضة باإمارات الدولة ال�ضت. 
قطار  ل��رك��وب  مفتاح  ال�ضينية  اللغة  درا���ض��ة  اإن  وق��ال 
التنمية ال�ضينية ال�ضريعة، حيث اأ�ضبحت ال�ضني ثاين 
ال�ضناعة  حيث  م��ن  عامليا  دول���ة  واأك���رب  اقت�ضاد  اأك���رب 
وبف�ضل  الأجنبي،  النقد  واحتياطي  الب�ضائع  وجت��ارة 
والنمو  ن�ضمة  مليار   1.4 ع��دده  البالغ  ال�ضكان  ع��دد 
ال�ضريع للطبقة الو�ضطى، و�ضلت ال�ضني اإىل م�ضاّف 
اأكرب الأ�ضواق الواعدة يف العامل. ومنذ انتهاج �ضيا�ضة 
املتو�ضط  يف  بلغ  �ضنة،  اأربعني  قبل  والنفتاح  الإ�ضالح 
معدل النمو ال�ضنوي للناجت املحلي الإجمايل 9.5%، 
وحلجم التجارة اخلارجية %14.5، وحافظت ن�ضبة 
تنامي  وي��ق��ّدم   ،30% العاملي  القت�ضاد  يف  امل�ضاهمة 
الدول  ل�ضائر  ومرجعيات  خ��ربات  ال�ضيني  القت�ضاد 
تغتنمون  ال�ضينية،  ال��ل��غ��ة  ت��ت��ق��ن��ون  ف��ط��امل��ا  ال��ن��ام��ي��ة، 

فر�ضة ركوب "قطار ال�ضني ال�ضريعة".

اللغة  درا�ضة  اإن  املت�ضابقني:  الطلبة  خماطباً  اأ�ضاف، 
ال�ضينية مفتاح لأن ت�ضبحوا ُر�ُضال لرت�ضيخ ال�ضداقة 
الثقافات  عابر  التبادل  ويتمتع  الإم��ارات��ي��ة.  ال�ضينية 
الثنائية  العالقات  لتعزيز  له  بديل  ل  خا�ض  مبغزى 
ب��ني خم��ت��ل��ف ال����دول ومت��ت��ني اأوا����ض���ر ال�����ض��داق��ة بني 
الإم���ارات  ودول���ة  ال�ضني  اأن  ورغ���م  ال�ضعوب.  خمتلف 
تف�ضل بينهما اجلبال والِبحار، اإل اأنهما حميمان مثل 
اأفراد من عائلة واحدة وتزداد ال�ضداقة بينهما ُر�ضوخا 

عرب ال�ضنوات. 
بها  ق�����ام  ال���ت���ي  ال���ن���اج���ح���ة  ال�����زي�����ارة  اأن  اإىل  واأ������ض�����ار 
اإىل  م��وؤخ��راً  جينبينغ  �ضي  ال�ضيني  الرئي�ض  فخامة 
الثقة  وتعميق  ت��وط��ي��د  م��وا���ض��ل��ة  اأ���ض��ه��م��ت يف  ال��دول��ة 
ال�ضرتاتيجية املتبادلة، ورفع م�ضتوى التعاون العملي 
ُت��ق��ِب��ل عالقات  اإذ  ال��ب��ل��دي��ن.  ب���ني  امل���ج���الت  ك��اف��ة  يف 
الإماراتية  ال�ضينية  ال�ضاملة  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة 
اللغة  تتقون  َدمتم  وم��ا  للتنمية،  جديدة  فر�ض  على 
بني  الثقايف  للتبادل  ُر�ضال  ت�ضبحون  فاإنكم  ال�ضينية، 
البلدين، مبا يدفع باإبحار ال�ضفينة العمالقة للتعاون 
م�ضرية  اإىل  اجل��دي��د  التاريخي  املنطلق  م��ن  الثنائي 

جديدة للتعاون �ضامل الأبعاد.
اآل  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو  ه بقول �ضاحب  ونوَّ
مكتوم "امل�ضتقبل ملن يجروؤ اأن يحلم، وميلك ال�ضجاعة 
�ضي  ال�ضيني  الرئي�ض  فخامة  وق��ول  حلمه"،  لتنفيذ 
"تتطلب الرحلة اجلديدة قائدا جريئا وتتطلب املهمة 
العالقات  اأن  مو�ضحاً  �ضجاعا"..  م�����ض��وؤول  اجل��دي��دة 
ال�ضينية الإماراتية تقف عند نقطة انطالق جديدة، 
اآمل منكم جميعاً اأن تدر�ضوا اللغة ال�ضينية بكل اجلهد 

من اأجل التعرف على ال�ضني بروح النفتاح والت�ضامح 
وتعزيز  الع�ضر،  ي��واك��ب  مبنظار  ال�ضني  اإىل  والنظر 
التعاون الثنائي بروح اجلّد واملثابرة، متمنيا اأن تكتبوا 
ال�ضباب  بحما�ضة  ال��ف��ّي��ا���ض��ة  حلياتكم  نا�ضعا  ف�ضال 
ال�ضباب، وتخلقوا جمدا جديدا  اأح��الم  اإىل  وال�ضاعية 
البلدين يف بناء جمتمع ذي م�ضري م�ضرتك  لت�ضارك 

للب�ضرية".
م���ن ج��ه��ت��ه، رح���ب د. ال��ع��و���ض، ب��ا���ض��م ج��ام��ع��ة زاي���د، 
للم�ضابقة  اجلامعة  ا�ضت�ضافة  اأن  م��وؤك��داً  باحل�ضور 
تعرب عن اهتمامها العميق بامل�ضاركة يف املبادرات التي 
ال�ضينية   - الإم��ارات��ي��ة  ال��ع��الق��ات  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف 
ال�ضعبني وتعزيز  اأرح��ب مل�ضلحة كال  اآف��اق  اإىل  ونقلها 

التفاهم والتبادل الثقايف بينهما.
املعرفة  هيئة  م��ن  الب�ضتكي،  فاطمة  ال�ضيدة  واأك����دت 
زايد  بن  حمدان  مدر�ضة  ومديرة  باأبوظبي  والتعليم 
اأن م�ضابقة "اجل�ضر ال�ضيني" تتوج �ضهوراً من العمل 
احل��ث��ي��ث ل��ط��ل��ب��ة دوؤوب�����ني ل��ل��غ��اي��ة، اأظ���ه���روا متيزهم 
امل�ضكالت  وح���ل  ال��ف��ري��ق  وروح  الب��ت��ك��اري��ة  وروح���ه���م 

ومهارات الت�ضال بطريقة اإيجابية للغاية.
وقالت: يف العام املا�ضي، يف ال�ضنة الأوىل لهذه امل�ضابقة، 
كان لدينا طالبان م�ضاركان فقط من مدر�ضة حمدان 
اأت��اح لهما فر�ضة رائعة لتمثيل  اأظهرا متيزاً  زايد  بن 
دولة الإمارات ب�ضورة م�ضرفة والتناف�ض مع طلبة من 
النهائية  امل�ضابقة  يف  العامل  حول  اأخرى  دولة   105
اأكتوبر  يف  بال�ضني  "كومينغ"  مبدينة  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 
الربنامج  ه���ذا  ل���ض��ت��م��رار  الأب�����واب  ففتحوا  امل��ا���ض��ي، 
لطلبتنا يف امل�ضتقبل مب�ضاهماتهم الرائعة يف التحدي. 

اأكادميية ال�سعر  باأبوظبي 
ت�سارك يف معر�ش العني للكتاب
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ت�ضارك اأكادميية ال�ضعر التابعة للجنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
والرتاثية يف اأبوظبي، يف اأعمال الدورة العا�ضرة من معر�ض العني للكتاب 
 23 الفرتة من  للموؤمترات خ��الل  العني  يقام يف مركز  وال��ذي   ،2018
وي�ضتعر�ض اجلناح جمموعة من  املقبل،  اأكتوبر   2 اإىل  اجل��اري  �ضبتمرب  
اإىل  اإ�ضافة  والف�ضيح  النبطي  ال�ضعر  يف  عناوين  حتمل  التي  الإ���ض��دارات 
والتحليلية،  النقدية  وال��درا���ض��ات  والبحوث  الأدب  جم��الت  م��ن  العديد 

واأحدث الإ�ضدارات والأعمال ال�ضادرة عن الأكادميية.
معر�ض  اإن  ب��اأب��وظ��ب��ي،  ال�ضعر  اأك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر  العميمي،  �ضلطان  وق���ال 
الكّتاب  باأهم  حتتفي  وفكرية  واأدب��ي��ة  ثقافية  من�ضة  يعترب  للكتاب  العني 
اإماراتية وملتقى فكري خ�ضب  ُيعدُّ ظاهرة ثقافية  بات  الإماراتيني، وقد 
والن�ضر  الكتاب  و�ضناعة  الثقافية  امل�ضاريع  حول  وال��روؤى  الأفكار  لتبادل 
وا�ضت�ضراف م�ضتقبل املعرفة، حيث يج�ضد املعر�ض روؤية املغفور له باإذن اهلل 
"رحمه اهلل"، يف جعل الإم��ارات مركزا"  اآل نهيان  ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
عامليا" للثقافة والرتاث والأدب، وملتقى يجمع املثقفني والأدباء وال�ضعراء 

من داخل الإمارات خمتلف دول العامل.
اللجنة  حر�ض  اإط��ار  يف  تاأتي  املعر�ض  يف  الأكادميية  م�ضاركة  اأن  واأ���ض��اف 
اإبراز دور الإم��ارات الرائد يف امل�ضهد الثقايف واملعريف املحلي والعربي  على 
والعاملي، وتعزيز مفاهيم احلفاظ على الرتاث والثقافة الوطنية ونقله اإىل 
يف  املتخ�ض�ضة  الأكادميية  بربامج  التعريف  جانب  اإىل  املتعاقبة،  الأجيال 
جمال ال�ضعر مبختلف اأ�ضكاله، والتي تنظمها الأكادميية على مدار العام، 

ومن بينها برناجمي �ضاعر املليون واأمري ال�ضعراء وجملة �ضاعر املليون.
واأفاد العميمي اأن الأكادميية من خالل م�ضاركتها ت�ضتعر�ض اآخر اإ�ضداراتها 
 .. ال�ضعبية  "الق�ضيدة  ومنها:  املتخ�ض�ضة،  وال�ضعرية  والنقدية  البحثية 
البازعي،  �ضعد  ال��دك��ت��ور  للموؤلف  التجديد"  وحت��دي��ات  التح�ضر  �ضمات 
الطبعات  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ج��اب��ر،  عبلة  للموؤلفة  املراآة"  ك�ضرت  "يوم  وك��ت��اب 
اجلديدة ككتاب "دانات من الإمارات .. �ضوارد من ال�ضعر النبطي القدمي" 
الإمارات" من  من  "�ضاعرات  وكتاب  العو�ضي،  عائ�ضة  وحتقيق  جمع  من 
�ضة يف  جمع وحتقيق حمد خليفة اأبو�ضهاب، اإىل جانب اإ�ضداراتها املُتخ�ضّ
جمالت ال�ضعر )النبطي والف�ضيح( والأدب والبحوث والدرا�ضات النقدية 

والتحليلية.
واأو�ضح اأن اأكادميية ال�ضعر التابعة للجنة اإدارة املهرجانات قد رفدت املكتبة 
موا�ضيع  يف  �ضاً  ُمتخ�ضّ اإ���ض��داراً   172 عن  يزيد  مبا  اليوم  حتى  العربية 
ة ودرا�ضات اأدبية  خمتلفة من دواوين �ضعر ف�ضيح ونبطي، وبحوث خُمت�ضّ
ذات  الكتب  الأكادميية يف جمال  اإ�ضدارات  ُت�ضّنف  نقدية وحتليلية، حيث 
يف  خا�ض  ب�ضكل  وتبحث  التاريخية،  والرتاثية  الثقافية  الأدب��ي��ة  القيمة 

تراث الإمارات واأدبها املُعا�ضر، وحتر�ض على توثيقه.

اأجراها فريق من الباحثني وعلماء الفيزياء الفلكّية يف اجلامعة
درا�سة جديدة ملركز علوم الف�ساء يف جامعة نيويورك اأبوظبي 

تكت�سف اأمناطًا دقيقة للحركة الدورانية للنجوم ال�سبيهة بال�سم�ش
توؤكد الدرا�ضة اأن �ضرعة دوران النجوم ال�ضبيهة 

بال�ضم�س عند خط ال�ضتواء تزيد مبقدار مرتني ون�ضف 
مقارنة بال�ضرعة عند مناطق دوائر العر�س العليا
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جامعة  يف  وال��ب��اح��ث��ني  العلماء  م��ن  ف��ري��ق  اأج��راه��ا  بحثّية  درا���ض��ة  ك�ضفت 
نيويورك اأبوظبي اأن النجوم ال�ضبيهة بال�ضم�ض تدور حول نف�ضها ب�ضرعة 
البعيدة  باملناطق  ال�ضتواء مقارنة  تزيد مبقدار مرتني ون�ضف عند خط 
عن خط ال�ضتواء، يف ا�ضتنتاج يتحّدى املفاهيم العلمّية ال�ضائدة حالياً حول 
حركة النجوم الدورانية. ومل تنطِو الأبحاث العلمية ال�ضادرة حتى اليوم 
املعلومات حول الأمن��اط الدورانية الدقيقة  اإل على قدر �ضئيل جداً من 
للنجوم ال�ضبيهة بال�ضم�ض، اإذ كان فقط من املعروف اأن هذه النجوم تدور 
العر�ض  دوائ���ر  عند  بال�ضرعة  مقارنة  ال���ض��ت��واء  خ��ط  عند  اأك���رب  ب�ضرعة 

البعيدة عن خط ال�ضتواء، متاماً مثل ال�ضم�ض.
اأبوظبي  نيويورك  الف�ضاء يف جامعة  علوم  العلماء يف مركز  ا�ضتعان  وقد 
مب��الح��ظ��ات ون��ت��ائ��ج وت��ف�����ض��ريات ُم�����ض��ت��م��ّدة م��ن ب��ع��ث��ة ت��ل�����ض��ك��وب ’كيبلر‘ 
الف�ضائي التابع لوكالة الف�ضاء الأمريكية ’نا�ضا‘، ودرا�ضة تذبذب النجوم 
ال�ضوتية  امل��وج��ات  يدر�ض  ال��ذي  العلم  وه��و   – )الأ�ضتريو�ضي�ضمولوجي( 
وحركة انت�ضارها داخل النجوم؛ وذلك بهدف تو�ضيف كيفية دوران النجوم 
علمية  طريقة  اأي  تنجح  مل  ال��ذي  الأم��ر  دقيق،  ب�ضكل  بال�ضم�ض  ال�ضبيهة 
بال�ضم�ض، وهي  ال�ضبيهة  النجوم  اأن  الدرا�ضة  واأظهرت  اأخرى يف حتقيقه. 
فعلياً  ت��دور  الفلكي،  والعمر  الكتلة  حيث  من  ال�ضم�ض  ت�ضبه  التي  النجوم 
تزيد عند  ب�ضرعة  بدورها  ت��دور  والتي  ال�ضم�ض،  ل��دوران  مُماثلة  بطريقة 
خط ا�ضتوائها ب�ضرعٍة اأكرب مقارنة بال�ضرعة عند املناطق املمتدة بني دوائر 
العر�ض املتو�ضطة والعليا. ولكن ثمة فرٌق رئي�ضي يف هذا ال�ضياق؛ اإذ تزيد 
دوائر  مبناطق  مقارنة   10% بنحو  ا�ضتوائها  خط  عند  ال�ضم�ض  �ضرعة 
بال�ضم�ض  ال�ضبيهة  النجوم  �ضرعة  تزيد  ت��دور  حني  يف  املتو�ضطة،  العر�ض 
عند خط ا�ضتوائها مبقدار مرتني ون�ضف مقارنة مبناطق دوائر العر�ض 
املتو�ضطة. وتعليقاً على ذلك، قال عثمان بن عمر، باحث م�ضارك يف مركز 
الدرا�ضة  يف  رئي�ضي  وم��وؤل��ف  اأبوظبي،  نيويورك  جامعة  يف  الف�ضاء  علوم 
اجلديدة التي ن�ضرتها جملة �ضاين�ض الأمريكية العلمّية: تو�ضلت الدرا�ضة 
احلالية  العددية  املحاكاة  عمليات  تتحّدى  فهي  متوقعة،  غري  نتائج  اإىل 
التي توؤكد اأن مثل هذه النجوم ل يجب اأن تتمكن من احلفاظ على دوراٍن 

تفا�ضلي بهذا احلجم الكبري.
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يتوافر كثري من احلميات الغذائية، واملكمالت، وخطط الوجبات البديلة التي تدعي اأنها ت�ضمن خ�ضارة الوزن ال�ضريعة، 
اإل اأن معظمها يفتقر اإىل اأدلة علمية تدعمه. ولكن ثمة ا�ضرتاتيجيات يوؤكد فاعليتها العلم ولها تاأثري كبري يف �ضبط 
الوزن. ت�ضمل هذه ال�ضرتاتيجيات التمرن، ومراقبة ا�ضتهالك ال�ضعرات احلرارية، وال�ضوم املتقطع، واحلد من كمية 

الن�ضويات يف النظام الغذائي. نتاأمل فيما يلي ت�ضعة اأ�ضاليب فاعلة خل�ضارة الوزن:

معظم احلميات يفتقر اإىل اأدلة علمية 

ت�سعة اأ�ساليب فاعلة خل�سارة الوزن

تدعمها  ال��ت��ي  ال����وزن  خ�����ض��ارة  اأ���ض��ال��ي��ب  ت�ضمل 
الأبحاث العلمية ما يلي:

املتقطع: ال�ضوم  -جّرب   1
ال�ضوم املتقطع منط طعام ي�ضمل فرتات �ضوم 
الوجبات  وا�ضتهالك  الأم���د  ق�ضرية  منتظمة 

خالل فرتات اأق�ضر من اليوم.
املتقطع  ال�����ض��وم  اأن  اإىل  ع���دة  درا����ض���ات  ت�����ض��ري 
اأ�ضبوعاً،   24 الذي يدوم حتى  الأم��د،  الق�ضري 
قد يقود اإىل خ�ضارة الكيلوغرامات يف حالة َمن 

يعانون ال�ضمنة الزائدة.

ال�ضوم  اأ���ض��ال��ي��ب  معظم  ي�ضمل 
املتقطع ما يلي:

املتناوبة:  ال�����ض��وم  اأي���ام   •
�����ض����م ي�����وم�����اً وت�����ن�����اول 

ب�ضكل  ال�����ط�����ع�����ام 
ط�������ب�������ي�������ع�������ي يف 

التايل.  اليوم 
وت�������������ض������م������ل 
ال�������ن���������������ض�������خ 

تناول  امل��ع��دل��ة 
اإىل   25%

الطاقة  اإىل  اجل�ضم  حاجة  من  فقط   30%
يف اأيام ال�ضوم.

الغذائي: �ضم خالل يومني من   5:2 • نظام 
تتناول  ال�����ض��وم، ل  ي��وم��ي  اأي����ام. ويف  �ضبعة  ك��ل 

اأكرث من 500 اإىل 600 �ضعرة حرارية.
ول  �ضاعة   16 طوال  �ضم   :8/16 • طريقة 
�ضاعات.  ثماين  اإل خالل فرتة  الطعام  تتناول 
يف معظم احلالت، متتد فرتة الثماين �ضاعات 

هذه من الظهرية حتى الثامنة م�ضاء. 
تناول  اأن  الطريقة  هذه  تناولت  درا�ضة  ك�ضفت 
الطعام خالل فرتة حمدودة اأدى اإىل ا�ضتهالك 
احلرارية  ال�ضعرات  من  اأق��ل  مقداراً  امل�ضاركني 

وخ�ضارة الوزن.
من الأف�ضل اأي�ضاً اأن تتبع نظاماً غذائياً �ضحياً 
ف��ي��ه��ا وتتفادى  ت�����ض��وم  ال��ت��ي ل  الأي�����ام  خ���الل 

الإفراط يف الأكل.

الريا�ضية: ومتارينك  غذاءك  تتّبع   2
اإذا رغبت يف خ�ضارة الوزن، فعليك اأن تتنبه اإىل 

كل ما تاأكله وت�ضربه يومياً. ولعل اأف�ضل طريقة 
لتحقيق ذلك اأن تدّون كل ما ت�ضتهلكه يف كتيب 
يوميات اأو يف تطبيق خا�ض بتتبع الطعام على 

�ضبكة الإنرتنت.
قّدر باحثون يف عام 2017 اأننا �ضن�ضهد تنزيل 
بحلول  تطبيق �ضحي  مليارات   3.7 اأك��رث من 

نهاية ال�ضنة. 
الغذائي،  النظام  تطبيقات  ُتعترب  بينها،  وم��ن 
وال��ن�����ض��اط اجل�����ض��دي، وخ�����ض��ارة ال����وزن الأكرث 
�ضيوعاً. ولهذا �ضبب وجيه: ي�ضّكل تتبع التقدم 
وخ�ضارتك  اجل�ضدي  ن�ضاطك  يف  حتققه  ال��ذي 
ال�����وزن مب����رور ال���وق���ت و���ض��ي��ل��ة ف��اع��ل��ة ل�ضبط 

الوزن.
اإح�������دى  اك���ت�������ض���ف���ت  ذل��������ك،  اإىل  ب����الإ�����ض����اف����ة 

اأن  ال�����ن�����������ض�����اط تتبع ال��������������درا���������������ض��������������ات 

اجل�ضدي با�ضتمرار ي�ضهم يف خ�ضارة الوزن. 
على نحو مماثل، تو�ضلت درا�ضة مراجعة اإىل 
رابط اإيجابي بني خ�ضارة الوزن وبني وترية 
والتمرن. حتى  الطعام  ا�ضتهالك  مراقبة 
اخلطوات  ع���ّد  ج��ه��از  م��ث��ل  ب�ضيط  ج��ه��از 

ُيعترب مفيداً كاأداة خل�ضارة الوزن.

بوعي: الطعام  تناول   3-
ي�ضّكل تناول الطعام بوعي ممار�ضة يتنبه فيها 
الإن�ضان اإىل الطريقة التي يتناول بها 
ياأكل  ال����ذي  وامل���ك���ان  ال��ط��ع��ام 
بالطعام  يتمتع  كذلك  فيه. 
ويحافظ  ي��ت��ن��اول��ه  ال����ذي 

على وزن �ضحي.
ملا كان النا�ض يعي�ضون اليوم 
فيميلون  حافلة،  ح��ي��اة 
اإىل  ع��م��وم��اً 
ت�������ن�������اول 
م  لطعا ا
عة  ب�ضر
اأي�����ن�����م�����ا 
�ضواء  ك�����ان، 
يف ال�ضيارة اأو على 

طاولة املكتب اأو اأثناء م�ضاهدة التلفزيون.
الطعام  اإىل  ك��ث��ريون  يتنبه  ل  ل��ذل��ك،  نتيجة   

الذي يتناولونه.

ت�ضمل تقنيات تناول الطعام بوعي:
طاولة  وا���ض��ت��خ��دم  ال��ط��ع��ام  ل��ت��ن��اول  • اج��ل�����ض 
بهذه  وا�ضتمتع  ط��ع��ام��ك  اإىل  تنبه  اأم��ك��ن:  اإن 

التجربة.
ت�ضّغل  ل  الطعام:  تناول  اأثناء  التلهي  تفاَد   •

التلفزيون اأو الكمبيوتر املحمول اأو الهاتف.
للم�ضغ  الكايف  الوقت  خ�ض�ض  ببطء:  ُك��ل   •

وال�ضتمتاع بالطعام. 
ت�ضاعدك هذه التقنية يف خ�ضارة الوزن، مبا اأنها 
الإ�ضارات  ليفهم  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  دم��اغ��ك  متنح 
اإىل اأنك �ضبعت، ما ي�ضهم يف تفادي الإفراط يف 

الأكل.
اخرت  ج���ي���داً:  ال��غ��ذائ��ي��ة  خ��ي��ارات��ك  • ادر������ض 
واأطباقاً  امل��غ��ذي��ة  ب��امل��واد  مليئة  ط��ع��ام  اأ���ض��ن��اف 

ُت�ضعرك بال�ضبع �ضاعات ل دقائق.

الفطور: على  الربوتينات  تناول   -  4
ال�ضهية  هرمونات  �ضبط  يف  الربوتينات  ت�ضهم 
وت�����ض��اع��دك يف ال�����ض��ع��ور ب��ال�����ض��ب��ع. ي��ع��ود ذلك 
الغريلني  اجل��وع  هرمون  تراجع  اإىل  خ�ضو�ضاً 
 YY، وارت�����ف�����اع ه���رم���ون���ات ال�����ض��ب��ع ب��ي��ب��ت��ي��د

والكول�ضي�ضتوكينني.  ،GLP-1
تناول م�ضاركني  برهن بحث  ذلك،  عالوة على 
لتناول  الهرمونية  التاأثريات  اأن  �ضباناً  بالغني 

فطور غني بالربوتينات تدوم ب�ضع �ضاعات.
ت�ضمل اخليارات اجليدة لفطور غني بالربوتينات 
والبذور،  اجلوزيات  وزبدة  وال�ضوفان،  البي�ض، 
بذور  وب��ودي��ن��غ  وال�����ض��ردي��ن،  الكينوا،  وع�ضيدة 

ال�ضيا.

والن�ضويات  ال�����ض��ك��ري��ات  ق��لِّ��ل   5-
املعاجلة:

ي����زداد ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ال��غ��رب��ي غنى 
بال�ضكريات. ول �ضك يف اأن هذا الأمر 

يرتبط ارتباطاً وثيقاً بال�ضمنة، 
ال�ضكر  ي��ق��ت�����ض��ر  ع��ن��دم��ا  ح��ت��ى 

على امل�ضروبات ل الطعام.
املعاجلة،  ال��ن�����ض��وي��ات  اأم�����ا 

معاجلة  اأط�����ع�����م�����ة  ف����ه����ي 
ب������اإف������راط، ح���ت���ى اأن����ه����ا ل 

اأو مواد  األيافاً  تعود ت�ضم 
ت�ضمل  اأخ��������رى.  م���غ���ذي���ة 

وال�ضكر  الأب��ي�����ض،  الأرز 
الأبي�ض، واملعكرونة.

الأطعمة  ه����ذه  ُت��ع��ت��رب 
وحتّول  اله�ضم  �ضريعة 
ب�ضرعة.  غ���ل���وك���وز  اإىل 

الأخري  فائ�ض  يدخل 
اإىل الدم ويحّفز هرمون 

الإن�ضولني،
 الذي يعزز تخزين الدهون 

يف الأن�ضجة الدهنية، 
زي������ادة  ب���������دوره يف  وي�������ض���ه���م 

الوزن.
ل����ذل����ك ع���ل���ي���ك ق������در الإم����ك����ان 

لل�ضحة  اأف�ضل  ا�ضتبدال خيارات 
والغنية  امل����ع����اجل����ة  ب����الأط����ع����م����ة 

ما  اجليدة  الغذائية  البدائل  ت�ضمل  بال�ضكر. 
يلي:

احلبوب  م��ن  املعد  واخل��ب��ز  الكامل،  الأرز   •
الكاملة،

 واملعكرونة املعدة 
م�����ن احل����ب����وب 
ال��������ك��������ام��������ل��������ة 
اأنواعها  ب����دل 

البي�ضاء.
واجلوزيات،  الفاكهة،   •

اخلفيفة  الوجبات  بدل  والبذور 
الغنية بال�ضكر.

بالفاكهة  املطيب  واملاء  الأع�ضاب  • �ضاي 
بدل امل�ضروبات الغازية الغنية بال�ضكر.

املعدة  )���ض��م��وذي(  ال��ب��اردة  • امل�����ض��روب��ات 
باملاء اأو احلليب بدل ع�ضائر الفاكهة.

الألياف: من  اأكرث   6-
من  النباتات  م��ن  ن�ضويات  الغذائية  الأل��ي��اف 
امل�ضتحيل ه�ضمها يف الأمعاء الدقيقة، بخالف 

ال�ضكريات والن�ضويات.
 وع��ن��دم��ا ت��غ��ن��ي غ����ذاءك ب���الأل���ي���اف، تعزز 
الأرجح  على  يقود  ما  بال�ضبع،  اإح�ضا�ضك 

اإىل خ�ضارة الوزن.

ت�ضمل الأطعمة الغنية بالألياف:
الكاملة،  املعدة من احلبوب  الفطور  • حبوب 

الكاملة،  احل����ب����وب  م����ن  امل����ع����دة  وامل���ع���ك���رون���ة 
وال�ضوفان،  الكاملة،  احلبوب  من  املعد  واخلبز 

وال�ضعري، وال�ضيلم.
واخل�ضراوات. • الفاكهة 

والبقول. والفا�ضوليا،  •البازيالء، 
والبذور. • اجلوزيات 

الأمعاء: بكترييا  وازن   7-
النا�ضئة الرتكيز على  الأبحاث  ت�ضمل جمالت 
دور البكترييا يف الأمعاء يف �ضبط الوزن. ت�ضم 
اأمعاء الإن�ضان عدداً كبرياً ومتنوعاً من الكائنات 

املجهرية، مبا فيها نحو 37 تريليون بكترييا.
اإن�ضان تنوع وعدد خمتلفان من البكترييا  لكل 

يف الأمعاء.
ز مقدار الطاقة الذي   اإل اأن بع�ض اأنواعها يعزِّ
جتنيه من الطعام، ما يوؤدي اإىل تخزين الدهون 

وزيادة الوزن.
البكترييا  ع���دد  ت��ع��زي��ز  يف  ع���دة  اأط��ع��م��ة  ت�ضهم 

اجليدة يف الأمعاء، من بينها:
عندما  ال���ن���ب���ات���ات:  م���ن  ك���ب���رية  جم��م��وع��ة   •
يف  واحلبوب  واخل�ضراوات  الفاكهة  ع��دد  تزيد 

غذائك،
تنوع  وتعزز  الأل��ي��اف  ا�ضتهالكك  مقدار  ترفع   

البكترييا يف اأمعائك. 
اخل�ضراوات  ت�����ض��ّك��ل  اأن  ع��ل��ى  اح���ر����ض  ل��ذل��ك 
من   75% نحو  الأخ���رى  النباتية  والأط��ع��م��ة 

وجباتك.
• الأطعمة املخمرة: حت�ّضن هذه الأطعمة عمل 
ال����ب����ك����ت����ريي����ا 

البكترييا  منو  عينه  الوقت  يف  وتعوق  اجليدة 
ال�ضيئة.

والكفري،  والكمت�ضي،  املخلل،  امللفوف  يحتوي   
وال��ت��م��ب��ي��ه، وامل��ي�����ض��و ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك���ب���رية من 

الربوبيوتيك،
اجليدة.  البكترييا  زي���ادة  يف  اأي�����ض��اً  ي�ضهم  م��ا   
در�ض باحثون الكمت�ضي ب�ضّكل مكثف. واأظهرت 
نتائج الدرا�ضة اأن له خ�ضائ�ض م�ضادة لل�ضمنة. 

على نحو مماثل، 
اأن الكفري ي�ضهم يف تعزيز  ك�ضفت درا�ضات عدة 
يعانني  اللواتي  الن�ضاء  حالة  يف  ال��وزن  خ�ضارة 

ال�ضمنة.
ون�ضاط  منو  حتّفز  الربيبيوتيك:  اأطعمة   •
يف  ت�ضاعد  التي  اجليدة  البكترييا  اأن��واع  بع�ض 

�ضبط الوزن.
 ت��ت��واف��ر األ���ي���اف ال��ربي��ب��ي��وت��ي��ك يف ك��ث��ري من 

الفاكهة واخل�ضراوات، 
�ضوكي،  والأر���ض��ي  ال��ربي��ة،  الهندباء  خ�ضو�ضاً 
واملوز،  وال��ك��راث،  والهليون،  وال��ث��وم،  والب�ضل، 
كال�ضوفان  احل��ب��وب  ع��ن  ف�����ض��اًل  والأف����وك����ادو، 

وال�ضعري.

النوم: من  وافيًا  ق�ضطًا  نل   8-
ُتظهر درا�ضات عدة اأن النوم اأقل من خم�ض اإىل 
احتمال  بارتفاع  يرتبط  ليلة  ك��ل  �ضاعات  �ضت 
الإ�ضابة بال�ضمنة. ويعود ذلك اإىل اأ�ضباب عدة.

تدين  اأو  ال��ن��وم  نق�ض  اأن  اإىل  الأب��ح��اث  ت�ضري 
جودته يبطئان عملية حتويل اجل�ضم ال�ضعرات 

احلرارية اإىل طاقة،
اأو ما ُيعرف   

بعملية 

الأي�����ض. م��ن ث��م، ي��خ��ّزن اجل�ضم ال��ط��اق��ة غري 
امل�ضتعملة على �ضكل دهون. 

الإن�ضولني  اإن��ت��اج  ال��ن��وم  نق�ض  يعزز  ق��د  كذلك 
تخزين  اأي�����ض��اً  ي��زي��دان  اللذين  وال��ك��ورت��ي��زول، 

الدهون.
ع��الوة على ذل��ك، ت��وؤث��ر ال��ف��رتة التي مي�ضيها 
الهرمونني  �ضبط  عملية  يف  ن��ائ��م��اً  الإن�����ض��ان 
اللذين يتحكمان يف ال�ضهية الغريلني والليبني، 
اإ����ض���ارات ال�ضبع اإىل  ب���اأن الأخ����ري ي��ر���ض��ل  ع��ل��م��اً 

الدماغ.

اإجهادك معدلت  -ا�ضبط   9
ت�����ض��اع��دك ال��ن�����ض��اط��ات خ����ارج امل���ن���زل يف �ضبط 

الإجهاد.
توؤدي م�ضببات الإجهاد اإىل اإنتاج هرمونات مثل 

الأدرينالني والكورتيزول،
 ما ي�ضهم يف البداية يف احلد من ال�ضهية كجزء 
من رد فعل )الهرب اأو املواجهة( الذي يعتمده 

اجل�ضم.
يبقى  م�ضتمر،  لإج��ه��اد  تتعر�ض  عندما  ول��ك��ن 

الكورتيزول يف جمرى دمك فرتة اأطول، 
ما يعزز ال�ضهية ويدفعك على الأرجح اإىل تناول 

كمية اأكرب من الطعام.
اإع�����ادة ملء  اإ����ض���ارات ال��ك��ورت��ي��زول اإىل  حت��ت��اج 
الوقود  م�ضدر  م��ن  ال��غ��ذائ��ي  اجل�ضم  خم���زون 

املف�ضل:
 الن�ضويات. يعمل الإن�ضولني بعد ذلك على نقل 
الع�ضالت  اإىل  ال���دم  يف  الن�ضويات  م��ن  ال�ضكر 

والدماغ.
 واإذا مل ت�ضتخدمه يف الهرب اأو املواجهة، يخزنه 

اجل�ضم كدهون.
للتحكم  تدخل  برنامج  اتباع  اأن  اأبحاث  ك�ضفت 
اإىل  اأدى  اأ���ض��اب��ي��ع  ث��م��ان��ي��ة  م��دت��ه  الإج���ه���اد  يف 
انخفا�ض كبري يف موؤ�ضر كتلة اجل�ضم يف حالة 
الأولد واملراهقني الذين يعانون الوزن الزائد 

وال�ضمنة.

اأ�ضاليب  بع�س  اإليك 
التحكم يف الإجهاد:

اأو  اأو التاأمل،  • اليوغا، 
التاي ت�ضي.

التنف�ض  ت��ق��ن��ي��ات   •
وال�ضرتخاء.

ق�������������ض������اء   •
الوقت  ب��ع�����ض 
اخل�������ارج يف  يف 
مثاًل  ال���ت���ن���زه 
اأع��������م��������ال  اأو 

الب�ضتنة.
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العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/85   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: اأوليفري ناربوين - عنوانه : دبي - بردبي - منطقة الرب�ضاء التيكوم - مبنى براداي�ض  - الطابق الثاين - 

�ضقة 207 - مقابل برج �ضغار وفندق بيبلو�ض - بالقرب من فندق بوتيك 
املنفذ �ضده : �ضيخ هولدينجز ليمتد - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مدينة دبي لالعالم 

- برج �ضذى - الطابق 23 - مكتب 2306 
5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى  2018/10/3  ال�ضاعة  انه يف يوم الأربعاء املوافق 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ض ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���ض��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  :  ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : معي�ضم الأول - رقم 

الر�ض : 1238 - امل�ضاحة : 913.80 مرت مربع - القيمة الكلية - 5.000.000.00 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

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

طالب التنفيذ: اأوليفري ناربوين - عنوانه : دبي - بردبي - منطقة الرب�ضاء التيكوم - مبنى براداي�ض  - الطابق الثاين - 
�ضقة 207 - مقابل برج �ضغار وفندق بيبلو�ض - بالقرب من فندق بوتيك 

املنفذ �ضده : �ضيخ هولدينجز ليمتد - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مدينة دبي لالعالم 
- برج �ضذى - الطابق 23 - مكتب 2306 

5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى  2018/10/3  ال�ضاعة  انه يف يوم الأربعاء املوافق 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ض ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���ض��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  :  ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : معي�ضم الأول - رقم 

الر�ض : 1238 - امل�ضاحة : 913.80 مرت مربع - القيمة الكلية - 5.000.000.00 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2015/24  بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور �ضعيد - بجوار �ضيتي �ضنرت  
املنفذ �ضده :  جني�ض اجنا موتو�ضاتيا مورتى مورتي - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - بردبي - 

منطقة برج خليفة - مبنى ذا لوفت تي 0 وي�ضت - �ضقة 1504 
احلال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2018/10/3 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 

ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : اأو�ضاف العقار : - 
نوع العقار :  �ضقة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة رقم الر�ض : 168  رقم املبنى : 4 - ا�ضم املبنى : لوفت�ض تي وي�ضت 

رقم الوحدة : 1504 امل�ضاحة : 82.14 مرت مربع - القيمة التقديرية : 994665 درهم لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2015/24  بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور �ضعيد - بجوار �ضيتي �ضنرت  

املنفذ �ضده :  جني�ض اجنا موتو�ضاتيا مورتى مورتي - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - بردبي - 
منطقة برج خليفة - مبنى ذا لوفت تي 0 وي�ضت - �ضقة 1504 

احلال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2018/10/3 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 

ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : اأو�ضاف العقار : - 
نوع العقار :  �ضقة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة رقم الر�ض : 168  رقم املبنى : 4 - ا�ضم املبنى : لوفت�ض تي وي�ضت 

رقم الوحدة : 1504 امل�ضاحة : 82.14 مرت مربع - القيمة التقديرية : 994665 درهم لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2013/599  تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: عاطف مليكه يو�ضف   

 عنوانه : كندا وعنوان املختار - مكتب وكيل القانوين - اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - برج العطار لالأعمال - الدور 16 - مكتب 1601 
املنفذ �ضده : �ضركة تنميات للتطوير العقاري - �ض ذ م م - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - �ضارع الإمارات - مقابل القرية العاملية - بناية ليفيج ليجند - الدور الر�ضي 
املنفذ �ضده : �ضركة تنميات للتطوير العقاري  - املنذر �ضده : �ضركة تنميات بروبرتيز 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2018/10/3  ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة 
 )www.emiratesauction.ae( او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة  البيع  على 
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف 
املمتلكات  :   �ضقة �ضكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 187 - ا�ضم املبنى : ذا اك�ضت�ضينج تاور - رقم املبنى : 1 - رقم 
العقار : 1802 - امل�ضاحة : 144.97 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.560.442( درهم ،   �ضقة �ضكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم 
الر�ض : 187 - ا�ضم املبنى : ذا اك�ضت�ضينج تاور - رقم املبنى : 1  - رقم العقار : 1201 - امل�ضاحة : 215.01 مرت مربع - املقدرة ب���� 

)2.198.628( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2014/329 انابات جتارية 

طالب التنفيذ: البنك العربي 
عنوانه : بردبي - بوكالة املحامي عبداهلل را�ضد هالل 

املنفذ �ضده : ال�ضيخ / �ضيف بن عبداهلل بن ماجد ال�ضام�ضي - واآخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي - ماأجور رقم 40 - بلوك 1 - حظرية ب�ضوق املوا�ضي بالق�ضي�ض 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2018/10/3  ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من 
م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : 
ح�ضة يف قطعة الر�ض - رقم الر�ض : 410 - املنطقة : الطوار الثالثة - امل�ضاحة : 807.48 مرت مربع - املقدرة ب�� 

)2.187.463.3( درهم ويباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2018/59 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخلمية الوطني - �ض م ع  عنوانه : اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - باجتاه اأبوظبي - بجانب حمطة 
 miodubai@miolawfirm.com / مرتو برج خليفة - بريد الكرتوين

املنفذ �ضده : عبداهلل بن زيد بن نا�ضر املليحي - عنوانه : اإمارة دبي - املارينا - مر�ضى دبي ، مبنى �ضيمارا دبليو / 2 املبنى رقم / 7/ �ضقة 
 abdullah@alramez.net   0096614664776 : 1805 ، الهاتف : 00966530480000  ، هاتف املنزل"

 alramezp@gmail.com ، info@alramez.net
ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع  التالية  5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث  ال�ضاعة   2018/10/3 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف  للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 

خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : 
�ضقة �ضكنية - املنطقة : مر�ضى دبي - رقم الر�ض : 107 - ا�ضم املبنى : �ضيمارا دبليو 2 - رقم املبنى : 7 - رقم العقار : 

درهم   )2.025.012( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   125.42  : امل�ضاحة   -  1805
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2013/599  تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: عاطف مليكه يو�ضف   

 عنوانه : كندا وعنوان املختار - مكتب وكيل القانوين - اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - برج العطار لالأعمال - الدور 16 - مكتب 1601 
املنفذ �ضده : �ضركة تنميات للتطوير العقاري - �ض ذ م م - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - �ضارع الإمارات - مقابل القرية العاملية - بناية ليفيج ليجند - الدور الر�ضي 
املنفذ �ضده : �ضركة تنميات للتطوير العقاري  - املنذر �ضده : �ضركة تنميات بروبرتيز 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2018/10/3  ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة 
 )www.emiratesauction.ae( او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة  البيع  على 
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف 
املمتلكات  :   �ضقة �ضكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 187 - ا�ضم املبنى : ذا اك�ضت�ضينج تاور - رقم املبنى : 1 - رقم 
العقار : 1802 - امل�ضاحة : 144.97 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.560.442( درهم ،   �ضقة �ضكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم 
الر�ض : 187 - ا�ضم املبنى : ذا اك�ضت�ضينج تاور - رقم املبنى : 1  - رقم العقار : 1201 - امل�ضاحة : 215.01 مرت مربع - املقدرة ب���� 

)2.198.628( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2014/329 انابات جتارية 
طالب التنفيذ: البنك العربي 

عنوانه : بردبي - بوكالة املحامي عبداهلل را�ضد هالل 
املنفذ �ضده : ال�ضيخ / �ضيف بن عبداهلل بن ماجد ال�ضام�ضي - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - ماأجور رقم 40 - بلوك 1 - حظرية ب�ضوق املوا�ضي بالق�ضي�ض 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2018/10/3  ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من 
م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : 
ح�ضة يف قطعة الر�ض - رقم الر�ض : 410 - املنطقة : الطوار الثالثة - امل�ضاحة : 807.48 مرت مربع - املقدرة ب�� 

)2.187.463.3( درهم ويباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    
فى الدعوى رقم  2018/59 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخلمية الوطني - �ض م ع  عنوانه : اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - باجتاه اأبوظبي - بجانب حمطة 
 miodubai@miolawfirm.com / مرتو برج خليفة - بريد الكرتوين

املنفذ �ضده : عبداهلل بن زيد بن نا�ضر املليحي - عنوانه : اإمارة دبي - املارينا - مر�ضى دبي ، مبنى �ضيمارا دبليو / 2 املبنى رقم / 7/ �ضقة 
 abdullah@alramez.net   0096614664776 : 1805 ، الهاتف : 00966530480000  ، هاتف املنزل"

 alramezp@gmail.com ، info@alramez.net
ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع  التالية  5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث  ال�ضاعة   2018/10/3 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف  للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 

خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : 
�ضقة �ضكنية - املنطقة : مر�ضى دبي - رقم الر�ض : 107 - ا�ضم املبنى : �ضيمارا دبليو 2 - رقم املبنى : 7 - رقم العقار : 

درهم   )2.025.012( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   125.42  : امل�ضاحة   -  1805
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
 اإعالن حكم بالن�شر    
 2018/68 - جتاري كلي   

املدعي : �ضركة �ضاكن التجارية - ذ م م  ، اجلن�ضية :    العنوان : الإم��ارات  )الع�ضر للعقارات( - مكتب رقم )3-5( 
بردبي - �ضارع راأ�ض اخلور - بناية عبداهلل خربا�ض - عبداهلل ، رقم الهاتف : 971043332095+ 

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

يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�ضدرت بحقك وبتاريخ 2018/6/7  احلكم التايل: 
حكمت املحكمة / 

بجل�ضة  لنظرها  الكلية  التجارية  ال��دائ��رة  اىل  بحالتها  باحالتها  وام��رت  ال��دع��وى  بنظر  قيميا  اخت�ضا�ضها  بعدم 
2018/4/17 وعلى قلم الكتاب اخبار الغائب من اخل�ضوم مبنطوق هذا احلكم وابقت الف�ضل يف امل�ضاريف. 

واحد  )اربعمائة  دره��م  املدعية مبلغ 451.457  لل�ضركة  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  ال�ضركة  بالزام   -  : املحكمة  حكمت 
وخم�ضون الف واربعمائة �ضبعة وخم�ضون درهم( والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى 2018/1/30 

حتى متام ال�ضداد ، والزمتها امل�ضروفات ومائة درهم  اتعاب املحاماة. 
حكما قابال لال�ضتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�ضاء هذا امليعاد دون الطعن 

على احلكم امل�ضار اإليه فاإن املحكمة �ضوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
 رئي�ض ق�شم الت�شجيل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1842   جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-لذر بال�ض للتجارة - �ض ذ م م  2-�ضريو�ض حممد نور اتباعي - ب�ضفته كفيل 
�ضخ�ضي ملديونية لذر بال�ض للتجارة - �ض ذ م م  3-عبدالعزيز عبدالرحمن ن�ضراهلل العارف - ب�ضفته 
كفيل �ضخ�ضي ملديونية لذر بال�ض للتجارة - �ض ذ م م 4-كرامت اهلل حممد ا�ضحاق رجنرب - ب�ضفته 
كفيل �ضخ�ضي ملديونية لذر بال�ض للتجارة - �ض ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي 
التجاري - �ض م ع وميثله / نا�ضر حمد �ضليمان جابر ال�ضام�ضي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
درهم(  والتكافل مببلغ وقدره )6.567.039.00  والت�ضامم  بالت�ضامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة 
بواقع  القانونية  والفوائد  درهما(  وثالثون  وت�ضعة  الف  و�ضتون  و�ضبعة  وخم�ضمائة  ماليني  )�ضتة 
والر�ضوم   ، املعجل بال كفالة  بالنفاذ  التام، و�ضمول احلكم  ال�ضداد  تاريخ 2018/7/22 حتى  12% من 
�ض   9.30 ال�ضاعة   2018/10/7 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب  وامل�ضاريف 
بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل

رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/681  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه/1- فاين داينينج ميدل اي�ضت - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
�ضعيد  عبداهلل  خليفة   / وميثله  م  م  ذ   - التجارية  الن�ضف  في�ضل  �ضركة  املدعي/  ان 
ب�ضحة  املطالبة  ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق���ام عليك  ق��د   - الكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  ع��ب��داهلل 
وتثبيت حجز وبالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )857.022 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام.   وحددت لها 
جل�ضة يوم الثنني املوافق  2018/9/24  ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل وذلك حيث مت تاأجيل الدعوى 

اداريا مل�ضادفة موعد اجلل�ضة عطلة ر�ضمية مبنا�ضبة راأ�ض اخلمية الهجرية. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2369  جتاري جزئي              

داود  �ضامي  2-حم��م��د  م  م  ذ  ���ض   - العامة  للتجارة  الفرو�ضية   -1 عليه/  امل��دع��ي  اىل 
)ذات  التجارية  �ضكري ح�ضن  �ضركة  املدعي/  ان  القامة مبا  �ضليمان جمهويل حمل 
م�ضوؤولية حمدودة( وميثله / �ضعيد حممد عبداهلل �ضامل ال�ضايغ الغافري   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم  مببلغ 
وقدره )231.565 درهم( والفائدة التاأخريية بواقع  12% من تاريخ ال�ضتحقاق   وحتى 
ال�ضداد التام والزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها 
جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2018/10/9  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/48   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور �ضعيد - �ضارع املنخول - جوار ديرة �ضيتي �ضنرت بناية ملك بنك دبي التجاري - �ضندوق 
بريد رقم )2668( - هاتف رقم : 042121423  - فاك�ض رقم : 04-2121911 

املنفذ �ضده : دار ابوريدى فينو جوبال - عنوانه :  اإمارة دبي - الق�ضي�ض - مكتب رقم 103 ملك عبداهلل احمد حممد بن 
فهد - �ضركة �ضيلك�ض للتجارة العامة ، هاتف رقم : 0503567744 

بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2018/10/3 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف 
اللكرتوين وع��ل��ى موقعها  ل��ل��م��زادات  الم����ارات  البيع)�ضركة  بها  ان��ي��ط  ال��ت��ى  اجل��ه��ة  ل��دى  ادن���اه  او���ض��اف��ه  املو�ضحة   ال��ع��ق��ار 

 )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام 
التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف 
املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : ند ح�ضة - رقم الر�ض : 96 - امل�ضاحة : 369.71 مرت مربع 

واملقدرة قيمتها ب��� )4.000.000.00( درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/38 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور �ضعيد - �ضارع املنخول - جوار ديرة - �ضيتي �ضنرت بناية ملك بنك دبي التجاري - �ضندوق 
بريد رقم )2668( هاتف رقم : 042121423 - فاك�ض رقم 04-2121911 

1 برج دبي - اعمار العقارية - ذا اولد  اإم��ارة دبي - فندق دبي مول  املنفذ �ضده : داود حممود حممودى �ضاي�ضته - عنوانه :  
تاون - ريحان  7 - ال�ضقة 3615 ، 701 الطابق 36 - هاتف رقم 0506443923 

بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة    2018/10/3 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : 
�ضقة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 156 - رقم املبنى : 2 - ا�ضم املبنى : دبي مول ال�ضكن - رقم الوحدة : 3615 

- امل�ضاحة : 51.34 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب�� )1.381.546.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/28 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور �ضعيد - �ضارع املنخول - جوار ديرة �ضيتي �ضنرت بناية ملك بنك دبي التجاري - �ضندوق 
بريد رقم )2668( - هاتف رقم : 042121423 - فاك�ض رقم 04-2121911 

املنفذ �ضده : تورج ح�ضني عبا�ض بور - عنوانه : اإمارة دبي - تالل الإمارات - ميدوز 7 - �ضارع 4 - فيال رقم 22 - �ضندوق بريد 
: 500354  ، هاتف رقم 0505591228 

بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة    2018/10/3 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع 
العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 198 - رقم املبنى : 21 - ا�ضم املبنى : ريحان 7 - رقم الوحدة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )2.030.986.00( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   125.79  : امل�ضاحة   -  701

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2015/23 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور �ضعيد - بجوار �ضيتي �ضنرت 
اإم��ارة دبي - مدينة : دبي - بردبي - منطقة اخلليج  املنفذ �ضده : افجيت �ضالوجا جوربا�ضان - عنوانه :  الإم��ارات - 

التجاري - مبنى ابراج ت�ضر�ضل 2 - �ضكني / �ضقة 3507 
5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى  2018/10/3  ال�ضاعة  انه يف يوم الأربعاء املوافق 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ض ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���ض��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : �ضقة �ضكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 33 
- امل�ضاحة : 136.75 مرت مربع - رقم املبنى : 2 - ا�ضم املبنى : ابراج ت�ضر�ضل 2 �ضكني - رقم الوحدة : 3507 - مببلغ 

)2.060.748( درهم - يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم 2017/48  بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور �ضعيد - �ضارع املنخول - جوار ديرة �ضيتي �ضنرت بناية ملك بنك دبي التجاري - �ضندوق 
بريد رقم )2668( - هاتف رقم : 042121423  - فاك�ض رقم : 04-2121911 

املنفذ �ضده : دار ابوريدى فينو جوبال - عنوانه : اإمارة دبي - الق�ضي�ض - مكتب رقم 103 ملك عبداهلل احمد حممد بن 
فهد - �ضركة �ضيلك�ض للتجارة العامة ، هاتف رقم : 0503567744 

بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2018/10/3 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف 
اللكرتوين وع��ل��ى موقعها  ل��ل��م��زادات  الم����ارات  البيع)�ضركة  بها  ان��ي��ط  ال��ت��ى  اجل��ه��ة  ل��دى  ادن���اه  او���ض��اف��ه  املو�ضحة   ال��ع��ق��ار 
 )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام 
التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف 
املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : ند ح�ضة - رقم الر�ض : 96 - امل�ضاحة : 369.71 مرت مربع 

واملقدرة قيمتها ب��� )4.000.000.00( درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    

فى الدعوى رقم  2017/38 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور �ضعيد - �ضارع املنخول - جوار ديرة - �ضيتي �ضنرت بناية ملك بنك دبي التجاري - �ضندوق 
بريد رقم )2668( هاتف رقم : 042121423 - فاك�ض رقم 04-2121911 

1 برج دبي - اعمار العقارية - ذا اولد  اإم��ارة دبي - فندق دبي مول  املنفذ �ضده : داود حممود حممودى �ضاي�ضته - عنوانه :  
تاون - ريحان  7 - ال�ضقة 3615 ، 701 الطابق 36 - هاتف رقم 0506443923 

بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة    2018/10/3 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : 
�ضقة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 156 - رقم املبنى : 2 - ا�ضم املبنى : دبي مول ال�ضكن - رقم الوحدة : 3615 

- امل�ضاحة : 51.34 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب�� )1.381.546.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    

فى الدعوى رقم  2017/28 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور �ضعيد - �ضارع املنخول - جوار ديرة �ضيتي �ضنرت بناية ملك بنك دبي التجاري - �ضندوق 
بريد رقم )2668( - هاتف رقم : 042121423 - فاك�ض رقم 04-2121911 

املنفذ �ضده : تورج ح�ضني عبا�ض بور - عنوانه : اإمارة دبي - تالل الإمارات - ميدوز 7 - �ضارع 4 - فيال رقم 22 - �ضندوق بريد 
: 500354  ، هاتف رقم 0505591228 

بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة    2018/10/3 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع 
العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 198 - رقم املبنى : 21 - ا�ضم املبنى : ريحان 7 - رقم الوحدة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )2.030.986.00( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   125.79  : امل�ضاحة   -  701

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    

فى الدعوى رقم  2015/23 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور �ضعيد - بجوار �ضيتي �ضنرت 
اإم��ارة دبي - مدينة : دبي - بردبي - منطقة اخلليج  املنفذ �ضده : افجيت �ضالوجا جوربا�ضان - عنوانه :  الإم��ارات - 

التجاري - مبنى ابراج ت�ضر�ضل 2 - �ضكني / �ضقة 3507 
5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى  2018/10/3  ال�ضاعة  انه يف يوم الأربعاء املوافق 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ض ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���ض��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتندات قبل 
اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : �ضقة �ضكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 33 
- امل�ضاحة : 136.75 مرت مربع - رقم املبنى : 2 - ا�ضم املبنى : ابراج ت�ضر�ضل 2 �ضكني - رقم الوحدة : 3507 - مببلغ 

)2.060.748( درهم - يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/490 تنفيذ عقاري      
ال�ضرق  وي�ضنج  ت��اي��ل��ور  وميثلها  ليمتد  با�ضيفك  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
الأو�ضط - ذ م م -  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�ضتيفن 
اأقام  ق��د   - ال�ضام�ضي  الغبار  را���ض��د  �ضعيد  �ضيف   / وميثله  كيتلي  ج��ون 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1360438( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
لإعالناتكم يف 

يرجى الت�ضال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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املال والأعمال

»اينوك« تو�سع �سبكة خدماتها بافتتاح 
خم�ش حمطات جديدة يف دبي

•• دبي-وام : 

مما  دب��ي  يف  جديدة  خدمة  حمطات  خم�ض  “اينوك”  جمموعة  افتتحت 
لي�ضمل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  حمطاتها  �ضبكة  نطاق  يو�ضع 
122 حمطة فيما توا�ضل املجموعة العمل على تعزيز ح�ضورها يف قطاع 

بيع الوقود بالتجزئة بن�ضبة 40 باملائة بحلول عام 2020.
تقع املحطات امل�ضيدة حديثا يف كل من حتا وعود املطينة وجممع “�ضيتي 
وت�ضهم   ، ال��ع��ني   - دب���ي  ط��ري��ق  ع��ل��ى  وحم��ط��ت��ني  ال�����ض��ك��ن��ي  اأرابيا”  اأوف 
ال�ضكنية  التجمعات  احتياجات  تلبية  يف  املحطات  هذه  بافتتاح  “اينوك” 
النائية. وقال �ضعادة �ضيف حميد الفال�ضي الرئي�ض  اجلديدة ويف املناطق 
التنفيذي ملجموعة اينوك: ياأتي افتتاح حمطات اخلدمة اجلديدة التزاما 
 40 منا بتو�ضعة نطاق �ضبكة حمطات اخلدمة التابعة للمجموعة بن�ضبة 
باملائة بحلول عام 2020 اإذ جنحنا يف افتتاح ثماين حمطات جديدة هذا 
العام ونحن ما�ضون قدما يف �ضعينا نحو حتقيق اأثر اإيجابي وفعال ي�ضهم 
خالل  ال��دول��ة  اإىل  و�ضولهم  يتوقع  زائ��ر  مليون   25 احتياجات  تلبية  يف 
اخلم�ض  املحطات  اأن  اإىل  الإ���ض��ارة  جت��در  دب��ي.    2020 “اإك�ضبو  معر�ض 
تعمل بالطاقة ال�ضم�ضية وبنيت مبا ين�ضجم مع موا�ضفات ومعايري الأبنية 
الفائ�ضة من  الطاقة  دبي ويتم حتويل  بلدية  املحددة من قبل  اخل�ضراء 
من  الرئي�ضية  دبي”  ومياه  كهرباء  “هيئة  �ضبكة  اإىل  ال�ضم�ضية  الأل���واح 
اإىل  املعاد �ضخها  ال�ضم�ضية الذي يتتبع كمية الطاقة  خالل عداد الطاقة 
حمطات  جميع  اأن  �ضابقا  اأعلنت  ق��د  “اينوك”  وك��ان��ت  الكهرباء.  �ضبكة 
دعما  وذل��ك  ال�ضم�ضية  بالطاقة  �ضتعمل  تطورها  التي  اجل��دي��دة  اخلدمة 
الطاقة  م�ضادر  تنويع  اإىل  الرامية  امل��دى  طويلة  الإم��ارات  ل�ضرتاتيجية 
 . النظيفة  الطاقة  وم�����ض��ادر  ال��ن��ووي��ة  وال��ط��اق��ة  امل��ت��ج��ددة  امل���وارد  لت�ضمل 
وت�ضري تقديرات “اينوك” اإىل اأن املحطات اجلديدة �ضتولد ما ي�ضل اإىل 
�ضبكة هيئة  العبء عن  ال�ضم�ضية مما يخفف  الطاقة  23 جيجاواط من 

كهرباء ومياه دبي وحمطات التوليد الأخرى.

تريليون درهم اأ�سول اجلهاز   2.8
امل�سريف يف الإمارات نهاية اأغ�سط�ش

•• اأبوظبي-وام:

2.8 تريليون درهم  اإىل  الإم��ارات  اأ�ضول اجلهاز امل�ضريف يف دولة  اإجمايل  قفز 
مليارات   106 وق���دره   %  4 ن�ضبته  بنمو   2018 اأغ�ضط�ض  �ضهر  نهاية  م��ع 
درهم مقارنة مع 2.694 تريليون درهم تقريبا خالل �ضهر دي�ضمرب من العام 
وجاءت القفزة القوية التي حققها اجلهاز امل�ضريف يف اإجمايل اأ�ضوله   .2017
بدعم من حت�ضن جميع املوؤ�ضرات الت�ضغيلية خالل ال�ضهور الثمانية الأوىل من 

العام اجلاري يف خطوة تعك�ض مدى املالءة املالية الكبرية التي يتمتع بها.
اأ�ضدرها م�ضرف الإم��ارات املركزي ام�ض فقد ارتفع  التي  وبح�ضب الإح�ضاءات 
�ضهر  نهاية  مع  تقريبا  دره��م  تريليون   1.633 اإىل  امل�ضريف  الئتمان  اإجمايل 
�ضهر  درهم خالل  تريليون   1.58 باملقارنة مع   3.3% ن�ضبته  بنمو  اأغ�ضط�ض 
دي�ضمرب من العام املا�ضي. واأظهرت الإح�ضاءات اأن جميع القطاعات نالها ن�ضيب 
اخلا�ض  القطاع  مقدمتها  ويف  امل�ضريف  اجلهاز  قدمها  التي  القرو�ض  من  جيد 
الذي ارتفع ر�ضيد ما ح�ضل عليه من 1.086 تريليون درهم يف دي�ضمرب 2017 
اإىل 1.123 تريليون درهم تقريبا يف نهاية اأغ�ضط�ض من العام اجلاري. وزادت 
قرو�ض الأفراد التي قدمها اجلهاز امل�ضريف من 337.5 مليار درهم يف دي�ضمرب 
املا�ضي اإىل نحو 339 مليار درهم مع نهاية �ضهر اأغ�ضط�ض العام اجلاري. وعلى 
بداية  منذ  منها  املزيد  ا�ضتقطاب  امل�ضريف  اجلهاز  وا�ضل  فقد  الودائع..  �ضعيد 
1.703 تريليون درهم خالل  اإىل  اإجمايل ر�ضيدها  العام اجلاري ما رفع من 
مقارنة  دره��م  مليار   76 وق���دره   4.6% ن�ضبته  بنمو  املا�ضي  اأغ�ضط�ض  �ضهر 
الزيادة يف  وج��اءت   .2017 العام  1.627 تريليون دره��م يف دي�ضمرب من  مع 
ودائع اجلهاز بدعم من جميع �ضرائح العمالء ويف مقدمتها ودائع املقيمني التي 
اإىل  املرتفعة  املقيمني  غري  ودائ��ع  وكذلك  دره��م  تريليون   1.502 اإىل  قفزت 
201 مليار درهم مع نهاية �ضهر اأغ�ضط�ض مقارنة مع 191.7 مليار درهم يف 
وبلغت ن�ضبة الأ�ضول ال�ضائلة املوؤهلة %16.8 علما باأن هذا  دي�ضمرب 2017. 
امل�ضطلح يعني وفقا للم�ضرف املركزي “ النقد يف ال�ضندوق والأ�ضول ال�ضائلة 
لدى امل�ضرف املركزي وال�ضندات -ال�ضكوك املوؤهلة وفقا ملبادئ بازل ول تت�ضمن 

الإقرا�ض بني البنوك اإىل اإجمايل الأ�ضول«.

مليون درهم ت�سرفات عقارات دبي ام�ش  432
•• دبي-وام:

دره��م حيث  432 مليون  اأك��رث من  اأم�ض  دبي  العقارية يف  الت�ضرفات  حققت 
�ضهدت دائرة الأرا�ضي والأمالك ت�ضجيل 181 مبايعة بقيمة 304 ماليني 
دره��م و167 مبايعة  140 مليون  بقيمة  14 مبايعة لالأرا�ضي  دره��م منها 

لل�ضقق والفلل بقيمة 164 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة 63 مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة، 
تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا، ثم مبايعة بقيمة 

13 مليون درهم يف منطقة حدائق ال�ضيخ حممد بن را�ضد.
وت�ضدرت منطقة وادي ال�ضفا 3 املناطق من حيث عدد املبايعات، اإذ �ضجلت 3 
مبايعات بقيمة 13 مليون درهم تلتها منطقة حدائق ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
بت�ضجيلها مبايعتني بقيمة 17 مليون درهم وثالثة يف نخلة جمريا بت�ضجيلها 

مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

»دبي للم�ساريع النا�سئة« تبحث 
�سبل مواجهة التحديات امل�سرفية

•• دبي-وام:

ا�ضتعر�ضت “ دبي للم�ضاريع النا�ضئة “ - 
اإحدى مبادرات غرفة جتارة و�ضناعة دبي 
املبتكرة لدعم ريادة الأعمال - حتديات 
رواد  ت��واج��ه  ال��ت��ي  امل�ضرفية  اخل��دم��ات 
الأعمال يف الدولة وال�ضركات النا�ضئة يف 
بداية اأعمالها وذلك خالل جل�ضة خا�ضة 
نظمتها يف مقر غرفة دبي بح�ضور اأكرث 
املعنية.  اجل��ه��ات  م��ن  م�ضاركا   50 م��ن 
وات��ف��ق امل�����ض��ارك��ون - خ���الل اجل��ل�����ض��ة - 
متخ�ض�ضة  عمل  جمموعة  ت�ضكيل  على 
برئا�ضة غرفة دبي ت�ضمل مهامها توفري 
الأط����راف  جميع  جت��م��ع  واح����دة  من�ضة 
النا�ضئة  ال�ضركات  اأ�ضحاب  من  املعنية 
حكومية  ودوائ������ر  وج���ه���ات  وامل�������ض���ارف 
ممار�ضة  ب��ت�����ض��ه��ي��ل  م��ع��ن��ي��ة  وت�����ض��ري��ع��ي��ة 

الأعمال لل�ضركات النا�ضئة.
و���ض��ي��ك��ون م���ن م��ه��ام��ه��ا الإ�����ض����راف على 
املقرتحة  ال��ت��و���ض��ي��ات  وت��ن��ف��ي��ذ  تطبيق 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ذل��ي��ل ال��ت��ح��دي��ات التي 
القطاع  ال��ن��ا���ض��ئ��ة يف  ال�����ض��رك��ات  ت��واج��ه 
الالزمة  بامل�ضتندات  والتعريف  امل�ضريف 
لل�ضركات  م�ضرفية  ح�����ض��اب��ات  لف��ت��ت��اح 
توفري  يف  امل�ضاهمة  اإىل  اإ�ضافة  النا�ضئة 
امل�ضرفية  للحلول  ال�ضفافية  من  املزيد 

لل�ضركات النا�ضئة.
وقال معايل �ضلطان بن �ضعيد املن�ضوري 
امل�ضاريع  جمل�ض  رئي�ض  القت�ضاد  وزي��ر 

واملن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة اإن الوزارة 
ال�ضغرية  وامل��ن�����ض��اآت  امل�����ض��اري��ع  وجمل�ض 
املبادرات  ج��م��ي��ع  ي��دع��م��ان  وامل��ت��و���ض��ط��ة 
النا�ضئة  بامل�ضاريع  املتعلقة  والن�ضاطات 
على  ..مثنيا  الدولة  الأعمال يف  وري��ادة 
جهود “دبي للم�ضاريع النا�ضئة” يف دعم 
للتقارير  واإط��الق��ه��ا  النا�ضئة  امل�ضاريع 
التي  واحل�����وارات  للجل�ضات  وتنظيمها 
امل�ضاريع  ودع�����م  الرت����ق����اء  ���ض��اأن��ه��ا  م���ن 

النا�ضئة وريادة الأعمال يف الدولة.
واأ����ض���اف امل��ن�����ض��وري اأن دول���ة الإم����ارات 
م�����ض��ت��م��رة يف دع��م��ه��ا ل������رواد الأع���م���ال 
وحري�ضة  النا�ضئة  امل�ضاريع  واأ���ض��ح��اب 
وا�ضتثنائية  جديدة  فر�ض  توفري  على 
الأع���م���ال  ب���ني رواد  ال��ث��ن��ائ��ي  ل��ل��ت��ع��اون 
املحليني والعامليني يف جميع القطاعات 
ملا تتمتع به من بيئة  القت�ضادية نظرا 
الأعمال  رواد  داع��ي��ا   .. ج��اذب��ة  اأع���م���ال 
وال�����ض��رك��ات ال�����ض��غ��رية وامل��ت��و���ض��ط��ة اإىل 
ب���ح���ث ف����ر�����ض ال����ت����ع����اون وال�������ض���راك���ات 
امل�ضاريع  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز  بع�ضهم  م���ع 

والتقنيات املبتكرة التي تخدم القطاعات 
ا�ضرتاتيجية  يف  الرئي�ضية  القت�ضادية 

البتكار التي اأطلقتها الدولة.
من جهته اأكد �ضعادة حمد بوعميم مدير 
ع���ام غ��رف��ة دب���ي ح��ر���ض ال��غ��رف��ة - عرب 
 - النا�ضئة”  للم�ضاريع  “ دبي  مبادرتها 
امل�ضاريع  لنمو  حمفزة  بيئة  تهيئة  على 
املنظومة  يف  دوره�����ا  وت���ط���ور  ال��ن��ا���ض��ئ��ة 
اأن  م��ع��ت��ربا   .. ل���ل���دول���ة  الق���ت�������ض���ادي���ة 
ت�ضكيل جمموعة عمل متخ�ض�ضة ت�ضم 
ال��ع��الق��ة من  ذات  املعنية  الأط����راف  ك��ل 
هيئات ت�ضريعية وحكومية ورواد اأعمال 
�ضدور  ت�ضتكمل  خ��ط��وة  ه��و  وم�����ض��ارف 
اأب���رز التحديات  ال��ت��ي ح���ددت  ال��درا���ض��ة 

امل�ضرفية لل�ضركات النا�ضئة.
مناق�ضة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ب��وع��م��ي��م  واأ�����ض����ار 
امل�ضرفية  التحديات  م�ضاألة  ومعاجلة 
حل  اأن  مو�ضحا   .. النا�ضئة  لل�ضركات 
البناء  احل��وار  يكمن يف  التحديات  ه��ذه 
اأنهم  م�ضيفا   .. امل��ع��ن��ي��ني  خم��ت��ل��ف  م��ع 
ت�ضلط  اأخ��رى  لدرا�ضات  الإع���داد  ب�ضدد 

ال�����ض��وء ع��ل��ى جم��م��ل ال��ت��ح��دي��ات التي 
النا�ضئة و�ضيتم تنظيم  ال�ضركات  تواجه 
عليها  ال�ضوء  لت�ضليط  نقا�ضية  حلقات 
وو���ض��ع احل��ل��ول امل��الئ��م��ة ل��ه��ا للخروج 
ببيئة اأعمال م�ضجعة وداعمة للم�ضاريع 

النا�ضئة.
ب��ي��ت�����ض رئي�ض  ن��ي��ل  ن��اح��ي��ت��ه ق����ال  م���ن 
“فريت�ضوزون”  ���ض��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
املتخ�ض�ضة يف تاأ�ضي�ض ال�ضركات يف دولة 
الإمارات اأن �ضركته توؤيد املقرتح املقدم 
البنوك دليال  باأن تن�ضر  من غرفة دبي 
وا�ضحا مف�ضال متاحا للجميع لتوفري 
.. لفتا  لفتح ح�ضاب م�ضريف  ال�ضفافية 
اأكرث  اأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ر  دب����ي  اأن  اإىل 
العامليني  مبناف�ضيها  م��ق��ارن��ة  ف��ع��ال��ي��ة 
فور  العاملية  الأع��م��ال  ���ض��رك��ات  اإدارة  يف 

اإن�ضائها وبدء عملها.
�ضريك  حامت  �ضا�ضان  اأو�ضى  جانبه  من 
البنوك  بريجر”  “رولند  ���ض��رك��ة  يف 
اإن�����ض��اء ح�ضاب  بتوفري خ��ي��ار  وامل�����ض��ارف 
امل�ضاريع  لأ����ض���ح���اب  اأ���ض��ا���ض��ي  م�����ض��ريف 

ال��ن��ا���ض��ئ��ة ب����دون م��ب��ل��غ م����ايل حم����دد يف 
احل�ضاب واإن�ضاء حلول متكاملة للرخ�ض 
اأو اأن تكون  التجارية واحل�ضاب امل�ضريف 
اإلكرتونية  باأكملها  عملية فتح احل�ضاب 
التو�ضيات  ه���ذه  تطبيق  اأن  م��وؤك��دا   ..
�ضيعزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة 
عند  العاملية  املمار�ضات  لأف�ضل  مثالية 
امل�ضاريع  لأ�ضحاب  م�ضريف  ح�ضاب  فتح 

النا�ضئة.
الدرا�ضة  وجرت خالل اجلل�ضة مناق�ضة 
بالتن�ضيق  دب����ي  غ���رف���ة  اأع���دت���ه���ا  ال���ت���ي 
م��ع وزارة الق��ت�����ض��اد يف دول���ة الإم����ارات 
ال�ضغرية  وامل��ن�����ض��اآت  امل�����ض��اري��ع  وجمل�ض 
بريجر”  “رولند  و���ض��رك��ة  واملتو�ضطة 
ح������ول اخل�����دم�����ات امل�������ض���رف���ي���ة ك����اأب����رز 
التحديات لل�ضركات النا�ضئة يف الإمارة.

النا�ضئة”  ل��ل��م�����ض��اري��ع  “دبي  وت��ع��ت��رب 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال��غ��رف��ة خ���الل العام  - ال��ت��ي 
2016 - الأوىل من نوعها يف منطقة 
حتت  وتعمل  واأفريقيا  الأو�ضط  ال�ضرق 
ال���ذك���ي���ة وجت�ضد  دب�����ي  م���دي���ن���ة  م��ظ��ل��ة 
ق��ي��م��ة ال�����ض��راك��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني العام 
واخلا�ض بهدف ت�ضجيع البتكار وريادة 
رئي�ضيا  م�����ض��درا  تعترب  ح��ي��ث  الأع���م���ال 
ل����رواد الأع���م���ال يف دب���ي ومي��ك��ن للزوار 
الط����الع ع��ل��ى ف��ر���ض ال��ع��م��ل اجلديدة 
وال���ض��رتاك ب��اأه��م الأح���داث التي تركز 
ولقاءات  وال�����دورات  التكنولوجيا  على 
وغريها من املعلومات املتطورة الهامة.

»اآفاق الإ�ضالمية للتمويل« حت�ضد جائزة اأف�ضل حمل جتاري �ضمن برنامج دبي للخدمة املتميزة عن العام 2017

�سيف ال�سحي :اجلائزة تعك�ش مواكبة ال�سركة لأعلى معايري اجلودة 
ي�ضرا باقي: فوز »اآفاق« تتويج لنجاح ا�ضرتاتيجية ال�ضركة يف اإ�ضعاد املتعاملني

•• دبي-الفجر:

للتمويل«  الإ���ض��الم��ي��ة  »اآف����اق  ح�����ض��دت 
للعام الرابع على التوايل جائزة اأف�ضل 
حمل جتاري يف اخلدمة 2017 �ضمن 
برنامج اقت�ضادية دبي للخدمة املتميزة 
البيع  مل��ن��اف��ذ  الأداء  يف  ال��ت��م��ي��ز  ف��ئ��ة 
تقدمي  يف  جل��ه��وده��ا  وذل���ك  بالتجزئة، 
العام  خ��الل  للعمالء  اخل��دم��ات  اأف�ضل 
2017، بالإ�ضافة اإىل التزامها بوثيقة 
ثقة  ت�ضمن  ال��ت��ي  التعامل  اأخ��الق��ي��ات 

العمالء. 
و�ضلم اليوم �ضعادة �ضامي القمزي، مدير 
عام اقت�ضادية دبي اجلائزة لل�ضيد �ضيف 
املنتدب  الإدارة  جمل�ض  ع�ضو  ال�ضحي، 
للتمويل«  الإ���ض��الم��ي��ة  »اآف�����اق  ل�����ض��رك��ة 
اأف�ضل  ال�����ض��رك��ة ع��ل��ى  وذل����ك حل�����ض��ول 
حم��ل جت����اري  مل��ن��اف��ذ ال��ب��ي��ع بالتجزئة 
الرب�ضا  يف  ال�������ض���رك���ة  ل���ف���رع   2017
لقطاع  املمنوحة  اجل��وائ��ز  �ضمن  م��ول 

اخلدمات. 
وع����رب ���ض��ي��ف ال�����ض��ح��ي، ع�����ض��و جمل�ض 
الإدارة املنتدب ل�ضركة »اآفاق الإ�ضالمية 
ل��ل��ت��م��وي��ل« ع��ن ���ض��ع��ادت��ه ال��ب��ال��غ��ة بفوز 
اأن  ال�����ض��رك��ة ب��ه��ذه اجل���ائ���زة ، م����وؤك����داً 
»اآفاق  ل�ضركة  دب��ي  اقت�ضادية  »اخ��ت��ي��ار 
الإ�ضالمية للتمويل« من بني جمموعة 
وا���ض��ع��ة م��ن ال�����ض��رك��ات امل��ت��ق��دم��ة لنيل 
ال�ضركة  جلهود  جت�ضيداً  يعد  اجل��ائ��زة، 
واملنتجات  اخلدمات  تقدمي  يف  الرائدة 

ال�ضريعة  م����ع  امل���ت���واف���ق���ة  امل�����ض��رف��ي��ة 
اأع���ل���ى معايري  ت��ط��ب��ي��ق  الإ���ض��الم��ي��ة يف 
اجلودة ومواكبة ا�ضرتاتيجية الدولة يف 

اإ�ضعاد املتعاملني.
للخدمة  دب���ي  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
م��رم��وق��ة على  يتميز مب��ك��ان��ة  امل��ت��م��ي��زة 
ال�����ض��ع��ي��دي��ن  امل��ح��ل��ي وال�������دويل، حيث 
يعترب الربنامج مبثابة اأول خامت جلودة 
اإطالق  اإذ ج���رى  امل��ن��ط��ق��ة،  اخل��دم��ة يف 
ليكون    2002 ال���ع���ام  يف  ال���ربن���ام���ج 
وبرنامج  ل��ل��ج��ودة  دب��ي  جل��ائ��زة  مكماًل 

دبي لتقدير اجلودة«. 
واأكد ال�ضحي اأن دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة حت��ت��ل م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة �ضمن 
بف�ضل  ال��ع��امل��ي��ة  التناف�ضية  م��وؤ���ض��رات 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  الثاقبة  الروؤية 
اآل مكتوم نائب رئي�ض  حممد بن را�ضد 
ال����وزراء، حاكم  رئي�ض جمل�ض  ال��دول��ة، 
ل�ضموه  ك���ان  ح��ي��ث  اهلل(،  )رع�����اه  دب����ي، 
الكامل  ال���ت���ح���ول  يف  ال��ف�����ض��ل  ع��ظ��ي��م 
ال���ذك���ي���ة احل��ك��وم��ي��ة بغية  ل��ل��خ��دم��ات 
اإ���ض��ع��اد امل��ت��ع��ام��ل��ني، وه���و امل�����ض��ار الذي 
اإل��ي��ه م��ب��ك��راً لي�ضبح لها  اآف���اق  ���ض��ارع��ت 
�ضركة  باعتبارها  وال��ري��ادة   ال�ضبق  دور 
اأعلى  تطبق  اخل��ا���ض  ب��ال��ق��ط��اع  ع��ام��ل��ة 
عرب  عمالئها  لإ���ض��ع��اد  اجل���ودة  معايري 
الع�ضرية  التمويلية  خدماتها  اإط���الق 

التناف�ضية ب�ضكل ذكي متطور.
ملوظفي  وال�ضكر  التهنئة  ال�ضحي  وق��دم 
»اآفاق الإ�ضالمية للتمويل« على ح�ضول 

توؤكد  التي  اجل��ائ��زة  ه��ذه  على  ال�ضركة 
وحر�ضهم  ب�����داأب،  ال��ع��م��ل  يف  ت��ف��ان��ي��ه��م 
ال�����ض��دي��د ع��ل��ى ت��ق��دمي اخل���دم���ات التي 
بال�ضكل  ل��ل��ع��م��الء  ال�����ض��رك��ة  ت���وف���ره���ا 

الالئق وفقاً لأعلى معايري اجلودة.
الغفار  عبد  ي�ضرا  ق��ال��ت  جهتها،  وم��ن 
املوؤ�ض�ضي  الت�����ض��ال  اإدارة  م��دي��ر  ب��اق��ي 
للتمويل:  الإ�ضالمية  اآفاق  وال�ضعادة يف 
اإن فوز اآفاق بجائزة اأف�ضل حمل جتاري 
2017 �ضمن برنامج دبي  يف اخلدمة 
الأداء  يف  التميز  فئة  املتميزة  للخدمة 

ثقافة  يعك�ض  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  ال��ب��ي��ع  مل��ن��اف��ذ 
ال�����ض��رك��ة وح��ر���ض��ه��ا ال���دائ���م ع��ل��ى نيل 
اإ�ضعاد  اأن  باقي  واأك���دت  عمالئها.   ثقة 
اأولويات  ����ض���دارة  يف  ي���اأت���ي  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
اأف�ضل  اآف���اق  تبني  ع��رب  وذل��ك  ال�ضركة 
ب�ضكل  العمالء  مع  التوا�ضل  ممار�ضات 
يعك�ض جودة اللتزام من قبل موظفيها 
تطبيق  ع����ن  ف�������ض���اًل  ال���ع���م���الء  جت�����اه 
ال��ع��ال��ي��ة وتوفري  امل��ع��اي��ري الأخ���الق���ي���ة 

ودعم منتجات ذات قيمة ونزاهة.
�ضركة  ت��ع��د  اآف����اق  اأن  ب��اق��ي  واأو���ض��ح��ت 

اإ�ضعاد  معايري  اأع��ل��ى  تطبيق  يف  رائ���دة 
خطة  ال�����ض��رك��ة  مت��ت��ل��ك  اإذ  ال���ع���م���الء، 
خدماتها  مب�ضتوى  ل��الرت��ق��اء  وا�ضحة 
ملعرفة  عمالئها  مع  الدائم  والتوا�ضل 
بهدف  العقبات  وتذليل  الق�ضور  اأوج��ه 
اإ����ض���راع اإجن����از امل��ع��ام��الت ب��اأع��ل��ى كفاءة 
اأعلنت يف  اآفاق  اأن  اإىل  وفاعلية، م�ضريًة 
اإن�ضاء  ع��ن   2016 ال��ع��ام  م��ن  �ضبتمرب 
»اإدارة ال�ضعادة« لتكون بذلك اأول �ضركة 
هذه  اإىل  ت���ب���ادر  اخل���ا����ض  ال���ق���ط���اع  يف 

اخلطوة.

»طرق دبي« ترفع عدد اأ�سطول مركبات التاأجري الذكي اإىل 400 �سيارة
•• دبي -وام:

ال��ط��رق وامل��وا���ض��الت عن  اأع��ل��ن��ت هيئة 
الذكي  التاأجري  اأ�ضطول مركبات  تزويد 
ب� 200 مركبة لي�ضل اإىل 400 �ضيارة 
وارتفاع  الأوىل  املرحلة  اإثر جناح  وذلك 
معدل اإقبال اجلمهور على هذه اخلدمة 
الذكية، والتي حققت معدلت عالية من 

الرحالت و�ضاعات التاأجري.
اأنظمة  اإدارة  مدير  �ضاكري  ع��ادل  وق��ال 
العامة  املوا�ضالت  مبوؤ�ض�ضة  املوا�ضالت 
يف الهيئة اإن هذه اخلدمة تاأتي يف اإطار 
“املدينة  م��ب��ادرة  ملتطلبات  ال���ض��ت��ج��اب��ة 
دبي  ح��ك��وم��ة  اط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  الذكية” 
الر�ضيدة واإن رفع عدد مركبات التاأجري 
مركبة   400 اإىل   200 م���ن  ال���ذك���ي 
من  اإليها  ن�ضعى  التي  الأه���داف  يعك�ض 
اأن��ه��ا حققت منذ  اخل��دم��ة ل�ضيما  ه��ذه 
نهاية  وحتى   2017 اأك��ت��وب��ر  اإط��الق��ه��ا 
اأغ�����ض��ط�����ض امل��ا���ض��ي م���ن ال���ع���ام اجل����اري 
األفا   365 اأغ�����ض��ط�����ض  ن���ه���اي���ة  وح���ت���ى 
و832  األفا   277 بواقع  رحلة  و662 
ت�ضمح  اخل���دم���ة  اأن  ..م��و���ض��ح��ا  ���ض��اع��ة 
اأو   »eKar« تطبيقي  عرب  للمتعاملني 
�ضت  مل��دة  املركبة  بتاأجري   «  udrive«

�ضاعات دون ال�ضتعانة باأي عن�ضر ب�ضري 
عند ت�ضلم املركبة واإرجاعها حيث وفرت 
منها  دب���ي  يف  م��وق��ع��ا   45 اأك���رث  الهيئة 
امل����رتو هي  م��واق��ع يف حم��ط��ات  خم�ضة 
واخلليج  وبرجمان  والحت��اد  الرا�ضدية 

التجاري وابن بطوطة.
واأ�ضاف اأن مركبة التاأجري الذكي تتمتع 
ب��ع��دة م��زاي��ا منها ت��وف��ري وق���ود جماين 
من حمطات البرتول اإيبكو واأدنوك مع 
جمانية  ومواقف  جماين  تاأمني  توفري 
ي�ضتطيع  امل�ضتخدم  واأن  للهيئة  تابعة 

اإيقاف  عند  دقيقة  لكل  فل�ضا   50 دف��ع 
املركبة يف اأي مكان بدبي و40 فل�ضا لكل 
دقيقة عند اإرجاع املركبة يف موقع بداية 

اجلولة.
الذكي  ال��ت��اأج��ري  خ��دم��ة  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
تقت�ضر على مناطق اإمارة دبي واأن على 
الت�ضجيل  بالدولة  املقيمني  املتعاملني 
للح�ضول  الذكيني  التطبيقني  نظام  يف 

على اخلدمة من خالل اإدخال البيانات 
املتعلقة ببطاقة الهوية ورخ�ضة القيادة 
ل�ضورة  بالإ�ضافة  الئتمانية  والبطاقة 
الهوية  ب���ط���اق���ة  ح���م���ل  م����ع  ال�����ض��خ�����ض 
يف  امل�ضجل  ال�ضخ�ض  اأن���ه  م��ن  للتحقق 
فيتعني  ل��ل��زوار  بالن�ضبة  واأن����ه  ال��ن��ظ��ام 
ال�ضفر  ج�����واز  ب���ي���ان���ات  اإدخ�������ال  ع��ل��ي��ه��م 
بالإ�ضافة  ال����دول����ة  دخ�����ول  وت���اأ����ض���رية 

لرخ�ضة القيادة والبطاقة الئتمانية.
املركبة  ل��ت�����ض��غ��ي��ل  ي��ت��ع��ني  اأن�����ه  واأو�����ض����ح 
اإدخ�������ال رق����م ال��ت��ع��ري��ف ال�����ض��خ�����ض��ي يف 
النتهاء  وعند  باملركبة  املوجود  اجلهاز 
اإغالقها  ي��ت��م  امل��رك��ب��ة  ا���ض��ت��خ��دام  م���ن 
الدفع  ف�����ات�����ورة  واأن  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ع����رب 
النظام  ط��ري��ق  ع��ن  للمتعامل  �ضت�ضل 

الإلكرتوين.
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املال والأعمال

»دبي للجودة« تعلن ت�سكيل 
»جمموعة الإمارات لالبتكار«

•• دبي -وام: 

اأعلنت جمموعة دبي للجودة وبالتعاون مع �ضركة تيم باور العاملية تاأ�ضي�ض 
يف  نوعها  من  الأوىل  لالبتكار”  الإم���ارات  “جمموعة  الفرعية  املجموعة 
اإىل  تهدف  فريدة  ابتكارية  من�ضة  وهي  الأو�ضط  ال�ضرق  ومنطقة  الدولة 

التوا�ضل مع اخلرباء واملهنيني يف جمال البتكار من اأنحاء الدولة كافة.
برو«  مايند  “ما�ضرت  م��ب��ادرة  لالبتكار  الإم�����ارات  جمموعة  م��ن  وينبثق 
مبتكرة  “حلول  �ضعار  حتت  اإطالقها  مت  التي   MasterMindPro
عند الطلب” وهي �ضبكة اجتماعية خا�ضة للمهنيني يف جمال البتكار مت 
تاأ�ضي�ضها بهدف بناء جمتمع مهني من رواد الأعمال واملدربني وامل�ضت�ضارين 
واملقيمني واملبتكرين لتمكني العمالء من احل�ضول على خدمات التدريب 
وال�ضت�ضارات والتقييم املهني من خالل من�ضة اإلكرتونية متكاملة موثوق 

بها و�ضهلة ال�ضتخدام وتتيح فر�ض عمل لأ�ضحاب الكفاءات والعقول.
وتهدف مبادرة “ما�ضرت مايند برو” اإىل ال�ضتفادة من خربات هذا التجمع 
 crowdsourced« البتكارية  اجلمهور  م�ضاركات  تفعيل  يف  املهني 

innovation« مل�ضاعدة ال�ضركات يف جهودهم نحو حتقيق الأف�ضل.
وت��اأت��ي ه���ذه امل���ب���ادرة يف اأع��ق��اب حت���ول روؤي����ة جم��م��وع��ة دب���ي ل��ل��ج��ودة اإىل 

اأجل الريادة” والتي مت تطويرها حتت قيادة فاطمة “البتكار من 
املجموعة  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  امل��ه��ريي  ب��ط��ي 
ومتا�ضيا   2016 ع��ام  الإدارة  جمل�ض  واأع�ضاء 
مع ال�ضرتاتيجية اجلديدة للمجموعة القائمة 
تبني  م��ن  وامل��ح��رتف��ني  امل��وؤ���ض�����ض��ات  على متكني 
العاملي للتميز يف قطاع  ممار�ضات من الطراز 
الأعمال واملداومة عليها من خالل اإقامة 
وم�ضاركة  ال�ضبكي  وال��رب��ط  ال�����ض��راك��ات 
اأن�ضطة  تنظيم  اإع����ادة  مت  وق��د  امل��ع��رف��ة. 
وبرامج املجموعة كي ت�ضبح اأكرث ابتكارا 
جمتمع  يواجهها  التي  للتحديات  تلبية 
اأن  املتوقع  وم��ن  اأف�ضل  ب�ضكل  الأع��م��ال 
“جمموعة  ال��ف��رع��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  ت���ع���زز 
الإمارات لالبتكار” عملية ربط ال�ضركات 
اخلربة  ذوي  املوؤهلني  املهنيني  من  املعرفة  مبقدمي  املعرفة  عن  الباحثة 
ومن ثَم منح فر�ضة جناح لكل من الطرفني على حد �ضواء. وقالت فاطمة 
بطي املهريي اإنه بف�ضل املتابعة و الرعاية من �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد 
الأعلى  الرئي�ض  دبي  رئي�ض مطارات  دبي للطريان  رئي�ض هيئة  اآل مكتوم 
ملجموعة طريان الإمارات والراعي الفخري “جلائزة المارات لالبتكار” 
“جمموعة الإمارات  اإط��الق مبادرة  اإجن��ازات املجموعة .. مت  اأه��م  اإح��دى 
لالبتكار” بهدف تر�ضيخ ثقافة جديدة حول كيفية دعم ال�ضركات وتلبية 
متطلبات التدريب والتقييم اخلا�ضة بها متا�ضياً مع الجتاه العاملي نحو 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي. واأو���ض��ح��ت امل��ه��ريي اأن مم��ي��زات “جمموعة الإم����ارات 
اخلربات  ذوي  والعقول  الكفاءات  اأ�ضحاب  ا�ضتقطاب  �ضتتيح  لالبتكار” 
العاملية وربطهما ببع�ض من خالل من�ضة تهدف حلل متطلبات اأي كيان 
موؤ�ض�ضي عامليا بجانب تهيئة مناخ عمل جديد له طابع خمتلف يتميز مبزيد 
لت�ضبح يف  املعرفة  واملهنيني ومتكينهم من  ال�ضركات  املرونة لكل من  من 
متناول اأيديهم بهدف اإزالة عوائق الوقت اأو امل�ضافة للح�ضول على اخلربة 
املطلوبة ويعد ذلك مبثابة اإجنازاً كبرياً مينحنا الريادة يف جمال الإبتكار 
الأفراد  بان�ضمام  ورحبت  الأو�ضط.  وال�ضرق  الإم��ارات  دول��ة  م�ضتوى  على 
العاملني يف البتكار ف�ضال عن املهتمني بتطوير كفاءاتهم ليكونوا جزءا 
من “جمموعة الإمارات لالإبتكار” من خالل التوا�ضل مع جمموعة دبي 

للجودة.

اأبوظبي ت�ست�سيف موؤمتر ومعر�ش 
»عقارات النيل« 29 نوفمرب

•• اأبوظبي- وام: 

وم��ع��ر���ض عقارات  مل��وؤمت��ر  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  اأب��وظ��ب��ي  ت�ضت�ضيف 
للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي  بتقربلك” يف مركز  “م�ضر  �ضعار  النيل حتت 
“اأدنيك” خالل الفرتة من 29 نوفمرب و حتى الأول من دي�ضمرب 2018 
اأجنح  على  ال�ضوء  واإلقاء  العقارية  ال�ضتثمارية  الفر�ض  اأهم  ل�ضتعرا�ض 
رعاية  يقام حتت  الذي   - املعر�ض  الإماراتية يف م�ضر.  وي�ضم  امل�ضروعات 
وزير  امل�ضري  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  م��دب��ويل  م�ضطفي  الدكتور  معايل 
جمتمع  اإىل  اإ�ضافة  م�ضر  يف  العقاريني  املطورين  اأه��م  من  ع��ددا  الإ�ضكان 
وتعد  العقاري يف م�ضر.  القطاع  بال�ضتثمار يف  واملهتمني  العربي  الأعمال 
دولة الإمارات واحدة من اأكرث الدول ا�ضتثمارا يف م�ضر خا�ضة يف القطاع 
م�ضر  يف  العقاري  القطاع  يف  الإماراتية  ال�ضتثمارات  بلغت  حيث  العقاري 
ال�ضتثمارات  م��ن  العديد  ن��ف��ذت  كما  م�ضري  جنيه  مليار   94 م��ن  اأك���رث 

الناجحة يف م�ضر ومن اأبرزها مدينة ال�ضيخ زايد بال�ضاد�ض من اأكتوبر.
وقال الدكتور با�ضم كليلة رئي�ض جمل�ض اإدارة �ضركة اإك�ضبو ريبابليك املنظمة 
ملوؤمتر ومعر�ض عقارات النيل اإن ال�ضتثمار العقاري يعترب واحدا من اأهم 
م�ضادر الدخل واأحد ال�ضتثمارات طويلة الأجل يف م�ضر والتي متثل واحدة 
الأ�ضواق جذبا لال�ضتثمار الجنبي حيث متتلك ثروات وعوامل  اأكرث  من 
املميزة خا�ضة  توافر اخلدمات  و  الأرا���ض��ي  ك��رثة  راأ�ضها  على  ج��ذب كبرية 
يف املدن اجلديدة. واأ�ضاف اأن املناخ العام يف م�ضر اأ�ضبح اأكرث دعما جلذب 
الرتخي�ض  ب��ج��واز  الداخلية  وزي��ر  ق��رار  ���ض��دور  بعد  خا�ضة  ال�ضتثمارات 
لالأجانب يف الإقامة املوؤقتة لغري ال�ضياحة ملدة ترتاوح بني ثالث و خم�ض 
اأن  اإىل  لفتا  م�ضر..  يف  اأك��رث  اأو  عقارا  ميتلك  ملن  للتجديد  قابلة  �ضنوات 
امل�ضري  العقاري  ال�ضوق  ت�ضدير  و  ت�ضويق  اأدوات  اأه��م  اأح��د  يعترب  احل��دث 
من خالل توفري الفر�ض ال�ضتثمارية احلقيقية التي يبحث عنها امل�ضتثمر 
العربي والأجنبي وي�ضتهدف هذا العام حواىل ملياري جنيه م�ضري مبيعات 
ل�ضالح �ضركات التطوير العقاري امل�ضاركة باملعر�ض. واأ�ضار اإىل اأن من اأبرز 
بقيمة  مرا�ضي  م�ضروع  امل�ضري  ال��ع��ق��اري  ال�ضوق  يف  الإم��ارات��ي��ة  امل�ضاريع 
ا�ضتثمارية ت�ضل اإىل 22.5 مليار جنيه واأب تاون كايرو بقيمة ا�ضتثمارية 
17.5 مليار جنيه  13.5 مليار جنيه و م�ضروع مفيدا بقيمة ا�ضتثمارية 
م�ضري اإ�ضافة اإىل م�ضروع الربوج والذي يهدف اإىل ت�ضييد 30 األف وحدة 
ال�ضوي�ض  طريقي  ب��ني  ف��دان��ا   1212 م�ضاحة  على  القاهرة  �ضرق  �ضكنية 

والإ�ضماعيلية بتكلفة ا�ضتثمارية ت�ضل اإىل 40 مليار جنيه م�ضري.

الزيودي يقف على اإجراءات دعم املزارعني.. ويوؤكد: ا�سرتاتيجيتنا �سمان ا�ستدامة التنوع الغذائي

ت�ضت�ضيفه موانئ دبي العاملية يف دورته الرابعة 

»بريك بلك ال�سرق الأو�سط« ي�سعى اإىل تعزيز قطاع نقل الب�سائع ال�سائبة يف املنطقة

•• دبي-وام:

ق����ام م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث����اين ب���ن اأحمد 
والبيئة  املناخي  التغري  وزي��ر  ال��زي��ودي 
الو�ضطى  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  ت��ف��ق��دي��ة  ب���زي���ارة 
الإجراءات  بالذيد بهدف الط��الع على 
والفني  امل��ادي  الدعم  تقدمي  يف  املتبعة 
مل���زارع���ي ال����دول����ة، وخ��ا���ض��ة امل���زارع���ني 
الزراعة احلديثة  اأمناط  يتبنون  الذين 
الع�ضوية  والزراعة  املائية  الزراعة  مثل 
ال�����وزارة  اإذ ت��ق��وم  وال����زراع����ة امل��ح��م��ي��ة، 
�ضنوياً بتوفري مواد وم�ضتلزمات الإنتاج 
املحمية  البيوت  وم�ضتلزمات  ال��زراع��ي 

للمزارعني بن�ضف القيمة.
بدرا�ضة،  ال���وزارة  قيام  ذل��ك عقب  ي��اأت��ي 
ل��الط��الع على  ���ض��ن��وي،  ب�ضكل  جت��ري��ه��ا 
اح���ت���ي���اج���ات امل�����زارع�����ني وم���ع���رف���ة اأه����م 
امل�����ض��ت��ل��زم��ات ال���واج���ب ت��وف��ريه��ا خالل 
حتديد  نتائجها  على  ب��ن��اًء  ويتم  ال��ع��ام، 
اأن�����واع وك��م��ي��ات امل����واد ال�����ض��روري��ة التي 
اإل��ي��ه��ا امل���زارع���ون خ���الل املو�ضم  ي��ح��ت��اج 

الزراعي. بعد ذلك، تقوم جلنة خمت�ضة 
وو�ضع  الح���ت���ي���اج���ات  ه�����ذه  ب����درا�����ض����ة 
مع  يتوافق  مبا  لها،  الفنية  املوا�ضفات 
الوزارة،  قبل  من  املو�ضوعة  الت�ضريعات 
ح��ي��ث ي��ج��ب اأن ت��ك��ون امل�����ض��ت��ل��زم��ات ذات 
موا�ضفات فنية عالية، ليتم ا�ضتخدامها 
بفعالية تامة، مما يحقق اأهداف الوزارة 
باحلفاظ على املوارد الطبيعية وحتقيق 
�ضالمة  ع��ل��ى  واحل����ر�����ض  ا���ض��ت��دام��ت��ه��ا 
ال���غ���ذاء. وق����ال م��ع��ايل ال���زي���ودي “ اإن 
م���ب���ادرة دع���م امل���زارع���ني ال�����ض��ن��وي��ة التي 
الدولة  مواطني  م��ن  للمزارعني  تقدم 
يف  ال��دول��ة  ل�ضرتاتيجية  تنفيذاً  ت��اأت��ي 
احلفاظ  بهدف  الغذائي  التنوع  حتقيق 
املزارعني،  ودع���م  املحلية  ال��زراع��ة  على 
اأهداف  اإيجاباً على حتقيق  مما ينعك�ض 
التنوع  تعزيز  ال�ضرتاتيجية يف  ال��وزارة 
موؤكداً   ،“ ا�ضتدامته  و�ضمان  الغذائي 
اأن الوزارة تلتزم بدعم قطاع الزراعة يف 
الأمناط  تبني  على  والت�ضجيع  ال��دول��ة 
للبيئة  وال�ضديقة  احل��دي��ث��ة  ال��زراع��ي��ة 

مثل الزراعة الع�ضوية واملائية، وتذليل 
كافة العقبات وال�ضعوبات التي ت�ضادف 

العاملني يف هذا القطاع.
وت��ع��اق��دت ال����وزارة م��ع ع��دد م��ن اأف�ضل 
مل�ضتلزمات  امل����وردة  ال��زراع��ي��ة  ال�ضركات 
بلغ  والتي  الزراعية،  الإنتاجية  العملية 
ع��دده��ا 11 ل��ه��ذا ال��ع��ام، وذل���ك حر�ضاً 
ت��ق��دمي ه���ذه اخل��دم��ة للمزارعني  ع��ل��ى 
املمار�ضات  باأف�ضل �ضورة ووفقاً لأف�ضل 

العاملية.
ال�ضركات  ج��م��ي��ع  ال����������وزارة  واأل�����زم�����ت 
وم�ضتلزمات  م����واد  ب��ت��وزي��ع  امل��ت��ع��اق��دة 
الدعم ال��زراع��ي يف امل���زارع وع��رب مراكز 
املتعاملني  اإ����ض���ع���اد  م���راك���ز  م���ن  ق��ري��ب��ة 
املناطق،  خم��ت��ل��ف  يف  ل���ل���وزارة  ال��ت��اب��ع��ة 
كما وف��ق اأوق���ات وم��واع��ي��د حم��دده يتم 
على  احل�����ض��ول  ل�ضمان  عنها  الإع����الن 

خدمة متميزة تنال ر�ضا املتعاملني.
وبداأت بتوزيع مواد وم�ضتلزمات النتاج 
الزراعي للعام 2018 والتي يبلغ عددها 
50 مادة خمتلفة ليتم تلبية احتياجات 

وال�ضرقية  ال�ضمالية  باملناطق  املزارعني 
والو�ضطى من مواد وم�ضتلزمات الإنتاج 
الفعلية  امل�����ض��اح��ة  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  ال���زراع���ي 

لالأر�ض الزراعية امل�ضتغلة لالإنتاج.
وت�����ض��م ق��ائ��م��ة امل����واد ال���� 50 ال��ت��ي يتم 
الرئي�ضة  امل�����ض��ت��ل��زم��ات  اأه�����م  ت��وزي��ع��ه��ا 
لعمليات الإنتاج الزراعة ومنها الأ�ضمدة 
مبختلف اأنواعها والتي تت�ضمن ال�ضماد 
الع�ضوي والأ�ضمدة املركبة امل�ضتخدمة يف 
الزراعة املائية لتح�ضري املحلول املغذي 
خم�ض�ضة  اأ����ض���م���دة  وك���ذل���ك  ل��ل��ن��ب��ات��ات 
ت�ضم  كما  الع�ضوية،  ال��زراع��ة  مل��زارع��ي 
ال�ضائعة  املحا�ضيل  لأه��م  ب��ذور  القائمة 
ال����زراع����ة املحمية  م���ن  ل��ك��ل  وامل���الئ���م���ة 
الطماطم  م��ث��ل  ال��ع�����ض��وي��ة،  وال����زراع����ة 

العادية والكرزية واخليار والفلفل.
ع��دداً من  اأي�ضاً  كما ت�ضمل م��واد الدعم 
لالآفات  املتكاملة  املكافحة  م�ضتلزمات 
مثل امل�ضائد احل�ضرية الال�ضقة امللونة 
احل�ضرية  امل���ب���ي���دات  اأن�������واع  وخم��ت��ل��ف 
املنخف�ض  املتبقي  الأث��ر  ذات  والفطرية 

للزراعة  وامل����الئ����م����ة  ب��ي��ئ��ي��اً  والآم�����ن�����ة 
بالإ�ضافة  والع�ضوية،  واملحمية  املائية 
اإىل ال��ع��دي��د م��ن امل�����ض��ت��ل��زم��ات الأخ���رى 
املحمية مثل  البيوت  لإن�ضاء  ال�ضرورية 
العازل  وال�ضبك  البويل كاربونيت  األواح 
وو�ضائد  ال��زراع��ي  والقما�ض  للح�ضرات 
التربيد واأنابيب الري وم�ضخات املياه، 
على  امل���زارع���ني  ت�ضجيع  ب��ه��دف  وذل����ك 
جديدة  زراع���ي���ة  اأمن�����اط  اإىل  ال���ت���ح���ّول 
الزراعي  الإنتاج  وتدعم  للبيئة  �ضديقة 

املحلي.
املواد  على  التعرف  للمتعاملني  وميكن 
توفريها  ���ض��ي��ت��م  ال���ت���ي  وامل�������ض���ت���ل���زم���ات 
وعناوين  ا�ضتخدامها  وط��رق  واأ�ضعارها 
دليل  خ�������الل  م�����ن  ال�����ت�����وزي�����ع  م�����راك�����ز 
واملتوفر  ال���زراع���ي  الإن���ت���اج  م�ضتلزمات 
على م��وق��ع ال����وزارة الإل���ك���رتوين، ويتم 
امل���واد من  ت��ق��دمي طلب احل�����ض��ول على 
والتطبيق  الل���ك���رتوين  امل���وق���ع  خ���الل 
اأق����رب مركز  اأو زي����ارة  ل���ل���وزارة  ال��ذك��ي 

اإ�ضعاد املتعاملني للوزارة.

•• دبي – الفجر: 

دبي  م���رك���ز  ويف   دب�����ي،  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
للتجارة العاملي، املكان الأعرق للموؤمترات 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  ال��ت��ج��اري��ة يف  وامل��ع��ار���ض 
كافة  من  اإليه  الو�ضول  ب�ضهولة  واملتميز 
بلك  بريك  معر�ض  �ضيعقد  العامل،  اأنحاء 
ال�����ض��رق الأو����ض���ط يف ال��ف��رتة م��ا ب��ني 11 
2019. ويعترب بريك بلك  و12 فرباير 
واملوؤمترات  املعار�ض  اأحد  الأو�ضط  ال�ضرق 
الركود  التي متكنت خ��الل ف��رتة  ال��رائ��دة 
القت�ضادي يف قطاع املالحة من املحافظة 
بنف�ض  يحتفظ  لي����زال  اإذ  مكانتها،  ع��ل��ى 
اجلهات  جميع  من  الهتمام  من  امل�ضتوى 
احلكومية والقطاع اخلا�ض؛ ما دفع موانئ 
الرابعة  الدورة  ا�ضت�ضافة  اإىل  العاملية  دبي 
الهام، بهدف اجلمع بني  من هذا احل��دث 
�ضركات ال�ضحن القيادية يف املنطقة ورواد 

قطاع �ضحن الب�ضائع ال�ضخمة.
مركز  ت��ط��وي��ر  “موؤ�ضر  ���ض��ن��ف  م����وؤخ����راً، 
�ضمن  دب��ي   )ISCD( ال���دويل«  ال�ضحن 
اأف�ضل خم�ض مدن يف العامل لهذه ال�ضناعة، 
مم��ا جعل دب��ي امل��رك��ز ال��ب��ح��ري ال��رائ��د يف 
املوؤ�ضر منهجية  وا�ضتخدم  العربي.  العامل 
التناف�ضية للقطاع، والقدرة  تقييم القدرة 
ع��ل��ى ج���ذب ال�����ض��رك��ات ال��ب��ح��ري��ة، وتنمية 
والبتكار،  ب���الإب���داع  يتعلق  فيما  اجل��ه��ود 
ال�ضحن  من��و  تعزيز  يف  الرئي�ضي  وال����دور 
العاملي. كما تعد دبي موطناً ملحفز التجارة 

جبل  ومليناء  العاملية،  دب��ي  م��وان��ئ  العاملية 
علي الرائد، والذي يعترب اأحد اأكرب موانئ 
احلاويات يف العامل، وقد مت ت�ضنيفه على 
املناولة يف  الأ���ض��رع يف  امل��وان��ئ  راأ����ض قائمة 
املكونة  العاملية  العامل. وبف�ضل حمفظتها 
�ضت  ع��رب  وب��ري��ة  بحرية  78 حمطة  م��ن 
قارات، تنقل موانئ دبي العاملية جتربة دبي 
املجالت  يف  وخرباتها   املتميزة  التنموية  

البحرية اإىل العامل. 
م���رح���ب���اً ب�����الع�����رتاف اجل����دي����د م����ن قبل 
الدويل”،  ال�ضحن  مركز  تطوير  “موؤ�ضر 
قال حممد املعلم، املدير التنفيذي ومدير 
عام موانئ دبي العاملية – اإقليم الإمارات: 
تطوير  ملوؤ�ضر  العاملي  الت�ضنيف  “يظهر 
دبي كمركز  ال��دويل، موقع  ال�ضحن  مركز 
الأوىل  وال��وج��ه��ة  البحري  لل�ضحن  ع��امل��ي 
ي�ضكل  ع���م���وم���اً.  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ل�����ض��ن��اع��ة 
مثالية  من�ضة  الأو���ض��ط  ال�ضرق  بريكبلك 
ال�ضحن،  �ضركات  مع  للتوا�ضل  فقط  لي�ض 
يف  واملتخ�ض�ضني  والناق��������الت  وامل����وان����ئ، 
فر�ضة  اأي�����ض��اً  ب��ل  الثقيل،  النقل  و�ضائل 
لقادة  وال�ضت�ضرافية  املعّمقة  للمناق�ضات 
التي  والتحديات  الفر���ض  حول  ال�ضناعة 
تواجه ال�ضحن العاملي. وي�ضعدنا يف موانئ 
ا�ضت�ضافة  الإم����ارات  اإقليم   - العاملية  دب��ي 
للموؤمت  رئي�ضي  كداعم  البارز  احلدث  هذا 
رالذي ي�ضاعد قادة ال�ضناعة العامليني على 
التوا�ضل مع القطاع يف الإمارات و�ضانعي 
ت��وؤم��ن م��وان��ئ دب��ي العاملية ب�ضكل  ال��ق��رار. 

قاطع باأن التعاون وال�ضراكة تبني اجل�ضور 
ت��خ��دم  منو  وت��وؤ���ض�����ض ع��الق��ات م�ضتدامة 

الأعمال.«
واأ�ضاف: “ياأتي موؤمتر بريك بلك ال�ضرق 
ا�ضرتاتيجي  توقيت  يف   2019 الأو���ض��ط 
حيث يلقي ال�ضوء على الدور املحوري الذي 
وت�ضهيل  التجارة  حفز  يف  �ضناعتنا  تلعبه 
التوا�ضل بني ال�ضعوب مع اقرتاب معر�ض 
اأن  املتوقع  م��ن  حيث  دب��ي   2020 اإك�ضبو 
الب�ضائع  مع  التعامل  على  الطلب  يرتفع 
اخلا�ضة وامل�ضاريع. وك�ضريك جتاري عاملي 
رئي�ضي للحدث املرتقب، تعمل موانئ دبي 
جبل  ميناء  جاهزية  �ضمان  على  العاملية 
علي لتاأدية دوره كبوابة رئي�ضية للب�ضائع 

املتجه اإىل املعر�ض العاملي«.

ا�ضت�ضراف م�ضتقبل قطاع
 نقل الب�ضائع ال�ضائبة

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى الأه��م��ي��ة ال��ك��ب��رية ملعر�ض 
الأو�ضط”،  ال�ضرق  بلك  “بريك  وم��وؤمت��ر 
لربيك  التجاري  املدير  بالمري،  بني  ق��ال 
املعر�ض  ه���ذا  بتنظيم  ق��م��ن��ا  “لقد  ب��ل��ك: 
البلدان،  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ع��دي��دة  ل�ضنوات 
التي  امل��ع��ار���ض  اأن  ثقة  وبكل  اأق���ول  ولكني 
نظمناها يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط كانت 
ب��دع��م م�ضتمر  ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، وق���د ح��ظ��ي��ن��ا 
ال�����ض��ل��ط��ات احلكومية  م���ن  دائ����م  وب�����ض��ك��ل 
وب�ضكل  ت�ضاهم  والتي  الدولية،  وال�ضركات 
دولة  ونعترب  املعر�ض،  ه��ذا  كبري يف جن��اح 
اإ�ضافة  �ضتوا�ضل  مثالية  من�ضة  الإم���ارات 
ق��ي��م��ة ن��وع��ي��ة ل��ل��ن��ق��ا���ض��ات والأف����ك����ار التي 
و�ضي�ضهم  امل�����ض��ارك��ني.  ب���ني  ت��ب��ادل��ه��ا  ي��ت��م 
البحري  القطاع  م�ضتقبل  ت�ضكيل  يف  ذلك 
بدورها  ت�ضكل  والتي  البحرية،  واخلدمات 

العمود الفقري للتجارة الدولية«.
واإ���ض��اف��ة اإىل امل��ع��ر���ض، ي��ق��دم ب��ري��ك بلك 
ال�����ض��رق الأو����ض���ط م���وؤمت���راً م��ت��ك��ام��اًل ملدة 
املو�ضوعات  م��ن��اق�����ض��ة  ف��ي��ه  ي��ت��م  ي���وم���ني، 
املتخ�ض�ضون يف قطاع  التي يحتاج  الهامة 
لغتنام  معرفتها،  اإىل  ال��ب��ح��ري  ال�ضحن 
ال��ف��ر���ض الإق��ل��ي��م��ي��ة وب��ن��اء خ��ط��ط فعالة 
املتميزة  الرعاية  خ��الل  وم��ن  للم�ضاريع. 
ميناء  مثل  الرئي�ضني  لل�ضركاء  وال��ب��ن��اءة 
و�ضركة  اأجيليتي  و���ض��رك��ة  اهلل  عبد  امل��ل��ك 
و�ضركة  ال��ل��وج�����ض��ت��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  ب���ح���ري 

لوج�ضتك�ض وميكو وكو�ضكو  “كي.دي.اإل” 
ك���ل من  ي��وف��ر  ���ض��الل��ة،  وم��ي��ن��اء  لل�ضحن 
ال�ضرق  ب���ل���ك  ب���ري���ك  وم���ع���ر����ض  م����وؤمت����ر 
املو�ضوعات  ه��ذه  ملناق�ضة  فر�ضاً  الأو���ض��ط 
وت�ضمل  م��ت��ع��م��ق.  وبتحليل  ل��وج��ه  وج��ه��اً 
القت�ضادي  التنوع  الرئي�ضة  املو�ضوعات 
يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي والبحث 
عن م�ضاريع جديدة واخلدمات اللوج�ضتية 
للمنازعات  ت���ع���ر����ض���ت  ال���ت���ي  ل��ل��م��ن��اط��ق 
وا�ضرتاتيجيات ال�ضحة وال�ضالمة والقوى 
العاملة. واأو�ضحت ليزيل مرييدث، املدير 
الت�ضويقي والإعالمي ملعر�ض بريك بلك: 
التي  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات  ع��ل��ى  “بناًء 
الذين  واخل����رباء  �ضركائنا  م��ن  �ضمعناها 
ح�ضروا يف ال��دوارات ال�ضابقة، فاإننا نعمل 
وم�ضت�ضارينا  ���ض��رك��ائ��ن��ا  م���ع  ب��ج��د  ح��ال��ي��اً 
املوا�ضيع  م��ن  ال��ع��دي��د  مناق�ضة  ل�����ض��م��ان 
التي  الق�ضايا  اإىل  املزيد  ت�ضيف  اجلديدة 
ناق�ضناها يف ال�ضابق. كما اأريد التاأكيد على 
اأن هذا املعر�ض ي�ضكل من�ضة عمل تفاعلية 
متكن قادة ال�ضناعة من مناق�ضة الق�ضايا 
الهامة التي توؤثر على واقع القطاع حالياً 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة  اآف���اق���ه  وع��ل��ى 
 “ بقولها:  م��ريي��دث  واختتمت  ال��ع��امل��ي«.  
لقد مت افتتاح الت�ضجيل يف الدورة الرابعة 
خرباء  بجميع  ب�ضدة  ون��رح��ب  للمعر�ض، 
لالن�ضمام  الرئي�ضني  والالعبني  القطاع 
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جمال اجلروان : العالقات الإماراتية ال�سعودية را�سخة على امل�ستويات كافة
امل�ضتثمرين  وحماية  ال�ضادرة  الوطنية  ال�ضتثمارات  لتنمية  مظلة  من 
وتوفري املعرفة التي ت�ضاهم يف منو اأعمالهم باخلارج ، يجد يف املبادرات 
ملجل�ض  التنفيذية  اللجنة  عر�ضتها  وال��ت��ي   ،175 ال���  على  تربو  التي 
بذله  ال���ذي  اجل��ه��د  �ضخامة  امل�����ض��رتك  الم���ارات���ي  ال�����ض��ع��ودي  التن�ضيق 

املخت�ضون يف البلدين لتوثيق عالقاتهما.
اأن جمل�ض الإم���ارات للم�ضتمرين باخلارج ون��ظ��راءه يف  واأك��د اجل��روان 
يف  تنفيذية  رئي�ضية  اأداة  ي�ضكالن  ال�ضقيقة،  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
يواكب  نحو  وعلى  القادمة  املرحلة  خ��الل  العزم  ا�ضرتاتيجية  تطبيق 

طموحات البلدين ال�ضقيقني.
ي�ضار اىل اأن جمل�ض الإمارات للم�ضتثمرين باخلارج، كان اأ�ضدر يف اجتماع 
الآمن،  لال�ضتثمار  اجلاذبة  العاملية  بالبيئات  ا�ضرت�ضادية  قائمة  اخري 

ت�ضمنت يف مقدمتها م�ضر وال�ضني وغريها من الدول الأخرى.

التن�ضيق امل�ضرك الذي �ضيلعب دورا مهما يف بلوغ ال�ضراكة الكاملة بني 
يف  يقراأ  باخلارج،  للم�ضتثمرين  الإم��ارات  جمل�ض  اأن  واأ�ضاف  البلدين. 
الخري  اجتماع جدة  تفا�ضيلها  اأ�ضاء على  التي  العزم”  “ا�ضرتاتيجية 
يف  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  لتحقيقها  تطمح  ال��ت��ي  ل��ل��روؤي��ة  حقيقية  ترجمة 

عالقات التعاون امل�ضتقبلي بني البلدين وال�ضعبني ال�ضقيقني.
للم�ضتثمرين  الإم���ارات  وك��ان اجل��روان يف ذلك يعر�ض لقراءة جمل�ض 
باخلارج، الذي ي�ضم يف ع�ضويته ع�ضرات ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات الكربى 
العمل  نهج  مع  التجاوب  وطريقة  للحدود،  العابر  بال�ضتثمار  املعنية 
الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية ملجل�ض التن�ضيق امل�ضرتك بني البلدين 
ال�ضقيقني يف توظيف القدرات الذاتية من اأجل ان يكون التكامل حقيقيا 

يف املجالت القت�ضادية والتنموية والع�ضكرية.
ب��اخل��ارج، مبا ميثله  وق��ال اجل��روان اإن جمل�ض الإم���ارات للم�ضتثمرين 

•• اأبوظبي -وام:

و�ضف جمال �ضيف اجلروان ، الأمني العام ملجل�ض الإمارات للم�ضتثمرين 
على  ورا�ضخة  متجذرة  باأنها  ال�ضعودية  الإماراتية  العالقات  باخلارج، 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  م��ن  ورع��اي��ة  ب��دع��م  وذل���ك  امل�����ض��ت��وي��ات  خمتلف 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” وخادم احلرمني 
العربية  اململكة  ملك  �ضعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني 
ال�ضعودية. وقال اجلروان - يف ت�ضريح مبنا�ضبة اليوم الوطني ال�ضعودي 
ال� 88 - اإن الروؤى امل�ضرتكة التي جتمع بني الإمارات وال�ضعودية جتاه 
القائمة بني  القوية  العالقات  الأ�ضا�ض اىل  ت�ضتند يف  الق�ضايا  خمتلف 
البلدين والتي تعد منوذجا مميزا يحتذى على امل�ضتوى العربي ، موؤكدا 
اأن هذه العالقات جرى تعزيزها واعالء �ضروحها بعد ت�ضكيل جمل�ض 
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املال والأعمال
»مذاق اأبوظبي « يحتفل بذكرى انطالقته اخلام�ضة بال�ضراكة مع »ح�ضاد مزارعنا«

مفاجاآت طهي بانتظار زوار ن�سخة 2018 من املهرجان

»قمة القت�ساد الأخ�سر« ت�ست�سيف ملتقى »كليك�ش«.. وتركز على دور ال�سباب يف م�سرية التنمية

•• اأبوظبي- الفجر

يحتفل مهرجان »مذاق اأبوظبي« بذكرى 
متنوعة  باقة  اخلام�ضة  عرب  انطالقته 
الغامرة  اجل��دي��دة  الطهي  جت���ارب  م��ن 
ويقدم ت�ضكيلة وا�ضعة من الأطعمة التي 
فئاتهم  بكافة  املهرجان  جمهور  تنا�ضب 
واأذواق��ه��م على م��دار ثالثة اأي��ام، خالل 
الفرتة من 8 اإىل 10 نوفمرب 2018 ، 
يف ميدان دو، بجزيرة يا�ض. وي�ضت�ضيف 
للمزارعني  ���ض��وق��اً  م��رة  لأول  امل��ه��رج��ان 
العالمة  منتجات  خالله  من  يقدمون 
التجارية »ح�ضاد مزارعنا« التابعة ملركز 
ب��اأب��وظ��ب��ي، وخيمة  امل���زارع���ني  خ��دم��ات 
املخبوزات الكربى حيث يتبارى م�ضاهري 
اأمام  املخبوزات  اأ�ضهى  اإع��داد  يف  الطهاة 
اجل���م���ه���ور، وع���رو����ض ت��ف��اع��ل��ي��ة لطهي 
الباربيكيو  طريقة  على  امل�ضوي  اللحم 
اإتقان  ت�ضتهدف م�ضاعدة اجلمهور على 
واإعداد  الطبخ  ودرو���ض  ال�ضواء،  مهارات 
املخبوزات امل�ضممة خ�ضي�ضاً لالأطفال. 
وبهذه الباقة املذهلة من فنون وعرو�ض 
الطهي واحلفالت املو�ضيقية التي تتاألق 
وم�ضاركة  العامليني،  الفن  جن��وم  ب��اأب��رز 
الطهاة،  م�ضاهري  من  كبرية  جمموعة 
ال�ضنوية  ال����ذك����رى  اح���ت���ف���الت  حت��ق��ق 
املن�ضود  ال��ت��وازن  للمهرجان  اخلام�ضة 
بني خمتلف فعاليات مهرجان الأطعمة 
وامل���������ض����روب����ات وال����رتف����ي����ه امل���ف�������ض���ل يف 

العا�ضمة اأبوظبي. 
»ح�ضاد  التجارية  العالمة  وت�ضت�ضيف 
مزارعنا« التابعة ملركز خدمات املزارعني 
باأبوظبي، وهما �ضركاء مهرجان »مذاق 
للمزارعني  �ضوقاً  ال��ع��ام،  ه��ذا  اأب��وظ��ب��ي« 
طازجة  وم���ن���ت���ج���ات  خ�������ض���روات  ي���ق���دم 
للزوار  و�ضيتاح  اأبوظبي.  يف  م��زارع  من 
واجلمهور لقاء املزارعني وتذوق عينات 
يحتاجونه  م��ا  و����ض���راء  منتجاتهم  م��ن 
منها، والتعرف مبا�ضرة وعن قرب على 

جمموعة وا�ضعة من املنتجات الطازجة 
والفواكه  اخل���������ض����روات  ت�����ض��م��ل  ال���ت���ي 

واللحوم والبي�ض. 
ل��ع�����ض��اق احل���ل���وي���ات، فتوفر  وب��ال��ن�����ض��ب��ة 
الكربى< اجلديدة  املخبوزات  >خيمة 
كلياً فر�ضة مثالية لإتقان مهارات اإعداد 
واأم����ا مفاجاأة  واحل���ل���وي���ات.  امل��خ��ب��وزات 
لنالرد،  اإري��ك  م�ضاركة  فهي  املهرجان، 
الطهاة  اأك��رب  واأح��د  املخبوزات  اأ�ضطورة 
العامليني، والذي يقدم جمموعة خا�ضة 
املخبوزات  واحللويات  �ضنع  درو���ض  من 
الثالثة  امل���ه���رج���ات  اأي�����ام  ام���ت���داد  ع��ل��ى 
اإعداد  خ��رباء  للجميع من  وه��ي متاحة 
املبتدئني  وحتى  وامل��خ��ب��وزات  احللويات 
الطهاة  ق���ائ���م���ة  وت�������ض���م���ل  وال�������ه�������واة. 
وغاري  يل  اأورف��ه  عمر  اأي�ضاً  امل�ضاركني 
رودذ وروبرتو�ض اأندريا فالكوين الذين 
ي��ق��دم��ون خ��ال���ض��ة خ��ربات��ه��م يف جمال 
�ضناعة احللويات واملخبوزات للجمهور.

ويقدم ال�ضيف طارق اإبراهيم لأول مرة 
عرو�ضه  من  جمموعة  املهرجان  خالل 
ع��ل��ى  طريقة  امل�������ض���وي  ال��ل��ح��م  ل��ط��ه��ي 
مميزين  �ضيوٍف  وبح�ضور  الباربيكيو، 
وال�ضيف  بيت�ضون،  اأن��ت��وين  ال�ضيف  ه��م 
اأورف���ه يل  وال�ضيف حممد  ح��امت مطر، 
لتعريف اجلمهور مبجموعة من ن�ضائح 
حتديات  وم�ضاركتهم  الطهي،  واأ���ض��رار 
ال��ط��ه��ي احل����ي ل��ل��ح��م اخل������راف وحلم 
با�ضتخدام  احل���الل  الأ���ض��رتال��ي��ة  البقر 
اأح���دث ال�����ض��واي��ات ال��ذك��ي��ة امل��ق��دم��ة من 
وي����رب َب���ْل�������ض. ي��ت��ي��ح م���ه���رج���ان »م����ذاق 
لالأطفال  امل��ج��اين  ال���دخ���ول  اأب��وظ��ب��ي« 
12 عاماً ويوفر لهم فعاليات  دون �ضن 
ترفيهية خا�ضة ت�ضمل درو�ضاً يف الطهي 
املوهوبة  تقدمي  من  املخبوزات  واإع���داد 
فاطمة اأحمد، موؤ�ض�ضة ح�ضاب اإن�ضتغرام 
»تيبل فور فايف«. و�ضتكون هناك اأي�ضاً 
منطقة خم�ض�ضة للرتفيه عن ال�ضغار 
ت�ضمل  التي  الأن�ضطة  من  العديد  عرب 

والبالونات  ال��ي��دوي��ة  واحل���رف  ال��ف��ن��ون 
والر�ضم على الوجه وغريها الكثري.

را�ضد  ق�����ال ظ���اف���ر  امل���ن���ا����ض���ب���ة،  وب����ه����ذه 
العمليات  اإدارة  م����دي����ر  ال���ق���ا����ض���م���ي، 
وال���ت���ج���ارة مب���رك���ز خ���دم���ات امل���زارع���ني 
فنون  حمرتيف  لإلهام  ن�ضعى  باأبوظبي: 
ال�ضوء  ت�ضليط  عرب  الإبداعية  الطهي 
الطازجة والآمنة  املحلية  املنتجات  على 
اأبوظبي.  يف  م���زارع���ن���ا  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي 
ونفخر مب�ضاركتنا يف احتفالت الن�ضخة 
اأبوظبي  م��ذاق  مهرجان  م��ن  اخلام�ضة 
ي�ضارك  اأن  ون��ت��ط��ل��ع   ،2018 ل���ع���ام 
الطازجة  باملنتجات  �ضغفهم  م��زارع��ون��ا 
م���ع امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي واجل���م���ه���ور. كما 
ن�ضاطاً  مزارعنا  ح�ضاد  خ��رباء  �ضينظم 
خا�ضاً بالأطفال ي�ضاعدونهم خالله على 
وا�ضطحابها  اخل�����ض��روات  ب���ذور  زراع���ة 

اإىل منازلهم مل�ضاهدتها تنمو.
»يقوم مركز خدمات املزارعني باأبوظبي 
ال�ضوق  تزويد  باأهمية  املزارعني  بتوعية 
مب���ن���ت���ج���ات ع���ال���ي���ة اجل��������ودة وط����ازج����ة 
ولذيذة. كما اأننا نعكف على فتح قنوات 
املحليني،  للمزارعني  جديدة  ت�ضويقية 
للبيع  ال��ت��ج��اري��ة  عالمتنا  ذل���ك  يف  مب��ا 
بالتجزئة »ح�ضاد مزارعنا«، حتى يتمتع 
�ضكان اأبوظبي بفر�ضة تذوق اخل�ضراوات 
�ضاعة من ح�ضادها،   24 املحلية خالل 
اإل��ي��ه��م طازجة  مم���ا ي�����ض��م��ن و���ض��ول��ه��ا 

وبكامل عنا�ضرها وقيمتها الغذائية«.
بفعاليات  اخل��م��ي�����ض  امل��ه��رج��ان  ينطلق 
ي�ضتمتع  ح���ي���ث  م��ب��ه��ج��ة،  م��و���ض��ي��ق��ي��ة 
تقدمه  ح��ي  مو�ضيقي  بحفل   اجلمهور 
امل��غ��ن��ي��ة ال�����ض��اب��ق��ة ب��ف��رق��ة غ��ريل��ز األود 
اإكومو،  و�ضارة  كويل،  نادين  املو�ضيقية، 
م�ضابقة  م���ن   2017 ن�����ض��خ��ة  جن��م��ة 
للمواهب  ت���ال���ن���ت�������ض«  غ�����وت  »ب���ري���ت���ن���ز 
اإىل حفل مو�ضيقي  اإ�ضافًة  الربيطانية، 
اأروع  تقدم  التي  بيتلز«  »بوتليغ  لفرقة 
اأغاين األبوم »اآبي رود« يف اأبوظبي بجانب 

اأ�ضهر اأغاين الفرقة مثل هاي  عدٍد من 
جود و اأول يو نيد اإز لف و يلو �ضب مارين 
املهرجان  ب��ريد. وت�ضم فعاليات  وب��الك 
كذلك عرو�ضاً وفعاليات مو�ضيقية حية 
اأي��ام املهرجان  على م��دار ال�ضاعة ط��وال 
من  وا�ضعة  جمموعة  تقدمها  الثالثة 
ذلك  يف  مبا  املو�ضيقية  والفرق  املواهب 
دي جي �ضيب�ض و فور ذا ميوزيك ومارك 
و�ضاوند  كولتيلي  ف��رات��ي��ل��ل��ي  اإي  زي��ت��ي 

�ضيتي.
اأكرث  ت���ذوق  ف��ر���ض��ة  للجمهور  و���ض��ي��ت��اح 
املطاعم  تقدمها  مم��ي��زاً  طبقاً   48 م��ن 
نهاية  عطلة  خ��الل  العام  ه��ذا  امل�ضاركة 
الأ�ضبوع، اإ�ضافًة اإىل جمموعة من منافذ 
لالحتفال  خ�ضي�ضاً  امل��ع��دة  امل�����ض��روب��ات 
املهرجان.  م���ن  اخل��ام�����ض��ة  ب��ال��ن�����ض��خ��ة 

امل�ضاركة يف هذه  املطاعم  وت�ضمل قائمة 
روبريتوز  الإي���ط���ايل  امل��ط��ع��م  ال��ن�����ض��خ��ة 
احل��ائ��ز ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز من 
ومطعم  امل��اري��ه؛  جزيرة  روزوود،  فندق 
هيكوريز الأ�ضطوري بنادي يا�ض لينك�ض 
الذي  ال�ضهري  »نولو«  ومطعم  للغولف، 
مي���ث���ل م��ط��ب��خ ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا، واجل���ن���اح 
غ��اري رودز، جنم  ال��ذي يقيمه   اخلا�ض 
ال��ط��ه��ي ال��ع��امل��ي، ���ض��خ�����ض��ي��اً ع��ل��ى غرار 

مطعمه ال�ضينمائي ثياتر باي رودز. 
اأبوظبي  م��ذاق  مهرجان  ل��زوار  و�ضيتاح 
لقاء عدد من اأبرز الأ�ضماء التي ا�ضتهرت 
�ضاجنيف  اأمثال  املهرجان،  فعاليات  بها 
جيني  والطاهية  ور�ضا  حممد،  ك��اب��ور، 
الطهي  اأعمال  بل وم�ضاركتهم  موري�ض، 

وحت�ضري خمتلف الأطباق. 

•• دبي-وام: 

يعقد ملتقى تبادل البتكارات يف جمال 
املناخ “ كليك�ض” �ضمن فعاليات الدورة 
اخلام�ضة من القمة العاملية لالقت�ضاد 
حتت  دب��ي  ت�ضت�ضيفها  ال��ت��ي  الأخ�����ض��ر 
التغيري”  قيادة  البتكار  “تعزيز  �ضعار 
يومي 24 و25 اأكتوبر القادم يف مركز 
واملعار�ض  ل��ل��م��وؤمت��رات  ال�����دويل  دب���ي 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  رع���اي���ة  وذل�����ك حت���ت 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض 
وتنظمها  اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
الأخ�ضر  لالقت�ضاد  العاملية  املنظمة 

وهيئة كهرباء ومياه دبي.
املناخي  التغري  وزارة  اأطلقته  وامللتقى 
بني  التوا�ضل  لتعزيز  بالدولة  والبيئة 
القت�ضاد  وقادة  الدوليني  امل�ضتثمرين 
اأنحاء العامل كافة وذلك  الأخ�ضر من 
لهذا  تعقد  متخ�ض�ضة  جل�ضة  خ���الل 

الغر�ض..
ببحث  “كليك�ض”  م��ب��ادرة  تقوم  فيما   
انعقاد  قبل  العاملية  لالبتكارات  عاملي 

كل  م��ن  الطلبات  مئات  لتلقي  امللتقى 
الفعلي  الن��ط��الق  ال��ع��امل قبل  اأن��ح��اء 
ال��دورة املا�ضية  للحدث .. وقد �ضهدت 
من امللتقى عر�ض 27 م�ضروعا مبتكرا 
وح�����ض��ول ن��ح��و ن�����ض��ف امل�����ض��اري��ع على 
 17.5 بقيمة  م�ضتثمرين  من  متويل 

مليون دولر.
وت��رك��ز ال��ق��م��ة ه���ذا ال��ع��ام ع��ل��ى ثالثة 
الأم����وال  روؤو������ض  ه��ي  رئي�ضية  حم���اور 
والقيادة  الرقمي  والتحول  اخل�ضراء 
امل��ج��ت��م��ع��ي و جت��م��ع نخبة  وال��ت��ف��اع��ل 
وامل�ضتثمرين  امل��ال��ي��ني  امل�����ض��وؤول��ني  م��ن 
واملفكرين والقادة ملناق�ضة ال�ضبل التي 
ميكن من خاللها تعزيز تدفق روؤو�ض 
الأموال اخل�ضراء للم�ضاريع ال�ضديقة 
للبيئة على امل�ضتويني الإقليمي والعاملي 
والكيفية التي ميكن من خاللها تقليل 

خماطر هذه ال�ضتثمارات.
تعزيز  يف  ال�ضباب  دور  على  ت��رك��ز  كما 
م�ضتقبل  و�ضمان  الأخ�ضر  القت�ضاد 
م�����ض��ت��دام ح��ي��ث ���ض��دد م��ن��ظ��م��و القمة 
ال�ضبابية  الفئات  انخراط  اأهمية  على 
جمالت  يف  ال��ق��رار  ات��خ��اد  عمليات  يف 

والتنمية  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ري  م��ك��اف��ح��ة 
امل�ضتدامة.

وك��ان��ت دول����ة الإم������ارات ق��د اح��ت��ف��ت - 
كثرية حول  دول  اإىل جانب   - م��وؤخ��را 
حيث  لل�ضباب  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  ال��ع��امل 
على  ب��ال�����ض��ب��اب  اه��ت��م��ام��ه��ا  يقت�ضر  ل 
يتعداه  ب���ل  ف��ح�����ض��ب  امل��ح��ل��ي  اجل���ان���ب 
الدولة  تعمل  اإذ  العربي  امل�ضتوى  اإىل 
ال�ضباب  يقودها  مبادرات  ت�ضجيع  على 
العربي خللق ف�ضاءات اأو�ضع تتيح لهم 

الوطنية  وامل�ضاعي  اجلهود  يف  الإ�ضهام 
للتنمية امل�ضتدامة.

الطاير  ���ض��ع��ي��د حم��م��د  ���ض��ع��ادة  وق�����ال 
للطاقة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب 
يف دبي رئي�ض القمة العاملية لالقت�ضاد 
الأخ�������ض���ر ن��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق روؤي����ة 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اأه��م��ي��ة كبرية  ت���ويل  ال��ت��ي  م��ك��ت��وم  اآل 
لل�ضباب ومتكينهم ليكونوا قادرين على 
والإ�ضهام  والبتكار  امل�ضوؤوليات  حتمل 
الم��������ارات كون  امل��ج��ت��م��ع يف  رف�����اه  يف 
وهم  وامل�ضتقبل  احلا�ضر  اأم��ل  ال�ضباب 
اأغلى مورد لالإمارات .. م�ضريا اإىل اأن 
�ضي�ضكالن  “كليك�ض”  وملتقى  القمة 
ال�ضباب  بدعم  التزامنا  لتاأكيد  فر�ضة 
واإب��راز دوره��م يف رفد م�ضرية التنمية 
القمة  �ضتكون  كما  ال�ضاملة  امل�ضتدامة 
ال�ضباب  مع  للتوا�ضل  تفاعلية  من�ضة 
وبناء  واأفكارهم  اآرائهم  على  والتعرف 
لإبداعاتهم  العنان  واإط���الق  قدراتهم 
واإ�ضراكهم يف عملية ا�ضت�ضراف و�ضناعة 

م�ضتقبل اأف�ضل لوطننا وللعامل.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ف��ه��د احل���م���ادي وكيل 

التنمية  ل���ق���ط���اع  امل�������ض���اع���د  ال����������وزارة 
بالوكالة يف  املناخي  اخل�ضراء والتغري 
وزارة التغري املناخي والبيئة اإن ملتقى 
للتوا�ضل  مثالية  فر�ضة  يوفر  كليك�ض 
مع رواد الأعمال ال�ضباب للوقوف عند 
اأفكارهم يف جمالت البتكارات اخلا�ضة 
البيئة  وحلول  الهواء  تلوث  مبكافحة 
مت  ال�ضبب  ول��ه��ذا  وال���زراع���ة  النظيفة 
دعوة امل�ضاركني لعر�ض اأفكارهم ب�ضورة 
وامل�ضوؤولني  للم�ضتثمرين  م��ب��ا���ض��رة 

احلكوميني الذين يح�ضرون امللتقى.
العاملية  ال��ق��م��ة  اأن  احل��م��ادي  واأ����ض���اف 
لالقت�ضاد الأخ�ضر وملتقى “كليك�ض” 
ت��وف��ري م��ن�����ض��ة مثالية  ي��ع��م��الن ع��ل��ى 
لتقدمي  البتكارية  الفئات  ل�ضتقطاب 
عجلة  ت�ضرع  التي  الإبداعية  اأفكارهم 
القت�ضاد  م���ق���وم���ات  اإىل  ال���و����ض���ول 
امللتقى  وت��ع��وي��ال على جن��اح  الأخ�����ض��ر 
“كليك�ض”  ي�ضتقبل  املا�ضية  دورت��ه  يف 
العام  الأفكار يف ثالثة جمالت خالل 
الف�ضاء  يف  ال���ض��ت��دام��ة  وه��ي   2019
وم�ضتقبل الطاقة والبتكار يف الزراعة 

واملياه.

�سراكة بني مبادرة » بريل « و» �سل « 
لتعزيز معايري احلوكمة يف قطاع الطاقة

•• ال�شارقة - وام:

وق��ع��ت م���ب���ادرة ب����ريل، امل��ن��ظ��م��ة غري 
على  تعمل  ال��ت��ي  امل�ضتقلة  الربحية 
ن�����ض��ر ث��ق��اف��ة م��وؤ���ض�����ض��ي��ة ت���ق���وم على 
معايري  وتعزيز  وال�ضفافية  امل�ضاءلة 
احل���وك���م���ة امل��وؤ���ض�����ض��ي��ة ون�����ض��ره��ا يف 
تعاون  ات��ف��اق��ي��ة  اخل���ل���ي���ج،  م��ن��ط��ق��ة 
اإنرتنا�ضيونال  ب��ي��ه.  اإي.  �ضل   “ م��ع 
ال�������ض���رك���ات  جم���م���وع���ة   ،“ ل���ي���م���ت���د 
العاملية املتخ�ض�ضة يف جمال الطاقة 
لتفعيل  البرتوكيماوية،  واملنتجات 
دور �ضل ب�ضفتها �ضريكاً ا�ضرتاتيجياً 
للمبادرة وداعماً جديداً مل�ضاعيها نحو 
امل�ضاركة  جم��ال  يف  اأه��داف��ه��ا  حتقيق 
الأخالقية  ب���ال���ق���واع���د  والل�����ت�����زام 

واأف�ضل ممار�ضات الأعمال.
كارل  بح�ضور  التفاقية  توقيع  ومت 
للمبادرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ك��وف��ي��ل 
ومنري بوعزيز رئي�ض “ �ضل” يف دبي 

واملناطق ال�ضمالية.
تهدف اتفاقية التعاون بني اجلانبني 
ال��ط��اق��ة يف  ���ض��رك��ات  دور  اإب�����راز  اإىل 
املنطقة يف تر�ضيخ ممار�ضات احلوكمة 
املوؤ�ض�ضية على املدى الطويل واإظهار 
املتنامي  الطلب  تلبية  يف  م�ضاهمتها 
على موارد الطاقة امل�ضتدامة. وقالت 

املمار�ضات  اأف�ضل  لتعزيز  تاأتي  �ضل  �ضركة  �ضراكتنا مع  “ اإن  كوفيل  ك��ارل 
املوؤ�ض�ضية والتعاون مع اجلهات التي ت�ضرتك معها يف الأه��داف ذاتها من 
الر�ضيدة  احلوكمة  جم��ال  يف  را�ضخة  ودولية  اإقليمية  معايري  و�ضع  اأج��ل 
اأن اأهمية التفاقية تربز يف كونها متثل دفعًة جديدة نحو  اإىل  م�ضرية   ،“
على  تقوم  موؤ�ض�ضية  ثقافة  ون�ضر  اأعمالنا  نطاق  تو�ضيع  يف  جهودنا  تعزيز 

امل�ضاءلة وال�ضفافية باعتبارهما حمركاً رئي�ضاً للتناف�ضية.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��ن��ري ب��وع��زي��ز “ ن��ل��ت��زم ب��دع��م ق��ي��م احل��وك��م��ة الر�ضيدة 
هذا  بالإ�ضهام يف  للمبادرة  �ضريكاً  ب�ضفتنا  ونتطلع  تبنيها  على  والت�ضجيع 
امل�ضوؤولية  مبداأ  تطبيق  يف  خربتنا  خالل  من  وفاعل  عملي  ب�ضكل  املجال 

وقواعد املمار�ضات املوؤ�ض�ضية الناجحة ».

% منو الرقم القيا�سي   7.6
لوحدة ال�سادرات يف اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

ارتفع الرقم القيا�ضي لقيمة وحدة ال�ضادرات يف اإمارة اأبوظبي اإىل 87.3 
% خالل الربع الثاين بنمو ن�ضبته %7.6 مقارنة مع 81.2 % خالل 

الربع ذاته من العام 2017 وذلك وفقا ملا اأعلن مركز اإح�ضاء اأبوظبي.
وعلى م�ضتوى الرقم القيا�ضي لقيمة وحدة الواردات فقد ارتفع اأي�ضا اإىل 
%108.7 خالل الربع الثاين من العام اجلاري مقارنة مع 103.4% 

خالل الربع ذاته من العام 2017.
ويقدم مركز الإح�ضاء يف اأبوظبي هذه البيانات اخلا�ضة بالرقم القيا�ضي 
باأ�ضا�ض   2018 الثاين من عام  للربع  وال��واردات  ال�ضادرات  لقيمة وحدة 
“الفئات  وت�ضنيف  املن�ضق”  “النظام  اأق�����ض��ام  ح�ضب  وذل���ك   2014 ع��ام 

القت�ضادية الوا�ضعة ».
وتعترب دولة الإمارات من الدول املتقدمة التي اأر�ضت مكانتها على خارطة 
والواردات  لل�ضادرات  �ضوق  كاأهم  عليها  حمافظة  وبقيت  العاملية،  التجارة 

ال�ضلعية على م�ضتوى دول املنطقة.
كما عززت الدولة دورها على ال�ضاحة التجارية العاملية بقوة خالل ال�ضنوات 
املا�ضية، ومن املتوقع اأن ت�ضهد الفرتة املقبلة منوا وازدهارا على امل�ضتويات 
اإمارة  يف  وال����واردات  ال�����ض��ادرات  حركة  ت�ضكل  حيث  ال��ت��ج��ارة،  ومنها  كافة 

اأبوظبي عن�ضرا مهما يف احلركة القت�ضادية ملجتمع الإمارة.
من  كبري  حيز  على  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  القت�ضادية  التنمية  وا���ض��ت��ح��وذت 
الرقي  اأجل حتقيق  ال�ضيا�ضية واخلطط احلكومية من  القيادة  اهتمامات 
التنمية  و�ضلت  الهتمام  لهذا  ونتيجة  املتقدم.  العامل  ومواكبة  والتطور 
يف الإمارة اإىل مراحل متقدمة جدا وتطور القت�ضاد الوطني حتى و�ضل 
من  للعديد  املناف�ضة  مقومات  امتالكه  خ��الل  م��ن  عاملية  م�ضتويات  اإىل 

القت�ضادات اإقليميا وعامليا.
ويتوىل مركز اح�ضاء اأبوظبي م�ضوؤولية اإ�ضدار الإح�ضاءات الر�ضمية كافة 
التي تخدم متطلبات خطة اأبوظبي يف توفري معلومات وبيانات اإح�ضائية 
القيا�ضي  الرقم  اأجن��ز  املركز  ب��اأن  علما  القرار..  تدعم عملية �ضنع  دقيقة 
املمار�ضات  اأف�ضل  ا�ضتخدام  خالل  من  وال���واردات  ال�ضادرات  وح��دة  لقيمة 

والأ�ضاليب واملنهجيات الدولية والعاملية يف ح�ضاب هذا املوؤ�ضر.

»اإيربا�ش« ت�سارك يف موؤمتر ومعر�ش ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا لالت�سالت يف الأزمات والطوارئ

•• دبي - وام:

ت�ضارك “اإيربا�ض” يف دورة هذا العام من موؤمتر ومعر�ض ال�ضرق الأو�ضط 
و�ضمال اأفريقيا لالت�ضالت يف الأزمات والطوارئ والتي تقام يف دبي يومي 
24 و 25 �ضبتمرب اجلاري مع جمموعة من مطوري التطبيقات من اأجل 

ابتكار حلول اآمنة متعددة الو�ضائط لقطاع الت�ضالت املتخ�ض�ضة.
للواقع  حلولها  �ضتعر�ض  التي  ف��ارج��و  هما  فنلنديتان  �ضركتان  و�ضتقوم 
الفرتا�ضي واملو�ضع و”ن�ضيون التي تقوم بتطوير تطبيقات فيديو الزمن 
احلقيقي ملوؤ�ض�ضات ال�ضالمة العامة باإعطاء فكرة عن الإمكانات اجلديدة 

املتاحة اأمام من�ضات ات�ضالت الأزمات والطوارئ من �ضركة اإيربا�ض.

»اإك�سبو 2020 دبي« يك�سف عن الت�سميم التفاعلي جلناح الفر�ش
•• دبي - وام:

ت�ضميم  ع��ن  دب���ي   2020 اإك�����ض��ب��و  ك�����ض��ف 
ملاليني  �ضيتيح  ال���ذي  الفر�ض”  “جناح 
اأن��ح��اء ال��ع��امل فر�ضة  ال���زوار م��ن خمتلف 
امل�ضاهمة بدور فعال يف امل�ضرية نحو حتقيق 

اأهداف التنمية امل�ضتدامة.
معامل احلدث  اأب��رز  اأح��د  اجلناح  و�ضيكون 
اإك�ضبو  زوار  و�ضي�ضتقطب  املرتقب  ال��دويل 
�ضيقة  دبي ل�ضطحابهم يف رحلة   2020
لهم  وتتيح  تفاعلية  واألعابا  جت��ارب  ت�ضم 
ف��ر���ض��ة امل�����ض��ارك��ة يف جت����ارب ق��ائ��م��ة على 
ا�ضتك�ضاف  ع��ل��ى  وت�ضجعهم  اخ��ت��ي��ارات��ه��م 
يف  ال�ضخ�ضية  وال���ق���رارات  اخل���ي���ارات  دور 
الق�ضايا  يف  �ضامل  اإيجابي  ب��دور  امل�ضاهمة 

العاملية التي تهم اجلميع.
اآخ��ر ما يعلن عنه من  الفر�ض هو  وجناح 
عنا�ضر الت�ضميم الرئي�ضة يف موقع اإك�ضبو 
 4500 م�ضاحة  على  دبي وميتد   2020
بالكامل  ت�ضييده  و���ض��ي��ج��ري  م��رب��ع  م��رت 
قابلة  وع�ضوية  طبيعية  م��واد  با�ضتخدام 
اأي خر�ضانة  لإعادة التدوير ولن ت�ضتخدم 
يف عملية البناء حيث �ضي�ضم البناء 111 
و2500 ط��ن من  احل��ب��ال  م��ن  كيلومرتا 
ويتمثل  الأخ�������ض���اب  ج��ان��ب  اإىل  احل���ج���ارة 
الفريد  احل��ل��زوين  ت�ضميمه  م��ن  ال��ه��دف 
اإىل ف�ضاء داخلي يوؤكد  ال��زوار  يف اجتذاب 
الأهداف  لتحقيق  الب�ضر  توا�ضل  اأهمية 
الفر�ض”  “جناح  وي��ت��م��ي��ز  امل�������ض���رتك���ة. 
بت�ضميمه الذي يوفر من�ضة �ضاملة جتمع 
الأعمار  ال��زوار من خمتلف  حتت مظلتها 
والثقافات لالحتفاء بالتقدم الذي اأجنزته 
حتقيق  ط��ري��ق  على  ال��ي��وم  حتى  الب�ضرية 
اأهداف التنمية امل�ضتدامة التي ن�ضت عليها 
وقالت   .»2030 املتحدة  الأمم  “اأجندة 

وزيرة  الها�ضمي  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل 
العام  املدير  ال��دويل  التعاون  ل�ضوؤون  دولة 
“ ان�ضجاما مع  دبي   2020 اإك�ضبو  ملكتب 
�ضعار اإك�ضبو 2020 دبي “ توا�ضل العقول 
و�ضنع امل�ضتقبل “ ت�ضتدعي اأهداف التنمية 
اأكرب  امل�ضتدامة عمال جماعيا يتيح فر�ضا 
الو�ضول  بت�ضهيل  ت��ب��داأ  الب�ضرية  ل��ت��ق��دم 
بيئة  توفر  التي  الأ�ضا�ضية  احل��اج��ات  اإىل 
الب�ضرية«.  امل��ج��ت��م��ع��ات  لزده�����ار  م��الئ��م��ة 
دبي   2020 اإك�����ض��ب��و  “�ضيكون  واأ���ض��اف��ت 
ح��دث��ا رائ����دا ي��ج��م��ع ال��ع��امل حت��ت مظلته 
وا�ضتك�ضاف  م�ضاركة  على  ال���زوار  وي�ضجع 
التطور  يف  ت�ضهم  ومبتكرة  اإبداعية  اأفكار 
امل�ضتدامة.  العاملية  التنمية  عجلة  ودف���ع 
 “ الفر�ض  “ جناح  اأهمية  تاأتي  هنا  وم��ن 
امل�ضاركني  جلميع  تتيح  مثالية  كمن�ضة 
وال����زوار فر�ضة الط���الع على  وال�����ض��رك��اء 
الكيفية التي ميكنهم من خاللها امل�ضاهمة 
م�ضتدامة«.  اإيجابية  تغيريات  اإح���داث  يف 
فتح  ع��ل��ى  دب���ي   2020 اإك�����ض��ب��و  و�ضيعمل 

تلبية  على  النا�ض  مل�ضاعدة  جديدة  فر�ض 
ي�ضعوا  واإلهامهم كي  احتياجاتهم احلالية 
ويرى  امل�ضتقبلية..  تطلعاتهم  لتحقيق 
ومن  للتنمية  حم��رك  الفر�ض  اأن  اإك�ضبو 
خالل م�ضاركة التطورات التقنية والأفكار 
واملجتمعات  الأف�����راد  �ضيتمكن  اجل���دي���دة 
ا�ضتغالل  م���ن  ال���ع���امل  اأن���ح���اء  يف خم��ت��ل��ف 
ق��درات��ه��م على اأك��م��ل وج��ه ور���ض��م مالمح 

م�ضتقبلهم.
فريقا  كلف  قد  دب��ي   2020 اإك�ضبو  وك��ان 
العامليني  املعماريني  املهند�ضني  اأف�ضل  من 
الداخلي  ال��ت�����ض��م��ي��م  يف  وامل��ت��خ�����ض�����ض��ني 
�ضركة  ف��ازت  حيث  الفر�ض  جناح  لتطوير 
اأ�ضرتاليا  وم���ق���ره���ا  اأرك��ي��ت��ك�����ض��ر  ك��وك�����ض 
باملناق�ضة الدولية لت�ضميم اجلناح و�ضركة 
اململكة  م��ن  كوميونيكي�ضن”  “اإيفينت�ض 
بت�ضميمه  اخل��ا���ض��ة  ب��امل��ن��اق�����ض��ة  امل��ت��ح��دة 
الداخلي. يقع اجلناح و�ضط م�ضاحة ت�ضم 
العديد من املطاعم واملقاهي ومنافذ البيع 
والرتفيه وم�ضارات تتيح الو�ضول ب�ضهولة 

اإىل مناطق ال�ضرتاحة وم�ضاحات خ�ضراء 
الر�ضمية  غ��ري  ل��الج��ت��م��اع��ات  خم�ض�ضة 
ح��ي��ث ي���ه���دف ه����ذا ال�������ض���رح ال���ف���ري���د اإىل 
من  متكينهم  عرب  النا�ض  ف�ضول  حتريك 

ال�ضتك�ضاف والتعاون وتبادل الأفكار.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ���ض��ت��ي��ف وودلن������د املدير 
امل�ضوؤول يف “كوك�ض اأركيتك�ضر” اإن “ جناح 
“ �ضيمثل م�ضاحة مبتكرة ترحب  الفر�ض 
تفاعلية  رح��ل��ة  يف  لت�ضطحبهم  ب���زواره���ا 
مم��ت��ع��ة ي���ت���ح���ول���ون ف��ي��ه��ا ت���دري���ج���ي���ا اإىل 
م�ضاركني فعالني يف جتربة فكرية ملهمة.. 
مو�ضحا اأن اجلناح يقوم على مفهوم مبتكر 
وال�����ض��وء حيث تعك�ض  ب��ني احل��ب��ال  يجمع 
النا�ض  تعاون  واملتداخلة  املت�ضابكة  احلبال 
وعملهم معا يدا بيد للم�ضاهمة يف م�ضرية 
التقدم الإن�ضاين وهو ما مينحهم ال�ضعور 
بالر�ضا والإجناز ويحثهم على بذل املزيد 

من اجلهود لتحقيق هذه الأهداف.
املمار�ضات  اأف�ضل  برنامج  اجلناح  و�ضي�ضم 
عنوان  حت���ت   2020 لإك�����ض��ب��و  ال��ع��امل��ي��ة 

كبرية”..  ق����ف����زات  ����ض���غ���رية  “خطوات 
املكتب  اأطلقها  التي   - املبادرة  وتدعو هذه 
معار�ض  ن�ضخ  جميع  للمعار�ض-  ال���دويل 
ا���ض��ت��ع��را���ض احللول  اإىل  ال��دول��ي��ة  اإك�����ض��ب��و 
التي  التحديات  لأب���رز  وامل��وؤث��رة  الناجحة 
يواجهها العامل وميكن ابتكار هذه احللول 
الب�ضيطة واملفيدة يف اآن معا وتنفيذها من 
الدولية  واملنظمات  وال�ضركات  الدول  قبل 
حتى  اأو  واملجتمعات  التعليمية  واملوؤ�ض�ضات 

من قبل الأفراد املبدعني.
وق����ال اأح��م��د اخل��ط��ي��ب ن��ائ��ب رئ��ي�����ض اأول 
اإك�ضبو  ال���ع���ق���اري  وال��ت�����ض��ل��ي��م  ال��ت��ط��وي��ر 
باأهمية  اإمياننا  من  انطالقا  دبي   2020
اإحداث  على  وقدرتها  ال�ضغرية  اخلطوات 
تاأثري ملمو�ض فاإننا يف اإك�ضبو 2020 دبي 
فر�ضا  لزوارنا  نوفر  اأن  �ضمان  اإىل  ن�ضعى 
وقراراتهم  ملبادراتهم  ميكن  كيف  ملعرفة 
ناجعة  حلول  اإي��ج��اد  يف  ت�ضهم  اأن  الفردية 
يف  النا�ض  جميع  يواجهها  التي  للم�ضاكل 

خمتلف اأرجاء العامل«.
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العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/131 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1-�ضيد عبا�ضعلي مرع�ضى  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / اميك�ض 
 - ال�ضويدي  �ضلطان  الإم���ارات وميثله / حممد عي�ضى   - م ب )م(  �ض  الو�ضط(  )ال�ضرق 
املذكورة  الدعوى  يف   2018/5/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
اع��اله ل�ضالح/اميك�ض )ال�ضرق الو�ضط( �ض م ب )م( - الإم���ارات  - بالزام املدعي عليه 
ب�ضداد مبلغ وقدره )488.776.33 درهم( )اربعمائة وثمانية وثمانون الف و�ضبعمائة و�ضتة 
 %9 قدرها  ب�ضيطة  قانونية  فائدة  اليه  م�ضافا  فل�ضا(  وثالثون  وثالثة  درهما  و�ضبعون 
، والزمت  ال�ضداد  املطالبة احلا�ضل يف 2018/22/1 وحتى متام  تاريخ  اعتبارا من  �ضنويا 
املدعي عليه بامل�ضاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال 
التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم  اليوم  لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/238 جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- و�ضام حممد علي رزق  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�ضالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/6/24 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت 
بالزام املدعي عليه بان ي�ضدد اىل املدعي  و�ضام حممد علي رزق بحكمت املحكمة :- 
مبلغ 3.132.168.91 درهم )ثالثة ماليني ومائة واثنان وثالثون الفا ومائة وثمانية 
و�ضتون درهما وواحد وت�ضعون فل�ضا( وفائدة 9% من تاريخ 2018/2/8 وحتى ال�ضداد ، 
والزمته بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ضت ما زاد 
على ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2777  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-عي�ضى ابراهيم ل�ضكرى عيد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  ع   قد  م  املتكاملة - �ض  الإم���ارات لالإت�ضالت  �ضركة 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   11.608.23( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
احلكم  �ضمول  و  التام  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  من   %12 والفائدة   املحاماة  وات��ع��اب 
بالنفاذ املعجل بال كفالة وينفذ مب�ضودته الأ�ضلية وبدون اإعالن ، و�ضم ملف النزاع رقم 
)2018/1469 مدين(   وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض  املوافق  2018/10/4  ال�ضاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2733  مدين جزئي              

ي��ار  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/  اىل املدعي عليه / 1-عبدال�ضتار اهلل 
�ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة - �ض م ع  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )10507.17 درهم( قيمة فواتري اخلدمة 
املتاأخر �ضدادها والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من 
تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام و�ضم ملف النزاع رقم 2018/1481 مدين.   
وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض  املوافق  2018/10/4  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2750 مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �ضالون ديفاز للتجميل  2-اأمنة عثمان حممد عثمان  جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة - �ض م ع - قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )14.521.25 
ال�ضتحقاق   تاريخ  والفائدة  12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
مب�ضودته  وينفذ  كفالة  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  �ضمول  و  ال��ت��ام  ال�����ض��داد  وح��ت��ى 
، و�ضم ملف النزاع رقم 2018/1468 م��دين.  وح��ددت لها  اإع��الن  الأ�ضلية وب��دون 
 Ch2.D.18 جل�ضة يوم اخلمي�ض  املوافق  2018/10/4  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1045  جتاري كلي               

���ض ذ م م  2-ع��ل��ي �ضليمان م��راد عبداهلل  ت��ي تيلكوم -  ا���ض  امل��دع��ي عليه / 1-ي��ه  اىل 
الطاهر البلو�ضي - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م��وارد للتمويل - �ض م خ 
الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  - قد  املهري  احمد احلر�ضي  �ضامل  / عي�ضى  وميثله 
املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )506932.98 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ اإقامة الدعوى وحتى ال�ضداد التام و �ضمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2018/10/9  
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ضاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1140  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضريل فيجر �ضانتو�ض  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ضتاأنف /ال�ضيخ حممد بن يحيى بن ناجي الروي�ضان ب�ضفته مالك 
ا�ضتاأنف    قد  ح��رة   منطقة  موؤ�ض�ضة  ح  م  م  �ضرفي�ضز  افيي�ضن  �ضبا  �ضركة 
احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2018/179 مدين كلي بتاريخ 2018/8/12م.    
 10.00 ال�ضاعة   2018/9/27 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �ضباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1726  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1-�ضيد حممد �ضيد نعمت اله احمديان 2-قدرت اله 
امل�ضتاأنف /بنك �ضادرات  ان  جميد مع�ضورى جمهول حمل القامة مبا 
ايران - الفرع الرئي�ضي - قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى 
لها جل�ضه  وح��ددت   2018/7/26 بتاريخ  كلي  2017/1824 جت��اري   : رقم 
رقم  بالقاعة  �ضباحا    10.00 ال�ضاعة   2018/10/22 املوافق  الثنني  يوم 
ch2.D.16 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2974   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1-  حممد اأبو �ضليم حممد اأبو نا�ضر  جمهول 
قد  ان��ور عبداهلل   التنفيذ/ عبداهلل  ان طالب  القامة مبا  حمل 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )255475( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك 
تاريخ  من  يوما   15 خالل  املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3131   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- م�ضنع برايت بال�ض لالأملنيوم وميثله / عبدالرحمن 
التنفيذ/الأف�ضل  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  امل��رع��ب  جم��ه��ول حم��ل  حممد 
برهماكلم وميثله /  /���ض��اك��و  م��دي��ره��ا  م  وميثلها  م  ذ  ال�����ض��ي��ارات  ل��ت��اأج��ري 
التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  امريه را�ضد حممد �ضامل ال�ضريدي - قد 
دره��م اىل  وق��دره )49845(  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2996   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- عبداهلل خالد �ضامل �ضعد �ضليطني  جمهول حمل 
 القامة مبا ان طالب التنفيذ/ان واي �ضي لتاأجري ال�ضيارات - �ض ذ م م  
وميثله / عي�ضى �ضامل احمد احلر�ضي املهري -  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7619( 
ف���ان املحكمة  امل��ح��ك��م��ة.  وع��ل��ي��ه  او خ��زي��ن��ة  التنفيذ  دره���م اىل ط��ال��ب 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3213   تنفيذ جتاري  
�ضاندوانى غولبراى  جمهول حمل القامة  املنفذ �ضده/1- راجا  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/�ضركة امل�ضرق ال�ضالمي للتمويل - �ض م خ حاليا 
اأق��ام عليك  قد    - ال�ضويدي  �ضلطان  للتمويل - حممد عي�ضى  البدر   -
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1440284.52( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
يف  الدعوى 2018/1350 جتاري جزئي - دبي 

املدعي : اللوكريت انرتنا�ضيونال 
بوكالة املحامي/ جمموعة ال�ضهالوي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية 

املعلن اإليه / املدعي عليها / فالورز باي كونتيمبو - �ض ذ م م  
فقد  اعاله  الدعوى  يف  اخلربة  لعمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا يوم  الأربعاء  املوافق 2018/9/26  يف متام ال�ضاعة الواحدة والن�ضف ظهرا لعقد 
اجتماع للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�ضارد - دبي ، ديرة ، �ضارع املطار 
قانونا  او من ميثلكم  لذا يطلب ح�ضوركم    .119 رقم  ، مكتب  الفجر لالأعمال  ، مبنى 
حل�ضور الجتماع املذكور مع اإح�ضار كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة 
اخلبري اول باأول ب�ضاأن اية ا�ضتف�ضارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ضتالم 

امل�ضتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �شعيد حممد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

دعوة حل�شور اجتماع للخربة

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
 اإعالن حل�شور اجتماع اخلربة االأوىل

 يف الق�شية رقم  2018/2910 جتاري )جزئي( ال�شارقة 

املقامة من : بنك ام القيوين الوطني 
بوكالة املكتب القانوين الدويل للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية 
�ضد املدعي عليه / حممد را�ضد قري�ض  ) اجلن�ضية : باك�ضتاين( 

مدعو �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد حل�ضور اجتماع اخلربة املقرر عقده 
يوم الربعاء املوافق 2018/9/25 ، ال�ضاعة 12.00 ظهرا ، وذلك مبكتب اخلبري 

يف مركز اك�ضبو - قاعة الإجتماعات. 
رجاء اح�ضار كافة امل�ضتندات املطلوبه لتقدميها للخربة  

اخلبري/ �شارة املن�شوري  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

   اعالن بالن�شر للح�شور اأمام املحكمة  
يف اال�شتئناف رقم 760 ل�شنة 2018 م جتاري  

اىل امل�ضتاأنف �ضده : روجيليو ج ار جونزالي�ض بورجال  
نعلنكم بان امل�ضتاأنف : بنك الإحتاد الوطني 

جتاري   2017 ل�ضنة   3627 رق��م  املدنية  الق�ضية  يف  ال�����ض��ادر  احلكم  ا�ضتاأنف  ق��د 
ال�ضاعة  مت��ام  يف   - م   2018/10/1 جل�ضة  لنظره  حت��دد  وق��د  ال�ضارقة  )ج��زئ��ي( 
لذا  الثانية    املدنية  الدائرة  ام��ام  املحكمة  والن�ضف �ضباحا مبقر هذه  التا�ضعة 
حالة  ويف  لديكم   م��ا   لتقدمي  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�ضور  التف�ضل  يرجى 
القانون.  ملحوظة  وفقا لحاكم  ال�ضتئناف  نظر  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  غيابكم 
املحكمة جتاه  اأي��ة م�ضوؤولية على  امل�ضتاأنف دون  الع��الن على نفقة  ين�ضر هذا   :

حقوق الغري
 رئي�ض قلم الكتاب 

االمارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن بالن�شر

رقم )2018/5960(
املنذر : بوتن�ضال للعقارات 

املنذر اليه : البدية لالن�ضاءات البرتولية - ذ م م 
املو�ضوع 

خالل   2018/8/31 بتاريخ  ينتهي  ال��ذي  املتاأخرات  �ضداد  ب�ضرورة  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
موعد اق�ضاها ثالثون يوما من تاريخ الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية التي حتفظ له واملطالبات باخالء العقار طبقا لن�ض املادة 1/25 من القانون رقم 
26 ل�ضنة 2007 وتعديالته ، واعتبار العقد منتهيا من تلقاء نف�ضه ورفع الدعوى املو�ضوعية 
للمطالبة بكافة امل�ضتحقات والزامها بالقيمة اليجارية حتى ا�ضتالم العقار خايل من جميع 

ال�ضواغل و�ضداد فاتورة الكهرباء واملياه وت�ضمينكم الر�ضوم وامل�ضاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/606  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- ح�ضن جراغعلي عرب جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/فالكن 
اأق��ام عليك  ����ض.ذ.م.م وميثله:هاين رجب مو�ضى عبداهلل اجل�ضمي قد  ون��دورز  اوف  �ضتي 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ وقدره )1.946.109( درهم 
وحتى  يف:2008/9/25  ال��واق��ع  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  مع 
ال�ضداد التام والزامه ب�ضداد مبلغ وقدره )1.375.835.40( درهم كغرامة تاأخريية والزام 
الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2018/10/16 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  بالقاعة  ال�ضاعة 9.30 �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1919  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-بي جي ا�ض اخلليج للمقاولت ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
عليك  اأق��ام  قد  ليمتد  انف�ضتمنت  بروبرتيز  /فينو�ض  املدعي  ان  مبا  القامة 
التحفظي  احلجز  ملف  و�ضم  وتثبيت  ب�ضحة  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
رق���������م:2018/484 ح��ج��ز حت��ف��ظ��ي جت����اري وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف والت���ع���اب.

وح���ددت لها جل�ضة ي��وم الرب��ع��اء امل����واف����ق:2018/10/3 ال�����ض��اع��ة:09:30 �ض 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch2.E.22:بالقاعة
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/385  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-طالل يو�ضف حممد جنيبي/من ورثة املرحوم يو�ضف حممد يو�ضف جنيبي 2- مرمي 
ال�ضيخ ا�ضحاق عبدالرحمن/ من ورثة املرحوم يو�ضف حممد يو�ضف جنيبي  3- ن�ضرين عبداهلل م�ضطفى 
ورثة  من  جنيبي/  حممد  يو�ضف  يا�ضر   -4 جنيبي  يو�ضف  حممد  يو�ضف  امل��رح��وم  ورث��ة  من  عبداللطيف/ 
املرحوم  ورث��ة  من  جنيبي/  يو�ضف  حممد  حممد  يو�ضف  حممد   -5 جنيبي  يو�ضف  حممد  يو�ضف  املرحوم 
يو�ضف حممد يو�ضف جنيبي  6- منال يو�ضف ال�ضيخ حممد جنيبي 7- خلود يو�ضف حممد جنيبي/ من ورثة 
املرحوم يو�ضف حممد يو�ضف جنيبي 8- عائ�ضه يو�ضف حممد يو�ضف جنيبي/من ورثة املرحوم يو�ضف حممد 
جنيبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /خالد �ضعود حممد العريفي وميثله:عبا�ض م�ضتت فندي املالكي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة احلكم بف�ضخ وابطال عقد البيع املوؤرخ:2008/5/19 بالزام املدعي 
عليهم ب�ضفتهم وبالت�ضامن مببلغ وقدره )42.586.313.00( درهم مع الفائدة 9% من تاريخ اقامه الدعوى 
وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق:2018/10/16 
ال�ضاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/609  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�ضانايل هولدينجز ليمتد 2- �ضانايل جلوبال ليمتد ملالكها/حممد نور احلق 
حممد احلق 3- �ضانايل هولدينجز م.م.ح )منطقة حرة الفجرية( 4- حممد نور احلق حممد 
الفجرية(  حرة  )منطقة  م.م.ح  هولدينجز  مالك/�ضانايل  وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته   - احلق 
عمري  وميثله:امل  ابالعال  �ضلطان  بن  مانع  بن  /حممد  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
ال�ضبيعي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما الوىل والثانيه مببلغ 
وقدره )31.000.000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من:2009/2/28 
كتعوي�ض  دره��م   )5.000.000( وق��دره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  والزامهما  التام  ال�ضداد  وحتى 
والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب.وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق:2018/10/14 ال�ضاعة:09:30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�ضور  بالقاعة:ch1.B.8  لذا  �ض 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/440  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- ح�ضان البحر للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- حممد �ضاه عامل احمد 
ح�ضني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك الحتاد الوطني �ض.م.ع وميثله:منى 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأقام عليك  ال�ضباغ قد  يو�ضف  احمد عبدالعزيز 
والر�ضوم  دره��م   )521.648.51( وق��دره  مببلغ  والت�ضامم  بالت�ضامن  عليهما  املدعي 
التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %20 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف 
املوافق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول 
اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  9.30 �ض  ال�ضاعة   2018/10/4
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 
اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1098  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- م�ضت�ضفى اورت�ض �ض.ذ.م.م 2- جي جيه �ضبورت�ض ميد �ضنرت منطقة 
حرة ذ.م.م 3- مركز تران�ضفورم ا�ضبي�ضيل�ضت الطبية �ض.ذ.م.م )فرع( 4- تران�ضفورم لتجارة 
املعدات الطبية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك المارات دبي الوطني 
�ض.م.ع وميثله:جابر را�ضد حممد جابر را�ضد ال�ضالمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم والتكافل مببلغ وقدره )98730002.48( 
وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م 
ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2018/10/8 ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2017/763  تنفيذ عقاري 

مو�ضوع الق�ضية :  تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2015/456 عقاري كلي ، ب�ضداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )710030.34 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف ، طالب العالن 
: طالب التنفيذ : كبيل لل  ، املطلوب اعالنه : املنفذ �ضده : -1 ار�ضتقراط �ضتار لتطوير 
العقارات - �ض ذ م م -  جمهول حمل القامة.  مو�ضوع الإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز على 
اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن عن ح�ضة يف عقار - رقم الر�ض : 3 - املنطقة : جمميع دبي 
لال�ضتثمار الأول - ا�ضم املبنى : West gante 4 ارقام الوحدات : 2/206/205/204
  219/218/217/216/215/214/213/212/211/210/209/208/07"
وف��اء للمبلغ املطالب به وق��دره )710030.34( دره��م  وذل��ك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ 

مفعوله قانونا ، وبناء على قرار املحكمة ال�ضادر بتاريخ 2018/9/19  
رئي�ض الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
لإعالناتكم يف 

يرجى الت�ضال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891
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العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/8870  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الأخوة العرب لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  الدن قد  املدعي /تامر زكريا عبداحلميد  ان  مبا 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  دره��م(  املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )13804 
وحددت لها   MB184671955AE:درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى
جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2018/10/2 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/8348  عمايل جزئي

جمهول  ������ض.ذ.م.م  الفنية  ل��الع��م��ال  ال�ضهل  1-ال��ط��ري��ق   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /���ض��ام��ح ���ض��ع��ب��ان ال�����ض��ي��د ط���ه ق���د اأق�����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )135670 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )3500( دره�����م وال���ر����ض���وم وامل�������ض���اري���ف رقم 
الربعاء  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB184495235AE:ال�ضكوى
املوافق 2018/10/3 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/8186  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ماجنو �ضولو�ضيونز - منطفة حرة ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /عثمان تاج ال�ضر عثمان عبداهلل وميثله:عبداهلل خمي�ض 
غريب الناخي ال علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات 
عمالية وقدرها )349000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
الثنني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12
املوافق 2018/10/1 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/9557  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم وار�ض للمندي ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /ر�ضا عبداللطيف ال�ضيد املر�ضدي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   45114( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
 MB185531461AE:2000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى(
�ض   08.30 ال�����ض��اع��ة   2018/10/1 امل���واف���ق  الث��ن��ني  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ، علما بان الدعوى اعيدت للمرافعة.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

   يف الدعوى رقم 2018/3080 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ ���ض��ده/1- ج��ران��د تيك ان��ت��ريي��ورز �����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
ذ.م.م وميثله:علي  البناء  ملواد  التنفيذ/الدانوب  ان طالب  القامة مبا 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ابراهيم اجلرمن قد  ا�ضماعيل 
دره��م اىل  وق��دره )112797.16(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2334  ا�شتئناف جتاري    

حمل  جمهول  ذ.م.م  للمقاولت  الهدى  �ضركة   -1 �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ضتاأنف / �ضركة مو�ضى ال�ضناعية - منكو وميثله:عامر 
ال�ضادر  احلكم   / ا�ضتاأنف  قد  امل��رزوق��ي   رو�ضن  حمي  �ضيد  حممد  �ضيد 

بالدعوى رقم 2017/854 جتاري كلي بتاريخ:2017/12/13     
 10.00 ال�ضاعة   2018/10/24 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�ضه  وح��ددت 
من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �ضباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/3742  تنفيذ عمايل 

جمهول  املكاتب  معدات  ل�ضالح  اجليدة  ال�ضفقة  �ضده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�ضتجيب خان حممد مبني خان  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )14960(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�ضوم خلزينة  دره��م  بال�ضافة اىل مبلغ )1225( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/3974  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ ���ض��ده/1- ال��رائ��د خل��دم��ات ح��را���ض��ة الب��ن��ي��ة جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/جعفر اقبال روح المني وميثله:ا�ضماعيل 
ح�ضن ابراهيم ال�ضفار  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )35923( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )719( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

   يف الدعوى رقم 2018/2276 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �ضده/1- كارل هرنيك بامللوند جمهول حمل القامة مبا 
وميثله:اأمل  كوييت�ض  والرت  ارن�ضت  التنفيذ/روبريت�ض  طالب  ان 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ال�ضبيعي قد  عمري 
اىل  دره��م   )976682.70( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
   يف الدعوى رقم 2018/813 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضدهما/1- اأدفينجر �ضيتي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- حممد نياز 
اأدفينجر �ضيتي للتجارة العامة  بانى ماجنلور جاينار )كفيل �ضخ�ضي ل�ضركة 
الهالل  التنفيذ/م�ضرف  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا  ������ض.ذ.م.م( جم��ه��ول حم��ل 
الدعوى  اأق��ام عليك  ���ض.م.ع وميثله:خليفة يو�ضف حممد علي بن عمري قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )507022.13( 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل  بالت�ضامن  دره��م 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2014/591  تنفيذ عقاري   

مو�ضوع الق�ضية:تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم:2011/752 عقاري كلي ، ب�ضداد 
املبلغ املننفذ به وقدره )540112( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:خالد حياوي هادي ال�ضاله
املطلوب اعالنه:املنفذ �ضده:1- تاون �ضنرت ماجنمنت ليمتد جمهول حمل القامة

مو�ضوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن عقار 
مبنطقة جممع دبي لال�ضتثمار الول رقم الر�ض 541 ا�ضم املبنى H11 رقم الوحدة 
H11 وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به املذكور اعاله ذلك للعلم مبا جاء فيه   -  202

ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/386  ا�شكاالت جتارية
مو�ضوع الق�ضية اإ�ضكال يف التنفيذ رقم:706/2018 تنفيذ جتاري

 لوقف الجراءات التنفيذية
طالب الإعالن:حممد ر�ضا حممد نور )ابوجا�ضم(

املطلوب اعالنه:امل�ضت�ضكل �ضده:1 عبداهلل ابراهيم علي قا�ضم املرزوقي
 جمهول حمل القامة

مو�ضوع العالن:
ال�ضاعة:08:30 �ض  امل��واف��ق:2018/9/26  الربعاء  يوم  بانه قد حتددت جل�ضة  نعلنكم 
والتي يتوجب عليكم ح�ضورها ويف  ال�ضكال اعاله  للنظر يف   ch1.C.15:بالقاعة

حالة تخلفكم عن احل�ضور �ضي�ضدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1390  ا�شتئناف مدين    
ذ.م.م  الطبية  للمعدات  لوغو�ض  �ضركة   -1 ���ض��ده/  امل�ضتاأنف  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل�����ض��ت��اأن��ف / ع��ب��دال�����ض��الم حممد 
اأح��م��د امل���ري  ق��د ا�ضتاأنف ال��ق��رار/ احلكم ال�����ض��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
2010/162 مدين كلي بتاريخ:2017/10/21 وحددت لها جل�ضه يوم 
رقم  بالقاعة  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا   املوافق 2018/10/21  الح��د  
ch2.D.17 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       مذكرة اإعادة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
                      يف  الدعوى 2018/144  احوال نف�ض غري م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- رولفي اكونا باجنالن  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ جني انتونيتي جوكوتان وميثله:فتوح يو�ضف حممد ح�ضني 
الن�ضار  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي نفقة �ضهرية للمدعية وابنتها. وحددت لها جل�ضة يوم  اخلمي�ض 
املوافق  2018/9/27   ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة رقم )9( لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2018/200  ا�شتئناف تظلم جتاري    

�ضركة   -2 ماهي�ضواري  كي�ضور  ن��ان��د  افينا�ض   -1 ���ض��ده/  امل�ضتاأنف  اىل 
بعجمان  ح����رة  م��ن��ط��ق��ة  م��وؤ���ض�����ض��ة  م.م.ح  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  لن����دم����ارك 
امل�ضتاأنف / بنك ابوظبي التجاري )فرع(  جمهول حمل القامة مبا ان 
ا�ضتاأنف/  قد  ال�ضام�ضي   العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل 
احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2018/148 تظلم جتاري وحددت لها جل�ضه 
رقم  بالقاعة  م�ضاءا    17.30 ال�ضاعة   2018/10/10 املوافق  الربعاء   يوم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/818  ا�شتئناف جتاري    

الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  ب��رز���ض��ن  اك�ضلين�ض  ك��رف��ت   -1 ���ض��ده/  امل�����ض��ت��اأن��ف  اىل 
�ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف / فري�ضت كليك لعمال 
ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر  ���ض.ذ.م.م  قد  تنفيذ الت�ضميم الداخلي 

بالدعوى رقم 2017/2109 جتاري كلي بتاريخ:2018/4/13     
 10.00 ال�ضاعة   2018/10/16 امل��واف��ق  الثالثاء   ي��وم  جل�ضه  لها  وح��ددت 
من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �ضباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3028  جتاري جزئي
ان  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1-ام تي للتطوير  اىل 
وميثله:عبدالرحمن  ����ض.ذ.م.م  للمقاولت  الوطنية  ال�ضعفار  /�ضركة  املدعي 
ح�ضن حممد املطوع قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )322.006.20( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام.وحددت لها جل�ضة يوم 
لذا    ch1.C.14:بالقاعة ال�ضاعة:08:30 �ض  امل��واف��ق:2018/10/14  الح��د 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/1824  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-علي حممد كادافان علي كويا كادافات جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2018/7/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
م�ضوؤولية  ذات  )�ضركة  للتجارة  ال�ضعدي  عو�ض  ل�ضالح/�ضركة  اع��اله  امل��ذك��ورة 
حمدودة( بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )مائة و�ضبعة وخم�ضني الف 
درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ضتحقاق احلا�ضل يف:2016/12/6 
وحتى متام ال�ضداد والزمته بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم ورف�ضت ما عدا ذلك 
من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2381  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اخلطوط الأربعة لل�ضناعات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ا�ض ا�ض ايه بي �ضويدي�ض �ضتيل م.م.ح وميثله:فتوح يو�ضف حممد ح�ضني الن�ضار 
 )135.732( مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم 
املوافق 2018/10/8  الثنني  يوم  لها جل�ضة  املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�ضاريف ومقابل 
ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
اأيام  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2475  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- هيثم ابراهيم حممد �ضالح كاظم جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/خيول لتاأجري ال�ضيارات �ض.ذ.م.م وميثله:احمد علي مفتاح �ضالح الزعابي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )437.300( 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م 
 8.30 ال�ضاعة   2018/10/11 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�ضداد 
�ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقد املدعو / حممد عثمان 
باك�ضتان     ، حم���م���د  ف�����احت 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )CV2855521( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

    0506239143

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / �ضلمان احمد 
باك�ضتان     ، احمد  بن نظري 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )BE1154173( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

    0506239143

فقدان جواز �سفر
ار�����ض����د   / امل������دع������و  ف����ق����د 
باك�ضتان   ، غ���الم  حم��م��ود 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )QP0158112( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

    0506239143

فقدان جواز �سفر
فكي  �ضيدنا   / امل��دع��و  فقد 
ال���������ض����ودان     ، ط����اه����ر  ادم 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )01260840P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0565606496

فقدان جواز �سفر
ف�������ق�������د امل������������دع������������و/ حم����م����د 
اب��������راه��������ي��������م ع������ل������ي ح�����اج�����ي 
بنغالدي�ض   ، ع���ل���ي  اجن�������وب 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج�����واز ���ض��ف��ره رقم 
)BB0118235( - يرجى 
ت�ضليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����ض��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����ض��ي��ة او 
اقرب مركز �ضرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو/ حممد امان ح�ضني عبدالعزيز ، بنغالدي�ض 

 )BE0284253( اجلن�ضية جواز �ضفره رقم

 يرجى ممن يعرث عليه ت�ضليمه بال�ضفارة البنغالدي�ضية 

او اقرب مركز �ضرطة بالمارات.

ف������ق������د امل����������دع����������و/ ار��������ض�������اد فقدان جواز �سفر
الهند    ، ال���دي���ن  ك����رم  اح���م���د 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   -  )H4913452(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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تلوث الهواء قد يكون �سبًبا 
يف الإ�سابة مبر�ش الكلى املزمن

باركن�ضون واملتقدرات
الوقت  مب���رور  ���ض��وءاً  ت���زداد  ح��ال��ة  باركن�ضون  داء 
وتن�ضاأ ب�ضبب موت اخلاليا الع�ضبية )الع�ضبونات( 

يف جزء من الدماغ م�ضوؤول عن احلركة.
الدوبامني  ُت��دع��ى  ك��ي��م��اوي��ة  م���ادة  اخل��الي��ا  تنتج 
توؤدي دوراً مهماً يف التحكم يف احلركة. ومع تقّدم 

املر�ض، يزداد امل�ضي، والتن�ضيق، والتوازن �ضعوبة.
ق��د ُي�����ض��اب امل��ري�����ض ب��اأع��را���ض اأخ����رى، م��ن بينها 
وتعب،  ال���ذاك���رة،  يف  وم�ضاكل  ال��ن��وم،  ا���ض��ط��راب��ات 

وكاآبة.
يف  باركن�ضون  داء  مع  �ضخ�ض  مليون  نحو  يعي�ض 
حالة  األ��ف   60 �ض  ُت�ضخَّ حيث  املتحدة،  ال��ولي��ات 
اأن  العلماء  بني  العتقاد  وي�ضود  �ضنة.  كل  جديدة 
وراثية  عوامل  بني  تفاعل  عن  ينجم  املر�ض  ه��ذا 

وبيئية.
حتتوي كل خلية من خاليانا على مئات احلجرات 
ال�ضغرية ُتدعى متقدرات وتعمل، من بني وظائف 

عدة، على حتويل الطعام اإىل طاقة للخلية.
اإىل  اأك��رب  الع�ضبية متلك حاجة  كانت اخلاليا  ملا 
الطاقة مقارنًة باخلاليا الأخرى، )فتعتمد ب�ضكل 

خا�ض على املتقدرات(.
ُتعترب م�ضاكل املتقدرات الوظيفية خا�ضية �ضائعة 
يف الأمرا�ض التي ترتافق مع موت اأن�ضجة الدماغ، 
اجلانبي  والت�ضلب  وباركن�ضون،  األ��زه��امي��ر،  مثل 

ال�ضموري، وهنتنغتون.
خاليا  اأن  ال��درا���ض��ات  ُتظهر  باركن�ضون،  ح��ال��ة  يف 

الدوبامني التي متوت حتمل متقدرات مت�ضررة.

اأحد اأ�ضباب املر�س اأم تاأثرياته اجلانبية؟
ت�ضاءلت الدكتورة ديليدي وزمالوؤها عما اإذا كانت 
)اأحد  اأو  امل��ر���ض  اأ���ض��ب��اب  اأح���د  املختلة  امل��ت��ق��درات 

تاأثرياته اجلانبية فح�ضب(.
اأ�ضخا�ض  م��ن  ج��ل��د  خ��الي��ا  اأوًل  ال��ب��اح��ث��ون  اأخ����ذ 

جينة  من  ن�ضخاً  ويحملون  باركن�ضون  داء  يعانون 
تزيد  اأنها  جيداً  الباحثون  يعرف  التي   ،GBA

خطر الإ�ضابة بهذا املر�ض.
دف��ع��وا بعد ذل��ك خ��الي��ا اجل��ل��د اإىل ال��رتاج��ع اإىل 
خ��الي��ا ج��ذع��ي��ة غ���ري ن��ا���ض��ج��ة، ث���م اأرغ���م���وا هذه 
اخلاليا اجلذعية على التحول اإىل خاليا ع�ضبية. 
فاأعربت الأخ��رية عن خلل يف املتقدرات �ضبيه مبا 

لوحظ يف خاليا دماغ مري�ض باركن�ضون.
امل��م��ك��ن حتفيز منو  م��ن  ك���ان  اإذا  م��ا  اخ��ت��ب��ار  بغية 

الفريق  زاد  ه���ذه اخل��الي��ا،  م��ت��ق��درات ج��دي��دة يف 
الأدنني  نوكليوتيد  ثنائي  الإن��زمي  متيم  معدلت 

واأميد النيكوتني.
غذى الفريق بذلك اخلاليا ب�ضكل من الفيتامني 
املركب  وهو  ريبو�ضيد،  نيكوتيناميد  ُيدعى   B-3

الطليعي لتميم الإنزمي هذا.
اأن طالئع  اإىل  تقريرهم  الدرا�ضة يف  ي�ضري معدو 
النيكوتني  واأم���ي���د  الأدن������ني  ن��وك��ل��ي��وت��ي��د  ث��ن��ائ��ي 
)اق����رُتح����ت ب���ه���دف حت�����ض��ني امل���ر����ض وال���رتاج���ع 

الأي�ضي املرتبط بال�ضن(.
ثنائي  م���ع���دلت  ارت���ف���اع  اإىل  اخل���ط���وة  ه���ذه  اأدت 
اخلاليا،  يف  النيكوتني  واأميد  الأدن��ني  نوكليوتيد 
ما قاد بدوره اإىل متقدرات جديدة وزيادة يف اإنتاج 

الطاقة.

اخلاليا  م���وت  م��ن  ي��ح��د   3-B ال��ف��ي��ت��ام��ني 
الع�ضبية

التي  ال��ت��اأث��ريات  على  ح��ت��ذاك  التجارب  اقت�ضرت 

ت��خ��ت��ربه��ا اخل��الي��ا امل���زروع���ة يف امل��خ��ت��رب. لذلك 
على  العملية  هذه  اختبار  التالية  اخلطوة  �ضملت 

كائن حي.
 GBA اختار العلماء ذباباً يعاين خلاًل يف جينات
تقدمه  باركن�ضون مع  باأعرا�ض  اأي�ضاً  اأُ�ضيب  لأنه 

يف ال�ضن وتعر�ض لرتاجع خاليا الدوبامني.
ا�ضتخدم الباحثون جمموعتني من الذباب تعانيان 
اإىل   B-3 الفيتامني  واأ�ضافوا   ،GBA يف  خلاًل 

غذاء جمموعة واحدة منهما دون الأخرى.
لح���ظ ال��ف��ري��ق ت��راج��ع��اً ك��ب��رياً يف ع���دد اخلاليا 
الذباب الذي  امليتة، ف�ضاًل عن احتفاظ  الع�ضبية 
B-3 بقدرته على احلركة مدة  تناول الفيتامني 

اأطول، مقارنًة بالذباب الذي مل يتناوله.
ت�ضري الدكتورة ديليدي اإىل اأن هذه النتائج ُتظهر 
اأن )خ�ضارة املتقدرات توؤدي بالتاأكيد دوراً مهماً( يف 

تطور داء باركن�ضون.
لختبار  راه��ن��اً  وزم��الوؤه��ا  الباحثة  ه��ذه  تخطط 
باركن�ضون.  مر�ضى  يف  الفيتامني  ه��ذا  ت��اأث��ريات 
اأن هذا  اأخ������رى  درا�����ض����ات  م���ن  الأدل�������ة  وت��ك�����ض��ف 
تاأثريات جانبية يف حالة  اإىل  ي��وؤدي  الفيتامني ل 

الأ�ضخا�ض الأ�ضحاء.
ت��خ��ت��م ال���دك���ت���ورة دي��ل��ي��دي: )ق���د ي�����ض��ّك��ل اإعطاء 
انطالق  نقطة  ريبو�ضيد  نيكوتيناميد  امل��ر���ض��ى 

جديدة لعالج هذا املر�ض(.

تلوث  اأنَّ  من  حديثة  اأمريكية  درا�ضة  ح��ّذرت 
الهواء قد يوؤّثر ب�ضكل مبا�ضر على الكليتني، 
الكلى  الإ�����ض����اب����ة مب���ر����ض  وي����زي����د خم���اط���ر 

املزمن.
اأج���راه���ا باحثون  ال��ت��ي  ال���درا����ض���ة،  وب��ح�����ض��ب 
الأمريكية،  الطب يف جامعة مي�ضيغان  بكلية 
ون�������ض���روا ن��ت��ائ��ج��ه��ا، يف ال���ع���دد الأخ������ري من 
فاإن  ال��ع��ل��م��ي��ة،   )PLOS ONE( دوري����ة 

التعر�ض للج�ضيمات  هناك عالقة بني زيادة 
الدقيقة املحمولة جًوا التي يقل قطرها عن 
الإ�ضابة  معدلت  وارتفاع  ميكرومرت،   2.5
مبر�ض الكلى املزمن؛ اإذ يحتوي الهواء امللوث 
الر�ضا�ض  مثل  ثقيلة  م��ع��ادن  على  يحتوي 
وال��زئ��ب��ق وال��ك��ادم��ي��وم وك��ل��ه��ا م��ع��روف��ة باأنها 

توؤثر �ضلًبا على الكلى.
يزيد  ث  امللوَّ الهواء  اأنَّ  البحث  فريق  وك�ضف 

خماطر الإ�ضابة مبر�ض الكلى املزمن بن�ضبة 
الن�ضاء. بني  و13%  الرجال،  بني   19%

جري�ضام،   - ب���راغ  جينيفر  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
التدخني،  "على غ���رار  ال��ب��ح��ث:  ف��ري��ق  ق��ائ��د 
ث على �ضموم موؤذية ميكن  يحتوي الهواء امللوَّ

اأن توؤثر ب�ضكل مبا�ضر على الكليتني".
واأ�ضافت: "هناك كمية كبرية من الدم تتدفق 
تلوث  وي��وؤث��ر  ال�ضاعة،  م��دار  على  الكلى  عرب 

لذلك  الدموية،  ال���دورة  انتظام  على  ال��ه��واء 
فاإنَّ الكلى اأول من ي�ضعر بتلك التاأثريات".

واأو���ض��ح��ت ب����راغ: "ل ي���زال م��ن امل��ه��م اتخاذ 
الحتياطات الالزمة لتاليف التعر�ض لتلوث 
الذين  لالأ�ضخا�ض  بالن�ضبة  وخا�ضة  الهواء، 
اأو يعي�ضون  يعانون من حالت �ضحية قائمة 

يف مدن ذات كثافة �ضكانية عالية اأو ملوثة".
امللوثة  املناطق  "يف  قائلة:  واختتمت حديثها 
التي  الأقنعة  ارت��داء  اعتبارك  يف  �ضع  ب�ضدة، 
تغّطي الأنف والفم، واحلد من �ضاعات العمل 
يف اخلارج، واحلد من �ضاعات العمل الطويلة 

ا". بجانب حركة املرور الكثيفة اأي�ضً
وتنبعث اجل�ضيمات الدقيقة املحمولة جًوا يف 
اإىل  بالإ�ضافة  �ضناعية،  م�ضادر  من  الغالب 
عوادم ال�ضيارات، والطهي باخل�ضب والتدخني، 

وميكن ا�ضتن�ضاقها فت�ضتقر يف الرئة.
اأع���داد  اأن  ك�ضفت  ق��د  �ضابقة  درا���ض��ة  وك��ان��ت 
على  ارتفعت  املزمن  الكلى  مبر�ض  امل�ضابني 
 500 ب��ن��ح��و  ي���ق���درون  اإذ  ال��ع��امل��ي؛  ال�ضعيد 
م��ل��ي��ون م���ري�������ض، ك��ث��ري م��ن��ه��م و����ض���ل���وا اإىل 
عملية  اإج���راء  تتطلب  التي  الف�ضل،  مرحلة 
اخل�ضوع  اأو  م�����ض��ت��م��ر  ب�����ض��ك��ل  ك��ل��وي  غ�����ض��ي��ل 

لعملية زرع الكلى.
يف  ال��دويل  البنك  عن  �ضدر  تقرير  وبح�ضب 
وفاة  يف  يت�ضبَّب  الهواء  تلوث  ف��اإنَّ   ،2016
اأ���ض��خ��ا���ض حول  ���ض��خ�����ض م���ن ب���ني ك���ل 10 
اأك����رب ع��ام��ل خطر  ال���ع���امل، م��ا يجعله راب����ع 
ك�����رب يف ال�����دول ال��ف��ق��رية؛ حيث  دول���ًي���ا، والأ
مرا�ض  الأ اأو  الوفيات  %93 من  يف  يت�ضبب 

غري املميتة.

على عك�ش املتوقع.. بع�ش 
امل�سكنات تهدد  �سحة القلب

قدمت درا�ضة دامناركية جديدة اأدلة من �ضاأنها اأن تغري 
�ضدارتها  يف  ال�ضائعة  امل�ضكنات  م��ن  ملجموعة  نظرتنا 
تبني  حيث  وفولتارين،  واأدفيل  واأيبوبروفني  الأ�ضربين 
باأمرا�ض  يزيد خطر الإ�ضابة  30 يوماً  اأن تناولها ملدة 
النتائج الفكرة  50 باملائة. وتتحدى هذه  القلب بن�ضبة 
الأزمات  من  الوقاية  يف  الأ�ضربين  فوائد  عن  ال�ضائعة 

القلبية.
“م�ضادات  امل�����ض��ك��ن��ات حت��ت م��ظ��ل��ة  وت�����ض��ّن��ف جم��م��وع��ة 
ال�ضداع  لعالج  وتو�ضف  ال�ضتريويدية”،  غري  اللتهاب 
وارتفاع احلرارة والآلم ذات ال�ضلة باللتهابات مثل اآلم 

الع�ضالت ونزلت الربد والإنفلونزا.
واأجريت الدرا�ضة يف م�ضت�ضفى اأرهو�ض بالدامنارك حتت 
اإ�ضراف اجلمعية الأوروبية لأمرا�ض القلب ملراجعة الآثار 
واعتمدت  ال�ضتريويدية.  غري  الآلم  مل�ضكنات  اجلانبية 
6.3 مليون  ل�  الدرا�ضة على مراجعة البيانات ال�ضحية 

�ضخ�ض يف الدامنارك مت جمعها عرب 22 درا�ضة وطنية 
عامة خالل 20 عاماً بني 1996 و2016.

واأظهرت النتائج التي ن�ضرتها جملة “بي اإم جي” الطبية 
اأن تناول هذه النوعية من امل�ضكنات ملدة 30 يوماً يزيد 
خطر اأمرا�ض القلب بن�ضبة ت�ضل يف بع�ض احلالت اإىل 
وهو  بارا�ضيتامول؛  يتناولون  ب�من  مقارنة  باملائة،   50
م�ضكن م�ضاد لاللتهابات لكن ل ُي�ضّنف �ضمن امل�ضكنات 

غري ال�ضتريويدية.
الإ�ضابة بها عند  التي يزداد خطر  القلب  اأمرا�ض  ومن 
تناول م�ضكنات الأمل غري ال�ضتريويدية: الأزمة القلبية، 

وعدم انتظام �ضربات القلب، وف�ضل القلب.
غري  الأمل  م�����ض��ك��ن��ات  ب��ع�����ض  اأن  ال���درا����ض���ة  واأظ����ه����رت 
الإ�ضابة  خطر  ت�ضاعف  ديكلوفيناك  مثل  ال�ضرتويدية 
بنزيف اجلهاز اله�ضمي مبعدل 4 مرات ون�ضف مقارنة 

ب�مرتني ون�ضف لكل من بارا�ضيتامول واأيبوبروفني.
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ي�ضهم فيتامني B-3 يف وقف موت اخلاليا الع�ضبية الذي يرتافق مع داء باركن�ضون، ح�ضبما 
ك�ضفت درا�ضة جديدة تقودها اأملانيا قد توؤدي اإىل عالجات جديدة لهذا املر�س الذي يق�ضي 

.Cell Reports على الدماغ. ُن�ضر تقرير الباحثني اأخريًا يف جملة
يو�ضح الباحثون كيف ي�ضاعد اأحد اأ�ضكال الفيتامني B-3 ُيدعى نيكوتيناميد ريبو�ضيد يف 

احلفاظ على اخلاليا الع�ضبية بتحفيز متقدراتها، التي ت�ضّكل مراكز اإنتاج الطاقة فيها.
وتقود  الدرا�ضة  تقرير  و�ضع  يف  �ضاركت  ب��ارزة  باحثة  ديليدي،  مي�ضيال  الدكتورة  تذكر 
اأملانيا: )حتّفز هذه  الدماغ يف جامعة توبنغن وجمعية هيلمهولتز يف  م�ضاريع بحث حول 

املادة عملية اأي�س الطاقة املختلة يف اخلاليا الع�ضبية امل�ضابة وحتميها من املوت(.

يوقف موت اخلاليا الع�ضبية

فيتامني B-3 قد يوؤدي لعالج مر�ش باكن�سون
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ت املليون  لطيفة تخطَّ
بـ)فيها وفيها(

تخطت اأغنية )فيها وفيها( للفنانة التون�ضية لطيفة حاجز املليون م�ضاهدة 
على موقع م�ضاركة الفيديوهات الأ�ضهر عاملياً )يوتيوب(.

واأ�ضاد جمهور لطيفة بالأغنية التي متيزت بالكلمات ل�ضادي نور والأحلان 
لبالل �ضرور والتوزيع لهاين ربيع.

األبوم )فري�ض(،  اآخر الألبومات التي طرحتها النجمة التون�ضية  اأن  ُيذكر 
وحقق ن�ضبة ا�ضتماع جيدة على )يوتيوب(.

اإجني عالء او�سكت على 
النتهاء من )بال دليل(

 
تنتهي من  اأن  ال�ضريف،  يو�ضف  النجم  زوجة  اإجني عالء،  الكاتبة  اأو�ضكت 
كتابة احللقات الع�ضر الأوىل من م�ضل�ضلها اجلديد )بال دليل(، من اإنتاج 
وينتمي  املقبل.  اأكتوبر  اأواخ��ر  ت�ضويره  يبداأ  اأن  واملقرر  �ضيرنجي،  �ضركة 
عن  حاليا  ال�ضركة  وتبحث  حلقة،   60 ال���  م�ضل�ضالت  نوعية  اإىل  العمل 

خمرج للعمل.
ال�ضريف،  يو�ضف  بطولة  اآدم"،  "بني  فيلم  مالب�ض  بت�ضميم  قامت  اإجن��ي 
وال�����ذي ح��ق��ق جن��اح��ا يف دور ال���ع���ر����ض، وح��ظ��ي��ت ب���اإ����ض���ادات ك��ب��رية على 

الت�ضميمات ومالمح ال�ضخ�ضيات التي قدمتها يف العمل.
رزق  واأح��م��د  ال�ضربيني  ودي��ن��ا  ال�ضريف  يو�ضف  بطولة  اآدم"  "بني  فيلم 
ال�ضريف،  يو�ضف  وف��ك��رة  ف���وؤاد،  ال��زاه��د، وبيومي  وحم��م��ود اجل��ن��دي وهنا 

و�ضيناريو وحوار عمرو �ضمري، واإخراج اأحمد نادر جالل.

عرب  الر�ضمية  قناتها  على  ق���ال(  )م��ني  بعنوان  ج��دي��دة  اأغنية  ي���ارا  اأطلقت   
)يوتيوب(، من كلمات اأحمد بريء، واأحلان حممد ال�ضاوي، وتوزيع يحيى 

يو�ضف، وهي �ضارة م�ضل�ضل )ن�ضيبي وق�ضمتك(.
اأطلقت  بعدما  املنفردة  الأغ��اين  بطرح  اللبنانية  النجمة  وت�ضتمر 

الأغنية امل�ضورة )ما تهون( ولقت جناحاً لفتاً. كذلك 
اأغ��ن��ي��ت��ني خليجيتني: )اأح���الم  ف���رتة  م��ن��ذ  اأ����ض���درت 
العمر( )كلمات ال�ضاعرة امليم واأحلان فايز ال�ضعيد( 

و)احتاجلك( )كلمات اأ�ضايل واأحلان البحر(.
جزئه  يف  وق�����ض��م��ت��ك(  )ن�ضيبي  م�ضل�ضل  ُي��ع��ر���ض 

الثاين ب�ضكل خمتلف متاماً يف ال�ضياغة والق�ض�ض 
اعتماده  يف  ب�ضكله  الحتفاظ  مع  الأول،  اجل��زء  عن 

على حلقات منف�ضلة مت�ضلة وتقدمي اأكرث من ق�ضة 
فيه.

امل���راأة  ت��خ�����ّض  متنوعة  م��و���ض��وع��ات  الق�ض�ض  وت��ت��ن��اول 
وتن�ضفها يف املجتمع، اإذ ينحاز العمل اإىل الن�ضاء، ويتناول 

الأمور اخلا�ضة بالزواج والطالق والعمل.

يارا تطرح )مني قال( 
على اليوتيوب

عرّبت عن �ضعادتها بعودتها اإىل ال�ضينما

منة ف�سايل: لن اأتردد يف 
قبول اأي عمل �سعيدي

)م�����ض��ت��ع��دة ل���ت���ك���رار جت���رب���ة ال����درام����ا 
ال�����ض��ع��ي��دي��ة ب�������ض���روط(، ه���ك���ذا ع���رّبت 
الفنانة امل�ضرية ال�ضابة منة ف�ضايل عن 
والتي  ال�ضعيدية،  للم�ضل�ضالت  حبها 
ق���دم���ت ف��ي��ه��م��ا اأك�����رث م���ن جت���رب���ة كان 
اآخرها م�ضل�ضل )�ضل�ضال الدم( باأجزائه، 
اأج��زائ��ه يف رم�ضان  اآخ��ر  وال���ذي عر�ض 

املا�ضي وحقق جناحاً كبرياً.
 واأ���ض��اف��ت ف�����ض��ايل: )ع��ل��ى م���دار اأربع 
ع�ضت  ال��دم،  �ضل�ضال  م�ضل�ضل  يف  �ضنوات 
قلبي،  ودخ��ل��ت  ال�ضعيدية  اللهجة  م��ع 
وهذا  يل  قريبة  اأ�ضبحت  ال��وق��ت  وم��ع 
ك����ان ���ض��ب��ب م��واف��ق��ت��ي ل��ل��م�����ض��ارك��ة، يف 
م�ضل�ضل  م��ن  والثالث  ال��ث��اين  اجل��زئ��ني 

اأفراح اإبلي�ض مع النجمني جمال �ضليمان 
و�ضابرين، ولن اأتردد يف قبول اأي عمل 
ال��ورق جيداً  يكون  اأن  ب�ضرط  �ضعيدي، 

والدور موؤثراً(.
قبل  )انتهيت  ال�ضابة:  الفنانة  وتابعت 
 ،2  � اإبلي�ض  اأف���راح  ت�ضوير  من  رم�ضان 
الف�ضائيات  ع��ل��ى  ع��ر���ض��ه  امل��ق��رر  وم���ن 

خالل اأيام، 
ون�ضتعد ، من اأجل ت�ضوير اجلزء الثالث 
م��ن��ه واأج�������ض���د خ���الل���ه ���ض��خ�����ض��ي��ة دهب 
وق���د حت��دي��ت نف�ضي يف هذه  اخل���ادم���ة، 
ال�ضخ�ضية لأنني ا�ضتكمل تقدميها بعد 
حتوًل  هناك  لكن  ع��ام��ر،  اآي��ن  الفنانة 
اجلديدة  الأج���زاء  يف  لل�ضخ�ضية  كبرياً 

وع��رّبت منة عن  امل�ضاهد(.  بها  �ضي�ضعر 
وذلك  ال�ضينما،  اإىل  بعودتها  �ضعادتها 
م���ن خ����الل ف��ي��ل��م )ح����ب حت���ت املطر( 
م��ع ال��ف��ن��ان ���ض��ام��و زي���ن وت��األ��ي��ف هيثم 
وحيد واإخراج عبدالعزيز ح�ضاد و�ضيتم 

ت�ضويره يف عدد من الدول الأوروبية.
وت��اب��ع��ت: )ان��ت��ه��ي��ت اأي�����ض��اً م��ن ت�ضوير 
العمل  وه���ذا  و�ضكينة،  ري��ا  ب���راءة  فيلم 
يحمل العديد من املفاجاآت عن الق�ضية 
ال�ضهرية، حيث ا�ضتطاع املوؤلف احل�ضول 
ب�����راءة ري���ا و�ضكينة  ت��ث��ب��ت  ع��ل��ى وث���ائ���ق 
الق�ضية  ه��ذه  يف  الن�ضاء  قتل  تهم  م��ن 
ال�����ض��ه��رية ال��ت��ي اأث�����ارت ال�����راأي ال��ع��ام يف 

ع�ضرينات القرن املا�ضي(.

عاد اإياد ن�ضار اإىل ال�ضينما امل�ضرية بعد غياب من خالل 
فيلمه اجلديد )تراب املا�س(. عن الفيلم وحت�ضرياته 
ل�ضخ�ضية الإعالمي التي ظهر بها وكوالي�س العمل كان 

مع الفنان الأردين هذا احلوار :

اأرف�س الت�ضنيف الأحادي الذي يتعامل به البع�س مع ال�ضخ�ضيات

اإياد ن�سار: البطولة املطلقة 
لي�ست �سعبة، وُعر�ست عليَّ فعاًل

املا�ض(؟ ب�)تراب  عالقتك  بداأت  • كيف 
- ق�����راأت ال���رواي���ة ع��ن��د ���ض��دوره��ا قبل 
وات�ضمت  �ضبابية  اأنها  خ�ضو�ضاً  �ضنوات، 
واأحمد  ال��ف��رتة،  تلك  خ��ا���ض يف  ب��رون��ق 
ال���ذي���ن ميلكون  امل���ب���دع���ني  اأح�����د  م�����راد 
ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذه النوعية 
من الكتابة. وعندما قراأت عن حتويلها 
اأنني  ر  اأت�ضوَّ اأكن  اإىل عمل �ضينمائي مل 

�ضاأ�ضارك فيه.
تر�ضيحك  م�����ع  ت���ع���ام���ل���ت  وك����ي����ف   •

للفيلم؟
الفرتة  ت��ل��ك  خ���الل  �ضغلني  م��ا  اأك���رث   -
كيفية التعامل مع الرواية عند حتويلها 
اإىل عمل �ضينمائي، وتناق�ضت مع كل من 
املخرج مروان حامد واملوؤلف اأحمد مراد 
يف ذلك، فهذا الأمر لي�ض �ضهاًل خ�ضو�ضاً 
اأن  واحلقيقة  جماهريياً.  جنحت  اأن��ه��ا 
ث��م��ة جت����ارب ل���رواي���ات ن��اج��ح��ة مل تلق 

الإقبال نف�ضه يف ال�ضينما.
الرواية  ب���ني  ت��ع��دي��الت  ث��م��ة  ل��ك��ن   •

والفيلم يف �ضكله النهائي.
ه������ذا   -

اأمر طبيعي لأ�ضباب عدة، اأهمها �ضرورة 
ومتعة،  ت�����ض��وي��ق  ال��ف��ي��ل��م  يف  ي���ك���ون  اأن 
الدرامية  الأب��ع��اد  اإظ��ه��ار  اإىل  بالإ�ضافة 
التي تت�ضم بها ال�ضخ�ضيات، لذا اأرى اأن 
هذه التغيريات خدمت ال�ضيناريو وزادت 

من قوته ومتا�ضكه.
�ضريف  الإع��الم��ي  �ضخ�ضية  ق��ّدم��ت   •
م����راد وه����ي اإح�����دى ال�����ض��خ�����ض��ي��ات غري 
ا�ضتعددت  ك��ي��ف  ال���رواي���ة.  يف  امل���وج���ودة 

لها؟

- �ضخ�ضية �ضريف مراد مهمة يف الفيلم 
وتاأثريها يف الأحداث حموري. حر�ضت 
اأب��ت��ع��د عن  اأن  ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ع��ل��ى  يف 
على  املوجودين  من  اإعالمي  اأي  تقليد 
اإت��ق��ان طبيعة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال�����ض��اح��ة، 

الدور املركبة.
• ملاذا ترّكز يف التمثيل على ال�ضخ�ضيات 

املركبة؟
لدينا  ج��م��ي��ع��اً  ب���اأن���ن���ا  ق���ن���اع���ة  ل�����دي   -
�ضخ�ض  ف���ل���ك���ل  م����رك����ب����ة،  ���ض��خ�����ض��ي��ات 
التعامل  يف  خمتلفة  واأ�ضباب  احتياجات 
ُي��ف�����ض��ر ب��ه��ا ت�����ض��رف��ات��ه، وه����ذا الأم����ر ل 
ومن  بعينهم،  اأ���ض��خ��ا���ض  ع��ل��ى  يقت�ضر 
ن�ضفهم درامياً بال�ضخ�ضيات املركبة هم 

الأقرب اإىل الواقع يف احلقيقة.
ال�ضخ�ضية  ك���ون  م��ن  ا���ض��ت��ف��دت  ه��ل   •

غري موجودة يف الرواية؟
�ضخ�ضيات  اإ�ضافة  اأن  على  نتفق  دعنا   -
الفيلم  اإىل  ال���رواي���ة  يف  م���وج���ودة  غ��ري 
بامل�ضاهد  ال��ت��ن��ب��وؤ  م���ن  اجل��م��ه��ور  مي��ن��ع 
لل�ضانعني.  ُيح�ضب  اأمر  التالية، وهو 
ال�ضخ�ضية  م��ع  تعاملي  اأم��ا 

فجاء وفق خلفياتها.
باعتبارها  ال�ضخ�ضية  البع�ض  ر  ف�ضَّ  •

رمزاً للف�ضاد. ما راأيك؟
على  حر�ضت  ما  وه��و  �ضحيحاً،  لي�ض   -
الت�ضنيف  اأرف�����ض  ب��ا���ض��ت��م��رار.  ت��اأك��ي��ده 
البع�ض مع  ب��ه  يتعامل  ال��ذي  الأح����ادي 
كثريون  يتبعه  اأم���ر  وه��و  ال�ضخ�ضيات، 
ل���الأ����ض���ف يف ال����واق����ع ع���م���وم���اً، ف��ي��م��ا يف 
درجات  والأ���ض��ود  الأبي�ض  بني  احلقيقة 

عدة.
عمرياً  الفيلم  ت�ضنيف  اأن  ترى  هل   •

�ضه للظلم؟ عرَّ
- ع��ل��ى ال��ع��ك�����ض. اأوؤي����د 

العمري  الت�ضنيف 
لالأفالم لأنه ي�ضّب 
ال�ضينما  �ضالح  يف 
وهو  واجل���م���ه���ور، 
على  ي��ق��ت�����ض��ر  ل 
وج���������ود ج�����������راأة يف 
الفيلم بل اأي�ضاً قد 
ب�ضبب ق�ضية  يكون 

�ضيا�ضية مثاًل.

البطولة  على  اإط��الل��ت��ك  يف  تعتمد   •
ت��ف��ك��ر يف  األ  ال�����ض��ي��ن��م��ا،  اجل��م��اع��ي��ة يف 

خو�ض جتربة البطولة املطلقة؟
- اأرغب يف تقدمي الأعمال التي اأ�ضتمتع 
اأ�ضعر  �ضخ�ضيات  م��ع  التعامل  ويف  بها، 
عموماً،  ك���ف���ن���ان.  اإيلَّ  ت�����ض��ي��ف  ب���اأن���ه���ا 
البطولة املطلقة لي�ضت �ضعبة، وُعر�ضت 
اإىل  اأجن��������ذب  ول���ك���ن���ي مل  ف����ع����اًل  ع����ل����يَّ 
يل.  ُقدمت  التي  ال�ضينمائية  املعاجلات 
لذا اأف�ضل اأن اأكون موجوداً بدور اأحبه، 
ُيقال  اأن  ملجرد  بالبطولة  اأح��ظ��ى  اأن  ل 

اإنني بطل.
ار  ن�ضّ اإي��������اد  و�����ض����ع  ه����ل   •
�����ض����روط����اً ل���ل���م�������ض���ارك���ة يف 

)تراب املا�ض(؟ 
علي  ُع����ر�����ض  ع���ن���دم���ا   -
جوابي  ك�����ان  ال���ع���م���ل، 
امل�ضاركة  اأمتنى  اأنني 
امل�����������ض�����روع،  ه��������ذا  يف 
اأبرزها  عدة  ولأ�ضباب 
الثنائي الناجح مروان 
ح������ام������د واأح������م������د 

مراد.
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اكت�ساف فائدة جديدة 
لالأ�سماك واخل�سراوات

ك��ب��رية من  ت��ن��اول كمية  اأن  الأ���ض��رتال��ي��ة  ك��ورت��ني  ع��ل��م��اء ج��ام��ع��ة  اكت�ضف 
الأ�ضماك واخل�ضراوات يخف�ض خطر الإ�ضابة بالت�ضلب املتعدد.

وحللوا  در�ضوا  اجلامعة  علماء  باأن   MedicalXpress موقع  ويفيد 
 2006-2003 اأع��وام  درا�ضة مطولة  ومعلومات جمعوها خالل  بيانات 
)Ausimmune Study(، مكر�ضة للبحث عن عالقة بني عوامل 
 ،”Demyelinating disease“ البيئة واأمرا�ض اجلهاز الع�ضبي
اخلارجي  املايلني  غ�ضاء  تلف  تت�ضمن  وال��ت��ي  املتعدد،  الت�ضلب  فيها  مب��ا 

خلاليا اجلهاز الع�ضبي.
املتعدد،  الت�ضلب  م��ن  يعانون  مري�ضاً   252 ال��درا���ض��ة  ه��ذه  يف  وا���ض��رتك 
و446 اأ�ضحاء، ومالأ امل�ضاركون ا�ضتمارة ا�ضتبيان ب�ضاأن املواد الغذائية التي 

يتناولونها عادة.
وق�ضم الباحثون امل�ضرتكني اإىل جمموعتني بح�ضب النظام الغذائي، الأوىل 
لها نظام غذائي �ضحي )بي�ض، �ضمك، خ�ضراوات(، واملجموعة الثانية تتبع 

نظاماً غذائياً غربياً )مواد غذائية غنية بالدهون(.
وتبني النتيجة اأن الذين مييلون لتناول الأ�ضماك واخل�ضراوات انخف�ض 
خطر اإ�ضابتهم بالت�ضلب املتعدد بن�ضبة %50 مقارنة بالذين مييلون اإىل 

تناول اللحوم واملواد الغذائية الدهنية.

�سحح معلوماتك اخلاطئة 
عن ال�سكر!

الوليات  يف  بريغهام  م�ضت�ضفى  اأبحاث  مركز  خ��رباء  درا���ض��ات  تدح�ض  مل 
املتحدة الأمريكية جميع الأ�ضاطري حول خماطر تناول ال�ضكر فح�ضب، بل 

اأكدت اأن تناوله ي�ضاهم يف زيادة متو�ضط عمر الإن�ضان.
ون�ضرت جملة "MedicalXpress" الدرا�ضة التي اأجراها اخلرباء، 
قبل 25 عاما، على ا�ضتبيان �ضارك فيه 15 األف متطوع تراوحت اأعمارهم 
بني 45 و64 �ضنة، اأجابوا على اأ�ضئلة حول نظامهم الغذائي وما يتناولونه 

عادة من �ضعرات حرارية يومية وم�ضادرها.
ووج���د ال��ع��ل��م��اء، ب��ع��د حتليل عنا�ضر ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي مل��ن ب��ق��ي ح��ي��ا من 
من  معتدلة  كمية  اأن  ع��ام��ا،   25 عليها  م��ر  ال��ت��ي  ال��درا���ض��ة  يف  امل�ضاركني 
ال�ضكريات والكربوهيدرات ت�ضاعد على تعزيز ال�ضحة، وحت�ضن عمل القلب 

والأوعية الدموية ب�ضكل ملحوظ.
كما اأكد العلماء من نتائج هذه الدرا�ضة على اأن ن�ضبة معينة من "ال�ضكر 
عاما.   33 بن�ضبة  الإن�ضان  عمر  متو�ضط  معدل  ترفع  والكربوهيدرات" 
التي يو�ضى بتناولها  الن�ضب ال�ضحية  الباحثون الآن على حتديد  ويعمل 
الإن�ضان ب�ضكل عام، ولئحة اأخرى بالن�ضبة التي يجب اأن يتناولها اأ�ضحاب 

الأمرا�ض املختلفة.

بطليمو�س  نظرية  �ضحح  ال��ذي  العامل  هو  من   •
وكيف ن�ضرها ؟

حياته  طيلة  ين�ضرها  مل  ولكنه  البولندي  كوبرينيكا�ض  هو  العامل   -
مائه  من  اكرث  وبعد   1543 �ضنة  وتوفى  الكني�ضة  غ�ضب  من  خوفا 

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

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

العامة وال�ضعر والعزف والفرو�ضية
البحار  يف  مراكزهم  حتديد  يف  البحارة  يعتمد   •
هذا  ان  يعرفون  فهم  ال�ضمايل،  القطب  جنمة  على 
يحددون  ا�ضا�ضه  وع��ل��ى  ال�ضمال  يف  يبقى  النجم 
ت�ضكل  التي  النجوم  ع��دد  فكم  وموقعهم  اجتاههم 

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

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

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

�ضنة  اأبريل   16 فى  بريطانيا  فى  ول��د  العامل  فى  الكوميديا  ممثلى  اأ�ضهر  من  هو  �ضابلن  �ضارىل   •
. م   1889

 . م   1947 عام  تاأ�ض�ضت  الأمريكية  املخابرات  وكالة  اأن  تعلم  • هل 
 . م   1934 عام  اإر�ضالها  امل�ضرية  الإذاعة  • بداأت 

 • بداأ ا�ضتخدام العمالت الورقية فى بدايات احلرب العاملية الأوىل عام 1914 م فى اجنلرتا ولكن الدولة 
�ضاحبة فكرة العملة الورقية هى الوليات املتحدة الأمريكية .

 . م   1768 �ضنة  ا�ضرتاليا  قارة  الجنليزى  املالح  كوك  جيم�ض  الكابن  • اكت�ضف 
. التاريخ  باأبو  امللقب  هو  هريودوت  الإغريقى  املوؤرخ  اأن  تعلم  • هل 

خ�صام الأقوياء
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الكرنب و�ضرطان الأمعاء
اكت�ضفوا  اإن��ه��م  ع��ل��م��اء  ق���ال 
اأ�ضباب قدرة بع�ض النباتات، 
والربوكلي،  ال��ك��رن��ب  م��ث��ل 
الإ�ضابة  خطر  تقليل  على 

مبر�ض �ضرطان الأمعاء.
وتو�ضل العلماء اإىل اأن هذه 
ف�ضيلة  م���ن  اخل�������ض���راوات 
بالن�ضبة  مفيدة  ال�ضليبيات 
ل��الأم��ع��اء ب����دون ���ض��ك، لكن 
ت��ف�����ض��ري ذل�����ك م�������ازال غري 

وا�ضح.
وخل�ض فريق العلماء التابع ملعهد فران�ضي�ض كريك اإىل اأن ثمة مواد م�ضادة 

لل�ضرطان ُتنتج اأثناء ه�ضم اخل�ضراوات.
وقال معهد بحوث مكافحة ال�ضرطان يف بريطانيا اإنه توجد اأ�ضباب كثرية 

تدعو اإىل تناول املزيد من اخل�ضراوات.
الأمعاء، وذلك من  الدرا�ضة على كيفية تغيري اخل�ضراوات جدار  ورك��زت 

خالل ال�ضتعانة بتجارب على الفئران واأمعاء م�ضغرة تنمو يف املخترب.

عار�ضة تقدم زيًا خالل عر�س اأزياء مارين ، كجزء من اأ�ضبوع املو�ضة الن�ضائية لربيع / �ضيف 2019 يف ميالنو. )ا ف ب(

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

الرياح بل انا ..تعالوا لنذهب ايل جزيرتي وليجرب كل واحد فينا قوته.
اجتمع الأربعة يف جزيرة الربكان وكانت رياح اخلريف علي عجلة من اأمرها فاقرتبت من بع�ض �ضكان اجلزيرة 
وهبت عليهم بكل ما فيها من قوة فحركت الأ�ضجار وجعلتها تتمايل ب�ضدة واأ�ضرع ال�ضكان بالختباء وطارت 
الثمار من على الأ�ضجار تتدحرج على الر�ض يف غ�ضب وتطايرت اأوراق ال�ضجر ودخلت يف كل مكان مما �ضبب 
ال�ضتاء ي�ضحك بقوة ثم بداأ عمله  اإع�ضار  غ�ضب ال�ضكان فاأغلقوا النوافذ والأب��واب وخلدوا للنوم، هنا وقف 
اأوراق الأ�ضجار املت�ضاقطة تدور وتلتف يف دوامة حول نف�ضها والأ�ضجار متيل و�ضوت  فورا ب�ضهيق قوي جعل 
�ضهيقه يجعل يف املكان �ضجة كبرية وكاأنه حمركات طائرة وفجاأة اطلق زفريه بقوة ليقتلع الأ�ضجار وتطري 
اأ�ضقف البيوت اخل�ضبية وبع�ض جدرانها ومل ي�ضتطع الأهايل فعل �ضيء فهرعوا اإىل املخابئ لينقذوا اأنف�ضهم 
البيوت  لتغرق  وال�ضوارع  ال�ضواطئ  اىل  وخرجت  الأم���واج  هاجت  مكان..  كل  يف  ف�ضادا  هو  ويعيث  و�ضغارهم 
الإع�ضار  فاخذ  كل مكان  ال�ضراخ  وعم  �ضوءا  الأم��ر  ف��زاد  كافيا  لي�ض  البحر  ماء  ك��اأن  ب�ضدة  الأمطار  وهطلت 
ي�ضحك مبتهجا.. هنا غ�ضبت ال�ضم�ض لق�ضوته ف�ضعدت اىل كبد ال�ضماء واأ�ضرقت بقوة واأخذت تزيد حراراتها 
النا�ض من  املياه تتبخر ب�ضرعة وكل �ضئ يجف ويجف وخرج  تدريجيا ف�ضخن كل �ضئ على اجلزيرة واأخ��ذت 
هنا  الظل..  بحثا عن  املكان  يهربون من  وب��داأوا  اأج�ضادهم  به  ليربدوا  املاء  الهواء ويطلبون  بيوتهم يطلبون 
�ضحك الربكان وقال هدوء.. هدوء من ف�ضلكم تعالوا لناأخذ بع�ض الراحة.  ومع تلك ال�ضويعات القليلة وبعد 
ان ارتاح �ضكان اجلزيرة هب الربكان ب�ضرعة ون�ضط واخذ يزجمر بقوة اأكرث واأكرث ثم بداأ يطلق حممه املميتة 
ودخانه امل�ضموم وغباره يت�ضاعد يف كل مكان ويقذف النريان يف كل اجتاه.. وهو ي�ضرخ وكاأنه عفريت.. ومل 
مي�ض وقت طويل حتى اأ�ضبحت اجلزيرة مهجورة من �ضكانها.. �ضحك الربكان وقال من الأقوى.. مل ي�ضمع 
جوابا ير�ضيه فثار اأكرث.. هنا اجتمعت عليه الرياح والإع�ضار وال�ضم�ض وتكاتفوا معا وبعد فرتة مل يعد احد 

ي�ضمع �ضوت الربكان وتركوا اجلزيرة م�ضرورين ليعود اإليها �ضكانها فيما بعد.

اأ�����ض����ارت راب���ط���ة ال�����ض��ي��ادل��ة الأمل������ان اإىل 
والتدابري  الإج�������راءات  ب��ع�����ض  ه��ن��اك  اأنَّ 
الب�ضيطة التي ت�ضاعد املرء لكي ينعم بنوم 
هانئ لياًل، وهو الأمر الهام لعمل اجل�ضم 

خالل النهار وخا�ضة العقل.
احلركة  اأنَّ  الأملانية،  الرابطة  واأو�ضحت 
النوم  على  ت�ضاعد  النهار  اأث��ن��اء  الكثرية 
ب�ضكل اأف�ضل خالل الليل، ومع ذلك ن�ضح 
اخلرباء بعدم اإجراء التمارين الريا�ضية 
ب��ف��رتة ق�ضرية،  ال��ن��وم  اإىل  ال��ذه��اب  قبل 
كما يلزم البتعاد عن املواد املحتوية على 

الكافيني مثل القهوة اأو ال�ضاي الأ�ضود يف 
فرتة ما بعد الظهر.

ون�ضح الأطباء اأي�ضا بتناول ع�ضاء خفيف 
والبتعاد عن الأطعمة الدهنية، مع العلم 
ا اأّن القيلولة توؤثر على النوم بالليل،  اأي�ضً
للنوم  منتظم  اإي��ق��اع  اتباع  الأف�ضل  وم��ن 

وال�ضتيقاظ.
النوم  اإىل  ال����ذه����اب  ق��ب��ل  ���ا  اأي�������ضً وي���ل���زم 
وا�ضتعمال  التلفاز  م�ضاهدة  عن  البتعاد 
الهاتف الذكي واحلا�ضوب اللوحي، كما اأن 
طقو�ض النوم ومتارين ال�ضرتخاء ت�ضاعد 

على اخل��روج من التفكري والتخل�ض من 
القلق.

اأن  ال��ن��وم يجب  غ��رف��ة  اأّن  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
ويف�ضل  ومظلمة،  التهوية  ج��ي��دة  ت��ك��ون 
اأن ت��ك��ون درج���ة ح��رارت��ه��ا ب��ني 16 و20 
توؤثر  اأن  الأدوي���ة  لبع�ض  وميكن  مئوية، 
على اإيقاع النوم كاأحد الأعرا�ض اجلانبية 
وبع�ض  ب���ي���ت���ا،  ح����ا�����ض����رات  م���ث���ل  وذل�������ك 
اأدوية �ضعف املثانة،  اأو  م�ضادات الكتئاب 
حول  الطبيب  م��ع  التحدث  يتعني  وه��ن��ا 

البدائل املمكنة.

تدابري ب�سيطة ت�ساعدك على النوم


