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هذا ما يحدث للطفل الذي 

يولد قبل اأوانه
 3 ال���ذي ي��ول��د قبل  اإن الطفل اخل��دي��ج  ق��ال��ت نتائج درا���س��ة ج��دي��دة 
اأ�سابيع من املوعد الطبيعي يكون لديه �سيق يف جمرى التنف�س، وهو 
وا�ستخدم  الحقاً.  النوم  اأثناء  التنف�س  توقف  ال�سطراب  يعّر�سه  ما 
جمرى  لقيا�س  املغناطي�سي  ب��ال��رن��ن  الت�سوير  تقنية  ال��ب��اح��ث��ون 
التقليدية  الت�سوير  ط��رق  وتت�سبب  حديثة،  طريقة  وه��ي  التنف�س، 

باملنظار يف اأ�سرار جانبية.
ومت ت�سوير 96 ر�سيعاً حديث الوالدة �سمن جمموعة اأبحاث منها 
ما يتعّلق بقيا�س جمرى التنف�س لدى االأطفال اخلّدج، وكان بينهم 

االأوان.  قبل  مولوداً  طفاًل   49
ب���والي���ة ميت�سغان  ال��ط��ف��ول��ة  اأب���ح���اث  واأج���ري���ت االأب���ح���اث يف م��ع��ه��د 

االأمريكية.
عن  اإميجينج"  كلنيكال  "جورنال  ن�سرته  ال���ذي  التقرير  وبح�سب 
املقرر  املوعد  من  اأ�سابيع   3 قبل  املبكرة  ال���والدة  اأن  تبن  ال��درا���س��ة، 
ت��رت��ب��ط ب�����س��ي��ق جم���رى ال��ت��ن��ف�����س، وه���و م���ا ي��ج��ع��ل ال��ط��ف��ل ُعر�سة 

ال�سطراب توقف التنف�س اأثناء النوم يف فرتة الحقة من حياته.
الطفل  ودم��اغ  التنف�س  جم��رى  ت�سوير  على  التقنية  للقدرة  ونظراً 
الدرا�سة  نتائج  قّدمت  املغناطي�سي،  الرنن  بوا�سطة  ال��والدة  حديث 
تف�سرياً لعوامل اخلطر املتعلقة مب�سكلة ت�سّخم اللثة واللوزتن لدى 

كل من مواليد فرتة احلمل الكاملة واملواليد قبل االأوان.

الت�صوق له اأ�صرار �صحية.. 
تعريف عليها

االأعياد  يف  وخ��ا���س��ة  الت�سوق  بهو�س  االأ���س��خ��ا���س  م��ن  الكثري  ي�ساب 
منت�سف  يف  اال�ستيقاظ  اإىل  بع�سهم  يعمد  اإذ  ال��ع��ام��ة،  واملنا�سبات 
اإليه  الداخلن  اأوائ��ل  ليكون من  التجاري  املركز  اإىل  والتوجه  الليل 
واحل�����س��ول ع��ل��ى م��ب��ت��غ��اه. وي��ع��اين البع�س م��ن ع���دم ق��درت��ه��م على 
مقاومة رغباتهم اجلاحمة يف الت�سوق و�سراء حاجيات لي�سوا بحاجة 

اإليها، وذات ثمن باهظ. 
بن�سبة  ينت�سر  الت�سوق  االإدم��ان على  ب��اأن  درا�سة حديثة  اأظهرت  وقد 
يف البلدان املتطورة، ومتثل الفتيات  البالغن  اإجمايل  من  باملئة   5

اللواتي ينتمن اإىل عائالت ذات دخل حمدود الن�سبة االأكرب منهم.
وتو�سح الدرا�سة باأن احلافز وراء االإفراط يف الت�سوق عادة ما يعك�س 
منه،  ي��ع��اين  ال���ذي  النف�سي  ال�سغط  م��ن  بالتخفيف  املت�سوق  رغ��ب��ة 

واحل�سول على القبول االجتماعي، وحت�سن �سورته الذاتية. 
واعتربت الدرا�سة باأن الدوافع اآنفة الذكر عادة ما توؤدي اإىل االإ�سابة 
هذا  واأن  النف�س،  على  ال�سيطرة  وف��ق��دان  ال��ت�����س��وق،  على  ب���االإدم���ان 
باأمرا�س نف�سية واجتماعية  ال�سلوك يت�سبب يف الكثري من احلاالت 
خطرية، اإ�سافة اإىل امل�ساكل املالية الناجمة عن االإفراط يف االإنفاق. 

جامعة  يف  اإيغلن  م��اك��ارون  اأغ��ات��ا  اأجرتها  التي  ال��درا���س��ة  ب��اأن  يذكر 
وال�سن  واإ�سبانيا  املتحدة  الواليات  ا�ستخدمت عينات من  �سالفورد، 
وجمهورية الت�سيك بهدف ت�سخي�س هذا اال�سطراب ال�سلوكي لدى 
حمبي الت�سوق. وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن االإفراط يف الت�سوق ينت�سر 

بن الن�ساء البالغات بكرثة يف البلدان التي اأخذت منها العينات. 
ويف درا�سة اأخرى، تبن باأن الت�سوق ي�ستنزف املوارد املالية ل� 70 باملئة 
من االأ�سخا�س العاملن يف اململكة املتحدة، ويت�سبب يف اإفال�س الكثري 

منهم قبل نهاية ال�سهر. 
اآث��ار االإف��راط يف الت�سوق، ال ميكن  ب��اأن  وكنتيجة ملا �سبق، يتبن لنا 
اال�ستهانة بها وال يقل خطورة على املرء عن غريه من اأنواع االإدمان 

االأخرى، وفق ما ورد يف �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 
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هل يحمي ارتداء كمامة فعاًل من االنفلونزا؟
الكثريين،  ل��دى  هاج�ساً  باالنفلونزا  ال��ع��دوى  التقاط  من  اخل��وف  ي�سكل 
اأن البع�س يلجوؤون اإىل ارتداء الكمامات الطبية، لتجنب التقاط  لدرجة 

الفريو�سات امل�سببة للمر�س. 
وك�سفت درا�سة حديثة اأجرتها جامعة مرييالند، اأن فريو�س االنفلونزا ال 
يحتاج اإىل ال�سعال اأو العطا�س لينتقل من �سخ�س الآخر، بل يكفي التنف�س 

اإىل جانب �سخ�س م�ساب اللتقاط العدوى، بح�سب ما ذكر موقع هيلث.
امل�سببة  ال��ف��ريو���س��ات  التقاط  م��ن  يحمي  طبية  كمامة  ارت���داء  ه��ل  ول��ك��ن 

لالإنفلونزا؟
م�ست�سفى  يف  املعدية  ب��االأم��را���س  املخت�س  م�سعد  �سريف  ال��دك��ت��ور  يقول 
لذلك  الهواء،  جزيئات  مع  االنلفونزا  فريو�س  "ينتقل  كلينيك  كليفالند 

ميكن للكمامة، اأن متنع و�سول هذا الفريو�س اإىل اأ�سخا�س اآخرين".
وتعتقد الدكتورة �سوزان بي�سر، املخت�سة بطب العائلة، اأن الكمامة العادية 
يجب  لكن  الفريو�سات،  م��ن  للوقاية  منا�سبة  واح���دة  مل��رة  ت�ستخدم  التي 
التاأكد عند �سرائها، من قدرتها على حجز اجل�سيمات املحمولة جواً، ومنع 

دخولها اإىل االأنف اأو الفم.
وت�سيف الدكتورة بي�سر "الكمامات التي ت�ستعمل مرة واحدة هي االأف�سل، 
رطبة،  الكمامة  ت�سبح  وعندما  ا�ستعمال،  كل  بعد  منها  التخل�س  ويجب 

تنخف�س فعاليتها، وت�سبح غري قادرة على منع و�سول الفريو�سات".
ويجب االنتباه، اإىل اأن الكمامة لي�ست فعالة بن�سبة %100، وال تغني عن 
االحتياطات االأخرى التي يجب اتخاذها لتجنب نقل اأو التقاط العدوى، 
اأن غ�سل اليدين وتغطية  اأن يبقى امل�ساب داخل املنزل، يف حن  واالأف�سل 

االأنف والفم عند ال�سعال والعطا�س اأمر �سروري اأي�سا. 

القيلولة اليومية عالمة 
لالإ�صابة بالزهامير

ق��د ت��ك��ون ع���ادات ال��ن��وم ال��غ��ري منتظمة 
والقيلولة النهارية عالمات مبكرة على 
امل�ستقبل  يف  الزهامير  مبر�س  االإ�سابة 
لو كنت حت�سل على ما يكفي من  حتى 

النوم. 
ن�����س��ره��ا يف جملة  درا�����س����ة مت  خ��ل�����س��ت 
الع�سبية،  باالأمرا�س  "جاما" املخت�سة 
اإىل اأن االأ�سخا�س الذين ياأخذون غفوات 
اأثناء النهار، اأو ي�سعرون بالنعا�س املفرط 
اأثناء العمل، هم االأكرث عر�سة لالإ�سابة 

مبر�س الزهامير.
واع��ت��م��دت ال��درا���س��ة ع��ل��ى اإج�����راء م�سح 
ل��ل��دم��اغ ل��ع��دد م��ن االأ���س��خ��ا���س، وتبن 
اأو  بالنعا�س  ي�سعرون  الذين  اأولئك  ب��اأن 
اأثناء  معينة  اأوق���ات  يف  قيلولة  ي��اأخ��ذون 
لالإ�سابة  اأك��رب  ا�ستعداد  لديهم  النهار 

باملر�س. 
ويذكر باأن مر�س الزهامير الذي ي�سكل 
بن  للوفاة  ال�ساد�س  الرئي�سي  ال�سبب 
ي�سعب  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  يف  البالغن 
اكت�سافه يف مراحل مبكرة الأن االأعر�س 

تتاأخر بالظهور على املري�س. 

درا�صة تف�صر ملاذا 
نثق بالغرباء؟

اأن  ب��د  ب��االآخ��ري��ن �سفة ال  ال��ث��ق��ة 
لكن  ف��ق��ط،  ي�ستحقها  مل���ن  مت��ن��ح 
نف�سه مينح  ال�سخ�س  يجد  اأحياناً 
ثقته بطريقة عمياء قبل التحقق 
م��ن م��دى االأه��ل��ي��ة ل��ذل��ك، وتقدم 
ال�سبب  اجل���دي���دة  ال��درا���س��ة  ه���ذه 
املت�سّرع  ال�����س��ل��وك  ل��ه��ذا  ال��ع��ل��م��ي 
نلتقي  عندما  يحدث  ما  ومعرفة 

ب�سخ�س للمرة االأوىل.
التي  احلديثة،  ال��درا���س��ة  وف�سرت 
من  االأع�ساب  ع��امل  عليها  اأ�سرف 
الدكتور  االأمريكية  ب��راون  جامعة 
اأوري�����ل ف��ي��ل��دم��ان ه����ول، اأن��ن��ا نثق 
ي�سبهون  ال��ذي��ن  ب��ال��غ��رب��اء  غ��ال��ب��اً 
ال�سابق،  يف  بهم  وثقنا  اأ���س��خ��ا���س��اً 
وك��ان��وا ج��دي��رون ب��ذل��ك، واأن��ن��ا ال 
ي�سبهون  ال���ذي���ن  ب���ال���غ���رب���اء  ن��ث��ق 

اأ�سخا�ساً خانوا ثقتنا يف ال�سابق.
يف  ن�سرت  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  وك�سفت 
جملة بنا�س العلمية اأن فريقاً من 
�سخ�ساً   29 من  طلبوا  الباحثن 
ا�ستثمار مبلغ  التجربة  �ساركوا يف 
م���ن امل�����ال م���ع واح�����د م���ن ثالثة 
على  ي���ع���رف���ون���ه���م  ال  اأ����س���خ���ا����س 
ع��ر���س �سورهم  ج���رى  االإط�����الق 
ع��ل��ي��ه��م، ب��ح�����س��ب م���ا ن��ق��ل��ه موقع 

�سحيفة غارديان الربيطاين.
امل�ساركون  الح��ظ  التجربة،  وبعد 
يقوم  ال��ث��الث��ة  ال���رج���ال  اأح����د  اأن 
يقوم  بينما  االأرب���اح،  كل  مب�ساركة 
 60% الثاين مب�ساركة  ال�سخ�س 
الثالث  يقوم  فيما ال  االأرب���اح،  من 
مب�ساركة اأي اأرباح من املبلغ الذي 

مت ا�ستثماره.
اأخرى  جتربة  الباحثون  واأج���رى 
اختيار  امل�ساركن  من  فيها  طلبوا 
�سريك من اثنن، اأحدهما �سخ�س 
�سخ�س  اأو  عليهم  �سورته  عر�سوا 
ي��روا �سورته من قبل. وجرى  مل 
58 ���س��ورة ع��ل��ي��ه��م، منها  ع��ر���س 
�سورة  و54  ج��دي��دة  ���س��ور  اأرب����ع 
�سور  ل��ت�����س��ب��ه  ج�����رى حت���ري���ره���ا 
االأ�سخا�س الثالثة الذين عر�ست 

�سورهم يف التجربة االأوىل. 
وك���ان���ت ال��ن��ت��ي��ج��ة اأن�����ه ك��ل��م��ا كان 
واحداً  ي�سبه  ال�سخ�س  اأن  احتمال 
التجربة  يف  الثالثة  ال��رج��ال  م��ن 
له  اختيارهم  احتمال  زاد  االأوىل 
التجربة  يف  �سريكاً  اع��ت��ب��اره  على 
ال��ث��ان��ي��ة، ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ال�����س��ور التي 
يح�سل  مل  ال��ذي  ال�سخ�س  ت�سبه 
االأوىل،  ال��ت��ج��رب��ة  يف  ثقتهم  ع��ل��ى 
والذي كانت ردة الفعل نحوه اأكرث 

�سلبية من التجربة االأوىل.
فيلدمان  اأوري���ل  الدكتور  واأو���س��ح 
ه���ول اأن ه���ذه ال��ت��ج��ارب ت��ب��ّن اأن 
نلتقي  ال��ذي��ن  ب��االأ���س��خ��ا���س  ثقتنا 
على  ت��ع��ت��م��د  االأوىل  ل��ل��م��رة  ب��ه��م 
مدى �سبههم باأ�سخا�س التقيناهم 

�سابقاً �سواء �سلباً اأو اإيجاباً.

االأحما�ض الدهنية حتمي 
االأطفال من احل�صا�صية 

�سويدية  درا������س�����ة  اأف���������ادت 
ح���دي���ث���ة ب�������اأن االأح����م����ا�����س 
امل�سبعة  غ�����ري  ال����ده����ن����ي����ة 
االأطفال  حت��م��ي  امل���ت���ع���ددة، 

من اأمرا�س احل�سا�سية. 
التي  ال���درا����س���ة،  وت��و���س��ل��ت 
كارولين�سكا  معهد  اأج��راه��ا 
على عينات دم 940 طفاًل، 
م�ستوى  ارت�����ف�����اع  اأن  اإىل 
اأوميغا  الدهنية  االأحما�س 
3 واأوميغا 6 يف الدم، يحد 
االأطفال  اإ���س��اب��ة  خطر  م��ن 

بالربو، والتهاب االأنف. 

االأحما�س  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
امل�سبعة  غ�����ري  ال����ده����ن����ي����ة 
للج�سم  ���س��روري��ة  امل��ت��ع��ددة 
بنف�سه،  ي��ن��ت��ج��ه��ا  ال  ال�����ذي 

وت�سله بالتغذية. 
بها  الغنية  امل�سادر  وتتمثل 
واالأ�����س����م����اك  امل���ك�������س���رات  يف 
اأو  ال�سلمون  مثل  الدهنية 

املاكريل. 
وي��و���س��ى االأط���ب���اء وخ���رباء 
االأ�سماك  ب��ت��ن��اول  ال��ت��غ��ذي��ة 
ثالث  اإىل  م��رت��ن  مب��ع��دل 

مرات اأ�سبوعياً. 

فوائد اخل�سراوات املخللة
خملل اخليار

اخل��ي��ار منخف�س ال�����س��ع��رات احل���راري���ة. ي���زود اجل�����س��م ب� 
امل��راأة احلامل  اخليار ميد ج�سم  12. خملل  ب  فيتامن 
ك.  بفيتامن  الطبيعية،  الر�ساعة  ت�ستخدمن  واللواتي 
امللح الذي يحتوي عليه يقتل البكرتيا. يح�سن من ال�سفاء 

من ع�سر اله�سم .
خملل الثوم

م�سادات  على  الحتوائه  وذل��ك  هامة  فوائد  الثوم  ملخلل 
االإنفلونزا  ع��الج  ال��روؤي��ا.  م�ستوى  زي��ادة  وه��ي:  االأك�سدة، 
يعالج  املفا�سل.  اآالم  ي�سكن  التجاعيد.  مقاومة  والر�سح. 

ال�سعر التالف ويحد من ت�ساقط ال�سعر.
طريقة حت�سري املخلالت بخطوات �سهلة يف املنزل

و�سع اخلل على النار حتى يغلي، ثم اإ�سافة له اخل�سراوات 
اأن  ن��ت��اأك��د م��ن  ال��ن��ار ح��ت��ى  امل����راد تخليلها وي����رتك ع��ل��ى 

اخل�سراوات تغلي جيداً.
التقليب  مع  املخلل  على  املطحون  والكركم  امللح  اإ�سافة 

اجليد وال ن�سع ماء.
يتم و�سع اخلليط يف عبوة زجاجية ويتم تناول املخلل بعد 

يوم اأو يومن.
ن�سائح لنجاح التخليل

ن�سع املخلالت يف اأوعية زجاجية اأف�سل من بال�ستكية.
االأوعية والعبوات البد من اأن تكون نظيفة متاماً وخالية 

من اجلراثيم، ل�سالمة الغذاء غلق الوعاء باإحكام.
�سراء اخل�سراوات الطازجة واخلالية من ال�سقوق.

ا�ستخدام امللح اخل�سن الأنه يحافظ على اخل�سروات بحال 
جيد.

القيمة الغذائية للمخلالت
حتتوي املخلالت على فيتامن C، K، A . متد اجل�سم 

مبعدن احلديد والبوتا�سيوم والكال�سيوم.
حتتوي العبوة الواحدة من خملل اخل�سراوات على عنا�سر 
والكربوهيدرات  الدهون  من  ومتنوعة  خمتلفة  غذائية 

والربوتينات واالألياف.
تخلو املخلالت من الدهون امل�سبعة والكولي�سرتول.

فوائد املخلالت
تعّرفوا على فوائد املخلالت وا�سرارها فكل �سيء يف هذه 
احلياة يحمل وجهن للمخلالت اأ�سرار كما اأن لها فوائد 

عظيمة، وهي :
ت��ق��ي اجل�����س��م م��ن االإ���س��اب��ة ب��اأم��را���س ف��ق��ر ال���دم مقوية 

للعظام.
تعزز م�ستوى الروؤيا. تعزز من قدرة جهاز املناعة. خالية 

من الدهون امل�سبعة.
ال تزود ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم.

مفيدة للذين يعانون من �سوء اله�سم. مفيدة لكبار ال�سن 
والذين يعانون من م�ساكل االأ�سنان فهي �سهلة االأكل.

لي�س لها م�ساعفات على مر�سى تليف الكبد.
ت�سيف نكهة بجانب الوجبات الرئي�سية.

اأ�سرار املخلالت
اللذان يعمالن  حتتوي على كمية كبرية من اخلل وامللح 
ال�سوديوم  وي��رف��ع  ال���دم،  يف  ال�سوديوم  ن�سبة  زي���ادة  على 
تناولها  مت  اإذا  ال��دم  �سغط  باأمرا�س  االإ�سابة  معدل  من 

بكرثة.
م�سرة ب�سحة القولون.

بيئة جيدة لنمو الفطريات وتكاثر البكرتيا اإذا مت تخزينها 
ب�سكل غري �سحيح.

تزيد من ن�سبة ال�سموم يف اجل�سم، وخا�سًة يف الكبد.
توؤدي اإىل التهابات اجلهاز اله�سمي.

تزيد من انتفاخات البطن.
تزيد من ن�سبة االإ�سابة مبر�س البوا�سري.

واملحالت  امل�سانع  م��ن  امل��خ��ل��الت  ال��ن��ا���س  معظم  ي�سرتي 
التجارية ولكنهم ال يعرفوا اأ�سرار املخلالت اجلاهزة على 
�سحتهم، لذا يف موقع كل يوم معلومة طبية اأردنا احلديث 
وت��اأث��ريه��ا على �سحتكم.  املخلالت اجل��اه��زة  اأ���س��رار  ع��ن 
اأ�سرار املخلالت اجلاهزة املخلالت مثلما لها فوائد فهي 
على  اعتدنا  التي  غ��ري  ب��اأي��ٍد  �سناعتها  ولكن  اأ���س��رار  لها 
روؤيتها نظيفة يف املنزل مثلما تفعل االأمهات يف منازلهن 
انظروا  االأم���ور  بع�س  وهناك  �سحية،  م�ساكل  اإىل  ي��وؤدي 
املخلالت  فوائد  الكت�ساف  املخلل  �سراء  عند  جيداً  اإليها 

وا�سرارها وهي:
املعدة  باأمرا�س  امل�سابن  على  اجلاهزة  املخلالت  اأ���س��رار 
االألوان ال�سناعية واالأطعمة احلارة امل�سافة اإىل املخلالت 
اجل���اه���زة يف امل�����س��ان��ع، ل��ه��ا خم��اط��ر ع��ل��ى ال��ذي��ن يعانون 
واالإثني  املعدة  التهابات  ت�سبب  فهي  املعدة،  اأم��را���س  من 
ع�����س��ر وح��م��و���س��ة وح��رق��ة يف امل���ع���دة، ك��م��ا اأن��ه��ا ت��زي��د من 
من  املخلل  تناول  قبل  تعاين  كنت  واإذا  االلتهابات،  ح��دة 
اأن  املمكن  م��ن  الأن��ه  املخلل  تتناول  ال  املعوية  االلتهابات 

يوؤدي اإىل قرحة املعدة.
اأ�سرار املخلالت اجلاهزة على امل�سابن بارتفاع �سغط الدم 
حتتوي املخلالت على نوعن من االأم��الح، وهما االأمالح 
توؤذي  ال  والتي  الغذائية  االأطعمة  يف  املوجودة  الطبيعية 
املخلل  بكرثة يف  وامل��وج��ودة  ال�سناعية  واالأم��الح  االإن�سان 
حتى تق�سي على البكرتيا و الفطريات، يف احلالتن البد 
اأن تكون االأمالح التي ميت�سها اجل�سم من خالل الغذاء 
نق�سانها  اأو  االأم����الح  زي���ادة  ح��ال��ة  ويف  معتدلة،  ن�سبتها 
توؤدي اإىل هبوط حاد يف الدورة الدموية اأو ارتفاع �سغط 
الدم ويف احلالتن ال�سخ�س امل�ساب معر�س اإىل االإ�سابة 

بال�سكتة القلبية.
االأمالح  ال�سكري  مر�سى  على  اجلاهزة  املخلالت  اأ�سرار 
املوجودة يف املخلالت واملوجودة يف االأطعمة اململحة، توؤثر 
على مري�س ال�سكري بال�سلب، وذلك الأنه ت�سبب يف ارتفاع 
اإىل  ي��وؤدي  ال�سوائل يف اجل�سم مما  ال��دم واحتبا�س  �سغط 
اجلاهزة  املخلالت  اأ���س��رار  ال��وج��ه.  وت���ورم  اجل�سم  انتفاخ 
ب�سكل  املخلالت  تخزين  عن  ينتج  ال��رج��ال  خ�سوبة  على 
االأمالح  اأو  ال�سوديوم  ن�سبة  ارتفاع  امل�سانع  يف  جيد  غري 
اإىل  الزيادة  املخللة، وتوؤدي هذه  املوجودة يف اخل�سراوات 
انخفا�س يف خ�سوبة الرجل، وب�سكل عام اأثبتت الدرا�سات 

اأن زيادة ا�ستهالك املوالح يوؤثر على ال�سحة االإجنابية.
اأ�����س����رار امل��خ��ل��الت اجل���اه���زة ع��ل��ى م��ر���س��ى ال��ك��ل��ى زي����ادة 
ي���وؤث���ر ع��ل��ى وظيفة  امل���خ���ل���الت  امل����وج����ود يف  ال�������س���ودي���وم 
الكليتان  ت�ستطع  بكفائة وال  توؤديا  الكليتن ويجعلهما ال 
ت����ورم القدمن  ال�����س��م��وم م��ن اجل�����س��م، مم��ا ي�سبب  ط���رد 
اجلاهزة  املخلالت  اأ���س��رار  الكلى.  مري�س  عند  والكفن 
اأعلى من  على احلوامل حتتاج ال�سيدة احلامل اإىل ن�سبة 
االإن�سان العادي من امت�سا�س ال�سوديوم يف اجل�سم، ولكن 
يف  االأم���الح  كمية  زادت  ف��اإذا  وحم�سوبة،  معتدلة  بكميات 
اجل�سم ي�سيبها تورم يف القدمن مما يجعل ال�سغط على 

الكلى اأكرب، وبالتايل االإ�سابة بت�سمم حمل.
اأكرب  ب�سكل  الطفل  يتاأثر  االأطفال  على  املخلالت  اأ�سرار 
ونتيجة  من��وه،  اكتمال  لعدم  نتيجة  البالغ  ال�سخ�س  عن 
ال��دم واحتبا�س  ال��زائ��دة عليه ه��و ارت��ف��اع �سغط  االأم���الح 
ال�سوائل يف ج�سمه، غري اأن يف امل�سنع �سالمة الغذاء غري 
املخلل  اإىل  امل�سافة  ال�سناعية  االأل���وان  اأن  كما  م�سمونة 
اإع��داد املخلالت  اجلاهز لي�ست �سحية له، لذا من املمكن 
اخلليج  بلدان  ويف  بكرثة،  يتناولها  وال  البيت  يف  للطفل 
اإعطاء  املناطق احل��ارة ال يرجى  العربي والتي تعترب من 
ال�سوائل  اإىل  يحتاج  الأن��ه  منتظم  ب�سكل  خملالت  الطفل 
القيء  من  باجلفاف  اأ�سيب  واإذا  واحل��رك��ة،  اللعب  اأث��ن��اء 
االإماهة  حملول  اإعطائه  الوالدين  اأح��د  على  واالإ���س��ه��ال 

ملعاجلة اجلفاف. ا
الإ�سابة باأمرا�س امل�سالك البولية توؤثر االأمالح املوجودة 
يف امل��خ��ل��ل ب��ن�����س��ب��ة م��رت��ف��ع��ة وه����ي اأم�����الح االأوج����زي����الت 
الغذائي  التمثيل  عملية  على  والفو�سفات  اآ�سد  واليوريك 
لل�سخ�س وتخرج هذه االأمالح عن طريق الكلى يف �سورة 
، وتكون  ال��ب��ول  اإدرار  ن�سبة  ارت��ف��اع  اإىل  ي���وؤدي  ذائ��ب��ة مم��ا 
وا�سرارها  املخلالت  فوائد  البولية.  امل�سالك  يف  ح�سوات 
للرجيم للباحثن عن اأطعمة �سهية ت�ساعدهم على حرق 

الدهون، لديكم املخلالت فهي وجبة خفيفة و�سهية،

فوائد املخلالت واأ�صرارها ون�صائح عند حت�صريها
ال يخلو مطبخ يف الوطن العربي من املخلالت، ويف �ضهر رم�ضان والتجمعات العائلية ال 

جتد مائدة خالية منه، واأ�ضبح حب جمع اخل�ضراوات وتخليلها 
فوائد  على  ت��ع��ّرف  البع�ض،  عند  وروتينية  مهمة  ه��واي��ة 
املخلالت وا�ضرارها . ما هي املخلالت ؟ هي خ�ضروات طازجة 
يتم دجمها يف خليط من امللح واخلل والكركم املطحون وترتك 

ملدة حتى تلني ويتخللها اخلليط، واملعادن والفيتامينات املوجودة يف 
اخل�ضروات حتول اخل�ضراوات اإىل قلوية مما ي�ضهل على املعدة ه�ضمها.
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية اأم االآمارات

اأبوظبي التقني يد�صن مهرجان ال�صحة واللياقة من حديقة احليوان يف العني الأول مرة
مبارك ال�ضام�ضي: الفعاليات ت�ضتهدف �ضحة العائلة وتتوا�ضل يف خمتلف اإمارات الدولة ملدة 50 يوما

 �ضمن الربنامج الثقايف يف منطقة العني 

جولة بيتي القدمي ت�صتك�صف البيوت التاريخية 

يف موؤمتر دويل باملغرب بعنوان الفر�ض للجميع

لبنى القا�صمي: دولة االإمارات اأر�صت منذ تاأ�صي�صها قواعد متينة حلقوق املراأة وامل�صاواة بني اجلن�صني

•• العني – الفجر

حتت رعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك الرئي�س 
االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية رئي�سة االحتاد الن�سائي 
العام، يد�سن مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
واملهني، اليوم اخلمي�س الدورة ال�سابعة من مهرجان 
املرح لل�سحة واللياقة 2018 حيث تكون االنطالقة 
بفعاليات  م��رة  الأول  العن  يف  احليوانات  حديقة  من 
كافة  ت�ستهدف  جمانية  وترفيهية  وريا�سية  �سحية 
اأي��ام، فيما تتنوع وتتوا�سل  اأف��راد العائلة وملدة ثالثة 
الفعاليات ملدة خم�سن يوما مبختلف اإمارات الدولة. 
وقال �سعادة مبارك �سعيد ال�سام�سي مدير عام مركز 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني اأن املهرجان 
يحتل �سدارة الفعاليات التي ت�سنع الثقافة ال�سحية 
املوؤ�س�سات املحلية  ال�سليمة مب�ساركة نخبة كبرية من 

واللياقة،  ال�سحة  جم��االت  يف  املتخ�س�سة  والدولية 
وال��ت��ي ت��ت��ن��اف�����س الإ���س��ت��ق��ط��اب ك��اف��ة اأف�����راد ال��ع��ائ��ل��ة و 
خالل  من  النموذجية  ال�سحية  ب��االأمن��اط  توعيتهم 
ب�سكل  املجتمع  الأبناء  تقدم  ومتنوعة  اأن�سطة جمانية 
مبتكر ويف اإطار من املرح والت�سلية، الفتا اىل اأن كلية 
فاطمة للعلوم ال�سحية �ستقدم خالل املهرجان ب�سكل 
ع��ام وخ��الل االأي���ام الثالثة يف حديقة احل��ي��وان��ات يف 
املجانية  الطبية  الفحو�سات  من  كبرية  نخبة  العن، 
املجتمع  يف  ال�سحية  الثقافة  ت��ع��زز  ال��ت��ي  والن�سائح 
واإتباع  �سحي  ح��ي��اة  من��ط  الإت��خ��اذ  ال�سباب  وت�سجيع 

نظام غذائي �سليم.
واأو�سح �سعادة مبارك �سعيد ال�سام�سي اأن املركز ي�سع 
لتحقيق  والتقنية  وامل��ادي��ة  الب�سرية  اإمكانياته  كافة 
نقل اخلربات  ي�ساهم يف  كاملة مبا  املهرجان  اأه��داف 
والتجارب ال�سحية العلمية الالزمة لالإرتقاء بالوعي 

ال�سحي بن كافة اأبناء املجتمع والو�سول به اىل اأعلى 
التقني"  "اأبوظبي  اأن  على  موؤكداً  العاملية،  امل�ستويات 
ي��ن��ظ��م ه���ذا امل��ه��رج��ان ���س��ن��وي��ا ول��ل��م��رة ال�����س��اب��ع��ة على 
التوايل لتقدمي خمتلف الفعاليات املبتكرة واالأن�سطة 
على  اإيجابياتها  تنعك�س  التي  وال�سحية  الريا�سية 
املجتمع ب�سكل عام وطلبة املدار�س ب�سكل خا�س، اإمياناً 
تنتقل  وريا�سية  �سحية  ثقافية  اأ�س�س  و�سع  باأهمية 
االإم��ارات بن  تعزيز مكانة  لت�ساهم يف  االأجيال،  عرب 
املحافل العاملية ومبا يخدم طموحات القيادة الر�سيدة 
ق��ادرة على  يف تن�سئة جمتمع متوازن واأجيال جديدة 
اأن ت�ساهم بفعالية يف النه�سة االإقت�سادية واحل�سارية 
وخالل  احل��ا���س��ر  يف  ال��دول��ة  تعي�سها  ال��ت��ي  ال�ساملة 

مرحلة ما بعد النفط.
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  ودع���ا 
اىل  وعائالتهم  واملقيمن  املواطنن  واملهني  التقني 

مت  التي  املهرجان  فعاليات  من  لالإ�ستفادة  احل�سور 
والكبار  وال�����س��ب��اب،  االأط���ف���ال،  م��ع  لتتنا�سب  تنويعها 
واالألعاب  والريا�سية  ال�سحية  االأن�سطة  تتنوع  حيث 
عمرية،  فئة  ك��ل  م��ي��ول  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  وامل�سابقات 
مثل ريا�سة  الدفاع عن النف�س ومتارين  االأيروبك�س   
وال��ل��ي��اق��ة   ال��ب��دن��ي��ة وت�����س��ل��ق   اجل�����دران والكاراتيه 
ال�سطرجن، كما  التايالندية و  امل��الك��م��ة    ومت��اري��ن   
االأولية    االإ���س��ع��اف��ات  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  تت�سمن 
وال��ت��دري��ب ع��ل��ى   اإن��ع��ا���س ال��ق��ل��ب وال��ط��ب��خ ال�سحي   
ن�سبة    ال�سكري وقيا�س    اإختبارات مر�س  و  والتغذية 
الكولي�سرتول وحتليل   بنية ال�سعر  واجللد وفح�س   
النظر، و قيا�س   كتلة   اجل�سم، وغريها من الفعاليات 
التي تفيد العائلة وت�سعد بها، م�سريا اىل اأن املهرجان 
عنها  الك�سف  �سيتم  التي  املفاأجات  من  بالكثري  يزخر 

خالل االأيام القادمة.

•• العني - الفجر

القدمي"  "بيتي  ج��ول��ة  الوطني  ال��ع��ن  متحف  ينظم 
الثقايف  الربنامج  3 فرباير �سمن  القادم  ال�سبت  يوم 
وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  تنظمه  ال��ذي  العن  ملنطقة 

باأبوظبي يف مو�سمه الثاين.
والن�سف  العا�سرة  ال�ساعة  عند  املجانية  اجلولة  تبداأ 
���س��ب��اح��اً، ان��ط��الق��اً م��ن متحف ال��ع��ن ال��وط��ن��ي، حيث 
يتعرف امل�ساركون على جمموعة من البيوت التاريخية 
التاريخية  وامل��راح��ل  متيزها  التي  املعمارية  وال��ط��رز 
ا�ستخدمها  ال��ت��ي  الطبيعية  وامل���واد  فيها،  بنيت  ال��ت��ي 
والتقاليد  اتبعوها   التي  العي�س  واأ�ساليب  االأج����داد، 

التي ارتبطت بها.  
وبيت  القبي�سي،  ب��ي��ت  م��ن  ك��ل  زي����ارة  اجل��ول��ة  ت�سمل 
وم�سجد حمد �سلطان الدرمكي، وبيت وم�سجد عبداهلل 
بن �سامل الدرمكي،  وبيت وم�سجد بن عاتي، وبيت بن 

بدوه الدرمكي يف واحة القطارة. 
من  برج   وه��و  الدرمكي،  �سامل  بن  اهلل  عبد  بيت  يقع 
الطوب الطيني دمر جزء كبري، يقع على طول احلافة 
اإىل جمموعة  وي��ن��ت��م��ي  ال���ق���ط���ارة،  ل���واح���ة  ال�����س��رق��ي��ة 
ع�سر.  ال�سابع  القرن  اإىل  تعود  تعود   قد  التي  املباين 
واأك��رث ما يلفت االنتباه يف املبنى هو ال��ربج الواقع يف 
بارتفاعه  احتفظ  وال��ذي  ال�سرقية،  اجلنوبية  الزاوية 
كاماًل واملكون من ثالثة طوابق.  بينما يقع بيت حمد 
احلافة  على  ترميمه،  مت  ال��ذي  الدرمكي  �سلطان  بن 
ا�ستاد طحنون  القطارة جنوب غربي  لواحة  ال�سرقية 

بن حممد حالياً.
ت��ع��د م��ب��اين ال��ع��ن ال��ق��دمي��ة م��ع��امل ج���ذب �سياحية 
وث��ق��اف��ي��ة، وت��ع��ك�����س االأ���س��ال��ي��ب ال��ت��ي ات��ب��ع��ه��ا االأه����ايل 

للتكيف مع الطبيعة والظروف املناخية.
وت��ع��ي��د دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة ب��اأب��وظ��ب��ي  تنظيم 

اجلولة يوم اخلمي�س 8 مار�س القادم. 

•• مراك�ش –  الفجر

اأكدت معايل ال�سيخة لبنى بنت خالد القا�سمي رئي�سة 
اأن دول��ة االإم��ارات العربية املتحدة تعمل  جامعة زاي��د 
منذ اأمد طويل على متكن املراأة والنهو�س باإمكانياتها، 
ال�ساملة  للتنمية  حتقيقا  اجلن�سن  بن  متييز  ب��دون 
وامل�ساواة  التكافل  ي�سمن  د���س��ت��وره��ا  واأن  باملجتمع؛ 
اأن  مو�سحة  اأ�سا�سياً،  حقاً  بو�سفه  وامل��راأة  الرجل  بن 
الوالد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب 
ال��دول��ة، ه��ذه احلقوق  تاأ�سي�س  اأر���س��ى، منذ  ث��راه،  اهلل 
االأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��م��راأة ك��ج��زء م��ن متكن ك��ام��ل املجتمع، 
اأم  مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  قرينته  وحملت 
االإم��ارات، روؤيته هذه كم�سوؤولية وتقدمت يف تنفيذها 

خطوات اإىل االأمام لدعم متكن املراأة.
نقا�سية  حلقة  يف  معاليها  م�ساركة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�سندوق  ع��ام  مدير  الغ���ارد  كري�ستن  معايل  اأدارت��ه��ا 
اأم�����س االول ال��ث��الث��اء، �سمن  ال��ن��ق��د ال�����دويل، م�����س��اء 
مدينة  ا�ست�سافته  ال����ذي  ال����دويل  امل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات 
م���راك�������س ب���امل���غ���رب ع��ل��ى م����دى ي���وم���ن حت���ت عنوان 
“الفر�س للجميع – ت�سجيع النمو وخلق فر�س العمل 
وتعزيز االحتوائية يف العامل العربي”، برعاية �سندوق 
ال��ع��رب��ي لالإمناء  وال�����س��ن��دوق  وامل��غ��رب  ال���دويل  النقد 

االقت�سادي واالجتماعي و�سندوق النقد العربي.
امل��وؤمت��ر روؤ���س��اء ح��ك��وم��ات ووزراء وخرباء  وحت���دث يف 
رئي�س  العثماين  �سعدالدين  بينهم  م��ن  واأك��ادمي��ي��ون 
ال�����وزراء امل��غ��رب��ي، وي��و���س��ف ال�����س��اه��د رئ��ي�����س احلكومة 
العام  املدير  اللطيف احلمد،  والدكتور عبد  التون�سية 
لالإمناء  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ن��دوق  اإدارة  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س 

االق��ت�����س��ادي واالج��ت��م��اع��ي، وال��دك��ت��ور ع��ب��د الرحمن 
�سندوق  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  العام  املدير  احلميدي، 
ب��و���س��ع��ي��د، وزي����ر االقت�ساد  ال��ع��رب��ي، وحم��م��د  ال��ن��ق��د 
الفل�سطيني  النقد  �سلطة  املغرب وحمافظ  واملالية يف 
التنفيذية  اللجنة  ال�سوا، وحنان ع�سراوي ع�سو  عزام 

ملنظمة التحرير الفل�سطينية وم�سوؤولون اآخرون.
االقت�سادين  م��ن  املهتمن  مئات  امل��وؤمت��ر  ح�سر  كما 
وال��ر���س��م��ي��ن واالأك���ادمي���ي���ن وال�����س��ح��اف��ي��ن م��ن دول 
امل�ساركن  من  الع�سرات  خالله  ناق�س  حيث  املنطقة، 
كيفية  واخل��ا���س  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ن  م��ن  املتخ�س�سن 
خ��ل��ق م��زي��د م��ن ال��وظ��ائ��ف ب��اال���س��ت��ف��ادة م��ن م�سادر 
للن�ساء  املتاحة  الفر�س  زيادة  وكيفية  النمو اجلديدة، 
تبني  مع  واالبتكار  االأع��م��ال  ري��ادة  وت�سجيع  وال�سباب 
ال�سفافية والتكنولوجيا الإطالق االإمكانات الكامنة يف 

املنطقة.
 واأكدت معايل ال�سيخة لبنى القا�سمي خالل حديثها 
يف املوؤمتر اأن دولة االإمارات توا�سل الطريق نحو اإر�ساء 
ولي�س  ال��ع��امل��ي،  ال�سعيد  على  اجلن�سن  ب��ن  امل�����س��اواة 
داخل حدودها فقط، م�سرية اإىل "اأننا ن�ستثمر خربتنا 
وجت��رب��ت��ن��ا ل��ل��ق��ي��ام ب���دورن���ا يف مت��ك��ن امل�����راأة يف جميع 
وال�سالم  امل��راأة  اأجندة  تعزيز  خ��الل  من  العامل  اأنحاء 

واالأمن".
امل�����س��اواة بن  ال��دول��ة تكر�س  ب��اأن القوانن يف  ون��وه��ت 
يف  بينهما  امل�����س��اواة  اأ���س��ا���س  ع��ل��ى  االأج����ر  يف  اجلن�سن 

العمل. 
وقالت اإن لدينا يف احلكومة ت�سع وزيرات ي�سكلن 29 
على  االأعلى  الن�سبة  وهي  اأع�سائها،  جمموع  % من 
االحتادي  الوطني  املجل�س  اأن  كما  املنطقة،  م�ستوى 

القبي�سي، يف  اأم��ل  الدكتورة  �سيدة هي معايل  ترتاأ�سه 
�سابقة فريدة من نوعها يف العامل العربي. 

اجلن�سن"،  بن  التوازن  "دليل  اأن  معاليها  واأو�سحت 
للتوازن بن اجلن�سن  االإم���ارات  اأطلقه جمل�س  ال��ذي 
يهدف  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  ن��وع��ه  م��ن  االأول  وُي��ع��د 
اأهداف االأجندة الوطنية  اإىل تعزيز التوازن، وحتقيق 
التنمية  اأه����داف  وك��ذل��ك   ،2021 االإم������ارات  ل��روؤي��ة 

امل�ستدامة 2030. 
ونوهت باأنه يف التقرير العاملي للفجوة بن اجلن�سن 
 ،2014 لعام  العاملي  االقت�سادي  املنتدى  ال�سادر عن 
يف  متقدمة  مكانة  املتحدة  العربية  االإم����ارات  احتلت 
جم���ال امل�����س��اواة ب��ن اجل��ن�����س��ن يف امل��ن��ط��ق��ة. وتو�سح 
تتاح  العربية عندما  امل���راأة  اإم��ك��ان��ي��ات  ال��دول��ة  جت��رب��ة 
وتتخذ  والتميز،  واالجن���از  للعطاء  الفر�سة  للن�ساء 
هذه  مواطناتنا  اإع��ط��اء  ل�سمان  خطوة  ك��ل  حكومتنا 

الفر�سة.
حتى  امل���راأة  يف  اال�ستثمار  اأهمية  ن��درك  اإن��ن��ا  وا�سافت 
على  وال��دل��ي��ل  اإم��ك��ان��ات��ه��ا،  ك��ام��ل  م��ن حتقيق  تتمكن 
ذلك اأن لدينا حالياً اأكرث من 23.000 �سيدة اأعمال 
م�سجلة يف االإمارات العربية املتحدة با�ستثمارات تبلغ 
50 مليار درهم.. كما اأن ن�ساءنا ي�سكلن اليوم 46.6% 
من قوة العمل، وي�ساركن يف كل القطاعات االقت�سادية 
العام  القطاع  من   66% ن�سبة  ي�سغلن  حيث  تقريبا، 
و40 % من قطاع التعليم و35 % من قطاع ال�سحة 

و20 % من قطاع ال�سوؤون االجتماعية. 
وح��ول التقدم ال��ذي اأحرزته دول��ة االإم���ارات يف جمال 
تعليم املراأة وتثقيفها، وامل�سهود عاملياً، اأو�سحت معايل 
بالقراءة  االإمل����ام  م��ع��دل  اأن  القا�سمي  لبنى  ال�سيخة 

)ح�سب   95.8٪ ه��و  ال��دول��ة  يف  الن�ساء  ب��ن  والكتابة 
تقرير اليون�سكو لعام 2015(، و95 % من خريجات 
املدار�س الثانوية يوا�سلن التعليم يف موؤ�س�سات التعليم 
% م���ن ال���ذك���ور. كذلك   80 ال���ع���ايل، ب��امل��ق��ارن��ة م���ع 
الدار�سن  الطلبة  ثلثي  من  يقرب  ما  الفتيات  ت�سكل 
باجلامعات احلكومية واأكرث من ن�سفهم يف موؤ�س�سات 

التعليم العايل اخلا�سة. 
% م��ن خريجي دول���ة االإم���ارات   56 ب���اأن  كما ن��وه��ت 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  ب���رام���ج  يف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
هم  احلكومية  اجلامعات  يف  والريا�سيات  والهند�سة 
العليا  ال���درا����س���ات  ط��ل��ب��ة  م���ن  و60%  ال��ن�����س��اء،  م���ن 
والتكنولوجيا  "م�سدر" للعلوم  معهد  يف  االإماراتين 

املرموق يف اأبو ظبي من االإناث. 

مبنا�ضبة عام زايد
موؤ�ص�صة م�صلم بن حم اخلريية تدعم 

عددًا من االأ�صر داخل الدولة
•• العني - الفجر

على خطى املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
اآل  اهلل ثراه والذي �سار على نهجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ، واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ، يف 

ال��ع��ط��اء واالأع��م��ال اخل��ريي��ة البارزة 
داخل وخارج االإمارات.

قامت موؤ�س�سة م�سلم بن حم اخلريية 
بتقدمي الدعم لعدد من االأ�سر املقيمة 
العبء  ت��خ��ف��ي��ف  ب��ه��دف  ال���دول���ة،  يف 
واملعاناة وامل�ساهمة يف حتمل تكاليف 
املعي�سة ومتطلباتها ، وتقدم املوؤ�س�سة 
قطاعات)  يف  للم�ستفيدين  دع��م��ه��ا 

التعليم وال�سحة وال�سكن(
ال�����س��ي��خ م�سلم بن  وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال 
�سامل بن حم العامري ع�سو املجل�س 
ابوظبي  الإم��ارة  الوطني  اال�ست�ساري 
، ان  امل��وؤ���س�����س��ة  رئ��ي�����س جمل�س ام��ن��اء 

خدمة املجتمع مفرو�سة على كل من ي�ستطيع اأن يقوم بذلك، وتفعيل دور 
املجتمع املدين يف حتقيق االأهداف والطموحات الوطنية هو هدف ن�سعى 
اليه دوما ، وتوفري روافد غري حكومية ت�سهم م�ساهمة حقيقية يف عملية 
التنمية االقت�سادية واالجتماعية الوا�سعة التي ت�سهدها االإمارات، وكذلك 

ت�سجيع روح املبادرة وتر�سيخ مفهوم العمل اخلريي يف املجتمع . 
اأر�ساها  التي  العظيمة  املدر�سة  تاأثرنا جميعا مببادئ  اننا  واأ�ساف بن حم 
كزعيم  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور 
فزايد  واالإح�سان،  الرب  ورج��ل  واأ�سله  اجل��ود  ومنبع  وعنوانها  لالإن�سانية 
اخلري والعطاء هو من غر�س يف نفو�س �سعب االإمارات حب العطاء والبذل 
واالإن�سانية حتى اأ�سحى العمل االإن�ساين، ومد يد العون لل�سعوب املنكوبة 
�سمة بارزة من �سمات �سعب االإمارات، وجعلت االإمارات دولة اإن�سانية عاملية 
للعطاء واجلود والنهج الثابت يف دعم تنمية االإن�سان ورفاهيته يف كل مكان 

من دون النظر اإىل اعتبارات الدين اأو العرق اأو اللغة اأو املوقع اجلغرايف. 
واأ�سار بن حم ان دولة االم��ارات ا�سهمت بدور بارز يف دعم العمل اخلريي 
خالل  من  والدولية  واالقليمية  املحلية  اال�سعدة  جميع  على  واالإن�ساين 
عدة قنوات للعمل االإن�ساين واخلريي يف مقدمتها موؤ�س�سة زايد لالأعمال 
اخلريية واالإن�سانية وجمعية الهالل االأحمر واجلمعيات اخلريية بالدولة.  
يف  العاجلة  وامل�ساعدات  العون  بتقدمي  االم���ارات  دول��ة  م��ب��ادرات  وحظيت 
على  وحمنها  وقعها  من  للتخفيف  والطارئة  الطبيعية  ال��ك��وارث  ح��االت 
�سعوب الدول ال�سقيقة وال�سديقة بتقدير املجتمع الدويل وكذلك ا�سهامها 

يف اإقامة امل�ساريع االإن�سانية واخلريية يف عدد من دول العامل.

)CARF( من جلنة اعتماد مرافق اإعادة التاأهيل الدولية
مركز كامربيدج للرعاية الطبية واإعادة التاأهيل 

يح�صل على �صهادة اعتماد لثالث �صنوات 
•• اأبو ظبي - الفجر

الرائد  املركز  التاأهيل"،  واإع��ادة  الطبية  للرعاية  كامربيدج  "مركز  اأعلن 
يف قطاع الرعاية الطويلة االأمد واإعادة التاأهيل، عن ح�سوله على �سهادة 
مرافق  اعتماد  "جلنة  من  �سنوات   3 ملدة  املمكنة  امل�ستويات  باأعلى  اعتماد 
اخلا�سة  املركز  خدمات  عن  وذلك   ،)CARF(  "اإعادة التاأهيل الدولية
امل��ق��ي��م��ن وامل��ت��ع��اجل��ن اخل��ارج��ي��ن م���ن االأط���ف���ال واليافعن  ب��امل��ر���س��ى 

والبالغن.   
الدولية" هي منظمة غري  التاأهيل  اإع��ادة  اعتماد مرافق  "جلنة  اأن  ُيذكر 
ربحية تعمل على تعزيز نوعية خدمات اإعادة التاأهيل عرب طرح جمموعة 
ال�سرورية  اال�ستق�سائيات  اإج��راء  العاملية، ف�ساًل عن  من معايري اجلودة 
التزامها  ل�سمان  امل��راف��ق  ه��ذه  �سمن 
حتقيق  ويتطلب  املطلوبة.  باملعايري 
اعتماد اللجنة التزام موؤ�س�سات اإعادة 
املقدمة  اجل����ودة  بتح�سن  ال��ت��اأه��ي��ل 
وفق م�ستويات ا�ستثنائية، اإىل جانب 
اخلا�سة  االحتياجات  على  الرتكيز 
وامل��م��ي��زة ل��ك��ل ف���رد وم��راق��ب��ة نتائج 

اخلدمات املُقدمة.
اال�ستق�سائيات  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  وب���ن���اًء 
املجراة، ُت�سدر اللجنة تقريراً مكتوباً 
ال���ت���ي تتميز  ال���ق���وة  ي��ب��ن م���واط���ن 
ال��ت��ي ينبغي  امل��راف��ق واجل��وان��ب  بها 
اأ�ساد تقرير  حت�سينها. وبهذا االإطار، 
للرعاية  كامربيدج  "مركز  بها  يتمتع  التي  اال�ستثنائية  باجلودة  اللجنة 
املتبعة،  وال��ربام��ج  العمل  وط��اق��م  مرافقه  م��ن  التاأهيل"  واإع����ادة  الطبية 

و�سواًل اإىل اخلدمات التي يقدمها واملمار�سات االأخالقية التي يتبعها.  
العاملية، قال د.  اإط��ار تعليقه على ح�سول املركز على �سهادة االعتماد  ويف 
الطبية  للرعاية  كامربيدج  ل�مركز  التنفيذي  الرئي�س  بودول�سكي،  ه��اورد 
اإجن��ازاً مهماً يكرم امل�ستويات  واإع��ادة التاأهيل: ت�سكل �سهادة االعتماد هذه 
جوانبه  مبختلف  امل��رك��ز  م��ن  امل��ُق��دم  وال��دع��م  االل���ت���زام  م��ن  اال�ستثنائية 
للمر�سى  التي نقدمها  املميزة  الرعاية  مل�ستويات  وتاأتي تقديراً  واأق�سامه، 

وعائالتهم ب�سورة م�ستمرة ويومية. 
التايل  التاأهيل  اإع���ادة  لقطاع  ريادتنا  تر�سيخ  يف  االإجن���از  ه��ذا  ُي�سهم  كما 
واأود  املتحدة واملنطقة ككل.  العربية  االإم��ارات  لالإ�سابات احل��ادة يف دول��ة 
اأن انتهز هذه الفر�سة الأعرب عن �سكري للجهود اال�ستثنائية التي قدمها 
التام  والتزامهم  ب�سغفهم  والأ�سيد  الهدف،  اإىل هذا  للو�سول  فريق عملنا 

والكامل يف مهمة وروؤية وقيم املركز. 
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املاأكوالت  اأو حتبني  االأكل،  هل تفرطني يف 
وتاأكلني  وال�ضكريات  ب��ال��ده��ون  الغنية 
الرئي�ضة؟  الطعام  وجبات  بني  ع�ضوائيًا 
من  ك��ث��رًا  ت�ضتهلكني  بذلك  اأن��ك  ت��درك��ني 
ت�ضتطيعني  ال  لكنك  احلرارية،  ال�ضعرات 
ال�ضيطرة على نف�ضك! ماذا لو متّكن التنومي 

املغناطي�ضي من م�ضاعدتك؟

ُتعترب اخليارات اجلديدة امل�سادة للكاآبة التي اقرتحتها درا�سة 
اأخرية مهمة الأن مر�سى كثريين ال يحرزون التقدم الكايف مع 
اإىل   10% اأن نحو  اليوم. والالفت  املتوافرة  الكاآبة  م�سادات 
%20 من النا�س يعانون حالة حادة من الكاآبة ت�ستمر طوال 

حياتهم.
وطالبة  وطبيبة،  الدرا�سة،  يف  اأوىل  باحثة  بروكر،  �سارا  تذكر 
نورثوي�سرتن:  كلية فينربغ للطب يف جامعة  دكتوراه يف  تعد 
)ُي�سّكل حتديد م�سارات جديدة بغية ا�ستهدافها خالل ت�سميم 

االأدوية خطوة مهمة نحو حت�سن عالج ا�سطرابات الكاآبة(.
اأجرت بروكر بحوثاً يف خمترب الباحث امل�سرف على الدرا�سة 
ب��روف�����س��ور متخ�س�س يف علم  وه���و  ك��ي�����س��ل��ر،  ج���اك  ال��دك��ت��ور 
االأع�ساب يف كلية فينربغ وعامل اأع�ساب يف نظام نورثوي�سرتن 

للطب.يف الدرا�سة، اكت�سف الباحثون للمرة االأوىل اأن م�سادات 
احللقات  الثالثية  الكاآبة  م�سادات  اأو   Prozac مثل  الكاآبة 
 .BMP ت�ستهدف م�ساراً يف احل�سن ُيدعى م�سارات اإ�سارات
يتاألف م�سار االإ�سارات من جمموعة من اجلزيئات يف اخللية 
تعمل معاً لتتحكم يف اإحدى وظائف اخللية اأو عدد منها. وعلى 
اإ�سارات،  امل�سار  االأول يف  اجل��زيء  يتلقى  بعدما  ال�سالل،  غرار 
ذ وظيفة اخللية. ُين�ّسط جزيئاً اآخر، وهكذا دواليك اإىل اأن ُتنفَّ

بروتني نوجني
الكاآبة، اخترب علماء  BMP يف  اأهمية م�سار  التاأكد من  بعد 
فئران  على  نوجن  ُي��دع��ى  ال��دم��اغ  يف  بروتيناً  نورثوي�سرتن 
ويحّفز   BMP م�سار  يعوق  اأن��ه  امل��ع��روف  من  الكاآبة.  تعاين 

خاليا ع�سبية جديدة يف عملية ُتدعى تكّون الن�سيج الع�سبي.
ح��ق��ن ال��ع��ل��م��اء ال��ف��ئ��ران ب��ن��وج��ن وراق���ب���وا ت���اأث���ريه يف امل���زاج 
باإخ�ساعهم تلك الفئران الختبارات اأمناط ال�سلوك التي تدل 
على الكاآبة والقلق. اإحدى اإ�سارات اإ�سابة الفئران بالكاآبة ميلها 
اأن جتاهد  ب��دل  ال��ذي��ل  م��ن  مُت�سك  عندما  بياأ�س  ال��ت��ديل  اإىل 
بحما�سة  حاولت  نوجن،  تلقيها  بعد  ولكنها  منت�سبة.  لتقف 
رفع نف�سها، يف حن بدت فئران جمموعة ال�سبط اأكرث مياًل 

اإىل اال�ست�سالم والكف عن احلركة.
ُو�سعت الفئران بعد ذلك يف متاهة ت�سّم اأجزاء معزولة )اآمنة( 
اأم���ان���اً(، ف��ب��دت ال��ف��ئ��ران ال��ت��ي تلقت  واأخ����رى مفتوحة )اأق����ل 
نوجن اأقل قلقاً وا�ستك�سفت م�ساحة اأكرب من املتاهة، مقارنة 

مبجموعة ال�سبط.

خطوة مهمة نحو حت�صني عالج 
ا�صطرابات الكاآبة

الكاجو خيار مفيد 
ل�صحة القلب

كيف ي�ضاعد على فقدان الوزن؟
تغيري  اإىل  ال��ب��داي��ة  يف  تتو�سلي  اأن  يجب  ال���وزن،  لفقدان 
التنومي  ي��ح��ق��ق  ون��ف�����س��ك. ال  امل�����اأك�����والت  ���س��ل��وك��ك جت����اه 
ين�سئ يف داخلك  النحافة بطريقة �سحرية بل  املغناطي�سي 
امل��رت��ب��ط��ة بتقدير  ال���ع���ادات وال��ق��ي��م  ق��وي��ة يف تغيري  رغ��ب��ة 
بالتم�سك باحلوافز  ي�سمح  واح��رتام اجل�سم، كذلك  ال��ذات 
االإيجابية على املدى الطويل وا�ستباق املواقف )اخلطرية( 
اأو  ال��ك��ربى،  امل��ت��اج��ر  يف  الت�سوق  اأو  مطعم،  اإىل  )ال��ذه��اب 

امل�ساركة يف ماأدبة طعام...(.
واالأ�سوات  ال�سور  جتديد  املغناطي�سي  التنومي  ي�ستطيع 
واالأح��ا���س��ي�����س داخ���ل ال���دم���اغ ال���ذي ال مي��ّي��ز ب��ن االأح���الم 
بهذه  حقيقية.  وك��اأن��ه��ا  العنا�سر  تلك  في�سّجل  وال���واق���ع، 
مثل  ال��دم��اغ  يف  امل�سّجلة  امل��واق��ف  ت��ك��رار  ي�سهل  الطريقة 
جتاهل التحلية اأو التلذذ بطبق خفيف اأو ا�سرتجاع الرغبة 

يف ممار�سة الريا�سة.

هل نتائجه �ضريعة؟
اجل�سم  يح�سل  اأن  يجب  لكن  �سريعاً،  التغيري  تالحظن 
حتى  تخ�سري  اأن  ميكنك  ينحف.  ك��ي  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  على 
جل�سات  اأربع  اإىل  عموماً  �ستحتاجن  �سهرياً.  كيلوغرامن 

املغناطي�سي  التنومي  اإىل جانب ح�س�س من  �ساعة،  مدتها 
ملمو�سة،  نتائج  لتحقيق  امل��ن��زل.  يف  يح�سل  ال��ذي  ال��ذات��ي 
االأ�سابيع  خ��الل  الذاتية  اجلل�سات  بتلك  تلتزمي  اأن  يجب 
االآليات  ترت�ّسخ  ك��ي  �سرورية  ف��رتة  اإن��ه��ا  االأوىل.  الثالثة 

اجلديدة.

كيف يكون م�ضار اجلل�ضة؟
هادئة  غرفة  يف  عينيك  وتغلقن  اجلل�سة  خ��الل  تتمددين 
وت�سمعن مو�سيقى خفيفة. ميتلئ الدماغ حن يتلقى بن 
خم�س وت�سع معلومات متزامنة. لذا ي�سعى املعالج اإىل جعله 
يتجاوب عرب تخفيف اال�سطرابات اخلارجية قدر االإمكان. 
لكن �سيكون اإيقاع كالمه �سريعاً لذا لن حت�سلي على وقت 
طويل للتفكري. يجب اأال يتكلم املعالج باإيقاع بطيء اأو رتيب 

واإال قد يتكا�سل الدماغ.
ولكن  ق�سرية  رمب��ا  م��دة  وه��ي  دقيقة،   15 اجلل�سة  ت���دوم 
ت���اأث���ري التنومي  اأط�������ول: حت���ت  ل���ف���رتة  امل��ت��اب��ع��ة  ت�����س��ع��ب 
بوترية  ويتعب   %100 بن�سبة  الدماغ  يعمل  املغناطي�سي، 
اأم����ام احل��ا���س��وب، وخالل  اأ����س���رع مم��ا يح�سل ع��ن��د ال��ع��م��ل 
ينام  قد  اأو  الرتكيز  متابعة  على  قادراً  يعود  ال  دقيقة   20

املري�س.

ماذا عن التقنيات امل�ضتعملة؟
لتن�سيط املوارد الداخلية، ي�ستعمل املعالج تقنيات الربجمة 
1972 عاملمِ لغات  ابتكرها يف عام  التي  اللغوية  الع�سبية 

وريا�سيات ومعالج نف�سي.
 تهدف هذه الطريقة اإىل تغيري خططنا ال�سلوكية لتطوير 

قدراتنا:
وتعانن  املاحلة  املاأكوالت  كبرية من  كمية  تاأكلن  كنت  اإذا 
تتخّيلي  اأن  يجب  ال�سيلوليت،  اأو  ج�سمك  يف  امل��اء  احتبا�س 

قطعة جافة من �سمك القد على ل�سانك وت�سعري باأثرها.
هل تعجزين عن مقاومة رغبتك يف التهام كوب من الكرميا 
بن�سخة  تخّيلها  ب��دل  لكن  التحلية  ب��ه��ذه  ف��ك��ري  املثّلجة؟ 
م��ل��ّون��ة يف و���س��ط جم���ال ال���روؤي���ة، غ����رّيي م��ك��ان��ه��ا وخّففي 
�ست�سمح  واالأ�سود.  باالأبي�س  وت�سّوريها  اجلاذبة  تفا�سيلها 

لك هذه الطريقة بتجاهل التحلية.
هل تفرطن يف االأك��ل يف املطاعم؟ يقرتح عليك املعالج اأن 
تتخيلي امراأة )�سخ�سية نحيفة واأنيقة حتبينها( يف املوقف 
نف�سه لكنها ترف�س اأكل املقبالت ثم تختار بكل �سرور �سلطة 

الفاكهة.
 �سرعان ما ي�سبح هذا ال�سلوك جزءاً منك وت�سبح النحافة 

ممكنة من دون م�ساعدة خارجية!

التنومي املغناطي�صي.. هل ي�صاعدك على التنحيف؟

ُتعترب  مقرم�سة،  خفيفة  وج��ب��ة  اإىل  ت��ت��وق  كنت  اإذا 
قب�سة من الكاجو خياراً مفيداً ل�سحة القلب، ح�سبما 

اأ�سارت درا�سة �سغرية.
يف  ب���ارزاً  مكاناً  دوم���اً  يحتّل  الكاجو  اأن  �سحيح 

خلطات اجلوزيات، اإال اأنه يعاين �سمعة �سيئة 
 20% على  يحتوي  اأن��ه  مبا  ال�سيء.  بع�س 
االأغذية  اإدارة  اأزال��ت��ه  امل�سبعة،  ال��ده��ون  من 
واالأدوي��ة االأمريكية من الالئحة ال�سحية 
اجلوزيات  اأن  اإىل  ت�����س��ري  ال��ت��ي  امل��درو���س��ة 
تخف�س خطر االإ�سابة مبر�س القلب عند 
تناولها كجزء من نظام غذائي ال يحتوي 
ع��ل��ى م��ق��دار ك��ب��ري م��ن ال��ده��ون امل�سبعة 

والكول�سرتول.
ل���ك���ن م���ع���ظ���م ال�����ده�����ون امل�������س���ب���ع���ة يف 

ال�سمع  حم�س  م��ن  ي��اأت��ي  الكاجو 
)ال���������س����ت����ي����اري����ك(، وه���و 

ُيعتقد  دهني  حم�س 
يف  ل������ه  ت������اأث������ري  اأال 
ال����ك����ول���������س����رتول يف 
الدم. وعندما اأ�ساف 

 56.6 51 متطوعاً 
غراماً من الكاجو اإىل 

غذائهم اليومي طوال 
اأ���س��اب��ي��ع، تراجع  اأرب��ع��ة 

م�����ع�����ّدل ال���ك���ول�������س���رتول 
 ،5% نحو  دم��ه��م  يف  ال�سيئ 

اتبعوا  ال���ت���ي  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ة 
خاللها نظاماً غذائياً م�سبوطاً.

رقاقات  امل�سبوط  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  �سمل 
ب��ط��اط��ا خم��ب��وزة ب���دل ال��ك��اج��و. وُع���دل���ت كمية 

 11% نحو  لت�سكال  اخلفيفتن  الوجبتن  هاتن 
ال�سعرات  م���ن  امل��ت��ط��وع��ن  ا���س��ت��ه��الك  م���ن جم��م��وع 

احلرارية. 
يحتوي كل 28.3 غراماً من الكاجو )نحو 18 حبة 
ُن�سرت  163 �سعرة حرارية.  متو�سطة احلجم( على 
ال���غ���ذاء ال�سريري  ال��درا���س��ة يف م��وق��ع جم��ل��ة  ن��ت��ائ��ج 

االأمريكية على �سبكة االإنرتنت.
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العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 2018/22
يرغب  اجلن�سية  هندي   الو  فالبيل  بازهيدات  علي  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
رخ�سة  مبوجب  للتجارة  الف�سي  اال�سيل  يف   ٪100 البالغه  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 

رقم:750120 وذلك اىل ال�سيد/حممد احمد ح�سن احمد العبدويل - اماراتي اجلن�سية.
تعديالت اخرى:تنازل مالك الرخ�سة اىل اخر وتغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل 

خدمات اىل موؤ�س�سة فردية
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
بعد  اليه  امل�سار  االجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   .
ا�سبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 148

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ باقر عبدالرحيم ا�سماعيل ال�سهالوي - اماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100٪ يف �ساوه لكي املالب�س والتي تا�س�ست 
ال�سيد/�ساجنوى دعا�س با�سوتو�س دعا�س  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:518839 اىل  بامارة 

-بنغالدي�سي اجلن�سية.
تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 153
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد عباملنان ماجو مياه - بنغالدي�سي اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100٪ يف الرخ�سة التجارية امل�سماة:جنوم الف�ساء 
لتجارة قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة تا�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:566948 

وذلك اىل ال�سيد/جاينال عبدين حممد ابول الكالم - بنغالدي�سي اجلن�سية.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 151
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ �سيخه حممد خليفة الغفلي - اماراتية اجلن�سية ترغب 
ال�سخر واحلجر لت�سميم احلدائق  البالغه 100٪ يف  البيع والتنازل عن كامل احل�س�س  يف 

مبوجب رخ�سة رقم:566504 وذلك اىل ال�سيد/حممد مامون قي�سر - بنغايل اجلن�سية.
تعديالت اخرى:تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب 

لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 146

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ فاطمه عبداحلميد حممد الع�سكر - اماراتية اجلن�سية 
جتارية  رخ�سة  مبوجب  ذ.م.م  امليزان  �سيدلية  يف   ٪51 البالغة  ح�س�سها  بيع  يف  ترغب 
رقم:628617 وذلك اىل ال�سيدة/فاطمه ابراهيم ح�سن �سامل املرزوقي اماراتية اجلن�سية كما 
ترغب ال�سيدة/بين�سى جون مانغا التو كاروتو متاى جون ، هندية اجلن�سية يف بيع ح�س�سها 

البالغة 49٪ فيها وذلك اىل ال�سيد/عبدال�سليم اريكادان ماماىل كوتى ، هندي اجلن�سية.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س على ذلك فعليه اتباع ال�سبل 

القانونية حيال ذلك
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 150
اماراتي   - الزرعوين  دورابي  عبدالرحيم  ا�سماعيل  ابراهيم  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبون  اجلن�سية  �سوري   - ح�سن  ال�سيد  اديب  حممد  وال�سيد/احمد  اجلن�سية 
كامل ح�س�سهم البالغة 100٪ وذلك اىل ال�سيد/حممد ابراهيم ا�سماعيل دورابي الزرعوين - اماراتي 
اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماه:ال�سركة النم�ساوية لل�سيارات امل�ستعملة وقطع غيارها ذ.م.م تا�س�ست بامارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:540128 ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة.
مت  فردية  موؤ�س�سة  اىل  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  من  القانوين  ال�سكل  تغيري  اخرى:مت  تعديالت 
ال�سركة  اىل  ذ.م.م  غيارها  وقطع  امل�ستعملة  لل�سيارات  النم�ساوية  ال�سركة  من  التجاري  اال�سم  تغيري 

النم�ساوية لل�سيارات امل�ستعملة وقطع غيارها
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . 
فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من 

تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

اإعالن بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/7331  الدائرة املطالبات الب�شيطة       

اىل املدعى عليه : �ساه نياز خان حممد 
املطالبات  الدائرة   2017/7331  : رقم  الدعوى  يف  ال�سارقة  اجرة  موؤ�س�سة   : املدعي  باأن  نعلمكم 
ب�سداد مبلغ وقدره  املدعي عليه  الزام   : اأعاله يطالب فيها  املذكورة  الدعوى  الب�سيطة قد رفع 
عن  وف�سال  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  وباال�سافة   ، درهم   )17090.76(
الفوائد القانونية بواقع 5٪ من تاريخ قيد الدعوى حتى تاريخ ال�سداد ، لذا يقت�سي ح�سوركم 
او  �سخ�سيا  االبتدائية  االحتادية  ال�سارقة  مبحكمة  رقم:154  الب�سيطة  املطالبات  دائرة  امام 
وذلك  امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة 
يوم املوافق:2018/2/12 ال�ساعة:9:30 �سباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�سار اليها اعاله 

بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 االحتادية االبتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
دعوى حل�شور اجتماع خربة     

يف الدعوى رقم 2017/6884    املطالبات الب�شيطة - ال�شارقة
ال�سيد: نافيد عابد عابد ح�سن  ب�سفتكم املدعي عليه 

باال�سارة اىل املو�سوع اعاله فاننا نحيطكم علما بانه قد تقرر موعد اجتماع اخلربة يف الدعوى 
ال�ساعة احل��ادي��ة ع�سر �سباحا - على ان يكون  امل���واف���ق:2018/2/11  ي��وم االح��د  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املكتب:امارة  عنوان   - عادل  ال�سيد/ي�سري  احل�سابي  اخلبري  مكتب  املحدد مبقر  االجتماع  مكان 
ال�سابع(  )الطابق  اوب���راي  ام��ام   - اون��ت��اري��و  ب��رج   - التجاري  - اخلليج  زاي��د  ال�سيخ  ���س��ارع   - دب��ي 
مكتب رقم:703 - يرجى التكرم باحل�سور اىل مقر مكتبنا يف املوعد املقرر اعاله وتزويدنا بكافة 
امل�ستندات الثبوتية التى تخ�س الدعوى املاثلة على ان تكون كافة امل�ستندات مرتجمة اىل اللغة 

العربية ح�سب اال�سول.
اخلبري احل�سابي/ي�سري عادل
مدقق ح�سابات بوزارة االقت�ساد رقم:495
خبري ح�سابي معتمد لدى وزارة العدل رقم:386

اعالن بالن�شر

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2017/28 تنفيذ مدين  
طالب التنفيذ: �سيفتالنا هوليت عنوانه: امارة دبي مر�سى دبي 1 لوريز يدن�سيا ديل مار مر�سى دبي الوحدة 
رقم 1 الطابق جي املنفذ �سده: دونالد �ستاركي عنوانه: االمارات امارة دبي مر�سى دبي 1 لوريز يدن�سيا ديل 
مار مر�سى دبي الوحدة رقم 1 الطابق جي انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/2/21 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف 
االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه امام اجلهة التي انيط بها 
البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae( وعلى راغبى 
ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمن ال يقل عن 20٪ من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع.وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات : نوع العقار ن�سيب املدعي �سيفتالنا 
هوليت من العقار املنطقة مر�سى دبي رقم االر�س 110 ا�سم املبنى الريزيدن�سيا ديل رقم العقار يف 01 امل�ساحة 

2.973.50 قدم مربع القيمة 3.850.000 درهم العلى عطاء. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12239 بتاريخ  2018/2/1
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2017/291 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: لويدز تي ا�س بي بنك بي.ال.�سي عنوانه: امارة دبي اجلمريا �سارع الو�سل مبنى لويدز 
ت�س ا�س بي مقابل حديقة ال�سفا الهاتف 043422000 املنفذ �سده: ك�سا�سزار باال�ساز واآخرون عنوانه: دبي 
بردبي العقار ال�سكني الكائن يف �سهالل �سور الين )b10( الوحدة رقم 302 - باالر�ساد انه يف يوم االربعاء 
العقار  بيع  اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف  املوافق 2018/2/21 
املو�سحة او�سافه ادناه امام اجلهة التي انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى املوقع االلكرتوين 
www.emiratesauction.ae( وعلى راغبى ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمن ال يقل عن ٪20 
من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع.وفيما يلي 
بيان او�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية املنطقة نخلة جمريا رقم االر�س 1117 رقم املبنى 1 ا�سم املبنى ال�سهلة 

رقم العقار 302 امل�ساحة 205.56 مرت مربع املقدرة ب�� 2.655.152 درهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن بيع  عقار بالن�شر املنفذ �شده

فى الدعوى رقم 2017/28 تنفيذ مدين  
طالب التنفيذ: �سيفتالنا هوليت عنوانه: امارة دبي مر�سى دبي 1 لوريز يدن�سيا ديل مار مر�سى دبي الوحدة 
رقم 1 الطابق جي املنفذ �سده: دونالد �ستاركي عنوانه: االمارات امارة دبي مر�سى دبي 1 لوريز يدن�سيا ديل 
مار مر�سى دبي الوحدة رقم 1 الطابق جي انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/2/21 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف 
االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه امام اجلهة التي انيط بها 
البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae( وعلى راغبى 
ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمن ال يقل عن 20٪ من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع.وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات : نوع العقار ن�سيب املدعي �سيفتالنا 
هوليت من العقار املنطقة مر�سى دبي رقم االر�س 110 ا�سم املبنى الريزيدن�سيا ديل رقم العقار يف 01 امل�ساحة 

2.973.50 قدم مربع القيمة 3.850.000 درهم العلى عطاء. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

اعالن بيع  عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم 2012/482 تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد عنوانه: امارة دبي بردبي �سارع خالد بن الوليد املنفذ �سده: علي ر�سا حممد 
c/o-517 منطقة  الذهب اجلديد منطقة رقم  �سوق  را�سد  ام��ام ميناء   املنخول  دبي  ام��ارة  �سريازي عنوانه: 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام  املوافق 2018/2/21  انه يف يوم االربعاء  القطار 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه على الراغبن يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع اجلهة التي انيط 
بها البيع )�سركة االمارات للمزادات HTTP://www.emiratesauction.ae( وذلك يف التاريخ املحدد 
قبل دخول  اال�سا�سي  الثمن  20٪ من  يقل عن  تاأمن ال  اي��داع  الدولة  ال�سراء من مواطني  راغبى  وعلى  اع��اله 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  املدنية وعلى من  االج��راءات  قانون  باملادة 301 من  املبينة  املواعيد  للبيع ويف 
وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع.وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات : او�ساف العقار عبارة عن 
وحده �سكنية املنطقة نخلة جمريا رقم االر�س 1124 رقم البلدية 0-381 امل�ساحة 144.08 مرت مربع رقم املبنى 1 

ا�سم املبنى احلتيمي رقم الوحدة 1008 القدمية التقديرية 2326294 درهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12239 بتاريخ  2018/2/1
اعالن بيع  عقار بالن�شر

فى الدعوى رقم 2012/482 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد عنوانه: امارة دبي بردبي �سارع خالد بن الوليد املنفذ �سده: علي ر�سا 
 c/o-517 حممد �سريازي عنوانه: امارة دبي املنخول امام ميناء  را�سد �سوق الذهب اجلديد منطقة رقم
منطقة القطار انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/2/21 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه على الراغبن يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع اجلهة 
وذلك   )HTTP://www.emiratesauction.ae للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التي 
الثمن  اي��داع تاأمن ال يقل عن 20٪ من  ال�سراء من مواطني الدولة  التاريخ املحدد اعاله وعلى راغبى  يف 
ي��ربره من  باعرتا�سه معززا مبا  التقدم  البيع  لديه اعرتا�س على  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  اال�سا�سي قبل 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع.وفيما يلي بيان او�ساف 
املمتلكات : او�ساف العقار عبارة عن ار�س املنطقة وادي ال�سفا 5 رقم االر�س 2673 رقم البلدية 664-7788 

امل�ساحة 327.85 مرت مربع رقم املبنى 64 القيمة التقديرية 2300000 درهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12239 بتاريخ  2018/2/1
اعالن بيع  عقار بالن�شر

فى الدعوى رقم 2012/482 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد عنوانه: امارة دبي بردبي �سارع خالد بن الوليد املنفذ �سده: علي ر�سا حممد 
c/o-517 منطقة  الذهب اجلديد منطقة رقم  �سوق  را�سد  ام��ام ميناء   املنخول  دبي  ام��ارة  �سريازي عنوانه: 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام  املوافق 2018/2/21  انه يف يوم االربعاء  القطار 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه على الراغبن يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع اجلهة التي انيط 
بها البيع )�سركة االمارات للمزادات HTTP://www.emiratesauction.ae( وذلك يف التاريخ املحدد 
قبل دخول  اال�سا�سي  الثمن  20٪ من  يقل عن  تاأمن ال  اي��داع  الدولة  ال�سراء من مواطني  راغبى  وعلى  اع��اله 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  املدنية وعلى من  االج��راءات  قانون  باملادة 301 من  املبينة  املواعيد  للبيع ويف 
وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع.وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات : او�ساف العقار عبارة عن 
وحده �سكنية املنطقة برج خليفة رقم االر�س 190 رقم البلدية 825-345 امل�ساحة 162.80 مرت مربع رقم املبنى 3 

ا�سم املبنى ب د بوليفارد بوديوم 29 رقم الوحدة 516 القيمة التقديرية 3154253. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12239 بتاريخ  2018/2/1
اعالن بيع  عقار بالن�شر

فى الدعوى رقم 2017/1412 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: �ستاندرد ت�سارترد بنك عنوانه: مركز دبي املايل العاملي منطقة بوابة مركز دبي املايل العاملي 
�سارع ال�سعادة مقابل ابراج االمارات وهيئة كهرباء ومياة دبي بناية رقم 1 املنفذ �سده: داكان كي�سور راتيالل- 
هندي اجلن�سية واخرون عنوانه: امارة ال�سارقة النهدة برج علياء مقابل �سحاري بجانب برج الكوثر الدور 
االول �سقة رقم B-1801 انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/2/21 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية 
ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه على الراغبن يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة 
مع اجلهة التي انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات HTTP://www.emiratesauction.ae( وذلك يف 
التاريخ املحدد اعاله وعلى راغبى ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمن ال يقل عن 20٪ من الثمن اال�سا�سي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
او�ساف   : املمتلكات  او�ساف  بيان  يلي  البيع.وفيما  التالية جلل�سة  ايام  ع�سرة  وامل�ساريف خالل  الثمن  كامل 
العقار عبارة عن ار�س ف�ساء رقم االر�س 113 املنطقة الق�سي�س ال�سناعية اخلام�سة رقم البلدية 248-131 

امل�ساحة 1338.27 مرت مربع القيمة التقديرية 12244253 درهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12239 بتاريخ  2018/2/1
اعالن بيع  عقار بالن�شر

فى الدعوى رقم 2017/1412 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: �ستاندرد ت�سارترد بنك عنوانه: مركز دبي املايل العاملي منطقة بوابة مركز دبي املايل العاملي 
�سارع ال�سعادة مقابل ابراج االمارات وهيئة كهرباء ومياة دبي بناية رقم 1 املنفذ �سده: ديباك راتيالل داكان- 
هندي اجلن�سية واخرون عنوانه: امارة ال�سارقة النهدة برج علياء مقابل �سحاري بجانب برج الكوثر الدور 
االول �سقة رقم B-1801 انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/2/21 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية 
ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه على الراغبن يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة 
مع اجلهة التي انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات HTTP://www.emiratesauction.ae( وذلك يف 
التاريخ املحدد اعاله وعلى راغبى ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمن ال يقل عن 20٪ من الثمن اال�سا�سي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
او�ساف   : املمتلكات  او�ساف  بيان  يلي  البيع.وفيما  التالية جلل�سة  ايام  ع�سرة  وامل�ساريف خالل  الثمن  كامل 
العقار عبارة عن ار�س ف�ساء رقم االر�س 113 املنطقة الق�سي�س ال�سناعية اخلام�سة رقم البلدية 248-131 

امل�ساحة 1338.27 مرت مربع القيمة التقديرية 12244253 درهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12239 بتاريخ  2018/2/1
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2017/291 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: لويدز تي ا�س بي بنك بي.ال.�سي عنوانه: امارة دبي اجلمريا �سارع الو�سل مبنى لويدز ت�س 
ا�س بي مقابل حديقة ال�سفا الهاتف 043422000 املنفذ �سده: جوليا ك�سا�سزار واآخرون عنوانه: اإمارة دبي 
بردبي العقار ال�سكني الكائن يف �سهالل �سور الين )b10( الوحدة رقم 302 - باالر�ساد انه يف يوم االربعاء 
العقار  بيع  اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف  املوافق 2018/2/21 
املو�سحة او�سافه ادناه امام اجلهة التي انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى املوقع االلكرتوين 
www.emiratesauction.ae( وعلى راغبى ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمن ال يقل عن ٪20 
من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع.وفيما يلي 
بيان او�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية املنطقة نخلة جمريا رقم االر�س 1117 رقم املبنى 1 ا�سم املبنى ال�سهلة 

رقم العقار 302 امل�ساحة 205.56 مرت مربع املقدرة ب�� 2.655.152 درهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12239 بتاريخ  2018/2/1
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2017/111 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد عنوانه: امارة دبي بناية البزن�س بوينت مكتب 401 خلف وكالة الني�سان 
لل�سيارات هاتف: 042946945 املنفذ �سده: نائل ال�سيد توفيق ال�سال عنوانه: دبي بردبي منطقة مر�سى دبي 
�سارع املم�سى مبنى �سدف 6 الطابق رقم 8 ال�سقة رقم 810 ز انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/2/21 ال�ساعة 
5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه امام اجلهة 
 )www.emiratesauction.ae التي انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى املوقع االلكرتوين
وعلى راغبى ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمن ال يقل عن 20٪ من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع.وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية املنطقة 
مر�سى دبي رقم االر�س 172 رقم املبنى 6 ا�سم املبنى ال�سدف 6 رقم الطابق 8 رقم العقار 810 امل�ساحة 131.88 

مرت مربع املقدرة ب�� 2.129.314 درهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12239 بتاريخ  2018/2/1
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2017/160 تنفيذ عقاري  
هرير  ام  ميثاء  عود  منطقة  بردبي  دبي  ام��ارة  عنوانه:  ذ.م.م  ون��دورز  اوف  �سيتي  فالكون  التنفيذ:  طالب 
املنفذ   043355539 رق��م:  هاتف   203 الثاين مكتب  الطابق  لال�ستثمار  املو�سى  بناية  الن�سر  ن��ادي  مقابل   2
الريامي للمحاماه  املختار مكتب  ايران موطنة  الدولة  نيا خليلي عنوانه: خارج  ا�سداله  �سده: مع�سومة 
واال�ست�سارات القانونية بامارة دبي طريق ال�سيخ زايد تيكوم مبنى ال�سعفار 1 مكتب رقم 2408 انه يف يوم 
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث  املوافق 2018/2/21  االربعاء 
املوقع  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التي  اجلهة  ام��ام  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
www.emiratesauction.ae( وعلى راغبى ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمن ال  االلكرتوين 
يقل عن 20٪ من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه 
قانون  م��ن   301 ب��امل��ادة  املبينة  امل��واع��ي��د  ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا 
االج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع.وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات : قطعة ار�س مبنية املنطقة وادي ال�سفا 2 رقم االر�س 173 امل�ساحة 

828.14 مرت مربع املقدره ب�� 5.000.000 درهم. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12239 بتاريخ  2018/2/1
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2017/13 بيع عقار مرهون  
 401 رق��م  مكتب  بوينت  البزن�س  بناية  بور�سعيد  دي��رة  دب��ي  ام��ارة  عنوانه:  التجاري  ابوظبي  بنك  التنفيذ:  طالب 
لبيب  حممد  ح��ازم  حممد  �سده:  املنفذ   0508650437 هاتف:   042946945 هاتف:  لل�سيارات  الني�سار  وكالة  خلف 
 R حممد اخل�سري عنوانه: امارة دبي بردبي منطقة وادي ال�سفا 6 �سارع ام �سقيم جممع باملريا رقم 3 فيال رقم 
PALMERA III-TH-09 بالقرب من حديقة الفورادا متحرك 0506536898 انه يف يوم االربعاء املوافق 2016/2/21 
ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة 
 ) http://www.emiratesauction.ae التي انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى املوقع االلكرتوين
وعلى راغبى ال�سراء ايداع تاأمن ال يقل عن 20٪ من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع.ولكل  �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم  املزاد ب�سرط ان 
ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة. وفيما يلي 
 R بيان او�ساف املمتلكات : نوع العقار ار�س وما عليها من بناء املنطقة وادي ال�سفا 6 رقم االر�س 2558 رقم املبنى

Palmera III-TH-09 امل�ساحة 214.10 مرت مربع التقييم 2.100.000.00 درهم مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12239 بتاريخ  2018/2/1
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2017/1507 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: طارق احمد ق�سومه عنوانه: االمارات امارة دبي مدينة دبي ديرة الق�سي�س ال�سناعية بالقرب 
من م�ست�سفى زليخه املنفذ �سده: عي�سى عبدالواحد عبدالقادر عبدالرحمن عنوانه: امارة دبي بردبي ال�سجن 
املركزي انه يف يوم االربعاء املوافق 2016/2/21 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التي انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى 
تاأمن ال يقل  ايداع  ال�سراء  ( وعلى راغبى   http://www.emiratesauction.ae املوقع االلكرتوين 
عن 20٪ من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع.ولكل  �سخ�س 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم  املزاد ب�سرط ان ال تقل هذه 
الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة. وفيما يلي 
بيان او�ساف املمتلكات : نوع العقار ح�سة يف عقار )ار�س وما عليها من بناء( املنطقة الرا�سدية رقم االر�س 

779 م�ساحة احل�سة 46.17 مرت مربع قيمة احل�سة 139987.44 درهم مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12239 بتاريخ  2018/2/1
اعالن قرار بالن�شر     

رقم الق�شية تنفيذ عقاري 2017/380  

عبدالرحمن  يا�سر  العك�سي(  بالتنفيذ  �سده  )املنفذ  التنفيذ  طالب  اع��الن 

يلي:  فاأنت مكلف مبا  بتاريخ 2018/1/28  ال�سادر  القرار  عبدالقادر مبوجب 

ارجاع مبلغ وقدره 173426 درهم وامل�ستلم من قبلكم من املحكمة وذلك ل�سدور 

املنال  �سركة  �سدها/  املنفذ  ل�سالح  املحكمة  خلزينة  التمييز  حمكمة  حكم 

للتطوير �س م ح وذلك للعم مبا جاء فيه ونفاذ مفعولة قانوناً.

 رئي�س ال�شعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12239 بتاريخ  2018/2/1
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة:الكوثر لل�ضحن واملالحة �ض.ذ.م.م
العنوان:مكتب رقم 533 ملك �سلطة موانئ دبي- ميناء احلمرية ال�سكل القانوين: 
التجاري:  بال�سجل  القيد  رق��م    555406 الرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذات 
التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   66858
قرار  مبوجب  وذل��ك  اأع��اله،  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2017/08/29 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
2017/7/03 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن ات�ض 
بي ايه لتدقيق احل�ضابات العنوان: مكتب 501 ملك �ساحي خلفان �ساحي بن متيم 
بور �سعيد هاتف: 042208803 فاك�س: 042208804 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية 

دائرة التخطيط والتطوير
موؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة 

حكومة دبي

العدد 12239 بتاريخ  2018/2/1
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ات�ض بي ايه لتدقيق احل�ضابات 
ال��ع��ن��وان: م��ك��ت��ب 501 م��ل��ك ���س��اح��ي خ��ل��ف��ان ���س��اح��ي ب��ن مت��ي��م ب���ور �سعيد 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   042208804 فاك�س:   042208803 هاتف: 
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية الكوثر 
دب���ي بتاريخ  ق����رار حم��اك��م  �����ض.ذ.م.م وذل����ك مب��وج��ب  لل�ضحن وامل��الح��ة 
2017/8/29  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/7/3  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات واالأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

دائرة التخطيط والتطوير
موؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة 

حكومة دبي
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املال والأعمال

�ضمن عرو�ض ربيع ال�ضارقة 
انطالق فعاليات بازار الربيع 
2018 يف مركز اأك�صبو ال�صارقة

•• ال�شارقة-الفجر:

الربيع  “بازار  معر�س  ال�سارقة  اك�سبو  مركز  يف  اخلمي�س  اليوم  ينطلق 
2018”، والذي تنظمه غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة بالتعاون مع �سركة 

بلواليت لتنظيم املعار�س، وي�ستمر حتى يوم االأحد الرابع من فرباير. 
ال�سارقة  رب��ي��ع  ع��رو���س  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  �سمن  ال���ب���ازار  وي��اأت��ي 
احلكومية  واجلهات  الدوائر  من  عدد  مع  بالتعاون  الغرفة  تنظمها  التي 
من  زواره����ا  وت�ستهدف  ب���االإم���ارة  اال�سرتاتيجين  وال�����س��رك��اء  واخل��ا���س��ة 

املواطنن واملقيمن وال�سياح يف خمتلف مدن ومناطق االإمارة.
عدد  يف  واملبدعات  االأعمال  ورائ��دات  ل�سيدات  جناحاً   50 املعر�س  وي�سم 
والبخور  وال��ع��ود  ال��ع��ط��ور  جت���ارة  تت�سمن  ال��ت��ي  املختلفة  االأن�����س��ط��ة  م��ن 
وخياطة  احلناء،  ونق�س  التجميل  وم�ستلزمات  وم�ستح�سرات  ولوازمها، 
املالب�س الن�سائية، وت�سميم الديكور وخدمات االأفراح، والتجميل واملاكياج، 
اأ�سهر  ت�ساميم  من  نخبة  املعر�س  ي�سم  حيث  والعبايات  ال�سيل  وعرو�س 
عامل  يف  املو�سة  �سيحات  اآخ��ر  �سيعر�سن  اللواتي  االإم��ارات��ي��ات  امل�سممات 

االأزياء االإماراتية واخلليجية.
ملا  اجلمهور  م��ن  وا�سعاً  ح�سوراً  الربيع  ب���ازار  معر�س  ي�سهد  اأن  ويتوقع 
يحتويه من ت�ساميم ع�سرية الأنواع من العبايات وال�سيالت واالأزياء الأبرز 
وجتمع  واخلليجي  االإماراتي  ال��رتاث  من  وامل�ستوحاة  املحلين  امل�سممن 

بن مزيج من الت�ساميم التقليدية واملعا�سرة.
وقالت هنا ال�سويدي رئي�س ق�سم املهرجانات والعرو�س يف غرفة ال�سارقة: 
اإىل حتفيز امل�سممات ورائ��دات االعمال االإماراتيات من  البازار يهدف  اإن 
خالل ت�سليط ال�سوء على منتجاتهن وم�ساعدتهن على فتح قنوات توا�سل 
ل��رتوي��ج منتجاتهن  االنت�سار  م��ن  امل��زي��د  اجل��م��ه��ور، وحتقيق  م��ع  ج��دي��دة 
ب�سعبية  يحظى  الربيع  ب��ازار  معر�س  ان  ال�سويدي  واأ�سافت  واإبداعاتهن. 
ال�سابقة يف ت�سليط ال�سوء على قطاع مهم  كبرية، حيث �ساهم يف دورات��ه 
يف عامل االأزياء املحلية واخلليجية اإذ تلقى اأزياء ال�سيلة والعباية اهتماماً 
املنطقة  لثقافة  اأ�سالتها ومتيزها، وعك�سها  ب�سبب  العامل  اأنحاء  كافة  من 

ب�سكل متميز.
وا�سارت ال�سويدي ان املعر�س ي�سم اإىل جانب االأزياء جمموعة متنوعة من 
العطور والعود ومواد التجميل واملجوهرات باالإ�سافة اإىل جميع احتياجات 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سحة  وم�ستح�سرات  واالإك�س�سوارات  والهدايا  العرائ�س 
اأجنحة ملوؤ�س�سات ت�سميم املالب�س واملتخ�س�سن يف تن�سيق الورود واأعمال 

الديكور ومنظمي حفالت الزفاف واملطاعم واملقاهي املختلفة.
ت�سجيع  اإىل  ي�سعى  ال�سارقة  غرفة  تنظمه  ال��ذي  ال��ب��ازار  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
بالتعبري  القطاع  هذا  يف  العامالت  االإماراتيات  االأعمال  ورائ��دات  �سيدات 
عن طموحاتهن ليتمكّن من امل�ساهمة يف دعم االقت�ساد الوطني والرتويج 
تقدمي  خ��الل  م��ن  والع�سرية،  وال��رتاث��ي��ة  وال��ي��دوي��ة  املحلية  لل�سناعات 
االأع��م��ال يف  رائ���دات  دور  لتعزيز  اجل���ودة،  اأعلى م�ستوى من  خدمات على 

القطاع اخلا�س.
ويفتتح املعر�س الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع �سركة “بلواليت لتنظيم 
م�ساء  الرابعة  ال�ساعة  االأول من  يومه  ال��زوار يف  اأم��ام  اأب��واب��ه  املعار�س”، 
ظهراً   12 ال�ساعة  م��ن  “البازار”  اأي���ام  باقي  ويف  ل��ي��اًل،  العا�سرة  ولغاية 
ال�سغرية  امل�ساريع  اأ�سحاب  منتجات  البازار  ويت�سمن  م�ساء.   10 ولغاية 
واملتو�سطة وم�ساريع االأ�سر املنتجة، باالإ�سافة اإىل عر�س اأزياء للم�ساركن 

يف املعر�س الأول مرة بال�سارقة.

تعيني كورنيليا اإرهاردت مديرًا عامًا جديدًا 
لفندق  »اإم داون تاون - ميلينيوم « بدبي

•• اأبوظبي-الفجر: 

كورنيليا  ال�سيدة  تعين  عن  ميلينيوم”  من  ت��اون  داون  اإم  فندق”  اأعلن 
اإرهاردت مديراً عاماً جديداً للفندق. وقبل تعيينها، �سغلت اإرهاردت من�سب 
املدير العام يف فندق ن�سيمة روي��ال ذو اخلم�س جنوم يف دب��ي، وال��ذي كان 
با�سم فندق رادي�سون رويال. و�ستحافظ من خالل من�سبها  ُيعرف �سابقاً 
احلايل على التمّيز يف اخلدمة ومبا يتما�سى مع اأرقى معايري االألفية. كما 
تت�سّمن م�سوؤولياتها الرئي�سية التعاون مع فريق العمل يف الفندق على دفع 
242 غرفة وجناحاً  ال�  النمو اال�سرتاتيجي وزي��ادة االإي��رادات من خالل 
املذهلة التي يحت�سنها الفندق، ف�ساًل عن اخليارات املُتعّددة لتناول الطعام، 

املتطّورة،  االج��ت��م��اع��ات  ق��اع��ات 
ي�سّم  ال��ذي  ال�سحي  واملنتجع 
�سية  اأحدث التجهيزات التخ�سّ
على  وتعليقاً  امل�ستوى.  عاملية 
العام،  املدير  مبن�سب  تعيينها 
ق��ال��ت ال�����س��ي��دة اإره�������اردت: اإنه 
ل�سرف عظيم وحتدٍّ جديد باأن 
اأتوىل من�سب املدير العام لهذا 
ال���ذي يتمّتع  امل��رم��وق  ال��ف��ن��دق 
ب�سمعة مرموقة ورا�سخة كخيار 
رائد لرجال االأعمال، والوجهة 
امل���ث���ال���ي���ة ل���ع�������س���اق ال���رتف���ي���ه. 
موا�سلة  اإىل  ّق���دم���اً  واأت���ط���ل���ع 
املُتمّيز  الفريق  ه��ذا  مع  العمل 
متيزه  على  للتاأكيد  الفندق  يف 
الفنادق االأكرث رواجاً يف  كاأحد 

دبي. ومن اجلدير بالذكر باأن اإرهاردت تتمتع ب�سنوات طويلة من اخلربة 
عملها  خالل  من  اكت�سبتها  ال�سيافة،  �سناعة  قطاع  يف  الدولية  القيادية 
الأكرث من 40 عاماً يف هذا املجال، حيث عملت ملدة 10 �سنوات يف معظم 
واملرموقة يف  املمّيزة  اإىل جهودها  اإ�سافة  الفاخرة.  فنادق منطقة اخلليج 
الفنادق احل��ائ��زة على  اأرق���ى  م��ن  العمل الأك��رث م��ن ثالثة عقود يف بع�س 
من�سبها  على  وباالعتماد  العامل.  حول  دول  خم�سة  من  اأك��رث  يف  اجلوائز 
كمدير عام يف بيئات تناف�سية و�سعبة، ف�ساًل عن اأدائها املرتكز على معايري 
ذات  الفنادق  من  العديد  بافتتاح  “اإرهاردت”  قامت  اخل��دم��ة،  يف  التمّيز 

اخلم�س جنوم، اإ�سافة اإىل اإعادة ت�سنيفها وحتديثها.

خالل اجتماعه بفريق عمل الوزارة

وزير تطوير البنية ي�صدد على اأهمية ادراج منظومة االبتكار مب�صاريع البنية التحتية
•• دبي- الفجر:

ت��راأ���س م��ع��ايل ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���س عبداهلل 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزي�����ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 
التحتية، اجتماع فريق عمل ال��وزارة الذي 
عقد مبكتبها يف املنطقة ال�سمالية بح�سور 
����س���ع���ادة ال���وك���ي���ل امل��ه��ن��د���س ح�����س��ن جمعة 
امل�ساعدين  ال���وك���الء  و���س��ع��ادة  امل��ن�����س��وري، 
ناق�س  وق��د  وامل��وظ��ف��ن،  االإدارات  وم����دراء 
للمرحلة  ال������وزارة  ع��م��ل  االج��ت��م��اع خ��ط��ة 
م���ع���ايل وزي�����ر تطوير  امل��ق��ب��ل��ة. وا���س��ت��م��ع 
عمل  فريق  اجتماع  خ��الل  التحتية  البنية 
تقنية  اإدارة  من  مف�سل  �سرح  اإىل  ال���وزارة 
امل�ستقبلية  عملها  خطة  ح��ول  امل��ع��ل��وم��ات، 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى منظومة  ت�����س��ت��ه��دف  ال��ت��ي 
امل�ساريع واأمتتة االإج��راءات الداخلية  اإدارة 
بداأ  الهند�سية  واالخت�سا�سات  والعمليات 
من مرحلة التخطيط اإىل ال�سيانة واإدارة 

اأ�سول املباين والطرق.
كما ت�ستهدف كذلك تطوير نظم ت�ستهدف 
حتقيق التكامل والربط الذكي بن اأنظمة 
ال�������وزارة امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ت��ح�����س��ن االإج�������راءات 
ب�سكل  الدقيقة  البيانات  على  واحل�����س��ول 
�سريع، االمر الذي يدعم القيادة يف عملية 
اتخاذ القرار، كما �ستعمل الوزارة اإىل الربط 
الذكي مع خمتلف �سركائها لت�سهيل عملية 
احل�سول على املعلومات وانهاء االإجراءات 
البنية  مل�ساريع  امل�سرتك  بالعمل  املتعلقة 

التحتية مبختلف اإمارات الدولة. 
الت�سغيلية  اخل���ط���ة  امل��ج��ت��م��ع��ون  ون��اق�����س 
تنفيذ  �سمان  ت��دم  ب��دوره��ا  والتي   2018
منظومة التميز احلكومي من خالل متكن 
الرفاهية  حتقيق  م��ن  احلكومية  اجل��ه��ات 
اأر�س  على  واملقيمن  للمواطنن  وال�سادة 
الوطن، وحتقيق تطلعات وتوقعات املجتمع 
ب��اأع��ل��ى درجات  يف احل�����س��ول ىل اخل��دم��ات 

الدولة  توجهات  ودع��م  والفعالية  الكفاءة 
يف جمال االبتكار، ما يحقق تطلعات دولة 
ومكانة  التناف�سية  م��وؤ���س��رات  يف  االم����ارات 

رائدة عامليا.
تطوير  ل���وزارة  الت�سغيلية  اخل��ط��ة  وت�سم 
ا�سرتاتيجين  ه��دف��ن  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
التكاملية  �سمان  يف  االأول  يتمثل  رئي�سن 
م�ساريع  وتنفيذ  تخطيط  يف  وال�سمولية 
القدرة  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
التطورات  وم��واك��ب��ة  ل��ل��دول��ة  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
العاملية يف جمال البنية التحتية، فيما يدعم 
الهدف اال�سرتاتيجي  الثاين تعزيز كفاءة 
االحتادية  التحتية  البنية  اأ�سول  وفعالية 
ا�ستدامتها.  وكذلك  املحافظة على  بهدف 

التطبيقات  مناق�سة  االج��ت��م��اع  خ���الل  مت 
الذكية » I Auditor » التي يتم خاللها 
عملية  الإدارة  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف  ا�ستخدام 
ال��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى ج����ودة امل�����س��اري��ع وحت�سن 
النظام  يتميز  حيث  امل��واق��ع،  يف  ال�سالمة 
ال���ذي يعد م��ن االأن��ظ��م��ة الرائدة  اجل��دي��د 
بالقدرة  االم��������ارات  دول�����ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
البيانات  ف���ري���ق، وج��م��ع  م���ع  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 
غ��ري حم���ددة، وحت��دي��د امل��ك��ان ووق���ت عمل 
التدقيق اآليا، باالإ�سافة اإىل اإمكانية قيامه 
ومتابعتها،  الت�سحيحية  االإج���راءات  بعمل 
التفتي�س،  عمليات  يف  ال��ف��وري  والتوا�سل 
واإ�سدار التقارير والو�سول اإىل التحليالت 
وارفاقها  املالحظات  ت�سوير  عن  ف�سال   ،

يف التقرير عند البند املخالف ، اإىل جانب 
�سرعة اعتماد التقارير )اعتماد الكرتوين(. 
كما ا�ستمع معايل الدكتور املهند�س كذلك 
اإىل �سرح مف�سل حول �سري العمل مب�سروع 
مبنى اجلن�سية واالإقامة باإمارة اأم القيوين 
الثالث  ال��رب��ع  خ��الل  منه  االنتهاء  املتوقع 
 3 2018، ويتكون من  من العام اجل��اري 
اأر�سي واأول وثان، وي�سمل الطابق  طوابق، 
الرئي�سية  ال�����س��اح��ة  ل��ل��م�����س��روع  االأر�����س����ي 
للمبنى واملداخل، وق�سم االإقامات واأذونات 
الدخول، ف�ساًل عن ق�سم اجلن�سية، وقاعات 
تدريب، واأخرى للمحا�سرات الكربى، وناٍد 
اإ�سافة مل�سلى رجال  �سحي اآخر اجتماعي، 
واآخر لل�سيدات، بينما ي�سمل الطابق االأول 

امل�ساندة  واخل��دم��ات  امل����وارد  اإدارة  مكاتب 
و�سوؤون  االإق��ام��ة  نيابة  واإدارة  وملحقاتها 
الطابق  ي�سم  حن  يف  واملحكمة،  االأج��ان��ب 
الثاين مكتب املدير العام واالأق�سام التابعة 

له واإدارة متابعة املخالفن واالأجانب.
واالإقامة  اجلن�سية  مبنى  م�سروع  وي�سمل 
باأم القيوين كذلك بوابات الدخول ومبنى 
للخدمات الكهربائية وامليكانيكية وحمطة 
املتطلبات  ح�سب  ال�����س��رف  م��ي��اه  م��ع��اجل��ة 
االأ���س��ل��ي��ة ل��ل��م�����س��روع. وق����ال م��ع��ايل وزير 
اليوم على  التحتية:” نحن  البنية  تطوير 
اأع���ت���اب ان��ط��الق ف��ع��ال��ي��ات ���س��ه��ر االإم�����ارات 
لالبتكار االمر الذي يتطلب منا بذل املزيد 
نهج عمل لدى خمتلف  من اجلهد جلعله 
املبادرات  اإط�����الق  م���ن  ال�������وزارة،  ق��ط��اع��ات 
منظومة  تدعم  التي  االبتكارية  وامل�ساريع 
البنية  ب��ت��ط��وي��ر  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��������وزارة  ع��م��ل 
التي  املكت�سبات  على  واملحافظة  التحتية، 
اإىل جانب  املجال،  ذلك  الدولة يف  حققتها 
االبتكارية  للم�ساريع  االأم��ث��ل  اال�ستغالل 

الداعمة لال�ستدامة والبيئة«.  
اأ�سحى  احل��ك��وم��ي  التميز  اإن  واأ�ساف:” 
م��ط��ل��ب��ا م��ل��ح��ا ت�����س��ع��ى اإل���ي���ه ح��ك��وم��ة دولة 
االإم����ارات واأح���د اأه��م امل��وؤ���س��رات التي تقدم 
ت�سورا وا�سحا عن جودة اخلدمات املقدمة 
لروؤية  حتقيقا  امل��ت��ع��ام��ل��ن  ا���س��ع��اد  ب��ه��دف 

االإمارات 2021 واأجندتها الوطنية«:
واأ�سار معاليه اإىل اأن املرحلة املقبلة تتطلب 
من فريق العمل مزيدا من اجلهد واالبتكار 
عرب  مت�سارعة  بوترية  واالإجن���از  العمل  يف 
تكامل االأدوار داعيا فريق عمل الوزارة اإىل 
التميز و�سرورة تر�سيخ ثقافة عمل ت�سجع 
تطلعات  لتحقيق  وال���ري���ادة  االب��ت��ك��ار  على 
االأوىل  املركز  احلكومة يف �سعيها للو�سول 
ال�سعادة  وحتقيق  امل��ج��االت  �ستى  يف  عامليا 

للمواطنن واملقيمن على اأر�س االإمارات.

تعزيزًا للقدرات التناف�ضية وبيئة اال�ضتقرار واالزدهار يف االإمارة

ال�صارقة الإدارة االأ�صول تطلق ا�صرتاتيجيتها 
املوؤ�ص�صية اجلديدة لالأعوام 2020-2018

موا�صالت االإمارات توفر 47 مليون لرت مياه من خالل الغ�صل اجلاف للمركبات
امل�ساريع  اأح���د  اجل���اف  الغ�سيل  م�سروع 
هذا  يف  املوؤ�س�سة  تتبّناها  التي  ال��رائ��دة 
العديد  للم�سروع  ب��اأن  مو�سحاً  ال�ساأن، 
ال�سعيدين  على  االإيجابية  االآث���ار  م��ن 
يف  ذل��ك  ويتمّثل  واالق��ت�����س��ادي،  البيئي 
وق���ف ه���در م��الي��ن ال��ل��رتات م��ن املياه 
وهو  �سنوياً  اجل��اف  الغ�سيل  خ��الل  م��ن 
ما يتناق�س مع االأ�ساليب التقليدية يف 
غ�سيل املركبات، اإىل جانب عدم اقت�سار 
اخل���دم���ة ب��غ�����س��ي��ل امل���رك���ب���ة ف��ق��ط اإمن���ا 
طويلة  حماية  وت��وف��ري  اأي�����س��اً  تلميعها 
املركبة، وذل��ك عرب تقنية  االأم��د ل�سبغ 
وتلميع  تنظيف  يف  ت�سهم  والتي  النانو 

وحماية املركبة. 
ب��ه��اء روا���س��دة مدير  اأو���س��ح  م��ن جانبه 

••  دبي–الفجر:

ك�سفت موا�سالت االإمارات عن توفريها 
املياه خالل عام  47.3 مليون لرت من 
الغ�سيل  م�����س��روع  خ����الل  م���ن   2017
العام  ا�ستفادت  حيث  للمركبات،  اجلاف 
من  م��رك��ب��ة  األ���ف   238،719 امل��ا���س��ي 
امل�سروع، مبا يوؤكد التزام املوؤ�س�سة بتعزيز 
وم�ساعي  اخل�سراء  التنمية  ممار�سات 
احلفاظ على البيئة ال��ذي بات ج��زءاً ال 
يتجزاأ من امل�سوؤوليات والواجبات امللقاة 
على عاتقها اإزاء املجتمع واأفراده وجتاه 

البيئة مبكوناتها كافة.
املدير  الهرمودي  عامر  املهند�س  واأّك���د 
الفنية  اخل���دم���ات  ل���دائ���رة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مب���وا����س���الت االإم����������ارات، ع���ن اع���ت���زازه 
الغ�سيل  وح���دة  حققته  ال���ذي  ب��ال��ن��ج��اح 
47 مليون  ت��وف��ري  اجل����اف م��ن خ���الل 
موؤكداً   ،2017 خ���الل  امل��ي��اه  م��ن  ل��رت 
تعد  باملوؤ�س�سة  الغ�سيل اجلاف  اأن وحدة 
االإمارات  موا�سالت  لتوجهات  جت�سيداً 
نحو تعزيز ممار�سات التنمية اخل�سراء 
وم�ساريعها  م����ب����ادرات����ه����ا  ج���م���ي���ع  يف 
يواكب  الذي  االأم��ر  املقدمة،  وخدماتها 
خطط القيادة الر�سيدة لتحقيق التنمية 
امل�ستدامة ال�ساملة، ويتما�سى مع الروؤية 
دول  اأف�سل  ن�سبح من  اأن  الطموحة يف 

العامل بحلول عام 2021.
تبذل  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  ال��ه��رم��ودي  واأ����س���ار 
ا�ستهالك  ل��رت���س��ي��د  ن���وع���ي���ة  ج����ه����وداً 
اأ�سحى  ال��ب��ي��ئ��ي��ة، ح��ي��ث  امل���ي���اه وامل������وارد 

ال���وح���دة  اأن  اجل������اف  ال��غ�����س��ي��ل  وح������دة 
ا�ستطاعت يف عام 2017 تقدمي خدمة 
األف   238،719 ل����  اجل����اف  ال��غ�����س��ي��ل 
مدرب  عامل   125 خ��الل  م��ن  مركبة، 
العقود  بح�سب  للوحدة  تابعن  وموؤهل 
امل���ربم���ة م���ع امل��وؤ���س�����س��ة، ح��ي��ث حتر�س 
ال��وح��دة ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام م���واد �سديقة 
للبيئة ال ت�سبب �سرراً للمركبة، مطابقة 
البيئية  واال����س���رتاط���ات  ل��ل��م��وا���س��ف��ات 
االي���زو اخلا�سة  ���س��ه��ادات  وح��ائ��زة على 
 ISO 9001 & ISO( بالبيئة وهي
الغ�سيل  اأن خدمة  14001(، مو�سحاً 
اجلاف متتاز اأي�ساً ب�سرعة االإجناز �سمن 
فرتة زمنية وجيزة ال تتعدى الع�سرون 
دقيقة، مقابل مبلغ يرتاوح ما بن 15 

املوقع وحجم  بح�سب  دره��م   25 وحتى 
املركبة. واأفاد روا�سده اأن خدمة الغ�سيل 
اإم���ارات  ث��الث  تقدميها يف  يتم  اجل���اف 
ومتخ�س�سة  م��درب��ة  عمالة  خ��الل  م��ن 
اأك���رث من  امل��ربم��ة، يف  ال��ع��ق��ود  وبح�سب 
اأب��رزه��ا م��زي��د م��ول باإمارة  12 م��وق��ع��اً 
يف  الواقعة  االإم���ارات  وجمعية  اأبوظبي، 
باإمارة  والقرهود  املطينة  وع��ود  الطوار 
ال�سارقة،  اإم��ارة  دبي، و�سحارى مول يف 
وزارة  يف  اخل���دم���ة  ت���ق���دمي  ج���ان���ب  اإىل 
الب�سرية  امل���وارد  ووزارة  املجتمع  تنمية 
وم�ست�سفى  دب��ي  وم�ست�سفى  والتوطن 
دبي  اإم��ارة  را�سد يف  و م�ست�سفى  لطيفة 
الوحدة  اأن  امل��واق��ع. يذكر  وغ��ريه��ا م��ن 
الأربع  امل��م��ت��دة  م�سريتها  خ��الل  متكنت 

•• ال�شارقة-الفجر:

االأ�سول،  الإدارة  ال�سارقة  �سركة  اأطلقت 
ال�سارقة،  حلكومة  اال�ستثمارية  ال��ذراع 
موؤخرا خطتها اال�سرتاتيجية املوؤ�س�سية 
 ،2020-2018 ل���الأع���وام  اجل���دي���دة 
والرامية اإىل حت�سن القدرات التناف�سية 
الإمارة ال�سارقة، وتنمية مواردها املالية، 
تعزيز  ي�سهم يف  اأ���س��ول��ه��ا، مب��ا  وت��ن��وي��ع 
احتياجات  ويلبي  واالزده��ار،  اال�ستقرار 

املواطنن واملقيمن. 
اال�سرتاتيجية  اإط�����الق  ح��ف��ل  وح�����س��ر 
اأق��ي��م يف فندق هيلتون  ال��ذي  اجل��دي��دة 
الرئي�س  ال�سايغ،  وليد  �سعادة  ال�سارقة، 
االأ�سول،  الإدارة  ل��ل�����س��ارق��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التنفيذي  امل��دي��ر  احل��وط��ي،  واإب��راه��ي��م 
كبري  وع��دد  امل�ساندة،  اخل��دم��ات  لقطاع 
واملدراء  ال�سركة  يف  العليا  القيادات  من 
التنفيذين، وروؤ�ساء االإدارات واالأق�سام، 
وامل�ساريع  ال�سركة  موظفي  م��ن  وجمع 

التابعة لها. 
وتتمثل روؤية ال�سركة وفقاً ال�سرتاتيجية 
�سهرة  تكت�سب  اأن  يف   2020-2018
اال�ستثمارية  ال������ذراع  ب�سفتها  ع��امل��ي��ة 
حل��ك��وم��ة ال�����س��ارق��ة، وذل����ك م���ن خالل 
اإن�ساء اقت�ساد تناف�سي يف االإمارة، وتعين 
اأق�سى  لتحقيق  االأك��ف��اء  املتخ�س�سن 
ق��در م��ن ال��ع��وائ��د ال��ن��اجت��ة ع��ن اأن�سطة 
خمتلف  يف  االأ���س��ول  واإدارة  اال�ستثمار 

م�ساريع ال�سارقة الإدارة االأ�سول. 
اأ�سا�سية  قيم  �ست  على  ال�سركة  وتعتمد 

لتحقيق اأهدافها، وهي خدمة العمالء، 
وال���������س����رع����ة، واالب�����ت�����ك�����ار، وال���ت���ك���ام���ل، 
والتعاون، واملجتمع. حيث ت�سع عمالئها 
مقدمة  يف  خدماتها  لهم  ت��ق��دم  ال��ذي��ن 
اهتماماتها عند اتخاذ القرارات، وتعمل 
يف الوقت ذاته على اال�ستجابة للتغرّيات 
ب�سرعة  واخلارجية  الداخلية  البيئة  يف 

وفعالية ل�سمان ا�ستمرار �سري العمل. 
كما ت�سعى ال�سارقة الإدارة االأ�سول نحو 
االب��ت��ك��ار، وال��ت��م��ّي��ز، واجل����ودة يف جميع 
امل�سوؤولية  وتتحمل  واأعمالها،  اأن�سطتها 
بنزاهة  االأع�����م�����ال  ه�����ذه  ع����ن  ال���ك���ام���ل���ة 
جانب  اإىل  وتقف  ومهنية،  واح��رتاف��ي��ة 
وتعتز  وموظفيها  وعمالئها  �سركائها 
التزامها  ج��ان��ب  اإىل  م��ع��ه��م،  ب��ال��ت��ع��اون 
الرفاه  ون�سر  ال��رخ��اء  بتحقيق  ال��دائ��م 

وال�سعادة يف املجتمع.  
الربحية  ل�����س��م��ان  ال�����س��رك��ة  وت��ع��ت��م��د 
والنجاح، وفقاً ال�سرتاتيجيتها اجلديدة، 
من  واال���س��ت��ف��ادة  التنفيذ،  ���س��رع��ة  ع��ل��ى 
ب�سرعة  وال���ت���ح���رك  امل���ت���اح���ة،  ال��ف��ر���س 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سفقات،  الإب����رام  وحكمة 
باحلد  يلتزم  نهج معتدل  االعتماد على 
االأدنى من التعر�س للمخاطر، وكذلك 
واملوؤهلة  الكافية  الب�سرية  املوارد  توفري 
الدعم  اإىل جانب  بكفاءة،  باملهام  للقيام 

االإداري من قبل االإدارة العليا.
وحددت اال�سرتاتيجية التي مت التو�سل 
ب����ن جميع  ال����ت����ع����اون  ب��ف�����س��ل  اإل���ي���ه���ا 
اأولويات  ال�سركة،  يف  واالأق�سام  االإدارات 
دائرة  بامل�ساهمن  لديها  العالقة  ذوي 

واحلكومة،  بال�سارقة،  املركزية  املالية 
الت�سريعات  وامل�����س��رع��ن  وامل��ت��ع��ام��ل��ن، 
وال�سركاء  وامل����وظ����ف����ن،  وال����ق����وان����ن، 
امل�سوؤولية  واملجتمع  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ن، 

االجتماعية. 
واأك����د ���س��ع��ادة ول��ي��د ال�����س��اي��غ اأن اخلطة 
اال�سرتاتيجية اجلديدة لل�سركة تاأتي يف 
اإطار روؤية احلكومة الر�سيدة، وتوجيهات 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
املجل�س  ال��ق��ا���س��م��ي، ع�����س��و  ب���ن حم��م��د 
بتنمية وتطوير  ال�سارقة،  االأعلى حاكم 
لل�سركة،  اال�ستثمارية  االأ�سول  وتنويع 
ب�سكل يدعم خطط احلكومة وتوجهاتها 

خالل االأعوام املقبلة.
الإدارة  ال�سارقة  “تعمل  �سعادته:  وق��ال 
االأ�سول على تنمية ا�ستثمارات احلكومة 
وزي����������ادة ن�������س���ب ال���رب���ح���ي���ة وم����ع����دالت 
احلوكمة  مبعايري  االل��ت��زام  م��ع  النمو، 
يف  وامل�ساهمة  والت�سريعات،  وال��ق��وان��ن 
وتطوير  املجتمع،  بخدمة  ذات��ه  ال��وق��ت 
اأو���س��ع واأك���رث ا�ستدامة  ع��الق��ات ت��ع��اون 
مع امل�ستثمرين وال�سركاء من املوؤ�س�سات 

العامة واخلا�سة«.
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س  واأ������س�����ار 
اأن  اإىل  االأ�������س������ول  الإدارة  ال�������س���ارق���ة 
جاءت  اجلديدة  اال�سرتاتيجية  اخلطة 
حلكومة  املالية  االأه���داف  مع  من�سجمة 
ال�����س��ارق��ة، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى االأول���وي���ات 
وامل�ساريع  ب��اال���س��ت��ث��م��ارات  يتعّلق  فيما 
ال��ع��ق��اري، واإدارة  اجل��دي��دة، وال��ت��ط��وي��ر 
االأ�����س����ول، وال��ق��ط��اع��ات االأخ�����رى التي 

عوائد  وحتقق  عالية  منو  فر�س  متلك 
واأ�����س����اف وليد  ل��ل��م��ج��ت��م��ع.  اإي���ج���اب���ي���ة 
بجهود  ال��ع��م��ل،  “�سنوا�سل  ال�����س��اي��غ: 
م�ساهمينا  ودع��م  و�سركائنا،  موظفينا 
وتناف�سية  تنوع  تعزيز  ومتعاملينا، على 
وح��ي��وي��ة اق��ت�����س��اد اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة، مع 
امل�سوؤولية  مب��ع��اي��ري  امل��ط��ل��ق  ال��ت��زام��ن��ا 
ورح  البيئية  واال���س��ت��دام��ة  االجتماعية 
م�ساريعنا  ك��اف��ة  يف  واالب��ت��ك��ار  االإب������داع 
ومبادراتنا، داخل دولة االإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة وخ���ارج���ه���ا«.   و�سملت اخلطة 
اال�سرتاتيجية حتديد اآفاق العمل للعام 
2018 ب�سكل خا�س، ولالأعوام 2018-
 2025 2020، ومن ثم لالأعوام من 
وما بعد، والتوجهات امل�ستقبلية لل�سركة 
واإدارة  على �سعيد اال�ستثمار والتطوير 
اإىل حت��دي��د عنا�سر  اإ���س��اف��ة  االأ����س���ول. 
لل�سركة،  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ري���ط���ة 
االأ�سول  نوع من  بكل  اهتمامها  ودرج��ة 
التي ت�ستثمر فيها حالياً، مثل العقارات، 
التحتية،  وال��ب��ن��ي��ة  ال���ث���اب���ت،  وال���دخ���ل 
وح����ق����وق امل���ل���ك���ي���ة اخل����ا�����س����ة، وح���ق���وق 
البديلة.   واال�ستثمارات  العامة،  امللكية 

االأ�سول  الإدارة  ال�سارقة  �سركة  وت��ق��وم 
باالإ�سراف على اال�ستثمارات احلكومية، 
العقاري،  وال��ت��ط��وي��ر  االأ����س���ول،  واإدارة 
االأعمال  ثقافة متيز  دعم  بهدف  وذل��ك 
التي  اال�ستثمارية  الركائز  على  والبناء 

و�سعتها حكومة ال�سارقة. 
وت��ع��ك�����س م�����س��اري��ع ال�����س��رك��ة م���دى عزم 
وال��ت��زام��ه��ا بتطوير  ال�����س��ارق��ة  ح��ك��وم��ة 
التجزئة،  وجت���ارة  ال�سناعة،  ق��ط��اع��ات 
اال�ستخدامات،  م���ت���ع���ددة  وامل�������س���اري���ع 
امل�ستثمرين  ح���اج���ة  ل��ن��م��و  ا���س��ت��ج��اب��ة 

واملقيمن يف اإمارة ال�سارقة.
خ����ارج����ي����اً مبجال  ال�������س���رك���ة  وت���ن�������س���ط 
اإقليمياً  رائ��دة،  دول��ة  ع��دة  اال�ستثمار يف 
وع����امل����ي����اً، وم�����ن اأب������رزه������ا: اأ����س���رتال���ي���ا، 
واأندوني�سيا،  ك���وجن،  وه���وجن  وال�����س��ن، 
وم��ال��ي��زي��ا، و���س��ن��غ��اف��ورة، وت���اي���وان، كما 
ت�ستثمر يف العديد من ال�سركات املحلية 
والعربية والعاملية الرائدة مثل العربية 
ال�����س��ارق��ة، وم�سرف  وب��ن��ك  ل��ل��ط��ريان، 
ال�سارقة  و�سركة  االإ���س��الم��ي،  ال�سارقة 
ودانة  ال�سناعية،  والتنمية  لالإ�سمنت 

غاز، و�سوداتل، وغريها. 

عربية«  »اأف��ك��ار  ج��ائ��زة  ت��ن��ال  اأن  �سنوات 
اأف�سل  ب��ج��ائ��زة  وذل���ك   ،2013 ع��ام  يف 
م�سروع بيئي عن م�سروع الغ�سيل اجلاف 

للمركبات دون ا�ستخدام املياه. 
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املال والأعمال

بلدية راأ�ض اخليمة تدعم 
�صيا�صة املباين اخل�صراء 

•• راأ�ش اخليمة – الفجر

والطاقة  الطاقة  كفاءة  ب���اإدارة  متمثلة  اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة  نظمت 
الدوائر احلكومية واخلا�سة  م��دراء  و  روؤ�ساء  املتجددة بح�سور عدد من  

وممثلي الهيئات وال�سركات اخلا�سة ذات االخت�سا�س يف الدولة .
و�سرح  �سعادة منذر حممد بن �سكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية راأ�س 
اخليمة اأثناء افتتاح ور�سة العمل اال�ست�سارية االأوىل لدعم تطوير �سيا�سات 
راأ���س اخليمة قامت  اأن حكومة   : راأ���س اخليمة  اإم��ارة  املباين اخل�سراء يف 
�سمن  ي��اأت��ي  مم��ا  واال���س��ت��دام��ة،  الطاقة  لكفاءة  تنفيذي  تخطيط  بو�سع 
2021 وا�سرتاتيجية  االأجندة الوطنية لدولة االإم��ارات العربية املتحدة 
النمو االأخ�سر، وذلك تزامناً مع اخلطوات التي اتخذتها بع�س االإمارات. 
اأكرث  اخليمة  راأ����س  اإم����ارة  جلعل  م��درو���س��ة  ا�سرتاتيجية  و���س��ع  مت  حيث 

تناف�سية يف كافة القطاعات.
واأكد �سعادة منذر حممد بن �سكر اأن دائرة بلدية راأ�س اخليمة قد  ا�ستحدثت 
اإدارة الطاقة املتجددة حتت مظلة دائرة البلدية  حيث تعنى بكفاءة الطاقة 
والطاقة املتجددة كما مت تاأ�سي�س جلنة مكونة من عدة جهات حكومية على 
ال��ذي �سيتم  اأه��م مفاتيح الربامج  امل�ستوى املحلي واالحت��ادي ، ومت و�سع 
تنفيذها كجزء من ا�سرتاتيجيتنا، مبا يف ذلك اإعادة تاأهيل املباين القدمية 
والطاقة   ، املاء  ا�ستخدام  اإع��ادة  و  الكفاءة  واالأجهزة عالية  الطاقة  اإدارة  و 
اإال بتظافر جميع جهود  اأنه لن يتحقق ذلك  واأك��د  ال�سم�سية وغري ذلك. 

اجلهات املخت�سة ذات العالقة والعمل كفريق واحد .
واأ�ساد امل�ست�سار اآندريه ديجريو مدير اإدارة كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة 
االخ�سر،  االقت�ساد  على  بالفائدة  تعود  االأخ�سر  البناء  اأنظمة  اإدخ��ال  اأن 
حيث ت�سمن انخفا�س تكلفة الطاقة للمقيمن وال�سركات، وتعزيز ال�سوق 

املحلية للمنتجات اخل�سراء و اخلدمات . 
وذكر ان املتطلبات اخل�سراء اجلديدة �ست�سكل اخلطوة التالية من تطور 
قانون البناء يف راأ�س اخليمة، و�ستعزز م�ستويات خدمة بلدية راأ�س اخليمة 

مبا يتما�سى مع روؤية دائرة البلدية “بلدية رائدة لبيئة م�ستدامة«.
لقانون  وت�سريعات  اآل��ي��ات  و�سع  ا�ستهدفت  نقا�سية  حلقات  عمل  مت  كما 
املباين اخل�سراء يف االإمارة ويف ختام الور�سة مت �سكر اجلهات امل�ساركة واأن 
ا�سرتاتيجية  تدعم  التي  البناءة  الور�سات  هذه  ملثل  تتطلع  البلدية  دائ��رة 

اإمارة راأ�س اخليمة.

االحتادية لل�صرائب: النظام ال�صريبي االإلكرتوين 
بالدولة من اأكرث الربامج �صموال على امل�صتوى االإقليمي

•• اأبوظبي-وام:

االإلكرتوين  ال�سريبي  النظام  اأن  لل�سرائب”  االحت��ادي��ة  “الهيئة  اأك��دت 
ويتم  االإقليمي  امل�ستوى  على  �سموال  ال��ربام��ج  اأك���رث  م��ن  يعد  االإم���ارات���ي 
وال�سفافية  املهنية  م�ستويات  باأعلى  ال�سريبية  العمليات  اإدارة  خالله  من 
االمتثال  معدالت  اأعلى  وحتقيق  بالنظام  الثقة  تعزيز  بهدف  والفاعلية 

وااللتزام ال�سريبي.
جاء ذلك خالل ندوة تعريفية نظمتها الهيئة االحتادية لل�سرائب يف دائرة 
واآليات تطبيق �سريبة  “اأهداف  براأ�س اخليمة حول  االقت�سادية  التنمية 
واملعنين يف  واملفت�سن  املتخ�س�سن  مب�ساركة عدد من  امل�سافة”  القيمة 

قطاعات الدائرة.
امل�سافة  القيمة  �سريبة  تطبيق  وجم��االت  خطوات  امل�ساركون  وا�ستعر�س 
والت�سهيالت التي توفرها الهيئة مل�ساعدة اخلا�سعن لل�سريبة على تطبيق 

النظام ال�سريبي ب�سهولة وي�سر.
“الهيئة  وياأتي تنظيم الندوة �سمن خطة التوعية ال�ساملة التي تنظمها 
االحتادية لل�سرائب” وتت�سمن حزمة متكاملة من ور�س العمل والندوات 
والرقابية  التنفيذية  واآلياته  ال�سريبي  النظام  مبادئ  ح��ول  التعريفية 
ومن  واخل��ا���س��ة  احلكومية  االقت�سادية  للقطاعات  توجيهها  يتم  وال��ت��ي 
بينها الدوائر االقت�سادية واجلهات اال�ست�سارية وغرف التجارة وال�سناعة 
وقطاع االأعمال وال�سركات الكبرية واملتو�سطة وال�سغرية وكافة االأطراف 

ذات العالقة بتنفيذ النظام ال�سريبي.
�سرحا  التعريفية  الندوة  خالل  لل�سرائب  االحتادية  الهيئة  ممثلو  وقدم 
التعاون  واأ���س�����س  امل�����س��اف��ة  القيمة  �سريبة  تطبيق  اآل��ي��ات  ح���ول  مف�سال 
احلكومي  القطاعن  يف  اال�سرتاتيجين  و�سركائها  الهيئة  بن  والتن�سيق 
التنفيذ  خ��الل  والرقابة  ال�سريبي  النظام  بتنفيذ  يتعلق  فيما  واخلا�س 

لت�سهيل خطوات تطبيق النظام.
عملية  لت�سهيل  احلديثة  التقنيات  اأف�سل  وظفت  الهيئة  اأن  اإىل  واأ���س��اروا 
الت�سجيل  اأرق����ام  واإ����س���دار  امل�سافة  القيمة  �سريبة  الأغ��را���س  الت�سجيل 
بوابة  ع��رب  وم��ت��اح  جم��اين  النظام  يف  الت�سجيل  اأن  مو�سحن  ال�سريبي 
لل�سرائب على مدار  للهيئة االحت��ادي��ة  االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  اخل��دم��ات يف 

ال�ساعة .
املطلوبة  املعلومات  توفري  يف  ال��دق��ة  حت��ري  ���س��رورة  الهيئة  ممثلو  واأك���د 
للت�سجيل اأو لتقدمي االإقرارات ال�سريبية واحلر�س على اإدخال املعلومات 
ب�سكل �سحيح يف طلب الت�سجيل واإرفاق امل�ستندات املطلوبة الإمتام عملية 

الت�سجيل يف النظام ال�سريبي .
خالل  تفر�س  ا�ستهالك  �سريبة  امل�سافة  القيمة  �سريبة  اأن  واأو���س��ح��وا 
مراحل “�سل�سلة التوريد” ويتم حت�سيل �سريبة القيمة امل�سافة من قبل 
�سريبة  اإق���رارات  بتقدمي  ال�سركات  وتقوم  الهيئة  عن  بالنيابة  ال�سركات 
القيمة  �سريبة  �سايف  احت�ساب  بعد  للهيئة  دوري  ب�سكل  امل�سافة  القيمة 

امل�سافة املتوجب �سدادها اأو ا�سرتدادها.
اأهمية احتفاظ ال�سركات ب�سجالت �سريبية للفرتات الزمنية  اإىل  ولفتوا 
املحددة على اأن تكون ال�سجالت وا�سحة وكاملة واأن يتم تقدمي االإقرارات 
ال�سلع  وتنقل  املخزون  ر�سد  بنظام  االلتزام  مع  منتظم  ب�سكل  ال�سريبية 
و�سروط  القطاعات  لبع�س  امل�سافة  القيمة  �سريبة  معاملة  مو�سحن 
امل�ساركون  واأع��رب  منها.  التحقق  وكيفية  ال�سريبية  الفواتري  ومتطلبات 
الهيئة يف جمال  التي تبذلها  التعريفية عن تقديرهم للجهود  الندوة  يف 
التوعية بتطبيق النظام ال�سريبي يف االإمارات والتجاوب والتفاعل امل�ستمر 
مع ا�ستف�سارات كافة القطاعات االقت�سادية احلكومية واخلا�سة موؤكدين 
اأهمية ا�ستمرار عقد ندوات وور�س عمل مماثلة يف الفرتة املقبلة لتحقيق 
اأكرب قدر من التفاعل والرد على اأية ا�ستف�سارات قد تظهر خالل تطبيق 

النظام ال�سريبي مبا يحقق االأهداف املرجوة من التطبيق.

خالل لقاء وزير الدولة للزراعة والتنمية االقليمية والبيئة املولدويف

»االقت�صاد« تبحث جماالت التعاون االقت�صادي والتجاري مع مولدوفا
•• ابوظبي-الفجر:

وكيل  �سالح  اآل  اهلل  عبد  �سعادة  ناق�س 
التجارة  ل���������س����وؤون  االق���ت�������س���اد  وزارة 
اأو�سوريلو  اإي���وري  معايل  مع  اخلارجية 
وزير الدولة للزراعة والتنمية االقليمية 
جماالت  مولدوفا،  بجمهورية  والبيئة 
تطويرها  و���س��ب��ل  امل�������س���رتك  ال���ت���ع���اون 
واالإمكانات  ال��ف��ر���س  م��ن  ب��اال���س��ت��ف��ادة 

املتنوعة التي يتمتع بها البلدان.
جاء ذلك خالل اجتماع عقده اجلانبان، 
بح�سور  ب���اأب���وظ���ب���ي،  ال�������وزارة  م��ق��ر  يف 
الوكيل  ال��ك��ي��ت  ���س��ع��ادة ج��م��ع��ة حم��م��د 
امل�ساعد ل�سوؤون التجارة اخلارجية وعدد 
�سهد االجتماع  من م�سوؤويل اجلانبن. 
م��ت��اب��ع��ة ن��ت��ائ��ج ال���زي���ارة االأخ�����رية لوفد 
الدولة اإىل مولدوفا يف فرباير املا�سي، 
لت�سليط  م��ه��م��ة  حم��ط��ة  �سكلت  وال��ت��ي 
التعاون  جم�����االت  اأب������رز  ع��ل��ى  ال�������س���وء 
يخدم  ال���ذي  بال�سكل  تطويرها  و�سبل 
م�سالح الطرفن. كما ا�ستعر�س الوزير 
يف  الراهنة  اال�ستثمار  فر�س  امل��ول��دويف 
والرثوة  ال��زراع��ي��ة  املحا�سيل  جم���االت 
�سوء  يف  الغذائية  واملنتجات  احليوانية 
تنفيذها  اجل���اري  التنموية  امل�سروعات 
النقا�س  اجلانبان  وت��ب��ادل  مولدوفا،  يف 
املتبادلة  اال�ستثمارات  تعزيز  �سبل  حول 

يف هذا ال�سدد.
اأهمية  اإىل  االج���ت���م���اع  ت��ط��رق  واأي�������س���ا 
التعاون  تطوير  ب�ساأن  احل��وار  موا�سلة 
النقل اجل���وي وف��ت��ح خطوط  يف جم��ال 

ا�ضتكمااًل لتح�ضراتها الإطالق اكتتاب اأ�ضهم حقوق االأولوية

اخلليج للمالحة تختار »الرمز كوربوري�صن لال�صتثمار والتطوير« 
مديرا م�صرتكا لطرح زيادة راأ�ض مالها اإىل مليار درهم

اأ�سهم زيادة راأ�س مال جمموعة اخلليج 
راأ�س  ب��زي��ادة  وذل��ك  القاب�سة  للمالحة 
مالها اإىل مليار درهم اإماراتي؛ واأ�سارت 
وبالتعاون  اأنها  اإىل  كوربوري�سن  الرمز 
م�����ع اجل�����ه�����ات امل�������س���ت���ل���م���ة ق�����د اأمت�����ت 
�سينطلق  ال��ذي  لالكتتاب  ا�ستعداداتها 
 2018-02-11 امل��واف��ق  االأح���د  ي��وم 
لي�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س املوافق 
خاللها  و����س���ي���ت���اح   ،2018-2-22
ال�سركة  �سجل  املقيدين يف  للم�ساهمن 
بتاريخ 1-02-2018 ممار�سة حقهم 
االأ�سهم  يف  جزئياً(  اأو  )كلياً  باالكتتاب 

اجلديدة.
ل�سركة  للمالحة  اخلليج  اخ��ت��ي��ار  ج��اء 
ال����رم����ز ك���ورب���وري�������س���ن ك���ون���ه���ا واح�����دة 
م��ن اأب����رز ال�����س��رك��ات امل��ال��ي��ة ال���رائ���دة يف 
االإم�������ارات، ال���س��ّي��م��ا واأن���ه���ا مت��ك��ن��ت من 
ال��ت��م��ي��ز والتفوق  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  اإث���ب���ات 
ع���رب ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، ول���ه���ا �سجل 
ال�سركات  مع  املثمر  التعاون  من  كبري 

اختيارها  اإىل  اإ�سافة  العامة.  امل�ساهمة 
الوطني  دب���ي  االإم������ارات  لبنك  م�سبقاُ 
كابيتال ب�سفته مديراً لالكتتاب ولبنك 
رئي�سي  كبنك  ال��وط��ن��ي  دب���ي  االإم�����ارات 
عجمان  وم�������س���رف  االك���ت���ت���اب  ل��ت��ل��ق��ي 
�ساأنه  ومن  االكتتاب  تلقي  بنك  ب�سفته 
اخلليج  الأ�سهم  ي��وف��ر مت��وي��ل  اأن  اأي�����س��اً 

للمالحة. 
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ���س��رح ���س��ع��ادة خمي�س 
االإدارة  جمل�س  ع�سو  بوعميم،  جمعة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����س��و 
القاب�سة،  للمالحة  اخلليج  ملجموعة 
حتول  م��رح��ل��ة  ن�����س��ه��د  “نحن  ق���ائ���اًل: 
ا�سرتاتيجي يف جمموعتنا والتي نفخر 
لال�ستثمار  ناجحاً  من��وذج��اً  متثل  اأن��ه��ا 
البحرية،  واخل��دم��ات  املالحة  قطاع  يف 
رئي�س على  ب�سكل  يعتمد  وجناحنا هذا 
القيادية  املوؤ�س�سات  مع  ال�سراكات  بناء 
وال�����رائ�����دة يف خم��ت��ل��ف امل����ج����االت. من 
اأج��ل ذل��ك ج��اء ق��رارن��ا بتعين “الرمز 

ل�سجل  م�سرتكاً  م��دي��راً  كوربوري�سن” 
مبعرفة  ثقتنا  اإىل  م�ستنداً  االك��ت��ت��اب 
يف  املتنوعة  وخرباتها  الوا�سعة  ال�سركة 

�سوق راأ�س املال يف الدولة،«.
املرت�سى  حممد  ال�سيد  علق  جهته  من 
الدند�سي، الع�سو املنتدب ل�سركة الرمز 
والتطوير  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ك��ورب��وري�����س��ن 
�س.م.ع، على هذا التعاون قائاًل: “نحن 
ب��اخ��ت��ي��ار جم��م��وع��ة اخلليج  ف���خ���ورون 
باأن نكون مديراً م�سرتكاً  لنا  للمالحة 
ل�سجل اكتتابها، فاأداء ال�سركة و�سمعتها 
يف ال�سوق املايل يوا�سالن ك�سب اهتمام 
وثقة امل�ستثمرين يف ال�سوق املايل مع كل 
للمالحة  اخلليج  تقوم  جديد  م�سروع 
باإطالقه. اإن توقيع هذه االتفاقية لهو 
حجر اأ�سا�س هام لن�ساط امل�ست�سار املايل 
اإدارة الطرح  وي�سكل انطالقة خلدمات 

االأويل التي نقدمها لعمالئنا.«  
زي���ادة جمموعة  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  يجدر 
لراأ�سمالها  القاب�سة  للمالحة  اخلليج 

•• دبي-الفجر: 

للمالحة  اخل���ل���ي���ج  جم���م���وع���ة  وق���ع���ت 
القاب�سة )�س.م.ع(، اتفاقية اإدارة �سجل 
ت����داول ح��ق��وق االأول���وي���ة ل���زي���ادة راأ����س 
مالها اإىل مليار درهم مع �سركة الرمز 
والتطوير  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ك��ورب��وري�����س��ن 
االكتتاب،  ل�����س��ج��ل  م�������س���رتك  ك���م���دي���ر 
املالية.  ل���الأوراق  دب��ي  امل��درج��ة يف �سوق 
ك��ورب��وري�����س��ن بعد  ال��رم��ز  وج���اء تعين 
من  النهائية  املوافقات  كافة  ا�ستكمال 

هيئة االأوراق املالية وال�سلع.
الرمز  �ستكون  االتفاقية  ل��ه��ذه  ووف��ق��اً 
ك��ورب��وري�����س��ن م��دي��راً م�����س��رتك��اً ل�سجل 
ت������داول ح���ق���وق اأول����وي����ة واالك���ت���ت���اب يف 

امل�ستثمرين  ك��ب��ار  ل��رغ��ب��ة  ت��ل��ب��ي��ة  ج���اء 
ال�سركة؛  يف  اال�سرتاتيجين  وال�سركاء 
ال�سركة  يف  ح�س�سهم  م��ق��دار  ل���زي���ادة 
التي يحققونها  العوائد  وبالتايل زيادة 
امل���ت���زاي���دة ب�سكل  ال�����س��رك��ة  اأرب�������اح  م���ن 
املزيد  ت��وف��ري  اإىل  اإ���س��اف��ة  م�����س��ط��رد، 
يف  املجموعة  ت�ساعد  التي  االأم���وال  من 
تنمية  على  وال��ع��م��ل  اأن�سطتها  تو�سيع 
اآخر  وك����ان  م��ت��وا���س��ل،  ب�سكل  اأ���س��ول��ه��ا 
م���ا ق���ام���ت ب���ه اخل��ل��ي��ج ل��ل��م��الح��ة على 
االأ�سبوع  اإعالنها  االأ�سول  زي��ادة  �سعيد 
املا�سي عن اإعادة متويل ناقلتن للمواد 
املجموعة  خطة  �سمن  البرتوكيماوية، 
 20 لي�سل  اأ�سطولها  حجم  زي���ادة  اإىل 

�سفينة بحلول العام 2020.

م�صرف االمارات املركزي - �صريك ا�صرتاتيجي يف معر�ض اأبوظبي للتوظيف »توظيف 2018«
•• اأبوظبي-الفجر: 

العربية  االإم���������ارات  م�����س��رف  ����س���ارك 
ا�سرتاتيجي  ك�سريك  املركزي  املتحدة 
يف معر�س اأبوظبي للتوظيف “توظيف 
2018” والذي قام يف مركز اأبوظبي 

 29 ب��ن  ال��ف��رتة م��ا  للمعار�س خ��الل 
وحتى 31 يناير 2018. 

مع  ان�سجاما  امل�سرف  م�ساركة  وت��اأت��ي 
وخطتها  االحتادية  احلكومة  توجهات 
الب�سرية  امل�����وارد  تنمية  اإىل  ال��رام��ي��ة 
امل�سريف.  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ت��وط��ن  ورف����ع 

باالإ�سافة اإىل بناء الكفاءات والقيادات 
يف ال��ق��ط��اع م���ن خ���الل ال��رتك��ي��ز على 
الكفاءات  وج����ذب  ال��ن��وع��ي  ال��ت��وط��ن 
املالية  امل��وؤ���س�����س��ات  يف  للعمل  الوطنية 

والبنوك املحلية والعاملية.  
ع��ن توفر  امل��رك��زي  امل�سرف  اأع��ل��ن  كما 

املائة  تتخطى  الوظائف  جمموعة من 
يتم  واالإداري  التخ�س�سي  منها  �ساغر 

عر�سها خالل املعر�س. 
املن�سوري،  را�سد  مبارك  معايل  وق��ال 
العربية  االإم������ارات  م�����س��رف  حم��اف��ظ 
امل�سرف  “يويل  امل�����رك�����زي  امل���ت���ح���دة 
م�ساألة  اإىل  ك��ب��ريا  اه��ت��م��ام��ا  امل���رك���زي 
واملهارات  ال��ق��درات  اأن  كما  ال��ت��وط��ن، 
الذي  ال�سالح  ه��ي  الوطنية  الب�سرية 
يف  مبتغانا  اإىل  الو�سول  من  �سيمكننا 

حتقيق اأهدافنا الطموحة.
 ول���ذل���ك ف����اإن امل�����س��رف امل���رك���زي قام 
اجلدد  للخريجن  ب��رن��اجم��ا  بتطوير 
وف���ق���ا الأع���ل���ى امل���ع���اي���ري وذل�����ك جلذب 
اأف�سل الكفاءات الوطنية من اجلامعات 
الربنامج  اطالق  و�سيتم  هذا  الرائدة، 
ت�سميم  املحدث قريباً. لذلك فقد مت 
وتقييم  ا�ستقطاب  ل��غ��اي��ات  ال��ربن��ام��ج 
وتوظيف املواطنن من خالل دجمهم 
لكافة  ����س���ام���ل  ت���دري���ب���ي  ب���رن���ام���ج  يف 
اأن�سطة امل�سرف املركزي لزيادة �سرعة 
ويقوم  ه����ذا  ال��وظ��ي��ف��ي��ة.  م�����س��ارات��ه��م 
امل�سرف بتوفري خطط تدريب �سنوية 
وخ�سو�سا  ال��ك��ف��اءات  رف��ع  اإىل  ت��ه��دف 

التخ�س�سية منها.«
م�سرعات  امل��رك��زي  امل�سرف  تبنى  كما 
ت�سمل  وال��ت��ي  التخ�س�سية  ال��ت��دري��ب 
داخلية  ت���دري���ب���ي���ة  ب�����رام�����ج  ت���ط���ب���ي���ق 
وخارجية تتوافق مع االأنظمة اجلديدة 
يف ال���ق���ط���اع امل�������س���ريف ب���االإ����س���اف���ة اىل 
لتطبيقها  املخطط  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
�سمن املبادرات ذات االأولوية مثل بازل 
3 و برنامج اخلدمات املالية االإ�سالمية 

وغريها.
القطاع  يف  ال���ت���وط���ن  ���س��ع��ي��د  وع���ل���ى 
املركزي  امل�����س��رف  امل�����س��ريف، فقد ط��ور 
ا�سرتاتيجية توطن للقطاع من خالل 
اع���ت���م���اده م���ن ق��ب��ل جمل�س  ن���ظ���ام مت 
القطاع  يف  تطبيقه  وج����اري  ال������وزراء 
امل�سريف ابتداًء من يناير 2018. ومن 
���س��اأن ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د ���س��م��ان حتقيق 
توطن نوعي يف القطاع اىل جانب رفع 

ن�سب املواطنن ب�سكل عام. 
امل�سرف  ي����ق����وم  اخ�������ر،  ج����ان����ب  وم������ن 
ب���ال���ت���ن�������س���ي���ق م�����ع م���ع���ه���د االإم������������ارات 
للدرا�سات امل�سرفية يف تطوير �سيا�سته 
توفري  يف  رئي�سياً  داعماً  �ستكون  والتي 

الكفاءات املواطنة يف القطاع امل�سريف.

ال��ق��ط��اع��ات الواعدة  اأب����رز  اإط����ار الأب����رز 
التبادل  حجم  اأن  يذكر  البلدين.   ب��ن 
البلدين  ب��ن  ال��ن��ف��ط��ي  ال��ت��ج��اري غ��ري 
عام  خ���الل  دوالر  م��ل��ي��ون   8.2 جت����اوز 
معايل  اأك�������د  ج����ان����ب����ه،  م�����ن   .2016
للزراعة  الدولة  وزير  اأو�سوريلو،  اإيوري 
مبولدوفا،  والبيئة  االقليمية  والتنمية 
التعاون  اأطر  حر�س بالده على تطوير 
امل�����س��رتك م��ع االإم����ارات وت��ع��زي��ز تواجد 
بال�سوق  االإم�����ارات�����ي�����ة  اال����س���ت���ث���م���ارات 
الزراعة  امل��ول��دويف، حتديدا يف جم��االت 
واملنتجات الغذائية وال�سناعات القائمة 
ع��ل��ى ال������رثوات احل��ي��وان��ي��ة، يف ظ���ل ما 
واعدة  اإمكانات  من  مولدوفا  به  تتمتع 

يف هذا ال�سدد.
االقت�ساد  م��وؤ���س��رات  ت��ط��ور  وا�ستعر�س 
املحا�سيل  اأب���رز  تو�سيح  م��ع  امل��ول��دويف 
التجارة  م��ي��زان  يف  ال��زراع��ي��ة  واملنتجات 
اخلارجية للدولة، حيث اأو�سح اأن بالده 
واملك�سرات  والعنب  التفاح  باإنتاج  ت�ستهر 
وال��ق��م��ح واحل��ب��وب وال��ع�����س��ل، مم��ا يفتح 
املجال بن البلدين لت�سدير تلك ال�سلع 
الت�سنيع  جم����ال  يف  ال���ت���ع���اون  وك���ذل���ك 
الوزير  ا�ستعر�س  ذل��ك،  واإىل  الغذائي. 
التنموية  امل�����س��روع��ات  اأب�����رز  امل���ول���دويف 
اجلاري تطويرها حاليا، وفر�س دخول 
ب��ه��ا، م�سريا  اال���س��ت��ث��م��ارات االإم���ارات���ي���ة 
الروابط بن جمتمع  تعزيز  اأهمية  اإىل 
ب�سكل  االأعمال من اجلانبن، لالطالع 
وال�سراكات  ف��ر���س  اأب����رز  ع��ل��ى  م�ستمر 

املتاحة اأمام اجلانبن.

ط���ريان م��ب��ا���س��رة ب��ن ال��ب��ل��دي��ن، مل��ا لها 
التعاون  جهود  دف��ع  يف  مبا�سر  اأث��ر  م��ن 
واال�ستثماري  ال��ت��ج��اري  ال�سعيد  ع��ل��ى 

وال�سياحي بن البلدين.
اإن  ����س���ال���ح،  اآل  اهلل  ع��ب��د  ����س���ع���ادة  ق����ال 
متتلك  املولدوفية  االإمارتية  العالقات 
وتاأ�سي�س  ل��ل��ن��م��و  واع��������دة  م����ق����وم����ات 
�سراكات تنموية يف العديد من املجاالت 
احليوية، وذلك باال�ستفادة من املقومات 
الطبيعية املتوفرة واالإمكانات والقدرات 
اال�ستثمارية املتاحة، ف�سال عن الرغبة 
اأوا�سر  لتوطيد  البلدين  م��ن  املتبادلة 
هذه العالقة والو�سول بها اإىل م�ستويات 
تبادل  تكثيف  اأن  وت��اب��ع  ت��ق��دم��ا.  اأك���رث 

الزيارات والوفود التجارية بن البلدين 
القطاع  ل����دى  ال���وع���ي  رف����ع  يف  ي�����س��ه��م 
اخلا�س حول اأبرز الفر�س اال�ستثمارية 
لرجال  املطروحة  والت�سهيالت  املتاحة 
االأعمال باأ�سواق البلدين، م�سريا اإىل اأن 
املنتجات الزراعية وال�سناعات الغذائية 
اأول���وي���ة ع��ل��ى خ��ارط��ة التعاون  مي��ث��الن 
حتتلها  التي  االأه��م��ي��ة  ظ��ل  يف  امل�سرتك 
التنموية  االأجندة  على  القطاعات  تلك 
اال�ستثمارات  اأن  اإىل  واأ���س��ار  للجانبن. 
ب��اخل��ارج جنحت يف تطوير  االإم��ارات��ي��ة 
الزراعي  اال�ستثمار  جم��ال  يف  ق��درات��ه��ا 
وال�سناعات الغذائية وبناء �سمعة عاملية 
ال�����س��دد، ويف ظ��ل م��ا تتمتع به  يف ه���ذا 

واعدة  طبيعية  مقومات  م��ن  مولدوفا 
وا�سعة  م�ساحة  امل��ج��االت، هناك  تلك  يف 
الزراعي  امل��ج��ال  يف  ���س��راك��ات  لتاأ�سي�س 
وال��غ��ذائ��ي ت��ق��ود اآف���اق ال��ت��ع��اون الثنائي 
م�ستويات  اإىل  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  خ���الل 
م��ت��ق��دم��ة، ف�����س��اًل ع���ن ت��ن�����س��ي��ط حركة 
اآل �سالح  واأ����س���اف  ال��ت��ج��اري.  ال��ت��ب��ادل 
ال��ت��ع��اون يف قطاع  ت��ط��وي��ر جم���االت  اأن 
اأ�سا�سية  رك���ي���زة  ي�����س��ك��ل  اجل����وي  ال��ن��ق��ل 
لدفع اجلهود الراهنة لتوطيد الروابط 
خمتلف  على  البلدين  بن  االقت�سادية 
و�سياحيا،  وا�ستثماريا  جت��اري��ا  ال�سعد، 
لوفد  االأخ����رية  ال��زي��ارة  اأن  اإىل  م�سريا 
الدولة اإىل مولدوفا �ساهمت يف حتديد 

اقت�صادية راأ�ض اخليمة تد�صن جملة 
اقت�صادية جديدة »راك بزن�ض«

•• راأ�ش اخليمة -الفجر:

د�سنت اقت�سادية راأ�س اخليمة العدد االأول من جملتها االقت�سادية اجلديدة تتعلق مبجتمع 
وذلك يف احلفل الذي نظمته موؤخرا �سمن مبادرة على  اأعمال راأ�س اخليمة “راك بزن�س”، 
القا�سمي  كايد  بن  حممد  ال�سيخ  الدائرة  رئي�س  وح�سور  كرمية  برعاية  نلتقي”  “العهد 
ود. عبدالرحمن ال�سايب النقبي، ويو�سف النعيمي مدير �سركة نيوجنريي�سن. تعنى املجلة 
االأعمال  ال�سوء على مناخ  وت�سلط  راأ���س اخليمة،  الإم��ارة  والتنموية  االقت�سادية  بال�سوؤون 
التنموية  امل�ساريع  ح��ول  عديدة  مو�سوعات  االأول  عددها  ت�سمن  وق��د  فيها،  واال�ستثمار 
واخلطط  واملقيمن،  للمواطنن  املتعددة  الرتفيهية  واالأن�سطة  االإم���ارة،  يف  وال�سناعية 
اأكد  ال�سياق  ه��ذا  ويف  عاملية.   �سياحية  وجهة  وجعلها  ل��الإم��ارة،  ال�سياح  جل��ذب  امل�ستقبلية 
– باأن هذه جملة هي جملة لالإمارة ودولة  – مدير عام الدائرة  د. عبدالرحمن النقبي 
االخت�سا�س  الأ���س��ح��اب  مهم  م�سدر  وه��ي  ال���دائ���رة،  بنطاق  حم�����س��ورة  ولي�ست  االإم�����ارات 

واملهتمن ب�سوؤون االإمارة وتطوراتها ومالمح نه�ستها، ومتابعة كل جديد لالإمارة.    
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املال والأعمال

»Google« غرفة دبي تختتم بنجاح املرحلة التجريبية ل�صراكتها مع
التجريبية  للمرحلة  والناجحة  االإيجابية  النتائج  على  مثنياً 
مع  جهودها  لتعزيز  دب��ي  غرفة  �سعي  م��وؤك��داً  ال�سراكة،  لهذه 
ال�سركات  جميع  وت�سجيع  الربنامج،  هذا  لنجاح   Google
امل��ت��واج��دة يف اإم�����ارة دب���ي ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ح�����س��وره��ا ع��ل��ى �سبكة 
االأمد  الطويلة  ال�سراكة  “هذه  �سعادته:  واأ�ساف  االنرتنت.  
ا�سرتاتيجيتنا  م��ع  تن�سجم   »Google»و دب��ي  غ��رف��ة  ب��ن 
الرامية اإىل تعزيز القدرة التناف�سية للقطاع اخلا�س يف دبي، 
من  والتح�سن  حملياً،  الذكية  التجارية  املمار�سات  وتعزيز 
اإىل  باالإ�سافة  االإم��ارة،  التجارية يف  االأعمال  �سهولة ممار�سة 
اأن  يذكر  دب��ي.«  ل�سركات  التناف�سية  امليزة  توفري  يف  االبتكار 
اأعلنا خالل   »Google« دبي و�سركة  غرفة جتارة و�سناعة 
العام املا�سي عن �سراكة ا�سرتاتيجية لرت�سيخ وتفعيل التعاون 
امل�سرتك وم�ساعدة ال�سركات املحلية يف االإمارة على اال�ستفادة 

االأمثل من �سبكة االإنرتنت لتعزيز ح�سورها اإلكرتونياً.

•• دبي-الفجر: 

العاملية  االأع��م��ال  ممار�سات  اأف�سل  العتماد  جهودها  اإط��ار  يف 
يف  املحلية  ال�سركات  وم�ساعدة  احل��دي��ث��ة،  للتقنيات  امل��واك��ب��ة 
لتعزيز  االإن��رتن��ت  �سبكة  م��ن  االأم��ث��ل  اال�ستفادة  على  االإم���ارة 
ح�����س��وره��ا رق��م��ي��اً، ت��ن��ظ��م غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة دب���ي يف 5 
و�سركة  دب��ي  غرفة  بن  ال�سراكة  اإط��الق  حفل  املقبل  فرباير 
ح�سور  لتعزيز  الي��ن:  اأون  “اأعمالك  العاملية   »Google«

�سركات دبي على �سبكة االإنرتنت” وذلك يف مقر الغرفة. 
وي���اأت���ي ت��ن��ظ��ي��م ه���ذا احل��ف��ل ب��ع��د اخ��ت��ت��ام ال��غ��رف��ة للمرحلة 
اأث��ب��ت��ت جناح  Google ح��ي��ث  ل�����س��راك��ت��ه��ا م��ع  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة 
�سبكة  على  اأع�سائها  وتواجد  ح�سور  تعزيز  يف  ال�سراكة  هذه 
التحقق  ال��ذي��ن مت  ال�سركات  ع��دد  االن��رتن��ت، حيث جت���اوزت 
اأداة  يف  متواجدين  واأ�سبحوا  �سركة   2،226 ع�سويتهم  من 

متكن  رقمية  اأداة  وهي   »Google على  التجاري  “ن�ساطي 
ال�سركات من اإدارة تواجدها يف االإنرتنت عرب حمرك البحث. 
مع  دب��ي  غرفة  اأج��رت  ل�سراكتها،  التجريبية  املرحلة  وخ��الل 
عند  الغرفة  اأع�ساء  جت��ارب  ال�ستك�ساف  درا���س��ة   Google
تاأ�سي�س تواجدها على �سبكة االنرتنت وذلك عرب تنظيم عدٍد 
من اجلل�سات النقا�سية واال�ستبيانات. وك�سفت نتائج الدرا�سة 
اأن %86 من قرارات ال�سراء يف دولة االإم��ارات يتم اإجراوؤها 
�سبكة  ا�ستخدام  اأهمية  على  ذل��ك  ي��دل  حيث  االإن��رتن��ت،  عرب 
االنرتنت لنمو االأع��م��ال، وج��ذب عمالء ج��دد. واأع��رب �سعادة 
للتعاون مع  �سعادته  حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي عن 
�سركة Google حيث هدفت هذه املبادرة مل�ساعدة ال�سركات 
معها،  التوا�سل  و�سهولة  العاملية  مكانتها  تعزيز  يف  املحلية 
اأكرب عدد ممكن  اإىل  اإىل منحها الفر�سة للو�سول  باالإ�سافة 
الرقمي،  الت�سويق  ا�ستخدام ميزة  العمالء والزبائن عرب  من 

»دبي لل�صياحة« تطلق جولتني
 رقميتني بعّدة لغات لالإر�صاد ال�صياحي 

•• دبي-الفجر: 

جولتن  لل�سياحة(  )دب��ي  بدبي  التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  دائ��رة  اأطلقت 
رقميتن بعّدة لغات لالإر�ساد ال�سياحي، مل�ساعدة زّوار االإمارة على ا�ستك�ساف 
اأبرز املواقع التاريخية وال�سياحية والثقافية. وتتوفر اجلولتان جماناً على 

كل من التطبيقن الرقمين ڤوي�س ماب، وبوكيت جايد. 
وجولة   Metro Moments امل��رتو  على  حلظات  اجلولتان  وتعتمد 
ال�سيغة  ع��ل��ى   Al Fahidi Architecture Tour ال��ف��ه��ي��دي 
ال�سوتية الإر�ساد الزائر خالل جتّوله يف املواقع ال�سياحية والتاريخية يف دبي.  
ويدعم كال التطبيقن تقنية حتديد املواقع اجلغرافية “جي بي اإ�س”، حيث 
يقوم التطبيق باإر�ساد الزائر  يف الوقت احلقيقي، واالنتقال به من نقطة اإىل 
اأخرى، بناء على حركته وتقدمه يف اجلولة. ويتوفر االإر�ساد ال�سوتي باللغات 
وتاأتي  �ساملة،  تتوفر خرائط  كما  وال�سينية،  واالأملانية  االإجنليزية  التالية: 
امل�ستقبل  يف  الدائرة  و�ستقوم  مكتوبة.  ن�سو�س  هيئة  على  اأي�ساً  االإر���س��ادات 

بتطوير جوالت بلغات اأخرى بناًء على احتياجات ال�سوق.
التطبيقات  م����زّودي  م��ن  اث��ن��ن  م��ع  ت��ع��اون��ت  ق��د  لل�سياحة”  “دبي  وك��ان��ت 
املرتو  على  حلظات  جولة  اإيجاد  ميكن  حيث  اجلولتن،  لتطوير  ال�سياحية 
على Voice Map، بحيث تقّدم معلومات ذات اأهمية مل يكن يفكر بها 
عن دبي، ومواقع اجلذب ال�سياحية التي توجد على جانبي م�سار مرتو دبي 
يف االجتاهن، بداية من مبنى مطار دبي الدويل 3 وحتى حمطة دبي مول. 
 ،»Pocket Guide« بينما ميكن اإيجاد “جولة الفهيدي” على تطبيق
الب�سري، بحيث يقدم  ال�سياحي  املر�سد  القيام مبهام  وهو تطبيق قادر على 

م�ساعدته للزوار خالل جوالتهم ال�سياحية يف املدن حول العامل. 
ويوفر املر�سد ال�سوتي معلومات قّيمة حول الغنى التاريخي والرتاثي الذي 
ميكن  فيما  التاريخية،  دب��ي  منطقة  من  كجزء  الفهيدي  منطقة  به  تزخر 
احت�ساب  جتّنب  على  امل�ستخدمن  مل�ساعدة  مقدماً،  جماناً  اجلولتن  تنزيل 

ر�سوم االت�ساالت.
دائرة  يف  واال�ستثمار  التطوير  الإدارة  التنفيذي  املدير  لوتاه،  يو�سف  و�سّرح 
البحث عن  لل�سياحة يف  “ت�ستمر دبي  التجاري، قائاًل:  والت�سويق  ال�سياحة 
الو�سائل التي ت�سمن توفري كافة عوامل الرتحيب بالزّوار من جميع اأرجاء 
العامل مبا يعّزز من جتربتهم يف املدينة، عماًل برغبة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اإّن  ال��رثي.  زّوار دبي ق�س�س جناحها وتاريخها  دب��ي، رع��اه اهلل، يف م�ساركة 
هذين التطبيقن �سوف ي�ساعدان امل�ستخدمن على التعرف اإىل ما تزّخر به 
دبي من مقّومات �سياحية وتاريخية وثقافية. كما نعمل حالياً على تطوير 
ذكّية  ات  من�سّ خالل  من  املدينة  ا�ستك�ساف  من  متّكنهم  وخدمات  تطبيقات 
فاإّن  معلوماتي،  زخ��م  من  تقّدمه  ما  اإىل  وباالإ�سافة  اال�ستخدام«.   و�سهلة 
االإر�ساد ال�سوتي لكل من التطبيقن اجلديدين، �سي�ساهم يف م�ساعدة ذوي 
االحتياجات الب�سرية اخلا�سة على اال�ستمتاع باأق�سى قدر ممكن من وقتهم 
يف املدينة، كما يج�سد اإطالق التطبيقن، التزام دبي لل�سياحة جتاه مبادرة 
“اأ�سحاب الهمم”، ومبا يتناغم مع هوية دبي التي ترّحب باجلميع من كافة 
الفئات. كما ياأتي اإطالق التطبيقن بالتزامن مع مبادرة “املدينة الذكية”، 
ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل اإث���راء جت���ارب ال����زّوار واملقيمن يف دب��ي م��ن خ��الل توفري 

خدمات رقمية مبتكرة. 

حمد ال�صرقي يوؤكد حر�ض الفجرية على توفري الت�صهيالت لل�صركات النفطية العاملية وامل�صتثمرين
•• الفجرية-وام: 

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو 
املجل�س االأعلى حاكم الفجرية حر�س االإمارة على توفري 
النفطية  لل�سركات  الكبرية  والت�سهيالت  امل��الئ��م  امل��ن��اخ 
يف  وي�سهم  تطلعاتهم  يلبي  مب��ا  وامل�ستثمرين  ال��ع��امل��ي��ة 
م�سرية التنمية والتحديث التي ت�سهدها الدولة يف �ستى 

القطاعات.
الرميلة ظهر  �سموه يف ق�سر  ا�ستقبال  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
ال�سيد  ال�سرقي  حمد  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ  بح�سور  ام�����س 
اآند بي جلوبال بالت�س  اإ�س  مارتن فرينكل رئي�س �سركة 
ب��ن منطقة  ال�����س��راك��ة  ع��ق��د  ال��ع��امل��ي��ة مبنا�سبة جت��دي��د 
بي  اآن��د  اإ���س  و�سركة  ف��وز  البرتولية  لل�سناعة  الفجرية 

جلوبال بالت�س.
مدير  ال�����س��ن��ح��اين  �سعيد  حم��م��د  ���س��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
ال��دي��وان االأم����ريي وال��ك��اب��ن مو�سى م���راد م��دي��ر ميناء 

الفجرية .

متا�ضيًا مع ا�ضرتاتيجية 2030 املتكاملة للنمو الذكي

»اأدنوك« تبحث تعزيز التعاون وال�صراكات مع �صركات الطاقة والتكنولوجيا وال�صناعة والبرتوكيماويات ال�صينية 
•• اأبوظبي-الفجر: 

ع��ق��د م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان ب���ن اأحمد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  دول�����ة  وزي�����ر  اجل����اب����ر، 
من  �سل�سلة  �سركاتها،  وجم��م��وع��ة  الأدن����وك 
بكن  ال�سينية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  االج��ت��م��اع��ات 
م���ع م�����س��وؤول��ن ح��ك��وم��ي��ن وع����دد م���ن قادة 
حيث  ال�سينية،  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اأك��رب 
العالقات  ت��ع��زي��ز  �سبل  ع��ل��ى  ال��ن��ق��ا���س  ت��رك��ز 
اال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة ب�����ن دول���������ة االإم������������ارات 
وجمهورية ال�سن ال�سعبية وتعزيز التعاون 
اأدن�����وك وق��ط��اع��ات الطاقة  وال�����س��راك��ة ب��ن 
والتكنولوجيا  والبرتوكيماويات  والتكرير 
احلديثة يف ال�سن. والتقى معايل الدكتور 
�سلطان اأحمد اجلابر مبعايل وانغ يي، وزير 
ال�سعبية،  ال�����س��ن  ج��م��ه��وري��ة  يف  اخل��ارج��ي��ة 
اللجنة  ومعايل نينج جي زهي، نائب رئي�س 
تناولت  حيث  واالإ���س��الح،  للتنمية  الوطنية 
امل��ب��اح��ث��ات ال��ع��الق��ات ال��وث��ي��ق��ة ال��ت��ي تربط 
املجاالت،  خمتلف  يف  ال�سديقن  ال��ب��ل��دي��ن 
ك��م��ا تناول  مب��ا فيها االق��ت�����س��اد واالأع���م���ال، 
قطاعات  يف  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �سبل  ال��ن��ق��ا���س 
والتكرير  وال��ط��اق��ة  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا 
والتجارة،  واال���س��ت��ث��م��ار  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
حيث تعد ال�سن اأكرب �سريك جتارى لدولة 
التجاري  التبادل  ارتفاع حجم  االإم��ارات مع 
ثالثة  خ��الل  �سعفاً   800 مب��ق��دار  بينهما 
بن  الر�سمية  ال��ع��الق��ات  اإق��ام��ة  منذ  ع��ق��ود 

البلدين لي�سل اإىل 50 مليار دوالر �سنوياً.
واأكد معايل الدكتور �سلطان اأحمد اجلابر اأن 

القيادة  لتوجيهات  تاأتي تنفيذاً  الزيارة  هذه 
التعاون  الر�سيدة بالعمل على تعزيز ج�سور 
وتوثيق  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��راك��ات  وب���ن���اء 
وال�سن  االإم���������ارات  دول�����ة  ب���ن  ال���ع���الق���ات 
امل�سالح  يحقق  مب��ا  امل��ج��االت  ك��اف��ة  لت�سمل 
م�سيداً  ال�����س��دي��ق��ن،  ل��ل��ب��ل��دي��ن  امل�����س��رتك��ة 
العالقات  ت�سهده  ال���ذي  امل�ستمر  بالتطور 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن��ه��م��ا.  واج��ت��م��ع م��ع��ال��ي��ه اأي�ساً 
ال�سركة  “هواوي”،  يف  امل�سوؤولن  كبار  م��ع 
الرائدة عاملياً يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
اإىل  واالت�ساالت، وذلك خالل زيارة قام بها 
للتكنولوجيا  ت�سون”  ق��وان  “ت�سونغ  مركز 
ب��ك��ن. وق���ال معايل  يف منطقة ه��اي��دي��ان يف 
اإطار  “يف  اجل��اب��ر:  اأح��م��د  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
للنمو   2030 ا�سرتاتيجية  تطبيق  جهود 
ال���ذك���ي، ت��رك��ز اأدن�����وك ع��ل��ى اال���س��ت��ف��ادة من 
ال�سن  اأن  ومب���ا  امل��ت��ق��دم��ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املجال،  ه���ذا  ال���رائ���دة يف  ال����دول  م��ن  تعترب 
وجتاربها  خ��ربات��ه��ا  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  ن�سعى 
اال�سطناعي  ال��ذك��اء  وا���س��ت��خ��دام  تطوير  يف 
ال��ت��ن��ب��وؤي��ة وذلك  ال��ب��ي��ان��ات  وت��ق��ن��ي��ات حتليل 
ال�سينية  ال�سركات  م��ع  ال��ت��ع��اون  بحث  ع��رب 
مبا ي�سهم يف دعم  “هواوي”  املرموقة مثل 
مواردنا  م��ن  اإ���س��اف��ي��ة  قيمة  خللق  ج��ه��ودن��ا 
جمال  يف  الريادة  وحتقيق  الهيدروكربونية 
احلديثة  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ط��ب��ي��ق 
يف ق��ط��اع ال��ن��ف��ط وال����غ����از«.    ومت��ا���س��ي��اً مع 
والتطوير،  ل��ل��ت��ح��دي��ث  ال���رام���ي���ة  خ��ط��ط��ه��ا 
اال�ستفادة  جم����االت  “اأدنوك”  ت�ستك�سف 
والتطبيقات  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م���ن 

املتطورة مثل التعلم االآيل وال�سبكات الذكية 
اال�سطناعي  وال��ذك��اء  التنبوؤية  وال��ب��ي��ان��ات 
الكفاءة  رف��ع  يف  توظيفها  بغر�س  وغ��ريه��ا، 
وت��ع��زي��ز امل��رون��ة واالرت���ق���اء ب�����االأداء يف كافة 
جماالت وجوانب ومراحل االأعمال يف قطاع 
لال�ستفادة  جهودها  و�سمن  وال��غ��از.  النفط 
اأدنوك  افتتحت  احلديثة،  التكنولوجيا  من 
ومركز  ب���ان���ورام���ا  م���رك���ز   2017 ع����ام  يف 
والتي  ال��ب��رتول��ي��ة،  امل��ك��ام��ن  ل��دار���س��ة  ثمامة 
الذكاء  واأج���ه���زة  م��ن�����س��ات  اأح����دث  ت�ستخدم 
امل��ت��ط��ورة لر�سد  اال���س��ط��ن��اع��ي وال��ت��ق��ن��ي��ات 
االأداء  معدالت  ومقارنة  وحتليلها  البيانات 
ما  م�ستمرة  ب�سورة  الت�سغيلية  العمليات  يف 
يوفر و�سيلة فعالة للح�سول على معلومات 

دقيقة وفورية تدعم عملية اتخاذ القرار. 
اجلابر  �سلطان  ال��دك��ت��ور  معايل  التقى  كما 
خ���الل زي��ارت��ه جل��م��ه��وري��ة ال�����س��ن ك���اًل من 
واجن يلن، رئي�س ال�سركة الوطنية ال�سينية 
ن��ي��ن��ج، رئ��ي�����س �سركة  ل���ل���ب���رتول، وف����ران����ك 
جمموعة  رئي�س  ليو،  وزينجاتي  �سينوكيم، 
رئي�س  نائب  غوانغ�سو،  وتو  كيميكال،  وانهو 
ال�سن  م��وؤ���س�����س��ة  ورئ��ي�����س  االإدارة  جم��ل�����س 
املباحثات حول  CIC. وتركزت  لال�ستثمار 
نطاق  لتو�سيع  اأدنوك”  م���ب���ادرات  ب��رن��ام��ج 
ال�����س��راك��ات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وت��وف��ري فر�س 
جديدة لال�ستثمارات امل�سرتكة مبا يتما�سى 
للنمو   2030 املتكاملة  ا�سرتاتيجيتها  مع 
ال���دك���ت���ور �سلطان  ال����ذك����ي.  وق�����ال م���ع���ايل 
ال�سن  ج��م��ه��وري��ة  “تعد  اجل���اب���ر:  اأح���م���د 
لدولة  مهماً  ا�سرتاتيجياً  �سريكاً  ال�سعبية 

االم������ارات، ومت��ث��ل ال��ع��الق��ات ال��وث��ي��ق��ة بن 
ناجحاً  منوذجاً  ال�سينية  وال�سركات  اأدن��وك 
ونحن  العالقات.  هذه  واأهمية  عمق  يج�سد 
القيام  يف  اأدن����وك  ا���س��ت��م��رار  على  حري�سون 
العاملي  الطلب  تلبية  يف  وامل�ساهمة  ب��دوره��ا 
املتنامي على الطاقة، وبخا�سة الطلب على 
ال�سوق ال�سينية  املنتجات البرتوكيماوية يف 
اأه���م االأ����س���واق ذات معدالت  ال��ت��ي ت��ع��د م��ن 
ال��ن��م��و امل���رت���ف���ع���ة«.     و���س��ه��د ال��ع��ام املا�سي 
دولة  ب��ن  امل�سرتكة  اال�ستثمارات  م��ن  ع���دداً 
االم����ارات وال�����س��ن يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة، حيث 
وقعت “اأدنوك” يف فرباير 2017 اتفاقيتي 
امتياز على ح�س�س اأقلية يف حقول اأبوظبي 
النفطية الربية مع كل من ال�سركة الوطنية 
ال�سينية  وال�������س���رك���ة  ل���ل���ب���رتول  ال�����س��ي��ن��ي��ة 
يف  “اأدنوك”  وقعت  كما  للطاقة.  امل��ح��دودة 
ن��وف��م��رب م��ن ن��ف�����س ال��ع��ام ات��ف��اق��ي��ة اإطارية 
للبرتول  ال�سينية  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��رك��ة  م��ع 
من  املحتمل  للتعاون  ع��دة  جم���االت  تغطي 
ب��ي��ن��ه��ا م�����س��اري��ع ب��ح��ري��ة وم�����س��اري��ع تطوير 
على  “اأدنوك”  وت���رك���ز  احل���ام�������س.   ال���غ���از 
واآ�سيا حيث ت�سري  ال�سن  اأ�سواق  التو�سع يف 
املنتجات  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  اأن  اإىل  ال��ت��وق��ع��ات 
ت�سمل  التي  والبال�ستيكية،  البرتوكيماوية 
ال�سيارات  �سناعة  يف  امل�ستخدمة  امل��ك��ون��ات 
واالأنابيب واملواد العازلة، �سيت�ساعف يف قارة 
اآ�سيا بحلول عام 2040. وتعد ال�سن اأكرب 
امل�سرتك  امل�سروع  “بروج”،  ل�سادرات  �سوق 
حيث  النم�ساوية،  وب��وري��ال��ي�����س  اأدن����وك  ب��ن 
مليون   1.2 ال�����س��ن  اىل  “بروج”  ت�����س��در 

اأي ما  اأول��ي��ف��ي��ن��ات،  ال��ب��ويل  م��ن  �سنوياً  ط��ن 
مع  ومتا�سياً  العاملية.  مبيعاتها  ثلث  يعادل 
“اأدنوك”  ت��ع��ت��زم   ،2030 ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التي  والتو�سعات  امل�سروعات  تنفيذ عدد من 
والتكرير  وامل�ستقات  ال��غ��از  جم���االت  ت�سمل 
اإنتاجها  م�ساعفة  بهدف  والبرتوكيماويات 
من البرتوكيماويات ثالث مرات بحلول عام 
2025. وتعتزم اأدنوك تخ�سي�س ما ال يقل 
دوالر، هي  م��ل��ي��ارات   109 % م��ن  عن40 
ال�سنوات  م��دى  على  الراأ�سمالية  امل�ساريف 
هذا  يف  اأهدافها  لتحقيق  القادمة،  اخلم�س 
املجال.  وتنوي اأدنوك تو�سيع جممع الروي�س 
لي�سبح اأكرب موقع متكامل يف مكان واحد يف 
وال�سناعات  النفط  تكرير  لعمليات  العامل 
اأدنوك قدماً يف  البرتوكيماوية. كما مت�سي 
 3.5 زيادة �سعتها االإنتاجية من النفط اإىل 
 2018 ع��ام  نهاية  يف  يومياً  برميل  مليون 
موثوق  ك���م���ورٍد  ودوره�����ا  مكانتها  ل��رت���س��ي��خ 
املتنامي  ال��ط��ل��ب  تلبية  يف  وت�سهم  للطاقة 
وخ��ا���س��ة يف ق���ارة اآ����س���ي���ا.      وال��ت��ق��ى معايل 
ال��دك��ت��ور �سلطان اجل��اب��ر خ��الل زي��ارت��ه اإىل 
ال�سن مع، رئي�س البنك االآ�سيوي لال�ستثمار 
يف البنية التحتية، حيث اطلع معاليه ب�سفته 
ممثاًل لدولة االم��ارات يف جمل�س حمافظي 
املحرز يف جمال متويل  التقدم  البنك، على 
م�����س��اري��ع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���ت���ي ت���اأت���ي يف 
ال�سينية.  “احلزام والطريق”  اإطار مبادرة 
وجرت كذلك مناق�سة التح�سريات الجتماع 
يف  �سينعقد  ال��ذي  البنك  حمافظي  جمل�س 

الهند يف مايو املقبل.    
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   اعالن ح�شور املدعى عليه  بالن�شر 
يف الدعوى 02/00668/2018 جتاري  

اأن  مبا  م  م  �س  تريدينج  جينريال  �سريف�سي�س  انرتنا�سيونال  �سمر  عليه:  املدعي  اإىل 
اأمام  اإيجارات  الدعوى 2018-00668-02 جت��اري  اأق��ام �سدكم  قد  رعنا ح�سن   : املدعي 
اأن املدعي عليه ميتنع عن �سداد االأجرة  اإخالء عقار  اإلزامكم بالتايل: -  املركز بطلب 
 22500 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017-12-21 وحتى   2017-3-22 من  للفرتة   للماأجور 
االإخ��الء يف 1-7-2017 وما  اأو  بال�سداد  بالن�سر  اأخطاره  �سداده رغم  درهم وميتنع عن 
اأنه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة  ي�ستجد حتى االإخالء التام. مطالبة مالية 
-7-1 يف  بالن�سر  اإخطاره  ورغم   2017-12-21 وحتى   2017-3-22 من  للفرتة  ايجارية 

اأن  بت�سليم م�ستندات  اإل��زام  التام.  االإخ��الء  ي�ستجد حتى  وما  ال�سداد  2017 ميتنع عن 
امل�ستاأجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه وجميع الفواتري امل�ستحقة والبد من 
تطهري املاأجور من تلك االلتزامات ليمكن اإعادة االنتفاع به. مطالبة مالية ما ي�ستجد 
من اإيجار بواقع 2500 �سهريا وحتى االإخالء الفعلي. مطالبة مالية اإلزام املدعي عليه 
بر�سوم وم�ساريف الدعوى. وقررت اللجنة الق�سائية اإعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة 
الثالثة   اللجنة  الق�سائية  اللجنة  اأم��ام   2:30 ال�ساعة   2018-2-6 املوافق  الثالثاء  يوم 
بالدائرة االبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االيجارية لنظر الدعوى وقد 
اأو  باحل�سور  فاأنت مكلف  الن�سر  تاريخ  اأي��ام من  اإىل ثالثة  امل�سافة  مدة  بتق�سري  اأم��ر 
الوثيقة  اإ�سدار هذه  يتم   . دف��اع وم�ستندات  لديكم من  قانونا وتقدمي ما  من ميثلك 

الكرتونيا وال تتطلب اأي ختم اأو توقيع.    

مركز ف�س املنازعات االيجارية

منوذج اإعالن الن�ضر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك :احمد ال�سريف ل�سناعة املواد 

 SOREL TAHINA الغذائية طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:طحينية
املودعة بالرقم  : 283650     بتاريخ : 2017/11/29

باإ�سم :احمد ال�سريف ل�سناعة املواد الغذائية
وعنوانه:ال�سارقة �س.ب: 393236 هاتف: 044477834 فاك�س: 0444477835

 kimia@asfood.org االمارات العربية املتحدة
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :29 اللحوم واال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد 
خال�سات اللحم فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 
مطبوخة بال�سكر البي�س واحلليب ومنتجات احلليب الزيوت والدهون ال�ساحلة لالكل والتمور 

وطحينه.
و�سف العالمة:كلمة - باالحرف الالتينية ويعلوها كلمة طحينية باالحرف العربية

االإ�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�سري عن الكلمة طحينية 
يف الو�سع العادي.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 
االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�ضر

املالك :وف��اء مبارك �سعيد حممد  الت�سجيل /   التجارية عن تقدم وكيل  اإدارة العالمات  تعلن 
املن�سوري

 w boutique:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : 283327     بتاريخ : 2017/11/22

باإ�سم :وفاء مبارك �سعيد حممد املن�سوري
وعنوانه:العن العنوان: العن هاتف: 0504478970 �سندوق بريد: 1169 

wboutique2017@gmail.com :الربيد االلكرتوين
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44 - 1- تن�سيق الزهور.
و�سف العالمة:

 W( كلمة ا�سفله  وك��ت��ب  ب�سكل مم��ي��ز  ك��ت��ب   )w( ح���رف ع��ن  ع��ب��ارة  االإ���س��رتاط��ات:ال��ع��الم��ة 
اللون. عدميه  خلفية  على  واال�سود  االبي�س  باللون  العالمة  وجميع   )Boutique

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 
االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�ضر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 املالك :�سنرتال بيمان للمواد الغذائية �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 TITANUM تيتانيوم Drinking WaterDeep Earth water:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : 285719     بتاريخ : 2018/1/9

باإ�سم :�سنرتال بيمان للمواد الغذائية �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
وعنوانه:دبي - دبي - دولة االمارات العربية املتحدة - الق�سي�س ال�سناعية 4- هاتف:042277486 - فاك�س:042277246 - 

sroken@eim.ae:سندوق الربيد:11128 -  امييل�
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :32
البرية )�سراب ال�سعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية ، م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه 

وع�سائر الفواكه ، �سراب وم�ستح�سرات اخرى لعمل امل�سروبات.
باللون  االجنليزية  باللغة   TITANUM كلمة  منها  وا�سفل  االخ�سر  باللون  بالعربي  تيتانيوم  العالمة:كلمة  و�سف 
االحمر يتو�سطها �سعار �سخ�س رافع يديه واعلى را�سه عدد 3 ورقات �سجر باللون االخ�سر والتي ترمز اىل ال�سباب والن�ساط 
 Deep Earth و Drinking Water وا�سفل منهما عبارتي ماء ال�سرب ومياه من اعماق االر�س باللغة االجنليزية
خ�سراء  ال�سجار  ر�سم  الكلمات  ي�سار  على  املياه  للون  ترمز  والتي  الزرقاء  ال�سماء  خلفية  على  اال�سود  باللون   water

ترمز خل�سوبة املياه املعدنية امل�ستخرجة.
 Drinking Water، Earth االإ�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�سري عن الكلمات

كل على حدة يف الو�سع العادي.
اإر�سالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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   يف  الدعوى 2017/2059  جتاري كلي   

– حممد  ابراهيم  ذم م حممد كا�سف   . التجارية �س  �سركة كو�سي  املدعي عليهم    �سد 
ابراهيم �سودري خو�سي حممد – حممد عاطف ابراهيم حممد ابراهيم املقامة من : بنك 
اأن هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت رقم  ات�س ا�س بي �سي. مبا 
2059-2017 جتاري كلي وحيث اأنه مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اأعله فاإننا 
وعمال باأحكام قانون االإثبات ل�سنة 1992 بخ�سو�س اأعمال اخلربة اأمام املحاكم ندعوكم 
اأو من ميثلكم قانونا وال��ذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان  حل�سور اجتماع خربة 
املو�سح اأدناه وذلك يوم الثالثاء املوافق 6-2-2018 يف متام ال�ساعة 11:30 �سباحا ويرجى 
منكم اإح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع . دبي – 

مركز حمرعن مدخل رقم 8 الطابق الرابع  هاتف: 2527888 04  فاك�س 042698876 
اخلبر احل�ضابي وامل�ضريف : حممد �ضعيد ال�ضريف

 اجتماع خربة
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   يف  الدعوى 2017/348  نزاع تعيني خربة جتاري
 : املتنازع �سدهم  الفال�سي   املتنازع :عارف را�سد  املتتدب: يو�سف طاهر اخلاجه  اخلبري 
فندق هول مارك وميثله عي�سي عبد اهلل اأحمد الغرير واآخ��رون مت ندبنا خبريا ح�سابيا 
يف الدعوى املذكورة اأعاله واملرفوعة من املتنازع عارف علي را�سد الفال�سي �سد املتنازع 
�سدهم 1- فندق هول مارك وميثله عي�سي عبد اهلل اأحمد الغرير2- ح�سن عبد االأمن 
حجازي 3- حممد عبد العليم �ساهن 4- مفلح حممد عبد العال 5- �سامر خري الدين 
اأو من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد  اأبو اجلبن وعليه ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة 
اأدن��اه وذل��ك يوم االثنن املوفق 5-2-2018 يف متام  يف مقر مكتبنا  على العنوان املو�سح 
ال�ساعة 10:00 �سباحا ويرجي منكم اإح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند 
 1B1 ح�سوركم لالجتماع . دبي مركز حمر عن بوابة رقم 4 الطابق االأول مكتب رقم

هاتف 2681400 04  فاك�س : 042681300 .
يو�ضف اخلاجه/خبر ح�ضابي وم�ضريف 

 اجتماع خربة
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 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                       اىل املدعي عليه/�سيلفر كا�ستل لالن�ساءات �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
نعلنكم باأن املدعين قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2018/2/7 ال�ساعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
اىل  باال�سافة  االق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

الر�سوم وامل�ساريف .
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
2017/11168 عمايل جزئي

2017/11171 عمايل جزئي 
2017/11240 عمايل جزئي

م
1
2
3

ا�سم املدعي
تاجيندرا كومار �سورجيت كومار

رحمت علي نياز علي خان
راجو بي�سو

مبلغ املطالبة
10746 درهم + تذكرة العودة
7701 درهم + تذكرة العودة 
9621 درهم + تذكرة العودة

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                       اىل املدعي عليه/ويزارد اخلدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
نعلنكم باأن املدعين قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2018/2/4 ال�ساعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
اىل  باال�سافة  االق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

الر�سوم وامل�ساريف .
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
2017/12296 عمايل جزئي
2017/12297 عمايل جزئي 
2017/12299 عمايل جزئي

م
1
2
3

ا�سم املدعي
رام غالم ياداف

خاند افايل رايف راجا
عبداحلنان �سيخ

مبلغ املطالبة
15977 درهم + تذكرة العودة

16817 درهم + تذكرة العودة 
17060 درهم + تذكرة العودة

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
 مذكرة  اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                     اىل املدعي عليه/ا�سا�س االحرتاف لالعمال الفنية �س.ذ.م.م نعلنكم باأن 
املدعين قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة 

2018/2/14 ال�ساعة 8.30 �سباحاً.

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على االقل ويف حالة تخلفكم فان احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري. باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
عمايل جزئي  12391/2017
عمايل جزئي 12392/2017

م
1
2

ا�سم املدعي
ح�سن ال�سعيد ح�سن بيومي
احمد ال�سيد حممود ال�سيد

مبلغ املطالبة
9779 درهم + تذكرة العودة 
9779 درهم + تذكرة العودة

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
مذكرة  اعالن املدعى عليها باحلكم مبثابة احل�شوري بالن�شر  

                     اىل املدعي عليه/مقهى كازا باليا ���س.ذ.م.م نعلنكم باأن املحكمة حكمت 
بالزام  املدعين  ل�سالح  امل��ذك��ورة  ال��دع��اوى  يف   2018/1/4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 

املدعى عليها بان توؤدي للمدعين املبالغ التالية:

وتذاكر عودة ملوطنهم عيناً او مقابلها نقداً ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى �ساحب عمل 
منها. حكما مبثابة  ن�سيبهم  املدعين من  واعفت  امل�سروفات  باملنا�سب من  والزمتها  اخر 
احل�سور قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوماً اعتباراً من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
9831/2017/13
9832/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
زهري املطيع

احمد حممد ك�سبان مرت�سى فج النور

مبلغ املحكوم به
82116 درهم + تذكرة العودة 
24926 درهم + تذكرة العودة

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

  اال�شماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعوة/ انت�سار �سامل حممد 
بن ن�سر النعيمي تقدمت الينا طالبة تغيري املقطع االول ال�سمها 
من )انت�سار( اىل )غاية( ليكون ا�سمها بعد التغيري / غاية �سامل 

حممد بن ن�سر النعيمي
وان من له م�سلحة يف االعرتا�س ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ االعالن اقام ق�سم اال�سهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
  قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

عمرو ال�شعيد ابو اخلري

 حكومة  را�س اخليمة
حماكم دبيدائرة املحاكم

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

اعالن بالن�شر
   2018/476   

املخطر:احمد علي ح�سن الزرعوين
املخطر اليه:�سعيد حممد جمعة �سعيد

ل��ذل��ك:ن��ظ��را ل��ت��اأج��ريك��م امل��ك��ت��ب رق���م 301 ال��ك��ائ��ن مب��ن��ب��ى ال���رباح���ة وال���واق���ع ع��ل��ى قطعة 
ار�س:117666.

ال�سابق  املتاأخر عن عقد االيجار  فاننا نخطركم مبوجب هذا االخطار ب�سداد بدل االيجار 
االيجار  عقد  دره��م وجتديد  وخم�سمائة  الف  ع�سر  �سبعة  دره��م   )17.500( بواقع  للمخطر 
بذات ال�سروط وت�سديد القيمة االيجارية املرتتبة عليه خالل ثالثون يوما من ا�ستالمكم 
االخطار املاثل وفق املقرر ب�سريح املادة )25/اأ( من القانون رق��م:2008/33 ، واال �سن�سطر 
االيجار  بدل  من  املتاأخر  ب�سداد  ملطالبتكم  بحقكم  القانونية  االج���راءات  اتخاذ  اىل  اآ�سفن 

واالخالء ، مع الزامكم بالر�سوم وامل�سروفات
  الكاتب العدل

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/10  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/دبلومات الهند�سة �س.ذ.م.م 2- هنومانتا ريدى جاتو جمهول حمل 
علي  وميثله:ابراهيم  ���س.ذ.م.م  البناء  مواد  لتجارة  املدعي/النقيب  ان  مبا  االقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما  املو�سى احلمادي قد 
عليهما  الندعي  ت�سمن  دره��م   )103.752.10( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن 
تاريخ  12٪ من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  والتكافل  بالت�سامن 
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2018/2/8  
ال�ساعة:08.30 �س بالقاعة:ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/2004  احوال نف�س م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- عبد �سداف حممد ح�سن عبداهلل  جمهول حمل االقامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  با�سا   حممود  بانو  �سريه  املدعي/  ان  مبا 
املطالبة بالطالق لل�سرر وعدم االنفاق ، اثبات ح�سانة ، نفقة البنوة ، متجمد 
النفقة الزوجية ، واجرة احلا�سنة واجرة اخلادمة ، اجرة م�سكن احل�سانه ، بدل 
اثاث ، نفقة العدة ، موؤخر ال�سداق ، نفقة املتعة ، امل�ساريف والر�سوم الدرا�سية 
، ت�سليم الوثائق وامل�ستندات. وحددت لها جل�سة يوم  االحد املوافق  2018/2/11   
مبنطقة  ال�سخ�سية  االح���وال  مبنى  يف   )10( رق��م  بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  القرهود 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/4049  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-ح�سان البحر للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثله:حممد �ساه عامل 
م�ساهمة  )�سركة  امل�سرق  املدعي/بنك  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ح�سن  احمد 
عامة( وميثله:خالد خليفة حممد �سيف حثبور قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )344.921.01( درهم  بان  املدعي عليه  بالزام  املطالبة 
تاريخ  م��ن   ٪12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 2018/2/5 امل��واف��ق  االثنن  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�سداد  وحتى  املطالبة 
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2368  ا�شتئناف جتاري    

حمل  جم��ه��ول  كومين�س   روي  ل��وك��ي  او���س��ك��ار   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف / غامن �سلطان ح�سن يو�سف ال علي - ب�سفته 
خليفة  وميثله:خالد  العقارية  للو�ساطة  كيندال  ملوؤ�س�سة  احلايل  املالك 
بالدعوى رقم  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  �سيف حثبور  قد  حممد 

2016/1541 جتاري كلي بتاريخ:2017/12/18     
وحددت لها جل�سه يوم االثنن  املوافق 2018/2/26 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2095  جتاري جزئي 
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ور���س��ان  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2017/9/12 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
املدعي  بالزام  ����س.ذ.م.م  وال�سفر  لل�سياحة  ل�سالح/�سفر  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى 
بواقع٪99  عنه  والفائدة  دره��م   )215.795( ق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  عليها 
التام  ال�سداد  وحتى  يف:2017/6/13  الواقع  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا 
والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

   مذكرة تبليغ موعد جل�شة بالن�شر باعادة الدعوى للمرافعة
يف الق�شية 2017/181 جتاري كلي

الغذائي  للتموين  م ح 2- جي تي تي  للتجارة �س  ت��ورك  �سركة جلف  املدعي عليهم:1-  اإىل 
اأوتو كو�سيتنار. قد �سدر حكم متهيدي �سدكم  اأورفعلي 4- ح�سن  ���س.ذ.م.م 3- �سالح تن 
 2018-1-30 بجل�سة  كلي  181-2017 جتاري  الق�سية  يف  االأويل  التجارية  الكلية  الدائرة  يف 
لت�سحيح  املدعي  كطلب   2018-2-6 جلل�سة  للمرافعة  الدعوى  اإع��ادة  التايل:  على  وين�س 
للمدعي وكلفته  اإعالنا  بالقرار  النطق  واعتربت  الطلبات اخلتامية  الدعوى وتعديل  �سكل 
دائرة  اإىل  ح�سوركم  يتطلب  فاإنه  وعليه  والن�سر.  واجلل�سة  بالقرار  عليهم  املدعي  باإعالن 
خليفة  ال�سيخ  قاعة   2018-2-6 املوافق  الثالثاء  يوم  �سباح  يف  اخليمة  راأ���س  باإمارة  الق�ساء 
ال�ساعة التا�سعة والن�سف �سباحا لتقدمي ما لديكم من دفوع وم�ستندات ويف حالة تخلفكم 
عن احل�سور اأو اأر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابا 

بحقكم .حرر بتاريخ 2018-1-30 
اأمني �ضر الدائرة الكلية االأوىل 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   
املهمة  الهند�سي حممد جمال �سيخوين واملعن وفق    من مكتب اخلبري واملحكم 
تعين خربة نزاع عقاري 109-2017 اأمام مركز ت�سوية املنازعات اإىل املتنازع �سدها 
االأوىل – �سارين ا�س ار او واملتنازع �سدها الثانية- �سارين للمقاوالت نعلمكم باأن 
مت  قد  حجازي  خليل  عيد  – ب�سام  واملدعو  والتجارة  للمالحة  دملون  – موؤ�س�سة 
منازعتكم وفق الق�سية اأعاله. ولقد متت دعوتكم بالن�سر حل�سور جل�سة اخلربة يف 
مكتب اخلبري لتقدمي دفوعكم بتاريخ 4-2-2018 متام ال�ساعة 2:00 م�ساء الإمتام 
االجراءات اأ�سوال وحتقيقا للعدالة على العنوان املبن ويف حال عدم متكنكم اإر�سال 
ما لديكم من دفوعات خالل 7 اأيام من تاريخ االإعالن  بالن�سر على عنوان اخلبري 
�سيتم  التوا�سل  عدم  حال  ويف   courtexpert66@gmail.com املعلن: 

اجناز تقرير اخلبري وفقا الأ�سول امل�ستندات املقدمة من  املتنازع االأول والثاين. 

طلب االعالن بالن�شر

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

اعالن بالن�شر
   2018/575   

املنذرة – موؤ�س�سة ارنكو للعقارات .املنذر اإليه ام كي ار خلدمات املباين �س 
.ذم .م . فاإن املنذرة تخطر املنذر اإليه ب�سداد مبلغ 15.620 درهم واملرت�سدة 
االإخ��الء وذلك  لغاية  ايجار  القيمة االيجارية وما ي�ستجد من  بذمته من 
خالل موعد اأق�ساه ثالثون يوم من تاريخ الن�سر واإال �ست�سطر املنذرة اإليه 
باإخالء  واملطالبة  لها حقها  التي حتفظ  القانونية  االإج��رادات  كافة  اتخاذ 
العقار طبقا لن�س املادة 25-1 من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 واعتبار العقد 

منتهيا منم تلقاء نف�سه ورفع الدعوى املو�سوعية .
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12239 بتاريخ 2018/2/1   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/837   

املنذر: تيموراز كار�سافا جورجي اجلن�سية  جواز �سفر رقم 07P1305018  وميثله قانونا ال�سيد- 
ماجد عدنان بللي�س �سوري اجلن�سية يحمل بطاقة هوية اإماراتية رقم 784196786394807 مبوجب وكالة 
م�سدقة لدى وزارة اخلارجية مكتب دبي حتت رقم 07892688 بتاريخ 4-1-2018 العنوان دبي – ديره 
– رقة البطن – اإماريت  كونكورد  رقم املكتب 1202 االإمارات  العربية املتحدة . املنذر اإيه: ال�سادة – 
�سركة �سي اأي اأ�س منطقة حرة ذ.م.م وعنوانها : دبي – منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا واالإعالم منطقة 
التيكوم املبني  رقم 8 العقار 315 االإمارات العربية املتحدة ت : 043963640 – 0508768473 يخطر املنذر 
املنذر اإليه ب�سرورة اإعادة املبلغ الذي قد ا�ستلمه باالتفاق �سويا مع فائدته من تاريخ اال�ستالم اأو ت�سليم 
اجلزيرتن اأ�سوال من بيان ت�سجيل 50٪ من اجلزيرتن بال�سجل العقاري با�سم املنذر واإال �سوف ي�سطر 
املنذر التخاذ كافة االإجراءات القانونية �سده مبا فيها اإقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار اأمر االأداء 

مع حتميل املنذر اإليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
ل�شندات قب�س

 رقم2018/1/837   
 784198193974031 رق��م  هوية  بطاقة  اأح��م��ل  اجلن�سية  اإي��ران��ي��ة  ن���وروزي  ال��ه  ح�سمت  �سمة   : امل��ن��ذرة 
رقم  هوية  بطاقة  يحمل  اجلن�سية  ���س��وري   - بللي�س  ع��دن��ان  حممد  ماجد  ال�سيد-  بالتوقيع  وميثلها 
78419678639487 العنوان : دبي ديره رقة البطن اإماريت كونكورد مكتب رقم 1202 املنذر اإليه : ال�سادة 
: اأي ا�س ام للتجارة العامة �س ذ.م.م وميثلها ال�سيد – ابراهيم حليل بيازدغلو ، �سندوق بريد : 183462 
هاتف رقم 042354929 فاك�س رقم 042354930 هاتف متحرك 0509381040 وعنوانه: مكتب رقم 113 
ملك نا�سر عبد اهلل  ح�سن اأنوهي ديره – ال�سبخة دبي االإمارات العربية املتحدة . يطالب املنذر املنذر 
اإليه ب�سرورة �سداد قيمة �سندات القب�س امل�ستحقة عليه واملذكورة يف االإنذار العديل املذكور رقمه اأعاله 
واإال �سوف يتخذ املنذر كافة االإجراءات القانونية �سد املنذر اإليه مبا فيها اإقامة الدعاوى وفتح البالغات 

واملطالبة بالتعوي�س عن اأي تاأخري ويحمل املنذر اإليه كافة امل�ساريف واأتعاب املحاماة .
الكاتب العدل
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اإعادة االعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/7142  الدائرة الكلية االوىل       
اإىل املدعي عليهمك 1- �سركة النباعة لقطع غيار ال�سيارات  ذ م م 2 جيتا ا�سوكان زوجه ا�سوكان نارايانان 
هندية اجلن�سية . نعلمكم باأن املدعي �سركة اأبو ظبي موتورز ذ م م يف الدعوى رقم 7142-2017 الدائرة 
التكافل  �سبيل  على  عليهم  املدعي  اإل���زام  فيها.  يطالب  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  رف��ع  قد  االأوىل  الكلية 
وال��ذي ميثل ر�سيد مديونية  وق��دره 1.496.961.08  للمدعية مبلغا  ي��وؤدوا  ب��اأن  بينهم  والت�سامن فيما 
و2678   2679 ال�سيكن  اأجلها  من  وامل�سحوب  الطرفن  بن  التجارية  التعامالت  نتيجة  عليهم   املدعي 
ل�سالح املدعية واللذان ارتدا من البنك بدون �سرف مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة وباالإ�سافة 
اإىل واإلزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة . لذا يقت�سي ح�سورك اأمام الدائرة الكلية 
االأوىل مبحكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات 
وذلك بتاريخ 28-2-2018 للنظر يف الدعوى املذكورة اأرقامها بو�سفك مدعي عليه ويف حال تخلفكم عن 

احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم فاإنه �سيتم ا�ستكمال االجراءات القانونية يف غيابك .
حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية
مكتب اإدارة الدعوى 

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 االحتادية االبتدائية
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          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية       
يف الق�شية رقم 2017/4639   جتاري كلي- ال�شارقة   

اعالن املدعي عليهم بورود التقرير     
كوتي  م��ات��ي��و   -2 ذ.م.م  وال��ن�����س��ر  للطباعة  ري���ك���وردر  ���س��رك��ة   -1 عليهم:  امل��دع��ي  اإىل 
بارابريكوناتيل جورج – هندي اجلن�سية 3- �سي�سان ماتيو�سيكو – هندي اجلن�سية. 4- 
�ساجو ماتيو باريري – هندي اجلن�سية . حيث اأن املدعية : �سركة اخلليج للتمويل. قد 
اأقامت عليك الدعوى املذكورة اأعاله لدى هذه املحكمة ونعلمكم بورود لتقرير لذلك 
يقت�سي ح�سوركم اأمام هذه املحكمة يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح يوم 
5-2-2018 وذلك باالإطالع والرد على الدعوى ويف حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم 

اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم.
قلم اإدارة الدعوى

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
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   يف  الدعوى 2017/2059  جتاري كلي   

– حممد  ابراهيم  ذم م حممد كا�سف   . التجارية �س  �سركة كو�سي  املدعي عليهم    �سد 
ابراهيم �سودري خو�سي حممد – حممد عاطف ابراهيم حممد ابراهيم املقامة من : بنك 
اأن هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت رقم  ات�س ا�س بي �سي. مبا 
2059-2017 جتاري كلي وحيث اأنه مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اأعله فاإننا 
وعمال باأحكام قانون االإثبات ل�سنة 1992 بخ�سو�س اأعمال اخلربة اأمام املحاكم ندعوكم 
اأو من ميثلكم قانونا وال��ذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان  حل�سور اجتماع خربة 
املو�سح اأدناه وذلك يوم الثالثاء املوافق 6-2-2018 يف متام ال�ساعة 11:30 �سباحا ويرجى 
منكم اإح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع . دبي – 

مركز حمرعن مدخل رقم 8 الطابق الرابع  هاتف: 2527888 04  فاك�س 042698876 
اخلبر احل�ضابي وامل�ضريف : حممد �ضعيد ال�ضريف

 اجتماع خربة
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   يف  الدعوى 2017/2003  جتاري كلي   
االإن�ساءات  ل�سناعة  اآ�سياتك  م  م  ذ.  البناء  مل��واد  االآ�سيوية  ال�سركة   : عليهم  املدعي  �سد 
�سينغ  هارميت  �سينغ  �سوريندر  غ��وري  .ذم.م  �س  العام  للنقل  ميتبو�س  ذ.م.م  �س  املعدنية 
غوري املقامة من بنك راأ�س اخليمة الوطني . مبا اأن هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة  
ندبنا خبريا م�سرفيا  اأن��ه مت  كلي وحيث  2003-2017 جت��اري  رقم  االبتدائية حتت  دبي 
بخ�سو�س   1992 ل�سنة  االإث��ب��ات  قانون  باأحكام  وعمال  فاإننا  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
اأعمال اخلربة  اأمام املحاكم ندعوكم حل�سور اجتماع خربة اأو من ميثلكم قانونا والذي 
�سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح اأدناه وذلك يوم الثالثاء املوافق 6-2-2018 يف 
املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم  امل�ستندات  اإح�سار كافة  ال�ساعة 1:00 ظهرا ويرجى منكم  متام 
– مركز حمر عن ، مدخل رقم 8 الطابق الرابع هاتف  عند ح�سوركم لالجتماع. دبي 

2527888 04 فاك�س 2698876 04 
اخلبر احل�ضابي وامل�ضريف : حممد �ضعيد ال�ضريف. 

 اجتماع خربة
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   يف  الدعوى 2017/348  نزاع تعيني خربة جتاري
 : املتنازع �سدهم  الفال�سي   املتنازع :عارف را�سد  املتتدب: يو�سف طاهر اخلاجه  اخلبري 
فندق هول مارك وميثله عي�سي عبد اهلل اأحمد الغرير واآخ��رون مت ندبنا خبريا ح�سابيا 
يف الدعوى املذكورة اأعاله واملرفوعة من املتنازع عارف علي را�سد الفال�سي �سد املتنازع 
�سدهم 1- فندق هول مارك وميثله عي�سي عبد اهلل اأحمد الغرير2- ح�سن عبد االأمن 
حجازي 3- حممد عبد العليم �ساهن 4- مفلح حممد عبد العال 5- �سامر خري الدين 
اأو من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد  اأبو اجلبن وعليه ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة 
اأدن��اه وذل��ك يوم االثنن املوفق 5-2-2018 يف متام  يف مقر مكتبنا  على العنوان املو�سح 
ال�ساعة 10:00 �سباحا ويرجي منكم اإح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند 
 1B1 ح�سوركم لالجتماع . دبي مركز حمر عن بوابة رقم 4 الطابق االأول مكتب رقم

هاتف 2681400 04  فاك�س : 042681300 .
يو�ضف اخلاجه/خبر ح�ضابي وم�ضريف 

 اجتماع خربة
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مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1064  ا�شتئناف جتاري    
حممد  �سعيد  – حممد  املرحوم  ورث��ة  من  ب�سفتها  امل��رزوق��ي  العقيلي  �سعيد  حممد  فاطمة   -1 �سده  امل�ستاأنف  اإىل 
العقيلي املرزوقي 2- �سامية عبداجلليل عبد الرحيم ب�سفتها من ورثة املرحوم حممد �سعيد حممد العقيلي املرزوقي  
العقيلي  �سعيد  4- حامد حممد  املرزوقي  العقيلي  �سعيد حممد  املرحوم حممد  ورث��ة  ب�سفتها من  يلماز  اك��رام   -3
العقيلي  امل��رزوق��ي.5- �سعد حممد �سعيد حممد  العقيلي  املرحوم حممد �سعيد حممد  امل��رزوق��ي  ب�سفته من ورث��ة 
املرزوقي ب�سفته من  ورثة املرحوم حممد �سعيد حممد العقيلي املرزوقي.6- غالية حممد �سعيد العقيلي املرزوقي 
اأحمد حممد عقيل  ب�سفتها من ورثة  املرزوقي.7 فاطمة  العقيلي  �سعيد حممد  املرحوم حممد  ب�سفتها من ورثة 
املرحوم حممد �سعيد حممد العقيلي املرزوقي.8 – مرمي حممد �سعيد العقيلي املرزوقي ب�سفتها من ورثة املرحوم 
حممد �سعيد حممد العقيلي املرزوقي 9- بدور حممد �سعيد العقيلي املرزوقي ب�سفتها من ورثة املرحوم حممد �سعيد 
حممد العقيلي املرزوقي 10- ب�سرى حممد �سعيد العقيلي املرزوقي ب�سفتها من ورثة املرحوم حممد �سعيد حممد 
امل�ستاأنف: علي حم�سن �سرافان  اأن  االإقامة مبا  انرجي �س م ح جمهويل حمل  اأمين  �سركة  امل��رزوق��ي.11-  العقيلي 
جهار�سوقي وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر. قد اأ�ستاأنف القرار – احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 950-2016 جتاري 
 ch2.E.23 كلي بتاريخ 1-6-2017 وحددت لها جل�سة يوم االأحد املوافق 11-2-2018 ال�ساعة 10:00 �سباحا بالقاعة

وعليه يقت�سي ح�سوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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   اعالن الئحة تنفيذ رقم 

04/00297/2018 جتاري 
ال�شادر يف الدعوى 02/08713/2017 جتاري ايجارات بالن�شر  

اإىل املنفذ �سده – �سيف�ستار فود هاو�س جمهول حمل االإقامة
حيث تقدم طالب التنفيذ- مبارك عي�سي �سعيد املن�سوري ال�سادر ل�ساحله 
احلكم يف الدعوى املذكورة اأعاله والقا�سي باالأتي: 1- اإلزام املدعي عليه 
باإخالء العن املوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من �سواغلها. 2- اإلزام 
 2017-1-1 منم  للفرتة  دره��م   18083 االيجار  ب��دل  ب�سداد  عليه  املدعي 
الدعوى.  وم�ساريف  بر�سوم  عليه  املدعي  اإل��زام   -3  2017-7-31 وحتى 
يوم  بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر  اإنكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
من تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف 
يتم اتخاذ االإجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذه. مالحظة �سيتم اإغالق 
ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم اإفادة االإعالن بالن�سر خالل ع�سرة 

اأيام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017
اإدارة تنفيذ االأحكام 

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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  اعادة اعالن ح�شور املدعى عليه  بالن�شر 

يف الدعوى 02/10710/2017 �شكني  
احلفيظ  عبد  ح��ازم   : املدعي  اأن  مبا  رازك���وف  جافلون  عليه:  املدعي  اإىل 
اأقام �سدكم الدعوى 10710-2017- اأبو ريان قد  االأ�سهب وعديله حممد 

مالية  مطالبة   - بالتايل:  اإلزامكم  بطلب  املركز  اأم��ام  ايجارات  �سكني   02
اإنه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة اإيجارية للفرتة من 2016-3-15 
وحتى 1-3-2017 رغم املطالبات الودية اإال اأنه ميتنع عن ال�سداد . مطالبة 
اللجنة  وق���ررت  ال��دع��وى.  وم�ساريف  ب��ر���س��وم  عليه  امل��دع��ي  اإل����زام  مالية 
املوافق  الثالثاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اإعالنكم  اإع��ادة  الق�سائية 
6-2-2018 ال�ساعة 2:30 م اأمام اللجنة الق�سائية اللجنة ال�سابعة بالدائرة 
االبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات االيجارية لنظر الدعوى 
وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اإىل ثالثة اأيام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات . يتم 

اإ�سدار هذه الوثيقة الكرتونيا وال تتطلب اأي ختم اأو توقيع. 

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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اأينما كانت وجهتك يف النم�سا ف�ستحظى بكل تاأكيد 
النم�ساويون  به  ُيعرف  ملا  لي�س  بحفاوة وترحاب، 
اأي�ساً  بل  ا�ستقبال ل�سيوفهم فح�سب،  من ح�سن 
مل��ا ي��زخ��ر ب��ه ه���ذا ال��ب��ل��د م��ن جم��م��وع��ة متنوعة 
من  القادمن  ل�سيوفها  توفر  راقية  فنادق  من 
اأن���ح���اء ال��ع��امل غ��رف��اً واأج��ن��ح��ة ف��اخ��رة وفريدة 
ب��ال��دفء وخ��دم��ات على  واأج����واء مريحة مفعمة 
اأعلى م�ستوى.يف فيينا فندق )اأمبا�سادور(، الذي 
يزال  وال  التاريخية  ال��ف��ن��ادق  م��ن  واح���داً  يعترب 
املو�سيقى  ع���امل  م��ن  ل�سخ�سيات  م��وط��ن��اً  ��ل  مي��ثِّ
وال��ف��ن وال��ث��ق��اف��ة. يقع ه��ذا ال��ف��ن��دق، ال���ذي يعد 
مقربة  على  فيينا،  ل��زوار  مثالية  انطالق  نقطة 
واملطاعم  الت�سوق  ال�سياحية ومناطق  املعامل  من 
التمتع  ف��ر���س��ة  ل�سيوفه  يتيح  وه���و  ال�����س��ه��رية. 
التاريخي والرفاهية.  االأنيقة واملحيط  باالأجواء 
وه��و فندق فخم  )زاخ����ر(،  فيينا  ي��ربز يف  كذلك 
يف  مميز  مب��وق��ع  يتمتع  جن��وم  اخلم�س  فئة  م��ن 
قلب املنطقة الثقافية، قبالة دار االأوبرا مبا�سرة، 
األربتينا وعلى بعد خطوات من  وبجوار معر�س 
الفندق  ي�سحر  املدينة.  ال�سياحية يف  املعامل  اأبرز 
ال�سيوف باأجوائه االأنيقة وكرم ال�سيافة، كذلك 
ك��اأن��ك يف  اأق�����س��ى معايري اخل��دم��ة فت�سعر  ي��وف��ر 

منزلك.

�ضفر بانورامي
باأنه  النم�سا  داخل  ال�سفر  عن  اأي�ساً  املعروف  من 
ال��ب��ن��ي��ة التحتية  ت��ت��م��ّت��ع  ���س��ه��ل وم���ري���ح ومم���ت���ع. 
من  عالية  ب��درج��ة  ال��ع��ام  النقل  لو�سائل  املجهزة 
ال��ت��ط��ّور وب�����س��ب��ك��ة م���ن ال�����س��ك��ك احل���دي���د تربط 
مثاًل،  ���س��ورة.  باأف�سل  النم�سا  مناطق  خمتلف 
ال�سكك احلديد االحتادية  �سركة  تربط قطارات 
النم�ساوية مطار فيينا مبدينة �سالزبورغ يف اأقل 
من �ساعتن و49 دقيقة. ومن �سالزبورغ ميكنك 
اأي�ساً ركوب القطار االإقليمي للتوجه اإىل مدينة 
اأماكن  اأف�سل  اأح��د  تعترب  التي  زي(،  اأم  )ت�سيل 
ذلك،  على  ع��الوة  الطلق.  ال��ه��واء  يف  اال�ستجمام 
اأم  )ت�سيل  اإىل  فيينا  مبا�سر من مطار  ثمة خط 
ميكنك  زي(  اأم  )ت�سيل  ويف  �سبت.  ي��وم  ك��ل  زي( 
)اإن�سربوك(  اأو  اإىل مدينة )كيت�سبوهل(  التوجه 
ال�������س���ري���ع اجلميل  االأل����ب����ي  ال���ق���ط���ار  ب���وا����س���ط���ة 
على  يحتوي  ال��ذي  األ��ب��ن(،  تران�س  )اإيرو�سيتي 

مقطورة بانورامية من الدرجة االأوىل.
وت��ت��ي��ح ق����ط����ارات ال�����س��ك��ك احل���دي���د االحت���ادي���ة 
عن  اأع��م��اره��م  تقل  ال��ذي��ن  لالأطفال  النم�ساوية 
ميكن  كذلك  جم��ان��اً،  ال�سفر  اإم��ك��ان  �سنوات  �ست 
لالأطفال ال��ذي��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ن 6 و14 
عاماً ال�سفر بن�سف �سعر التذكرة يف النم�سا. وفقاً 
ال�سكك  �سركة  قطارات  ت�ستمل  القطار،  لنوعية 
تكييف،  النم�ساوية على نظام  احلديد االحتادية 
ورفوف وا�سعة لالأمتعة، ومقاب�س ل�سحن االأجهزة 

على  مطاعم  وج��ود  اإىل  باالإ�سافة  الكهربائية، 
متنها. واإذا كنت ت�سافر على الدرجة االأوىل �سيتم 
تقدمي وجبات خفيفة وم�سروبات وماأكوالت اإىل 

مقعدك مبا�سرة )مقابل اأجر(.

جاذبية املياه
يف  للتنقل  �ستختارها  التي  الو�سيلة  كانت  مهما 
لت البقاء داخل املدن اأو  اأرجاء النم�سا، و�سواء ف�سّ
التوجه اإىل االأرياف واجلبال، فمن املوؤكد اأن املياه 
الفاتنة �ستكون حا�سرة بقوة يف وجهات �سياحية 
جذابة كثرية. وهنا، ال بد من االإ�سارة اإىل اأن لدى 
يف  ت�سّم  فهي  ع���دة،  ع��ذب��ة  م��ي��اه  م�سادر  النم�سا 
ربوعها ما يربو على خم�سة اآالف بحرية حتتوي 

على اأعذب املياه ال�ساحلة لل�سرب يف العامل.
الن�ساطات  مم��ار���س��ة  ف��ر���س  اأي�����س��اً  البلد  وي��وف��ر 
مثاًل،  واالنتعا�س.  املرح  بلحظات  والتمتع  املائية 
ع�سر  بعد  يقع على  ال��ذي  ميثِّل ق�سر هيلربون، 
���س��ال��زب��ورغ ال�سهرية،  دق��ائ��ق م��ن م��رك��ز م��دي��ن��ة 
اأن  ميكنك  هنا  تفويتها.  ينبغي  ال  جذابة  وجهة 
املياه  كانت  فالطاملا  لوجه!  وجهاً  التاريخ  تلتقي 
الذي  الق�سر،  ه��ذا  ت�سميم  يف  الرئي�س  املو�سوع 
باأمر  عام  اأربعمئة  قبل  الوا�سع،  متنزهه  بني مع 
الذي  �سيتكو�س(  )ماركو�س  االأ�ساقفة  رئي�س  من 
اأثبت باأنه رجل حمب للمزاح. �ستكت�سف �سريعاً اأن 
ق�سر هيلربون عزبة ومكان للمرح اأكرث من كونه 
ق�سراً حقيقياً، وذلك الأن )ماركو�س �سيتيكو�س( 
امل���اء على  ال��وا���س��ع��ة ل��رت���س  ب��ن��ى م��راف��ق الق�سر 
�سيوفه املوقرين، فكان املاء وال زال ُير�س على كل 
ركن وزاوية بكب�سة زر، من خالل نوافري خادعة 
وينابيع.  وم��غ��ارات  امل��ي��اه  لنفث  خمفية  وفتحات 
الق�سر  ه��ذا  اخل��روج من  امل�ستحيل  اأن من  حتى 
رائعة  للبلل ومت�سية حلظات  التعر�س  دون  من 
جداً، لذا فاإن الوقت املثايل لزيارة ق�سر هيلربون 

خالل يوم �سيفي حار.
وب��ال��ن�����س��ب��ة اإىل ع�����س��اق ال�����س��ي��اح��ة وغ���ريه���ا من 
ريا�سات مائية، فلن يجدوا مكاناً اأف�سل من نهر 
اأق�سام:  ثالثة  اإىل  ينق�سم  الذي  الرائع  الدانوب 
الرحالت  �سفن  ُت��ب��ح��ر  ال��رئ��ي�����س ح��ي��ث  ال���دان���وب 
امل���ح���اط بحدائق  ال���ق���دمي  ال��ن��ه��ري��ة، وال����دان����وب 
مياه  على  ُمطلة  برتا�سات  ومطاعم  ومتنزهات 
ل��ل��م�����س��اة وال����دراج����ات  وم��ت��ن��زه��ات ذات مم�����رات 
عن  ينف�سل  ال��ذي  اجلديد  وال��دان��وب  الهوائية، 
الدانوب الرئي�س بجزيرٍة من �سنع االإن�سان يبلغ 
ا�ستجمامية  جنة  وت��ع��د  ك��ي��ل��وم��رتاً،   21 طولها 
حقيقية، اإذ تزخر بكثري من ال�سواطئ، ف�ساًل عن 
ال�ساحرة  اخل�سراء  امل�ساحات  من  هكتاراً    180

ومطاعم ومقاٍه كثرية.
جزيرة  مهرجان  �سنوياً  اجلزيرة  هذه  ت�ست�سيف 
ال��ذي يح�سره ثالثة مالين  امل��ج��اين  ال��دان��وب 
زائر على مدى ثالثة اأيام، وُيعد اأكرب احتفال يف 

الهواء الطلق يف اأوروبا.
اأم�����ا ب���ح���رية )ت�����س��ي��ل(، ال���ت���ي رمب����ا ت���ك���ون اأك���رث 
البحريات �سحراً  يف العامل، فتقع يف بلدة )ت�سيل 
يف�سل  ال����ذي  ال���رائ���ع  ال�����وادي  ذل���ك  يف  زي(،  اأم 
يف  االأع��ل��ى  وه��و  )غرو�سغلوكرن(،  جبل  قمة  ب��ن 
النم�سا، وجبل )كيت�س�ستاينهورن( املغطى بالثلج. 
اأ�سبح وادي )ت�سيل اأم زي( القابع يف جبال االألب، 
بحرية  وت��ع��دُّ   ،1961 ع��ام  منذ  �سحياً  منتجعاً 
)ت�سيل( خزاناً طبيعياً للمياه، فهي تت�سع ملا يربو 
وتزود  امل���اء،  م��ن  مكعب  م��رت  مليون   175 على 
�سطح  ي�سكِّل  كذلك  ال�سرب.  مياه  باأنقى  املدينة 
البحرية مكاناً مثالياً ملمار�سة خمتلف الريا�سات 
امل��ائ��ي��ة خ���الل ال�����س��ي��ف وري���ا����س���ات ال��ت��زل��ج على 

اجلليد خالل ال�ستاء.
على  ممتعة  بنزهة  القيام  اأي�ساً  ال��زوار  وباإمكان 
التي تبلغ  ق��ارب مهيب ع��رب ه��ذه البحرية  م��ن 
فر�سة  اأمامك  هنا  كليومرتات.   4.7 م�ساحتها 
االختيار بن اأربع عّبارات بخارية متنوعة ت�سمن 
لك جوالت بحرية ممتعة، كالتي تقوم بها عّبارة 
)زوننهوف(  ���س��واط��ى  اإىل  �سميتنهوه(  اإ����س  )اإم 
و)تومر�سباخ(، علماً باأنها توفر على متنها خدمة 

تقدمي خمتلف اأنواع املاأكوالت.

ا�ضتجمام وترفيه
جمال  يف  متنوعة  خ��ي��ارات  اأي�����س��اً  النم�سا  ت��وف��ر 
اال���س��ت��ج��م��ام وااله��ت��م��ام ال�����س��ح��ة، مي��ك��ن جمعها 
اأي�ساً مع مغامرات مثرية للغاية. ولن جتد مكاناً 
اأف�سل من وادي غا�ستاين للقيام بذلك، فهو لي�س 
اأ�سهرها  اأحد اأجمل بقاع االأر�س فح�سب، بل من 
تتوقف  الراقية. وال  العالجية  اأي�ساً مبنتجعاته 
بعن�سر  غنية  فمياهه  احل���د،  ه���ذا  ع��ن��د  االإث�����ارة 
الرادون الطبيعي، الذي له دور فاعل يف تن�سيط 

خاليا اجل�سم واإراحة اجل�سم وتهدئة االأع�ساب.
)األبن  ومن بن منتجعات وادي غا�ستاين يربز 

م للراغبن باملغامرة واالهتمام  تريمه(، الذي يقدِّ
االأه����داف  وم��ت��ع��دد  م��ن��وع��اً  ب��رن��اجم��اً  ب�سحتهم 
ينا�سب االأعمار كافة، وذلك من خالل �ستة اأق�سام 

ترتبع على نحو 14 األف مرت مربع.
منتجع )غايزر�س( بدوره ُيعد مركز األعاب مائية 
وي�سّكل متعة هائلة  دبي،  وادي( يف  )وايلد  ي�سبه 
لالأطفال، اإذ يت�سمن منزلقاً يزيد طوله عن 70 
الالفتة  بخ�سو�سيته  املركز  ه��ذا  ويتميز  م��رتاً. 
على  ي�ستمل  بالن�ساء  خا�س  ق�سم  ُي��ع��ززه��ا  التي 
غرف �سم�سية واأق�سام خا�سة بالزينة والتجميل.

كذلك يربز منتجع )فل�سن تريمه( الذي يحتوي 
على �سبعة مراكز خمتلفة لل�ساونا، وفيه منطقة 
بانورامية خم�س�سة للعناية بال�سحة، ما يجعله 

حمور اهتمام الزوار من العامل العربي.

مناظر حتب�ض االأنفا�ض
االأكرث  البلدان  النم�سا بكونها واح��دة من  تفخر 
امل�ساحات اخل�سراء  اإذ تغطي  العامل،  خ�سرة  يف 
ب��دروب �ساحرة  اأرا�سيها وتزخر  ج��زءاً كبرياً من 
ب��ان��ورام��ي��ة حتب�س االأن��ف��ا���س. يف هذا  ب��اإط��الالت 
املجال، ال ينبغي لع�ساق املناظر الطبيعية تفويت 
فر�سة اختبار طريق اأعايل جبال االألب املعروف 
اأعلى  اأم��ام  ال��ذي ميّر من  با�سم )غرو�سغلوكرن( 
جبل يف النم�سا )جبل غرو�سغلوكرن( عابراً قلب 
حديقة هوه تاورن الوطنية، حيث ميكن م�ساهدة 
ن��ب��ات��ات وح��ي��وان��ات ن�����ادرة. م��ن خ���الل ن��ح��و 36 
ي�سل  ارتفاع  اإىل  الطريق  ه��ذا  يقودك  منعطفاً، 
اإىل نحو 2،571 مرتاً، لينتهي بك املطاف عند 

ال�سرقية،  اأط��ول منحدر جليدي يف جبال االأل��ب 
اجلليدي  النهر  ه��ذا  يوفر  )با�ستريز(.  وه��و  اأال 
تتيح  ن��ق��اط��اً  ال�سرقية  االأل���ب  ج��ب��ال  االأط����ول يف 
ف��ر���س��ة اخ��ت��ب��ار اجل��ل��ي��د. ف��م��ن ال���ن���ادر اأن تكون 
وال��ذي يتمّثل يف  ال�ساحر،  العامل  قريباً من هذا 
عنا�سر عدة هي: )جليد واأنهار جليدية �ساحرة(، 
يف  �سيارات  معر�س  واأع��ل��ى  اجلليدية،  وال�سينما 
العامل، اإ�سافة اإىل معر�س الفن والثقافة )ع�سق 

جبال االألب- جمال وعاطفة(.
حديقة  اأك��رب  يف  ُتن�سى  ال  برحلة  هنا  و�ستحظى 
وط��ن��ي��ة م���ن ن���وع���ه���ا، ح��ي��ث ���س��ت�����س��اه��د �سالالت 
عيني  م��ن  ف�سولية  ون��ظ��رات  ب�سرعة،  تت�ساقط 
حيوان املرموط، وثلوجاً يف ف�سل ال�سيف، وهي 
ال��رائ��ع. على  امل��ك��ان  ه��ذا  اإال يف  �سمات ال جتتمع 
اأع��ايل جبال االأل��ب )غرو�سغلوكرن(  طول طريق 
قمة  وم��ن  مذهلة.  ومناظر  جبلية  قمم  تنت�سر 
يف  نقطة  اأع��ل��ى  وه���ي  �سبيت�سه(،  ف��اي�����س  )اإي�����دل 
ميكن  ب��ال�����س��ي��ارة،  اإل��ي��ه��ا  ال��و���س��ول  ميكن  النم�سا 
ارتفاع  على  ترتبع  قمة   30 م��ن  اأك��رث  م�ساهدة 

مرت.  3000
يف  اجلبال  و�سط  تقع  التي  املناطق  اأ�سهر  اإح��دى 
هي  ت��ريول.  اإقليم  عا�سمة  )اإن�سربوك(،  النم�سا 
املكان الوحيد يف العامل الذي ميكنك فيه الت�سوق 
القرون  اإىل  ي��ع��ود  ت��اري��خ��ي  ع��رب م��رك��ز م��دي��ن��ة 
الو�سطى، واالنتقال منه خالل 20 دقيقة فقط 
مرت.   2000 ارت���ف���اع  ع��ل��ى  ج��ب��ل��ي  م��ط��ع��م  اإىل 
وهناك، باإمكانك اال�ستمتاع باحت�ساء فنجان من 
القهوة بينما تتاأمل مناظر جبال االألب الرائعة. 
ول��ف��ع��ل ذل����ك، م���ا ع��ل��ي��ك ���س��وى رك����وب تلفريك 
)نوردكيتينبان(، الذي �سممته املهند�سة املعمارية 
)اإن�سربوك(  ك��ان��ت  ومل����ا  ح���دي���د.  زه����ا  ال���راح���ل���ة 
االألعاب  ا�ست�ساف  الذي  العامل  الوحيد يف  املكان 
تتوقع  اأن  فباإمكانك  مرتن،  ال�ستوية  االأوملبية 

م�ساهدة مناظر مذهلة حقاً هناك يف االأعايل.
)�ستايغنبريغر هرينهوف(

املدينة  و���س��ط  اأي�����س��اً،  فيينا  قلب  يف  يقع  ب���دوره 
ال���ق���دمي���ة ع���ل���ى ب���ع���د م���رم���ى ح���ج���ر م����ن ق�سر 
هوفبورغ. يوفر هذا الفندق، الذي ال يبعد �سوى 
املعامل  ع��ن  ال��ق��دم��ن  ع��ل��ى  ���س��رياً  قليلة  دق��ائ��ق 
من  مبزيج  اال�ستمتاع  اإمكان  للمدينة،  الثقافية 
االأجواء  وب�سبب  الع�سري،  والت�سميم  التقاليد 
منزلهم  يف  كاأنهم  ال�سيوف  ي�سعر  فيه  ال�ساحرة 

متاماً.
مدينة  يف  م��ث��اًل،  فيينا.  ع��ل��ى  االأم����ر  يقت�سر  ال 

)�����س����ريات����ون غراند  ف����ن����دق  ي�����ربز  �����س����ال����زب����ورغ 
�سالزبورغ( ذو اخلم�س جنوم، وهو من جمموعة 
بت�سميمه  وي��ت��م��ي��ز  ال��ف��اخ��رة،  ���س��ريات��ون  ف��ن��ادق 
املميز وخدماته املمتازة وامل�ستوى العايل من ر�سا 
ال��ع��م��الء وم��وق��ع��ه اجل���ذاب ب��ال��ق��رب م��ن حدائق 

مريابل ال�سهرية عاملياً يف و�سط �سالزبورغ.
)غا�ستهوف  جن���د  زور�������س(  )ل���ي���خ  م��ن��ط��ق��ة  ويف 
ب��و���س��ت(، ف��ن��دق م��ت��ف��رد م��ن ف��ئ��ة اخل��م�����س جنوم 
جمموعة  يف  ع�سو  وه��و  عائلية،  مُبلكية  يتمتع 
الفنادق الفاخرة )ريل�س اند �ساتو(. فيه مطاعم 
املميزة.  مطابخها  بف�سل  ع���دة  ج��وائ��ز  ح��ائ��زة 
مع  والتجميل  لال�ستجمام  منطقة  ي�سّم  كذلك 
للعالج  واأجنحة  مذهل  بانورامي  �سباحة  حمام 

ت�سمن اال�سرتخاء التام.
و�سيمنحك ذلك بال �سك فر�سة للراحة وا�ستعادة 
الن�ساط لالنطالق يف ا�ستك�ساف النم�سا والتمتع 

باالأن�سطة والريا�سات التي حتبها.

ال�ضفر بالقطار يف النم�ضا
تتيح قطارات ال�سكك احلديد االحتادية النم�ساوية 
ÖBB Railjet لالأطفال الذين تقل اأعمارهم 
عن �ست �سنوات اإمكان ال�سفر جماناً، كذلك ميكن 
لالأطفال ال��ذي��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ن 6 و14 
النم�سا.  يف  ال��ت��ذك��رة  �سعر  بن�سف  ال�سفر  ع��ام��اً 
وبح�سب نوعية القطارات، ت�ستمل قطارات �سركة 
نظام  على  النم�ساوية  االحتادية  ال�سكك احلديد 
تكييف، ورفوف وا�سعة لالأمتعة، ومقاب�س ل�سحن 
االأجهزة الكهربائية، باالإ�سافة اإىل وجود مطاعم 
على متنها. واإذا كنت ت�سافر على الدرجة االأوىل 
م وجبات خفيفة وم�سروبات وماأكوالت اإىل  �سُتقدَّ

مقعدك مبا�سرة )مقابل اأجر(.
القمم  على  يقت�سر  ال  النم�سا  يف  اجلليد  وج��ود 
ج���وف اجلبال.  اإىل  اأي�����س��اً  ب���ل مي��ت��د  اجل��ب��ل��ي��ة، 
واأف�سل مثال على ذلك عامل عمالقة اجلليد يف 
على  �سالزبورغرالند،  والي��ة  يف  )ف��ريف��ن(  بلدة 
بعد 40 كم من العا�سمة �سالزبورغ. ي�سّم عامل 
عمالقة اجلليد اأ�سخم كهوف جليدية يف العامل. 
وه���و مي��ث��ل م��ت��اه��ة م��ن ال��ك��ه��وف ب��ط��ول اإجمايل 
اأُبدعت  40 كم، وظاهرة طبيعية  اأكرث من  يبلغ 
بوا�سطة اجلليد وال�سخور. يزور نحو 200 األف 
�سائح الكهوف �سنوياً، حيث يعربون عن اإعجابهم 
اأبدعتها  ال��ت��ي  امل�����س��اءة  اجل��ل��ي��دي��ة  ب��امل��ن��ح��وت��ات 
ال�سنن  قبل مالين من  املياه اجلوفية  جماري 

ليحتلها يف ما بعد اجلليد.

بفنادقه  البلد  هذا  ي�ضتهر  ومبهرة!  دة  متفرِّ وجوه  النم�ضا  يف  للجمال 
املهيبة  وجباله  الن�ضرة،  اخل�ضراء  وم�ضاحاته  الفاخرة،  ومنتجعاته 
ال�ضافية  بحراته  عن  ف�ضاًل  االأنفا�ض،  حتب�ض  التي  االإط��الالت  ذات 
اجلميلة، واأن�ضطته الرتفيهية، وخياراته الريا�ضية املتنوعة. من ثم، 
اأرجائه اإىل ذكريات را�ضخة تدفع ال�ضائحني اإىل  تتحّول العطالت يف 
تكرار زيارتهم له. والالفت اأن اجلمال والدالل �ضرافقانك مبا�ضرة منذ 

حلظة و�ضولك اإىل هذا البلد ال�ضاحر.

تعترب من البلدان االأكرث خ�ضرة  يف العامل

النم�صا.. ا�صتجمام وترفيه ومناظر حتب�ض االأنفا�ض



بعدما   ، ُخ��ذل��تمِ ب��اأن��ك  ت�سعرين  ه��ل   •
مّت ال���رتاج���ع ع��ن االت���ف���اق م��ع��ك يف 
الهاوية(  اإىل  )ال�سعود  م�سل�سل 
يكون  اأن  ي��ف��رت���س  ك���ان  ح��ي��ث 
اأن  ق����ب����ل  ب����ط����ول����ت����ك،  م������ن 
فيه  دورك  ب������اأن  ت���ف���اج���ئ���ي 
حلقات.   7 اإىل  اخ���ُت�������س���ر 
تعلنن  جعلك  ال���ذي  وم���ا 
ان�سحابك منه وذلك قبل 
ي��وم��ن م��ن اإع���الن وقف 
ت�����س��وي��ره ب���� )اأوام������ر 

عليا( كما قيل؟
اأ����س���ع���ر  ط����ب����ع����اً   -
باأنني ُخذلُت، الأن 
كان  االت����ف����اق 
وما  �سيئاً، 
ح�سل 

واأمتنى  اآخ��ر خمتلفاً متاماً.  �سيئاً  الواقع كان  اأر���س  على 
امل�ساكل.  ع��ن  وبعيداً  مبحبة  العقود  ف�سخ  يتم  اأن  ال��ي��وم 
اأط��ّل بعملَن، االأول يف لبنان والثاين يف  اأن  كان يفرت�س 
م�سر للمو�سم الرم�ساين 2018. واأنا فنانة وفّية لعملي 
ولكنني  واح���د،  بعمل  واأك��ت��ف��ي  األعبها  ال��ت��ي  ولل�سخ�سية 
وثقت واتكلت على اهلل، ولكن لالأ�سف مل يعد اليوم عندي 
حالياً،  ت�سويرها  يف  اأنخرط  خما�سية  بل  كامل،  م�سل�سل 
اخلما�سية  كامل.  م�سل�سل  من  اأك��رث  ب�سراحة  هي  والتي 
بعنوان )الطفل املتوحد( وهو عمل اجتماعي يحمل ر�سالة 

مهمة واأنا �سعيدة به جداً. لكن اهلل يعّو�س علينا دائماً.
اإىل  )ال�سعود  م��ن  ان�سحابك  بعد  ح�سل  ال��ذي  وم��ا   •

الهاوية(؟ 
- ب�سراحة كانت اآخر كلمة قلُتها بعد كل الذي ح�سل معي 
تاأذى  اأح��د  يكون  اأال  واأمتنى  الوكيل(،  ونعم  اهلل  )ح�سبي 
اأكرث  اأنني  اأعترب  اأنني  مع  امل�سل�سل،  ت�سوير  وقف  ب�سبب 
االأبطال  يحظى  اأن  اأمت��ن��ى  كما  االأذى.  ب��ه  حل��ق  �سخ�س 
وقفه  مت  بعدما   - امل�سل�سل  يف  �سي�ساركونني  كانوا  الذين 
من جهات عليا كما قالوا - بفر�سة جديدة وامل�ساركة يف 
اأعمال غريه، واأن يطلوا على ال�ساحة يف رم�سان 2018.

اإيّل  اأمتنى لهم �سوى كل خري. وبالن�سبة   ومن جهتي ال 
اأنا حزنُت من اأجلهم، وال اأ�سعر باالأ�سف الأجلي الأن اهلل 
يقول: )قل لن ي�سيبنا اإال ما كتب اهلل لنا(. العمل 
ان�سحبُت  اأنني  هلل  واحلمد  ن�سيبي،  من  لي�س 
على  اعرتا�سي  عن  واأعربُت  العمل،  من 
يتم وقفه، و)اهلل  اأن  ما ح�سل قبل 

يعو�س على اجلميع(.
يف  حوربتمِ  باأنك  ت�سعرين  • هل 

م�سر قبل دخولها؟
- كال، الأنني �سبق اأن دخلُت الدراما 
و)خرم  ن�سوان(  )ك��الم  عرب  امل�سرية 
العربية  ال����درام����ا  دخ��ل��ت  ك��م��ا  االإب�������رة( 
م��ن اخل��ا���س��رة( و)�سنعود  )ال�����والدة  ع��رب 
ب��ع��د ق��ل��ي��ل( و)االإخ������وة(. ول���و مل اأك���ن اأملك 
على  ��ق��ة  م��وافمِ ق��ن��وات  ه��ن��اك  ت��ك��ن  �سعبية، ومل 
اأبطاله، ولو مل  اأن��ا من بن  اأك��ون  عر�س م�سل�سل 
اأعرفه جيداً من  االأم��ر  - وه��ذا  ا�سمي معروفاً  يكن 
اأر�سل  مَل��ا   - العربي  ال��ع��امل  ك��ل  املنت�سرين يف  )ال��ف��ان��ز( 
معي  ووّق��ع  اإىل م�سر،  وليد م�سطفى يف طلبي  الدكتور 
عقداً ملدة خم�س �سنوات يت�سمن بطولة م�سل�سل رم�ساين 

وفيلم �سينمائي �سنوياً.
االأكمة؟  وراء  ماذا  • اإذاً 

اأكون  اأن  اأمتنى  كنُت  اأن��ا دخلُت م�سر من قبل، ولكنني   -
موجودًة يف رم�سان بعمل م�سري يليق با�سمي و�سورتي، 
مت  ب��ل  ال�سحافة،  وف�ّسرْته  يح�سل  مل  االأم���ر  ه��ذا  ولكن 
ت�سريبه بعدما كنُت قد اأر�سلُت )اإمييل( عن طريق اخلطاأ 
املمثلن  ك��ل  اإىل  ال��وك��ي��ل(  ون��ع��م  اهلل  )ح�سبي  فيه  كتبُت 
امل�ساركن يف امل�سل�سل، كما اإىل املُْنتمِج والكاتب. اأنا اأحتفظ 
بكل �سيء، كما برّد املُْنتمِج علّي يف هاتفي، واأنا كنُت مرتاحة 
مع نف�سي. وما كنت قد قلُته، قلُته واأو�سحُته، والأنني كنُت 
العربي ب�سكل جيد و�سحيح، فاإنني  دخلُت م�سر والعامل 
لها كانت من  التي تعر�سُت  املحاَربة  االأف�سل.  اأري��د  كنت 

خارج م�سر، وال ميكنني اأن اأ�سيف املزيد.
يف  وج���ودك  خ��الل  م��ن  ل��ه  تخططن  ك��ن��تمِ  ال���ذي  • م��ا 

م�سر... الو�سول اإىل ال�سينما مثاًل؟
اإن��ن��ي مكتفية م��ن وج���ودي يف م�سر،  اأق���ول دائ��م��اً  - كنُت 
اأن��ا دخلُت م�سر  اللبنانية.  للدراما  واالأول��وي��ة عندي هي 

كممثلة لبنانية،
 ومل يكن ل��دّي اأي ه��دف م��ن خ��الل وج���ودي فيها �سوى 
الذي  الهاوية(  اإىل  امل�ساركة يف عمٍل درامي هو )ال�سعود 

اأحببُته واأحببُت ال�سخ�سية التي �ساأقدمها فيه، 
وه���ي ال�����س��خ�����س��ي��ة ال��ت��ي ���س��ب��ق ان ق��ّدم��ْت��ه��ا ال��ف��ن��ان��ة ليز 
عمل  وه��و  ال��ه��اوي��ة(،  اإىل  )ال�سعود  فيلم  يف  �سركي�سيان 
)املو�ساد(  عميلة  �سليم  هبة  اجلا�سو�سة  ق�سة  حول  ي��دور 

االإ�سرائيلي. 
اأو  فقط،  للم�سل�سل  خ�سارتك  من  منزعجة  اأنتمِ  • وهل 

كنتمِ تتطلعن اإىل اأمر اآخر؟
لفيلم  ب��داي��ة  ك���ان  ال��ه��اوي��ة(  اإىل  )ال�����س��ع��ود  م�سل�سل   -
يا�سن.  اآ�سر  الفنان  مع  بطولتي  من  م�سر  يف  �سينمائي 

ماً، وخ�سو�ساً اأن م�سر  هذا االأمر بالن�سبة اإيّل ميثِّل تقدُّ
ُيعترب  فيها  ووج��ودي  العربية،  الدراما  واأم  الدنيا  اأم  هي 
تكون(.  رح  م��ا  )وبعمرها  ه��ديف  تكن  مل  ولكنها  اإ���س��اف��ة، 
احلمد هلل، ما حققُته مل اأكن اأحلم يوماً بتحقيقه. النا�س 

يحبونني، 
هذه  ولكن  اأحياناً  ووقحة  وجريئة  �سريحة  اإن�سانة  واإن��ا 
هي اأنا، واأنا را�سية ب�سخ�سيتي. وما حّققُته تخطى العامل 
اأو  اللبنانين  اىل  بالن�سبة  ���س��واء  ت��وا���س��ع،  بكل  ال��ع��رب��ي، 

العرب املوجودين يف الغرب.
اآخر؟ هدف  عن  تبحثن  كنتمِ  • وهل 

اأه��داف، بل اعتربُتها فر�سة  - بالن�سبة اإيّل مل تكن لدّي 
جميلة، حتى اأنني فوجئت عندما ات�سل بي الدكتور وليد 
م�سطفى و�ساألُته عن ال�سبب الذي جعله يت�سل بي، وملاذا 
اأنني  حتى  العري�س.  الباب  من  م�سر  �ساأدخل  اإنني  ق��ال 
جوائز  حفل  يف  م�سر  ممّثلة  وك��ن��ت  )ك���ان(،  اإىل  �سافرت 
عدُت  وبعدما  ولكن   ...NRJ Music Awards

)كان يا ما كان(، وَتغرّي كل �سيء.

فــن عــربــي
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)الطفل املتوّحد( تخو�ض به ال�ضباق الدرامي يف رم�ضان املقبل

نادين الرا�صي :اأنا فنانة وفّية لعملي ولل�صخ�صية التي األعبها

 )ُخذلُت من اأ�ضرة امل�ضل�ضل باخت�ضار دوري، فان�ضحبُت... وبعدها �ضدر قرار بوقف ت�ضويره(!
اإىل  اللبنانية نادين الرا�ضي عالقتها بامل�ضل�ضل امل�ضري )ال�ضعود   بهذه العبارة خل�ضت النجمة 
الهاوية(، مب�ضرًة بعمل اآخر وحيد �ضتخو�ض به ال�ضباق الدرامي يف رم�ضان املقبل، هو خما�ضية 

و�ضفتها باأنها )ت�ضاوي اأكرث من م�ضل�ضل(. 
اإنها تريد حاليًا ف�ض ال�ضراكة بالرتا�ضي مع �ضركة االإنتاج التي ارتبطت  نادين الرا�ضي، قالت 
معها بعقد مدته خم�ض �ضنوات، موؤكدًة اأنها تعر�ضت للمحاربة ولكن من خارج م�ضر، متحفظًة عن 

ذكر اأ�ضباب ما ح�ضل برغم اأنها تعرفها جيدًا.

�صيد رجب: )اأبو العرو�صة( 
اأحدث �صدى كبريًا عرب املواقع االإعالمية

فيما اأبدى الفنان امل�سري �سيد 
بردود  ال��غ��ام��رة  �سعادته  رج��ب 
االأف����ع����ال ع��ل��ى م�����س��ل�����س��ل )اأب����و 
حالياً  يعر�س  ال��ذي  العرو�سة( 

على �سا�سة التلفاز، 
العمل  اأن  اإىل  رج������ب،  اأ�����س����ار 
اأح����������دث �����س����دى ك�����ب�����رياً عرب 
�سبكة  االإع��الم��ي��ة على  امل��واق��ع 
ال�سارعن  واأي�ساً يف  االإنرتنت، 
ومو�سحاً  وال��ع��رب��ي،  امل�����س��ري 
اأن  ي��ن��ب��ع م���ن  ال��ن��ج��اح  اأن ه���ذا 
ه�����ذا امل�����س��ل�����س��ل ي���ت���ح���دث عن 
و�سع االأ�سر امل�سرية االآن، وما 
حياتهم  يف  النا�س  ل��ه  يتعر�س 
وظروف  م�ساكل  من  اليومية، 

�سعبة.
�سخ�سية  اأن  ك�������س���ف  رج������ب   
اإمن���ا هي  ال��ت��ي يلعبها  امل��وظ��ف 
حيث  حم������وري������ة،  ����س���خ�������س���ي���ة 
و(اأبو  االأ�سرة  رب  دور  يتقم�س 
جت�سيد  وي���ح���اول  ال��ع��رو���س��ة(، 
الوقت  يف  امل���وظ���ف  االأب  دور 

ال�سغوط  مواجهة  يف  احل���ايل 
وال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه يف 

جتهيز ابنته للزواج.
هذا  اأن  اإىل  ل���ف���ت  ح����ن  ويف   
بيت  ك����ل  م����وج����ود يف  امل����وق����ف 
م�سري من الطبقة املتو�سطة، 
يف  واالأم  االأب  ل���ه  وي��ت��ع��ر���س 

الظروف امل�سابهة، 
عن  ال��غ��ط��اء  رج��ب  �سيد  ك�سف 
النوعية  ه����ذه  اإىل  مي��ي��ل  اأن����ه 
م���ن االأع���م���ال ال���درام���ي���ة التي 
ب�سغف،  امل�ساهد  حولها  يلتف 
الذي  ال��واق��ع  من  قريبة  الأنها 
يعي�س فيه، ومتما�سة مع واقع 

النا�س.
من  يتكون  امل�سل�سل  اأن  ُي��ذَك��ر   
60 حلقة، وي�سارك يف بطولته 
ب���در ورانيا  ���س��و���س��ن  ال��ف��ن��ان��ون 
ف��ري��د ���س��وق��ي وم��دح��ت �سالح 
عادل،  وحممد  الفقي  ونرمن 
وه����و م���ن ت��األ��ي��ف ه����اين كمال 

واإخراج كمال من�سور.

منى اأبو حمزة:  
)حكايتي مع الزمان(

اأ�صابني باالإرهاق
انتهت االعالمية اللبنانية منى اأبو حمزة من ت�سوير اآخر حلقات 
املو�سم االأول من برناجمها اجلديد "حكايتي مع الزمان" با�ست�سافة 
املمثلة امل�سرية منى زكي، يف احللقة االأخرية من الربنامج والذي 

يتم عر�سه على تلفزيون دبي.
منى قررت احل�سول على عطلة بعيداً عن العمل بعد فرتة الت�سوير 

الطويلة الفرتة املا�سية،
 ومل حت�سم اأمرها بعد من تقدمي مو�سم ثان للربنامج، خ�سو�سا 

انها اأُ�سيبت باإرهاق �سديد يف ت�سوير احللقات.
ومن املقرر ان تتخذ منى قراراً بعد انتهاء فرتة اجازتها.

ن��وع��ه، بحيث  م��ن  اأجنبي( فريد  )ف��ورم��ات  ع��ن  م��اأخ��وذ  الربنامج 
ت�ست�سيف مقدمة الربنامج يف كل حلقة ثنائياً فنيا، قد يكون هذا 
اأو  اأو تربطهما عالقة االأب��وة  اأخ��وة  اأو  اأو �سديقن  الثنائي زوجن 

االأمومة،
العامة،  الفنية  احل�����وارات  ع��ن  خمتلف  ب�سكٍل  م��ن��ى  وحت��اوره��م��ا   
ل��ت��ت��ج��اوز االأ���س��ئ��ل��ة امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة وت��ن��ت��ق��ل م���ع ���س��ي��وف��ه��ا اإىل 
ا�ست�سراقهم للم�ستقبل ونظرتهم العميقة للم�سائل االإن�سانية، ومن 
ح�سن  عبدالرازق،  غ��ادة  ا�ست�سافتهم:  متت  الذين  ال�سيوف  اب��رز 

الرداد، اميي �سمري غامن، ظافر العابدين، درة واآخرين.
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ا�صتئناف جتارب اإحياء الفريو�صات ينذر بنتائج كارثية
لة جينًيا  تو�سل علماء مبعهد روبرت كوخ يف برلن، اإىل اأن الفريو�سات املُعدَّ

على الب�سرية، ُت�سكل خطًرا على حياة النا�س.
ووفق "رو�سيا اليوم"، فاإن نتائج اأبحاث العلماء الكندين الذين اأعادوا بناء 

فريو�س اجلدري، اأثارت خماوف الباحثن االأملان.
واأكد الباحثون االأملان، اأن ا�ستئناف جتارب اإحياء الفريو�سات حالًيا، �ستوؤدي 
حياتهم  الب�سر  من  املالين  فقدان  يف  ت�سببها  �سبق  الأنها  كارثية؛  لنتائج 
املعا�سر قد ال  االإن�سان  اأن ج�سم  اإىل  الو�سطي، ُمرجعن ذلك  الع�سور  يف 
ي�سمد اأمام االأمرا�س الفريو�سية امل�ستحدثة. كما اأن م�سادات الفريو�سات 
املوجودة حالًيا ال ت�ساعد يف عالج الوباء حال تف�سيه؛ الأن اأبحاث الثمانينيات 
التي در�ست تكوين الفريو�س، لن تنفع ب�سبب الطفرات اجلينية التي طراأت 
عليه، وفق الباحثن االأملان. و�ست�سبح االأدوية والعقاقري املخزنة يف مراكز 
ل�  ع��الج  ع��ن  بالبحث  العلماء  و�سيبداأ  ج���دوى.  دون  االأم��را���س  مكافحة 

ال�سفر. فريو�س" من  "ال�سوبر 

االأطعمة امل�صببة لاللتهاب رمبا تزيد 
خطر االإ�صابة ب�صرطان القولون

بااللتهابات  املرتبطة  االأطعمة  يتناولون  من  ب��اأن  اأمريكية  درا�سة  اأف��ادت 
اأكرث  املزمنة مثل اللحوم احلمراء واحلبوب املعاجلة بكرثة رمبا يكونون 

عر�سة لالإ�سابة ب�سرطان القولون مقارنة مبن يتجنبون هذه املاأكوالت.
ودر�س الباحثون بيانات م�سح اأمريكي �سجلت على مدى عقدين من الزمان 
 74246 ب��ن  بال�سرطان  االإ���س��اب��ة  وت�سخي�س  الغذائية  ال��ع��ادات  ح��ول 
ممر�سة و46804 رجال من العاملن يف جمال ال�سحة. وق�سم الباحثون 
امل�ساركن اإىل خم�س جمموعات وفقا ملا يحتويه نظامهم الغذائي اليومي 

من مكونات ميكن اأن ت�سهم يف االإ�سابة بااللتهابات.
وكتب الباحثون يف دورية جاما لطب االأورام يقولون اإن من كانوا يتبعون 
بااللتهاب  االإ���س��اب��ة  اح��ت��م��االت  فيه  ت��زي��د  نظاما غذائيا  ال��درا���س��ة  خ��الل 
كانوا اأكرث عر�سة لالإ�سابة ب�سرطان القولون بن�سبة 32 يف املئة مقارنة 
باالآخرين. وقال فريد تابوجن وهو كبري الباحثن يف الدرا�سة وباحث يف 
كلية تي.اإت�س ت�سان لل�سحة العامة وم�ست�سفى بريجهام اآند وومنز يف مدينة 
االإ�سابة  احتماالت  فيه  تزيد  ال��ذي  هذا  الغذائي  النظام  ”منط  بو�سطن 
املعاجلة  واللحوم  احلمراء  اللحوم  من  الكثري  تناول  يت�سمن  بااللتهاب 
والقليل من  ال�سكرية  وامل�سروبات  املعاجلة  واالأح�ساء احليوانية واحلبوب 

ال�ساي والقهوة واخل�سروات الربتقالية والورقية اخل�سراء“.
ت��زي��د فيه  ال���ذي  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  ب��ن  ال�سلة  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  وخل�ست 
ظلت  القولون  ب�سرطان  االإ���س��اب��ة  وخطر  بااللتهاب  االإ���س��اب��ة  احتماالت 
االأورام  فيها  حت���دث  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  الت�سريحية  امل��وا���س��ع  ك��ل  يف  ق��ائ��م��ة 

با�ستثناء امل�ستقيم عند الن�ساء.
ال�سخ�س  اإ�سابة  وتاريخ  العائلي  التاريخ  اإن  قالت  �سابقة  درا�سات  وكانت 
الفح�س  وع��دم  التقرحي  القولون  التهاب  واأم��را���س معينة مثل  ب���االأورام 
ال��ق��ول��ون. وي��رت��ب��ط عدم  ب��ن ع��وام��ل خطر االإ���س��اب��ة ب�سرطان  كلها م��ن 
باحلد من خطر  االأ�سربين  وتناول  وزن طبيعي  على  واحلفاظ  التدخن 

االإ�سابة ب�سرطان القولون.

العربية؟ الدول  جامعة  ت�ضكيل  مت  • متى 
- يف عام 1945

يف  اأغ��ت��ي��ل  ل��ب��ن��اين،  وزراء  رئي�ض  اأول  ه��و  م��ن   •
االأردن؟

- ريا�س بك ال�سلح
االإن�ضان؟ ج�ضم  يف  ع�ضلة  اأقوى  هي  • ما 

- هي ع�سلة الفك
الكبر؟ العمري  امل�ضجد  يوجد  • اأين 

 - يف بريوت
جي�ض؟ ليها  لي�ض  التي  االأوروبية  الدولة  هي  • ما 

- اأول مدينة زودت ب�سبكة هاتفية . . هي باري�س عام 1880م .
- عدد خاليا املخ الب�سري اأثني ع�سر مليون خلية تتحكم بالع�سالت واالأع�ساب واأجهزة اجل�سم املختلفة .

- البعو�سة لها اأ�سنان ، وعدد اأ�سنانها 47 �سنة ولالأرنب  28 �سناً ، وللفيل 32 ، وللجمل 34 ، وللكلب 42 
�سناً

- امل�سرتي،اكرب الكواكب ال�سم�سية ،  قطره 88 األفاً و700 ميل . . ولو افرت�سنا اأن عداء يجري ب�سرعة 6 
اأميال يف ال�ساعة ،  فاإنه �سيحتاج اإىل خم�س �سنوات ليقوم بدورة كاملة حوله .

- الدينا�سور " �ستيجو�سورو�س " الذي كان يزن 80 األف رطل، كان لديه دماغان، اأحدهما يف راأ�سه واالأخر 
يف ذيله

- من الغريب واملده�س اأن ال�سر�سور، بعد احتكاكه باالإن�سان، ي�سارع اإىل خمبئه لتنظيف نف�سه .
- ت�سع اأنثى االأخطبوط 60 األف بي�سة.. ثم تلزم خمباأها وال تغادره حتى متوت جوعاً .

- اأطول احل�سرات عمراً... من ف�سيلة اخلناف�س حتمل ا�سم � اخلنف�ساء الرائعة � اإذ اأن حتولها من طور الريقة 
اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �سنة كاملة.

فق�ست حمكمة  باإجنلرتا..  هارتبول  و�ست  �ساطئ  اإىل  زورق �سغري  على من  قرد  و�سل  عام1705  - يف 
ع�سكرية باإعدامه �سنقاً ، بتهمة التج�س�س حل�ساب فرن�سا .

 1.5 فيبلغ  ق�سرتها  ُو�سمك  تقريباً،  كيلوجرام   2 وزنها  النعامة،  بي�سة  هي  االآن  العامل  يف  بي�سة  اأك��رب   -
ميليمرت تقريباً، وميكن ل�سخ�س وزنه 98 ر126 كيلوجرام اأن يقف عليها دون اأن تتحطم .

�سلوى الك�سولة
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القرفة.. والتدخني 

اإدمان التبغ اأو التدخن يوؤثر على جوانب �سحية عديدة، ويتطلب االإقالع 
الريا�سية،  التمارين  ممار�سة  جانب  اإىل  لالإلهاء،  م�ساعدة  عوامل  عنه 

وتناول الع�سائر الطبيعية واملك�سرات لتحل حمل ال�سجائر.
لفرتة  التدخن  عن  االإق��الع  على  م�ساعدة  كو�سيلة  القرفة  وا�سُتخدمت 
طويلة، حيث يو�سي االأطباء مب�سغ عود طويل من القرفة عدة مرات على 

مدار اليوم لالإلهاء عن الرغبة يف التدخن.
خ�سائ�سها  ب�سبب  التبغ  ت��دخ��ن  يف  ال��رغ��ب��ة  كبح  على  ال��ق��رف��ة  وت�ساعد 
اأنه  القرفة  خ�سائ�س  من  مثالياً.  طبيعياً  عالجاً  تعترب  لذلك  ال�سحية، 
وتقلل  ال�سرطان،  م��ن  وحتمي  القلب،  �سحة  على  احل��ف��اظ  على  ت�ساعد 
االأ�سرار الناجتة عن االأك�سدة التي تنت�سر يف اجل�سم اأثناء التدخن، بف�سل 

م�سادات االأك�سدة التي حتتويها.
ويتطلب االإقالع عن التدخن 5 اأيام، وقد مت االعتماد على م�سغ القرفة 
اأعواد  1964، وتفيد التو�سيات مب�سغ  خالل هذه االأيام الأول مرة �سنة 

القرفة اأو قطع �سغرية منها عدة مرات يف اليوم.

مت �سحيفة "اجلارديان" الربيطانية 5 ن�سائح طبية هامة للحفاظ على  قدَّ
توؤثر  عوامل  ع��دة  هناك  اأنَّ  اإىل  م�سريًة  احلياة،  م��دى  القلب  و�سباب  �سحة 
على حيوية القلب هي "الوراثة والنظام الغذائي املتبع، ف�ساًل عن التدخن 

وممار�سة الريا�سة و�سرب الكحول.
وقالت ال�سحيفة: اإنه بو�سع االأفراد اأن يقي�سوا �سباب قلوبهم، عرب اال�ستعانة 
الفرد يعاين من  كان  اإذا  والطول وما  ال��وزن  ت�ساأل عن  اإلكرتونية  با�ستمارة 

بع�س االأمرا�س. اأم ال؟
ون�سحت ال�سحية متابعيها الراغبن يف التعرف على �سحة قلوبهم باخل�سوع 
لفح�س طبي على م�ستوى القلب، بن الفينة واالأخرى، ففي بريطانيا مثاًل، 
لفح�س  العمر  م��ن  وال�سبعن  واالأرب��ع��ة  االأرب��ع��ن  ب��ن  �سخ�س  ك��ل  يخ�سع 

مماثل، مرة واحدة كل خم�س �سنوات.
وقالت يف الن�سيحة الثانية: "حتى من تقل اأعمارهم عن االأربعن، �سيحققون 

حماية ل�سحتهم لو اأنهم واظبوا على قيا�س �سغط الدم داخل املنزل".
ولفت ال�سحيفة اإىل، اأنَّ الن�سيحة الثالثة هي االإقالع عن التدخن؛ الأنَّ ثلث 

و�سغط  ال�سجائر،  هي  عوامل  خم�سة  عن  تنجم  الوعائية  القلبية  االأمرا�س 
الدم املرتفع، والكحول، وال�سمنة، والكولي�سرتول املرتفع.

 ،140/90 ع��ن  يقل  ال�سحي  ال���دم  �سغط  اأن  مب��ا  اأّن���ه  ال�سحيفة،  وذك���رت 
ارتفع  اإذا  اأم��ا  الغذائي،  نظامه  ي�سبط  اأن  مثالية  �سحة  يريد  من  على  ف��اإنَّ 
�سغط دمه، فيجدر به اأن ي�سارع اإىل اأخذ الدواء بعد اال�ست�سارة مع الطبيب 

املخت�س.
�ساعتن  مبعدل  الريا�سة  مبمار�سة  ال�سحة  خ��رباء  ويو�سي 
االأمر  على  املواظبة  اإنَّ  ويقولون:  اأ�سبوعًيا،  ال�ساعة  ون�سف 

تقلل عر�سة االإن�سان لالإ�سابة باأمرا�س القلب.
ويقي�س  ال��د���س��م  للطعام  ينتبه  اأن  ب�����س��رورة  االأط���ب���اء  ون�����س��ح 

الكولي�سرتول با�ستمرار.
لكن ما جرى ذكره ال يعني اأّن اخلطر مل يعد حمدًقا باملرة، ذلك 

ا كثريين يغادرون احلياة ب�سكل مفاجئ جراء �سكتة  اأّن اأ�سخا�سً
قلبية، دون اأن يكونوا م�سابن باأي اأمرا�س.

ن�صائح طبية لتتمتع بقلب �صاب مدى احلياة

االأمرة كاترين دوقة كامربيدج حتيي اجلماهر خالل مغادرتها معهد كارولين�ضكا، يف �ضتوكهومل، ال�ضويد. )رويرتز(

خرجت �سلوى من بيتها وهي غا�سبة فهي تريد النوم ولكن ماما تريد لها اأن تذهب اإىل املدر�سة لذلك غ�سبت 
واأخذت ترغي وتزبد وهي يف الطريق وتقول كل يوم مدر�سة ليتها تقع وتختفي.. وهذه ال�سم�س احلارقة ليتنا 
ما نراها، وهذا الطريق الطويل كل يوم ام�سيه ليته مل يكن موجوداً وهذه الكتب الثقيلة.. وهذا الهواء الذي 

ي�سايقني وتلك الزحمة نا�س هنا ونا�س هناك.. اأمتنى اأن يختفي كل ذلك..
مل يطل.. االأمر فقد اظلمت الدنيا �سريعاً الأن ال�سم�س اختفت وعندما و�سلت املدر�سة مل جتدها فقد اختفت 
واختفت معها اأي�ساً حقيبتها املدر�سية واأ�سبح الهواء ثقيال ال هواء وال ت�ستطيع اأن تتنف�س جيداً ثم اختفى 

الطريق!.
اأي��ن ذه��ب��وا؟.. كل �سيء تغري فجاأة ال �سم�س ال ه��واء ال  اأي��ن النا�س  اإىل بيتنا؟  اأي��ن الطريق وكيف �ساأعود  اآه 
مدر�سة، والطريق اختفى حتى املنازل ذهبت، كل �سيء ذهب فوقفت مكانها ال ت�ستطيع احلركة ثم بكت ب�سدة 
اأري��د اأمي ف�سمعت من يقول ال ميكن اأن تاأتي فال يوجد طريق مت�سي عليه وال هواء  واأخ��ذت ت�سرخ وتقول 
للتنف�س منه والظالم حالك فال�سم�س غا�سبة ذهبت ولن تعود والنا�س اختفت الأن اجلو اأ�سبح باردا جداً بدون 
ال�سم�س، والقمر عرف ما حدث فاختفى مثل ال�سم�س ولن يخرج لنا واالآن رمبا �سنموت كلنا ال هواء وال �سم�س 
وال قمر وال اأي �سيء ف�سرخت و�سرخت بقوة وهي تقول يا اإلهي كم اأن اآ�سفة اأنا اآ�سفة بحق اأنا املخطئة ليتني 
ما متنيت هذه االأم��اين الطائ�سة املرعبة لعن اهلل ك�سلي ول�ساين الذي ينطق باخلطاأ وعقلي ال�سغري الذي 
يتمنى االأ�سياء ال�سئية ليتني ما نطقت ليتني ما نطقت، وركعت على ركبتيها و�سط الطريق تبكي ندماً فاأح�ست 
باأ�سواتاً واأ�سواء بداأت تظهر فنظرت فاإذا ال�سم�س ت�سرق من جديد والهواء يداعب �سفريتيها واأ�سوات النا�س 
بجوارها  وحقيبتها  انتظارها  يف  مدر�ستها  وقفت  بعيد  ومن  مزدحماً  ظهر  والطريق  تكرث  واخلطوات  تعلو 
فاأخذتها م�سرعة وهي تقفز قفزاً يف طريقها اإىل املدر�سة يف قمة ال�سعادة ومن يومها مل ينطق ل�سانها بخطاأ اأو 

يتمنى قلبها �سيئاً �سيئا لكنها اأي�ساً مل حتكي ملاما.


