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لتتغلب على اخلوف عليك 

اأن تعي�شه ثانية
يعترب تغلب النا�س على خماوفهم من خالل مواجهتها تقنية �شائعة 
جًدا يف العالج ال�شلوكي املعريف، اإذ ين�شح غالًبا من يعاين رهاًبا من 
الكالب على �شبيل املثال، بق�شاء املزيد من الوقت معهم حتى يتخل�س 
من خوفه، اإل اأن علماء الأع�شاب مل يكونوا متاأكدين من اآلية حدوث 

هذه العملية يف الدماغ حتى وقت قريب.
امل��رء يف الواقع  اأن مواجهة خم��اوف  واأظ��ه��رت درا�شة ن�شرت م��وؤخ��راً 
اإزالة  اأن  العلماء  تعيد تو�شيل دارات ع�شبية يف الدماغ، كما اكت�شف 
الع�شبية  تن�شيط اخلاليا  اإع��ادة  ف��اأر تعتمد على  ذاك��رة  اخل��وف من 
امل�شوؤولة عنه، اأي اأن على الفاأر اأن يعيد عي�س جتربة اخلوف ال�شديد 

لينجح بالتخل�س منه.
وقالت الباحثة جيلينا رادولوفيت�س من جامعة نورث و�شرتن: يعترب 
هذا الكت�شاف مهًما جًدا، لأنه يوؤكد اأن انقرا�س اخلوف يعتمد على 

تعديل الذاكرة الأ�شلية امل�شببة له، وفًقا ملوقع "نيوز ويك".
ارتباطات  وت�شكيل  النمو  على  ال��دم��اغ  خ��الي��ا  ال��ربوت��ي��ن��ات  وحت��ف��ز 
جديدة اأو ما يدعى بامل�شابك الع�شبية مع كل جتربة جديدة يعي�شها 
للذكريات،  م��ادي  متثيل  امل�شابك  ه��ذه  اأن  العلماء  ويعتقد  الإن�شان، 
التفكري  الب�شر  فيها  يعيد  م��رة  ك��ل  يف  ا���ش��ت��ق��راًرا  اأق���ل  ت�شبح  واأن��ه��ا 

بذكرياتهم بطريقة جديدة.
واأ�شار العلماء اإىل اأن الإن�شان يعيد بناء الذكريات جزئًيا يف كل مرة 
يفكر بها، وهذا يتيح له تغيريها مع الوقت، وبالتايل تغيري الأمور 
هذه  "تعترب  خلف  اأ�شامة  الأع�شاب  ع��امل  ويقول  خوفه،  تثري  التي 
الدرا�شة اأول دليل جتريبي على اأن تعديل الذكريات املتعلقة باخلوف، 

يعتمد على عي�شه من جديد وبالتايل تذكره بطريقة خمتلفة".
واأج����رى ف��ري��ق م��ن ال��ب��اح��ث��ن جت��رب��ة ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن الفئران 
اأن  ولحظوا  �شغري،  �شندوق  داخ��ل  كهربائية  ل�شدمات  بتعري�شها 
احليوانات ال�شغرية جتمدت من اخلوف عند اإعادتها مرة اأخرى بعد 
�شهر اإىل ذلك املكان، مما �شاعدهم على حتديد اخلاليا الع�شبية التي 

حتفزت يف تلك اللحظات.

ما الذي يدفعنا لتناول 
الأغذية ال�شارة؟

اكت�شف علماء من جامعة ييل الأمريكية الأ�شباب التي تدفع النا�س 
احلرارية  بال�شعرات  والغنية  الدهنية  الأطعمة  تناول  يف  لالإفراط 

العالية.
ع��ر���ش��ت عليهم �شور  امل��ت��ط��وع��ن،  م��ن   206 ال��ت��ج��رب��ة  و���ش��ارك يف 
ملجموعة من الأطعمة، اأغلبها يحتوي على دهون و�شكر وكربوهيدرات 
و�شعرات حرارية عالية. وطلب منهم تقدير عدد ال�شعرات احلرارية، 

والثمن الذي ي�شتعدون لدفعه مقابل هذه الأطباق.
ال�شار  الطعام  مقابل  اأعلى  ثمن  لدفع  م�شتعدون  النا�س  اأن  وتبن 
اأي�شا  الغني بالدهون وال�شعرات احلرارية العالية. واكت�شف العلماء 
اأن ه��ذه الأط��ع��م��ة تن�شط ن��ظ��ام امل��ك��اف��اأة يف ال��دم��اغ )جم��م��وع��ة من 
الهياكل الع�شبية امل�شوؤولة عن �شمة احلوافز اأي الدافع والرغبة يف 
من  اأكرث  ال�شهية(  �شلوك  حمفزات  مثل  الإيجابية  وامل�شاعر  املكافاأة 

اأي طعام اآخر.
ويف�شر العلماء تفاعل الدماغ مع هذه الأطعمة باأن ظهور جمموعة 
الآونة  الأخ��رى يف  الدهنية  والأطعمة  ال�شريعة  الوجبات  كبرية من 
الأخرية، يعد حقيقة مل ت�شتطع الب�شرية بعد اأن ت�شتجيب لها بهدوء 

)يف اأنظمتها الع�شبية(.
نظام  على  توؤثر  التي  الأ�شباب  عن  قريبا  الك�شف  يف  العلماء  وياأمل 

املكافاأة يف الدماغ وجتعل النا�س يتناولون الأطعمة حتى بعد ال�شبع.
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ي�شنع بّزة متطورة على 
�شكل اأخطبوط

اأ�شغر مليونري يف العامل، عناوين الأخبار موؤخراً،  اإيريك فينمان،  ت�شّدر 
بعدما متكن من �شناعة بّزة اآلية على �شكل اأخطبوط باأربعة اأذرع. 

وكان اإيريك فينمان )19 عاماً( قد بداأ م�شواره يف تداول عملة البيتكوين 
اأن  قبل  اأم��ري��ك��ي،  دولر  ب��األ��ف  ع�شرة  الثانية  عمر  يف  وه��و  الإل��ك��رتون��ي��ة 

يت�شاعف املبلغ وتبلغ ثروته 3 مالين دولر يف الآونة الأخرية. 
ويعترب اإيريك واحداً من اأكرث املراهقن تاأثرياً يف العامل، بعدما �شارك يف 
العديد من امل�شاريع خالل ال�شنوات القليلة املا�شية، ابتداء من التعاون مع 

وكالة نا�شا الأمريكية، وانتهاء ب�شناعة بّزة اآلية على �شكل اأخطبوط.
اآلية  اأن بّزة  وطاملا اعتقد ال�شاب الذي يعاين من متالزمة فرط احلركة، 
بالن�شبة له، وتعززت لديه  اأكرث �شهولة  اأذرع عديدة قد جتعل احلياة  لها 
ميهان  اأر�شطو  ال�شغري  �شديقه  قام  بعدما  البزة  هذه  �شناعة  يف  الرغبة 

الذي ل يتجاوز عمره الع�شر �شنوات بو�شع ت�شميم مبدئي لها. 
ولإجن�����از م�����ش��روع��ه، ت��ع��اق��د امل��ل��ي��ون��ري ال�����ش��غ��ري م��ع ع���دد م��ن املهند�شن 
املخت�شن، الذين عملوا قرابة �شتة اأ�شهر متوا�شلة لإخراج هذا الخرتاع 

اإىل النور. 
ومبا اأن بناء مثل هذه البزة الفريدة، يحتاج للمالين من الدولرات، قرر 
اإجناز  يف  الأبعاد  الثالثية  الطباعة  تقنية  على  العتماد  وفريقه  فينمان 

العمل، وبالفعل كانت النتيجة رائعة. 
يذكر اأن البّزة حتتوي على نظام حتكم دقيق، ويتم حتريك اأذرعها بثمانية 
حمركات داعمة تعمل على بطارية ليثيوم مكونة من اأربع خاليا �شغرية 

احلجم، بح�شب ما ورد يف موقع "اأوديتي �شنرتال" الإلكرتوين.

هل هذا اأطول 
طفل يف العامل؟

الطفل  بلغ طول  ع�شرة  الثانية  يف عمر 
2.11 م���رتاً،  اأول��ي��ف��ي��ي��ه ري���و  ال��ك��ن��دي 
الأمر الذي جعله عن�شراً هاماً يف فريق 

كرة ال�شلة مبدر�شته. 
الت�شديد  على  بقدرته  الطفل  ويتميز 
الأر���س على  اأو الرتفاع عن  القفز  دون 
لعب  التفوق يف  ما مكنه من  الإط���الق، 

كرة ال�شلة على اأقرانه.
ورغم مهارته فاإن اأوليفيية، يتفوق على 
غريه بطوله الذي ي�شمح له بال�شيطرة 

على الكرة والتغلب على مناف�شيه .
الطفل  ال���ف���ي���دي���و،  م��ق��اط��ع  واأظ����ه����رت 
ال��ع��م��الق ي��ق��ود ف��ري��ق��ه ل��ل��ف��وز يف عدة 
كبري  ب��رواج  املقاطع  وحظيت  منا�شبات، 
وعلى  الإل��ك��رتوين،  يوتيوب  موقع  على 

عدد هائل من امل�شاهدات. 
اإ�شراك  اأن  املتابعن  من  الكثري  واعترب 
اأول��ي��ف��ي��ي��ه يف م��ب��اري��ات ك���رة ال�����ش��ل��ة مع 
ويحرم  ع��ادل،  اأم���راً غري  �شغار  لعبن 
اأي  وحتقيق  الفوز  فر�شة  من  الآخرين 

اإجناز، مهما كانت مهاراتهم يف اللعب.

وات�شاب متهم يف 
جرائم قتل.. 
واأ�شياء اأخرى

امل�����خ�����اوف يف الآون�������ة  ت�������ش���اع���دت 
ا�شتخدام  ت����زاي����د  م����ن  الأخ��������رية 
الأخبار  ن�شر  يف  وات�����ش��اب  تطبيق 
بع�س  يف  اأدت  وال����ت����ي  ال����ك����اذب����ة، 
من  ع������دد  م���ق���ت���ل  اإىل  الأح������ي������ان 

النا�س.
ع�شرات  الهندية  ال�شرطة  وع��زت 
ج�����رائ�����م ال����ق����ت����ل والع��������ت��������داءات 
التي وقعت م��وؤخ��را يف  اخل��ط��رية، 
البالد اإىل ال�شائعات، التي انت�شرت 
الق�شرية  ال��ر���ش��ائ��ل  خ���دم���ات  يف 
بينها  ومن  الذكية،  الهواتف  عرب 

وات�شاب.
ال�شهر،  ه��ذا  م��ن  �شابق  وق��ت  ففي 
ت����وق����ف ����ش���خ�������ش���ان ع�����ائ�����دان من 
ال�����ش��اللت يف ولية  زي����ارة لأح����د 
�شحبهما من  اإذ مت  الهندية،  اآ�شام 
حتى  لل�شرب  وتعر�شا  �شيارتهما 
اأي������دي ح�����ش��د بتهمة  ع��ل��ى  امل�����وت 

�شرقة اأطفال.
ر�شائل  �شحية  ال�شابان  ك��ان  وق��د 
ك���اذب���ة و����ش���ائ���ع���ات ان��ت�����ش��رت عرب 
وات�����ش��اب ت��ف��ي��د ب���وج���ود غ���رب���اء يف 
املنطقة يقومون بخطف الأطفال، 
ال�شرطة  ال�شابط يف  ذكر  ما  وفق 

املحلية موكي�س اأغراوال.
ويف الربازيل، األقي بالالئمة على 
احلمى  �شائعة  تف�شي  يف  وات�����ش��اب 
ا�شتخدمه  اأن  ب���ع���د  ال�������ش���ف���راء، 
فيديو  اأ����ش���رط���ة  ل��ن�����ش��ر  ال��ب��ع�����س 
ور�شائل  م�����ش��ادة  ل��ق��اح��ات  ت��ظ��ه��ر 

�شوتية تتعلق بالوباء.
وكان مدراء جمموعات يف وت�شاب 
حمل اتهامات يف كينيا، اإذ و�شفوا 
لالأخبار  رئ��ي�����ش��ي  م�����ش��در  ب��اأن��ه��م 
ال�شيا�شية  ال���دواف���ع  ذات  امل��زي��ف��ة 

خالل النتخابات الأخرية.
ف�شال عن ذلك، فاإن هناك دلئل 
الر�شائل  خ���دم���ة  اأن  ع���ل���ى  ع�����دة 
الق�شرية "وات�شاب" ت�شتخدم قناة 
الأخبار  العام عرب  الراأي  لت�شليل 

املزيفة يف اململكة املتحدة.
انت�شرت موؤخرا عرب وات�شاب  فقد 
باأن ديفيد وفيكتوريا  �شائعة تفيد 
ب��ي��ك��ه��ام ع��ل��ى و���ش��ك الإع�����الن عن 
ب�شدة  نفاه  الذي  الأمر  طالقهما، 

جنم كرة القدم الإجنليزي.
ن���ت���ائ���ج حت��ل��ي��ل جديد  وخ��ل�����ش��ت 
اأج�����راه م��ع��ه��د روي����رتز يف جامعة 
مييلون  امل�شتهلكن  اأن  اأك�����ش��ف��ورد 
الأخبار  ا�شتقاء  اإىل  ب�شكل متزايد 
ي�شتخدمه  ال�����ذي  وات�������ش���اب،  م���ن 
يف  ن�شط  م�شتخدم  م��ل��ي��ار   1.5

جميع اأنحاء العامل.

لهذه الأ�شباب عليك اإطالة 
فرتة الر�شاعة الطبيعية

الطبيعية  الر�شاعة  ا�شتمرار  يرتبط 
مبجموعة  ال��وق��ت  م��ن  معينة  ل��ف��رتة 
فوائد �شحية تعود على كل من الطفل 

والأم. 
وقد ك�شفت الدرا�شات عن الفوائد التي 
تتحقق من الر�شاعة الطبيعية ق�شرية 

الأمد وطويلة الأمد، وهي:
* كلما طالت فرتة الر�شاعة الطبيعية 
ال�شكري  مبر�س  الأم  اإ�شابة  خطر  قّل 
اأ�شيبت  اإذا كانت قد  الثاين،  النوع  من 

ب�شكري احلمل.
* اإذا تخطت فرتة الر�شاعة الطبيعية 
الذين  الأط��ف��ال  جلميع  بالن�شبة  عاماً 

اإ�شابتها  خطر  ينخف�س  الأم  اأجنبتهم 
ب��امل��ائ��ة مدى   30 ب��ن�����ش��ب��ة  ب��ال�����ش��ك��ري 
الإ�شابة  لها  �شبق  قد  ك��ان  اإذا  حياتها، 

ب�شكري احلمل.
* الأطفال الذين تلقوا ر�شاعة طبيعية 
خطر  ل��دي��ه��م  ينخف�س  اأ���ش��ه��ر   6 مل���دة 
التمثيل  متالزمة  ب��اأم��را���س  الإ���ش��اب��ة 
والبدانة،  ال�����ش��ك��ري،  وه���ي:  ال��غ��ذائ��ي، 

والكول�شرتول، وارتفاع �شغط الدم.
* تغذية الطفل على حليب الثدي ملدة 
الإ�شابة  م��ن  حتميه  الأق���ل  على  �شهر 
التمثيل  اأم���را����س م��ت��الزم��ة  ب����اأي م��ن 

الغذائي يف املراهقة وال�شباب.

بع�س  اأن  اإىل  حديثة  درا���ش��ة  تو�شلت  ال�شدد،  ه��ذا  ويف 
الأط��ع��م��ة م��ث��ل ال��وج��ب��ات ال�����ش��ري��ع��ة، ال��ت��ي جت��م��ع بن 
توؤثر ب�شكل خا�س على نظام  الدهون والكربوهيدرات، 
ال��دم��اغ ي�شطلع مبهمة  ال��دم��اغ )ن��ظ��ام يف  امل��ك��اف��اأة يف 
اإن�شاء احلافز الغريزي لدى الإن�شان، وذلك من اأجل اأن 
يقوم ب�شيء ما ُيحافظ على بقائه كالأكل وال�شرب...(، 
واأ�شافت الدرا�شة ال�شادرة عن جامعة "ييل" الأمريكية 
يف  امل��ت��واج��دة  والن�شويات  ال��ده��ون  تركيبة  اأن  العريقة 
الطعام  تناول  يف  الإف���راط  اإىل  ت��وؤدي  الأطعمة،  بع�س 
الذي  ال�شبب  هي  الرتكيبة  وه��ذه  بال�شمنة،  والإ�شابة 
يجعل الدماغ ياأمر بطلب املزيد منها، وفق ما اأ�شار اإليه 

موقع "هايل براك�شي�س" الأملاين.
اعتمدت  النتائج  اأن  ديلي"  "ميديكل  م��وق��ع  واأو���ش��ح 
ع��ل��ى درا����ش���ة ����ش���ارك ف��ي��ه��ا ح����وايل 206 ���ش��خ�����ش��ا، اإذ 
خفيفة  لوجبات  �شورا  امل�شاركن  على  اخل��رباء  عر�س 
الدهون  م��ن  تركيبة  وك��ذل��ك  وال�شكر،  بالدهون  غنية 

والكربوهيدرات.
ويتابع نف�س املوقع العلمي املتخ�ش�س اأن اخلرباء طلبوا 
املوجودة  ال�شعرات احلرارية  امل�شاركن تقدير عدد  من 
يف هذه املواد الغذائية، وما هو الثمن الذين �شيدفعونه 

من اأجل احل�شول عليها.
املده�س  "من  �شمال  دان��ا  الدرا�شة  على  امل�شرفة  وقالت 
اأن الأطعمة التي حتتوي على الدهون والن�شويات تبدو 
للدماغ  املحمولة  احلرارية  �شعراتها  اإىل  ت�شري  وكاأنها 
امل�شاركون  "كان  واأ���ش��اف��ت:  اآل��ي��ات خا�شة"،  خ��الل  م��ن 
دقيقن للغاية يف تقدير ال�شعرات احلرارية يف الدهون. 
بيد اأنهم مل يكونوا كذلك يف تقدير ال�شعرات احلرارية 

اأنه حن  درا�شتنا  "اأظهرت  واأردفت  الكربوهيدرات"،  يف 
يبالغ  الدماغ  فاإن  والن�شويات،  الدهون  يتم اجلمع بن 

يف تقدير قيمة الغذاء".
اأن  "�شاين�س ديلي" اإىل  ال�شياق، ي�شري موقع  نف�س  ويف 
وفهم  تف�شري  يف  ت�شاعد  اأن  ميكن  الدرا�شة  ه��ذه  نتائج 
اآليات الدماغ والأكل دون ال�شعور باجلوع، بالإ�شافة اإىل 
�شعوبة فقدان الوزن، خا�شة واأن مالين النا�س يعانون 

من م�شكلة ارتفاع الوزن.
مي�شى  ما  براك�شي�س" اأن  "هايل  موقع  اأك��د  املقابل،  يف 
بالأطعمة  مليئا  ي��ك��ون  ي��ك��اد  الغربي"  الأك����ل  "بنظام 
ال��غ��ن��ي��ة ب���ال���ده���ون وال�����ش��ك��ري��ات ع��ل��ى ح���د ����ش���واء مثل 
املوقع  واأ�شاف  املقلية،  والبطاط�س  ال�شريعة  الوجبات 
الأملاين اأن لهذه الأطعمة عواقب وخيمة على ال�شحة، 
كارتفاع �شغط الدم وال�شكري واأمرا�س القلب و�شرطان 

املعي، بالإ�شافة اإىل اخلرف.

تراكم الدهون على كلى الأطفال
للوجبات  الأطفال  تناول  اأن  اإىل  درا�شة حديثة  خل�شت 
اأكرث،  اأو  ال�شريعة، من املطاعم مرة واحدة يف الأ�شبوع 
يت�شبب يف تراكم الدهون على كلى هذه الفئة العمرية، 
ويزيد من خطر اإ�شابتها باأمرا�س القلب. فكيف ف�شرت 

الدرا�شة ذلك؟.
تو�شلت درا�شة بريطانية حديثة اإىل اأن الأطفال، الذين 
يتناولون الوجبات ال�شريعة من املطاعم مرة يف الأ�شبوع 
وتزيد  الكلى  على  الدهون  تراكم  يعانون من  اأك��رث،  اأو 

عوامل اخلطر لديهم لالإ�شابة باأمرا�س القلب.
"اأمرا�س  دوري�����ة  يف  ال�������ش���ادرة  ال���درا����ش���ة،  واأو����ش���ح���ت 

الطفولة"، والتي �شملت اأطفال يف التا�شعة والعا�شرة من 
عمرهم اأن الأطفال، الذين يتناولون الوجبات ال�شريعة 
عادة ما ي�شتهلكون �شعرات حرارية اأكرث وفيتامينات اأقل 
من اأقرانهم، الذين ل يرتددون على مثل هذه املطاعم، 

اإل نادرا اأو ل يرتدون عليها على الإطالق.
وق���ال���ت امل�����ش��رف��ة ع��ل��ى ال���درا����ش���ة، اأجن���ي���ال دون�����ن، اأن 
"ال�شتهالك املتكرر للوجبات ال�شريعة، قد يزيد خماطر 
تعر�س الأطفال يف امل�شتقبل لأمرا�س القلب وال�شكري 
)ال. الكولي�شرتول  زي��ادة  ب�شبب  الثانية،  الدرجة  من 

دي.ال( ودهون اجل�شم".
"�شان جورج"  ب��اح��ث��ة يف ج��ام��ع��ة  وق��ال��ت دون����ن، وه���ي 
وكذلك  ت��ت��زاي��د  ال�شريعة  ال��وج��ب��ات  "مطاعم  ب��ل��ن��دن: 
اأنهم  ي��رتدد  امل��راه��ق��ن  ن�شف  م��ن  ف��اأك��رث  ال�شتهالك، 
يتناولون هذه الوجبات مرتن على الأقل يف الأ�شبوع".

البالغن،  على  ال�شريعة  ال��وج��ب��ات  خطر  اأن  واأ���ش��اف��ت 
يتمثل يف ال�شمنة واأمرا�س القلب وال�شكري من الدرجة 
الكثري عن اخلطر، الذي ميكن  ُيعرف  الثانية، لكن ل 
وتابعت  الأط��ف��ال.  �شحة  على  الوجبات  هذه  ت�شببه  اأن 
الأطفال  ي��اأك��ل��ه  م��ا  ك��م  ن��در���س  اأن  ن��ري��د  ك��ن��ا  "لذلك 
م��ن ال��وج��ب��ات ال�����ش��ري��ع��ة، وم���ا اإذا ك���ان ل��ه ت��اأث��ري على 

�شحتهم".
وقام الباحثون بتحليل بيانات من درا�شة �شحة الأطفال 
واأمرا�س القلب يف انكلرتا، تبحث يف الإ�شابة باأمرا�س 

القلب وال�شكري يف �شن ما قبل املراهقة.
التا�شعة والعا�شرة  األفي طفل يف  الدرا�شة نحو  و�شملت 
ابتدائية، يف ثالث مدن  85 مدر�شة  اأعمارهم من  من 

هي لندن وبرمنغهام ولي�شرت.

لهذا ال�شبب ل يقاوم الدماغ تناول بع�ض الأغذية

حتقيق  ال�سريعة  الوجبات  حمالت  توا�سل  بينما 
اأرباح مالية كبرية، تو�سلت درا�سة حديثة اإىل �سبب 
قد يكون وراء موا�سلة تناول هذا النوع من الأغذية 
بدون حتى ال�سعور باجلوع، ورغم عواقبها الوخيمة 

على ال�سحة. فما هو يا ترى؟
يوا�سل  ال�سحة،  على  الكبري  �سررها  من  بالرغم 
بالد�سم  غنية  اأطعمة  ت��ن��اول  النا�س  م��ن  الكثري 
وا�سح  ب�سكل  اجل�سم  على  توؤثر  التي  والن�سويات، 
غرار  على  عديدة  باأمرا�س  اإ�سابته  اإىل  وت��وؤدي 
ال�سحة  خرباء  وُيحاول  القلب.  واأمرا�س  ال�سمنة 
منذ مدة طويلة فهم �سلوك بع�س النا�س يف الإقدام 
ب�سكل  املتوفرة  الأطعمة  من  النوع  هذا  تناول  على 

كبري، والتي تتمتع غالبا بطعم جيد.
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�ش�ؤون حملية

�سل�سلة ور�س عمل تفاعلية ت�ستك�سف تاريخ دولة الإمارات

تعّلموا تلوين الفخار �شمن ور�ض يوم العائلة ال�شهرية املقامة يف ق�شر املويجعي

بينها مدينة العني

اخلدمات العالجية اخلارجية تختتم احلمالت التوعوية ل�شهر رم�شان املبارك 

فراينغ بان اأدفنت�شرز متنح ع�شاق الطعام جتربة اأ�شيلة يف قلب ال�شارقة

•• العني - الفجر

تعود يوم غد اجلمعة الن�شخة الرابعة من �شل�شلة ور�س 
يوم العائلة ال�شهرية املقامة يف ق�شر املويجعي والتي 
وذلك  اأب��وظ��ب��ي،  وال�شياحة-  الثقافة  دائ���رة  تنظمها 
ال�شهر  7 م�شاًء. وتتيح ور�شة هذا  اإىل   5 ال�شاعة  من 
تلوين  لتعّلم  فر�شة  ال��زوار  جلميع  املتاحة  التفاعلية 
يف  الن�شاط  لهذا  التاريخي  املعنى  وا�شتك�شاف  الفخار 

الرتاث الإماراتي.
اأق��دم احلرف اليدوية يف  اإح��دى  وتعد �شناعة الفخار 
التاريخ  اأنها ت�شكل ج��زءاً ل يتجزاأ من  الإم���ارات، كما 
ُيعر�س  ال��ي��وم  حتى  ي��زال  ل  الفخار  اأّن  اإذ  الإم��ارات��ي 

ويباع بكثافة يف الأ�شواق ال�شعبية يف الإمارات.
عن  امل��زي��د  تعّلم  الور�شة  ه��ذه  يف  للم�شاركن  و�شيتاح 
ت���اري���خ ه���ذه احل���رف���ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل احل�����ش��ول على 
فر�شة لتزين قطع الفخار التي يختارونها وتلوينها 

وطالوؤها.
وت���ه���دف ور�����س ي���وم ال��ع��ائ��ل��ة ال��ت��ي ت��ق��ام ���ش��ه��ري��اً اإىل 
فنية  اأدوات  خ��الل  م��ن  متنوعة  موا�شيع  ا�شتك�شاف 
م��ب��دع��ة. اإىل ج��ان��ب اإ����ش���راك ال��ع��ائ��الت والأط���ف���ال يف 
ا�شتك�شاف تاريخ الإمارات وثقافتها وزيادة الوعي حول 

تراث الدولة والرتويج له.
يقع ق�شر املويجعي التاريخي الذي �شهد ولدة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان يف قلب منطقة 

العن. فمنذ ت�شييده يف بداية القرن الع�شرين من قبل 
ال�شيخ خليفة بن زايد الأول، مت ا�شتخدامه كديوان اأو 
ترميم  اأعيد  وقد  لالجتماع.  وكمكان  للحكم  جمل�س 

الق�شر وفتحه اأمام العامة كمتحف ومعر�س دائم. 
واأهميته  الق�شر  تاريخ  ا�شتك�شاف  حالياً  للزوار  ميكن 
اإىل  اإ�شافة  اإقامة وتويل مقاليد احلكم  ورم��زه كمقر 
ت��اري��خ منطقة  اأ���ش��ا���ش��ي م��ن  اأّداه ك��ج��زء  ال���ذي  ال����دور 

العن.

•• اأبوظبي - الفجر

نظمت املراكز ال�شحية حمالت توعوية وذلك لتثقيف 
امل��راج��ع��ن ك��ي ي��ك��ون ���ش��ي��ام��ه��م اآم���ن���اً و���ش��ح��ي��اً. ومن 
رم�شان" التي  يف  دوائ����ي  حملة  احل��م��الت  ه���ذه  اأب����رز 
ال�شحية  امل��راك��ز  فيها  وت�شارك  �شحة  �شركة  تديرها 
ال��دواء يف  اأخ��ذ  كيفية  املراجعن ح��ول  تثقيف  وت�شمل 
مزمنة  اأم��را���س  من  يعانون  ملن  خا�شة  رم�شان  �شهر 

ويعتزمون ال�شيام.
ومن اأبرز فعاليات هذا العام، فعالية خلك بخري يف �شهر 
اخلري التي اأطلقتها اخلدمات العالجية اخلارجية يف 
من  اأك��رث  ا�شتهدفت  والتي  – اأبوظبي  ال�شحة  دائ��رة 
100 مراجع وموظف. و�شملت املبادرة عدت حمطات: 
املوؤ�شرات احليوية وا�شت�شارة اأخ�شائية التغذية وفح�س 
اأول اأك�شيد الكربون وا�شت�شارة ا�شت�شاري طبيب الأ�شرة 
الن�شائح  لهم  وق���دم  النتائج  جميع  على  اط��ل��ع  ال���ذي 

املالئمة بالإ�شافة اإىل حتوبلهم يف حال لزم الأمر.

ونظراً لالإقبال الذي لقته الفعالية ، قامت اخلدمات 
مركز  يف  الفعالية  نف�س  بتنظيم  اخلارجية  العالجية 
خ��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل��ن ب��ب��ل��دي��ة اأب��وظ��ب��ي ح��ي��ث ق���ام 150 
م��ن امل��راج��ع��ن وامل��وظ��ف��ن ب��اإج��راء ك��اف��ة الفحو�شات 

وال�شتفادة منها.
العام  هذا  العن  ال�شحية يف مدينة  املراكز  قامت  كما 
فح�س  ت�شمل  وذوي��ه��م  للمراجعن  فحو�شات  ب��اإج��راء 
اأطباء  اإىل  احل�����الت  وال�����ش��ك��ر وحت���وي���ل  ال����دم  ���ش��غ��ط 
الأ�شرة يف حال لزم الأمر. ونظمت حما�شرات لتثقيف 
وكيفية  لل�شيام  ال�شحيحة  املمار�شات  حول  املراجعن 
من  ال�شائمن  ت�شيب  التي  ال�شحية  امل�شاكل  ت��ف��ادي 
اآلم يف املعدة وع�شر ه�شم، وتغطي املحا�شرات موا�شيع 
التغذية  ال��دواء، وممار�شات  اأخذ  متعددة ت�شمل كيفية 
رم�شان.  يف  الأ�شنان  على  احلفاظ  وكيفية  ال�شليمة، 
طبيب  ي�شمل  متكامل  طبي  فريق  املحا�شرات  ويقدم 
واأخ�شائي  وال�����ش��ي��دلين  الأ����ش���ن���ان  وط��ب��ي��ب  الأ����ش���رة 
ومثقف  ال�����ش��ك��ري  مل��ر���ش��ى  ال�شحي  وامل��ث��ق��ف  ال��ت��غ��ذي��ة 

ملر�شى الكلى.
العالجية  للخدمات  التابعة  ال�شحية  املراكز  و�شاركت 
مع  ال�شنوي  الرم�شاين  امللتقى  بفعاليات  اخل��ارج��ي��ة 
موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية، حيث مت تقدمي باقة متنوعة 
الدم  و���ش��غ��ط  ال�شكر  ف��ح��و���ش��ات  منها  اخل��دم��ات  م��ن 
وال��وزن، كما مت  بالن�شبة للطول  وح�شاب كتلة اجل�شم 
تقدمي حما�شرات تثقيفية للح�شور حول الفحو�شات 
منتظم  ب�شكل  اج��رائ��ه��ا  واأه��م��ي��ة  امل��ت��وف��رة  ال��وق��ائ��ي��ة 
فريق  اأخرى مب�شاركة  موا�شيع �شحية  اإىل  بالإ�شافة 
للخدمات  التابعة  ال�شحية  امل��راك��ز  خمتلف  من  طبي 
اأخ�����ش��ائ��ي التغذية  ال��ع��الج��ي��ة اخل��ارج��ي��ة م��ك��ون م��ن 
اإىل  الفعاليات  ت�شتمر  اأن  على  والتمري�س  وال�شيادلة 
�شهر  يف  امل�شتفيدين  ع��دد  وبلغ   .2018 مايو   27
 30 حتويل  مت   ،200 ح��وايل  املا�شي  للعام  رم�شان 
اإ�شافية  فحو�شات  لإج��راء  ال�شحية  املراكز  اإىل  منهم 
اخلاطئة  الغذائية  ال��ع��ادات  اأن  اىل  وا���ش��ارت  واملتابعة. 
ل��ذا هدفت  اإنقا�شه،  ب��دًل من  زي��ادة وزنهم  اإىل  ت��وؤدي 

تثقيف  اإىل  املراكز  ع��دد من  نظمها  التي  ه��ذه احلملة 
املراجعن بكيفية ال�شيام ب�شكل �شحي وا�شتغالل فرتة 
بال�شكل  ال�شيام  وا���ش��ت��غ��الل  ال���وزن  لن��ق��ا���س  ال�شيام 
التوعوية  احلملة  ه��ذه  ت�شمنت  و  ل�شحتنا،  الأم��ث��ل 
اخلاطئة  ال��ع��ادات  اأه��م  و  املفيدة  الن�شائح  من  العديد 

التي يقوم ال�شائمون باتباعها من �شنوات عديدة.   
املويجعي  م��راك��ز  ت��وع��وي��ة يف  ح��م��الت  تنظيم  ك��م��ا مت 
واخل��ت��م و���ش��وي��ح��ان ون��ع��م��ة وال��ه��ري وال��ف��ق��ع واخلليج 
والفح�س  للت�شخي�س  ال��زع��ف��ران��ة  وم��رك��ز  ال�شحية 
التدخن.  ع��ن  الإق���الع  يف  املدخنن  مل�شاعدة  ال�شامل 
ن�شبة  املدخنن من خالل معرفة  تقييم حالة  كما مت 

النيكوتن يف الدم با�شتخدام اآلة خم�ش�شة لذلك.
وتتوفر عيادات الإقالع عن التدخن مبنطقة اأبوظبي 
يا�س  وبني  ال�شحي  خليفة  مدينة  التالية:  امل��راك��ز  يف 
يف  ال��ع��ن  منطقة  يف  اأم���ا  ال�شحي  وال��ب��ط��ن  ال�شحي 
م��رك��زي امل��وي��ج��ع��ي واجل��اه��ل��ي ال�����ش��ح��ي و م��رك��ز عود 

التوبة للت�شخي�س والفح�س ال�شامل.

الطعام  ت���ذوق  ج���ولت  ال�شياح على  اإق��ب��ال  ت��زاي��د  م��ع 
جتربة  من  تقدمه  ملا  نظراً  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف 
ثقافية اأ�شيلة، بادرت "فراينغ بان اأدفنت�شرز"، ال�شركة 
املتخ�ش�شة يف جولت الطعام يف دبي موؤخراً، بتنظيم 
متجوًل من  �شائحاً   24 ت�شم  جولة خا�شة ملجموعة 
اإىل  امل��ا���ش��ي،  رم�����ش��ان  �شهر  خ��الل  خمتلفة  جن�شيات 
وال�شياحية  الرتاثية  امل�شاريع  اأكرب  ال�شارقة"،  "قلب 
يف امل��ن��ط��ق��ة واأب����رزه����ا، وال����ذي ت��ت��وىل ت��ط��وي��ره هيئة 

ال�شارقة لال�شتثمار والتطوير )�شروق(.
"قلب  ف��ي��ه��ا  ي�����ش��ه��د  ال��ت��ي  امل����رة الأوىل  وت��ع��ت��رب ه���ذه 
�شركة  ت��ن��ظ��م��ه  اإف���ط���ار  ح��ف��ل  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ال�شارقة" 
املاأدبة  اأق��ي��م��ت  حيث  ال��ط��ع��ام،  ج���ولت  يف  متخ�ش�شة 
ا�شتمتعت  ال��رتاث��ي��ة،  املنطقة  م�شاجد  اأح��د  �شاحة  يف 
الطعام  اأ�شناف  باأ�شهى  ال�شياحية  املجموعة  خاللها 
وعلى  البا�شمة  ال�شارقة  �شماء  حتت  والعاملية  العربية 

�شوء لياليها ال�شاحرة. 
لهذه  العريق  التاريخ  با�شتعرا�س  الإفطار  حفل  وب��داأ 

املنطقة الأثرية التي عا�س فيها الأجداد، وكانت قبلة 
التجار يف املنطقة ممن كانوا يتوافدون اإليها على منت 

اليوم  اأوائل اخلم�شينات، لت�شبح  �شفنهم وقواربهم يف 
مركزاً مزدهراً يعبق باأ�شالة الرتاث ويخبئ بن زواياه 

ق�ش�س املا�شي اجلميل.
الأطباق  الإفطار، ت�شكيلة وا�شعة من  وت�شمنت وجبة 
كما  ال��ت��م��ور،  ج��ان��ب  اإىل  والعاملية  التقليدية  املحلية 
تذوق ال�شيوف القهوة واخلبز الأفغاين والعديد من 
اجل��ول��ة مغامرة  وك��ان��ت  املتنوعة،  الأخ���رى  امل��اأك��ولت 
ك��ان��ت هذه  مل��ن  ال�����ش��ي��اح، خ�����ش��و���ش��اً  ل���ه���وؤلء  حقيقية 
الأجواء  جتربة  فيها  يعي�شون  التي  الأوىل  امل��رة  ه��ي 
الرم�شانية والإفطار يف منطقة تنب�س بالعراقة التي 

تتناغم مع مرافق م�شممة بلم�شة فنية معا�شرة.
لتذوق  ال�شنا�شية  �شوق  زيارة  اأي�شاً  اجلولة  وت�شمنت 
يف  م��ن��ّك��ه  غ�����ازي  م�����ش��روب  اأول  "النامليت"  ����ش���راب 
التوابل  ب��روائ��ح  املليئة  اأزق��ت��ه  وا�شتك�شاف  الإم�����ارات، 
جولت  جانب  اإىل  الأ�شيلة،  العربية  والعطور  الغنية 
امل����ج����اور م���ن العربة،  ل��ال���ش��ت��م��ت��اع مب��ن��اظ��ر اخل�����ور 
الإماراتية  املاأكولت  واختتمت بتجربة متميزة لتذوق 
الَعَر�شة" ال�شعبي يف قلب �شوق  "مقهى  التقليدية يف 

الَعَر�شة.

املعهد الدويل للدبلوما�شية الثقافية 
ي�شيد مببادرة منح القامة اجلديدة

•• دبي- الفجر

اأ�شاد املعهد الدويل للدبلوما�شية الثقافية بدبي باملبادرة الن�شانية ملجل�س 
برئا�شة �شاحب  الفائت،  الأ�شبوع  اجتماعه  الأخ��رية خالل  املوقر  ال��وزارء 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، مبنح اإقامة ملدة عام لرعايا الدول التي تعاين 
املميزة لإم��ارات اخلري  الإن�شانية  اللم�شة  من احلروب والكوارث، ليج�شد 

واملحبة واأرفع قيم الدبلوما�شية الن�شانية .
وقال الدكتور حممد كامل املعيني رئي�س جمل�س ادارة املعهد ي�شب القرار 
العاملي يف  ل��الإم��ارات، ويعزز ر�شيدها  ذاتها  وامل��ب��ادرات اخل��رية  يف اجلهود 
الذي  والت�شامح  التعاي�س  وط��ن  ع��ن  ُع��رف  ال��ذي  الإن�����ش��ان  جم��ال حقوق 
يحت�شن رعايا اأكرث من 200 جن�شية، وهياأ يف الوقت ذاته البيئة املثالية 
العامل،  �شباب  اخ��ت��اره��ا  ال��ت��ي  البيئة  تلك  والب��ت��ك��ار.  والإب����داع  ل��الأع��م��ال 
وبالأخ�س ال�شباب العربي كاأف�شل مكان يحلمون بالعي�س والإقامة والعمل 

فيه، بح�شب ما اأكدت ووثقت موؤ�شرات متخ�ش�شة وا�شتطالعات دولية.
اأك��د القرار ما حتر�س عليه الإم���ارات دوم��اً من  املعيني  واأ���ش��اف الدكتور 
من  امل��ت�����ش��ررة  ال�شعوب  م��ع��ان��اة  تخفيف  ج��ان��ب  اإىل  ت�شتهدف  م���ب���ادرات، 
احل���روب وال��ك��وارث، العمل على تر�شيخ الأم���ن وال���ش��ت��ق��رار وال�����ش��الم يف 
املوؤ�ش�س  العامل، انطالقاً من نهج ثابت را�شخ، و�شع لبناته الأوىل القائد 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، نهج �شاغ ا�شماً 

يلتمع يف ذرى الأجماد، منجزات وعطاًء وحمبًة.
وقال الدكتور املعيني : لقد اأر�شت الإمارات، ومببادراتها املتعددة، اإمنوذجاً 
يف  والآل��ي��ات  ال���روؤى  متعددة  ثابتة،  ا�شت�شرافية  قواعد  وف��ق  ملهماً  عاملياً 
امل�شاريع  اأو  القت�شادية  التنمية  يف  ���ش��واء  والقطاعات  امل��ج��الت  خمتلف 
دبلوما�شية  واأثمرت  والجتماعي،  ال�شيا�شي  ال�شتقرار  وعوامل  الثقافية 
والعتدال،  احلكمة  تعتمد  خارجية  ل�شيا�شة  ت�شتند  التي  الناعمة،  القوة 
و�شون م�شالح الوطن، ببناء �شبكة وا�شعة من العالقات الدولية، ا�شتناداً 

لإرث زايد، واملكانة املرموقة التي حتققت لالإمارات

مكتبًا منت�سرة يف 47 دولة حول العامل  65
اآفياريب�ض العاملية لزيادة معدلت 

ال�شفر من دولة الإمارات اإىل �شريالنكا
•• دبي - الفجر

عينت وكالة اآيتكن �شبن�س ال�شريالنكية لل�شفريات ر�شمياً �شركة اآفياريب�س 
الرائدة عاملياً يف تطوير وت�شكيل الطلب على ال�شياحة الدولية والتي متلك 
47 دولة حول العامل، ممثاًل  65 مكتباً منت�شرين على طول  يف جعبتها 

لها يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 
ودخل هذا التعين حيز التنفيذ باأثر فوري،�شعياً من اآيتكن �شبن�س لتو�شيع 
ح�شورها يف الأ�شواق الدولية والتوا�شل املبا�شر مع �شوق الإمارات، ف�شاًل 
عن تقدمي حلول ال�شفر املخ�ش�شة لكبار ال�شخ�شيات، ال�شياح،حمبي ال�شفر  
والرتفيه من دولة الإم��ارات العربية املتحدة، والذين اأي�شاً  يبحثون عن 

جتارب �شفر م�شوقة ومغايرة  يف ربوع  �شريالنكا. 
وتتمتع اآيتكن �شبن�س لل�شفريات باأكرث من 40 عاًما من اخلربة ، وقد مت 
الع��رتاف بها ك�شركة ذات مكانة مرموقة يف ال�شوق، من خالل تقدميها 
اأول وكالة لإدارة الوجهات يف  ، وهي  اإدارة الوجهات يف �شريالنكا  خدمات 
معايري   )ISO 9001( قبل  م��ن  اعتمادها  م��ع  جنب  اإىل  البالد،جنباً 
معايري  اإىل  اإ�شافة   ،  2008 لعام  الي���زو  ومقايي�س  اجل���ودة  اإدارة  نظام 
اجلودة )ISO 14001 : 2015( لعملياتها املطابقة حلماية البيئة.  
ال�شياحة  �شاحة  على  النطاق  وا�شعة  ب�شهرة  �شبن�س  اآيتكن  وحتظى  كما 
وزارة  م��ن  ���ش��ادرة  امل�شتوى  عالية  ج��وائ��ز  ع��دة  ن��ال��ت  ال�شريالنكية،حيث 
ال�شياحة ال�شريالنكية. وحتر�س اآيتكن على تعزيز برامج ال�شتدامة ذات 
الأهمية الق�شوى بالن�شبة لها ،ويف ذات ال�شاأن تعمل على تطبيق  �شروط 
ال�شركات لعام  الكربون يف  �شت ب�شمة  الكربون احليادية ،حيث عَوّ �شهادة 
اآيتكن على �شهادة "ترافل ليف" التي  2017 ، عالوة على ذلك ،ح�شلت 
متثل ما يقارب 150 معياًرا تتعلق باإدارة مكتب امل�شغل وجمموعة املنتجات 

و�شركاء الأعمال الدولين ومعلومات العمالء.



بالتربيد  وال��ع��الج  الكهربائي  الع�شالت  حتفيز  ي�شّكل 
وع�شابات  ال�شفر  حتت  مئوية  درج��ة   121 ح��رارة  على 
الراأ�س التي تزيد تدفق الدم نحو الدماغ جزءاً من عامل 
اإىل  تهدف  التي  اأي احلركة  الخ��رتاق احليوي اجلديد، 
والأفكار  الأداء  حت�شن  بهدف  الأح��ي��اء  علم  )اخ����رتاق( 

وال�شلوكيات واحليوية بوترية �شريعة وجذرية.
يف ب��ع�����س احل�����الت، ت��ك��ون امل��م��ار���ش��ات م��ت��ط��رف��ة لدرجة 
الخرتاق  خ��رباء  تنظيم عمل  يتكلم عن  ب��داأ  البع�س  اأّن 
احليوي: قد تو�شع قطع مغناطي�شية داخل الأ�شابع عن 
طريق اجلراحة مثاًل، اأو ُت�شتعَمل اأو�شام ل�شلكية لتعّقب 
املعدلت احليوية داخل اجل�شم، اأو ُتزَرع حوا�شيب م�شّغرة 
الع�شالت.  منو  لتعزيز  اجلينات  حُتَقن  اأو  اجللد،  حتت 
لكن ل داعي كي تخ�شع لهذا النوع من العمليات ال�شاقة 
بل جّرب هذه الن�شائح الب�شيطة التي ميكن تنفيذها يف 

املنزل.

ام�ِس حايف القدمني
حايف  بامل�شي  وتق�شي  )التاأري�س(  املمار�شة  ه��ذه  ُت�شّمى 
القدمن طوال 20 دقيقة يومياً، حتى يف ف�شل ال�شتاء، 
التي  الطبيعية  الكهربائية  بال�شحنات  الحتكاك  بهدف 
تنتجها الأر���س. قد تبدو هذه احلركة غريبة لكن تذكر 
البحوث اأن الحتكاك اجل�شدي املبا�شر مبجموعة وا�شعة 
ز التغريات واملنافع  من الإلكرتونات على �شطح الأر�س يعزِّ
وتخفيف  ال���ن���وم،  ذل���ك حت�شن  ال��ف��ي��زي��ول��وج��ي��ة، مب��ا يف 
الأوجاع، وت�شريع �شفاء اجلروح، وتقوية رد الفعل املناعي، 
املناعة  وم�شاكل  املزمنة  اللتهابية  الأم��را���س  ومعاجلة 

الذاتية والوقاية منها.
بناًء على هذه النظرية، ت�شهم ال�شحنة ال�شلبية اخلفيفة 
املنبثقة من الأر�س يف حت�شن الوظيفة الطبيعية جلميع 
التي  البيولوجية  ال�شاعات  �شبط  وتعيد  اجل�شم  اأنظمة 
تنظم اإيقاعات اجل�شم. حتى اأّن مزاويل التاأري�س مي�شون 
حيلة  اإىل  ي�شري  م��ا  دق��ائ��ق،  ب�شع  الثلج  على  ح���ذاء  ب��ال 
اإن احلّمام  ُيقال  التجميد.  اأو  الثلج  اأخ��رى: حّمام  �شائعة 
حرق  وب��زي��ادة  الع�شلية  الأوج���اع  بتخفيف  ي�شمح  ال��ب��ارد 

الدهون، حتى اأنه قد ُيح�ّشن املزاج والنوم.

ل تاأكل بوترية متقطعة
كنت  اإذا  خ�شو�شاً  اخل��ط��وة  ه��ذه  تفيدك 
لفقدان  ك��اف��ة  املمكنة  ال��و���ش��ائ��ل  ج��ّرب��ت 
الوزن وت�شهيل اله�شم وا�شتعادة م�شتوى 

ال���دم ومل حت�شل على  �شكر  م��ن  م��ت��وازن 
نتائج مر�شية.

ي��ق�����ش��ي ال�������ش���وم امل���ت���ق���ط���ع ب����احل����د من 
اأو المتناع عنه  ا�شتهالك الطعام 

دقيق  من��ط  وف��ق  بالكامل 
ج����������������داً، م���ا 

الذي يبديه  الفعل  رد  اإنه  الذاتي:  اللتهام  ُيطِلق عملية 
اجل�شم على اجلوع.

خالل اللتهام الذاتي، تتخل�س اخلاليا على ما يبدو من 
من  الحتماء  اإىل  ي��وؤدي  ما  م�شاعفة،  بفاعلية  املخلفات 
الأمرا�س وتخفيف اللتهابات وحت�شن الطاقة اخللوية، 

حتى اأّن اجل�شم يبداأ مبقاومة مظاهر ال�شيخوخة.
اأي�شاً بتح�شن  اأن ال�شوم املتقطع ي�شمح  تذكر الدرا�شات 
اله�شم وا�شرتجاع م�شتوى متوازن من �شكر الدم وت�شهيل 

فقدان الوزن وجتديد النوم الطبيعي.
اأو  الأك��ل،  املقاربة، احر�س على ال�شوم عن  لتطبيق هذه 
اح�شر عدد ال�شعرات امل�شتهلكة ب�500 �شعرة كل يومن، 
وا�شرتجع منط اأكلك الطبيعي يف الأيام الأخرى. اأو حاول 
اأن تكتفي بالأكل خالل عدد حمدد من ال�شاعات. ميكنك 
م�شاًء  ال�شاد�شة  ال�شاعة  يف  الطعام  تناول  عن  تتوقف  اأن 
مثاًل ول تاأكل جمدداً قبل العا�شرة من �شباح اليوم التايل. 
اللتزام  مع  طبعاً  الطريقة  ه��ذه  تتزامن  اأن  يجب  لكن 
بحمية �شحية حتتوي على كمية كبرية من اخل�شراوات 
ال�شحية. لن تنجح  الد�شمة والدهون  والربوتينات غري 
والبطاطا  ال��ربغ��ر  اأك��ل  على  ت�شّر  كنت  اإذا  اخلطة  ه��ذه 

املقلية واحللويات يف اأيام الأكل )الطبيعي(.

من يف جو مظلم
مزاجك  لتح�شن  وفاعلة  �شريعة  طريقة  عن  تبحث  هل 
وتركيزك وقدرة حتّملك؟ ابداأ بتح�شن نومك! ل داعي 
خالل  نوعيته.  تتح�ّشن  اأن  يجب  بل  النوم  م��دة  لإط��ال��ة 
ويطرد  الذكريات  وير�ّشخ  خالياه  اجل�شم  ي�شلح  ال��ن��وم، 

ال�شموم املرتبطة بظاهرة التنك�س الع�شبي.
الظلمة  تنعك�س  للنوم.  كهف  اإىل  غرفتك  بتحويل  اب���داأ 
التامة على اأ�شباغ امليالنوب�شن التي تقع يف �شبكية العن 
التي  ال�شاعة  اأي  البيولوجية،  ال�شاعة  اإي��ق��اع  يف  وت��وؤث��ر 
تنظم دورات النوم واليقظة. ا�شتعمل �شتائر قامتة ورّكب 
جميع  ع��ن  الكهرباء  واق��ط��ع  خافتة،  كهربائية  م�شابيح 
باعثة  ثنائية  �شمامات  تبث  التي  الإلكرتونية  الأج��ه��زة 
مب�شتوى  ال��غ��رف��ة  ح���رارة  �شبط  على  واح��ر���س  لل�شوء، 

يرتاوح بن 15 و20 درجة مئوية.
على �شعيد اآخر، ت�شهم �شدادات الأذن وغطاء 
ال��ع��ن يف اإخ���م���اد الأ����ش���واء والأ����ش���وات. 
ال�شجة  اآل����ة  ت�����ش��ت��ع��م��ل  اأن  مي��ك��ن��ك  اأو 
الأ�شواء  ح��دة  خّفف  كذلك،  البي�شاء. 
قبل  الإلكرتونية  الأجهزة  عن  وابتعد 
النوم،  موعد  من  الأق��ل  على  �شاعتن 
الذي  الأزرق  ال�شوء  اأن  تبّن  فقد 
ت��ب��ّث��ه ي��ك��ون م�����ش��وؤوًل عن 
ا��������ش�������ط�������راب 

الكهربائي  لل�شوء  التعر�س  اأن  ال��درا���ش��ات  تثبت  ال��ن��وم. 
قبل موعد النوم يقمع هرمون امليالتونن الذي يح�ّشن 
م�شار النوم. ميكنك اأن جُتّرب اأي�شاً املكمالت التي ُت�شّهل 
الغاما  وحم�س  والرتبتوفان  امليالتونن  وت�شمل  النوم 

اأمينوبيوترييك واملغني�شيوم.

حّرك ج�سمك
لتكثيف متارينك اجل�شدية، تق�شي اأ�شرع طريقة بتطبيق 
النظام حركات  ي�شمل هذا  كله(.  اهتزاز اجل�شم  )تدريب 
اآل����ة م����زودة مبن�شة  ال���ت���دّرب ع��ل��ى  اأو  اأو وق����وف  ج��ل��و���س 
الآلة  تبثها  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة  ال��ذب��ذب��ات  ت�شمح  م��ت��ذب��ذب��ة. 
وجُترب  ال�����ش��وك��ي  احل��ب��ل  يف  الع�شبية  اخل��الي��ا  بتن�شيط 
امل��رات يف  النقبا�س وال�شرتخاء ع�شرات  الع�شالت على 

كل ثانية.
يف  ت�شهم  الطريقة  ه��ذه  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ات  بع�س  ي�شري 
اأنها  حتى  ثباته،  وحت�شن  اجل�شم  ق��وة  زي��ادة  يف  النهاية 
اأن  حديثة  درا���ش��ة  اكت�شفت  ال���وزن.  ف��ق��دان  م�شار  ُت�شّهل 
تدريب اهتزاز اجل�شم كله قد يكون فاعاًل بقدر التمارين 
وال�شكري.  للبدانة  ال�شلبية  العواقب  ملحاربة  اجل�شدية 
النا�س من فقدان العظام. ي�شمل معظم  اأنه يحمي  حتى 
متذبذبة،  اآلت  اأو  من�شات  والريا�شية  ال�شحية  النوادي 
اأن تتعاون مع م��دّرب حمرتف لتطبيق  لذا من الأف�شل 
النظام الذي ينا�شبك. اأو ابحث عن اآلت ميكن ا�شتعمالها 

يف املنزل.

خذ املكمالت املنا�سبة
لطاملا ا�شُتعملت املكمالت يف جمال كمال الأج�شام. تق�شي 
متعددة  فيتامينات  ب��اأخ��ذ  ب�����ش��اط��ة  ب��ك��ل  ال��ط��ري��ق��ة  ه���ذه 
ومعادن واأحما�س اأمينية اأو مرّكبات اأخرى �شمن تركيبة 
مة بحذر. يتعلق الهدف احلقيقي بزيادة فاعلية كل  م�شمَّ
نوع من هذه املكمالت تزامناً مع تقلي�س الآثار ال�شلبية 

املحتملة.
يف جمال الخرتاق احليوي، تتمحور املكمالت غالباً حول 
املزاج  وُت��ع��ّدل  الدماغية  الوظيفة  حُت�ّشن  التي  العنا�شر 

وتقوي القدرات املعرفية وتزيد الرتكيز.
تق�شي اأب�شط تركيبة بخلط الكافين مع عن�شر الثيانن 
امل���وج���ود يف ال�����ش��اي وامل�������ش���وؤول ع��ن ت��ه��دئ��ة م��وج��ات األفا 
الدماغية لزيادة الرتكيز والطاقة من دون ال�شعور بالتوتر 
اإ�شافة  الرتكيبة عرب  تزيد قوة هذه  اأن  والقلق. ميكنك 
والبريولوكينولن  والكرياتن  الفينبو�شيتن  عنا�شر 
كارنيتن  الأ�شيتيل  و/اأو  �شريين  والف�شفاتيديل  كينون 
الدماغي  الت�شتت  من  والتخل�س  ال��ذاك��رة  اأداء  لتح�شن 

وحماية اخلاليا الع�شبية.
ال��رودي��ول وال��رتب��ت��وف��ان ومرّكب  امل���زاج، ج��ّرب  لتح�شن 
اأمينوبيوترييك  ال����غ����ام����ا  وح���م�������س   B ال���ف���ي���ت���ام���ن 
وال�شيرتولن. ولتخفيف القلق وال�شغط النف�شي، 
والباكوبا  ال��ث��ي��ان��ن  ت��اأخ��ذ  اأن  ميكنك 
واملغني�شيوم  الآلم  وزه���رة 
وب���������ل�������������������ش���������م 

الليمون.

قف با�ستمرار
من�شي جميعاً �شاعات طويلة يف اجللو�س وراء مكاتبنا اأو 
يف �شياراتنا اأو على الكنبة. لكن يتاأثر اجل�شم �شلباً بهذه 
باأمرا�س  ي��رت��ب��ط  ف���رتات م��ط��ول��ة  ال��ع��ادة لأن اجل��ل��و���س 
نف�شية  م�شاكل  عن  ف�شاًل  الوفاة،  خطر  وبزيادة  مزمنة 

مثل الكتئاب والقلق.
طويلة،  �شاعات  جتل�س  اأن  عليك  يفر�س  عملك  ك��ان  اإذا 

خم�ش�س  م���ك���ت���ب  ب���ا����ش���ت���ع���م���ال  ف����ّك����ر 
للوقوف. حن تختار هذا النوع من 
تبني و�شعية  املكاتب، احر�س على 
و�شعياتك  وغ�����رّي  ���ش��ل��ي��م��ة  ج�����ش��م 
وان��ت��ع��ل ح����ذاًء مريحاً  ب��ا���ش��ت��م��رار 
ب�����ش��اط م�شاد  ب��ا���ش��ت��ع��م��ال  وف��ك��ر 
للتعب. كذلك، تنّقل بن و�شعيات 
اجللو�س والوقوف كل 45 دقيقة 

اأو �شاعة.
مكتب  اقتناء  ت�شتطيع  ل  كنت  اإذا 
 30 اأن مت�شي كل  للوقوف، حاول 
واإراحة  ال��دم  تدفق  ل�شمان  دقيقة 

املنّبه  ا�شبط  ظ��ه��رك. 
ك������ي ُت�����ذّك�����ر 
ن������ف�������������ش������ك 
ب�������������ش������رورة 
ت���������غ���������ي���������ري 

و�شعيتك.
لإراح�����������������������ة 
ع����������م����������ودك 
بعد  الفقري 
����ش���اع���ات من 
اجل�����ل�����و������س، 
ج���������ّرب ه����ذا 
ال�����ت�����م�����ري�����ن 
ال����ب���������ش����ي����ط: 
على  مت���������دد 

ظ��ه��رك واث���ِن 
 90 بزاوية  ركبتيك 

درجة واأ�شِند قدمك وربلة 
طاولة.  اأو  ك��ر���ش��ي  ع��ل��ى  ���ش��اق��ك 

الع�شالت  باإرخاء  التمرين  ي�شمح هذا 
القاب�شة يف الورك وع�شالت العمود الفقري 

والعنق.
 �شع ذراعيك على جنبك ووّجه راحة كّفيك نحو الأعلى 
وا�شمح لع�شالتك  رّكز على ظهرك  واأن��ِزل ذقنك قلياًل. 
بال�شرتخاء اإىل اأن ت�شعر باأن عمودك الفقري ي�شتقر على 
اأو التنف�س  اأي�شاً ملمار�شة التاأمل  اإنه وقت ممتاز  الأر�س. 

العميق.

اخرِتق جهازك الع�سبي
ا�شُتعِمل التاأمل لآلف ال�شنن من اأجل 
وحت�شن  النف�شي  ال�شغط  تخفيف 
ال��ن��وم وزي����ادة الإن��ت��اج��ي��ة والإب�����داع، 
اأن  اإىل  احل��دي��ث��ة  ال��درا���ش��ات  وت�شري 
هذه النتائج لي�شت وهمية باأي �شكل.

على  املبني  التاأمل  ممار�شة  خ��الل  م��ن 
اأ�شابيع  ثمانية  ط��وال  الذهني  ال�شرتخاء 
املناطق  ب��ن��ي��وي��ة يف  ت���غ���ريات  ��ل  ���ش��ُت�����ش��جَّ ف��ق��ط، 
بالذات  وال�����ش��ع��ور  ب��ال��ذاك��رة  املرتبطة  ال��دم��اغ��ي��ة 

والتعاطف وال�شغط النف�شي.
ل داعي كي تتاأمل �شاعات طويلة، بل يكفي اأن ُتخ�ش�س 

بن 25 و30 دقيقة يومياً.

 حتى اأن اجلهاز الع�شبي يهداأ و�شربات القلب تتباطاأ عرب 
تخ�شي�س دقائق قليلة لهذه املمار�شة. تتعدد التطبيقات 
 Headspace، Calm،( امل��ج��ال  ه���ذا  يف  امل��ف��ي��دة 

.)Mindfulness، Insight Timer
و�شعية  يف  اج��ل�����س  الب�شيطة:  امل��م��ار���ش��ة  ه���ذه  ج���ّرب  اأو   

مريحة واأغم�س عينيك ع�شر ثواٍن. 
بعد  ت��ظ��ن!(.  مم��ا  اأ�شعب  املهمة  )ه��ذه  تلتهي  األ  ح��اول 

مرور 10 ثواٍن، كرر التمرين بقدر ما ت�شاء.
 ل حتاول اأن توقف �شيل اأفكارك بل دعها متّر و�شاهدها 

من دون الرتكيز عليها اأو التاأثر بها.
 اعترِبها اأ�شبه بغيوم اأو اأوراق ت�شقط عن �شجرة.

كيمياء  لخ��رتاق  �شهلة  طريقة  البطيء  التنف�س  ي�شّكل 
الدماغ.

يعيد  والعميق  البطيء  التنف�س  اأن  اإىل  الدرا�شات  ت�شري   
الع�شبي  وين�ّشط اجلهاز  امل�شتقل  الع�شبي  �شبط اجلهاز 

الالودي، ما ي�شمح بتهدئة اجل�شم واإرخائه.
عينيك  واأغم�س  ب�شاطة  بكل  مريحة  و�شعية  يف  اجل�س 
ثواٍن.  خم�س  ط���وال  بطنك  اإىل  و���ش��وًل  ال��ه��واء  وا���ش��ه��ق 
توقف عن التنف�س وازفر خم�س ثواٍن اأخرى ثم توقف عن 

ر التمرين كله. التنف�س جمدداً وكرِّ

�شحة وتغذية
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ت�����س��اع��دك جم��م��وع��ة م���ن احِل��َي��ل 
ظاهرة  ا�ستك�ساف  على  الطبيعية 
هذا  ي�سري  احل��ي��وي(:  )الخ����رتاق 
امل�سطلح الرائج اجلديد اإىل اأي عامل 
العقلي  الأداء  يح�ّسن  اأن  �ساأنه  من 
الرتكيبة  و)يخرتق(  الطاقة  ز  ويعزِّ

اجلينية لعي�س حياة اأكرث حيوية.

التنف�س البطيء والعميق يعيد �سبط اجلهاز الع�سبي

خطوات لتح�شني اأداءك العقلي وتعزيز طاقتك
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العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5453  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  ار ج��ي للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ي ج��ي  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / ا���ش��ف ن����واز ���ش��م��ن خ����ان  ق���د اأق�����ام عليك 
درهم(    9000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف.رق��م  وال��ر���ش��وم  دره����م   )2000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة 
املوافق 2018/6/27    mb18241258ae وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة �س   11.00 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/6574  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  ار ج��ي للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ي ج��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ن��ق��ا���س ا�شغر حممد ا���ش��غ��ر  ق��د اأق���ام عليك 
درهم(    10206( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف.رق��م  وال��ر���ش��وم  دره����م   )2000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة 
mb182717890ae وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/6/27   
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة �س   11.00 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5800  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  ار ج��ي للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ي ج��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ع���ادل حممد ا���ش��رف  ق��د اأق���ام عليك 
درهم(    9133( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف.رق��م  وال��ر���ش��وم  دره����م   )2000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة 
mb182295799ae وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/6/27   
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة �س   11.00 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/6489  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  ار ج��ي للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ي ج��ي  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ف����راز اح��م��د خم��ت��ار اح��م��د  ق��د اأق����ام عليك 
درهم(    9300( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف.رق��م  وال��ر���ش��وم  دره����م   )2000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة 
mb182294440ae وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/6/27   
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة �س   11.00 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/5796  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  ار ج��ي للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ي ج��ي  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /���ش��ن��اء اهلل خ���ان حم��م��د ان����ور خ����ان  ق��د اأق���ام 
 22823( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف.رقم ال�شكوى 
mb182166392ae وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/6/27   
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة �س   11.00 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5783  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  ار ج��ي للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ي ج��ي  اىل 
اأق���ام عليك  امل��دع��ي /حممد حميد حممد يو�شف  ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
درهم(    9349( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف.رق��م  وال��ر���ش��وم  دره����م   )2000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة 
املوافق  الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   MB182265413AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة ���س   11.00 ال�شاعة     2018/6/27
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/6216  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  ار ج��ي للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ي ج��ي  اىل 
اأقام  ب��ه��ات��ي  ق��د  امل��دع��ي /ي��ا���ش��ر فيا�س حممد فيا�س  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
 8806( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف.رقم ال�شكوى 
املوافق  الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   MB182717431AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة ���س   11.00 ال�شاعة     2018/6/27
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/6612  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  ار ج��ي للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ي ج��ي  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ع��ل��ي ر���ش��ا حم��ب��وب احل����ق  ق���د اأق�����ام عليك 
درهم(    9000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف.رق��م  وال��ر���ش��وم  دره����م   )2000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة 
املوافق  الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   MB182406781AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة ���س   11.00 ال�شاعة     2018/6/27
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/5451  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  ار ج��ي للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ي ج��ي  اىل 
اأقام  امل��دع��ي /حممد �شكيل اجن��وم حممد يو�شف  ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
 19770( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف.رقم ال�شكوى 
املوافق  الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   MB182265076AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة ���س   11.00 ال�شاعة     2018/6/27
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5145  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شي جي ار جي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�شابر علي موخا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(    23811( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
 MB182297258AE 2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف.رقم ال�شكوى(
�س   11.00 ال�شاعة     2018/6/27 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5799  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شي جي ار جي للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /اأمن خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18750 درهم(  وتذكرة عودة مببلغ 
 Mb182345045ae 2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف.رقم ال�شكوى(
11.00 �س  ال�شاعة     2018/6/27 املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5594  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شي جي ار جي للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م  جمهول 
اأق��ام عليك  حمل القامة مبا ان املدعي /علي ح�شن حممد �شديقي  قد 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )17509 درهم(  
ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف.رق��م  وال��ر���ش��وم  دره���م  ع���ودة مببلغ )2000(  وت��ذك��رة 
املوافق  الرب���ع���اء  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   Mb182295053ae
مكلف  فاأنت  لذا    ch1.A.2:بالقاعة �س   11.00 ال�شاعة     2018/6/27
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5797  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  ار ج��ي للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ي ج��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ع��م��ري ح�شن ع���ارف ح�����ش��ن  ق��د اأق����ام عليك 
درهم(    12800( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف.رق��م  وال��ر���ش��وم  دره����م   )2000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة 
mb182403155ae وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/6/27   
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة �س   11.00 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/6214  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  ار ج��ي للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ي ج��ي  اىل 
اأق���ام عليك  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / لطيف ار���ش��د حممد �شريف  ق��د 
درهم(    16280( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف.رق��م  وال��ر���ش��وم  دره����م   )2000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة 
mb182718706ae وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/6/27   
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة �س   11.00 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5439  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  ار ج��ي للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ي ج��ي  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / اهلل راك���ع���ا ف���ارزان���د ع��ل��ي  ق���د اأق�����ام عليك 
درهم(    13232( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف.رق��م  وال��ر���ش��وم  دره����م   )2000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة 
mb182103530ae وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/6/27   
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة �س   11.00 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5897  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شي جي ار جي للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م  جمهول 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / ���ش��الح ال���دي���ن ب�����ش��ري  ق���د اأق�����ام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13625 درهم(  
ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف.رق��م  وال��ر���ش��وم  دره���م  ع���ودة مببلغ )2000(  وت��ذك��رة 
املوافق  الرب���ع���اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB182563038AE
مكلف  فاأنت  لذا    ch1.A.2:بالقاعة �س   11.00 ال�شاعة     2018/6/27
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1322  جتاري جزئي              
م  ذ  - �س  والتربيد ومكوناتها  التكييف  املدعي عليه / 1- كرير لتجارة قطع غيار اجهزة  اىل 
م  2-مانوجن ف�شواناثان  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �شركة فواز للتربيد وتكييف 
الهواء - عبدالعزيز مبارك احل�شاوي و�شركاه - ذ م م وميثله / نورة حممد مراد عبدالرحمن 
املازمي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها الوىل ب�شداد مبلغ 
وقدره  مبلغ  ب�شداد  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع  دره��م   )25.312( وق���دره 
)94.321 درهم( ليكون جمموع املبلغ املطالب به وقدره )119.633 درهم( بال�شافة اىل الفائدة 
والر�شوم  ال��ت��ام  ال�شداد  وحتى   2016/8/23 يف  ف��ات��ورة  اخ��ر  ت��اري��خ  م��ن   %12 مب��ق��دار  القانونية 
وامل�شاريف والتعاب.  و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  
املوافق  2018/6/28  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1121  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-اأ�شامة ابراهيم حاج علي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ طارق مكي جعفر �شالح وميثله / طارق مكي جعفر �شالح   قد اأقام 
وقدره  مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
)90.000 درهم(   والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
يوم  لها جل�شة  امل��ح��ام��اة.    وح��ددت  اتعاب  وامل�شروفات ومقابل  التام  ال�شداد 
الثالثاء  املوافق  2018/6/26  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2493  جتاري  كلي               
اىل اخل�شم املدخل / 1- �شيد حممد �شالح الدين  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك اخلليج التجاري   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
امل��ط��ال��ب��ة ب���ال���زام امل���دع���ي ع��ل��ي��ه��م ب��ال��ت�����ش��ام��ن والن����ف����راد مب��ب��ل��غ وق����دره 
والفائدة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   78134630.80(
لها جل�شة  وح��ددت  ال��ت��ام.    ال�شداد  الدعوى وحتى  اإقامة  تاريخ  12% من 
 Ch1.C.15 يوم الحد  املوافق  2018/7/1   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/585  ا�شتئناف مدين    
جمهول  دالوفاتاجى   �شابارامادو  مادو�شالتا  1-نريو�شان  �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /ايكونيك الدولية )فرع من �شركة لند مارك 
امل��ال - قد  �شريف عبداهلل  م( وميثله / حبيب حممد  م  ذ   - ريتيل لال�شتثمار 
بتاريخ  كلي  مدين   2018/62  : رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف 
2018/5/2 وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س  املوافق 2018/7/12  ال�شاعة 10.00 
ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/12497 عمايل جزئي                                              

اأن  اىل املدعي عليه/1- �شلطان العلماء انترييرز - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
املدعي / كولن باير  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/3/11  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/كولن باير حكمت  املحكمة مبثابة احل�شوري :-  بالزام 
وثمانون  وثمانية  واربعمائة  الف  واربعون  واح��د  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي 
التحق  قد  التنفيذ  وق��ت  يكن  مل  ما  نقدا  قيمتها  او  موطنه  اىل  العودة  وتذكرة  درهما  
بخدمة �شاحب عمل اآخر ، والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه 
فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4455  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- كلرتك ل�شناعة الالفتات العالنية - �س ذ م م - فرع  
اأقام  ق��د    - راو ج��وب��ال  امل��دع��ي / هانومانتا  ان  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
 14700( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
ال�شكوى)MB182016274AE( وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
2018/7/1  ال�شاعة 8.30 �س  بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/917  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- ماجد زكي علي حممد اجلزار 2-ا�س ايه ايه ايه بي لعمال 
الأملنيوم - �س ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ انطوان ا�شطفان 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ب�شاره وميثله /حكمت حممود فيا�س - قد 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  ال�شركة  م��وج��ودات  لت�شفية  م�شفي  بتعن  املطالبة 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنن  املوافق  2018/6/25  
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/906  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-جنمة حب�شان للتجارة - �س ذ م م 2-�شاجي بوتياتو �شوداكر ادا�س 
بي ك��ي  جمهويل حمل الق��ام��ة مبا ان امل��دع��ي/ م��وارد للتمويل - �س م خ وميثله / 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - املهري  احلر�شي  احمد  �شامل  عي�شى 
 754617.33( وق���دره  مببلغ  والتكافل  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ اإقامة الدعوى 
وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم 
الثنن  املوافق  2018/6/25  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

دول ت�شتحوذ على 46.6 %  5
 من واردات اأبوظبي خالل 3 اأ�شهر

•• اأبوظبي -وام: 

اأبوظبي  ام��ارة  % من اجمايل واردات   46.6 بن�شبة  �شاهمت خم�س دول 
باملركز  اليابان  وج��اءت  اجل��اري  العام  من  الأوىل  الثالثة  الأ�شهر  خ��الل 
الأول بينها بقيمة 3.1 مليار درهم تلتها كل من اململكة العربية ال�شعودية 
الجمالية  القيمة  وبلغت  ال�شن.  و  الهند  و  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
 2018 26.3 مليار دره��م خالل الرب�ع الأول من عام  ل��واردات الإم��ارة 
وذلك ح�شب الأرقام ال�شادرة عن مركز الإح�شاء يف اأبوظبي ام�س. وحلت 
قيمة  بلغت  بعدما  الأف���راد  قطاع  واردات  يف  الأول  باملركز  عمان  �شلطنة 
اإيطاليا  و  اليابان  تلتها كل من  دره��م  30.6 مليون  ال��واردة منها  ال�شلع 
هذه  و�شكلت  الأمريكية  املتحدة  والوليات  و  ال�شعودية  العربية  اململكة  و 
الدول ن�شبة 57.5 % من اجمايل القطاع. وعلى �شعيد ال�شادرات بلغت 
القيمة الإجمالية 11.6 مليار درهم خالل الرب�ع الأول من عام 2018 
و ت�شدرت ال�شن املركز الأول يف جمموع �شادرات قطاع الأعمال من حيث 
امل�شاهمة بقيمة 1.8 مليار درهم تلتها اململكة العربية ال�شعودية و الكويت 
%من   52.9 بن�شبة  ال���دول  ه��ذه  و�شاهمت  الهند  و  البحرين  مملكة  و 
اإجمايل القطاع. وبلغت م�شاهمة اأهم خم�س �شركاء جتارين بن�شبة 87.4 
%من اإجمايل �شادرات قطاع الأفراد يف امارة اأبوظبي.. و حلت بنغالدي�س 
57.5 درهم تلتها كل  ال�شادرة لها  ال�شلع  يف ال�شدارة بعدما بلغت قيمة 
من الهند و اململكة العربية ال�شعودية و عمان و الكويت. و�شكلت اأهم خم�س 
دول 83.3 %من اجمايل قطاع امل�شدرين وجاءت فرن�شا يف املرتبة الأوىل 
من حيث امل�شاهمة حيث بلغت قيمة ال�شادرات لها 8.8 مليون درهم تلتها 
كل من اأملانيا و اإيطاليا و جيبوتي وا�شبانيا. بينما ت�شدرت الوليات املتحدة 
 530.3 بلغت  بقيمة  احلكومة  قطاع  واردات  يف  الأول  املركز  الأمريكية 
مليون درهم تلتها كل من فرن�شا و اأملانيا و اإيطاليا و �شوي�شرا و�شكلت هذه 
الدول اخلم�س ن�شبة 92.7 %من اجمايل قيمة القطاع و�شاهمت كل من 
والعربات  املقلدة  الكرمية واحللي  �شبه  اأو  الكرمية  والأحجار  اللوؤلوؤ  �شلع 
وال��ب��واخ��ر وم��ع��دات نقل مماثلة واحل��ي��وان��ات حية ومنتجات  وال��ط��ائ��رات 
قطاع  ���ش��ادرات  جمموع  اجمايل  %من   94.5 بن�شبة  احليوانية  اململكة 
الأفراد. بينما �شاهمت كل من �شلع عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل 
ن�شيجية  م��واد  و�شلع  احليوانية  اململكة  ومنتجات  حية  وحيوانات  مماثلة 

وم�شنوعاتها بن�شبة 68.3 %من اجمايل واردات قطاع الأفراد.

الإمارات ت�شارك يف قمة احلزام 
والطريق يف هوجن كوجن 28 يونيو

•• اأبوظبي -وام:

ت�شارك وزارة القت�شاد بوفد رفيع امل�شتوى برئا�شة �شعادة عبد اهلل اآل �شالح 
الثالثة  العاملية  القمة  اأع��م��ال  يف  اخلارجية  التجارة  ل�شوؤون  ال���وزارة  وكيل 
 28 يوم  التي تنطلق فعالياتها يف هوجن كوجن  “ملبادرة احل��زام والطريق” 
من يونيو اجلاري. ي�شم وفد الدولة نخبة من ممثلي وم�شوؤويل العديد من 
اجلهات واملوؤ�ش�شات احلكومية على ال�شعيدين الحتادي واملحلي ومن القطاع 
اخلا�س. وت�شكل القمة اإحدى املن�شات الدولية املهمة والتي تعقد هذا العام 
70 متحدثا  من  اأك��رث  مب�شاركة  النجاح”  اأج��ل  من  “التعاون  عنوان  حتت 
وبح�شور  عاملية  �شركات  وممثلي  حكومات  وم�شوؤويل  ق��رار  �شناع  من  دوليا 
ممثلن من اأكرث من 30 دولة من خمتلف اأنحاء العامل وذلك ل�شتعرا�س 
احلزام  مبادرة  توفرها  التي  وال�شتثمارية  التجارية  والفر�س  امل�شاريع  اأهم 
والطريق ل�شيما يف القطاعات املالية والبنية التحتية وتكنولوجيا املعلومات 
اأمام قطاع ريادة الأعمال واإىل جانب ذلك  وقطاع اخلدمات واأي�شا الفر�س 
تربط القمة ما يقارب من 5000 م�شارك مبجموعة متنوعة من امل�شاريع 
واخلدمات وفر�س الأعمال لتعزيز التعاون واإقامة ال�شراكات املثمرة. وقال 
امل�شاركة �شنويا يف  الإم��ارات حتر�س على  اإن دولة  اآل �شالح  �شعادة عبد اهلل 
اأعمال تلك القمة والتي تتيح املجال وا�شعا لتعزيز العالقات والرتقاء بج�شور 
وفر�س ال�شراكة بن دولة الإمارات وهوجن وكوجن وتعريف جمتمع الأعمال 
والكيانات ال�شتثمارية يف هوجن كوجن باملناخ والبيئة ال�شتثمارية يف الدولة 
والفر�س املتوفرة ل �شيما يف قطاعات التجارة وال�شناعات التقنية املتطورة 
اخلدمية  وال��ق��ط��اع��ات  واملتو�شطة  ال�شغرية  وامل�����ش��اري��ع  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة 
وال�شراكة  العالقات  لتعزيز  ال�شعي  على  ف�شال  وال�شياحة  النقل  وقطاعات 

بن امل�شتثمرين الإماراتين ونظرائهم من هوجن كوجن.

اقت�شادية ال�شارقة توقع اتفاقية تقدمي 
خدماتها الإلكرتونية ملتعامليها خارج فروعها

•• ال�شارقة -وام:

وقعت دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة مبقرها ام�س اتفاقية تعاون مع 
مركز ال�شعادة خلدمات رجال الأعمال تن�س على توفري خدمات اإلكرتونية 
ال�شارقة  اقت�شادية  خ��دم��ات  تقدمي  م��ن  متكنها  “اأعمال”  اخل��دم��ة  مل��راك��ز 
الإلكرتونية للمتعاملن خارج الفروع اخلا�شة بالدائرة مثل املوافقة املبدئية 
جديد  اإلكرتوين  ح�شاب  واإن�شاء  الرخ�شة  وطباعة  التجاري  ال�شم  وحفظ 
التقييم  موعد  وحجز  الرخ�شة  �شاحب  بيانات  حديث  و  الرخ�شة  وجتديد 
الفني. تاأتي التفاقية يف اإطار حر�س دائرة التنمية القت�شادية على تب�شيط 
وتوفري  املتعاملن  مع  التوا�شل  قنوات  وتعزيز  التجارية  الأن�شطة  مزاولة 
الوقت لرجال الأعمال وامل�شتثمرين لإجناز معامالتهم بكل ي�شر توافقا مع 
التعاون كل من  الدائرة. وقع اتفاقية  خطة التحول الإلكرتوين لإج��راءات 
�شعادة �شلطان عبد اهلل بن هده ال�شويدي رئي�س دائرة التنمية القت�شادية يف 
ال�شارقة وعمران مطر حممد ترمي مدير الرتخي�س ملركز ال�شعادة خلدمات 

رجال الأعمال بح�شور عدد من امل�شوؤولن يف الدائرة.

جلنة دبي لل�سياحة البحرية ت�ست�سيف ممثلني عن 100 جهة اإعالمية ووكالء �سفر من الربتغال واإ�سبانيا

دبي توا�شل �شعيها لتتبواأ مركز ال�شدارة يف ال�شياحة البحرية

“اإمكريديت  ل�شركة  امل��ن��ت��دب  وال��ع�����ش��و 
املحدودة”، وعبد اهلل ال�شام�شي، الرئي�س 
فور�س  “ديجيتال  �شركة  يف  التنفيذي 
املالية  احل���ل���ول  مل��ن�����ش��ة  وامل���ال���ك���ة  برو” 
وح�شر توقيع توقيع املذكرة  “اإيبوك”، 
التنفيذي  املدير  اب،  الق�شّ منى  من  كل 
و�شونيل  ل�شركة “اإمكريديت املحدودة”، 

“بي  ل�شركة  املنتدب  الع�شو  مالهوترا، 
ملن�شة  امل���وؤ����ش�������س  وال�������ش���ري���ك  ت�شن”، 
“اإيبوك” املالية. وعدد من امل�شوؤولن يف 
اقت�شادية دبي وموؤ�ش�شاتها. ووفقاً لهذه 
“ديجيتال  ���ش��رك��ة  �شتعمل  الت��ف��اق��ي��ة، 
الدفع  �شبكة  تطوير  على   برو”  فور�س 
ل�شالح  ال���ت���ج���زئ���ة  ل��ع��م��ل��ي��ات  ال���رق���م���ي 

امل��ع��اي��ري الأمنية  اأع��ل��ى  اإم��ك��ري��دت وف���ق 
الدعم  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الفني ال�شامل لعمليات الإنفاذ والت�شغيل 
املتاجر  ل�����دى  ال���ب���ي���ع   ن���ق���اط  لأج����ه����زة 
كا�س”  “اإم  امل�����ش��ف��رة  ال��ع��م��ل��ة  ب��وا���ش��ط��ة 
املنا�شبة،  وب��ه��ذه  لإم��ك��ري��دت.  امل��م��ل��وك��ة 
قال علي اإبراهيم: “نحن �شعداء بتوقيع 
ال�شراكة  ه���ذه  وع��ق��د  الت��ف��اق��ي��ة،  ه���ذه 
اإمارتية  �شركة  اأول  م��ع  ال�شرتاتيجية 
متخ�ش�شة يف جمال التكنولوجيا املالية 
لإمكرديت  التعاون  هذه  يوفر  املتقدمة. 
و�شيلة دفع فورية واآمنة ل�شريحة وا�شعة 
من امل�شتهلكن ومتاجر البيع املنت�شرة يف 
كافة اأنحاء اإمارة دبي، كما �شتعمل ال�شبكة 
عند  للعمالء  فريدة  جتربة  اإت��اح��ة  على 
ال�شداد لر�شوم اخلدمات  اإج��راء عمليات 
يف  مبا  والت�شالت  احلكومية،  واملرافق 
الأم��وال م�شتقباًل،  ذلك عمليات حتويل 
اخلا�شة  البيع  نقاط  اأج��ه��زة  خ��الل  من 
ب�شركة “اإمكريديت”، وهو ما �شي�شهم يف 
الرتقاء بخدمات الدفع الذكي يف مدينة 
دبي وال�شتفادة من تكنولوجيا “البلوك 

•• دبي-الفجر: 

لدائرة  التابعة  البحرية،  ال�شياحة  اإدارة  ا�شت�شافت 
ال�شياحة والت�شويق التجاري بدبي )دبي لل�شياحة(، 
العاملية،  دبي  كل من موانئ  �شركائها  وبالتعاون مع 
100 جهة اإعالمية  وطريان الإم��ارات ممثلن عن 
�شمن  وذل��ك  واإ�شبانيا،  الربتغال  من  �شفر  ووك��الء 
تاأ�ش�شت  التي  البحرية  لل�شياحة  دب��ي  جلنة  جهود 
لل�شياحة  عاملي  كمركز  دب��ي  مكانة  لرت�شيخ  حديثاً 
على  امل�شاركن  اإط���الع  اللقاء  خ��الل  ومت  البحرية. 
ال�شياحة  ق��ط��اع  دب���ي يف  ب��ه��ا  تتمّتع  ال��ت��ي  امل��ق��ّوم��ات 
البحرية وغريه من القطاعات الأخرى، وما تقدمه 
اإىل  العاملية من ت�شهيالت وخدمات ترقى  لل�شركات 
متّكنهم  متكاملة  �شورة  ومنحهم  العاملي،  امل�شتوى 
ال��ت��ي ت�شهد  ال�شناعة  اأك���رث على ه��ذه  ال��ت��ع��ّرف  م��ن 
ت���ط���وراً ك��ب��رياً يف دب����ي، وب��ال��ت��ايل ���ش��ي��اغ��ة حمتوى 
اإعالمي وترويجي منا�شب من امل�شدر، مبا ميكنهم 
من الرتويج لقطاع ال�شياحة البحرية يف دبي ب�شكل 

�شامل يف اأ�شواقهم.
و�شهد برنامج الزيارة كذلك مبنى حمطة امل�شافرين 

جتهيزاته  على  ال�شيوف  اطلع  حيث  را���ش��د،  مبيناء 
ت��ق��دمي �شرح  ال��راق��ي��ة، فيما مت  ال��ع��امل��ي��ة وخ��دم��ات��ه 
ال�شفر  وكالء  مل�شاعدة  وقدراته  القطاع  حول  �شامل 
على �شياغة خططهم الرتويجية لل�شياحة البحرية 
على  الأ�شلية  بلدانهم  يف  العمالء  وحتفيز  دب��ي،  يف 
اأمام  اإت��اح��ة امل��ج��ال  التوجه اإىل دب��ي ب��ح��راً، وك��ذل��ك 
يف  القطاع  م�شتقبل  ع��ن  امل��زي��د  ملعرفة  الإع��الم��ي��ن 
اإىل  املجموعة  انطلقت  املحطة،  زي���ارة  وب��ع��د  دب���ي.  
زيارة ميدانية اأخرى يف اأرجاء املدينة لالإطالع على 
ترفيهية  وج��ه��ات  �شملت  وال��ت��ي  م��واق��ع��ه��ا،  خمتلف 
ح��دي��ث��ة، واأم���اك���ن ت��راث��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
�شواطئ دبي اخلالبة. كما اختربت املجموعة جتربة 
ت�����ش��وق ف��ري��دة يف اإح����دى ال��وج��ه��ات امل��م��ي��زة. وكان 
�شاملة  ���ش��ورة  امليدانية تقدمي  ال��زي��ارة  م��ن  ال��ه��دف 
وملهمة لل�شيوف حول دبي وواقع ال�شياحة بها وما 
ي�شهده من تطور م�شتمر، وكذلك مقومات القطاع 
وق���درت���ه ع��ل��ى اج���ت���ذاب ج��م��ي��ع ���ش��رائ��ح ال�����زوار من 

خمتلف الأ�شواق حول العامل. 
ووكالء  ل��الإع��الم��ي��ن  ال���زي���ارة  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  ومت 
البحرية،  لل�شياحة  ت���ور  ب��ومل��ان  مب�����ش��ارك��ة  ال�����ش��ف��ر 

ال�شفن  ت�شغيل  جمال  يف  الرائدة  الإ�شبانية  ال�شركة 
ال�شياحية، والتي �شوف تد�شن اأول رحلة لها يف اخلليج 
العربي خالل مو�شم 2018-2019 انطالقاً من 
دبي التي �شتكون حمطة التوقف ال�شتوي لها، حيث 
�شت�شتقبل دبي �شفينة بوملان تور، التي تقدر حمولتها 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ط��ن  األ���ف   47 ال�شحن  ب�شائع  م��ن 
1800 راكب م�شيفة بذلك حوايل 45 األف �شائح 
بحري للمدينة يف مو�شم واحد. وتنطلق ال�شفينة يف 
رحلتها من دبي كل يوم اأحد وملدة �شبع ليال يف مياه 
اخلليج العربي. ومن املقرر لها اأن ت�شتمر يف تقدمي 
دي�شمرب  �شهر  من  الفرتة  خالل  البحرية  رحالتها 

2018 اإىل منت�شف �شهر مار�س 2019. 
الإعالمين  م��ن  املجموعة  ه��ذه  ا�شت�شافة  وت��اأت��ي 
امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  اإط���ار  يف  ال�شفر  ووك���الء 
التي مت توقيعها موؤخراً بن دبي لل�شياحة و�شركائها 
وطريان  العاملية،  دبي  موانئ  وهم:  ال�شرتاتيجين 
العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب  الإمارات، والإدارة 
بدبي، وجمارك دبي، والتي جاء على اأ�شا�شها ت�شكيل 
البحرية، حيث تن�س التفاقية  لل�شياحة  جلنة دبي 
ترويجية  حمالت  ب��اإط��الق  اأع�شاوؤها  يقوم  اأن  على 

ل���رف���ع وع����ي اجلمهور   ع��امل��ي��ة مب��ج��ه��ود م�������ش���رتك، 
ع�شاق  م���ن  ال���ع���امل  دول  م���ن خم��ت��ل��ف  امل�����ش��ت��ه��دف 
مقّومات  م��ن  دب��ي  متتلكه  مب��ا  البحرية  ال��رح��الت 
ت��ك��ون رائ���دة يف هذا  ت��وؤّه��ل��ه��ا لأن  واإم��ك��ان��ي��ات هائلة 
مكانتها  تر�شيخ  يف  ���ش��ري��ع��اً  دب���ي  امل���ج���ال.  وجن��ح��ت 
م�شغلي  ل��دى  البحرية  لل�شياحة  مف�شلة  كوجهة 
مو�شم  يف  ا�شتقبلت  حيث  العاملية،  ال�شياحة  ال�شفن 
2016-2017 اأكرث من 625 األف زائر، وخالل 
امل��و���ش��م احل����ايل جت����اوز ع���دد ال�����ش��ي��اح ل��غ��اي��ة الوقت 
احل����ايل ح��اج��ز ن�����ش��ف م��ل��ي��ون زائ����ر وي��ت��ط��ل��ع قطاع 
اأقوى  اأداء  ت�شجيل  اإىل  دب��ي  يف  البحرية  ال�شياحة 
خالل مو�شم 2018-2019، حيث يتوقع ا�شتقبال 
املقرتن  الأداء،  ه��ذا  وي��اأت��ي  زائ���ر،  األ���ف   725 نحو 
التي  ال�شفن  قائمة  على  ت��ور  بوملان  �شفينة  باإ�شافة 
قطاع  جهود  مع  من�شجماً  لها،  مر�شى  دب��ي  اخ��ت��ارت 
ال�شياحة البحرية يف دبي والذي يهدف اإىل ا�شتقبال 
ال�شياحية خالل مو�شم  ال�شفن  زائ��ر عرب  1 مليون 
مف�شلة  وج��ه��ة  دب���ي  ت��ك��ون  واأن   ،2021-2020
لل�شياحة البحرية ال�شتوية لع�شرة من اأبرز ال�شركات 

العاملية املتخ�ش�شة يف هذا املجال.

ت�شن” باعتبارها �شجل توزيع لمركزي 
فائق املوثوقية«. 

من جانبها، اأعربت منى الق�شاب، املدير 
املحدودة،  اإمكريديت  ل�شركة  التنفيذي 
ع��ن ت��ف��اوؤل��ه��ا  لإب�����رام ه���ذه امل���ذك���رة  مع 
انطالًقا  برو”  فور�س  “ديجيتال  �شركة 
اأهمية الرتقاء ال�شامل  لتجربة العمالء 
يف دب����ي واإت����اح����ة ف���ر����س الخ���ت���ي���ار بن 
الدفع،  خ��دم��ات  م��ن  متكاملة  جمموعة 
دعم   يف  احللول  هذه  ت�شهم  ،اأن  وتوقعت 
مبادرة “مدينة دبي الذكية” التي د�ّشنها 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ورئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل 
جمل�س ال���وزراء وح��اك��م دب��ي، رع��اه اهلل. 
اإمكريديت  �شتتمكن  النحو،  ه��ذا  وعلى 
واإيبوك من تقدمي خدمات اأكرث �شهولة 
واآمنة لقاعدة عمالئنا ووكالئنا يف دبي. 
مدى  “اإيبوك”  م��ع  تعاوننا  و�شيعك�س 
“اإمكريديت”  حت��م��ل��ه  ال����ذي  الل���ت���زام 
اأكرب  قيمة  تقدمي  ملوا�شلة  عاتقها  على 
لعمالئها من خالل ال�شتعانة بالتقنيات 

احلديثة واملبتكرة.

رفع م�ستوى كفاءة اخلدمات املالية املقدمة يف الدولة

»اإمكريديت« و»اإيبوك« توقعان مذكرة تفاهم لإطالق اجليل اجلديد من نقاط البيع الذكية للدفع الآمن

»مبادلة للبرتول« ت�شتكمل �شفقة ال�شتحواذ على ح�شة
% يف امتياز حقل »�شروق« البحري للغاز الطبيعي مب�شر   10 

•• اأبوظب-الفجر: 

للبرتول”،  “مبادلة  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
لال�شتثمار”  “مبادلة  ل�شركة  التابعة 
�شفقة  ا�شتكملت  اأن��ه��ا  ع��ن  )م��ب��ادل��ة( 
“اإيني”  �شركة  ح�شة  على  ال�شتحواذ 
املئة  10 يف  البالغة ن�شبتها  الإيطالية 
يف امتياز حقل “�شروق” البحري للغاز 
“ُظهر”  حقل  ي�شم  وال���ذي  م�شر  يف 
ا�شتكمال  اأع��ق��اب  ويف  الطبيعي.  للغاز 
عملية  “اإيني”  ���ش��ت��ت��وىل  ال�����ش��ف��ق��ة، 
ت�شغيل احلقل وذلك من خالل �شركة 
حيث  ل��ه��ا،  ال��ت��اب��ع��ة  �شي”  اأو  اإي  “اآي 
متتلك “اإيني” مبوجب ال�شفقة ن�شبة 
فيما  المتياز،  ح�شة  من  املئة  يف   50
ميتلك ال�شركاء الآخرون، وهم كٌل من 
�شركة بي بي الربيطانية ح�شة 10 يف 

املئة و�شركة روزنت ن�شبة 30%. 

اإمت�����ام  ات���ف���اق���ي���ة  ال���ت���وق���ي���ع ع���ل���ى  ومت 
ال�شفقة مع �شركة “اإيني” يف القاهرة 
الكثريي،  ب��خ��ي��ت  ال���دك���ت���ور  ق��ب��ل  م���ن 
“مبادلة  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
املهند�س  بح�شور  وذل���ك  للبرتول”، 
ط����ارق امل����ال وزي����ر ال���ب���رتول وال����رثوة 

املعدنية امل�شري.  
الدكتور  ق����ال  ت��ع��ل��ي��ق��ه،  م��ع��ر���س  ويف 
 10% ح�شة  ت�شّكل  الكثريي:  بخيت 
يف ام��ت��ي��از ح��ق��ل ���ش��روق ال��ب��ح��ري من 
الطبيعي  ل���ل���غ���از  ُظ���ه���ر  ح���ق���ل  خ�����الل 
حمفظة  اإىل  ُي�شاف  متميزاً  ا�شتثماراً 
باكورة  مبثابة  وه��و  للبرتول،  مبادلة 
ا�شتثماراتنا يف ال�شوق امل�شري. و�شوف 
ي��ت��ي��ح احل���ق���ل مل���ب���ادل���ة ل���ل���ب���رتول مبا 
ميتلكه من قدرات عاملية امل�شتوى زيادة 
الإنتاج يف امل�شتقبل واحتياطيات هائلة، 
م�شريتنا  تدعم  التي  الإمكانيات  وهي 

الأمد.  طويلة  من��و  ع��ائ��دات  لتحقيق 
وياأتي ذلك يف الوقت الذي نتطلع من 
مثل  عاملية  �شركة  م��ع  �شراكتنا  خ��الل 
بيننا،  فيما  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإىل  اإي��ن��ي 
مب���ا مي��ّك��ن��ن��ا م���ن ت��وف��ري م�����وارد تلبي 
الطلب املتزايد على الطاقة يف ال�شوق 
امل�����ش��ري.    م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال كالوديو 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  دي�شكالزي، 
اإي���ن���ي: ن��ح��ن ن��رح��ب ب���الإع���الن اليوم 
مع  ال���ش��ت��ح��واذ  �شفقة  ا�شتكمال  ع��ن 
مبادلة  للبرتول التي تعد �شريكاً قوياً 
معه.  ال��ت��ع��اون  اإىل  نتطلع  وم��وث��وق��اً 
مثل  ���ش��رك��اء مهمن  م��ع  العمل  وي��ع��د 
مبادلة للبرتول وبي بي و رو�س نفط 
دفعة قوية لتطوير حقل ظهر، كما اأن 
ال�شوء على جودة  التعاون ي�شلط  هذا 
اأ�شا�شياً  دوراً  �شتلعب  ال��ت��ي  الأ����ش���ول 
حتقيق  يف  املتمثل  م�شر  ه��دف  ل��دع��م 

الطاقة.  واجلدير  ال�شتقالل مبجال 
اكت�شافه  مت  “ُظهر”  حقل  اأن  بالذكر 
الإيطالية  ال��ط��اق��ة  ���ش��رك��ة  ب��وا���ش��ط��ة 
ويعترب   2015 اأغ�شط�س  يف  “اإيني” 
اأكرب حقل للغاز الطبيعي يتم اكت�شافه 
يف البحر املتو�شط، اإذ تقدر احتياطيات 
قدم  تريليون   30 ب��ح��وايل  فيه  ال��غ��از 
حوايل  بعد  على  احلقل  ويقع  مكعب. 
من  ال�����ش��م��ال  اإىل  ك���ي���ل���وم���رتاً   190
مدينة بور�شعيد يف منطقة ي�شل عمق 

املياه فيها اإىل نحو 1،500 مرت. 
امل��رح��ل��ة الأوىل  ب����داأ الإن����ت����اج يف  وق����د 
دي�شمرب  �شهر  يف  “ُظهر”  ح��ق��ل  م��ن 
2017. وي�شل الإنتاج احلايل للحقل 
ق��دم مكعب  1.1 مليار  م��ن  اأك��رث  اإىل 
حوايل  يعادل  ما  اأي  يومياً،  الغاز  من 
املكافئ  النفط  من  برميل  األ��ف   200
الإنتاج  يرتفع  اأن  املتوقع  ومن  يومياً. 

ل��ي�����ش��ل اإىل م��ل��ي��اري ق���دم م��ك��ع��ب من 
واأن   ،2018 العام  بنهاية  الغاز يومياً 
يوا�شل الرتفاع ليبلغ 2.7 مليار قدم 

مكعب يومياً بنهاية 2019. 

•• دبي-الفجر: 

املخت�شة  ال�����ش��رك��ة  اإم��ك��ري��دي��ت،  وق��ع��ت 
وائتمانية  م��وؤ���ش�����ش��ات��ي��ة  ح��ل��ول  ب��ت��ق��دمي 
القت�شادية  التنمية  ل��دائ��رة  واململوكة 
تعد  ا�شرتاتيجية  تعاون  دب��ي، مذكرة  يف 
الأوىل من نوعها على م�شتوى املنطقة، 
“ديجيتال  ���ش��رك��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك 
وتهدف  املعلومات”.  لتقنية  برو  فور�س 
الأح���دث  اجل��ي��ل  تطبيق  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة 
امل��ت��ق��دم��ة لأجهزة  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  م���ن 
نقاط الدفع الرقمية القائمة على البيع 
واملوجهة  ال��رق��م��ي  ال���دف���ع  خ���دم���ات  يف 
والتجزئة  اخل���دم���ات  ق��ط��اع��ات  ل��ك��اف��ة 
اإىل  اإم��ك��ري��دي��ت  وت�شعى  دب���ي.  اإم����ارة  يف 
رفع  وبالتايل  احلياتية،  التجربة  تعزيز 
م�شتوى الكفاءة يف تقدمي خدمات قطاع 
الم����ارات،  دول���ة  م�شتوى  على  التجزئة 
واإم�����ارة دب���ي ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د. وقام 
قرية  يف  ج���رت  ال��ت��ي  الت��ف��اق��ي��ة  بتوقيع 
الأعمال بدبي، علي اإبراهيم، نائب مدير 
دبي،  يف  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  ع��ام 
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املال والأعمال

حملة »تدوير« خالل
 رم�شان حتقق نتائج اإيجابية  

•• اأبوظبي-الفجر: 

رم�شان  �شهر  حملة  اأن  )ت��دوي��ر(  النفايات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
بهدف  بغريك”  “ح�س  �شعار  حت��ت  نظمها  التي   2018 لعام  التوعوية 
الف�شيل  ال�شهر  خالل  ال�شلبة  البلدية  النفايات  من  التقليل  ثقافة  ن�شر 
ال��ذي لقته من  الكبري  التجاوب  بف�شل  وذل��ك  اإيجابية  نتائج  قد حققت 

كافة �شكان الإمارة. 
باأهمية  ال��وع��ي  م�شتويات  رف���ع  يف  �شاهمت  ق��د  احل��م��ل��ة  اأن  امل��رك��ز  واأف����اد 
تقليل اإنتاج النفايات حيث جنحت يف تو�شيل ر�شائل توعوية هادفة كعدم 
الإ�شراف واملبالغة يف �شراء ما يزيد عن احلاجة، والتربع بالطعام املتبقي 
والنظيف، وعدم اإهدار املواد الغذائية، واإعداد الطعام قدر احلاجة. وو�شل 
عدد املتلقن للربامج التوعوية يف املراكز التجارية اإىل 1106، فيما بلغ 

عدد املتلقن يف املوؤ�ش�شات احلكومية اإىل 12568 �شخ�س. 
وبلغت كمية النفايات املجموعة من احلاويات املخ�ش�شة للنفايات العامة 

خالل رم�شان 92155 طن. 
بالإنابة:  “تدوير”  وبهذه املنا�شبة قال الدكتور �شامل الكعبي، مدير عام 
املجتمع  اأف��راد  توعية  يف  “تدوير”  دور  على  تاأكيداً  احلملة  هذه  “جاءت 
عن  بعيدا  النفايات  حتويل  يف  املتمثلة  ال�شرتاتيجية  لأهدافها  وحتقيقاً 
اإىل  املجتمع  اأف��راد  بتوجيه  وذل��ك  ال�شتخدام  اإع��ادة  ثقافة  ون�شر  املطامر 
احلفاظ على املوارد الطبيعية مبا ي�شهم يف دعم اأهداف التنمية امل�شتدامة 

لإمارة اأبوظبي.«
واأ�شاف املدير العام بالإنابة اأن برامج التوعية التي نظمها مركز اأبوظبي 
النفايات  م��ن  التقليل  ث��ق��اف��ة  ج��ع��ل  اإىل  ت��ه��دف  ت��دوي��ر  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة 
ال��غ��ذائ��ي��ة ���ش��ل��وك��اً ي��وم��ي��اً ل���دى ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع ك��اف��ة م��ن خ���الل التوعية 
الطبيعية من  املوارد  واملحافظة على  الغذائي  ال�شتهالك  تر�شيد  باأهمية 
الهدر، بالإ�شافة اإىل اأهميتها يف احلفاظ على البيئة.  واأو�شح الكعبي اأن 
احلملة قد �شهدت م�شاركة متميزة من كافة فئات املجتمع بف�شل التنوع 
اإي�شال الر�شالة التوعوية مثمناً بتعاون �شركاء مركز  يف ا�شتخدام و�شائل 
اأفراد  اأبوظبي لإدارة النفايات تدوير ودعمهم للحملة من خالل ت�شجيع 
املجتمع على التفاعل والتجاوب البناء مع ر�شائل احلملة واأهدافها.  ومتت 
العامة  الهيئة  منها  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  احلملة 
اأبوظبي  وجهاز  التعليمي،  العن  ومكتب  والأوق���اف،  الإ�شالمية  لل�شوؤون 
العن، و�شركة م�شاندة، ومركز خدمات  وبلدية مدينة  الغذائية،  للرقابة 
ال�شرف  خلدمات  اأبوظبي  و�شركة  وال�شياحة،  الثقافة  ودائ��رة  امل��زارع��ن، 
ومديرية  اأب��وظ��ب��ي،  يف  النقل  ودائ���رة  اأب��وظ��ب��ي،   - البيئة  وهيئة  ال�شحي، 
اإ�شافة  الإماراتي،  الأحمر  الهالل  وهيئة  والعن،  الظفرة  �شرطة منطقة 
اإىل جامعة الإمارات العربية املتحدة، وجامعة اأبوظبي، وكلية اخلوارزمي، 
اأبو ظبي  فرع الظفرة وال�شركات املتعاقدة مع مركز  “ات�شالت”  و�شركة 

لإدارة النفايات تدوير يف كل من مدينة اأبوظبي والعن. 
حتفيظ  وم��راك��ز  امل�شاجد  يف  ت��وع��وي��ة  حم��ا���ش��رات  عقد  احلملة  و�شملت 
العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  اجلمعة  خطبة  خ��الل  من  والتوعية  ال��ق��راآن 
لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف ل�شتهداف اأكرب عدد من اجلمهور يف جميع 
فروع  بع�س  يف  التوعية  اإىل  وبالإ�شافة  والظفرة،  العن  مدينة  مناطق 
بخدمات  اجلمهور  لتعريف  التجارية  واملراكز  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة 

ومهام “تدوير” واأهدافها ال�شرتاتيجية. 
ك��م��ا ق��ام��ت ت���دوي���ر ب��ن�����ش��ر م��ل�����ش��ق��ات ت��وع��وي��ة ع���رب ال���ربي���د اللكرتوين 
للموظفن واملتعاملن مع اجلهات امل�شاركة يف احلملة، اإ�شافة اإىل اإر�شال 

الر�شائل الن�شية ل�شكان مدينة العن وطلبة املدار�س واجلمهور.
كما ن�شق مركز اأبوظبي لإدارة النفايات تدوير مع بع�س املراكز التجارية 
ال�شحة  اف��ات  مكافحة  بخدمات  اجلمهور  لتعريف  توعوي  جناح  لو�شع 
مرافق  يف  العامة  النظافة  على  وحثهم  لهم،  املركز  يقدمها  التي  العامة 
املنزلية  احل�����ش��رات  م��ك��اف��ح��ة  يف  ال�شحيحة  ب��ال��ط��رق  واإر����ش���اده���م  امل��ن��زل 
والقوار�س. واجلدير بالذكر اأن مركز اأبوظبي لإدارة النفايات تدوير يعقد 
العديد من الربامج التوعوية على م�شتوى الإمارة بالتعاون مع خمتلف 
التنمية  وتعزيز  دعم  يف  روؤيتها  منطلق  من  واخلا�شة  احلكومية  اجلهات 
النفايات  اإعادة ال�شتخدام وتقليل حجم  ال�شكان على  امل�شتدامة وت�شجيع 
الغذائية. وتهدف هذه احلمالت اإىل بناء جمتمٍع مدرك لأهمية احلفاظ 
على البيئة عرب اإي�شال جمموعة من الر�شائل التوعوية الهامة التي ت�شهم 
النفايات  مع  التعامل  يف  املتمثل  للمركز  ال�شرتاتيجي  الهدف  حتقيق  يف 

بطرق م�شتدامة بيئا واقت�شاديا.

جمارك راأ�ض اخليمة
 تطلق دورة الإجراءات

•• راأ�س اخليمة- الفجر

دائرة  نظمتها  التي  امل��وح��دة  اجلمركية  الإج����راءات  دورة  اأم�����س  انطلقت  
جمارك راأ�س اخليمة ملوظفيها يف قاعة التدريب يف املركز الرئي�شي.

�شارك يف الدورة التي قدمها  يو�شف اأبو رومي 12 من فئة �شباط التفتي�س 
اجلمركي من خمتلف املراكز اجلمركية التابعة بالدائرة، و ا�شتمرت الدورة 
على مدى يومن.  وتهدف الدورة لتوعية العاملن يف القطاع اجلمركي 
امل��وح��دة م��ن خ��الل حم��اور ت�شمل بيان  اآل��ي��ة الإج����راءات اجلمركية  على 
ال�شترياد والدخال املوؤقت و اإعادة الت�شدير والرتانزيت للمناطق احلرة 
وما  التدريب  مب�شتوى  املوظفون  اأ���ش��اد  اجلمركية.    الإع��ف��اءات  وك��ذل��ك 
لهم معلومات جديدة ترثي  اأ�شافت  املحا�شر من معلومات مهمة  قدمه 

خرباتهم  يف جمال العمل اجلمركي. 

بخ�سومات فريدة يف مراكز الت�سّوق وعرو�س ترفيهية جلميع اأفراد العائلة 

»مو�شم �شيف اأبوظبي« يعود جلمهوره اليوم
اأربعة  تت�شمن  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  �شيف 
اأك�����رث م���ن 200  ع���رو����س ���ش��ي��ف��ي��ة يف 
ع�شوية  وت����ت����وّف����ر  م���������ش����ارك.  م��ط��ع��م 
باقة  خ�����الل  م����ن  جولد”  “زوماتو 
اأبوظبي مع خ�شم  العائلة ملو�شم �شيف 
بقيمة %25 على الع�شوية ويتاح بهذا 
لالأع�شاء التمتع بوجبات �شهية يف اأكرث 
من 200 مطعم يف اأبوظبي. بالإ�شافة 
اأبوظبي-  ال�شياح ملو�شم �شيف  اإىل باقة 
من خالل ا�شرتاك خا�س ملدة 15 يوماً 
خالل  اأبوظبي  ي���زورون  ال��ذي��ن  لل�شياح 

“مو�شم �شيف اأبوظبي«. 
لالأطفال ح�شة كبرية من العرو�س يف 
املطاعم  اأّن  حيث  ه��ذا  ال�شيف  مو�شم 
يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء امل���دي���ن���ة  ت���ق���دم باقة 
ال�13  ����ش���ّن  دون  ل���الأط���ف���ال  زوم����ات����و 
اأك����رث م���ن 45  ب��ق��ي��م��ة 15 دره���م���اً، يف 
فرع   85 �شمنهم  م��ن  م�شاركاً  مطعماً 
�شيف  “مو�شم  وتتخّلل  املطاعم.  لهذه 
اأبوظبي” اأ�شابيع للتذوق ُي�شّلط ال�شوء 
خاللها على اأطباق معينة وتتيح للزوار 
ال���ش��ت��ف��ادة م���ن خ�����ش��م ب��ن�����ش��ب��ة 25% 
الطعام  ت��ن��اول��ه��م  ع��ن��د  م��ط��ع��م��اً   25 يف 
الالئحة  ه����ذه  وت��ت�����ش��م��ن  اخل�������ارج،  يف 
اإيطاليا،  “اأ�شبوع  ال��ت��ال��ي��ة:  ال��ع��ن��اوي��ن 
ال�شن  اأ�شبوع  اللذيذ،  املك�شيك  اأ�شبوع 
اأ�شبوع  باجلنب،  الربغر  اأ�شبوع  ال�شهي، 
املثالية،  البيتزا  اأ�شبوع  املتاألق،  تايالندا 

واأ�شبوع لبنان املتنوع«.
يتيح  ال��ت��ج��اري��ة،  امل���راك���ز  اإىل  بالن�شبة 
 2018 اأبوظبي”  ���ش��ي��ف  “مو�شم 
ل��ل��م��ت�����ش��وق��ن ف��ر���ش��ة ال����ش���ت���ف���ادة من 
خ�شومات ت�شل اإىل %80 يف 18 من 
يا�س  ومنهم  امل�����ش��ارك��ة  الت�شوق  م��راك��ز 
مول، واملركز التجاري العاملي، واجليمي 
و���ش��م�����س بوتيك،  م����ول،  م����ول، ورم�����ال 
وبوابة  م�����ول،  ودمل�����ا  م�����ول،  دي���رف���ي���ل���دز 
ال�����ش��رق م���ول، وامل��اري��ن��ا م���ول، والوحدة 
مول،  واخلالدية  م��ول،  وامل�شرف  م��ول، 
وم���رك���ز م��دي��ن��ة زاي�����د، وال���راح���ة مول، 
والهيلي  م����ول،  وال���ع���ن  م����ول،  وم���زي���د 

مول، وبوادي مول.
يف  امل�شاركة  الت�شوق  لع�شاق  ميكن  كما 
املفاجاأة”  “اكت�شف  واربح  ت�شوق  عر�س 
املمتد من 29 يونيو حتى 18 اأغ�شط�س 
10 مراكز ت�شوق م�شاركة  اأك��رث من  يف 
الثقافة  دائ�����رة  و���ش��ت��ط��ل��ق  الإم�������ارة.  يف 
مراكز  يف  لعبة  اأب��وظ��ب��ي   – وال�شياحة 
يوؤهل  حيث  املدينة  يف  امل�شاركة  الت�شوق 
د.اإ    250 اإن��ف��اق��ه��م  ع��ن��د  امل��ت�����ش��وق��ون 
والفوز  ك����ربى  ���ش��ح��وب��ات  يف  ل��ل��دخ��ول 
بجوائز فورية واحل�شول على الفر�شة 
لنيل خ�شومات ل�شراء منتجات يف املراكز 
ال�شياحي،  اجل����ذب  مل��ن��اط��ق  ح����زم  م��ث��ل 
وامل����ط����اع����م، وال����ف����ع����ال����ي����ات، والأزي����������اء 
والإلكرتونيات،  التجميل،  وم��ن��ت��ج��ات 

وحتى ال�شيارات. 
متنوعة  جم��م��وع��ة  ال���ع���ر����س  وي�����ش��م��ل 
واملو�شيقية.  الرتفيهية  ال��ع��رو���س  م��ن 
م�شابقة  يف  امل�شاركة  ل��ل��زوار  ميكن  كما 
من  �شتنتقل  ال��ت��ي  الدوارة”  “العجلة 
م��رك��ز ت�����ش��وق م�����ش��ارك اإىل اآخ���ر خالل 
عطل نهاية الأ�شبوع. و�شتتاح للفائزين 
عرب حائط  املفاجاأة”  “اكت�شاف  فر�شة 
من ال�شناديق عند اإنفاق ما ل يقل عن 
1000 درهم. و�شيكون العر�س متاحاً 
للمت�شوقن  مي��ك��ن  اإذ  الإن���رتن���ت،  ع��ل��ى 
250 درهماً  الذين ينفقون على الأقل 
فاتورتهم يف مركز  ي��ربزوا  اأن  اإم��ارات��ي��اً 
امل�شاركة  التجارية  املراكز  يف  املعلومات 
ويتبعوا التعليمات حول كيفية امل�شاركة 
رقمياً يف امل�شابقة للفوز بق�شائم جمانية 
املن�شة  ي��دخ��ل��وا  اإن  وم���ا  امل���ط���اع���م.   يف 
على  احل�شول  ميكنهم  الإن��رتن��ت،  على 
جائزتهم اأو املحاولة من جديد. وتقت�شر 
250 درهماً  امل�شاركات على م�شاعفات 
ق��ي��م��ة م�����ش��رتي��ات العميل.   ال��ت��ي مت��ث��ل 
500 درهم،  اأنفق  اإذا  على �شبيل املثال، 
و750  م�شاركتن،  على  يح�شل  ف��اإن��ه 
زاد  كلما  م�شاركات.   3 اإم��ارات��ي��اً،  درهماً 
بجوائز  ف����وزك  ف��ر���س  زادت  الإن����ف����اق، 
قّيمة من خالل ال�شحوبات التي �شتقام. 
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��رف اجل��م��ه��ور ع��ل��ى كيفية 
املعلومات،  م�شاركاته من من�شة  ادخ��ال 
م�شاعفات  اأن���ف���ق���وا  ال���ذي���ن  ���ش��ي��ح�����ش��ل 
لدخول  ق�شائم  على  درهماً   250 مبلغ 
ال�����ش��ح��ب ع��ل��ى اجل���ائ���زة ال��ك��ربى للفوز 

ب�شيارة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

يعود مو�شم �شيف اأبوظبي الذي تنّظمه 
– اأبوظبي  وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة 
جمهوره  اإىل  ���ش��رك��ائ��ه��ا  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الإمارات  الكبري من داخل وخ��ارج دولة 
مليئة  جديدة  بن�شخة  املتحدة  العربية 
الرتويجية  وال����ع����رو�����س  ب���ال���ت���ج���ارب 
ال�شخمة!. حيث تنطلق اليوم اخلمي�س 
 80% اإىل  يونيو خ�شومات ت�شل   21
�شيتمكن  ك��م��ا  ت�������ش���وق.  م���رك���ز   18 يف 
الزوار بدءاً من اأول يوم يف مو�شم �شيف 
اأبوظبي من �شراء “بطاقة مو�شم �شيف 
ت�شل  بخ�شومات  وال�شتماع  اأبوظبي” 
م��ن معامل  16 موقعاً  ل���   ”50% اإىل 
ال�شياحية.  واجل��ولت  ال�شياحي  اجلذب 
ع�شاق  �شيتمكن  ذل����ك،  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ال���ط���ع���ام م���ن ال����ش���ت���ف���ادة م���ن عرو�س 
احل�شرية  “زوماتو”  وخ�������ش���وم���ات 
اأبوظبي  �شيف  مو�شم  وميتد  لل�شيف. 
امل��ت��م��ي��زة والفريدة  ال��ع��رو���س  م��ع ه���ذه 
ال�شبت  ي��وم  ي��وم��اً حتى   59 م��دى  على 
اأغ�شط�س، مما �شيجعل من   18 املوافق 
من  والأوىل  املف�شلة  الوجهة  اأبوظبي 
الأول  املف�شلة واملق�شد  قبل جم اجلهة 

لل�شياح والزوار واملقيمن هذا ال�شيف.
الظاهري،  املطوع  �شلطان  �شعادة  وق��ال 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ة يف 
اأبوظبي:   – وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة 
الأ�شخم من مو�شم  ال��دورة  “تعد هذه 
دائرة  من  وذل��ك حر�شاً  اأبوظبي  �شيف 
الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي على تلبية 
واإر����ش���اء ذائ��ق��ة اجل��م��ه��ور م��ن خمتلف 
ال���ف���ئ���ات ال��ع��م��ري��ة واجل���ن�������ش���ي���ات، عرب 
العرو�س  من  �شخمة  جمموعة  توفري 
بخ�شومات  وال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة  ال��رتوي��ج��ي��ة 
كبرية لت�شبح بالتايل العا�شمة اأبوظبي 
وخارج  داخ��ل  من  ل��ل��زوار  الأول  املق�شد 
الرتحيب  اإىل  ونتطلع  الإم���ارات.  دول��ة 
ال�شيف  ف�شل  طيلة  ال�شيوف  ب��ه��وؤلء 
احلقيقي  املعنى  اختبار  اإىل  وندعوهم 
املتعارف  الإم��ارات��ي��ة  ال�شيافة  حل�شن 
عليه. كما اأننا على ثقة باأّن هذا التنوع يف 
عرو�س وفعاليات مو�شم �شيف اأبوظبي 
هذا العام �شري�شخ مكانة اأبوظبي كوجهة 
م�شتدامة  ت��رف��ي��ه��ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة  ���ش��ي��اح��ي��ة 

ورائدة على الدوام«.
من  ب���دءاً  م��رة  ال���زوار ولأول  و�شيتمكن 
�شيف  مو�شم  “بطاقة  ا�شتعمال  ال��ي��وم 
الثقافة  دائ��رة  تقدمها  التي  اأبوظبي” 
وال�����ش��ي��اح��ة – اأب��وظ��ب��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال�شياحية”،  للجولت  “راينا  �شريكها 
التي تعترب البطاقة الر�شمية لال�شتمتاع 
البطاقة  تت�شمن  حيث  ه��ن��ا،  بال�شيف 
ترويجية  ع���رو����ش���اً  م�����ش��ب��ق��اً  امل���دف���وع���ة 
ح�شرية ل16  موقع من معامل اجلذب 
وميكن  ال�شياحية.  واجل��ولت  ال�شياحي 
ب���اق���ات خمتلفة  ل���ل���زوار الخ���ت���ي���ار م���ن 

ل�شراء البطاقة الأن�شب. 
�شيف  م���و����ش���م  “بطاقة  وت���ت�������ش���م���ن 
اأبوظبي” من 6 باقات ذات فئات متنوعة 
ترتاوح اأ�شعارها ما بن 230 درهم اإىل 
1100 درهم، مع معدلت توفري ت�شل 
اإىل %50 على اأن يح�شب ال�شعر الأقل 
للكبار.  الأعلى  وال�شعر  الأطفال  لباقة 
اإىل   230 الأوىل  ال��ب��اق��ة  �شعر  وت��ب��ل��غ 
للم�شاركة يف  250 درهم وهي �شاحلة 
ملدة  ت�شتمر  �شالحية  مع  واح��د  ن�شاط 
ب��دءاً من ال�شتخدام الأول.  اأي��ام  ثالثة 
ما  �شعرها  ف��ي��رتاوح  الثانية  الباقة  اأّم��ا 
450 دره��م و�شيتمكنوا  اإىل   430 بن 
بن�شاطن  امل�����ش��ارك��ة  م���ن  خ��الل��ه��ا  م���ن 
وم��ت��اح��ة ع��ل��ى م���دى 3 اأي�����ام ب�����دءاً من 
ال�شتخدام الأول، فيما يبلغ �شعر الباقة 
وهي  دره����م   650 اإىل   620 ال��ث��ال��ث��ة 
مدى  على  اأن�شطة  ب3  للقيام  �شاحلة 
ثالثة اأيام بدءاً من حلظة ال�شتخدام.  

 800 اإىل   760 ال��راب��ع��ة م��ن  وال��ب��اق��ة 
دره����م وت���خ���ول ���ش��اح��ب��ه��ا م���ن ممار�شة 
ب���دءاً من  اأي���ام   7 اأن�شطة على م��دى   4
�شعر  ي��رتاوح  فيما  ا�شتخدامها،  حلظة 
 950 اإىل   900 م��ن  اخلام�شة  الباقة 
درهم ويحق مل�شتخدمها ا�شتعمالها على 
اأّما  اأن�شطة،   5 وممار�شة  اأي���ام   7 م��دى 
من  �شعرها  ف��ي��رتاوح  ال�شاد�شة  ال��ب��اق��ة 
و�شاحلة  دره����م   1100 اإىل   1040
اأيام بدءاً من   7 لال�شتخدام على مدى 
اأن�شطة.   6 ملمار�شة  ال�شتخدام  حلظة 

كما �شيتاح للزوار فر�شة حتقيق توفري 
لزيارة   50% اإىل   25% م��ن  ي���رتاوح 
اإح�����دى امل���ع���امل ال�����ش��ي��اح��ي��ة م���ن املعامل 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  يف  امل�������ش���ارك���ة  ال16 

ومنطقة العن.
هريانانداين  دي��ب��اك  ق��ال  جهته،  وم��ن 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع ال��ت�����ش��وي��ق يف 
�شركة راينا للجولت ال�شياحية: “نحن 
دائرة  م��ع  ال�����ش��راك��ة  ل��ه��ذه  متحم�شون 
الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي يف اإطالق 
ب��ط��اق��ة م��و���ش��م ���ش��ي��ف اأب��وظ��ب��ي والتي 
متتلك الكثري لتقدمه اإىل جميع اأفراد 
العمرية.  ال��ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ع��ائ��ل��ة 
ومت��ن��ح ه����ذه ال��ب��ط��اق��ة ل���ل���زوار فر�شة 
ال�شتمتاع بالكثري من التجارب املتميزة 
مما �شي�شهم بال �شك يف منو عدد الزوار 
خالل ف�شل ال�شيف. ونحن نتطلع من 
خالل ما نوفره يف مو�شم �شيف اأبوظبي 
اإىل ا���ش��ت��ق��ط��اب ال�����ش��ي��اح م���ن الأ����ش���واق 

امل�شتهدفة  الرئي�شية 
يف اآ�شيا و�شبه القارة 
وجمل�س  ال���ه���ن���دي���ة 
ال�������ت�������ع�������اون  دول 
لن�شع  اخل���ل���ي���ج���ي 
راأ�س  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 
اختياراتهم  ق��ائ��م��ة 
الأول  وم��ق�����ش��ده��م 
بالإجازة  لال�شتمتاع 

مع عائالتهم«.
“مو�شم  وي������ق������دم 
اأبوظبي”  ����ش���ي���ف 
عر�شن   2018
بجزيرة  خ���ا����ش���ن 
ي����ا�����س، ح���ي���ث ميكن 
“عر�س  ���������ش��������راء 
م�����و������ش�����م ال�������ش���ي���ف 
العائلي” الذي يتيح 
للعائالت الإقامة يف 
ف��ن��دق ج��زي��رة يا�س 
بفطور  وال�شتمتاع 
بالإ�شافة  جم����اين 
اإىل الدخول املجاين 
ل����ل����م����ن����ت����زه ال��������ذي 
ي�شار  ي����خ����ت����ارون����ه. 

ل�شخ�شن  م��ت��اح  ال��ع��ر���س  ه���ذا  اأّن  اإىل 
اإىل  الو�شول  وي�شمل  واحد  كبار وطفل 
“وارنر  يقّدم عامل  يا�س. كذلك  �شاطئ 
اأبوابه  �شيفتح  ال��ذي  اأبوظبي  براذرز” 
“العائلة  عر�س   2018 يوليو   25 يف 
املجاين  ال��دخ��ول  ويتيح  والأ�شدقاء” 
ل���ف���رد واح�����د م���ن ال��ع��ائ��ل��ة ع��ن��د �شراء 
اأف����راد بطاقة  اأرب��ع��ة  م��ك��ّون��ة م��ن  عائلة 
اأّن العائالت  اأي  “العائلة والأ�شدقاء”، 
عن  فقط  بطاقات  ث��الث  ثمن  �شتدفع 
و�شت�شت�شيف  اأ����ش���خ���ا����س.   اأرب���ع���ة  ك���ل 
– اأبوظبي  وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة 
الأ���ش��ب��وع فعاليات رائعة  م��ن ه��ذا  ب���دءاً 
اأفراد العائلة وعرو�س ترفيهية  جلميع 
حفالت  اإىل  بالإ�شافة  معروفة،  عاملية 
ملطربن  وح��ف��الت  متنوعة  مو�شيقية 
من الهند م�شهورين. كما ياأتي برنامج 
�شمم  ال��ذي  اأبوظبي”  �شيف  “مو�شم 
مبختلف  العائلة  اأف����راد  ك��اف��ة  لينا�شب 

اأعمارهم بال�شخ�شيات املحببة اإىل قلوب 
ت�����ش��ارك يف عرو�س  وال���ت���ي  اجل��م��اه��ري 
اأبونا  بيت  البيت  م�شرحية  مثل  �شهرية 
22-23 يونيو يف م�شرح �شاطئ الراحة، 
وجتربة نيكلوديون )6-15 يوليو( من 
���ش��ي، وفعالية  ب��ي  اإم  ت��ق��دمي جم��م��وع��ة 
اأغ�شط�س  يوليو-14   5 ال��ع��امل  ح���ول 
تقدمي بوادي مول، وبينك فونغ و�شمكة 
القر�س ال�شغرية 28-30 يونيو يف دملا 
واحتدوا  اإيفنت�س،  اإك�شيج  تقدمي  م��ول 
دو  فيقاعة  يوليو   28 ال��غ��د  اأر����س  م��ع 
والعرو�س  اإيفنت�س”،  “اإنفي  ت��ق��دمي 
يوليو   28-26 ال��ي��وم  ط���وال  امل��ب��ا���ش��رة 
يف ق�شر الإم��ارات، وبريق الهند )16-

ياك  تقدمي  دو  قاعة  اأغ�شط�س( يف   18
اإيفنت�س، وعر�س �شالحف النينجا 17-

23 اأغ�شط�س دملا مول.
و�شي�شتفيد �شيوف الفنادق من عرو�س 
ال�شيف،  م��و���ش��م  م���دة  ح�����ش��ري��ة ط��ي��ل��ة 
اإىل  ب������الإ�������ش������اف������ة 
ع��������رو���������س مم����ي����زة 
ال�شبا  خ��دم��ات  على 
الأطعمة  وم���راف���ق 
وامل�شروبات والغرف 
خا�شة  ب����اق����ات  م����ع 
ويوفر  ل���الأط���ف���ال. 
اأكرث من 50 فندقاً 
 67 الإم����������������ارة  يف 
ترويجياً،  ع���ر����ش���اً 
م�������ع ت���خ���ف���ي�������ش���ات 
ت���رتاوح م��ن 15% 
كما   .50% اإىل 
���ش��ي��ح��ظ��ى ال���ذواق���ة 
مذهلة  ب����ع����رو�����س 
ه��������ذا ال���������ش����ي����ف يف 
املف�شلة  مطاعمهم 
وعند طلبهم الطعام 
ع����ل����ى الإن�������رتن�������ت. 
وت������ت������ع������اون دائ��������رة 
وال�شياحة  الثقافة 
مع  اأب������وظ������ب������ي   –
لإطالق  “زوماتو” 
جت������رب������ة زوم������ات������و 
مبو�شم  اخل����ا�����ش����ة 
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املال والأعمال

الإمارات الأوىل عربيا والـ17 عامليا يف موؤ�شر التناف�شية الرقمية لعام 2018 

»دبي للم�شتقبل« حتت�شن مركز 
»وي �شبي�ض « يف »منطقة 2071«

•• دبي -وام:

 EY  - �شبي�س  وي  مركز  �شتحت�شن  اأنها  للم�شتقبل  دبي  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
يعد  وال���ذي  دب��ي  يف  لها  التابعة   2071 منطقة  يف   -  wavespace
وياأتي  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  نوعه يف منطقة  الأول من  املركز 
كجزء من �شبكة مراكز النمو والبتكار »wavespace » التابعة ل�شركة 
اإرن�شت ويونغ » EY » حول العامل. وتهدف EY - من خالل املركز - اإىل 
وت�شخريها  العمل احلكومي  تواجه  التي  للتحديات  مبتكرة  اإيجاد حلول 
قدرات  على  خا�س  ب�شكل  الرتكيز  مع  املجتمع  اأف��راد  حياة  ج��ودة  لتعزيز 
“وي  بيئة  �شمن  امل�شتهلك  وجت��رب��ة  امل��واط��ن��ن  و���ش��ع��ادة  البيانات  حتليل 
�شبي�س” املتميزة والتي ت�شجع على التعاون والعمل امل�شرتك ومن املتوقع 

اأن يتم افتتاح املركز يف �شهر �شبتمرب 2018.
واأك����د ع��ب��د ال��ع��زي��ز خ��ال��د اجلزيري 
موؤ�ش�شة  يف  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
�شبي�س  وي  مركز  اأن  للم�شتقبل  دبي 
ي�شكل من�شة عمل لتطويع التقنيات 
مبتكرة  ح���ل���ول  واإي�����ج�����اد  احل���دي���ث���ة 
ما  امل�شتقبل  ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى  م��رت��ك��زة 
مئوية  م�����ش��ت��ه��دف��ات  م����ع  ي��ن�����ش��ج��م 
اأن  اإىل  ال��ه��ادف��ة   2071 الإم������ارات 
ت��ك��ون الإم�������ارات الأف�����ش��ل ع��امل��ي��ا يف 

املجالت كافة.
ال���ت���ع���اون  اأن  اجل�����زي�����ري  واأ�������ش������اف 
روؤي���ة  م���ع  ين�شجم   EY ���ش��رك��ة  م���ع 
لتو�شيع  ال��رام��ي��ة   2071 منطقة 

التكنولوجيا  ل�شركات  الرئي�شي واحلا�شنة  املركز  لت�شبح  �شراكاتها  دائرة 
مبا  العاملية  الذكية  واملختربات  واخلدمات  النا�شئة  وال�شركات  امل�شتقبلية 
ين�شجم مع ا�شرتاتيجية الإمارات للذكاء ال�شطناعي التي �شتعتمد عليها 
اخلدمات والقطاعات والبنية التحتية امل�شتقبلية يف الدولة لتطوير العمل 
احلكومي. من جهته قال جو موريف ال�شريك امل�شوؤول عن �شركة EY يف 
دولة الإمارات اإن �شركته �شتتعاون من خالل مركز وي �شبي�س مع العمالء 
مل�شاعدتهم  العامل  يف  اإحلاحا  الأك��رث  للتحديات  مبتكرة  بحلول  للخروج 
على حتقيق الزدهار يف ع�شر التحول التقني الذي نعي�شه ودخول مرحلة 
الثورة ال�شناعية الرابعة .. م�شريا اإىل اأن هذا املركز يف دبي يعترب جزءا 
يف  تنت�شر  رئي�شيا  مركزا   16 يف  ال���دولرات  مالين  قيمته  ا�شتثمار  من 
اأهم املدن احلا�شنة لالبتكار يف اأنحاء العامل و�شيوفر املركز بيئة مبتكرة 
تتيح للعمالء العمل ب�شكل تعاوين لفهم تاأثري التقنيات الإحاللية وكيف 
ب�شكل  واملجتمعات  التنظيمية  والهيئات  واحل��ك��وم��ات  للموؤ�ش�شات  ميكن 
خدمات  رئي�س  راغ��ورام��ان  كابيل  ق��ال  ناحيته  م��ن  منها.  ال�شتفادة  ع��ام 
اإن   EY ل��دى  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  الرقمية  ال�شت�شارات 
ما يثري اهتمام �شركته يف منطقة 2071 هو عزمها على تنفيذ مبادرات 
�شواء  املن�شود  التغيري  لإح��داث  كمحفزات  متنوعة  قطاعات  عرب  جريئة 
 .. امل��واط��ن��ن  ورف���اه  �شعادة  تعزيز  اأو  احلكومي  العمل  حت�شن  اأج���ل  م��ن 
معربا عن تطلعه لال�شتفادة من هذه الإمكانيات والقدرة على العمل مع 
ال�شركاء املوؤ�ش�شن لدى منطقة 2071 لت�شكيل فرق م�شرتكة قادرة على 
للحكومة  �شي�شمح  �شبي�س  اأن مركز وي  واأ�شاف  للعمل.  اأف�شل  بناء عامل 
التحولت  ع�شر  لحت�شان  جديدة  مبتكرة  اأفكار  با�شتك�شاف  وال�شركات 
اأجل  تفاعلية من  تهيئة  امل�شاركة يف خلق  ذلك من خالل  وميكن حتقيق 
تطوير مناذج اأعمال جديدة واإطالق العنان للقدرات الكامنة عرب اأحدث 

التقنيات الرقمية النا�شئة.

اأكد اأن دعم القيادة يعزز من ال�ستثمارات الإماراتية على اخلارطة العاملية

اجتماع جمل�ض الإدارة الـ 18 ملجل�ض الإمارات للم�شتثمرين باخلارج برئا�شة �شلطان بن �شعيد املن�شوري

خالل بعثة جتارية نظمها اإىل مدينة ميالن موؤخرًا

»�شيدات اأعمال ال�شارقة« ينقل جتربة رائدات الأعمال 
الإماراتيات اإىل ميالن ويبحث التعاون التجاري مع م�شتثمرين ايطاليني

•• ال�شارقة-الفجر:

نظم جمل�س �شيدات اأعمال ال�شارقة، التابع 
موؤخراً،  ب���امل���راأة،  ل��الرت��ق��اء  مل��وؤ���ش�����ش��ة من���اء 
رائدات  م��ن  نخبة  �شم  لوفد  جت��اري��ة  بعثة 
مدينة  اإىل  الإماراتيات  الأعمال  و�شاحبات 
ميالن، عا�شمة الأزياء واملو�شة الإيطالية، 
وامل�شتثمرين  امل�����ش��رتي��ن  ت��ع��ري��ف  ب���ه���دف 
وال�������ش���رك���اء ال���ت���ج���اري���ن امل��ح��ت��م��ل��ن على 
امل�������ش���روع���ات امل��ح��ل��ي��ة ل�������ش���ي���دات ورائ�������دات 
الطالع  جانب  اإىل  الإم��ارات��ي��ات،  الأع��م��ال 
الأ�شواق  ل��ه��ًن  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  على 

العاملية الرئي�شة.
ب��ن��ت ماجد  ه��ن��د  ال�شيخة  ال��وف��د  وت��راأ���ش��ت 
اأعمال  ���ش��ي��دات  جمل�س  رئي�شة  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
مرمي  من  كل  مب�شاركة  بالوكالة،  ال�شارقة 
را�شد بن ال�شيخ، مدير الع�شوية واخلدمات 
م�شوؤول  اجل���ع���ي���دي،  ون��ب��ي��ل��ة  امل��ج��ل�����س،  يف 
املجل�س،  يف  واخل��دم��ات  للع�شوية  تنفيذي 
الأعمال  رائ���دات  م��ن  خم�س  اإىل  بالإ�شافة 
الإم����ارات����ي����ات، ه����َن: ه��ن��د امل��ح��ريب��ي، التي 
اأب��وظ��ب��ي )اآي يف  ل��الأث��اث يف  متلك خم��زن��اً 
واملدير  املوؤ�ش�س  الفواز،  و�شيماء  هوم(،  واي 
“جو�شب  ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل��ع��الم��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال���رائ���دة يف  ال�����ش��رك��ات  )اإح�����دى  براند”  ذا 
ومتنوعة يف جمال  مبتكرة  تقدمي مفاهيم 

من  امل�شتوحاة  العاملية  والأط��ب��اق  امل��اأك��ولت 
مالكة  العامري،  وحنان  الإماراتي(،  املطبخ 
كوت�شر”،  ت�شيك  “اإي  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة 
والأزي����اء  امل��الب�����س  ت�شميم  يف  املتخ�ش�شة 
الن�شائية، واملالكة ملتجرين لالأزياء، اأحدهما 
الأزياء  باأبوظبي، وم�شممة  يف دبي والآخ��ر 
املقيمة يف الإم����ارات، والتي  ب��الأ���ش��ود،  وف��اء 
مت��ت��ل��ك ع��الم��ة اأزي������اء راق���ي���ة حت��م��ل نف�س 
العالمة  �شاحبة  امل��دف��ع،  و���ش��روق  ال���ش��م، 

التجارية للمجوهرات “باي �شروق«.
اأيام،  اأربعة  ا�شتمرت  التي  ال��زي��ارة،  و�شملت 
واللقاءات  الج��ت��م��اع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ق��د 
املجل�س واملوردين  اأع�شاء وفد  الثنائية بن 
ال���ع���دي���د من  ال���ع���ام���ل���ن يف  الإي���ط���ال���ي���ن 
والت�شميم  الأث�����اث،  اأب���رزه���ا:  ال��ق��ط��اع��ات، 
الداخلي، و�شناعة احللي، وت�شميم الأزياء، 

و�شناعة الأغذية وامل�شروبات. 
�شيدات  اإط����الع  اإىل  الج��ت��م��اع��ات  وه��دف��ت 
الأعمال على اإجراءات الت�شدير وال�شترياد 
التجارية  وال���ف���ر����س  ال�����ش��راك��ة  وخ����ي����ارات 
العالمات  اإىل  والتعرف  ال�شوق،  يف  املتاحة 
تعمل  التي  امل��ج��الت  يف  الكربى  الإيطالية 
امل�شاركات  الإماراتيات  الأعمال  رائ��دات  بها 
تعريف  اإىل  بالإ�شافة  املجل�س،  وف��د  �شمن 
الإماراتي  باملنتج  الإيطالين  امل�شتثمرين 
والذي  املجل�س،  اإىل  املنت�شبات  تنتجه  الذي 

يتمتع باأعلى معايري اجلودة التي جتعل منه 
قادراً على املناف�شة عاملياً.

ميالن  ملعر�س  زي��ارة  الوفد  جولة  و�شملت 
يعترب  ال��ذي  الداخلي،  والت�شميم  ل��الأث��اث 
واح����داً م��ن اأه���م امل��ن�����ش��ات ال��ع��امل��ي��ة ملختلف 
�شركات الأثاث والت�شميم الداخلي، ويحدد 
الداخلي  والت�شميم  الث��اث  �شوق  اجتاهات 
ل��ل��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة ح���ول ال���ع���امل، اإ���ش��اف��ة اإىل 
ال�����ذي يلتقي  ل��ل��ت�����ش��م��ي��م،  اأ����ش���ب���وع م���ي���الن 
وكبار  الت�شميم  حمرتفو  فعالياته  خ��الل 
العالمات  واأ���ش��ح��اب  ال��ع��امل��ي��ن  امل�شممن 
ال�����ش��ب��اب املبدعن  ال���رائ���دة م���ع  ال��ت��ج��اري��ة 

واملواهب الواعدة من ع�شاق الت�شميم. 
املو�شة  ع��ا���ش��م��ة  ال���وف���د يف  وخ����الل ج��ول��ة 
الأع��م��ال ممثلن  رائ����دات  التقت  والأزي�����اء، 
من البعثة التجارية الإيطالية، وهي وكالة 
ال�شركات  انت�شار  تعزيز  مهمتها  حكومية 
عاملي،  نطاق  على  لها  وال��رتوي��ج  الإيطالية 
ال�شلع  م���ن  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  ت�����ش��وي��ق  وت����دوي����ل 
واخل��دم��ات. واأع��ق��ب الجتماع زي��ارة الوفد 
املتخ�ش�شة يف تنظيم  “اإي فينتي”  ل�شركة 
والتي  الثنائية  العمل  واجتماعات  ل��ق��اءات 
من�شات  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ج���وه���ري���اً  دوراً  ل��ع��ب��ت 
ال���ع���ر����س اخل���ا����ش���ة ب�����ش��ي��دات الأع����م����ال يف 
م��ع��ار���س اإك�����ش��ب��و ال��دول��ي��ة؛ واخ��ت��ت��م الوفد 
املوؤ�ش�شة  “براكو”،  موؤ�ش�شة  بزيارة  جولته 

املعنية بالنهو�س بالرتاث الإيطايل الثقايف 
وال���ف���ن���ي ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال���ع���امل���ي. وخ���الل 
اآفاق  الوفد �شبل تعزيز  الجتماعات، ناق�س 
التعاون امل�شتقبلي مع املوؤ�ش�شات الإيطالية، 
فيما يتعلق بدعم �شيدات ورائ��دات الأعمال 
اللتقاء  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ن  الإم�����ارات�����ي�����ات، 
ب���اخل���رباء وامل��ت��خ�����ش�����ش��ن لك��ت�����ش��اب خربة 
املمار�شات  واأف�����ش��ل  اأح����دث  ح���ول  م��ب��ا���ش��رة 
تعد  حيث  القطاعات،  خمتلف  يف  التجارية 
اخلربة الإيطالية معياراً عاملياً يف هذا املجال. 
القا�شمي:  ماجد  بنت  هند  ال�شيخة  وقالت 
التجارية  ال��ب��ع��ث��ات  ه���ذه  امل��ج��ل�����س  “ينظم 
خ�شي�شاً بهدف تعريف منت�شباته بالفر�س 
التي توفرها لهَن الأ�شواق الدولية، وربطهن 
مع املوردين وامل�شرتين املحتملن، ويف �شبيل 
ذلك، نقوم بكل الإجراءات الالزمة لت�شهيل 
واجلهد  الوقت  وتوفري  الزيارات  هذه  مثل 
ع��ل��ى ���ش��ي��دات ورائ�����دات الأع���م���ال، م��ا يتيح 
الإع���داد  يف  طاقتهن  ا�شتثمار  فر�شة  ل��ه��َن 
التي  والفعاليات  لالجتماعات  والتح�شري 
التجارية  ال��ب��ع��ث��ات  خ��الل��ه��ا  تنظيمها  ي��ت��م 
ي�شمن  مبا  واإنتاجية،  فعالية  اأك��رث  لتكون 

جناحها وحتقيق اأق�شى ا�شتفادة ممكنة«.
اإيطاليا  اإىل  زي��ارت��ن��ا  “حققت  واأ����ش���اف���ت: 
وناجحة  مثمرة  نتائجها  وك��ان��ت  اأه��داف��ه��ا، 
ب��ك��ل امل��ق��اي��ي�����س ن��ت��ي��ج��ة ع��ق��د ال���ع���دي���د من 

الهيئات  اأب������رز  م���ع  ال���ب���ن���اءة  الج���ت���م���اع���ات 
اخلا�شة،  وال�����ش��رك��ات  احلكومية  واجل��ه��ات 
ور�شم  جديدة  جتارية  رواب��ط  اإب���رام  بهدف 

ا�شرتاتيجيات للتعاون امل�شتقبلي معها«.
وعقب هذه الزيارة، �شيكون باإمكان جمل�س 
�شبكة  اإىل  الو�شول  ال�شارقة  اأعمال  �شيدات 
“البعثة  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي  ال��وا���ش��ع��ة  الأع���م���ال 
الرتتيب  ب��غ��ي��ة  الإيطالية”،  ال��ت��ج��اري��ة 
ل��ل��وف��ود ال��ت��ج��اري��ة امل��ق��ب��ل��ة ل��ل��م��ج��ل�����س اإىل 
نقطة  البعثة مبثابة  �شتكون  اإيطاليا، حيث 
والتح�شري لالجتماعات  الت�شال لالإعداد 
واأ�شحاب  امل��ع��ن��ي��ة  الأط��������راف  م���ع  امل��ق��ب��ل��ة 
امل�����ش��ل��ح��ة، وت��ق��دمي ال��دع��م ل��ه��م مب��ا يكفل 
جديدة،  اأع��م��ال  وف��ر���س  اأ���ش��واق  ا�شتك�شاف 
يف  نف�شه  ال���دور  املجل�س  يلعب  امل��ق��اب��ل،  ويف 
التي  التجارية  ل��ل��وف��ود  بالن�شبة  الإم����ارات 
تنظمها البعثة التجارية الإيطالية لرائدات 

الأعمال الإيطاليات.
ال�شارقة،  اأع��م��ال  ���ش��ي��دات  جمل�س  وي��ه��دف 
توفري  اإىل   ،2002 ال��ع��ام  يف  تاأ�ش�س  ال��ذي 
كل اأ�شكال الدعم القت�شادي الكامل للمراأة، 
ل���ش��ي��م��ا رائ�����دات الأع���م���ال ال�����ش��اب��ات، بغية 
العاملي،  الق��ت�����ش��اد  يف  امل����راأة  اإدم����اج  حتقيق 
الفاعلة يف  امل�شاهمة  يف  روؤيته  مع  ان�شجاماً 
والجتماعية  القت�شادية  التنمية  عملية 

ال�شاملة لإمارة ال�شارقة ودولة الإمارات.

الحتاد للطريان جتتاز تدقيق ال�شالمة الت�شغيلية 
الذي يجريه الحتاد الدويل للنقل اجلوي كل عامني

•• اأبوظبي-الفجر:

اجتازت الحتاد للطريان، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
للنقل  ال��دويل  الحت��اد  ال��ذي يجريه  الت�شغيلية  ال�شالمة  تدقيق  جم��دًدا 

اجلوي كل عامن. 
ومتكنت �شركة الطريان ومقّرها اأبوظبي من تلبية كافة املعايري املطلوبة، 
من دون ت�شجيل اأي مالحظات، بعد قيام فريق تدقيق ال�شالمة الت�شغيلية 
ل لأكرث من 800 اإجراء  من الحتاد الدويل للنقل اجلوي بفح�س مف�شّ
وتدبري لل�شالمة.  وي�شعى تدقيق ال�شالمة الت�شغيلية من الحتاد الدويل 
للنقل اجلوي اإىل التاأكد من امتثال �شركات الطريان مبتطلبات ال�شالمة 
واملمار�شات املو�شى بها والتي يحددها الحتاد الدويل للنقل اجلوي، ويعد 

اأكرث الفحو�شات اأهمية بالن�شبة لعمليات الحتاد للطريان الت�شغيلية. 
ويف هذا اخل�شو�س، حتّدث ريت�شارد هيل، رئي�س �شوؤون العمليات الت�شغيلية 
يف الحتاد للطريان، قائاًل: “حتتل ال�شالمة قمة اأولويات الحتاد للطريان 
وتاأتي نتائج تدقيق ال�شالمة الت�شغيلية خري برهان على ثقافة ال�شالمة 
وتعزيز  تطبيق  العالية  اخل��ربات  ذوي  موظفونا  يوا�شل  لدينا.  اجلامعة 

وتوفري اأعلى تدابري واإجراءات ال�شالمة دقة على امتداد كافة اأعمالنا.«
كافة  على  اإل��زام��ي  الت�شغيلية،  ال�شالمة  تدقيق  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  وجت��در 
ال�شركات الأع�شاء يف الحتاد الدويل للنقل اجلوي، ويقوم على مراجعة 
وعمليات  العمليات  اإدارة  ت�شمل  ت�شغيلية،  جم���الت  ث��م��اين  يف  امل��ع��اي��ري 
والعمليات  ال��رح��الت  وترحيل  وال�شيانة  املق�شورة  وعمليات  ال��رح��الت 

الأر�شية والأمنية وعمليات ال�شحن. 

•• دبي-الفجر:

املن�شوري،  �شعيد  بن  �شلطان  املهند�س  معايل  ت��راأ���س 
ع�شر  الثامن  الإدارة  جمل�س  اجتماع  القت�شاد،  وزي��ر 
عقد  ال��ذي  ب��اخل��ارج،  للم�شتثمرين  الإم����ارات  ملجل�س 
بدبي اليوم اخلمي�س املوافق 21 يونيو 2018، مبقر 

وزارة القت�شاد.
ح�شر الجتماع، �شعادة حممد �شرف، م�شاعد الوزير 
ل��ل�����ش��وؤون الق��ت�����ش��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة ب����وزارة اخلارجية 
وال���ت���ع���اون ال������دويل، ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س الإم������ارات 
للم�شتثمرين باخلارج، �شعادة عبداهلل ثاين الفال�شي، 
نائب  اإدارة جمموعة ثاين لال�شتثمار،  رئي�س جمل�س 
رئي�س جمل�س الإمارات للم�شتثمرين باخلارج، �شعادة 
القت�شاد  وزارة  وك��ي��ل  ���ش��ال��ح،  اآل  اأح��م��د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
ل�������ش���وؤون ال���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة، ���ش��ع��ادة را����ش���د �شعود 
وال�شوؤون  الأع��م��ال  م�شاندة  دائ���رة  مدير  ال�شام�شي، 
رئي�س  ب��روج،  اإدارة  اأدن���وك، ع�شو جمل�س   - التجارية 
للم�شتثمرين  الإم������ارات  ملجل�س  التنفيذية  اللجنة 
باخلارج، �شعادة عبد العزيز بن يعقوب ال�شركال املدير 
حممد  �شيف  ���ش��ع��ادة  لال�شتثمار،  دب��ي  ل�شركة  ال��ع��ام 
املدين،  للطريان  العامة  الهيئة  عام  مدير  ال�شويدي، 
���ش��ع��ادة ج��م��ال �شيف اجل�����روان، الأم����ن ال��ع��ام ملجل�س 
الإم��ارات للم�شتثمرين باخلارج، �شعادة عمر املهريي، 
�شعادة  العاملية،  دبي  ملوانئ  العالقات احلكومية  مدير 
جمموعة  رئي�س  الفهيم،  عبداجلليل  عبداهلل  حممد 

الفهيم لتخطيط الأعمال والأداء، �شعادة خالد املالك، 
الرئي�س التنفيذي للعقارات لدى دبي القاب�شة، �شعادة 
التنفيذي  الرئي�س  نائب  اجلزيري،  عبداهلل  املهند�س 
املوؤ�ش�شية ملجموعة  لل�شوؤون ال�شرتاتيجية واحلوكمة 

ات�شالت.
ورحب معايل املهند�س �شلطان بن �شعيد املن�شوري يف 
بداية الجتماع بكافة الأع�شاء وجرى خالل الجتماع 
لعام  الأول  ال���رب���ع  خ���الل  امل��ج��ل�����س  اأداء  ا���ش��ت��ع��را���س 
2018 واأهدافه ال�شرتاتيجية املقبلة واأهم امل�شاركات 
واملبادرات اجلارية والإجنازات التي مت حتقيقها م�شيداً 
املا�شية  ال��ف��رتة  خ��الل  املجل�س  لأداء  ال��ع��ام  بامل�شتوى 
كما  ال�شادرة  الإم��ارات��ي��ة  ال�شتثمارات  دع��م  يف  ودوره 
وطلبات  التنفيذية  اللجنة  تو�شيات  ملف  اإ�شتعر�س 
للم�شتثمرين  الإم����ارات  جمل�س  لع�شوية  الن�شمام 
باخلارج حيث وافق جمل�س الإدارة بقبول ع�شوية كاًل 
الإ�شالمي  اأبوظبي  امل�شتثمرين، م�شرف  من عن فئة 
امل�شت�شار  م��ك��ت��ب  ال���ش��ت�����ش��اري��ة،  ال�����ش��رك��ات  ف��ئ��ة  وع���ن 

الدويل لال�شت�شارات القانونية.
والتطور  النمو  موا�شلة  اأهمية  على  الجتماع  واأك��د 
والرت��ق��اء ب���الأداء مبا يحقق روؤي��ة الإم���ارات 2030 
وموقعها  مكانتها  وت��ع��زي��ز  وال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ال���ري���ادة  يف 
العاملية،  اخل���ارط���ة  ع��ل��ى  وال���ش��ت��ث��م��اري  الق��ت�����ش��ادي 
وبذل املزيد من اجلهود يف �شبيل حتقيق روؤية ور�شالة 

واأهداف املجل�س. 
واكد املجل�س اأن دولة الإمارات العربية املتحدة تتقدم 

بخطى واثقة وروؤية وا�شحة للم�شتقبل، ونحو القفزة 
الالفتة التي حققتها الإمارات وان�شمامها اإىل قائمة 
وجت�شيد  التناف�شية،  جم��ال  يف  الأوىل  الع�شر  ال��دول 
بر�شالة  تبعث  ال��دول��ة  ت�شنيف  يف  املتتالية  ال��ق��ف��زات 
اإقليمياً  وريادتها  الدولة  اقت�شاد  متانة  وا�شحة حول 
وع��امل��ي��اً يف ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة ت��وف��ر ك��اف��ة م��ق��وم��ات النمو 

وال�شتدامة لالأعمال وال�شتثمارات.
واأك��د جمل�س الإدارة اأن هذا الإجن��از املتميز هو ثمرة 
ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة  وتوجيهات  لروؤية  طبيعية 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه  اهلل،  حفظه 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د 
ال�شيخ  ال�شمو  ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، و�شاحب 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة، واإخوانهم حكام الإمارات حيث 
امل��ح��رك الأول  ال��ت��وج��ي��ه��ات احلكيمة ه��ي  ت��ل��ك  ك��ان��ت 
التعاون وتكامل الأدوار بن  لإطالق اجلهود، وتعزيز 
الدولة، الأمر الذي �شاهم  املعنية يف  خمتلف اجلهات 
يف اإحراز هذه النتيجة الطيبة التي متثل مبعث فخر 

واعتزاز لدولة الإمارات.
الإم��������ارات  جم��ل�����س  ب������دور  الإدارة  جم��ل�����س  وا�����ش����اد 
للم�شتثمرين باخلارج التثقيفي والتوعوي للم�شتثمر 
التجارية  الت���ف���اق���ي���ات  وا���ش��ت��ع��را���ش��ه  الإم������ارات������ي، 
التعاون  ك��اف��ة جم���الت  تغطي  وال��ت��ي  والق��ت�����ش��ادي��ة 
اجلوية،  واخل��دم��ات  وال��ف��ن��ي،  وال��ت��ج��اري  القت�شادي 

•• دبي-وام:
17 عامليا  حققت دولة الإم��ارات املركز الأول عربيا وال� 
�شمن اأكرث الدول تناف�شية يف موؤ�شر التناف�شية الرقمية 
العاملي  التناف�شية  م��رك��ز  ع��ن  وال�����ش��ادر   2018 ل��ع��ام 
لوزان  مبدينة  الإداري���ة  للتنمية  ال��دويل  للمعهد  التابع 
ال�شوي�شرية وهو واحد من اأهم الكليات املتخ�ش�شة على 

م�شتوى العامل يف هذا املجال.
و تقدمت الإم��ارات يف تقرير عام 2018 مرتبة واحدة 
مقارنة بت�شنيف عام 2017 بعدما جلت يف املرتبة 17 
عامليا و الأوىل عربيا متقدمة على كل الدول العربية يف 

املنطقة.
العديد من  العام يف  ه��ذا  تقرير  الدولة يف  تقدمت  كما 
حتقيق  اأب��رزه��ا  وامل��وؤ���ش��رات  والفرعية  الرئي�شية  املحاور 
قطاع  “مرونة  حم���ور  يف  ع��امل��ي��اً  الأول  امل��رك��ز  ال���دول���ة 
التنظيمية  “ الأط��ر  والثالث عامليا يف حمور  الأعمال” 

“توفر  حم���ور  يف  ع��امل��ي��ا  وال���راب���ع  املعلومات”  لتقنية 
اأعدها  التي   - التحليلية  الدرا�شة  اأظ��ه��رت  و  امل��ه��ارات«. 
الإحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  التناف�شية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ف��ري��ق 
للتناف�شية والإح�شاء للمحاور واملوؤ�شرات الفرعية لهذا 
التقرير - اأداء متميزا لدولة الإمارات يف عدد منها مثل 
حتقيق املركز الأول عامليا يف خم�شة موؤ�شرات فرعية هي 
العري�س”  النطاق  ذات  الال�شلكية  “ال�شبكات  موؤ�شر 
و”كفاءة  الدولية”  اخل����ربات  ذات  ال��ك��ف��اءات  و”توفر 
قوانن الإقامة” و”قوة ال�شراكات بن القطاع احلكومي 

واخلا�س” والنفتاح نحو العوملة«.
و جاءت الدولة يف املركز الثاين عامليا يف ثالثة موؤ�شرات 
املاهرة”  الأجنبية  الكفاءات  “توفر  موؤ�شر  هي  فرعية 
فيما  ال�شركات”..  و”مرونة  ال�شيرباين”  و”الأمن 
حققت الدولة املركز الثالث عامليا يف موؤ�شر “ و” اإدارة 
و”تدفق  املخاطر”  وت��ف��ادي  الفر�س  توفر  و”  املدن” 

الطالب من اخلارج«.

واأ����ش���اد ���ش��ع��ادة ح��م��د عبيد امل��ن�����ش��وري م��دي��ر ع���ام هيئة 
الدولة  تلعبه موؤ�ش�شات  الذي  بالدور  الت�شالت  تنظيم 
الدولة  اأه���داف  لتحقيق  واملحلية  الحت��ادي��ة  احلكومية 
امل�شتمرة  ال��ت��ط��وي��ر  عملية  ا���ش��ت��دام��ة  يف  وط��م��وح��ات��ه��ا 
بنى حتتية وقوانن  الدولة من  التكنولوجية يف  للبيئة 
م��ا بن  وت��ف��اع��ل  ت�����ش��ارك  وق���ن���وات  تنظيمية وم���ه���ارات 

الأفراد واملوؤ�ش�شات .
دورا حم��وري��ا يف  تلعب  ال��ي��وم  التكنولوجيا  اإن  اأ���ش��اف  و 
والجتماعية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة  اخل��ط��ط  جن���اح 
على  واملبنية  املتطورة  العاملية  القت�شادات  تتبناها  التي 
املعرفة.. ولهذا تتبنى دولة الإمارات - متا�شيا مع روؤية 
القيادة الر�شيدة - �شيا�شة انتهاج البتكار لتعزيز التعاون 
فيما بن الأفراد واجلهات احلكومية الحتادية واملحلية 
بالتكنولوجيا  املتعلقة  وامل��ب��ادرات  بامل�شاريع  يتعلق  فيما 
وخدمة  ال���دول���ة  بتناف�شية  ل��الرت��ق��اء  وا���ش��ت��خ��دام��ات��ه��ا 

واإ�شعاد املواطن واملقيم على اأر�شها .

ال�شريبي،  الزدواج  منع  واتفاقيات  احل��رة  والتجارة 
اخلارجية،  الإم��ارات��ي��ة  ال�شتثمارات  وتعزيز  حلماية 
ال�شتثمارية  ال��ف��ر���س  وت��ق��ي��ي��م  ل���ش��ت��ك�����ش��اف  اإ���ش��اف��ة 
الإماراتي، يف عدد من  امل�شتثمر  اأمام  املطروحة دولياً 
والتعدين  الطاقة  ت�شمل  املجدية  احليوية  القطاعات 
اللوج�شتية  واخل��دم��ات  التحتية  والبنية  والت�شنيع 
وال�شيافة  وال�شياحة  التجارية  والأع��م��ال  وال��زراع��ة 
وال���ع���ق���ارات وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات والت�������ش���الت، 
ف�شاًل  ال�شت�شارية  واخلدمات  والتمويل  وال�شريفة 
عن الرتقاء بقنوات العالقات التجارية وال�شتثمارية 
وتنمية  والتوا�شل  التعاون  اأوا���ش��ر  وتعزيز  الثنائية، 
�شيما  ل  العامل  دول  جميع  مع  الرتابطية  العالقات 
القت�شاد  وانتعا�س  تعايف  ت�شهد  التي  املرحلة  تلك  يف 
طفرة  لتحقيق  الإم���ارات  دول��ة  جهود  ملواكبة  العاملي، 

على �شعيد عالقتها مع دول العامل ككل.
واو�شى جمل�س الإدارة مبد ج�شور التن�شيق والتوا�شل 
مع جميع الهيئات والدوائر على م�شتوى الدولة ملزيد 
اأحدث  ومواكبة  امل�شتقبلي  والتخطيط  التقييم  م��ن 
التطورات واللتزام باأف�شل املمار�شات العاملية، لتكاتف 
اجلهود لي�س ملجرد العمل الدوؤوب وبذل اجلهد و�شمو 
الروؤية فح�شب، واإمنا ليعك�س التفاهم والن�شجام التام 
املرحلة  متطلبات  كافة  وت��وف��ري  لتطوير  ال����روؤى،  يف 
ال�شادرة  ب��ال���ش��ت��ث��م��ارات  يتعلق  مب��ا  خ��ا���ش��ة  ال��ق��ادم��ة 
ومبادرات دولة الإمارات مع الدول ال�شقيقة لإ�شتمرار 

جهود تعزيز التنوع القت�شادي والتنمية امل�شتدامة.

م���ن ج��ه��ت��ه اأك�����د ���ش��ع��ادة ع���ب���داهلل ن��ا���ش��ر ل���وت���اه املدير 
اأهمية  والإح�����ش��اء  للتناف�شية  الحت��ادي��ة  للهيئة  ال��ع��ام 
العاملية  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  دع����م  يف  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
التطوير  عملية  اأن  اإىل  م�شريا   .. والقت�شادات  للدول 
ودعم  التكنولوجية  التحتية  للبنى  امل�شتمرة  والتح�شن 
مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية يف جمال 
يف  والتطوير  البحث  عمليات  وت�شجيع  املعلومات  تقنية 
هذا املجال ي�شمن لدولة الإمارات العربية املتحدة دورا 
الت�شالت  ق��ط��اع  يف  ال���ري���ادة  جم���ال  يف  متقدما  ع��امل��ي��ا 
وتكنولوجيا املعلومات وي�شنفها �شمن اأهم القت�شادات 

املبنية على املعرفة واأكرثها تناف�شية .
ا�شرتاتيجيات  اإدارة  م��دي��ر  امل���دين  م��ال��ك  رب���ط  ب����دوره 
والإح�شاء  للتناف�شية  الحت��ادي��ة  الهيئة  يف  التناف�شية 
الرقمية  التناف�شية  تقرير  يف  املتقدم  ال��دول��ة  اأداء  ب��ن 
لهذا العام وروؤية القيادة الر�شيدة نحو احلكومة الذكية 

وتطوير اخلدمات احلكومية والرتقاء بها.
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العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5484  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  ار ج��ي للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ي ج��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /و���ش��ي��م ار���ش��اد حم��م��د ار����ش���اد  ق��د اأق����ام عليك 
درهم(    16862( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف.رق��م  وال��ر���ش��وم  دره����م   )2000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة 
mb182274029ae وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/6/27   
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة �س   11.00 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5798  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  ار ج��ي للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ي ج��ي  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  احمد   ريا�س  الرحمن  املدعي /حبيب  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
درهم(    42262( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف.رق��م  وال��ر���ش��وم  دره����م   )2000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة 
mb182451226ae وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/6/27   
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة �س   11.00 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/6215  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  ار ج��ي للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ي ج��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ع��دن��ان ع��ل��ي حم��م��د ب��ن��ار���س  ق��د اأق����ام عليك 
درهم(    9200( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف.رق��م  وال��ر���ش��وم  دره����م   )2000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة 
mb182718326ae وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/6/27   
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة �س   11.00 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5448  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  ار ج��ي للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ي ج��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم�شن علي ار���ش��د علي ب���ادا  ق��د اأق���ام عليك 
درهم(    15009( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف.رق��م  وال��ر���ش��وم  دره����م   )2000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة 
املوافق  الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   MB182265201AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة ���س   11.00 ال�شاعة     2018/6/27
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/5450  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  ار ج��ي للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ي ج��ي  اىل 
اأق��ام عليك  اقبال  قد  ام��ري بت حممد  املدعي /حممد  ان  حمل القامة مبا 
درهم(    16380( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف.رق��م  وال��ر���ش��وم  دره����م   )2000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة 
املوافق  الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   MB182294741AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة ���س   11.00 ال�شاعة     2018/6/27
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/5449  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م  جمهول  الفنية  ار ج��ي للخدمات  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ي ج��ي  اىل 
اأق���ام عليك  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د �شغري حممد ب�شري  ق��د 
درهم(    18380( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف.رق��م  وال��ر���ش��وم  دره����م   )2000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة 
املوافق  الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   MB182403585AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة ���س   11.00 ال�شاعة     2018/6/27
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/6544  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-امباير ليموزين ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /

علي عرفان حممد عرفان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  دره���م    )1000( ع��ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م(   36149( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB182875933AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف 
اخلمي�س املوافق 2018/6/28   ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4542  عمايل جزئي

������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  الفنية  ل��الع��م��ال  ال�����ش��ه��اب  امل��دع��ي عليه / 1-ن����ور  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  القامة مبا ان املدعي /عرفان علي قد 
درهم    )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   14300( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb181872794ae  وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق 2018/7/3   ال�شاعة 10.00 �س بالقاعة:ch1.A.4 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4524  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-نور ال�شهاب لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  عبدال�شتار  زب��ري  /حم��م��د  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13466 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم  والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:mb181873182ae  وحددت لها 
 ch1.A.4:جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2018/7/3   ال�شاعة 10.00 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/1655  تنفيذ عمايل 

الثقيلة  ب��ال�����ش��اح��ن��ات  للنقل  ع��ب��دال��غ��ف��ار حم��م��د  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
واخلفيفة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عرفان 
امل��ذك��ورة اعاله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  اهلل عطاء حممد  قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4000( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )200( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/2388  تنفيذ عمايل 

�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ل��ل��زراع��ة  اىل املنفذ ���ش��ده/1- النمر ال���ش��ود 
اأقام   قد  عزيز طنيو�س   ب�شرى  التنفيذ/جمدي  ان طالب  القامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )14333( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )1127( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/2078 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- �شركة را�س للهند�شة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
وميثله:�شيخه  ذ.م.م  للتجارة  طليطلة  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مبا 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  املحرزي قد  �شيف علي  حممد 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )998881( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1862 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة التحدي لتجارة ادوات التمديدات الكهربائية 
ليجراند  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م 
اأق��ام عليك  ا�س ان �شي م.م.ح وميثله:روؤيا عبداهلل حممد العو�شي قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)316351.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2014/974  تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- �شركة اأروين ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
كلندر  وميثله:خالد  الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  طالب  ان 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  عبداهلل ح�شن قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )707503( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/351  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- من�شور ا�شماعيل بيتكار  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي  قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى 

رقم 2017/513 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2018/7/11 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/496  ا�شتئناف جتاري    

امل�شتاأنف �شده/ 1- عبداحليكم ميالد حممد عبدو جمهول حمل  اىل 
العبدويل ب�شفته  �شعيد  امل�شتاأنف / احمد حممد احمد  ان  القامة مبا 
ا�شتاأنف/  ق��د  ال��ع��ب��دويل  �شعيد علي  اح��م��د  امل��رح��وم/حم��م��د  ورث���ة  م��ن 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2011/1850 جتاري كلي بتاريخ:2018/3/8  
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2018/6/24 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

         يف  الدعوى 2018/319  حجز حتفظي جتاري

اىل املدعي عليه/�شيل �شتي انرتنا�شيونال �س.ذ.م.م جمهول حمل 
وميثله:احمد  ����س.ذ.م.م  تيليكوم  املدعي/اك�شيوم  ان  مبا  القامة 
احلجز  توقيع  مت  ب��ان��ه  نعلنكم  م�شحار  ب��ن  عبيد  خمي�س  مهري 
العائدة لكم وهي عبارة عن اثاث مكتبي  التحفظي على الم��وال 
 )129320( مبلغ  ح��دود  يف  وذل��ك  والكرتونية  كهربائية  واج��ه��زة 

درهم وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/593  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- حممد عمرو احمد راغب عنان - ب�شفته املخول بالتوقيع 
على ال�شيكات جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / من�شور م�شطفى ح�شن 
بطي  ج��رم��ان  وميثله:نا�شر  ال�شيكات  على  بالتوقيع  امل��خ��ول  ب�شفته   - اهلي 
عاي�س الحبابي قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2017/3337 جتاري 
جزئي بتاريخ:2018/3/20  وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2018/7/11 
ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1337  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- مطعم العمدة )فرع( جمهول حمل القامة مبا 
ا�شتاأنف/ احلكم  قد  / امين عبدالرحيم حممد عبداملوىل  امل�شتاأنف  ان 

ال�شادر بالدعوى رقم 2018/1259 عمايل جزئي بتاريخ:2018/5/22
وحددت لها جل�شه يوم الثنن املوافق 2018/7/16 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
                    يف  الدعوى 2015/1046  ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث    

حمل  جمهول  رم�شان  حممد  حاجي  خالد  حممد   -1 امل��دخ��ل/  اخل�شم  اىل 
امل�شتاأنف / حممد اجمد حاجي حممد رم�شان وميثله:را�شد  ان  القامة مبا 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  نهلك  حممد  ع��ب��دال��رزاق 

2015/28 ادخال واخراج وارث م�شلمن والر�شوم وامل�شاريف والتعاب
وحددت لها جل�شه يوم الحد املوافق 2018/7/8 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
يقت�شي  وع��ل��ي��ه  ال��ق��ره��ود  مبنطقة  ال�شخ�شية  الح����وال  مبنى  يف   )14( رق���م 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1308  مدين جزئي

املدعي/ ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  وود  فيليب  عليه/ماثيو  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ذ.م.م قد  امل��الك  دي��ار لدارة جمعيات  �شركة 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )477.292.56(  باأن  املدعي عليها  بالزام  املطالبة 
املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
وح��ت��ى ال�����ش��داد ال���ت���ام.وح���ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم الث��ن��ن امل�����واف�����ق:2018/7/9 
اأو من  ال�شاعة:08:30�س بالقاعة:ch.2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1001  مدين جزئي

�س.ذ.م.م  باحلافالت  الركاب  نقل  للخدمات  ترن�شغرو   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�شيد مري اأكرب جان �شيد اكرب قد 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )66623( 
ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  9% من  والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
�س   8.30 ال�شاعة   2018/7/16 املوافق  الثنن  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام. 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.17 بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/750  جتاري كلي

�شي�شتيم  ل�شركة  الق�شائي  امل�شفي  ب�شفته  اخل�شر  �شلطان  علي  عليه/حممد  املدعي  اىل 
لالن�شاءات ذ.م.م 2- �شركة �شي�شتيم لالن�شاءات ذ.م.م 3- ناجي حممود �شهاب الدين 4- فادي 
حممود �شهاب الدين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع 
وميثله:حبيب حممد �شريف عبداهلل املال قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب�شحة 
وتثبيت احلجز التحفظي رقم:142/2018 جتاري والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
 ch.1.B.8:وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق:2018/6/27 ال�شاعة:09:30�س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/2196  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- عبدالرحمن بن عوا�س بن غزاي ال�شلوي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/�شمرة م.د.م.�س وميثله:روكز جورج حبيقه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
�شمرة  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/3/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
م.د.م.�س بالزام املدعي عليه الول بان يوؤدي للمدعية مبلغ )ت�شعة مليون وت�شعمائة 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  الم��ارات��ي  بالدرهم  يعادله  ما  او  �شعودي(  ري��ال  ال��ف 
والزمته  ال�شداد  مت��ام  وحتى  يف:2014/9/12  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا 
بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  لن�شر هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
اخطار عديل بالن�شر

   رقم 2018/3974   
 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي

املخطر اليه:مايك مارلو رالو�س  - الفلبن اجلن�شية 
جمهول حمل القامة

فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
)42.836( درهم )اثنان واربعون الفا وثمامنائة و�شتة وثالثون درهما( وذلك يف مدة اق�شاها 
كافة  اتخاذ  اىل  ا�شفن  ن�شطر  �شوف  وال  العديل  الخطار  هذا  ا�شتالم  تاريخ  من  اي��ام  �شبعة 
ال�شيارة )تويوتا ياري�س - ابي�س - لوحة رق��م:89571 - خ�شو�شي  الج��راءات القانونية ببيع 
- كود R - امارة دبي - موديل ال�شنع 2016( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن 
ذلك من م�شروفات ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت 

التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
اخطار عديل بالن�شر

   رقم 2018/3994   
 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي

املخطر اليه:برياجنيلو كاجنى  - ايطاليا اجلن�شية 
جمهول حمل القامة

فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
مدة  يف  وذل���ك  دره��م��ا(  وت�شعون  وخم�شة  ورب��ع��م��ائ��ة  ال��ف��ا  وخم�شون  )ارب��ع��ة  دره���م   )54.495(
اق�شاها �شبعة ايام من تاريخ ا�شتالم هذا الخطار العديل وال �شوف ن�شطر ا�شفن اىل اتخاذ 
R350 - ابي�س - لوحة رق��م:91557 -  ال�شيارة )مر�شيد�س  كافة الج��راءات القانونية ببيع 
خ�شو�شي - كود N - امارة دبي - موديل ال�شنع 2009( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما 
ينتج عن ذلك من م�شروفات ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون 

املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
اخطار عديل بالن�شر

   رقم 2018/3991   
 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي

املخطر اليه:ديني�س بينيدا مارزان  - الفلبن اجلن�شية 
جمهول حمل القامة

فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
)74.004( درهم )اربعة و�شبعون الفا واربعة درهما( وذلك يف مدة اق�شاها �شبعة ايام من تاريخ 
ا�شتالم هذا الخطار العديل وال �شوف ن�شطر ا�شفن اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية ببيع 
ال�شيارة )ني�شان جوك - احمر - لوحة رقم:55241 - خ�شو�شي - كود R - امارة دبي - موديل 
ق�شائية  م�شروفات  من  ذلك  عن  ينتج  ما  كافة  حتملكم  مع  للمنذر  واملرهونة   )2015 ال�شنع 
ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة 

حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اخطار عديل بالن�شر
   رقم 2018/3976   

 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي
املخطر اليه:حممد ابو الوفا ابوالوفا بدران  - م�شري اجلن�شية 

جمهول حمل القامة
فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
)70.684( درهم )�شبعون الفا و�شتمائة واربعة وثمانون درهما( وذلك يف مدة اق�شاها �شبعة ايام 
الجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  ا�شفن  ن�شطر  �شوف  وال  العديل  الخطار  هذا  ا�شتالم  تاريخ  من 
القانونية ببيع ال�شيارة )لكزي�س اي ا�س 250 - ف�شي - لوحة رق��م:73800 - خ�شو�شي - كود 
D - امارة دبي - موديل ال�شنع 2010( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من 
م�شروفات ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية 

، مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
اخطار عديل بالن�شر

   رقم 2018/3996   
 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي

املخطر اليه:و�شيم �شهزاد �شيما  - باك�شتاين اجلن�شية 
جمهول حمل القامة

فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
�شبعة  اق�شاها  درهما( وذلك يف مدة  وت�شعون  وربعمائة  الفا  و�شبعون  درهم )واح��د   )71.490(
ايام من تاريخ ا�شتالم هذا الخطار العديل وال �شوف ن�شطر ا�شفن اىل اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية ببيع ال�شيارة )هوندا اكورد - ابي�س - لوحة رقم:74045 - خ�شو�شي - كود P - امارة 
دبي - موديل ال�شنع 2014( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�شروفات 
ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ 

كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اخطار عديل بالن�شر
   رقم 2018/3997   

 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي
املخطر اليه:عبداهلل احمد عبا�س عبداهلل البلو�شي  - اماراتي اجلن�شية 

جمهول حمل القامة
فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
اق�شاها  وت�شعون درهما( وذلك يف مدة  الفا ومائتان وواح��د  وت�شعون  )97.291( درهم )�شبعة 
كافة  اتخاذ  اىل  ا�شفن  ن�شطر  �شوف  وال  العديل  الخطار  هذا  ا�شتالم  تاريخ  من  اي��ام  �شبعة 
الجراءات القانونية ببيع ال�شيارة )فورد اف 150 رابرت - ازرق - لوحة رقم:78142 - خ�شو�شي 
- كود M  - امارة دبي - موديل ال�شنع 2012( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن 
ذلك من م�شروفات ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت 

التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اخطار عديل بالن�شر
   رقم 2018/3989   

 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي
املخطر اليه:اجن جميد كاكاتوتاراييل كونهان عبداملجيد  - هندي اجلن�شية 

جمهول حمل القامة
فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
الفا وت�شعمائة وواحد و�شبعون درهما( وذلك يف مدة اق�شاها  )61.971( درهم )واحد و�شتون 
كافة  اتخاذ  اىل  ا�شفن  ن�شطر  �شوف  وال  العديل  الخطار  هذا  ا�شتالم  تاريخ  من  اي��ام  �شبعة 
الجراءات القانونية ببيع ال�شيارة )ميت�شوبي�شي لن�شر - احمر - لوحة رقم:43677 - خ�شو�شي 
- كود E  - امارة دبي - موديل ال�شنع 2016( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن 
ذلك من م�شروفات ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت 

التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
اخطار عديل بالن�شر

   رقم 2018/3979   
 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي

املخطر اليه:فادي احمد حمود ح�شن  - اردين اجلن�شية 
جمهول حمل القامة

فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
)109.421( درهم )مائة وت�شعة الف وربعمائة وواحد وع�شرون درهما( وذلك يف مدة اق�شاها 
كافة  اتخاذ  اىل  ا�شفن  ن�شطر  �شوف  وال  العديل  الخطار  هذا  ا�شتالم  تاريخ  من  اي��ام  �شبعة 
الج��راءات القانونية ببيع ال�شيارة )فورد ادج - ابي�س - لوحة رق��م:72431 - خ�شو�شي - كود 
O  - امارة دبي - موديل ال�شنع 2014( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من 
م�شروفات ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية 

، مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اخطار عديل بالن�شر
   رقم 2018/3972   

 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي
املخطر اليه:كري�شتينا اي�شبينا نونيز  - الفلبن اجلن�شية 

جمهول حمل القامة
فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
)46.460( درهم )�شتة واربعون الفا وربعمائة و�شتون درهما( وذلك يف مدة اق�شاها �شبعة ايام 
الجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  ا�شفن  ن�شطر  �شوف  وال  العديل  الخطار  هذا  ا�شتالم  تاريخ  من 
  Q ك��ود   - رق���م:14026 - خ�شو�شي  - لوحة  ك��ورول - ف�شي  ال�شيارة )تويوتا  ببيع  القانونية 
- امارة دبي - موديل ال�شنع 2015( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من 
م�شروفات ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية 

، مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
اخطار عديل بالن�شر

   رقم 2018/3973   
 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي

املخطر اليه:حازم من�شور بريك  - �شوري اجلن�شية 
جمهول حمل القامة

فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
اق�شاها  الفا ومائة وت�شعة وثمانون درهما( وذلك يف مدة  )55.189( درهم )خم�شة وخم�شون 
كافة  اتخاذ  اىل  ا�شفن  ن�شطر  �شوف  وال  العديل  الخطار  هذا  ا�شتالم  تاريخ  من  اي��ام  �شبعة 
 - رق����م:75383  لوحة   - ا�شود   - �شريوكي  جراند  )جيبب  ال�شيارة  ببيع  القانونية  الج���راءات 
خ�شو�شي - كود O  - امارة دبي - موديل ال�شنع 2009( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما 
ينتج عن ذلك من م�شروفات ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون 

املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اخطار عديل بالن�شر
   رقم 2018/3986   

 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي
املخطر اليه:ح�شن علي قمرب حممد  - اماراتي اجلن�شية 

جمهول حمل القامة
فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
)73.260( درهم )ثالثة و�شبعون الفا ومائتان و�شتون درهما( وذلك يف مدة اق�شاها �شبعة ايام 
الجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  ا�شفن  ن�شطر  �شوف  وال  العديل  الخطار  هذا  ا�شتالم  تاريخ  من 
القانونية ببيع ال�شيارة )هوندا اكورد - ا�شود - لوحة رقم:23243 - خ�شو�شي - كود J  - امارة 
دبي - موديل ال�شنع 2009( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�شروفات 
ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ 

كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
اخطار عديل بالن�شر

   رقم 2018/3988   
 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي

املخطر اليه:عي�شى خمي�س مبارك فرحان  - اماراتي اجلن�شية 
جمهول حمل القامة

فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
)56.455( درهم )�شتة وخم�شون الفا واربعمائة وخم�شة وخم�شون درهما( وذلك يف مدة اق�شاها 
كافة  اتخاذ  اىل  ا�شفن  ن�شطر  �شوف  وال  العديل  الخطار  هذا  ا�شتالم  تاريخ  من  اي��ام  �شبعة 
الج��راءات القانونية ببيع ال�شيارة )ليكز�س اي ا�س 250 - رمادي اللون - لوحة رق��م:28330 - 
خ�شو�شي - كود O  - امارة دبي - موديل ال�شنع 2009( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما 
ينتج عن ذلك من م�شروفات ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون 

املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اخطار عديل بالن�شر
   رقم 2018/3977   

 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي
املخطر اليه:�شركة ايه بي اي ا�س لتجارة املعادن �س.ذ.م.م 

جمهول حمل القامة
ذمته  يف  امل��رت���ش��د  املبلغ  ���ش��داد  وب�����ش��رورة  ب��ال��وف��اء  ويكلفه  ال��ي��ه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��ان 
درهما( وذلك يف مدة  واثنا وع�شرون  الفا وثالثمائة  )اربعة وثمانون  درهم  وقدره )84.322( 
اق�شاها �شبعة ايام من تاريخ ا�شتالم هذا الخطار العديل وال �شوف ن�شطر ا�شفن اىل اتخاذ 
لوحة  ل��وؤل��وؤي-  ابي�س   - ا�شتي�شن  فورت�شرن  )تويوتا  ال�شيارة  ببيع  القانونية  الج���راءات  كافة 
رق��م:74075 - خ�شو�شي - كود Q  - امارة دبي - موديل ال�شنع 2013( واملرهونة للمنذر مع 
حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�شروفات ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 

175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
اخطار عديل بالن�شر

   رقم 2018/3993   
 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي

املخطر اليه:ا�شالم احمد عبداملعبود حممد  - م�شر اجلن�شية 
جمهول حمل القامة

فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
اق�شاها  وذلك يف مدة  درهما(  وثمامنائة وثالثة ع�شر  الفا  )�شبعة وثالثون  درهم   )37.813(
كافة  اتخاذ  اىل  ا�شفن  ن�شطر  �شوف  وال  العديل  الخطار  هذا  ا�شتالم  تاريخ  من  اي��ام  �شبعة 
الجراءات القانونية ببيع ال�شيارة )تويوتا كامري - ر�شا�شي - لوحة رقم:87482 - خ�شو�شي 
F - امارة دبي - موديل ال�شنع 2013( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن  - كود 
ذلك من م�شروفات ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت 

التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1537  جتاري جزئي
�س.ذ.م.م  الفنية  والعمال  التنظيف  خلدمات  ومعروف  �شهيد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  الدين  معن  حممد  �شهيد  ال�شالم  �شهيد   -2
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  بابلو قد  ايفاجنيلن بوجوجن 
عليه مببلغ وقدره )14150( درهم والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2018/6/26 ال�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اخطار عديل بالن�شر
   رقم 2018/3978   

 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي
املخطر اليه:فران�شي�س فون مورينو بولبولن  - الفلبن اجلن�شية 

جمهول حمل القامة
فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
)76.620( درهم )�شتة و�شبعون الفا و�شتمائة وع�شرون درهما( وذلك يف مدة اق�شاها �شبعة ايام 
الجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  ا�شفن  ن�شطر  �شوف  وال  العديل  الخطار  هذا  ا�شتالم  تاريخ  من 
القانونية ببيع ال�شيارة )هوندا �شيتي - رمادي - لوحة رقم:83105 - خ�شو�شي - كود C - امارة 
دبي - موديل ال�شنع 2016( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�شروفات 
ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ 

كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اخطار عديل بالن�شر
   رقم 2018/3980   

 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي
املخطر اليه:فار�س بن الهادي احلواجي  - تون�س اجلن�شية 

جمهول حمل القامة
فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
)78.867( درهم )ثمانية و�شبعون الفا وثمامنائة و�شبعة و�شتون درهما( وذلك يف مدة اق�شاها 
كافة  اتخاذ  اىل  ا�شفن  ن�شطر  �شوف  وال  العديل  الخطار  هذا  ا�شتالم  تاريخ  من  اي��ام  �شبعة 
 - رق�����م:97925  ل��وح��ة   - ف�شي   - اك�����س  كيه  ام  )لينكولن  ال�شيارة  ببيع  القانونية  الج����راءات 
خ�شو�شي - كود K - امارة دبي - موديل ال�شنع 2013( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما 
ينتج عن ذلك من م�شروفات ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون 

املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اخطار عديل بالن�شر
   رقم 2018/3981   

 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي
املخطر اليه:حممد ما ميكواتى بوتاكاتو فالبيل  - هندي اجلن�شية 

جمهول حمل القامة
فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
)72.316( درهم )اثنان و�شبعون الفا وثالثمائة و�شتة ع�شر درهما( وذلك يف مدة اق�شاها �شبعة 
ايام من تاريخ ا�شتالم هذا الخطار العديل وال �شوف ن�شطر ا�شفن اىل اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية ببيع ال�شيارة )هوندا �شيفيك - ابي�س - لوحة رقم:50878 - خ�شو�شي - كود I - امارة 
دبي - موديل ال�شنع 2014( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�شروفات 
ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ 

كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
اخطار عديل بالن�شر

   رقم 2018/3982   
 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي

املخطر اليه:جهايزيل جوي بريانا كالبن  - الفلبن اجلن�شية 
جمهول حمل القامة

فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
ايام  �شبعة  اق�شاها  وذل��ك يف مدة  درهما(  وت�شعة ع�شر  الفا  )واح��د وثالثون  دره��م   )31.019(
الجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  ا�شفن  ن�شطر  �شوف  وال  العديل  الخطار  هذا  ا�شتالم  تاريخ  من 
القانونية ببيع ال�شيارة )هوندا �شيتي - ف�شي - لوحة رقم:87446 - خ�شو�شي - كود L - امارة 
دبي - موديل ال�شنع 2014( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�شروفات 
ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية ، مع حفظ 

كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اخطار عديل بالن�شر
   رقم 2018/3984   

 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي
املخطر اليه:عالء عبدالوهاب الهندي  - فل�شطن اجلن�شية 

جمهول حمل القامة
فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
)103.682( درهم )مائة وثالثة الف و�شتمائة واثنتن وثمانون درهما( وذلك يف مدة اق�شاها 
كافة  اتخاذ  اىل  ا�شفن  ن�شطر  �شوف  وال  العديل  الخطار  هذا  ا�شتالم  تاريخ  من  اي��ام  �شبعة 
الج��راءات القانونية ببيع ال�شيارة )تويوتا فورت�شرن - ا�شود - لوحة رق��م:49068 - خ�شو�شي 
- كود D - امارة دبي - موديل ال�شنع 2015( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن 
ذلك من م�شروفات ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت 

التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اخطار عديل بالن�شر
   رقم 2018/3985   

 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي
املخطر اليه:كاظم اولو�شيجون اواتوبو  - نايجريي اجلن�شية 

جمهول حمل القامة
فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
اق�شاها  مدة  يف  وذل��ك  درهما(  و�شتون  و�شتة  وخم�شمائة  الفا  و�شتون  )اثنان  دره��م   )62.566(
كافة  اتخاذ  اىل  ا�شفن  ن�شطر  �شوف  وال  العديل  الخطار  هذا  ا�شتالم  تاريخ  من  اي��ام  �شبعة 
الجراءات القانونية ببيع ال�شيارة )تويوتا فورت�شرن ا�شتي�شن- ا�شود اللون - لوحة رقم:29487 
- خ�شو�شي - كود R - امارة دبي - موديل ال�شنع 2009( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما 
ينتج عن ذلك من م�شروفات ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون 

املعامالت التجارية ، مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   

اخطار عديل بالن�شر
   رقم 2018/3975   

 املخطر:بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع - بوكالة املحامية:رميا اجلر�شي
املخطر اليه:�شركة ريت�س لتاأجري ال�شيارات �س.ذ.م.م   

جمهول حمل القامة
فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته وقدره 
)99.450( درهم )ت�شعة وت�شعون الفا واربعمائة وخم�شون درهما( وذلك يف مدة اق�شاها �شبعة 
ايام من تاريخ ا�شتالم هذا الخطار العديل وال �شوف ن�شطر ا�شفن اىل اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية ببيع ال�شيارة )هيونداي اك�شنت- ابي�س اللون - لوحة رقم:78436 - خ�شو�شي - كود 
Q - امارة دبي - موديل ال�شنع 2016( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من 
م�شروفات ق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية 

، مع حفظ كافة حقوق املخطر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1762  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/�شمان للمقاولت �س.ذ.م.م وميثلها مديرها بلعبا�س بن ابراهيم 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بي�شة ل�شناعة احلديد �س.ذ.م.م وميثله:علي 
ابراهيم حممد احلمادي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  بالزام املدعي 
عليه باداء مبلغ وقدره )57.018( درهم وذلك مبوجب ال�شيك رقم )100255( مع 
الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف:2016/9/30 والزام 
املتنازع �شده بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
مكلف  فاأنت  لذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�شاعة:08:30�س  امل��واف��ق:2018/7/4 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12357 بتاريخ 2018/6/21   
 5EB الوحدة رقم  4302 والكائنة يف  . رخ�شة رقم  م ح(   ال�شناعية )�س  �شركة احللول 
546-  املنطقة احل��رة مبطار دبي – دبي – دول��ة الم��ارات العربية املتحدة – واملرخ�شة 
لدى �شلطة املنطقة احلرة مبطار دبي  مبوجب هذا تعلن �شركة احللول ال�شناعية )�س م ح( 
للكافة عن قرار جمل�س ادارتها ال�شادر بتاريخ 19-05-2018 ب�شاأن الغاء الرخ�شة وحل 
ال�شركة  وفقا لهذا تهيب ال�شركة باأي طرف معني بالمر ولديه اي مطالبات او اعرتا�شات 
14 يوم من تاريخ العالن وذلك عن طريق الربيد  يف مواجهتها عليه تقدمي ذلك خالل 

امل�شجل او الت�شال ب : ال�شيدة / فيناكاتا �شوبرا مانيان كري�شنان 
ا�شم ال�شركة / احللول ال�شناعية �س م ح 

�س . ب / - 95463دبي – المارات العربية املتحدة 
فاك�س / 5588206-04     هاتف /  04-5588204

 inf@youssryauditing.com / الربيد اللكرتوين
العنوان / مكتب 703 – اونتاريو تاور - �س العمال - اخلليج التجاري – بر دبي – دبي 

املتحدة العربية  – المارات 

ا�شعار ت�شفية



ثقافة وفن�ن

30
»اأبو غزالة« يعلن عن اإن�شاء اأورك�شرتا يف فل�شطني 

 •• عمان –الفجر: 

اأعلن �شعادة الدكتور طالل اأبو غزالة عن عدة مبادرات من �شاأنها اأن تخدم 
يف  للمو�شيقى  الأط��ف��ال  لتعليم  وم��در���ش��ة  وطنية،  اأورك�����ش��رتا  اإن�����ش��اء  فكرة 

فل�شطن. 
واأك����د ال��دك��ت��ور اأب���و غ��زال��ة ع��ل��ى اأن وج���ود اأورك�����ش��رتا م��ن ���ش��ب��اب و�شابات 
حفظ  جهد  اإىل  ت�شاف  وطنهم  با�شم  امل�����ش��ارح  يف  وم�شاركتهم  فل�شطن، 

املو�شيقى  ك��ون  للتاأثري،  وك���اأداة  الهوية  ع��ن  كتعبري  الفل�شطينية،  الهوية 
و�شيلة ن�شالية. 

برئا�شة  الفل�شطيني  والتعليمي  الرتبوي  للوفد  ا�شتقباله  خالل  ذلك  جاء 
وكيل وزارة الرتبية والتعليم العايل عطوفة الدكتور ب�شري ال�شالح.

وق���رر ال��دك��ت��ور اأب���و غ��زال��ة رع��اي��ة امل��در���ش��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��درام��ا واملو�شيقى 
املو�شيقى  لتعليم  خا�شة  مدر�شة  وهي  الالزمة،  املعدات  بجميع  وجتهيزها 
رام اهلل،  الأطفال يف فل�شطن، مقّرها احل��ايّل يف مدينة  ومفتوحة جلميع 

و�شي�شار بعد ذلك اإىل نقلها ملدينة القد�س.  
كما قرر الدكتور اأبو غزالة اتخاذ عدة خطوات عملية ومت�شارعة ت�شب يف 

اإجناح هذه املطالب الإن�شانية امل�شروعة لل�شعب الفل�شطيني:
الأردن  يف  للمو�شيقى  الوطني  املعهد  باأ�شاتذة  الإمكان،  قدر  • ال�شتعانة، 
طالل  جم��م��وع��ة  تتحّمل  واأن  فل�شطن،  يف  املو�شيقى  وت��دري�����س  ل��ت��دري��ب 
جمهورية  اإىل  لالأورك�شرتا  زي��ارة  لأّول  ذلك.• الرتتيب  تكلفة  غزالة  اأب��و 
ال�شن ال�شعبية، وتليها زيارات اإىل هنغاريا وجمهورية كازخ�شتان وعّدة دول 

اأخرى.
اأمناء  جمل�س  غزالة  اأبو  الدكتور  يرتاأ�س  باأن  الوفد  دعوة  على  • املوافقة 
الدكتور  واأ���ش��ار  امل��در���ش��ة.  ل��ه��ذه  التابعة  فل�شطن  يف  الأوىل  الأورك�����ش��رتا 
املبا�شر  بالبث  الإلكرتوين اخلا�س  الرابط  تثبيت  �شيتم  اأنه  اإىل  اأبو غزالة 
)Live Streaming( لإذاعة طالل اأبو غزالة لالأعمال والّثقافة من 
خالل حجز مكان له على املواقع الإلكرتونّية يف فل�شطن. ليتاح لهم جمال 

ال�شتماع للمو�شيقى الكال�شيكية التي تبثها الإذاعة على مدار ال�شاعة.

وفق اتفاقية مع دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي

املتحف الربيطاين يطلق ا�شم ال�شيخ زايد على قاعة تاريخ الزراعة يف اأوروبا وال�شرق الأو�شط 
•• اأبوظبي-الفجر:

ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  ا�شم  الربيطاين  املتحف  اأطلق   
زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، على قاعة تاريخ 
اأوروب���ا وال�شرق الأو���ش��ط، وذل��ك بعد التفاقية  ال��زراع��ة يف 
التي اأبرمتها دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي مع املتحف، 
وذلك تقديراً جلهود الوالد املوؤ�ش�س يف دعم التنوع الزراعي 
حما�شيل  تنتج  اأنظمة  اإىل  ال�شحاري  وحتويله  الدولة  يف 

زراعية.
اأقيمت  خا�شة  احتفالية  يف  اليوم  التفاقية  توقيع  وج��رى 
املتحدة، حيث  يف مقر املتحف الربيطاين يف لندن باململكة 
املبارك، رئي�س  وقع التفاقية كل من معايل حممد خليفة 
في�شر، مدير  وهارتوج  اأبوظبي،   - وال�شياحة  الثقافة  دائرة 
غبا�س،  �شعيد  �شيف  ���ش��ع��ادة  بح�شور  ال��ربي��ط��اين،  املتحف 
– اأبوظبي، و�شعادة �شليمان  وكيل دائرة الثقافة وال�شياحة 
حامد املزروعي، �شفري دولة الإمارات العربية املتحدة لدى 

جمل�س  رئي�س  لم��ربت،  ريت�شارد  وال�شري  املتحدة،  اململكة 
اأمناء املتحف الربيطاين. 

»قاعة  با�شم  القاعة  ت�شمية  اإع���ادة  على  التفاقية  وتن�س 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان لأوروبا وال�شرق الأو�شط«، 
حيث ت�شرد القاعة تاريخ تطور الزراعة عرب العامل وما نتج 
مهد  وح�شاري  واقت�شادي  وثقايف  اجتماعي  منو  من  عنها 
تتوج  كما  ال��ي��وم.  نعرفه  كما  احل��دي��ث  ال��ع��امل  ت�شكيل  اإىل 
التفاقية تاريخ التعاون الطويل بن املوؤ�ش�شتن العريقتن 

يف املجالت الثقافية والفنية وال�شياحية.
وقال معايل حممد بن خليفة املبارك، رئي�س دائرة الثقافة 
وال�شياحة - اأبوظبي: »يف هذا العام، عام زايد، يحتفي �شعب 
الإمارات باإرث الوالد املوؤ�ش�س، ويفتخر اأبناء الإمارات بالإرث 
احل�شاري الذي تركه لنا، وتقديراً منا لروؤيته احلكيمة يف 
ال�شامية يف  ملهمته  نه�شتها، وتكرمياً  وبناء  الدولة  تاأ�شي�س 
اإقامة ج�شور التوا�شل بن الدول يف جميع اأ�شقاع املعمورة، 

اأكرب  اإح����دى  ت�شمية  ع��ل��ى  ال��ربي��ط��اين  امل��ت��ح��ف  م��ع  اتفقنا 
واإرث  تاريخ  ت�شتك�شف  التي  القاعة  وه��ي  باإ�شمه،  القاعات 
املتناهي على  وت��اأث��ريه��ا غ��ري  ال��زراع��ة،  الأو���ش��ط يف  ال�شرق 
العامل. وياأتي اختيارنا لهذه القاعة �شمن اجلهود الرامية 
ال�شيخ  اأّداه  ال��ذي  امل��ح��وري  ال��دور  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل 
زايد يف احلفاظ على املمار�شات الزراعية والثقافة املرتبطة 
اإىل تنمية املجتمعات و�شاهمت يف ازدهارها.  اأدت  بها والتي 
كما اأننا �شعداء بتعزيز ال�شجل احلافل من التعاون املوؤ�ش�شي 
اإىل  الرامية  دائرتنا  ر�شالة  اإطار  املتحف الربيطاين يف  مع 
اإقامة �شراكات وثيقة مع املوؤ�ش�شات الرائدة يف العامل ككل.« 
اإنه  وب��دوره، قال هارتوج في�شر، مدير املتحف الربيطاين: 
– اأبوظبي  اأن تختار دائرة الثقافة وال�شياحة  ل�شرف كبري 
اإعادة ت�شمية القاعة با�شم املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل ن��ه��ي��ان. ون��وؤك��د اأّن امل��ت��ح��ف ال��ربي��ط��اين ي��ق��وم ع��ل��ى مد 
ج�شور احلوار والرتابط بن ثقافات العامل، وهذا ما ت�شعى 
القاعة بدورها اإىل اإظهارها من خالل ت�شليط ال�شوء على 
ال�شرق الأو�شط وتاأثريها على  الزراعة يف  ا�شتك�شاف تطور 
ال��ع��امل. كما وتعك�س ه��ذه التفاقية  ث��م على  اأوروب����ا، وم��ن 
الربيطاين  املتحف  تربط  التي  املتميزة  التعاون  ع��الق��ات 
مع دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي، وبخا�شة اأنها تاأتي 
يف عام مميز وهام بالن�شبة لدولة الإمارات العربية املتحدة 

وهو »عام زايد«. 
بن  زاي��د  ال�شيخ  »معر�س  با�شم  القاعة  ت�شمية  اإع��ادة  وتاأتي 
�شلطان اآل نهيان لأوروبا وال�شرق الأو�شط« عرفاناً باللتزام 
الذي ق�شى ال�شيخ زايد حياته �شعياً لتحقيقه وهو احلفاظ 
الف�شل  �شاحب  ك��ان  زاي��د  فال�شيخ  والثقافة.  ال��رتاث  على 
الأول يف بدء التنقيب عن الآثار يف دولة الإمارات قبل نحو 
50 عاماً. ف�شاًل عن ذلك كان م�شوؤوًل عن تاأ�شي�س متحف 
العن، املتحف الأول يف دولة الإم��ارات وذلك بالتزامن مع 
ج�شور  اإقامة  باأهمية  الرا�شخة  ولقناعته  الحت��اد.  تاأ�شي�س 
املغفور  العامل، وحر�س  الثقايف بن دول وحكومات  احل��وار 
له ال�شيخ زايد بتوطيد عالقات ثقافيًة را�شخة مع العديد 
اأخ��رى، مت تخ�شي�س  العامل. ومن ناحية  ال��دول حول  من 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  »ق��اع��ة  يف  خ��ا���س  رك���ن 
لأوروبا وال�شرق الأو�شط« يف املتحف الربيطاين ل�شتك�شاف 
تطور الزراعة يف احلقبة التاريخية التي متتد ما بن عام 

امليالد«. قبل   8،00 عام  اإىل   10،000
بن  التعاون  من  احلافل  لل�شجل  ا�شتكماًل  التفاقية  تاأتي 

اأبوظبي   – وال�شياحة  الثقافة  ودائ���رة  الربيطاين  املتحف 
والذي بداأ عام 2009 عندما عملت املوؤ�ش�شتان على تطوير 
الثقافية يف  املنطقة  الذي يعد حمور  الوطني  زايد  متحف 

جزيرة ال�شعديات،
املمكنة  الدعم  �شبل  بتقدمي كل  الربيطاين  املتحف  قام  اإذ   
املتحف  مقتنيات  ج��م��ع  يف  امل�����ش��اع��دة  م��ن  ب��داي��ًة  للم�شروع 
اإع����ادة ت�شمية  و���ش��وًل اإىل ت��دري��ب ال���ك���وادر. وف�����ش��اًل ع��ن 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  »معر�س  با�شم  املعر�س 
لأوروبا وال�شرق الأو�شط«، تن�ّس التفاقية على اإبرام اتفاقية 
اإعارة تقت�شي بعر�س مقتنيات مهمة من جمموعة مقتنيات 
الوطني  زاي��د  الربيطاين يف �شالت عر�س متحف  املتحف 
عند افتتاحه. حيث �شتعر�س املقتنيات املعارة مع جمموعة 

متحف زايد الوطني و�شمن �شياق �شرده املتحفي. 
يف  الأب���رز  املتحف  �شي�شبح  الوطني  زاي��د  متحف  اأن  يذكر 
اآخراً ي�شاف اإىل اإجنازات الدولة.  الدولة و�شرحاً ح�شارياً 
م��ن خالل  الإم�����ارات  دول���ة  تاأ�شي�س  ق�شة  امل��ت��ح��ف  وي�����ش��رد 

زاي���د وح��ي��ات��ه واإجن���ازات���ه ودوره  ال�شيخ  ���ش��رية  ا���ش��ت��ع��را���س 
املحوري يف توحيد الدولة، 

ف�����ش��اًل ع��ن ت�شليط ال�����ش��وء ع��ل��ى ت��اري��خ اأر�����س الإم�����ارات 
خمتلف  يف  ال��ع��امل  دول  اإىل  بالن�شبة  واأهميتها  و�شالتها 

الع�شور التاريخية. 
يف  م�شبوق  غري  ثقايف  م�شروع  الوطني  زاي��د  متحف  ويعد 

تاريخ الدولة من حيث حجمه ونطاقه. 
و�شيقوم املتحف مع املعامل املجاورة له يف املنطقة الثقافية 
ومتحف  اأبوظبي  اللوفر  متحف  مثل  ال�شعديات  جزيرة  يف 
جوجنهامي اأبوظبي بتقدمي جتربٍة ثقافيٍة اأ�شيلة ل مثيل 

لها. 
الثقافة  دائ��رة  فيها  تتعاون  التي  الأوىل  امل��رة  لي�شت  وه��ذه 
وال�شياحة – اأبوظبي مع املتحف الربيطاين اإذ كان بينهما 
»روائ���ع بالد  امل��ع��ار���س مثل معر�س  م��ن  العديد  ت��ع��اوٌن يف 
الرافدين« عام 2011، ومعر�س »100 قطعة فنية حتكي 

تاريخ العامل« عام 2014.

بدء تنفيذ م�شروع »اليدار« يف ن�شخته الثانية احتفاء مبئوية ال�شيخ زايد
اأعلن املكتب الثقايف ل�شمو ال�شيخة منال 
ب��ن��ت حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت��وم عن 
اليدار« يف ن�شخته   « بدء تنفيذ م�شروع 
مبئوية  العام  ه��ذا  حتتفي  التي  الثانية 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 
ث��راه«.وي��ت��م تنفيذ  » ط��ي��ب اهلل  ن��ه��ي��ان 
امل�������ش���روع وه����و مب��ث��اب��ة ج����داري����ة فنية 
���ش��ع��ار »عام  140 م���رتا حت���ت  ط��ول��ه��ا 
اأعمال فنية عديدة  زايد« وي�شتمل على 
اأكرث  مدى  على  فيها  ت�شارك  ومتنوعة 
الفنون  كلية  م��ن  طالبة   22 �شهر  م��ن 
وال�شناعات الإبداعية بجامعة زايد فرع 
دبي حيث تعرب هذه الأعمال عن اأربعة 
قيم  من  م�شتوحاة  رئي�شية  مو�شوعات 
تعاىل  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  واهتمامات 
هي  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
والتنمية  ال�شتدامة  الح��رتام  احلكمة 

الب�شرية.
وكانت حرم �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 
وزير �شوؤون الرئا�شة �شمو ال�شيخة منال 
رئي�شة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بنت 
جمل�س الإمارات للتوازن بن اجلن�شن 
اأطلقت  ل��ل��م��راأة..  دب��ي  موؤ�ش�شة  رئي�شة 
»اليدار«  م�شروع  م��ن  الثانية  الن�شخة 
مرور  ذك���رى  مبنا�شبة  امل��ا���ش��ي  ال�شهر 
ال�شيخ  له  املغفور  ميالد  على  عام  مائة 
اهلل  ن��ه��ي��ان« طيب  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
ث���راه« وال��ت��ي ت�����ش��ادف 6 م��اي��و مواكبة 
لإحتفالت الدولة بهذه املنا�شبة ملا ميثله 
الوالد املوؤ�ش�س من قيمة وقامة وطنية 

عظيمة لدى كل اإماراتي وما يحظى به 
العاملي  امل�شتوى  على  وتقدير  حب  من 
ب�شفحات  له  املغفور  �شجل  يزخر  حيث 
الوطنية  الإجن����ازات  م��ن  نا�شعة  ث��ري��ة 

التي �شطرها التاريخ باأحرف من نور.
على  الفني  العمل  ه��ذا  ع��ر���س  و�شيتم 
لل�شيدات  دب��ي  لنادي  اخلارجي  اجل��دار 
املقبل  اأغ�شط�س   6 ي��وم  ج��م��ريا  ب�شارع 
ت���زام���ن���ا م���ع ذك�����رى ت��ول��ي��ه رح���م���ه اهلل 
مقاليد احلكم يف اإمارة اأبوظبي وي�شتمر 
الفر�شة  لإتاحة  كامل  ع��ام  مل��دة  عر�شه 
اأمام اأكرب عدد من املواطنن واملقيمن 
والزوار لالإطالع على م�شرية واإجنازات 
الوالد املوؤ�ش�س وجناحات دولة الإمارات 
امل��ج��الت م��ن خ���الل اللوحات  يف ك��اف��ة 
امل�شروع  ه�����ذا  ي�����ش��م��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ف��ن��ي��ة 
ال����ذي ���ش��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة م��ت��ح��ف مفتوح 
ل��ل��ج��م��ه��ور وم��ت��ذوق��ي ال��ف��ن م���ن كافة 
الب�شتكي  املها  العمرية.وقالت  الفئات 
ال�شيخة  ل�شمو  ال��ث��ق��ايف  املكتب  م��دي��رة 
منال بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم اإن 
�شتكون  للم�شروع  املكونة  الأعمال  كافة 
تعرب  متنوعة  فنية  ل��وح��ات  ع��ن  ع��ب��ارة 
املخل�شة  اجل��ه��ود  ع��ن  ال��ط��ال��ب��ات  فيها 
للمغفور له ال�شيخ زايد يف تاأ�شي�س دولة 
بالعطاء  احل��اف��ل��ة  وم�شريته  الإم�����ارات 
واإجنازاته  والقومي  الوطني  العمل  يف 
ب��دءا من  واملجالت  امليادين  يف خمتلف 
اه��ت��م��ام��ه ب��الإن�����ش��ان ب��اع��ت��ب��اره ال���رثوة 
اإىل  و�شول  والتنمية  للبناء  احلقيقية 
الدولة  ت�شهدها  التي  ال�شاملة  النه�شة 

تعرب  بحيث  القطاعات  ك��اف��ة  يف  حاليا 
وتراثه  املا�شي  ع��ن عبق  الأع��م��ال  ه��ذه 
احلديثة. النه�شة  معامل  م��ع  الأ�شيل 
واأ���ش��اف��ت اأن ال��وال��د امل��وؤ���ش�����س ت��رك لنا 
اإرثا كبريا من القيم واملعاين الإن�شانية 
والإجنازات التي �شملت خمتلف مظاهر 
اإلهام  م�شدر  جميعها  وت�شكل  احل��ي��اة 
ال�����ش��ب��اب لإن���ت���اج وتقدمي  ل��ل��م��وه��وب��ن 
اأعمال اإبداعية فنية ولهذا فاإن م�شروع 
»ال���ي���دار« ه��و مب��ث��اب��ة من�شة ي��ع��رب من 
نف�شه  ع����ن  اجل����دي����د  اجل���ي���ل  خ���الل���ه���ا 
اأن  الفنية.واأكدت  واإب��داع��ات��ه  وطاقاته 
�شمو  وال���ت���زام  اه��ت��م��ام  يعك�س  »ال���ي���دار« 
ال�����ش��ي��خ��ة م��ن��ال ب��ن��ت حم��م��د ب��ن را�شد 
للموهوبن  ورعايتها  بالفن  مكتوم  اآل 
يف ال���دول���ة م���ن خ����الل م����ب����ادرات فنية 
الثقايف  املكتب  ينفذها  عديدة  وثقافية 
ل�����ش��م��وه��ا ت���اأك���ي���دا ع��ل��ى م���رون���ة الفن 
املختلفة  امل��و���ش��وع��ات  م��ع  ال��ت��ف��اع��ل  يف 
عديدة  فنية  ب��و���ش��ائ��ل  عنها  وال��ت��ع��ب��ري 
والثقايف  ال��ف��ن��ي  امل�شهد  رف���د  يف  ت�شهم 
اإىل  م�شرية  ل���الإب���داع..  م��ت��ع��ددة  ب�شور 
للم�شروع  احل����ايل  ال���ع���ام  دورة  اأه��م��ي��ة 
كونها  اإ�شتثنائي  اإل��ه��ام  م��ن  وماحتمله 
تقام حتت �شعار »عام زايد« وتتمحور كل 
متيز  ا�شتثنائي  قائد  حول  مو�شوعاته 
ا�شتطاع  الثاقبة التي  باحلكمة والروؤية 
من خاللها وبجهوده املخل�شة اأن ينقل 
هذه الدولة الفتية حديثة التاأ�شي�س اإىل 

م�شاف الدول املتقدمة.
امل�������ش���روع مي��ث��ل ج�����زءا من  اأن  وق���ال���ت 

الفنون  كلية  لطالبات  التعليمي  امل�شاق 
زايد  بجامعة  الإب��داع��ي��ة  وال�����ش��ن��اع��ات 
ف���رع دب���ي ق��ب��ل ت��خ��رج��ه��ن وي��ع��د ثمرة 
بن  ال�شرتاتيجية  وال�شراكة  للتعاون 
املكتب الثقايف ل�شمو ال�شيخة منال بنت 
حممد بن را�شد اآل مكتوم وجامعة زايد 
للطالبات  يتيح  حيث  اأهميته  يوؤكد  ما 
وطاقاتهن  مهاراتهن  لإب���راز  الفر�شة 
الإب���داع���ي���ة وجت�����ش��ي��ده��ا يف ع��م��ل فني 

كبري.
واأو�شحت الب�شتكي اأن اجلدارية الفنية 
ت�شتمل على 6 اأجزاء متتالية ت�شم كل 
منها جمموعة من الر�شومات واللوحات 
الفنية املعربة عن كل منها هي ال�شحراء 
والنخيل وال�شقر �شجر الغاف ومظاهر 

النه�شة ال�شاملة احلالية والبحر.
من جانبها عربت اآن ماري ريني عميدة 
الإبداعية  وال�����ش��ن��اع��ات  ال��ف��ن��ون  ك��ل��ي��ة 
لل�شراكة  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ع��ن  زاي���د  ب��ج��ام��ع��ة 
ال�شيخة  ل�����ش��م��و  ال���ث���ق���ايف  امل��ك��ت��ب  ب���ن 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  بنت حممد  م��ن��ال 
وجامعة زايد يف الن�شخة الثانية مل�شروع 
»اليدار« واختيار طالبات الكلية لإجنازه 
التي  الأرب����ع����ة  امل��وا���ش��ي��ع  واأن  خ��ا���ش��ة 
جوهرية  قيما  مت��ث��ل  ح��ول��ه��ا  ي��ت��م��ح��ور 
والقيادية  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  يف 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  للمغفور 
اأ�ش�س  رئي�شية  مقومات  اأنها  كما  نهيان 
ع��ل��ي��ه��ا دول����ة الحت�����اد وان��ط��ل��ق��ت منها 
م�شريتها يف توا�شل ع�شوي بن املا�شي 
واحل��ا���ش��ر وامل�����ش��ت��ق��ب��ل وب��ال��ت��ايل فهي 

و�شحذ  الطالبات  لإل��ه��ام  خ�شبة  اأر����س 
اإن هذا  م��واه��ب��ه��ن الإب���داع���ي���ة. وق��ال��ت 
النوع من الأن�شطة يعزز دور الفنون يف 
حياتنا ول �شيما الفن املت�شل باجلمهور 
الطالبات  مي���ن���ح  اأن������ه  ك���م���ا  م���ب���ا����ش���رة 
ت�شكيلية  ت��ق��ن��ي��ات  ل��ت��ج��ري��ب  ال��ف��ر���ش��ة 
جديدة وا�شتخدامها �شمن �شياق ثقايف 
معا�شر.. م�شرية اإىل اأن »اليدار« ي�شاهم 
يف اإيجاد بيئة عمل للطالبات ت�شجعهن 
على التعاون والعمل اجلماعي ل�شتثمار 
الت�شكيل  يف  امل���خ���ت���ل���ف���ة  م����ه����ارات����ه����ن 
فني  منجز  اإىل  وترجمتها  والت�شميم 
ي���رتك اآث����اره اجل��م��ال��ي��ة ع��ل��ى اجلمهور 
اأنه يعزز  الوا�شع مبختلف �شرائحه كما 
الطالبات  لدى  املجتمعي  العمل  ثقافة 
لإبداع  وم��ه��ارات��ه��ن  مواهبهن  وي�شحذ 
كذلك  يعد  وه��و  اجلمهور  يخاطب  فن 

خطوة مهمة يف جمال التعلم.

واأ�شادت اآن ماري ريني بفكرة اجلدارية 
منوهة مبا �شتعك�شه لدى اكتمالها من 
بها  التي تتمتع  الفنية  امللكات واملهارات 
حت�شيلهن  ���ش��ق��ل��ه��ا  وال���ت���ي  ال��ط��ال��ب��ات 
ح���ي���ث فتحت  ب���اجل���ام���ع���ة  الأك�����ادمي�����ي 
اأو����ش���ع للمعرفة  اآف����اق  ع��ل��ى  م��دارك��ه��ن 
وعيهن  وع������ززت  اجل��م��ال��ي��ة  واخل������ربة 
وتوظيفها  ال��ف��ن��ون  ا���ش��ت��ث��م��ار  ب��ك��ي��ف��ي��ة 

خلدمة املجتمع.
اأطلقته  اأن م�شروع »اليدار« كانت  يذكر 
�شمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد 
2013 بهدف توفري  اآل مكتوم يف عام 
من  الإبداعية  للمواهب  رائ��دة  من�شات 
والثقافة  ال��ف��ن��ون  جم���الت  يف  ال�شباب 
وت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة الإم������ارات ك��ب��ل��د داعم 

لالإبداع واملبدعن.
طالبة   22 امل�شروع  تنفيذ  يف  وت�شارك 
الإبداعية  وال�����ش��ن��اع��ات  ال��ف��ن��ون  بكلية 

زاي��د فرع دبي هن »علياء علي  بجامعة 
القمزي واأمرية نا�شر الب�شتكي واأ�شماء 
بالرميثة  عي�شى  وعائ�شة  العبار  �شامل 
وع��ائ�����ش��ة ح�����ش��ن حم��م��د ودمي����ة يحيى 
باحل�شا وفاطمة �شعيد حممد وفاطمة 
الطنيجي  ���ش��امل  وغ��اي��ة  ح����ارب  �شعيد 
وح�شانة جالل عارف وح�شة عبدالكرمي 
الها�شمي  حممد  �شيد  وح�شة  الفهيم 
وخ����ول����ة ���ش��ع��ي��د امل����ه����ريي وم���ي���ث���اء بن 
ووملينا  املحمد  حممد  وميثاء  دميثان 
�شرفر مرمي �شلطان املناعي وموزة علي 
ورمي  الن�شار  ح�شن  ورفيعة  البدواوي 
و���ش��ي��خ��ة عبداهلل  ال����زرع����وين  حم���م���ود 
احلو�شني«. اإبراهيم  و�شيخة  العو�شي 

اإ���ش��راف فريق  ال��ط��ال��ب��ات حت��ت  وتعمل 
مي�شام  �شتيفان  م��ن  يتكون  الكلية  م��ن 
الأ�شتاذ م�شاعد واملدر�شتن اجلامعيتن 

العنود بوخما�س ودانة ن�شيف.
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قال ال�شاعر ويليام بتلر ييت�س اإن امل�شوؤولية تبداأ يف 
الأح��الم، ولكن هل تبداأ عالقات احلب يف الأحالم 
 On اأي�������ش���اً؟ ي��ت��ن��اول ال��ف��ي��ل��م ال��ه��ن��غ��اري امل���ذه���ل
الأفالم  اأحد  ُيعترب  الذي   ،Body and Soul
الناطقة بلغة اأجنبية الأكرث �شهرة بحق هذا العام، 
تعويذة  ل�شنع  وي�شتخدمه  ال��رق��ي��ق  امل��ف��ه��وم  ه���ذا 

فريدة �شاحرة.
 On Body and Soul فيلم  اأن  يف  ���ش��ك  ل 
جوائز  لأرب��ع  املر�شح  الذهبي،  ال��دب  جائزة  احلائز 
األك�شندرا  جن��م��ت��ه  )ن���ال���ت  اأوروب�����ي�����ة  ���ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
اأف�شل ممثلة رئي�شة(، ي�شّكل العمل  بوربيلي جائزة 
زمن  منذ  ُعر�س  الذي  ا�شتثناء  الأك��رث  الرومان�شي 

والذي يو�ّشع اآفاق التفكري بهدوء.
على غرار اأف�شل الأحالم التي تبدو ماألوفة اإل اأنها 
 On Body يخلط  عجيب،  نحو  على  خمتلفة 
ال�شينمائية  الب���ت���ك���ارات  مب���ه���ارة   and Soul
معدة  اأفكار  بنات  من  ا�شتثنائية  اأفكار  مع  املعروفة 

هذا العمل وحدها.
قّدمت  التي  اإنيدي،  اإلديكو  واأخرجته  الفيلم  كتبت 
 My لنا عام 1989 فيلمها الأوىل الذي ل ُين�شى
جائزة  حاز  والذي   ،Twentieth Century
التالية  اأعمالها  لكّن  )ك���ان(.  يف  الذهبية  الكامريا 
مل حتقق جناحاً دولياً، حتى اإن 18 �شنة تف�شل بن 

فيلمها الدرامي الأخري وهذا العمل.
الأفالم  اإنتاج  اإىل  املخرجة  �شّهل عودة هذه  لكن ما 
بتمّيز  تخلط  بب�شاطتها،  مذهلة  فكرة  ال�شينمائية 
تفيها  الأف����الم  وح��ده��ا  بطريقة  وال��ع��ادي  ال�شاحر 

حقها.
�ساحر

 On Body and ن�شتمتع اأوًل بال�شاحر مبا اأن
ب�شل�شلة  بل  ال�شخ�شيات  بت�شوير  يبداأ  ل   Soul
مايت  ال�شينمائي  امل�����ش��ّور  ب��اإب��داع  التقطها  خ��الب��ة 
هريباي. يقف ظبي مهيب وظبية مميزة وحدهما 
وتنت�شر  ال��ث��ل��ج  ي��ك�����ش��وه  خ����الب  ���ش��ت��وي  م�����ش��ه��د  يف 
ي��ق��ف��ان م��ع��ه��اً وج�شماهما  ال��ع��اري��ة،  الأ���ش��ج��ار  ف��ي��ه 
بتوا�شلهما  الب�شر  اإىل  اأق��رب  فيبدوان  متال�شقان، 

الوا�شح هذا.
موقع  ي��ب��دو  احل��ق��ي��ق��ي،  ال��ع��امل  اإىل  ننتقل  ع��ن��دم��ا 
باهتاً  ك��ب��رية،  م��دي��ن��ة  يف  م�شلخ  ال��رئ��ي�����س،  ال��ق�����ش��ة 
وعادياً باملقارنة. تنظر اإلينا الأبقار، التي �شرعان ما 
تنهي حياتها بطريقة وح�شية، كما نكت�شف، بعينن 

قلقتن راجيتن، كما لو اأنها تدرك ما ينتظرها.
يف الطابق الثاين، يقف اأندري )جيزا مورك�شانيي(، 
وهو رجل نحيل ملتٍح يعاين �شعفاً يف اإحدى ذراعيه، 
متاأماًل ما يحدث يف امل�شلخ بعينن جامدتن. اأندري 

مدير امل�شلخ وامل�شوؤول عن تنظيم هذه املجزرة.
يف هذا اليوم حتديداً، يتاأمل اأندري وجهاً مل ياألفه، 

حماوًل حتديد هوية تلك املراأة اخلجولة املرتددة. 
ماريا )بوربيلي( لي�شت موظفة، بل حمققة اجلودة 
اجلديدة التابعة للحكومة. ماريا امراأة دقيقة جداً 
يبدو اأنها تتمتع بقدرة مميزة على حتديد حمتوى 

الدهون على جوانب حلم البقر.
اأنهما  اإل  نالحظ نوعاً من الجن��ذاب بن الثنن، 
اأحدهما  م��ع  وي��ت��ع��اط��ي��ان  نف�شيهما  ع��ل��ى  منغلقان 
اأية  اإىل  اأنهما يفتقران  الآخر بتهذيب مبالغ. ومبا 
تتطور  ل  الدرد�شة،  يف  براعة  اأو  اجتماعية  مهارات 

اإىل  واأن���دري  ماريا  من  كل  ان�شحاب  مع  عالقتهما 
الو�شع يتبّدل  اأن هذا  اإل  املنف�شلة.  الفردية  حياته 

عندما يلعب القدر لعبته.
توؤدي �شرقة م�شحوق تزاوج احليوانات من بن كل 
الأ�شياء يف املذبح اإىل خ�شوع جميع موظفي امل�شلخ 
ا�شتق�شائية  نف�س  ع��امل��ة  خ��الل��ه  ت�شاألهم  لتحقيق 

تلقائياً عن اأحالمهم.
وهكذا يكت�شف اأندري وماريا اأنهما يريان احللم ذاته 
ذاتها  والظبية  الظبي  �شور  فيت�شاطران  ليلة.  كل 

التي ن�شاهدها يف م�شتهل الفيلم والتي نراها دورياً 
بعد هذه املرحلة.

كما نتوقع، ُيذهل هذا الكت�شاف اأندري وماريا على 
حد �شواء، لأنهما يجهالن ال�شبيل اإىل امل�شي قدماً، 

مع اأنهما ياأبيان جتاهل هذه امل�شاألة وتنا�شيها.
توؤدي القرارات التي يتخذانها ومدى ح�شا�شية هذه 
امل�شاألة اإىل تفاقم التوتر بينهما، ما يقدم دلياًل حياً 

على عمق تاأثري الأحالم فينا، �شئنا اأو اأبينا.

ب�ساطة وهدوء
رغ����م غ��ي��اب��ه��ا ع���ن الأف�������الم ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة )تعمل 
 In م�شل�شلة  م��ن  الهنغارية  الن�شخة  على  اأخ����رياً 
تبدو   ،)HBO ���ش��ب��ك��ة  ع��ل��ى   Treatment
املخرجة اإنيدي م�شيطرة متاماً على هذا الو�شيط. 
وي�شّكل عملها البطيء الهادئ منوذجاً لجتماع بناء 

الن�س املتقن واملخيلة ال�شتثنائية.
اإن���ي���دي مب�شاعدة  امل��م��ي��ز، حت��ظ��ى  ال��ع��م��ل  ه���ذا  ويف 
 On Body يخلط  فكما  ممثليها.  م��ن  ك��ب��رية 
and Soul احللم بالواقع، كذلك يجمع املمثالن 
بدون  والهاوي  املحرتف  الأ�شلوبن  بن  الرئي�شان 

اأي فوا�شل.
تتمتع بوربيلي، التي حازت جائزة الفيلم الأوروبي، 

مبقدرات احرتافية عالية.
جداً،  مقنعة  بطريقة  م��اري��ا  اب��ت��ك��اره��ا  يف  جن��ح��ت   
وحدودها  بجراأتها  حقاً  واقعية  �شخ�شية  مقّدمة 

على حد �شواء.
واإىل جانبها يف اأداء ل يقل متّيزاً يقف مورك�شانيي 
الذي ُيعترب يف الواقع اأحد اأبرز النا�شرين يف هنغاريا، 
اأم��ث��ال اإمي��ري كريتي�س. تذكر  اأن��ا���س  وق��د عمل مع 
املخرجة: )دفعني مظهره اجل�شدي اإىل التفكري يف 
كلنت اإي�شتوود يف Gran Torino(. ول �شك يف 

اأن هذه املقارنة مالئمة.
يقدمه  ال����ذي  امل��ذه��ل  ال��ع��م��ل  ب��ال��ت��اأك��ي��د  نن�شى  ول 
من  اأ�شهر  اإىل  البهي  الظبي  ذل��ك  احتاج  الظبيان. 
ال��ت��دري��ب. ت��خ��رب ه���ذه امل��خ��رج��ة: )���ش��ّورن��ا الظبي 
الب�شر(،  املمثلن  بها  �شورنا  التي  عينها  بالطريقة 

.Hollywood Reporter ح�شبما اأفادت

عمل مذهل
بالن�شبة اإىل حمبي التجارب امل�شرحية، يبقى اخلرب 
املحزن الوحيد اأن On Body and Soul ل 
 .Netflix اإل على �شبكة  اأجنل�س  يتوافر يف لو�س 
اأجنبية  بلغة  ، ل يحظى فيها فيلم  اأول مرة،  وهذه 
بهذه اجلودة بتاريخ عر�س يف دور ال�شينما، ولو حتى 

رمزياً.
بعمل  نحظى  ب���اأن  امل��ط��اف  نهاية  يف  ف��رح��ون  لكننا 

مذهل ل ُين�شى بغ�س النظر عن مكان عر�شه.

اأحد الأفالم الناطقة بلغة اأجنبية الأكرث �سهرة

ُتن�شى ل  مذهلة  �شينمائية  جتربة   On Body and Soul

جوينيث بالرتو تعتـزل 
التمثيل ل�شالح ا�شرتها

قررت جنمة هوليوود احلا�شلة على الأو�شكار جوينيث بالرتو، البالغة من 
الأفالم  من  حافلة  م�شرية  بعد  وذل��ك  التمثيل،  اعتزال  عاما،   42 العمر 
وغريها  احلديدي"،  و"الرجل  "املنتقمون"،  مثل:  الناجحة،  ال�شينمائية 

لالهتمام باأ�شرتها.
اإذاع����ي جمعها بالنجمة  ل��ق��اء  ب��ال��رتو، ق��د ك�شفت ع��ن ق��راره��ا يف  وك��ان��ت 
اأنها  القديرة ميج رايان، والتي دافعت بدورها عن قرار جوينيث، م�شرية 
حن �شعرت باحتياجها للرتكيز على حياتها الأخرى قامت بنف�س ال�شيء 

يف املا�شي.
اأنها  ع��ن  اأع��ل��ن��ت  ب��ال��رتو  جوينيث  العاملية  النجمة  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
�شرتكز على العمل مب�شتح�شرات التجميل واملو�شة، لرغبتها يف الهتمام 

مبوهبتها يف ت�شميم الأزياء خالل الفرتة املقبلة.

هل بيون�شيه يف ورطة ب�شبب 
جولتها الغنائية الأخرية؟

مل حت�شل جولة النجمة  بيون�شيه  وزوجها  جاي زي  الأخرية على الإقبال 
يف  الفارغة  الأم��اك��ن  مل��لء  جمانية،  ت��ذاك��ر  يقدمان  جعلهما  مم��ا  املتوقع، 

احلفل.
الكثري من  اأن اجلولة فيها  اأن معرفة  واأف��ادت �شحيفة ) هوليوود ليف ( 
املقاعد الفارغة، �شدم بيون�شيه وجاي زي، لأنهما بذل الكثري من اجلهد 
يف عر�شهما، واأعطيا امل�شجعن نظرة جميلة حول حت�شرياتهما، ومع ذلك، 
فاإن امل�شجعن غري را�شن عن اجلولة لأنهم ي�شعرون اأنهم راأوا ذلك من 

قبل راق�شات بيون�شيه اللواتي �شريتدين نف�س املالب�س يف هذه اجلولة.
واأ�شافت ال�شحيفة اأن اأحد املعجبن اأكد اأنه �شي�شعى للح�شول على نقوده، 
اأعمالها القدمية،  األبوم جديد لبيون�شيه خمتلف عن  اإن مل يح�شل على 

التي طرحتها عام 2016.

يف  م�ساركته  بعد  فرحات  جوليان  املمّثل  ا�سم  مَلَ��َع 
اجلزء  ُعر�س  ال��ذي  احلقيقي(  )احل��ب  م�سل�سل 

الثاين منه يف املو�سم الرم�ساين احلايل.
بح�سب  ا�ستطاع  امل�سل�سل  اأن  ج��ول��ي��ان  وي��وؤك��د 
لناحية  الأوىل  املرتبة  يحتّل  اأن  الإح�����س��اءات 
ن�سب امل�ساهدة، بعدما كان جاء يف املركز الثاين يف 
الأ�سبوع الأول من رم�سان )بعد م�سل�سل )كل احلب 

كل الغرام((.

جوين ديب ي�شدم جمهوره 
بظهوره الأخري 

ديب،  ج��وين  ال�شهري  الأم��ري��ك��ي  وامل��م��ث��ل  النجم  اأث���ار 
ال��ك��ث��ري م���ن اجل�����دل، م���ن خ���الل ظ���ه���وره الأخ�����ري، يف 
 The Hollywood" جولته الأوروبية مع فريقه
انتقاد  كانت حمط  والتي  رو�شيا،  Vampires" يف 

من قبل ع�شاقه وحمبيه.
اأ�شاب  ع��ام��ا،   54  ، العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ال��ع��امل��ي  النجم 
جمهوره بحالة من التوتر بل ال�شدمة عليه، حيث بدا، 
وهو �شاحب الوجه وفاقد الكثري من وزنه، وهو ما جعل 

البع�س يتوقع باأن جنم هوليوود ال�شهري مري�س.
التي  العاملي قد ظهر يف عدد من ال�شور  وك��ان النجم 
مواقع  اأ�شعل  ما  وه��و  ع��دد من معجباته  مع  التقطها 

ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي امل��خ��ت��ل��ف��ة، ح����ول حت����ول ديب 
ل�شخ�س اآخر يبدو متعبا واأكرث نحافة.

واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ج���وين دي���ب، ق��د ت���ورط يف عدة 
رفع  بعد  خا�شة  الأخ����رية،  ال��ف��رتة  وق�شايا  م�شكالت 
ل��ه ع���دًدا من  حرا�شه دع��وى ق�شائية ���ش��ده، ووج��ه��ت 
وتعر�شهم  اأج���وره���م  تقا�شيهم  ع���دم  اأب���رزه���ا  ال��ت��ه��م 

لظروف غري اآمنة يف العمل معه.
وكان جوين ديب قد انف�شل عن زوجته النجمة العاملية 
اأم��رب ه��ريد، وذل��ك بعد �شربه لها، منذ ما يقرب من 
طالقه  لت�شوية  كبرية  مادية  مل�شاكل  وتعر�س  عامن، 

منها.
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ا�شت�شاري اأمرا�ض ُكَلى ين�شح بتطعيمات 
�شرورية للبالغني فوق اخلم�شني

بجامعة  الكلى  اأم��را���س  وا�شت�شاري  اأ�شتاذ  ال�شهيب،  �شعد  الدكتور  ن�شح 
ب�شرورة احل�شول  �شن اخلم�شن،  البالغن خا�شة من هم فوق  املوؤ�ش�س، 
واحلمى  ال��ن��اري  واحل���زام  ال��رئ��وي  واللتهاب  "الإنفلونزا  تطعيمات  على 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  مب��وق��ع  ح�شابه  ع��رب  ال�شهيب،  وك��ت��ب  ال�شوكية". 
�شن  فوق  خا�شة  للبالغن  اإعطاءها  يحبذ  تطعيمات  "هناك  "تويرت"، 
الناري  واحل���زام  ال��رئ��وي  واللتهاب  الإنفلونزا  "تطعيم  مثل  اخلم�شن، 
واحلمى ال�شوكية". واأ�شار، اإىل اأن "هذه التطعيمات كفيلة مبنع م�شاعفات 
خطرية نراها يوميًّا بامل�شت�شفيات، خا�شة اللتهابات الرئوية الفريو�شية 

التي ت�شيب كثرًيا من الأ�شحاء".

حقيقة عالج الليمون املجمد 
لل�شرطان وال�شكري وال�شمنة

على  ت��داول��ه  يتم  م��ا  �شحة  "ليربا�شيون"،  �شحيفة  اأع��دت��ه  تقرير  نفى 
�شبكة الإنرتنت، عن اأن الليمون املجمد يفيد يف عالج ال�شرطان واأمرا�س 
الزائد. واأو�شحت ال�شحيفة الفرن�شية، يف  اإنقا�س الوزن  ال�شكري، وحتى 
تقرير على �شفحة checknews، اأن الفيديو الذي ن�شره اأحد املواقع 
وتناقلته كثري من و�شائل الإعالم، عن اأن تقنية الليمون املجمد عالج فعال 
اأنه  اإىل  ولفتت  �شحيًحا.  لي�س  الزائد،  ال��وزن  وحتى  وال�شكري  لل�شرطان 
وفًقا للفيديو املن�شور، و�شع الليمون يف فريزر الثالجة هو طريقة طبية 
ت�شمح لهذه احلم�شيات بزيادة قدرتها على ال�شفاء، حيث تت�شاعف فوائد 
الليمون بطريقة ا�شتثنائية، وتكون م�شدًرا هائاًل �شد الأورام ال�شرطانية 
الغني بفيتامن �شي على وجه  الليمون  اأن  اأن��ه رغ��م  واأك��دت  ن��وع.  اأي  من 
اخل�شو�س، معروف بخ�شائ�شه الطبية، مل تظهر اأي درا�شة علمية جادة 
ال�شرطانية،  الأورام  فعال �شد جميع  املجمد- عالج  اأنه -حتى  اإىل  ت�شري 
وكذلك الأمر بالن�شبة ملر�س ال�شكري اأو زيادة الوزن. ولفتت "ليربا�شيون" 
اإىل اأنه منذ 2010، ادعت العديد من املواقع اأن الليمون "اأكرث فعالية ب� 
10 اآلف مرة من العالج الكيميائي"، نقاًل عن درا�شة اأجراها معهد علمي 
اأمريكي، لكن هذا املعهد نفى ن�شر اأي �شيء حول هذا املو�شوع.  كما اأكدت اأن 
موقع HoaxBuster �شاأل فران�شوا ماي ليفن، امل�شت�شار يف اجلامعة 
الوطنية ملكافحة ال�شرطان الفرن�شية عن هذا الأمر فاأجاب: اإن الليمون، 
كما نعلم، غني بفيتامن �شي، من املفرت�س اأن يكون له تاأثري م�شاد للورم، 

لكن يف الوقت احلايل، اأي يف جمال الطب، نحن ل ن�شلم بالفرتا�شات".
لل�شرطان، �شيكون  الليمون بفاعلية  "ل يوجد دليل على مكافحة  وتابع: 
من اخلطر ال�شديد ت�شجيع املر�شى على ا�شتخدام الليمون يف العالجات 
موقع  وق��ع  املزيفة،  الأخ��ب��ار  تنقية  اأج��ل  م��ن  اأن��ه  اإىل  ي�شار،  التقليدية". 
ذلك  يف  )مبا  الفرن�شية  الإعالم  و�شائل  من   5 مع  بوك" �شراكة  "في�س 
ليربا�شيون(، للتحقق من املقالت والأخبار التي يتم م�شاركتها على نطاق 

وا�شع على ال�شبكات الجتماعية، ويبلغ عنها امل�شتخدمن.

والتبيني؟  البيان  �ساحب  • من 
هو ابو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ وهو من ائمة الدب العبا�شي 
واملعرفة يف  العلوم  اطلع على جميع  بالب�شرة،  العربي ولد وتويف  بل 
ع�شره، كان ثاقب الب�شرية - متزن العقل - دقيق التعليل - حر الفكر، 
البيان والتبين  ا�شهر موؤلفاته  العلم والدب ومن  فجاءة كتبه تلقن 

والبخالء.  
؟ �سقط  ومتى  الفرن�سية  ال�سجون  ا�سهر  هو  • ما 

اأ�شهر �شجون فرن�شا هو �شجن البا�شتيل وقد �شقط يف الرابع ع�شر من 
يوليو عام 1880 وهذا اليوم يعترب عيدا قوميا يف فرن�شا. 

الليزر؟ خمرتع  هو  • من 
خمرتع الليزر هو الدكتور يثودوره ماميان

بن  املتو�شط  البحر  يف  وقعت  التي   ) ال�شواري  )ذات  هي  اإ�شالمية  بحرية  معركة  اأول  اأن  تعلم  هل   •
امل�شلمن و البيزنطين يف عهد عثمان بن عفان �شنة 34ه� و انت�شر فيها امل�شلمون. 

2 ( وك��ان ذلك يف �شبتمرب   � اإىل �شطح القمر هي املركبة الرو�شية ) لونا  اأول مركبة ت�شل  اأن  • هل تعلم   
1959م. 

 ( املركبة  الرو�شي على منت   ) ي��وري جاجارين   ( الف�شاء اخلارجي هو  اإىل  اأول من �شعد  اأن  • هل تعلم   
افو�شتيك(. 

• هل تعلم اأن التم�شاح الأمريكي و التم�شاح الإفريقي وفر�س البحر تق�شي فرتات نومها يف الوقت الذي 
تطفوا فيه على املاء خ�شو�شاً عندما يكون املاء دافئاً وهي حتب اأن ت�شند روؤو�شها اإىل ظهور زمالئها.

املادة الكيماوية املوجودة يف اخل�شب  • اأن م�شامري احلديد ل ت�شلح يف تثبيت خ�شب البلوط وذلك ب�شبب 
والتي تت�شبب يف �شداأ امل�شامري.

البقر. اأنواع  من  لنوع  ا�شم  هي  بل  ا�شتفهام  اأداة  فقط  لي�شت  الإجنليزية  يف  )ملاذا(  كلمة  • اأن 
اأ�شجار الغابات . يختبئ يف غطاء ثخن من النباتات  • اأن احليوان امل�شمى بالك�شالن وهو حيوان يقيم يف 

حتى ل يظهر منه �شوى راأ�شه.
من  روؤيتها  ميكن  والتي  الإن�شان  �شنعها  التي  القليلة  الأ�شياء  من  واحد  هو  العظيم  ال�شن  �شور  • ان 

على �شطح القمر.
النجوم  ترى  و�شوف  النهار  و�شح  يف  بئر  قاع  اإىل  انظر  النهار   ،  يف  واأن��ت  النجوم  روؤي��ة  باإمكانك  اأنه   •

املتالألئة.

الأرنب ال�صغري
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)الكركم( و القلب 
ك�����ش��ف��ت درا�����ش����ة ���ش��ح��ي��ة عن 
الكركم،  ف���وائ���د  م���ن  ال��ع��دي��د 
القلب  يحمي  اأن��ه  اإىل  م�شرية 
وي��ط��رد ال�����ش��م��وم م��ن اجل�شم 

ويقي من ال�شرطان.
الكركم  اأن  الدرا�شة  واأظ��ه��رت 
اإنه  حيث  القلب؛  حبيب  يعد 

اأحد  باعتبارها  ال��دم  جتلط  متنع  التي  )ك��رك��وم��ن(،  م��ادة  على  يحتوي 
م�شادات الأك�شدة، ما يحد من خطر الإ�شابة بالأزمات القلبية وال�شكتات 

الدماغية.
يف  ي�شهم  فهو  ل��ذا  لاللتهابات؛  ُمثّبط  بتاأثري  ميتاز  الكركم  اأن  واأ�شافت 
بالإ�شافة  اجللدية،  والأمرا�س  والروماتيزم  املعدة  التهابات  اآلم  تخفيف 
اإىل اأنه يتمتع بتاأثري ُمطّهر؛ حيث اإنه ي�شاعد على �شفاء اجلروح واحلروق 

ال�شغرية ويحول دون الإ�شابة بالعدوى.
يكافح من��و اخلاليا  ال��ك��رك��م  اأن  ال��درا���ش��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  نتائج  واأظ��ه��رت 
يحتوي  التي  الفعالة،  امل��واد  ويعزز  الأورام.  انت�شار  ويحد من  ال�شرطانية 
الإ�شابة  حماربة  يف  ي�شهم  مما  امل��خ،  خاليا  اإ�شالح  عملية  الكركم،  عليها 

مبر�س الزهامير.
الكتئاب؛  لعالج  ال�شيني  الطب  الكركم يف  ُي�شتخدم  اأخ��رى،  ناحية  ومن 
حيث اأظهرت بع�س الدرا�شات اأن تناول الكركم بانتظام يخفف من اأعرا�س 

الكتئاب على نحو فعال.

طالب مدار�س هنود ي�ساركون يف مع�سكر لليوجا يف حيدر اآباد، ع�سية يوم اليوجا الدويل.   )ا ف ب(

خرج الأرنب ال�شغري من جحرة �شباحا وهو يبت�شم ويقفز يف �شقاوه فقال لمه امي ل اريد الفطار فاأنا 
اأنت �شغري واخاف عليك ،فقال: لن اذهب بعيدا  �شاأخرج للبحث عن افطار �شهي حول البيت فقالت الأم 
اعدك . وذهب الرنب يقفز هنا وهناك يبحث عن طعام لكنه وجد فرا�شه جميله تطري فاأخذ يقفز خلفها 
حتى ا�شاع طريقه لكنه مل يقلق بل قال لنف�شه ابحث عن الطعام واملاما تبحث عني ولكن مل ي�شتطع تنفيذ 
ما قاله فقد اح�س مبن يتبعه فنظر فوجد ذئب يبحث عن افطار �شهي فخاف وج��رى قبل ان يكون هو 
نف�شه هذا الفطار ،واخذ الذئب يجري ورائه ومل ينقذ الرنب ال�شغري غري احل�شائ�س الكثيفة الطويلة 
التي خباأته وبعد ان ذهب الذئب جاء ال�شبع ي�شم�شم على فري�شه فخاف الرنب وجرى فوجد امامه الثعلب 
وب�شرعه قال الرن��ب انقذين من ال�شبع ارج��وك و�شاأكون �شديقا لك .. فرح الثعلب بهذه الهدية وبهذا 
الرنب املجنون الذي يريد ان يكون �شديقه وجرى خلف ال�شبع يخيفه حتى طرده من املكان وملا عاد اإىل 
الرنب وجده يقفز م�شرعا هربا منه فاأخذ يناديه تعال ايها الرنب لنبقى ا�شدقاء ف�شرخ الرنب وقال امي 
قالت يل ل ت�شاحب الكرب �شنا وا�شنانا واختفى الرنب م�شرعا م�شتكمال قفزاته ال�شريعة حتى وجد امامه 
اريد افطارا �شهيا من يدك  ا�شرعي  اإىل امه وقال امي  املاء ومن هناك عرف مكان جحره فا�شرع  جدول 

فقالت له ملاذا مل تفطر يف الغابه ،فقال مل اجد �شيء اآكله ولكن كان كل من قابلني يريد ان ياأكلني.

من   7 اأن  اإىل  لندن  جامعة  اأجرتها  درا���ش��ة  تو�شلت 
10 ولدات حت��دث خ���ارج ن��ط��اق ال��ف��رتة التي  اأ���ش��ل 
ترتاوح بن التا�شعة �شباحاً واخلام�شة م�شاء لي�شبح 
الرابعة  ال�شاعة  عند  ل��ل��ولدة  �شيوعاً  الأك��رث  الوقت 

�شباحاً.
 PLOS ” ن�شرتها جملة  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  ووج���دت 
تلد  اأن  ال��ل��ذي��ن ميكن  وال��ي��وم  ال��وق��ت  اأن   ،“  One
اعتماداً  كبري،  اختالفاً  يختلفان  قد  الن�شاء،  فيهما 

على كيفية بدء املخا�س وطريقة الولدة.
ووجد الباحثون اأن الولدات حتدث على الأرجح بن 
اإىل ذروتها  ال�شاعة الواحدة و6:59 �شباحاً، لت�شل 

عند ال�شاعة الرابعة �شباحاً.

اأيام  خ��الل  للحدوث  احتماًل  اأك��رث  ال���ولدات  وكانت 
تلك  من   28.5% اأن  الباحثون  وج��د  حيث  العمل، 
�شباحاً  التا�شعة  بن  ما  الفرتة  يف  حدثت  ال���ولدات، 

حتى 4.59 م�شاء.
ال�شاعات  ال�����ولدات، فكانت حت��دث خ��الل  ب��اق��ي  اأم���ا 
العطل  اأي����ام  اأو  الأ���ش��ب��وع  ن��ه��اي��ة  ع��ط��الت  يف  نف�شها 
اأو ما بن ال�شاعة اخلام�شة م�شاء وال�شاعة  الر�شمية 

العمل. اأيام  يف  �شباحاً   8:59
يف  يبحث  اأول حتليل وطني  ه��ذا  اإن  الباحثون  وق��ال 
جميع جوانب وقت الولدة يف اإجنلرتا، ويتم تنفيذه 
والهيئة   )UCL( لندن  كلية  جامعة  مع  بالتعاون 

.)NCT( الوطنية للولدة

ملاذا حتدث معظم الولدات خالل �شاعات الليل؟.. درا�شة علمية جتيب


