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ُحرقة املعدة ُتفاقم متاعب مر�ضى الربو

قالت م�ؤ�ض�ضة الرئة الأملانية اإن ُحرقة املعدة ُتفاقم متاعب مر�ضى 
الرب�، حيث يت�ضّبب ال�ضتن�ضاق امل�ضتمر لرذاذ ع�ضارة املعدة املرتدة 
اإىل املريء اأثناء التج�ض�ؤ يف تهّيج الأغ�ضية املخاطية، مما ي�ؤثر �ضلباً 

على مفع�ل اأدوية الرب�. 
لذا ينبغي على مر�ضى الرب� عالج حرقة املعدة على وجه ال�ضرعة. 
وينطبق ذلك اأي�ضاً على الأ�ضخا�ض غري امل�ضابني بالرب� لأن املر�ض 
اإ�ضعاف جهاز  املريئي" يت�ضّبب يف  املعدي  "الرجتاع  با�ضم  املعروف 

املناعة، مما يرفع بدوره خطر الإ�ضابة بداء الرب�. 
بالغ�ضاء  مزمن  �ضرر  ه�  املريئي"  املعدي  "الرجتاع  اأن  اإىل  ُي�ضار 
املريء.  اإىل  امل��ع��دة  حلم�ض  طبيعي  غ��ري  لرت���داد  نتيجة  املخاطي 

وتتمثل اأعرا�ضه الأ�ضا�ضية يف احلم��ضة )حرقة يف املعدة(.
يف  م�ؤقتة  اأو  دائمة  لتغيريات  نتيجة  املر�ض  ه��ذا  يحدث  ما  وع��ادة 
اأن يرجع �ضببه اإىل عدم كفاءة  احلاجز بني املريء واملعدة. وميكن 
املريء  املريء وتراخي م�ؤقت يف ع�ضلة  اأ�ضفل  العا�ضرة يف  الع�ضلة 
العا�ضرة ال�ضفلية و�ضعف طرد ارتداد احلم�ض املعدي من املريء اأو 

فتق احلجاب احلاجز.
مبا�ضرة،  والن�م  الطعام  تناول  اأي�ضاً  املريئي  الرجت��اع  اأ�ضباب  ومن 
املعدة  ع�����ض��ارة  �ضي�لة  على  للج�ضم  الأف��ق��ي  ال������ض��ع  ي�ضاعد  حيث 
وخروجها قلياًل من املعدة يف املريء. وهذا يت�ضبب يف التهاب اجلزء 
بهذا  ال�ضع�ر  عند  ويجب  امل��ع��دة.  مدخل  عند  امل���ريء  م��ن  ال�ضفلي 
الرجتاع �ضرب قلياًل من املاء على الف�ر حتى ل ت�ؤثر اأحما�ض املعدة 

على جدران املريء. 

متى تظهر عالمات احلمل بتواأمني؟
تت�ضاءل كثري من احل�امل لأول مرة: هل ه� حمل بت�اأمني؟ وعلى 
الرغم من اأن الإجابة احلا�ضمة على هذا ال�ض�ؤال تتاأخر اإىل مرحلة 
منذ  ر�ضدها  ميكن  العالمات  بع�ض  هناك  اأن  اإل  احلمل،  من  تالية 
اأ�ضابيع على احلمل ت�ضري اإىل  غياب الدورة ال�ضهرية، وبعد مرور 4 

احلمل بت�اأمني.
اجل���ري���ب���ات. اأول ع���الم���ات احل��م��ل ال��ت��ي مي��ك��ن روؤي��ت��ه��ا ع���ن طريق 
الفح��ضات هي جريبات احلمل كي�ض احلمل، والتي تبدو بي�ضاوية 
احلمل  من  اأ�ضابيع   4 م��رور  بعد  الأل��را���ض��اون��د.  ت�ض�ير  يف  ال�ضكل 
ميكن روؤية جريبني كي�ضني اإذا كان احلمل بت�اأمني غري متطابقني. 
الت�اأم املتطابق فينم� يف جريب واحد، ول ميكن ر�ضدهما قبل  اأما 

الأ�ضب�ع ال� 5 عن طريق الألرا�ضاوند.
حمل  يف  امل�ضيمة  تنتجها  التي  احلمل  هرم�نات  كمية  الهرم�نات. 
اخ��ت��الف م�ضت�ى  ال��رغ��م م��ن  ال��ع��ادي. وعلى  ال��ت���ائ��م تف�ق احلمل 
ارتفاع  اأن  اإل   ،4 ال�  الأ�ضب�ع  بل�غ  ام��راأة لأخ��رى مع  الهرم�نات من 
اإ�ضارة على احتمال  ُيعترب  ال�قت  hCG يف هذا  م�ضت�ى هرم�نات 

احلمل بت�اأمني اأو اأكرث.
اأكرث  مل�ضت�يات  تتعر�ض  اأك��رث  اأو  بت�اأمني  احلامل  اأخ���رى.  اأع��را���ض 
ال�ضديد.  وال�ضداع  الثديني،  التب�ل، وح�ضا�ضية  وزي��ادة  الدوخة،  من 
يرجع �ضبب ذلك اإىل ارتفاع م�ضت�ى الهرم�نات. وميكن ر�ضد هذه 
الأعرا�ض ب��ض�ح منذ غياب الدورة ال�ضهرية، وهي اأعرا�ض ل تك�ن 

وا�ضحة وق�ية يف وقت مبكر اإل اإذا كان احلمل باأكرث من طفل.

�ضالل ير�ضم لوحة خالبة
جذب �ضالل متجمد، يف مدينة بيجي جن�ب غربي ال�ضني، انتباه 

العديد من ال�ضياح.
فقد ر���ض��م ه��ذا ال�����ض��الل، ال���ذي يبلغ ارت��ف��اع��ه نح� ث��الث��ني مراً 

بعر�ض ع�ضرة اأمتار، ل�حة خالبة تلف اجلبل باأكمله.
وما مييز ال�ضالل عند روؤيته من بعيد، اأنه يبدو كمنح�تة جليدية 

�ضخمة.
اأم����ا ع��ن��د الق������راب م��ن��ه ف��ت��ظ��ه��ر ط��ب��ق��ات اجل��ل��ي��د م��ث��ل بل�رات 

الكري�ضتال.
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الب�ضكويت ينقذ اأمريكيًا تاه يف البحر 
والكعك،  الب�ضك�يت  تناوله  بف�ضل  باأعج�بة  امل���ت  من  اأمريكي  رجل  جنا 

بعدما اأم�ضى 16 ي�ماً على منت قاربه يف عر�ض البحر. 
كان �ضم�ئيل م��ض )23 عاماً( قد اأبحر بقاربه من جزيرة بيميني ال�اقعة 
يف املحيط الأطل�ضي يف الثالث ع�ضر من يناير، عندما نفذ ال�ق�د من قاربه 

وتقطعت به ال�ضبل و�ضط الأم�اج العاتية. 
الب�ضك�يت  على  خاللها  اقتات  البحر  عر�ض  يف  ي�ماً   16 م��ض  واأم�ضى 
والكعك ليبقى على قيد احلياة، قبل اأن تكت�ضف مكانه �ضفينة اأخرى على 
بعد 10 اأميال قبالة �ضاحل و�ضيت بامل بيت�ض ب�لية فل�ريدا الأمريكية. 

وقال كري�ض ل�يد، مدير العمليات يف اإدارة الإنقاذ البحري يف جزر البهاما: 
لقد مت العث�ر على م��ض بال�ضدفة، وحل�ضن احلظ كان على قيد احلياة 

رغم نفاذ ال�ق�د والطعام لديه.
من جهته قال م��ض اإنه جنا من امل�ت بف�ضل تناوله ب�ضك�يت الدوريت��ض 
اأن ت�ضرب م�جة عاتية قاربه  12 ي�ماً قبل  والك�كيز وعب�ات املياه، ملدة 

وتدمر معظم خمزونه من الب�ضك�يت واملياه.
ج�اً  ال�ض�احل  خلفر  التابعة  الإن��ق��اذ  ف��رق  ت�جهت  فقد  احل��ظ  وحل�ضن 
املاء  نق�ض  ب�ضبب  م��زري��ة  �ضحية  ح��ال��ة  يف  ك���ان  ال���ذي  ال�����ض��اب  لن��ت�����ض��ال 

والغذاء.
ال�ضيد  اإنقاذ  التي يتم فيها  الثانية  املرة  باأن هذه هي  من اجلدير بالذكر 
م��ض من البحر، ففي فرباير املا�ضي، بقي م��ض ثالثة اأيام يف املياه قبالة 
�ض�احل غراند بهاما قبل اأن جتده فرق الط�ارئ، وفقاً ملا نقلته �ضحيفة 

اإندبندنت الربيطانية. 

قناع بج�ضد �ضخ�ص اآخر
ابتكر باحث ياباين تقنية جديدة ت�ضمح 
للم�ضتخدم ح�ض�ر حفلة اأو الذهاب اإىل 
اأي مكان اآخر مرتديا اأو متقم�ضا ج�ضد 
�ضخ�ض اآخر، بعبارة اأخرى اأكرث و�ض�حاً، 
�ضخ�ض  يعي�ض  اأن  التقنية  ه��ذه  ت�ضمح 

حياة �ضخ�ض اآخر، لفرة م�ؤقتة.
ريكيم�ت�  ج����ن  ال��ب��اح��ث  وا���ض��ت��ع��ر���ض 
اأو  ق��ن��اع احل��رب��اء  �ضماها  ال���ذي  ف��ك��رت��ه 
خ���الل   ChameleonMask
م�ضاركته م�ؤمتر ملعهد ما�ضا�ض��ضت�ض يف 
�ضنغاف�رة، حيث ت�ضتند هذه الفكرة على 
بب�ضاطة،  لكن،  بعد،  الت�اجد عن  تقنية 
بل  اآيل"،  ب�"روب�ت  الأم�����ر  ُي���ق���رن  ل 
باإن�ضان اآخر يح�ضر مكان ال�ضخ�ض ويتم 

التحكم فيه عن بعد.
يرتدي  يق�ل ج�ن  التقنية  كيفية  وعن 
 Human" ج��ه��از  ال��ب��دي��ل  ال�ضخ�ض 
�ضا�ضة  ع����ن  ع����ب����ارة  وه�����ي   "Uber
الأ�ضلي و�ض�ته،  ال�ضخ�ض  تعر�ض وجه 
وي��ت�����ض��رف ح�����ض��ب ت��ع��ل��ي��م��ات��ه م���ن حيث 
كيف ينظر اأو ي�ضري اأو يلم�ض وغريه من 
الأم�ر، ليتمكن "�ضخ�ض 2" من ح�ض�ر 
حدث ما هام �ض�اء م�ؤمتر اأو حفلة، ول 

ي�ضتطيع اأن يح�ضر بج�ضده.

رئي�ص اأكادميية الأو�ضكار: 
انتهاكات هوليوود لن تتكرر 
وفن�ن  عل�م  اأكادميية  رئي�ض  قال 
ال�����ض��ي��ن��م��ا الأم��ري��ك��ي��ة ال��ت��ي متنح 
ج�ائز الأو�ضكار اإن اأ�ض�اأ النتهاكات 
لن  ال�ضينما  ق��ط��اع  �ضهدها  ال��ت��ي 
ت��ت��ك��رر. وق����ال ج����ن ب��ي��ل��ي لأكرث 
جل�ائز  املر�ضحني  من   200 من 
تعمل  الأك���ادمي���ي���ة  اإن  الأو����ض���ك���ار 
اأك����رب م��ن التن�ع.  اأج����ل ق���در  م��ن 
وخالل ال�ضن�ات الأخرية تعر�ضت 
اأرفع اجل�ائز يف �ضناعة  الأو�ضكار 
ل�ضتبعاد  لن���ت���ق���ادات  ال�����ض��ي��ن��م��ا، 
املر�ضحني.  ق����ائ���م  م���ن  امل��ل���ن��ني 
الت�ا�ضل  م�اقع  على  حملة  وبعد 
الفنانني  ا�ضتبعاد  عن  الجتماعي 
اأك����ادمي����ي����ة عل�م  دع�����ت  امل���ل����ن���ني 
الن�ضاء  من  املزيد  ال�ضينما  وفن�ن 
واأ�ضحاب الب�ضرة املل�نة لالن�ضمام 
 8000 التي ت�ضم  اإىل ع�ض�يتها 
البي�ض  عليها  وي��ه��ي��م��ن  �ضخ�ض 

وكبار ال�ضن والرجال.
وقال بيلي للمر�ضحني جلائزة هذا 
اإن  العام خ��الل حفل غ��داء �ضن�ي 
 90 الأكادميية التي تاأ�ض�ضت منذ 
ع���ام���ا جت����دد دم����اءه����ا م���ن خالل 
ب����رام����ج ل��ل��ت��ن���ع والن����ف����ت����اح على 
التي تت�ضم  الأي��ام  اجلميع يف هذه 
اإزاء  وامل�����ض���ؤول��ي��ة  ال����ع���ي  ب���زي���ادة 
عن  النظر  بغ�ض  ال��ت���ازن  حتقيق 
الن�ع اأو العرق اأو الدين. ومن بني 
التي  العام  هذا  جل�ائز  املر�ضحني 
ت�زع يف مار�ض اآذار املخرجة جريتا 
جريويج واملخرج الأفريقي الأ�ضل 
ج���ردان بيل واأرب��ع��ة ممثلني �ض�د 
الق�ض�ض  ب���ني  م���ا  ت��ت��ن���ع  واأف�����الم 
الرومان�ضية  والفانتازيا  الن�ضائية 
بيلي  ي���ت���ط���رق  ومل  واحل����������روب. 
ف�ضيحة  اإىل  م���ب���ا����ض���ر  ب�������ض���ك���ل 
ال���ت���ح���ر����ض اجل��ن�����ض��ي ال���ت���ي هزت 
ه�لي�ود واأفقدت ع�ضرات املمثلني 

واملخرجني واملنتجني عملهم.

اإيقاف حافلة 
ب�ضبب �ضماكة الثلج

اأنها  ال�ض�ي�ضرية  ال�ضرطة  اأع��ل��ن��ت 
بال�ضالمة،  تتعلق  لأ���ض��ب��اب  اأوق��ف��ت 
ح��اف��ل��ة ���ض���ي��دي��ة ك��ان��ت ت�����ض��ري على 
 1.6 �ضطحها  غطى  وق��د  الطريق 
ط���ن م���ن ال���ث���ل����ج.  وق���ال���ت �ضرطة 
ك��ان��ت���ن ���ض���ل���ت���رن )���ض��م��ال غرب 
�ض�ي�ضرا( "اإنها اأوقفت احلافلة بعد 
اأو�ضينغن  ب��ل��دة  ق���رب  الأح����د  ظ��ه��ر 
ع��ن��دم��ا ك��ان��ت ت�����ض��ري ع��ل��ى الطريق 
ال�ضريع باجتاه زي�ريخ".  واأو�ضحت 
"اأدى  ب���ي���ان  يف  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ض��رط��ة 
اإىل  ال�ض�يدية  باحلافلة  التدقيق 
اأن �ضماكة طبقة الثلج على  الك�ضف 
�ضنتمرا   40 ع���ن  ت��زي��د  ال�����ض��ط��ح 
وتزن اكرث من 1600 كيل�غرام".

ا�ضتن�ضاق الر�ضيع للميكروبات 
اأثناء احلبو يفيده!

قالت نتائج درا�ضة فرن�ضية اإن ا�ضتن�ضاق 
الر�ضيع للميكروبات والغبار عند حب�ه 
لي�ض  بال�ضجاجيد  مغطاة  اأر�ضية  على 
يزّود  لأن���ه  البع�ض،  يعتقد  كما  �ضلبياً 
ال�ضغري بحماية من الرب� واحل�ضا�ضية 
لح����ق����اً. وع���ن���دم���ا ي��ح��ب��� ال��ط��ف��ل على 
ما  اأ�ضعاف   4 ي�ضتن�ضق  مغطاة  اأر�ضية 
الغبار  م��ن  البالغ  ال�ضخ�ض  ي�ضتن�ضقه 
واعتمدت  نف�ضه،  امل��ك��ان  يف  امل�ضي  عند 
ال��درا���ض��ة ع��ل��ى روب�����ت ب��ح��ج��م الطفل 

الر�ضيع لقيا�ض معّدل ال�ضتن�ضاق.
يف  اأجريت  التي  الدرا�ضة  نتائج  وت�ؤكد 
ج��ام��ع��ة ب�����ردو م��ا اأ����ض���ارت اإل��ي��ه اأبحاث 
�ضابقة من فائدة احلب� يف تعريف ج�ضم 

الطفل على اأن�اع خمتلفة من اجلراثيم 
بناء مناعة  ذل��ك يف  ودور  وامل��ي��ك��روب��ات، 

ق�ية.
ووجدت الدرا�ضة اأنه كلما انقلب الطفل 
بال�ضجاد  مغطاة  اأر���ض��ي��ة  على  وحت���رك 
ارتفاع  على  الغبار  اأث��ار  كلما  امل�كيت  اأو 
منخف�ض وقام با�ضتن�ضاقه، وه� ما يفيد 

�ضحته.
ف�ائد  اإىل  ت�����ض��ري  درا����ض���ة  اأول  وك���ان���ت 
ملناعة  املغلقة  الأم��اك��ن  يف  الطفل  حب� 
ثمانينات  يف  بريطانيا  يف  اأج��ري��ت  ق��د 
ال���ق���رن ال��ع�����ض��ري��ن. وي��ع��ت��رب احل���ب���� يف 
اأف�ضل  بال�ضجاد  مغطاة  مغلقة  اأم��اك��ن 

للر�ضيع.

اإل  اأولده��ن  الأمهات  تر�ضع  باأل  الأطفال  اأطباء  واأو�ضى 
ب�ضكل طبيعي حتى ي�ضبح عمرهم �ضتة اأ�ضهر على الأقل، 
لأن ذلك يحد من خطر اإ�ضابة الر�ضع باأي عدوى يف الأذن 
واحل�ضا�ضية  للر�ضع  امل��ف��اج��ئ  وامل����ت  التنف�ضي  واجل��ه��از 

والبدانة وال�ضكري.
الطبيعية  الر�ضاعة  مب�ا�ضلة  الأم��ه��ات  الأط��ب��اء  وين�ضح 
مل��دة ع��ام على الأق���ل، وه��ي ع���ادة ربطتها درا���ض��ات �ضابقة 
باحلد من خطر الإ�ضابة بالكتئاب والبدانة واأن�اع معينة 
الباحث�ن  اأجل هذه الدرا�ضة فح�ض  من ال�ضرطان. ومن 
بيانات 1238 اأُّماً مل يكّن م�ضابات بال�ضكري يف البداية. 
وخالل اخلم�ض وع�ضرين �ضنة التالية اأ�ضيبت 182 امراأة 
48 يف  بال�ضكري. وقل احتمال الإ�ضابة بال�ضكري بن�ضبة 
املائة لدى الأمهات الالئي اأر�ضعن اأولدهن ب�ضكل طبيعي 
اأ�ضهر على الأق��ل، باملقارنة بالأمهات الالئي مل  ملدة �ضتة 

ير�ضعن اأولدهن ب�ضكل طبيعي مطلقا.
وقالت اريكا ج�ندر�ض�ن من ق�ضم الأبحاث ب�ضركة كايزر 
بريماننت يف اأوكالند ب�لية كاليف�رنيا الأمريكية: "قد 
تك�ن هناك ف�ائد �ضحية للن�ضاء من الر�ضاعة الطبيعية 
الإ�ضابة  احتمال  وقل  اأك��رب مما كان معروفا من قبل". 
الالئي  الأم���ه���ات  ل���دى  امل��ائ��ة  يف   48 بن�ضبة  ب��ال�����ض��ك��ري 
اأر�ضعن اأولدهن ب�ضكل طبيعي ملدة �ضتة اأ�ضهر على الأقل، 
ب�ضكل  اأولده����ن  ير�ضعن  مل  ال��الئ��ي  ب��الأم��ه��ات  باملقارنة 

طبيعي مطلقا.
املهد" بن�ضبة  "م�ت  الطبيعية تقي طفلك من  الر�ضاعة 

املئة يف   50
مرة اأخرى تتاأكد ف�ائد الر�ضاعة الطبيعية، وهذه املرة يف 
املهد"،  "م�ت  الأمهات، وحتديدا  اأبرز ك�ابي�ض  اأحد  وجه 
حتى  الطبيعية،  الر�ضاعة  اأن  اأكادميية  درا���ض��ة  اأك��دت  اإذا 
امل�ت  ول� كانت مكملة، تقّلل من احتمالت وق���ع ح��الت 

بح�ايل الن�ضف.
ل�ضهرين  الطبيعية  الر�ضاعة  اأن  جديدة  درا�ضة  اأو�ضحت 
على الأقل تقّلل من احتمال امل�ت املفاجئ للر�ضيع حتت 
علميا ب�"متالزمة م�ت الر�ضع  ُيعرف  ما  اأو  �ضهرا،   12
 ،SIDS الفجائي" اأو "م�ت املهد"، ويرمز اإليه بالأحرف

بن�ضبة ت�ضل اإىل 50 باملئة.
الدرا�ضة التي اأ�ضدرتها جامعة فرجينيا بداية هذا الأ�ضب�ع 
اإر�ضاع  جمّرد  اأن  ت�ؤكد  م�قعها،  على  خال�ضاتها  ون�ضرت 
الر�ضاعة هي غذاوؤه  تكن هذه  ول�  الطفل طبيعيا، حتى 
ال�ضيدليات  حليب  جانبها  اإىل  اإر���ض��اع��ه  )مثال  ال�حيد 
تقّلل  حليبهن(،  قلة  ي�ضتكني  الالئي  لالأمهات  بالن�ضبة 
من احتمالت وق�ع م�ت املهد الذي ُي�ضيب الر�ضع ب�ضكل 

فجائي عندما يك�ن�ن نياما، بن�ضبة الن�ضف.

وق���ال ك����اواي ت��ان��اب��ي، ب��اح��ث يف م��در���ض��ة ال��ط��ب بجامعة 
فريجينيا اإن نتائج الدرا�ضة ق�ية للغاية، وت�ؤكد من جديد 
الباحث�ن  ت��ضل  وق��د  الطبيعية.  الر�ضاعة  اأهمية  على 
درا�ضات  ث��م��اين  نتائج  حتليل  بعد  ال��درا���ض��ة  ه��ذه  لنتائج 
و6894  املهد  مل���ت  حالة   2259 در�ضت  اأخ��رى  عاملية 

ت�ضخ�ضيا طبيا لُر�ضع مل ي�ضاب�ا به.
ولي�ضت هذه هي الدرا�ضة الأوىل التي اأكدت ق�ة الر�ضاعة 
الطبيعية يف تفادي م�ت املهد، لكنها الدرا�ضة الأوىل التي 
هذا  يف  الر�ضاعة  ل��ه��ذه  ال��الزم��ة  امل���دة  بالتحديد  تعطي 
ال�ضاأن، اإذ اإن اإر�ضاع الطفل طبيعيا ملدة تقل عن �ضهرين ل 

ميّكن احلليب الطبيعي من اأداء دوره بهذا اخل�ض��ض.
ذك��اًء وغنًى عندما  اأكرث  ابنك  الطبيعية جتعل  الر�ضاعة 

يكرب
للر�ضاعة مزايا كثرية ومنافع على الأم والر�ضيع. درا�ضة 
الر�ضاعة  اأن  اأكدت  الربازيل  باحث�ن من  اأجراها  جديدة 
ك�ضب  على  وت�ضاعده  اأك��رث  ذك��اء  الطفل  متنح  الطبيعية 

مزيد من املال، عندما يكرب. فكيف يتحقق ذلك؟
ب�ض�ؤون  املخت�ضة  لن�ضيت،  جملة  يف  ُن�ضرت  درا�ضة  اأف��ادت 
ال��ذي��ن ر���ض��ع���ا ر���ض��اع��ة طبيعية  اأن الأط���ف���ال  ال�����ض��ح��ة، 
مال  ويك�ضب�ن  اأك��رب  ب��ذك��اء  ي��ك��ربون-  -عندما  يتمتع�ن 

اأكرث. 
بيل�تا�ض  جامعة  من  ه�رتا،  لي�ضا  برناردو  الباحث  واأك��د 
الر�ضاعة  ت��اأث��ري  اأن  ال���درا����ض���ة،  ق���اد  وال����ذي  ال��ربازي��ل��ي��ة 
لكن  كبري،  الأط��ف��ال  وذك��اء  الدماغ  تط�ر  على  الطبيعية 

اإىل �ضن متاأخرة من  ا�ضتمرار ذلك  اإىل  ُت�ضر  الدرا�ضة مل 
العمر، وبينت فقط اأن الر�ضاعة الطبيعية تزيد من الذكاء 

حتى �ضن الثالثني، كما نقلت وكالة الأنباء الفرن�ضية.
الطبيعية  ب��ال��ر���ض��اع��ة  وف��ري��ق��ه  ه���رت��ا  ال��ب��اح��ث  وين�ضح 
للطفل حتى عمر 12 �ضهرا، على الأقل، ملزاياها الكثرية. 
وخم�ضمئة  اآلف  ثالثة  لها  خ�ضع  التي  الدرا�ضة،  وبينت 
اأن ن�ضبة الذكاء  �ضخ�ض منذ ال���لدة حتى �ضن الثالثني، 
عند ال�ضخ�ض الذي ر�ضع ر�ضاعة طبيعية مرتفعة بن�ضبة 
اأربع نقاط يف مقيا�ض درجة الذكاء. كما اأن ال�ضخ�ض الذي 
ال�ضهري  املدر�ضة ودخله  ر�ضع ر�ضاعة طبيعية متف�ق يف 
يف�ق دخل اأولئك الذين ر�ضع�ا ر�ضاعة طبيعية ملدة تقل 

عن �ضتة اأ�ضهر.
والدخل  الجتماعية  اخللفية  اأن  الدرا�ضة  اأو�ضحت  كما 
الر�ضاعة  دور  ي�ؤثر على  التعليمي لالأمهات ل  وامل�ضت�ى 
الطبيعية، واأن مك�نات احلليب هي امل�ض�ؤولة ال�حيدة عن 

من� الدماغ.
يذكر اأن الده�ن املراكمة يف منطقة الفخذين والأرداف 
الُر�ضع، واأن خاليا يف هذه املنطقة  �ضرورية لتك�ين مخ 
ت�ضاهم ب�ض�رة مبا�ضرة يف تط�ير مخ الُر�ضع خالل فرة 

الر�ضاعة.
كما اأن م�ضاكل املعدة والعي�ن واجلهاز التنف�ضي �ضائعة اأكرث 
اإ�ضافة  �ضناعية،  األبان  على  يتغذون  الذين  الأطفال  بني 
اإىل اأن الأمهات الل�اتي يحافظن على الر�ضاعة الطبيعية 

تراجع عندهم ن�ضبة الإ�ضابة ب�ضرطان الثدي.

فوائد �ضحية جديدة حتفز 
الأمهات على الإر�ضاع الطبيعي

اأظهرت درا�صة جديدة اأن طول فرتة الر�صاعة الطبيعية يحد من خطر الإ�صابة 
مبر�ض ال�صكري لدى الأمهات حتى بعد ع�صرات ال�صنني. ولكن ملاذا يو�صى اأطباء 
الأطفال باأل تر�صع الأمهات اأولدهن اإل ب�صكل طبيعي اإىل اأن ي�صبح عمرهم 
�صتة اأ�صهر على الأقل؟. اأ�صبح الآن لدى الأمهات الالئي ير�صعن اأولدهن �صبب 
اآخر ملوا�صلة ذلك -مادام يف و�صعهن القيام به- بعد اأن اأ�صارت درا�صة اأمريكية 

اإىل اأن طول فرتة الر�صاعة الطبيعية مرتبط برتاجع خطر الإ�صابة مبر�ض 
ال�صكري حتى بعد ع�صرات ال�صنني.
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�ش�ؤون حملية

�صمن فعاليات الإمارات تبتكر

جامعة الإمارات ت�ضهد م�ضاء اليوم افتتاح اأحدث خمترباتها بالتعاون مع �ضركة جوجل العاملية
روبوت لتاأهيل م�صابي ال�صلل واآخر للم�صاركة يف تقدمي رق�صات اليولة واحلربية

�صهر البتكار بجامعة زايد

م�ضاريع وتطبيقات لتطوير التعلُّم وت�ضهيل  اخلدمات الإدارية وحت�ضني احلياة اجلامعية

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

يف اإطار الإمارات "تبتكر" ت�ضهد جامعة الإمارات م�ضاء 
الي�م الأربعاء افتتاح اأحدث خمترباتها مبتنزه اجلامعة 
العاملية.  ج�جل  �ضركة  مع  بالتعاون  والبتكار  للعل�م 
اأم�ض  ت�ا�ضلت  قد  تبتكر"  "الإمارات  فعاليات  وكانت 
التي  البتكار  العديد من  ال�ضاد�ض حيث قدمت  للي�م 
حظيت باهتمام كبري- ليك�ن من بني هذا  "الروب�ت" 
باإ�ضراف  اجلمال  حممد  الباحث  م�ضاعد  قدمه  ال��ذي 
املعل�مات-  تقنية  كلية  النجار من  فادي  الدكت�ر  من 
حيث ي�ضهم هذا "الرب�ت" الذي مت ت�ضنيعه حمليا يف 
اإعادة تاأهيل امل�ضابني بال�ضلل من خالل متارين يق�م 
بها ال�ضخ�ض مبفرده عن طريق اليد ال�ضناعية املزودة 

بح�ضا�ضات تت�اكب حركتها مع اليد غري امل�ضابة.
ويف اإ�ضارة من م�ضاعد الباحث حممد اجلمال- قال اإنه 
مت اإحداث ت�افق بني حركة اليد جمتمعه اأو جمم�عة 
من الأ�ضابع  ليعطي الإ�ضارة بتحريك اليد امل�ضابة اأو 

اأحد اأ�ضابعها اأو الأ�ضابع جمتمعة.
واأكد الدكت�ر فادي النجار اإمكانية قيام املري�ض باإعداد 
الآخرين  اإىل  احلاجة  دون  بنف�ضه  املنا�ضبة  التمارين 
الأمر الذي ي�ضمح له باأداء التمارين يف ال�قت املنا�ضب 
له- كما قدمت اأربعة طالبات من كلية تقنية املعل�مات 
"الروب�تات" ا�ضتطعن من خاللها  من  خم�ض من��اذج 
"الروب�تات"  تزويد  مت  حيث  باحلا�ضر  املا�ضي  رب��ط 
ال�ضعبية  الرق�ضات  ت��اأدي��ة  خاللها  من  ميكن  بربامج 
الإماراتية ليك�ن من بينها "الي�لة" و"احلربية" وقد 

من  الكثري  اهتمام  "الروب�تات" على  هذه  ا�ضتح�ذت 
جتاوب  يف  ح�لهم  حتلق�ا  الذين  والطالبات  الطالب 

مع اأداء مثل هذه الفن�ن الإماراتية القدمية.
وط��ال��ب��ات اجلامعة عند  اإب��داع��ات ط��الب  تت�قف  ومل 
لتبادر طالبة  هذا احلد  يف �ضهر كان البتكار عن�انه 
الهند�ضة  يف  املتخ�ض�ضة  اأحمد"  "�ضيدرا  املاج�ضتري 
الكيميائية يف تقدمي جتربتها والتي تعد رمبا الأوىل 
فى العامل والتي ا�ضتطاعت من خاللها اإنتاج "ال�رق" 
عن طريق الرمل حيث مت طحن الرمل لل��ض�ل به اإىل 
درجة عالية من الدقة والنع�مة- على اأن يتم خلطه ب� 

من  ليتم  عالية  حرارة  لدرجة  وت�ضخينه  "البل�مر" 
خالل هذا الت��ضل اإىل رولت الأوراق املطل�بة والتي 

تتف�ق يف ج�دتهاعن غريها
وق��د ح���ازت الباحثة ���ض��ي��درا وم��ن خ��الل ه��ذا البحث 
ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ع��ل��ى م�����ض��ت���ى اجل��ام��ع��ات داخل 
الإمارات يف م�ضابقة بالعل�م نفكر .. كما متكنت دار�ضة 
املاج�ضتري ن�ر �ضحادة عبد الرحمن وباإ�ضراف الدكت�ر 
ع��ل��ي امل���رزوق���ي م��ن ا���ض��ت��خ��راج م���ادة م��ن �ضعف وليف 
املادة  املعادن حيث حتت�ي هذه  النخيل م�ضادة ل�ضداأ 

امل�ضتخرجة على م�اد متنع تاآكل املعادن.

وفاطمة  ال��ظ��اه��ري  م���رية   الطالبات  ا�ضتحدثت  كما 
فيها  ا�ضتخدمتا  ال��زراع��ة  يف  ج��دي��دة  طريقة  ال�ضحي 
اأن هذه الق�ض�ر  اأكدتا علي  "بي�ض الدجاج حيث  ق�ضر 
حتت�ي على الكال�ضي�م الذي ي�ضاعد يف عملية الإنبات 
الطريقة  ه���ذه  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  ال��ث��م��ار  اأن  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
املتعلقة  الأم���را����ض  بع�ض  ت��ع��ال��ج  اأن  مي��ك��ن  اجل��دي��دة 

به�ضا�ضة العظام وكذلك لني العظام.
ويف مبادرة اخرى قدمتها اأربعة من طالبات الهند�ضة 
ال�ضام�ضي-  و�ضارة  ال�ضام�ضي-  حمدة  هن  الكيميائية 
وع��ائ�����ض��ة خ��ل��ي��ف��ة- وف��اط��م��ة احل���م���ريي- اأم���ك���ن لهن 
احلي�انات  و�ض�ف  الطي�ر  ري�ض  من  الكهرباء  اإن��ت��اج 
وذلك عن طريق  الأخرى  املخلفات  "الغنام" وبع�ض 
ف�ضل مادة "الأومنيا" باحلرارة والتي بدورها تتح�ل 
اإىل كهرباء ميكن اأن ت�ضتخدم يف اإنارة املنازل وغريها 
الهند�ضة  ط��ال��ب��ة  وا���ض��ت��ط��اع��ت  ال���ض��ت��خ��دام��ات  م���ن 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي وب���اإ����ض���راف م���ن ال��دك��ت���ر ع��ب��دا لرحمن 
ع��ن  طريق  للبيئة  وق���د ع�ض�ي �ضديق  اإنتاج  رئي�ض 
ال����ق����د ل يحت�ي  ه���ذا  اأن  اإىل  م�����ض��رية  ال��ط��ح��ال��ب- 
للبيئة- ومتكنت  امل��ل���ث  ال��ك��رب���ن  اأك�ضيد  ث��اين  ع��ل��ى  
�ضلمى حاجي الظنحاين واحلا�ضلة على لقب  �ضفرية 
البتكار يف ك�ريا اجلن�بية من ت�ضنيع م�لد كهربائي 
هذا  ي��ح��ت���ى  "العبقري" ح��ي��ث  امل���ل��د  عليه  اأط��ل��ق��ت 
امل�لد على اأربع م�ضادر للطاقة هي ال�ضم�ضية- والرياح 
نظام  داخل  وذلك  املغناطي�ضية  واحلا�ضة  – والبخار- 
واحد. هذا ومن املقرر اأن تت�ا�ضل فعاليات البتكار يف 
جامعة الإمارات حتى م�ضاء الي�م  وه� الي�م الأخري يف 

الأ�ضب�ع املخ�ض�ض لها. 

•• اأبوظبي – الفجر 

الذي  البتكار  �ضهر  فعاليات  زاي��د  جامعة  يف  انطلقت 
ال�ضم�  ���ض��اح��ب  لت�جيهات  تلبية  اجل��ام��ع��ة،  تنظمه 
اآل مكت�م نائب رئي�ض الدولة  ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
"رعاه اهلل" ملختلف  ال���زراء حاكم دبي  رئي�ض جمل�ض 
القطاعات يف الدولة بتخ�ضي�ض �ضهر فرباير 2018 
لن�ضر ثقافة البتكار يف املجتمع ولإحداث نقلة ن�عية 

يف ثقافة البتكار يف كافة امل�ؤ�ض�ضات واجلهات.
مدير  املهيدب  ريا�ض  الدكت�ر  الأ�ضتاذ  �ضعادة  وافتتح 
بهذه  اأق��ي��م  ال��ذي  امل��ضع  التفاعلي  املعر�ض  اجلامعة 
املنا�ضبة يف ال�ضالة املركزية "بروميناد" بفرع اجلامعة 
يف اأب�ظبي، بح�ض�ر الدكت�رة ماريلني روبرت�ض نائبة 
مدير  نائب  اأن�ضي  املح�ضن  عبد  د.  و  اجلامعة  مدير 
ال�����ض���ؤون الأك��ادمي��ي��ة وعدد  امل�����ض��ارك رئي�ض  اجل��ام��ع��ة 
من اأع�ضاء الهيئتني الإداري��ة والتدري�ضية وح�ضد من 

الطالبات.
بني  تتن�ع  اإبداعياً  وعماًل  ابتكاراً   46 املعر�ض  و�ضم 
خدمة  اإىل  يهدف  بع�ضها  وتطبيقات،  وم�ضاريع  اأفكار 
احتياجاتهم  وتلبية  الأك��ادمي��ي��ة  الأن�ضطة  يف  الطلبة 
اخلدمات  تط�ير  يتبنى  الآخ���ر  والبع�ض  ال��درا���ض��ي��ة، 
م ل��ل��ط��ل��ب��ة وال��ع��ام��ل��ني وحت�ضني  الإداري�������ة ال��ت��ي ت���ق���دَّ

م�ضت�ى احلياة اجلامعية ب�ضكل عام.
واأ�ضاد مدير جامعة زايد مب�ضت�ى الأعمال املعرو�ضة، 
واأ�ضاليب  ط��رق  انتهاج  على  داأب��ت  اجلامعة  اأن  م���ؤك��داً 
طلبة  م��ن  اأ���ض��رت��ه��ا  اأع�����ض��اء  ط��اق��ات  ل�ضحذ  خمتلفة 
واللتزام  والب��ت��ك��ار  الإب������داع  وع��ام��ل��ني يف  واأ����ض���ات���ذة 
بن�ضر قيمه من خالل م�ضاريع تفاعلية تت�ضم باجِلّدة 
وال�ضتدامة و روح الفريق وتع�د بالنفع على املجتمع 
داخل اجلامعة وخارجها، كما جعلت اجلامعة من ذلك 
وتاأهيلهم  طلبتها  تك�ين  يف  الرئي�ضية  اأهدافها  اأح��د 

للتميز واأداء اأدوار فاعلة يف م�ضرية التنمية.
يف  الربية  كلية  عر�ضتها  التي  الب��ت��ك��ارات  ب��ني  وم��ن 
منه  ي�ضتفيد  الريا�ضيات  يف  تعليمي  م�ضروع  املعر�ض 

الطلبة يف املدار�ض البتدائية، وذلك با�ضتخدام تطبيق 
الثقافة  م��ن  مب��ف��ردات  امل���زود  ماثيماتيك�ض"  "اإثن� 
بني  التنقل  للطلبة  التطبيق  ه��ذا  ويتيح  الإم��ارات��ي��ة. 
اخلا�ضة  املفاهيم  خمتلف  لدرا�ضة  ال�حدات  من  عدد 
واملجتمعي  احل��ي��ات��ي  امل��ح��ي��ط  م��ن  ال��ري��ا���ض��ي��ات  بعلم 

الذين يعي�ض�نه.
"�ضندوق  ل�  م�ضروع  اأول  �ضت�فر  اأنها  الكلية  واأعلنت 
لتحفيز  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  املعرفة" 
الإماراتيني،  ال�ضباب  ل��دى  والبتكار  الإب���داع  م��ه��ارات 
وذل����ك م���ن خ���الل ع��م��ل��ي��ات جم��ان��ي��ة وا���ض��ع��ة لتبادل 

الكتب.
جتربة  والإن�ضانية  الجتماعية  العل�م  كلية  وعر�ضت 
التجارب  اإح����دى  ال�ضغري"،  امل��خ��رع  ع��م��ل  "ور�ضة 
الرائدة التي تعلم الطلبة ال�ضغار كيفية اخراع اأدوات 
�ضغرية، من خالل تط�ير تعاملهم مع الإلكرونيات 
والكهرباء بطريقة ب�ضيطة و�ضهلة ومثرية لالهتمام، 
م�اهبهم  اكت�ضاف  على  مل�ضاعدتهم  فر�ضة  اأن��ه��ا  كما 

وقدراتهم العلمية.
كما عر�ضت الكلية م�ضابقة علمية من منطلق اأن هذا 
اإيجابياً على النظام  الن�ع من امل�ضابقات يحقق تاأثرياً 
التعلم  ط��اق��ات  تن�ضيط  اإىل  ي�����ؤدي  ح��ي��ث  التعليمي، 
ق�ضمني،  اإىل  امل�ضابقة  وتنق�ضم  والب��ت��ك��ار.  والإب�����داع 
م�ظفي  لفئة  والآخ���ر  الطلبة  لفئة  م  م�ضمَّ اأحدهما 

اجلامعة.
وعر�ضت اإدارة امل�ارد الب�ضرية باجلامعة تطبيقاً ي�ضهل 
ال��ض�ل  ومي��ك��ن  �ضريعة  بطريقة  خدماتها  ت��ق��دمي 
اإليها من خالله يف وقت قيا�ضي، وبع�ض هذه اخلدمات 
م الأخرى قريباً جداً.  يتم تقدميها ف�راً، بينما �ضتقدَّ
امل�����ارد  لإدارة  عظيمة  ف��ر���ض��ة  الب��ت��ك��ار  ه���ذا  ومي��ث��ل 
اجلامعة  م�ظفي  م��ع  والتفاعل  للت�ا�ضل  الب�ضرية 
و�ض�لهم  انتظار  من  بدًل  بخدماتها،  اإليهم  والت�جه 
اإىل مكاتبها، وذلك با�ضتخدام اأدوات الت�ضال الي�مية 
الهاتفية يف  واملكاملات  الإلكروين  الربيد  ر�ضائل  مثل 

ج� تفاعلي �ضريع و ودي. 

منظ�راً  ميثل  اآخ��ر  اأ�ضل�باً  ذاتها  الإدارة  عر�ضت  كما 
اأع�ضاء  ب��ني  التعامل  وي��ع��زز  املهنية،  للتنمية  ج��دي��داً 
اأ�ضرة جامعة زايد كفريق واحد، ويق�م على تخ�ضي�ض 
اأ�ضب�عني خالل �ضهر البتكار ليق�م امل�ظف�ن واأع�ضاء 
هيئة التدري�ض بتبادل الأدوار عرب الإدارات، حيث ميكن 
للقيام  الفر�ضة  واإعطاوؤه  التطبيق  م�ضاعدة م�ضتخدم 

بهذه املهمة الكاملة حتت اإ�ضراف امل�ض�ؤول املبا�ضر. 
اأن ت��زي��د وع���ي امل�ظفني  وه���ذه اخل��ط���ة م��ن ���ض��اأن��ه��ا 
وم�ضاعدتهم  الأخ���رى،  الإدارات  يف  زمالئهم  باأعمال 
على ا�ضتك�ضاف م�ضارات املهن املختلفة، و�ض�ف ي�ضعرون 
اع�ضاء  الك�الي�ض، وجمع  وراء  املبذول  مبقدار اجلهد 
اإدارة  تاأخذ  واح��دة كبرية. و�ض�ف  زايد كعائلة  جامعة 

امل�ارد الب�ضرية زمام الأم�ر. 
وعر�ضت كلية الفن�ن وال�ضناعات الإبداعية م�ضروعاً 
ال�اقع"،  اإىل  الروؤية  من  الرقمي  "الت�ضنيع  بعن�ان: 
اجلامعي  احل���رم  داخ���ل  للجميع  مفت�حة  دع����ة  وه��� 
ال�اقع  بناء  يف  للم�ضاركة  الفعاليات  م��ن  �ضل�ضلة  اإىل 
با�ضتخدام  ال�ضريع  ال��رق��م��ي  والت�ضنيع  الف��را���ض��ي 
ال��ت�����ض��م��ي��م ث��الث��ي الأب����ع����اد، ح��ت��ى ول���� مل ي��ك��ن لدى 
بع�ضهم خربة �ضابقة يف هذه املجالت لتجربة عملية 
الت�ضميم والت�ض�ر والإنتاج يف ال�قت احلقيقي. ففي 
م�ضمماً  يك�ن  اأن  �ضخ�ض  لأي  ميكن  الرقمي،  ال�اقع 

و�ضانعاً.
اأما كلية البتكار التقني فعر�ضت م�ضابقة بعن�ان "ما 
الذي �ضتبدو عليه جامعة زايد يف عام 2030 يف جمال 
خمتلف  م��ن  الطلبة  وحثت  والب��ت��ك��ار؟  التكن�ل�جيا 
والت�ضميم  بالت�ض�ير  معاً  للم�ضاركة  اجلامعة  كليات 
يف خ��ل��ق ع��م��ل ف��ن��ي ي�����ض��ع���ن ف��ي��ه م��ع��اً خ��ي��ال��ه��م ح�ل 
�ضتبدو  كيف  امل�ضتقبل..  يف  زاي��د  جامعة  �ضتبدو  كيف 
والدورات  والتطبيقات،  الت�ضجيل،  نظام  تكن�ل�جيا 
اإىل ذلك... هل �ضتك�ن هناك  الدرا�ضية، واملكتبة، وما 
كليات؟ وهل يجب على الطلبة اأن ياأت�ا اإىل اجلامعة؟ 
وهل يك�ن الكتاب ه� قاعدة التعلم اأم يتم التعلم عرب 

الإنرنت؟.

قبيلة الوحا�ضا  تثمن  نهج القيادة  يف 
التنمية والبناء على نهج  املوؤ�ض�ص الراحل

••  العني - الفجر

نظمت اللجنة العليا لقبيلة ال�حا�ضا يف منطقة العني اأم�ض ندوة مبنا�ضبة 
مبادرة "�ضكرا حممد بن زايد" التي اأطلقها �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد اآل مكت�م نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال���زراء حاكم دبي، 
رعاه اهلل، والتي وجه من خاللها برفع كلمة �ضكر ل�ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ 
للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
الندوة  ح�ضر  وقد  ل�ضم�ه.  واحل��ب  والعتزاز  الفخر  عن  تعبرياً  امل�ضلحة 
رحمة  بن  علي  حممد  ال�ضيخ  العني  مدينة  يف  ال�فاء  بقاعة  اأقيمت  التي 
ال�ضام�ضي ع�ض� املجل�ض ال�ضت�ضاري لإمارة اأب� ظبي وعدد من ال�ضخ�ضيات 

واأعيان واأبناء قبيلة ال�ح�ضي.  
ووجه غريب را�ضد حممد ال�ح�ضي  ال�ضكر والعرفان ملكانة �ضاحب ال�ضم� 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان  ودعمه لأبناء �ضعبه وحر�ضه على ت�فري 

حياة كرمية للم�اطن والرتقاء مب�ؤ�ض�ضات الدولة اإىل اأعلى املراتب.
وقال ال�ح�ضي : اإننا يف الإمارات حمظ�ظ�ن بفخر بالقيادة الر�ضيدة التي 

وفرت ال�ضعادة احلقيقية والعي�ض الكرمي لأبناء ال�طن الغايل.
من جهته حتدث ال�ضيخ حممد علي بن رحمة ال�ضام�ضي فاأكد اأن م�ضرية 
الإجن��ازات والناجحات التي حتققت ل�ضعب الإم��ارات هي ا�ضتكماًل لق�ضة 
البناء للقائد امل�ؤ�ض�ض ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان "رحمه اهلل"  الذي 
ال�طن  لأب��ن��اء  م�فرين  واق��ت��دار،  بثقة  الإم����ارات  حكام  نهجه  على  ي�ضري 

الأمن والرفاهية وي�ضهرون على راحتهم  بتفان واإخال�ض. 
 كما حت��دث خ��الل ال��ن��دوة ع���ددا م��ن  اأب��ن��اء الفبيلة ال��ذي��ن رف��ع���ا اأ�ضمى 
اآيات ال�ضكر والعرفان اإىل �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ض الدولة "حفظه اهلل " واىل �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأب� ظبي نائي القائد الأعلى للق�ات امل�ضلحة، مثمنني نهج 
الندوة  وتخللت  الراحل.   امل�ؤ�ض�ض  نهج   على  والبناء  التنمية  يف  �ضم�هما 
ال�46  ال�طني  بالي�م  الحت��اد  م�ضرية  يف  امل�ضاركني  اأبناء  القبيلة  تكرمي 
للدولة، حيث قام ال�ضيخ حممد بن رحمة ال�ضام�ضي وغريب را�ضد ال�ح�ضي  
بت�ضليم �ضهادات التقدير للمكرمني الذين عربوا عن  فخرهم واعتزازهم 

بقيادتهم احلكيمة، م�ؤكدين ولءهم وانتماءهم لل�طن. 

مركز القطارة للفنون يعلن 
برنامج الزيارات التعليمية

•• العني – الفجر

اأب�ظبي  وال�ضياحة-  الثقافة  لدائرة  التابع  للفن�ن  القطارة  مركز  اأطلق 
برنامج الزيارات املدر�ضية للعام 2018 امل�جه جلميع املراحل التعليمية.

وعي  لتعزيز  اإىل اخلمي�ض  الأح��د  الأ�ضب�ع من  اأي��ام  خ��الل  الربنامج  يقام 
الطلبة باملق�مات الثقافية والراثية وامل�اقع التاريخية يف منطقة العني، 
الثامنة  ال�ضاعة  من  الربنامج  يبداأ  الإب��داع��ي��ة.   الطلبة  م��ه��ارات  وتنمية 
الثانية ظهراً، ويت�ضمن ج�لة ح�ل مرافق  ال�ضاعة  وي�ضتمر حتى  �ضباحاً 
ويقدم   ،2011 ع��ام  ترميمها  اأعيد  التي  القطارة  قلعة  يف  ال���اق��ع  املركز 
املركز برامج ثقافية وفنية ب�ضكل دوري، ويت�ضمن  قاعات درا�ضية وا�ضت�دي� 
لدرو�ض  رقمية  وغ��رف��ة  ال��ف��خ��اري��ة،  والأع��م��ال  الت�ضكيلي،  بالر�ضم  خ��ا���ض 
الت�ض�يرالف�ت�غرايف، بالإ�ضافة اإىل قاعة عر�ض، ومكتبة، ومكتب ا�ضتقبال 
خلدمة الزوار.  وتنطلق اجل�لة بعدها اإىل �ض�ق القطارة القريب من املركز 
للتعرف على مميزات العمارة التقليدية لالأ�ض�اق ال�ضعبية، وبعدها ي�ضارك 
ال��زي��ارة ج�لة يف  تت�ضمن  كما  املركز.  الفنية يف  ال�ر�ض  اح��دى  الطلبة يف 
واحة القطارة التي ت�ضم هذين املعلمني التاريخيني، للتعرف على النظام 
نهاية  الربنامج حتى  ي�ضتمر  ب��الأف��الج.    ال��ري  و نظام  اليك�ل�جي فيها 

الف�ضل الدرا�ضي احلايل، ويعاد يف الف�ضل الدرا�ضي القادم.



ا�صتهلكي املاأكولت املمنوعة
يف  منها  نف�ضك  ح��رم��ت  ال��ت��ي  امل���اأك����لت  اإدراج  تعيدين  ح��ني 

اأهميتها. ل داعي لتناول ل�ح كامل  الي�مية، �ضتفقد  حياتك 
اإذا كنت ت�ضتطيعني  من ال�ض�ك�لتة مثاًل من دون التلذذ به 

تناول مكعب ي�مي تزامناً مع فقدان ال�زن!

اأوقفي املاأكولت املنّحفة
اأو  ال���ربوك����يل  م��ث��ل  ب��ه��ا  ت��ت��ل��ذذي��ن  م���اأك����لت ل  ل ت�ضتهلكي 
الألبان اخلالية من الد�ضم لأن تناولها �ضيجعلك ترغبني يف 

اأكل الأغذية املمن�عة.
تكت�ضبينها  التي  ال�ضعرات  املنّحفة  امل��اأك���لت  تلك  تلغي  ولن   

حني ت�ضت�ضلمني للماأك�لت الد�ضمة!

اأعيدي تاأهيل �صلوكك الغذائي
ل حت����اويل اأن ت��خ�����ض��ري وزن����ك ال���زائ���د ب�����ض��رع��ة. م��ن خالل 
منطك  �ضتح�ّضنني  وال�����ض��ب��ع،  اجل�����ع  م�����ض��اع��ر  اإىل  ال��ت��ع��رف 
الغذائي و�ضتاأكلني الكمية التي تكفيك من دون احت�ضاب وزن 

املاأك�لت اأو ال�ضعرات احلرارية.

اقبلي دعوات الع�صاء
ترف�ضني  �ضلباً حني  الجتماعية ومعن�ياتك  �ضتتاأثر حياتك 
اخلروج لتلبية دع�ات الع�ضاء التي تتلقينها جتنباً ل�ضتهالك 

بع�ض املاأك�لت الد�ضمة، 
كي  ال�ضيطرة  عن  اخلارجة  رغباتك  تر�ّضخني  قد  اأن��ك  حتى 
وحني  امل���ؤق��ت��ة.  بالراحة  ال�ضع�ر  وت�ضتعيدي  نف�ضك  ت�ا�ضي 

تقررين تلبية الدع�ة،
اأ�ضخا�ض  ب��ني  وجتل�ضي  املنّحفة  وج��ب��ات��ك  معك  ت��اأخ��ذي  ل   

يتقا�ضم�ن الأطباق اللذيذة نف�ضها.

ل حتاويل بلوغ وزن غري متوازن
لكل �ضخ�ض وزن فيزي�ل�جي يختلف عن ال�زن الذي ميكن 
تفر�ضني  ح��ني  ���ض��ارم��ة.  غ��ذائ��ي��ة  حمية  تطبيق  بعد  بل�غه 

�ض�ابط قا�ضية ودائمة على نظامك الغذائي، �ضت�ضبحني اأكرث 
مياًل اإىل الأكل باإيقاع خارج عن ال�ضيطرة و�ضتدخلني يف حلقة 

مفرغة ي�ضعب اخلروج منها!

�شحة وتغذية
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ال������ب������ذور ال�������ص���غ���رية غ��ن��ي��ة 
واملغذيات  والألياف  بالربوتينات 
الأطباق  قيمة  وترفع  الدقيقة 

الغذائية. 
التي  الأن���واع  بع�ض  منافع  اإليك 
على  وحت��اف��ظ  مائدتك  �صتغني 

�صحتك يف اآن.

هل ت�صعرين اأن رغبتك يف الأكل خارجة عن ال�صيطرة؟ اإذا كانت نوبات ال�صره التي ت�صيبك تظهر يف اأي وقت وتدفعك اإىل اأكل ما ت�صتهينه فورًا ثم 
ت�صعرين بالذنب ويزيد و�صعك �صوءًا خالل الظروف الع�صيبة، ف�صتحتاجني اإىل خطة عاجلة للتحكم يف رغباتك الغذائية اجلاحمة.

خطة عاجلة للتحكم يف رغباتك الغذائية اجلاحمة

ال�صم�صم يرفع املعنويات
غري  ال�ضم�ضم  ب���ذور  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة  ميكنك 
املق�ّضرة. يغطي 30 غراماً منها بني ربع وثلث 
حاجات املراأة الي�مية اإىل الكال�ضي�م واحلديد 
وحتى  وال�ضيليني�م  واملغني�ضي�م  والف�ضف�ر 
املناعة  لتق�ية  م��ث��ايل  عن�ضر  اإن���ه  ال��ن��ح��ا���ض. 

ومكافحة التعب.
مميز  م���ذاق  اإ���ض��ف��اء  ميكن  ال�ضم�ضم،  بف�ضل 
على الب�ضك�يت واحلل�يات واخلبز وال�ضلطات 
املختلطة واللح�م البي�ضاء. اأو ميكن جتربته 
مع الطحينة التي ت�ضبح بديلة عن اجلبنة اأو 
املقرم�ضات عند خلطها  اأو  اخلبز  ف�ق  الزبدة 

مع هري�ضة احلم�ض اأو الباذجنان امل�ض�ي.

بذور ال�صيا ت�صّهل تفريغ الأمعاء
بذور ال�ضيا غنية جداً بالألياف وتكافح بفاعلية 
الأغ�����ض��ي��ة بف�ضل  اإزع�����اج  م��ن دون  الإم�����ض��اك 
ولزجاً  ل�ضقاً  ي�ضبح  ال��ذي  النباتي  هالمها 
الأمعاء.  ي��ل��نّي  يجعله  م��ا  ب��امل��اء،  يحتّك  ح��ني 
هذه الألياف نف�ضها م�ضِبعة جداً، ما مينع اأي 

رغبة يف الأكل الع�ض�ائي بني وجبات الطعام.
ي�ضمح مذاقها احليادي باإ�ضافتها اإىل خلطات 
م��ت��ع��ددة ل���زي���ادة ق��ي��م��ت��ه��ا ال��غ��ذائ��ي��ة: ق�الب 
اأو حل�ة، كرميا... عند  حل�ى، فطائر ماحلة 
�ضت�ضّكل  دقيقة،  لثالثني  امل��اء  يف  ال��ب��ذور  نقع 
الب�دينغ  يف  البي�ض  مكان  يحّل  نباتياً  هالماً 

اأو الكرميا.

بذور اخل�صخا�ض تعّزز ال�صرتخاء
تفيد  التي   B بالفيتامينات  البذور  هذه  تعّج 
امل�ضاد لل�ضغط  وباملغني�ضي�م  الع�ضبي  اجلهاز 
اأي�ضاً  غ��ن��ي��ة  اخل�����ض��خ��ا���ض  ب������ذور  ال��ن��ف�����ض��ي. 
اإيقاع  وينّظم  العظام  يق�ي  الذي  بالكال�ضي�م 

القلب ويح�ّضن الن�م ويكافح الكتئاب.
اأو  اخلبز  اإىل  اخل�ضخا�ض  ب��ذور  اإ�ضافة  ميكن 
عجينة احلل�ى اأو الب�ضك�يت. وملا كانت حل�ة 
امل��ذاق بدرجة معّينة، ف�ضت�ضفي نفحة مميزة 
املعكرونة والأرز  على �ضل�ضة اخلل و�ضل�ضات 

والبطاطا واأجبان املاعز.

بذور القنب جتّدد �صباب الب�صرة
بالفيتامني  اإىل غناها  اإنها بذور خارقة نظراً 
E امل�ضاد لالأك�ضدة وال�ضيخ�خة، والزنك الذي 
ي�ضّرع مداواة اجلروح، والربوتينات )الكاملة( 
وجميع الأحما�ض الأمينية الأ�ضا�ضية. حتت�ي 
هذه البذور اأي�ضاً على اأحما�ض الأوميغا 3 و6 

التي تغذي اأغ�ضية اخلاليا.
ميكن خلط مذاقها ال�ضبيه بالبندق مع جميع 
الأغذية املاحلة واحلل�ة: �ضلطات، خبز، حب�ب 
حل�يات،  ح��ل��ي��ب،  م�ضتقات  جم��ف��ف��ة،  وف��اك��ه��ة 
ح�ضاء... اأو ميكن اأن ن�ضنع منها حليباً نباتياً 

اأو هري�ضة ُتدَهن على املقرم�ضات.

بذور دوار ال�صم�ض تهدئ اجلوع
من  مرتفعة  ن�ضبة  على  ال��ب��ذور  ه��ذه  حتت�ي 
واملعادن  والفيتامينات  والأل��ي��اف  الربوتينات 
وال��ع��ن��ا���ض��ر ال��زه��ي��دة امل��ت��ن���ع��ة م��ث��ل احلديد 
واملنغنيز. لكن يجب ا�ضتهالكها باعتدال لأنها 
الدهنية   6 الأوم��ي��غ��ا  ب��اأح��م��ا���ض  اأي�����ض��اً  غنية 

الأقل ج�دة من الأوميغا 3.
ال�ضم�ض، لكن من  دوار  ب��ذور  ن�ض�ي  اأن  ميكن 
دون ملح، ونتناولها ك�جبة خفيفة اأو مقبالت. 
وقالب  واخلبز  ال�ضلطات  ف�ق  ر�ّضها  ميكن  اأو 
نفحة  واإعطائها  لتزيينها  والفطائر  احلل�ى 
األ���اح احلب�ب  اأو ميكن خلطها مع  مقرم�ضة، 

واملقرم�ضات وخلطات الغران�ل املنزلية.

بذور الكو�صا ل�صالمة املثانة
ب����ذور الك��ضا  اأث����ر  اأث��ب��ت��ت درا����ض���ات خم��ت��ل��ف��ة 
ال��ب���ل��ي��ة. لذا  امل�����ض��ال��ك  ل��ل���ق��اي��ة م��ن م�ضاكل 
وا�ضع كمكمالت غذائية:  ُت�ضتعمل على نطاق 
ت�ضخم  م��ن  ل��ل���ق��اي��ة  ال��رج��ل  منها  ي�ضتفيد 
بف�ضلها  امل��راأة  وت�ضتطيع  احلميد  الربو�ضتات 
الحتماء من اللتهابات الب�لية. بذور الك��ضا 
غنية باملعادن وفيها كمية مثرية لالهتمام من 
الي�مية  اجلرعة  وتبلغ  واحلديد.  املغني�ضي�م 

امل��ضى بها 10 غرامات.
�ضكل  على  كاملة  الك��ضا  ب���ذور  ت��ن��اول  ميكن 
وجبة �ضغرية بعد حتمي�ضها بدرجة خفيفة اأو 
ميكن ر�ّضها ف�ق ال�ضلطات اأو خلطات احلب�ب 
والفاكهة املجففة اأو الفطائر وق�الب احلل�ى 

والب�ضك�يت وحتى الالزانيا واأطباق احل�ضاء.
اأم�����را������ض القلب  ال���ك���ت���ان حت���م���ي م����ن  ب������ذور 

والأوعية الدم�ية
ُت��ع��ت��رب ه����ذه ال����ب����ذور الأك������رث ت�����ازن����اً وغنًى 
وتنعك�ض  ال��ده��ن��ي��ة   3 الأوم���ي���غ���ا  ب��اأح��م��ا���ض 
اإيجاباً على القلب والأوعية الدم�ية والدماغ، 
ف�ضاًل عن اأنها تخّف�ض م�ضت�ى الك�ل�ضرول 
اآخر، ي�ضري  وحتمي من ال�ضكري. على �ضعيد 
بع�ض الدرا�ضات اإىل قدرتها على احلماية من 
�ضرطان الثدي وتخفيف الآثار املزعجة خالل 
احت�ائها  اإىل  ن��ظ��راً  الطمث  انقطاع  مرحلة 

على عنا�ضر ليغنان )اأ�ضروجني نباتي(.
اللح�م  ف�����ق  ال���ب���ذور  ه����ذه  ن���ر����ّض  اأن  مي��ك��ن 
ال��ب��ي�����ض��اء واخل�������ض���راوات وخ��ل��ط��ات احلب�ب 
وق����ال���ب  ال���ف���ط���ائ���ر  اأو  امل��ج��ف��ف��ة  وال���ف���اك���ه���ة 
للبي�ض  كبديل  ا�ضتعمالها  ميكن  اأو  احلل�ى. 
يف بع�ض الأطباق: يكفي اأن نطحنها ثم ننقعها 

للح�ض�ل على عن�ضر هالمي.

ترفع قيمة الأطباق الغذائية

البذور .. غنية بالربوتينات والألياف واملغذيات الدقيقة
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العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3583 تنفيذ جتاري
اك�ضنتيال   -2 �����ض.ذ.م.م  لال�ضتثمار  ميدي�ضت  اك�ضنتيال  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل  ت��داول مي  ���ض.ذ.م.م 3-  ميدي�ضت لل��ضاطة التجارية 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/كنان عبداهلل تركماين وميثله:نا�ضر حمد �ضهيل 
والزامك  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  اخلييلي  ع�ي�ضة 
او  التنفيذ  بالت�ضامن اىل طالب  املنفذ به وق��دره )179850( درهم  املبلغ  بدفع 
خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3455 تنفيذ جتاري
ال�ضباغ جمه�ل حمل  امي��ان خليل حم��راب ح�ضني  املنفذ �ضده/1-  اىل 
وميثله:حممد  التجاري  اب�ظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
املذك�رة  التنفيذية  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�ض�يدي  �ضلطان  عي�ضى 
دره��م اىل  وق��دره )1202336.23(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/115 تنفيذ جتاري
بيناكل  مطعم   -2 ������ض.ذ.م.م  لال�ضتثمار  عليف  ����ض���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
�ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/دبي للمرطبات 
�ض.م.ع وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان ال�ض�يدي قد اأقام عليك الدع�ى 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك����رة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10795.50(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/240 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة جبال املدام لتجارة الطارات ورجنات ال�ضيارات ذ.م.م 
2-غالمر�ضا حممد رفيع رفيعى - ب�ضفته كفيل و�ضامن ملدي�نية �ضركة جبال 
امل��دام لتجارة الط��ارات ورجن��ات ال�ضيارات ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/بنك را�ض اخليمة ال�طني �ض.م.ع وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان 
ال�ض�يدي قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )548129.06( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/166 تنفيذ جتاري
����ض.ذ.م.م 2- عمر  العامة  للتجارة  براند�ض  اوف  ه���م  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
براند�ض  اوف  ه���م  ملدي�نية  �ضامن  وكفيل  �ضريك  ب�ضفته  ك��ات��ب  اح��م��د 
للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك 
عليك  اأق��ام  قد  ال�ض�يدي  �ضلطان  عي�ضى  وميثله:حممد  ال�طني  اب�ظبي 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  ال��دع���ى 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )1414393.21(
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/164 تنفيذ جتاري
������ض.ذ.م.م 2- حممد  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  ال��ف��ا امبك�ض  امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1-  اىل 
امبك�ض  الفا  ملدي�نية  ب�ضفته كفيل و�ضامن  الدين ماليكال مالكيال  حمي 
للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك 
عليك  اأق��ام  قد  ال�ض�يدي  �ضلطان  عي�ضى  وميثله:حممد  ال�طني  اب�ظبي 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  ال��دع���ى 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )2400073.78(
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/172 تنفيذ جتاري
�ضند  لل  �ضامتانى  ماهي�ض   -2 �����ض.ذ.م.م  للتجارة  هرم��ض  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
�ضامتانى ب�ضفته كفيل �ضامن ملدي�نية هرم��ض للتجارة �ض.ذ.م.م 3-ل�كي�ض ناريندرا 
لل�ضاندانى ب�ضفته كفيل �ضامن ملدي�نية هرم��ض للتجارة �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل 
عي�ضى  وميثله:حممد  ال�ضالمي  اب�ظبي  التنفيذ/م�ضرف  طالب  ان  مبا  القامة 
�ضلطان ال�ض�يدي قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )1762492.09( درهم بالت�ضامن والتكافل اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/194 تنفيذ جتاري
بن  جيم�ض  2-ف��ل��ي��ب  دب���ي(  )ف���رع  ذ.م.م  جا�ضم  علي  مطبعة  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
البنك  ل�ضالح  الوىل  عليها  املدعي  ح�ضاب  من  ال�ضيك  مظهر  ب�ضفته  �ضك�اوزيف 
لي�نارد   -4 ال�ضيك  م�ضدرة  ال�ضركة  ب�ضفتها  ����ض.ذ.م.م  ايابا�ض  3-اقم�ضة  املدعي 
ج�نا�ض ج�ما�ض ب�ضفته امل�قع على ال�ضيك واملخ�ل بالت�قيع عن ال�ضركة م�ضدرة 
ال�ضيك جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك التجاري الدويل �ض.م.ع 
وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان ال�ض�يدي قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )601755( درهم اىل طالب التنفيذ او 
التنفيذية بحقك يف حالة  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحكمة وعليه  خزينة 

عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/135 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- �ضيجما انربراي�ضز ميدل اي�ضت �ض.ذ.م.م 2- �ضاتفيندر �ضينغ 
جيان �ضينغ مقار �ضينغ - ب�ضفته كفيل و�ضامن ملدي�نية �ضيجما انربراي�ضز  ميدل 
اي�ضت �ض.ذ.م.م 3-ناف�جت كاور زوجة �ضاتفيندير �ضينخ  - ب�ضفتها كفيله و�ضامنه 
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  ����ض.ذ.م.م  اي�ضت  ميدل  انربراي�ضز   �ضيجما  ملدي�نية 
�ضلطان  عي�ضى  وميثله:حممد  ����ض.م.ع  ال�طني  الفجرية  التنفيذ/بنك  طالب  ان 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ال�ض�يدي 
املنفذ به وقدره )6338938( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/111 تنفيذ جتاري
ر�ضا  حممد   -2 ذ.م.م  ال��ع��ام��ة  للتجارة  ���ض��ريف  اح��م��د  �ضركة  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
للتجارة  �ضريف  �ضركة/احمد  ملدي�نية  �ضامن  كفيل  ب�ضفته  �ضريف  عبدالرحمني 
العامة ���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�ضرق �ض.م.ع 
وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان ال�ض�يدي قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
درهم اىل  به وقدره )7390321.47(  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�ضامن  والزامكم  اعاله 
بالتزوير  الطعن  يف  بالتحقيق  ال�ضري  ب�قف   -2 املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب 
امل�ضتند حمل  لفح�ض  اجلنائي  املخترب  ندب  ب�ضاأن  التمهيدي  والعدول عن احلكم 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  الطعن 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/165 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده/1- �ضائد حممد عبدال�ضالم امل�ضلح جمه�ل حمل القامة 

مبا ان طالب التنفيذ/بنك اب�ظبي التجاري وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان 

اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع  ال�ض�يدي قد 

خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )3192583.04( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 

التنفيذية بحقك يف حالة  �ضتبا�ضر الج��راءات  املحكمة  املحكمة وعليه فان 

عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/170 تنفيذ جتاري
ام بل ج�يل جمه�ل حمل القامة  دار  املنفذ �ضده/1- نريج ج�يل  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�ضرق �ض.م.ع وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان 
ال�ض�يدي قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )75986.21( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
املحكمة 2-ب�ضحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم:564 ل�ضنة 2016 جتاري 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  �ضتبا�ضر الج��راءات  املحكمة  ،وعليه فان 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3952  جتاري جزئي 
املدعي/  ان  القامة مبا  ���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل  الفنية  للخدمات  امين�ض�  �ضركة  عليه/1-  املدعي  اىل 
فندق جل�ريا وال�ضقق الفندقية منطقة حرة ذ.م.م وميثلها مدير الفندق/حممد احمد فريد قد اقام 
الدع�ى املذك�رة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/1/29 احلكم التمهيدي التايل 
ال��دور باجلدول خبريا يف هذه الدع�ى تك�ن  الهند�ضي املخت�ض �ضاحب  حكمت املحكمة بندب اخلبري 
مهمته بعد الطالع على ملفها واوراقها وم�ضتنداتها وماع�ضى ان يقدمه اليه اخل�ضمان من حمررات 
اخرى ورقية او الكرونية والطالع على الدفاتر التجارية املنتظمة للمدعية ومعاينة العمال ان كان 
له مقت�ضى بيان طبيعة العالقة بني طريف الدع�ى يف حدود طلبات املدعية فيها ماهية العمال التي 
ا�ضندت للمدعي عليه والقيمة املتفق عليها مقابل التنفيذ وطريقة �ضدادها وماقامت املدعية وللخبري يف 
�ضبيل اداء املام�رية النتقال اىل اي جهة يرى النتقال اليها لالطالع على مالديها من م�ضتندات كتابية 
او الكرونية تفيده يف تنفيذ مهمته وله اي�ضا �ضماع اق�ال اخل�ضمني و�ضه�دهما بغري حلف ميني وقدرت 
املحكمة  لها  ب�ضدادها، وح��ددت  املدعية  واتعاب اخلبري كلفت  امانة م�ضروفات  مبلغ خم�ضة الف درهم 

 .ch1.C.12:جل�ضة ي�م الثنني امل�افق:2018/2/12 ال�ضاعة:08:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/477  ا�شتئناف عقاري    

اجلن�ضية   اي��راين   - طالبي  اهلل  �ضكر  اب�طالب   -1 �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
دول��داي��ف وميثله:  /ي��رزه��ان  امل�ضتاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه���ل حم��ل 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�ضتاأنف  قد  ها�ضم   ب�  عبدالرحمن  علي  احمد  حممد 

ال�ضادر بالدع�ى رقم 2016/763 عقاري كلي بتاريخ:2017/10/22     
وحددت لها جل�ضه ي�م الثنني  امل�افق 2018/3/12 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ض�ركم  يقت�ضي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/29  جتاري كلي

����ض.ذ.م.م جمه�يل حمل  للتجارة   7 ب��ارادو���ض���   -2 بتيان  ق��ره  اك���ب  املدعي عليه /1-رايف  اىل 
ال�ضيد/ديب  وميثلها  ذ.م.م  لال�ضتثمار  العاملية  ه��او���ض  �ضبيد  املدعي/�ضركة  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
قد  ها�ضم  ب�  احمد علي عبدالرحمن  ديب حنا وميثله:حممد  مي�ضال  عنه  وكيال  ادم���ن حنا 
���ض.ذ.م.م �ضركة ذات  امل�ضماه بارادو�ض� 7 للتجارة  ال�ضركة  اأقام عليك الدع�ى وم��ض�عها حل 
م�ض�ؤولية حم��دودة واملقيده حتت رق��م:683345 و�ضهر قرار احلل لدى كافة اجلهات املخت�ضه 
ومن ثم تعيني م�ضفي ق�ضائي ملبا�ضرة اعمال الت�ضفية وفقا لحكام القان�ن الحتادي رقم 2 
ل�ضنة 2015 ب�ضاأن ال�ضركات التجاريه امل�اد 306 اىل 326. وحددت لها جل�ضة ي�م الحد امل�افق 
2018/2/11 ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك 
قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3582  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/ي�نفيلد جل�بال اف زد �ضي اي �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
اب� اخلري  التجارية وميثلها/ب�ضام طه  زهرة ماك�ض لرا  املدعي/م�ؤ�ض�ضة  ان  مبا 
العرن��ض قد اأقام عليك الدع�ى وم��ض�عها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  وال��ر���ض���م  التع�ي�ض  �ضامل  دره��م   )60.000( وق���دره 
املحاماة مع �ضم�ل احلكم بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة. وحددت لها جل�ضة 
ي�م اخلمي�ض امل�افق 2018/2/15  ال�ضاعة:08.30 �ض بالقاعة:ch1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1066  جتاري كلي

املدعي/ ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل  ذ.م.م  لالن�ضاءات  عليه/�ضي�ضتم  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  قد  علي  ال  الناخي  غريب  خمي�ض  وميثله:عبداهلل  ����ض.م.ع  التجاري  دب��ي  بنك 
عن  النا�ضئ  املدعي  البنك  التزام  الق�ضاء  بتقرير  احلكم  وم��ض�عها  الدع�ى  عليك 
ا�ضل  ب��رد  عليهم  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع  التداعي  م��ض�ع  اداء  وملحقاتها  �ضمان  �ضندي 
على  امل�ضروع  اجن��از  مت  قد  انه  لبيان  متخ�ض�ضة  خربة  ندب  املدعي  للبنك  ال�ضندين 
النح� الثابت ب�ضهادات ت�ضليم الجناز لل�ضادرة للم�ضروع والر�ض�م وامل�ضاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة ي�م الثنني امل�افق 2018/2/12  ال�ضاعة:09.30 �ض 
بالقاعة:ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/13364  عمايل جزئي

ان  القامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمه�ل حمل  �ضالملك  1-مقهى   / عليه  املدعي  اىل 
الدع�ى وم��ض�عها  اأق��ام عليك  قد  بيالر  اورتيز ديال  /ايريك جيم�ض  املدعي 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )5583 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( 
درهم والر�ض�م وامل�ضاريف رقم ال�ضك�ى:MB990574937AE وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�ضة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/2/27 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/525  عمايل جزئي

املدعي  ان  القامة مبا  املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى نغم جمه�ل حمل  اىل 
املطالبة  وم��ض�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  �ضابر  ال�ضيد  ا�ضماعيل  /اح��م��د 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )12967 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )3000( درهم 
لها  وح��ددت   MB180101510AE:ال�ضك�ى رق��م  وامل�ضاريف  والر�ض�م 
 ch1.A.2:جل�ضة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/2/20 ال�ضاعة 11.00 �ض بالقاعة
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11929  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بالل احمد لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
وم��ض�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  علي  �ض�كت  ح�ضنني  /علي  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )20500 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( 
وحددت   MB178861240AE:ال�ضك�ى رقم  وامل�ضاريف  والر�ض�م  درهم 
 ch1.A.2:لها جل�ضة ي�م الحد امل�افق 2018/3/4 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر 
، علما بان  اأيام على الأقل  مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

الدع�ى جددت من ال�ضطب.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/13455  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-امل�ضتقبل ال�ضعيد خلدمات احلرا�ضة ���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي /جيك�يل� م��ضي�ض اوكاف�ر قد اأقام عليك الدع�ى وم��ض�عها 
وتذكرة ع�دة مببلغ )2000(  دره��م(  املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )17057 
درهم والر�ض�م وامل�ضاريف رقم ال�ضك�ى:MB9902626667AE وحددت لها 
جل�ضة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/2/27 ال�ضاعة 11.00 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10461  عمايل جزئي
القامة  حم��ل  جمه�ل  الفنية  لالعمال  الذهبية  1-ال��رواف��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مبا ان املدعي /احمد ح�ضن احمد عبدالهادي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ض�عها 
وتذكرة ع�دة مببلغ )3000(  دره��م(  املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )24680 
 mb177867732ae:درهم والر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماة رقم ال�ضك�ى
�ض   08.30 ال�����ض��اع��ة   2018/2/27 امل�����اف����ق  ال���ث���الث���اء  ي�����م  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ض�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12574  عمايل جزئي

���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل  الفنية  للخدمات  رام�نيدا  / 1-ايالدي�  عليه  املدعي  اىل 
الدع�ى وم��ض�عها  عليك  اأق��ام  قد  ابكيتا�ض تريو  /فيمار  املدعي  ان  القامة مبا 
وتذكرة ع�دة مببلغ )2000(  دره��م(  املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )69975 
درهم والر�ض�م وامل�ضاريف رقم ال�ضك�ى:MB179318269AE وحددت لها 
 ch1.B.10:بالقاعة ال�ضاعة 09.30 �ض  امل�افق 2018/2/14  الربعاء  ي�م  جل�ضة 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ض�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12399  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�ضف �ضليم وزاهد للخدمات الفنية ���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد كا�ضف ذوالفقار علي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ض�عها 
وتذكرة ع�دة مببلغ )2000(  دره��م(  املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )10195 
درهم والر�ض�م وامل�ضاريف رقم ال�ضك�ى:MB178298970AE وحددت لها 
جل�ضة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/2/27 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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بنك اأبوظبي الأول يح�ضل على ترخي�ص لإن�ضاء 
�ضركة للخدمات امل�ضرفية لال�ضتثمار يف ال�ضعودية

•• اأبوظبي-الفجر:

ح�ضل بنك اأب�ظبي الأول، اأكرب بنك يف دولة الإمارات العربية املتحدة واأحد 
اأكرب واأاأمن امل�ؤ�ض�ضات املالية يف العامل، على ترخي�ض من هيئة ال�ض�ق املالية 
باململكة العربية ال�ضع�دية ال�ضقيقة لتاأ�ضي�ض »�ضركة اأب�ظبي الأول لال�ضتثمار 
ال�ضع�دية«، ال�ضركة التابعة التي �ضتقدم ن�ضاطات الرتيب وتقدمي امل�ض�رة 
الأول  اأب�ظبي  لبنك  بالكامل  التابعة ممل�كة  ال�ضركة  اأن  ُيذكر  اململكة.  يف 
و�ضتقدم خدمات الرتيب وتقدمي امل�ض�رة يف خمتلف اأنحاء اململكة العربية 
العاملية،  الأ���ض���اق  دخ���ل  يف  الراغبة  وامل�ؤ�ض�ضات  ال�ضركات  لكافة  ال�ضع�دية 
الأمر الذي �ضيمكن بنك اأب�ظبي الأول من تعزيز مكانته الإقليمية لننم� 
اأب�ظبي  التنفيذي ملجم�عة بنك  الرئي�ض  �ضعيد،  معاً.    وقال عبداحلميد 
ال�ضركة خط�ة ن�عية يف م�ضرية جمم�عة بنك  تاأ�ضي�ض هذه  “ُيعد  الأول: 
التي  وال�ضتثمار،  لل�ضركات  امل�ضرفية  اخلدمات  وجمم�عة  الأول  اأب�ظبي 
تتيح اأمام عمالئنا فر�ض كبرية للتط�ر والنم�. و�ضتعزز هذه اخلط�ة قدرة 
امل��ال يف منطقة  واأ�ض�اق  القت�ضادات  اأك��رب  اأح��د  ال�ضتفادة من  االبنك على 
ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا. وب�ضفته رائداً يف قطاع اخلدمات امل�ضرفية 
لال�ضتثمار، يتطلع بنك اأب�ظبي الأول اإىل ت�فري منتج �ضامل قادر على تلبية 
احتياجات العمالء يف ال�ضع�دية، وكذلك احتياجات امل�ضتثمرين الراغبني يف 
اململكة  اُعتربت  لطاملا  �ضعيد:  واأ�ضاف  والعاملية.  ال�ضع�دية  الأ�ض�اق  دخ�ل 
العربية ال�ضع�دية حمفزاً رئي�ضياً على حتقيق مزيد من النم� القت�ضادي يف 
منطقة اخلليج العربي. لذا، ي�ضعدنا احل�ض�ل على ترخي�ض ل�ضركة اأب�ظبي 
الأول لال�ضتثمار ال�ضع�دية، الأمر الذي �ضي�ضهم بال �ضك يف تعزيز العالقات 
الق�ية التي جتمع دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�ضع�دية 

ال�ضقيقة يف املجال املايل والقت�ضادي. 

مليار درهم اأرباح   1.65
بنك الحتاد الوطني يف 2017 

•• اأبوظبي-وام :

1.65 مليار دره���م يف  اأرب����اح ق��دره��ا  ال���ط��ن��ي ���ض��ايف  �ضجل بنك الحت���اد 
2017 بزيادة %5 مقارنة بالعام ال�ضابق .. كما �ضجلت اأرباح الربع الرابع 
من نف�ض العام 289 ملي�ن درهم بزيادة %15 عن نف�ض الربع من العام 
و�ضجلت الأرباح الت�ضغيلية مبلغ 2.49 مليار درهم للعام املنتهي   .2016
ال�ضابق  العام  من  الفرة  نف�ض  عن   6% بزيادة  دي�ضمرب2017   31 يف 
لت�ضجل   4% بن�ضبة   2017 للعام  الت�ضغيلية  الإي��رادات  ونتيجة لرتفاع 
مبلغ 3.63 مليار درهم. وجاءت الزيادة املحققة يف الإي��رادات الت�ضغيلية 
نتيجة اإىل من� �ضايف الدخل من غري الف�ائد بالإ�ضافة اىل من� الدخل 

من الف�ائد بن�ضبة هام�ضية بلغت 1%. 
 0،20 “ب�اقع   20% اأرباح نقدية بن�ضبة  واأو�ضى جمل�ض الإدارة بت�زيع 

درهم لل�ضهم ال�احد” ب�ضرط احل�ض�ل على امل�افقات الالزمة.
71.1 مليار درهم فيما وا�ضلت  و�ضجل �ضايف القرو�ض وال�ضلفيات مبلغ 
ال�ضتثمارية  املحفظة  �ضجلت  حيث  لالأ�ض�ل،  الفعالة  اإدارت��ه��ا  املجم�عة 
للمجم�عة زيادة %34 لت�ضل اإىل 21.1 مليار درهم كما �ضجل اإجمايل 
العام  نهاية  %3 عن  بزيادة  107.5 مليار درهم  املجم�عة مبلغ  اأ�ض�ل 
العام  %2 عن نف�ض الفرة من  العمالء بن�ضبة  ال�ضابق. وارتفعت ودائ��ع 
ال�ضي�لة  و���ض��ع  ا�ضتمر  ك��م��ا  دره���م  م��ل��ي��ار   78.7 مبلغ  لت�ضجل  ال�����ض��اب��ق 
ال�ضتثمارات  مت�ضمنة  ال�ضائلة  الأ���ض���ل  بلغت  حيث  مريحاً  للمجم�عة 

. ن�ضبة %29.8 من اإجمايل امل�ج�دات كما يف 31 دي�ضمرب 2017 
اإن  ال�طني  الحت��اد  لبنك  التنفيذي  الرئي�ض  عابدين  ن�ضر  حممد  وق��ال 
ا�ضتمرار  مع  املر�ضية  املالية  النتائج  من  اآخ��ر  عاماً  �ضجلت  قد  املجم�عة 
حت�ضن ت�قعات القت�ضاد العاملي وعملت املجم�عة على ت��ضيع نطاق اأن�ضطة 
اأعمالها وحتقيق النم� ب�ضكل انتقائي مع الركيز على اأن�ضطة الأعمال ذات 

الدخل من الر�ض�م بالإ�ضافة اإىل اإتباع �ضيا�ضة حذرة لإدارة املخاطر .

»�ضياحة ال�ضارقة« ت�ضتهدف الكفاءات 
ال�ضابة يف املعر�ص الوطني للتوظيف

•• ال�صارقة-وام:

ال�طني  املعر�ض  يف  بال�ضارقة  وال�ضياحي  التجاري  الإمن��اء  هيئة  ت�ضارك   
الع�ضرين للت�ظيف الذي �ضينطلق الي�م الأربعاء يف مركز اك�ضب� ال�ضارقة 
احلك�مية  اجلهات  من  عدد  مب�ضاركة  اجل��اري  فرباير   9 وي�ضتمر حتى 

وم�ؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ض.
وتاأتي م�ضاركة الهيئة يف املعر�ض يف اإطار حر�ضها على حتقيق ال�ضتخدام 
المثل للم�ارد الب�ضرية ال�طنية وتاأهيلها وتدريبها من خمتلف الن�احي 
الإداري��ة والفنية ان�ضجاماً مع �ضيا�ضة الت�طني يف دولة الإم��ارات الرامية 
يف  ال�طنية  العمالة  ا�ضتقطاب  ن�ضبة  ورف��ع  ال�طنية  ال��ك��ف��اءات  دع��م  اإىل 

القطاعني احلك�مي واخلا�ض.
وال�ضياحي  التجاري  الإمن��اء  رئي�ض هيئة  املدفع  �ضعادة خالد جا�ضم  وقال 
بال�ضارقة اإن املعر�ض يكت�ضب اأهمّية متزايدة �ضن�ياً ك�نه ي�فر عدداً كبرياً 
وي�ضّهل  الإماراتي خا�ضة فئة اخلرجني اجلدد  لل�ضباب  العمل  من فر�ض 
�ضمن  نعمل  الهيئة  يف  ون��ح��ن  ال�ظيفي  ومن���ه��م  وت��دري��ب��ه��م  ت�ظيفهم 
ال�ضم�  ل�ضاحب  ال�ضامية  الت�جيهات  ت�ؤكد  وا�ضحة  وروؤي��ة  ا�ضراتيجية 
حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�ض�  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكت�ر  ال�ضيخ 
ال�طنية  ل��ل��ك���ادر  الأم��ث��ل  ال�ضتغالل  اىل  خاللها  م��ن  ون�ضعى  ال�ضارقة 
وتاأهيلها  وتنميتها  الإنتاجية  ورف��ع  ال��ك��ف��اءات  ا�ضتقطاب  على  ونحر�ض 

وا�ضتثمارها بطريق مثمرة باعتبارها اأول�ية ق�ض�ة.
 15 بنم�  باملائة   60 تبلغ  الهيئة  امل�اطنني يف  ن�ضبة  ان  املدفع اىل  واأ�ضار 
ت�ظيف  على  الهيئة  حر�ض  يعك�ض  مم��ا  املا�ضيني  العامني  خ��الل  باملائة 
الك�ادر ال�طنية مبا يعزز م�ضاركتها يف القطاع ال�ضياحي حيث يتم تط�ير 
ال�ضياحة  بقطاع  وتعريفهم  ال�ضابة  ال��ك���ادر  ل�ضّيما  امل���اط��ن��ني  وت��دري��ب 
وال�ضفر وال�ضيافة وزيادة الت�عية ح�ل اأهمّية هذا القطاع ك�نهم يعك�ض�ن 
ال�ض�رة احلقيقة له�ية الإمارة الثقافية اأمام زّوارها من خمتلف ال�ضع�ب 
ال�ضياحية  وامل��ق���م��ات  وال��ت��ق��ال��ي��د  ال���ع���ادات  ع��ل��ى  لتعريفهم  واجل��ن�����ض��ي��ات 

والراثية والعائلية التي تتميز بها.

60 �صركة متثل 12 دولة م�صاركة

احلد البحري لل�ضركات النا�ضئة ت�ضت�ضيفها جزيرة املرجان براأ�ص اخليمة 8 فرباير 

•• اأبو ظبي -وام: 

�ضارك وفد هيئة مياه وكهرباء اأب�ظبي 
حممد  اهلل  ع���ب���د  امل���ه���ن���د����ض  ب���رئ���ا����ض���ة 
التخطيط  دائ�������رة  م���دي���ر  اخل����م����ريي 
“قطاع  ب���ع���ن����ان  ن�����دوة  يف  وال���ت���ط����ي���ر 
وذلك على  املالية”  الطاقة واخلدمات 

هام�ض اأ�ضب�ع اأب�ظبي يف الهند.
الندوة  خ���الل  اخل���م���ريي  وا���ض��ت��ع��ر���ض 
�ضركاتها  وجم���م����ع���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ج���ه����د 
والطاقة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة  جم���ال  يف 
امل��ت��ج��ددة وت��ن��اول م�����ض��روع حم��ط��ة ن�ر 
اأب����ظ���ب���ي يف ���ض���ي��ح��ان ك���اأك���رب حمطة 
العامل  يف  ال�ضم�ضية  للطاقة  م�ضتقلة 
�ضراكة  مب�جب  الهيئة  تنفذها  وال��ت��ي 
ماروبيني  ائ���ت���الف  م���ع  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة 

الياباين وجنك� �ض�لر ال�ضينية بهدف 
ت��ن���ي��ع م�����ض��ادر ال��ط��اق��ة ان�����ض��ج��ام��ا مع 
اأهداف التنمية القت�ضادية خلطة اإمارة 
اأب�ظبي ب�ضاأن اإيجاد قطاعات اقت�ضادية 

بديلة ت�ضهم يف التن�ع القت�ضادي.
وقال اإن امل�ضروع يت�ضمن اإن�ضاء وتط�ير 
ومت�يل وت�ضغيل و�ضيانة حمطة للطاقة 
ال�ضم�ضية با�ضتخدام تكن�ل�جيا الطاقة 
�ض�يحان  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ك��ه��رو���ض���ئ��ي��ة 
ك��م م��ن مدينة   120 على بعد ح���ايل 
 3.2 ق��دره��ا  اإجمالية  بتكلفة  اأب�ظبي 
الإنتاجية  ال��ط��اق��ة  وتبلغ  دره���م  مليار 
م���ي���ج���اوات   1177 ن���ح����  ل��ل��م��ح��ط��ة 
ويت�قع اأن تبداأ املحطة بتزويد ال�ضبكة 
امل��ح��ل��ي��ة ب��ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة خالل 
الربع الثاين من عام 2019 .. م�ضريا 

تقلي�ض  يف  �ضي�ضهم  امل�����ض��روع  اأن  اإىل 
ال��غ��از وحتقيق وفر  احل��اج��ة ل���ض��ت��رياد 
امل��اء والكهرباء وحتقيق خطة  يف قطاع 
م�ضادر  تن�يع  ب�ضاأن  اأب���ظ��ب��ي  حك�مة 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  وا���ض��ت��خ��دام  ال��ط��اق��ة 

ودعم اقت�ضاد الإمارة.
“براكة  ���ض��رك��ة  اأن  اخل��م��ريي  واأو����ض���ح 
الإم������ارات  مل���ؤ���ض�����ض��ة  ال��ت��اب��ع��ة  الأوىل” 
الك�رية  وال�����ض��رك��ة  ال���ن����وي���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
وقعتا  “كيبك�”  الكهربائية  للطاقة 
للماء  اأب�ظبي  �ضركة  م��ع  اتفاقية  اأول 
الكهربائية  الطاقة  ل�ضراء  والكهرباء 

املنتجة من حمطة براكة الن�وية.
م�ؤخرا  ط���رح���ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  واأ�����ض����اف 
اأداء  ل��ك��ف��اءة  ن���ع��ه  م��ن  الأول  امل�����ض��روع 
املعنية  ال�����ض��رك��ات  م���ن  ل���ع���دد  ال��ط��اق��ة 

بتزويد خدمات الطاقة والذي يت�ضمن 
ت��اب��ع��ة للهيئة  8 م��ب��اٍن  اإن�����ض��اء ث��م��ان��ي��ة 
اإجمايل  م��ن  باملائة   30 ت���ف��ري  ب��ه��دف 
اأق����ل تقدير  امل�����ض��ت��ه��ل��ك��ة ع��ل��ى  ال��ط��اق��ة 
عق�د  على  الرائد  امل�ضروع  هذا  ويرتكز 
ك���ف���اءة ا���ض��ت��ه��الك ال���ط���اق���ة ال���ت���ي يتم 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا م��ن خ���الل ���ض��رك��ات خدمات 

كفاءة الطاقة للمباين .
ولفت اإىل اإعالن �ضركة اأب�ظبي للت�زيع 
ا�ضتالم  يف  ال��ب��دء  ع��ن  للهيئة  ال��ت��اب��ع��ة 
الطاقة  األ���اح  تركيب  طلبات  وت�ضديق 
ال�ضم�ضية على اأ�ضقف املباين احلك�مية 
ال�ضكنية والتجارية وال�ضناعية وربطها 
ُي�����ض��ك��ل حافزاً  ال��ك��ه��رب��اء مم���ا  ب�����ض��ب��ك��ة 
م�ضادر  م��ن  ال��ط��اق��ة  واإن���ت���اج  ل�ضناعة 
و�ض�ف  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  و���ض��دي��ق��ة  م�����ض��ت��دام��ة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ي�ضتقطب راأ�ض اخليمة هذا ال�ضهر، املبتكرون 
حل�ض�ر اأول قمة عاملية لل�ضركات النا�ضئة يف 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة. ومن املقرر 
عقدها يف الفرة املمتدة من 8 ولغاية 12 
فرباير اجلاري، حتت رعاية �ضاحب ال�ضم� 
ال�����ض��ي��خ ���ض��ع���د ب��ن ���ض��ق��ر ال��ق��ا���ض��م��ي، ع�ض� 
اإم��ارة راأ���ض اخليمة،  املجل�ض الأع��ل��ى، حاكم 
حيث �ضت�ضم ممثلني عن الهيئات احلك�مية 
وال�زراء من اأرمينيا. ويجري تنظيم القمة 
ب�ضكل م�ضرك من قبل م�ؤ�ض�ضة �ضتارت اب 
راأ�ض  اع��م��ال  وم�ضرعة  حا�ضنة  و  اأرم��ي��ن��ي��ا  
بنجاح  القمة  مفه�م  اإنطلق  وق��د  اخليمة. 
وكان ذلك  �ضن�ات ما�ضية،  لعدة  اأرمينيا  يف 
الأعمال  ورواد  امل��ب��ت��ك��ري��ن  لتجمعات  ن��ت��اج 
تقليدية.  اأك���رث  اأ���ض��ك��ال  ا�ضتخدم�ا  ال��ذي��ن 
راأ����ض اخليمة  اإم���ارة  امل���ؤمت��ر يف  ومت تنظيم 
ع��ل��ى ���ض��ك��ل خم��ي��م ب��ج��ان��ب ال��ب��ح��ر، وذلك 
لإع���ط���اء امل�����ض��ارك��ني جت��رب��ة ج��م��اع��ي��ة اأكرث 
امل�ضاريع  اأ�ضحاب  اإخ��ت��الط  تت�ضمن  كثافة 
بيئة  يف  وامل�ضتثمرين  النا�ضئة  وامل�����ض��اري��ع 
دائمة وات�ضالت - بعيدا عن  ت�ضكل رواب��ط 
التي   وامل����ؤمت���رات  التقليدية  الإج��ت��م��اع��ات 
اآخر. وتعد  تبديل البطاقة يحدث يف مكان 
راأ�ض اخليمة اأول مكان خارج اأرمينيا، اإل اأن 
يف  و�ضنغاف�رة  غ���ا  اإىل  �ضي�ضتمر  الربنامج 

وقت لحق من هذا العام.

: 1500زائر 
واأ�ضار الدكت�ر عبدالرحمن ال�ضايب النقبي 

اأن  القت�ضادية  التنمية  لدائرة  العام  املدير 
النا�ضئة  لل�ضركات  عاملية  قمة  اأول  تنظيم 
ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة والب���ت���ك���اري���ة )ق���م���ة احلد 
رعاية  حت��ت  ال��ن��ا���ض��ئ��ة(  لل�ضركات  ال��ب��ح��ري 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��� ال�����ض��ي��خ ���ض��ع���د ب���ن �ضقر 
القا�ضمي حاكم امارة را�ض اخليمة رعاه اهلل  
منظ�مة  بدعم  التزامها  م��ع  متا�ضيا  ي��اأت��ي 
دولة  يف  النا�ضئة  وال�ضركات  الأع��م��ال  ري��ادة 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة، ويف اإط���ار ال��ت��ع��اون بني 
دائرة التنمية القت�ضادية اخليمة وحا�ضنة 
خالل  ومن  اخليمة،  راأ���ض  اأعمال  وم�ضرعة 
ال�ضركات  م���ؤ���ض�����ض��ة  م��ع  امل��ب��ا���ض��ر  التن�ضيق 

النا�ضئة الرمينية.
 واأردف النقبي قائال اأن القمة العاملية تهدف  
لإظهار  بفر�ضة  الأع��م��ال  رواد  ت��زوي��د  اإىل 
فر�ضة  وت���ف��ري  ل��الأع��م��ال،  مبتكرة  ح��ل���ل 
ورواد م�اقع  ال��ق��رار  ���ض��ن��اع  م��ع  ال��ت���ا���ض��ل 
التناف�ض  وك��ذل��ك  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت���ا���ض��ل 
الف�ز بتم�يل. و�ض�ف جتمع بع�ن  لفر�ضة 
النا�ضئة  اهلل تعاىل رواد الأعمال وال�ضركات 
ال�ضتثمارية  وال�������ض���رك���ات  وامل�����ض��ت��ث��م��ري��ن 
عددهم  ي�ضل  الذين  املالكني  وامل�ضتثمرين 
املت�قع  وم��ن  م�ضارك،   500 من  اأك��رث  اىل 
ان ي�ضل عدد ال��زوار اىل اأك��رث من 1500 
�ضخ�ض من رواد م�اقع الت�ا�ضل الجتماعي 
وممثلي و�ضائل العالم وال�كالت احلك�مية 
وال�ضبه حك�مية من ال�ضرق الو�ضط واوروبا 
ال�ليات  )مينا(،  اأفريقيا  �ضمال  ومنطقة 

املتحدة الأمريكية، ورو�ضيا، وغريها.
اىل حد  �ضتم�ضي  ال��دائ��رة  ان  النقبي  واأك��د 
بعيد يف التعاون مع كافة امل�ؤ�ض�ضات واجلهات 

يف القطاعني العام واخلا�ض من اجل تعزيز 
ب��ي��ئ��ة الع���م���ال، ودع����م البتكار  ال���ري���ادة يف 
وج���ع���ل الم������ارة م���رك���زا ع��امل��ي��ا ل��ك��ل مبدع 
ومبتكر يف كافة املجالت وامليادين، وه� ما 
�ضينعك�ض بع�ن اهلل تقدما وازدهارا ومتكينا 
القت�ضادي  امل��ج��ال��ني  يف  للم�اطنني  اك��رب 

والجتماعي.«

معارك التناف�ض :
متثل  ال��ت��ي  النا�ضئة  ال�����ض��رك��ات  و���ض��ت�����ض��ارك 
بلدان خمتلفة يف معارك تناف�ضية وجتارية 
ت��ن��م��ي��ت��ه��ا وجم����ال  م�����ض��ت���ى  اإىل  ت�����ض��ت��ن��د 
ع��م��ل��ه��ا. وي���ت����ف���ر ����ض���ن���دوق ج����ائ���ز ق���دره 
و�ض�ف  ال��ف��ائ��ز.  للفريق  دولر   50  000
يف  امل�ضاركة  فر�ضة  اأي�ضا  للم�ضاركني  تتاح 
جل�ضات غري ر�ضمية ح�ل النار للتحدث مع 

امل�ضتثمرين واحل�ض�ل على التم�يل.
وتعليقاً على امل��ض�ع، قال رامي جاّلد، املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م���ع��ة راك���ز وه��ي��ئ��ة املنطقة 
راأ���ض اخليمة:  براأ�ض اخليمة وهيئة  احل��رة 
“ جميل  اأن ن�ضهد ال�ضركات النا�ضئة تتجمع 
���ض��ق��ف واح������د، م��ت��ح��م�����ض��ني لتقدمي  حت���ت 
اأفكارهم التجارية امللهمة فهذه هي الطاقة 
التي نريدها داخل وخارج راكز. ونحن جداً 
���ض��ع��داء ب���اأن ن��ك���ن ج����زءاً م��ن ه���ذه املبادرة 
لل�ضركات  ال��ب��ح��ري  احل�����د   ق��م��ة  ال����رائ����دة 
�ضهر  م��ع  مت��ام��ا  ت��ت��زام��ن  وال��ت��ي   ، النا�ضئة 
الإمارات لالبتكار. على مر ال�ضنني، اأظهرنا 
دعما كبريا لل�ضركات النا�ضئة، وهذه جمرد 
واحدة من العديد من الفعاليات واملبادرات 
روح  لتعزيز  فيها  للم�ضاركة  نخطط  ال��ت��ي 

املبادرة يف الإمارة. 

ال�صركات النا�صئة :
وت�ضكل ور�ضات العمل واملحادثات ح�ل حلقة 
التجارية  واال��ت��ح��دي��ات  امل��خ��ي��م��ات  يف  ال��ن��ار 
الدوليني  املر�ضدين  م��ع  الت�ا�ضل  ودورات 
القمة  عملية  م��ن  ج��زءا  ال�ضناعة  وخ���رباء 
اأي��ام. مع الركيز على   5 مل��دة  التي ت�ضتمر 
م�����ض��اع��دة ال�����ض��رك��ات ال��ن��ا���ض��ئ��ة ع��ل��ى التعلم 
وت��ضيع اآفاقها واحل�ض�ل على روؤى جديدة 

- يف ج� من املرح والتعاون.
ه��اك���ب��ي��ان، م�ؤ�ض�ض  ه���اك����ب  ق���ال  وب�����دوره 
اأرمينيا:  يف  النا�ضئة  لل�ضركات  �ضيفان  قمة 
عام  لأول مرة يف  �ضيفان  قمة  “لقد نظمت 
2016 يف اأرمينيا واأ�ضبحت واحدة من اأهم 
الأحداث لل�ضركات النا�ضئة يف اأرمينيا. هذا 
ب��دءا من  القمة  ح��دود  بت��ضيع  قمنا  ال��ع��ام 
ونحن  التم�يل.  ج��ائ��زة  يف  امل�ضاركني  ع��دد 
هذا  تنظيم  يف  للم�ضاهمة  ج���دا  ف���خ����رون 
ن�ضاهد من اخل��ارج ونرى  احل��دث. فعندما 
ا�ضتثمار  اأو  واح����دة  مل��ح��ا���ض��رة  مي��ك��ن  ك��ي��ف 
اأنت  للفريق،  ال�ضاملة  النظرة  تغيري  واح��د 
ت���درك م���دى اأه��م��ي��ة م���ا���ض��ل��ة م��ا ت��ق���م به 

واإ�ضراك اأكرب عدد ممكن من الأ�ضخا�ض.« 
النا�ضئة   ل��ل�����ض��رك��ات  ال��ب��ح��ري  احل����د   ق��م��ة 
راأ�ض  يف  الإقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  برعاية 
اخلدمات  وهيئة  راك��ز،  وجمم�عة  اخليمة، 
العامة، وجزيرة املرجان، واملكتب الإعالمي 
حل��ك���م��ة راأ�����ض اخل��ي��م��ة، وه���ي م��ن تنظيم  
جنب  اإىل  جنبا  اأرمينيا  اأب  �ضتارت  م�ؤ�ض�ضة 
وم�ضرعة  ح��ا���ض��ن��ة  امل��ح��ل��ي  ال�����ض��ري��ك  م���ع 

الأعمال يف راأ�ض اخليمة.
ال�صباب ورواد الأعمال:

ال�ضفدي،  ه�����ض��ام  ال��دك��ت���ر  ق���ال  وب������دوره، 
الرئي�ض التنفيذي حلا�ضنة وم�ضرعة اعمال 
راك التي مت افتتاحها يف �ضهر اغ�ضط�ض من 
ال��ع��ام ال��ف��ائ��ت اف���اد ان قمة احل���د  البحري 
يف  مرة  لول  تقام  والتي  النا�ضئة  لل�ضركات 
ام��ارة راأ���ض اخليمة هي ملتقى عاملي يجمع 
ال�ضباب ورواد الأعمال واملبتكرين واخلرباء 
والتكن�ل�جيا  الب��ت��ك��ار  يف  امل�ضتتثمرين  و 
املمار�ضات،  واأف�ضل  والآراء  لتبادل اخلربات 
اأج���ل دع���م اق��ت�����ض��اد م��ع��ريف تكن�ل�جي  م��ن 
اإب���داع���ي م��ت��ن���ع، مب�����ض��ارك��ة اأك����رث م��ن 60 
من  وم��ب��دع  ومبتكر  نا�ضئة  رق��م��ي��ة  ���ض��رك��ة 

ال�طن العربي وا�ضيا واوروبا.
راك  اع��م��ال  وم�ضرعة  حا�ضنة  ان  وا���ض��اف 
القت�ضادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  م���ن  وب���دع���م 
وهيئة املناطق القت�ضادية راكز ت�ضعى لبناء 
والبتكار  العمال  لريادة  �ضحية  منظ�مة 
تناف�ض املنظ�مات العاملية واملت�اجده حاليا 
املجتمع  حت���ي��ل  يف  وامل�����ض��اه��م��ة  املنطقة  يف 
جمتمع  اىل  اخليمة  راأ����ض  ام���ارة  يف  املحلي 

ذكي.
ي�ضار اىل ان اإمارة راأ�ض اخليمة ومن خالل 
اىل  ت�ضعى  والبتكارية،  الريادية  مبادرتها 
البتكارية  املدن  قائمة  لت�ضنيف  الن�ضمام 
العاملي.  امل�����ض��ت���ى  ع��ل��ى  الب��ت��ك��ار  وم���ؤ���ض��ر 
احلكيمة  القيادة  وروؤي��ة  بت�جيهات  والعمل 
يف الدولة لأن تك�ن دولة الإم��ارات العربية 
يف  والإب���داع  لالإبتكار  خمترب  اأك��رب  املتحدة 

العامل.

تبا�ضر ال�ضركة يف ا�ضتالم طلبات تركيب 
اأ�ضقف  ع��ل��ى  الكهرو�ض�ئية  ال����ح���دات 
املباين احلك�مية واخلا�ضة وت�ضديقها 
بعد ا�ضتيفاء كافة ال�ضروط وامل�ا�ضفات 
الفنية املحددة من قبل اجلهات املعنية 
يف الإمارة مثل مكتب التنظيم والرقابة 
ودائرة ال�ض�ؤون البلدية والنقل وجمل�ض 

اأب�ظبي للج�دة واملطابقة.
واأ�ضار اإىل اأن هذه اخلط�ة تاأتي يف اإطار 
 2020 اأب�ظبي  روؤي��ة  اأه��داف  م�اكبة 
وا�ضراتيجية الإمارات الهادفة لت�ليد 
الدولة  ا�ضتهالك  من  باملائة   44 نح� 
من الطاقة من خالل امل�ضادر النظيفة 
 2050 عام  بحل�ل  للبيئة  وال�ضديقة 
على  خماطر  اأي��ة  ت�ضكيلها  لعدم  ن�ضبة 

البيئة وجدواها القت�ضادية العالية.

اأول �ضركة من نوعها يف دولة الإمارات .. �ضركة »ق�ضر الإمارات للتموين من مركز دبي التجاري العاملي« يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر: 

اتفاقية  الإم������ارات  ق�����ض��ر  ف��ن��دق  ع��ق��د 
العاملي  التجاري  �ضراكة مع مركز دبي 
ال��ت��م���ي��ن الأوىل من  ���ض��رك��ة  لإط����الق 
ن���ع��ه��ا يف دول���ة الإم�����ارات حت��ت ا�ضم: 
مركز  م��ن  للتم�ين  الإم�����ارات  »ق�ضر 
دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي«. وي��ه��دف هذا 
م�ضت�ى  رف���ع  اإىل  امل�����ض��رك  امل�����ض��روع 
واأ�ضل�ب  املُ��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإق���ام���ة 
تقدمي الطعام يف العا�ضمة، من خالل 
املاأك�لت  جم���ال  يف  الأف�����ض��ل  ت��ق��دمي 
مع  جنب  اإىل  جنباً  وال��دول��ي��ة  املحلية 
كل  يلبي  متمّيز  وتنفيذ  فاخرة  خدمة 

التطلعات.
و�ضُي�ضهم التعاون بني هذين العمالقني 
اإيجاد  على  ال�ضيافة  �ضناعة  قطاع  يف 
متكاملة  مت�ين  خدمات  ت�ّفر  �ضركة 
واملنا�ضبات  الفعاليات  لكافة  وُمتمّيزة 

الفندق وخارجه على حدٍّ �ض�اء،  داخل 
ال�لئم،  اخل��ا���ض��ة،  الح��ت��ف��الت  م��ث��ل 
حفالت الزفاف، العمالء من ال�ضركات 
وامل�ؤ�ض�ضات احلك�مية، اإ�ضافة اإىل كافة 
والعامة،  اخلا�ضة  ال�ضركات  فعاليات 

وغريها الكثري.
ويف معر�ض تعليقه على هذه ال�ضراكة، 
احلمريي،  �ضاحي  �ضلطان  �ضعادة  قال 
الإم����ارات:  ق�ضر  ل�ضركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
م�ضاركة  الإم�����������ارات  ق�������ض���ر  »ي�������ض���ع���د 
�ض�ق  مع  احلقيقية  العربية  ال�ضيافة 
اأب����ظ���ب���ي م����ن خ�����الل خ���دم���ة تقدمي 
الراث  ل�ضتك�ضاف  �ضة  املُخ�ضّ الطعام 
الإم���ارات���ي وت��ق��دمي امل���اأك����لت املحلية 
الرائعة. ومُيثل هذا التعاون بني هاتني 
املتميزتني،  ال��ت��ج��اري��ت��ني  ال��ع��الم��ت��ني 
ال�ضتجابة املثالية  على رغبة العا�ضمة 
يف اإيجاد مفه�م لتقدمي الطعام ميكنه 
تلبية احتياجات املجتمع املحلي املُمّيزة 

مع تقدمي املاأك�لت التقليدية. و�ض�ف 
للتم�ين  الإم��ارات  تبذل �ضركة »ق�ضر 
كافة  العاملي«  التجاري  دبي  مركز  من 
اجله�د لإيجاد م�ضت�ى راٍق وفاخر من 
التم�ين،  خ��دم��ات  يف  والتميز  ال��رف 
والذي مل ي�ضبق له مثيل يف املنطقة ».

العاملي  ال��ت��ج��اري  دب���ي  ي��ت��م��ّت��ع م��رك��ز 
احلل�ل  ت�فري  يف  لها  مثيل  ل  بخربة 
امل���ت���ك���ام���ل���ة مل��خ��ت��ل��ف اأن����������اع واأح����ج����ام 
ال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ع���امل���ي���ة وامل���ن���ا����ض���ب���ات 
اخل��ا���ض��ة، ويعمل ب��امل��رك��ز  ف��ري��ق عمل 
ال�ضهادات  اأرق��ى  على  حم��رف حا�ضل 
وامليداليات العاملية يف جمال ال�ضيافة، 
والإمكانيات  اخل����ربات  ك��ل  مي��ت��ل��ك  و 
اأ�ضط�ل  يدعمه  كما  يحتاجها،  ال��ت��ي 
الطعام  ن��ق��ل  ����ض���ي���ارات  م���ن  م��ت��ك��ام��ل 
والتجهيزات  واملعّدات  املربدة  احلديثة 
الفعاليات  لإقامة  املخ�ض�ضة  املتط�رة 
الطعام  و�ض�ل  ي�ضمن  ما  اخلارجية، 

طازجاً اإىل جميع الفعاليات واملنا�ضبات 
التي ُيقيمها يف ال�قت املحدد. 

وُت��ع��ّد ه���ذه ال�����ض��راك��ة م��ع ف��ن��دق ق�ضر 
الإمارات، اأحد اأكرث العالمات التجارية 
الفندقية �ضهرة، خط�ة اأخرى يف اجتاه 

حتقيق التمّيز يف كافة املجالت.
ال�ضراكة، قال ماهر  على هذه  وتعليقاً 
جلفار، النائب الأول للرئي�ض يف مركز 
دبي التجاري العاملي: نحن مهتم�ن يف 
م��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي، بتقدمي 
ال�ضاملة  واحل��ل���ل  ال�ضيافة  خ��دم��ات 
اإن  ع��امل��ي.  م�ضت�ى  ب��اأرق��ى   للفعاليات 
���ض��راك��ت��ن��ا م���ع ع��الم��ة جت���اري���ة رفيعة 
مثل  ع��ري��ق��ة  ب�����ض��ه��رة  تتمتع  امل�����ض��ت���ى 
لنا  تتيح  �ض�ف  الإم���ارات،  ق�ضر  فندق 
املزدهر  الطهي  م�ضهد  من  ال�ضتفادة 
يف العا�ضمة، وعر�ض مهاراتنا الرائدة 
ُتن�ضى  ل  فعاليات  واإق��ام��ة  ال�����ض���ق،  يف 

ل�ضي�فنا وعمالئنا.

ومن جانبه، قال مارتن كرامر، املدير 
�ضُت�ضهم  الإم���ارات:  ق�ضر  لفندق  العام 
من  للتم�ين  الإم������ارات  ق�ضر  ���ض��رك��ة 
مركز دبي التجاري العاملي يف احلفاظ 
الإماراتي،  التم�ين  �ض�ق  ت���ازن  على 
والذي كان قبل اإطالقها، يغفل املطبخ 
مُيّكننا  و���ض���ف  التقليدي.  الإم���ارات���ي 
ه���ذا الن���دم���اج م��ن م�����ض��ارك��ة م�ضت�ى 
اأو�ضع،  ج��م��ه���ر  م���ع  ل��دي��ن��ا  ال�����ض��ي��اف��ة 
اأف�ضل  ت��ق��دمي  ���ض��ي�����ض��اع��دن��ا ع��ل��ى  ك��م��ا 
اخلدمات ملجتمعنا من خالل املاأك�لت 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال���رائ���ع���ة. ون�����ض��م��ن، من 
للتم�ين  الإم���ارات  ق�ضر  �ضركة  خالل 
م��ن م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي، اأن 
اخلا�ضة  املُ���ن���ا����ض���ب���ات  ك���اف���ة  ت��ت�����ض��ّم��ن 
امليالد،  باأعياد  الحتفال  من  والعامة، 
حفالت الزفاف اأو حفالت ال�ضتقبال، 
ال�ضغرية منها اأو الكبرية، مل�ضة جديدة 

ورائعة من الأناقة املُتمّيزة.

مياه وكهرباء اأبوظبي ت�ضارك يف ندوة الطاقة واخلدمات املالية يف الهند 
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امل�ضرف ي�ضارك يف املعر�ص الوطني للتوظيف 
بهدف ا�ضتقطاب الكفاءات املواطنة

 •• دبي- د.حممود علياء

متا�ضياً مع ا�ضراتيجيته الرامي��ة اإىل ا�ضتقط�اب امل�اه��ب الإماراتي�ة ودع��م 
والتجارة  لال�ضتثمار  العربي  امل�ض��رف  اأعل��ن  ال�ظائف  ت�طني  �ضيا�ضات 
اخلارجية “امل�ضرف” عن م�ضاركت�ه يف املعر�ض ال�طني الع�ضرين للت�ظيف 
والذي يقام حتت رعاية �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ الدكت�ر �ضلطان بن حممد 
القا�ضمي ع�ض� املجل�ض الأعلى حاكم ال�ضارقة يف الفرة من7 اإىل 9 فرباير 
وذلك يف مركز اإك�ضب� ال�ضارقة. وتاأتي م�ضاركة امل�ضرف يف فعاليات املعر�ض 
ال�طني للت�ظيف ترجمة ل�ضيا�ضة وت�جيهات جمل�ض الإدارة فيما يخ�ض 
�ضيا�ضة الت�طني ومتا�ضياً مع ا�ضراتيجية امل�ضرف والتزامه يف ا�ضتقطاب 
وتنمية الكفاءات ال�طنية ال�ضابة. وتعليقاً على م�ضاركة امل�ضرف يف املعر�ض 
يف  الب�ضرية  امل����ارد  اإدارة  رئي�ض  ال�ضمري  �ضعاد  قالت  للت�ظيف  ال�طني 
ا�ضا�ضياً يف ا�ضراتيجية اعمالنا  “ي�ضكل ت�طني ال�ظائف حم�ر  امل�ضرف: 
انطالقا من ذلك ي�ضارك امل�ضرف ب�ضكل فعال يف معظم معار�ض الت�ظيف 
يف الدولة وذلك يف اإطار ا�ضراتيجيته 
ن�ضعى  حيث  الت�طني،  ن�ضبة  لتعزيز 
ال�طنية  ال����ك�����ادر  ا���ض��ت��ق��ط��اب  اإىل 
واخلريجات  اخلريجني  من  ال�ضابة 
الذين يرغب�ن يف بناء م�ضتقبل مهني 
م�ضرق وناجح يف القطاع امل�ضريف ومن 
للت�ظيف،  ال�طني  املعر�ض  فاإن  هنا 
الذي يعد من اأهم معار�ض الت�ظيف 
من�ضة  يعترب  ال��دول��ة  م�ضت�ى  على 
ال�طنية  امل���اه��ب  لكت�ضاف  مثالية 
ال�ضابة ولقاء اخلريجني واخلريجات 
اجلدد وتثقيفهم ح�ل طبيعة العمل 
الفر�ضة  ع��ل��ى  واط��الع��ه��م  امل�����ض��ريف 
وتعيني  بامل�ضرف  املت�فرة  ال�ظيفية 
لفريقنا  كبرية  قيمة  ي�ضيف�ن  �ض�ف  بالتاأكيد  والذين  الإماراتية  الك�ادر 
اإطار جه�د امل�ضرف لتاأهيل الك�ادر  اأنه وفى  احلايل«. واأو�ضحت ال�ضمري 
امل�اطنة اأطلق امل�ضرف برنامج “متكني” والذي يهدف اإىل تط�ير قدرات 
يف  تنفيذية  منا�ضب  لتب�ءا  وتاأهيلهم  مهاراتهم  وتنمية  ال�طنية  الك�ادر 
امل�ضرف. واأ�ضافت �ضيتيح املعر�ض فر�ضة للت�ا�ضل املبا�ضر مع فريق امل�ارد 
الب�ضرية ومدراءهم التنفيذيني يف امل�ضرف حيث �ضيتم ت�جيه اخلريجني 
ثقافة  �ضرح  �ضيتم  كما  تخ�ض�ضاتهم  م��ع  يتنا�ضب  ال��ذي  املهني  امل�ضار  اإىل 
امل�ضرف امل�ؤ�ض�ضاتية وبيئة العمل التي ي�فرها. واختتمت ال�ضمري حديثها 
واخلريجات  اخلريجني  كافة  لدع�ة  الفر�ضة  ه��ذه  اأنتهز  اأن  “اأود  قائلة: 
فر�ض  على  للتعرف  للت�ظيف  ال�طني  املعر�ض  يف  امل�ضرف  جناح  ل��زي��ارة 

العمل التي ي�فرها امل�ضرف«.

املرحلة  تنفيذ  تكلفة  درهم  مليار   1.1
الرابعة من املحطة »H« بالعوير

•• دبي -وام: 

من  الرابعة  املرحلة  م�ضروع  تنفيذ  عقد  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأر���ض��ت 
حمطة ت�ليد الكهرباء بالع�ير املحطة »H« بقيمة اإجمالية جتاوزت 1،1 
“�ضيمنز” الأملانية و�ضركة  مليار درهم على ائتالف ي�ضم كاًل من �ضركة 
“ال�ض�يدي باور« . وقال �ضعادة �ضعيد حممد الطاير الع�ض� املنتدب الرئي�ض 
على  م�ضتمر  ب�ضكل  تعمل  الهيئة  ان  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
تط�ير بنية حتتية ق�ية وقدرات م�ؤ�ض�ضية ن�عية لرفع قدراتها الإنتاجية 
و470 ملي�ن جال�ن  الكهرباء  10200 ميجاوات من  تبلغ حالياً  التي 
ت�ضل  بقدرة  الإن�ضاء  قيد  م�ضاريع  حالياً  ولدينا  ي�مياً  املحالة  املياه  من 
اإىل 4000 ميجاوات«. واأ�ضاف �ضعادته ان امل�ضروع ي�ضمل ت�ريد وتركيب 
واختبار وتد�ضني ثالث ت�ربينات غازية بقدرة انتاجية اجمالية ت�ضل اىل 
815 ميجاوات ومن املت�قع اأن يبداأ ت�ضغيل الت�ربينات على مراحل تبداأ 

من 29 فرباير 2020 وتنتهي يف 30 اأبريل من عام 2020 ».
 H املحطة  الغازية  بالت�ربينات  الكهرباء  لت�ليد  الع�ير  حمطة  وتعترب 
من امل�ضاريع الهامة للهيئة لتلبية الطلب املتنامي على الطاقة الكهربائية 
مزودة  اأن��ه��ا  كما  التحكم  وتقنيات  انظمة  اأح���دث  على  باحت�ائها  وتتميز 
بالإ�ضافة  حد  اأدن��ى  اإىل  النبعاثات  تقلل  التي  الت�ضغيل  تقنيات  ب��اأح��دث 
اإىل ت�ضغيلها الكامل بالغاز الطبيعي. اجلدير بالذكر اأن القدرة الإنتاجية 
ميجاوات   1996 تبلغ   »H« الكهرباء  لت�ليد  الع�ير  ملحطة  احلالية 
مئ�ية.  درجة   50 اإىل  وذلك �ضمن ظروف مناخية وح��رارة عالية ت�ضل 
و�ضت�ضل القدرة النتاجية الجمالية للمحطة بعد اإجناز املرحلة الرابعة 

واإ�ضافة 815 ميجاوات اإىل 2811 ميجاوات.

موانئ دبي العاملية تناول
 70 مليون حاوية منطية يف2017

•• دبي-وام:

 اأعلنت م�انئ دبي العاملية املحدودة اأم�ض عن قيامها مبناولة 70.1 ملي�ن 
حاوية منطية “قيا�ض 20 قدما” عرب حمفظة اأعمالها العاملية خالل عام 
اأ�ضا�ض  على  الإجمالية  املناولة  اأحجام  يف  �ضن�ية  زي��ادة  م�ضجلة   2017
اأ�ضا�ض  على  ال��زي��ادة  بلغت  فيما  باملائة   10.1 بن�ضبة  املحا�ضبية  التقارير 
اأحجام  “دروري” لنم�  ت�قعات  على  متف�قة  باملائة   9.7 املثلية  املقارنة 

املناولة ب�ن�ضبة 6.0 باملائة لعام 2017.
ويف الربع الرابع من العام �ضجلت حمفظة اأعمال املجم�عة العاملية من�ا 
باملائة   9.9 و  املحا�ضبية  التقارير  اأ�ضا�ض  باملائة على   10.3 �ضن�يا بن�ضبة 
اجلغرافية  مناطقها  عرب  ثابتا  اأداء  م�ضجلة  املثلية  املقارنة  اأ�ضا�ض  على 
الثالث مع م�ضاهمة ق�ية من حمطات املجم�عة يف اأوروبا والأمريكيتني 
ملي�ن   15.4 مبناولة  الإم��ارات  اإقليم  وق��ام  واأفريقيا.  الأو�ضط  وال�ضرق 

حاوية منطية يف عام 2017 بن�ضبة من� �ضن�ية بلغت 4.0 باملائة.
حمطاتها  ق��ام��ت  فقد  العاملية  دب��ي  مل���ان��ئ  التابعة  امل���ح��دة  املحطات  اأم���ا 
على  باملائة   24.7 بلغ  �ضن�يا  املا�ضي حمققة من�ا  العام   36.5 مبناولة 
اأ�ضا�ض التقارير املحا�ضبية و 6.2 باملائة على اأ�ضا�ض املقارنة املثلية. ودعم 
اآ�ضيا  منطقة  يف  املحا�ضبية  التقارير  اأ���ض��ا���ض  على  امل���ح��دة  الأح��ج��ام  من��� 
واملحيط الهادئ و�ضبه القارة الهندية تعزيز عملياتنا يف “ب��ضان” يف ك�ريا 

اجلن�بية يف دي�ضمرب 2016.

خالل اليوم الثاين للملتقى الإماراتي املاليزي لالأعمال ب� كوالملبور

املن�ضوري يعقد اجتماعا مو�ضعا مع وزير التجارة الدولية وال�ضناعة يف ماليزيا
اإبرام مذكرة تفاهم بني غرفة جتارة و�صناعة اأبوظبي وغرفة التجارة ال�صينية يف كوالملبور
امللتقى ي�ضهد جل�ضة للرتكيز على جناحات املراأة الإماراتية يف عامل الأعمال 
وزير التجارة املاليزي: قيادة الإمارات تبنت �صيا�صات البتكار و�صاغت روؤى تنموية واعدة

•• اأبوظبي – كواالملبور-الفجر:

�ضعيد  بن  �ضلطان  املهند�ض  معايل  اأك��د 
الهتمام  اأن  القت�ضاد،  املن�ض�ري، وزير 
امل��ل��م������ض م���ن ال�������ض���رك���ات الإم���ارات���ي���ة 
وال�ضركات املاليزية ف�ضاًل على امل�ؤ�ض�ضات 
وال�ضتثمارية  القت�ضادية  احلك�مية 
اأعمال  يف  بامل�ضاركة  اجلانبني  ك��ال  م��ن 
لالأعمال  امل��ال��ي��زي  الإم����ارات����ي  امل��ل��ت��ق��ى 
العا�ضمة  يف  ي��ع��ق��د  ال����ذي  وال���ض��ت��ث��م��ار 
�ضدق  على  ي���ؤك��د  ك���المل��ب���ر،  املاليزية 
ال����روؤى ب��ني اجل��ان��ب��ني، ب��اأه��م��ي��ة تعزيز 
التجاري  ال�ضعيد  على  ال�ضراكة  قن�ات 
وال���ض��ت��ث��م��اري. ج���اء ذل���ك خ���الل عقد 
ي.  معايل  مع  م��ضعاً  اجتماعاً  معاليه 
دات� �ضري م��ضتابا حممد، وزير التجارة 
الدولية وال�ضناعة املاليزي، حيث تناول 
اجلانبني �ضبل تعزيز العالقات الثنائية 
�ضهد  فيما  ل��الأم��ام،  ق��دم��اً  بها  وال��دف��ع 
امللتقى  واأج��ن��دة  لفعاليات  الثاين  الي�م 
ال�ضركات  م�����ض���ؤويل  م��ن  مكثف  ح�ض�ر 
م����ن اجل���ان���ب���ني، ف�������ض���اًل ع���ل���ى ممثلي 
العديد من ال�ضركات الآ�ضي�ية املجاورة 
�ضراكتها  لتعزيز  تتطلع  والتي  ملاليزيا، 
اأفرع  وافتتاح  الإم��ارات��ي��ة،  ال�ضركات  مع 

اإقليمية لها يف الإمارات.
وق�����د اأك�������د م����ع����ايل امل���ن�������ض����ري خالل 
الدولية  ال��ت��ج��ارة  اج��ت��م��اع��ه م��ع وزي����ر 
انعقاد  اأن  ع��ل��ى  امل���ال���ي���زي،  وال�����ض��ن��اع��ة 
ملتقى الأع��م��ال الإم��ارات��ي امل��ال��ي��زي يف 
الت�قيت، ي�ؤكد ق�ة العالقات بني  ذلك 
�ضت�ضهد  ال��ع��الق��ات  تلك  واأن  ال��ب��ل��دي��ن، 
العمل  م����ن  م��ق��ب��ل��ة  ج����دي����دة  م���رح���ل���ة 
ال�ضراكة  تعزيز  على  ال��ق��ائ��م  امل�����ض��رك 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة، خ��ا���ض��ة يف ����ض����ء م���ا ميثله 
امللتقى بفعالياته املتعددة، كمن�ضة بارزة 
جتمع رج���ال الأع��م��ال وامل�����ض���ؤول��ني من 
ل�زارة  ب�ضكره  مت�جهاً  ال��ب��ل��دي��ن،  ك��ال 
املاليزية  ال��دول��ي��ة  وال�ضناعة  ال��ت��ج��ارة 
اأعمال  لإجن��اح  الت�ضهيالت  تقدمي  على 
تقديره  ببالغ  ت�جه  كما  امللتقى،  ذل��ك 
امل��ال��ي��زي��ة احلك�مية  امل���ؤ���ض�����ض��ات  ل��ك��اف��ة 

واخلا�ضة امل�ضاركة يف امللتقى.
�ضري  دات��������  ي.  م����ع����ايل  اأك�������د  ب��������دوره 
اأه��م��ي��ة الثقل  م������ض��ت��اب��ا حم��م��د، ع��ل��ى 
الق���ت�������ض���ادي ال������ذي ت��ت��م��ت��ع ب����ه دول����ة 
ال�ضرق  منطقة  �ضعيد  ع��ل��ى  الإم�����ارات 
التي  الجن����������ازات  ����ض����ء  يف  الأو������ض�����ط 
حققتها وامل�ؤ�ضرات الريادية التي حازت 
عن  ف�ض��������ال  ال���دويل،  املجتمع  تقدير 
بتعزي���������ز  الإم��ارات  دولة  قيادة  اهتم�����ام 
تنم�ية   روؤى  و�ضياغة  البتك��������ار  دور 
التنمية  عملية  اأه�����داف  ت��خ��دم  واع����دة 
امل�����ض��ت��دام��ة ب��ال��رك��ي��������ز ع��ل��ى جم���الت 
واملياه،  امل��ت��ج��ددة،  وال��ط��اق��ة  البتك�������ار 
والتح�ل  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث  وال��ف�����ض��اء 
اإىل مركز عاملي متميز ل�ضناعة احلالل 
وال�����ض��ريف��ة الإ���ض��الم��ي��ة وال��ع��دي��د من 

املجالت الأخرى.
تعزيز  ب����ح����ث  ال����ل����ق����اء  ت������ن������اول  وق�������د 
القت�ضادي  ال��ت��ع��اون  جم���الت  خمتلف 
دعم  و�ضبل  امللتقى،  اأجندة  وا�ضتعرا�ض 
وتقدمي الت�ضهيالت للكيانات وامل�ؤ�ض�ضات 
وماليزيا،  الإم�������ارات  يف  ال���ض��ت��ث��م��اري��ة 
التجارية،  ال���ع���الق���ات  وت������رية  ت���ع���زي���ز 
وتذليل كافة العقبات اأمام حرية تدفق 
ال��ب�����ض��ائ��ع واخل����دم����ات، ومن���� معدلت 
امل�ضاريع  وتاأ�ضي�ض  ال�ضتثماري،  التبادل 
البتكار  جم��الت  يف  ل�ضيما  امل�ضركة، 
احلديثة  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة  وال���ت���ق���ن���ي���ات 
املتجددة،  وال��ط��اق��ة  احل���الل،  و�ضناعة 
والتي  واملت��ضطة،  ال�ضغرية  وامل�ضاريع 
ب���ات���ت ت��خ��ل��ق ف���ر����ض���اً وحت����دي����ات ميكن 
العمل  تعزيز وترية  تالفيها من خالل 
امل�ضرك بني م�ؤ�ض�ضات وكيانات الأعمال 

يف كال البلدين.
 ح�ضر الج��ت��م��اع ك��اًل م��ن ���ض��ع��ادة عبد 
وزارة  وك��ي��ل  ���ض��ال��ح،  اآل  اأح��م��د  ب��ن  اهلل 
اخلارجية،  ال��ت��ج��ارة  ل�����ض���ؤون  القت�ضاد 
و����ض���ع���ادة خ���ال���د غ�����امن ال���غ���ي���ث، �ضفري 
حمدان  وحممد  ماليزيا،  ل��دى  ال��دول��ة 
التجاري  الرويج  اإدارة  الزعابي، مدير 

ب�زارة القت�ضاد.

املنتجات احلالل اإىل العامل.
لتنمية  دبي  م�ؤ�ض�ضة  اأن  الع��ضي  وق��ال 
ب��اإج��راء حم��ادث��ات مع  قامت  ال�ضادرات 
مركز تنمية �ضناعة احلالل يف ماليزيا يف 
عام 2014، ركزت على م�ضروعات عدة، 
من بينها م�ضروع تعاون جتاري لت�ضجيع 
احل���الل،  للمنتجات  ال��ب��ي��ن��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
ورجال  ال�����ض��رك��ات  ق�ض�ض جناح  ودع���م 
الأعمال يف هذا املجال، مع زيادة التجارة 
ال�ضادرات  زي�����ادة  خ����الل  م���ن  ال��ب��ي��ن��ي��ة 
امل�ؤ�ض�ضة  ال�������ض���ادرات. وت���رك���ز  واإع�������ادة 
التي  الأ�ض�اق ال�ضراتيجية  دائما على 
والتي  كبرية  ا�ضتهالك  ن�ضب  ت�ضت�عب 
م���ن خ��الل��ه��ا مي��ك��ن ال��ت������ض��ع لأ����ض����اق 
من  امل�ؤ�ض�ضة  عديدة. وتعمل  جم���اورة 
املتن�عة  وب���راجم���ه���ا  خ��دم��ات��ه��ا  خ����الل 
الت�ضديرية  ال��ف��ر���ض  ا���ض��ت�����ض��راف  ع��ل��ى 
يف  م�ضتمر  ب�ضكل  ال��دول��ي��ة  الأ���ض���اق  يف 
ظ��ل امل��ن��اف�����ض��ة ال��دول��ي��ة، ن��ظ��را لأهمية 
زيادة حمفظة ال�ضادرات وتن�يعها نح� 
اأ�ض�اق ت�ضديرية متا�ضيا مع الت�جهات 

احلك�مية للدولة”

دائرة �صناعة الفجرية
ماجد  ب��ن  عبيد  حممد  �ضعادة  وا���ض��اف 
ال�ضناعة  ل��دائ��رة  العام  املدير  العليلي، 
الدائرة  اإن  الفجرية،  باإمارة  والقت�ضاد 
خالل  املثمرة  اللقاءات  من  عدد  عقدت 
ال����زي����ارة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا ع��ق��د اج��ت��م��اع مع 
ال�ضتثمارية  دان���ي����  ���ض��رك��ة  م�������ض����ؤويل 
من  ع��دد  بحث  �ضهدت  والتي  املاليزية، 
مب�ضاريع  تخت�ض  ال�ضتثمارية  الفر�ض 
الطاقة  ���ض��ي��م��ا  ول  امل���ت���ج���ددة  ال��ط��اق��ة 
بالإ�ضافة  ال�ضمنت  وم�ضانع  ال�ضم�ضية 
م����ال����ي����زي����ا، مع  ال���ت���ع���دي���ن يف  مل���ن���اج���م 
الإمارة،  ال�ضتثمار يف  ا�ضتعرا�ض فر�ض 
�ضب�رة  �ضركة  مع  الجتماع  مت  وكذلك 
ل��ل��ط��اق��ة، وه����ي م��ت��خ�����ض�����ض��ة يف جمال 
اكت�ضاف النفط والدرا�ضات اجلي�ل�جية، 
حيث تعترب ثاين �ضركة بعد البرونا�ض 
التنقيب  املاليزية، ولها خربة يف جمال 
الياب�ضة  عن البرول �ض�اء يف الأرا�ضي 
اأو املياه، كما مت التفاق على اإجراء املزيد 
لكت�ضاف  درا���ض��ة  لعمل  امل��ب��اح��ث��ات  م��ن 
بالإ�ضافة  الفجرية،  اإم���ارة  يف  ال��ب��رول 
للنقا�ض يف القطاعات  الرعاية ال�ضحية 
واإمكانية تعزيز التعاون بني امل�ضت�ضفيات 
من اجلانبني، بالإ�ضافة اإىل بحث �ضبل 
امل�اد  ت�ضدير  جم��ال  يف  اأي�ضا  ال��ت��ع��اون 
الغذائية مع �ضركات ماليزية متخ�ض�ضة 

يف هذا ال�ضدد.

اإجنازات املراأة الإماراتية
جمل�ض  رئي�ضة  احل��ضني  �ضعاد  وت���ؤك��د 
نكزي�ض  �����ض����رك����ات  جم���م����ع���ة  اإدارة 
الأعمال  رج����ال  خل��دم��ات  الإم���ارات���ي���ة، 
كلمة  القت  وال��ت��ي  ال�ضركات،  وتاأ�ضي�ض 
يف  امل����راأة  دور  ع��ن  كمتحدث  امللتقى  يف 
الإماراتية  امل����راأة  ع��ل��ى جن���اح  الأع���م���ال، 
يف خ������ض جم���الت الأع��م��ال يف ظ��ل ما 
متتع به الدولة من بيئة داعمة لتمكني 
العمل خا�ضة  ميادين  امل��راأة يف خمتلف 
م�ضرية  الق���ت�������ض���ادي.  ال�����ض��ع��ي��د  ع��ل��ى 
متميزة  ف��ر���ض��ة  مثلت  ال���زي���ارة  اأن  اإىل 
�ضركات  مع  اللقاءات  من  العديد  لعقد 
ماليزية يف القطاعات التي متثل حم�ر 
يف  الإم���ارات���ي���ني  للم�ضتثمرين  اه��ت��م��ام 
والطاقة  ال�����ض��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  جم����الت 

وقطاع الأغذية.

تواجد اإماراتي
اأكد عبد اهلل ال�ضاوي،  اأخ��رى  من جهة 
ال�ضاوي  جمم�عة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
الت�اجد  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ل��ال���ض��ت��ث��م��ارات 
الإم���ارات���ي يف الأ����ض����اق الآ���ض��ي���ي��ة، ول 
رئي�ضية  ب�ابة  تعد  والتي  ماليزيا  �ضيما 
لدول جن�ب �ضرق ا�ضياً وه� ما يعزز من 
اأكد  فر�ض ال�ضتثمارات الإماراتية، كما 
على تقديره البالغ لدور وزارة القت�ضاد 
يف تن�ضيق وتنظيم تلك الفعاليات ووف�د 
الإماراتية  الأع���م���ال  وك��ي��ان��ات  ���ض��رك��ات 
وح�ضاد  ال���دول���ي���ة  ل���الأ����ض����اق  ل��ل��ت���ج��ه 

الفر�ض ال�ضتثمارية.

مذكرة تفاهم 
على �ضعيد مت�ضل، �ضهد معايل املهند�ض 
تفاهم  مذكرة  اإب��رام  املن�ض�ري  �ضلطان 
اأب�ظبي  و���ض��ن��اع��ة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ب���ني 
ك�الملب�ر  يف  ال�ضينية  التجارة  وغرفة 
و�ضيالجن�ر، لتعزيز التعاون القت�ضادي 
وذلك  ال�ضتثمارية،  للفر�ض  والرويج 
الدولية  التجارة  وزي��ر  معايل  بح�ض�ر 
التفاقية  وق���ع  امل���ال���ي���زي.  وال�����ض��ن��اع��ة 
نائب  القبي�ضي،  غرير  اهلل  عبد  من  كل 
و�ضناعة  ل��غ��رف��ة جت�����ارة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
رئي�ض  نائب  �ضاين،  ومي�ضيل  اأب���ظ��ب��ي، 
يف  ال�ضينية  وال�ضناعة  التجارة  غرفة 

ك�الملب�ر و�ضيالجن�ر.

اجتماعات 
من جهة اخرى عقد �ضعادة عبد اهلل اآل 
م�ض�ؤولني  م��ع  م��ضعاً  اجتماعاً  �ضالح 
الذراع  تعد  والتي  )خ��زان��ة(،  �ضركة  من 
ال�ضتثماري للحك�مة املاليزية، بح�ض�ر 
ل��ال���ض��ت��ث��م��ار وفريق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
العمل وكبار امل�ض�ؤولني يف ال�ضركة. واكد 
اهمية  على  �ضالح،  اآل  اهلل  عبد  �ضعادة 
امل�ؤ�ض�ضات والكيانات  التعاون بني  تعزيز 
ال�ضتثمارية احلك�مية يف كال البلدين.

وا������ض�����ت�����ع�����ر������ض الج�������ت�������م�������اع ج����ه�����د 
املاليزية  خ��زان��ة  �ضركة  وا�ضراتيجية 
وا�ضتثماراتها وبخا�ضة يف دولة الإمارات 
و�ضراكتها القائمة مع كربيات امل�ؤ�ض�ضات 
كما  الإماراتية.  ال�ضتثمارية  والكيانات 
ال�ضتثمارات  ملناق�ضة  الجتماع،  تطرق 
امل�����ض��رك��ة يف الأ����ض����اق الإق��ل��ي��م��ي��ة، كما 
اآل �ضالح، تنظيم زي��ارة وفد من  اقرح 
���ض��رك��ة خ��زان��ة ل��ل��دول��ة والط�����الع على 

الفر�ض ال�ضتثمارية يف الدولة.
غرفة  م��ن  ممثل�ن  الجتماع  يف  ���ض��ارك 
دبي  وم�ؤ�ض�ضة  اب�ظبي  و�ضناعة  جت��ارة 
لال�ضتثمار، وجمل�ض الإمارات لل�ضركات 
امل�������ض���ت���ث���م���رة يف اخل�������ارج،  الإم�����ارات�����ي�����ة 
وم�ؤ�ض�ضة ال�ضارقة لال�ضتثمار والتط�ير 
القت�ضادية  التنمية  ودائ��رة  “�ضروق” 

باإمارة راأ�ض اخليمة.

القت�صاد الإ�صالمي 
الع�ر،  حممد  ع��ب��داهلل  اأك���د  جانبه  م��ن 

مل��رك��ز دب���ي لتط�ير  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
هام�ض  ع���ل���ى  الإ�����ض����الم����ي  الق���ت�������ض���اد 
تعاون  وج����د  على  امللتقى  يف  م�ضاركته 
متزايد بني مركز دبي لتط�ير القت�ضاد 
ال�ضراتيجيني  و���ض��رك��ائ��ه  الإ���ض��الم��ي 
با�ضتكمال  يتعلق  فيما  مباليزيا، خا�ضة 
دولية  مظلة  لإي��ج��اد  ال��راه��ن��ة  امل�ضاعي 
�ض�ء  يف  احل����الل،  للمنتجات  م���ح��دة 
ثقافية  بتجربة  ال��ب��ل��دان،  ب��ه  يتمتع  م��ا 
عليها  للبناء  جاهزة  ثرية  وم�ؤ�ض�ضاتية 

على م�ضت�ى دويل يف هذا ال�ضدد.
كما اأعرب الع�ر، عن ت�قعاته بعقد املزيد 
املاليزيني  ال�����ض��رك��اء  ال��ل��ق��اءات م��ع  م��ن 
والتي �ضتثمر املزيد من الطروحات، ح�ل 
ما يجب اأن تك�ن عليه اخلط�ة القادمة 
ب��ن��اء م��ظ��ل��ة دول���ي���ة ملعايري  يف م�����ض��رية 
الرائدة  ال����دول  اأن   وم����ؤك���داً  احل����الل، 
مهمة  عليها  الإ���ض��الم��ي  الق��ت�����ض��اد  يف 
تاريخية، وهي اأن ت�ضتفيد من التغريات 
التي طراأت على ثقافة ال�ضتهالك واأدت 
امل�ضتدامة  باملنتجات  ال�عي  تعزيز  اإىل 
ال��ت��ي تراعي  وال��ع��م��ل��ي��ات الق��ت�����ض��ادي��ة 
البعد الجتماعي يف نتائجها، واأن ت�اكب 
القت�ضاد  منتجات  على  املتزايد  الطلب 
الإ�ضالمي من خالل تط�ير م�ؤ�ض�ضاتها 
وحت�����ض��ني خ��دم��ات��ه��ا، وال����ض���ت���ف���ادة من 
اخلدمات  جم��ال  يف  احلديثة  التقنيات 

املالية.

ركائز اقت�صادية
التنفيذي  املدير  اأ���ض��ار  اآخ��ر،  جانب  من 
ملركز دبي لتط�ير القت�ضاد الإ�ضالمي 
يف كلمته اأمام احل�ض�ر وممثلي ال�ضركات 
اأعمال  يف  امل�ضاركة  والآ�ضي�ية  املاليزية 
املاليزي  الإم���ارات���ي  امللتقى  وف��ع��ال��ي��ات 
اأي منظ�مة  “اإن  وال�ضتثمار،  لالأعمال 
الأوىل:  ركيزتني،  على  تق�م  اقت�ضادية 
والأنظمة  وال���ق����ان���ني  امل��ع��اي��ري  ���ض��ب��ك��ة 
العمل  اآل��ي��ات  التي حتكم  والأخ��الق��ي��ات 
�ضبكة  وال����ث����ان����ي����ة:  غ����اي����ات����ه،  وحت�������دد 
واخلدمات  لل�ضلع  التبادلية  العالقات 
وامل�ضتهلكني”  املنتجني  التي تربط بني 
واأكد الع�ر اأن الإمارات وماليزيا جنحا 
يف ت��ط���ي��ر اجل����زء الأك�����رب والأه�����م من 
مب�ا�ضفات  يتعلق  م��ا  خ��ا���ض��ًة  امل��ع��اي��ري 

املنتجات احلالل، من�هاً على اأن جتربة 
البلدين يف تط�ير عالمة احلالل  كال 
من  الكثري  على  والتعميم  للنقل  قابلة 
البلدان التي تبحث عن فر�ضة لتط�ير 

جتربتها اخلا�ضة.
بناء  ع���ن  اإن احل���دي���ث  ال���ع����ر:  وت���اب���ع   
بات  للمعايري  م���ح��دة  عاملية  منظ�مة 
للتحقيق  وقابلية  واق��ع��ي��ة  اأك���رث  ال��ي���م 
اأكرث من اأي وقت م�ضى، قائاًل ما و�ضلنا 
ن�ضتكمل  ب��اأن  الثقة  مينحنا  الي�م  اإليه 
الهيكل  ل������ض��ع  وح�����ارات����ن����ا  ل���ق���اءات���ن���ا 
الأويل لهذه املنظ�مة بناء على جتاربنا 
اخل��ا���ض��ة. وحت���دث ال��ع���ر ع��ن الركيزة 
الثانية يف العمليات القت�ضادية املتعلقة 
واخلدماتي  ال�����ض��ل��ع��ي  ال��ت��ب��ادل  ب�ضبكة 
البلدين،  بني  اأي�ضاً  ق�ية  تعترب  والتي 
وامل�ضروبات  الأغ��ذي��ة  قطاع  اأن  واأو���ض��ح 
حقق اأكرب ن�ضبة من ال�ضادرات احلالل 
املاليزية يف عام 2015 حيث بلغت نح� 
)19.5 مليار درهم( يليه م�ضتقات زيت 
واملك�نات  دره���م(  مليار   11( النخيل 

احلالل )5 مليارات درهم(.

دبي لتنمية ال�صادرات
من جانبه اأكد املهند�ض �ضاعد الع��ضي، 
لتنمية  دب��ي  مل�ؤ�ض�ضة  التنفيذي  امل��دي��ر 
ال�ضادرات، على �ضعي امل�ؤ�ض�ضة اإىل ترجمة 
الأهداف احلك�مية يف تن�يع ال�ضادرات 
ال�ضناعة  تنمية  اآليات  ودعم  ال�ضناعية 
احلديثة لرفع قيمة ال�ضادرات ال�طنية 
القطاعات  اأه����م  وم���ن  ال��ن��ف��ط��ي��ة.  غ���ري 
الغري نفطية التي تركز عليها امل�ؤ�ض�ضة 
م���ؤخ��راً ه��ي جت���ارة احل���الل، حيث تعد 
اأه����م الأ�ض�اق  اآ���ض��ي��ا م��ن  ���ض��رق  اأ����ض����اق 
ماليزيا  وبالتحديد  القطاعني  لهذين 
احلالل  ل�ضناعة  املهمة  امل��راك��ز  ك��اأح��د 
كبرياً  طلباً  ه��ن��اك  اأن  حيث  ال��ع��امل،  يف 
دبي  م�قع  واإن  احل���الل.  منتجات  على 
كقناة  ق��درات��ه��ا  �ضيدعم  ال�ضراتيجي 
العامل،  ح�����ل  امل��ن��ت��ج��ات  ل���ه���ذه  ت����زي���ع 
م�ضتهلكيها،  اإىل  و���ض���ل��ه��ا  وت�����ض��ه��ي��ل 
ب��الإ���ض��اف��ة مل��ا تتمتع ب��ه اإم����ارة دب��ي من 
قدرات خا�ضة يف جمال الت�ض�يق، ف�ضاًل 
وامتالكها  ال��ل���ج�����ض��ت��ي��ة  ق��درات��ه��ا  ع���ن 
ونقل  لت�زيع  امل�ؤهلة  وامل��ط��ارات  امل�انئ 

401 مليون درهم قيمة ت�ضرفات العقارات يف دبي اأم�ص 
•• دبي-وام:

حققت الت�ضرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي اأكرث من 401 ملي�ن درهم حيث �ضهدت الدائرة 
اأم�ض ت�ضجيل 104 مبايعات بقيمة 190 ملي�ن درهم منها 7 مبايعات لالأرا�ضي بقيمة 61 ملي�ن درهم و 97 
مبايعة لل�ضقق والفلل بقيمة 129 ملي�ن درهم. وجاءت اأهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة 45 ملي�ن درهم يف منطقة 
جممع دبي لال�ضتثمار الثاين تليها مبايعة بقيمة 6 ماليني درهم يف منطقة الرب�ضاء الثانية تليها مبايعة بقيمة 
3 املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ  وت�ضدرت منطقة وادي ال�ضفا   .3 3 ماليني درهم يف منطقة وادي ال�ضفا 
�ضجلت مبايعة بقيمة 3 ماليني درهم وتلتها منطقة ور�ضان الأوىل بت�ضجيلها مبايعة بقيمة ملي�ين درهم وثالثة 
والفلل فجاءت  ال�ضقق  باأهم مبايعات  يتعلق  دره��م. وفيما  3 ماليني  بقيمة  بت�ضجيلها مبايعة  الثالثة  يف احلبية 
مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم مبنطقة برج خليفة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ماليني درهم يف منطقة 
مر�ضى دبي واأخريا مبايعة بقيمة 3 ماليني درهم فى منطقة اجلداف. وت�ضدرت منطقة مر�ضى دبي املناطق من 
36 ملي�ن درهم وتلتها منطقة الرب�ضاء جن�ب  19 مبايعة بقيمة  اإذ �ضجلت  حيث عدد مبايعات ال�ضقق والفلل 
الرابعة بت�ضجيلها 9 مبايعات بقيمة 8 ماليني درهم وثالثة يف اخلريان الأوىل بت�ضجيلها 8 مبايعات بقيمة 12 

ملي�ن درهم.
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مطارات دبي تلتزم با�صتخدام ال�صيارات ال�صديقة للبيئة 

احمد بن �ضعيد : التزامنا يتواكب مع خطة دبي 2021 

»اأرا�ضي دبي« تكرم امل�ضاركني 
يف برنامج بناة امل�ضتقبل 

•• دبي-وام:

 اأقامت دائرة الأرا�ضي والأمالك يف دبي حفال لتكرمي م�ظفيها امل�ضاركني 
قدرات  ت��ط���ي��ر  اىل  ي��ه��دف  ال���ذي   ”2017 امل�ضتقبل  ب��ن��اة  “برنامج  يف 
ومهارات م�ظفيها. وقام �ضعادة �ضلطان بطي بن جمرن مدير عام الدائرة 
بتكرمي امل�ظفني حيث مت منحهم ال�ضهادات التقديرية للتميز ال�ظيفي 
اأنه من �ضاأن هذه  لإنهائهم جميع مراحل متطلبات الربنامج من�ها اىل 

الربامج اأن ت�ضهم يف تط�ير الدائرة والرتقاء مب�ضت�ى الأداء فيها .
2017” ياأتي لدعم  امل�ضتقبل  “بناة  اأرا�ضي دبي لربنامج  اأن تبني  وذكر 

برامج التنمية والتط�ير ون�ضر مفاهيم التميز والإبداع واجل�دة.

نفط برميل  مليون   933
 انتاج »اوبك« خالل 2017 

•• فيينا-وام:

ملي�ن  “اأوبك” 933  للنفط  امل�ضدرة  ال��دول  منظمة  اأع�ضاء  انتاج  بلغ 
برميل خالل العام 2017 بانخفا�ض قدره 7 ماليني برميل مقارنة مع 
اأوبك  نف�ط  �ضلة  �ضعر  وارتفع   .  2016 العام  يف  برميل  ملي�ن   933
2017 بنم� ن�ضبته نح� %20 مقارنة مع  اىل 62.06 دولر يف العام 
ال�ضلعة ال�ضراتيجية بعد  ال�ضع�د لهذه  �ضاهم يف بدء ع�دة  ما   2016
النخفا�ض الذي �ضهدته يف وقت �ضابق. وجاء التح�ضن يف اأ�ضعار �ضلة نف�ط 
اأوبك وبقية اخلام النفطي برنت، ناميك�ض خالل العام املا�ضي بدعم من 
التفاق املربم بني اأع�ضاء املنظمة وبع�ض املنتجني امل�ضتقلني على خف�ض 
ال�ضادرة عن  ال�ض�ق. ووفقا لالأرقام  الإنتاج وذلك للمحافظة على ت�ازن 
منظمة الدول امل�ضدرة للنفط فقد تراجع معدل الإنتاج الي�مي لأع�ضاء 
 250 ومبقدار   2017 32.393 ملي�ن برميل خالل العام  اأوبك اىل 
العام  خ��الل  برميل  ملي�ن   32.643 م��ع  م��ق��ارن��ة  تقريبا  برميل  ال��ف 
الأ�ضعار خالل  ..ت�ا�ضل حت�ضن  التقرير  ..بح�ضب  املت�قع  . ومن   2016
 “ “اأوبك  اأع�ضاء  اليه  ت��ضل  ال��ذي  التفاق  بعد  خا�ضة  القادمة  املرحلة 
املا�ضي وجرى مب�جبه متديد  امل�ضتقلني خالل ن�فمرب  وبع�ض املنتجني 
خف�ض الإنتاج حتى نهاية العام 2018 . وو�ضل معدل التخفي�ض يف انتاج 
يف  برميل  الف  املنظمة خالل الربع الأخري من العام 2017 نح� 274 
كبار  م��ع  الإن��ت��اج  خف�ض  باتفاقية  الأع�����ض��اء  جميع  ال��ت��زام  تعك�ض  خط�ة 
املنتجني امل�ضتقلني .وتراجع اجمايل انتاج “اأوبك” من 32.725 ملي�ن 
برميل ي�ميا يف الفرة من ي�لي� وحتى �ضبتمرب املا�ضيني اىل 32.451 
�ضعر خام  اأن  اىل  ي�ضار   . دي�ضمرب  اىل  اأكت�بر  ي�ميا خالل  برميل  ملي�ن 
يتعر�ض  اأن  قبل  املا�ضي  يناير  �ضهر  دولرا يف  برنت �ضعد ف�ق حاجز 70 
جلني اأرباح لكنه ل يزال رغم ذلك عند اأعلى م�ضت�ياته منذ العام 2014 

-�ضبيل- .

 طرق ال�ضارقة تطور »ميدان

 �ضعيد املدفع« بتكلفة 37 مليون درهم 
•• ال�صارقة-وام:

اأع��ل��ن ���ض��ع��ادة امل��ه��ن��د���ض ي������ض��ف ���ض��ال��ح ال�����ض���ي��ج��ي رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة الطرق 
وامل�ا�ضالت بال�ضارقة عن خطة الهيئة لتط�ير ميدان �ضعيد حممد �ضعيد 
باإ�ضارات �ض�ئية حديثة بتكلفة ت�ضل  اإىل تقاطع حمك�م  املدفع وحت�يله 
اإىل 37 ملي�ن درهم انطالقا من ت�جيهات �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ الدكت�ر 

�ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ض� املجل�ض الأعلى حاكم ال�ضارقة.
وي���اأت���ي امل�����ض��روع ال����ذي ي�����ض��ت��غ��رق ت��ن��ف��ي��ذه ع��ام��ا ب��ه��دف ت���ف��ري ال�ضالمة 
اإن  ال�ض�يجي  وق��ال  تنقالتهم.  وان�ضيابية  وال���زوار  للقاطنني  والرفاهية 
التي  ال�ضخمة  التحتية  البنية  تط�ير  مل�ضاريع  ا�ضتكماًل  ي��اأت��ي  امل�ضروع 
الهيئة وت�ضعها �ضمن خطتها ال�ضراتيجية وه� يعد جزءا من  تنفذها 
ومبا  املرورية  الزدحامات  مع  للتعامل  و�ضعها  مت  التي  املتكاملة  احلل�ل 
الطرق  ب�ضبكة  اآمنة  وت�فري حركة مرورية  ال�ضري  ان�ضيابية حركة  يدعم 
الداخلية بالإمارة وزيادة الطاقة ال�ضتيعابية للطريق ل �ضيما اأن الهيئة 
اأجنزت عددا من امل�ضاريع ال�ضخمة التي كان لها دور كبري يف التخفيف من 

حدة التكد�ض املروري يف ال�ضارقة.

•• دبي-الفجر: 

التزامها  عن  دبي  مطارات  اأعلنت 
ال�ضديقة  ال�����ض��ي��ارات  ب��ا���ض��ت��خ��دام 
العمليات  يف   ، ف����ق����ط  ل���ل���ب���ي���ئ���ة 
ومطار  دب��ي  م��ط��ار  يف  الت�ضغيلية 
الدوليني، مبا  �ضنرال  ورل��د  دبي 
ي��ت���اك��ب م���ع روؤي������ة ح��ك���م��ة دبي 
منها  يتعلق  م��ا  خ��ا���ض��ة   2021

بالبيئة.
�ضعيد  بن  اأحمد  ال�ضيخ  �ضم�  وقام 
دب���ي  ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������ض  م���ك���ت����م،  اآل 
م�ؤ�ض�ضة  رئي�ض  امل���دين،  للطريان 
الأعلى  ال��رئ��ي�����ض  دب����ي،  م���ط���ارات 
ال���رئ���ي�������ض ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ط���ريان 
بالت�قيع  وامل��ج��م���ع��ة،  الم������ارات 
ع��ل��ى ه���ذا الل���ت���زام وال��ت��ع��ه��د، كما 
وق����ع ع��ل��ي��ه مم��ث��ل���ن ع���ن ط���ريان 
ودناتا،  دب����ي،  وف����الي  الإم��������ارات، 
و����ض���رط���ة دب������ي، وج�����م�����ارك دب����ي، 
و�ض�ؤون  لالإقامة  العامة  والإدارة 

اأقيم  الأجانب، خالل حفل خا�ض 
بهذه املنا�ضبة يف املبنى3 يف مطار 

دبي الدويل �ضباح ام�ض. 
وقال �ضم� ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد 
اللتزام  ه��ذا  ي��ت���اف��ق  م��ك��ت���م:  اآل 
البيئية  الأه�����داف  م��ع  ت���ام  ب�ضكل 
حل��ك���م��ة دب����ي، ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
بن�ضبة  الطاقة  ا�ضتهالك  خف�ض 
 ،2030 ال���ع���ام  ب��ح��ل���ل   30%
عالوة على ت�افقه مع ا�ضراتيجية 
مطارات دبي الرامية اإىل تقلي�ض 
اأثرنا البيئي، مع ا�ضتمرار اإ�ضهامنا 
الكبري يف فر�ض العمالة اجلديدة 
ويف الناجت املحلي الإجمايل لدبي.

املحريبي  احمد  القى  جانبه  ومن 
الأعلى  للمجل�ض  العام  ال�ضكرتري 
ل��ل��ط��اق��ة يف دب����ي ك��ل��م��ة اك����د فيها 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ه���ذه امل���ب���ادرة م�ضريا 
اىل انها تت�اكب مع جه�د حك�مة 
خف�ض  جم�����ال  يف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  دب�����ي 

ال�ضتهالك وحماية البيئة.

العاملة  ال�����ض��ي��ارات  ع����دد  وي�����ض��ل 
داخل مطار دبي الدويل يف ال�قت 
الراهن لأكرث من 6345 مركبة 
اأن����اع واح��ج��ام خمتلفة، منها  من 
اجلر،  وج���رارات  الطعام  �ضاحنات 
وغريها،  ال�ض�كية  ال��راف��ع��ات  اإىل 
التي تتم اإدارتها من قبل عدد من 

امل�ؤ�ض�ضات العاملة يف املطار.
وي�ضم مطار دبي الدويل جمم�عة 
ال�ضديقة  امل��رك��ب��ات  م��ن  متن�عة 
ل���ل���ب���ي���ئ���ة، مب����ا يف ذل������ك ����ض���ي���ارات 
ن����ع ب��ي ام  ل��ي��م���زي��ن هجينة م��ن 
دب��ل��ي��� خم�����ض�����ض��ة خل���دم���ات كبار 
تابع لهيئة  واأ�ضط�ل  ال�ضخ�ضيات، 
ال��ط��رق وامل���ا���ض��الت م��ن �ضيارات 
الأجرة الكهربائية من ن�ع ت�ضال. 
لتح�يل  ح��ث��ي��ث��ة  ج���ه����د  وه���ن���اك 
اإىل  امل��ط��ار،  يف  العاملة  ال�����ض��ي��ارات 
ب�ضكل  كهربائية  او  هجينة  من��اذج 

تدريجي يف الفرة املقبلة.
اإيبت�ض�ن،  مايكل  قال  جانبه  ومن 

ل�ض�ؤون  التنفيذي  الرئي�ض  نائب 
والتكن�ل�جيا:  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
نتح�ل  ان  يف  ه���دف���ن���ا  ي���ت���م���ث���ل 
ب�ضرعة اكرب لن�ضبح اكرث �ضداقة 
�ضركائنا  مع  �ض�ياً  ولدينا  للبيئة. 
ال���ض��رات��ي��ج��ي��ني، ه��دف م�ضرك 
ال�ضديقة  امل��رك��ب��ات  ���ض��راء  جل��ه��ة 

للبيئة يف امل�ضتقبل.
واأ����ض���اف اي��ب��ت�����ض���ن: وم���ن �ضمن 
ال�ضيارات  حت���ي��ل  اأي�����ض��ا  اه��داف��ن��ا 
املطار  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ل��ن��ا  ال��ت��اب��ع��ة 
اإىل  352 مركبة،  والبالغ عددها 

الثغرات  ه����ذه  مل��ع��اجل��ة  امل�����ض��ن��ع��ة 
للبيئة  �ضديقة  ببدائل  واخل���روج 

وفعالة من حيث التكلفة«
وكان املجل�ض الأعلى للطاقة بدبي 
�ضاحب  م��ن  حكيمة  وبت�جيهات 
اآل  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضم� 
مكت�م، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
رعاه  دب��ي،  حاكم  ال�����زراء  جمل�ض 
اهلل، ومن اجلهات املن�ض�ية حتته، 
لتعزيز  طم�حة  اأه��داف��اً  و�ضع  قد 
ب�ضمة  وخ��ف�����ض  ال���ط���اق���ة  ك���ف���اءة 
ال��ك��رب���ن مت��ا���ض��ي��اً م��ع خ��ط��ة دبي 

بحل�ل  للبيئة  ���ض��دي��ق��ة  ���ض��ي��ارات 
حمطات  وت���ف��ري   ،2023 ال��ع��ام 
الأ�ضاطيل  لت�ضغيل  ووق����د  �ضحن 
امل�ضلحة  اأ���ض��ح��اب  ي��دي��ره��ا  ال��ت��ي 
اأع�����ض��اء جمتمع  ك��اف��ة  ل��دي��ن��ا. ان 
م�ضافة  ع���ل���ى  ي���ق���ف����ن  ال����ط����ريان 
واحدة جلهة دعم هذا اجلهد وهذا 
اللتزام، ولكن ل�ض�ء احلظ، لي�ض 
هجينة  خيارات  من  حالياً  هنالك 
اأو كهربائية لبع�ض اأن�اع املركبات 
وغريها،  ال�ض�كية  الرافعات  مثل 
ال�ضركات  ن����دع�����  ن���ح���ن  ل����ذل����ك 

2021. وقد مت منذ ذلك احلني 
متعلقة  حم�����ددة  ب���رام���ج  اإدخ�������ال 
يف  الأخ�ضر”  التنقل  “مببادرة 
لتط�يع  م�����ض��ع��ى  يف  وذل�����ك  دب�����ي، 
التكن�ل�جيات الأنظف واحلد من 
الأحف�ري.  ال�ق�د  على  العتماد 
ال�ضيارات  ن�����ض��ر  حت��دي��د  مت  وق����د 
باعتبارها  والكهربائية  الهجينة 
برناجماً حمتماًل لدعم روؤية دبي 
ذكية  مدينة  ت�ضبح  لأن  ال��رام��ي��ة 

متكاملة.
لدبي  ال���ك���ل���ي  ال����ه����دف  وي���ت���م���ث���ل 

الهجينة  امل���رك���ب���ات  حت���ق���ق  ب������اأن 
 2% بن�ضبة  انت�ضاراً  والكهربائية 
املركبات  اإج��م��ايل  م��ن  الأق���ل  على 
العام  ب���ح���ل����ل  دب�����ي  يف  امل�����ض��ج��ل��ة 
العام  ب��ح��ل���ل   10٪ و   ،2020
الهدف،  ه��ذا  ويتما�ضى   .2030
ال����ذي ي��ن��ط��ب��ق اأي�����ض��ا ع��ل��ى قطاع 
الدولية،  امل��ع��اي��ري  م��ع  ال���ط���ريان، 
وف�رات  حتقيق  اإىل  �ضي�ؤدي  وه��� 
مليارات   3 بنح�  تقدر  ال�ق�د  يف 
لر اأي ما يعادل %5 من اإجمايل 
ال�ضتهالك بحل�ل العام 2030.

ب�صفتها اأول �صريك ر�صمي للطاقة امل�صتدامة

هيئة كهرباء ومياه دبي د�ضنت اأوىل حمطاتها �ضمن اإك�ضبو 2020 دبي 
وت�ضرف على النتهاء من املحطات الباقية يف زمن قيا�ضي خالل فرباير اجلاري 

 الهيئة خ�ص�صت اأكرث من 4.26 مليار درهم لدعم البنية التحتية للكهرباء واملياه مبعر�ض اإك�صبو 2020 دبي
املقبلة اخلم�ص  ال�ضنوات  مدى  على  الهيئة  ا�ضتثمارات  جمموع  درهم  مليار   81

•• دبي-الفجر: 

يف اإط�����ار ج��ه���د ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي 
لتحقيق التنمية امل�ضتدامة ال�ضاملة يف دبي 
وتنفيذاً  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  ودول��ة 
لروؤية �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اآل مكت�م، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
با�ضت�ضافة  اهلل،  رع���اه  دب���ي،  ح��اك��م  ال�����زراء 
دبي،  اإم��ارة  يف  اإك�ضب�  ملعر�ض  ن�ضخة  اأف�ضل 
وا�ضلت الهيئة جه�دها الداعمة ل�ضت�ضافة 
احلدث العاملي، حيث د�ضنت اأوىل حمطاتها 
على  وت�����ض��رف  دب���ي،   2020 اإك�ضب�  �ضمن 
اأعلنت  كما  الباقية.  املحطات  من  النتهاء 
البنية  اأع����م����ال  اإجن������از  ق����رب  ال��ه��ي��ئ��ة ع���ن  
التحتية وم�ضروعات الطاقة الالزمة لدعم 
اأ�ضهر   6 مل��دة  ال���ذي يعقد  ال��ع��امل��ي  امل��ع��ر���ض 
اإبريل   10 حتى   2020 اأك��ت���ب��ر   20 م��ن 
زمن قيا�ضي وقبل اأكرث  يف  وذلك   ،2021
من �ضنتني من الإطالق الر�ضمي للمعر�ض، 
والعتمادية  الت�افرية  معايري  اأعلى  وف��ق 
والكفاءة، حتقيقاً لروؤيتها باأن تك�ن م�ؤ�ض�ضة 
ُمبتكرة على م�ضت�ى عاملي. وقد  م�ضتدامة 
مليار   4.26 م��ن  اأك���رث  ال��ه��ي��ئ��ة  خ�ض�ضت 
درهم لدعم البنية التحتية للكهرباء واملياه 
اأول  ب�ضفتها  دبي،   2020 اإك�ضب�  مبعر�ض 
وو�ضل  امل�ضتدامة.  للطاقة  ر�ضمي  �ضريك 
اإجمايل قيمة م�ضاريع الكهرباء التي تنفذها 
الهيئة لدعم اإك�ضب� 2020 دبي نح� 420 
اإن�ضاء ثالث حمطات  �ضملت  دره��م؛  ملي�ن 
حت�يل رئي�ضية بقدرة 11/132 كيل�ف�لت 
م����ع خ���ط����ط ك����اب����الت ج���ه���د ع�����ايل 132 
كيل�ف�لت، باأط�ال ت�ضل اإىل 45 كيل�مراً، 
الفرعية لإك�ضب�  امل��ض�عات  اأ�ضماء  وحتمل 
والتنقل،  ال��ف��ر���ض،  وه���ي:  دب���ي،   2020
ن�ضف  اإن��ت��اج  الهيئة  وت��ع��ت��زم  وال���ض��ت��دام��ة. 
من  امل��ع��ر���ض  �ضي�ضتخدمها  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة 
تعزيزاً  واملتجددة،  النظيفة  الطاقة  م�ضادر 
من  اأ�ضا�ضياً  حم�راً  ت�ضكل  التي  لال�ضتدامة 
بن  و�ضيمد جممع حممد  املعر�ض.  حم��اور 
مرافق  ال�ضم�ضية  للطاقة  مكت�م  اآل  را���ض��د 

الطاقة  من  ميجاوات   400 بنح�  املعر�ض 
تاأ�ضي�ض  على  الهيئة  تعمل  كما  النظيفة. 
�ضبكة ذكية هي الأوىل من ن�عها عاملياً ت�فر 
نظاماً كاماًل لإنتاج الطاقة ونقلها وت�زيعها 

يف منطقة املعر�ض. 
حمطة التحويل الرئي�صية »التنقل«

الهيئة  �ضجل  اإىل  ي�ضاف  متميز  اإجن��از  ويف 
لال�ضتدامة  ال��داع��م��ة  ب���الإجن���ازات  احل��اف��ل 
وقطاع الطاقة يف دبي، د�ضنت الهيئة خالل 
رئي�ضية  حت�يل  حمطة  اأول  املا�ضي،   يناير 
 11/132 ج��ه��د  »ال���ت���ن���ق���ل«  ا����ض���م  حت��م��ل 
 150 وب�����ق�����درة حت����ي���ل���ي���ة  ك���ي���ل����ف����ل���ت، 
حمطات  اإح����دى  وه���ي  اأم��ب��ري،  ميجاف�لت 
عن  امل�����ض���ؤول��ة  ال��ث��الث  الرئي�ضية  التح�يل 
اإمداد اإك�ضب� 2020 دبي بالطاقة الالزمة 
ب������داأ العمل  ان����ع����ق����اده. وق�����د  خ�����الل ف�����رة 
مبحطة »التنقل« يف ي�لي� 2015، وو�ضلت 
ملي�ن   173 من  اأك��رث  الإجمالية  تكلفتها 
درهم، ت�ضمل نح� 80 ملي�ن درهم لإن�ضاء 
املحطة، ونح� 93 ملي�ن و600 األف درهم 

تكلفة الكابالت جهد 132 كيل�ف�لت.
حم���ط���ة ال���ت���ح���وي���ل ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
»ال�صتدامة«.. وبلغت ن�ضبة اإجناز حمطة  
ال��ت��ح���ي��ل ال��رئ��ي�����ض��ي��ة ال����ض���ت���دام���ة، جهد 
حت�يلية  وب��ق��درة  كيل�ف�لت،   11/132
 95% ن��ح���  اأم���ب���ري،  م��ي��ج��اف���ل��ت   150
، وت��ع��ت��زم ال��ه��ي��ئ��ة اإجن����از وت��د���ض��ني املحطة 
 .2018 ف���رباي���ر  ���ض��ه��ر  ب��ال��ك��ام��ل خ����الل 
نح�  للمحطة  الإج��م��ال��ي��ة  ال��ت��ك��ل��ف��ة  ت�����ض��ل 
 83 م��ن  اأك���رث  منها  دره���م؛  ملي�ن   103
م��ل��ي���ن دره���م لإن�����ض��اء امل��ح��ط��ة، ون��ح��� 20 
 132 جهد  ال��ك��اب��الت  تكلفة  دره���م  ملي�ن 

كيل�ف�لت.
حمطة التحويل الرئي�صية »الفر�ض«

الثالثة  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  ال��ت��ح���ي��ل  اأم����ا حم��ط��ة 
كيل�ف�لت،   11/132 ج��ه��د  ال���ف���ر����ض، 
اأمبري،  ميجاف�لت   150 حت�يلية  وبقدرة 
ف��ق��د ب��ل��غ��ت ن�����ض��ب��ة اإجن����ازه����ا ن��ح��� 19%، 
اإجن������از وت��د���ض��ني املحطة  ال��ه��ي��ئ��ة  وت��ع��ت��زم 
وقد   .2018 فرباير  �ضهر  خالل  بالكامل 

جتاوزت التكلفة الإجمالية للم�ضروع 142 
ملي�ن   83 م��ن  اأك���رث  منها  دره���م؛  ملي�ن 
59 ملي�ن  دره���م لإن�����ض��اء امل��ح��ط��ة، ون��ح��� 
ال��ك��اب��الت جهد  تكلفة  دره���م  األ���ف   700 و 
معايل  قالت  جهتها  من  كيل�ف�لت.   132
للتعاون  دول��ة  وزي��ر  الها�ضمي  اإبراهيم  رمي 
 2020 اإك�ضب�  ملكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال���دويل 
اأ�ضا�ضية  ب���درج���ة  م��ع��ن��ي  اإك�����ض��ب���  اإن  دب����ي: 
ب��ال���ض��ت��دام��ة، وج��ع��ل��ه��ا واح����دة م��ن ركائزه 
الثالثة اإىل جانب التنقل والفر�ض. بالتايل 
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  مع  �ضراكتنا  كانت 
تنفيذا لت�جهنا باأن يك�ن احلدث م�ضتداما 
اأثناء اإقامته على مدى �ضتة اأ�ضهر وما بعدها. 
ومن هنا جاء هدف اأن تك�ن ن�ضف الطاقة 
من  دب����ي   2020 اإك�����ض��ب���  يف  امل�����ض��ت��خ��دم��ة 
م�ضك�رة،  �ضرعت  الهيئة،  متجددة.  م�ضادر 
اأطراف  مقابل  واقعة  حمطات  ث��الث  ببناء 
اأ�ضماء  وح��م��ل��ت  ال���ث���الث،  اإك�����ض��ب���  م��ن��اط��ق 
وال�ضتدامة  التنقل  الفرعية:  امل��ض�عات 
وال��ف��ر���ض. واأ���ض��اف��ت ال��ه��ا���ض��م��ي: ون��ح��ن يف 
مب�ؤ�ض�ضاتنا  ن��ف��خ��ر  دب����ي   2020 اإك�����ض��ب��� 
اأنه  على  اإك�ضب�  م��ع  تتعامل  التي  ال�طنية 
لإجناحه  جميعا  ون�ضعى  لل�طن،  م�ضروع 
ب��ك��ل م��ا اأوت��ي��ن��ا م��ن خ���ربة واإم���ك���ان���ات. اإننا 
اإك�ضب�  لإق��ام��ة  املعتمدة  اخلطة  وف��ق  ن�ضري 
وتاأ�ضي�ض  املتحدة  العربية  ب��الإم��ارات  يليق 
اإرث لأجيال امل�ضتقبل؛ ومن هنا تاأتي اأهمية 
مبا  وم�ؤ�ض�ضات  م���اط��ن��ني  اجل��م��ي��ع،  ت��ع��اون 
ت�ا�ضل  الرئي�ضي  اإك�����ض��ب���  ���ض��ع��ار  م��ع  يتفق 
العق�ل و�ضنع امل�ضتقبل. وقال �ضعادة �ضعيد 
الرئي�ض  امل��ن��ت��دب  الع�ض�  ال��ط��اي��ر،  حم��م��د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دب����ي: 
الهيئة  جتمع  ال��ت��ي  ال�ضراكة  م��ن  ان��ط��الق��اً 
�ضريك  اأول  ك�ننا  دب��ي،   2020 اإك�ضب�  مع 
ر���ض��م��ي ل��ل��ط��اق��ة امل�����ض��ت��دام��ة، ح��ر���ض��ن��ا على 
لت�فري  الداعمة  م�ضروعاتنا  اإجن��از  �ضرعة 
العاملي،  احل���دث  مل��راف��ق  امل�ضتدامة  الطاقة 
�ضيدي  ت�جيهات  لتنفيذ  جه�دنا  اإط���ار  يف 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب 
ن�ضخة  اأف�ضل  با�ضت�ضافة  اهلل،  رعاه  مكت�م، 

م��ن امل��ع��ر���ض يف اإم����ارة دب���ي، ت��ع��زي��زاً ملكانة 
الهيئة  وتعمل  عاملياً.  الإم���ارات  ودول��ة  دب��ي 
مميزة  حتتية  بنية  ت���ف��ري  على  با�ضتمرار 
للطاقة من �ضاأنها اأن تلبي جميع احتياجات 
وت�فري  الإم��������ارة،  امل�����ض��ت��دام��ة يف  ال��ت��ن��م��ي��ة 
معايري  اأعلى  وفق  واملياه  الكهرباء  خدمات 

الت�افرية والعتمادية والكفاءة.
ا�صتثمارات قطاع الطاقة خالل خم�ض 
كهرباء  هيئة  ا�ضتثمارات  وع��ن   .. �صنوات 
ومياه دبي يف تط�ير قطاع الطاقة يف دبي، 
ق���ال ���ض��ع��ادة ���ض��ع��ي��د حم��م��د ال��ط��اي��ر: لدى 
الهيئة ا�ضتثمارات ت�ضل اإىل 81 مليار درهم 
لتلبية  املقبلة،  اخلم�ض  ال�ضن�ات  على مدى 
ال��ط��ل��ب امل��ت��زاي��د ع��ل��ى ال��ط��اق��ة يف الإم�����ارة، 
ال��ذي �ضي�ضهم يف دعم من� القت�ضاد  الأم��ر 
ل��ل��دول��ة يف  الأخ�����ض��ر وخ��ل��ق م��ي��زة تناف�ضية 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة وكفاءة  ال��ط��اق��ة  ت��ق��ن��ي��ات  جم���ال 
الطاقة، وين�ضجم مع جه�د الهيئة الرامية 
للطاقة  دب����ي  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة  حت��ق��ي��ق  اإىل 
عاملياً  مركزاً  دب��ي  بجعل   ،2050 النظيفة 
من  الأخ�ضر،  والقت�ضاد  النظيفة  للطاقة 
خ��الل ت���ف��ري %75 م��ن اإج��م��ايل الطاقة 
يف دبي من م�ضادر الطاقة النظيفة بحل�ل 
تعمل  الهيئة  اأن  �ضعادته  واأو�ضح   .2050
ب�ضكل م�ضتمر على تط�ير بنية حتتية ق�ية، 
قدراتها  ل��رف��ع  ن���ع��ي��ة،  م�ؤ�ض�ضية  وق����درات 
ميجاوات   10200 ل��ت�����ض��ل  الإن���ت���اج���ي���ة 
م��ن ال��ك��ه��رب��اء، و470 م��ل��ي���ن ج��ال���ن من 
 4000 الهيئة  ول��دى  ي�مياً،  املحالة  املياه 
الهيئة  اأن�ضاأت  وقد  الإن�ضاء.  قيد  ميجاوات 
235 حمطة نقل حت�يل جهد 11/132 
بلغ  بينما   ،2017 نهاية  حتى  كيل�ف�لت 
 2017 ع��ام  خ��الل  املد�ضنة  املحطات  ع��دد 
فقط 15 حمطة، و�ضلت تكلفتها الإجمالية  

درهم.  مليار   1.67
تف�قت  ال��ط��اي��ر:  وت��اب��ع   .. عاملية  نتائج 
امل��ا���ض��ي��ة على  ال�����ض��ن���ات  م���دار  ع��ل��ى  الهيئة 
والأمريكية،  الأوروبية  ال�ضركات  من  نخبة 
معدل  يف  العاملية  النتائج  اأف�����ض��ل  وحققت 
�ضن�ياً،  م�����ض��رك  ل��ك��ل  ال��ك��ه��رب��اء  ان��ق��ط��اع 

والذي بلغ 2.68 دقيقة انقطاع للم�ضرك 
نخبة  لدى  م�ضجلة  دقيقة   15 مع  مقارنة 
الأوروبي.  الكهرباء يف دول الحتاد  �ضركات 
حت�ضني  يف  �ضم�لياً  مفه�ماً  الهيئة  وتتبنى 
كفاءة الطاقة �ض�اًء يف اإنتاج الطاقة اأو اإدارة 
حققت  الإن���ت���اج،  ج��ان��ب  ويف  عليها.  الطلب 
الهيئة بني عامي 2006 و2017 حت�ضيناً 
 .27% بن�ضبة  الإن��ت��اج  ك��ف��اءة  يف  ت��راك��م��ي��اً 
�ضبكات  ال��ف��اق��د يف  ك��م��ا جن��ح��ن��ا يف خ��ف�����ض 
مقارنة   3.3% اإىل  الكهرباء  وت�زيع  نقل 
وال�ليات  اأوروب���ا  %7 يف  اإىل   6 ن�ضبة  مع 
ن�ضبة  انخف�ضت  ك��م��ا  الأم��ري��ك��ي��ة.  امل��ت��ح��دة 
 7.2% نح�  اإىل  امل��ي��اه  �ضبكات  يف  ال��ف��اق��د 
ال�ضمالية،  اأم��ري��ك��ا  يف   15% م��ع  م��ق��ارن��ة 
ب��ذل��ك م��ع��دلت ع��امل��ي��ة رائ����دة على  لنحقق 

�ضعيد خف�ض الفاقد املائي.
ثالث  يف  وعاملية  حملية  جائزة   170
بالق�ل:  ����ض���ع���ادت���ه  واخ���ت���ت���م   .. ���ص��ن��وات 
170 ج��ائ��زة حملية  اأك����رث م��ن  »ح�����ض��دن��ا 
�ضن�ات،  ث����الث  اآخ����ر  يف  م��رم���ق��ة  وع��امل��ي��ة 
والتي �ضاعدتنا يف درا�ضة الفج�ات، وحتديد 
ال��ت��ح�����ض��ني، وتطبيق جم��م���ع��ة من  ف��ر���ض 
م�ضاريع التط�ير يف الهيئة. وُت�جت جه�د 
الإم����ارات  دول���ة  بتحقيق  الهيئة  يف  التميز 
العربية املتحدة ممثلة بهيئة كهرباء ومياه 
على  احل�ض�ل  يف  عاملياً  الأوىل  املرتبة  دب��ي 
الأعمال  ممار�ضة  تقرير  بح�ضب  الكهرباء 
ال������دويل،  ال���ب���ن���ك  ع����ن  ال�������ض���ادر   2018
وح�ض�لها على عالمة ا�ضتثنائية و�ضلت اإىل 
حت�ضني ترتيب  يف  اأ�ضهم  مما   ،99.92%
الدولة يف تقرير التناف�ضية من 26 اىل 21 
كما ح�ضلنا على اجلائزة العاملية للتميز هذا 
اجل�دة  لإدارة  الأوروبية  امل�ؤ�ض�ضة  من  العام 
 750( ا�ضتثنائية  ب��ع��الم��ة   )EFQM(
م�ؤ�ض�ضة  اأول  ال��ه��ي��ئ��ة  وب��ات��ت   .)800  –
العاملية  اجل��ائ��زة  اأوروب���ا حت�ضل على  خ��ارج 
للتميز من امل�ؤ�ض�ضة الأوروبية لإدارة اجل�دة 
على  احلا�ضلة  وال�حيدة  الأوىل  وامل�ؤ�ض�ضة 
الت�ضنيف البالتيني �ضمن قطاع الطاقة يف 

م�ؤ�ضر التميز العاملي.” 
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العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/130  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�ضال�ن اوم� للرجال جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي /
افتخار علي �ضايد جامل قد اأقام عليك الدع�ى وم��ض�عها املطالبة مب�ضتحقات 
والر�ض�م  دره���م   )2000( مببلغ  ع����دة  وت��ذك��رة  دره���م(   5233( وق��دره��ا  عمالية 
ي�م  جل�ضة  لها  وح��ددت   MB990626077AE:ال�ضك�ى رقم  وامل�ضاريف 
الثالثاء امل�افق 2018/2/13 ال�ضاعة 11.00 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/425  عمايل جزئي

املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  ك�رنر  ميي  1-مطعم   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  وم��ض�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  اوجقجى  في�ضل  خ��ري  /حممد 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )97448 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )1000( درهم 
لها  وح��ددت   MB180003307AE:ال�ضك�ى رق��م  وامل�ضاريف  والر�ض�م 
 ch1.A.1:جل�ضة ي�م اخلمي�ض امل�افق 2018/2/22 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11370  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-زاه��د منها�ض خلدمات التنظيف ���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل 
اأق���ام عليك الدع�ى  امل��دع��ي /اع��ج��از علي حممد ق���ري�����ض ق��د  الق��ام��ة مب��ا ان 
وم��ض�عها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )16800 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ 
 MB178219872AE:ال�ضك�ى رقم  وامل�ضاريف  والر�ض�م  درهم   )2000(
ال�ضاعة 08.30 �ض مبكتب  امل�افق 2018/2/14  الربعاء  ي�م  لها جل�ضة  وح��ددت 
ادارة الدع�ى لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11962  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بالك ك�يف كافيه ���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
وم��ض�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ديغريتاليز  كاروزمبا  /ارلغار ج�ن  املدعي 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )11994 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( 
وحددت   MB178892846AE:ال�ضك�ى رقم  وامل�ضاريف  والر�ض�م  درهم 
لها جل�ضة ي�م الحد امل�افق 2018/2/18 ال�ضاعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدع�ى 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12966  عمايل جزئي
البنى  ملقاولت  انك�ن  �ضابقا-   - ����ض.ذ.م.م  الهند�ضة  �ضي  اي��ه  1-ب��ي   / املدعي عليه  اىل 
ب�لن  /ايفاجنيلني  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  حاليا   - ����ض.ذ.م.م  التحتيه 
وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  وم��ض�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  كابيلى 
رقم  وامل�����ض��اري��ف  وال���ر����ض����م  دره����م   )2000( مب��ب��ل��غ  ع�����دة  وت���ذك���رة  دره�����م(   25362(
امل�افق  اخل��م��ي�����ض  ي����م  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB990081597AE:ال�ضك�ى
اأو  باحل�ض�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   08.30 ال�ضاعة   2018/2/22
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 
اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7118  عمايل جزئي
القامة  حمل  جمه�ل  ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ا�ضلم  1-اعجاز   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /نا�ضر جاويد حممد ب�تا قد اأقام عليك الدع�ى وم��ض�عها املطالبة 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )15660 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( درهم والر�ض�م 
وامل�ضاريف رقم ال�ضك�ى:MB175293591AE وحددت لها جل�ضة ي�م الثالثاء 
امل�افق 2018/2/20 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 
اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12984  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-���ض��رك��ة ب��ن ح��م���د ل��ت��ج��ارة الل��ك��رون��ي��ات ذ.م.م جم��ه���ل حمل 
اأقام عليك الدع�ى  القامة مبا ان املدعي /عبدالبديع م��ضى عبداللطيف زياده قد 
اىل  ب��ال���ض��اف��ة  دره����م(   96800( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم������ض���ع��ه��ا 
الفائدة القان�نية ب�اقع 9٪ من تاريخ املطالبة حتى متام ال�ضداد والر�ض�م وامل�ضاريف 
امل�افق  الثالثاء  ي���م  جل�ضة  لها  وح��ددت   MB990120596AE:ال�ضك�ى رق��م 
اأو  باحل�ض�ر  مكلف  فاأنت  لذا   ch2.E.22:بالقاعة �ض   08.30 ال�ضاعة   2018/2/13
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 
اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/158  تنفيذ عمايل 
����ض.ذ.م.م جمه�ل حمل  البناء  مل��ق��اولت  ار ان بي  املنفذ ���ض��ده/1-  اىل 
الدع�ى  اأق��ام  عليك  برا�ضاد  قد  التنفيذ/راج�  ان طالب  القامة مبا 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8588( 
او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )829(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ض�م  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/155  تنفيذ عمايل 
����ض.ذ.م.م جمه�ل حمل  البناء  مل��ق��اولت  ار ان بي  املنفذ ���ض��ده/1-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�ض�نيل �ضاورا�ضيا  قد اأقام  عليك الدع�ى 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8636( 
او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )832(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ض�م  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/5243  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- جمعة للتجارة العامة جمه�ل حمل القامة مبا ان 
اأقام  عليك  طالب التنفيذ/عبدالفتاح حممد علي �ضليمان حممد  قد 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )15600(
مبلغ )1312( درهم ر�ض�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4523  تنفيذ عمايل 
املنفذ �ضده/1- حممد �ضعيد فاروقي خلدمات احلرا�ضة �ض.ذ.م.م  اىل 
�ضيد  ج��ان  احمد  التنفيذ/�ضع�د  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل 
احمد جان  قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14930( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )1243( درهم ر�ض�م خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1991  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�����ض��ت��اأن��ف ���ض��ده/ 1- م��ريك��� ري��ن��� ب���ن���را جم��ه���ل حم��ل القامة 
قد  - مكتب متثيل   اي��ه  ا���ض  ا�ضبان�ل  ب�بي�لر  /بانك�  امل�ضتاأنف  ان  مبا 
كلي  جت��اري   2011/20 رق��م  بالدع�ى  ال�ضادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ضتاأنف 

بتاريخ:2017/10/23 
 10.00 ال�ضاعة   2018/2/21 امل���اف��ق  الرب��ع��اء   ي���م  جل�ضه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ض�ركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �ضباحا  

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/277  ا�شتئناف جتاري    
جمه�ل  �������ض.ذ.م.م  لل�ضياحة  راي����دار  ���ض��ك��اى   -1 ���ض��ده/  امل�����ض��ت��اأن��ف  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل�����ض��ت��اأن��ف /ف��اط��م��ه حم��م���د اح��م��د حم��م��د املال 
احلكم  القرار/  ا�ضتاأنف  قد  املط�ع   حممد  ح�ضن  وميثله:عبدالرحمن 

ال�ضادر بالدع�ى رقم 2016/1566 جتاري كلي بتاريخ:2017/2/11 
 10.00 ال�ضاعة   2018/2/20 امل���اف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���م  جل�ضه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ض�ركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �ضباحا  

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/771  تظلم جتاري

اىل املتظلم �ضده / 1-اركي جروب ديزين �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املتظلم /ام ايه بي انترييرز �ض.ذ.م.م وميثله:ابراهيم علي امل��ضى احلمادي 
ال�ضادر يف  القرار  املذك�ر اعاله وم��ض�عه تظلم من  التظلم  اأقام عليكم  قد 
المر على عري�ضة رقم 2017/595 حجز حتفظي جتاري والر�ض�م وامل�ضاريف. 
وحددت لها جل�ضة ي�م الحد امل�افق 2018/2/25   ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�ضة  او م�ضتندات  ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/195 تنفيذ جتاري
حمل  جمه�ل  ���ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  كلداري  �ضده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/جيم�ض دا�ضان لالعمال الكهروميكانيكية 
�ض.ذ.م.م وميثله:ريا�ض عبداملجيد حمم�د الكبان قد اأقام عليك الدع�ى 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )231402( 
درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2018/34 تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �ضده/1-  �ضركة الظفرة للتاأمني )�ضركة م�ضاهمة عامة( 
ف��رع دب��ي جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ان�ر علي 
اأق��ام عليكم  ابراهيم حممد احلمادي  قد  اك��رم وميثله:علي  حممد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك���رة  التنفيذية  ال��دع���ى 
وقدره )84798( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1689  ا�شتئناف جتاري    

حمل  جمه�ل  ا�ضت  ميدل  ك���رى  م��اري  �ضركة   -1 �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ضتاأنف /م�دلر ك�ن�ضبت�ض �ض.ذ.م.م  قد ا�ضتاأنف/ احلكم 

ال�ضادر بالدع�ى رقم 2017/2084 جتاري جزئي بتاريخ:2017/9/6 
وحددت لها جل�ضه ي�م الحد امل�افق 2018/2/18 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ض�ركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/763  تظلم جتاري

مبا  القامة  حمل  جمه�ل  نات�فايال  ب�فاكال  1-�ضفيت   / �ضده  املتظلم  اىل 
ان املتظلم /ر�ضني ك�تابارمب� ماليكال املمثل القان�ين ل�ضركة الف�ز للتجارة 
العامة �ض.ذ.م.م وميثله:را�ضد �ضلطان را�ضد �ضلطان الكيت�ب النعيمي قد اأقام 
عليكم التظلم املذك�ر اعاله وم��ض�عه تظلم من القرار ال�ضادر يف المر على 
ال�ضفر جت��اري. وح��ددت لها جل�ضة  باملنع من  ل�ضنة 2017  عري�ضة رقم 1111 
  Ch 1.B.6 ي�م الحد امل�افق 2018/2/25   ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة : 
لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3829 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- فتحي خريي احمد �ضالح جمه�ل حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/فرهاد قهرمان بختيار بختياري وميثله:عبدالرحمن 
اعاله  امل��ذك���رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  خمري  عبداهلل  عمر 
اىل  دره���م    )105589228.06( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
املذك�ر خالل 15 ي�ما  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/77 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ ���ض��ده/1- ح�ضني ع��م��راين جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
طالب التنفيذ/م�ضرف الهالل )�ضركة م�ضاهمة عامة( وميثله:نا�ضر 
مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
املنفذ به وق��دره )41435.60( دره��م  اىل طالب  املبلغ  والزامك بدفع 
الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/47 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/1-  �ضركة الظفرة للتاأمني )�ضركة م�ضاهمة عامة( 
التنفيذ/م�ريالكاث  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  دبي  فرع 
�ضيهري وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي  قد اأقام عليكم الدع�ى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك���رة  التنفيذية 
فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )61496(
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3  ا�شكاالت عمالية
م��ض�ع الق�ضية اإ�ضكال يف التنفيذ رقم:3314/2015 عمايل

 ل�قف الجراءات التنفيذية
طالب الإعالن:م�ضت�ضكل:مطعم خان اخلليلى م.م.ح

املطل�ب اعالنه:امل�ضت�ضكل �ضده:1 حممد ي�ضرى ال�ضيد عطيه
جمه�ل حمل القامة

م��ض�ع العالن:
ال�ضاعة:08:30 �ض  امل���اف��ق:2017/2/13  الثالثاء  بانه قد حتددت جل�ضة ي�م  نعلنكم 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف ال�ضكال اعاله والتي يت�جب عليكم ح�ض�رها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�ض�ر �ضي�ضدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القان�ين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/8  ا�شتئناف عمايل    

ح�ضن  ملالكها  الفنية  للخدمات  ام  اف  تي  ن�ف�   -1 �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
ال علي �ضركة ال�ضخ�ض ال�احد ���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
امل�ضتاأنف / حممد ال�ضيد عبدال�ضالم ال�ضيد  قد ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر 
ب���ت���اري���خ:2018/1/2 وح���ددت لها  ب��ال��دع���ى رق��م 23-2017 ع��م��ايل كلي 
جل�ضه ي�م الثنني امل�افق 2018/3/5 ال�ضاعة 11.00 �ضباحا  بالقاعة رقم 
حال  ويف  قان�نيا  ميثلكم  من  او  ح�ض�ركم  يقت�ضي  وعليه   ch1.A.4

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1794  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /1-عادل افتاب ح�ضني جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/
عليك  اأق��ام  قد  كنعان   حليم  وميثله:�ضمري  ����ض.م.ل  العربية  التاأمني  �ضركة 
الدع�ى وم��ض�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )10000( درهم 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ض�م 
ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة ي�م الربعاء امل�افق 2018/2/14 ال�ضاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3800  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- كي ار �ضي لل�ضيافة �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/
�ضركة مطاحن املحيط ذ.م.م وميثله:منى احمد عبدالعزيز ي��ضف ال�ضباغ نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/1/8  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�ضالح/

�ضركة مطاحن املحيط ذ.م.م بالزام املدعى عليها �ضركة/ كي ار �ضي لل�ضيافة �ض.ذ.م.م 
باأن ت�ؤدي للمدعية �ضركة/ مطاحن املحيط ذ.م.م مبلغ وقدره )246.070( درهم والفائدة 
الق�ضائيه يف:2017/11/14 وحتى متام  املطالبه  تاريخ  �ضن�يا من   ٪9 ب�اقع  القان�نية 
ال�ضداد على ان ل تزيد عن املبلغ املق�ضي به والزمتها بالر�ض�م وامل�ضاريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ض�ري 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر 

با�ضم �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2754  جتاري جزئي 
القامة  ذ.م.م جمه�ل حمل  ال�ضناعية  ال�ضاطئ  �ضركة ف�لكرا  املدعي عليه/1-  اىل 
مبا ان املدعي/ديل انى ه�لدجنز املحدودة وميثله:عبدالرحمن ح�ضن حممد املط�ع 
الدع�ى  يف    2017/11/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ت�ؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املحدودة  ه�لدجنز  انى  ل�ضالح/ديل  اع��اله  املذك�رة 
للمدعية مبلغ )193.752.00( درهم والفائدة ب�اقع 9٪ �ضن�يا من تاريخ:2017/8/13 
وحتى ال�ضداد التام والزمتها بامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
التايل  الي�م  من  اعتبارا  ي�ما  ثالثني  خ��الل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ض�ري  مبثابة 
اآل  ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد  ال�ضم�  با�ضم �ضاحب  لن�ضر هذا الع��الن �ضدر 

مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3598  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- كامك� للمقاولت العامة �ض.ذ.م.م )فرع دبي( جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي/�ضركة ت�ضنيع املعادن الفنية ذ.م.م )فرع دبي( نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها 
املنعقدة بتاريخ 2017/12/17  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�ضالح/�ضركة ت�ضنيع املعادن الفنية 
ذ.م.م )فرع دبي( فلهذه ال�ضباب بالزام املدعي عليها )كامك� للمقاولت العامة �ض.ذ.م.م )فرع 
درهم  وق��دره )30.086(  ذ.م.م( مبلغ  الفنية  املعادن  ت�ضنيع  للمدعية )�ضركة  ت���ؤدي  بان  دب��ي( 
والفائدة القان�نية ب�اقع 9٪ �ضن�يا من تاريخ املطالبه الق�ضائيه يف:2017/10/25 وحتى متام 
بالر�ض�م وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم  املق�ضي به والزمتها  املبلغ  ال�ضداد على ان ل تزيد عن 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ض�ري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا 
من الي�م التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد 

اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1429  جتاري جزئي 

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  خ��ان  اجم��د  عبداجلبار  عليه/1-  املحك�م  اىل 
اعاله  املذك�رة  الدع�ى  يف    2017/9/6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة 
ل�ضالح/م�ضرف الهالل �ض.م.ع بحكمت املحكمة ومبثابة احل�ض�ري بالزام املدعي 
عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ )276.906.25( درهم والزمته مب�ضروفات الدع�ى 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ض�ري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1895  جتاري جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- ني� �ضيلفر �ضتار للتجارة �ض.ذ.م.م 2-جيتيندرا بارواين نارايان 
املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل  ب��ارو  دا���ض 
بتاريخ 2017/7/13  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�ضالح/اك�ضي�م تيليك�م �ض.ذ.م.م 
بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ )155.450( 
درهم قيمة ال�ضيكني �ضند الدع�ى والفائدة القان�نية ب�اقع 9٪ �ضن�يا من تاريخ 
وامل�����ض��اري��ف ومبلغ  ال��ر���ض���م  ال��ت��ام ف�ضال ع��ن  ال�����ض��داد  ك��ل �ضيك وح��ت��ى  ا�ضتحقاق 
ثالثمائه درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ض�ري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2420  جتاري جزئي 

اىل املحك�م عليه/1- ابيك�ض ل�ضناعة الطاب�ق ال�ضمنتي ���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل 
يف    2017/11/2 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
عليها  املدعي  بالزام  ذ.م.م  املتط�ر  املخترب  ل�ضالح/مركز  اعاله  املذك�رة  الدع�ى 
املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �ضن�يا   ٪9 القان�نية  وال��ف���ائ��د  دره��م   )17.000( مبلغ  ب���اداء 
الق�ضائيه يف:2017/7/13 وحتى ال�ضداد التام والزمتها بامل�ضاريف ومبلغ ثالثمائه 
خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ض�ري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.  ات��ع��اب  مقابل  دره��م 
ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضم� 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2838  جتاري جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- جالل الدين ك�جن� نزاروك�جن� جمه�ل حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/21  يف الدع�ى املذك�رة اعاله 
ل�ضالح/بنك ام القي�ين ال�طني �ض.م.ع بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي 
من   ٪9 القان�نية  والفائدة  دره��م   )67.786.29( مبلغ  ال�طني(  القي�ين  ام  )بنك 
ومبلغ  بامل�ضاريف  والزمتها  التام  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق يف:2011/11/25  تاريخ 
لال�ضتئناف  قابال  احل�ض�ري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة 
خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3304  جتاري جزئي 

اىل املحك�م عليه/1- �ضم�ضه م��ضى غل�م عبا�ض خمي�ض جمه�ل حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/11/27  يف الدع�ى املذك�رة اعاله 
���ض.م.ع بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي اىل املدعي  ام القي�ين ال�طني  ل�ضالح/بنك 
مبلغ )26860.90( درهم وفائدة 9٪ من تاريخ:2009/1/4 وحتى:2017/10/1 وفائدة 
والزمتها  ال�����ض��داد  وحتى مت��ام  الخ��ري  ال��ت��اري��خ  يف  امل�ضتحق  املبلغ  اج��م��ايل  على   ٪9
زاد  ما  ورف�ضت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  وامل�ضاريف  بالر�ض�م 
على ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ض�ري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني ي�ما 
اعتبارا من الي�م التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3604  جتاري جزئي 

اىل املحك�م عليه/1- ف تي ا�ض لت�ض�يق ال�حدات ال�ضكنية ���ض.ذ.م.م 2-حممد ي�ض بن 
علي القعباب - ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته مديرا ل�ضركة  ف تي ا�ض لت�ض�يق ال�حدات 
املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان  نعلنكم  ���ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة  ال�ضكنية 
بتاريخ 2017/11/27  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�ضالح/فايز احمد �ضعيد احمد بتعيني 
اخلبري احل�ضابي �ضاحب الدور باجلدول حمكما لف�ض النزاع بني طريف الدع�ى وفقا 
لحكام القان�ن ب�ضان العقد املعن�ن عقد احالة ملكيه بنظام اقت�ضام ال�قت املربم بينهما 
بتاريخ:2013/7/22 على ان ينتهي من مهمته خالل �ضتة ا�ضهر من جل�ضة التحكيم الوىل 
وعلى ان حتدد اتعابه مبعرفته والزمت املدعي عليهما امل�ضروفات ومبلغ خم�ضمائة درهم 
ي�ما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ض�ري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل 
اعتبارا من الي�م التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3070  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/خبري الق�افل ل�ج�ضتك�ض �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  با�ضري  اليا�ض  الدين  ب��در  بكر  املدعي/اب�  ان  مبا 
مبلغ  قيمتها  او  الب�ضاعه  رد  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ض�عها 
املدعي عليها  وال��زام  ال�ضحن  )106.060( دره��م ومبلغ )5300( دره��م قيمة 
  2018/2/12 امل�افق  الثنني  ي�م  جل�ضة  لها  وح��ددت  وامل�ضاريف.  بالر�ض�م 
ال�ضاعة:08.30 �ض بالقاعة:ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/681  مدين كلي

اىل املدعي عليه /1-�ضركة المارات ل�ضناعة التبغ ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/�ضركة عمان للتاأمني �ض.م.ع قد اأقام عليك الدع�ى وم��ض�عها 
 )3.043.234( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت�ضدد  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
اتعاب  ومقابل  وامل�����ض��اري��ف  بالر�ض�م  وال��زام��ه��ا  ال���ض��رار  ع��ن  تع�ي�ضا  دره���م 
 9.30 ال�ضاعة   2018/2/14 امل�افق  الرب��ع��اء  ي���م  جل�ضة  لها  وح��ددت  املحاماة. 
�ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3308  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-عبدالرحمن حممد خمي�ض م�ضبح الكعب جمه�ل حمل القامة 
الدع�ى وم��ض�عها  عليك  اأق��ام  قد  احللي   املدعي/امين حممد علي حممد  ان  مبا 
بان  بينهما  فيما  والت�ضامم  بالت�ضامن  والثاين  الول  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة 
ي�ؤديا للمدعي مبلغ وقدره )300.000( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 12٪ من تاريخ 
واخل�ضمني  والزامهما  التام  ال�ضداد  مت��ام  وحتى  بالدع�ى  املقدم  ال�ضيك  ا�ضتحقاق 
الحد  ي�م  جل�ضة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  بالر�ض�م  املدخلني 
امل�افق 2018/2/11 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/4132  جتاري جزئي
املدعي/ ان  الق��ام��ة مب��ا  ب��اف��ان جمه�ل حم��ل  �ضيف�ضتار  عليه /1-مطعم  امل��دع��ي  اىل 

عليك  اأق��ام  قد  الع��ضي  علي  حاجي  حممد  وميثله:عبداهلل  دهانابال  كري�ضنام�رتي 
مبلغ  للمدعي  ت���ؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ال�ضركة  بالزام  املطالبة  وم��ض�عها  الدع�ى 
وقدره )117.000( درهم مع الف�ائد القان�نية على مبلغ املطالبة ب�اقع 12٪ من تاريخ 
ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد والر�ض�م وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة ي�م اخلمي�ض 
امل�افق 2018/2/22 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/112  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه /1-ري���ح���ان اف�����ض��ل رام����اي ����ض����دري حم��م��د اف�����ض��ل رام���اي 
جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/اك�ضيان بينغ وانغ قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��ض�عها املطالبة مببلغ وقدره )20000( درهم والفائدة والر�ض�م وامل�ضاريف. 
وحددت لها جل�ضة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/2/13 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4083  جتاري جزئي

الكهربائية م�ؤ�ض�ضة فردية  املدعي عليه/الفار�ض لتجارة قطع غيار الجهزة  اىل 
�����ض.م.خ )فرع  امل��دع��ي/���ض��رك��ة اخل��ل��ي��ج للتم�يل  جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ض�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ل�ضركة( 
واتعاب  وامل�ضاريف  بالر�ض�م  عليها  املدعي  ت�ضمني  دره��م   )393347.54( وق��دره 
املحاماة والفائدة 12.16٪ من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام و�ضم�ل احلكم 
  2018/2/13 امل�افق  الثالثاء  ي���م  جل�ضة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ 
من  اأو  باحل�ض�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.C.12:بالقاعة ���ض  ال�����ض��اع��ة:08.30 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/601  جتاري كلي
القامة  حم��ل  جم��ه���ل  ������ض.ذ.م.م  لال�ضتثمارات  /1-���ض���راب��ي��ا  عليه  امل��دع��ي  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي/حم��م��د ���ض��ي��ف حم��م��د ب��خ��ي��ت امل��ه��ريي ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدع�ى 
للمدعي  ي���ؤدي��ا  ب��ان  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  الم��ر  ا���ض��دار  وم��ض�عها 
مبلغ )3.035.000( درهم والر�ض�م وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
 Ch2.E.22 جل�ضة ي�م الربعاء امل�افق 2018/2/21 ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ض�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1077  جتاري كلي
اىل امل��دع��ي عليه /1-���ض��ان���ا���ض ك���ت���م��اداث جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/
البنك التجاري الدويل �ض.م.ع وميثله:منى احمد عبدالعزيز ي��ضف ال�ضباغ قد اأقام 
عليك الدع�ى وم��ض�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ 
من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ض�م  دره��م   )3.128.498( وق��دره 
الزام  املعجل بال كفالة  بالنفاذ  و�ضم�ل احلكم  التام  ال�ضداد  ال�ضتحقاق وحتى  تاريخ 
امل�افق  الثنني  ي�م  لها جل�ضة  والتعاب. وح��ددت  وامل�ضاريف  بالر�ض�م  املدعي عليهم 
اأو  باحل�ض�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  9.30 �ض  ال�ضاعة   2018/2/19
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2662  جتاري كلي

���ض.ذ.م.م 2- داين برينارد  العامة  للتجارة  املدعي عليه /1-�ضتار ليت امريت�ض  اىل 
بنت� ج�رج فريناندي�ض 3-دول�ضينا فرناندي�ض فران�ضي�ض جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/م�ضرف الهالل �ض.م.ع - مكتب ادارة - فرع برج البحر قد اأقام عليك الدع�ى 
درهم   )1.185.365.66( وق���دره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ض�عها 
والر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت 
لها جل�ضة ي�م الحد امل�افق 2018/2/11 ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/13  جتاري كلي
اىل املدعي عليه /1-اجنل� ياكب�ت�ضي 2-ماريا روزاريا ياكب�ت�ضي 3- اي فري�ضت كال�ض 
الدع�ى  اأق���ام عليك  ق��د  املدعي/ح�ضن ح�ضن  ان  الق��ام��ة مب��ا  ا���ض اي جمه�ل حم��ل 
وم��ض�عها املطالبة باخراج ا�ضم املدير من الرخ�ضة التجارية من الرخ�ضة التجارية 
وامل�ضاريف  والر�ض�م  ال�ضرق الو�ضط �ض.م.ح(  با�ضم )ياكب�ت�ضي   )DAFZ/544(
ال�ضاعة  امل�افق 2018/2/13  الثالثاء  ي�م  لها جل�ضة  املحاماة. وحددت  اتعاب  ومقابل 
قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ض�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ض   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1755  جتاري كلي
املدعي/ ان  م���ؤذين جمه�ل حمل القامة مبا  املدعي عليه /1-حم�ضن ح�ضن  اىل 
اأق��ام عليك  قد  القا�ضم  احمد حممد  اي��ران وميثله:ابراهيم حممد  ���ض��ادرات  بنك 
الدع�ى وم��ض�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره 
)71.527.838( درهم والر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية ب�اقع 
17٪ من تاريخ ال�ضتحقاق احلا�ضل يف:2017/5/31 وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها 
جل�ضة ي�م الثنني امل�افق 2018/2/12 ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

احلكم �ضيك�ن مبثابة ح�ض�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

       اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1819  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /1-ان��دراين ا�ضي�ض روي جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
اأقام عليك الدع�ى  امل�ضرق �ض.م.ع وميثله:منى احمد عبدالعزيز ي��ضف ال�ضباغ قد 
وم��ض�عها املطالبة بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره )953.511.95( 
ب�اقع  القان�نية  والفائدة  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  الر�ض�م  درهم�الزامها 
12٪ �ضن�يا من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة. وحددت لها جل�ضة ي�م الثنني امل�افق 2018/2/19 ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�ض�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2595  جتاري كلي

اىل امل��دع��ي عليه/خالد حممد ام��ني اب��راه��ي��م جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/بنك ام القي�ين ال�طني �ض.م.ع وميثله:علي ا�ضماعيل ابراهيم اجلرمن  
املدعي عليه مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ض�عها  اأق��ام عليك  قد 
)596892.22( درهم والر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة املتفق عليها 
و�ضم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والر�ض�م وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة 
 ch1.C.15:بالقاعة �ض  ال�ضاعة:09.30    2018/2/13 امل�افق  الثالثاء  ي�م 
لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/11  جتاري كلي

الديزل  لتجارة  امل��دار   -2 ذ.م.م  البحرية  للخدمات  املتحدة  عليه/البحار  املدعي  اىل 
ذ.م.م 3- البدر لتجارة الديزل �ض.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/�ضيتي بنك 
بالت�ضامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ض�عها  اأق��ام عليك  قد  ايه   ان 
والت�ضامم مببلغ وقدره )4.364.577.14( درهم والر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12٪ من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام و�ضم�ل احلكم بالنفاذ املعجل 
�ض  ال�ضاعة:09.30    2018/2/13 امل�افق  الثالثاء  ي�م  جل�ضة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال 
بالقاعة:ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12244 بتاريخ 2018/2/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2493  جتاري كلي

ه�لدينجز  �ضتار  اي��ه  تي  اي   -2 ����ض.ذ.م.م  لال�ضمنت  �ضتار  عليه/�ضركة  املدعي  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  لتجاري   اخلليج  املدعي/بنك  ان  القامة مبا  ليمتد جمه�ل حمل 
مببلغ  والن��ف��راد  بالت�ضامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ض�عها  ال��دع���ى 
وقدره )7813463.80( درهم والر�ض�م وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من 
امل�افق  الثالثاء  ي�م  لها جل�ضة  وح��ددت  التام.  ال�ضداد  وحتى  الدع�ى  اقامة  تاريخ 
2018/2/13  ال�ضاعة:09.30 �ض بالقاعة:ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ض�ر 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



ثقافة وفن�ن
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اندثار  بعد  " احياء  والرقاع  " التواقيع 

حممد املر يفتتح الن�ضاط 13 ملركز دبي لفن اخلط العربي
املعر�ض هام�ض  على  تقام  وور�ض  حما�صرات  • اأربع 

اجلاري ال�صهر  من    14 حتى  املعر�ض  • ي�صتمر 
واإ�صالمية عربية  دول   9 من  مبدعًا  خطاطًا   16 مب�صاركة  لوحة   23 •

افتتح م�ضاء  اأول اأم�ض معر�ض » الت�اقيع والرقاع 
ل��ف��ن اخل���ط العربي  مل��رك��ز دب���ي   13 ال��ن�����ض��اط   «
اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  امل��ر  حممد  الأدي���ب  م��ع��ايل 
مكتبة حممد بن را�ضد اآل مكت�م يف ندوة الثقافة 

والعل�م .
لفيف   ، باملعر�ض  املتاأنية  املر يف ج�لته  و�ضاحب 
من كبار ال�ضخ�ضيات وامل�ض�ؤولني واملعنيني بالفن 
ال�ض�يدي،  �ضقر  �ضلطان  �ضعادة  مقدمتهم  ويف   ،
 ، ال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل���م  ن����دوة  اإدارة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض 
ومعايل الأديب عبدالغفار ح�ضني و�ضعادة اإبراهيم 
، م�ضت�ضار �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد  ب�ملحة 
بن را�ضد اآل مكت�م لل�ض�ؤون الإن�ضانية والثقافية 
بن  حممد  م�ؤ�ض�ضة  اأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض  نائب   ،
والإن�ضانية،  اخلريية  لالأعمال  مكت�م  اآل  را�ضد 
اإدارة  رئي�ض جمل�ض   ، ب��ي��ات  ب��ن  م���روان  و���ض��ع��ادة 
م��رك��ز دب��ي لفن اخل��ط ال��ع��رب��ي ، وال���ض��ت��اذ علي 

 ، الإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب   ، ال��ه��ام��ل��ي  عبيد 
رئي�ض اللجنة الإعالمية يف ندوة الثقافة والعل�م 
، �ضعادة �ضعيد الناب�دة ، املدير العام بالإنابة لهيئة 
 ، القا�ضم  الدكت�ر �ضالح   ، والفن�ن  للثقافة  دبي 
 ، الثقايف يف هيئة دبي للثقافة والفن�ن  امل�ضت�ضار 
والأكادميي الدكت�ر �ضعيد حارب ، وال�ضيد حممد 
التميمي، امل�ضت�ضار الثقايف ل�ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ 

�ضلطان بن حممد القا�ضمي حاكم ال�ضارقة . 
اأم���ام كل   ، امل��ر خ��الل ج�لته يف املعر�ض  وت���ق��ف 
ع��م��ل وا���ض��ت��م��ع اإىل جت��رب��ة ك��ل خ��ط��اط وح���اوره 
ح�ل جتربته الفنية وخ�ض��ضية ل�حاته ليغتني 
من ح�لهم برثاء املعرفة ح�ل تاريخ وجماليات 
العهد  خ��الل  املبتكرين  وال��رق��اع  الت�اقيع  خّطي 

العبا�ضي.
الأع��م��ال اخلطية مت��ّي��زت ب��الإب��داع وال��ت��األ��ق من 
خ��الل اإح��ي��اء الأ�ضيل وجت��دي��ده ب��روح ع�ضرية ، 

 ، الأك��ادمي��ي��ني  والباحثني  اخل��ط  اأ�ضاتذة  لنخبة 
ليقدم كلٌّ منهم �ضف�ة اإجنازه ، وح�ض�رهم املميز 

وحر�ضهم على احل�ار مع اجلمه�ر.
ب��اأن��ه غ��ري م�ضب�ق  ال��ن���ع��ي��ة  امل��ع��ر���ض  اأم���ا قيمة 
م��ض�عاً وعر�ضاً ومادة معرفية م�ثقة يف كتاب 
وا�ضتخدامه  ن�ضاأته  تاريخ  احت�ى على   ، مرجعي 
واأ�ضراره  حروفه  وت�ضريح   ، واجلمايل  ال�ظيفي 
امل���ي���دان املعريف  ل��ي��رثي   ، وت��ق��ن��ي��ات��ه وت��ف��ا���ض��ي��ل��ه 

مبرجع اأكادميي متخ�ض�ض لهذين اخلطني .
املحا�ضرات وال�ر�ض اخلطية التطبيقية �ضتك�ضف 
 ، برنامج م�ضائي  اأ���ض��راره من خالل  العديد من 
حما�ضرة   ، فرباير   6 امل�افق  الثالثاء  ي�م  يبداأ 
يقدمها الدكت�ر اخلطاط ن�ضار من�ض�ر بعن�ان 
اأول��ي��ة ويليها  ال��ت���اق��ي��ع وال��رق��اع ... م��الح��ظ��ات 
الأربعاء  ، ي�م  الت�اقيع والرقاع  ور�ضة  يف خّطي 
الدكت�ر  يقدمها  حما�ضرة   ، ف��رباي��ر   7 امل���اف��ق 

بعن�ان  اخل�ضائ�ض  بهية   الر�ضا  اخلطاط عبد 
العبا�ضي  الع�ضر  يف  ال�ضتة  ل��الأق��الم  ال��ب��ن��ي���ي��ة 
الت�اقيع  خ��ط��ي   : ب���ع���ن����ان  حم���ا����ض���رة  وي��ل��ي��ه��ا 
والرقاع  يقدمها الربوفي�ض�ر اخلطاط م�ضطفى 
8 فرباير،  ، وي���م اخلمي�ض امل�افق  اغ���ر درم��ان 
حما�ضرة يقدمها الدكت�ر اخلطاط ادهام حممد 
بعن�ان  خط الإجازة ال�راثة والإ�ضافة خلط�ط 
الرقاع  خ��ط  بعن�ان   ور���ض��ة  يليها  ث��م   ، الت�اقيع 
اجلمعة  وي���م   ، معراج  جا�ضم  اخلطاط  يقدمها 
ج�اد  الدكت�راخلطاط   يقدم  فرباير   9 امل�افق 
التب�ضيط اىل  ب��ع��ن���ان : م��ن  ال��زي��دي حم��ا���ض��رة 
التزويقية ، الت�ضايف اخل�ضائ�ضي خلط الت�اقيع 
، ويختم  الت�اقيع  تعقبها ور�ضة له بعن�ان  خط 
الدكت�ر اخلطاط ح�ضني علي جرمط  الربنامج 
الفل�ضفية  املرجعية  بعن�ان   وور���ض��ة  مبحا�ضرة 

واجلمالية خلط الرقاع يف الفن الإ�ضالمي. 

حتت اإ�صراف دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي

الإمارات ت�ضارك يف الدورة 32 للمهرجان الوطني للرتاث 
والثقافة »اجلنادرية«

•• ابوظبي-الفجر:

الربعاء  ال��ي���م  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ت�ضتعد   
ل�ضتقبال جمه�ر وزائري فعاليات الدورة 32 للمهرجان 
»اجل����ن����ادري����ة« يف جناحها  وال��ث��ق��اف��ة  ل���ل���راث  ال���ط��ن��ي 
– اأب�ظبي،  وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  من  باإ�ضراف  املقام 
م��ن اجلهات  ���ض��خ�����ض��اً مي��ث��ل���ن ع����دداً   145 ومب�����ض��ارك��ة 
من  ال��ف��رة  يف  وذل���ك  واخل��ا���ض��ة،  احلك�مية  وامل�ؤ�ض�ضات 
الهند ك�ضيف  دولة  فيه  وت�ضارك  23 فرباير،  ولغاية   7

�ضرف لهذا العام.
يج�ضد هذا الحتفال الكبري الذي يقام يف مدينة الريا�ض 
وتقاليدها،  بعاداتها  ال�ضحراوية  احلياة  خمتلف مظاهر 
خالل  من  اأب�ظبي   – وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  وت�ضعى 
لدولة  العريق  املعن�ي  ال��راث  اإب��راز عنا�ضر  اإىل  اجلناح 

الكبري من عادات  التقارب  وال��ذي يظهر مدى  الإم���ارات 
وت��ق��ال��ي��د م����ج����دة يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ع���دي��ة. كما 
وي�ضلط اجلناح ال�ض�ء على جانب مهم وحي�ي من تاريخ 
ال��رك��ي��ز على ج���ان��ب خمتلفة م��ن احلياة  ال��دول��ة، م��ع 

الراثية الغنية للدولة.
وقال �ضعادة �ضيف �ضعيد غبا�ض، مدير عام دائرة الثقافة 
وال�����ض��ي��اح��ة - اأب���ظ��ب��ي، »ي�����ض��ت��ع��د ج��ن��اح دول����ة الإم�����ارات 
عمق  ليعك�ض  اجلنادرية،  زوار  ل�ضتقبال  املتحدة  العربية 
اأبناء  ب��ني  الثقافية والج��ت��م��اع��ي��ة  اأوج���ه احل��ي��اة  ت��داخ��ل 
البلدين. وبخا�ضة اأّن هذا احلدث الثقايف ال�ضخم يعترب 
اأحد منابر احتفاءنا براثنا الأ�ضيل وعراقتنا التاريخية 
والإم������ارات ت����يل ال��ت��اري��خ امل�����ض��رك ب��ني ب��ل��دان جمل�ض 
التعاون اخلليجي كل الهتمام وتدعم منابره ومبادراته 
ومق�ماته ويتجلى ذلك يف العديد من اجله�د امل�ضركة 

التي تتمثل يف التعاون الثقايف وال�ضياحي امل�ضرك.
للتعريف بجه�د  املهرجان فر�ضة  »ي�ضكل  �ضعادته:  وتابع 
الإمارات يف ت�ضجيل عنا�ضر الراث املعن�ي �ضمن قائمة 
يف  وي�ضهم  كما  امل���ادي،  غري  الإن�ضاين  للراث  الي�ن�ضك� 
والتاأكيد  الإم����ارات  ل��دول��ة  وال�ضياحي  الثقايف  ال��روي��ج 
اأب�ظبي كمركز ثقايف رائد يف املنطقة.  اإم��ارة  على مكانة 
يف  والعطاء  بالتن�ع  حافلة  �ضتك�ن  العام  ه��ذا  وم�ضاركة 
التعاون الثقايف وامل�ض�ؤولية اأي�ضاً هذا العام �ضتك�ن اأكرب، 
بني  واملتقارب  امللح�ظ  الثقايف  الراثي  الت�افق  اأّن  كما 
وان�ضجامهما  وال�ضع�دية  الإم��ارات��ي��ة  والتقاليد  ال��ع��ادات 
التام والتجربة ال�ضابقة والناجحة لدولة الإمارات، يعطي 

هذه الدورة ال�قع الأكرب،
 وهذا بحد ذاته يعد حافزاً كبرياً لإحياء الراث ال�ضعبي 
فعالية   40 م�ضاركتنا  تت�ضمن  بحيث  عليه.  واحل��ف��اظ 
تفاعلي  وت��روي��ج��ي  وث��ق��ايف  ت��راث��ي  ب��ني  متن�عاً  ون�ضاطاً 

وجماهريي.
امل���اد الراثية  بالكامل من  اأّن اجلناح م�ضن�ع  اإىل  ي�ضار 
العمارة  م���ن   80% ي���ق���ارب  م���ا  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
يف  م��رب��ع(،  )6500مر  م�ضاحة  ام��ت��داد  على  الطينية، 
الأ�ضيل  الإم���ارات���ي  ال����راث  جت�ضيد  اإىل  ت��ه��دف  خ��ط���ة 
با�ضتدامتها،  بالبيئة املحلية واللتزام  وعالقته ال�طيدة 

مبا تزخر به من مقتنيات تراثية وفن�ن �ضعبية.
وت���رك���ز ال��ف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى م���ا���ض��ي��ع خم��ت��ل��ف��ة، ح��ي��ث مت 
وترويجية  ث��ق��اف��ي��ة  ب��ني  ت��ت��ن���ع  ن�����ض��اط��اً   45 تخ�ضي�ض 
متن�عاً،  ن�ضاطاً   25 اإىل  بالإ�ضافة  وتفاعلية جماهريية، 

و425 ن�ضاطاً.
امل�روث  تربز  فلكل�رية«  »ا�ضتعرا�ضات  املهرجان  ويتخلل 
الراثية  الفن�ن  ع��رو���ض  اأي�ضاً  ذل��ك  ويت�ضمن  املحلي، 
بالزي ال�ضعبي، وا�ضتعرا�ضات الرزفة، والي�لة، والأهازيج 

ال�ضعبية. »البيئة البحرية«
 وت�ضتمل على عرو�ض حية للبحارة، اإىل جانب ا�ضتعرا�ض 
كيفية �ضناعة �ضباك ال�ضيد والقراقري وفلق حمار الل�ؤل�ؤ 
»البيئة  غذائية.  بحرية  ومنتجات  البحر  اأه��ل  واأه��ازي��ج 

البدوية« والتي ت�ضتمل على عرو�ض حية لل�ضقارة وتاأدية 
فن�ن ال�ضلة والتغرودة، 

التعريف  اأج��ل  واأل���ان��ه من  والطارق  العازي  فن  وكذلك 
اأبناء  ب��ه��ا  بتلك الأل������ان ال��راث��ي��ة ال��ف��ري��دة ال��ت��ي مت��ي��ز 

الإمارات عرب الزمن.
والتي  الراثية«  »املنتجات  اجلناح  فعاليات  تت�ضمن  كما 
تت�ضمن بع�ض املنتجات ال�ضعبية واحلرف اليدوية املحلية، 
وي��ك���ن ذل���ك ���ض��م��ن ق��ري��ة ت��راث��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة. »الأك����الت 

ال�ضعبية التقليدية«
ف��ن���ن الطهي  ل��ت��ق��دمي  ك��ام��ل  رك���ن   ح��ي��ث مت تخ�ضي�ض 
والعديد من الأكالت الإماراتية ال�ضعبية التقليدية ب�ضكل 
ال�ضيافة  اأ�ض�ل  يت�ضمن  املهرجان  جمه�ر  اأم��ام  مبا�ضر 

الإماراتية الأ�ضيلة. »ركن القه�ة العربية« 
ال����ذي ي��ع��ت��رب م��ن اأه����م اأرك�����ان اجل��ن��اح ت��ف��اع��اًل م��ع زوار 

ال�����دورات  ال������زوار يف  ت����اف���د الآلف م���ن  اجل���ن���اح، ح��ي��ث 
�ضناعة  لطريقة  احل���ي  ب��ال��ع��ر���ض  لال�ضتمتاع  ال�ضابقة 
القه�ة العربية على الطريقة الإماراتية كذلك ال�ضتمتاع 

بطعمها املميز.
وم���ن ب���ني ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�����ض��ط��ة واأرك������ان اجلناح 

»الرباجيل« 
حيث مت اإدخال عن�ضر مميز يف عمارة دولة الإمارات وكان 
الراثية  التقليدية  املباين  وا�ضع يف  نطاق  ي�ضتخدم على 
األ وه� الربجيل والذي يبلغ ارتفاعه 8 مر يف ت�ضميم 
اجلناح امل�ضارك، مع ا�ضتعمال اأعمدته لإ�ضاءة كامل اأرجاء 

اجلناح ب�ضكل فني ومعرب. 
هي  فنية  معار�ض   3 اإقامة  الإماراتية  امل�ضاركة  وتتخلل 
وال�ض�ر  ال�ضع�دية«  الإماراتية  العالقات  �ض�ر  »معر�ض 

الراثية والإمارات قدمياً وحديثاً.
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امل�ت(؟ مع  )�ضيلفي  فكرة  جاءت  • كيف 
ترجمتها يف  اأح���اول  اأح��ي��ان��اً،  اأو حالة  م��ا  فكرة  - تظهر يل 
ُن�ضر يف بع�ض اجلرائد. كتبت  اأكرث من مقال  الكتابة، ويل 
الكاتب  ال�حيدة يف احلياة، وك��ان معي  امل���ت، احلقيقة  عن 
ال�ضحايف يا�ضر اأي�ب، وكنت اأ�ضت�ضريه حتى انتهيت من هذه 

التجربة املختلفة.
الك�ميدي؟ امل�ضرح  على  للعر�ض  منا�ضب  العمل  • هل 

الكتابة عر�ضته على عدد من م�ض�ؤويل  - بعد النتهاء من 
حتى  ل��ه،  يتحم�ض�ا  اأو  يقتنع�ا  مل  من  منهم  ولكن  امل�ضرح، 
تقدميه.  على  ال�ضيد  اأحمد  الك�ميدي  امل�ضرح  مدير  واف��ق 
من ثم، الظروف هي التي فر�ضت عر�ضه على هذا امل�ضرح، 
حتى  كتابته  يف  ال��ب��دء  منذ  �ضن�ات  ث��الث  ا�ضتغرق  والعمل 

الفتتاح.
الن�ض؟ ح�ل  مالحظة  اأية  للرقابة  كانت  • هل 

- اإطالقاً. كان العرا�ض ال�حيد على ال�ضم الأول للعمل 
اأنها  رغم  �ضيدنا،  كلمة  ُرف�ضت  امل���ت(.  �ضيدنا  مع  )�ضيلفي 
ل��الإج��الل وال��ت��ب��ج��ي��ل، ف�����ض��ار ال���ض��م )�ضيلفي م��ع امل����ت(، 

واأعتقد اأن التغيري مل ي�ؤثر يف �ضيء.
للعر�ض؟ اجلمه�ر  ا�ضتقبال  كان  • كيف 

الأول،  ال��ي���م  م��ن  للعر�ض  اجل��م��ه���ر  ا�ضتقبال  اأ���ض��ع��دين   -

وفرحت بتعليقات واإ�ضادات من زمالء واأ�ضدقاء، ما اأّكد يل 
اأن اجلمه�ر يبحث عن العمل اجليد واملتميز.

الدين  رج��ال  دع�تك  على  البع�ض  اع��را���ض  �ضبب  ما   •
مل�ضاهدة العر�ض؟

- وّج��ه��ت ال��دع���ة اإىل رج���ال ال��دي��ن الإ���ض��الم��ي وامل�ضيحي 
اأي�����ض��اً، وك��ث��ري منهم ح�ضر واأ�ضاد  وُن��ق��اد وزم��الئ��ي  وُك��ت��اب 
الدع�ة. حتدث  البع�ض هذه  راأى  يعنيني كيف  بالعمل ول 
ل��ذا دع���ت رجال  اأن الفن حم��رم،  املت�ضددين عن  كثري من 
الفتتاح  بعد  ذل��ك  الدع���اء،  ه��ذا  ك��ذب  على  للتاأكيد  الدين 

ولي�ض قبل العر�ض اجلماهريي.
امل�ضرح؟ اأزمة  �ضبب  ما  راأيك  • يف 

الُكتاب  من  كثري  وغياب  الأ�ضا�ض،  يف  ون�ض  كتابة  امل�ضرح   -
رمبا  اأو  للم�ضرح  املنا�ضبة  الفكرة  يجدوا  مل  رمب��ا  اأ�ضعفه. 
ل  اإذ  الإدارة،  الثاين  ال�ضبب  التلفزي�نية.  الدراما  �ضغلتهم 
العمل  بتفا�ضيل  دراي���ة  على  فنان  امل�ضرح  ُي��دي��ر  اأن  م��ن  ب��د 
ومتميزة.  جيدة  اأعمال  تقدمي  الأ�ضا�ضي  وهدفه  امل�ضرحي 
ب��ل التدرج  اأو رق��ي،  اأي ف��ن  امل���ظ��ف الإداري ف��ال يهمه  اأم��ا 

ال�ظيفي واملكافاآت.
جمدداً؟ امل�ضرح  جتربة  تخ��ضني  • هل 

بعد  امل�ضرح  اإىل  امل����ت(  م��ع  )�ضيلفي  اأع��ادت��ن��ي  بالتاأكيد،   -

25 �ضنة، وما حققته من جناح وحالة فنية خمتلفة  غياب 
�ضجعني على تكرار التجربة قريباً. فعاًل، بداأت بكتابة فكرة 
خمتلفة وجديدة متاماً للم�ضرح لأن اأي م�ضروع يف الدراما 

التلفزي�نية اأو ال�ضينما يحتاج اإىل منتج.
التلفزي�نية؟ الدراما  عن  غيابك  �ضبب  • ما 

- كانت لديَّ التزامات مادية واأق�ضاط دفعتني اإىل امل�ضاركة 
يف اأعمال درامية عدة، والآن بعد انتهاء هذه الأعباء، قررت 
الت�قف عن الظه�ر يف م�ضاريع ل ُت�ضيف اإيّل واإىل تاريخي 
اأوراق  ترتيب  اإع����ادة  ولكنه  ال��غ��ي��اب،  ك��ان  هنا  وم��ن  ال��ف��ن��ي، 

واختيار اجليد وذي القيمة الفنية.
التلفزي�نية؟ الدراما  مل�ضت�ى  تقييمك  • ما 

وثمة  الفنية،  العنا�ضر  يف  كبري  ب�ضكل  ال��درام��ا  تقدمت   -
بغرية  ف�ضعرت  الأخ��رية،  الفرة  يف  ُعر�ضت  متميزة  اأعمال 

فنية لأ�ضارك يف م�ضاريع بهذا امل�ضت�ى، وه� ما اأبحث عنه.
)ر�ضائل(؟ م�ضل�ضل  يف  اجلديد  • ما 

لرم�ضان  م�ضروعاً  كان  الآن.  حتى  لدي  عنه  تفا�ضيل  ل   -
األغي  اأن��ه  اأم  اإن ك��ان م���ؤج��اًل  اأع���رف  ت���ق��ف، ول  املا�ضي ث��م 

نهائياً، اأو اإن كانت زميلة اأخرى ا�ضتبدلت بي؟
الراجيدي؟ اأم  الك�ميدي  العمل  تف�ضلني  • هل 

كانت  ك��اف��ة.  الأدوار  جت�ضيد  باإمكاين  متن�عة  فنانة  اأن��ا   -
تقدمي  وي�ضغلني  الك�ميديا،  بعيدة عن  الأ�ضا�ض  بدايتي يف 
اأعمال جيدة وخمتلفة عما قدمته يف م�ض�اري الفني �ض�اء 

كانت ك�ميدية اأو تراجيدية.
الربامج.. تقدمي  يف  جتاربك  عن  • ماذا 

اليابان،  يف  )جن�منا  مثل  ومم��ي��زة،  ناجحة  جت��ارب  -ل���ديَّ 
كذلك جتربتي  ن�ض�ى(،  ومناقي�ض، ومطبخ  تاك�ضي،  وكا�ض 
املميزة مع �ضيماء �ضيف وليلى عز العرب )تالتة يف واحد(، 
)�ضهرة  خالل  من  الإذاع��ي��ة  الربامج  تقدمي  اأخ��ض  والآن 
وع�����ض���ة م��ع ن�����ض���ى(، وف���ج��ئ��ت مب��ت��اب��ع��ني وج��م��ه���ر كبري 

لالإذاعة، وهي جتربة مفيدة وناجحة.
ج�دة  امل��ه��م  التلفزي�ن.  اأو  الإذاع����ة  يف  العمل  ب��ني  ف���ارق  ل 

العمل وحتقيقه النجاح.
التقدمي  جم������ال  يف  ج����دي����دة  م�������ض���اري���ع  اأي�������ة  وع������ن   •

التلفزي�ين؟
 -حتى الآن ل م�ضاريع يف هذا ال�ضاأن، ب�ضبب التفرغ للعر�ض 
ت�ضكِّل  ل� ُعر�ضت علي فكرة برنامج جيدة  امل�ضرحي، ولكن 
اإ�ضافة اإيّل فلن اأتردد يف امل�افقة عليها ب�ضرط عدم التاأثري 

�ضلباً يف ن�ضاطي امل�ضرحي.

فــن عــربــي
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بعد غياب 25 �صنة ويف اأوىل جتاربها يف التاأليف

ن�ضوى م�ضطفى: اجلمهور  دائما يبحث عن العمل اجليد واملتميز
-)�صيلفي مع امل�وت( ا�صتغرق ثالث �صنوات منذ البدء يف كتابته حتى الفتتاح

يف  �صنة   25 غياب  بعد  امل�صرح  اإىل  م�صطفى  ن�صوى  ع��ادت 
مونودراما )�صيلفي مع املوت(، اأوىل جتاربها يف التاأليف اأي�صًا. 
حتى  البداية  من  ُي�صاحبنا  ال��ذي  امل��وت  عن  العمل  يتحّدث 

النهاية، وعن الكتئاب، وال�صيا�صة، والفن، والدين،
اإىل  ن�صل  حتى  الرحلة  نعي�ض  اإذ  الب�صر،  بني  وال�صراعات   
اللقاء احلتمي والنهاية املعروفة. عن تفا�صيل هذه التجربة 

واجلديد لديها كان مع ن�صوى هذا احلوار.

اأحمد عز.. بني )يون�ص( 
و)اأبو عمر امل�ضري(

بني كاراكر رومان�ضي ممتزج ب� )الأك�ضن( يف م�ضل�ضل )ي�ن�ض(، وحماٍم 
 ، اأحمد عز  امل�ضري  الفنان  ين�ضغل  امل�ضري(،  )اأب��� عمر  فيلم  نزيه يف 

م�ضتب�ضراً يف ن�ضاطه ببداية العام اجلديد 2018. 
ال��ع��ام اجل��دي��د يف ت�ض�ير  اأن��ه �ضعيد با�ضتقبال  اأع���رب ع��ن  اأح��م��د ع��ز   
م�ضاهد فيلمه اجلديد )ي�ن�ض(، الذي اأدى منه 5 م�ضاهد يف منطقة 
املدن  اإح���دى  اإىل  اأي���ام،  خ��الل  لل�ضفر،  يتاأهب  بينما  ال��ق��اه��رة،  و���ض��ط 
اإىل  اأن يع�د جم��دداً  امل�ضاهد هناك، قبل  الأوروب��ي��ة لت�ض�ير عدد من 
اأكت�بر، لت�ض�ير عدد   6 امل�ضرية، يف مدينة  الإنتاج الإعالمي  مدينة 

من امل�ضاهد الباقية.
اإذ يظهر بلحية وَق�ضة  ب� )ل���ك( خمتلف متاماً،  الفيلم  ويطّل عز يف 

�ضعر خمتلفة مل يره عليها اجلمه�ر من قبل.
وتدور اأحداث الفيلم ح�ل �ضخ�ضية زوج ورجل اأعمال )يج�ضدها عز( 

وه� متزوج ولديه طفلة،
 وب�ضبب حادث ما يظهر له �ضخ�ض يقلب حياته راأ�ضاً على عقب وينتمي 
العمل اإىل ن�عية الأعمال الرومان�ضية، ممزوجة مع )الأك�ضن(، حيث 

يتخلل الأحداث عديد من املطاردات.
تاأليف  وم��ن  �ضعد،  ورك��ني  حميدة  وحمم�د  عز  اأحمد  بط�لة  الفيلم 

حممد �ضيد ب�ضري واإخراج اأحمد عالء.
 من جانب اآخر، ي�ضتعد عز لتح�ضري م�ضل�ضله الرم�ضاين للعام 2018 
والذي يحمل ا�ضم )اأب� عمر امل�ضري(، وه� ماأخ�ذ عن روايتني للكاتب 
والأخرى  ال��دي��ن(،  فخر  )مقتل  بعن�ان  اإحداهما  �ضكري،  الدين  عز 
الكاتبة  ال�ضيناري�  كتابة  وت��ت���ىل  امل�����ض��ري(،  عمر  )اأب����  ع��ن���ان  حتمل 

املعروفة مرمي نع�م.
وتدور الأحداث، وفقاً للرواية، ح�ل حماٍم م�ضري اأراد اأن يغري من واقع 
مهنة املحاماة راف�ضاً حت�لها اإىل بيزن�ض، ليحقق العدالة للمحتاجني، 
غري اأن هذا مل يعجب الأجهزة الأمنية التي حتاول ت�ضفيته، فينتحل 

�ضخ�ضية ابن خالته عي�ضى وي�ضافر اإىل فرن�ضا.
امل�ضل�ضل ي�ضارك يف بط�لته �ضربي ف�از واأروى ج�دة ودينا ال�ضربيني 

وحممد �ضالم وحممد ال�ضرن�بي، ويخرجه اأحمد خالد م��ضى.

�ضعد ال�ضغري: طموحاتي حمدودة 
لي�ضت اأكرث من اأكل العي�ص

معرفاً باأنه لي�ضت لديه ر�ضالة يريد ت��ضيلها 
من الفن، بل ه� يغني من اأجل لقمة العي�ض، 
اأزاح املغني ال�ضعبي امل�ضري �ضعد ال�ضغري النقاب 
اأنه يعكف حالياً على درا�ضة جمم�عة من  عن 
بينها،  للمفا�ضلة  ال�ضينمائية  ال�ضيناري�هات 
كما لديه فكرة برنامج جديد يعتزم الإطالل 
الأمر  اأن  مبيناً  املقبل،  رم�ضان  يف  خالله  من 
ل يزال يف ط�ر الفح�ض، واأنه مل يح�ضم اأمره 

بعد.
وا�ضتذكر ال�ضغري يف ت�ضريح خا�ض، اأن �ضهرته 

جاءت من اأغنية )�ضعد �ضعد يحيا �ضعد(، 
���ض��دي��د م���ن النقاد،  ل��ه��ج���م  ت��ع��ر���ض  ووق��ت��ه��ا 
متابعاً: )اإنهم اتهم�ين باأنني ق�ضدُت ال�ضخرية 

من الزعيم �ضعد زغل�ل، 
اأكن  ف��اأن��ا وقتها مل  ق��ط،  ذل��ك  اأف��ع��ل  لكني مل 
اأعرف �ضيئاً عن التاريخ، اإذ ل بد من العراف 
باأنني ت�قفت يف م�ضريتي التعليمية عند دبل�م 

�ضنايع )تدريب مهني((.
اأقدم  اأنني  اأدع��ي  )اأن��ا �ضريح ج��داً، ول  وتابع: 
، واأغني من  ر�ضالة ول يحزن�ن، واأنا جمرد م�ؤدٍّ
اأجل لقمة العي�ض، وطم�حاتي حمدودة لي�ضت 

اأكرث من اأكل العي�ض(.
 �ضعد ال�ضغري ك�ضف ال�ضتار عن بع�ض ه�اج�ضه 
قائاًل: )اأنا حزين وغا�ضب من نف�ضي(، متابعاً: 
)اأنا خجالن من ربنا جداً؛ لأنني كنت قطعت 
اإذا  ب��اأن��ن��ي  ع��ه��د ع��ل��ى نف�ضي يف ف���رة م��ر���ض��ي 

�ضفاين اهلل فلن اأع�د اإىل الغناء جمدداً... 
اإىل الغناء، ف�ضعرت  لكنني عندما �ُضفيت عدت 

باأنني منافق، 
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تاأثري ال�ضكر على الأوعية الدموية
اأجرى اأخ�ضائي� التغذية جتربة علمية تبني اآلّية تاأثري ال�ضكر على الأوعية 
الدم�ية يف اجل�ضم. ون�ضرت ذي ك�بنهاغن ب��ضت مقال لعلماء من جامعة 
ك�بنهاغن الدمناركية، ي�ؤكد اأن الإفراط يف تناول ال�ضكر ي�ؤثر �ضلبا على 
الأوعية الدم�ية، ما ي�ؤدي اإىل ا�ضطراب عمل الأع�ضاء الداخلية للج�ضم.

225 غراما من  تناول�ا  �ضارك فيها رج��ال  درا�ضة  باإجراء  وق��ام اخل��رباء 
ال�ضكر ي�ميا ملدة اأ�ضب�عني. ور�ضد الباحث�ن كمية تدفق الدم يف الأطراف 
اإىل  املتدفق  ال��دم  كمية  اأن  النتائج  وبينت  الخ��ت��ب��ار.  وبعد  قبل  ال�ضفلى 
الأطراف ال�ضفلى انخف�ض بن�ضبة %17 مع نهاية الختبار مقارنة بكميته 
اأع�ضاء  اإىل  ال��دم  تدفق  انخفا�ض  اأي�ضا  العلماء  واأك��د  التجربة.  ب��دء  قبل 
اجل�ضم احلي�ية، مثل القلب والدماغ يف نهاية البحث. وتق�ل الربوفي�ض�ر 
لن  واأخ����رى  ف��رة  ب��ني  ال��ك���ل  م��ن  ل��ر  ن�ضف  “تناول  اإن  هيل�ضتني  يلفا 
الإف��راط يف  اأم��ا  ال�ضخ�ض �ضحيا ومت�ازنا،  غ��ذاء  اإذا كان  بال�ضحة،  ي�ضر 
تناول ال�ضكر ف�ضي�ؤدي اإىل نتائج �ضلبية ع�اقبها وخيمة، لأن تدفق الدم يف 

الأوعية الدم�ية �ضيراجع جدا ويعطل عمل الأع�ضاء احلي�ية”.

ن�ضائح لـنوم هادئ على منت الطائرة
الن�م يف طائرة خالل الرحالت الط�يلة اأو الليلية بالن�ضبة اإىل الكثريين، 
واله�اء  ال�ضيقة،  امل�����ض��اح��ات  ذات  فاملقاعد  م�ضتحيلة؛  ت��ك���ن  ت��ك��اد  مهمة 
مع  وتداخلها  ال�ضخ�ضية،  امل�ضاحة  خ�ض��ضية  وعدم  وال�ضطراب،  اجلاف، 
اأعداء  تعترب  ال�قت؛  ط���ال  ويتحدث�ن  يتحرك�ن  الذين  الطائرة  �ضركاء 
"لفاجن�ارديا" الإ�ضبانية قدمت يف تقرير ن�ضائح  للن�م اجليد. �ضحيفة 

وحياًل ت�ضاعد على الن�م اجليد خالل الرحالت الط�يلة.
الت�تر والقلق �ضببان رئي�ضيان نقع حتت �ضيطرتهما اأثناء الرحالت اجل�ية، 
مر  اآلف   10 ارت��ف��اع  على  فالطريان  م�ضتحيلة؛  مهمة  الن�م  ويجعالن 

ي�ضبب اخل�ف ملئات الأ�ضخا�ض؛ ما يجعلهم م�ضتيقظني ط�ال الرحلة.
وي�ؤكد اخلرباء �ضرورة "عدم التفكري يف الن�م" اأثناء الطريان؛ حيث ي�ؤدي 
ذلك اإىل خلق �ضع�ر باخل�ض��ضية ووقف الإجهاد، ومنح القدرة على الن�م 
للتخفيف  ا�ضراتيجية  اتباع  ميكنك  بالقلق،  يتعلق  وفيما  اأك��رب.  ب�ضه�له 
اآخر، وترك ال�ضع�ر باخل�ف الذي  ب�"التحرك عقليًّا" اإىل مكان  من ذلك، 
"اأدوات الن�م"،  اأن ت�ضطحب دائًما  اأن ت�لده الطائرة؛ لذلك عليك  ميكن 
على  ت�ضاعدك  التي  الأذن  و���ض��دادات  العي�ن،  وقناع  الرقبة،  و���ض��ادة  وه��ي: 
باختيار مقاعد  وُين�ضح  املقعد اجليد:  -اختيار  ه��دوًءا.  اأك��رث  بيئة  حتقيق 
واحلمامات،  املطبخ  يف  ال�ض��ضاء  عن  بعيدة  لأنها  الطائرة؛  منت�ضف  يف 
ا بج�ار الن�افذ؛ كي ت�ضمح لك اأن تتكئ على اجلانب اخلا�ض بك، ول  واأي�ضً
تزعجك عربات اخلدمة اأو رفقاء الرحلة الذين يرغب�ن يف احل�ض�ل على 
ا اختيار مقاعد خلف اأق�ضام لديها م�ضاحة  امل�ضروبات واملاأك�لت. عليك اأي�ضً

اأكرب لل�ضاقني، مثل تلك امل�ج�دة بجانب اأب�اب الط�ارئ.
ارتداء اأحذية ومالب�ض مريحة

خالل الرحلة، تت�ضخم القدمان ب�ضبب عدم احلركة وثني الركبتني اأثناء 
لتح�ضني  خفيفة؛  باأحذية  الطائرة  اإىل  ال�ضع�د  عليك  لذلك  اجلل��ض؛ 

ا ارتداء ج�ارب للحفاظ على قدميك دافئة.  الدورة الدم�ية، واأي�ضً
- جتنب النظر يف ال�ضا�ضات: الكمبي�تر املحم�ل واجل�ال و�ضا�ضة الطائرة 
اأن ي�ضبب  اأثناء الرحلة، لكن النظر فيها فرات ط�يلة ميكن  ا  مغرية جدًّ
فيلم  م�ضاهدة  اأردت  اإذا  لذلك  منها؛  ال�ضاطع  ال�ض�ء  ب�ضبب  ال�ضداع؛  لك 

حاول التقليل من درجة �ضط�ع ال�ضا�ضة.

حلقة   1938 عام  بيث  الربخت  الفيزيائي  • اكت�صف 
التحولت النووية احلرارية والتي عرفت باإ�صم حلقة 
ال�صم�صية  الطاقة  م�صدر  ت�صرح  وهي  اإليه  ن�صبة  بيث 

والكوكبية ، فما هي جن�صية هذا الفيزيائي؟
امريكي

•  �صم هيلوبريين يتم ا�صتخراجه من اأحد النباتات 
فما هو هذا النبات ؟

 الكري�ضما�ض 
• من هو اأول طبيب عربي يح�صل على جائزة اإجناز 

مدى احلياة؟
عاكف مغربي.

غري  من  اأمه  تكون  الذي  الرجل  على  تطلق  • كلمة 
قومه؟

النقيع
؟ العربية  احلروف  خمارج  عدد  • كم 

17

عدة  والنزيف  كجرح.  ما  فتحة  ل�ج�د  وال�ضرايني  الأوردة  خارج  الدم  خروج  ه�  النزيف  اأن  تعلم  • هل 
اأن�����اع منه ن��زي��ف وري���دي ون��زي��ف ���ض��ري��اين. ك��ذل��ك ه��ن��اك ن��زي��ف داخ��ل��ي ون��زي��ف خ��ارج��ي. وي��ع��ال��ج النزيف 
اخلارجي بتنظيف اجلرح وب�قف النزيف ونقل املري�ض اأىل امل�ضت�ضفى اإذا كان اجلرح كبرياً اأو عميقاً ي�ضتدعي 
اإجراء عملية تعطيب. اأما النزيف الداخلي وه� ان�ضباب الدم داخل اأحد اأج�اف اجل�ضم، وي�ضتدعي ذلك نقل 

املري�ض يف حالة طارئة اإىل امل�ضت�ضفى. 
املت�ضخة،  الأيدي  الغبار  الأمرا�ض هي:  التي جتلب خمتلف  للطعام  العادي  التل�ث  اأن م�ضادر  تعلم  • هل 
الأواين ال��ضخة، والأواين تلعب دوراً مهماً يف هذا املجال فيجب اأن ل تك�ن م�ضرخة اأو مثلمة. كذلك يجب 

اأن تك�ن غري قابلة لل�ضداأ. 
يف  التنف�ض  مرات  عدد  اأما  الدقيقة  يف  نب�ضة   72 تقريباً  الطبيعي  القلب  نب�ضات  عدد  اأن  تعلم  هل   •
الدقيقة من 15 � 18 مرة وهي تزيد عند الإ�ضابة باحلمى اإىل 30 مرة يف الدقيقة. وتعترب درجة حرارة 

الإن�ضان الطبيعية 37 درجة مئ�ية. 

القط ال�شجاع
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البقدون�ض 
ك�ضفت اأحدث الأبحاث الطبية 
غ����ذاء  ال���ب���ق���دون�������ض  ن���ب���ات  اأن 
من  ان��ه  كما  ل��ل��ذاك��رة،  من�ضط 
اأكرث النباتات احت�اء لفيتامني 
)C( وه���� ي��ف���ق ال��ل��ي��م���ن يف 
 )A( ذل���ك وك���ذل���ك ف��ي��ت��ام��ني

املفيد للب�ضر.
وق���د ث��ب��ت ب��ع��د اج����راء العديد 

من التجارب باأن البقدون�ض مفيد جدا لكثري من علل اجل�ضم فه� ي�ضتخدم 
للتخفيف من الآم املعدة وللق�ضاء على دودة الأمعاء ، كما اأنه مدر للب�ل 

ومنظم للدورة ال�ضهرية عند املراأة اإذا اأكل بانتظام مع وجبات الطعام .
فى حني ان تناول البقدون�ض املجفف يفقد كافة عنا�ضره الغذائية املهمة 
الي�م للح�ض�ل على  البقدون�ض طازجا ومن حم�ض�ل  بتناول  ين�ضح  لذا 
ي�ؤكل  حيث  فقط  اأوراق���ه  يف  البقدون�ض  فائدة  تنح�ضر   . التامة  الفائدة 
اأ�ضرار  من  التقليل  يف  مل�ضاعدته  امل�ض�ية  واللح�م  املن�عة  ال�ضلطات  مع 

الك�ل�ضرول ولك�نه فاحت �ضديد لل�ضهية .

طريقة  اإىل  والأع�ضاب  امل��خ  يف  متخ�ض�ض�ن  علماء  ت��ضل 
يبدو اأنها �ضحرية ميكن من خاللها اأن يتخل�ض الأ�ضخا�ض 

من الأرق يف ث�ان معدودة.
وك�ضفت �ضبكة "�ضي اإن بي �ضي" الأمريكية يف تقرير ن�ضرته 
الن�م  يغط يف  ال�ضخ�ض  اأن جتعل  الطريقة ميكن  ه��ذه  اأن 

خالل يف ن�م عميق يف غ�ض�ن 10 ث�ان فقط.
ولية  يف  "بايل�ر"  جامعة  يف  الباحثني  اإن  ال�ضبكة  وقالت 
تك�ضا�ض الأمريكية، اأجروا درا�ضة وا�ضعة ت��ضل�ا من خاللها 
اأب�ضط الطرق جللب الن�م هي التخل�ض مما ي�ضغل  اإىل اأن 

الذهن قبل الذهاب للفرا�ض.
وبينت ال�ضبكة اأن هذه الطريقة ميكن تنفيذها من خالل اأن 
ي�ضاأل ال�ضخ�ض نف�ضه جمم�عة من الأ�ضئلة ح�ل الأن�ضطة، 
التي ينتظر اأن ينتهي منها خالل الأيام املقبلة، اأو الأ�ضياء 

التي اأجنزها خالل الأيام املا�ضية.
�ضابا   57 نح�  على  درا���ض��ة  اأج����روا  ال��ذي��ن  العلماء  ون�ضح 
اأن يكتب كل �ضخ�ض  18 و30 عاما،  تراوح اأعمارهم بني 

هذه املهمات يف ورقة �ضغرية قبل الذهاب اإىل الفرا�ض.
ن�م  يف  غط�ا  التجربة،  يف  امل�ضاركني  كل  اأن  النتائج  وبينت 
عميق بعك�ض الآخرين، وا�ضتغرق�ا ت�قيتا اأقل يف الن�م بنح� 

كاملة. دقائق   10
�ضك�لني،  مايكل  ع��ن  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�ضبكة  نقلته  مل��ا  ووف��ًق��ا 
املتخ�ض�ض يف علم الأع�ضاب والن�م بجامعة "بايل�ر" واأحد 
فريق عمل الدرا�ضة، ق�له، "امل�ضكلة تكمن يف اأنه عند الن�م 
نذهب اإىل الفرا�ض، فيبداأ العقل يف التفكري؛ لكن كتابة تلك 
الأم�ر على ورقة يخفف اأي عبء على الذهن، وي�ضاعد على 

الن�م ب�ضرعة فائقة".

بهذه الطريقة �ضتغط يف النوم خالل 10 ثوان

فتاة لجئة تلعب كرة الري�صة مع طفلة حملية يف �صالة لالألعاب يف فرن�صا

خرجت ثالث قطط لتتم�ضى معا فاقرح اكربهم وكان �ضخم اجل�ضم الذهاب اإىل الغابة ف�افقه الو�ضط الذي 
يكاد ان يقاربه يف احلجم ولكن القط ال�ضغري ال�ضئيل مل يرد فقال له القط الكبري: اعرفك جبانا فلتم�ض يف 

اخللف حت�ضبا حلدوث اي �ضيء فتهرب ب�ضرعة.
 ف�ضكت القط ال�ضغري اي�ضا ومل يرد و�ضارا معا يف الطريق اإىل الغابة.. وبعد ان و�ضل�ا على م�ضارفها �ضمع 
احدى  خلف  واختبئا  م�ضرعني  وهربا  الكبريان  القطان  فخاف  عالية  �ضريعة  ثقيلة  خط�ات  �ض�ت  اجلميع 
ال�ضجار وهم ي�ضرخان على القط ال�ضغري بان يختبىء حتى ل تهر�ضه الفيال، لكنه مل ي�ضتمع لهم واكمل 
�ضريه ال�ضريع بدونهما يف ال�قت الذي ت�قع فيه القطان الكبريان م�ته هر�ضا، وبعد دقائق جاء ليق�ل لهما 
ان القردة ت�ضفق للقرد ال�ضغري الذي ا�ضتطاع ان يت�ضلق ال�ضجار للمرة الوىل، فال تخافا.. ف�ضحكا وقال 
معا: ل�ضنا خائفني كنا نختربك، ثم اكمل�ا �ضريهم وبعد فرة �ضمع�ا �ض�ت ازيز عال �ضم الذان، اهتزت له 
الغابة، وحتركت ال�ضجار، فجرى القطان الكبريان ب�ضرعة وبحثا عن مكان امن لالختباء، وقال له: اختبيء 
�ضياأكلك �ضرب النحل ال�ض�د. فركهم وذهب يرك�ض لتلة عاليه ثم جاء ليق�ل: هناك طائرة خا�ضة بالب�ضر 
كانت تطري بالقرب من الغابة وهي من فعلت ذلك ال�ض�ت، فقال معا بعد ان خرجا من خمبئهما: نعم نعرف 
ذلك كنا نختربك.. واكمل�ا �ضريهم م�ضرعني اإىل عمق الغابة ف�ضمع�ا �ض�ت زئري عال جدا، بعدها امتالأ املكان 
بالغبار، وكانت بع�ض احلي�انات ال�ضغرية جتري هنا وهناك، ف�ضرخ القطان الكبريان وفرا هاربني من املكان 
اإىل خارج تلك الغابة امل�ضاك�ضة، يف ال�قت الذي اكمل فيه القط طريقه، وبعد فرة ط�يلة عاد اليهم وهم يف 
البيت يت�ض�ران ج�عا، وقال لهم: ملاذا خفتما؟ كان هذا �ض�ت �ضجرة كبرية ا�ضقطها احلطاب فاثارت الغبار 

واخافت احلي�انات، فهل كنتم تخترباين؟ 
و�ضحك وجل�ض لياأكل وجبة �ضهية وهي قطعة من اللحم م�ض�ية اعطاها احلطاب للقط ال�ضغري بعد ان تعرفا 
وت�ضادقا وبعد ان انتهى قام ليجمع حاجياته ويق�ل لهما: �ضاأذهب للعي�ض مع احلطاب �ضديقي، فقد تعبت 

من كرثة اختباراتكم يل ...! 

امل�ت(؟ مع  )�ضيلفي  فكرة  جاءت  • كيف 
ترجمتها يف  اأح���اول  اأح��ي��ان��اً،  اأو حالة  م��ا  فكرة  - تظهر يل 
ُن�ضر يف بع�ض اجلرائد. كتبت  اأكرث من مقال  الكتابة، ويل 
الكاتب  ال�حيدة يف احلياة، وك��ان معي  امل���ت، احلقيقة  عن 
ال�ضحايف يا�ضر اأي�ب، وكنت اأ�ضت�ضريه حتى انتهيت من هذه 

التجربة املختلفة.
الك�ميدي؟ امل�ضرح  على  للعر�ض  منا�ضب  العمل  • هل 

الكتابة عر�ضته على عدد من م�ض�ؤويل  - بعد النتهاء من 
حتى  ل��ه،  يتحم�ض�ا  اأو  يقتنع�ا  مل  من  منهم  ولكن  امل�ضرح، 
تقدميه.  على  ال�ضيد  اأحمد  الك�ميدي  امل�ضرح  مدير  واف��ق 
من ثم، الظروف هي التي فر�ضت عر�ضه على هذا امل�ضرح، 
حتى  كتابته  يف  ال��ب��دء  منذ  �ضن�ات  ث��الث  ا�ضتغرق  والعمل 

الفتتاح.
الن�ض؟ ح�ل  مالحظة  اأية  للرقابة  كانت  • هل 

- اإطالقاً. كان العرا�ض ال�حيد على ال�ضم الأول للعمل 
اأنها  رغم  �ضيدنا،  كلمة  ُرف�ضت  امل���ت(.  �ضيدنا  مع  )�ضيلفي 
ل��الإج��الل وال��ت��ب��ج��ي��ل، ف�����ض��ار ال���ض��م )�ضيلفي م��ع امل����ت(، 

واأعتقد اأن التغيري مل ي�ؤثر يف �ضيء.
للعر�ض؟ اجلمه�ر  ا�ضتقبال  كان  • كيف 

الأول،  ال��ي���م  م��ن  للعر�ض  اجل��م��ه���ر  ا�ضتقبال  اأ���ض��ع��دين   -

وفرحت بتعليقات واإ�ضادات من زمالء واأ�ضدقاء، ما اأّكد يل 
اأن اجلمه�ر يبحث عن العمل اجليد واملتميز.

الدين  رج��ال  دع�تك  على  البع�ض  اع��را���ض  �ضبب  ما   •
مل�ضاهدة العر�ض؟

- وّج��ه��ت ال��دع���ة اإىل رج���ال ال��دي��ن الإ���ض��الم��ي وامل�ضيحي 
اأي�����ض��اً، وك��ث��ري منهم ح�ضر واأ�ضاد  وُن��ق��اد وزم��الئ��ي  وُك��ت��اب 
الدع�ة. حتدث  البع�ض هذه  راأى  يعنيني كيف  بالعمل ول 
ل��ذا دع���ت رجال  اأن الفن حم��رم،  املت�ضددين عن  كثري من 
الفتتاح  بعد  ذل��ك  الدع���اء،  ه��ذا  ك��ذب  على  للتاأكيد  الدين 

ولي�ض قبل العر�ض اجلماهريي.
امل�ضرح؟ اأزمة  �ضبب  ما  راأيك  • يف 

الُكتاب  من  كثري  وغياب  الأ�ضا�ض،  يف  ون�ض  كتابة  امل�ضرح   -
رمبا  اأو  للم�ضرح  املنا�ضبة  الفكرة  يجدوا  مل  رمب��ا  اأ�ضعفه. 
ل  اإذ  الإدارة،  الثاين  ال�ضبب  التلفزي�نية.  الدراما  �ضغلتهم 
العمل  بتفا�ضيل  دراي���ة  على  فنان  امل�ضرح  ُي��دي��ر  اأن  م��ن  ب��د 
ومتميزة.  جيدة  اأعمال  تقدمي  الأ�ضا�ضي  وهدفه  امل�ضرحي 
ب��ل التدرج  اأو رق��ي،  اأي ف��ن  امل���ظ��ف الإداري ف��ال يهمه  اأم��ا 

ال�ظيفي واملكافاآت.
جمدداً؟ امل�ضرح  جتربة  تخ��ضني  • هل 

بعد  امل�ضرح  اإىل  امل����ت(  م��ع  )�ضيلفي  اأع��ادت��ن��ي  بالتاأكيد،   -

25 �ضنة، وما حققته من جناح وحالة فنية خمتلفة  غياب 
�ضجعني على تكرار التجربة قريباً. فعاًل، بداأت بكتابة فكرة 
خمتلفة وجديدة متاماً للم�ضرح لأن اأي م�ضروع يف الدراما 

التلفزي�نية اأو ال�ضينما يحتاج اإىل منتج.
التلفزي�نية؟ الدراما  عن  غيابك  �ضبب  • ما 

- كانت لديَّ التزامات مادية واأق�ضاط دفعتني اإىل امل�ضاركة 
يف اأعمال درامية عدة، والآن بعد انتهاء هذه الأعباء، قررت 
الت�قف عن الظه�ر يف م�ضاريع ل ُت�ضيف اإيّل واإىل تاريخي 
اأوراق  ترتيب  اإع����ادة  ولكنه  ال��غ��ي��اب،  ك��ان  هنا  وم��ن  ال��ف��ن��ي، 

واختيار اجليد وذي القيمة الفنية.
التلفزي�نية؟ الدراما  مل�ضت�ى  تقييمك  • ما 

وثمة  الفنية،  العنا�ضر  يف  كبري  ب�ضكل  ال��درام��ا  تقدمت   -
بغرية  ف�ضعرت  الأخ��رية،  الفرة  يف  ُعر�ضت  متميزة  اأعمال 

فنية لأ�ضارك يف م�ضاريع بهذا امل�ضت�ى، وه� ما اأبحث عنه.
)ر�ضائل(؟ م�ضل�ضل  يف  اجلديد  • ما 

لرم�ضان  م�ضروعاً  كان  الآن.  حتى  لدي  عنه  تفا�ضيل  ل   -
األغي  اأن��ه  اأم  اإن ك��ان م���ؤج��اًل  اأع���رف  ت���ق��ف، ول  املا�ضي ث��م 

نهائياً، اأو اإن كانت زميلة اأخرى ا�ضتبدلت بي؟
الراجيدي؟ اأم  الك�ميدي  العمل  تف�ضلني  • هل 

كانت  ك��اف��ة.  الأدوار  جت�ضيد  باإمكاين  متن�عة  فنانة  اأن��ا   -
تقدمي  وي�ضغلني  الك�ميديا،  بعيدة عن  الأ�ضا�ض  بدايتي يف 
اأعمال جيدة وخمتلفة عما قدمته يف م�ض�اري الفني �ض�اء 

كانت ك�ميدية اأو تراجيدية.
الربامج.. تقدمي  يف  جتاربك  عن  • ماذا 

اليابان،  يف  )جن�منا  مثل  ومم��ي��زة،  ناجحة  جت��ارب  -ل���ديَّ 
كذلك جتربتي  ن�ض�ى(،  ومناقي�ض، ومطبخ  تاك�ضي،  وكا�ض 
املميزة مع �ضيماء �ضيف وليلى عز العرب )تالتة يف واحد(، 
)�ضهرة  خالل  من  الإذاع��ي��ة  الربامج  تقدمي  اأخ��ض  والآن 
وع�����ض���ة م��ع ن�����ض���ى(، وف���ج��ئ��ت مب��ت��اب��ع��ني وج��م��ه���ر كبري 

لالإذاعة، وهي جتربة مفيدة وناجحة.
ج�دة  امل��ه��م  التلفزي�ن.  اأو  الإذاع����ة  يف  العمل  ب��ني  ف���ارق  ل 

العمل وحتقيقه النجاح.
التقدمي  جم������ال  يف  ج����دي����دة  م�������ض���اري���ع  اأي�������ة  وع������ن   •

التلفزي�ين؟
 -حتى الآن ل م�ضاريع يف هذا ال�ضاأن، ب�ضبب التفرغ للعر�ض 
ت�ضكِّل  ل� ُعر�ضت علي فكرة برنامج جيدة  امل�ضرحي، ولكن 
اإ�ضافة اإيّل فلن اأتردد يف امل�افقة عليها ب�ضرط عدم التاأثري 

�ضلباً يف ن�ضاطي امل�ضرحي.

31
بعد غياب 25 �صنة ويف اأوىل جتاربها يف التاأليف

ن�ضوى م�ضطفى: اجلمهور  دائما يبحث عن العمل اجليد واملتميز
-)�صيلفي مع امل�وت( ا�صتغرق ثالث �صنوات منذ البدء يف كتابته حتى الفتتاح

�ضعد ال�ضغري: طموحاتي حمدودة 
لي�ضت اأكرث من اأكل العي�ص
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