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العني تتنب�أ ب�أمرا�ض القلب

ت��صل باحث�ن من "غ�غل" �إىل تقنية جديدة للتنب�ؤ باإمكانية �إ�صابة 
�ل�صخ�ض باأمر��ض �لقلب، عن طريق �إجر�ء �أ�صعة على قاع �لعني.

�لربنامج �جلديد �لذي �صاركت يف تط�يره فرييلي، �ل�صركة �لتابعة 
لـ غ�غل �ملخت�صة بالتكن�ل�جيا �ملرتبطة بال�صحة، ميكن �أن ي�صتنتج 
بع�ض �ملعل�مات عن طريق م�صح قاع �لعني، بينها �ل�صن و�صغط �لدم 

ومعرفة ما �إذ� كان �ل�صخ�ض مدخنا �أم ال.
وعن طريق عملية حتليل بيانات، يتكهن �لربنامج مب�صتقبل �ل�صخ�ض 

مع �أمر��ض �لقلب، وبفر�ض �إ�صابته باأمر��ض منها �الأزمات �لقلبية.
�لتنب�ؤ  �أو  ت�صخي�ض  يف  �الأطـــبـــاء  مــهــمــة  جتــعــل  �جلـــديـــدة  �لــتــقــنــيــة 
مب�صتقبل مر�صاهم �أ�صرع و�أ�صهل، دون حتى �حل�ص�ل على عينة دم، 
لكن ين�صح �لباحث�ن باإجر�ء �ملزيد من �لتجارب عليها قبل �لت��صع 

يف ��صتخد�مها.
وقال ل�ك �أوكدين ر�يرن، �لباحث �لطبي يف جامعة �أديليد �الأ�صرت�لية، 
�إن �لربنامج �جلديد ي�صاعد على ��صتخال�ض �ملزيد من �ملعل�مات عن 

�ملر�صى، وي�صيف: هذ� ي�صاعد يف تعزيز ما نق�م به فعليا.

ال�سرط�ن  من  تقي  اأغذية   3
باأهمية كبرية للج�صم؛ فهي ال متده فقط  �ل�صحية  �لتغذية  تتمتع 
�أي�صاً يف حمايته من �الأمر��ض  بالعنا�صر �لغذ�ئية �ملهمة، بل ت�صهم 
�خلطرية.  و�أو�صحت جملة "فرويندين" �الأملانية �أنه ميكن �ل�قاية 

من �ل�صرطان من خالل تناول �الأغذية �لتالية:
تق�م  �لتي  ليك�بني،  مــادة  على  �لطماطم  حتت�ي  �لطماطم:   1-
�لتي تهاجم   ،Free Radicals بطرد ما يعرف باجلذور �حلرة 
�أنــهــا حتـــ�ل دون �رتــبــاط خــاليــا �لــ�ــصــرطــان بالدورة  �خلــاليــا، كــمــا 

�لدم�ية. 
�الأك�صدة  مبــ�ــصــاد�ت  �الأزرق  �لـــتـــ�ت  يــزخــر  �الأزرق:  �لـــتـــ�ت   2-
�رتباط  دون  حتــ�ل  و�لتي  "فيت�كيميكال"،  �لنباتية  و�لكيميائيات 

 ."DNA" خلاليا �ل�صرطانية باحلم�ض �لن�وي�
يحارب  فــهــ�  جــّمــة؛  �صحية  بــفــ��ئــد  �لــكــركــم  يتمتع  �لــكــركــم:   3-
و�الآالم،  �اللتهابات  ويكافح  �خلاليا  �صيخ�خة  من  ويحد  �ل�صرطان 

كما �أنه يعمل على تق�ية جهاز �ملناعة. 

مل�ذا ي�سعف تركيزك بعد الغداء ؟
يعاين �لكثريون من �صعف �لرتكيز بعد تناول وجبة �لغد�ء يف �لعمل. 
�أو�صح فابيان كر�بف، من  �ل�ص�ؤ�ل،  �ل�صبب؟ ولالإجابة على هذ�  فما 
بعد  �مل�ظف  �أد�ء  تر�جع  �أن  �الأملـــاين،  �ملهني  �لطب  ��صت�صار�ت  معهد 
�جل�صم  يحتاج  حيث  بالطعام،  يرتبط  �لعمل  يف  �لغد�ء  وجبة  تناول 
�إىل طاقة له�صم �لطعام، خا�صة �ل�جبات �لد�صمة و�لثقيلة، ومن ثم 
ي�صعر �مل�ظف بالتعب و�صعف �لرتكيز.  ولتجنب ذلك، ين�صح كر�بف 
�أنه من  �إىل  �الإمكان، م�صري�ً  �لده�ن قدر  قليلة  بتناول وجبة غد�ء 
�الأف�صل تناول وجبات غد�ء خفيفة كاالأح�صية و�خل�صرو�ت و�لف��كه، 
مع �الإكثار من �صرب �ملاء. كما ميكن �أخذ قيل�لة ال تزيد مدتها عن 

بعد تناول �لطعام.  ق�صرية  ملدة  �مل�صي  �أو  دقيقة   15

اأول �س�بونة ال تنزلق من يدك
و�أنــت تغ�صل يديك، لتجد  �أنــك �صعرت باال�صتياء عــدة مــر�ت  ال �صك 
لهذه  حــاًل  و�صع  م�صمماً  لكن  �الأر�ـــض،  على  وتقع  تنزلق  �ل�صاب�نة 

�مل�صكلة، من خالل �صاب�نة فريدة ال تنزلق �أثناء ��صتخد�مها. 
وعمل مايك ماك، على ت�صميم �صاب�نة �أطلق عليها ��صم تيرت� �ص�ب، 
يدي  بني  من  ينزلق  �أن  ميكن  ال  �لــروؤو�ــض،  رباعي  هيكل  �صكل  على 
�مل�صتخدم، وب�صبب هذ� �لت�صميم �لفريد، فاإن �ل�صاب�نة ت�صغل حيز�ً 
�أ�صغر على �ملغ�صلة، كما �أنها حتتاج �إىل وقت �أقل لتجف من �ملاء، مما 
يعني �أنها �صتدوم وقتاً �أط�ل، بح�صب �صحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 
زيت  جند  �ل�صاب�نة،  هذه  ت�صنيع  يف  �مل�صتخدمة  �ملك�نات  بني  ومن 
�لزيت�ن �لبكر �ملمتاز، وزيت ج�ز �لهند، وحم�صيات بي�فالف�ويد�ض 
�لع�ص�ية، باالإ�صافة �إىل زيت �صجرة �ل�صاي وزيت �ل�صندل، وكل هذه 

�ملك�نات ال ت�ؤثر على �لت��زن �حلم�صي للب�صرة.
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بط�قة ع�سوية لكلبة يف حزب �سي��سي 
�صن��ت  لكلبة عمرها ثالث  ي�صمح  لن  باأنه  للت�صريح  �أملــاين  ��صطر حزب 
بالت�ص�يت على �تفاق للدخ�ل يف �ئتالف مع �ملحافظني بزعامة �مل�صت�صارة 
ع�ص�ية  بطاقة  حتمل  �لكلبة  �أن  مــن  �لــرغــم  على  وذلــك  مريكل  �أجنــيــال 

�حلزب.
كانت �صحيفة بيلد �الأو�صع �نت�صار� يف �لبالد ن�صرت �لثالثاء �ص�رة لكلبة 
تدعى ليما ل�نها �أبي�ض وبني وت�صع و�صاحا �أحمر يف �إ�صارة �إىل ل�ن �حلزب 
�ل�ص�رة تعليقا  �ل�صحيفة حتت  �الأملــاين. وكتبت  �لدميقر�طي �ال�صرت�كي 

يق�ل "ميكن لهذه �لكلبة �لت�ص�يت على �الئتالف �لكبري.
وحتدثت بيلد عن كيفية ح�ص�ل �لكلبة ليما على بطاقة ع�ص�ية �حلزب 
�ل�صاد�ض  �لكلبة يف  بالنيابة عن  �ل�صحيفة بطلب ع�ص�ية  �أن تقدمت  بعد 
من فرب�ير �صباط. وت�صمنت �لتفا�صيل �ل�صخ�صية يف �لطلب �لن�ع وورد 
21 �صنة وه� ما يعادل  �أنها عاطلة عن �لعمل وعمرها  يف خانة �ل�ظيفة 

ثالث �صن��ت يف عمر �لكالب.
وقال متحدث با�صم بيلد يف بيان �أر�صل بالربيد �الإلكرتوين "ال يتعلق �الأمر 
بالكلبة ليما بل كيف �أثبتنا نحن يف بيلد �أن من �ملمكن ب�صه�لة ��صتخر�ج 
�لت�ص�يت".  وبالتايل  �ال�صرت�كي  �لدميقر�طي  �حلــزب  ع�ص�ية  بطاقات 
و�أ�صاف "ب��صع من يريدون �لتالعب يف �لت�ص�يت ب�صاأن �الئتالف �لكبري 

�لتحايل بنف�ض �لطريقة".
ويحق لكل �أع�صاء �حلزب �لت�ص�يت يف �قرت�ع يتم عن طريق �لربيد وبد�أ 
ر�أيــهــم يف  للتعبري عــن  �آذ�ر  �لــثــاين مــن مــار�ــض  �لثالثاء وينتهي يف  �أمــ�ــض 

�تفاقية �ئتالفية يف �أملانيا قد حتدد م�صتقبل مريكل.

اأكرب ت�سريب ملوا�سف�ت 
غ�الك�سي اإ�ض 9 

م�ؤخر�،  �ــصــامــ�ــصــ�نــغ،  مــعــجــبــ�  يـــتـــد�ول 
عدد� من �لت�صريبات ب�صاأن ميز�ت هاتف 
طرحه  ينتظر  �لـــذي   ،9 �إ�ـــض  غاالك�صي 
ر�ــصــمــيــا يف �خلـــامـــ�ـــض و�لــعــ�ــصــريــن من 

فرب�ير �جلاري.
�إيفان  �صفحة  مــن  ت�صريبات  وبح�صب 
هاتف  فاإن  في�ت�صر،  وين  وم�قع  بال�ض 
بقيا�ض  �صيك�ن  بال�ض   9 �إ�ــض  غاالك�صي 
خلفية  وكــامــري�  لل�صا�صة،  �إنــ�ــض   6.2

مزدوجة بدقة 12 ميغابيك�صل.
وتبعا لذلك، فاإن �لهاتف �ملرتقب �صيك�ن 
متقدما، باملقارنة مع �الإ�صد�ر �الآخر �إ�ض 
 5.8 �إىل  �صا�صته  قيا�ض  ي�صل  �لذي   ،9
�أن  يت�قع  ذلــك،  عن  ف�صال  فقط،  �إن�ض 
يتعزز �لهاتف مبكرب �ل�ص�ت �إي كا جي، 

و�ملعالج �جلديد �إيك�صين��ض 9810.
�أمــــا كــامــري� �لــ��جــهــة يف �لــهــاتــف فهي 
مثرية  تك�ن  فلن  ميغابيك�صل،   8 بدقة 
لالنتباه ب�صكل كبري، لكن ت�صريبا تقنيا، 
بخا�صية  تــعــزيــزهــا  يــجــري  �أن  يــتــ�قــع 

�إبطاء �لفيدي�.

�سي�رة ي�ب�نية كهرب�ئية 
بت�س�رع �س�روخي

يف  �لكهربائية  �لــ�ــصــيــار�ت  ترتبط 
�صعيفًة  بــكــ�نــهــا  �لــبــعــ�ــض  �أذهــــــان 
 Aspark �صيارة  �أن  �إال  �الأد�ء، 
هذه  �ــصــتــغــرّي  �لــيــابــانــيــة   Owl
�ل�صاروخي  بــتــ�ــصــارعــهــا  �لــ�ــصــ�رة 

�ملذهل.
ح�صب   ،Aspark Owl وتعد 
ميل" �أول  "ديلي  مــ�قــع  ذكـــر  مــا 
للقيادة  قان�نية  كهربائية  �صيارة 
�لعامل، و�صجلت  على �لطرقات يف 
لـ60  �ل�صك�ن و�ص�اًل  ت�صارعاً من 
ميل يف �ل�صاعة يف زمن مل يتجاوز 

�لـ1.921 ثانية فقط. 
وزّودت �ل�صيارة مبحرك تبلغ ق�ته 
نظام  ذ�ت  وهـــي  حــ�ــصــان،   430
يــتــجــاوز وزنها  �لـــدفـــع، ال  ربــاعــي 
بعزم  وتــاأتــي  كــيــلــ�غــر�م،  �لـ860 

دور�ن يبلغ 563 رطل/قدم.
ونقلت "ديلي ميل" عن �مل�ص�ؤولني 
�أنــــهــــم  �لــــيــــابــــانــــيــــة  �لــــ�ــــصــــركــــة  يف 
يخطط�ن الإنتاج 50 �صيارة فقط 
من Aspark Owl، �إذ �صي�صل 
ماليني  �صعر �ل��حدة منها �إىل 3 
يعادل  مـــا  �أي  �إ�ــصــرتلــيــنــي،  جــنــيــه 
دوالر  �آالف  و203  مــاليــني   4

�أمريكي تقريباً. 
ـــعـــة لـ  ـــّن وكـــــانـــــت �لــــ�ــــصــــركــــة �ملـــ�ـــص
فيدي�  ن�صرت   Aspark Owl
خا�ض بت�صارع �ل�صيارة �لكبري على 
�إحــــدى حــلــبــات �لــ�ــصــبــاقــات، وذلك 
�ل�صرعة،  مــ�ؤ�ــصــر  تــظــهــر  �أن  دون 
وقد بدت �ل�صيارة مزّودًة بعجالت 
خــا�ــصــة بــالــ�ــصــبــاقــات، �الأمــــر �لذي 

�صاهم يف زيادة ت�صارعها.

ا�سكتلندا تخطط حلظر 
امل��سة على اأرا�سيه� 

��صكتلند�  يف  �لبيئة  وز�رة  قــالــت 
�ملا�صة  �إنها تخطط الإنهاء وج�د 
كافة  �أر��صيها  على  �لبال�صتيكية 
مع نهاية 2019، يف �إطار م�صاع 

حلل م�صكلة �لنفايات �لبحرية.
بح�صب  �لـــتـــحـــرك،  هــــذ�  ويــــاأتــــي 
�إندبندنت"،  "ذي  مــ�قــع  تــقــريــر 
بــعــد �الإعــــالن عــن نــيــة �حلك�مة 
وت�صنيع  بيع  حظر  �ال�صكتلندية 
�ملخ�ص�صة  �لبال�صتيكية  �الأعـــ��د 
لــتــنــظــيــف �الأذنـــــــني، �لــتــي تعترب 
و�حـــدة مــن �أكــر �أنـــ��ع �لنفايات 

�نت�صار�ً على �ل�ص��طئ.
�الهتمام  هــذ�  �أن  �لتقرير  ويــرى 
�لبال�صتيكية  بـــــاالأدو�ت  �ملــفــاجــئ 
فقط  و�حـــدة  ملــرة  ت�صتخدم  �لتي 
�ملميز  �ل�ثائقي  �صببه  يك�ن  قــد 
�لذي �أعدته قناة "بي بي �صي" يف 
�لفرتة �الأخرية بعن��ن "�لك�كب 

�الأزرق 2".

تن�ول امل�سروب�ت الغ�زية 
يوميً� يقلل فر�ض احلمل

�المتناع  عليك  للحمل  تخططني  كنت  �إذ� 
فر�ض  لتعزيز  �لغازية  �مل�صروبات  تناول  عن 
ـــاب، هــــذه نــ�ــصــيــحــة در��ـــصـــة جديدة  �الإخـــ�ـــص
تناول  �أن  وجــدت  ب��صطن  جامعة  يف  �أجريت 
على كل  �صلباً  ي�ؤثر  �ل�ص�د� ي�مياً  م�صروبات 
حدوث  فــر�ــض  ويقلل  و�لــرجــال  �لن�صاء  مــن 

�الإخ�صاب.
نتائجها  ن�صرت  �لتي  �لــدر��ــصــة  �أجــريــت  وقــد 
�مر�أة،   3828 جملة "�إبيدمي�ل�جي" على 
�ل�صحية  �لبيانات  جمع  مت  رجــل،  و1045 
و�لـــتـــغـــذويـــة لــهــم جــمــيــعــاً، ومــتــابــعــة حالة 

�الإخ�صاب لديهم على مدى �صهرين.
و�أظهرت �لنتائج �أن تناول م�صروبات �ل�ص�د� 

ي�مياً يقلل فر�ض حدوث �حلمل بن�صبة 20 
تناول  �أن  تبني  بينما  �لــزوجــني.  لــدى  باملائة 
�ملر�أة م�صروب غازي و�حد على �الأقل يف �لي�م 
33 باملائة،  يقلل فر�ض �حلمل لديها بن�صبة 
ويبلغ �لتاأثري �ل�صلبي على �لرجل 25 باملائة 
�الأقل  على  و�حــد  غــازي  م�صروب  تناول  عند 

ي�مياً.
بزيادة  �خلا�صة  �ل�صحية  �لت��صيات  وحتــث 
فر�ض �الإخ�صاب على تخفيف �ل�زن، وتقليل 
�أو  قــهــ�ة  فنجان  يتجاوز  ال  بحيث  �لكافيني 
كــ�بــني مــن �لــ�ــصــاي يف �لـــيـــ�م، و�البــتــعــاد عن 
�لتدخني و�لكح�ل، و�حل�ص�ل على ما يكفي 

من �لن�م.

�إىل  يحتاج�ن  �الأ�صخا�ض  بــاأن  �ل�صائع  �العــتــقــاد  �أن  كما   
عطلة ملدة �أ�صب�عني على �الأقل يف �لعام لي�صت مقب�لة على 
نح� و��صع هذه �الأيام. وتق�ل �خلبرية: "يعتقد �لكثريون 
�أن �أخذ عدة �إجاز�ت ق�صرية ميكن �أن يك�ن منع�صاً بنف�ض 

�لقدر". 
وت�صيف فال فاخندورف باأن كل �صخ�ض يعمل يجب �أن يجد 
�لطريقة �الأف�صل بالن�صبة له لال�صرتخاء. غري �أن �مل�ظف 
يجب �أن ياأخذ د�ئماً عطلة �أط�ل يف �ل�صنة. وتق�ل �خلبرية 
�الأملانية �إن �لفرتة بني عطلتني ط�يلة. كما �أن "�لعمل ملدة 

�صتة �أ�صهر من دون عطلة لي�ض �ختيار�ً �صحياً".
تاأثري �لعطلة على �ال�صرتخاء و�البتعاد عن روتني �لعمل 
ال يرتبط بط�ل �لعطلة فح�صب، ولكن  بكيفية تنظيمها، 
يتعاف�ن  �أ�ــصــخــا�ــض  "هناك  فــاخــنــدورف:  فـــال  تــ��ــصــح  �إذ 
�أن  �الإطـــالق، يف حني  �أي �صيء على  �لعمل بعدم فعل  من 
�خلبرية  وحتذر  ريا�صية".  �أن�صطة  �إىل  يحتاج�ن  �آخرين 
الأ�صب�ع  �ل�صم�ض  يف  �ل�صاطئ  على  "�ال�صتلقاء  مــن  مــثــاًل 
�أن  �إجهاد �جل�صم". كما  تت�صبب يف  �ل�صم�ض  مت���صل، الأن 
من �ملهم �أن يجرب �ملرء ليعرف �أي ن�ع من �الأن�صطة ميكن 
تن�صيط ج�صمه. وتعطي فال فاخندورف  ي�صاعده على  �أن 

بع�ض �الأمثلة: "�مل�صي لفرت�ت ط�يلة �أو �ل�صباحة �أو رك�ب 
�لدر�جات".

هدة ميكن �أن  وتلفت �خلبرية �النتباه �إىل �أن �أي رحلة جمجُ
تف�صد �أي خطة لال�صرتخاء �حلقيقي، مثاًل عندما حتدث 
"فبدء  �لط�يلة.  �جل�ية  �لرحالت  �أوقــات  يف  ��صطر�بات 
باعثة  لي�صت  برحلة ج�ية ط�يلة  �أ�صب�ع  ملدة  مثال عطلة 

على �ال�صرتخاء على �الإطالق".
�ل�صع�ر  على  للحفاظ  عــديــدة  وحــيــل  طــرق  هــنــاك  ولــكــن 
" زود دويت�صه  بــالــر�حــة ملـــدة طــ�يــلــة، كــمــا جـــاء يف مــ�قــع 

ت�صايت�نغ" �الأملاين: 
�لــطــرق �حلــديــث مــع زمـــالء �لعمل  هــذه  بــني  ومــن    1-
ومــعــرفــة كــل مــا ح�صل خــالل فــرتة �لــغــيــاب، مبــا يف ذلك 

عالقة �لزمالء مع بع�صهم �أو غريها من �الأم�ر.
باال�صتمتاع  �خلـــرب�ء  ين�صح  ذلــك  �إىل  بــاالإ�ــصــافــة     2-
مثل  �لكافيرتيا،  تقدمها  �لــتــي  �ملــ�ــصــروبــات  �أو  بــاملــاأكــ�الت 
�لقه�ة �لطازجة �أو غريها من �الأم�ر �لتي �فتقدتها خالل 

غيابك.
بني �الأم�ر �ملهمة �أي�صا، �أن تخ��ض مبا�صرة يف  ومن     3-
�لتي قد ت��جهك خالل  �لتحديات  �لعمل دون خ�ف من 

مرحلة �لع�دة.
-4  ومن �أجل �حلفاظ على �صع�ر �لعطلة و�لر�حة �أي�صا، 
�لر�صمية  غــري  �ملــالبــ�ــض  �أو  �ل�صم�صية  نــظــار�تــك  �رتــــدي 

و��صتمتع باأوقات �لفر�غ وكاأنك الزلت يف عطلة.
و�صط  للعمل  �لــعــ�دة  يـــ�م  يــكــ�ن  �أن  يف�صل  كــمــا     5-
�الأ�ــصــبــ�ع، وهــ� ما  نهاية  �الأ�ــصــبــ�ع، حتى يك�ن قريبا مــن 

يجعلك تتع�د �صيئا ف�صيئا على روتني �لعمل.
وعــالوة على ذلــك ين�صح �خلــرب�ء بالذهاب مبكر�     6-
�ل�صباح.  عند  �ال�صتيقاظ  يف  �صع�بة  جتد  ال  حتى  للن�م، 

فذلك قد يك�ن �أمر� مزعجا.
�أكر  حتب  �لتي  �ملهام  على  �لعمل  تبد�أ  �أن  ين�صح    7-
�أو �ملهام �لتي تثري  وت�صتمتع بها، قبل �لعمل على �الأ�صياء 

قلقك وت�صعرك باالإرهاق �أو �ل�صغط.
-8  �جلب معك بع�ض �لقطع �لتذكارية من �لعطلة، حتى 
ما مينحك  وه�  ق�صيتها،  �لتي  �جلميلة  �للحظات  تتذكر 

�صع�ر� جيد�.
�أن  �أهــم �الأ�صياء �لتي ين�صح بها �خلــرب�ء،  بني  ومن    9-
�لقادمة. وه� ما يعطيك �صحنة معن�ية  للعطلة  تخطط 

مهمة جتعلك ت�صتمتع باأوقات �لعمل من جديد.

م� االأف�سل لال�سرتخ�ء: عطلة 
طويلة اأم عطالت ق�سرية؟

بينما  ال�سنة،  يف  وطويلة  واح��دة  عطلة  البع�ض  يختار 
يف�سل اآخرون عطلتني ق�سريتني يف العام. وبينما ي�سافر 
البع�ض لأماكن بعيدة، يبقى اآخرون يف بيوتهم اأو مدنهم. 

فما هو الختيار الأف�سل من اأجل ا�سرتخاء فعال؟
عطلتان  اأم  ال�سيف  ف�سل  يف  طويلة  عطلة  الأف�سل:  ما 
ق�سريتان يف اخلريف والربيع، اأم اأن "عطلة البيت" هي 
املنزل  يف  قليلة  ا�سرتاحات  باأخذ  تقوم  حيث  الأف�سل، 
راحة  ببع�ض  اأخ��ريًا  ت�ستمتع  اأو  ال�سرفة  يف  لت�سرتخي 

البال والهدوء، بدل ال�سفر اإىل مكان اآخر؟
الرابطة  رئي�ض  نائب  ف��اخ��ن��دورف،  ف��ال  اأنيته  ح�سب 
الأملانية لأطباء ال�سركات، فاإن الفرتا�ض "باأن ال�سخ�ض 
من  للتعايف  الأقل  على  اأ�سابيع  ثالثة  عطلة  اإىل  يحتاج 

روتني العمل مت دح�سه".
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�ش�ؤون حملية

برعاية طحنون بن حممد 

انطالق مهرج�ن املربعة الرتاثي الث�ين ع�سر اليوم 

يف اإطار تعزيز ال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل

االجت�ه�ت امل�ستقبلية يف التعليم الع�يل �سمن ور�سة عمل نظمته� ج�معة االإم�رات 

لتنظيم �سيد اأ�سماك ال�سعري وال�سايف العربي 

»الرق�بة الغذائية« يطلق حملة توعوية حول القرار الوزاري 501

•• العني - الفجر

برعاية �صم� �ل�صيخ طحن�ن بن حممد �آل نهيان ممثل 
�ملربعة  مــهــرجــان  ينطلق  �لــعــني  منطقة  يف  �حلــاكــم 
ع�صر  �أب�ظبي  �صرطة  تنظمه  و�لــذي  �لثاين  �لرت�ثي 
�لي�م �خلمي�ض 22 فرب�ير ولغاية 26 فرب�ير �جلاري 
يف قلعة �ملربعة مبدينة �لعني، وت�صتمر فعالياته  ملدة 
خم�صة �أيام بهدف �حياء �إرث �ملغف�ر له باإذن �هلل �ل�صيخ 

ز�يد بن �صلطان �آل نهيان " طيب �هلل ثر�ه".
و�صط  مبنطقة  متميز�ً  مــ�قــعــاً  �ملــربــعــة  قلعة  وت�صغل 
�ملغف�ر  وكـــان  �ل�صرقي  �حل�صن  مــن  بــالــقــرب  �ملــديــنــة 
نهيان طيب  �آل  �صلطان  بن  ز�يــد  �ل�صيخ  �هلل،  بــاإذن  له 
لالإد�رة  مقر�  و�تخذها   ،1948 عام  بناها  ثــر�ه،  �هلل 
هكذ�  �لقلعة  وظــلــت  �ملــديــنــة  يف  لل�صرطة  و  �الأمــنــيــة، 
لفرتة ط�يلة قبل �أن تتح�ل ملعلم �صياحي بارز مبنطقة 

�ل�ص�ق بالقرب من دو�ر م�صه�ر ��صتق ��صمه منها.
وتــعــد قــلــعــة  �ملــربــعــة مــن �حـــد �أهــــم �ملــعــامل �لثقافية 
�ل�صرطة  مــركــز  ،و�صمي  �لــعــني  يف  �لــبــارزة  �لتاريخية 
ناً بالقلعة،  �لذي ت��صع الحقاً با�صم �صرطة �ملربعة تيمجُّ

لــلــ�ــصــرطــة  ت�صمن  �أول جتــمــع  �حــتــ�ــصــنــت  �أنـــهـــا  كــمــا 
�جلنائي  �لــتــحــقــيــق  �صملت  �لـــ�حـــد�ت  مــن  جمــمــ�عــة 
وترخي�ض �الآليات و�ل�صجن بعد �أن كانت مقر�ً للحر�ض 

يف وقت �صابق.
عام  حتى  لل�صرطة  كمركز  ت�صتخدم  �لقلعة   وظــلــت 
1979 مع تاأ�صي�ض مديرية �صرطة �لعني يف منطقة 
�جليمي ، فيما ت�صلمت �إد�رة �الآثار و�ل�صياحة  يف �لعني 
�ملباين  و�إز�لــة  �لقلعة و�عتنت بها من خالل ترميمها 
كمكاتب  �ل�صرطة  بنتها  و�لتي  ح�لها،  من  �مل�صتحدثة 
و�لرت�ثي  �ملعماري  تاألقها  جديد  من  �إليها  لتعيد  لها 
وهي  �الأ�صلية،  ل�ص�رتها  وعــادت  �الأ�صيل،  �لتقليدي 
بها  يحيط  عــدة  �أدو�ر  من  مك�نة  �ل�صكل  مربعة  قلعة 

�ص�ر كبري.
مزود  منها  �الأول  ط��بق،  ثالثة  من  �لقلعة   وتتك�ن 
بـ»�ملز�غل« ك��صيلة دفاعية، يف حني يخل� من �لن��فذ، 
�أمـــا �لطابق  �لــثــاين ثــالث نــ��فــذ،  ويــ�جــد يف �لطابق 
�لــثــالــث فــمــزود بــاأربــع نــ��فــذ، نــظــر�ً الرتــفــاعــه �لذي 
�لطابقني  يف  منها  �أكــر  �حل�صانة  من  ن�عاً  له  ي�فر 

�الأولني.

ف�صيحة  تــكــ�ن  �أن  �ملــربــعــة  قلعة  ت�صميم  يف  روعـــي  و 
ال�صتيعاب �أكرب عدد من �الأهــايل �لذين يحتم�ن بها، 
�صعياً نح� ت�فري عنا�صر �الأمن �لق�مي لل�صكان، كما 
روعي يف ت�صميمها �أن ت�صم عدد�ً كبري�ً من �حلجر�ت 
�أوقــــات �خلطر،  �لــكــايف يف  و�لــغــذ�ء  لتخزين �حلــبــ�ب 

وي�جد بالقلعة جمم�عة من �الآبار للتزود باملياه.
حليات  بـــاأربـــع  للقلعة  �الأربـــعـــة  �الأركــــــان  تـــزويـــد  ومت 
�لعل�ي  �لــ�ــصــ�ر  �أمـــا  �ملـــــاآذن،  ت�صبه  �ل�صكل  خمــروطــيــة 
للرمي  فتحات  ويتخلله  باملثلثات،  فمغطى  للمربعة، 
وجمم�عة من �ملز�غل �لتي يخل� منها متاماً �لطابق 

�لثالث، ما يعك�ض �ل�جه �الإد�ري لقلعة �ملربعة.
ويت�صمن مهرجان �صرطة �أب�ظبي  �لرت�ثي �لثاين  يف 
 ( �مل�صتجدين  من  جديدة  دفعة  تخريج  �ملربعة   قلعة 
ف�ج عام ز�يد(  من �إد�رة مد�ر�ض �ل�صرطة، ت�صم 86 
�صرطيا م�صتجد�ً تز�منا مع تخريج   �ول ق�ة �صرطية 
فرب�ير   22 بتاريخ  �الأول   ز�يــد  )فــ�ج  �منيا  متدربة 

.1969
كــمــا يــتــ�ــصــمــن  �ملــهــرجــان فــعــالــيــات خمــتــلــفــة  ت�صمل 
للجمه�ر   ج��ئز  ت�زيع  يتخللها  �لرت�ثية   �مل�صابقات 

�ب�ظبي   و�الطــــالع  عــلــى   من�صات وخــدمــات �صرطة 
وزيارة �ل�ص�ق �ل�صعبي  و�لتعرف على �حلرف �ليدوية  
ز�يد(  بــن  حممد  �صكر�  �أغــنــيــة)  بعر�ض  و�ال�ــصــتــمــتــاع 
�ل�صرطة  فرقة  وبعرو�ض  �أب�ظبي   �صرطة  �إعــد�د  من 
�حلربية) �لي�لة ( وعرو�ض �لكالب �لب�لي�صية  �لتي 
،وعرو�ض    9 �لــكــي  �الأمــنــي  �لتفتي�ض  �إد�رة  تقدمها  
�صيار�ت �مل�صعف و �ملنقذ و�الطفائي �ل�صغري و�أم�صيات  

�صعرية يقدمها �صعر�ء �ل�طن. 
وي�صلط �ملهرجان �الأ�ص��ء على �لتاريخ �لقدمي ل�صرطة 
�أب�ظبي من خالل »�ملربعة للم�روث �ل�صرطي«، وعر�ض 
ملركبات �ل�صرطة �لقدمية، و�ص�ر�ً ت�ثق لتاريخ �صرطة 

�أب�ظبي، و�لعديد من �ملقتنيات �ل�صرطية.
جدير بالذكر �أن �لقالع و�حل�ص�ن �لتاريخية يف �لعني 
لعبت دور�ً بارز�ً يف حياة �الأهايل يف �ملدينة خالل �لعق�د 
�الأوىل من �لقرن �ملا�صي، حيث تعددت �أغر��ض �لقالع 
ودور  �أمــنــيــة،  ومــقــار  لــــالإد�رة  كمر�كز  و��صتخد�ماتها 
و�الإغاثة  �لتجارة  �أغــر��ــض  �إىل  باالإ�صافة  للمحاكم، 
وتعد قلعة �ملربعة من �أ�صهر �لقالع �لتاريخية �لقدمية 

يف �لعني �لتي ��صتخدمت الأغر��ض �أمنية.
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�صمن فعاليات "برنامج �لنجاح �الأكادميي للطلبة"، 
نظم مركز �لتعلم �لذ�تي يف جامعة �الإمــار�ت، ور�صة 
�لتعليم  يف  �مل�صتقبلية  "�الجتاهات  بــعــنــ��ن  عــمــل 
�لــعــلــمــيــة يف  �الجتـــاهـــات  �أحـــــدث  ملــنــاقــ�ــصــة  �لعايل"، 
للم�صتقبل يف  و�ال�صتعد�د  و�ملعرفة  �لعلم  نقل  تعزيز 
بناء  عرب  �لعلمي،  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  جمــاالت 
�أطر�ف  بني  بناء  حــ��ر  وخلق  ��صرت�تيجية  �صر�كات 
�جلامعي.   �حلــرم  يف  �م�ض  �ول  �لتعليمية،  �لعملية 
وتهدف �ل�ر�صة �إىل مناق�صة �الجتاهات �مل�صتقبلية يف 
عن  �لناجمة  �ملعرفية  �ملتغري�ت  وفق  �لعايل  �لتعليم 

و�لعمل  �لتعليم،  �لر�بعة يف جمال  �ل�صناعية  �لث�رة 
�لتعليمية  �لعملية  �أطـــر�ف  مــع  �ل�صر�كة  خلق  على 
وتعزيزها دورها بني �لطلبة و�أع�صاء هيئة �لتدري�ض. 
�ملــ�ــصــاركــ�ن عـــدة حمــــاور مــنــهــا م��ص�عات  وتـــنـــاول 
�ملــطــلــ�ب ت��فرها  حتــديــد �الحــتــيــاجــات و�لـــقـــدر�ت 
�لد�فعية  وتــعــزيــز  �لــتــدريــ�ــصــيــة،  �لــهــيــئــة  �أعــ�ــصــاء  يف 
�لـــذ�تـــي، و��صتخد�م  �لــتــعــلــم  بــاجتــاه  �لــطــالــب  لـــدى 
و�لتعلم  �لفعال  �لت���صل  يف  �حلديثة  �لتكن�ل�جيا 
�ملتعلم  �لطالب  لــدى  �لرفاهية  يحقق  مبا  �لن�عي، 
مل��جهة حتديات ومتغري�ت �مل�صتقبل يف ظل �لتط�ر 
�لعلمي و�الأكادميي �ملت�صارع يف خمتلف �لتخ�ص�صات 
�لعلمية  �لـــتـــجـــارب  ��ــصــتــعــر��ــض  مت  كــمــا  و�لـــعـــلـــ�م. 

�صبيل  يف  �لتدري�صية  �لهيئة  �أع�صاء  من  للم�صاركني 
حتقيق �صخ�صياتهم �لعلمية �ملتفردة يف ظل �لثقافات 
�للغة  ثنائي  و�لتعليم  �لتعلم  وم��ص�عات  �ملتن�عة، 
�مل�صتقبل" لهذ�  "جامعة  �الإمـــار�ت  جامعة  وم��كبة 
يف  �لت��زن  وحتقيق  �لعاملي،  و�لثقايف  �للغ�ي  �لتن�ع 
للتح�صيل  و�الجنليزية  �لعربية  �للغتني  ��صتخد�م 
�ملــعــريف و�الأكــــادميــــي، وقــــدرة �لــطــلــبــة �لــدولــيــني يف 
�النــ�ــصــجــام مـــع �لــثــقــافــة �لــعــربــيــة يف د�خــــل جامعة 

�الإمار�ت.
وطــرحــت تــ�ــصــاوؤالت حـــ�ل مــــاذ� ينتظر �لــطــالــب يف 
�لقرن �حلادي و�لع�صرين وما يعرف "بثقافة �لث�رة 
�لعلمية �لر�بعةo.4 " يف �لتعليم، وما �صينجم عنها 

من  �ملزيد  و  �لتعلم  لتحديات  �لطالب  م��جهة  من 
للم�صتقبل  ��ــصــتــعــد�د�ً  �لتعلم  ثــقــافــة  يف  �النـــخـــر�ط 
�لعاملي، من خالل �جل�دة  �مل�صت�ى  وللتناف�صية على 
�لتعليم  و�لكفاءة ال�صرت�تيجيات  و�البتكار  و�مل��ءمة 
�لعايل �جلديدة، و�لتي تتطلع �إىل تخريج جيل م�صلح 
باملهار�ت و�ملعرفة، منتج وقادر على �مل�صاهمة يف بناء 
يف  بفعالية  �مل�صاركة  �إىل  باالإ�صافة  معريف.  �قت�صاد 
�لقطاعني �لعام و�خلا�ض لتحديث وحتديد م�صار�ت 
�جلميع  من  ي�صتدعي  ما  �الأعمال،  وريــادة  �الأبحاث، 
�لعمل على تعزيز قيم �العتماد على �لذ�ت و�أخالقيات 
وثقافة  �ل�طنية  و�له�ية  بالقيم  و�لتم�صك  �لعمل، 

�لت�صامح و�النفتاح على �لثقافات �الأخرى.
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�أب�ظبي للرقابة �لغذ�ئية، بالتعاون مع  �أطلق جهاز 
وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة، �أم�ض �الأربعاء، �حلملة 
�لـــ�ز�ري رقم  �لــقــر�ر  �إنــفــاذ  �لثالثة، حــ�ل  �لت�ع�ية 
�أ�صماك  �صيد  تنظيم  ب�صاأن   ،2015 ل�صنة   501
حيث  �لتكاثر،  م��صم  يف  �لعربي  و�ل�صايف  �ل�صعري 
�ــصــيــد هذين  �أنــ�ــصــطــة  كــافــة  بتجميد  �لـــقـــر�ر  يــلــزم 
�لن�عني من �الأ�صماك يف �لفرتة ما بني مطلع مار�ض 

وحتى نهاية �أبريل من كل عام.
بيع  حمــالت  يف  �لعاملني  ت�عية  �حلملة  و�ــصــهــدت   
�إمارة  يف  �لرئي�صية  �الأ�ــصــمــاك  �أ�ــصــ��ق  يف  �الأ�ــصــمــاك 
�لقر�ر، عرب  بتطبيق  �اللتز�م  �أهمية  �أب�ظبى، ح�ل 
�أ�صحاب  عقد عدة لقاء�ت ميد�نية وور�ــض عمل مع 
�ملتخ�ص�صة  باالأ�ص��ق  �الأ�صماك  بيع  وحمــالت  دكك 
و�ملر�كز �لتجارية، �إىل جانب �صركات ��صتري�د و�إعادة 
�أهمية  على  و�طالعهم  �ل�صمكية،  �ملنتجات  ت�صدير 
هذين  من�  ��صتمر�رية  على  و�آثـــاره  �لــقــر�ر،  تطبيق 
�لن�عني من �الأ�صماك ملا ميثالنه من ع�صٍب ري�صي 
يف �لروة �ل�صمكية �ل�طنية، و�صرورة تكاتف �جله�د 
جنباً �إىل جنب مع �ل�ز�رة لتحقيق هدفها يف حتقيق 

��صتد�مة �لروة �ل�صمكية بالدولة.
كما تخلل �حلملة �إطالق عدة ر�صائل ت�ع�ية، حملت 
�أ�صحاب  حــث  �صاأنها  مــن  هــامــة،  ومعل�مات  حقائق 

�لعالقة بالتقيد مب�جبات �لقر�ر، ل�صمان ��صتد�مة 
��صماك �ل�صعري و�ل�صايف �لعربي، يف ظل تدين ن�صبة 
�الأ�صماك  �أنــــ��ع  �أكـــر  ك�نها  جــانــب  �إىل  خمــزونــهــا، 
�ملف�صلة لال�صتهالك �لغذ�ئي ل�صكان دولة �الإمار�ت 
�لعالقة  �أ�ــصــحــاب  �حلملة  ودعـــت  �ملــتــحــدة،  �لعربية 
�أو  �أو بيعها  �إىل �ملحافظة عليها وذلك بعدم �صيدها 

تد�ولها يف م��صم �لتكاثر، و�صرورة منحها �لفر�صة 
�الأمر  هذ�  باعتبار  �لطبيعي،  خمزونها  بناء  الإعــادة 

م�ص�ؤولية �جلميع.
�ملــنــهــايل مـــديـــرة �التــ�ــصــال و�له�ية  �ــصــمــا  و�أكــــــدت 
�الإعالمية يف �جلهاز، �أن �حلملة �لتي �أطلقها �جلهاز 
تاأتي �صمن جه�ده �مل�صتمرة يف �حلفاظ على م��رد 

ويف  وتنميتها،  �أبــ�ظــبــي  �إمـــارة  يف  �لطبيعية  �لــغــذ�ء 
�إطار تعاونه �لد�ئم مع �مل�ؤ�ص�صات و�لهيئات �ل�طنية 
�لتغري  وز�رة  مقدمتها  ويف  �ل�صلة،  ذ�ت  و�لــعــاملــيــة 
�ملناخي و�لبيئة، �لتي ت�صعى من خالل هذ� �لقر�ر �إىل 
حماية �أ�صماك �ل�صعري و�ل�صايف �لعربي باعتبارهما 
�أهم �الأن��ع �ملحلية �القت�صادية �لتي تتعر�ض ل�صغط 
عمليات �ل�صيد خالل م��صم �لتكاثر، و�لذي ي��فق 

�صهري مار�ض و�أبريل من كل عام.
 و�أ�صارت �ملنهايل �إىل �أن �إعطاء هذه �الأ�صماك �لفر�صة 
الإعادة بناء خمزونها �لطبيعي، ه� م�ص�ؤولية �جلميع، 
وخا�صة يف ظل تر�جع هذ� �ملخزون خالل �ل�صن��ت 
�الأخرية �إىل ن�صب خطرة تهدد ��صتد�مة هذه �الأن��ع 
�ملخزون  ن�صبة  رفــع  �إىل  �لقر�ر  يهدف  حيث  �ملهمة، 
�ال�صتد�مـة،  مــ�ــصــتــ�ى  �إىل  لــلــ��ــصــ�ل   30% �إىل 
�لــدولــة وفى  �ل�صمكية يف  �لــــروة  عــلــى  و�ملــحــافــظــة 

منطقة �خلليج ب�صفة عامة.
وثمنت �ملبادر�ت �لقّيمة �لتي تتبناها �ل�ز�رة يف هذ� 
�لقر�ر،  �إنفاذ  يف  �جلهاز  م�صاهمة  �أن  م�ؤكدة  �ملجال، 
ــيــدة يف  تــنــ�ــصــ�ي حتـــت تــ�جــيــهــات �حلــكــ�مــة �لــر�ــص
و�الإ�صهام  للغذ�ء،  �لطبيعية  �مل�صادر  على  �ملحافظة 
ومــ�ــصــتــد�م لالأجيال  �آمـــن  غــذ�ئــي  قــطــاع  يف حتقيق 
�مل�صاريع  مــن  حلــزمــة  تبنيها  خـــالل  مــن  �لــقــادمــة، 
�الأمن  منظ�مة  تعزيز  �صاأنها  مــن  �لتي  و�لــقــر�ر�ت 

�لغذ�ئي يف �لدولة. 

�سعيد بن طحنون يزور حممد 
�س�لح بن بدوه يف اخل�سر
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ز�ر معايل �ل�صيخ �صعيد بن طحن�ن بن حممد �آل نهيان ��صرت�حة معايل 
دبي،  �لعني  طريق  �خل�صر  منطقة  يف  �لــدرمــكــي  بــدوه  بــن  �صالح  حممد 
�أو�صاط  يف  �ل�طنية  �لــهــ�يــة  وتر�صيخ  �ملجتمعي  �لــتــالحــم  تعزيز  بــهــدف 
�صعادة عبد�هلل �صالح بن بدوه  �لزيارة  ، ح�صر  �الأ�صيل  �الإمــار�ت  جمتمع 

و�صعادة علي �صعيد �لغفلي وعدد من �أبناء �لدر�مكة.
رحب �صاحب �ال�صرت�حة مبعايل �ل�صيخ �صعيد بن طحن�ن �آل نهيان معرباً 
عن �صكره وتقديره لهذه �لزيارة ، و�أقام حممد �صالح ماأدبة ع�صاء تكرميا 
ملعاليه بهذه �ملنا�صبة ، ودعا �جلميع �هلل عز وجل �أن يدمي �ل�صحة و�لعافية 
على �صاحب �ل�صم� �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة، حفظه 

�هلل، و�أن يحفظ وطننا �لغايل من كل �صر. 

برعاية هيئة الفجرية للثقافة والإعالم:
الفجرية االجتم�عية الثق�فية 

تنظم جل�سة حوارية بعنوان حراير
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نظمت "و�حة ح��ء" �لتابعة جلمعية �لفجرية �الجتماعية �لثقافية جل�صة 
رعــايــة هيئة  �نعقدت حتــت  "حر�ير" �لتي  عــنــ��ن  ن�صائية  حتــت  حــ��ريــة 
�لفجرية للثقافة و�الإعالم يف "بيت �لفن" بج��ر قلعة �لفجرية، ح�صرها 

عدد من �ل�صخ�صيات �لن�صائية �ملجتمعية من خمتلف �ملجاالت.
�لفجرية  جمعية  فعاليات  �صمن  تندرج  �لتي  �جلل�صة  �صي�ف  و��صتعر�ض 
�الجتماعية �لثقافية يف "عام ز�يد"؛ �أبرز �الإجناز�ت �لتي حتققت يف عهد  

�ملغف�ر له باإذن �هلل تعاىل �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل  نهيان
"و�حة ح��ء" �أن  �ليماحي نائب رئي�ض �جلمعية مديرة  و�أفــادت �صابرين 
�ل�صيخ ز�يد "طيب �هلل ثر�ه" قائد ال ين�صى، �أ�ّص�ض دولة ووّحد �صعباً وبنى 
ح�صارة و�آمن باأن �ال�صتثمار يف �الإن�صان ه� �الأنفع و�الأجــدر للبلد�ن لكي 

حتقق مكانتها ويك�ن لها �حل�ص�ر �لق�ي و�ملكانة �ملتميزة بني �لدول.
وخل�ض �مل�صاركات يف �جلل�صة �حل��رية �إىل جمم�عة من �ملبادر�ت و�لرب�مج 
"عام ز�يد"  �إقامة �ملنا�صط �الجتماعية و�لثقافية يف  �لن�صائية �لتي تدعم 
كان �أبرزها، ت�صيري ق��فل ثقافية لل�صباب و�الأطفال ت�صمل خمتلف مناطق 
�لتي  و�ل�صالم  و�لت�صامح  و�لعطاء  ن�صر قيم �خلري  بهدف  �لفجرية  �إمــارة 
ج�صدها ز�يد ولتمكني �الأجيال من معرفة ما يحبه ز�يد وما ال يحبه، ف�صاًل 
عن �إقامة �ملعار�ض �لفنية �لتي تكر�ض تاريخ وتر�ث �الإمار�ت �الأ�صيل على 
�أبرز  ��صرتجاع  �صرورة  �إىل  �إ�صافة  �لثقافية،  �لفجرية  جمعية  تتبناها  �أن 
�الأن�صطة �لتي كانت تقام �أيام �ل�صيخ ز�يد يف �ملد�ر�ض من خالل تخ�صي�ض 
ي�م لت�زيع �الأطعمة و�الألب�صة على �لطالب وتذكريهم باأيام ز�يد �خلري، 
�جلّد�ت  دوريــة مع  لقاء�ت  تخ�صي�ض  �إىل  �مل�صاركات  دعت  كما  �هلل،  رحمه 

و�ال�صتفادة منهّن يف تعلم �حلرف �ليدوية و�لرت�ثية. 
ويف ختام �الأم�صية �أثنت نائب رئي�ض �جلمعية �صابرين �ليماحي على �جله�د 
�ملتميزة لهيئة �لفجرية للثقافة و�الإعــالم وبيت �لفن �لتابع لها يف �صبيل 
�إجناح �لفعالية، و�صكرت عيادة كادي �مللكية للجلدية و�لليزر و�مل�صاركات  يف  

جل�صة حر�ير على م�صاركتهم �لفاعلة، وقدمت �إليهم �صهاد�ت تقديرية.



تتبع �لباحث�ن حالة 957 م�صناً يبلغ مت��صط 
عمرهم 65 �صنة و�صارك�� يف در��صة �ل�صيخ�خة 

�لط�لية يف �صنغاف�رة.
 ومن بني ه�ؤالء، �صرب %69 �ل�صاي بانتظام. 
�أن  �لباحث�ن  �كت�صف  �صن��ت،  بعد فرتة خم�ض 
للخرف  عر�صة  �أقــل  كــانــ��  �ل�صاي  �صرب��  َمــن 
�لــنــتــيــجــة مع  %50. وتـــتـــالءم هـــذه  بــنــ�ــصــبــة 
�ل�صاي  �ــصــاربــي  �أن  �أظــهــرت  �صابقة  �كــتــ�ــصــافــات 
ي�صجل�ن عالمات �أعلى يف �الختبار�ت �ملعرفية 

�ملختلفة.
�أي�صاً  �لــبــاحــثــ�ن  �أجـــــرى 

جينية  �خـــــتـــــبـــــار�ت 
�ملجم�عة،  هــذه  على 
�صاربي  �أن  والحــظــ�� 
�لـــــــ�ـــــــصـــــــاي �لــــــذيــــــن 
يــــحــــمــــلــــ�ن �ملـــتـــغـــري 
 ،APOE4 جليني�
خطر  عـــــامـــــل  وهــــــــ� 

معروف يف مر�ض �ألزهامير، كان�� �أقل عر�صة 
�لتغري  هــذ�  حمل��  مبن  مقارنة  �خلطر،  لهذ� 

�جليني ومل ي�صرب�� �ل�صاي.
بها  ي�صاهم  �لــتــي  �لــطــريــقــة  �لــبــاحــثــ�ن  يجهل 

�ل�صاي يف �حلماية من �خلرف.
تاأثري�ت  �أن  �إىل  ت�صري  �أخــرى  �كت�صافات  لكن   
�صرب �ل�صاي �لتي حتمي �لدماغ رمبا تنبع من 
�ملركبات �حلي�ية �لن�صطة يف �أور�ق �ل�صاي، مثل 

�لفالف�ن�يد�ت، 

على  بالقدرة  تتمتع  لالأك�صدة  م�صاد�ت  وهــي 
ي�صبط  �لـــذي  و�للثيانني  �اللــتــهــاب،  حمــاربــة 

�لن��قل �لع�صبية ون�صاطات �لدماغ.
ال يهم ن�ع �ل�صاي �لذي يتناوله �الإن�صان، �ص��ء 
�أولــ�نــغ، متتعت  �أو �صاي  �أخ�صر،  �أو  �أ�ــصــ�د،  كــان 

كلها بالر�بط عينه.
 يبقى �الأهم �ال�صتهالك �ملنتظم، وفق �لعلماء. 
�لــ�ــصــاي، كانت  �ــصــرب  �لــنــا�ــض مــن  �أكـــر  فكلما 

�لعالقة �أق�ى.
�الأف�صل  �لنتائج  �لباحث�ن  الحــظ  فقد   
�ل�صاي ي�مياً  تناول��  بني َمن 

ط��ل فرتة �لدر��صة.

�شحة وتغذية
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التحمي�ض
قّلي �ل�صن�بر بال زيت يف مقالة غري ال�صقة بني 
�ملدة  تتجاوزي هذه  لكن ال  دقائق.  و3  دقيقتني 

الأن �ل�صن�بر يحرتق ب�صرعة!

خفق املقادير
�غ�صلي �لريحان ثم �خفقيه مع ف�ض ث�م مفروم 
�لبارميز�ن  جــبــنــة  �أ�ــصــيــفــي  ثـــم  زيـــتـــ�ن،  وزيــــت 

و�ل�صن�بر. �خفقي �ملقادير جمدد�ً.

طريقة حفظ ال�سل�سة
�إغالقه  ميكن  وعــاء  يف  �لبي�صت�  �صل�صة  ��صكبي 

باإحكام و�حفظيها ط��ل 48 �صاعة يف �لرب�د.

ن�سائح اإ�سافية
�ل��صفة  ــري  حــ�ــصّ �ل�صل�صة،  تركيبة  لتخفيف 

عرب ��صتبد�ل بن�صف كمية زيت �لزيت�ن �لكمية 
نف�صها من �ملاء �أو بكرميا �ل�ص�يا �أو كرميا قليلة 
�لبي�صت� قبل  �مللح على �صل�صة  تر�ّصي  �لد�صم.ال 
�لريحان  �أور�ق  يجعل  �مللح  الأن  تقدميها  م�عد 
�أو  �جلـــ�ز  �أو  �لــلــ�ز  بال�صن�بر  تــ�ــصــ�ّد.��ــصــتــبــديل 
من  باقة  بالريحان  �لف�صتق.��صتبديل  �أو  �لكاج� 
�أو  �لــروكــا  مــن  قب�صة  �أو  �لنعناع  �أو  �لبقدون�ض 

�مللف�ف �أو �لكرنب.

ميكن ا�ستعمال �سل�سة البي�ستو لتعطري املعكرونة والبيتزا واأطباق كثرية اأخرى. اإليك 
اأف�سل اخلطوات لتح�سريها يف املنزل...

اأظهرت درا�سة ُن�سرت يف جملة )الغذاء، ال�سحة، وال�سيخوخة( اأن �سرب 
ال�ساي بانتظام يرتبط برتاجع خطر الإ�سابة باخلرف، خ�سو�سًا يف حالة 

َمن ُيعتربون اأكرث عر�سة جينيًا لهذا املر�ض.

�سل�سة البي�ستو.. اأف�سل 
اخلطوات لتح�سريه� يف املنزل

ال�س�ي يقي من اخلرف

 يوؤدي مف�سل الكاحل دورًا اأ�سا�سيًا 
الركبة  ���س��ح��ة  اإىل  بالن�سبة 
ووظائف  اجل�سم  وت��وازن  والقدم 
يجب  ما  اأهم  اإليك  اأخرى.  كثرية 

اأن تعرفه عن كاحليك!

حافظ عليه لتعي�ض حياة �سحية �سليمة

مف�سل ك�حلك.. اأهم و�سيط بني االأر�ض وبقية اأع�س�ء ج�سمك
ميكن �عتبار �لكاحل �أهم و�صيط بني �الأر�ض وبقية �أع�صاء 
ج�صمك. يحت�ي �لكاحل و�لقدم على �أكر من 24 عظمة 
لعبة  �لثالثة  �لكاحل  مفا�صل  مع  �لعظام  هذه  وتخ��ض 
تدو�ض  �لتي  �الأر�ــض  ن�عية  لتحديد  مت���صلة  ��صت�صعار 

عليها �لقدم و�أف�صل طريقة لتجاوزها.
�لقدم  تلم�ض  حني  تن�صاأ  �لتي  �ل�صغ�ط  �لكاحل  يتحّمل 
�الأر�ــض مع كل خط�ة تخط�ها. كذلك ي�صاهم يف تثبيت 

وزن �جل�صم �لذي يت�زع على بنية �لكاحل �ل�صيقة.
رمبا جتهل على �الأرجح كل ما يفعله �لكاحل، �إال �إذ� كنت 
بالت��ء  ي�صاب�ن  �لــذيــن  �الأ�صخا�ض  ماليني  مــن  و�حـــد�ً 

�لكاحل �صن�ياً. 
�ل�صباب  عمر  يف  �لكاحل  �لــتــ��ء  حـــ��دث  غالبية  حت�صل 
ال  لكنها  و�لــعــ�ــصــريــن(،  و�لــر�بــعــة  ع�صرة  �خلام�صة  )بــني 

تجُ�صفى بالكامل،
�حلركة  م�صت�ى  عــلــى  مب�صاكل  �لــنــا�ــض  بع�ض  ويــ�ــصــاب   

و�لثبات فرتة ط�يلة.
لكن من �لناحية �الإيجابية، ت�صكِّل ممار�صة �لي�غا طريقة 
ي�صتحقه  �لــذي  بامل�صت�ى  �لكاحل  على  للرتكيز  ممــتــازة 

وجتاوز �الأ�صر�ر �ملا�صية، 
وجتنب �أية �إ�صابات �أخرى خالل �ل�صن��ت �لالحقة. يجب 
�أن تعرف تفا�صيل �إ�صافية عن وظيفة �لكاحل كي حت�ّصن 

ت��زنك وتق�ي هذ� �ملف�صل �الأ�صا�صي وتزيد ثباته.

اأبرز م�ساكل الكاحل
�إ�صابة  �إىل  �لــكــاحــل  �لــتــ��ء  ي�صري  �لــكــاحــل:  �لــتــ��ء   •

�الأربطة خارج منطقة �لكاحل،
فائقة  بطريقة  �لناعمة  �الأن�صجة  تتمّطط  �أن  مبعنى   
الإ�صالح  حمــاولــة  يف  �مل�صابة  �ملنطقة  فتت�ّرم  وعد�ئية 

نف�صها.

�لــقــدم نح�   يح�صل معظم حـــ��دث �اللــتــ��ء حــني تلتّف 
�لد�خل. بح�صب حّدة �اللت��ء، يتطلب �لتعايف من �أ�صابيع 
فائقة  ل�صغ�ط  �لكاحل  يتعر�ض  عندما  عــدة.  �أ�صهر  �إىل 

بعد فرتة ق�صرية من ح�ص�ل �اللت��ء،
 رمبا ال تجُ�صفى �الأن�صجة بال�صكل �ملنا�صب، �أو تخ�صر ثباتها 
نهائياً وجتعل �ل�صخ�ض �أكر عر�صة لالإ�صابات يف �ملرحلة 

�لالحقة.
ثبات  فقد�ن  �إىل  �الرتخاء  هذ�  ي�صري  مفرط:  • �رتخاء 
اللت��ء  طبيعية  نتيجة  �حلــالــة  هـــذه  ــل  تــ�ــصــكِّ �لـــربـــاط. 

�لكاحل.
�إ�صابة �صابقة،  �أربطة �لكاحل بالكامل من  �إذ� مل تتعاَف   
�لتاأكد  �لكاحل. ميكن  لن تتمكن الحقاً من دعم مف�صل 

�صماع  عند  �مل�صكلة  هــذه  وجــ�د  مــن 
)طقطقة(  �ـــصـــ�ت 

يف �لكاحل.
يـــــــــــــ�ؤدي  قــــــــــد   
�لكاحل  �رتخاء 
بــــــــــــــــدرجــــــــــــــــة 

مــــــــفــــــــرطــــــــة 
�صعف  �إىل 
عــــــ�ــــــصــــــلــــــي 
�ض  نقبا � و

فائق،
 ما يعني زيادة خماطر فقد�ن �لت��زن و�حتمال �لتعر�ض 

الإ�صابات �إ�صافية.
عن  �المتناع  ب�صبب  �أحياناً  �لكاحل  يت�صّلب  ت�صّلب:   •
مثل  معينة  الإ�صابة  نتيجة  حركته  نطاق  كامل  ت�صغيل 
�إذ�  ب�صاطة.  بكل  �حلــركــة  قلة  ب�صبب  �أو  �لــكــاحــل  �لــتــ��ء 
كــنــت جتــلــ�ــض طــــ��ل �لـــيـــ�م مــثــاًل �أو متــ�ــصــي غــالــبــاً على 
غري  و�مل�صاحات  �ملنحدر�ت  وتتجنَّب  م�صطحة  م�صاحات 
�أال يــتــحــرك كــاحــلــك بكامل  �ملــ�ــصــتــ�يــة، �ــصــيــزيــد �حــتــمــال 
نطاقه يف منا�صبات كافية، و�صرعان ما ي�صبح ذلك �لنطاق 

حمدود�ً. على �صعيد �آخر، 
من �ملعروف �أن �لكعب �لعايل يزيد ت�صّلب �لكاحل �أي�صاً.

التذبذب مفيد
هل �صبق ونظرَت �إىل �صاقك حني تتخذ و�صعية مت��زنة 
�أثــنــاء �لــ�قــ�ف وحــاولــَت �أن ت�قف ذلــك �الهــتــز�ز �ل�صائع 

على م�صت�ى �لكاحلني؟
 �إذ� كنت تفعل ذلك، 

حان �ل�قت كي ت�صمح لكاحليك بالتذبذب بهذه �لطريقة 
الأن �لت��زن �حلقيقي يح�صل خالل تلك �حلركة.

�ال�صت�صعار  �أجــهــزة  عــن  �جلانبية  �الهــتــز�ز  حــركــة  تنجم 
�مل��صعية يف �لكاحل،

 �إذ تنقل تلك �الأجهزة �ملعل�مات �لالزمة �إىل نظام �لت��زن 
يف �لدماغ.

 يف �ملــقــابــل، يــعــنــي عـــدم �لــتــذبــذب بــهــذه �لــطــريــقــة �أنك 
�أ�صبحت عالقاً يف و�صعية جامدة،

 ورمبا ت�صبح حينها �أكر عر�صة 
من غريك لالإ�صابات.

�أن  لـــــذ� حــــني حتــــــاول   
على  حتـــــافـــــظ 

ت��زنك �أثناء �ل�ق�ف على قدم و�حدة، 
�نــظــر �إىل كــاحــلــك �ملــتــحــرك يف �لــقــدم �لــتــي تــقــف عليها 
هذه  �صتزيد  و�إيــابــاً.  ذهــابــاً  يتحرك  وهــ�  كاحلك  وت�صّ�ر 

�حلركة ت��زنك وتطيل مدة �ل�ق�ف على قدم و�حدة.

حركات الكاحل
ميكن �أن يتحرك �لكاحل ب�صّت طر�ئق خمتلفة:

�لقدم  من  �الأعلى  �جلــزء  يتحرك  �لظهري:  �لعطف   •
باجتاه �لركبة.

ربلة  باجتاه  �لقدم  كعب  يتحرك  �الأخم�صي:  �لثني   •
�ل�صاق.

من  �خلــارجــي  �جلــزء  يتجه  �خلـــارج:  نح�  �اللتفاف   •
�لكاحل نح� �ل�رك.

من  �لد�خلي  �جلــزء  يتجه  �لــد�خــل:  نح�  �اللتفاف   •
�لكاحل نح� �لفخذ.

جتعل  بطريقة  �لكاحل  يتحرك  �ملح�ر:  عن  �البتعاد   •
�أ�صابع �لقدم تبتعد عن �جل�صم.

جتعل  بطريقة  �لكاحل  يتحرك  �ملح�ر:  من  • �القرت�ب 
�أ�صابع �لقدم تتجه نح� و�صط �جل�صم.

اأهم عظام الكاحل
�ل�صاق. �أ�صفل  يف  عظمَتني  �أكرب  من  و�حدة  • �لظنب�ب: 

حجماً  و�أ�صغرها  عظمة  �أرفــع  �إنها  �ل�صظية:  عظمة   •
على �جلهة �خلارجية من �أ�صفل �ل�صاق.

�لكعب. عظم  �لعقبي:  • �لعظم 
�لكعب  عظم  بني  �لعظمة  هذه  تقع  �لكاحل:  عظمة   •

و�لـــــظـــــنـــــبـــــ�ب 

وعــظــمــة �لــ�ــصــظــيــة، وتــ�ــصــّكــل ر�بـــطـــاً بـــني �لــ�ــصــاق و�لقدم 
وتجُ�صّهل حركات �لكاحل وت�صاهم يف �حلفاظ على �لت��زن 

حني ينتقل �ل�زن من �لكاحل �إىل �ل�صاق.
�صبع  من  �ملجم�عة  هذه  تتاألف  �لقدم:  م�صط  عظم   •
وت�صاعد  �خللفية  جهتها  ويف  �لــقــدم  منت�صف  يف  عــظــام 
�لزورقي و�لعظم  �أبرزها �لعظم  على حتّمل وزن �جل�صم، 

�ملكعبي.
�جلهة  عــلــى  �لــعــظــمــة  هـــذه  تــقــع  �لــــزورقــــي:  • �لــعــظــم 

�لد�خلية من �لقدم وت�صاهم يف ت�زيع �ل�زن.
باجلهة  تت�صل  �لــتــي  �لعظمة  �إنــهــا  �ملكعبي:  �لعظم   •

�خلارجية من �لقدم وبالكاحل وت�صمن ثباتهما.

اأهم املفا�سل
ملف�صل  �لتقني  �مل�صطلح  �ل�صاقي:  �لكاحلي  �ملف�صل   •
�لتقاء  نقطة  ي�صكل  �لــذي  �لكاحل 
�ل�صظية  وعــظــمــة  �لــظــنــبــ�ب  بـــني 

وعظم �لكاحل.
�لعر�صي  �ملف�صل   •
لـــــعـــــظـــــم �لـــــكـــــعـــــب: 
نــــقــــطــــة �اللـــــتـــــقـــــاء 
�لكاحل  عـــظـــم  بــــني 
�لعقبي  و�لــــعــــظــــم 
�لزورقي  و�لعظم 

و�لعظم �ملكعبي.
�أ�صفل  مف�صل   •
نقطة  �لــــكــــاحــــل: 
�اللــــــــتــــــــقــــــــاء بـــني 
عــــظــــمــــة �لــــكــــاحــــل 

و�لعظم �لعقبي.
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العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
 الدعوى 2017/2169  جتاري كلي   

�صد �ملدعي عليهما : �ل�صرح للمقاوالت �ض.ذ.م.م/�حمد عبد�هلل �صيف بن دروي�ض �ل�صحي 
�ملقامة من �لبنك �لتجاري �لدويل  

مبا �ن هناك دع�ى مقامة �صدكم مبحكمة دبي �البتد�ئية حتت رقم : 2017/2169 جتاري 
كلي ، وحيث �نه مت ندبنا خبري�  م�صرفيا يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله فاننا وعمال باحكام 
حل�ص�ر  ندع�كم   ، �ملحاكم  �مــام  �خلــربة  �عمال  بخ�ص��ض  م   1992 ل�صنة  �الثبات  قان�ن 
�مل��صح  �لعن��ن  �جتماع خربة  �و من ميثلكم قان�نا و�لــذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على 
�دناه وذلك ي�م �الثنني �مل��فق 2018/2/26 يف متام �ل�صاعة 30 : 11 �صباحا ، ويرجى منكم 

�ح�صار كافة �مل�صتند�ت �مل�ؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�ص�ركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع 

هاتف : 2527888-04 ـ فاك�ض : 04-2698876 
اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

 اجتماع خربة

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
ترغب �ل�صادة/ كات�صب�ل ك�مي�نيكي�صنز منطقة حرة- ذ.م.م. )رقم �لرخ�صة 30661( �لكائنة 
يف �ملقر مكتب تنفيذى رقم 116 �لطابق �الأر�صي �ملبنى 8 مدينة دبي لالإعالم �ض.ب. 502068، 
مدينة دبي لالإعالم، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�ملرخ�صة لدى �صلطة دبي للمجمعات 
�البد�عية(، باالإعالن عن قر�رها �ملتخذ من قبل �ل�صريك �ملنعقد بتاريخ 25 يناير 2018 فيما 

يتعلق ب�صطب ت�صجيل " كات�صب�ل ك�مي�نيكي�صنز منطقة حرة- ذ.م.م. "
�لتقدم  �ل�صركة  �صد  مطالبة  ولــديــه  م�صلحة  ذي  طــرف  �أي  مــن  مب�جبه  ٌيطلب  وعــلــيــه، 
�أو  �مل�صجل  �لــربيــد  عــن طــريــق  وذلـــك  �الإخــطــار  مــن  يــ�مــاً   45 �مل�صتحقة خــالل  مبطالباته 

باالت�صال على �لعن��ن �لتايل: 
كات�صب�ل ك�مي�نيكي�صنز منطقة حرة- ذ.م.م. 

عناية �ال�صتاذ/ مارك بيرت ريك�ض   
�صندوق بريد 502068 - هاتف: 0097143901691
mark.rix@7days.ae :بريد �إلكرتوين

لن يعتد باملطالبات �مل�صتلمة بعد �نتهاء فرتة �الإخطار ملدة 45 ي�ماً.

اإخطار ب�صطب الت�صجيل
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العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 270
هندية    - فر�ن�صي�ض  زوجة  فر�ن�صي�ض  ل��صى  �ل�صيدة/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
�جلن�صية ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صتها �لبالغة 100%  يف �لرخ�صة:�ملنظ�ر 
�ل�صيد/ �ىل  وذلك  رقم:121354  رخ�صة  مب�جب  �لتكييف  وحد�ت  تركيب  ملقاوالت 

ك�مار فرجي�ض �صيليني - هندي �جلن�صية - تعديالت �خرى:الي�جد
وعمال باحكام �لقان�ن �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد 
�ليه  �مل�صار  �لت�صديق  على �الجر�ء  يتم  �ص�ف  و�نه  للعلم  �العالن  ن�صر هذ�  �قت�صى 
بعد ��صب�عني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض على ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة التباع �الجر�ء�ت �لقان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 273

ليكن معل�ما للجميع بان �ل�صيد/ عبيد �صاملني �صعيد �ب� نبغان �لزعابي - �مار�تي  �جلن�صية و�يات رجب 
�لبيع  يف  يرغب�ن  �جلن�صية  فل�صطينية   - رجب  حممد  �صهيل  ومروه  �جلن�صية  فل�صطينية   - عليان  �صامل 
و�لتنازل عن كامل ح�صتهم �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�صيد/ماجد �كرم �ص�دهرى �ص�دهرى حممد �كرم 
- باك�صتاين �جلن�صية يف �لرخ�صة با�صم:د�ر �لهناء للمقاوالت �لفنية ذ.م.م تا�ص�صت بامارة �ل�صارقة مب�جب 
رخ�صة رقم:733787 مت تغيري �ال�صم �لتجاري من د�ر �لهناء للمقاوالت �لفنية ذ.م.م �ىل �ال�صم �لتجاري 
�جلديد �صال�ن �لبيت �الحمر لل�صيد�ت و�ل�صكل �لقان�ين من �صركة ذ�ت م�ص�ؤولية حمدودة �ىل م�ؤ�ص�صة 
فردية ب�كيل خدمات و�لن�صاط من مقاوالت فئة �صاد�صة �لتك�صية و�الر�صيات ، ��صباغ جنارة م�صلحة �ىل 
�لن�صاط �جلديد مركز جتميل وعناية �صخ�صية للن�صاء ، نق�ض حناء -وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من 
�لقان�ن �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه 
�ص�ف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صب�عني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة التباع �الجر�ء�ت �لقان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 272

�مار�تي    - �ل�ص�يدي  حميد  ر��صد  رحمة  فهد  �ل�صيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
�جلن�صية و�ل�صيدة/�وك�صانا دوبريان�صكايا - رو�صية �جلن�صية يرغبان يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�صتهما �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�صيد/حممد و�صيم �صيخ �صم�ص� - بنغايل 
�جلن�صية يف �لرخ�صة با�صم:�ملتن�عة خلياطة وتطريز �لعبايات رخ�صة مهنية تاأ�ص�صت 

بامارة �ل�صارقة مب�جب رخ�صة رقم:556878
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �لقان�ن �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �ص�ف يتم �لت�صديق  على 
�الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صب�عني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة التباع �الجر�ء�ت �لقان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 271

ليكن معل�ما للجميع بان �ل�صيد/ حممد ح�صني باالتيل - هندي �جلن�صية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 50%  كما ترغب �ل�صيده/ح�صنه حميد �صبري 
�لبالغة  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صتها  �لدين - هندية �جلن�صية يف  ناناكال حمي 
يف  �جلن�صية  باك�صتاين   - علي  حممد  �صاهد  �صرفر�ز  �ل�صيد/حممد  �ىل  وذلك   %50
�لرخ�صة با�صم:كافترييا ليايل حارتنا رخ�صة رقم:747181 �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية 

�القت�صادية بال�صارقة
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �لقان�ن �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �ص�ف يتم �لت�صديق  على 
�الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صب�عني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذك�رة التباع �الجر�ء�ت �لقان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
  اعالن جل�صة بوا�صطة الن�صر بالق�صية التنفيذية

رقم:2017/102 تنفيذ عجمان

�صده/وزير  �مل�صت�صكل  �ىل  ��صبيطه  حممد  �صليم  �مل�صت�صكل/حممد 
�لــزهــر�ء  - خلف م�صت�صفى   - �لــعــنــ��ن:�مــارة عجمان   - خــان جنان 
غامن - هاتف رقـــم:050612143. �نت مكلف باحل�ص�ر �مام حمكمة 
عجمان �ملدنية �صخ�صيا �و ب���صطة وكيل معتمد وذلك يف ي�م �الحد 

بتاريخ:2018/2/25 ، 11:00
�ملجم�ع �الجمايل:

حرر بتاريخ:2018/2/19
قلم التنفيذ

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
 الدعوى 2017/2169  جتاري كلي   

�صد �ملدعي عليهما : �ل�صرح للمقاوالت �ض.ذ.م.م/�حمد عبد�هلل �صيف بن دروي�ض �ل�صحي 
�ملقامة من �لبنك �لتجاري �لدويل  

مبا �ن هناك دع�ى مقامة �صدكم مبحكمة دبي �البتد�ئية حتت رقم : 2017/2169 جتاري 
كلي ، وحيث �نه مت ندبنا خبري�  م�صرفيا يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله فاننا وعمال باحكام 
حل�ص�ر  ندع�كم   ، �ملحاكم  �مــام  �خلــربة  �عمال  بخ�ص��ض  م   1992 ل�صنة  �الثبات  قان�ن 
�مل��صح  �لعن��ن  �جتماع خربة  �و من ميثلكم قان�نا و�لــذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على 
�دناه وذلك ي�م �الثنني �مل��فق 2018/2/26 يف متام �ل�صاعة 30 : 11 �صباحا ، ويرجى منكم 

�ح�صار كافة �مل�صتند�ت �مل�ؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�ص�ركم لالجتماع  
دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 8 ، �لطابق �لر�بع 

هاتف : 2527888-04 ـ فاك�ض : 04-2698876 
اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

 اجتماع خربة
حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

اعالن بالن�صر
   2018/1118 

�ملخطر:�حمد علي ح�صن �لزرع�ين
وميثله بالت�قيع �حمد �حل�صيني عبد�ملنعم �ل�ص�يني مب�جب وكالة م�صدقة �أ�ص�ال بالكاتب �لعدل يف دبي 

مبحرر رقم:2017/1/159588 بتاريخ:2017/7/19
�ملخطر �ليه:حممد نا�صر غالم ح�صني ل�صيانة وتنظيف �ملباين �ض.ذ.م.م

املو�سوع:
و�ل��قع  �لــزرعــ�ين  �حمد  مببنى  �لكائن  رقـــم:308  �ملكتب  �ملخطر  من  �ليه  �ملخطر  ��صتاجر  �صابق  بتاريخ 
على قطعة �ر�ض رقــم:0-242 - رقم �لبلدية:117/666 يف منطقة �ملرر بدبي ، مب�جب عقد �يجار ينتهي 
�اليجار  �ملتاأخر عن عقد  �اليــجــار  بــدل  ب�صد�د  �الخــطــار  هــذ�  فاننا نخطركم مب�جب  بــتــاريــخ:2018/7/2 
للمخطر ب��قع مبلغ )10.500( ع�صرة �الف وخم�صمائة درهم خالل ثالث�ن ي�ما من ��صتالمكم �الخطار 
�ملاثل وفق �ملقرر ب�صريح �ملادة:25/�أ من �لقان�ن رقم:2008/33 و�ال �صن�صطر ��صفني �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت 

�لقان�نية بحقكم ملطالبتكم ب�صد�د �ملتاأخر من بدل �اليجار و�الخالء مع �لز�مكم بالر�ص�م و�مل�صروفات.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1119   

�ملنذر:م�صرف �ب�ظبي �ال�صالمي
�ملنذر �ليه:عدنان مالك جمه�ل حمل �القامة

ملي�ن  خم�صة  )فقط  درهــم   )5.115.012.57( وقـــدره  مبلغ  �ــصــد�د  بــ�ــصــرورة  �ليه  �ملــنــذر  ينذر 
ومائة وخم�صة ع�صر �لف و�ثنا ع�صر درهم و�صبعة وخم�صني فل�صا الغري( للمنذر خالل ثالث�ن 
ي�ما من تاريخه وحال �متناعكم عن �ل�صد�د خالل هذه �ملهلة فان �ملنذر يحق له �تخاذ كافة 
�الجر�ء�ت �لقان�نية قبلكم اللز�مكم بت�ص�ية �ملدي�نية �ملرت�صدة بذمتكم للمنذر مبا تت�صمنه 
-A بالطابق رقم 2 مبنبى غر�ندور ري�صيدين�ض - م�غال 2 �لبالغ  طلب بيع �لعقار رقم:204 
-B على قطعة �الر�ض رقم:1723 مبنطقة نخلة  م�صاحته:189.31 مرتمربع و�مل��قف:130 
جمري� بامارة دبي و�ملره�ن للمنذر بطريق �ملز�د �لعلني ��صتناد� لن�ص��ض �لقان�ن رقم:14 ل�صنة 

2008 �خلا�ض بالرهن �لتاأميني بامارة دبي مع حفظ كافة حق�ق �ملنذر �لقان�نية �الخرى.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1122   

�ملنذرة:�صنتميرت كي�ب للعقار�ت
�ملنذر �ليهم:ديز�ين �أرت 2-جمال عفيف �حمد �صعيد جمه�ل حمل �القامة

�اليــجــاريــه من  �لقيمه  لدفع  �ليهم  للمنذر  �لــعــديل  �النـــذ�ر  هــذ�  تر�صل  �ملــنــذرة  فــان 
عليهم  �ملرتتبة  و�ل�صر�ئب  �لغر�مات  �ىل  باال�صافه  تاريخه  حتى  تــاريــخ:2018/1/2 
و�مل�صاريف وذلك يف خالل 30 ي�ما من  �لر�ص�م  وباال�صافه �ىل  �اليجار  ح�صب عقد 
تاريخه و�ال �ص�ف تتخذ �ملنذرة جتاه �ملنذر �ليهم كافة �الجــر�ء�ت �لقان�نيه �ملنا�صبه 
الخالء �لعني �مل�ؤجرة مع حتميلهم كافة �لر�ص�م و�مل�صاريف وكافة �لغر�مات و�ل�صر�ئب 
�ملرتتبة عليهم ح�صب عقد �اليجار و�لفائدة �لقان�نيه ومطالبتهم بالتع�ي�ض �ملنا�صب 

عما فاتها من ك�صب وماحلقها من خ�صارة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1123   

�ملنذرة:�صنتميرت كي�ب للعقار�ت
�ملنذر �ليهم:�صركة تريد هاو�ض �ملحدودة �ض.ذ.م.م - فرع دبي 2-جمال عفيف �حمد �صعيد

جمه�ل حمل �القامة
فان �ملنذرة تر�صل هذ� �النذ�ر �لعديل للمنذر �ليهم لدفع �لقيمه �اليجاريه من تاريخ:2018/1/2 
حتى تاريخه باال�صافه �ىل �لغر�مات و�ل�صر�ئب �ملرتتبة عليهم ح�صب عقد �اليجار وباال�صافه 
�ىل �لر�ص�م و�مل�صاريف وذلك يف خالل 30 ي�ما من تاريخه و�ال �ص�ف تتخذ �ملنذرة جتاه �ملنذر 
�لر�ص�م  كافة  حتميلهم  مع  �ملــ�ؤجــرة  �لعني  الخــالء  �ملنا�صبه  �لقان�نيه  �الجـــر�ء�ت  كافة  �ليهم 
و�مل�صاريف وكافة �لغر�مات و�ل�صر�ئب �ملرتتبة عليهم ح�صب عقد �اليجار و�لفائدة �لقان�نيه 

ومطالبتهم بالتع�ي�ض �ملنا�صب عما فاتها من ك�صب وماحلقها من خ�صارة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/1121   

�ملنذرة:�صنتميرت كي�ب للعقار�ت
�ملنذر �ليهم:�صركة تريد هاو�ض �ملحدودة �ض.ذ.م.م - فرع دبي 2-جمال عفيف �حمد �صعيد

جمه�ل حمل �القامة
فان �ملنذرة تر�صل هذ� �النذ�ر �لعديل للمنذر �ليهم لدفع �لقيمه �اليجاريه من تاريخ:2018/1/2 
حتى تاريخه باال�صافه �ىل �لغر�مات و�ل�صر�ئب �ملرتتبة عليهم ح�صب عقد �اليجار وباال�صافه 
�ىل �لر�ص�م و�مل�صاريف وذلك يف خالل 30 ي�ما من تاريخه و�ال �ص�ف تتخذ �ملنذرة جتاه �ملنذر 
�لر�ص�م  كافة  حتميلهم  مع  �ملــ�ؤجــرة  �لعني  الخــالء  �ملنا�صبه  �لقان�نيه  �الجـــر�ء�ت  كافة  �ليهم 
و�مل�صاريف وكافة �لغر�مات و�ل�صر�ئب �ملرتتبة عليهم ح�صب عقد �اليجار و�لفائدة �لقان�نيه 

ومطالبتهم بالتع�ي�ض �ملنا�صب عما فاتها من ك�صب وماحلقها من خ�صارة.
  الكاتب العدل

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/472  عقاري كلي 
�ىل �ملحك�م عليه/1- فاطمة ج��د �صهبازي جمه�ل حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/12/28  يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله ل�صالح/بنك 
دبي �ال�صالمي بف�صخ عقد �لبيع �تفاقية �الجارة �ملنتهية بالتملك �مل�ؤرخة:2008/6/26 
�ملقامة على �الر�ــض رقــم:6528 مبنطقة  �لعقارية رقـــم:900/274  ورد حيازة �ل�حدة 
تالل �المار�ت �لثالثة وت�صليمها �ىل �ملدعي خالية من �ل�ص��غل وبالز�م �ملدعي عليها 
و�لزمت  �صرر  من  حلقه  عما  كتع�ي�ض  درهــم   )569.000( مبلغ  للمدعي  تــ�ؤدي  بــان 
�ملدعي عليها �مل�صروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�ص�ري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر 
با�صم �صاحب �ل�صم� �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
ترغب �ل�صادة/ كات�صب�ل ك�مي�نيكي�صنز منطقة حرة- ذ.م.م. )رقم �لرخ�صة 30661( �لكائنة 
يف �ملقر مكتب تنفيذى رقم 116 �لطابق �الأر�صي �ملبنى 8 مدينة دبي لالإعالم �ض.ب. 502068، 
مدينة دبي لالإعالم، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�ملرخ�صة لدى �صلطة دبي للمجمعات 
�البد�عية(، باالإعالن عن قر�رها �ملتخذ من قبل �ل�صريك �ملنعقد بتاريخ 25 يناير 2018 فيما 

يتعلق ب�صطب ت�صجيل " كات�صب�ل ك�مي�نيكي�صنز منطقة حرة- ذ.م.م. "
�لتقدم  �ل�صركة  �صد  مطالبة  ولــديــه  م�صلحة  ذي  طــرف  �أي  مــن  مب�جبه  ٌيطلب  وعــلــيــه، 
�أو  �مل�صجل  �لــربيــد  عــن طــريــق  وذلـــك  �الإخــطــار  مــن  يــ�مــاً   45 �مل�صتحقة خــالل  مبطالباته 

باالت�صال على �لعن��ن �لتايل: 
كات�صب�ل ك�مي�نيكي�صنز منطقة حرة- ذ.م.م. 

عناية �ال�صتاذ/ مارك بيرت ريك�ض   
�صندوق بريد 502068 - هاتف: 0097143901691
mark.rix@7days.ae :بريد �إلكرتوين

لن يعتد باملطالبات �مل�صتلمة بعد �نتهاء فرتة �الإخطار ملدة 45 ي�ماً.

اإخطار ب�صطب الت�صجيل
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدمت �مل��طنة/ �صف�ر� بي بي عبد�هلل فهل��ن بطلب �ىل 

��صمها  �لت�ثيقات بتغيري  �أب�ظبي �البتد�ئية- ق�صم  حمكمة 

من )�صف�ر� بي بي(�ىل) كلثم(  

باملحكمة  �ملذك�ر  �لق�صم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��ض  لديه  فمن 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر �العالن .

ا�صماعيل ابراهيم احلو�صني  - كاتب عدل 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��صم �ل�صركة وعن��نها  : داى تو داى للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م 
رقم  حمــدودة  م�صئ�لية  ذ�ت  :�صركة  �لقان�ين  �ل�صكل   676196  : �لرخ�صة  رقــم 
�لقيد بال�صجل �لتجاري : 1116258 مب�جب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية 
بدبي باأنه قد مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها بانحالل �ل�صركة  حتت رقم 
للقيام  �أعــاله  �ملذك�ر  �مل�صفي  وبتعيني  /2017/1/279428بــتــاريــخ 2017/12/21  
بت�صفية �ل�صركة ح�صب قر�ر �جلمعية �لعم�مية �مل�ثق لدي �لكاتب �لعدل وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكاتبة �لكائنة يف – 
ديرة – ب�ر�صعيد – ت /2955248 �ض ب/8540  ، م�صطحبا معة كافة �مل�صتند�ت 

و�الور�ق �لثب�تية ،وذلك خالل )45( ي�ما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن .
دائرة التنمية القت�ساديه

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

��صم �مل�صفي وعن��نه : �سفيان الغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون
�لرخ�صة:  رقـــم  .ذ.م.م  �ض  الفنية  للخدمات  داى  تو  وعن��نها:داى  �لــ�ــصــركــة  ��ــصــم 
ز�يد  بن  حمد�ن  لطيفةبنت  �ل�صيخة  ملك   )3038 رقــم  مكتب   �لعن��ن:    676196680263
�لقيد  رقــم  حمـــدودة   م�صئ�لية  ذ�ت  �صركة   : �لقان�ين  �ل�صكل  �لكبري  – �ل�ص�ق  نهيان  �ل 
قد  باأنه  بدبي  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئــرة  تعلن  هذ�  1116258 مب�جب   : �لتجاري  بال�صجل 
مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها بانحالل �ل�صركة �ملذك�رة �أعاله وذلك مب�جب قر�ر 
�جلمعية �لعم�مية لل�صركة بتاريخ 2017/12/21 و�مل�ثق لدي �لكاتب �لعدل حتت رقم �ملحرر   
2017/1/279428 بتاريخ 2017/12/21  وبتعيني �مل�صفي �ملذك�ر �أعاله للقيام بت�صفية �ل�صركة 
�أو  �أي �عرت��ض  �لعدل. وعلى من لديه  �لكاتب  �مل�ثق لدي  �لعم�مية  ح�صب قر�ر �جلمعية 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعيني يف مكاتبة �لكائنة يف – ديرة – ب�ر�صعيد – مكتب رقم 
)204( بناية �لغامن �جلديدة. – ت: 2955248 – �ض ب : 8540 م�صطحبا معه كافة �مل�صتند�ت 

و�الأور�ق �لثب�تية وذلك خالل 45 ي�ما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن .
دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/411 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �صده/1-�صيف �صعيد �حمد �صعيد غبا�ض جمه�ل حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�حمد حممد �حمد �صرحان ب�صفته مالك ح�صانة 
)بيبي الند( بال�كالة عنه وميثله:عبد�حلكيم حبيب من�ص�ر بن حرز 
�ملبلغ  �ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدع�ى  قد 
�ملنفذ به وقدره )147268( درهم  �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجــر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

      يف الدعوى رقم 2017/2138 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �صده/1-حممد ر�فيع عبد�لرحمن 2- �ص�نيل ك�مار فيل� ك�تى 
�ل�صار لتجارة �ال�صماك �ــض.ذ.م.م جمه�ل حمل �القامة مبا �ن طالب   -3
حممد  ح�صن  وميثله:عبد�لرحمن  بيالى  �صريدهر�ن  �لتنفيذ/هاريد��ض 
بدفع  و�لز�مك  �عــاله  �ملذك�رة  �لتنفيذية  �لدع�ى  عليك  �أقــام  قد  �ملط�ع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )833387( درهم  �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الجــــر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فــان  وعليه 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/793  ا�صتئناف مدين    
�ىل �ملــ�ــصــتــاأنــف �ــصــده/ 1- تـــ�ب مــ�تــ�رز جمــهــ�ل حمــل �القــامــة مبــا �ن 
�مل�صتاأنف / �صركة �ين�ك ت�صجيل لفح�ض �ملركبات �ض.ذ.م.م قد ��صتاأنف 
جزئي  مـــدين   2017/1153 رقـــم  بــالــدعــ�ى  �لــ�ــصــادر  �حلــكــم  �لـــقـــر�ر/ 

بتاريخ:2017/6/11     
وحددت لها جل�صه ي�م �الثنني  �مل��فق 2018/3/5 �ل�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  مــن  �و  ح�ص�ركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رقــم  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2219  جتاري كلي

�ىل �ملــدعــي عليه /1-حمــمــد �ألــطــاف بــ�تــ�ر جمــهــ�ل حمــل �القــامــة مبــا �ن �ملــدعــي/
قد  حــرز  بــن  من�ص�ر  حبيب  وميثله:عبد�حلكيم  �ــــض.م.ع  �لـــدويل  �لــتــجــاري  �لبنك 
و�لتكافل  بالت�صامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  وم��ص�عها  �لدع�ى  عليك  �أقــام 
 %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�ص�م  درهم   )7052681( وقــدره  مببلغ 
�مل��فق  �الربــعــاء  يــ�م  �لتام. وحــددت لها جل�صة  �ل�صد�  تـــاريـــخ:2017/8/20 وحتى  من 
�أو من  Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�ص�ر  2018/3/7 �ل�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مــذكــر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
       اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/210  ا�صكاالت عقارية
م��ص�ع �لق�صية �إ�صكال يف �لتنفيذ رقم:103/2016 بيع عقار مره�ن

 ل�قف �الجر�ء�ت �لتنفيذية
طالب �الإعالن:م�صت�صكل:ر�مي�ند ه�جن ه�جن

�ملطل�ب �عالنه:�مل�صت�صكل �صده:1-�ميا ه�جن ه�جن ، جمه�ل حمل �القامة
م��ص�ع �العالن:

نعلنكم بانه قد حتــددت جل�صة يــ�م �الحــد �ملـــ��فـــق:2018/3/11 �لــ�ــصــاعــة:11:00 �ض 
ويف  ح�ص�رها  عليكم  يت�جب  و�لتي  �عــاله  �ال�صكال  يف  للنظر   ch1.A.5:بالقاعة

حالة تخلفكم عن �حل�ص�ر �صي�صدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �أثره �لقان�ين بحقكم . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
       اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/213  ا�صكاالت عقارية
م��ص�ع �لق�صية �إ�صكال يف �لتنفيذ رقم:2016/105 بيع عقار مره�ن

 ل�قف �الجر�ء�ت �لتنفيذية
طالب �الإعالن:م�صت�صكل:ر�مي�ند ه�جن ه�جن

�ملطل�ب �عالنه:�مل�صت�صكل �صده:1-�ميا ه�جن ه�ج�ن ، جمه�ل حمل �القامة
م��ص�ع �العالن:

نعلنكم بانه قد حتــددت جل�صة يــ�م �الحــد �ملـــ��فـــق:2018/3/11 �لــ�ــصــاعــة:11:00 �ض 
ويف  ح�ص�رها  عليكم  يت�جب  و�لتي  �عــاله  �ال�صكال  يف  للنظر   ch1.A.5:بالقاعة

حالة تخلفكم عن �حل�ص�ر �صي�صدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �أثره �لقان�ين بحقكم . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2018/130 تنفيذ مدين  
مبا  �القــامــة  حمــل  جمه�ل  وهبة  عبد�لفتاح  �صده/1-علي  �ملنفذ  �ىل 
�لقان�نية  و�ال�ــصــتــ�ــصــار�ت  للمحاماة  �بــر�هــيــم  �لتنفيذ/علي  طــالــب  �ن 
وميثله:علي �بر�هيم حممد �حلمادي  قد �أقام عليك �لدع�ى �لتنفيذية 
�ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )161199( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
مذكرة  اعالن  املدعى عليهما 

باحلكم مبثابة احل�صوري بالن�صر      
�ملنعقدة  باأن �ملحكمة حكمت بجل�صتها  �ــض.ذ.م.م  نعلنكم  �ىل �ملدعي عليه/مقهى كاز� باليا 
ت�ؤدي  بــان  �ملدعي عليها  بــالــز�م  �ملدعيني  �ملــذكــ�رة ل�صالح  �لــدعــاوى  بــتــاريــخ:2018/1/4 يف 

للمدعني �ملبالغ �لتالية  .

وتذ�كر ع�دة مل��طنهم عينا �و مقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بالعمل لدى �صاحب عمل 
مبثابة  حكما   ، منها  ن�صيبهم  من  �ملدعيني  و�عفت  �مل�صروفات  من  باملنا�صب  و�لزمتها  �خر 
�حل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�صر هذ� �العالن

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�صية
9831/2017/13
9832/2017/13

م
1
2

��صم �ملدعي
 زهري �ملطيع 

�حمد حممد ك�صبان مرت�صى فج �لن�ر 

مبلغ �ملطالبة
82116 درهم + تذكرة �لع�دة 
24926 درهم + تذكرة �لع�دة
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املال والأعمال

مرمي املهريي تفتتح منتدى االأمن 
الغذائي الرو�سي االإم�راتي االأفريقي

•• دبي-وام:

�فتتحت معايل مرمي بنت حممد �صعيد حارب �ملهريي وزيرة دولة فعاليات 
منتدى �الأمن �لغذ�ئي �لرو�صي �الإمار�تي �الأفريقي �حلدث �الأول من ن�عه 
�لذي ت�صت�صيفه �لدولة يف �إطار جه�دها �لر�مية �إىل تعزيز �أمنها �لغذ�ئي 
�ال�صرت�تيجي و�الإ�صهام يف معاجلة �أزمة �لغذ�ء يف �لعامل من منطلق مبد�أ 

�حلق يف �لغذ�ء للجميع.
و�أكدت معايل �ملهريي يف كلمة خالل �جلل�صة �الفتتاحية للمنتدى - �لذي 
يقام على مدى ي�مني يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي - �أن �الإمار�ت وبف�صل 
و�لتجارة  �لع�ملة  ع�صر  يف   - تــقــدم  �لر�صيدة  لقيادتها  �حلكيمة  �لــروؤيــة 
�لعاملي  �مل�صهد  على  ثقلها  تفر�ض  �لــتــي  �ملت�صارعة  و�لــتــغــري�ت  �لــدولــيــة 
�أهمية مد ج�ص�ر �لتعاون مع كافة دول  باأكمله - مثاال من�ذجيا ر�ئد� يف 
�لعامل لل�ق�ف على �حتياجات �الأمن �لغذ�ئي �مل�صتقبلي لالجيال �لقادمة 

وتفعيل �ملقاربات �لعملية لل�ق�ف على �الحتياجات �لغذ�ئية �لعاملية.
بل  فح�صب..  �لتجاري  للتبادل  مركز�  متثل  ال  �لي�م  �الإمـــار�ت  �إن  وقالت 
�أف�صل  و��صتعر��ض  �لنجاح  وق�ص�ض  وتبادل �خلرب�ت  �ملعرفة  لن�صر  منارة 
�ملمار�صات ومعادالت �البتكار �لر�مية �إىل حتقيق �الأمن �لغذ�ئي �مل�صتقبلي 
وت�حيد �جله�د �لدولية �لهادفة �إىل تاأمني غذ�ء �صحي وم�صتد�م لالأجيال 

�ملقبلة.
و�أ�صافت معاليها �أن حتديا عامليا كق�صية �الأمن �لغذ�ئي �مل�صتقبلي يحتاج 
�إىل حل�ل تق�م على �لتعاون �ملثمر بني �لدول لالرتقاء بالقطاعات �لغذ�ئية 
�لتي ت�صاهم خمرجاتها يف حت�صني معادلة �أمن �لغذ�ء كالزر�عة و�لتجارة 
وتفعيل  �ملائية  �الأحــيــاء  كا�صتزر�ع  �لتقليدية  غري  �الإنتاجية  و�لقطاعات 
�النتاجية  باملنظ�مة  �الرتقاء  يف  خمرجاته  وت�ظيف  �لعلمي  �لبحث  دور 
و�لبحث  �لتط�ير  وجــهــات  �حلــكــ�مــات  تــعــاون  على  تــقــ�م  �لــتــي  �ملتكاملة 
و�لقطاع �خلا�ض وذلك لربط خمتلف �ملجاالت ذ�ت �ل�صلة بتحقيق �الأمن 
�لغذ�ئي �لذي ي�صكل ركيزة �أ�صا�صية يف حتقيق �لتنمية �مل�صتد�مة �ل�صاملة، 
وفق م�صتهدفات �الأجندة �ل�طنية لروؤية �الإمار�ت 2021 ومئ�ية �الإمار�ت 
وتقام  لال�صت�صار�ت  دبــي  تنظمه  �لــذي   - �ملنتدى  �فتتاح  ح�صر   .2071
فعالياته بال�صر�كة مع �ملركز �لرو�صي للت�صدير و�ل�كالة �لرو�صية للتاأمني 
على �لقرو�ض و�ال�صتثمار�ت �خلا�صة بالت�صدير وغرف �لتجارة و�ل�صناعة 
بالدولة و�أهم �لفاعلني �القت�صاديني بالتجارة �لزر�عية - معايل �لك�صندر 
دولة  وزير  �أوكيل�  �أورمي  هرني  ومعايل  �لرو�صي  �لزر�عة  وزير  تكات�ص�ف 
لل�ص�ؤون �خلارجية يف �أوغند� و�صعادة عبد�هلل �صلطان �لع�ي�ض نائب رئي�ض 
�حتاد غرف �لتجارة و�ل�صناعة يف �الإمار�ت رئي�ض جمل�ض �إد�رة غرفة جتارة 
�أعمال  ورجــال  �خلا�ض  �لقطاع  ممثلي  من  كبري  وعــدد  �ل�صارقة  و�صناعة 
�لدورة  مع  فعالياته  تتز�من  �لــذي   - �ملنتدى  ويهدف  �الإعـــالم.  وو�صائل 
�لثالثة و�لع�صرين ملعر�ض �خلليج لالأغذية غلف�د 2018 ويعترب �أحدث 
�إ�صافة ن�عية له - �إىل حتفيز �لتح�ل �لذي يق�ده قطاع �لزر�عة من �أجل 
تعزيز �الأمن �لغذ�ئي و�إغناء �لروة �لزر�عية و�لنه��ض مب�صت�ى �البتكار 

يف هذ� �لقطاع �حلي�ي وتنمية �لعالقات �لتجارية.
ندوة  �صكل  على  عقدت  �لتي   - للمنتدى  �الفتتاحية  �جلل�صة  يف  وحتــدث 
�الأطر�ف  بني  �لزر�عية  �الأعــمــال  لتعزيز  �مل�صت�ى  رفيعة  وز�ريـــة  حــ��ريــة 
�لثالثة �مل�صاركة - معايل �لك�صندر تكات�ص�ف وزير �لزر�عة �لرو�صي �لذي 
�أكد يف كلمة له حتت عن��ن “ �جتاهات �لتعاون بني رو�صيا ودولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ودول �أفريقيا “ �أن رو�صيا متتلك �إمكانات زر�عية �صخمة 
للزر�عة  �ل�صاحلة  �الأر��ــصــي  م�صاحة  يف  عامليا  �لــثــاين  �ملــركــز  حتتل  حيث 
�لرو�صي منا خالل  �لــزر�عــي  �الإنــتــاج  �أن  �إىل  �لــعــذب.. من�ها  �ملياه  وكمية 
�ل�صن��ت �لع�صر �ملا�صية بن�صبة %41 وذلك بف�صل �ل�صيا�صات �لتي �تبعتها 
�الخرى  و�لقطاعات  �لــزر�عــة  قطاع  هــذ�  ت�صجيع  يف  �لرو�صية  �حلك�مة 

�لد�عمة لهذ� �لقطاع �حلي�ي .
من جهته .. �أكد �صعادة عبد�هلل �صلطان �لع�ي�ض نائب رئي�ض �حتاد غرف 
�إد�رة غرفة جتارة و�صناعة  �لتجارة و�ل�صناعة يف �الإمــار�ت رئي�ض جمل�ض 
�ل�صارقة �أن �الإمار�ت تعترب من �لدول �لنم�ذجية �لتي متكنت من حتقيق 
خط��ت ر�ئدة يف جمال تعزيز �أمنها �لغذ�ئي كم�صروع مت���صل وم�صتد�م 
�لباهر  �أبزرها �لنجاح  �إىل عدة ع��مل من  �أن هذ� �الإجنــاز يرجع  معترب� 
جد�  متط�رة  حتتية  بنية  تــ�فــر  ظــل  يف  �لل�ج�صتية  �خلــدمــات  جمــال  يف 
و�حلر�ض على �إ�صر�ك �لقطاع �خلا�ض يف تعزيز �الأمن �لغذ�ئي و�لتخزين 
�الإمــــد�د�ت  حلماية  �لـــدول  مــن  �لعديد  مــع  ��صرت�تيجية  حتالفات  وبــنــاء 
وز�ر�ت  من  �جلهات  جميع  جه�د  ت�صافر  جانب  �إىل  �مل�صتقبلية  �لغذ�ئية 
�حتياطيات  ��صتد�مة  �صمان  �أجــل  من  وخا�صة  قاب�صة  و�صركات  وهيئات 
�الأغذية يف �لدولة وحت�ل �لدولة �إىل مركز حي�ي ال�صتري�د و�إعادة ت�صدير 
باالإ�صافة  �لــكــ��رث  ومناطق  �حلــروب  دمرتها  �لتي  �لبلد�ن  �إىل  �الأغــذيــة 
�لل�ج�صتية وه�  و�آلياته  �لغذ�ئي  �لتحتية لالأمن  �لبنية  �لدولة  دعم  �إىل 
ما رفع مدى جه�زية �الإمــار�ت مل��جهة �لتباينات �جلي��صيا�صية يف عاملنا 
�ملعا�صر و��صتعد�د�تها للتعامل مع �لك��رث �لطبيعية ومكنها من �متالك 
خمزون �حتياطي و�صل�صلة �إمــد�د�ت غذ�ئية قيمة ومهمة ت�صكل �صند� لها 
لعدة �صن��ت. وقال �لع�ي�ض “ جنتمع حتت مظلة هذ� �ملنتدى �ملهم لبحث 
�الأمن  تعزيز  يف  تتمثل  و�لتي  دولنا  �أولــ�يــات  �أبــرز  من  �أولــ�يــة  ومناق�صة 
و�حلر�ض  �ل�صعي  مــن  منطلقني  �لــقــادمــة  ولــالأجــيــال  ل�صع�بنا  �لــغــذ�ئــي 
وم�صتندين  �لتحدي  لهذ�  �حلل�ل  �أجنــع  �إيــجــاد  نح�  �مل�صرتكة  و�مل�صالح 
ت�صهد  �لتي  و�الأخــــ�ة  و�ل�صد�قة  �لــتــعــاون  عــالقــات  مــن  تــاريــخ ط�يل  �إىل 
مزيد� من �لنم� و�الزدهــار و�لتط�ر«. و�أو�صح �لع�ي�ض �أن م�صاركة غرفة 
�الإمار�ت  دولة  روؤيــة  تاأتي متا�صيا مع  �ملنتدى  �ل�صارقة يف  جتارة و�صناعة 
على  �ل�طني  �لغذ�ئي  �أمنها  تعزيز  �إىل  �لر�مية  و�صيا�صتها  �ال�صت�صر�فية 
�ملدى �ال�صرت�تيجي فكانت من �لدول �ل�صباقة يف �إن�صاء وز�رة دولة م�ص�ؤولة 
عن ملف �الأمن �لغذ�ئي �مل�صتقبلي .. م�صيفا �أن م�صاركة �لغرفة يف �ملنتدى 
ك�صريك ��صرت�تيجي جاءت �نطالقا من حر�صها على دعم جه�د �لدولة 
وت�صجيع جمتمع �الأعمال �خلا�ض فيها على لعب دور فاعل يف تعزيز �الأمن 
�لغذ�ئي �لعاملي بكافة �ل�صبل �ملتاحة عرب بناء �ل�صر�كات مع �لدول �ل��عدة 
يف هذ� �ملجال ومن خالل زيادة �ال�صتثمار�ت �لهادفة �إىل تنمية قطاع �لروة 
�لزر�عية و�حلي��نية و�إطالق �ملبادر�ت �مل�صجعة على �إقامة م�صاريع �إنتاجية 
حي�ية و�لتي كان من �أبرزها م�صاركة “ غرفة �ل�صارقة “ يف �صهر ن�فمرب 
 “ “ �مللتقى �ال�صتثماري للروة �حلي��نية  ��صرت�تيجي يف  �ملا�صي كد�عم 
�لذي عقد يف �لعا�صمة �مل�ريتانية ن��ك�ص�ط. و�عترب �لع�ي�ض “ �أن �ملنتدى 
ي�صكل فر�صة �صانحة للدول �مل�صاركة فيه من �أجل �لعمل �مل�صرتك لالرتقاء 
ب��قع �لقطاع �لزر�عي وبحث �صبل �إغناء �لروة �لزر�عية و�حلي��نية من 
خالل حت�صني و�قع �ملنتجني و�مل�صنعني �لزر�عيني ومتكينهم من �ل��ص�ل 
�الأ�ص��ق �ملحلية و�الإقليمية و�لدولية و�لنه��ض مب�صت�ى �البتكار يف  �إىل 
ت�فري �حل��فز  �ال�صتثمار عن طريق  وزيــادة فر�ض  �حلي�ي  �لقطاع  هذ� 
و�ملز�يا �لتي ت�صاعد على جذب رجال ورو�د �الأعمال و�مل�صتثمرين وبالتايل 
�إليه  ن�صب�  �لــذي  �لهدف  حتقيق  �إىل  و�ص�ال  �لتجارية  �لعالقات  تنمية 

جميعا وه� تعزيز �الأمن �لغذ�ئي الأوطاننا .

كّرم الفائزين بجائزة اأبوظبي لالأداء احلكومي املتميز 

ال�سيعري يفتتح فرع »اأبوظبي للتوزيع« يف بوابة ال�سرق مول 
•• اأبوظبي-الفجر:

�صالح  �ــصــيــف  �لــــدكــــتــــ�ر  ـــعـــادة  �ـــص �فـــتـــتـــح 
وكهرباء  مياه  هيئة  عــام  مدير  �ل�صيعري 
بــاالإنــابــة فــرع خــدمــة �ملتعاملني  �أبــ�ظــبــي 
ب��بة  للت�زيع يف  �أب�ظبي  ل�صركة  �جلديد 
�ل�صرق م�ل، بح�ص�ر �صعادة �صعيد حممد 
�أب�ظبي  �ــصــركــة  عــــام  مـــديـــر  �لـــ�ـــصـــ�يـــدي 
�ل�صرياين  علي  عبد�هلل  و�صعادة  للت�زيع، 
باالإنابة،  للت�زيع  �لعني  �صركة  عام  مدير 
�لهيئة وجمم�عة  �مل�ص�ؤولني يف  وعدد من 

�صركاتها.
ويـــاأتـــي تــد�ــصــني �لـــفـــرع �جلـــديـــد يف �إطــــار 
لزيادة  �لـــهـــادفـــة  �لــ�ــصــركــة  ��ــصــرت�تــيــجــيــة 
�لــتــ���ــصــل مــع �جلــمــهــ�ر وتــقــدمي �أف�صل 
�خلدمات للمتعاملني، حيث يتيح لهم �أد�ء 
�ل�صركة،  �ملتعلقة بخدمات  �ملعامالت  كافة 
مثل �صد�د ف��تري �ملياه و�لكهرباء و�إجر�ء�ت 
ت��صيل �خلدمات وطلبات حتديد �حلم�لة 
وم�صادر �لتغذية، وتفتي�ض متديد�ت �ملياه 
�ل�صهاد�ت  خمــتــلــف  و�إ�ــــصــــد�ر  و�لــكــهــربــاء 

�ملتعلقة بخدمات �ل�صركة.
�ل�صيعري  �ــصــيــف  �لـــدكـــتـــ�ر  �ــصــعــادة  وقــــام 
�جلديد  �لــفــرع  �أرجــــاء  يف  تفقدية  بج�لة 

على  وحثهم  �مل�ظفني،  مــن  بعدد  و�لتقى 
�لكفاءة  بــاأعــلــى درجــــات  �لــعــمــل  مــ���ــصــلــة 
يف  �ملتعاملني  تــ�قــعــات  وحتقيق  و�جلــهــد، 
�حلــ�ــصــ�ل عــلــى خــدمــات ممــيــزة ب�صه�لة، 
و�الإ�ــصــهــام يف تعزيز جــ�دة �خلــدمــات �لتي 

تقدمها �ل�صركة ملتعامليها.
مـــن جــانــبــه �أ�ــــصــــار �ـــصـــعـــادة �ــصــعــيــد حممد 
�أب�ظبي  �ــصــركــة  عــــام  مـــديـــر  �لـــ�ـــصـــ�يـــدي 

للت�زيع �أن �فتتاح �ملركز ياأتي تنفيذ�ً لروؤية 
مياه  هيئة  وتطلعات  �لر�صيدة  �حلك�مة 
وكهرباء �أب�ظبي لتقدمي �أف�صل �خلدمات 
للمتعاملني، وفقا الأف�صل �ملمار�صات و�أرقى 
ت�فري  �صرعة  ول�صمان  �لعاملية،  �ملعايري 

�خلدمة �ملطل�بة.
�لدكت�ر  �ــصــعــادة  قــــام  �جلـــ�لـــة  خـــتـــام  ويف 
�مل�ظّفني  بتكرمي  �ل�صيعري  �صالح  �صيف 

�لفائزين بجائزة �أب�ظبي لالأد�ء �حلك�مي 
�ملتميز وهما �ملهند�ض ي��صف حممد قا�صم 
�صيانة  �إد�رة  »مـــديـــر  �حلــ��ــصــنــي  حمــمــد 
للت�زيع  �أبـــ�ظـــبـــي  �ــصــركــة  يف  �لـــكـــهـــربـــاء« 
و�لفائز ب��صام رئي�ض �ملجل�ض �لتنفيذي عن 
فئة »�الإ�صر�ف �الإد�ري«، و�لدكت�ر حمم�د 
�ــصــعــبــة معل�مات  »رئــيــ�ــض  �حلـــــادر  فــــ�زي 
�لفائز  للت�زيع،  �لعني  �صركة  يف  �الأ�ص�ل« 

فئة  عــن  �لتنفيذي  �ملجل�ض  رئي�ض  ب��صام 
باهتمام  �صعادته  و�أ�ــصــاد  �ملبتكر.  �ملــ�ظــف 
حك�مة �أب�ظبي بالك��در �ملتميزة و�ملثابرة، 
حيث ميثل �ل��صام حافز� وعن�صر� م�صجعا 
�ل��جب  �أد�ء  يف  للتناف�ض  �مل�ظفني  لكافة 
وتقدمي  �لــعــمــل  يف  و�البـــــــد�ع  �لــ�ظــيــفــي 
�الرتقاء مب�صت�ى  �صاأنها  �لتي من  �الفكار 

�الأد�ء.

دبي: منتدى ين�ق�ض اال�سرتاتيجي�ت الفع�لة لتطوير ال�سي�حة ال�سحية

»كهرب�ء ومي�ه دبي« تفوز بج�ئزة »اأف�سل �سفقة ع�م 2017 يف ال�سرق االأو�سط للط�قة املتجددة«

ن�سر الوعي ال�سريبي باآليات متنوعة ا�ستنادًا لعوامل الإبداع والبتكار

مبادر�ت  على  و�نعكا�صاتها  �لــعــائــد�ت 
�لقر�ر�ت  و�تــخــاذ  �لعالجية  �ل�صياحة 
�ل�صائبة فيما يتعلق بجدوى �ال�صتثمار 
�لت�ص�يق  وطـــرق  �الأولـــ�يـــات  وحتــديــد 
�لنجاح  وقــيــا�ــض  �لــ�ــصــحــيــة  لــلــخــدمــات 
بال�صياحة  �ملتعلقة  للمبادر�ت  �مل�صتمر 
�ل�صياحة  وتاأثر  تاأثري  ومدى  �ل�صحية 
كالنقل  �الأخــرى  بالقطاعات  �ل�صحية 
و�ل�صيافة  و�التــ�ــصــاالت  و�ملــ���ــصــالت 

وغريها.
�ملنتدى �ن قيا�ض  �مل�صارك�ن يف  و�أو�صح 
�ال�صتثمار يك�ن باملقارنة بني �ل�صلبيات 
�ال�صرت�تيجيات  وو�ــصــع  و�اليــجــابــيــات 
�لفعالة �ملبنية على �لروؤية و�لطم�حات 
و�خلدمات �ملتميزة و�لرتكيز على نقاط 
�لق�ة و�لع��ئد �اليجابية م�ؤكدين على 
�لــبــيــانــات و�ملــعــلــ�مــات يف هذ�  �أهــمــيــة 

�ملجال و�لتي تعد �لنفط �جلديد.
�ملــنــتــدى عــلــى �أهمية  وركــــزت جــلــ�ــصــات 
�ملر�صى  �حـــتـــيـــاجـــات  عـــلـــى  �لـــتـــعـــرف 
للخدمات  وتــ�قــعــاتــهــم  وتــطــلــعــاتــهــم 
�ملـــقـــدمـــة �الأمــــــــر �لــــــذي يــتــطــلــب من 
�لدورية  �ملر�جعات  �ل�صحية  �مل�ؤ�ص�صات 
ملــ�ــصــتــ�ى خــدمــاتــهــا �لــ�ــصــحــيــة ومـــدى 

•• دبي -وام:

�أكــــد �ملــ�ــصــاركــ�ن مبــنــتــدى دبـــي �لعاملي 
هيئة  نظمته  �لــذي  �ل�صحية  لل�صياحة 
�لــ�ــصــحــة بــدبــي ومبــ�ــصــاركــة نــخــبــة من 
و�صع  �أهــمــيــة  و�ملتخ�ص�صني  �خلــــرب�ء 
لتط�ير  �لـــفـــعـــالـــة  �ال�ـــصـــرت�تـــيـــجـــيـــات 
�ل�صياحة �ل�صحية وزيادة �لدخل �ملتاأتي 
تت�صدر  باتت  �لتي  �ل�صناعة  هــذه  مــن 
�ملجال  �ملــتــقــدمــة يف  �لـــــدول  �أولــــ�يــــات 

�لطبي.
و�أ�صار �مل�صارك�ن خالل جل�صات �ملنتدى 
مبدينة  �م�ض  فعالياته  �ختتم  -�لـــذي 
��صت�صر�ف  “ لنعيد  �صعار  جمري� حتت 
�لتجربة “ - �إىل �أهمية تعزيز �لقدر�ت 
جلذب  �ل�صحية  لل�جهات  �لتناف�صية 
�ملر�صى من خالل زيادة �ملن�صاآت �لطبية 
ذ�ت �خلدمات �ملتط�رة و�جل�دة �لعالية 
�ملتميزة  �لطبية  �لكفاء�ت  و��صتقطاب 
�لــتــي تــ�ــصــكــل �لــلــبــنــة �لــرئــيــ�ــصــيــة لهذه 

�ملن�صاآت.
�القت�صادي  �الأثـــر  �ملنتدى  ناق�ض  كما 
على  ذلــك  وقيا�ض  �لعالجية  لل�صياحة 
�ال�صتثمار يف هذ� �ملجال و�أهمية قيا�ض 

لت�قعات  �ال�ــصــتــجــابــة  عــلــى  قـــدرتـــهـــا 
وتطلعات �ملر�صى.

وتطبيق  و�صع  �أهمية  �ملنتدى  وناق�ض 
�أن�صطة  لــقــيــا�ــض  نــظــام مــعــيــاري عــاملــي 
وتـــ�فـــري معايري  �لــ�ــصــحــيــة  �لــ�ــصــيــاحــة 
و�أهمية  �ل�صحية  لل�جهات  وم�صت�ى 
جــمــع �لــبــيــانــات �ملــتــعــلــقــة بــهــذ� �ملجال 

و�أول�يات  �هتمامات  يت�صدر  بات  �لذي 
�لدول �ملتقدمة.

كــمــا نــاقــ�ــض �ملــنــتــدى -�لــــذي �ــصــارك به 
500 خبري ومتخ�ص�ض من  �أكر من 
�ل�صحية  و�ل�صياحة  �ل�صحة  قطاعي 
على مـــد�ر يــ�مــني- عـــدد� مــن �ملحاور 
�ل�صحية  �ل�صياحة  مب�صتقبل  �ملتعلقة 

للهيئة  �لر�صمية  �الجتماعي  �لت���صل 
�مل��قع  تــد�ولــه مــن خــالل كافة  كما مت 
�أ�صا�صي  ب�صكل  يهدف  حيث  �الإخــبــاريــة، 
بجانب  �خلا�صة  �ملفاهيم  تب�صيط  �إىل 
هام من �جل��نب �لت�صريعية ل “�صريبة 
�لقيمة �مل�صافة “ وه� جانب �الإعفاء�ت 
للجميع  �ال�ــصــتــيــعــاب  �ــصــهــلــة  ويــجــعــلــهــا 

باأ�صل�ب �صيق وجذ�ب.
�أو�صح  �لفيدي�  �أن  �إىل  �لهيئة  و�أ�ــصــارت 
�أن هناك 10 �صر�ئح �أ�صا�صية من �ل�صلع 
 5 �ل  لن�صبة  خا�صعة  غــري  و�خلــدمــات 
�ملا�صي  يناير  بــد�يــة  منذ  �ملطبقة   %

بهدف  و�خلـــدمـــات  �لــ�ــصــلــع  عــلــى معظم 
�الإيـــر�د�ت �حلك�مية  �مل�صاهمة يف زيــادة 
�لتي تجُخ�ص�ض لتغطية تكاليف �خلدمات 
يف  �لرفاهية  م�صت�يات  وزيــــادة  �لــعــامــة 

�ملجتمع �الإمار�تي.
�ل�صلع  فـــاإن  �لــتــ�عــ�ي  للفيدي�  ووفــقــاً 
�خلا�صعة  غــــري  �لـــعـــ�ـــصـــر  و�خلـــــدمـــــات 
�ل�صلع  تـــ�ـــصـــديـــر  تــ�ــصــمــل  لــلــ�ــصــريــبــة 
�إجر�وؤها  يتم  ال  �لتي  �ملالية  و�خلدمات 
عم�لة  �أو  خ�صم  �أو  �صريح  ر�صم  مقابل 
مماثل  نــ�ع  مــن  مقابل  �أي  �أو  ح�صم  �أو 
وبع�ض  و�لركاب  لل�صلع  �لــدويل  و�لنقل 

و�ملباين  �ال�صتثمارية  �لثمينة  �ملــعــادن 
�لتعليمية  �خلــدمــات  وبع�ض  �ل�صكنية 
وبع�ض خدمات �لرعاية �ل�صحية وعق�د 
�لف�صاء  و�الأر��صي  �حلياة  على  �لتاأمني 

و�لنقل �ملحلي للركاب. 
�أن  لل�صر�ئب  �الحتــاديــة  �لهيئة  و�أكــدت 
�إطـــــالق �لــفــيــديــ� �جلـــديـــد جـــاء �صمن 
�ل�صر�ئبي  �لــ�عــي  لن�صر  �لهيئة  خطة 
�ملــجــتــمــع مبختلف  �أفــــــــر�د  كـــافـــة  بــــني 
ـــاأتـــي هــــذه �الآلـــيـــات  ثــقــافــاتــهــم حــيــث ت
��صرت�تيجية  �صمن  للت�عية  �ملتن�عة 
�لتقنيات  ـــل  �أفـــ�ـــص لــتــطــبــيــق  �لـــهـــيـــئـــة 

�لعاملية “ت�م�ص�ن رويرتز” وهي جملة 
�مل�صاريع  وحتليل  متابعة  يف  متخ�ص�صة 
للم�صاريع  و�ل�صفقات  �ملالية  و�لبيانات 

على م�صت�ى �لعامل.
�ــصــعــيــد حمــمــد �لطاير  �ــصــعــادة  وتــ�ــصــلــم 
�لع�ص� �ملنتدب �لرئي�ض �لتنفيذي لهيئة 
كــهــربــاء ومــيــاه دبـــي �جلـــائـــزة بح�ص�ر 
�لتنفيذي  �لنائب  �صلمان  �ملهند�ض وليد 
للرئي�ض لقطاع تط�ير �الأعمال و�لتميز 

وفريق عمل �مل�صروع.
لروؤية  حتقيقاً  �لطاير”  �ــصــعــادة  وقـــال 

ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صم�  �صاحب 
نــائــب رئــيــ�ــض �لــدولــة رئي�ض  �آل مــكــتــ�م 
جمــلــ�ــض �لــــــ�زر�ء حــاكــم دبـــي رعــــاه �هلل 
�لتي ت�صكل نرب��صاً نهتدي به يف م�صرية 
�لتميز و�الإجناز�ت �لغري م�صب�قة �لتي 
جه�دها  يف  �لــهــيــئــة  ت�صتمر  حــقــقــنــاهــا 
�لتنمية  ب�صكل فعال يف م�صرية  لت�صاهم 
ح�صدنا  حــيــث  �لـــدولـــة  يف  �ملــ�ــصــتــد�مــة 
170 جــائــزة حملية وعاملية  �أكــر مــن 

مرم�قة يف �آخر ثالث �صن��ت«.
فـــخـــ�رون  “نحن  �ـــصـــعـــادتـــه  ـــــاف  و�أ�ـــــص

بــاحلــ�ــصــ�ل عــلــى هــــذه �جلــــائــــزة �لتي 
�لعاملية  �جلــ��ئــز  جمم�عة  �إىل  ت�صاف 
م�صاريع  عليها  ح�صلت  �لــتــي  �ملــرمــ�قــة 
مكت�م  �آل  ر��ــــصــــد  بــــن  حمـــمـــد  جمـــمـــع 
لــلــطــاقــة �لــ�ــصــمــ�ــصــيــة �لــــــذي يـــعـــد �حد 
للطاقة  دبــــي  ��ــصــرت�تــيــجــيــة  مـــ�ـــصـــار�ت 
�أكرب  �ملجمع  ويعترب   .2050 �لنظيفة 
�لعامل يف  �ل�صم�صية يف  �لطاقة  م�صاريع 
�الإنتاجية  قدرته  و�صت�صل  و�حــد  م�قع 
�ىل 5000 ميجاو�ت بحل�ل 2030«.

“بروجكت فاينان�ض  وتعد ج��ئز جملة 

�جل��ئز  مـــن  و�حـــــدة  �نرتنا�ص�نال” 
�ملــرمــ�قــة عــاملــيــاً ومتــنــح بــ�ــصــكــل �صن�ي 
و�مل�صاريع  و�مل�ؤ�ص�صات  �الأفــــر�د  لتكرمي 
و�ل�صفقات  �الجنـــاز�ت  �أف�صل  �أ�صحاب 
�ملالية على م�صت�ى �لعامل. ويتم تدقيق 
�لعاملني  �ل�صحفيني  قبل  من  �جل��ئز 
م�صتقلة  �صخ�صيات  جانب  �إىل  باملجلة 
ويرت�وح  �ل�صناعة.  يف  �مل�صت�ى  رفيعة 
ترت�صح  �لــتــي  �ل�صفقات  عــدد  مت��صط 
 350 �إىل   300 مــن  عــام  كــل  للج��ئز 

�صفقة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�صر�ئب’  �الحتــاديــة  ‘�لهيئة  �أطلقت 
م�جه  جديد  وتثقيفي  تــ�عــ�ي  فيدي� 
للم�صتهلكني ومتلقي �خلدمات للتعرف 
�خلا�صعة  غــري  و�خلــدمــات  �ل�صلع  على 
لــ�ــصــريــبــة �لــقــيــمــة �ملـــ�ـــصـــافـــة �لـــتـــي مت 
تطبيقها ك�صريبة ��صتهالك يف �الإمار�ت 
�عتبار�ً من بد�ية �لعام �حلايل بن�صبة 5 

و�خلدمات. �ل�صلع  �أغلب  % على 
�لت�ع�ي  �لفيدي�  وميكن �الطالع على 
�لق�صري عرب �مل�قع �الإلكرتوين للهيئة 
https://tax.  : �لر�بط  من خالل 
gov.ae/ar/videos/vat-

م��قع  وعـــرب    ar22-AR.mp4

•• دبي-وام:

بجائزة  دبــي  ومــيــاه  كهرباء  هيئة  فــازت 
2017 يف �ل�صرق  عام  �صفقة  “�أف�صل 
�ملتجددة”  للطاقة  و�أفــريــقــيــا  �الأو�ــصــط 
جممع  من  �لثالثة  �ملرحلة  م�صروع  عن 
للطاقة  مكت�م  �آل  ر��ــصــد  بــن  “حممد 
ميجاو�ت   800 بـــقـــدرة  �ل�صم�صية” 
 PV �لكهرو�ص�ئية  �الألــــ��ح  بتقنيات 
فاينان�ض  “بروجكت  جمــلــة  قــبــل  مـــن 
�الأنباء  ل�كالة  �لتابعة  �نرتنا�ص�نال” 

�إىل  ��صتناد�ً  �لهيئة  بخدمات  لالرتقاء 
من  و�نطالقاً  و�البتكار  �الإبــد�ع  ع��مل 
�ملتعاملني  كافة  الحتياجات  و��صح  فهٍم 

مبا يلبي رغباتهم.
خطة  �إطــالقــهــا  عــن  �لهيئة  �أعلنت  كما 
�ل�صريبي  �لــــ�عــــي  لــنــ�ــصــر  مــتــكــامــلــة 
خالل  من  �ملعنية  �جلهات  مع  بالتعاون 
�خلدمات  ومتلقي  �مل�صتهلكني  تعريف 
بكافة فئاتهم وكذلك قطاعات �الأعمال 
بحق�ق وو�جبات كل طرف �صمن �لنظام 
 6 �إطالق  �ل�صريبي �الإمار�تي حيث مت 
�ل�صريبة  ب�صاأن  ق�صرية  كرت�نية  �أفالم 
�مل�صافة  �لــقــيــمــة  و�ــصــريــبــة  �النــتــقــائــيــة 
�الإمار�ت  يف  �ل�صر�ئب  تطبيق  و�أهــد�ف 

باللغتني �لعربية و�الإجنليزية.

�ل�صياحة  يف  �لــتــقــنــيــة  ــــطــــ�ر�ت  ــــت و�ل
و�لرعاية  �ل�صحي  و�لتاأمني  �ل�صحية 
�لقطاع  بني  �ل�صر�كة  و�أهمية  �ل�صحية 
�حلــــكــــ�مــــي و�خلـــــا�ـــــض ومــــكــــانــــة دبـــي 
و�مل�ؤثرين  �ل�صحية  لل�صياحة  ك�جهة 
�العالمي  �مل�صهد  وقــيــادة  �العالميني 

و�لرتويجي.

ت�سمل 10 �سرائح اأ�سا�سية

% االحت�دية لل�سرائب تطلق فيديو توعوي لتعريف امل�ستهلكني ب�ل�سلع واخلدم�ت غري اخل��سعة لن�سبة 5 
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املال والأعمال

بنوك االإم�رات االأوىل خليجي� ب�أ�سول 
2017 خالل  دوالر  ملي�ر   734

•• اأبوظبي-وام:

دول  م�صت�ى  على  �الأول  �ملركز  ت�صدر  �الإمـــار�ت  دولــة  يف  �لبن�ك  و��صلت 
جمل�ض �لتعاون �خلليجي خالل �لعام 2017 ،وقفز �إجمايل ��ص�لها �ىل 
734 مليار دوالر”نح�2.693 تريلي�ن درهم” بزيادة قدرها 14 مليار 
دوالر” 51.4 مليار درهم” مقارنة 720 مليار درهم “2.642 تريلي�ن 

درهم” يف �لربع �لثالث من �لعام ذ�ته .
وجاء ت���صل ت�صدر �لبن�ك �لعاملة يف �لدولة للمركز �الول للعام �لثالث 
بالنم�  “و�م” مدع�مة  �المــار�ت  �نباء  �لت��يل بح�صب م�صح ل�كالة  على 
�لذي حققته رغم حالة �لتباط�ؤ �لتي �صهدها �لقطاع على م�صت�ى �ملنطقة 
و�لعامل ب�صكل. وجاء �جلهاز �مل�صريف يف �ململكة �لعربية �ل�صع�دية باملركز 
�لثاين من حيث قيمة �الأ�ص�ل و�لتي بلغت 615 مليار دوالر تاله �جلهار 
212 مليار دوالر ثم  �مل�صريف يف دولة �لك�يت �لذي و�صلت قيمة ��ص�له 
مان 82 مليار  بن�ك مملكة �لبحرين بنح� 189 مليار دوالر و�صلطنة عجُ
�لبن�ك  مع  مقارنة  �ل�صد�رة  على مركز  �الأول  �أب�ظبي  بنك  وحاز  دوالر. 
�خلليجية �الأخرى يف كافة �مل�ؤ�صر�ت ومنها قيمة �الأ�ص�ل �لتي و�صلت يف 
نهاية �لعام �ملا�صي 182 مليار دوالر و�لقيمة �ل�ص�قية �ملرتفعة �ىل م�صت�ى 

3 مليار�ت دوالر. نح�  بلغت  �لتي  �الأرباح  و�صايف  دوالر  مليار   30.4
دوالر يف حني  مليار   118 �ل�صع�دي  �الأهلي  �لبنك  ��ص�ل  قيمة  وو�صلت 
�لك�يت  بنك  تــاله  دوالر  مليار   29.3 الأ�صهمه  �ل�ص�قية  �لقيمة  بلغت 
�ل�طني بنح� 86 مليار دوالر وبقيمة �ص�قية 14.3 مليار دوالر و�لبنك 
 ”2017 �صبتمرب  �صهر  “يف  دوالر  مليار   34 �لبحريني  �ملتحد  �الأهــلــي 
ماين 29 مليار دوالر  وقيمة �ص�قية 5.8 مليار دوالر ثم بنك م�صقط �لعجُ

�لذي و�صلت قيمته �ل�ص�قية 2.8 مليار دوالر.

» التقنية العلي� « تد�سن اأول اأك�دميية 
متخ�س�سة يف »�سريبة القيمة امل�س�فة«

•• اأبوظبي -وام: 

د�صنت كليات �لتقنية �لعليا - ممثلة يف مركز �لتف�ق لالأبحاث �لتطبيقية 
و�لتدريب “�صريت” وبالتعاون مع وز�رة �ملالية - “�أكادميية �صريبة �لقيمة 
وذلك متا�صيا مع تطبيق �لدولة ل�صريبة �لقيمة �مل�صافة منذ  �مل�صافة” 

مطلع �لعام �حلايل.
ومتثل �الأكادميية - �لتي تعد �الأوىل يف هذ� �ملجال - جهة ر�صمية معتمدة 
�إىل  ملنح �مل�ؤهالت �ملهنية و�إعد�د �ملخت�صني يف �ملجال �ل�صريبي باالإ�صافة 

دورها يف �لتدريب و�لت�عية �ملجتمعية بالنظام �ل�صريبي.
�ل�صام�صي  عبد�للطيف  �لدكت�ر  �صعادة   .. �الأكادميية  تد�صني  حفل  ح�صر 
وكيل  �خلــ�ري  حاجي  ي�ن�ض  و�صعادة  �لعليا  �لتقنية  كليات  جممع  مدير 
باالإنابة  �ملالية  د�ئــرة  وكيل  �الأحبابي  و�صعادة عبد�هلل م�صلح  �ملالية  وز�رة 
و�لدكت�ر حممد بكه �لرئي�ض �لتنفيذي ملركز �لتف�ق لالأبحاث �لتطبيقية 

و�لتدريب “�صريت” وعدد من �مل�ص�ؤولني و�ل�صركاء �ال�صرت�تيجيني.
�لتابع  �صريت  مركز  ت�جه  �أهمية  �ل�صام�صي  عبد�للطيف  �لدكت�ر  و�أكــد 
لكليات �لتقنية �لعليا الإطالق “ �أكادميية �صريبة �لقيمة �مل�صافة” و�لتي 
“�صريبة  تطبيق  بعد  بــالــدولــة  �القت�صادية  �ملــتــغــري�ت  مــع  متا�صيا  تــاأتــي 
2018 حيث  يناير  �الإمـــار�ت منذ مطلع  الأول مرة يف  �مل�صافة”  �لقيمة 

تدعم هذه �ل�صريبة جه�د �لدولة يف تعزيز �القت�صاد �ل�طني.
وذكر �أن تطبيق �صريبة �لقيمة �مل�صافة فر�صت متغري�ت وظيفية ووج�د 
�ىل  باالإ�صافة  �ل�صريبية  �لتعامالت  يف  بــاخلــربة  تتمتع  لكفاء�ت  حاجة 
�حلاجة ملزيد ن�صر �ل�عي بني �مل�ؤ�ص�صات و�الأفر�د ح�ل طبيعة هذه �لقيمة 

�مل�صافة.
و�أ�صاف �أن كليات �لتقنية �لعليا ممثلة يف “�صريت” حر�صت على لعب دور 
فاعل من خالل �إطالق �أكادميية �صريبة �لقيمة �مل�صافة لتلبي �حتياجات 
�ص�ق �لعمل من �لكفاء�ت �مل�ؤهلة مبا يدعم حتقيق �لروؤى �ل�طنية حيث 
�صت�صاهم هذه �الأكادميية يف طرح م�ؤهالت مهنية وفق معايري عاملية الإعد�د 
كفاء�ت للعمل ك�كيل �صر�ئب و�خت�صا�صي �صر�ئب معتمد باالإ�صافة �ىل 
تقدمي بر�مج تدريبية للم�ظفني �ملعنيني باالأم�ر �ل�صريبية يف خمتلف 
ح�ل  وتنفيذية  ت�ع�ية  عمل  ور�ــض  تقدمي  وكــذلــك  بــالــدولــة  �لقطاعات 

تطبيق �صريبة �لقيمة �مل�صافة.
من جانبه .. عرب �صعادة ي�ن�ض حاجي �خل�ري وكيل وز�رة �ملالية عن �صعادته 
�لتطبيقية  �الأبــحــاث  مركز  يف  ممثلة  �لعليا  �لتقنية  كليات  مع  بالتعاون 
و�لتدريب “�صريت” يف تد�صني �أكادميية �صريبة �لقيمة �مل�صافة مما يدعم 
جه�د �لدولة يف �لتعريف ون�صر �ل�عي ح�ل �ل�صريبة يف �ملجتمع و�إعد�د 
خمتلف  يف  �ملالية  و�ملتغري�ت  �لتح�الت  الإد�رة  �مل�ؤهلة  �ل�طنية  �لكفاء�ت 
تعزيز  يف  كبرية  �أهمية  ذلــك  ميثل  حيث  �ل�صريبة  تطبيق  مع  �مل�ؤ�ص�صات 
و�الإلتز�م  �ل�صريبية  ناجح مع م�ص�ؤولياتها  ب�صكل  تعامل خمتلف �جلهات 

بذلك وفق �لالئحة �لتنفيذية ل�صريبة �لقيمة �مل�صافة.
لنح�  حــاجــة  لدينا  �مل�صافة  �لقيمة  �صريبة  تطبيق  مــع  �أنـــه  �إىل  ــار  و�أ�ــص
�ل�طنية  �لكفاء�ت  ت�فري  يف  �صت�صاهم  �الأكادميية  وهــذه  وظيفة   3400
ل�صغل هذه �ل�ظائف و�لتي �صيك�ن للملتحقني بها فر�ض �أكرب للت�ظيف 

يف �ص�ق �لعمل.
و�عترب �صعادة وكيل وز�رة �ملالية �أن هذ� �لتعاون بني وز�رة �ملالية وم�ؤ�ص�صة 
تعليمية عريقة ككليات �لتقنية �لعليا من خالل مركز “�صريت” �إمنا يعك�ض 
�ملتغري�ت و�مل�صتجد�ت و�مل�صاهمة  �لذي تلعبه مل��كبة  �لكليات بالدور  وعي 
�لتنمية  �لــدولــة يف جمـــاالت  جــهــ�د  ودعـــم  �ل�طنية  �لــتــ�جــهــات  تعزيز  يف 
�مل�صت�ى  �مل�صافة �ال�صتد�مة على  �لقيمة  �القت�صادية حيث تدعم �صريبة 
كافة  ل�صالح  م�صتقبال  �حلك�مية  �خلــدمــات  �أف�صل  وت�فري  �القت�صادي 
�فر�د �ملجتمع. من جهته .. �أو�صح �لدكت�ر حممد بكه �لرئي�ض �لتنفيذي 
باأهد�ف  �إطار وعي  �مل�صافة جاءت يف  �أكادميية �صريبة �لقيمة  �أن  ل�صريت 
�حلك�مة �الحتادية و�خلطة �ال�صرت�تيجية ل�ز�رة �ملالية 2021/2017 
وكذلك روؤية �أب�ظبي 2030 لتن�يع م�صادر �لدخل وتقليل �العتماد على 
�ملعنية  �لعاملية  و�الأ�ص�ض  �ملعايري  وفــق  �الأكادميية  تاأ�صي�ض  مت  كما  �لنفط 
بال�صر�ئب حيث تقدم �الأكادميية ثالث م�صت�يات من �لتعليم و�لتدريب 
ت�صمل تقدمي �ل�صهاد�ت �ملهنية الإعد�د �ملتخ�ص�صني يف �لعمل �ل�صريبي و 
بر�مج �لتدريب و�لتاأهيل للم�ظفني باالإ�صافة �ىل ور�ض �لعمل �لتنفيذية 
لديها  �الأكادميية  �أن  و�أ�صاف  �ل�صريبي.  �لنظام  تطبيق  ح�ل  و�لت�ع�ية 
�لتخ�ص�ض  يف  تتدرج  تدريبية  وحــد�ت   8 يت�صمن  متكامل  در��صي  منهاج 
�صمن �إطار �لكفاءة �ملهنية �ل�صريبية و�لتي ت�صتمل على �الإطار �لقان�ين 
�ملعقدة  و�ل�صيناري�هات  �ل�صريبية  و�ملحا�صبة  �الإمــار�ت  لدولة  �ل�صريبي 
لتطبيق �صريبة �لقيمة �مل�صافة و�أخالقيات �لعمل و�ل�صل�ك �ملهني و�إد�رة 
�ملخاطر �ل�صريبية و �المتثال و�أمتتة �لنظم �ل�صريبية وحتليل �لبيانات 

و�لتدقيق �ل�صريبي و�المتثال و�لبيانات و�لتقارير.

يف اإطار تاأهيل قيادات اإماراتية �سابة

بدور الق��سمي ت�سدر قرارًا برتقية حممد امل�سرخ 
اإىل من�سب املدير التنفيذي لـ » ا�ستثمر يف ال�س�رقة«

•• ال�شارقة-الفجر:

بــنــت �صلطان  بــــدور  �لــ�ــصــيــخــة  ـــدرت  �أ�ـــص
�ل�صارقة  هـــيـــئـــة  رئـــيـــ�ـــض  �لـــقـــا�ـــصـــمـــي، 
قر�ر�ً  “�صروق”،  و�لتط�ير  لال�صتثمار 
�إد�رياً برتقية حممد جمعة �مل�صرخ، �إىل 
�ل�صارقة  �لتنفيذي ملكتب  �ملدير  من�صب 
لال�صتثمار �الأجنبي �ملبا�صر “��صتثمر يف 

�ل�صارقة”، �لتابع للهيئة.
للجه�د  تــقــديــر�ً  �ملــ�ــصــرخ  ترقية  وتــاأتــي 

»املن�سة الع�ملية االبتك�رية 2018« ت�ستعر�ض جمموعة من منتج�ت االقت�س�د االإ�سالمي املتميزة

االحت�د للطريان ت�سيف رحلة يومية ث�نية اإىل روم�

�ل�ر�صة  ��صتعر�صت  ذلــك،  �إىل  وباالإ�صافة 
تتطلب  ال  �لــتــي  �ال�صتبد�ل”  “�صك�ك 
��ــصــتــخــد�م �أ�ـــصـــ�ل �لــبــنــك، كــمــا �أنــهــا قابلة 
مرتفع  �ئــتــمــاين  ت�صنيف  وذ�ت  لــلــتــد�ول 
ي�صمح  �إ�ــــصــــايف  عـــائـــد  بــتــحــقــيــق  وتــ�ــصــمــح 
�أن  وميــكــن  �الإ�ــــصــــد�ر  تــكــالــيــف  بتخفي�ض 
يــحــقــق ربــحــاً �ــصــافــيــاً لــلــبــنــك، حــيــث جرى 
تط�يرها من قبل فريق من �خلرب�ء لدى 
�لبنك �الإ�صالمي للتنمية بالتعاون مع بن�ك 
��صتثمارية دولية، وذلك بعد م��فقة �لهيئة 
�الأ�صا�صي  �لــهــيــكــل  عــلــى  للبنك  �لــ�ــصــرعــيــة 

لل�صك�ك و�للجان �لفنية �ملخت�صة.
و�أكــــد نــا�ــصــر �ملــــدين مــ�ــصــاعــد �ملــديــر �لعام 
�لدور  على  دبــي،  مبطار  �حلــرة  �ملنطقة  يف 
“�ملن�صة  تــلــعــبــه  �لــــذي  و�لـــهـــام  �الإيـــجـــابـــي 
�القت�صاد  ملــنــتــجــات  �البـــتـــكـــاريـــة  �لــعــاملــيــة 
م�صرية  يف  �الإ�صهام  خالل  �الإ�صالمي” من 
و�القت�صاد  عــام  ب�صكل  �لــ�طــنــي  �القت�صاد 
�الإ�صالمي ب�صكل خا�ض، ك�نها تدعم �إطالق 
�آليات  مبختلف  ترتقي  وخــدمــات  منتجات 
�خلدمات  ومنظ�مة  �الإ�صالمي  �القت�صاد 
�لنم�  يـــدعـــم  �الإ�ــــصــــالمــــيــــة، مبــــا  �ملـــالـــيـــة 
بفعل  �لقطاع  هــذ�  ي�صهده  �لــذي  �مل�صطرد 
يف  و�مل�صتهلكني  للمتعاملني  �ملتز�يدة  �لثقة 

�ملنتجات �مل�صرفية �الإ�صالمية. 
تدعم  �ملـــنـــ�ـــصـــة  �أن  �إىل  �ملـــــــدين  و�أ�ــــــصــــــار 
“��صرت�تيجية د�فز� لالقت�صاد  م�صتهدفات 
ت�جهات  ثــالثــة  تــ�ــصــم  �لــتــي  �الإ�صالمي” 

رئي�صية و�صعت بعد در��صة �صاملة ومعمقة 
�الإ�صالمي،  �القــتــ�ــصــاد  �ــصــ�ق  الحــتــيــاجــات 
�ال�صتثمار�ت  بهدف جذب مزيد من  وذلك 
�القت�صاد  قطاعات  �إىل  �ملبا�صرة  �الأجنبية 
�الإ�صالمي و��صت�صر�ف �لفر�ض �ال�صتثمارية 
يف هذ� �ملجال، و�لتي تتطلب بيئة تنظيمية 
و�إجر�ئية متميزة، ف�صاًل عن خدمات تدعم 
تعمل  مــا  وهـــ�  �لــعــاملــيــني  �مل�صتثمرين  ثــقــة 
دعــم هذه  ت�فريها من خــالل  �ملن�صة على 

�مل�صاريع.
من جانبه، رّكز عبد�هلل حممد �لع�ر، �ملدير 
�القت�صاد  لــتــطــ�يــر  دبـــي  ملــركــز  �لــتــنــفــيــذي 
�ال�صالمي، يف خطابه على �صكلني �أ�صا�صيني 
�بتكار  هـــ�  “�الأول  قـــائـــاًل:  �البـــتـــكـــار،  مـــن 
منتجات جديدة مل تكن معروفة من قبل، 
وهـــذ� �ل�صكل يف غــايــة �الأهــمــيــة الأنـــه مينح 
طرح  يف  كــبــري�ً  �صبقاً  �الإ�ــصــالمــي  �القت�صاد 
و�صط  تناف�صيته  ويعزز  للجمه�ر  �ملنتجات 
من  �لثاين  �ل�صكل  �أما  �لتقليدية.  �الأ�ص��ق 
�البتكار�ت �لذي ن�صعى �إليه فه� �البتكار يف 
�ملنتجات  �صياغة  �إعــادة  يعني  مبا  �لغايات، 
و�لنم�  �ال�صتد�مة  ت�صبح  بحيث  �لقائمة 
غايتها  و�الجتماعية  �القت�صادية  و�لعد�لة 

�الأوىل و�لنهائية«. 
�لثالثة:  �ملــنــتــجــات  مــتــنــاواًل  �لـــعـــ�ر  وقــــال 
�ال�صتبد�ل  �ــصــكــ�ك  عـــن  نــتــحــدث  عــنــدمــا 
�الئتمانية  و�لبطاقات  �ل�قفي  و�ل�صندوق 
�الأ�ص��ق  يف  م�ج�دة  �ملنتجات  فهذه  �ملرنة، 

مـــنـــذ زمـــــن لـــكـــن مــــن حـــيـــث �لـــغـــايـــة فهي 
جــديــدة و�بــتــكــاريــة بــاملــطــلــق. وهـــذ� �ل�صكل 
من �البتكار يعترب حت�اًل ن�عياً يف وظيفة 
�أدو�ت �ال�صتثمار و�لتم�يل و�إد�رة �لعمليات 

�القت�صادية يف �الأ�ص��ق.
و�أ�ــــصــــاف: �إن هـــذ� �لـــنـــ�ع مـــن �البــتــكــار يف 
�القت�صاد  ثقافة  ج�هر  عن  يعرّب  �لغايات 
�لعمليات يف  �الإ�صالمي وعن نظرته ملجمل 
�القت�صاد  هــذ�  �أن  على  دليل  وهــ�  �لــ�ــصــ�ق، 
�القت�صادي  �لعمل  ب��صلة  لت�ص�يب  جــاء 

وحت�يلها من �لنخب�ية �إىل �الجتماعية.
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �له�ميل  �صلطان  و�أكــد 
�إن  �الإ�ــصــالمــي  لالقت�صاد  �لــعــاملــي  للمركز 
جه�دها  تكر�ض  �البتكارية  �لعاملية  �ملن�صة 
�أ�ــصــا�ــصــيــة لــرت�ــصــيــخ ثقافة  لــتــكــ�ن دعـــامـــة 
متكاملة  كــمــنــهــجــيــة  ـــــــــد�ع  و�الإب �البـــتـــكـــار 
�الإ�صالمي  �القت�صادي  مبنظ�مة  لالرتقاء 
وذلك  �مل�صت�يات،  �أعلى  �إىل  بها  و�ل��ص�ل 
لتحقيق  �البـــتـــكـــار  ��ـــصـــتـــخـــد�م  خــــالل  مـــن 

�قت�صاد متكامل وم�صتد�م.
با�صتمر�ر  �ــصــعــادتــه  عــن  �لــهــ�ميــل  و�أعـــــرب 
و�ل�صركاء  “د�فز�”  مـــع  �ملــثــمــر  �لـــتـــعـــاون 
تفاعلية  مــنــ�ــصــة  خلــلــق  �ال�ــصــرت�تــيــجــيــني 
�لقر�ر  �صناع  بني  �لت���صل  ج�ص�ر  لت�ثيق 
و�ملــ�ــصــ�ؤولــني �حلــكــ�مــيــني و�لــقــائــمــني على 
�آلية  وو�ــصــع  و�ملــالــيــة،  �القت�صادية  �ملن�صاآت 
لتمكني  وذلـــك  �ملــبــدعــني  لتحفيز  حمـــددة 
�ملتغري�ت  �لــعــاملــي مــن مــ��كــبــة  �القــتــ�ــصــاد 

•• دبي-الفجر: 

“�ملن�صة  مــن  �لــثــالــثــة  �لــــدورة  ��صتعر�صت 
�القت�صاد  ملــنــتــجــات  �البـــتـــكـــاريـــة  �لــعــاملــيــة 
من  جمـــمـــ�عـــة   ،”2018 �الإ�ـــــصـــــالمـــــي 
و�ملـــبـــتـــكـــرة يف جمال  �ملــنــتــجــات �جلــــديــــدة 
�القت�صاد �الإ�صالمي، مبا يدعم م�صتهدفات 
“دبي عا�صمة عاملية لالقت�صاد �الإ�صالمي”، 
�لتنمية  ركــائــز  مــن  �أ�صا�صية  ركــيــزة  وجعله 
تنظيم  وجـــــاء  �ملـــ�ـــصـــتـــد�مـــة.  �القـــتـــ�ـــصـــاديـــة 
�حلرة  �ملنطقة  �صلطة  قــبــل  مــن  �لفعالية 
�لعاملي  و”�ملركز  “د�فز�”  دبــــي  مبـــطـــار 
مركز  مــن  بــدعــم  �الإ�صالمي”،  لالقت�صاد 
�الإ�صالمي وبرعاية  دبي لتط�ير �القت�صاد 
من �صركة �ل�صك�ك �ل�طنية و�لبنك �الأهلي 
لــتــكــ�ن مــنــ�ــصــة لتحفيز  �لـــتـــجـــاري، وذلــــك 
�البتكار و�الإبد�ع تدعم مكانة �لدولة ودبي 

�لر�ئدة يف جمال �القت�صاد �الإ�صالمي. 
و�ــصــارك يف �لــ�ر�ــصــة �لــتــي �أقــيــمــت يف فندق 
�مل�ص�ؤولني  مــن  عــدد  دبي”  حياة  “جر�ند 
�خلرب�ء و�ملط�رين ونخبة من �ملتخ�ص�صني 
و�ملـــعـــنـــيـــني، حــيــث ��ــصــتــعــر�ــصــت عــــــدد�ً من 
�إطالقها  �لــتــي جـــرى  �ملــنــتــجــات �جلـــديـــدة 
دعـــمـــاً لــالقــتــ�ــصــاد �الإ�ـــصـــالمـــي عــاملــيــاً، من 
�لتي  �ملرنة”  �الئتمانية  “�لبطاقات  بينها 
�لتم�يل  عمليتي  بــني  �جلــمــع  عــلــى  تعمل 
و�ال�صتثمار، بحيث ميكن حلاملها �حل�ص�ل 
�لبطاقة  ر�صيد  يف  ي�صتخدم  متــ�يــل  على 
ذ�  ��صتثماريا  ح�صابا  يعد  �لــذي  �الئتمانية 
ت�صتخدم  �لــذي  بالقدر  يتاأثر  متغري  عائد 
فيه �لبطاقة، مبا يلتزم باالأحكام و�ل�ص��بط 

�ل�صرعية لعمليتي �لتم�يل �ال�صتثمار.
“�ل�صندوق  م�صروع  �أي�صاً  �ل�ر�صة  وناق�صت 
مفه�م  تط�ير  على  يق�م  �لــذي  �ل�قفي” 
�الأ�صل �مل�ق�ف وربطه باالأنظمة و�ملنتجات 
�ملالية �حلديثة مع �اللتز�م مبعنى �ل�قف يف 
�لفقه �الإ�صالمي �لذي ي�صمل �ال�صتمر�رية 
و�لنماء وتن�يع قاعدة �مل�صتفيدين منه كّماً 
�صيء  ب�قف  للمتعاملني  ي�صمح  �إذ  وكيفاً. 
�إد�رتــه ب�ص�رة �حرت�فية  من �ملــال، لتجري 
�ملنتجات  غري تقليدية جتمع بني عدد من 
�الآجال  وخمتلفة  �ملخاطر  متن�عة  �ملالية 
وذ�ت خ�صائ�ض مرنة ت�صمح بقدر �أكرب من 
�لتحكم بتلك �الأ�ص�ل �ل�قفية، مبا يحقق 
مزيد�ً من �لع��ئد لل�قف ل�صرفها يف �أوجه 
�صروط  بح�صب  لــلــ�قــف  �ملــحــددة  �لــ�ــصــرف 

�ل��قفني و�ص��بطهم. 

�الأهد�ف  ترجمة  يف  و�مل�صاهمة  �ملت�صارعة 
�لتنم�ية �لطم�حة، م�ؤكد�ً عزم �ملركز على 
م�صرية  لــدفــع  �مل�صرتكة  �جلــهــ�د  م���صلة 
�لريادة عاملياً يف تط�ير مبادر�ت وتطبيقات 

�القت�صاد �الإ�صالمي �لعاملي.
وقال حممد قا�صم �لعلي �لرئي�ض �لتنفيذي 
لل�صك�ك �ل�طنية: “تفخر �صركة �ل�صك�ك 
�لعاملية  لــلــمــنــ�ــصــة  بــرعــايــتــهــا  �لـــ�طـــنـــيـــة 
�الإ�صالمي.  �القت�صاد  ملنتجات  �البتكارية 
تناف�ض،  �صاحة  �البتكارية  �ل�صاحة  هــذه  �إن 
�لتنمية  �أدو�ت  فيه  نبتكر  �لــذي  �ل�قت  ويف 
�ملقابل  يف  تجُبتكر  للمجتمع،  �ملــايل  و�الأمـــن 
وثقافة  �ال�صتهالك  لت�صيد  جــديــدة  �آلــيــات 
�ملغامرة يف �ال�صتثمار. لذ� فاإن �لت�قف عن 
�البتكار يعني تر�جع �ملنهج �لتنم�ي ل�صالح 
�أدركنا  الأنــنــا  لنا  عــذر  ال  وعــنــدهــا  نقي�صه، 

�لفكرة وت��نينا عن حتقيقها«. 
و�أكد  عبد �لرز�ق �خلريجي رئي�ض �ملجم�عة 
�ل�صرعية يف �لبنك �الأهلي، �أن �لبنك يفخر 
ب�صر�كاته  �صمن �صل�صلة ط�يلة وم�ؤثرة من 
تعمل  �لتي  و�لبن�ك  و�ل�صركات  �مل�ؤ�ص�صات 
على تط�ير منظ�مة �القت�صاد �الإ�صالمي. 
تندرج  �ملن�صة  يف  �مل�صاركة   �أن  �إىل  م�صري�ً 
وتعزيز  لدعم  �لبنك  ��صرت�تيجية  �إطــار  يف 
�ملحلي  �مل�صت�ى  على  و�الأن�صطة  �لفعاليات 
�صاأنها  مـــن  و�لـــتـــي  و�لـــعـــاملـــي،  و�الإقـــلـــيـــمـــي 
�ملالية  �لــ�ــصــنــاعــة  تـــطـــ�يـــر  يف  �ملــ�ــصــاهــمــة 
�الإ�صالمية بعد �أن ثبت للعامل فعاليتها من 

�لناحية �مل��ص�عية و�الإنتاجية.
يذكر �أن كان للبنك �الأهلي �لريادة يف �بتكار 
�ل�صرعية  �ل�ص��بط  مع  مت��فقة  منتجات 
�الإ�صالمية،  للم�صرفية  �أ�ــصــافــت  و�لـــتـــي 
ومنها: منتج �لت�رق �مل�صريف لتم�يل �الأفر�د 
�لذي يتيح للعميل �حل�ص�ل على �حتياجه 
�الإ�صالمية،  �الئتمان  وبطاقات  �لنقد،  من 

و�ل�ص��بط �ل�صرعية ال�صتثمار.
�إطالقها  جــرى  �لتي  �ملن�صة  �أن  �إىل  وي�صار 
�إىل  تـــهـــدف   2015 �لـــعـــام  يف  مــــرة  الأول 
�الإبد�عية  �الأفـــكـــار  يف  �ال�ــصــتــثــمــار  ت�صجيع 
مالية  وخدمات  منتجات  لتط�ير  �لد�عمة 
�ل�صريعة  �أحــكــام  مــع  مت��فقة  وم�صرفية 
�ملبدعني  حتــفــيــز  جــانــب  �إىل  �الإ�ــصــالمــيــة، 
مع  و�لتن�صيق  �ملنتجات،  لتط�ير  و�خلــرب�ء 
كل  مــن  �مل�صتفيدة  �القــتــ�ــصــاديــة  �ملــنــ�ــصــئــات 
�لــتــكــامــل مــع �جلــهــات ذ�ت  منتج وحتــقــيــق 
�أر�ض  عــلــى  وتطبيقه  منتج  بــكــل  �لــعــالقــة 

�ل��قع.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ل�طني  �لناقل  للطري�ن،  �الحتــاد  �أعلنت 
لــدولــة �الإمــــــار�ت �لــعــربــيــة �ملــتــحــدة، �م�ض 
من  و�لــتــي  ثانية  ي�مية  رحلة  �إ�صافة  عــن 
�ملقرر ت�صغيلها مبا�صرة بني �أب�ظبي وروما 
2018، لريتفع  25 مــار�ــض  مــن  �عــتــبــار�ً 
بــذلــك �لــعــدد �الإجــمــايل لــرحــالت �الحتاد 
14 رحلة  �إىل  للطري�ن على هذه �ل�جهة 

�أ�صب�عية.
ومن �ملقرر �إ�صافة �لرحالت �جلديدة على 
مر�حل بدء�ً من 25 مار�ض 2018، وذلك 
بزيادة خم�ض رحالت �أ�صب�عية، لرتتفع بعد 
1 ماي�  بــدء�ً من  �إىل رحلتني ي�مياً  ذلــك 

�لرحالت  هـــذه  ت�صهم  و�ــصــ�ف    .2018
بني  للم�صافرين  �أو�ــصــع  خــيــار�ت  ت�فري  يف 
�إىل جانب  ورومـــــا  �أبــ�ظــبــي  �لــعــا�ــصــمــتــني 
�لدولتني  و�إىل  من  �لربط  خيار�ت  تعزيز 
عرب �لعا�صمة �أب�ظبي. كما �صت�صاعد رحلة 
�ملـــغـــادرة �لــ�ــصــبــاحــيــة مــن �أبــ�ظــبــي ورحلة 
�لــعــ�دة وقــت �لظهرية مــن رومــا يف ت�فري 
خدمات ربط �صل�صة �إىل مدن �صهرية يف كٍل 

من �أ�صرت�ليا و�ل�صني و�ليابان وك�ريا. 
�جلديدة،  �الإ�ــصــافــيــة  �لـــرحـــالت  وبــفــ�ــصــل 
�ص�ف ترتفع رحالت �الحتاد للطري�ن بني 
�أب�ظبي ومدينتي روما وميالن� يف �إيطاليا 

من رحلتني �إىل ثالث رحالت ي�مياً.
ب�مغارترن،  بــيــرت  �أفـــــاد  �ملــنــا�ــصــبــة،  وبـــهـــذه 

للطري�ن:  لـــالحتـــاد  �لــتــنــفــيــذي  �لــرئــيــ�ــض 
حتـــر�ـــض �الحتــــــاد لـــلـــطـــري�ن عــلــى ت�فري 
مرونة �أكرب وخيار�ت �صفر �أكر، �إذ �أ�صبحت 
روما، منذ �إطالقها يف عام 2014، و�حدة 
بالن�صبة  رو�جـــاً  �ل�صركة  وجهات  �أكــر  من 
ي�صرنا  ولــذ�  و�لرتفيه.  �الأعــمــال  مل�صافري 
�إ�صافة  عرب  �ل�جهة  هــذه  بتعزيز  نق�م  �أن 

رحالت جديدة.
وقد �أعلنت �أليطاليا، �صريك �لرمز لالحتاد 
بني  �لي�مية  رحلتها  وقــف  عــن  للطري�ن، 
25 مار�ض  مــن  �عــتــبــار�ً  رومــــا و�أبــ�ظــبــي 
�أليطاليا  2018. ومع ذلك �ص�ف ت�صتمر 
يف تــ�ــصــغــيــل رحـــــالت �ـــصـــر�كـــة بـــالـــرمـــز مع 
�الحتـــــاد لــلــطــري�ن و�ـــصـــ�ف تــ�ــصــع رمزها 

»غرفة عجم�ن« تنظم برن�مج �سريبة القيمة امل�س�فة لقط�عي املق�والت والعق�رات
•• عجمان-وام:

عجمان  و�صناعة  جتـــارة  غــرفــة  نظمت 
بالتعاون مع �ملعهد �لعربي للمحا�صبني 
�لقيمة  “�صريبة  برنامج  و�لقان�نيني 

و�لعقار�ت”  �ملقاوالت  لقطاعي  �مل�صافة 
�ل�صادرة  �لتنفيذية  �لــالئــحــة  �ــصــ�ء  يف 
عــــن �لــهــيــئــة �الحتـــــاديـــــة لـــلـــ�ـــصـــر�ئـــب ـ 
م�ؤ�ص�صات  ممثلي  بح�ص�ر  �ملالية  وز�رة 

�ملقاوالت و�لعقار�ت.

ي�مني  ��صتمر  �لــذي   - �لــربنــامــج  �صهد 
يف مــقــر غــرفــة عــجــمــان - �ــصــعــادة �صامل 
�لــ�ــصــ�يــدي مـــديـــر عــــام غـــرفـــة عجمان 
وعبد�هلل عمر �ملرزوقي �ملدير �لتنفيذي 
�لع�ص�ية  تــ�ــصــجــيــل  خــــدمــــات  لـــقـــطـــاع 
�مل�يجعي  خــلــيــفــة  و�أحـــمـــد  و�ملـــعـــامـــالت 
مدير �إد�رة �خلدمات �لقان�نية يف غرفة 
عجمان. يهدف �لربنامج - �لذي قدمه 
�لدكت�ر عامر نعمان عا�ص�ر- �إىل تعريف 
�صريبة  ربــط  بــاآلــيــات  �ل�صركات  ممثلي 
�ملقاوالت  �أعــمــال  على  �مل�صافة  �لقيمة 
و�لــعــقــار�ت مبــا يــعــزز �لــ�عــي �لقان�ين 
�الأعــمــال ويــخــدم �لقطاع  لــدى جمتمع 
و��صتد�مته  �القت�صادي وي�صب يف من�ه 
�لــربنــامــج خــالل ي�مه �الأول  . وتــنــاول 
“�ملقاوالت”  و�لــتــ�ــصــيــيــد  �لــبــنــاء  قــطــاع 
مــــن خـــــالل عـــــدة حمــــــاور مــنــهــا عق�د 
وعق�د  �لتنفيذ  حتت  �جلارية  �ملقاوالت 
�ملط�رين  وعـــقـــ�د  �جلـــديـــدة  �ملـــقـــاوالت 

مالك  وعق�د  �لهند�صية  و�ال�صت�صار�ت 
و�حلج�ز�ت  �لباطن  ومقاويل  �مل�صاريع 
�لتط�يرية  و�ملـــ�ـــصـــاريـــع  و�لـــتـــاأمـــيـــنـــات 
�لتحتية  بــالــبــنــيــة  �ملــتــعــلــقــة  و�لــتــنــمــ�يــة 

�لتابعة للحك�مة.
�ــصــرح �صريبة  �لـــثـــاين  �لـــيـــ�م  وتــ�ــصــمــن 
�لعقاري  �لقطاع  على  �مل�صافة  �لقيمة 
�ل�صكنية  �ملــــبــــاين  حمــــــاور  وتــ�ــصــمــنــت 
و�لتجارية و�لت�ريد�ت للمباين �ل�صكنية 
�صريبة  ��ــــصــــرت�د  و�آلــــيــــات  و�لـــتـــجـــاريـــة 
�لقيمة �مل�صافة و�ملباين ذ�ت �ال�صتخد�م 

�ملزدوج.
تعريف  عـــام  ب�صكل  �لــربنــامــج  وتـــنـــاول 
ح�صابها  وطرق  �مل�صافة  �لقيمة  �صريبة 
�ل�صريبية  �ملـــقـــا�ـــصـــة  عـــمـــل  وكـــيـــفـــيـــة 
�ل�صركة  هــيــكــلــة  و�إعــــــــــادة  لـــلـــ�ـــصـــركـــات 
�إ�صافة  �ل�صريبي  �الإقــــر�ر  المت�صا�ض 
�لــ�ــصــريــبــي على  �الإقـــــر�ر  تـــاأثـــري�ت  �إىل 

�مل�ؤ�ص�صات ومناذج عملية عنه.

�جلديدة.  للطري�ن  �الحتـــاد  رحــالت  على 
حجز  لديهم  �لــذيــن  لل�صي�ف  وبالن�صبة 
و�أب�ظبي  رومــا  �أليطاليا بني  على رحــالت 

�حلجز  �إعـــادة  �صيتم  ف�ص�ف  بعدهما،  ومــا 
�الحتاد  ت�صغلها  �لتي  �لــرحــالت  على  لهم 

للطري�ن. 

اأكرث من 50 �سركة يف موؤمتر 
ومعر�ض البح�ر العربية

•• دبي-وام:

خالل  �لعاملي  �لتجاري  دبــي  مركز  ي�صت�صيف 
28 فــرب�يــر �جلـــاري حتى �الأول  �لــفــرتة مــن 
�لتا�صعة من  �لدورة  �ملقبل فعاليات  من مار�ض 
عن��ن  حتت  �لعربية  �لبحار  ومعر�ض  م�ؤمتر 
م��جهة  خــــالل  مـــن  �ملــ�ــصــتــقــبــل  “��صت�صر�ف 
�لتحديات وه� من�صة مثالية للت���صل وتبادل 
�ل�صركات  عــــدد  ويــبــلــغ  و�خلــــــــرب�ت.  �ملــــعــــارف 
�مل�صاركة يف هذ� �لعام �أكر من 50 �صركة من 
�أكــر من  �أن ي�صتقطب  40 دولــة ومن �ملت�قع 
�مل�ؤمتر  ز�ئر وم�صارك. وي�صمل   500 و  �ألفني 
�ل�ص�ء  �صت�صلط  �لعام بح�ثا وحما�صر�ت  هذ� 
عــلــى �أهــــم �لــقــ�ــصــايــا و�ملــ���ــصــيــع �لــتــي تتعلق 
�لــبــحــريــة و�لــنــفــط و�لـــغـــاز و�ملالحة  بــالــبــيــئــة 
و�لعامل  �ملنطقة  يف  �ملتجددة  �لطاقة  و�صناعة 
و�صيناق�صها ك�كبة من �أهم �ملتحدثني �مل�صاركني 

من كافة �أنحاء �لعامل.

لال�صتثمار  �لـــ�ـــصـــارقـــة  هــيــئــة  وكــــانــــت 
و�لــتــطــ�يــر �ـــصـــروق �أعــلــنــت عـــن عالمة 
تز�مناً  �جلــديــدة،  �ل�صارقة  يف  ��صتثمر 
منتدى  من  �لثانية  �لن�صخة  �فتتاح  مع 
�ملبا�صر  �الأجــنــبــي  لال�صتثمار  �لــ�ــصــارقــة 
بهدف   ،2016 �لــعــام  مــن  �صبتمرب  يف 
�لـــرتويـــج لـــالإمـــارة، و�لــتــي �ــصــرعــان ما 
�إد�ريـــاً،  م�صتقل  مكتب  �إىل  حت�يلها  مت 
يتبع للهيئة، الإعطاء دفعة كبرية جله�د 

�لرتويج لالإمارة.

�حلثيثة �لتي بذلها يف منا�صبه �ل�صابقة 
يف  و��صتثمر  �لهيئة  عمل  فــريــق  �صمن 
�ل�صارقة، حيث عمل ب�صكل مت���صل على 
تنفيذية  وخطط  ��صرت�تيجيات  و�صع 
�ال�صتثمارية  �لــبــيــئــة  تــعــزيــز  يف  ت�صهم 
�لـــ�ـــصـــر�كـــات  �لــــ�ــــصــــارقــــة، وتــــطــــ�يــــر  يف 
�ملحلية  �ملــ�ــصــتــ�يــات  عــلــى  �القــتــ�ــصــاديــة، 

و�الإقليمية و�لدولية.
ويــحــمــل حمــمــد جــمــعــة �ملــ�ــصــرخ درجـــة 
�الأعمال  �إد�رة  تخ�ص�ض  يف  �ملاج�صتري 
�لـــــدولـــــيـــــة مــــــن جــــامــــعــــة ولـــ�نـــغـــ�نـــغ 
�الأ�صرت�لية بدبي، ودرجة �لبكال�ري��ض 
يف جمال �لعالقات �لدولية من �جلامعة 
�الأمريكية بال�صارقة، وتخرج م�ؤخر�ً من 
برنامج �لقياديني �لتنفيذيني من كلية 

لندن لالأعمال باململكة �ملتحدة.
�صلطان  بــنــت  بـــــدور  �لــ�ــصــيــخــة  وقـــالـــت 
�إىل  �ل�صارقة  �إمـــارة  “تنظر  �لقا�صمي: 
�أبناءها وبناتها من �مل��طنني و�مل��طنات 
للتنمية،  �الأ�صا�صية  �لركيزة  باعتبارهم 
ومن هذ� �ملنطلق، ت�فر لهم كل �ملق�مات 
قد�رتهم  بــنــاء  مــن  بتمكينهم  �لكفيلة 
�ملهنية و�لقيادية، وتعزيز دورهم كجزء 
رئي�ض من م�صرية �الزدهــار و�لتقدم يف 

دولة �الإمار�ت«.
و�أ�صافت: “��صتطاعت �صروق على مد�ر 
�الأع��م �ملا�صية حتقيق �إجناز�ت ن�عية، 
كـــان �أحــــد مــعــاملــهــا ��ــصــتــثــمــارهــا بــقــ�ة يف 
وحتفيزهم  �ملحلية،  �لب�صرية  كــ��درهــا 
عــلــى �البــتــكــار و�الإبــــــد�ع، بــهــدف تاأهيل 

�إمــار�تــيــة قــــادرة عــلــى م���صلة  قــيــاد�ت 
�لـــعـــطـــاء مبــــا يــنــ�ــصــجــم مــــع �الأهـــــــد�ف 

�لتنم�ية للدولة و�الإمارة«.
�إىل  �ن�صم  �ملــ�ــصــرخ  جمعة  حممد  وكـــان 
�صغل  حــيــث   ،2012 �لـــعـــام  يف  �ـــصـــروق 
�ال�ــصــتــثــمــار، ثم  تــرويــج  رئــيــ�ــض  من�صب 
ت�ىل من�صب نائب مدير مكتب �ل�صارقة 
�ملبا�صر،  �الأجــنــبــي  �ال�ــصــتــثــمــار  لــرتويــج 
وو��صل جناحه لي�صغل من�صبه �حلايل. 
عمل  ــــروق  �ــــص �إىل  �نـــ�ـــصـــمـــامـــه  وقــــبــــل 
و�صناعة  جتــارة  غرفة  يف  �صن��ت  ل�صبع 
�إد�رة  عـــدة مــهــام يف  �لــ�ــصــارقــة، مــتــ�لــيــاً 
�مل�صرخ  ونـــظـــم  �لــــدولــــيــــة،  �لــــعــــالقــــات 
�لعاملية  و�ملعار�ض  �ملــ�ؤمتــر�ت  من  عــدد�ً 

و�لدولية خالل فرتة عمله يف �لغرفة.
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املال والأعمال

امل�سرف املركزي ي�ست�سيف اأول اجتم�ع للهيئة العلي� ال�سرعّية

�لتي تقّدم خدمات مالية �إ�صالمية.
�ملعايري  وتبني  بتقدمي  �لهيئة  وتعنى 
و�ل�ثائق  و�حلالية  �جلديدة  �ل�صرعية 
�مل�حدة ب�صاأن �أف�صل �ملمار�صات �ملتعلقة 

باخلدمات �ملالية �الإ�صالمية �لعاملي.
وتــعــمــل �لــهــيــئــة عــلــى �إخـــطـــار م�صرف 
�ملركزي  �ملــتــحــدة  �لــعــربــيــة  �الإمـــــــار�ت 
�الأنظمة  بـــ�ـــصـــاأن  �لــ�ــصــرعــيــة  بــــاالأمــــ�ر 
�ملالية  بــاخلــدمــات  �ملتعلقة  �لــ�قــائــيــة 
�الأدو�ت  وبــ�ــصــاأن  �لــعــاملــيــة  �الإ�ــصــالمــيــة 
�الإ�صالمية  �لــ�ــصــريــعــة  مـــع  �ملــتــ��فــقــة 
بهدف  للقيام  تط�يرها  على  و�لعمل 
يتعلق  فيما  �ملركزي  �مل�صرف  م�صاعدة 

باالإد�رة �مل�صرفية و�لنقدّية.
كما تت�ىل �لهيئة مهمة �إجر�ء �لبحث 

•• اأبوظبي-الفجر: 

عقــَدت �لهيئة �لعليا �ل�صرعّية ل�صناعة 
�خلــدمــات �ملــالــيــة �الإ�ــصــالمــيــة يف دولة 
�الإمــــــــــــار�ت، �ـــصـــبـــاح �مـــ�ـــض �الأربـــــعـــــاء، 
وذلك   ،2018 ل�صـنة  �الأول  �جتماعها 
�أب�ظبي،  ـ  �ملــركـــــزي  �ملــ�ــصــرف  مقـر  يف 

بح�ص�ر كل من:
�ملن�ص�ري  ر��ـــصـــد  مـــبـــارك  مــعــايل   )1

حمافظ �مل�صرف �ملركزي 
ف�صيلة �ل�صيخ �لدكت�ر �أحمد عبد   )2

�لعزيز �حلد�د ـ رئي�ض �لهيئة
علي  جـــا�ـــصـــم  �لـــدكـــتـــ�ر  �الأ�ــــصــــتــــاذ   )3

�ل�صام�صي ـ ع�ص� �لهيئة
�لــدكــتــ�ر عــ�ــصــام حمــمــد �إ�ــصــحــاق ـ   )4

ع�ص� �لهيئة
ع�ص�  ـ  حــ�ــصــن  عـــدنـــان  �لـــدكـــتـــ�ر   )5

�لهيئة
�لدكت�ر �أجُ�صيد حممد �أديب كيالين   )6

ـ ع�ص� �لهيئة
�مل�صرف  مـــ�ظـــفـــي  كـــبـــــــار  مــــن  وعــــــدد 
ر��صد  مبارك  معايل  ورحــب  �ملركـزي. 
�الإمار�ت  م�صرف  حمافظ  �ملن�ص�ري، 
بد�ية  �ملـــركـــزي يف  �ملــتــحــدة  �لــعــربــيــة 
�لهيئة  و�أعـــ�ـــصـــاء  بــرئــيــ�ــض  �الجـــتـــمـــاع 
�أهـــد�ف  م�صتعر�صا  �لــ�ــصــرعــيــة،  �لعليا 
�إن�صاوؤها مب�جب قر�ر  مّت  �لتي  �لهيئة 
102-5و-1  رقـــم  �لــــــ�زر�ء  جمــلــ�ــض 
 5 رقـــــم  �جلــلــ�ــصــة  يف   2016 لــ�ــصــنــة 

لالأن�صطة  �صرعّية  عليا  هيئة  الإنــ�ــصــاء 
تت��فق  �لــــتــــي  ـــة  و�ملـــ�ـــصـــرفـــّي �ملــــالــــّيــــة 
و�لتي  �الإ�ــصــالمــّيــة،  �ل�صريعة  و�أحــكــام 
جمل�ض  قــر�ر  مب�جب  �أع�صاوؤها  ــدد  حجُ
 2017 ل�صنة  31م/6و  رقــم  �لـــ�زر�ء 
يف �جلل�صة رقم 6 ب�صاأن ت�صكيل �أع�صاء 
�لهيئة �لعليا �ل�صرعّية لالأنظمة �ملالّية 

و�مل�صرفّية.
�ل��جب  �الأ�ص�ض و�خلط��ت  �إىل  و�أ�صار 
�تـــخـــاذهـــا لــنــجــاح مــ�ــصــاعــي �لــهــيــئــة يف 
لدعم  �ملن�ص�دة  �أهــد�فــهــا  كافة  حتقيق 
�لنظام  وحــ�ــصــب  �لــ�طــنــي  �القــتــ�ــصــاد 
�ل�صرعية  �لــعــلــيــا  لــلــهــيــئــة  �الأ�ـــصـــا�ـــصـــي 
و�لــــذي مّت �عــتــمــاده مــن قــبــل جمل�ض 

�إد�رة �مل�صرف �ملركزي.
ت�صكيل  �أّن  �ملـــحـــافـــظ  مـــعـــايل  و�أكـــــــد 
هــيــئــة عــلــيــا �ــصــرعــيــة �أمــــر يــتــ��فــق مع 
�ملبنية  �ملــركــزي  �مل�صرف  ��صرت�تيجية 
وتــ�جــه �حلك�مة  ��ــصــرت�تــيــجــيــة  عــلــى 

�الحتادّية. 
�لعليا  �لهيئة  �إن�صاء  بــاأّن  معاليه  و�أفــاد 
�لــ�ــصــرعــيــة يــ�ــصــاهــم يف حتــقــيــق روؤيــــة 
�لر�ئد  �إبر�ز دورها  �لدولة وي�صاعد يف 
ومن�صة  �إ�ــصــالمــي  عــاملــي  مــايل  كمركز 

لالقت�صاد �الإ�صالمي.
وتتمثل �أهد�ف �لهيئة �لعليا �ل�صرعية 
�الإ�صالمية  �ملالية  �خلــدمــات  ل�صناعة 
�صرعية  و�ــصــمــان  �لــفــتــ�ى  �إ�ـــصـــد�ر  يف 
منتجات، وخدمات، ون�صاطات �مل�ؤ�ص�صات 

�ل�صرعي يف �لتم�يل �الإ�صالمي ودعمه، 
وتــعــمــل عــلــى �التــ�ــصــال و�لـــتـــعـــاون مع 
ت�صع  �لتي  �الأخــرى  �لدولية  �ملنظمات 
للخدمات  �ل�صرعية  و�ملعايري  �الأنظمة 

�ملالية �الإ�صالمّية حالياً.
�مل�صرفية  �لـــ�ـــصـــنـــاعـــة  و�ــصــتــ�ــصــتــفــيــد 
بــدولــة �الإمـــــار�ت �لعربية  �الإ�ــصــالمــيــة 
�ملتحدة من وج�د مرجٍع وحيٍد لكافة 
�ملــ�ؤ�ــصــ�ــصــات �لــتــي تــقــّدم خــدمــات مالية 
�ملختلفة  �الآر�ء  مــع  لتت��ءم  �إ�صالمية 

ح�ل �لق��عد و�ملبادئ �ل�صرعية.
كمرجعية  �لـــهـــيـــئـــة  وجـــــــ�د  ويـــ�ـــصـــهـــم 
معتمدة يف م�صاعدة �ل�صناعة �مل�صرفية 
�الإد�رة  حتـــ�ـــصـــني  عـــلـــى  �الإ�ــــصــــالمــــيــــة 
و�لــتــ��فــق مــع �لــ�ــصــريــعــة فــيــمــا يتعلق 
وخف�ض  �الإ�صالمية  �ملالية  باخلدمات 
�مل�صتهلكني  �ــصــتــفــيــد  و�لـــتـــي  �لــتــكــلــفــة 
�لتنظيمية  �لــرقــابــة  وتــقــ�ي  بالنهاية 

و�الإ�صر�قية لل�صناعة.
�خلرب�ء  مــن  جمم�عة  �لهيئة  وتــ�ّفــر 
�الأكفاء يف �لرقابة �ل�صرعية. و��صتكملت 
كافة  مناق�صة  �الجتماع  خــالل  �لهيئة 
ـــات �ملــــدرجــــة على  �لـــبـــنـــ�د �ملـــ��ـــصـــ�عــــ
�الأخرى  و�مل��ص�عات  �أعمالها  جــدول 
�ملنا�صــبة  �لقر�ر�ت  و�تخذت  �مل�صــتجدة، 
و�خلط��ت  �الأ�ــصــ�ــض  وحـــددت  ب�صـاأنها، 
الأهد�فها  و�ــصــ�اًل  عليها  �صت�صري  �لتي 
�ملتبعة  �مل�صت�يات  و�أعلى  �لطرق  باأمثل 

عاملياً.

خرباء: دبي موؤهلة لت�سدر 
خ�رطة ال�سي�حة ال�سحية الدولية

•• دبي-وام:

�أكـــد مــ�ــصــاركــ�ن يف مــنــتــدى دبـــي �لعاملي 
لل�صياحة �ل�صحية 2018 من �لقياد�ت 
�ص�ق  وخـــرب�ء  �لــقــر�ر  و�ــصــنــاع  �ل�صحية 
و�صناعة �ل�صياحة و�ل�صفر �أن دبي تتميز 
�لعامل بحزمة من  عن غريها من مدن 
�لفر�ض �لتي متكنها من ت�صدر خريطة 
و�لتاأثري  �لــدولــيــة  �ل�صحية  �لــ�ــصــيــاحــة 
�الأكــر حي�ية يف  �لقطاع  هــذ�  يف حركة 
�لعامل. وبد�أت �أعمال �ملنتدى �أم�ض �الأول 
حمد�ن  �لــ�ــصــيــخ  �صم�  بــرعــايــة  �لــثــالثــاء 
�آل مكت�م ويل عهد  بن حممد بن ر��صد 
�لتنفيذي ومب�صاركة  �ملجل�ض  رئي�ض  دبي 
د�خل  من  ومتخ�ص�ض  م�ص�ؤول   1000
�ملناق�صات  �مــتــدت  حيث  �لــدولــة  وخـــارج 
بحث  خاللهما  ومت  يــ�مــني  مـــدى  عــلــى 
جــمــلــة مــــن �ملــــحــــاور �لـــتـــي تــــــدور ح�ل 
��صت�صر�ف م�صتقبل �ل�صياحة �ل�صحية يف 
دولة �الإمار�ت ومدينة دبي ب�صكل خا�ض 
�لتحديات  در��ـــصـــة  جــانــب  �إىل  و�لـــعـــامل 
و�صبل جتاوزها وجمم�عة �لفر�ض �لتي 
خريطة  لــتــ�ــصــدر  دبـــي  مــديــنــة  متتلكها 
�ل�صياحة �ل�صحية و�الإ�صهام بدور �إيجابي 
من  �لن�ع  هذ�  ون�صاط  حركة  يف  وم�ؤثر 

�ل�صياحة .
�ملنتدى  �أعمال  ختام  يف  �مل�صارك�ن  وقــال 
تقنيات  عــلــى  تــ�ــصــتــحــ�ذ  دبــــي  �إن  �لـــيـــ�م 
مــتــطــ�رة يف �لـــذكـــاء �ال�ــصــطــنــاعــي �إىل 
جانب على حزمة مهمة من �أدو�ت �لتقدم 
وخا�صة يف �ملجالني �ل�صحي و�ل�صياحي .

م�سروع مبتكر لط�لبة يركز على العالم�ت 
التج�رية الوطنية ل�سركة طريان

•• ال�شارقة -وام:

�إحــــدى طــالــبــات �لت�صميم  �آل عــلــي -  حـــاز مــ�ــصــروع مــنــى عــبــد �لــرحــمــن 
�جلر�فيكي يف كلية �لتقنية �لعليا للطالبات - �ملتعلق بالعالمة �لتجارية 
ل�صركة طري�ن حملية على عدة ج��ئز وه� حاليا قيد �لعر�ض يف مركز 
�ل�صارقة لعل�م �لف�صاء و�لفلك �صمن �صهر �الإمار�ت لالبتكار يف �ل�صارقة.

�آل علي �صرورة تركيز �ل�صركات على �لعالمات �لتجارية  و�أكدت �لطالبة 
�ل�طنية حتى تتمكن من تعزيز �لثقافة �ملحلية مبا ي�ؤدي يف �لنهاية �إىل 
�لرتويج لهذه �ملنطقة ك�جهة مف�صلة عامليا.. م�صرية �إىل �فتقار �ملنطقة 
ما يكفي من ��صرت�تيجيات �لت�ص�يق �ملحلية �أو �حلمالت �الإعالنية ما من 

�صاأنه �أن يقدم فر�صة لل�صباب �ملحليني ال�صتك�صاف هذ� �ملجال.
وقالت: �أ�صعر بالتاأكيد �أنه يتعني علينا �أن نط�ر �ال�صرت�تيجيات للعالمات 
�لتجارية �لتي تتنا�صب مع �حتياجاتنا و�أعر�فنا �ملحلية م�صرية �إىل �صرورة 
ت�صليط �ملزيد من �ل�ص�ء على ثقافتنا يف حمالتنا �لت�ص�يقية فهذ� لي�ض 
على  �أي�صا  �صي�صاعدنا  بــل  فح�صب  منتجاتنا  بيع  يف  ي�صهم  �أن  �صاأنه  مــن 
ت�ص�يق وجهتنا” من�هة باأن هذ� �مل�صروع من �صاأنه �أي�صا �أن مينح �صبابنا 
�لفر�صة الإثبات جد�رتهم. والإثبات قدر�تها قررت منى �لعمل على م�صروع 
�ل�صعار  ت�صميم  من  وبــدء�  �لــطــري�ن  ل�صركات  �لتجارية  �لعالمة  يخ�ض 
�لتي  �لتفا�صيل  بكافة  تهتم  كانت منى  بالطائرة  �لر�ص�مات �خلا�صة  �إىل 
حتتاجها �صركة طري�ن كاملة خلدمة �مل�صافرين من رجال �الأعمال وركاب 

�لدرجة �ل�صياحية �لذين ترت�وح �أعمارهم من 15 �إىل 60 �صنة.

�سلط�ن املن�سوري يتفقد جن�ح »موا�سف�ت« يف معر�ض »غلفود«
•• دبي -وام:

�ملن�ص�ري  �صعيد  بــن  �صلطان  معايل  ز�ر 
�إد�رة  رئــيــ�ــض جمــلــ�ــض  �القــتــ�ــصــاد  وزيـــــر 
و�ملقايي�ض  للم���صفات  �الإمـــــار�ت  هيئة 
فعاليات  يف  �لهيئة  جناح  “م���صفات” 
“غلف�د  لــــالأغــــذيــــة  �خلـــلـــيـــج  مـــعـــر�ـــض 

ــــرز  �أب عــلــى  مــعــالــيــه  و�طـــلـــع   .»2018
و�ملعل�مات  �لــفــنــيــة  و�لــلــ��ئــح  �الأنــظــمــة 
�لهيئة للجمه�ر  �لتي ت�فرها  �الإر�صادية 
و�أكد  و�مل�صتهلكني.  �الأعــمــال  قــطــاع  مــن 
بع�ض  على  تفقدية  ج�لة  خــالل  معاليه 
�أن ثقة  �ملــعــر�ــض  �لــدولــيــة يف  �الأجــنــحــة 
�مل�صتهلكني  �الإنتاجية وجمه�ر  �مل�ؤ�ص�صات 

ــيــا�ــصــات و�لــتــ�ــصــريــعــات و�الأطـــــر  يف �لــ�ــص
ت�صكل  �لقيا�صية  و�مل���صفات  �لتنظيمية 
�ملحرك �لرئي�ض لالقت�صاد ودولتنا متتلك 
و�الأنظمة  و�ملـــعـــايـــري  �لـــقـــ��نـــني  �أفــ�ــصــل 
�لتناف�صية  يف  رفيعة  دولية  مكانة  وتتب��أ 
و�طــلــع معاليه خالل  �الأعـــمـــال.  وريــــادة 
�صعادة عبد �هلل  ر�فقه فيها  �لتي  �جل�لة 

�ملعيني مدير عام “م���صفات” على �أبرز 
�لفر�ض �ال�صتثمارية و�لتجارية يف قطاع 
ز�ر  حيث  و�لتجارة  و�مل�صروبات  �الأغــذيــة 
�الأغذية  وم�صنعي  منتجي  كبار  معاليه 
و�للح�م �لعامليني م�ؤكد� �أهمية �ل�صر�كة 
�لــتــجــاريــة بــني دولــــة �الإمــــــار�ت و�لــــدول 
�لغذ�ئية  �ملــنــتــجــات  قـــطـــاع  يف  �الأخــــــرى 

خ�ص��صا و�أن �قت�صاد دولة �الإمار�ت �أثبت 
مــرونــتــه �لــكــبــرية وقــدرتــه �لــعــالــيــة على 
�لعاملية  �لتحديات  رغــم  �لنم�  م���صلة 
�أكرب  ثــاين  �ملرم�ق  مركزه  على  وحافظ 
�أحد  ب�صفته  �قت�صاد عربي وعزز مكانته 
�أهم �ملقا�صد �الإقليمية و�لعاملية للتجارة 

و�ال�صتثمار و�الأعمال.

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/3873  جتاري  جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1-علي بن حممد بن �لغالف �خل�صم �ملدخل/2- �صركة طريق �لثقة 
لتجارة م��د �لبناء وميثلها علي بن حممد بن علي �لقالف جمه�ل حمل �القامة  مبا 
بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �مني غ�صبان  �ملدعي/�حمد  �ن 
�ملدعي  بالز�م  غ�صبان  �مني  ل�صالح/�حمد  �عــاله  �ملذك�رة  �لدع�ى  يف    2017/7/27
للمدعي  درهم   )278.350( مبلغ  برد  �ملدخل  �خل�صم  مالك  وب�صفته  نف�صه  عليه عن 
وفائدة 9% مــن:2017/10/11 وحتى �ل�صد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليها بامل�صاريف . 
حكما مبثابة �حل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل 
�آل  �صعيد  بن  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صم�  با�صم �صاحب  �العــالن �صدر  لن�صر هذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/160  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/�ل�صيخ �صلمان بن في�صل �صلمان جا�صم �ل ثاين جمه�ل حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/جابر علي �صاملني علي �ملزروعي قد �أقام عليك �لدع�ى 
وم��ص�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )650.000( درهم و�لر�ص�م 
ي�م  لها جل�صة  �ملعجل بال كفالة. وحــددت  بالنفاذ  و�صم�ل �حلكم  و�مل�صاريف 
�الحد �مل��فق  :2018/3/4 �ل�صاعة:09:30�ض بالقاعة:ch1.C.15 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�ص�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/4148  جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- ر�ك�يل دى يدي��ض باك�ب جمه�ل حمل �القامة  مبا �ن �ملدعي/بنك �م 
�لقي�ين �ل�طني �ــض.م.ع  قد �قام �لدع�ى �ملذك�رة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
�لدور  �صاحب  �ملخت�ض  �مل�صريف  �خلبري  بندب  �مل��ص�ع  يف  �لف�صل  وقبل  بتاريخ:2018/2/15 
باجلدول وتك�ن مهمته بعد �الطالع على ملف �لدع�ى �النتقال للمدعي كامر الزم لالطالع 
على ملف �ملدعي عليه لديه من و�قع �ل�صجالت و�لدفاتر ونظام �حلا�صب �اليل على ح�صابه 
�ملهمة  ب�صبب  �ليها  �النتقال  �ــصــرورة  يــرى  جهة  �ي  �ىل  باالنتقال  للخبري  و�صرحت  و�اليل 
�ملن�طة به و�صماع �ق��ل و�صه�د من يرى �صماعهم وحددت �ملحكمة �مانة مقد�رها ثالثة �الف 
�ملحكمة جل�صة ي�م  �ملدعي بها وحــددت لها  �لزمت  �تعاب وم�صاريف �خلبري  درهــم على ذمة 
عدم  حال  يف   ch1.C.14:لقاعة� �صباحا يف  �ل�صاعة:08:30  �ملــ��فــق:2018/3/1  �خلمي�ض 

�صد�د �المانة وجل�صة 2018/3/29 يف حال �صد�دها وحتى يقدم �خلبري تقريره. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
  يف الدعوى  رقم : 2017/3905 جتاري جزئي 

�ملدعي / بنك �الحتاد �ل�طني �ملدعي عليهم /طارق خالد ت�فيق �صليمان يعلن �خلبري �لدكت�ر 
/ عقيل حممد هادي ح�صن �لهادي، و�ملعني من قبل حمكمة دبي �البتد�ئية يف �لدع�ى رقم 
فان  للمهمة  وتنفيذ�  �ل�طني  �الحتاد  بنك  �ملدعي  من  و�ملقامة   ، جزئي  جتاري   2017/3905
�و  �مل�صرفية  �خلربة  �الجتماع  حل�ص�ر  مدع�  �صليمان  ت�فيق  خالد  طارق   / عليه  �ملدعي 
ب���صطة وكيل معتمد و�ملقرر عقده ي�م �الربعاء �مل��فق 2018/2/28 م يف متام �ل�صاعة �لعا�صرة 
�صباحا م�عد لالجتماع يف مقر مكتبنا �لكائن يف �مارة دبي- ديرة - ب�ر�صعيد - بناية �ل��صل 
بزن�ض �صنرت - بج��ر  فندق جي 5 )فندق روتانا �صابقا( - �صارع رقم 27 - �لطابق �لتا�صع - 
مكتب رقم ) 902( رقم مكاين:94178 32428 لذ� نرج� منكم �لتكرم باحل�ص�ر يف �مل�عد �ملحدد 

�عاله و�ح�صار جميع �الور�ق و�مل�صتند�ت �لتي ت�دون تقدميها لنا لنتمكن من �أد�ء مهمتنا  
اخلبري امل�صريف 
د . عقيل حممد هادي ح�صن الهادي 

 اعالن بالن�صر حل�صور اجتماع
اخلربة امل�صرفية
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   يف  الدعوى 2017/2017  جتاري جزئي   

�صد �ملدعي عليه: ك�ندون كدفات بزها باتيالت عبد�لرحمن  
�ملرف�عة من : �ميك�ض �ل�صرق �الو�صط �ض.م.ب )م( 

مبا �ن هناك دع�ى مقامة �صدكم مبحكمة �أب�ظبي �البتد�ئية حتت رقم : 2017/2017 
جتاري جزئي ، وحيث �نه مت ندبنا خبري�  م�صرفيا يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله فاننا وعمال 
ندع�كم   ، �ملحاكم  �مــام  �خلــربة  �عمال  بخ�ص��ض  م   1992 ل�صنة  �الثــبــات  قان�ن  باحكام 
حل�ص�ر �جتماع خربة  �و من ميثلكم قان�نا و�لذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على �لعن��ن 
 ، 06 م�صاء�   :  15 �ل�صاعة  �مل��فق 2018/2/27 يف متــام  �لثالثاء  يــ�م  وذلــك  �دنــاه  �مل��صح 

ويرجى منكم �ح�صار كافة �مل�صتند�ت �مل�ؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�ص�ركم لالجتماع  
 - بنك �خلرط�م  بناية   - �ل�صالم  بــرج   - �خلالدية   - �الول  ز�يــد  �ل�صيخ  �صارع   - �ب�ظبي 

�لطابق �الول - مكتب 102 - هاتف:04-2527888 
اخلبري احل�صابي وامل�صريف  
حممد �صعيد ال�صريف 

 اجتماع خربة
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االإعالن بالن�صر 

– �لزهر�ء  �ملدعي  بــاأن  نعلمكم  �جلن�صية  – �ص�ري  حممد  زكــي  حممد  رودي  عليه:  �ملدعي  �إىل 
لتجارة �مل��د �لغذ�ئية ذ م م وميثلها �ملدير وليد حممد �حلريف يف �لدع�ى رقم 408-2018 �لد�ئرة 
�إلــز�م �ملدعي عليه مببلغ 645982  �أعاله يطالب فيها:  �لكلية �لثانية . قد رقع �لدع�ى �ملذك�رة 
درهم و�لفائدة �لتاأخرييةب��قع 12% من تاريخ �ال�صتحقاق يف 27-5-2015 على مبلغ 177862 درهم 
ومن تاريخ �ال�صتحقاق يف 20-6-2015 عن مبلغ 211275 درهم ومن تاريخ �ال�صتحقاق يف 10-17-
2015 عن مبلغ 256845 درهم وحتى �ل�صد�د �لتام و�إلــز�م �ملدعي عليه بالعطل و�ل�صرر �حلا�صل 
و�لك�صب �لفائت مببلغ وقدره 300000 درهم تع�ي�صا �ل�صن��ت �لفائدة من عدم ��صتفادة �ملدعي من 
�أتعاب �ملحاماة. لذ� يقت�صي ح�ص�رك  هذ� �ملبلغ و�إلز�م �ملدعي عليه بالر�ص�م و�مل�صاريف ومقابل 
�أمام مكتب �إد�رة �لدع�ى رقم 6 مبحكمة �ل�صارقة �الحتادية �البتد�ئية �صخ�صيا �أو ب���صطة وكيل 
معتمد وذلك لالإجابة على �لدع�ى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك ي�م �الثنني �مل��فق 2-26-

2018 وذلك للنظر يف �لدع�ى �ملذك�رة �رقامها ب��صفك مدعي عليه ويف تخلفك عن �حل�ص�ر �أو 
عدم �إر�صال وكيل عنك فاإنه �صيتم ��صتكمال �الإجر�ء�ت �لقان�نية يف غيابك.

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
مكتب اإدارة الدعوى 

االإمارات العربية املتحدة- وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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االإعالن بالن�صر يف اال�صتئناف رقم 1807 ل�صنة 2017 عمايل 

�إىل �مل�صتاأنف �صده �ل�صركة �ل�صعبية للهند�صة ذ م م . نعلمكم باأن �مل�صتاأنف 
�لق�صية  �ل�صادر يف  ��صتئناف �حلكم  قد   . ر�جــن  ك�بالن  كار�يل  تيك�ت 
لنظره  حتــدد  وقــد  �ل�صارقة  كلي  عمايل   2014 ل�صنة   1446 رقــم  �ملدنية 
مبقر  �صباحا  و�لن�صف  �لتا�صعة  �ل�صاعة  متــام  يف   2018-3-11 بجل�صة 
هذه �ملحكمة �أمام �لد�ئرة �لعمالية لذ� يرجي �لتف�صل باحل�ص�ر �أو من 
ميثلكم قان�نا لتقدمي ما لديكم ويف حالة غيابكم يف �ملحكمة �صتبا�صر 
�الإعالن  ين�صر هذ�   : �لقان�ن. ملح�ظة  وفقا الأحاكم  �ال�صتئناف  نظر 

على نفقة �مل�صتاأنف دون �أية م�صئ�لية على �ملحكمة جتاه حق�ق �لغري.
رئي�ض قلم الكتاب

االإمارات العربية املتحدة

 وزارة العدل
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اإعالن عن بيع عقار باملزاد االلكرتوين عن طريق �صركة االمارات للمزادات

عن طريق الن�صر- يف الق�صية رقم 2016/675 راأ�س اخليمة
�نتقال  ملكية  �صقة  بيع  عــن  �لتنفيذ  د�ئـــرة   – �البــتــد�ئــيــة  �خليمة  ر�أ�ـــض  حمكمة  تعلن 
602 رقم �الأر�ض  GF باملنطقة رقم  �ملبني   1 07 �لطابق رقم  �لعقار رقم   2014-05210

�ألف  ع�صر  و�ثنا  �صبعمائة   712500 ب  قيمتها  وتقدم  �حلمر�  �جلزيرة  يف   602011243

وخم�صمائة  درهم و�لعائدة ملكيتها للمحك�م عليه –�صيد �صابر علي �صيد �صادق – على 
�ملز�د �لعلني �اللكرتوين ل�صالح �ملحك�م له �لبنك �لعربي �ملتحد بتاريخ 28-2-2018 عن 
طريق �صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وذلك يف متام �ل�صاعة �لثانية ع�صر ظهر� علما باأن قيمة 
% تدفع نقد� . فعلى من يرغب باال�صرت�ك �أو �العرت��ض �أو �الإطالع �لدخ�ل  �لتاأمني 20 
 www.emiratesauctionauction.ae على �مل�قع �اللكرتوين ل�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت

�أو مر�جعة د�ئرة �لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�صمي وحتى جل�صة �ملز�د �ملذك�ر.
رئي�ض ق�سم التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإعالن عن بيع عقار باملزاد االلكرتوين عن طريق �صركة االمارات للمزادات

عن طريق الن�صر- يف الق�صية رقم 2017/910 راأ�س اخليمة
تعلن حمكمة ر�أ�ض �خليمة �الإبتد�ئية د�ئرة �لتنفيذ عن �لعقار وثيقة �ثبات ملكية رقم 
655-2014 بيت �صعبي رقم 14 يف منطقة �صعم و�لقيمة �لتقديرية للعقار 250000 

بن  �ملرح�م عبد �هلل علي  ل�رثة  و�لعائد ملكيتها  درهــم  �لف  درهــم مائتان وخم�ص�ن 
يف  وذلــك  للمز�د�ت  �الإمـــار�ت  �صركة  طريق  عن   2018-2-28 بتاريخ  �ل�صحي.  �صبات 
% تدفع نقد�. فعلى من  متام �ل�صاعة �لثانية ع�صر ظهر� . علما باأن قيمة �لتاأمني 20 
�أو �الإطالع �لدخ�ل على �مل�قع �اللكرتوين ل�صركة  �أو �العرت��ض  يرغب باال�صرت�ك 
�لتنفيذ  د�ئرة  مر�جعة   www.emiratesauctionauction.ae للمز�د�ت  �الإمار�ت 

�أثناء �لدو�م �لر�صمي وحتى جل�صة �ملز�د �ملذك�رة . 
رئي�ض ق�سم التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإعالن عن بيع عقار باملزاد االلكرتوين عن طريق �صركة االمارات للمزادات

عن طريق الن�صر- يف الق�صية رقم 2016/901 راأ�س اخليمة
تعلن حمكمة ر�أ�ض �خليمة – د�ئرة �لتنفيذ عن بيع �أعيان من ملكيات �الأر��صي و�لبي�ت باملز�د 
�لعلني وهي كالتايل: 1 - وثيقة �ثبات رقم 1996-8928 مبنطقة �ملعم�رة �مل�صاحة 9584 قدم 
ر�أ�ض �خليمة  �لعلني يف  باملز�د  550000 درهم خم�صمائة وخم�ص�ن �لف درهم  �لقيمة  مربع 
- وثيقة �ثبات رقم 2004-15475 بناء قدمي مبنطقة �ملعم�رة �مل�صاحة 3600 قدم مربع   2.
 2018-2-28 50000 درهم خم�صمائة �لف درهم . بتاريخ  3 بي�ت �لقيمة  �صكنية عبارة عن 
عن طريق �صركة �الإمار�ت باملز�د�ت وذلك يف متام �ل�صاعة �لثانية ع�صر ظهر� علما باأن قيمة 
�أو �الإطــالع �لدخ�ل  �أو �العرت��ض  % تدفع نقد�. فعلى مني رغب باال�صرت�ك   20 �لتاأمني 
  www.emiratesauctionauction.ae للمز�د�ت  �الإمــار�ت  ل�صركة  �اللكرتوين  �مل�قع  على 

مر�جعة د�ئرة �لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�صمي وحتى جل�صة �ملز�د �ملذك�رة .
رئي�ض ق�سم التنفيذ 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإعالن عن بيع عقار باملزاد االلكرتوين عن طريق �صركة االمارات للمزادات

عن طريق الن�صر- يف الق�صية رقم 2016/780 راأ�س اخليمة
باأ�صم  ملكيتها  �لعائدة  �لعقار�ت  بيع  عن  �لتنفيذ  د�ئــرة  �البتد�ئية  �خليمة  ر�أ�ــض  حمكمة  تعلن 
�صركة  طريق  عن  �اللكرتوين  �لعلني  باملز�د  �لقي�صي  علي  ر��صد  �ملرح�م  ورثــة  �خل�ص�م  �ملــ�رث 
�الإمار�ت للمز�د�ت وهي كالتايل : 1 - وثيقة �ثبات 16011-2005 �ملنطة : جلفار: �مل�صاحة 1453 
قدم مربع : �لقيمة: 170000 درهم . 2 - وثيقة �أثبات 9436-2000 �لرم�ض – �صاية : �مل�صاحة 
�الإمار�ت  �صركة  28-2-2018 عن طريق  بتاريخ  350.000 درهــم.  �لقيمة   : 16000 قدم مربع 

% تدفع نقد�.   20 �لتاأمني  باأن قيمة  �لثانية ع�صر ظهر� علما  �ل�صاعة  للمز�د�ت وذلك يف متام 
% تدفع نقد�. فعلى من يرغب باال�صرت�ك �أو �العرت��ض �أو �الإطالع  علما باأن قيمة �لتاأمني 20 
 www.emiratesauctionauction.ae لدخ�ل على �مل�قع �اللكرتوين ل�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت�

مر�جعة د�ئرة �لتنفيذ �أثناء �لدو�م �لر�صمي وحتى جل�صة �ملز�د �ملذك�رة .
 رئي�ض ق�سم التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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يف الدعوى رقم 2017/3383 جتاري جزئي
�سد املدعى عليه: �سابر نزير احمد �سيخ املقامة من: بنك ابوظبي التجاري

مبا �أن هناك دع�ى مقامة �صدكم مبحكمة دبي �البتد�ئية حتت رقم 2017-3383 
جتاري كلي وحيث �أنه مت ندبنا خبري� م�صرفيا يف �لدع�ى �ملذك�رة �أعاله فاإننا 
وعمال باأحكام قان�ن �الإثبات ل�صنة 1992 م بخ�ص��ض �أعمال �خلربة �أمام �ملحاكم 
ندع�كم حل�ص�ر �جتماع خربة �أو من ميثلكم قان�نا و�لذي �صيعقد يف مقر مكتبنا 
على �لعن��ن �مل��صح �أدناه وذلك ي�م �لثالثاء �مل��فق 27-2-2018 يف متام �ل�صاعة 
لدفاعكم  و�ملثبتة  �ملــ�ؤيــدة  �مل�صتند�ت  كافة  �إح�صار  منكم  ويرجي  �صباحا   11:30
عند ح�ص�ركم لالجتماع . دبي – مركز حمر عني . مدخل رقم 8 �لطابق �لر�بع  

هاتف 042527888 فاك�ض 042698876 .
اخلبري احل�سابي وامل�سريف : حممد �سعيد ال�سريف

اجتماع خربة
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/160 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �صده/1-�صمارت لل�صر�فة جمه�ل حمل �القامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ي�نيفر�صال خلدمات �حلر��صه �ض.ذ.م.م قد �أقام عليك �لدع�ى 
�لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10819( 
درهم  �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1344  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-عر�صا ك�ناين للنقليات �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /حممد ب�صري حممد علي قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ص�عها �ملطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  عــ�دة  وتذكرة  درهــم(   71106( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وحـــددت   MB180057142AE:ل�صك�ى� رقــم  و�ملــ�ــصــاريــف  و�لــر�ــصــ�م 
جل�صة ي�م �الحد �مل��فق 2018/3/4 �ل�صاعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.B.10 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
      مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5201  عمايل جزئي
�ىل �ملـــدعـــي عــلــيــه / 1-�ـــصـــب �ــصــيــب كــلــني مـــاريـــن �ــصــريفــيــ�ــض �ـــــــض.ذ.م.م جمه�ل 
عليك  �أقــام  قد  �لغباوي  حممد  عبد�هلل  /م�صطفى  �ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل 
درهم(   31044( وقـــدرهـــا  عــمــالــيــة  مب�صتحقات  �ملــطــالــبــة  ومــ��ــصــ�عــهــا  �لـــدعـــ�ى 
�ملــحــامــاة رقم  و�تــعــاب  و�مل�صاريف  و�لــر�ــصــ�م  درهــم  عــ�دة مببلغ )3000(  وتــذكــرة 
�مل��فق  �الربــعــاء  يــ�م  جل�صة  لها  وحـــددت   mb173679317ae:ل�صك�ى�
فاأنت مكلف باحل�ص�ر  لذ�   ch1.A.2:بالقاعة �ل�صاعة 08.30 �ض   2018/2/28
�أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل. مع �لعلم �أن �لدع�ى جددت من �ل�صطب.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/12398  عمايل جزئي

�القامة  �ـــض.ذ.م.م جمه�ل حمل  �لبناء  ملــقــاوالت  بي  �ن  1-�ر   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملطالبة  وم��ص�عها  �لدع�ى  عليك  �أقــام  قد  هاريكي�ض  /�ومي�ض  �ملدعي  �ن  مبا 
درهم   )2000( مببلغ  عــ�دة  وتذكرة  درهــم(   11956( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
و�لر�ص�م و�مل�صاريف رقم �ل�صك�ى:mb178846671ae وحددت لها جل�صة 
فاأنت  لذ�   ch1.A.2:بالقاعة �ل�صاعة 08.30 �ض  �مل��فق 2018/3/4  ي�م �الحد 
�أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�ص�ر 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/13038  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد�ل�هاب & قا�صي للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /جنيب �هلل كارو�ن �هلل نظر �صجر قد �أقام عليك �لدع�ى 
وم��ص�عها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )24473 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ 
 MB179257365AE:ل�صك�ى� رقم  و�مل�صاريف  و�لر�ص�م  درهــم   )2000(
وحددت لها جل�صة ي�م �الحد �مل��فق 2018/2/25 �ل�صاعة 08.30 �ض مبكتب �د�رة 
�لدع�ى لذ� فاأنت مكلف باحل�ص�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/36  عمايل كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�يك�م ميدل �ي�صت ليمتد )فرع دبي( جمه�ل حمل �القامة 
�لدع�ى  �أقـــام عليك  قــد  �لــديــن  �ــصــرف  �صيد عبد�حلميد  �ملــدعــي /حـــازم  �ن  مبــا 
وم��ص�عها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )1.510.747.75 درهم( و�لفائدة  
ب��قع 9% �صن�يا من تاريخ رفع �لدع�ى وحتى �ل�صد�د �لتام و�لر�ص�م و�مل�صاريف 
و�تعاب �ملحاماة رقم �ل�صك�ى:MB990257214AE وحددت لها جل�صة ي�م 
�لثالثاء �مل��فق 2018/2/27 �ل�صاعة 10.30 �ض بالقاعة:ch2.E.22 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�ص�ر 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/12720  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-هايل للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل �القامة مبا 
وم��ص�عها  �لدع�ى  عليك  �أقــام  قد  عبد�لرحمن  �مــني  كمال  /�حمد  �ملدعي  �ن 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )15000 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�ص�م و�مل�صاريف رقم �ل�صك�ى:MB990089955AE وحددت لها 
جل�صة ي�م �الربعاء �مل��فق 2018/3/7 �ل�صاعة 08.30 �ض مبكتب �د�رة �لدع�ى لذ� 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/3584  عمايل  جزئي 
�ملحكمة  بــان  نعلنكم  �القامة  حمل  جمه�ل  �ـــض.ذ.م.م  جاليبي  عليه/1-  �ملحك�م  �ىل 
حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/10/5  يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله ل�صالح/ج�مت 
ج�فال بحكمت �ملحكمة مبثابة ح�ص�ري بالز�م �ملدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ 
)9108( درهم وتذكرة �لع�دة �ىل م�طنه �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد 
�ملدعي  و�عفت  �مل�صروفات  من  باملنا�صب  و�لزمتها  �خــر  عمل  �صاحب  بخدمة  �لتحق 
قابال  �حل�ص�ري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذلــك  عــد�  ما  ورف�صت  فيها  ن�صيبه  من 
لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم 

�صاحب �ل�صم� �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/4555  عمايل  جزئي 

�لفنية و�النظمة �المنية  �ىل �ملحك�م عليه/1- �صياء �لدين وحممد زبري للخدمات 
�ــض.ذ.م.م جمه�ل حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 
�ملدعي  بالز�م  عبد�حلميد  ل�صالح/عدنان  �عــاله  �ملــذكــ�رة  �لدع�ى  يف    2017/10/2
قيمتها  �و  �ىل م�طنه  �لع�دة  وتذكرة  درهــم  مبلغ )5170(  للمدعي  تــ�ؤدي  بان  عليها 
نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �صاحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�صب 
من �مل�صروفات و�عفت �ملدعي من ن�صيبه فيها ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة �حل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�صر 
�آل مكت�م  �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد  �ل�صم�  هذ� �العــالن �صدر با�صم �صاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/5528  عمايل  جزئي 
حمل  جمه�ل  �ــــض.ذ.م.م  �لفخمه  لل�صيار�ت  كال�صك  بــي  �ي  يف  عليه/1-  �ملــدعــي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/�صبري بار�مباث �ياد�ثيل نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها 
بار�مباث  ل�صالح/�صبري  �عــاله  �ملــذكــ�رة  �لــدعــ�ى  يف    2017/8/29 بتاريخ  �ملنعقدة 
�ياد�ثيل بالز�م �ملدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ )15172( درهم وتذكرة ع�دة �ىل 
م�طنه عينا �و مايقابلها نقد� مببلغ  3000 درهم ما مل يكن قد �لتحق بخدمة �صاحب 
عمل �خر و�لزمتها �ملنا�صب من �مل�صاريف و�عفت �ملدعي من ن�صيبه فيها ورف�صت ما 
عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما 
�عتبار� من �لي�م �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صم� �ل�صيخ حممد 

بن ر��صد بن �صعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/6663  عمايل  جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- برو�ب لالد�رة �لت�ص�يقية و�لتعامل �اللكرتوين �ض.ذ.م.م جمه�ل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/بيج� باب� نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة 
بتاريخ 2017/10/2  يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله ل�صالح/بيج� باب� بالز�م �ملدعي عليها 
بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ )24861.30( درهم وتذكرة �لع�دة �ىل م�طنه �و قيمتها نقد� 
ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �صاحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�صب من 
. حكما  �مل�صروفات و�عفت �ملدعي من ن�صيبه فيها ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات 
مبثابة �حل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�صر 
�آل مكت�م  �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد  �ل�صم�  هذ� �العــالن �صدر با�صم �صاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/415  جتاري  كلي 
�ىل �ملحك�م عليه/1- عارف �حمد حممد علي �لزرع�ين 2- �صيخ قا�صم �صيخ حيدر 
بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بــان  نعلنكم  �القامة  حمل  جمه�ل  كيكاين  كيكاين  علي 
�ملنعقدة بتاريخ 2017/11/27  يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله ل�صالح/بنك م�صر - فرع 
دبي بالز�م �ملدعي عليهم بالت�صامن و�لتكافل فيما بينهم بان ي�ؤدو� للمدعي مبلغ 
)21.627.517.90( درهم و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 9% من تاريخ:2017/9/12 وحتى 
متام �ل�صد�د و�لزمتهم بامل�صروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما 
�لتايل  �لي�م  �عتبار� من  ي�ما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  مبثابة �حل�ص�ري 
لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صم� �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2724  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه/خ�رم �صهز�د حممد ��صرف �ص�هان جمه�ل حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/عبيد �قبال ح�صن ج�ل قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ص�عها �ملطالبة بالز�م 
�ملحاماة  و�تــعــاب  و�مل�صاريف  و�لر�ص�م  درهــم   )55000( وقــدره  مببلغ  عليه  �ملدعي 
و�لفائدة �لقان�نية 9% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام مع تاكيد قر�ر منع 
من �ل�صفر �ل�صادر يف �المر على عري�صه رقم:504/2015 مدين. وحددت لها جل�صة 
ي�م �الحد:2018/2/25 �ل�صاعة:08:30�ض بالقاعة:ch2.D.17 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�ص�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/197  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/�صركة مباين دملا للمقاوالت �لعامة �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/هيب�رث بي �م �ي �ض.ذ.م.م وميثله:عبد�هلل حممد حاجي علي �لع��صي 
�ملــدعــي عليها مببلغ وقدره  بــالــز�م  �ملــطــالــبــة  �لــدعــ�ى ومــ��ــصــ�عــهــا  �أقــــام عليك  قــد 
تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�ص�م  درهــم   )481743.82(
�ال�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام و�صم�ل �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها 
لذ�   ch.1.C.14:بالقاعة �ل�صاعة:08:30�ض  �ملــ��فــق:2018/3/4  �الحد  ي�م  جل�صة 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/54  عقاري كلي
�ىل �ملدعي عليه/رم�صان دز �ن�ص�ريف جمه�ل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
بنك �ب�ظبي �لتجاري )فرع( وميثله:من�ص�ر عبد�هلل حممد �حمد �لزرع�ين 
قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ص�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
 %10 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�ص�م  درهــم   )1.296.009.01(
�صن�يا من وحتى �ل�صد�د �لتام و�صم�ل �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت 
لها جل�صة ي�م �الحد �مل��فق:2018/2/25 �ل�صاعة:08:00 مبكتب �د�رة �لدع�ى 
لذ� فاأنت مكلف باحل�ص�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/39  ا�صتئناف مدين    

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- بانري �صيلفام م�روجاييان غ�باالن  جمه�ل حمل 
�القامة مبا �ن �مل�صتاأنف / �دجمي �ن�ص�رن�ض ك�مباين ليمتد )فرع دبي( 
/ �حلكم  ��صتاأنف  قد  �لــزرعــ�ين   �حمد  وميثله:من�ص�ر عبد�هلل حممد 

�ل�صادر بالدع�ى رقم 2495/2017 مدين جزئي بتاريخ:2018/1/11     
وحددت لها جل�صه ي�م �خلمي�ض  �مل��فق 2018/3/1 �ل�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  مــن  �و  ح�ص�ركم  يقت�صي  وعليه   ch1.C.11 رقــم  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر 
         يف الدعوى رقم 2017/144  بيع عقار مرهون   

م��ص�ع �لق�صية:طلب �ذن بيع مال مره�ن عبارة عن )�لفيال( �لكائنة يف دبي ، �جلمري� ، نخلة 
�جلمري� ، جاردن ه�م ، فروند �إي ، فيال 8 ، �لكائنة على قطعة �الر�ض:396 ، �مل�صاحة:6699.24 
قدم مربع ، دبي و�حلكم لطالب �لتنفيذ بكافة طلباته يف �لالئحة و�لر�ص�م و�مل�صاريف و�تعاب 

�ملحاماة.
طالب �الإعالن:طالب �لتنفيذ:بنك �ت�ض ��ض بي �صي �ل�صرق �الو�صط �ملحدود

�ملطل�ب �عالنه:�ملنفذ �صده:1- �صريخان فرن�د ولد حممد مر�د جمه�ل حمل �القامة
م��ص�ع �العالن:

نعلنكم بانه مت �حلجز على �م��لكم �خلا�صة وهي عبارة عن عقار - �ملنطقة:نخلة جمري� - رقم 
�الر�ض:396 - �مل�صاحة:6.699/34 قدم مربع وفاء للمبلغ �ملطالب به )7.500.000( درهم وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11866  عمايل جزئي
�ــض.ذ.م.م جمه�ل حمل �القامة  �ملدعي عليه / 1-�صيلفر كا�صتل لالن�صاء�ت  �ىل 
�ملطالبة  وم��ص�عها  �لــدعــ�ى  عليك  �أقــام  قد  يــاد�ف  /�ص�ريندر�  �ملدعي  �ن  مبا 
درهم   )2000( مببلغ  عــ�دة  وتذكرة  درهــم(   11157( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وحـــددت   MB178746278AE:ل�صك�ى� رقــم  و�ملــ�ــصــاريــف  و�لــر�ــصــ�م 
جل�صة ي�م �الحد �مل��فق 2018/3/4 �ل�صاعة 08.30 �ض مبكتب �د�رة �لدع�ى لذ� 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2018/110  تنفيذ عمايل 

�ـــض.ذ.م.م جمه�ل حمل  �لبناء  ملــقــاوالت  �ــصــده/1- طنب  �ملنفذ  �ىل 
�أقــام  عليك  �ي�صاب علي  قد  �لتنفيذ/�صاهني  �ن طالب  �القامة مبا 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لــز�مــك  �عــاله  �ملــذكــ�رة  �لتنفيذية  �لــدعــ�ى 
وقدره )12065( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�صافة 
�ىل مبلغ )1065( درهم ر�ص�م خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �الجــر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2018/159  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- �لن�بي ل�صناعة �الثاث �ــض.ذ.م.م جمه�ل حمل 
�أقام  عليك  �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�وم بر�كا�ض ر�جمان  قد 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لــز�مــك  �عــاله  �ملــذكــ�رة  �لتنفيذية  �لــدعــ�ى 
وقدره )6483( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�صافة 
�ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   ر�ص�م خلزينة  درهــم   )725( مبلغ  �ىل 
�صتبا�صر �الجــر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2018/208  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- �ص�فت �ص�ر�ض �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/حمم�د حممد وحيد وميثله:�صاره �صاه بيك حممد 
�عــاله و�لز�مك  �ملذك�رة  �لتنفيذية  �لدع�ى  �أقــام  عليك  �لبل��صي  قد 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )26126( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة باال�صافة �ىل مبلغ )1971( درهم ر�ص�م خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/389 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �صده/1-�ل�صرح للمقاوالت �ــض.ذ.م.م جمه�ل حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/وجيهي هارد وير �ض.ذ.م.م قد �أقام عليك �لدع�ى 
�لتنفيذية �ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )69053( 
درهم  �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

اعالن قرار بالتنفيذ 
يف الدعوى رقم 2017/1655 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �صده/1-حممد عبد�هلل عبيد بن ع�قد جمه�ل حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ر�صيد مر�د خ�صروي بابادي وميثله:�بر�هيم علي 
بتاريخ:2018/2/13  �البتد�ئية  دبي  حمكمة  قــررت  خــ�ري  حممد  كرم 
خالل  درهــم   )3618981.15( وقـــدره  بــه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�صد�د  �خطاركم 
رقم  �الوىل  جمري�  مبنطقة  �لعقار  بيع  و�ال  �لتبليغ  تــاريــخ  مــن  �صهر 
�الر�ض:283 و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�صيات ن�ض �ملادة 295 

من قان�ن �الجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/71  ا�صتئناف مدين    

�القامة  حمل  جمه�ل  م�ري�ص�ن  �يان  �صتيفان   -1 �صده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
مبا �ن �مل�صتاأنف / خدمات ترنتى �مليكانيكية �ض.ذ.م.م فرع وميثله:ح�صني 
علي ح�صن علي �لبناي  قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدع�ى رقم 

2095/2018 مدين جزئي بتاريخ:2018/1/21     
وحددت لها جل�صه ي�م �الحد  �مل��فق 2018/4/1 �ل�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  مــن  �و  ح�ص�ركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رقــم  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/197  ا�صتئناف تظلم جتاري    

�ىل �مل�صتاأنف �صده/ 1- م�صاريع كيت� الد�رة �ل�صفن �ض.ذ.م.م 2- حممد 
�صريف ح�صني �ملعيني  جمه�يل حمل �القامة مبا �ن �مل�صتاأنف / �صف��ن 
�صالح ح�صني �لها�صمي قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدع�ى رقم 

77-2017 تظلم جتاري بتاريخ:2017/9/25     
وحددت لها جل�صه ي�م �الربعاء  �مل��فق 2018/3/7 �ل�صاعة 17.30 م�صاء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم �و من ميثلكم قان�نيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
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العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2257  ا�صتئناف عمايل    
جمه�ل  �ـــــــضّ.ذ.م.م  و�لــ�ــصــيــاحــة  لل�صفر  كـــاب   -1 �ــصــده/  �ملــ�ــصــتــاأنــف  �ىل 
�ملــ�ــصــتــاأنــف / حمــمــد حمـــمـــ�د حمــمــد من�ص�ر  �ن  حمـــل �القـــامـــة مبـــا 
�ل�صادر  �حلكم  ��صتاأنف/  قد  �ملط�ع  حممد  ح�صن  وميثله:عبد�لرحمن 

بالدع�ى رقم 2017/5290 عمايل جزئي بتاريخ:2017/11/28     
 10.00 �ل�صاعة   2018/2/27 �ملــ��فــق  �لــثــالثــاء   يــ�م  جل�صه  لها  وحـــددت 
من  �و  ح�ص�ركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رقــم  بالقاعة  �صباحا 

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/375 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �صده/1-�صتانلى فين�صنت فين�صنت ج�ن ب�رغ�ض ب�ر جمه�ل 
م�صاهمة  )�صركة  �لهالل  �لتنفيذ/م�صرف  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �لدع�ى  �أقام عليك  عامة( قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )174508.63( درهم  �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 
عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2014/356 تنفيذ عقاري
�ت�ض  بــي  �م  جــي  �نف�صت  كابيتال  �لرتناتيف  �صده/1-�صركة  �ملنفذ  �ىل 
للتط�ير  �خلليج  �لتنفيذ/�صركة  طالب  �ن  مبــا  �القــامــة  حمــل  جمه�ل 
و  �رقـــام:515  �ال�صتئنافني  يف  �ل�صادر  باحلكم  نعلنكم  �ملــحــدودة  �لعقاري 
2012/537 عقاري كلي ي�م �لثالثاء:2014/4/15 باعتباره �صند� تنفيذيا 
طالب  �ىل  درهـــم   )133412197( وقـــدره  مبلغ  بــ�ــصــد�د  وذلــك:بــالــز�مــكــم 
هــذ� �العالن  ن�صر  تــاريــخ  مــن  يــ�م   15 �ملحكمة خــالل  �و خزينة  �لتنفيذ 

وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/705 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �صده/1-عبد�لرحمن ريا�ض �صبحي �لبنا جمه�ل حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/
مت�يل )م�صاهمة خا�صة( وميثله:نا�صر مال �هلل حممد غامن قد �أقام عليك �لدع�ى �لتنفيذية 
�ملذك�رة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )36910( درهم  �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة 2- بف�صخ �تفاقية �الجارة �ملنتهيةبالتملك ومالحقها �ملربمة بني �ملدعية و�ملدعي عليه 
بتاريخ:2007/12/5 عن �ل�حدة �لعقارية م��ص�ع �لدع�ى �لكائنة منطقة و�دي �ل�صفا 2 - رقم 
�الر�ض:1336 - رقم �ملبنى 1 - ��صم �ملبنى مز�يا 3 - رقم �لعقار:215 - رقم �لطابق 2 - �صركة �ملز�يا 
�لقاب�صة و�لز�م �ملدعي عليه بت�صليم �ل�حدة �لعقارية خالية من �ل�ص��غل ورد حيازتها للمدعية 
ومتكني �ملدعية منها و�لغاء �لقيد �لعقاري �الجارة �مل��ص�فة يف �لذمة �لــ��ردة يف �صهادة �مللكية 
ل�صالح �ملدعي عليه وتكليف د�ئرة �الر��صي و�المالك لتنفيذ ذلك ورف�ض ما عد� ذلك من طلبات 
�ملذك�ر  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الجــر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/1130 تنفيذ �صرعي

�ملنفذ �صده/1-�صارل ممدوح ذكرى فيلب�ض جمه�ل حمل �القامة مبا �ن طالب  �ىل 
�لبناي  عبد�لرحمن  عــبــد�هلل  حممد  وميثله:عبد�هلل  لبيب  عــزيــز  �لتنفيذ/نان�صي 
مب�جب �حلكم �ل�صادر من نان�صي عزيز لبيب يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله فانت مكلف 
م�صلمني  غري  نف�ض  �حــ��ل  رقـــم:76/2012  �لدع�ى  يف  �ل�صادر  �حلكم  باالتي:تنفيذ 
�ملبلغ �ملنفذ  ، ب�صد�د  و�ملعدل بالتميز بالطعن رقـــم:149/2017 طعن �حــ��ل �صخ�صية 
به وقدره )470010( درهم و�ثبات ح�صانة �ل�صغريين د�نيال وي��صف �ىل �الم �صامال 
�لر�ص�م و�مل�صاريف من تاريخ �ال�صتحقاق �و خزينة �ملحكمة خالل 15 ي�ما من تاريخ 

ن�صر هذ� �العالن و�ال فان �ملحكمة �صتتخذ �الجر�ء�ت �لقان�نية بحقكم.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

       اإعادة اإعالن  بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/1777  احوال نف�س م�صلمني

�ىل �ملدعي عليه / 1- خالد عي�صى �صعيد �لفال�صي  جمه�ل حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ منى �بر�هيم حممد ح�صن �ملح�صن  قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ص�عها 
�ملــ��فــق  2018/3/8    يــ�م  �خلمي�ض  دعــ�ى طــالق لل�صرر. وحــددت لها جل�صة 
�ل�صخ�صية يف منطقة  �الحــ��ل  مبنى  )10( يف  رقم  بالقاعة  9.30 �ض  �ل�صاعة 
بتقدمي ما  قان�نيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ص�ر  لذ�  �لقره�د 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل ، 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
       اإعالن �صحيفة التما�س اعادة النظر

                 يف  الدعوى 2017/28  التما�س اعادة نظر عمايل
�ىل �مللتم�ض �صده / 1- د�ور ح�صني �ظهر ح�صني  جمه�ل حمل �القامة مبا 
�ن �مللتم�ض/ قفطان فاطمة عبد�هلل للخياطة �لن�صائية و�لت�صميم  نعلنكم بان 
ي�م  لها ملحكمة جل�صة  �عــاله وحــددت  �ملــذكــ�رة  �لدع�ى  �قــام عليكم  �مللتم�ض 
و�لتي   ch1.B.10:بالقاعة �ض  �ل�صاعة:09:30  �ملــ��فــق:2018/3/4  �الحــد 
من  لديكم  مــا  بتقدمي  �حلــق  لكم  بانه  ونخطركم  ح�ص�رها  عليكم  يت�جب 
مذكر�ت �و م�صتند�ت م�قع عليها منكم ويف حالة تخلفكم عن �حل�ص�ر فان 

�حلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري ، �مرت �ملحكمة بتق�صري مدة �العالن  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
            يف  الدعوى 2017/2  منازعه مو�صوعية التنفيذ العمايل

�ن  كــل �صري جمه�ل حمــل �القــامــة مبــا  �ملتنازع �صده / 1-حمــمــد خليل  �ىل 
بن  عبيد  خمي�ض  مهري  وميثله:�حمد  ذ.م.م  للنقليات  �لقمة  /�صركة  �ملتنازع 
�الجر�ء�ت  كافة  بالغاء  �ملطالبة  وم��ص�عها  �لدع�ى  عليك  �أقــام  قد  م�صحار 
رقـــم:2016/2004 النعد�م �حلق يف  �لعمايل  �لتنفيذ  �ملتنازعة يف  �ملتخذة �صد 
�لتنفيذ عليها و�لر�ص�م و�مل�صاريف و�التعاب وحددت لها جل�صة ي�م �لثالثاء 
�مل��فق 2018/3/13 �ل�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف 
�و  مــذكــر�ت  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  مــن  �أو  باحل�ص�ر 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/1684  جتاري كلي 
لل�صناعات  �صي  �ر  كيه  �صركة   -2 م.م.ح  �نرتنا�صي�نال  �صي  �ر  كيه  �صركة  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
ذ.م.م  �لنباتية  للزي�ت  �ب�ظبي  �ملدعي/�صركة  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمه�ل  ذ.م.م  �لغذ�ئية 
�ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �ل�صباغ  ي��صف  عبد�لعزيز  �حمد  وميثله:منى 
بتاريخ 2017/11/15  يف �لدع�ى �ملذك�رة �عاله ل�صالح/�صركة �ب�ظبي للزي�ت �لنباتية ذ.م.م 
بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن  بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ ثمامنائة و�ثني ع�صر �لفا و�صتمائة 
و�ثنني و�صت�ن درهما وخم�ص�ن فل�صا( و�لف��ئد �لقان�نية ب��قع 9% �صن�يا من تاريخ �ملطالبة 
�لف  ومبلغ  �مل�صاريف  عليهما  �ملدعي  و�لــزمــت  �ل�صد�د  متــام  وحتى  يف:2017/7/31  �حلا�صل 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�ص�ري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صم� �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/3812  جتاري  جزئي 
�أبـــي حيدر  �ـــــض.ذ.م.م )فـــرع دبـــي( 2- هــنــاد عبد�لعزيز  �لــعــامــة  لــلــمــقــاوالت  �ملــدعــي عــلــيــه/1- كامك�  �ىل 
ذ.م.م  �لثقيلة و�خلفيفة  بال�صاحنات  للنقل  �ملدعي/عبد�لغف�ر وعامل خان  �ن  �القامة مبا  جمه�ل حمل 
  2018/1/30 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �حلمادي  �مل��صى  علي  وميثله:�بر�هيم 
ذ.م.م  و�خلفيفة  �لثقيلة  بال�صاحنات  للنقل  خــان  وعــامل  ل�صالح/عبد�لغف�ر  �عــاله  �ملــذكــ�رة  �لدع�ى  يف 
�ملدعي عليهما  ثانيا:بالز�م   - ت�ؤدي للمدعية مبلغ )113020( درهم  بان  �ملدعي عليها �الوىل  �وال:بالز�م 
�الوىل و�لثاين بالت�صامن فيما بينهما بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ )30500( درهم قيمة �ل�صيك �صند �لدع�ى 
�ل�صد�د  متام  وحتى  يف:2017/11/15  �لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �صن�يا   %9 ب��قع  �لقان�نية  و�لفائدة 
ف�صال عن �لر�ص�م و�مل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت طلب �لنفاذ . حكما 
مبثابة �حل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر 

با�صم �صاحب �ل�صم� �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/527  جتاري  كلي 
�ــض.ذ.م.م �صركة ذ�ت م�ص�ؤولية حمدودة  �لعامة  �ىل �ملحك�م عليه/1-فرونتيري لتجارة 
�ملحكمة  بــان  نعلنكم  �القــامــة  بــيــد�ري علمد�ري جمه�ل حمل  2-ر�مـــني حممد ح�صن 
�ملذك�رة �عاله ل�صالح/بنك  �لدع�ى  بتاريخ 2017/7/27  يف  �ملنعقدة  حكمت بجل�صتها 
�ير�ن بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن بان ي�ؤديا للبنك �ملدعي مبلغ )ملي�ن  �صادر�ت 
و�صتمائة و�ربعة و�صت�ن �لف وثالثمائة وخم�ص�ن درهم و�صبعة وثالث�ن فل�صا( و�لف��ئد 
�ل�صد�د  متــام  وحتى  يف:2017/3/13  �لــنــز�ع  قي  تاريخ  من  �صن�يا   %9 ب��قع  �لقان�نية 
و�لز�مكما بامل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�ص�ري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما �عتبار� من �لي�م �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر 

با�صم �صاحب �ل�صم� �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/3689  جتاري  جزئي 
�ىل �ملحك�م عليه/1- عالء �لدين يحي عبد�لقادر حممد جمه�ل حمل �القامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/12/10  يف �لدع�ى 
�ملدعي  بالز�م  عامة  م�صاهمة  �صركة  �لهالل  ل�صالح/م�صرف  �عــاله  �ملــذكــ�رة 
�جــمــايل وقدره  �ملــر�بــحــة مبلغ  �ملــدعــي عــن عقدي  يـــ�ؤدي للم�صرف  بــان  عليه 
�لف  ومبلغ  و�مل�صاريف  بالر�ص�م  عليه  �ملدعي  و�لــزمــت  درهــم   )286.802.46(
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل 
�لي�م �لتايل لن�صر هذ� �العــالن �صدر با�صم �صاحب  ثالثني ي�ما �عتبار� من 

�ل�صم� �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/168  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه /1-بري �ريك ماغن��ض ماغنبريج جمه�ل حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/حيدر �لعاين قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ص�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليه مببلغ وقدره )141000( درهم و�لر�ص�م و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�صم�ل  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12
بال كفالة. وحددت لها جل�صة ي�م �لثالثاء �مل��فق 2018/3/6 �ل�صاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�ص�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام 

على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/91  جتاري جزئي
 - �ص�ر�صينج  جل�بل   - �ـــض.ذ.م.م  �ص�ر�صينج  جل�بل  /1-نيلكمال  عليه  �ملدعي  �ىل 
�صركة ذ�ت م�ص�ؤولية حمدودة - �صابقا جمه�ل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�ملازن 
للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م وميثله:ماجد �صعيد حمد �جلالف �ل�ص�بهي قد �أقام عليك 
درهم   )13661( وقــدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بــالــز�م  �ملطالبة  وم��ص�عها  �لــدعــ�ى 
و�لر�ص�م و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د 
�لتام. وحددت لها جل�صة ي�م �لثالثاء �مل��فق 2018/2/27 �ل�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�ص�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/111  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه/�ص�ما ك�رميت للم��د �لغذ�ئية �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/حيدر �لعاين قد �أقام عليك �لدع�ى وم��ص�عها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليها مببلغ وقدره )756000( درهم و�لر�ص�م و�مل�صاريف و�لفائدة %12 
بال  �ملعجل  بالنفاذ  و�صم�ل �حلكم  �لتام  �ل�صد�د  �ال�صتحقاق وحتى  تاريخ  من 
�ل�صاعة:09:30�ض  �مل��فق  :2018/3/4  �الحد  ي�م  لها جل�صة  كفالة. وحددت 
قان�نيا  ميثلك  مــن  �أو  باحل�ص�ر  مكلف  فــاأنــت  لــذ�   ch1.C.15:بالقاعة
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مــذكــر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/292  جتاري كلي

�ن  �القامة مبا  ك�كيب جمه�ل حمل  ن�رلني  عليه/�صاديه  �ملدعي  �ىل 
�ملطالبة  �لدع�ى وم��ص�عها  �أقام عليك  قد  نقا�ض  �ملدعي/�ل�صا بالي 
باخر�ج �صريك و�لر�ص�م و�مل�صاريف. وحددت لها جل�صة ي�م �الحد �مل��فق  
:2018/3/4 �ل�صاعة:09:30�ض بالقاعة:ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�ص�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
       اعالن بالطلبات املعدلة بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4191  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه/�ل�صف�ح للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م وميثلها/مر�د مازور 2- مر�د مازور 
�لعامة جمه�ل  �ل�صف�ح للتجارة  �ل�صخ�صية وب�صفته مدير و�صريك �صركة  - ب�صفته 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�صماء قرطبة للتجارة �لعامة �ــض.ذ.م.م وميثلها/ح�صان 
وم��ص�عها  �لــدعــ�ى  عليك  �أقـــام  قــد  قـــ�ر�ري  برج�  حممد  وميثله:فتيحة  عــالوي 
و�لت�صامم مببلغ وقدره )265.824( درهم  بالت�صامن  �ملدعي عليهما  بالز�م  �ملطالبة 
و�لفائدة �لقان�نية ب��قع 12% من تاريخ �ال�صتحقاق �حلا�صل يف:2016/10/22 وحتى 
�مل��فق   �الربعاء  ي�م  جل�صة  لها  وحــددت  و�التعاب.  و�مل�صاريف  و�لر�ص�م  �لتام  �ل�صد�د 
:2018/2/28 �ل�صاعة:08:30�ض بالقاعة:ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�ص�ر �أو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/297  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/كيلي للمقاوالت �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
بالز�م  �ملطالبة  �لدع�ى وم��ص�عها  �أقــام عليك  �ــض.ذ.م.م قد  وجيهي هارد وير 
و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لــر�ــصــ�م  درهــم   )108713.39( وقـــدره  مببلغ  عليها  �ملــدعــي 
�لــتــام و�صم�ل �حلكم  �لــ�ــصــد�د  �ملطالبة وحتى  تــاريــخ  و�لــفــائــدة 9% مــن  �ملــحــامــاة 
�مل��فق:2018/3/6  �لثالثاء  يــ�م  جل�صة  لها  وحــددت  كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ 
من  �أو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  لــذ�   ch.1.C.14:بالقاعة �ل�صاعة:08:30�ض 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/141  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه /1-�لنبيل للمالحة و�المد�د ذ.م.م 2- �ميتا �جرو�ل �ر �م ج�بتا ب�صفته 
حمل  جمه�ل  ذ.م.م  و�المـــد�د  للمالحة  �لنبيل  �الوىل/  عليها  للمدعي  �صخ�صيا  كفيال 
�القامة مبا �ن �ملدعي/م�صرف �لهالل �ض.م.ع وميثله:علي ��صماعيل �بر�هيم �جلرمن قد 
�أقام عليك �لدع�ى وم��ص�عها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن و�لتكافل مببلغ 
بالنفاذ  �ملحاماة و�صم�ل �حلكم  و�تعاب  و�لر�ص�م و�مل�صاريف  وقدره )2281516.16( درهم 
�ل�صاعة 9.30 �ض  �مل��فق 2018/2/27  �لثالثاء  لها جل�صة ي�م  �ملعجل بال كفالة. وحددت 
�أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�ص�ر  بالقاعة 
ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2201  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه /1-مايكل ديرم�ت باتريك مكجريفر جمه�ل حمل �القامة 
مديرها/مايكل  وميثلها  �ــــض.ذ.م.م  لال�صتثمار  �ملدعي/مان�ص�ص�صرت  �ن  مبــا 
دعــ�ى حل  وم��ص�عها  �لــدعــ�ى  عليك  �أقــام  قد  ماكجريفر  باتريك  درمــ�ت 
وت�صفية �صركة ذ�ت م�ص�ؤولية حمدودة و�لر�ص�م و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة. 
بالقاعة  �ل�صاعة 9.30 �ض  �مل��فق 2018/3/7  �الربعاء  لها جل�صة ي�م  وحددت 
Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�ص�ر �أو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
على  �أيــام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2463  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه /1-�خــرت رحمان كل رحمان جمه�ل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
تيار� وورلد للتجارة ذ.م.م وميثلها فيناى م�دى �صاتي�صجا ندر� م�دى وميثله:خالد 
�ملطالبة  وم��ص�عها  �لدع�ى  عليك  �أقــام  قد  �لزرع�ين  حممد  عبد�لعزيز  ��صماعيل 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )906000( درهم و�لر�ص�م و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام. وحددت لها جل�صة ي�م �الثنني 
�مل��فق 2018/3/5 �ل�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�ص�ر �أو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/4092  جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- ف�رتك �ند�صرتيز �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�يك�ر مينا �ض.م.ح 
وميثلها قان�نا �ل�صيد/و�ئل �حمد عبد�حلميد جمعة وميثله:�حمد مهري خمي�ض عبيد بن م�صحار  مبا �ن 
�ملدعي/�يك�ر مينا �ض.م.ح وميثلها قان�نا �ل�صيد/و�ئل �حمد عبد�حلميد جمعة  قد �قام �لدع�ى �ملذك�رة 
�ملحكمة  حكمت  �لتايل  �لتمهيدي  �حلكم  بــتــاريــخ:2018/2/6  حكمت  �ملحكمة  بــان  نعلنكم  وعليه  �عــاله 
مبثابة �حل�ص�ري وقبل �لف�صل يف �مل��ص�ع بندب �خلبري �حل�صابي �صاحب �لدور يف �جلدول ما مل يتفق 
��صب�ع تك�ن مهمته �الطــالع على ملف �لدع�ى وما به من م�صتند�ت وما  �لطرفان على تعيينه خالل 
�ملدعي عليها و�الطالع  و�ل�صركة  �ملدعية  �ل�صركة  و�النتقال �ىل  ��ص�ل م�صتند�ت  له من  �ن يقدم  ع�صى 
�لعالقة بينهما و�صند  �ل�رقية و�اللكرتونية وبيان طبيعة  على �صجالتهم ودفاترهم �حل�صابية�ملنتظمة 
ذلك من ��ص�ل م�صتند�ت غري جمح�دة وبيان طبيعة �التفاق و�لقيمة �ملتفق عليها وحددت مبلغ ثالثة 
�الف درهم للخبري وكلفت �ملدعية ب�صد�دها. وحددت لها �ملحكمة جل�صة ي�م �لثالثاء �مل��فق:2018/3/6 

 .ch1.C.14:ل�صاعة:08:30 �صباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/1956  جتاري كلي 
�ن  �ملدعي/ مبا  �ن  �ملدعي عليه/1- ج�تي مان�ج ك�مار جمه�ل حمل �القامة مبا  �ىل 
�عاله  �ملــذكــ�رة  �لدع�ى  �قــام  قد  عامة   م�صاهمة  �ال�صالمي  �المـــار�ت  �ملدعي/م�صرف 
�لتايل حكمت  �لتمهيدي  بــتــاريــخ:2018/2/14 �حلكم  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  وعليه 
�ملحكمة وقبل �لف�صل يف �مل��ص�ع بندب �خلبري �مل�صريف �ملخت�ض �صاحب �لدور باجلدول 
يقدمه  �ن  وماع�صى  وم�صتند�تها  �لــدعــ�ى  ملف  على  �الطـــالع  كــاالتــي  مهمته  وتــكــ�ن 
�خل�ص�م و�النتقال �ىل مقر �ملدعية و�ملدعي عليها �ن لزم �المر و�الطالع على �ملر��صالت 
و�اللكرتونية  �ل�رقية  �لتجارية  و�لدفاتر  �ل�صجالت  وجــدت  �ن  و�اللكرتونية  �ل�رقية 
ذمــة ح�صاب وم�صروفات  درهــم كامانة على  �لــف  قــدرهــا ع�صرون  �مــانــة خــربة  وحـــددت 
�ملدعي ب�صد�دها يف خز�نة �ملحكمة. وحددت لها �ملحكمة جل�صة  �خلبري و�تعابه و�لزمت 

 .ch2.E.22:ي�م �الربعاء �مل��فق:2018/2/28 �ل�صاعة:09:30 �صباحا يف �لقاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12257 بتاريخ 2018/2/22   
    اعالن حكم  بالن�صر    

يف الدعوى رقم 00947 ل�صنة 2018 ايجارات
�ملحك�م له طالب  �لثامنة  �للجنة  �البتد�ئية  �لق�صائية  �لد�ئرة  �أمام  �ملنظ�رة 
– عبد �لرحمن حممد طاهر حممد ويل عن��نه دبــي: ديــرة �صارع  �الإعــالن 
�ملرقبات – بناية ب�هليبة بالز� ت: 042664424 �ملحك�م عليه �ملطل�ب �إعالنه- 
د�فيد �وك�جن مالينجا  عن��نه: دبي – �لرفاعة – بر دبي بناية �رت للعقار�ت 
منط�ق �حلكم : حكمت �للجنة مبثابة �حل�ص�ري بجل�صة 11-2-2018 باالأتي : 
�إلز�م �ملدعي عليه باإخالء �لعني �مل�ؤجرة وت�صليمها للمدعي خالية من �ص��غلها 
. �إلز�م �ملدبعي عليه ب�صد�د قيمة �ل�صيكات مبلغ 52095 .�لز�م �ملدعي عليه باأن 
على  �مل�صتحقة  للف��تري  و�ملياه  �لكهرباء  هيئة  من  ذمة  بــر�ءة  للمدعي  ي�صلم 
�ملاأج�ر حتى تاريخ �الإخالء �لفعلي. �إلز�م �ملدعي عليه مبا ي�صتجد من �إيجار 
ب��قع 66150 درهم �صن�يا من تاريخ 15-1-2018. وحتى �الإخالء �لتام. �إلز�م 
�ملدعي عليه بر�ص�م وم�صروفات �لدع�ى. وملا كان هذ� �حلكم قد �صدر با�صم 
�صاحب �ل�صم� �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكت�م حاكم دبي وتلي علنا مبثابة 
هذ�  ن�صر  تاريخ  من  �عتبار�  يــ�م   15 خــالل  لال�صتئناف  قابل  فه�  �حل�ص�ري 

�الإعالن و�إال �صار نهائيا قابل للتنفيذ.
اأمني ال�سر

مركز ف�س املنازعات االيجارية



ثقافة وفن�ن

26
واملنطقة االإم�رات  يف  االأوىل  للمرة  تعر�ض  فنية  اإبداع�ت  ك�نف�ض" ..  " دبي 

تقدم �لدورة �لر�بعة من مهرجان دبي كانف�ض - �لتي تنظمها 
�الإعالمي حلك�مة  للمكتب  �الإبد�عي  �لــذر�ع   « دبي  بر�ند   «
دبي بال�صر�كة من مر��ض يف ال مري مبنطقة جمري� 1 على 
مد�ر �الأ�صب�ع �الأول من مار�ض �ملقبل - جمم�عة من �لفن�ن 
�الإمار�ت  دولــة  يف  �الأوىل  للمرة  تعر�ض  �حلديثة  �الإبد�عية 

و�ملنطقة.
�أهم  ��صتقطاب  �ملــهــرجــان على  �إطـــار حــر�ــض  ذلــك يف  يــاأتــي 
�أو  دولهم  يف  كبري�  جناحا  �أعمالهم  حققت  �لذين  �ملبدعني 

على م�صت�ى �مل�صاركات و�لفعاليات �لعاملية �لكربى.
�أعــمــال �صيتم تنفيذها  ومــن جــديــد �ملــهــرجــان هــذ� �لــعــام .. 
»�ل�صريط  مــثــل  تقليدية  غــري  �أدو�ت  بــا�ــصــتــخــد�م  بــالــر�ــصــم 
�ململ�ءة  �ملطاطية  �لفنية  �الأعــمــال  على  عـــالوة  �لــال�ــصــق« 
ملدر�صة  تنتمي  و�أخــرى  �لرمل  �ملج�صم على  و�لر�صم  باله��ء 
�لغر�فيتي  »ر�ص�م  �إىل  �إ�صافة   « �الأ�صياء  ت�صكيل  �إعــادة  فن   «
�بتعد  خــا�ــصــة  طبيعة  ذ�ت  ب�صرية  فــنــ�ن  وهـــي  �ملــتــد�خــلــة« 
لفن  عليه  �ملــتــعــارف  �لتقليدي  �ل�صياق  عــن  مبدع�ها  فيها 
�لر�صم.    وتن�صجم �الأعمال �مل�صاركة مع روح �ملهرجان �لذي 
�عتمد منذ �نطالقه على فكرة تبني �الأعمال �لفريدة �لتي 
�لعامل على  �ملنطقة من  مل يعهدها عامة �جلمه�ر يف هذه 
نطاق و��صع .. يف حني ياأتي �حلدث �لفني يف قالب خمتلف 
ال يتقيد باالأج��ء �لتقليدية للم�صابقات و�لفعاليات �ملتعلقة 
بالفن�ن �لت�صكيلية �لتي طاملا تتخذ من قاعات �لعر�ض مقر� 

�لفن  بني  ت���صل  ج�ص�ر  بناء  يف  كانف�ض«  »دبــي  وي�صهم  لها 
�الأفكار  و��صتلهام  �لتفاعل  للجانبني  تتيح  ب�ص�رة  و�لنا�ض 

ملزيد من �الإبد�ع.
وتعتمد ن�عية �لفن�ن �لتي يحر�ض �ملهرجان على ��صتقطابها 
يف �ملقام �الأول على مدى �إبد�ع �لفنان وقدرته على �ملزج بني 
�الأ�صكال �لفنية وربط �لعمل �لفني بالبيئة �ملحيطة ليظهر� 
خميلة  يحفز  و�حـــد  �إطـــار  يف  متكاملني  عن�صرين  وكــاأنــهــم 

�ملتلقي ويذكي روح �الإبد�ع د�خله.
وح�ل �أهد�ف �ملهرجان .. قالت عائ�صة بن كلي مدير م�صروع 
�ملهرجان من روح  ��صت�حى فكرة  �إن بر�ند دبي  دبي كانف�ض 
�ملدينة �لتي �نطلق منها.. فدبي �أ�صبحت رمز� لالإبد�ع �لذي 
ميكن �أن نلم�صه يف كل ركن من �أركانها ويف كل مبادرة تخرج 
منها وهي مدينة تركز �هتمامها على �صنع �مل�صتقبل وه� ما 
ال ميكن حتقيقه �إال باالإبد�ع و�خلروج على �أمناط �لتفكري 
�لتقليدية.. وهذه ر�صالة مهمة نريد �أن ن��صلها من خالل 
�ملهرجان وهي �أن �الإبد�ع �أ�صل�ب حياة نعي�ض به ون�صتمد منه 

�لطاقة �الإيجابية للتط�ر.
ت�فرها  �لتي  �ملميزة  باخللفية  �مل�صاركة  �الأعــمــال  و�صمتزج 
»مر��ض«  ر�عـــت  �لــتــي  �ل�صاطئية  »�لــ�جــهــة  مــري  ال  من�صئات 
تفا�صيلها..  كــل  يف  حا�صر�  �الإبــــد�ع  يــكــ�ن  �أن  تط�يرها  يف 
تقدير� الن�صجامه مع  �لفريد  �مل�قع  �ختيار هذ�  حيث جاء 
�لتي  �لنم�ذجية  لل�صر�كة  و�مــتــد�د�  �ملهرجان  ور�صالة  روح 

دور�ت متعاقبة  بـمر��ض على مد�ر ثالث  دبي  بر�ند  جمعت 
للمهرجان �ل�صن�ي.

وي�صارك �لفنان �الأمريكي »ت�م ب�ب« الأول مرة يف مهرجان 
ت�صكيل  »�إعــــادة  فــن  �أ�ــصــهــر مبدعي  مــن  وهــ�  كانف�ض«  »دبـــي 
�الأ�صياء« .. حيث يق�م �لفنان باإنتاج تك�ين �إبد�عي باالعتماد 
على غر�ض م�ج�د بالفعل يف �ل��قع ومن ثم ر�صم عنا�صر 
تتكامل معه وت�صفي �إليه �أبعاد جديدة مبا يظهر �لفكرة �لتي 
ي�صعى �لفنان �إىل طرحها ويعرب عنها يف قالب مبتكر و�صيق�م 
»ب�ب« بتنفيذ جمم�عة متن�عة من �الأعمال �لفنية يف م�قع 

�ملهرجان م�صتخدما كل ما يت��جد �أمامه من �أ�صياء.
�ملفاهيم  �لتغري�ت يف  �صل�صلة  �لفني من  �الأ�صل�ب  هذ�  ويعد 
�ل�صتينيات من  �أو�ئــل  �لتي ظهرت يف  �ملتعارف عليها  �لفنية 
�أعماله  بــ�ب« مــن خــالل  »تــ�م  ��صتطاع  �ملا�صي وقــد  �لــقــرن 
نــفــ�ــصــه يف طليعة  يــ�ــصــع  �أن  نــيــ�يــ�رك  �ملــنــتــ�ــصــرة يف مــديــنــة 
�لفني ملا يتمتع به من قدرة كبرية  �ملخت�صني بهذ� �ل�صنف 
على ��صتخد�م �أي �صيء يت��جد يف �لطرقات �أو على �جلدر�ن 
مهما كان حجمه وحت�يله �إىل عمل فني مبهر ي�صفي مزيد� 

من �جلمال على �لبيئة �ملحيطة به.
على  كانف�ض«  »دبــي  جمه�ر  و�صيك�ن  غر�فيتي  ��صباجيتي 
�لربيطاين  �لر�صام  يقدمه  ن�ع جديد  �إبــد�ع من  مع  م�عد 

�صنفا  �بتكر  �لذي  دودل«  »م�صرت  با�صم  �ل�صهري  ك�ك�ض  �صام 
 Graffiti« �لــغــر�فــيــتــي«  »��ــصــبــاجــيــتــي  بــا�ــصــم  يــعــرف  فنيا 
من  يتك�ن  الأنه  نظر�  �ملتد�خل  �لر�صم  �أو   »Spaghetti
متكررة..  جمم�عات  يف  م�صنفة  و�أجــ�ــصــام  و�أ�ــصــكــال  وحـــد�ت 
�الأور�ق  ي�صمل  مبــا  �صطح  �أي  على  بتنفيذها  �لــفــنــان  يــقــ�م 
»م�صرت  ر�ص�مات  وتبدو  و�ملالب�ض..  و�ملفرو�صات  و�جلــدر�ن 
دودل« على رغم من كرة تعاريجها ومنحنياتها وكاأنها خط 

و�حد مت�صل، وه� �صر �لتفرد �لذي تتمتع به �أعماله.
وللمرة �الأوىل .. �صيق�م �لفنان �لني�زيلندي جيم�ض هاركينز 
بعرو�ض ي�مية للر�صم ثالثي �الأبعاد على رمال �ل�صاطئ يف 
»ال مري« ي�ميا من �ل�صاد�صة وحتى �لثامنة �صباحا من �الأول 
ر�ص�مات  �صينفذ  حيث   2018 مار�ض  من  �ل�صاد�ض  وحتى 
ملناظر طبيعية با�صتخد�م تقنيات �خلد�ع �لب�صري ما يجعلها 
م�صابه للر�ص�مات ثالثية �الأبعاد �لتي يبدعها �لفنان�ن على 
�جلـــدر�ن.   وت�صهد دورة �لعام �حلــايل م�صاركة فريق »تيب 
�أوفر« �ملتخ�ص�ض يف �لر�صم بال�صريط �لال�صق للمرة �الأوىل 
�أحــدث �الأ�صكال �لفنية على �ل�صاحة  و�لــذي يعد و�حــد� من 

�لعاملية.
�أعمال �لفرقة يف �لكثري  كما �صي�صارك �لفريق �لذي تنت�صر 
للتعرف  ور�ــض عمل متخ�ص�صة  بتقدمي  �لــعــامل  بــلــد�ن  مــن 
بالتن�ع  يت�صم  �لــذي  �أ�صل�بها  و�صرح  �لفني  �ل�صكل  هذ�  على 

و�لعناية بالتفا�صيل.

و�لتد�خل  �لب�صاطة  على  للفريق  �لفنية  �الأعــمــال  وتعتمد 
وت�صتخدم  �ملـــجـــردة..  �الأ�ــصــكــال  مــن  جمم�عة  بــني  �ل�صل�ض 
�لتي  �أعمالها  الإنتاج  و�الأ�ــصــ�د  �الأبي�ض  �أو  �ملل�نة  �ل�صر�ئط 
�لفني  �ل�صنف  �أ�صهمت يف تر�صيخ هذ�  باأنها  �لبع�ض  ي�صفها 

وتعريف �لنا�ض �جلمه�ر به.
و�صي�صفي �لفنان �لربيطاين »ل�ك �إيجان« طابعا فريد� على 
�الإبد�عية  �لفنية  �أعماله  �ملقبلة من خالل  �لــدورة  فعاليات 
وه�  بــالــهــ��ء  �ملــمــلــ�ءة  �ملــطــاط  تنفيذها  يف  ي�صتخدم  �لــتــي 
منذ  مهنة  �أ�صبحت  �أن  لبثت  ما  �لتي  �له��ية  هــذه  ميار�ض 

منت�صف �لعقد �الأول من �لقرن �حلايل.
ويقدم »ل�ك« �أعماله منفرد� �أو بال�صر�كة مع فنانني �أخرين.. 
�أ�صل�به باجلم�ح وحبه لتنفيذ �لتك�ينات كبرية  فيما يت�صم 
يــتــ��جــد ح�لها من  مــا  مــا يت�صق مــع  ب�صكل  ولــكــن  �حلــجــم 

عنا�صر �لبيئة �ملحيطة.
ي�صار �إىل �أن �لفنانني �مل�صاركني يف �لدورة �لر�بعة من مهرجان 
»دبي كانف�ض« �صيبد�أون ر�صم �أعمالهم �لفنية �عتبار� من 26 
1.. حيث  فــرب�يــر �جلـــاري يف »ال مــري« يف منطقة جــمــري� 
وتنفيذ  �إعـــد�د  خــالل  م�صاهدتهم  للجمه�ر  متاحا  �صيك�ن 
و�لتخطيط  �لــر�ــصــم  مــ�قــع  بـــدء� مــن جتهيز  �الأعــمــال  تلك 
�الأويل و�لتل�ين ما ميثل فر�صة كبرية للتعرف على �أ�صاليب 
�ل�صباب  و�لفنانني  �لفن�ن  �جلــد�ري ال�صيما لطالب  �لر�صم 

و�له��ة و�ملعنني بال�صاأن �لفني.

ب�ملدار�ض املبدعة  العقول  الحت�س�ن  من�سة   .. " الفنون  يف  املوهوبني  تنمية  " برن�مج 
وفن�ن  �ملرئية  �لفن�ن  يف  �مل�ه�بني  تنمية  برنامج  يهدف 
�لثقافة  ود�ئــرة  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئــرة  تنظمه  �لذي  �الأد�ء 
و�ل�صياحة - �أب�ظبي �إىل �كت�صاف �مل��هب �لنا�صئة يف �لفن�ن 
�لطلبة  لدى  �لفنية  �ملهار�ت  وتط�ير  �الأد�ء  وفن�ن  �ملرئية 
�لفن�ن  جمــايل  يف  فنيا  �مل�ه�بني  �مل��طنني  �لطلبة  ودعــم 

�ملرئية وفن�ن �الأد�ء.
وي�صمل �لربنامج تط�ير بر�مج خم�ص�صة يف �لفن�ن �ملرئية 
وفن�ن �الأد�ء لكل طالب ل�صمان �إمكانية و�ص�ل �لطلبة �إىل 
�حتياجاتهم  على  بناء  �لفنية  مب��هبهم  �ملتعلقة  �لرب�مج 
و�مل��صيقى  �لــفــن  يف  ــا  درو�ــص �إىل  بــاالإ�ــصــافــة  و�هــتــمــامــاتــهــم 

وبر�مج �صيفية لتعزيز قدر�ت �لطلبة �مل�ؤهلني.
ويت�صمن �لربنامج تقدمي �لدعم �لالزم للطلبة من خالل 
ت�جيه �لطلبة وتدريبهم وت�فري بعثات در��صية للمر�صحني 
باجلامعات  لــاللــتــحــاق  بــالــربنــامــج  �ملــلــتــزمــني  �ملــحــتــمــلــني 
�الأد�ء  وفن�ن  �ملرئية  �لفن�ن  يف  و�ملتخ�ص�صة  عامليا  �لر�ئدة 
وم�صاعدة �لطلبة يف حت�صري�تهم �لالزمة لدخ�ل �لكليات 
�لفنية �إ�صافة �إىل عر�ض م��هب �لطلبة و�أعمالهم �لفنية يف 

�لفعاليات و�ملعار�ض �ملحلية و�لدولية.
و�ل�صياحة  �لثقافة  ود�ئــرة  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئــرة  ونظمت 
�لتحكيم  عملية  مــن  و�الأخـــرية  �لثانية  �ملرحلة  �أب�ظبي   -
�خلا�صة بربنامج تنمية �مل�ه�بني يف �لفن�ن �ملرئية وفن�ن 

نخبة  وبح�ص�ر  و�لظفرة  و�لعني  �أب�ظبي  يف  وذلــك  �الأد�ء 
على م��هب  و�لعامليني لالطالع  �الإمار�تيني  �لفنانني  من 

�مل�صاركني وتقيمها.
�لطلبة  تنمية  بــرنــامــج  و�ملــعــرفــة  �لتعليم  د�ئـــرة  و�صممت 
�مل�ه�بني يف �لفن�ن �ملرئية وفن�ن �الأد�ء بالتعاون مع د�ئرة 
لتقييم  ومعايري  قيا�ض  �أدو�ت  على  بناء  و�ل�صياحة  �لثقافة 
�مل�ؤهلني الختيار �لطلبة �مل�ه�بني فنيا عن طريق  �لطلبة 
وتنمية  فنيا  لدعمهم  من�صة  وت�فري  �لفن�ن  يف  خمت�صني 
�ملحلي  �مل�صت�ى  على  مهار�تهم  تعزيز  �أجــل  مــن  م��هبهم 
للعا�صمة  �لفني  �مل�صهد  يف  و�إ�صر�كهم  و�لــدويل  و�الإقليمي 
�ل��عدة  �لطاقات  ودعــم  �لفنية  �ملــ��هــب  لت�صجيع  �أب�ظبي 

للطلبة.
وقالت �لدكت�رة منى �لعامري مدير �إد�رة �لرتبية �خلا�صة 
ت�صريحات  و�ملــعــرفــة يف  �لتعليم  د�ئـــرة  �ملــ�ــصــروع يف  ومــديــر 
خا�صة ل�كالة �أنباء �الإمــار�ت »و�م« �إن �لربنامج يهدف �إىل 
�كت�صاف م��هب �لنا�صئة و�صقل مهار�تهم �لفنية وتط�يرها 

و�إ�صر�كهم يف �مل�صهد �لفني للعا�صمة �أب�ظبي.
و�أو�صحت �أن �لربنامج يتميز باأنه ي�صري على من�ذج �ختيار 
�أنحاء  بجميع  �ملــ�هــ�بــني  �لطلبة  لتحديد  منا�صب  علمي 
مقايي�ض  جمــمــ�عــة  تت�صمن  تقييم  طــريــقــة  وفـــق  �الإمـــــارة 
ت�صتهدف حتديد و�نتقاء �لطلبة �مل�ه�بني يف مد�ر�ض �إمارة 

�لتعليم و�ملعرفة على دعم  د�ئرة  �أب�ظبي ما يعك�ض حر�ض 
كل من لديه م�هبة ليك�ن ر�ئد� للنه�صة �لفنية يف �الإمار�ت 
.. م�صرية �إىل �أن �الكت�صاف �ملبكر للم�ه�ب يبد�أ من د�خل 
حلقة  و�كتمال  فاملجتمع  �ملدر�صة  �إىل  ميتد  ثم  ومن  �لبيت 
�كت�صاف �مل��هب ياأتي بت�صافر تلك �جله�د للت�عية باأهمية 
�مل�هبة  مقايي�ض  خــالل  مــن  للم�ه�بني  �ملبكر  �الكت�صاف 
�لرعاية  بــر�مــج  مــقــاعــد  عــلــى  �ملناف�صة  ملنظ�مة  لــلــدخــ�ل 

�ملختلفة.
�هتماما  �مل�ه�بني القى  �أن برنامج تنمية  �لعامري  و�أكدت 
كبري� من �أولياء �الأم�ر �نعك�ض على �رتفاع �أعد�د �لت�صجيل 
عرب �ملن�صة �الإلكرتونية �خلا�صة بت�صجيل �لطلبة �مل�ه�بني 
�الأم�ر  الأولــيــاء  �لكبري  �حل�ص�ر  �إىل  باالإ�صافة  بالربنامج 
مبتابعة  و�هــتــمــامــهــم  �لتقييم  عملية  خـــالل  �أبــنــائــهــم  مــع 
�لربنامج وم�عد �إعالن �لقائمة �لنهائية للطلبة �ملقب�لني 
�أي�صا  �لفر�صة  �أتــاح  �لربنامج  �أن  �إىل  م�صرية  �لربنامج  يف 
للطلبة من �أ�صحاب �لهمم للك�صف عن م��هبهم ووفر لهم 

�ل��صيلة الإظهارها وتنميتها.
طالب  ت�عية  مدير  �لطنيجي  لبنى  قالت   .. جانبها  مــن 
�إنــه منذ  – �أبــ�ظــبــي  و�ل�صياحة  �لثقافة  د�ئـــرة  �ملــد�ر�ــض يف 
�لعديد من  تف�ق  �مل��هب« الحظنا  تنمية  »برنامج  �إطــالق 
�مل�صرتكني �لذين ميتلك�ن مهار�ت فنية متميزة و�هتمامات 

�لدعم  �ملهار�ت وتقدمي  �إىل �صقل هذه  و�صن�صعى  ملح�ظة 
�مل�صهد  ن��ة  ي�صبح��  �أن  لتمكينهم من  للفائزين  و�لرعاية 

�لفني يف �مل�صتقبل.
�مل�ه�ب  بالطالب  �الرتقاء  �إىل  يهدف  �لربنامج  �أن  و�أكــدت 
خالل  من  و�تز�نا  و�صل�كا  ووجد�نا  و�إح�صا�صا  وفكر�  عقال 
هذه  باأهمية  و�لت�عية  �لفنية  �لفعاليات  بدعم  �ال�صتمر�ر 
و�ملعرفية  �جلمالية  �لـــروؤى  تنمية  يف  ت�صهم  �لتي  �لــرب�مــج 
بر�مج  تقدمي  على  �لربنامج  يركز  كما  �ملبدعة  لل�صخ�صية 
�لطلبة  ومــ��هــب  مــهــار�ت  لتنمية  ود�ئــمــة  مكثفة  تدريبية 
�ملــ�ــصــرتكــني مــن خـــالل �لــتــعــاون مــع �لــعــديــد مــن �ل�صركاء 
�لفعالني يف �ملجتمع �ملحلي ف�صال عن �مل�ؤ�ص�صات �لتعليمية 

�ل�طنية من خالل د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة.
و�صهدت مر�حل �لتقييم دع�ة نخبة من �لفنانني �ملخت�صني 
يف خمتلف �ملجاالت �لفنية من �لر�صم و�لتل�ين و�لت�ص�ير 
و�لفن�ن  و�مل�صرح  و�لــدر�مــا  و�لبيان�  و�لع�د  عربي  و�خلــط 
يف  �ختيارهم  مت  �للذين  �لطلبة  وتقييم  ملقابلة  �ل�صعبية 
�لطلبة  قائمة  العتماد  متهيد�  لتقييمهم  �الأوىل  �ملرحلة 

�مل�ه�بني �لنهائية �مل�صاركني يف �لربنامج.
عــلــى م�قعها  �أطــلــقــت  قــد  و�ملــعــرفــة  �لتعليم  د�ئــــرة  وكــانــت 
�لطلبة  بت�صجيل  �خلا�صة  �الإلكرتونية  �ملن�صة  �الإلكرتوين 
�مل�ه�بني بالربنامج باللغتني �لعربية و�الإجنليزية جلميع 

�لثاين  �ل�صف  وحتى  �الأول  �ل�صف  مــن  �مل��طنني  �لطلبة 
�ملهتمني  للطلبة  �الإلــكــرتونــيــة  �ملن�صة  �أتــاحــت  حيث  ع�صر 
بــالــتــقــدم لــلــربنــامــج مــلــئ »�لـــنـــمـــ�ذج �الإلــــكــــرتوين لطلب 
بتقييم طلبات  بعدها فريق من �خلرب�ء  ليق�م  �اللتحاق«، 
�اللــتــحــاق و�لــتــ���ــصــل مــع �لطلبة �ملــ�ؤهــلــني الإجــــر�ء تقييم 

�إ�صايف ومقابالت.
كــمــا نــفــذت د�ئـــــرة �لــتــعــلــيــم و�ملــعــرفــة بــالــتــعــاون مـــع د�ئـــرة 
لنح�  ور�ض عمل  �لربنامج  �إطــالق  منذ  و�ل�صياحة  �لثقافة 
يف  و�مل��صيقية  �لفنية  �لرتبية  ومعلمات  معلمي  من   600
مد�ر�ض �أب�ظبي لتنمية قدر�تهم �ملهنية يف �كت�صاف �لطلبة 
�خلا�صة  �الإلكرتونية  بالب��بة  و�لتعريف  فنيا  �مل�ه�بني 
�لت�صجيل  يف  �لر�غبني  للطلبة  �لفر�صة  الإتاحة  بالربنامج 
يف �لــربنــامــج �لــتــعــرف عــلــى مــ�ــصــمــ�ن و�أهـــــد�ف �لربنامج 
�لكرتوين  �لت�صجيل  وتقدمي طلب  به  �اللتحاق  ومتطلبات 

�إ�صافة �إىل �لتقييم �لذ�تي للطالب �ملتقدم للربنامج.
وتخللت ور�ض �لعمل تنظيم جل�صات ع�صف ذهني للمعلمني 
�لفن�ن �ملختلفة وذلــك ملر�جعة  برئا�صة خــرب�ء يف جمــاالت 
�أدو�ت قيا�ض م��هب �لطلبة �ملتبعة حاليا وتقدمي مقرتحات 
وت��صيات عن �ل�ر�صة وكيفية تط�ير برنامج تنمية �مل��هب 
يف �لفن�ن �ملرئية وفن�ن �الأد�ء، وت�صجيع �لطلبة �مل�ه�بني 

للت�صجيل يف �لربنامج على �لب��بة �الإلكرتونية.
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�لثاين  �جلــزء  يف  �مل�صاركة  خالل  من  �لتمثيلية  جتاربك  �أوىل  تخ��صني   •
�صبب قب�لك  تلقيته، وما  �لذي  �الأول  �لعر�ض  من م�صل�صل )�لهيبة(. هل ه� 

به؟
- ال �صك يف �أنني تلقيتجُ �لكثري من �لعرو�ض �لتمثيلية �لتي بد�أْت ت�صلني منذ �أن 

عرو�ض  وهي  لبنان،  جمال  ملكة  �نتجُخبتجُ 
�أو  �لتلفزي�ن  جمــال  يف  �ــصــ��ء  مــنــّ�عــة 

�لذي  �لــنــ�ع  مــن  لكنني   ، �ل�صينما 
كانت  �لعرو�ض  �إح�صا�صه.  َيْتبع 

�أق�ل  كنت  ولكنني  تعجبني، 
بيني وبني نف�صي، لن �أقبلها 
�الآن ورمبا ينتظرين عمل 
�أن  �أ�صتطيع  �أو رمبا  �أجمل 
�أعطي �أف�صل يف عمل �آخر.

�ت�صااًل  تــلــقــيــتجُ  وعـــنـــدمـــا 
)�لهيبة(،  يف  ــاركــة  لــلــمــ�ــص

�ـــصـــعـــرتجُ بــــاأنــــه �لـــعـــمـــل �لــــذي 
�أبد�أ  �أن  �أريــد 

�لكبار  �ملمثلني  مــن  كبرية  �أ�صماء  ي�صّم  الأنــه  �لتمثيلية،  جتربتي  خالله  مــن 
بــل ه�  لــن يرف�ض فر�صة مماثلة،  �أحـــد غــريي  �أي  �أن  و�أعــتــقــد  و�لــقــديــريــن. 
ر�صت عليه. ولذلك، مل �أتردد �أبد�ً بقب�ل �لعر�ض، ب�صرف  �صيغتنمها يف حال عجُ
�لنظر عن م�صاحة �لدور، الأنني �عتربتجُ �أن �الأمر ي�صّب يف م�صلحتي، خ�ص��صاً 
�إذ� متّكنتجُ من �أن �أفر�ض نف�صي من خالل م�صل�صل )�لهيبة( ومع مع ممثلني 
�أطاللتي �الأوىل �صتك�ن  �نتظرتجُ الأن  �أنني  �أق�ل من �جليد  مهمني جد�ً. و�نا 

من خالل هذ� �مل�صل�صل.
عن  �لنظر  ب�صرف  )�لهيبة(  م�صل�صل  يف  بامل�صاركة  قبلت  �أنك  �إىل  �أ�صرِت   •

م�صاحة �لدور، فهل هذ� يعني �أن م�صاحة دورك �صتك�ن �صغرية؟
- دوري يف �مل�صل�صل �صيك�ن م�صَتحدثاً، ولكنني لن �أطّل يف كل حلقاته.

�لتمثيل؟ حتبني  �إنك  �لق�ل  ميكن  • هل 
�إعــالنــاٍت ومــن بعدها كانت  �صاركتجُ يف  بعيد  �أحبه كثري�ً. منذ زمــن  بل   -
لدّي م�صاركات حمدودة يف م�صل�صلنْي وكنت حينها ال �أز�ل يف �جلامعة، كما 
�أنني در�صتجُ �الإخر�ج. ل�صت بعيدة عن هذ� �ملجال �أبد�ً، بل �أنا �أحبه و�أحب 

�أن �أعطي فيه.
�إىل  بالن�صبة  مف�صلياً  �صيك�ن   )2 )�لهيبة  يف  دورك  �أن  نفهم  هل   •
�صتكملني  كــنــت  �إذ�  تـــقـــرري  �أن  ميــكــن  بــعــده  ومــــن  �ملــقــبــلــة،  �ملــرحــلــة 

م�ص��رك يف �لتمثيل؟
- بل قررتجُ �أن �أك�ن ممثلة، ومن خالل كل عمل �أ�صارك فيه ميكن �أن 
ل� مل  �أكــر. حتى  لتط�ير م�هبتي  ما مدى حاجتي  �أكت�صف 
�أخ��صها،  �أن  �لتي ميكن  �لتجارب  �أجنح  )�لهيبة( من  يكن 
نف�صي  على  و�أ�صتغل  خــربة  �صاأكت�صب  خــاللــه  مــن  ولــكــن 
�أ�صتمّر فيه مهما يكن.  �أن  و�أريــد  �لتمثيل  �أحب  �أكــر. 

و�صاأبذل جهدي كي �أمتكن من �لنجاح فيه. 
كثري�ً؟ بالتمثيل  متعّلقة  �أنك  • يبدو 

- ال �صك �أنني �أحب �لتمثيل، ولكن يف حال وجدتجُ �أنه 
غري منا�صب يل، ميكن �أن �أنتقل �إىل جمال �آخر، ولكن 
مبجرد �أنني �أ�صع �لتمثيل هدفاً ن�صب عينّي، فاإن �أقّل 
ما  �أف�صل  �أجله  من  �أعطي  �أن  ه�  �أفعله  �أن  ميكن  ما 

عندي.
)�لهيبة(؟ مل�صل�صل  �ختيارك  مت  �أ�صا�ض  �أي  • وعلى 

- ب�صر�حة ال �أعــرف. هذ� �ل�ص�ؤ�ل يجب �أن ي�ّجه �إىل 
�صّناع �مل�صل�صل. �لدور ي�صبهني �إىل حد ما، وهم �ت�صل�� 

بي وعر�ص�ه علّي.
�أم  بــر�مــج  كمقّدمة  �أم  جــمــال  كملكة  ي�صبهك  هــل   •

كاإن�صانة؟
- بل كاإن�صانة. �لدور لي�ض بعيد�ً جد�ً عني.

• د�ئما يقال �إنه يتم �ختيار �ملمثالت من �أو�صاط 
هذ�  يزعجك  فهل  �جلــمــال،  وملكات  �ملذيعات 

�لكالم؟
ــْكــم م�صبق  - هـــذ� �لــكــالم هــ� مبــثــابــة حجُ
و�أنا  �لــنــا�ــض،  كــل  ن�صمعه مــن  ونــحــن 
بل  عــلــيــه،  �أجـــيـــب  �أن  ميــكــنــنــي  ال 
عليه.  تـــــرّد  �أن  الأعـــمـــايل  �أتـــــرك 
بــاأد�ئــي، عندها  �قتنع��  ويف حــال 
ـــــرد�ده، الأنهم  ت �ــصــيــتــ�قــفــ�ن عــن 
م�هبة  هـــنـــاك  �أن  �ــصــيــكــتــ�ــصــفــ�ن 

ولي�ض جمّرد جمال.
• هناك َمن �صاركن يف م�صابقات 
�أن  يـــعـــتـــربن  جـــمـــالـــيـــة الأنـــــهـــــن 
�أن ي��صل  �للقب �جلمايل ميكن 
وجماالت  �أمــاكــن  �إىل  ب�صاحبته 
فـــنـــيـــة كـــــثـــــرية، فـــهـــل هــــــذ� كـــان 

خمططك يف �الأ�صا�ض؟
- َمن يتابع ت�صريحاتي �ل�صابقة 
يعرف �أنني مل �أ�صارك يف م�صابقة 
ملكة جمال لبنان من �أجل �ل�صهرة 
�آخر  و�لظه�ر، بل كان هناك هدف 
ور�ء ذلك بعد �حلــادث �لــذي ح�صل 
مع عائلتي. �أهلي هم َمن طلب�� مني �أن 
�الإعالن  �صاهدو�  بعدما  �مل�صابقة  يف  �أ�صارك 

ف�صاركتجُ من  �لعائلة.  نعي�صها يف  كنا  �لتي  �الأجــ��ء  بتغيري  رغبًة  بها،  �خلا�ض 
منطلق �أنني �صاأخ��ض جتربة جديدة ولن �أخ�صر �صيئاً ِمن ور�ئها. ثم ت�صارعْت 
�الأم�ر ب�صكل مفاجئ. �أنا مل �أخطط �أبد�ً الأن �أك�ن ملكة جمال لبنان، بل كان 
لتاأ�صي�ض جمعية،  كنا نخطط  �أننا  �لعائلة، عد� عن  �إىل  �لفرحة  �إعــادة  يهّمني 
بعد  وفعاًل،  �أكــرب.  ب�صه�لة  تاأ�صي�صها  ف�صيك�ن  باللقب  فــزتجُ  �إنــه يف حال  وقلت 
تحت �الأب��ب �أمامي ب�صكل تلقائي و�أنا �أ�صكر �هلل على ما ح�صل  �إحر�زي �للقب فجُ
معي، الأنني متكنتجُ من �ال�صتمر�ر و�النتقال من جمال �إىل �آخر �إىل �أن و�صلتجُ 

�إىل ما �أنا عليه �لي�م.
• هل ي�جد حتّد بينك وبني نف�صك الإثبات عك�ض ما يق�له �لنا�ض عن ملكات 

�جلمال، ويف �الأ�صا�ض هل ي�صّبب هذ� �لكالم لك م�صكلة؟
- على �الإطالق. يف ر�أيي �أن �الإن�صان �ل��ثق من نف�صه و�لذي يعرف ما هي �لنية 
�لتي تقف ور�ء كل خط�ة يق�م بها، وَمن لديه �الإمكانات ملاذ� يتاأّخر عن �أهد�فه. 
ر�أيــه وه� ميلك  �إن�صان لديه  �لنهاية كل  يجُقال، ويف  �لــذي  بالكالم  �أتاأثر  �أنــا ال 
كامل �حلرية للتعبري عنه، ومثل هذ� �لكالم ال يزعجني �أبد�ً الأنني �أعرف َمن 

�أنا وماذ� �أريد وما �أفعل. �أنا ل�صت �صائعة و�أجــّرب وال �أعرف ماذ� �أريد، بل كل 
عمل �أق�م به �أختاره عن قناعة، ولذلك ال �أتاأثر بالكالم �لذي يدور ح�يل.

تلفتك،  �لتمثيل  جمـــال  دخــلــن  �لــلــ��تــي  �جلــمــل  مــلــكــات  جتـــارب  مــن  �أّي   •
�أن  �الأجنـــح، خ�ص��صاً  هــي  ن�صيب جنيم  نــاديــن  �إن جتربة  �لــقــ�ل  وهــل ميكننا 

�لكثري�ت �ن�صحنب من �ملجال ويف مقّدمتهن ج�رجينا رزق؟
باأد�ئها  ي�صيد  و�لكل  جنيم،  نادين  ه�  بالنا  على  يخطر  �لــذي  �الأول  �ال�صم   -
وجناحها يف �ملجال. عندما يتم �حلديث عن �لنجمات �لبارز�ت يف لبنان و�لعامل 

�لعربي، يتجه �لتفكري مبا�صرة نح�ها.
�الأجنح؟ �إنها  �لق�ل  ميكن  • وهل 

نــاديــن هــي وحدها  �إن  �أقـــ�ل  �أن  �أحــب  �لناجحات، وال  مــن  �لكثري  بــل ي�جد   -
عرب  بال�صرورة  لي�ض  ولكن  �لتمثيل،  يف  �لنجاح  حققن  �لكثري�ت  �لناجحة. 
�مل�صاركة يف �أدو�ر رئي�صية. بع�ض ملكات �جلمال �ل�صابقات يظهرن على �ل�صا�صة 
ويربهّن عن جناح وم�هبة، ولكن خربة نادين و�الأعمال �لتي قّدمْتها يف جمال 

�لتمثيل جتعلها و�حدة من بني �الأف�صل، ولكن ال ميكن �إلغاء بقية �مللكات.

فــن عـــربــي
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ملكة جمال لبنان ت�ستعد خلو�ض اوىل جتاربها التمثيلية

ف�لريي اأبو �سقرا: �س�أبذل جهدي كي اأمتكن من النج�ح 

ت�ستعّد ملكة جمال لبنان ال�سابقة فالريي اأبو �سقرا خلو�ض اأوىل جتاربها التمثيلية من خالل امل�ساركة 
يف اجلزء الثاين من م�سل�سل )الهيبة(، وهي التجربة التي يبدو اأنها تعّول عليها كثريًا، 

خ�سو�سًا اأنها حتب التمثيل الذي ي�سكل الهدف الذي ت�سعى اإىل حتقيقه خالل الفرتة املقبلة.
اأنها رف�سْت الكثري من العرو�ض التلفزيونية وال�سينمائية قبل )الهيبة(، لأنها كانت  اأكدْت  اأبو �سقرا 
تنتظر الأف�سل، اإىل اأن حَتّقق ما كانت تنتظره يف عمٍل متكامل يجمع بني الإنتاج اجلّيد وي�سّم نخبًة 
من جنوم الدراما، بعيدًا عن م�ساحة الدور الذي قالت اإنه م�ستحَدث، مو�سحة اأنها لن تطل يف كل حلقات 

امل�سل�سل.

مي عزالدين: دوري يف )ر�س�يل( 
�سيكون خمتلف� يف رم�س�ن املقبل

مـــي عـــز�لـــديـــن �ــصــتــكــ�ن خمــتــلــفــة يف 
مــــا �صرحت  هـــــذ�  �ملـــقـــبـــل!  رمـــ�ـــصـــان 
كا�صفًة  �ل�صابة،  �مل�صرية  �لفنانة  بــه 
�لنقاب عن �نتقالها �أخري�ً �إىل منطقة 
�لهرم لت�ص�ير م�صاهدها يف م�صل�صلها 
�جلــديــد )ر�ــصــايــل(، �لـــذي مــن �ملقرر 
�مل�صاحب  �لدر�مي  �ل�صباق  يف  عر�صه 

لرم�صان 2018.
 عــز�لــديــن ذكــــرت �أنــهــا كــانــت ت�ص�ر 
م�ؤخر� بع�صاً من م�صاهدها مبنطقة 

�أحد�ث  )�ن  مردفًة:  �جلديدة،  م�صر 
�مل�صرية،  �الأ�ــصــر  حــ�ل  تــدور  �مل�صل�صل 
خ�ص��صاً تلك �لتي تنتمي �إىل �لطبقة 
�ملت��صطة يف �ملجتمع، و�لتي تكاد تك�ن 
�ختفت متاماً من �ل�صاحة �ملجتمعية، 
لــتــحــل حمــلــهــا طــبــقــة �الأثـــريـــاء �لتي 
بــ�ــصــكــل كبري،  طـــغـــت عـــلـــى �ملــجــتــمــع 
ما  �أو  �لفقرية  �لطبقة  �إىل  باالإ�صافة 
يقال عنها �لطبقة �لتي تعي�ض )حتت 
�أمام  خط �لفقر(، و�لتي تعاين كثري�ً 

حيال  وتتاأمل  وظروفها  �حلياة  ق�ص�ة 
فــيــه(، والفتة  يعي�ص�ن  �لــذي  �لــ��قــع 
من  �لــعــديــد  ينقل  �مل�صل�صل  )�أن  �إىل 
�لر�صائل �الإن�صانية و�ملجتمعية �ملهمة، 
�لنا�ض  هـــمـــ�م  مـــع  تــتــالمــ�ــض  و�لـــتـــي 
وم�صاكلهم(.�أما عن دورها يف �مل�صل�صل 
قيا�صاً  مـــفـــاجـــاأة،  )�ــصــيــكــ�ن  فــقــالــت: 
ــهــا مــن قبل(،  بــاالأعــمــال �لــتــي قــدمــتجُ
تفا�صيل  �أي  عـــن  �الإفـــ�ـــصـــاح  ر�فــ�ــصــة 
�ملتابعة  متعة  لقطع  حت�صبا  بــ�ــصــاأنــه 

لدى �مل�صاهدين �أثناء عر�ض �لعمل. 
�مل�صل�صل بط�لة كل من مي عز�لدين 
و�صليمان  مغربي  ورز�ن  �صليم  وخالد 
ور�ند�  عبد�لغني  �صعيد  و�أحمد  عيد 
�لبحريي، ومن تاأليف حممد �صليمان 

عبد �ملالك و�إخر�ج �إبر�هيم فخر.
ومن جانب ثاٍن، تاألقت مي يف عدد من 
�صفحتها  عــرب  ن�صرتها  �لــتــي  �لــ�ــصــ�ر 
)�إن�صتغر�م(  مــ�قــع  على  �ل�صخ�صية 
ور�صاقتها،  �أناقتها  بكامل  فيها  بــدت 

�الأمر �لذي دفع متابعيها �إىل �ل�ص�ؤ�ل 
عـــن �لــ�ــصــبــب وكــيــفــيــة حــفــاظــهــا على 
لل�صيك�التة،  عــ�ــصــقــهــا  بــرغــم  وزنـــهـــا 
معاجلة  �ل�ص�ر  �أن  �آخــرون  ردد  بينما 
�لفنانة  �أن  غـــري  )�لــفــ�تــ��ــصــ�ب(،  بــــ 
�ل�ص�ر  بــاأن  �الأمـــر،  ح�صمت  �حل�صناء 
�أنها  غـــري  �ملـــئـــة،  يف   100 طــبــيــعــيــة 
حتاول �أن حتافظ على تناول �لطعام 
باملقادير �ملطل�بة فقط، باالإ�صافة �إىل 

ممار�صتها �لريا�صة بانتظام.
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ك�سف طبي: الزه�مير مر�ض ُمعٍد
قال علماء بريطاني�ن: �إنهم ت��صل�� �إىل دالئل قاطعة تفيد بانتقال مر�ض 

�لزهامير بالعدوى من �صخ�ض �إىل �آخر عرب نقل �لدم، و�أدو�ت �جلر�حة.
ووجد �أطباء كلية لندن �جلامعية لدى بحثهم يف �أر�صيف عمليات مر�صى 
�الأع�صاب من �صغار �ل�صن، �أن 3 �صبان وفتاة �أجُ�صيب�� بالزهامير بعد فرتة 
�أجرو�  �الأربــعــة  �مل�صابني  �إن  وقــالــ��:  �مل�صت�صفى.  يف  مك�ثهم  مــن  وجــيــزة 
عمليات جر�حية يف �جلهاز �لع�صبي يف م�صت�صفى مليئة مبر�صى �لزهامير 
من كبار �ل�صن، �لذين خ�صع�� لعمليات جر�حية يف �لفرتة نف�صها. و�صرح 
�الأطباء �لطرق �لتي تنتقل فيها �لربي�نات �لتي ت�صبب مر�ض �لزهامير، 
�أثناء عمليات جر�حة �ملخ و�الأع�صاب، ف�صاًل عن �نتقالها �ملعروف عرب نقل 
�لدم. وتجُعرف �لربي�نات باأنها جزيء بروتيني معٍد ال يتاأثر بطرق �لتعقيم 

�لتقليدية �صد �جلر�ثيم و�لفريو�صات.

هل ينذر »طنني االأذن« ب�أمرا�ض خطرية؟
�أخرى،  الأمــر��ــض  ا  عر�صً بل  ذ�تــه،  حد  يف  ا  مر�صً �الأذن«  »طنني  يعترب  ال   :
لكنه ي�صبب حالة من �الإزعاج وعدم �الرتياح للمري�ض. يق�ل �لدكت�ر كمال 
لبيب، �أ�صتاذ �الأنف و�الأذن و�حلنجرة بكلية �لطب جامعة �لقاهرة، �إن طنني 
�الأذن له �أ�صباب خمتلفة، ويف بع�ض �الأحيان يرجع �إىل وج�د �صمع يف �الأذن 
�خلارجية، �أو خماط �أو �صديد خلف طبلة �الأذن، �أو حلدوث تليف يف �الأذن 
�ل��صطى �أو �لطبلة، ويرتبط يف �أحيان �أخرى ب�ج�د م�صكلة يف ع�صب �ل�صمع 
باالأذن �لد�خلية. ي�صيف »لبيب« �أن طنني �الأذن قد يك�ن ناجًتا عن حدوث 
�أو اللت�صاقها باالأذن �ل��صطى، �لتي ي�جد  تاآكل يف �إحدى عظيمات �ل�صمع 
�لدورة  ي�ؤثر على  �لــذي  �ل�صكر  �الإ�صابة مبر�ض  ب�صبب  �أو  3 عظيمات،  بها 
�لدم�ية باالأذن �لد�خلية. يختلف �ص�ت �لطنني �لذي ي�صمعه �ملري�ض من 
�أ�صتاذ �الأنف و�الأذن و�حلنجرة، فقد يك�ن  �أو�صحه  ملا  حالة الأخــرى، ووفًقا 
�ص�ًتا خ�صًنا �أو حاًد� مثل �صفارة �لقطار، ويف �أحيان �أخرى ي�صعر �ملري�ض �أنه 
ي�صمع �ص�ت نب�صات قلبه ويف هذه �حلالة يرجع �لطنني �إىل وج�د م�صكلة 

يف �لدورة �لدم�ية لالأذن.
اأعرا�ض م�ساحبة

ي�صيف �لدكت�ر حممد �لعيادي، �أ�صتاذ �الأنف و�الأذن و�حلنجرة بطب ق�صر 
�لعيني، �أن طنني �الأذن ميكن �أن ي�صاحبه بجانب �صماع »و�ض« �أعر��ض �أخرى 
يف بع�ض �الأحيان، مثل �صعف �ل�صمع و�لدوخة، خا�صة �إذ� كان �لطنني ناجًتا 
عن وج�د م�صاكل يف �لفقر�ت �لعنقية، �الأمر �لذي يقلل من �لدم �ل���صل 

لالأذن �خلارجية.
العالج ممكن يف هذه احلالة

ي��صي »�لعيادي« ب�صرورة �لت�جه للطبيب مبجرد �ل�صع�ر بطنني �الأذن الأن 
�أن  �إىل  م�صرًي�  مزمنة،  حالة  �إىل  يح�له  �أن  ميكن  �إهماله  �أو  �لعالج  تاأخر 
�أن تجُ�صاب بن�ع من �لفريو�صات بع�صب �ل�صمع، �الأمر  بع�ض �حلاالت ميكن 
�لذي ي�ؤدي �إىل طنني �الأذن، و�إذ� تاأخر �لعالج عن 4 �أيام �أو �أ�صب�ع يف هذه 
�حلالة فاإنه ي�ؤدي �إىل �صعف �ل�صمع. ي�صيف »�لعيادي« �أن عالج طنني �الأذن 
يختلف ح�صب �ل�صبب، فاإذ� كان ناجًتا عن وج�د �صمع يف �الأذن �خلارجية فاإن 
�إز�لته وتنظيف �الأذن ي�صاعد يف عالج �لطنني، �أما �إذ� كان ناجًتا عن وج�د 
�الأحيان  بع�ض  �أدويــة م�صادة لاللتهاب، ويف  تناول  �لتهاب فيها فالبد من 
ميكن �أن يحتاج �ملري�ض �إىل تناول �أدوية لزيادة تدفق �لدم لالأذن �لد�خلية.

التاريخ  ابو  هو  هريودوت  ان  املوؤرخون  يعترب  • ملاذا 
يعترب �مل�ؤرخ�ن �ن هريودوت ه� �ب� �لتاريخ الأنه �ول من و�صع للتاريخ 
فل�صفة و�ن كانت بد�ئية و�صجل �حد�ث �لعامل يف زمانه و��صياء كثرية 

دقيقة تعترب �إىل �لي�م وثائق و��صانيد 
؟  واحة  كلمة  معنى  • ما 

هذه �لكلمة فرع�نية �الأ�صل وقد �صمى بها �لفر�عنه كل مكان يقع عند 
عني ماء يف �ل�صحر�ء 

؟  المريكية  املتحدة  للوليات  عا�سمة  وا�سنطن  ا�سبحت  • متى 
عام  �المريكية  �ملتحدة  لل�اليات  عا�صمة  و��صنطن  مدينة  ��صبحت 

 1800

طاقة  �إىل  وحت�يلها  �ل�صم�ض  �أ�صعة  خلزن  جهاز�ً  �صنع  من  �أول  ه�  �ل�صباح  كامل  ح�صن  �أن  تعلم  هل   •
وفتى  �ل�صرق  باأدي�ص�ن  لقب  �لنبطية  مدينة  من  لبناين  �ل�صباح  وح�صن   1930 عــام  يف  وذلــك  كهربائية 
�لعلم. �أولع بالريا�صيات و�لطبيعيات. بعد خدمته �لع�صكرية يف �جلي�ض �لعثماين �صافر �إىل �ل�اليات �ملتحدة 
لدر��صة �لهند�صة حيث �لتحق مب�ؤ�ص�صة جرن�ل �لكرتيك بني�ي�رك وعمل فيها حتى �أ�صبح �مل�صرف على د�ئرة 

�ملخرتعات حيث �صجل �لعديد من �خرت�عاته و�كت�صافاته �لعلمية و�لتي بلغت ح��يل �ل�صبعني �خرت�عاً.
قتل يف حادث �صيارة هناك يف ظروف غام�صة ونقل جثمانه �إىل بلدته حيث دفن فيها.

ن فيها �الأ�صعة �ل�صم�صية ليح�لها فيما بعد �إىل طاقة  ويعترب �أهم �جناز�ت �ل�صباح ه� �كت�صافه لطريقة يخزِّ
كهربائية. وقد فتح بهذ� �الخرت�ع �أمام �لعلماء و�ملخرتعني �أب��باً عديدة.

عام  بغد�د  غادر  عندما  وذلك  �لكلد�ين  �ليا�ض  �لعر�قي  ه�  �أمريكا  �إىل  هاجر  عربي  �أول  �أن  تعلم  • هل 
ومنها  باإيطالية  فيني�ض  �إىل  ��صكندرون  من  فاأبحر  حلب،  �إىل  ذهب  ثم  �ل�صريف  �لقد�ض  �إىل  م   1668
�إىل فرن�صا و��صبانيا، و�أخري�ً �أقلع من قاد�ض يف ��صبانيا فمر على جزر �لكناري و�ص�اًل �إىل فنزويال يف �صمايل 
ك�ل�مبيا  �إىل  بنما  �صاح يف جهات  ثم  �لبحر  ق�صاها يف  ي�ماً  بعد خم�ض وخم�صني  وذلــك  �أمريكا �جلن�بية 
�صرقي  �إن�صان  كــاأول  �الأوىل  تفا�صيل رحلتة  ليكتب  ليما  �إىل  و�الأرجنتني فت�صيلي ثم عاد  وب�ليفيا  و�لبريو 

و�صل �إىل �أمريكية. ثم ما لبث �أن عاد �إىل �ملك�صيك فاإ�صبانيا و�إيطاليا حيث قابل بابا روما.

املحتال
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فوائد امل�سم�ض 

�مالح  على  حتت�ي  �مل�صم�ض  مــن  غــر�م  فاملائة  �ل�صيف،  فــ��كــه  ��صهر  مــن 
و�لب�تا�صي�م  و�لكال�صي�م  و�حلديد  �لف��صف�ر  وخ�ص��صا  معدنية  كثرية 
13 غر�ما  C، وي�جد يف �مل�صم�ض  B وفيتامني  A  وفيتامني  وفيتامني 
من �ل�صكر و1 غر�م  بروتني و30 مليغر�م ده�ن و20 غر�م كال�صي�م و20 

مليغر�م حديد و�لياف. 
ف��ئده: 

- يفيد يف تعديل �حلم��صة �ل�صارة �لباقية يف �جل�صم من بع�ض �الغذية. 
- من �ق�ى �لع��مل �لنباتية يف تق�ية �لعظام و�الن�صجة الأنه يزيد من 

ن�صاطها ومن�ها. 
- يزيد من ق�ة �جل�صم �لدفاعية لالأمر��ض. 

�لــكــبــد و�العــ�ــصــاب ويق�ي  �لـــدم وين�صط وظــائــف  فــقــر  - مفيد يف حــالــة 
�ل�صعر. 

�إذ� كنت تعانى من �ل�صد�ع �أو �ل�صد�ع �لن�صفى، ميكنك 
�للج�ء للطرق �لطبيعية للتخل�ض من �آالمه، فى هذ� 
�ل�صد�ع  عــالج  ت�صاعد فى  5 طــرق  لكم  نقدم  �لتقرير 

."the whoot" ب�ص�رة طبيعية، بح�صب م�قع
من  ملليجر�م   600-200 تــنــاول  �ملاغن�صي�م،    1
�ملاغن�صي�م ي�ميا يقلل من �آالم �ل�صد�ع، ومن �الأطعمة 
�لتى حتت�ى على �ملاغن�صي�م: �لف�ل، �حلب�ب �لكاملة، 
�ملك�صر�ت، �خل�صرو�ت مثل: �لربوكلى، �لقرع،  �لبذور، 

�خل�صرو�ت �ل�رقية، �للح�م، �ل�صيك�الته، �لقه�ة.
للتخل�ض من  د�يت خاىل من �جلل�تني  �بد�أ نظام    2
�ل�صد�ع بطريقة طبيعية، وميكنك �أن ت�صتمر على هذ� 
�لغنية  �الأطــعــمــة  عــن  �بتعد  �أ�ــصــابــيــع،   3 ملــدة  �لربجيم 

باجلل�تني �مل�ج�د فى �لقمح و�ل�صعري و�خلمرية.
�أمل  مــن  للتخل�ض  �لطبيعية  �لـــزيـــ�ت  ��ــصــتــخــدم   3
�لــــ�ــــصــــد�ع، ومـــــن هـــــذه �لــــزيــــ�ت زيـــــت �لـــنـــعـــنـــاع وزيــــت 
�لنعناع  زيـــت  مــن  قــطــر�ت  و�ــصــع  فيمكنك  �لــالفــنــدر، 
و�لــالفــنــدر فــى ملعقة �ــصــغــرية مــع زيـــت جـــ�ز �لهند 
من  للتخل�ض  بها  و�جلبهة  و�لرقبة  �لــر�أ�ــض  وتدليك 

�ل�صد�ع.
�إنتاج هرم�ن  على  ي�صاعد  فه�    ،B فيتامني  تناول   4
�ل�صريوت�نني �لذى يقل مع �صع�ر �ل�صخ�ض بال�صد�ع. 

با�صتمر�ر  �ملياه  ب�صرب  ج�صمك،  رط�بة  على  حافظ   5
الأن  باملياه  �لغنية  و�لف��كه  �خل�صرو�ت  تناول  وكذلك 

�لرط�بة ت�صاعد على تقليل �ل�صع�ر بال�صد�ع.

ال�سداع لعالج  طرق   5

الأ�سرتالية كايالين كرين توؤدي عر�سا خالل بطولة التزلج على اجلليد بدورة الألعاب الأوملبية ال�ستوية يف كوريا اجلنوبية.   )رويرتز(

حدث يف �حدى �ملدن �لقدمية �ن �حد �لرجال �لفقر�ء ويدعي ه�ز�ن جل�ض ذ�ت ي�م يحادث نف�صه ويت�صاءل �إىل 
متى �صيظل على هذ� �لفقر، ملاذ� ال يعي�ض مثل من ح�له �صعيد� غنيا ي�صتطيع �ن يجد كل ما يتمناه .. ف�صمع 
من يرد عليه ويق�ل له : عليك �ن ت�صلك طريق �حليلة لتغتني وتعي�ض �صعيد�، فنظر ح�له ف�جد �صيطانه وقد 
ظهر له يف مر�آته وه� يبت�صم �بت�صامة خبيثة فقال لل�صيطان: وما هي تلك �حليلة �لتي �عي�ض بها غنيا، �بت�صم 

�ل�صيطان وتركه و�ن�صرف وط��ل �لليل و�لرجل من�صغل يفكر حتى جاءت �لفكرة .
يف �لي�م �لثاين تظاهر باملر�ض فاخذ جري�نه و��صدقاءه ياأت�ن لالطمئنان عليه ومنحه بع�ض �لطعام وهنا بد�أ 
تنفيذ خطته، فاختار �حدهم وكان معروفا بني �لنا�ض بالرثرة و�نه ال يكتم �صر� وقال له: يا �صديقي �لعزيز 
�صاأم�ت هنا دون �ن �عي�ض ول� لي�مني.. رغم �ين ��صتطيع ل� �ملك �صحتي �ن �عي�ض ملكا.. فاأ�صتغرب �لرجل 
وقال: كيف، فقال له ه�ز�ن �نه �صري، �صري �خلا�ض �لذي ال �ب�ح به �ال ملن يدفع �لكثري وغم�ض عيناه وتظاهر 

بالن�م و�ملر�ض �ل�صديد.
ذهب �لرجل �يل �حد �الثرياء وقال له لقد عرفت �ن لدي ه�ز�ن �صر كبري من يعرفه ي�صبح �غني �الغنياء لكن 
يجب �ن يدفع له �لكثري ليعرفه. فقال �لغني: ح�صنا �صرنى.. وذهب �لغني �يل ه�ز�ن وتناق�صا ثم قرر �ن يدفع 
له�ز�ن ع�صرة �الف قطعة ذهبية ويرتك له �ل�صر وه� كنز خمبئ يف كهف جبلي �غلق عليه بقطعة كبرية من 
�حلجر ي�صم كن�ز �مللك �ل�صابق لتك �ملدينة وه� يقدر مبئات �الوز�ن من �لذهب و�جل��هر من يذهب للبحث 
عنه يذهب يف ليلة قمرية . �حذ ه�ز�ن �لنق�د وطلب من �لغني �ن ال يب�ح بال�صر ويف خالل ��صب�ع كان هناك 
ع�صرة من �الغنياء كل منهم دفع له�ز�ن ع�صرة �الف قطعة ذهبية ويعي�ض يف �نتظار �ول ليلة قمرية وهي تاأتي 
بعد ��صب�ع.. وقبل �ن مير ذلك �ختفى ه�ز�ن وذهب �ىل مدينة ال يعرفه فيها �حد ليعي�ض عي�صة �ملل�ك ويفتتح 
جتارة كبرية وياتي منها بارباح ال ح�صر لها لكنه كان يعي�ض مهدد بانك�صاف �مره فكثري� ما �صمع من �مه �ن 
�لدنيا �صغرية فهل ياتي ي�ما يعرف �لنا�ض فيه حقيقة هذ� �ملحتال وهل وجد �لع�صرة �الغنياء كنزهم �ملدف�ن 

حتت �صفح �جلبل يف ليلة قمرية.


