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الأخبار الكاذبة تنت�شر �أ�سرع من احلقيقية على تويرت

�أك��دت درا��س��ة علمية �أن الأخ �ب��ار ال��زائ�ف��ة تنت�شر ب��وت�يرة �أ��س��رع من
الأخبار احلقيقية .وعلى عك�س ما هو �شائع ف�إن روبوتات الويب مل
تكن ال�سبب فقط وراء عامل نت�شار هذه الأخبار الكاذبة يف هذا املقال
تتعرف عن امل�س�ؤول على انت�شارها.
جنز باحثون �أمريكيون درا�سة علمية ح��ول ظاهرة انت�شار الأخبار
واملحتويات الزائفة عرب التغريدات على موقع التوا�صل االجتماعي
تويرت .وتهدف الدرا�سة �إىل معرفة �سبب انت�شار الر�سائل الزائفة
ب��وت�يرة �أ� �س��رع وو��ص��ول�ه��ا �إىل ع ��دد �أك�ب�ر م��ن الأ� �ش �خ��ا���ص مقارنة
بالتغريدات التي تت�ضمن معلومات �صحيحة.
وا�ستند الباحثون يف درا�ستهم �إىل حتليل م�ضمون حوايل � 126ألف
تغريدة باللغة الإجنليزية ن�شرت بني عامي  2006و. 2017
وت �ع��د ه� ��ذه ال ��درا�� �س ��ة ال �ت��ي �أ�� �ش ��رف ع�ل�ي�ه��ا ال �ب��اح �ث��ون يف معهد
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا ( )MITون�شروها يف جملة "�ساين�س"،
�أك�بر درا�سة علمية تنجز ح��ول انت�شار الأخ�ب��ار واملحتويات الزائفة
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعية ،نق ً
ال عن املوقع الأملاين "هاي�سه"
املتخ�ص�ص يف التقنية والإعالم.
وقام ثالثة ماليني �شخ�ص ب�إعادة تغريد هذه الق�ص�ص االخبارية
غري ال�صحيحة �أكرث من  4,5ماليني مرة .ولتحديد كذب �أو �صحة
اخل�بر ،اعتمد الباحثون على �ست منظمات م�ستقلة للتحقق من
املعلومات .وخل�ص الباحثون �إىل �أن املحتويات الزائفة �سواء كانت
عبارة عن ن�ص �أو فيديو �أو �صورة لديها فر�ص انت�شار بن�سبة تتجاوز
 70باملئة مقارنة باحلقيقية .ومن بني العوامل امل�ساعدة على ذلك
االنت�شار الوا�سع �إعادة ار�سالها بني اال�شخا�ص فيما بينهم خ�صو�صا
بني الأ�صدقاء واملعارف .ورغم �أن حمتوى تلك التغريدات �شمل عدة
موا�ضيع �إال �أن املوا�ضيع ال�سيا�سية نالت ن�صيب الأ�سد كما كان احلال
خالل االنتخابات الأمريكية لعامي  2012و2016

�صورة حقيقية تتحدى قانون اجلاذبية

يف �صورة فريدة من نوعها ،ا�ستطاع طلبة جامعة �سوي�سرية حتدي
قانون اجلاذبية الأر�ضية بالوقوف ب�شكل عر�ضي يف منطقة �شديدة
االنحدار يف جبال الأل��ب .وذك��رت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية،
�أن  14طالبا من جامعة العلوم التطبيقية والآداب التقطوا ال�صورة
بعد رحلة ت�سلق �صعبة جلبل �شديد االنحدار ارتفاعه  2400مرت.
وبدا الطلبة يف ال�صورة ثابتني يف الزاوية الـ ،90دون �أن ي�سقطوا بفعل
اجلاذبية الأر�ضية التي ت�سحب الأ�شياء �إليها .وا�ستعان الطلبة يف تثبيت
�أنف�سهم من �أجل ال�صورة باحلبال ،لكن الأمر يظل �شديد الغرابة نظرا
لطبيعة املوقع �شديد االنحدار .واختري الطلبة بعد تدريبات �شاقة يف
اجلامعة على الت�سلق والوقوف العر�ضي يف املرتفعات.

« فرانك�شتاين يف بغداد » �ضمن قائمة جائزة مان بوكر
و�صلت الن�سخة الإجنليزية من رواية فرانك�شتاين يف بغداد للعراقي
�أحمد �سعداوي �إىل القائمة الطويلة جلائزة مان بوكر الدولية يف
اململكة املتحدة .
الرواية �سبق لها الفوز باجلائزة العاملية للرواية العربية يف 2014
البوكر العربية.
وتتناول ق�صة هادي العتاك الذي يعي�ش يف العراق ويقوم بتل�صيق بقايا
ب�شرية من �ضحايا االنفجارات يف بغداد يف ربيع  2005ويخيطها
على �شكل ج�سد جديد حتل فيه الروح لينه�ض كائن جديد ي�سميه
هادي "ال�ش�سمه" �أي الذي ال �أعرف ما هو ا�سمه وت�سميه ال�سلطات
باملجرم اك�س وي�سميه �آخرون "فرانك�شتاين".
وحتتفل جائزة مان بوكر العاملية ب�أف�ضل الأعمال الروائية العاملية
امل�ترج�م��ة مُ
وت�ن��ح ك��ل ع��ام لكتاب ُت��رج��م �إىل الإجن�ل�ي��زي��ة و��ص��در يف
اململكة املتحدة .ج��اءت ال��رواي��ة ال�صادرة يف  2013والتي ترجمها
�إىل الإجنليزية ال�صحفي الربيطاين جوناثان رايت �ضمن  13رواية
�شملتها القائمة الطويلة للجائزة هذا العام.
و�ضمت القائمة �أع�م��اال لكتاب م��ن فرن�سا و�إ�سبانيا و�أمل��ان�ي��ا واملجر
والأرجنتني وكوريا اجلنوبية والنم�سا وبولندا وتايوان.
وقالت جلنة حتكيم اجلائزة املكونة من خم�سة �أع�ضاء برئا�سة الكاتبة
البولندية ليزا ابيجناني�سي يف بيان اليوم االثنني �إنها اختارت هذه
الأعمال من بني � 108أعمال تقدمت للجائزة.

جنوب �أفريقيا جنت
من بركان مدمر

ت�سببت ثورة بركان �ضخم قبل � 74ألف
ع��ام بجزيرة �سومطرة الإندوني�سية يف
كارثة بيئية وا�سعة النطاق رمبا �أهلكت
�أعدادا كبرية من �سكان العامل يف الع�صر
احلجري .لكن بع�ض ال�سكان حتملوها
على ما يبدو ومل تلحق بهم �أذى.
فقد قال العلماء �إن عمليات التنقيب يف
موقعني �أثريني على ال�ساحل اجلنوبي
جلنوب �أفريقيا ك�شفت عن �شظايا زجاج
ب��رك��اين دق�ي�ق��ة م��ن ث ��ورة اجل�ب��ل توبا،
التي حدثت على بعد نحو ت�سعة �آالف
كيلومرت .وت�شري بع�ض الأبحاث �إىل �أن
الثورة رمب��ا ت�سببت يف "�شتاء بركاين"
ا�ستمر ع �ق��ودا ودم ��ر الأن�ظ�م��ة البيئية
وح ��رم ال�ن��ا���س م��ن م ��وارد ال �غ��ذاء ،لكن
العلماء وجدوا دالئل على �أن ال�صياديني
يف هذين املوقعني بقوا على قيد احلياة.
وجرى العثور على ال�شظايا يف جتويف
�صخري على ال�شاطئ ق��رب بلدة خليج
مو�سيل ،حيث كان يعي�ش النا�س ويطهون
الطعام وينامون ،ويف موقع مفتوح يبعد
ع�شرة كيلومرتات �صنعوا فيه الأدوات
من احلجارة والعظام والأخ�شاب.

احذر ..هذه الأماكن
ي�ستطلعها الل�صو�ص �أو ًال

ي�ستغرق ال�شفاء من عملية الوالدة فرتة
حتى لو كانت �سهلة ومل ت�شهد م�ضاعفات.

بحكم خربتهم يف �سرقة البيوت،
يفت�ش الل�صو�ص زوايا معينة �أو ًال،
بحثاً ع��ن مبتغاهم م��ن �أم ��وال �أو
�أ��ش�ي��اء ثمينة .وه�ن��ا ق��ائ�م��ة بتلك
الأم��اك��ن التي ي�ستطلعونها �أو ًال،
وعليك جتنبها كمخابئ ملقتنياتك
ال�ق��اب�ل��ة ل�ل���س��رق��ة ،بح�سب موقع
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وعندما تكون الوالدة قي�صرية يتط ّلب
ال�شفاء فرتة �أطول .وبعد العملية على
الأم �أن تتحرك ببطء وبحذر ،و�أال تقف
طوي ًال خالل الأ�سابيع التالية خلروج
الطفل �إىل النور.

حتت الفرا�ش
ي�ق��ول �أح��د اخل�ب�راء الأم�ن�ي�ين �إن
غ��رف��ة ال �ن��وم الرئي�سية يف البيت
ه��ي الأه� ��م� ،إذ ي�ضع فيها النا�س
مالب�سهم و�أموالهم وجموهراتهم
وحتى الأ�سلحة �أحياناً ،و�أول مكان
يتجه الل�صو�ص �إليه هو الفرا�ش،
�إذ �إن� ��ه خم �ب ��أ ت�ق�ل�ي��دي بالن�سبة
لكثريين حول العامل.

وتفيد التقارير الطبية ب�أن ال�شفاء من
العملية القي�صرية ي�تراوح بني  4و6
�أ�سابيع .ل��ذا ،ال ُين�صح بال�سفر قبل 3
�أو � 4أ�سابيع على الأق��ل بعد العملية،
علم ًا ب�أن الأمر قد ي�ستغرق فرتة �أطول
للأ�سباب التالية:

خالل النقاهة عليك �شرب الكثري من املاء وال�سوائل

متى ميكن للمر�أة ال�سفر بعد الوالدة القي�صرية؟

خ�ل�ال ف�ت�رة ال�ن�ق��اه��ة ع�ل��ى الأم � �ش��رب ال�ك�ث�ير م��ن املاء
وال�سوائل اخلالية من الكافيني ،مع رفع القدمني لتفادي
ال �ت ��و ّرم .وي���ص��ف الأط �ب��اء ع ��ادة م�سكن �أ�سيتامينوفني
لتخفيف الأمل ،كما حت�ت��اج الأم للمتابعة م��ع الطبيب
خالل هذه الفرتة.
ال�سفر بال�سيارة� .إذا كانت الرحلة بعد � 3أو � 4أ�سابيع من
الوالدة القي�صرية التي مل ت�شهد �أية م�ضاعفات ميكنك
ال���س�ف��ر ب��ال���س�ي��ارة م��ع ال �ت ��أك��د م��ن اجل�ل��و���س يف و�ضعية
مريحة ،وارتداء مالب�س وا�سعة ،ومن ال�ضروري التوقف
كل �ساعة لتحريك ال�ساقني.
ال���س�ف��ر ب��ال �ط��ائ��رة .ال��رح�ل�ات اجل��وي��ة مي�ك��ن �أن تكون
�سبباً للتوتر بالن�سبة للكثريين ،كما �أن تغيري ال�ساعة
البيولوجية يف مدينة ال��و��ص��ول �أم��ر م��ره��ق ،ويف حالة
حدوث ت�أخري يف موعد الطائرة رمبا يزداد الإره��اق �إىل
حد يفوق قدرة الأم التي �أمتت حديثاً عملية الوالدة على
التحمل.
لذلك م��ن الناحية النظرية ميكن ال�سفر بعد الوالدة
القي�صرية اخلالية من امل�ضاعفات بعد � 3إىل � 4أ�سابيع،
لكن عليك الو�صول �إىل الطائرة مبكراً لتجل�سي بطريقة
مريحة قبل الزحام ،واطلبي من امل�ضيفة حمل �أمتعتك
ع�ل��ى ال �ط��ائ��رة ،وق��وم��ي ب �ف��رد وم��ط ��س��اق�ي��ك ك��ل فرتة،
و�سي�ساعد كثرياً اختيار مقعد منا�سب لتحريك ال�ساقني
ومدهما �إىل الأمام �أثناء اجللو�س.
كما ينبغي عليك مراقبة حالتك ال�صحية جيداًن ومعرفة
�أعرا�ض وعالمات العدوى وااللتهاب ،وقيا�س احلرارة،
وطلب العناية الطبية مع ر�صد �أية �أعرا�ض مقلقة ،مثل
النزيف �أو تو ّرم و�أمل القدمني� ،أو احمرار الثدي� ،أو تغري
البول .وال�شك �أن وج��ود مرافق ي�ساعدك على التعامل
ال�سريع مع امل�شاكل ،وطلب العناية الطبية عند احلاجة.

زيادة خ�صوبة الن�ساء
يقول اخلرباء �إن بع�ض التغيريات الب�سيطة على النظام
الغذائي ،ميكن �أن ي�ساعد على حت�سني خ�صوبة الن�ساء،
وتعزيز فر�ص �إجناب طفل �سليم.
و�إىل جانب جمموعة متنوعة من الفواكه واخل�ضروات
ال�ط��ازج��ة ،ين�صح الأط�ب��اء بزيت الزيتون البكر املمتاز،
والأ�سماك واحلليب كامل الد�سم ب�شكل يومي.
وحت��دث م��وق��ع فيميل ،م��ع املخت�صة بالتغذية ميالين
ماغري�س عن فوائد هذه الأطعمة ،وكيف ميكنها حت�سني
فر�ص جناح احلمل ،وكذلك الأطعمة التي يجب جتنبها.
وتقول اخلبرية �إن "النظام الغذائي للمر�أة قبل احلمل
وخالله ،له ت�أثري كبري على �صحة الطفل يف امل�ستقبل".
 1الأ�سماكرغم �أن العديد من الن�ساء يحاولن جتنب ال�سمك ب�شكل
كامل خالل احلمل ،خوفاً من التعر�ض للت�سمم بالزئبق،
�إال �أن ميالين تن�صح بتناول الأ�سماك الغنية ب�أحما�ض
�أوميغا  3مرتني �إىل  3مرات يف الأ�سبوع لتح�سني فر�ص
احلمل وعمر البيو�ض.
 2زيت الزيتون البكر املمتاز�أظهرت الأبحاث احلديثة� ،أن احلمية املتو�سطية ت�ساعد
ب�شكل كبري على حت�سني اخل�صوبة ،ويعترب زيت الزيتون
البكر عن�صراً �أ��س��ا��س�ي�اً يف ه��ذه احل�م�ي��ة ،و�أث �ب��ت قدرته
ع�ل��ى حم��ارب��ة االل�ت�ه��اب��ات ،وه��و �أم ��ر � �ض��روري لتح�سني
اخل�صوبة.
 3احلم�ص والبازالءت�ساعد البقوليات مثل احلم�ص والبازالء والفا�صولياء
والعد�س على حت�سني �إنتاج االن�سولني ،الذي ي�ؤثر على
الهرمونات املرتبطة باخل�صوبة.
 4-احلليب كامل الد�سم

رغ��م �أن العديد م��ن الن�ساء يف�ضلن احلليب منخف�ض
الد�سم� ،إال �أن الأبحاثُ ،ت�شري �إىل �أن احلليب كامل الد�سم
�أف�ضل للخ�صوبة .ووج��دت درا��س��ة جلامعة ه��ارف��رد� ،أن
الن�ساء اللواتي ا�شتمل نظامهن الغذائي على حليب كامل
الد�سم ،كانت معدالت احلمل لديهن �أعلى.
 5الع�صائر اخل�ضراءق��د ال ت�ب��دو ف��احت��ة لل�شهية ،ول�ك��ن الع�صائر اخل�ضراء
حتتوي على مكونات مثل اللفت وال�سبانخ ،التي ميكن �أن
تقدم فوائد كبرية للمر�أة التي ترغب يف الإجن��اب ،وهذا
النوع من الع�صائر �ضروري للمراحل املبكرة من احلمل.
جن�س اجلنني
ه��ل �سيكون امل��ول��ود ال�ق��ادم �صبيا �أو ف�ت��اة؟ ��س��ؤال ي�شغل
الكثري من الآباء والأمهات ،فبمجرد ف�سرعان ما يعرف
خرب احلمل يبد�أ التخمني يف جن�س اجلنني.
و�أظهرت درا�سة حديثة �أجريت يف كندا �أن الن�ساء ،اللواتي
يرتفع عندهن �ضغط الدم �أثناء احلمل ،يح�صلن يف �أغلب
الأحيان على مولود ذكر.
وق �ب��ل احل �� �ص��ول ع �ل��ى ه ��ذه ال �ن �ت��ائ��ج ق ��ام ال �ب��اح �ث��ون يف
م�ست�شفى م��اون��ت ��س�ي�ن��اي يف ت��ورون �ت��و بتقييم بيانات
 1400امر�أة يف ال�صني منذ  ،2009ح�سب ما ن�شره
م��وق��ع  netmomsالأمل � ��اين ،املتخ�ص�ص يف �ش�ؤون
الوالدة واحلمل.
وق� ��ام ال �ب��اح �ث��ون يف ��ض�غ��ط ال� ��دم االن �ق �ب��ا� �ض��ي ،بتقييم
�ضغط ال��دم العلوي قبل � 26أ�سبوعاً من فرتة احلمل.
النتيجة ك��ان��ت �أن م��ن ك��ان ل��دي�ه��ن متو�سط �ضغط دم
�أع �ل��ى� ،أجن�ب�ن ذك ��وراً ،يف ح�ين م��ن ك��ان لديهن متو�سط
�ضغط دم منخف�ض �أجن�بن �إن��اث �اً ،ح�سب م��ا نقله موقع
 netmomsالأملاين.

خزانة املالب�س
يفت�ش ال�ل���ص��و���ص ع ��ادة خزانتك
وي �ب �ح �ث��ون يف ج� �ي ��وب املالب�س،
�إذا �أردت و� �ض��ع � �ش��يء ذي قيمة
فيها ،ف�ضعه داخ��ل علبة ال تثري
االه � �ت � �م ��ام ،م ��ع م �ل �� �ص��ق مكتوب
عليه "�أوراق اجلامعة"" ،مالب�س
الأطفال" ،مث ً
ال� ،أو حاول �أن تبتكر
طريقة متويه خا�صة بك.
الدواليب
��س�ي�ت��اب��ع ال�ل����ص ال�ب�ح��ث يف غرفة
النوم ،و�سيفتح �أي دواليب موجودة،
ف �ب��د ًال م��ن و� �ض��ع امل �ج��وه��رات يف
�صندوق وا��ض��ح ،رمب��ا ميكن ل ّفها
داخ� ��ل ج� ��ورب م ��ا ،وت ��رك ��ه ب�شكل
طبيعي م��ع بقية اجل � ��وارب ،على
�سبيل املثال.
اخلزنة
�إذا كنت ّ
تف�ضل االحتفاظ باملال �أو
املجوهرات يف خزنة ،ف�ستكون هدفاً
�سه ً
ال لل�صو�ص �إذا مل تكن مت�صلة
بالأر�ض �أو باجلدار� ،إذ �سيحملونها
مب��ا ف�ي�ه��ا ،ول��ن ي��زع�ج��وا �أنف�سهم
مبحاولة فتحها يف منزلك ،توفرياً
للوقت ،لذا ين�صح بتج ّنب اخلزنات
القابلة للحمل.
خزانة الأدوية
تعترب خزانة الأدوية من الأهداف
امل �ع��روف��ة ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل���ص��و���ص� ،إذ
يتو ّقعون �أن تخفي امل��ال �أو قطعة
جموهرات داخل علبة دواء قدمية،
ه ��ذه احل�ي�ل��ة ل��ن ت�ن�ط�ل��ي عليهم،
فابحث عن طريقة �أخرى.

�إجراءات وقائية ملنع زيادة الوزن بعد الإقالع من التدخني مدينة تعاقب عمدتها على تق�صريه بعمله
�أو� �ض �ح��ت �أخ���ص��ائ�ي��ة ال�ت�غ��ذي��ة العالجية
والأم ��را� ��ض ال���س��ري��ري��ة روان الطوا�شي،
ب � ��أن ج��ام �ع��ة ف�ي�لادي�ل�ف�ي��ا �أج � ��رت درا�سة
م�ت�خ���ص���ص��ة ع ��ن �سبب
ازدي��اد وزن املدخنني
ب �ع��د اق�ل�اع �ه��م عن
ال � �ت ��دخ �ي�ن ،وذل ��ك
مب �ع��دل ك�ي�ل��و ج ��رام
خالل الأ�سابيع الأوىل
م� ��ن ت � ��رك ه � ��ذه ال� �ع ��ادة
ال���س�ي�ئ��ة .وذك ��رت الطوا�شي،
ب�أن درا�سة اجلامعة الأمريكية،
ذك � � ��رت يف ت �ف��ا� �ص �ي �ل �ه��ا ،ب � ��أن
ال �ت��دخ�ي�ن ي �ح��رق م ��ن 250
� -300سعرة حرارية يومياً،
وب � �ع � ��د ت � ��رك � ��ه ي � �ق � ��وم ج�سم
الإن�سان ب�شكل ال �إرادي بتخزين
تلك ال�سعرات ،وه��و م��ا يزيد وزن
املدخنني ،ويدخلهم يف حالة نف�سية
يف املراحل الأوىل لإقالعهم.
ويف �سياق مت�صل ،قالت �أخ�صائية التغذية
ال�ع�لاج�ي��ة والأم ��را� ��ض ال�سريرية� ":إن
بع�ض ��ش��رك��ات ال�ت��دخ�ين العاملية ت�ستغل

هذه النقطة ل�صاحلها يف عملية �أبحاثها
املوجهة مل�صاحلها".
ووف �ق �اً للطوا�شي ،ف ��إن بع�ض الدرا�سات
الأخ��رى �أثبتت ب�أنه لي�س من ال�ضروري
زي � � ��ادة ال � � ��وزن خ �ل��ال م��رح �ل��ة االق �ل��اع
ع ��ن ال �ت��دخ�ي�ن ،م ��ن خ �ل�ال ات �ب ��اع بع�ض
الإج ��راءات الوقائية ال�صحية ،كممار�سة
ال��ري��ا��ض��ة ،ال�ت��ي مت�ن��ع زي ��ادة ال ��وزن التي
حت ��رق ال �� �س �ع��رات احل ��راري ��ة ال �ت��ي اعتاد
اجل�سم على حرقها عرب التدخني ،كونها
ت�ساعد على التنف�س ب�شكل �أكرب ،ما ين�شط
عملية اال��س�ت�ق�لاب (الأي� �� ��ض) املرتبطة
بن�شاط حرق املزيد من ال�سعرات احلرارية
وال��ده��ون .وم��ن الن�صائح ال�ت��ي �أوردتها
�أخ���ص��ائ�ي��ة ال�ت�غ��ذي��ة ال�ع�لاج�ي��ة ،ممار�سة
مت��اري��ن ال��ري��ا� �ض��ة ال �ه��وائ �ي��ة متو�سطة
ال�شدة ملدة ت�صل لـ  150دقيقة على الأقل
�أ�سبوعياً ،و�شدد على �أهمية ا�ستعمال �أدوية
االق�ل�اع ع��ن التدخني ،ملنع زي��ادة الوزن،
وبخا�صة يف الأ�شهر الأوىل من الإقالع.
وين�صح املدخنني املقلعني عن التدخني،
ب �ت �ن��اول وج� �ب ��ات غ��ذائ �ي��ة خ�ف�ي�ف��ة غنية
ب��ال�ف��وائ��د ال�صحية ك��ل �ساعتني تقريباً،

ل�ع��دم ال�شعور اجل��وع وال �ع��ودة للتدخني،
كاخل�ضروات ،وبذور دوار ال�شم�س �شرطة
م �ل��وح �ت �ه��ا ،وال �ف �� �ش��ار امل �ح �� �ض��ر منزل ًياً،
وال �ف ��واك ��ه ال �ت��ي حت �ت��وي ع �ل��ى فيتامني
"�سي" ،الذي يكبح �شهية املدخن كالربتقال
والكيوي واليو�سفي.
وم��ن ال��وج�ب��ات �أي���ض�اً ت�ن��اول زب ��ادي قليل
ال ��د�� �س ��م ،وال �� �ش ��وك ��وال ال ��داك� �ن ��ة الغنية
مب�ضادات االك�سدة ،و�شرب ال�شاي الأخ�ضر
م��رة يوميا ،بالإ�ضافة �إىل كميات وفرية
م��ن امل�ي��اه ت�ساعد اجل�سم يف تخل�صه من
ال�سموم ،واحلفاظ على ا�ستقالب �صحي.
ك�م��ا �أث�ب�ت��ت ال��درا� �س��ات ،ان��ه م��ن الأف�ضل
التخل�ص من التدخني قبل حماولة فقد
الوزن املكت�سب نتيجة االقالع عنه ،باتباع
حمية غذائية ،كما �شددت على �أهمية �أخذ
ح�صة من النوم ال�صحي ،لأنه ي�ساعد على
ان �ق��ا���ص ال� ��وزن وال�ت�خ�ل����ص م��ن الدهون
املرتاكمة يف اجل�سم ،لأنه قلة النوم تقلل
م ��ن ح� ��رق ال �� �س �ع��رات احل� ��راري� ��ة وتفتح
ال�شهية وت��دف��ع الأ�شخا�ص لتناول زيادة
� 500سعرة حرارية ،ومعدل النوم يوميا
ما بني � 8 7-ساعات.

عادة ما يعاقب املواطنون يف معظم بلدان العامل ال�سيا�سيني على تق�صريهم
يف عملهم ،عن طريق االمتناع عن الت�صويت لهم يف االنتخابات القادمة،
لكن الأمر خمتلف يف بوليفيا.
وا�ستفاد �سكان �سان بورينافينتورا ،وهي مدينة �صغرية يف �شمال بوليفيا،
من حقهم الد�ستوري يف حتقيق العدالة االجتماعية ،من خالل احتجاز
عمدة مدينتهم يف �آلة خ�شبية من الع�صور الو�سطى ،عقاباً له على التق�صري
يف �أداء واجباته جتاه البلدة.
وتناقلت م��واق��ع التوا�صل االجتماعي�� ،ص��وراً للعمدة ،وه��و يجل�س على
الأر� ��ض ،وق��دم��ه حمتجزة داخ��ل الآل ��ة ،حم��اط�اً ب�ع��دد كبري م��ن ال�سكان
الغا�ضبني ،بح�سب موقع �أوديتي �سنرتال.
ويف  25فرباير املا�ضي ،كان من املفرت�ض �أن يقوم العمدة خافيري دلغادو
بافتتاح ج�سر ،مت ب�ن��ا�ؤه ب��أم��وال احلكومة والبلدية ،وعندما و�صل �إىل
املوقع� ،شعر بال�صدمة ،عندما علم �أن احل�شد الذي كان بانتظاره ،مل يكن
موجوداً حل�ضور احلدث ،بل لإنزال العقاب به.
وقال دانيال �سلفادور ،وهو �أحد �سكان البلدة� ،إن العمدة عوقب ،ب�سبب عدم
وفائه بالتزاماته جتاه املجتمع املحلي ،والكذب على ال�سكان ،وعدم جعل
حاجاتهم �أولوية يف عمله.
يذكر �أنها امل��رة الثالثة ،التي يتعر�ض فيها دلغادو للعقاب منذ ا�ستالمه
من�صب العمدة ،ففي امل��رة الأوىل مت و�ضع قدمه يف الآل��ة اخل�شبية بعد
�أ�شهر قليلة من تويل عمله كعمدة ،ويف الثانية ،ا�ستوىل ح�شد غا�ضب على
مكتبه ،ومت �إبعاده ملدة �شهرين كاملني ،قبل �أن تتدخل ال�سلطات لإعادته.
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حتت �شعار :نحو امل�ستقبل على خطى زايد

جامعة الإمارات تفتتح فعاليات �أ�سبوع الأغذية والزراعة 2018
اال�صطناعي يف انقاذ احليوانات .والتعرف على �أعالف
•• العني  -الفجر
احليوانات الع�ضوية وم�سابقة �صيد الأ�سماك وعر�ض
افتتحت جامعة الإم� ��ارات فعاليات �أ��س�ب��وع الأغذية
منتجات احل�ي��وان��ات وبع�ض ح�ي��وان��ات م��زرع��ة الكلية
ً
والزراعة التي تنظمه كلية الأغذية والزراعة �سنويا
ب��ال�ف��وع��ة .وع�ل��ى هام�ش امل�ع��ر���ض ع�ق��دت ور��ش��ة عمل
بهدف ا�ست�شراف م�ستقبل الأغذية والزراعة بالدولة
لت�صميم حدائق م�صغرة يف زجاجات تهدف �إىل توفري
وق��د ت�ن��وع��ت ال�ف�ع��ال�ي��ات والأن���ش�ط��ة وال ��ذي ك��ان من
بيئة منا�سبة للنباتات الداخلية التي من غري املمكن
�أب��رزه��ا معر�ض الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة حيث يتم عر�ض
منوها يف البيئة ال�صحراوية ،والتعرف على النباتات
طابعة الغذاء ،واملالعق ال�صاحلة للأكل ب�ش�أن تقليل
الغريبة ومنها النباتات التي تق�ضي على بع�ض الآفات
ا�ستخدام امل��واد البال�ستيكية وامل��واد املعدنية ،وتعبئة
الزراعية .هذا وت�ستمر الور�ش وفعاليات املعر�ض حتى
وت�غ�ل�ي��ف ال �غ��ذاء م��ن خ�ل�ال م�ع��رف��ة ال �غ��ذاء املنا�سب
نهاية الأ�سبوع اجل��اري .اجلدير بالذكر �أن املهرجان
لل�شخ�ص ،وم�سابقة ا�ستك�شاف وتناول �أغذية جديدة،
ي�شهد م�شاركات عديدة من م�ؤ�س�سات حكومية و�شركات
وحت ��دي ال �ط �ب��خ .وات �خ��ذ � �ش �ع��اراً ل��ه ه ��ذا ال �ع��ام نحو
خا�صة �ساهمت يف تنظيم املهرجان ،مثل مركز خدمات
امل�ستقبل على خطى زايد..
امل��زارع�ين ب�أبوظبي وامل��رك��ز ال��دويل للمحافظة على
ا��ش�ت�م��ل امل �ع��ر���ض ع �ل��ى ط ��رق ��ص�ح�ي��ة ج��دي��دة حت ّفز
احلبارى ومزارع �أبقار العني ،و�شركة مولوكو الأملانية.
الن�شاط وتنتج الطاقة الكهربائية ،وال�غ��ذاء املنا�سب
وم�شتل ال�براري و �صيدلية العني و�صيدلية ثومبي
م��ن خ�ل�ال اجل �ي �ن��ات اخل��ا� �ص��ة ب��ال���ش�خ����ص ،ومعرفة
وايلت �أجرو ،و�شركة اينيبل ،وكوانتا �آي�س كرمي ومركز
ال�سعرات احلرارية على مدار اليوم و�صناعة الع�صري �سيتناوله الب�شر يف حلول عام  .2050كما يتم عر�ض �أرواح احليوانات الأليفة ،وكيفية تطوير م�صل �ضد �إم�بري��ال كوليدج لندن وال�شركة الوطنية للأعالف
امل �غ��ذي اخل��ا���ص ب ��ال ��زوار وت�ع��ري�ف�ه��م ب��ال �غ��ذاء الذي ط��رق ا�ستخدام طابعات العظام وم�ساعدتها ب�إنقاذ �سم الثعبان با�ستخدام بي�ض الدجاج وا�ستخدام الدم وفار�س اخلليج للخدمات البيطرية.

بالتعاون مع جامعة زايد ومينح  6ن�ساء عربيات � 84ألف يورو

لدعم الزراعة امل�ستدامة واملنتج املحلي

خدمات املزارعني ي�شارك يف �أ�سبوع
الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات
•• �أبوظبي  -الفجر

ي�شارك مركز خدمات املزارعني ب�أبوظبي يف فعاليات �أ�سبوع كلية الأغذية
والزراعة  2018والذي تقيمه جامعة الإمارات بالعني حتت �شعار "نحو
امل�ستقبل  ..على خطى زايد" خالل الفرتة من � 12إىل  14مار�س اجلاري،
ب�ه��دف التعريف ب��دور امل��رك��ز كهيئة حكومية ت��دع��م ال��زراع��ة امل�ستدامة
واملزارعني وت�ساعدهم على ت�سويق منتجاتهم بالإ�ضافة �إىل تعزيز املعرفة
لدى طالب اجلامعة باخلدمات املقدمة من قبل املركز.
وي�شارك امل��رك��ز ك��راع بالتيني لفعاليات الأ��س�ب��وع التزاما ب��دوره يف نقل
املعرفة لطالب اجلامعة وتعريفهم ب��اخل�برات العملية وامليدانية حول
�أ�س�س الزراعة احلديثة و�أف�ضل املمار�سات الزراعية والتقنيات احلديثة
التي يتبناها املركز وي�شجع امل��زارع�ين على تطبيقها يف مزارعهم وذلك
كخطوة لبناء ك��وادر �شابة م�ؤهلة للم�ساهمة يف النهو�ض بقطاع الزراعة
يف امل�ستقبل .ويحتوي جناح املركز على منوذج يحاكي البيوت البال�ستيكية،
بداخلة نظام للزراعة املائية وذلك لإب��راز �أهمية االعتماد على التقنيات
احلديثة يف الزراعة ودعم التوجه نحو الزراعة املائية لفوائدها يف تقليل
ا�ستهالك املياه وتعزيز �إنتاجية املزرعة ،كما يعر�ض بع�ض من منتجات
"ح�صاد مزارعنا" من اخل�ضروات املحلية الطازجة منها منتجات ع�ضوية
بهدف الرتويج للزراعة الع�ضوية و�إبراز مزايا الإنتاج املحلي بو�صفه طازج
و�آمن  ،من مزارع �أبوظبي �إىل امل�ستهلك مبا�شرة كما يتم الرتويج ل�سل�سلة
التوريد من خالل عر�ض فيلم الواقع االفرتا�ضي  360الذي يحكي ق�صة
املنتج املحلي من املزرعة �إىل املائدة.
وت�شمل فعاليات الأ�سبوع العديد من الأن�شطة التي ت�شارك فيها �أق�سام
الكلية املختلفة ال�ست�شراف م�ستقبل ال��زراع��ة وال�غ��ذاء ،حيث يتم عر�ض
تقنيات جديدة و�أفكار مبتكرة يف الزراعة و�إنتاج الغذاء  ،وعلوم الب�ساتني،
وم�صائد الأ��س�م��اك ،والإن�ت��اج احل�ي��واين ،والطب البيطري� .إ�ضافة �إىل
م�شاركة ق�سم االقت�صاد الزراعي من خالل الرتكيز على الزراعة الع�ضوية
الآخذة يف النمو بالدولة والتي متثل �إحدى الركائز يف الزراعة امل�ستقبلية
و�إبراز مفهوم اال�ستدامة يف الإنتاج.
�أكد علي يو�سف ال�سعد مدير ق�سم االت�صال مبركز خدمات املزارعني �أن
م�شاركة املركز يف فعاليات �أ�سبوع كلية االغذية والزراعة متثل ج��ز ًء من
م�س�ؤوليته يف بناء القدرات واملهارات جلميع املعنيني بقطاع الزراعة ال�سيما
و�أن كلية الأغذية والزراعة هي الرافد الأ�سا�سي للكوادر امل�ؤهلة للنهو�ض
بقطاع الزراعة ،م�شرياً �إىل �أن املركز حر�ص على رعاية الفعالياتً تقديراً
للدور الذي ت�ؤديه جامعة الإم��ارات لتخريج كوادر م�ؤهلة لتطوير قطاع
الزراعة .وق��ال �إن طبيعة م�شاركة املركز تخدم الر�ؤية الداعمة للزراعة
امل�ستدامة و�إب ��راز مكانة املنتج املحلي ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال�تروي��ج لأف�ضل
املمار�سات الزراعية املطبقة عاملياً حيث ميثل �أ�سبوع كلية االغذية والزراعة
فر�صة ليتعرف ال� ّزوار من طالب اجلامعة وخارجها على جودة املنتجات
املحلية املعرو�ضة يف من�صة "ح�صاد مزارعنا" بالإ�ضافة �إىل التطبيقات
اجليدة للممار�سات الزراعية .و�أو�ضح هدفنا هو تغيري الطريقة التقليدية
يف الزراعة ،ومتكني �أ�صحاب املزارع املواطنني من تنويع �أ�صناف املنتجات
املزروعة ،وحتقيق املناف�سة يف ال�سوق املحلي .مبا ي��ؤدي �إىل زي��ادة الإنتاج
وتنوعه من خالل تقدمي خدمات متنوعة من بداية الزراعة وحتى احل�صاد
ثم ت�سويق املنتجات املحلية وتعزيز تناف�ساتها يف ال�سوق ،م�شرياً �إىل حر�ص
املركز على �شرح جميع هذه اخلطوات للطالب لتنمية معرفتهم بالدور
الذي ينه�ض به لتحقيق التنمية الزراعية امل�ستدامة.

لوريال – اليوني�سكو يبحث امل�ساهمات يف م�سرية التقدم العلمي
•• دبي - ،الفجر

يبحث برنامج زمالة "لوريال  -اليون�سكو من �أجل
املر�أة يف العلم" لل�شرق الأو�سط جمدداً عن مر�شحات
كف�ؤات لالن�ضمام �إىل برنامج العام  .2018وتهدف
هذه املبادرة ال�سنوية �إىل تكرمي ودعم الن�ساء املتميزات
ال �ل��وات��ي �ساهمن يف حتفيز م���س�يرة ال�ت�ق��دم العلمي
مبنطقة ال�شرق الأو�سط ،وذلك بالتعاون مع جامعة
زايد يف الإمارات العربية املتحدة ،وحتت رعاية معايل
ال�شيخة لبنى بنت خ��ال��د القا�سمي ،رئي�سة جامعة
زاي��د .كما يحثّ ه��ذا الربنامج الن�ساء العربيات من
العاملات والباحثات يف املنطقة على موا�صلة بحثهن
العلمي عن طريق منحهن جوائز مال ّية ق ّيمة؛ حيث
�سيتم هذا العام منح ما يُقارب  84,000يورو �إىل 6
عاملات عربيات ممن يحملن �شهادة دكتوراه �أو ي�سعني
للح�صول عليها يف جم��االت ع�ل��وم احل�ي��اة �أو العلوم
الفيزيائية ويعملن يف الإم ��ارات العربية املتحدة �أو
البحرين �أو الكويت �أو �سلطنة عمان �أو قطر �أو اململكة
العربية ال�سعودية �أو اليمن.
ويف هذه املنا�سبة� ،ص ّرح رميي �شادابو ،مدير عام �شركة
’لوريال ال�شرق الأو�سط‘" :يع ّد برنامج ’لوريال -
اليون�سكو م��ن �أج��ل امل��ر�أة يف العلم‘  -ال��ذي ب��د�أ منذ

 20ع��ام �اً م�ضت  -امل �ب��ادرة الأوىل م��ن ن��وع�ه��ا التي م��ن العاملات املتميزات يف املنطقة ،ومت تكرمي �أربعة
ت��درك مت��ام�اً ح��اج��ة املجتمع العلمي �إىل امل��زي��د من منهن على م�ستوى عاملي .ويتجلى هدفنا الرئي�سي
الن�ساء لفتح امل��زي��د م��ن الآف ��اق اجل��دي��دة والواعدة .يف م�ساعدة امل��ر�أة يف جم��ال العلم على تعزيز م�سرية
حيث قامت املبادرة  -منذ �إطالقها يف منطقة اخلليج تعليم ّية ومهنية فعالة يف جمال العلم يف دول جمل�س
ال�ع��رب��ي وال�ي�م��ن ع��ام  - 2014مب�ن��ح ج��وائ��ز مال ّية التعاون اخلليجي واليمن" .وقد ك ّرم برنامج "لوريال
بقيمة  1.5م�ل�ي��ون دره ��م �إم ��ارات ��ي ل �ـ  18ام ��ر�أة  -اليون�سكو من �أجل املر�أة يف العلم" ،الذي يدعم املر�أة

طلب اخلدمات ارتفع  % 20منذ بداية احلملة

حملة العني ت�ستاهل حتقق  12536زيارة و  1870تعهد ًا و�إنذار ًا
•• العني  -الفجر

وا�صلت فرق الرقابة و التفتي�ش التابعة لبلدية مدينة
العني وتدوير (مركز �إدارة النفايات – �أبوظبي) �أن�شطة
الرقابة والتفتي�ش ملظاهر ت�شويه املدينة التابعة حلملة
( العني ت�ستاهل)  ،للحد من م�شوهات املظهر العام
ملدينة العني ،وذل��ك من خالل فرق رقابية وتفتي�شيه
تعمل على م��دار ال�ساعة  ،و قد نفذت �إدارات الرقابة
و التفتي�ش  13حملة تفتي�شية منذ بداية حملة العني
ت�ستاهل بعدد  12536زي��ارة و دوري��ة تفتي�شية نتج
عنها  1870تعهدا و ان� ��ذارا و  400ترخي�ص  ،يف
جميع قطاعات مدينة العني  ،حيث كان العدد الأكرب
من التعهدات يف قطاع و�سط املدينة بعدد  1435انذار
و ك��ذل��ك ع��دد ال��زي��ارات ال�ت��ي بلغت  7440يف و�سط
املدينة  ،و �أقلها يف القطاع اجلنوبي بعدد  17تعهدا و
�إنذار ا� ،أما احلمالت التفتي�شية فقد ت�ساوت قطاعات
ال�شرقي و الغربي و ال�شمايل بعدد  3حمالت خالل
ال�شهر املا�ضي  ،وتعمل البلدية على حتريك ما يقارب
 77دورية رقابية موزعة على كافة مناطق مدينة العني
خالل اليوم �صباحيه وم�سائية ح�سب �أوقات املراقبني.
كما تعمل ف��رق الرقابة التابعة لتدوير (م��رك��ز �إدارة
النفايات – �أبوظبي) يف مدينة العني ب�صورة م�ستمرة
يف رقابة املناطق ور�صد امل�شوهات و�ضبط ال�سلوكيات

اخل��اط�ئ��ة ورف�ع�ه��ا �إىل اجل�ه��ات املخت�صة وال�ع�م��ل على
توجيه وتوعية �أ�صحاب امل�ن��ازل واملمتلكات وتعريفهم
بالطرق ال�صحيحة للتخل�ص من النفايات ،مع �إعداد
تقارير دوري��ة للجهات املخت�صة تو�ضح م��دى جتاوب
وزيادة معرفة اجلمهور يف �ضوء ا�ستمرار احلملة� ،إ�ضافة
�إىل ر�صد عدد طلبات اخلدمة عرب مركز االت�صال الذي

يعمل على م��دار ال�ساعة ال�ستقبال طلبات وبالغات
اجلمهور ،حيث �شهد معدل طلب خدمة "نقل املخلفات
الزراعية" ارتفاع بن�سبة  2%عن �شهر يناير من العام
احلايل ،و�أي�ضاً كان هنالك ارتفاع يف معدل طلب خدمة
"نقل خملفات الأث��اث والنفايات احلجمية" بن�سبة
 18%مع ا�ستمرارية التطلع �إىل رفع معدالت طلب

قطار الهايربلوب ينقلك من العني �إىل دبي يف  7دقائق فقط!

جامعة الإمارات العربية املتحدة تنظم ندوة تعريفية مل�شروع قطار امل�ستقبل هايربلوب – ون
•• العني  -الفجر

ب�ه��دف ال�ت�ع��رف ع�ل��ى م�ستقبل �صناعة املوا�صالت
يف العامل �أو ما يعرف "بثورة املوا�صالت" يف ع�صر
ال �ث��ورة ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��راب �ع��ة ،مل���ش��روع ال�ق�ط��ار فائق
ال�سرعة "هايربلوب-ون" نظمت جامعة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة وب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع ه �ي �ئ��ة الطرق
وامل ��وا�� �ص�ل�ات  " RTAن� ��دوة ت�ع��ري�ف�ي��ة بعنوان
“م�شروع ال �ه��اي�برل��وب – ون"  ،وه ��و الن�سخة
اجلديدة من قطار ت�صل �سرعته �إىل  1200كم يف

يف جم��ال البحث العلمي منذ ع��ام 2,800 ،1998
م��ن ال�ع��امل��ات اال�ستثنائيات م��ن  115دول��ة ،وحوايل
 97امر�أة من احلائزات على جوائز للتميز يف العلم،
م��ن بينهن عاملتان متكنتا م��ن احل�صول على جائزة
نوبل .ومب�ساعدة الربنامج ،تلقت  2,723من العاملات
ال�شابات الواعدات زماالت ملتابعة م�شاريعهن البحثية.
وق�دّم برنامج "لوريال  -اليون�سكو من �أج��ل امل��ر�أة يف
العلم" يف ع��ام  275 ،2017زم��ال��ة لأك�ث�ر الن�ساء
كفاء ًة يف جمال العلم ،بعد �أن ّ
مت اختيارهن من �أ�صل
 9000طلب تقدمي من جميع �أنحاء العامل .وقد
مما يزيد عن
تلقى الربنامج الدعم والأفكار البناءة ّ
 43م�ؤ�س�سة علمية ذات م�ستوى رفيع عاملياً ،ومتت
عملية االختيار من قبل  353ع��امل من بينهم 31
من احلائزين على جوائز "لوريال  -اليون�سكو من
�أجل املر�أة يف العلم".
وت�ستند القيم الأ�سا�سية للربنامج على فكرة متكني
امل��ر�أة وتقوية �شخ�صيتها وت�شجيعها على بلوغ كامل
�إمكاناتها ،وتعزيز تكاف�ؤ الفر�ص العمل ّية بني املر�أة
وال��رج��ل ،بالإ�ضافة �إىل حمو ال�صورة النمطية التي
حت��ول دون ق��درة ال�شابات على حتقيق طموحاتهن.
ويعمل الربنامج على دعم الدور الذي تلعبه العاملات،
وت�سليط ال�ضوء على اكت�شافاتهن العلمية.

ال�ساعة ،وذلك عند اطالق خدماته يف العام 2021
ل�شركة "هايربلوب ون" .
و�أو�ضحت الدكتورة نعيمة الدرمكي من كلية الهند�سة
ب ��أن ه��ذه ال�ن��دوة التعريفية مل�شروع الهايربلوب –
ون" تهدف �إىل فتح �آفاق جديدة بني �صناعة النقل
وجامعة الإم��ارات عرب ت�شجيع التعاون امل�شرتك يف
جماالت عدة �أهمها التدريب العملي لطلبة الكلية،
وف��ر���ص البحث لإع��داد ك��وادر وطنية م�ؤهلة قادرة
على مواجهة حتديات امل�ستقبل لقطاع هند�سة النقل
واملوا�صالت والتغريات العلمية والتقنية املت�سارعة يف

هذا القطاع احليوي الهام يف ع�صر الثورة ال�صناعية
الرابعة".
وقد قدم ال�سيد كولني ري�س – نائب مدير �شركة"
فريجن – ون" بالواليات املتحدة الأمريكية� ،شرحاً
تناول فيه م�سرية " ثورة املوا�صالت" ،ور�ؤية ال�شركة
امل�ستقبلية لقطاع املوا�صالت حول العامل والت�سل�سل
الزمني له حيث اخرتع االن�سان �أول قطار عام 1804
 ،و�أول �سيارة عام  ،1886وانتهاء باخرتاع �أول طائرة
يف العام  ،1903و�صوال �إىل اخرتاع "الهايربلوب"
 ،و�أثره يف تغري م�ستقبل الب�شرية انطالقاً من العام

 2021وحتى العام  ،2030وذكر كولني �أنه خالل
ال�سنوات ال�ق��ادم��ة ،وبف�ضل ه��ذا الت�صميم ميكنك
الو�صول يف غ�ضون  9دقائق من دبي �إىل �أبو ظبي و
يف غ�ضون  7دقائق من مدينة العني �إىل مدينة دبي ،
مبعدل زمني تتطور معه التقنيات احلديثة يف تطور
م�سرية العمل املت�سارع يف هذا امل�شروع ،وبف�ضل هذا
الت�صميم �سيتمكن الركاب من ال�سفر يف وقت �أقل ما
يحقق العديد من امليزات التي �سيحفل بها امل�ستقبل،
يرتتب على �أثرها العديد من التغريات يف االقت�صاد
والبيئة وحياة النا�س الثقافية واالجتماعية.

اخلدمة للخدمات الأخ��رى .وجدير بالذكر ان بلدية
م��دي�ن��ة ال�ع�ين وت��دوي��ر �إىل ج��ان��ب ع��دد م��ن ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني ق��د نفذا منذ ب��داي��ة انطالقة حملة
"العني ت�ستاهل"  ،عدة �أن�شطة يف جمال تفعيل �أهداف
احلملة  ،من خالل تنظيم حمالت تفتي�شية وتوعوية
لنحو  50حم ً
ال مبنطقة و�سط املدينة ا�ستكما ًال خلطة
احلملة للحد من املخالفات املتعلقة مب�شوهات املدينة
 ،عالوة على احلمالت املفاج�أة على الأ�سواق الليلة يف
ع��دد مناطق املدينة وال�ت��ي �أ��س�ف��رت ع��ن م���ص��ادرة عدة
ب�ضائع غ�ير مرخ�صة و�إ� �ص��دار ع ��دداُ م��ن املخالفات
 .كما ونظمت فرق احلملة كذلك ور�شة تعريفية مع
�سكان مطقة اليحر وذل��ك يف جمل�س اليحر  ،بهدف
تفعيل ال�ل�ق��اءات املبا�شرة م��ع �أف ��راد املجتمع  ،والتي
ت�ه��دف ب��دوره��ا �إىل ت��ذل�ي��ل ال�ع�ق�ب��ات و�إي �ج��اد احللول
وط��رح الأف �ك��ار لتحقيق �سبل رفاهية املجتمع وتلبية
احتياجاتهم م��ن اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة م��ن قبل الفرق
الرقابية ببلدية مدينة العني و مركز �إدارة النفايات،
من نقل نفايات عامة وتدوير املخلفات وخدمات نقل
احليوانات ال�سائبة والنافقة وتنظيف الطرق  ،حيث
ت�سعى البلدية وب�شكل دائم لتفعيل التوا�صل مع �أفراد
املجتمع لتحقيق �أهداف الدائرة الرامية �إىل رفع ثقافة
م�ستوى الوعي املجتمعي ،يف �سبيل الت�صدي للتحديات
والق�ضاء على الظواهر ال�سلبية .
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مي��ت��دّ �أف�����ض��ل وق���ت لالنتقال
من الر�ضاعة الطبيعية �إىل
ال�صناعية ب�ين الأ�سبوعني
ال��راب��ع وال�����س��اد���س م��ن عمر
الطفل .يف هذا التوقيت ،يكون
اعتاد الر�ضاعة من ثدي �أمه
ويف الوقت نف�سه ّ
قل احتمال
�إ�صابته بارتباك احللمات.

ن�صائح مفيدة حول تقدمي �أوىل زجاجات احلليب لطفلك

19

كيف ومتى تنتقلي من الر�ضاعة الطبيعية �إىل ال�صناعية؟
ي�ؤدي ت�أخري �إعطاء الطفل احلليب ال�صناعي �إىل زيادة احتمال رف�ضه الزجاجة يبذل الأخري جهداً للح�صول على احلليب كما يفعل حني ير�ضع طبيعياً.
من الأ�سا�س ،لأنه يعتاد الر�ضاعة من ثدي الأم لدرجة جتعله ال يتقبل ر�أ�س يبدو �أن كثرياً من الأطفال الذين ي�ستخدمون زجاجات ر�ضاعة بنظام التنفي�س
�أو زجاجات ذات نوعية م�شابهة يتنقلون ب�شكل �أ�سهل بني الر�ضاعة الطبيعية
الزجاجة اال�صطناعي.
بعدما يتقبل الر�ضيع زجاجة احلليب ،احر�صي على عدم ا�ستخدامها لبع�ض وزجاجة احلليب.
الوقت .املربر الوحيد لتقدميها له يومياً هو �أن تكونا منف�صلني عن بع�ضكما
بع�ضاً ج�سدياً ب�شكل روتيني كما هي احلال عندما تذهب الأم �إىل العمل� .أما ن�صائح
�إن كنت تالزمني املنزل ،فار�ضعي طفلك طبيعياً وقدِّمي له زجاجة احلليب من �إليك بع�ض الن�صائح املفيدة حول تقدمي �أوىل زجاجات احلليب لطفلك:
• ا�ستخدمي ما�صة من ال�سيليكون ال من املطاط لتج ّنب الروائح الكريهة
وقت �إىل �آخر كي ي�ستمر يف تقبلها.
خذي بعني االعتبار �أن تقدمي زجاجة احلليب للطفل يومياً ي�ؤدي �إىل اعتياده واملذاق ال�سيئ.
• �ضعي زجاجة احلليب حتت �صنبور املياه لتدفئة املا�صة قبل تقدمي
عليها وتف�ضيله لها ل�سهولة ا�ستخدامها.
الزجاجة لطفلك.
�أما بالن�سبة �إىل موا�صفات الزجاجة املنا�سبة
• ت ��أك��دي م��ن ع��دم ك��ون احلليب ب ��ارداً ج��داً �أو داف �ئ �اً جداً.
للطفل الر�ضيع ،فين�صح با�ستخدام تلك
�ضعي الزجاجة يف راح��ة ي��دك� ،إن �شعرت ب�أنها داف�ئ��ة قلي ً
ال،
اخلا�صة بحديثي الوالدة �أو زجاجة
ً
فهي داف�ئ��ة ج��دا� .إن �شعرت ب�أنها ب ��اردة ،فهي على الأرجح
تنزل منها ال�سوائل ببطء مهما
لي�ست دافئة مبا فيه الكفاية� .إن مل تالحظي اختالفاً بني
كان عمر طفلك ،ذلك كي ال
ح��رارة الزجاجة وح��رارة راحة يدك ،تكون ح��رارة احلليب
منا�سبة.
• يتقبل معظم الأطفال حليب الثدي امل�سحوب ب�سهولة
�أكرب من احلليب ال�صناعي.
• قدِّمي الزجاجة لطفلك و�أن��ت ت�ضعني ظهره �إىل
�صدرك بحيث ينظر نحو اخلارج.
• حتركي �أثناء تقدمي الزجاجة لطفلك :هزي ،متايلي،
ام�شي ،ام�شي يف حلقات...
• �ضعي طفلك يف كر�سي هزاز �أو كر�سي ال�سيارة ثم �أعطيه
الزجاجة.
• حاويل �إلهاء طفلك ب�شيء �آخر حني تعطينه الزجاجة.
• �ضعي قطعة م��ن مالب�سك (�أو م��ن مالب�س الأم) قريبة من
الطفل �أث�ن��اء تقدمي الزجاجة ل��ه� ،أو لفي الزجاجة بقطعة من
مالب�سك (�أو من مالب�س الأم).
• ق � ِّدم��ي ال��زج��اج��ة لطفلك ح�ين ي�شعر ب��ال�ن�ع��ا���س �أو فور
ا�ستيقاظه (ال يكون واع�ي�اً بعد ب�شكل ك��ام��ل)� ،أو بعد خلوده
�إىل ال �ن��وم� ،إذ مي��� ّ�ص معظم الأط �ف��ال ب�شكل غ��ري��زي �أثناء
النوم.

تر�ضعي طفلك قبل اخلروج من البيت وبعد عودتك مبا�شرة .من الالفت �أن يعو�ضون عن ذلك بعد عودة الأمهات وير�ضعون ب�شكل متكرر .ال ينعك�س هذا
بع�ض الأطفال ،خ�صو�صاً �أطفال الأمهات العامالت ،يتمكنون من عك�س دورة الأم��ر �سلباً على الطفل ما دام يتناول الكمية نف�سها من ال�سعرات احلرارية
الطعام ب�شكل ما� ،إذ يتناولون كميات قليلة من احلليب يف غياب �أمهاتهن ،ثم خالل � 24ساعة.

�أدوات ومواعيد
يتقبَّل معظم الأطفال زجاجة احلليب مبرور الوقت
ومع املثابرة .كي ال ينزعج طفلك من املحاوالت،
قدِّمي له الزجاجة مدة ال تزيد عن  10دقائق
يف كل مرة .ان ا�ستمر برف�ضها واظهر انزعاجاً
متزايداً� ،أوقفي ذلك وحاويل جمدداً يف مرة
الحقة .تذكري �أنه يف حال مل يرغب طفلك
ب�ت�ن��اول احل�ل�ي��ب ال�صناعي ب�ه��ذه الطريقة،
ميكنك �أن ت�ستخدمي �أدوات �أخ��رى ككوب �أو
ملعقة �أو قطارة �أو �أنبوب رفيع مو�ضوع على
مي�ص الإ�صبع).
�إ�صبعك (يتناول احلليب وهو ّ
ميكنك �أي�ضاً �أن حت �دِّدي مواعيد الر�ضاعة
لتتنا�سب مع �أوق��ات عملك .ميكنك مث ً
ال �أن

�أجهزة الليزر اف�ضل تقنية متاحة لإزالة الأو�شام
من املعروف �أن �إزالة الأو�شام لي�ست عملية �سهلة ب�أي �شكل ،لكن تبقى �أحدث �أجهزة الليزر امل�ستعملة
يف طب الأمرا�ض اجللدية �أف�ضل تقنية متاحة و�أكرثها فاعلية.
جميع الألوان قابلة للزوال:
الأ� �س��ود والبنف�سجي م��ن �أ��س�ه��ل الأل� ��وان التي
ميكن حموها .لكن يزيد الو�ضع تعقيداً بالن�سبة
�إىل الأل��وان الأخ��رى .يُعترب الأزرق والفريوزي
من �أ�صعب الأل��وان .حلل امل�شكلة ميكن تعديل
ال �ط��ول امل��وج��ي يف ج �ه��از ال �ل �ي��زر ب�ح���س��ب لون
الو�شم وزيادة عدد اجلل�سات.
�إزالة الأو�شام عملية م�ؤملة:
يتوقف الو�ضع على ح�سا�سية كل �شخ�ص وعمق
احلرب امل�ستعمل وكثافته وموقعه .لذا يُ�ستعمل
عموماً كرمي خمدّر قبل املوعد ب�ساعة.
يجب �أال نتجاهل الآثار اجلانبية:
ان�ب�ع��اث ال���ض��وء امل�ستعمل خ�ل�ال جل�سة �إزال ��ة
الأو�شام قوي جداً ،ما يجعله م�س�ؤو ًال عن ن�شوء

االلتهابات وانتفاخ املنطقة امل�ستهدفة �سريعاً يف هذه احلالة ميكن ا�ستعمال القوة التي تنا�سب ال�ب�ي���ض��اء ع�ل��ى ذل��ك احل�ب�ر ،ث��م يتخل�ص منه
بعد اجلل�سة� .ستت�شكل بثور �أي�ضاً ث��م تتحول الب�شرة ال�سوداء ،لكن هذا اخليار �أقل فاعلية من اجل�سم عن طريق الكليتني ويتم تفريغه نهائياً
�إىل ق�شور خ�لال �أرب �ع��ة �أو خم�سة �أي ��ام .يجب غريه .كذلك يجب �أال تزول الأو�شام من املنطقة يف ال �ب��ول .لكن ح�ين ترتفع كمية الأ��ص�ب��اغ يف
�أن ُت ّ
غطى املنطقة ب�ضمادة عليها ك��رمي ي�س ّرع التي تعر�ضت لل�شم�س منعاً لظهور بقع �صبغية .اجل�سم ،ت�صبح تلك اخلاليا غري فاعلة.
مداواة الندوب طوال ع�شرة �أيام.
تدابري وقائية قبل الو�شم
العملية �سريعة جد ًا:
تتطلب �إزال��ة الأو��ش��ام كلها وقتاً طوي ً
ال ويجب • اخرت �شخ�صاً متمر�ساً بر�سم الأو�شام وت�أكد
ال ُتخ ّلف العملية �أية ندوب:
ً
ً
�أج �ه��زة ال�ل�ي��زر احل��دي�ث��ة �سريعة ل��ذا ل��ن ت�ض ّر �أن ينتظر ال�شخ�ص �شهرا بني كل جل�ستني كي م��ن �أن ��ه ي���س�ت�خ��دم م �ع��دات م�ع�ق�م��ة و�إب � ��را ذات
ب��ال �ب �� �ش��رة ،ل �ك��ن ال ي �ت �ج ��اوب ج �م �ي��ع النا�س ت�ستعيد الب�شرة �سالمتها .رمب��ا ت�برز احلاجة ا�ستعمال واحد.
بالطريقة نف�سها� .إذا ك��ان��ت الب�شرة ح�سا�سة �إىل �أرب ��ع جل�سات مل�ح��و ب�ين  60و 85%من • يجب �أن تعرف م�سبقاً �أنك �ست�ضع �ضمادة
جداً ،من الأف�ضل �أن مت ّر ع�شرة �أ�سابيع بني كل الو�شم ،وق��د مي� ّر بني  8و� 12شهراً كي يزول يف م�ك��ان ال��و��ش��م وي�ج��ب �أال ت�صل �إل�ي��ه امل��اء ما
دامت الندبة مل تختفِ .
بالكامل.
جل�ستني و�أن ترتاجع قوة الليزر.
• يجب �أن تنتظر ثالثة �أ�شهر قبل التعر�ض
لل�شم�س و�أن تدهن كرمياً واقياً.
�إزالة الأو�شام لي�ست خطرية:
ميكن �إزالة الأو�شام يف �أي مو�سم:
ال يُ�ستعمل �أي ليزر على الب�شرة بعدما تكت�سب الليزر بحد ذاته لي�س خطرياً ،لكن رمبا تتعلق • ال تر�سم الأو�شام يف املناطق امل�صابة بالإكزميا
ال�سمرة منعاً لتغيري لونها وظهور بقع بي�ضاء .امل���ش�ك�ل��ة ب�ت�ف��ري��غ احل�ب�ر .تق�ضي ك��ري��ات الدم �أو داء ال�صدفية ويف مواقع ال�شامات.
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غرفة جتارة و�صناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

املرجع 411 :
ليكن معلوما للجميع بان اجيت كومار بينود بيهاري �سينها  -هندي اجلن�سية  ،هاري�ش
�شيفرام �سرينجريي نارا�سيمها �شيفارام  -هندي اجلن�سية يرغبون يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صتهم البالغة  %100اىل ال�سيد /عزيز غالم ح�سني الالين  ،هندي اجلن�سية
يف الرخ�صة با�سم (كافترييا اجلزيرة اجلملية) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( - )727124وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم
( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف
يتم الت�صديق على االج راء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه
اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات
القانونية

املرجع 412 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /ميوة خان مت خان  -افغان�ستاين اجلن�سية يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100ح�صة اىل ال�سيد� /صفى اهلل حاجي زاده -
افغان�ستاين اجلن�سية يف الرخ�صة التجارية  :ركن البطائح للمقاوالت النجارة امل�ستحلة ،
ترخي�ص رقم ( )743521تعديالته اخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صة الخر وان�سحاب وكيل
خدمات ودخول وكيل خدمات جديد عليها.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12274بتاريخ 2018/3/14

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون

العنوان  :مكتب رقم  3ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة  -بردبي  -القوز
االوىل  -هاتف  04-3215355فاك�س - 04-3215356 :مبوجب هذا تعلن دائرة

التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
�شركة افتاب للتجارة  -ذ م م وذل��ك مب��وج��ب ق��رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ
 2018/2/13وامل��وث��ق ل��دى كاتب ال�ع��دل حماكم دب��ي بتاريخ 2018/2/19
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه
الكائن بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12274بتاريخ 2018/3/14

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة � :شركة افتاب للتجارة  -ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  - 1607ملك مي�سون زين الدين  -بردبي  -اخلليج التجاري
 ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة .رقم الرخ�صة  537339 :رقم القيدبال�سجل التجاري  60364 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه
قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/2/13واملوثق لدى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2018/2/19وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم  3ملك
مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة  -بردبي  -القوز االوىل  -هاتف 04-3215355
فاك�س 04-3215356 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

�إعالن باحل�ضور
اىل مكتب اخلبري احل�سابي
العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
يف الدعوى رقم  2017/1718جتاري كلي

�إعالن وحل وت�صفية:
اال�سم التجاري  :ا�ستوديو الأرجوان خلدمات االفراح  -ذ م م
نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي � :ستوديو الأرجوان خلدمات االفراح  -ذ م م
�شركة ذات م�س�ؤولية حم��دودة  -تا�س�ست يف ام��ارة عجمان مبوجب قانون ال�شركات
االحت ��ادي رق��م ( )8ل�سنة ( )1984وتعديالته مرخ�صة يف بلدية عجمان و�سجلته
بالبلدية حتت رقم ( )73485و قرر ال�شركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�سادة.
م�ؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات
م�صفى قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض للتقدم به للم�صفي
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة ( )45يوما من تاريخ ن�شر االعالن وعلى العنوان
التايل  :امارة عجمان  ،هاتف � ، 065687272 :ص ب 984 :
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املدعية  /اوريت لل�شقق الفندقية � -ش ذ م م
اىل املدعية عليه  /ال�شيخ �سيف عبدالرحمن علي �آل ثاين  -جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعية  /اوريت لل�شقق الفندقية � -ش ذ م م
قد اقامت �ضدكم الدعوى امل�شار اليها اعاله  ،وحكمت حمكمة دبي املوقرة بتعيني اخلبري
احل�سابي �صاحب الدور للنظر يف �أمر الدعوى  ،وحيث �أنكم مل حت�ضروا جل�سة النطق
باحلكم يتوجب عليكم احل�ضور اىل مكتب اخلبري احل�سابي  /ر�ضا دروي�ش �آل رحمه  ،على
عنوانه التايل  :دبي  ،منطقة اخلليج التجاري  ،برج اوبال  ،تقاطع �شارع برج خليفة و�شارع
مرا�سي درايف  ،الدور العا�شر مكتب رقم  ، 1005هاتف  04-3287778 :فاك�س 04-3284449 :
وذلك يوم اخلمي�س املوافق  2018/3/22ال�ساعة الواحدة والن�صف ظهرا  ،وتقدمي كافة
الوثائق وامل�ستندات التي ت�ؤيد موقفكم يف الدعوى
اخلبري احل�سابي
د .ر�ضا دروي�ش �آل رحمه
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املرجع 64 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد ايهاب حممد اخلالد �شربك � ،سوري
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف  /م�ؤ�س�سة هايكو للتجارة
 610354وذلك اىل ال�سيد /يواي�سي بارا ح�سن بارا هندي اجلن�سية
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن
لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية

املرجع 410 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /انور احمد بن زبري احمد ان�صاري  -هندي اجلن�سية يرغب يف بيع
وتنازل بع�ض ح�ص�صه البالغة  %51من كامل ح�ص�صه البالغة  %100يف (عيادة املاهر التخ�ص�صية
الطبية) رخ�صة رقم  551219وذلك اىل ال�سيد /من�صور حممد �صالح احمد املدين � ،إماراتي اجلن�سية
و  %49من كامل ح�ص�صه البالغة  %100واىل ال�سيد /جمال الدين ابوبكر كانيامبارامبيل  -هندي
اجلن�سية  -وكذلك مت تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات) اىل (فرع ل�شركة
حملية) ومت تغيري اال�سم التجاري من " عيادة املاهر التخ�ص�صية الطبية " اىل " عيادة موديرن فاميلي
�ش ذ م م فرع ال�شارقة ومت تغيري ان�شطة اال�سم التجارية من (جممع طبي ) اىل (عيادة الطب العام
 ،عيادة امرا�ض االطفال)  -وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ()4
ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع
ال�سبل القانوين حيال ذلك.
مكتب الكاتب العدل بال�شارقة
�إجنازات للخدمات ال�صناعية 13

ال�صناعية  5مكتب الكاتب العدل بلدية ال�شارقة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�ســــم امل�صفي  :يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عنـــوانــــه  :مكتب ( )9-10ملك مركز منت لالعمال  -رقة البطني مبوجب هذا
تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه  ،قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها
بتعيني امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية « جي هانز انرتنا�شيونال للتجارة «
(�ش.ذ.م.م) وعنوانها  :حمل رقم  - 26ملك وقف مريزا ح�سن حممد ال رحمه –
ال�سوق الكبري وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ
( )2018/02/01وامل�صدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ ( )2018/02/01وعلى
من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب ( )9 -10ملك مركز
منت لالعمال  -رقة البطني  -هاتف  )04 – 2226266( :فاك�س ()04 – 2223773
م�صتحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  45يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�ســـم ال�شركة  “ :جي هانز انرتنا�شيونال للتجارة “ (�ش.ذ.م.م)
رقم الرخ�صــة  240712 :عنـوانها  :حمل رقم  - 26ملك وقف مريزا ح�سن حممد ال
رحمه – ال�سوق الكبري ال�شكـل القانوين  :ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل
التجاري  46246 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه  ،قد مت الت�أ�شري
يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذكور اعاله  ،وذلك مبوجب القرار ال�صادر
من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ ( )018/02/01وامل�صدق لدى ال�سيد الكاتب العدل
بتاريخ ( )2018/02/01وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف
مكتب ( )9 -10ملك مركز منت لالعمال  -رقة البطني  -هاتف )04 – 2226266( :
فاك�س ( )04 – 2223773م�صتحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل
 45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون

العنوان  :مكتب رقم  3ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة  -بردبي  -القوز
االوىل  -هاتف  04-3215355فاك�س - 04-3215356 :مبوجب هذا تعلن دائرة

التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
نيو فيلينج للتجارة � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ
 2018/2/4واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/2/4وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :نيو فيلينج للتجارة � -ش ذ م م
العنوان  :حمل رقم  2ملك عمران �سامل عبداهلل العوي�س  -ديره  -البطني  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة .رقم الرخ�صة  649080 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1070342 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�لاه ،وذلك
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/2/4واملوثق لدى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2018/2/4وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم  3ملك
مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة  -بردبي  -القوز االوىل  -هاتف 04-3215355
فاك�س 04-3215356 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/791عمايل جزئي

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/379مدين جزئي
اىل املدعي عليه  -1 /فا�ست لينك بي ام ا�س م�ؤ�س�سة فردية مملوكة لل�سيد /حممد مو�سى
ر�شيد حتاملة جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /زياد جميل م�صطفى كحيل وميثله
 /احمد عبداهلل حممد ملك �أنوهي  -قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ
االتفاقية املربمة بني املدعي واملدعي عليها بتاريخ  2015/7/28والزام املدعي �ضدها بان
ت��ؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره ( 75.000دره��م) والفائدة القانونية عنه بواقع � %9سنويا
من تاريخ  2015/7/28وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب .وحددت لها
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2018/3/15ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch2.D.18لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

ا�سم امل�صفي/ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  2903-1ملك �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان
 املركز التجاري االول  -هاتف  04-5515605فاك�س - 04-5515606 :مبوجبهذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله
لت�صفية بوليبي خلدمات حت�صيل الر�سوم ملالكها حممود مو�سى رم�ضان
حممد �شركة ال�شخ�ص الواحد � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2018/3/11واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/3/11
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى
العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
�إعادة �إعالن بالن�شر
الدعوى رقم  2017/474الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

اىل املدعى عليها � /سو�سان تورال كابو �سالي
نعلمكم بان املدعي � /شركة امل�ستقبل لتح�صيل الديون  -ذ م م
يف الدعوى رقم  2017/474الدائرة املدينة اجلزئية الثانية قد رفعت الدعوى
املذكورة اعاله تطالب فيها  :الزام املدعي عليه باداء مبلغ وقدره  50000درهم
والفائدة القانونية بواقع  %12من رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد  ،والزامه
بالر�سوم واملنا�سب من الر�سوم .انتم مكلفون باحل�ضور امام الدائرة اجلزئية
الثانية رقم  152مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية بتاريخ ، 2018/4/10
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

اىل املدعي عليه -1 /الن�سر الذهبي لتجارة املواد الغذائية � -ش ذم م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي  /حممد زك��ري��ا ح�سني حم�م��ود اجل �ن��دى قد
�أق� ��ام ع�ل�ي��ك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة مب�ستحقات ع�م��ال�ي��ة وقدرها
( 43283دره ��م) وت��ذك��رة ع ��ودة مببلغ ( 3000دره ��م) وال��ر� �س��وم وامل�صاريف
ورقم ال�شكوى( )MB991298232AEوحددت لها جل�سة يوم االثنني
املوافق  2018/4/2ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch.B.10 :لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

حماكم دبي

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :بوليبي خلدمات حت�صيل الر�سوم ملالكها حممود مو�سى رم�ضان حممد
�شركة ال�شخ�ص الواحد � -ش ذ م م العنوان  :مكتب رقم ( )201ملك عبداهلل احمد
املو�سى  -املركز التجاري االوىل  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة .رقم الرخ�صة
 656408 :رق��م القيد بال�سجل التجاري  1210174 :مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة
�أع�ل�اه ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2018/3/11وامل��وث��ق ل��دى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2018/3/11وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  2903-1ملك �سمو
ال�شيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان  -املركز التجاري االول  -هاتف 04-5515605
فاك�س 04-5515606 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3915جتاري كلي

اىل املدعي عليه� -1/شركة تربل  Mلالملنيوم والزجاج  -ذ م م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي  /النور�س لطالء املعادن � -ش ذ م م  ،مبا ان املدعي  /النور�س لطالء املعادن � -ش
ذ م م قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله وعليه نعلنكم ب�أن املحكمة حكمت بتاريخ 2018/1/22
وقبل الف�صل يف املو�ضوع بندب اخلبري احل�سابي املخت�ص �صاحب الدور باجلدول  ،وتكون
مهمته بعد االط�ل�اع على ملف ال��دع��وى وامل�ستندات املقدمة فيها وم��ا ع�سى ان يقدمه
اخل�صوم من ا�صول للم�ستندات املرتجمة للغة العربية وكذا ال�سجالت والدفاتر التجارية
وح��ددت امانة مقدارها ع�شرة االف دره��م الزمت املدعية ب�سدادها وح��ددت لها املحكمة
جل�سة يوم االثنني املوافق  2018/3/26ال�ساعة � 8.30صباحا يف القاعة  Ch1.C.13يف
حال �سدادها وقد �سددت املدعية االمانة واودع اخلبري تقريره ملف الدعوى
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/1003جتاري كلي
اىل املدعي عليه  -1 /ما�سرت مايند م د م �س  -2في�صل حممد ح�سني قنرب ب�لال  -ب�صفته
مدير ما�سرت مايندم  -م د م �س والكفيل للدين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /بنك
دبي التجاري � -ش م ع وميثله  /عبداهلل خمي�س غريب الناخي �آل علي قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليها بالت�ضامن والت�ضامم والتكافل ب��ان ي��ؤدي��ا للبنك
املدعي وق��دره  799.253.18 /درهم �سبعمائة وت�سعة وت�سعون الف ومائتان وثالثة وخم�سون
درهم وثمانية ع�شر فل�سا كما يف تاريخ  2017/4/19مع الفائدة القانونية بواقع  %12من هذا
التاريخ وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2018/3/26ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة
 Ch2.E.21لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1719

املنذر  :احمد عبداملحمد عبداملحمد بوربناب � ،إي��راين اجلن�سية وميثله ابراهيم خليل علي ،
مبوجب وكالة قانونية م�صدقة  ،رقم املحرر ( )2018/1/52307العنوان  :دبي  -املرقبات  -مركز
الوربة  -مكتب رقم  - 1هاتف 0507875523
املنذر اليه  :ال�سادة  /نياه �شيب ماجنمنت �أن��د كون�سالتنت�س (م د م ���س) ال�صادر لها رخ�صة
خدمات من مركز دبي لل�سلع املتعددة حتت رقم ( )065351وعنوانها  :دبي  -رقم الوحدة :
 1106-1105-1104رقم االر���ض جي ال تي  -بي ات�ش  - 1ان � 3أي  -ا�سم املبنى  :جي بي �سي
� - 4أبراج بحريات جمريا  -الإمارات العربية املتحدة  -هاتف 0525610040 :
يخطر امل�ن��ذر امل�ن��ذر ال��ه ب�ضرورة دف��ع املبالغ امل�ستحقة بذمتها م��ن قيمة االي�ج��ار م��ع اخالء
ال��وح��دات رق��م  1106-1105-1104وذل��ك خ�لال م��دة اق�صى ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا
االنذار  ،واال �سوف ي�ضطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية �ضده مبا فيها اقامة الدعوى
الق�ضائية  ،مع حتميل املنذر اليه كافةر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2016/675تنفيذ عقاري

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2018/62جتاري كلي

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/196جتاري كلي
اىل املدعي عليه  -1 /فهد عبدالعزيز �سعود البو�سعيدي -2ادري�س عبدالرحمن حمود
الكندي �-3أمين يا�سني ال�شهابي � -4شركة دبي بروجتك�س  -ذ م م  -5على احمد خمي�س
ال�شحي � -6شركة قيا�س للتجارة  -ذ م م جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي /احمد
عبدالرحمن نا�صر العقيل وميثله  /خالد حممد �سعيد بوج�سيم  -قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم ب��ان ي ��ؤدوا للمدعي
االول مبلغ وقدره ( 22586830درهم) وللمدعي الثاين  21319834.65درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام .وحددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/3/20ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.C.15لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

طالب التنفيذ :م�صرف الإمارات اال�سالمي � -ش م ع
عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -مدينة دبي الطبية  -مبنى رقم  - 16الطابق الثالث
املنفذ �ضده  :رجنيف �سينك اناند  -عنوانه � :إمارة دبي  -مدينة دبي  ،بردبي � -شارع املنخول  -مركز العني � -شقة رقم
( )414بجوار ا�سبين�س  -بالقرب من مركز اخلليج
انه يف يوم االربعاء املوافق  2018/3/21ال�ساعة  5.00م�ساءا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى
بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
( )www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل
دخ��ول امل��زاي��دة ولكل م��ن لديه اع�ترا���ض على البيع التقدم باعرتا�ضه م�ع��ززا مب��ا ي�برره م��ن م�ستندات قبل اجلل�سة
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صارييف خ�لال ع�شرة اي��ام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من امل��زاي��دة ان يزيد على الثمن خالل
الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  :عبارة عن ار�ض وما عليها من بناء مبنطقة وادي ال�صفا  2رقم
االر�ض  1360رقم البلدية  - 643-8406امل�ساحة  540.14 :مرت مربع  -التقييم  4.500.000.00 :درهم.
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/177تنفيذ مدين

اىل املنفذ �ضده -1/جنمة ال�صفاة للنقل ال�بري العام وميثلها �صالح
حممد ح�سني الدفيعة جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
ايبكو للزيوت (ف��رع) �شركة ايبكو للم�شاريع  -ذ م م وميثلها مديرها
وميثله/امريه را�شد حممد �سامل ال�صريدي قد �أق��ام عليك الدعوى
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()114843
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اىل املدعي عليه  -1 /الراجحي لالن�شاءات � -ش ذ م م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /ال�شركة الوطنية ل�سحب املياه وجتفيف الأرا�ضي � -ش ذ م م وميثله/
را�شد �سيف �سعيد �سيف الزبادي قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليها مببلغ وق��دره ( 3606395.95دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  % 9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة
يوم االح��د املوافق  2018/3/18ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.C.15لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم
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من�صور بن حممد يفتتح معر�ض الإمارات للوظائف 2018
•• دبي-وام:

افتتح �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن حممد
ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم� � ،ص �ب��اح ام�س،
ف�ع��ال�ي��ات ال� ��دورة ال �ـ  18م��ن معر�ض
الإم � ��ارات ل�ل��وظ��ائ��ف ،مب���ش��ارك��ة نخبة
م��ن ال���ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة يف القطاعني
احلكومي واخلا�ص ،وذلك يف مركز دبي
التجاري العاملي.
وق��ام �سموه بجولة تفقدية يف �أرجاء
امل�ع��ر���ض راف �ق � ُه خ�لال�ه��ا ��س�ع��ادة هالل
�سعيد امل��ري مدير ع��ام دائ��رة ال�سياحة
والت�سويق ال�ت�ج��اري يف دب��ي والرئي�س

التنفيذي ملركز دب��ي التجاري العاملي،
ح �ي� ُ�ث ال�ت�ق��ى ف�ي�ه��ا مبمثلي ال�شركات
وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات احل �ك��وم �ي��ة واخلا�صة
احل ��ا�� �ض ��رة يف امل �ع��ر���ض وت� �ع ��رف على
ال �ف��ر���ص امل �ت��اح��ة ل�ل�ت��وظ�ي��ف ،وخطط
ال �ت��وط�ين ال �ت��ي ي��وف��ره��ا ه ��ذا املعر�ض
الذي يقام على مدار ثالثة �أيام.
وت �� �ض��م ق��ائ �م��ة ال �ع��ار� �ض�ين امل�شاركني
يف املعر�ض ه��ذا ال�ع��ام �أك�ث�ر م��ن 120
�شركة وم�ؤ�س�سة حملية وعاملية رفيعة
امل���س�ت��وى ،وال��ذي��ن ك��ر��س��وا م�شاركتهم
يف املعر�ض لتكون من�ص ًة فاعلة ملقابلة
الباحثني ع��ن ال��وظ��ائ��ف وال�ستقطاب

امل��واه��ب واخل��ري �ج�ين ال���ش�ب��اب للعمل
وال �ت��دري��ب وحت�ق�ي��ق �أه� ��داف التوطني
املن�سجمة مع الأجندة الوطنية لر�ؤية
الإمارات .2021
ويهدف املعر�ض �إىل توعية الإماراتيني
ال ��راغ� �ب�ي�ن يف احل �� �ص��ول ع �ل��ى فر�ص
وظ� �ي� �ف� �ي ��ة ت� � �ت �ل��اءم م � ��ع م� �ه ��ارات� �ه ��م
وم� ��ؤه�ل�ات� �ه ��م يف ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال� �ع ��ام
واخل � ��ا� � ��ص وذل� � � ��ك م � ��ن خ �ل ��ال عقد
امل ��ؤمت��رات وامل �ق��اب�لات وال �ن��دوات التي
ت�ق��ام ع�ل��ى م ��دار �أي ��ام امل�ع��ر���ض الثالث
وت �ل �ق��ي ال �� �ض ��وء ع �ل��ى ف ��ر� ��ص العمل
اجلديدة.

وت�شارك  31جهة حكومية يف املعر�ض
ه��ذا ال�ع��ام حت��ت مظلة من�صة حكومة
دب� ��ي امل� ��وح� ��دة ،ح �ي� ُ�ث ت��وف��ر جمتمعة
 600وظيفة يف خمتلف التخ�ص�صات
وامل�ستويات املهنية والإدارية والهند�سية
والفني ،وتتيح املن�صة �إج��راء املقابالت
ال �ف��وري��ة خ �ل�ال �أي � ��ام امل �ع��ر���ض ،ب ��د ًال
م��ن ا�ستقبال طلبات التوظيف فقط،
م�شري ًة �إىل �أن الفر�صة متاحة جلميع
امل� ��ؤه�ل�ات وال�ت�خ���ص���ص��ات� ،إىل جانب
ت��وف�ي�ر وظ ��ائ ��ف ل �ل �خ��ري �ج�ين اجل� ��دد،
والوظائف التطوعية ،و�أ�صحاب الهمم
الذين مت تخ�صي�ص ركن لهم يف املن�صة

حم �م��د ب��ن را� �ش��د ل�ل�م���ش��اري��ع وغريها
من امل�ب��ادرات الأخ��رى والتي ا�سهمت يف
دع��م وت�شجيع وم�ساندة رواد ورائدات
الأع �م��ال ب��ال��دول��ة � �س��واء باال�ست�شارات
والتوجيهات والتمويل ال�لازم لل�شروع
يف تنفيذ م�شاريعهم والتي حققت النمو
وال��ري��ادة .و��ش��ددت العتيبة على �أهمية
ان ت�ت���ض��اف��ر ج�م�ي��ع اجل �ه��ود م��ن �أجل
دعم وت�شجيع الن�ساء وال�شابات خلو�ض
جمال العمل اخلا�ص واط�لاق امل�شاريع
التجارية واالقت�صادية التي تنا�سبهن
مع الرتكيز على امل�شاريع التكنولوجية
والتحول الرقمي والذكاء اال�صطناعي
التي متثل التوجه اجلديد عامليا يف �سعي
ملواكبة التطور والتكنولوجيا العاملية.
ول�ف�ت��ت اىل ان �ه��ا ��س�ت�ع�م��ل ب�ك��ل ج�ه��د و
ك�ف��اءة م��ن �أج��ل االح�ت�ف��اء ب�ي��وم رائدات
االعمال الذي ي�صادف يوم  19نوفمرب
من العام اجلاري عرب عدد من الأن�شطة
والفعاليات التي �سيجري التح�ضري لها
من الآن بالتعاون مع عدد من اجلهات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة والتجارية
بالدولة .ومن جهتها  ،قالت �سارة بنت
عايد العايد ال�سفري االقليمي ملنطقة
ال �� �ش��رق االو�� �س ��ط و� �ش �م��ال اف��ري �ق �ي��ا يف
املجل�س� ”:أننا نعرب عن فخرنا و�سعادتنا
مبنح �سعادة م��وزة �سعيد العتيبة لقب
�سفرية االم ��ارات ليوم رائ��دات الأعمال
العاملي ،وذلك تقديرا جلهودها الكبرية
يف دعم رائدات الأعمال يف دولة االمارات
العربية امل�ت�ح��دة ،و م��ا تبذله ��س��واء يف

�سارة بنت عايد العايد
جم �م��وع��ة ال�ع�ت�ي�ب��ة امن� ��اء �أو ع�ضوية
جم�ل����س ادارة غ��رف��ة جت� ��ارة و�صناعة
�أب��وظ�ب��ي �أو ع�ضوية الهيئة التنفيذية
ملجل�س �سيدات �أع�م��ال �أب��وظ�ب��ي يف دعم
وت�شجيع رائ��دات الأع�م��ال م��ن الفتيات
وال�سيدات وت�شجيعهن وتقدمي امل�شورة
و ال�ت��وج�ي��ه ال���س��دي��د ل �ه��ن ،خ��ا��ص��ة �أن
ل��دى �سعادة م��وزة العتيبة دراي��ة كبرية
يف ق �ط��اع امل ��ال والأع� �م ��ال ع�ب�ر اخلربة
التي اكت�سبتها من والدها رجل االعمال
الكبري �سعيد بن �أحمد العتيبة الرئي�س
الأ�سبق لغرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي ،
�أو عرب ت�أ�سي�س و تر�ؤ�س �إدارة جمموعة
العتيبة �إمناء التي تعترب رائدة يف جمال
الأعمال والإ�ستثمار على دولة االمارات
واملنطقة .و�أ�ضافت العايد� ”:سيجري

لعر�ض الوظائف املنا�سبة لهم و�إجراء
املقابالت ،ومن�صة “وظائف دبي” التي
تتيح لزوار املعر�ض التقدم عرب تطبيق
ذك ��ي و��س�ه��ل ي�ج�م��ع � �ش��واغ��ر احلكومة
حتت مظلة واحدة.
وي�أتي معر�ض الإمارات للوظائف بدعم
م��ن ال�شريك احلكومي اال�سرتاتيجي
دائ ��رة امل� ��وارد الب�شرية حل�ك��وم��ة دبي،
وال �ب �ن��ك ال��راع��ي ب�ن��ك دب ��ي التجاري،
وال� ��� �ش ��رك ��اء وزارة امل� � � ��وارد الب�شرية
وال� �ت ��وط�ي�ن ،وج��ام �ع��ة زاي� � ��د ،وكليات
التقنية العليا ،وال���ش��ري��ك الأكادميي
جامعة الإمارات.

منح موزة �سعيد العتيبة لقب �سفرية الإمارات ملنظمة يوم رائدات الأعمال العاملي

•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل �ن��ت م�ن�ظ�م��ة ي ��وم رائ � ��دات الأعمال
ال� �ع ��امل ��ي (� ،)WEDOأح� � ��د �أك �ب�ر
املبادرات لتمكني املر�أة يف جمال ت�أ�سي�س
ومت��وي��ل امل �� �ش��اري��ع يف ال �ع��امل ع��ن منح
��س�ع��ادة م ��وزة �سعيد ب��ن �أح �م��د العتيبة
امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ملجموعة
العتيبة �إمن� ��اء ل�ق��ب ��س�ف�يرة االم ��ارات
ملنظمة يوم رائدات الأعمال العاملي.
وق��د ج��رى تعيني �سعادة م��وزة العتيبة
ك�سفرية االم��ارات ليوم رائ��دات االعمال
ال�ع��امل��ي  ،و�ستعمل بالتن�سيق م��ع �سارة
ب�ن��ت ع��اي��د ال�ع��اي��د ال���س�ف�يرة الإقليمية
ل �ل �م �ن �ظ �م��ة ك� �ج ��زء م ��ن ا�سرتاتيجية
املنظمة العاملية التي و�ضعتها ال�سفرية
العاملية ،وم�ؤ�س�س ي��وم رائ��دات الأعمال
العاملي ويندي داميوند.
و ع�ب�رت ��س�ع��ادة م ��وزة �سعيد ب��ن �أحمد
ال�ع�ت�ي�ب��ة ع��ن اع �ت��زازه��ا مب�ن�ح�ه��ا لقب
�سفرية االم ��ارات ليوم رائ��دات الأعمال
العاملي ،مو�ضحة �أنها �ستعمل بكل جهد
وكفاءة من �أجل االحتفاء بهذه مبنا�سبة
يوم رائدات االعمال العاملي الذي ي�صادف
يوم  19نوفمرب من كل ع��ام ،وت�ستمر
ف�ع��ال�ي��ات ه ��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ح�ت��ى ي ��وم 29
نوفمرب ع�بر تفعيل االهتمام برائدات
االع � �م� ��ال م ��ن � �س �ي ��دات و�� �ش ��اب ��ات عرب
و�سائل االع�لام والتوا�صل االجتماعي،
وتنظيم دروات تدريب وت�أهيل بالتعاون
ب�ي�ن جم�ل����س رائ � ��دات االع �م ��ال العاملي

موزة �سعيد بن �أحمد العتيبة
واجلهات املعنية يف االم��ارات ،والتعريف
ب�أهداف ودور املجل�س عرب االلتقاء بكبار
امل�س�ؤولني وال�شخ�صيات وا�سرتا�ض الدور
الهام واحليوي الذي يقوم به املجل�س يف
دعم رائ��دات االعمال بالدولة واملنطقة
وال �ع��امل .و�أك� ��دت العتيبة ع�ل��ى �أهمية
تعليم وتدريب وت�أهيل املر�أة و ت�شجيعها
ع�ل��ى ال �ت �ط��ور يف ال�ق�ط��اع�ين التعليمي
واالقت�صادي  ،وحتقيق هدف املجل�س يف
متكني املر�أة يف املجال التجاري وتخفيف
حدة الفقر.
وذك� � ��رت ال �ع �ت �ي �ب��ة �أن دول � ��ة االم� � ��ارات
العربية املتحدة قطعت �شوطاً كبرياً يف
جم��ال دع��م رواد ورائ��دات الأع�م��ال عرب
ت�أ�سي�س �صندوق ال�شيخ خليفة للم�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة وم�ؤ�س�سة ال�شيخ

اطالق �أكرب مبادرة على االطالق لتمكني
ودعم املر�أة يف عامل الأعمال حول العامل،
وتفعيل التزامنا بح�شد الن�ساء القياديات
امللهمات اللواتي ميكنهن ن�شر ر�سالتنا
وت�ط��وي��ر االع �م��ال ال�ت�ج��اري��ة بالتوافق
مع املبادرات االجتماعية اخلريية حول
العامل ،حيث �سيتم تنظيم احلدث الرائد
يف قاعة ال�ضيافة مبقر الأمم املتحدة يف
نيويورك مب�شاركة  144بلداً و 110
جامعة وكلية ال�ستهداف الو�صول اىل
 1.4مليون ن�سمة حول العامل».
و�أو� �ض �ح��ت ال �ع��اي��د �أن� ��ه م��ن امل �ق��رر �أن
اط�لاق �سل�سلة من امل�ب��ادرات واحلمالت
ل��دع��م تنمية امل���ش��اري��ع وم���س��ان��دة املر�أة
يف املنطقة العربية ،حيث �ستقدم موزة
��س�ع�ي��د ال�ع�ت�ي�ب��ة � �س �ف�يرة امل�ن�ظ�م��ة لدى
االم � � ��ارات ع �� �ص��ارة خ�برت �ه��ا والفر�ص
التي ميكنها تقدميها يف جمال االبتكار
وال�ت�ن�م�ي��ة وامل��وج �ه��ة ح���ص��ري�اً لرائدات
الأعمال العربيات.
و م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ق ��ال وي �ن��دي داميوند،
م��ؤ��س����س ورئ�ي����س ي��وم رائ� ��دات الأعمال
ال�ع��امل��ي :م��ن امل�ل�ه��م �أن ن��رى ال�ن���س��اء يف
جميع �أنحاء العامل يتحدن من �أجل هذه
الق�ضية الهامة ،و �إن تطوع ال�سفريات
بوقتهن وجهدهن ومواردهن لدعم يوم
رائ��دات الأعمال العاملي ،ي�سهم فعلياً يف
دعم ومتكني امل��ر�أة يف جمال الأعمال يف
�أك�ث�ر م��ن  100ب�ل��دٍ  ،والأه ��م م��ن ذلك
�أنه ي�سهم �أي�ضاً يف توحيد العامل خلدمة
هدفنا النبيل.

العني للتوزيع حت�صل على الآيزو يف نظام �إدارة الأ�صول
•• العني-وام:

ح�صلت العني للتوزيع على �شهادة الأي��زو  ISO55001لنظام
�إدارة الأ��ص��ول ،وذل��ك بعد اجتياز مراحل الت�أهيل والتدريب على
تطبيق املوا�صفات ،وعمليات حتليل الفجوات والتدقيق اخلارجي
من قبل ال�شركة املانحة ،لت�صبح �أول �شركة �ضمن �شركات دائرة
الطاقة حت�صل على االعتماد العاملي  ،من خالل تطبيقها �أف�ضل
معايري �إدارة املمتلكات واملحافظة عليها ب�شكل م�ستدام وحتديد
خماطرها ،وفقاً لأرقى املعايري العاملية.
وقال ال�سيد عبداهلل علي ال�شرياين مدير عام العني للتوزيع الذي
ت�سلم ال�شهادة �أن هذه ال�شهادة تدل على جناح �شركة العني للتوزيع
فيما تقدمه من خدمات الطاقة ملتعامليها بنجاح يف جميع �أنحاء
مناطق مدينة العني ،من خ�لال �أنظمة الإدارة املتعددة املتكاملة
وال�ت��ي ت�شمل �إدارة ت�ق��دمي اخل��دم��ات والتخطيط اال�سرتاتيجي
و�صنع القرارات واملعرفة والعاملني واملخاطر.

الأم��ان��ة العامة ملجل�س التعاون
ت�����ش��ارك يف م��ع��ر���ض «ال�سكك
احلديدية يف ال�شرق الأو���س��ط»
•• دبي-وام:

ت�شارك الأمانة العامة ملجل�س التعاون
ل� � ��دول اخل �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة يف معر�ض
وم�ؤمتر “ال�سكك احلديدية يف ال�شرق
االو�سط” ال��ذي ب��د�أ �أعماله يف مدينة
دب � ��ي �أم � �� ��س الأول وي �� �س �ت �م��ر يومني
وعر�ضت م�ستجدات �إجناز م�شروع �سكة
احلديد اخلليجية.
و�أ� �ش��ار الأم�ي�ن ال�ع��ام امل�ساعد لل�ش�ؤون
االقت�صادية والتنموية خليفة بن �سعيد
ال �ع�ب�ري يف ك�ل�م�ت��ه �أم � ��ام امل� ��ؤمت ��ر �إىل
ا�ستمرار جهود ا�ستكمال مراحل �إجناز
م�شروع ال�سكك احلديدية ال��ذي ميثل
نقلة نوعية يف جهود الرتابط والتكامل
اخلليجي امل���ش�ترك مل��ا ل��ذل��ك م��ن �آثار
�إيجابية مبا�شرة على تي�سري احلركة
ال�ت�ج��اري��ة وال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري البيني
وح��ري��ة التنقل للمواطنني واملقيمني
فيما ب�ين دول املجل�س �إىل جانب دعم
اال�ستثمارات امل�شرتكة بني دول املجل�س
مبا ي�سهم يف تعزيز التكامل االقت�صادي
اخلليجي.

«نخيل» تطلق  3مبادرات للتوظيف خالل م�شاركتها يف «الإمارات للوظائف»
•• دبي -وام:

�أط �ل �ق ��ت � �ش��رك��ة “نخيل” للتطوير
ال �ع �ق ��اري ع �ل��ى ه��ام ����ش م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف
م�ع��ر���ض الإم� � ��ارات ل�ل��وظ��ائ��ف 2018
املقام حاليا مبركز دبي التجاري ثالث
مبادرات جديدة للتوظيف وذلك للبحث
ع��ن ال�ك��وادر الوطنية املوهوبة ليكونوا
جزءاً من امل�ستقبل املزهر لل�شركة.
و�ست�شجع امل �ب��ادرات ال �ث�لاث املت�ضمنة
امل�ن��ح ال��درا��س�ي��ة واخل��ري�ج�ين املتدربني
والتدريب الداخلي املواطنني لالن�ضمام
�إىل ال �� �ش��رك��ة وامل �� �س��اه �م��ة يف تقدمي
جمموعة من امل�شاريع البارزة واملبتكرة
وال �ت��ي تتما�شي م��ع ر�ؤي ��ة ح�ك��وم��ة دبي
للعام  .2021ويوفر برنامج “نخيل”
للمنح الدرا�سية فر�صة للطلبة املواطنني
ال�ستكمال درا�ستهم الأكادميية يف عدة
جم��االت مب��ا يف ذل��ك املحا�سبة واملالية
والهند�سة املدنية والهند�سة املعمارية
حيث �ستوفر ال�شركة وظيفة لهم بدوام
كامل وذلك عند االنتهاء من الدرا�سة.
و�ست�ساهم “نخيل” يف تطوير القوى
العاملة املواطنة من اخلريجني املتدربني
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ت��زوي��ده��م بالتدريب

الوظيفي واخلربة املهنية والتعرف على
بيئة العمل وذل��ك للطلبة م��ن حاملي
ال�شهادات اجلامعية يف تخ�ص�صات �إدارة
الأع�م��ال واملالية والت�سويق والهند�سة
وت�ق�ن�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات .و�إ� �ض��اف � ًة �إىل ذلك
توفر “نخيل” فر�صاً للتدريب الداخلي
يف العمل وذلك للطلبة املواطنني الذين
يدر�سون حالياً يف الكليات واجلامعات
وذل��ك كجزء من متطلباتهم الدرا�سية

ح �ي��ث ��س�ي�ت��م و� �ض��ع ه� � ��ؤالء ال �ط �ل �ب��ة يف
الإدارات املختلفة لل�شركة وذل��ك وفقاً
لتخ�ص�صهم الأك��ادمي��ي .وق��ال متحدث
م��ن �شركة “نخيل” �إن امل��وظ�ف�ين من
الأ�� �ص ��ول امل�ه�م��ة ل�ك�ث�ير م��ن ال�شركات
و”نخيل” تكر�س جهودها لال�ستثمار يف
مهارات ومعارف املوهوبني من مواطني
ال��دول��ة ب�شكل خ��ا���ص وذل ��ك لو�ضعهم
يف امل�ن��ا��ص��ب العليا ومتكينهم ليكونوا

ق��ادري��ن على حتمل امل���س��ؤول�ي��ات �ضمن
فرق العمل القيادي لل�شركة.
وا��ض��اف �أن�ن��ا قمنا بتوظيف فريق رائع
ومتفان من ال�شباب الإم��ارات��ي من كال
اجلن�سني ال��ذي��ن ال ي��زال��ون يوا�صلون
�إثبات التزامهم وقيادتهم وقدرتهم على
الإجن ��از ،معربا ع��ن تطلعه �إىل �إ�ضافة
املزيد من هذه املواهب لفريق نخيل يف
معر�ض الإمارات للوظائف.
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م�صدر م�س�ؤول من املجل�س الأعلى للبرتول:
مل يتم منح �أي امتياز ل�شركة قطر للبرتول

•• ابوظبي-وام:

اعلن م�صدر م�س�ؤول من املجل�س الأعلى للبرتول انه مل يتم منح �أي امتياز
ل�شركة قطر للبرتول .وقال امل�صدر يف ت�صريح له �إن حقل بندق مملوك
منا�صف ًة بني �إمارة �أبوظبي وقطر نظراً ملوقعه اجلغرايف ،وكانت تتم �إدارته
من قبل ائتالف ياباين منذ ما يزيد على �أرب�ع��ة عقود حيث مت م�ؤخراً
متديد هذا االمتياز من قبل احلكومات املعنية من خالل اتفاق فني مع
اجلانب الياباين ،ومل يتم �أي توا�صل �أو تفاعل مبا�شر مع اجلانب القطري
واقت�صر التوا�صل على اجلانب الياباين فقط .كما اكد امل�صدر انه مل تن�ش�أ
�أي عالقة جتارية �أو توا�صل يذكر بني دولة االم��ارات وقطر نتيجة لهذا
التمديد.

ات�صاالت ديجيتال تربط
�24ألف عداد ذكي لـ «كهرباء دبي»

•• دبي -وام:

�أعلنت “ات�صاالت ديجيتال” ام�س عن توقيع اتفاقية ا�سرتاتيجية مع
الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء تز ّودهم مبقت�ضاها حلو ًال تقنية حديثة
لالت�صال بني الأجهزة � M2Mضمن م�شروع العدادات الذكية والذي
�سيعزز بدوره من جودة ودقة اخلدمات املقدمة للعمالء.
ومبوجب هذه االتفاقية �سيعمل مركز التحكم باالت�صاالت بني الأجهزة
 M2Mالتابع الت�صاالت ديجيتال على امل�ساهمة يف دعم م�شروع تطوير
البنية التحتية للهيئة االحتادية للكهرباء واملاء  FEWAعرب ربط ما
يقارب � 24ألف عداد ذكي داخل دولة االمارات.
وقال �ألبريتو �أراكي نائب رئي�س حللول انرتنت الأ�شياء والدفع الذكي يف
ات�صاالت ديجيتال �أن هذه االتفاقية تتما�شى مع ا�سرتاتيجيتها املتمثلة
بقيادة امل�ستقبل الرقمي عرب متكني �شركائها من تقدمي حلول وخدمات
رقمية متطورة تلبي طموح عمالئهم فيما �أكدت ات�صاالت ديجيتال �أي�ضاً
�أنها تت�شرف بتقدمي �أح��دث حلول االت�صال العاملية لدعم ا�سرتاتيجية
الهيئة االحت��ادي��ة للكهرباء وامل��اء الهادفة اىل تطوير خدماتها املقدمة
للعمالء وتعزيز م�ستويات ال�سعادة مل�شرتكي مناطق االمارات ال�شمالية.

 30.83مليار درهم �صايف دخل
البنوك العاملة يف �أبوظبي خالل 2017

•• �أبوظبي-وام:

بلغ �صايف دخ��ل البنوك التجارية والإ�سالمية العاملة يف ام��ارة �أبوظبي
 30.83مليار درهم خالل العام  2017للإح�صاءات املجمعة ال�صادرة
عن مركز �أبوظبي للإح�صاء.
وبلغ �صايف دخل البنوك التجارية التي يقع مقرها يف الإمارة نحو 25.53
مليار درهم يف نهاية العام ،2017م�ستحوذة بذلك على  % 82.8من
اجمايل �صايف الدخل املتحقق يف حني ُ�سجل  17.2%من �صايف الدخل
ل�صالح البنوك الإ�سالمية.
وتعد م�ؤ�شرات �إح�صاءات البنوك التي ي�صدرها مركز الإح�صاء من �أهم
امل�ؤ�شرات التي تهدف �إىل التع ّرف �إىل خ�صائ�ص �أن�شطة البنوك العاملة
يف �أبوظبي وذلك لو�ضعها يف خدمة �أ�صحاب القرار وعلى نحو ي�ساهم يف
ادامة عجلة التنمية االقت�صادية يف الإمارة  .ويظهر امل�ؤ�شر البياين ل�صايف
دخل بنوك ابوظبي �أن الربع الأخري من العام  2017كان الأكرث ن�شاطا
حيث بلغ �صايف الدخل  7.815مليار درهم بنمو ن�سبته  1.25مقارنة
مع الربع الثالث من العام ذات والذي و�صلت فيه قيمة الدخل 7.725
مليار درهم  .ويف الربع الثاين من العام  2017بلغ �صايف الدخل لبنوك
ابوظبي  7.609مليار درهم مقارنة مع  7.67مليار درهم يف الربع الأول
من العام  .وعلى �صعيد تعوي�ضات العاملني الإجمالية “ الأجور والرواتب
وامل�ك��اف��آت النقدية وامل��زاي��ا العينية املمنوحة للعاملني” فقد بلغ معدل
متو�سطها ال�شهري خ�لال ال�ع��ام  2017نحو  41681دره�م��ا مقارنة
مع  41459درهما يف العام  .2016وكان ن�صيب العامل يف القطاع من
التعوي�ضات و�صل اىل  43579درهما �شهريا خ�لال الربع االخ�ير من
العام املا�ضية مقارنة مع  40352درهما �شهريا يف الربع الذي �سبق من
العام ذاته� .أما يف الربع الثاين فقد و�صل  39268درهما �شهريا باملقارنة
مع  43525درهما �شهريا يف الربع الأول من العام.

«تنمية ال�صناعة» ي�ست�ضيف ور�شة
للتعريف مببادرة «مزادات تدوير»

•• �أبوظبي-وام:

نظم مكتب تنمية ال�صناعة التابع لدائرة التنمية االقت�صادية ـ �أبوظبي
بالتعاون مع مركز �إدارة النفايات – �أبوظبي “تدوير” ور�شة عمل مبقر
الدائرة بهدف التعريف مببادرة “مزادات تدوير” لت�شجيع قطاع الأعمال
على التعامل ال�سليم مع النفايات واحلد من الأ�ضرار البيئية الناجتة من
خالل تبني املبادرات ال�صديقة للبيئة.
وقال الدكتور �سامل الكعبي مدير عام بالإنابة ملركز �إدارة النفايات “تدوير”
�أن مبادرة “مزادات تدوير” ت�أتي متا�شيا مع ا�سرتاتيجية املركز الرامية
�إىل حتقيق الإدارة املبتكرة واملتكاملة لقطاع النفايات من خالل التحول
الرقمي للخدمات عرب ا�ستخدام احللول التقنية احلديثة ..م�شيدا بدور
مكتب تنمية ال�صناعة على تعاونهم ودعمهم الدائمني ملختلف الأن�شطة
وال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��ي ي�ق��وم بها امل��رك��ز مب��ا يج�سد ال���ش��راك��ة اال�سرتاتيجية
امل�شرتكة بني اجلانبني لتحقيق بيئة نظيفة �آمنة وم�ستدامة.
و�أك ��د ح��ر���ص “تدوير” على تنظيم مثل ه��ذه الفعاليات امل�شرتكة مع
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني بهدف تعريف اجلهات املعنية من القطاع اخلا�ص
من منتجي النفايات وم��زودي اخلدمات البيئية ب�أهمية التعامل ال�سليم
مع النفايات ,وت�شجيع قطاع الأعمال على اال�ستثمار يف جتارة املواد القابلة
لإعادة التدوير بطريقة �سليمة و�آمنة.
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•• دبي -وام:

22

�إك�سبو  2020دبي يطلق بوابته
الإلكرتونية اجلديدة للوظائف

•• دبي -وام:

�أطلق �إك�سبو  2020دبي بوابته الإلكرتونية اجلديدة للوظائف التي تتيح
للأفراد املوهوبني والطموحني فر�صة االن�ضمام �إىل �صفوف فريقه الذي
ينمو ب�سرعة وي�شهد تطوراً م�ستمراً.
وت�سهل البوابة الإلكرتونية اجل��دي��دة عملية البحث ع��ن �أح��دث فر�ص
العمل والو�صول �إليها ويجري حتديثها بانتظام لطرح الفر�ص اجلديدة
التي ترتاوح من م�ستوى املبتدئني �إىل مديري الإدارات.
وي�ضم فريق �إك�سبو  2020دبي حالياً  850موظ ًفا ،منهم  454موظفاً
يعملون ب�شكل مبا�شر يف �إك�سبو � .2020أما الباقي في�ضمون م�ست�شارين
خارجيني يعملون م��ع �إك�سبو  2020لإق��ام��ة احل��دث ال ��دويل ال�ضخم
وتنفيذه �ضمن اجلدول الزمني املقرر ،و�سيكون هذا �أول �إك�سبو دويل يقام
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا.
وقالت ريتا بينتيدو ،مدير �إدارة املوارد الب�شرية والقوى العاملة واملتطوعني
يف �إك�سبو “ :2020نبحث عن الأ�شخا�ص الطموحني الراغبني يف �أن
يكونوا م�ؤثرين عاملياً و�أن يعملوا يف بيئة �سريعة النمو حتمل تطلعات
كبرية� .إك�سبو  2020دبي هو م�شروع فريد من نوعه ي�سري وفق جدول
زمني دقيق ،وهدفنا الرئي�سي لي�س فقط تنظيم �إك�سبو ا�ستثنائي ،و�إمنا
ترك �إرث م�ؤثر وطويل الأمد � ً
أي�ضا .نحتاج �إىل �أ�شخا�ص يتمتعون باملرونة
والقابلية للتكيف ،يحبون التعامل م��ع ال�ت�ح��دي��ات ،وي�شاركوننا قيمنا
الأ�سا�سية املتمثلة يف النزاهة والتعاون واالحرتام والتوا�ضع والتميز.
«حتى �إذا كانت الوظائف املتاحة حال ًيا على ب��واب��ة �إك�سبو  2020دبي
الإل �ك�ترون �ي��ة ل�ل��وظ��ائ��ف ال تتنا�سب م��ع م �ه��ارات امل�ت�ق��دم�ين ،ف�لا يزال
ب�إمكانهم الت�سجيل وحتميل �سريتهم الذاتية .فمتطلبات �إك�سبو 2020
تتغري وتنمو با�ستمرار ،ولذلك� ،سنحتاج يف امل�ستقبل �إىل كفاءات جديدة
ب�شكل م�ستمر ...بيئة عمل �أن�شطة..
و�سط تركيز االهتمام العاملي على �إك�سبو  2020دبي والإم��ارات العربية
املتحدة ،يلتزم فريق �إك�سبو بتقدمي جتربة لن ين�ساها العامل �أبداً� .سوف
يدخل املن�ضمون �إىل �صفوف �إك�سبو � 2020إىل بيئة عمل ن�شطة متعددة
الثقافات ،حيث يتعاون موظفون من  57جن�سية لإقامة �إك�سبو ا�ستثنائي
يرتك �إرثاً طويل الأمد.

الإمارات خف�ضت انتاجها النفطي
 % 6خالل الربع الأخري من 2017

•• �أبوظبي-وام:

�أظهرت �أح��دث التقارير ال�صادرة عن م�صرف الإم��ارات املركزي �أن دولة
االم��ارات خف�ضت انتاجها النفطي بن�سبة  6%خالل الربع الأخ�ير من
العام املا�ضي يف حني و�صلت ن�سبة التخفي�ض يف الربع الثالث .4%
وجاء اخلف�ض امل�سجل يف �إنتاج الإمارات من النفط خالل العام  2017يف
خطوة تعك�س التزام الدولة بالإتفاقية التي اقرتها منظمة الدول امل�صدرة
للنفط “اوبك” بالتعاون مع كبار املنتجني امل�ستقلني وج��رى مبوجبها
خف�ض االنتاج للمحافظة على توزان ال�سوق.
وكان �أع�ضاء “اوبك” وكبار املنتجني امل�ستقلني وافقوا يف نوفمرب املا�ضي
على متديد العمل باتفاقية خف�ض الإنتاج حتى نهاية العام  2018وهو
الأمر الذي من �شانه تعزيز �ضبط التوزان يف ال�سوق النفطي وفقا لر�أي
خرباء يف القطاع.
وانعك�س التزام الأع�ضاء باتفاقية خف�ض االنتاج على �سعر �سلة نفوط اوبك
التي ارتفعت اىل  62.06دوالر يف العام  2017بنمو ن�سبته نحو 20%
مقارنة م��ع  .2016كذلك فقد ارت�ف��ع �سعر خ��ام برنت بن�سبة جتاوزت
 25%خالل العام  2017مقارنة مع تراجع و�صل اىل اكرث من 15%
يف العام  .2016ويف ظل التح�سن امل�سجل يف ا�سعار النفط فمن املنتظر �أن
ينعك�س ذلك ايجابيا على الن�شاط االقت�صادي يف الدول الأع�ضاء للمنظمة
ومن �ضمنها دولة االمارات حيث ت�شري توقعات م�صرف االمارات املركزي
اىل منو الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي بن�سبة  3.6%خالل العام
 2018مقارنة مع توقعات بن�سبة  2.9%يف العام  .2017ي�شار اىل �أن
اجمايل انتاج �أع�ضاء منظمة ال��دول امل�صدرة للنفط “اوبك” بلغ 933
مليون برميل خ�لال ال�ع��ام  2017بانخفا�ض ق��دره  7ماليني برميل
مقارنة مع العام ال��ذي �سبق يف حني بلغ حجم التخفي�ض يف الفرتة من
اكتوبر وحتى دي�سمرب املا�ضيني نحو  274الف برميل.

« نداء » تعر�ض ً
فر�صا وظيفية يف
«معر�ض الإمارات للوظائف »2018

•• دبي-وام:

تعر�ض م�ؤ�س�سة االت�صاالت املتخ�ص�صة “ نداء “ املزود احل�صري ل�شبكات
االت �� �ص��االت الآم �ن��ة وامل�ع�ت�م��د ل��دى ح�ك��وم��ة دب��ي جم�م��وع��ة م��ن الفر�ص
الوظيفية ال�ستقطاب امل��واط�ن�ين الإم��ارات�ي�ين م��ن ذوي امل�ه��ارة والكفاءة
ال��راغ�ب�ين يف االن �خ��راط يف جم��ال االت���ص��االت املتخ�ص�صة وذل��ك خالل
م�شاركتها يف “ معر�ض الإمارات للوظائف  “ 2018الذي يقام حتى 15
مار�س اجلاري يف مركز دبي التجاري العاملي.
وت�شارك “نداء” التي تعد �أحد العار�ضني الدائمني يف هذا احلدث منذ
العام  2008يف دورة ه��ذا العام �ضمن من�صة حكومة دب��ي حيث تتطلع
�إىل �إج ��راء م�ق��اب�لات م�ب��ا��ش��رة م��ع �أ��ص�ح��اب اخل�ب�رات وح��دي�ث��ي التخرج
يف اخت�صا�صات الهند�سة الإل�ك�ترون�ي��ة والهند�سة الكهربائية وهند�سة
االت���ص��االت واحل��ا��س��وب وتكنولوجيا املعلومات ونظم املعلومات وغريها
وذلك من �أجل تعيني م�شرف واحد و 16تقنيا و� 8إداريني.
و�أك��د عمر بن غليطة مدير �إدارة الدعم امل�ؤ�س�سي للم�ؤ�س�سة اال�ستعداد
ملقابلة الكفاءات الإماراتية يف دورة هذا العام من املعر�ض وتوفري خمتلف
املنا�صب املتاحة لها مبا يتنا�سب مع اخت�صا�صاتهم وكفاءاتهم ..معربا عن
تطلعه �إىل التوا�صل مع القادة و�صناع القرار من القطاعني العام واخلا�ص
للوقوف على الفر�ص املتاحة ومعاجلة التحديات يف �إطار ال�سعي امل�شرتك
لنقل دولة الإمارات �إىل امل�ستوى التايل من النمو من خالل تطوير ر�أ�س
املال الب�شري.

افتتحت “جرنال �إلكرتيك للطريان”
امل� � � ��زود ال� �ع ��امل ��ي مل� �ح ��رك ��ات ال� �ط ��ائ ��رات
ال� �ت� �ج ��اري ��ة و�إل � �ك �ت�رون � �ي� ��ات ال� �ط�ي�ران
والأن �ظ �م��ة امليكانيكية  -م��رك��ز �صيانة
وت���ص�ل�ي��ح حم ��رك ��ات ال �ط ��ائ ��رات �ضمن
م �� �ش��روع ��س�ل���س�ل��ة ت ��وري ��د ال� �ط�ي�ران يف
م�ن�ط�ق��ة ال� �ط�ي�ران ب �ـ “دبي اجلنوب”
تو�سعة لنطاق خدمات �صيانة املحركات
التي تقدمها ال�شركة �إىل �أحد �أهم مراكز
قطاع الطريان يف املنطقة.
وتقوم جرنال �إلكرتيك بت�شغيل مركزها
ل�صيانة وت�صليح حم��رك��ات الطائرات
مع �شركة “طريان الإمارات” منذ عام
 2013وتقدم حلوال وخدمات متكاملة
ل� �ك ��اف ��ة حم� � ��رك� � ��ات»  GEوCFM
«امل�ستخدمة على طائرات “الإمارات”.
وم ��ع �إط�ل��اق امل �ن �� �ش ��أة اجل��دي��دة يف دبي
اجلنوب �سيقدم املركز خدمات ال�صيانة
وال�ت���ص�ل�ي��ح ال �ف��وري��ة جل�م�ي��ع الناقالت
الإماراتية مبا يف ذلك ط�يران الإمارات
واالحت � ��اد وال �ع��رب �ي��ة ل �ل �ط�يران وفالي
دبي.
وميثل مركز ج�نرال �إلكرتيك ل�صيانة
وت���ص�ل�ي��ح امل �ح��رك��ات �إ� �ض��اف��ة ه��ام��ة �إىل
املنظومة ال�شاملة مل�شروع “دبي اجلنوب”
ال��ذي مت ت�صميمه ليقدم خدماته �إىل
ق �ط��اع ال �ط�ي�ران ع�ل��ى امل���س�ت��وى العاملي
م��ع �إم�ك��ان�ي��ة �إج � ��راء ع�م�ل�ي��ات ال�صيانة
والت�صليح ملا ي�صل �إىل  20حمركا من

ط��راز  LEAP-1AوLEAP-1B
��س�ن��وي�اً مب��ا ي�شمل ا��س�ت�ب��دال الوحدات
ال�ساخنة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت�ق��دمي الدعم
امل�ستمر لكافة �أن ��واع حم��رك��ات» GEو
 « CFMوال�ع�م��ل ع�ل��ى ت��وف�ير حلول
ال�صيانة اخلا�صة مبحركات» GE9x
«يف امل �� �س �ت �ق �ب��ل ..ك �م��ا � �س �ي �خ��زن املركز
امل �ح��رك��ات ال�ف��ائ���ض��ة مم��ا ي�ت�ي��ح ل�شركة
“جرنال �إلكرتيك للطريان” ت�سليمها
ب�سرعة �إىل عمالئها يف املنطقة.
ومي� �ت ��د م ��رك ��ز “جرنال �إلكرتيك”

ل�صيانة وت�صليح حمركات الطائرات يف
“دبي اجلنوب” على م�ساحة 1500
م�تر م��رب��ع وه��و جمهز للقيام مبجمل
اخل��دم��ات املتخ�ص�صة يف القطاع مبا يف
ذلك الفح�ص عن بعد وت�صليح �صناديق
ال�ضغط العلوية ونزع وتركيب �صناديق
امل � ��راوح وت �ب��دي��ل ال ��وح ��دات التوربينية
ونواقل احلركة �إ�ضافة �إىل قطع الغيار.
وي�ق��دم امل��رك��ز ال��دع��م التقني على مدار
ال�ساعة للخدمات الأر�ضية للطائرات.
وبهذه املنا�سبة قال �سعادة خليفة �سهيل

ال ��زف�ي�ن ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل�ؤ�س�سة
مدينة دب��ي للطريان و”دبي اجلنوب”
�إن م�ن�ط�ق��ة ال �ط�ي�ران يف دب ��ي اجلنوب
ت��وا��ص��ل ت�ع��زي��ز م��وق�ع�ه��ا ك ��أح��د املحاور
العاملية الرئي�سية لقطاع الطريان وتوفر
�سل�سلة توريد متكاملة وم�ؤهلة لتقدمي
خ��دم��ات�ه��ا جل�م�ي��ع ال �ن��اق�لات العاملية..
كما تقدم املنطقة �أي�ضا �أح��دث منتجات
واب� �ت� �ك ��ارات ق �ط��اع ال� �ط�ي�ران وخدمات
ال�صيانة والت�صليح ع�بر عقد �شراكات
قوية مع �أبرز ال�شركات العاملية ما �سيثمر

بدوره عن تر�سيخ مكانة دبي الرائدة يف
قطاع الطريان العاملي الفتا �إىل �أن املركز
اجلديد يقدم ل�صيانة وت�صليح حمركات
الطائرات �إمكانية اال�ستفادة من حلول
اخلدمات وال�صيانة الفورية التي ت�ساهم
يف ت�ع��زي��ز ال�ك�ف��اءة الت�شغيلية لعمليات
�شركات الطريان.
بدوره قال جون فالنريي رئي�س جمل�س
الإدارة وال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة
“جرنال �إلكرتيك” �إن دول��ة الإم ��ارات
توا�صل �إر�ساء معايري جديدة للتميز يف
قطاع الطريان على امل�ستويني الإقليمي
والعاملي وهو ما يبدو جليا يف مطاراتها
العاملية وناقالتها وتكامل �شبكة الطريان
فيها.
و�أ� �ض��اف “يتيح ل�ن��ا امل��رك��ز اجل��دي��د �أن
ن �ك��ون �أك �ث�ر ق��رب��ا م��ن ع�م�لائ�ن��ا لنلبي
اح �ت �ي��اج��ات �ه��م ب���ش�ك��ل �أف �� �ض��ل ونتعاون
معهم البتكار تقنيات ت�ثري �أداء قطاع
ال �طي��ران ..وال �شك ب ��أن ت��وف��ر خدمات
ال�صيانة والت�صليح الفورية واملوثوقة
وذات ال �ك �ف��اءة ال �ع��ال �ي��ة ل�ن�م��و القطاع
ونحن على ثقة ب�أن املركز �سي�شكل رافداً
ل �ل��ر�ؤى التنموية طويلة امل��دى مل�شروع
دبي اجلنوب بالتزامن مع دوره الهام يف
تغطية احتياجات ال�شركاء يف املنطقة».
وانطالقا من دبي �سيقدم مركز “جرنال
�إلكرتيك” ل�صيانة وت�صليح حمركات
ال �ط��ائ��رات خ��دم��ات��ه �إىل �أك�ث�ر م��ن 19
دولة يف مناطق ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
وجنوب �آ�سيا وجنوب �شرق �آ�سيا.

غرفة ر�أ�س اخليمة وجمل�س الإمارات للم�ستثمرين باخلارج يوقعان اتفاقية تعاون

على �أهمية هذا التعاون يف بناء منظومة
م�ت�ك��ام�ل��ة م��ن امل �ع �ل��وم��ات ،مب��ا ي���س�ه��م يف
دعم جمتمع املال والأعمال ،و�إر�ساء �أ�س�س
ال�ع�م��ل امل���ش�ترك ب���ص��ورة منهجية حتقق
التعاون الأم�ث��ل لدعم خطط التنمية يف
الإمارة .وقال �سعادة جمال �سيف اجلروان،
الأمني العام ملجل�س الإمارات للم�ستثمرين
ب��اخل��ارج� ،إن توقيع االت�ف��اق�ي��ة م��ع غرفة
ر�أ�س اخليمة تعك�س حر�ص اجلانبني على
ت�ضافر اجلهود لتحقيق اخلطط التنموية
للدولة وتعزيز مقومات اقت�صادها وتنوعه
ومتانته ،كما تندرج يف �إطار �سعي املجل�س
لتحقيق �أف�ضل متثيل لل�شركات الإماراتية
امل�ستثمرة ب��اخل��ارج ،وان�ط�لاق�اً م��ن دوره

كحلقة و�صل بني امل�ستثمرين الإماراتيني
ب ��اخل ��ارج واجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة يف دول ��ة
الإمارات واال�ستفادة من خربته يف ا�ستباق
اجتاهات الأ�سواق الدولية.
و�أكد اجلراون �سعي املجل�س لتوفري �أق�صى
درج� ��ات ال��دع��م وال��رع��اي��ة للم�ستثمرين
الإماراتيني يف اخل��ارج والرتويج لتو�سعة
�أن �� �ش �ط �ت �ه��م وم �� �ص��احل �ه��م اال�ستثمارية
وفتح املزيد من الأ��س��واق �أمامهم و�إتاحة
الفر�ص املجزية التي حتقق لهم التقدم
واالزده� ��ار وتنعك�س �إي�ج��اب�اً على اقت�صاد
ال��دول��ة و�سمعتها كالعب فاعل و�أ�سا�سي
على خارطة اال�ستثمارات العاملية وتتميز
ا�ستثمارات الإم��ارات يف اخل��ارج باالنت�شار

وال �ت �ن��وع ال�ك�ب�ير يف ق ��ارات ال �ع��امل ،وعلى
�سبيل املثال ف�إن �شركة موانئ دبي العاملية
ت�ستثمر يف  69دولة عرب حمطات موانيها
العمالقة ،ولدى الإمارات �أكرث من 200
�شركة ت�ستثمر يف  12قطاعاً بدول العامل
ت�شمل قطاع البنية التحتية ،والإن�شاءات
وال �ع �ق��ارات وت�ط��وي��ر امل ��دن ،يليه القطاع
اللوج�ستي وامل��وان��ئ ،وق�ط��اع االت�صاالت،
وق �ط��اع ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات ،وقطاع
النفط والغاز الطبيعي ،وقطاع التعدين
وال �� �ص �ن��اع��ات امل �ع��دن �ي��ة ،وق �ط��اع الطاقة
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة وال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ،وقطاع
ال���س�ي��اح��ة وال �ف �ن��ادق وال�ت�رف �ي��ه ،وقطاع
ال� �ط�ي�ران ،وال �ق �ط��اع امل �� �ص��ريف ،والقطاع

الزراعي ،وجتارة التجزئة ولذلك فهي من
�أكرث ال��دول العربية واخلليجية ت�صديراً
وا�ستقطاباً لال�ستثمارات.
ومب ��وج ��ب االت �ف ��اق �ي ��ة � �س �ي �ق��وم املجل�س
بتزويد الغرفة بالبيانات واملعلومات عن
الأ� �س��واق اخل��ارج�ي��ة اجل��اذب��ة وتوجهاتها
وف��ر���ص اال�ستثمار امل�ت��اح��ة فيها ،لتتوىل
الغرفة من جانبها توفري هذه املعلومات
لكافة �أع�ضائها من امل�ؤ�س�سات وال�شركات
التجارية واال�ستثمارية الوطنية الراغبة
يف اال�ستثمار باخلارج.
وي ��وف ��ر امل�ج�ل����س ال ��درا�� �س ��ات والتحاليل
الدقيقة ح��ول فر�ص وبيئة اال�ستثمار يف
�أ�سواق ال��دول امل�ضيفة� ،إىل جانب تقدمي
امل�ق�ترح��ات والآراء االق�ت���ص��ادي��ة للغرفة
ح��ول ال�سيا�سات االق�ت���ص��ادي��ة والقوانني
امل�ن�ظ�م��ة ل�لا��س�ت�ث�م��ار يف خم�ت�ل��ف ال ��دول
ال�صديقة للدولة حول العامل.
كما اتفق الطرفان على التعاون يف حتليل
البيانات واملعلومات التي يوفرها املجل�س
حول فر�ص اال�ستثمار يف الأ�سواق الأجنبية
وب �ي��ان �أث��ره��ا ع�ل��ى امل���ص��ال��ح االقت�صادية
لدولة الإمارات ومعوقات اال�ستثمار بهذه
الأ��س��واق واحللول املقرتحة لإزالتها� ،إىل
جانب التعاون امل�شرتك يف دع��م املبادرات
التي من �ش�أنها دعم اال�ستثمارات الإماراتية
يف اخل ��ارج ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم لقاءات
ون��دوات وم��ؤمت��رات م�شرتكة للم�ؤ�س�سات
وال �� �ش��رك��ات ال �ت �ج��اري��ة ال��راغ �ب��ة واملعنية
باال�ستثمار يف اخل ��ارج للتعريف بغر�ض
اال�ستثمار وال�ق��وان�ين املنظمة والتحليل
ال��دق �ي��ق ل�ل���س��وق يف ال � ��دول امل�ست�ضيفة
لال�ستثمار حتقيقاً لتوجه الدولة اخلا�ص
بتو�سيع وتنويع م�صادر االقت�صاد.

امل�ستوى املحلي والعاملي.
وجاء الإعالن عن هذه النتائج خالل لقاء
م��ع ن�ح��و  100م��ن �أ� �ص �ح��اب العالمات
ال�ت�ج��اري��ة و��ش��رك��ات امل�ح��ام��اة يف م�ستودع
اقت�صادية دبي مبنطقة �أم الرمول  -دبي،
بح�ضور خمتلف و��س��ائ��ل الإع�ل��ام ،حيث
جرى �إتالف كمية من الب�ضائع امل�صادرة،
وع �ق��ب ذل ��ك ت��وج��ه احل �� �ض��ور �إىل فندق
انرتكونتيتال -في�ستيفال �ستي ،حيث مت
ت�ك��رمي ال���ش��رك��اء م��ن �أ��ص�ح��اب العالمات
التجارية ومكاتب امل�ح��ام��اة املتعاونة مع
اقت�صادية دبي.
ويف ت�صنيف الب�ضائع م��ن حيث القيمة
ال�سوقية� ،أحتلت الأحذية �صدارة املنتجات
املقلدة م��ن حيث القيمة ال�سوقية خالل
ع��ام  ،2017ح�ي��ث بلغت ع��دد الب�ضائع
امل�ضبوطة  51,144قطعة مقلدة ،و�شكلت
قيمتها  400مليون درهم �أي “ما يعادل
 ”37%من القيمة االجمالية للب�ضائع
امل�ضبوطة ،ت�لاه��ا التبغ وم��واد التدخني
بعدد  2.2مليون قطعة مقلدة وب�إجمايل

 338.7مليون دره��م ،ومن ثم احلقائب
وامل �ن �ت �ج��ات اجل �ل��دي��ة ب �ع��دد 337,212
قطعة مقلدة بقيمة �سوقية تبلغ 72.1
م�ل�ي��ون دره ��م ،وم���س�ت�ح���ض��رات التجميل
وعددها  5,9مليون قطعة مقلدة بقيمة
ت�صل �إىل  61.3مليون درهم واك�س�سورات
الهواتف بعدد  3,6مليون قطعة مقلدة،
بلغت قيمتها الإجمالية  50مليون درهم.
وم��ن ح�ي��ث ت�صنيف ال�ب���ض��ائ��ع م��ن حيث
ال� �ع ��دد ،ج� ��اءت م���س�ت�ح���ض��رات التجميل
يف امل��رت �ب��ة الأوىل ل �ع ��ام  2017بعدد
5.9مليون قطعة مقلدة وت�صل قيمتها �إىل
 61.3مليون دره��م ،ومن ثم اك�س�سورات
الهواتف بعدد  3,6مليون قطعة مقلدة
بلغت قيمتها الإجمالية  50مليون درهم،
وج��اءت العلب والأغلفة يف املرتبة الثالثة
بواقع  2,9مليون قطعة مقلدة وقيمتها
 18.6م �ل �ي��ون دره � ��م ،وت �ل �ت �ه��ا العطور
املقلدة مبجموع  2,5مليون قطعة تقدر
بــ  34.5مليون درهم ،ومواد البناء بنحو
 2,3مليون قطعة مقلدة ب�إجمايل 14.2
مليون درهم.
وق� ��ام حم �م��د ع �ل��ي را� �ش ��د ل ��وت ��اه ،املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ق �ط��اع ال ��رق ��اب ��ة التجارية
وحماية امل�ستهلك يف احلفل بتكرمي “بيت
احلكمة لال�ست�شارات القانونية” حل�صوله
ع �ل��ى ت���ص�ن�ي��ف �أف �� �ض��ل م�ك�ت��ب يف متابعة
ال���ض�ب�ط�ي��ات واحل �� �ص��ول ع �ل��ى الق�ضايا
بواقع  648والتي �شكلت نحو  70%من
�إجمايل الق�ضايا ،و�أف�ضل مكتب يف تقدمي
الق�ضايا ب�إجمايل  27ق�ضية والتي �شكلت
 17%م��ن ال �ع��دد ال�ك�ل��ي ل�ل�ق���ض��اي��ا ،ومت
ت�ك��رمي امل��وظ��ف ر�أف ��ت حم�م��د اجل�ب��ل من
“بيت احلكمة لال�ست�شارات القانونية”
ك ��أف �� �ض��ل م ��وظ ��ف يف ت� �ق ��دمي الق�ضايا
ومتابعتها مع اقت�صادية دب��ي وال�سعي يف
احل�صول عليها مبجموع  711ق�ضية � ،أي
ما يعادل  61%من �إجمايل الق�ضايا.
وق ��ال حم�م��د ع�ل��ي را� �ش��د ل��وت��اه“ :حقق
ال�ق�ط��اع ن�ت��ائ��ج طيبة يف �ضبط الب�ضائع
املقلدة خالل عام  2017وهذا يدل على
الدور احليوي الذي تلعبه اقت�صادية دبي

يف �إط��ار احلفاظ على العالمات التجارية
وعدم التعدي عليها ،وال��ذي ي�أتي متا�شياً
مع �سيا�سة حكومة دبي الرامية �إىل تعزيز
احلركة االقت�صادية وا�ستدامة تناف�سية
الأع � �م� ��ال ،وال �ع �م��ل ب���ش�ف��اف�ي��ة وحيادية
ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ح �ق��وق امل �ل �ك �ي��ة الفكرية
وغ��رب �ل��ة امل �ن �ت �ج��ات امل �ق �ل��دة ال �ت ��ي تعمل
ع�ل��ى ا��س�ت�ن��زاف ح�ق��وق �أ��ص�ح��اب العالمة
التجارية».
و�أ��ض��اف ل��وت��اه“ :حتر�ص اقت�صادية دبي
على تعزيز موقع �إم ��ارة دب��ي التناف�سية،
واحل �ف��اظ على امل�ك��ان��ة االق�ت���ص��ادي��ة التي
تتمتع بها يف م�صاف الدول العاملية ،وي�أتي
ذلك من اجلهود املبذولة وزيارات التفتي�ش
الع�شوائية وك��ذل��ك التعاون امل�شرتك مع
مكاتب امل�ح��ام��اة وال�ت��ي يتم م��ن خاللهم
ا�ستقبال ��ش�ك��اوى �أ��ص�ح��اب ح�ق��وق امللكية
الفكرية .ويركز القطاع يف ا�سرتاتيجيته
ع�ل��ى ��ص�ح��ة امل���س�ت�ه�ل�ك�ين م��ن الت�أثريات
ال�سلبية للب�ضائع املقلدة ،والتي ت��ؤدي يف
بع�ض الأحيان �إىل كوارث بدنية �أو خ�سائر
م��ال�ي��ة بح�سب طبيعة امل�ن�ت��ج املُ�ستهلك،
بالإ�ضافة �إىل تعزيز ا�ستدامة ا�ستثمارات
التجار من �أ�صحاب العالمات التجارية».
ويف ال���س�ي��اق ذات� ��ه ،ق ��ال �إب��راه �ي��م بهزاد،
مدير �إدارة حماية حقوق امللكية الفكرية

يف اق �ت �� �ص��ادي��ة دب � ��ي“ :ن�سعى يف �إدارة
ح �ق��وق امل�ل�ك�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة ب�شكل دائ ��م �إىل
تطوير �أداء املفت�شني وم��وظ�ف��ي الرقابة
التجارية بالتعاون مع �أ�صحاب العالمات
التجارية واطالعهم على �أبرز امل�ستجدات
والأ� �س��ال �ي��ب امل�ت�ب�ع��ة ل�ل�ك���ش��ف ع��ن ال�سلع
امل�غ���ش��و��ش��ة وامل �ق �ل��دة .ك�م��ا ي�ع�م��ل الفريق
على م��دار � 24ساعة من خ�لال التحري
امل�ستمر ،وال��زي��ارات امليدانية ،واحلمالت
التفتي�شية املنظمة والع�شوائية للك�شف عن
�أي عمليات بيع �أو �ضبط املنتجات املقلدة،
وذلك بالتعاون مع �شركائنا من القطاعني
احلكومي واخلا�ص».
و�أ� �ض��اف ب�ه��زاد“ :تظهر النتائج احلالية
ارتفاع القيمة ال�سوقية للب�ضائع مقارنة
ب��ال �ع��ام  ،2016وه� ��ذا ي ��دل ع �ل��ى تنوع
الب�ضائع امل�ضبوطة ،ويوجد �ضبط لبع�ض
ال�ب���ض��ائ��ع امل�ق�ل��دة امل�ك�ل�ف��ة ،وم��ن �أبرزها:
الأح ��ذي ��ة ال �ت��ي ح �� �ص��دت �أع �ل��ى ق�ي�م��ة يف
ال�ضبطيات ب��واق��ع  400م�ل�ي��ون ،ف�ض ً
ال
عن املجوهرات التي �شكلت  1908قطعة
م�ق�ل��دة بقيمة ت���ص��ل �إىل  29.5مليون
دره� ��م ،وه ��ي ق�ي�م��ة ع��ال�ي��ة م �ق��ارن��ة بعدد
الب�ضائع امل�صادرة ،تليها الهواتف املتحركة
التي بلغ عددها  149,321قطعة مقلدة
تبلغ قيمتها  44.4مليون درهم».

•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

�أبرمت غرفة ر�أ�س اخليمة اتفاقية تعاون
جمل�س الإم ��ارات للم�ستثمرين باخلارج،
وذل ��ك م��ن منطلق ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون فيما
ب�ي�ن�ه�م��ا وت� �ب ��ادل اخل �ب��رات وال ��درا�� �س ��ات،
و�إر�� �س ��اء �أ� �س ����س ال�ع�م��ل امل �� �ش�ترك ب�صورة
منهجية حتقق ال�شراكة البناءة بينهما،
مبا يدعم خطط التنمية.
وقع االتفاقية� ،سعادة حممد ح�سن ال�سبب،
مدير ع��ام غرفة ر�أ���س اخليمة بالوكالة،
و�سعادة جمال �سيف اجلروان ،الأمني العام
ملجل�س الإم ��ارات للم�ستثمرين باخلارج،
وبح�ضور الدكتور �أحمد را�شد ال�شميلي،
م���س��اع��د امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ق �ط��اع اخلدمات
التجارية وت�ط��وي��ر الأع �م��ال بغرفة ر�أ�س
اخليمة.
وق ��ال حم�م��د ح���س��ن ال���س�ب��ب ،م��دي��ر عام
غرفة ر�أ�س اخليمة بالوكالة ،تعد الغرفة
ذراع حركة التجارة واال�ستثمار بالإمارة
باعتبارها ممثل القطاع اخلا�ص وال�صوت
املعرب عنه وتهتم بتطويره وتذليل كافة ما
يعرت�ضه من عقبات يف �إطار التوجه العام
بدولة الإمارات العربية املتحدة املتمثل يف
التنويع االقت�صادي ،م�ؤكداً التزام الغرفة
بتوفري ك��ل الإم�ك��ان��ات والت�سهيالت التي
ت�ساعد امل�ستثمرين يف خلق بيئة حمفزة
ل�ل�أع�م��ال .و�أ��ض��اف ال�سبب� ،إن االتفاقية
ت�أتي من منطلق حر�ص اجلهتني على دعم
وتوطيد ال�شراكة اال�سرتاتيجية القائمة
ب�ي�ن�ه�م��ا ،مب��ا ي���س��اه��م يف دع ��م اال�ستثمار
اخل� ��ارج� ��ي ،م ��ن خ �ل�ال ت� �ب ��ادل اخل �ب�رات
للو�صول نحو �أداء �أف�ضل يف جمال تبادل
املعلومات والبيانات وتطويرها ،كما �أكد

«اقت�صادية دبي» ت�ضبط  26.2مليون قطعة مقلدة بقيمة  1.19مليار درهم ح�صيلة الب�ضائع امل�صادرة عام 2017

•• دبي-الفجر:

ح�ق��ق ق �ط��اع ال��رق��اب��ة ال�ت�ج��اري��ة وحماية
امل�ستهلك يف اقت�صادية دب��ي نتائج فريدة
خ�ل�ال ع ��ام  ،2017ح �ي��ث مت �ك��ن فريق
ال�ع�م��ل م��ن ��ض�ب��ط  26.2م�ل�ي��ون قطعة
مقلدة ب�إجمايل  1.19مليار دره��م وهي
ح�صيلة الب�ضائع امل���ص��ادرة ع��ام ،2017
وق ��د ��ش�ه��د ع ��ام  2017ت��راج �ع �اً يف عدد
الب�ضائع املقلدة مقارنة بعام  ،2016يف
حني ارتفعت القيمة ال�سوقية بنحو طفيف
م��ن  1.16يف ع ��ام � 2016إىل 1.19
مليار درهم لعام .2017
وت ��أت��ي ه��ذه اجل�ه��ود �ضمن ا�سرتاتيجية
اق�ت���ص��ادي��ة دب ��ي وخ�ط�ط�ه��ا ال��رام �ي��ة �إىل
ف �ل�ت�رة ال �� �س��وق امل �ح �ل��ي ب� ��إم ��ارة دب ��ي من
املنتجات املغ�شو�شة وامل�ق�ل��دة الأم��ر الذي
ينعك�س �إي �ج��اب �اً ع�ل��ى ح�م��اي��ة امل�ستهلكني
من عملية الغ�ش التجاري ،وحفظ حقوق
�أ�صحاب العالمات التجارية ،وبالتايل رفع
مكانة دبي كمحطة جتارية مرموقة على
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ملتقى الأعمال الإماراتي اليوناين يبحث توطني فر�ص اال�ستثمار الواعدة بني البلدين
•• دبي-الفجر:

بحث ملتقى الأع�م��ال الإم��ارات��ي اليوناين
الذي نظمه احتاد غرف التجارة وال�صناعة
بالدولة ،بالتعاون مع غرفة جتارة و�صناعة
دب � ��ي ،وب��ال �ت �ن �� �س �ي��ق م ��ع وزارة االقت�صاد
واحت � ��اد ال �� �ش��رك��ات ال �ي��ون��ان �ي��ة ،متطلبات
ال��و��ص��ول �إىل ��ش��راك��ات فاعلة ون��اج�ح��ة يف
ت��وط�ين اال��س�ت�ث�م��ارات وت�ن�م�ي��ة القطاعات
الواعدة ،ف�ض ًال عن مناق�شة �أب��رز الفر�ص
اال�ستثمارية يف البلدين.
ح���ض��ر امل�ل�ت�ق��ى ال� ��ذي ع �ق��د ب��دب��ي معايل
املهند�س �سلطان بن �سعيد املن�صوري وزير
االقت�صاد ،ومعايل الربوفي�سور جيورغو�س
كاتروغالو�س الوزير املناوب ل�ش�ؤون التجارة
اخل��ارج�ي��ة يف جمهورية ال�ي��ون��ان ،وماجد
�سيف ال�غ��ري��ر رئ�ي����س جمل�س �إدارة غرفة
دبي ،وحميد حممد بن �سامل الأمني العام
الحت��اد الغرف ،وفريدة عبد اهلل العو�ضي
رئ�ي����س جمل�س ��س�ي��دات �أع �م��ال الإم � ��ارات،
ومب���ش��ارك��ة �أك�ث�ر م��ن  120جهة ميثلون
كبار �أ�صحاب الأعمال وال�شركات الإماراتية
واليونانية.
و�أك ��د م�ع��ايل امل�ه�ن��د���س ��س�ل�ط��ان ب��ن �سعيد
امل �ن �� �ص��وري يف ك�ل�م�ت��ه خ �ل�ال امل �ل �ت �ق��ى �أن
الإم� � � ��ارات وال� �ي ��ون ��ان ت�ت�م�ت�ع��ان بعالقات
اق �ت �� �ص��ادي��ة دي�ن��ام�ي�ك�ي��ة وجن �ح �ت��ا يف بناء
� �ش��راك��ات م���س�ت��دام��ة يف خم�ت�ل��ف جماالت
التنمية.
و�أو� � �ض� ��ح م �ع��ال �ي��ه �أن ه� ��ذا امل �ل �ت �ق��ى يوفر
ف��ر� �ص��ة ث�م�ي�ن��ة ل �ت �ب��ادل الأف � �ك ��ار والدفع
ب��اجل �ه��ود امل �� �ش�ت�رك��ة ل�ت�ن���ش�ي��ط وتطوير
ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي القائم ب�ين البلدين
يف ال�ق�ط��اع��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة وف��ق خطة
وا��ض�ح��ة ت�سهم يف االن �ت �ق��ال ن�ح��و مرحلة

جديدة من ال�شراكة.
و�أ��ض��اف معاليه“ :حتر�ص دول��ة الإمارات
على تكثيف التعاون واجلهود امل�شرتكة مع
اليونان يف العديد من املجاالت ذات االهتمام
امل�شرتك ،ويف مقدمتها امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة واالبتكار وريادة الأعمال ،ف�ض ًال
ع��ن ال�ق�ط��اع��ات ذات القيمة امل�ضافة مثل
ال�ت�ج��ارة وال���ص�ن��اع��ة وال���س�ي��اح��ة والزراعة
والطاقة املتجددة ،ون�سعى من خ�لال هذا
امللتقى �إىل تعزيز احلوار والتن�سيق امل�شرتك
بهدف تي�سري اال�ستثمارات املتبادلة يف هذه
امل�ج��االت وترجمتها �إىل م�شاريع وبرامج
ت �ع��اون ت��دع��م �شراكتنا وت �خ��دم م�صاحلنا
امل�شرتكة».
و�أ�� �ض ��اف م�ع��ال�ي��ه �أن ال �� �ش��راك��ة التجارية
القائمة ب�ين البلدين ت�شهد م�ع��دالت منو
م �ت��زاي��دة ،ح�ي��ث جت ��اوز ال �ت �ب��ادل التجاري
غ�ير النفطي ب�ين البلدين  212مليون
دوالر �أمريكي يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل من
عام  ،2017بنمو ن�سبته  ٪10عن الفرتة
نف�سها م��ن ع��ام  ،2016يف ح�ين بلغ هذا
التبادل يف عام  2016نحو  277.6مليون
دوالر ،وبلغ متو�سط منو التبادالت التجارية
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن خ �ل�ال ال �� �س �ن��وات اخلم�س
الأخ�يرة نحو  ،8.4%متوقعاً معاليه �أن
توا�صل عالقات البلدين منوها ب�شكل �أكرب
خالل املرحلة املقبلة ،يف ظل رغبة البلدين
ب��ا� �س �ت �ك �� �ش��اف ف ��ر� ��ص وحم ��رك ��ات جديدة
لتعزيز تعاونهما ال�ت�ن�م��وي ،وم�ساعيهما
املتوا�صلة لتطوير مناخ اال�ستثمار وتنمية
بيئة الأعمال التجارية فيهما.
و�أ� � � � �ش � � ��ار ال�ب��روف � �ي � �� � �س� ��ور ج� �ي ��ورغ ��و� ��س
ك��ات��روغ��ال��و���س ،ال ��وزي ��ر امل� �ن ��اوب ل�ش�ؤون
التجارة اخلارجية يف جمهورية اليونان �إىل
رغبة ب�لاده بتعزيز العالقات االقت�صادية

م��ع دول��ة الإم ��ارات وخ�صو�صاً يف جماالت
ال�سياحة وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة،
الفتاً �إىل �أن النمو يف اقت�صاد بالده خالل
العام املا�ضي ترواح بني � 1.6إىل ،1.8%
مع توقعات بتحقيق منو يف الناجت املحلي
الإج� � �م � ��ايل خ �ل��ال ال � �ع ��ام اجل � � ��اري يبلغ
.2.5%
ولفت الوزير املناوب �إىل �أهمية التعاون يف
قطاع ال�سياحة حيث ت�ساهم ال�سياحة حالياً
بحوايل  37%من الناجت املحلي الإجمايل
لليونان يف ظل ا�ستقطابها لأعداد متزايدة
من ال�سياح وبلوغهم  13مليون �سائح يف
ال�ع��ام  ،2017م���ش�يراً يف ه��ذا امل�ج��ال �إىل
الرغبة بتن�سيق اجلهود مع دولة الإمارات
العربية املتحدة لالرتقاء مبجاالت التعاون
امل�شرتكة يف القطاع ال�سياحي.
ا�ستدامة العالقات
ويف كلمته االف�ت�ت��اح�ي��ة ،ق��ال م��اج��د �سيف
الغرير ،رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة
و�صناعة دب��ي �أن ت�ط��ورات عديدة �ساهمت
ب �ت��وط �ي��د ال� �ع�ل�اق ��ات االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة بني
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة واليونان
و�أب��رزه��ا ق��رار الدولة افتتاح �سفارة لها يف
�أث�ي�ن��ا ،وت��و��س��ع خ�ط��وط ال �ط�ي�ران املبا�شر
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،وت��وق �ي��ع م ��ذك ��رات تفاهم
ا�سرتاتيجية يف ق�ط��اع ال �ط�يران وحماية
اال�ستثمارات وجتنب االزدواج ال�ضريبي.
و�أ�شار الغرير �إىل �أن حجم التبادل التجاري
غري النفطي بني دبي واليونان بلغ 191
مليون درهم خالل الأ�شهر الت�سعة االوىل
م��ن ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ،الف �ت �اً �إىل وج ��ود �آفاق
لتعاون اكرث ا�ستدامة يف امل�ستقبل ،يف حني
يربز التعاون يف قطاعات رئي�سية متنوعة
ت���ش�م��ل ال �ط��اق��ة وال �� �ص �ن��اع��ات الغذائية

واملنتجات ال�صيدالنية واخلدمات امل�صرفية
والت�شييد والبناء وتقنية املعلومات.

ال�ث��اين يف م�ؤ�شر ري��ادة االع�م��ال والتنمية
العاملية لعام .2018

منو القطاع اخلا�ص
م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى �أع� ��رب �أم �ي�ن ع ��ام احتاد
ال � �غ ��رف ح �م �ي��د حم �م��د ب ��ن � � �س ��امل ،ب � ��إن
تفعيل ال�شراكات اال�ستثمارية والتجارية
ب�ين �أ� �ص �ح��اب الأع �م��ال يف دول ��ة االم ��ارات
وال�ي��ون��ان وال�ع�م��ل ع�ل��ى ال�تروي��ج ل�ه��ا عرب
�إقامة ملتقيات االعمال وتنظيم املعار�ض
التجارية وال�صناعية والنوعية املتخ�ص�صة،
وت�ب��ادل املعلومات وامل��ؤ��ش��رات االقت�صادية
وت�ق��دمي اخل��دم��ات والت�سهيالت والأفكار
وال�برام��ج من �ش�أنها �أن ت ��ؤدي �إىل تطوير
وت �ن �م �ي��ة الأن �� �ش �ط��ة ال �ت �ج��اري��ة املختلفة،
وتعزز من ال��رواب��ط وق�ن��وات االت�صال بني
�أ�صحاب الأع�م��ال يف ك�لا البلدين .ف�ضال
اىل التعريف بالأحكام والقوانني املنظمة
وامل�شجعة لال�ستثمار الأجنبي والت�سهيالت
املمنوحة للم�ستثمرين الأجانب يف الإمارات
واليونان.
مو�ضحاً �إن العالقات التجارية بني بلدينا
ال زال��ت دون م�ستوى الطموح على الرغم
من وج��ود �أك�ثر من � 120شركة يونانية،
يف خمتلف القطاعـــات علـــى ر�أ�سها ال�شركات
التي تعمل يف م�شاريع التطوير العقارية.
متمنياً �أن تنمو ه��ذه العالقات �إىل املزيد
م��ن ال �ت �ق��دم وال �ت �ط��ور ال��س�ي�م��ا وان حجم
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص االم ��ارات ��ي ق��د من��ا �أكرث
من  % 5خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية
ب �ح �ي��ث و� �ص��ل ع� ��دد االع �� �ض ��اء امل�سجلني
ب��ال�غ��رف ال�ت�ج��اري��ة �أك�ث�ر م��ن � 500ألف
ع�ضو نهاية ع��ام  .2017ف�ضال اىل تب�ؤا
دول ��ة االم� ��ارات للمركز االول اقليميا يف
ت�ق��ري��ر �سهولة مم��ار��س��ة االع �م��ال واملركز

مناخ اال�ستثمار
وع��ر��ض��ت م��دي��ر ادارة اال�ستثمار يف وزارة
االقت�صاد هند اليوحه خ�لال امللتقى ملحة
عن االقت�صاد االم��ارات��ي ومناخ اال�ستثمار
والفر�ص واحل��واف��ز والت�سهيالت املقدمة
للم�ستثمرين.
و�أ�� �ش ��ارت �إىل ع�ن��ا��ص��ر ال �ق��وة باالقت�صاد
الوطني وامليزة التناف�سية للدولة بني دول
امل�ن�ط�ق��ة جل�ه��ة ت��وف��ر الأم� ��ن واال�ستقرار
والت�شريعات والقوانني الع�صرية الناظمة
بالإ�ضافة ملوقعها اال�سرتاتيجي والأيدي
العاملة املدربة وامل�ؤهلة.
وتطرقت اليوحه لأهم الفر�ص اال�ستثمارية
ال �ت��ي ت �ت��وف��ر يف دول� ��ة االم � � ��ارات بخا�صة
يف ق �ط��اع��ات ال �ط��اق��ة ال�ب��دي�ل��ة واملتجددة
وال���س�ي��اح��ة وال �ط ��رق وامل� �ط ��ارات واملوانئ
والقطاع ال�صحي وتكنولوجيا املعلومات.
كما قدمت الوكالة الر�سمية لدولة اليونان
وال�ت��ي تعمل حت��ت رع��اي��ة وزارة االقت�صاد
والتنمية ،لت�شجيع اال�ستثمار وال�صادرات،
وج �ع��ل ال �ي ��ون ��ان �أك �ث��ر ج��اذب �ي��ة ك�شريك
جت ��اري دويل ،ع��ر��ض��ا ح��ول ب�ي�ئ��ة وفر�ص
وم��زاي��ا اال�ستثمار يف ال�ي��ون��ان م��ؤك��دة ب�أن
هنالك العديد م��ن الفر�ص اال�ستثمارية
ال��واع��دة على ال��رغ��م م��ن ال�ت�ح��دي��ات التي
تواجه االقت�صاد اليوناين .وت�ضمن امللتقى
لقاءات اعمال ثنائية بني ا�صحاب االعمال
الإماراتيني واليونانيني متثلت يف قطاعات
الأغ ��ذي ��ة والإن �� �ش ��اءات واالب �ن �ي��ة اجلاهزة
وال�سياحة وم�ستح�ضرات التجميل والعناية
ال�صحية وامل�صارف ،واخل��دم��ات القانونية
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
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« قمة قادة التجزئة » ت�ستعر�ض
�أهمية االبتكار يف �إثراء جتربة العمالء
•• دبي-وام:

ت�ستعر�ض ال��دورة الرابعة من “ قمة ق��ادة التجزئة يف ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا “  -التي تنظم بالتعاون مع غرفة جت��ارة و�صناعة دبي
يف ال�ف�ترة ب�ين  27و 28م��ار���س اجل��اري يف منتجع ف��ور �سيزونز دب��ي -
االبتكار لتحقيق النمو والرتكيز على توفري جت��ارب �شخ�صية للعمالء
وا��س�ت�خ��دام التكنولوجيا وال�ب�ي��ان��ات خل��دم��ة ال�ع�م�لاء  ..وذل ��ك يف ظل
ال�ت�غ�ي�يرات اجل��وه��ري��ة يف ق�ط��اع ال�ت�ج��ارة وال�ت�ج��زئ��ة م��ع تغري �سلوكيات
امل�ستهلكني و�أمن��اط ال�سوق .وجتمع القمة �أك�ثر من  300من اخلرباء
والقادة يف قطاعات التجزئة وخرباء ال�سوق ملناق�شة م�ستقبل القطاع حيث
ت�شمل قائمة ال�شركات امل�شاركة كال من مايكرو�سوفت وجمموعة �شلهوب
فيما �شهد القمة التي �ستقام حتت �شعار “�إعادة تخيل التجزئة يف ال�شرق
الأو�سط االبتكار واملتغريات” ح�ضورا متميزا من �أبرز ال�شركات العاملة
يف هذا القطاع .وقال رامي فار�س رئي�س قطاع التجزئة وال�سفر وال�ضيافة
يف مايكرو�سوفت ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا :ي�شهد قطاع التجزئة حتوالت
كبرية تطرحها ابتكارات تكنولوجية �سريعة وغري م�سبوقة ..فيما تتيح
القمة مناق�شة الفر�ص التي يقودها التحول الرقمي.
و�أ�شار �سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة جتارة و�صناعة دبي �إىل التغري
يف توجهات جت��ار التجزئة ح��ول ال�ع��امل ال��ذي��ن ب��ات��وا ي��رك��زون على خلق
جتارب �شخ�صية ثرية للعمالء تنا�سب متطلباتهم واحتياجاتهم خ�صو�صا
مع البدء بدمج التقنيات احلديثة وا�ستخدام البيانات الدقيقة لتحفيز
العمالء على التفاعل مع العرو�ض املتنوعة التي ت�ستهدفهم.
و�أك��د �أهمية �أن يدرك جتار التجزئة يف الدولة ومنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا �أن اعتماد التوجه املبتكر يف تلبية متطلبات العمالء عامل
�أ�سا�سي يف احلفاظ على ر�ضا و�سعادة املتعاملني.
ولفت بوعميم �إىل �أن هذه القمة تعترب من�صة مثالية لقادة الأعمال لبحث
التحديات القائمة وبحث فر�ص النمو و�آفاقها التي خلقتها التكنولوجيا
احل��دي�ث��ة وامل�ب�ت�ك��رة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل الإط�ل��اع ع�ل��ى م��رئ�ي��ات ق�ي�م��ة حول
التوجهات الأ�سا�سية التي تعيد �صياغة عامل التجزئة العاملي.
و�أ�شار مدير عام غرفة دبي �إىل �أن الإمارة ت�شكل الوجهة الأبرز ال�ست�ضافة
هذه الفعاليات الهامة باعتبارها وجهة �أ�سا�سية لتجارة التجزئة يف العامل
مع ا�ستمرار جهودها جلذب املزيد من عالمات التجزئة العاملية توفريها
لعرو�ض ب��ارزة لل�سياح واملقيمني .وم��ن جهته ..ق��ال بانو�س ليناردو�س
رئي�س جمل�س �إدارة دائرة قادة التجزئة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
�إىل �أن قطاع التجزئة العاملية ي�شهد حاليا حالة من التغري حيث يجد
جتار التجزئة �أنف�سهم يف حتدي للحفاظ على امل�ستهلكني وتب�سيط رحلة
ت�سوقهم وتقدمي جتربة �شخ�صية ومميزة لهم.

ختام معر�ض  740لدعم
امل�شاريع ال�شبابية يف عجمان

•• عجمان-وام:

بروج ت�ستعر�ض �آخر ابتكاراتها من احللول البال�ستيكية يف منتدى جيبكا اخلام�س للأبحاث واالبتكار
•• �أبوظبي-الفجر:

�� �ش ��ارك ��ت �� �ش ��رك ��ة ب � � ��روج يف الن�سخة
اخلام�سة من منتدى االحتاد اخلليجي
للبرتوكيماويات والكيماويات (جيبكا)
للأبحاث واالبتكار كرا ٍع بالتيني حيث
ا�ستعر�ضت �أحدث ابتكاراتها من احللول
البال�ستيكية ومنتجاتها م��ن البويل
�أوليفينات.
ووفر املنتدى لربوج والذي عقد يف دبي
يف الفرتة  13-11مار�س اجلاري حتت
�شعار “ا�ستثمار االبتكار� :أولوية النمو”
ف��ر� �ص��ة مم �ي��زة ال� �س �ت �ع��را���ض قدراتها
يف جم��ال ال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر وت�سليط
ال�ضوء على ال��دور ال��ذي تلعبه قدرات
بروج االبتكارية يف تعزيز جناح الأعمال
وا��س�ت��دام�ت�ه��ا يف ق�ط��اع �إن �ت��اج و�صناعة

ال�ب�لا��س�ت�ي��ك .وق� ��ال �أح �م��د ع �م��ر عبد
اهلل ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أبوظبي
للدائن البال�ستيكية (ب��روج)“ ،ي�ساهم
وج��ود مركز ب��روج لالبتكار كواحد من
�أكرث مراكز الأبحاث والتطوير تقدماً
يف منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط يف متكني
ال���ش��رك��ة م��ن ت�ع��زي��ز م�ك��ان�ت�ه��ا الرائدة
ك��أف���ض��ل م ��زود ل�ل�ح�ل��ول البال�ستيكية
املبتكرة وامل�ستدامة التي ت�ساعد العمالء
ع �ل��ى ت �ط��وي��ر �أع �م��ال �ه��م ومنتجاتهم
واال�ستفادة من التقنيات ال��رائ��دة التي
ن�ستخدمها يف بروج لإنتاج هذه احللول
البال�ستيكية لتطبيقات البنية التحتية
وق �ط��اع ال�ط��اق��ة وال���س�ي��ارات والتغليف
والزراعة والرعاية ال�صحية».
ب��اع �ت �ب��اره��ا �إح� � ��دى �أوائ � � ��ل ال�شركات
ال �ب�تروك �ي �م��اوي��ة يف ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط

ال �ت��ي ت���س�ت�خ��دم �أح � ��دث ت�ق�ن�ي��ات �إنتاج
البال�ستيك املبتكرة و�أك�ثره��ا تطوراً،
حت��ر���ص ب� ��روج ع �ل��ى ت ��زوي ��د عمالئها
بحلول بال�ستيكية متنوعة ت�ساهم يف
حت�سني فعالية تكلفة الإن�ت��اج بالن�سبة
للعمالء ،ف�ض ً
ال ع��ن �ضمان تزويدهم
بحلول عالية اجل ��ودة وب�شكل منتظم
ت�ساهم يف زي��ادة هام�ش الربحية .من
جهته قال الدكتور ثور�سنت لوهل ،نائب
الرئي�س التنفيذي ملركز بروج لالبتكار،
“من خ�لال �إدارت�ن��ا املبتكرة واملتكاملة
مل�شاريعنا االبتكارية يف ب��روج ف��إن �أكرث
من  17%من مبيعاتنا ال�سنوية تتعلق
مبنتجات جديدة مت طرحها يف الأ�سواق
خ�لال ال���س�ن��وات اخلم�س امل��ا��ض�ي��ة ،كما
جنحت بروج خالل �أربع �سنوات يف طرح
�أك�ثر م��ن  25منتجاً ج��دي��داً م�ساهمة

ب��ذل��ك يف زي ��ادة حجم املبيعات وتعزيز
مكانة بروج وعالمتها التجارية ك�شركة
مبتكرة يف �أ�سواقها الرئي�سية».
ويف حم��ا� �ض��رت��ه ال �ت ��ي �أل� �ق ��اه ��ا خالل
امل �ن �ت��دى ،حت ��دث ال��دك �ت��ور ل��وه��ل عن
امل �ي��زات امل�ه�م��ة ملنتج  ™Anteoوهو
�أحدث جمموعة من مادة البويل �إثيلني
منخف�ضة الكثافة التي طرحتها بروج
لأول م��رة يف ال���ش��رق الأو� �س��ط يف �شهر
�أكتوبر  2017لأ�سواق التغليف العاملية.
وق � ��د مت ت �ط��وي��ر  ™Anteoال ��ذي
�أ�صبح �أح��د الركائز الأ�سا�سية للميزات
ال�ت�ن��اف���س�ي��ة ل�ب��روج ،يف ل�ي�ن��ز بالنم�سا
حيث يتم �إنتاجه حالياً يف جممع بروج
للبرتوكيماويات يف الروي�س ب�أبوظبي
با�ستخدام تقنية البوليمرات الثالثية
امل�شرتكة ذات ال�ت��وزي��ع الثنائي للوزن

اجلزيئي من .®Borstar
و�أ�ضاف الدكتور لوهل “بف�ضل التعاون
امل�م�ي��ز ب�ين ��ش��رك�ت��ي ب ��روج وبوريالي�س
وت�ب��ادل �أح ��دث التقنيات فيما بينهما،
ي�ع�ت�بر  ™Anteoال� ��ذي مت �إنتاجه
ك� ��أح ��د ح �ل��ول ال �ت �غ �ل �ي��ف امل � ��رن مكوناً
رئي�سياً للتطبيقات امل�ستدامة متعددة
الطبقات ذات الأداء العايل ،وميتاز منتج
™ Anteoبخ�صائ�ص مهمة تظهر يف
�شكل املنتج النهائي مبا يف ذلك متانته
وق��اب�ل�ي�ت��ه امل��رن��ة يف امل �ع��اجل��ة وقدرته
ال�ف��ائ�ق��ة ع�ل��ى اخل�ت��م امل�ح�ك��م وال�سريع
وم �ق��اوم �ت��ه امل �م �ي��زة ل�ل�ث�ق��ب والتمزق
ف�ض ً
ال عن �شكله اجلذاب و�أدائ��ه العايل
عند ت�صنيعه ب�شكله النهائي على �شكل
رقائق تغليف بال�ستيكية �آمنة وعالية
اجلودة».

تدوير تقيم ور�ش تعريفية للجهات احلكومية وكوادر الإر�شاد الزراعي يف منطقة الظفرة
•• �أبو ظبي-الفجر:

نظم مركز �إدارة النفايات -تدوير – �أبو
ظ�ب��ي ،ور���ش تعريفية مل���س��ؤويل اجلهات
احل �ك��وم �ي��ة مب�ن�ط�ق��ة ال �ظ �ف��رة وك � ��وادر
الإر�شاد الزراعي مبركز �أبوظبي خلدمات
املزارعني وجهاز الرقابة الغذائية ،وذلك
يف فندق وي�سرتن مبنطقة الظفرة ،يف
الثالث ع�شر م��ن ال�شهر اجل ��اري ،ي�أتي
ذل��ك ��ض�م��ن ج �ه��ود ت��دوي��ر امل���س�ت�م��رة يف
تعريف اجل�ه��ات احلكومية باخلدمات
التي يقدمها املركز بالإ�ضافة �إىل عر�ض
م�شاريعها و�أهدافها على اجلمهور ،وذلك
لتوطيد العالقات املهنية وتبادل اخلربات
ب�ين ت��دوي��ر واجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة ون�شر
ثقافة الوعي البيئي بني ك��وادر االر�شاد
ال��زراع��ي ومتكينهم من توعية �أ�صحاب
امل��زارع وامل��زارع�ين .وحر�صت تدوير من

خالل �إقامتها للور�ش التوعوية ملوظفي
اجل �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة ع �ل��ى ن���ش��ر ثقافة
ف��رز النفايات والتخل�ص ال�سليم منها
واملحافظة على بيئة �صحية م�ستدامة،
وذلك متا�شياً مع خطط وتوجهات �إمارة
�أبوظبي وتوا�ؤما مع ا�سرتاتيجية املركز،
حيث قامت تدوير من خالل هذه الور�ش
بالتعريف بكافة اخلدمات التي تقدمها
تدوير .وق�سمت الفعالية التوعوية اىل
ور� �ش �ت�ين ،تخ�ص الأوىل منها اجلهات
احل�ك��وم�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة يف م�ن�ط�ق��ة الظفرة
ح�ي��ث مت ال�ت�ع��ري��ف ب ��دور ت�ل��ك اجلهات
يف ن �� �ش��ر ث �ق��اف��ة ال �ت �ع��ام��ل ال���س�ل�ي��م مع
النفايات ومناق�شة كيفية م�ساهمتها يف
حتقيق ذلك ،بالإ�ضافة اىل �إعطاء نبذة
عن اخلدمات اللوج�ستية التي تقدمها
تدوير يف جمال �إدارة النفايات ومكافحة
افات ال�صحة العامة ،حر�صاً على تن�سيق

ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك ب�ين امل��رك��ز واجلهات
احل �ك��وم �ي��ة خل ��دم ��ة م �ن �ط �ق��ة الظفرة
حتقيقاً للهدف الأك�بر �أال وهو التعامل
ال �� �س �ل �ي��م م ��ع ال �ن �ف��اي��ات ب �� �ش �ك��ل �صحي
وم���س�ت��دام .يف ح�ين رك��ز الق�سم الثاين
على توعية ال �ك��وادر املخت�صة بالإر�شاد
ال ��زراع ��ي يف م��رك��ز خ��دم��ات املزارعني
وج�ه��از ال��رق��اب��ة ال�غ��ذائ�ي��ة  ،ح��ول �أ�س�س
التعامل ال�سليم مع املخلفات الناجتة عن
املزارع ،ليقوموا بدورهم بتوعية �أ�صحاب
امل��زارع وامل��زارع�ين ح��ول ذل��ك من خالل
مل�صقات توعوية مب�سطة مت اعدادها
م��ن ت��دوي��ر لهم ل�ضمان نقل امل�ضمون
التوعوي بطريقة فعالة.
و�أو� �ض��ح امل��دي��ر ال�ع��ام ب��الإن��اب��ة يف تدوير
(م��رك��ز �إدارة ال �ن �ف��اي��ات – �أبوظبي)،
ال ��دك� �ت ��ور �� �س ��امل ال �ك �ع �ب��ي �أن ملتقانا
ال�ت��وع��وي للجهات احلكومية بالظفرة

ي� �ه ��دف ل �ف �ت��ح امل� �ج ��ال �أم � � ��ام اجلمهور
للنقا�ش والتعرف على اخلدمات املتوفرة
واجلهود املبذولة يف جمال �إدارة النفايات
بالإ�ضافة لأهمية دورهم يف التعاون مع

امل��رك��ز ع�ل��ى تقليل الب�صمة الكربونية
وحتقيق اال�ستدامة البيئية ،متا�شياً مع
خطط وتوجهات �إم��ارة �أبوظبي ور�ؤية
الإمارات .2021

�شهد معر�ض “ ”740لدعم امل�شاريع الوطنية ال�شبابية الذي نظمه مركز �شباب
عجمان �إقبا ًال كبرياً من قبل ال��زوار حيث �شهد م�شاركة  25م�شروعاً متنوعاً
بني الألب�سة والإك�س�سوارات والعطور وم�ستح�ضرات التجميل بالإ�ضافة �إىل
امل�أكوالت العربية والغربية .وقال �أحمد الرئي�سي ،مدير مركز �شباب عجمان،
�إن املعر�ض حقق هدفه بدعم ال�شباب وحتفيزهم على موا�صلة م�شوار الطموح
الذي تكلل ب�أفكارهم النرية فيما قالت مريا النعيمي ،رئي�سة اللجنة املنظمة
للمعر�ض �أن املعر�ض �سيكون نقطة انطالق �إىل معار�ض �أخرى يف امل�ستقبل.

«�إيكر�س  »2018ينطلق  21مار�س

•• ال�شارقة -وام:

ي�سلط معر�ض اال�ستثمار العقاري “ايكر�س”  2018يف ن�سخته اخلام�سة
..ال���ض��وء على النه�ضة العمرانية ال�ك�برى ال�ت��ي ت�شهدها ام ��ارة ال�شارقة
والفر�ص اال�ستثمارية العديدة التي تزخر بها يف هذا القطاع احليوي الذي
يعد �أح��د �أك�ثر القطاعات فعالية يف ال��دول��ة بالإ�ضافة �إىل دع��م العاملني
يف القطاع ال�ع�ق��اري وال�ق�ط��اع��ات االخ��رى املرتبطة ب��ه م��ن خ�لال الرتويج
للم�شاريع العقارية وجذب امل�ستثمرين من الدولة وخارجها لالطالع على
�آخ��ر م�ستجدات القطاع العقاري يف ال�شارقة والفر�ص اال�ستثمارية التي
يوفرها واحلوافز التي تقدمها االم��ارة لهذا القطاع الهام وعر�ض الفر�ص
اال�ستثمارية �أم��ام امل��واط�ن�ين واملقيمني يف الإم� ��ارات .و�أع�ل�ن��ت غرفة جتارة
و�صناعة ال�شارقة ودائرة الت�سجيل العقاري وجمموعة عمل قطاع العقارات
يف ال�شارقة عن اكتمال كافة اال�ستعدادات لأط�لاق الن�سخة اخلام�سة من
“ايكر�س” .. 2018ال��ذي تقام فعالياته حتت رعاية �سمو ال�شيخ �سلطان
بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة وي�ست�ضيفه
مركز اك�سبو ال�شارقة خ�لال الفرتة  23-21مار�س اجل��اري .وق��ال �سعيد
غ��امن ال���س��وي��دي رئي�س اللجنة التمثيلية ملجموعة عمل ق�ط��اع العقارات
العاملة حتت مظلة غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة ان عدد ال�شركات امل�شاركة
يف الدورة اجلديدة للمعر�ض ارتفع بن�سبة  50باملائة مقارنة بالدورة املا�ضية
 ..متوقعاً ان ي�ستقطب املعر�ض العديد من امل�ستثمرين خا�صة ان عددا من
املطورين �سيقدمون ا�سعاراً خا�صة خالل املعر�ض .ولفت ال�سويدي اىل ان
ال��دورة اجلديدة ملعر�ض اال�ستثمار العقاري �ستتيح الفر�صة لعقد عدد من
ور�ش العمل والندوات واجلل�سات احلوارية �أثناء املعر�ض يقدمها ويحا�ضر بها
عدد من ر�ؤ�ساء الدوائر املعنية ومدراء بع�ض ال�شركات الرائدة يف اال�ستثمار
والتطوير العقاري يف الإمارة بالتعاون مع دائرة الت�سجيل العقاري بال�شارقة
وجمموعة عمل قطاع العقارات .ونوه �سعيد غامن ال�سويدي بالدور الكبري
ال��ذي تقوم به غرفة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة ودائ��رة الت�سجيل العقاري يف
التعريف بفر�ص اال�ستثمار يف الإمارة على كافة امل�ستويات ويف خمتلف املحافل
الإقليمية وال��دول�ي��ة  ..وي�ستهدف “ايكر�س �� ”2018ش��رك��ات التطوير
العقاري وامل�ق��اوالت وم��واد البناء والإن�شاء ،والوكالء والو�سطاء العقاريني
والبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية و�شركات خدمات الت�صميم املعماري والت�صميم
ال��داخ�ل��ي وامل��ؤ��س���س��ات احلكومية املعنية ب��ال���ش��أن ال�ع�ق��اري وك��ذل��ك �شركات
الت�أمني واال�ست�شارات القانونية وخدمات �إدارة العقارات وم�لاك العقارات
و�شركات اخلدمات الهند�سية و�شركات �إدارة امل�شاريع.
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعالن للح�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يف الدعوى رقم  2017/876جتاري (جزئي)
�إعالنكم بورود تقرير اخلربة  -بوا�سطة الن�شر

بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية
اىل املدعى عليه  /عامل ت�شابال  -ذ م م وميثلها  /حممد امني ت�شابال  ،جن�سيته /
اقام املدعي  /قا�سم حممد قا�سم  -ا�سرتاليا اجلن�سية  ،جن�سيته  /ا�سرتاليا
عنوانه  /مكتب الريامي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية الكائن ب�إمارة دبي  -طريق ال�شيخ
زايد  -تيكوم  -مبنى ال�شعفار  - 1مكتب رقم 2408
الدعوى برقم ( 2017/876/جتاري جزئي)  -عجمان
ومو�ضوعها  :املطالبة مببلغ  228046.28درهم
فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وذلك يف ال�ساعة  8.30من يوم � 19شهر مار�س ل�سنة  2018م  -وذلك يف النظر يف الدعوى بو�صفك
مدعي عليه  -حرر بتاريخ 2018/2/28
مكتب �إدارة الدعوى

دولة االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/7622مطالبات ب�سيطة

املرفوعة من املدعي  /م�ؤ�س�سة اجرة ال�شارقة  -ذ م م
اىل املدعي عليه � /شهزاد علي جولزار احمد
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  -:بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعية مبلغ
وقدره  2900درهم (الفي وت�سعمائة درهم) والزامه بالر�سوم وامل�صروفات  ،ومبلغ
 300درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت فيما زاد عن ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن،
وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�شار اليه و�ستتخذ بحقكم
االيجراءات القانونية لتنفيذه �ضدكم.
مكتب �إدارة الدعوى

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

24
�إعالن بالن�شر
العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
يف الدعوى  2017/2340جتاري كلي
املدعي عليها � /شركة نيو بوي ال�سعودية للتجارة املحدودة
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �ضدكم من قبل املدعي  /بنك ابوظبي التجاري فرع
�أمام حماكم دبي و�أنه مت تعيينا خبريا م�صرفيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�صادر
بالدعوى �أعاله ف�إننا ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة بالدعوى وذلك يوم االثنني املوافق
 2018/3/19يف متام الواحدة ظهرا مبقر مكتبنا انرتا لال�ست�شارات املالية وذلك بالعنوان
التايل  :دبي  -حمي�صنة � - 4شارع بريوت  -بناية امليزان  -الطابق الثالث  -مكتب 303
مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري تليفون
 ، 042206899 :فاك�س  042206877 :يرجى االطالع و �إح�ضار كافة ما لديكم من م�ستندات
واحلر�ص على احل�ضور يف املوعد اق�صاه.

�إعالن بالن�شر

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/7592مطالبات ب�سيطة
املرفوعة من املدعي  /م�ؤ�س�سة اجرة ال�شارقة  -ذ م م
اىل املدعي عليه  /حممد �ساجد نظري ح�سني
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  -:بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي للمدعية مبلغ
قدره  4910درهم (اربعة االف وت�سعمائة وع�شرة دراهم) والزام املدعية واملدعي عليها
باملنا�سب بالر�سوم وامل�صروفات والزام املدعي عليه مببلغ  200درهم مقابل اتعاب
املحاماة  ،ورف�ضت فيما زاد عن ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ،
وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�شار اليه و�ستتخذ بحقكم االيجراءات
القانونية لتنفيذه �ضدكم.
مكتب �إدارة الدعوى

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12274بتاريخ 2018/3/14

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14

مذكرة االعالن املدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى  2017/3850جتاري جزئي
ال�سادة املدعي عليهما � -1 /سري مارك ملواد البناء � -ش ذ م م
 -2باال�سوبرامانيان �سرينفا�سان (ب�صفته الكفيل ال�شخ�صي �سري مارك ملواد البناء  -ذ م م )
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �ضدكم من قبل املدعي � /شركة اخلليج للتمويل � -ش م خ  -فرع ل�شركة
�أمام حماكم دبي و�أنه مت تعيينا خبريا ح�سابيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�صادر به ف�إننا ندعوكم
حل�ضور اجتماع خربة وذلك يوم االحد املوافق  2018/3/18يف متام ال�ساعة احلادية ع�شر ظرها ،
مبقر مكتبنا انرتا لال�ست�شارات املالية  ،ذلك بالعنوان التايل  :دبي  -حمي�صنة � -شارع بريوت  -بناية
امليزان  -الطابق الثالث  -مكتب  303مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات  -وبذات البناية
يوجد بنك دبي التجاري تليفون  ، 042206899 :فاك�س  042206877 :يرجى االطالع و �إح�ضار كافة
ما لديكم من م�ستندات مرتجمة اىل العربية واحلر�ص على احل�ضور يف املوعد اق�صاه.

لذا فانتم مكلفون باحل�ضور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  ،باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف
واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة

اخلبري املحا�سبي وامل�صريف
د .علي را�شد الكيتوب

ق�سم الق�ضايا العمالية

اخلبري املحا�سبي وامل�صريف
د .علي را�شد الكيتوب

دولة االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

حماكم دبي

اىل املدعي عليه /اليا�سر لالعمال الفنية � -ش ذ م م
نعلنكم ب�أن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة �أدناه وحددت املحكمة
لها جل�سة بتاريخ  2018/3/20يف ال�ساعة � 11.00صباحا
مبلغ املطالبة
ا�سم املدعي
رقم الق�ضية
م
 1عمايل جزئي  261/2018حممد رم�ضان ابراهيم �ضمراين  5767درهم  +تذكرة العودة
 2عمايل جزئي � 258/2018سامح عبداحلميد عبدالرحيم عطيه  5853درهم  +تذكرة العودة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14

اخطار بالن�شر يف الق�ضية التنفيذية 2016/2015

اعالن للح�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يف الدعوى رقم  2017/860مدين (جزئي)
�إعالنكم بورود التقرير  -بوا�سطة الن�شر
بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية
اىل املدعى عليه  /عامل ت�شابال  -ذ م م وميثلها  /حممد امني ت�شابال  ،جن�سيته /
اقام املدعي /قا�سم الطاف  ،ن�سيمة �شاندالي  ،اجلن�سية  ،ا�سرتاليا  ،ا�سرتاليا
عنوانه  /مكتب الريامي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية الكائن ب�إمارة دبي  -طريق ال�شيخ زايد  -تيكوم
 مبنى ال�شعفار  - 1مكتب رقم  ، 2408مكتب الريامي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية الكائن ب�إمارة دبي -طريق ال�شيخ زايد  -تيكوم  -مبنى ال�شعفار  - 1مكتب رقم 2408
الدعوى برقم ( 2017/860/مدين (جزئي)  -عجمان
ومو�ضوعها  :املطالبة مببلغ  192.049.95درهم
فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف
ال�ساعة  8.30من يوم � 20شهر مار�س ل�سنة  2018م  -وذلك يف النظر يف الدعوى بو�صفك مدعي عليه  -حرر
بتاريخ 2018/3/6

�إىل املحكوم عليه  /احمد �سامل �سعيد حمد املهري
ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية قد �أ�صدرت بحقك
حكما يف الدعوى رقم  2015/1778مدين (كلي)  -يق�ضى ب�إلزامك بدفع مبلغ
وق��دره ( )1176200دره��م �شامال الر�سوم وامل�صاريف  ,وحيث ان املحكوم له /
بنك االحتاد الوطني  -قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل التنفيذ حتت رقم
 2016/2015لذا �أنت مكلف ب�سداد املبلغ املحكوم به خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر االخطار ويف حال تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات
القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ح�سب اال�صول.
قلم التنفيذ املدين  -بدار الق�ضاء عجمان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

مكتب �إدارة الدعوى

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
ق�سم التنفيذ
اخطار دفع بالن�شر يف الق�ضية التنفيذية  2616ل�سنة 2017
اىل املحكوم عليه  /مالك نواز اخرت بن مالك غالم
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدارية قد ا�صدرت بحقكم
حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره ( )30598درهم  ،باال�ضافة اىل الفائدة القانونية
بواقع  % 5من تاريخ  2015/7/21حتى ال�سداد التام.
ل�صالح املحكوم له  /بنك ام القيوين الوطني
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�شار اليه اعاله،
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل  15يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر ويف
حال تخلفك عن احل�ضور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�شر النظر
الق�ضية يف غيابك

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
ق�سم التنفيذ
اخطار دفع بالن�شر يف الق�ضية التنفيذية  2728ل�سنة 2017
اىل املحكوم عليه  /علياء �سامل علي الزد جايل
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدارية قد ا�صدرت بحقكم
حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره ( )137799درهم  ،باال�ضافة اىل الفائدة القانونية
بواقع  % 5من تاريخ  2016/6/19حتى ال�سداد التام.
ل�صالح املحكوم له  /بنك ام القيوين الوطني � -ش م ع
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�شار اليه اعاله،
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل  15يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر ويف
حال تخلفك عن احل�ضور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�شر النظر
الق�ضية يف غيابك

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
ق�سم التنفيذ
اخطار دفع بالن�شر يف الق�ضية التنفيذية  89ل�سنة 2018
اىل املحكوم عليه  /انور ا�سماعيل حممد احمد الزرعوين
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدارية قد ا�صدرت بحقكم
حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره ( )26579درهم  ،باال�ضافة اىل الفائدة القانونية
بواقع  %4من تاريخ  2015/11/25حتى ال�سداد التام.
ل�صالح املحكوم له  /بنك ام القيوين الوطني � -ش م ع
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�شار اليه اعاله،
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل  15يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر ويف
حال تخلفك عن احل�ضور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�شر النظر
الق�ضية يف غيابك

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
ق�سم التنفيذ  -اخطار بالن�شر
اخطار دفع بالن�شر يف الق�ضية التنفيذية  3057ل�سنة 2017
اىل امل�ح�ك��وم عليهم -1/اطل�س اخلليج للمالحة وامل �ق��اوالت االلكرتوميكانيكية
البحرية  -ذ م م � -2أنور �إ�سماعيل حممد احمد الزرعوين  -3جالني اوهارا
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدارية قد ا�صدرت بحقكم
حكما بتاريخ  2016/4/30يف الق�ضية رقم  284ل�سنة  2016مدين جزئي بالزامكم
بدفع مبلغ وقدره ( )349594درهم
ل�صالح املحكوم له  /بنك ام القيوين الوطني � -ش م ع
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�شار اليه اعاله،
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل  15يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر ويف
حال تخلفك عن احل�ضور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�شر النظر
الق�ضية يف غيابك

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

عن رئي�س مكتب �إدارة التنفيذ

حماكم دبي

عن رئي�س مكتب �إدارة التنفيذ

حماكم دبي

عن رئي�س مكتب �إدارة التنفيذ

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/467مدين جزئي
اىل املدعي عليه  -1 /اميان ح�سن ح�سن همايون خان  -2ح�سن همايون خان همايون
�سعيد خ��ان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /م�ست�شفى ا�سرت (ف��رع من ا�سرت
دي ام هيلث كري � -ش م ح (فرع دبي ) قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل فيما بينهما بان ي�ؤدوا للمدعية مبلغ وقدره
( 180322درهم) مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2018/3/19
ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch2.D.18لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/4270جتاري جزئي

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/9889عمايل جزئي

حماكم دبي

اىل املدعي عليه -1 /فاطمة الزهراء ادري�س ازمي جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /ال�شرق االو�سط لو�ساطة الت�أمني وميثله  /ر�ؤي��ا عبداهلل حممد
العو�ضي قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها
مببلغ وقدره ( 37.000درهم) والر�سوم وامل�صاريف وتعاب املحاماة والفائدة %9
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االثنني
املوافق  2018/3/26ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.13لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املحكوم عليه -1/نياز حممد لالعمال الكهروميكانيكية� -ش ذ م م جمهول
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/1/8يف
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /فرهاد ح�سني احمد ح�سني بالزام املدعي عليها
بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ  4915درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما
مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �صاحب عمل �آخر والزمتها باملنا�سب من
امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه فيها ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

مدير مكتب �إدارة التنفيذ

رئي�س الق�سم

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
ق�سم التنفيذ
اخطار دفع بالن�شر يف الق�ضية التنفيذية  2729ل�سنة 2017
اىل املحكوم عليه  /حممد مو�سى حممد خدام مبارك الكندي
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدارية قد ا�صدرت بحقكم
حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره ( )602955درهم  ،باال�ضافة اىل الفائدة القانونية
بواقع  % 5من تاريخ  2016/11/19حتى ال�سداد التام.
ل�صالح املحكوم له  /بنك ام القيوين الوطني � -ش م ع
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�شار اليه اعاله،
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل  15يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر ويف
حال تخلفك عن احل�ضور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�شر النظر
الق�ضية يف غيابك
عن رئي�س مكتب �إدارة التنفيذ

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2017/238تنفيذ عقاري

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعالن بيع عقار بالن�شر للمنفذ �ضده
فى الدعوى رقم  2017/238تنفيذ عقاري

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعالن بيع عقار بالن�شر-للمنفذ �ضده
فى الدعوى رقم  2016/675تنفيذ عقاري

مذكرة اعادة الإعالن املدعى عليه بالن�شر

اىل املدعي عليه /م�ؤ�س�سة �شمو�س امل�ستقبل ملقاوالت البناء
نعلنكم ب�أن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة �أدناه وحددت املحكمة
لها جل�سة بتاريخ  ، 2018/3/20يف ال�ساعة � 11.00صباحا
م
مبلغ املطالبة
ا�سم املدعي
رقم الق�ضية
 17457درهم  +تذكرة العودة
حممد ال�سيد عبدالاله
 173/2018 1عمايل جزئي
 16555درهم  +تذكرة العودة
م�ؤمن لطفي علي ابراهيم
 179/2018 2عمايل جزئي
 8333درهم  +تذكرة العودة
ل�ؤي حممد عبدالعزيز عبداهلل
 181/2018 3عمايل جزئي
 16949درهم  +تذكرة العودة
خالد خلف توفيق ثابت
 183/2018 4عمايل جزئي
لذا فانتم مكلفون باحل�ضور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اي��ام على االق��ل  ،باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف
واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة
ق�سم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

طالب التنفيذ :بنك اخليج الأول  -فرع دبي
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -املرقبات � -شارع ابوبكر ال�صديق
املنفذ �ضده  :عمرو بدير عو�ض رم�ضان  ،وعنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -منقطة بور�سعيد  -يعلن علىمقر عمله � ،شركة
الدولية لالجهزة االلكرتونية  -بناية االحتاد  -الطابق رقم  8مكتب رقم  ، 807خلف ديرة � -سيتي �سنرت
انه يف يوم االربعاء املوافق  2017/3/21ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى
بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
( )www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية
لر�سوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة
املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 5رقم االر�ض :
 - 394امل�ساحة  560.86 :مرتمربع واملقدرة قيمتها بـــ ( 3.200.000.00درهم)  ،يباع العلى عطاء.
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

طالب التنفيذ :بنك اخليج الأول  -فرع دبي
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -املرقبات � -شارع ابوبكر ال�صديق
املنفذ �ضده  :عمرو بدير عو�ض رم�ضان  ،وعنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -منقطة بور�سعيد  -يعلن علىمقر عمله � ،شركة
الدولية لالجهزة االلكرتونية  -بناية االحتاد  -الطابق رقم  8مكتب رقم  ، 807خلف ديرة � -سيتي �سنرت
انه يف يوم االربعاء املوافق  2017/3/21ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى
بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
( )www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية
لر�سوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة
املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 5رقم االر�ض :
 - 394امل�ساحة  560.86 :مرتمربع واملقدرة قيمتها بـــ ( 3.200.000.00درهم)  ،يباع العلى عطاء.
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

طالب التنفيذ :م�صرف الإمارات اال�سالمي � -ش م ع
عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -مدينة دبي الطبية  -مبنى رقم  - 16الطابق الثالث
املنفذ �ضده  :رجنيف �سينك اناند  -عنوانه � :إمارة دبي  -مدينة دبي  ،بردبي � -شارع املنخول  -مركز العني � -شقة رقم
( )414بجوار ا�سبين�س  -بالقرب من مركز اخلليج
انه يف يوم االربعاء املوافق  2018/3/21ال�ساعة  5.00م�ساءا ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى
بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
( )www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية
لر�سوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة
املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  :عبارة عن ار�ض وما عليها من بناء مبنطقة وادي ال�صفا  2رقم االر�ض  1360رقم
البلدية  - 643-8406امل�ساحة  540.14 :مرت مربع  -التقييم  4.500.000.00 :درهم.
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/9236عمايل جزئي

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/9312عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه -1/ينغ ومبني كونرتولز  -م م ح جمهول حمل االقامة نعلنكم بان
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/1/2يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
تا�سري �أح�م��د راجن��رز ب��ال��زام امل��دع��ي عليها ب��ان ت ��ؤدي للمدعي مبلغ ( )315.933درهم
(ثالثمائة وخم�سة ع�شر الف وت�سعمائة وثالثة وثالثون درهم) والفائدة القانونية عنه
بواقع  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية لل�سداد التام عدا الف�صل التع�سفي فمن �صريورة
احلكم نهائيا والزمتها باملنا�سب من امل�صروفات ومبلغ خم�سة االف درهم مقابل اتعاب
املحاماة ورف�ضت ما ع��دا ذل��ك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/106تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �ضده� -1/شركة بالنتي�شن هولدينجز  -م ح ( ذ م م) جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ/عزت عزت حممد جعفر وميثله  /حبيب حممد �شريف عبداهلل
امل�لا  -نعلنكم باحلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  2013/723ع�ق��اري كلي ي��وم االربعاء
ب�ت��اري��خ  2016/3/9باعتباره �سندا تنفيذيا وذل��ك -1ب��ال��زام�ك��م ب���س��داد مبلغ وقدره
( )10850025.20دره��م والفائدة القانونية بواقع  %9حتى متام ال�سداد وت�سليمه اىل
طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة خالل  15يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن -2 .بف�سخ
العقد �سند الدعوى امل�ؤرخ  2005/11/15املربم بني املدعي عليها االوىل واملدعي عن عقار
التداعي .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

اىل املدعى عليه� -1/أب��ازر يو�سف نا�صر م��دين جمهول حمل االقامة مبا �أن
املدعي/فالرتان�س خلدمات وانظمة املوا�صالت � -ش ذ م م وميثله  /عبداهلل
مبارك حممد حوفان املن�صوري  -قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 10000درهم) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى
( )MB176134381AE/2017وح ��ددت لها جل�سة ي��وم االث�ن�ين املوافق
 2018/3/19ال�ساعة � 9.30صباحا بالقاعة  Ch.1.B.10 :لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

اىل املدعي عليه /الليوان للخدمات الفنية � -ش ذ م م
نعلنكم ب�أن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة �أدناه وحددت املحكمة
لها جل�سة  2018/3/21ال�ساعة 8.30
م
مبلغ املطالبة
ا�سم املدعي
رقم الق�ضية
 12685درهم  +تذكرة العودة
فاروق ح�سن هاران علي
 1985/2018 1عمايل جزئي
فاروق مياه نور مياه
 1986/2018 2عمايل جزئي
 14575درهم  +تذكرة العودة
 1987/2018 3عمايل جزئي هاردان راجبون�شي داني�ش رابجون�شي  12797درهم  +تذكرة العودة
 1988/2018 4عمايل جزئي حممد جاهنجري عالم حممد كوربان علي  14405درهم  +تذكرة العودة
لذا فانتم مكلفون باحل�ضور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على االقل  ،ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون
مبثابة ح�ضوري باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف.
ق�سم الق�ضايا العمالية

25
حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
�إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2018/1344عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /عر�سا كوناين للنقليات �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /حممد ب�شري حممد علي قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 71106دره��م) وتذكرة ع��ودة مببلغ ( )2000درهم
والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB180057142AE:وحددت لها جل�سة
يوم االحد املوافق  2018/3/18ال�ساعة � 09.30ص بالقاعة رقم ch1.B.10:لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ,ويف حالة تخلفك ف�أن
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

يف الدعوى  2018/2498عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /ن�سور البحر خلدمات احلرا�سة �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /عبد احلنان موالنا عبداجلليل قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 39556درهم) وتذكرة عودة مببلغ ()2000
درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB180721688AE:وحددت لها
جل�سة يوم االحد املوافق  2018/3/25ال�ساعة � 08.30ص بالقاعةch2.E.22:
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3322عمايل جزئي
اىل املدعي عليه-1/نور املطينه لنقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة ���ش.ذ.م.م جمهول
حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي/مب�شر ي��ار حممد ح�سني قد اق��ام ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله
وعليه نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت ب�ت��اري��خ 2018/1/31:احلكم التمهيدي التايل:حكمت
املحكمة ومبثابة احل�ضوري وقبل الف�صل يف املو�ضوع باحالة الدعوى اىل التحقيق لكي
يثبت املدعي بكافة طرق االثبات مبا فيها البينة وقرائن االحوال قيمة االجر املتفق عليه
وانه حتمل م�صروفات االقامة وال�ضمان البنكي وقيمة ما حتمله و�صرحت للمدعي عليها
بالنفي بذات الطرق وحددت للتحقيق جل�سة يوم االحد امل��واف��ق 2018/3/18:ال�ساعة10:
�صباحا مبكتب القا�ضي على ان ينتهي يف ذات اجلل�سة وعلى اخل�صوم اح�ضار �شهودهم لهذه
اجلل�سة وابقت الف�صل يف امل�صروفات وعلى املدعي اعالن املدعي عليها باحلكم التمهيدي
واجلل�سة بالن�شر ,وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االحد 2018/3/18:ال�ساعة.:

يف الدعوى  2018/449عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1 /جولد �ستار مارك خلدمات ال�شحن ���ش.ذ.م.م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم�م��د ي��ا��س�ين ر��ض��ا حم�م��د ح�سني ق��د �أقام
عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا (17287
دره � ��م) وت ��ذك ��رة ع� ��ودة مب�ب�ل��غ ( )2000دره� ��م وال��ر� �س��وم وامل �� �ص��اري��ف رقم
ال�شكوى MB990878501AE:وح� ��ددت ل�ه��ا جل�سة ي ��وم الثالثاء
املوافق  2018/3/27ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة ch1.A.2:لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/1092عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه -1 /ال�ف�ج��ر البا�سم ل�لاع�م��ال الفنية � � ��ش.ذ.م.م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ول�ي��د حممد ا�سماعيل عبداحلافظ ق��د �أقام
عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا (27848
دره � ��م) وت ��ذك ��رة ع� ��ودة مب�ب�ل��غ ( )2000دره� ��م وال��ر� �س��وم وامل �� �ص��اري��ف رقم
ال�شكوى MB991093465AE:وح ��ددت ل�ه��ا جل�سة ي��وم اخلمي�س
املوافق  2018/3/29ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة ch1.A.1:لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

اىل املحكوم عليه -1/مهند جميل ح�سن عوي�س جمهول حمل االقامة نعلنكم
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/12/25يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح/لو�سي كالير وود بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ
(مائتي الف درهم) وفائدة بن�سبة  %9من تاريخ املطالبة يف 2017/4/26:حتى
ال�سداد التام والزمته بامل�صاريف خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  .حكما
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خ�لال ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

يف الدعوى  2018/476مدين جزئي
اىل املدعي عليه�/شركة غ��االردو رينت ك��ار م.د.د���.س  -2ثامر م�صطفى حممد العثمان
ب�صفته مدير �شركة غاالردو رينت ايه كار م.د.د�.س جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
�شركة خيول لت�أجري ال�سيارات � ��ش.ذ.م.م وميثله:احمد علي مفتاح �صالح الزعابي قد
�أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامم مببلغ وقدره
( )150000والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ اقامة الدعوى
وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2018/3/19:ال�ساعة�08:30:ص
بالقاعة ch.2.D.18:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س الق�سم

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/6439عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه� -1/ستار اوت دور للدعاية واالع�ل�ان � ��ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/1/9يف الدعوى
املذكورة اعاله ل�صالح�/شاما بروين حممد مرت�ضى خان بحكمت املحكمة مبثابة
احل�ضوري بالزام املدعي عليها ب��ان ت ��ؤدي للمدعي مبلغ ( )31822دره��م وتذكرة
ع��ودة اىل وطنها عينا او ما يقابلها ما مل تكن قد التحقت بخدمة �صاحب عمل
اخر والزمتها امل�صروفات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/10484عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه -1/كافية ريرتو جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/1/17يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح�/شعبان
علي عبداحلليم �سعداوي بالزام املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعي مبلغ ()29.669
درهم وتذكرة العودة اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل
يلتحق املدعي بالعمل لدى رب عمل اخر عند تنفيذ احلكم وباملنا�سب من امل�صروفات
واعفت املدعي من ن�صيبه منها  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1833ا�ستئناف جتاري

يف الدعوى  2018/1976عمايل جزئي

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /االن �سوران�سون ب�صفته مدير و�شريك يف �شركة
النيل لل�صرافه  -فرع دبي جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /النيل
لل�صرافة  -فرع دبي (�شركة تو�صية ب�سيطة) قد ا�ست�أنف القرار /احلكم
ال�صادر بالدعوى رقم  2016/1111جتاري كلي بتاريخ2017/9/26:
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2018/3/25ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رق��م  ch2.E.23وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل��دع��ي ع�ل�ي��ه � �-1 /ش��رك��ة ام ت��ي ا� ��س ت��ي اي ال اي ل�لات �� �ص��االت ذ.م.م
جم �ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ع �� �ص��ام رج ��ب ال���ش��ام��ي حم�م��د قد
�أق� ��ام ع�ل�ي��ك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة مب�ستحقات ع�م��ال�ي��ة وقدرها
( 36000دره��م) وتذكرة عودة مببلغ ( )2000درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم
ال�شكوى MB991367445AE:وح ��ددت ل�ه��ا جل�سة ي��وم اخلمي�س
املوافق  2018/3/22ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة ch1.A.1:لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

رئي�س الق�سم

يف الدعوى  2018/161جتاري كلي

يف الدعوى  2018/611جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/من�صور خود جا�سته جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م) االمارات وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم
اجلرمن قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره
( )677.409.55دره��م وبالر�سوم وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة والفائدة %12
م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وح�ت��ى ال���س��داد ال�ت��ام .وح ��ددت لها جل�سة ي��وم االحد
امل ��واف ��ق 2018/3/25:ال���س��اع��ة���09:30:ص بالقاعة ch.1.C.15:ل��ذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

اىل املدعي عليه/حممد ديدار العلم جهانكيري جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي/ن�صري توندانتافيدا كانيان كاندي كاندي قد �أقام عليك
ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��اخ��راج �شريك وال��ر��س��وم وامل�صاريف.
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2018/3/29:ال�ساعة�08:30:ص
بالقاعة ch.1.C.14:ل��ذا ف ��أن��ت مكلف ب��احل���ض��ور �أو م��ن ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

دعوة حل�ضور
االجتماع الأول للخربة
العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
يف الدعوى  2017/6265جتاري كلي  -ال�شارقة
امل�ست�أنف �ضده  /بنك بارودا
املعلن اليه /
املدعي عليها الرابعة � /سوربة غويل
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�شارقة املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد
حددنا يوم االثنني املوافق  2018/3/19يف متام ال�ساعة احلادية ع�شر ون�صف �صباحا لعقد
االجتماع الأول للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف  :مكتب ال�شارد  -دبي  ،ديرة � ،شارع املطار
 ،مبنى الفجر للأعمال  ،مكتب رقم  ، 119مقابل �شركة �أرامك�س للربيد ال�سريع  -لذا يطلب
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع �إح�ضار كافة امل�ستندات املتعلقة
بالدعوى  ،وعليكم مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�ش�أن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات
تنفيذ امل�أمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها.
اخلبري � /سعيد حممد ال�شارد الفال�سي
رقم القيد بوزارة العدل 449

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12274بتاريخ 2018/3/14

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/488تنفيذ جتاري

اىل املنفذ ��ض��ده -1/ج��ورج يوري�س بريك�س جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ/بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع وميثله /
حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  -قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ()563272.44
دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

رئي�س الق�سم

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

حماكم دبي

يف الدعوى  2018/408جتاري جزئي

حماكم دبي

اىل املدعي عليه -1 /بر�ستيج تيم للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /مق�صود ح�سني حممود ح�سني قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 42448درهم) وتذكرة عودة مببلغ ()2000
درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB180371938AE:وحددت لها
جل�سة يوم االحد املوافق  2018/3/18ال�ساعة � 09.30ص بالقاعةch1.B.10:
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

اىل امل��دع��ي عليه/كوالمو الت�ي��ل حممد علي جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
امل��دع��ي/ف��ا��س��ت �ستي ل�ت��أج�ير ال���س�ي��ارات � � ��ش.ذ.م.م ق��د �أق ��ام عليك الدعوى
وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي ع�ل�ي��ه مب�ب�ل��غ وق� ��دره ( )11440درهم
والر�سوم وامل�صاريف .وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء املوافق2018/3/27:
ال�ساعة�08:30:ص بالقاعة ch.1.C.13:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

رئي�س الق�سم

يف الدعوى  2018/1386عمايل جزئي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/11111عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه -1/فورت�س ات�ش ا�س اي للتدريب على اجراءات ال�سالمه املهنية
�ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ
 2018/2/22يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/بري حممد �سلطان �سلطان بالزام
املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعي مبلغ ( )52400دره��م وبتذكرة ع��ودة اىل موطنه
على الدرجة ال�سياحية عيننا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر
والزمت املدعي عليها باملنا�سب من الر�سوم وامل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه
منها ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

يف الدعوى  2017/11408عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /جنوم االبداع لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /لظيم ملعى فخرى خمائيل قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 16129درهم) وتذكرة عودة مببلغ ()2000
درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB177960453AE:وحددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/4/3ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة رقمch1.A.2:
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل ,ويف حالة
تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
�إعادة اعالن بالن�شر

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1412مدين جزئي

يف الدعوى  2018/1947عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /ن�سور البحر خلدمات احلرا�سة � ��ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /ح�سن مياه عبداجلليل قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 47970درهم) وتذكرة عودة مببلغ ()2000
درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB180475441AE:وحددت لها
جل�سة يوم االحد املوافق  2018/3/25ال�ساعة � 09.30ص بالقاعةch1.B.10:
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/12587عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه� -1/شركة كومودور للمقاوالت ذ.م.م  -فرع دبي جمهول حمل
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/1/30يف الدعوى
املذكورة اعاله ل�صالح/حممد �شاه مري اكرب يون�س بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي
للمدعي مبلغ ( )17780دره��م وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق
بخدمة �صاحب عمل اخ��ر عند تنفيذ احلكم وباملنا�سب من الر�سوم وامل�صروفات
ورف�ضت عدا ذلك من طلبات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
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حماكم دبي االبتدائية
العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1249جتاري كلي

اىل املدعي عليه-1/امتك انرتنا�شيونال للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م  -2ف��روزان احمد خزائني
-3روى خزائني  -4كومى تريدينغ م.م.ح  -5علي ا�صغر ح�سني حممدي جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي/بنك �صادرات اي��ران (الفرع الرئي�سي) قد اق��ام الدعوى املذكورة اع�لاه وعليه
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2018/2/28:احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة وقبل
الف�صل يف امل��و��ض��وع ب�ن��دب اخل�ب�ير امل�صريف املخت�ص �صاحب ال��دور ب��اجل��دول وت�ك��ون مهمته
كاالتي:االطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه اخل�صوم واالنتقال اىل
مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم االم��ر واالط�لاع على املرا�سالت الورقية وااللكرتونية ان
وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية وااللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها ع�شرون
ال��ف دره��م كامانة على ذم��ة ح�ساب وم�صروفات اخلبري واتعابه وال��زم��ت املدعي ب�سدادها يف
خزانة املحكمة ,وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االربعاء 2018/4/25:ال�ساعة� 09:30:صباحا يف
القاعة.ch2.E.22:
رئي�س الق�سم

العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/3308جتاري جزئي
اىل اخل�صم امل��دخ��ل/ران�ي��ة بنت املن�صف جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان املدعي/امين
حممد علي حممد احللي قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهما االول
والثاين بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهما بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ وقدره ()300.000
دره��م وال�ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %12م��ن ت��اري��خ ا�ستحقاق ال�شيك امل�ق��دم بالدعوى
وحتى متام ال�سداد التام والزمتهما واخل�صمني املدخلني بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د امل��واف��ق 2018/3/25:ال�ساعة�08:30:ص
بالقاعة ch.1.C.12:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12274بتاريخ 2018/3/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2016/1123جتاري كلي
اىل املحكوم ع�ل�ي��ه -1/مطعم ق�شقايى � ��ش.ذ.م.م جمهول حم��ل االق��ام��ة نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت
بجل�ستها امل�ن�ع�ق��دة ب�ت��اري��خ  2017/5/29يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع�ل�اه ل�صالح/بنك � �ص��ادرات ايران
اوال:بالزام املدعي عليهم االوىل والثاين والثالثة والرابعة بالت�ضامن والتكافل بان ي�ؤدوا للمدعي مبلغ
( )76.723.095.96درهم والفوائد القانونية بواقع  %9من تاريخ قيد النزاع يف 2016/4/7:وحتى ال�سداد
التام  -ثانيا:الزام املدعي عليهما اخلام�سة وال�ساد�س باملديونية �سالفة البيان بالت�ضامن مع املدعي
عليها االوىل يف حدود مبلغ ( )5.800.000درهم  -ثالثا:الزام املدعي عليهما ال�سابعة والثامن باملديونية
�سالفة البيان بالت�ضامن مع املدعي عليها االوىل يف حدود مبلغ ( )4.200.000درهم  -رابعا:الزام املدعي
عليهما التا�سعة والعا�شر باملديونية �سالفة البيان بالت�ضامن مع املدعي عليها االوىل يف حدود مبلغ
( )1.000.000دره��م  -خام�سا:الزام املدعي عليهم امل�صاريف ومبلغ الف دره��م مقابل اتعاب املحاماة
 .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا
االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
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ك�ضيف �شرف

الإمارات ت�ستعد للم�شاركة يف معر�ض
الريا�ض الدويل للكتاب 2018
•• �أبوظبي-الفجر:

ت�ستعد دولة الإمارات للم�شاركة ك�ضيف �شرف يف معر�ض الريا�ض الدويل
للكتاب  ،2018ال��ذي يقام حتت رعاية خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود حتت �شعار “الكتاب م�ستقبل التحول” يف
مركز الريا�ض الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات يف الفرتة من  14وحتى 24
مار�س.
ويتوجه �إىل اململكة العربية ال�سعودية على هام�ش امل�شاركة يف املعر�ض وفد
�إماراتي رفيع امل�ستوى ترت�أ�سه
نورة بنت حممد الكعبي ،وزيرة
الثقافة وتنمية املعرفة ،وي�ضم
عدداً من كبار ال�شخ�صيات من
ع��دد م��ن امل��ؤ��س���س��ات الثقافية
الإم � � ��ارات� � � �ي � � ��ة مب� � ��ا يف ذل� ��ك
الأر�شيف الوطني ،احتاد كتاب
و�أدباء الإمارات ،دائرة �أبوظبي
ل �ل �ث �ق��اف��ة وال �� �س �ي ��اح ��ة ،هيئة
ال �ف �ج�يرة ل�ل�ث�ق��اف��ة والإع �ل��ام،
ن��ادي ت��راث الإم � ��ارات ،جمعية
النا�شرين الإم��ارات �ي�ين ،هيئة
دب ��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون ،ندوة
وال� �ث� �ق ��اف ��ة وال � �ع � �ل ��وم ،جائزة
دب��ي ال��دول�ي��ة ل�ل�ق��ر�آن الكرمي،
امل �ج �ل �� ��س الإم � � ��ارات � � ��ي لكتب
ال�ي��اف�ع�ين ،م��رك��ز جمعة املاجد
للثقافة والرتاث� ،شركة �أبوظبي للإعالم� ،أكادميية ال�شعر ،دائرة الثقافة
والإع�ل�ام بال�شارقة ،م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للمعرفة ،مركز الإمارات
للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية ،ومعهد ال�شارقة للرتاث.
وق��ال��ت ن��ورة الكعبي“ :جتمع دول��ة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة باململكة
العربية ال�سعودية عالقات �أخوية مت�أ�صلة� ،أر�ست دعائمها قيادتنا الر�شيدة
واعتمدت نهج التفاهم والتن�سيق امل�شرتك ،الأم��ر ال��ذي ظهرت نتائجه
الإيجابية يف ما ي�شهده البلدان من تطور متوا�صل على خمتلف الأ�صعدة
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،حيث اتخذت العالقة الوطيدة بني
البلدين الكثري من الأب�ع��اد الهامة وعلى ر�أ�سها ال ُبعد الثقايف ،وه��و ما
يتج�سد يف اختيار دولة الإم��ارات ك�ضيف �شرف للمعر�ض وم�شاركتها مع
�شقيقتها اململكة العربية ال�سعودية يف مثل هذا احلدث الثقايف الهام.
وذك ��رت �أن م�ع��ار���ض الكتب ه��ي م�ي��دان ث�ق��ايف ع��امل��ي تت�سابق فيه الدول
ال�ستعرا�ض مكانتها الثقافية و�إ�ضافاتها الهامة يف الفنون والآداب والفكر
والعلوم ،كما توفر من�صة للحوار والتقارب بني ال�شعوب والثقافات ،حيث
تتطلع الإم��ارات �إىل ت�سليط ال�ضوء على امل�شهد الثقايف الغني فيها من
خالل م�شاركة نخبة من دور الن�شر وامل�ؤ�س�سات الثقافية الإماراتية.
و�سي�شهد جناح دولة الإمارات العربية املتحدة يف املعر�ض تنظيم عدد من
الأم�سيات ال�شعرية والندوات الثقافية والفعاليات وبرامج الأطفال ،مبا
يف ذل��ك اجل��داري��ة امل�شرتكة التي �ستجمع فنانني من البلدين ،واحللقة
ال�شبابية التي تنظمها وزارة الثقافة وتنمية املعرفة بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
حم�م��د ب��ن ��س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز “م�سك اخلريية” وم��رك��ز ال�شباب
العربي .وت�سلط الندوات الثقافية ال�ضوء على واق��ع الن�شر يف الإمارات
وجت��ارب النجاح يف جمال الن�شر وال�ق��راءة .وي�سلط جناح دول��ة الإمارات
العربية املتحدة يف املعر�ض ال�ضوء على العالقات التاريخية التي جتمعها
باململكة العربية ال�سعودية وذلك من خالل م�ساحة تفاعلية غنية باملكونات
الب�صرية احلديثة والكال�سيكية وو�سائل التوا�صل التقليدية واملتطورة.
يُذكر �أن معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب يُعد من �أكرب الفعاليات الثقافية
يف اململكة والأكرث مبيعاً من بني املعار�ض العربية ،حيث ت�شارك فيه �أكرث
من  500دار ن�شر عربية وعاملية ويقدم �أكرث من  80فعالية ثقافية .كما
ي�ست�ضيف كل عام �ضيف �شرف ليعر�ض تاريخه الأدبي و�إ�صداراته للزوار
ف�ض ً
ال عن امل�شاركة الوا�سعة يف العديد من الفعاليات والندوات الثقافية
والقراءات ال�شعرية التي ينظمها املعر�ض.

تزامنا مع �شهر القراءة الوطني

"دبي للثقافة " تطلق الن�سخة الثالثة من مبادرة "�صندوق القراءة "
•• دبي – الفجر:

يف �إط� ��ار ��س�ع��ي ه�ي�ئ��ة دب ��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون (دبي
للثقافة) ،لرت�سيخ عادة القراءة بني خمتلف �شرائح
امل�ج�ت�م��ع يف الإم � � ��ارات ،وت��زام �ن��ا م��ع ��ش�ه��ر القراءة
ال��وط�ن��ي ،تنظم دب��ي للثقافة ،ممثلة مبكتبات دبي
ال �ع��ام��ة ،ال�ن���س�خ��ة ال �ث��ال �ث��ة م��ن م� �ب ��ادرة “�صندوق
القراءة” حتت �شعار “جيل يقر�أ ..ح�ضارة ت�شرق”،
خالل الفرتة من  14وحتى  27مار�س  ،2018يف
دبي ف�ستيفال �سيتي مول.
وتت�ضمن هذه املبادرة �أن�شطة متنوعة تهدف لتعزيز
ثقافة القراءة بني فئات املجتمع ،مبا يف ذلك تنظيم
خمتربات الإبداع التي تناق�ش بع�ض الق�ضايا الثقافية
املهمة ،وتناول التحديات ب�أ�سلوب ع�صري ،وا�ستخدام
�أمن��اط غري تقليدية من �أج��ل التو�صل �إىل احللول
الإبداعية ،بالإ�ضافة لتنظيم �أول خمترب �إب��داع يدار
م��ن قبل الأط �ف��ال .حيث تركز ال�برام��ج ال�صباحية
على الأط �ف��ال وط�ل�اب امل��دار���س ،وال�برام��ج امل�سائية
لعامة اجلمهور من الكبار والأطفال الذين يق�صدون
املركز طوال �ساعات اليوم.
و�سيتمكن اجلمهور من امل�شاركة يف الربامج الثقافية
املوجهة لأفراد املجتمع ،تكون متاحة باللغتني العربية
والإجن �ل �ي��زي��ة ،ت�ت�خ�ل�ل�ه��ا ج�ل���س��ات ح ��واري ��ة ون� ��دوات
ومناق�شات ول�ق��اءات وتوقيع كتب و�أم�سيات �شعرية،
و�ستكون الفر�ص متاحة �أمام امل�ؤلفني ال�شباب لعر�ض
ومناق�شة وتوقيع �أعمالهم و�إ��ص��دارات�ه��م اجلديدة،
مع ا�ست�ضافة بع�ض ال�شخ�صيات الثقافية من خارج
الدولة.
وقال �سعيد النابوده ،املدير العام بالإنابة يف هيئة دبي

للثقافة والفنون (دب��ي للثقافة)“ :يكت�سب امل�شروع
ه��ذا العام �أهمية خا�صة ،كونه ينطلق بالتزامن مع
�شهر ال�ق��راءة الوطني ،ما يرتجم دع��م دب��ي للثقافة
لال�سرتاتيجية الوطنية للقراءة  ،2026ويقام يف
�إطار احتفاالت دولة الإمارات العربية املتحدة مببادرة
“عام زاي� ��د  .”2018ل ��ذا ح��ر��ص�ن��ا ع�ل��ى تعزيز
فعاليات “�صندوق القراءة” بربامج خا�صة تتناول
حياة املغفور له “ب�إذن اهلل” ال�شيخ زاي��د بن �سلطان
�آل ن�ه�ي��ان – “طيب اهلل ثراه” ،ل�ت�ع��ري��ف ال� ��زوار،
وخا�صة ال�شباب والن�شء اجلديد ب�أبرز حمطات حياة
الوالد امل�ؤ�س�س ،وعر�ض جمموعة من الكتب واملراجع
التي توثق �إجنازاته وت�ضحياته يف �سبيل رفعة الوطن
واملواطن .كما عمدنا هذا العام � ً
أي�ضا �إىل تعزيز املبادرة

ب�أن�شطة جديدة تربز ر�ؤية الهيئة ور�سالتها الهادفة
�إىل �أن ت�صبح دب��ي من�صة للتبادل الثقايف املتنوع و
الإبداع �إقليمياً وعاملياً ،ور�سالتها �إثراء امل�شهد الثقايف
من خ�لال خلق بيئة ثقافية م�ستدامة مع احلفاظ
على املوروث الإماراتي و رعاية املواهب لتعزيز التنوع
الثقايف و التالحم االجتماعي مبا يحقق �أحد املحاور
الرئي�سية املت�ضمنة يف “خطة دبي  ”2021لتكون
الإمارة موط ًنا لأفراد �سعداء وممكنني ومبدعني».
وقالت الدكتورة ح�صة بن م�سعود ،مدير �إدارة مكتبات
دبي العامة لدى هيئة دبي للثقافة والفنون“ :نفخر
بو�صولنا للن�سخة الثالثة من �صندوق القراءة ،وهذا
يدل على جناح هذه املبادرة ،حيث ن�سعى دائ ًما لتقدمي
حم�ت��وى ع��ايل اجل ��ودة للجمهور ،و�سنقوم بتنظيم

خم�ت�برات الإب ��داع واجل�ل���س��ات النقا�شية والأن�شطة
وال��ور���ش املبتكرة ل�ل�أط�ف��ال .وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذلك،
�سيتم تنظيم العديد من الندوات مب�شاركة قادة الفكر
والأكادمييني� ،إ�ضافة �إىل حفالت توقيع الكتب التي
ي�شارك بها �أبرز امل�ؤلفني ،ف�ض ً
ال عن �أم�سيات �شعرية
وفعاليات �أخرى تتناغم من �أهداف املبادرة ذاتها».
و�ستقام الفعاليات يف �ساحة الفعاليات الرئي�سية بـ ِ
�صباحا
“دبي ف�ستيفال �سيتي مول” من العا�شرة
ً
وح�ت��ى العا�شرة م���س��اءً .كجهة تق�صدها ك��اف��ة �أفراد
امل �ج �ت �م��ع ل �ل �ت �� �س��وق وال�ت�رف� �ي ��ه .وت �� �س �ه��م الأن�شطة
والفعاليات �ضمن برنامج امل�ب��ادرة يف غر�س مفهوم
ال �ق��راءة ل��دى �أف ��راد املجتمع ،وخ��ا��ص��ة �صغار ال�سن
يف ك��اف��ة الأم��اك��ن ال�ع��ام��ة ،لرتتبط ال �ق��راءة ب�سلوك
جمتمعي دائم .ونظ ًرا لتزامنها مع منا�سبات عديدة،
مثل ي��وم الطفل الإم��ارات��ي ،واليوم العاملي لل�سعادة،
وي ��وم الأم ال �ع��امل��ي ،وم ��ا �سيتم تنظيمه م��ن برامج
تتنا�سب مع هذه املنا�سبات� ،ستكون مبادرة “�صندوق
القراءة” م�ن���ص��ة جم�ت�م�ع�ي��ة لإب� � ��راز ق �ي��م را�سخة
يف امل�ج�ت�م��ع الإم��ارات��ي.ي �� �ش��ار �أن م �ب��ادرة “�صندوق
القراءة” ح �� �ص �ل��ت ع �ل��ى ج ��ائ ��زة االحت� � ��اد العربي
للمكتبات واملعلومات عن فئة �أف�ضل م�شروع متميز
عمل على ت�شجيع القراءة وتنمية املعرفة يف املجتمع،
وذلك خالل امل�ؤمتر ال�سنوي الثامن والع�شرين الذي
�أقيم يف القاهرة العام املن�صرم.يذكر �أن دبي للثقافة
تلتزم ب ��إث��راء امل�شهد ال�ث�ق��ايف ،ان�ط�لا ًق��ا م��ن تراثها
ال�ع��رب��ي ،وتعمل على م��د ج�سور احل ��وار ال�ب� ّن��اء بني
خمتلف احل�ضارات والثقافات ،وامل�ساهمة يف املبادرات
االجتماعية واخلريية الب ّناءة ملا فيه اخلري والفائدة
للمواطنني واملقيمني يف دبي على حدٍ �سواء.

م�ؤ�س�سة ال�شارقة للإعالم تواكب امل�شاركة املميزة
للإمارة يف معر�ض باري�س الدويل للكتاب
مل�شاهدي وم�ستمعي قنوات امل�ؤ�س�سة يف خمتلف �أنحاء
•• ال�شارقة-الفجر:
العامل.
م��واك �ب��ة الخ �ت �ي��ار ال �� �ش��ارق��ة ��ض�ي�ف�اً مم �ي��زاً للدورة و�ستنفرد قنوات م�ؤ�س�سة ال�شارقة للإعالم هذا العام،
ال�ث��ام�ن��ة وال �ث�لاث�ين م��ن م�ع��ر���ض ب��اري ����س ال ��دويل برتجمة عدد من املقابالت امل�سجلة ل�صاحب ال�سمو
للكتاب ،التي تقام يف الفرتة ما بني � 16إىل  19من ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو
مار�س اجل��اري� ،أعلنت م�ؤ�س�سة ال�شارقة للإعالم املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة� ،إىل اللغة الفرن�سية،
عن انتهاء ا�ستعداداتها للم�شاركة يف هذه التظاهرة لعر�ضها على ال�شا�شات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة يف جناح
الثقافية امل�م�ي��زة ل�ل�إم��ارات وال���ش��ارق��ة ،وتغطيتها ال�شارقة مبعر�ض باري�س الدويل للكتاب ويف �أروقة
عرب قنواتها الإذاعية والتلفزيونية ،التي �ستحتفي املعر�ض الأخرى.
بح�ضور ال�شارقة ومبادراتها الثقافية يف العا�صمة و�أك � ��د � �س �ع��ادة حم �م��د خ �ل��ف ،م��دي��ر ع ��ام م�ؤ�س�سة
الفرن�سية.
ال�شارقة للإعالم� ،أن احل�ضور املميز لإمارة ال�شارقة
وك�شفت امل�ؤ�س�سة ع��ن جتهيز ا�ستديو خا�ص للبث يف معر�ض باري�س الدويل للكتاب هذا العام� ،سي�سهم
الإذاع ��ي والتلفزيوين �سيتواجد يف جناح ال�شارقة يف م��د م��زي��د م��ن ج�سور ال�ت��وا��ص��ل ب�ين الثقافات،
مبعر�ض باري�س ،لتقدمي التغطية احلية للفعاليات ال�ت��ي ظ��ل �صاحب ال�سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان
التي تنظمها الإمارة يف املعر�ض ،وتت�ضمن فعاليات ب��ن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم
وجل�سات ون��دوات وعرو�ضاً فنية وتراثية مب�شاركة ال�شارقة ،يوجه ب�أهمية التفاعل بينها خلدمة القيم
�أكرث من  40كاتباً ومثقفاً �إماراتياً وعربياً� ،سيتم الإن�سانية وت�شجيع التبادل املعريف واحل�ضاري الذي
عر�ض اجلزء الأكرب من وقائعها ،بال�صوت وال�صورة ،ت�ستفيد منه الإن�سانية جمعاء.

و�أ�شار �سعادته �إىل �أن امل�ؤ�س�سة �ستحر�ص على تغطية
جميع الفعاليات التي تنظمها ال�شارقة يف جناحها
باملعر�ض وكذلك يف املواقع الأخرى بقلب العا�صمة
ال�ف��رن���س�ي��ة ،م�ستخدمة يف ذل��ك �أح ��دث التقنيات
والأج�ه��زة ال�صوتية والب�صرية� ،إ�ضافة �إىل �شبكة
وا�سعة من املذيعني واملرا�سلني الذين �سي�ضمنون
ر� �ص��داً ك��ام� ً
لا لتفا�صيل ه��ذا االح�ت�ف��اء الفرن�سي
بثقافة ال�شارقة والإم��ارات ب�شكل خا�ص ،وبالثقافة
العربية ب�شكل عام.
و�سيكون امل�شاهدين وامل�ستمعني على موعد يومي
طوال مدة املعر�ض ،مع تقارير خا�صة �ضمن ن�شرات
الأخبار حول جولة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة يف
املعر�ض� ،إ�ضافة �إىل تغطية زي��ارة �سموه �إىل معهد
العامل العربي يف باري�س ،وكذلك تغطية العرو�ض
الفنية ال�ت��ي تنظمها ال�شارقة يف ع��دد م��ن املواقع
وامل �ع��امل اخل��ارج �ي��ة ب�ب��اري����س ،اح �ت �ف��ا ًء بح�ضورها
الثقايف املتجدد يف مدينة الأنوار.
وج��اء الإع�ل�ان ع��ن اخ�ت�ي��ار ال���ش��ارق��ة لتكون �ضيفاً

مميزاً يف معر�ض باري�س للكتاب  ،2018يف �شهر
مار�س من العام املا�ضي ،ت�أكيداً على مكانة الإمارة
الثقافية الرفيعة على امل�ستويني الإقليمي والدويل،
وتقديراً من �إدارة املعر�ض للإجنازات والنجاحات
امل�م�ي��زة ال�ت��ي حققتها ال���ش��ارق��ة ،وج�ه��وده��ا يف ن�شر
الثقافة العربية والتعريف بها� ،سواء يف فرن�سا �أو يف
خمتلف �أنحاء العامل.

قدموا جل�سات قرائية وور�ش عمل لر�سوم كتب الأطفال

ّكتاب “كلمات” ي�شاركون يف “مهرجان طريان الإمارات للآداب”
•• ال�شارقة-الفجر:

� �ش��ارك �ستة م��ن ك � ّت��اب “ كلمات” ،دار
الن�شر املتخ�ص�صة بن�شر كتب الأطفال
وال �ي��اف �ع�ين ال�ت��اب�ع��ة مل�ج�م��وع��ة كلمات،
بالدورة العا�شرة من “مهرجان طريان
الإم � � � ��ارات للآداب”  ،2018ال ��ذي
اختتمت فعالياته م�ؤخراً يف دبي ،حيث
�أ�سهموا بغر�س ح��ب ال�ق��راءة يف نفو�س
الأجيال النا�شئة ،من خالل م�شاركتهم
يف �سل�سلة من ور���ش العمل ،واجلل�سات
ال �ق��رائ �ي��ة ،ور� �س��وم��ات ك�ت��ب الأطفال،

والألعاب التفاعلية.
و��ض�م��ت ق��ائ�م��ة ال�ك� ّت��اب امل���ش��ارك�ين كالً
م��ن �سحر جن��ا حم �ف��وظ ،م��ؤل�ف��ة كتب
�أي��ن �صوتي ،و�أم ��ي �شنطة �سفر ،ودبي
�أبوالهول ،م�ؤلفة �سل�سة كتب الأطفال
التي تتناول ال�تراث الإم��ارات��ي ،وميثاء
اخل� �ي ��اط ،م ��ؤل �ف��ة ك �ت��ب ي� ��دوه مو�ضي
ع �ل��ى امل��و� �ض��ة و”حني ي���ش�ت�ه��ي اجلمل
اللقيمات” ،و”جوارب �أم��ي العجيبة”،
و� �س �م��ر حم �ف ��وظ ب � ��راج م ��ؤل �ف��ة كتاب
م���ش�ه��ور ب��ال���ص��دف��ة ك�م��ا �أن �ه��ا ترجمت
�أكرث من  10كتاب للدار ،ونورة خوري،

م ��ؤل �ف��ة ك� �ت ��اب ف� �ن� �ت�ي�ر ...الفالمنغو
املنفو�ش ،ومهند العاقو�ص ،الفائز بعدد
م��ن اجل��وائ��ز الأدب �ي��ة املخ�ص�صة لكتب
الأط� �ف ��ال وال �ي��اف �ع�ي�ن ،وب���ش�ك��ل خا�ص
الأطفال �أ�صحاب الهمم.
و�شاركت الكاتبة ميثاء اخلياط يف حفل
االف�ت�ت��اح بجل�سة ق��ر�أت خاللها كتابها
“عندما ي�شتهي اجل�م��ل اللقيمات”،
باللغتني العربية والإجنليزية ،وقر�أت
جلمهورها من ال�صغار خالل الأ�سبوع
الأول م ��ن امل �ه ��رج ��ان ك �ت��اب �ه��ا “يدوه
مو�ضي على املو�ضة” الذي يتناول ق�صة

اجلدة الإماراتية التي �أ�ضاعت طريقها
يف رح�ل�ت�ه��ا �إىل �إي �ط��ال �ي��ا ،وان �ت �ه��ى بها
املطاف يف كرنفال جماهريي.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا�� ،ش��ارك��ت ال�ك��ات�ب��ة دب ��ي �أبو
الهول ،م�ؤلفة كتب �أم ال�صبيان ،وقوم
الد�سي�س ،وخطاف رف��اي ،يف جل�ستني،
حملت الأوىل ع�ن��وان “حتدي القراءة
العربي”،
وهدفت �إىل ت�شجيع الطالب يف جميع
�أن �ح��اء ال �ع��امل ال�ع��رب��ي على اال�ستمتاع
ب��ال�ق��راءة وت�ط��وي��ر مهاراتهم يف �إتقان “فلكلور امل�ستقبل” ،تناولت الأ�ساطري و�أدار مهند العاقو�ص دورة للكبار عن
لغتهم الأم ،فيما حملت الثانية عنوان واحل �ك��اي��ات ال�تراث �ي��ة وم��ا تعك�سه من الكتابة املوجهة للأطفال ،و�سبل حتويل
قيم ومبادئ ،و�أهمية احلفاظ عليها من ال��ذك��ري��ات �إىل ح �ك��اي��ات ل�ل���ص�غ��ار ،ويف
جل�سته الأخرية ،روى مهند ق�صة طفل
ال�ضياع واالندثار.
�أم� � ��ا ال �ك��ات �ب��ة � �س �م��ر حم� �ف ��وظ ب � � � ّراج� � ،س��وري ي��رى �أح� ��زان ال �ع��امل م��ن خالل
فتناولت ترجمة الأع �م��ال الأدب �ي��ة �إىل نافذة غرفته،
وب ��د�أ ب��ال��ر��س��م ع�ل��ى اجل� ��دران لت�صوير
اللغة العربية،
وناق�شت ع��دداً من املوا�ضيع الثقافية ال �ع��امل ال ��ذي يحلم ب��ه ،م�ستوحياً فن
املرتبطة بالكتابة ،وركزت على املهارات وال� ��ده ال��ر� �س��ام ،و� �س��اع��د امل �� �ش��ارك�ين يف
ال��رئ�ي���س��ة ل ��رواي ��ة ال�ق���ص����ص و�سردها هذه اجلل�سة التفاعلية على �سبل تعليم
الأط �ف��ال كيفية �إث ��راء خميلتهم وفتح
ب�شكل حيوي وجذاب،
م��ع املحافظة على �أ�صالتها و�سياقها نوافذ جديدة على عامل م�شرق.
ال�ث�ق��ايف ،ف�ض ً
ال ع��ن م�شاركتها يف عدد وق��دم��ت ال�ك��ات�ب��ة اللبنانية �سحر جنا
م ��ن اجل �ل �� �س��ات ال �ق��رائ �ي��ة والأن�شطة حم�ف��وظ ،ور��ش��ة عمل حرفية تت�ضمن
جل�سة قرائية ،و�ساعدت الأط�ف��ال على
التفاعلية.

�صناعة �شخ�صيات من كتبها.
متكنت جمموعة كلمات منذ ت�أ�سي�سها
من توزيع كتبها يف  16دولة و � 3آالف
مدر�سة ،وتفخر املجموعة بتقدميها ما
يزيد على � 30إ� �ص��داراً ف��ازت بالعديد
من اجلوائز العربية والدولية.
وم�ن��ذ ان�ط�لاق�ه��ا ،عملت املجموعة مع
�أك�ث�ر م��ن  120ك��ات�ب�اً و  100ر�سا ًما
من �أ�شهر الكتاب والر�سامني من العامل
العربي والعامل.
ً
وترجم �أكرث من � 50إ�صدارا “ملجموعة
كلمات” م��ن ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة �إىل لغات
�أُخ� ��رى ،ك�م��ا وجن�ح��ت ال ��دار ح�ت��ى الآن
يف �إ�صدار �أكرث من  400عنوانٍ باللغة
العربية.
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العمل اجليد ُيحقق النجاح يف �أي وقت ُيعر�ض فيه

فريال يو�سف� :أبحث دائم ًا عن اجلديد،
واالختالف والتنوع
تعي�ش الفنانة التون�سية فريال يو�سف حالة من الن�شاط الفني� ،إذ ُت�شارك يف �أعمال درامية بع�ضها يُعر�ض راهن ًا ،والآخر يف مو�سم
رم�ضان الدرامي ،ذلك بعدما كانت م�شاركاتها انخف�ضت يف الدراما التلفزيونية نوع ًا ما ،بحث ًا عن التميز وتقدمي املختلف ،على حد
تو�صيفها .عن �أعمالها اجلديدة ،وق�ضايا فنية عدة كان معها هذا احلوار.
• ملاذا انخف�ضت م�شاركتك يف الدراما التلفزيونية �أك�ب�ر ،فيما �أ��س�ع��ى �أح�ي��ان�اً �أخ ��رى �إىل ال�ترك�ي��ز واختيار
يف الفرتة الأخرية؟
الأدوار بعناية فاكتفي بعمل �أو اثنني يف العام� .شاركت يف
 ع�ل��ى ال�ع�ك����س� ،أن ��ا م��وج��ودة ق ��در الإمكان( ،حجر جهنم ،وال�سبع بنات) خارج رم�ضان� .أما يف املو�سملكن �أحياناً �أظهر ب�شكل ال��رم���ض��اين ال�ف��ائ��ت ف���ش��ارك��ت يف (�أر�� ��ض ج ��و) ،وتوقف
م�سل�سل (ال���ض��اه��ر) ،م��ن ث��م ل�ست ُمقلة،
ول �ك��ن ال ب��د م��ن االخ �ت �ي��ار بدقة
وعناية �أكرث.

ح�ل�ق��ات ،م��ن بطولتي م��ع حم�م��ود ع�ب��د امل ُ�غ�ن��ي ،و�أحمد
داود ،ومي �سليم ،ورانيا حممود يا�سني ،ور�شوان توفيق،
وم��ن ت��أل�ي��ف ع�م��رو حم�م��ود ي��ا��س�ين ،و�إخ� ��راج م�صطفى
فكري ،تتناول ق�ضايا املر�أة والعالقات الإن�سانية يف �إطار
اجتماعي رومان�سي.

• ما هو تقييمك للأعمال املنف�صلة املت�صلة؟
 ن��وع خمتلف من ال��درام��ا التلفزيونية� ،إيقاعه �سريع،• كيف تختارين �أدوارك؟ وك��ل ق�صة فيه مبنزلة فيلم �سينمائي .عموماً ،التنوع
 �أب�ح��ث دائ�م�اً ع��ن اجلديد ،مطلوب كي ال ميل اجلمهور من الأعمال الطويلة التيواالخ �ت�لاف وال�ت�ن��وع .ال �أحب تدور حول ق�صة واحدة ،والأهم من ذلك كله جودة العمل
تكرار الأدوار كي ال ّ
ميل اجلمهور و�أن يجذب امل�شاهدين.
م �ن��ي ،ك��ذل��ك �أح ��ر� ��ص ع �ل��ى خو�ض
جت��ارب خمتلفة مثل الفتاة ال�صعيدية • هل ي�شغلك احل�ضور يف رم�ضان؟
يف (اب ��ن ل�ي��ل) �أو ال�شعبية يف (جمهورية  -ال ي�شغلني م�ت��ى �أظ �ه��ر ب�ق��در م��ا يهمني ك�ي��ف �أظهر،
�إم�ب��اب��ة) ،وه��ذا التنوع يعطي الفنان التميز لأن العمل اجليد ُيحقق النجاح يف �أي وقت ُيعر�ض فيه.
والرثاء ،ويجعل اجلمهور دائماً مت�شوقاً له ،ويف �شاركت يف �أعمال حققت النجاح يف رم�ضان مثل (خامت
انتظار املفاج�أة اجلديدة منه ،لأن��ه �أيقن �أنه �سليمان ،ولعبة �إبلي�س) ،وم�سل�سالت �أخرى كذلك جنحت
متجدد وخمتلف دائماً ،وهو ما �أحر�ص عليه خارجه مثل (حجر ُجهنم) ،وال�سبع بنات) .كما ذكرت،
قدر الإمكان.
املهم جودة العمل ومتيزه.
• �أخربينا عن جديدك يف الدراما؟
 �أ�شارك يف م�سل�سل (ق�سمتي ون�صيبك)،من ت�أليف عمرو حممود يا�سني ،وهو عبارة
عن حلقات منف�صلة مت�صلة ،ت��دور حول
ع��دد م��ن الق�ضايا االجتماعية وم�شاكل
امل ��ر�أة ،ولكل ق�صة �أب�ط��ال خمتلفون ،من
بينهم ح�ن��ان م�ط��اوع ،وجن�ل�اء ب��در ،وهنا
�شيحة ،ودرة ،وب���س�م��ة ،وه �ي��دي كرم،
وم ��ي � �س �ل �ي��م ،ول �ك��ل ق �� �ص��ة خمرج
خم �ت �ل��ف ،م��ا ي�ع�ط��ي ت �ن��وع �اً يف • ماذا عن مو�سم رم�ضان 2018؟
ال�صورة والر�ؤى.
 لديَّ �أعمال عدة �أدر�سها� ،أبرزها (طريق)عن راوية الأديب الكبري جنيب حمفوظ،
• م��ا ه��ي تفا�صيل ��س�ي�ن��اري��و رمي ح�ن��ا وح ��واره ��ا ،ومن
م � �� � �ش� ��ارك � �ت� ��ك يف بطولة عابد فهد ،ونادين جنيم،
العمل؟
ومن �إخراج الليث حجو .كذلك
 �أ�� � � �ش � � ��ارك ث �م��ة ع �م��ل �آخ � ��ر يف ال ��درام ��ايف ال �ق �� �ص ��ة امل�صرية ،لكن مل �أو ّق��ع عقده
ال � �ت� ��ا� � �س � �ع� ��ة ح �ت��ى الآن ،ل ��ذا ال �أ�ستطيع
والأخ� �ي� ��رة ،الت�صريح به.
وه� � � � ��ي من
خم�س

• رغم جناح �أعمال كثرية خارج رم�ضان ف�إنه يبقى �أهم
مو�سم .ما ال�سبب؟
ً
 حققت �أع �م��ال ع��دة ال�ن�ج��اح ب�ع�ي��دا م��ن ازدح ��ام مو�سمرم�ضان حيث ُتظلم م�سل�سالت كثرية .ولكن يبقى هذا
املو�سم الأهم حتى الآن ب�سبب كثافة امل�شاهدة والإعالنات
فيه� .إال �أن هذه الأهمية �ستختفي تدريجاً .وفع ً
ال يف كل
�سنة تنخف�ض دراما ال�شهر الف�ضيل يف حني تزيد الأعمال
املعرو�ضة خارجه.

�سعيدة بالتحاقها بفريق عمل (باحلجم العائلي)

ديانا ه�شام  :وقويف امام الفخراين
حدث كبري بالن�سبة �إيل
(ال��وق��وف م��ع امل�م�ث�ل�ين ال�ك�ب��ار يك�سبني خربات عمل م�سل�سل (باحلجم العائلي) ،بطولة الفنان دي��ان��ا ه�شام ذك��رت �أن�ه��ا تفرح ب�شدة كلما �أتيحت خربات ال ُتقدَّر بثمن حت�صل عليها يف كل حلظة،
تفيدين يف امل�ستقبل)! هكذا �أعربت الفنانة ال�شابة القدير يحيى ال�ف�خ��راين ،متوقع ًة �أن تنهل من لها الفر�صة لكي تعمل �أم��ام واح��د م��ن النجوم ما ي�ساعدها على اخت�صار املراحل كي تتقدم على
ديانا ه�شام عن �سعادتها ،مبنا�سبة التحاقها بفريق خرباته الإبداعية الكبرية.
ال�ك�ب��ار ،معترب ًة �أن ه��ذا الأم��ر يف ح��د ذات��ه ميثل طريق الفن.
ه�شام لفتت� ،إىل م�شاركتها العام املا�ضي يف م�سل�سل
(احل�ساب يجمع) حيث ج�سدت دور ابنة الفنانة
ي�سرا ،الفتاة اجلامعية املحجبة التي تكره عمل
والدتها كخادمة ،وتتذمر من و�ضعها يف احلارة،
�إىل �أن ترتبط ب�شاب ث��ري وتت�صالح م��ع نف�سها
من جديد ،م�شري ًة �إىل �أنها اكت�سبت الكثري من
اخلربات على �أيدي فناين هذا امل�سل�سل ،وكا�شفة
عن �أنها �سعيدة �أي�ضاً بنجاحها يف م�سل�سل (�أبو
البنات) ،الذي يُعر�ض حالياً ،حيث جت�سد كذلك
�شخ�صية ف �ت��اة ج��ام�ع�ي��ة ،ل�ك��ن مب�لام��ح �أخ ��رى،
معربة عن اعتزازها �أي�ضاً باخلربات التي ا�ستقتها
من الفنانني امل�شاركني يف هذا امل�سل�سل.
و�أبدت ديانا ه�شام �سعادتها ،باختيارها �ضمن فريق
عمل م�سل�سل (باحلجم العائلي) مع الفنان الكبري
يحيى الفخراين ،وا�صف ًة ه��ذا الأم��ر ب�أنه حدث
كبري بالن�سبة �إليها �أن تقف �أمام فنان كبري وقدير
مثل ال�ف�خ��راين ،وم�ع�ت�برة �أن ذل��ك ح��ال��ة فريدة
�ستك�سبها العديد من اخل�برات و�أي�ضاً املعلومات
التي �ستفيدها يف م�شوارها الفني املقبل.
و�أكدت� ،أنها تعترب نف�سها حمظوظة يف كل الأعمال
التي قدمتها منذ بدايتها يف عامل التمثيل ،ب�سبب
وقوفها �أمام عمالقة من جنوم الفن.
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• ما �سبب رف�ضك جت�سيد دور راق�صة؟
 لي�س تقلي ًال م��ن الراق�صة وم��ا تقدمه ،لكن �أرى �أن
اجلمهور الآن �أ�صبح غري راغب يف م�شاهدة هذه النوعية
من الأدوار ،رغم جودتها ،ومتيزها فنياً.
كذلك تع ّر�ض مثل هذه الأعمال للنقد والهجوم جعلني
�أت��راج��ع ع��ن امل���ش��ارك��ة يف �أح��ده��ا ،رغ��م �أن ��ه مل�خ��رج كبري
ولنجوم.

• �أين �أنتِ من البطولة املطلقة رغم جناحك؟
 ي�شغلني تقدمي �أع�م��ال جيدة ،تنال �إع�ج��اب اجلمهور،فيما ال �أهتم مب�ساحة ال��دور بقدر ت�أثريه يف العمل وما
ُي�ضيفه �إيل و�إىل م�شواري الفني.
طبعاً ،لو �أُتيحت يل الفر�صة لتويل بطولة عمل جيد فلن
�أتردد ،ولكن لي�س الهدف ت�صدر عمل ملجرد احل�صول على
ال��دور الرئي�س ،بل �أف�ضل امل�شاركة يف عمل جماعي جيد
وب�شخ�صية متميزة.
• خطواتك يف ال�سينما قليلة نوعاً ملاذا؟
 م ّرت ال�سينما ب�أزمة يف ال�سنوات ال�سابقة ،من ثم كاناملعرو�ض ال ينا�سبني.
حل�سن احل��ظ ،ب��د�أت تتعافى ،ل��ذا �أمتنى �أن �أج��د العمل
اجل�ي��د ال ��ذي �أ� �ش��ارك ب��ه ،لأنني
�أحاول اختيار �أدواري بعناية
�شديدة لت�ضيف �إيل وال
تكون جمرد م�شاركة،
خ�صو�صاً �أن �أعمايل
ال�سابقة (بالألوان
الطبيعية ،وخطة
بديلة،وجمهورية
�إم � �ب � ��اب � ��ة) كانت
جيدة.
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�أ�سباب رائحة الفم الكريهة يف ال�صباح وطرق التخل�ص منها

ُت ْع َتبرَ رائحة الفم الكريهة من �أك�ثر الأم��ور �إح��راج�اً بالن�سبة للكثري
من ال ْأ�ش َخا�ص َ
ا�صة لدى اال�ستيقاظ �صَ بَاحاً ،وال يعترب االفتقار
وخ َّ
ِ�إلىَ النظافة الفموية ال�سبب الوحيد فيِ رائحة الأنفا�س الكريهة ،و�إمنا
هنالك � ْأ�سبَاب �أُ ْخ َرى يجب التنبه �إليها فيِ هذا اخل�صو�ص.
وبِحَ َ�سبِ الأطباء ف��إن التخل�ص من رائحة الفم ال�صباحية �أم��راً يكاد
يكون م�ستحي ً
ال�ِ ،إ اَّل �أَ َّن التقليل من حدتها �أم��ر فيِ املتناول؛ ِ�إ ْذ ميكن
للمرء اتخاذ بع�ض ا ِلإ ْج � َراءَات للحد من رائحة الفم ،بِحَ َ�سبِ �صَ حِ ي َفة
ديلي ميل الربيطانية.

� ْأ�س َباب رائحة الفم الكريهة:
 – 1اجلفاف الفمويُ :ي� َع�انيِ الكثري من ال ْأ�ش َخا�ص من اجلفاف
ال�ف�م��وي ل ��دى ا�ستيقاظهم � َ��ص � َب��اح �اً؛ َو َذ ِل � � َ�ك ِب ��� َ�س � َب��بِ ب�ع����ض امل�شاكل
ال�صحية فيِ الأن��ف وال�ت��ي تدفعهم ِ�إلىَ التنف�س ع�بر ال�ف��م؛ َم��ا ُي�ؤدِّي
ِ�إلىَ جفاف الفم والبلعوم ،وهذا مَا َي َت�س َّبب ب�صدور رائحة كريهة بعد
اال�ستيقاظ �صَ بَاحاً.

طرق التخفيف من رائحة الفم:
 – 1م�ضغ البقدون�س بعد اال�ستيقاظ مبا�شرة ،وقبل تناول �أَيْ طعام
�أو �شراب.
 – 2تناول التفاح �أو الكراف�س مرة واحدة فيِ اليوم.
 – 3م�ضغ العلكة فيِ ال�صباح فقط ،وجتنب م�ضغها قبل النوم.
 – 4نظف �أ�سنانك بالبيكنج �صودا قبل النوم؛ ِ أل َّن هذه املادة تقتل
البكرتيا امل�س�ؤولة عن رائحة الفم الكريهة.

جهاز جديد ُيحدث نقلة كبرية
يف مواجهة ال�سكري

الكمرثى
ي�ح�ت��وي املائة
غ � � � � � � � � ��رام م� ��ن
ال� � � �ك� � � �م� �ث ��رى
ع � �ل� ��ى 80%
م � � � ��ن وزن � � �ه� � ��ا
م��اء  2 -غرام
اح �م��ا���ض 2 -
غ��رام ال�ي��اف -
 4غرام دهون
 15غرام �سكر
 والكثري منامل� � �ع � ��ادن مثل
الفو�سفور و ال�صوديوم و الزنك و النحا�س و اليود و الزرنيخ و الكربيت و
ن�سبة عالية من البوتا�سيوم وعلى جمموعة كبرية من الفيتامينات
تعترب ال�ك�م�ثرى منظف ق��وي للمعدة و االم �ع��اء كما ان ق�شرتها غنية
باالمالح املعدنية و يعترب ال�سكر املوجود بها ال ي�ؤثر على امل�صابني بال�سكر
كذلك ت�ساعد الكمرثى يف التخفيف من �ضغط الدم املرتفع الحتوائه على
املاغني�سيوم.
ين�صح اال�شخا�ص امل�صابني بامرا�ض معوية بتق�شري الكمرثى قبل اكلها
الن الق�شرة بطيئة اله�ضم

تجُ ري العاملة الفرن�سية �سيفرين �سيجري�ست ،جتارب معملية على جهاز
ُي ��ز َرع يف اجل�سم لتوزيع الأن�سولني مبا�شر ًة على الكبد؛ لتنظيم ن�سبة
ال�سكر يف الدم بالن�سبة �إىل مر�ضى ال�سكري من النوع الأول ،قبل طرحه
بالأ�سواق يف عام  .2020ونقلت وكالة "�أنباء ال�شرق الأو�سط" امل�صرية
عن العاملة الفرن�سية قولها� :إن اجلهاز "ينظم عملية توزيع الأن�سولني
الذي يتناثر يف جميع �أع�ضاء اجل�سم قبل و�صوله �إىل الكبد ،ويحتوي على
م�ضخة مرتبطة بق�سطرة تغو�ص يف جتويف البطن ،حتتوي على خاليا
البنكريا�س امل�أخوذة من اجلينات الوراثية".

 11عر�ضا جانبيا لـل�شاي الأخ�ضر

• ما املق�صود بال�شعر احلر؟
 -ال�شعر املتحرر من القافيه.

• ما املق�صود بال�شعر ال�شعبي؟
 -ال�شعر العامي لكل بلد.

• ما هو ال�شعر العمودي؟
 -ال�شعر املعتمد على الوزن والقافيه.

• من هو الطنبوري؟

 -رجل �أ�سطوري له ق�صة مع حذائه.

• ما هو �أقدم كتاب نحو؟
 -الكتاب ل�سيبويه

• من �أ�شعر ال�شعراء الإجنليز؟
 -ال�شاعر جون درايدن

َ – 2ف ْ�ض ً
الت الطعام فيِ الأ�سنان :قد تبقى بع�ض َف�ضالت الطعام بني
الأ�سنان حتى لو قمت بتنظيفها بالفر�شاة واملعجون ،وهذا ُي َ�ؤدِّي ِب َد ْو ِر ِه
ِ�إلىَ ن�شوء البكرتيا فيِ هذه ال َف�ضالت ،ويت�سبب برائحة الفم الكريهة.
 – 3م�ضغ العلكة قبل النوم :من املعروف ب��أن م�ضغ العلكة عادة
َم��ا يعطر الأن�ف��ا���س�ِ ،إ اَّل �أَ َّن م�ضغها قبل ال�ن��وم بالتحديد ي��ؤت��ي نتائ َج
عك�سية لأن�ه��ا حت�ت��وي على م��ادة الأ��س�ب��ارت��ام ال�ت��ي متثل غ ��ذا ًء مثالياً
للباكترييا التي تت�سبب برائحة ا ْل َفم الكريهة.

ز ّوار ي�سريون يف امليدان الأحمر بالقرب من كاتدرائية �سانت با�سيل يف و�سط مو�سكو( .رويرتز)

يعد ال�شاي الأخ�ضر �أحد �أكرث امل�شروبات �شهرة يف العامل ،خا�صة بالن�سبة
للذين يخو�ضون حماوالت لإنقا�ص وزنهم.
وبالرغم من �إجماع املتخ�ص�صني على فوائده ال�صحية يف هذا الأمر ويف
الوقاية من ال�سرطان� ،إال �أنهم يحذرون من الإف��راط يف تناوله ب�سبب
الأعرا�ض اجلانبية التي قد تنجم عن ذلك ،والتي يلخ�صها موقع "بولد
�سكاي" ،املتخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون الطبية ،يف تقرير ـ ترجمته "عاجل" ـ كما
يلي :على الرغم من �أن ال�شاي الأخ�ضر يحتوي على كمية �ضئيلة من
الكافيني� ،إال �أن��ه ي�سبب م�شكالت يف امل�ع��دة؛ لأن تلك الكمية تزيد من
حمو�ضة امل�ع��دة ب�شكل ي�سبب م�شكالت يف اجل�ه��از اله�ضمي .وق��د يكون
الت�أثري اجلانبي الأمل �أو الغثيان .كما �أن الكافيني املوجود يف هذا النوع
من ال�شاي ميكن �أن يت�سبب يف �شعور بالدوخة ل��دى الأ�شخا�ص الذين
يعانون �صداعًا مزم ًنا .ومينع الكافيني الدماغ من �إنتاج املواد الكيميائية
التي حتفز النوم ،وي�سرع �إنتاج الإدرينالني؛ لذلك ال يف�ضل تناول ال�شاي
الأخ�ضر قبل النوم مبا�شرة؛ لأنه يحفز اجلهاز الع�صبي لأن يبقى متنبها
ويت�سبب يف الأرق .كما �أن الكافيني بال�شاي الأخ�ضر ي�سرع معدل �ضربات
القلب ويت�سبب يف �ضربات قلب غري منتظمة ،وهذا بدروه قد يت�سبب يف
خفقان القلب؛ ما قد ي�ؤدي �إىل �أمل يف ال�صدر .والتغيري املفاجئ يف املعدل
الطبيعي ل�ضربات القلب ميكن �أن ي�شكل خطورة على ال�صحة.
وي � ��ؤدي اال��س�ت�ه�لاك امل �ف��رط ل�ه��ذا امل���ش��روب �إىل ت�شنجات يف الع�ضالت
والوخز؛ وذلك لأن الكافيني يجرب الع�ضالت الهيكلية على االنكما�ش مبا
يت�سبب يف ت�شنجات بال�ساقني .وللكافينيً � -
أي�ضا -ت�أثري ملني ،وبالتايل
ف�إن الإفراط يف تناول ال�شاي الأخ�ضر ي�سبب الإ�سهال .لذلك يو�صى بعدم
تناوله كثريا .كما ين�صح بعدم �شربه على معدة فارغة .ومينع الكافيني
امت�صا�ص الكال�سيوم يف اجل�سم .والتناول املفرط لل�شاي الأخ�ضر يت�سبب
يف رف��ع معدل �إف ��راز الكال�سيوم يف ال��دم ،م��ا ق��د ي ��ؤدي �إىل �أم��را���ض مثل
ه�شا�شة العظام .وميكن �أن يت�سبب ا�ستهالك الكثري من ال�شاي الأخ�ضر
يف فقر الدم ،كما �أنه يقلل من امت�صا�ص احلديد املوجود يف الأطعمة التي
نتناولها ب�سبب احتوائه على البوليفينول .كما �أن البوليفينول املوجود
فيه يت�سبب يف �إجهاد ت�أك�سدي ،وبالتايل فتناول ال�شاي الأخ�ضر بكرثة
ي�سبب القيء والغثيان .وين�صح باالكتفاء بكمية تقدر بني � 300إىل 400
ملليجرام فقط منه يوميا .وب�سبب الطبيعة احلم�ضية لل�شاي الأخ�ضر،
ف�إنه يهيج بطانة املريء ما يت�سبب يف حمو�ضة.

•  50يف املائة من احلرابي (جمع حرباة) املوجودة يف العامل تتمركز يف مدغ�شقر.
• ال�شجرة العارية ت�ستطيع �أن تنقي حوايل  25كيلوغراماً من امللوثات من اجلو �سنوياً.
• يتعامل التايالنديون مع الفيل الأبي�ض على �أنه حيوان مقد�س.
• يف العام 1894م كان يف الواليات املتحدة الأمريكية � 4سيارات فقط.
• �أي قطعة ورق مربعة ال�شكل ال ميكن �أن تطوى على نف�سها �أكرث من  8مرات  ،مهما كانت م�ساحتها
كبرية.
• �أكرث من � 2500شخ�ص �أع�سر يلقون حتفهم �سنوياً ب�سبب حوادث يتعر�ضو ن لها يف �أثناء ا�ستخدام
�آالت �أو الأجهزة امل�صممة �أ�سا�ساً ملن ي�ستخدمون �أيديهم اليمنى.
• حجم ال�شم�س يوازي  330330مرة مقارنة بحجم الأر�ض.
• الرقم القيا�سي الذي حققته دجاجة يف اال�ستمرار يف الطريان حتى الآن هو  13ثانية فقط.
• الكر�سي الكهربائي الذي يُ�ستخدم يف الإعدام هو من اخرتاع طبيب �أ�سنان.
• و�ضعية عيني احلمار يف ر�أ�سه ت�سمح له بر�ؤية حوافره الأربعة ب�شكل دائم يف �آن واحد.

با�سل ال�شجاع
ا�سمه با�سل ويقال له ابو البوا�سل �شجاع ال يخاف ان كان على حق وال يظلم احد النه يخاف اهلل العلي القدير
عندما عاد وال��ده يوما ايل البيت م�ضروبا بال�سياط وم�ضرجا بالدماء ذهل با�سل ومل ي�ستطيع احلديثواحلركة للحظات فقال والده هون على نف�سك انه �صاحب الأر�ض الإقطاعي عبدون  ..امر رجاله ب�ضربي
واخ��ري��ن معي ف��االر���ض مل تعط حم�صوال وف�يرا ه��ذا ال�ع��ام ..ف�صرخ با�سل وق��ال :تعطي او ال تعطي انتم
تقدمون كل ما لديكم من جهد واهلل يعطي مالديه من خري فكيف يحا�سبكم بهذه الطريقة الوح�شية وانتم
مل تق�صروا ،ال�سياط للبهائم فقط ولي�ست للب�شر ،ال�سياط لأمثاله من الظلمة ..اق�سم ليكون هذا اليوم يوم
�سعدك يا والدي.
خرج با�سل غا�ضبا ا�شد الغ�ضب ثائرا كما الربكان هائجا كموج البحر �شاركه عا�صفة قلبه ودمائه التي تغلي
وتفور وقبل ان تغيب �شم�س هذا اليوم كانت القرية كلها ت�سري خلف ابو البوا�سل ..يحمل اجلميع الف�ؤو�س
واملناجل والع�صي الغليظة وامل�شاعل والأ�سلحة البي�ضاء كل كبري و�صغري يف القرية يتحرك جتاه �ضيعة عبدون
الإقطاعي يف عتمة الليل وه��و ورجاله يف غفلة يعي�ش يومه اال�سود االخ�ير ومل ي��دري اال وه��و مطوق بهم
حما�صر من كل مكان لكنه مل يخف منهم فظن ان �صياحه �سيخيفهم بل �سريعبهم ف�صرخ فيهم وقال لي�س
عبدون من يخاف منكم ايها الكالب البهائم هيا واال جعلتكم طعاما لكالبي واحرقتكم بنرياين ،وكانت هذه
اخر كلماته فقد طاله با�سل ب�سوط التف حول رقبته وجره حتى اقدام والده لي�ضربه وي�شفي جراحه وقلبه
الدامي قبل ان يقتلع با�سل رقبته مبنجله كما يقتلع الزرع من االر�ض يف الوقت الذي قام فيه االهايل القرية
بالت�صدي لرجال عبدون ومل ي�ستطيع اي��ا منهم الهرب فال مفر من ه��ذا الغ�ضب ..فدفعوا حياتهم ثمنا
ومل مت�ض ايام حتي كانت االر�ض ال�شا�سعة قد ق�سمت على اهايل القرية فهم ا�صحابها كان عرقهم يرويها
و�سواعدهم تزرعها ومل يفرح قلبهم يف يوم بح�صاد كما فرحوا هذا العام وذلك البيت الفخم الآن يعي�ش فيه ابو
البوا�سل وعائلته وليا عليهم ولكن ب�شرع اهلل و�سنته وال ظلم لديهم ولكن قلوب ميل�ؤها احلب.

