
املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

   
امللفوف لتعزيز املناعة وحماربة الغثيان

بالكثري من  و�أن��ه غني  مهماً، ال�سيما  غذ�ئياً  �مللفوف م�سدر�ً  يعترب 
�لفيتامينات وحم�ض �لفوليك و�ملعادن. وهو م�سدر ممتاز للفيتامني 
�ليومية  �حتياجاته  ن�سف  م��ن  ب��اأك��ر  �جل�سم  بتزويد  وكفيل   C
�ملقاوم   K للفيتامني  جيد  م�سدر  �أي�ساً  وه��و  �لفيتامني.  ه��ذ�  م��ن 
�ل�سروري   A للفيتامني  مهم  وم�سدر  للمناعة،  و�ملعزز  للبكترييا 
للكل�سيوم  جيد  م�سدر  و�مللفوف  �لب�سرة.  ون�سارة  �لعينني  ل�سحة 
وم�ستقاته  �حل��ل��ي��ب  ي��ت��ن��اول��ون  ال  �ل��ذي��ن  �الأ���س��خ��ا���ض  �إىل  بالن�سبة 
وي��ع��ت��م��دون ع��ل��ى م�����س��ادر �أخ����رى للح�سول ع��ل��ى �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م من 
فاإنه ممتاز لتحفيز �جلهاز  باالألياف،  �أنه غني جد�ً  �لكل�سيوم. ومبا 
�لز�ئد.  �لوزن  خ�سارة  على  و�مل�ساعدة  �الإم�ساك،  وتخفيف  �له�سمي، 
وفعال  �حلمل،  �أثناء  �ل�سباح  غثيان  ملحاربة  ممتاز  م�سدر  �أي�ساً  �إنه 
�لعظام،  ترقق  من  و�لوقاية  �ل�سيء،  �لكول�سرتول  حماربة  يف  ج��د�ً 
وتقليل خطر �الإ�سابة باأنو�ع عدة من �ل�سرطان )مثل �سرطان �ملعدة، 
وهو  و�لبنكريا�ض...(.  و�لقولون،  و�مل�ستقيم،  و�لربو�ستات،  و�لرئة، 
�لعني  �إعتام عد�سة  �ملعدة، و�حل��وؤول دون  �أي�ساً ممتاز ملحاربة قرحة 

مع �لتقدم يف �لعمر، و�حلّد من خماطر �الإ�سابة بد�ء �ألزهامير.

املكاتب الواقفة تقلل ذكاء املوظف
وجدت در��سة جديدة �أن �ملكاتب �ملرتفعة �أو �لو�قفة توؤثر على �لقدرة 
ذكرت  ما  �أ�سر�ر ج�سدية، وفق  له يف  تت�سبب  كما  للموظف،  �لعقلية 
�سحيفة تلغر�ف �لربيطانية. وحذر خرب�ء من �أنه بالرغم من توجه 
�لعديد من �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات خالل �لفرتة �الأخرية �إىل �العتماد 
�سرورة  على  ت�سدد  قوية  �أدل��ة  هناك  �أن  غري  �لو�قفة،  �ملكاتب  على 

جتنبها حفاظا على �سالمة و�سحة �ملوظفني.
�أ���س��رت�ل��ي��ا در����س��ات على 20  و�أج����رى ب��اح��ث��ون يف جامعة ك��ريت��ي يف 

م�ساركا يعملون يف مكاتب مرتفعة ملدة �ساعتني متو��سلتني.
�إرغونوميك�ض،  جملة  يف  ن�سرت  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة،  �ل��در����س��ة  ورب��ط��ت 
�ل�سفلي  �لطرف  �آالم  بزيادة يف  �لو�قفة  للمكاتب  �ملطول  �ال�ستخد�م 

باالإ�سافة �إىل نق�ض يف �لقدر�ت �لعقلية.
�أطر�فهم  يف  بالر�حة  ي�سعرون  ال  �إنهم  �لدر��سة  يف  �مل�ساركون  وق��ال 

�ل�سفلية خ�سو�سا بعد مرور فرتة طويلة على وقوفهم.
�الأوردة،  ت��ورم  عن  �مل�سوؤولة  هي  �لو�قفة  �ملكاتب  �أن  �لباحثون  وذك��ر 

و�لتي ميكن �أن تعر�ض خلطر �الإ�سابة باأمر��ض �لقلب.
وكانت �أبحاث �سابقة قد ذكرت �أن �ملوظفني �لذين يق�سون �أكر من 
�ملئة من يومهم جال�سني ي�سكون من �آالم �لظهر ب�سكل �أكرب  يف   80

مع �لذين يق�سون نهارهم و�قفني.

الدماغ ي�سيخ بدءا من �سن الـ25
�سن  بعد  ب�ال�سيخوخة  ي�ساب  �لب�سري  �لدماغ  �أن  جديد  بحث  وج��د 
و�لنخاع  �لدماغ  يف  �ملتو�جد  �لنخاعي  �ل�سائل  �أن  حيث  عاما،  �ل�25 
منت�سف  �سنا من  �الأك��رب  �أول��ئ��ك  ل��دى  �سرعة حركته  يغري  �ل�سوكي 
�لع�سرينيات. وترتبط �حلركات مثل �لتنف�ض ومعدل �سربات �لقلب 
بالتغري�ت يف حركة �ل�سائل �لنخاعي، و�لتي ترتبط بدورها مع حاالت 

�سائعة مثل �لت�سلب �ملتعدد و�رتفاع �سغط �لدم.
جامعة  من  �ستيفانوف�سكا  �أنيتا  �لربوفي�سورة  �لبحث،  معدة  وقالت 
�أدلة على �سعف  "�أظهرت �لنتائج �الأولية وجود  النك�سرت باإجنلرت�: 
حركة �ل�سائل �لنخاعي لدى �مل�ساركني يف �لدر��سة فوق �سن �ل�25" ، 
م�سرية �إىل �أن �سيخوخة �لدماغ قد تبد�أ يف وقت �سابق مما كان متوقعا. 
وتابعت: "�لدر��سات �مل�ستقبلية ميكن �أن توفر �ملزيد من �الكت�سافات 

عن خمتلف �الأمر��ض �لع�سبية و�ل�سيخوخة ذ�ت �ل�سلة".
وم��ن غ��ري �ل��و����س��ح م��ا �إذ� ك��ان��ت ه��ذه �ل��ت��غ��ي��ري�ت يف ح��رك��ة �ل�سائل 
كبار  على  توؤثر  ما  ع��ادة  �لتي  �لدماغ  با�سطر�بات  ترتبط  �لنخاعي 

�ل�سن، مثل �خلرف.
ي���ب���د�آن يف  �ل���دم���اغ  �أن ح��ج��م ووزن  �إىل  �ل�����س��اب��ق��ة  �ل��ب��ح��وث  وت�����س��ري 
�إىل  �ل�سخ�ض  �لو�حد عندما ي�سل  �لعقد  %5 يف  بنحو  �النخفا�ض 

�سن �ل�40.
و�أ�سارت �لربوفي�سورة �ستيفانوف�سكا �إىل �أن �لنتائج �لتي مت �لتو�سل 
�آفاقا  تفتح  "قد  و�أن��ه��ا  �لبحوث  م��ن  �مل��زي��د  �إج���ر�ء  �إىل  حتتاج  �إليها 
جديدة يف فهم وت�سخي�ض �الأمر��ض �لع�سبية �ملختلفة و�ل�سيخوخة 

ذ�ت �ل�سلة لتح�سني �إجر�ء�ت �لت�سخي�ض للمر�سى".
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عمليات التجميل و�سلت اإىل ال�سرة
باالأنف  �ملتعلقة  �لتقليدية  �الأن��و�ع  على  تقت�سر  �لتجميل  تعد عمليات  مل 
�لتي  �ل�سيحات  �أح��دث  "�ل�سرة" هو  �أ�سبح جتميل  �إذ  �الأذن،  �أو  �ل�سدر  �أو 

تتهافت عليها �لن�ساء يف �أمريكا.
�ل�سرة،  جتميل  على  يقبلن  �لن�ساء  من  �لكثري  �أن  "مريور"  موقع  وذك��ر 

كونها ت�ساعد على تغيري �سكل �لبطن ومنحه مظهر� �أكر نحافة.
وتطلب �لكثري من �لن�ساء �لالتي يخ�سعن لهذه �لعمليات، �حل�سول على 
�سكل �سرة م�سابه لبع�ض �لنجمات، مثل �ملغنية جي�سيكا �سيمب�سون وعار�سة 

�الأزياء �إميلي ر�تاجكو�سكي.
مظهر�  مينح  كونه  �لبي�ساوي،  هو  رو�جا"  "�الأكر  �ل�سرة  �سكل  ويعترب 

�أجمل للبطن.
هو  رمب��ان  غريهاد  ق��ال  �أي�سا،  بال�سرة  �ملتعلقة  �لطريفة  �ملو��سيع  وم��ن 
طبيب نف�ساين �أملاين �أن �ل�سرة ت�ساعد يف ت�سخي�ض متو�سط �لعمر �ملتوقع 
لل�سخ�ض و�ل�سحة �لعامة و�حلالة �لنف�سية من خالل معرفة �سكل �ل�سرة 

على �ل�سكل �الآتي:
�ل�سرة على �سكل نتوء: متفائل ومتحم�ض ويعي�ض ملدة 72 عاماً.

بكافة  �ملت�ساوية �حل��و�ف: �سخ�ض هادئ متو�زن ومعتدل  �لد�ئرية  �ل�سرة 
قر�ر�ته و�سوؤون حياته.

د�ئرية غري مت�ساوية �حلو�ف: يكون �ساحبها ممتع وحمب ولديه �لكثري 
من �لتقلبات �لعاطفية ومن �ملتوقع �أن يعي�ض 65 عاماً.

للغاية ومتو�سط  للد�خل: يكون �ساحبها عاطفي  �ملجوفة  �الأفقية  �ل�سرة 
للد�خل: يكون �ساحبها  �ملجوفة  �لعمودية  �ل�سرة  68 عاماً.  يكون  �لعمر 
�سخي بطريقة �ساحرة، لديه ثقة بالنف�ض وم�ستقر عاطفيا وهاذ� يعني �أن 

متو�سط �لعمر يقارب 75 عاماً.

النم�سا تتعر�ض ملوجة 
�سقيع �سديدة 

ملوجة  �لنم�سا  والي����ات  جميع  تتعر�ض 
 10 م��ن��ذ  ت�����س��ه��ده��ا  ���س��دي��دة مل  �سقيع 
���س��ن��و�ت ف��ق��د ب��ل��غ��ت درج����ات �حل�����ر�رة " 
1-ر14 " درجة حتت �ل�سفر يف مدينة 
خرب�ء  حتذير  ظل  يف  "ت�سفيتل" �م�ض 
من  �جل��وي��ة  �الأر����س���اد  مبعهد  �لطق�ض 
درج��ات �حل��ر�رة خالل  تر�جع  ��ستمر�ر 
�نخفا�سها  وتوقع  �ملقبلة  �لثالثة  �الأيام 
�ل�سفر  حت����ت  درج������ة   -22 ن���ح���و  �ىل 

�ليوم.
يف  �خل��ب��ري  كي�سنهوفر  �ستيفان  و�أرج����ع 
معهد �الأر�ساد �جلوية �سبب �النخفا�ض 
و�سول  �إىل  �حل�����ر�رة  درج����ات  يف  �حل����اد 
ورو�سيا..  �سربيا  من  قادمة  برد  موجة 
وتوقع �أن توؤدي هذه �ملوجة �إىل �نخفا�ض 
درجات �حلر�رة يف �لنم�سا لت�سجل رقما 

قيا�سيا جديد� خالل �أيام.
�لربد  م��وج��ة  �أن  �إىل  كي�سنهوفر  ول��ف��ت 
تبلغ  �سمالية  ب��ري��اح  م�سحوبة  �ستكون 
45 كم/�ساعة ما �سيوؤدي  �سرعتها نحو 
�إىل زيادة �إح�سا�ض �الأفر�د بالربد �إىل ما 

يعادل نحو 30- درجة حتت �ل�سفر.

اكت�ساف لوحة حتاكي 
ق�سة النبي يون�ض 

تون�ض  م������ن  ب�����اح�����ث�����ون  �أع������ل������ن 
وب��ري��ط��ان��ي��ا �إن����ه مت �ل��ك�����س��ف عن 
�لبيزنطية  للحقبة  تعود  كني�سة 
جانب  �إىل  �ل��ب��الد،  غربي  �سمال 
�حلقبة  ل��ن��ف�����ض  ت����ع����ود  م����ق����ربة 
ولوحة ف�سيف�سائية حتاكي �أطو�ر 
يف  وردت  كما  يون�ض  �لنبي  ق�سة 

�لكتب �ل�سماوية. 
وع��ل��ى �ل��ل��وح��ة �مل��ك��ت�����س��ف��ة، تربز 
������س�����ورة ����س���خ�������ض يف ف�����م ح���وت 
�سخ�سان  عليها  ل�سفينة  و�خ��رى 
وث���ال���ث���ة ل�����س��خ�����ض ي���رق���د حتت 
���س��ج��رة ب��ع��د جن��ات��ه م��ن �حلوت. 
�أي�ساً  �للوحة، تظهر  وعلى نف�ض 
�لعر�قية  ن��ي��ن��وى  مل��دي��ن��ة  ���س��ورة 
يون�ض  �ل��ن��ب��ي  �أن  ي��ع��ت��ق��د  �ل���ت���ي 
ينحدر منها، ح�سبما �أعلن �ملعهد 

�لوطني للرت�ث.
يف  �جلديدة  �الكت�سافات  وج��اءت 
�لتاريخية  ب��ي��الري��ج��ي��ا  منطقة 
�ل��ت��اب��ع��ة ل��والي��ة ج��ن��دوب��ة �سمال 
تعود  مدينة  وه��ي  تون�ض،  غربي 
�مليالد  ق��ب��ل  �ل���ر�ب���ع  �ل���ق���رن  �إىل 
�أن  قبل  ق��رط��اج  حلكم  وخ�سعت 
ي�ستويل عليها �لرومان يف �لقرن 
و�أ�سبحت  �مل���ي���الد.  ق��ب��ل  �ل��ث��اين 
�لبيزنطيني  حكم  حت��ت  �مل��دي��ن��ة 

بدء�ً من �لقرن �خلام�ض.
و�أفاد �لباحث عن �ملعهد �لوطني 
للرت�ث حمي �لدين �ل�سو�يل باأن 
ك�سفت  �للتني  و�ملقربة،  �لكني�سة 
ب��ال��ت��ع��اون مع  �حل��ف��ري��ات  عنهما 
تعود�ن  �جل��ام��ع��ي،  ل��ن��دن  معهد 
�لبيزنطي  �حل����ك����م  ف�����رتة  �إىل 
و�ل�سابع  �خلام�ض  �لقرنني  ب��ني 

ميالدي.
وقال �ل�سو�يل: "بد�أنا �حلفريات 
الحقاً  ق��م��ن��ا  ل��ك��ن   2010 م��ن��ذ 
�لبحث  تكنولوجيات  با�ستخد�م 
�لبحوث  وم���ك���ن���ت���ن���ا  �الأث������������ري، 
و�ل���ت���ح���ال���ي���ل م����ن م���ع���رف���ة منط 
�لفرتة  ت��ل��ك  يف  �ل�����س��ك��ان  ع��ي�����ض 
و�الطالع على نظامهم �لغذ�ئي، 
�أطعمة  بقايا  عن  �ي�ساً  و�لك�سف 

يف �الأ�سنان مثل مادة �لعد�ض".
بقايا  ع�����ن  �ل���ك�������س���ف  وب����ج����ان����ب 
�لقريب  �ملوقع  يف  عر  �لكني�سة، 
من بيالريجيا على مقربة ت�سم 
�أكر من 150 قرب�ً وبقايا عظام 
و�أ�سنان ملعتنقي �لديانة �مل�سيحية 
�لعديد  وب���ه���ا  �ل����ف����رتة،  ت��ل��ك  يف 
�لتبليطات  ذ�ت  �ل���ل���وح���ات  م���ن 

�لف�سيف�سائية.

ما القيم الغذائية يف 
الزيتون؟ 

على  با�ستمر�ر  �ل�سحية  �لتو�سيات  حت��ث 
ت���ن���اول �ل��زي��ت��ون و�ل���زي���ت �مل�����س��ت��خ��ل�����ض من 
�ل�سندوي�سات  يف  �لزيتون  وي��دخ��ل  ع�سره. 
و�ل�سلطات وتتم �إ�سافته لكثري من �ملعجنات 
و�الأطباق، �إىل جانب �عتباره �سحناً جانبياً 
من فو�حت �ل�سهية. �إليك �أهم �لقيم �لغذ�ئية 

�لتي يحتوي عليها �لزيتون:
من  غر�ماً(   28( �لو�حدة  �حل�سة  حتتوي 
حر�رية  �سعرة   41 على  �الأخ�سر  �لزيتون 
ويوجد  م��ن��ه��ا.  ���س��ع��رة   36 �ل���ده���ون  ت�سكل 
وغر�م  �لكمية،  نف�ض  �الأل��ي��اف يف  غ��ر�م من 
م��ن �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت، وال ي��وج��د ب��روت��ني يف 

�لزيتون �الأخ�سر.
بينما حتتوي �حل�سة �لو�حدة من �لزيتون 
���س��ع��رة ح���ر�ري���ة فقط،   23 ع��ل��ى  �الأ�����س����ود 
ت�سّكل �لدهون 16 �سعرة منها، وتبلغ كمية 

�لو�حدة  �لكربوهيدر�ت غر�مني يف �حل�سة 
من �لزيتون �الأ�سود، و�الألياف غر�ماً و�حد�ً. 
�ل�سحية  �ل��زي��وت  بنوعية  �ل��زي��ت��ون  ومي��ت��از 
�أنه  �إىل ج��ان��ب  ي��ح��ت��وي��ه��ا،  �ل��ت��ي  و�ل���ده���ون 
�الأك�سدة  وم�����س��اد�ت  "�إي"،  بفيتامني  غني 
بدور  �لتوليفة  ه��ذه  وت��ق��وم  �لفالفونويد. 
�لقلب،  وق��اي��ة  يف  لاللتهابات  كم�ساد  ه��ام 
من  �لب�سرة  �الأك�����س��دة  م�����س��اد�ت  حتمي  كما 

�ل�سيخوخة ومن تاأثري �ملو�د �لكيميائية.
كذلك ي�ساعد �لزيتون على تخفيف �أعر��ض 
�ل��ت��ه��اب �مل��ف��ا���س��ل، و�ل���رب���و، وغ���ري ذل���ك من 

�مل�ساكل �اللتهابية.
توجد  �لتي  �لكبرية  �مللح  لكمية  نظر�ً  لكن 
يف �لزيتون �جلاهز ينبغي عدم �الإف��ر�ط يف 
بارتفاع �سغط  ترتبط  �مللح  زي��ادة  الأن  �أكله، 

�لدم. 

الرتتيب والنظافة
ال تكمن �جلاذبية و�الإثارة يف �ملالب�ض باهظة �لثمن، �إمّنا 
�لرجل،  �لقادر  عبد  وتن�سح  �حل�سور.  و�أناقة  �لنظافة  يف 
�أّن مالب�سه نظيفة ومكوية جيد�ً مهما كانت  بالتاأّكد من 

�أهمية �ملاركات �لتي يرتديها.
�إىل تطبيق  بالتفا�سيل، د�عيًة  �إهمال �الهتمام  وتنّبه من 

هذه �خلطو�ت:
قما�ض  �أو  �مل��ك�����س��ورة  �الأزر�ر  ع��ن  �ل��ط��رف  ت��غ�����ّض  ال   •

�لبنطلون �أو �جلاكيت يف حال متّزقه.
• تذّكر �أّن �لنظافة �ل�سخ�سية و�لر�ئحة من �أهم ما يكون، 
لذ� �عنِت بنظافة �أظافرَك وعينيَك و�أذنيَك و�أنفَك د�ئماً، 
لونها مهّم جد�ً،  و�ملحافظة على  �الأ�سنان  تنظيف  �أّن  كما 
باالإ�سافة �إىل �الهتمام بر�ئحة �لنَف�ض يف جميع �الأوقات. 
وعند ��ستعمال �لعطر تن�سح �مل�ست�سارة يف �الإتيكيت �لرجل 
ب��االب��ت��ع��اد ع��ن �ل���رو�ئ���ح �ل��ق��وي��ة وع���دم �الإك���ث���ار م��ن كمية 
�لعطر، فالهدف منه �إ�سفاء ر�ئحة جميلة وجذ�بة ولي�ض 

ر�ئحة قوية.
ح��ّت��ى ل��و ق��م��ت ب��اإط��ال��ة �سعر ذق��ن��ك �أو حل��ي��ت��ك، يجب   •
�الع��ت��ن��اء ب��ه��ا، ف��ال تهمل �حل��الق��ة وت���رتك وج��ه��ك بدون 

عناية.

املالب�س
�أن يكون طول �لبنطلون م�سبوطاً، ال ق�سري�ً فوق  يجب 
�حلذ�ء وال طوياًل مك�سور�ً على �حلذ�ء. كما يجب �أن يكون 
مقا�ض �جلاكيت منا�سباً متاماً خ�سو�ساً بالن�سبة لالأكتاف 
و�الأكمام. حتت �جلاكيت يرتدي �لرجل �لقمي�ض ذ� �لكم 
�لطويل، على �أن يطّل من حتت �جلاكيت ن�سف �سم تقريباً 
من كم �لقمي�ض. ال ترتدي �لقمي�ض ب�"ن�سف كم" حتت 

جاكيت �لبدلة.
يبدو جمياًل   )Carreaux( ملُقّطع� �أو  �ملقّلم  �لقمي�ض 
ال  ق��د  لكن،  كال�سيكي،  بنطلون  �أو  "جينز"  بنطلون  م��ع 
وحاول  �ل��ب��دل��ة.  حت��ت  �مل���رج���ّوة  �الأن��ي��ق��ة  �لنتيجة  يعطي 
خمتلفة  نق�سات  ذ�ت  مالب�سِك  من  قطعتني  تختار  ال  �أن 
�أو  �أو �جلاكيت  �لقمي�ض  ك��ان  ���س��و�ٌء  �ل��و�ح��د،  �ل��زّي  �سمن 

�لكر�فات.

الكرافات
�ن��ت��ِق رب��ط��ة عنقك ب��ع��ن��اي��ة. �ب��ت��ع��د ع��ن �ل��رف��ي��ع��ة ج���د�ً �أو 
مع  ج�سمَك  حجم  ينا�سب  م��ا  على  ورّك���ز  ج���د�ً،  �لعري�سة 
مر�عاة �ملو�سة بقدر �مل�ستطاع. كذلك �نتبه لربطة �لكر�فات 
�أو �سغريه جد�ً. يجب  بحيث ال تكون عقدتها كبرية جد�ً 

�أن تتالءم �لربطة مع مقا�ض �لكر�فات ومقا�ض �لرقبة 
و�سكل �لياقة. والبّد �أن ُتربط بالطريقة �ل�سحيحة، �أي 

ال تفتح �لزّر �الأعلى للقمي�ض وتعقد �لربطة �أ�سفله.
ط���ول �ل��ك��ر�ف��ات ي��ك��ون ت��ق��ري��ب��اً ن�سف ���س��م ف���وق حز�م 
فُي�ستح�سن  �لكر�فات  لنق�سة  بالن�سبه  �أم��ا  �لبنطلون. 
�ختيار �لنق�سات و�لتقليمات �ل�سغرية �أو �لكر�فات من 

لون و�حد.

الأك�س�سوار
�ل�ساعة  �ل��رّب�ق��ة و�خ���رت  �ل�����س��اع��ات  �رت����د�ء  �بتعد ع��ن 
�ملنا�سبة لكل وقت. يف �لعمل �إلب�ض �ل�ساعة ذ�ت �حلز�م 
�ملعدنية  �أو  �ل��ري��ا���س��ي��ة  ب��ال�����س��اع��ة  و�ح��ت��ف��ظ  �جل��ل��دي 

الأوقات �أخرى. 
�لتاتو؟ تعتقد �مل�ست�سارة يف �الإتيكيت �أّن َمن ُيجري تاتو 
قد يندم على خطوته هذه يف �مل�ستقبل عندما يكرب يف 

�ل�سن.
حاول �البتعاد عن لب�ض �خلو�مت كاأك�س�سو�ر �إاّل �ذ� كان 
خامت تخّرج �أو دلياًل على �النتماء �إىل جمموعة معّينة، 
�أو خامت �لزو�ج. وتن�سح عبد �لقادر �لرجال بعدم �رتد�ء 
نظار�ت �ل�سم�ض يف �لد�خل �إاّل �إذ� تر�فقت خطوتهم مع 
�إنز�ل �لقمي�ض  �أ�سا�سي عند  �أمر من �لطبيب. �حلز�م 

د�خل �لبنطلون.
وبالن�سبة للحذ�ء، لي�ست كّل �أنو�ع �الأحذية الئقة، بل 

م لنجوم �لغناء �لعامليني... ولذلك  �إّن بع�سها ُم�سمَّ
كّل  ينا�سب  مب��ا  �حل���ذ�ء  و�سكل  ل��ون  �نتقاء  يجب 
منا�سبة. ال ترتدو� �ل�سّر�ب �الأبي�ض على �حلذ�ء 
فقط.  �ل��ري��ا���س��ة  حل���ذ�ء  ُي�ستخدم  �إذ  �جل��ل��دي 
وتذّكرو� �أّن �حلذ�ء �لنظيف �لالمع جّذ�ب جد�ً 

لل�سيد�ت.
�حذرو� �رتد�ء �ملالب�ض �جلديدة قبل غ�سلها

بغ�سل  يقوم  �أن  �لكثريين منا  بال  ال يخطر على 
للتو، فهي جديدة..  ��سرت�ها  �لتي  �ملالب�ض �جلديدة 

ع��ن خماطر  ك�سف  �جل��ل��دي��ة  �الأم���ر�����ض  ول��ك��ن طبيبا يف 
�رتد�ء �ملالب�ض �جلديدة دون غ�سلها.

�ملركز  �أ�ستاذ �الأمر��ض �جللدية يف  وقال دونالد بيل�سيتو، 
�لطبي جلامعة كولومبيا، �إن �رتد�ء �ملالب�ض �جلديدة دون 
غ�سلها، ميكن �أن يوؤدي �إىل تهيج �جللد �أو �جلرب �أو �لقمل 

�أو �الإ�سابة بالفطريات بح�سب �سحيفة "�الندبندنت".
�ملتجر  م��ن  ن�سرتيها  �ل��ت��ي  �ل��ث��ي��اب  �أن  بيل�سيتو،  و�أو���س��ح 
معر�سة للكثري من �لتلوث، نتيجة �رتد�ئها وجتريبها من 
قبل �سخ�ض �آخر رمبا �أر�د �سر�ءها يف وقت �سابق، وميكن 

�أن يكون م�سابا باجلرب �أو �لقمل.
ب����وردون،  ليند�سي  �جل��ل��دي��ة،  �الأم���ر�����ض  طبيبة  وت��ق��ول 
�ملالب�ض  غ�سل  �إن  كولومبيا،  جامعة  يف  �لطبي  �ملركز  من 

�جلديدة قبل �رتد�ئها، �أمر بالغ �الأهمية.
وميكن للمتاجر �أن ت�ست�سيف جمموعة متنوعة من �ملو�د 
�إىل ب�سرتك وتلحق بها  �أن تنتقل  �لتي ميكن  �لكيميائية، 
�ل�سرر. وتت�سمن �ملو�د �لكيميائية مركب �لفورمالدهيد، 
على  و�حل��ف��اظ  �لعفن،  ملنع  �ملالب�ض  يف  ��ستخد�مه  �مل�ساع 
�ملالب�ض خالية من �لتجاعيد. وميكن �أن ت�سبب هذه �ملو�د 

ردود فعل �سديدة، مثل �الأكزميا �جللدية.

كيف تزيد جاذبيتك.. 
املظهر الالئق مفتاح النجاح

ول�سان يف  �سّفة  كّل  على  املظهر الالئق مهم للنجاح، و�سعار "Dress for success" املُنت�سر 
ق بدقة  واملُن�سَّ ب  املُرتَّ املظهر  اأّن  ُتثبت  التي  الدرا�سات  لي�س عبثيًا، بل يدعمه كثري من  الغرب 
وذوق واأناقة يزيد حظوظ تقّدمكم يف العمل واحلياة، وي�سفي جاذبية ل تقاوم على اإطاللتكم. 
الآخرين،  نفو�س  يف  اجليد  النطباع  مفتاح  وي�سّكالن  عنه،  يعّبان  وترتيبه  الإن�سان  مالب�س 
بوبة. و�سحيح اأّن ال�سكل اخلارجي للرجل ل ي�سمن اأن يكون  خ�سو�سًا اإذا ترافقا مع �سخ�سية محَ
اأّول جيد عنه. تطرح  انطباع  اأ�سا�سيًا يف تكوين  اأّنه يلعب دورًا  اإّل  �سخ�سًا جيدًا ومّط ثقة، 
اجلمهورية"   لـ"  حديث  يف  القادر  عبد  �سها  الب�سرية  املهارات  وتنمية  الإتيكيت  يف  امل�ست�سارة 

ن�سائح ومالحظات تزيد جاذبية واأناقة الرجل وتدعم تاأثريه الإيجابي وجناحه.
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�ش�ؤون حملية

خليفة بن ممد بن خالد ي�سهد انطالقة املنتدى

منتدى »اح�سني اأبي واأخي قبل اأن تفقدين«  ي�سيد بتوجيهات حممد بن زايد يف الهتمام بالرتبية الأ�سرية ودعم التما�سمك الأ�سري

ت�سمن معر�سًا للتوظيف مب�ساركة موؤ�س�سات حكومية وخا�سة

كلية فاطمة للعلوم ال�سحية تنظم يومًا مفتوحًا ل�ستقطاب طالبات املرحلة الثانوية

جائزة ال�سيخ زايد للكتاب تعلن اإطالق مبادرة ترجمة العناوين الفائزة احتفاًء بعام زايد 

•• العني - الفجر 

����س��اد م��ن��ت��دى ف��ري��ق و�ج���ب �ل��ت��ط��وع��ي وم��در���س��ة �أم 
�المار�ت �لذي �ختتمت �أعماله بجهود �ساحب �ل�سمو 
�بوظبي  عهد  ويل  نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ 
�أهمية  ع��ل��ى  �مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
وبر�مج  باأ�ساليب  �الرتقاء  و�أهمية  بالقدوة  �لرتبية 
�لرتبية �لتي جبل عليها جمتمع �المار�ت منذ �لقدم 
و�نها �الأ�سا�ض يف بناء �الأجيال وم�ستقبلهم وم�ستقبل 
�ل�سحبة  �نتقاء  يف  و�لتدخل  �الإر�ساد  و�أهمية  �الأ�سر 

و�ال�سدقاء وحمايتهم من ��سدقاء �ل�سوء .
نهيان  �آل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  ودع���ا 
�لطالبات  �آب�������اء  �ل���ت���ط���وع���ي  و�ج������ب  ف���ري���ق  رئ���ي�������ض 
�لعالقة  يف  �ل��ن��ظ��ر  �ع�����ادة  �ىل  �ل���ذك���ور  و�خ���و�ن���ه���م 
وب��ن��ات��ه��م و�الخ�����وة و�خو�تهم  �الب�����اء  ب���ني  �ل��ق��ائ��م��ة 
و�لعمل على ر�أب �سدع هذه �لعالقة �لتي كلما ز�دت 
من  وز�د  �لفتاة  على  �ل�سلبي  ت��اأث��ريه��ا  ز�د  فجوتها 
و�الجتماعية  �لعاطفية  �لرعاية  وفقد�ن  ح�سر�تها 
حتديات  ملو�جهة  �ل��الزم��ة  و�لت�سجيعية  و�لنف�سية 
�حلياة �حلديثة �ملنفحة و�ملتد�خلة مع �لعامل �الآخر 
عامل  يف  �لتكنولوجي  �الت�����س��ال  تقنيات  خ��الل  م��ن 
ثورة �لهو�تف �لنقالة وبر�جمها �ملتز�يدة دون رقيب 
رعاية  �أخ يف  وك��ل  �أب  كل  و�أك��د م�سوؤولية  �و ح�سيب. 
هامة  وت��رب��وي��ة  �جتماعية  م�����س��وؤول��ي��ة  و�أخ��ت��ه  �ب��ن��ت��ه 
تكامل  م��ن  �يجابية  نتائج  بتمامها  عليها  تنعك�ض 
�لرتبية �الأى�سرية وتعا�سد �الأ�سرة �لو�حدة وغياب 
ودعا  �ال���س��ري��ة  و�مل�سكالت  و�الن��ح��ر�ف��ات  �خل��الف��ات 

لاللتفاف للبنات مبحبة وحماية.
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�مل���ع���رف���ة ووز�رت  ب��ج��ه��ود د�ئ������رة  و�أ�����س����اد 
ملثل  �لت�سدي  يف  �ملجتمع  وتنمية  و�لتعليم  �لرتبية 
��ستثمتار  �ىل  ود�عيا  لالأ�سرة  �ملفككة  �لظو�هر  هذه 
�سدع  ر�أب  يف  �الجتماعي  �لتو��سل  وب��ر�م��ج  و�سائل 
�أهمية �حلفاظ  �ن وج��دت موؤكد� على  �لعالقة  هذه 
على مكانة �ال�سرة وتر�بطها و�أهمية وجود مو�قيت 

خا�سة ود�ئمة لالأ�سرة .

ب��ن حممد  �ل�سيخ خليفة  خ��الل ح�سور  ذل��ك  ج���اء  
 .. �أب��ي  �ح�سني   " بعنو�ن  تربوياً  منتدى  �نطالقة 
�أخي.. قبل �ن تفقدين " مب�سرح بلدية مدينة �لعني 
�لثانوي  للتعليم  �الإم���ار�ت  �أم  مدر�سة  مع  بالتعاون 
�ل��ع��ني  وع��دد م��ن �مل�سوؤولني و�ل��رتب��وي��ني وجمع  يف 
�ملنتدى  �فتتاح  برنامج  و��ستمل  �مل��د�ر���ض،  طلبة  من 
لالأمان على مر  )�الأب��وة ح�سن  بعنو�ن  على عر�ض 

�لزمان( قدمتها طالبات مدر�سة �أم �الإمار�ت.
وق��ال��ت م���رمي ح��م��د �ل�����س��ام�����س��ي م��دي��رة م��در���س��ة �أم 
�الإمار�ت يف �لعني وع�سو جمل�ض �أمناء فريق و�جب 
 : �ملعلمني  جمعية  �د�رة  جمل�ض  ع�سوة  �لتطوعي 
�لفريق  يتبناها  ت��رب��وي��ة  ك��م��ب��ادرة  ي��اأت��ي  �مل��ن��ت��دى  �إن 
بالتعاون مع �ملدر�سة يف �سبيل دعم �لتو��سل �الأ�سري 
�الجتماعية  و�لرو�بط  �لعالقات  وتعميق  و�لرتبوي 
�لعمل  �الأ�سرة و�ملجتمع مبا يعزز م�سرية  �أف��ر�د  بني 

�لرتبوي و�لتما�سك �الأ�سري.
ركز  حم��اور  ثالثة  على  �ملنتدى  فعاليات  و��ستملت 
�ل��دي��ن��ي وحتدث  �الأول م��ن��ه��ا ع��ل��ى �جل��ان��ب  �مل��ح��ور 
�لو�حب  مبينا  يو�سف  و�سيم  �لدكتور  �ل��و�ع��ظ  فيه 
�ل�سباب  �ىل  ود�عيا  و�الخ��ت  �لبنت  رعاية  �لديني يف 
باالمثلة  ومدلال  �خو�تهم  مع  �حل�سن  �لتعامل  �ىل 

و�ثارها �اليجابية .
وركز �ملحور �لثاين على �جلانب �الجتماعي وحتدث 
فيه كل من �ملقدم �أحمد �ل�سام�سي و�ملالزم �أول خالد 
�لدعم �الجتماعي  �إد�رة  �حلمادي وفد�ء حممد من 
�لعطف  �حتياجات  على  مركزين  �أبوظبي  �سرطة  يف 
و�حتياجات   ، �لطفولة  فرتة  يف  و�لت�سجيع  و�حلنان 
�لقدوة �حل�سنة و�الم��ان و�ل�سديق وكتم �ال�سر�ر يف 
فرتة �ملر�هقة وتوفري �ال�ست�سارة و�لن�سيحة و�سمام 

�المان يف فرتة �لن�سوج .
�لرت�بط  �همية  �لدعم �الجتماعي �ىل  و�كدت ورقة 
�ف��ر�د �ال�سرة من �لتفكك  �ال�سري  ودوره يف حماية 
للمجتمع  �الوىل  �ل��ن��و�ة  ه��ي  �ال���س��رة  و�ن  و�ل�����س��ي��اع 
ومتثل �ال�سا�ض �الجتماعي يف ت�سكيل وبناء �سخ�سيات 
خ�سائ�سها  �بنائها  على  ت�سفي  حيث  �ملجتمع  �ف��ر�د 

ووظيفتها .
منذ  ب��اال���س��رة  �مل��ن��وط��ة  ب��امل��ه��ام  �الل���ت���ز�م  �ىل  و�دت 
و�نه  و�القت�سادية  و�الجتماعية  �ل��رتب��وي��ة  ن�ساتها 
�ملجتمعات  ت�سهدها  �لتي  �الح���د�ث  جم��ري��ات  �ك��دت 
�المن  ��ستتباب  �لكبري يف  �ال�سرة  دور  على  �لب�سرية 
�الفر�د  على  �ث��اره��ا  تنعك�ض  �لتي  �لكماأنينة  وب�سط 
قوة  هي  �ال���س��رة  ق��وة  و�ن  و�يجابا  �سلبا  و�ملجتمعات 

للمجتمع و�سعفها �سعف له .
�الب���اء  دور  ع��ل��ى  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��دع��م  �د�رة  و�ك����دت 
و�الخ�����وة يف ح��ف��ظ ورع���اي���ة ب��ن��ات��ه��م و�خ��و�ت��ه��م من 
�ل��ت�����س��رب و�ل����ه����روب م���ن �مل���ن���زل و�ل����وق����وع �سحية 
�الول  �ل��رج��ل  ه��و  �الب  و�أن  و�مل�ستغلني  للمعتدين 
ف��ت��اة وتلعب م�سالعر  ك��ل  وف��ار���ض �الح���الم يف ح��ي��اة 
�سورة  لها  ميثل  وهو  حياتها  يف  فريد�  دور�  �البوية 
بل  عينيها  " يف  " ���س��وب��رم��ان  �و  �حل��ق��ي��ق��ي  �ل��رج��ل 
�ن ترتبع وحدها  تريد  و�نها  �لعامل  �ف�سل رجل يف 
على عر�ض �ملحبة يف قلبه وال �سيء ميكنه �ن يزعزع  
ت�ستلتزم  ك��اب  وم�سوؤوليتهه  ر��سها  عن  �لفكرة  ه��ذه 
�ظ���ه���ار �حل���ب وم���زي���د� م���ن �ل��ث��ق��ة مل��و�ج��ه��ة �لعامل 
ب�سعادة وقوة يف جميع مر�حل حياتها ولذلك يلعبل 
وحمايتها  �بنته  �سخ�سية  تكوين  يف  ب��ارز�  دور�  �الب 

من �ملعتدين و�مل�ستغلني .
ودعا �ملنتدى �الباء و�الخوة �ىل م�ساعدة �لفتيات يف 
�حلياة  يف  وميولهن  هو�ياتهن  عن  و�لك�سف  �لبحث 
�لقيم  �ك��ت�����س��اب  ع��ل��ى  م�����س��اع��دت��ه��ن  ب��اال����س��اف��ة �ىل 
ولن  خمتلفة  زو�ي����ا  م��ن  �حل��ي��اة  وروؤي����ة  �ل�سحيحة 
�حلب  من  جرعات  مبنحها  �ال  �لنتائج  ه��ذه  تتحقق 
و�ل��رع��اي��ة و�اله��ت��م��ام و����س��ع��اره��ا ك��م ه��ي ف��ري��دة من 
بل  و�ل��ده��ا  ح��ي��اة  يف  خا�سة  مكانة  و�ح��ت��الل  نوعها 
بالتو�زن  ي�سعرها  �الم��ر  هذ�  و�ن  عام  ب�سكل  �ال�سرة 

�لنف�سي و�ل�سبع �لعاطفي و�لتاأقلم و�لتقرب منهما 
و�ال�ستماع  �ل�سدر  �سعة  �همية  �ىل  �ملنتدى  دعا  كما 
للبنات و�الخ��و�ت وتقدمي �لدعم لهن و�ذ� كان �الب 
�ملحاولة  عليهما  بال�سعادة  ��سعارها  ي��ري��د�ن  و�الخ 
�لد�ئمة يف تعليمها كيفية �حرت�م ذ�تها ثم �الخرين 

و�قناعها �نها ت�ستحق كل �الحرت�م و�حلب و�لتقدير 
وت��ق��دي��ر قيمة  �ال���س��ت��م��اع و�الن�����س��ات  ف��ن  و�ن تتعلم 
��ستثمارها ف�سال عن عدم  و�للحظة وكيفية  �لوقت 
�الهتمام باعتقاد�ت �الخرين طاملا توؤمن مبا تقوم به 
يف ظل ��سرتها و�لتاأكيد على �نها د�ئما ت�ستحق حياة 

�ف�سل وكيفية �ل�سعي لتحقيقها 
ودعت �د�رة �لدعم �الجتماعي �ىل �همية �لعمل على 
و�ن   " عالج  قنطار  من  خري  وقاية  دره��ن   " مبد�أ 
كيفية  ي��ع��رف  �ل���ذي  و�ح���د  رق���م  �ل�سخ�ض  ه��و  �الب 
حماية �ال�سرة بطريقة �سليمة و�حلياة الميكن �لتنبوؤ 
بها �و مبا تخفيه �اليام ويجب �ن تتعلم كيف متتلك 
مهارة �لوقوف على �ر�ض �لو�قع و�لدفاع عن نف�سها 

للتغلب على م�سائي �حلياة وتفانني �لقدر.
و�كد �ملنتدى على �همية تعزيز �لثقة بالنف�ض للفتاة 
�الجتماعية  بال�سعادة  و�ل��ف��وز  �حلياة  م��دى  للنجاح 
�مل�ستقبل  يف  للنجاح  �ل�سحري  �مل��ف��ت��اح  تعترب  و�ن��ه��ا 
�نها �جمل  لها على  و�خ  �ب  يوؤكد كل  و�ن  ب�سكل عام 
خملوق يف �لعامل و�نها حمبوبة ومو�سع تقدير من 
�لعائلة حتى  �ف���ر�د  و�ق���رب  �ع��ز  م��ن  �جلميع خا�سة 
يعزز ثقتها يف نف�سها ويعود باالإيجاب على �سخ�سيتها 

وي�سمن لها �لنجاح يف جميع حماالت �حلياة .
و�ثنى �ملنتدى على دور �إد�رة مر�كز �لدعم �الجتماعي 
�ل��ق��ي��ادة �لعامة  �مل��ج��ت��م��ع يف  ل��ق��ط��اع �م���ن  و�مل��ت��ب��ع��ة 
و�ال�ست�سار�ت  �خلدمات  تقدمي  يف  �بوظبي  ل�سرطة 
�ال�سرة و�سونها ووحدتها  بهدف حفظ  �الجتماعية 
ومتا�سكها .  بينما ركز �ملحور �لثالث من �ملنتدى على 
�الأ�سرية  �مل�ست�سارة  فيه  وحتدثت  �لرتبوي  �جلانب 

موزة �لقبي�سي من �إد�رة �لدعم �الجتماعي.
�حلو�ر  ت�سجيع  يف  �مل��ر�ك��ز  دور  على  �مل��ن��ت��دى  و�ث��ن��ى 
�الإيجابي من خالل �لتدخل حلل �خلالفات �الأ�سرية 
زيادة  يف  �أ�سهمت  �لتي  �لتوعوية  باحلمالت  و�لقيام 
للحفاظ على متا�سكها  �الأ���س��رة  �أف���ر�د  ل��دى  �ل��وع��ي 
وروح  �الإيجابية  �ل��روح  وتعزيز  و�سعادتها  و�سحتها 
�حلو�ر يف �الأ�سرة ودعم بناء �أ�سر قوية متحابة ت�سهم 

يف بناء �ملجتمع وحتقيق رفعته و�سعادته .

�لوطني،  �ملجل�ض  ع�سو  �لرميثي  �سالح  �سعيد  �أك���د 
�أبو  مل��رك��ز  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�سحية  للعلوم  ف��اط��م��ة  كلية  �أن 
�ل�سروح  و�ملهني، من  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم  ظبي 
لتوطني  م�سهود  ب���دور  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �ل���ر�ئ���دة  �لعلمية 
�لقطاع �ل�سحي بالدولة، د�عيا �سباب وفتيات �الإمار�ت 
ونيل  �ل�سحية  �لعلوم  ودر����س��ة  بالكلية  �اللتحاق  �ىل 
�أعلى �لدر�جات �لعلمية فيها ليكون لهم �لدور �لفاعل 
باأولوية  �ل���ذي يحظى  �ل��ه��ام  �مل��ج��ال �حل��ي��وي  يف ه��ذ� 

كبرية لدى �لقيادة �لر�سيدة.
جاء ذلك خالل فعاليات �ليوم �ملفتوح يف كلية فاطمة 
مرمي  �لدكتورة  بح�سور  باأبوظبي،  �ل�سحية  للعلوم 
لالأمر��ض  �الإم����ار�ت  جمعية  رئي�ض  و  موؤ�س�ض  مطر 
�جلينية، و �لدكتور د�رل كورني�سن مدير كلية فاطمة 
حممد  ح��ام��د  مهند�ض  �ل��دك��ت��ور  و  �ل�سحية،  للعلوم 
�لنيادي رئي�ض �الت�سال �ملوؤ�س�سي يف معهد �لتكنولوجيا 
و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  ملركز  �لتابع  �لتطبيقية 
�ل��ت��ق��ن��ي و�مل��ه��ن��ي، و�مل��ه��ن��د���ض ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي مدير 
يف  و�لت�سجيل  �مل�ساندة  و�خلدمات  �لطالبية  �ل�سئون 
�مل�سئولني،  من  ونخبة  �ل�سحية،  للعلوم  فاطمة  كلية 
�ملدر��ض  �لثانوية من  و�ملرحلة  �لكلية  بجانب طالبات 
�حل��ك��وم��ي��ة و �خل��ا���س��ة و �ول���ي���اء �الأم������ور، ح��ي��ث قدم 
�أننت حلم ز�يد ( حتدث  �لرميثي حما�سره بعنو�ن ) 
و  �ل�سحية  للعلوم  �ملو�طنني  در����س��ة  �همية  ع��ن  فيها 
�لتخ�س�سات  يف  للمو�طنات  �ل�سحي  �لقطاع  ح��اج��ه 

�ملتميزة �لتي تطرحها �لكلية وهي درجة �لبكالوريو�ض 
يف �لتمري�ض ،و �ل�سيدلة ،و �ال�سعاف وطب �لطو�رئ، 
الفتا  �لطبيعي،  ،و�لعالج  �لطبي  و�لت�سوير  و�ال�سعة 
خمتلف  ي�����س��م��ل  �ل���دول���ة  يف  �ل�����س��ب��اب  مت��ك��ني  �أن  �ىل 
�مل�ستويات و�لتخ�س�سات وذلك �سمن توجيهات �لقيادة 
يف  �لفاعلة  �لوطنية  �لكو�در  �ع��د�د  ب�سرورة  �لر�سيدة 
م�سرية �لتنمية و�لتطوير �لتي ت�سهدها �لدولة حاليا 

وم�ستقباًل.
موؤ�س�ض  مطر  م��رمي  �ل��دك��ت��ورة  ��ستعر�ست  وب��دوره��ا 

ورئي�ض جمعية �الإمار�ت لالأمر��ض �جلينية جتربتها 
يف �حل��ي��اة و�ل��در����س��ة �جلامعية و�ل��ع��ل��ي��ا، و���س��وال �ىل 
دور  �ب��رزت  حيث  �سابقا،  �ل�سحة  وز�رة  وكيل  من�سب 
حتديات  ومو�جهه  �ملجتمع،  بناء  يف  �لفعال  �ملو�طنة 
�لع�سر وتوظيفها للو�سول �ىل �هد�ف ت�ساهم يف بناء 

�لوطن.
ومن جهته قال �لدكتور مهند�ض حامد حممد �لنيادي 
�لتكنولوجيا  م��ع��ه��د  يف  �حل��ك��وم��ي  �الت�����س��ال  رئ��ي�����ض 
�لتطبيقية �أن �أكر ما متيزت به فعاليات �ليوم �ملفتوح 

يف �لكلية هو تفاعل �ملو�طنات طالبات �ملرحلة �لثانوية 
�ل�سحية  للعلوم  كلية فاطمة  و تخ�س�سات  بر�مج  مع 
وتخ�س�ساتها  �ل��ك��ل��ي��ة  مم���ي���ز�ت  ع��ل��ى  ت��ع��رف��ن  ح��ي��ث 
�لتخريج  بعد  و�ل��ت��وظ��ي��ف  �ل��ع��م��ل،  ���س��وق  يف  �ملطلوبة 
برو�تب مغرية تناف�ض �لتخ�س�سات �الخرى يف �لقطاع 
�حلكومي ، بجانب �ملكافاأة �لتي ت�سرف للطالبات بو�قع 
ي�سل �ىل نحو خم�سة �آالف درهم �سهريا ح�سب �ملعدل 
�ل�سركاء  ل��دور  تقديره  عن  معرباً  للطالبة،  �لف�سلي 
�ال�سرت�تيجيني من �جلهات �حلكومية و�خلا�سة �لتي 
�سركة  ومنهم  �مل�ساحب  �لتوظيف  معر�ض  يف  �ساركت 
�ملو�رد  هيئة  و  “�سحة"،  �ل�سحية  للخدمات  �أبوظبي 
�لب�سرية و �لقيادة �لعامة ل�سرطة �بوظبي و كليفالند 
كلينك و وز�رة �ل�سحة و �ملركز �لوطني للتاأهيل، حيث 
تناف�ض �جلميع يف تعريف �جلميع بالفر�ض �لوظيفية 
و �ملنح �لدر��سية �لتي تقدم لطالبات �لكلية من خمتلف 

�ملوؤ�س�سات و �ل�سركات.
حلقة  �لكلية  يف  �ملفتوح  �ل��ي��وم  فعاليات  ت�سمنت  كما 
تو�جهه  �لتي  و�لتحديات  �ل�سعوبات  تناولت  نقا�سيه 
�لعلوم  لدر��سة  و�ال���س��رة  �ملجتمع  تقبل  يف  �لطالبات 
مب�ساركة  �الأك��ادمي��ي��ة،  �ل��در����س��ة  و�سعوبات  �ل�سحية 
�أك��ادمي��ي��ني وخ��ري��ج��ات وط��ال��ب��ات م��ن �ل�����س��ف �لثاين 
�لذي  �مل�سرق  �مل�ستقبل  ع�سر، حيث وقف �جلميع على 
توطني  يف  �لكبري  ودوره���ن  �لكلية،  خريجات  ينتظر 

�لقطاع �ل�سحي بالدولة.

•• اأبوظبي - الفجر

تهدف  م��ب��ادرة  عن  للكتاب  ز�ي��د  �ل�سيخ  جائزة  �أعلنت 
لدعم دور �لن�سر يف ترجمة �الأعمال �لفائزة باجلائزة 
خالل  م��ن  و�الأمل��ان��ي��ة  و�لفرن�سية  �الإجن��ل��ي��زي��ة  للغات 
�تفاقية تعاون مع معر�ض فر�نكفورت �لدويل للكتاب. 
�لتي  �لتو�سيات  من  عدد  لتحقيق  �ملبادرة  هذه  وتاأتي 
متخ�ست عن ندوة �ملرتجمني يف �لعا�سمة لندن �لعام 
�لر�سينة  �الأع��م��ال  ترجمة  على  منها  حر�سا  �ملا�سي 
حقول  �إىل  ��ستثنائية  معرفية  �إ���س��اف��ات  ت��ق��دم  �ل��ت��ي 

�لثقافات �لعاملية.
وتعليقاً على توقيع �التفاقية، قال �سعادة �سيف �سعيد 
غبا�ض، مدير عام د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - �أبوظبي: 
"ي�سهد هذ� �لعام �لدورة �لثانية ع�سرة جلائزة �ل�سيخ 
�أك��ر من عقد من �لعمل  ز�ي��د للكتاب وهو ما ير�سخ 
�الأ�سا�ض  حجر  و�سعت  �لتي  �مل��ب��ارك��ة  و�جل��ه��ود  �جل��اد 
ل�����س��رح ث��ق��ايف و�أدب�����ي يحتفي ب��امل��ب��دع��ني م��ن �الأدب����اء 
و�مل��ف��ك��ري��ن ح��ي��ث و����س��ل��ت �جل���ائ���زة �ن��ف��ت��اح��ه��ا على 
�سو�ء  ب��ارز�ً  ثقافياً  حر�كاً  �سجعت  و  �لعاملية  �لثقافات 
مبادر�ت  و�سمن   ، �لعاملي  �أو  �لعربي  �مل�ستويني  على 
�أبوظبي �حتفاًء بعام ز�يد،  �لثقافة و�ل�سياحة -  د�ئرة 
خطوة  تد�سني  يف  �ليوم  �جل��ائ��زة  �أ���س��ارك  �أن  ي�سعدين 
جديدة يف م�سرية تفوقها، متمثلة ب�سر�كة ��سرت�تيجية 
لت�سجيع  نيويورك  يف  للكتاب  فر�نكفورت  مكتب  م��ع 
�الأخ���رى،  �ل��ل��غ��ات  �ىل  �لعربية  �للغة  م��ن  �ل��رتج��م��ات 
مكانة  ير�سخ  مم��ا  �ل��غ��رب،  يف  �لعربية  �لثقافة  ون�سر 
جائزة �ل�سيخ ز�يد للكتاب بني �جلو�ئز �لعاملية يف كونها 

حا�سنة للثقافة �لعربية ومعززة لفتح باب �حلو�ر بني 
�حل�سار�ت. ويف �إطار هذه �ل�سر�كة، لي�ض ثمة �سريك 
فاعل �أكر من معر�ض فر�نكفورت للكتاب ذي �لتاريخ 
�لعريق �لذي ميتد على مدى خم�س���ة ق����رون �ىل يومنا 
هذ�. ي�سرفني �إطالق هذه �ملبادرة �لطيبة �ليوم �آملني 
�أبو�باً جديدة  �أن حتقق �الأه��د�ف �ملرجوة منها وتفتح 

لتميز جائزة �ل�سيخ ز�يد �لد�ئم.  
وق���ال ���س��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن مت��ي��م، �الأم����ني �لعام 
ل��ل��ج��ائ��زة: �الإع�����الن ع��ن �ل��ت��ع��اون ب��ني ج��ائ��زة �ل�سيخ 
ز�يد للكتاب وبني معر�ض فر�نكفورت �لدويل للكتاب، 
�الأخرى  و�لثقافات  �لعربية  بني  �جل�سور  بناء  هدفه 
�إىل  �لعربية  م��ن  �ل��رتج��م��ة  حل��رك��ة  �مل�ستمر  و�ل��دع��م 
جلعل  �التفاقية  هذه  وجت��يء  و�لعك�ض،  �حلية  �للغات 
من  �لعامل  يف  �نت�سار�  �أك��ر  �لعربية  �لرتجمة  حركة 

�أجل �لتعريف بالثقافة �لعربية ودعم حركتها �لنامية، 
باالإ�سافة �إىل كونها تكرميا متجدد� لالأعمال �لفائزة 
يف جائزة �ل�سيخ ز�يد للكتاب، ينقلها من �أفقها �لعربي 
�إىل �آفاق �أخرى ومتلقني جدد، ويدفعنا يف ذلك كله �أن 
تكون �جلائزة ��سما على م�سمى، وجت�سد مناقب �لو�لد 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آِل نهيان و�سعيه للجمع �خلالق 
بني �الأ�سالة و�حلد�ثة و�خل�سو�سية و�النفتاح �لثقايف 
وثقافاتها،   �ل�سعوب  بني  �مل�سرتك  بالعي�ض  و�الإمي���ان 
نوؤكد  فاإننا  ز�ي��د  ع��ام  �التفاقية يف  ع��ن  نعلن  �إذ  و�إن��ن��ا 
ت�سكل  و�لتي  ز�يد ي�سدر عنها  �ل�سيخ  �لتي ظل  �لقيم 
نرب��سا نهتدي به ونعمل من �أجل حتقيقه يف �جلائزة.

من جانبه، قال يورغن بوز، رئي�ض معر�ض فر�نكفورت 
للكتاب: بالنظر �ىل دور�ت �جلائزة �ل�سابقة و�سجالت 
فر�نكفورت  معر�ض  كرئي�ض  موقعي  وم��ن  فائزيها، 

ز�يد  �ل�سيخ  جلائزة  �لعلمية  �لهيئة  يف  وع�سو  للكتاب 
باأن  �سك  ال  تاأ�سي�سها،  منذ  مل�سريتها  ومتابع  للكتاب 
ويرتقي  �لعاملية  يحاكي  ثقافياً  منرب�ً  باتت  �جل��ائ��زة 
مل�سايف �جل��و�ئ��ز �الأدب��ي��ة �ل��ك��ربى. وم��ن ه��ذ� �ملنطلق 
�ىل  �أدى  مما  م�ساعينا  مع  �جل��ائ��زة  طموحات  تالقت 
�ىل  تهدف  �لتي  �الإ�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  ه��ذه  ب��ل��ورة 
�ل���ى  �جل��ائ��زة  يف  �لفائ����زة  �لكت���ب  ترجم���ة  ت�سهي��ل 
�الأملاني���ة و�الجنليزي����ة و�لفرن�سي������ة، مما ب�ساهم بزيادة 
�لتوعية بجائ���زة �ل�سي���خ ز�ي���د للكت���اب عاملياً، �إ�سافة �ىل 
�لرتويج لعمل �جلائزة ولفائزيها يف �ملحافل �لثقافية 
�إننا  للكتاب.  فر�نكفورت  كمعر�ض   ، �لعاملية  و�الأدب��ي��ة 
ملو��سلة  قدماً  ونتطلع  �ل�سر�كة  بهذه  ج��د�ً  �سعيدون 
ملا يف ذلك من  ز�ي��د للكتاب  �ل�سيخ  �لتعاون مع جائزة 

�سمو �لر�سالة �لتي ت�سعى �ىل تو��سل ح�ساري ر�قي.
�لرتوي���ج  تت�سمن  �التفاقية  ب��اأن  بالذكر  �جلدير  من 
ل��ل��ك��ت��اب عند  �ل�����س��ي��خ ز�ي���د  �ل��ف��ائ��زة يف ج��ائ��زة  للكتب 
�لطفل  و�أدب  �الآد�ب  جم��االت  يف  �لعاملي��ة  �لن�س��ر  دور 
كما  �لعاملية.  �للغات  �ىل  ترجمتها  وت�سهي��ل  و�لنا�سئة 
تتمثل يف ��ستحد�ث من�سة جلائزة �ل�سيخ ز�يد للكتاب 
�جله���ود  وتوحي����د  للكتاب  ف��ر�ن��ك��ف��ورت  م��ع��ر���ض  يف 
�ىل  �لعربية  من  �لرتجمة  حركة  دعم  �ل����ى  �لر�مي����ة 

�للغات �الأخرى وبالعك�ض. 
ومت توقيع �التفاقية خالل �جتماعات �لهيئة �لعلمية 
21-23 من  �ل���ف���رتة  �ل��ت��ي ع��ق��دت خ���الل  ل��ل��ج��ائ��زة 
لرت�سيحات  �ملحكمني  تقارير  ملر�جعة  �جل��اري  �ل�سهر 
�لدورة �حلالية متهيد�ً لالإعالن عن �لقو�ئم �لق�سرية 

و�لفائزين خالل �ال�سابيع �لقادمة. 

بالتزامن مع الذكرى الأربعني لتاأ�سي�س جمموعة الإمارات للتاريخ الطبيعي  
بيرت ماجيه رئي�ض ق�سم الآثار يف دائرة الثقافة وال�سياحة – 
اأبوظبي يح�سل على جائزة ال�سيخ حممد بن مبارك اآل نهيان 

•• اأبوظبي - الفجر

ر�عياً  ب�سفته  �لت�سامح،  وزير  نهيان،  �آل  مبارك  نهيان  �ل�سيخ  معايل  منح 
حممد  بن  مبارك  �ل�سيخ  جائزة   ، �لطبيعي،  للتاريخ  �الإم���ار�ت  ملجموعة 
�الآثار  ق�سم  رئي�ض  ماجيه  بيرت  �لدكتور  �إىل  �لطبيعي،  للتاريخ  نهيان  �آل 
�أم�ض  �أقيم  – �أبوظبي، وذل��ك يف حفل خا�ض  �لثقافة و�ل�سياحة  د�ئ��رة  يف 
�الأول -  يف فندق رويال مرييديان باأبوظبي، وذلك بالتز�من مع �لذكرى 

�الأربعني لتاأ�سي�ض جمموعة �الإمار�ت للتاريخ �لطبيعي.
ومت تكرمي �لدكتور بيرت ماجيه بهذه �جلائزة �ملرموقة، تقدير�ً مل�سريته 

�لطويلة يف قطاع �الآثار على م�ستوى دولة �الإمار�ت و�ملمتدة ل� 25 عاماً. 
ومن بني �أبرز �جناز�ت �لدكتور ماجيه، قيادته الأعمال �ال�ستك�ساف �الأثري 
يف  ومويلح  �الأب��رق  تل  ت�سمنت  �لرئي�سية،  �لتاريخية  �ملو�قع  من  ع��دد  يف 
�ل�سارقة، وموؤلفاته عن �أعمال �خلزف �ملكت�سفة يف �أوحلة بالفجرية، وكتابه 
عن �ملنطقة �لعربية قبل �لتاريخ، وبر�مج �لتو��سل �جلماهريي �لتي قادها  
لتعريف �لزو�ر عن قرب على تاريخ �أبوظبي و�لعني ودولة �الإمار�ت بوجه 
عام. ويف تعليقه على هذ� �لتكرمي، قال �لدكتور بيرت ماجيه: �أود �أن �أعرب 
عن عميق �متناين لهذ� �لتكرمي، و�أتطلع �إىل �ال�ستمر�ر يف �لعمل وتقدمي 
�الإمار�ت  دول��ة  و�الآث��ار يف  �لطبيعي  �لتاريخ  لقطاع  �ال�سهامات  �ملزيد من 

�لعربية �ملتحدة. 
 و�أ�ساف �إن علم �الآثار، مثل كل م�سعى، هو عمل جماعي، ولذ� فاإنني �أهدي 
هذه �جلائزة �إىل زمالئي �لعديدون يف جميع �أنحاء �لدولة و�خلارج، حيث 

كان من دو�عي �سروري �لعمل معهم على مدى ربع �لقرن �الأخري. 
جدير بالذكر �أن معايل �ل�سيخ نهيان مبارك �آل نهيان، وزير �لت�سامح، قد 
�أ�س�ض �جلائزة �ل�سنوية �لتي تقدمها جمموعة �الإمار�ت للتاريخ �لطبيعي، 
لالأفر�د �لذين قدمو� ��سهامات بناءة يف جمال �لتاريخ �لطبيعي و�الآثار يف 
دولة �الإمار�ت، من خالل �الأبحاث و�ملوؤلفات و�ملحا�سر�ت وبر�مج �لتو��سل 
مع �ملجتمع. ويتم تقدمي �جلائزة با�سم و�لده، �ملغفور له باإذن �هلل �ل�سيخ 

مبارك بن حممد �آل نهيان.

للحفاظ على املظهر العام للمدينة
القطاع الغربي ينظم ور�سة تعريفية يف 
جمل�ض اليحر حول حملة العني ت�ستاهل

•• العني  - الفجر

نظمت بلدية مدينة �لعني موؤخر�ً ممثلة بالقطاع �لغربي وبريق عمل حملة 
-�لعني ت�ستاهل- ) بلدية مدينة �لعني ومركز �إد�رة �لنفايات تدوير ( ور�سة 
تعريفية وتوعوية يف جمل�ض �أهايل  منطقة �ليحر، بهدف تعريف �جلمهور 
على �أهمية �حلفاظ  على �ملظهر �لعام  ملدينة �لعني ، و�آلية �سري �حلملة 
و�لتي  �خلا�سة  و�ملخالفات  �لقو�نني  باأهم  �لوعي  ن�سر  ل�سمان  �ل�سعي  يف 
يجري تطبيقها للحد من  �سلوكيات �مل�سوهات �لعامة  و�لعمل  �مل�سرتك 
بني �جلهات �لرقابية و �جلمهور يف تنفيذ �أعمال �لرقابة �لعامة مبناطق 
�ملدينة ، من خالل �إ�سر�ك �ملجتمع يف �لتبليغ عن �أية خمالفات �أو �سلوكيات  
و�للو�ئح  �لقو�نني  عليه  تن�ض  ملا  وفقا  للمدينة،   �لعام  باملظهر  ت�سر  قد 

�ملعمول بها يف �إمارة �أبوظبي.
ت�سمن  �ملجتمع..  خدمات  �د�رة  ..مدير  �ملن�سوري  �سالح  �لدكتور  وق��ال 
جمل�ض �ليحر �لذي ��ستقبل عدد و��سع  من �سكان مناطق �لقطاع �لغربي 
و�ملخالفات  �لعام  �ملظهر  ت�سوه  �لتي  �ل�سلوكيات �خلاطئة  بعدد  �لتعريف   ،
�ملرتتبة عليها، ح�سب �للو�ئح �لتنفيذية الإمارة �أبو ظبي يف �ساأن �حلفاظ 
على �ملظهر �لعام و�ل�سحة و�ل�سكينة �لعامة ،  �إ�سافة �إىل توعية �جلمهور 
من  للتخل�ض  �ملنت�سرة  �ملخالفات  �أه��م  على  تركز   �لتي  �حلملة  ب��اأه��د�ف 
كالرمي   ، �لبيئة  على  و�أث��ره��ا  �لنفايات  ع��ن  �لناجتة  �لبيئية  �لتحديات 
�لع�سو�ئي ملخلفات �لبناء و  �لعزب و�ملز�رع ، و وكذلك رمي �ملخلفات �لزر�عية 
يف �ملناطق �ل�سكنية و�لطرقات �لعامة، ورمي �الأثاث و�الأجهزة �لكهربائية، 
�ملخ�س�سة، وعدم  �ملخلفات خارج �حلاوية  �ل�سيانة، ورمي  ورمي خملفات 

�ملحافظة على �الأماكن �ل�سياحية و�لعبث باالأ�سول �لعامة.
و�أ�سار �ملن�سوري ، �إىل �همية �للقاء�ت �ل�سكانية لتفعيل �حلمالت �لتوعوية 
و�لتي ن�سعى من خاللها �ىل خلق تعاون بناء مع  �جلمهور باملحافظة على 
�ملدينة وذلك للو�سول �ىل �ف�سل معايري �ل�سحة و�ل�سالمة بالتعاون مع 

�ل�سركاء �ال�سرت�تيجيني.

الرميثي ومطر والنيادي مع نخبة من امل�ساركني يف فعاليات اليوم الفتوح يف كلية فاطمة للعلوم ال�سحية



حافظي على ليونتهما
تنه�سني  حني  الإيقاظهما:  �سباح  كل  قلياًل  كتفيك  حّركي 
من �ل�سرير، حركيهما من �الأمام �إىل �خللف، ومن �خللف 

�إىل �الأمام خم�ض مر�ت، ثم �ر�سمي بهما خم�ض دو�ئر كربى 
تز�مناً مع مّد �لذر�عني يف �الجتاهني. على مّر �ليوم، �أبقي 
 3 ط��و�ل  �الإم��ك��ان،  ق��در  كتفيك  و�رف��ع��ي  ظهرك م�ستقيماً 

�لزفري.  �أثناء  بقوة  �إنز�لهما  �ل�سهيق قبل  مع  تز�مناً  ثو�ن، 
�أي�ساً على متطيطهما ب�سكل متكرر خالل �ليوم:  �حر�سي 
جذع  ح��ول  ذر�ع��ي��ك  و�سعي  م�ستقيماً  ظهرك  و�أب��ق��ي  قفي 
ج�سمك لالإم�ساك بالكتفني، ثم مّططيهما نحو �خللف بني 

ثانية. و30   20
ُت�����س��ّك��ل ذر�ع�����اك ز�وية  �أم����ام �حل��ا���س��وب، �ح��ر���س��ي ع��ل��ى �أن 
م�ستقيمة �أثناء ��ستعمال لوحة �ملفاتيح. اللتقاط �الأغر��ض 
كر�سي.  على  ��سعدي  مرتفع،  مكان  يف  و�سعها  �أو  �لثقيلة 
�العتناء  �أو  �ل��ي��دوي��ة  �الأ���س��غ��ال  �أو  �ملنزلية  �الأع��م��ال  خ��الل 
و�لي�سرى  �ليمنى  �ل��ذر�َع��ني  ��ستعمال  ح��اويل  باحلديقة، 
ب��ح��رك��ات م��ت��ك��ررة، وخذي  ت��ق��وم��ني  ب�سكل م��ت��الح��ق ح��ني 
�أبقي  �ل��ظ��روف،  جميع  يف  للتمطط.  منتظمة  ����س��رت�ح��ات 

كتفيك بعيَدتني عن �أذنيك!

زيدي قوتهما
ب�سيطة.  مت��اري��ن  ع��رب  كتفيك  ع�سالت  ت��ق��وي  �أن  ميكنك 
�ملعّر�سة  �ل��دو�رة  �لع�سالت  بتقوية  �لتايل  �لتمرين  ي�سمح 

اللتهاب �الأوتار:
 �ربطي �سريطاً مطاطياً حول قب�ستك �ملغلقة و�مل�سي طرفه 

بيدك �ليمنى.
�ملطاطي  �ل�سريط  و�سّدي  �ملرفق على طول �جل�سم  �أن��زيل   
��سهقي  �خل���ارج.  نحو  ذر�ع��ي��ك  و�فتحي  �لزفري  مع  تز�مناً 

و�زفري  �ل�سريط  ���س��ّدي  ث��م  �ل��ب��د�ي��ة،  و�سعية  �إىل  وع���ودي 
 20 و�أرجعي ذر�ع��ك مب��و�ز�ة ج�سمك. كرري �لتمرين بني 

و30 مرة، ثم كّرريه با�ستعمال �لذر�ع �الأخرى.

اأريحيهما من التعب
ذر�عيك  ودع��ي  �الأم���ام  نحو  �نحني  ع��اب��ر،  بتعب  �سعرت  �إذ� 
�إىل  �لي�سار  وم��ن  �خللف  �إىل  �الأم���ام  من  طبيعياً  تتحركان 

�ليمني بحركات د�ئرية.
 15 ط��و�ل  ثلج  كمادة  و�سع  �اللتهاب عرب  ميكنك تخفيف 
ث��م ميكنك و�سع  ي��وم��ي��اً،  م���ر�ت  ث��الث  �الأق����ل،  دقيقة على 
هالم م�ساد لاللتهاب لكن �دهنيه من دون تدليك �ملنطقة 

�مل�ستهدفة.
بع�ض  تنفيذ  يف  �سعوبة  وج��دت  �أو  مزمن  ب��اأمل  �سعرت  �إذ� 

�حلركات، ��ست�سريي �لطبيب �سريعاً.

�شحة وتغذية
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اأوجاعهم  لتخفيف  فاعلة  حلول  عن  العظمي  بالف�سال  امل�سابون  يبحث 
اليومية. يف ما يلي اأف�سل العالجات الطبيعية، ل ترتدد يف اللجوء 

اإليها للتخّل�س من الأوجاع.
مكمالت طبيعية

ي�ساهم عن�سرا الكوندروتن والغلوكو�سامني يف ترطيب 
تركيبات  اإيجاد  ميكن  املفا�سل.  وتليني  الغ�سروف 

العالج  ال�سيدليات، وميتد  خمتلفة منهما يف 
بهما على ثالثة اأ�سهر على الأقل.

ل نفع من اأن تبدو كتفاك �سليمتني ظاهريًا اإذا كنت تعجزين عن رفع ذراعيك اأو فك حمالة �سدرك من دون ال�سعور بالأمل. هذه املفا�سل ه�سة ول بد من حمايتها 
للحفاظ على �سحة جيدة.

الكتفان.. عليك حمايتها للحفاظ على �سحة جيدة

كركم يف الأطباق
هذ� �لتابل معروف بخ�سائ�سه �مل�سادة لالأك�سدة و�اللتهاب. 
يعّزز  �ل��ذي  �لبهار  �لزيت وخلطه مع  تذويبه يف  خ��الل  من 
�ملف�سلية.  �اللتهابات  م��ن  يحميك  �الأم��ع��اء،  يف  �مت�سا�سه 
�أو  �إىل �سل�سة �خلل  �إ�سافة ملعقة كبرية منه  �ملانع من  ما 
�ل�سل�سات �لتي تر�فق �الأرز و�ملعكرونة؟ ميكن �إيجاد تركيبات 

جاهزة من �لكركم و�لبهار على �سكل مكمالت غذ�ئية.

رقع �ساخنة م�سادة لالأمل
تزيد �حل��ر�رة تدفق �لدم عرب تو�سيع �الأوعية �لدموية، ما 

يعني حت�ّسن كمية �الأوك�سجني و�ملغذيات و�إرخ��اء �لع�سالت 
�ملت�سّنجة. ميكن حتقيق هذه �لنتيجة خالل ع�سرين دقيقة. 
لتخفيف  �ساخنة  رقعاً  ��ستعمل  �ل�سباحية،  �لت�سنجات  لفك 
�لب�سرة �حل�سا�سة  �ساعة. لكن ال تتحمل  �الأمل خالل ن�سف 
�أون(  )رول  ��ستعمال  ل��ذ� ميكن  �حل���ر�رة،  �مل�ستوى من  ه��ذ� 

بزيوت �أ�سا�سية لل�سعور بحر�رة �سل�سة وتن�سيط �لع�سالت.

)خملب ال�سيطان( �سّد الت�سّلب
وتباع  �ملفا�سل  ت�سّلب  �الإفريقية  �لنبتة  هذه  ج��ذور  تخّفف 
على �سكل مكمالت غذ�ئية �أو قطر�ت ُتذوَّب يف �ملاء، مرة �أو 

مرتني يومياً، �سباحاً وظهر�ً. ميكن �أخذها على �سكل عالج 
ميتد لثالثة �أ�سهر على �الأقل.

عالج باملنغنيز والكوبالت
يف  وي�ساهم  لاللتهاب  م�ساد�ً  مفعواًل  �خلليط  ه��ذ�  يعطي 
منه  كب�سولة  �أخ��ذ  ميكنك  �الأن�سجة.  �سيخوخة  من  �لوقاية 
�الأمل، ميكنك  نوبات  ��ستّدت  �إذ�  �لريق �سباحاً.  يومياً، على 
�أن ت�سيف �إليه �لنحا�ض )مبعدل كب�سولتني �أو ثالثة يومياً( 

حتى �نتهاء �لنوبة.

التحرك ملنع )�سداأ( اجل�سم
�لعظمي  �لف�سال  من  �لوقاية  يف  �جل�سدي  �لن�ساط  ي�ساهم 
و�حلفاظ  �لغ�سروف  بتن�سيط  وي�سمح  ت��ط��وره،  من  و�حل��د 
ب�سكل  ممار�سته  عند  فاعليته  ت��زي��د  ك��ذل��ك  �سالمته،  على 

منتظم ومعتدل وتدريجي.
�أف�����س��ل ط��ري��ق��ة لتطويرها  �ل��ع�����س��الت  ت��ن�����س��ي��ط  وي�����س��ّك��ل   
وتقويتها. حني ت�سبح �ملفا�سل مدعومة، يزد�د ثباتها. لكن 
ال تبالغ يف �إجهاد نف�سك وتوّقف حني يبد�أ �الأمل. تق�سي �أهم 
جُتِهد  ال  �لتي  �ملنا�سبة  و�حل��رك��ات  �لريا�سة  باإيجاد  خطوة 
ريا�سات  �ملحتملة:  �لن�ساطات  تتعدد  ي��وؤمل��ك.  �ل��ذي  �ملف�سل 
بيالت�ض،  غط�ض(،  مائية،  بدنية  مت��اري��ن  )�سباحة،  مائية 

يوغا...

منافع اأجهزة التقومي
تز�مناً  �لتحرك  متابعة  على  ت�ساعدك  �لتي  �الأجهزة  تتعّدد 
مع تخفيف �ل�سغط عن �ملفا�سل. يجب �أن ت�ستعملها خالل 
نوبات �الأمل �أو حني حتمل �أوز�ناً ثقيلة �أو تقوم مبهام �ساقة، 
الختيار  �ل�سيديل  ��ست�سر  �لتاأهيل.  �إع���ادة  ف��رت�ت  وخ��الل 

�أن�سب جهاز لك.

ح�س�س )كي كونغ(
�حليوية  �لطاقة  تقوية  �إىل  �ل�سينية  �ملمار�سة  ه��ذه  تهدف 
عرب �سل�سلة متالحقة من �حلركات �لبطيئة. عند ممار�ستها 
�جل�سم  د�خ����ل  �ل��ط��اق��ة  دور  بتح�سني  ت�سمح  ق��د  ب��ان��ت��ظ��ام، 
�إىل  بالن�سبة  �الأن�����س��ج��ة.  �إىل  �الأوك�����س��ج��ني  و���س��ول  وت�سهيل 
�حلركات، فكلها ممكنة �سرط تكييفها ب�سكٍل ي�سمن ت�سغيل 
�لع�سالت و�ملفا�سل من دون جهد مفرط �أو �أمل. و�سرعان ما 
يزد�د �إنتاج �ل�سائل �لزليلي �لذي يلنّي �ملفا�سل. �إنها م�سرية 

�الإ�سابات يف بد�ية  طويلة ودقيقة لكن ميكن تخفيف حدة 
�لف�سال �لعظمي مع مرور �لوقت.

للم�ساركة يف ح�سة ترت�وح مدتها بني  موؤهاًل  �أ�ستاذ�ً  �خرت 
30 و60 دقيقة �أ�سبوعياً، ثم ميكنك تخ�سي�ض 10 دقائق 

يومياً للقيام بتمارين ب�سيطة.

عالج باملغناطي�س
م��ن خالل  لكن  �ل��غ�����س��روف.  باملغناطي�ض  �ل��ع��الج  ي��ج��ّدد  ال 
بتحريك  �ل��وق��ت  م���رور  م��ع  ي�سمح  ق��د  �الأع���ر�����ض،  تخفيف 
�ملفا�سل جمدد�ً، وبالتايل جتنب �لتهاب �لفقار �ملق�سط �لذي 

ي�سّكل م�سدر �أوجاع جديدة. 
�لقطع  ق��ط��ر  ي��زي��د  �أن  ي��ج��ب  �الأمل،  رق��ع��ة  ت��و���ّس��ع��ت  ك��ل��م��ا 

�ملغناطي�سية. 
عند �الحتكاك بالب�سرة، تن�سئ هذه �الأجهزة �ل�سغرية حقاًل 
�إفر�ز  �الأن�سجة ويعزز  متو��ساًل ي�ستهدف عمق  مغناطي�سياً 
وتخفف  بالر�حة  �سعور�ً  تعطي  �لتي  �الأندورفني  هرمونات 

�الأمل. �سع �لقطعتني على جهَتي منطقة �الأمل.

عالج حراري لتخفيف الأمل
لثالثة  �لروماتيزم  ت�ستهدف  �لتي  �لطبية  �لعالجات  تدوم 
�أ�سابيع عموماً، وت�سمح باال�ستفادة من منافع �ملاء �حلر�ري 
هذه  ���س��ر�ء  مي��ك��ن  و�مل���ع���ادن.  بالطحالب  �لغنية  و�الأوح�����ال 
�مل�سامية  �الأن�سجة  من  جاهزة  مغلفات  �سكل  على  �الأوح���ال 
48 درج��ة مئوية. يجب و�سعها  وتكون �ساخنة على ح��ر�رة 

على �ملفا�سل طو�ل 15 دقيقة يومياً.
ُت�سّهل �حلر�رة �خرت�ق �ملعادن وتثبيتها يف حميط �ملفا�سل. 
خ��الل �الأ���س��ه��ر �ل��الح��ق��ة، ي��رت�ج��ع �الأمل وي��الح��ظ �ملر�سى 
�إىل  حاجتهم  تر�جع  يعني  ما  مفا�سلهم،  وظيفة  يف  حت�ّسناً 
�الأدوية. لوحظ حت�ّسن بارز لدى �مل�سابني بالف�سال �لعظمي 
يف �ل��رك��ب��ة خ���الل در�����س���ة ج���رت يف ث��الث��ة م��ر�ك��ز حر�رية 

فرن�سية.

حلول طب التجان�س
�اللتهاب،  ون��وب��ات  �الأمل  ملكافحة  �خل��ي��ار�ت  ه��ذه  ُت�ستعمل 

وميكن �أن يبطئ طب �لتجان�ض تطّور �لف�سال �لعظمي:
توك�سيكودندرون(  )رو���ض  تناول  �الأمل:  ي�ستيقظ  حني   •
و)بريونيا(، مبعدل 3 حبات، مرتني �أو ثالث مر�ت يومياً، 

�أو �أكر عند �حلاجة، حتى يتح�ّسن �لو�سع.

• �إذ� ز�د �الأمل �أثناء �لر�حة �أو ب�سبب حر�رة �ل�سرير: تناول 
3 حبات، مرتني  �إيود�توم(، مبعدل  �أو )�سولفور  )�سولفور( 

�أو ثالث مر�ت يومياً.
• ملعاجلة �لف�سال �لعظمي يف �الأ�سابع، �خلط منتج )�أكتاي 
)بوليغونوم(  مع  يومياً(  م��ر�ت  ث��الث  حبات،   3( �سبيكاتا( 

)3 حبات، ثالث مر�ت يومياً(.
�لظهر:  �أ�سفل  �أو  �لركبة  يف  �لعظمي  �لف�سال  ملعاجلة   •
ت��ن��اول )ر�دي����وم ب��روم��ات��وم(، مب��ع��دل 3 ح��ب��ات، ب��ني مرتني 

و�أربع مر�ت يومياً.
�سولفور(،  )ناتروم  تناول  �الأمل:  حّدة  �لرطوبة  ز�دت  • �إذ� 

مبعدل �أنبوب �أ�سبوعياً.
)كو�ستيكوم(،  تناول  �الأوتار:  و�نكما�ض  �لت�سلب  ملعاجلة   •

مبعدل 3 حبات، مرتني يومياً.

اجل�سم لتليني  منزلية  متارين   3
مترين لفك ت�سنجات �لركبة:

من�سفة  �أو  م�ستديرة  و���س��ادة  ��ْع  و���سَ كنبة  على  �جل�ض   •
ملفوفة حتت ركبتيك.

�الإمكان. قدر  �لفخذين  ع�سالت  • �سّد 
 90 )ب��ز�وي��ة  ق��دم��ك  و�ث���ِن  �الأر�����ض  ع��ن  كاحلك  • �رف���ع 
5 ث��و�ٍن، ثم كرر �لتمرين من �لبد�ية طو�ل  درج��ة( ط��و�ل 

دقائق.  10

مترين لفك ت�سنجات الظهر:
مبو�ز�ة  �ساقيك  و�ثِن  �الأر�ض  على  ظهرك  و�سّطح  • متّدد 
ثو�ٍن  لب�سع  �لو�سعية  ه��ذه  على  حافظ  ث��م  ج�سمك،  ج��ذع 

تز�مناً مع �لزفري بوترية بطيئة وعميقة.
 كرر �لتمرين خم�ض مر�ت.

مترين لتمديد العنق:
�لد�عمة  �ل��ع�����س��الت  ت��ق��وي��ة  �إىل  �ل��ت��م��ري��ن  ه���ذ�  ي��ه��دف   •

للر�أ�ض وتخفيف �ل�سغط عن فقر�ت �لعنق.
�أمامك،  �لنظر  وتابع  �سدرك  نحو  ذقنك  و�أدخل  • �جل�ض 
�أق�سى حد وكاأّن  �إىل  ر�أ�سك ب�سكل م�ستقيم وم��ّدده  ثم �رفع 

�أعلى جمجمتك ُمَعّلق بخيط على �ل�سقف. 
كرر �لتمرين ع�سر مر�ت.

�لعظمي  �لف�سال  من  �لوقاية  يف  ي�ساهم  �جل�سدي  �لن�ساط 
و�حلد من تطوره.

اأف�سل العالجات الطبيعية مل�سكلة الف�سال العظمي
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العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/عني لندن للخدمات 

CN 1176635:لبرتولية ذ.م.م رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عبد�هلل علي حممد �لربيكي %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي حممد ح�سن باطوق

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ملدرج �ملا�سي للمقاوالت 

�لعامة رخ�سة رقم:CN 2000972 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عبد�هلل عي�سى عبد�هلل عو�ض �ملهري %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �حمد حممد �حمد رم�سان �لعبيديل
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26

اإعــــــــــالن
للزهور  الند  �ل�س�����ادة/جرين  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 2075248 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عمر ��سماعيل �حمد قا�سم �حلو�سني %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف ر��سد �سعيد �سامل م�سلم �لعرميي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�م �ي �ساين لل�سيانة  �لتنمية �القت�سادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2245523:لعامة و�د�رة �لعقار�ت رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عبد�هلل علي عبد�هلل حممد �لبلو�سي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف مهدي �حمد عبد�هلل ح�سن �لبلو�سي

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لطيف للوحات �العالنية 

رخ�سة رقم:CN 1060122 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة نادر يا�سر �جلاجه %100
تعديل وكيل خدمات

��سافة يو�سف حممد �لزعابي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد طالب حممد �سليمان �لفز�ري
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26

اإعــــــــــالن
للخدمات  ري�ض  �ل�س�����ادة/�سن  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لريا�سية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1879693 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد فرج فوزي فرج %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عبد�لعزيز عبد�هلل �سليمان �سيف �خلييلي %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �بر�هيم �حمد علي بن حريز
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد فرج فوزي فرج

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لكوكب �لربونزي الد�رة �لعقار�ت و�ل�سيانة 

�لعامة رخ�سة رقم:CN 1182593 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��سم جتاري من/�لكوكب �لربونزي الد�رة �لعقار�ت و�ل�سيانة �لعامة

BRONZE PLANET PROPERTIES MANAGEMENT & GEN MAINTENANCE

�ىل/�لكوكب �لربونزي الد�رة �لعقار�ت و�ل�سيانة �لعامة 1 -�سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م

 BRONZE PLANET PROPERTIES MANAGEMENT & GEN MAINTENANCE 1-

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/كافترييا مكان �ل�ساي

رخ�سة رقم:CN 2069029 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 2.5*1 �ىل 1*3

تعديل ��سم جتاري من/كافترييا مكان �ل�ساي
MAKAN AL SHAY CAFETERIA

�ىل/كافترييا برجر جنك�سن
BURGER JUNCTION CAFETERIA

تعديل عنو�ن/من �بوظبي بني يا�ض �سرق 9 حمل رقم 19 بناية حمد مبارك 
 115878  115878  11 �ل�ساخمة  �ل�ساخمة  مدينة  �بوظبي  �ىل  �خليلي  حمد 

حكومة �بوظبي و�خرين
تعديل ن�ساط/��سافة خدمات تو�سيل �لطلبات )8299010(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�باكو�ض للح�سابات

رخ�سة رقم:CN 2128334 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/�حمد طالل عبود عامر بن حريز من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ �حمد طالل عبود عامر بن حريز من 100% �ىل %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة رمال علي حليحل %49

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 0.50*0.20 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل ��سم جتاري من/�باكو�ض للح�سابات
ABACUS ACCOUNTANTS

�ىل/�باكو�ض للح�سابات ذ.م.م
ABACUS ACCOUNTANTS LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26

اإعــــــــــالن
�لبدنية  للياقة  �ن�سباير  �ل�س�����ادة/مركز  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�سبا �ل�سيد�ت رخ�سة رقم:CN 2295152 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة null*null �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/مركز �ن�سباير للياقة �لبدنية و�سبا �ل�سيد�ت
INSPIRE CENTER FOR LADIES FITNESS AND SPA

�ىل/مركز �ن�سباير �سبورت�ض للريا�سة و�سبا لل�سيد�ت
INSPIRE SPORTS LADIES SPORTS & SPA

تعديل ن�ساط/حذف حمام �سرقي للن�ساء )9609002(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/دوغال�ض للعطور

 رخ�سة رقم:CN 1122954 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة غيث �سعيد �سامل �سعيد �لظاهري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لكرمي حممد طاهر د�ستي نز�د �لهرمودي
null*null تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 1*3.5 �ىل

تعديل ��سم جتاري من/دوغال�ض للعطور
DOUGLAS PERFUMES

�ىل/�لق�سر �لر�قي لالو�ين
AL QASR AL RAQI UTENSILS

تعديل ن�ساط/��سافة بيع �الدو�ت و�الو�ين- بالتجزئة )4759007(
تعديل ن�ساط/حذف بيع �لعطور- بالتجزئة )4772007(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم وم�ساوي ليايل غندور

 رخ�سة رقم:CN 2306399 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/��سافة �سعيد مرهون �ليحيائي

تعديل وكيل خدمات/حذف علي خلفان عبيد �ل�سام�سي
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة null*null �ىل 1*7

تعديل ��سم جتاري من/مطعم وم�ساوي ليايل غندور
RESTAURANT GRILLS LAYALI GHANDOUR

�ىل/مطعم �وبري�سن �ساورما
OPERATION SHAWARMA RESTAURANT

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/ليالينا �سوبرماركت

 رخ�سة رقم:CN 2277739 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/��سافة �سعيد مرهون �ليحيائي

تعديل وكيل خدمات/حذف علي خلفان عبيد �ل�سام�سي
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 9*1 �ىل 8*1

تعديل ��سم جتاري من/ليالينا �سوبرماركت
LAYALINA SUPERMARKET

�ىل/رغد �ل�سام لتموين �ملو�د �لغذ�ئية
RAGHAD AL SHAM FOR FOOD SUPPLY

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26

 اإعـــالن �شطب قيد
�نك  �ل�سادة/�سركة ثورنتون توما�سيتي  باأن  تعلن وز�رة �القت�ساد 
فرع  قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  قد  �ملتحدة(  )�جلن�سية:�لواليات 
�ل�سركة يف �إمارة �بوظبي )�لعنو�ن: �ض.ب: 44046- �سارع �ملرور- 
بناية جامعة �بوظبي- �أبوظبي �ض.ب: 44046( و�ملقيدة حتت رقم 
الحكام  وتنفيذ�  �لوز�رة.  يف  �الجنبية  �ل�سركات  �سجل  يف   )2781(
�لقانون �الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015م يف �ساأن �ل�سركات �لتجارية 
�ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة 
�عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�ض لفروع ومكاتب �ملن�ساآت �ملوؤ�س�سة 
باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من �ل�سادة ��سحاب �حلق 
ال  ميعاد  يف  �لوز�رة  �ىل  باعرت��سهم  يتقدمو�  �ن  �العرت��ض  يف 
يتجاوز �سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لت�سجيل �لتجاري �ض.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/مركز فاين كري بل�ض �لطبي �لتخ�س�سي 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1906991 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة نا�سر عبد�هلل نا�سر �سامل باحلري�ن �لظاهري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد �سامل حممد �لنعيمي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف منى يو�سف زوجة ح�سن حممد عبد�هلل �لنابوده

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��سم جتاري من/مركز فاين كري بل�ض �لطبي �لتخ�س�سي ذ.م.م
FINE CARE PLUS SPECIALIZED MEDICAL CENTRE LLC

�ىل/مركز فوناك �لطبي - �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ذ.م.م
PHONAK MEDICAL CENTER- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة �سلطان حمد �ل�سام�سي 

للنقليات �لعامة رخ�سة رقم:CN 1179155 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد �حمد �سامل هوميل �لعامري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان حمد �سيف �ال�سلي �ل�سام�سي
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/موؤ�س�سة �سلطان حمد �ل�سام�سي للنقليات �لعامة
SULTAN HAMAD AL SHAMISI TRANSPORT EST

�ىل/موؤ�س�سة �ل�ساحنة �لف�سية للنقليات
ALSHAHENA ALFTHYA TRANSPORTING EST

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/بن  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

حدودي للخياطة و�لتطريز
رخ�سة رقم:CN 1019605 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سوبر ماركت ق�سر �لهند

رخ�سة رقم:CN 1856228 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 1*10 �ىل 1*8.8

تعديل ��سم جتاري من/�سوبر ماركت ق�سر �لهند
INDIAN PALACE SUPERMARKET

�ىل/بقالة �ستار بال�ض
STAR PALACE BAQALA

تعديل عنو�ن/Building Name من �ىل 127115
تعديل عنو�ن/ Building Owner Name من بجانب فح�ض �ل�سيار�ت �ر�ض رقم 

T-1003 حمل رقم 5-6 �ىل �سيف �سيف كني�ض �لهاملي
Shop من- �ىل UNIT TYPE تعديل عنو�ن

تعديل ن�ساط/��سافة بقالة )4711003(
تعديل ن�ساط/��سافة بيع �لفو�كه و�خل�سرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�ساط/حذف جممع ��ستهالكي )�سوبرماركت( )4711002(
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26

اإعــــــــــالن
�الملنيوم  لتجارة  �ل�س�����ادة/كو�ستا  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
  CN 1160207:و�لنحا�ض و�لبطاريات �مل�ستعملة و�حلديد رخ�سة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حمود �حمد عبد�هلل حممد �حلمادي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف خلف �سهيل خلف بر�ك �ملزروعي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

فقد �ل�سيد/ نبيل حممد قا�سم �بو حمر�ء �جلن�سية 
�ليمن ملكية �أر�ض با�سم/ جمال مال ز�يد �سعيد
 رقم 196 �سادرة من د�ئرة �الر��سي و�المالك .

 فعلى من يجدها برجاء ت�سليمها �إىل �أقرب مركز 
�سرطة م�سكور�ً.

فقدان ملكية اأر�ض
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
OLD TOWN WHITE COFFEE  : طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

بتاريخ : 2017/05/01 �ملودعة بالرقم : 272450   
 بيانات �الأولوية : 

باإ�سم وونغ تاك كيونغ  
وعنو�نة : منرب 31 جاالن �سوريا  دو� ، تامان �سوريا ،  81100 جهور باهرو ،  جهور ، ماليزيا     

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :30
�لقهوة و�ل�ساي و�لكاكاو و�لقهوة �ال�سطناعية؛ �الرز؛ �لتابيوكا و�ل�ساغو ؛ �لدقيق و�مل�ستح�سر�ت �مل�سنوعة 
؛  �ال���س��ود  و�لع�سل  �لنحل  ع�سل  �ل�سكر،  ؛  �ملثلجة  �حللويات  و�حل��ل��وي��ات؛  و�لفطائر  �خلبز  ؛  �حل��ب��وب  م��ن 
م�ستخل�سات  �لثلج؛  �لبهار�ت؛  ؛  )�لتو�بل(  و�ل�سل�سات  �خلل  �خل��ردل؛  �مللح؛  �خلبيز؛  وم�سحوق  �خلمرية 
بد�ئل  وم�ستخل�سات   �لقهوة  بد�ئل  ؛  مثلجة  قهوة  ؛  �لقهوة  ��سا�سها  وم�سروبات  م�ستح�سر�ت  �لقهوة؛ 
وم�سروبات  وم�ستح�سر�ت  �ل�ساي  م�ستخل�سات  �لقهوة؛  بد�ئل  �أ�سا�سها  وم�سروبات  م�ستح�سر�ت  ؛  �لقهوة 
��سا�سها �ل�ساي ؛ �ساي مثلج؛ منتجات كاكاو ؛ م�ستح�سر�ت وم�سروبات ��سا�سها �لكاكاو ؛ حلويات ؛ مثلجات؛ 

م�ستح�سر�ت وم�سروبات ��سا�سها �ل�سوكوالتة.
و�سف �لعالمة : �لعالمة تتكون من عبارة )OLD TOWN WHITE COFFEE( مكتوبة 

باللغة �الإجنليزية.
�ال�سرت�طات : 

�أو  �الإقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  الإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذلك  علي  �إعرت��ض  لدية  فعلي من 
�إر�سالة بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
SPRING SHEEP : طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 275518  بتاريخ : 2017/06/22
 بيانات �الأولوية : 

باإ�سم :  �سربينج �ِسيب ديري
 �إن زد ليمتد بارترن�سيب

وعنو�نة :  15 �لني �سرتيت ، تي �رو ، ويلينغتون 6011 ، نيوزيالند�                 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :05
لالأطفال  تركيبات  �حلليب؛  قو�مها  لالأطفال  وم�سروبات  �أطعمة  م�ساحيق؛  �سورة  يف  لالأطفال  تركيبات 
و/�أو مكونات  وفيتامينات ومعادن  بعنا�سر غذ�ئية  �أغنام جمفف ومعزز  �أغنام؛ حليب  حتتوي على حليب 
باحلمية  خا�سة  م��و�د  و�مل��ع��ادن؛  �لفيتامينات  و�مت�سا�ض  �له�سم  على  �الأط��ف��ال  م�ساعدة  بغر�ض  م�سافة 
�لغذ�ئية معدلة لال�ستخد�م �لطبي؛ خمائر حليب لالأغر��ض �ل�سيدالنية؛ معادن �حلليب؛ �سكر �حلليب 

)�لالكتوز(؛ لباأ جمفف؛ �سائل منوي للتلقيح �ل�سناعي.
و�سف �لعالمة :    �لعالمة تتكون من عبارة )SPRING SHEEP( مكتوبة باللغة �الإجنليزية.

�ال�سرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ساد �أو �إر�سالة 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم:274847                          13 /06 / 2017
با�سم : و�ت�ض �ب بيفرييج�ض، �ل �ل �سي.

وعنو�نه: 1390 �ند�سرتيال بلفارد، ��ض تي �ي. 8&9، �ساو�ض �مبتون، بي �ي 18966، �لواليات �ملتحدة.
�لعالمة م�سجلة مع �ولية:

رقم �الولوية: 87327545
تاريخ �الولوية: 2018-02-07

بلد �الولوية: �لواليات �ملتحدة
حتتوي  مكمالت  و  طبية  لغايات  غذ�ئية  مكمالت  �لغذ�ئية،  للحمية  مكمالت  �لب�سائع/  لتمييز  وذل��ك 
كافيني، مكمالت ع�سبية ومكمالت حتتوي على �لكافيني لزيادة �لطاقة و�إف��ر�ز �الألكرتوليت�ض ، مكمالت 
حتتوي على �الألكرتوليت�ض، �لفيتامينات، �لطاقة و�لكافيني على �سكل م�سحوق ال�سافته �ىل �ل�سو�ئل مبا 

فيها �ملياه.و�لو�قعة يف �لفئة )05(. 
�لو�سف كلمة "WHAT'S UP ENERGY" كتبت باحرف التينية.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �و �ر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �العالن. 

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك نيكول يل، �إنك
 NICOLE LEE :بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية

 �ملودعة حتت رقم : 156070          بتاريخ : 2011/04/20
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: نيكول يل، �إنك
وعنو�نه: 1133 �إ�ض، بويل �أفنيو، لو�ض �أجنلو�ض، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.  

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�ل��و�ردة يف فئات �خرى،  �ملو�د غري  �مل�سنوعة من هذه  �ملقلدة و�ملنتجات  �جللود �ملدبوغة و�جللود �ملدبوغة 
�ل�سياط  و�لع�سي،  و�ل�سما�سي  �ملظالت  �ل�سفرية،  �ل�سناديق و�حلقائب  �ملدبوغة،  �أو  جلود �حليو�نات �خلام 

و�أطقم �حليو�نات و�ل�سروج، وجميع �لب�سائع �لو�ردة يف �لفئة 18. 
�لو�ق�عة بالفئة: 18

فوق  �الأ�سود  باللون  مميز  بخط  التينية  باأحرف  كتبت   )NICOLE LEE( �لكلمات  �لعالمة:  و�سف 
خلفية بي�ساء كما هو مو�سح بال�سكل �ملرفق. 

�ال�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد  �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260
يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك  فر�ن�سي�سكو مارتن �أكو�ستا تامايو

 KIWA :بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 210220        بتاريخ : 2014/04/21
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: فر�ن�سي�سكو مارتن �أكو�ستا تامايو 
�سانغولكوي   ،14 و�ى   13 رقم  �أكا�سيا�ض  ال�ض  بوديغا�ض  تانيكوت�سي،  و�ى  �نريكيز  جيرن�ل  �أفنيو  وعنو�نه: 

171102، �الإكو�دور 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

�للحم، فو�كه وخ�سرو�ت حمفوظة  و�ل�سيد، خال�سات  �لدو�جن  و�الأ�سماك وحلوم  �للحوم  �لب�سائع مثل 
وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�سكر، �لبي�ض و�حلليب ومنتجات �حلليب، 

�لزيوت و�لدهون �ل�ساحلة لالأكل، وجميع �لب�سائع �لو�ردة يف �لفئة 29.
�لو�ق�عة بالفئة: 29.

و�سف �لعالمة: كلمة )KIWA( كتبت باأحرف التينية  ب�سكل مميز بخط غامق، ويوجد ت�سميم لورقة 
بال�سكل  بي�ساء كما هو مو�سح  �الأ�سود فوق خلفية  باللون  �لكل  �لنقطة،  �سجر فوق �حلرف )I( بدال من 

�ملرفق.       
�ال�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
DIAMANT BOART : طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 272510  بتاريخ : 2017/05/02
 بيانات �الأولوية : 

باإ�سم هو�سكفارنا �كتيبوالج
وعنو�نة : دروتننجاتان 2، 561 82 هو�سكفارنا، �ل�سويد  

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :7
�ملعد�ت مبا يف ذلك �الأ�سالك، �الأ�سالك �لثابتة، �أ�سالك �ملحاجر، �الأ�سالك �ملتعددة، �ل�سفر�ت، �سفر�ت �ملن�سار 

متعدد �ل�سفر�ت، �سفر�ت د�ئرية، لباد�ت �ل�سحذ، �ملثاقب ولقم ��ستخر�ج �لعينات.
باالأحرف  م��ك��ت��وب��ة   )DIAMANT BOART( ع���ب���ارة   م��ن  ت��ت��ك��ون  �ل��ع��الم��ة   : �ل��ع��الم��ة  و���س��ف 

�لالتينية.
�ال�سرت�طات : 

�أو  �الإقت�ساد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  الإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذلك  علي  �إعرت��ض  لدية  فعلي من 
�إر�سالة بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
SPRING SHEEP : طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 275519  بتاريخ : 2017/06/22
 بيانات �الأولوية : 

باإ�سم :  �سربينج �ِسيب ديري
 �إن زد ليمتد بارترن�سيب

وعنو�نة :  15 �لني �سرتيت ، تي �رو ، ويلينغتون 6011 ، نيوزيالند�         
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :29
�ملجفف  �حلليب  )بخالف  ب��ودرة  حليب  �حلليب؛  قو�مها  �لتي  �مل�سروبات  ذلك  يف  مبا  ومنتجاته  �حلليب  �ألبان؛  منتجات 
�خلا�ض باالأطفال(؛ حليب معالج بدرجات حر�رة مرتفعة جد�ً؛ حليب بودرة؛ �حلليب ومنتجات �حلليب �ملعزز بربوتينات 
�ملنكهة  �حلليب  ب��ودرة  �ملنكهة؛  �حلليب  م�سروبات  �ملختمر؛  �حلليب  م�سافة؛  معادن  و/�أو  وفيتامينات  غذ�ئية  وعنا�سر 
لتح�سري �مل�سروبات؛ م�ستح�سر�ت غذ�ئية يدخل �حلليب يف قو�مها؛ حليب �الأغنام ومنتجات �الألبان �مل�ستقة من حليب 
�الأغنام؛ �لق�سدة )�إحدى منتجات �الألبان(؛ منتجات �الألبان �ملختمرة مبا يف ذلك �لق�سدة �حلام�سة و�لق�سدة �لطازجة؛ 
�لتي يكون قو�مها  �مل�سروبات و�مل�ساحيق  �لتي يدخل �حلليب يف قو�مها؛  �لغذ�ئية �الأخرى  �لزبدة و�جلنب و�مل�ستح�سر�ت 
�الألبان  �خلفيفة من  �لوجبات  م�ساحيق؛  �سكل  تكون يف  �لتي  �الألبان  �الألبان؛ منتجات  �مل�سنوعة من  �حللويات  �حلليب؛ 
�ملنتجات �لقابلة للفرد و�لتي  �أو كمكونات طعام؛  �ألبان ت�ستخدم كطعام  )�لتي يكون فيها �حلليب و�الألبان �سائدة(؛ مو�د 
�مل�سروبات  مبي�سات  �الألبان؛  منتجات  من  و�مل�سنوعة  للفرد  �لقابلة  �ملنتجات  �الألبان؛  منتجات  من  جزئياً  �أو  كلياً  تتكون 

)منتجات �ألبان(؛ بروتني �حلليب.
و�سف �لعالمة :    �لعالمة تتكون من عبارة )SPRING SHEEP( مكتوبة باللغة �الإجنليزية.

�ال�سرت�طات : 
�إر�سالة بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ساد  �إعرت��ض علي ذلك  فعلي من لدية 

�مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم:274850                          13 /06 / 2017
با�سم : و�ت�ض �ب بيفرييج�ض، �ل �ل �سي.

وعنو�نه: 1390 �ند�سرتيال بلفارد، ��ض تي �ي. 8&9، �ساو�ض �مبتون، بي �ي 18966، �لواليات �ملتحدة.
�لعالمة م�سجلة مع �ولية:

رقم �الولوية: 87327545
تاريخ �الولوية: 2018-02-07

بلد �الولوية: �لواليات �ملتحدة
معززة  ريا�سية  م�سروبات  و  م��ي��اه  ط��اق��ة،  م�سروبات  كحولية،  غ��ري  م�سروبات  �لب�سائع/  لتمييز  وذل���ك 
بالفيتامينات، معادن، كافيني، مو�د غذ�ئية، �أحما�ض �أمينية �و مياه غازية و ع�سبية، م�سروبات حتتوي على 

كافني.و�لو�قعة يف �لفئة )32(. 
�لو�سف كلمة "WHAT'S UP ENERGY" كتبت باحرف التينية.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �و �ر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �العالن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
NO&MORE : طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم :     274147  بتاريخ : 2017/05/30
 بيانات �الأولوية : 

باإ�سم �سوبر نوفا �ملحدودة 
وعنو�نة : 20-22 وينلوك رود، لندن ، �ململكة �ملتحدة، �ن1 7جي يو 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :32
م�سروبات غري كحولية ؛ مياه؛ م�سروبات غري كحولية منكهة ؛ مياه منكهة ؛ �ملياه �ملعباأة ؛ مياه �لينابيع 
؛ �ملياه �لغازية ؛ م�سروبات �لفو�كه ؛ ع�سائر �لفو�كه ؛ �مل�سروبات منخف�سة �ل�سعر�ت �حلر�رية ؛ م�سروبات 
�مل�سروبات؛  لعمل  م�ستح�سر�ت  �الألوفري�؛  وم�سروبات  ع�سائر  ؛  �لهند  جوز  مياه  ؛  حر�رية  �سعر�ت  بدون 

م�ستخرجات لعمل �مل�سروبات ؛ نكهات لعمل �مل�سروبات.
و�سف �لعالمة : �لعالمة تتكون من عبارة )NO&MORE( مكتوبة باللغة �الإجنليزية.

�ال�سرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ساد �أو �إر�سالة 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
KABAYA : طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 275751    بتاريخ : 2017/06/29
 بيانات �الأولوية : 

باإ�سم :  كابايا فودز كوربوري�سن
وعنو�نة :  1100، ميت�سونونوكوت�سي، كيتا- كو، �وكاياما- �سي، �وكاياما- كني، �ليابان                                         

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :30
�حللويات وحتديد�ً �حللوى، حلوى علكية، حلوى �أقر��ض، كعك حملى، كر�ميل، �سوكوالتة وب�سكويت.

و�سف �لعالمة :    �لعالمة عبارة عن كلمة )Kabaya( مكتوبة باالأحرف �لالتينية بطريقة مميزة كما 
هو مبني بال�سكل.

�ال�سرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ساد �أو �إر�سالة 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:273531                          18 /05 / 2017
با�سم : و�ت�ض �ب بيفرييج�ض، �ل �ل �سي.

وعنو�نه: 1390 �ند�سرتيال بلفارد، ��ض تي �ي. 8&9، �ساو�ض �مبتون، بي �ي 18966، �لواليات �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�سائع/  

م�ستح�سر�ت �سيدالنية وبيطرية، م�ستح�سر�ت �سحية لغايات طبية، مو�د و�أغذية حمية معدة لالإ�ستعمال 
�لطبي �أو �لبيطري و�أغذية للر�سع و�الأطفال، مكمالت للحمية �لغذ�ئية لالإن�سان و�حليو�ن؛ ل�سقات ومو�د 
�سماد، مو�د ح�سو �الأ�سنان و�سمع طب �الأ�سنان، مطهر�ت، م�ستح�سر�ت الإبادة �حل�سر�ت و�حليو�نات �ل�سارة، 

مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�ساب؛ مكمالت غذ�ئية لغايات طبية.و�لو�قعة يف �لفئة )05(. 
�لو�سف خلفية �سود�ء مر�سوم عليها �سكل قب�سة يدتان تت�سادمان.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �و �ر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �العالن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
WAKA : طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 275514  بتاريخ : 2017/06/22
 بيانات �الأولوية : 

باإ�سم 3 كابيتال هولدينجز �ل تي دي
 وعنو�نة :  بو��سطة �إنرتتر�ست كوربوريت �سريفي�سز )كاميان( �ملحدودة، 87 ماري �سرتيت،

 جورج تاون، جر�ند كاميان كيه و�ي1-9005، جزر كاميان   
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :43
�ملتنقلة  �و  �ملوؤقتة  �ملطاعم  ؛  �لكافترييات  �ملقاهي؛  �مل��وؤق��ت؛  �الإي���و�ء  و�مل�سروبات؛  �الأطعمة  توفري  خدمات 
)�لكانتينات(؛ �لتزويد بالطعام و�ل�سر�ب ؛ تاأجري �أجهزة �لطهي؛ تاأجري �لكر��سي و�ملو�ئد وبيا�سات �ملو�ئد 

و�الو�ين �لزجاجية ؛ مطاعم �خلدمة �لذ�تية ؛ مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة.
و�سف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمة )WAKA( مكتوبة باالأحرف �لالتينية.

�ال�سرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�ساد �أو �إر�سالة 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م
PULPONE: بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية

�ملودعة بالرقم :   117176   بتاريخ : 2008/07/29
�مل�سجلة بتاريخ : 2011/03/08

باإ�سم �ملالك :  �ض. �آ�سيا  با�سيفيك ري�سور�سز �إنرتنا�سنال ليمتد 
وعنو�نة: 80 ر�فلز بالي�ض ، 50-00، ي و�و بي بالز� 1

�سنغافورة  048624 ، �سنغافورة   ، �سنغافورة  
بتاريخ : 2018/01/31 و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد : 184 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 1: 
�لورق  �الأ�سو�ق الإنتاج  �مل�ستخدم يف  �للب  ؛  �ل�سلب  �ل�سيليلوز ؛ لب �خل�سب  �ل��ورق ؛ لب �خل�سب ؛ لب  لب 

يف �لفئة 1
��سم �ملتنازل له :�إبريل �نرتنا�سيونال �نرتبر�يز بي تي �إي. �ل تي دي.

وعنو�نها: 80 ر�فلز بلي�ض، رقم 50- 01 يو �و بي بالز� 1،
 �سنغافورة 048624

تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل :  2018/01/21   
تاري�خ �نتقال �مللكية  : 2017/11/21  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب

بطلب ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:- 273532                          18 /05 / 2017

با�سم : و�ت�ض �ب بيفرييج�ض، �ل �ل �سي.

وعنو�نه: 1390 �ند�سرتيال بلفارد، ��ض تي �ي. 8&9، �ساو�ض �مبتون، بي �ي 18966، �لواليات �ملتحدة.

�لكحولية،  غري  �مل�سروبات  من  وغريها  و�لغازية  �ملعدنية  و�ملياه  �ل�سعري  �سر�ب  �لب�سائع/   لتمييز  وذل��ك 

م�سروبات م�ستخل�سة من �لفو�كه وع�سائر �لفو�كه، �سر�ب وم�ستح�سر�ت �أخرى لعمل �مل�سروبات؛ م�سروبات 

غري كحولية.و�لو�قعة يف �لفئة )32(. 

�لو�سف خلفية �سود�ء مر�سوم عليها �سكل قب�سة يدتان تت�سادمان.

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �و �ر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �العالن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   

 اإعادة اإعالن بالن�شر 
يف الدعوى احلقوقية 2017/362 جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه: �يندوليكا بابور�ج )�جلن�سية �لهند( 
حيث �ن �ملدعي : �سركة نافكو لالأنظمة �لكهروميكانيكية ذ.م.م 

قد �أقام �لدعوى �حلقوقية رقم 2017/362 جتاري كلي �لتم�ض يف �لطلب �وال:�لز�م �ملدعي عليهما 
و�ثنان  �سبعمائة  درهم   )732.050( مبلغ  للمدعية  يوؤديا  �ن  و�لتكافل  بالت�سمن  و�لثانية  �الوىل 
وثالثون �لفا وخم�سون درهم و�لفائدة 12% و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل و�لر�سوم و�مل�ساريف ، 
لذ� يقت�سي ح�سورك �ىل مكتب �د�رة �لدعوى باملحكمة �ملدنية بر�أ�ض �خليمة �سباح يوم �الربعاء 
�ملو�فق:2018/2/28 �ل�ساعة:9:00 �لتا�سعة �سباحا لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن �حل�سور �و �ر�سال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة 

�ستبا�سر نظر �لدعوى غيابيا بحقك لدى مكتب �د�رة �لدعوى - حرر بتاريخ:2018/2/21 
           مكتب اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12246  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ل�سرقية �لكربى للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�أق��ام عليك  قد  �حل��ادق  ��سماعيل  ��سماعيل  /ع��ب��د�هلل  �ملدعي  �ن  �الق��ام��ة مبا 
درهم(   51173( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB179052751AE وحددت لها جل�سة 
 ch1.B.10:بالقاعة �ض   09.30 �ل�ساعة   2018/3/19 �ملو�فق  �الثنني  ي��وم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/18  مدين جزئي
�سمري  عبد�لوهاب   -2 ���ض.ذ.م.م  �لتجارية  للو�ساطة  �ل�ساطع  /1-�ل�سهاب  عليه  �ملدعي  �ىل 
حممد عثمان �ب�سر جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/فرع �سركة مد�ر �الن�ساء للمقاوالت 
و�لتجارة وميثله:عبد�هلل مطر عبد�هلل �لزعابي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لت�سامم مببلغ وقدره )298.834.68( ريال �سعودي �و ما 
يعادله )298.834.68( درهم �مار�تي و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2018/3/5 �ل�ساعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2772  مدين جزئي 

نعلنكم  �القامة  حمل  جمهول  علي  مال  ح�سن  حممد  عليه/1-حممود  �ملحكوم  �ىل 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/1/29  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�سالح/عادل حممد �بوز�ر �ل�سيخ بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا ماليا 
مقد�ره )40000( درهم مع �لفائدة �لقانونية عنه بو�قع 9% �سنويا �عتبار� من تاريخ 
��ستحقاق �ل�سيك �حلا�سل يف:2016/9/1 حتى �ل�سد�د �لتام على �ال يتجاوز ��سل �ملبلغ 
�ملحكوم به و�لز�مه بالر�سوم �لدعوى وم�سروفاتها . حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



22 االثنني   26   فبراير    2018  م   -   العـدد  12260  
Monday  26   February   2018  -  Issue No   12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االثنني  26  فرباير 2018 العدد 12260



23

االثنني   26   فبراير    2018  م   -   العـدد  12260  املال والأعمال
Monday  26   February   2018  -  Issue No   12260

»كابيتال بارترنز« تدعو اإىل تكثيف اجلهود جلذب 
ال�ستثمارات من الإمارات ومنطقة اخلليج اإىل كازاخ�ستان

•• اأبوظبي  –الفجر: 

قال فالدميري �ساريبيكوف، �ملدير �لعام ل�سركة “كابيتال بارترنز” خالل 
�ملزيد  جذب   2018 خالل  تعتزم  �ل�سركة  �إن  �م�ض  ُعقد  �سحفي  موؤمتر 
من �ال�ستثمار�ت من دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ومنطقة دول جمل�ض 

�لتعاون �خلليجي وذلك مبوجب �تفاقيات وّقعتها �ل�سركة موؤخر�ً«.
– كاز�خ�ستان  �أملاتي  و�أ�سار �ىل �ن قيمة عائد�ت كابيتال بارترنز ومقرها 
�أربعة مليار�ت دوالر  يف �لعقد �ملا�سي . موؤكد� �ن �خلطوة �ملقبلة  بلغت   
�سوف تتمثل باال�ستثمار يف دولة �المار�ت. و�أكد �ساريبيكوف على �أن �سركة 
كابيتال بارترنز، وبدعم من �حلكومة وهيئة �ل�سياحة �لكاز�خ�ستانية، تبذل 
جهود�ً ُم�ساعفة للرتويج ملعامل كاز�خ�ستان �ملُتمّيزة �خلفية و�إبر�ز �لفر�ض 

�ملنطقة،  يف  �مل���ت���و�ف���رة  �ل�����س��ي��اح��ي��ة 
�جلهود  ه���ذه  ك��اف��ة  �أن  �إىل  ُم�����س��ري�ً 
ُترّكز على �إبر�ز هذه �لدولة �لو�قعة 
يف مركز قارة �آ�سية، باعتبارها و�حدة 
من �أروع �لوجهات �ل�سياحية �لر�ئدة 
�إىل  �ساريبيكوف  ولفت  �ملنطقة.   يف 
ك��اب��ي��ت��ال بارترنز  ���س��رك��ة  م�����س��اه��م��ات 
�أب����رز �ملعامل  �إي���ج���اد �ل��ع��دي��د م��ن  يف 
كاز�خ�ستان،  يف  �ل��ف��اخ��رة  �ل�سياحية 
�لت�سوق  م��رك��ز  �إق���ام���ة  يف  و�ملُ��ت��م��ّث��ل��ة 
�إ���س��ن��ت��اي �ل��ف��خ��م �ل���ذي ي�����س��ّم بع�ساً 
من �أرقى �لعالمات �لتجارية �لعاملية 
و�لتجزئة،  �ملو�سة  ع��امل  يف  �ل��ر�ئ��دة 
�لذي  ل��ل��ت��زّل��ج  �سيمبوالك  ومنتجع 

ُيعّد �الأكرب من نوعه يف �ملنطقة. كما تقوم كابيتال بارترنز حالياً، وبهدف 
تعزيز �مل�سهد �ل�سياحي �لرت�ثي يف �أملاتي، كاز�خ�ستان، بتطوير فندق فاخر 
وُترّكز  لل�سياح.  جاذبة  ُمتمّيزة  �إ�سافة  ليكون  و�سامل،  متكامل  ومنتجع 
�الأ�سو�ق  دخ���ول  على  �ملقبل  للعام  ب��ارت��رنز  كابيتال  �سركة  ��سرت�تيجية 
�لنا�سئة مع حمفظة غري م�سبوقة من �مل�ساريع �لعقارية �لرئي�سية، و�لتي 

ت�سمل تطوير منتجع مرموٍق يف تركيا، ومركز ت�سوق يف رو�سيا.
وقال �ساريبيكوف: تعمل كاز�خ�ستان مع �لعديد من �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات 
من دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ودول جمل�ض �لتعاون �خلليجي ب�سكل 
وثيق على م�ساريع م�سرتكة، ويتّم �لرتكيز �إىل حدٍّ كبري على �لقطاعني 
�ل�سناعي و�ل�سياحي لتعزيز �لتعاون �القت�سادي و�ال�ستثمار�ت �لدولية يف 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دول��ة  و�أ�ساف قائاًل: تعترب كاًل من  �لبلدين.  
ومنطقة دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي وجهات جاذبة لال�ستثمار �الأجنبي 
�جلودة  ذوي  �ملحليني  �مل��وّردي��ن  تو�فر  �مل�ستقّرة،  �ل�سيا�سية  للبيئة  نظر�ً 

�لعالية، �إ�سافة �إىل �لعمالة ذ�ت �لتكاليف �القت�سادية �ملُنا�سبة.

»مالية الوطني« تناق�ض م�سروع 
قانون »قواعد و�سهادات املن�ساأ«

•• دبي-وام:

�لوطني  للمجل�ض  و�ل�سناعية  و�القت�سادية  �ملالية  �ل�سوؤون  جلنة  و��سلت 
�الحتادي - خالل �جتماعها �لذي عقدته �م�ض يف مقر �الأمانة �لعامة بدبي 

- مناق�سة مو�د م�سروع قانون �حتادي يف �ساأن قو�عد و�سهاد�ت �ملن�ساأ.
ح�سر �الجتماع �أع�ساء �للجنة �سعادة كل من �سعادة ماجد حمد �ل�سام�سي 
رئي�ض �للجنة و�سامل عبد�هلل �ل�سام�سي مقرر �للجنة وعبد�لعزيز عبد�هلل 
م�سروع  �للجنة  وناق�ست  �مل��ح��رزي.  ع��ب��د�هلل  حممد  و�ل��دك��ت��ور  �ل��زع��اب��ي 
��ستف�سار�ت  �لرد على  �القت�ساد.. حيث مت  وز�رة  �لقانون بح�سور ممثلي 
�لتي وردت  �لقانون و�ملالحظات  بنود  �ل��ر�أي حول بع�ض  �الأع�ساء وتبادل 
�إىل تنظيم قو�عد  �لقانون  بالقانون. ويهدف م�سروع  �ملعنية  من �جلهات 
�جلهات  وحتديد  �ل��دول��ة  م�ستوى  على  �ملن�ساأ  �سهاد�ت  �إ���س��د�ر  و�إج����ر�ء�ت 
�ملناط بها �إ�سد�ر هذه �ل�سهاد�ت بح�سب نوعها وكيفية �لتحقق من �سحة 
�ل�سهادة و�لرقابة عليها. ويت�سمن م�سروع �لقانون 7 �أبو�ب مق�سمة على 
20 مادة تتناول �لتعاريف و�الأحكام �ملتعلقة بقو�عد حتديد و�إثبات �ملن�ساأ 
�جلز�ئية  و�لعقوبات  و�لطعن  و�لتظلم  �ملن�ساأ  �سحة  على  �لرقابة  و�أحكام 

و�الإد�رية و�ل�سبطية �لق�سائية و�لالئحة �لتنفيذية.

انطالق املوؤمتر العربي الأول 
لإدارة الأرا�سي والعقارات 

•• دبي -وام: 

تنطلق �ليوم بدبي فعاليات �لدورة �الأوىل من �ملوؤمتر �لعربي �الأول الإد�رة 
�الأر��سي و�لعقار�ت �لذي تنظمه د�ئرة �الأر��سي و�الأمالك وي�ستمر 3 �أيام 
2018 وذلك بال�سر�كة مع �لبنك  بالتز�من مع �سهر �الإم��ار�ت لالبتكار 
وجامعة  �ملتحدة  �الأمم  وموئل  �الأر��سي  الأدو�ت  �لعاملية  و�ل�سبكة  �ل��دويل 

�لدول �لعربية و�الحتاد �لعربي للم�ساحة.
وقال �سعادة �سلطان بطي بن جمرن مدير عام د�ئرة �الأر��سي و�الأمالك 
يف دبي: يوؤكد تنظيمنا للدورة �الأوىل من �ملوؤمتر �لعربي ريادتنا �الإقليمية 
لهذ� �ملجال .. فيما نتطلع �إىل عر�ض جتاربنا �ملتقدمة �أمام مندوبي �لدول 
�لتعاون  �ملعرفة وتعزيز  تبادل  �إىل  �لفعاليات تهدف  و�أن  �ل�سقيقة ال�سيما 
و�الإ�سالح  �الأر����س��ي  �إد�رة  جم��ال  يف  و�البتكار  �ل��ق��در�ت  وتنمية  �الإقليمي 

�لعقاري لتعزيز �لتنمية �الجتماعية و�القت�سادية يف �ملنطقة �لعربية.
و�أ�ساف “ ت�سهد �ملنطقة �لعربية عقد� من �لتغري �لعميق مع وجود تقدم 
ملحوظ يف بع�ض �لبلد�ن م�سحوب ب�سعوبات يف بلد�ن �أخرى .. ويف �لوقت 
�أن نغفل �حتياجات و�أولويات �الأف��ر�د و�مل�ساكل و�ل�سيا�سات  ذ�ته ال ميكننا 
�ختالفات  وج��ود  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى  �ملتميزة..  و�الجتماعية  �القت�سادية 
�مل�سرتكة  �لقو��سم  مالحظة  ميكن  فاإنه  �لوطني  �مل�ستوى  على  و��سحة 
�ملوؤمتر  فعاليات  و�سيح�سر   .« �لعربية  �ل��دول  بني  �الإقليمية  و�الجتاهات 
�ملتخ�س�سني  �إىل  �إ�سافة   .. �حلكوميني  و�مل�سوؤولني  �ل���وزر�ء  من  �لعديد 
وممثلني  �ملانحة  و�ل��وك��االت  �خلا�ض  �لقطاع  عن  وممثلني  و�الأكادمييني 
عن �ملجتمع �ملدين.. فيما جتاوز عدد �مل�ساركني يف �ملوؤمتر 300 م�سارك 
للموؤمتر  �لتقدميية  و�لعرو�ض  �لرئي�سية  �ملو��سيع  وترتكز  �ملنطقة.  من 
على �ملنطقة �لعربية ومن �أبرزها �لو�سول �إىل �الأر��سي الأغر��ض �الأعمال 
�الإ�سكان  �سيا�سة  ��ستعر��ض  جانب  �إىل  �مل�ستد�مني  و�ال�ستثمار  �لتجارية 

و�الأر��سي .

اقت�سادية راأ�ض اخليمة تتلقى 7 �سكاوى ب�ساأن �سريبة القيمة امل�سافة 
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

�سكاوى   7 �خليمة  ر�أ����ض  �قت�سادية  تلقت 
ب�������س���اأن ���س��ري��ب��ة �ل��ق��ي��م��ة �مل�������س���اف���ة منذ 
حتى  �جل�����اري  �ل���ع���ام  ب���د�ي���ة  يف  تطبيقها 
�لتجارية  �حلماية  ق�سم  با�سر  وق��د  �الآن، 
بح�سب  وت�����س��وي��ت��ه��ا،  مبتابعتها  ب��ال��د�ئ��رة 
�ل�������س���وي���دي مديرة  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ف��اط��م��ة 
�لق�سم �لتي �أفادت بر�سد عدد من �سكاوى 
�مل�ستهلكني و�لتجاوز�ت عند �لبدء بتطبيق 
�لتي مت  �ل��ت��ج��اوز�ت  �أه��م  وم��ن  �ل�سريبة. 
�ملن�ساآت  �الل��ت��ز�م بع�ض  ع��دم  ه��و  ر���س��ده��ا 
�ل�سر�ئب،  نظام  يف  بالت�سجيل  �لتجارية 
وتقدمي بع�ض منافذ �لبيع رقم �ل�سريبة 
��ستغالل �لبع�ض  �إىل جانب  غري مطبوع، 
بدفعه  �مل��ل��زم  �سعر  م��ن  �أع��ل��ى  �سعر  بطلب 

للقيمة �مل�سافة و�لبالغ 5%. 
وم��ن �أه���م �أ���س��ب��اب ه��ذه �ل��ت��ج��اوز�ت �سعف 
و�آلية  ب��ك��ي��ف��ي��ة  �مل�����س��ت��ه��ل��ك  ل����دى  �ل���وع���ي 

�حت�ساب �ل�سعر �لنهائي لل�سلعة �أو �خلدمة 
كما  عليها،  �مل�سافة  �لقيمة  �إ���س��اف��ة  بعد 
�ل�سر�ء  لفاتورة  �مل�ستهلكني  طلب  عدم  �أن 
حقوقهم  ��سرتجاع  على  �مل��ق��درة  يفقدهم 

�الأ�سا�سية.
لذ� طالبت فاطمة �ل�سويدي �أفر�د �ملجتمع 
كافة باالنتباه يف �لتعامل مع منافذ �لبيع 
�ل��و�ج��ب��ة يف  �ملختلفة وم��ع��رف��ة �خل��ط��و�ت 
�الأ�سو�ق  يف  �جل��دي��د  �لو�سع  م��ع  �لتعامل 
بعد تطبيق �سريبة �لقيمة �مل�سافة، ومنها 
�لتاأكد من وجود عبارة )فاتورة �سريبية(، 
ووج�����ود رق���م �ل��ت�����س��ج��ي��ل �ل�����س��ري��ب��ي، و�أن 
يكون �ل�سعر �لنهائي �سامال �ل�سريبة، مع 
ودعت  �ملفرو�سة،  �ل�سريبة  قيمة  �إظ��ه��ار 
�أي  وج���ود  ح���ال  يف  �مل�ستهلكني  �ل�����س��وي��دي 
��ستف�سار �أو �سكوى يتعلق بذ�ت �ل�ساأن، فاإن 
�سبل �لتو��سل مع �لق�سم متاحة مبختلف 
�ملوقع  ع��رب  �ل�سكوى  ت��ق��دمي  �و  �ل��و���س��ائ��ل 

�اللكرتوين حلماية �مل�ستهلك.

�سفراء الدولة وروؤ�ساء بعثاتها التمثيلية يف اخلارج يزورون موقع اك�سبو دبي 2020 

دبي حتت�سن »هاكفي�ست 2018« الأول من نوعه يف املنطقة

% اىل 587.4 مليار درهم يف 9 �سهور الناجت الإجمايل لأبوظبي ينمو 10 

�حلو�سبة  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  �ال���س��ط��ن��اع��ي 
�ملدير  ح�سي�ض  �سيد  ق���ال  و  �ل�����س��ح��اب��ي��ة. 
�لعام �الإقليمي لدى �سركة مايكرو�سوفت 
�خلليج �أن �ل�سحابة �لذكية تتميز بقدر�ت 
هائلة ومتنوعة ب�سبب �لتطور �لقائم على 
�لعديد  ب���د�أت  وق��د  �ال�سطناعي  �ل��ذك��اء 
م��ن �حل��ك��وم��ات و�ل�����س��رك��ات م��ن خمتلف 
تلك  ذل��ك  يف  مبا  و�ل�سناعات  �لقطاعات 
�ملوجودة يف دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي 

بجني ثمار عو�ئد هذه �لتقنية.
طريقهم  “هاكفي�ست”  �أن  و�أع�����ت�����رب 
�لذكاء  تقنيات  وق��در�ت  �إمكانات  الإظهار 
�ال�سطناعي حلل م�ساكل �لعامل �حلقيقي 
ت��ع��م��ل على  �أن م��اي��ك��رو���س��وف��ت  ..م���وؤك���د� 
للتعاون  لديهم  �ملهند�سني  �أف�سل  تقدمي 
وحل  �الإقليمي  �لتكنولوجي  �ملجتمع  مع 
جميع �لتحديات �لتي يو�جهونها..منوها 
�خلا�سة  �ال�سطناعي  �لذكاء  تقنيات  باأن 
�ل�سحابة  على  و�لقائمة  مبايكرو�سوفت 
حقيقية  ح��ل��ول  ت��وف��ري  ت�ستطيع  �ل��ذك��ي��ة 
بدورها  و�لتي  �لرقمية  �لق�سايا  الأ�سعب 
ع��ن طريق  �مل��زي��د  كيفية حت��ق��ي��ق  ت��ظ��ه��ر 
�إ�سر�ك �لعمالء ومتكني �ملوظفني وتعزيز 

�لعمليات وحت�سني مناذج �الأعمال.

•• دبي-وام: 

بد�أت �سركة مايكرو�سوفت �م�ض فعالياتها 
�الفتتاحية يف “هاكفي�ست” �حلدث �الأول 
من نوعه يف منطقة �خلليج و�لذي ميتد 
�أي��ام متو��سلة بح�سور عمالء  �أربعة  ملدة 
و�خلا�ض  �ل��ع��ام  �لقطاعني  م��ن  �ل�سركة 
�لذكاء  �أدو�ت  ����س��ت��خ��د�م  ك��ي��ف��ي��ة  ل���روؤي���ة 
و�لتحديات  �مل�ساكل  حل  يف  �ال�سطناعي 

�ملعا�سرة يف �لعامل �حلقيقي.
فندق  يف  يعقد  �ل��ذي  هاكفي�ست  وي��ه��دف 
ذ� �أدري�ض بوليفارد و�سط مدينة دبي �إىل 
�ال�سطناعي  �ل��ذك��اء  تقنيات  ق��وة  �إظ��ه��ار 
ل�سناع �لقر�ر يف قطاع تكنولوجيا �ملعلومات 
د�خل �ملنطقة و�سيعر�ض �حل�سور خلرب�ء 
مايكرو�سوفت خالل هذ� �حلدث �مل�ساكل 
و�لتحديات �لتي تو�جه �الأعمال �لتجارية 
كما �سيقوم خرب�ء مايكرو�سوفت بتجربة 
قدر�ت �لتعلم �الآيل و�لتحليالت �ملتقدمة 
ومعاجلة �للغات �لقائمة كلها على �سحابة 

مايكرو�سوفت �أزور.
و���س��ي��ت��ع��اون �خل�����رب�ء م���ع �حل�����س��ور من 
خم��ت��ل��ف �جل���ه���ات ل��ع��ر���ض �حل���ل���ول �لتي 
�لذكاء  �أدو�ت  م���ن  جم��م��وع��ة  ت�����س��ت��خ��دم 

�أجرتها  ح���دي���ث���ة  در������س����ة  ك�����س��ف��ت  وق�����د 
مايكرو�سوفت لكربى �ل�سركات �خلليجية 
 51 بن�سبة  �ل�سركات  ن�سف  �أك��ر من  �أن 
�أعمالهم  لنقل  يخططون  ك��ان��و�  ب��امل��ائ��ة 
�أظهرت  بينما  �ل�سحابية  �حلو�سبة  �إىل 
�لتقنيات  �عتماد  ن�سب  عن  �لدر��سة  ذ�ت 
�لتي  �الأعمال  ذك��اء  تقنيات  �الأخ��رى مثل 
تقنيات  ب��ل��غ��ت  ب��ي��ن��م��ا  ب��امل��ائ��ة   41 ب��ل��غ��ت 
و�لذكاء  ب��امل��ائ��ة   37 �الأ����س���ي���اء  �إن���رتن���ت 
�ال�سطناعي 29 باملائة و�لعمل �الآيل 25 

باملائة و�أخري�ً تقنيات �لتحليالت �لتنبوؤية 
وتقنيات  و�ل��روب��وت��ات  باملائة   21 بن�سبة 

�أمتتة �الأعمال بن�سبة 14 باملائة .
 2018 ل��ع��ام  �ط���الق هاكفي�ست  وق��د مت 
ل��ي��ت�����س��م��ن م�����س��اري��ن �ث���ن���ني ح��ي��ث يركز 
قدمو�  �لذين  �حل�سور  على  �الأول  �مل�سار 
�مل���ق���اب���ل ع���ر����ض خ����رب�ء  م�����س��اك��ل��ه��م ويف 
مايكرو�سوفت �أف�سل �حللول �لقائمة على 
تقنيات �لذكاء �ال�سطناعي و�لتعلم �الآيل 
��سر�ك  ع��ل��ى  �ل��ث��اين  �مل�����س��ار  �رت��ك��ز  بينما 

�لنهائية  �حل�����س��ي��ل��ة  ل���الإم���ارة يف  �الج���م���ايل  �مل��ح��ل��ي 
�خلا�سة  �الرق����ام  ت�����س��دره  مل  و�ل���ذي   2017 للعام 
�لعديد م��ن خرب�ء  ل���ر�أي  �الأن وذل���ك وف��ق��ا  ب��ه حتى 

�القت�ساديني.
وت��ظ��ه��ر �ل���ق���ر�ءة �خل��ا���س��ة ب��ح��رك��ة �مل��وؤ���س��ر �لبياين 
للناجت �الجمايل يف �أبوظبي �أن �لربع �الأول من �لعام 
بلغت  وبن�سبة  للنمو  حتقيقا  �الك���ر  ك���ان   2017
درهم  مليار   196.372 �ىل  �رت��ف��ع  بعدما   19%
�لربع �الأول  164.946 مليار درهم يف  مقارنة مع 
من �لعام 2016. وكان �لربع �مل�سار �ليه �سهد حت�سنا 
باآثاره  �نعك�ض  �ل���ذي  �الأم���ر  �لنفط  �أ���س��ع��ار  يف  ك��ب��ري� 
�حل�سيلة  يف  �لنفطية  غري  �الأن�سطة  على  �الإيجابية 

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �مل��ح��ل��ي �الج���م���ايل الإم������ارة  �ل���ن���اجت  �رت���ف���ع 
خالل  دره��م  مليار   587.4 �ىل  �جل��اري��ة  باالأ�سعار 
�ل�سهور �لت�سعة �الأوىل من �لعام 2017 بنمو ن�سبته 
يف  دره����م  م��ل��ي��ار   533.624 م���ع  م��ق��ارن��ة   10%
�مل�سجل  �لنمو  وجاء   .2016 �لعام  �لفرتة من  ذ�ته 
م��دع��وم��ا ب��ال��ت��ح�����س��ن يف �الن�����س��ط��ة �ل��ن��ف��ط��ي��ة وغري 
�لنفطية منذ بد�ية �لعام 2017 بح�سب ما تظهره 
�لذي  �أبوظبي لالإح�ساء  �ل�سادرة عن مركز  �الأرق��ام 
�الم��ارة على خمتلف  �لن�ساط يف  يتوىل ر�سد حركة 
�لناجت  �لنمو يف  ����س��ت��م��ر�ر  �مل��ت��وق��ع  . وم��ن  �ال���س��ع��دة 

�لنفطية  �مل�سافة لالأن�سطة  �لقيمة  .وبلغت  �لنهائية 
 61.2 باالأ�سعار �جلارية  �ملحلي �الجمايل  �لناجت  يف 
مليار درهم ومب�ساركة ن�سبتها %31.2 من �جمايل 
�الأن�سطة  م�����س��ارك��ة  قيمة  وو���س��ل��ت  �مل�����س��ج��ل.  �ل��ن��اجت 
لالإمارة  �الج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  يف  �لنفطية  غ��ري 
بلغت  م�����س��ارك��ة  ب��ن�����س��ب��ة  دره����م  م��ل��ي��ار   135.163
�لعام  �لثاين من  �لربع  �أم��ا على �سعيد   .  68.8%
�جلارية  باالأ�سعار  �الج��م��ايل  �ملحلي  �لنتاج  بلغ  فقد 
195.135 مليار درهم بنمو ن�سبته %6.6 مقارنة 
من  �ل��ف��رتة  نف�ض  يف  دره���م  مليار   182.944 م��ع 
يف  �لنفطية  �الأن�سطة  قيمة  وو�سلت   .2016 �لعام 
م�ساركة  بن�سبة  دره��م  مليار   58 نحو  �لثاين  �لربع 

%29.8 ،يف حني و�سلت قيمة  يف �لناجت �الإجمايل 
�الن�سطة غري �لنفطية 137 .1 مليار درهم تقريبا 

. وبن�سبة م�ساركة بلغت 70.2% 
�لناجت  بلغ  فقد  �ملا�سي  �لعام  من  �لثالث  �لربع  ويف 
�الجمايل لالإمارة 195.9 مليار درهم بنمو ن�سبته 
 . دره����م  م��ل��ي��ار   185.734 م���ع  م��ق��ارن��ة   5.4%
وو�سلت قيمة �الأن�سطة �لنفطية 60.3 مليار   بنمو 
�لعام  �لفرتة من  نف�ض  %10.7 مقارنة مع  ن�سبته 
و�رتفعت م�ساركة �الأن�سطة غري �لنفطية   .  2016
�لعام  �لثالث من  131.6 مليار دره��م يف �لربع  من 
2016 �ىل 135.6 مليار درهم يف �لربع �لثالث من 

�لعام ذ�ته وبن�سبة م�ساهمة و�سلت �ىل 69.2%.

•• دبي-وام:

�أ���س��اد ���س��ف��ر�ء �ل��دول��ة وروؤ����س���اء بعثاتها 
�لتقدم  مب�ستوى  �خل���ارج  يف  �لتمثيلية 
�ك�سبو  ملعر�ض  �لتح�سريية  �الأعمال  يف 
دبي 2020 وذلك خالل زيارتهم ملوقع 
�مل�سروع يف دبي. جاءت هذه �لزيارة على 
لل�سفر�ء  ع�سر  �ل��ث��اين  �مللتقى  ه��ام�����ض 
للدولة  �ل��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة  �ل��ب��ع��ث��ات  وروؤ�����س����اء 
يف �خل����ارج �ل����ذي ع��ق��د ب��اأب��وظ��ب��ي حتت 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ عبد�هلل  �سمو  رعاية 
نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
ب��ح�����س��ور وم�����س��ارك��ة ع���دد م���ن �ل�����وزر�ء 
وك��ب��ار �مل�����س��وؤول��ني يف �ل��دول��ة يف �لفرتة 

من 18 – 22 فرب�ير �جلاري.
وكان يف ��ستقبال �سفر�ء �لدولة وروؤ�ساء 
رمي  معايل  ب��اخل��ارج  �لتمثيلية  بعثاتها 
ب��ن��ت �إب���ر�ه���ي���م �ل��ه��ا���س��م��ي وزي�����رة دولة 
ل�����س��وؤون �ل��ت��ع��اون �ل���دويل و�مل��دي��ر �لعام 
�أعربت  �لتي  دب��ي   2020 �إك�سبو  ملكتب 
عن تقديرها الأ�سحاب �ل�سعادة �ل�سفر�ء 
للدولة  �ل��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة  �ل��ب��ع��ث��ات  وروؤ�����س����اء 
للتعريف  �ملتو��سلة  وجهودهم  لدورهم 
م�ساركة  وتعزيز   2020 دب��ي  باإك�سبو 
�مل�سروع  ه����ذ�  يف  �ل���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف 

�ل�سخم. وتعرف �سفر�ء �لدولة وروؤ�ساء 
جولتهم  خ����الل  �ل��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة  �ل��ب��ع��ث��ات 
�الأعمال  م�ستجد�ت  �آخ��ر  على  �مليد�نية 
دبي  �ك�������س���ب���و  م���ع���ر����ض  �الن�������س���ائ���ي���ة يف 
�إد�رة  و��ستمعو� �إىل عر�ض تقدميي من 
و�طلعو�  �لعقاري..  و�لت�سليم  �لتطوير 
على م�ساركات �لدولة باملعار�ض �لدولية 
�ل�سابقة.. كما ��ستمعو� �إىل �سرح مف�سل 
من �إد�رة �مل�ساركات �لدولية و�إد�رة �لدمج 
اليف  �ك�سبو  و�إد�رة  �الع��م��ال  وت��ط��وي��ر 
�أن  �ل�سفر�ء  و�أك��د  �الرث.  و�إد�رة تطوير 
�ك�سبو دبي 2020 يعد و�حد� من �أهم 
و�لتي  �ل��دول��ة  �لتي حتققها  �الإجن���از�ت 
تعزيز  يف  وحيوي  مهم  دور  لها  �سيكون 
�لدولة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة يف  �ل��ن��م��و  ����س��ت��د�م��ة 
�مل�ستويني  على  �ل��دول��ة  مكانة  وت��ع��زي��ز 
�الإقليمي و�لدويل. وتهدف �لزيارة �ىل 
بعثاتها  وروؤ���س��اء  �لدولة  �سفر�ء  تعريف 
�ل��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ب���اخل���ارج ب���اأه���م �الإجن������از�ت 
�حل���ي���وي���ة �ل���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا �ل�����دول�����ة يف 
م�سروع  مقدمتها  ويف  �لقطاعات  �ستى 
�بوظبي.  �ل��ل��وف��ر  ومتحف  دب��ي  �ك�سبو 
وم����ن خ����الل �ل�����س��ع��ار �ل��رئ��ي�����س��ي �لذي 
“تو��سل  دب���ي   2020 �إك�����س��ب��و  ي��رف��ع��ه 
�سيكون  �مل�ستقبل”  و���س��ن��ع  �ل���ع���ق���ول 

�إك�سبو حمفال لالإبد�ع وي�سكل تظاهرة 
�الإبد�ع  لت�سجيع  عاملية �سخمة ومن�سة 
�لرتكيز  مع  �مل�سرتك  و�لعمل  و�البتكار 
و�ال�ستد�مة  �ل��ت��ن��ق��ل  م��و���س��وع��ات  ع��ل��ى 
دبي   2020 �إك�سبو  وينعقد  و�لفر�ض. 

�أكتوبر   20 بني  �سهور  �ستة  م��دى  على 
ومن   2021 �إب����ري����ل  و10   2020
زيارة  مليون   25 ي�ستقطب  �أن  �ملتوقع 
تاأتي 70 يف �ملئة منها من خارج �لدولة.. 
وهي �أعلى ن�سبة للم�ساركة �خلارجية يف 

�لدولية. ويتوقع  �إك�سبو  تاريخ معار�ض 
م�ساركة �أكر من 180 دولة يف �إك�سبو 
2020 دبي حيث �أكدت حتى �الآن 170 
دولة م�ساركتها �إما بتوقيع عقد �مل�ساركة 

�لر�سمي �أو من خالل �إبد�ء �لنية.

�ملزيد  �لذين يرغبون يف معرفة  �لعمالء 
عن تطور �لتطبيقات �ملعرفية.

حدث  هذ�  يف  �مل�ساركة  �ملنظمات  تت�سمن 
�ملتعددة  لل�سلع  دب���ي  وم��رك��ز  دب���ي  ب��ل��دي��ة 
وجامعة  �سي”  ب����ي  �إم   “ وجم���م���وع���ة 
�الإم�������ار�ت �لع�������ربية �ملتحدة و دو �ل����تابعة 
ل�س�����ركة �الإمار�ت لالت�س�����االت �ملت����كاملة 
و�ملقاوالت  للهند�س�����ة  �جل��اب��ر  و���س��رك��ة 
�مل�ستقبل  ل��ط��اق��������������ة  �أب��وظ��ب��������ي  و����س���رك���ة 

م�سدر.
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اأ�سواق املال الإماراتية تربح
 1.5 مليار درهم يف بداية الأ�سبوع

•• اأبوظبي-وام:

بد�أت �أ�سو�ق �ملال �الإمار�تية تعامالت �أول �أيام �الأ�سبوع على �ملربع �الأخ�سر 
بدعم من قطاع �لعقار ،وربحت �لقيمة �ل�سوقية الأ�سهم �ل�سركات �ملتد�ولة 
نحو 1.5 مليار درهم يف ختام جل�سة �م�ض. و�رتفع �ملوؤ�سر �لعام ل�سوق دبي 
بذلك  متمكنا   0.61% ن�سبته  بنمو  نقاط   3306 م�ستوى  �ىل  �مل��ايل 
من �لعودة �ىل فوق �حلاجز �لذي تخلى عنه يف وقت �سابق. ويف �سوق �أبو 
�أبوظبي لالأور�ق �ملالية �أغلق �ملوؤ�سر �لعام عند 4582 نقطة بنمو ن�سبته 
% مقارنة مع جل�سة يوم �خلمي�ض �ملا�سي. وقال و�سطاء يف �ل�سوق   0.05
�إن �الأد�ء كان جيد� ب�سكل عام لكن �ل�سيولة ال تز�ل دون �مل�ستويات �ملطلوبة 
رغم �عالن �ل�سركات عن توزيعات جمزية عن �رباح �لعام �ملا�سي ،م�سريين 
�ىل �أن غالبية �الأ�سهم تتد�ول عند م�ستويات مغرية لال�ستثمار حتى �الأن 
قادت  من  هي  �لعقاري  �لقطاع  �أ�سهم  من  �سريحة  كانت  فقد  وتف�سيال   .
م�ستوى  �ىل  �ملرتفع جم��دد�  �ع��م��ار  �سهم  ل��الأ���س��و�ق ويف مقدمتها  �ل��دع��م 
�ىل  �ل�ساعد  �لعقاري  للتطوير  �عمار  �سهم  �ىل  باالإ�سافة  دره��م   6.37
.كذلك فقد  دره��م   2.52 �ر�ب��ت��ك عند  �سهم  �أغلق  دره��م يف حني   5.35
�سجل �سهم بنك دبي �الإ�سالمي مكا�سب جيد� بالغا 6.17 درهم . ويف �سوق 
79 فل�سا  ر�أ���ض �خليمة �لعقارية �ىل  �ملالية �رتفع �سهم  ل��الأور�ق  �أبوظبي 
�سهم  ��ستقر  74 فل�سا فيما  �لعقارية �ىل  ��سر�ق  �سهم  وكذلك فقد �سعد 
�ت�ساالت عند 17.40 درهم. وبلغت قيمة �ل�سفقات �ملربمة 235 مليون 
نفذت من  �سهم  مليون   164 �ملتد�ولة  �الأ�سهم  وو�سل عدد  تقريبا  درهم 
�ملرت�جعة  على  تفوقها  �لر�بحة  �الأ�سهم  وو��سلت  �سفقة.   2649 خالل 
�سركة   59 �أ�سهم  �إجمايل  من  ربحية  على  �سركة   25 �أ�سهم  �أغلقت  فقد 
جرى تد�ولها ،و�نخف�ست �أ�سعار �أ�سهم 20 �سركة فيما ��ستقرت �أ�سهم 14 

�سركة عند م�ستوياتها يف جل�سة يوم �خلمي�ض �ملا�سي.

مليون درهم ت�سرفات عقارات دبي ام�ض  501
•• دبي-وام:

حققت �لت�سرفات �لعقارية يف دبي �م�ض �أكر من 501 مليون درهم.. حيث 
�سهدت د�ئرة �الأر��سي و�الأمالك ت�سجيل 84 مبايعة بقيمة 266 مليون 
درهم منها 14 مبايعة لالأر��سي بقيمة 181 مليون درهم و 70 مبايعة 
�الأر��سي  مبايعات  �أه��م  وج��اءت  دره��م.  مليون   85 بقيمة  و�لفلل  لل�سقق 
بقيمة  تليها مبايعة  �لتجاري  75 مليون درهم يف منطقة �خلليج  بقيمة 
تليها مبايعة  �لثاين  دبي لال�ستثمار  دره��م يف منطقة جممع  29 مليون 
19 مليون درهم يف منطقة نخلة جمري�. وت�سدرت منطقة و�دي  بقيمة 
 8 3 مبايعات بقيمة  �إذ �سجلت  �ملبايعات  �ملناطق من حيث عدد   3 �ل�سفا 
ماليني درهم وتلتها منطقة و�دي �ل�سفا 6 بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 7 
ماليني درهم وثالثة يف جممع دبي لال�ستثمار �لثاين بت�سجيلها مبايعتني 
بقيمة 29 مليون درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�سقق و�لفلل.. جاءت 
5 ماليني درهم مبنطقة مر�سى دبي كاأهم �ملبايعات تلتها  مبايعة بقيمة 
مبايعة بقيمة 4 ماليني درهم يف منطقة برج خليفة و�أخري� مبايعة بقيمة 
دبي  مر�سى  منطقة  وت�سدرت  دب��ي.  مر�سى  منطقة  يف  دره��م  ماليني   4
�ملناطق من حيث عدد مبايعات �ل�سقق و�لفلل �إذ �سجلت 11 مبايعة بقيمة 
مبايعات   7 بت�سجيلها  �لتجاري  �خلليج  منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   21
 5 بت�سجيلها   2 �ليالي�ض  منطقة  يف  وث��ال��ث��ة  دره���م  م��الي��ني   10 بقيمة 
 235 �لرهونات قيمة قدرها  و�سجلت  دره��م.  4 ماليني  بقيمة  مبايعات 
 31 196 مليون دره��م و  �أر�����ض بقيمة  19 ره��ون��ات  مليون دره��م منها 
رهونات فلل و�سقق بقيمة 39 مليون درهم و كان �أهمها مبنطقة �لكر�مة 
 66 بقيمة  �لثانية  �لنهدة  منطقة  يف  و�أخ���رى  دره��م  مليون   77 بقيمة 

مليون درهم.

اأمريكية دبي تفوز باملركز الأول 
مب�سابقة التحليل املايل العاملية

•• دبي -وام:

�ملايل  �لتحليل  مب�سابقة  �الأول  باملركز  دب��ي  يف  �الأمريكية  �جلامعة  ف��ازت 
�لواليات  �ملايل من  �لتحليل  ل�سهاد�ت   CFA �لتي نظمها معهد  �لعاملية 
�سم  �ل��ذي  �الد�رة  كلية  طلبة  فريق  �جلامعة  ومثل  �الأمريكية.  �ملتحدة 
�لطالب رمي �لغالييني، �آنا ت�سيكانوفا، �أندرو جرج�ض، جهاد �سوق ونازيل 
يف  �ملالية  �مل�ساقات  �أ�ستاذ  كوروللي،  �أجنلو  �لدكتور  باإ�سر�ف  �أور�ز�ل��ي��ف��ا، 
�أوروبا و�ل�سرق �الأو�سط  �جلامعة. وقد تاأهل �لفريق �إىل نهائيات منطقة 
و�لفائز  �ملقبل،  �أبريل   5 و   4 يف  �أيرلند�،  دبلن،  �ستعقد يف  �لتي  و�أفريقيا 
و�لتي  �ل��ع��امل  م�ستوى  على  �مل�سابقة  نهائيات  يف  �سي�سارك  �ملرحلة  بهذه 
20 فريقا من  �مل�سابقة  ملبور، ماليزيا. و�سارك يف  �ستعقد الحقا يف كو�ال 
ع�سر جامعات، وفاز باملركز �لثاين فريق جامعة �ل�سارقة، وباملركز �لثالث 
فريق �جلامعة �الأمريكية يف �ل�سارقة. �أقيمت �مل�سابقة يف فندق روزنوود �أبو 
ظبي . وقال �لدكتور حممد �بو علي عميد كلية �د�رة �الأعمال يف �جلامعة 
�الأمريكية يف دبي، �إن معهد CFA �الأمريكي �ملنظم للم�سابقة مينح �أعلى 
�سهادة تخ�س�سية يف جمال �لتحليل �ملايل يف �لعامل. و�أكد �ن هذ� �لفوز يعد 
�لتدري�ض  �الأكادميية وطرق  �ملناهج  م�ستوى  نتيجة  للطلبة  �إجن��از� كبري� 
�لتفاعلية يف �جلامعة �لتي تركز على �ملهار�ت �لفكرية، و�تقان �لتطبيقات 
�أف�سل  �سغل  �ىل  دبي  �الأمريكية يف  توؤهل خريجي �جلامعة  �لتي  �لعملية 

�ملر�كز �لوظيفية.

دبي التجارية تكرم الفائزين بالدورة العا�سرة من »جائزة التميز يف اخلدمات الإلكرتونية«

�سلطان بن �سليم: البنية التحتية التقنية اأ�سا�ض م�ستقبل التجارة

»اأبوظبي للجودة« مينح »كوزمو اإجننريينغ« اأول �سهادة مطابقة لأنظمة الطاقة

�لتنظيمية  �جل����ه����ات  م����ن  �مل���ط���ل���وب���ة 
�لكهرباء  ب�سبكة  لربطها  �الإم�����ارة  يف 
�لكهرباء  فو�تري  خف�ض  يف  و�مل�ساهمة 
م���ن خ����الل ����س��ت��خ��د�م �الأن���ظ���م���ة ذ�ت 
��ستهالك  ب��رت���س��ي��د  �ل��ع��ال��ي��ة  �ل��ك��ف��اءة 

�لطاقة.
ت�ساهم  �مل�����ب�����ادر�ت  ه����ذه  �أن  و�أ�����س����اف 
كذلك يف خف�ض �نبعاثات ثاين �أك�سيد 
�لبيئة �الأمر  �ل�سارة وحماية  �لكربون 
عجلة  دف��ع  على  بالنفع  �سيعود  �ل���ذي 
وتعزيز  ل���الإم���ارة  �الق��ت�����س��ادي  �ل��ن��م��و 

و�ملقيمني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �حل��ي��اة  ج����ودة 
ع��ل��ى ح��د ����س���و�ء. وه��ن��اأ �مل��ع��ي��ن��ي �سركة 
كوزمو �إجننريينغ باعتبارها �أول �سركة 
يف �أبوظبي حت�سل على هذه �ل�سهادة.. 
و�مل�سنعني  �مل�����وردي�����ن  ج��م��ي��ع  د�ع����ي����ا 
للح�سول  بطلباتهم  للتقدم  �الآخرين 

على �سهاد�ت مطابقة مماثلة.
للجودة  �أب����وظ����ب����ي  جم���ل�������ض  و�أط�����ل�����ق 
�ملطابقة  ���س��ه��ادة  ب��رن��ام��ج  و�مل��ط��اب��ق��ة 
�لكهرو�سوئية  ب��االأن��ظ��م��ة  �خل��ا���س��ة 
يونيو  يف  �ل��ن��ط��اق  ���س��غ��رية  �ل�سم�سية 

�ملتطلبات  م��ع  ي��ت��م��ا���س��ى  مب��ا   2017
�لطاقة  الئ��ح��ة  يف  ع��ل��ي��ه��ا  �مل��ن�����س��و���ض 
�ل�سم�سية �ل�سوئية �ل�سغرية - �لطبعة 
�لتنظيم  مكتب  عن  �ل�سادرة   - �الأوىل 

و�لرقابة يف �إمارة �أبوظبي.
تلبية  ���س��م��ان  �إىل  �ل��ربن��ام��ج  وي�����س��ع��ى 
ملعايري  و�خل���ا����س���ة  �ل���ع���ام���ة  �مل���ن�������س���اآت 
م�سممة  و�أن����ه����ا  �ل���دول���ي���ة  �ل�����س��الم��ة 
يعمل  كما  �ملحلية  �ل��ظ��روف  يف  للعمل 
�لتنظيمية  �جلهات  مع  �أي�سا  �ملجل�ض 
�إ�سد�ر  نظام  تطوير  على  و�ل�سناعية 

•• اأبوظبي-وام: 

منح جمل�ض �أبوظبي للجودة و�ملطابقة 
بالبنية  �الرت��ق��اء  عن  �مل�سوؤولة  �جلهة 
�أبوظبي  �إم������ارة  يف  ل��ل��ج��ودة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
“كوزمو  ل�����س��رك��ة  م��ط��اب��ق��ة  ����س���ه���ادة 
�سهادة  �أول  وه������ي  �إجنينريينغ” 
�ل�سم�سية  �ل��ط��اق��ة  الأن��ظ��م��ة  م��ط��اب��ق��ة 

�لكهرو�سوئية �سغرية �لنطاق.
�مل�سنعة”  �ليابانية  �ل�سركة  وح�سلت 
و�ل�سركة  كيه”  كيه  فرونتييه  �سوالر 
“كوزمو  ب��دول��ة �الإم����ار�ت  �مل��وزع��ة لها 
�ملطابقة  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  �إجنينريينغ” 
�ل�سم�سية  �ل��ط��اق��ة  وح�����دة  جم����ال  يف 
بعد   SF175-S �ل��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة 
حتقق �ملجل�ض من �أن �ملنتج يتو�فق مع 
�ملتما�سية  �لدولية  �لكهربائية  �ملعايري 
درجات  ذ�ت  �الإم������ار�ت  دول���ة  بيئة  م��ع 
�ملغربة  �مل��رت��ف��ع��ة و�الأج�������و�ء  �حل������ر�رة 
�خلا�ض  �ملطابقة  برنامج  ومتطلبات 

باملنتج.
�ملعيني  ح�سن  ع��ب��د�هلل  �ملهند�ض  وق��ال 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع خدمات بر�مج 
�ملطابقة يف �ملجل�ض �إن برنامج مطابقة 
�ل�سم�سية  �ل��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة  �أن���ظ���م���ة 
�ملتو��سلة  �جل��ه��ود  م��ع  ي��اأت��ي مت��ا���س��ي��ا 
لتعزيز  �أبوظبي  حكومة  تبذلها  �لتي 
�الإمارة  يف  �ملتجددة  �لطاقة  ��ستخد�م 
�لتحقق  �لربنامج  ه��ذ�  �سي�سهل  حيث 
باملتطلبات  �الأن���ظ���م���ة  م��ط��اب��ق��ة  م���ن 

يف  �لعاملني  لالأفر�د  مطابقة  �سهاد�ت 
جمال �لطاقة �ل�سم�سية �لكهرو�سوئية 
وتاأهيلهم  ت��دري��ب��ه��م  ل�����س��م��ان  وذل����ك 
�ل�سم�سية  �ل��ط��اق��ة  �أن��ظ��م��ة  ل��رتك��ي��ب 
وبالتايل  �سحيح  ب�سكل  �لكهرو�سوئية 
لهذه  �مل�������س���ت���د�م  �ل��ت�����س��غ��ي��ل  ����س���م���ان 
�ملنتجات. من جانبه قال علي �مل�سجري 
و�ل���ك���ه���رب���اء يف مكتب  �الإن����ت����اج  م���دي���ر 
�جلهود  ه���ذه  �أن  و�ل���رق���اب���ة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م 
دعم  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم  جمتمعة 
م�سادر  لتنويع  �أبوظبي  حكومة  روؤي��ة 
�لطاقة وتعزيز م�ساركة �أفر�د �ملجتمع 
يف هذه �جلهود مبا يتما�سى مع �البتكار 
و�لتنمية  �لطاقة  م�ستقبل  و��ست�سر�ف 

�مل�ستد�مة.
للجودة  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����ض  �أن  ي���ذك���ر 
ليكون   2009 ع��ام  تاأ�س�ض  و�ملطابقة 
�إم���ارة  يف  �لتنظيمية  ل��ل��ج��ه��ات  ممكنا 
�أب���وظ���ب���ي ول����رف����ع ج������ودة �ل�������س���ادر�ت 
وتعزيز  �مل���ت���د�ول���ة حم��ل��ي��ا  و�مل��ن��ت��ج��ات 
�ل�سناعية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �جل�����ودة  ث��ق��اف��ة 
وذلك  �مل�ستهلك  و�سالمة  و�لتناف�سية 
�مل��ن��ظ��م��ني لو�سع  م���ن خ����الل مت��ك��ني 
و�ملقايي�ض  �مل��ن��ت��ج��ات  ���س��الم��ة  وتنفيذ 
�لقانونية وبر�مج �ملطابقة.. كما يحدد 
و�ملطابقة  ل��ل��ج��ودة  �أب��وظ��ب��ي  جم��ل�����ض 
للتحقق  و�مل��ع��اي��ري  �لتوجيهية  �مل��ب��ادئ 
يف  و�ملتد�ولة  �مل�سنعة  �ملنتجات  �أن  من 
�المارة تتفق مع �أعلى معايري �ل�سالمة 

و�جلودة و�ملطابقة.

دبي البحري ينظم م�سابقة �سيد الأ�سماك بعد توقف منذ 1997 
•• دبي -وام:

للريا�سات  �ل����دويل  دب���ي  ن����ادي  ي��ن��ظ��م 
فعاليات  ه����ام���������ض  ع����ل����ى  �ل����ب����ح����ري����ة 
 2018 للقو�رب  �لعاملي  دب��ي  معر�ض 
�لتعاونية  دب��ي  جمعية  م��ع  وبالتعاون 
ل�سيادي �الأ�سماك م�سابقة دبي ل�سيد 
�لفعاليات  ���س��م��ن   2018 �الأ���س��م��اك 
�لنادي  �أن�سطة  روزن��ام��ة  يف  �ملجتمعية 
 .2018-2017 �لريا�سي  �ملو�سم  يف 
�سيد  م�سابقات  لتنظيم  �لنادي  ويعود 
�الأ�سماك بعد غيبة حيث كان نظم �أول 
�سو�طئ دبي عام  بطولة من نوعها يف 

.  1997
وك�����س��ف حم��م��د ع��ب��د �هلل ح���ارب ع�سو 
�ل������دويل  دب������ي  ن�������ادي  �إد�رة  جم���ل�������ض 
�لتنفيذي  �ملدير  �لبحرية  للريا�سات 
ر�سدت  �ل���ت���ي  �جل����و�ئ����ز  جم���م���وع  �أن 
يف  �خلام�ض  وحتى  �الأول  من  للمر�كز 
�ألف   150 م��ب��ل��غ  �إىل  ت�����س��ل  �ل��ف��ئ��ت��ني 
مبلغ  ف��ئ��ة  ك��ل  يف  �الأول  �سينال  دره���م 

كل  من  �لثاين  يح�سل  فيما  �ألفا   25
مبلغ  على  و�لثالث  �ألفا   20 على  فئة 
�آالف   10 و�لر�بع على مبلغ  �ألفا   15

و�خلام�ض على مبلغ 5 �آالف درهم.
وي��ن��ط��ل��ق �حل�����دث ب��ع��د غ���د ح��ت��ى يوم 
�جل���م���ع���ة �مل���ق���ب���ل م���وع���د �إغ�������الق باب 
�لنتائج  الإع�������الن  مت���ه���ي���د�  �مل�������س���ارك���ة 
�ل�سبت  ي��وم  �الأب��ط��ال  وتتويج  �لنهاية 

�ملقبل مع �آخر �أيام معر�ض دبي �لعاملي 
. للقو�رب 2018 

�ل����ن����ادي  م�����ب�����ادر�ت  �أن  ح�������ارب  وق�������ال 
2018 حيث  ز�ي����د  ع���ام  م�����س��ت��م��رة يف 
ي��ن��ظ��م �ل���ن���ادي �حل����دث �ل�����س��اد���ض هذ� 
�لعام و�لذي يحمل روحا جمتمعية يف 
حماولة الإ�سر�ك جميع �سر�ئح �ملجتمع 
�أن  مبينا  �لبحرية  �ل��ه��و�ي��ات  وحم��ب��ي 
يلبي  مناخ  توفري  �إىل  تهدف  �مل�سابقة 
كل �لر�غبات وممار�سة �أف�سل يف �أجو�ء 

تناف�سية.
ر�سميا  �أدرج  �لكبري  �حل��دث  �أن  وك�سف 
�سمن �لفعاليات و�ملفاجاآت �لتي تر�فق 
�ل�����دورة �حل��ال��ي��ة مل��ع��ر���ض دب���ي �لعاملي 
ل���ل���ق���و�رب و�ل�����ذي �رت���ب���ط يف �الأع�����و�م 
�ل�سابقة بنادي دبي �لدويل للريا�سات 
مقره  �إىل  ي��ن��ت��ق��ل  �أن  ق��ب��ل  �ل��ب��ح��ري��ة 
�ملائية  دب��ي  قناة  م��ن  بالقرب  �جل��دي��د 
�ملعلم �جلديد و�لبارز يف �الإمارة كما �أن 
جمعية  مع  �سر�كة  على  ح�سل  �لنادي 

دبي �لتعاونية ل�سيادي �الأ�سماك.

•• دبي- الفجر: 

يف �حتفال ��ستثنائي بدورتها �لعا�سرة، 
كرمت موؤ�س�سة دبي �لتجارية، �لنافذة 
ل��ل��ت��ج��ارة و�خلدمات  �مل��وح��دة  �ل��ذك��ي��ة 
ملجموعة  و�لتابعة  دب��ي  يف  �للوج�ستية 
بجائزة  �لفائزين  �لعاملية،  دبي  مو�نئ 
�الإلكرتونية،  �خل����دم����ات  يف  ��ز  �ل��ت��م��يُّ
و�لتي متنحها �ملوؤ�س�سة �سنوياً لل�سركات 
�ل�����ر�ئ�����دة يف جم�����ال ت��ب��ن��ي �خل���دم���ات 
و�ل�سحن  �ل��ت��ج��ارة  ق��ط��اع  يف  �ل��ذك��ي��ة 

و�خلدمات �للوج�ستية.
�أق��ي��م حت��ت رعاية  �ل��ذي  ح�سر �حلفل 
�سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد 
دب����ي، حممد  ن��ائ��ب ح��اك��م  �آل م��ك��ت��وم 
�لعام  و�مل��دي��ر  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ملعلم 
مل��و�ن��ئ دب��ي �ل��ع��امل��ي��ة-�إق��ل��ي��م �الإم����ار�ت، 
وز�رة  وكيل  �سالح  �آل  عبد�هلل  و�سعادة 
�خلارجية،  �لتجارة  ل�سوؤون  �القت�ساد 
جمارك  مدير  م�سبح  حمبوب  و�أحمد 
�لعو�سي،  ����س���اع���د  و�مل���ه���ن���د����ض  دب������ي، 
لتنمية  دب��ي  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �ملدير 
�ملدير  �لبلو�سي  وح�����س��ني  �ل�����س��ادر�ت، 
لدبي  ب��االإن��اب��ة  للعمليات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لتجارية، وكوكبة من كبار �ل�سخ�سيات 
�الأعمال و�لتجارة،  و�لقياد�ت يف قطاع 
�ملحلية  �حلكومية  �جل��ه��ات  وم�سوؤولو 
�لبنكي  �ل���ق���ط���اع  وم����ن  و�الحت�����ادي�����ة، 
�ل�سحن  ����س���رك���ات  وم��������در�ء  و�مل��������ايل، 

�إىل  �إ���س��اف��ة  �للوج�ستية،  و�خل���دم���ات 
وممثلو  �الإعالميون  و�ل�سركاء  �لرعاة 
خمتلف و�سائل �الإع��الم. و�أكد �سلطان 
�الإد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �سليم  بن  �أحمد 
مو�نئ  ملجموعة  �لتنفيذي  و�لرئي�ض 
�ملو�نئ  موؤ�س�سة  رئي�ض  �ل��ع��امل��ي��ة،  دب��ي 
�أهمية  �حل�����رة،  و�مل��ن��ط��ق��ة  و�جل���م���ارك 
لتمكني  �لعاملية  �لتقنيات  �أف�سل  تبني 
�لتوريد  �سل�سلة  �م��ت��د�د  على  �لتجارة 
مو��سلة  لل�سركات  يتيح  مب��ا  �لعاملية 
�إىل  م�سري�ً  �ملقبل  �لعقد  خ��الل  �لنمو 
و�سركاتها  �لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ئ  �ل��ت��ز�م 
�لتابعة بتوفري �لبنية �لتحتية �لتقنية 
�ل�����س��رك��ات من  لتحفيز من��و  �ل���الزم���ة 
�لتجارة  م�ستقبل  ����س��ت�����س��ر�ف  خ���الل 
ل��روؤي��ة �لقيادة  �ل��ذك��ي��ة يف دب���ي، دع��م��اً 
�ق��ت�����س��اد معريف  ب��ت��ح��ق��ي��ق  �ل���ر����س���ي���دة 

م�ستد�م قائم على �البتكار.
“مع دخ���ول  �مل��ن��ا���س��ب��ة:  ب���ه���ذه  وق�����ال 
�لعامل ع�سر �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة، 
�سريعة  تغري�ت  �الأع��م��ال  قطاع  ي�سهد 
�جلديدة  �ل��ت��ح��والت  بف�سل  �ل���وت���رية 
�أ�سبح  ول���ه���ذ�  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع���امل  يف 
�ال�سطناعي،  �ل��ذك��اء  تقنيات  توظيف 
�إد�رة  يف  �أ�سا�سياً  �أم���ر�ً  ت�سني  و�لبلوك 
�لتوريد  و�سل�سلة  �لتجارية  �لعمليات 
ل�سمان ��ستد�مة منو �لتجارة ومو�كبة 
ي�سهد  �ل��ذي  �لعاملي  �ل�سوق  متطلبات 
�لنجاح  �سيكون  كما  متز�يدة.  مناف�سة 

تبني  م����ن  ي��ت��م��ك��ن  مل����ن  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  يف 
عمل  دورة  وي��وؤ���س�����ض  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ه����ذه 
و�أدو�ت  �إم��ك��ان��ات  م��ن  ت�ستفيد  ج��دي��دة 

�مل�ستقبل«.
�لتجارية  دب���ي  �أن  �سليم  ب��ن  و�أو����س���ح 
يف  م��ع��ام��ل��ة  م���ل���ي���ون   19.8 �أجن�������زت 
 ،4% �إىل  و�سلت  منو  بن�سبة   2017
كما �رتفع عدد �ل�سركات �مل�سجلة عرب 
�سركة،  �أل��ف   142 �إىل  لي�سل  �لبو�بة 
�ألف   15 و�سهد �لعام �ملن�سرم ت�سجيل 
�سركة جديدة، وهذه �لزيادة دليل على 
�ل�سركات  ت�ساعد  �لذكية  �خلدمات  �أن 
وهذ�  �لتناف�سية؛  وحتقيق  �لنمو  على 

ما ت�سعى دبي �لتجارية �إىل حتقيقه.
�لفائزين  بتكرمي  �ملعلم  حممد  وق���ام 
 ، �ل���ت���م���ي���ز  درع  وم���ن���ح���ه���م  ب����اجل����ائ����زة 
ملكافحة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�����س��رك��ة  وم��ن��ه��م 
بجائزة  ف��ازت  �لتي  “نافكو”  �حلر�ئق 
�لفئة  غ��ي��ت،  ل��وج��ي  تطبيق  ��ستخد�م 
�جل���دي���دة �ل��ت��ي ط��رح��ت الأول م���رة يف 
هذه �لدورة من �جلائزة، يف حني فازت 
�لربي  للنقل  �ل���زرق���اء  �لقلعة  ���س��رك��ة 
ب��ج��ائ��زة �خل��دم��ات �ل��ذك��ي��ة يف خدمات 
باملركز  ف���ازت  بينما   ،M-Token
�سيتيرت�نز  �سركة  �جلائزة  من  �لثاين 
وكانت  �للوج�ستية،  للخدمات  �لدولية 
�ل��ذك��ي��ة يف خدمات  ج��ائ��زة �خل���دم���ات 
�سركة  ن�����س��ي��ب  م����ن  �حل������رة  �مل���ن���اط���ق 
د�نز��ض �إيه �إي �آي �الإمار�ت، بينما فازت 

�ل�سركات  مت��ي��ز  �إىل  دره����م،  ت��ري��ل��ي��ون 
�مل��وج��ودة يف �لدولة،  وق��ط��اع �الأع��م��ال 
ون�����س��ع��ر ب��ث��ق��ة ك���ب���رية ب�����اأن �الإم�������ار�ت 
�ل��ط��ل��ي��ع��ي��ة يف هذ�  ���س��ت��ع��زز م��ك��ان��ت��ه��ا 
د�ئماً  �الإم�����ار�ت  �ستكون  ك��م��ا  �مل���ي���د�ن. 
على  �لقائم  �لذكي  لالقت�ساد  منوذجاً 
�أن  يدفعنا  م��ا  وه��و  و�مل��ع��رف��ة،  �البتكار 
يف  ��سرت�تيجياً  و�سريكاً  د�ع��م��اً  ن��ك��ون 
ه����ذ� �حل����دث �ل�����س��ن��وي. وب������دوره قال 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �ل��ب��ل��و���س��ي،  ح�����س��ني 
�لتجارية:  دب���ي  ب���االإن���اب���ة،  للعمليات 
“جرت �لعادة يف �الأعو�م �ل�سابقة  على 
�إط����الق خ��دم��ات ج��دي��دة ع��رب بو�بتنا 
طورنا  لكننا  دورة،  كل  يف  �الإلكرتونية 
جديدة  من�سات  باإطالق  وبد�أنا  �أد�ءن��ا 
متكاملة وتطبيقات ذكية ت�ستخدم عرب 
�لهاتف �ملحمول تنا�سب قطاع �لتجارة 
و�خل����دم����ات �ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة؛ م���ن �أج���ل 
حتقيق �أهد�فنا �ال�سرت�تيجية بتي�سري 
�لفر�سة  و�إت����اح����ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���ت���ج���ارة 
�أي  م��ن  م��ع��ام��الت��ه��م  الإمت����ام  للعمالء 
و�ست�ستمر  �ل�ساعة.  م��د�ر  وعلى  مكان 
من  �ملزيد  ��ستك�ساف  يف  �لتجارية  دبي 
�لتقنيات وحلول �لدفع �ملبتكرة �الآمنة 
و�مل�ستثمرين،  ل��ل�����س��رك��ات  وت��ق��دمي��ه��ا 
ل��ن��و����س��ل ت��ط��وي��ر و�إط����الق �مل��زي��د من 
�لتي  �ل��ذك��ي��ة  و�خل���دم���ات  �لتطبيقات 
بال  تناف�سية  ق���در�ت  �ل�سركات  تعطي 

حدود«.

�سركة زيرو ون للتجارة باملركز �لثاين.  
وفازت �أي�ساً �سركة “د�نز��ض �إيه �إي �آي 
�لذكية  �خل��دم��ات  بجائزة  �الإمار�ت” 
يف خدمات �لتخلي�ض �جلمركي، بينما 
حازت �سركة دي بي �سينكر على �ملركز 
�خلدمات  ج���ائ���زة  م��ن��ح  ومت  �ل���ث���اين. 
�لذكية يف خدمات �لدفع ل�سركة نافكو 
وي  “�إيزي  ���س��رك��ة  وف�����ازت  ل��ل�����س��ح��ن، 
�لثاين  باملركز  و�ل�سحن”  للتخلي�ض 
يف ذ�ت �جلائزة، �أما يف فئة جائزة دبي 
فقد   2017 لعام  لالبتكار  �لتجارية 

كانت من ن�سيب �سركة كيموها.
�لتجارية  دب������ي  ����س���ر�ك���ة  �إط��������ار  ويف 
�ال�سرت�تيجية مع موؤ�س�سة دبي لتنمية 
لفئة  ت��ق��دمي جائزتني  �ل�����س��ادر�ت، مت 
�جلديد  �مل�سدر  جائزة  هما  �مل�سدرين 
ل��ل��ع��ام و�ل���ت���ي ح�����س��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا �سركة 
�إيبوج  �إن��دوج��ون��ا ب��رودك�����س��ن��ز، وج���اءت 
ل�����س��ن��اع��ة م�����س��ت��ح�����س��ر�ت �ل��ت��ج��م��ي��ل يف 
ب��ي��ن��م��ا ح�����ازت �سركة  �ل����ث����اين،  �مل���رك���ز 
بري�ستول لهند�سة �حلر�ئق على جائزة 
�ملركز  يف  وح��ّل��ت  للعام  �ملبتكر  �مل�سدر 

�لثاين �سركة فالكون باك لل�سناعات.
�سالح،  �آل  �هلل  ع��ب��د  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�لتجارة  ل�سوؤون  �القت�ساد  وز�رة  وكيل 
�خل�����ارج�����ي�����ة: ي����ع����ود ق������در ك���ب���ري من 
�ل�سد�رة �لتي متتاز بها دولة �الإمار�ت 
و�لتي  �خلارجية،  �لتجارة  �سعيد  على 
 1.7 ن���ح���و   2017 �ل����ع����ام  يف  ب��ل��غ��ت 
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�سوق اأبوظبي العاملي يطلق الدورة الثالثة للمخترب التنظيمي

•• دبي -وام:

نظم معهد �الإمار�ت للدر��سات �مل�سرفية 
ريادة   “ بعنو�ن  نقا�سية  جل�سة  و�ملالية 
�الأعمال : دفع عجلة �لنمو و�البتكار “ 
قدمها �لربوفي�سور �سار��ض �سار��سفاثي 
�أ�ستاذ �إد�رة �الأعمال يف جامعة فريجينا 
.. و�سارك فيها 40 من �لقياد�ت �لبنكية 
برنامج  خريجي  من  بالدولة  �لوطنية 
ت��ط��وي��ر �ل���ق���ادة �ل����ذي ي��ع��ق��د ���س��ن��وي��ا يف 

جامعة فريجينيا يف �لواليات �ملتحدة.
وق�����ال ����س���ع���ادة ج���م���ال �جل�����س��م��ي مدير 
تتما�سى  �مل��ع��ه��د  ج��ه��ود  �إن  �مل��ع��ه��د  ع���ام 
الإ�سر�ك  �حل��ك��وم��ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م���ع 
�لقطاع  يف  �الإم�����ار�ت�����ي�����ني  �مل����و�ط����ن����ني 
�خلا�ض .. �إذ يوفر من�سة ممتازة للنفاذ 
و�لتفاعل  دول��ي��ة  ج��ام��ع��ات  م�����س��ادر  �إىل 
ميلكون  �لذين  �الأ�سخا�ض  خمتلف  مع 
منوعة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وخ���ل���ف���ي���ات  خ������رب�ت 
�لتعاون  �ملعهد �سجال حافال يف  وميلك 
م���ع ج��ام��ع��ات ع��امل��ي��ة م���ا مي��ن��ح��ه ميزة 

ملدة  دور�ت  ب��اإع��د�د  يقوم  �ملعهد  �أن  �إىل 
لكافة  مثالية  من�سة  ليكون  و�ح��د  ي��وم 
�مل�سريف  �لقطاع  يف  �لعاملني  �ل��ق��ي��اد�ت 

لكي ي�سقلو� مهار�تهم �لقيادية.
وب���دوره���ا .. ق��ال��ت ه��ن��د �ل��ع��ط��ار رئي�ض 
“ �إن  ن��ور بنك  �مل��و�رد �لب�سرية يف  ق�سم 
دمج  �إىل  يهدف  �ل��ق��ادة  تطوير  برنامج 

ت��ن��اف�����س��ي��ة ع��ال��ي��ة. وق���ال���ت ن����ورة عبا�ض 
باملعهد  �ل��ت��دري��ب  �إد�رة  م��دي��ر  �أح���م���د 
لتطوير  �ل�����س��ن��وي  ب��رن��اجم��ن��ا  ي��ع��د   “
بالتعاون  ينظم  �ل��ذي  �لقيادية  �ملهار�ت 
�أكر  �أح��د  لالأعمال  د�ردن  مدر�سة  مع 
�ل���رب�م���ج رو�ج�����ا ب���ني �ل��ب��ن��وك يف دولة 
م�سرية   .. “ �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 

ب��ر�م��ج مكثفة  �مل�����س��رف��ي��ة يف  �ل��ق��ي��اد�ت 
�لقيادية..  �ل�سخ�سية  �مل��ه��ار�ت  لتنمية 
 .. “ �مل�����س��رف��ي��ة  �مل����ه����ار�ت  �إىل  �إ����س���اف���ة 
يت�سمن  �ل���ربن���ام���ج  �أن  �إىل  م�������س���رية 
قيادية م�سممة خ�سي�سا  توعية  دور�ت 
و�أو�سح  �مل�����س��ت��ق��ب��ل.  ق���ي���اد�ت  ل�����س��ن��اع��ة 
فروع  رئي�ض  �لقحطاين  حممد  ن��اج��ي 
ر�أ�������ض �خليمة  ب��ن��ك  �خل��ي��م��ة يف  ر�أ�������ض 
�أن  �لقادة  برنامج تطوير  �أح��د خريجي 
�ساعده  �أ�سبوعني  مل��دة  �ملكثف  �لربنامج 
حول  �الأف��ك��ار  م��ن  �لكثري  �كت�ساب  على 
خمتلف جو�نب وظائفه ف�سال عن بناء 
كيفية  تعلمت   “ م�سيفا   .. �ل��ع��الق��ات 
�إد�رة  وك��ي��ف��ي��ة  ب��ك��ف��اءة  �الأع���م���ال  �إد�رة 
�ملوظفني وكيفية �لتفاو�ض مع �لعمالء 
». ي�سار �إىل �أن �ملعهد يقوم بابتعاث عدد 
من �ملديرين و�ملديرين �لتنفيذيني �إىل 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  فريجينيا  جامعة 
يف  للم�ساركة  وذل���ك  �سنويا  �الأم��ري��ك��ي��ة 
ب��رن��ام��ج ت��ط��وي��ر �ل���ق���ادة يف ف���رتة متتد 
�لذي  �لربنامج  ويهدف  �أ�سبوعني.  �إىل 

»اقت�سادية ال�سارقة « تنظم ملتقى 
اقت�ساد املعرفة و�سناعة امل�ستقبل

•• ال�شارقة -وام:

�ل�����س��وي��دي رئ��ي�����ض د�ئ����رة �لتنمية  ب��ن ه���ده  ���س��ع��ادة �سلطان ع��ب��د �هلل  �أك���د 
�مل�ستقبلية  ����س��ت��ع��ر����ض �الآف����اق  �ل�����س��ارق��ة �حل��ر���ض ع��ل��ى  �الق��ت�����س��ادي��ة يف 
لالقت�ساد �لوطني و�لنظر �سويا وب�سكل �إيجابي للتجارب �ملحلية و�لدولية 
فيما يتعلق ب�سيا�سة �لتنويع �القت�سادي و�لقدرة على خلق �قت�ساد معريف 

مبتكر يو�كب منهج وممار�سة حكومة دولة �الإمار�ت.
جاء ذلك خالل “ ملتقى �قت�ساد �ملعرفة و�سناعة �مل�ستقبل “ �لذي نظمته 
�لد�ئرة موؤخر� يف فندق �سري�تون �ل�سارقة الإلقاء �ل�سوء على دور �البتكار 

وريادة �الأعمال يف دعم �لنمو و�لتنويع �القت�سادي.
من  ونخبة  و�خل���رب�ء  �مل�سوؤولني  م��ن  ع��دد  ح�سره  �ل��ذي   - �مللتقى  �سهد 
وجل�سات  مناق�سات   - �لقر�ر  و�سانعي  و�خلا�ض  �حلكومي  �لقطاع  ممثلي 
حو�رية حول �لفر�ض و�لتحديات �لتي تبلور �الآفاق �القت�سادية لالإمار�ت 
ب�سكل عام و�إمارة �ل�سارقة ب�سكل خا�ض و�لرتكيز على منظومة �ل�سيا�سات 
نحو  �مل�ساريع  وتدفع  �ملعرفة  �بتكار�ت  �أف�سل  تدعم  �أن  �ساأنها  من  �لتي 
�ال�ستد�مة و�لتنوع. و�أ�سار �سعادة �سلطان بن هده �ل�سويدي �إىل �أن �الإمار�ت 
يف طريقها لتكون من �أف�سل دول �لعامل على موؤ�سر �البتكار وذلك بحلول 
�لكثري  �لهدف عرب  هذ�  نحو حتقيق  و��سعة  بخطى  ت�سري  2020 حيث 
من �ملبادر�ت �لتي تطلقها �حلكومة �الحتادية تارة وحكومات �الإمار�ت تارة 
�أخرى. ونوه �ىل �ن �مللتقى ميثل �أحد مظاهر �لريادة و�لتنمية �مل�ستد�مة 
لتحقيق �لرفاه �القت�سادي يف �الإم��ارة وذلك من خالل تخطيط وتنفيذ 
�إطالق  �البتكار من خالل  وتبني ممار�سات  �القت�سادية  �لتنمية  م�ساريع 
وتنفيذ مبادر�ت و�أفكار نوعية على م�ستوى �لدولة. وبحث �مللتقى كيفية 
تعزيز مكانة �لدولة كمركز عاملي قائم على �ملعرفة و�البتكار و�لتطبيقات 
و�حليوية  و�لرقمية  �ملادية  �لتقنيات  تدمج  �لتي  �مل�ستقبلية  �لتكنولوجية 
و�مل�ساهمة يف حتقيق �قت�ساد وطني تناف�سي. كما ��ستعر�ض �مللتقى حماور 
تنمية  يف  �حلكومية  �جلهات  ودور  و�ملعرفة  �الأع��م��ال  قطاع  بني  �لعالقة 
وجعله  �ملعرفة  على  ��سا�سي  ب�سكل  معتمد  �قت�ساد  عن  �لباحثني  وتاأهيل 

هدف ل�سمان �لتعامل �ملنا�سب مع مقت�سيات �لع�سر.

»مطار ال�سارقة« يختتم م�ساركته
 يف »معر�ض الهند لل�سحن اجلوي«

•• مومباي-وام: 

�ختتمت هيئة مطار �ل�سارقة �لدويل م�ساركتها يف “معر�ض �لهند لل�سحن 
�أي��ام يف مركز  �أقيمت فعالياته على م��دى ثالثة  �ل��ذي   ”2018 �جل��وي 
�ملعار�ض مبدينة مومباي �لهندية و�سهد م�ساركة و��سعة من �أهم �ملطار�ت 
�ل��ع��امل��ي��ة و���س��رك��ات �ل���ط���ري�ن و�ل�����س��ح��ن �جل���وي �إ���س��اف��ة �إىل ممثلني عن 

موؤ�س�سات دولية متخ�س�سة مبجال �لطري�ن و�ل�سحن.
من  جمموعة  مع  متخ�س�سة  لقاء�ت  م�ساركته  خالل  �لهيئة  وفد  وعقد 
ممثلي كربى �سركات �لنقل �جلوي يف �لعامل للوقوف على �آخر �لتطور�ت 
و�حللول  �مل�ستخدمة  بالتقنيات  يتعلق  فيما  خ��ا���س��ة  �ل�سحن  ق��ط��اع  يف 
�للوج�ستية ملزيد من �لتطوير بخدمات �ل�سحن يف مطار �ل�سارقة �لدويل. 
وقال �ل�سيخ في�سل بن �سعود �لقا�سمي مدير هيئة مطار �ل�سارقة �لدويل �إن 
�لهدف من �مل�ساركة يف �ملعر�ض هو �إطالع �مل�ساركني على �أحدث �خلدمات 
و�لت�سهيالت �لتي يقدمها �ملطار ف�سال عن �أنه من�سة مثالية للتو��سل مع 
خرب�ء �ل�سحن �جلوي وكبار م�سوؤويل �سركات �لطري�ن و�ملطار�ت �لعاملية 
تطوير  �سبل  لبحث  �ل��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  و�لعمالء  �ل�سحن  ووك���الء 
�لعالقات وتعزيز �لعمل �مل�سرتك وعر�ض ��سرت�تيجيات ودر��سات �لتطوير 
�ملو�سوعة ملطار �ل�سارقة �لدويل خالل �ل�سنو�ت �ملقبلة وما يقدمه مركز 
�ل�سحن �جلوي من خدمات وت�سهيالت. و�أ�ساف �أن �ل�سوق �الآ�سيوي يعترب 
من �الأ�سو�ق �ملهمة بالن�سبة ملطار �ل�سارقة �لدويل وال�سيما �ل�سوق �لهندي 
�ملنطقة  هذه  جتاه  و�اللتز�م  �الهتمام  لتاأكيد  �لهيئة  م�ساركة  تاأتي  حيث 
�أنه على مدى �ل�سنو�ت �ملا�سية وثقت �لهيئة عالقاتها مع  .. م�سري� �إىل 
�لعديد من �جلهات �ملتخ�س�سة بال�سحن �جلوي �آخذين باحل�سبان �أهمية 
�ملوقع �ال�سرت�تيجي و�لدور �لذي ميكن �لقيام به يف �لربط ما بني �ل�سرق 

و�لغرب للو�سول �إىل �أ�سو�ق مهمة وجديدة.
ويعترب مطار �ل�سارقة �لدويل من �ملحطات �لرئي�سية على خريطة �ل�سحن 
�جلوي �لعاملية نتيجة ال�سرت�تيجيات �لتطوير �مل�ستمرة يف �لبنية �لتحتية 
ومعد�ت �ملناولة و�عتماد �أنظمة حديثة و�إج��ر�ء�ت �سهلة وهو ما �أ�سهم يف 
�لقفزة �لنوعية الأعمال �ل�سحن يف �ملطار خالل �ل�سنو�ت �خلم�ض �ملا�سية 
�ل�سحن  بلغ حجم  1.11 مليون طن يف حني  �أك��ر من  �إىل  �لتي و�سلت 

�لبحري - �جلوي خالل نف�ض �لفرتة نحو 103.63 �ألف طن.
وتبلغ م�ساحة مباين �ل�سحن يف �ملطار 32 �ألف مرت مربع ويحتوي على 
مو�قف خم�س�سة لطائر�ت �ل�سحن �جلوي و�ملعد�ت �لالزمة للتعامل مع 
لل�سحن �جلوي  �إىل خم�سة مباين  �إ�سافة  �أن��و�ع خمتلفة  16 طائرة من 
ما  وه��و  �ل�سحنات  من  متنوعة  جمموعة  مع  �لتعاون  خاللها  من  ميكن 
عزز من �ل�سمعة �لرفيعة �مل�ستوى ملركز �ل�سحن يف �إجناز �لعمليات ب�سرعة 

وكفاءة.

»�سيدات اأعمال اأم القيوين«
 ينظم دورة »البتكار يف امل�ساريع«

•• اأم القيوين -وام:

نظم جمل�ض �سيد�ت �أعمال �أم �لقيوين بالتعاون مع جمل�ض �أم �لقيوين لل�سباب 
دورة “�البتكار يف �أفكار �مل�ساريع” مبقر مركز �أم �لقيوين لل�سباب قدمها خبري 

�البتكار �حلكومي و�مل�ست�سار �ملايل عبد�هلل �حل�ساوي.
ناق�ست �لدورة �لعديد من �ملحاور منها طريقة ��ستك�ساف م�ساحات �البتكار يف 
�مل�ساريع و�لطريقة �لتي جتعل �ل�سخ�ض ر�ئد �أعمال مبتكر و�ملجاالت �لع�سرة 
وطريقة  لالبتكار  �الأرب��ع  �لعد�سات  خالل  من  و�الأف��ك��ار  �مل�ساريع  يف  لالبتكار 
�لو�قع.  �أر���ض  على  مل�ساريع  �الأفكار  حتويل  �إىل  �إ�سافة  �مل�ساريع  �أفكار  تقييم 
رئي�سة  �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�ض  ع�سو  ليتيم  ر��سد  عائ�سة  �سعادة  وكرمت 
�لقيوين  �أم  و�أع�ساء جمل�ض  �ل��دورة  �لقيوين مقدم  �أم  �أعمال  �سيد�ت  جمل�ض 

لل�سباب لتعاونهم مع �ملجل�ض �إ�سافة �إىل ت�سليم �سهاد�ت �مل�ساركة للح�سور.

يعد �الأول من نوعه �إىل تطوير وت�سكيل 
�لقيادية  و�لعملية  �ل�سخ�سية  �مل��ه��ار�ت 
تدريبية  دور�ت  �ل����رب�م����ج  وي��ت�����س��م��ن 
�ل���ق���ي���ادي  �ل���ت���ط���وي���ر  م��ت��خ�����س�����س��ة يف 
و�خلدمات �ملالية و�إد�رة �ال�سرت�تيجيات 
�إ���س��اف��ة �إىل جوالت  يف جم��ال �الأع��م��ال 
�ملوؤ�س�سات  �أع�������رق  يف  ع�����دة  م���ي���د�ن���ي���ة 
�مل�سرفية يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
�لقياد�ت  وو���س��ل ع���دد �خل��ري��ج��ني م��ن 
حتى  قيادي   65 �إىل  �لوطنية  �لبنكية 

�الأن.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ك�سف �سوق �أبوظبي �لعاملي، �ملركز �ملايل 
�إط��الق �لدورة  �أبوظبي، عن  �ل��دويل يف 
وبدء  “�ملخترب �لتنظيمي”  �لثالثة من 
ت��ل��ق��ي ط��ل��ب��ات �ل���دف���ع���ة �جل����دي����دة من 
�لنا�سئة  �مل��ال��ي��ة  �لتكنولوجيا  ���س��رك��ات 
لتطوير  و�ل��ع��امل،  و�ملنطقة  �ل��دول��ة  يف 
مبتكرة  مالية  وخدمات  حلول  وتقدمي 
ت�ستهدف �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة، 
وذلك خالل فرتة تلقي طلبات �مل�ساركة 

�ملمتدة حتى �لعا�سر من مايو �لقادم. 
�ل�سغرية  �مل�������س���اري���ع  ق���ط���اع  وي�������س���ك���ل 
يف دعم خطط  هاماً  و�ملتو�سطة حم��ور�ً 
دولة  يف  �القت�سادي  و�لتنويع  �لتحول 
�الإم����ار�ت، وه��و ميثل �أك��ر م��ن 94% 
�لدولة  يف  �لعاملة  �ل�سركات  حجم  من 
كما  �القت�ساد،  وز�رة  الإح�سائيات  وفقاً 
يوظف �أكر من %86 من حجم قوى 

�لعمل يف �لقطاع �خلا�ض. 
وف����ت����ح����ت �ل�����ت�����ط�����ور�ت �مل�������س���ت���م���رة يف 
�لتكنولوجيا �ملالية جماالت و��سعة �أمام 

لتعزيز  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ل�سركات 
�القت�سادية،  و�لقيمة  �لتمويل  فر�ض 
��ستخد�م  �مل��ث��ال  �سبيل  على  �أت���اح  حيث 
و�جهات “برجمة �لتطبيقات �ملفتوحة” 
�لنا�سئة  �ملالية  �لتكنولوجيا  ل�سركات 
�لبيانات  وت���وظ���ي���ف  ب��ت��ج��رب��ة  �ل����ب����دء 
�مل��وؤ���س�����س��ي��ة الأغ���ر�����ض حت�����س��ني عمليات 
�ئتمان  ت�����س��ه��ي��الت  وت���ق���دمي  �ل��ت��ح��ل��ي��ل، 
تقنيات  م��ن  و�ال���س��ت��ف��ادة  متخ�س�سة، 
�لتعلم �الآيل ملعاجلة �لبيانات �لتقليدية 
�أف�����س��ل��ي��ة تقدمي  ل��ت��ح��دي��د  و�ل���ب���دي���ل���ة 
�الأ�ساليب  وتوفري  �الئتمانية،  �حللول 
�لعميل”،  “معرفة  لعمليات  �مل��ب��ت��ك��رة 
وتعزيز �حللول �ل�سحابية لالإد�رة �ملالية 
�ل�سغرية  ل��ل�����س��رك��ات  �مل��خ��اط��ر  و�إد�رة 

و�ملتو�سطة. 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  تنج،  ريت�سارد  وق��ال 
ل�����س��ل��ط��ة ت��ن��ظ��ي��م �خل����دم����ات �مل���ال���ي���ة يف 
“ي�سنف �ملخترب  �لعاملي:  �أبوظبي  �سوق 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي �ل���ي���وم ك��ث��اين �أن�����س��ط بيئة 
�لتكنولوجيا  تنظيمية حا�سنة ل�سركات 
�لنا�سئة يف �لعامل. وجنحت هذه  �ملالية 

ب�سكل مم��ي��زة خالل  �ل��ن��م��و  �مل���ب���ادرة يف 
دور�ت����ه����ا �ل�����س��اب��ق��ة ل��ت��ن��ج��ح يف �ل�����دورة 
�مل�ساركني،  �أع��د�د  �ملا�سية من م�ساعفة 
بحما�ض  ن��ت��ط��ل��ع  يجعلنا  �ل����ذي  �الأم�����ر 
و��ستقبال  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل�����دورة  الن��ط��الق��ة 

�مل�ساركني �جلدد«. 
�لعاملي  �أبوظبي  �سوق  “يلتزم  و�أ���س��اف: 
�ملالية  خ��دم��ات��ه  بتقدمي  تاأ�سي�سه  منذ 
و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  �ل�سركات  لقطاع 
�البتكارية  �ملجاالت  يف  ريادته  وتوظيف 
تقنيات  للبيانات عرب  �لو�سول  لت�سهيل 
و�جهات “برجمة �لتطبيقات �ملفتوحة” 
و�ل���ذك���اء �ال���س��ط��ن��اع��ي ب��ه��دف �إح����د�ث 
�ملايل  �ل��ق��ط��اع  تعاطي  يف  �سامل  تغيري 
�الأهمية  ذ�ت  �مل��ال��ي��ة  �لتكنولوجيا  م��ع 
�الق��ت�����س��ادي��ة �مل��ت��ز�ي��دة. ون��ح��ن نو��سل 
دوماً �لتاأكيد على هذ� �اللتز�م �ملتما�سي 
و�البتكار  �ل����ري����ادة  وق���ي���م  م���ع���اين  م���ع 
و�ملعرب  �ل�سباب،  �الأع��م��ال  رو�د  ومتكني 

�أي�ساً عن �أهد�ف وروؤية عام ز�يد«.
�أطلق  �ل��ع��امل��ي  �أب��وظ��ب��ي  ���س��وق  �أن  ي��ذك��ر 
نوفمرب  يف  �لتنظيمي”  “�ملخترب 

م��ن نوعها على  م��ب��ادرة  ك���اأول   ،2016
م�ستوى �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا 
�لتكنولوجيا  ���س��رك��ات  ومت��ك��ني  ل��دع��م 
توفري  ع��رب  �ملنطقة  يف  �لنا�سئة  �ملالية 
من�سة متكاملة لتطوير و�ختبار �حللول 
بيئة  �سمن  �ملبتكرة  �ملالية  و�خل��دم��ات 

حمكمة و�آمنة وب�سكل �قت�سادي يف �إطار 
مبنى  ونهج  حم��ددة  تنظيمية  �سو�بط 
على �حلد من �ملخاطر، و�ال�ستفادة من 
دمج  لها  تتيح  �لتي  �لرقمية  �خل��دم��ات 
تقنياتها مع �لبيانات �مل�سرفية و�ختبار 

مدى مالئمتها وفاعليتها.

»ات�سالت« حت�سل على تقييم مركز ذهبي فئة 5 جنوم �سمن مبادرة »ارتقاء«
•• اأبوظبي-وام:

�لتابع  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  م���رك���ز خ���دم���ة  ح�����س��ل 
�سارع  على  �مل��وج��ود  “�ت�ساالت”  ل�سركة 
مركز  ت�سنيف  ع��ل��ى  دب���ي  يف  ز�ي���د  �ل�سيخ 
ذهبي فئة 5 جنوم �سمن مبادرة “�رتقاء” 
�الت�ساالت  قطاع  لتنظيم  �لعامة  للهيئة 
م��ن خالل  �ملتعاملني  �إ���س��ع��اد  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
حت�سني ج��ودة و�آل��ي��ة تقدمي �خل��دم��ات يف 
�ت�ساالت  ل�سركتي  �لتابعة  �مل��ر�ك��ز  جميع 

ودو.
وت��ت�����س��م��ن �مل���ب���ادرة �إج�����ر�ء ت��ق��ي��ي��م �سامل 
�ملتعاملني  و�إ�سعاد  خدمة  ملر�كز  ومتكامل 
�ل���ت���اب���ع���ة مل��������زودي خ����دم����ات �الت�������س���االت 
م�ستوى  رف��ع  بهدف  �لدولة  يف  �ملعتمدين 
يف  للمتعاملني  �مل��ق��دم��ة  �خل��دم��ات  ج���ودة 

�الإيجابية  �مل��ن��اف�����س��ة  وزي�����ادة  �مل���ر�ك���ز  ه���ذه 
وحت��ف��ي��ز �مل��رخ�����ض ل��ه��م الإط����الق خدمات 

مبتكرة تلبي �حتياجات �ملتعاملني.
�ملوجود  �ملتعاملني  خ��دم��ة  م��رك��ز  وح�سل 
هذ�  على  دب��ي  يف  ز�ي���د  �ل�سيخ  ���س��ارع  على 
�لت�سنيف وفق عملية �لتقييم �لتي �سملت 
و�سرعة  �ملقدمة  �خلدمة  ..ج���ودة  جو�نب 
�إجن������از �مل���ع���ام���الت وك��ي��ف��ي��ة �ل��ت��ع��ام��ل مع 
�الأ�سئلة  على  �ل���رد  خ��الل  م��ن  �ملتعاملني 
�الأ�سئلة  لكافة  �لكافية  �ملعلومات  وتقدمي 

�لتي يطرحونها.
وقال �سعادة حمد عبيد �ملن�سوري مدير عام 
�لهيئة �لعامة لتنظيم قطاع �الت�ساالت �ن 
برعاية  ت��اأت��ي  وط��ن��ي��ة  م���ب���ادرة  “�رتقاء” 
ز�يد  بن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو  من  كرمية 
�آل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء وزير 

�سوؤون �لرئا�سة وهي ترجمًة فعليًة لل�سعادة 
�لتي �أ�سبحت �أولوية ��سرت�تيجية لبالدنا 
و�جبنا  من  بات  ولذلك  �لفتية  وحكومتنا 
لتوفري  و�لتعاون  �جلهود  وتظافر  تعزيز 
�ملتعاملني  الإ�سعاد  �خلدمات  و�أرقى  �أف�سل 

يف �الإمار�ت.
جزء�  ت�سكل  “�رتقاء”  مبادرة  �ن  و�أ�ساف 
م���ن �ل��ت��ز�م��ن��ا �مل�����س��ت��م��ر ب��ت��ق��دمي خدمات 
كافة  يف  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  �جل��������ودة  ع���ال���ي���ة 
�خلدمات  مل��زودي  �لتابعة  �خلدمة  مر�كز 
�ملعتمدين معربا عن ثقته باأن هذه �ملبادرة 
نقلة نوعية  �إح�����د�ث  �إي��ج��اب��ي يف  �أث���ر  ل��ه��ا 
�خلدمات  ج���ودة  م�ستوى  ع��ل��ى  ملحوظة 
�مل��ق��دم��ة يف م��ر�ك��ز ت��ق��دمي �خل��دم��ة ورفع 
ما  كل  يف  �مل�سغلون  يعتمدها  �لتي  �ملعايري 
�أو �ال�ستفادة من  �لب�سري  يتعلق بالعن�سر 

يف  �لذكية  �لتقنيات  �إليه  تو�سلت  ما  �أب��رز 
هذ� �ملجال.

�ملدير  غليطة  ب��ن  ���س��ي��ف  �مل��ه��ن��د���ض  وق����ال 
�لتكنولوجيا  ت��ط��وي��ر  ل�����س��وؤون  �لتنفيذي 
بالهيئة  ل��الب��ت��ك��ار  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض   -
على  م��رك��ز  �أول  ح�سول  ع��ن  �الإع����الن  �ن 
ت�سنيف مركز ذهبي فئة 5 جنوم يتز�من 
�الب��ت��ك��ار يف وه���و يعك�ض  �ن��ع��ق��اد �سهر  م��ع 
�لتقنيات  ك��اف��ة  بت�سخري  �ل��ت��ز�م��ن��ا  ج��دي��ة 
يتما�سى  مب��ا  و�ل��ذك��ي��ة  �حلديثة  و�حل��ل��ول 
م���ع ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �مل��دي��ن��ة �ل��ذك��ي��ة وبناء 
�القت�ساد �ملعريف.. م�سيد� بالدور �الإيجابي 
�لذي يلعبه �مل�سغلون وما �أبدوه من تعاون 
و�سرعة يف �ال�ستجابة خالل تنفيذ مرحلة 
و�لتي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  م��ن  �لنهائي  �لتقييم 
 200 من  الأك��ر  �ملخت�سني  زي��ارة  �سملت 

حتليل  ومت  �مل�سغلني  ل��ك��ال  خ��دم��ة  م��رك��ز 
مع  �مل��خ��رج��ات  مناق�سة  ث��م  وم��ن  �لنتائج 

�مل�سغلني لتح�سني م�ستوى �خلدمات.
و�أ����س���اف ن��ت��ط��ل��ع �إىل ح�����س��ول �مل���زي���د من 
للمزودين  �ل���ت���اب���ع���ة  �خل����دم����ات  م����ر�ك����ز 
�لت�سنيف  ه��ذ�  على  �ل��دول��ة  يف  �ملعتمدين 

خالل فرتة قريبة جد�.
و�أ�����س����درت �ل��ه��ي��ئ��ة دل���ي���ل �ل��ت��ق��ي��ي��م �ل���ذي 
�سهولة  م���دى  ه��ي  م��ع��اي��ري  �ستة  يت�سمن 
و�لت�سهيالت  �خلدمة  مركز  �إىل  �لو�سول 
�ملوظفني  �ملركز وكيفية تعامل  �ملقدمة يف 
م��ع �ل��ع��م��الء و�الآل���ي���ة �مل��ع��ت��م��دة يف عر�ض 
�ملنتجات و�خلدمات ومدى كفاءة وفاعلية 
الحتياجات  وتلبيتها  �مل��ق��دم��ة  �خل��دم��ات 
�البتكار  عن�سر  ت�سمني  ومدى  �ملتعاملني 

يف جميع مر�حل تقدمي �خلدمة.

ت�ستهدف تعزيز تناف�سية �سركات دبي وحتفيز البتكار يف الإمارة

غرفة دبي تطلق »من�سة موؤ�سر دبي لالبتكار« الأوىل من نوعها عامليًا

و�لنمو  �ل��ت��ط��ور  وحت��ق��ي��ق  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
�مل�����س��ت��د�م، ومب���ا ي�سهم يف  �الق��ت�����س��ادي 
�ل�����س��ع��ادة و�ل���رف���اه���ي���ة جلميع  حت��ق��ي��ق 
�أفر�د �ملجتمع. وبني بوعميم �أن �طالق 
من�سة دبي لالبتكار هي �إ�سافة جديدة 
ملبادر�ت غرفة دبي �ملبتكرة �لتي تن�سجم 
م��ع توجيهات ق��ي��ادة دول���ة �الإم�����ار�ت يف 

•• دبي-الفجر: 

�أط��ل��ق��ت غ���رف���ة جت�����ارة و ���س��ن��اع��ة دبي 
“�سهر  بفعاليات  م�ساركتها  على هام�ض 
�الإمار�ت لالبتكار” �لذي تنظم فعالياته 
يف �لفرتة من �الأول ولغاية 28 فرب�ير 
�جلاري، من�سة دبي لالبتكار �الأوىل من 
نوعها عاملياً، وذلك ��ستكمااًل ملوؤ�سر دبي 

لالبتكار �لذي تطلقه �لغرفة �سنوياً.
على  بقدرتها  �ل��ف��ري��دة  �ملن�سة  وتتميز 
للتعرف  مل�ستخدميها  �لفر�سة  �إت��اح��ة 
خمتلفة  م����دن  يف  �الب���ت���ك���ار  �أد�ء  ع��ل��ى 
�القت�سادية  �لقطاعات  �أو  �لعامل  ح��ول 
و�لتحليالت،   �ملقارنات  و�إجر�ء  �ملختلفة 
دقيقة  معلومات  عر�ض  �إىل  باالإ�سافة 
من  ح�سره  مت  م��ا  �إىل  ت�ستند  و�ساملة 
بيانات عرب �ل�سنو�ت �ل�سابقة من خالل 

�إطالق موؤ�سر دبي لالبتكار. 
��ستعر��ض  م����ن  �مل���ن�������س���ة  مت���ك���ن  ك���م���ا 
مبتكرة  تفاعلية  بطرق  �لبيانات  جميع 
م��ن��ه��ا من�سة  ي��ج��ع��ل  وم���ت���ن���وع���ة، مم����ا 

يف  وممار�ساته  �البتكار  لتحفيز  مبتكرة 
�لقطاع �خلا�ض و�إمارة دبي. 

عام  مدير  بوعميم،  حمد  �سعادة  وق��ال 
غرفة جتارة و�سناعة دبي: تو��سل غرفة 
�ملبادر�ت  دب���ي �ط���الق  جت���ارة و���س��ن��اع��ة 
�أف�سل  ت��وف��ري  يف  ت�سهم  �ل��ت��ي  �مل��ب��ت��ك��رة 
�خلدمات ملجتمع �الأعمال، ومتكينه من 
�لتعرف على �آخر �لتطور�ت يف خمتلف 
قطاعات �الأعمال ومبا ميكن من �تخاذ 
�لدقيقة  �ملعرفة  على  �ملبنية  �ل��ق��ر�ر�ت 
�لتي  و�ل��ب��ي��ان��ات  للمعلومات  و�مل��ع��م��ق��ة 

تر�سم �آفاقاً و��سحة مل�ستقبل �الأعمال.
�أن دبي متكنت ومن  �إىل  و�أ�سار بوعميم 
�ل�سمو  �لروؤية �حلكيمة ل�ساحب  خالل 
�آل مكتوم نائب  �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
رئ��ي�����ض �ل��دول��ة رئ��ي�����ض جمل�ض �ل����وزر�ء 
تتحول  �أن  من  “رعاه �هلل”  دب��ي  حاكم 
�أنها  ك��م��ا  ل��الب��ت��ك��ار،  ع��امل��ي  م��رك��ز  �إىل 
يحتذى  لنموذج  �لتاأ�سي�ض  م��ن  متكنت 
لالبتكار  �الأم����ث����ل  ل��ل��ت��وظ��ي��ف  ع���امل���ي���اً 
�لرئي�سية  ب��ال��ق��ط��اع��ات  �الرت����ق����اء  يف 

�ل��ت��ف��ك��ري �ال���س��ت�����س��ر�يف ب��ع��ي��د �مل����دى يف 
�أهم  كاأحد  �لتناف�سية  دبي  مكانة  تعزيز 
�لعامل،  يف  و�ال�ستثمار  �الأعمال  وجهات 
وتوفري بيئات �أعمال حتفز على �عتماد 
ركيزة  �إىل  وحتويلها  �ملبتكرة  �الأ�ساليب 
�أ�سا�سية يف تطور جمتمعات �الأعمال.    

وتعر�ض �ملن�سة �ملعلومات وفق حمورين، 
�أواًل �مل�ستوى �جلزئي حيث متكن �ملن�سة 
�ختيار �سناعة معينة  م�ستخدميها من 
�ل�سناعة  هذه  يف  �البتكار  �أد�ء  ومقارنة 
كما  �الأخ���رى،  �لقطاعات  م�ستوى  على 
تتيح �إمكانية در��سة منو �البتكار يف هذه 

�ل�سناعة عرب �ل�سنو�ت. 
در��سة  �ملن�سة  تتيح  �ل��ث��اين  �مل��ح��ور  ويف 
م�ستوى  ع��ل��ى  �الب��ت��ك��ار  �أد�ء  وم��ر�ق��ب��ة 
متنوعة من  م��دن  �أو  �ل��و�ح��دة  �مل��دي��ن��ة 
�أد�ء  �ل��ع��امل ميكن �خ��ت��ي��اره��ا وم��ق��ارن��ة  
�البتكار فيها مع �ملدن �الأخرى �أودر��سة 
�ل�سنو�ت  ع��رب  �مل��دي��ن��ة  يف  �الب��ت��ك��ار  �أد�ء 
�ملن�سة  وت�ستهدف  �لعام.   �مل�ستوى  وهو 
�أع�ساء  ب��ق��ط��اع �الب��ت��ك��ار م��ن  �مل��ه��ت��م��ني 

و�ل�سركاء  �الأع����م����ال  ورو�د  �ل���غ���رف���ة، 
�ال����س���رت�ت���ي���ج���ي���ني ل���ل���غ���رف���ة وط�����الب 
يف  و�ملتخ�س�سني  و�لباحثني  �جلامعات 
ب��االإ���س��اف��ة �إىل ممثلي  ق��ط��اع �الب��ت��ك��ار، 
و�خلا�ض   �لعام  �لقطاعني  يف  �ملوؤ�س�سات 
و�سناع �لقر�ر  وتتيح �ملن�سة لهم كذلك 
�لتعرف  ب��ه��دف  �لبيانات  على  �لتعرف 

�إىل و�قع �البتكار حملياً وعاملياً. 
�مل��ن�����س��ة رو�د �الأع����م����ال و  ت�����س��اع��د  ك��م��ا 
�أ����س���ح���اب �ل�������س���رك���ات و�مل�������س���اري���ع على 
�ملوجود  �الب��ت��ك��ار  ��ستبيان  يف  �مل�����س��ارك��ة 
مل�ساعدة  وذل����ك  “�بتكاري”،  ق�����س��م  يف 
�ل�����س��رك��ات ع��ل��ى م��ق��ارن��ة �أد�ئ���ه���ا �سمن 
موؤ�سر  �آلية  �سمن  تندرج  �لتي  �لعو�مل 
دبي لالبتكار، عرب مقارنة �الأد�ء ح�سب 
�ل�����س��ن��اع��ة مم��ا ميكنها من  �و  �ل��ق��ط��اع 
�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ن��ق��اط ق��وت��ه��ا وجم���االت 
بالتعريف  �ملن�سة  وت�ساهم  �لتح�سني. 
ب����اأد�ء  متعلقة  �ل��ق��ط��اع  ح���ول  ب��ح��ق��ائ��ق 
�البتكار مما يتيح لها حتليل مدى تاأثري 

�البتكار على �لقطاعات عرب �ل�سنو�ت
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العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
�عالن ت�سفية �سركة خلفان �لتجارية ذ.م.م �لعني رخ�سة رقم �سي �ن:1107374 
�لعني - �ملويجعي ، �نه بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية يف حل 
وت�سفية �ل�سركة وندبنا يف ت�سفية �ل�سركة �عاله �علن مبوجبه لكل من له 
حق �و ذمة مالية لدى �ل�سركة مر�جعتنا خالل 45 يوم من تاريخ �لن�سر مع 
�نق�ساء  بعد  �ملطالبة  �سقط حقه يف  و�ال  ملطالباته  �لثبوتيه  �مل�ستند�ت  كافة 

�ملهلة �ملذكورة وميكن �ملر�جعة على �لعنو�ن �لتايل:
جمموعة  بناية   - �لعام  �ل�سارع   - �لعني   - �حل�سابات  لتدقيق  �لعني  مكتب 
م�����وب�����ي�����ل:0506232486 وفاك�ض  ول��ال���س��ت��ف�����س��ار   1 رق����م  م���ي���ز�ن   - �مل���ه���ريي 

رقم:037660522 وهاتف:037660533و �ض.ب:18566.
امل�سفي/�سابر عبداللطيف يون�س
مكتب العني لتدقيق احل�سابات 

اعالن ت�شفية �شركة
حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   

اعالن بالن�شر 
 رقم 2018/1021   

�ملنذر: حامد مفرح علي �الحبابي
�ملنذر �ليه : حممد �بر�هيم عبيد �سانبيه �لبلو�سي 

املو�سوع:
�لف  وع�سرون  مائة   )120.000( وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  �ليه  �ملنذر/�ملنذر  ينذر 
درهم خالل مدة �ق�ساها �سبع �يام من تاريخ ��ستالمه هذ� �النذ�ر و�ال �سي�سطر �ملنذر 
�ىل �تخاذ كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه للمطالبة باملبلغ مبا فيها 
�قامة �لدعاوي �لق�سائية و��ست�سد�ر �مر �الد�ء و�ملطالبة بالتعوي�ض �ملنا�سب عن �ي 
عطل �و �سرر تعر�ض له �ملنذر مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي 

و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   

انذار عديل بالن�شر 
 رقم 2018/1163   

�ملنذر: خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه
وميثله بالتوقيع �ل�سيد/ن�سات �مني �لد�سوقي �حمد �بو �لنجا ، هاتف:0507321771 مبوجب وكالة م�سدقة 

��سوال بتاريخ:2014/1/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997
�ملنذر �ليه : زين لنقل �ملو�د بال�ساحنات �لثقيلة �ض.ذ.م.م - �لعنو�ن جمهول �لهوية

املو�سوع:
يوم   30 �أق�ساها  وذلك يف مدة  للتجديد  �ملالية  �مل�ستحقات  وت�سديد  �لعقد  بتجديد  �ليه  �ملنذر/�ملنذر  ينذر 
للمنذر خاليه من  وت�سليمه  �لتجديد  رغبته يف  لعدم  �لعقار  �خ��الء  و�ال  �الن��ذ�ر  ه��ذ�  ��ستالمه  تاريخ  من 
�ل�سو�غل وباحلالة �لتي ت�سلمها عليه مع ��سالح ما قد يكون حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم �ملفاتيح و�سد�د 
م�ساريف ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه حتى تاريخ �الخالء �لفعلي و�ي ��سر�ر �خرى ترتبة على عدم �لتز�م 
�ملنذر �ليه و�ال �سي�سطر �ملنذر �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت �لق�سائية �لالزمه للمطالبة مبا ذكر ، مع �لتعوي�ض 

�جلابر للعطل و�ل�سرر وحتمل �ملنذر �ليه كافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماه.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   

انذار عديل بالن�شر 
 رقم 2018/1165   

�ملنذر: خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه
وميثله بالتوقيع �ل�سيد/ن�سات �مني �لد�سوقي �حمد �بو �لنجا ، هاتف:0507321771 مبوجب وكالة م�سدقة 

��سوال بتاريخ:2014/1/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997
�ملنذر �ليه : �يه �ر �م للنقليات - �لعنو�ن جمهول �لهوية 

املو�سوع:
يوم   30 �أق�ساها  وذلك يف مدة  للتجديد  �ملالية  �مل�ستحقات  وت�سديد  �لعقد  بتجديد  �ليه  �ملنذر/�ملنذر  ينذر 
للمنذر خاليه من  وت�سليمه  �لتجديد  رغبته يف  لعدم  �لعقار  �خ��الء  و�ال  �الن��ذ�ر  ه��ذ�  ��ستالمه  تاريخ  من 
�ل�سو�غل وباحلالة �لتي ت�سلمها عليه مع ��سالح ما قد يكون حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم �ملفاتيح و�سد�د 
م�ساريف ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه حتى تاريخ �الخالء �لفعلي و�ي ��سر�ر �خرى ترتبة على عدم �لتز�م 
�ملنذر �ليه و�ال �سي�سطر �ملنذر �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت �لق�سائية �لالزمه للمطالبة مبا ذكر ، مع �لتعوي�ض 

�جلابر للعطل و�ل�سرر وحتمل �ملنذر �ليه كافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماه.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   

انذار عديل بالن�شر 
 رقم 2018/1058   

�ملنذر: خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه
وميثله بالتوقيع �ل�سيد/ن�سات �مني �لد�سوقي �حمد �بو �لنجا ، هاتف:0507321771 مبوجب وكالة م�سدقة 

��سوال بتاريخ:2014/1/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997
�ملنذر �ليه : فخر �لهدى للتجارة �لعامة - �لعنو�ن جمهول �لهوية 

املو�سوع:
وذل��ك يف مدة  دره��م  �لف وخم�سمائة  وع�سرون  �ثنني  دره��م   )22500( مبلغ  ب�سد�د  �ليه  �ملنذر/�ملنذر  ينذر 
�لتي  وباحلالة  �ل�سو�غل  من  خاليه  للمنذر  وت�سليمه  �لعقار  �خ��الء  و�ال  �الن��ذ�ر  هذ�  من  يوم   30 �أق�ساها 
ت�سلمها عليه مع ��سالح ما قد يكون حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم �ملفاتيح و�سد�د م�ساريف ��ستهالك 
�ليه و�ال  �ملنذر  �ل��ت��ز�م  ع��دم  �خ��رى ترتبة على  ����س��ر�ر  �ي  �و  �لفعلي  تاريخ �الخ��الء  و�مل��ي��اه حتى  �لكهرباء 
�سي�سطر �ملنذر ��سفا �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت �لق�سائية �لالزمة للمطالبة مبا ذكر و�لتعوي�ض �جلابر للعطل 

و�ل�سرر وحتمل �ملنذر �ليه كافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   

انذار عديل بالن�شر 
 رقم 2018/1056   

�ملنذر: خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه
وميثله بالتوقيع �ل�سيد/ن�سات �مني �لد�سوقي �حمد �بو �لنجا ، هاتف:0507321771 مبوجب وكالة م�سدقة 

��سوال بتاريخ:2014/1/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997
�ملنذر �ليه : �سم�ض �ل�سحر�ء لاللكرتونيات - �لعنو�ن جمهول �لهوية 

املو�سوع:
ينذر �ملنذر/�ملنذر �ليه ب�سد�د مبلغ )19000( درهم ت�سعة ع�سر �لف درهم وذلك يف مدة �أق�ساها 30 يوم من 
هذ� �النذ�ر و�ال �خالء �لعقار وت�سليمه للمنذر خاليه من �ل�سو�غل وباحلالة �لتي ت�سلمها عليه مع ��سالح 
ما قد يكون حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم �ملفاتيح و�سد�د م�ساريف ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه حتى تاريخ 
�الخالء �لفعلي �و �ي ��سر�ر �خرى ترتبة على عدم �لتز�م �ملنذر �ليه و�ال �سي�سطر �ملنذر ��سفا �ىل �تخاذ 
�الجر�ء�ت �لق�سائية �لالزمة للمطالبة مبا ذكر و�لتعوي�ض �جلابر للعطل و�ل�سرر وحتمل �ملنذر �ليه كافة 

ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   

انذار عديل بالن�شر 
 رقم 2018/1055   

�ملنذر: خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه
وميثله بالتوقيع �ل�سيد/ن�سات �مني �لد�سوقي �حمد �بو �لنجا ، هاتف:0507321771 مبوجب وكالة م�سدقة 

��سوال بتاريخ:2014/1/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997
�ملنذر �ليه : ت�سنيم حممد للتجارة �لعامة - �لعنو�ن جمهول �لهوية 

املو�سوع:
ينذر �ملنذر/�ملنذر �ليه ب�سد�د مبلغ )29750( درهم ت�سعة وع�سرون �لف و�سبعمائة وخم�سون درهم وذلك يف 
مدة �أق�ساها 30 يوم من هذ� �النذ�ر و�ال �خالء �لعقار وت�سليمه للمنذر خاليه من �ل�سو�غل وباحلالة �لتي 
ت�سلمها عليه مع ��سالح ما قد يكون حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم �ملفاتيح و�سد�د م�ساريف ��ستهالك 
�ليه و�ال  �ملنذر  �ل��ت��ز�م  ع��دم  �خ��رى ترتبة على  ����س��ر�ر  �ي  �و  �لفعلي  تاريخ �الخ��الء  و�مل��ي��اه حتى  �لكهرباء 
�سي�سطر �ملنذر ��سفا �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت �لق�سائية �لالزمة للمطالبة مبا ذكر و�لتعوي�ض �جلابر للعطل 

و�ل�سرر وحتمل �ملنذر �ليه كافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/1547  ا�شتئناف جتاري 
 -3 �سرو�ض  �لقا�سم  �ب��و  علي   -2 �ك��ربي  عبا�ض  عليه/1-عبد�هلل  �ملحكوم  �ىل 
حممد ح�سني عبد �له �كربي 4- �سركة �لو�سال للتجارة �لعامة ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/2/15  
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/بنك ملي �ير�ن )فرع �سركة �جنبية( بيعلن 
�مل�ستاأنف �سدهم باحلكم �مل�ستاأنف بو��سطة �لن�سر . حكما مبثابة �حل�سوري 
هذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال 
�العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/287  جتاري جزئي
�سينغ درون���ا جمهول حم��ل �الق��ام��ة مبا  ر�غ��ون��ات  �مل��دع��ي عليه /1-بهو�سن درون���ا  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �الم���ار�ت  )م(  ����ض.م.ب  �الو���س��ط(  )�ل�سرق  �ملدعي/�ميك�ض  �ن 
و�لر�سوم  درهم   )137.966.42( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د 
بالقاعة  8.30 �ض  �ل�ساعة   2018/3/7 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  �ل��ت��ام. 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.12
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1159   

�ملنذر/بولريو لتجارة �الدو�ت �ملنزلية وميثلها قانونا مديرها/مري �أحمد يو�سف جباري
�ملنذر �ليه :�أييت �أفينيو للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م وميثلها قانونا/جودو با�سا مد�ر 

جمهول حمل �القامة
�ألف درهم من �ملنذر( وقد حل  �إليه �ن �خذ مبلغ وقدره )60.000( درهم )�ستون  �سبق للمنذر 
�ملنذرة ب�سرعة �سد�دهم مبوجب �النذ�ر رقم:2018/1/23995  �نذرتها  ��ستحقاقهم وقد  موعد 
خالل خم�سة �يام من تاريخ ت�سليمها لهذ� �النذ�ر وحيث �نه مل يت�سلم �ملنذر �ليه �النذ�ر مما 
حد� باملنذرة �ىل �نذ�ره عن طريق �لن�سر ب�سرعة �سد�د �ملبلغ �ملقدر )60.000( درهم )�ستون �لف 
درهم فقط ال غري( خالل خم�سة �يام من تاريخ ن�سر هذ� �النذ�ر و�ال �ست�سطر �ملنذرة التخاذ 

كافة �لطرق �لقانونية �لتي حتمي لها حقها حاال وم�ستقبال
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1111   

لدى  �مل��وؤرخ��ة  رق���������م:231909/1/2017  وك��ال��ة  مب��وج��ب  ق�سري  �ل�سيد/عمر  وميثلها  ذ.م.م  �سيف  �مل��ن��ذر/م��ر���س��ى 
�أ.ع.م -  �لكاتب �لعدل بدبي بتاريخ:2017/1/24 �لعنو�ن:دبي ، �الم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ، ���ض.ب:123311 دبي - 
045114994/045114500 �ملنذر �ليه:مطعم ومقهى ليليان يحمل �سهادة حجز ��سم جتاري مبدئي رقم:1846277 
ب�سارع  �لكائن على قطعة �الر�ض رق��م:314-733   P1 �لتنمية �القت�سادية وعنو�نه:�ملبنى رقم  �ل�سادر من د�ئرة 
�ل�سيف - منطقة �أم هرير �الأوىل - �مارة دبي - هاتف رقم:043609696 - فاك�ض:043609636 - �ض.ب:430353 دبي 

�المار�ت �لعربية �ملتحدة - رقم مكاين:3004694462
يخطر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د متاأخر�ت �اليجار �ملرت�سدة بذمتها على �ملحل �لكائن على قطعة �الر�ض 
رقم:733-314 مبنطقة �م هرير �الأوىل - �مارة دبي يف غ�سون ع�سرين يوما وذلك من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال 
�ست�سطر �ملنذرة �ىل �للجوء لللجنة �لق�سائية �خلا�سة باملنازعات بني �ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين بامارة دبي بغر�ض 
�لفعلي مع  �الخ��الء  تاريخ  �ملرتتبة عليها حتى  �اليجار  �ملوؤجرة و�سد�د متاأخر�ت  �لعني  باخالء  �ليها  �ملنذر  �ل��ز�م 

�لز�مها �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة: فورلند للتجارة �س.ذ.م.م
�لعنو�ن: حمل رقم 1 ملك حممود برجا�ض حممد �لربجا�ض- ديرة- نايف �ل�سكل 
بال�سجل  �لقيد  رق��م  �ل��رخ�����س��ة:225977  رق��م  ذ�ت م�سوؤولية حم���دودة.  �ل��ق��ان��وين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  مبوجب   45866 �لتجاري: 
�لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2018/2/1 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ض  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2018/2/12
 703 رق��م  مكتب  �لعنو�ن:  احل�سابات   وتدقيق  لال�ست�سارات  و�سركاه  ي�سري 
فاك�ض:   0551019871 ه��ات��ف:  �لتجاي  �خلليج  ب��ردب��ي-  �م��ني-  ع��ادل  ي�سري  ملك 
 )45( خالل  وذلك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً   045588204

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة: �سركة منى بالل للتجارة القم�سة �س.ذ.م.م
�ل��ق��ان��وين: ذ�ت  �ل�سكل  ب��ردب��ي  ب��ال��ل��وز-  �ل��ع��ن��و�ن: حم��ل 16 ملك �حل���اج علي عبد 
م�سوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�سة:752929 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري: 1215167 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل 
�أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة 
بتاريخ 2018/2/19 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/2/19 وعلى 
ماك و روز لتدقيق  �إىل �مل�سفي �ملعني  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عرت��ض  من لديه 
احل�سابات �لعنو�ن: مكتب رقم 210A ملك عبد�هلل �سعيد خليفة �لغيث- بردبي- 
�مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  ف��اك�����ض:043584888   043584999 هاتف:  �لكر�مه 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/ي�سري و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن: مكتب رقم 703 ملك ي�سري عادل �مني- بردبي- �خلليج �لتجاي 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية  هاتف: 0551019871 فاك�ض: 045588204 
�القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية فورلند 
ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ 2018/2/1   للتجارة �ــس.ذ.م.م  وذل��ك مبوجب 
بتاريخ 2018/2/12 وعلى من لديه  �لعدل حماكم دبي  و�ملوثق لدى كاتب 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/ماك و روز لتدقيق احل�سابات 
�لعنو�ن: مكتب رقم 210A ملك عبد�هلل �سعيد خليفة �لغيث- بردبي- �لكر�مه 
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب  ف���اك�������ض:043584888   043584999 ه��ات��ف: 
�القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية �سركة منى 
بالل للتجارة القم�سة �س.ذ.م.م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
بتاريخ 2018/2/19 وعلى  �لعدل حماكم دبي  2018/2/19  و�ملوثق لدى كاتب 
�لكائن  مكتبه  �ملعني يف  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��ض  �أي  لديه  من 
و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/13405  عمايل جزئي
�ض.ذ.م.م  �لب�سائع  وتفريغ  حتميل  خل��دم��ات  ع��زم  1-حم��م��د   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
جم���ه���ول حم���ل �الق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /ف�����س��ل ح�����س��ني ر�ن�����ا ن��ظ��ر ح�����س��ني قد 
�أق������ام ع��ل��ي��ك �ل����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
و�مل�����س��اري��ف رقم  و�ل��ر���س��وم  ع���ودة مببلغ )1500( دره���م  وت��ذك��رة  )13040 دره���م( 
�ملو�فق  �الح���د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   AM991231226AE:ل�سكوى�
2018/4/1 �ل�ساعة 11.00 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12685  عمايل جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-����س���اره ل��ت��ج��ارة �الغ��ذي��ة �����ض.م.ح جم��ه��ول حمل 
�أق��ام عليك  �الق��ام��ة مبا �ن �ملدعي /غ��ازي �حمد حممود �ل��رب�ب��ره قد 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8000 درهم( 
وبالر�سوم و�مل�ساريف وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/3/7 
�أو  �د�رة �لدعوى لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  �ل�ساعة 08.30 �ض مبكتب 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/665  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-رفيتااليف للمقاوالت ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /�نتونيو جر فلوري�ض �وي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم   )4000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   23960( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   MB180321896AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم 
 ch1.A.1:بالقاعة 08.30 �ض  �ل�ساعة   2018/3/1 �ملو�فق  �خلمي�ض  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/8201  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-نيو �ل�سبلي للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�لدعوى ومو�سوعها  عليك  �أق��ام  قد  �حمد  �سابر  /ديلوفر ح�سني  �ملدعي  �ن  مبا 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18852 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB175598962AE وحددت لها 
جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/3/7 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/747  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�بيك بيوتي م.د.م.�ض جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/بهاء �لدين �حمد م�سعود م�سعود قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )38100 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
�مل��و�ف��ق 2018/2/28  ي��وم �الرب��ع��اء  و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف وح���ددت لها جل�سة 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.B.10:بالقاعة �ض   09.30 �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/5303  عمايل  جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1-زد �يه �ي �ن كيه خلدمات �حلر��سة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  عبد�للطيف  لطيف  �ملدعي/حم�سن  �ن  مبا  �القامة 
بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/10/19  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/حم�سن 
درهم   )1700( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  عبد�للطيف  لطيف 
بخدمة  �لتحق  قد  يكن  ما مل  نقد�  يقابلها  ما  �و  عينا  وطنه  �ىل  ع��ودة  وت��ذك��رة 
�ساحب عمل �خر و�لزمتها �ملنا�سب من �مل�سروفات و�عفت �ملدعي من ن�سيبه فيها 
ورف�ست ما عد� ذلك . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11885  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-بيالل منور جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /مركز �خليل 
�لطبي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )28000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة �لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة و�سمول �حلكم 
وحددت   mb177922601ae/2017:ل�سكوى� رقم  كفالة  بال  �ملعجل  بالنفاذ 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/2/27 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  �الأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12686  عمايل جزئي

�ن  �القامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  للمرطبات  1-ر�ن�سز   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي /حممد �بر�هيم حممود جامع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )98499 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ وق��دره )1000( 
درهم وبالر�سوم و�مل�ساريف يف �ل�سكوى رقم:MB179186229AE وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2018/3/1 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10945  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لطرفانة لتنظيف و�سيانة �ملباين ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /عرفان فقري كرمي فقري قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15118 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB177833189AE وحددت لها 
�د�رة �لدعوى  �ل�ساعة 08.30 �ض مبكتب  �ملو�فق 2018/2/28  جل�سة يوم �الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/133  تنفيذ عمايل 

�القامة  حم��ل  جمهول  لل�سيافة  �حلكمان  ب��ر  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ريا�ض خان �سردر�ز علي خان  قد �أقام  عليك 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )28134( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�سافة 
�ىل مبلغ )2145( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/450 تنفيذ جتاري
جمهول  حم���دودة(  م�سوؤولية  )ذ�ت  لل�سياحة  ���س��ده/1-ب��ون  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/و�يف للعقار�ت �ض.ذ.م.م وميثله:هند 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �لكتبي  غدير  علي  حميد 
�ملنفذ به وق��دره )273505.06( دره��م  �ىل  �ملبلغ  �ع��اله و�لز�مك بدفع 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/3693 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1-�سلطان �سعيد عبيد �سلطان بن م�سحار جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�سرف �لهالل �ض.م.ع وميثله:عبد�هلل 
خمي�ض غريب �لناخي �ل علي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1869010.65( درهم  �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/248 تنفيذ جتاري

�لبلو�سي جمهول حمل  دروي�ض  �ملنفذ �سده/1-حنان حم�سن علي  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�سرف �لهالل �ض.م.ع وميثله:عبد�هلل 
خمي�ض غريب �لناخي �ل علي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
دره��م  �ىل  وق��دره )50766.59(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

      يف الدعوى رقم 2016/1048 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1-ريت�سارد كيث هاميلتون ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته مدير� 
ل�سركة هاملتون للت�سميم �لدولية ذ.م.م 2-�سركة هاملتون للت�سميم �لدولية 
ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/فريو�ي خلدمات متوين 
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة( وميثله:�مل خمي�ض دروي�ض  �لغذ�ئية )�سركة  باملو�د 
و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لبلو�سي  حممد 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م    )295575( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3992 تنفيذ جتاري
م.م.ح 2- جورج  �سوليو�سنز  �نرتنا�سيونال  �ملنفذ �سده/1-جي جي  �ىل 
�ف����ر�م جم��ه��ول حم��ل �الق���ام���ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/يف �ي ب��ي روم 
�أقام  قد  �حمد  ���ض.ذ.م.م وميثله:حممود ح�سني علي  �ملن�ساأت  خلدمات 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وق��دره )1158712( دره��م  �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/133  تنفيذ جتاري   
مو�سوع �لق�سية:تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم:2015/535 جتاري كلي ، ب�سد�د 

�ملبلغ �ملننفذ به وقدره )10629683.27( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �الإعالن:طالب �لتنفيذ:بنك �بوظبي �لتجاري

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �سده:1- �سركة تريدينت �نرتنا�سيونال هولدجنز �ض.م.ح
جمهول حمل �القامة

مو�سوع �العالن:
نعلنكم بانه مت �حلجز على �لعقار �ليكم وبياناتها )�ر�ض رقم 153 - منطقة مر�سى 
دبي ��سم �ملبنى:ذ� ووتر فرونت وحدة جي يف 4 قطعة �الر�ض رقم:97 وذلك يف حدود 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10629683.27( درهم.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2389  ا�شتئناف عمايل    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- عبد�حلميد علي عبد�لرحمن عبد�حلميد من�سور 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �سلمان �ملريخي للخدمات �لفنية 
عمايل   2017-13 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف/  قد  ����ض.ذ.م.م 

جزئي بتاريخ:2017/12/14     
وحددت لها جل�سه يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2018/3/1 �ل�ساعة 11.00 �سباحا 
بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1688  ا�شتئناف مدين    
�سيلفني  ���س��ري�����س��ت��وف��ر  ���س��ي��ل��ف��ني  ���س��ام��ر�ج  ����س���ده/ 1- ج���اك���وب  �مل�����س��ت��اأن��ف  �ىل 
مبا  �القامة  حمل  جمهول  تامار�ك�سان  �و�سا  تامارك�سان  �سيام   -2 �سري�ستوفر 
عبد�هلل  مو�سى  رج��ب  وميثله:هاين  علي  كوتي  مااليل  لطيف   / �مل�ستاأنف  �ن 
�جل�سمي  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/1861 مدين 
جزئي بتاريخ:2017/12/23 وحددت لها جل�سه يوم �الثنني  �ملو�فق 2018/3/19 
�ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2843  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه/نبيل زماين جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/جون دوجال�ض 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �لريامي  مطر  علي  وميثله:ح�سن  بيدير 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )51.353( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من �سبتمرب 2017 وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم 
�ملو�فق:2018/3/14  �الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch.1.B.10:بالقاعة �ل�����س��اع��ة:08:30���ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/293  ا�شتئناف تظلم جتاري    
�القامة  ����ض.ذ.م.م  جمهويل حمل  �سناء  1- مركز  �مل�ستاأنف �سده/  �ىل 
مبا �ن �مل�ستاأنف / بنك �بوظبي �لتجاري �ض.م.ع وميثله:علي ��سماعيل 
�بر�هيم �جلرمن  قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/451 

تظلم جتاري بتاريخ:2017/10/23     
وحددت لها جل�سه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/3/14 �ل�ساعة 17.30 م�ساء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/25  ا�شتئناف تظلم مدين    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- حممد جهان زيب خمتيار �حمد خان  جمهويل 
حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف / بريانكا بريتفي د�و�ر  قد ��ستاأنف/ �حلكم 

�ل�سادر بالدعوى رقم 2017/46 تظلم مدين بتاريخ:2017/7/18     
وحددت لها جل�سه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/3/14 �ل�ساعة 17.30 م�ساء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1742 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/1-  هاين لطفي عو�د عبد�لوهاب  جمهول حمل 
عبده   �ل�سديق  عبد�لقادر  �لتنفيذ/عادل  طالب  �ن  مبا  �الق��ام��ة 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )227391( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 
يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/395  اأمر اأداء

�ىل �ملدعي عليه / 1- �إيريك جافيدالكونا جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ف�سل حممود د�تا .

�البتد�ئية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  �أد�ء  �أم������ر  �����س���ت�������س���د�ر  ط���ل���ب 
درهم   )28000( مبلغ  ب�سد�د  عليه  �مل��دع��ي  �إل���ز�م  ب���ت���اري���خ:2017/10/1 

للمدعي و�لر�سوم و�مل�ساريف + 1000 درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
ولكم �حلق يف �لتظلم من �الأم��ر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر 

هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/38  اأمر اأداء
�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد �سفيع خليل �لرحمن جمهول حمل �القامة 

مبا �ن �ملدعي/حممد رجب م�سطفى عبد�حلافظ .
�البتد�ئية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  �أد�ء  �أم������ر  �����س���ت�������س���د�ر  ط���ل���ب 
درهم   )81000( مبلغ  ب�سد�د  عليه  �مل��دع��ي  �إل���ز�م  ب���ت���اري���خ:2018/1/23 

للمدعي و�لز�مة بالر�سوم و�مل�ساريف . 
ولكم �حلق يف �لتظلم من �الأم��ر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر 

هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3060  مدين جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه /1-�دي����ن �ح��م��د �ب��ر�ه��ي��م جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/جيفرى باجوما قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مببلغ 
وقدره )7300( درهم و�لفائدة و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم 
لذ�   Ch1.B.10 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة   2018/3/8 �ملو�فق  �خلمي�ض 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�سور 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/179  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه /1-�سركة �سبيد خدمات رجال �عمال �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/حممد هاين �سعد م�سطفى �لطباخه قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم  �ملدعي عليه مببلغ وقدره )37826(  بالز�م  �ملطالبة 
بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة 
�ل�ساعة 8.30 �ض  �ملو�فق 2018/3/4  �الح��د  يوم  لها جل�سة  كفالة. وح��ددت  �ملعجل بال 
بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
�أي��ام على �الأق��ل ويف  ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/4252  جتاري  جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1-�سك�سي�سفول بينوي �كو ترينينج �سوليو�سنز �ند بابلي�سنج 2- جيفري زميو 
بان  نعلنكم  �لكاند�ر�  ��سون�سيون  �الت��ى  �ملدعي/�لي�ض  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  ر�مو�ض 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/2/7  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/�لي�ض 
يف:2016/10/24  و�مل��وؤرخ  �لتد�عي  طريف  بني  �مل��ربم  �لعقد  بف�سخ  �لكاند�ر�  ��سون�سيون  �الت��ى 
وبالز�م �ملدعي عليهما بان يرد� للمدعية مبلغ )�ثنني و�ربعني �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية 
�ل�سد�د  مت��ام  وح��ت��ى  يف:2017/10/19  �حل��ا���س��ل  �لق�سائية  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��و�ق��ع 
قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��د�  ما  ورف�ست  بامل�سروفات  و�لزمتهما 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1575  جتاري كلي 

حمل  جمهول  تريوماالى  �جافان  فيجيار  �ينجار  عليه/1-دوري�سامى  �ملحكوم  �ىل 
�القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/1/18  يف �لدعوى 
يوؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ف��رع  �لتجاري  �بوظبي  ل�سالح/بنك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
بو�قع  ب�سيطة  ف��ائ��دة  ع��ن  ف�سال  دره��م   )817399.07( وق���دره  مبلغ  �مل��دع��ي  للبنك 
ومبلغ  �مل�سروفات  و�لزمته  �ل�سد�د  مت��ام  وحتى  ت���اري���خ:2017/7/16  من  �سنويا   %9
�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2461  جتاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه/1-كمر�ن مالك جافيد ب�سري جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/

بنك �بوظبي �لتجاري )فرع( وميثله:عبد�هلل خمي�ض غريب �لناخي �ل علي نعلنكم 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  يف    2018/2/14 ب��ت��اري��خ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  ف��رع  �لتجاري  �بوظبي  ل�سالح/بنك  �ع��اله 
من  �سنويا   %9 بو�قع  �ملبلغ  هذ�  على  و�لفائدة  دره��م   )3.913.308.87( وق��دره  مبلغ 
تاريخ:2017/10/31 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بامل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل 
�مل��ح��ام��اة ورف�����ض م��ا ع��د� ذل��ك م��ن طلبات . حكما مبثابة �حل�����س��وري قابال  �ت��ع��اب 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم )4371  / 2018(
املــنذر:  م�سرف ابوظبي ال�سالمي 

املنذر اإليه:كامال�سان ثولمبادافيل كوجنوجنو كاروثاكوجنو  .    
ينذر  �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )80.470.68( درهم نتيجة �الإخالل 
ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل �أ�سبوع من 
تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم : 
) 41081/ خ�سو�سي/ 15 / �بوظبي ( من نوع ) هوند� �كورد - �سالون ( و�ملمولة 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم )4374  / 2018(
املــنذر:  م�سرف ابوظبي ال�سالمي 

املنذر اإليها:�سهيله عبداهلل �سامل القبي�سي  .    
ينذر  �ملنذر �ملنذر �إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )271.558.17( درهم نتيجة �الإخالل 

ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ 

�لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم : ) 76532/ 

و�ملمولة   ) ��ستي�سن   - �ك�ض 35-6  دبليو  �م  بي   ( نوع  ( من  �بوظبي   /  10 خ�سو�سي/ 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   

 اإخطار عديل بالن�شر
 رقم )4378  / 2018(

املــنذر:  م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
املنذر اإليها:الفائز لتاأجري ال�سيارات واحلافالت ذ.م.م  .    

ينذر  �ملنذر �ملنذر �إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )55.283.33( درهم نتيجة �الإخالل 

ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ 

�لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم : ) 89735/ 

خ�سو�سي/ B / عجمان ( من نوع ) تويوتا كوروال 2.0 - �سالون ( و�ملمولة ل�ساحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم )4373  / 2018(
املــنذر:  م�سرف ابوظبي ال�سالمي 

املنذر اإليه:�سوهيت �سوداكاران �سوداكاران كوماران �ساثامبايل  .    
���س��د�د مبلغ وق���دره )84.365.90( دره��م نتيجة  �إل��ي��ه ب�سرعة  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط  وذلك خالل  �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �الأق�ساط  ب�سد�د  �الإخ��الل 
على  �لتنفيذية  �الإج���ر�ء�ت  التخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إال  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�سي  ) مر�سيد�ض  ن��وع  ( من  �بوظبي   / ) 36320/ خ�سو�سي/ 15   : رق��م  �ل�سيارة 
63 �يه �م جي - �سالون ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم )4369  / 2018(
املــنذرة:  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه:اجمل خان خيال خان  .    
نتيجة  دره��م   )15.915.00( وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �مل��ن��ذرة  تنذر  
بالتق�سيط  وذلك خالل  �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �الأق�ساط  ب�سد�د  �الإخ��الل 
على  �لتنفيذية  �الإج���ر�ء�ت  التخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إال  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم : ) 66238/ خ�سو�سي/ J / دبي ( من نوع ) ني�سان �لتيما - �سالون ( 

و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم )4732  / 2018(
املــنذرة:  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه:زاهر ا�سماعيل ال�سحادات  .    
تنذر  �ملنذرة �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )74.744.75( درهم نتيجة �الإخالل 
�أ�سبوع من  ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم : ) 
83538/ خ�سو�سي/ 1 / �ل�سارقة ( من نوع ) هايوند�ي �لنرت� - �سالون ( و�ملمولة 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
 اإخطار عديل بالن�شر
 رقم )33672  / 2018(

املــنذرة:  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه:�ساتي�س �سالكاران كوتي �سالكاران كوتي  .    

تنذر  �ملنذرة �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )22.828.00( درهم نتيجة �الإخالل 
�أ�سبوع من  ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم : 
) 30375/ خ�سو�سي/ 10/ �بوظبي ( من نوع ) تويوتا كوروال - �سالون ( و�ملمولة 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم )4735  / 2018(
املــنذرة:  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه:�سبحي فتوح ابراهيم ال�سيد  .    
تنذر �ملنذرة �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )33.982.67( درهم نتيجة �الإخالل 
�أ�سبوع من  ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم : ) 
33812/ خ�سو�سي/ 11 / �بوظبي ( من نوع ) تويوتا كامري - �سالون ( و�ملمولة 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم )4372  / 2018(
املــنذر:  م�سرف ابوظبي ال�سالمي 

املنذر اإليها:غبي�سه �سامل لويهي ال�سبع  .    
نتيجة  درهم   )117.840.00( وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر  
�الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
على  �لتنفيذية  �الإج���ر�ء�ت  التخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إال  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم : ) 34122/ خ�سو�سي/ 7 / �بوظبي ( من نوع ) ني�سان باترول - 
��ستي�سن ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي 

نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم )4713  / 2018(
املــنذر:  بنك دبي ال�سالمي 

املنذر اإليه:احمد عبداللطيف عبده احمد كرمي  .    
نتيجة  دره��م  وق��دره )118.034.00(  �سد�د مبلغ  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر  
�الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �الإج��ر�ء�ت  �ملنذر التخاذ  �سي�سطر  و�إال  �لن�سر  تاريخ  �أ�سبوع من 
ني�سان   ( ن��وع  م��ن   ) �خليمة  ر����ض   /  A خ�سو�سي/   /26625  (  : رق��م  �ل�سيارة 
حقوق  كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  و�ملمولة   ) �سالون   - مك�سيما 

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم )4718  / 2018(
املــنذر:  بنك دبي ال�سالمي 

املنذر اإليه:ممد ب�سري  بالثودي  .    
نتيجة  دره��م   )67.602.00( وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر  
�الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية على  �الإج��ر�ء�ت  �ملنذر التخاذ  �سي�سطر  و�إال  �لن�سر  تاريخ  �أ�سبوع من 
�ل�سيارة رقم : ) 96408/ خ�سو�سي/ 16 / �بوظبي ( من نوع ) تويوتا كوروال 
1.6 - �سالون ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم )4714  / 2018(
املــنذر:  بنك دبي ال�سالمي 

املنذر اإليه:احمد غالب عبدالرحيم ممد  .    
�إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )145.259.00( درهم نتيجة  ينذر  �ملنذر �ملنذر 
�الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم : ) 10412/ خ�سو�سي/ 12 / �بوظبي ( من نوع ) فورد مو�ستنج 
�ملنذر من  �ملنذر مع حفظ كافة حقوق  - كوبيه ( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم )4370  / 2018(
املــنذر:  م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
املنذر اإليه:ماهر مروان امللحم  .    

نتيجة  دره��م   )241.872.00( وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر  
بالتق�سيط  وذلك خالل  �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �الأق�ساط  ب�سد�د  �الإخ��الل 
على  �لتنفيذية  �الإج���ر�ء�ت  التخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إال  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع 
�ل�سيارة رقم : ) 10701/ خ�سو�سي/ 6 / �بوظبي ( من نوع ) �ودي �يه 8 - �سالون ( 

و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم )4375  / 2018(
املــنذر:  م�سرف ابوظبي ال�سالمي 

املنذر اإليها:الظفرة لتاأجري ال�سيارات  .    
ينذر  �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )15.657.08( درهم نتيجة �الإخالل 
ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل �أ�سبوع من 
تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم : 
) 67356/ خ�سو�سي/ 2 / �ل�سارقة ( من نوع ) ني�سان تيد� هات�سباك - �سالون ( 

و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   

 اإخطار عديل بالن�شر
 رقم )4377  / 2018(

املــنذر:  م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
املنذر اإليها:الفائز لتاأجري ال�سيارات واحلافالت ذ.م.م  .    

ينذر  �ملنذر �ملنذر �إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )51.687.67( درهم نتيجة �الإخالل 

ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ 

�لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم : ) 89731/ 

خ�سو�سي/ B / عجمان ( من نوع ) تويوتا كوروال 1.6 - �سالون ( و�ملمولة ل�ساحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
 اإخطار عديل بالن�شر

 رقم )4376  / 2018(
املــنذر:  م�سرف ابوظبي ال�سالمي 

املنذر اإليها:الفائز لتاأجري ال�سيارات واحلافالت ذ.م.م  .    
ينذر  �ملنذر �ملنذر �إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره )55.283.33( درهم نتيجة �الإخالل 

ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ 

�لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�سيارة رقم : ) 89734/ 

خ�سو�سي/ B / عجمان ( من نوع ) تويوتا كوروال 2.0 - �سالون ( و�ملمولة ل�ساحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12260 بتاريخ 2018/2/26   
    يف الدعوى رقم 2017/3299 جتاري جزئي- دبي   

�ملعلن �ليه : �ملدعي عليه �الول : ميرت� فرج منحال 
�ملدعي عليه �لثاين : ر�سا ح�سني تدين �حمدي

�ملدعي عليها �لثالثة : �سركة بر�سكو للتجارة )ذ�ت م�سئولية حمدودة(  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة العمال �خلربة يف �لدعوى �عاله فقد حددنا 
يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 2018/3/1 يف متام �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحا لعقد �الجتماع �الول للخربة 
وذلك مبقر مكتبا �لكائن يف  مكتب �ل�سارد - دبي- ديره- �سارع  �ملطار ، مبنى �لفجر لالأعمال ، 
مكتب رقم 119،لذ� يطلب ح�سوركم �و من ميثلكم قانونا حل�سور �الجتماع �ملذكور مع �ح�سار 
��ستف�سار�ت  �ي��ه  ب�ساأن  ب��اول  �وال  �خلبري  مر�جعة  بالدعوىوعليكم  �ملتعلقة  �مل�ستند�ت  كافة 

وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت �لتنفيذ �ملاأمورية و��ستالم �مل�ستند�ت و�لتعقيب عليها.
اخلبري / �سعيد ممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

دعوة حل�شور االجتماع االول   للخربة  

فقدان جواز �شفرت
/�سوخجيندر  �مل��دع��و  فقد 
�سينغ �ساتنام �سينغ ، هندي 
�سفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
  )1079650L( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������س���ال 

 055/8244157

فقدان جواز �شفرت
/�سهام  �مل�����دع�����وة  ف����ق����دت 
م���غ���رب���ي���ة   ، �ل�����������������رود�ين 
�سفرها  ج���و�ز   - �جلن�سية 
  )1649231YT( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������س���ال 

 050/9735591

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����دت �مل�����دع�����وة /م����الك 
�جلن�سية  م��غ��رب��ي��ة   ، ب���وت 
رق����م  �����س����ف����ره����ا  ج����������و�ز   -
  )1 2 1 0 7 2 4 9 B (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������س���ال 

 050/9735591

فقدان جواز �شفرت
/�ساميه  �مل����دع����وة  ف���ق���دت 
�جلن�سية  م��غ��رب��ي��ة   ، ب���وت 
رق����م  �����س����ف����ره����ا  ج����������و�ز   -
  )0 7 3 9 0 9 6 H E (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������س���ال 

 050/9735591
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ثقافة وفن�ن
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افتتاح مهرجان الإبداع الطالبي للفن الت�سكيلي بجامعة عجمان

»براند دبي«.. م�ساريع ومبادرات حتمل ر�سالة خري و�سالم من الإمارات للعامل

�فتتح �لدكتور كرمي �ل�سغري مدير جامعة عجمان 
 " �لت�سكيلي  للفن  �لطالبي  �الإب��د�ع  مهرجان   "
لعمادة  �لتابع  �لفنون �جلميلة  �لذي نظمه مركز 
فني  عمل   300 و�سم  باجلامعة  �لطلبة  ���س��وؤون 
وفنانني  �ل���دول���ة  ج��ام��ع��ات  خم��ت��ل��ف  م��ن  للطلبة 

معروفني يف جمال �لر�سم و�لفن �لت�سكيلي.

ح�����س��ر �الف��ت��ت��اح �ل��دك��ت��ور خ��ال��د �ل�����س��ال��ح نائب 
�مل���دي���ر ل��ل�����س��وؤون �الأك���ادمي���ي���ة و�ل���دك���ت���ورة نهلة 
�لقا�سمي عميدة �سوؤون �لطلبة وجمع من �أع�ساء 
�لطلبة  �إىل  �إ�سافة  و�الإد�ري����ة  �الأك��ادمي��ي��ة  �لهيئة 

و�لطالبات.
و���س��ارك ع��دد م��ن ه��ذه �الأع��م��ال يف م�سابقة �لفن 

 .. �مل��ه��رج��ان  هام�ض  على  �أقيمت  �لتي  �لت�سكيلي 
ف��ي��م��ا �ن���درج���ت �الأع���م���ال حت���ت �أرب�����ع ف��ئ��ات وهي 
و�الأ�سغال  �لفوتوغر�يف  و�لت�سوير  �لزيتي  �لر�سم 

�لفنية و�خلط �لعربي.
طالب  من  فنية  �أعمال  م�ساركة  �ملهرجان  و�سهد 
�لقا�سمية  و�جلامعة  و�ل�سارقة  عجمان  جامعتي 

و�جل��ام��ع��ة �الأم��ري��ك��ي��ة - دب���ي وج��ام��ع��ة �الإم����ار�ت 
ر�أ������ض �خل��ي��م��ة وكلية  �الأم��ري��ك��ي��ة يف  و�جل���ام���ع���ة 
بينما  �ملجتمع..  وتنمية  �لثقافة  ووز�رة  �لتقنية 
���س��م �مل��ع��ر���ض �أع���م���اال ف��ن��ي��ة ل��ع��دد م���ن �لفنانني 
وعبد  �لعو�سي  و�إب��ر�ه��ي��م  �ل�سغري  منى  ومنهم 
�جلبار �أوي�ض.وح�سلت جامعة عجمان على �ملركز 

يف  �الأول  و�مل��رك��ز  �لزيتي  �لر�سم  جم��ال  يف  �الأول 
جم���ال �الأ���س��غ��ال �ل��ف��ن��ي��ة.. ف��ي��م��ا ف����ازت �جلامعة 
�لقا�سمية باملركز �الأول يف �خلط �لعربي .. بينما 
ح�سدت جامعة �ل�سارقة �ملركز �الأول يف �لت�سوير 
�لفوتوغر�يف.و�أكدت منى �جلبايل م�سوؤولة �لفنون 
�لطالبي  �الإب��د�ع  �أن مهرجان  باجلامعة  �جلميلة 

يدل  ما  �جلامعات  خمتلف  من  الفتا  �إقباال  �سهد 
جمال  به  يحظى  �ل��ذي  و�لت�سجيع  �الهتمام  على 
�إىل  �لفنون �جلميلة يف جامعات �لدولة.. م�سرية 
�لتي يتم  �لو�سائل  �إح��دى  �ملهرجانات هي  �أن هذه 
من خاللها �كت�ساف �ملو�هب �ملختلفة لدى �لطلبة 

و�سقلها وتطويرها.

نحو  منذ  دبي  بد�أتها  �لتي  �لتنمية  م�سرية  �سهدت 
كان  �ل��ذي  �الإب���د�ع  �لعديد من ق�س�ض  �أربعة عقود 
و�لنجاحات  �الإجن������از�ت  خمتلف  يف  ب��ق��وة  ح��ا���س��ر� 
و�ل����ر�ء  �ل��ت��ع��اي�����ض  �أ���س��ه��م��ت ح��ال��ة  �ملتحققة ح��ي��ث 
ي�سم  �ل��ذي  �الإم���ارة  جمتمع  ي�سهدها  �لتي  �لثقايف 
وممار�سات  مفاهيم  تعزيز  يف  جن�سية   200 نحو 
�ملجتمع  يف  �أ�سيل  كجزء  وج���وده  وتكري�ض  �الإب���د�ع 
و�أ�سلوب حلياة �أف��ر�ده.  ويف رحابة ف�ساء�ت �الإبد�ع 
للمكتب  �الإب���د�ع���ي  �ل�����ذر�ع   - دبي"  "بر�ند  وج���د 
ليتخذ  �ملن�سودة  �سالته  دب��ي-  حلكومة  �الإع��الم��ي 
م��ن خاللها  و�ح��د ميكن  �آن  يف  وغ��اي��ة  و�سيلة  منه 
�إبر�ز هذ� �لقا�سم �مل�سرتك يف �أغلب ق�س�ض �لنجاح 
�لعمل  م��ن  ���س��ن��و�ت  م���د�ر  دب��ي على  �ل��ت��ي �سطرتها 
�جل����اد �ل����ذي �أث���م���ر �إجن������از�ت �ع��ت��ل��ت ب��ه��ا من�سات 
�ل��ت��ك��رمي وت�������س���درت م��ع��ه��ا م���وؤ����س���ر�ت �ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
�الإب��د�ع �لذي جت�سد  �أال وهو  خمتلف �لقطاعات... 
يف هذ� �لفكر �خلالق �لذي كان د�ئما �سببا يف متيز 
و�إن  �لتنمية  مع  رحلتها  يف  مبكرة  فرتة  ومنذ  دبي 
كان هذ� �لتعبري ب�سكل غري مبا�سر ولكنه يف نهاية 
�مل��ط��اف �أن دب��ي ودول���ة �الإم����ار�ت على وج��ه �لعموم 
�أر���ض �الإب��د�ع وحا�سرة �ملبدعني من  كانت و�ستظل 

�ستى بقاع �الأر�ض. 
متتد  دبي" �لتي  "بر�ند  م��ب��ادر�ت  ��ستعر��ض  وم��ع 
ع��ل��ى م���د�ر �ل��ع��ام و�ل��ت��ي ت��ه��دف يف ج��وه��ره��ا لنقل 
ر�سالة �الإم��ار�ت �إىل �لعامل وهي ر�سالة حب ومودة 
�إبر�ز  �إىل  �أن��ه��ا ال تعمد فقط  وت��ع��اون و���س��الم جن��د 
ولكنها  مبتكرة  ب��ط��رق  دولتنا  يف  نه�سة  جماليات 
دب��ي مع  �الإب��د�ع��ي يف  �مل�سهد  �إث��ر�ء  �أي�سا  ت�ستهدف 
هذ�  يف  �إي��ج��اب��ي  م���ردود  �أق�سى  حتقيق  على  �لعمل 
�ل�ساأن بامل�ساهمة يف �إعد�د �أجيال جديدة من �ملو�هب 
�ملبدعة �إذ ت�سكل مبادر�ت وم�ساريع بر�ند دبي �ساحة 
بنخب  �ل�ساعدة  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل��و�ه��ب  للقاء  مثالية 
�ملبدعني من خمتلف �أنحاء �لعامل للحو�ر و�لنقا�ض 
�الأعالم  حديقة  جديدة.  و�أف��ك��ار  مهار�ت  و�كت�ساب 
و"جد�رية �سد حتا" وملحمة �لفار�ض ومتحف دبي 
�لفني ومهرجان دبي كانف�ض للر�سم ثالثي �الأبعاد 
وغريها من �ملبادر�ت و�مل�ساريع يك�سفون عن جوهر 
حتقيقه  �إىل  ي�سعى  دبي" وما  "بر�ند  ��سرت�تيجية 
�لتي  �الإي��ج��اب��ي��ة  �لر�سائل  ع���الوة على  �أه���د�ف  م��ن 

يرمي �إىل ن�سرها.
و�أكدت �سعادة منى غامن �ملري �ملدير �لعام للمكتب 
دبي"  "بر�ند  ي�سعى  ما  �أن  دبي  حلكومة  �الإعالمي 

�إىل �إجن�����ازه م��ن م�����س��اري��ع وم���ب���ادر�ت ي��ت��ك��ام��ل مع 
�ملكتب  يعمل  �ل��ت��ي  �ال�سرت�تيجية  �الأه����د�ف  ب��اق��ي 
�جتاه  يف  ت�����س��ب  و�ل��ت��ي  حتقيقها  ع��ل��ى  �الإع���الم���ي 
�لعامل وه��ي ر�سالة  �إىل  �الإم���ار�ت ودب��ي  نقل ر�سالة 
تلك  م��ا حتمله  م��الحم��ه��ا يف  تتجلى  و���س��الم  خ��ري 
�ملبادر�ت من فكرة تفعيل دور �الإبد�ع كج�سر يربط 
�إن�سانية  م�ساقات  �إي��ج��اد  على  ويعينهم  �لنا�ض  بني 
و�لتناغم  �لتعاي�ض  �أ�س�ض  تعميق  م�سرتكة تخدم يف 
يف �مل��ج��ت��م��ع��ات وب���ني �ل�����س��ع��وب وه���ي �ل��ف��ك��رة �لتي 
�إىل جعلها و�قعا معا�سا  �الإم��ار�ت  طاملا عملت دولة 
وجنحت يف حتقيقه على �أر�سها. وعن �أ�سلوب عمل 
بر�ند دبي .. قالت منى �ملري �إنه يرتبط يف �سميمه 
باالإبد�ع لذ� كان من �ملهم �ال�ستعانة بعن�سر �ل�سباب 
�أغلب  يف  يتجه  �ل��ذي  �ملتطور  فكره  من  لال�ستفادة 
�الأحيان �إىل �لتجديد و�البتكار و�البتعاد عن �الأطر 
�لتقليدية ومبا علينا من �لتز�م جتاه جيل �ل�سباب 
منحه  �أه��م��ي��ة  �لر�سيدة  قيادتنا  �أك���دت  ط��امل��ا  �ل���ذي 
رقما  �أن  على  قدرته  ليربهن  ذ�ته  الإثبات  �لفر�سة 

�إيجابيا يف معادلة �لتقدم و�لبناء.
جمموعة  " ي�����س��م  دب����ي  " ب���ر�ن���د  �أن  �إىل  م�����س��رية 
جنحن  �ل��الت��ي  �الإم��ار�ت��ي��ات  �ل�سابات  م��ن  متميزة 
ومبادر�ت  �أفكار  �إثبات جد�رتهن مبا قدمن من  يف 
كان لها �سد�ها �لطيب. و�أ�سافت �ملري مل يكن من 
�لتي  و�مل�ساريع  �مل��ب��ادر�ت  تلك  �أغلب  حتقيق  �ملمكن 
قام �ملكتب �الإعالمي حلكومة دبي ممثال يف "بر�ند 
�لعديد  وت��ع��اون  دع��م  دبي" بتنفيذها يف معزل عن 
من �جلهات �حلكومية وموؤ�س�سات �لقطاع �خلا�ض.. 
" بر�ند  يلقاه  �ل��ذي  �لكبري  �لتعاون  منوهة مبدى 
دبي " من قبل �ملجتمع �سو�ء على �مل�ستوى �حلكومي 
و�خلا�ض..  �حل��ك��وم��ي  �سبه  �ل��ق��ط��اع  ج��ان��ب  م��ن  �أو 
�أو  �أو مبادرة  �ساند م�سروع  لكل من  �ل�سكر  موجهة 

فكرة �أقدم بر�ند دبي على تنفيذها.
مدى  يعك�سان  و�لتعاون  �لدعم  هذ�  �أن  �إىل  ولفتت 
تطور وعي �ملجتمع بقيمة �الإبد�ع و�سرورة رعايته 
و�الهتمام به كمطلب حيوي من متطلبات �لنه�سة 

�حل�سارية يف دولتنا.
وح���ول ت��رك��ي��ز ب��ر�ن��د دب���ي يف �أغ��ل��ب م��ب��ادر�ت��ه على 
�الأعمال �لفنية وهو ما يت�سح ب�سورة كبرية يف �أحد 
�أهم �إ�سهامات بر�ند دبي وهو مهرجان "دبي كانف�ض" 
للر�سم ثالثي �الأبعاد و�لذي تعقد خالل �أيام دورته 
 1 جمري�  مري" مبنطقة  "ال  يف  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�سنوية 
مب�ساركة �أكر من 30 فنان عاملي .. �أو�سحت �سعادة 

�أهم  �لفن منذ زمن بعيد يعترب من  �أن  �مل��ري  منى 
�أدو�ت �لتو��سل و�أكرها قدرة على جتاوز �مل�سافات 
�لفن  هذ�  كان  و�إن  ال�سيما  و�ل�سعوب  �لثقافات  بني 
ال يعتمد على لغة بذ�تها كما هو �حلال يف �لفنون 
�لقوى  م��ن  يعد  بذلك  وه��و  و�لت�سكيلية  �لب�سرية 
�لناعمة ذ�ت �لتاأثري �لكبري يف حتقيق �لتفاهم بني 
متابعني  حوله  يلتف  �لو�حد  �لفني  فالعمل  �لنا�ض 
ر�سالة  جميعا  وت�����س��ل��ه��م  �جل��ن�����س��ي��ات  خم��ت��ل��ف  م��ن 
و�حدة وتلك ميزة كبرية يتفرد بها �لفن يف قدرته 
على �لتاأثري �ملبا�سر يف �ملتلقي بغ�ض �لنظر عن لغته 

�أو ثقافته. 
وعن قيمة �مل�ساركة �لعاملية يف �ملبادر�ت �لتي ينظمها 
�ملري  ر�أت منى   .. �ملرجو منها  "بر�ند دبي" و�الأثر 
�إث����ر�ء م��ه��ار�ت وم��و�ه��ب مبدعينا  �إ���س��اف��ة �إىل  �أن���ه 
من  جمموعة  معاي�سة  فر�سة  ومنحهم  �ملحليني 
�مل�ساركني  �لفنانني  ف��اإن  �لعامليني  �لفن  رم��وز  �أه��م 
يف تلك �ملبادر�ت عندما يعودو� �إىل بلد�نهم يف �سرق 
و�أ�سدقائهم  �أهلهم  �إىل  �سيتحدثون  وغربه  �لعامل 
وحتى متابعيهم حول �لعامل عرب من�سات �لتو��سل 
على  باحلياة  �لناب�سة  �ملدينة  تلك  عن  �الجتماعي 
�أ�سالة  فيها  وج���دو�  �ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي  �خلليج  �سفاف 

�لتاريخ متتزج بحد�ثة �ملعا�سرة.
تكتف  مل  �لتي  دبي  عن  �سيتحدثون  �أنهم  و�أ�سافت 
مبكانتها كمركز عاملي للمال و�الأعمال بل حر�ست 
�أن تكون كذلك حا�سرة �الإبد�ع و�إحدى �أهم مر�كز 
دعمه يف هذ� �جلزء من �لعامل وي�ساركون معهم ما 
مل�سوه فيها من حر�ض �أ�سيل وغري مفتعل على بناء 
�لعامل.   �سعوب  تو��سل حقيقية مع خمتلف  ج�سور 
�لوطنية  باملنا�سبات  �الحتفاء  يف  �مل�ساركة  �إط��ار  ويف 
�لغالية و�لتعبري عن م�سمونها باأفكار مبدعة وروح 
" مبادرة  دب���ي  " ب��ر�ن��د  �أط��ل��ق   .. مبتكرة  ع�سرية 
"حديقة �الأعالم" وهي فعالية و�ظب على تنظيمها 
�سنويا على مد�ر �ل�سنو�ت �الأربع �ملا�سية يف �ساطئ 
عام  كل  مميزة  �إ�سافات  تقدمي  مع  جمري�  منطقة 
ت��ز�م��ن��ا م��ع �ح��ت��ف��االت �ل��دول��ة ب��ي��وم �ل��ع��ل��م و�ليوم 
 2017 �ل��ع��ام  �ل��وط��ن��ي ح��ي��ث �سمت �حل��دي��ق��ة يف 
�ملغفور  �آالف علم كونت معا �سورة  �أربعة  �أكر من 
له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان " طيب �هلل ثر�ه 
"بر�ند  "عام ز�يد" ليعرب  ب�  " تز�منا مع �الحتفال 
باأ�سلوب غري تقليدي  �ملبادرة  دبي" من خالل هذه 
وليكون  �ل��ع��زي��زة  �لوطنية  �ملنا�سبة  ه��ذه  روح  ع��ن 
بذلك من �أو�ئل �جلهات �لتي بادرت لالحتفاء بعام 

ز�يد قبيل قدومه.
وجن��ح��ت " حديقة �الأع���الم " يف ج��ذب �ل���زو�ر من 
خمتلف �أنحاء �لدولة مبا للفكرة من تفرد وم�ستوى 
ع���ال م��ن �الإب�����د�ع �إذ ي��ح��ر���ض �ل����زو�ر ع��ل��ى �لتقاط 
�ل�����س��ور �ل��ت��ذك��اري��ة م��ع �حل��دي��ق��ة �ل��ت��ي ب��ات��ت متثل 
بيوم  �ل�سنوي  �الحتفال  �أجندة  على  مميزة  �إ�سافة 
بر�ند  يتيح  حني  يف  للدولة  �لوطني  و�ل��ي��وم  �لعلم 
دبي للجمهور م�ساركة �ل�سور �لتي يلتقطونها عرب 
�إمعانا  �الجتماعي  �لتو��سل  من�سات  على  ح�ساباته 
يف �الحتفاء بتلك �ملنا�سبة �خلا�سة بكل ما ترمز له 

من قيم �لوطنية و�النتماء.   
للمكتب  �الإب����د�ع����ي  �ل������ذر�ع  ق����ام  �الإط������ار  ذ�ت  ويف 
�الإع��الم��ي حلكومة دب��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز دبي 
�سورتني  �سم  �إب��د�ع��ي  عمل  بتنفيذ  �ل��ع��امل��ي  �مل���ايل 

�الأوىل للمغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 
�ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب  " و�لثانية  ثر�ه  �هلل  "طيب 
�آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ض �لدولة  حم��م��د ب��ن ر����س��د 
"رعاه �هلل" على  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�ض جمل�ض 
و�جهة مبنى �لبو�بة يف �سد�رة �ملركز وذلك يف �إطار 
ومبادرة  للدولة   46 �ل���  �لوطني  �ل��ي��وم  �ح��ت��ف��االت 
تاأكيد�  �ملميز  �مل�سروع  ه��ذ�  ياأتي  �إذ   " ز�ي��د  "عام 
بد�أها  �لتي  و�لرخاء  �لتنمية  م�سرية  ��ستمر�ر  على 
موؤ�س�ض دول���ة �الحت���اد ومب��ا ي��رم��ز �إل��ي��ه �مل��رك��ز من 
�أه��م ع�سرة مر�كز مالية يف  ت�سنيفه بني  قيمة مع 

�لعامل.   
متحف  م�ساريع  م��ن  �لثانية  للمرحلة  و��ستهالال 
دبي  بلدية  بالتعاون مع  دبي  بر�ند  نفذ  �لفني  دبي 
جد�رية على �سد حتا تعد من بني �جلد�ريات �الأكرب 
بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  لهما  �ملغفور  �سورتي  حتمل  عامليا 
�سلطان �آل نهيان و�ل�سيخ ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم 
�حتفاء  �جلد�رية  تنفيذ  ثر�هما" وجاء  �هلل  "طيب 
بذكرى �لقائدين �للذين ولدت دولة �الإمار�ت على 
�لتنمية  خطة  �سمن  �مل�سروع  ياأتي  بينما  �أيديهما 
�ل�ساملة �لتي �أطلقتها حكومة دبي لتطوير منطقة 

حتا.  
لتقدمي  م�سعى  و�سمن   2016 �ل��ع��ام  مطلع  ويف   
�الإن�ساين  �ل��ب��ع��د  و�إب������ر�ز  م��ت��م��ي��زة  �إب���د�ع���ي���ة  روؤي�����ة 
و�الإبد�عي �لغني ور�ء ق�سة جناح دبي �لتنموية قام 
بتقدمي  �لرحباين لالإنتاج  بالتعاون مع  دبي  بر�ند 
�أ�سعار  من  م�ستوحاة  غنائية  ملحمة  وهي  �لفار�ض 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم .
�أعمال  "�لفار�ض" عمال من  �لغنائية  �مللحمة  وتعد 
�حلدود  ع��ن  يبتعد  كونه  �لتخيلية  "�لفانتازيا" 
�إلقاء  على  ويعمل  و�مل��ك��ان  للزمان  عليها  �مل��ت��ع��ارف 
�ل�سوء على جمموعة كبرية من �لقيم �لنبيلة �لتي 
ترمز لها �سخ�سية " فار�ض" �لتي مت ��ستقاوؤها من 
30 ق�سيدة وقع عليها �الختيار من بني  �أكر من 
ما يناهز 150 ق�سيدة من ق�سائد �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم حيث تعك�ض �الأبيات 
�إىل  �لطموح  للملحمة  �لدر�مي  �لبناء  �ملت�سمنة يف 
ع���امل ي�����س��وده �ل���ود و�ل���وئ���ام و�ل�����س��الم وجت��م��ع فيه 
ليكون  �الأر���ض  �سعوب  بني  و�لتعاون  �ملحبة  رو�ب��ط 
�ل��ت��ط��وي��ر و�ل��ب��ن��اء نحو  �الأم����ل ح��اف��ز� للنا�ض ع��ل��ى 
�إعد�د  يف  �سارك  جمعاء.  للب�سرية  �أف�سل  م�ستقبل 
 800 م��ن  �أك���ر  ي�سم  ع��امل��ي  ف��ري��ق  �لكبري  �لعمل 
ما  ميثلون  وتقني  ومو�سيقي  وخيال  وعار�ض  فنان 
30 جن�سية خمتلفة بالتعاون مع فريق  يزيد على 
�لتي �جتهدت  �ملتميزة  �ل�سابة  �لوطنية  �لكو�در  من 
لتقدمي �أف�سل ما عندها للخروج بالعمل يف �أف�سل 
�سورة ممكنة حيث عك�ض هذ� �ملزيج �لثقايف �ملتميز 
يعي�ض  و�ل���ذي  و�مل��ت��ن��اغ��م  �مل��ت��ن��وع  دب��ي  روح جمتمع 
ويعمل فيه جاليات خمتلفة تن�سهر بينهم حو�جز 
�لثقافة و�للغة ليكونو� جميعا جزء� فاعال من هذ� 

�لن�سيج �ملجتمعي �لفريد. 
وعلى مد�ر �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية با�سر بر�ند دبي 
وبال�سر�كة مع بلدية دبي �لعمل على م�سروع "متحف 
فنية  �أع���م���ال  ن�����س��ر  �إىل  ي��ه��دف  �لفني" �ل����ذي  دب���ي 
�الإمار�ت  تاريخ  من  م�ستلهمة  وج��د�ري��ات  �إبد�عية 
يف خمتلف �أرجاء �الإمارة ومت تنفيذ مرحلته �الأوىل 
يف �سارع �لثاين من دي�سمرب مب�ساركة جمموعة من 

�أهم و�أ�سهر ر�سامي �جلد�ريات يف �الإمار�ت و�لعامل 
تاريخ  م��ن  م�ستلهمة  ج���د�ري���ة   16 ن��ف��ذو�  �ل��ذي��ن 
وقدموها  و�الجتماعي  �لثقايف  وت��ر�ث��ه��ا  �الإم����ار�ت 
�حل�ساري  �مل�سهد  م��ع  يتما�سى  �إب���د�ع���ي  ب��اأ���س��ل��وب 

�ملتجدد لالإمارة.
مالمح  �إب�����ر�ز  �لفني" ع��ل��ى  دب���ي  "متحف  وي��ع��م��ل 
باأ�سلوب  وترجمتها  الإم����ار�ت  يف  و�لثقافة  �ل���رت�ث 
�ملميزة  و�ل�سمات  �لتفا�سيل  ب�سدق  يعك�ض  م��ب��دع 
و�لتعبري  و�خلليجية  �لعربية  نظري�تها  عن  لهما 
ويحتفي  �لع�سر  روح  ي��ج��اري  مبدع  قالب  يف  عنها 

باملكنون �لثقايف للدولة.
دي�سمرب"  "�لثاين من  �سارع  �ساهم يف م�سروع  وقد 
�لدول  من  �لعديد  �إىل  ينتمون  عامليا  فنانا   12
�مل��و�ه��ب �الإمار�تية  ب��ج��ان��ب جم��م��وع��ة مم��ي��زة م��ن 
�ملحليني  للفنانني  ك��ب��رية  فر�سة  �سكل  م��ا  �ل�سابة 
و�ال�ستفادة  �لفنية  �الجتاهات  �أح��دث  على  للتعرف 
م���ن خ�����رب�ت الك��ت�����س��اب م���ه���ار�ت ج���دي���دة متكنهم 
ب��ر���س��م �جلد�ريات  �ل��ت��ق��ن��ي��ات �خل��ا���س��ة  �إج�����ادة  م��ن 

�ل�سخمة.
و يرتجم مهرجان دبي كانف�ض - �لذي عقدت �أوىل 
"بر�ند دبي" يف  ه��دف   -  2015 �ل��ع��ام  دور�ت����ه يف 
�ملجتمع  �إىل  �مل��ع��ا���س��رة  �الإب��د�ع��ي��ة  �ل��ف��ن��ون  تقريب 

وعلى م�ستوى جماهريي خارج قاعات �ملتاحف.
للر�سم  خم�س�ض  مهرجان  �أول  كانف�ض  دب��ي  ويعد 
ث��الث��ي �الأب���ع���اد و�ل��ف��ن��ون �الإب���د�ع���ي���ة �حل��دي��ث��ة يف 
�مل��ن��ط��ق��ة وي��ع��ق��د ���س��ن��وي��ا مب�����س��ارك��ة ن��خ��ب��ة م��ن �أهم 
�ملنتمني  و�الإم��ار�ت��ي��ني  �لعامليني  �لفنانني  و�أ���س��ه��ر 
�أ�سكاال  ي��ق��دم��ون  �ل��ذي��ن  وت��ي��ار�ت خمتلفة  مل��در����ض 
ف��ن��ي��ة ك��ال���س��ي��ك��ي��ة وح��دي��ث��ة حت��م��ل ج��م��ي��ع��ه��ا �سفة 
ك��ون��ه��ا تعتمد يف ج��وه��ره��ا على  و�ح����دة  م�����س��رتك��ة 
�ملقاربة �الإبد�عية لبث ر�سائل �سمنية للمتلقي عن 

�أهمية �لتفكري �الإبد�عي يف حياة �الأفر�د.
وت��ع��ود �أه��م��ي��ة �مل��ه��رج��ان ل��ك��ون��ه �حل����دث �الأول يف 
�لدولة و�ملنطقة �ملخ�س�ض لهذ� �لنوع من �الأ�سكال 
�لفنية �حلديثة ن�سبيا ما يك�سبه خ�سو�سيته كج�سر 
توفري  ع��ن  ف�سال  للجمهور  �لفنون  ه��ذه  لتقريب 
�لتعرف  يف  �ل��ر�غ��ب��ني  �ل�����س��ب��اب  للفنانني  من�سات 

عليها و�لتخ�س�ض فيها.
2015 مت  �ل����ع����ام  يف  �مل���ه���رج���ان  �ن���ط���الق���ة  وم�����ع 
��ست�سافة ت�سعة من �أهم و�أ�سهر فناين �لر�سم ثالثي 
�الأبعاد يف �لعامل على ر�أ�سهم �الأمريكي كريت ويرن 
موؤ�س�ض هذ� �ل�سنف �لفني و�لذي ينظر �إليه ب�سكل 
�أنه �الأب �لروحي للر�سومات �ملج�سمة ملا  كبري على 
بذله من جمهود�ت بغية تاأ�سي�ض �الأركان و�الأ�سول 
هذه  يف  ���س��ارك  كما  �الآن  حتى  تتبع  �ل��ت��ي  �ملنهجية 
�لن�سخة �لتي نظمها بر�ند دبي يف منطقة ذ� بييت�ض 
�ل��ف��ن��ان �ل��ه��ول��ن��دي �ل��ك��ب��ري ل��ي��ون ك��ي��ري و�الإيطايل 
كوبليكيدو. وتر�سيخا لفكرة �الإبد�ع بو�سفها �ملحور 
 2016 �ل��ع��ام  ن�سخة  �سهدت  للمهرجان  �الأ���س��ا���ض 
��ست�سافة فنان من طر�ز متفرد نيل هارب�سون �لذي 
يعد ر�سميا �أول �إن�سان �سايبورغ �إذ متت زر�عة تقنيات 
مهمة  حيوية  وظائف  لتعوي�ض  ج�سده  يف  متطورة 
يفتقر �إليها يف جمال �لروؤية ومتييز �الألو�ن �إذ �أنه 
هارب�سون  �سارك  وبالفعل  كلي  �أل��و�ن  بعمى  م�ساب 
�سوت  عليه  يطلق  �أن  مي��ك��ن  ف��ري��دة  فنية  جت��رب��ة 
�الألو�ن مع �جلمهور حيث حول �الألو�ن �لتي ير�ها 

�إىل نغمات وموجات �سوتية مو�سيقية فريدة.
ويف دبي كانف�ض 2017 �سارك 25 فنانا يف �لدورة 
"�سيتي  منطقة  يف  عقدت  �لتي  للمهرجان  �لثالثة 
�لر�سم  جم��ال  يف  كبرية  �أ�سماء  فيها  ووك" و�سارك 
ثالثي �الأبعاد حول �لعامل مثل �الإيطايل كوبليكيدو 

و�لرو�سي �سيمليف و�لهولندي ليون كري.
ومع �إع��الن بر�ند دبي عن �نطالق �ل��دورة �لر�بعة 
�ل��ف��رتة من  �مل��ق��رر تنظيمها خ���الل  �مل��ه��رج��ان  م��ن 
�الأول وحتى �ل�سابع من مار�ض �ملقبل بال�سر�كة مع 
مر��ض للعام �لثالث على �لتو�يل يف ال مري �لوجهة 
�جلمهور  ي��ت��ط��ل��ع  �مل��م��ي��ز  �ل��ط��اب��ع  ذ�ت  �ل�����س��اط��ئ��ي��ة 
و�ملهتمني بالفنون �الإبد�عية ال�سيما �لر�سم �ملج�سم 
نخبة من  �الإب���د�ع مب�ساركة  �إىل جولة جديدة من 
�لذي  �حل���دث  يف  و�الإم��ار�ت��ي��ني  �لعامليني  �لفنانني 
�أ�سبح من �ملكونات �الأ�سا�سية الأجندة دبي �الإبد�عية 
وبات �لفعالية �ملفتوحة �الأكرب على �الإطالق ليكون 
بذلك �أول من�سة تن�سر "فن �ملدن" �لذي يعد بدوره 
�الإب��د�ع �حل�سري  و�سيلة مهمة و�سرورية لتطوير 
كونه ي�سهم يف ت�سكيل هوية �ملدينة و�إ�سافة عنا�سر 

�إيجابية ل�سخ�سيتها.
باإ�سافات  �ملهرجان جمهوره  �ل��دورة من  وتعد هذه 
ج���دي���دة م��ه��م��ة الأ����س���ك���ال ف��ن��ي��ة ج���دي���دة ع��ل��ى قدر 
�لدور�ت  تت�سمنها  مل  �الإب��د�ع��ي  �لتميز  م��ن  كبري 

�ل�س����ابقة. 
كانف�ض  دبي  �ل�سابقة ملهرجان  �ل��دور�ت  وعلى مد�ر 
تر�سخت دعائم �سر�كة قوية بني بر�ند دبي ومر��ض 
تطوير  يف  تن�سط  �لتي  �لر�ئدة  �لوطنية  �ل�سركة   -
بجانب  �حل��دي��ث��ة-  �حل�����س��ري��ة  �ل��وج��ه��ات  وت�سغيل 
و�ل�سحة  و�لرتفيه  �ل�سياحة  ت�سمل  ع��دة  قطاعات 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��ت��ق��ن��ي��ة م���ا ي��ع��ك�����ض �ل��ت��و�ف��ق �ل�سديد 
بينهما و�لرغبة �مل�سرتكة للم�ساهمة يف �إثر�ء �مل�سهد 

�الإبد�عي يف دبي. 
�ملميزة  �ل��وج��ه��ات  �ساهمت  �ل�����س��ر�ك��ة  ه���ذه  وخ���الل 
خالل  للمهرجان  ��ست�سافتها  عرب  ل�مر��ض  �لتابعة 
جمايل  ط��اب��ع  �إ���س��ف��اء  يف  و2017   2016 ع��ام��ي 
وخ�سائ�ض  مقومات  من  به  يت�سما  ملا  نظر�  خا�ض 
فريدة و�أ�سلوب معماري مميز �أ�سافت للحدث �أبعاد� 

عززت قيمته و�أثرت م�سمونه ب�سكل عام.

يف مركز �سلطان بن زايد

حما�سرة حول : اخلطاب 
ال�سيا�سي يف و�سائل الإعالم  ؟

•• ابوظبي-الفجر:

 27 �ل��ث��الث��اء  ي���وم غ��د  ب��ن ز�ي���د  ينظم م��رك��ز �سلطان 
فرب�ير �جلاري حما�سرة للدكتور �لباحث منري فيا�ض 
بعنو�ن"  �خل���و�رزم���ي  بكلية  �الع����الم  بق�سم  �الأ���س��ت��اذ 
عند  وذل���ك  ؟  �الإع����الم  و���س��ائ��ل  يف  �ل�سيا�سي  �خل��ط��اب 
�لبطني  �ملركز يف منطقة  �ل�سابعة م�ساء مبقر  �ل�ساعة 

باأبوظبي .
و�لتو��سل  �الت�سال  بد�يات  حول  �ملحا�سر  و�سيتحدث 
ومفهوم  �ملختلفة،  �لب�سرية  و�ملجتمعات  �لب�سر  ب��ني 

�خلطاب �ل�سيا�سي يف و�سائل �الإعالم و�خلطاب �ل�سيا�سي 
يف و�سائل �الإعالم و�لو�قع �لدويل �ملعا�سر، و�أخالقيات 
�لتي  و�لتحديات  �الآم��ن،  �ل�سيا�سي  و�خلطاب  �الإع��الم 

تو�جهه.
�أن �لدكتور فيا�ض حا�سل على �سهادة �لدكتور�ه  يذكر 
يف �لعلوم �ل�سيا�سية و�الإع��الم ، وعمل يف عدة جامعات 
، ك��م��ا ع��م��ل يف ع���دة �سحف وله  �ل��دول��ة وخ��ارج��ه��ا  يف 
م��ق��االت ع���دي���دة، ك��م��ا �أن ل��ل��دك��ت��ور م��ن��ري ف��ي��ا���ض عدة 
و�ل�سيا�سة  �الإع��الم  جمال  يف  من�سورة  ودر��سات  �أبحاث 

و�القت�ساد، وله خرب�ت تعليمية عديدة.

»زايد والإعالم« .. حما�سرة 
لـ»الإمارات للدرا�سات« 28 فرباير

للدر��سات  �الإم�����ار�ت  م��رك��ز  ينظم 
و�ل��ب��ح��وث �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف 28 
ف����رب�ي����ر �مل���ق���ب���ل حم���ا����س���رت���ه رقم 

." و�الإعالم  " ز�يد  حول   583
�ل��ت��ي حتت�سنها  �مل��ح��ا���س��رة  وت��اأت��ي 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان  ردهة قاعة 
�أبوظبي  يف  �مل��رك��ز  مبقر  نهيان  �آل 
�لعلمية  �مل��رك��ز  �أن�سطة  �إط���ار  يف   -
و�ل��ب��ح��ث��ي��ة �ل���ري���ة وح��ر���س��ه على 
�ل���ت���ي تخدم  �ل��ق�����س��اي��ا  م��ن��اق�����س��ة 

�ملجتمع.
ي��ل��ق��ي �مل��ح��ا���س��رة �الأ����س���ت���اذ حممد 

رئ��ي�����ض حت���ري���ر جريدة  �حل���م���ادي 
�الحتاد و�ملدير �لتنفيذي للتحرير 
و�لن�سر يف �سركة �أبوظبي لالإعالم.

�إط����ار تفاعل  �مل��ح��ا���س��رة يف  وت���اأت���ي 
�ل�سمو  �ساحب  م��ب��ادرة  م��ع  �مل��رك��ز 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
رئي�ض �لدولة "حفظه �هلل" باإعالن 
تخليد�  ز�يد"؛  "عام   2018
بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  لذكرى 
ثر�ه  �هلل  طيب  نهيان،  �آل  �سلطان 
بالتز�من مع مرور 100 �سنة على 
ميالده ولتكون مبثابة رد جزء ولو 

ب�سيط من �لعرفان للو�لد �ملوؤ�س�ض 
�لوطن  خلدمة  حياته  وه��ب  �ل��ذي 
تخفيف  يف  جهد�  ي��األ  ومل  ورفعته 
معاناة �أي �إن�سان �أينما وجد وكيفما 

كان.
�ملغفور  روؤي��ة  �ملحا�سرة على  وتركز 
له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 
ل����الإع����الم م���ن ث����الث زو�ي������ا حيث 
�سناعة  يف  �أ���س��ل��وب��ه  �أوال  ت��ت��ن��اول 
�حل�����دث �الإع����الم����ي وت��وظ��ي��ف��ه له 
ب�سفته �سند� د�عما لتحقيق �الحتاد 
ب��وع��ي ليعرب عن  م��ن جهة ودف��ع��ه 

م�سروعات �لدولة د�خليا وعالقتها 
"بد�ية  ع����ده  ب���اخل���ارج مب���ا مي��ك��ن 
باكرة لتوظيف �لقوة �لناعمة" من 

جهة ثانية. 
وثانيا .. م�سامني �الإعالم يف فرتة 
حكم �ل�سيخ ز�يد ومن ذلك تر�سيخ 
حرية �ل��ر�أي و�لتعبري و�إع��الء قيم 
و�لعمل  و�ل�سفافية  و�لفكر  �لثقافة 
�ل�سادقة  �لكلمة  و���س��ول  �أج��ل  م��ن 
�الإمار�تي  �إىل �ملجتمع  و�ل�سحيحة 
�مل�سامني  ت���ل���ك  �أ����س���ب���ح���ت  وق������د 
�ليوم  �الإمار�تي  لالإعالم  مرجعية 

يركن �إليها يف ظل �ل�سقوط �ملدوي 
ر�سائلها  و�إف����ر�غ  �الإع����الم  لو�سائل 
من م�سامينها، خا�سة �الأخالقية.. 
وثالثا �إىل �إ�سهامات �ل�سيخ ز�يد يف 
�سو�ء  �لعربي"  "�الإعالم  �سناعة 
�لثقافة  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زه  خ���الل  م���ن 
�لعربية و��ستح�سارها يف كثري من 
�أو  وجمال�سه،  وخطبه  ت�سريحاته 
لالإعالم  �ملبا�سر  �لدعم  خالل  من 
لتحقيق �أهد�فه، مبا فيها �الأهد�ف 
و�حلرب  �ل�سلم  �أزم��ن��ة  يف  �لقومية 

و�لفنت �لكربى.
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)3 دقات(
 3( حققته  �ل��ذي  �لنجاح  ح��ول 
عاملياً  و�ن���ت�������س���اره���ا  دق������ات( 
�أم����ريك����ا  �إىل  و������س�����واًل 
وك�����وري�����ا و�ل�������س���ني، 
�أن  ي�������س���ر�  ك�����س��ف��ت 
فيها  م�ساركتها 
بامل�سادفة  �أت��ت 
�ت�سل  ب��ع��دم��ا 
�سديقها  ب��ه��ا 
�سمري،  ر�م����ي 
�الأغنية،  م����وزع 
وط��������ل��������ب �إل�����ي�����ه�����ا 
�مل�������س���ارك���ة غ����ن����اًء مع 
��ستمعت  وب��ع��دم��ا  )�أب�����و(، 
�ال�ستوديو  يف  �الأغ���ن���ي���ة  �إىل 
و�ف��ق��ت ف����ور�ً، م��وؤك��دة �أن��ه��ا �الأوىل 
�سعيدة  وه���ي  م�����س��ر،  يف   2017 ل��ع��ام 

بهذ� �لنجاح. 
�إىل فريق  �ل�����س��ي��اق، وج��ه��ت حت��ي��ة  ه���ذ�  ويف 
�ساوير�ض،  جنيب  �ملهند�ض  �سيما  ال  �لعمل، 
باالأغنية  �أعجبو�  �لنجوم  �أن  �إىل  م�سرية 
ب�����س��ك��ل �����س���ت���ث���ن���ائ���ي، و�ت�������س���ل ك����ر بها 

لتهنئتها.
�ل�سخ�سية  )�أبو( ب�ساحب  ي�سر� و�سفت 

�جلميلة، 
 ،2018 ومتنت له مزيد�ً من �لنجاح يف 
ي�سع  �أن��ه  كا�سفة  �سد�قتهما،  ت�ستمر  و�أن 

مل�ساته على عمل فريد خا�ض بها. 
حققت  الأن��ه��ا  م�ساعفة  �سعادتها  �أن  و�أك����دت 
جناحاً خارج �إطار �لتمثيل، والأن �الأغنية قربتها 
ن�سيطة  وب��ات��ت  �الجتماعي  �لتو��سل  م��و�ق��ع  �إىل 

فيها وتتو��سل مع �جلمهور با�ستمر�ر.
كذلك �أو�سحت �أنها يف بد�ياتها جنحت يف مهنة �لغناء 

نفت �سمن خانة �لفنانات، و�سُ
�إليها �لرتكيز يف مهنة و�ح��دة فاجتهت  ُطلب   لكن الحقاً 

نحو �لتمثيل، وهي لي�ست نادمة على ذلك.

)بني يو�سف(
حول م�سل�سلها �جلديد لرم�سان 2018، �أو�سحت ي�سر� �أن ��سمه 
�ملوؤقت )بني يو�سف(، وهو من �إنتاج جمال �لعدل، و�إخر�ج حممد 
وغريهما،  حامت  و�أحمد  ر�سا  �سريين  �لبطولة  وي�ساركها  علي، 

الفتة �إىل �أنها، منذ �سنو�ت، تكتفي بعمل و�حد يف رم�سان.
�أن��ه��ا )باألف  �إىل  �أ���س��ارت ي�سر�  �مل�����س��ري��ة،  �ل��در�م��ا  وح���ول و���س��ع 
خري(، الفتة �إىل �أن �ملناخ تغرّي وتبدل، كذلك �الأمر بالن�سبة �إىل 
�ملو��سيع. )�جلميع )عاوز دم و�سا�سبان�ض(، حتى معاجلة ق�س�ض 

�حلب تغريت لذ� يجب �أن نتما�سى مع �لتطور�ت �لر�هنة(.
ر�هناً  تعي�ض  �أنها  �إىل  الفتة  �للبنانية  �لدر�ما  على  �أثنت  كذلك 
بطريقة  ميّثل  و�جلميع  مهمة،  �أ�سماء  ثمة  و�أن  مميزة  طفرة 
عن  ميّيزه  جمااًل  �للبناين  �ل�سعب  ل��دى  �أن  م��وؤك��دة  �سحيحة، 

بقية �ل�سعوب.
وحول تكر�ر �لتعاون مع �لنجم عادل �إمام، ال �سيما �أن �جلمهور 
��ستاق �إىل ثنائيتهما، �أ�سارت �لنجمة �مل�سرية �إىل �أنها تتمنى 
�أن يجمعها معه م�سل�سل يف رم�سان �أو فيلم، وقالت: )هو ب�ض 

ي�ساور من بعيد. �إال �أن ذلك يتطّلب �إنتاجاً كبري�ً(.

)بروجيكت رانواي( و�سريين
حول م�ساركتها يف جلنة حتكيم برنامج )بروجيكت ر�نو�ي( 

�الأزي����اء  وع��ار���س��ة  �إي��ل��ي �سعب  �ل��ع��امل��ي  �مل�سمم  ج��ان��ب  �إىل 
�سعادتها  �إىل  ي�سر�  �أ���س��ارت  جنيفان،  عفاف  �لتون�سية 

بالتجربة، خ�سو�ساً �أن �لتو�فق �سيطر على �أع�ساء 
�إال  �لثالث،  �ملو�سم  �مل�ساركة يف  �للجنة، متمنية 

�أن �أح��د�ً من �لقيمني عليه مل يبحث معها 
يف هذ� �ل�سدد.

تربطها  �أن عالقة �سد�قة  وك�سفت 
مع عفاف جنيفان و�إيلي �سعب، 
و��سفة �الأوىل بالنجمة يف عامل 
بال�سفاف  و�ل����ث����اين  �الأزي���������اء، 
وعلى  و�الإن���������س����اين،  و�ل���ط���ي���ب 

م�ستوى �لت�ساميم ال يعلى عليه. 
ومتنت �رتد�ء ف�ساتينه يف منا�سباتها 

كافة.
�ل��وه��اب من  �أم��ا ح��ول منع �سريين عبد 

�عتبار  ع��ل��ى  م�سر  يف  �سهرين  مل���دة  �ل��غ��ن��اء 
�أنها �أ�ساءت �إىل بلدها، فاأكدت ي�سر� �أن زميلتها 

فــن عــربــي

31

الأغنية قربتها اإىل مواقع التوا�سل الجتماعي

ي�سرا: �سعيدة بنجاح اغنية )3 دقات(
عندما �ساركت ي�سرا يف )3 دقات( مع الفنان )اأبو(، مل تتوقع اأن حتقق الأغنية 
هذا النجاح والنت�سار العاملي. كل ما كان يف بالها اأنها اأحبتها منذ ا�ستمعت 
اأي  دون  من  الأغنية،  موزع  �سمري،  رامي  �سديقها  طلب  على  فوافقت  اإليها 
اأنها مل تكن تعرف )اأبو(. لذا هي �سعيدة  اأو مادية، مع  �سروط معنوية 

د اأنها �ستكرر الغناء لكن ترتك القرار للظروف. بهذه التجربة، وتوؤكِّ
اللبناين )الذي يعرف  ال�سعب  اإىل  ي�سرا حتية  امل�سرية  النجمة  وّجهت 
كيف يتاأقلم مع الظروف وي�ستمر لأنه يحب احلياة ويقد�سها(، على حد 
تعبريها، موؤكدة اأنها ت�ستمّد قوتها من اإ�سراره وو�سفته بال�سهم وامل�سياف. 
بلدها  تن�س  ومل  مميزة،  عالقة  به  تربطها  الذي  البلد  لبنان  حيَّت  كذلك 

فقالت: )م�سر جميلة و�ستبقى طوال عمرها جميلة(.
تقّدمه  ــذي  ال )ب�سراحة(،  برنامج  �سمن  معها  لقاء  يف  كالمها  جــاء 

الإعالمية باتري�سيا ها�سم، عب اأثري اإذاعة )فامي اأف اأم(.

عمل درامي حافل بالأحداث الجتماعية

حمادة هالل يوا�سل ت�سوير )قانون عمر(  
�ل�سباق  به  يخو�ض  �أن  يعتزم  �ل��ذي  �جلديد  م�سل�سله  ت�سوير  يو��سل  حني  يف 
�لرم�ساين �ملقبل، و�لذي يحمل ��سم )قانون عمر(، ك�سف �لفنان �مل�سري حمادة 
�لتي  و�ل�سر�عات  باالأحد�ث �الجتماعية  در�مي حافل  �أنه عمل  �لغطاء،  هالل 

يو�جهها بطل �لعمل خالل �أحد�ث �مل�سل�سل.
لهجوم من �ساحب  يتعر�ض  ولكنه  �سيار�ت،  ميكانيكي  دور  يلعب  �أنه  و�أ�ساف   
دخول  �ل�سر�عات عن  ه��ذه  وت�سفر  فهمي(،  )�إي��ه��اب  دوره  يلعب  �ل��ذي  �لور�سة 
حمادة �إىل �ل�سجن بتهمة حيازة مو�د خمدرة، الفتاً �إىل �أن دوره لن يكون تكر�ر�ً 
م دور �بن �لبلد، الأن �الأحد�ث و�لظروف  الأعماله �ل�سابقة، رغم �أنه غالباً ما يقدِّ

�خلا�سة بالعمل �حلايل خمتلفة، ما ي�سفي بظالله على �لدور �لذي �سيقدمه، 
و�لذي �سيكون خمتلفاً وجديد�ً.و�أ�سار هالل �إىل �أنه ي�سور جزء�ً من م�ساهده 
يف �لعمل حالياً يف �ساحية �ل�سيخ ز�يد، �لتي تبعد 40 كيلو مرت�ً جنوب غربي 
�إىل  بعدها  لينتقل  ه��ن��اك،  �لد�خلية  �مل�ساهد  بع�ض  ت�سوير  بهدف  �ل��ق��اه��رة، 
مل  حيث  رم�سان،  �سهر  قبيل  �لت�سوير  من  ينتهي  �أن  ومتنى  �آخ��ر.  لوكي�سن 
تتجاوز ن�سبة ما جرى ت�سويره 20 يف �ملئة من �أحد�ث �مل�سل�سل �لذي يتقا�سم 
بطولته �إميان �لعا�سي وحجاج عبد�لعظيم وفاطمة �لنا�سر وفتوح �أحمد، وهو 

من تاأليف فد�ء �ل�سندويلي و�إخر�ج �أحمد �سفيق.

ه�سام عبا�ض يخو�ض جتربة التمثيل 
من خالل )الو�سية(

رغم رف�سه �لد�ئم للظهور ممثاًل 
يف �أي من �الأعمال �لفنية �لكثرية 
مكتفياً  عليه،  ُعر�ست  طاملا  �لتي 
�أحد  مب�سريته يف �لغناء، ب�سفته 
�مل���وج���ة �ل��غ��ن��ائ��ي��ة �لتي  ف��ر���س��ان 
يف  �مل�سرية  �ل�ساحة  يف  �نطلقت 
�ملا�سي،  �ل��ق��رن  م��ن  �لثمانينات 
ه�سام  �مل�����س��ري  �مل���ط���رب  �أن  �إال 
�أخ��ري�ً خو�ض جتربة  عبا�ض قرر 
فنية جديدة بعد ظهوره ك�سيف 
�سرف يف م�سل�سل )�سبع �سنايع( 
�سليم  م��ي  �الأردن���ي���ة  �لفنانة  م��ع 

و�سريف رمزي.
)�لو�سية(،  م�سل�سل  �سناع  جنح 
�ل������ذي ي���خ���و����ض ب����ه �الإع����الم����ي 
�أك�����رم ح�����س��ن��ي �ل�����س��ه��ري ب���� )�سيد 
�أحمد  و�الإع��الم��ي  حفيظة(  �أب���و 
�ملقبل،  �لرم�ساين  �ل�سباق  �أم��ني 
بامل�ساركة  عبا�ض  ه�سام  �إق��ن��اع  يف 
م�ساهد  م���ن  ع����دد  يف  و�ل���ظ���ه���ور 
�مل�����س��ل�����س��ل، و�أع��������رب �مل���غ���ن���ي عن 
ب���ع���دم���ا �ط����ل����ع على  م���و�ف���ق���ت���ه 
ت���ف���ا����س���ي���ل �ل����ظ����ه����ور �خل����ا�����ض، 
�سيقدمها  �ل���ت���ي  و�ل�����س��خ�����س��ي��ة 

�سمن �أحد�ث �لعمل.

�إليه،  �الإ�ساءة  تق�سد  ومل  عالياً  ��سمه  ورفعت  تع�سق وطنها  تتمتع مبوهبة فذة وهي 
قدمية  �أ�سبحت  �لق�سية  ه��ذه  �أن  و�ع��ت��ق��د  ح��ده  ع��ن  ز�د  معها  ح�سل  )م��ا  وق��ال��ت: 

وُحّلت(.
يف �خلتام، �أ�سارت �إىل �أن �سد�قة تربطها بالفنانني �للبنانيني من بينهم ر�غب عالمة، 
وغريهم.  دي��اب  ومايا  و�إلي�سا،  عمرها(،  ب�)�سديقة  و�سفتها  �لتي  �لرومي  وماجدة 

و�أعربت عن �سعادتها باأن �للبنانيني �أحبو� �أغنية )3 دقات(.

ورد اخلال
�أن  فيها  �أك��دت  ي�سر�  �إىل  ر�سالة  �خل��ال  ورد  �للبنانية  �ملمثلة  يف مد�خلة معها وجهت 
متثيل �الأخرية وحده �سهادة للفّن �لعربي، و�أنها ت�سرفت بفر�سة �مل�ساركة معها �سمن 
م�سل�سل )نكدب لو قلنا ما منحب�ض(، و�أن �لعمل معها يحّم�ض �لفنان على مزيد من 

�لعطاء.
�أنها يف �لبد�ية �سعرت  �أن ي�سر� تتميز باملوهبة، و�لعطاء، و�لتو��سع، وك�سفت  �أ�سافت 
برهبة يف �لوقوف �إىل جانبها، و�أنها ��ستفادت منها على �ل�سعيدين �لفني و�الإن�ساين، 
�إليها ب�سبب �لغرور.  �أقّل �سهرة من ي�سر� ال ميكن �لتحدث  �أ�سماء  �أن ثمة  �إىل  الفتة 

وعربت عن حمبتها للنجمة �لكبرية وفخرها بالعمل معها.
�أهم  من  باأنها  �إي��اه��ا  و��سفة  ورد(،  يا  قلبي  حبيبة  )ي��ا  بالقول:  ورد  على  ي�سر�  ردت 
�ل��ذي��ن ع��م��ل��ت معهم،  �ل��ف��ن��ان��ني 
و�أن�����ه�����ا ت����رك����ت ب�������س���م���ة يف 
جميلة  الأن���ه���ا  ق��ل��ب��ه��ا، 
ت  قلباً وقالباً. وعربَّ
ع���ن ���س��وق��ه��ا �إىل 
ج��ل�����س��ت��ه��م��ا يف 
ورد  م�����ن�����زل 
ىل  �إ و
لهما  د تبا
�الأح������ادي������ث 

و�ل�سحكات.
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من  اجل�سم  حتمي  اأغذية   3
اأمرا�ض خطرية بينها ال�سرطان

تتمتع �لتغذية �ل�سحية باأهمية كبرية للج�سم؛ فهي ال متده فقط بالعنا�سر 
�لغذ�ئية �ملهمة، بل ت�سهم �أي�ساً يف حمايته من �الأمر��ض �خلطرية.

�ل�سرطان  من  �لوقاية  ميكن  �أنه  “فرويندين” �الأملانية  جملة  و�أو�سحت 
من خالل تناول �الأغذية �لتالية:

�لتي تقوم بطرد  1- �لطماطم: حتتوي �لطماطم على مادة “ليكوبني”، 
�لتي تهاجم �خلاليا،   ،”Free Radicals“ ما يعرف باجلذور �حلرة

كما �أنها حتول دون �رتباط خاليا �ل�سرطان بالدورة �لدموية.
و�لكيميائيات  �الأك�سدة  مب�ساد�ت  �الأزرق  �لتوت  يزخر  �الأزرق:  �لتوت   -2
�ل�سرطانية  �خلاليا  �رتباط  دون  حتول  و�لتي  “فيتوكيميكال”،  �لنباتية 

.”DNA“ باحلم�ض �لنووي
�ل�سرطان  يحارب  فهو  جّمة؛  �سحية  بفو�ئد  �لكركم  يتمتع  �لكركم:   3-
يعمل  �أن��ه  كما  و�الآالم،  �اللتهابات  ويكافح  �خلاليا  �سيخوخة  من  ويحد 

على تقوية جهاز �ملناعة.

م�سروبات تعر�سك لتاآكل الأ�سنان
هة،  يوؤدي تناول �مل�سروبات �حلام�سية مثل �ل�ساي بنكهة �لفو�كه، و�ملياه �ملنكَّ
�ل�سكرية،  و�مل�سروبات  �لغذ�ئية،  �حلمية  وم�سروبات  �ملحاّلة،  و�مل�سروبات 
و�لكحول؛ �إىل تاآكل �الأ�سنان، بح�سب ما �أفادت به در��سة بريطانية حديثة.

ووجد �لباحثون بجامعة "كينجز كوليدج لندن"، �أن تناول تلك �مل�سروبات 
تاآكل  يزيد خماطر  �بتالعها،  قبل  �لفم  عليها يف  و�الإب��ق��اء  �لوجبات،  بني 

�الأ�سنان ب�سبب �الأحما�ض، وفًقا لهيئة �الإذ�عة �لربيطانية "بي بي �سي".
ب�سبب  منها؛  �ل�سلبة  للمادة  تدريجي  فقد�ن  باأنه  �الأ�سنان  تاآكل  ويعرف 

عمليات كيميائية ال تت�سمن ن�ساًطا بكترييًّا.
�إليه  �مل�ساف  �مل��اء  مثل  م�سروبات،  يتناولون  �ل��ذي��ن  �أن  �ل��در����س��ة  و�أك���دت 
بني  ��ا  ي��وم��يًّ م��رت��ني  �لفاكهة،  بطعم  �ل�ساخن  �ل�����س��اي  �أو  ل��ي��م��ون،  �سريحة 
�ملتو�سط،  �أو  �حلاد  �الأ�سنان  لتاآكل  عًفا  �سِ ب�11  معر�سني  كانو�  �لوجبات؛ 
مقارنًة بغريهم، م�سيفًة �أن هذ� �لرقم �نخف�ض �إىل �لن�سف يف حال تناول 

تلك �مل�سروبات مع �لوجبات.
�لغذ�ئي،  �لنظام  منها  �الأ�سنان؛  تاآكل  تزيد خماطر  �أخرى  �أ�سباب  وهناك 

و�ختيار�ت منط �حلياة، و�لبيئة، وبع�ض �الأدوية.
تاآكل  من  يعانون  �سخ�ض  ل�300  �لغذ�ئية  �الأنظمة  �لدر��سة  و�خ��ت��ربت 
�سديد يف �الأ�سنان. و�كت�سف �لباحثون �أن �مل�سكلة تتفاقم كلما �زد�د تناولهم 

�مل�سروبات �حلام�سية.
ترت�سف  كنت  "�إذ�  �لدر��سة:  على  �مل�سرفة  �أوت��ول  �سي�سا  �لدكتورة  وتقول 
كنت  و�إذ�  دقائق.   5 من  �أط��ول  �أي  �لوقت،  من  طويلة  لفرت�ت  م�سروبات 
مت�سغ لقمات وتق�سم �لفو�كه يف فمك لدقائق قبل �أن تبتلعها؛ فاإن ذلك 

قد ي�سر باأ�سنانك للغاية".
وت�سيف: "�إذ� كنت تنوي تناول تفاحة كوجبة خفيفة يف وقت �لغد�ء، عليك 

ا �آخر يف �مل�ساء". �أن حتاول �أال تاأكل طعاًما حام�سيًّ

؟ القريوان  مدينة  بنى  الذي  هو  • من 
- عقبة بن نافع

املاء؟ �سرب  بدون  اجلمل  يقطعها  التي  امل�سافة  • كم 
- 400 كيلومرت

؟ املبارك  رم�سان  �سهر  �سيام  فر�س  • متى 
- عام 2 للهجرة

ال�سّديق؟ بكر  اأبي  اأ�سم  • ما 
- عبد �هلل بن قحافة

العامل؟ يف  املحيطات  اأكب  • ما 
- �ملحيط �لهادئ

و�سلم؟ عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  فيها  قاتل  التي  الغزوات  عدد  • كم 
-  ت�سع غزو�ت

�مللقب  علي  �أب��و  �سينا(  �بن  �هلل  عبد  بن  )�حل�سني  �سينا  �بن  �لطبيب  �ال�سالمي  �لعامل  �أن  تعلم  هل   •
بال�سيخ �لرئي�ض يعود له �لف�سل يف �كت�ساف �لعديد من �الأمور �لطبية �أهمها:

يف  مركزي  �سبب  عن  �لناجت  و�ل�سلل  �ملحلي  �لع�سوي  �ل�سلل  بني  وميز  �لن�سفي  �ل�سلل  �سخ�ض  من  �أول   �
�لدماغ.

� �أول من و�سف �أعر��ض د�ء )�لفيالريا( �أو د�ء �لفيل، وهو مر�ض ي�سيب �لرجلني فتت�سخمان. وهو �أول من 
و�سف �أعر��ض د�ء )�جلمرة �خلبيثة(.

�أو �لرهقان. وهي دودة موجودة يف  �أول من وفق �إىل �كت�ساف �لطفيلة �ملعوية �ملعروفة باالنكل�ستوما  � وهو 
�أمعاء �الإن�سان. وقد و�سفها و�سفا دقيقاً يف كتابه �ل�سهري �لقانون وقد �سماها )�لدودة �مل�ستديرة(.

�الأندل�ض. ومل يكن يف زمانه  �الأندل�سي يعترب من نو�بغ �لطب و�الأدب يف  �بن زهر  �أن �حلفيد  • هل تعلم 
�أعلم منه ب�سناعة �لطب �أخذها عن �أبيه. وقد خدم دولتي �ملر�بطون و�ملوحدون.

له �لرتياق �خلم�سيني يف �لطب ور�سالة يف طب �لعيون. ويعترب �بن زهر �أول من �كت�سف جرثومة مر�ض 
�جلرب من �أطباء �مل�سلمني كما هو �أول من �سخ�ض �أعر��ض خر�ج �حليزوم و�لتهاب �لتامور يف حالتي �لن�سافة 

و�الن�سكاب.

التاجر ال�صالح 
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ع�سري الليمون الدافئ 
�أك����������������دت خ����ب����رية 
�لعالجية  �لتغذية 
مارى  �لفرن�سية  
دوبر�ن،  كري�ستني 
من  �ل����ع����دي����د  �ن 
�لعلمية  �لدر��سات 
�حل�����دي�����ث�����ة �ل���ت���ى 
فريق من  بها  ق��ام 
معهد  يف  زمالئها 
�لفرن�سية  �لتغذية 
ع�����ودة  ه����ن����اك  �أن 

مرة �أخرى �ىل ��ستخد�م �لعالجات �لتى كانت تقدمها جدتى منها ع�سري 
من  �لعديد  له  ملا  خاوية  معدة  على  �لباكر  �ل�سباح  فى  �لد�فىء  �لليمون 
�سي  فيتامني  على  �ح��ت��و�وؤه��ا  و  �مل��ع��دة  حمو�سة  تخفي�ض  منها  �ل��ف��و�ئ��د 

باالإ�سافة �إىل �أنه م�ساد لالأك�سدة و م�ساد لل�سرطان.
و  �لكبد  و  �لبنكريا�ض  �أن��ه يحمى  �إىل  �لدر��سات  �لعديد من  �أ���س��ارت  قد  و 
�ملعدة ومن �الأف�سل تناوله فى �ل�سباح على معده خاوية حتى ال ي�سغط 

على �جلهاز �له�سمى.

�لدهون  تلك  ال�سيما  �ل��وزن،  زي��ادة  من  �لب�سر  ماليني  يعاين 
�لتي تتكون يف منطقة �لبطن، لذ� قدمت جملة ن�سف �لدنيا 
�لوزن  الإنقا�ض  طبية  ن�سائح   5 �مل���ر�أة  ���س��وؤون  يف  �ملتخ�س�سة 

ب�سكل �سريع، و�حل�سول على ج�سم نحيف.
وقالت �ملجلة: �إن عدًد� من �لنا�ض يعتقدون �أّن عدم تناول وجبة 

�لفطور ي�ساعد على خ�سارة �لوزن، معتربة ذلك خطاأ كبري.
وقالت: �إن �جل�سم يكون بحاجة لوجبة فطور غنية بالربوتينات، 
مثل بيا�ض �لبي�ض، �أما �لوجبات �لباقية، يجب �أن تكون غنية 
بالربوتينات، �خل�سار، �لفو�كه �لطازجة و�لقمح �لكامل، على 

�أن تكون قليلة �أو عدمية �لدهون.
وجبة  وتناول  �لريا�سية  �لتمارين  مبمار�سة  �ملجلة  ون�سحت 

غنية بالربوتينات و�لكربوهيدر�ت، وبعد �لتمرين يجب تناول 
وجبة �أخرى غنية بالربوتينات لبناء �لع�سالت.

ون�سحت �ملجلة �مل�سرية بتناول وجبة قبل �لتمرين على �الأقل 
على  متار�ض  �أن  يجب  �لريا�سة  �أن  �إىل  م�سرية  �ساعة.  بن�سف 

�الأقل 3 مر�ت يف �الأ�سبوع ملدة ن�سف �ساعًة.
ورّكزت �ملجلة -يف تقريرها- على �أهمية �ملاء للتنحيف. موؤكدة 
�أنها تعترب �سرورية للج�سم �ذ� كان يريد �لتخل�ض من �لدهون، 

كما �أّن �سرب �ملاء يبقي على رطوبة ج�سمك طو�ل �ليوم.
ون�سحت ن�سف �لدنيا ب�سرب ما ال يقّل عن 8 �أك��و�ب من �ملاء 
على  وي�ساعدك  بال�سبع،  �ل�سعور  يعطي  �ملاء  �أن  موؤكدة  يوميًّا. 

تناول طعام �أقل.

ن�سائح مذهلة للح�سول على ج�سم نحيف

ملكة جمال نيكاراغوا ترتدي زيا ي�سمى )ل موجر هاباتادا( خالل موكب يف ماناغوا، بنيكاراغوا.   )رويرتز(

كان �حمد تاجر� طيبا �ساحلا يفعل �خلري �سر� ولوجه �هلل وقد منحه �هلل من عطيته �لكثري فكان ي�سرتي 
بكل ذلك جو�هر وياقوتا ودرر� فاخرة ، حتى جاء يوم كاد له �سديقه كيد� عند �لو�يل فما كان من �لو�يل 
�ال �ر�سل حر��سه ليقتادوه �ىل �ل�سجن ظلما وعدو�نا.. وقبل �ن يدق �حلر��ض بابه يف ذلك �ليوم كان يجل�ض 
يف �سحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهر�ت وذهب وياقوت ودرر فخاف �ن ير�ه من يدق �لباب 
فالقى بها يف حفرة ور�ءه غطت باالزهار و�لورود فلم ينتبه لها �حد من �حلر��ض �لذين �قتادوه �إىل �لو�يل 

�لذي �مر مب�سادرة كل ما يف د�ره و�لقائه يف �ل�سجن .
جرى ماجرى وبقي يف �حلب�ض مدة طويلة هي �سنو�ت جاءت فيها ف�سول وذهبت ف�سول ومل يفكر �حد من 
��سدقائه �و ��سحابه يف �لذهاب �إىل �لبيت �و �حلديقة ملعاينتها خا�سة بعد �ن متت م�سادرة كل ما يف �لبيت 

و��سبح خاويا على عرو�سه فجف �لب�ستان ويب�ض.
مات �لو�يل، ومن جاء بعده �طلق �سر�ح �لتاجر بعدما عرف �نه حب�ض ظلما، وذهب �إىل بيته وعاد له خادم 
�لتاجر يتذكر جمل�سه يف �حلديقة وما �لقى فيها من جو�هر فت�ساءل يا ترى  كان خمل�سا لريعاه فاأخذ 
هل هناك من �سئ منها... فذهب �إىل �ملو�سع ذ�ته و�خذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب �الر�ض وجد �حدى 
جو�هره حتى وجدها كلها ومل ي�سع منها و�حدة.. و�سبحان من �أبقاها فقد كانت هي كل ر�أ�ض ماله فحمد 

�هلل وعلم �نه قد بقيت له �أعماله �ل�ساحلة يف �لدنيا.


