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فو�ئد ع�صري �لربتقال يف �ل�صباح �أكرث مما نت�صّور

حتث تو�صيات �صحية عديدة على تناول ع�صري الربتقال الطبيعي 
يف ال�صباح، ويرجع ال�صبب يف ذلك اإىل اأن هذا الع�صري يوّلد م�صادات 
تناوله يف  م��رات من   10 اأك��ر  الإف��ط��ار  على  تناوله  عند  للأك�صدة 
ذل��ك هناك فوائد مميزة لهذا  اإىل جانب  ال��ي��وم.  اأخ��رى من  اأوق���ات 

الع�صري جتعله الأف�صل ل�صحتك، اإليك اأهمها:
ع�صري الربتقال غني بفيتامني �صي الذي يقوم بعدة اأدوار يف اجل�صم: 
اإىل حم��ارب��ة اللتهابات  ال��ك��ولج��ني،  اإن��ت��اج  اإىل  امل��ن��اع��ة،  م��ن ج��ه��از 

واجلذور احلّرة وعوامل ال�صيخوخة، اإىل حماية القلب.
يحمي  بانتظام  ال��ربت��ق��ال  ع�صري  ت��ن��اول  ب���اأن  طبية  ت��ق��اري��ر  وتفيد 
من  الوقاية  على  وي�صاعد  ال�صكري،  مثل  اللتهابية  الأم��را���ض  من 
خلف�ض  وعلجية  وقائية  و�صيلة  اأن��ه  جانب  اإىل  ال�صرايني،  ت�صّلب 
اأنه  اأي  الكول�صرتول الزائد يف اجل�صم، وتنظيم �صغط الدم املرتفع؛ 
األياف  اإذا كنت ل حتب  اأخ��رى،  ال��دم. من ناحية  يحمي من جلطات 
درا�صات  اأظهرت  فقد  ا�صتبعادها،  ميكنك  الطبيعي  الربتقال  ع�صري 
اأن ا�صتبعاد الألياف ل يقلل من فوائد ع�صري الربتقال، ول ينتق�ض 
من كمية م�صادات الأك�صدة التي يحتويها، ويقت�صر التاأثري على عدم 

ا�صتفادة القولون من الألياف لتح�صني الإخراج.

�ل�صمك �أ�صبوعيًا للوقاية من �لت�صلب �ملتعدد
اأن  اأمريكيون،  باحثون  عليها  اأ���ص��رف  حديثة،  علمية  درا���ص��ة  ك�صفت 
خماطر  تقليل  على  ي�صاعد  اأ�صبوعياً  واح���دة  م��رة  الأ���ص��م��اك  ت��ن��اول 

الإ�صابة بالت�صلب املتعدد.
اأن  الباحثون  اأو�صح  "ديلي ميل" الربيطانية،  ملوقع �صحيفة  ووفقاً 
يتم  ومل  الع�صبي  اجلهاز  ي�صعف  مر�ض  هو   MS املتعدد  الت�صلب 

حتديد اأي �صبب اأو علج له.
واأ�صار الباحثون اإىل اأن مر�ض الت�صلب الع�صبي املتعدد يهاجم الأجزاء 
حتى  اجل�صم،  بقية  مع  املخ  ات�صال  وي�صعف  الأع�صاب  حول  الواقية 

ي�صبح املر�صى غري قادرين على امل�صي اأو ال�صيطرة على اأج�صادهم.
الأ�صماك  يتناولون  الذين  الأ�صخا�ض  اأن  اجلديدة  الدرا�صة  ووجدت 
ب�صكل منتظم لديهم خطر اأقل بن�صبة %45 من اإ�صابتهم بالت�صلب 
على  ت�صاعد  اأن  الغذائية ميكن  التغريات  اأن  يعنى  ما   ،MS املتعدد 

الوقاية من املر�ض الغام�ض.
واأ�صار الباحثون اإىل اأن الت�صلب املتعدد ي�صبب جمموعة من الأعرا�ض 
اأو �صعف،  الروؤية، والهزات، وخدر  ترتاوح بني وخز والتعب لفقدان 
نهاية  تتقدم يف  و�صوف  اأ�صابيع  اأو  اأي��ام  الفرتة من  ت�صتمر هذه  وقد 
لجنر  "اأنيت  الدكتور  الدرا�صة  موؤلف  وقال  دائمة.  وت�صبح  املطاف 
الأمريكية  الأكادميية  فى  وع�صو  اجلنوبية  كاليفورنيا  من  جولد"، 
لعلم الأع�صاب، اإن تناول الأ�صماك والأطعمة البحرية، خا�صة �صمك 
اأو بني  األباكور، مرة واحدة يف الأ�صبوع  ال�صلمون وال�صردين والتونة 
ال�صمك  اأي�صاً مكملت زيت  تناول  ال�صهر، مع  مرة وثلث مرات يف 

اليومية، يحمى من الت�صلب املتعدد.
واأ�صاف الباحثون، اأن الأحما�ض الدهنية من الأ�صماك اأو زيت ال�صمك 
قد ت�صاعد يف احلفاظ على اخلليا الع�صبية من التلف وتقلل اأعرا�ض 

مر�ض الت�صلب الع�صبي املتعدد وتخف�ض النتكا�صات.

متى يكون ��صتئ�صال غدد �لتعرق �صروريا؟
امللب�ض، مما  تبلل  يت�صبب يف  املزعجة حيث  الأم��ور  العرق من  يعّد 
ي�صوه رونقها ويف�صد اأناقة املظهر، ف�صل عن الرائحة غري املحببة، 
لذا يرغب الكثريون يف ا�صتئ�صال غدد التعرق. فما ال�صبل اإىل ذلك؟

للإجابة على هذا ال�صوؤال يقول الدكتور الأملاين فولفغانغ �صيلينغ�ض 
مبثابة  يعد  العرق  اإن  اجلامعي،  اإب��ن��دورف  هامبورغ  م�صت�صفى  من 
يتعر�ض  عندما  اجل�صم  تربيد  على  يعمل  اإذ  اجل�صم،  ه��واء  مكيف 

لل�صخونة املفرطة.
املاء  اأن  واملعلوم  امل���اء.  م��ن   99% بن�صبة  يتكون  ال��ع��رق  اأن  واأ���ص��اف 
بالرتباط  الكريهة  الرائحة  تن�صاأ  حني  يف  كريهة،  رائحة  له  لي�ض 
بالبكترييا. لذا ل تنبعث هذه الرائحة يف حال ال�صتحمام وتنظيف 

اجللد بانتظام، اإل اإذا كانت البكترييا ت�صتقر على امللب�ض نف�صها.
يتعرق  حيث  ال��ت��ع��رق،  بفرط  يعرف  مم��ا  الأ�صخا�ض  بع�ض  وي��ع��اين 
الواحد منهم ب�صدة رغم عدم تعر�ض اجل�صم لل�صخونة املفرطة. ويف 

هذه احلالة ميكن ا�صتخدام مزيل عرق يحتوي على الأملنيوم.
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جهاز يعالج �لإدمان 
على �لهو�تف �لذكية

الهواتف  توفرها  التي  والتطبيقات  امليزات  يف  غ��ارق  باأنك  ت�صعر  كنت  اإذا 
الذكية هذه الأيام، وت�صعر باحلنني، اإىل الأيام اخلوايل، عندما كان الهاتف 
الذي  الب�صيط،  نقدم لك هذا اجلهاز  الت�صالت،  لإج��راء  ي�صتخدم فقط 

ي�صاعد على علج اإدمانك على هاتفك الذكي. 
"ليت"  الهاتف  املعدلة من  الن�صخة  "ليت2"، وهو  ا�صم  الهاتف  ويحمل 
الذي اأطلق يف 2015، والذي كان مقت�صراً على اإجراء املكاملات الهاتفية، 
اإر�صال وا�صتقبال الر�صائل  يف حني مت اإدخال بع�ض امليزات الب�صيطة، مثل 

الن�صية، و�صاعة منبه، ومدخل لل�صماعات، بح�صب موقع اأوديتي �صنرتال.
"ليت2" ي�صجعك على  اإن هاتف  ويقول امل�صممان جو هولر وكاي تانغ، 
امل�صتتات  عن  بعيداً  حتبها  التي  الأ�صياء  فعل  يف  الوقت  من  املزيد  ق�صاء 

الناجتة عن الهواتف الذكية.
 5 اأن الأمريكيني مي�صون نحو  وكانت درا�صة اأجرتها �صركة فلري، اأظهر 
�صاعات يومياً على هواتفهم الذكية، يف حني وجدت درا�صة ل�صركة اأ�صوريون، 

اأن الأمريكيني يتفح�صون هواتفهم الذكية مبعدل 80 مرة يف اليوم.
وتدق الإح�صائيات ناقو�ض اخلطر، وما يجعل الأمور اأكر �صوءاً، ما يقوله 
العلماء، باأن النظر اإىل �صا�صات الهواتف املحمولة لفرتة طويلة، له تاأثري 

�صلبي على الدماغ، وخا�صة لدى الأطفال.
ميكنك  حيث  الذكية،  للهواتف  بديًل  "ليت2"  هاتف  يكون  اأن  وميكن 
البقاء على توا�صل مع الآخرين، ويف نف�ض الوقت، حتييد تاأثري التطبيقات 

والربامج العديدة على حياة امل�صتخدم. 

�أ�صماك �لقر�ش تغزو 
�صو�حل جنوب فلوريد�

ذو  اأ�صماك قر�ض احليد  اآلف من  ت�صل 
مهاجرة،  �صللة  وه��ي  الأ���ص��ود،  الطرف 
مثلما  ف���ل���وري���دا  ج���ن���وب  ����ص���واح���ل  اإىل 
يحدث ك��ل ع��ام يف ه��ذه الأوق����ات. ولكن 
حذر العلماء من اأن عددها يرتاجع مع 

الوقت. 
اأتلنتيك  وحذر خرباء جامعة فلوريدا 
الفريوزية  البحر  مياه  يف  التوغل  م��ن 
بالنقاط  م��ل��ي��ئ��ة  روؤي���ت���ه���ا  مي��ك��ن  ال���ت���ي 
ال�����ص��وداء يف م��واق��ع حم���ددة. وم��ن قبل 
األ����ف م���ن �صمك  ك���ان مي��ك��ن روؤي�����ة 15 
ق��ر���ض احل��ي��د ذو ال���ط���رف الأ�����ص����ود، يف 
وفقاً  ال��ع��دد،  ت��راج��ع  والآن  م��ا  منطقة 
العلوم  بق�صم  ال�صتاذ  كاجيورا  ل�صتيفن 

احليوية بجامعة فلوريدا اأتلنتيك. 
الطرف  ذو  احل���ي���د  ق����رو�����ض  وت���ه���اج���ر 
الأ�صود من ال�صمال عندما يكون ال�صتاء 
يف دائ���رت���ه���ا، ن��ح��و امل���ي���اه ال��ق��ري��ب��ة من 
للوليات  ال�����ص��رق��ي  ال�����ص��اح��ل��ي  ال��ق��ط��اع 
املتحدة والذي ميتد من �صمال كارولينا 
ميامي- مقاطعة  �صمال  حتى  ال�صمالية 
داد جنوب �صرقي فلوريدا وتعود حينما 

ترتفع درجة حرارة املياه. 

�لبكترييا �لتي 
قتلت 3 �أ�صرت�ليني

ال�صحية  ال���������ص����ل����ط����ات  ذك����������رت 
توفوا  اأ�صخا�ض   3 اأن  الأ�صرتالية 
واأ���ص��ي��ب 12 اآخ����رون ب��اإع��ي��اء اإثر 
ت��ف�����ص��ي ب��ك��رتي��ا ال��ل�����ص��ت��ريي��ا على 
مرتبطة  وه����ي  ال���ب���لد  م�����ص��ت��وى 
بفاكهة ال�صمام امللوث ومن املتوقع 

ظهور املزيد من احلالت.
واأكدت هيئة الأغذية يف ولية نيو 
���ص��اوث وي��ل��ز يف ���ص��رق ال��ب��لد على 
تف�صي  اأن  الإل����ك����رتوين  م��وق��ع��ه��ا 
ال�صمام،  بفاكهة  م��رت��ب��ط  امل��ر���ض 
من  الكنتالوب،  اأي�صا  ت�صمي  التي 
مزارع يف الولية وتوقفت ال�صركة 
ا�صمها، عن  يعلن  التي مل  املنتجة 

عملياتها وتقوم بالتحقيق.
وذكرت اإدارة ال�صحة يف نيو �صاوث 
م��ن اجلمعة  متاأخر  وق��ت  ويلز يف 
اأن جميع ال�صحايا، البالغ عددهم 
15 من كبار ال�صن، وموجودون يف 
فكتوريا  اأ�صرتاليا من  اأنحاء  �صتى 
ال�صلطات  وطماأنت  ت�صمانيا.  اإىل 
ب�����اأن جميع  ال�����ص��ح��ي��ة اجل���م���ه���ور 
رفوف  م��ن  �ُصحب  امل��ل��وث  ال�صمام 

املتاجر.
ت��ظ��ه��ر ح���الت  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن 
الأع�����را������ض  لأن  ن����ظ����را  اأخ���������رى، 
اإىل  ي�صل  م��ا  ت�صتغرق  اأن  مي��ك��ن 
املنتجات  ت��ن��اول  ب��ع��د  اأ���ص��اب��ي��ع   6
يف  ال�صحة  اإدارة  ون�صحت  امللوثة، 
نيو �صاوث ويلز امل�صتهلكني بعر�ض 
ظهرت  اإذا  طبيب،  على  اأنف�صهم 

عليهم اأعرا�ض.
اأعرا�صا ت�صبه  املر�ض  وي�صبب هذا 
اإىل  ي���وؤدي  اأن  الأن��ف��ل��ون��زا، وميكن 
ال��غ��ث��ي��ان والإ����ص���ه���ال وال���ع���دوى يف 

جمرى الدم واملخ.
اللي�صترييا  ب��ك��ت��ريي��ا  ت�����ص��ب��ب  ول 
لكنها  النا�ض،  معظم  ل��دى  املر�ض 
والوفاة  امل��ر���ض  حت���دث  اأن  مي��ك��ن 
يعانون  ل��ذي��ن  لأول���ئ���ك  بالن�صبة 
امل��ن��اع��ة م��ث��ل ك���ب���ار ال�صن  ���ص��ع��ف 

واملواليد والن�صاء احلوامل.

��صتبعاد كي�صي 
�أفليك من �لأو�صكار
ا���ص��ت��ب��ع��د ال��ن��ج��م ال��ع��امل��ي ك��ي�����ص��ي  
اأفليك  ب�صكل تام من ح�صور حفل 
م���ن ح�صده  ب��ال��رغ��م  الأو����ص���ك���ار، 
املا�صي  العام  ممثل  اأف�صل  جائزة 
 Manchester by عن فيلم
ك�صفت  م���ا  ب��ح�����ص��ب   the sea
جملة Variety. وبعد ذلك مل 
ممثل  اأف�صل  بت�صليم  اأفليك  يقوم 
وفًقا  الأو�صكار،  جائزة  العام  لهذا 
للئحة الأو�صكار ال�صنوية، ب�صبب 
مار�ض  ب��اأن��ه  ال��ع��امل��ي  النجم  ات��ه��ام 
ممثلت  �صد  اجلن�صي  التحر�ض 
اأمريكيات وهو الأمر الذي ترف�صه 

اأكادميية العلوم والفنون.

�نتبه ملا يفعله �لوقوف 
مطول يف �لعمل

درا����ص���ة حديثة  ن��ت��ي��ج��ة  اأ�����ص����ارت 
التي  امل��ك��ت��ب��ي��ة  الأع���م���ال  اأن  اإىل 
اإيلما  اأك����ر  ال���وق���وف  ت��ت��ط��ل��ب 
الأعمال  م��ن  بال�صحة  و����ص���ررا 

التقليدية.
ي�صري  ال���درا����ص���ة،  ت��ف��ا���ص��ي��ل  ويف 
الأعمال  بع�ض  اأن  اإىل  الباحثون 
ال��ت��ي تتطلب ال��وق��وف ب��دل من 
الأوردة  ل��ت��ورم  ت����وؤدي  اجل��ل��و���ض، 
الظهر،  واأ����ص���ف���ل  ال�������ص���اق  واآلم 

اإ�صافة مل�صكلت يف القلب.
توؤثر  اأن����ه����ا  اخل�������رباء  وي��ع��ت��ق��د 
تبطئ  اإذ  اأي�����ص��ا،  ال��رتك��ي��ز  ع��ل��ى 
يوؤدي  مم��ا  العقلية،  التفاعلت 
ل�صعف الإنتاجية يف العمل وعدم 

اتخاذ القرار الإبداعي.
الوقوف  اأن  ال����درا�����ص����ة،  وت�����رى 

امل�صتمر ملدة �صاعتني ي�صر �صحة 
الأطراف  يف  ي��وؤث��ر  اإذ  املوظفني، 
ك�صاىل  يجعلهم  مم��ا  ال�صفلية، 
املوكلة  للمهام  ال�صتجابة  عند 

اإليهم.
اإن  الدرا�صة،  هذه  خ��رباء  ويقول 
املكاتب التي باتت تعتمد طريقة 
التجارية،  وامل����ح����ال  ال����وق����وف 
ج�����دا �صمن  ���ص��ائ��ع��ة  اأ����ص���ب���ح���ت 
احلياة املتطورة وال�صريعة، لكنها 
ال�صحة  ���ص��ررا على  اأك���ر  ت��ب��دو 

مقارنة مع الأعمال التقليدية.
وي���ن�������ص���ح الأط�������ب�������اء ب���������ص����رورة 
اجل���ل���و����ض واحل����رك����ة ب����ني وقت 
امل�صكلت  ل��رتاك��م  ت��ف��ادي��ا  واآخ����ر 
الوقوف  ع��ن  الناجمة  ال�صحية 

طويل.

كيف يبدو �شكلي؟
النظام  وات��ب��اع  اجل�صم  ب�صكل  اله��ت��م��ام  اأن  م��ن  بالرغم 
الغذائي هو من اخت�صا�ض املراأة والتي حتر�ض عليها منذ 
ال�صغري، اإل اأن الرجل اأي�صاً لديه هواج�ض داخلية دوماً 
اإىل  ينظرون  الرجال  من  وكثري  اخلارجي.  �صكله  حول 
اأبطال كمال الأج�صام وعار�صو الأزياء متمنيني احل�صول 
على قوام ر�صيق وع�صلت مفتولة مثلهم. لكن الغالبية 

من الرجال ل ي�صرحون بذلك خا�صة اأمام املراأة .

املال!
يعد املال من اأ�صواأ الأ�صياء التي تزعج الرجل، فقد تربى 
ليك�صب  يعمل  اأن  يجب  ال���ذي  امل�صتقبل  رج��ل  اأن���ه  على 
ال��ك��ث��ري م��ن ال��ن��ق��ود وي��ع��ي�����ض ح��ي��اة م�����ص��ت��ق��رة. ورمب����ا ل 
ي�صتطيع الرجل ال��زواج حتى �صن متقدم من العمر ول 
يقلقه ذلك، واإمنا جتده مهتم دوماً بو�صعه املايل ودخله 
الذي  هو  اجليد  امل��ايل  الو�صع  اأن  منه  اعتقاداً  ال�صهري 

�صيمكنه من الزواج.

طول القامة
كيف ل يقلق رجل ق�صري من مظهره اخلارجي ويخ�صى 
الدخول يف علقة مع اأي امراأه اأطول منه؟ فهو يعرف 
الرجل طويًل  يكون  اأن  الو�صامة  اأن من علمات  جيداً 
اإذا  امل�صكلة  بتلك  الرجل  يهتم  القوام. ورمبا ل  مم�صوق 

كانت املراأة اأق�صر منه.

الغرية من الرجال الآخرين
م��ن امل��ع��روف اأن ال��غ��رية ه��ي م��ن �صفات امل���راأة ول��ك��ن يف 
تهديداً  ويعتربها  بالغرية  ي�صعر  اأي�صاً  الرجل  احلقيقة 
�صديداً له. فقد يوؤذيه نف�صياً اأن حتكي له �صديقته على 
فكاهي  بح�ض  يتمتع  اأن��ه  وكيف  العمل  يف  زملئها  اأح��د 

اأن هذا ال�صخ�ض مبثابة  مثًل. وقتها ي�صعر الرجل حقاً 
وبني  بينه  املقارنة  يف  ويبداأ  ب�صديقته  لعلقته  تهديد 

هذا ال�صخ�ض.

خربة التعامل مع الن�شاء
لديهم خربة  لي�ض  الرجال ممن  كبري من  عدد  يخ�صي 
يف التعامل مع الن�صاء اأو مل يع�ض جتربة حب �صابقة اأن 
الطرف  للكذب على  الأم��ر  يعرتف بذلك. ويدفعه هذا 
الآخ���ر م��دع��ي��اً اأن���ه متعدد ال��ع��لق��ات ول��ه ب��اع ط��وي��ل يف 
التعامل مع الن�صاء خا�صة اإذا �صعر اأن �صريكته تدعم تلك 
الفكرة وت�صجعها. فهناك بع�ض الن�صاء تعتقد باأنه يجب 
اأن يكون الرجل خبرياً يف علقات �صابقة، ولديه مهارة 
بذلك  يقوم  ل��ن  اأن��ه  ت�صمن  امل���راأة حتى  م��ع  التعامل  يف 
الو�صول  ط��ري��ق  �صيعرف  واأن����ه  الرت���ب���اط  ب��ع��د  جم����دداً 
احلقيقة  ق��ول  اأن  الطرفان  يعرفه  ل  ما  ولكن  لقلبها. 
وعدم ادعاء اخلربة يف مثل تلك املواقف يزيد من جناح 

العلقة واإعطاء الرجل الثقة.

ال�شلع
ال��رج��ل، فال�صعر  امل��خ��اوف التي تهدد  اأه��م واأخ��ط��ر  م��ن 
عموما فكرة توؤرقه. فاإذا كان يعاين من ال�صلع، فدوماً 
كثيف  ك��ان  واإذا  ع��لق��ة.  اأي  يف  اخل��و���ض  يتجنب  جت��ده 
واإمنا خميفاً.  اأنه لي�ض و�صيماً  ال�صعر يف اجل�صم في�صعر 

اأما اإذا كان قليل في�صعر اأن رجولته تنق�ض �صيئاً.

احلمية الغذائية
غذائياً" جملة ن�صمعها عادة من املراأة  نظاماً  اتبع  "اأنا 
وعندما يقولها الرجل ت�صعر بغرابة. يف احلقيقة الرجال 
فكل  يتناولونه.  ال��ذي  وبالطعام  بوزنهم  يهتمون  اأي�صاً 
�صخ�ض يهتم مبظهره ويرغب يف اأن يكون يف اأح�صن �صكل 

ي�صرحون  ول  ذلك  عن  قليًل  يتحدثون  الرجال  ولكن 
به علناً.

التحدث عن م�شاكلهم
رمبا جتد الأمر غريباً عندما يتحدث الرجل عن م�صكلة 
ول��ك��ن م��ا ل  امل����راأة،  اأن��ه��ا م��ن �صفات  م��ع �صريكته حيث 
تعرفه اأن الرجل لديه الكثري من امل�صاعر يود اأن ي�صرح 
بها. لذا دعيه يطلق ما بداخله ويتحدث عن امل�صاكل مع 

اأ�صدقائه اأو املقربني له.

هل ارتبطت �شريكته من قبل؟
من املخاوف التي يكتمها الرجل بداخله هي اإذا ما كانت 
�صريكته قد ارتبطت من قبل ب�صخ�ض اآخ��ر.  فهو دائماً 
يخ�صى اأن ت�صعه �صريكته يف مقارنة بني احلبيب ال�صابق. 
ويعترب اأنه يف مناف�صة دائماً مع هذا ال�صخ�ض حتى واإن 
املراأة  اأن تقوم  مل يكن يعرفه. والأف�صل يف هذه احلالة 
بطماأنة �صريكها باأن املا�صي انتهى واأنه ل يوجد مقارنة 

بينه وبني غريه.

اإظهار امل�شاعر
تبك.. فالرجل ل يبكي" تربى معظم الرجال على  "ل 
هذه املقولة اخلاطئة. مل يكن يعرف الأهل اأنها �صتوؤدي 

اإىل تدمري �صخ�صية اأبنائهم رجال امل�صتقبل.
واعتمادهم  تعزز فيهم رجولتهم وقوتهم  اأنها  اعتقدوا   
ي�صعر  رج��ل  خ��روج  اإىل  املقولة  تلك  اأدت  اأنف�صهم.  على 
دوماً باخلوف من اإظهار م�صاعره كلها لي�ض فقط البكاء 
اأمام الآخرين واإمنا حتى التعبري عن احلب اأو ال�صيق اأو 
ال�صعادة. تعلم الرجل كيف يخفي م�صاعره اعتقاداً منه 
منذ  اأهله  فيه  زرع  مثلما  �صعيفاً  �صي�صبح  اإظهارها  ب��اأن 

ال�صغر.

�أخطرها �ل�صلع وق�صر �لقامة.. خماوف يكتمها �لرجال!

هل ميكن اأن يكون للرجل خماوف ي�شعر بها مثل املراأة؟! فالرجل 
الن�شاء  يبدو قويًا و�شاحب القرار دومًا، هذا ما تعتقده بع�ض 
ولكن اخلرباء يتحدثون عن خماوف تعرتي الكثري من الرجال 

ويعملون على كتمانها، فما هي هذه املخاوف؟
ولكنه ل  دائ��م��ًا  ت��وؤرق��ه  م�شاعر وخم���اوف  ك��ل رج��ل  ب��داخ��ل 
الوقت  ففي  بال�شعف،  اتهامه  من  خوفًا  بها  البوح  ي�شتطيع 

بداخلها  ما  كل  عن  ومعربة  حاملة  امل��راأة  فيه  جتد  ال��ذي 
التكتم  اإىل  الرجال يعمدون  الكثري من  �شريكها،  جتاه 

الأطفال  واإجن���اب  ب��ال��زواج  امل���راأة  دوم���ًا. حتلم 
تتحدث  وعندما  �شعيدة  اأ�شرة  وتاأ�شي�ض 

يفكر  جتده  اأحالمها،  عن  �شريكها  مع 
العالقة  من  املظلمة  اجلوانب  يف 

خماوفه  على  تنطوي  والتي 
املخاوف  ه��ذه  امل��ت��ع��ددة. 
موقع  ي�شتعر�شها  الع�شرة 
يقول  الذي  �شايد،  برايت 

من  ب��امل��ائ��ة   90 ن��ح��و  اإن 
الرجال يعانون منها ولكنهم ل ي�شرحون بها.
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�ش�ؤون حملية
برعاية عبداهلل بن زايد

ومب�شاركة اأول راق�شة باليه اإماراتية 

فرقة م�صرح دونيت�صك للأوبر� و�لباليه وجنما م�صرح بول�صوي �إيفان فا�صيلييف 
وماريا فينوغر�دوفا يحييون عر�صًا ر�ق�صًا يف ختام مو�صيقى �أبوظبي �لكل�صيكية

العر�ض اخلتامي من املقرر اأن يقام على م�شرح فندق ق�شر الإمارات اجلمعة 20 اأبريل

ب�شفاري فيلة الأوىل على م�شتوى املنطقة وحمميات واأر�ض كوال ومعار�ض جديدة

حديقة �حليو�نات بالعني حتتفل بيوبيلها �لذهبي و�صط �إجناز�ت حققتها وم�صاريع م�صتقبلية تفاجئ بها �لزو�ر

•• اأبوظبي - الفجر

اأب����وظ����ب����ي  "مو�صيقى  م����و�����ص����م  ي���خ���ت���ت���م   
فعالياته   2018-2017 ال��ك��ل���ص��ي��ك��ي��ة 
ه���ذا ال��ع��ام م��ع ع��ر���ض ب��ال��ي��ه راق�����ض حتييه 
والباليه  ل��لأوب��را  دونيت�صك"  "م�صرح  فرقة 
الأوكرانية على خ�صبة م�صرح ق�صر الإمارات، 
اأبريل، حيث   20 املوافق  يوم اجلمعة  وذل��ك 
���ص��ي�����ص��ه��د ال��ع��ر���ض م�����ص��ارك��ة جن��م��ي م�صرح 
وماريا  فا�صيليف  اإيفان  ال�صهريين  بول�صوي 
باليه  راق�����ص��ة  اأول  ب��رف��ق��ة  ف���ي���ن���وغ���رادوف���ا 

اإماراتية عليا النيادي.
اأبوظبي  "مو�صيقى  مو�صم  فعاليات  وت��ق��ام 
ال�صيخ  �صمو  الكل�صيكة" برعاية كرمية من 
اخلارجية  وزي��ر  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
ال��دويل يف دول��ة الإم���ارات العربية  والتعاون 
وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  وبتنظيم  املتحدة، 
حتى  احل���ايل  املو�صم  �صهد  حيث  ب��اأب��وظ��ب��ي؛ 
الآن تدفق ح�صود وا�صعة من حمبي املو�صيقى 
العرو�ض  مل��ت��اب��ع��ة  املتحم�صني  الكل�صيكية 
املو�صيقية التي اأقيمت بعدد من اأكر املواقع 
مت��ي��زاً يف الإم������ارة.  وم���ن امل��ن��ت��ظ��ر اأن يقدم 
يبهر احل�صور  اأداًء �صاحراً  العر�ض اخلتامي 
م��ن خ���لل رق�����ص��ات م��ذه��ل��ة ي��وؤدي��ه��ا النجم 
ف��ي��ن��وغ��رادوف��ا برفقة  ف��ا���ص��ي��ل��ي��ف وال��ن��ج��م��ة 
حيث  النيادي،  عليا  املتاألقة  الباليه  راق�صة 

للأوبرا  دونيت�صك"  "م�صرح  فرقة  �صرتوي 
والباليه اأحداث حكاية قائد القرا�صنة كونراد 
وع�صقه للفتاة اليونانية ميدورا. كما �صيوؤدي 
الراق�صون جمتمعني م�صاهد مذهلة تنب�ض 
ال�صيقة  وامل��غ��ام��رات  احل��امل��ة  ب��ال��روم��ان�����ص��ي��ة 
لتج�صد ق�صة "لو كور�صري" اأو القر�صان من 
اإرث الباليه الكل�صيكي املقتب�ض عن ق�صيدة 

�صهرية للموؤلف اللورد بايرون.
و�صي�صهد العر�ض م�صاركة م�صمم الرق�صات 
املخ�صرم يوري غريغوروفيت�ض الذي هيمنت 

جنوميته على م�صهد الباليه الرو�صي طوال 
الرق�صات  ت�صميم  ت��وىّل  حيث  ع��ام��اً،   30
والأداء امل�صرحي ليقدم خل�صة خربته على 
وتقوم  الإم����ارات.  ق�صر  فندق  م�صرح  خ�صبة 
عمليات  ب��ت��ويل  للرتفيه"  "فل�ض  ���ص��رك��ة 
اأبوظبي  امل��و���ص��م م���ن م��و���ص��ي��ق��ى  اإن���ت���اج ه���ذا 
"نريفانا  ���ص��رك��ة  ت��وف��ر  بينما  الكل�صيكية، 
ال�صفر  وك���لء  ���ص��ري��ك  وال�صياحة"،  لل�صفر 
الفندقية  ال��ب��اق��ات  م��ن  ل��ل��ح��ف��ل، جم��م��وع��ة 

اخلا�صة 

••  العني – الفجر

الذهبي  يوبيلها  يف  بالعني  احليوانات  حديقة  حتتفي 
من  بكوكبة    ) بها  نحتفي  اأن  الأوان  اآن  اإجن����ازات   (
50 عاما قدمت  الجن���ازات التي حققتها  على م��دار 
فيها ثلثية املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل منذ ان�صائها 
ت��ع��اىل ال�صيخ زاي���د بن  ب���اإذن اهلل  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ي��د  على 
�صلطان اآل نهيان يف 1968 حتى يومنا احلا�صر الذي 
اأ�صبحت فيه اأكرب حديقة حيوانات على م�صتوى ال�صرق 

الأو�صط تقدم الجناز الماراتي بريادة عاملية .
توجه  �صمن  بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة  ن�صاأة  وك��ان��ت 
ب��ي��ئ��ي غ���ري م�����ص��ب��وق مل��وؤ���ص�����ض ال���دول���ة رح���م���ه اهلل يف 
�صتينيات القرن املا�صي حني كر�صت احلديقة جهودها 
حلماية املها العربي من النقرا�ض و تدارك الخطار 
ال��ي��وم يف احلديقة  ع��دده��ا  ا�صبح  ت��ه��دده��ا حتى  ال��ت��ي 
يفوق 300  مها عربيا بعد ان كانت جمموعة �صغرية 
تقاوم الفناء و اكر من 4000 حيوان معظمها مهدد 
اكثار  ب��رام��ج  �صمن  عليها  احل��ف��اظ  مت  ب��الن��ق��را���ض 

وحماية ذات معايري وموا�صفات عاملية .
ا�صتطاعت  ح��ث��ي��ث��ة  وب��ج��ه��ود  م��ت��وا���ص��ل��ة  م�����ص��رية  ويف 
ح��دي��ق��ة احل���ي���وان���ات ب��ال��ع��ني ان ت��ك��ون م���رك���زا مهما 
لربامج الكثار و �صون احلياة الربية و حماية التنوع 
البيولوجي لف�صائل متعددة من احليونات وبالتعاون 
هذا  يف  متخ�ص�صة  هيئات  و  وراب��ط��ات  موؤ�ص�صات  م��ع 

2016 اكرب  ، كما و�صعت توجهاتها لت�صم يف  املجال 
�صفاري من �صنع الن�صان يف العامل و مركز ال�صيخ زايد 
لعلوم ال�صحراء ايقونة الثقافة والتعليم و ال�صتدامة 
دولة  يف  البيئية   العلوم  يف  متخ�ص�صة  مكتبة  اأك��رب  و 
10 الف م�����ص��در م��ع��ريف ورقي  الإم�����ارات مب��ا ي��ف��وق 

ومليني امل�صادر املعرفية اللكرتونية .
 و تك�صف حديقة احليوانات بالعني يف عامها اخلم�صني 
يف  ف��ري��دة  جت��ارب  �صتقدم  �صخمة  م�صاريع  �صبعة  ع��ن 
الم�����ارات على  دول���ة  جمتمع ح��دائ��ق احل��ي��وان ت�صع 
راأ�ض اخلريطة ال�صياحية العاملية و املحلية من خلل 
م�صروع �صفاري الفيلة ومعرب ال�صود الذي ي�صم 16 
الزائر  ي�صاهدها  التي  ال�صود  مع معرب  افريقياً  فيًل 
تامة  ب��ح��ري��ة  ال��ربي��ة  حياتها  مت��ار���ض  مبا�صر  ب�صكل 
،بال�صافة لفر�صة نادرة على م�صتوى حدائق احليوان 

لروؤية الفيلة يف منطقة خلف الكوالي�ض .
تنف�صل  ال��ت��ي  الفيلة  ق��ري��ة  ال��ث��اين  امل�����ص��روع  ي�صمل  و 
مرافق  ي�صم  م�صتقل  م�صروع  يف  الفيلة  �صفاري  ع��ن 
وخدمات جتعل الزيارة اكر راحة و متعة مثل املطاعم 

وال�صرتاحات واملدرجات امل�صغرة .
للزائر  تقدم حديقة احليوانات  الثالث  ويف م�صروعها 
و لهدافها ال�صا�صية يف حماية احلياة الربية م�صروع 
م�صاحة  م���ن   30% ي�����ص��غ��ل  ال����ذي  ال���ربي���ة  امل��ح��م��ي��ة 
الربية  احل��ي��اة  �صا�صعة مت��ث��ل  م�����ص��اح��ات  احل��دي��ق��ة يف 
املطاعم  ت��واف��ر  م��ع  الن�����ص��ان  ت��دخ��ل  دون  الطبيعية 

وامل���راف���ق اخل��دم��ي��ة وق��اع��ة ك��ب��ارال�����ص��خ�����ص��ي��ات وبرك 
مائية ، حيث ميكن للزائر مع هذا امل�صروع ان يت�صلق 
املرتفعات و يقيم املخيمات مع متعة م�صاهدة النجوم 
ليل يف �صماء �صافية بعيدا عن �صخب املدينة وبرفقة 
. ويف جمال  املحمية  والغزلن تتجول يف  املها  قطعان 
ار�ض  هما  معر�صني  ال�صبعة  امل�صاريع  ت�صمل  املعار�ض 
الكوال و قط الرمال ، فيتميز ار�ض الكوال ال�صرتالية 
مب�صاحات داخلية وخارجية من املنخف�صات واملرتفعات 
و اجل�صور مع مراعاة درجة احلرارة يف ف�صلي ال�صيف 
الكوال  لبيئة  املماثلة  البيئة  توفري  ل�صمان  وال�صتاء 
الكوال  اط��ع��ام  م�صاهدة  ملتعة  .ب��ال���ص��اف��ة  الطبيعية 
الزائر  . فيما �صريى  املعر�ض  واحليوانات الخ��رى يف 
يف معر�ض قط الرمال جمموعة نادرة و كبرية مهددة 
 4 بالنقرا�ض ت�صمل تو�صعة املعر�ض احلايل لي�صبح  
و  الفينيقية  الثعالب  و  الرمال  ت�صمل قطط  معار�ض 
احليوانات الليلية مثل القوار�ض . وا�صتكمال لر�صالتها 
يف احل��ف��اظ ع��ل��ى احل��ي��اة ال��ربي��ة تن�صئ احل��دي��ق��ة يف 
ال��رم��ال نظرا  ال��ق��ادم��ة م��رك��زاً لك��ث��ار ق��ط  م�صاريعها 
والفناء   بالنقرا�ض  خطري  تهديد  من  له  يتعر�ض  ملا 
احليوان  ه��ذا  اك��ث��ار  ب��رام��ج  املتخ�ص�ض  امل��رك��ز  فيقدم 
املركز   ي�صمها  ق�����ص��م��ا   22 ���ص��م��ن  ح��م��اي��ت��ه  و  ال���ن���ادر 
وفق  ال��لزم��ة  البيطرية  و  البيئية  ال��رع��اي��ة  لتوفري 
احليوانات  حديقة  وحت��ر���ض   . العاملية  املعايري  اعلى 
بالعني منذ ن�صاأتها على دعم وتنفيذ توجهات الدولة 

مركزاً  ال�صابع  م�صروعها  يف  فتقدم  البيئي   املجال  يف 
لإيواء احليوانات ال�صالة وامل�صادرة بهدف توفري بيئة 
امل�صادرة  و  ال�صالة  للحيوانات  �صحي  و  اآم��ن  وموقع 
والرعاية  ال�صليم  العي�ض  يف  احليوان  حلقوق  مراعاة 
على  ل��ه��ا  م��لئ��م  م����اأوى  واإي���ج���اد  البيطرية  ال�صحية 
اختلف ف�صائلها واأنواعها . وذكر �صعادة غامن مبارك 
الهاجري مدير عام املوؤ�ص�صة العامة حلديقة احليوان 
بالعني  احليوانات  حديقة  ان  بالعني  املائية  والأح��ي��اء 
ف���خ���ورة ب��امت��ام��ه��ا ن�����ص��ف ق���رن م���ن ال��ن��ج��اح��ات على 
امل�صتويني املحلي و الدويل فقد قدمنا على مدار هذه 
ال�صنوات جتارب وم�صاريع و مبادرات ا�صافت مفهوما 
جتاه  التزامنا  هناك  فكان  احل��ي��وان  حل��دائ��ق  ج��دي��دا 
البيئة واحلياة على �صطح الر�ض و الثقافة و املجتمع 
و  املجتمع  والرتفيه مب�صاركة  ال�صتدامة  و  التعليم  و 
"اإننا ننتهز هذه املنا�صبة التاريخية  املوؤ�ص�صات املعنية. 
ريادة  يف  ���ص��اه��م  م��ن  ل��ك��ل  وال��ع��رف��ان  بال�صكر  لنتقدم 
كانت  التي  بقيادتنا  ب���دءاأ  بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة 
املحلية  والهيئات  واملوؤ�ص�صات   ، لنجاحنا  ا�صا�صيا  داعما 
ال��ذي ظل ولوؤه  املجتمع وجمهورنا  واأف��راد  والدولية 
 ، املا�صية  ال�صنوات اخلم�صني  و دعمه متوا�صل طوال 
و الجن��از من خ��لل م�صاريع  بالتميز  وجن��دد عهدنا 
ت���ري جت��رب��ة ال����زوار وال�����ص��رك��اء وت�����ص��ع حديقتنا يف 
على  والثقافية  البيئية  و  ال�صياحية  اجلهات  مقدمة 

م�صتوى املنطقة ".

�شمن الربنامج الثقايف ملنطقة العني 

جولة جديدة على بيوت و�حة �لقطارة و�ملعرت�ش 
•• العني- الفجر

 8 اخلمي�ض  ي���وم  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ني  متحف  ينظم 
الربنامج  �صمن  القدمي"  "بيتي  جولة  م��ار���ض، 
الثقايف ملنطقة العني الذي تنظمه دائرة الثقافة 

وال�صياحة- اأبوظبي يف املو�صم احلايل. 
التاريخية  ال��ب��ي��وت  على  ال��ت��ع��رف  اجل��ول��ة  تتيح 
ال���ق���ط���ارة وبيت  ال���ع���م���راين يف واح�����ة  وال����ط����راز 
القبي�صي يف حي املعرت�ض، تبداأ اجلولة يف متام 
وتت�صمن  ���ص��ب��اح��اً،  والن�صف  ال��ع��ا���ص��رة  ال�صاعة 
اتبعها  التي  املعمارية  الطرز  اأمن��اط  عن  �صرحاً 
ا�صتخدموها،  ال��ت��ي  الطبيعية  وامل���واد  الأج����داد، 
واأ�صاليب العي�ض والتقاليد التي ارتبطت بالفرتة 

التي ُبنيت فيها هذه البيوت.
ت�صمل اجلولة زيارة كًل من بيت القبي�صي وبيت 
وم�صجد  وبيت  الدرمكي  �صلطان  حمد  وم�صجد 
ال��درم��ك��ي  وبيت وم�صجد بن  ب��ن �صامل  ع��ب��داهلل 
القطارة  الدرمكي يف واحة  عاتي وبيت بن بدوه 

ومركز القطارة للفنون.
يذكر اأن بيت القبي�صي يف حي املعرت�ض يعد مثاًل 

النفط  قبل  ما  حقبة  من  املحلية  للعمارة  هاماً 
العتماد  ومت  املا�صي.  القرن  من  ال�صتينيات  يف 
اجلريي  احلجر  على  ب��ن��اءه  يف  اأ�صا�صية  ب�صورة 
من  �صفني  من  املنزل  ويتكون  واجل�����ض.  املحلي 
الغرف وممرات خارجية على اجلانبني ال�صمايل 
بنائه  طريقة  وتت�صابه  م�صور.  وفناء  واجلنوبي 
نوعاً  خمتلفة  مب��واد  ولكن  الطينية  البيوت  مع 
ما، حيث توفرت بع�ض املواد الإ�صافية مع ازدياد 

التبادل التجاري بني الدول املجاورة.
اأم��ا بيت عبد اهلل بن �صامل الدرمكي، وهو بقايا 
جمموعة  اإىل  ينتمي  الطيني،  ال��ط��وب  برج من 
املباين التاريخية القدمية يف العني، والتي رمبا 
ع�صر،  ال�صابع  القرن  خلل  ما  مرحلة  اإىل  تعود 
بينما يقع بيت حمد بن �صلطان الدرمكي، واملبني 
م���ن ال���ط���وب ال��ط��ي��ن��ي وال�����ذي مت ت��رم��ي��م��ه على 

احلافة ال�صرقية لواحة القطارة.

جمل�ش �صامل �لر��صدي نظم حما�صرة 
حول مبادرة تاجر �أبو ظبي 

•• ابوظبي - الفجر

يف اإطار اجلهود التي تبذلها الدولة خلدمة املواطن ا�صت�صاف جمل�ض �صامل 
بن كبينة الرا�صدي مبنطقة النه�صة يف اأبوظبي حممد علي املرر مدير اإدارة 
الرتاخي�ض التجارية بدائرة التنمية القت�صادية باأبو ظبي الذي ا�صار اىل 
ان الدائرة اأطلقت مبادرة تاجر ابو ظبي والتي تقت�صر على مواطني دولة 
المارات يف مراحلها الوىل وركز املرر على الن�صطة التي ل حتتاج احل�صول 
على موافقات من جهات حكومية خارجية، وتقت�صر على اإ�صدار الرخ�صة 
مبا�صرة من قبل الدائرة ممثلة يف مركز اأبوظبي للأعمال وقال اأن قائمة 
الأن�صطة  من  ت�صمل عدداً  اأبوظبي«  »تاجر  ت�صملها رخ�صة  التي  الأن�صطة 
التجارية، كالتجارة العامة وال�صترياد والت�صدير وال�صت�صارات والو�صاطة 
البنية  م�صروعات  يف  وال�صتثمار  العقارات  وتاأجري  و�صراء  وبيع  التجارية 
التحتية والطاقة والتعليم وال�صحة وتقنية املعلومات والريا�صة، وغريه. 
وعرب حممد �صامل بن كبينة الرا�صدي عن اعتزازه ملا تقدمة الدولة من 
خدمات وت�صهيلت ودعم للمواطن من اأجل العمل وامل�صاهمة الدائمة يف 

دعم القت�صاد الوطني وموا�صلة التقدم والبناء.
دائرة  من  وم�صوؤولني  الأعمال  ورج��ال  ال�صخ�صيات  عدد  املحا�صرة  ح�صر 

التنمية القت�صادية باأبو ظبي وجمع كبري من اأهايل املنطقة. 

بهدف اإبراز معامل الواحات والأفالج 
بلدية مدينة �لعني تنجز �أعمال 

�ل�صيانة �لدورية للو�حات و�لأفلج
••  العني - الفجر

اأعمال  والأف��لج  الواحات  ق�صم  موؤخراً ممثلة يف  العني  بلدية مدينة  اأجن��زت 
ال�صيانة الدورية جلميع واحات النخيل مبدينة العني ، والتي تت�صمن اأعمال 
�صيانة ال��ع��وام��د امل��ت�����ص��ررة ، وا���ص��ت��ب��دال ال��ب��واب��ات ال��ق��دمي��ة ل��ق��ن��وات الأفلج 
�صيانة  ، حيث مت   ال��دوري��ة  ال�صيانة  اأعمال  الثقاب وغريها من  بناء  واإع���ادة 
واإن�صاء عوامد جديدة  موؤخراً، بجميع واحات النخيل بالعني وذلك باإجمايل   
واحة  ال���داوودي،  واح��ة   ، العيني  واح��ة  من  كل  يف   ، طويل  مرت   78،650

املعرت�ض، واحة اجليمي، واحة القطارة و واحة هيلي.
وقال مبارك عجلن العميمي رئي�ض ق�صم الفلج والواحات اأن بلدية مدينة 
العني تويل اهتماما خا�صاُ يف احلفاظ على ا�صتدامة عنا�صر الأفلج والواحات 
من اأي اأ�صرار قد ي�صكلها احلفر اأو الزحف امليداين والعمراين مبناطق الأفلج 
كونها من املعامل التاريخية والرتاثية الهامة ملدينة العني ، كما وتعمل  البلدية 
من خلل م�صاريعها الدورية التطويرية  على اإبراز معامل الواحات والأفلج  
ب�صكل يحفظ للمدينة طابعها الرتاثي املميز كونها املدينة الوحيدة املحت�صنة 

للواحات يف دولة الإمارات. 
واأ�صاف مبارك العميمي ت�صمنت 
اأعمال  ال�����ص��ب��ع  ال���واح���ات  ك��ذل��ك 
جديدة  ب��واب��ات  وتركيب  �صيانة 
)املردات(على جميع قنوات الري، 
حيث بلغ عدد البوابات )املردات( 
13،427 بوابة ) مرد( ، وذلك 
بهدف احلفاظ  على مياه الري 
امل���غ���ذي���ة ل��ل��ن��خ��ي��ل م����ن ال���ه���در، 
وحت�������ص���ني اأن���ظ���م���ة ال���ت���ح���ك���م يف 
واأجنز  كما  الفلج.  مياه  ت��وزي��ع  
اأعمال  وال��واح��ات  الأف���لج  ق�صم 
جمرى  مل�صار  وخ��وا���ص��ة  تنظيف 
منابع  م����ن  اب����ت����داء   ، الأف��������لج 
ال�صريعة  وح��ت��ى  ال��ف��ل��ج  اأم���ه���ات 
املياه  ان�����ص��ي��اب��ي��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

ب���الأف���لج ل��ك��ل م���ن ف��ل��ج  العيني 
اأ�صار   ، والأف���لج  للثقاب  اأع��م��ال احلماية  و فلج هيلي. وح��ول  ال���داودي  وفلج 
مبارك العميمي اأن ق�صم الأفلج والواحات نفذ اأعمال طي واإعادة بناء للثقاب 
املت�صررة نتيجة الأمطار والعوامل الطبيعية والواقعة على م�صارات الأفلج 
والتي بلغت 10 ثقاب، اإ�صافة اإىل �صيانة و�صبغ عدد من الثقاب على م�صارات 
وبلغت هذه  عليها  للحفاظ  تاأهيلها  واإع��ادة  بالعني  الف��لج مبناطق خمتلفة 
اأعمال ال�صيانة الدورية لثقاب الأفلج  12 ثقبة ، وياأتي الهدف من  الثقاب 
، للحفاظ عليها من اأي اأ�صرار اأو انهيارات نتيجة مرور املركبات ، وغريها من 
اأعمال احلفر والزحف امليداين والعمراين مبناطق الأفلج كونها من املعامل 
املحددة  النقاط  وتعد الثقاب هي   ، العني  ملدينة  الهامة  والرتاثية  التاريخية 
الدورية  واخلوا�صة  ال�صيانة  اأعمال  يف  ا�صتخدامها  يتم  والتي  الأفلج   مل�صار 
تطوير  اإع���ادة  على  دوري  وب�صكل  العني  مدينة  بلدية  وتعمل  كما  ل��لأف��لج. 
يتنا�صب مع  تراثي  ب�صكل  واإبرازها   ، باملدينة  النخيل  واح��ات  ال�صرايع بجميع 
اأهمية تاريخ الواحات باملدينة ، اإ�صافة اإىل املتابعة الدورية وامل�صتمرة لأعمال 
النظافة ونقل املخلفات ، واحلر�ض على نظافة ال�صوارع والطرقات الداخلية 
اأن  العام وامل�صتدام للواحات  والأف��لج.  وجدير بالذكر  للحفاظ على املظهر 
ق�صم الواحات والأفلج عمل على اإن�صاء قاعدة بيانات مللك النخيل بالواحات  
يف وقت �صابق ، فيما يجري العمل حالياُ على حتديث هذه القاعدة   واإ�صدار 
بالتن�صيق  النخيل  م��زارع  اإجمايل  %80 من  يعادل  للملك  مبا  خمططات 
مع قطاع تخطيط املدن وامل�صاحة واإدارة املمتلكات والعقارات ، وجاري العمل 
املو�صوعة، ويعد  امللك ح�صب اخلطة  بيانات  باقي  النتهاء من حتديث  على 
امل�صروعات  العني من  النخيل يف مدينة  واح��ات  بيانات ملك  جمع وحتديث 
بلدية  بها  تتمتع  التي  ال�صخمة  املكانية  البيانات  قاعدة  تخدم  التي  احليوية 
مدينة العني على م�صتوى املنطقة، والتي من خللها يتم توفري اأحدث واأدق 

البيانات الطبوغرافية والو�صفية يف نظام املعلومات اجلغرافية.

معر�ض تنظمه دائرة الثقافة وال�شياحة باأبوظبي 
خطوط وخيوط ي�صتك�صف عامل �لفن يف 

�لأزياء يف مركز �لقطارة للفنون
•• اأبوظبي - الفجر

تنظم دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي معر�ض "خطوط وخيوط" 
يف  للفنون  القطارة  مركز  يف  ال��ق��ادم  يونيو   14 اإىل  مار�ض   15 من 
لت�صميم  الأول��ي��ة  الر�صوم  مفهوم  تطور  املعر�ض  ي�صتك�صف  ال��ع��ني. 
اأو  حم��دد  ن��وع  تقدمي  على  حالياً  ا�صتخدامها  يقت�صر  ل  اإذ  الأزي���اء، 

ابتكار منط معني من امللب�ض، بل اأ�صبحت �صكًل من اأ�صكال الفن. 
كما اأن الر�صوم التو�صيحية، �صواء اأكانت على الورق اأو مت حتويلها اإىل 
التقيد  بدل  اأنف�صهم  الر�صامني  روؤي��ة  تعك�ض  اأ�صبحت  رقمية،  �صورة 
املتلقي  اإىل  الأفكار  امل�صممني فقط، حيث تعمل على تو�صيل  بفكرة 
باعتبارها نتيجة لأمر معني، ولي�صت جمرد مرحلة من املراحل التي 

مير بها الت�صميم.
يقدم املعر�ض ابداعات امل�صممني من دولة الإمارات يف عامل الأزياء، 
ويلقى ال�صوء على النمو املت�صارع ل�صاحة الإبداع يف هذا املجال عرب 

عر�ض اأعمال م�صممني اأزياء وفنانيني ت�صكيليني من الإمارات. 
اأبوظبي قد وجهت دعوة  للفنانني  وكانت دائرة الثقافة وال�صياحة- 
املعر�ض،  مع  تتنا�صب  فنية  اأع��م��ال  لتقدمي  الإم���ارات  يف  وامل�صممني 
الأزياء  من  جم�صمات   8 و  ت�صكيلية  لوحة   21 املعر�ض  يقدم  حيث 
الفنية، تربز الراء الإبداعي للمواهب يف دولة الإمارات، وجماليات 

هذا اللون الفني، وقدرته على التقاط روح الع�صر واملجتمع.



رمبا ي�صعب عليك اأن تقطع علقاتك بهذه ال�صخ�صيات 
التي تزعجك بتعليقاتها وت�صدر عليك الأحكام وتتلعب 

بك، من ثم تنعك�ض �صلباً على �صحتك.

املتنّمر
يرغب هذا ال�صخ�ض يف ال�صيطرة على النا�ض كي يبقى يف 

موقف قوة وميكن اأن يهّز اأ�ص�ض قناعاتك الذاتية. 
ك���ذل���ك ي��ج��ي��د ا���ص��ت��غ��لل ن���ق���اط ���ص��ع��ف��ك وي��ع��م��ل على 

ت�صخيمها.

الأناين
اأن  اأن يثبت  يتمحور العامل حوله! يحاول هذا ال�صخ�ض 
حياته اأف�صل من حياتك، لذا ي�صتغل الفر�ض كي يتحدث 

عن جناحاته وي�صتخّف باإجنازاتك.

املتالعب
اخلوف  ب��داف��ع  يت�صرف  غ��ي��ور!  اأو  مت�صلط  �صخ�ض  اإن���ه 
ال�صفات  هذه  وُي�صِقط  الت�صلط  اأو حب  الأم��ان  انعدام  اأو 
كي  النا�ض  نقاط �صعف  ويبحث عن  الآخرين،  على  كلها 

ي�صتغلها مل�صلحته.

املدمن
حاولنا  مهما  �صلبية.  ���ص��ل��وك��ي��ات  ال�صخ�ض  ه���ذا  ي��دم��ن 

م�صاعدته، �صيكّرر دوماً الت�صرفات نف�صها.

الت�شاوؤمي
احلياة.  ال�صيئة من  اجل��وان��ب  اإل  ال�صخ�ض  ه��ذا  ي��رى  ل 
مهما كنت �صعيداً واإيجابياً اأمامه، ل مفر من اأن يحبطك 

يف املواقف كافة.

الرثثار
الظروف  النتباه يف  اأن يكون حمور  ال�صخ�ض  يحّب هذا 

كافة و�صتبدو جتاربك مملة دوماً مقارنًة بتجاربه.

طريقة التعامل معهم
يجب اأن ت�صيطر على خمتلف املواقف وحتّد من توا�صلك 
مع هوؤلء الأ�صخا�ض. رمبا ل ت�صتطيع التحكم بت�صرفات 

الآخرين لكن ميكنك اأن تغرّي طريقة تعاملك معهم. اإذا 
الأ�صخا�ض ج��زءاً من عائلتك، ل مت�ِض وقتاً  ه��وؤلء  كان 

طويًل معهم. 
واإذا كانوا زملءك يف العمل، خفف توا�صلك معهم واأقم 

�صداقات جديدة. 
ويزيدون  اهتماماتك  ي�صاركونك  باأ�صخا�ض  نف�صك  اأَِحْط 

تقديرك لنف�صك. 
عقلية  بتطوير  ل��ط��ف��اء  اأ���ص��خ��ا���ض  ب��ني  احل�����ص��ور  ي�صمح 

اإيجابية و�صحية.

مــنـــ�عــــات
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اأو  اإن فقدان الوظيفة لأي �شبب كان، �شواء من جانب ال�شركة   
كعقاب على �شلوك �شخ�شي، يرتك اأثر نف�شيا ع�شيبا على املوظف، 
فاملوظف اجلديد، واملوظف الذي يتقا�شى مرتبا عاليا، واملوظف 
الذي يحتك باأحد امل�شئولني الكبار يعي�شون حتت �شغط يومي من 
الإجبار  حتى  اأو  اخلدمة،  عن  ال�شتغناء  اأو  الطرد،  من  اخلوف 
فقدان  بعد  ت�شمد  كي  التالية  اخلطوات  ال�شتقالة.طّبق  على 

عملك وُتطّور نف�شك يف بيئة مهنية جديدة.

 هل يتدحرج طفلك اأر�شًا حني يتوتر وت�شيبه نوبة غ�شب جاحمة ويبدي �شلوكيات عدائية؟ قد يكون م�شابًا با�شطراب العناد ال�شارد. لكن ميكن تهدئة 
هذه النوبات وجتنبها م�شبقًا!

كي ل توؤثر على �شحتك

جتنب هذه �ل�صخ�صيات �ل�صامة

اقتن�ض الفر�ض
ت�صعر  قد  وظيفة،  عن  بالبحث  اجلديد  عملك  يق�صي  حني 
الأزمة  ه��ذه  اأن حت��ّول  ب��اأزم��ة �صعبة. لكن يجب  ب��اأن��ك مت��ّر 
املزعومة اإىل فر�صة قّيمة. قد ل حتّدد طبيعة تلك الفر�صة 
ت�صفق  اأن  ب��دل  فهمها  حماولة  من  �صت�صتفيد  لكنك  ب�صرعة 
اأ�صخا�ض جدد،  للتكلم مع  على نف�صك. قد ل تكون م�صتعداً 

لكن ابداأ بالتفكري على الأقل مبا تريد فعله.

ل تبالغ يف رد فعلك
حني تتلقى اأية ملحظة عن عملك، اأو تتبلغ اأنك م�صطر اإىل 
الو�صع  مع  تتعامل  األ  ي�صعب  معني،  ل�صبب  وظيفتك  ترك 
بطريقة �صخ�صية. يف ظروف مماثلة، ي�صهل اأن تفقد ال�صيطرة 
على نف�صك وتطلق العنان لغ�صبك، لكن يجب اأن حتر�ض يف 
اأن  الأف�صل  الأوق��ات على حماية �صمعتك احل�صنة. من  هذه 
تعود اإىل منزلك وت�صتوعب الو�صع بهدوء وت�صت�صري املقربني 
اأن ت�صتوعب  اإليك وحت�صد قاعدة الدعم التي تفيدك. وبعد 
اإثارة  يف  رغبتك  م��ن  وتتخّل�ض  ال��ه��دوء  وت�صرتجع  الو�صع 
امل�صاكل والرد بعدائية على رب عملك ال�صابق، حاول اأن تبتعد 

عن زملئك ال�صابقني وتنطلق يف رحلة جديدة.

اك�شب الوقت
كي  ال��وق��ت  بع�ض  �ض  تخ�صّ اأن  ح���اول  ع��م��ل��ك،  تخ�صر  ح��ني 
املايل  و�صعك  وتقّيم  ح�صاباتك  وت��راج��ع  ال��ه��دوء  ت�صرتجع 

اأن ت�صتعني  البطالة، لذا من الأف�صل  بدقة. قد تطول مدة 
م��ادي��ة غ��ري مرغوب  اأزم���ات  اأي  ك��ي تتجنب  م��ايل  مب�صت�صار 
اأن  تكت�صف  رمب��ا  عليك،  يتوجب  م��ا  ك��ل  ت�صديد  بعد  فيها. 
بدء مرحلة  بالقيام برحلة ترفيهية قبل  ي�صمح لك  و�صعك 

جديدة من حياتك.

ل تتجاهل الدرو�ض امل�شتخل�شة من جتاربك
يف بع�ض احلالت، رمبا ل تقدم اأداًء يرقى اإىل م�صتوى توقعات 
ال�صركة التي كنت تعمل فيها. يجب اأن تكون �صادقاً مع نف�صك 
ر نف�صه دوماً. حاول اأن تعيد النظر يف اأدائك  لأن التاريخ يكرِّ
اآخر،  �صعيد  على  م�صتقبًل.  تفيدك  درو���ص��اً  ت�صتخل�ض  ك��ي 
اإىل  التي حتتاج  ال�صركة  قّيم مهاراتك واحر�ض على اختيار 
اأن تدر�ض خطواتك  اأ�صخا�ض مبوا�صفاتك. باخت�صار، يجب 

املقبلة بحذر كي ل ت�صطر جمدداً اإىل ترك عملك.

ل تخ�شر ثقتك يف نف�شك
حني تفقد عملك، ي�صهل اأن تتدفق الأفكار ال�صلبية اإىل عقلك. 
يجب اأن تفهم يف املقام الأول اأن ترك العمل مل يعد موؤ�صراً 
اأن يغرّي  اليوم، من الطبيعي  حتذيرياً كما كان عليه �صابقاً. 
النا�ض مهنتهم وميروا بفرتة بطالة، ما يعني اأن الأخرية مل 
تعد و�صمة عار. لذا تقّبل و�صعك واعرتف بقدراتك ومت�ّصك 
بثقتك يف نف�صك حني تذهب لإجراء مقابلت عمل جديدة. 
يف النهاية، يبحث اأرباب العمل دوماً عن اأ�صخا�ض ي�صتطيعون 

التكّيف مع حاجات �صركاتهم.

راجع ح�شاباتك
م لك التوقف عن العمل فر�صة كي تتاأكد من اأنك ت�صري  يقدِّ
يف الجتاه املهني ال�صحيح من حيث الطموح والو�صع املادي 
ونوعية احلياة والأح��لم. اإذا مل ت�صتغل هذا الوقت للتفكري 
ل  وق��د  للتو  تركتها  التي  الوظيفة  اإىل  تعود  ق��د  بو�صعك، 

يتغري اأي اأمر يف حياتك.
 حاول اأن تقتن�ض هذه الفر�صة كي تتاأكد من اأنك حتب املهنة 

التي تزاولها فعًل.
 �صي�صّكل هذا التقييم دليًل توجيهياً لك كي تعرف ما تريد 
النقاط  ت�صتهدف  اأن  يجب  ال��ذات��ي��ة.  �صريتك  اإىل  اإ�صافته 
الواردة يف �صريتك وظائف حمددة ويجب اأن ُترِفقها بر�صالة 

تذكر فيها حوافزك و�صغفك.

التوا�صل  م��واق��ع  على  موا�صفاتك  حتتّل  اآخ���ر،  �صعيد  على 
باملوا�صفات  تتمتع  ل  ك��ن��ت  اإذا  ك���ربى.  اأه��م��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي 
املهنية  غ��ري  مهاراتك  ح��ّدد  م��ع��نّي،  من�صب  لتويل  املطلوبة 

لأنها قد ت�صاعدك على اأداء اأدوار مل تكن تتوقعها.

ل تقف متفرجًا
بانتظار نتائج املرحلة الأخرية من مقابلت العمل، ل داعي 

كي تبقى �صلبياً وجامداً لفرتة طويلة.

ب��دوام كامل! ميكنك  اأن جتد وظيفة مثالية  اإىل  تنتظر   ل 
اأن تعمل كمتعاقد اأو تقبل بوظيفة موؤقتة. يف حالت كثرية، 

يوؤدي هذا ال�صكل من العمل اإىل ك�صب وظيفة بدوام كامل، 
اأن تبحث عن  ي�صاهم يف تطوير مهاراتك. ميكنك  اأن��ه  حتى 

وظائف عرب الإنرتنت اأو تلجاأ اإىل وكالت التوظيف اأو تن�صئ 
ال��ت��وا���ص��ل مع  يف  اأي�����ص��اً  ت���رتدد  اخل��ا���ص��ة. ل  املهنية  �صبكتك 
املنظمات مبا�صرًة اأو حتّقق من و�صع مناف�صيك ال�صابقني لأن 

�صيئاً ل مينعك من التعامل معهم.

بعد فقدان عملك

حول �زمتك �ملزعومة �إىل فر�صة قيمة
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العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12272  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-با�صن فن ال�صوكول ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /نبيل ال�صيد احمد ال�صافعي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )54400 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ وق��دره )2000( 
درهم وبالر�صوم وامل�صاريف يف ال�صكوى رقم:mb179021766AE وحددت 
 ch1.B.10:لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/3/18 ال�صاعة 09.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1369  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صالون الم��رية ال�صغرية لل�صيدات جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /اجنليتا فلوريندو كابلكينيتو قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )1400(  درهم(  املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )4699 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB991592569AE وحددت لها 
جل�صة يوم الثلثاء املوافق 2018/3/6 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10880  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ماك�صكري  1-ب���رو   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد احمد حممد جمعه العطار قد اأقام عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  دره��م(   17.850( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
 mb178234883ae:مببلغ )2500( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى
وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2018/3/14 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب ادارة 
الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/13015  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-النا�صرية لنقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة واخلفيفة 
اأقام  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان املدعي /م��ه��راب كل ريحان كل قد 
درهم(  املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )12947  الدعوى ومو�صوعها  عليك 
لها  وح���ددت   MB990880940AE:ال�صكوى رق��م  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم 
جل�صة يوم الحد املوافق 2018/3/11 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11294  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صتيف�ض تيك �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ابهيل�ض موثات قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية 
وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )1500( عودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   65776( وقدرها 
رقم ال�صكوى:MB178140325AE وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 
2018/3/8 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11224  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الكهربائية  للطاقة  1-دان��ة   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  ام��داد اهلل قد  املدعي /غ��ف��ران  ان  مبا 
درهم   )1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   18588( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb178232607ae وحددت لها جل�صة 
يوم الربعاء املوافق 2018/3/7 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/6779  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-جيباجنو للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/19  يف الدعوى املذكورة اعله 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  حممود  عبدالعزيز  علي  ل�صالح/عادل 
)13.000( درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل 
لدى �صاحب عمل اخر والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه 
لل�صتئناف  قابل  احل�صوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�صت  منها 
با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع��لن �صدر  اليوم  اعتبارا من  خلل ثلثني يوما 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/219  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اي ا�ض جي اي للكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /كري�صتني جايل كارو�ض اجويل قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )81.966 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB990388785AE وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�صة يوم الثلثاء املوافق 2018/3/13 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12903  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دار احل�صام للمقاولت البناء ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  املدعي /مق�صود علي وحيد اهلل قد  ان 
درهم   )2000( بقيمة  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   12893( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB179305491AE/2017 وحددت 
لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/3/18 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12651  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�ض جي ب�صت خلدمات مكافحة احل�صرات �ض.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /جبل تيجادا دياز قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )10850 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB177876773AE وحددت لها 
جل�صة يوم الربعاء املوافق 2018/3/7 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/13038  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عبدالوهاب & قا�صي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /جنيب اهلل كاروان اهلل نظر �صجر قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )24473 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB179257365AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2000(
وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/3/11 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب ادارة 
الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12495  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جبال اورا�ض للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممود حممود مو�صى ح�صن قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )39463 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
لها  وحددت   mb990002502ae:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 
 ch1.A.5:جل�صة يوم الثلثاء املوافق 2018/3/13 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1078  عمايل جزئي

مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  انتجريتري�ض  1-كليك   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق���ام عليك  ق��د  روي���ز  رام��و���ض  امل��دع��ي /روي��ن��ا  ان 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   34938( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت   MB991139917AE:ال�صكوى رق��م  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم 
 ch2.E.22:بالقاعة 08.30 �ض  ال�صاعة   2018/3/11 املوافق  الحد  يوم  جل�صة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3361  عمايل جزئي
القامة  ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  للنقليات  ا���ص��ف  / 1-ارم����ان  امل��دع��ي عليه  اىل 
ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق���ام عليك  ق��د  اك��رب  اق��ب��ال حممد  امل��دع��ي /يا�صر  ان  مب��ا 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )18498 دره������م( وت���ذك���رة ع�����ودة اىل 
رقم  وامل�����ص��اري��ف  ب��ال��ر���ص��وم  عليها  امل��دع��ي  وال����زام  دره���م  م��وط��ن��ه مببلغ )1000( 
ال�صكوى:mb168510811 وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء املوافق 2018/3/6 
ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9857  عمايل جزئي
اىل امل����دع����ي ع��ل��ي��ه / 1-اجل������وه������رة ال�������ص���اط���ع���ة ل���رتك���ي���ب المل���ن���ي���وم وال����زج����اج 
�������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���ص��ه��ب��از اح��م��د ري��ا���ض احمد 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�صتحقات  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
وامل�����ص��اري��ف رقم  وال��ر���ص��وم  ع���ودة مببلغ )2000( دره���م  وت��ذك��رة  )12179 دره���م( 
املوافق  الح���د  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   MB177590099AE:ال�صكوى
2018/3/11 ال�صاعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1381  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-تك�صا�ض تاورز ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /امر ب�صري ب�صري احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   11247( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB99087724AE وحددت لها جل�صة 
لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ض   08.30 ال�صاعة   2018/3/13 املوافق  الثلثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10945  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الطرفانة لتنظيف و�صيانة املباين ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /عرفان فقري كرمي فقري قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )15118 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB177833189AE وحددت لها 
ادارة الدعوى  ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب  املوافق 2018/3/14  جل�صة يوم الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/188  تنفيذ عمايل 
جمهول  الطلب  حتت  بالعاملني  للتزويد  اخل��ربة  �صده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   قد  احمد   ن��ور  احمد  التنفيذ/�صبري  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )4496( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل 
مبلغ )621( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/344  تنفيذ عمايل 
������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ل��ت��ج��ارة  العطية  ���ص��ده/1- جنمة  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد �صهزاد علي حيدر  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���ص��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )6000(
مبلغ )220( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/349  تنفيذ عمايل 
القامة مبا  امل�صري جمهول حمل  الريف  �صده/1- مطعم  املنفذ  اىل 
الدعوى  اأق��ام  عليك  الرحمن  قد  التنفيذ/نور عامل حبيب  ان طالب 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6741( 
او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )758(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/351  تنفيذ عمايل 
���ض.ذ.م.م جمهول  اىل املنفذ �صده/1- وليد ا�صماعيل للعمال الفنية 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/خالد المري �صمدين ال�صمان  قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )2840( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   )220( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/204  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- اف �صي ال للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام   ق��د  رزاق   ع��م��ران حممد  التنفيذ/حممد  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8765( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل 
مبلغ )838( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/51  تنفيذ عمايل 
ان�صتيتيوت منطقة  ديفيلومبنت  �صوفتوير  فاينان�صال  املنفذ �صده/1-  اىل 
حممد  التنفيذ/نهال  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ذ.م.م  ح��رة 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله  ابراهيم حممد حمزه  قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )25303( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )1970( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/412  تنفيذ عمايل 
����ض.ذ.م.م جمهول حمل  التجارية  الكبار  الثلثه  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
عبدالرحمن  ك��ول��ي��ل  ال��دي��ن  التنفيذ/ن�صري  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق���ام���ة 
الدعوى  عليك  اأق���ام   ق��د  امل��ط��وع   حممد  ح�صن  وميثله:عبدالرحمن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����له وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)430634.30( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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غرف �لتجارة تناق�ش �لتحديات 
�لتي تو�جه �لقطاع �خلا�ش

•• اأبوظبي -وام:

ناق�ض الجتماع امل�صرتك الثاين بني الأمانة العامة لحتاد الغرف ومدراء 
القطاع اخلا�ض  تواجه  التي  التحديات  بالدولة  وال�صناعة  التجارة  غرف 
موؤكدا �صرورة و�صع خطط مدرو�صة للو�صول اىل الروؤى املرجوة ل�صالح 
الجتماع  وتطرق  به.  للنهو�ض  ال�صبل  وت�صهيل  بالدولة  اخلا�ض  القطاع 
الذي تراأ�صه حميد حممد بن �صامل امني عام احتاد الغرف التح�صريات 
املتعلقة بالأن�صطة والفعاليات التي �صيعقدها احتاد الغرف خلل املرحلة 
 13 املزمع عقده يف  اليوناين  القادمة ل�صيما منتدى العمال الماراتي 
ال�صركات  مار�ض اجلاري بالتعاون مع غرفة دبي ووزارة القت�صاد واحتاد 
اخلليجي  القت�صادي  واملنتدى  ال�صعودي  الم��ارات��ي  وامللتقى  اليونانية 
الثاين بالعا�صمة ال�صعودية الريا�ض اإىل جانب اطلق �صعار وهوية الحتاد 

اجلديدة .
احلكيمة  للقيادة  امتنانها  عن  بالدولة  وال�صناعة  التجارة  غرف  واعربت 
على رعايتها ودعمها للقطاع اخلا�ض الذي من �صاأنه اأن مُيِكّن احتاد الغرف 
والغرف الع�صاء من اأداء مهامهم وم�صوؤولياتهم بال�صكل الأمثل ومواكبة 

التطورات التي جتري على ال�صاحة القت�صادية �صواء املحلية اأو الدولية.
واأ�صاد حميد حممد بن �صامل بالغرف الأع�صاء على ما بذلوه من جهد يف 
تطوير القطاع اخلا�ض وعلى التن�صيق امل�صتمر مع الأمانة العامة ملناق�صة 
كافة التحديات التي تواجه جمتمع العمال بالدولة .. مو�صحا اأن الغرف 
التجارية ال�صناعية هي اأكر اجلهات غري احلكومية فعالية يف دعم القطاع 

اخلا�ض فهي اجلهة الرئي�صة املمثلة لهذا القطاع بالقت�صاد الماراتي.
القطاع  دعم  على  املختلفة  اأن�صطتها  خلل  من  الماراتية  الغرف  وتعمل 
الن�صاط  يف  دوره  ت��ط��وي��ر  م��ق��وم��ات  واإر����ص���اء  متطلباته  وت��وف��ري  اخل��ا���ض 
مع  التن�صيق  خ��لل  م��ن  مبا�صر  غ��ري  اأو  مبا�صر  ب�صكل  ���ص��واء  القت�صادي 
الغرف بدبي  ال��ذي عقد يف مكتب احت��اد  املعنية. ح�صر الجتماع  اجلهات 
حممد احمد النعيمي المني العام امل�صاعد لحتاد الغرف وحممد هلل 
املهريي مدير عام غرفة ابوظبي وخالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة 
حممد  وخالد  عجمان  غرفة  عام  مدير  ال�صويدي  احمد  و�صامل  ال�صارقة 
اجلا�صم مدير عام غرفة الفجرية وعتيق فرج جمعة ن�صيب نائب رئي�ض 
تنفيذي الول اخلدمات اجلارية بغرفة دبي والدكتور احمد را�صد ال�صيميلي 
م�صاعد املدير العام لقطاع اخلدمات التجارية وتطوير العمال غرفة راأ�ض 

اخليمة واحمد جامع القيزي مدير الدارة القت�صادية بالحتاد .

�حلكومة �لإندوني�صية تدرج �صكني بقيمة 
3 مليار�ت دولر يف »نا�صد�ك دبي«

•• دبي - وام:

 3 تبلغ  اإجمالية  بقيمة  �صكني   - ام�ض   - الإندوني�صية  احلكومة  اأدرج���ت 
مليارات دولر يف “نا�صداك دبي«. ويوؤكد هذا التعاون على العلقات الوثيقة 
من  العامل  يف  م�صلم  بلد  اأك��رب  واإندوني�صيا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  بني 
حيث عدد ال�صكان ف�صل عن منو دبي بو�صفها العا�صمة العاملية للقت�صاد 
الإ�صلمي. وتعد احلكومة الإندوني�صية امل�صدر الأكرب يف البور�صة من حيث 
14.5 مليار دولر ومتثل  القيمة وعدد عمليات الإدراج حيث تبلغ قيمتها 
ع�صرة اإدراجات لل�صكوك يف البور�صة. ي�صار اإىل اأن القيمة الإجمالية جلميع 
ال�صكوك املدرجة يف بور�صات دبي بلغت الآن 56.47 مليار دولر وهو املبلغ 

الأكرب الذي يحققه اأي مركز اإدراج يف العامل.

»خدمات �ملز�رعني« يفتتح فرعا 
جديد� لبيع �ملنتجات �ملحلية يف �لظفرة

•• اأبوظبي-وام:

افتتح مركز خدمات املزارعني باأبوظبي فرعاً جديداً لبيع املنتجات املحلية 
من اخل�صروات واللحوم والدواجن يف مزيرعة مبنطقة الظفرة لريتفع 
بذلك عدد فروع بيع املنتجات املحلية حتت ا�صم العلمة التجارية “ح�صاد 
مزارعنا” اإىل 12 فرعاً يف اإمارة اأبوظبي موزعة بواقع 6 فروع يف مدينة 

اأبوظبي و 4 فروع يف العني بالإ�صافة اإىل فرعني الظفرة.
وتتعدد و�صائل بيع وت�صويق املنتجات املحلية التي يعتمد عليها املركز لتعزيز 
التجارية ح�صاد مزارعنا  العلمة  وتر�صيخ  ال�صوق  املحلي يف  املنتج  مكانة 
حيث يركز املركز خلل املو�صم ال�صتوي على بع�ض الأ�صواق املوؤقتة ومنها 
�صوق املزارعني يف منطقتي ال�صهامة وبنييا�ض باأبوظبي ومنطقة مزيرعة 
بالظفرة للت�صهيل على اأ�صحاب املزارع بيع منتجاتهم الزراعية واحليوانية 

للجمهور مبا�صرة خلل عطلة نهاية الأ�صبوع من اخلمي�ض اإىل ال�صبت.
كما يوجد لدى املركز عدة منافذ لبيع املنتجات املحلية يف بع�ض املوؤ�ص�صات 
باأ�صعار  املحلية  املنتجات  اإىل  الو�صول  من  امل�صتهلكني  لتمكني  احلكومية 
املناطق  بع�ض  يف  تتواجد  التي  املتنقلة  ال�صيارات  اإىل  بالإ�صافة  تناف�صية 
الرئي�صية واأم��ام عدد من امل�صاجد لبيع املنتجات عقب �صلة اجلمعة من 

كل اأ�صبوع.

غرفة عجمان تبحث �لتعاون مع غرفة �لتجارة �لدولية �ل�صينية
•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  بحثت 
امل�����ص��رتك م���ع املجل�ض  ال��ت��ع��اون  ���ص��ب��ل 
الدولية  ال���ت���ج���ارة  ل��ت��ع��زي��ز  ال�����ص��ي��ن��ي 
التجارة  ل��غ��رف��ة  ال��ت��اب��ع   CCPIT
حجم  تعزيز  بهدف  ال�صينية  الدولية 
الطرفني  ب���ني  وال�������ص���راك���ات  ال��ت��ج��ارة 
وذلك خلل لقاء م�صرتك عقد يف مقر 
الغرفة بح�صور �صعادة �صامل ال�صويدي 

مدير عام غرفة عجمان.
ت���راأ����ض ال���وف���د ال�����ص��ي��ن��ي مم��ث��ل غرفة 
جوان  ج��و  ال�صينية  الدولية  التجارة 
حارب  م��روان  الجتماع  وح�صر  جياو، 
يف  الأع��م��ال  تطوي�������ر  ق�ص�������م  رئي�ض 
موظفي  م��ن  وع������دد  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة 

الغرفة.
ال�صويدي  �صامل  رحب  اللقاء  بداية  يف 
التجارة  حجم  ان  مو�صحاً  باحل�صور 
بني المارات وال�صني يوؤكد على عمق 

العلقات القت�صادية بني البلدين. 
واأكد على حر�ض غرفة عجمان بتعزيز 
وت���ك���وي���ن علقات  ال����دائ����م  ت��وا���ص��ل��ه��ا 
ا�صتثمارية  ف��ر���ض  ل��ت��وف��ري  خ��ارج��ي��ة 
وزي�����ادة ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري مب��ا يخدم 
بتوجيهات من  وذل���ك  الط���راف  ك��اف��ة 
ال�صيخ حميد بن را�صد  ال�صمو  �صاحب 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�صو  النعيمي 
عجمان، ومتابعة من �صمو ال�صيخ عمار 

عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي، وتوفري  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
التي  ال��لزم��ة  والت�صهيلت  امل��ق��وم��ات 
من �صاأنها زيادة ا�صتدامة كافة املجالت 

ال�صناعية والتجارية وال�صياحية.
اقت�صاد  م��ق��وم��ات  ال��ل��ق��اء  وا���ص��ت��ع��ر���ض 
القطاعات  واأه���������م  ع���ج���م���ان  اإم����������ارة 
التعاون  اإم��ك��ان��ي��ة  وب��ح��ث  القت�صادية 
القت�صادية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ع���دد  يف 
وال�صحة  التعليم  قطاعي  ج��ان��ب  اإىل 
ميتلكها  التي  خ��ربات  من  وال�صتفادة 

الطرفان.
واك����د احل�����ص��ور ع��ل��ى ����ص���رورة تنظيم 
م�صتثمري  ب���ني  امل�����ص��رتك��ة  ال���ل���ق���اءات 
الفر�ض  اهم  الطرفني والط��لع على 
جانب  اللقاء  ا�صتعر�ض  كما  التجارية، 
امل�صاركة  ميكن  التي  املعار�ض  اهم  من 

فيها وتعزيز التعاون امل�صرتك.
ووجه الوفد ال�صيني ال�صكر اإىل غرفة 
واأكد  ال�صتقبال،  حفاوة  على  عجمان 
التي  الفر�ض  م��ن  العديد  وج��ود  على 
ظل  يف  ل�صيما  املبا�صر  التعاون  �صتعزز 

تنوع املقومات القت�صادية للجانبني. 
ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء اك���د ال��ط��رف��ان على 
���ص��رورة اإع����داد م�����ص��ودة مل��ذك��رة تفاهم 
وامكانية  امل�صتقبلي  ال��ت��ع��اون  ت�صمن 
تنفيذ العديد من الفعاليات واملعار�ض 
امل�صرتكة، هذا وتبادل  احل�صور الدروع 

والهدايا التذكارية.

م�صرف �لمار�ت �ملركزي يطلق خمترب�ت �بتكار تهدف لـ » �إ�صعاد �ملتعاملني« يف قطاع �خلدمات �مل�صرفية و�ملالية

»�قت�صادية �أبوظبي« ت�صتعر�ش مرتكز�ت ��صرت�تيجية حماية �مل�صتهلك و�لأعمال للإمارة
اأ�صحاب  ال�صركاء  فاعلية  م��ن  وت��زي��د 
التنمية  حتقيق  يف  ي�صهم  مبا  العلقة 
على  وي��ح��ف��ز  امل�صتهدفة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
وزيادة  والأجنبية  املحلية  ال�صتثمارات 

ر�صا املتعاملني وامل�صتهلكني بالإمارة.
واأو�صح اأن ور�صة العمل - التي تتزامن 
امل�صتهلك  حلماية  اخلليجي  اليوم  مع 
ا�صرتاتيجية  اإع��������داد  ع���ل���ى  رك������زت   -
من  الأع��م��ال  وقطاع  امل�صتهلك  حماية 
التح�صني  فر�ض  من  ال�صتفادة  خلل 
درا�صات  اإع����داد  على  كالعمل  امل��ت��وف��رة 
للحالت املتكررة وال�صتفادة من اأف�صل 
والعاملية  والإقليمية  املحلية  املمار�صات 
تخ�ص�صية  ف���رق  ت��اأ���ص��ي�����ض  واإم��ك��ان��ي��ة 
وا�صتغلل  ال�������ص���ك���اوى  ح���ل  ل��ت�����ص��ري��ع 
زيادة  الجتماعي يف  التوا�صل  من�صات 
اإىل  اإ�صافة  امل�صتهلكني  ور�صا  التوعية 
ال�صتفادة من التكنولوجيا املتطورة يف 
اخلدمات  وحت�صني  الإج���راءات  تي�صري 

املقدمة للم�صتهلكني.
جهود  ت�صافر  اأهمية  املن�صوري  واأك��د 
اجل����ه����ات ك����اف����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه��������داف 
اأف�صل  ت��ب��ن��ي  خ�����لل  م����ن  امل�������ص���رتك���ة 
الت�صريعات  ���ص��ي��اغ��ة  يف  امل���م���ار����ص���ات 
وتقدمي الدعم وتعزيز التوعية واإجراء 

•• اأبوظبي-وام:

 - الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  تعكف 
اأبوظبي على اإعداد ا�صرتاتيجية حماية 
اأبوظبي  لإم����ارة  والأع���م���ال  امل�صتهلك 
2018 – 2022 بالتعاون والتن�صيق 
م���ع ���ص��رك��ائ��ه��ا ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني من 
والحتادية  املحلية  احلكومية  اجلهات 

والقطاع اخلا�ض.
وق�����دم�����ت ال������دائ������رة - خ������لل ور����ص���ة 
مبقرها  موؤخ���������را  نظمته�������ا  ع��م��ل 
جه���������ة   13 من  م�صاركا   26 بح�صور 
ح���ك���وم���ي���ة و����ص���ب���ه ح���ك���وم���ي���ة - اأه�����م 
ونطاق  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  م����رت����ك����زات 
وم���ه���ام اجلهات  و���ص��لح��ي��ات  ع��م��ل��ه��ا 
م����وؤ�����ص����رات  وحت����دي����د  ال����ع����لق����ة  ذات 
لأداء  ال��راه��ن  ال��و���ص��ع  وحتليل  الأداء 
والأع��م��ال من خلل  امل�صتهلك  حماية 

ا�صتعرا�ض موؤ�صرات الإجناز.
املن�صوري  منيف  حممد  �صعادة  واأك���د 
امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل����رك����ز اأب���وظ���ب���ي 
ل����ل����دائ����رة حر�ض  ال���ت���اب���ع  ل����لأع����م����ال 
حكومة اإمارة اأبوظبي على اإيجاد بيئة 
تعزز  الأع��م��ال  ملمار�صة  مرنة  تناف�صية 
الأعمال  وقطاع  امل�صتهلك  حماية  من 

اأبحاث وحتليلت ال�صوق وتطوير نظام 
وت�صوية  والإنفاذ  والتفتي�ض  ال�صكاوى 

النزاعات.
العام ل�صرتاتيجية  الإط���ار  ب��اأن  واأف���اد 
 13 ح��دد  والأع��م��ال  امل�صتهلك  حماية 
مبا�صرة  ع��لق��ة  ذات  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة 
وث�����لث ج���ه���ات غ���ري م��ب��ا���ص��رة وت�صع 

جهات موؤثرة ..
 م�صريا اإىل اأن نطاق عمل هذه اجلهات 
ي���رت���ك���ز ع���ل���ى ح���م���اي���ة امل�����ص��ت��ه��ل��ك من 
ال�صلع واخلدمات غري الآمنة وانتهاك 
اتفاقيات  ونفاذ  الفكرية  امللكية  حقوق 
الحتكار والإ�صرار باملناف�صة ومبادرات 

التوعية.
وت�صمنت الور�صة عر�صا تو�صيحيا عن 
اأهم ملمح ال�صرتاتيجية والتي تركز 
الرئي�صة وهي  امل��ح��اور  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى 
ودعمها  املنظمة  الت�صريعات  �صياغة 
والتفتي�ض  ال�صكاوى  نظام  يف  والنظر 
وم��راق��ب��ة الأ����ص���واق والإن���ف���اذ واإع����داد 
العلقة  ذات  وال���ب���ح���وث  ال���درا����ص���ات 

بحماية امل�صتهلك.
تعمل  اأن  اأه����م����ي����ة  ال����ع����ر�����ض  واأك���������د 
اأنظمة  اإي���ج���اد  ع��ل��ى  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإلكرتونية مرتابطة حلماية امل�صتهلك 

ملوظفي  املتخ�ص�ض  الفني  وال��ت��دري��ب 
الرقابة والتفتي�ض وتفعيل دور اجلهات 
امل�����ص��ت��ه��ل��ك وحتديد  ب��ح��م��اي��ة  امل��ع��ن��ي��ة 
اخ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه��ا ت���ف���ادي���ا لزدواج����ي����ة 
الأع��م��ال وامل��ه��ام وحت�صني الإج����راءات 

الداخلية الرقابية.
الأداء  م��وؤ���ص��رات  الور�صة  وا�صتعر�صت 
الرئي�صية للو�صع الراهن لعمل حماية 
م�صوؤوليته  ت���ت���ويل  ال�����ذي  امل�����ص��ت��ه��ل��ك 

الدائرة .. 
امل�صتهلكني  ���ص��ك��اوى  اأن  اإىل  م�����ص��رية 
ت��رتك��ز يف خ��دم��ة م��ا ب��ع��د ال��ب��ي��ع حيث 
ا���ص��ت��ح��وذت ع��ل��ى ال��ن�����ص��ب��ة الأك�����رب من 
�صوء  وج�����اء   63% ب��ن��ح��و  ال�����ص��ك��اوي 
ل�صكاوى  الأ�صباب  اأب��رز  كثاين  اخلدمة 
حني  يف   12% ب��ن�����ص��ب��ة  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني 
اأخرى  اأ�صباب  على  الن�صب  باقي  تتوزع 
الأ�صعار  وارتفاع  التجاري  الغ�ض  وهي 

وغريها ..
 فيما ت�صتحوذ ثلث منتجات فقط على 
امل�صتهلكني  ���ص��ك��اوى  م��ن   40% نحو 
والأدوات  امل��ت��ح��رك��ة  ال���ه���وات���ف  وه����ي 
وامللبو�صات  والأن�����ص��ج��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
و12%   17% ب��ن�����ص��ب  والأح�����ذي�����ة 

و%10 على التوايل.

اإعداد  امل�صارف،  خدمات  يف  التناف�صية 
امل�صتقبلية،  ل��ل��ك��ف��اءات  امل���ايل  ال��ق��ط��اع 
والتكنولوجيا  النقدي،  غري  القت�صاد 
جل�صات  م��ن  �صل�صلة  خ��لل  م��ن  املالية 

التفكري والت�صور املنظمة.
و قام كل خمترب من املختربات ال�صتة 
العملء  رحلة  بتعيني  الأول  اليوم  يف 
الفر�ض  وحت����دي����د  حم������ددة  مل��ن��ط��ق��ة 
الرئي�صية لبتكار طرق ت�صاهم يف �صعادة 
الثاين  اليوم  يف  �صتقوم  فيما  املتعامل. 
جلنة القيادة،  مبا يف ذلك معايل عهود 
ال���روم���ي وزي�����رة الدولة  ب��ن��ت خ��ل��ف��ان 
لل�صعادة وجودة احلياة و معايل مبارك 

امل���ن�������ص���وري حم���اف���ظ م�صرف  را����ص���د 
املركزي،  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
تاأثرياً  الثلثة الأكر  الأفكار  باختيار 
املتعاملني جلعلهم  على رحلة وجتربة 
يف  بتنفيذها  والل���ت���زام  ���ص��ع��ادة،  اأك���ر 
على  ت��ع��ل��ي��ق��اً  و   .2019  -  2018
را�صد  هذا احل��دث، قال معايل مبارك 
الإمارات  م�صرف  حمافظ  املن�صوري 
امل�����رك�����زي: يجمع  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
الأف����راد  م��ن  متنوعة  نخبة  ه��اب��ي��ث��ون 
وجهات  يجلبون  الذين  واملتخ�ص�صني 
وتوفري  امل��ج��ال.  ه��ذا  نظر خمتلفة يف 
لل�صتفادة  لهم  امل��خ��ت��ربات  ه��ذه  مثل 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الإماراتي”  البتكار  “�صهر  من  كجزء 
ال���وزراء،  رئي�ض  م��ع مكتب  وب��ال��ت��ع��اون 
اأطلق م�صرف المارات العربية املتحدة 
امل���رك���زي احل����دث الأول م���ن ن��وع��ه يف 
الدولة وامل�صمى ب� “هابيثون” املخت�ض 
بالبتكار على م�صتوى قطاع اخلدمات 

امل�صرفية واملالية.
وي��ج��ري ه��اب��ي��ث��ون ع��ل��ى م���دى يومني 
وهما الأول والثامن من مار�ض ويهدف 
�صعادة  لرفع  مبتكرة  ط��رق  اإي��ج��اد  اإىل 
العملء يف القطاع امل�صريف واملايل من 
خ���لل ت��ع��زي��ز جت��رب��ة ال��ع��م��لء خلل 

اإجراء تعاملتهم البنكية.
العاملني  ب�����ني  ه���اب���ي���ث���ون  وي���ج���م���ع 
امل�������ص���رف���ي���ة وامل����ال����ي����ة،  يف اخل�����دم�����ات 
والطلب،  واملتعاملني،  والأكادمييني، 
من  مكثف  ب�صكل  للتعاون  والباحثني 
اإي���ج���اد ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة ملواجهة  اأج����ل 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي مت حت��دي��ده��ا يف هذا 
امل�������ص���رف �صتة  ال���ق���ط���اع. وق�����د ح�����دد 
ومناق�صتها  ت��ن��اول��ه��ا  ���ص��ي��ت��م  جم����الت 
جمال  لكل  و�صيكون  هابيثون،  خ��لل 
و�صتتناول  خم�����ص�����ض،  خم��ت��رب  م��ن��ه��ا 
توافر  التحديد،  وج��ه  على  املختربات 
البيانات وتوحيدها، الوعي بالحتيال، 

من ذكائهم ومعرفتهم كمهنيني يحفز 
احللول الإبداعية. 

واأ������ص�����اف م���ع���ال���ي���ه: ه���دف���ن���ا ه����و رفع 
م�صتوى جتربة العملء ورفع م�صتوى 
اخلدمات التي يقدمها قطاع اخلدمات 
امل��ال��ي��ة وامل�����ص��رف��ي��ة. ون��ح��ن ن��وؤم��ن اأن 
ب��ال��غ الأهمية  اأم����ر  امل�����ص��ت��م��ر  الب��ت��ك��ار 
وحت�صني  التناف�صية،  ال��ق��درة  لتحقيق 
اخلدمات  قطاع  م�صتوى  ورف��ع  الأداء، 
الإم����ارات  دول���ة  يف  وامل��ال��ي��ة  امل�صرفية 

العربية املتحدة.
هابيثون  خم���ت���ربات  ت��ط��وي��ر  مت  وق���د 
���ص��ه��ر البتكار  ك��ج��زء م��ن  الب��ت��ك��اري��ة 

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول����ة  يف 
وبرنامج ال�صعادة الوطنية الذي يهدف 
الدولة  مكانة  تعزيز  يف  امل�صاهمة  اإىل 
تطوير  وتعزيز  للبتكار  عاملي  كمركز 
الأفكار والقدرات املبتكرة وخلق ثقافة 
اإن �صهر الإبداع  ابتكار وا�صعة النطاق. 
املتحدة هو  العربية  الإم���ارات  يف دول��ة 
اأك���رب م��ه��رج��ان��ات البتكار  واح���د م��ن 
يف ال��ع��امل وي��ب��ذل ف��ي��ه ج��ه��ود موحدة 
م��ن ق��ب��ل احل��ك��وم��ة وال��ق��ط��اع اخلا�ض 
خ��ل��ق ثقافة  ل��ل��م�����ص��اع��دة يف  والأف�������راد 
وا���ص��ع��ة الن��ت�����ص��ار مل��ف��ه��وم ل��لب��ت��ك��ار يف 

الدولة.

موؤ�صرات  �صمن   - ال��ور���ص��ة  واأو���ص��ح��ت 
اأن   - ب��ال��دائ��رة  امل�صتهلك  حماية  اأداء 
طلبات  حل��ل  امل�صتغرقة  الزمنية  امل��دة 
حماية امل��ص����تهلك حققت حت�صنا بن�صبة 
حيث   2017 ال���ع���ام  خ����لل   19%
 2017 خ��لل  ي��وم   8.6 املع����دل  بلغ 
 27.7 و  ي���وم   12.7 ب��ن��ح��و  م��ق��ارن��ة 
على  و2015   2016 ع��ام��ي  يف  ي��وم 

التوايل.
 - القت�صادية  التنمية  دائ��رة  وقدمت 
اأبوظبي - يف ختام الور�صة - عددا من 
اإمكانية  وب��ح��ث  ملناق�صتها  التو�صيات 
ال�صرتاتيجيني  �صركائها  مع  تنفيذها 
اأهمها  من  ال�صرتاتيجية  م��دة  خ��لل 
والت�صغيلي  التنظيمي  الإط���ار  تطوير 
وتطوير  والأع��م��ال  امل�صتهلك  حلماية 
حماية  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ت�����ص��ري��ع��ي  الإط�������ار 
امل�����ص��ت��ه��ل��ك والأع����م����ال وت��ع��زي��ز قنوات 
الت�����ص��ال وال��ت��ن�����ص��ي��ق ال��ف��ع��ال م���ع كل 
م����ن امل�����ص��ت��ه��ل��ك واأ�����ص����ح����اب الأع����م����ال 
وحت�صني اخلدمات وت�صهيل الإجراءات 
امل�صتهلك  بحقوق  والتثقيف  والتوعية 
واأ�صحاب الأعمال وتوفري املعلومات و 
موؤ�صرات اأداء حتدد مدى جناح تطبيق 

ال�صرتاتيجية.
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�صندوق �لهلل لل�صكوك �لعاملية 
% يوزع �أرباحًا بن�صبة 3.93 

•• ابوظبي-الفجر:

لل�صكوك  “الهلل  ال��رائ��د  �صندوقه  اأرب���اح  ت��وزي��ع  ع��ن  ال��ه��لل  اأع��ل��ن م�صرف 
وقام ال�صندوق، الذي اأطلق يف �صهر مار�ض من العام 2012، بتوزيع  العاملية”. 
اأرباح بن�صبة %3.93 لكافة حاملي الوحدات امل�صجلني يف ال�صندوق حتى تاريخ 
8 فرباير 2018. ومن اجلدير بالذكر اأن �صركة توم�صون رويرتز كرمت �صندوق 
الهلل العاملي لل�صكوك يف �صبتمرب املا�صي لفوزه بجائزة �صندوق “ليرب” لعام 
2017، مميزًة ال�صندوق باأنه “اأف�صل �صندوق على مدى 3 �صنوات” يف الفئة 
اإىل توفري دخل  العاملية  العاملية. ويهدف �صندوق الهلل لل�صكوك  الإ�صلمية 
الأوراق  ال�صتثمار يف  امل��ال من خلل  راأ���ض  اإىل حتقيق منو  بالإ�صافة  منتظم، 
ال�صريعة  م��ع  املتوافقة  ال�صكوك  الثابت  ال��دخ��ل  ذات  املتنوعة  العاملية  املالية 

الإ�صلمية والتي ت�صدرها ال�صناديق ال�صيادية و�صبه ال�صيادية وال�صركات. 
اإىل  %3.93 من �صايف قيمة الأ�صول لل�صندوق ا�صتناداً  ومت توزيع ما ن�صبته 
�صايف القيمة الأولية للأ�صول والبالغة 10 دولرات للوحدة. ويعك�ض هذا الأداء 
اليقني  ع��دم  وحالة  الفائدة  �صعر  معدل  انخفا�ض  ظل  يف  لل�صندوق  الإيجابي 
اخلدمات  جمموعة  قبل  من  لل�صندوق  الإداري���ة  اخل��ربة  العاملية،  الأ���ص��واق  يف 
امل�صرفية الإ�صتثمارية يف م�صرف الهلل وامل�صت�صار ال�صتثماري “�صي. اآي. اأم. 
 CIMB-Principal( بي. برين�صيبال” املاليزية لإدارة الأ�صول الإ�صلمية
Islamic Asset Management of Malaysia(.  وتعليقاً على 
الهلل، لقد �صجل  التنفيذي مل�صرف  الرئي�ض  األيك�ض كويلو،  الإجن��از قال  هذا 
ال�صندوق عائدات تراكمية ممتازة منذ اإن�صائه يف عام 2012، ونفخر بالإعلن 
قد  ال�صندوق  ب��اأن  البالغة  �صعادتنا  عن  ونعرب  العام،  لهذا  املوزعة  الأرب���اح  عن 
منخف�ض  مبنتج  ا�صتثمارهم  ع��رب  لعملئنا  ج��ذاب��اً  ع��ائ��داً  اأخ���رى  م��رة  اأع��ط��ى 

املخاطر ن�صبياً، مما يوؤكد على التزامنا الدائم بتلبية متطلبات عملئنا.
ويوفر م�صرف الهلل حالياً ثلثة �صناديق مفتوحة مبا فيها �صندوق الهلل 
لل�صكوك العاملية. ويعترب �صندوق الهلل للأ�صهم اخلليجية اأول �صندوق يقوم 
امل�صرف باإطلقه وذلك خلل العام 2011، حيث حقق اأداًء قوياً منذ تاأ�صي�صه 
ال�صندوق عوائد جيدة من  التقلب. وحقق  �صديدة  ال�صوق  بالرغم من ظروف 
رقمني وبن�صبة بلغ %23.16 منذ تاأ�صي�صه. وح�صل �صندوق الهلل للأ�صهم 
 )Best Islamic Fund( »اخلليجية على جائزة “اأف�صل �صندوق اإ�صلمي
خلل حفل توزيع “جوائز بانكر ميدل اإي�صت للمنتجات امل�صرفية يف الإمارات 
 Banker Middle East UAE Product( 2014لعامي 2013 و
ويف �صهر يونيو من العام 2014، اأطلق م�صرف الهلل اأحدث   .)Awards
�صناديقه وهو �صندوق الهلل العاملي املتوازن، الذي يهدف اإىل توفري اإيرادات 
اأرباح  على  احل�صول  فر�صة  للم�صتثمرين  يتيح  حيث  ا�صتثماراته،  من  منتظمة 
منتظمة وحتقيق منو طويل الأجل لراأ�ض املال من خلل ال�صتثمار يف حمفظة 
عاملية متنوعة من الأ�صهم عالية العوائد والأوراق املالية ثابتة الدخل ال�صكوك 
املتوافقة مع اأحكام ال�صريعة الإ�صلمية. وقد وزع ال�صندوق هذا العام ما ن�صبته 
  .2018 ف��رباي��ر   8 ت��اري��خ  حتى  امل�صجلني  ال��وح��دات  حملة  لكل   17.78%
جهوده  م��ن  كجزء  ال��ع��ام  ه��ذا  ا�صتثمارية  منتجات  لإط���لق  امل�صرف  ويخطط 

امل�صتمرة خللق قيمة م�صافة وزيادة التنويع للعملء وامل�صتثمرين.

» �إمباور« ت�صارك يف �ملوؤمتر 
�ل�صنوي للطاقة 2018 باأمريكا

•• دبي-وام:

املوؤمتر  يف  “اإمباور”  امل��رك��زي  ال��ت��ربي��د  لأن��ظ��م��ة  الإم�����ارات  موؤ�ص�صة  ت�����ص��ارك 
ال�صنوي للطاقة 2018 الذي ت�صت�صيفه مقاطعة بالتيمور يف ولية مرييلند 
الأمريكية خلل الفرتة من 5- 9 مار�ض حتت �صعار “ م�صاركة احللول مل�صتقبل 
وذلك بالتزامن مع اجتماع جمل�ض اإدارة اجلمعية الدولية لطاقة  م�صتدام”.. 
املناطق الذي يعقد على هام�ض املوؤمتر. ويتناول املوؤمتر عدداً من املو�صوعات 
املت�صلة مبجالت الطاقة املتجددة والبيئة والتنمية امل�صتدامة وي�صلط ال�صوء 
املناطق وتخطيط  على ظاهرة الحتبا�ض احلراري واحللول الذكية يف تربيد 
البيئية  ال���ت���ح���دي���ات  واأب��������رز  امل����راف����ق 
اإ�صافة اإىل ور�ض  واأ�صلوب معاجلتها .. 
جمالت  يف  التقنية  والعرو�ض  العمل 

الطاقة املتجددة.
الرئي�ض  ���ص��ع��ف��ار  ب���ن  اأح���م���د  وي��ح�����ص��ر 
ب�صفته  الجتماع  للموؤ�ص�صة  التنفيذي 
وهو  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  يف  ع�صواً 
ك��اأول عربي منذ  ال��ذي ي�صغله  املن�صب 
 “ �صعفار  اب���ن  وق���ال    .2013 ال��ع��ام 
ت��وؤك��د اإم��ب��اور م��ن خ��لل م�صاركتها يف 
املوؤمتر واجتماع جمل�ض اإدارة اجلمعية 
ا�صرتاتيجيتها  ل���ل���ط���اق���ة  ال����دول����ي����ة 
اآخر حلول تربيد  وحر�صها على تبني 
يف  القطاع  اإليها  تو�صل  ال��ت��ي  املناطق 
العامل ل�صيما ت�صدر اإمارة دبي قائمة املدن العاملية امل�صتخدمة واملنتجة لنظم 
املجال  ه��ذا  دب��ي يف  لعر�ض جتربة  فر�صة  احل��دث  ه��ذا  يعد  اإذ  املناطق  تربيد 
النظيفة  الطاقة  ا�صتخدام  جمال  يف  العاملية  التجارب  خمتلف  على  والط��لع 

واأبرز احللول امل�صتخدمة يف تر�صيد ا�صتهلك الطاقة ».

» جمموعة جمري� « تدير م�صروع منتجع 
�لوثبة �ل�صحر�وي �جلديد يف �أبوظبي

•• دبي -وام:

وقعت جمموعة جمريا - �صركة الفنادق الفاخرة والع�صو يف “دبي القاب�صة 
اتفاقية مع �صركة اأبوظبي املتحدة لل�صيافة املحدودة لتطوير وت�صغيل   -“
“منتجع جمريا الوثبة ال�صحراوي يف اأبوظبي” والذي يتوقع اأن ي�صتقبل 

ال�صيوف بدءا من �صبتمرب 2018.
الطراز  ذي  بت�صميمه  الفاخر  ال�صحراوي  الوثبة  جمريا  منتجع  ويتميز 
�صرق  جنوب  كيلومرتا   50 بعد  على  ال�صحراء  يف  يقع  حيث   .. العربي 
الفاخر يف  ال�صيافة  اإ�صافة مهمة لقطاع  ليمثل  الوثبة  اأبوظبي مبنطقة 

اأبوظبي ودولة الإمارات.
90 غرفة  األف مرت مربع وي�صم   20 وي�صغل املنتجع م�صاحة تزيد على 
فندقية و13 فيل مع مرافق متميزة مبا فيها مطاعم لتقدمي الوجبات 
على مدار اليوم وبركة �صباحة و�صرفات علوية لتناول امل�صروبات وتالي�ض 
للموؤمترات  وم��راف��ق  الرتفيه  ب��خ��ي��ارات  جمهزا  �صحراويا  وخميما  �صبا 

والجتماعات.

وزير التغري املناخي والبيئة يفتتح املزرعة املائية الراأ�شية الأوىل يف منطقة اخلليج 

�لزيودي: �لبتكار و�لتقنيات �حلديثة تعزز من ��صتد�مة �لقطاع �لزر�عي وتخف�ش كلفته �لإنتاجية

»�ينوك« متنح عقد �لهند�صة و�مل�صرتيات و�لبناء خلط �أنابيب وقود �لطائر�ت �إىل مطار �آل مكتوم

مب�شاركة ممثلني عن وزارات الطاقة الإقليمية وكربى �شركات الطاقة يف العامل

دبي ت�صت�صيف �لقمة �لعاملية �لأوىل للطاقة �لذكية
•• دبي-الفجر: 

الأوىل  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  دب���ي  ت�صت�صيف 
مركز  يف   )GSES( ال��ذك��ي��ة  للطاقة 
6 مار�ض،  ب��ت��اري��خ  ال��ع��امل��ي  امل����ايل  دب���ي 
من  كوكبة  مظلتها  حت��ت  جتمع  وال��ت��ي 
الإقليميني  ال��ق��رار  و���ص��ّن��اع  امل�����ص��وؤول��ني 
ال�����رواد يف جمالت  وال��ع��امل��ي��ني، واأب�����رز 

الطاقة والف�صاء والتكنولوجيا.
و�صت�صهد القمة الريادية - التي ت�صتمر 
على مدى 3 اأيام- م�صاركة ما يزيد عن 
امل�صتوى،  رفيعي  املتحدثني  م��ن   110
وتت�صمن  م����وف����داً،   700 م���ن  واأك�����ر 
تفاعلية  ج��ل�����ص��ة   100 ع��ل��ى  ي��رب��و  م���ا 
احلا�صرون  ف��ي��ه��ا  وي��ن��اق�����ض  ي�صتك�صف 
واملفاهيم  التكنولوجية  امل�صتجدات  اآخر 
اجلديدة التي من �صاأنها اإحداث حتولت 
جذرية يف اأمناط العي�ض والعمل؛ حيث 
املرموقني يف  املتحدثني  تت�صمن قائمة 
�صخ�صيات  امل�صبوقة  غري  الفعالية  هذه 
وتنفيذ  ت��ط��وي��ر  ع���ن  م�����ص��وؤول��ة  ب������ارزة 

ال�صرتاتيجيات امل�صتقبلية.
و�صيفتتح ممثل وزارة الطاقة الإماراتية 
القمة  م���ن  الأوىل  ال�������دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ال��ذك��ي��ة ب��اإل��ق��اء كلمة 
حتقيق  ال��ط��اق��ة:  “حالة  ع��ن��وان  حت��ت 

•• دبي-وام:

�صركة  عرب  “اينوك”  منحت جمموعة 
هورايزون للتخزين املحدودة التابعة لها 
عقد  دب��ي  يف  الهند�صية”  “البنا  �صركة 
 »EPC« والبناء  وامل�صرتيات  الهند�صة 

خلط اأنابيب لوقود الطائرات.
و���ص��ي��ب��ل��غ ط���ول خ���ط الأن���اب���ي���ب 16.2 
التخزين  م���راف���ق  وي���رب���ط  ك��ي��ل��وم��رت 
التابعة للمجموعة يف جبل علي مبطار 
اآل مكتوم الدويل “دبي وورلد �صنرتال” 

يف دبي اجلنوب.
ا�صتكماله  يتوقع  الذي  امل�صروع  و�صيبداأ 
خلل 24 �صهرا حيز الت�صغيل يف الربع 
مع  ب��ال��ت��زام��ن   2020 ع���ام  م��ن  الأول 

معر�ض اإك�صبو 2020 دبي.
 2000 �صينقل اخلط  ا�صتكماله  ولدى 
م���رت م��ك��ع��ب م���ن وق�����ود ال���ط���ائ���رات يف 
ال�صاعة اإىل املطار الذي يتوقع اأن ي�صبح 
الأكرب على م�صتوى العامل واأن ي�صتقبل 
“اإك�صبو”  زوار  م���ن  ال���ك���ربى  احل�����ص��ة 

القادمني من خمتلف اأنحاء العامل.
اأن  ال�����دويل  اآل م��ك��ت��وم  مل��ط��ار  وي��ت��وق��ع 
العامل  اأك��رب مطار على م�صتوى  ي�صبح 
بف�صل طاقته ال�صتيعابية ال�صنوية التي 

التوازن يف النمو بالعتماد على الطاقة 
املزايا  تعزيز  بهدف  وامل�صتدامة  الذكية 
والتي  الطويل”،  املدى  على  التناف�صية 
الإقليمي  ال���دور  على  ال�صوء  �صت�صلط 
العربية  الإم���������ارات  ل���دول���ة  ال����ري����ادي 
امل���ت���ح���دة يف احل�����َد م���ن الع���ت���م���اد على 
الوقود الأحفوري والنتقال اإىل م�صادر 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ن��وع��ة الأك����ر ذك����اء، وذلك 
املناخي  التغري  تاأثريات  بهدف مكافحة 
على  املتزايد  الطلب  تلبية  موا�صلة  مع 

الطاقة بحكم التزايد ال�صكاين.
وت�صري اأح��دث الأرق��ام يف تقرير “حالة 
اإىل   2017 لعام  الإم��ارات��ي  الطاقة” 
ا�صرتاتيجية  اإط���ار  ويف   - ال��دول��ة  �صعي 
 -2050 النظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  الإم������ارات 
احتياجها  اإج��م��ايل  م��ن   44% لتوليد 
املتجددة،  املوارد  بالعتماد على  للطاقة 
الطاقة  من  و6%  ال��غ��از،  من  و38% 
الوقود  م���ن  ف��ق��ط  و12%  ال���ن���ووي���ة، 

الأحفوري بحلول عام 2050.

على  “احلفاظ  ف��اإن  التقرير،  وبح�صب 
وال�صلمة  امل�صتدام  القت�صادي  النمو 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة لأج����ي����ال ال���غ���د ي��ع��ت��رب من 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  اأه�����داف  اأه����م 
املتحدة، وهو ما يلعب البتكار فيه دوراً 
ي��ج��در مبختلف اجلهات  ل��ذا  حم��وري��اً، 
من القطاعني العام واخلا�ض اأن توحد 
جهودها للحفاظ على التوازن الهام بني 
والجتماعية.  القت�صادية  التنميتني 
وحت��ق��ق دول��ت��ن��ا ت��ق��دم��اً م��ل��م��و���ص��اً على 
ه����ذا ال�����ص��ع��ي��د ب��ف�����ص��ل ح��ر���ص��ه��ا على 
اعتماد م�صادر الطاقة املتنوعة ودعمها 
للم�صاريع املبتكرة«. وقال معايل د.را�صد 
ك���ه���رب���اء ومياه  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������ض  ال���ل���ي���م، 
�صيلقي  وال��ذي   ،)SEWA( ال�صارقة 
كلمة خلل اليوم الأول من القمة: “اإن 
اأكر  م�صتقبل  ببناء  ال��را���ص��خ  التزامنا 
وا�صحاً  يتجلى  ل��ب��لدن��ا  ون��ظ��اف��ة  ذك���اء 
�صمن  املتنوعة  وامل�����ص��اري��ع  امل���ب���ادرات  يف 
جمايل الطاقة املتجددة والنظيفة التي 

العربية  الإم��ارات  دولة  تنفذها حكومة 
املتحدة وخمتلف اجلهات احلكومية، مبا 
“ويرت�صخ هذا  فيها هيئتنا«.  واأ�صاف: 
قادتنا  التزام  اأك��رب عرب  ب�صكل  احلر�ض 
من  وبالتايل  للمناخ،  باري�ض  باتفاقية 
الطبيعي اأن يتم اختيار الإمارات موقعاً 
القدر  ه��ذا  على  عاملي  لقاء  ل�صت�صافة 
من الأهمية«. و�صي�صارك م�صوؤولون من 
وزارات الطاقة الإقليمية يف ندوة حوارية 
تقام يف اليوم الأول حتت ا�صم “الريادة 
ت�صريع  ال��ذك��ي��ة:  الطاقة  يف  الإقليمية 
الذكية عرب  الطاقة  اإىل  العاملية  النقلة 
كما تنطوي اأجندة  اإ�صلح ال�صيا�صات”. 
ب��اأي��ام��ه��ا ال��ث��لث��ة ع��ل��ى جل�صات  ال��ق��م��ة 
حوارية خم�ص�صة لدول حمددة بعينها، 
والتحديات  ال��ف��ر���ض  ا���ص��ت��ك�����ص��اف  م���ع 
و�صبل تطوير منهجيات لتعزيز الطاقة 
املتجددة مبا ين�صجم مع برامج الطاقة 
اأو�صطية  ���ص��رق  دول  �صبع  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
والبحرين  وال�����ص��ع��ودي��ة  الإم������ارات  ه��ي 

و16  م�صافر  م��ل��ي��ون   220 �صتتجاوز 
مليون طن من ال�صحن.

الفل�صي  ح��م��ي��د  ���ص��ي��ف  ���ص��ع��ادة  وق�����ال 
“اينوك”  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض 
اأبرز  امل�����ص��روع ميثل واح���دا م��ن  اأن ه��ذا 
ال�صرتاتيجية  التحتية  البنية  م�صاريع 

التي تعد رافدا حقيقيا للروؤى التنموية 
مهما  ج���زءا  وي�صكل  دب��ي  يف  الطموحة 
ل�صت�صافة  املتوا�صلة  ال�صتعدادات  من 
لأن  نظرا  دب��ي   2020 اإك�صبو  معر�ض 
املطار �صيتحول اإىل مركز عاملي للطريان 
يف  املتميز  ال�صرتاتيجي  موقعه  بف�صل 

قلب دبي اجلنوب املحور اجلديد لقطاع 
الطريان واخلدمات اللوج�صتية.

اعتماد  ع��ل��ى  “اينوك”  ح��ر���ض  واأك�����د 
اأف�صل املعايري يف جمال خدمات تزويد 
الكبري من  العدد  لهذا  الطائرات  وق��ود 
العاملة يف  ال��دول��ي��ة  ال��ط��ريان  ���ص��رك��ات 

و�صلطنة عمان والأردن وم�صر والكويت. 
م�صاركة  اجل���ل�������ص���ات  ه�����ذه  و���ص��ت�����ص��ه��د 
�صخ�صيات رفيعة امل�صتوى مثل ال�صيخة 
الوكيلة  ال�����ص��ام�����ص��ي،  حم��م��د  ف��اط��م��ة 
ال��ك��ه��رب��اء وم�صتقبل  ل�����ص��وؤون  امل�����ص��اع��دة 
الإماراتية؛  ال��ط��اق��ة  وزارة  يف  ال��ط��اق��ة 
م�صاعد  �صربا،  جربيل  زي��اد  واملهند�ض 
الأم���ني ال��ع��ام ل����وزارة ال��ط��اق��ة والروة 
الدعيجي،  اإي���اد  ود.  الأردن��ي��ة؛  املعدنية 
املعلومات  تقنية  ع��ام  وم��دي��ر  امل�صت�صار 
وال���زراع���ة  وامل���ي���اه  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  ل����دى 
ال�������ص���ع���ودي���ة؛ وت����ام����ر ف���ري���د ح���ج���ازي، 
الكهرباء  وزارة  يف  التقني  املكتب  مدير 
�صهيلة  واملهند�صة  امل�����ص��ري��ة؛  وال��ط��اق��ة 
معريف، مديرة اإدارة الدرا�صات والبحوث 
الكويتية.  وامل��ي��اه  الكهرباء  وزارة  ل��دى 
برنامج  م���دي���ر  دون����ي����ل،  راي�������ان  وق������ال 
“تلعب  الذكية:  للطاقة  العاملية  القمة 
ب�صكل  دوره��ا  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ا�صرتاتيجيات  يف  اإقليمية  كرائدة  رائ��ع 
روؤاها  م��ن  منطلقًة  النظيفة،  ال��ط��اق��ة 
الطموحة يف هذا املجال، وهو ما يجعلها 
املوقع النموذجي ل�صت�صافة هذه القمة 
التي  امل��وا���ص��ي��ع  خمتلف  �صتغطي  ال��ت��ي 
تهم قطاع الطاقة واحللول التي تدعمه 
اإىل الطاقة الذكية. حتظى  يف النتقال 
القمة بدعم اإقليمي من اأعلى امل�صتويات، 
اأب��رز لعبي  اأع��ني  اأهميتها يف  ما يعك�ض 
القطاع يف املنطقة«. وجتدر الإ�صارة اإىل 
ال�صرق  معر�ض  م��ع  ت��رتاف��ق  القمة  اأن 
الذي   )MEE( ل��ل��ك��ه��رب��اء  الأو����ص���ط 
ت��ن��ظ��م��ه اإن���ف���ورم���ا ل��ل��م��ع��ار���ض، وال����ذي 
ذات  �صنوية  اإقليمية  فعالية  اأه��م  يعترب 
ويقام  ال��ط��اق��ة،  ق��ط��اع  يف  دويل  ط��اب��ع 
حت���ت رع���اي���ة ك��رمي��ة م���ن ���ص��م��و ال�صيخ 
اآل مكتوم،  را���ص��د  ب��ن  ب��ن حممد  مكتوم 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب����ي، وت�����ص��ت�����ص��ي��ف��ه وزارة 
الطاقة الإماراتية. وت�صارك يف معر�ض 
اأكر   2018 ال�صرق الأو�صط للكهرباء 
دول��ة، مع   66 �صركة من   1،615 من 

ا�صتماله على اأجنحة ل�24 دولة.

املطار. واأ�صاف اأن منح عقد اإن�صاء خط 
الأن��اب��ي��ب ي��وؤك��د ال��ت��زام اي��ن��وك الرا�صخ 
اإمارة  القت�صادي يف  النمو  بدفع عجلة 
للدور  الإم����ارات ككل نظرا  دب��ي ودول���ة 
ال���ذي �صيلعبه ه���ذا اخل���ط يف  امل��ح��وري 
ت�صهيل تلبية الطلب املتنامي على وقود 

الطائرات.
حممد  اأح��م��د  �صعيد  اأع���رب  جانبه  م��ن 
البنا  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  البنا  �صالح 
الهند�صية عن فخره بالثقة التي اأولتها 
هذا  الهند�صية  البنا  مبنح  لهم  اي��ن��وك 
العقد والتي تاأتي تاأكيدا على اإمكانياتنا 
يف قطاع اإن�صاء خطوط الأنابيب يف دولة 
الأنابيب  خط  تزويد  و�صيتم  الإم���ارات. 
وقود  على  الطلب  بتلبية  �صيقوم  ال��ذي 
ال��ط��ائ��رات يف م���ط���ارات دب���ي ح��ت��ى عام 
2050 باأحدث مزايا ال�صلمة املتطورة 
مثل نظام الك�صف عن الت�صرب والتحكم 
اجلودة  و�صبط  بالكامل  الأوتوماتيكي 

والكثري غريها.
وتتوىل اينوك يف الوقت الراهن تزويد 
مطار دبي الدويل بوقود الطائرات عرب 
كيلومرتا   58 طوله  يبلغ  اأنابيب  خط 
 141500 التخزينية  ق��درت��ه  وت��ب��ل��غ 

مرت مكعب.

ال�صغرية باأنواعها، والتي ت�صيف نكهات 
الرئي�صية،  والأطباق  لل�صلطات،  مميزة 
وال�����ص��ورب��ات. وت�صم  وال�����ص��ان��دوي��ت�����ص��ات 
اخل�صراوات اجلرجري، والكيل، والفجل، 
وامللفوف الأحمر، والريحان، واخلردل، 
والتي تزخر جميعها مب�صادات للأك�صدة 
ومواد غنية باملغذيات.  وجديراً بالذكر 
اأن مفهوم الزراعة املائية الراأ�صية والذي 
الذي تنتهجه مزرعة بادية يتما�صى مع 
روؤية الإمارات 2021، من خلل اإر�صاء 
ا�صتهلك  وت��ق��ن��ني  م�����ص��ت��دام  م�صتقبل 
املتكاملة  امل��ن��ظ��وم��ة  وت�����ص��ت��خ��دم  امل���ي���اه. 
اأقل  كميات  ب��ادي��ة  م���زارع  طّورتها  التي 
من املياه بن�صبة %90 مقارنة بحقول 
اإعادة  تعمل على  كما  املفتوحة،  الزراعة 
تكرير املياه التي ت�صتخدمها. وتت�صّدى 
الكربونية  ل��ل��ب�����ص��م��ة  ك���ذل���ك  امل����زرع����ة 
ل���لأغ���ذي���ة امل�������ص���ت���وردة ال���ت���ي ت��ق��ط��ع ما 
اإىل  ت�صل  لكي  ميل   3،000 متو�صطة 

املطاعم يف دبي.

•• دبي-الفجر:

اأحمد  ب��ن  ث��اين  الدكتور  معايل  افتتح   
والبيئة  املناخي  التغري  وزي��ر  ال��زي��ودي، 
بتكنولوجيا  العاملة  “بادية”  م��زرع��ة 
دبي،  اإم���ارة  يف  الراأ�صية  املائية  ال��زراع��ة 
يف  املطبقة  احل��دي��ث��ة  التقنيات  وت��ف��ق��د 
املزرعة والتي تعد الأوىل من نوعها على 
م�صتوى دول جمل�ض التعاون اخلليجي.

مفهوم  حت���ق���ي���ق  اأن  م���ع���ال���ي���ه:  واك�������د 
ال�صتدامة يعد الهدف الرئي�صي لروؤية 
المارات 2021 يف خمتلف القطاعات، 
وتعزيز  دع����م  ع��ل��ى  وي��ع��ت��م��د حت��ق��ي��ق��ه 
ل�صمان  امل����ج����الت  ك���اف���ة  يف  الب���ت���ك���ار 
ل��ل��م��وارد الطبيعة  الأم��ث��ل  ال���ص��ت��ه��لك 

وحتقيق ا�صتمراريتها.
والتنوع  ال��زراع��ة  قطاع  ويعد  واأ���ص��اف: 
الغذائي من اأهم القطاعات التي تعتمد 
التكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف  الب��ت��ك��ار  ع��ل��ى 
و�صمان  تنميته  يف  احل��دي��ث��ة  والآل���ي���ات 

ا���ص��ت��دام��ت��ه، ل���ذا ت��دع��م ال������وزارة �صمن 
ريادة  لتحقيق  وروؤيتها  ا�صرتاتيجيتها 
اجلهود  ك��اف��ة  م�صتدامة  لتنمية  بيئية 
�صراكتها  وتعزز  املجال،  هذا  يف  املبذولة 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض لإب������راز الفر�ض  م���ع 

ال�صتثمارية املتاحة.
والتقنيات  الب��ت��ك��ار  دع���م  اأن  واأو����ص���ح 
التكيف  اإح���داث  على  ال��ق��ادرة  احلديثة 
التغري  م��ع  ال��زراع��ي  للقطاع  وال��ت��اأق��ل��م 
ا���ص��ت��دام��ت��ه وحتقيق  امل��ن��اخ��ي، و���ص��م��ان 
الأم��������ن ال����غ����ذائ����ي، ي�����ص��ك��ل اأح������د اأه����م 
القمة  م��ن  ال���دورة اخلام�صة  خم��رج��ات 

العاملية للحكومات 2017.
املائية  ال���زراع���ة  ح��ل��ول  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
الراأ�صية تاأتي �صمن اأهم هذه البتكارات 
الزراعي  ال��ق��ط��اع  ال��داع��م��ة ل���ص��ت��دام��ة 
وحت���ق���ي���ق الأم�������ن وال���ت���ن���وع ال���غ���ذائ���ي، 
لقدرتها على تعزيز الإنتاجية الزراعية 
وخف�ض كلفتها، ويظهر هذا يف امل�صتوى 
ال��ذي و�صلت اإل��ي��ة م��زرع��ة ب��ادي��ة كونها 

منطقة  يف  نوعها  م��ن  الأوىل  التجربة 
هذا  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول 
ق�صرية  فرتة  خلل  الزراعة  من  النوع 
منذ بدء عملها خلل الربع الأخري من 

العام املا�صي.
واأ����ص���اد م��ع��ال��ي��ه ب��ال��ن��ج��اح ال���ذي حتققه 
املزرعة، لفتا اإىل ان قدرة هذا النوع من 
امل�صاريع على النجاح دليل هام على كون 

دولة المارات حا�صنة رائدة للبتكار.
اإنتاجها  ب��داأت  قد  بادية  مزرعة  وكانت 
يف دي�صمرب 2017، مع خطط طموحة 
املنطقة  يف  اخل�صراء”  “الثورة  لريادة 
بطرق زراعية متطّورة ومبتكرة تعّزز من 
ظروف النمو �صمن بيئة متكاملة متتاز 
بتقنيات دقيقة للتحكم. وباعتماد اأحدث 
تقنيات الزراعة املائية، واأ�صاليب الزراعة 
اخل�صراوات  امل���زرع���ة  ُت��ن��ت��ج  ال��راأ���ص��ي��ة، 
املبيدات  من  واخلالية  املغذية  الع�صبية 
دون احلاجة لأ�صعة ال�صم�ض، اأو الرتبة، 

اأو املواد الكيميائية.

ومن جانبه، قال عمر اجلندي، املوؤ�ص�ض 
قمنا  بادية:  مل��زارع  التنفيذي  والرئي�ض 
بتاأ�صي�ض مزارع بادية يف الإمارات بروؤية 
للغذاء،  م�صتدام  ح��ل  ت��وف��ري  يف  تتمّثل 
وم���ن اأج����ل احل���د م���ن اع��ت��م��اد املنطقة 
ع��ل��ى ال���ص��ت��رياد. ول��ط��امل��ا ك��ان��ت تنمية 
ت�����ص��ّك��ل حتدياً  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل��ح��ا���ص��ي��ل 
هنا  م��ن  ال�صديد،  امل��ن��اخ  ب�صبب  حقيقياً 
وقابًل  ب��ادي��ة ح��ًل عملياً  م���زارع  ت��ق��دم 
زراعة  على  ذل��ك  يقت�صر  ول  للتطبيق. 
وت��ن��م��ي��ة اخل�����ص��راوات ال��ط��ازج��ة بدون 
نقوم  لكننا  كيميائية،  م��واد  اأو  مبيدات 
للبيئة،  ال�صديقة  الطرق  باأكر  بذلك 
املياه التي  وبا�صتخدام احلد الأدنى من 
ُي��ع��اد ت��ك��ري��ره��ا. وه��ك��ذا، ن��رد ج���زءاً من 
املوجة  ون�صتهل  الإم���ارات،  اإىل  اجلميل 
موطن   - دب����ي  يف  ل���ل���زراع���ة  اجل����دي����دة 

البتكار والإبداع.
اخل�ض  من  �صامًل  طيفاً  املزرعة  وُتنتج 
و�صتلت اخل�صراوات والأوراق الع�صبية 



23

املال والأعمال
االثنني   5   مارس    2018  م   -   العـدد  12266  

Monday   5   March   2018  -  Issue No   12266

حو�يل 3 مليار�ت درهم �إير�د�ت 
»تعاونية �لحتاد« خلل 2017 

•• دبي-وام:

 2.923 قيمتها  بلغت  اإي���رادات   2017 العام  الحت��اد خلل  تعاونية  حققت 
مليار درهم والتي تعد الأكرب منذ اإن�صائها. واأعلن �صعادة خالد حميد بن ذيبان 
من  امل�صاهمني  حقوق  ارتفاع  الحت��اد  لتعاونية  التنفيذي  الرئي�ض  الفل�صي 
 19% 2.511 مليار درهم بن�صبة زيادة مقدارها  2.150 مليار درهم اإىل 
واأ�صار اإىل اأن عدد الأ�صر امل�صاهمة يف تعاونية الحتاد  باملقارنة مع عام 2016. 
 10 اأ�صرة م�صاهمة بزيادة مقدارها  األف   31 اأ�صرة اإىل  األف   28 ارتفعت من 
% باملقارنة مع عام 2016 .. موؤكدا اأن النتائج التي حققتها التعاونية العام 
املا�صي تظهر الأداء القوي للتعاونية اإىل جانب منو الت�صغيل الثابت الذي اأدى 
لزيادة الإي��رادات باملقارنة مع الأعوام ال�صابقة مما يعزز من قوة املركز املايل 
الحتاد  تعاونية  اأن  واأ�صاف  والتطور.  التو�صع  على  قدراتها  ومن  للتعاونية 
تنفذ خطط تو�صع وانت�صار ا�صرتاتيجية مدرو�صة ذات اأ�ص�ض �صلبة لل�صتمرار 
الأ�صاليب  م��ن  ال��ع��دي��د  تنتهج  ح��ي��ث  والأرب�����اح  الإي������رادات  يف  من��و  حتقيق  يف 
ال�صتثمارية لتحقيق اأهدافها من ناحية النمو والتو�صع حيث اأنها ت�صتثمر من 
خلل البناء اأو ا�صتئجار امل�صاحات التجارية يف مبان مملوكة للغري اأو ا�صتئجار 
مبان متكاملة عن طريق مطورين معتمدين لغر�ض ا�صتخدامها ل�صتحداث 
امل�صاهم  اإم��ارة دبي مبا ي�صب مب�صلحة  ف��روع جديدة لتغطية جميع مناطق 
تناف�صية  باأ�صعار  واأف�صلها  املنتجات  اأجود  وامل�صتهلك مع احلر�ض على توفري 

لتحقيق اأعلى م�صتويات الفائدة لهم وال�صعادة للمجتمع ب�صكل عام.
اجتماعيا  اأع�صائها  لتح�صني حال  اأن�صئت  الحت��اد  تعاونية  اأن  الفل�صي  واأك��د 
املمار�صات  اأف�صل  باإتباع  وذل��ك  عملها  منطقة  يف  املجتمع  وخدمة  واقت�صاديا 
العاملية يف جمال جتارة التجزئة حيث تعترب تعاونية الحتاد اأكرب التعاونيات 
ال�صتهلكية على م�صتوى الدولة بفروعها البالغة 13 فرعا ومتتلك مركزي 
“كووب  م�صمى  حتت  الأوىل  متاجر  �صل�صلتي  ا�صتحداثها  اإىل  اإ�صافة  ت�صوق 
الأوىل من  الوقفية وتعترب   ”1 ان  “فري�ض  والثانية حتت م�صمى   »coop
نوعها على م�صتوى العامل وال�صل�صلة الأخرى متثل مفهوما جديدا للت�صوق كما 
اأنها اأول تعاونية ا�صتهلكية يف ال�صرق الأو�صط اأدرجت مفهوم الت�صوق الذكي 
يف عدد من فروعها. واأ�صاف اأن تعاونية الحتاد اأ�صهمت بتخفي�ض الأعباء عن 
امل�صتهلكني بن�صبة %50 وباإجمايل 90 مليون درهم خلل عام 2017 حيث 

نفذت 49 حملة ترويجية على 70 األف �صلعة خلل العام املا�صي.
م�صريا اإىل اأن ذلك نابع من م�صوؤوليتها جتاه املجتمع وح�صها الوطني .. موؤكدا 
وتخفي�صها  الأ�صعار  ا�صتقرار  يف  مبا�صر  ب�صكل  ت�صهم  اخل�صومات  حملت  اأن 
بجانب تهيئة بيئة بيع بالتجزئة �صحية قائمة على التناف�ض وعدم الحتكار 

مما يوفر منتجات عالية اجلودة باأ�صعار تناف�صية.

�صقر لتنمية �مل�صاريع بر�أ�ش �خليمة  تدعم برنامج �مل�صرتيات
•• را�س اخليمة – الفجر

ب�����ن �صقر  ����ص���ع���ود  م���وؤ����ص�������ص���ة  ن���ظ���م���ت 
اأف�صل  ملتقى  ال�صباب  م�صاريع  لتنمية 
برنامج  اأع���������ص����اء  ل����دع����م  امل����م����ار�����ص����ات 
امل�صرتيات احلكومية، بهدف ال�صعي اإىل 
زيادة ن�صبة م�صاهمة ال�صركات ال�صغرية 
الإجمايل،  املحلي  الناجت  يف  واملتو�صطة 
وامل�صاهمة يف رفع موؤ�صر �صهولة ممار�صة 
الأع���م���ال ب��ال��دول��ة، وامل�����ص��اه��م��ة يف رفع 
درجة الإم��ارات يف املوؤ�صر العاملي لريادة 
الأع���م���ال وال��ت��ن��م��ي��ة مت��ا���ص��ي��ا م���ع روؤي���ة 

الإمارات 2021.
ال���ذي ج��اء حت��ت رعاية   امللتقى  وت��ن��اول 
حم��م��د ع��ل��ي م�����ص��ب��ح ال��ن��ع��ي��م��ي، رئي�ض 
اإدارة غرفة راأ�ض اخليمة جل�صة  جمل�ض 
���ص��ع��ادة يو�صف  م��ن  ك��ل  ح���واري���ة �صمت 
ملوؤ�ص�صة  العليا  اللجنة  رئي�ض  ا�صماعيل، 
�صعود بن �صقر لتنمية م�صاريع ال�صباب، 
وع�صو جمل�ض اإدارة غرفة راأ�ض اخليمة، 
ال�صايب  الرحمن  عبد  الدكتور  و�صعادة 
التنمية  دائ�������رة  ع�����ام  م���دي���ر  ال���ن���ق���ب���ي، 
ب���راأ����ض اخل��ي��م��ة، ومنذر  الق��ت�����ص��ادي��ة 
راأ�ض  بلدية  دائ���رة  ع��ام  مدير  �صكر،  ب��ن 
اخليمة، وعمر عفيف الري�صاين، م�صاعد 
واملحا�صبية  املالية  لل�صوؤون  العام  املدير 
اخليمة،  براأ�ض  املالية  بدائرة  والإداري��ة 
م�صاعد  ليلة،  اأب��و  علي  �صلطان  �صعود  و 
بالديوان  املواطنني  �صوؤون  اإدارة  مدير 
علي  �صعود  و  اخليمة،  ب��راأ���ض  الأم���ريي 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي،  م�����ص��ب��ح 
اخلليج  ال��ت��ج��اري��ة مب�����ص��ن��ع  ل��ل�����ص��وؤون 
ال���دوائ���ي���ة ج��ل��ف��ار، و عماد  ل��ل�����ص��ن��اع��ات 

اأحمد من بنك راأ�ض اخليمة.
رئي�ض  ا�صماعيل،  يو�صف  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
�صقر  ب��ن  �صعود  ملوؤ�ص�صة  العليا  اللجنة 
برنامج  اإن  ال�����ص��ب��اب  م�����ص��اري��ع  لتنمية 
لفتا  دعما  لق��ى  احلكومية  امل�صرتيات 
م���ن امل�������ص���وؤول���ني واأ����ص���ح���اب ال����ق����رار يف 
اخليمة  راأ�����ض  وج��ه��ات  ه��ي��ئ��ات  خمتلف 
احلكومية وغري احلكومية، ومن خلل 
من  ن�صبة  تخ�صي�ض  مت  الربنامج  ه��ذا 
واخلدمات  الب�صائع  م��ن  م�صرتياتهم 
امل�صاريع  ل�����ص��ال��ح  ال�����ص��ن��وي��ة  وال���ع���ق���ود 

اأع�صاء املوؤ�ص�صة. 
برنامج  اأن  ا�صماعيل،  يو�صف  واأ���ص��اف 
امل�صرتيات احلكومية فتح الباب لأع�صاء 

لأعمالهم  امل��ب��ا���ص��ر  ل��ل��رتوي��ج  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
الثقة  ومنحهم  الداعمة،  اجلهات  لدى 
بينهم  املناف�صة  روح  وب���ث  وامل�����ص��وؤول��ي��ة 
الأع�صاء  ليقدم  اخلا�ض،  القطاع  وبني 
ويحظوا  اخ��ت��لف��ه��ا  ع��ل��ى  خ��دم��ات��ه��م 
وبذلك مت منحهم  املعرو�صة،  بالفر�ض 
للمناف�صة �صمن �صوابط   ثمينة  فر�صة 
وا����ص���رتاط���ات حت��ك��م ال��ع��م��ل وف���ق اأعلى 

املعايري وموا�صفات اجلودة.
واأ�صاف يو�صف ا�صماعيل اإن التن�صيق بني 
ومنتجات  الداعمة  اجلهات  احتياجات 
وخدمات الأع�صاء م�صتمر، كما نعمل يف 
الأع�صاء  امل�صاريع  تطوير  على  املوؤ�ص�صة 
والرت����ق����اء ب��ه��ا اإىل م�����ص��ت��وى ع���ال من 
اجلودة ، واليوم نعمل على توفري بوابة 
امل��وردي��ن من  واح��دة جلميع  اإلكرتونية 

على  ون��رك��ز  املوؤ�ص�صة،  اأع�صاء  امل�صاريع 
العديد من  التي ميزت  املبتكرة  الأفكار 
اأو  الفكرة  م�صتوى  على  �صواء  امل�صاريع 
لتحظى مبزيد من  املنتج  على م�صتوى 

الدعم من امل�صوؤولني واأ�صحاب القرار.
مدير  ال��ك��ي��ب��ايل  م�صبح  م���رمي  وق��ال��ت 
موؤ�ص�صة �صعود بن �صقر لتنمية م�صاريع 
ال�صباب اإن املوؤ�ص�صة ت�صتلهم روؤية قيادتنا 
احلكيمة وتوجيهاتها ال�صديدة يف تنفيذ 
رواد  لقدرات  الداعمة  ال�صرتاتيجيات 
الأع���م���ال الإم��ارات��ي��ني م��ن اأج���ل تعزيز 
البيئة الداعمة واملحفزة لتاأ�صي�ض ومنو 
ال�صغرية  ال�����ص��رك��ات  ق��ط��اع  وا���ص��ت��دام��ة 
تناف�صيته  م�صتوى  ورف���ع  وامل��ت��و���ص��ط��ة، 
النمو  ل���ت���ع���زي���ز  م���ه���م���اً  راف��������دا  ك����ون����ه 
عجلة  ودف��ع  النفطي،  غري  القت�صادي 

التحول اإىل اقت�صاد املعرفة امل�صتند اإىل 
البتكار وفقا لروؤية المارات 2021.

حزمة  توفر  املوؤ�ص�صة  اإن  مرمي  واأتبعت 
املتكاملة  وال��ت�����ص��ه��ي��لت  اخل���دم���ات  م��ن 
ال�صغرية  ب���امل�������ص���اري���ع  ت���رت���ق���ي  ال����ت����ي 
الماراتي  ال�صباب  وت�صجع  واملتو�صطة 
القت�صاد،  وتنويع  الأع��م��ال  ري���ادة  على 
ت��ث��م��ر لول  اأن  ل��ه��ذه اجل���ه���ود  وم���اك���ان 
ت�����ص��اف��ر اجل���ه���ود م���ع ج��م��ي��ع اجلهات 
ال��ف��اع��ل��ة يف ه���ذا امل���ج���ال ل��ت��ذل��ي��ل كافة 
الذي  ال�صباب  ه���وؤلء  اأم���ام  ال�صعوبات 
مب�صاريعهم  الأع�����م�����ال  ع�����امل  دخ����ل����وا 
ال�صغرية ويبحثون عن الدعم والفر�ض 
ومن هنا جاءت احلاجة لطلق برنامج 
امل�����ص��رتي��ات احل��ك��وم��ي��ة ك��م��ب��ادرة لدعم 
امل�صاريع  اأ�صحاب  من  املوؤ�ص�صة  اأع�صاء 

وتطويرها.  اأعمالهم  لتنمية  املثابرين 
اأهمية ال�صراكة التي  واأكدت مرمي على 
الداعمة  اجل��ه��ات  م��ع  املوؤ�ص�صة  توليها 
الأع����م����ال  رواد  مب�������ص���اري���ع  ل����لرت����ق����اء 
متكاملة  ح���ل���ول  واب���ت���ك���ار  امل��واط��ن��ي��ني 
املعوقات يف  لتطوير منتجاتهم وجت��اوز 
حيث  بالتناف�صية،  يتميز  مفتوح  �صوق 
واملتو�صطة  ال�����ص��غ��رية  امل�����ص��روع��ات  ت��ع��د 
الهيكل  ي��دع��م  ال���ذي  الق��ت�����ص��اد  ع�صب 

الإنتاجي العام.
اإب����رام  اأن����ه مت  اإىل  ال��ك��ي��ب��ايل  واأ�����ص����ارت 
وال�صراكات  الت��ف��اق��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع ع���دد م���ن اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ص���ة، ل��دع��م اأه����داف 
لتحقيق  ال����ربن����ام����ج  ه�����ذا  وت����وج����ه����ات 
والت�صهيلت  ال�صتفادة  م��ن  ق��در  اأك��رب 
كموردين  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأع�����ص��اء  وت�صجيل 
لدى هذه اجلهات، المر الذي يعزز من 
قدراتهم ومراكزهم بو�صفهم م�صاهمني 

رئي�صيني يف الناجت الوطني.  
اإبراهيم  احل��ل��ي��م  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  وق����دم 
التنمية  ب��دائ��رة  الق��ت�����ص��ادي  امل�صت�صار 
راأ�ض اخليمة ورقة عمل  القت�صادية يف 
اأفاد فيها باأن امل�صرتيات احلكومية على 
%15 من  نحو  ت�صكل  العاملي  امل�صتوى 
ق��ي��م��ة ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل، وهي 
ل��ن��م��و القطاع  اأ���ص��ا���ص��ي  ت�����ص��ك��ل م�����ص��در 
ال���ت���ع���اون  جم���ل�������ض  دول  يف  اخل�����ا������ض 

اخلليجي.
واأ�صاف عبد احلليم باأن اإيجابيات �صيا�صة 
بيع  ت�صهيل  تتمثل يف  املحلية  الأف�صلية 
وخدماتها  ملنتجاتها  املحلية  ال�صركات 
وحتفيز الأعمال وزي��ادة الإي���رادات مما 
يعود بالنفع على القت�صاد املحلي )الأثر 
يف  انفاقه  يتم  ال��ذي  للدرهم  امل�صاعف 
الوظائف  وح��م��اي��ة  امل��ح��ل��ي(،  القت�صاد 
القائمة، وخلق وظائف جديدة، وت�صجيع 

ال�صركات على ال�صتمرار.
ووقعت كل من موؤ�ص�صة �صعود بن �صقر 
لتنمية م�صاريع ال�صباب و�صركة اخلليج 
اتفاقية  جلفار،   – الدوائية  لل�صناعات 
اإىل  ت��ه��دف  امللتقى  هام�ض  على  ت��ع��اون 
متكني  جم������ال  يف  ال����ط����رف����ني  ت�����ع�����اون 
امل�������ص���اري���ع ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة من 
والأن�صطة  والفعاليات  امل��ب��ادرات  خ��لل 
ال��ت��ي يقدمها كل  امل��ت��ع��ددة  واخل��دم��ات 

الطرفني.

»�لحتادية لل�صر�ئب« تكثف بر�جمها للتوعية بالنظام �ل�صريبي يف �ل�صارقة
•• ال�شارقة-وام: 

الوعي  ل��زي��ادة  التدريبية  براجمها  لل�صرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  كثفت 
التفتي�ض  بقطاع  العاملني  ل��دى  الإم��ارات��ي  ال�صريبي  بالنظام  الرقابي 
والرقابة يف الدوائر القت�صادية واجلهات الأخرى املعنية يف الدولة �صمن 
امل�صتهلك.  اجلهود املبذولة لتعزيز الرقابة على الأ�صواق و�صمان حماية 
التي  العمل  وور�ض  التعريفية  الندوات  �صل�صلة من  الهيئة عقد  ووا�صلت 
ونظمت  املجتمع  فئات  جلميع  ال�صاملة  للتوعية  خطتها  �صمن  تنفذها 
ال�صارقة حول  التنمية القت�صادية يف  دائرة  ور�صة عمل تدريبية ملفت�صي 
ممثلو  خللها  ق��دم  امل�صافة”  القيمة  �صريبة  تطبيق  واآل��ي��ات  “اأهداف 
القيمة  �صريبة  تطبيق  وجم��الت  خطوات  ح��ول  مف�صل  �صرحا  الهيئة 

لل�صريبة  مل�صاعدة اخلا�صعني  الهيئة  توفرها  التي  والت�صهيلت  امل�صافة 
على تطبيق النظام ال�صريبي ب�صهولة وي�صر و�صبل تنفيذ حملت تفتي�ض 
ال�صريبي  المتثال  حتقيق  و�صمان  امل�صتهلكني  حلماية  ودقيقة  حمكمة 
بيان �صحفي  - يف  لل�صرائب  الهيئة الحتادية  واأ�صارت  نف�صه.  الوقت  يف 
اأن ممثلي الهيئة ردوا خلل الور�صة - التي عقدت  اإىل  اأ�صدرته ام�ض - 
اآليات  يف ال�صارقة - على ا�صتف�صارات امل�صاركني التي تركز معظمها حول 
وال�صلع  ال�صريبية  الفواتري  ومعايري  امل�صافة  القيمة  �صريبة  تطبيق 
ال�صفر  لن�صبة  واخلا�صعة  منها  واملعفاة  لل�صريبة  اخلا�صعة  واخلدمات 
امل�صتحقة  ال�صريبة  ال�صريبي وح�صاب  الت�صجيل  رقم  التاأكد من  واآليات 
املدفوعة  لل�صريبة  ال�����ص��ي��اح  ا����ص���رتداد  ون��ظ��ام  واخل���دم���ات  ال�����ص��ل��ع  ع��ل��ى 
يف  للتعامل  القانونية  وامل��ع��اي��ري  ل���لإم���ارات  زي��ارت��ه��م  خ��لل  قبلهم  م��ن 

اأن  الهيئة  اأو���ص��ح ممثلو  م��ن جهتهم  امل��ح��ددة.  وامل��ن��اط��ق  احل��رة  املناطق 
فاتورة �صريبية فيجب على  اأي  اإلزاميا يف  توافرها  هناك معايري يجب 
امل�صجل عند قيامه بتوريد خا�صع لل�صريبة اأن ي�صدر ن�صخة اأ�صلية من 
الفاتورة ال�صريبية واأن ي�صلمها للم�صتلم اأو املتلقي واأن تت�صمن الفاتورة 
ال�صريبية عبارة “فاتورة �صريبية” مو�صحة على الفاتورة وا�صم وعنوان 
امل�صجل الذي يقوم بالتوريد ورقم الت�صجيل ال�صريبي اخلا�ض به اإ�صافة 
اأو امل�صتلم ورقم الت�صجيل ال�صريبي اخلا�ض به  اإىل ا�صم وعنوان املتلقي 
اأن تت�صمن رقما ت�صل�صليا للفاتورة  يف حال كان م�صجل. واأ�صافوا يجب 
وترتيبها  ال�صريبية  الفاتورة  حتديد  ميكن  خا�صا  رقما  اأو  ال�صريبية 
تاريخ  و  ال�صريبية  الفاتورة  اإ�صدار  وتاريخ  فواتري  جمموعة  �صمن  من 

التوريد اإذا كان خمتلفا عن تاريخ اإ�صدار الفاتورة ال�صريبية.

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو / ازجور ح�صني 
�صهادات ح�صن ، بنغلدي�ض  
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )104339( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 056/2365874

فقدان جواز �شفرت
بيلت�صا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اثيوبيا   ، �����ص����رور  دول������ه 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )2741026EP( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 056/8887227

فقدان جواز �شفرت
عبداحلي   / امل��دع��و  ف��ق��د 
�����ص����وري����ا    ، ع����ب����دال����ع����ل����ي 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
 )007244612N(
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 056/3110476

فقدان جواز �شفرت
جورجانت   / امل��دع��و  فقد 
بال �صينغ �صري �صينغ ، الهند 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )4449816( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/7720062

فقدان جواز �شفرت
ه����ريى   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اندوني�صيا    ، ب��رات��ي��ك��ن��و 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )5968864( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/4171316

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو / �صاجيث اقبال 

مويدين كنوي اقبال ، الهند 

اجلن�صية - جواز �صفره رقم 

من   )R5995265(

يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم 056/2564328 

فقدان جواز �شفرت
اجنلى   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
الفلبني   ، ج���وزم���ان  دى 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )5429841EC( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 055/5555782

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف��ق��دت ���ص��ه��ادة ال���ص��ه��م رقم 
اخلري  اأم   / با�صم   18095
ف���ا����ص���ل ك����اظ����م ال���ن���وي�������ض ، 
اأبوظبي  ل������ م�����ص��رف  ت��اب��ع��ة  
ال�صلمي - �ض م ع  وعددها 
وعلى من  �صهم        1473
بالرقم  الت�������ص���ال  ي���ج���ده���ا 

 050-5320076

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
 فقدت �صهادة ال�صهم برقم امل�صتثمر
 ASMAK17516228
كاظم  فا�صل  اخل��ري  اأم     / با�صم 
ال�صركة  ل��������  ت���اب���ع���ة    ، ال���ن���وي�������ض 
ع  م  ������ض   - ال���ق���اب�������ص���ة  ال���ع���امل���ي���ة 
وع���دده���ا 750 ����ص���ه���م      وعلى 
بالرقم  الت�������ص���ال  ي���ج���ده���ا  م����ن 

 050-5320076

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2529  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-حممد احمد رم�صان جمعه 2- �صهاب اأحمد رم�صان جمعه  
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ علية اأحمد رم�صان جمعه وميثله / فاروق 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  ببطلن عقود الرهن  عبداهلل قمرب حممد قد 
املربمة بني املدعية واملدعي عليهم واعتبارها كاأن مل تكن باأثر رجعي من تاريخ 
اإبراهه يف حق املدعية مع ما يرتتب على ذلك من اآث��ار.   وحددت لها جل�صة يوم 
فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  9.30 �ض  ال�صاعة    2018/3/14 املوافق   الربعاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/270  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- ي�صن اكرب علي كرمي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
عبداهلل  مو�صى  رج��ب  هانى   / وميثله  م  م  ذ  ���ض   - ال�صفن  لدارة  كيتو  م�صاريع 
اجل�صمي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )7469391 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  التام.  ال�صداد  وحتى  ال�صيكات  ا�صتحقاق  املطالبة  تاريخ 
الحد  املوافق  2018/3/11  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/128  جتاري جزئي              

امل��دع��ي عليه /1- ونيكا دي��لن��ا الن���و  جمهول حم��ل الق��ام��ة مبا  اىل 
ابراهيم  ح�صن  ا�صماعيل  وميثله/  ترب�صوربرو�صوا  املدعي/جي�صى  ان 
الأمر  با�صدار  املطالبة   الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  ال�صفار - قد 
وامل�صاريف.   وال��ر���ص��وم  دره��م   11000 مبلغ  ب�صداد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
 8.30 ال�صاعة    2018/3/6 امل��واف��ق   ال��ث��لث��اء   ي��وم  لها جل�صة  وح���ددت 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض 
للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
  يف الدعوى  رقم 2017/3990  جتاري جزئي  

املدعى / �صركة اخلليج للتمويل - �ض م خ 
املدعي عليه / 1- ق�صر ال�صرق ملواد البناء - �ض ذ م م  2- عمر طه دليمي )ال�صامن( 

يف  م�صرفيا  خبريا  بندبنا  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  ال�صادر  القرار  على  بناء 
الدعوى املذكورة اأعله ، ومبا اأنكم املدعلي عليهم ، فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا 
يوم اخلمي�ض املوافق 2018/3/8 يف متام ال�صاعة الواحدة ظهرا موعدا للجتماع معكم 
يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�صعيد بناية الو�صل بزن�ض �صنرت - مقابل 
ديرة �صيتي �صنرت بجوار فندق جي 5 - �صارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 ، 
)رقم مكاين 3242894178( ،  لذا نرجو منكم التكرم باحل�صور يف املوعد املحدد اأعله ، 

واإح�صار جميع الوراق وامل�صنتدات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا. 
اخلبري امل�شريف  
 عمار حممد الن�شر  

حتديد موعد
 اجتماع اخلربة امل�شرفية 

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2441 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- بريك ميديا منطقة حرة - ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/2/12  يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�صالح/ امل�صمم للدعاية والإعلن موؤ�ص�صة فردية ملالكها ال�صيد/ حممد ن�صر حممد 
مائتان   203.856.50 وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  الطائي 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�صا  درهما  وخم�صون  و�صتة  وثمامنائة  الف  وثلثة 
ومبلغ  وامل�صاريف  بالر�صوم  والزمتها  ال�صداد  مت��ام  وحتى   2017/7/16 م��ن  �صنويا 
لل�صتئناف  قابل  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  خم�صمائة 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/656  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-كرياتد للعقارات املحدودة  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام  ال�صويدي - قد  د م �ض وميثله / عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل  م  كيميا�صن - 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  ببطلن وف�صخ التفاقية واعادة املتعاقدين للحالة 
بالتكافل والت�صامن مببلغ وقدره  التعاقد وال��زام املدعي عليهما  التي كانو عليها قبل 
والر�صوم  التام  ال�صداد  تاريخ  حتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  دره��م(   90.000(
وامل�صاريف واتعاب حماماة. وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء  املوافق  2018/3/6  ال�صاعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/706  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- جراند ميدوي�صت ريف لل�صقق الفندقية الثنية جمهول حمل 
نا�صر  عبداهلل   / وميثله  كوربوري�صون  انرتاو�صن  �صي  بلك  املدعي/  ان  مبا  القامة 
اتفاقية  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الكعبي  حمد  من�صور 
للمدعية مبلغ  ي��وؤدوا  بان  والت�صامم  بالت�صامن  املدعي عليهم  وال��زام  وال�صراء  البيع 
املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  عنه  القانونية  والفائدة  دره��م(   2.556.728( وق��دره 
وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت  يوم الح��د  املوافق  2018/3/11  ال�صاعة 11.00 �ض بالقاعة 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

يف  �لورق  جتارة  درهم  مليار�ت   10
•• دبي - وام: 

“بايرب  معر�ض  يف  م�����ص��ارك��ون  ق��در 
دبي  اأعماله يف  اختتم  ال��ذي  ورلد” 
م��وؤخ��را جت��ارة الإم����ارات م��ن الورق 
ب���اأك���ر م���ن 10 م���ل���ي���ارات دره�����م.. 
درهم  م��ل��ي��ار   1.6 م��ن��ه��ا  ت�صتهلك 
وت���ع���ي���د ت�����ص��دي��ر م����ا ق��ي��م��ت��ه 8.4 
اأحمد باول�ض  مليار دره��م.  واأو�صح 
مي�صي  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض 
جناح  الأو���ص��ط  ال�صرق  فرانكفورت 
ل��ل��م��ع��ر���ض الذي  ال��ث��ام��ن��ة  ال������دورة 
ال�صفقات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإب����رام  �صهد 

والتفاقيات الهامة.
ويعد “بايرب ورلد” املعر�ض الوحيد 
ولوازم  الورق  املتخ�ص�ض يف �صناعة 
والأدوات  وال��ق��رط��ا���ص��ي��ة  امل���ك���ات���ب 
املكتبية على م�صتوى املنطقة والذي 

ا�صتفاد من منو قطاع الورق.
وقال باول�ض “ل تزال منطقة ال�صرق 
رئي�صيا  ���ص��وق��ا  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو����ص���ط 
والقرطا�صية  ال�������ورق  ل�����ص��ن��اع��ات 
ولوازم املكاتب حيث يرى امل�صنعون 
عملء  قاعدة  املنطقة  يف  الدوليون 
على  الطلب  ارت��ف��اع  ظل  يف  رئي�صية 

 .. “ امل��ط��ب��وع��ة  ال��و���ص��ائ��ط  منتجات 
جنحت  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
للعار�صني  اإ�صافية  ميزة  حتقيق  يف 
مت��ث��ل��ت يف اإم��ك��ان��ي��ة ال���ص��ت��ف��ادة من 
ميزة تنظيمها يف دبي مركز التجارة 
يف منطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا 
الأح�������داث  اأن  واع����ت����رب  ب���اأك���م���ل���ه���ا. 
اإك�صبو  ال��ق��ادم��ة م��ث��ل م��ع��ر���ض دب���ي 
�صمعة  ت��ع��زي��ز  ���ص��اأن��ه��ا  م���ن   2020
الإمارة الدولية الأمر الذي �صيكون 
له تاأثري قوي على جميع ال�صناعات 
لوازم  ال���ورق  �صناعات  ذل��ك  يف  مب��ا 

املكاتب والقرطا�صية.



24 االثنني   5   مارس    2018  م   -   العـدد  12266  
Monday   5   March   2018  -  Issue No   12266

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/1549  ا�شتئناف جتاري   
اىل اخل�صم املدخل / 1-افق اخلليج للتجارة العاملية - �صركة ذات م�صوؤولية 
حمدودة  جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /مركز اخلليج لل�صابون 
  - اجلر�صي  عبداحلكيم  رميا   / وميثله  م  م  ذ  �ض   - الكيماوية  وال�صناعات 
قد ا�صتاأنف   احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2016/1474 جتاري كلي بتاريخ 
2017/8/14 وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق 2018/3/14  ال�صاعة 
10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/39  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-بانري �صيلفام موروجايبان غوبالن  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف /ادجمي ان�صورن�ض كومباين ليمتد - فرع دبي 
وميثله / من�صور عبداهلل حممد احمد الزرعوين -  قد ا�صتاأنف   احلكم 
  2018/1/11 بتاريخ  جزئي  مدين   2017/2495  : رقم  بالدعوى  ال�صادر 
وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�ض املوافق 2018/3/8 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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يف الدعوى رقم 2017/514 جتاري كلي  
املقامة  من التنازعني / كافيرتيا خبز وع�صل & جمال حمود املرتب 

�صد املتنازع �صده / 54 اإي�صت لل�صتثمارات - ذ م م 
دبي  حمكمة  من  تعيننا  مت  اأنه   ، املري  خليفة  اليازية   / احل�صابية  اخلبرية  نحن  نعلن 
املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�صابية الواردة بحكم املحكمة يف الدعوى املذكورة اعله - 
وحيث �صبق واأن مت اإعلمكم عن طريق الربيد الإلكرتوين اخلا�ض ب�صركتكم باإجماعات 
اخلربة دون رد - وعليه نعلن املتنازع �صدها )54 اي�صت لل�صتثمارات ( حل�صور اجتماع 
 4.30 ال�صاعة  متام  يف   2018/3/8 املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�صة  له  املقرر  الثالث  اخلربة 
م�صاءا ، وذلك مبقر مكتبنا الكائن بدبي - ديرة - بور�صعيد بناية و�صل بزن�ض �صنرتال - 

دبي مكتب رقم 702  - فاك�ض : 2997739 04  ، هاتف : 2997711 04 
اخلبرية احل�شابية 
اليازية خليفة املري 

 اعالن اجتماع اخلربة
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املو�صوع : اإعلن للح�صور اأمام اخلربة 

يف الدعوى رقم )2017/1609( اإ�صتئناف جتاري - دبي 
امل�صتاأنفة / �صركة ال�صعفار الوطنية للمقاولت - �ض ذ م م 

امل�صتاأنف �صدهما / النجم البي�ض لعمال احلدادة واللحام & �صجاد اأنور حممد اأنور  
املطلوب اإعلنهما : - 

حيث ان امل�صتاأنفة اقامت ال�صئتئناف املذكورة اأعله وحدد اخلبري يوم  اخلمي�ض املوافق 2018/3/8  
ال�صاعة التا�صعة �صباحا موعدا لجتماع اخلربة رقم )1(  وذلك مبقر  اخلبري وعنوانه دبي - �صارع عود 
ميثاء - بناية �صبيكرتوم - الطابق الول - الكائنة بني حمطة برتول  اإينوك واملبنى الإداري لإينوك 
وخلف فندق موفنبيك مبنطقة عود ميثاء - مكتب رقم )102/15( ،   لذا فاأنتما مكلفني باحل�صور 
اأمام اخلبري �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد واإح�صار مذكرة دفاعكما و�صور من امل�صتندات ، ويف 

حالة تخلفكما �صيقوم اخلبري مببا�صرة مهامة املكلف بها طبقا للقانون املخول له. 
مهند�ض/عماد حممد احمد ابو اخلري
اخلبري الهند�شي املنتدب 

 اإعالن بالن�شر
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اإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه / حممد عرفان طارق حممد طفيل 
نعلمكم بان املدعي / موؤ�ص�صة اجرة ال�صارقة 

يف الدعوى رقم 2018/1114 املطالبات الب�صيطة  قد رفع الدعوى املذكورة اعله يطالب 
وامل�صاريف  الر�صوم  اىل  وبال�صافة   ، درهم   12255.48 مبلغ  دفع  املدعي  الزام   : فيها 
ومقابل اتعاب املحاماة وف�صل عن الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى 
القاعة    1 رقم  الدعوى  ادارة  اأمام مكتب  يقت�صي ح�صورك   لذا   - ال�صداد  تاريخ  وحتى 
وتقدمي    ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  البتدائية  الحتادية  ال�صارقة  مبحكمة 
 ،  2018/3/14 املوافق  وذلك   ، امل�صتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة 
بو�صفك    ، اأعله  اليها  امل�صار  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك   ، �صباحا   9.30 ال�صاعة 

مدعي عليه ، ويف حال عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا.
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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  اإعالن �شطب قيد

 ، ا�ض كيه غاز كو ليمتد - )اجلن�صية : كوريا  ال�صادة/ �صركة  باأن  تعلن وزارة القت�صاد 
ام��ارة )العنوان  ال�صركة يف  جمهورية )اجلنوبية( - قد تقدمت بطلب �صطب قيد فرع 
: ال�صفوح الثانية - الأب��راج التجارية املركزية b1907( �ض ب : 393400 دبي ، �ض ب : 

393400 - واملقيدة حتت رقم )2669( يف �صجل ال�صركات الأجنبية بالوزارة.
التجارية  ال�صركات  ���ص��اأن  يف   2015 ل�صنة   )2( رق��م  الحت���ادي  القانون  لأح��ك��ام  وتنفيذاً 
اإجراءات  دليل  اعتماد  �صان  يف  2010م  ل�صنة   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار  وتعديلته 

الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�صادة اأ�صحاب احلق يف العرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل ال��وزارة يف 

ميعاد ل يتجاوز �صهر من تاريخ الن�صر على العنوان التايل :
وزارة القت�شاد

 ادارة الت�شجيل التجاري
�ض.ب )3625( دبي

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/1378   

املنذرة : الفردان لدارة العقارات ملالكها ح�صني علي فردان الفردان 
بوكالة املحامي / �صلطان العوي�ض 

املنذر اليه / انرت لينك لأعمال الزجاج والأملينوم  - جمهول حمل القامة 
انذار ب�شداد املرت�شد والخالء 

 2017/2/11 بتاريخ  وينتهي   2016/6/12 بتاريخ   يبداأ   2016/3/5 يف  م��وؤرخ  ايجار  عقد  مبوجب  ان��ه  حيث 
املنذرة ما هو عبارة عبارة عن مكتب رقم 405-407 مقابل ايجار �صنوي 97000  اليها من  املنذرة  ا�صتاأجرت 

درهم ، بناء عليه ينذر املنذر اليها 
ب�صرورة )�صداد مبلغ 48500 درهم( قيمة ال�صيكني املرجتعني ا�صافة ل�صداد اليجار عن الفرتة املمتدة من 
تاريخ نهاية العقد بتاريخ 2017/2/11 وحتى تاريخه ، واخلء العني امل�صتاأجرة خلل مدة ثلثني يوم من 
تاريخ العلن لهذا النذار وال �صن�صطر ا�صفني اىل اللجوء اىل الق�صاء للمطالبة بتلك املبالغ مع ما ي�صتجد 

من ايجار واخلء العني املوؤجرة مع حتميلكم الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1379   

املخطر : حممد قا�صم اقبال جاجنوا حممد اكرم جاجنوا ، اجلن�صية باك�صتان 
اخلارجية  ال�صاحات  لتجميل  نا�صيونال  انتري  كون�صوليدايتد   : اليه  املخطر 

وتركيب احوا�ض ال�صباحة - �ض ذ م م  
�صداد مبلغ وق��دره )63954( درهم خلل مدة  اليه ب�صرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ ا�صتلمه هذا النذار وال �صي�صطر املنذر لتخاذ 
كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�صت�صدار امر الأداء واملطالبة 
بالتعوي�ض املنا�صب عن اي عطل او �صرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر اليه 

بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل
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اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2016/705   تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي 
املنفذ �صده : �صعيد ح�صني من�صئى 

عنوانه : يعلن على حمب�صه ، ال�صجن املركزي بالعوير ، بالدارة العامة للمن�صاأت العقابية - اإمارة دبي العوير 
�صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثلث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة    2018/3/7 املوافق  الربعاء  يوم  انه يف 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف 
ايام  الع�صرة  خ��لل  الثمن  يزيد على  ان  امل��زاي��دة  �صخ�ض غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�صة  اي��ام  ع�صرة  خ��لل 
التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 11 
- امل�صاحة : 107.30 مرت مربع - رقم املبنى : 10 - ا�صم املبنى : دوي�صت هايت�ض 4 - رقم الوحدة : 1203 - مببلغ : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ملحظة   - درهم    1.385.959.00

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر
                          اىل املدعي عليه/ ر�صا عبدالعظيم للخدمات - �ض ذ م م 

جمهول حمل القامة  - نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة 
اأدناه وحددت املحكمة لها بتاريخ 2018/3/21 يف ال�صاعة 8.30 �صباحا        

م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�صور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
، بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل  للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على القل 

بل كفالة 
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
2017/13059 عمايل جزئي 
2017/13085 عمايل جزئي 
2017/13057 عمايل جزئي 
2017/13055 عمايل جزئي 
2017/13053 عمايل جزئي 

م
1
2
3
4
5

ا�صم املدعي
حممود عبدالويل حممود حممد اجلندي

كرم ثروت منري فوؤاد
احمد م�صطفى احمد ابو �صلبايه

ال�صيد علي حامد امل�صريي 
كرمي ثروت منري فوؤاد   

مبلغ املطالبة
53235 درهم + تذكرة العودة
40415 درهم + تذكرة العودة
31026 درهم + تذكرة العودة
40458 درهم + تذكرة العودة
22533 درهم + تذكرة العودة

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر 

                         اىل املدعي عليه/ ار ام يف خلدمات تنظيف املباين وامل�صاكن - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2018/3/13 ال�صاعة 8.30 القاعة 2 

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�صور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
 12548/2017/13
 12551/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
كري�صانتو رمييجيو بينيتيز 

بدر الدين توجايا كمين�صا  

مبلغ املطالبة
19983 درهم + تذكرة العودة 
19548 درهم + تذكرة العودة 

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1139  عمايل جزئي             

م م  جم��ه��ول حمل  ذ  ���ض   - النعيمي للتجارة  ع��ل��ي��ه/1- ه��اين  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  ف��وؤاد رزق حممد - قد  ان املدعي/حممد  القامة مبا 
وتذكرة  دره��م(   7582( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
ال�����ص��ك��وى رقم  وامل�������ص���اري���ف يف  وب���ال���ر����ص���وم  دره������م(  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2500 
املوافق  الح����د   ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB991441146AE(
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا  ال��دع��وى  ادارة  مبكتب  ���ض   8.30 ال�����ص��اع��ة   2018/3/11
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
اإعادة االإعالن بالن�شر  

اىل املدعى عليه / 1- �صركة خالد العوي�ض لتجارة مواد البناء - ذ ذ م 
2- حممد عارف ا�صحاق حممد ا�صحاق ب�صفته �صريك وكفيل �صامن 

للمدعي عليها الوىل )اجلن�صية الباك�صتانية( 
نعلمكم بان املدعي : بنك الحتاد الوطني )اجلن�صية الإمارات( 

يف الدعوى رقم 2018/415 الدائرة الكلية الوىل قد رفع الدعوى املذكورة اعله يطالب فيها : 
وت�صعون  و�صبعة  )مليونني   2.097.827.32 وقدره  مبلغ  بالت�صامن  املدعي  للبنك  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  الزام 
القر�ض  التاأخريية بواقع 15% �صنويا عن  الف وثمامنائة و�صبعة وع�صرون درهما واثنان وثلثون فل�صا( والفائدة 
التجاري وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد الفعلي التام لكون الدين جتاري وي�صتحق عنه فوائد تاأخريية  
- بال�صافة اىل بالر�صوم وجميع امل�صاريف واتعاب املحاماة - لذا يقت�صي ح�صورك لدى حمكمة ال�صارقة الحتادية 
البتدائية - الدائرة الكلية الوىل - القاعة 141 - وذلك للجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك 
بتاريخ 2018/4/25 للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�صفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفكم عن احل�صور او عدم 

ار�صال وكيل عنكم فانه �صيتم ا�صتكمال الجراءات القانونية يف غيابك. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/6282 عمايل جزئي 
اأن  اىل املدعي عليه/1- بروكون للمقاولت العامة - ذ م م - فرع دبي  جمهول حمل القامة مبا 
املدعي / ابراهيم عياد ا�صحاق كراره وميثله / بدر عبداهلل خمي�ض عبداهلل - نعلنكم بان املحكمة 
عياد  ابراهيم  ل�صالح/  اع��له  املذكورة  الدعوى  يف   2017/12/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
ا�صحاق كراره بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )42.770( درهم )اثنان واربعون 
يف  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %9 بواقع  عنه  والفائدة  درهما(  و�صبعون  و�صبعمائة  الفا 
نهائيا  التع�صفي فمن �صريورة احلكم  الف�صل  التعوي�ض عن  التام عدا  ال�صداد  2017/8/9م وحتى 
: وحتى ال�صداد التام وتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�صياحية عني او نفدا ما مل يلتحق 
بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات ومبلغ خم�صمائة درهم اتعاب املحاماة 
يوما  لل�صتئناف خلل ثلثني  قابل  منها.  حكما مبثابة احل�صوري  ن�صيبه  املدعي من  واعفت 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/431  ا�شتئناف عقاري    

م   م  ذ  اي�صت كو�صت - �ض  اآن��د  دي��راج  امل�صتاأنف �صده/ 1-�صركة  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /مارينا 3 كيه ليمتد وميثله 
ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد    - �صيفان  بن  احمد  ابراهيم  غ��ازي   /
بالدعوى رقم : 2017/54     24-9-2017 وح��ددت لها جل�صه يوم 
اخلمي�ض  املوافق 2018/3/8  ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم 
ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2018/41 تنفيذ �شرعي  

اىل امل��ن��ف��ذ ���ص��ده/1-ج��اي��ا���ض ي��و���ص��ف جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان طالب 
اأقامت  قد  بدر عبداهلل خمي�ض عبداهلل   / التنفيذ/�صفنه ف�صل احلق وميثله 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله لتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 
)2017/373( احوال نف�ض م�صلمني واملعدل بال�صتئناف رقم 611/2017  احوال 
�صخ�صية ومواريث ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )63189 درهم( �صامل للر�صوم 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  ال�صتحقاق.   تاريخ  من  وامل�صاريف 
يوما من   15 خ��لل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة 

ا�صم ال�صركة :  ايه اإ�ض ايه للتكنولوجيا - �ض ذ م م   
العنوان : مكتب 1804  ملك املوؤ�ص�صة الوطنية للتجارة والمناء - بردبي - برج خليفة - 
ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة : 721635  رقم القيد بال�صجل 
باأنه قد مت  التنمية القت�صادية بدبي  دائ��رة  التجاري : 1148723 مبوجب هذا تعلن 
اأع��له، وذلك مبوجب  املذكورة  ال�صركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�صجل  التاأ�صري يف 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/2/11  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
 & ايه  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى    2018/2/11
ال�صيخ  �صمو  : مكتب رقم 1-2903 ملك  العنوان  ام الن�شاري لتدقيق احل�شابات 
 04-5515605 هاتف   - الول  التجاري  امل��رك��ز   - نهيان  ال  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ب��ن   ه��زاع 
فاك�ض : 5515606-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة 

ا�صم امل�صفي وعنوانه : �صفيان الغا و�صركاه – حما�صبون قانونيون .
ا�صم ال�صركة وعنوانها : كيو بي �صي مل�صتح�صرات التجميل )�ض .ذ.م.م.( رقم الرخ�صة  / 751425  
- العنوان: م�صتودع رقم )2( ملك  موؤ�ص�صة دبي العقارية – ام الرمول– ديره. ال�صكل القانوين 
تعلن  : 1211718 - مبوجب هذا  التجاري  بال�صجل  القيد  رقم  م�صئولية حم��دودة.  ذات  �صركة   :
دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بانحلل ال�صركة 
املذكورة اأعله وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�صركة بتاريخ 2018/02/25 واملوثق لدي 
الكاتب العدل حتت رقم املحرر   2018/1/44313 بتاريخ 2018/02/25  وبتعيني امل�صفي املذكور 
اأعله للقيام بت�صفية ال�صركة ح�صب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل. وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�صعيد 
رقم )204( بناية الغامن اجلديدة. – ت: 2955248 – �ض ب : 8540 م�صطحبا معه كافة  – مكتب 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.

دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي/ايه & ام الن�شاري لتدقيق احل�شابات 
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد بن �صلطان ال نهيان - 
املركز التجاري الول - هاتف 5515605-04 فاك�ض : 5515606-04مبوجب هذا تعلن 
اأعله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة 
ايه اإ�ض ايه للتكنولوجيا - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم  لت�صفية 
بتاريخ   دب��ي  ال��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ  2018/2/11   دب��ي 
امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2018/2/11
معه  ، م�صطحباً  اأع��له  املذكور  العنوان  بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه 
ن�صر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خلل  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 
ا�صم ال�صركة وعنوانها  : كيو بي �صي مل�صتح�صرات التجميل )�ض.ذ.م.م.(

 رقم الرخ�صة / 751425  ال�صكل القانوين :   �صركة ذات م�صئولية حمدودة 
.  رقم القيد بال�صجل التجاري : 1211718  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بانحلل 
ال�صركة  حتت رقم /2018/443131بتاريخ 2018/02/04  وبتعيني امل�صفي 
العمومية  اجلمعية  ق��رار  ح�صب  ال�صركة  بت�صفية  للقيام  اأع���له  امل��ذك��ور 
املوثق لدي الكاتب العدل  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�صفي املعني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�صعيد – ت /2955248 
،وذلك  الثبوتية  والوراق  امل�صتندات  كافة  معة  ، م�صطحبا  �ض ب/8540  

خلل )45( يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن .
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2288 جتاري جزئي                                                
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  مو�صى   ن��دمي  اليا�ض  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/10/17  يف الدعوى املذكورة اعله 
للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  الغراوي  �صني�صل  موحى  احمد  ل�صالح/ 
مبلغ وقدره 250.000 درهم والفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ ا�صتحقاقه قيمة 
اتعاب  بامل�صاريف ومبلغ 500 درهم مقابل  والزمته  التام  ال�صداد  ال�صيكني وحتى 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/363 جتاري جزئي 

البيت الأخ�صر للعقارات - موؤ�ص�صة فردية 2- يو�صف علي خمي�ض  اىل املحكوم عليه/1- 
موؤ�ص�صة   - للعقارات  الخ�صر  البيت  مالك  وب�صفته  ال�صخ�صية  ب�صفته   - املطوع  خلفان 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول   - ف��ردي��ة 
2017/6/5  يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/راجي �صميح �صو - بالزام املدعي / يو�صف 
علي خمي�ض خلفان املطوع )البيت الخ�صر للعقارات موؤ�ص�صة فردية( بان يوؤدي اىل املدعي 
مبلغ 102500 درهم )مائة والفان وخم�صمائة( وفائدة 9% من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك 
على حدة وحتى ال�صداد التام والزمته بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ ثلثمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/192  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �صركة كايني لعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي - �ض ذ م م  جمهول 
البناء - ذ م م  - وميثلها  امل��دع��ي/ �صركة حطني لتجارة م��واد  حمل الق��ام��ة مبا ان 
الع�صعي�ض وميثله / عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز    �صعيد  ال�صيد/ رامى حممد 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  ومو�صوعها   الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
وقدره 222178 درهم وبالزام ال�صركة املدعي عليها بان ت�صلم ال�صيك رقم )001392( 
وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  عليها  امل��دع��ي  ل�صالح  ال��ت��ج��اري  اب��وظ��ب��ي  بنك  على  امل�صحوب 
واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2018/3/21  ال�صاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2995  مدين جزئي              

ال�صغري جمهول حمل  ع��ب��داهلل  ب��ن  ب��ن �صالح  امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ عبداهلل هلل ر�صيد ال داود وميثله / عبداهلل خمي�ض 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  اآل علي - قد  الناخي  غريب 
املدعي عليه مببلغ وقدره  )50000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة  
التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء 
املوافق 2018/3/7  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/426 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1-جنمة املطينة لتجارة امللب�ض اجلاهزة �ض.ذ.م.م واملعروفة 
�صابقا )ئي مارت �صوبر ماركت ومتجر اق�صام �ض.ذ.م.م( جمهول حمل القامة 
يو�صف  حممد  وميثله:فاطمة  ����ض.ذ.م.م  فري�ض  التنفيذ/فارم  طالب  ان  مبا 
�صديق قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م    )363459.88( وق��دره  به  املنفذ 
.وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/424 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1-نانون لتاأجري ال�صيارات �ض.�ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ب�صتوان حميد جمعه وميثله:هاين رجب 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اجل�صمي  ع��ب��داهلل  مو�صى 
اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )277620( درهم  اىل طالب 
الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/476 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1-امريت�ض هاو�ض لل�صفر وال�صياحة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
التنفيذ/علي �صجاد �صميم خامكري وميثله:هاين رجب  القامة مبا ان طالب 
اعله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اجل�صمي  ع��ب��داهلل  مو�صى 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )193871( دره��م  اىل طالب التنفيذ او 
حجز  رق������م:10/2017  التحفظي  احل��ج��ز  وتثبيت  ب�صحة   -2 املحكمة  خزينة 
التنفيذية بحقك يف  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  .وعليه فان  حتفظي جتاري 
حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2018/141 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- بنك دبي التجاري �ض.م.ع
وميثله:عبا�ض م�صتت فندي املالكي 

ب��اع��لن امل��ط��ع��ون ����ص���ده:1- جم��ي��د ا���ص��غ��ر ك��ه��ن خ��اك��ي جم��ه��ول حمل 
القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعله ويتوجب 
الطعن  للرد على �صحيفة  وذل��ك  التمييز  عليكم احل�صور اىل حمكمة 

املقدمة �صدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2018/18 طعن احوال �شخ�شية
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- حممود ح�صني حممد رفيع فكري
وميثله:ح�صني علي ح�صن علي البناي 

باعلن املطعون �صدهم:1- حممد ح�صني حممد رفيع فكري 2- �صفيقه ح�صني حممد 
رفيع فكري 3- �صعاع ح�صني حممد رفيع فكري 4- رفيعة ح�صني حممد رفيع فكري 5- 
فريدة ح�صني حممد رفيع فكري 6- فتحية ح�صني حممد رفيع فكري جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعله ويتوجب عليكم احل�صور 

اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �صدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2018/82  تظلم جتاري
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  بالدو  ف��اج��اردو  1-جو�صيلني   / �صده  املتظلم  اىل 
املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
من  تظلم  ومو�صوعه  اع��له  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�صام�صي  العمران 
ال�صفر  م��ن  منع   97/2018 رق��م  على عري�صة  ام��ر  ال��دع��وى  ال�����ص��ادر يف  ال��ق��رار 
والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/3/18   ال�صاعة 
اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  ل��ذا    Ch 1.A.5  : بالقاعة  08.30 �ض 
قبل اجلل�صة  للمحكمة  او م�صتندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2018/27  تظلم جتاري
القامة  حمل  جمهول  �صلمه  حممود  احمد  1-م�صطفى   / �صده  املتظلم  اىل 
مبا ان املتظلم / علي بن ح�صن ابن �صليمان ناقور قد اأقام عليكم التظلم املذكور 
اعله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف المر على عري�صة رقم 2017/1197 
جتاري برف�ض الطلب املتظلم مبنع املتظلم �صده من ال�صفر والر�صوم وامل�صاريف. 
وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/3/11   ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة : 
Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/99 تنفيذ مدين  
علي  ���ص��دام  �صيد  �صركة   -2 خ��ان  نقيم  وايل  �صيد  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
للنقليات ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صدقتااهلل 
حممد رايف  وميثله:هاين رجب مو�صى عبداهلل اجل�صمي قد اأقام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بالت�صامن بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )52897( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3052  مدين جزئي

مدير  وب�صفتها  ال�صخ�صيه  ب�صفتها  اران���دا  زام���ورا  لوي�صا  عليه/ماريا  امل��دع��ي  اىل 
�صركة كابنت بطاطا للمواد الغذائية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي  ما ليواناج لجون بيمون قد 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )12000( وق��دره  مببلغ  عليها 
القانونية من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.B.10:بالقاعة ال�����ص��اع��ة:08:30���ض  امل����واف����ق:2018/3/8 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2018/62  تظلم جتاري
 4-2 اجلن�صية  ب��ري��ط��اين  هوملي�ض  وين�صتون  ب���ادن  1-2ن��اي��ج��ل   / ���ص��ده  املتظلم  اىل 
كري�صتوفري بول بروكي�ض بريطاين اجلن�صية جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم / 
موؤ�ص�صة اجللل للتجارة ل�صاحبها/مهند جلل عبداحلكم النوباين وميثله:عبداهلل 
اأقام عليكم التظلم املذكور اعله ومو�صوعه  علي عبدالوهاب عبداهلل ال�صويدي قد 
تظلم من القرار ال�صادر يف المر على عري�صة رقم 18/2018 حجز حتفظي جتاري 
ال�صاعة     2018/3/18 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  وامل�صاريف.  والر�صوم 
08.30 �ض بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2365  تنفيذ جتاري   

مو�صوع الق�صية:تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2016/925 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 
املننفذ به وقدره )26143.96( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.

طالب الإعلن:طالب التنفيذ:م�صرف الهلل )�صركه م�صاهمه عامه(
املطلوب اعلنه:ابراهيم حممد عبيد قطامى ال�صويدي جمهول حمل القامة

مو�صوع العلن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن ا�صهم لدى �صوق دبي املايل )املك 
امللف اعله وذلك  به وق��دره )26143.96( درهم يف  املطالب  للتمويل 1492 �صهم( وفاء للمبلغ 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا - بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ:2017/10/30.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2317  ا�شتئناف جتاري    

للتجارة  ح��راء  ن��ور حممد 2- جنمة  ع��ب��دال��روؤوف  امل�صتاأنف �صده/ 1-  اىل 
���ض.ذ.م.م 3- �صمري عبدالروؤوف نور حممد جمهول حمل القامة  العامة 
مبا ان امل�صتاأنف /عظمى يو�صف عبدالروؤوف نور حممد  قد ا�صتاأنف القرار/ 
بتاريخ:2017/12/12  بالدعوى رقم 2017/335 جتاري كلي  ال�صادر  احلكم 
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق 2018/3/21 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/467 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  كونهيماراكار  �صرييات  �صده/1-عبدالغفور  املنفذ  اىل 
اأقام  ق��د  فاليافيتيل  ع��ب��داهلل  التنفيذ/في�صل  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )45431( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1911  ا�شتئناف عمايل    
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  لل�صناعات  اوري��ن��ت��ال   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
ا�صتاأنف  قد  الطحان   عطيه  حممد  حممد   / امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة 
جزئي  ع��م��ايل   2017/3728 رق���م  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  ال���ق���رار/ 

بتاريخ:2017/10/8     
 10.00 ال�صاعة   2018/3/15 امل��واف��ق  اخلمي�ض   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1434  ا�شتئناف عمايل    

�ض.ذ.م.م  للخدمات  انرتنا�صيونال  هيما�صكو   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����ص��ت��اأن��ف /حم��م��د بختيار ح�����ص��ني  قد 
ع��م��ايل جزئي  رق���م 2017/1598  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر  ا���ص��ت��اأن��ف/ احل��ك��م 

بتاريخ:2017/7/18     
وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2018/3/11 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3079  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /1-ام ات�ض ام ميديا للدعاية والعلن �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
عليك  اأق���ام  ق��د  ا�صماعيل  حممد  عبداملنعم  املدعي/ا�صماعيل  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مببلغ وقدره )15000( درهم والر�صوم وامل�صاريف. 
بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ض  املوافق 2018/3/13  الثلثاء  وحددت لها جل�صة يوم 
Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3  جتاري كلي
املا�صي  الهلل   -2 ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  املا�صية  عليه/النجمة  املدعي  اىل 
ب��ارواين جمهول  بوجا   -4 �صاند  كومار لل  ديليب  ����ض.ذ.م.م3-  العامة  للتجارة 
اأق��ام عليك  ���ض.م.ع قد  الوطني  را���ض اخليمة  املدعي/بنك  ان  حمل القامة مبا 
مببلغ  والت�صامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )12125085.48( وق��دره 
الحد  ي��وم  لها جل�صة  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�����ص��داد  وح��ت��ى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12
فاأنت  ل���ذا   ch.1.C.15:بالقاعة ال�����ص��اع��ة:09:30���ض  امل�����واف�����ق:2018/3/11 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/185  جتاري كلي

عبد  مالكها/خالد  وميثلها  العقارية  للو�صاطة  ال�صعدي  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/عثمان  ان  القامة مبا  املطوع جمهول حمل  املجيد عبداخلالق رم�صان 
حممد خادمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره��م   )5466166( وق���دره  مببلغ  بينهم  فيما  بالت�صامن 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق:2018/3/11 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch.1.C.15:بالقاعة ال�صاعة:09:30�ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/491  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/ام تي �صي للهواتف املتحركة 2- قي�ض م�صطفى حممود جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/علء نا�صر الربداوي وميثله:عبداهلل علي عبدالوهاب 
عبداهلل ال�صويدي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )72180( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�صامن 
لها  وح��ددت  التام.  ال�صداد  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة 
 ch.1.C.14:جل�صة يوم الحد املوافق:2018/3/18 ال�صاعة:08:30�ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/94  جتاري جزئي

ان  القامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  م��واد  لتجارة  املدعي عليه /1-اك�صنت  اىل 
الفنية �ض.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع قد  املدعي/المانة للتوريدات 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )96155( درهم 
ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  منذ   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
املوافق  الثلثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  كفالة.  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام 
اأو من  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �ض  ال�صاعة   2018/3/20
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2668  جتاري كلي
اىل املدعي عليه /1-راك��ي�����ض دي��وان ام ا���ض دي��وان جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان 
اأق��ام عليك  البحر قد  ب��رج  ف��رع  ادارة -  ���ض.م.ع - مكتب  الهلل  املدعي/م�صرف 
مببلغ  والتكافل  بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
وقدره )1.118.851.98( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/3/11 ال�صاعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/66  جتاري جزئي
فهيم  حممد   -2 ����ض.ذ.م.م  للتجارة  انرتنا�صيونال  لي��ف  /1-اي���زي  عليه  املدعي  اىل 
)�صركة م�صاهمة عامة(  الهلل  املدعي/م�صرف  ان  القامة مبا  ظفر جمهول حمل 
املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  غ��امن  حممد  اهلل  م��ال  وميثله:نا�صر 
بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل مببلغ وقدره )302.255.62( درهم والر�صوم 
 2018/3/20 امل��واف��ق  الثلثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  وات��ع��اب  وامل�صاريف 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/4043  جتاري  جزئي 

بان  نعلنكم  القامة  املحكوم عليه/1-ا�صامة حممد عي�صى جمهول حمل  اىل 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/1/28  يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�صالح/غمني �صاة ابن زامن �صاة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
)�صبعني الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية 
احلا�صل يف:2017/8/6 وحتى متام ال�صداد والزمته بامل�صروفات ومببلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12266 بتاريخ 2018/3/5   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2496  جتاري  كلي 
اىل املحكوم عليه/1-ايفريويل للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- فيكرام اروار ناف نيهال 3- 
رجنيت جوباكومار فيجايا بهافانام �صانكارا نارايان بيلى جوباكومار جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/2/7  يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�صالح/�صركة اود رود ا�ض ار ال ذ.م.م اول:بالزام املدعي عليها الوىل 
بالدرهم الماراتي  امريكي  توؤدي للمدعية ما يعادل مبلغ )410.890.36( دولر  بان 
التام  ال�����ص��داد  م������ن:2017/11/29 وح��ت��ى  �صنويا  ب��واق��ع %9  املبلغ  ه��ذا  وال��ف��ائ��دة على 
ثانيا:برف�ض الدعوى بالن�صبة للمدعي عليهما الثاين والثالث والزمت املدعي عليها 
. حكما مبثابة احل�صوري  املحاماة  اتعاب  الف درهم مقابل  بامل�صاريف ومبلغ  الوىل 
قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر 
با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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••  ال�شارقة-الفجر: 

ودعم  تعزيز  يف  املتخ�ص�صة  املوؤ�ص�صة  ف��ن،  توا�صل 
ال���ف���ن الإع����لم����ي ل���لأط���ف���ال وال��ن��ا���ص��ئ��ة يف دول���ة 
الإمارات العربية املتحدة، والتي تتخذ من ال�صارقة 
مقراً لها، تنظيم ور�صة العمل املتخ�ص�صة يف �صناعة 
الأف��لم، والهادفة اإىل تنمية املهارات الإبداعية يف 
جمال الفن ال�صينمائي لدى املواهب الواعدة، وفتح 

املجال اأمامهم لتحقيق حلمهم بالدخول اإىل عامل 
ال�صينما.

وت�صتمر الور�صة بالتعاون مع نا�صئة ال�صارقة حتى 
10 مار�ض يف مقر نا�صئة ال�صارقة، حيث تنعقد يف 
وت�صتعر�ض  اأ�صبوع،  كل  من  وال�صبت  اجلمعة  اأي��ام 
جميع املراحل التي متر بها عملية �صناعة الفيلم 
التعريف بالفيلم، وكيفية  ال�صينمائي، مبا يف ذلك 
متكامل،  ���ص��ي��ن��م��ائ��ي  ع��م��ل  اإىل  ال���ف���ك���رة  حت���وي���ل 

واملعايري التي يتم بها قيا�ض اإمكانية حتويل الفكرة 
اإىل فيلم، واإبراز الفرق بني �صيناريو الفيلم وامل�صرح 
والهيكل  ال�صيناريو  عنا�صر  جانب  اإىل  وال��رواي��ة، 

الأ�صا�صي لتخطيطه.
القا�صمي،  ع��ب��داهلل  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�صيخة  وق��ال��ت 
ال�صينمائي  ال�صارقة  ومهرجان  فن  موؤ�ص�صة  مدير 
الور�صة  ل��ه��ذه  تنظيمنا  »ي���اأت���ي  ل��ل��ط��ف��ل:  ال����دويل 
متكامًل  تدريبياً  برناجماً  تعترب  التي  املتخ�ص�صة 
يف ���ص��ن��اع��ة الأف������لم، يف اإط����ار ح��ر���ص��ن��ا ع��ل��ى دعم 
مبا  كافة،  باملجالت  ال��واع��دة  ال�صينمائية  املواهب 
والتمثيل،  وال��ت�����ص��وي��ر،  وامل��ون��ت��اج،  الإخ�����راج،  فيها 
و�صعينا من خلل الور�صة اإىل اإتاحة الفر�صة اأمام 
التي  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  امل��راح��ل  على  للتعرف  امل�����ص��ارك��ني 
متر بها �صناعة اأي فيلم، والعنا�صر التي ت�صهم يف 
جناحه وجتعله اأكر قدرًة على التاأثري يف م�صاعر 

امل�صاهد«.
مدير  م�صربك،  حممد  فاطمة  قالت  جانبها  ومن 
»تاأتي  ال�����ص��ارق��ة:  نا�صئة  يف  النا�صئة  رع��اي��ة  اإدارة 
الور�صة  ه���ذه  وا���ص��ت�����ص��اف��ة  ت��ن��ظ��ي��م  م�����ص��ارك��ت��ن��ا يف 
فن،  موؤ�ص�صة  يف  �صركائنا  مع  بالتعاون  الإب��داع��ي��ة 
املتمثلة يف  ال�����ص��ارق��ة  نا�صئة  اأه����داف  م��ع  ومت��ا���ص��ي��اً 
والفنون  الب��ت��ك��ار  جم���الت  يف  املتميزين  اكت�صاف 
والتكنولوجيا، وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم، 
وتاأهيلهم للمناف�صة على امل�صتويني املحلي والعاملي«.

وتناولت الور�صة يف جل�صاتها ال�صابقة جمموعة من 
املوا�صيع، حيث عّرفت امل�صاركني بالأدوار التي يقوم 
بها املخرج، وكيفية توزيع الأدوار بني فريق العمل، 
وع��م��ل ج�����داول م�����ص��اع��د امل���خ���رج وم���دي���ر الإن���ت���اج، 
اإبراز �صمات املمثل ال�صينمائي الناجح، كما  بجانب 
الذين  املمثلني  لختيار  خا�صة  جل�صة  تنظيم  مت 
�صي�صاركون يف الفيلم الذي �صتنتجه الور�صة، حيث 

خ�صعوا اإىل جل�صات تدريبية مكثفة يف التمثيل.
جمالت  يف  جديدة  فر�ض  توفري  اإىل  فن  وتهدف 
ال��ف��ن الإع��لم��ي وال��رق��م��ي و�صناعة الأف����لم من 
خلل تنظيمها للعديد من ور�ض العمل، والندوات، 
واملهرجانات  وامل����وؤمت����رات،  ال��ن��ق��ا���ص��ي��ة،  واحل��ل��ق��ات 
الفنية، حيث ت�صعى اإىل تن�صئة واإعداد جيل واعد من 
التوا�صل حملياً  املوهوبني، ومتكينهم من  ال�صباب 
وعاملياً عرب الفعاليات التي تنظمها لإتاحة الفر�صة 
وال�صينمائية  ال��ف��ن��ي��ة  اأع��م��ال��ه��م  ل��ع��ر���ض  اأم��ام��ه��م 
الأف���لم.  �صناعة  يف  للعمل  وت�صجيعهم  ودع��م��ه��م 
وتهدف املوؤ�ص�صة اأي�صاً اإىل دعم املواهب وت�صجيعها 
من خلل الأن�صطة والفعاليات التي تنظمها على 
توفري  اإىل  بالإ�صافة  وال��دويل،  املحلي  ال�صعيدين 
�صبكة مرتابطة من ال�صباب املوهوبني والواعدين، 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن ت���ب���ادل ال��ت��ج��ارب واخل�����ربات على 
نطاق عاملي اأو�صع من خلل الرتويج لأعمالهم يف 

املهرجانات ال�صينمائية يف خمتلف اأنحاء العامل.

•• ال�شارقة-الفجر:

تفتتح موؤ�ص�صة ال�صارقة للفنون بالتعاون مع متحف 
ال�صارقة للفنون يوم الأربعاء املقبل املوافق 7 مار�ض 
2018 معر�ض الفنانة الأردنية منى ال�صعودي حتت 
ال�صاد�صة  مت��ام  يف  وذل��ك  وتكوينات«،  »اأ���ص��ع��ار  ع��ن��وان 
ل��ل��ف��ن��ون. ح��ي��ث يت�صمن  ال�����ص��ارق��ة  م�����ص��اًء يف متحف 
القا�صمي  تقييمه من قبل حور  الذي جرى  املعر�ض 
مدير  املعل  ون��ورة  للفنون  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  رئي�ض 
اأنتجتها  التي  الأعمال  من  جمموعة  الفنون،  مراكز 
اإىل  امل��ا���ص��ي و���ص��وًل  ال��ق��رن  �صتينيات  م��ن��ذ  ال��ف��ن��ان��ة 
 20 اأكر من  املعر�ض على  وقتنا احلا�صر، وي�صتمل 
الرخام  اأحجار  با�صتخدام  ال�صعودي  نفذتها  منحوتة 
ال��وردي وحجر  الأبي�ض والأخ�صر واحلجر اجلريي 
الديوريت الأ�صود، والتي تعود اأ�صولها اإىل عدة دول 

مثل: �صوريا، وعّمان، وفل�صطني، وتركيا. كما يت�صمن 
ق�صائد  م��ن  م�صتوحاة  ور���ص��وم��ات  ل��وح��ات  امل��ع��ر���ض 

لل�صاعرين حممود دروي�ض واأدوني�ض.
ويف هذا ال�صياق ذكرت نورة املعل مدير مراكز الفنون 
والقيم امل�صارك للمعر�ض: »ل �صك اأن معر�ض الفنانة 
منى ال�صعودي، ميثل �صانحة هامة للطلع على هذه 
التجربة الرية التي ات�صمت بالفرادة واخل�صو�صية 
يف خمتلف مكوناتها الأ�صلوبية والتعبريية، ول �صيما 
يف الأعمال النحتية التي جمعت ما بني �صلبة املادة 
تقدم  اأن  ناأمل  والتي  والتكوينات،  الأ�صكال  و�صعرية 

متعة ب�صرية ومعرفية جلمهور الفن املحلي«
للمعر�ض  للفنون  ال�صارقة  متحف  ا�صت�صافة  وح��ول 
قالت منال عطايا مدير اإدارة متاحف ال�صارقة »تعد 
منى ال�صعودي من اأكر الفنانني البارزين يف امل�صهد 
اأول  ومنذ  ما�صية.  عقود  خم�صة  منذ  العربي  الفني 

منحوتة حجرية اأنتجت الفنانة ب�صكل منتظم قطعاً 
فنية م��ذه��ل��ة ي���رتدد ���ص��داه��ا م��ع ج��م��ال��ي��ات اأّخ�����اذة. 
كونها نا�صرة ونا�صطة فنية ف�صًل عن دورها كنحاتة 
اأه��م��ي��ة اجتماعية  م��وه��وب��ة ل��ل��غ��اي��ة، ف���اإن لأع��م��ال��ه��ا 

وفكرية كبرية على �صعيد املنطقة وما عداها« 
ُولدت منى ال�صعودي عام 1945، ودر�صت النحت يف 
باري�ض.  يف  اجلميلة  للفنون  العليا  الوطنية  املدر�صة 
ا�صتك�صفت  التي  احلجرية  مبنحوتاتها  ُع��رف��ت  وق��د 
واخل�صوبة  بالنمو  ات�صال  على  مفاهيم  خللها  من 
واأ�صكاًل  الرتكيبية  احلركة  تقدميها  عرب  واجل�صد 

هند�صية ا�صطلحية. 
وا���ص��ت��ط��اع��ت ال�����ص��ع��ودي م��ن خ���لل اأع��م��ال��ه��ا تقدمي 
الأحجار يف �صورة جتريدية متتاز بال�صكينة والهدوء 
الت�صاد  يعك�ض  ���ص��ع��ري��اً  ب��ع��داً  لت�صفي  والن�����ص��ي��اب��ي��ة 
التج�صيد  عن  ابتعادها  جلياً  ظهر  وق��د  اأعمالها،  يف 

يف م��ن��ح��وت��ات��ه��ا  ك��ون��ه��ا ت���رى اأن ل��ل�����ص��رق��ي��ني ذاك���رة 
جتريدية.

ه��ام��اً من  ب��احل��ج��ارة ج���زءاً  ال�����ص��ع��ودي  يعك�ض �صغف 
املدرج  �صاحة  كانت منحوتات  عّمان، حيث  ن�صاأتها يف 
»�صبيل  موقع  يف  الكائن  ملنزلها  امل��ج��اورة  ال��روم��اين 
احلوريات« الأثري، البادرة التي انطلقت من خللها 
م�صريتها ال�صغوفة ب�صحر احلجارة ودميومتها، وقد 
جاءت اأوىل منحوتاتها بعنوان »اأمومة الأر�ض« والتي 
نفذتها يف باري�ض عام 1965 تاأثراً بانت�صار خميمات 
ورغم   .1948 عام  عّمان  يف  الفل�صطنني  اللجئني 
كونها �صاعرة اختارت ال�صعودي كلمات �صعراء اآخرين 
ال���راح���ل حم���م���ود دروي�ض  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي  ك��ال�����ص��اع��ر 
وال�����ص��اع��ر ال�������ص���وري اأدون���ي�������ض ل��ل��ت��ع��ب��ري ع���ن حالت 
اأول معر�ض  خا�صة يف ر�صوماتها ولوحاتها، ونظمت 
لر�صوماتها عام 1963 يف مقهى الثقافة يف بريوت.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

 د���ص��ن��ت دائ����رة الآث�����ار وامل��ت��اح��ف براأ�ض 
اخل��ي��م��ة ) م��ك��ت��ب��ة زاي����د ( مت��ا���ص��ي��ا مع 

اأهداف عام زايد. 
عام  م��دي��ر  الطنيجي  عبيد  اأح��م��د  ق��ال 
دائرة الآثار واملتاحف :ت�صم املكتبة التي 
مت ت�صميمها لتكون واحة ثقافية �صهية 
التي  واملوا�صيع  العناوين  من  بالعديد 
ال�صيخ  ب��اإذن اهلل  املغفور له  تروي �صرية 
زايد بن �صلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه 
وجهوده ما قبل الحتاد وكقائد مل�صرية 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
اي�����ص��ا حت��ت��وي امل��ك��ت��ب��ة ا����ص���دارات نادرة 
وموؤغلة يف القدم وبع�صها يعود تاريخها 
 « ك��ت��اب  م��ث��ل  امل��ا���ص��ي  ال��ق��رن  ل�صتينيات 
اأب��وظ��ب��ي  ب��ني الأم�����ض وال��ي��وم اإ�صداره 
الذكرى  مع  متزامنا  1969م   ع��ام  يف 
زايد  ال�����ص��ي��خ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  الأوىل حل��ك��م 
وي��ح��ك��ي ع��ن ال��ط��ف��رة احل�����ص��اري��ة التي 
م���رت ب��ه��ا اإم�����ارة اب��وظ��ب��ي خ���لل فرتة 

حكمه.
وحول م�صدر الكتب ذكر الطنيجي هي 
والوثائق  الدرا�صات  ملكتبة   جهود  ثمرة 
هذه  بع�ض  �صراء  مت  اذ  للدائرة  التابعة 
عن  ع��ب��ارة  الخ��ر  البع�ض  بينما  الكتب 

اإهداء من موؤ�ص�صات وجهات وكتاب.
الدائرة على  وبح�صب الطنيجي تعكف  

اإط��لق م��ب��ادرة اأخ��رى لعام زاي��د و�صهر 
القراءة وهي با�صم الآثار واملتاحف تقراأ 

، التي حت�ض املوظفني على قراءة كتب 
عن املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 

نهيان و تعقبها جل�صة حوارية لطرح ما 
مت قراءته.

مهرجان طري�ن �لإمار�ت 
للآد�ب يكرم �لفائزين بجائزة 

»تعليم« �ل�صنوية لل�صعر
كرم مهرجان طريان المارات للآداب ال�صعراء الواعدين الفائزين بجائزة 

»تعليم« ال�صنوية لل�صعر التي نظمها املهرجان يف دورته احلالية.
ومت تكرمي ال�صاعرة الإماراتية مرمي حميوه وال�صاعر الربيطاين روجر 
ماكغوف الفائزين باجلائزة عن فئة اللغة العربية واللغة الإجنليزية من 

خمتلف الفئات العمرية.
فقد  والإجنليزية  العربية  باللغتني  الكتابة  للطلب  امل�صابقة  هذه  وتتيح 

اأ�صبحت »تعليم« جزءا اأ�صا�صيا يف التقومي ال�صنوي لطلبة املدار�ض.
�صعادتها  عن  »تعليم«  ل�جائزة  التنفيذية  الرئي�صة  مار�صال  رو���ض  وع��ربت 

باإقبال الطلب من خمتلف الفئات العمرية للم�صاركة يف هذه امل�صابقة.
وقالت » لقد كان التجاوب ا�صتثنائيا هذا العام واأن روؤية الفرح على وجوه 
الفائزين من اأ�صعد اللحظات بالن�صبة لنا » معربة عن اعتزازها بال�صراكة 
مع مهرجان طريان الإمارات للآداب يف هذه اجلائزة التي تتبنى املواهب 

الواعدة وترعاها وتوفر من�صة للمبدعني لتقدمي اإبداعاتهم.
الواقع  كانت عميقة وعاطفية ومعربة عن  املقدمة  الق�صائد  ان  واأ�صافت 

وعن روؤية امل�صاركني للعامل وعن تطلعاتهم للم�صتقبل.

»�جلليلة » يقدم م�صرحية 
»�لأطفال �لذين �صنعو� �مل�صرحية«

�صنعوا  الذين  »الأط��ف��ال  م�صرحية  الطفل  لثقافة   « »اجلليلة  مركز  ق��دم 
امل�صرحية« مب�صاركة نخبة من الأطفال املوهوبني واملبدعني.

واأجرى املركز تدريبات مكثفة قبل عر�ض امل�صرحية مب�صاركة 10 اأطفال 
موهوبني ترتاوح اأعمارهم بني 6 و14 عاما من الدولة وجن�صيات عربية 
اأمورهم  اأولياء  بح�صور  ليقدموا  املو�صيقى  ق�صم  اأ�صاتذة  وبرفقة  خمتلفة 

عر�صا ا�صتثنائيا من حيث الفكرة والتنفيذ.
الفنان ج�صار قدور-  واإخ��راج  تاأليف  - وهي من  امل�صرحية  وتناولت ق�صة 
كيفية �صناعة العمل امل�صرحي اإذ تدور اأحداثها كلها خلف الكوالي�ض حيث 
يجتمع املمثل الذي يوؤدي دور املخرج مع اأبطال العمل وي�صتعر�ض كل منهم 

دوره ومهاراته اأمام املخرج .
الكوالي�ض  خلف  ت��دور  التي  وال�صخب  احليوية  حالة  امل�صرحية  واأظ��ه��رت 

وت�صمنت فقرة غنائية لأحد الأطفال املوهوبني يف املجال الفني باملركز.
يذكر اأن برج العرب - اأحد اأهم املعامل ال�صياحية يف دبي والعامل - احتفى 
�صعاره على  الطفل من خلل عر�ض  لثقافة   « » اجلليلة  باإجنازات مركز 

واجهته الأمامية ليلة عر�ض العمل امل�صرحي.
التوا�صل الجتماعي  اأعلن من خلل منابره على و�صائل  وكان املركز قد 
ع��ن امل��و���ص��م ال��ث��اين م��ن م��ب��ادرت��ه »ن��ح��ن نبحث ع��ن��ك« ب��ه��دف ا�صتقطاب 

الأطفال املوهوبني يف جمالت فنية خمتلفة على م�صتوى الدولة.
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خالل �شل�شلة جل�شات متخ�ش�شة ُتختتم باإنتاج فيلم خا�ض

)فن( ونا�صئة �ل�صارقة يقود�ن �ملو�هب 
�ل�صينمائية �لو�عدة لكت�صاف عامل �صناعة �لأفلم

اأ�شعار وتكوينات يف متحف ال�شارقة للفنون الأربعاء 

منحوتات جتريدية حجرية ولوحات �صعرية

)مكتبة ز�يد( يف متاحف ر��ش �خليمة
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ريهام عبد �لغفور: �أعمايل �أو�فق عليها بقر�ر�تي �ل�صخ�صية

لت�شوير  الغفور  عبد  ريهام  الفنانة  ت�شتعد 
املقرر عر�شه خالل   )710 )الرحلة  دورها يف 

رم�شان املقبل. 
يف هذا احلوار تتحدث عن امل�شل�شل، وتتطرق اإىل 
م�شاريعها الأخرى ال�شينمائية والتلفزيونية..

�آينت عامر حترج �أحد متابعيها بطريقة كوميدية
اأينت  امل�صرية  الفنانة  اأحرجت 
اأح����د م��ت��اب��ع��ي��ه��ا، وذلك  ع��ام��ر 
خمتلقة  ق�����ص��ة  روى  ب���ع���دم���ا 
موقع  على  وذل��ك  بها،  جمعته 
معجب  الجتماعي.  التوا�صل 
كنت  "النهاردة  ك���ت���ب:  اأي�����نت 
وا�صحابي  اأن����ا  م�����ص��ر  م���ول  يف 
و�صوفت اأينت عامر كلهم راحوا 
فاينت  ان��ا  اإل  معاها  ات�����ص��وروا 
هتت�صور  م�����ض  ب��ت��ق��ويل  ع��ام��ر 
ايه  فيكي  ليه  هت�صور  قولتلها 
زيادة عني عل�صان ات�صور معاكي 
فطلعت  بتناكة  معاها  وبتكلم 
اللي  انا  وقالتلي  بتاعها  الفون 
هت�صور معاك وات�صورت معايا 

واخدت رقمي".
ال��ف��ن��ان��ة امل�����ص��ري��ة ���ص��خ��رت من 
كذب هذا املتابع، وف�صحته اأمام 

اجلميع، 
حيث علقت على كلمه، قائلة: 
كدة  بعد  النوم  من  "و�صحيت 

لقيت الغطا جنبك".
يذكر اأن اأينت عامر يعر�ض لها 
حاليا فيلم "خلوي�ض"، والذي 
الفنان  م��ع  بطولته  يف  ت�صارك 

اأحمد عيد، كما كانت قد حققت 
جناحا كبريا موؤخرا بدورها يف 

م�صل�صل "الطوفان".
كذلك

اأينت  امل�صرية  الفنانة  �صاركت 
ع����ام����ر ج���م���ه���وره���ا يف ����ص���ورة 
على  ح�صابها  ع��رب  لها  ج��دي��دة 
موقع التوا�صل الجتماعي من 
الكويتية  الأن��ب��اء  جريدة  حفل 
الذي ح�صره عدد من الفنانني 

بالكويت.
اأي����نت اأط���ل���ت خ���لل احل��ف��ل يف 
ر�صاقة  عن  ك�صف  اأ�صود  ف�صتان 
وزنها  خ�صرت  بعدما  ج�صدها 

الزائد، 
باختيار  ال��ف��ن��ان��ة  ق���ام���ت  ك��م��ا 
منا�صبة  �����ص����ع����ر  ت�������ص���ري���ح���ة 
ل��ف�����ص��ت��ان��ه��ا ال����ن����اع����م، واأ�����ص����اد 
ج��م��ه��وره��ا ب��اإط��لل��ت��ه��ا يف عدد 

من التعليقات.
احل�����ف�����ل ح���������ص����ره ع��������دد من 
الفنانة  بينهم  وم��ن  الفنانني 
ح�صرت  ك����م����ا  ع�����ام�����ر،  وف��������اء 
�صلبي،  ب���و����ص���ي  الإع�����لم�����ي�����ة 

والفنانة رجاء اجلداوي.

كندة علو�ش �إىل �ل�صينما جمددً�
يف  دوره���ا  بت�صوير  للبدء  علو�ض  كندة  املمثلة  ت�صتعد 
�صركة  م��ع  بطولته  على  تعاقدت  بعدما  م�صري  فيلم 
ور�صة  تاأليف  من  ديا�صطي،  حممد  للمنتج  اأي(  )ب��ريد 

كتابة، واإخراج ابرام �صلمة.
من املقرر انطلق الت�صوير فور النتهاء من التعاقدات 

مع الفنانني امل�صاركني.

اجلديدة. الدرامية  م�صروعاتك  عن  • حدثينا 
- كان ُيفرت�ض اأن اأ�صارك يف ال�صباق الرم�صاين املقبل 
من خلل م�صروعني جديدين هما )الرحلة 710( 

و)الزيبق 2(.
من  وجم���م���وع���ة  اخل���ي���اط  ب��ا���ص��ل  م���ع  الأول   
البطولة اجلماعية،  اإىل  ينتمي  اإذ  الفنانني، 
لفتة.  وتطورات  �صيقة،  تفا�صيل  ويحمل 
اأما العمل الثاين فهو )الزيبق 2( الذي 
رم�صان  يف  منه  الأول  اجل��زء  عر�ض 
ثم، حتى  تاأّجل. من  لكنه  املا�صي، 

الآن اأ�صارك يف عمل واحد.

التاأجيل؟ �صبب  • ما 
- اأجهل ال�صبب. كان التاأجيل 
اللحظات  يف  امل���ن���ت���ج  ق�������رار 
الأخ�����������رية ب���ع���د ان���ط���لق 

الت�صوير باأيام قليلة،
م���وع���د  اأع�����������رف  ول   
الت�صوير،  ا�صتكمال 
ل������ك������ن������ي �����ص����ع����ي����دة 
وردود  ب��ال��ت��ج��رب��ة 
اجلزء  على  الفعل 

الأول،
يكون  اأن  واأمتنى   
اجل���������زء ال����ث����اين 
قريباً، خ�صو�صاً 
دوري  اأن 
�صي�صهد تغريات 
حم��������وري��������ة يف 

تفا�صيله.

ح���دث���ي���ن���ا   •
تفا�صيل  ع��ن 
يف  دورك 
)ال������رح������ل������ة 

.)710
مت���������������ّر   -
ل�صخ�صية  ا
ب��ت��ح��ّولت عدة 
ل�صدمة  ن��ت��ي��ج��ة 
وبقية  لها،  تتعّر�ض 
الأحداث �صي�صاهدها 
عند  اجل������م������ه������ور 
ال����������ع����������ر�����������ض يف 
لأن  رم�������ص���ان، 
ث�����م�����ة ح����ال����ة 
ال�صرية  من 
�صة  و مفر

مرتبطة  الأدوار  اأن  ���ص��ي��م��ا  ل  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل،  ع��ل��ى 
�صخ�صية )يحرق(  اأية  اإىل  والتطرق  بع�صاً،  ببع�صها 

ال�صخ�صيات كافة.

دورك  عن  عليها  ح�صلت  التي  اجلوائز  اأثرت  • هل 
يف )ل تطفئ ال�صم�ض( يف اختياراتك؟ 

- منحتني هذه اجلوائز ثقة اأكرب يف اختياراتي التي 
اأ�صع لها معايري عدة عموماً، ويف الوقت نف�صه �صّكلت 
عبئاً نف�صياً كبرياً علّي كي اأحافظ على امل�صتوى نف�صه 
خلل الفرتة املقبلة، الأمر الذي يجعلني اأفكر جيداً 
يف اأي���ة جت��رب��ة ج��دي��دة، واأ���ص��ت��غ��رق وق��ت��اً اأط����ول قبل 

املوافقة على اأي عمل.

باملط  ال�صم�ض(  اتهام )ل تطفئ  انزعجت من  • هل 
والتطويل؟

ال��واح��د. كما  العمل  الآراء ح��ول  اإط��لق��اً. تختلف   -
بع�ض اجلمهور  اآراء  على جوائز من  ذك��رت، ح�صلت 
والنقاد، والعمل يف املجمل نال اإعجاب قطاع عري�ض 
من امل�صاهدين. �صحيح اأن ثمة تفا�صيل رمبا يعتربها 

البع�ض مطاً وتطويًل، 
ومن  الأم�����ور،  اإظ��ه��ار  ع��ل��ى  ت��ق��وم  احلقيقة  يف  لكنها 
قبل  بها  مليئة  الأوىل  احللقات  تكون  اأن  الطبيعي 
ت�صارع الأحداث لأن العمل الدرامي يقوم على �صياق 

حمدد.

جمهورك.  �صدمت  ق�صري  �صعر  بت�صريحة  • ظهرت 
ما ال�صبب؟

- اأردت اأن اأغري اإطللتي بعد رم�صان، وخلل الفرتة 
خ�صو�صاً  عائلتي،  مع  اإج��ازة  فيها  اأم�صي  كنت  التي 
ال�صور  ون�صرت  الت�صوير،  يف  بالإجهاد  اأ�صبت  اأنني 

كنوع من التغيري.

الدراما  يف  احل�����ص��ور  جت��رب��ة  ت���ك���رري  مل  مل����اذا   •
الطويلة بعد م�صل�صل )اخلطيئة(؟

ب��امل��ل��ل، ما  ال��ط��وي��ل��ة  ال��درام��ي��ة  - ت�صعرين الأع���م���ال 
يجعلني اأبتعد عن امل�صاركة فيها.

وقررت  ب��ه،  اأعجبت  )اخلطيئة(  علّي  ُعر�ض  عندما   
ت��ق��دمي��ه، ل��ك��ن��ي ���ص��ع��رت ب��امل��ل��ل اأي�������ص���اً ب�����ص��ب��ب طول 

احللقات، لذا مل اأحبذ تكرار التجربة.
الدرامية  الأع���م���ال  اأن  ذل���ك  اإىل  اأ����ص���ف   

عموماً جمهدة، وت�صتغرق وقتاً طويًل 
يف الت�صوير.

عن  ���ص��اب��ق��اً  حت���دث���ت   •
الفنان  والدك  رف�ض 

اأ�����������ص����������رف ع���ب���د 
دورك  ال��غ��ف��ور 

)ح�������������ارة  يف 

اليهود(. هل ل يزال يتدخل يف اختياراتك؟
واأعمايل  مطلقاً،  اختياراتي  يف  وال���دي  يتدخل  ل   -

اأوافق عليها بقراراتي ال�صخ�صية.
ل��ك��ن م��ا ذك��رت��ه ك���ان غ�صبه م��ن رق�����ص��ي يف )حارة   
وانتهى  ذل���ك،  ب�صبب  ���ص��ه��راً  قاطعني  وه��و  ال��ي��ه��ود(، 
الأم��ر. ول اأنكر اأنني اأراع��ي يف اأعمايل األ اأت�صبب يف 

غ�صب اأ�صرتي.

ال�صينما؟ عن  • ماذا 
- انتهيت اأخرياً من ت�صوير دوري يف )�صوق اجلمعة( 
مع كل من عمرو عبد اجلليل، ون�صرين اأمني، ودلل 
عبد العزيز، وحممد لطفي، حتت اإدارة املخرج �صامح 
ال�صهر  نهاية  م�صاهدي  اآخ���ر  ���ص��ورت  ال��ع��زي��ز.  عبد 
تدور  ال�صالت.  يف  قريباً  الفيلم  و�صُيعر�ض  املا�صي، 
���ص��وق اجلمعة  ي���وم واح���د داخ���ل منطقة  اأح���داث���ه يف 

ال�صعبية.

دورك. عن  • حدثينا 
- اأج�صد �صخ�صية فتاة تبيع )كبدة( على عربة �صعبية 

لتوفري قوت يومها، ترتبط بق�صة 
ح����ب م����ع )م���ل���ق���اط(، 

اأحمد  ب��دوره  يقوم 
ف����ت����ح����ي ال�������ذي 
ي��������ع��������م��������ل م�����ع 

ال�صوق.  زعيم 
حت�������������������������دث 
م����ف����ارق����ات 

ع�������������������������دة 

ن�صاهدها يف الأحداث، ف�صًل عن مفاجاآت عدة.

لفتاة  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  ل��ك��ون  ل��ل��ع��م��ل  حت��م�����ص��ت  • ه���ل 
�صعبية؟

قّدمتها  ال��ت��ي  الأدوار  ن��وع��ي��ة  ع��ن  خمتلف  ال����دور   -
الفني، ف�صًل عن  امل�صتوى  اإيل على  �صابقاً، وي�صيف 
يف  وامل��ف��ارق��ات  ال�صراعات  وتفا�صيل  الإي��ق��اع  �صرعة 
الأحداث، خ�صو�صاً اأنها حتمل جانباً كوميدياً... ذلك 

كله كان �صبب موافقتي.

يف  الثانية  للمرة  العزيز  عبد  �صامح  مع  • تتعاونني 
وقت ق�صري.

اإخراج  ي�صتطيع  متميز،  خمرج  العزيز  عبد  �صامح   -
ب�صكل  فه  ويوظِّ الكامريا،  اإزاء  املمثل  لدى  ما  اأف�صل 
�صريعاً  معه  التعاون  بتكرار  �صعدت  لذا  اإليه.  ي�صيف 
ك���رمي(،  يف م�صل�صل )رم�����ص��ان  ���ص��وي��اً  ب��ع��د جن��اح��ن��ا 
واأمتنى اأن يتكرر النجاح اجلماهريي بالفيلم اجلديد 

عند طرحه يف ال�صالت ال�صينمائية.

• تردد اأن فيلم )�صوق اجلمعة( توقف لفرتة ب�صبب 
عرات اإنتاجية

ذل���ك وتقول:  ال��غ��ف��ور  ع��ب��د  ري��ه��ام  تنفي   -
منه  وانتهينا  الفيلم  ت�صوير  )انطلق 
اأما  املحدد.  الزمني  اجل��دول  خ��لل 
التي توقف فيها الت�صوير  الأيام 
فكان ب�صبب جتهيز الديكورات، 
ال�صعب  م���ن  اأن  خ�����ص��و���ص��اً 
منطقة  يف  امل�صاهد  اإجن��از 
الأح���داث احلقيقية يف 

�صوق اجلمعة(.
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ع خمالطة �لقطط قد ت�صبب �ملوت �لفجائي للأطفال �لر�صّ
املفاجئ للر�صع،  امل���وت  ب��ني متلزمة  ق��وي��ة  ه��ن��اك ع��لق��ة  اأن  اأط��ب��اء  اأك���د 

وامتلك الأ�صرة لقطة باملنزل، بح�صب موقع "هاو�ض �صتاف وورك�ض".
4 اآلف طفل للوفاة املفاجئة �صنوًيا يف الوليات  ويتعر�ض ما ل يقل عن 

املتحدة وحدها، لأ�صباب غري معلومة حتى الآن.
لكنه قد لوحظ اأن العامل امل�صرتك يف الكثري من تلك احلالت هو وجود 
اإىل  يرجع  الوفيات  تلك  من  كبرًيا  ع��دًدا  اأن  اإىل  بالإ�صافة  باملنزل،  قط 

الختناق العار�ض اأو اخلنق، بح�صب املوقع.
بالوفاة  القطط  يربط  ال��ذي  العلمي  ال�صبب  الأط��ب��اء  يذكر  مل  ذل��ك  مع 
املفاجئة للأطفال. ومتيل القطط اإىل النوم يف اأح�صان الأطفال للح�صول 
فتقرر  الر�صيع؛  يتناوله  ال��ذي  اللنب  رائحة  جتذبها  قد  اأو  ال��دفء،  على 
النوم اإىل جانبه. و�صهدت بريطانيا عام 2000، حادثة متعلقة باملو�صوع، 
اإذ ُتويف ر�صيع مل يكمل اأ�صبوعه ال�صاد�ض خمتنًقا ب�صبب قط املنزل الذي نام 
فوق وجهه. وي�صدد الأطباء على �صرورة اإبعاد القطط عن فرا�ض الأطفال، 

وبخا�صة الر�صع؛ جتنًبا لتلك احلوادث.

عليها تعرف  �لكبد..  تدمر  يومية  عاد�ت   3
اإن�صان ال�صتغناء  التي ل ي�صتطيع  الرئي�صية  اأع�صاء اجل�صم  الكبد من  ان 
عنها والعي�ض بدونها واإن حدث تليف بها يبداأ الإن�صان م�صرية اآلم متعددة 
فالكبد  الأق��ل،  على  اأ�صبوعًيا  م��رات   3 كبد  بغ�صيل  القيام  عليه  ت�صتوجب 
اجل�صم  �صموم  من  التخل�ض  وه��ي  األ  الإن�صان  بها  يحيا  اأ�صا�صية  وظيفة 

ب�صكل دوري.
اإل اأن هناك العديد من العادات ال�صائعة التي نقوم بها خلل يومنا تدمر 
اأن ندرك ذلك، ح�صب ما ذكر موقع  الكبد و توؤثر عليه ب�صكل �صلبي دون 

"Science alert" املعني بالعلوم.

بكرة احلمراء  اللحوم  تناول   1-
تناول اللحوم احلمراء بكرة �صديدة، يوؤدي اإىل زيادة ن�صبة الكول�صرتول 
من  فقط  معينة  ن�صبة  اإىل  حتتاج  اجل�صم  خليا  لأن  ون��ظ��ًرا  اجل�صم،  يف 
الكول�صرتول، فاإن تلك الزيادة تذهب اإىل الكبد، مما ي�صبب �صرر كبري و 

اأمرا�ض كثري ت�صيب الكبد ب�صبب تراكمات تلك الزيادات امل�صتمرة.

متاأخر وقت  يف  وال�صتيقاظ  النوم   2-
يوؤثر بال�صلب على عملية اإزالة ال�صموم التي يقوم الكبد بها، حيث اأن عملية 
تتم  12 ون�صف �صباًحا، ول  ال�صاعة  تبداأ من  ال�صموم  الكبد من  تخل�ض 
اإل خلل نومك العميق، لذلك فاإن نومك متاأخًرا يك�صر الدورة الطبيعة 

جل�صمك و لعملية التخل�ض من ال�صموم.

ال�صتيقاظ عند  التبول  عدم   3-
اأمرهم في�صطرون  الأ�صخا�ض ي�صتيقظون وهم على عجلة من  كثري من 
اإىل تاأجيل الإفطار و �صرب القهوة بل و التبول حتى و�صولهم اإىل العمل، 
حتى ت�صل مرحلة احلاجة اإىل التبول اإىل اأق�صاها، ولكنهم ل يعلمون اأن 

ا. هذا الأمر علميا يدمر الكبد، بل والكليتني اأي�صً

• من هو حليم العرب؟
 -قي�ض بن عا�صم

النحلة؟ عيون  عدد  يبلغ  • كم 
 -خم�ض عيون

ولد الإمام البخاري؟ • متى 
 -عام 194 للهجرة

الإ�شالم؟ حجة  هو  • من 
 -اأبو حامد الغزايل

الأحمر؟ البحر  طول  يبلغ  • كم 
 1400 -ميل بحري

الأموي؟ امل�شجد  يوجد  • اأين 
 -يف دم�صق

 • �صكر اخل�صب له نف�ض مميزات ال�صكر العادي ، مع اأنه لي�ض له نف�ض الطعم.  
 • عندما يتعفن البي�ض ي�صبح حمتواه من الزلل الأبي�ض اأكر ميوعة. 

 • ت�صمع اأنثى اجلندب بقوائمها. 
اإىل  اأ�صنان احللزون  اأن ت�صل  الل�صان، وميكن  بوا�صطة  ال�صجر عن طريق جر�صها  اأوراق  ياأكل احللزون   • 

25.000 �صن 
 • الفئران ل ت�صتطيع التقيوؤ. 

 • ي�صاف اىل بطارية ال�صيارة حام�ض الكربيتيك
 • دودة الأر�ض لي�ض لها عيون. 

 • ت�صتطيع البومة اأن تدير راأ�صها ب�صكل دائري. 
 • الري�صوع ) يرقانة الفرا�صة ( لها 1.300 ع�صلة يف ج�صمها. 

 • اإن )الزايتول( مادة �صكرية ت�صتخرج من التني و الفراولة و ل ت�صبب الت�صو�ض
 • منتج )الع�صل( ل يتعفن مهما طال به الزمن لأن به مادة م�صادة للتعفن 

 • تبلغ ن�صبة املاء يف الع�صل الطبيعي 22%
 • الأفعى ل اأ�صرا�ض لها. 

 • يتطلب �صلق بي�صة النعامة )تزن كيلو ون�صف الكيلو( من الوقت مائة دقيقة. 
 • الهيكل العظمي للأ�صماك غ�صرويف بالكامل. 

نكران اجلميل 
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القرفة والذاكرة 

تناول  اأن  اأمريكيون،  باحثون  عليها  اأ�صرف  حديثة  علمية  درا�صة  ك�صفت 
القرفة قد يوؤدى اإىل حت�صني القدرة على التعلم.

اأف�صل  من  القرفة  اأن  الباحثون  اأو�صح  اجلديدة  الدرا�صة  لنتائج  ووفًقا 
ال��ت��واب��ل على الإط����لق لأن��ه��ا غنية مب�����ص��ادات الأك�����ص��دة ال��ت��ي حتمى من 

اأمرا�ض املخ.
را�ض على  الأمريكيون من جامعة  العلماء  اأجراها  التي  الدرا�صة  ووجدت 
الفئران اأن القرفة تعزز القدرة على التعلم، وهذا من �صاأنه اأن يكون واحدا 
القابلة للتعلم لآخرين  املناهج لتحويل الأ�صخا�ض غري  اأ�صلم واأ�صهل  من 
بنزوات  اإىل  تتحول  القرفة  اأن  الباحثون  واأ���ص��اف  التعلم.  على  ق��ادري��ن 
ال�صوديوم، وهى مادة كيميائية ت�صتخدم يف العقاقري املعاجلة لتلف الدماغ، 

وهذا بدوره يح�صن الذاكرة والتعلم.

ترتبط زيادة الوزن بالنهماك يف العمل، وعدم تنظيم الوجبات 
الغذائية، مع الإقبال على الوجبات ال�صريعة التي تزيد الوزن، 
اجللو�ض  اأن  كما  العمل،  اأثناء  الع�صبية  ال�صغوط  عن  ف�صًل 
م�صتوى  يقلل  اأط���ب���اء-  -بح�صب  امل��ك��ت��ب  ع��ل��ى  ط��وي��ل��ة  ف���رتات 
بال�صمنة  الإ�صابة  خطر  ويزيد  اجل�صم،  يف  الغذائي  التمثيل 
واأمرا�ض القلب واملفا�صل. موقع "بولد�صكاي" املعني بال�صوؤون 
بال�صمنة  الإ�صابة  10 خطوات جتنبك خطر  ال�صحية، و�صع 
اأو اكت�صاب الوزن الزائد اأثناء �صاعات العمل، يت�صدرها )اأوًل( 
لرت  و2.8  للن�صاء،  امل��اء  من  لرت   2.7( امل��اء  من  كثري  �صرب 
والإره����اق،  بالتعب  ال�صعور  يجنبك  لكونه  ��ا(؛  ي��وم��يًّ للرجال 
الوجبات  ت��ن��اول  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا  ويبقيك  اجل��ف��اف،  خطر  ويقيك 
تخفف  لأن��ه��ا  "العلكة"؛  مب�صغ  )ث��ان��ًي��ا(  وين�صح  ال�صريعة. 
امل�صبب  الهرمون  وه��و  الكورتيزول،  واإف���راز  وال�صغط  التوتر 

للتوتر الذي يحفز اخلليا الدهنية وي�صاعدها على الرتاكم 
يف منطقة البطن، فيبداأ "الكر�ض" يظهر وينمو تدريجيًّا.

اأكر  لكونها  املنزل؛  من  الوجبات  باإح�صار  )ثالًثا(  ويطالب 
�صحيًة من الوجبات ال�صريعة، و)رابًعا( �صرب ال�صاي الأخ�صر 
على  ت�صاعد  التي  للدهون  احل��ارق��ة  بخ�صائ�صه  ميتاز  ال��ذي 
قدر  امل�صعد  من  ب��دًل  ال�صلم  ا�صعد  )خام�ًصا(  ال���وزن.  فقدان 

امل�صتطاع، حتى تفقد اأ�صعاف ال�صعرات احلرارية.
و)�صابًعا( تناول ال�صلطة بني الوجبات؛ حتى ت�صعر بالمتلء 
و)ثامًنا(  العمل.  ي��وم  اأث��ن��اء  اجلوع"  "هجمات  م��ن  وحتميك 
املفيدة،  ال��غ��ذائ��ي��ة  بالعنا�صر  الغنية  ال�صيا  بحبوب  احتفظ 
دقيقتني  ملدة  امل�صي  و)تا�صًعا(  المت�صا�ض يف اجل�صم.  ال�صهلة 
كل �صاعتني، و)عا�صًرا( تناول وجبات خفيفة �صحية، ول تلجاأ 

اإىل الأطعمة املقلية.

�لعمل �أثناء  �لز�ئد  �لوزن  تفقدك  و�صفات   10

كيلي �شاوير ترتدي زي من �شانيل، خالل ح�شورها حفل وع�شاء جوائز �شانيل قبل الأو�شكار يف ماديو يف بيفريل هيلز بكاليفورنيا. )ا ف ب(

كان لم ح�صان ثلثة اولد اكربهم ح�صان وابنة واحدة ا�صمها هدي وكان راأ�صها �صلب ليقتنع بغري الولد 
والولد فقط فدائما ما تقول ان الربكة يف الولد اما البنت فهي للبيت فقط ،عندما تويف زوجها ظنت ان 
ويخاف غ�صبها  امرها  ياأمتر  زوجته  الكبري ح�صان خلف  قبع  فقد  العك�ض  وج��دت  الانها  �صيعنونها  اولده��ا 
ون�صي غ�صب امه وغ�صب ربه ،اما الأو�صط فكان يبحث عن النقود اينما كانت ليكنزها، هو يدعي الفقر حتي 
لتطالبه امه مبا تعي�ض منه وال�صغر كان يحب ان ياخذ فقط لكنه ليعطي فكيف ان ذهب لمه ال تطالبه 

بنفقة ..ح�صنا ليبقي بعيدا يف املدينة حيث ل ت�صتطيع الو�صول اليه.
مل يبقي غري هدي وهي متو�صطة العمر لكن لل�صف مل تدعها امها تتعلم ال قليل تقراأ وتكتب بدون ان 
ت�صتكمل تعليمها لكن ذكائها منت قدراتها الثقافية بالكتب التي جتدها عند اقاربها فتلتهمها حتي تعلمت منها 
الكثري.. ومع عمرها الب�صيط كانت متلك موهبتني حياكة امللب�ض وتربية الرانب. نعم الرانب كانت تع�صق 
ذلك احليوان الوديع فملئت به حظريتها ال�صغرية وعندما بداأت تتكاثر، �صعتهما يف غرف البيت الفارغة وملا 
كان اخوتها قد رحلوا خوفا من م�صئولية رعاية امها فهي ت�صع يف غرفهم الرانب التي تاتي لها بفائدة اكر 
مما ياتي بها اخواتها ومع اليام كانت ت�صهر علي ماكينة احلياكة ت�صنع اجمل امللب�ض ملن حولها مقابل املال 
الرانب  لي�صرتون  مكان  كل  من  النا�ض  اليها  ياتي  تاجرة  واكانها  ا�صبحت  حتي  ونظافتها  ب�صغارها  وتعتني 

وتراقب ا�صعار ال�صوق وتعرف متي تتوقف عن البيع ومتي تبيع هكذا علمتها اليام ان لكل �صئ �صبب. 
يف احد اليام دخلت هي علي امها وقد كانت تختم �صلتها ف�صمعتها تدعو لها باخلري والعافية وال�صرت وان 
ليريها اهلل �صرا يف اولده��ا ول مينحها اأولدا ناكرين للجميل مثلما فعل معها ثم بكت بكاء حارا فاقرتبت 
منها ابنتها لتقول اهلل �صاترنا ول ينق�صنا �صيء فلما البكاء فقالت الم ابكي علي اولدي فانا اخاف ان يعطيهم 
اهلل اولدا يفعلون بهم ما فعلوه بي اخاف من عقاب اهلل لهم ولكن يكفيني اين مل اق�صر معهم يف �صئ وعندما 
القي ربي �صاكون را�صية عنهم و�صا�صاحمهم من الن .عا�صت ام ح�صان كثريا يف رعاية زوج ابنتها الذي عو�صها 
حنان اأولدها ولو مل متت منذ فرتة لراأت اأولدها الثلثة يدفعون الثمن مع اأولدهم هو اق�صي واأغلظ منهم 

قلوبا ول يعرفون رحمة ول �صفقة تركوا اآباءهم يت�صولون وهم يعي�صون يف النعيم ..والأيام تدور.


