
�ص 22

�ص 31

نهيان بن مبارك واحلمادي 
يطلقان امل�شروع امل�شرتك للتاآخي 

بني املدار�س احلكومية واخلا�شة

حلمي بكر: 

م�شر قبلة الفنانني
 وبلد الريادة يف الغناء

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

   
الكذب يت�سبب بانكما�ش الأنف

العلماء  قد تكون ق�صة بينوكيو جمرد ق�صة خيالية للأطفال، لكن 
بـ  ي�صمى  ما  بالتحقيق يف  موؤخراً  قاموا  الإ�صبان يف جامعة غرناطة 
تنمو عندما نكذب، ولكنها  ل  اأنوفنا  اأن  ووجــدوا  بينوكيو"  "تاأثري 
طريقة  وفــريــقــه،  مــيــلن  غوميز  اإمييليو  الــدكــتــور  طــور  تتقل�ص.  
مبتكرة لك�صف الكذب عرب ا�صتخدام الت�صوير احلراري، ووجدوا اأن 
درجة  انخف�صت  عليهم،  الطريقة  اختبار هذه  الذين مت  الأ�صخا�ص 
ارتفعت درجة حرارة اجلبني  بينما  ب�صكل ملحوظ،  اأطرافهم  حرارة 

لديهم مبقدار 1.5 درجة مئوية. 
ووجد العلماء اأي�صاً اأن درجة حرارة الأنف انخف�صت لدى الأ�صخا�ص 
الذين خ�صعوا للتجربة، الأمر الذي اأدى اإىل تقل�ص اأنوفهم بن�صبة 

�صئيلة، ل ميكن ملحظتها بالعني املجردة. 
الت�صوير  بتقنية  فح�صهم  مت  طــالــبــاً   60 لــلــدرا�ــصــة  خــ�ــصــع  وقـــد 
احلراري، ومتثلت مهمتهم يف اإجراء مكاملة هاتفية ملدة 4 دقائق مع 
معارفهم و�صرد العديد من الأكاذيب عليهم، ومن املثري للهتمام اأن 
جهاز ك�صف الكذب احلــراري التقط اختلفاً يف درجة احلــرارة لدى 

الأ�صخا�ص الذين خ�صعوا للختبار.  من  باملئة   80
تفوق  فاعلية  اأثــبــت  احلـــراري اجلــديــد  الــكــذب  ك�صف  اأن جهاز  يذكر 
فاعلية جهاز الكذب التقليدي بن�صبة تتجاوز 10 باملئة، وفق ما ورد 

يف موقع "اأودتي �صنرتال" الإلكرتوين. 

الق�ساء على البكترييا بفريو�سات تاأكلها
تعترب البكترييا "اخلارقة"، اأو البكترييا املقاومة للم�صادات احليوية، 
م�صدر قلق كبري للأطباء يف جميع اأنحاء العامل، لكن جمموعة من 
العلماء جنحوا يف التو�صل اإىل حل غري متوقع، قد ي�صاعد يف الق�صاء 

على هذه البكترييا، وذلك من خلل فريو�صات "تقوم باأكلها".
وتعد  "اأكل" البكترييا.  على  قــادر  فريو�ص  هو  "العاثية"،  وفريو�ص 

العاثيات اأكرث الكائنات احلية �صيوعا على �صطح الأر�ص.
عن   )bacteriophages( "العاثية"  فـــريو�ـــص  ويــخــتــلــف 
ل  كونها  واإيــبــول،  الإنــفــلــونــزا  مثل  لــلأمــرا�ــص  امل�صببة  الفريو�صات 
البكترييا"، ح�صب  "اأكل  على  دورهــا  يقت�صر  واإمنــا  الإنــ�ــصــان،  تــوؤذي 
تــاأكــل جميع  الــفــريو�ــصــات ل  "ديلي ميل". لكن هــذه  مــا ذكــر مــوقــع 
نوع حمدد من  "عاثية" باأكل  كل فريو�ص  يقوم  اإذ  البكترييا،  اأنــواع 
الــبــكــتــرييــا، لــذلــك يــتــم ت�صميم هـــذه الــعــلجــات وفــقــا لــكــل عدوى، 
اإل يف  الــعــلج مفيدة  الــوقــت احلـــايل، مل تكن هــذه الطريقة يف  ويف 
اإنها ل  الــعــلج،  جمــالت حمــددة. ويقول منتقدو هــذه الطريقة يف 
تزال اأقل فعالية من امل�صادات احليوية العادية، واإن الفريو�صات تغادر 
من  وبالرغم  �صئيل.  بقدر  اإل  فعالة  غري  فهي  لذا  ب�صرعة،  النظام 
الأمريكية،  كاليفورنيا  جامعة  يف  رائد  برنامج  قام  النتقادات،  هذه 
با�صتخدام الفريو�صات الآكلة للبكترييا يف علج الأ�صخا�ص الذين مل 

يتبق لهم اآمال بنجاح الطرق الأخرى، وقد جنح العلماء بالفعل.

الك�سف عن اأ�سواأ �سنة مرت على الأر�ش 
واملجاعة  واحلـــروب  الطاعون  مثل  وطبيعية،  ب�صرية  كــوارث  جعلت 
عاما  لكن  ال�صمعة،  �صيئة  الب�صري  التاريخ  فــرتات  بع�ص  والأوبــئــة، 

واحدا يفوق كل الفرتات من حيث درجة ال�صوء.
ووفقا لبحث، اأجنزه اأ�صتاذ بجامعة هارفارد الأمريكية، فاإن عام 536 
ذكــرت �صحيفة  مــا  الب�صرية، ح�صب  تــاريــخ  الأ�ــصــوء يف  كــان  ميلدية 
وال�صرق  اأوروبــا  عا�صت  الفرتة،  تلك  ويف  الربيطانية.  ميل"  "ديلي 
الأو�صط واأجزاء من اآ�صيا طيلة 18 �صهرا يف الظلم الدام�ص ب�صبب 
موجة �صباب غام�صة.   يف نف�ص العام، �صهدت ال�صني ت�صاقطا كبريا 
للثلوج، وف�صلت املحا�صيل الزراعية يف العديد من دول العامل، وانت�صر 

اجلفاف ال�صديد واملجاعة يف معظم اأنحاء ن�صف الكرة ال�صمايل.
ويقول العلماء اإن هذا العام كان "كئيبا ونذير �صوؤم يعك�ص قرنا قامتا 
من املعاناة وامل�صقة". وذكر مايكل مكورميك، عامل الآثار يف جامعة 
هارفارد، اأن العامل مل ي�صهد "علمات النتعا�ص والعودة اإىل طبيعته، 
مايف�صكي، من معهد  وبــول  ويعتقد مكورميك   ."640 عام  بعد  اإل 
تغري املناخ، اأن �صبب كل هذه الكوارث يعود اإىل ثوران بركاين كارثي 
الأطنان  مليني  اأنتج  الربكاين  الن�صاط  هذا  اإن  وقــال  اأي�صلندا.  يف 
من الرماد املنت�صرة يف م�صاحات �صا�صعة من العامل، م�صريين اإىل اأن 

احلادث انعك�ص �صلبا على القت�صاد العاملي.
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منتجة حرب النجوم تاأمل اإعادة العامل لر�سده
ت�صلمت كاثلني كنيدي منتجة �صل�صلة اأفلم "حرب النجوم" )�صتار وورز( 
فنون  اأكــادميــيــة  مــن  ال�صينما  �صناعة  يف  اأعمالهما  ملجمل  تقديرا  جــائــزة 

وعلوم ال�صينما الأمريكية.
وقالت كنيدي اإنها تاأمل يف اأن يفتح ذلك املجال لظهور اأ�صوات جديدة يف 

قطاع �صناعة الأفلم ال�صينمائية "قد تعيد العامل لر�صده".
مار�صال،  فرانك  املنتج  زوجها  مع  التكرمي  تلقت  التي  كنيدي،  واأ�صبحت 
اأول امراأة حت�صل على جائزة )اإرفينج جي. ثالربج( التذكارية التي متنح 

ملنتجي الأفلم �صنويا عن جممل اأعمالهم.
واأعــادت احلياة  فيلم  لوكا�ص  �صركة  رئا�صة  كنيدي  تولت   2012 عام  ويف 
مثل  ال�صل�صلة  الأفــلم اجلديدة يف  واأنتجت  النجوم  اأفــلم حرب  ل�صل�صلة 
"حرب النجوم: القوة ت�صتيقظ" )�صتار وورز: ذا فور�ص اأويكنز( و "حرب 
النجوم: اجليداي الأخري" )�صتار وورز: ذا ل�صت جيداي( مما جعلها من 

اأقوى املنتجني يف هوليوود.
والكثري  كبار  منتجون  الذي ح�صره  التكرمي  ع�صاء  كنيدي خلل  وقالت 
اأ�صبحت  باأنني  "اأنا فخورة جدا  البارزين  من ممثلي وخمرجي هوليوود 
اأول امراأة تتلقى هذه اجلائزة. لكنني اأي�صا ل�صت اأول امراأة ت�صتحقها واأنا 
بت�صفيق  القاعة  ا�صتقبلته  ما  الأخرية" وهو  ل�صت  اأنني  باملئة  مئة  واثقة 

حار.
واأ�ص�صت كنيدي ومار�صال �صركة )اأمبلني اإنرتتينمنت( مع املخرج �صتيفن 
اإىل كل�صيكيات  اأفلما ناجحة حتولت  واأنتجت   1981 �صبيلربج يف عام 
و"حديقة  اآرك(  لو�صت  ذا  اأوف  )ريـــدرز  املفقود"  الــتــابــوت  "�صارقو  مثل 
اإك�صرتا  ذي  )اإي.تـــــي:  و"اإي.تي"  بــــارك(  )جــورا�ــصــيــك  الدينا�صورات" 

تريي�صرتيال(.

زيت الأرغان �سديق 
الب�سرة اجلافة واحل�سا�سة 
قـــــال اخــتــ�ــصــا�ــصــي الــتــجــمــيــل الأملــــــاين 
بــاتــريــك مــالــديــنــغــر اإن زيـــت الأرغـــــان، 
واحل�صا�صة،  اجلـــافـــة  لــلــبــ�ــصــرة  �ــصــديــٌق 
وترطيبها  الب�صرة  تهدئة  على  ويعمل 
اأحما�صه  بف�صل  اللــتــهــابــات  وتــثــبــيــط 

الدهنية غري امل�صبعة. 
واأ�صاف مالدينغر اأن زيت الأرغان غني 
فيتامني  مثل  الأك�صدة  مب�صادات  اأي�صاً 
باجلذور  يــعــرف  مـــا  حتــــارب  الــتــي   ،E
ج�صيماً  �ـــــصـــــرراً  ُتـــلـــحـــق  الـــتـــي  احلــــــرة 
وظهور  بال�صيخوخة،  وُتعجل  باخلليا، 
ي�صهم يف احلــفــاظ على  مــا  الــتــجــاعــيــد، 
�صباب الب�صرة، ف�صًل عن منحها ملم�صاً 

ناعماً حريرياً.
الأخ�صائي  اأ�ـــصـــار  اأخـــــرى،  نــاحــيــة  ومـــن 
اأي�صاً  ُيعد  اأن زيت الأرغــان  اإىل  الأملــاين 
حـــًل �ــصــحــريــاً لــكــل مــ�ــصــاكــل الــ�ــصــعــر، اإذ 
ويحارب  ال�صعر،  بنية  تقوية  على  يعمل 
لل�صعر  وُيــعــيــد  والــتــ�ــصــاقــط،  الــتــقــ�ــصــف، 

ملعانه وبريقه. 

احلد من اللتهاب ي�سهم يف 
احلفاظ على وزن �سحي �ص 23

العزلة تزيد احتمال 
الوفاة املبكرة

تو�صلت درا�صة حديثة اإىل اأن العزلة 
الوفاة  خطر  مــن  تزيد  الجتماعية 
ولكل  الأعــــــــــراق  ملــخــتــلــف  املـــبـــكـــرة 
اجلــنــ�ــصــني. ويـــقـــول الــبــاحــثــون "اإن 
للبقاء  الجتماعي �صروري  التفاعل 
فـــبـــدون توا�صل  عــلــى قــيــد احلـــيـــاة، 
الــــدم لدينا،  بــ�ــصــري يــرتــفــع �ــصــغــط 
الكثري  ويتحول  اللتهابات،  وتــزيــد 
منا اإىل عادات غري �صحية، ل توؤدي 
بالأمرا�ص  الإ�صابة  ت�صريع  اإىل  اإل 

اخلطرية".
اأجرتها  الـــتـــي  الــــدرا�ــــصــــة  وتـــ�ـــصـــري 
اإىل  الأمــريــكــيــة،  الــ�ــصــرطــان  جمعية 
احلقيقية  املــخــاطــر  حـــدة  تــ�ــصــاعــف 
تتفاقم  اأن  ميــكــن  الـــتـــي  لـــلـــوحـــدة، 

بــ�ــصــبــب مــو�ــصــم الأعــــيــــاد، وهــــو وقت 
اأن  يجب  اأنــهــم  الكثريون  فيه  ي�صعر 
يــكــونــوا حمــاطــني بــاأحــبــائــهــم. وفّرق 
الجتماعية  الــعــزلــة  بــني  الــبــاحــثــون 
والــ�ــصــعــور بـــالـــوحـــدة، فــالــوحــدة هي 
اأم  بها  �صعرت  �صيناريو موؤقت )�صواء 
�صعف  هي  الجتماعية  والعزلة  ل(، 
اأو املجتمع  يف التوا�صل مع الآخرين 
الدرا�صة  وتعد  الطويل.  املــدى  على 

اأوائــل الأبــحــاث، التي توؤكد  من 
امللمو�صة  املــــخــــاطــــر  عـــلـــى 

لكل  الجتماعية  للعزلة 
جمموعة عرقية، بح�صب 
ميل  ديـــــلـــــي  �ـــصـــحـــيـــفـــة 

الربيطانية.

و�صفات الطبيعة
ي�صفون  باإ�صكتلندا،  �صيتلند  جــزر  يف  الأطــبــاء  بــات  فقد 
حالياً علجات تت�صمن و�صفات من الطبيعة كبديل عن 
العقاقري والدواء، نا�صحني مر�صاهم باخلروج والذهاب 
ملمار�صة ريا�صة امل�صي مل�صافات طويلة اأو ركوب الدراجات اأو 
ال�صباحة اأو ممار�صة بع�ص التمارين الريا�صية القوية يف 
بب�صاطة ن�صائح  الطبيعة  الطلق. وت�صمل و�صفات  الهواء 
قيمة  واإدراك  الــغــابــات،  اإىل  بــاخلــروج  للمر�صى  الأطــبــاء 
الغيوم العابرة، وال�صعور بالبهجة بل�صع الرياح وهي تهب 
على وجــوهــهــم، والــقــذف بــاحلــجــارة يف الـــربك، ومراقبة 

اأ�صراب الطيور يف حتركاتها!

عالج تكميلي ونتائج اإيجابية
ويف التفا�صيل، يعمد الأطباء يف جزر �صيتلند، اإىل الغرف 
ارتفاع  مــن  يــعــاين  مــريــ�ــص  لــكــل  الطبيعة،  و�ــصــفــات  مــن 
�صغط الدم اأو اأمرا�ص القلب اأو القلق اأو الكتئاب اأو حتى 

مر�ص ال�صكري.
الطبيعة  يف  الــوقــت  ق�صاء  الأطــبــاء  ي�صف  ل  وبــالــطــبــع، 
كبديل كامل للرعاية ال�صحية التقليدية، لكنهم ي�صفون 

الطبيعة كعلج تكميلي.
اإىل ذلك، يعترب الأطباء اأن ق�صاء الوقت يف الطبيعة هو 
بنتائج  ويوؤتي  التقليدي،  الطب  باملقارنة مع  علج حاذق 
النف�صي  ال�صفاء  من  بحالة  بال�صعور  م�صحوبة  اإيجابية 

العميق.
اأن نتائج و�صفات  واأظهرت درا�صات علمية يف هذا املجال، 
وازديادا  الرتكيز،  يف  حت�صنا  اأظهرت  التكميلية،  الطبيعة 
للكتئاب،  التعر�ص  خطر  وانخفا�ص  النــتــبــاه،  فــرتة  يف 

اختفاء علمات  بينت  كما  التوتر،  وتناق�صا يف هرمونات 
ملعدلتها  الــدم  يف  اجللوكوز  م�صتويات  واأعــادت  اللتهاب، 
قويا  تــوازنــا  اجل�صم  متنح  الطبيعة  لأن  ذلــك  الطبيعية، 
الذي  الوحيد،  البلد  ا�صكتلندا  تعد  ول  ي�صدق.  ل  ب�صكل 
ت�صهد  بــل  تقليدي،  طبي  كعلج  الطبيعة  ا�صتخدام  يقر 
ال�صتعانة  كــبــرية يف  اأيــ�ــصــاً حتــــولت  املــتــحــدة  الـــوليـــات 

بالطبيعة لعلج املر�صى.
باإعطاء  كاليفورنيا  وليــة  الأطباء يف  بع�ص  بالفعل  وبــداأ 
و�ــصــفــات عــلج بالطبيعة ملــر�ــصــاهــم، الــذيــن يــعــانــون من 
اأزمات ووطاأة �صغوط �صراعات مالية اأو اجتماعية عميقة، 

وذلك للم�صاعدة يف احلد من التوتر وجلب ال�صعادة.

حرر نف�صك وانطلق
مليون  مببلغ  الأمــريكــيــة   REI موؤ�ص�صة  تــربعــت  كــمــا 
 Nature دولر ل�صالح مبادرة اأكادميية جديدة ت�صمى
كيفية  حــول  اأبــحــاث  متويل  اأجــل  من   for Health
امل�صاحات  اإىل  الو�صول  من  الأ�صخا�ص  من  املزيد  متكني 
التي يح�صدها املجتمع جراء  الفوائد  اخل�صراء، وتوثيق 

�صهولة و�صول اأفراده اإىل امل�صاحات اخل�صراء.
الأقل  املجتمعات  على  خا�ص  ب�صكل  الأبحاث  تلك  وتركز 
حظا اأو يف الرتكيبة ال�صكانية التي تعاين من غياب كبري 

ب�صكل عام عن اأماكن الهواء الطلق.
اإذاً من الوا�صح اأننا جميًعا بحاجة اإىل مزيد من الطبيعة 
يف حياتنا، لكننا بالتاأكيد ل�صنا بحاجة لل�صفر اإىل اإ�صكتلندا 

اأو الوليات املتحدة للح�صول على و�صفة طبية.
لتح�صني  البيت  خـــارج  نخطو  اأن  هــو  اإلــيــه  نحتاج  مــا  كــل 
ال�صهلة  الو�صفة  تلك  لعل  والنف�صية.  البدنية  �صحتنا 

تكون ال�صبب يف تغيري حياتنا.

فوائد نف�صية 
اخل�صية من تعَطل عمل الدماغ وال�صيخوخة املبكرة التي 
ميكن اأن ت�صيب اأدمغتنا ب�صبب ال�صغوطات اليومية وقلة 
احلــركــة وكــذلــك قــلــة الــتــفــاعــل الإجــتــمــاعــي، يجعل من 

مو�صوع حت�صني عمل الدماغ اأمراً اأ�صا�صياً ن�صعى اإليه.
فيها  والتاأمل  للطبيعة  اللجوء  اأن  النف�ص  علماء  ويوؤكد 
ي�صاعدان على تعزيز �صحة ووظيفة الدماغ ب�صكل كبري، 
اإن من خلل التواجد يف مكان طبيعي ومليء باخل�صرة، 
ملنظر  الكمبيوتر  على  �صورة  اإىل  النظر  مبجرد  حتى  اأو 

طبيعي.
اإن اأخذ ا�صرتاحة ملدة 30 ثانية وجمرد النظر بعيداً نحو 
وكذلك  الدماغ،  تركيز  من  يح�َصن  اخل�صرة  اأو  الطبيعة 
مــن اأدائـــــه لــوظــائــفــه. وتــ�ــصــهــد بــعــ�ــص الــ�ــصــركــات ظاهرة 
جميًل  منظراً  تعطي  التي  وال�صرفات  الأ�صطح  ت�صجري 
اإيــجــابــاً على عمل  لــلأعــ�ــصــاب، وهــو مــا ينعك�ص  ومــريــحــاً 
الدماغ والتفكري. ويف درا�صة حديثة ُن�صرت يف جملة "علم 
البيئي" وعملت عليها كيت يل مع جمموعة من  النف�ص 
العلماء  وجــد  الأ�ــصــرتالــيــة،  ميلبورن  جامعة  يف  الــزمــلء 
اأن قــطــع الــرتكــيــز عــلــى عــمــل مــا والــتــوجــه بــالــنــظــر اإىل 
اأن  اإذ  بن�صبة كبرية.  الرتكيز  ي�صاعد يف حت�صني  الطبيعة 
اجلهد املن�َصب على اأداء عمل ما قد يجعلنا ن�صعر بفقدان 
ترافق  التي  التعقيدات  نتيجة  العقلي  والتعب  الرتكيز 
ب�صيطة  ا�صرتاحة  اأخــذ  فــاإن  وبالتايل  العمل،  هــذا  تنفيذ 
والتاأمل يف منظر طبيعي يريح العقل من القلق والتوتر 

ليقود الرتكيز من جديد نحو اإنتاجية اأف�صل.

مراقبة الطيور والتمتع بالهواء 
والغابات.. اآخر �سيحات الطب

مباذا ت�صعر بعد ق�صاء يوم يف اخلارج و�صط الطبيعة 
اخلالبة؟

الإن�صان  فعالقة  بالر�صا،  �صت�صعر  اأن��ك  �صك  ل 
اأج�صامنا.  منها  تتغذى  بدائية،  عالقة  بالطبيعة 

امل�صاحات  ب��ن  ال��وق��ت  ق�صاء  يعد  ل��ذا 
وحا�صم  ���ص��روري  اأم���ر  اخل�����ص��راء 

ل�صحة الإن�صان.
الأطباء  بداأ  وحل�صن احلظ، 
ي��درك��ون اأخ����رًا م���دى قوة 

الطبيعة، خا�صة عندما يتعلق 
م�صاكل  م��ن  ي��ع��ان��ون  مب��ن  الأم����ر 

."Care2" صحية مزمنة، بح�صب ما ن�صره موقع�

»مولنا« يفوز بجائزة 
املهرجان القومي 
لل�سينما امل�سرية 

فاز فيلم )مولنا( للمخرج جمدي 
املهرجان  جوائز  باأبرز  علي  اأحمد 
الذي  امل�صرية  لل�صينما  الــقــومــي 
اأمــ�ــص الأول ومن  اأُعــلــنــت جــوائــزه 
روائي  فيلم  اأفــ�ــصــل  جــائــزة  بينها 

طويل.
وفـــــاز بــطــل الــفــيــلــم عـــمـــرو �صعد 
نال  فيما  ممثل(  )اأف�صل  بجائزة 
اأحمد  وجمــــدي  عي�صى  اإبــراهــيــم 

جائزة )اأف�صل �صيناريو(.
الثانية  اجلــــائــــزة  عـــلـــى  وحـــ�ـــصـــل 
مبـــ�ـــصـــابـــقـــة الأفـــــــــــلم الــــروائــــيــــة 
للمخرج  ياب�ص(  )اأخ�صر  الطويلة 
حممد حماد بينما ذهبت اجلائزة 
الـــثـــالـــثـــة لـــفـــيـــلـــم )الأ�ــــصــــلــــيــــني( 
الـــذي فاز  للمخرج مـــروان حــامــد 

اأي�صا بجائزة اأف�صل اإخراج.
بجائزة  املــــر�ــــصــــي  اأحـــــمـــــد  وفــــــــاز 
)الأ�صليني(  فيلم  عــن  الت�صوير 
فيما فازت ملك ذو الفقار بجائزة 
ت�صميم امللب�ص عن فيلم )الكنز( 
وفـــاز هــ�ــصــام نــزيــه بــجــائــزة اأف�صل 

مو�صيقى عن فيلم )الأ�صليني(.
وذهبت جائزة اأف�صل ممثلة اإىل هبة 
علي عن دورها يف )اأخ�صر ياب�ص( 
ال�صربيني على  دينا  بينما ح�صلت 
ثاين  دور  يف  ممثلة  اأف�صل  جائزة 

عن فيلم )هروب ا�صطراري(.
الــتــحــكــيــم جائزة  ومــنــحــت جلــنــة 
اأحمد  الــ�ــصــاب  املــمــثــل  اإىل  خــا�ــصــة 
دا�ص عن دوره يف فيلم )فوتوكوبي( 

للمخرج تامر ع�صري.
واأقيم حفل ختام املهرجان وتوزيع 
بدار  ال�صغري  امل�صرح  يف  اجلــوائــز 
بعد  الأحــد  اأم�ص  امل�صرية  الأوبـــرا 
اأكـــرث مــن مـــرة لتعار�ص  تــاأجــيــلــه 
منا�صبات  مــــع  املــــهــــرجــــان  ـــام  خـــت

اأخرى.
ـــيـــة  ـــان ـــث ــــتــــظــــمــــت الــــــــــــــدورة ال وان
القومي  املهرجان  من  والع�صرون 
من  الــفــرتة  يف  امل�صرية  لل�صينما 
اإىل  الأول  تــ�ــصــريــن  اأكــتــوبــر   29
الرابع من نوفمرب ت�صرين الثاين 
حتت �صعار )ال�صينما... حلظات ل 

تن�صى(.
رئي�ص  �صيف  �صمري  املــخــرج  وقـــال 
املهرجان يف كلمة اخلتام "املهرجان 
مهرجان  هـــو  لــلــ�ــصــيــنــمــا  الــقــومــي 
لتقييم  والوحيد  الر�صمي  الدولة 

ح�صاد عام �صينمائي كامل".



الثالثاء  20   نوفمبر    2018  م   -   العـدد  12483  
Tuesday  20   November   2018  -  Issue No   12483

22

�ش�ؤون حملية

خالل زيارتهما مدر�صة اأحمد بن زايد بالعن

نهيان بن مبارك واحلمادي يطلقان امل�سروع امل�سرتك للتاآخي بني املدار�ش احلكومية واخلا�سة
وزير الت�صامح : هدفنا تعزيز التعاون والتعاي�س بن طالب املدار�س احلكومية واخلا�صة لإر�صاء قيم الت�صامح  على نهج زايد 

•• العني- الفجر
ت�صوير – حممد معني

نهيان  اآل  مــبــارك  بــن  نــهــيــان  ال�صيخ  مــعــايل  اأطــلــق    
ع�صو جمل�ص الوزراء، وزير الت�صامح ومعايل ح�صني 
الوزارتني  وقيادات  والتعليم  الرتبية  وزير  احلمادي 
على  يركز  زايد" الــذي  نهج  امل�صرتك"على  امل�صروع  
تــعــزيــز قــيــم الــتــ�ــصــامــح والــتــعــايــ�ــص الــ�ــصــلــمــي وقبول 
الإيجابي  والــتــوا�ــصــل  الآخـــــر  واحــــــرتام  الخـــتـــلف 
التعليم  مــراحــل  بكافة  املختلفة  املــراحــل  بــني طــلب 
اإىل و�صع  اإ�ــصــافــة  املــدار�ــص احلكومية واخلــا�ــصــة،  يف 
اخلطط واملبادرات للتوا�صل بني املجتمع املدر�صي يف 
يدر�صه  ما  يحول  مبا  واحلكومية،  اخلا�صة  املــدار�ــص 
الطلب من قيم ومبادئ تتعلق بالت�صامح اإىل تطبيق 
خلل  مــن  الــواقــع  اأر�ـــص  على  تطبيقه  ميكن  عملي 
الن�صطة الطلبية امل�صرتكة بني املدار�ص احلكومية 
واخلــا�ــصــة.     جــاء ذلــك خــلل زيـــارة مــعــايل ال�صيخ 
نهيان بن مبارك اإىل مدر�صة اأحمد بن زايد مبدينة 
ح�صني  معايل  ا�صتقباله  يف  وكــان  الأول،  اأم�ص  العني 
احلـــمـــادي وزيـــر الــرتبــيــة والــتــعــلــيــم و�ــصــعــادة مروان 
للتعليم  الأكادميية  لل�صوؤون  الــوزارة  وكيل  ال�صوالح 
العايل و�صعادة عفراء ال�صابري مكتب وزير الت�صامح، 
التنفيذي لقطاع  املدير  ال�صام�صي  و�صعادة لبنى على 
العمليات املدر�صية وعبد اهلل النعيمي املدير التنفيذي 
للربنامج الوطني للت�صامح، قيادات وزارتي الت�صامح 
والــرتبــيــة واأولـــيـــاء اأمـــور الــطــلب وعـــدد مــن ممثلي 
املدر�صة  م�صرح  اإىل  معاليه  تــوجــه  حيث  اجلــالــيــات، 
ليلقي كلمة تناول خللها اأهمية تعزيز قيم الت�صامح 
اأن  املـــدار�ـــص ولـــدى الــطــلب ب�صكل عـــام، مـــوؤكـــدا  يف 
الأطفال يف هذه املرحلة ال�صنية لديهم ا�صتعداد كبري 
على تقبل الأفكار املتعلقة بالت�صامح، ثم تفقد معاليه 
املقام  املعر�ص  والتعليم  الرتبية  وزير  معايل  يرافقه 

داخل املدر�صة والذي ينق�صم اإىل عدد من املحطات.
   وبــــداأت اجلــولــة مبتابعة اجلــــدات الــلتــي يحكني 
والتعاي�ص  الت�صامح  حول  وحكايات  ق�ص�ص  للطلب 
مــن الــــرتاث الإمـــاراتـــي والــعــربــي، ثــم تــابــع معاليه 
جولته ليتابع ركن اإعلم التوا�صل الجتماعي وكيفية 
اأفكار  لتقدمي  الو�صيلة  هــذه  مــن  الــطــلب  ا�صتفادة 
وتقاليدها  الإمـــارات  بــرتاث  تتعلق  واأفـــلم  وق�ص�ص 
الرا�صخة التي تعزز قيم الت�صامح والتعاي�ص والرتحيب 
ركز  الــذي  الــقــراءة  ركــن  معاليه  تابع  كما  بال�صيف، 
على الكتب املتعلقة بالت�صامح ، وركن اجلاليات التي 
املتحدة وم�صر  الهند وال�صني والوليات  �صمت دول 
اأ�ــصــ�ــص التعاي�ص بني  اأفــريــقــيــا والــتــي تــطــرح  وجــنــوب 
بينهم  والتعاون  املواطنني  والطلبة  اجلاليات  طلب 
جميعا �صمن منظومة تعليمية ت�صجع على التعاي�ص 
والتعاون بني اجلميع، واختتم جولته بركن اأ�صحاب 
الهمم، قبل اأن يح�صر جانبا من ح�صة منوذجية ملادة 

الرتبية الأخلقية عنوانها الت�صامح.
كــمــا عــقــدت الــلــجــنــة الــعــلــيــا املــ�ــصــرتكــة بـــني وزارتــــي 
معايل  بح�صور  الآول  اجتماعها  والرتبية  الت�صامح 
احلمادي  ح�صني  ومــعــايل  مــبــارك  بــن  نهيان  ال�صيخ 

ال�صوالح  مـــروان  و�ــصــعــادة  ال�صابري  عــفــراء  و�ــصــعــادة 
عدد  و  النعيمي  وعبداهلل  ال�صام�صي  لبنى  و�صعادة  و 
زايد  بن  اأحمد  مبدر�صة  وذلــك  الت�صامح  خــرباء  من 
للم�صروع  الرئي�صة  الأ�ص�ص  لو�صع  العني  مدينة  يف 
امل�صرتك واخلطط التي �صيتم تنفيذها خلل املرحلة 
املقبلة ، يف التعاون بني  املدار�ص احلكومية واخلا�صة 
، فيما يتعلق بالأن�صطة  اإمــارات الدولة  على م�صتوى 
الطلبية الل�صفية التي تعزز قيم الت�صامح والتعاون 
والتعاي�ص وقبول الآخر واحرتام الثقافات املختلفة ، 
على اأن يبداأ امل�صروع خلل الف�صل الدرا�صي احلايل 
باأبوظبي ثم ينتقل اإىل دبي والفجرية وبقية اإمارات 

الدولة. 
 ، اأن وزارة الت�صامح  ، اإىل  اأ�صري  اأن  "اأود  وقال معاليه 
ووزارة الرتبية والتعليم ، هما ب�صدد اإطلق م�صروع 
م�صرتك ، املطلوب ، بني املدار�ص احلكومية واملدرا�ص 
 " م�صروع  هــو  معاً  اجلانبان  يعمل  بحيث   ، اخلا�صة 
فيه  يتم   ، " الــدولــة  مــدار�ــص  بالت�صامح يف  الحتفاء 
يف  م�صرتكة  مــبــادرات  تنفيذ  على   ، الــتــاآخــي  حتقيق 
املعلم،  وم�صتوى  الــطــالــب،  م�صتوى  على  الت�صامح، 
ومــ�ــصــتــوى الإداريــــــــني  ومــ�ــصــتــوى الآبــــــاء والأمـــهـــات  
وكــذلــك على م�صتوى تــبــادل الأفــكــار واخلـــربات ، يف 
 ، �صبيل تهيئة املرافق املدر�صية ، على النحو املطلوب 
اأ�صحاب  ا�صرتاك  لدعم   ، واملخل�ص  اجلــاد  العمل  مع 

الهمم ، يف هذه اجلهود كافة".
واأكد معاليه اأن هذا امل�صروع املهم يعتمد على مبداأ " 
التعلم باملمار�صة " حيث يتعلم اجلميع معاً من خلل 
اأن�صطة ل �صفية وبرامج التطوع ، ومبادرات اخلدمة 
وقواعد  واملـــبـــادئ،  القيم   ، مــعــاً  – يتعلمون  الــعــامــة 

اإطار  يف   ، والتعاي�ص  بالت�صامح   ، املرتبطة  ال�صلوك 
 ، والإن�صان  املجتمع  ، خلدمة  املخل�ص واجلاد  ال�صعي 
يف كل مكان .م�صيفا اأن منوذج التاآخي ، بني املدار�ص 
احلــكــومــيــة واملـــدار�ـــص اخلــا�ــصــة يــقــوم ، عــلــى ت�صكيل 
مدر�صة   ، عنقود  كل  ي�صم  بحيث   ، مدر�صية  عناقيد 
 ، ، يتفاعلون معاً  اأكرث  اأو  خا�صة ، ومدر�صة حكومية 

على امل�صتويات كافة .
كل  يف  تنظيمها،  يتم  �ــصــوف  الــتــي  الأن�صطة  وت�صمل 
امل�صرتكة  الحــتــفــالت   : املــثــال  �صبيل  عــلــى  عــنــقــود، 
باملنا�صبات الوطنية املهمة ، وتنظيم النوادي امل�صرتكة 
امل�صابقات  تــنــظــيــم  اإىل  ــافــة  بــالإ�ــص  ، اجلــانــبــني  مـــن 
موؤ�ص�صات  لــدعــم   ، الــتــطــوع  وبـــرامـــج   ، الــريــا�ــصــيــة 
جانب  اإىل  هــذا   ، املحيطة  البيئة  يف  اخلــريي  العمل 
جمالت  يف   ، احلديثة  للتقنيات  املبدع  ال�صتخدام   ،
الأ�صاليب  كافة  على  والعتماد   ، والتعاي�ص  التعارف 
وال�صبل وامل�صروعات امللئمة ، لتفعيل  التبادل الثقايف 

املثمر بني اجلانبني .
ل  الإمـــارات هو جزء  الت�صاُمح يف  اأن  معاليه  واأو�صح 
احِلواِر  على  َيقوم  ِللدولة  الناعمِة  القوة  من  يتجزاأ 
على  َيــعــتــاُدون  بحيث  اجلميع  بني  والــ�ــصــاِدق  الن�صط 
وال�صتماْع  ال�صحيحة  واملـَـعــُلــومــات  الأفـــكـــار   َتـــبـــاُدِل 
على  ــَمــل  والــَع الآَخـــريـــن  واآراْء  اأفـــكـــاْر  اإىل  ِبـــاحـــرتام 

ّبة و�َصلٍم. داَقة واأخوة وحَمَ التعاُي�ِص َمَعُهم يف �صَ
يف  للت�صامِح  الــوا�ــصــحــة  املـَـفــاهــيــم  هـــذه  اأن  اإىل  ونــبــه 
والرتبيَة  عــــاّم  ِبــ�ــَصــكــٍل  الــتــعــلــيــَم  اأن  تــوؤكــد  الإمــــــارات 
الأَخــلقــيــَة ِبــ�ــصــْكــل خــا�ــص َلــُهــمــا َدْور مــهــم يف اإعــــداِد 
ـــَع الآَخـــريـــن يف �َصلم  الــطــالــب كــي َيــعــيــ�ــَص حــيــاَتــُه َم
اأ�صا�صية  اأدوات  الأَخلقية  َوِوفــاق، فالتعليم والرتبية 

الَفْهم  املت�صامح وحتقيق  ال�صُلوِك الجتماعي  ِلَتنِمَيِة 
والحرتام ِللثقافاِت واحل�صاراِت املختِلفة. 

�صفات  اأن  اإىل  كــذلــك  نهيان  ال�صيخ  مــعــايل  واأ�ــصــار    
اأعمال  يف  و�ــصــوح  وبكل  تتج�صد  والتعاي�ص  الت�صامح 
واأقوال واأفعال الوالد املوؤ�ص�ص ال�صيخ زايد بن �صلطان 
طيب اهلل ثـــراه، واأقـــوال واأفــعــال قــادة الــدولــة، رافعا 
ال�صمو  �صاحب  اإىل  والحــــرتام  ال�صكر  اآيـــات  اأ�ــصــمــى 
الوالد ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان ، رئي�ص الدولة 
، حفظه اهلل ، واإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم ، نائب رئي�ص الدولة ، رئي�ص جمل�ص 
الوزراء ، حاكم دبي ، واإىل اأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
اأبوظبي ، نائب  اآل نهيان ، ويل عهد  حممد بن زايد 
اإخوانهما  واإىل   ، امل�صلحة  لــلــقــوات  الأعـــلـــى  الــقــائــد 
ــاء املــجــلــ�ــص الأعلى  اأ�ــصــحــاب الــ�ــصــمــو الــ�ــصــيــوخ اأعــ�ــص
للحتاد حكام الإمارات واإىل �صمو ال�صيخ من�صور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �صوؤون 

الرئا�صة.
الكبرية  باجلهود  احلمادي  ح�صني  معايل  اأ�صاد  فيما 
التي يقوم بها معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك لتعزيز 
كافة  بفئاته  الإمــاراتــي  املجتمع  داخــل  الت�صامح  قيم 
الإماراتي  املجتمع  �ــصــورة  بــطــرح  اأيــ�ــصــا  وخــارجــيــا   ،
املـــرحـــب بــاجلــمــيــع والـــــذي يــعــد منـــوذجـــا فـــريـــدا يف 
الت�صامح والتعاي�ص، موؤكدا اأن التعاون ال�صرتاتيجي 
الطلب  توعية  اإىل  يهدف  والت�صامح،  الرتبية  بني 
م�صروع  غلى  م�صريا  لديهم،  الت�صامح  قيم  وتعزيز 
اأفكار  اإىل  بالت�صامح  ينطلق  زايد" الذي  نهج  "على 
مبتكرة ت�صاعد على التعاون والتوا�صل بني اجلن�صيات 

كافة �صمن اإطار الربامج والأن�صطة التعليمية.

عرو�س عاملية واأم�صيات فنية واألعاب نارية
بلدية مدينة العني تنهي ا�ستعداداتها لحتفالت 

اليوم الوطني الـ 47 مبدينة األعاب هيلي
•• العني - الفجر

، والذي   47 ا�صتعداداتها للحتفال باليوم الوطني  اأنهت بلدية مدينة العني 
 ، دي�صمرب  من  والثاين  الأول  يومي  مــدى  على  الهيلي  األعاب  مبدينة  �صيقام  
املبتكرة مبا يتنا�صب مع الحتفاء  الفنية و  العرو�ص  من خلل جمموعة من 
بعام زايد ، بالإ�صافة للعرو�ص العاملية و املحلية التي �صتتوزع يف خمتلف اأنحاء 
مدينة األعاب الهيلي ، هذا اإىل جانب قيام بلدية مدينة العني بتزيني احلديقة 
لإ�صفاء اجلو الحتفايل و م�صاركة اجلمهور هذه املنا�صبة الغالية . هذا و قامت 
البلدية بتوزيع الفعاليات على 3 مناطق رئي�صية لتوفري اأكرب خيارات  الربامج 
الرتفيهية اأمام اجلمهور ، حيث �صيتم تقدمي العر�ص العاملي " افتح يا �صم�صم 
الور�ص  من  مبجموعة  م�صحوبا  متعددة  فرتات  على  الطفل  م�صرح  على   "
الفنية املخ�ص�صة للأطفال التي تتيح لهم ق�صاء وقت ممتع يف جو اأ�صري مفعم 
الإماراتية برعاية  املتاجر  �صتقدم جمموعة من  الثانية  املنطقة  اأما  بالن�صاط، 
جمل�ص �صيدات اأعمال اأبوظبي ، لعر�ص و بيع املنتجات الإماراتية املميزة ، اإىل 
جانب مم�صى الذواقة والذي �صيوفر جمموعة كبرية من اأذواق املاأكولت العاملية 
، ويف املنطقة الثالثة  �صيتاح للجمهور ال�صتمتاع مب�صاهدة العرو�ص الفنية و 
املدينة  �صماء  �صت�صيء  التي  املذهلة  النارية  الألعاب  وعرو�ص  ال�صعبية  الفنون 
والتي  املو�صيقى  اأنــغــام  على  املائية  العرو�ص  و  الألـــوان  من  متناغمة  بتوليفة 
ت�صتخدم  مبتكرة  باأ�صكال  املنا�صبة  لهذه  خ�صي�صا  العني  مدينة  بلدية  اأعدتها 
فيها اأحدث التقنيات الرقمية ، و ب�صكل يتنا�صب مع اأهمية املنا�صبة ، هذا اإىل 
جانب الأم�صيات الفنية  التي �صيحييها  جنوم الغناء الإماراتي و العربي على 
امل�صرح الرئي�صي للحتفال،  بالإ�صافة اإىل تقدمي اأوبريت وطني حديث يعر�ص 
لأول مرة خلل هذا احلفل  يج�صد لوحات ومواقف حتكي م�صرية ال�صيخ زايد- 
الذي  الرتاثي  بجناحها  العني  مدينة  بلدية  �صت�صارك   كما  ثــراه-،  اهلل  طيب 
يتم فيه عر�ص منتجات اإعادة تدوير خملفات النخيل ب�صكل يربط بني عراقة 
املا�صي واأ�صالة احلا�صر. و �صرح �صلطان �صيف ال�صام�صي مدير اإدارة العلقات 
تاأتي يف  الوطني  اليوم  اأن فعاليات   ، العني  العامة و الت�صالت ببلدية مدينة 
كل عام لتحمل روحاً واحدة تر�صخ قيم الولء والنتماء لدولة الإمارات وتعظم 
الهيلي للحتفال  األعاب  اختيار مدينة  باأن  الحتاد ومنجزاته م�صيفا  مفهوم 
هذا العام جاء نظراً للنجاح و الإقبال اجلماهريي الكبري الذي حظي به احتفال 
اإمــارات الدولة كافة، و ما تتميز به احلديقة من م�صاحات  العام املا�صي من   
�صا�صعة متنح الراحة و �صهولة احلركة و التنقل حت�صباً للإقبال على احتفالت 
هذا العام ب�صكل اأكرب عن العام ال�صابق ، حيث اأ�صبحت لحتفالت مدينة العني 
باليوم الوطني مكانة متميزة عرب 10 �صنوات من تنظيم الحتفال ب�صكل �صنوي 
. و اأ�صاف ال�صام�صي باأن بلدية مدينة العني قامت بالتن�صيق مع عدد ال�صركاء 
ال�صرتاتيجيني ل�صمان جناح الحتفال مثل هيئة اأبوظبي للثقافة وال�صياحة 
 – ال�صحية  للخدمات  اأبوظبي  �صركة  وكذلك  العني  ل�صرطة  العامة  والإدارة 
لزوار  ال�صحية  الــرعــايــة  خــدمــات  تقدمي  يف  كبرية  جهود  تبذل  والــتــي  �صحة 
الحتفالت و كذلك العاملني يف موقع احلفل، اإ�صافة اإىل مركز اأبوظبي لإدارة 
النفايات " تدوير " لدورهم يف توفري بيئة �صحية منا�صبة للجمهور و اهتمامهم 
بالفعاليات  اجلمهور  ا�صتمتاع  ي�صمن  ممــا  م�صتمر  ب�صكل  النظافة  بعمليات 
بال�صكل اللئق. اجلدير بالذكر اأن بلدية مدينة العني بداأت بفعاليات الحتفال 
باليوم الوطني 47 باإ�صاءة �صوارع املدينة ب�صكل مميز للتعبري عن فرحة اليوم 
بالإ�صافة  املنا�صبة،  العني هذه  ملدينة  الزائرين  و  املقيمني  وم�صاركة   الوطني 

لإقامة احتفال  داخلي مببنى البلدية للموظفني و املراجعني.

اأبوغزاله: اأروقا تقدم خدمات اجلودة 
والعتماد جلامعة اجلنان يف لبنان

•• طرابل�س –الفجر: 

جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  التعليم  يف  اجلــودة  ل�صمان  العربية  املنظمة  وقعت 
وتاأتي  التعليمية.   للموؤ�ص�صات  الأكــادميــي  العتماد  جمال  يف  للتعاون  اجلنان 
املذكرة بهدف التعاون وامل�صاركة بني اجلانبني يف ن�صر ثقافة اجلودة والعتماد 
الأكادميي وتبادل اخلربات مبا ي�صاعد يف حتقيق التطوير الذاتي وفقا للمعايري 
الكادميية املتعلقة باحلوكمة والبنية التحتية والتعليم والبحث العلمي وكفاءة 
العربية  املنظمة  رئي�ص  اأبــوغــزالــه  طــلل  الدكتور  �صعادة  واأعـــرب  اخلريجني. 
لبنان  اجلنان يف  مع جامعة  بالتعاون  اعتزازه  التعليم عن  يف  اجلــودة  ل�صمان 
املنظمة  بتو�صيع  والبدء  الأكادميي  والعتماد  اجلــودة  �صمان  خدمات  لتقدمي 
العتماد  معايري  اأطلقت  املنظمة  اأن  اإىل  اأبوغزاله  واأ�صار  وخرباتها.  لتجاربها 
الأكادميي للموؤ�ص�صات التعليمية مبا يتما�صى مع املعايري العاملية، وكر�صت جميع 
بالتعليم  للرقي  الأكادميي  والعتماد  اجلــودة  ثقافة  لن�صر  وخرباتها  مواردها 
مل�صتوى متميز يف الدول العربية. من جانبه ثمن �صعادة الأ�صتاذ الدكتور ب�صام 
بركة رئي�ص جامعة اجلنان دور املنظمة يف تطوير وحت�صني امل�صتوى التعليمي 
العربي، وبني اأن اجلامعة ت�صعى من خلل هذا التعاون اإىل مواكبة التطورات 
مع  يتما�صى  ومبــا  املعايري،  لأعلى  وفقا  والعلمية  والعملية  املهنية  واملتغريات 
التطور يف عامل املعرفة.  ووجه ال�صكر اجلزيل ل�صعادة الدكتور طلل اأبوغزاله، 
لفتا اإىل اأن اجلامعة ت�صعى من خلل هذا التعاون تطوير تطبيق اأ�صاليب حديثة 
ومتطورة للتدري�ص والتعليم.  وا�صتعر�ص مدير املنظمة الأ�صتاذ يا�صر النادي 
خلل زيارته جلامعة اجلنان معايري وموؤ�صرات اجلودة والعتماد يف التعليم، 
والتي يتم من خللها التقييم من قبل فريق متخ�ص�ص يقوم بزيارات ميدانية 
ومراجعة للتقارير الذاتية والقيا�ص العملي ملدى اللتزام باملعايري واملوؤ�صرات 
والتي ت�صمل جميع اجلوانب التعليمية والدارية والبنية التحتية، بالإ�صافة اإىل 
املخرجات التعليمية وا�صرتاتيجيات التدري�ص والبحث العلمي وفعاليتها. ي�صار 
اإىل اأن املنظمة العربية ل�صمان اجلودة يف التعليم )AROQA( هي جمعية 
2007 وغايتها الأ�صا�صية النهو�ص  دولية غري ربحية تاأ�ص�صت يف بلجيكا عام 
مب�صتوى جودة التعليم العايل ب�صكل عام مع الرتكيز على العامل العربي ب�صكل 
التعليم  موؤ�ص�صات  من  كواحدة   ،1988 عام  تاأ�ص�صت  اجلنان  وجامعة  خا�ص، 
الأكادميية:  م�صتوياتها  بجميع  العلمية  الدرجات  متنح  التي  اللبناين  العايل 

البكالوريو�ص واجلدارة واملاج�صتري والدكتوراه.
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ترتبط ال�صمنة مبعدلت اأعلى من 
اللتهاب يف اجل�صم، اإل اأن الآليات 
الكامنة وراء ذلك ل تزال غام�صة. 
يف اأحدث الدرا�صات يف هذا املجال، 
اكت�صف فريق باحثن كيفية تاأثر 

الربوتينات  اأح���د 
امل�������������ص������ادة 
ل��الل��ت��ه��اب يف 

زيادة الوزن.

اأنه من ال�صعب احل�صول على  يعد تناول الأطعمة ال�صحية مو�صع اهتمام العديد، وي�صكل جزًءا من الأهداف اليومية، اإل 
قائمة طعام ت�صمل جميع العنا�صر الأ�صا�صية.

ا،  التي يحتاجها اجل�صم يوميًّ العنا�صر  اأطعمة حتتوي على  ahoranoticias الإ�صباين قائمة ت�صم 5  وا�صتعر�س موقع 
حددتها درا�صة علمية بجامعة هارفارد.

ال�صلمون �صمك   �1
يحتوي �صمك ال�صلمون على ن�صبة عالية من الربوتينات 
جيد  ــا  اأيــ�ــصً وهـــو  )اأوميجا3(،  الــدهــنــيــة  والأحـــمـــا�ـــص 

لع�صلة القلب والدماغ؛ حيث يوفر فيتامني "د" بكميات 
منا�صبة.

وين�صح خرباء التغذية بتناول ال�صلمون مرة واحدة على 
اأمينية  اأحــمــا�ــص  لأنـــه يحتوي على  الأ�ــصــبــوع؛  الأقـــل يف 

اأ�صا�صية للج�صم، ف�صًل عن حمتواه اجليد من املغني�صيوم 
والبوتا�صيوم والفو�صفور وال�صوديوم واليود.

بروك�صل كرنب   �2
احلرارية  بال�صعرات  بروك�صل  ملفوف  اأو  كرنب  يتميز 

القليلة، 
اإىل  بالإ�صافة   ،Kو  CوA بالفيتامينات  غني  اأنــه  كما 
تلف  منع  على  ت�صاعد  التي  العنا�صر  الأك�صدة  م�صادات 

اخلليا يف اجل�صم.
اأقل من  ويحتوي كوب من كرنب بروك�صل املطبوخ على 

حرارية، �صعرة   56
 ونف�ص الكمية حتتوي على اأكرث من %240 من الن�صبة 
من  و130%   K1 فيتامني  مــن  بها  املو�صى  اليومية 

فيتامني �صي.

الربي العنب   �3
يعد العنب الربي م�صدر هام مل�صادات الأك�صدة،

و  C الفيتامينات  مــن  كبرية  كميات  على  يحتوي  كما   
اجلهاز  عمل  حت�صن  التي  الألــيــاف  اإىل  بالإ�صافة   ،A

اله�صمي.
 57.0 العنب الربي على  100 جرام من  ويحتوي كل 

�صعرة حرارية، 
من  جـــــراًمـــــا  و14.5  الـــــربوتـــــني  مــــن  جـــــــرام  و0.7 

و0.3  الــكــربــوهــيــدرات 
جرام من الدهون.

الزبادي  �4
اأف�صل  ـــادي  الـــزب يــعــد 

على  لــلــحــ�ــصــول  طـــعـــام 
وهي  "الربوبيوتيك" 

وال�صكريات  الألـــيـــاف 
حتفز  التي  الطبيعية 
النافعة  الــبــكــتــرييــا 
اله�صمية.  القناة  يف 
ذلك  اإىل  بــالإ�ــصــافــة 

الربوتني  على  يحتوي 
واملغني�صيوم  والكال�صيوم 

وفيتامني B12 والأحما�ص 
الدهنية.

املك�صرات  �5
تـــقـــدم املــكــ�ــصــرات جـــرعـــة جـــيـــدة من 

وفيتامني  والربوتينات  ال�صحية  الدهون 
اأحما�ص  العايل من  اإىل حمتواها  بالإ�صافة   ،E

اأوميجا 3 واأوميجا 6 الدهنية والألياف واملغني�صيوم 
.B6 والفو�صفور وفيتامني

الأ�سا�سية العنا�سر  من  اجل�سم  باحتياجات  تفي  اأطعمة   5

 Cell Host جملة  يف  اأخــــرياً  ُن�صر  درا�ــصــة  تقرير  يــذكــر 
م�صاد  بروتني  وهــو   ،NLRP12 اأن   ،& Microbe
حالة  الإن�صولني يف  ومقاومة  ال�صمنة  يحمي من  لللتهاب، 

الفئران.
اأجرى الدرا�صة باحثون من جامعة كارولينا ال�صمالية يف 

ت�صابل هيل بالتعاون مع معاهد بحث اأخرى حول 
العامل.

جينة  بــاأن  اأي�صاً  تقريرهم  يف  الباحثون  يفيد 
م�صاداً  بروتيناً  ت�صفر  التي   ،NLRP12
نق�صاً  تعاين  ذاتــه،  ال�صم  يحمل  لللتهاب 
مر�صى  حالة  يف  يبدو  مــا  على  الن�صاط  يف 

ال�صمنة.
نـــ�ـــصـــاط  يـــــعـــــزز  ذلــــــــــك،  اإىل  ـــــافـــــة  بـــــالإ�ـــــص

NLRP12 منو �صللت معينة من بكترييا 
الأمعاء اجليدة، ما يقّدم تاأثرياً حامياً اإ�صافياً 

من ال�صمنة ومقاومة الإن�صولني.
على  اأ�صرفت  باحثة  تينغ،  بــي-واي  جيني  تو�صح 

ــاأثــر الــ�ــصــمــنــة بــاللــتــهــاب ل  تــقــريــر الـــدرا�ـــصـــة: )تــت
بالإفراط يف تناول الطعام وعدم التمرن 

الدرا�صة  ــظــهــر  وُت فــحــ�ــصــب. 
من  احلــــــــد  اأن 
يعزز  اللــتــهــاب 
الــــــبــــــكــــــتــــــرييــــــا 
التي  )اجلـــيـــدة( 

تــــ�ــــصــــهــــم يف 
احلـــــــفـــــــاظ 
وزن  عـــلـــى 

�صحي(.
د  ا ر اأ

الـــــبـــــاحـــــثـــــون 
الــــــدرا�ــــــصــــــة  يف 

حتديد  اجلـــديـــدة 
كــــــيــــــفــــــيــــــة تــــــــاأثــــــــري 
يف   NLRP12
تعر�ص  احـــــتـــــمـــــال 

لل�صمنة.  الإنــــ�ــــصــــان 
عملوا  ذلـــــك،  لــتــحــقــيــق 

ُعــدلــت جينياً  فــئــران  عــلــى 
اجلينة  تلك  عن  تعرّب  ل  كي 

)فـــئـــران مــعــطــلــة وراثـــيـــاً(. 
وفريقها  تــيــنــغ  اأطـــعـــمـــت 

وراثياً  املعطلة  الــفــئــران 
والــفــئــران الــعــاديــة على 

حــــــد �ــــــصــــــواء نـــظـــامـــاً 
غذائياً غنياً بالدهون 

طوال ب�صعة اأ�صهر.
من  عينه  الــنــوع  اتبعت  املجموعتني  يف  الــفــئــران  اأن  �صحيح 
اأن املعطلة وراثياً منها راكمت مقداراً  اإل  الأنظمة الغذائية، 
اأعرا�ص  اأكرب وبداأت تظهر عليها  اأعلى من الدهون ب�صهولة 
كلها  هذه  باأن  علماً  الإن�صولني،  مقاومة 

اإ�صارات اإىل الإ�صابة بال�صمنة.
علوة على ذلك، عانت الفئران 
جينة  اإىل  تـــفـــتـــقـــر  الــــتــــي 
مــــقــــداراً   NLRP12
اأعـــلـــى مـــن اللـــتـــهـــاب يف 
الأمعاء ومناطق اأخرى 
حيث  جـــ�ـــصـــمـــهـــا  مــــــن 

تخزنت الدهون.
كيفية  فهم  بغية  ولكن 
ارتــــــبــــــاط اللــــتــــهــــاب 
بـــــــزيـــــــادة الـــــــــوزن، 
الباحثون  اتــخــذ 
خــــــــــــــطــــــــــــــوات 
اإ�ــــصــــافــــيــــة. 

خمتلفة  مــنــ�ــصــاأة  اإىل  وراثـــيـــاً  املعطلة  الــفــئــران  بع�ص  نــقــلــوا 
واأعطوها م�صادات حيوية بغية تفادي انت�صار املمر�صات.

تــذكــر اأنــيــيــزكــا تــرواكــ�ــص، بــاحــثــة �ــصــاركــت يف اإعـــــداد تقرير 
حيوية  مب�صادات  املعاجلة  الفئران  اأن  )لحظنا  الــدرا�ــصــة: 
التي ظلت يف  الــوزن، مقارنة بتلك  اأقــل من  اكت�صبت مقداراً 

املن�صاأة القدمية(.
الأمعاء  بكترييا  اأن  العتقاد  اإىل  الأمــر  هذا  )قادنا  ت�صيف: 

توؤدي دوراً يف تعزيز ال�صمنة(.

بكتريا الأمعاء ودور اأ�صا�صي
در�صت تينغ وفريقها بعد ذلك فئراناً معطلة وراثياً تعي�ص يف 
الوزن،  تكت�صب  مل  اأنها  واكت�صفوا  البكترييا  من  خالية  بيئة 
اأنظمة احليوانات مل  اأن  اإىل  الأمــر يعود  اأن هذا  فا�صتنتجوا 

تتاأثر بالن�صاط البكتريي.
يف هذه احلالة، مل يكن لواقع اأن الفئران افتقرت اإىل جينة 
NLRP12 اأي تاأثري يف اكت�صابها الوزن على ما يبدو، ما 
ي�صري اإىل اأن التعر�ص لأنواع معينة من البكترييا قد ي�صّكل 

اأ�صا�صاً مهماً للإ�صابة بال�صمنة يف نهاية املطاف.
اأ�صار الباحثون اأي�صاً اإىل واقع مهم اآخر: مل تكت�صب 

امل�صاحة  يف  عا�صت  التي  وراثــيــاً،  املعطلة  الفئران 
بجينة  تتمتع  �صليمة  قــوار�ــص  مــع  عينها 

NLRP12 ن�صيطة، الوزن اأي�صاً. 
اأنــهــا تعر�صت  ُيــظــهــر هـــذا الأمــــر 
الــفــئــران يف  مــن  جــيــدة  لبكترييا 
جمموعة ال�صبط، ما حماها من 

زيادة الوزن.
اأن  مبا  مهمة  الكت�صافات  هــذه  اأن  يف  �صك  ل 

بخ�صارة  تــرتــبــط  ال�صمنة  اأن  ُتــظــهــر  الــدرا�ــصــات 
التنوع البكتريي يف الأمعاء.

ُيــثــّبــط بع�ص �صللت  الــ�ــصــمــنــة،  املــعــانــاة مــن  يف حــالــة 
البكترييا، ما يتيح لأنواع اأخرى من البكترييا بالنت�صار 

يف ظل غياب املناف�صة.

خماطر خ�صارة البكتريا
يف الدرا�صة اجلديدة، لحظ الباحثون اأن 

الفئران املعطلة وراثياً، التي تفتقر 
 ،NLRP12 جـــيـــنـــة  اإىل 

عــــانــــت خــــ�ــــصــــارة كــــبــــرية يف 
التنوع البكتريي.

يف حالة هذه الفئران، اأدى 
الغني  الــغــذائــي  الــنــظــام 
ـــالـــدهـــون، فــ�ــصــًل عن  ب

ارتفاع معدل اللتهاب 
غياب  �صّهله  الـــذي 
 ،N L R P 1 2

 .Erysipelotrichaceae ن�صبة عالية من عائلة  اإىل 
الناجم  ال�صرر  تفاقم  البكترييا  هذه  اأن  الباحثون  واكت�صف 

عن النظام الغذائي الغني بالدهون.
يف الوقت عينه، خ�صرت الفئران املعطلة وراثياً اأعداداً كبرية 
بكترييا  مـــن  نـــوع  وهـــي   ،Lachnospiraceae مـــن 
مع  ويتناف�ص  لللتهاب  الت�صدي  يف  ي�صهم  اجليدة  الأمــعــاء 

انت�صارها. من  ويحد   Erysipelotrichaceae
تاأثرياً   Lachnospiraceae لبكترييا  اأن  اأي�صاً  تبني 
حامياً من مقاومة الإن�صولني وال�صمنة لدى الفئران، ح�صبما 

يو�صح الباحثون.
تـــ�ـــصـــري تــــرواكــــ�ــــص: 

اأن  )لحــــــظــــــنــــــا 
ـــــــــــبـــــــــــدلت  الـــــــــــت

اللـــــتـــــهـــــابـــــيـــــة 
والأيـــــ�ـــــصـــــيـــــة 
راأيناها  الــتــي 
حــــــــالــــــــة  يف 

الــــــفــــــئــــــران 
املـــعـــطـــلـــة 

اتباعها  اأثناء   ،NLRP12 جينة  اإىل  تفتقر  التي  وراثــيــاً، 
اإمدادها  اأعدنا  انعك�صت عندما  بالدهون  غنياً  غذائياً  نظاماً 

.)Lachnospiraceae ببكترييا
يتابع الباحثون مو�صحني اأن هذه النتائج قد تقود اإىل طرائق 
 Lachnospiraceae تنتج  ال�صمنة.  ملعاجلة  اأف�صل 
اجلزيئات  من  نــوع  وهــي  ال�صل�صلة،  ق�صرية  دهنية  اأحما�صاً 
يوؤدي دوراً مهماً يف العمليات الأي�صية. ومن هذه الأحما�ص 
بخ�صائ�ص  اأي�صاً  يتمتعان  اللذان  والربوبيونات،  البوتريات 

مهمة م�صادة لللتهاب.
عندما حاول الباحثون مد الفئران املعطلة وراثياً بالبوتريات 
غياب  تاأثري  وازنــت  املقاربة  هــذه  اأن  لحظوا  والربوبيونات، 

.NLRP12

احتمالت عالجية هند�صية
البوتريات  اأن  خــ�ــصــو�ــصــاً  م�صجعة  الــدرا�ــصــة  نــتــائــج  ُتــعــتــرب 
ذلك،  على  علوة  كمكملت.  اليوم  متوافران  والربوبيونات 
ميلك العلماء �صبباً وجيهاً للعتقاد اأن الب�صر يختربون ردود 

الفعل عينها، ل الفئران فح�صب.
عينات  على  اأجـــروه  اإ�ــصــايف  حتليل  اإىل  هــذا  اعتقادهم  يعود 
يعانون  اأ�صخا�ص  من  مــاأخــوذة  الدهنية  اخلليا  من 
 NLRP12 ن�صاط جينة  اأن  اإىل  اأ�صار  ال�صمنة، 
يزداد على ما يبدو كلما كان موؤ�صر كتلة ج�صم 

الإن�صان اأعلى.
الفئران  حــالــة  يف  )اأظــهــرنــا  تــيــنــغ:  تختم 
اللتهاب يف  NLRP12 حتــّد من  اأن 

الأمعاء والأن�صجة الدهنية.
 �صحيح اأن من ال�صعب تاأكيد قيام 
مــبــا�ــصــر يف حالة  �ــصــبــبــي  تـــاأثـــري 
الإن�صان، اإل اأن الباحثني الذين 
تراجع  بــرهــنــوا  معنا  تــعــاونــوا 
 NLRP12 تعبري  معدلت 
مر�صى  ُيعتربون  َمن  حالة  يف 

�صمنة(.

اكت�صاف كيفية تاأثر بروتن يف زيادة الوزن

احلد من اللتهاب ي�سهم يف احلفاظ على وزن �سحي
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العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : ايه ايه اي لتجارة منتجات احلديد - �س ذ م م  
2F3 ملك - طيب علي نقي جعفر الــزرعــوين - ديــرة - املــرر -  العنوان : مكتب رقــم 
ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 803563 رقم القيد بال�صجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائــرة  تعلن  هــذا  مبوجب   1336655  : التجاري 
مبوجب  وذلــك   ، اأعــله  املذكورة  ال�صركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2018/11/7 بتاريخ   دبي  قــرار حماكم 
�صكور  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني  اأي اعرتا�ص  2018/11/7  وعلى من لديه 
را�صد  بن  موؤ�ص�صة حممد  914 ملك  رقم  : مكتب  العنوان  لتدقيق احل�صابات   بل�س 
لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور�صعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 04-2973071 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : �صكور بل�س لتدقيق احل�صابات  
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب 
- ديرة - بور�صعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 2973071-04 مبوجب هذا 
اأعله  املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية القت�صادية بدبي  دائــرة  تعلن 
لت�صفية   ايه ايه اي لتجارة منتجات احلديد - �س ذ م م وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/11/7  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2018/11/7 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
تبليغ ح�شور جل�شة خربة 

�شادرة عن اخلبري املنتدب   د. ب�شام يحيى عجول 
اإىل املدعي عليها / كامكو للمقاولت العامة - �ص ذ م م - فرع دبي 

عنوانها : اإمارة دبي - بردبي - �صارع جممع دبي للإ�صتثمار - بناية املركز الأوروبي للأعمال - طابق 
2 - مكتب )230( - رقم الهاتف : 048829663 - رقم الفاك�ص : 048829664 - رقم الهاتف املتحرك : 

 wyt.q.50@gmail.com : 0503862914 - بريد الكرتوين
نعلمكم مبوجبه بانه مت تكليفنا مبهمة اخلربة يف الدعوى رقم 2018/1102 جتاري كلي حمكمة دبي 
م.   م  ذ  �ص   - الكهروميكانيكية  للأعمال  املتعدد  املدعية/اخلط  قبل  من  �صدكم  واملقامة  الإبتدائية 
 C08 ندعوكم ب�صفتكم طرفا يف الق�صية امل�صار اليها اعله للح�صور اىل مكتبنا الكائن يف ال�صقة رقم
بناء العوي�ص �صارع الرقة ديرة دبي وذلك يف متام ال�صاعة 10.00 العا�صرة من �صباح يوم الثلثاء املوافق 
27 نوفمرب 2018 وذلك للإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�صتندات.  يف حال تخلفكم عن 
احل�صور اأو عدم ار�صال وكيل قانوين عنكم خلل املهلة املحددة فاإن اخلبري �صيبا�صر اجراءات اخلربة 

ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�صتندات املتاحة.
اخلبري احل�شابي د . ب�شام يحيي عجول 

اعالن اجتماع خربة

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
تبليغ ح�شور جل�شة خربة ح�شابية

�شادرة عن اخلبري احل�شابي  �شاكر فريد عبدالرحمن زينل  
)جيمو�ص  م  م  ذ  دبي  امللحية  واخلدمات  لل�صيانة  البحرية  اخلليج  )�صركة  عليها  املدعي  اىل 
رقم  الدعوى   يف  احل�صابية  اخلربة  مبهمة  تكليفنا  مت  قد  بانه  نعلمكم   - الإقامة  جمهولة  دبي( 
2018/2229 جتاري جزئي ، مبحكمة دبي الإبتدائية واملقامة �صدكم من ايه جي ئي �صتيل - وميثلها 
امل�صار  الق�صية  يف  طرفا  ب�صفتكم  ندعوكم   - القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة  اهلل  خري  ال�صادة/ 
اليها اعله باحل�صور اىل مكتبنا رقم 503 بناية بوهليبه  بجوار جراند مارت �صارع املرقبات - ديره 
املوافق 2018/11/24 وذلك للإجابة  ال�صبت  ال�صاعة 11.30 من �صباح يوم  ، وذلك يف متام  - دبي 
على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�صتندات.  يف حال تخلفكم عن احل�صور اأو عدم ار�صال وكيل 
قانوين عنكم يف الوقت املحدد فاننا �صنبا�صر اجراءات اخلربة  ونقدم تقريرنا للمحكمة من واقع 

امل�صتندات املتاحة. 
اخلبري احل�شابي / �شاكر فريد عبدالرحمن زنيل 
تليفون / 0507787789  

اعالن اجتماع خربة

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
 اإخطار باإخالء عقار - عن طريق الن�شر

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ 
2018/978 تنفيذ مدين 

بناء على طلب / �صركة راأ�ص اخليمة العقارية ال�صادر ل�صاحله احلكم يف الدعوى 
رقم 2018/19 منازعات ايجارية واملزيل بال�صيغة التنفيذية واملعلن قانونا واملنفذ 
دينيكي  : تيجي�صت  املحكوم  عليه  باخلء  والقا�صي  تنفيذ  بامللف رقم 2018/936 
 11 منطقة   02 فلمينجو  فلل  الــعــرب  ميناء  اخليمة  راأ�ـــص  الإمــــارات   - �صيجيدو 
بتاريخ  التنفيذ  قا�صي  مــن  ال�صادر  المــر  وعلى   ، ال�صواغل  مــن  خــايل  وت�صليمه 
املوافق  اخلمي�ص  يــوم  حتــدد  قــد  بــاأنــه  نخطركم  فاإننا  بتنفيذه.   م   2018/11/14

2018/11/22 م ال�صاعة 9 �صباحا موعدا لتنفيذ حكم الخلء وذلك للعلم. 
   ق�شم التنفيذ 
�شعيد ال�شحي  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
 اإخطار باإخالء عقار - عن طريق الن�شر

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ 
2018/999 تنفيذ مدين 

بناء على طلب / �صركة راأ�ص اخليمة العقارية ال�صادر ل�صاحله احلكم يف الدعوى 
رقم 2018/17 منازعات ايجارية واملزيل بال�صيغة التنفيذية واملعلن قانونا واملنفذ 
بامللف رقم 2018/999 تنفيذ والقا�صي باخلء املحكوم  عليه : �صمويل ت�صيجاي 
تيولد برهان - راأ�ص اخليمة ميناء العرب منطقة 12 فلمينجو -  وت�صليمه خايل 
2018/11/14م  بتاريخ  التنفيذ  قا�صي  مــن  ال�صادر  المــر  وعلى   ، ال�صواغل  مــن 
2018/11/22م   املــوافــق  اخلمي�ص  يــوم  حتــدد  قــد  بــاأنــه  نخطركم  فاإننا  بتنفيذه.  

ال�صاعة 9 �صباحا موعدا لتنفيذ حكم الخلء وذلك للعلم. 
   ق�شم التنفيذ 
�شعيد ال�شحي  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
 اإخطار باإخالء عقار - عن طريق الن�شر

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ 
2018/936 تنفيذ مدين 

بناء على طلب/ �صركة راأ�ص اخليمة العقارية ال�صادر ل�صاحله احلكم يف الدعوى 
رقم 2018/23 منازعات ايجارية واملزيل بال�صيغة التنفيذية واملعلن قانونا واملنفذ 
بامللف رقم 2018/936 تنفيذ والقا�صي باخلء املحكوم عليه/ حم�صن كرمي قرباين 
- الإمارات  راأ�ص اخليمة MA02050401 ميناء العرب لجون.  وت�صليمه خايل من 
ال�صواغل ، وعلى المر ال�صادر من قا�صي التنفيذ بتاريخ 2018/11/14م بتنفيذه.  
فاإننا نخطركم باأنه قد حتدد يوم اخلمي�ص املوافق 2018/11/22م  ال�صاعة 9 �صباحا 

موعدا لتنفيذ حكم الخلء وذلك للعلم. 
   ق�شم التنفيذ 
�شعيد ال�شحي  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2018/534  ا�شكاالت جتارية  
مو�صوع الق�صية اإ�صكال يف التنفيذ رقم 1507/2018 تنفيذ جتاري 

لوقف الإجراءات التنفيذية
م   م  ذ  �ــص   - العامة  للتجارة  ال�صرق  ام  بــي  ام  �صركة   : م�صت�صكل   : الإعـــلن  طالب 
املطلوب اعله : امل�صت�صكل �صده : 1-مكات�ص انرتنا�صيونال للتجارة العامة )�ص ذ 
م م( وميثلها ال�صيد/ممتاز علي عبدالقيوم ب�صفته مدير ال�صركة - جمهول حمل 
القــامــة  مو�صوع الإعــلن :- نعلنكم بانه قد حتــددت جل�صة يــوم الربــعــاء املوافق 
للنظر يف ال�صكال اعله   ch1.C.15 2018/11/21  ال�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة
يف  قــرار  �صي�صدر  احل�صور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�صورها  عليكم  يتوجب  والتي 

غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   

اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/528  ا�شكاالت  جتارية  

مو�صوع الق�صية اإ�صكال يف التنفيذ رقم 2092 ل�صنة 2016 تنفيذ جتاري ، 
لوقف الإجراءات التنفيذية

طالب الإعلن : م�صت�صكل : م�صطفى عبا�ص خ�صرى )ب�صفته الكفيل ال�صخ�صي( 
الكفيل  )ب�صفته  احتــاديــة  عــبــا�ــص  1-مــهــدى   : �ــصــدهــم  امل�صت�صكل   : اعـــله  املــطــلــوب 
اخوان  3-�صركة  ال�صخ�صي(  الكفيل  )ب�صفته  خ�صرى  عبا�ص  2-حميد  ال�صخ�صي( 
خ�صري للتجارة العامة - ذ م م )املدين ال�صلي( - جمهويل حمل القامة مو�صوع 
الإعلن : -نعلنكم بانه قد حتددت جل�صة يوم الربعاء املوافق 2018/11/21  ال�صاعة 
عليكم  يتوجب  والتي  اعــله  ال�صكال  يف  للنظر   ch1.C.15 بالقاعة  �صباحا   8.30
اثره  نــفــاذ  مــع  غيابكم  يف  قـــرار  �صي�صدر  احل�صور  عــن  تخلفكم  حــالــة  ويف  ح�صورها 

القانوين بحقكم.
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  الدعوى 2018/2230  جتاري كلي 
م  م  ذ  �ص   - للكمبيوتر  املدعي عليه /1-راجــو جايكري�صهان مانى  2-اخلليج  اىل 
�صلطان  / علي  للتمويل وميثله  مـــوارد  املــدعــي/  ان  القــامــة مبــا  جمــهــول حمــل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  الكندبي -قد  �صامل 
وامل�صاريف  والر�صوم  درهــم(   2602972.44( وقــدره  مببلغ  والت�صامن  بالت�صامن 
املوافق   الربــعــاء   يــوم  لها جل�صة  الــتــام.  وحـــددت  ال�صداد  املحاماة وحتى  واتــعــاب 
2018/11/28  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 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 12483 بتاريخ 2018/11/20   
 اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1141  جتاري كلي               
�صيفا  2-راجي�ص  م  م  ذ   - حــرة  منطقة  �صوليو�صنز  د�صبلي  1-مارينا   / عليه  املدعي  اىل 
�صانكارا بيلي ب�صفته مدير / مارينا د�صبلي �صوليو�صنز منطقة حرة - و�صامن وكفيل 
�صخ�صي للقر�ص 3-موهانان بيلي ب�صفته ال�صخ�صية ك�صامن للقر�ص  جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك برودا وميثله / �صعيد مبارك عبيد احمد الزحمي - قد اأقام 
مببلغ  والت�صامن  بالتكافل  عليهم  املــدعــي  بــالــزام  املطالبة  ومو�صوعها  الــدعــوى  عليك 
12% من  والــفــائــدة    املحاماة  واتــعــاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهــم(   1565789.37( وقــدره 
نفاذ  و�صحة  بتثبيت  واملطالبة  الــتــام.  ال�صداد  وحتى   2017/12/17 يف  ال�صتحقاق  تاريخ 
الرهن. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2018/12/12  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2629 جتاري جزئي 
بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  با�ص  قــره  حممود  لنــا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/10/21 يف الدعوى املذكورة اعله 
اىل  تـــوؤدي  بــان  عليها  املــدعــي  بــالــزام   - الــقــدرة  يو�صف  �صعيد عبدالعال  ل�صالح/ 
التداعي وفائدة  ال�صيكني مو�صوع  الف درهم( قيمة  املدعي مبلغ مقداره )مائة 
ت�صعة باملائة �صنويا 9% من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك وحتى متام ال�صداد والزمتها 
بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا 
ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  العــلن  هــذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3540 جتاري جزئي              
م   م  ذ  �ص   - والقم�صة  املن�صوجات  لتجارة  �صتار  1-بليجري   / عليه  املدعي   اىل 
ذ  �ص   - العامة  للتجارة  العاملية  �صان  املــدعــي/  ان  مبا  القــامــة  حمل  جمهول 
ومو�صوعها  الــدعــوى  عليك  اأقـــام  قــد   - �صادهوانى  مري�صومال  وميثلها  م  م 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )60838 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
التام.  وحددت لها جل�صة  ال�صداد  والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
 Ch1.C.13 يوم اخلمي�ص املوافق 2018/12/20 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة 
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 12483 بتاريخ 2018/11/20   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2098 جتاري كلي               

 اىل املدعي عليه / 1-نوا�ص احمد عبدالغفور 2-طرواده لنقل املواد بال�صاحنات الثقيلة - �ص ذ م م  
م ع وميثله/ عبا�ص م�صتت  التجاري - �ص  دبــي  املــدعــي/ بنك  ان  القــامــة مبا  جمهويل حمل 
فندي املالكي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم )11 و )2( و 
)3( مببلغ وقدره )59812568.53 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من 
2018/9/6 وحتى ال�صداد التام  و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة واملطالبة ب�صم ملف 
احلجز التحفظي رقم 2018/630 واحلكم ب�صحة ونفاذ احلجز التحفظي.  وحددت لها جل�صة 
يوم الربعاء  املوافق  2018/12/12  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
�صيكون مبثابة ح�صوري.  احلكم  فان  تخلفك  الأقــل ويف حالة  على  اأيــام  بثلثة  اجلل�صة  قبل 

)علما بان مت تعديل الطلبات(  
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/9672  عمايل جزئي             

اأن  اىل املدعى عليه/1- جراغ للمقاولت �ص ذ م م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد  ليبوناو   برييدا  املدعي/دي�صى 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )22350 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحددت   )MB185160811AE( ال�صكوى  رقم  وامل�صاريف   والر�صوم 
بالقاعة  8.30 �صباحا   ال�صاعة   2018/11/22 املوافق  يوم اخلمي�ص  لها جل�صة 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأيــام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/8596  عمايل جزئي             
م   جمهول حمل  م  ذ  �ص   - الفنية  ام للعمال  ام  ات�ص  عليه/1-  املدعى  اىل 
اأقــام عليك الدعوى  اأن املدعي/�صميم احمد جوهر الدين -  قد  القامة مبا 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )14233 درهم( وتذكرة عوده 
مبوجب  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهــم(   2000( مببلغ 
ال�صكوى العمالية رقم  )MB186378590AE( وحددت لها جل�صة يوم 
 Ch1.A.2 بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة    2018/11/25 املوافق  الحــد  
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 12483 بتاريخ 2018/11/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/3198   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1- احمد فوؤاد حمزه  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�صركة ان�صبريي�ص م م ح وميثله زهرة عزة اإدري�ص 
اأبو تاج - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )111994.33( درهم اىل طالب التنفيذ 
املــحــكــمــة �صتبا�صر الجـــــراءات  فـــان  املــحــكــمــة.  وعــلــيــه  او خــزيــنــة 
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 12483 بتاريخ 2018/11/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3807   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صدهما/1- البيت الأخ�صر للعقارات 2-يو�صف علي خمي�ص 
التنفيذ/�صادي  ان طــالــب  القــامــة مبــا  املــطــوع جمــهــويل حمــل  خلفان 
الزحمي قد  احمد  �صعيد مبارك عبيد   / ال�صباعي وميثله  دراق  �صعيب 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
او  التنفيذ  اىل طالب  والتكافل  بالت�صامن  درهم  وقــدره )105019(  به 
التنفيذية  الجــــراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.   خزينة 
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 12483 بتاريخ 2018/11/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/4117  تنفيذ جتاري  
ادريـــ�ـــص ال�صفيع 2-حمــمــد جنــيــب علي  املــنــفــذ �ـــصـــده/1- عــبــا�ــص حــيــدر  اىل 
�ــصــنــدقــاوي احــمــد - جمــهــويل حمــل القــامــة مبــا ان طــالــب التنفيذ/ �صركة 
وميثله  �صامل  وميثلها  الت�صفية  حتت  م  م  ذ  �ص   - العامة  للتجارة  �صندقاوي 
الدعوى  عليك  اأقـــام  قــد   - الــربيــكــي  عبدالرحيم  حم�صن  عــبــداهلل  حممد   /
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )820478583( 
�صتبا�صر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طــالــب  اىل  درهـــم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15  الجــراءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/7363 
املنذر : م�صرف الإمارات الإ�صلمي - �ص م ع 

وميثله قانونا عامر بلل يو�صف الرمياوي - اردين اجلن�صية 
مبوجب الوكالة رقم 2017/1/251837 - وامل�صدقة لدى كاتب العدل بدبي

املنذر اليه : كيو تي �صي للمقاولت - �ص ذ م م - اجلن�صية / الإمارات  
�صداد مبلغ وقدره )79694.9( درهم املرت�صد بذمته  اليه ب�صرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
الن�صر وال �صي�صطر  تاريخ  ا�صبوع من  التق�صيط وذلك خلل  بيع  نتيجة الخــلل بعقد 
املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية لبيع ال�صيارة )تويوتا برادو / ا�صتي�صن -ابي�ص( رقم 
( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ   2015  /  L /17675/خ�صو�صي دبي(

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/7362

املنذر : م�صرف الإمارات الإ�صلمي - �ص م ع 
وميثله قانونا عامر بلل يو�صف الرمياوي - اردين اجلن�صية 

مبوجب الوكالة رقم 2017/1/251837 - وامل�صدقة لدى كاتب العدل بدبي
املنذر اليه : كيو تي �صي للمقاولت - �ص ذ م م - اجلن�صية / الإمارات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )31047.58( درهم املرت�صد بذمته 
الن�صر وال �صي�صطر  تاريخ  ا�صبوع من  التق�صيط وذلك خلل  بيع  نتيجة الخــلل بعقد 
املنذر لتخاذ الجــراءات التنفيذية لبيع ال�صيارة )تويوتا هايلوك�ص / بيك اب - ابي�ص( 
املنذر مع  املمولة ل�صاحلكم من قبل   )  2015  /  Q رقم )74863/خ�صو�صي دبي/ 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/7364

املنذر : م�صرف الإمارات الإ�صلمي - �ص م ع 
وميثله قانونا عامر بلل يو�صف الرمياوي - اردين اجلن�صية 

مبوجب الوكالة رقم 2017/1/251837 - وامل�صدقة لدى كاتب العدل بدبي
املنذر اليه : كيو تي �صي للمقاولت - �ص ذ م م  - اجلن�صية / الإمارات  

بذمته  املرت�صد  درهــم  وقــدره )106020(  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الن�صر وال �صي�صطر  تاريخ  ا�صبوع من  التق�صيط وذلك خلل  بيع  نتيجة الخــلل بعقد 
70/ا�صتي�صن  اك�ص  كيو  )انفينيتي  ال�صيارة  لبيع  التنفيذية  الجــــراءات  لتــخــاذ  املــنــذر 
قبل  من  ل�صاحلكم  املمولة   )  2016  /  E دبــي/  )42004/خ�صو�صي  رقــم  -ابي�ص( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7347(

مقدم من املنذرة :- �صانكالب للعقارات - �ص ذ م م رخ�صة جتارية رقم 225064، ميثلها املدير/ ع�صام ح�صن �صالح ح�صن 
باتيل  وا�صانت راى  :  فيجاى كومار  ال�صيد  ال 83654 ميثله  : زدواى بي  �صفر رقم  ، جواز  اإماراتي اجلن�صية  حمبوب 
بريطاين اجلن�صية هوية اإماراتية رقم 8-2683635-1963-784 مبوجب وكالة م�صدقة لدى الكاتب بدبي حتت الرقم 
2015/1/98671 بتاريخ 2015/5/6 ، ب�صفتها املوؤجرة.  العنوان : مكتب ملك نا�صر عبداهلل بن ح�صني ، ديرة ، ال�صمال ، 

هاتف 042251855 فاك�ص/042267200 - الهاتف املتحرك / 0506251214
�صد املنذر اليها : املعمارى للمقاولت ، رخ�صة جتارية رقم 241384 ، مالكها ح�صب الرخ�صة : جمال حممد عبداهلل 

احمد العبدويل ، اإماراتي اجلن�صية ، جواز �صفر رقم )قدمي( 2280080 ع ، ب�صفتها امل�صتاأجرة 
العنوان : مكتب رقم )102( ملك عبداهلل الفهد ، ديرة ، الق�صي�ص ، �ص ب 19094 دبي - جمهولة حمل القامة

تنذر املنذرة املنذر اليها مبوجب هذا النذار ب�صرورة بالآتي :- اول :- اإزالة خمالفة ت�صكني عمال على غري كفالتكم 
والذي ثبت بتقرير امر على عري�صة 2018/1713 م اإيجارات دبي والذي يعترب تاأجري من الباطن دون موافقة املوؤجر 
وبخلف عقد اليجار. ثانيا :- اللتزام التام با�صتغلل املاأجور امل�صار اليه اعله لغر�ص ت�صكني العمال الذين يحملون 
تاريخه ويف حال عدم  ايام من  �صبعة  ايام  وذلك خلل )07(  للمقاولت فقط.  املعماري  با�صم  قانونية �صادرة  اقامات 
التزامكم �صوف ي�صطر املنذر اآ�صفا اىل اتخاذ كافة الجــراءات القانونية للزامكم مبا �صبق وطلب الخلء من العني 

املوؤجرة وحتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3868  جتاري جزئي              
ان  القــامــة مبا  نــزاد معريف  جمهول حمل  هــدا ح�صني �صالح  املدعي عليه/1-  اىل 
املدعي/ لوتاه بي �صي جاز )ذ م م( )فــرع دبــي( وميثله / نا�صر حمد �صليمان جابر 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ  ال�صام�صي - قد 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتــعــاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهــم(   5746.70( وقــدره 
تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 21/2/2013 وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بل كفالة و�صم ملف النزاع التجاري رقم 922/2018.    وحــددت لها جل�صة 
لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30 ال�صاعة   2018/11/27 املــوافــق  الثلثاء  يــوم 
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
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»كهرباء دبي« تر�سي عقد اإن�ساء خزان للمياه 
يف »اللي�سيلي« بتكلفة 157 مليون درهم

•• دبي -وام:

للمياه يف  اإنــ�ــصــاء خـــزان  مــ�ــصــروع  دبــي برت�صية عقد  كــهــربــاء ومــيــاه  قــامــت هيئة 
مع  املحلة  املياه  من  جالون  مليون   60 تبلغ  تخزينية  بقدرة  اللي�صيلي  منطقة 
الأعمال املرافقة بتكلفة اإجمالية ت�صل اإىل 157 مليون درهم وذلك بهدف زيادة 
ال�صعة التخزينية لإمارة دبي لت�صل اإىل 890 مليون جالون. وقال �صعادة �صعيد 
اإن امل�صروع ياأتي تنفيذاً  حممد الطاير الع�صو املنتدب الرئي�ص التنفيذي للهيئة 
الدولة  نائب رئي�ص  اآل مكتوم  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  لتوجيهات �صاحب 
مكانة  تر�صيخ  اإىل  تهدف  التي  اهلل”  “رعاه  دبــي  حاكم  الــــوزراء  جمل�ص  رئي�ص 

املنطقة كمثال يحتذى  الــرائــدة يف  دبــي 
التحتية  الــبــنــى  وكـــفـــاءة  فــعــالــيــة  بـــه يف 
العقد  تر�صية  جـــاءت  و  املــيــاه.  ل�صبكات 
املياه  املتوا�صل للطلب على  تلبيًة للنمو 
العمرانية  امل�صاريع  باحتياجات  والوفاء 
الطموحة  والجتماعية  والقــتــ�ــصــاديــة 
لتاأمني  الهيئة  ا�صرتاتيجية  مع  متا�صيا 
املـــيـــاه وتعزيز  احــتــيــاطــي تــخــزيــنــي مـــن 
املــيــاه ورفــع كميات  وتــوزيــع  �صبكات نقل 
املت�صارع  الــنــمــو  لتلبية  املــائــي  الــتــدفــق 
عـــلـــى املــــيــــاه يف خمــتــلــف مـــنـــاطـــق دبــــي. 
م�صتطيل  خــزان  بناء  امل�صروع  ويت�صمن 
من اخلر�صانة امل�صلحة ب�صعة 60 مليون 
جالون �صيجري اإن�صاوؤه اإىل جانب خزان 
املياه املوجود الذي تبلغ قدرته التخزينية 

120 مليون جالون من املياه املحلة. ويتوقع اأن ي�صري امل�صروع ح�صب الربنامج 
املخطط له م�صبقاً والإنتهاء من الأعمال اخلا�صة باإن�صاء وت�صغيل اخلزان خلل 
مليون   890 اإىل  للهيئة  الإجمالية  التخزينية  ال�صعة  �صرتتفع  حيث  �صهراً   24

جالون مقارنة بال�صعة احلالية وهي 830 مليون جالون.

»اأرا�سي دبي« ت�سيف خدمات 
جديدة على تطبيق »اإيجاري الذكي« 

•• دبي-وام: 

اأعلنت دائرة الأرا�صي والأملك يف دبي اإجناز “مبادرة التح�صني” خلدمة 
تطبيق  على  جــديــدة  خــدمــات  بــاإ�ــصــافــة  الإيــجــار  لعقود  الــذاتــي  الت�صجيل 
“اإيجاري الذكي” وذلك حر�صا منها على توفري خدمات ع�صرية والرتقاء 
بن  بطي  �صلطان  �صعادة  قال  الإطــار  هذا  ويف   . املتعاملني  �صعادة  مب�صتوى 
جمرن مدير عام دائرة الأرا�صي والأمــلك يف دبي اإن هذه اخلطوة مهمة 
الدائرة لدعم روؤية دبي الذكية  التي تنتهجها  يف م�صرية التحول الرقمي 
للمعاملت  دبـــي  ا�صرتاتيجية  اأهــــداف  مــع  مــتــوائــمــة  و  ملمو�صة  بــ�ــصــورة 
اللورقية وتقليل عدد زيارات العملء بن�صبة 80 باملائة . من جهته ذكر 
حمدان املدحاين مدير اإدارة تنظيم العلقات الإيجارية يف “اأرا�صي دبي” 
اأن اخلدمات اجلديدة لتطبيق “اإيجاري الذكي “ �صتمكن املالك من ت�صجيل 
عقود الإيجار وجتديدها واإر�صال العقد رقميا اإىل امل�صتاأجر للإعتماد اإ�صافة 
اإىل متكينه من ت�صجيل عقد اإيجار جديد اأو جتديده من خلل التطبيق 
على اأن يتم اإر�صال تفا�صيل العقد اإىل املالك مبا�صرة للإعتماد دون احلاجة 

لزيارة مكاتب اأمناء اخلدمة املخت�صني بت�صجيل عقود “اإيجاري ».

مليون درهم ت�سرفات عقارات دبي ام�ش  712
•• دبي-وام:

حققت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�صي و الأملك بدبي ام�ص اأكرث 
من 712 مليون درهم. فقد �صهدت الدائرة ت�صجيل 143 مبايعة بقيمة 
درهم  50 مليون  بقيمة  11 مبايعة للأرا�صي  درهــم منها  216 مليون 
اأهم  درهــم. وجــاءت  166 مليون  بقيمة  الفلل  و  لل�صقق  132 مبايعة  و 
مبايعات الأرا�صي بقيمة 10 مليني درهم يف منطقة نخلة جمريا تليها 
تليها مبايعة  الأوىل  ال�صبا  ند  7 مليني درهم يف منطقة  بقيمة  مبايعة 
منطقة  ت�صدرت  و  اخلام�صة.  الثنية  منطقة  يف  درهــم  مليني   6 بقيمة 
وادي ال�صفا 5 املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �صجلت مبايعتني بقيمة 
5 مليني درهم تلتها منطقة الثنية اخلام�صة بت�صجيلها مبايعتني بقيمة 
5 مليني  بقيمة  بت�صجيلها مبايعة  مــردف  ثالثة يف  و  درهــم  11 مليون 
درهم. و فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق و الفلل جاءت مبايعة بقيمة 6 
مليني درهم مبنطقة اخلريان الأوىل كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 
5 مليني درهم يف منطقة مر�صى دبي و اأخريا مبايعة بقيمة 4 مليني 
درهم يف منطقة نخلة جمريا . و ت�صدرت منطقة حدائق ال�صيخ حممد بن 
را�صد املناطق من حيث عدد مبايعات ال�صقق و الفلل اإذ �صجلت 28 مبايعة 
بقيمة 41 مليون درهم تلتها منطقة ور�صان الأوىل بت�صجيلها 22 مبايعة 
مبايعات   10 بت�صجيلها  دبــي  مر�صى  يف  ثالثة  و  درهــم  مليني   9 بقيمة 

بقيمة 16 مليون درهم .

الإمارات ت�سارك يف فعاليات الأ�سبوع 
العربي للتنمية امل�ستدامة بالقاهرة

•• القاهرة-وام:

ت�صارك المارات يف “الأ�صبوع العربي للتنمية امل�صتدامة” يف ن�صخته الثانية 
التي انطلقت ام�ص مبقر المانة للجامعة العربية حتت رعاية الرئي�ص امل�صري 
العام جلامعة  الأمني  الغيط  اأبو  اأحمد  الفتتاح  ال�صي�صي. ح�صر  الفتاح  عبد 
امل�صرية وممثلني  التخطيط  وزيــرة  ال�صعيد  والدكتورة هالة  العربية  الــدول 
عن الدول العربية. و�صم وفد الدولة مالك املدين مدير ادارة ال�صرتاتيجية 
تنفيذي  ال�صدراوي  ونور  والإح�صاء  للتناف�صية  الحتادية  بالهيئة  وامل�صتقبل 
الدولية  املــ�ــصــاركــات  م�صت�صار  الها�صمي  ومــو�ــصــى  بالهيئة  رئي�صي  م�صاريع 
الدولية  للم�صاركات  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  العوي�ص  وهند  باإك�صبو2020 
والإ�صلح  التخطيط  وزيرة  ال�صعيد  هالة  الدكتور  واأكــدت   .2020 باإك�صبو 
ن�صخته  يف  امل�صتدامة  للتنمية  العربي  الأ�صبوع  فعاليات  اأن  امل�صرية  الإداري 
امل�صتدامة  التنمية  اأهـــداف  لتحقيق  والتعاون  التن�صيق  بهدف  تاأتي  الثانية 
العربية  املجتمعات  اأهــــداف  حتقيق  نــحــو  بــالــ�ــصــراكــات  والإنـــطـــلق   2030

ووالعمل على اإيجاد احللول لق�صايا التنمية امل�صتدامة يف املنطقة العربية.

خف�س املخاطر املرتبطة بالت�صدير اأولوية للغرفة يف املرحلة القادمة

غرفة دبي توقع مذكرة تفاهم مع �سركة الحتاد لئتمان ال�سادرات لتعزيز تناف�سية اأع�سائها
•• دبي-الفجر:

وقعت غرفة جتارة و�صناعة دبي موؤخراً 
مـــع �صركة  تــفــاهــم مــ�ــصــرتكــة  مـــذكـــرة 
لت�صهيل  الـــ�ـــصـــادرات  لئــتــمــان  الحتـــــاد 
الــتــعــاون املــ�ــصــرتك بــني الــطــرفــني فيما 
غرفة  اأع�صاء  تناف�صية  بتعزيز  يخت�ص 
دبي يف جمال الت�صدير وال�صتفادة من 
خربات �صركة الحتاد لئتمان ال�صادرات 

يف التاأمني �صد خماطر ال�صادرات.
لأع�صاء  ميــكــن  التــفــاقــيــة،  ومبـــوجـــب 
غـــرفـــة دبــــي ال�ـــصـــتـــفـــادة مـــن الـــنـــدوات 
�صركة  �صتنظمها  الــتــي  الــعــمــل  وور�ــــص 
اأهمية  ال�صادرات حول  الحتاد لئتمان 
وفوائد التاأمني �صد خماطر ال�صادرات، 
وم�صاعدة اأع�صاء الغرفة على ا�صتك�صاف 
العامل،  حــول  جديدة  واأ�ــصــواق  قطاعات 
تقارير دوريــة من  اإعــداد  اإىل  بالإ�صافة 
ال�صادرات  لئتمان  الحتــاد  �صركة  قبل 
وال�صيا�صية  الــتــجــاريــة  املــخــاطــر  حـــول 

املرتبطة باأن�صطة التجارة الدولية. 
كــمــا تــنــ�ــص املــــذكــــرة عــلــى عــمــل غرفة 
الحتاد  �صركة  ممثلي  اإ�صراك  على  دبي 
الندوات  كــافــة  يف  الـــ�ـــصـــادرات  لئــتــمــان 
بالأع�صاء  الــ�ــصــلــة  ذات  واملـــــوؤمتـــــرات 

اإحــالــة غرفة  اإىل  بــالإ�ــصــافــة  املــعــنــيــني، 
بحلول  املتعلقة  ال�صتف�صارات  كافة  دبي 
التجارة  ومتـــويـــل  الـــ�ـــصـــادرات  ائــتــمــان 
�ــصــركــة الحتاد  اإىل  الــ�ــصــمــان  و�ــصــنــدات 

لئتمان ال�صادرات.
خان،  عمر  التفاقية  توقيع  يف  و�ــصــارك 
دبي،  غرفة  يف  اخلارجية  املكاتب  مدير 
الرئي�ص  فال�صيوين،  ما�صيمو  وال�صيد 
لئتمان  الحتــــــاد  لــ�ــصــركــة  الــتــنــفــيــذي 
حمد  �صعادة  بح�صور  وذلــك  ال�صادرات، 
و�صعادة  دبي،  عام غرفة  بوعميم، مدير 
املدير  العو�صي،  حممد  �صاعد  املهند�ص 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي لتنمية ال�صادرات 
اللجنة  ورئــيــ�ــص  اإدارة  جمل�ص  وعــ�ــصــو 
لئتمان  الحتـــــاد  لــ�ــصــركــة  الــتــنــفــيــذيــة 
واملدراء  امل�صوؤولني  ال�صادرات وعدد من 
التنفيذيني يف كل من غرفة دبي و�صركة 

الحتاد لئتمان ال�صادرات.
واأكد بوعميم على اأهمية هذه التفاقية 
يف تعزيز التناف�صية وت�صجيع ال�صادرات 
الوطنية اإىل الأ�صواق اخلارجية، معترباً 
وخف�ص  اخلـــارجـــي  الــتــبــادل  تنمية  اأن 
اأولوية  بالت�صدير  املــرتــبــطــة  املــخــاطــر 
لغرفة دبي، وذلك يف اإطار ا�صرتاتيجية 
التنويع القت�صادي التي تعترب التجارة 

اقت�صاد  الأ�ــصــا�ــصــيــة يف  اإحـــدى ركــائــزهــا 
دبي.

�صتعزز  التفاقية  اأن  اإىل  بوعميم  ولفت 
امل�صدرين  الغرفة من  اأع�صاء  من وعي 
باملخاطر التجارية وال�صيا�صية املرتبطة 
امل�صتهدفة،  الأ�ـــصـــواق  اإىل  بــالــتــ�ــصــديــر 
مبيناً اأن الغرفة تهدف خلف�ص املخاطر 
لأع�صائها، وم�صاعدتهم على املناف�صة يف 
تو�صعهم  وت�صهيل  اخلــارجــيــة،  الأ�ــصــواق 
واأ�صواق  قــطــاعــات  يف  وخــ�ــصــو�ــصــاً  فيها 
جـــديـــدة، مــثــمــنــاً الـــتـــعـــاون مـــع الحتــــاد 
لئــتــمــان الـــ�ـــصـــادرات مبـــا يــخــدم قطاع 
واإعــــادة  الت�صدير  وخــ�ــصــو�ــصــاً  الــتــجــارة 

الت�صدير يف اإمارة دبي.
ــعــادة املــهــنــد�ــص �ــصــاعــد حممد  وقــــال �ــص
دبي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  العو�صي 
لتنمية ال�صادرات وع�صو جمل�ص الإدارة 
الحتاد  يف  التنفيذية  اللجنة  ورئــيــ�ــص 
لئتمان ال�صادرات: توؤكد هذه ال�صراكة 
الــتــي مت عــقــدهــا مـــوؤخـــرا بـــني الحتـــاد 
لئــتــمــان الـــ�ـــصـــادرات وغــرفــة دبـــي على 
ريادي  بـــدور  بالقيام  امل�صتمر  التزامنا 
�صمن توجه دولة الإمارات نحو التنويع 
اإىل  التحالف  هذا  ويهدف  القت�صادي. 
ال�صروريني  والتوجيه  امل�صاعدة  توفري 

لل�صركات الإماراتية لتحقيق املزيد من 
النمو والتطوير لأعمالها.

فال�صيوين،  مــا�ــصــيــمــو  قـــال  جــهــتــه،  مــن 
الــرئــيــ�ــص الــتــنــفــيــذي لــ�ــصــركــة الحتــــاد 
الحتاد  جهود  “اإن  ال�صادرات:  لئتمان 
لئتمان ال�صادرات يف دعم ا�صرتاتيجية 
الإمارات  دولة  النفطي يف  التنويع غري 

املتحدة تكّمل هدف غرفة دبي  العربية 
يف متثيل ودعم وحماية م�صالح جمتمع 
الأعــمــال يف دبــي. وتــوؤكــد هــذه ال�صراكة 
امل�صدرين  وتــزويــد  تثقيف  اأهمية  على 
بـــاأدوات احلــد من املخاطر التي  يف دبــي 
التناف�ص  على  م�صاعدتهم  �صاأنها  مــن 

والتو�صع يف الأ�صواق الدولية.

CBD Lab بنك دبي التجاري يد�سن خمتربه البتكاري 

19 م�صاركًا من 5 جهات حملية واحتادية يف الدولة

»اقت�سادية دبي« تكرم خريجي الدفعة الأوىل من برنامج »دليل امللكية الفكرية واملبتكرين« يف �سنغافورة

•• دبي – د.حممود علياء

الـــتـــجـــاري عـــن افتتاح  بــنــك دبــــي  اأعـــلـــن 
خمتربه البتكاري، CBD Lab، وهو 
من�صة عمل تركز على بناء ثقافة البتكار 
على  البنك  وت�صاعد  والتحول،  والتعاون 
من  للعملء  ا�صتثنائية  جتــربــة  تــوفــري 
يف  النا�صئة  ال�صركات  مع  التعاون  خــلل 
ب�صكل  لل�صتفادة  املالية  التقنية  جمــال 

فعال من التقنيات النا�صئة كاأداة.
اأقيم  املــخــتــرب خـــلل حــفــل  ومت تــد�ــصــني 
موؤخرا ح�صره اأع�صاء جمل�ص اإدارة بنك 
الطريفي،  �صامل  اهلل  عبد  التجاري،  دبي 
وحــــامــــد اأحــــمــــد كــــاظــــم، وعـــلـــي فـــــردان 
فان  بــرينــد  الــدكــتــور  الـــفـــردان، بح�صور 
التنفيذي للبنك، وهاين  ليندر، الرئي�ص 
يف  الرئي�صي  القليمي  ال�صريك  اأ�ــصــقــر، 
ومهريار  الأو�ــصــط،  ال�صرق  �صي  دبليو  بي 
غزايل، ال�صريك ورئي�ص قطاع اخلدمات 
الأو�صط،  ال�صرق  �صي  دبليو  بي  يف  املالية 
كلتا  العليا من  الإدارة  اأع�صاء  وعــدد من 

املوؤ�ص�صتني. 
الدكتور  حتــدث  الفتتاحية،  كلمته  ويف 
بريند فان ليندر عن الهدف العام ملخترب 
اإىل  CBD Lab، واحلــاجــة  البــتــكــار، 
والإبداع  البتكار  ثقافة  واحت�صان  تبني 
عر�صاً  احلــــدث  ت�صمن  كــمــا  الــبــنــك.  يف 
ورئي�ص  ال�صريك   ، اأندر�صون  �صتيفن  من 

•• دبي-الفجر: 

القــتــ�ــصــاديــة يف  التنمية  دائــــرة  كــرمــت 
دبي، خريجي الدفعة الأوىل من برنامج 
“دليل امللكية الفكرية واملبتكرين” الذي 
وهــي ثمرة  �صنغافورة،  يف  مــوؤخــراً  اأقــيــم 
وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  جهود 
واأكادميية  دبي،  اقت�صادية  يف  امل�صتهلك 
دبــي لــريــادة الأعــمــال، الـــذراع التعليمي 
ملوؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع 
موؤ�ص�صات  اإحــدى  واملتو�صطة،  ال�صغرية 
اأكادميية  مع  بالتعاون  دبــي،  اقت�صادية 

�صنغافورة للملكية الفكرية. 
وا�صتهدف برنامج “دليل امللكية الفكرية 
عدد  فــيــه  �ـــصـــارك  الـــــذي  واملبتكرين” 
امللكية  حماية  جمــال  يف  امل�صوؤولني  من 
الفكرية والبتكار من القطاع احلكومي 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، تر�صيخ 
املبادئ الأ�صا�صية للملكية الفكرية، وفهم 
وماهية  التجارية،  والأ�ــصــرار  املعلومات 
جانب  اإىل  والـــنـــ�ـــصـــر،  الـــطـــبـــع  حـــقـــوق 
اأو  والبيانات  التجارية  العلمات  فهم 
املـــوؤ�ـــصـــرات اجلـــغـــرايف، وبــالــتــايل تعزيز 
الأعمال  جمتمع  يف  وال�صفافية  الأداء 
على م�صتوى اإمارة دبي ودولة الإمارات 

عموماً.
بالفقيه،  عـــمـــر  حمـــمـــد  �ـــصـــعـــادة  وقــــــام 
املتحدة  العربية  الإمــــارات  دولــة  �صفري 
لـــو لـــني، املدير  �ــصــنــغــافــورة، و�ــصــيــام  يف 
للملكية  �صنغافورة  التنفيذي لأكادميية 
وت�صليم  املــ�ــصــاركــني  بتخريج  الــفــكــريــة، 
19 متدرباً من موظفي  اإىل  ال�صهادات 
اقـــتـــ�ـــصـــاديـــة دبــــــي، ومـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــة حممد 
ال�صغرية  املــ�ــصــاريــع  لتنمية  را�ــصــد  بــن 
واملــتــو�ــصــطــة، ومــ�ــصــاركــني اآخـــريـــن من 
ال�صارقة،  يف  القت�صادية  التنمية  دائــرة 
و بلدية دبي ، و وزارة الرتبية والتعليم 
املوارد  وزارة  و  للمراأة،  دبــي  وموؤ�ص�صة   ،

الب�صرية والتوطني .
وكـــــرم �ــصــعــادة �ــصــامــي الـــقـــمـــزي، مدير 
اقــتــ�ــصــاديــة دبــــي، بــحــ�ــصــور �صعادة  عـــام 
التنفيذي  املدير  اجلناحي  عبدالبا�صط 
ملوؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع 
ال�صغرية واملتو�صطة، وعبداهلل ال�صحي، 
الرقابة  لقطاع  التنفيذي  املــديــر  نائب 
املتدربني  امل�صتهلك،  وحماية  التجارية 
الذين �صاركوا يف الربنامج، حيث جرى 
لريادة  دبــي  اكــادميــيــة  مقر  يف  التكرمي 

الأعمال بقرية الأعمال.
ــعــادة �صامي  �ــص قــــال   ، املــنــا�ــصــبــة  وبـــهـــذه 
تقدمي  يف  ال�صهام  “ي�صعدنا  القمزي: 
للم�صاركني من خمتلف  جتربة جديدة 

خــدمــة الــعــمــلء والأ�ـــصـــواق يف بــي دبليو 
الــ�ــصــرق الأو�ـــصـــط، حيث حتــدث عن  �صي 
توؤثر منطقة  التي  الرئي�صية   التوجهات 
املوؤ�ص�صات  حتتاج  وكيف  الأو�ــصــط  ال�صرق 
اإىل التكيف لل�صتفادة من هذه الفر�ص. 
ثــم قـــام الــ�ــصــيــوف بــجــولــة حـــول املخترب 
الروبوت  قبل  مــن  ا�صتقبالهم  مت  حيث 
بال�صيوف  بــالــرتحــيــب  قـــام  حــيــث   ،Elf
اأ�صئلتهم. وخــلل اجلولة،  والإجــابــة عن 

من  التقنيات  من  العديد  ا�صتعرا�ص  مت 
قبل فريق بي دبليو �صي للتقنيات النا�صئة، 
ال�صطناعي  الــــذكــــاء  تــ�ــصــمــنــت  والـــتـــي 
والواقع املعزز وتعليم الآلت للك�صف عن 
الحتيال اإىل جانب حلول الدفع ال�صل�ص 

.Blockchain با�صتخدام تقنية
وقال الدكتور بريند فان ليندر، الرئي�ص 
ظل  “يف  التجاري:  دبي  لبنك  التنفيذي 
ي�صهدها  التي  الرقمية  التقنية  الطفرة 

احتياجات  تغري  ومــع  املــ�ــصــريف،  الــقــطــاع 
اأن نتعاون مع بي  عملئنا، فاإنه ي�صعدنا 
والذي  املخترب  هــذا  لتد�صني  �صي  دبليو 
ي�صعى لإعادة تعريف العمليات امل�صرفية 

بهدف تعزيز رحلة العميل«.
اأولوية  الرقمي  التحول  “يعد  واأ�ــصــاف: 
كجزء  التجاري  دبــي  لبنك  ا�صرتاتيجية 
من روؤيته باأن يكون رقمياً افرتا�صياً. كما 
يتما�صى مع روؤية احلكومة يف اأن تكون دبي 

املــحــلــيــة والحتــــاديــــة يف دولة  اجلـــهـــات 
طـــرح  اإىل  �ــصــعــيــنــا  حـــيـــث  المــــــــــــارات، 
املتعلقة  الأ�صاليب  خمتلف  فهم  اأ�صلوب 
اإعتماد  عــرب  الــفــكــريــة،  امللكية  بتطبيق 
العملي،  والــتــدريــب  ال�صروحات  اأحـــدث 
املتوفرة  التقنيات  خمتلف  وا�ــصــتــخــدام 
امللكية  ومفهوم  ثقافة  تعزيز  �صبيل  يف 
الربنامج  يــخــدم  والبـــتـــكـــار.  الــفــكــريــة 
كوجهة  دبــي  مــوقــع  تعزيز  يف  م�صاعينا 
ملزاولة  داعمة  وبيئة  تناف�صية،  جتارية 

اأعمال ال�صركات املبتكرة«.
امللكية  “تعترب  الــــقــــمــــزي:  واأ�ـــــصـــــاف 
القت�صادية  التنمية  اأ�ــصــا�ــص  الــفــكــريــة 
طرح  وميــثــل  للمجتمع.  والجــتــمــاعــيــة 
مثل هذه الربامج مبثابة حمفز للأداء 
والــ�ــصــفــافــيــة يف جمــتــمــع الأعـــمـــال على 
مــ�ــصــتــوى اإمــــــارة دبـــي ودولـــــة الإمــــــارات 
يف  الربنامج  هــذا  ي�صاهم  حيث  عموماً، 
الفكرية  امللكية  ومفهوم  ثقافة  تعزيز 
الــقــطــاعــات احلكومية  لـــدى  والبــتــكــار 
على  حر�صاً  اأكــرث  تكون  واأن  واخلا�صة، 
واإبــداعــاتــهــا مــن جهة،  اأفــكــارهــا  حماية 
اإىل جانب ت�صهيل بدء ومزاولة الأعمال 

لل�صركات املبتكرة من جهة اأخرى«.
البا�صط  عبد  قــال  مت�صل،  نحو  وعــلــى 
خريجي  ا�صتقبال  “ي�صعدنا  اجلناحي،: 
الـــذي  الـــربنـــامـــج  مـــن  الأوىل  الــدفــعــة 
ــنــغــافــورة، لــتــكــرميــهــم على  اأقـــيـــم يف �ــص
من  يعد  الــذي  الربنامج  يف  م�صاركتهم 
اإحدى املحركات الداعمة لتميز الأعمال 

والبتكار.  الفكرية  امللكية  �صعيد  على 
العديد  اإطـــــلق  اإىل  املــوؤ�ــصــ�ــصــة  تــهــدف 
النوعية، ويعد  والــربامــج  املــبــادرات  من 
املحفزة  الأدوات  من  الأخــري  برناجمنا 
بها  والنتقال  البتكار،  عجلة  تطور  يف 
اأكـــرث متــيــزاً عــلــى خمتلف  اإىل مــراحــل 

م�صتويات قطاع الأعمال«
الربنامج  “يقدم  اجلــنــاحــي:  واأ�ـــصـــاف 
اإ�صافة نوعية من حيث املعرفة املكت�صبة، 
اإذ حر�صت الأكادميية على رفع م�صتوى 
الأداء والبتكار للم�صاركني خلل الدورة 
التعريف  الــربنــامــج يف  احلــالــيــة، وركـــز 
باملبادئ الأ�صا�صية للملكية الفكرية فهم 
التجارية،  والأ�صرار  ال�صرية،  املعلومات 
والطـــــلع عــلــى مــفــهــوم حــقــوق الطبع 
التجارية  الــعــلمــات  ومعرفة  والن�صر، 
والــبــيــانــات اأو املــوؤ�ــصــرات اجلــغــرافــيــة، و 
وكذلك  الــفــكــريــة،  امللكية  حــقــوق  اإنــفــاذ 
جانب  اإىل  اجلـــنـــائـــيـــة،  الإجــــــــــــــراءات 
امللكية  ادارة  طريق  عن  البتكار  حماية 

الفكرية«.
وعلى نحو مت�صل، قال حممد علي را�صد 
الرقابة  لقطاع  التنفيذي  املدير  لوتاه، 
التجارية وحماية امل�صتهلك يف اقت�صادية 
دبي: “ي�صاهم الربنامج يف رفع م�صتوى 
املــعــرفــة والــوعــي احلــكــومــي حــول اإدارة 
والعلمات  الــفــكــريــة،  املــلــكــيــة  ـــول  اأ�ـــص
عر�ص  ذلـــــك  جـــانـــب  اإىل  الـــتـــجـــاريـــة. 
احلديثة  ال�صاليب  خمتلف  الــربنــامــج 
وكيفية  الـــفـــكـــريـــة،  املــلــكــيــة  حــمــايــة  يف 

امللكية  اإدارة  خــلل  من  البتكار  حماية 
تــعــزز من  الــفــكــريــة. كــل هــذه املعطيات 
العمل،  ميادين  يف  والنتاجية  م�صتوى 
تناف�صية  تــعــزيــز  يف  ال�ــصــهــام  وبــالــتــايل 
اإمارة دبي، والتي  وا�صتدامة الأعمال يف 
تقدم  متكاملة  اقت�صادية  منظومة  تعد 
اأف�صل املمار�صات الناجحة واملتبعة عاملياً 

يف مزاولة الأعمال«.
املحلية  اجلهات  مب�صاركة  لوتاه  واأ�ــصــاد 
والحتادية يف هذا الربنامج الهادف اإىل 
املعرفة وال�صتفادة  املهارات وتبادل  بناء 
مـــن اخلـــــربات الـــلزمـــة لــلــتــعــاطــي مع 
اآلـــيـــات املــلــكــيــة الــفــكــريــة عــلــى خمتلف 
ا�صتدامة  يف  ال�صهام  وكذلك  الأ�صعدة، 
املتبعة  املمار�صات  اأف�صل  وفــق  اأعمالهم 

عاملياً«.
اأحمد الفل�صي،  وعلى النحو ذاته، قال 
تطوير  لـــقـــطـــاع  الـــتـــنـــفـــيـــذي  املـــــديـــــر 
اإطـــــار  “يف  دبــــــي:  بـــلـــديـــة  الأعـــــمـــــال يف 
�صعي بــلــديــة دبـــي لــتــعــزيــز الــتــعــاون مع 
وحتقيق  ال�ــصــرتاتــيــجــيــني  الـــ�ـــصـــركـــاء 
الــفــعــالــة وخا�صة  املــوؤ�ــصــ�ــصــيــة  الــ�ــصــراكــة 
الفكرية  املــلــكــيــة  بــجــانــب  يــتــعــلــق  فــيــمــا 
اأ�صعدنا  وخــارجــيــا،  موؤ�ص�صيا  وتعزيزها 
الربنامج  هــــذا  يف  مــوظــفــيــنــا  اإ�ــــصــــراك 
الفكرية  امللكية  دليل  “برنامج  اجلديد 
ثقافة  تعزيز  يف  ي�صهم  مما  واملبتكرين، 
لدى  والبتكار  الفكرية  امللكية  ومفهوم 
اأفكارهم  حماية  ي�صمن  مما  موظفينا، 
الإبداعية، رفع م�صتوى الوعي احلكومي 

التفاقية  هــذه  و�صتمّكننا  ذكــيــة.  مدينة 
من تعزيز ثقافة البتكار وال�صتفادة من 
التقنيات املتطورة لتقدمي جتربة عملء 
القطاعات،  كــافــة  عــرب  املــ�ــصــتــوى  رفــيــعــة 
امل�صرفية للأفراد  مبا يف ذلك اخلدمات 

وال�صركات والأعمال  التجارية ».
من جانبه، اأ�صار مهريار غزايل، ال�صريك 
ورئي�ص قطاع اخلدمات املالية يف بي دبليو 
التعاون  “ي�صعدنا  الأو�ــصــط:  ال�صرق  �صي 
روؤيته  حتقيق  يف  التجاري  دبــي  بنك  مــع 
“رقمياً”  وذلك  بــاأن ي�صبح بنكاً  وهدفه 
وال�صت�صارات  الــدعــم  تــقــدمي  مــن خــلل 
اللزمه من قبل يف بي دبليو �صي ال�صرق 
الأو�صط«.  واأ�صاف غزايل: “ُيعد اإطلق 
دليًل   ،CBD Lab البتكار،  خمترب 
بــالبــتــكــار والتحول  الــبــنــك  الـــتـــزام  عــلــى 
الــرقــمــي ويـــدل ايــ�ــصــاً عــلــي روؤيــــة البنك 
الـــوا�ـــصـــحـــة جتــــاه الــتــفــكــري الإبــــداعــــي. 
البتكار  خمــتــرب  اأن  بــالــذكــر،  واجلـــديـــر 
امل�صاكل  ومــعــاجلــة  حتــديــد  علي  �صيعمل 
ال�صتفادة  عــلــي  و�ــصــيــ�ــصــاعــد  الــ�ــصــائــعــة 
الـــفـــعـــالـــة مــــن الـــتـــقـــنـــيـــة الـــنـــا�ـــصـــئـــة ويف 
امل�صروع  هذا  ويعترب  الأعمال.  حتويلت 
ال�صرق  �صي  دبليو  بي  بني  التعاون  بداية 
الأو�ـــصـــط وبــنــك دبـــي الـــتـــجـــاري، والـــذي 
حققناها  التي  بالنتائج  نفتخر  يجعلنا 
على  قائمة  البنك  مع  علقتنا  ان  حيث 

الثقة«.

حول امللكية الفكرية«.
اإدارة  مــــديــــرة  �ــصــعــيــب  مـــيـــثـــاء  وقــــالــــت 
التـــ�ـــصـــال املـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــي مبــوؤ�ــصــ�ــصــة دبي 
حر�ص  الربنامج  هذا  “يعك�ص  للمراأة: 
مهارات  و�صقل  تطوير  على  احلكومة 
باملوارد  الدولة  اهتمام  �صمن  املوظفني 
دبي  �صعي موؤ�ص�صة  اإىل جانب  الب�صرية، 
معرفة  لزيادة  الفر�صة  لتاحة  للمراأة 
موظفيها بجوانب امللكية الفكرية، التي 
تعد واحدة من الق�صايا العاملية الهامة 
تقت�صر  ل  فــهــي  احلــــــايل،  الــعــ�ــصــر  يف 
اجلوانب  بــل  ال�صناعية،  املنتجات  على 
ـــيـــة وكـــل �صئ  املــنــتــجــات الــفــكــريــة والأدب

يرتبط بالإن�صان«.
واأ�صافت �صعيب: “اإن الربنامج النظري 
الــــذي �ــصــمــل حمـــا�ـــصـــرات وور�ـــــص عمل 
والربنامج  الــقــ�ــصــيــة  بـــهـــذه  تـــوعـــويـــة 
زيارات  �صمل  الـــذي  العملي،  التدريبي 
مــوؤ�ــصــ�ــصــيــة لـــعـــدد مـــن الـــ�ـــصـــركـــات مثل 
 71 بـــلـــوك  و  اإل،  اإتـــ�ـــص  ودي  )لـــيـــغـــو، 
يف  لــلــمــ�ــصــاركــني  اأتـــــاح   )Block 71«
اأف�صل  على  الطـــلع  فر�صة  الربنامج 
ـــات الـــعـــاملـــيـــة والــــتــــعــــرف على  ـــص ـــمـــار� امل
اخلــــربات املــتــقــدمــة لــهــذه الــ�ــصــركــات يف 
الوعي  وزيــادة  الفكرية،  الفكرية  جمال 
باأهمية وطرق مكافحة التقليد حلماية 
للمنتجني،  واملـــاديـــة  الــقــانــونــيــة  الــقــوق 
�صخمة  مــيــزانــيــات  يخ�ص�صون  الــذيــن 
ال�صركات  خا�صة  منتجاتهم،  لتطوير 

�صاحبة العلمات التجارية الكربى«.
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»الربنامج الوطني للم�ساريع« وال�سبكة 
الأوروبية للأعمال يعززان التعاون

•• اأبوظبي -وام:

نظم الربنامج الوطني للم�صاريع واملن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة - الذراع 
مظلة  حتت  يعمل  الــذي  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  ملجل�ص  التنفيذي 
وزارة القت�صاد - ور�صة عمل تعريفية بالتعاون مع اإدارة ال�صبكة الأوروبية 
للأعمال التابعة ملفو�صية الحتاد الأوروبــي بح�صور نحو 25 ممثل من 

ال�صناديق التمويلية واملوؤ�ص�صات الداعمة لرواد الأعمال يف الدولة.
ال�صبكة  توفرها  الــتــي  والت�صهيلت  اخلــدمــات  اأبـــرز  الــور�ــصــة  ا�صتعر�صت 
الأوروبية للأعمال وجهود الربنامج الوطني للم�صاريع واملن�صاآت ال�صغرية 
ال�صبكة  خــدمــات  على  لــديــه  امل�صجلني  الأعــمــال  رواد  ربــط  يف  واملتو�صطة 
حتديد  الور�صة  وتناولت  اإمــاراتــي.  اأعــمــال  رائــد   1650 عددهم  والبالغ 
اإدراك  ال�صيا�صات  لوا�صعي  واقــرتاح كيف ميكن  املختلفة للبتكار  الأنــواع 
اإليها لبع�ص امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة  تلك الأنــواع ومدى احلاجة 

وذلك من خلل 3 حماور اأ�صا�صية.
الحتاد  احلــوار بني  م�صروع  اإطــار  نوعها �صمن  الأوىل من  الور�صة  وتعد 
التنوع  بــ�ــصــاأن  الــعــربــيــة  لـــدول اخلــلــيــج  الــتــعــاون  الأوروبــــــي ودول جمل�ص 
اأ�صحاب  مــن  الأعــمــال  رواد  وم�صاعدة  تطوير  يف  وامل�صاهمة  القت�صادي 
لديها،  الكفاءة  لتح�صني  البتكار  لتحفيز  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات 

وتعزيز الإنتاجية وتهيئة الظروف امللئمة للنمو.
وقال الدكتور اأديب العفيفي مدير الربنامج الوطني للم�صاريع ال�صغرية 
واملتو�صطة، اإن تطوير اآليات وبرامج م�صرتكة للتعاون مع ال�صبكة الأوروبية 
للأعمال يعزز من جهود الربنامج يف دعم رواد الأعمال الوطنيني وربطهم 

مع الأ�صواق الدولية والطلع على اأف�صل املمار�صات يف هذا ال�صدد.
واأ�صاف اأن ال�صبكة تتيح جمموعة وا�صعة من اخلدمات والت�صهيلت، حيث 
الأوروبية للأعمال مميزات عديدة منها فتح  ال�صبكة  الع�صوية يف  تعطي 
م�صجلة  ومتو�صطة  �صغرية  �صركة  األــف   11 مــع  جتــاريــة  توا�صل  قــنــوات 
كاأع�صاء فيها بجانب امل�صاركة يف اجتماعات جتارية ثنائية ومعار�ص دولية 

مبا يقارب 7000 اجتماع �صهري.
ال�صتف�صارات  جميع  على  لــلإجــابــة  رئي�صية  قــنــاة  ال�صبكة  هــذه  وتعترب 
ال�صركات  بني  التوا�صل  عملية  ي�صهل  مبا  الأوروبــيــة،  القانونية  التجارية 
ال�صغرية واملتو�صطة املوجودة يف الإمــارات والتي حتتاج اإىل معلومات عن 
اأ�صواق  لدخول  للأع�صاء  الفر�صة  الع�صوية  وتوفر  الأوروبــيــة  الأ�ــصــواق 
دولية جديدة بتوفري الأدوات الفنية والإدارية اللزمة اإ�صافة للم�صاعدة 

الإدارية وال�صت�صارية للأع�صاء يف القطاعات امل�صتهدفة.
وال�صتثمار يف  التجارة  رئي�ص فريق  �صتيفان كراك�صرن،  اأو�صح  من جانبه، 
املفو�صية الأوروبية، اأن ال�صبكة الأوروبية للأعمال مت اإطلقها يف فرباير 
امل�صتدامة - بهدف  التنمية  الأوروبية - جلنة  املفو�صية  2008 من قبل 
الأوروبية  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات  يف  والبتكار  التناف�صية  ت�صجيع 
واملعرفة  الدولية  التجارية  اخلــربة  بني  اجلمع  على  العتماد  خــلل  من 
املحلية لتمكني ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة من اعتماد البتكار كمنهج 

عمل يتيح لها الو�صول لأ�صواق جديدة.

انطالقا من ا�صرتاتيجيته القائمة على دعم التكنولوجيا احلديثة والبتكار يف �صفوف ال�صباب

�سندوق خليفة يطلق �سل�سلة من الربامج التدريبية بالتعاون مع اأكادميية دبي لريادة الأعمال

 »جمل�ش الإمارات للأبنية اخل�سراء« يعلن عن اإطلق 
الربنامج التدريبي املتخ�س�ش بتحديث الأبنية خلرباء القطاع

•• اأبوظبي-الفجر:

اأطلق �صندوق خليفة موؤخراً، �صل�صلة من 
امارات  خمتلف  يف  التدريبية  الــربامــج 
اأكادميية  بــالــتــعــاون مــع  الــدولــة، وذلـــك 
دبــي لــريــادة الأعــمــال، الـــذراع التعليمي 
ملوؤ�ص�صة حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع 
موؤ�ص�صات  اإحــدى  واملتو�صطة،  ال�صغرية 
اقت�صادية دبي. وت�صمل الربامج، دورات 
تــدريــبــيــة وور�ـــــص عــمــل عـــديـــدة تتناول 
تكنولوجيا  مــثــل  عـــديـــدة،  مــو�ــصــوعــات 
ال�صيافة،  وقطاع  والت�صال،  املعلومات 
وغــريهــا مــن الــقــطــاعــات احلــيــويــة التي 
دعمها  عـــلـــى  خــلــيــفــة  �ـــصـــنـــدوق  يــعــمــل 
متا�صياً  �صمنها،  الأعــمــال  ريــادة  وتعزيز 
البتكار،  ت�صجيع  يف  ا�صرتاتيجيته  مــع 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  وتاأ�صي�ص 
اأن ت�صاهم يف  الإماراتية التي من �صاأنها 
التنمية الجتماعية والقت�صادية لدولة 

الإمارات العربية املتحدة. 
تنفيذي  مدير  النا�صري،  مــوزة  وقالت 
�صندوق  يف  الأعــمــال  رواد  تطوير  اإدارة 
“يوا�صل  املــ�ــصــاريــع:  لــتــطــويــر  خــلــيــفــة 
احلثيثة  بذل جهوده  �صندوق خليفة يف 
املختلفة  والفعاليات  املــبــادرات  تنفيذ  يف 
برامج  و  التوعية  حملت  مقدمها  ويف 
ت�صتهدف طلبة اجلامعات  التي  تطوير، 
واملــــــدار�ــــــص، الــــذيــــن يــ�ــصــكــلــون اأعـــمـــدة 
مبني  واعــــد  م�صتقبل  لــبــنــاء  الأ�ـــصـــا�ـــص 
ال�صغرية  وامل�صاريع  الأعمال  ريــادة  على 
على  ال�صندوق  ويعمل  كما  واملتو�صطة، 
دعم الأفكار وامل�صاريع البداعية القائمة 
التكنولوجي،  والــتــطــور  البــتــكــار  عــلــى 
امل�صاريع  وجنــاح  تطوير  يف  ت�صهم  والتي 
واملادي  ال�صت�صاري  الدعم  تقدمي  عرب 
املــطــلــوبــني. وتـــاأتـــي جمــمــوعــة الــــدورات 
مع  بالتعاون  بها  نقوم  التي  التدريبية 
اأكــادميــيــة دبـــي لــريــادة الأعـــمـــال لتوؤكد 
علقاتنا  تــعــزيــز  عــلــى  الــكــامــل  حر�صنا 

املحليني،  �صركائنا  مــع  ال�صرتاتيجية 
والتعاون  التكافل  اأهمية  على  موؤكدين 
بــــني خمــتــلــف اجلــــهــــات ملـــوا�ـــصـــلـــة دعم 
ال�صباب املواطن، ورفع كفاءتهم الإدارية 
وتعزيز  لديهم،  املعرفة  واإثــراء  والفنية، 
انطلقاً  قــدراتــهــم،  وتنمية  خــرباتــهــم، 
الإقليمية  ومكانته  ال�صندوق  دور  مــن 
لتطوير  ت�صــغيلي  كــنــمــــــــوذج  والــعــاملــيــة، 

امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة.«
وعلى نحو مت�صل، قالت اإبتهال الناجي، 
اأكــادميــيــة دبــي لــريــادة الأعمال:  مــديــر 
الثقة  عــلــى  خــلــيــفــة  �ـــصـــنـــدوق  “ن�صكر 
تعليمي  ك�صريك  للكادميية  واإعتمادها 
يف عملية ت�صجيع ال�صباب الإماراتي على 
البداع والبتكار وزيادة الفر�ص التجارية 
بني امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، الأمر 
بــــني خمتلف  الــــتــــعــــاون  يــعــكــ�ــص  الــــــذي 
�صبيل  ، يف  واخلا�صة  اجلهات احلكومية 

دعم ريادة الأعمال يف الدولة«.
اأهمية  على  “ن�صدد  اإبــتــهــال:  واأ�ــصــافــت   

والفعاليات،  الـــدورات  هــذه  مبثل  القيام 
الـــتـــي تـــتـــوائـــم مــــع ا�ــصــرتاتــيــجــيــتــنــا يف 
تقدمي الدعم املطلوب للنهو�ص يف ريادة 
الأعمال يف الدولة وتوفري بيئة حا�صنة 
لتاأ�صي�ص  الــطــمــوح  الإمـــاراتـــي  لل�صباب 
وتو�صعة م�صاريعه التي ت�صهم بدورها يف 
دفع عجلة النمو القت�صادي. توفر  ور�ص 
مبتكرة  وبــرامــج  واأدوات  اآلــيــات  الــعــمــل 
والدار�صني  الــطــلــبــة  ت�صليح  يف  تــ�ــصــهــم 
املطلوبة،  واخلــــربة  الـــلزمـــة  بــاملــعــرفــة 
لتمكينهم من حتقيق اأفكارهم الإبداعية 
وحتويلها اإىل م�صاريع ا�صتثمارية ناجحة 

وقادرة على ال�صتدامة والتو�صع«. 
و�ـــصـــمـــن �ــصــلــ�ــصــلــة الــــــــــدورات والــــور�ــــص 
مت  ال�صندوق،  اأطلقها  التي  التدريبية 
م�صروع  اأبـــداأ   “كيف  بعنوان  دورة  عقد 
املعلومات  تكنولوجيا  جمـــال  يف  نــاجــح 
املا�صي،  اأكتوبر  �صهر  يف  والت�صالت” 
التقنية  كلية  يف  اخليمة  راأ�ـــص  اإمـــارة  يف 
للطالبات، بح�صور اأكرث من 50 طالبة، 

وخ�صعنا  حمـــا�ـــصـــرات  اإىل  ا�ــصــتــمــعــن 
لتدريبات و�صاركن بنقا�صات حول تطور 
جمال تكنولوجيا املعلومات والت�صالت 
واجليل الثاين منها، والتعرف على اأكرب 
معلمي تكنولوجيا املعلومات والت�صالت، 
لتكنولوجيا  الت�صويق  كيفية  اإىل  اإ�صافة 
املناف�صة،  لت�صّدر  والت�صالت  املعلومات 
للنجاح  ونظرا  امل�صتهلكني.  ر�صا  وك�صب 
الـــذي لقــتــه هـــذه الــــدورة الــتــي متيزت 
مت   ،92% املــتــدربــات  ر�صا  ن�صبة  ببلوغ 
وحتديداً  خــورفــكــان  يف  جمـــدداً  عقدها 
اأكرث  ح�صرها  حيث  ال�صارقة  جامعة  يف 
ر�صائهن  ن�صبة  فــاقــت  طــالــبــة،   70 عــن 

.94%
كما مت عقد  دورة حتت عنوان “�صناعة 
يف  والعاملية”،  املحلية  بني  ما  ال�صيافة 
مدينة العني وذلك يف جامعة الإمارات، 
اأكـــــرث عـــن 80 مـــ�ـــصـــارك من  بــحــ�ــصــور 
الربنامج  تطرق  حيث  اجلامعة،  طلب 
ملوا�صيع متعددة من �صمنها كيفية تعزيز 

ال�صتثمارية  والــفــر�ــص  النمو  وحتقيق 
لــــلأفــــكــــار واحلـــــلـــــول البـــتـــكـــاريـــة عرب 
فهم م�صمون  العمال يف  رواد  م�صاعدة 
�ــصــنــاعــة الــعــلمــات الــتــجــاريــة يف قطاع 
حتقيق  ي�صتطيعون  وكــيــف  الــ�ــصــيــافــة، 
خلل  من  للعاملية  والو�صول  اأهدافهم 
اجلذور املحلية، وغريها من املو�صوعات 
اخلطوات  مثل  املــجــال  هــذا  يف  الرئي�صة 
واخلطوات  ال�صناعة،  هــذه  يف  الأولــيــة 
احلكومية،  الإجـــــــــــراءات  يف  الــعــمــلــيــة 
ال�صتمرارية  ل�صمان  املــتــاحــة  وال�صبل 
وال�صتدامة للم�صروع، ف�صًل عن اأهمية 
�صناعة  يف  الـــتـــجـــاري  المـــتـــيـــاز  حــقــوق 
وحتدياتها  الطعام  و�صاحنات  ال�صيافة، 
املختلفة، وقد فاقت ن�صبة ر�صا املتدربني 

يف هذه الدورة 96%. 
بــداأ عقد  قد  باأنه  بالذكر  اجلدير  ومــن 
ا�صم  يحمل  الــذي  املتخ�ص�ص  الربنامج 
واإدارة  الــ�ــصــيــافــة  يف  املــهــنــيــة  “ال�صهادة 
املطاعم” يف مدينة العني يف 5 نوفمرب 
من  حيث  دي�صمرب،   16 لغاية  وي�صتمر 
اأن يــفــوق عـــدد املــ�ــصــاركــني فيها  املــتــوقــع 
اأعمال. ومت ت�صميم هذا  رائد  الثلثني 
بالتعاون  واملكثف  املتخ�ص�ص  الربنامج 
لرواد  لل�صيافة،  الإمـــارات  اأكادميية  مع 
الأعمال املهتمني بفتح م�صاريع الأغذية 
يتعلم  حيث  بهم.  اخلا�صة  واملــ�ــصــروبــات 
اإن�صاء  اأ�صا�صيات  الربنامج،  يف  امل�صاركون 
وعنا�صر  الــغــذائــيــة  اخلـــدمـــات  مــ�ــصــروع 
الإداريــــة  املــمــار�ــصــات  واأفــ�ــصــل  الت�صميم 
ودرا�صة اجلدوى والإدارة املالية والتكلفة 
الأعمال  مبتطلبات  والــتــنــبــوؤ  الــغــذائــيــة 
اإىل  الربنامج  يهدف  التجارية، يف حني 
م�صاعدة امل�صرتكني على و�صع خطة عمل 
الإبداعية  خططهم  اإىل  ت�صتند  مهنية 
بطريقة  الــواقــع  اأر�ـــص  على  وحتقيقها 
جمــديــة مــالــيــاً، ويــتــكــون الــربنــامــج من 
التطبيقات  من  و�صل�صلة  حما�صرة   17

العملية. 

•• دبي-الفجر: 

للأبنية  الإمــــــــــارات  ــ�ــص  جمــل يــ�ــصــتــعــد 
الذي  املــ�ــصــتــقــل  املــنــتــدى  اخل�صراء”، 
يــهــدف اإىل احلـــفـــاظ عــلــى الــبــيــئــة من 
املمار�صات  وتــ�ــصــجــيــع  تـــعـــزيـــز  خـــــلل 
تنظيم  اإىل  اخل�صراء،  بالأبنية  املتعلقة 
الدورة اخلا�صة بامل�صتوى املتقدم �صمن 
برناجمه التدريبي املتخ�ص�ص بتحديث 
دي�صمرب  و13   12 يـــومـــي  الأبــــنــــيــــة 

2018 يف دبي. 
مع  �صراكة  عرب  الربنامج  تنظيم  ويتم 
و�صركة  دبي  يف  للطاقة  الأعلى  املجل�ص 
“م�صدر”،  امل�صتقبل  لــطــاقــة  اأبــوظــبــي 
اخلا�صة  الـــتـــدريـــبـــيـــة  الــــــــدورة  وتــــقــــام 
بــاملــ�ــصــتــوى املــتــقــدم عــلــى مــــدى يومني 
لإثــــــراء مـــعـــارف خــــرباء الــقــطــاع حول 
الأبنية  لتحديث  الأ�ــصــا�ــصــيــة  العنا�صر 
التنقية  اإمــكــانــاتــهــم  وتن�صيق  احلــالــيــة، 
عمليات  فعالية  تعزيز  ي�صمن  باأ�صلوب 
اإىل  بالإ�صافة  التحديث،  بعد  ال�صيانة 
اأف�صل ممار�صات العناية الوقائية. وعند 
ا�صتكمال الربنامج، �صيح�صل امل�صاركون 
على  النهائي  المــتــحــان  يف  الناجحون 
الأبنية”  حتديث  “اخت�صا�صي  �صهادة 
للأبنية  الإمــــــــــــــارات  “جمل�ص  مـــــن 

اخل�صراء«.
و�صهدت الن�صخة التجريبية من امل�صتوى 
املــتــقــدم مــ�ــصــاركــة مــوظــفــني مـــن فريق 
“هيئة  يف  والهند�صة  املــدنــيــة  املــ�ــصــاريــع 
كهرباء ومياه دبي” يف �صبتمرب املا�صي، 
و�صيح�صل امل�صاركون على �صهاداتهم بعد 

اجتيازهم لمتحان الربنامج بنجاح. 
رئي�ص  العبار،  �صعيد  قال  املنا�صبة  بهذه 
جمل�ص اإدارة “جمل�ص الإمارات للأبنية 

اخل�صراء”: “يعترب حتديث الأبنية من 
البيئات  ل�صتدامة  اجلوهرية  املقومات 
الطاقة  اأهــــــداف  وحتــقــيــق  الــعــمــرانــيــة 
املتحدة،  الــعــربــيــة  الإمــــــــارات  دولـــــة  يف 
دعــــم اجلهود  اأيـــ�ـــصـــاً يف  ويــ�ــصــاهــم  كــمــا 
النبعاثات  خف�ص  اإىل  الرامية  العاملية 
ذات  الأبــنــيــة  روؤيـــة  وحتقيق  الكربونية 
بحلول  ال�صفرية  الكربونية  النبعاثات 
اتفاق  مـــع  يــنــ�ــصــجــم  مبـــا   ،2050 عــــام 
على  املجل�ص  وحــر�ــص  للمناخ.  بــاريــ�ــص 
املتخ�ص�ص  التدريبي  الــربنــامــج  اإعـــداد 
قطاع  خــرباء  لتزويد  الأبنية  بتحديث 
متكّنهم  التي  واملــعــارف  باملهارات  البناء 

الكفاءة  مــعــايــري  اأفـــ�ـــصـــل  اعـــتـــمـــاد  مـــن 
باأننا  ثقة  وكلي  الأبنية.  وال�صتدامة يف 
خمتلف  مع  الوثيق  التعاون  خــلل  من 
املــعــنــيــني �ــصــنــكــون قـــادريـــن عــلــى خف�ص 
ب�صكل  لأبــنــيــتــنــا  الــكــربــونــيــة  الــبــ�ــصــمــة 

كبري«. 
ومت اإعداد امل�صتوى املتقدم من الربنامج 
الأبنية  بتحديث  املتخ�ص�ص  التدريبي 
والتجربة  املعرفة  ليكون منا�صب لذوي 
واأ�صاليب  ال�صتدامة  جمــال  يف  امل�صبقة 
امل�صاركون  يلبي  اأن  ويف�صل  التحديث. 
التالية:  املعايري  الأقــل من  واحــداً على 
�صهادة يف الهند�صة اأو الهند�صة الزراعية 

مع خربة �صنة واحدة يف القطاع؛ �صهادة 
مع  الــزراعــيــة  الهند�صة  اأو  الهند�صة  يف 
نظام  �صهادة  اأو   LEED AP �صهادة 
اللوؤلوؤ  ت�صنيف  اأو  ال�صعفات  ت�صنيف 
�صهادات  “ا�صتدامة؛  مـــن   )PQP(
�صهادة  )مــثــل  بــالــقــطــاع  معنية  اعــتــمــاد 
و�ـــصـــهـــادة  ،CEAصهادة�  ،CEM

عمل  خــربة  مع  �صهادة  اأو   ،)CMPV
ل تقل عن 3 �صنوات.

الربنامج  من  املتقدم  امل�صتوى  ويهدف 
مبادئ  حول  معّمقة  معارف  تزويد  اإىل 
حتــــديــــث الأبــــنــــيــــة، مبــــا يــنــ�ــصــجــم مع 
الأو�صط  الــ�ــصــرق  مــنــطــقــة  احــتــيــاجــات 

و�صمال اأفريقيا، وتقدمي تقنيات �صاملة 
لتح�صني الأداء البيئية للأبنية احلالية. 
قائمة  للم�صاركني  الربنامج  يقدم  كما 
والقت�صادية  الفعالة  التحديث  بحلول 
ملختلف اأنواع الأبنية مع كافة املعلومات 
التقنية واملعايري املالية اللزمة لتقييم 
كفاءة  وقـــيـــا�ـــص  الـــتـــحـــديـــث  مـــ�ـــصـــاريـــع 
القيود  الـــربنـــامـــج  ويــغــطــي  الـــطـــاقـــة. 
املتعلقة  واملزايا  املالية واملخاطر  والآثار 

باإجراءات التحديث. 
لتحديث  التدريبي  الربنامج  وي�صتند 
التقنية  التوجيهية  “املبادئ  اإىل  املباين 
الإمــــارات  يف  امل�صيدة  الأبــنــيــة  لتحديث 
الإمارات  “جمل�ص  من  املتحدة  العربية 
باللغتني  واملتوفرة  للأبنية اخل�صراء” 
والـــتـــي ت�صكل  الــعــربــيــة والإجنـــلـــيـــزيـــة، 
دليًل قّيماً ي�صتفيد منه جميع املعنيني 
بالقطاع للرتقاء مب�صتويات الكفاءة يف 
حتديث  عــرب  واملــيــاه  الطاقة  ا�صتهلك 
املعلومات  من  وللمزيد  امل�صيدة.  املباين 
�صفحة  زيــــــارة  يـــرجـــى  لــلــتــ�ــصــجــيــل،  اأو 
ــــكــــرتوين  الـــربنـــامـــج عـــلـــى املــــوقــــع الإل
للأبنية  الإمــــارات  “جمل�ص  بـــ  اخلــا�ــص 

اخل�صراء«. 
للأبنية  الإمــارات  “جمل�ص  وي�صت�صيف 
فعاليات  يف  دوريـــة  ب�صورة  اخل�صراء” 
وعاملية.  اإقليمية  ومنتديات  وموؤمترات 
كما حر�ص املجل�ص على تطوير �صل�صلة 
فعاليات  ذلــــك  يف  مبـــا  الأنـــ�ـــصـــطـــة  مـــن 
واأيام  التقنية  العمل  وور�ـــص  التوا�صل 
الت�صهيلت  وتـــقـــدمي  املــكــثــف  الــعــمــل 
بق�صايا  املتخ�ص�صة  التدريبية  للربامج 
تعنى ببيئات املباين مبا يلبي متطلبات 
ومنطقة  الإمــاراتــي  واملجتمع  الأع�صاء 

ال�صرق الأو�صط ب�صكل عام.

معر�ش �سوق ال�سفر العربي يجدد �سراكته مع جمموعة اإعمار لل�سيافة
•• دبي-الفجر:

اكزيب�صنز”  ترافيل  “ريد  �صركة  اأعلنت 
يف  العربي  ال�صفر  �صوق  ملعر�ص  املنظمة 
دبــي، احلــدث الأكــرب من نوعه يف قطاع 
ال�صرق  مبــنــطــقــة  ــفــر  والــ�ــص الــ�ــصــيــاحــة 

الأو�ـــــصـــــط، عـــن جتـــديـــد �ــصــراكــتــهــا مع 
جمموعة اإعمار لل�صيافة.

�صت�صتمر  التـــفـــاقـــيـــة،  هــــذه  ومبـــوجـــب 
التابعة  لــلــ�ــصــيــافــة  اإعــــمــــار  جمــمــوعــة 
لــ�ــصــركــة اإعـــمـــار الــعــقــاريــة والــتــي تدير 
واملنتجعات”  ـــفـــنـــادق  لـــل “العنوان 

و”روڤ  واملنتجعات”  للفنادق  و”فيدا 
فندقي  ر�ــصــمــي  كــ�ــصــريــك  للفنادق”، 
عامي  يف  الــعــربــي  ال�صفر  �ــصــوق  ملعر�ص 
جمموعة  وجنــحــت  و2020.   2019
اإعمار لل�صيافة برت�صيخ مكانتها كخيار 
الأعمال  رجــال  من  للم�صافرين  مثايل 
وال�صياح، و�صتقوم مبوجب هذه ال�صراكة 
امل�صرتين  مـــن  جمــمــوعــة  بــا�ــصــتــ�ــصــافــة 
الــرئــيــ�ــصــيــني وممــثــلــي و�ــصــائــل الإعــــلم 
ال�صنوي  احلــدث  هــذا  خــلل ح�صورهم 
احلفل  ا�صت�صافة  اإىل  بالإ�صافة  دبي  يف 

الر�صمي ملعر�ص �صوق ال�صفر العربي.
ويف هذا ال�صدد، قال نيك بيلبيم املدير 
يف �صركة ريد ترافيل اإكزيب�صنز: “يوؤكد 
التزامه  الــعــربــي  ال�صفر  �ــصــوق  معر�ص 
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  مكانة  بتعزيز 
كــوجــهــة عــاملــيــة رائــــدة يف جمـــال ال�صفر 
وال�صياحة، ومتثل �صراكتنا مع جمموعة 
اإعمار لل�صيافة وعلمة العنوان للفنادق 
ل�صراكة  مــثــالــيــة  فــر�ــصــة  واملــنــتــجــعــات 
الرائدة  التجارية  العلمات  من  واحدة 
يف قطاع ال�صيافة باملنطقة مع املعر�ص 

الأكرب من نوعه يف هذا القطاع«.
للفنادق  “العنوان  و�ـــصـــرتحـــب  هـــــذا 

مليون برميل يوميا   32.9
انتاج »اأوبك« خلل اأكتوبر

•• اأبوظبي-وام:

“ اأوبك” 32.9 مليون برميل  الــدول امل�صدرة للنفط  بلغ انتاج منظمة 
يوميا خلل �صهر اأكتوبر املا�صي بزيادة قدرها 127 األف برميل مقارنة بـ 

32.773 مليون برميل يف �صهر �صبتمرب من العام ذاته.
هذه  على  الطلب  لإرتــفــاع  تلبية  املنظمة  انتاج  يف  امل�صجل  الإرتــفــاع  وجــاء 
ت�صهده  الــذي  بالنمو  متعلقة  اإمــا  عــوامــل  نتيجة  ال�صرتاتيجية  ال�صلعة 
اأو نظرا لتعطل المــدادات من قبل دول  بع�ص الدول ال�صناعية الكربى 

اآخرى منتجة.
“اأوبك”  نفوط  �صلة  �صعر  ارتفع  فقد  النفط  على  الطلب  زيــادة  ظل  ويف 
وهو  دولر   79.39 م�صتوى  بالغا  اأكــتــوبــر  �صهر  خــلل   2.9% بن�صبة 
الدول  منظمة  عن  ال�صادرة  الإح�صاءات  ح�صب   2014 عام  منذ  الأعلى 

امل�صدرة للنفط.
اإىل  الآن  حتى  عقدت  التي  املتكررة  اجتماعاتها  خــلل  “اأوبك”  وت�صعى 
العادل  ال�صعر  حتقيق  يكفل  مبــا  والطلب  العر�ص  بــني  الــتــوازن  حتقيق 

للنفط.
كان متو�صط معدل انتاج “اأوبك” اليومي قد بلغ خلل الربع الثالث من 
العام اجلاري 32.557 مليون برميل يوميا وفقا للإح�صاءات ال�صادرة 
عن املنظمة بزيادة قدرها 367 األف برميل مقارنة مع الربع الثاين من 

العام ذاته.
%7 خلل �صبتمرب املا�صي بعدما  اأوبك نحو  اأ�صعار �صلة نفوط  و ك�صبت 
قفز ال�صعر اإىل 77.19 دولر طبقا لتقرير الر�صد الذي ت�صدره املنظمة 
“ اأوبك”  اأن  اإىل  الإ�ــصــارة  ال�صهرية جتدر  النفط  �صوق  املخ�ص�ص حلركة 
يونيو  يف  يوميا  برميل  مليون  بنحو  الإنــتــاج  رفــع  على  رو�صيا  مع  اتفقت 
اأن خرباء  اإل  العاملي  الإنتاج  املائة من  1 يف  ن�صبة  يعادل  ما  وهو  املا�صي، 
املقرر  احلجم  مــن  اأقــل  الفعلية  الــزيــادة  تكون  اأن  حينها  توقعوا  القطاع 
وذلك نظرا لكون العديد من الدول التي خف�صت اإنتاجها خلل ال�صهور 
الكاملة  الإنــتــاج  طاقة  اإىل  العودة  يف  �صعوبة  �صتجد  التفاق  �صبقت  التي 

ال�صابقة.

لـــلـــفـــنـــادق  و”فيدا  واملنتجعات” 
التي  للفنادق”،  و”روڤ  واملنتجعات” 
تقع يف بع�ص املــواقــع الأكـــرث رواجــــاً يف 
امل�صرتين”،  “ا�صت�صافة  بربنامج  دبــي، 
يف  الــقــرار  �صانعي  كــبــار  ي�صمل  والــــذي 
ال�صراء  مــ�ــصــوؤولــيــة  مـــع  الــ�ــصــفــر  قــطــاع 
املبا�صرة، بالإ�صافة اإىل جمموعة خمتارة 

من اأبرز و�صائل الإعلم العاملية.
اأولــيــفــيــيــه هارني�ص،  عــّلــق  ومـــن جــانــبــه 
اإعمار  ملــجــمــوعــة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــ�ــص 
ال�صفر  �صوق  “ميثل  بالقول:  لل�صيافة 
الــعــربــي مــنــ�ــصــة مــهــمــة لــلــغــايــة ت�صلط 
وال�صيافة  ال�صياحة  ال�صوء على م�صهد 
الناب�ص باحلياة يف دولة الإمارات العربية 
وب�صفتنا  عــام.  ب�صكل  واملنطقة  املتحدة 
�صريكاً ر�صمياً لهذا احلدث العاملي، فاإننا 
الفريدة  جمموعتنا  با�صتعرا�ص  نلتزم 
مــن الــفــنــادق واملــنــتــجــعــات املـــوجـــودة يف 
يف  الأخــــرى  الرئي�صية  ـــواق  ـــص والأ� دبـــي 
الوقت  ونعمل يف  الــعــامل.  اأنــحــاء  جميع 
احلــــــايل عـــلـــى تــو�ــصــيــع حمــفــظــتــنــا مع 
فندقياً.  م�صروعاً   50 من  اأكــرث  وجــود 
ونهدف من خلل �صراكتنا مع معر�ص 
تقدمي جتربة  اإىل  العربي  ال�صفر  �صوق 

املعايري«.  اأعلى  وفق  لل�صيوف  حقيقية 
بدورها �صرحت دانييل كورتي�ص، مديرة 
ترافيل  “ريد  �ــصــركــة  لــــدى  املـــعـــار�ـــص 
برنامج  “يعد  بــالــقــول:  اإكزيب�صنز” 
يف  حمورياً  عن�صراً  امل�صت�صيف  الفندق 
ال�صفر  �ــصــوق  ملــعــر�ــص  امل�صتمر  الــنــجــاح 
الــعــربــي، وهـــو حمــطــة رئــيــ�ــصــيــة جلذب 
جتربة  تقدمي  مــع  حقيقيني  م�صرتين 
�صيافة متميزة، وهو ما ي�صهم يف تعزيز 
ح�صور  و�صمان  احلــدث  بهذا  الهتمام 
الــرئــيــ�ــصــيــني يف قطاع  الــلعــبــني  اأبـــــرز 

ال�صفر على مدار الـ 25 عاماً املا�صية«.
)امللتقى(  العربي  ال�صفر  �صوق  ويعترب 
جمال  يف  متخ�ص�صاً  رائــداً  عاملياً  حدثاً 
ال�صرق  منطقة  يف  والــ�ــصــفــر  الــ�ــصــيــاحــة 
 2018 الــعــام  دورة  و�صهدت  الأو�ــصــط. 
ح�صور نحو 39 األف زائر من العاملني 
مب�صاركة  املــــجــــال،  هــــذا  يف  واملــهــتــمــني 
حول  دولــــة   141 مــن  �ــصــركــة   2545

العامل.
و�صتنعقد دورة العام القادم من معر�ص 
�ـــصـــوق الــ�ــصــفــر الـــعـــربـــي يف مـــركـــز دبي 
 28 الفرتة من  العاملي خلل  التجاري 

اأبريل حتى 1 مايو 2019.
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اتفاقيات ا�صرتاتيجية ون�صاط متميز لأدنوك يف اأديبك

اأدنوك يف ريادة قطاع النفط والغاز نحو دخول الع�سر ال�سناعي الرابع  

�صمن املنحة البالغة قيمتها 330 مليون درهم 

�سندوق اأبوظبي للتنمية ميول معهدًا للتدريب املهني يف غينيا 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطنية  اأبـــوظـــبـــي  ــــرتول  ب �ــصــركــة  اأكـــــدت 
)اأدنوك( اأنها �صتقوم خلل الأ�صابيع املقبلة 
ا�صرتاتيجيتها  تنفيذ  على  العمل  بت�صريع 
خطط  وكذلك  للغاز،  وال�صاملة  املتكاملة 
اخلام  النفط  مــن  الإنتاجية  ال�صعة  زيـــادة 
عام  بنهاية  يومياً  برميل  مــليــني   4 اإىل 

 .2020
اأحمد  �ــصــلــطــان  الـــدكـــتـــور  مـــعـــايل  وقــــــال 
التنفيذي  الــرئــيــ�ــص  دولــــة  وزيــــر  اجلـــابـــر، 
لأدنــــــوك وجمــمــوعــة �ــصــركــاتــهــا، اإن روؤيـــة 
الدافع  هــي  ودعمها  وتوجيهاتها  الــقــيــادة 
نقلة  حتقيق  نحو  اأدنـــوك  لتقدِم  الرئي�ص 
بالأداء  وترتقي  امل�صتقبل  ت�صت�صرف  نوعية 
القت�صادي،  العائد  وتعزز  الكفاءة  وترفع 
على  للمحافظة  م�صتمر  العمل  اأن  مــوؤكــداً 
الزخم القوي الذي �صهدته ال�صركة خلل 
وموؤمتر  مــعــر�ــص  مــن   2018 عـــام  دورة 
والتي  )اأديــبــك(  للبرتول  الــدويل  اأبوظبي 
من  م�صبوقة  وغــري  عــديــدة  نتائج  حققت 
وحجم  واحل�صور  امل�صاركة  م�صتوى  حيث 

ال�صفقات والتفاقيات ال�صرتاتيجية. 
اجلابر  اأحــمــد  �صلطان  د.  مــعــايل  واأو�ـــصـــح 
املقبلة  الــفــرتة  خـــلل  �ــصــتــقــوم  اأدنـــــوك  اأن 
ا�صرتاتيجية  مـــــبـــــادرات  عــــن  بـــــالإعـــــلن 
جديدة، مبا يف ذلك �صركاء جدد يف امتياز 
“غ�صا” للغاز عايل احلمو�صة والذي ي�صم 
حقول “احِليل” و”غ�صا” و”دملا” وغريها 
من احلقول البحرية. و�صت�صمل الإعلنات 
التاريخية  التناف�صية  بــاملــزايــدة  الفائزين 
الـــتـــي اأطـــلـــقـــتـــهـــا حـــكـــومـــة اأبــــوظــــبــــي ملنح 
ل�صتك�صاف  جديدة  مناطق   6 لـ  تراخي�ص 
اأن  واملتوقع  والغاز  النفط  واإنتاج  وتطوير 
اإىل  ت�صل  قد  �صخمة  كميات  على  حتتوي 
عـــدة مــلــيــارات مــن بــرامــيــل الــنــفــط وعدة 

تريليونات من الأقدام املكعبة من الغاز.  
وتوؤكد هذه الإعلنات التزام اأدنوك بتنفيذ 
اعتمدها  الـــتـــي  اجلــــديــــدة  الــعــمــل  خــطــة 
املجل�ص الأعلى للبرتول والتي ت�صمل زيادة 
مليار   486 اإىل  الراأ�صمالية  ال�صتثمارات 
اإىل   2019 مــن  اخلم�ص  لل�صنوات  درهـــم 
اأدنوك  ا�صرتاتيجية  ت�صمل  كما   ،2023
حتقيق  اإىل  تــهــدف  والــتــي  للغاز  ال�صاملة 
من  التحول  اإمكانية  مع  الــذاتــي  الكتفاء 
ال�صتمرار  مــع  للغاز  م�صّدٍر  اإىل  م�صتورد 
عام  املــ�ــصــال حتى  الطبيعي  الــغــاز  اإنــتــاج  يف 
ا�صتثمارات  خــــلل  مـــن  وذلـــــك   ،2040
وم�صاريع تطويرية و�صراكات ا�صرتاتيجية 
تهدف اإىل تعزيز القيمة من مكامن الغاز، 
وكذلك خطط ال�صركة للزيادة التدريجية 
برميل  مــليــني   4 اإىل  الإنــتــاجــيــة  لل�صعة 
مليني   5 واإىل   2020 عــــام  يف  يــومــيــاً 
باأن  2030، عــلــمــاً  يــومــيــاً يف عـــام  بــرمــيــل 
بح�ص�ص  مرتبطاً  �صيبقى  الفعلي  الإنــتــاج 

اأدنوك. 

النفط والغاز 4.0: دخول
 الع�صر ال�صناعي الرابع

اأحمد  �ــصــلــطــان  الـــدكـــتـــور  واأطـــلـــق مـــعـــايل 
“النفط  مــفــهــوم  اأديــــبــــك  خــــلل  اجلـــابـــر 
تعزيز  اإىل  يــهــدف  الــــذي   ”4.0 والـــغـــاز 
تــكــامــل قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز مــع الع�صر 
“يقف  مــعــالــيــه:  وقـــال  الـــرابـــع،  ال�صناعي 
العامل اليوم على اأعتاب مرحلة جديدة من 

لقطاع  الفر�ص  من  الكثري  حتمل  التطور 
تتيح  الرقمية  فالبتكارات  والــغــاز،  النفط 
يف  التقدم  لتحقيق  م�صبوقة  غري  اإمكانات 
ما اأ�صبح يعرف بالثورة ال�صناعية الرابعة 
العاملي  النمو  التي حُتــِدُث حتــوًل كبرياً يف 
النفط  منتجات  على  الطلب  مــن  �صيزيد 
هذا  ولتمكني  والــبــرتوكــيــمــاويــات.  والــغــاز 
التحول الكبري يف النمو العاملي والذي نرى 
موؤ�صراته يف حتول كثافة ا�صتهلك الطاقة 
اإىل  الغرب  ومــن  اجلنوب  اإىل  ال�صمال  من 
ال�صرق، من املهم تطبيق وا�صتخدام اأحدث 

التطورات التكنولوجية«. 
خمتلف  بـــاأ�ـــصـــلـــوب  “التفكري  واأ�ـــــصـــــاف: 
ومبتكر خطوة مهمة جداً لكي يتمكن قطاع 
التغيريات  هذه  مواكبة  من  والغاز  النفط 
تلبية  خــلل  من  جديدة  بطريقة  والعمل 
الهيدروكربونية  املــــوارد  مــن  احــتــيــاجــاتــه 
يف  ي�صهم  مبا  املتنوع،  الطاقة  مزيج  �صمن 
احلديثة ومتكني  التقنيات  تطور  ا�صتمرار 
النمو القت�صادي، حيث تعمل ال�صركة على 
توظيف البتكارات واأحدث التقنيات يف كل 
عملياتها الت�صغيلية لتعزيز قدراتها، ورفع 
لعب  الإنتاج لل�صتمرار يف  وزيــادة  الكفاءة 
الثورة  ع�صر  لدخول  كممكن  رئي�صي  دور 

ال�صناعية الرابعة«.
ومعر�ص  موؤمتر  خــلل  اأدنـــوك  واأو�صحت 
ال�صطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  اأن  اأديبك 
والبيانات ال�صخمة و�صل�صلة الكتل )البلوك 
ت�صني( ت�صهم ب�صكل فاعل يف تعزيز الكفاءة 
بالأداء،  والرتــقــاء  ال�صركة،  يف  الت�صغيلية 
القت�صادي.  والـــعـــائـــد  الــربــحــيــة  وزيــــــادة 
ا�صتخدام  يف  الــتــو�ــصــع  الــ�ــصــركــة  وتـــعـــتـــزم 
الــتــكــنــولــوجــيــا احلــديــثــة وتــطــبــيــقــاتــهــا يف 
خمــتــلــف مـــراحـــل وجـــوانـــب قــطــاع النفط 
وو�صوًل  احلفر  من�صات  مــن  بـــدءاً  والــغــاز 
علم  تطبيق  وكذلك  التداول،  من�صات  اإىل 
التي ت�صهم يف خف�ص  التنبوؤية  التحليلت 

تكاليف عمليات ال�صيانة ب�صورة كبرية. 
وكانت اأدنوك قد اأن�صاأت مركز “بانوراما” 
ما  اآخـــر  ي�صتخدم  الـــذي  الــرقــمــي  للتحكم 
كميات  لتجميع  التكنولوجيا  اإليه  تو�صلت 
هائلة من املعلومات ت�صهم يف ر�صد ومراقبة 
اأدنوك  ن�صاطاتها وعملياتها. وتهدف  كافة 
البتكارات احلديثة يف كل  من خلل دمج 
عمل  وجــهــة  ت�صبح  اأن  اأعــمــالــهــا  جمـــالت 
اأ�صحاب  مــن  املــواطــنــني  لل�صباب  مف�صلة 
الــعــالــيــة واملــتــمــيــزيــن يف جمال  املــــهــــارات 
التكنولوجيا احلديثة وتطبيقاتها، ومركزاً 

يجمع اأف�صل واأبرز العقول ال�صابة.

موارد غر تقليدية
و�ــصــهــد اأديـــبـــك هـــذا الـــعـــام تــوقــيــع اأدنــــوك 
اتفاقية امتياز، نيابة عن حكومة اأبوظبي، 
ح�صلت  الــفــرنــ�ــصــيــة  “توتال”  �ــصــركــة  مــع 
يف   40% ح�صة  على  الأخــــرية  مبوجبها 
امتياز حو�ص غاز الذياب غري التقليدي يف 
منطقة الروي�ص، وذلك ل�صتك�صاف وتقييم 
التقليدية، فيما  الغاز غري  وتطوير موارد 
 60% اأدنوك بح�صة  �صتحتفظ جمموعة 
يعد  الذي  ال�صرتاتيجي  المتياز  من هذا 
مكعبة  قدم  مليار  اإنتاج  نحو  مهمة  خطوة 
يومياً من موارد الغاز غري التقليدية قبل 

عام 2030.

اتفاقيات ا�صرتاتيجية

كما اأبرمت “اأدنوك” اتفاقية امتياز ح�صلت 
مبوجبها �صركة “اإيني” الإيطالية للنفط 
والغاز على %25 يف م�صروع عملق للغاز 
امتياز  منطقة  ت�صم  الــبــحــري  احلــامــ�ــص 
احِليل”   “ حــقــول  تــ�ــصــمــل  الــتــي  “غ�صا” 
لبنود  ووفقاً  البحرية.  و”دملا”  و”غ�صا” 
التفاق، تتحمل “اإيني” ن�صبة %25 من 
امل�صاريف التطويرية للم�صروع الذي تبلغ 

تكلفته عدة مليارات من الدولرات. 
تفاهم  مـــذكـــرة  كــذلــك  “اأدنوك”  وّقـــعـــت 
البرتولية  ـــيـــاطـــيـــات  الحـــت �ـــصـــركـــة  مــــع 
تخزين  لدرا�صة  الهندية،  ال�صرتاتيجية 
اأدنوك اخلام يف من�صاأة  احتياطي من نفط 
بولية  “بادور”  الأر�ـــص يف  جــديــدة حتــت 
كــارنــاتــاكــا الــهــنــديــة، والــتــي تــبــلــغ طاقتها 
ال�صتيعابية 2.5 مليون طن )حوايل 17 

مليون برميل(. 
كــمــا اأبـــرمـــت اأدنـــــوك اتــفــاقــيــة اإطـــاريـــة مع 
اأرامكو ال�صعودية تهدف ل�صتك�صاف فر�ص 
الغاز  اأعــمــال  جمـــال  يف  املحتملة  الــتــعــاون 

الطبيعي والغاز الطبيعي امل�صال. 
“اأدنوك”  وقّعت  “اأديبك”  اأيــام  ثــاين  ويف 
جاز”،  نفت  “اأوزبك  مــع  اإطــاريــة  اتفاقية 
للنفط  عــامــة  م�صاهمة  �ــصــركــة  تــعــد  الــتــي 
مبوجبها  تــقــوم  اأوزبـــاكـــ�ـــصـــتـــان،  يف  والـــغـــاز 
ال�صت�صارات ال�صرتاتيجية  اأدنوك بتقدمي 
والتطوير  ال�ــصــتــكــ�ــصــاف  عــمــلــيــات  حــــول 
والإنتاج والغاز والتكرير والبرتوكيماويات 

لـ “اأوزبك نفت جاز«. 
اأيـــــــام  ثــــالــــث  يف  “اأدنوك”،  ونــــّظــــمــــت 
والتكرير  الــغــاز  حـــول  مــنــتــدى  “اأديبك” 
التعريف  بــــهــــدف  والــــبــــرتوكــــيــــمــــاويــــات، 
للغاز  اجلــديــدة  ا�صرتاتيجيتها  بتفا�صيل 
وخططها  مـــــوؤخـــــراً،  عــنــهــا  اأعـــلـــنـــت  الـــتـــي 
التكرير  جمـــــال  يف  قــــدراتــــهــــا  لـــتـــطـــويـــر 
ــــزيــــد من  والــــبــــرتوكــــيــــمــــاويــــات وخــــلــــق امل
كما  والــتــو�ــصــع.  للنمو  اجلـــديـــدة  الــفــر�ــص 
املبدئية  مــوافــقــتــهــا  عـــن  الــ�ــصــركــة  اأعــلــنــت 
الطبيعي  الغاز  اتفاقية توريد  على متديد 
لــلــغــاز امل�صال  اأدنــــــوك  �ــصــركــة  املــ�ــصــال مـــع 
املُ�صال  للغاز  اأدنـــوك  �صركاء  مع  بالتن�صيق 
و”توتال”  بي”  و”بي  “ميت�صوي”  وهــم 
حتى عام 2040. ومن املخطط اأن ت�صري 
من  اعتباراً  اجلديدة  الغاز  توريد  اتفاقية 

التفاقية  حمــل  لتحل   ،2019 اأبــريــل   1
يف  بها  العمل  ينتهي  والتي  حالياً  ال�صارية 

31 مار�ص 2019.
توقيع  كــــذلــــك  الــــثــــالــــث  الـــــيـــــوم  ـــمـــل  و�ـــص
�صركة  مع  اإطارية  اتفاقية  على  “اأدنوك” 
اإىل  تهدف  “مبادلة”،  لل�صتثمار  مبادلة 
ا�صتك�صاف فر�ص النمو املحتملة من خلل 
ال�صتفادة من حمفظة مبادلة املتنوعة من 
لدعم  والــبــرتوكــيــمــاويــات  التكرير  اأ�ــصــول 
طموحات اأدنوك لل�صتثمار يف جمال الغاز 
امل�صتوى  على  والبرتوكيماويات  والتكرير 

العاملي. 
 5.1 ا�صتثمار  عزمها  عــن  اأدنـــوك  واأعلنت 
مــلــيــار درهـــــم يف تــطــويــر وتــو�ــصــعــة حقل 
الإنتاجية  �صعته  زيــادة  بهدف  “بوح�صا” 
برميل  األـــف   650 اإىل  اخلـــام  النفط  مــن 
يومياً، وذلك يف خطوة مهمة نحو حتقيق 
للنمو   2030 املــتــكــامــلــة  ا�صرتاتيجيتها 
الإنتاجية  ال�صعة  زيــادة  ت�صمل  التي  الذكي 
من النفط اخلام وخف�ص التكاليف وتعزيز 
والتطوير  ال�صتك�صاف  جمال  يف  الربحية 

والإنتاج.
مليار   18 امل�صافة  املحلية  القيمة  تعزيز 

درهم يف عام 2018 
الأعمال  �ــصــركــاء  ملتقى  يف  اأدنــــوك  اأعــلــنــت 
الذي ا�صت�صافته خلل اأديبك اأن برناجمها 
�صي�صهم  امل�صافة  املحلية  القيمة  لتعزيز 
18 مــلــيــار درهـــم عــلــى املحتوى  اإنــفــاق  يف 
بزيادة  وذلـــك   2018 عــام  بنهاية  املحلي 
كــبــرية عــلــى اأ�ــصــا�ــص �ــصــنــوي. ومـــن املتوقع 
ومتعاقديها  اأدنوك  م�صاريف  قيمة  ارتفاع 
على املحتوى املحلي يف الأعوام املقبلة، مع 
موؤخراً  تر�صيتها  متت  التي  العقود  دخــول 

مرحلة التنفيذ.

تعاون اأكادميي لتطوير الكفاءات 
املتخ�ص�صة

جامعة  مع  اإطارية  اتفاقية  اأدنــوك  اأبرمت 
لدرا�صة  واملــــعــــادن  لـــلـــبـــرتول  فــهــد  املـــلـــك 
فـــر�ـــص الــــتــــعــــاون املــحــتــمــلــة يف جمــــالت 
البحث والتطوير، وتفعيل برامج التدريب 
واإتاحة  اأدنــوك  �صركة  يف  اجلامعة  لطلب 
بربامج  لللتحاق  ال�صركة  ملوظفي  املجال 
الـــدرا�ـــصـــات الــعــلــيــا يف جــامــعــة املــلــك فهد 

للبرتول واملعادن.

اأديبك 2018 ي�صجل اأرقامًا
 قيا�صية وير�صخ مكانة الإمارات 

مركزًا عامليًا للطاقة
الدويل  اأبــوظــبــي  ومـــوؤمتـــر  مــعــر�ــص  �صهد 
للبرتول “اأديبك 2018” م�صاركة كثيفة 
والعاملية  الوطنية  ال�صركات  كــربيــات  مــن 
بزيادة  زائــر  األــف  اأكــرث من145  وح�صره 
املـــا�ـــصـــي، وارتـــفـــع عدد  الـــعـــام  %30 عـــن 
و�صل   .50% بــنــ�ــصــبــة  الـــدولـــيـــني  زواره 
�صركة  اإىل2200  العار�صة  ال�صركات  عدد 
29 جناحاً  اإىل  بــالإ�ــصــافــة  دولـــة   67 مــن 
�صركة   42 احلــــدث  و�ــصــاركــت يف  وطــنــيــاً. 
البرتول،  جمــال  يف  تعمل  ودولــيــة  وطنية 
اأكرث  يف  الــقــرار  �صناع  كبار  اإىل  بالإ�صافة 
من 160 موؤمتراً ا�صرتاتيجياً، حيث �صمل 
عدد املتحدثني 980 متحدثاً من خمتلف 

اأنحاء العامل.  

اإجنازات ا�صتثنائية 
و�صاملة لكافة جوانب القطاع

اإجنــــــازات  حــقــقــت  اأدنـــــــوك  اأن  اإىل  يــ�ــصــار 
والن�صف  الــعــامــني  مـــدى  عــلــى  ا�صتثنائية 
املـــا�ـــصـــيـــني كـــــان اأبـــــرزهـــــا تـــوحـــيـــد اأعـــمـــال 
املـــجـــمـــوعـــة وهـــويـــتـــهـــا املـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــيـــة، وبــــدء 
العاملية لأول  املال  راأ�ص  اأ�صواق  تعاملها مع 
اأ�صهم  على  عــام  اكتتاب  اأول  واإجــــراء  مــرة، 
يف  امل�صاركة  بــاب  واإف�صاح  �صركاتها،  اإحــدى 
المتيازات اأمام �صركاء ا�صرتاتيجيني جدد، 
واتخاذ  �صاملة،  رقمي  حتــول  عملية  وبــدء 
اتفاقية  واإبرامها  دولــيــاً،  للتو�صع  خطوات 
�ــصــراكــة ا�ــصــرتاتــيــجــيــة بـــني �ــصــركــة “بيكر 
هيوز التابعة جلرنال اإلكرتيك” و”اأدنوك 
يف  احلــديــثــة  من�صاآتها  وتــعــزيــز  للحفر”، 
مدينة الروي�ص لبناء اأكرب جممع متكامل 
يف  والــبــرتوكــيــمــاويــات  للتكرير  ومــتــطــور 
�صيوفر  والــــــذي  الـــعـــامل  يف  واحـــــد  مـــوقـــع 
منظومة متكاملة تتيح لل�صركاء ال�صتثمار 
اإىل جــنــب مع  الــنــمــو جــنــبــاً  فيها وحتــقــيــق 
اجلهود  يف  للم�صاهمة  �صعيها  يف  اأدنـــــوك 
القت�صادي  التنويع  حتقيق  اإىل  الــرامــيــة 
الناجت  منو  ودعــم  املحلية  القيمة  ومتكني 

املحلي الإجمايل يف دولة المارات.

•• اأبوظبي-الفجر: 

م�صروع  للتنمية  اأبــوظــبــي  �ــصــنــدوق  مـــول 
اإقليم بوك بغينيا  معهد التدريب املهني يف 
درهم  مليون   5.5 تبلغ  اجمالية  بتكلفة 
)1.5 مليون دولر اأمريكي( والذي يهدف 

اإىل �صقل اإمكانيات ال�صباب الغيني وتعزيز 
لدخول  يوؤهلهم  مبــا  ومهاراتهم  قدراتهم 
�صوق العمل. وياأتي متويل امل�صروع كجزء من 
املنحة املقدمة من حكومة اأبوظبي والبالغ 
مليون   90( درهـــم  مليون   330 قيمتها 
اأبوظبي  �صندوق  ويديرها  اأمريكي(  دولر 

للتنمية واملخ�ص�صة لدعم القت�صاد الغيني 
يف  امل�صتدامة  التنمية  بتحقيق  وامل�صاهمة 
كا�صوري  اإبـــراهـــيـــم  مــعــايل  وكــــان  الـــبـــلد. 
فوفانا رئي�ص وزراء غينيا، قد و�صع موؤخراً 
حجر الأ�صا�ص مل�صروع معهد التدريب املهني 
بح�صور �صعادة اأحمد نا�صر اخلاجه، �صفري 

دولة الإمارات العربية املتحدة يف غينيا اإىل 
جانب عدد من الوزراء يف احلكومة الغينية.  
ويعمل معهد التدريب املهني على طرح عدة 
برامج تدريبية متخ�ص�صة لتاأهيل ال�صباب 
احلرفية  الـــقـــطـــاعـــات  يف  لــلــعــمــل  الــغــيــنــي 
وتعزيز  العملية  مهاراتهم  وتطوير  ورفــع 

جاهزيتهم لدخول �صوق العمل.
اإبراهيم  مـــعـــايل  قــــدم  املــنــا�ــصــبــة،  وبـــهـــذه 
�صكره  غينيا  وزراء  رئي�ص  فوفانا  كا�صوري 
املتحدة،  العربية  الإمــارات  لدولة  وتقديره 
و�صندوق اأبوظبي للتنمية على ما يقدمانه 
من م�صاعدات تنموية لغينيا، م�صرياً اإىل اأن 
امل�صاريع املمولة من قبل ال�صندوق �صت�صاهم 
يف دعم القت�صاد الغيني وتعمل على حتقيق 
اأن  واأ�صاف  البلد.  يف  القت�صادية  التنمية 
تطوير  يف  مهماً  دوراً  يلعب  املهني  التعليم 
ومتكينهم  الغيني  ال�صباب  ومهارات  قدرات 
اإىل  بكفاءة، م�صرياً  العمل  �صوق  من دخول 
اأن امل�صروع املمول من قبل ال�صندوق �صيعزز 
من فر�ص تدريب ال�صباب وتاأهيلهم لدخول 
�صوق العمل. من جانبه، قال �صعادة حممد 
�صيف ال�صويدي، مدير عام �صندوق اأبوظبي 
قبل  من  املمولة  امل�صاريع  “تعك�ص  للتنمية 
العربية  الإمــــارات  دولــة  حر�ص  ال�صندوق 
الغينية  احلكومة  جهود  دعــم  على  املتحدة 

القت�صادية  الــتــحــديــات  مـــع  الــتــعــامــل  يف 
والــتــنــمــويــة الــتــي تــواجــهــهــا والــعــمــل معها 
التنموية  خــطــطــهــا  تــنــفــيــذ  يف  كــ�ــصــريــك 

لتحقيق التنمية امل�صتدامة يف البلد.«
واأ�صاف �صعادته، اأن ال�صندوق ي�صاهم بدعم 
امل�صاريع ذات الأولوية حلكومة غينيا بهدف 
م�صروع  اأن  اإىل  لفتاً  باقت�صادها،  النهو�ص 
يـــهـــدف لتطوير  املــهــنــي  الـــتـــدريـــب  مــعــهــد 
الغينية  الــكــوادر  7800 من  مــهــارات نحو 
املجالت  مــن  العديد  يف  للعمل  واإعــدادهــم 
فين�صنت  قــال  جــانــبــه،  ومــن  التخ�ص�صية. 
ت�صليم  لوحدة  التنفيذي  الرئي�ص  مي�صي، 
امل�صاريع التابعة ملكتب رئي�ص الوزراء الغيني 
“ نهدف من خلل هذه امل�صاريع اإىل �صمان 
املهارات  عــلــى  غــيــنــيــا  الــ�ــصــبــاب يف  حــ�ــصــول 
هذا  مــن  لل�صتفادة  اإليها  يحتاجون  التي 
اغتنام  عــلــى  قـــادريـــن  يــكــونــوا  واأن  الــنــمــو 
اأن  ويذكر  الأعــمــال.«  وريـــادة  العمل  فر�ص 
بعلقات  يرتبط  للتنمية  اأبوظبي  �صندوق 
وطيدة مع احلكومة الغينية بداأت منذ عام 
من  العديد  ال�صندوق  مول  حيث   ،1977
قيمتها  بلغت  امل�صتدامة  التنمية  م�صاريع 
�صملت عدة  درهــم  مليون   364 الجمالية 
قطاعات رئي�صية كالنقل، الزراعة، اخلدمات 

الجتماعية وال�صناعة والتعدين. 

دائرة الثقافة وال�سياحة اأبوظبي ت�سارك 
بـ» ملتقى ال�ستثمار باملحتوى « يف ميلن

•• ميالن -وام:

يف  ال�صتثمار  “ملتقى  يف  – اأبوظبي  ال�صياحة  و  الثقافة  دائــرة  �صاركت 
الإيطاليني مبدينة ميلن يف  النا�صرين  احتــاد  الــذي نظمه  املحتوى” 

اإيطاليا يف الفرتة من 15 اإىل 18 نوفمرب اجلاري.
جاءت م�صاركة الدائرة يف هذا امللتقى الدويل لرت�صيخ مهمتها يف الرتويج 
للثقافة الإماراتية ومد ج�صور التوا�صل والتحاور مع الثقافات الآخرى 
عرب مواكبة كل ما هو جديد يف عامل الن�صر خا�صة مع وجود اإجنازات 
الن�صر  جمــال  يف  املا�صية  ال�صنوات  مـــدار  على  الــدائــرة  حققتها  كــبــرية 

لت�صليط ال�صوء على املنجز الثقايف واحل�صاري لدولة الإمارات.
من  الكثري  تــوفــري  يف  اأ�صهمت  فعالية   1500 مــن  اأكـــرث  امللتقى  �صهد 
الفر�ص اأمام دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي يف جمال �صناعة الن�صر 

وتطوير املحتوى.
وقال عبداهلل ماجد اآل علي املدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة يف 
دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي يف كلمة األقاها خلل ندوة بامللتقى 
حتت عنوان “دعم الثقافة والأدب، م�صاريع دائرة الثقافة وال�صياحة – 

اأبوظبي منوذجا”: 
“ تعد امل�صاركة يف هذا امللتقى الثقايف الواعد فر�صة مهمة لنا يف الدائرة 
لتبادل اخلربات ومناق�صة �صبل التعاون مع كربيات دور الن�صر يف العامل 
التي ميكن اأن ت�صاعدنا يف حتقيق روؤيتنا الهادفة اإىل دعم �صناعة الن�صر 

يف العامل العربي.. 
التجارب  الطــلع على  الــدائــرة على  اإطــار حر�ص  م�صاركتنا يف  وتــاأتــي 
�صعينا  من  انطلقا  الن�صر  �صناعة  مل�صتقبل  وال�صرتاتيجيات  والـــروؤى 
الدوؤوب للنهو�ص ب�صناعة الكتاب يف العامل العربي وتعزيز ون�صر الثقافة 

على م�صتوى العامل«.
و اأكد اآل علي حر�ص دائرة الثقافة 
– اأبوظبي على امل�صاركة  وال�صياحة 
يف الفعاليات الثقافية العاملية بهدف 
الإمــاراتــي من  الثقايف  املنجز  اإبـــراز 
والإبداعي  والن�صر  الكتب  �صناعة 
والــفــنــي والـــرتاثـــي واملــتــاحــف عرب 
امل�صهد  عــــلــــى  الــــ�ــــصــــوء  تـــ�ـــصـــلـــيـــط 
خلل  من  لأبوظبي  الغني  الثقايف 
ا�صتعرا�ص جتارب وحكايا ا�صتثنائية 
كــثــرية مـــن اأبــوظــبــي مــنــهــا متحف 
اأبــوظــبــي، وقــ�ــصــر احل�صن  الــلــوفــر 
اإعادة  �صيتم  الــذي  التاريخي  املعلم 

افتتاحه يف دي�صمرب القادم، وغريها 
من امل�صاريع الثقافية الرائدة.

اأ�ص�صت جملة من  اأبوظبي  اأن دائرة الثقافة وال�صياحة-  اآل علي  واأو�صح 
امل�صاريع الثقافية الإقليمية واملحلية التي تعنى بالكتاب، وحتظى باأولوية 
ودعم كبري من قيادتنا احلكيمة اأولها  م�صروع “ كلمة” للرتجمة الذي 
العامل  يف  الرتجمة  حركة  اإحــيــاء  بهدف   2007 الــعــام  يف  اإطــلقــه  مت 
ج�صور  ومــد  ال�صعوب  بني  واملــعــارف  الثقافة  نقل  يف  امل�صاهمة  و  العربي 
التوا�صل الثقايف واحل�صاري بني ال�صعوب لي�صكل ج�صرا للحوار والنفتاح 

والت�صامح الإن�صاين..
 وبلغ عدد ترجماته ما يقارب 1000 كتاب، مت ترجمتها عن اأكرث من 

13 لغة عاملية، وتغطي جمالت املعرفة كافة.
الإيطالية  اللغة  عن  الرتجمة  يف  رائــدة  جتربة  للم�صروع  اأن  اإىل  ونــوه 
املرتجمة  الكتب  مــن  “كلمة”  ح�صيلة  تبلغ  اإذ  اخل�صو�ص،  وجــه  على 
30 عنوانا، مت ترجمة عدد كبري منها بف�صل  اأكرث من  عن الإيطالية 
اتفاقية تعاون مع معهد ال�صرق بروما و الذي يعد اأعرق موؤ�ص�صة اأبحاث 

متخ�ص�صة يف �صوؤون العامل العربي والعامل الإ�صلمي يف اإيطاليا«.
لن�صر  تخ�صي�صه  مت  والـــذي  “اإ�صدارات”  ق�صم  اإىل  علي  اآل  وتــطــرق 
والرحلت،  والــرتاث،  والتاريخ،  الأدب،  والبحوث يف جمــالت:  املوؤلفات 

وجمتمع و ثقافة دولة الإمارات العربية املتحدة..
 اأما جائزة ال�صيخ زايد للكتاب فهي جائزة اأدبية تقدم �صنويا منذ 2007، 
وحتمل ا�صم الوالد املوؤ�ص�ص املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، 
طيب اهلل ثراه، متنح للمبدعني من املفكرين والنا�صرين وال�صباب عن 
التي  الإن�صانية،  العلوم  يف  والرتجمة  التاأليف  جمــالت  يف  م�صاهماتهم 
لها اأثر وا�صح يف اإثراء احلياة الثقافية والأدبية والجتماعية وذلك وفق 

معايري علمية ومو�صوعية.
 وهنا جتدر الإ�صارة اأن الكاتب الإيطايل ماريو ليفراين �صبق له الفوز 
بابل:  “تخيل  كتابه  عن   2014 العام  يف  للكتاب  زايــد  ال�صيخ  بجائزة 

مدينة ال�صرق القدمية وح�صيلة مائتي عام من الأبحاث«.
و ا�صتعر�ص اآل علي يف كلمته فعاليات “ معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب 
“ الذي يهدف اإىل تطوير �صناعة الكتاب وتن�صيط حركة الن�صر حمليا 
واإقليميا وعامليا، وي�صعى لتعزيز فر�ص التوا�صل على املدى البعيد بني 
النا�صرين العرب والدوليني. و حتدث عن اأفرع مكتبات دار الكتب املوزعة 
يف خمتلف اأنحاء اإمارة اأبوظبي والتي ت�صعى من خللها دائرة الثقافة 
وال�صياحة – اأبوظبي اإىل الت�صجيع على القراءة وتقدمي فعاليات ثقافية 

تت�صل بالكتاب مع الرتكيز على الأطفال وال�صباب.

بنك الإمارات دبي الوطني يفتتح فرعه الثاين يف الريا�ش
•• الريا�س-الفجر: 

الرائدة  امل�صرفية  املــجــمــوعــة  الــوطــنــي،  دبـــي  الإمـــــارات  بــنــك  اأعــلــن 
ال�صعودية  العا�صمة  يف  الــثــاين  فرعه  افتتاح  عــن  ام�ص  املنطقة،  يف 
الريا�ص، مو�ّصعاً بذلك �صبكته التي ت�صم اأربعة فروع تقدم خدمات 
متكاملة يف ثلثة مناطق رئي�صية يف اململكة العربية ال�صعودية التي 
الإمـــارات  لــه خــارج دولــة  بــاأكــرب ح�صور جــغــرايف  البنك  يتمتع فيها 
حمافظ  معايل  وقــام  العربية.  م�صر  وجمهورية  املتحدة  العربية 
اأحــمــد بن  الــدكــتــور  “�صاما”  مــوؤ�ــصــ�ــصــة الــنــقــد الــعــربــي الــ�ــصــعــودي 
عبدالكرمي اخلليفي بافتتاح الفرع اجلديد يف حي امل�صيف مبدينة 
الريا�ص، بح�صور ه�صام عبداهلل القا�صم، نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة 
والع�صو املنتدب ملجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ �صاين نيل�صون 
واملهند�ص  الوطني؛  دبي  الإمــارات  بنك  التنفيذي ملجموعة  الرئي�ص 

دبي  الإمـــــارات  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  اجلــــواد،  عبد  ح�صن  لـــوؤي 
الوطني يف ال�صعودية، اإىل جانب عدد من كبار املوظفني واأع�صاء من 
و بنك الإمارات  “�صاما”  ال�صعودي  العربي  النقد  العليا من  الإدارة 
دبي الوطني. ويقدم الفرع اجلديد للعملء من الأفــراد وال�صركات 
امل�صرفية  الــتــي ت�صم اخلـــدمـــات  �ــصــامــلــة مــن اخلـــدمـــات  جمــمــوعــة 
ولل�صركات.  ولــلأعــمــال  اخلــا�ــصــة،  امل�صرفية  واخلــدمــات  لـــلأفـــراد، 
ويوفر الفرع اجلديد خدمات البنك احلائزة على اجلوائز بت�صميم 
امل�صرفية  احللول  اإىل  اإ�صافة  الرقمية،  بالتقنيات  ومدعوم  ع�صري 
امل�صرفية. وعلوة  لل�صت�صارات  ومنطقة خم�ص�صة  ذاتية اخلدمة، 
على اخلدمات امل�صرفية للأفراد، وخدمات اإدارة الرثوات، والتمويل 
التجاري، يقدم البنك اأي�صاً ال�صت�صارات املالية لل�صركات، وامل�صاريع، 
والتمويل امل�صرتك عرب “الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�صعودية”، 
دبي  الإمـــارات  لبنك  التابعة  ال�صتثمارية  امل�صرفية  اخلدمات  ذراع 

نائب رئي�ص  القا�صم،  ال�صياق، قال ه�صام عبداهلل  الوطني.  ويف هذا 
جمل�ص الإدارة والع�صو املنتدب ملجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: 
“تاأتي �صبكتنا املتنامية يف اململكة العربية ال�صعودية لتعك�ص التزامنا 
ال�صعودية  لروؤية  ودعماً  اأر�صها  تعزيز ح�صورنا على  املتوا�صل جتاه 
اإىل العلقات القت�صادية الوطيدة بني الإمارات  2030. وا�صتناداً 
ودعم  اخلــدمــات  اأرقـــى  تــقــدمي  ملوا�صلة  قــدمــاً  نتطلع  والــ�ــصــعــوديــة، 
الوقت  يف  وال�صركات  الأفــراد  من  لعملئنا  القت�صادية  الطموحات 
القت�صادي«.  حتولها  م�صرية  يف  قــدمــاً  اململكة  فيه  مت�صي  الـــذي 
يف  اأي�صاً  ن�صاطه  يــزاول  الــذي  الوطني  دبــي  الإمـــارات  بنك  وميتلك 
م�صر والهند و�صنغافورة واململكة املتحدة، ولديه مكاتب متثيلية يف 
ال�صني واندوني�صيا، �صبكة امتيازات قوية يف اأبرز اأ�صواق اململكة، كما 
ي�صهم بدور متميز يف دعم قطاع ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة عرب 

برنامج “كفالة” للتمويل يف اململكة العربية ال�صعودية.
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 اإعالن بالن�شر

اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي
حمكمة  االحوال ال�شخ�شية

اعالن تغيري ا�شم
اإماراتي   ، اللنجاوي  عــبــداهلل  ح�صن  حممد  ال�صيد/خليل  تــقــدم 
اجلن�صية اىل حمكمة دبي ال�صرعية بطلب تغيري ا�صمه من خليل 
عبداهلل  ح�صن  حممد  حمد  اإىل  اللنجاوي  عبداهلل  ح�صن  حممد 
بــه ايل املحكمة  لــديــه اعــرتا�ــص ان يتقدم  الــلــنــجــاوي وعــلــى مــن 

املذكورة خلل �صهر من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ق�شم خدمات االحوال ال�شخ�شية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2169 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- في�صنوراج ادات فيجايان ادات نارايا جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي/�صلفر �صيتي للتجارة العامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ 2018/8/14 يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/ �صلفر �صيتي للتجارة العامة 
- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ثلثة ع�صر الف واربعمائة و�صبعة 
وثمانني درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل 
درهم  ثلثمائة  ومببلغ  بامل�صروفات  والزمته  ال�صداد  متام  وحتى   2017/5/23 يف 
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 12483 بتاريخ 2018/11/20   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2224 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- حممد عبدالعزيز حممد جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي/
بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بــان  نعلنكم  العامة  للتجارة  �صيتي  �صلفر 
بالزام  العامة  للتجارة  �صيتي  �صلفر  املذكورة اعله ل�صالح/  الدعوى  2018/9/19 يف 
وخم�صمائة  الــف  ع�صر  اثنا   12502 وقـــدره  مبلغ  املدعية  اىل  يـــوؤدي  ان  عليه  املــدعــي 
املبلغ بواقع 9% من 2018/6/18 وحتى  القانونية على ذلك  ، والفائدة  واثنان درهم 
متام ال�صداد والزمته الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم اتعاب حماماة 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 12483 بتاريخ 2018/11/20   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2435 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- كريلين للت�صويق )�ص ذ م م(  2-راف�صال عبداهلل ميتايل �صوزاليكارا 
جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/10/23 
يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/ رويال جلف باكيجنج ) م م ح( بالزام املدعي عليهما 
الف  وثلثون  )خم�صة  درهــم   35389 مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�صامن 
 %9 بــواقــع  والــفــائــدة  الــدعــوى  �صند  ال�صيكات  قيمة  درهـــم(  وثمانون  وت�صعة  وثلثمائة 
الر�صوم وامل�صاريف  التام ف�صل عن  ال�صداد  ا�صتحقاق كل �صيك وحتى  �صنويا من تاريخ 
ومبلغ 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 12483 بتاريخ 2018/11/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3661  جتاري جزئي              

جمهول  م   م  ذ   - العامة  للتجارة  ال�صتوائية  1-النجمة   / عليه  املــدعــي  اىل 
م  ذ   - الــعــامــة  للتجارة  �صويت جـــاردن  �صركة  املــدعــي/  ان  القــامــة مبــا  حمــل 
عليه مببلغ  املــدعــي  بــالــزام  املطالبة  ومو�صوعها  الــدعــوى  عليك  اأقـــام  قــد  م  
وقدره )50090.50 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9 
الربعاء  يوم  جل�صة  لها  وحــددت  التام.   ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من 
املوافق 2018/11/21 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3869  جتاري جزئي              

القامة  حمل  جمهول  مباين  ل�صيانة  �صهزاد  عا�صف   -1  / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ ال�صماوات ال�صبع لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة - �ص ذ م م 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي  -  قد 
للمدعية برد املركبة رقم   G65034 دبي والبالغ قيمتها 20000 درهم ومبلغ 
)20183( قيمة اليجار مع الزامه بالر�صوم وامل�صاريف.  وحددت لها جل�صة يوم 
الحد املوافق 2018/12/9  ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 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 12483 بتاريخ 2018/11/20   

انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر )2018/7353(

املنذر : اخلاجة للعقارات - �ص ذ م م 
املنذر اليه : الفيومي لتجارة امللب�ص اجلاهزة - �ص ذ م م 

ينبه ينبه املنذر على املنذر اليه ب�صرعة �صداد بدل اليجار املرت�صد بذمته من تاريخ بداية 
اإجمايل وقدره )90411(  العقد احلا�صل يف 2016/12/26 وحتى تاريخ النذار بواقع مبلغ 
درهم )ت�صعون الف واربعمائة واحد ع�صر درهم( مع تقدمي خمال�صة نهائية من هيئة كهرباء 
ومياه دبي ، وذلك خلل )30( يوم من تاريخ ن�صر هذا النذار وال �صوف ن�صطر ا�صفني اىل 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية �صدكم عن طريق مركز ف�ص املنازعات اليجارية يف اإمارة 
دبي مبا فيها طلب اخلئكم من العني املوؤجرة والزامكم برد هذا املبلغ والفائدة القانونية 

مع حتملكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1399  تنفيذ جتاري  
الغرير   احمد  �صيف  2-ماجد  للعقارات  �صيمفوين  �صدهما/1-موؤ�ص�صة  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�صرق - �ص م ع وميثله/عبا�ص 
م�صتت فندي املالكي - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2018/11/11 اخطاركم 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )142285700.64 درهم( خلل �صهر من تاريخ التبليغ 
وال بيع العقار )عقار رقم 548 مبنطقة جبل علي ال�صناعية الوىل والعائد لكم 
بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات ن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجــراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 30 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
يف الدعوى رقم 2018/2304 جتاري جزئي - دبي  

املقامة من / 1- ابراهيم بن عبده بن احمد �صم�صم ، 2- ليلى بنت حممد بن 
احمد احلربي - �صد / يف  تي ا�ص لت�صويق الوحدات ال�صكنية �ص ذ م م  و�صابقا 

الق�صر بل�ص لت�صويق الوحدات ال�صكنية )ذ م م( 
نعلن نحن اخلبري احل�صابي / احمد ابراهيم حممد بن فار�ص ، اأنه مت تعيننا 
من حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�صابية الواردة بحكم املحكمة 
ال�صادر بجل�صة 2018/10/23 يف الدعوى املذكورة اعله - كما نعلن املدعي عليها 
حل�صور اجتماع اخلربة املقرر له جل�صة يوم الربعاء املوافق 2018/11/28 يف 
متام ال�صاعة 2.00 ظهرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن مبركز الدانة - مكتب رقم 

601 ، �صارع اآل مكتوم - ديرة - دبي. 
خبري ح�شابي 
احمد ابراهيم حممد بن فار�س  

اإعالن اإجتمـاع خبــرة

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
ح�شور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2018/1132 جتاري جزئي 
حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

املطلوب اإعلنه   ال�صيد/ �صلطان جابر علي حمد الغيثي )املدعي عليه( - بناء على تكليف 
عدالة حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية بندبي خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة 
اأعله املرفوعة من : املدعي / م�صرف الهلل �صدكم وعليه يرجى ح�صوركم امام اخلبري 
�صخ�صيا او وكيل معتمدا ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�صتندات تخ�ص الدعوى وذلك 
م�صرف  فرع  مقر  يف   ، ظهرا   2.00 ال�صاعة  متام  يف  املوافق 2018/11/22  اخلمي�ص  يوم 
الهلل - الكائن يف اإمارة ال�صارقة منطقة القا�صمية �صارع امللك عبدالعزيز برج املاهتاه. 

لل�صتف�صار موبايل : 0553895024 ت - 026274177 ف : 026274188
اخلبري امل�شريف   
�شامى زكي عبداحلميد 

اإعالن بالن�شر 

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
   اعالن بالن�شر للح�شور اأمام املحكمة   

يف اال�شتئناف رقم 1226 ل�شنة 2018 م مدين 
اىل امل�صتاأنف �صدهما : الرمو�ص لتجارة مواد التجميل 

2- �صعاد �صريو نهاز - عراقية اجلن�صية 
نعلنكم بان امل�صتاأنف : علي يو�صف ح�صن عبا�ص - قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر يف 
وقــد حتدد   - ال�صارقة  )جــزئــي(  2016 جتــاري  ل�صنة   4069 رقــم  املدنية  الق�صية 
لنظره جل�صة 2018/11/27 م - يف متام ال�صاعة التا�صعة والن�صف �صباحا مبقر 
هذه املحكمة امام الدائرة املدنية الثانية - لذا يرجى التف�صل باحل�صور او من 
نظر  �صتبا�صر  املحكمة  فــان  غيابكم  حالة  ويف  لديكم  ما  لتقدمي  قانونا  ميثلكم 
نفقة  على  العـــلن  هــذا  ين�صر   : ملحوظة  الــقــانــون.  لحــاكــم  وفــقــا  ال�صتئناف 

امل�صتاأنف دون اأية م�صوؤولية على املحكمة جتاه حقوق الغري
  رئي�س قلم الكتاب 

االمارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/3614 جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- �صركة ايه اأر جي لتجارة املواد الغذائية - ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي / امكو فيد للتجارة )فرع من �صركة احمد املقبلي للتجارة العامة - �ص ذ م 
م( وميثله / احمد ح�صن علي ها�صم - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 
2018/2/5 يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/ امكو فيد للتجارة )فرع من �صركة احمد 
املقبلي للتجارة العامة - �ص ذ م م( بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)167.400 مائة و�صبعة و�صتون الف واربعمائة درهم ، والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا  
من تاريخ 2017/10/26 وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم 
يوما  قابل لل�صتئناف خلل ثلثني  املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري  اتعاب  مقابل 
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 12483 بتاريخ 2018/11/20   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2018/86  بيع عقار مرهون 

مو�صوع الق�صية : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن ، الفيل رقم اإي 93 ، عقارات 
جمريا جولف ، وي�صبريينج باينز ، فاير�صتون ، جممع املعي�صم الأول ، والواقعة على العقار 

رقم 649 ، م�صاحتها 21/442 مرت مربع ، دبي ، واحلكم لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف 
اللئحة والر�صوم والتعاب.   

طالب العلن : طالب التنفيذ : بنك ات�ص ا�ص بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود  
املطلوب اعلنه : املنفذ �صده : 1- �صون كريج دروري - جمهول حمل القامة. 

مو�صوع الإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن قطعة ار�ص - 
املنطقة : معي�صم الأول - رقم الر�ص : 649 - امل�صاحة : 4.759.91 مرت مربع - وفاء للمبلغ 

املطالب به وقدره )4.213.016( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2018/1902 تنفيذ جتاري 
مو�صوع الق�صية : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2266/2017 النوع / جتاري 
جزئي ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )233108.88 درهم( ، �صامل للر�صوم وامل�صاريف.

طالب العــلن : طالب التنفيذ : بنك دبي ال�صلمي - �ص م ع ، املطلوب اعلنه : 
املنفذ �صده :1- غاليه ناجي مبارك �صيف مبارك احلتاوى، جمهول حمل القامة. 
مو�صوع الإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن ا�صهم 
مدرجة )�صركة ابوظبي الوطنية للطاقة - ال�صهم املودعة 124 ( وذلك يف حدود املبلغ 

املنفذ به وقدره )233108.88( درهم 
بناء على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ 2018/11/5 

رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2018/1502 تنفيذ جتاري 

مو�صوع الق�صية : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/1466 جتاري 
كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )16636574.03درهم( ، 

�صامل للر�صوم وامل�صاريف.
طالب العلن : طالب التنفيذ : م�صرف الهلل )�ص م ع(

املطلوب اعلنه : املنفذ �صده :1- خولة احمد حممد الزعابي - جمهول حمل 
القامة. مو�صوع الإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم وهي عبارة عن 
عقار مبنطقة  ال�صلل رقم الر�ص 1 وذلك يف حدود املبلغ )16636574.03( 

درهم ذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
 رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2159 جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/1- �صوبر برايت خلدمات تنظيف املباين وامل�صاكن )�ص ذ م م(، 2- يو�صف نياز 
بولكال - ب�صفته �صريك وكفيل �صخ�صي ملديونية �صوبر برايت خلدمات تنظيف املباين وامل�صاكن 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بــان  نعلنكم  القــامــة  حمــل  جمهويل   - م(  م  ذ  )�ــص 
املدعي  بالزام  ع  م  �ص   - التجاري  دبــي  بنك  ل�صالح/  اعــله  املــذكــورة  الدعوى  2018/10/17 يف 
عليهما بالت�صامن والتكافل بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ ثلثمائة و�صتة و�صتني الف واربعمائة 
املطالبة  تــاريــخ  مــن   %9 بــواقــع  القانونية  والــفــائــدة  فل�صا  و�صتني  و�صتة  درهـــم  و�صتني  وواحـــد 
الق�صائية احلا�صل يف 2018/6/11 وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليها امل�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 12483 بتاريخ 2018/11/20   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2995  مدين جزئي
ان  القامة مبا  املدعي عليه / 1- عا�صم خان م�صتاق خان جمهول حمل  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  ا�صيدو قد  املدعي/جوندير �صوريانو 
ومبلغ )3000(  درهم  قيمتها )58000(  البالغ  ال�صيارة  برد  عليه  املدعي  بالزام 
وحددت  وامل�صاريف.  بالر�صوم  الزامه  مع  امل�صتحق  والق�صط  املخالفات  قيمة 
بالقاعة  �ــص   8.30 الــ�ــصــاعــة   2018/12/6 املـــوافـــق  اخلــمــيــ�ــص  يـــوم  جل�صة  لــهــا 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�صور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   Ch2.D.18
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 12483 بتاريخ 2018/11/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2713  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صاهزاد علي جول �صري ، اخل�صم املدخل/ 2- واحة املنامة ل�صيانة 
املباين ملالكها زاهد اقبال حممد اقبال جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /ال�صركة 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأقام  قد  )�صلمه(  للتاأمني  العربية  ال�صلمية 
بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم مببلغ وقدره )118440( درهم والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.وحددت 
  ch1.A.1:لها جل�صة يوم الحد املوافق:2018/11/25 ال�صاعة:08:30 �ص بالقاعة
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 12483 بتاريخ 2018/11/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3084  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-نرج�ص كل مراد قرباين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
المارات للت�صالت املتكاملة )م�صاهمة عامة( قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )16068.26( وقــدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.وحددت لها 
  ch2.D.19:جل�صة يوم الثلثاء املوافق:2018/12/4 ال�صاعة:08:30 �ص بالقاعة
من  لــديــك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�صور  مكلف  فــاأنــت  لــذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/159  ا�شكاالت عمالية
مو�صوع الق�صية اإ�صكال يف التنفيذ رقم:4426/2018 تنفيذ عمايل

 لوقف الجراءات التنفيذية
طالب الإعلن:م�صت�صكل:�صيف تيك للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م

املطلوب اعلنه:امل�صت�صكل �صده:1 حممد عبده حممد الع�صري 
 جمهول حمل القامة

مو�صوع العلن:
نعلنكم بانه قد حتددت جل�صة يوم الثلثاء املوافق:2018/11/27 ال�صاعة:08:30 �ص 
والتي يتوجب عليكم ح�صورها ويف  ال�صكال اعله  للنظر يف   ch1.C.15:بالقاعة

حالة تخلفكم عن احل�صور �صي�صدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2017/178 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �صده/1- تو�ص للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2- راما منوهر رم�صنداين  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حبيب بنك املحدود

بت�صليم برا�صنت  بتاريخ:2018/11/5 اخطاركم  قررت حمكمة دبي البتدائية 
براكا�ص �صريفا�صتافا ايرادات العقار نوع:�صقة �صكنية - املنطقة:الثنية اخلام�صة 
- رقم الر�ص:894 - رقم املبنى:1 - ا�صم املبنى:مركز جمريا التجاري 2 - رقم 
العقار:1509 - امل�صاحة:95.04 مرت مربع من تاريخ متلكه له وذلك للعلم مبا 

جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/132  بيع عقار مرهون   

البالغ   G08 رقم  العقار )فيل(  على  التنفيذ  بايقاع احلجز  القرار  الق�صية:ا�صدار  مو�صوع 
الرابعة  جنوب  الرب�صاء  مبنطقة  رقـــم:529  الر�ــص  قطعة  على  مربع  مرت  م�صاحته:336.96 

بامارة دبي نظري مبلغ )1.238.816.34( درهم.
طالب الإعلن:طالب التنفيذ:بنك ابوظبي الوطني )�صابقا( بنك ابوظبي الول )حاليا(

روؤوف عبدالروؤوف �صديقي  املطلوب اعلنه:املنفذ �صده:1- عبدالروؤوف �صديقي 2- عرفانه 
3- حممد �صليم عبدالروؤوف �صديقي جمهول حمل القامة

مو�صوع العلن:
جنوب  الرب�صاء  مبنطقة  عقار  عن  عبارة  وهــي  اخلا�صة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
الرابعة رقم الر�ص:529 رقم الفيل:G08 وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به املذكور اعله وذلك 

للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2202  جتاري كلي

�صريف خادمي  يعقوب حممد   -2 �ـــص.ذ.م.م  للريا�صه  1-فـــرياري   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�صن اند �صاند �صبورت�ص �ص.ذ.م.م وميثله:عبداهلل 
حممد حاجي علي العو�صي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مالية بالزام 
املدعي عليهما الوىل والثاين بان يوؤديا للمدعية على �صبيل الت�صامن والت�صامم مبلغ 
وقدره )2.064.474( درهم بال�صافة اىل الفائدة القانونية مبا يعادل 9% من تاريخ 
لها جل�صة  والتعاب.وحددت  وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  تاريخ  وحتى  املطالبة 
لذا    ch1.C.15:بالقاعة �ص  الــ�ــصــاعــة:09:30  املـــوافـــق:2018/12/4  الثلثاء  يــوم 
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 12483 بتاريخ 2018/11/20   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1835  جتاري كلي

ادارة  خلدمات  نوفر   -2 دبــي  فــرع   - ذ.م.م  العقارية  م�صماك  �صركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
قد  ذ.م.م  للمقاولت  زايــد  بن  املدعي/�صركة  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  املجمعات 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )1320750( درهم 
القيمة  حــتــى:2018/7/31 مع �صريبة  الـــفـــرتة:2018/3/1  المــن عن  للمر  �صهرية  كاجرة 
امل�صافة والفائدة 9% من رفع الدعوى ومبلغ )47250( درهم �صهريا اعتبارا من:2018/8/31 
وحتى تاريخ رد املمر والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء 
اأو  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  املوافق 2018/12/5 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة 
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
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العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/10431  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بروبرتيذر ميدل اي�صت منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /رازيل ماي روك�صا�ص كا�صتيلو قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )51018 درهم( وتذكرة عودة 
اخلمي�ص  يــوم  جل�صة  لها  وحــددت  وامل�صاريف  والر�صوم  درهــم   )2000( مببلغ 
املوافق 2018/11/29 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   

       اعالن بورود التقرير بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3944  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-خلود عبداهلل حممد �صرور بالعبيدة جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /م�صرف اأبوظبي ال�صلمي �صركة م�صاهمة عامة 
بــتــاريــخ:2018/11/13 يف  املنعقدة  قــررت بجل�صتها  املحكمة  بان  نعلمكم 
الدعوى املذكورة اعله اخطاركم بورود تقرير ال�صيد اخلبري املنتدب يف 
الدعوى وقد حتددت جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/12/13 ال�صاعة 

08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 للتعقيب على التقرير.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/10978  عمايل جزئي

كوربوري�صن  اجننريينغ  كون�صرتاك�صن  �صتيت  1-�صاينا   / عليه  املدعي  اىل 
)مــيــدل اي( جمــهــول حمــل القــامــة مبــا ان املــدعــي /حــمــاده علي عطيه 
عزالدين قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية 
والر�صوم  درهـــم   )2000( مببلغ  عـــودة  وتــذكــرة  درهـــم   )27902( وقــدرهــا 
وحددت لها جل�صة   MB186435236AE:وامل�صاريف رقم ال�صكوى
 ch1.A.2:يوم الثنني املوافق 2018/12/10 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة
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 12483 بتاريخ 2018/11/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/9963  عمايل جزئي

اىل املــدعــي عليه / 1-الــريــامــي لــلــجــدران والر�ــصــيــات �ــــص.ذ.م.م جمهول 
حمــل القـــامـــة مبــا ان املــدعــي /�ــصــوين كـــولنـــور فــاثــونــى قــد اأقــــام عليك 
 )143568( وقــدرهــا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الــدعــوى 
درهــــم وتـــذكـــرة عــــودة مبــبــلــغ )2000( درهــــم والـــر�ـــصـــوم واملــ�ــصــاريــف رقم 
وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق   mb185571417ae:ال�صكوى
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.10:بالقاعة �ص   09.30 ال�صاعة   2018/12/16
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 12483 بتاريخ 2018/11/20   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/9891  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  ابوالعل جمهول حمل  �صعداوي فهمي  / 1-حممد  عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأقام  قد  قانونيون  وم�صت�صارون  حمامون  واملطرو�صي  /القرق  املدعي 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي مبلغ وقدره )100.000( درهم الزامه 
 MB182855790AE:بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة رقم ال�صكوى
�ص   08.30 ــاعــة  الــ�ــص  2018/11/22 املــــوافــــق  اخلــمــيــ�ــص  يــــوم  جــلــ�ــصــة  لــهــا  وحــــــددت 
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 ، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/45  عمايل كلي

اىل اخل�صم املدخل/ 1-جي ا�ص جي ديزاين �صريفي�صز جروب جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /زاهد عبا�ص مري قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )599277( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�صتحقاق و�صمول احلكم بالنفاذ 
 2018/12/11 املــوافــق  الثلثاء  يــوم  جل�صة  لها  وحــددت  كفالة  بل  املعجل 
اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لــذا   ch2.E.22:بالقاعة �ص   10.30 ال�صاعة 
م�صتندات  او  مــذكــرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   

       اإعادة مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/11324  عمايل جزئي

جمهول  �ــــص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ماهنور  1-قـــرة   / عليه  املــدعــي  اىل 
عليك  اأقــام  قد  ح�صني  حممد  /عبدالطارق  املدعي  ان  مبا  القــامــة  حمل 
 )26386( وقــدرهــا  عمالية  مب�صتحقات  املــطــالــبــة  ومــو�ــصــوعــهــا  الــدعــوى 
درهــــم وتـــذكـــرة عــــودة مبــبــلــغ )1800( درهــــم والـــر�ـــصـــوم واملــ�ــصــاريــف رقم 
اخلمي�ص  يــوم  جل�صة  لها  وحــددت   MB186608064AE:ال�صكوى
فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ص   08.30 ال�صاعة   2018/11/29 املوافق 
من  لــديــك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�صور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/5330  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- مدينة النخبة خلدمات اعادة التدوير �ص.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/نكح ماجنوح بريى  قد 
املبلغ  املذكورة اعله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )134345( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�صافة اىل مبلغ )5620( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجــراءات 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 12483 بتاريخ 2018/11/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

   يف الدعوى رقم 2018/3835 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صدهم/1- �صركة كايت التجارية �ــص.ذ.م.م 2- كم كم للمجوهرات 
بانكاج   -5 تول�صيدا�ص  بوبيندرا  بهاتيا   -4 ذ.م.م  للتجارة  كرانتي   -3 ذ.م.م 
ان  بهوبيندرا وهابي بهايتا بهوبيندرا تول�صيدا�ص جمهول حمل القامة مبا 
طالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني فرع دبي وميثله:علي ا�صماعيل ابراهيم 
اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بالت�صامن 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5198972.89( 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 12483 بتاريخ 2018/11/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
   يف الدعوى رقم 2018/4003 تنفيذ جتاري

مبا  القامة  حمل  جمهول  ماجنمنت  ايفنت  نفت  �صده/1-  املنفذ  اىل 
حمدودة(  م�صوؤولية  ذات  )�صركة  للمعار�ص  التنفيذ/القبة  طالب  ان 
اأقــــام عليك الدعوى  وميــثــلــه:ريــا�ــص عــبــداملــجــيــد حمــمــود الــكــبــان قــد 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )22455.5( 
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 12483 بتاريخ 2018/11/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/5565  تنفيذ عمايل 

حمل  جمــهــول  �صرينيفا�ص  همنت  جــوجــاران  �ــصــده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ذ كوبريون كومباين م ايي ايه �ص.م.ح 
الدعوى  عليك  اأقــام   قد  وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري  
وقدره  بــه  املنفذ  املبلغ  بــدفــع  والــزامــك  اعـــله  املــذكــورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )23754(
املحكمة �صتبا�صر الجــراءات 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 12483 بتاريخ 2018/11/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/5399  تنفيذ عمايل 

جمهول  �ـــص.ذ.م.م  العــلن  لو�صائل  اخلليج  مها  �صركة  �ــصــده/1-  املنفذ  اىل 
�صايغال وميثله:ريا�ص  �صاتبال  التنفيذ/�صيدارت  ان طالب  القامة مبا  حمل 
عبداملجيد حممود الكبان  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
او  التنفيذ  به وقــدره )265750( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهــم   )13827( مبلغ  اىل  بال�صافة  املحكمة  خزينة 
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 12483 بتاريخ 2018/11/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

   يف الدعوى رقم 2018/4228 تنفيذ جتاري
�ــــص.ذ.م.م جمهول حمل  انــتــرييــورز  ابــل فــت اوت  اىل املنفذ �ــصــده/1- 
ذات  )�ــصــركــة  �صيفتي  اآنـــد  فــايــر  التنفيذ/هافن  طــالــب  ان  القــامــة مبــا 
م�صوؤولية حمدودة( وميثله:طاهر عابدين طاهر زينل ابراهيم قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )151494.50( 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 12483 بتاريخ 2018/11/20   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/470  ا�شكاالت جتارية
مو�صوع الق�صية:ا�صدار احلكم بقبول ال�صكال من حيث ال�صكل ويف املو�صوع بوقف 
اجراءات التنفيذ وغلق ملف التنفيذ ب�صورة نهائية لتمام الت�صوية والزام امل�صت�صكل 

�صدها بالر�صوم وامل�صاريف والتعاب
طالب الإعلن:م�صت�صكل:الومكو �ص.ذ.م.م

املطلوب اعلنه:امل�صت�صكل �صده:1 �صركة قلب املعادن ذ.م.م ، جمهول حمل القامة
املوافق:2018/11/21  الربعاء  يوم  قد حتددت جل�صة  بانه  نعلنكم  العــلن:  مو�صوع 
يتوجب  والتي  اعــله  ال�صكال  يف  للنظر   ch1.C.15:بالقاعة �ص  ال�صاعة:08:30 
عليكم ح�صورها ويف حالة تخلفكم عن احل�صور �صي�صدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره 

القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/566  تظلم جتاري

القامة  فــاروق متو�صلح زخــاري جمهول حمل  املتظلم �صده / 1-مــاريــو  اىل 
�صيف  حممد  وميثله:�صيخه  فردية  موؤ�ص�صة  ملنا�صبات  فايبز   / املتظلم  ان  مبا 
علي املحرزي قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعله ومو�صوعه تظلم من القرار 
لها جل�صة  وامل�صاريف. وحددت  والر�صوم   831/2018 رقم  الدعوى  ال�صادر يف 
  Ch 1.A.5 : يوم الحد املوافق 2018/11/25   ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة
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 12483 بتاريخ 2018/11/20   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1221  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ا�صماعيل ح�صني عبداملالك  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف / �صفيع اهلل �صلطان احمد  قد ا�صتاأنف / 

احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2018/373 جتاري جزئي     
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق 2018/11/28 ال�صاعة 10.00 
او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.16 رقم  بالقاعة  �صباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/1322  جتاري جزئي
ومكوناتها  والتربيد  التكييف  اجهزة  غيار  قطع  لتجارة  كرير  عليه/1-  املحكوم  اىل 
حكمت  املحكمة  بــان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ف�صواناثان  مانوجن   -2 �ـــص.ذ.م.م 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/7/26  يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/�صركة فواز 
اول:بالزام  ذ.م.م  و�صركاه  احل�صاوي  مبارك  عبدالعزيز   - الــهــواء   وتكييف  للتربيد 
بواقع  وفائدة  درهــم   )25312( مقداره  مبلغ  للمدعية  تــوؤدي  ان  الوىل  عليها  املدعي 
عليهما  املدعي  ثانيا:الزام   - ال�صداد  متــام  وحتى  تـــاريـــخ:2018/4/11  من  �صنويا   %9
بالت�صامن والتكافل ان يوؤديا اىل املدعي مبلغ مقداره )94321( - ثالثا:والزمت املدعي 
املحاماة ورف�صت ما  اتعاب  وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل  بالر�صوم  عليها 
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 12483 بتاريخ 2018/11/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3945  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اكــوا الهند�صية �ــص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
بن  �صهيل  بــن  وميثلها/احمد  �ــــص.ذ.م.م  ال�صيارات  لتاجري  /اتــورنــت  املــدعــي 
�صامل املخيني بهوان وميثله:مي عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب 
عليه  املــدعــي  بــالــزام  املطالبة  ومو�صوعها  الــدعــوى  عليك  اأقـــام  قــد  الفل�صي 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )49997( وقــدره  مببلغ 
الثلثاء  يوم  جل�صة  لها  التام.وحددت  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12
فاأنت  لذا    ch1.C.12:بالقاعة �ص  ال�صاعة:08:30  املــوافــق:2018/12/11 
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 ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3908  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بايون لل�صناعه �ــص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /دي بي ام ا�ص �صي ا�صتيل �ص.م.ح قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
والر�صوم  درهـــم   )90752.50( وقــــدره  مببلغ  عليها  املــدعــي  بــالــزام  املــطــالــبــة 
ال�صتحقاق  تــاريــخ  مــن  �صنويا   %12 والــفــائــدة  املــحــامــاة  واتــعــاب  واملــ�ــصــاريــف 
املـــوافـــق:2018/11/21  الربــعــاء  يــوم  لها جل�صة  الــتــام.وحــددت  ال�صداد  وحتى 
ال�صاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.12  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 12483 بتاريخ 2018/11/20   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/3491  جتاري جزئي
القامة مبا  دانــد جمهول حمل  راغــونــات  اتيكار  دانــد  �صرينيفا�ص   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ابراهيم  ا�صماعيل  �ــص.م.ع - فرع دبي وميثله:علي  الوطني  راأ�ــص اخليمة  املدعي/بنك  ان 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد  اجلرمن 
تاريخ  من   %10.99 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهــم   )170.433.54(
املطالبة والفائدة 2% من تاريخ توقف املدعي عليه عن الوفاء باأق�صاط القر�ص حتى ال�صداد 
املوافق  الربــعــاء  يــوم  جل�صة  لها  وحــددت  كفالة.  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  التام 
2018/11/28 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 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 12483 بتاريخ 2018/11/20   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/3814  جتاري جزئي

ان  القــامــة مبا  �ـــص.ذ.م.م جمهول حمل  بــلزا  املدعي عليه / 1- �صركة من�صور  اىل 
املدعي/الربغوثي للتجارة العامة ذ.م.م وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )17.765( درهم 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد 
التام. وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء املوافق 2018/11/27 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   Ch1.C.13
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 12483 بتاريخ 2018/11/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/765  عقاري كلي

انرتنا�صيونال  املا�صه   -2 ليمتد  للعقارات  وايــد  ورولـــد  1-املــا�ــصــة   / عليه  املــدعــي  اىل 
للتطوير الــعــقــاري �ــــص.ذ.م.م جمــهــول حمــل القــامــة مبــا ان املــدعــي /�ــصــاداب احمد 
حمــمــد افــتــخــار احــمــد وميــثــلــه:مــوزة عــبــيــد ربــيــع اخلــظــر قــد اأقــــام عــلــيــك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بف�صخ العقد بني املدعيان واملدعي عليهما والزام املدعي عليهما 
وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  والفائدة  درهــم   )680.486( وقــدره  مببلغ 
يــوم الحد  املــحــامــاة.وحــددت لها جل�صة  واتــعــاب  الــتــام والــر�ــصــوم وامل�صاريف  الــ�ــصــداد 
فــاأنــت مكلف  لــذا    ch1.B.8:بالقاعة �ــص  الــ�ــصــاعــة:09:30  املــــوافــــق:2018/12/16 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1793  جتاري كلي

املدعي  ان  مبا  القامة  توفيق ع�صفور جمهول حمل  1-امــل   / عليه  املدعي  اىل 
قد  ا�صعدي  خلفان  ح�صن  �صهيل  وميثله:خديجة  ال�صبيح  عبداهلل  حمد  /خالد 
توفيق  امل  عليها  املدعي  بالزام  مالية  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأقــام 
ع�صفور مببلغ وقدره )1.130.000.00( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
ال�صداد  وحــتــى  يف:2017/5/1  احلــا�ــصــل  ال�ــصــتــحــقــاق  تــاريــخ  مــن   %12 والــفــائــدة 
الحد  يــوم  جل�صة  لها  كــفــالــة.وحــددت  بــل  املعجل  بالنفاذ  احلــكــم  و�صمول  الــتــام 
املوافق:2018/12/23 ال�صاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch2.E.21  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
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افــتــتــحــت يف نــــدوة الــثــقــافــة والــعــلــوم �ــصــبــاح اأم�ص 
فعاليات املوؤمتر ال�صنوي “النه�صة الثقافية يف عهد 
زايد” والتي بداأت بافتتاح معر�ص حروفيات “من 
لفن  الإمــــارات  جمعية  مــع  زايد” بالتعاون  اأقـــوال 
اخلط العربي والزخرفة الإ�صلمية، و�صم املعر�ص 
ومقيميني  اإماراتيني  لفنانني  حروفية  لوحة   39
عرب منهم الفنانني خالد اجللف، وحممد عي�صى 
وفاطمة  ال�صاحي  ومــرمي  النوري  وحممد  خلفان 

�صاملني وغريهم.
وح�صر الفتتاح بلل البدور رئي�ص جمل�ص الإدارة 
وعــلــي عــبــيــد الــهــامــلــي نــائــب الــرئــيــ�ــص ود. �صلح 
�صلطان وجمال اخلياط ومرمي  وعائ�صة  القا�صمي 
حممد  �صعيد  و�صعادة  الإدارة  جمل�ص  اأع�صاء  ثاين 
للثقافة  دبــي  لهيئة  بالإنابة  العام  املدير  النابوده 
ود.  حـــاري  �صعيد  ود.  �ــصــاهــني  وظــاعــن  والــفــنــون، 
حممد �صامل املزروعي و�صعادة عفراء الب�صطي ود. 
من  وجمع  تهلك  عبدال�صكور  و�صعادة  لوتاه  ح�صة 

املهتمني واملعنيني.
الــبــدور قال  املــوؤمتــر بكلمة لبلل  بـــداأت مـــداولت 
يــنــاقــ�ــص قــ�ــصــيــة مــهــمــة �صمن  املـــوؤمتـــر  اإن  فــيــهــا: 
احتفالت الدولة بعام زايد الذي ل ميكن اختزاله 
يف عام واحد، فزايد كان و�صيبقى اأمامنا يوؤخذ منه 
العربة ونوا�صل العمل مبنهجه، فاملنجز احل�صاري 
والإن�صاين الذي ت�صهده الإمارات يف جميع املجالت 
هو لبنة اأ�ص�صها املغفور له باإذنه ال�صيخ زايد، والتي 
عا�صمة  ال�صارقة  اأبــرز  الــذي  الثقايف  الفعل  اأر�ــصــت 
وعا�صمة  الإ�ــصــلمــيــة  للثقافة  وعــا�ــصــمــة  ثقافية 
م�صروع  مــن  الــرائــدة  مبــبــادراتــهــا  ودبـــي  لل�صياحة، 
والتي  را�صد  اإىل مكتبة حممد بن  الــقــراءة  حتــدي 
العربي،  الوطن  م�صتوى  على  مكتبة  اكرب  �صتكون 
ال�صعديات  اأبــوظــبــي وجــزيــرة  الــلــوفــر يف  ومــتــحــف 
اأنحاء  الثقافية يف خمتلف  امل�صروعات  وغريها من 

الدولة.
كما حقق الإن�صان الإماراتي الكثري من الإ�صهامات 
على م�صتوى الوطن العربي فها هي ال�صيخة بدور 
القا�صمي ابنة الإمارات نائب رئي�ص الحتاد الدويل 
للحتاد  العام  الأمــني  ال�صايغ  وحبيب  للنا�صرين، 
الــعــرب، واملهند�ص حممد  لــلأدبــاء والــكــتــاب  الــعــام 
الأفخم رئي�ص الهيئة الدولية للم�صرح وغريهم من 
اأبناء الدولة يف خمتلف املناحي الثقافية والعلمية.

من جانبه ذكر الأ�صتاذ جمال بن حويرب امل�صت�صار 
الــثــقــايف يف حكومة دبـــي، اأمـــني عــام جــائــزة حممد 
التنفيذي  الرئي�ص  للمعرفة،  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
زايد  ال�صيخ  اأن  اآل مكتوم  را�صد  بن  ملوؤ�ص�صة حممد 
�صخ�صية ملكت القلوب واأ�صبحت جزًءاً من احلياة 
والتاريخ، وقد نعم الإن�صان الإماراتي بكل ما اأعطى 

ووهب وبكينا عليه يوم فراقه.
اأنه منذ �صغره كان مهتماً ب�صري  واأكــد بن حويرب 
الأولــني وعندما تعمق يف قــراءة �صرية ال�صيخ زايد 
اإل كل األف عام، وهذا  اأنه �صخ�صية ل تتكرر  عرف 
را�صد  ال�صيخ  لــه  املــغــفــور  ال�صمو  �صاحب  اأكـــده  مــا 
اإنه  فقال  زايــد  ال�صيخ  عــن  �صئل  عندما  مكتوم  اآل 

�صخ�صية ل تتكرر اإل كل األف عام.
واأ�صاف بن حويرب كان املغفور له ال�صيخ زايد مهتم 
بالثقافة فقد اأ�صدر مر�صوم يف عام 1968 موجه 
الــنــا�ــص مــن وثــائــق ومعلومات  بجمع كــل مــا لــدى 

حلفظها وال�صتفادة منها.
وتت�صم الق�صائد املتنوعة لل�صيخ زايد بروح الإيجابية 
وحب الأر�ص والبيئة وال�صعب، حب العطاء والوفاء، 

جتتمع يف �صموه كل �صفات القائد.
وكان يرى اأن ال�صعر الف�صيح ل يختلف عن ال�صعر 
النبطي اإل يف الطريقة ولكن املعنى والهدف واحد، 
والده  جمل�ص  من  معارفه  اهلل  رحمه  ا�صتقى  وقــد 
ال�صيخ �صلطان بن زايد اآل نهيان الذي كان جمل�ص 
ب�صعر  النظري  منقطع  اهتمامه  وكــان  واأدي  حكمة 

املتنبي، ثم انتقل هذا الهتمام اإىل ال�صيخ �صخبوط 
ب�صكل  املتنبي  ديـــوان  يختمون  وكــانــوا  العهد  ويل 

دائم.
كونه  بجانب  زايــد  ال�صيخ  قائًل  حويرب  بن  وعلق 
وجند  لل�صعر،  جيداً  نــاقــداً  كــان  فقد  لل�صعر  حمباً 
اأول ق�صيدة  ديوان ال�صيخ زايد يت�صم باحلكمة من 
حتى النهاية لأنه رجل حكيم، واحلكيم ل يبتعد عن 

احلكمة، فهو ل يتوانى عن توجيه النا�ص للخري.
وحول املوؤ�ص�صات الثقافية ون�صاأة معار�ص الكتب يف 
عهد زايد اأكد �صعيد حمدان اأن اهتمام ال�صيخ زايد 
والقت�صاد  والعمران  الــدولــة  بناء  على  يق�صر  مل 
فالتفت  الإن�صان  لبناء  كبرًي  اهتماماً  اأوىل  ولكنه 
رئي�صية  كمكونات  واملعرفة  والثقافة  العلم  لأهمية 
قوية  قاعدة  ميثل  الــذي  واملجتمع  القوية  للدولة 
لنهو�ص واإعــلء الــدولــة، وهــو ما مهد الطريق يف 
العاملية  الثقاف  النفتاح على  القيادة  ظل موا�صلة 
ال�صخمة،  الثقافية  امل�صروعات  العديد من  واإقامة 
وواحة  ثقافيا  مــركــزاً  الإمـــــارات  دولـــة  ت�صبح  لأن 

للت�صامح والتنوع الفكري والثقايف.
الإماراتية  الثقافية  احلركة  اأن  على  حمدان  واأكــد 
من  والت�صعينيات  الثمانينات  فرتة  خلل  تبداأ  مل 
ال�صبعينيات  يف  بع�صها  تاأ�ص�ص  واإمنا  املا�صي  القرن 
الـــبـــدايـــة احلــقــيــقــيــة حلـــركـــة الفنون  كـــانـــت  فــقــد 
الدولة  تاأ�صي�ص  مــع  واملــ�ــصــرح  كــالــروايــة  احلــديــثــة 
الحتادية، وفرتة الثمانينيات �صهدت الزخم الذي 

اأفرز نتاجاً مميزاً من حيث اجلودة، 
املاأ�ص�صة  الــثــقــافــيــة مــرحــلــة  الأنــ�ــصــطــة  كــمــا دخــلــت 
فلعبت  مت�صلة  ب�صورة  الــدولــة  ورعــايــة  والتنظيم 
الفعل  دعـــم  يف  كــبــرياً  دوراً  الــر�ــصــمــيــة  املــوؤ�ــصــ�ــصــات 
الإبداعي يف كل احلقول، كما ظهرت يف هذه الفرتة 
موؤ�ص�صات النفع العام التي احت�صنت و�صجعت الإنتاج 
الرتبية  وزارة  املــوؤ�ــصــ�ــصــات:  هــذه  اأهـــم  ومــن  الفني 
دبي  بلدية  والــثــقــافــة،  الإعــــلم  ووزارة   ، والتعليم 
،املجمع الثقايف، دائرة الثقافة والإعلم، ومهرجان 
للثقافة،اإىل  دبــي  هيئة  العربي،  للم�صرح  ال�صارقة 
جانب جمعيات النفع العام )ندوة الثقافة والعلوم 
 – الكتاب  احتــاد   – العوي�ص  �صلطان  موؤ�ص�صة   –
– هيئة  للثقافة والإعـــلم  زايــد  �صلطان بن  مركز 

الفجرية للثقافة والإعلم(
ويف اخلتام اأكد حمدان على رعاية ودعم املغفور له 
اأول معر�ص للكتاب  اأن  ال�صيخ زايد للثقافة ويذكر 
يف اأبوظبي )معر�ص الكتاب الإ�صلمي( الذي حتول 
زايد  ال�صيخ  للكتاب، وجه  اأبوظبي  ملعر�ص  بع  فيما 
ب�صراء جميع الكتب املعرو�صة يف املعر�ص وتوزيعها 

على مكتبات املدار�ص.
ونــاقــ�ــصــت اجلــلــ�ــصــة الــثــالــثــة املــ�ــصــرح الإمــــاراتــــي يف 
اأن  غلوم  حبيب  د.  وذكــر  والثمانينات  ال�صبعينيات 
الثقافية  بالتنمية  تاأ�صي�صها  منذ  اهتمت  الــدولــة 
وكانت ت�صجع على تطوير واإبراز احلركة امل�صرحية 
والفنية وذلك من خلل توجيهات املغفور له ال�صيخ 
اآل نهيان الــذي كان يحر�ص على  زايــد بن �صلطان 
احلفلت  �ــصــواء  الفنية  الأن�صطة  خمتلف  ح�صور 
والأم�صيات  واملــعــار�ــص  املــ�ــصــرحــيــات  اأو  املــدر�ــصــيــة 
لــوزارة الإعــلم والثقافة دور مهم  املو�صيقية وكان 

يف النهو�ص باحلركة الثقافية يف الدولة.
فانعك�ص  بال�صعر  مهتماً  �صاعراً  زايــد  ال�صيخ  وكــان 
بالفنون  فــكــان يهتم  ذائــقــتــه اجلــمــالــيــة  عــلــى  هـــذا 
امل�صرح  تدعم  الحتــاديــة  املوؤ�ص�صات  وكانت  جميعا، 
املمثل  باإعداد  اهتم  الــذي  املدر�صي  امل�صرح  بــدًء من 
وتــدريــبــه واهــتــم بـــالإعـــلم عــرب جمـــلت احلائط 

والإذاعة املدر�صية والرحلت الثقافية.
واأ�ـــصـــاف غــلــوم اأن الأنـــديـــة الــريــا�ــصــيــة كــانــت لها 
اأو  ال�صمر  حــفــلت  يف  �ــصــواء  امل�صهودة  م�صاهماتها 
تقدم  الك�صفية  الــفــرق  وكــانــت  الك�صفية  املخيمات 
الريا�صية،  الأنــديــة  �صاحات  يف  امل�صرحية  اأعمالها 

التي �صاعدت على اإبراز الفرق امل�صرحية.
ال�صيخ زايد طيب  اأن  اأحمد  الفنانة �صمرية  واأكــدت 

له  وكــان  الثقافة  دعائم  توطيد  يف  �صعى  ثــراه  اهلل 
توؤ�ص�ص  التي  والت�صريعات  القوانني  �صن  الف�صل يف 
كوزارة  فيها  بــارز  دور  للإعلم  يكون  جــادة  لثقافة 
الإعــــــلم والــثــقــافــة يف ذلــــك الـــوقـــت ودعــمــهــا مبا 

ت�صتحق.
وزارة  قدمته  مــا  اأهـــم  اأن  اأحــمــد  �صمرية  واأ�ــصــافــت 
م�صرحية  دورة  الــفــرتة  تلك  يف  والثقافة  الإعـــلم 
تق�صيم  ومت  الــفــنــانــني  مـــن  ملــجــمــوعــة  اأكـــادميـــيـــة 
الدورة على جمموعتني )جمموعة �صقر الر�صود( 
على  ي�صرف  وكـــان  الــ�ــصــاعــر(  �صلطان  و)جمــمــوعــة 
املــجــمــوعــتــني املـــحـــرج الــتــونــ�ــصــي الـــراحـــل من�صف 
الــ�ــصــويــ�ــصــي وا�ــصــتــمــلــت تــلــك الـــــدورة عــلــى درا�صات 
والتكنيك  – الإخـــراج  الــدرامــا  اأكــادميــيــة )ت�صريح 
املــ�ــصــرحــي والإلــــقــــاء والــ�ــصــوتــيــات وتـــاريـــخ امل�صرح 

و�صنغرافيا وم�صرح العرائ�ص(.
ونــاقــ�ــص خــالــد الـــبـــدور يف اجلــلــ�ــصــة الـــرابـــعـــة دور 
جمعيات النفع العام )اجلمعيات الأهلية( الثقافية 
والفنية وجمعيات الرتاث والفنون ال�صعبية يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة يف اإثراء الفنون والإبداع 

والتنوع الثقايف.
عام  مــن  اجلمعيات  اإ�ــصــهــار  عمليات  ا�صتمرت  وقــد 

الآن،  وحتى   1974
وقد بلغ عدد هذه اجلمعيات حتى تاريخ اإعداد هذا 
دعم  بتوفري  الدولة  وتقوم  جمعية.   145 القرير 

مايل �صنوي لهذه اجلمعيات.
والفنون  الـــــرتاث  جــمــعــيــات  اأن  الـــبـــدور  واأ�ــــصــــاف 
ال�صعبية تعترب من اجلمعيات التي لعبت دوراً كبريا 
 29 يف املحافظة على املوروث الثقايف ولدينا منها 

منت�صرة يف جميع اإمارات الدولة.
ويف اجلــلــ�ــصــة اخلــامــ�ــصــة والأخـــــرية ذكـــر د. حممد 
اجلميلة  الفنون  كلية  يف  امل�صاعد  الأ�ــصــتــاذ  يو�صف 
هو  زايــد  ال�صيخ  اأن  ال�صارقة  –جامعة  والت�صميم 
المـــاراتـــي  الــتــ�ــصــكــيــل  الأوىل يف  الــلــوحــة  �ــصــاحــب 
اجلميلة  اللوحة  هــذه  نعي�ص  اننا  ويكفي  املــعــروف 
بهذا اجلمال ومن حقنا  ون�صتمتع  ون�صتظل بظلها 
ان نـــدرك انــه لــول هــذا الــر�ــصــام ملــا كــانــت المارات 
الــعــربــيــة املــتــحــدة تـــاريـــخ المـــ�ـــص واحلــا�ــصــر على 
يا  المـــارات  اإنــهــا  ال�صماء  �صات يف  الأر�ـــص وخليفة 
بع�صاه  وخططها  الر�ــص  على  جل�ص  اأن  بعد  �صادة 

بخطوط رملية فكانت المارات. 
واأ�ــــصــــاف زايـــــد بــــاين نــهــ�ــصــة انــ�ــصــان يــتــكــامــل مع 
والجتماع  والــفــنــون  والثقافة  العلم  يف  الآخــريــن 
مع تاأكيد احل�صور ال�صيا�صي امل�صامل ليحمل ر�صالة 
واحرتام  الت�صامح  و�ــصــعــارة  الخــريــن  مــع  املــ�ــصــاواة 
ازدهر  زايـــد  عــهــد  يف  الت�صكيل  الخـــــر.اإن  الــطــرف 
عاتقها  على  اأخـــذت  التي  املختلفة  الأواين  بف�صل 
الأن�صطة  بقية  عن  املنفرد  الن�صاط  بهذا  الهتمام 
كثرية  موؤ�ص�صات  بـــرزت  لــذلــك  النوعية  حيث  مــن 
دورها  وكــان  والإعـــلم،  الثقافة  وزارة  اأهمها  ومــن 
عدة  والثقافية يف  الإعــلمــيــة  املعار�ص  خــلل  مــن 
ال�صياحية  الــوجــهــة  لــنــ�ــصــر  الإمـــــــارات  خــــارج  دول 
والعمل على تقدمي المارات يف �صور عدة ولي�صل 
�صوت الإمارات بال�صورة احل�صارية وكان الت�صكيل 
الت�صكيلية جناحها اخلا�ص يف كل حمفل  والفنون 
ـــــوزارة واإداراتــــهــــا وخــا�ــصــة الدارة  تــ�ــصــرف عــلــيــة ال

الثقافية بجانب الفنون الأخرى.
ال�صيخ عبد اهلل بن زايــد على جعل  كما عمل �صمو 
داخل  للدولة  �صفري  خــري  املحلية  الفنية  اللوحة 
وخـــــارج الـــدولـــة وهــــذا مــاتــبــني مـــن خـــلل عملية 

القتناء من الفنانني وت�صجيعهم �صنويا ،
املرا�صم  بــاإنــ�ــصــاء  اهــتــمــامــا  اأعــطــت  الــثــقــافــة  وزارة 
يف  الفنانني  اإر�ــصــال  على  وعملت  الــفــروع  وتــكــويــن 
دورات وور�ــص خــارج المـــارات مما كــان له الثــر يف 

تطور احلركة الت�صكيلية ومنوها ال�صريع.

وزارة الرتبية والتعليم 
لعبت وزارة الرتبية والتعليم دورا يف تن�صئة الت�صكيل 

الإماراتي التاأ�صي�صي من خلل مادة الرتبية الفنية 
اإىل  اأي�صا تغري م�صماها من الرتبية الفنية  والتى 
الأ�صغال الفنية ومن خلل تدرج املراحل التدري�صية 
وقـــد ازدهـــــرت املــعــار�ــص املــدر�ــصــيــة ونــ�ــصــطــت على 
باملناطق  وا�صحا  ا�صبح  والتناف�ص  الدولة  م�صتوى 
ال�صارقة  بالذكر  واأخ�ص  الوقت  ذلك  يف  التعليمية 

ودبي وراأ�ص اخليمة واي�صا العني.
اأهم �صفات ازدهار الرتبية الفنية انها ركزت  ومن 
الفخار وال�صرياميك  اليدوية كما هو  الفنون  على 
الفران  انت�صرت  حيث  اخليمة  ورا�ــص  ال�صارقة  يف 
حملية  طينات  اكت�صاف  اىل  تعداها  بل  والطينات 
من  وغريها  بال�صارقة  احلــمــراء  البقعة  يف  هو  كم 

املناطق.
وحني اأذكر املرا�صم لبد من الإ�صارة اإىل اأهم املرا�صم 
اأبوظبي والــذي متكن من احت�صان العديد من  يف 
القلعة  الــثــقــايف  املجمع  يتبع  كــان  والـــذي  املــواهــب 
اىل  الثمانينات  فــرتة  يف  الــوقــت  ذلــك  يف  الن�صطة 
اواخر الت�صعينات حيث متكن من عمل العديد من 
الدورات والور�ص ونخ�ص بالذكر ال�صتاذة �صاهينة 
اجلابري  خلود  والفنانة  ال�صتاذ  حممد  و  اأجــمــل، 
وفــهــد اجلــابــر وعــبــد اهلل الــعــامــري وعــلــى م�صتوى 
اخلــــط الــعــربــي وفـــنـــون الـــزخـــرفـــة كــــان اخلطاط 
ترا�صةاملر�صم  يف  كبريا  دورا  مندي  حممد  الفنان 
او با�صرافة على الدورات التى تعني باخلط العربي 
وزخرفته واي�صا نذكر الفنان ح�صني ال�صري والذي 

ابلى بلء ح�صنا يف هذا املجال.
ال�صتاذة  دور  كــان  الفنية  املعار�ص  م�صتوى  وعلى 
املحلية  املعار�ص  تنظيم  رمي متويل جهداكبريا يف 
ابــوظــبــي وبرت�صيحات من  يـــزور  والــدولــيــة وممــن 

الهيئات الدبلوما�صية املتواجدة على ار�ص الدولة.
وي�صتمر الت�صكيل الماراتي بالتطور يف عهد ال�صيخ 

زايد طيب اهلل ثراه متجليا داخليا وخارجيا .
اأمــــا جــمــعــيــة المــــــارات لــلــفــنــون الــتــ�ــصــكــيــلــيــة، هذه 
الت�صكيلية  احلــيــاة  �ــصــريــان  �صكلت  الــتــى  اجلمعية 
ن�صرالوعي  عــاتــقــهــا  عــلــى  اخــــذت  والـــتـــى  بــالــدولــة 
من  وذلــك  املواهب  واكت�صاف  الدولة  يف  الت�صكيلي 
خـــلل الــور�ــص والـــــدورات الــتــدريــبــيــةخــا�ــصــة وهي 
وبغداد  القاهرة  من  اخلريجني  عــودة  بعد  تكونت 
وبريطانيا و�صوريا والوليات املتحدة والتي حتملت 
اجلــــزء الكــــرب يف هـــذا املــجــال وذلــــك لــعــدم وجود 

اجلامعات والكليات املعنية بهذا اخل�صو�ص.
من اأهم منجزات اجلمعية يف عهد ال�صيخ زايد طيب 
مهمة  جمعيات  عــدة  منها  جتـــذرت  انــهــا  ثـــراه  اهلل 
الإمـــارات  جمعية  ومنها  الــدولــة  ار�ــص  على  حاليا 
للت�صوير ال�صوئي وجمعية المارات للخط العربي 

والزخرفة.
كما اإن وجود فروع ملتحفي اللوفر وجوجنهامي على 
الدولة هودليل وا�صح ملا بذرة واأعطاه ال�صيخ زايد 

لهذه الر�ص وفنانيها ،
اإننا نفخر باأننا من عمل يف عهد ال�صيخ زايد رحمة 

اهلل التاأ�صي�ص والبناء والتكوين والنت�صار.
كـــان رائــــدا ومــتــطــورا مع   الت�صكيل يف عــهــد زايـــد 
انت�صارة عربيا وعامليا ويكفي دعوة فنانني المارات 

يف البيناليات العاملية
ال�صيخ زايد وعهدة امليمون كان ق�صة جناح ويكملها 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة زايد ال نهيان رئي�ص 
الدولة اطال اهلل يف عمرة ومتعة بال�صحة والعافية 
ال مكتوم  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  و�صاحب 
حاكم  الـــوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الــدولــة  رئي�ص  نائب 

دبي واخوانه اع�صاء املجل�ص العلى
ختاما �صيبقى فنانو المارات مدينني لل�ص يخ زايد 
اليوم  وحا�صر  الم�ص  تاريخ  نهيان  اآل  �صلطان  بن 

وامل�صتقبل. 
  

بينايل ال�صارقة للفنون 
 يعترب بيناىل ال�صارقة نقطة حتول كربى فى م�صار 
�صنة  والـــذي ظهر  الإمــاراتــيــة   الت�صكيلية  احلــركــة 

جــاء مبــبــادرة كرمية مــن �صاحب  والـــذى   1993
ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمى 
حاكم امارة ال�صارقة وبتنظيم بينايل ال�صارقة الأول 
�صهد امل�صهد الت�صكيلي على امل�صتوى العربي والعاملي 
حتوًل وا�صحاً حيث اأ�صبحت الإمارات اإحدى الدول 
التي ترعى الفن الت�صكيلي على امل�صتوى املحلي بل 

وال�صاحة العاملية، 
وفــنــانــة من  فــنــان  مــائــة  م�صاركة  ذلــك  على  ي�صهد 
الدول العربية والأجنبية من خمتلف اأقطار العامل 

بالإ�صافة اإىل الفنانني املقيمني يف الإمارات.
احلوار  لــتــبــادل  فر�صة  للفنان  البيناىل  هــيــاأ  وقــد 
وطرح التجارب الفنية مما اأدى اىل ظهور اأ�صاليب 
واأمناط فنية وجتارب حملية بروؤية مدرو�صة ومنط 
الإمارات  يف  الت�صكيلية  احلركة  �صهدت  خمتلف،و 
تطورا كبرياً خلل دورات البيناىل املتعاقبة، و�صار 
الإماراتى،  الثقايف  امل�صهد  الفاعل يف  لها ح�صورها 
التجارب  مـــن  خــ�ــصــبــاً  واأ�ــصــبــحــت متــلــك ر�ـــصـــيـــداً 

والجتاهات والإجنازات الفنية، 
والتطور،  الــزخــم  ذلــك  خــلل  مــن  ا�صتطاعت  كما 
الت�صكيلية  مكانًة متميزة يف احلركة  لها  اأن حتقق 
املعار�ص  ـــواًء مـــن خــــلل  �ـــص الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، 
واملهرجانات الفنية اأو من خلل الندوات وامللتقيات 

وور�ص العمل.
اجلماعية  املعار�ص  تعدد  على  البيناىل  �صجع  كما   
بارز  دور  الماراتية  للفنانة  كان  ،وقد  وال�صخ�صية 
فيه  �ــصــاركــت  حــيــث  الوىل  الــبــيــنــايل  دورة  خـــلل 
فنانات من الإمارات من بينهم: حور القا�صمى، عزة 
مكى،  جناة  لوتاه،  فاطمة  املكتوم،  القا�صمى،ح�صة 

منى اخلاجة. 
 

املجمع الثقايف
الروافد  من  اأبوظبى  فى  الثقافى  املجمع  ويعترب 
الــهــامــة الــتــى كـــان لــهــا الــفــ�ــصــل فـــى اإطـــــلع فنان 
الإمارات على فنون احل�صارات الأخرى والتوا�صل 
معها �صواء عن طريق املعار�ص املتخ�ص�صة لفنانني 
عامليني اأو من خلل ما يعر�ص من معار�ص متثل 
اأمناط من فنون البلدان املختلفة وذلك عن طريق 
حر�ص  جاء  كما  املجمع،  لربنامج  الثقايف  الأ�صبوع 
امل�صوؤولني يف الهتمام بالقتناء من اأعمال الفنانني 
الوقت  نف�ص  وفــى  الأبـــداع  على  وحتفيزا  ت�صجيعا 

لتكوين مرجعية للأعمال البتداعية اجلديدة 
يف  املــتــعــددة  الن�صطة  بــني  الثقافى  املجمع  يجمع 
الــفــنــون مـــن مــو�ــصــيــقــى ومــ�ــصــرح وت�صوير  جمـــال 
ا�ــصــافــة اىل ور�ـــص ومــعــار�ــص ولـــقـــاءات فــنــيــة، هذا 
ا�صتقطب  والــذى  احلــر  املر�صم  اأن�صطة  اىل  اأ�صافة 
فنية  تظاهرات  عــدة  وهناك  املبدعني،  من  الكثري 

�صهدها املجمع الثقايف.

دور املراأة يف احلركة الت�صكيلية
املــراأة الماراتية ح�صورا ظاهرا يف العملية  حققت 
عليها  وال�ــصــراف  الفنون  مــادة  وتدري�ص  الرتبوية 
تعليمها  تــتــابــع  ان  لــهــا  الـــظـــروف  اتـــاحـــت  اأن  بــعــد 
اتـــاح لها ان تعمل بجد ومــثــابــرة يف  الكــادميــي مــا 

تا�صي�ص احلركة الت�صكيلية يف دولة المارات 
ومـــن خـــلل تــتــبــع الــنــ�ــصــاط الــنــ�ــصــائــي يف احلركة 
الت�صكيلية يف الإمــارات �صنلتقي باأ�صماء كثرية ملعت 
اجنازات  بع�صهن  حقق  وقــد  املحلية  ال�صاحة  على 
ا�صماء  على ال�صعيد املحلي والعربي.. فقد ظهرت 
الت�صكيلي  املــ�ــصــهــد  ت�صكيل  عــلــى  �ــصــاعــدن  فــنــانــات 

للنطلق نذكر منهن: 
وفـــاء الــ�ــصــبــاغ، مــنــى اخلــاجــة، جنـــاة مــكــي، فاطمة 
املغاور،  مــيــثــاء  امــــني،  ثــريــا  املـــتـــويل،  لـــوتـــاه، رمي 
جــويــريــة اخلـــاجـــة، خــلــود اجلـــابـــري، مــنــى ع�صكر، 

فر�صتة ابراهيم بهمن 
الت�صكيلية  للفنون  المـــــارات  جمعية  ا�ــصــهــار  بــعــد 

ظهرت ا�صماء اخري وهن :
را�صد  اآمنة  بال�صالت،  رقية  العيداين،  مع�صومة   

موزة  املــطــوع،  هــدى  ال�صمن،  را�ــصــد  علياء  ال�صمن، 
وفاطمة  يو�صف  اهلل  عبد  فاطمة  اجلــاعــد،  عي�صي 
القا�صمي،  �صقر  ومــيــ�ــصــون  املــريــد،  الــرحــمــن  عــبــد 
وامل حممد يا�صني، وامنة عبد الرحمن اجلر�ص، 
وق�صمت قا�صم امني، ومدية �صلطان العتيبة، ومنى 
ح�صن  مي�صاء  حامد،  عي�صي  مــوزة  القمزي،  حــارب 
�صفية خلفان،  النــ�ــصــاري،  مـــرمي  احــمــد،  حمــمــد 
املل،  تو�صيف  القا�صمي،  فاطمة  ال�صوملي،  كرمية 
ابو  كمال طالب، ح�صنة  امــايل  لوتاه،  را�صد  ا�صماء 
جمعة،  ليلى  الــقــادر،  عبد  منى  املـــري،  �صلمي  بكر، 
ابت�صام عبد العزيز، لبنى لوتاه، �صفية خلفان، منال 
خمي�ص.  �صو�صن  جمعان  امــل  ا�صد،  نهى  عبود،  بن 
لــقــد اثــبــتــت الــفــنــانــة الإمـــاراتـــيـــة وجـــودهـــا القوى 
الإمـــــارات وداخلها،  الــدولــيــة خـــارج  الــفــعــالــيــات  يف 
وحر�صت على التواجد والتفاعل دائماً مع املعار�ص 

اخلا�صة والعامة ومن اأبرز تلك املعار�ص:
،معر�ص   1994: خليجيات  فــنــانــات   6 مــعــر�ــص 
عيون عربية 1995،معر�ص املراأة والفنون ) اآرت 
كونك�صن بالتعاون مع قاعة الكورت يارد ( ،معر�ص 
اأقيم املعر�ص  5( مفاهيم فنية متطورة  )كون�صبت 

يف مركز املواهب والفنون بنادي دبي لل�صيدات.

تو�صيات   
جملة  الهاملي  عبيد  علي  الأ�صتاذ  قدم  اخلتام  ويف 

من التو�صيات ذكر فيها:
الكثرية  ماآثره  ون�صتذكر  زايــد  بعام  نحتفي  ونحن 
ال�صيا�صي  م�صروعه  اآفــاق  ووعــي  بتب�صر  ون�صتجلي 
الــذي لطاملا حلم  الأمــل  وامل�صحون مبعاين  الكبري 
املتمثل يف  اأو الحتـــاد  الــوحــدة  الــعــرب: م�صروع  بــه 
جت�صيده الواقعي امللمو�ص “دولة المارات العربية 
املتحدة” بكل حتولتها وطفرات التطور والتنمية 
19 نوفمرب  فــيــهــا، فــاإنــه يف يـــوم الثــنــني املـــوافـــق 

،2018
 انــعــقــد املــوؤمتــر الــ�ــصــنــوي لــنــدوة الــثــقــافــة والعلوم 
حتت عنوان “النه�صة الثقافية يف عهد زايد«.وقد 
اأوراق  املــوؤمتــر من خــلل  امل�صاركون حمــاور  ناق�ص 
اتخاذ  ومت  احل�صور،  ومــداخــلت  املتحدثني،  عمل 

التو�صيات التالية:
التي  الــثــقــافــيــة  الــنــهــ�ــصــة  املــ�ــصــاركــون  يــثــمــن  اأوًل: 
تــ�ــصــهــدهــا الــــدولــــة والــــتــــي حتــقــقــت بــفــ�ــصــل دعم 
واملوؤ�ص�ص  الــبــاين  اهلل  بـــاإذن  لــه  املغفور  وتوجيهات 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان عليه رحمة اهلل.
الثقايف  احلـــراك  م�صتوى  امل�صاركون  يثمن  ثــانــيــاُ: 

املتميز.
ثالثاً: ي�صيد امل�صاركون بجهود اأبناء الإمارات الذين 
الثقافية  املــوؤ�ــصــ�ــصــات  يف  قــيــاديــة  منا�صب  يــتــولــون 

العربية والإقليمية والدولية.
رابعاً: يوؤكد امل�صاركون اأهمية الق�صايا الآتية:

تقدم  كانت  التي  الثقافية  املوؤ�ص�صات  دعوة        )1
ا�صتعادة  اإىل  اأن�صطتها  وتوقفت  املا�صي  يف  اأن�صطة 

دورها الريادي.
2(      دعوة املوؤ�ص�صات الأكادميية بالدولة لعتماد 
الفنون  اأكــادميــيــة يف جمــــالت  مــ�ــصــاقــات وبـــرامـــج 

املختلفة.
توثيق  تبني  اإىل  الثقافية  املوؤ�ص�صات  دعـــوة     )3  

الفعل الثقايف وتعريف الأجيال به.
مراجعة  اإىل  املجتمع  تنمية  وزارة  دعـــوة     )4
ت�صكيلها  واإعـــادة  ال�صعبية  الفنون  جمعيات  اأنظمة 

للمحافظة على الرتاث.
اإىل  الــعــام  النفع  املــوؤ�ــصــ�ــصــات وجمعيات  دعـــوة     )5
اأنــ�ــصــطــتــهــا يف جـــو ومناخ  احلـــر�ـــص عــلــى ممــار�ــصــة 

اإيجابي تطوعي.
6(   دعوة وزارة الرتبية والتعليم لت�صمني املناهج 

�صيئاً من مفردات الفعل الثقايف. 
املوؤ�ص�صات الر�صمية والقطاع اخلا�ص  دعوة        )7
اإىل تــقــدمي الــدعــم املـــايل واملــعــنــوي الـــلزم للفعل 

الثقايف . 

حتت عنوان النه�صة الثقافية يف عهد زايد 

ندوة الثقافة والعلوم تفتتح فعاليات موؤمترها ال�سنوي
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الأغنية ال�صبابية غر موجودة يف ال�صاحة الغنائية

حلمي بكر: م�سر قبلة الفنانني وبلد الريادة يف الغناء

اأفراد  توعية  امل�صرية يف  الدولة  دور  التعرف على  نود  البداية،  • يف 
املو�صيقى  كمهرجان  �صخم  فني  حدث  اإىل  انتباههم  ولفت  املجتمع، 

العربية؟
- اأوًل، ل بد من وجود ثقافة الإدارة والقيادة لدى املعنيني، لتنظيم 

مثل هذه املهرجانات املهمة، 
من طراز مهرجان املو�صيقى العربية.

الكبار،  الرعاة  بالغ من  باهتمام  املهرجان  اأن يحظى  بد من  كما ل   
لي�صبح واحداً من اأكرب املهرجانات الغنائية يف اأنحاء العامل،

 ولي�ص على امل�صتوى العربي فح�صب. 
ملواكبة  خا�صة  ثقافية  قناة  بــاإطــلق  عــدة  مــرات  طالبت  اأنــنــي  علماً 
من  خ�صبتها  عــلــى  يــقــدم  مــا  لتبث  الأوبـــــرا،  بـــدار  الفنية  الأنــ�ــصــطــة 
فعاليات مو�صيقية عربية، ولكن مل تلق تلك الدعوات واملطالبات اآذاناً 

�صاغية.

والإعلم؟ ال�صحافة  دور  عن  • وماذا 
اإىل  املبدعني،  كــل  ُيــركــز على  اأن  واإعــلمــي  كــل �صحايف  - يجب على 

جانب ت�صليط ال�صوء على الأحداث الفنية، لإعادة الريادة 
يف م�صر اإىل �صابق عهدها.

م�صر  اإىل  الفنانني  يجذب  الــذي  ما   •
العربية  املو�صيقى  ب�صكل عام ومهرجان 

على وجه اخل�صو�ص؟ 
اإىل  الــعــرب يــحــ�ــصــرون  املــطــربــني  اإن   -

مــ�ــصــر كــونــهــا قــبــلــة الــفــنــانــني وبلد 
الريادة يف الغناء،

امل�صرية،  الأوبــــــرا  دار  يف  �ــصــيــمــا  ل   
مهرجان  اأهـــم  حتت�صن  الــتــي 

للمو�صيقى والغناء يف الوطن العربي.

رف�صوا  الذين  الفنانني  اأ�صماء  ذكر  تريد  • ملاذا ل 
املو�صيقى  مـــهـــرجـــان  يف  املــ�ــصــاركــة 

الــعــربــيــة خــــلل دوراتـــــه 
ال�صابقة؟

هناك  بالفعل،   -
روؤو�ص اأفاعي ل 
امل�صاركة،  تريد 
داع  مـــــن  ومــــــا 
لذكر اأ�صمائهم 
فهم  حــــالــــيــــاً، 

يــــــــــعــــــــــرفــــــــــون 
لكن  اأنف�صهم. 

يفكر  مل  الــربــاعــي،  �صابر  الفنان  بحجم  مطرباً  اإن  الــقــول  ميكنني 
على  الــثــاين  للعام  املــهــرجــان  يف  امل�صاركة  منه  طلبنا  عندما  بــالأجــر 

التوايل، 
املليني،  يتقا�صى  اأنــه  مع  مــادي،  مقابل  دون  من  للغناء  جــاء  حيث 

ملجرد امل�صاركة فى مو�صم واحد من برنامج. 
وامل�صاركة يف  الــدعــوة  يــرتدد يف قبول  وائــل ج�صار مل  الفنان  اأيــ�ــصــاً، 
املهرجان، يف حني اأن البع�ص الآخر كان لهم موقف ُمغاير... )فتحية 

للمطربني العرب(.

• يف راأيك، من ي�صتحق اأن يطلق عليه اليوم جنم الأغنية ال�صبابية 
يف م�صر؟

- للأ�صف، فاإن بع�ص املطربني يف م�صر والوطن العربي ب�صكل عام 
تنطبق عليهم مقولة )ال�صيت ول الغنى(.

الأغاين  املطربني مــن  هـــوؤلء  عــن ر�صيد  لأنــه عندما جنــري بحثاً   
الفعلية جند اأن النتيجة �صفر. 

ثم، قبل اأن نبحث عن جنم الأغنية ال�صبابية، فل بد اأن جند الأغنية 
اأوًل، األي�ص كذلك!

طرحها  يتم  التي  املنا�صبات  لأغـــاين  تقييمك  مــا   •
حالياً؟ 

م�صطرين  نــكــون  فنية،  منا�صبة  وجـــود  عند   -
على  الفنانني،  من  عنا  رحلوا  من  ل�صتح�صار 
غرار عبد احلليم حافظ وحممد عبدالوهاب،

 وغريهما، لأن اأغنياتهم ظلت عالقة بالأذهان 
اأحلــان ثرية  ملا حتمله من  هــذا،  يومنا  حتى 

وكلمات جزلة. 
اأغـــنـــيـــة خا�صة  اأجـــــد  اأمـــــا الــــيــــوم، فـــل 

باملنا�صبات اأ�صتطيع اأن اأحتدث عنها.

فريال يو�سف بطلة امام حممد �سعد 
ذكرت الفنانة فريال يو�صف اأنها �صتج�صد دور البطولة الن�صائية اأمام النجم 
حممد �صعد يف فيلم )حممد ح�صني(، مبينة اأنها �صتبداأ ت�صوير م�صاهدها 
معاينة  علي من  العمل حممد  ينتهي خمرج  بعدما  املقبلة،  الأيــام  خلل 
الديكورات، واإبرام التعاقدات مع باقي النجوم، و�صهد الفيلم العديد من 

العتذارات الن�صائية عن جت�صيد دور البطولة فيه.
ويج�صد حممد �صعد، خلل اأحداث الفيلم، �صخ�صية ال�صائق حممد ح�صني، 
اأول  الذي يحاول الفوز بقلب اإحدى الفتيات، بعد اأن وقع يف غرامها من 
اأبوعوف،  عــزت  �صالو�صة،  انعام  �صعد،  حممد  بجانب  فيه  وي�صارك  نظرة، 

حجاج عبدالعظيم، وهو من اإخراج حممد علي، وتاأليف �صريف عادل.

�ستيفاين �سليبا مدمنة
 لأغنية )�سوبرمان(

اأغنية )�صوبرمان(  فيه  تقّدم  �صتيفاين �صليبا فيديو  املمثلة  ن�صرت  اإن  ما 
معجبو  واأ�ــصــاد  التوا�صل  �صبكات  على  انت�صر  حتى  �صعيد،  �صمرية  للفنانة 

�صمرية بطرافة �صتيفاين وخفة دمها.
ح�صابها  عــلــى  وعــّلــقــت  الــفــيــديــو  هـــذا  انــتــ�ــصــار  �صتيفاين  ا�صتغلت  بــدورهــا 
ال�صخ�صي: )اأحبها كثرياً )م�صرية اىل الفنانة �صمرية �صعيد( واأنا مدمنة 

على اغنية �صوبرمان(.

يا�سمني �سربي تبداأ جل�سات 
عمل مل�سل�سلها اجلديد

عادت يا�صمني �صربي اإىل القاهرة ، قادمة من العا�صمة الإنكليزية لندن، 
حيث ق�صت فيها ما تبقى من اإجازة ال�صيف، اإ�صافة اإىل الطمئنان على 
اإ�صابتها  بعد  اأ�صهر،  عدة  قبل  ركبتها  يف  اأجرتها  التي  اجلراحية  العملية 

مطلع هذا العام اأثناء ممار�صتها التمارين الريا�صية يف �صالة التدريب.
وبــداأت �صربي يف عقد جل�صات عمل مع القائمني على م�صل�صلها اجلديد 
الذي تعاقدت على بطولته للعر�ص يف �صهر رم�صان املقبل، ليكون البطولة 
اأن يتم ال�صتقرار  املقرر  التلفزيونية، ومن  الدراما  املطلقة الأوىل لها يف 
عــلــى الــفــكــرة ومــوؤلــف امل�صل�صل وخمــرجــه خـــلل هـــذا الأ�ــصــبــوع لــلــبــدء يف 

التح�صريات واختيار الأبطال.

بع�س  على  عنيفًا  هجومًا  بكر  حلمي  امل�صري  املو�صيقار  �صن 
لأنهم  الأفاعي(  ب�)روؤو�س  اإياهم  وا�صفًا  العرب،  املطربن 
رف�صوا امل�صاركة يف الدورات ال�صابقة من مهرجان املو�صيقى 

العربية يف دار الأوبرا امل�صرية! 
 بكر، �صّدد يف حواره على �صرورة اإطالق قناة خا�صة ملواكبة 
لإعادة  باملهرجان،  اخلا�صة  والأحداث  الثقافية  الأن�صطة 
اأن  اإىل  لفتًا  عهدها،  �صابق  اإىل  الكنانة  اأر���س  يف  الريادة 
الأغنية ال�صبابية غر موجودة يف ال�صاحة الغنائية، ف�صاًل 
عن اأغاين املنا�صبات، وهو ما يدفع القيمن على املهرجانات 
العندليب الأ�صمر عبداحلليم حافظ  اأغاين  ا�صتح�صار  اإىل 

ومو�صيقار الأجيال حممد عبدالوهاب.

�صعيدة بت�صاحلها مع القديرة حياة الفهد

هبة الدري ت�سارك يف دور »عفرة« 
�سمن م�سل�سل )حكايات �سغرية(

يف البدء كانت طيبة اإىل حد ال�صذاجة، لكن �صدمات احلياة حررتها 
ومنحتها القوة وال�صلبة! 

هكذا ك�صفت الفنانة هبة الدري 
عــــــن مـــــلمـــــح دورهــــــــــــا يف 

التلفزيونية  ال�صباعية 
�صايف(  ذهـــب  )عـــفـــره 
مـــــــــــــن مـــــ�ـــــصـــــلـــــ�ـــــصـــــل 
�صغرية(  )حـــكـــايـــات 
ذي احللقات املت�صلة 
واملــنــفــ�ــصــلــة، والـــذي 

تدور كامريات املخرج 
�ــــصــــلــــطــــان خـــ�ـــصـــروه 
لـــتـــ�ـــصـــويـــره حـــالـــيـــاً، 
مبـــعـــيـــة كــــوكــــبــــة من 

حني  يف  الــــنــــجــــوم. 

 ، اأو�صحت  توىل تاأليفه الكاتب ال�صاب عبداملح�صن الرو�صان. الدري، 
اأنها �صتوؤدي يف ال�صباعية دور )عفره(، وهي �صخ�صية اأ�صا�صية وحمورية 
يف حتريك الأحداث والربط  بني ال�صخ�صيات الفنية الأخرى. ولفتت 
اإىل معاناتها من ق�صوة خالها، اإبراهيم احلربي، وزوجته الفنانة طيف، 
وهو ما يدفعها اإىل اللجوء لدى اجلريان، لطلب احلماية وامل�صاعدة. 
ومتذبذبه  �ــصــاذجــة  بــاأنــهــا  عــفــره  �صخ�صية  )تت�صم  قــائــلــًة:  وتــابــعــت 
الطباع، لكن �صدمات احلياة حتررها من قيودها، ومتنحها القوة 
وال�صلبة ملواجهة ال�صعاب، مب�صاندة �صديقتي الدكتورة التي 
تقف اإىل جانبي يف كثري من املواقف، وتوؤدي دورها الفنانة 

اأحلم ح�صن(.
 وم�صت الدري تقول: )عندما قراأت الن�ص، �صعدُت مبحور 
ال�صخ�صية ومب�صمونها، حيث بدت ُمغايرة كلياً عن اأدواري 
ال�صابقة، وتتطلب جهداً م�صاعفاً، ل�صيما يف الأداء احلركي، 
اإىل تعاونها  اأن الأمــور �صارت على ما يــرام(. وتطرقت  اإل 
بقدراته  تثق  اإنها  قالت  الذي  �صلطان خ�صروه،  املخرج  مع 
ال�صاب  املوؤلف  اإدارة دفة الإخــراج، ف�صًل عن تعاونها مع  يف 
عبداملح�صن الرو�صان، موؤكدة اأنه كاتب متمكن ولديه روؤية 
الدرامية، مردفًة:  واخلطوط  الأحــداث  ن�صج  عميقة يف 
ح�صن،  اأحـــلم  الفنانة  مــع  تــواجــدي  كذلك  اأن�صى  )ل 
اإىل جــوارهــا دائــمــاً، وكــان م�صل�صل  اأحــب العمل  التي 
ال�صباعية  ومُتــثــل  بيننا،  اآخــر لقاء  �ــصــارع هــو  عــربة 
احلربي،  اإبراهيم  الفنان  اإىل  جميلة  عــودة  اأي�صاً 
الذي األتقي به جمدداً بعد �صنوات، ول اأغفل عن 
الفنانة الغالية طيف، التي اأ�صفى ح�صورها يف 
العمل ال�صيء الكثري(. وب�صوؤالها عن ت�صاحلها 
�صنوات  بعد  الفهد،  حياة  القديرة  الفنانة  مع 
حدث  )اإنــه  قائلًة:  رّدت  اخل�صام،  من  طويلة 
اأ�صعدتني  الــتــي  اأهـــم الأ�ــصــيــاء  جــمــيــل، ومـــن 
اإذا  عما  الروؤية  �صتت�صح  وقريباً  العام،  هذا 
بعد  جديد،  تلفزيوين  عمل  �صيجمعنا  كان 
الآن ل  لغاية  )لــكــن،  مــ�ــصــتــدركــًة:  غــيــاب(، 

يوجد �صيء ر�صمي واأكيد(.
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تطوير اختبار دم قد 
ي�ساعد يف علج ارجتاج املخ

 اأظهرت درا�صة حديثة اأن ا�صتخدام اختبار دم مطور حديثا قد ي�صاعد على 
النتائج قد  اأن  الريا�صيني، غري  املخ لدى  واإدارة حالت ارجتــاج  ت�صخي�ص 

تختلف بح�صب العرق واجلن�ص.
وحلل الباحثون يف الدرا�صة، دماء الريا�صيني اجلامعيني، حيث وجدوا اأن 
م�صتويات معينة من الربوتينات، خا�صة بروتني )الببتيدات(، كانت اأعلى 
لدى اأولئك الذين عانوا من اإرجتاج فى املخ ، مقارنة بالأ�صحاء. واخترب 
الباحثون دماء الريا�صيني اجلامعيني الذين مل ي�صابوا باأعرا�ص الرجتاج 
فى الآونة الأخرية اأو اأي اأعرا�ص ارجتاج، والذين مل ميار�صوا ريا�صة خلل 
الدرا�صة  واأظهرت  ال�صهر.  ون�صف  ب�صهرين  الدرا�صة  �صبقت  التي  الفرتة 
اأعلى من علمة واحــدة ، يف حني كان للريا�صيني  اأن الريا�صيات الإنــاث 
الذكور م�صتويات اأعلى من علمتني اأخريني. ويف هذه الأثناء، كان لدى 
كان  بينما  “الببتيد” ،  بروتينات  من  اأعلى  م�صتويات  ال�صود  الريا�صيني 
نتائج  وبينت  خمتلفة.  جمموعة  من  اأعلى  م�صتويات  البي�ص  للريا�صيني 
يــكــون لديهم  قــد  ارجتـــاج  مــن  يعانون  الــذيــن ل  الريا�صيني  اأن  الــدرا�ــصــة 

اختلفات يف املوؤ�صرات احليوية للدم ب�صبب اجلن�ص والعرق.

للجلطة  مهمة  علمات   5
الدماغية

تعد اجللطة الدماغية من اأبرز الأ�صباب املوؤدية اإىل الوفاة. ولكن الأطباء 
ال�صريع للأعرا�ص،  الت�صخي�ص  املري�ص يف حالة  اإنقاذ  اأنه ميكن  يوؤكدون 
وتقدمي امل�صاعدة الطبية العاجلة. وهناك من الأعرا�ص ما يوؤكد الأطباء 
اأنه مبنزلة املوؤ�صرات الأكيدة على اإ�صابة �صاحبها باجللطة الدماغية؛ فاإذا 
األ ترتدد واأن تت�صرف  اإحداها على �صخ�ص مقرب منك، فعليك  لحظت 

ب�صرعة، وتنطلق اإىل الطوارئ يف م�صت�صفى جمهز.
واإليك فيما يلي، الإ�صارات التحذيرية للإ�صابة باجللطة الدماغية:

اأو ال�صاقني،  اأو الذراعني  - ال�صعور بال�صعف املفاجئ عند م�صتوى الوجه 
ويف اأغلب الأحيان يف جانب واحد فقط من اجل�صم.

- الرتباك وال�صعوبة يف التحدث اأو الإدراك والفهم.
اأو  النظر يف عني واحــدة  القدرة على  الروؤية، مع فقدان  - ا�صطرابات يف 

يف الثنتني.
- �صعوبة مفاجئة يف امل�صي، و�صعور بالدوار، وفقدان التوازن اأو القدرة على 

تن�صيق حركة اجل�صم.
- اأمل �صديد وعنيف يف الراأ�ص دون �صبب وا�صح.

اأو  باإبلغ الطبيب  الأعرا�ص، ل تنتظر، وقم  اكت�صفت واحدة من هذه  اإذا 
ا..  جدًّ طارئة  طبية  حالة  الدماغية  فاجللطة  والإ�صعاف؛  الطوارئ  ق�صم 

حياة اأو موت؛ لذا يجب الو�صول اإىل امل�صت�صفى حاًل وباأ�صرع وقت ممكن.

الكرمي؟ القراآن  يف  نحلة  كلمة  وردة  مرة  • كم 
- مرة واحدة

حنبل؟ بن  اأحمد  الإمام  ولد  • متى 
- �صنة 164 للهجرة

الإن�صان؟ ج�صم  يف  الدقيقة  الأمعاء  طول  • كم 
- ثمانية اأمتار

؟ البحر  على  تطل  ل  العامل  يف  دولة  • كم 
- 26 دولة

الأمن؟ رجال  على  ال�صرطة  اأ�صم  اأطلق  • من 
- علي بن اأبي طالب

العامل؟ يف  الإ�صالمية  الدول  عدد  • كم 
- 44 دولة

فقط.  �صنة   11 العمر  من  يبلغ  كان  الفاتيكان  تاريخ  يف  �صناً  البابوات  • ا�صغر 
اأفريقيا.  جنوب  بجمهورية  جوانبها  جميع  من  حماطة  الأفريقية  )لو�صوتو(  • مملكة 

والفواكه  ن�صبة ممكنة من فيتامني )�صي( مقارنة بجميع اخل�صراوات  اأعلى  • الفلفل احلار يحتوي على 
الأخرى. 

لرت.  األف   227 من  لأكرث   747 البوينغ  طائرة  وقود  خزانات  • تت�صع 
يقوم  اأي رجل  انف  تق�صم  اأن  للمراأة  انه يجوز  على  ن�ص  بريطاين حكما  قا�ٍص  ا�صدر   1837 العام  • يف 

بتقبيل �صفتيها دون رغبتها. 
اأ�صخا�ص يف العامل يزيد بكثري على اإجمايل الدخل ال�صنوي الذي يح�صل عليه   3 اأغنى  • اإجمايل ثروات 

العامل.  يف  فقرا  الأكرث  الدول  �صكان  من  �صخ�ص  مليون   600
عند  فقط   206 اإىل  يرتاجع  العدد  ذلك  اأن  اإل   ، عظمة   300 ج�صمه  يف  يكون  الإن�صان  يولد  • عندما 

الو�صول اإىل �صن البلوغ .

ام اخلريات
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احلم�س.. وجبة مثالية 

ال�صعبية،  اأو  الطبية  �ــصــواء  الــو�ــصــفــات  مــن  الــعــديــد  يــجــربــون  الــكــثــريون 
بيت  كل  متوافرة يف  وجبة  هناك  لكن  الــوزن؛  لإنقا�ص  منهم  يف حماولة 
اإىل قيمته  اإ�صافة  الذي يعد منا�صًبا للرجيم،  تقوم بذلك، وهي احلم�ص 
احلم�ص  من  واحـــًدا  كوًبا  اأن  العلمية،  الــدرا�ــصــات  اأثبتت  حيث  الغذائية؛ 
يحتوي على 4 جــرامــات بــروتــني، و4 جــرامــات األــيــاف، و16 جــراًمــا من 
الكربوهيدرات، كما يقدر عدد ال�صعرات احلرارية يف ثلث كوب من احلم�ص 

بـ140 �صعًرا حرارًيا.
وتقوم الألياف املوجودة باحلم�ص، بال�صعور بالمتلء والإح�صا�ص بال�صبع 

لفرتة طويلة، وهو ما ي�صاعد يف اإنقا�ص الوزن.
واأو�صحت الدرا�صات، اأن معظم ال�صعرات احلرارية املوجودة باحلم�ص تاأتي 
الغذائية، وهي هامة لتنظيم عملية اله�صم  من الكربوهيدرات والألياف 
واملعادن،  الفيتامينات  مــن  جيدة  كمية  يوفر  اأنــه  اإىل  اإ�صافة  والإخــــراج، 

خا�صة حم�ص الفوليك )فيتامني ب 9( واحلديد.

ممثلة بوليوود الهندية اي�صواريا راي بات�صان خالل ح�صورها حفل توزيع جوائز لوك�س جولدن روز يف مومباي. )ا ف ب(

كانت احدى ال�صاحرات ال�صريرات م�صتاءة كثريا من �صاحرة اخرى لكنها طيبة ت�صمى ام اخلريات، فعملت على 
�صحرها وحتويلها اإىل بومة فانطلقت ام اخلريات بعيدا حتى ت�صتطيع ان جتد علجا لها وعرفت ان علجها يف 
تخلي�ص مدينة كبرية من �صراً ميتلكها، وبعد مرور اياما، رمبا �صهور و�صلت اإىل احدى املدن التي كان يحكمها 
�صاحر �صرير عرفته عندما راأته لكنه مل يعرفها لنه مل ي�صاهدها فقررت ان تكون هذه مدينتها.. وبداأت العمل 
ال�صاحر  الــزواج منها ذلك  �صديد اجلمال يطمع يف  فتاة  ي�صكنها  التي  البيوت  احــدى  اإىل  الفور فذهبت  على 
واخذت تراقبها عن كثب حتى ا�صتغربت الفتاة �صر تلك البومة التي تقف بجوار نافذتها فقررت طردها وعندما 
حاولت ذلك قالت لها ام اخلريات انتظري.. انا ل�صت �صريرة دعيني اق�ص عليك ق�صتي وبده�صة كبرية ا�صتمعت 

لها الفتاة وعرفت �صرها و�صر حاكمهم ال�صاحر ال�صرير وكيف ت�صتطيع ان تق�صي عليه. 
وقالت لها ام اخلريات ان طبق من التوت الحمر ال�صهي الذي يع�صقه ال�صاحر �صيكون هو �صلحهم، وبالفعل يف 
�صباح اليوم الثاين كانت الفتاة متر عرب الغابة وهي حتمل طبق من التوت الحمر يظن من يراه انها قطفته 
منذ دقائق لكنه كان توتا م�صموما جهز خ�صي�صا لل�صاحر ال�صرير الذي راآها تعرب الغابة فقطع عليها الطريق 
والقي عليها حتية خبيثة فقدمت له طبق التوت وتناوله من يديها ليلتهمه وهو عائد اإىل ق�صره �صعيدا جدا 
مبحادثة فتاته التي يع�صقها وحينما و�صل اإىل ق�صره كانت او�صاله ترتعد وقدماه ل ي�صتطيعان حمله فخر 
على الر�ص وقد تيب�ص ج�صده ثم جف كثريا وا�صبح مثل لوح كبري من الثلج فدخلت ام اخلريات وهي تطري 
ودخلت الفتاة اجلميلة وام�صكت بقطعة كبرية من احلجر لتفتت ال�صاحر ال�صرير الذي حتول اإىل قطرات من 
املاء �صربتها الر�ص واختفى اإىل البد وعادت ام اخلريات كما كانت �صاحرة طيبة، وبعودتها احرتقت ال�صاحرة 

ال�صريرة ليعي�ص اجلميع يف اطمئنان.

درا�سة تك�سف فائدة
 ا�ستثنائية جلوز الهند

جوز  زيــت  يف  الدهنية  الأحما�ص  اأن  حديثة،  درا�صة  ك�صفت 
الأمرا�ص  حتمل  التي  للح�صرات  طــاردة  خا�صية  لها  الهند 

املعدية مثل البعو�ص والقراد والذباب وبق الفرا�ص.
وبح�صب ما ذكرت وكالة "�صبوتنيك" يف ن�صختها الإ�صبانية 
فاإن الدرا�صة اأثبتت احتواء جوز الهند على امل�صتقات الدهنية 
للمكون  فاعلية  اأكــرث  تعد  والتي   DEET با�صم  املعروفة 

الأكرث �صيوًعا يف املواد الطاردة للح�صرات.
اإن يف الآونـــة الأخـــرية يوجد يف الأ�صواق  وقــالــت الــدرا�ــصــة: 
والتي  كيميائية،  تركيبات  ذات  احل�صرية  املــبــيــدات  بع�ص 
ال�صحة  جمــال  يف  للخرباء  متزايًدا  قلًقا  مكوناتها  ت�صبب 

�صحة  على  جانبية  اآثــار  لها  يكون  اأن  ميكن  حيث  العامة؛ 
الإن�صان.

امل�صتقة  الدهنية  الأحما�ص  خليط  اأن  الدرا�صة  واأو�صحت 
من زيت جوز الهند والذي يحتوي على مواد مثل )حم�ص 
املا�صة  احل�صرات  لطرد  قــوة  يعطي  والكابريك(،  اللوريك 
للدماء التي تنقل الأمرا�ص اخلطرية للإن�صان واحليوانات 

الأليفة.
واأكد فريق الباحثني بقيادة "جونوي ت�صو"، اأن مكونات زيت 
جوز الهند، تخيف الذباب والبق واحل�صرات الأخرى وتظل 

فعالة ملدة ت�صل اإىل اأ�صبوعني.


